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سخنپیش

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 ،که با شکوه و عظمتد و ثنا خدایا تو را سزاست ای آنحم

وب تت از دیدگان، محجی کردی و در پرتو عزّها تجلّ دلبر 

انتهایت بر اشیاء، توانا گشتی. نه دیدگان شدی و با قدرت بی

ها به کنه ذاتت رسند و نه اندیشهند و نه برای دیدن تو استوار

 یابند.ها نهایت توانایی تو را در می عقل

ای ه ست ای خدای سبحان در برابر نعمتحمد و ثنا برای تو

فرمودی و انبوه نعمات که از ره  بزرگ و فراوانی که بر ما احسان

و  پر کردیرا تفضّل و نه استحقاق به ما ارزانی داشتی و خالءها 

خود بیان  که خواسته شد، اجابت فرمودی چنانتو هر چه از 

 «هاوالتحصاهلل  ا نعمةوالتموه و إن تعدّکل ما سمن و آتاکم »کردی: 

چه شما از او درخواست کردید، به و از هر آن :43سورة ابراهیم/ 

 نعمت او برشمرید نتوانید.)بخواهید( شما داد و هرگاه 

م که ما را از یمد و ثنا گویای خداوند متعال تو را ح
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های شرک پاک و مبرّا ساختی و با های کفر و از آلودگی پلیدی

ترین سفیران و خاتم  ترین رسوالن و بزرگبرانگیختن با فضیلت

سنگ راه روشن هدایت پیشاپیش ما پیامبرانت با کتابی گران

فیهم رسوالً من انفسهم المؤمنین اذ بعث عَلَي لقد منّ اهلل »گشودی. 

من  نواالکتاب و الحکمه و إن کا علیهم آیاته و یزکّیهم و یعلّمُهمیتلوا 

 .163عمران/ سورة آل «قبل لفي ضالل مبین

گاه که در میان ایشان  ت نهاد آنالبته خداوند به مومنان منّ

ایشان تالوت  خودشان برانگیخت که آیات الهی برای رسولی از

آموزد حکمت می ها را کتاب وکند و تزکیه شان فرموده و آنمی

 اند.بردههر چند که پیشتر در گمراهی آشکار به سر می

سپاس تو راست ای صاحب جاللت و شکوه بر اتمام 

هایت و اکمال دین پیامبرت با والیت امیرمؤمنان برادر نعمت

د و آقای عترت و جانشین اش و سیّهرسول تو و پدر نسل و ذریّ

الیوم اکملت لکم »رستادی. بالفصل او که قرآن در آن باره فرو ف

سورة  «و اتممت علیکم نعمتي و رضیت لکم االسالم دیناًدینکم 

م و نعمت خود را امل ساخت: امروز دین شما را بر شما ک4مائده/ 

سالم را به عنوان دین و ا اتمام رسانده و برای شمابه  بر شما

 آیین پسندیدم.

از پیامبر ست ای عزیز که توفیق پیروی حمد و ثنا برای تو

ات محمد مصطفی و جانشین او در میان امتش، را به ما برگزیده

بیت همانان که عطا فرمودی. کتاب با کرامت و عترت و اهل
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ت و دوستی شان فرمان دادی و طاعتشان را به ما فرض و به مود

لت خاتم قرار داده و آن را حسنه وفا را پاداش رساو هر آن م

نّ اهلل إنزد له فیها حسناً  ۀقترف حسنو من ی»میدی و فرمودی: نا

: هر کس حسنه و کار نیکی کند 84سوره شوری/ « غفور شکور

 افزاییم و همانا خداوند آمرزندة سپاسگزار است. برای او نکویی می

پروردگارا! قسمت کن مرا که نعمت تو را که بر من و پدر و  

ای مادرم ارزانی داشتی، شکر بگزارم و بتوانم عمل صالح و شایسته

 ،ام را سامان بدهانجام دهم که تو آن را بپسندی و وضع مرا و ذریه

 ام و من از مسلمانانم.من به سوی تو برگشته

 األمینی





هنگسخنپیشا

از سرگذشت حدیث  «اههمرغدیر ال»در جلدهای اول و دوم 

سرایان قرون اسالمی از آغاز تا قرن دوازدهم  غدیر و غدیریه

را که ها هجری سخن گفتیم و در جلد سوم برخی کتاب

اند با نقد های قرون وسطی و عصر جاهلیت سر دادهعربده

 چندین کتاب، به پایان بردیم.

به جلدهای پیشین  «غدیر همراهال»اکنون در جلد پنجم 

 گردیم. الغدیر بزرگ بر می

سرا از فضائل و  مطالبی را که برخی شاعران غدیریه

ی از اند و برخمطرح کرده های واالی امیرالمؤمنینمنقبت

ها تردید نشان داده و القای شبهه نامردمان روزگار در آن

ها را ناپذیر آناند، به نقد کشیده و با ارائه اسناد خللنموده

 سازیم.برهانی می

 امه امینی شادروح بزرگ علّ 





 امیرالمؤمنیناالرض طی

 االرضطیّ .1

 طالبابیبناز فضائل و کرامات امیرمؤمنان علی

سرایان، این  ض است. عزالدین اقساسی از غدیریهاالر طی

 فضیلت را مطابق با روایت ذیل به نظم کشیده است.

روایت شده که روزی مستنصر، خلیفة عباسی به همراه 

بین رفت. خلیفه در اقساسی به زیارت قبر سلمان می بنعزالدین

هایی که غالت شیعیان و دوستداران غراه به او گفت: از درو

در شب وفات سلمان او ن است که گویند آطالب، میابیبنعلی

از مدینه به مدائن آمده و او را غسل داده و شبانه به مدینه 

 برگشته است. ابن اقساسی بالبداهه چند بیت سرود:

پاک شبانه  تو منکر آن هستی که وصی، برای غسل سلمان

از مدینه به مدائن آمد و همان شب به مدینه بازگشت و آن را 

غلو خواندی. مگر آصف در یک چشم برهم زدن تخت 

 المقدس نیاورد؟بلقیس را از سرزمین سبا به بیت
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دانی اما کار حیدر را غلو تو ماجرای آصف را غلو نمی

هترین رسوالن باشد، که هست؛ ب  شماری؛ اگر احمدمی

 نیز از بهترین اوصیا است. یعل

اندیشند که نمی االرض برای علیمنکران کرامت طی

چنان کاری محال عادی است، نه ناممکن عقلی و ذاتی؛ 

وگرنه بسیاری از حقایق قرآنی مانند واقعة معراج و ماجرای 

 رود.آصف، زیر سوال می

با یاد اختراعات صنعتی و پدیده هواپیما  امه امینیعلّ

داده که چنان کاری  های شگفتی دارند توضیحسرعتکه 

محال ذاتی نیست، هر چند از روی عادت ناممکن بوده و 

 هست.

االرض را در حق او طی که دشمنان علی تر آنجالب

اند، لیکن چنان امر را برای اشخاص عادی غلو دانسته

اند. سپس عالمه به ده داستان با ذکر خودشان اثبات کرده

 کنیم: کند و ما به یک مورد اشاره مینبع، اشاره میمأخذ و م

سخاوی در طبقات خود آورده است که شیخ معالی از 

پرسید: ای سرور من شما  ه. 631شیخ سلطان بعلبکی متوفای 

اید؟ او گفت: سیزده مرتبه. شیخ چند بار یک شبه به مکه رفته

را در کرد که هر فریضه عبداهلل یونینی گفت: اگر او اراده می

 1توانست.مکه بخواند می

                                                           
 .5/111شذرات الذهب، ابن عماد . 1
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 . حدیث رد شمس2

شنود. انسان تا زنده است هر روز یک سخن شگفت می

دشمنان امیرمؤمنان و امامان معصوم، هر نوع فضیلتی را در 

ها در مورد که آن فضیلت حالی نمایند؛ درحق آنان انکار می

ها، مردمان عادی نیز، گزارش شده است. از جملة این فضیلت

 خورشید است. برگرداندن

برای  تر آوردیم که خورشید به دعای پیامبر اکرم پیش

امیرمؤمنان برگشته است و چهل سخن از سخنان علما را ذکر 

صدا اهل کین نسبت به امیرمؤمنان، سرو کردیم. با این وجود

اشخاصی مانند سبکی،  اند؛ لیکنراه انداخته و منکر شده

کرامت را برای اسماعیل حضرمی آن حجر، چنین  یافعی و ابن

 1اند.هم با دعای خادم او اثبات کرده

 . هزار رکعت نماز3

و امام  ایات، موالی ما امیرمؤمنان براساس بسیاری از رو

در یک  العابدین  زینک و علیاحسین سبط شهید و فرزند پ

این معنا مورد قبول  8اند.خواندهشبانه روز هزار رکعت نماز می

آن هم به سبب جهل و نادانی او، که این  ،تیمیه همگان بود تا ابن

عمل نیک را مکروه پنداشته و از فضیلت به دور دانسته است. 

                                                           
 .4/171؛ مرآه الجنان، یافعي 5/51طبقات الشافعیه، سبکي . 1

 ة؛ صف1/150؛ تاریخ، ابن خلکان 9/93و  1/903عقدالفرید، ابن عبدربه . 1
 و... . 1/55الصفوه، ابن جوزی 
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در شب سیزده  بر این مدعا این است که رسول خدادلیل او 

گزارد و تمام شب  رکعت و در روز تعداد رکعات معینی نماز می

گرفت. بنابراین هر شب خواند و هر روز، روزه نمیرا نماز نمی

 نیست! بیدار ماندن، مستحب نیست و سنت ثابت پیامبر 

که چنان کاری ناممکن است و  گاه مدعی شده تیمیهابن

طبیعی  داناتر بوده و... وانگهی به طور به سنت پیامبر  علی

هزار رکعت نماز باید با شتاب خوانده شود و آن، خالی از خضوع 

داری همراه با گوید شب زندهو خشوع خواهد بود. در پایان می

 1تهجد و تالوت قرآن در یک رکعت، از عثمان ثابت است.

گوید:  می تیمیهی در جواب این سخنان بی پایة ابنعالمه امین

نیست،  خواندن سنت پیامبر ادعای این که هزار رکعت نماز

 است. نشانه جهل و ناآگاهی او نسبت به سنت پیامبر

از روی عناد و لجاجت، حقیقت را وارونه نشان  تیمیه ابن

ها، ارتباطی با استحباب دهد زیرا نمازهای روز و شب و نافلهمی

کم  -که نماز  وایات فراوانی داریم مبنی بر اینمطلق نماز ندارد. ر

گاه آن قدر نماز  خدا بهترین موضوع است. رسول  –د یا زیا

 8شکافت.شد و می خواند که پاهای مبارکش کوفته میمی

                                                           
 .1/113تیمیة  منهاج السنه، ابن . 1
؛ کشف 1/103به شش طریق؛ الترغیب و الترهیب، منذری  1/155حلیة االولیاء، ابونعیم . 1

، تاریخ، 1/150؛ مجمع الزوائد، هیثمي 1/537؛ مستدرک، حاکم 1/90الخفاء، عجلوني 
؛ 7/930و  1/945؛ تاریخ، خطیب بغدادی 1/400؛ سنن، ابن ماجه 9/141ابن عساکر 

 .1/131ن عماد شذرات الذهب، اب



   غدیر همراهال  21 

 
 

از بیست و چهار نفر نام برده که در هر   امینی امهعلّ

روز یکصد رکعت، دویست رکعت و به ترتیب: سیصد، 

خواندند و نیز از تعدادی اهل چهارصد، پانصد و تا ... نماز می

سنت، از جمله رابعه، سخن گفته که در یک شبانه روز و یا 

وانگهی اگر شب  1اند،خواندهدر یک روز هزار رکعت نماز می

مدعی است، مستحب نبوده و  تیمیه گونه که ابنداری، آنزنده

های گوناگون، کتاب درداری مکروه باشد، تهجد و شب زنده

 شد.فضیلت شمرده نمی

از بزرگان اهل سنت نام برده که چهل عالمه از سیزده نفر 

و چون  8اند.سال تمام با وضوی نماز عشاء، نماز صبح خوانده

به نظر برادران اهل تسنن، سنت تنها با عمل پیامبر اثبات 

شود؛ شود؛ بلکه با عمل فردی از مسلمانان نیز اثبات می نمی

اول کسی باشد که خواندن یک هزار رکعت  بنابراین علی

 ه.13خطاب در سال  بنرا سنت کرده است. چنان که عمراز نم

 نماز تراویح را سنت کرد و گفت بدعت خوبی است.

 اوراد و ختوم

ها با موضوع وردها، از موضوع نماز که بگذریم، در میان کتاب

هزار  شویم که بیش از یکهایی مواجهه میذکرها و ختم

                                                           
 .1/5روض االخبار گزیده ربیع االبرار، ابن قاسم . 1
 .1/955؛ تاریخ، ابن عساکر 1/39مستدرک، حاکم . 1
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مسلکان او در  و هم تیمیه انجامد. ابنرکعت نماز به طول می

های انکار بر اند؛ زیرا انگیزهاین موارد ایرادی وارد نکرده

 بیت وجود ندارد. اهل

برد که یازده نفر از اهل سنت را نام می امه امینی علّ

اند و ابوحنیفه پیشوای هایی مداومت داشتهبر ذکر اوراد و ختم

 یافت و پیش از نماز جمعهها، در نماز جمعه حضور میحنفی

 1کردها قرآن را ختم میخواند و در آننماز میبیست رکعت 

برد که و در مشکل ختم قرآن از نه تن، از جمله عثمان، نام می

ای در هر عده 8شبانه در یک رکعت قرآن ختم کرده است.

 نموده و کسانی دیگر دو بار ختم قرآنشب یک قرآن ختم می

دو بار ختم قرآن  اند و طایفة سوم در هر شبانه روزکردهمی

کردند و بعضی در یک شب دو بار و بعضی در روز و می

 شب سه بار و بعضی چهار بار و برخی هشت ختم و ...!

که در  ها را پر کرده بدون اینهایی است که کتابها افسانهاین

دانست کسانی با  می تیمیه  ها، بحث کنند و اگر ابنصحت و سقم آن

دید انتقادی و موشکافانه به مسئله خواهند نگریست، درباره هزار 

دم  العابدین و امام زین از امیرمؤمنان و امام حسیننمرکعت 

 بست تا قوم او بیش از این رسوا نشوند.فرو می

                                                           
 .1/144، عالمه بزازی کردری 1/140. مناقب، خوارزمي، ابي حنیفه 1

تیمیة ختم قرآن در یک رکعت   و از سوی دیگر ابن 1/57. حلیة االولیاء، ابونعیم 1
 داند. را سنت نمي
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 و لو انهم قالوا سمعنا واطعنا و اسمع و انظرنا لکان خیراً لهم و

اقوم...
1 

بشنووگفتندشنیدیمواطاعتکردیم،آنانمیهوهرگا
برایشانبهترواستوارتربودلیکننفرین برایشانبهبنگر،

سببکفرشانکهجزاندکیایمانندارند.

 ث در اسالم. محد4َّ

ها همانند امت مسلمان اتفاق نظر دارند که در میان آن

ث )با ها محدَّهای پیشین، کسانی وجود دارند که به آن امت

های صحاح نیز در کتاب گویند. پیامبر اکرمفتحة دال(، می

 و مسانید از دو طریق شیعه و سنی از این امر خبر داده است.

گویند و یا به محدّث، کسی است که فرشتگان با او سخن می

 گردد و امر از سویگاه میشود و یا دلش به نوعی آاو الهام می

شود و یا حقایقی که برای دیگران مبدأ اعلی برایش مکشوف می

که او پیامبر باشد و یا  شود، بی آنپنهان است بر دل او افکنده می

فرشتگان را ببیند. پس در وجود محدّث، تردیدی نیست، سخن در 

تشخیص اوست که کیست. شیعیان، امیرالمؤمنین و فرزندان او را 

و اهل سنت، داند از محدّثین می –درود بر ایشان  – که امامانند

 شناسد. خطاب را محدّث میعمربن

ث روایاتی دارند که برادران اهل تسنن در باب محدّ

دهیم خوانندة متتبع را به جلد پنجم مجموعة الغدیر ارجاع می

 کنیم:ث اشاره میو تنها به نصوص شیعه درباره محدّ

                                                           
 45نساء، . 1
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ث در ذیل آیه کلینی در باب فرق بین رسول، نبی و محدّ

من قبلک من رسول و النبی و و ما ارسلنا »سوره حج  57

 برید از قول امام باقر 1چهار حدیث آورده است:« ثالمحدَ

کند. عرض کردم فدای شما شوم نقل می و امام صادق 

عباس چنین  )قرائت ابنقرائت محدث نزد ما چنان نیست 

 هستند؟است( رسول، پیامبر )نبی( و محدث چه کسانی 

امام فرمود: رسول کسی است که فرشته بر او ظاهر شود و 

بیند و یا میسخن گوید، و پیامبر کسی است که رؤبا وی 

ید، و آگاهی عنوان رسالت و نبوت در یک نفر جمع می

شنود ولی صورت )فرشته( محدث کسی است که صدا را می

بیند و در حدیث دیگر به جای محدث، امام آمده را نمی

ای ست. و در حدیث دیگر آمده: علی، محدث بوده و فرشتها

فرمایید او پیامبر گفت. راوی گفت: گفتم میبا او سخن می

را تکان داد و فرمود: نه مانند  بوده است؟ امام دستانش

 سلیمان، یا موسی یا ذوالقرنین.

نقل کرده است:  شیخ طوسی نیز از قول امام صادق 

محدث بوده و سلمان نیز محدث بوده است. پرسیدم  علی

نشان محدث بودن چیست؟ فرمود فرشته نزد او آید و در 

 و احادیث دیگر. افکند قلب او چنین و چنان می

آید که در تعریف از بررسی احادیث فریقین چنین بر می

                                                           
 .195و  14اصول کافي، کلیني/. 1
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شد. با محدث هماهنگی وجود دارد، و اختالف در مصداق آن می

خطاب فضیلت  بنچه برای عمرب نیست که آنآیا این جای تعج

گمراهی و کاستی  شود، همان دربارة علی محسوب می

  باشد؟ نه، به خدا سوگند چنین نیست.

پرداز حجاز آن جرثومة نفاق و  اکنون با من بیایید، از دروغ

ه چرا در حق شیعه تخم فساد در جامعة اسالمی بپرسیم، ک

که امامان در نزد شیعه پیامبرانی پراکنی کرده، و مدعی شده  دروغ

شود و فرشتگان بر ایشان وحی هستند که به ایشان وحی می

ها تحریف کرده و هایی از این قیبل. او حدیثآورند و یاوه می

 1حقیقت را وارونه نشان داده است.

ت اهلل و اولئک هم انما یفتری الکذب الذین الیؤمنون بآیا

الکاذبون
8 

ایننیست میجز افترا و گفته بهنبندکسانیدروغ که د
هاهستند.هایالهیایمانندارندودرغگویانواقعیاینآیه

 . علم امامان شیعه به غیب5
توز خائنانه افراد کینه پیرامون علم غیب امامان آل محمد 

اند؛ گویا تنها باکانه مطالب باطل، شایع کردهسخن گفته و بی
یب امامان خود معتقد است، و دیگران شیعه است که به علم غ

 چنین اعتقادی در مورد پیشوایان خود ندارند.

                                                           
الصراع بین االسالم »او عبداهلل قصیمي است در کتاب سراسر ناسزای خود . 1

 «والوثنیة
 .105نحل، . 1
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گوید: امامان شیعه شریک خدایند در علم قصیمی می

و چیزی بر آنان پوشیده  دانندغیب، آنان همه چیز را می

داند. قصیمی با خصومت که جز خدا غیب نمی نیست، درحالی

 را وارونه نشان داده است.قلم زده و تحریف کرده و حقیقت 

آگاهی از ماورای شهود و عیان گذشته یا آینده  علم غیب:

ها، مثل علم شهودی، ممکن است. یا است و برای همه انسان

ای او را مطلع انسانی از گذشته به او خبر داده باشد یا از آینده

سازد و آن خبر دهنده از مبدأ غیب و شهادت یا از راه معقول 

جا هیچ منعی از چنین  علم را فراگرفته باشد. در این آندیگر، 

 علم و آگاهی وجود ندارد.

های مؤمنان، شامل ایمان به خدا، بیشتر باورها و آگاهی

ها، رسوالن، روز آخرت، بهشت و آتش و لقاء فرشتگان، کتاب

و و حیات پس از مرگ، بعث و نشور، نفخ صور، حساب 

ه در روز محشر واقع چکتاب، حور و قصور و ولدان و آن

ها غیب اطالق شود؛ ناشی از غیب است. در قرآن نیز بر آن می

الذین »اند: کرده و مؤمنان هم با این ویژگی توصیف شده

 : کسانی که غیب را باور دارند.  1«یؤمنون بالغیب

کسانی که پروردگارشان را  «1الذین یخشون ربهم بالغیب»

 از غیب خشیت دارند.

                                                           
 .1بقره،. 1

 .43انبیاء،. 1
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 تو انذارکنندة :1«الذین یخشون ربهم بالغیبانما تنذر »

 کسانی هستی که پروردگارشان را از غیب خشیت دارند.

انما تنذر من اتبع الذکر و خشي الرحمن بالغیب فبشره » و

ند و از خدای کنی که پیرو قرآن. تو کسانی را انذار می8«ۀبمغفر

 به غیب، خشیت دارند. ،رحمان

: و 4«الرحمن عباده بالغیبجنات عدن التي وعداهلل »و 

 های عدن که خدا بندگان را به غیب وعده است.بهشت

 ها مجموعة معلومات غیبی هر انسان مؤمن است.این

کند که افزون بر معلومات مقام نبوت و رسالت ایجاب می

های مختلف دیگری یاد شده برای همه مؤمنان، آنان از جنبه

ای چنین علمی است: قرآن گویهم غیب بدانند. برخی آیات 

و کالً نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک و جاءک »

خبرهای  و همة 3«و ذکری للمؤمنین ةفي هذه الحق و موعظ

بدان  رسوالن را به تو حکایت کنیم آن اندازه که دل تو را

آن موارد، حقیقت و پندی است  وسیله آرام نماییم و در همة

 مؤمنان.برای تو و یادآوری برای 

هایی که خدا برای پیامبرش از همین نوع است داستان

                                                           
 .11فاطر،. 1

 .11ملک،. 1

 .51 مریم،. 9
 .110هود،. 4
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ذلک من »م فرمود: حکایت قصه مری حکایت فرماید و پس از

: این از خبرهای غیبی است که به 1«الیک ایهانباء الغیب نوح

تلک من انباء »کنیم و بعد از یاد تضرع فرماید... تو وحی می

ها از خبرهای غیبی است که آن را : این8«یها الیکحالغیب نو

ذکر داستان برادران یوسف فرماید: به تو وحی کنیم. و بعد از 

 4«.ی است که به تو وحی می کنیمخبار غیباین از ا»

دیگران داده به این همان علم غیب خاص پیامبران است و 

عالم الغیب. فال یظهر علي غیبه »نشده است، قرآن کریم، فرمود: 

. خدا دانای غیب است و احدی را 3«من ارتضي من رسولاحداً اال 

سازد جز رسولی را که از او خشنود است.  از آن غیب، آگاه نمی

 آری، البته هیچ کس بر علم خداوند احاطه ندارد چنان که فرمود:

کنند مگر آن دیگران به چیزی از دانش او احاطه پیدا نمی»

 5«سته باشد.خوا اندازه که خود او

 6«اید.جز اندکی از دانش، داده نشده و شما»

پیامبر، اولیاء و مؤمنان به صراحت آیات قرآنی، واجد  پس

ای است اما علم و دانش علم غیبند و برای هر کدام از آنان بهره
                                                           

 .44آل عمران،. 1

 .43 هود،. 1

 .101 یوسف،. 9

 .17جن، . 4

 .155 بقره،. 5
 .15 . اسری،5
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 درجه هم باشد ناگزیر در کم و کیفهمه آنان به هر مرتبه و 

محدود بوده، و دانشی عارضی و اعطایی از سوی حق تعالی 

که از قبل چنان علمی برایشان نبوده و ازلی نیست؛ اول و  است

آخر دارد، بی پایان هم نیست. همه از خدای سبحان گرفته شده 

: کلیدهای غیب در 1«و عنده مفاتح الغیب الیعلمها اال هو»است 

 داند.میها را جز خدای کسی ننزد اوست و آن

در میان دانش امتش در عمل و  8پیامبر و وارث علم او

مینة بالیا، منایا و قضایا شان در زحرکت مطابق آن دانش غیبی

آگاه بکنند یا نه، به اجازه و  که مردم را به چیزی از آن، و این

 رخصت خداوند سبحان موکول است.

ن و آگاه ساختن مردم از پس دانستن غیب و عمل برابر آ

ای به مرحلة دیگر آن، سه مرحله جداگانه هستند که هر مرحله

دخالتی ندارد که علم به چیزی، مستلزم آن نیست که عمل بر 

طبق آن، واجب باشد و الزم نیست که آن را به مردم اعالم 

هایی کند و هر مرحله جهت مقتضی خود را دارد و صورت

د و چنان شود و ناگزیر همه را باید رعایت کرکه مانع می

گیرد و نه شود، مورد عمل قرار مینیست که هر چه دانسته می

 شود. فته میکه هر چه معلوم گردید، گ آن

                                                           
 .53انعام،. 1
طالب  بن ابي علي، امت مسلمان به این معني اتفاق دارند که وارث علم پیامبر. 1

 .101-9/35امیرالمؤمنین است. رک: الغدیر 
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در امر قضاوت به ظاهر شکایت عمل  رسول اکرم 

های حاصل از فراست کرد، و هرگز به علم غیبی و آگاهیمی

در این خصوص  کرد. پیامبر اکرم یا مکاشفه، عمل نمی

ریح دارد، و اگر غیر از این بود نظام اجتماعی به هم بیانی ص

 خورد.می

یسد: پس باید روشن شود نودر ادامه می امه امینیعلّ

 توان به علم غیب عمل کرد؟که کجا می

اقدام به امری مباح که عمل به مقتضای آگاهی غیبی،  -اول

کشف و یا خواب و امثال آن، مشکلی ایجاد نکند و در عین 

 باید با احتیاط عمل شود.حال 

ای داشته باشد. عمل به مفاد آگاهی غیبی، فایده -دوم

داد که البته برحسب نیاز گاهی که پیامبر خدا از غیب خبر می

 و اقتضای حاجات بوده است.

یا بشارتی باشد تا مردم را آماده  در اخبار غیبی، هشدار -سوم

ی فرزند نوح، های خبرهای غیبکند و از این قبیل است گزارش

پسران آدم و فرزندان قوم هود و عاد و ثمود و خبر قوم ابراهیم و 

های انبیاء ها. همچنین تمام قصهلوط و ذوالقرنین و امثال آن

یا به اجمال که در اخبار از  های در گذشته به تفصیلگذشته و امت

ها، محظوری نیست و به هر حال باید دانست که علم چنین غیب

متعال، علمی ذاتی، اصیل و مطلق است. اما دانش  غیب خدای

غیبی دیگران، عرضی و اکتسابی و محدود است و هرگز این دو 
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صفت مخلوق با صفت باری  علم و آگاهی قابل مقایسه نبوده و

سنگ نیست و سلسله آیاتی که علم غیب را به خدا  تعالی هم

 ق است.اصیل و مطل ،دهد، همان نوع ذاتی، استقاللی اختصاص می

بگو  :1«قل ال یعلم من في السموات و االرض الغیب اال اهلل»

 داند جز خدا.ها و در زمین است غیب نمیهر که در آسمان

 :1«ان اهلل عالم غیب السموات و االرض انه علیم بذات الصدور»

ها و زمین است و او دانندة عمق همانا خدا دانای غیب آسمان

 ها است.سینه

 :9«غیب السموات و االرض و اهلل بصیر بما تعملون ان اهلل یعلم»

و خدا به آنچه  داندها و زمین را میهمانا خدا غیب آسمان

 ست.کنید بینا می

فینبئکم بما کنتم  ۀثم تردون الي عالم الغیب و الشهاد»

سپس به سوی دانای غیب و آشکار برگردانده  .4«تعملون

 سازد.آگاه می ایدکردهشوید و شما را از آن چه می می

: دانای غیب و 5«هو الرحمن الرحیم عالم الغیب و الشهادۀ»

 آشکار است، او بخشاینده مهربان است.

                                                           
 .55. نمل/1

 .91. فاطر/1
 .11. حجرات/9

 .1جمعه،. 4

 .11. حشر،5
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: آن است دانای 1«العزیز الرحیم ۀذلک عالم الغیب و الشهاد»

 غیب و آشکار، با عزت مهربان است.

: دانای غیب و 8«العزیز الحکیم ۀعالم الغیب و الشهاد»

 و حکیم است. و در حکایت از نوح:آشکار با عزت 

ال اقول لکم عندی خزائن اهلل و ال اعلم الغیب و ال اقول »

های الهی نزد گویم که گنجینه: برای شما نمی4«لکم اني ملک

 گویم من فرشته هستم.دانم و نمیاست و من غیب نمیمن 

لو کنت اعلم »در قالب بیان که فرمود:  اهمچنین سخن خد

: هرگاه غیب 122اعراف/ 4«الستکثرت من الخیرالغیب 

 دادم.دانستم بیشتر کار خیر انجام می می

علم غیب در آیات قرآن و احادیث  با توجه به آنچه دربارة

اثبات آن، تعارضی  شود که در نفی وبیان گردید، معلوم می

شود غیر از آن چیزی است که اثبات چه نفی مینیست؛ زیرا آن

قل و بدون قید و حد و اصیل، مست ،غیب ذاتیگردد. علم می

شود، اما علم غیب عرضی، اهلل نفی می حدود از ماسوی

 شود.اعطایی و محدود و مقید، برای غیر خدا و نیز اثبات می

 نیز به همین منظور است: بیان امام موسی کاظم 

                                                           
 .5. سجده،1
 .11. تغابن،1
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بن حسن به امام عرض کرد، فدای شما  بن عبداهلل یحیی

د شما از غیب آگاهی دارید؟ امام در گوینشوم، برخی می

سبحان اهلل از این سخن تمام موهای سر و بدن جواب فرمود: 

من، راست شد. نه، به خدا سوگند آن علم و دانشی که از 

 1به ارث رسیده است. رسول خدا 

گویی است. آنچه پیامبر برخی پس از این، نوع سوم، غیب

آن را فاش کرد  از همسرانش را از رازی آگاه ساخت و او

(، و آنچه صاحب موسی او را از تأویل اموری که 4)تحریم/

ها را نداشت خبر داد، یا عیسی از ذخیره توان صبر بر آن

( و 31هایشان سخن گفت. )آل عمران/اسرائیل در خانه بنی

طور دیگر که در قرآن آمده است و همینغیبی  چندین داستان

ای که از لوح محفوظ فرشتهعلم فرشتگان و مأموران الهی؛ 

ای کند و فرشتهای در رحم صورتگری میمطلع است و فرشته

الموت زند و ملکو عمر جنین را رقم می که روزی، اجل

ای همواره بیدار است و خواب گیرد و فرشتهها را میجان

تقدیر خدای عزیز و  ها بهگیرد و... همه اینچشمان او را نمی

آیند و شریک خدا به حساب نمی کدام داناست و هیچ

شوند. ها، مشرک نمیها و تواناییمعتقدین به آن علوم و دانش

ها را زنده کند حتی اگر خدا کسی را توانا سازد که همه مرده

 حقیقی و اصلی تنها خداست. کنندةباز احیاء 

                                                           
 امالي، شیخ مفید، مجلس سوم، حدیث پنجم.. 1
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گویند اگر پس بیایید از قصیمی بپرسیم: سخن شیعه که می

سازد،  را بدانند خدا آگاهاشان می امامان خواستند چیزی

دانستیم علم  که کند؟ پس از آنک ربط پیدا میچگونه با شر

 سازی اوست نه مستقل و ذاتی و اصیل. آنان از خدا و آگاه

آن نادان ندانسته که با آن سخن خود علم غیب خدا را 

محدود کرده است؛ زیرا امامان هر قدر هم از غیب آگاه باشند، 

محدود و مقید است؛ اما علم غیب الهی، نامحدود و لیکن آن 

 1«هه فقد عدّو من حدّ»ست. انتهابی

را که  ای معنای آیه« به خود واگذاشته شده»این مردِ 

نفهمیده یا تحریف در « داندجز خدا غیب نمی»فرمود: 

محتوای آن کرده و به جدال زشت پرداخته است. ما از این 

اند که  او )اهل سنت( نقل نکرده کیشان پرسیم مگر هممرد می

ما یکون الی یوم  حذیفه علم ما کان وبه  رسول خدا 

که  او بر این حدیث ایراد نگرفتهو چگونه  8آموخت؟ القیمه را

 ت؟!یفه شریک خدا گشته اسذح

حتی آگاهی مؤمن عادی از مرگ خود و گزینش آن امری 

ممکن است که این نادان آن را دربارة امامان شیعه برنتافته و 

خود باور کرده و شرک پنداشته است. ولی در مورد پیشوایان 

 4شرک ندانسته است.

                                                           
 .1نهج البالغه، خ . 1
 .5/911. مسند، احمد 1
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گوید: روزی که عثمان محاصره شده بن سالم می عبداهلل

گفت: برادر من خوش آمدی. آیا بود نزد او آمدم تا سالم کنم. 

خوابی را که دیشب دیدم برای تو بازگو کنم؟ گفتم: بفرمایید. 

را دیدم از این روزنه )اشاره کرد به  گفت رسول خدا 

ای باالی اطالق( بر من آشکار شد و فرمود: تو را روزنه

ات گذاشتند؟ گفتم محاصره کردند؟ گفتم: آری. فرمود: تشنه

ی آب پایین فرستاد از آن نوشیدم و سیراب آری. آن گاه سطل

احساس  هایم گشتم و اکنون خنکی آن را میانة سینه و شانه

کنی و فرمود: اگر خواستی نزد ما افطار می کنم. پیامبر می

کنم. من افطار کردن در نزد ات میها، یاریاگر خواستی بر آن

 1را برگزیدم. رسول خدا 

شب در خواب دیدم، با  در حدیث دیگر: رسول خدا را

ابوبکر و عمر به من گفتند صبر کن که تو روزی که در پیش 

های حافظان در کتابرا ها نظایر اینکنی. است نزد ما افطار می

مردمان عادی آورده و آن را  های سرشناسان قوم دربارةمعجمو 

اند ها را ستودهکرامت و فضیلت برایشان دانسته و علم غیبی آن

فکرانش، که دربارة علم  کالم قصیمی و هماز است  تعجبو 

در اند  غیب امامان شیعه جار و جنجال راه انداخته و یاوه بافته

 نشده است.خللی وارد که بر همان مبنا  حالی

                                                           
؛ مستدرک، حاکم نیشابوری 31؛ االتحاف، شبراوی 1/117. ریاض النضره، طبری 1

 .109و  9/33
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ده داستان از آن قبیل را با ذکر  گاه عالمه امینی آن

 منابع آورده است:

: 1«الیعلمونن حیث مالذین کذبوا بایاتنا سنستدرجهم »

گیرشان جا غافل کنند از آنهای ما را تکذیب میکسانی که آیه

 دانند.کنیم که نمیمی

 ها به مشاهد. حمل جنازه6

برخی مردم ناآگاه به احکام، دربارة این مسئله سروصدای 

های  اند که این موضوع، از ویژگیبسیاری بلند کرده و پنداشته

شیعیان را آماج تیرهای خود شیعه است، لذا کمان برداشته و 

اند؛ برخی نیز درصدد دفاع برآمده و ناآگاهانه با آن قرار داده

اند. بر این بینوایان پوشیده مانده که در گروه اول شریک گشته

هر چهار مذهب نقل جنازه مرده از محل مرگ به جای دیگر، 

 باشد یا نباشد، تنها کارقبل از دفن و یا بعد از آن، وصیتی در 

 برای مقاصد صحیح مجاز است.

ای را قبل از دفن به توان جنازهبه سه شرط می ها:مالکی

ش نگردد. اول: در حال نقل، فاسد نشود و پخ محل دیگر برد.

ای حمل نشود که موجب حرمتی نشود و به گونهدوم: بی

: مصلحتی در نقل باشد؛ که در صورت وممرده شود؛ س تحقیر

 عمل، حرام است.فقدان این سه شرط آن 
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دانند، به شرط وجود غرض انتقال را جایز میها: حنبلی

صالح به صحیح مثل نقل به یک بقعة شریف یا جوار مرد 

شرط اطمینان از تغییر نکردن بوی جسد و در این معنی فرقی 

 بین قبل از دفن و بعد از آن نیست.

نقل مرده از شهری به شهری برای دفن حرام  ها:شافعی

که مرده در نزدیکی  گفته شده که مکروه است. مگر آن واست 

المقدس و یا نزدیک قبر صالحی باشد و مکه یا مدینه، بیت

های یاد شده حمل اگر وصیت کند که جنازه به یکی از مکان

 شود، الزم است بدان عمل شود.

مستحب است مرده در همان جایی که مرده،  ها:حنفی

که محل  جایز است مثل آن برخی موارد نقل دفن شود و در

 دفن غصبی باشد.

حتی نقل جنازه در شرایع پیشین هم جایز بوده است. 

مانند نقل جسد یعقوب و جسد امیرالمؤمنین از کوفه به نجف 

 حمل شده است. 

هشتاد مورد یاد کرده که جنازه شخص  نیامه امیعلّ

به محل دیگری انتقال یافته است، همچنین از پیش از دفن 

ای را از محل دفنی به محل هفتاد مورد نیز یاد کرده که جنازه

 اند.دفن دیگر برده
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: 1«منهم من قصصنا علیک و منهم من لم نقصص علیک»

 برخی را برای تو حکایت کردیم و برخی دیگر را، نه.

 . زیارت مشاهد عترت پاک7

از صدر اسالم و از زمان صحابة نخستین و تابعین نیکوکار 

یرة مسلمانان بر این جاری بود که قبر هر پیامبر تاکنون س

مرسل، امام پاک، ولی صالح و بزرگی از بزرگان دین، زیارت 

است. نمازگزاردن،  در پیشاپیش آنان قبر پیامبر اکرمشود. 

تقرب جستن به  ،کردن در کنار آن، توسل و تبرک به آندعا 

در  مسلمان با تفاوتهای خدا و زیارت، در نزد همة فرقه

احدی، از مسلمات بوده ها، بدون انکار مذهب و گرایش

او  حرانی را به خود دید. تیمیة که روزگار، ابن است؛ تا آن

مباالت پیش آمد، بیهوده و یاوه گفت، و بی انهتوزکینه

ند عوض کرد و با آن سنت های نیکو را که تغییر ناپذیر سنت

کنار افتاد و  جاری، به مخالفت برخاست و از آداب پسندیده

با زبانی تند، بیانی زشت و در چهارچوبی خارج از عقل سلیم 

دانش، کتابت و عفت، سخن گفت و حتی به و و دور از ادب 

فتوا داد و آن را سفر  حرمت سفر به قصد زیارت پیامبر

معصیت دانست که نماز در آن، شکسته خوانده نشود! البته 

نش را رد کرده و در سرشناسان زمان و مردان قوم او سخنا
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نقد به برخی آرا و عقاید او را  1ها نوشتند.این باب کتاب

و بدعت و گمراهی او را  و ماهیت او را برمال کردند 8کشیدند

دینی و علمای شام طی فتوایی، کفر و بی ندبه مردمان شناساند

مصر شافعی در  ةالقضا م کردند. این فتوا به قاضیاو را اعال

ید و بر استحباب زیارت قبر آن را تأیعرضه شد و او 

مد بن جویری انصاری حنفی گفت: تأکید نمود. مح پیامبر

بکر  بن ابی او باید زندانی شود و مالکی محمدطور یقین  به

-از سخن خود برگردد و احمدبن گفت: شکنجه شود تا

طور و ذهبی از معاصران او طی  حنبلی هم همینمقدسیعمر

 رداخت.ای به نصیحتش پنامه

چهارگانه مصر در مذاهب  القضاة باالخره چهار قاضی

و در  4در برابر او موضع مخالف گرفتند. تیمیه روزگار فتنه ابن

های سراییهر عصری دانشمندانی از هر مذهب، به یاوه

های او کنار ها و گمراهیپاسخ دادند و پرده از بدعت تیمیه  ابن

ضاللت و جهالت و که در قرن بیستم شتر چموش  زدند تا این

تربیت شدة دامن هوا و هوس و شیرخوردة پستان پستی و 

                                                           
. شفاء السقام و الدرۀ المضیئة، سبکي؛ مقاله المرضیه، اخنائي؛ نجم المهتدی، 1

 ها. قریشي؛ دفع الشبهه، تقي الدین حصني؛ تحفه مختاره، ناکهاني، و جز آن

. مانند صواعق الهیة از شیخ سلیمان عبدالوهاب در رد برادرش محمد عبدالوهاب 1
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 ها.  و دیگر کتاب
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رذالت، در برابر امت مسلمان آشکار شد. بعد از او قصیمی 

نهاد و بر راه  تیمیة حجازی است که گام در جای پای ابن 

 باطل او گام نهاد.

، مخالفان بازی و فحش و ناسزاهای آزاردهنده او با دجال

شرمی تمام چنان وانمود ا بیخود را کافر و مشرک خوانده و ب

و نماز و دعا در کنار آن قبر  کرده که زیارت قبر پیامبر

طلبی از آن حضرت، از شریف و توسل و تبرک و شفاعت

مسلمانی بیرون  ست که با این کارها از رشتةهای شیعه اآسیب

دور و نزدیک  صلوات و سالم فرستادن به پیامبر 1اند؛رفته

های آن، ثواب و فضیلتی ندارد و مشاهدة قبر شریف و سنگ

ندارد و علمای اسالم در این امر، اختالف ندارند! و حتی 

ی فضیلت نبوده و دیگر ادارحضرت در حال حیات  دیدن آن

 اساس او.ها و سخنان باطل و بیخرافه

این همه خشونت و  ز مالحظةشاید خوانندة گرامی ا

استاد بدعت و گمراهی و  تیمیة شدت عملی که قصیمی از ابن

آور رسوایی و سخنان باطل و شگفتیگانه مرجع آن همه

برگرفته، چنین بپندارد که سخن او بویی از حقیقت و نشانی 

مذاهب  که سرشناسان افل از آناز صدق و راستی دارد؛ غ

تا روزگار پس از او  تیمیه اسالمی، از قرون گذشته، عصر ابن

های کهن عبدالوهاب که همان بافتهمانند روزگار محمدبن
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های را تازه کرده و تا عصر حاضر که از حلقوم تیمیه  ابن

گری را طهآن سفس ،همه شودآموزان آنان تکرار می دست

 .اند رد انکار قرار دادهدروغ پنداشته و مو

گزنده و ناسزاگویی در  لحنداند که آن خواننده خود می

شأن یک مسلمان موحد و نیکوکار و مؤمن به پیامبران و قرآن 

اخالق و ملتزم به و سنت نیست. کسی که پای بند مکارم

آورد؛ مبادی انسانی باشد چنان مطلبی را بر زبان و قلم نمی

بر مسلمان روا است  شمارد. آیانمی ها را نیکوادب اسالمی آن

در  که مشاهدة چند تکه سنگ را با رؤیت جمال پیامبر

شود که برای حال حیاتش، برابر داند؟ آیا یک مسلمان پیدا می

در حال حیاتش و پس از مرگ او، ارزشی  زیارت پیامبر

قائل نشود و آن را فضیلت و کرامت نشمرد؟ قصیمی به دنبال 

هایی را و هم مسلکانش، در قرن بیستم آن چنان یاوه تیمیه ابن

 خراشد. میرا کند که گوش فریاد می

که مسلمانان در گذشته و حال، بزرگان و زعمای  جایی

روند و از وجودشان کنند و به زیارتشان میخود را احترام می

جویند، او با نعرة جاهلی خود جاهلیت نخستین را می تبرک

 کند. زنده می

از دانشمندان مسلمان،  ه.812بداألعلی دمشقی متوفای ع

کشیدند تا به او سالم شد مردم صف میوقتی وارد مسجد می
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این وجود با  1دیگر. ها نمونة کنند و دستش را ببوسند و ده

ر فرزندان آدم که مایة سعادت بشر گمان شما در زیارت سرو

شریف ها هر روز به زیارت آن قبر است و فرشتگان آسمان

کند هفتاد هزار فرشته شتابند و هر روز که آفتاب طلوع میمی

فرستند تا گیرند و بر او درود میشوند و قبر را فرا مینازل می

هزار فرشتة دیگر  دکنند و هفتاشب که به آسمان عروج می

آیند و کارشان همین است تا زمین آن قبر شکافته فرود می

 )یعنی قبر بر پا شود(. 8شود.

 انگیزة زیارت پیامبر

پیشوایان چهار مذهب و صاحبان صحاح و مسندها در زیارت 

اند که ما بخشی از احادیث فروانی آورده قبر پیامبراعظم 

 کنیم.ها را یاد میآن

کند: من زار نقل می عمر از رسول اکرمبن. عبداهلل1

قبری وجبت له شفاعتی: هر کس قبر مرا زیارت کند شفاعت 

 برای او واجب است.من 

-ل و یک تن از سرشناسان، نقل کردهاین حدیث را چه

                                                           
الدین ذهبي  ؛ تذکرۀ الحفاظ، شمس11/97. رک: تاریخ بغداد، خطیب بغدادی 1

کثیر دمشقي  ؛ البدایة و النهایة، ابن1/15جوزی  الصفوۀ، ابن ة؛ صف9/945
 .9/950؛ شذرات الذهب، ابن عماد 113و  11/119

؛ کنز المطالب، 5/940؛ شرح مواهب، زرقاني 1/44. سنن دارمي، ابومحمد دارمي 1
 .119عدوی حمزاوی،

 .1/14؛ 1و  940/11. شفاء السقام، تقي الدین سبکي/9
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گوید: هر می عمر به نقل از رسول اکرمبن. عبداهلل8

کس به انگیزة زیارت ما آمد؛ شایسته است که من در روز 

هایی متفاوت و قیامت شفیع او باشم. این موضوع با عبارت

 1مشابهی نیز روایت شده است.

 اند.حدیث را شانزده نفر یاد کرده این

گوید: هر می . عبداهلل بن عمر به نقل از رسول اکرم4

کس حج گذارد و قبر مرا پس از وفات من زیارت کند همانند 

کسی است که مرا در زمان حیاتم زیارت کرده است. این 

 اند. حدیث را بیست و پنج تن در کتب مختلف آورده

کند: نقل می نقل از رسول اکرمبن عمر به  . عبداهلل3

ی: هر کس خانة خدا را البیت و لم یزرنی فقد جفانمن حج

زیارت کند و مرا زیارت ننماید به من جفا کرده است. این 

 اند.تن گزارش کرده 1حدیث را 

نقل کرده است.  . عمر، به طریق مرفوع از قول پیامبر5

م بود. هر کس کسی که قبر مرا زیارت کند، من شفیع او خواه

در یکی از دو حرم بمیرد، خداوند او را در زمرة کسانی که 

فرماید. این حدیث را یازده نفر در اند، محشور میایمنی یافته

 اند.های خود آوردهکتاب

نقل کرده است:  از قول پیامبر بلتعهابیبن. حاطب6

 هرکس بعد از وفات من به زیارتم آید گویا مرا در حال حیاتم

                                                           
 سعید بن عثمان بغدادی و احیاء العلوم، غزالي، . السنن الصحاح،1
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زیارت کرده و هرکس در یکی از دو حرم بمیرد روز قیامت، 

 اند.ایمن محشور شود. این حدیث را سیزده تن روایت کرده

نقل کرده است: هر که  عمر از قول پیامبربنعبداهلل .7

حج به جا آورد و قبر مرا زیارت کند و در کارزاری شرکت 

عزوجل در المقدس بر من درود فرستد خدای کند و در بیت

 1زمینه فرائض از وی بازخواست نکند.

گوید: هر کس مرا پس می . ابوهریره به نقل از پیامبر2

از وفاتم زیارت کند گویا مرا در حالی که زنده هستم زیارت 

کرده، و هر که به زیارت من بشتابد من در روز قیامت گواه و 

 است.تعبیر بیان شده  7شفیع او خواهیم بود. این روایت به 

ت: هر کس نقل کرده اس مالک از قول پیامبربن. انس1

بت زیارت کند من شفیع او خواهم مرا در مدینه به قصد قر

بیست  بود. این حدیث با سه تعبیر متفاوت نقل شده است و

 8اند. و یک نفر آن را گزارش کرده

نقل  مالک به طور مرفوع از قول پیامبربن. انس19

پس از مرگ زیارت کند، همانند کسی  کند: هر کس مرا می

باشد که مرا در حال زنده بودن، زیارت کرده و هر کس قبر 

جب مرا زیارت کند روز قیامت شفاعت من در حق او وا

خواهد بود و احدی از امت من که امکان و گشایش مالی 

                                                           
 .1. وفاء الوفاء، سمهودی 1
 .1/144. مصباح الظالم 1
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دارد سپس مرا زیارت نکرده عذری برای او نیست. این 

 1اند.حدیث را شش تن گزارش کرده

گوید: هر کس می . ابن عباس در روایتی از پیامبر11

مرا پس از مرگم زیارت کند، مانند کسی است که مرا در زمان 

حیاتم زیارت کند و هر کس به قصد زیارت من حرکت کند 

تا به قبر من برسد، روز قیامت برای او گواه و یا شفیع خواهم 

 8بود.

نقل فرمود: من  از قول پیامبر  . علی امیرالمؤمنین18

زار قبری بعد مماتی فکأنما زارنی فی حیاتی و من لم یزر قبری 

ی: هر که قبر مرا بعد از مرگم زیارت کند گویا مرا در نفقد جفا

حال حیاتم زیارت کرده است و هر کس مرا زیارت نکند به من 

 4اند. تن بیان کرده 1جفا کرده است. این حدیث را 

گوید: هر کس می عبداهلل به نقل از پیامبرن. بکرب14

به عنوان زائر به مدینه آید، در روز قیامت شفاعت من برای او 

واجب شود؛ و هر کس در یکی از دو حرم بمیرد، ایمن 

 3برانگیخته شود.

                                                           
في فضائل المدینه و کشف الخفاء، شیخ اسماعیل عجلوني  ه. از جمله: الدرۀ الثمین1

9/171. 

؛ نیل االوطار، شوکاني 1/401؛ وفاءالوفاء، سمهودی 11. شفاءالسقام، سبکي/1
4/915-915. 

 .141. از جمله زیدالدین مناوی، کنوز الحقایق/9
 . ن.ک: اخبارالمدینه، یحیي بن حسن حسیني4
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گوید: هر کس می عمر به نقل از پیامبربن. عبداهلل13

زمان حیاتم زیارت مرا پس از مرگم زیارت کند گویا مرا در 

کرده است. این حدیث را ده تن از جمله حافظ نسائی 

 اند.خراسانی نقل کرده

نقل کرده است: هرکس  عباس از قول پیامبر. ابن15

قصد مکه کند و سپس اراده کند مرا در مسجدم زیارت نماید 

 1شود.برای او دو حج پذیرفته شده، نوشته می

نقل کرده  ول پیامبر. مردی از خاندان خطاب از ق16

است: هر کس به قصد زیارت من آید روز قیامت در جوار 

باشد و هر کس در یکی از دو حرم بمیرد خدا او را در  من

تن  1ند. این حدیث را هست انگیزد که ایمنمیان کسانی بر می

 8اند.از جمله خطیب تبریزی گزارش کرده

کند: هر کس نقل می عمر از قول پیامبر بن. عبداهلل17

 4به مدینه آید و مرا زیارت کند من برای او گواه شفیع باشم.

نقل شده است: هر کس گشایشی  . از رسول خدا 12

 3یافت و بر من وارد نشد به من جفا کرده است.

فرمود: هر کس پس از وفاتم مرا  . رسول خدا 11

زیارت کرد و بر من سالم گفت، ده سالم در پاسخ او گویم و 

                                                           
 .4/915. نیل االرطار، شوکاني 1
 . در مشکاۀ المصباح، قاضي جعفر، فصل سوم.1

 .1/931الوفاء، سمهوی  . وفاء9

 .1/171الخفا، عجلوني  . کشف4
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کنند و هر کس در خانه خود بر من فرشته بر او سالم می ده

گرداند تا بر او سالم سالم کند خدا روح مرا بر من بر می

 1کنم.

 در مجموع، این احادیث یکصد و شصت و نه مورد است.

 سخنان سرشناسان مذاهب چهارگانه

افزون بر احادیث مزبور سرشناسان مذاهب چهارگانه دربارة 

امه امینی سخن دارند که علّچهل و دو  اکرمزیارت پیامبر 

ها را با طول و تفصیل و توضیحی، با ذکر منابع آورده آن

ه ده است. در این بین به ذکر روایتی از دمیاطی شافعی ک

 8کنیم:یاد کرده است اشاره می کرامت برای زائر قبر پیامبر

 اند: گوارا باد برای کسی که بهترین ماسویچه زیبا سروده

را زیارت کرد و بار گناهان خود بر زمین نهاد. سعادت، برای 

 د، تضمین شده است.وکسی که وارد مدینه ش

 و دیگری گوید:

-داری زیارت کن هر چند خانهآن کس را که دوست می

ها فاصله باشد. ها و کوهاش دور باشد و میان تو و او دشت

ای معشوق و دوری، تو را از زیارت باز ندارد زیرا دوستدار بر

 محبوب خود همواره زیارت کننده است.

                                                           
 .1/197الفائق  . الروض1
 .1/145الظالم، جرداني دمیاطي . مصباح 1
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هدوا الي الطیب من القول و هدوا الي صراط الحمید 

 (:14)حج/

به راهنماییآنان ستوده، خدای راه به و پاکیزه سخن

شدند.

 سه فرع فقهی

مستحب  دهد زیارت پیامبر سه مسئله است که نشان می

 باشد. است و بار سفر بستن به آن نیت نیز پسندیده می

چهارگانه در این مورد مختلف اول: رأی فقهای مذاهب 

دانند و برخی بالعکس. است؛ برخی حج را مقدم بر زیارت می

گوید: افضل آن است که قبل از مکه از مدینه شروع سبکی می

متفاوتند.  شود و یا مکه و سپس مدینه زیارت شود و نظرها

اما استحباب زیارت مورد قبول همه است و اختالف در تقدم 

 .استیا تأخر آن بر حج 

های مسلمان، پذیرفته شده است که دوم: در نزد همه فرقه

، در صورت وجود عذر و مانعی برای زیارت پیامبر

 توان نائب گرفت. می

سوم: نذر کردن پیاده رفتن به مکه در سفر حج و عمره 

در شرع  رفتن به مدینه برای زیارت قبر پیامبربرای 

بالمانع است و نذر برای رفتن با پای پیاده از کعبه به 

 1المقدس و مدینه، مجاز و وفا الزم است. بیت
                                                           

  .41و  41و  59. ر.ک: شفاء السقام، تقي الدین سبکي، 1
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 آداب زیارت

را  چند مورد از آداب زیارت قبر پیامبر امه امینیعلّ

 آوریم:ای از آن را میذکر کرده که خالصه

 پاکسازی درون؛. اخالص نیت و 1

 . شوق و عالقه به زیارت حبیب شفیع؛8

. خروج از خانه با نام خدا و توکل بر او و دعاهای 4

 مأثور؛

های . سالم و صلوات فراوان فرستادن در راه و در لحظه3

 فراغت؛

را با زیارت و  . در راه مساجد و آثار مربوط به پیامبر5

 تبرک احیاء کند؛

 مدینه به قصد تواضع از مرکب پیاده شود؛های . با دیدن نشانه6

. وقتی وارد مدینه شد بعد از سالم و صلوات دعاهایی را 7

هم هذا حرم رسولک بخواند. از جمله این دعاها، دعای: الل

 1من النار و اماناً من العذاب و سوء الحساب؛ یۀفاجعله لی وقا

  . برای ورود به مدینه غسل کند؛2

مدخل صدق و اخرجنی مخرج . بخواند: رب ادخلنی 1

 صدق و اجعل لی من لدنک سلطاناً نصیراً؛

 . همواره در حال خضوع و خشوع باشد؛19

 خشم کند؛ احترامی به پیامبر در صورت مشاهدة بی. 11
                                                           

 1/145احیاءالعلوم، غزالي . 1
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 ای مکث کند؛ . در ورود به حرم لحظه18

ایستاده زیارت کند و اگر طوالنی بود و خسته شد دو  .14

 پایین دوزد؛زانو بنشیند و چشم به 

در زیارت صدای خود را بلند نکند و این ادب  .13

 اجتماعی است.

نُه  سپس در زیارت پیامبر اکرم امه امینیعلّ

 زیارت نامه و چندین دعا از منابع مختلف یاد کرده است.

 طلبی توسل و شفاعت

سد: نویدر آداب توسل به هنگام زیارت، می امه امینیعلّ

گردد و رویاروی حضرت نخستین بر میزائر به جایگاه 

و فراوان  ایستد و توسل می کند و شفاعت می طلبد می

جمعی از حافظان و سرشناسان  کند.نیاز میوزاری و رازو گریه

اند و آن را طور گسترده سخن گفته ارة توسل بهاهل سنت درب

قبل از خلقت و پس از آن، و در حیات دنیوی او و بعد از آن 

شدن در قیامت و بهشت  برزخ و بعد از برانگیخته و در عالم

 اند.آوردهاند و توسل را در سه بخش روا دانسته

 ؛حاجت خواستن از خدا به جان و حرمت پیامبر .1

 خواستن از خود آن حضرت؛ حاجت .8

خواستن از آن حضرت که برای او دعا کند و نزد خدا  .4

 فاعت نماید؛برایش ش
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 1د را با یاد منابع ذکر کرده است.عالمه آن گاه، ده مور

تغون الي ربهم الوسیلهاولئک الذین یدعون یب/ 57: اسری. 

پروردگارخویشسویدنبالوسیلهبهخوانندبهکهمیآنان

.هستند

 تبرک به قبر شریف

شیدن و بوسیدن آن جایز با دست ک تبرک جستن به قبر پیامبر

چهارگانه که در جامعه کدام از سرشناسان مذاهب  است و هیچ

دارای ارزشند و سخنشان پذیرفته است قائل به حرمت آن نیستند. 

تنزیهی است و به معنای  اگر منعی از آن شده به اصطالح نهی

که نزدیک شدن بیشتر به قبر شریف دور از ادب است کراهت 

 داشتن سزاوارتر است. ت و شایسته نیست؛ بلکه حریم نگاهاس

عبدالوهاب ابن و محمد  تیمیه ابن همانند ،البته برخی کسان

 قصیمی از مسیر شریعت بیرون رفته و بدون دلیل و وجودو 

 ند.ابرهان به حرمت آن حکم کردهو  هنبیّ

کند که طی روایت ذکر می بیست و اندی امه امینی علّ 

 آن به قبر پیامبر و تربت پاک آن تبرک جسته شده است. از جمله:

فرمود: وقتی رسول خدا به خاک سپرده شد،  علی 

                                                           
که شفاعت را شرک مي  تیمیه ،در تعریض به ابن1/917قاني . شرح مواهب، زر1

، 1پندارد. و رک: الوفاء في فضائل المصطفي، ابن جوزی؛ وفاء الوفاء، سمهودی
به پیامبر طاهر، صلح االخوان از خالدی بغدادی که بهترین تألیف در  باب توسل

 این موضوع است و فرقان القرآن، قضاعي شافعي.
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آمد و بر سر قبر ایستاد و مشتی از خاک قبر  فاطمه

 نهاد و گریست و چنین گفت:برداشت و بر دیده 

 ماذا علي من شمم تربمة احممد   

 

 ان الیشم ممدی الزممان غوالیما   

 صممبت علممي مصممائب لممو انهمما 

 

 صبت علي األیمام صمرن لَیالیما   

را بو کند طوری نیست که در  کسی که تربت احمد  

ام نکند و نبوید. بر سر طول روزگار، عطرهای دیگررا استشم

ریخت بر سر روزها میهایی ریخت که اگر آن ها من مصیبت

  1گشتند.دیل به شب های تار میتب

آن حضرت را خواب دید و  بالل، مؤذن رسول خدا

 فرمود: ای بالل این بی مهری چیست؟! وقت می پیامبر 

آن نشده که به زیارت ما بیایی. بالل بیدار شد در حالی که 

وه و نگرانی بر دوش خود احساس کوله باری از غم و اند

بر مرکب خود شد و راهی مدینه گردید و کنار کرد. سوار می

و سر و صورت  گریستدر حالی که میآمد،  قبر پیامبر

آمدند، بالل آن دو را در  مالید. حسن و حسینبه قبر می

 8بغل گرفت و بوسید.

از دفن فرمود: پس  ر روایتی دیگر امیرالمؤمنین د

                                                           
؛ مشارق االنوار، 3؛ االتحاف، شبراوی /1/940السیرۀ النبویة، ابن هشام . 1

؛ اعالم النساء. شام، ابن عساکر در دوجا؛ شفاء السقام، تقي الدین 59حمزاوی /
 .1/101؛ اسدالغابة، ابن اثیر 93سبکي /

؛ اسدالغابة، 93الدین سبکي / تاریخ شام، ابن عساکر در دو جا؛ شفاء السقام، تقي. 1
 .1/101ابن اثیر 
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نشین آمد و خود را روی قبر  ، عربی بادیهرسول خدا 

 انداخت و خاک قبر بر سرش پاشید و گفت، خدا  پیامبر

در قرآن فرمود که اگر شما برای گناهنکاران طلب مغفرت 

ه خویشتن خویش من ب ن پذیرفته شود، اکنوننمایید توبه آنا

از قبر صدا ام برای من طلب مغفرت کنی. ستم کرده ام، آمده

 .آمد که تو بخشیده شدی

: این حدیث را هشت تن گزارش فرمود علّامه امینی

نویسد: ابوایوب انصاری اند، و در چهارمین ماجرا می کرده

او را نهاده بود. مروان آمد گردن   روی بر قبر رسول خدا

 کنی؟گرفت و گفت: می دانی چه می

 ام،من به نزد چند قطعه سنگ نیامده ،ابوایوب گفت: آری

فرمود: بر دین خود مویه ام  ام و شنیده آمده نزد رسول اهلل

مکنید، اگر اهل دیانت حاکم باشند؛ لیکن هرگاه جز اهل دین 

  1د.بر آن گریه کنی ر حکم باشند،ب

  ع از زیارت قبر پیامبرشود من از این ماجراها معلوم می

های امویان است و احدی از صحابه چنین کاری را از بدعت

زاد امویان و  ده است. مروان حکم آن ستمگر خانهمنکر نش

زیرا پیامبر ای نسبت به پیامبر داشتند؛ امیه کینه کلی بنی طور به

برایشان باقی نگذاشت و از با معرفی هویت آنان، حرمتی 

در حدیثی آمده:  طریق وحی، رسوایشان فرمود. همچنین

                                                           
 .119؛ شفاء السقام، سبکي /4/555. مستدرک، حاکم 1
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زر  ید بندگان خدا را بردةامیه به چند تن رس هرگاه تعداد بنی

ا را عطای خود و کتاب خدا را مایة خرید خویش و مال خد

 1در روایتی دیگر سی تن آمده است.کاری قرار دهند.  دغل

مر با بیستمین حدیث آورده است: عدر  امه امینیعلّ

رفت. در ابواء مردی را به طور تعدادی از یارانش به حج می

اتفاقی دید که از او یاری جست. وقتی عمر برگشت و در 

فرود آمد و جویای احوال شیخ از آن شد، فهمید که همان منزل 

های بلندی برداشت تا بر سر قبر او عمر گاماو مرده است. 

 اد و بر او درود فرستاد و قبر را بغل کرد و گریست.رسید، ایست

پس حاال که برای شخصی مانند عمر جایز است که بر سر 

قبر مردی عادی بایستد و آن را در آغوش گیرد و بر وی 

بگرید؛ چه مانعی دارد که امت مسلمان بر قبر رسول گرامی یا 

 ها را در بغل گرفته وتند و آنقبر عترت طاهرین او بایس

 بگریند؟!

هم اقتدهااولئک الذین هدی اهلل فبهد
8 

هدایتاینانکسانی پسبه هدایتشانفرموده خدا اندکه

آناقتداوتبعیتکن.

                                                           
اند و حاکم همه  این احادیث را جمعي از حافظان به طریق خود، گزارش کرده. 1

؛ 411 -4/473ستدرک گرد آورده و همه را صحیح داشته است ها را در م آن
؛ 1/444؛ وفاء الوفاء، سهودی 117فرحون / رک: الدیباج المذهب، ابن

 .55االنوار، حمزاوی،  مشارق

 .30. انعام /1
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اهل نامه از کتب  هفت زیارت پایان در امه امینیعلّ

سنت و همچنین کتاب فقه مذاهب چهارگانه نقل کرده  و بعد 

نویسد در پرداخته و مییایش وداع حرم اقدس به دعا و ن

هنگام خروج دو رکعت نماز گزارد و از خدا بطلبد که دوباره 

 برگردد.

 زیارت امامان بقیع و دیگر مزارها

مستحب است هر روز به  زائر بعد از زیارت قبر پیامبر

ویژه در روز جمعه به زیارت بقیع رفته و مشاهد و مزارات 

 بقیع را زیارت نماید.

و  العابدین بن علی، زین طاهرین، امام حسنچهار مزار ائمة 

بن  پسر او جعفر صادق و قبر ابراهیم فرزند او محمد باقر و

و صفیه عمه آن حضرت و یاران  النبی و همسران پیامبر 

 1را سالم گوید و زیارت کند. اهلل رسول

مشاهد بقیع قبل از سلطة وهابیان، آن گروه یاغی و فاسد، 

طور  ها بهآن بود و سمهودی دربارة و بارگاهدارای گنبد 

 گسترده سخن گفته است.

 زیارت شهدای احد

پسندیده است حاجی به زیارت شهیدان احد نیز بشتابد، به 

ویژه حمزة سیدالشهدا و بهترین روز، روز پنجشنبه است و 

                                                           
 .105 -101و  1/141. وفاء الوفاء، سمهودی 1
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اند. زایر در نهایت  روز دوشنبه را روز زیارتی دانستهبرخی 

م بر تو ای عموی حضرت ادب و بزرگداشت بگوید: سال

مصطفی، سالم بر تو ای سرور شهیدان، سالم بر ای شیر خدا، 

 سالم بر تو ای شیر رسول خدا تا آخر سالم مأثور.

نویسد: تربت سرخی است پیرامون شهیدان که جبیر می ابن

جویند و پس از نسبت دارد و مردم از آن برکت می به حمزه

جا  نزیارت کند و در آ زیارت حضرت حمزه، بقیه شهیدان را

ای الهی و برکات هحاجات خود را بطلبد که رحمت

آن ها را یابد. سمهودی نام همه  جا نزول می پروردگاری در آن

 1آورده است.باشند؛ که بالغ بر هفتاد تن می

 زیارت مسجد قبا

مستحب مؤکد است زایر به مسجد قبا درآید و دو رکعت نماز 

یک عمره دارد. همچنین مستحب است که ثوابی معادل گزارد. 

 تازه نماید. عهد ها  حاجی از همه آثار نبوی دیدن کند و با آن

که بیست و دو تألیف عالمه در پایان فصل، به منابع بحث 

 8کند.است اشاره می

 

                                                           
کنز المطالب ؛ 159؛ رحلة ابن جبیره،195ألدب فاکهي،  ا کفایة فاخوری؛ حسن. 1
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 زیارت اهل قبور

در سنت صحیح تصریح شده که مردم به زیارت اهل قبور 

 بروند.

حدیث را با ذکر مآخذ آورده عالمه امینی بیست و شش 

 است.

 از جمله:

بن مسعود: به زیارت قبور بروید که آن، انسان را به  عبداهلل

 آورد.کند و آخرت را به یاد او می ت میرغب دنیا بی

: )قبالً( روایت کرده بن مالک از قول پیامبر اکرم انس

زیارت قبور منع کرده بودم. اما به زیارت قبور از شما را 

 د که آن، مرگ را به یاد شما آورد.بروی

کند: شما را از نقل می عباس نیز از پیامبر اکرم ابن

گویم به زیارت قبور  ت قبور باز داشته بودم، اکنون میزیار

به بروید و سخن گزاف نگویید. فاطمه زهرا در هر جمعه 

ر آن نماز رفت و در کنازیارت قبر عمویش حضرت حمزه می

 1گریست.گزارد و میمی

جا احادیث  نویسد: در ایندر پایان می ه امینیامعلّ

 انجامد.  ها به طول می دارد که یاد همة آنفراوانی وجود 

                                                           
؛ تاریخ بغدادی، خطیب 9/51؛ مجمعالزوائد هیثمي، 1/177مستدرک حاکم، . 1

سنن  ؛1/170ازرقي ؛ اخبار مکه، 1/957؛ مغني، شربیني 14/111بغدادی 
 ها. و غیره 197و  150و 9/91؛ مسند، حنبل 5/143کبری، بیهقي 
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فلیأ توا بحدیث مثله ان کانوا صادقین / 94طور 

اگرراستگوهستند،سخنیهمانندآن،آورند.

 آدابی که زایران باید رعایت کنند.

کند؛  ه رفتار ادبی برای زائران یاد میدر ادامه د امه امینی علّ

از جمله: پاک بودن، ایستاده زیارت کردن، رو به قبله بودن، 

گاه  آب پاک روی قبر پاشیدن، ...؛ آن صدقه دادن از سوی مرده و

سخن در زیارت، سیزده کلمه از سرشناسان اهل  تحت عنوان

 یشه فرمود: به عا از جمله، پیامبرسنت حکایت کرده است؛ 

دهد  ل شد و گفت پروردگار تو فرمان میجبرئیل بر من ناز

اهل بقیع روی و برایشان طلب مغفرت کنی. عایشه پرسید  بر سر

مسلمانانی که بگو: درود بر شما مؤمنان و چگونه بگویم. فرمود: 

پیوندیم)به خواست  د، ما هم به شما میایدر این دیار آرمیده

 .دیگر و چند نمونة 1خدا(

 سخنانی پیرامون زیارت قبور

با عنوان فوق، سخنان سیزده تن از علمای  عالمه امینی

سرشناس اهل سنت را که برخی هم طوالنی است، آورده 

 کنیم:است. به یک نمونه از آن اکتفا می

                                                           
 9/50الزوائد، هیثمي  ؛ مجمع1/115السنه،  ؛ مصابیح4/73ر.ک: سنن کبری بیهقي،  .1
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 ابن ؛ صفةالصفوه،1/991 ابشیهي خطیب ف،المستطر ؛57 سفرالسعادۀ،فیروزآبادی،

 .9/11 جوزی
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فقهای مذاهب چهارگانه و نویسندگان فقه  کالم سیزدهم:

است؛ زیرا اند: زیارت قبور مستحب چهار مذهب گفته

پندآموز و یادآور روز آخرت است. سزاوار است زائر به دعا 

ای مردگان قرآن تالوت رو گریه وزاری مشغول باشد و ب

ها عبرت بگیرد و به  هکندکه به حالشان سودمند است و از مرد

های  ر بگوید: خدایا! ای پروردگار روحهنگام دیدن قبو

و پوست های پاره  ماندگار و تنهای فرسوده و موهای پریشان

اند، اما به تو خوان های پوسیده که از دنیا رفتهپاره و است

ند. آسایش از خود و سالمی از من به ایشان نازل فرما و مؤمن

 1سالم و دعایی دیگر...

 ای اهل قبوررنذر ب

مسلکان او مانند قصیمی در صحت نذر  و هم تیمیه برای ابن

گویی و ناسزا  جز یاوه بور جار و جنجالی است کهبرای اهل ق

شتن غلو و عقاید باطل متهم چیزی نگفته و شیعه را به دا

 اند.ساخته

که شیعیان در این مسئله از دیگر مسلمانان جدا  درحالی

 نیستند.

در آن باب  طور گسترده به 8االخوان خالدی در کتاب صلح

                                                           
 .1/414الفقه علي المذاهب االربعه، عبدالرحمن جزیری  .1

 . 103 – 1/101جزیری،  عبدالرحمن االربعه، المذاهب علي الفقه. 1
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کننده  که امر، دایر بر مدار نیت نذر سخن گفته و خالصه این

کننده قصد تقرب به میت داشته باشد، نذرش  اگر نذراست. 

 باطل است.

لیکن اگر او خدا را قصد کند و سود کار به زنده و ثواب 

اشکال ندارد و وفا هم به روح میت عاید گردد، چنین نذری 

 تیمیه از قول ابن« فرقان القرآن»کتاب  درشود. به آن واجب می

یا دیگر  امبرنقل شده است: کسی که چیزی را برای پی

پیامبران و اولیاء و اهل قبور نذر کند یا گوسفندی را ذبح 

ها  گیرد که نذر بتپرستان قرار می ردة مشرکان و بتدر  نماید

 کنند.می

پرستد و با این عمل، کافر  چنین کسی جز خدا را می

 1شود. می

در این باب طول سخن داده، برخی علمای  تیمیه ابن

او، بوده و فریفتة او شده و ادعاهایی کرده متأخر، از شاگردان 

 کند.اندیشد و عمل نمی ه مانند آن نمیاند که هیچ مسلمانی ب

ن و اولیای الهی را مسلمانان همگی، نذر برای پیامبرا

آن را تقدیم به ارواح مردگان  شمارند و ثوابصدقه می

در این گردد. ته منفعت آن به زندگان نیز بر میکنند؛ الب می

 رسیده است. صوص احادیث صحیح از پیامبر خ

                                                           
 .199همان، . 1
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اولئک الذین طبع اهلل علي قلوبهم و اتبعوا اهوائهم /15محمد 

کسانی دلهستآنان بر خدا که بههایشانند و زده مهر

ند.دنبالهواهایخویش

 توان کردها را می برهایی که قصد زیارت آنق

توان برای میای قبرها و مزارهایی هستند که برخی اماکن دار

ها توسل و تبرک جست ها رحل سفر بست و به آنزیارت آن

ها دعا و نماز برگزار کرد و برای اهل قبور قرآن و نزد آن

این مسئله از قرون نخستین اسالم مورد توجه تالوت نمود. 

و  بوده و سرشناسان مذاهب چهارگانه در آن باب سخن گفته 

نی مانند شناخت شیوه زندگااند، فوائدی بر آن مترتب دانسته

امه امینی مواردی را یاد گاه علّآن .های پیشین مسلمانان در سده

 کرده است.

در دمشق از دنیا رفته و روی  بالل مؤذن رسول خدا .1

 جا مستجاب است. قبر اسم او نقش بسته و دعا در آنسنگ 

ه و اهل خیر به زیارت او این مسئله فراوان تجربه شد

 1جویند. تبرک می

قبر سلمان فارسی در نزدیکی ایوان کسری قرار دارد و  .8

. بزرگانی او را زیارت کرده و دارای بنا و خدمتکار است

 8کنند. می

                                                           
 .113رحلة ابن جبیر، . 1

 .5/75؛ المنتظم، ابن جوزی 1/159تاریخ بغداد، خطیب بغدادی،  .1
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در روم)استامبول(  ابوایوب انصاری صحابی پیامبر .4

کنند. در ایام مردم همواره قبر او را زیارت می مدفون است و

 1طلبند.خشکسالی باران می

نویسد سر مبارک در جبیر می الحسین در مصر. ابن رأس .3

تابوت سیمین زیر خاک دفن شده و بنایی باشکوه که در آن، 

های بنا  و زیباییاند. ا شده و طال و نقره به کار بردهآینه کاری 

و خشوع به  خضوع نویسد مردم با و می کشدرا به تصویر می

ویند. ابن جکرده و از تربت مقدس او برکت می آن توسل

 8کند.ها را یاد میگاه دیگر دیدنیجبیر آن

شهد شریف شبراوی نیز در کتاب خود فصلی درباره این م

-هایی  هجا را ذکر کرده و قصید گشوده و برکات مشهور آن

اوی عددی پس از حمز 4آورده است. -کوتاه و طوالنی

گوید: شایسته است این مشهد عظیم را با سخنانی طوالنی می

بخش  زیارت کرد او نیز ابیاتی را زینتدعا و توسل به خدا، 

همچنین است دیگر مزارهایی که  3نموده است.کتاب خود 

 5بیست مورد را یاد کرده است. از امه امینی از آن بیشعلّ

هایی دربارة زیارت قبر احمد  طی فصل امه امینی علّ

                                                           
 . و... 1/17؛ صفةالصفوه، ابن جوزی 9/451مستدرک حاکم،. 1

 .11رحلة ابن جبیر، . 1

 .15االتحا، شبراوی  .9

 .31االنوار، حافظ برسي  مشارق. 4

 .131 – 5/131الغدیر امیني، . 5
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رین یاد کرده و بعد آخ و دیگر پیشوایان از اهل سنت 1حنبل

 کند.سخن را در زیارت قبور ذکر می

فتار نسل به نسل این بود اندکی از بسیار که بیانگر ر

ترین عصر صحابه و تابعین که قبر پیامبر  مسلمانان از کهن

-ن و اولیاء و صالحان را زیارت میو مرقدهای اماما اعظم

اند و در میان  بسته ها، بار سفر میزیارت آن ند و به قصدا هکرد

 اند.داشتهآن، زائران، پیشوایان و مقتدایان نیز وجود 

شما خواننده گرامی پس از اطالع از آن تاریخ و سیرة 

 نشدهوقعی قائل  مسلکان او و هم تیمیه ابنصحیح، به سخنان 

و طلبی ها گوش نخواهید داد که او شفاهای آن سرایی و به یاوه

های  ، را از آسیبامبردعا در کنار قبر امام حسین سبط پی

 پندارد.شیعه می

باواههم ان یقولون اال کذکبرت کلمه تخرج من اف
8 

روغهاجزدیدآنآسخنبزرگیازدهانشانبیرونمیچه

گویند.نمی

 . کندوکاوی در حدیث8

سنجیده نه از سوی کسانی که قیل و قال پیرامون احادیث شیع
                                                           

 در مردم که مزارهایي و حنیل احمد و ابوحنیفه زیارتگاه پیرامون امیني عالمه .1
 هر خدا که کند مي نقل جمله از. است پرداخته کنند، مي نذر ها آن به بغداد
 احمد، مناقب) رؤیا یک استناد به هم آن کند، مي زیارت را حنبل بن احمد سال
 (.5/133 الغدیر: رک. آن جز و 1/45 عساکر، ابن تاریخ ؛454/ جوزی ابن

 .5کهف، . 1
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کالمشان درست یا نادرست  گویند و باکی ندارند،سخن می

شده کنند، زیاد ها کالمی را برگزیده و نشخوار میباشد و آن

 است.

های ساختگی منسوب به ها را توقیع بینی که آنیکی را می

های ها را ساختهائب قلمداد کرده و دیگری که آنامام غ

 ست.پنداشته ا منسوب به امامان باقر و صادق

الشدن ننگ و عار نجام دروغشان و برماآن ها از سر

پردازی   قصیمی، دروغاند، و اکنون عبداهللکالمشان نترسیده

نظر، با سخنانی زشت بر شدت انکار افزوده  عصبانی و تنگ

 1است.

او طی یک دروغ رسوا چنین گفته است: در میان رجال 

به اهل دنیا  شیعه فراوانند کسانی که به طمع مال دنیا و تقرب

لیکن در میان علمای اهل سنت،  حدیث دروغ ساخته اند.

شود.  یافت نمیکلی کسی که متهم به جعل حدیث باشد، طور به

وجود  کار گاهی در میانشان شخص بد حافظه و یا فراموش

 اند!ی تراجم، جرح و تعدیل، بیان کردههاداشته که در کتاب

پرداز زده این دروغ جا آستین باال این در امه امینیعلّ

 قرن بیستم را رسوا ساخته است. عالمه، زنجیرة دروغگویان و

با در نظر  از اهل سنت را به ترتیب الفبا و کنندگان جعل

                                                           
 115و  9/177؛ الغدیر 1/15االسالم والوشیعة، عبداهلل قصیمي  ر.ک: الصراع بین .1

 .903و  111و 
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د اهل سنت، بر ها و با ذکر منابع ازخو حرف اول نام آنگرفتن 

هایی  رسد. ما نمونهمیصد نفر ها به هفتشمرده که شمارش آن

 کنیم.را ذکر می

 ن و جاعالنزااس سلسله دروغ

عید بصری، دروغگویی است به زبان بن جعفر ابوس ابان .1

های دروغین ساخته است. او بیش از  حدیث  رسول خدا

سبت داده که هرگز ابوحنیفه به سیصد حدیث به ابوحنیفه ن

 1ها لب نگشوده است. آن

بن مالک بسیار  بن براء انصاری، نوة انس ابراهیم .8

های جعلی از اشخاص ثقه روایت حدیث دروغگو بوده و

 کرده است.می

ی عد و جرح؛ و ابننباید نامی برد مگر به عنوان قدح از او 

 8های او ساختگی است.گفته است حدیث

احمد بن خلیل نوفلی قومسی دروغگو بوده و از  .4

  4اند.که آفریده نشدهی حدیث نقل کرده کسان

الی و دج بن عبداهلل شیبانی جویباری، کذاب احمد .3

شناسم د: او را خوب میسوینساز بوده است. بیهقی می حدیث

                                                           
؛ اللثالي 110؛ تذکرۀ الموضوعات، مقدسي، 1/10میزان االعتدال، ذهبي . 1

 .1/19المصنوعة، سیوطي 

 .17؛ تذکرۀ الموضوعات، مقدسي هندی /15، 1/11میزان االعتدال، ذهبي . 1

 .1/157لسان المیزان، ابن حجر عسقالني . 9



62   ّاالرض، زیارت و دیگر فضائل  طی  

ساخته و شنیدم که   خدابیش از هزار حدیث به زبان رسول 

های فراوانی در  گفت او دروغگویی ناپاک است. حدیثحاکم می

 ها روا نیست.که به هیچ وجه گزارش آنفضائل عمر جعل کرده 

نفع کرامیه ساخته به گوید: هزاران حدیث سیوطی نیز می

های  گوید: او دجالی است از دجال است. ابن جبان نیز می

کدام از  ان حدیث نقل کرده که هیچروزگار؛ از پیشوایان هزار

 زبان آنان جاری نشده است.

بن تیم و  او و محمدکند که نقل مینیز حافظ سری 

 1اند.ها هزار حدیث ساخته مدبن عکاشه دهمح

بن عبداهلل بکری، دجالی دروغگو بود و سازندة  احمد .5

اندازه نادان  ده است. او بیهایی است که هرگز رخ ندا داستان

 8شرم بوده است.و بی

بن عمر و ابوشکندی مروزی، حافظی  بن محمد احمد .6

خوش بیان بوده ولی از زبان پدر خود و اشخاص مورد وثوق 

  جعل حدیث کرده است.

ا را زیر و رو کرده و از خود است: او سنده حبان گفته ابن

ساخت. او شاید بیش از ده هزار حدیث ساخته هایی میمتن

ها را نوشتم،  خودم بیش از سه هزار حدیث از آن باشد و من

 و رو شده است. اما شک ندارم که آن ها جعلی و زیر

                                                           
 1/51؛ میزان االعتدال، ذهبي 155؛ تذکار /9/135بغدادی . تاریخ بغداد، خطیب 1

 . 1/11اللثاني المصنوعة، سیوطي  ،5117و 

 1/51. میزان االعتدال، ذهبي 1
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نویسد: او یکی از دروغگویان و جاعالن  دارقطنی نیز می

 1بوده است.

دروغگو و  بن علی بصری شخصی کم حیا، حسن .7

ساخته و حدیث حدیث می که از زبان رسول خدا زن تهمت

چیزهایی به رسول بست و ها را به کسانی میآندزد بوده و 

حبان دربارة او  نفرموده است. ابن داد که اونسبت می اهلل

 8گوید: شاید او بیش از هزار حدیث، گزارش کرده باشد. می

گفته و مورد وثوق بسیار دروغ می ن مصعبب خارجۀ .2

نبوده مردم او را رها کرده و و به حدیثش اعتنا نداشتند. بدان 

ل ابن حنیفه سند ساخته و مسائ جهت که اصحاب رأی، برای

 4کردند.داده حدیث می ها قرارها را در کتابآن

ای طوالنی داشت و دیناربن عبداهلل، کذاب است نسخه .1

  کرد.ت تمام از انس روایت میبا وقاح 3ه.839 آن را به سال

 سلیمان نخعی دروغگوترین به زبان رسول خدا .19

هر مردی بوده و در جعل حدیث، فردی شناخته شده، اما به ظا

 آمد، لیکن حدیث ساز.شایسته و موجه به نظر می

اند که دروغ گوید: در بغداد تنی چند بودهخطیب می

                                                           
 و الضعفاء ؛1/155 حبان ابن المجروحین، و ؛5/74 بغدادی خطیب بغداد، تاریخ. 1

 .غیره و 114/نسائي المتروکون،

 115 و 1/53سیوطي المصنوعة، الياللث ؛1/141 حبان ابن المجروحین، .1

 .5/15 عساکر ابن شام، تاریخ. 9

 .1/913 ذهبي االعتدال، میزان. 4
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ها بوده کردند، سلیمان یکی از آنجعل می گفته و حدیث می

 1است.

ساخته چنان که شیخ بن ابی خالد بصری حدیث می .11

ها را در صد حدیث ساختم و آنچهارگوید خود می

 8دانستم چه کنم؟های مردم وارد کردم. نمی برنامه

، چیزی را که نشنیده بن احمد، کذاب و دجال صالح .18

رو  و دزد نیز بوده و آن را زیر کرد و حدیثبود حدیث می

 کرد.می

شاید او بیش از ده هزار حدیث را چنان کرده و سخن او 

 4به هیچ وجه اعتبار ندارد.

عامربن صالح، نوة زبیربن عوام، ساکن بغداد بوده  .14

دشمن خدا و کذاب ناپاکی بود و مورد وثوق نبوده است. ابن 

روغگویی را به کذب و د معین، ابن حیان و ابن عدی او

  3اند.نسبت داده

از زبان مردم مورد وثوق  بن حبیب فاریابی، عبدالرحیم .13

ساخته او بیش از پانصد حدیث به دروغ از رسول حدیث می

 5خدا گزارش کرده است.

                                                           
 ... .و 11/ جرزی ابن المطالب، اسني ؛.11-3/15 بغدادی خطیب بغداد، تاریخ. 1

 .55/ سیوطي الخواص، تحذیر. 1

 .1/459 ذهبي االعتدال، میزان. 9

 .155 خزرجي، الدین صفي خالصة التهذیب،. 4

 . ...و 5/150 عساکر ابن شام، تاریخ. 5
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 بن محمد قزوینی، عالم فقه در مذهب شافعی. عبداهلل .15

گفته و بر مصر حلقه فتوا داشته ولی دروغ میاو در 

کرده است. کتابی، به نام حدیث جعل می های معروف متن

حدیث نقل شده تألیف کرده که در آن دویست ،«سنن شافعی»

 خبر بوده است.ها بیکه روح شافعی از آن

بن ابراهیم کذاب بوده و برای نزدیک شدن به  عتاب .16

 ساخته است.دی پسر منصور حدیث میمهخلیفه عباسی، 

پیشوایان سرشناس، اما بن مقسم یکی از  عثمان .17

هایش سند و روف به کذب و جعل حدیث است. حدیثمع

متن درست نداشته و از وی در نزد شیعیان بیست و پنج هزار 

 حدیث موجود بوده است.

من ده هزار  گفت در سینة فالس گفت شنیدم ابوداود می

 1ام.ها را به کسی نگفتهحدیث از عثمان وجود دارد که آن

 گفتن نبوده است.یعنی قابل 

ه. 831متوفی به سال بن جهم بغدادی  . علی12

طالب و  بن ابی ین خلق خدا بوده و به عداوت علیدروغگوتر

ده است. پدرش را بیت و پایین آوردن مقام آنان مشهور بو اهل

کرده که نام وی را علی نهاده است و بدین سبب لعن می

 8بحتری شاعر، او را هجو کرده است.

                                                           
 .1/131 ذهبي االعتدال، میزان. 1

 ؛5/140 قیس بن سلیم التعدیل، و الجرح.11/113بغدادی خطیب المیزان، لسان. 1
 .1/95 سیوطي المصنوعة، اللثالي
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همان کسی است که نویسد این می امینیامه علّ

(گفته است: او یکی از شاعران بن جهم اش)علیکثیر درباره ابن

طالب فراوان حمله  بن ابی آور و اهل دیانت بوده و به علینام

 کرده است.

شاید همین امر او را نزد ابن کثیر اهل دیانت قرار داده 

 .«بازگشت به سوی خداست»باشد، 

کی بود و مردم حدیث هارون بلخی، کذاب ناپابن  عمر. 11

 کردند.او را رها می

گوید: هفتاد هزار حدیث را دور انداختم و ابوغسان می

نوشتم بعد می ، حدیثبن هارون در اول عمر ابوزکریا گفت از

در شت که شناختمش همه را پاره کردم فقط چند حدیث در

 1کردم. ها را هم پارهیک دفترم مانده بود که همه آن

بن عبدالعزیز لخمی در احادیث، قرائت مورد  عیسی. 89

اعتماد ندارد. سندهایی را جعل و چیزهایی ادعا کرده است که 

اند. کتاب جامع ارد. جمع کثیری او را تضعیف کردهوجود ند

اکبر که در اختالف قاریان و در بردارندة هفت هزار روایت 

  8اوست.از است، 

ن او برپایة دروغ است. اب شافعی، نقل کثیربن زید. 81

                                                           
 ؛5/140 قیس بن سلیم التعدیل، و الجرح.11/113 بغدادی خطیب بغداد، تاریخ. 1

 .1/95 سیوطي المصنوعة، اللثالي

 .4/401 سقالني حجر ابن المیزان، لسان. 1
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ای است که پر از برای او از پدر و نیایش نسخه تهحیان گف

 1های ساختگی است.حدیث

ادریسی دربارة او گفته است  قدسی،بن حسین م . الحق88

از قول ثقات حدیث جعل زن بوده و  او کذاب و تهمت

ساخته و از است. برای احادیث مرسل احادیث میکرده  می

شنیده نشده است.  هاکرده که حدیثی از آنیمکسان روایت 

هایشان شناخته شده هایی پرداخته که نامبرای کسانی نسخه

 نیست.

پردازی و وقاحت، مانند او در عصر حاضر، در دروغ

 ایم.ندیده

هایش بیش او با خط خود، از حدیث .م بودفه او بسیار کم

شت و من هم از او نوشتم تا نواز پنجاه جزوه برای من 

های مرسل و مقطوع را که  های او را بدانم و حدیثساخته

 مسند کرده، بشناسم.

کرده  از او جدا شدیم باز حدیث نقل می با این وجود وقتی ما

 8و آن ها را بعد از بیرون رفتن از سمرقند، انشاء کرده بود.

و  بن اسحق بلخی، یکی از حفاظ، اما کذاب محمد. 84

ساز بوده که از خودش احادیثی نادرست گزارش کرده  غدرو

                                                           
 .191/ جرزی ابن اسني. 1

 ؛1/150 و 1/53 سیوطي المصنوعة، اللثالي ؛1/195 الخفاء عجلوني، کشف. 1
 .4/100 و 1/144 بغدادی خطیب بغداد، تاریخ
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است. به طور کلی برای هر کالمی سندهایی ساخته و به 

 1کرده است.حدیث مطرح میعنوان 

و   رازی یکی از حفاظ. محمد بن حمید، ابوعبداهلل83

و  بود دهای دانش حدیث؛ اما کذابی حدیث دزبین ردهخ

ه و ها را گرفت حدیث کرد!سندهایی را بر متون منتسب می

همین ترتیب گفت؛ به هم آمیخته و حدیث جدید میدر

 شد.تر میفزونهر روز هایش حدیث

ماهرتر از دو  سازیگوید: کسی را در دروغاسدی می

بن حمید رازی.  ندیدم. سلیمان بن شاذکونی و محمدشخص 

به خدا  نسبت ترین فرد دروغگو جدیگوید: او ری نیز میجز

من از پسر حمید پنجاه گوید نزد بوده و فضلک رازی نیز می

ام. یعنی ست که به احدی آن را گزارش نکردههزار حدیث ه

 8گزارش کردنی نیست.

، ق. هشام بن عمار سلمی، فقیه، خطیب و محدث دمش85

 او گفته: او چهارصد حدیث گزارش کرده که موردابوداود در

 4اصلی ندارد.

ان هوالء متبر ما هم فیه و باطل ما کانوا یعملون
3  
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اند،باطلهکردچهمیایناندرآنند،تباهوآنچهگمان،آنبی

باشد.می

 قابل توجه  نکتة

ی بود از گفتار بسیار سلسله چه برشمردیم اندکنآ

ها حدیث، شاید شما خواننده عزیز آن سازان و جاعالن دروغ

جعل حدیث و که  و یا بزرگ بشمارید غافل از ایند را زیا

و صحابه و تابعین مورد وثوق،  دروغ گفتن به زبان پیامبر

قوا نبوده در نزد بسیاری از افراد اهل سنت منافی با زهد و ت

 )برخی( شعار از زبان پیامبر( یساز است. بلکه آن را )حدیث

بن  یدانستند! به همین سبب یحیتقرب می صالحان و مایة

 سعید قطان گفته است:

صالحان را در چیزی دروغگوتر از حدیث ندیدم، و باز از 

یث اوست که گفت: اهل خیر را در چیزی دروغگوتر از حد

ندیدم دروغ در میان  گوید: ندیدم، در سومین تعبیر نیز می

 1چه در میان اهل خبر شایع است.تر باشد از آن قومی شایع

ته است: به احادیث دروغ و قرطبی نیز در این مورد گف

ها و  ضل سورهخبرهای باطلی که جاعالن حدیث در ف

توجه کرد. زیرا  اند نباید اهمیت داد و فضیلت اعمال ساخته

اند. یکی از ساختهمی)!( الی اهلل قربۀها را  عده ای این حدیث

  گوید: آن ها می
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حنیفه  و به فقه ابی اندهمن دیدم مردم از قرآن روی برگرد

اند و من برای رضای  ابن اسحاق مشغول شده و مغازی محمد

 خدا چنان احادیث را ساختم.

عل یان که در جاهمچنین به مردی از زاهدان و پارس

قدم بود  های آن، پیش حدیث پیرامون فضل قرآن و سوره

ت دیدم مردم به قرآن کنی؟ در جواب گفچنین میگفتند: چرا 

دین وسیله آنان را به قرآن اند، خواستم بدهرغبت ش بی

 مند کنم. عالقه

فرمود: هر   ای رسول خدااعتراض شد، مگر نشنیده

است؛  کس به عمد بر من دروغ ببندد جایگاهش در آتش

 1ام.ام بلکه به نفع او گفتهگفت من علیه او دروغ نگفته

های ساختگی مقام بر حذر داشتن مردم از حدیث در

ترین مردمی هستند که به زهد  رین و پرآسیبت اند: بزرگگفته

ساخته و روغ میو تقوا منسوبند، اما به زعم خود برای خدا د

گمراه شده و دیگران را  پذیرفتند. آنان خودها میمردم از آن

 کردند.گمراه می

 زنجیره زاهدان دروغگو
نویسد: گویا دروغ، افترا و زورگویی از می امه امینی علّ

استی در ایمان گناهان بد و آشکار نیست و هیچ عیب و ک
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و با فضائل نفسانی در تضاد آورد انسان به وجود نمی
عالمه از  سازد. اشد و کرامت انسانی را مخدوش نمیب نمی

وا، از برد که با وصف شهرت به زهد و تقبیست تن نام می
 اند. مثل:زان بودهپردا جعال و دروغ

دار و عابد، لیکن  بن میمون، مردی شب زنده حرب
 دروغگوترین خلق بوده است.

 خواند. ماند و نماز شب میایی، تمام شب را بیدار میهیثم ط
 گفت.نشست و حدیث دروغ میشد میکه میاما صبح 

عبدالمغیث حنبلی، معروف به داشتن زهد و دینداری و امانت 
های ساختگی، کتابی پیروی از سنت، او در حدیثحیت و و صال

 .نوشته از جمله در فضائل یزیدبن معاویه تألیفی دارد

ی جعلی و در فضائل هاابوعمر زاهد نیز در حدیث
 سفیان کتابی نوشته است.بن ابی معاویه

گ بوده است. با این وجود او احمد باهلی از زاهدان بزر
 گوید:در مورد او می جوزی وده است. ابنگوی جعال بدروغ

های دنیوی از شهوات و هوسکرد و نمایی می زهداو 
سازی را در  یثاما شیطان این کار زشت حدنمود. دوری می

 آراسته بود. نظرش
نمود که در فضیلت معاویه حدیث بردانی، مرد صالحی می

 ساخت.می
سازان، پیشوای بینیم بیشترین این حدیثترتیب میبدین 
ث حافظ مشهور و فقید و دانشمند دینی و استاد حدیمقتدا و 

ها برای و گروهی از آن اندای بودهو سخنگوی برجسته
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داشت پیشوا و یا تأیید مذهب خدمت به عقیدة دینی و یا بزرگ
ها که دستشان از جعل و دروغ اند و آنگفتهای دروغ می ویژه
رد شده های مذهبی واهای دینی کوتاه گشته در طیفقولهدر م

و چشم و  و در توصیف رجال دینی به رقابت پرداخته
ی و تخریب دیگران، ساز نقبتاند و در مچشمی کرده هم

 اند.مسابقه گذاشته

 مناقب ابوحنیفه
 ابوحنیفه از زبان پیامبر بینیم در منقبتای را میعده

اند و عالمه بیش از سی حدیث راجع به ساختهها  دروغ
 ن جمله است.منابع، آورده است و از آه با ذکر ابوحنیف

در میان امت من مردی خواهد بود که او را ابوحنیفه 
 گویند.

 8«موضوعات کبری» شیخ علی قاری 1او چراغ امت است.
خود گفت: این سخن به اتفاق همه محدثان ساختگی 

 است.
کنند ه پیامبران به وجود من افتخار میدر روایتی دیگر: هم

حنیفه. او در نزد پروردگار من، مرد ابی و من هم به وجود
باشد و پیامبری از  ایی است گویی او کوهی از دانش میپارس

اسرائیل است. هر کس او را دوست داشت مرا  انبیای بنی
دوست داشته و هر کس او را دشمن داشت مرا دشمن داشته 
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 1است.
ابن جوزی گفته: این سخن، ساختگی است و عجلونی 

 گفته: 
ای نیست هر چند که به طرق متعدد نقل شایستهسخن 
 شده است.

ده که جمعی یفه به جایی رسمبالغه در حق ابوحنی
 داناتر است. اند او از پیامبر پنداشته

وفه بودم به بصره آمدم و علی بن جریز گفت: در ک
جا بود پرسید چه مردمی را پشت سر  بن مبارک آن عبداهلل

 گذاشتی؟
فتم: در کوفه جماعتی هستند که در پاسخ به او گ

را  است و تو وحنیفه داناتر از رسول خدابپندارند ا می
اهلل جریر گفت: عبد . ابناندداده پیشوای خود در کفر، قرار

تر شد یعنی که چرا از او  ای که ریشش گریست به اندازه
 حدیث روایت کرده است.

که در نقل دیگر عبداهلل مبارک پس از شنیدن این سخن 
 برخی از مردم کوفه ابوحنیفه را داناتر از رسول خدا دانند گفت:

کفر  را تکرار کرد. عبداهلل گفت: این دوباره بگو او سخن
کفر است. گفتم به سبب تو کافر شدند و توسط تو است، 

گفتم به ها کافر را برای خود پیشوا گرفتند. پرسیدند چرا؟  آن
که از او  از اینسبب روایت تو از ابوحنیفه. عبداهلل گفت: من 
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این  در مقابل1ام از خدا طلب مغفرت دارم.هایی کرده روایت
گویی دربارة ابوحنیفه، عده ای نیز از امامشان  ستایش و مبالغه

 اند.ه شدت او را مورد حمله قرار دادهبد گفته و ب

 در تخریب ابوحنیفه 
وحنیفه را از ب، ا«صحیح» سماعیل بخاری، صاحببن ا محمد

 داند که حدیثشان ضعف و متروک است.کسانی می
از سفیان ثوری نیز نقل است که ابوحنیفه دوبار از کفر 

ای گوید: اگر در هر قبیلهیک نیز میتوبه داده شد و شر
از اصحاب خواری باشد، بهتر از آن است که مردی  شراب

 ابوحنیفه در آن باشد.
بن عینیه بودم ابوحنیفه  گوید: نزد سفیاننعیم فزاری نیز می

سالم را رشته رشته، پنبه اان گفت: خدا لعنتش کند او سفیآمد. 
 وجود ندارد. کرد و در عالم اسالم مولودی از او شرتر 

های ابوحنیفه، غلط گوید تمام حدیثابن جارود نیز می
هست. دیگری کلی در مسلمانی او اختالف طور است و به

اهلل مخالفت کرده  دویست مسئله با رسول گفته ابوحنیفه در
ستی؟ بن مبارک گفتند تو به عقیدة ابوحنیفه ه عبداهللاست. به 

ت نیست ما یک گویند راسنچه را که مردم میگفت همة آ
 رفتیم، اما وقتی شناختیم نزد او می شناختیمزمانی که او را نمی

 رهایش کردیم.
بار  بوحنیفه بیش از یکگفت انیدم پدرم میمقری گفت ش
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گری فرا خواند و من پاسخش ندادم و ابن ابی ئهبه مرجمرا 
بن  ابوحنیفه یهودی بوده است. و احمدشیبه گفت: به نظر من 

 گفته است. حنبل گفته: ابوحنیفه دروغ می
امه امینی مطالبی و احیاناً رویاهایی در آن زمینه گاه علّ آن

لی الکی و حنبت و سخنانی در نفی شافعی و منقل کرده اس
گیری را تراشی و خرده نموده است، و آشفته بازار مناقب یاد

گوید: دربارة درویش حوت می ه است. باالخره ابنافشا کرد
کدام از پیشوایان مذاهب، نص و حدیثی نه صحیح و نه  هیچ

 1ضعیف، وارد نشده است.

 شدههای ساختگی یا وارونه  لیست حدیث
سازان چه در بحث زنجیرة دروغمالحظة آنانسان پژوهشگر با 

و دروغ آنان که  های جعلیو جاعالن، یاد شده و حدیث
های مجعول و آن حدیثتواند به حساب شمارش گردید، می

ها پخشند و که در کتابشده و وارونه، وقوف یابد  دگرگون
آن زمینه ؛ زیرا در استها ناممکن هر چند آگاهی از همة آن

 کتابی جامع وجود ندارد.
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، لیست به ترتیب الفبا و نام اول آن گروه امه امینیعلّ
های نود  پنج نفرند آورده با مجموعه حدیث که بالغ بر سی و

هشتاد و چهار نفر به اضافه  و هشت هزار و ششصد و
های کنار گذاشته شده از شش تن از ایشان که مجموع حدیث

د و هشتاد و چهار حدیث ششصو چهارصد و هشت هزار 
 باشد آورده است.ناصحیح می

ن امر، میزانی به دست آورد، و تواند از ایخواننده می
گاه سخن  اند. آنه کردهسازان با حدیث چ دریابد که دروغ

چیزهایی نوشتیم  ما از دروغگویان»: که گفته را بن معین یحیی
ای بیرون ن تازها تنوری را داغ کردیم و ناهو با آتش زدن آن

 مبالغه نخواهد دانست و یا سخن بخاری صاحب «.آوردیم
صحیح؛ را که گفت: من دویست هزار حدیث نا «صحیح»

 و موارد دیگر.1حفظ هستم؛ باور خواهید کرد
نوان امه امینی چهل عاین از یک سو و از سوی دیگر علّ

ستقیم، از سازی م کند که غیر از جعل و دروغ دیگر مطرح می
عتبار ساقط شده است. هایی از اجنبه جرح راویان، حدیث

ا نباشد، او چیزهایی را های: حدیث از او رومانند عنوان
و از اعتبار ساقط است. کند که اصل ندارد، حدیث اروایت می

او استدالل کرد، او حدیث دزد بوده است و توان به سخن نمی
 8امثال آن.
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 هامشکل ثقه
در زمرة مردمان مورد وثوق  کسانی است کهآنچه آمد، در مورد 

اننده را دچار حیرت جا مشکلی است که خو اند. در ایننبوده
تواند بداند که معنای ثقه چیست و فرهیختگی چه کند و نمی می

 نیامه امیعلّ معنایی دارد و ضد و یا نقیض وثوق چیست؟
 .کنیمند که پنج نمونه از آن را ذکر میکمواردی را ذکر می

جرم و جنایت، از زاهدان شمرده همه بن ابیه، با آن  زیاد .1
 1شد و متهم به دروغ نیست!می

نزد  وقاص، قاتل امام حسین  بن سعدبن ابی عمر .8
 عجلی ثقه و مورد اعتماد است!

بن حطان، رئیس خواجه و ستایشگر ابن ملجم  عمران .4
 در صحیح اوست.از رجال بخاری مرادی، 

بن  کوفه و از همدستان حجاجلی، امیر اسماعیل بج .3
به کشتن داد، فرد مورد وثوق  بن جبیر رایوسف که سعید

 حبان است. معین و ابن ابن

کرده و بدگویی می بی از علیخالد قسری، امیر ناص
نیز متهم به انحراف بود. نزد مادرش نصرانی بوده و خود 

  8حبان ثقه معرفی شده است. ابن

 های جعلی از زبان پیامبر امین  نجیرة روایتز
ضائل کنیم که در مورد ف هایی اشاره می جا به حدیث ما در این

یث ها را بالغ بر یکصد حداند و عالمه آناشخاص ساخته
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 کنیم.دانسته و چند نمونه را ذکر می
)معراج( از جبرئیل  حدیث صدم: در سیر به آسمان

در جواب گفت پرسیدم آیا امت من حساب پس خواهند داد؟ 
بکر صدیق.  امت شما حساب و کتاب هست جز ابی بر همه
شود وارد بهشت شو. روز قیامت شد به ابوبکر گفته میوقتی 

کسانی را که مرا  که همة شوم مگر آنوارد نمی گوید:یاو م
  1داشتند وارد کنم!دوست می

 حدیث هشتاد و شش: در شب معراج دیدم بر عرش
 نوشته شده بود: ال اله اال اهلل محمد رسول اهلل. ابوبکر صدیق،

 8!احب دو نور که مظلومانه کشته شودعمر فاروق عثمان ص
اهلل آوردند او بر  ای را نزد رسول حدیث هفتاد و پنج: جنازه

داشته و خدا ند و فرمود او عثمان را دشمن میوی نماز نخوا
 4هم او را دشمن داشت!

ونه: خدا مرا با چهار وزیر تأیید کرده دو  حدیث پنجاه
و دو نفر دیگرشان اهل زمین هستند نفرشان اهل آسمان 

پرسیدند آن دو تن که از اهل زمین یا اهل دنیا هستند کیستند؟ 
 3ابوبکر و عمر. فرمود

شدم تو )ای عمر(  وث نمیحدیث چهل و نه: اگر من مبع

                                                           
 است دروغ حدیث، این گفته بعد ؛1/957 و 1/111 بغدادی خطیب بغداد، تاریخ. 1

 .است دانسته دروغ را آن 9/95 االعتدال میزان در هم ذهبي و

 .کذابند آن راوی دو هر 10/54 همان. 1

 .17/ هندی مقدسي تذکرۀالموضوعات،. 9

 خطیب بغداد، تاریخ. است صائع مجیب بن محمد های ساخته از حدیث این. 4
 .9/131 بغدادی
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 1شدی!مبعوث می
پیامبری از امتش افراد ی هر حدیث سی و هشت: برا

 8باشند. ای است و افراد ویژة من از امتم ابوبکر و عمر می ویژه
 هشت: اول کس از این امت که نامة حدیث بیست و

عمر بن خطاب است. او  عملش به دست راستش داده شود،
گفته شد پس ابوبکر  پرتوی دارد همانند پرتو آفتاب،

روس به بهشت ان او را همانند عکجاست؟ فرمود فرشتگ
 4برند. می

حدیث هیجده: امین در نزد خدا سه تن باشند، من و 
های احمد خشاب حدیث از ساخته این 3جبرئیل و معاویه:

 باشد و جز او. می
لی در زمینة فضائل، و هایی هستند از اخبار جعها نمونهاین

ها از کالم فیروز آبادی ها است. و ارزش آناز اینتعداد، بیش 
بکر از جعلیات مشهور  شود: احادیث فضائل ابیمیمعلوم 

معاویه حتی یک حدیث صحیح، هم وجود  است و دربارة
  ندارد.

د حدیث، با احادیث این یکصنویسد: می امه امینیعلّ
که با همین  هایی راقط حدیثند و ما فصحیح در تعارض

گاه هیجده حدیث  م آنکنیصدمین حدیث در تعارضند یاد می
 کر منابع آورده است.را با ذ

                                                           
 .است ساختگي سخن این: گفته صفائي. 1/159 الخفاء،عجلوني کشف. 1

 .است باطلي رخب ،9/955 ذهبي المیزان، لسان. 1

 .است ساختگي حدیث ،1/155 سیوطي المصنوعه، لئالي. 9

 .1/955 عماد ابن الذهب، شذرات. 4
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 های ساختگی تنها در امر خالفتحدیث زنجیرة
مهمترین موضوعی که دستان اهل هوا و هوس و عواطف گمراه 
کننده، به بازیچه گرفته موضوع خالفت در سنت و حدیث نبوی 

و امین وحی او از زبان خدا  است. آن جماعت )مکتب خالفت(
در میان مردم پخش غ ساخته و های دروو پیامبر پاک حدیث

و پوشی حقیقت  ویسندگانی از رهگذر تزویر و پردهاند و ن کرده
ا علم به اند، بها را منتشر نمودهآگاهان بیچاره، آنکردن نا گمراه

ی و بر ضد مبادی اسالم در های ساختگها، حدیثآن که همة این
ر ها نظکدام از مذاهب اسالمی با آن هیچ هستند و ها فرقه نزد همة

وییم امت ها این است که بگموافق ندارد؛ بلکه الزمه آن حدیث
آنان بر خطا و  مةکه ه درحالیاند، مسلمان بر خطا گرد آمده

 امت از دو گروه خارج نیستند، شوند؛ زیرا همة اشتباه جمع نمی
به نص   طالب از سوی رسول خدا بن ابی گویند علی یا می

نبوده و امر به انتخاب مردم  تعیین شده و یا گویند نصی در کار
را  واگذار شده است و اگر به شق سومی گرایش کنیم امت

امه امینی چهل و پنج حدیث گاه علّایم. آن مجتمع بر خطا دانسته
که به ذکر چند نمونه  دروغ، از همان نوع رسوا را آورده است

 کنیم:اکتفا می
آمد وارد بوستانی  گوید: پیامبر بن مالک می انس .1

 شد، کسی آمد و در زد. پیامبر فرمود ای انس بلند شو در را
بگشا و او را به بهشت، بشارت و به خالفت پس از من مژده 

آن اهلل آگاهش کنم. فرمود آگاهش کن  انس گفت یا رسولبده. 
شخص ابوبکر بود گفتم بشارت باد تو را به بهشت و خالفت 
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مبر فرمود: آمد و در زد پیا ؛ سپس دیگریخدااز رسول 
بشارت بده به بهشت و جانشینی انس در را باز کن و به او 

فرمود: آگاهش کن اهلل آگاهش کنم؟  بکر. پرسیدم یا رسول ابی
باد تو را بهشت و  آمدم در را گشودم عمر بود گفتم مژده

بکر. سومین شخص در زد. فرمود: ای انس در را  جانشینی ابی
که  ا بشارت بده و اینبهشت و جانشینی عمر ر باز کن و به او

شود. در را گشودم عثمان بود گفتم: مژده باد تو را او کشته می
 شوی.و خالفت پس از عمر و تو کشته می بهشت

صفربن عبدالرحمن کذاب است  های این حدیث از ساخته
داند و اگر این بن مدینی آن را دروغ و ساختگی می و علی

رد و بدون کعمر خالفت را شورایی نمیحیح بود حدیث ص
 1گذاشت.اختالف به عثمان وا می

 امه امینیو علّ 8های متفاوت آمدهاین حدیث به شکل
 که آن سه  نویسد: اینها میپس از اشاره به برخی از آن

تن در خالفت خود به این حدیث استناد نکردند و اختالف 
در آن باره باال گرفت و نزدیک بود جنگی رخ دهد، دلیل آن 

های های فتنهچنین بستانی را نیافریده تا پایهاست که خدا 
 4. تیره و تار در آن، فراهم شود و ...
 گوید: در بنای مسجد، اولیندر حدیث دیگری، عایشه می

                                                           
؛ لسان 1/457؛ میزان االعتدال، ذهبي 3/993. تاریخ بغداد، خطیب بغدادی 1

 .9/131المیزان، ابن حجر عسقالني 

 .1/31. میزان، ذهبي 1

 .5/994. الغدیر، امیني 9
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حمل فرمود سپس ابوبکر سنگی  سنگ را رسول خدا
آورد و بعد عمر و بعد از او عثمان سنگی آوردند. من دیگر 

که چگونه نگری  اینان را نمی )عایشه( گفتم یا رسول اهلل
پس از کنند؟ فرمود: ای عایشه آنان خلیفگان شما را یاری می

 1من هستند.
حدیث نویسد: آن، ذهبی در تلخیص مستدرک می

اند، ی که بر مسلم ایراد گرفتهای است و از چیزهایناشناخته
یث است. وانگهی در سال اول هجرت، آوردن همین حد

عایشه هنوز صغیره بود و رسول خدا هنوز با او هم بستر 
 نشده بود و چنین مطلب دلیل بر بطالن آن حدیث است.

 بن عوام شنیده شده پیامبر حدیث سوم: به نقل از زبیر
ر و عمر است و بعد اختالف گوید: خلیفه پس از من ابوبکمی
 آمده و به او خبر را بازگو کردیم. ود. ما نزد علیش می

گفت: زبیر راست گفته من هم شنیدم پیامبر  علی
بن  بن عمرو چنان فرمود: این حدیث از ساخته های عبداهلل

 8جبلی و سخنی باطل است.
هم شنیده  یده، علیاهلل شنچه را زبیر از رسولاگر آن

دعی شده العیاذ باهلل با بود پس چرا خالفت را برای خود م
ر زبیر چنین اهلل مخالفت کرده است؟ وانگهی اگ نص رسول

شنیده پس چرا خود در آن روز  سخنی را از رسول خدا 
که با  کنم مگر آن یف نمشمشیر کشید و گفت آن را در غال

                                                           
 .9/37 حاکم مستدرک،. 1

 .است شش شماره حدیث »الغدیر» حدیث این. 1/147 ذهبي االعتدال، میزان. 1
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 بیعت شود. علی
 فرمود: نقل است که پیامبر چهارم: از علیحدیث 

ای علی سه بار از خدا درخواست کردم که تو را مقدم 
اما خدا جز مقدم بودن ابوبکر را  و خلیفه گرداند() بدارد

 1نخواست.
این روایت و  نویسد: من از سازندةمی امه امینیعلّ

امین ودایع علم و دین هستند،  دیگر حافظان حدیث، که
خالفت کیست؟  برای پیامبر پنهان بوده که شایستةپرسم  می

های  ابا دارد؟ و سؤالآن وقت از خدا چیزی بخواهد که 
مشکل دیگر که گمان ندارم سازندگان این روایت بتوانند 

 پاسخی درست به آن ها بدهند.
ها. خدایا شکایت به تو  اف بر سازندگان چنین دروغ

 داریم.
ل خدا در بستر بیماری رسوحدیث پنجم: عایشه از قول 

ای پدر و برادرت را صدا کن تا نامه کند کهمرگ نقل می
ت را آرزو کند و بنویسم من بیم آن دارم که کسی مقام خالف

مؤمنان جز به و تر هستم در حالی که خدا بگوید من شایسته
 های دیگر.لو قریب به آن نق 8ابی بکر نظر ندارند.

  ست که رسول خداحدیث ششم: از عایشه نقل ا
 فرمود: 

                                                           
 و 115/ هیثمه حجر ابن الحدیثیه، الفتاوی ؛11/119 بغدادی خطیب بغداد، تاریخ. 1

 آن. جز

 مشارق ؛19/هیثمي حجر ابن الصواعق و احمد مسنِد و مسلم صحیح: ک.ر. 1
 .1/151 حمزاوی االنوار،
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تصمیم دارم کسی را نزد ابوبکر و فرزندش بفرستم و 
وصیت کنم که او خلیفة بعد از من است. مبادا کسی بگوید 

 است. ترکه در امر خالفت از او سزاوار
این حدیث مسخ شدة حدیث نویسد: می عالمه امینی

است که با سندهایی در کتاب صحاح و  «کتف و دوات»
 مسانید نقل شده است.
برابر آن حدیث نویسد: این حدیث در ابن ابی الحدید می
در موقع بیماری فرمود: دوات و  اهلل  ساخته شده که رسول

برایتان چیزی بنویسم که بعد از آن  بیاضی برای من بیاورید
اختالف کردند.  اهلل  در کنار رسول .هرگز گمراه نشوید

ای گفتند: درد بر او غالب آمده، کتاب خدا ما را بس عده
  1است.

حدیث هفتم: از عایشه نقل است که خلیفگان پس از من، 
  8ابوبکر و عمر هستند.

ذهبی ابن حدیث را باطل دانسته و علی بن صالح اغاطی 
 را به جعل آن متهم می کند.

پس از نقل چهل و پنجمین حدیث  امه امینیعلّ
 ند؛ ها باطل نویسد: همة این حدیث میساختگی دربارة خالفت، 

حدیث های صحیح و حسن گزارش  زیرا اهل سنت در
ای برای  امبر برای کسی عهدی نکرد و خلیفهاند که پیکرده

و آن قوم خواهان  خود تعیین ننمود، لذا میان علی

                                                           
 .941 -5/940 امیني الغدیر، ؛9/17 الحدید ابي ابن البالغه، نهج شرح. 1

 .1/117 ذهبي االعتدال، میزان. 1
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ها از بیعت مدت علیجود آمد و خالفت، اختالف به و
قیة دنیا خطبة شقش کردن با خلیفة منتخب، خودداری فرمود و

سازان توان کرد که دروغرا شنیده، اما چه می موال علی
ابن سیرین حق  اند. سخنفراوان دروغ گفته لیدربارة ع

روایت شده،  علیر مطالبی که دربارة است که گفت: بیشت
 1دروغ است.

 مالک من اهلل  اهوائهم من بعد ما جاء ک من العلمو لئن اتبعت
من ولي و الواق.

 97الرعد / 8
هوسووآگاهی،بهدنبالهویازحصولعلمسپوهرگاه

تآن برای باشی نگاهدارندهها و والیت خدا سوی از ایو
نیست.



 سخن تباه و تزویر رسوا
اساس ی گذار هایی بود در پایهچه تاکنون نقل شد، روایتآن

گرامی، خواندید و دیدید که  دروغین خالفت، شما خوانندة
گی بودن سرشناسان حدیث از اهل سنت به افسانه و ساخت

را  گونه نص از سوی پیامبراحادیث اذعان دارند و هر
 اند.هستند و بحث انتخاب را مطرح کردهمنکر 

نویسد: اصل در انتخاب خلیفه رضایت امت میخضری 
شود. عیت خلیفه از این ناحیه تأمین میمشروو نیرو و است، 

خلیفة اول در انتخاب خلیفة بعد، روش دیگری برگزید و 

                                                           
 .1/117 ذهبي االعتدال، میزان. 1

 .97/ رعد. 1
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جا  از همین جانشین خود را تعیین کرد آن هم پیش رفت و
های خالفت  پس شود که تاریخ پیداییِ این روایتمعلوم می

 از آن بود که ابوبکر پیراهن خالفت را بر تن کرد؛ وگرنه در 

هیچ سخنی از این روایت ها به میان نیامد و جا روز سقیفه 
هایی در نزد اهل سنت است که جا حدیث در اینداشت که بیاید. 

 ست.ها و مخالفت آن حدیث یتمحسوبند، در ضدّصحیح 
سی و نه حدیث در این خصوص با ذکر  امینیامهعلّ

 منابع آورده و به تحلیل پرداخته است: 
رگ گفت: دوست داشتم از پیامبر ابوبکر در بستر م .1

ینی او برای کیست تا احدی در آن دعوا جانشمقام پرسیدم می
 نداشته باشد؟

های جعلی خالفت( از )روایت پس اگر ابوبکر براساس آن
ای برای این آرزو ده بوده که خلیفه اوست، چه زمینهپیامبر شنی

 و سؤال بود؟
از عایشه نقل است که وقتی زمان مرگ ابوبکر فرا  .8

 1کردم...رسید عمر را خواند و گفت من تو را جانشین خود 
اگر براساس آن سلسله روایات نصی از رسول خدا بر عمر 

 دهد؟ بوده؛ چرا ابوبکر تعیین را به خود نسبت می

گوید: این که از رسول خدا سه  بن خطاب می عمر .4
سرخ موی دوست  برای من از شترانمطلب را می پرسیدم 

 8پرسیدم خلیفه پس از او کیست؟داشتنی تر بود، می

                                                           
 .1/41تفسیرالوصول، ابن ربیع . 1

 نوادر االثر، ابن راز.. 1
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بن خطاب، مضروب شد و زخمی گردید وقتی عمر .3
 گفتند: 

برای خود جانشین تعیین کن گفت اگر ابوعبیده جراح 
 1زنده بود او را جانشین تعیین می کردم تا آخر حدیث.

کیشان  م و همدانستنویسد: کاش میمی امینیعالمه
د جانشین دانستند چطور اصحاب، از عمر خواستن من نیز می

ی چهل و پنجگانه در نص تعیین ها تعیین کند و از آن حدیث
نظر کردند و حتی برخالف آن نصوص عمر به ابوعبیده  صرف

 8سالم غالمش نظر داشت!؟ و
خدا   اصحاب گفتند ای رسولاز حذیفه نقل است:  .5
کردی. فرمود: اگر برای ما خلیفه تعیین میبوبکر را کاش ا

خالفت ورزید من برای شما خلیفه تعیین کنم و شما با او م
 3و چندین حدیث دیگر. 4شود.عذاب بر شما نازل می

کونا الحدیث تعجبون و تضحکون و ال تبأفمن هذ
5 

میآی و هستید شگفت در سخن این از گریها و خندید
کنید.مین

 جنجال برای چیست؟جارو ورزی و این غرض
فی و های جعلی و ساختگی که درباره خالفت و در ناین روایت

                                                           
 .5/99تاریخ طبری، . 1

 .5/951 امیني، الغدیر. 1

 ابونعیم االولیاء، حلیة ؛9/70 حاکم مستدرک، و بغدادی خطیب بغداد، تاریخ. 9
1/54. 

 .975-5/951 امیني، الغدیر: رک. 4

 50 و 53نجم،. 5
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اش جنجال آفرینی در برابر اثبات نص بر آن، آوردیم همه
المؤمنین  و منصوص امیر حقیقت تاریخی و خالفت حقه

بوده است که پیامبر امین به وحی خدای عزیز، از آغاز  علی
 سخن گفته است. آن با قاطعیتتا آخرین نفس دربارة دعوت 

ها همه زنجیرة بالیی بود که امت را به گمراهی آری، آن
ها همه  اینکشاند و در درة جهل و نادانی و هالکت انداخت. 

ای بدفرجام ههای باطل و هوساست که با انگیزههایی دروغ
  اند.د، زاده شدهبهایی ندارنکه در بازار صدق و حق

ت که توسط دست دروغ دروغینی اسهای ها بافتهآن
عدل و زنان به هدف انحراف از قانون حق و سازان و تهمت

 اند.دوری از امانت پرداخته شده
زشت نشان دادن  یاها دجال بازی هایی هستند که بر نآ

دهد، می که هیچ دینداری به آن رضا نمیصفحات تاریخ اسال
 اند.شده آمیزی رنگ

زشت گویی و درشت رفتاری  ها یک سلسله نامردمی،آن
 است که سعادت بشر را هدف گرفته اند و خیلی چیزهای دیگر.

وسیله آگاه چیست و او به کدامین پس گناه انسان نا
های صحیح از ناصحیح را سخنان سره از ناسره و حدیث

 تشخیص دهد؟
 چه دست نجات بخشی او را باید از این منجالب بیرون کشد؟

د که اطف و دینداری وجود دارآیا مسلمان دارای عو
ها آستین باال زند و او را از این امواج قیل و قال و دجال بازی

 نجات بخشد؟
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آری ما در صفحاتی، از هیچ پند و اندرزی و از هیچ بیان و 
هالک  از روی دلیل هتوضیحی، دریغ نورزیدیم تا هالک شوند

 یابد.، و نجات یابنده هم از ره برهان و منطق حیات شود
 جاعالن چیست؟حکم آن 

نویسد: من هیچ  می «تحذیر الخواص» سیوطی در کتاب
گناهی را سراغ ندارم که احدی از اهل سنت، به کفر مرتکب 

، شیخ اهلل  گفتن از زبان رسولآن، حکم کند مگر دروغ 
پدر امام الحرمین  ها(بومحمد جوینی از اصحاب ما )شافعیا

دروغ ببندد به  گفته است، هر کس از روی عمد به پیامبر
چنان کفری گرفتار آید که از رتبه ملت اسالم بیرون رود. 

 1پیشوایان مالکی نیز، همین نظر را دارند.

 های دروغین حکم گزارشگران حدیث
بان زس از اساهای دروغین و بیحکم گزارشگران حدیث

های حدیثی و انتشار و مجموعهها ر کتابد  پیامبر اعظم
ها توسط حافظان و اهل حدیث و رجال سیره و تاریخ آن

ی هم آن را صحیح حذر نسل به نسل از روایت خطیب که ابن
 شود.دانسته معلوم می

ن حدیثی روایت هر کس از قول مفرمود:   رسول خدا
داند آن دروغ است، او خود یکی از که می کند درحالی

  8دروغگویان است.
حقیقت  اگر او بر ما برخی سخنان گوید که» خدا فرمود:

                                                           
 .11الدین سیوطي / تحذیر الخواص، جالل. 1

 .1/151 جوزی ابن منتظم، ؛4/151 بغدادی خطیب بغداد، تاریخ. 1



11   ّاالرض، زیارت و دیگر فضائل  طی  

گیریم و سپس شاهرگ او را ید قدرت می ندارد او را با
تواند از او حمایت و دفاع کند. و آن، بریم و احدی نمی می

دانیم که برخی از ارسایان، یک یادآوری است و ما میبرای پ
آیا به نظر شما این  «هستید.کننده  دروغگو و تکذیبشما 

نگاران که واقعیت آن سلسله گویان حافظ و تاریخ حدیث
یاری دانند بیشتر گمراه نشده و بسهای ساختگی را میحدیث

 اند؟را از راه راست گمراه نکرده

است که به خدا دروغ و افترا،  چه کسي ستمکارتر از آن و»
و گواهان گویند بندد؟ اینان بر پروردگارشان عرضه شوند مي

آگاه باشید، آنان ستمگر و   اینان بر پروردگارشان دروغ بستند
 1«مورد لعن خدا هستند.

د و دروغ بودن آن آیا به نظر شما آنان نادان هستن
ها  کور و کر آن دروغدانند؟! و همانند آدمی ها را نمی حدیث

که قرآن را جز آرزو سوادانی کنند، همانند بیرا تکرار می
ن کنند. پس چه کسی ستمکارتر از آمی دانند و تنها گماننمی

بندد تا مردم را بدون دانش هست که بر خدا دروغ و افترا می
پس وای بر کند. ند. خدا مردم ستمگر را هدایت نمیگمراه ک

آنچه  آنان از آن چه به دستان خود نوشتند؛ وای بر ایشان، از
 8ند.آور به دست می
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