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  هاي موحدين ي مجموعه كتاب مقدمه

سپاس خداوندي كه نعمت اسالم را بر بندگان خود ارزاني داشت و از ميان آنان،  حمد و
ترين را براي ابالغ پيام آزادي و آزادگي برگزيد؛ و درود و سالم پروردگار يكتا  بهترين و پاك

  قدر پيامبر دوستي و رحمت.  بر اهل بيت بزرگوار، صحابه كرام و تابعين گران
هايِ مردان خداست؛  ها و از جان گذاشتگي آنيم، ثمره مجاهدتديني كه امروز مفتخر به 

آناني كه در راه حفظ و نشر پيام الهي، خالصانه مهر حق در دل و مهر نام پاكش بر لب داشتند 
و در راه صيانت از سخن خداوند سبحان و سنت پيامبر مهربان، جان و مال و عرض بر كف 

  ترسي به دل راه نداند. نهادند و جز خشيت و خوف آفريدگار،
آري، اسالم عزيز اين گونه رشد كرد و باليد و بر بلنداي آسمان بانگ يكتاپرستي و 
برابري سر داد. در اين ميان اما، دست تطاولِ دشمنان قسم خورده و جورِ عالمان متهتّك و 

نان جاهالن متنسك، بر قامت رعناي دينِ حق نشست و شرك و غلو و گزافه و دروغ، چ
ساالرانِ دين  هاي غوغا پردازي طوفاني بر پا كرد كه چهره زيباي آيين حق، در پسِ دروغ

اهللا، به ويژه پس از  فروش در محاق افتاد. اين روند دوري از حقايق دين و سنت حسنة رسول
روي كار آمدن پادشاهان صفوي در قرن نهم هجري و زمامداران جمهوري اسالمي در 

صعودي گرفت؛ تا جايي كه امروز، مساجد محل سينه زني و عزاداري عصر حاضر، سير 
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خيزد مگر بر مزار مردگان؛ روايات شاذّ و خودساخته، جايگزين  است و صداي قرآن برنمي
اند؛  فريب، تبديل به فرهنگ ناطق دين شده سنت پيامبر شده است و مداحان جاهل و عوام
براي جدايي انداختن بين شيعه و سني؛ و  تفسير به رأي و روايات مجعول، مستمسكي شد

  بهره و منفعت از آنِ كيست؟ دريغ كه ندانستند از اين تفرقه و خصومت،
دهند، چيزي نيست مگر  آنچه امروز به نام تقريب مذاهب اسالمي در ايران سر مي

اي گسترده، مقصودش  هياهوي تبليغاتي و گرد و خاك سياسي كه در ساية پوششِ رسانه
اي مناسب از حكومت شيعي ايران در جهان است. نگاهي  جه سياسي و ترسيم چهرهجلب تو

به عملكرد سردمداران و روحانيون و مراجع شيعة ايران، خود گويايِ اين حقيقت است كه 
تقريب مذاهب و دوستي و برادري ديني به شيوة زمامدارانِ ايران، خواب و خيالي بيش 

  ».ار نيستدو صد گفته چون نيم كرد«نيست و 
ي اماميه برخاستند  در اين ميان، موحدان مسلماني در ايران، از دل جامعه خرافه زدة شيعه

بستند؛ سراپا شور و شهامت شدند و قلم فرسودند  و كمر به بيداري جامعة غفلت زده خود بر
و سخن دردادند و زنگار شرك را به صيقلِ توحيد و سنت زدودند و بي پروا فرياد 

  كه: برآوردند
 برخيز تا يكسو نهيم اين دلقِ ازرق فام را

 رود پرستي مي اي با بت هر ساعت از ما قبله
  

 بر باد قلّاشي دهيم اين شرك تقوا نام را  
  توحيد بر ما عرضه كن تا بشكنيم اصنام را

در كتاب ارزشمند شاهراه  -كه از زمرة اين بزرگواران بود –حيدر علي قلمداران قمي 
دانست و  اتحاد، علت اين تفرقه را در جهل مسلمين نسبت به كتاب خدا و سيره پيامبرش مي

هاي اسالمي، گامي حقيقي و موثر در جهت  يابيِ ديگر علل جداييِ فرقه كوشيد تا با ريشه
ما و دلسوزان اسالم، همچون آيت اهللا سيد تقريب مذاهب بردارد. تالش و جديت ديگر عل

ابوالفضل برقعي قمي، سيد مصطفي حسيني طباطبايي، آيت اهللا شريعت سنگلجي، يوسف 
پژوهان و  شعار و بسياري ديگر از اين مجاهدانِ راه حق، بدون شك، الگويي است براي حق

دعيات ديني و در ساية پژوهي و عيار سنجيِ م جويندگانِ گوهر دين، تا با تأسي از شيوة دين
هاي موثري بردارند و  هاي يكتاپرستانه گام هاي ناب قرآن و سنت، در جهت پژوهش آموزه
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گشتگان را مدد رسانند تا ره به ساحلِ سالمت برند و از گرداب شرك و توهم رهايي  گم
  يابند.

ديگراني هاي خستگي ناپذيرِ اين رادمردانِ عرصه يكتاپرستي، رسالتي را بر دوش  تالش
هاي دينيِ جامعه و جدايي مسلمانان از تعاليم حياتبخش اسالم،  گذارد كه شاهد گرفتاري مي

  به ويژه در ايران هستند. 
كنيم در خالل  مي گراني كه امروز كتابهايشان را منتشر كه اصالحالزم به ذكر هست 

متعددي را پشت سر هاي  اند، مرحله امامي كه در گذشته پيرو آن بوده  عهيشتغيير مذهب 
اند و باطل بودن عقايد شيعة امامي را مانند امامت از ديدگاه شيعه، عصمت، رجعت  گذاشته

و غيبت و اختالفاتي كه ميان صحابه رخ داده و غيره، را به صورتي تدريجي و در چند 
 اند؛ به همين دليل عجيب نيست كه در تعدادي از كتابهايي كه در ابتداي مرحله كشف كرده
هاي عقايد گذشته به چشم بخورد ولي  اند برخي از اثرات و بازمانده امر تأليف كرده

به  ،كتابهاي بعدي آنها از اين عقايد غلو آميز رها شده، بلكه كامال از آن پاك شده است
آاليش را در آغوش  هدف نزديك شده و بلكه عقيدة پاك اسالمي، توحيدي و بي

  .اند كشيده
***  

  اهداف

امروز در اختيار داريد، تالشي است در جهت نشر معارف دين و اداي احترام به آنچه 
  هاي خستگي ناپذيرِ مردانِ خدا. هدف از انتشار اين مجموعه، اين است كه: مجاهدت

امكان تنظيم و نشرِ آثار موحدين، به صورت اينترنتي، الكترونيكي، لوح فشرده و  -1
معه با انديشه و آراء توحيدي آنان فراهم و چاپي مهيا شود، تا زمينه آشنايي جا

  هاي بعد منتقل گردد.  هاي راستينِ دين، به نسل ارزش
هاي  هاي اين دانشمندان موحد، چراغي فرا راه پژوهش با معرفي آثار و انديشه -2

جويانه قرار گيرد و الگويي شايسته به جامعه انديشمند ايران  توحيدي و حقيقت
  معرفي شود.
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هاي  دوست ايران را به تفكر در انديشه گرا، مرجع محور و مداح عه مقلد، روحانيجام -3
خود وادارد و ضمن جايگزين كردن فرهنگ تحقيق به جاي تقليد، به آنان نشان 
دهد كه چگونه از دلِ شيعة غاليِ خرافي، مرداني برخاستند كه با تكيه بر كالم خدا 

  دند. و سنت رسول، ره به روشنايِي توحيد بر
شائبة آنان را از تيغ  هاي بي نهاد، ثمرة پژوهش با نشر آثار و افكارِ اين موحدينِ پاك -4

سانسور و محاق جهل و تعصبِ زمامدارانِ دين و فرهنگ ايران به در آورد و با 
ها، زمينه آشنايي امت بزگ اسالم در ديگر  ها به ديگر زبان ترجمه اين كتاب

  هاي يكتاپرستانِ مسلمان در ايران فراهم كند. يشهآرا و اند كشورها را با

***  

  چشم انداز

اي  اي عاري از خرافه و بدعت و رسيدن به مدينة فاضـله  ترديدي نيست كه دستيابي به جامعه
كه آرامش در جوار رضايت حضرت حق را به همـراه دارد، مقـدور نخواهـد بـود، مگـر بـا       

. هدف غاييِ  صت پاك پيامبر مهر و رحمتهاي اصيل و ناب قرآن و سن پيروي از آموزه
دست اندر كارانِ مجموعة موحدين، آن است كه با معرفي آثار ايـن بزرگـانِ جهـاد علمـي،     

گيـري   پژوهان و جويندگانِ راه حق فراهم آورند، تا شناخت و بهره الگوي مناسبي براي دين
د و تقويت جامعـه توحيـدي   از فضايل ديني و علميِ اين عزيزان، بستر مناسبي باشد براي رش

  نيل به رضايت خالق و سعادت مخلوق. و قرآني در ايران و

باشد كه خداوند، اين مختصر را وسيله علو درجات آن عزيزان قرار دهـد و بـر گناهـان مـا،     
  قلمِ عفو كشد.
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  ي ناشر مقدمه

سپاس خداوند بزرگي را كه نعمت بندگي اش را بر ما عرضه كرد و درود و سالم 
و خاندان و  -محمد مصطفي -خداوند بر پاكترين خلق خدا و آخرين فرستاده پروردگار 

  اصحاب پاك نهادش. 
هاي گذشته، به بركت و موهبت اسالم عزيز و پيروي از كالم  مسلمانان در طول قرن

ر دانش اندوزي و علم آموزي، گوي سبقت از ديگران ربودند، چنان گهربار رسول خدا، د
مة دوم سدة ينكه در پايان خالفت عباسي، دانشمندان مسلمان، سرآمد دوران خود شدند و 

س يدر بغداد تأس يد عباسيالرش كه در دورة خالفت هارون، الحكمه تيب ،يقمرهجري دوم 
 يها تيل فعاليبه دلتبديل شد و  جهان يو پژوهش ينهاد آموزش ه بود، به بزرگترينشد

استنساخ و پژوهش در  ،ترجمه ،فيمختلف تأل يها ر عرصهاش د يو علم يفرهنگ
شناخته  يبه عنوان نماد تمدن اسالمهنوز  ،يو مهندس ي، انسانيگوناگون پزشك يها دانش
  شود. مي

ا بدون شك، چنين توانمندي و شكوهي همچون خاري در چشم، دشمنان اسالم ر
آزرد؛ پس بر آن شدند تا با ايجاد زمينه هاي اختالف و تفرقه افكني در ميان مسلمين،  مي

اين شكوه و عظمت را، كه ناشي از اتحاد و يكدلي و برادري ميان آنان بود، از بين ببرند و 
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ها را بر زيبايي حق ببندد و خورشيد دين را در پسِ  تفرقه را طوفاني بال خيز كنند، تا چشم
  گويد: بدعت و خرافه پنهان كنند و چنان كه شيخ سعدي ميهاي  برا

ــته  حقيقــــت، ــرايي اســــت آراســ  ســ
 نبينــي كــه هــر جــا كــه برخاســت گــرد

  

 گــــــرد برخاســــــته ،هــــــوا و هــــــوس  
ــر  ــد نظــ ــرد  ،نبينــ ــت مــ ــه بيناســ  گرچــ

  

هاي برنامه ريزي شده و بلند مدت مغرضانِ اسالم براي بستن چشمِ مسلمانان به  تالش
حقيقت دين، سستي و كاهلي مسلمين در فراگيري و نشر معارف دين و دوري جستن آنان 
از سنت ناب و هدايتگر رسول خدا، منجر به بروز چنان شكاف و اختالف عميقي در امت 

  نيز دامنگير آنان است.  اسالم شد كه تبعات شوم آن، امروز
هاي  براي به انحراف كشيدن آموزه صهاي خصمانه دشمنانِ پيامبر خدا  به موازات تالش

نهاد و دلسوز، اين خطر را  هاي گوناگون در دين، مؤمنيني پاك اسالم و وارد كردن بدعت
شجاعتي كم دريافتند و در جهادي مستمر براي احياي اسالم و سنت نبوي، به پا خاستند و با 

پرست، به اشاعه فرهنگ و اعتقادات اصيل  نظير، قلم در دست گرفتند و در دلِ شيعيان خرافه
اسالم پرداختند؛ فرياد توحيد سر دادند و خواب دين فروشان و بدعتگذاران را آشفته نمودند. 

و  جو، به تأسي از پيامبر شريف اسالم، حقيقت را فداي مصلحت نكردند اين موحدينِ حقيقت
ٓ ﴿ در اين راه، جان را تحفة بارگاه حق تعالي نمودند، و به راستي: َ

َ
وۡ  إِنَّ  أ

َ
ٓ أ ِ ٱ ءَ ِلَا  ٌف َخوۡ  َ  َّ

َ  ِهمۡ َعلَيۡ    .]٦٢ :[يونس ﴾٦٢ َزنُونَ َيۡ  ُهمۡ  َو
اي  اي است از درياي معرفت الهي و گزيده آنچه در اين مجموعه آمده است، جرعه

خداجويي كه در آغاز از طايفه شيعيان بودند. نور خدا در دلشان است از آثار موحدين 
بركتشان قرار دادند. اين افراد، كه همگي از   تابيدن گرفت و توحيد را سرلوحه حيات با

علما و نويسنگان و محققين طراز اول جهان تشيع در ايران بوده و هستند، در سير تحول 
به گام داشتند؛ به اين معنا كه نگرششان به مسايل  فكري (و بالطبع، در آثارشان) حركتي گام

مختلف اعتقادي، به يكباره متحول نشده است؛ بلكه با گذشت زمان، مطالعات گسترده و 
اند. لذا، ممكن است برخي از اظهار  تعامل با ديگر همفكرانشان، به مسيري نو گام نهاده

ن مجموعه آمده است، كامال منطبق با ها در آثار اين افراد، كه در اي نظرها يا نتيجه گيري
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اهل سنت و جماعت نباشد؛ با اين وجود، به دليل اهميت اين  هاي ديني و اعتقادي رويكرد
آثار در هدايت شيعيان ايران و ديگر اقوام پارسي زبان، به انتشار آن اقدام نموديم. همچنين، 

هاي ناشر و دست  يدگاهها، الزاما د ديدگاهها و مواضع فكري مطرح شده در اين كتاب
اي است از نفحات حق و نوري  ترديد، نفحه كاران انتشار اين مجموعه نيست، اما بي اندر

هاي تاريخي،  است از جانب پرودگار براي هدايت آناني كه به دور از تعصبات و گمانه زني
  اي و مذهبي، جوياي حقيقت هستند.  فرقه

توان تنها به مطالعه  هاي اين افراد نمي از ديدگاهنكته قابل تأمل اين است كه براي آگاهي 
يك جلد از آثارشان بسنده كرد؛ بلكه نياز است كه زندگي آنان به طور كامل مطالعه 

ها و عوامل آن كامال شناخته شود. براي  گردد، تا چگونگي انقالب فكري شان و انگيزه
كه آن را در  درسي از واليتنوان مثال، آيت اهللا سيد ابوالفضل برقعي قمي، كتابي دارد با ع

. او در اين كتاب به بحث درباره آورده است اش به رشته تحرير در اوايل دوران تطور فكري
ائمه و ادعاي شيعه درباره واليت و امامت بالفصلِ ايشان پس از پيامبر خدا پرداخته است. او 

سن عسگري، به عنوان عدد ائمه را دوازده نفر دانسته و بر وجود و حيات محمد بن ح
تحقيق دوازدهمين امام، صحه گذاشته و آن را پذيرفته است. اما چند سال بعد، كتابي با نام 

دهد،  هايش را در اختيار خواننده قرار مي نويسد و نتايج پژوهش ميعلمي در احاديث مهدي 
ط با والدت هاي تاريخي مرتب كه حاكي از جعلي و دروغ بودن تمام احاديث، اخبار و گزاره

آيد كه اطالع از  و وجود امام زمان است. از اين مثال و موارد مشابه ديگر، چنين برمي
حوادث و رويدادهاي زندگي موحدين و مطالعه مجموعه آثار آنان، با در نظر گرفتن تقدم 

  و آثار ايشان است.  و تأخر نگارش آنها، بهترين راه براي آگاهي از سير تحول انديشه
اي باشد براي  هاي متوليان نشر آنها، زمينه ت آثار اين بزرگواران و تالشاميد اس

بازگشت به مسير امن الهي و عبادت خالصانه خالق. باشد كه خداوند بزرگ، اين مختصر را 
هاي ما قرار دهد و روح آن عزيزان را در جوار مهر و  موجب بخشش گناهان و لغزش

 بخشش خود گيرد.
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  تذكر 

  

هـا دليـل    سـلمانان در بحـث و مباحثـه بـا ملـل ديگـر از كتـب آن       دير زمـاني اسـت كـه م    -1
موجود مورد قبول مـا نيسـت بـا ايـن وجـود در مباحثـه بـا         انجيلآورند. مثال با اينكه  مي

  كنيم. استناد مي، به آن كتاب، صعلماي نصاري، در مورد رسالت حضرت محمد
داليلي كه عالمـه برقعـي از كتـاب نهـج البالغـه و غيـر آن، بـراي رد عقايـد شـيعه نقـل           

   كند، معنايش اين نيست كه آن كتب مورد قبول ماست. مي
اند بـه اجمـاع علمـاي مسـلمين فاقـد       كتب شيعه بدليل آنكه بطريقه غير علمي نوشته شده

  ارزش و اعتبار هستند.
  باشند. مي ر جا نام امير المؤمنين ذكر شده مقصود حضرت عليدر اين كتاب ه -2
مصحح بر كتاب افزوده شـده، و داخـل كروشـه [ ] قـرار گرفتـه      تيترهاي فرعي از طرف  -3

  است.
نوشـته   »تابشـي از قـرآن  « بود با ويرايش اندك از تفسيري كه ترجمه نشده ا آيات كريمه -4

  اخذ گرديد. مولف
  

صححم
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  ]نويسنده ي مقدمه[

ِ  هللاِ  دُ مْ حَ ـلْ اَ  َّ   يْ ا
َ
ِ  نَ ذِ أ ِ ادِ بَ عِ ل ُّ  ه ْ  نَ مِ  َل عَ جَ وَ  ،ءَ َخ ا ِ سَ وَ ال ِ  لِ ائ ْ إ  ،ءَ اَك اْكُ وَ  ةَ وبَ احكَّ وَ  مانَ يْ اإلِ  هِ َ

  مِ اتَ خَ  دٍ مَّ حُمَ  بَلَ  ةُ الَ الصَّ وَ 
َ ْ
ِ  بَلَ وَ  ،ياءِ بِ نْ األ ِ  وَ  آ

َ
  هِ اعِ بَ يْ أ

َ ْ
  .اءِ يَ قِ تْ األ
ست كه با كمال بزرگي و ا أني را سزاالشّ سپاس و ستايش ذات مقدس پروردگار عظيم

درهاي لطف و مرحمت و مهرباني و عطوفت خود را بر بندگان خود  ،نيازي و عزت بي
گشوده و كوچك و بزرگ و صالح و طالح و مطيع و عاص و مؤمن و كافر را اذن عام و 

خلوت و جلوت او را  رخصت داده كه هر ساعت و دقيقه از شب و روز و گاه و بيگاه و
  .دبدون واسطه مكالمه و خطاب نماينبخوانند، با خود او 

سۡ  ُعوِنٓ دۡ ٱ َربُُّكمُ  َوقَاَل ﴿ فرموده: 60 ، آيةمؤمنال ةدر كتاب خود سور
َ
 ﴾لَُكمۡ  َتِجۡب أ

دعا و  ،و در همين آيه. »مرا بخوانيد تا براي شما اجابت كنم شما گفته است:و پروردگار «
ِينَ  إِنَّ ﴿خود را عبادت شمرده و فرموده:  نخواند  َسَيۡدُخلُونَ  ِعَباَدِت  َعنۡ  يَۡسَتۡكِبُونَ  ٱلَّ
رزد ر و، تكب]كه دعا باشد[هر كسي كه از عبادت من « :يعني ].٦٠ؤمن: امل[ ﴾َداِخِرينَ  َجَهنَّمَ 

 و دستور داده  با حضرتش مناجات و عرض و .»خواري مالبزودي داخل دوزخ گردد با ك
نه حاجبي و درباني، حاجت كنند و حوائج خود را با او در ميان بگذارند، نه امير گذاشته و 

  و نه وزيري گماشته و نه وكيل و معرفي.
  هر كه خواهد گو بيا و هر چه خواهد گو بخواه 

   كبر و ناز و حاجب و دربان درين درگاه نيست.                                                  
او به هر دل و هـر زبـاني    تواند با جناب او سخن گويد، ميهر كس در هر جا كه خواهد 

  اي.  خواهد و نه واسطه و رشوه نه مترجم مي .آگاه است
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  خواهد خدا را بخواند سزاوار است كسي كه مي
 :اين چند فصل را مطالعه نمايد

ه فرموده، ايمان و كلكسي را واسطه و همراه بياوريد، بو نفرموده مقربين مرا بخوانيد و يا 
هـا را بخوانيـد، چنانكـه در     ها را بجوئيد نه آنكه ايـن  تقوي و زاري خود را وسيله دانيد و اين

  فرموده: 35ي  ه آيهسوره مائد
َهاَيٰٓ ﴿ يُّ

َ
ِينَ ٱ أ ْ  لَّ ْ ٱ َءاَمُنوا ُقوا َ ٱ تَّ ْ َتُغوٓ بۡ ٱوَ  َّ ۡ ٱ هِ إَِلۡ  ا     .﴾وَِسيلَةَ ل

  ».اي بجوييد از خدا بترسيد و بسوي او وسيله ،اي مؤمنين«يعني: 
  .خوانيدرا ب يلهوس »لةيادعوا الوس«و نفرموده: 

او ه بـ  تـا  ،بندگانش را به درگاه خـود خوانـده  روزي پنج مرتبه از روي جود و كرم  شبانه
نـواز دانـاي راز    تقرب جويند و با او تجديد عهد بندگي كننـد، عجـب خـداي كارسـاز بنـده     

ُ  راً كْ ُش فَ « نيازي است. بي ُ  راً كْ شُ  مَّ عُ  َ َ«. 
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  فصل اول

  ]دعا بايد مطابق با قرآن و سنت باشد[

ود او دسـتور داده  همـان نحـوي كـه خـ    ه يكي از حقوق خدا بر بنده اين است كه او را بـ 
كه او خواسته او را بندگي كند و از برنامه و قانون او تخلف نكند و بـه همـان   بخواند، و چنان

ي ناقص خـود   سليقهه ، نه اينكه بدا خود را معرفي كرده او را صدا زنداسماء و صفاتي كه خ
ي ارادت بـه   و بـه بهانـه   ؛اكتفا كند و به نامها و اسمائي كه اليـق ذات او نيسـت او را بخوانـد   

  انبياء و اولياء بر خالف قانون الهي عمل نكند.

  ]در زمان ما دعاها مملو از خرافات و بدعات است[

ارادت بـه   نـامِ ه كـه بـ   شـده هـا چنـان شـايع     زمان ما جهالت و غرور و بدعتمتأسفانه در 
 غير معقوله بـر خـالف دسـتور    ي رجوع به اخبار و احاديث مجعوله و كتبِ مقربان و به بهانه
دي سعي و كوشـش داشـتند كـه كسـي بـر      ه ةو ائم صبلكه رسول اهللا .شود قرآن عمل مي

و لـي   ،خدا خبري نسـبت بـه ايشـان ندهـد     قولِخالف كتاب خدا چيزي نگويد و بر خالف 
چنانكه در زمان حياتشان اذيت و آزار شدند پس از وفاتشان نيز هر كسي به نام ايشان هر چه 

و ميان مردم منتشر ساخت، نه حسـابي در كـار و نـه ميزانـي، چـه بسـيار        هم بافته خواست ب
ـ      دعاهاي كفرآميز و شرك ت شـده، نـه دانشـمندي    ه ملـ انگيـز و مخـالف توحيـد مـورد توج

مـردم   يكند و نه خردمنـدي خيرخـواه بـراي بيـدار     خير خواهي مي يتوجهي دارد، و نه كس
ـ  هاي از ترس دكانداران، ساكت و خاموشند، عد هعد .گويد سخن مي ان و اي براي حفظ دكّ
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آواز و دمسازند، و اكثر مـردم آنقـدر گرفتارنـد كـه فرصـت       آوري مريدان، با عوام هم جمع
  مل و تفكر ندارند.تأ

ـ وف و مسؤموظّف و ما چون خود را مكلّ  يپاداشـ  عِل دانستيم و از كسي هم جز خدا توقّ
چه كسي بپذيرد  ؛اريمگبندر مقام بر آمديم كه حق را آشكار بگوييم و خير امت را  ،نداريم

و از  بيـدار بـا مـا همكـاري كننـد      و انتظار داريم كـه مـردم هشـيارِ    يمو اميدوار و چه نپذيرد.
نوشـته   فرموده، 17ي  ي زمر آيه دا در سورهه خفريب نهراسند، و چنانك شياد عوام اندارانِدكّ

  .)1(ايم ما را ياري كنند ما را بخوانند و اگر ديدند حق گفته

                                                   

ۡ ﴿ فرمايد: خداوند متعال ميسوره زمر است، كه  18و  17ي  اشاره به آيه -1 ِينَ ٱ ١٧ ِعَبادِ  فَبَّشِ  لَّ
حۡ  َفَيتَّبُِعونَ  َل َقوۡ لۡ ٱ َتِمُعونَ يَسۡ 

َ
ْوَلٰٓ  ۥٓۚ َسَنهُ أ

ُ
ِينَ ٱ ئَِك أ ٰ  لَّ ۖ ٱ ُهمُ َهَد ُ ْوَلٰٓ  َّ

ُ
ْ  ُهمۡ  ئَِك َوأ ْولُوا

ُ
 ٱ أ

َ
پس به «. ﴾١٨ بِ َبٰ لۡ ۡل

 يتشانكه خدا هدا يكسان ينانندكنند، ا يم يرويپ ينششنوند و از بهتر يآنان كه سخن را م بندگانم مژده ده.
   [مصحح] .»همان خردمندانند ينانكرده، و ا
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  فصل دوم

  ]قرآن بهترين دعاها را دارد[

ا يقول انبياء و ديگران نقل كرده و بهترين دعاها، دعاهاي قرآن است كه حق تعالي از 
خود دستور داده، زيرا قرآن سند محكم و متواتر است و از دست جعالين و كذابين محفوظ 

  :فرموده 9ي  ي حجر آيه و در سوره ؛مانده و خود خدا حفظ آن را تضمين كرده
ۡلَا َنۡنُ  إِنَّا﴿    .﴾لََحٰفُِظونَ  َلُۥ نَّا ٱّلِۡكرَ  نَزَّ
  .»هستيم ]يلو تبد تحريفاز هرگونه ن آن [ابنگه ما يقيناً قرآن را نازل كرديم و همانا ما«

  ]هاي دعا باطلند اكثر كتاب[

هـا معصـوم از خطـا     آن نويسـندگانِ  ،اند ولي دعاهاي ديگري كه در كتب دعا ذكر كرده
ـ   ةاند، يا بواسـط  نبوده ـ  هتسـامح در ادلّ توجـه   انـد و  ن هـر دعـا و زيـارتي را جمـع كـرده     نَي س
خـود آن را بـه هـم     ةسـليق ه س يا فـالن عـالم بـ   اند كه اكثر يا سندي ندارد و فالن مقد نكرده
و يـا داراي عقائـد باطلـه     الحال و يا اهل غلـو  و يا اگر سندي دارد راويان آن يا مجهول ،بافته
خبـر بـا    مـردم بـي   و ؛اند ا در دعاها و زيارات گنجانيده و منتشر ساختهاند و عقائد خود ر بوده

نشـر عقايـد    و اين روش باعث ،خوانند مي ،س و يا فالن عالم نوشتهاينكه فالن مقده اعتماد ب
ها بسيار  ها مورد رغبت شده كه دفع آن ها بسياري از بدعت فاسده گرديده و در اثر انتشار آن

هـا را   سكوت خود گويـا تمـام آن خرافـات و بـدعت    ا مندان بعدي بو دانش ،مشكل گرديده
  اند. امضاء كرده
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ها فكري كننـد و يـا بـراي     بايد دانشمندان بيدار براي حفظ حقايق قرآني و دفع اين باطل
ي كه زاهدي و يا عالمي نوشته و يـا  يند. بسياري از علماي اخيار دعاهااين اوهام قيامي كن رد

اند سـندي از شـرع    اند، خيال كرده ي كه به او داشتهحسن ظنّ ةواسطه ب ،در كتابي درج كرده
دارد، در حالي كه ممكن است كه آن زاهد و يا آن عالم طبق دستور مطلقات دعا، خواسـته  

ـ فكر خود دعايي زيبا بسازد و مسجه ب ا كنـد، و اظهـار ارادتـي در پيشـگاه خـدا و يـا       ع و مقفّ
ي كه به او داشتهن بعدي از حسن ظنّثيبزرگان دين كرده باشد. محد سنَاند، آن را مشرع ه ب د

  اند. دانسته

  ]نالد ولي خودش... عباس قمي از جهل مردم مي[

ه و رّي كه مثال حاج شيخ عباس قمي از كفعمي و يا ابن طاووس يا ابوقُيچه بسيار دعاها
ها  معصوم دانسته و يا به آن رااش جوهري نقل كرده، گويا اينان يا از شيخ طوسي و يا ابن عي

ت كرده از كساني كه در مفاتيح در ذيل زيارت وارث بسيار مذم وي. است حق تشريع داده
در حالي كه  ؛اند اي كم و زياد كرده و يا در دعاها كلمه ،اند ي جعل كردهيزيارت و يا دعا
مفاتيح دعاها  يا آن كم و زيادها موجب كفر و شرك نبوده ولي خود او در آن مجعوالت و

، مانند آنكه در زيارت ششم باشد ميآورده كه كفر محض و شرك خالص و زياراتي 
ْصِل الَْقِديِم َوالَْفْرِع الَْكِريمِ « :ذكر شده (ع) المؤمنينامير

َ ْ
َالُم بَلَ األ َالُم بَلَ اخكََّمِر  ،السَّ السَّ

َيِن  ثله جمكراني كه و مثال از حسن م ،نصاري را درباره امام آورده ، كه همان تثليث)1(» اجلْ
  گويد: دعايي آورده كه مي ،مرد مجهول و مهملي است

» ُّ ُد يَا يلَعِ ُّ يَا حُمَمَّدُ  ،يَا حُمَمَّ ِ  ،يَا يلَعِ ِ َفإِنَُّكَما اَكفَِيا ِ وَ اْكِفَيا ا ِ َفإِنَُّكَما نَارِصَ ا انرُْصَ
ِ َفإِنَُّكَما َحافَِظايَ وَ  زيرا قرآن  .شرك است كه مخالف قرآن و موجب ،)2(»اْحَفَظا

                                                   

  [ترجمه از مصحح]  .»كريم، سالم بر ميوه چيده  سالم بر اصل قديمي و شاخه«يعني:  -1

كننـدگان   كه تنهـا شـما كفايـت    مرا كفايت كنيد، اى محمد و اى على، اى على و اى محمد،«يعني:  -2
». منيـد  نگهبـان كـه تنهـا شـما     مرا نگهداريدو ، كنندگان منيد ام دهيد كه تنها شما يارى يارى  منيد،

   [ترجمه از مصحح]
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  گويد: مي
لَۡيَس ﴿
َ
ُ  أ َّ  ].٣٦[الزمر:  ﴾َعۡبَدُهۥ بَِكاٍف  ٱ

  »آيا خداوند براي بنده خود كافي نيست؟«
  گويد: ند. خدا به رسول خود ميا علي كافي محمد و :گويد مي جمكراني ولي حسن مثله

ۖ  َعلَۡيِهمۡ  َجَعۡلَنَٰك  َوَما﴿ ٓ  َحِفيٗظا نَت  َوَما
َ
 .]١٠٧[األنعام:  ﴾بَِوكِيلٖ  َعلَۡيِهم أ

  .»يستين يلكارساز و وك يشانو تو بر ا ، نگردانديم آنانما تو را حافظ «
  باشند. د و علي هر دو حافظ ميگويد، محم ولي اين دعا مي

  .نالد نالد ولي از مجعوالت و شركيات دانشمندان نمي قمي از مجعوالت عوام مي
هـا   زادهو امـام و امـام   ،اند ها تراشيده امامزاده اما و ها براي رفتن به اعتابِ دخولچقدر اذن 

و تعجب اين اسـت كـه بـراي دخـول اذن      ،اند را مانند خدا حاضر و ناظر و جوابگو قرار داده
خرافـات وفـور در   "و مـا در كتـابي بنـام:    [ .شـود  خواهد ولي اذن صادر نشده داخـل مـي   مي

  .]مراجعه شود ،ايم ن باره توضيحاتي دادهدر اي "زيارات قبور
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  فصل سوم

اگر كسي دعايي از خود جعل كند و يا از ديگري نقل كند كه مطابق قرآن و عقل 
اشكالي ندارد. اما به قصد ورود از شرع نخواند و به دين نبندد و تذكّر دهد كه اين  ،باشد

خواند و يا  دعا مستند به شرع نيست، مثالً كسي پس از نماز صبح چهل مرتبه خدا را مي
سۡ  ُعوِنٓ دۡ ٱ﴿گويد اين كار طبق دستور  عزيز يا عزيز مي

َ
عيبي ندارد، ولي  ﴾لَُكمۡ  َتِجۡب أ

ين عدد معين چون از شرع نرسيده به شرع اسالم نبندد و بايد هر دعا و زيارتي اين ذكر با ا
متواتره در كتاب وسايل با قرآن الهي موافق باشد. زيرا اخبار كه  خواند مواظبت كند مي

اند:  فرموده (ع)و ائمة هدي ص(كتاب قضا) و ساير كتب حديث وارد شده كه رسول خدا
هر چه موافق كتاب خدا « :يعني .»وهُ عُ دَ فَ  اهللاِ  اَب تَ كِ  َف الَ ا خَ مَ وَ  ،وهُ ذُ خُ فَ  اهللاِ  اَب تَ كِ  َق افَ ا وَ مَ «

زيرا رسول خدا و ائمه هيچ كدام  ».است بگيريد و آنچه مخالف كتاب خدا است رها كنيد
گويند. پس شخص مسلمان بايد اول برود از مطالب قرآن  خالف قول خدا نمي سخني بر

كدام مخالف قرآن است. متأسفانه  كدام دعا و حديث موافق قرآن ومطّلع گردد تا بفهمد 
دهند و خود  خبرند و لذا دعاها و زيارات ضد قرآني را تمييز نمي ملّت ما به كلّي از قرآن بي

  حالي كه معذور نبوده و مسؤولند. دانند در را معذور مي
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  فصل چهارم

  ]اختراعيضررهاي دعاهاي [

  :دعاها و زيارات مجعوله بسيار استمفاسد 
موجـب   آنو مخالفـت بـا   ؛حجت پروردگـار اسـت   قرآنكه  ،با عقل و قرآن مخالف -1

هالكت و نكبت و زيان دنيا و آخرت است. پس نفعي كه ندارد هيچ بلكه سـر تـا پـا    
 ضرر است.

و يـا فـالن عـالم     فهميم نمي حال اگر كسي بخواهد ايشان را نهي كند به عذر اينكه ما
اي كه به دعاهاي مجعوله دارند بـه كتـاب    بلكه عالقه ،كنند چنين نوشته سر پيچي مي

  خدا ندارند.
از اهل بدعت و مذاهب باطله همين دعاها و زيارات را مـدرك و سـند خـود     يبسيار -2

 اند. هاي خود را رواج داده قرار داده و دكان

 ست و خواندن خدا بعنوان مدعوا دعا عبادت ه كرد زيراغير خدا توجه در دعا نبايد ب -3
زيرا در خواندن معمولي متعـارفي   ،وي نيستمعمولي متعارف دني نغيبي مانند خواند

اي  :تواند بگويـد  كه پايش درد گرفته مي كسي ،توان خواند هر يكي از مخلوق را مي
دوا  ،اي دكتـر  :تواند بگويـد  باشد، مي دوا ميه كه محتاج ب كسي !دست مرا بگير ،زيد

تواند بگويد فالني حاجت  مـرا انجـام    ديگري دارد ميه كه حاجتي ب به من بده، كسي
نـان بـده. در خوانـدن متعـارفي      ،اي شـاطر  :گويد خواهد مي كه كه نان مي كسي ،بده

  صداي او را بشنود. معمولي فقط بايد طرف حاضر باشد و
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  ]برهان از قرآن[

غيبي، كه فقط خدا باشد،  و آن خواندن مدعو ،عبادتاما دعاي شرعي عبارت است از 
غير خدا را شريك نمود.  دي توجه كرد وحاَ هاين عبادت مانند ساير عبادات نبايد ب و در
  فرموده: 110ي  ي كهف آيه ه خدا در سورهكچنان

﴿ َ ِ  يُۡشِكۡ  َو َحَدۢا َرّبِهِۦٓ  بِِعَباَدة
َ
   .﴾أ

  ».يدننما يكرا شر يپروردگارش احد عبادتو به «
و لذا آيات بسيار در قرآن آمده كه غير خدا را  ،عبادت مخصوص ذات پروردگار است

  فرموده: 20ي  ي جن آيه جمله در سوره آن از ،غير خدا را شرك دانسته نمخوانيد و خواند
ٓ  قُۡل ﴿ َما ْ  إِنَّ ۡدُعوا

َ
ٓ  َرّبِ  أ َ ۡشِكُ  َو

ُ
َحٗدا بِهِۦٓ  أ

َ
  .﴾٢٠ أ

 و شـرك بـه او  [كـنم.   خوانم و احدي را شريك او نمـي  من فقط پروردگارم را مي :بگو«يعني: 
  فرموده: 18و در آيه  .»]آورم نمي

﴿ َ ْ تَدۡ  فَ ِ ٱ َمعَ  ُعوا َحدٗ  َّ
َ
  .﴾اأ

   .»احدي را با خدا مخوان« :يعني
  فاطر فرموده: ةسور 14و 13ي  و در آيه

ِينَ ﴿ ْ  َ  تَـۡدُعوُهمۡ  إِن ١٣ قِۡطِمـيٍ  ِمـن َيۡملُِكـونَ  َمـا ُدونِهِۦ ِمن تَۡدُعونَ  َوٱلَّ  يَۡسـَمُعوا
ْ  َولَوۡ  ُدَعَٓءُكمۡ  ْ  َما َسِمُعوا كُِكمۚۡ  يَۡكُفُرونَ  ٱۡلقَِيَٰمةِ  َوَيۡومَ  لَُكۡمۖ  ٱۡسَتَجابُوا    .﴾...بِِشۡ

ي نيســتند، اگــر يخرمــا ةخوانيــد مالــك پوســت هســت مــي كــه غيــر خــدا را آن كســاني«يعنــي: 
مـت بـه شـرك شـما اعتـراض و انكـار       شنوند و اگر بشنوند اجابت نكنند و روز قيا نميبخوانيدشان 

  .»كنند
تـوان كلمـه    خوانند مشرك خوانـده و نمـي   در اين آيه صريحا كساني كه غير خدا را مي

ِينَ ﴿ شود، حمل  مي و بر عقال اطالق است القَر كه مخصوص عو ضميرهاي جمع مذكّ ﴾ٱلَّ
ِ «ها كنيم. زيرا در لغت عرب كلمه  بر بت َّ ه بـ  ؛و ضمير جمع مذكر بر بت اطالق نشود »نَ فْ ا

  اضافه روز قيامت بتي نيست كه اعراض و انكار كند كه چرا مشرك شديد.
  فرموده: 6و  5و در سوره احقاف آيه  ،را نخوانيد بزرگان و عقال ،گويد يه ميآپس اين 
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َضلُّ  َوَمنۡ ﴿
َ
ْ  ِممَّن أ ِ  ُدونِ  ِمن يَۡدُعوا َّ ۥٓ  يَۡسَتِجيُب  َّ  َمن ٱ ٰ  َلُ َ ِ  َعن وَُهمۡ  ٱۡلقَِيَٰمةِ  يَۡومِ  إ

ْ  ٱلَّاُس  ُحِشَ  َذا ٥ َغٰفِلُونَ  ُدَعٓئِِهمۡ  ۡعَدآءٗ  لَُهمۡ  َكنُوا
َ
ْ  أ   .﴾٦ َكٰفِرِينَ  بِِعَباَدتِِهمۡ  َوَكنُوا

او  تخوانـد كـه اجابـ    آن كسي را مـي خواند،  تر از آنكه غير خدا را مي كسيت گمراهو «يعني: 
آنـان   ،چون مردم در قيامت محشور شـوند و د. نان از دعاي ايشان آگاه نيستنآو  ؛كند تا قيامت نمي

  .»اند عبادت ايشان كافر و منكر بودهه براي ايشان دشمنند و ب
  فرموده: 21و  20ي  و در سوره نحل آيه

ِينَ ﴿ ِ  ُدونِ  ِمن يَۡدُعونَ  َوٱلَّ َّ ۡمَوٌٰت  ٢٠ ُيۡلَُقونَ  وَُهمۡ  ا ٔٗ َشۡي  َيۡلُُقونَ  َ  ٱ
َ
ۡحَيآءٖۖ  َغۡيُ  أ

َ
 َوَما أ

يَّانَ  يَۡشُعُرونَ 
َ
    .﴾٢١ ُيۡبَعُثونَ  أ

 .مخلوقنـد  ايشـان  و خـود  كننـد  يرا خلق نمـ  يزيچ خوانند يم خدا از يررا كه غ يو آنان«يعني: 
   .»شوند يم يختهبرانگ [براي قيامت] يكه ك كنند يو درك نم ،يرزندهغ يمردگان

اضافه از ساعت قيامـت و حشـر    هخلق نكرده، و خود مخلوق است و ب آنكه چيزي :يعني
ت سالم خبر از حشـر نداشـته و سـاع   پيغمبر ا ،خبر ندارد، نبايد خواند. و به اتفاق آيات قرآن

  پس نبايد او را خواند، چه برسد به بندگان ديگر. ،دانسته قيام قيامت را نمي
  فرموده: 57و  56ي  اسراء آيه ي سورهدر 
ْ  قُلِ ﴿ ِينَ  ٱۡدُعوا َ  ُدونِهِۦ ّمِن زََعۡمُتم ٱلَّ ِّ  َكۡشَف  َيۡملُِكونَ  فَ َ  َعنُكمۡ  ٱلضُّ ً  َو  ٥٦ َتۡوِي

ْوَلٰٓئَِك 
ُ
ِينَ  أ ٰ  يَۡبَتُغونَ  يَۡدُعونَ  ٱلَّ َ ِ ُهمۡ  ٱلۡوَِسيلَةَ  َرّبِِهمُ  إ يُّ

َ
ۡقَرُب  أ

َ
 َوَيَخافُونَ  رَۡحََتُهۥ َوَيرُۡجونَ  أ

ۥٓۚ    .﴾٥٧ َمُۡذوٗرا َكنَ  َرّبَِك  َعَذاَب  إِنَّ  َعَذابَُه

 ]آنها كاري برايتان ساخته است از[ بريد غير از خدا آن كساني را كه گمان مي :بگو« :يعني
كساني را كه  نتوانند. آن ييريو تغ يستندبر طرف كردن ضرر از شما ن ييآنان مالك و توانا بخوانيد،

 يند،جو ي(تقرب) م ي يلهپروردگارشان وس يخوانند، خودشان به سو مي ]آنان را به معبودي[ايشان 
، ترسند ارند و از عذاب او ميبه رحمت او داميد  و ،ترند يكتر و مقرّباز آنها نزد يككه كدام 

اعراف آيه  ةو مانند اين آيات كه در سور .»پروردگارت حذر كردني استگمان عذاب  يب
  فرمايد: مي 194
ِينَ  إِنَّ ﴿ ِ  ُدونِ  ِمن تَۡدُعونَ  ٱلَّ َّ ۡمَثاُلُكمۡ  ِعَبادٌ  ٱ

َ
  .﴾أ

  .»نديمانند شما بندگاني خوانيد آنان را كه از غير خدا مي قاًمحقّ«
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خوانند، جـواب ايـن آيـات را     و يا رسول  و يا امامزاده را مي دانيم كساني كه امام ما نمي
انـد مـا را بخوانيـد و بـر      دهند؟ آيا اين آيات از قرآن نيست؟ آيـا بزرگـان ديـن گفتـه     چه مي

و تـوان قـرآن را رد كـرد؟ و آيـا پيغمبـر       خالف قرآن رفتار كنيد؟ آيا با دعاهاي مجعوله مي
نه چشم دارند و نه گوش و بدون چشم و گوش  ، و يا خير  شنوند بشرند، و با گوش ميامام 
و آيـا   ه اسـت. و گوش در بدن ايشـان لغـو بـود   اگر چنين باشد پس خلقت چشم شنوند؟  مي

  بينيم؟ شنويم و مي ، باز هم مياند كه پس از دفن شدن چشم و گوش خودشان گفته

  ]برادران يوسف عليه السالم از پدرشان دتوضيح در باره استمدا[

خوانند بـراي ايـن كـار خـود دليلـي       آيا اين كساني كه در دعاهاي شركيه غير خدا را مي
گـول بزننـد، و گـاهي     اانـد بنـام دليـل كـه عـوام ر      اي تراشـيده  دارند؟ اينان براي خـود بهانـه  

بَانَا﴿ :گويند چگونه فرزندان يعقوب حضرت يعقوب را خواندند و گفتند مي
َ
أ  َلَا ٱۡسَتۡغفِرۡ  َيٰٓ

 ٓ ۡسَتۡغفِرُ  َسۡوَف  قَاَل  ٩٧ يَ  َِٔخِٰط  ُكنَّا إِنَّا ُذنُوَبَنا
َ
ٓ  لَُكمۡ  أ  ،پـدر  يا«يعني: ] ٩٨−٩٧[يوسف: . ﴾َرّبِ

 يگـارم بـرا  داز پرور يگفت: بـه زود  [يعقوب] .يمما خطاكار بود يراز ،گناه ما آمرزش بخواه يبرا
  .»كنم يشما طلبِ آمرزش م

  در جواب ايشان بايد گفت: 
حضرت يعقوب زنده بود، نه مرده و چون او را آزرده بودند، و يوسـف او را بـرده    -اوال
از او معـذرت   شـان ايـن بـود كـه برونـد      وظيفـه  و چهل سال او را اذيت كرده بودنـد،  بودند،

بجويند، و او را وادار كنند، كه از خدا برايشان طلب مغفرت كند. و اين وظيفه هر مسـلماني  
ت كرده، برود بـه او التمـاس كنـد تـا او از  خـدا بـرايش آمـرزش        است كه اگر كسي را اذي

ي حاضـر، خوانـدن و    اين مربوط به اين مسأله نيست، زيرا خواندن يعقـوب زنـده   بخواهد. و
آيـا اگـر حضـرت     .غيبـي نيسـت   خواست متعارفي است كه ما گفتيم اين خوانـدن مـدعو  در

بَانَا﴿ :او بگويند هتوانستند ب ه بود، مييعقوب از دنيا رفت
َ
أ گفتنـد   اگر مي و ﴾....َلَا ٱۡسَتۡغفِرۡ  َيٰٓ

  .داد؟ البته خير شنيد و جواب مي مي آيا يعقوب
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ده بـه كسـي كـه وفـات كـرده، صـحيح       پس قياس حاضر به غايب و آنكه را وفـات نكـر  
خبـر اسـت و در    نيست. بحث ما اين است كه امام و يا رسولي كه حاضر نيست، و از دنيا بـي 

بهشت برزخي ساكن است و آنجا از هم توان خواند؟ و آيا او  خبر است، آيا مي دنيا بي و غم
  دهد؟ جواب مي
  :گويد حضرت يعقوب به فرزندان مي -ثانيا
﴿ ٓ ۡغِن  َوَما

ُ
ِ  ّمِنَ  َعنُكم أ َّ ءٍ  ِمن ٱ  ].٦٧[يوسف:  ﴾َشۡ
   .»توانم ي از طرف خدا براي شما نميهيچگونه كار] ،اي فرزندان من[«يعني: 

ان داده و شـ چگونه آن كالم يعقوب را قبول داريد ولي اين كالم را كـه آب پـاكي بدست  
  )1(خبريد؟ فرموده من كاري نتوانم قبول نداريد، و يا بي

  ]داند و همه وقت در همه جا حاضر است؟ ها را مي امام همه زبان آيا[

 و يا امام خبري رسـيده كـه مـا را بخوانيـد؟ در صـورتي كـه قطعـاً        صآيا از رسول خدا
  چنين خبري وجود ندارد. 

دهنـد؟ و آيـا همـه جـا      آيا اگر مردم پيغمبر و يا امام را بخوانند ايشان به همـه گـوش مـي   
حاضرند و آيا صوت آن يكي مانع از صوت ديگر نيست؟ آيا اينان صفات خـدا را دارنـد و   

َ  الَ «با خدا شريكند كه   شَ  هُ لُ غَ ْش ي
ْ
 شَ  نْ قَ  نٌ أ

ْ
  ؟!)2(»ٍت وْ َص  نْ قَ  ٌت وْ َص  الَ وَ  نٍ أ

امام مجبورند كه هر كس صدايشان كرد بشنوند و فوري اطاعـت كننـد،   آيا آن رسول و 
كـه   اند در صورتي امام زمان بستهه و براي همه كس واسطه شوند؟ هزاران دعاي مجعول را ب

  :آن امام گفته ،گويند مي
  

                                                   

   ، رجوع كنيد. [مصحح]با قرآن مولف، تضاد مفاتيح الجناند تفصيلي اين شبهه، به كتاب براي ر -1

 يگرصوت د شنيدن مانعِ يصوتيگر، و نه گرداند او را كارى از كارى د كسى كه مشغول نمى«يعني:  -2
   مصحح] توسط. [ترجمه »شود مي
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ْ  ىَع ادَّ  نْ مَ «  .»اٌب ذَّ كَ  رَتٍ فْ مُ  وَ هُ فَ  ةَ دَ اهَ َش مُ ال
  . »عاي مشاهده مرا نمايد، افترا زده و كذاب استهر كس در زمان غيبت كبري اد«يعني: 

  اند. و غالب دعاهاي امام زمان را از قول او در زمان غيبت كبري نقل كرده

  ]﴾ٱلرَُّسوُل  لَُهمُ  َوٱۡسَتۡغَفرَ ﴿ي  ي آيه توضيح درباره[

  فرموده: 64ي نساء آيه  گويند؛ چون خدا راجع به منافقين در سوره و گاهي مي
نَُّهمۡ  َولَوۡ ﴿

َ
ْ  إِذ أ لَُمٓوا نُفَسُهمۡ  ظَّ

َ
ْ  َجآُءوكَ  أ َ  فَٱۡسَتۡغَفُروا َّ ْ  ٱلرَُّسوُل  لَُهمُ  َوٱۡسَتۡغَفرَ  ٱ َ  لَوََجُدوا َّ  ٱ

اٗبا .﴾رَِّحيٗما تَوَّ
و قضـاوت تـو راضـي     مبـه حكـ   و[ كه به خود سـتم كردنـد   يدر وقت ينمنافق ينو اگر ا«يعني: 

كردند و رسول  بودند و از خدا طلب آمرزش مي نزد توآمده ]ي كردندينبودند و پشت سر تو بدگو
  ».و رحيم يافته بودندپذير  براي ايشان از خدا آمرزش خواسته بود، هر آينه خدا را توبه

در هر كاري كه به خدا  ص گيرند هر مسلماني بايد برود نزد رسول خدا سپس نتيجه مي
  .دارد در هر زماني

  جواب اين است كه:
ـ  صطرف سخن در آيه با منافقين است كه رسول خـدا  -اوالً ت كـرده بودنـد، و   را اذي

  ساير مسلمين نيست. . و اين مربوط بهكنندعذرخواهي  ووظيفه ايشان بوده كه 
آنـان كـه    به . پسآمدند : خدا نفرموده برويد نزد رسول بلكه فرموده اگر منافقين ميثانياً

  چه برسد به ديگران. ،بروند نفرموده برويد صوظيفه داشتند نزد رسول خدا
 چون زنده و ميان مردم بود، امـا  ؛دبرون ص: در آن وقت ممكن بود نزد رسول خداثالثاً

زيـرا از دنيـا رفتـه و در عـالم بـاقي       ،بـرود  صممكن نيست كسي نزد رسول خـدا زمان بعد 
  خبر است. هاي آن بي ها و رنج غصهو و از عالم فاني  ،است

خدا رسول خـود را   ،گويد و امير المؤمنين در نهج البالغه مي ،پس قياس مع الفارق است
َمانَاِن ِمْن َعَذاِب «: قصاركلمات  88در كلمه . از ميان مردم برد

َ
وَقْد ُرفَِع  اهللاِ اَكَن يِف األْرِض أ
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َحُدُهَما َفُدونَُكُم اآلَخرَ 
َ
ُكوا بِهِ  ،أ ِي ُرفَِع َفُهَو َرُسوُل  ،َفَتَمسَّ َّ ا األَماُن ا مَّ

َ
ا األَماُن ،  اهللاِ أ مَّ

َ
وأ

  .)1(»...َفاالْستِْغَفارُ  ،اْكَايِق 

  ]آيا خدا وزير دارد؟[

گويند؛ اگر كسي بخواهد سلطاني را مالقات كند، بايد نزد وزير و يـا مـأمور    و گاهي مي
  ديگري برود، ما هم هر وقت به خدا كاري داريم بايد به مقربين او مراجعه كنيم.  

  جواب اين است كه:
ت نزد او برود ت خبر ندارد و اگر رعيسلطان همه جا حاضر نيست و از حال رعيچون 

د به مأمورين و كند، و لذا ناچار باي يبه او دروغ بگويد، و بر خالف واقع عرضممكن است 
لع و ولي خداوند چنين نيست. خود همه جا حاضر و از حال بندگان مطّ .وزراء مراجعه كند

    .)2(، من از رگ گردن به شما نزديكترمخود فرموده و ،داند را مي ها حاجت آن
 َس لَيۡ ﴿ودر قرآن فرموده:  ،شاه و يا مخلوقات ديگر نموده خدا را نبايد تشبيه ب ،به اضافه

  :اند و رسول خدا و ائمه فرموده .»مانند او چيزي نيست« ].١١[الشورى:  ﴾ءٞ َشۡ  ۦلِهِ َكِمثۡ 
ِ خَ ـالْ  هَ بَّ شَ  نْ مَ « ِ  َق ال كسي كه خدا را به مخلوق تشبيه كند، «يعني:  .)3(»كٌ رْشِ مُ  وَ هُ فَ  وقِ لُ خْ مَ ـالْ ب

  .»مشرك است

                                                   

باقى مانده بگيريد و دو امان از عذاب خدا در زمين بود، يكى از آنها برداشته شد، پس ديگرى را كه «يعني:  -1
  ».است. و اما امانى كه باقى است استغفار است صبه آن چنگ بزنيد. اما امانى كه برداشته شد رسول خدا

ُ  َكنَ  َوَما﴿ اَل اُهللا تَعاىل:قَ فرمايد:  در ادامه آن مي َّ َبُهمۡ  ٱ نَت  ِلَُعّذِ
َ
ُ  َكنَ  َوَما فِيِهمۚۡ  َوأ َّ َبُهمۡ  ٱ  وَُهمۡ  ُمَعّذِ

خداوند آنها را مجازات نخواهد كرد؛  ي،آنها هست يان!) تا تو در ميامبرپ ي(ا يول« ]٣٣:[األنفال  ﴾يَۡسَتۡغفُِرونَ 
  [مصحح] .»كند يخدا عذابشان نم كنند، ي) تا استغفار ميزو (ن

قۡ  نُ َوَنۡ ﴿ -2
َ
ۡ ٱ لِ َحبۡ  ِمنۡ  هِ إَِلۡ  َرُب أ   .»مينزديكتر انساناز رگ گردن به  و ما« ] ١٦[ق:  ﴾َورِيدِ ل

َمـْن « :آن بدين صورت اسـت  لفظ ، وبدين معني روايت شده است امام رضا مام صادق وآثاري از ا -3
ِْه َما َغىَه َقْنُه َفُهَو اَكفِرٌ  اهللاَ َشبََّه  َ ِ ، ص التوحيـد ،يابـن بابويـه قمـ    نگا: »خِبَلِْقِه َفُهَو ُمرْشٌِك َوَمْن نََسَب إ

   . [مصحح]114، ص  1ج ,وعيون أحبار الرضا، 80
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 خدا احتياج به اميـر و وزيـر نـدارد. و    ؟سازيد شما چرا توحيد خود را آلوده به شرك مي
ت خود بگويد؛ هـر حـاجتي داري بـه    خود دستور داده كه او را بخوانند. اگر سلطاني به رعي

خيـر مـن بايـد بـه وزيـر       ر است رعيت اعتنا نكنـد و بگويـد؛  اخود من مراجعه كن، آيا سزاو
  ؟!مراجعه كنم

  ]ه قرار دادن نيكان شرك استوسيل[

خـوانيم تـا وسـيله باشـند. و خـدا در قـرآن        ما مقربـان درگـاه خـدا را مـي     ،گويند و يا مي
  فرموده:
َها﴿ يُّ

َ
أ ِينَ  َيٰٓ ْ  ٱلَّ ْ  َءاَمُنوا ُقوا َ  ٱتَّ َّ ْ  ٱ كه ايمان  كساني يا« ].٣٥: ة[املائد ﴾ٱلۡوَِسيلَةَ  إَِلۡهِ  َوٱۡبَتُغٓوا
  .»يديبجو يلهاو وس يو به سو يداز خدا بترس ايد، آورده

  جواب اين است كه:
را در حــوائج خــود خــدا در ايــن آيــه فرمــوده وســيله بجوييــد، و نفرمــوده وســيله  -اوالً 

ـ  جوسيله  .بخوانيد و  ه خـوراك ستني است نه خواندني، كه نه تنها در تقرب به خدا بلكـه تهي
محتاج وسائل است. انبيـاء و  پوشاك و مسكن و در كسب و تجارت و زراعت و غيره انسان 

 سـاطت وه تـا محتـاج بـ   در دعا و عرض حاجت به خدا وسيله نيستند. خدا دور نيست  صياءاو
اند مـا واسـطه يـا وسـيله هسـتيم       خود انبياء نفرموده ،عرض حاجت ايشان باشد. و براي دعا و

واندن غير خدا موجب هالكت و نابودي است. چنانكه حضرت سـجاد در  خ اند بلكه فرموده
  :كند دعاي ابوحمزه عرض مي

ِيْ اَ « َّ َْمُد لِـلَِّه ا ِ  حلْ َيََّب ُدَخ
َ
ْدُعو َلرْيَهُ َولَْو َدَعْوُت َلرْيَهُ خل

َ
ْدُعوهُ َوَال أ

َ
 .)1(» أ

                                                   

خوانم و اگر كسي  طلبم و كسي ديگر را به فريادرسي نمي سپاس خدايي را كه او را به فرياد مي« -1
  . [مصحح]»ديگر را به فريادرسي بخوانم، مرا نا اميدگردانده و دعايم را استجابت نمي كند
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ْ ﴿آيه:  -اًينثا خطـاب بـه رسـول اهللا و سـاير مـؤمنين       ].٣٥: ة[املائـد ﴾ٱلۡوَِسـيلَةَ  إَِلۡهِ  َوٱۡبَتُغٓوا
اي  اند؟ آيا چه وسـيله  به اين آيه چگونه عمل كرده و علي صبايد ديد رسول اهللا .است
  كند: عرض مي صجستند؟ رسول خدا مي

َْك  إليه! َوِسيليَِتْ « َ ِ ِ  إ ْ مَ فْ إ ِ ِ  ا   .»وسيله من ايمان من است ،خدايا«يعني:  »َك ب
  فرمايد: نهج البالغه مي 109در خطبه  و علي

لُوَن إىَِل اهللاِ « َل بِِه الُْمَتَوسِّ ْفَضَل َما تََوسَّ
َ
َهاُد يِف َسبِيْ  ،إِنَّ أ ِ

ْ
ِ واجل ِ  .)1(»... لِهِ اإليَماُن بِِه وبَِرُسو

ِ وَ تَ يَ وَ «كند:  و در دعاي كميل عرض مي ُل إ ْ سَّ ِ  َك َ ِ ربُ ب توسل من به  ،خدايا«يعني:  .»َك يَّتِ وب
  .»ستا ربوبيت تو

  كند: و در مناجات ماه شعبان عرض مي
َْك َوِسيليَِت و« َ ِ نِْب إ َّ ْقَراَر بِا ِ

ْ
  .»اقرار به گناه وسيله من است«يعني:  .» َجَعلُْت اإل
  كند:  در دعاي ابوحمزه عرض مي و امام سجاد

يِل إليه... «   .»شوم دعايم بسويت متوسل ميبا ،.... الهي«يعني:  .»بُِدَخئَِك تََوسُّ
  ايمان و تقوي و دعا و عبادت است نه اشخاص مقربين. ،پس وسيله

ـ  ايمان و تقوي و عبادت را مي ،اضافهه ب ه كـرد. امـا بنـدگان مقـربين را    توان جست و تهي 
اند و جستن آنان مقدور نيست، و تكليـف   ه نمود. زيرا آنان از دنيا رفتهتوان جست و تهي نمي

تابع قدرت است. پس بندگان مقرب مطيع ما و شما نيسـتند و اصـال از احـوال مـا خبـر      الهي 
  ندارند تا فوري بيايند و براي ما واسطه شوند و بروند.

  ]شود در دعاهاي باطل بخدا اهانت مي[

ي براي خداوند ذكر شده ئي مجعوله اين است كه صفات و اسماو از مفاسد ديگر دعاها
  گويد: نيست. مثال: در دعاي پنجم رجبيه در مفاتيح به خداوند ميكه اليق مقام الهي 

                                                   

يمان به خدا و ا عبارت است از:چيزى كه متوسالن به خداوند به آن توسل جستند  همانا بهترين« -1
  . [مصحح]»... اوو جهاد در راه  ،رسول او
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ُهْم ِعَباُدَك وََخلُْقَك « غَّ
َ
 .» َ َفْتُقَها َوَرْيُقَها نَِيِدك، َال َفْرَق بَيَْنَك َوَبيَْنَها إِالَّ ك

تو اند. و پـاره   و مخلوق بين تو و واليان امرت فرقي نيست جز اينكه آنان بندگان ،خدايا«يعني: 
  و ضمير مؤنث براي واليان بكار برده است. .»ستا كردن و دوختن آنان بدست تو

  كند:  به خدا عرض مي عرش مخسةو مثال در دعاي هشتم 
» ِ  .» َوْصلَُك ُمىَن َغْف

  .»وصل شدن به تو آرزوي نفس من است )،خدايا(«يعني: 
  گويد: يا مثال در دعاي ندبه به امام مي .خداوند وصل و فصل ندارد

ارِيَاِت « َّ ورِ َوالَْعاِديَات ،يَا اْنَن يس َوا  .»يَا اْنَن الطُّ
  .»)اسبان دونده( عاديات اي پسر طور واي پسر يس و ذاريات (بادهاي وزنده)، «يعني: 

كننـد، و   مـي يك عده از عالم نمايان اين عبارات مهمل را به زور تقدر و تأويل تصـحيح  
تأويل و تقـدير، حمـل    زوره توان ب حال آنكه اين كار صحيحي نيست. زيرا هر كفري را مي

  .نمودبه ايمان 

  ]قرآن بهترين پناهگاه[

ت و چون ملّ ،زيارات موضوعه با قرآن مخالف استاكثر دعاهاي مجعوله و  ،به هر حال
چيزها نيستند. پس بـر هـر مسـلماني واجـب     ه اين اند، متوج خبر داشته ما را از قرآن دور و بي

ر در كتـاب آسـماني الزم و دوري   تواند با قرآن آشنا شود. زيرا تـدب  كه مي اي است تا اندازه
است. و يكي از وسائل آشنا شـدن بـه    دينياز آن، موجب هالكت و غرق شدن در خرافات 

مناجـات و دعـا و    قـع قرآن را انسـان حفـظ كنـد. و در مو    آيات قرآن اين است كه دعاهاي
كسي كه قرآن دارد، به چيز ديگري احتيـاج نـدارد    عرض حاجت بخواند. اميرالمؤمنين فرموده:

  نياز است. و از هر كتابي بي
دعاهاي قرآن را جمـع كـرده و چـاپ كـرده و بـه دسـت        يمتأسفانه ديدم يك نفر جاهل

ندن هـر كـس نيسـت و يـا     مردم داده تا بخوانند. اما غفلت كرده كه دعاهايي كه مناسب خوا
 ُت نَـَذرۡ  إِّنِ  َرّبِ ﴿ :مثالً دعايي كه زن عمران خوانده ، آورده.شود موجب تمسخر شنونده مي
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رٗ  ِن َبطۡ  ِف  َما لََك  ٓ  َفَتَقبَّۡل  اُمَرَّ را آورده، حـال اگـر مـردي ايـن دعـا را      ] ٣٥ل عمـران: آ[ ﴾ِمّنِ
باشد براي تو آزاد كنم از مـن بپـذير    من نذر كردم كه آنچه در شكمم مي ،بخواند كه خدايا

  خوانند آورده كه مردم بخوانند كه مناسب نيست.  و يا دعاهايي كه كفّار در دوزخ مي
شـود. ولـي مـا در ايـن اوراق      به هر حال كاري كه جاهـل انجـام دهـد بهتـر از ايـن نمـي      

 ﴾َربََّنـا﴿واند بخواند، اول دعاهايي كـه ابتـدا بـه    ايم كه همه كس بت دعاهايي از قرآن آورده
شده و پس از آن دعاهـا، چنـد آيـه از آيـاتي      ﴾َرّبِ ﴿شده و پس از آن دعاهايي كه ابتدا به 

كه خواندن آن براي همه كس مفيـد و الزم اسـت و در هـر حـال چـه در نمـاز و چـه وقـت         
م ثواب تـالوت قـرآن دارد و   توان آنها را قرائت كرد. ه كسب و كار و چه وقت خواب مي

  هم ثواب دعا و ذكر.
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  فصل پنجم

  شده ﴾َربََّنا﴿اي قرآني كه ابتدا به دعاه

و آن دعايي است كه حضرت ابراهيم و فرزندش حضرت اسماعيل  128 ، آيةسورة بقره - 1
  اند و مناسب است كه خواننده در حال خواندن يك نفر ديگر را نيز در نظر بگيرد. خوانده

ٓ  َوِمن لََك  لَِمۡيِ ُمسۡ  َناَعلۡ جۡ ٱوَ  َربََّنا﴿ ةٗ  ُذّرِيَّتَِنا مَّ
ُ
رِنَا لََّك  لَِمةٗ مُّسۡ  أ

َ
 َمَناِسَكَنا َوأ

ۖ َعلَيۡ  َوتُۡب  ٓ نَت  إِنََّك  َنا
َ
اُب ٱ أ   .﴾١٢٨ لرَِّحيمُ ٱ لَّوَّ

و ذرية ما را نيز امتي كه تسليم تو باشد قرار  ما را تسليم خودت قرار ده ،پروردگارا«
  ».پذير و رحيمي بده و عبادات ما را به ما ياد بده و توبة ما را بپذير، زيرا فقط تو توبه

  : 127و آيه 
ۖ  َتَقبَّۡل  َربََّنا ﴿ ٓ ا نَت  إِنََّك  ِمنَّ

َ
ِميعُ ٱ أ   .﴾َعلِيمُ لۡ ٱ لسَّ

  ».از ما بپذير زيرا فقط تو شنواي دانايي ،پروردگارا«
   :201 ، آيةسورة بقره -2

﴿ ٓ نۡ ٱ ِف  َءاتَِنا َربََّنا ِ ٱ َوِف  َحَسَنةٗ  َيالُّ   .﴾لَّارِ ٱ َعَذاَب  َوقَِنا َحَسَنةٗ  ِخَرة
ما را در دنيا نيكي عطا فرما و در آخرت نيكي عطا فرما و ما را از  ،پروردگارا«

  ».عذاب آتش دوزخ حفظ فرما
   :250 ، آيةسوره بقره -3

﴿ ٓ فۡ  َربََّنا
َ
قۡ  َوَثّبِۡت  اَصۡبٗ  َناَعلَيۡ  رِغۡ أ

َ
َ  نَانُصۡ ٱوَ  َداَمَناأ ٰ لۡ ٱ مِ َقوۡ لۡ ٱ َ   .﴾فِرِينَ َك

هاي ما را ثابت بدار و ما را بر قوم  صبر و شكيبايي بر ما بريز و قدم ،پروردگارا«
  ».كفّار نصرت بده
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  :286 ، آيةسوره بقره -4
ٓ تَُؤاِخذۡ  َ  َربََّنا﴿ ٓ  إِن نَا َِّسيَنا وۡ  ن

َ
خۡ  أ

َ
 أ

ۡ
ۚ َطأ َ  َربََّنا نَا ٓ َعلَيۡ  ِمۡل َتۡ  َو  َكَما اإِۡصٗ  َنا

َ  ۥَتهُ َحَلۡ  ِينَ ٱ َ ۚ َقبۡ  ِمن لَّ َ  َربََّنا لَِنا  َعنَّا ُف عۡ ٱوَ  ۦۖ بِهِ  َلَا َطاقَةَ  َ  َما َناُتَّمِلۡ  َو
ۚ َحۡ رۡ ٱوَ  َلَا فِرۡ غۡ ٱوَ  ٓ نَت  َنا

َ
ٰ َموۡ  أ َ  نَانُصۡ ٱفَ  َنالَ ٰ لۡ ٱ مِ َقوۡ لۡ ٱ َ   .﴾فِرِينَ َك

ما را مؤاخذه مفرما، اگر فراموش كرديم و يا خطا نموديم، حكم  ،راپروردگا«
 ،پروردگارا چنانكه بر كسان پيش از ما گذاردي.مشكل را بر ما و عهدة ما مگذار 

و از ما بگذر و ما را بيامرز و ترحم  ،بر عهدة ما مگذار آنچه را كه به آن توانا نيستيم
  ».نما. تويي موالي ما پس ما را بر قوم كفّار ياري نما

   :9و  8 ، آيةسورة آل عمران -5
نَك  ِمن َلَا َوَهۡب  تََناَهَديۡ  إِذۡ  دَ َبعۡ  قُلُوَبَنا تُزِغۡ  َ  َربََّنا﴿ ُ ۚ رَۡحَ  لَّ نَت  إِنََّك  ًة

َ
 أ

ۡ ٱ اُب ل ٓ  ٨ وَهَّ َ ٱ إِنَّ  فِيهِۚ  َب َريۡ  َّ  اٖ ِلَوۡ  لَّاِس ٱ َجاِمعُ  إِنََّك  َربََّنا  لُِف ُيۡ  َ  َّ
ۡ ٱ   .﴾٩ ِميَعادَ ل
 ،هاي ما را به باطل متمايل مگردان پس از آنكه ما را هدايت نمودي دل ،پروردگارا«

تو جمع  ،اي. پروردگارا و از نزد خود ما را رحمتي بخشاي زيرا فقط تو بخشاينده
خواهي كرد مردم را براي روزي كه در آن شكّي نيست زيرا خدا وعده را خالف 

  ».كند نمي
   :16 ، آيةسورة آل عمران -6

﴿ ٓ ٓ  َربََّنا َنا   .﴾لَّارِ ٱ َعَذاَب  َوقَِنا ُذنُوَبَنا َلَا فِرۡ غۡ ٱفَ  َءاَمنَّا إِنَّ
ايم پس گناهان ما را بيامرز و از عذاب آتش دوزخ  حقّا ما ايمان آورده ،پروردگارا«

  ».ما را حفظ كن
   :53 ، آيةسورة آل عمران -7

﴿ ٓ ٓ  َءاَمنَّا َربََّنا نَزلۡ  بَِما
َ
ٰ ٱ َمعَ  َناُتبۡ كۡ ٱفَ  لرَُّسوَل ٱ َناتََّبعۡ ٱوَ  َت أ   .﴾ِهِدينَ لشَّ

ايم به آنچه نازل نمودي و پيروي رسول تو كرديم، پس  ما ايمان آورده ا،پروردگار«
  ».ما را با گواهان بنويس
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   :147 ، آيةسورة آل عمران -8
مۡ  ِفٓ  اَفَناۡسَ  ُذنُوَبَنا َلَا فِرۡ غۡ ٱ َربََّنا﴿

َ
قۡ  َوَثّبِۡت  رِنَاأ

َ
َ  نَانُصۡ ٱوَ  َداَمَناأ  مِ َقوۡ لۡ ٱ َ

ٰ لۡ ٱ   .﴾فِرِينَ َك
هاي ما را ثابت بدار و  روي در كار ما را بيامرز و قدم  هگناهان ما و زياد ،پروردگارا«

  ».ما را بر كفّار ياري ده
   :194تا  191 ، آيةسورة آل عمران -9

ٰ  َذاَهٰ  َت َخلَقۡ  َما َربََّنا﴿ ٗ َب ٓ  ١٩١ لَّارِ ٱ َعَذاَب  فَقَِنا َنَك َحٰ ُسبۡ  ِط  َمن إِنََّك  َربََّنا
خۡ  َفَقدۡ  لَّارَ ٱ ِخلِ تُدۡ 

َ
ٰ  َوَما ۥۖ َتهُ َزيۡ أ نَصارٖ  ِمنۡ  لِِميَ لِلظَّ

َ
ٓ  ١٩٢ أ بََّنا  َناَسِمعۡ  إِنََّنا رَّ

نۡ  نِ يَمٰ لِۡلِ  ُيَناِدي اُمَنادِيٗ 
َ
ْ  أ ۚ  َٔ َف  بَِرّبُِكمۡ  َءاِمُنوا  َوَكّفِرۡ  ُذنُوَبَنا َلَا ِفرۡ غۡ ٱفَ  َربََّنا اَمنَّا

َنا اتَِنا َٔ َسّيِ  َعنَّا  ٱ َمعَ  َوتَوَفَّ
َ
ٰ  وََعدتََّنا َما َوَءاتَِنا َربََّنا ١٩٣ َرارِ بۡ ۡل َ َ  رُُسلَِك  َ  َو

ۡ ٱ لُِف ُتۡ  َ  إِنََّك  َمةِۖ قَِيٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  زِنَاُتۡ    .﴾١٩٤ ِميَعادَ ل
پس ما را از عذاب  ،اين جهان را به باطل خلق نفرمودي تو منزّهي ،پروردگارا«

اي  كسي را كه داخل آتش كني خوارش كرده قاًمحقّ ،آتش حفظ فرما. پروردگارا
اي به سوي  ما شنيديم كه نداكننده ،و براي ستمگران ياوراني نيست. پروردگارا

 ،كرد كه به پروردگارتان ايمان آوريد و ما ايمان آورديم، پروردگارا ايمان ندا مي
ن بميران. هاي ما را جبران نما و ما را با نيكا براي ما گناهان ما را بيامرز و بدي

دادي بر پيمبرانت ما را عطا فرما و روز قيامت ما را   آنچه به ما وعده ،پروردگارا
  ».كني خوار مكن به راستي كه تو وعده را تخلّف نمي

   :75 ، آيةسورة نساء -10
﴿ ٓ خۡ  َربََّنا

َ
ِ َهٰ  ِمنۡ  َنارِجۡ أ الِمِ ٱ َيةِ َقرۡ لۡ ٱ ِذه هۡ  لظَّ

َ
َا َعلجۡ ٱوَ  لَُهاأ نَك  ِمن لَّ ُ  اَولِّٗ  لَّ

َا َعلجۡ ٱوَ  نَك  ِمن لَّ ُ   .﴾نَِصًيا لَّ
و از نزد  ،ما را از اين قريه (و شهري كه) اهل آن ستمگرند بيرون بر ،پروردگارا«

  ».خود براي ما سرپرستي قرار بده و از نزد خود براي ما ياوري قرار ده
  
  



 

 

31 31 

   :83 ، آيةسورة مائده -11
﴿ ٓ ٰ ٱ َمعَ  َناُتبۡ كۡ ٱفَ  َءاَمنَّا َربََّنا   .﴾ِهِدينَ لشَّ
  ».ما ايمان آورديم؛ پس ما را از گواهان بنويس ،پروردگارا«

   :23 ، آيةسورة اعراف -12
﴿ َ ٓ َظلَمۡ  َربََّنا قَا نُفَسَنا َنا

َ
  ﴾ِسِينَ َخٰ لۡ ٱ ِمنَ  َلَُكوَننَّ  َناَحۡ َوتَرۡ  َلَا فِرۡ َتغۡ  لَّمۡ  ن أ

ما بر خود ستم نموديم و اگر ما را نيامرزي و رحم نكني، البتّه از  ،پروردگارا«
  ».زيانكاران خواهيم بود

   :47 ، آيةسورة اعراف -13
ٰ ٱ مِ َقوۡ لۡ ٱ َمعَ  َناَعلۡ َتۡ  َ  َربََّنا﴿   .﴾لِِميَ لظَّ
  ».ما را با ستمگران قرار مده ،پروردگارا«

   :89 ، آيةسورة اعراف -14
ِ  ِمَناقَوۡ  َوَبۡيَ  َنَنابَيۡ  َتحۡ فۡ ٱ َربََّنا﴿ نَت  قِّ لَۡ ٱب

َ
  .﴾تِِحيَ َفٰ لۡ ٱ َخۡيُ  َوأ

  ».بين ما و قوم ما را به حق راهي باز كن؛ زيرا تو بهترين بازكنندگاني ،پروردگارا«
  :126 ، آيةسورة اعراف -15

﴿ ٓ فۡ  َربََّنا
َ
َنا اَصۡبٗ  َناَعلَيۡ  رِغۡ أ   .﴾لِِميَ ُمسۡ  َوتََوفَّ

  ».صبر و شكيبايي را بر ما بريز و ما را مسلمان بميران ،پروردگارا«
   :86و  85 ، آيةسورة يونس -16

ٰ ٱ مِ َقوۡ لِّلۡ  نَةٗ فِتۡ  نَاَعلۡ َتۡ  َ  َربَّنَا﴿ ٰ لۡ ٱ مِ َقوۡ لۡ ٱ مِنَ  تَِك بِرَۡحَ  َوَنِّنَا ٨٥ لِِميَ لظَّ   .﴾٨٦فِرِينَ َك
و به رحمت خود ما را  ،ما را وسيلة امتحان براي قوم ستمگران قرار مده ا،پروردگار«

  ».از قوم كفّار نجات بده
   :38 ، آيةسورة ابراهيم -17

﴿ ٓ َ  َفٰ َيۡ  َوَما لُِنۗ ُنعۡ  َوَما ِف ُنۡ  َما لَمُ َتعۡ  إِنََّك  َربََّنا ِ ٱ َ  ٱ ِف  ءٖ َشۡ  ِمن َّ
َ
 ِض ۡرۡل

 َ ٓ ٱ ِف  َو َما   .﴾ءِ لسَّ
  كنيم و  ار ميــكنيم و آنچه را آشك داني آنچه را پنهان مي محقّقاً تو مي ،دگارارپرو«
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  ».چيزي در آسمان و زمين بر خدا پنهان نيست
   :41و  40سورة ابراهيم آيات  -18

لَوٰ ٱ ُمقِيمَ  ِن َعلۡ جۡ ٱ َرّبِ ﴿ ِ لصَّ ۚ  َوِمن ة ٓ  َوَتَقبَّۡل  َربََّنا ُذّرِيَِّت  ِ  ِفرۡ غۡ ٱ َربََّنا ٤٠ ءِ ُدَع
 ٰ يَّ َولَِو   .﴾٤١ َساُب ۡلِ ٱ َيُقومُ  مَ يَوۡ  ِمنِيَ ُمؤۡ َولِلۡ  ِلَ

 .و بپذير دعاي مرا ،مرا و اوالدم را بپادارندة نماز قرار ده، پروردگارا ،پروردگارا«
  ».شود مرا و والدين مرا و مؤمنين را بيامرز روزي كه حساب بر پا مي ،پروردگارا

   :10 ، آيةسورة كهف -19
﴿ ٓ نَك  ِمن َءاتَِنا َربََّنا ُ مۡ  ِمنۡ  َلَا وََهّيِئۡ  ةٗ رَۡحَ  لَّ

َ
  .﴾ارََشدٗ  رِنَاأ

  ».و امر ما را به هدايت و رشد موفّق بدار ،ما را از نزد خود رحمتي عطا فرما ،پروردگارا«
   :109 ، آيةسورة مؤمنون -20

﴿ ٓ نَت  َناَحۡ رۡ ٱوَ  َلَا فِرۡ غۡ ٱفَ  َءاَمنَّا َربََّنا
َ
ٰ ٱ َخۡيُ  َوأ   .﴾ِحِيَ لرَّ

  ».كنندگاني ما ايمان آورديم پس ما را بيامرز و رحم نما و تو بهترين رحم ،پروردگارا«
   :65 ، آيةسورة فرقان -21

  .﴾َغَراًما َكنَ  َعَذاَبَها إِنَّ  َجَهنََّمۖ  َعَذاَب  َعنَّا ۡف ۡصِ ٱ َربََّنا﴿
  ».عذاب دوزخ را از ما بگردان زيرا عذاب دوزخ دائمي است ،پروردگارا«

   :74 ، آيةسورة فرقان -22
زۡ  ِمنۡ  َلَا َهۡب  َربََّنا﴿

َ
ٰ أ ٰ  ِجَناَو ةَ  تَِناَوُذّرِيَّ عۡ  قُرَّ

َ
  .﴾إَِماًما ُمتَّقِيَ لِلۡ  َناَعلۡ جۡ ٱوَ  ُيٖ أ

از همسران و فرزنداني كه نور چشم باشند به ما عطا فرما و ما را براي  ،پروردگارا«
  ».متّقين پيشوا قرار ده

   :9و  8و  7سورة غافر آيات  -23
ِينَ  فِرۡ غۡ ٱفَ  امٗ وَِعلۡ  ةٗ رَّۡحَ  ءٖ َشۡ  ُكَّ  َت وَِسعۡ  َربََّنا﴿ ْ  لِلَّ ْ ٱوَ  تَابُوا َبُعوا  َوقِِهمۡ  َسبِيلََك  تَّ

دۡ  َربََّنا ٧ ِحيمِ لَۡ ٱ َعَذاَب 
َ
ٰ  ُهمۡ ِخلۡ َوأ  ِمنۡ  َصلَحَ  َوَمن وََعدتَُّهمۡ  لَِّت ٱ نٍ َعدۡ  تِ َجنَّ

 ٓ زۡ  ئِِهمۡ َءابَا
َ
ٰ  ِجِهمۡ َوٰ َوأ نَت  إِنََّك  تِِهمۚۡ َوُذّرِيَّ

َ
ّيِ ٱ َوقِِهمُ  ٨ ِكيمُ لَۡ ٱ َعزِيزُ لۡ ٱ أ  اتِۚ  َٔ لسَّ

ّيِ ٱ تَقِ  َوَمن ٰ  ۥۚ َتهُ رَِحۡ  َفَقدۡ  َمئِذٖ يَوۡ  اتِ  َٔ لسَّ   .﴾٩ َعِظيمُ لۡ ٱ زُ َفوۡ لۡ ٱ ُهوَ  لَِك َوَذ
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پس كساني را كه توبه  ،اي تو به رحمت و دانش هر چيز را فراگرفته ،پروردگارا«
و  ،كرده و پيروي راه تو كردند بيامرز و از عذاب دوزخ نگاهشان بدار. پروردگارا

اي وارد ساز و كساني كه  هاي دائمي كه به ايشان وعده داده ايشان را به باغ
اند از پدران و زنان و فرزندانشان را وارد بهشت ساز به درستي كه تو عزيز و  شايسته

ها نگاهداري حقيقتاً به او  ها نگاهشان دار و آنكه را تو از بدي حكيمي و از بدي
  ».كاميابي بزرگ و اين است همان ،اي رحم كرده

   :12سورة الدخان آيه  -24
  .﴾١٢ ِمُنونَ ُمؤۡ  إِنَّا َعَذاَب لۡ ٱ َعنَّا ِشۡف كۡ ٱ بََّنارَّ ﴿
   ».ايم عذاب را از ما برطرف كن زيرا ما ايمان آورده ،پروردگارا«

  اين آيه را در موقع گرفتاري و ابتالء بخواند.
   :10 ، آيةالحشر -25

ٰ َوِلِخۡ  َلَا فِرۡ غۡ ٱ َربََّنا﴿ ِينَ ٱ نَِناَو ِ  َسَبُقونَا لَّ َ  نِ يَمٰ ۡلِ ٱب ّٗ  قُُلوبَِنا ِف  َعۡل َتۡ  َو  ِغ
ِينَ  ْ  ّلِلَّ ٓ  َءاَمُنوا   .﴾رَِّحيمٌ  رَُءوٞف  إِنََّك  َربََّنا

هاي  پروردگارا، ما و برادران ما كه پيش از ما به ايمان سبقت گرفتند بيامرز و در دل«
  ».به راستي كه تويي مهربان رحيم ،قرار مده؛ پروردگاراما براي اهل ايمان كينه 

   :5و  4آيات  ،سورة ممتحنه -26
بََّنا﴿ ۡ  َك َعلَيۡ  رَّ نَبۡ  َك َلۡ  َناتََوكَّ

َ
ۡ ٱ َك َلۡ  َناأ  َنةٗ فِتۡ  َناَعلۡ َتۡ  َ  َربََّنا ٤ َمِصيُ ل

ِينَ  ْ  ّلِلَّ ۖ  َلَا فِرۡ غۡ ٱوَ  َكَفُروا ٓ نَت  إِنََّك  َربََّنا
َ
  .﴾٥ ِكيمُ لَۡ ٱ َعِزيزُ لۡ ٱ أ

كنيم و به سوي تو برگشت  پروردگارا، بر تو توكّل كرديم و به سوي تو زاري مي«
ما را وسيلة آزمايش و امتحان كافران قرار مده و ما را بيامرز،  ،ما است. پروردگارا

  ».به راستي كه فقط تو عزيز حكيمي ،پروردگارا
   :8سورة تحريم آيه  -27

﴿ ٓ تۡ  َربََّنا
َ
ۖ  فِرۡ غۡ ٱوَ  نُوَرنَا َلَا ِممۡ أ ٓ ٰ  إِنََّك  َلَا َ َ  ِ   .﴾٨ قَِديرٞ  ءٖ َشۡ  ُكّ

پروردگارا، نور ما را براي ما كامل گردان و ما را بيامرز به درستي كه تو بر هر «
  ».چيزي توانايي
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  ابتداء شده است ﴾َرّبِ ﴿دعاهاي قرآني كه به كلمة 

   :126 ، آيةسورة بقره -1
ا َذاَهٰ  َعۡل جۡ ٱ َرّبِ ﴿ هۡ  ُزۡق رۡ ٱوَ  اَءاِمنٗ  بََلً

َ
ٰ ٱ ِمنَ  ۥلَهُ أ   .﴾تِ لََّمَر

  ».جات روزي گردان اين شهر را شهر امن بگردان و اهل آن را از ميوه ،پروردگارا«
   :38 ، آيةسورة آل عمران -2

نَك  ِمن ِ  َهۡب  َرّبِ ﴿ ُ ۖ  ُذّرِيَّةٗ  لَّ ٓ ٱ َسِميعُ  إِنََّك  َطّيَِبًة َع   .﴾ءِ لُّ
مرا از نزد خود فرزندي بخشاي كه پاكيزه باشد به راستي كه تو شنوندة  ،پروردگارا«

  ».دعايي
   :151 ، آيةسورة اعراف -3

ِخ  ِ  فِرۡ غۡ ٱ َرّبِ ﴿
َ
دۡ  َوِل

َ
نَت  تَِكۖ رَۡحَ  ِف  َناِخلۡ َوأ

َ
رۡ  َوأ

َ
ٰ ٱ َحمُ أ   .﴾ِحِيَ لرَّ

مرا و برادر مرا بيامرز و ما را در رحمت خود داخل نما و تويي بهترين  ،پروردگارا«
  ».كنندگان رحم

   :47 ، آيةسورة هود -4
ٓ  َرّبِ ﴿ ُعوذُ  إِّنِ

َ
نۡ  بَِك  أ

َ
ۡس  أ

َ
 ِنٓ َحۡ َوتَرۡ  ِ  فِرۡ َتغۡ  َّ  ٞمۖ ِعلۡ  ۦبِهِ  ِ  َس لَيۡ  َما لََك  َٔ أ

ُكن
َ
  .﴾ِسِينَ َخٰ لۡ ٱ ّمِنَ  أ
برم از آنكه از تو بخواهم آنچه را كه به آن  حقا كه من به تو پناه مي ،پروردگارا«

  ».باشم علم ندارم و اگر مرا نيامرزي ورحم نكني از زيانكاران مي
   :35 ، آيةسورة ابراهيم -5

ن َوَبِنَّ  ِن ُنبۡ جۡ ٱوَ  اَءاِمنٗ  َلَ ۡلَ ٱ َذاَهٰ  َعۡل جۡ ٱ َرّبِ ﴿
َ
 ٱ ُبدَ نَّعۡ  أ

َ
  .﴾َنامَ ۡص ۡل

  ».اين شهر را امن بگردان و من و فرزندانم را از بندگي بتان دور بدار ،پروردگارا«
   :80 ، آيةسورة اسراء -6

دۡ  رَّّبِ ﴿
َ
خۡ  قٖ ِصدۡ  َخَل ُمدۡ  ِن ِخلۡ أ

َ
ِ  َعلجۡ ٱوَ  قٖ ِصدۡ  َرجَ ُمۡ  ِن رِجۡ َوأ

نَك  ِمن ّ ُ  لَّ
  .﴾انَِّصيٗ  انٗ َطٰ ُسلۡ 

  م از نزد ـك و برايـدرون بر، درون بردن نيك و برون بر، برون بردن ني ،پروردگارا«
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  ».آور مقرّر بدار خود دليلي نصرت
   :24 ، آيةسورة اسراء -7

  .﴾اَصغِيٗ  َربََّياِن  َكَما ُهَماَحۡ رۡ ٱ رَّّبِ ﴿
  ».والدينم را رحم فرما، چنانكه در كوچكي مرا تربيت كردند ،پروردگارا«

   :4 آية، سورة مريم -8
 ٱ تََعَل شۡ ٱوَ  مِّنِ  مُ َعظۡ لۡ ٱ وََهنَ  إِّنِ  رَّبِ ﴿

ۡ
أ ُكنۢ  َولَمۡ  ابٗ َشيۡ  ُس لرَّ

َ
ٓ  أ   .﴾اَشقِيّٗ  رَّبِ  ئَِك بُِدَع

به راستي استخوانم سست شده و پيري سرم را مشتعل (سفيد) نموده و  ،پروردگارا«
  ».ام بهره نبوده من به خواندن تو بي

   :27و  26، 25سورة طه آيات  -9
ۡ   ٢٥ رِيَصدۡ  ِ  حۡ ۡشَ ٱ رَّبِ ﴿ ٓ  َويَّسِ مۡ  ِ

َ
  .﴾٢٧ لَِّساِن  ّمِن َدةٗ ُعقۡ  لُۡل حۡ ٱوَ  ٢٦ رِيأ

  ».سينة مرا بگشا و امر مرا آسان كن و گره از زبانم باز كن ،پروردگارا«
   :114 ، آيةسورة طه -10

  .﴾امٗ ِعلۡ  ِن زِدۡ  رَّّبِ ﴿
  ».دانش مرا زياد كن ،پروردگارا«

   :89 ، آيةانبياءسورة  -11
نَت  ادٗ فَرۡ  ِن تََذرۡ  َ  َرّبِ ﴿

َ
ٰ لۡ ٱ َخۡيُ  َوأ   .﴾رِثِيَ َو

  ».برندگان  مرا تنها مگذا و تويي بهترين ارث ،پروردگارا«
   :26 ، آيةسورة مؤمنون -12

بُونِ  بَِما ِن نُصۡ ٱ َرّبِ ﴿   .﴾َكذَّ
  ».مرا ياري كن در مقابل آنچه مرا تكذيب كردند ،پروردگارا«

   :118و  98، 97، 94، 29آيات  ،سورة مؤمنون -13
نزِلۡ  رَّّبِ ﴿

َ
ٗ  ِن أ َباَرٗك  ُمَن نَت  مُّ

َ
ۡ ٱ َخۡيُ  َوأ َ  رَّبِ ﴿ .﴾ُمنِلِيَ ل  ِف  ِن َعلۡ َتۡ  فَ

ٰ ٱ مِ َقوۡ لۡ ٱ ُعوذُ  رَّّبِ ﴿ .﴾لِِميَ لظَّ
َ
ٰ  ِمنۡ  بَِك  أ َيٰ ٱ تِ َهَمَز ُعوذُ  ٩٧ ِطيِ لشَّ

َ
 َرّبِ  بَِك  َوأ

ن
َ
ونِ َيۡ  أ نَت  َحمۡ رۡ ٱوَ  فِرۡ غۡ ٱ رَّّبِ ﴿ .﴾٩٨ ُضُ

َ
ٰ ٱ َخۡيُ  َوأ   .﴾ِحِيَ لرَّ
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(اين آيه را  »دگاننكن مرا نازل كن به منزل با بركت و تويي بهترين نازل ،پروردگارا«
به تو پناه  ،پروردگارا« ».مرا در ميان ستمگران قرار مده ،پروردگارا« .در سفر خواند)

 ».از اينكه نزد من آيند ،پروردگارا ،برم برم از وساوس شياطين و به تو پناه مي مي
  ».كنندگان مرا بيامرز و رحم نما و تويي بهترين رحم ،پروردگارا«

   :85و  84، 83آيات  ،سورة شعراء -14
ۡلِ  امٗ ُحكۡ  ِ  َهۡب  َرّبِ ﴿

َ
ِ  ِن قۡ َوأ ٰ ٱب ِ  َعلجۡ ٱوَ  ٨٣ لِِحيَ لصَّ

 ِف  قٖ ِصدۡ  لَِسانَ  ّ
  .﴾٨٥ لَّعِيمِ ٱ َجنَّةِ  َوَرثَةِ  ِمن ِن َعلۡ جۡ ٱوَ  ٨٤ ِخرِينَ ٱ
و براي من ثنا و نام  ،مرا كمالي عطا كن و مرا به شايستگان ملحق فرما ،پروردگارا«

  ».و مرا از ورثة بهشت پرنعمت قرار ده ،نيك در ميان آيندگان قرار ده
   :118و  117آيات  ،سورة شعراء -15

بُونِ  ِم قَوۡ  إِنَّ  َرّبِ ﴿ ِعَ  َوَمن َوَنِِّن  احٗ َفتۡ  َنُهمۡ َوَبيۡ  ِن بَيۡ  َتحۡ فۡ ٱفَ  ١١٧ َكذَّ  ِمنَ  مَّ
ۡ ٱ   .﴾١١٨ ِمنِيَ ُمؤۡ ل
پس بين من و ايشان راهي  .به راستي كه قوم من مرا تكذيب كردند ،پروردگارا«

  ».منند نجات مرحمت كنايمان، كه با بگشا و مرا با كساني از اهل 
   :169آيات  ،سورة شعراء -16

هۡ  َنِِّن  َرّبِ ﴿
َ
ا ِل َوأ   .﴾َملُونَ َيعۡ  ِممَّ

  ».كنند نجات بده مرا و بستگان مرا از آنچه مردم مي ،پروردگارا«
   :19آية  ،سورة نمل -17

وۡ  َرّبِ ﴿
َ
نۡ  ِنٓ زِعۡ أ

َ
شۡ  أ

َ
نۡ  لَِّتٓ ٱ َمَتَك نِعۡ  ُكرَ أ

َ
َّ  َت َعمۡ أ َ َ  ٰ َ َ ٰ  َو يَّ َو نۡ  ِلَ

َ
عۡ  َوأ

َ
 َمَل أ

ٰ تَرۡ  الِحٗ َصٰ  دۡ  هُ َض
َ
ٰ ٱ ِعَبادِكَ  ِف  تَِك بِرَۡحَ  ِن ِخلۡ َوأ   .﴾لِِحيَ لصَّ

اي  مرا موفّق فرما تا نعمتي را كه به من و به والدين من عنايت كرده ،پروردگارا«
پسندي بجا آرم و مرا در ميان بندگان  اي كه مي شكر نمايم و تا عمل شايسته

  ».ات وارد ساز شايسته
   :16 ، آيةسورة قصص -18

  .﴾فِرۡ غۡ ٱفَ  ِس َنفۡ  ُت َظلَمۡ  إِّنِ  َرّبِ ﴿
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  ».من به خود ستم نمودم مرا بيامرز ،پروردگارا«
   :24 ، آيةسورة قصص -19

ٓ  إِّنِ  َرّبِ ﴿ نَزلۡ  لَِما
َ
َّ  َت أ َ ِ   .﴾فَقِيٞ  َخۡيٖ  ِمنۡ  إ

  ».همانا من به آنچه از خير برايم بفرستي محتاجم ،پروردگارا«
   :21 ، آيةسورة قصص -20

ٰ ٱ مِ َقوۡ لۡ ٱ ِمنَ  َنِِّن  َرّبِ ﴿   .﴾لِِميَ لظَّ
  ».مرا از قوم ستمگران نجات ده ،پروردگارا«

   :30 ، آيةسورة عنكبوت -21
َ  ِن نُصۡ ٱ َرّبِ ﴿ ۡ ٱ مِ َقوۡ لۡ ٱ َ   .﴾ِسِدينَ ُمفۡ ل
  ».قوم مفسدين ياري نما )دفع(مرا بر  ،پروردگارا«

   :100 ، آيةسورة صافّات -22
ٰ ٱ ِمنَ  ِ  َهۡب  َرّبِ ﴿   .﴾لِِحيَ لصَّ
  ».مرا از شايستگان عطا فرما ،پروردگارا«

   :11 ، آيةسورة تحريم -23
  .﴾نَّةِ لَۡ ٱ ِف  اتٗ بَيۡ  ِعنَدكَ  ِ  نِ بۡ ٱ َرّبِ ﴿
  ».اي در بهشت بنا كن برايم نزد خودت خانه ،پروردگارا«

   :26 ، آيةسورة نوح -24
َ  تََذرۡ  َ  رَّّبِ ﴿  ٱ َ

َ
ٰ لۡ ٱ ِمنَ  ِض ۡرۡل   .﴾ َديَّاًرا فِرِينَ َك

  ».در روي زمين احدي از كفّار را مگذار ،پروردگارا«
   :28 ، آيةسورة نوح -25

ٰ  ِ  ِفرۡ غۡ ٱ رَّّبِ ﴿ يَّ َولَِو ۡ ٱوَ  ِمنِيَ ُمؤۡ َولِلۡ  اِمنٗ ُمؤۡ  ِتَ بَيۡ  َدَخَل  َولَِمن ِلَ َ  ِتۖ ِمَنٰ ُمؤۡ ل  َو
ٰ ٱ تَزِدِ  َّ  لِِميَ لظَّ ِ ۢ  إ   .﴾اَتَباَر

و مؤمنين  ،من و والدينم و هر كس به خانه من وارد شود در حال ايمان ،پروردگارا«
  ».و براي ستمگران جز هالكت ميفزاي ،و مؤمنات را بيامرز
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  بعضي از آياتي كه قرائت آن بسيار مفيد است

  )[و آيات بعد از آن] الكرسی ةآي( :257 -255 آيات ،بقرهسورة  -1
ُ ٱ﴿ َّ  ٓ َ  ٰ َّ  هَ إَِل ِ ۚ لۡ ٱ َحُّ لۡ ٱ ُهوَ  إ   َ  َقيُّوُم

ۡ
َ  ِسَنةٞ  ۥُخُذهُ تَأ ۚ نَوۡ  َو ُ  مٞ َمٰ ٱ ِف  َما ۥلَّ ٰ لسَّ  تِ َو

 ٱ ِف  َوَما
َ
ِيٱ َذا َمن ِضۗ ۡرۡل َّ  ۥٓ ِعنَدهُ  َفعُ يَشۡ  لَّ ِ يۡ  َبۡيَ  َما لَمُ َيعۡ  ۦۚ نِهِ بِإِذۡ  إ

َ
 َوَما ِديِهمۡ أ

َ  َفُهۡمۖ َخلۡ  َّ  ۦٓ ِمهِ ِعلۡ  ّمِنۡ  ءٖ بَِشۡ  ُيِيُطونَ  َو ِ ٓ  بَِما إ ۚ َشا َمٰ ٱ ِسيُّهُ ُكرۡ  وَِسعَ  َء ٰ لسَّ  تِ َو
 ٱوَ 

َ
َ  َضۖ ۡرۡل ۚ ِحفۡ  ۥوُدهُ  ُٔ َي  َو ٓ  ٢٥٥ َعِظيمُ لۡ ٱ َعِلُّ لۡ ٱ وَُهوَ  ُظُهَما  َقد ّلِينِۖ ٱ ِف  َراهَ إِكۡ  َ
 َ ۚ لۡ ٱ ِمنَ  دُ لرُّشۡ ٱ تَّبَيَّ ِ ِ  ُفرۡ يَكۡ  َفَمن َغّ ٰ ٱب ِ  ِمنۢ َوُيؤۡ  ُغوتِ لطَّ ِ ٱب  َسَك َتمۡ سۡ ٱ َفَقدِ  َّ

 ِ ِ ُعرۡ لۡ ٱب ۡ ٱ َوة ۗ  نفَِصامَ ٱ َ  َقٰ ُوثۡ ل ُ ٱوَ  لََها ُ ٱ ٢٥٦ َعلِيمٌ  َسِميعٌ  َّ ِينَ ٱ َوِلُّ  َّ ْ  لَّ  َءاَمُنوا
لَُمٰ ٱ ّمِنَ  رُِجُهمُيۡ  َ  تِ لظُّ ِ ِينَ ٱوَ  لُّورِۖ ٱ إ ْ َكَفُروٓ  لَّ وۡ  ا

َ
ٓ أ ٰ ٱ ؤُُهمُ ِلَا  ُغوُت لطَّ

َ  لُّورِ ٱ ّمِنَ  رُِجوَنُهمُيۡ  ِ لَُمٰ ٱ إ ْوَلٰٓ  تِۗ لظُّ
ُ
ۡص  ئَِك أ

َ
 فِيَها ُهمۡ  لَّارِۖ ٱ ُب َحٰ أ

ونَخٰ    .﴾٢٥٧ِلُ
و  زنده ،يستن ي] جز اوو ملجأ[كه معبود  ي]الذّات والصفات كامل[ يخدا«

ملك اوست آنچه در آسمانها  گيرد، ياو را چرت و خواب نم است، يربرپادارندة غ
 ؟ارادة او اذن و بدون در پيشگاه او كه شفاعت كند يستك است، ينو آنچه در زم

احاطه  واز دانش ا يزياست، و به چ يشانو پشت ا يشانآنچه در جلو ا داند ياو م
 يرا، و نگهدار يناو فرا گرفته آسمانها و زم يندارند، جز آنچه او بخواهد، كرس

به  يست،ن ياجباراكراه و  يندر د و اوست واال و بزرگ. كند، يآنها او را خسته نم
شده. پس هركس به طاغوت كافر و به  يزراه رشد از ضاللت روشن و متما يقتحق

آن رشته  يزده كه برا يچنگ به رشتة محكم يقتاًآورد، پس حق يمانخدا ا
 يسرپرست كسان ولي و خدا .داناست يو خدا شنوا يست،ن يجداشدن و گسستن

 كه نور، وآنان يبه سو برد يم يرونب ها يكياز تار ار يشانآورند، ا يماناست كه ا
 يبه سو كند يرا از نور خارج م ايشان كه است طاغوت سرپرستشان شدند كافر

  .»بمانند يددر آن جاو يشاناهل آتش و ا يشانندظلمات، ا
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   :4 -2 آيات ،سورة آل عمران -2
ُ ٱ﴿ َّ  ٓ َ  ٰ َّ  هَ إَِل ِ َل  ٢ َقيُّومُ لۡ ٱ َحُّ لۡ ٱ ُهوَ  إ ِ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  نَزَّ قٗ  قِّ لَۡ ٱب  لَِّما اُمَصّدِ

نَزَل  هِ يََديۡ  َبۡيَ 
َ
ٰ لَّوۡ ٱ َوأ نَزَل  ّلِلنَّاِس  ىُهدٗ  ُل َقبۡ  ِمن ٣ ِنيَل ۡلِ ٱوَ  ةَ َر

َ
  .﴾قَانَ ُفرۡ لۡ ٱ َوأ

 برپادارندة [غير]زنده و  نيست، الذات والصفاتي] كه معبودي بحق جز خداي [كامل«
 يها از كتابكنندة آنچه [ بر تو نازل نمود كه تصديقاست. اين كتاب را به حق، 

، براي هدايت پيش از آن آن بوده، و تورات و انجيل را پيش ازاست كه  ]يآسمان
  ». نازل نمود فرقان را [نيز] ، وفرو فرستاد مردم

   :19-18 آيات ،سورة آل عمران -3
ُ ٱ َشِهدَ ﴿ نَّهُ  َّ

َ
ٓ  ۥأ َ  ٰ َّ  هَ إَِل ِ ۡ ٱوَ  ُهوَ  إ ْ  ئَِكةُ َمَلٰٓ ل ْولُوا

ُ
ٓ  مِ عِلۡ لۡ ٱ َوأ ۢ قَا ِ  ائَِم ٓ  ِطۚ قِسۡ لۡ ٱب َ  ٰ  هَ إَِل

 َّ ِ ِ ٱ ِعندَ  ّلِينَ ٱ إِنَّ  ١٨ ِكيمُ لَۡ ٱ َعزِيزُ لۡ ٱ ُهوَ  إ ٰ سۡ ۡلِ ٱ َّ ِينَ ٱ َتلََف خۡ ٱ َوَما ُمۗ َل  لَّ
 ْ وتُوا
ُ
َّ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ أ ِ ٓ  َما دِ َبعۡ  ِمنۢ  إ ۢ َبغۡ  مُ عِلۡ لۡ ٱ َءُهمُ َجا ٰ  ُفرۡ يَكۡ  َوَمن َنُهۡمۗ بَيۡ  اَي  ِت َي
ِ ٱ َ ٱ فَإِنَّ  َّ   .﴾١٩ َسابِ ۡلِ ٱ َسِيعُ  َّ
و  يست،جز او ن يداده كه معبود و ملجأ يگواه خدا كه قائم به عدالت است،«

و  يزاو كه عز نيست جز ي. معبود و ملجأ]دادند يگواه يزن[فرشتگان و دانشمندان 
 [آسماني] كتاب ايشان به كه نزد خدا اسالم است، و آنان يند يبه راست .است يمحك

آن هم آنان آمد،  يبرا ياز آنكه علم و آگاه پسمگر  ،داده شده، اختالف نكردند
خدا كافر گردد،  يات. و هركس به آآنان بود يانكه م يو حسد يبخاطر سركش

  .»رسد يبه حساب او مو [است  [زود شمار] الحساب يعپس محقّقاً خدا سر
   :87آية  ،سورة نساء -4

ُ ٱ﴿ َّ  ٓ َ  ٰ َّ  هَ إَِل ِ ٰ  َمَعنَُّكمۡ َلَجۡ  ُهَوۚ  إ َ ِ ۡص  َوَمنۡ  فِيهِۗ  َب َريۡ  َ  َمةِ قَِيٰ لۡ ٱ مِ يَوۡ  إ
َ
 َدُق أ

ِ ٱ ِمنَ    .﴾اَحِديثٗ  َّ
 قيامت،روز  درشما را  ي همه يقيناً، و يستن ي جز اومعبود و پناه يچكه ه ييخدا«

  .»يست؟و راستگوتر از خدا در گفتار ك كند، يجمع ميست، در آن ن يشك كه
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   :129آية  ،سورة توبه -5
ْ تََولَّوۡ  فَإِن﴿ ُ ٱ ِبَ َحسۡ  َفُقۡل  ا َّ  ٓ َ  ٰ َّ  هَ إَِل ِ ۡ  هِ َعلَيۡ  ُهَوۖ  إ  ِش َعرۡ لۡ ٱ َربُّ  وَُهوَ  ُتۖ تََوكَّ
  .﴾َعِظيمِ لۡ ٱ
جز او، بر او  معبود برحقخدا مرا كافي است، نيست  :پس اگر اعراض كردند بگو«

  .»اوست پروردگار عرش بزرگ ام و توكل كرده
   :8آية  ،سورة طه -6

ُ ٱ﴿ َّ  ٓ َ  ٰ َّ  هَ إَِل ِ  ٱ َلُ  ُهَوۖ  إ
َ
ٓ سۡ ۡل   .﴾َنٰ سۡ لُۡ ٱ ءُ َما

  ».يكن يها ، مخصوص اوست ناميستجز او ن يكه إله يخدائ«
   :24 -22 سورة الحشر آيات -7

ُ ٱ ُهوَ ﴿ ِيٱ َّ ٓ  لَّ َ  ٰ َّ  هَ إَِل ِ ٰ  ُهَوۖ  إ َهٰ ٱوَ  بِ َغيۡ لۡ ٱ لِمُ َع  ٢٢ لرَِّحيمُ ٱ نُ َمٰ لرَّحۡ ٱ ُهوَ  َدةِۖ لشَّ
ُ ٱ ُهوَ  ِيٱ َّ ٓ  لَّ َ  ٰ َّ  هَ إَِل ِ ۡ ٱ ُهوَ  إ وُس لۡ ٱ َملُِك ل ٰ ٱ ُقدُّ َل ۡ ٱ مُ لسَّ ۡ ٱ ِمنُ ُمؤۡ ل  َعزِيزُ لۡ ٱ ِمنُ ُمَهيۡ ل
ۡ ٱ بَّارُ لَۡ ٱ ۚ ل ُ ِ ٱ نَ َحٰ ُسبۡ  ُمَتَكّبِ ا َّ ُ ٱ ُهوَ  ٢٣ ُكونَ يُۡشِ  َعمَّ  ارِئُ ۡلَ ٱ لِقُ َخٰ لۡ ٱ َّ
ۡ ٱ ۖ ل  ٱ َلُ  ُمَصّوُِر

َ
ٓ سۡ ۡل ۚ سۡ لُۡ ٱ ءُ َما َمٰ ٱ ِف  َما ۥَلُ  يَُسّبِحُ  َنٰ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َو

َ
 َعزِيزُ لۡ ٱ وَُهوَ  ِضۖ ۡرۡل

  .﴾ِكيمُ لَۡ ٱ
اوست  ،است آشكارو  يبغ يدانا يست،جز او ن يكه معبود و ملجأ يياوست خدا«

ي نهايت ، پادشاهنيست جز او يو ملجأ يكه معبود يياوست خدا يم.رحمن رح
 ]كننده جبران[ جبار پيروزمند، نگهبان ،بخش يمنيا ]،يبو سالم از هر ع[پاك، منزّه 

آورند  يم يكشر [براي او] از آنچه والصفات] كامل الذات[ يخدا .و با تكبر است
 يكون يها نام كه يگر صورت دهندة، يهست ينندةآفر ياوست خدا .ه استمنزّ

و اوست  ،دنكن يم يحاو تسب يبرا است ينها و زم آنچه در آسمان .مخصوص اوست
  ».شكست ناپذير حكيم

   :13آية  ،سورة تغابن -8
ُ ٱ﴿ َّ  ٓ َ  ٰ َّ  هَ إَِل ِ َ  ُهَوۚ  إ َ ِ ٱ َو ِ فَلۡ  َّ ۡ ٱ َيَتَوكَّ   .﴾ِمُنونَ ُمؤۡ ل
بر خدا  مؤمنان بايد و ؛معبود به حق نيست، جز او ]كماالت يعمستجمع جم[ يخدا«

  ».توكل كنند
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سناي الهي و قرائت آن مفيد است ضميمة دعاهاي اين آيات كه مشتمل بر اسماء ح
الم عليكم.و. قرآني شد تا مؤمنين و مؤمنات حفظ كنند و فوائد بسياري ببرند   السَّ

  
  سيد ابوالفضل ابن الرضا

  (علّامة برقعي)                                   





  

 
 

 

  سوانح ايام 
  آيت اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىم

خودنوشت مرحوم ابوالفضل برقعي، از سردمدارانِ مبارزه با خرافات و  ي زندگينامه
ز اهميت است كه اصر است. كتاب حاضر از آن نظر حايهاي شيعه در ايران مع بدعت

دوران حكومت پهلوي (رضا و مذهبي ايران معاصر را در  - تاريخ تحوالت سياسي
محمدرضا شاه) پس از انقالب ايران تا سال هفتاد شمسي روايت كرده و نقش و 

ايران شرح و  ي گيري روحانيون شيعه را در قبال رويدادهاي مختلف جامعه موضع
مجهول  ،دارد كه براي بسياري از خوانندگان كند و پرده از حقايقي برمي تحليل مي

عالوه بر اينكه شرح حال شخصيِ عالمه برقعي است، » سوانح ايام«ين، اند. بنابرا بوده
حقيقيِ حكومت به ظاهر اسالمي ايران  ي هبرداري از چهر هاي تاريخي و پرده بيان ناگفته

اي از دوران كودكي و  . نويسنده پس از معرفي نسب و خاندان خود، شمهباشد نيز مي
هاي  دهد. بيان فعاليت وي خود را شرح ميهاي حوز تحصيالت ابتدايي و سپس آموزش

هاي نقل  سياسي و اجتماعي او در دوران جواني، معرفي اساتيد حوزوي و متن اجازه
هاي برقعي با  ها و صحبت كتاب آمده است. شرح مالقات ي حديث از ايشان در ادامه

ه خميني از جمل –بسياري از روحانيون سرشناس شيعه و نامه نگاري با بسياري از آنها 
بخش مهمي از كتاب است، كه صفحات زيادي را به خود اختصاص داده  - اي و خامنه

برخورد حكومت ايران با او و شرح آزار و  ي هاي پاياني كتاب، به نحوه است. فصل
  ها، حوادث زندان و ترور نافرجام وي اختصاص دارد. اذيت
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  عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول
  ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىم آيت اهللا العظىم سيد

و ذكر موارد مغايرت آن با قرآن،  »اصول كافي«احاديث  ي پژوهشي جامع درباره
بسياري از مندرجات  ،و موازين عقل و منطق است. نويسنده صسنت پيامبر اكرم

گيري  نسبتاً مفصلي با بهره ي اصول كافي را خالف عقل و قرآن دانسته و در مقدمه
ت اول شيعي، داليل ارجحيت و حجيت قرآن را نسبت به سنت و از منابع دس

تدوين احاديث  ي كند. وي در ابتدا با بياني موجز، شيوه به تفصيل بيان مي ،روايات
شيعه را بيان داشته و علت و چگونگي ورود احاديث جعلي را به كتب و سپس 

اند،  ساماني دامن زدهها و عواملي را كه به اين ناب دهد و انگيزه تفكر شيعي شرح مي
 182هر يك از ابواب اصول كافي را به تفكيك و در قالب  ،كند. در ادامه بيان مي

        فصل جداگانه بررسي نموده و احاديث جعلي آن را با ذكر داليل قرآني، 
سازد. اين اثر،  ي شيعه و بررسي سلسله روات مشخص مي سنت نبوي، روايات ائمه

ترين آثار در پااليش و  محمد باقر بهبودي، يكي از مهم »صحيح كافي«در كنار 
  تنقيح اصول كافي كليني است.
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  تضاد مفاتيح الجنان با قرآن
  آيت اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىم

آن با  ي شيخ عباس قمي و مقايسه» مفاتيح الجنان«ي  به بررسي و تحليل ادعيه
ص دارد. نويسنده، كتاب را با معرفي و تحليل و نقد ها و حقايق اسالم اختصا ارزش
و رد اين حديث آغاز » من بلَغَه...«و حديث » ي سنن تسامح در ادله« ي قاعده
هاي او را از تأليف  كند. سپس شرح حالي از شيخ عباس قمي ارائه داده و انگيزه مي

سي نموده و دعاهايي اين كتاب را برر ي شمرد. وي يكايك ادعيه الجنان برمي مفاتيح
كند. او دعاي كميل،  را كه در تضاد با افكار و عقايد ناب اسالمي هستند، نقد مي

داند كه داراي تعابير  داليل متعدد، دعاهايي مي ي عشرات و سمات را با ارائه
صوفيانه و ناشرِ اين مكتب هستند. در ادامه، به بحث دعاهاي ناقص و معيوب 

شلول، يستشير، عدليه، جوشن كبير، جوشن صغير و قاموس پردازد و از دعاي م مي
ي مهم در توحيد عبادت، بخش مفصل ديگري از  برد. بررسي هشت شبهه نام مي

كتاب را به خود اختصاص داده است. وي سپس دعاي توسل، حرز امام 
 كتاب نيز ي دهد. ادامه العابدين و مناجات امير المومنين را مورد مداقّه قرار مي زين

هاي ديگري از مفاتيح الجنان است كه در تعارض با قرآن كريم و  بررسي بخش
  هاي اصيل ديني هستند. آموزه
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  بررسي علمي در اخبار مهدي
  آيت اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىم

  - دوازدهمين امام شيعيان -مهدي ي پژوهشي است در اخبار و احاديث منقول درباره
    گيري از  كوشد تا با بهره ت و سقم آنها. نويسنده در اين اثر ميو بررسي صح

شيعه، اصالت وجود امام زمان را  ي هاي تاريخي و روايات ائمه آيات قرآن، گزاره
مستقل كوتاهي است به قلم يكي از همفكران  ي بررسي نمايد. آغاز كتاب، مقاله

در مورد محتواي كتاب و  مؤلف (بدون ذكر نام) تا خواننده بدين صورت بتواند
جهت گيري آن، ذهنيتي كلي پيدا كند. نخستين فصل كتاب به بررسي روايات شيعي 

فصل بعد را  ،مادر امام زمان و تولد و زندگي او اختصاص دارد. نويسنده ي درباره
كه شيعيان  رجعت و كم و كيف آن و اتفاقاتي اختصاص داده است ي به مسئله

مهدي رخ خواهد داد. وي بالفاصله پس از نقل هر روايت، معتقدند پس از ظهور 
و اهل بيت به  صضديت آن را با موازين عقل و منطق و قرآن و روايات پيامبر

كند كه مدعيان  رساند. در فصل بعد، آياتي از قرآن را شرح و تفسير مي اثبات مي
وادث پس دهند و سپس رواياتي را كه به پيشگويي ح وجود مهدي به وي نسبت مي

كند. او در ادامه، به احاديث اهل سنت در مورد  از مرگ او اختصاص دارد نقل مي
       ترين اخبار و روايات در مورد مهدي، در  پردازد. از آنجا كه مهم مهدي مي

بحار االنوار مجلسي آمده است، نويسنده به تفصيل، سي و دو باب مختلف بحار را 
موشكافي كرده و سقم و ضعف آنها را به اثبات  بررسي و تك تك روايات آن را

  رساند. مي
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  خرافات وفور در زيارات قبور
  آيت اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىم

زيارت قبور بررسي نموده و آن را با موازين عقلي  ي ديدگاه اسالم و قرآن را درباره
شود كه ارواح انبيا و اوليا  چنين آغاز مي هايي اين سنجد. كتاب با طرح پرسش مي

شوند. نويسنده ضمن  روند و آيا آنان از زوار خود مطلع مي پس از وفات كجا مي
ها، به موضوع شرعي بودن ساخت گنبد و  پاسخگويي مستدل و منطقي به اين پرسش

شيعه رسيده است،  ي بارگاه پرداخته و احاديث و رواياتي را كه در اين مورد از ائمه
زيارت  ي هاي كتاب، رواياتي را كه شيعيان درباره فصل ي كند. در ادامه نقل مي

اند  نقل كرده بقيع و حضرت علي ي ، ائمهل، حضرت زهراصپيامبر اكرم
پردازد. سپس،  مطرح نموده و به پاسخگويي و احتجاج و استدالل عليه آنها مي
ان، ابن طاووس، زياراتي را كه از قول برخي بزرگان شيعه همچون شيخ مفيد، صفو

هاي  جابر جعفي، كفعمي، سيد مرتضي و... نقل شده مورد مداقّه قرار داده و تناقض
سازد. در پايان، مضرات و مفاسد ديني و  آنها را با عقل و دين، برجسته مي

    شيعه  ي زيارت در جامعه ي خرافه ي شمارد كه در نتيجه اي را برمي اجتماعي
  شيوع يافته است.
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  )بررسي نصوص امامت(اتحاد شاهراه 
  قلمداران بل يدرح

پژوهشي جامع است كه به بررسي نصوص و متون معتبر ديني (قرآن، احاديث و 
مسئله امامت و نقد و تحليل آنها اختصاص دارد. اين كتاب، كه يكي  ي روايات) درباره

آن دسته از  نقد و عيارسنجيِ مفهوم امامت است، ي ترين آثار فارسي در زمينه از مهم
داند، شرح و تفسير كرده و  امامت مي ي آيات قرآن را كه شيعه دالّ بر حقانيت سلسله
شيعه را از  ي كرام و ائمه ي ، صحابهصيكايك احاديث و اخبار رسيده از رسول اكرم

لحاظ سند و راويِ حديث، به دقت بررسي نموده و پس از جدا كردن اخبار شاذّ و 
دهد) مفهوم و مصداق هر يك را تبيين  ين روايات را تشكيل ميدروغ (كه بخش اعظم ا

هاي اصلي اختالف و جدايي امت اسالم از  كند. نويسنده پس از بيان علل و ريشه مي
هاي آن را مورد مداقه قرار  بني ساعده و مذاكرات و رويداد ي يكديگر، ماجراي سقيفه

و روايات  بابوبكر صديق داده و ضمن شرحِ ماوقع، كيفيت بيعت حضرت علي با 
كند. در بخش بعد، ماجراي غدير خم و حقيقت آن  شيعه را در اين موضوع، نقل مي

از  صپيامبر خدا ي غدير، انگيزه ي گيرد. در اين بخش، شرح واقعه مورد بحث قرار مي
مشهور غدير و نقد برداشت شيعه از آن، محور كالم است. نويسنده در  ي ايراد خطبه
طبرسي نقل كرده و نشان » احتجاج«ماجراي سقيفه را به روايت كتاب  فصل آتي،

هاي مذهبي، چگونه حقيقت را واژگون و نادرست جلوه  دهد كه حب و بغض مي
هاي خود در بحث  دهند. نويسنده در ادامه، ده حديث مهم شيعه را كه در استدالل مي

هاي قيامِ سادات  كند. بيان انگيزه كنند، به دقت تحليل و بررسي مي امامت بدان استناد مي
اي  خالفت و داليل تاريخي ي شيعه درباره ي علوي در زمان امويان، گفتار صريح ائمه

امامت هستند، موضوع فصل بعدي كتاب  ي كه همگي حاكي از عدمِ وجود نص درباره
ردند، هاي متعدد شيعه را كه پس از هر يك از ائمه سر بر آو است. او در پايان، فرقه

  دهد. معرفي كرده و اعتقاداتشان را شرح مي
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  ةراه نجات از شر غال
  قلمداران بل يدرح 

در بين شيعيان  ةترين خرافات و غُلو غُال اثر مبسوطي است كه به طرح و نقد رايج
دهد. نويسنده، كتاب خود را با بحث علم غيب و  ها پاسخ مي پرداخته و به آن

كند و ضمن اشاره به روايات متعدد  متعال آغاز مياختصاص صرف آن به خداوند 
محمد تقي شوشتري استناد » صيّ سهو النب«ي  شيعي در نفي علم غيب ائمه، به رساله

بعدي، واليت و حقيقت آن است. در اين بخش، مدعاي شيعيان  مبحثكند.  مي
ر واليت منصوص علي و فرزندانش مطرح شده و آيات متعدد قرآن و گفتا ي درباره

شود. بحث در حقيقت شفاعت،  خود آنان، به عنوان داليل رد اين باور، نقل مي
آيد. در اين بخش، ابتدا مفهوم شفاعت و منظور قرآن  موضوعي است كه در ادامه مي

گردد و آنگاه، قرائت شيعي از شفاعت و تأثير آن بر  از آن، به روشني تبيين مي
نشر اين خرافه در مذهب تشيع و سير  گردد. چگونگي باورهاي شيعيان بررسي مي
، موضوعي است كه در ادامه آمده است. فصل بعدي ةتاريخي كتب و باورهاي غال

كتاب، بحث مفصلي است در زيارت قبور و خرافات پيرامون آن. در اين فصل، 
كند كه در نفي زيارت قبور از  اي را بيان مي نويسنده ابتدا داليل عقلي و تاريخي

شيعه نقل شده است. سپس علت توجه شيعيان به  ي و ائمه صاكرمجانب رسول 
شمارد كه موجب شيوع اين  اي را برمي زيارت و داليل اجتماعي، سياسي و اقتصادي

خرافه در جوامع شيعي شده است. چگونگي تعارض احاديث زيارت با قرآن و 
است. بخش بررسي رجالي آنها و تعمير قبور در اسالم، از ديگر مباحث اين فصل 

  ي غلو و آفات و خبائث اجتماعي و ديني آن. پاياني كتاب، نگاهي است كلي به پديده
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  خمس
  قلمداران بل يدرح

هاي شرعي و منطقي خمس را بررسي نموده  تحقيق جامع و مبسوطي است كه بنيان
ي اقتصادي اسالم مورد مداقّه و قضاوت قرار  و اصالت و صحت آن را در انديشه

نقد خمس در جهان تشيع  ي ترين اثر مستقل در زمينه اين كتاب، كه جامع دهد. مي
خمس به  ي ترين روايات و مستندات شيعه درباره است، با هدف عيار سنجيِ مهم

رشته تحرير درآمده است. هدف نويسنده از نگارش اين اثر، پيرايش خمس از 
آن را ممرّي «وي  ي زوائدي است كه برخي علماي شيعه بدان افزوده و به گفته

او در اين اثر، ضمن بررسي دقيق و موشكافانه ». اند مطمئن براي روزيِ خود كرده
  خمسِ غنائم جنگي نازل شده ي انفال، كه درباره ي سوره 41 ي معنا و تفسير آيه

باره به تفصيل  ي شيعه را در اين و ديدگاه ائمه صاست، سنت پيامبر بزرگوار اسالم
كند و ضمن  سنده، كتاب را با بررسي سند خمس در قرآن آغاز ميدهد. نوي شرح مي

پردازد كه آن را  اسالمي، به رواياتي مي ي بيان كاربردهاي اصلي خمس در جامعه
اند. در ادامه، ضمن بيان  و اهل بيت وي نموده صمحدود و منحصر به رسول اهللا

آن آمده است، موارد شمولِ خمس، احاديثي را كه در وجوب خمس و كاربردهاي 
            آن با قرآن كريم و سنت  ي به لحاظ منطقي سنجيده و پس از مقايسه

كند و در  ، با دقت خاصي سند و سلسله روات هر يك را بررسي ميصرسول اكرم
باشد. سپس، اخبار  كند كه خمس فقط در غنايم جنگي و معادن مي نهايت ثابت مي

شيعه نقل و تحليل و در پايان، موارد  ي ئمهبخششِ خمس به شيعيان را از جانب ا
  كند. آنگاه، فتاواي  مصرف خمس و سهم امام را در زمان غيبت بررسي مي
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كند؛ كساني  خمس نقل مي ي علماي طراز اول شيعه را در مورد تحليل و اباحه

همچون اسكافي، ابن جنيد، شهيد ثاني، محقق سبزواري، ابن عقيل، شيخ صدوق، 
      قدس اردبيلي، محقق ثاني، قطيفي، مال حسن فيض كاشاني، شيخ طوسي، م

الدين عاملي، شيخ محمد حسن نجفي  عاملي، شيخ يوسف بحراني، شمس شيخ حر
(صاحب جواهر) و ديگران كه همگي به اجماع، قائل به اسقاط خمس ارباح 

هاي آنان  مكاسب از شيعيان در زمان غيبت هستند. بدين منظور، تمام اقوال و ديدگاه
كند. بخش پاياني كتاب، مجموعه  را در اين مورد، در آثارشان به تفكيك بيان مي

اصفهاني  رضا استادي هايي است كه ناصر مكارم شيرازي، هاي نويسنده به رديه پاسخ
اند و در ويراست جديد به آن  و سيد حسن امامي اصفهاني بركتاب خمس نوشته

  اضافه شده است.



  

 
 

 

  ه آقاي محالتيجواب يك دهاتي ب
  قلمداران بل يدرح

جواب مناقشات بر «ها و مدعيات ذبيح اهللا محالتي را در كتاب  اين اثر، استدالل
بررسي كرده و به » شفاعت ي غدير و وجوب خمس ارباح مكاسب و مسئله ي خطبه

سيد  اي نوشته است كه  دهد. محالتي، كتاب مذكور را در جواب مقاله آنها پاسخ مي
رنگين كمان منتشر كرده  ي در مجله» غدير ي رد بر خطبه«ضل برقعي با عنوان ابوالف

بود. از آنجا كه محالتي كتاب خود را به صورت پرسش و پاسخ فرضي با برقعي 
هاي خود را  نوشته است، نويسنده در اين اثر نيز روش مشابهي اتخاذ كرده و پاسخ

در آغاز، داستان غدير و آنچه را  دهد. وي به سؤاالت و ايرادات محالتي تبيين مي
 ي توان از خطبه كند كه بنابر آنها نمي كه در آنجا رخ داد بيان و داليلي را مطرح مي

را نمود. اين داليل، به چهار  سبرداشت خالفت و جانشيني علي ص رسول اكرم
شوند. در ادامه و در بحثي مبسوط  عقلي، نقلي، وجداني و تاريخي تقسيم مي ي دسته

غدير پرداخته و با استناد به  ةبه بررسي سلسله روا» سند رسواي غدير«با عنوان 
منابع مهم رجال شيعه، وثاقت و اعتبار آنها را زير سؤال برده و در نتيجه، جعلي 

رساند و بر نتايج و مفاهيمي كه از آن  ميهاي آن را به اثبات  بودن بسياري از بخش
  كشد. شود، خط بطالن مي استنتاج مي
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  تابشي از قرآن
  آيت اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىم

ن كريم به زبان فارسي است. هدف نويسنده در چهار جلد كتاب آترجمه و تفسير قر
به دور از تعصبات  ،خش آنب مذكور، بيان مفاهيم آيات قرآن و شرح پيام هدايت

اي  اي است. وي در جلد نخست كتاب و در مقدمه هاي فرقه مذهبي و جهت گيري
ي  مبسوط كه نيمي از حجم اين جلد را در بر گرفته، اطالعات جامعي درباره

ناآشنا نسبت  ي دهد تا به اين صورت خواننده ترين مباحث علوم قرآن ارائه مي مهم
شناختي نسبي پيدا كند؛ از جمله مباحثي  ،الحات قرآنيبه مفاهيم تخصصي و اصط

هاي مختلف، انگيزه و چگونگي تدوين قرآن در  كتابت قرآن، قرائت ي همچون: شيوه
، تحريف در قرآن، محكم و متشابه، اعجاز قرآن و انواع آن، سزمان حضرت عثمان

اي است  گونه وي در تفسير، به ي هاي منحصر به فرد نص قرآن و غيره. شيوه ويژگي
كه از پرداختن به اصطالحات ثقيل و فني تفسيري اجتناب كرده و در نتيجه، 

اي روان از آيه،  ترجمه ي خواننده با متني روان و ساده روبه رو است. او پس از ارائه
معنا و تفسير واژگان خاصي از آن را كه داراي وجوه و نظاير چندگانه است و يا 

رساند تا پيام اصلي هر آيه  بيان كرده و خواننده را ياري ميباشد  نيازمند تعريف مي
 ،هاي فاتحه تا نساء، جلد دوم تفسير سوره ،يابد. جلد نخست كتابدررا به درستي 

به  ،يوسف تا فاطر و جلد چهارم ي ادامه ،هاي مائده تا يوسف، جلد سوم سوره
  يس تا ناس اختصاص دارد. ي تفسير سوره
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  مراجعاتنقد 
  اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىم آيت

است.  »المراجعات«الدين در كتاب  نقد و بررسي مدعيات سيد عبدالحسين شرف
هاي اهل سنت تأليف شده و  كتاب مذكور با هدف نقد و به چالش كشيدن ديدگاه

كوشد تا با استناد به آيات قرآن، احاديث نبوي و روايات  برقعي در اين اثر مي
الدين پاسخ گويد. كتاب با طرح مفهوم سنت و تشيع  شيعه، به اظهارات شرف ي ائمه

ترين  شود و در ادامه، رويكرد مذهبي كليني را، به عنوان يكي از مهم آغاز مي
آنگاه نگرش باطنيه را  نمايد. محدثين شيعه، در قبال حديث و تدوين آن بازگو مي

گرش را در برداشت مفاهيم حديثي بررسي در تفسير قرآن شرح داده و تأثير اين ن
پردازد و با استناد و اشاره به  كند. وي سپس به بحث پيرامون علم غيب ائمه مي مي

كند. شأن نزول و  روايات شيعي، نادرستيِ اين مفهوم را در تفكر شيعه ثابت مي
ائمه و مفسران شيعه، موضوعي  ي تفسير آيات تطهير، مباهله و مودت در انديشه

   .ست كه در پايان به آن پرداخته شده استا
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  چگونه هدايت يافتم؟ تولدي دوباره و انتخابي نو
  رادمهر مرت نيسالم واملسلماال تحج

و شرح علل  -از روحانيون شيعي معاصر –نوشت مرتضي رادمهر  خود ي زندگينامه
پيش گرايش وي به اهل سنت و مصائب و مشكالتي است كه از اين راه براي وي 

قم بوده است،  ي حوزه علميه ي ي كتاب، كه از طالب برجسته آمده است. نويسنده
هاي شيعي خرافي جدا كرده و به سوي اهل سنت  هايي كه وي را از انديشه انگيزه

دهد و از اين راه، خوانندگان را نيز با مباني فكري اهل سنت و  ، شرح ميهسوق داد
مجموعه رويدادهاي پيش آمده در  .سازد مينقاط اختالف آنان با شيعيان آشنا 

هايش با علماي سني،  زندگي وي، به عنوان يك طلبه و شرح مناظرات و محاجه
اهل سنت است؛ لذا اين  ي ها و شبهات شيعيان درباره پاسخگوي بسياري از پرسش

 .اي عقيدتي از تفكرات اهل سنت است صرف، بلكه درسنامه ي اثر، نه يك زندگينامه
مختصري از وضعيت خانوادگي و دوران كودكي و سپس چرايي و  ،در آغازوي 

در فصل بعد، از  .دهد علميه و دانشگاه را شرح مي ي چگونگي حضورش در حوزه
 )رهبر معنوي و عقيدتي اهل سنت منطقه(سفرش به بلوچستان و آشنايي با موالنا 

حج و  سفر .دهد مي را شرحمالقاتش با وي و مذاكراتشان با او  و گويد سخن مي
ي عراق و سوريه و تأثيراتي كه اين سفرها بر وي گذاشتند،  بازديد از سليمانيه

فصل پاياني، شرح تحوالت دروني  .كتاب آمده است ي مطالبي است كه در ادامه
باشد  هاي مكرر و برخوردهاي وزارت اطالعات با وي مي عميق نويسنده، دستگيري

بخش  .اكي در زندان را برايش به همراه داشته استهاي شديد و وحشتن كه شكنجه
به قلم شخص ديگري  كه شرح واپسين روزهاي زندگي رادمهر است، پاياني كتاب،

در اثر عوارض جسمي ناشي از شكنجه توسط مأموران  ،ي كتاب است؛ زيرا نويسنده
   .در گذشته است ،اطالعات
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  كليد فهم قرآن
  سنل يعترش 

بر در قرآن و چگونگي فهم و استخراج پيام آيات آن است. هاي تد بيان شيوه
هاي آن، قرآن كريم را  ي كتاب با اشاره به همگاني بودن پيام اسالم و درس نويسنده

داند كه مخاطب عام دارد و فهم معنا و پيام آن، منحصر و محدود به گروه  كتابي مي
ن را بيان نمايد. بدين كوشد تا با زباني ساده، اصول فهم قرآ خاصي نيست و مي

ست معرفي اي را كه براي درك آيات قرآن ضروري ا منظور، در ابتدا مفاهيم كليدي
دهد؛ از جمله: ظاهر و باطن،  هر يك ارائه مي ي بارهكرده و توضيح مختصري در
ي جايز و ممنوع، ضروريات و ناسخ و منسوخ. در أمحكم و متشابه، تفسير به ر

به انواع سوگندهاي قرآن و مفاهيم آن پرداخته و سپس در  هاي كتاب، فصل ي ادامه
هاي  دهد. كتاب با بحث پيرامون شيوه مورد فواتح سور و امثال قرآن توضيح مي

هاي  ها و نحله يابد. رويكرد فرقه استدالل قرآن و ماهيت و كيفيت وحي ادامه مي
و تفسير قرآن، اي همچون سوفسطائيان، حسيون، تجربيون و صوفيه در فهم  فكري

گيرد. بحث پيرامون   موضوعي است كه در ادامه به تفصيل مورد بررسي قرار مي
  نبوت، قيامت و معاد از ديدگاه قرآن، از جمله ديگر مباحث كتاب است. 
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  دعا
  آيت اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىم

ها  و چگونگي تمييز آنبررسي مفهوم دعا در اسالم و بيان شرايط دعاهاي توحيدي 
ترين كتب  از دعاهاي شرك آلود و نادرست است. در اين اثر، نويسنده برخي از مهم

كند. او  شيعي را بررسي كرده و علت انحرافي بودن مطالب آنها را بيان مي ي ادعيه
كوشد تا با استناد به آيات قرآن كريم و احاديث موثق، نشان دهد كه دعاهايِ  مي

كننده، چه مضراتي براي فرد و جامعه در پي خواهند داشت.  گمراه خود ساخته و
كند و  وي برخي از شبهات و سؤاالت رايج در مورد دعا و توسل را مطرح مي

  گويد. مستنداً به آنها پاسخ مي

14



  

 
 

 

  رهنمود سنت در رد اهل بدعت
  يميهاالسالم ابن ت يخشمولف: 
  ضا برقىع قىمآيت اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرمرتجم: 

تأليف محمد بن عثمان ذهبي است. كتاب » المنتقي«برگردان فارسي كتاب  ،اين اثر
منهاج السنة النبویة في نقض کالم «ي كتابي است به نام  مذكور، برگزيده و فشرده

یة كه شيخ االسالم، احمد بن تيميه دمشقي، آن را در رد افكار و عقايد  »الشیعة القدر
نويسنده در اين اثر، ابتدا نقل  ي ي تحرير درآورده است. شيوه تهباطل تشيع، به رش
امامت و خالفت و سپس، پاسخگويي به آنها با استناد به آيات  ي عقايد شيعه درباره

و منطق و عقلِ سليم است. وي  صقرآن كريم، سخنان پيامبر گرامي اسالم
، صز رحلت پيامبرپس ا هاي عالمه حلّي را در مورد لزوم زعامت علي استدالل

براي خالفت و اثبات امامت او در قرآن ذكر كرده و در هر  سسزاوارتر بودن علي
  دهد. مورد، به تفصيل به آنها پاسخ گفته و نادرستي و ضعف هر يك را نشان مي
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  تطهير  ي تأملي در آيه
   یجنف آباد نعمت اهللا صال اهللا العظىم يتآ

ي ديدگاه شيعيان در مورد مصاديق اين آيه و تطهير و بررس ي شرح و تفسير آيه
ترين آياتي كه در عقايد شيعي براي عصمت  پاسخگويي به آنهاست. يكي از مهم

 ي آيه«باشد كه به  احزاب مي ي سوره 33 ي گردد، آيه اهل بيت و ائمه بدان استناد مي
زول اين مشهور است. مؤلف اين اثر، تالش دارد تا وقايعي را كه منجر به ن» تطهير

فوق  ي هاي خود، آيات صدر و ذيلِ آيه آيه شد، بازگو نمايد. وي براي اثبات گفته
كند و با دقت و ظرافت خاصي، ارتباط و يكدستي آيات را در  را به دقت بررسي مي

هايي موجز و منطقي،  سازد و با استدالل بيان پيامِ واحد آنها براي خواننده متبلور مي
  كشد. باره، خط بطالن مي اينبر مدعاي شيعيان در 
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  تضاد در عقيده
   یحممد باقر سجود

و رويدادهايي است كه منجر به  صبررسي تاريخي وقايع پس از رحلت پيامبر
شد. هدف نويسنده از نگارش اين اثر، نه اهانت  شاول مسلمين ي خالفت سه خليفه

اخت صحيح آنان به عقايد شيعيان، بلكه كمك به آنان در درك حقانيت صحابه و شن
از  صشمارد كه به خاطر آنها رسول اكرم داليلي را برمي ،است. وي در آغاز

پردازد كه  انتخاب جانشين اجتناب كرد. در ادامه، به طرح و تفسير آياتي از قرآن مي
هايي را كه خداوند  اختصاص دارد. او ويژگي شبه قدرداني و ستايش صحابه پيامبر

بندي كرده و  گروه دسته 13امبرش بيان كرده است، در در توصيف ياران حقيقي پي
گيري  دهد. در فصل بعد، منافقين را معرفي و صفاتشان را با بهره به تفكيك شرح مي

نمايد. بررسي داليل اختالف بين صحابه، دوستداران  از آيات قرآن كريم بازگو مي
در قبال  صار پيامبرافك و رفت ي هاي آنان، تحليل واقعه اهل بيت پيامبر و ويژگي

  دخترانش، از ديگر موضوعاتي است كه در ادامه به آنها پرداخته شده است.
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  توحيد عبادت
   سنل يعترش

بيان موازين و معيارهاي توحيد در اسالم و شرح و معرفي عقايد خرافي و 
آلود است. نويسنده، كتاب را با طرح اصل توحيد و معنا و مصاديق آن آغاز  شرك
ند. سپس به بيان مفهوم عبوديت و شرايط تحقق آن پرداخته و عبوديت عام و ك مي

هاي  دهد. در ادامه، ضمن تبيين معناي شرك، اعمال و انديشه خاص را شرح مي
و مناسك مسلمانان، به ويژه شيعيان، راه يافته است،  آميزي را كه در آداب شرك
كند و مصاديق هر يك  قسيم ميشمرد. وي شرك را به دو گروه اكبر و اصغر ت برمي

برد. بحث تبرّك، ذبح قرباني براي غير خدا، توسل به غير خدا، ريا و  را نام مي
گردد. در بخش  شفاعت، از جمله ديگر مباحثي است كه در اين بخش مطرح مي

دهد  بعد، به معني و حقيقت سببيت پرداخته و اشتباه عوام را در اين مورد شرح مي
هاي  و ائمه را به عنوان نمونه صرت قبور بزرگان ديني، پيامبرو سپس، زيا

كند. بخش پاياني كتاب، به داليل تاريخي و  آميز اين سوء برداشت، تحليل مي شرك
پرستي و اسبابِ شيوعِ شرك و خرافه در اسالم، اختصاص  اجتماعيِ پيدايش بت

  دارد.
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  خالفت و امامت
   قلمداران بل يدرح

امامت ائمه و خالفت  ي اعتقادات شيعه درباره ي نيادين دربارههاي ب طرح پرسش
بزرگوار پيامبر اسالم است. نويسنده در اين اثر، با استعانت از آيات  ي صحابه

، صحابه و تابعين ارجمند صنوراني قرآن كريم، سخنان گهربار پيامبر گرامي اسالم
ح كرده و شيعيان را به امر خالفت و امامت مطر ي ايشان، مسايل مهمي را درباره

 ي كند. وي در آغاز كتاب، به بحث درباره تفكر و انصاف در مورد آن دعوت مي
ها،  انتخاب خلفاي قبل از خود پرداخته و خطبه ي به مسئله سرويكرد حضرت علي

كند. در ادامه،  رضايت از اين امر، نقل مي ي روايات رسيده از وي را دربارهو ها  نامه
هاي مورد  پردازد و ضمن تفسير آيه شيعه در قرآن مي ي ر نام ائمهبه موضوعِ ذك

رساند. بخش  ادعاي شيعيان، نادرستي برداشت آنان از اين آيات را به اثبات مي
پردازد. در اين بخش، نويسنده  شيعه مي ي خطاييِ ائمه پاياني كتاب، به عصمت و بي

عدم  ي خود ائمه درباره هاي متعدد قرآني، روايات متعددي از پس از استدالل
  كند. شان در برابر خطا و لغزش نقل مي مصونيت
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  عقيده اسالمي
  آيت اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىم

 ي هآيات نوراني قرآن كريم و سنت حسن ي بيان عقايد اصيل و ناب اسالمي بر پايه
 ي ل مقدمهاست. مترجم در خال -صمحمد مصطفي -پيامبر رحمت و مغفرت

با يكتاپرستان  -به ويژه در ايران -كتاب، به دشمني كوركورانه و جاهالنه شيعيان 
اصلي  ي شوند. انگيزه كند، كه در ايران با نام وهابي شناخته مي عربستان اشاره مي

وي از ترجمه فارسي اين كتاب، معرفي مشرب فكري و عقيدتي آنان و شرح عقايد 
است.  -هجري 12مصلح ديني حجاز در قرن  –دالوهاب هاي محمد بن عب و آموزه

اي است كه كتاب خدا و سنت  توحيدي و ايماني مسلمان آزاده ي هاين اثر، مرامنام
داند و به دور  ي و وافي ميرسول پاكش را براي هدايت و نيل به سعادت ابدي، كاف

د. كتاب حاضر، كن گونه تعصب و جانبداري، تعاليم راستين اسالم را بازگو مياز هر
نخست،  ي االسالم محمد بن عبدالوهاب است: در رساله مشتمل بر سه رساله از شيخ

، كاركرد و تأثيرات دين در صمباني توحيد و خداشناسي، چگونگي شناخت پيامبر
جامعه و وظايف مؤمنان در قبال خداوند و رسولش، بيان شده است. نويسنده در 

ق از باطل را در پيروي از دين حنيف شرح داده و هاي تمييز ح دوم، مالك ي رساله
هاي توحيديِ  سوم، شبهاتي را كه مغرضين و مشركين بر اسالم و انديشه ي در رساله

 دهد. هاي مستدلي مي اند، مطرح كرده و به آنها پاسخ آن وارد نموده
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