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 ��م ا� ا����ن ا����م

 .احلمد هللا والصالة علی رسول اهللا وعلی آله و اصحابه امجعني
تواند براي ملت  اند، و هر كسي نمي بايد دانست كه ملت ما را از دين و دنيا باز داشته

هد و در نتيجه يك عده بكلي از دين بيزارند  ن تميز نميدلسوزي كند زيرا خادم را از خائ
ديگر عقل خود را به مروجين خرافات كرايه ي  هاند. عد براي خرافاتيكه در اديان ديده

داده و افكارشان مملو از خرافاتست، و اگر كسي حقيقتي از حقائق اسالم را بيان كند 
تراشند و در منابر و محافل او  مي خيزند و صدها افترا و تهمت براي او بدشمني او بر مي

كوبند تا مردم را به او بدبين كرده و به سخن او گوش ندهند. با اين وضع باز ما  را مي
مأيوس نيستيم و از دانشمندان ديندار و علماء ابرار بيدار، خواهانيم كه مردم عوام را از 

شده براي مردم بيان كنند. چنگ گرگان دكاندار برهانند و بدعتهائي كه در دين اسالم وارد 
روايت شده  57چنانچه در سفينه البحار جلد دوم ص  حضرت امام حسن عسكري 

سيأتی زمان السنة فيهم بدعة والبدعة فيهم سنة، كل جاهل عندهم خبري «كه فرمود: 

مرتاب واليعرفون الضان من الذئاب علمآئهم رشار خلق اهللا ـمخلص والـاليميزون بني ال

بهمين زودي «تا آخر. يعني:  »ألرض ألهنم يميلون إىل الفلسفة والتصوفعلی وجه ا

زماني آيد كه سنت و روش اسالم در ميان ايشان بدعت باشد و بدعت در ميان ايشان 
شود، هر جاهلي نزد ايشان آگاه و خبير است، تميز بين مخلص االيمان و شكاك  سنت مي

ء ايشان بدترين خلق خدايند، بر روي زمين شناسند علما دهند و ميش را از گرگ نمي نمي
. در اين صورت بايد كساني كه به قرآن و عقائد الهي »زيرا مايلند به فلسفه و عرفان بافي

واردند با تمام رنج و زحمت و تلخي بكوشند براي خالصي مردم از دست منافقين تا 
ما در اين مختصر  مسئوليت الهي را از گردن خود بردارند و به اجر جزيل نائل شوند.
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مدرك و بدعت و  ايم كه اين دعا بي براي بيداري ملت دعاي ندبه را بررسي كرده و دانسته
 مخالف قرآن و عقل است، و مضامين آن كفر و شركست.

 مدرك بودن دعاي ندبه اما بي

اين دعا سند و مدركي كه آنرا به امام و يا به رسول برساند ندارد، و هيچ مدركي براي 
يست. حال اگر كسي مدعي است كه مدرك دارد بيايد در حضور دو نفر عالم به ما آن ن

نشان دهد. حاج شيخ عباس قمي كه آن را در مفاتيح آورده غفلت و اشتباه كرده و هم 
اند اين دعا را از كتاب  مدركي براي آن ذكر ننموده، او و مجلسي و سايرين همه نقل كرده

اند كه ببينند ابن طاوس از كه  سامحه دارند دقت نكردهابن طاوس و چون در مستحبات م
نقل كرده، شما برويد تحقيق كنيد ابن طاوس اين دعا را از امام و رسول نقل نكرده، بلكه 

نويسد:  از بعضي از شيعيان مجهول الحال نقل كرده و عبارت كتاب او اين است كه مي

ة: نقلت من كتاب حممد بن احلسني ذكر بعض أصحابنا قال: قال حممد بن علی بن أبی قر«

 . »بن سفيان البزوفری دعاء الندبة وذكر أن الدعاء لصاحب الزمان

 در اين عبارت ابن طاوس چند چيز روشن است:

اينكه سيد معلوم نكرده بعضي آن اصحاب كه از او نقل كرد، كيست، و نام او  –اول 
 چيست.
تب رجال مجهول الحال اينكه محمد بن حسين بن سفيان را صاحب ك – دوم
 اند. دانسته

اينكه محمد بن حسين بن سفيان در قرن چهارم بوده، و زمان ائمه نبوده تا از  – سوم
 امام اخذ كرده باشد و معلوم نيست از كجا و از كه اين دعا را گرفته.
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نه از امام اسمي برده و نه از غير امام. خود حاج شيخ عباس در كتاب هديه االحباب 
نويسد: اين محمد بن حسين سفيان دعاي ندبه را در كتاب خود  ) مي106ص خود (

 آورده است.
إنه الدعاء لصاحب «اينكه گويد: اين دعا براي صاحب الزمان است،  – چهارم

خيلي خوب، ولي بيان نكرده بچه مدرك. پس معلوم شد كه ابن طاوس  ».الزمان

ك صحيحي نشان نداده و بعنوان از او نقل كرده مدر 262ص  22چنانچه بحار جلد 
سنن ممكن است اين دعا را آورده باشد و ديگران نيز به او اقتدا كرده و  ي هتسامح در ادل
سنن اينجا مورد ندارد و تسامح در سنن در ي  هاند، در حاليكه تسامح در ادل اعتماد نموده

امحه برسد ولي چون از سنن و مستحبات است مس ثبتجائي است كه بسند ضعيفي به 
گيرند، اما اينجا اصالً سند ضعيفي هم براي آن ذكر نشده  كنند و ضعف آنرا ناديده مي مي

پذيرد برود تحقيق و تجسس كند،  پس جاي تسامح نيست، حال گر كسي قول ما را نمي
دهيم و اگر مدركي  اگر مدركي آورد نشان دهد، ما ده هزار تومان به او حق الزحمه مي

وو جنجال  و افترا نپردازد، پس اين دعا سند شرعي ندارد، و عقالً نديد به بدگوئي و ه
نيز محال است كه منسوب به يكي از امامان باشد، زيرا امام اول تا يازدهم كه همه عاقل و 

دانستند كه امام دوازدهم بدنيا نيامده و غايب نشده و كسي كه به دنيا  كامل بودند مي
النوی، بل أی  كليت شعری أين استقرت ب«گويند:  ينيامده چگونه در اين دعا به او م

 .»، أو ثری، أبرضوی أم غريها، أم ذی طوی، بنفسی أنت من مغيب مل خيل مناكأرض تقل
دانستم كجا است محل نزول تو و يا كدام زمين و يا خاك تو را در بر  اي كاش مي«يعني: 

ي يا غير آن به جان خودم قسم تو گرفته، آيا به كوه رضوائي با غير آن آيا به كوه ذي طوائ
. آيا معقول است كه امام ششم يا امام دهم يا »اي هستي كه غايب از ما نبودي غايب شده

خواهم  خود كه به دنيا نيامده و غايب نشده بگويد: تو كجائي من ميي  ههر امامي بنواد
او به دنيا نيامده و  دانستند هدي نميي  هاي آيا ائم بيايم تو را ببينم در كدام كوه منزل كرده

نشين نشده مگر اينكه بگويند: خود امام دوازدهم اين دعا را براي خود خوانده و از  كوه
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جاي خودش را نداند و  كند. آيا ممكن است امام عصر  فراق خود ندبه و ناله مي
دانستم تو يعني خودم كجائي و كدام زمين تو را يعني خود مرا در  بگويد: كاش مي

دهند؟! اينان گويا امام خود  كنند آنان كه اين دعا را به او نسبت مي ؟! آيا حيا نميبرگرفته
 دانند. را عاقل نمي

 و اما بدعت بودن دعاي ندبه

 ي هو ائم صبدعت آن عقائد و اعمالي است كه در اسالم نبوده و بعد از رسول خدا 
و  صزمان رسول خدا هدي پيدا شده و بايشان بسته شده، مانند همين دعاي ندبه كه در 

ائمه نبوده و هيچ كس در آن زمان اين را نخوانده، و در هيچ تاريخ و مدركي ذكري از آن 
مجلسي ي  هنشده تا زمان محمد بن حسين بزوفري، قطب راوندي در كتاب نوادر و عالم

اند  و ساير بزرگان دين روايت كرده 63و محدث قمي در سفينه ص  32بحار ص  16در 
بدعة خاله الشيطان والعبادة وألقی عليه  من عمل يف« كه فرمود: صا از رسول خد

هر كس عملي و عبادتي را در بدعت بياورد شيطان او را با «يعني:  »اخلشوع والبكاء

 .»اندازد همان عبادت واگذارد و او را به خشوع و گريه مي
اهللا أبی « اند كه فرمود: روايت كرده صدر همان كتب فوق از رسول خدا  -2

 .»پذيرد صاحب بدعت را نميي  هخدا توب«يعني:  »لصاحب البدعة بالتوبة

اند كه گفت: به امام ششم عرض كردم:  در همان كتب از حلبي روايت كرده -3
رساند چه باشد؟ فرمود: بدعت گذاشتن و از آن  نزديكتر چيزي كه انسان را به كفر مي

دشمن داشتن. چنانكه زمان ما هر  طرفداري كردن و موافق آنرا دوست و مخالف آنرا
 كس دعاي بدعتي را بخواند و هم صدا با ايشان باشد دوست دارند.

فرمود: كسي كه بدعت گذارد ناصبي و مشرك و كافر است، ولي  امام ششم  -4
 داند. خود نمي
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إذا رأيتم أهل الريب والبدع «كه فرمود:  صكافي روايت كرده از رسول خدا  -5

هر گاه اهل شك و بدعت را پس از من «يعني:  .»ءة منهم وأكثروا من سبهمفأظهروا الربا

 .»ديديد از ايشان آشكارا بيزاري جوئيد و بسيار از ايشان بد بگوئيد
اند از امام ششم  ديگر روايت كردهي  هو كتب معتبر 169در جلد يازدهم بحار ص  -6

وجه  ن تبسم يفم«د: فرمو صفرمود: يكي از گناهان كبيره بدعت است. و رسول خدا

هركس تبسم كند در صورت صاحب بدعت پس «يعني:  »مبتدع فقد أعان علی هدم دينه

إن من مشی «فرموده:  ص. و نيز رسول خدا»به تحقيق كمك كرده بر خرابي دين خود

كسيكه برود به طرف صاحب «يعني:  .»هدم اإلسالم إىل صاحب بدعة فوقره مشی يف

. و روايات ديگر »پس به تحقيق در خرابي اسالم قدم برداشته بدعت و او را احترام كند
سازند ودعاي ندبه براي عوام  كه در اين مختصر جاي آن نيست. پس كسانيكه مهديه مي

كنند اهل بدعت و دشمن امامند. آيا  خوانند و مردم را سگ امام زمان كرده و عوعو مي مي
و صومعه بوده در اسالم؟! و آيا شرافت  زمان رسول خدا مهديه و يا زينبيه و يا خانقاه

. تعجب است »العزة هللا ولرسوله وللمؤمنني«مؤمن سگ شدنست و يا آدم حقيقي شدن؟! 

چگونه اكثر مردم به بدعت متمايل و در مجالس بدعت رغبت دارند! سيد مرتضي و مقس 

السنة زمان سيأتی « كه فرمود: اند از حضرت عسكري اردبيلي و ديگران روايت كرده

زماني بيايد بر مردم كه سنت خدا و رسول در ميان «. يعني: »فيهم بدعة والبدعة فيهم سنة

 .»ايشان بدعت، و بدعت در ميانشان سنت باشد
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 اما مخالفت دعاي ندبه با قرآن

 دعاي ندبه مخالف با قرآن است.ي  هچند جمل
اآلخرين فاجبته  یفلسان صدق  كوسأل«گويد:  راجع به حضرت ابراهيم مي آنجا -1

حضرت ابراهيم از تو سؤال كرد كه براي او زبان راستي قرار دهي «. يعني: »علياً  كوجعلت ذل

. و اين افترا به قرآن و حضرت »در آيندگان، پس اجابت كردي او را و قرار دادي آنرا علي
 :48ي  هشعرا آيي  هابراهيم است، زيرا حضرت ابراهيم چنانكه در قرآن است در سور

 .]84[الشعراء:  ﴾٨ِ� ٱ�ِخرِ�َن  َوٱۡجَعل ّ�ِ لَِساَن ِصۡدقٖ ﴿
 .»و براى من در ميان امتهاى آينده، زبان صدق (و ذكر خيرى) قرار ده!«يعني: 

او خوش گفتار باشند و دروغ ي  هگفته و مقصود او اين بوده كه آيندگان از امم دربار
امتها چه يهود و چه نصاري و چه مسلمين به  به او نبندند، و خدا او را اجابت كرد و تمام

دانند، و اين  شكن مي بين و او را قبول دارند و او را بت خوش حضرت ابراهيم 
ندارد. خدا در كجاي قرآن حضرت ابراهيم يا  »علياً  كوجعلت ذل«ي  هتناسبي با جمل

صود از علياً در مقصود او را علي قرار داد. اصالً او را علي قرار دادي معني ندارد بلي مق
 مريم ارتفاع و بلنديست براي گفتار تمام انبياء.ي  هسور

كه  »كائـوعرجت بروحه إىل سم كومغرب كأوطأته مشارق«گويد:  در آنجا كه مي -2

گويد:  كه مي »كومغارب كأوطأته مشارق«ي  هاين جمالت مخالف قرآن است، اما جمل

اسراء مخالف ي  هاول سوري  هبا آي داخل كردي پيغمبر ترا به تمام مشرقها و مغربهايت
 است، زيرا خدا در اين آيه فرموده:

ٰى بَِعۡبِدهِۦ َ�ٗۡ� ﴿ َ�ۡ
َ
ِٓي أ َّ َٰن ٱ ََ ۡب قۡ  ّمَِن ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡ�ََراِم إَِ� ُب

َ
 .]1[اإلسراء:  ﴾َصاٱلَۡمۡسِجِد ٱۡ�

 .»خود را از مسجدالحرام تا مسجد اقصيي  همنزه است خدائيكه سير داد بند«
 ام مشرقها و مغربها.نه تم
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ي  هگويند..ثانياً: زمين مشرقها و مغربها دارد، اما براي خدا مشرقها و مغربها نيست
 دعاي ندبه خدا را در وسط مشرقها و مغربها قرار داده.

ي  هسوري  همخالف قرآن و ضرورت اسالم است، زيرا در آي »ملة عرجت بروحه«ثالثاً: 
 اسراء، خدا فرمود:

ٰى بَِعۡبدِ ﴿ َ�ۡ
َ
 .]1[اإلسراء:  ﴾هِۦأ
 .»خود راي  هخدا سير داد بند «

شود كه داراي بدن و روح باشد، و به روح و يا تنها عبد گفته  و بنده به كسي گفته مي
شود، اجماع تمام علماي اسالم خصوصاً علماي شيعه بر اين است كه معراج رسول  نمي

حي بود مردم تعجب و خدا با بدن و جسماني بوده، نه معراج روحي. و اگر معراج رو
كردند، در حاليكه در تمام تواريخ ذكر شده كه مردم حجاز تعجب و انكار  انكار نمي

شود كسيكه دعاي ندبه را ساخته فلسفه مسلك و يا مذهب او، مانند  نمودند معلوم مي
 شيخيه بوده.

: يعني »كوأودعته علم ما كان وما يكون إىل انقضاء خلق«گويد:  در آنجا كه مي -3

. در حاليكه چند جاي »علم آنچه بوده و خواهد بود تا انقراض عالم را به او سپردي«
 قرآن ضد اين جمله است، در يك جا قرآن فرموده:

َها ِعنَد َرّ�ِ  َٔ �َۡ� ﴿ َما ِعۡلمب َّ َٰٰها  قبۡل إِ َُ ۡر ُب ّّاَن 
َ
 .]187[األعراف:  ﴾لبكَََع َعِن ٱلّساَع ِ ي

 .» علمش فقط نزد پروردگار من است«رسد؟! بگو:  كنند، كى فرامى مىدرباره قيامت از تو سؤال «
يعني پيامبر اعتراف مي كند كه او با آنكه پيامبر است، اما علمي بوقت قيامت ندارد، 

 چه رسد به غير او.

 فرمايد: لقمان ميي  هو در آخر سور

ِلب ٱۡلَغۡيَث وَ ﴿ ُب ٱلّساَع ِ َو�بَ�ّ َ ِعنَدهب  ِعۡل ّّ ََۡفٞس إِّن ٱ رَۡحاِم� َوَما تَۡدرِي 
َ
ُب َما ِ� ٱۡ� ّماذَا  َ�ۡعلَ

�ٖض �  تَۡ�ِسبب َغدٗ 
َ
ّيِ أ

َ
ۢ بِأ ََۡفسب   .]34[لقمان:  ﴾َ�مبكتب  َوَما تَۡدرِي 
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كند، و  آگاهى از زمان قيام قيامت مخصوص خداست، و اوست كه باران را نازل مى«يعني: 
آورد،  داند فردا چه به دست مى ند، و هيچ كس نمىدا ها (ى مادران) است مى آنچه را كه در رحم

 .»ميرد؟ داند در چه سرزمينى مى و هيچ كس نمى
در  كه علم اين پنج چيز را خدا منحصر به خود قرار داده، و حضرت امير 

 داند نه وصي او. فرموده: اين پنج چيز را نه پيغمبر مي 128ي  هالبالغه خطب نهج
 توبه فرموده:ي  هدر سور

ُۡ  َوِمنۡ ﴿ هب َردبواْ َ�َ ٱ�َِّفاِق َ� َ�ۡعلَمب َُ ۡهِل ٱلَۡمِدَّن ِ 
َ
 .]101: التوبة[ ﴾أ
 .»دانيم داني ما كه خدائيم مي بعضي از مردم مدينه ثابت بر نفاقند تو نمي«يعني: 

 مطففين فرموده:ي  هو در سور

ۡدَرَٰٰع َما ِعّلِّيكَن ﴿
َ
ۡدَرَٰٰع ﴿. ]19[المطففين:  ﴾١َوَمآ أ

َ
ٞ�  َوَمآ أ ّجِ ُِ   .]8[المطففين:  ﴾٨َما 

 .»داني عليين و سجيين چيست تو نمي«يعني: 
 فرموده: 9ي  هاحقاف آيي  هو در سور

﴿ ٰ ََ تّبِ ب إِّ� َما ّبك
َ
ُۡ  إِۡن ي ۡفَعلب ِو َوَ� بِ�ب ۡب ۡدرِي َما 

َ
ِل َوَمآ أ ُب ّٗ ّمَِن ٱلّر ِب بِۡد ن ُب  ﴾قبۡل َما 

 .]9[األحقاف: 
كنم مگر آنچه وحي  انم با من و با شما چه خواهد شد من پيروي نميد بگو... من نمي«
 .»شود

 اسراء فرموده:ي  هو در سور

ُِ إِّ� قَلِيٗ� ﴿ وتِتُبُ ّمَِن ٱۡلعِۡل
ب
 .]85[اإلسراء:  ﴾َوَمآ أ

 .»عطا نشده بشما مگر كمي از علم«
وارد شده كه از رسول خدا سؤالي كردند وگفت جواب  24كهف آيه ي  هو در سور

ندانست  صدهم ولي ان شاءاهللا نگفت، پس تا چهل روز وحي نيامد و رسول خدا  مي
داد، پس اين جمله ضد  جواب گويد پس اگر علم ماكان و مايكون داشت جواب مي

 قرآنست.
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َوقبۡل  ﴿ فقلت: ككتاب عليه وآله مودهتم يف كثم جعلت أجر حممد صلوات«ي  هجمل -4
 
َ
ۡهِدَِّن َرّ�ِ ِ� َۡ ن 

َ
ٰ أ ََ راً إِالَّ ﴿ .]24[الكهف:  ﴾ اۡقَرَب ِمۡن َ�َٰذا رََشدٗ َع يْهِ أَجْ لَ مْ عَ أَلُكُ لْ ال أَسْ قُ

بَى رْ ةَ يفِ الْقُ دَّ را مودت و دوستي اهل بيت  صسپس قرار دادي اجر محمد«يعني:  .»﴾املَْوَ

كنم برسالتم اجري مگر دوستي در خويش و  او در كتاب خود، پس گفتي: بگو سؤال نمي
 104ي  هيوسف آيي  ه. و اين مطلب ضد قرآنست، زيرا قرآن يكجا در سور»نزديكي
 فرموده:

ۡجرٍ  َٔ َوَما �َۡ� ﴿
َ
ُۡ َعلَۡيهِ ِمۡن أ  .]104[يوسف:  ﴾لبهب

 .»كني تو بر رسالتت اجري از ايشان سؤال نمي«
 فرموده: 86ي  هص آيي  هو در سور

﴿ �ۡ
َ
ۡجرٖ  َٔ قبۡل َمآ أ

َ
ُۡ َعلَۡيهِ ِمۡن أ  .]86[ص:  ﴾لب�ب

 .»كنم بر رسالت اجر و مزدي سؤال نميبگو «
 شعراء چند مورد از قول پيغمبران نقل كرده كه:ي  هو در سور

﴿ �ۡ
َ
ٓ أ ٰ َرّبِ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  َٔ َوَما ۡجرَِي إِّ� َ�َ

َ
ۡجٍر� إِۡن أ

َ
ُۡ َعلَۡيهِ ِمۡن أ ، 127، 109[الشعراء:  ﴾ لب�ب

 .]180و  164، 145
 .»جر من مگر بر خداي رب العالمينكنم بر رسالت اجري نيست ا و سؤال نمي«

گوئيم: در تمام اين آيات، خدا فرموده: اجري براي رسالت رسوالن خدا  حال مي
مودتست ودر دعاي ندبه آورده خدا ي  هشوري كه آيي  هسوري  هنيست، چگونه در آي

گويد،  فرموده: بگو اجر رسالتم دوستي با اهل بيت من است. قرآن، كه ضد و نقيص نمي
خواهم. پس بايد فهميد كه  خواهم، جاي ديگر بگويد: اجر مي د: اجر نمييكجا بگوي

مودت ذي القربي در آنست در مكه نازل شده، ودر آن وقت ي  هشوري كه آيي  هسور
تطهيري نبود تا ينكه ي  هواهل بيت و آي نبودند، حضرت امام حسن و امام حسين 

خواهم مگر دوستي اهل بيتم، باضافه مشركين  خدا بگويد به مشركين بگو: من اجر نمي
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خود او و رسالت او را قبول نداشتند چگونه اوالد و عترت او را دوست بدارند و آنرا 
ن آيه خطاب گويد، در اي اجر رسالت حساب كنند؟! پس بايد دقت كرد كه اين آيه چه مي

به مشركين است، خدا فرموده: به مشركين بگو: مرا به خير شما اميد نيست شرم رسانيد، 
خواهم تا خيال كنيد ادعاي من براي دنياطلبي  يعني: به ايشان بگو من از شما چيزي نمي

با مشركين قريش  صاست، بلكه خويشي مرا با خودتان مراعات كنيد. زيرا رسول خدا 
خواهد بفرمايد: مودت وخويشي مرا مراعات كنيد و مرا  س در اين آيه ميفاميل بود. پ

آزار و انكار نكنيد. در اينجا مفسريني كه متوجه نزول آيه بودند اال را به معني بل 
گويد، مفسرين شيعه و  شود و خدا كه لغو نمي اند، و اگر غير اين باشد آيه لغو مي گرفته

 اند. گفتهسني اكثرا برخالف ظاهر آيه سخن 

 و اما مخالفت دعاي ندبه با عقل

مخالفت اين دعا با عقل اين است كه اين دعا را در هزار مكان و مسجد و خانه 
البته خير، زيرا امام  ؟!آيا امام زمان همه جا حاضر و شنوا و مانند خدا استخوانند.  مي

و اگر  »لوقنيمخـسبحان اهللا عن صفات ال«فرمود:  صفات خدا ندارد، و امام حسين 

يا بن «گويند:  زنند و مي همه جا حاضر نيست، پس چرا در اين دعا او را صدا مي

اي پسر سادات مقربين، اي فرزند نجباء «يعني:  »مقربني يابن النجباء األكرمنيـالسادات ال
خواهد؟! آيا مخاطبي كه  آيا ندا كردن و خطاب نمودن مخاطب و منادي نمي »اكرمين؟!

گويد: امام همه جا نيست، زيرا در  جا هست يا خير؟! خود اين دعا كه ميبشنود همه 
اي خدا سالم و تحيت ما را به امام «يعني:  »اللهم فبلغه منا حتية وسالماً «گويد:  اواخر مي

خواهد خودش  . اگر امام همه جا هست ديگر خدايا سالم ما را به او برسان نمي»برسان
رسول  ،النبي من بعيد زيارةكافي و وسائل الشيعه باب  ابپس چنانچه در كتشنود؟!  مي

. رسانند الهي به من ميي  هشنوم بلكه مالئك من سالم امتم را از راه دور نمي :خدا فرمود



 11  بررسي دعاي ندبه

 

پس جائيكه پيغمبر خدا كه اشرف از تمام مخلوقاتست همه جا حاضر و شنوا نيست، 
ه جا حاضر است پس چرا چگونه جانشين او همه جا حاضر و شنوا است؟! اگر امام هم

برند؟! اگر خود او  اعمال را خدمت او ميي  هاند كه مالئكه نام علماء شيعه روايت كرده
خواهد؟! پس بدانكه محال است يك نفر دو نفر يا هشت  رسان نمي حاضر است ديگر نامه

نفر بشود، و در آنِ واحد هشت مكان باشد، اگر هشت نفر شد يك نفر نيست، چه برسد 
گويد: محال است شيء واحد  نكه هزاران جا باشد، آيا عقل حجت نيست؟ عقل ميبه اي

پرسيم: آيا  در يك آن در دو مكان باشد چه برسد به صد مكان. ما از اين مردم عوام مي
اگر اميرالمؤمنين همه جا بود چگونه او را در مسجد كوفه شهيد كردند؟! آيا پيغمبر اسالم 

ت به مدينه باز هم در مكه بود يا خير؟! آيا اماميكه همه جا چون از مكه فرار نمود و رف
فساد، همه جا هست يا خير؟! اگر هست، ي  ههست در حمام زنانه و در ميخانه و در امكن

زنان مردم محرم است، آيا امام مانند خدا بدون تكليف است، و حالل و ي  هپس به هم
همه جا هست نهي از منكر  حرامي براي او نيست؟! اگر مكلف است پس چرا او كه در

گيرد؟! اگر كسي بگويد: خدا چگونه همه جا حاضر  فساد جلو نميي  هكند و از امكن نمي

وأتبع ما «كند؟ جواب گوئيم: خدا مكلف نيست، و به خودش نفرموده:  است و نهي نمي

ُ ّمِن ﴿اما برسول و امام و سايرين فرموده:  »أنزل َزَِل إَِ�ۡ�ب
ب
كاْ َمآ أ ُۡ ٱتّبِعب [األعراف:  ﴾ّرّ�ِ�ب

يعني همه بايد از  »از چيزى كه از طرف پروردگارتان بر شما نازل شده، پيروى كنيد!«. ]3
قرآن تبعيت كنيد، پس امام مكلف است، و ممكن نيست همه جا باشد، و نهي از منكر 

 46در نهج البالغه چون عازم سفر شام شد، و در خطبه  نكند، خود حضرت امير 

، الِ َنَّ «فرمود:  كَ ُ ريْ ام غَ هُ عُ ْمَ الَ جيَ ، وَ لِ ةُ يفِ االْ َهْ لِيفَ أَنْتَ اخلْ ، وَ رِ فَ بُ يف السَّ احِ مَّ أَنْتَ الصَّ اللَّهُ

الـالْ  باً، وَ حَ تَصْ سْ ونُ مُ لَفَ الَ يَكُ تَخْ سْ لَفاً ـمُ تَخْ سْ ونُ مُ بُ الَ يَكُ حَ تَصْ سْ اي خدا، تو «يعني:  .»مُ

و اين دو صفت را (كه هم نزد   افر در ميان خانواده،همراهي در سفر، و توئي جانشين مس
اش) ندارد و جمع نكرده جز تو، زيرا آنكه جانشين  مسافر باشي و هم در نزد خانواده
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. پس در اين خطبه حضرت »شود همراه نيست، و آنكه همراه باشد جانشين نيست
 .فرمايد: كسي كه دو جا باشد نيست جز خدا، چه برسد به هزاران جا مي

يابن الطور «ي  هو يكي از مواردي كه در دعاي ندبه مخالف عقل است جمل

اي پسر   اي پسر كوه طور و اسبان دونده،«يعني:  است. »والعاديات يابن يس والذاريات

. و اين توهين به امام عاليمقام، و به اضافه مخالف عقل است، زيرا »يس و بادهاي وزنده
كنند و اين جمالت را  ه نيست، چگونه شيعيان حيا نميامام فرزند كوه طور و اسبان دوند

أنا ابن مكة ومنی، أنا ابن «خوانند؟! اگر كسي بگويد: چگونه حضرت سجاد فرموده:  مي

است. جواب اين   دعاي ندبه نيز مانند گفتار حضرت سجادي  هجمل »زمزم وصفا

دگي كرده و زني  هاست كه خير، مانند آن نيست، زيرا هر كس در شهري و يا در قصب
قم است، و به ي  هگويند: بچ آنجا است، مثالً بقمي ميي  هگويند: بچ بزرگ شده مي

گويند: بچه كاشان است. و چون حضرت سجاد و يا پدر و جدش در مدينه و  كاشاني مي
اما امام زمان نه خودش  »أنا ابن مكة وصفا«فرمايد:  اند مي مكه و زمزم و صفا بزرگ شده

چه  »والعاديات والذاريات«ه و نه پدر و جدش. به اضافه بجمله در كوه طور بزرگ شد
كنيم چنين توهيني به امام زمان بنمائيم براي خاطر  كنند؟! به هر حال، ما كه جرئت نمي مي

 مدركي. يك دعاي بي

 و اما كفر و شر دعاي ندبه

فر و خدا در صد آيه از قرآن فرموده: غير خدا را نخوانيد، و خواندن غير خدا را ك
 فرموده: 18ي  هجن آيي  هشرك دانسته، در سور

َحٗدا﴿
َ
ِ أ ّّ كاْ َمَ  ٱ  .]18[الجن:  ﴾َََ� تَۡدعب

 .»احدي را نخوانيد جز خدا«
 فرموده: 20و در آيه 
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َحٗدا ﴿
َ
ۡ�ِكب بِهِۦٓ أ

ب
كاْ َرّ�ِ َوَ�ٓ أ ۡدعب

َ
َمآ أ َّ  .]20[الجن:  ﴾٢قبۡل إِ

 .»دهم را شريك او قرار نمي خوانم و احدي بگو من پروردگار مرا مي«
 فرموده: 5ي  هاحقاف آيي  هو در سور

ُۡ َعن ﴿ ٓ  إَِ�ٰ َّۡكِم ٱۡلقَِ�َٰم ِ َوهب ِ َمن ّ� �َۡسَُِجيبب َ�ب ّّ ْ ِمن دبوِن ٱ كا ّل ُِّمن َّۡدعب َّ َوَمۡن أَ
ُۡ َ�ٰفِلبكَن  ٓ�ِِه َّ ۡعَداٗٓء َوَ�  ٥دب

َ
ُۡ أ ْ لَهب َ ٱ�ّاسب َ�َبكا ِِ ُۡ َ�ٰفِرِ�َن ذَذا حب ْ بِعَِباَدتِِه  ﴾٦َبكا

 .]6-5[األحقاف: 
كند تا  تر از كسيكه بخواند غير خدا را، بخواند كسي را كه اجابت او نمي و كيست گمراه«

شدگان از خوانندگان خود غافلند، و چون مردم محشور شوند (در  روز قيامت، و آن خوانده
ود دشمنند و به عبادت و دعاي ايشان كافر و گان براي خوانندگان خ قيامت) اين خوانده شده

 .»منكرند
 فرموده: 194ي  هاعراف آيي  هو در سور

﴿ ُۡ نُب ُب ُۡ إِن  ُۡ ََۡلتَۡسَُِجيببكاْ لَ�ب كهب ُۡ  ََٱۡدعب ۡمَثالب�ب
َ
ِ ِعَباٌد أ ّّ كَن ِمن دبوِن ٱ َِّن تَۡدعب َّ إِّن ٱ

 .]194[األعراف:  ﴾١َ�ِٰد�َِ� 
خوانيد غير خدا بندگانند مانند شما، پس بخوانيدشان تا اجابت شما  محققاً كساني را كه مي«

 .»گوئيد كنند اگر راست مي
 فرموده: 14ي  هفاطر آيي  هو در سور

كَن ِمن قِۡطِمٍ� ﴿ ۡملِكب َۡ كَن ِمن دبوَِهِۦ َما  َِّن تَۡدعب َّ ُۡ  ١َوٱ َٓء�ب َّ ْ دب كا ُۡ َ� �َۡسَمعب كهب إِن تَۡدعب
 َُ ُۡ كاْ َما ٱ ِمعب َُ ۚ َوَ� ّبنَّبِئبَع مِۡثلب َخبِ�ٖ َولَۡك  ُۡ ُِ�ب ۡ ِِ ِ وَن � رب ُۡ  َوَ�ۡكَم ٱۡلقَِ�َٰم ِ َّۡ�فب  ﴾ ١ َجاببكاْ لَ�ب

 .]14-13[فاطر: 
خرمائي نيستند. اگر بخوانيد شان ي  هخوانيد غير خدا مالك پوست حص و آن كسانيكه مي«

مت به شرك شما انكار و كفر شنوند و اگر بشنوند اجابت شما نكنند و روز قيا دعاي شما را نمي

 .»دهند تو را مانند خدا خبيري ورزند و خبر نمي
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عباد «و »الذين«غير خدا، و كلمات ي  هدر اين آيات مشرك و كافر خوانده خوانند

موصوله كالً اطالق بر بندگان و عقالء  »من«و  »هم«و ضمير جمع مذكر  .»أمثالكم

باشد،  وئيم: مقصود از مدعوين بت ميشود، و ممكن نيست حمل بر بت كنيم، و بگ مي
و يا امامي گفته باشد: در حوائج خود ما را  صپس ما مدركي نداريم كه رسول خدا 

 اند: غير خدا را نخوانيد، خدا فرموده: بخوانيد، بلكه فرموده

ۡلَ�َٰع َ�ِٰهدٗ ﴿ َُ ۡر
َ
آ أ َّ ٗ إِ ِ ِّ بَ ِ َوَداِ�ًيا  ٤� � َوََِذّرٗ ا َومب ّّ  .]46-45زاب: [األح ﴾إَِ� ٱ

 .»كننده بسوى خدا دعوتو دهنده و انذاركننده!  ما تو را گواه فرستاديم و بشارت«
 فرموده: 80آل عمران آيه ي  هو در سور

َِِٰكَ  َوٱ�ّبِّ�ِ ﴿ َٓ ْ ٱلَۡم وا ُِّذذب ن َ�
َ
ُۡ أ ۡب َر ُب

ۡ
ُُب  َۧوَ� َّأ َ

َ
ۡفرِ َ�ۡعَد إِۡذ أ ُ ِٱۡل�ب رب�ب ُب

ۡ
َّأ
َ
ۗ ي ۡرَ�ابًا

َ
َن أ

كَن ّمۡسلِ   .]80عمران:  [آل ﴾٨مب
كند شما  كند شما را كه مالئكه و پيغمبر آن را ارباب بگيريد براي خود، آيا امر مي و امر نمي«

 .»را به كفر بعد از آنكه مسلمانيد
 پس به امام ارباب از باب گفتن غلط است.

 ادله و شبهات مشركين

گويند: چگونه ما پدر خود  د مياينان براي آنكه خواندن و دعاي غير خدا را تجويز كنن
گوئيم:  گوئيم: پنير بده، به ثروتمندان مي زنيم كفش و كاله بده به بقال مي را صدا مي

حاجت ما را برآور، و اگر ثروتمندي حاجات مردم را برآورد قاضي حاجات كسان شده و 
ك نيست. كار خوبي كرده، پس چه اشكالي دارد، خواندن امام نيز مانند خواندن آنان شر

جواب اين است كه خواندن پدر و بقال و ثروتمند از كارهاي عرفي و روزمره و خطابات 
خواهد، ولي دعاهاي شرعيه خواندن مدعو غيبي است  متعارفي است، و دستور شرع نمي

و مانند خطابات عرفي نيست، و بايد به دستور شرع باشد. در خطاب عرفي مخاطب 
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گوئي: پدر كاله بده، و اگر بقالي  درت مرده باشد باز ميحاضر و مرئي است، آيا اگر پ
 صگوئي: پنير بده؟ البته خير، اما دعاي شرعي عبادتست، و رسول خدا مرده باشد باز مي

دعا افضل عبادت است بعد از «يعني:  »الدعاء أفضل العبادة بعد قراءة القرآن« فرموده:

. »دعا مغز و حقيقت عبادتست«. يعني: »ةالدعاء مخ العباد«. و نيز فرموده: »قرائت قرآن

شود غير خدا را  و چون دعا عبادت شد مخصوص خدا و منحصر باوست، پس نمي
خواند در دعاها، خدا در صد آيه فرموده: شرك به خدا نياوريد و غير خدا را نخوانيد و 

 عبادت غير او نكنيد.
و يا امير او برويم. جواب اين  گويند: ما اگر بسلطان كاري داريم بايد نزد وزير و يا مي

است كه چون سلطان نزد شما و همه جا نيست، و از حال رعيت خود خبر ندارد و 
رسي به او نيست، ناچار بايد نزد وزير او رفت، اما خدا چنين نيست، خدا همه جا  دست

خود است، و ي  ه(به سمع و بصر و علم خود) حاضر و از احوال بنده مطلع و نزديك بند
 توان تشبيه به سلطان كرد، حضرت رضا  ياج بوزير و امير ندارد، خدا را نمياحت

كسيكه خالق را به مخلوق تشبيه «يعني:  .»كمخلوق فهو مرشـمن شبه اخلالق بال«فرموده: 

 .»كند مشركست
كشيم، چگونه خدا را بخوانيم. جواب اين  گويند: ما روسياهيم و خجالت مي و يا مي

خوانيد خدا از روسياهي  كشيد و غير خدا را مي ير خدا خجالت نمياست كه چگونه از غ
و بدي شما مطلع است چه بخوانيد او را و چه نخوانيد، چه خجالت بكشي و چه نكشي. 
پس بهتر اين است كه همان خداي مطلع را بخوانيد و ديگران را از بدي خود مطلع 

شود، و الزم نيست نزد رسول و يا نكنيد، خدا راضي نيست غير او از گناهان بنده مطلع 
امام و يا مرشد و يا كشيش بروي و گناه خود را بازگوئي كني، خدا ستارالعيوبست و 
فرموده: خود مرا بخوانيد من از رگ گردن بشما نزديكترم، و از همه كس مهربانترم، هيچ 

كه خدا  رسول و امامي مانند او مهربان و رحيم نيست، و اين از جهالت و بدبختي است
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ُۡ ٱۡدعب ﴿بگويد:  َُِجۡب لَ�ب ُۡ
َ
مرا [به دعا] بخوانيد تا برايتان اجابت «. يعني: ]60[غافر:  ﴾كِ�ٓ أ

َ ِمن ََۡضلِهِۦٓ  َٔ َوۡ� ﴿و يا بگويد:  .»كنم ّّ ْ ٱ و از فضل (و رحمت و «. يعني: ]32[النساء:  ﴾لبكا

ي  هو بگويد: خير، من بايد بند . و بنده اعتنا نكند»بركت) خدا، براى رفع تنگناها طلب كنيد!
 تو را بخوانم.
برق شود تا بتواند ي  هگويند: بايد المپ متصل بسيم، و سيم متصل بكارخان و يا مي

چنين ما بايد دامن امام را بگيريم، و او دامن خدا را بگيرد.  برق و روشني بگيرد، و هم
برق دور است ي  هيچاره، كارخاناند! اي ب فهمند يا خود را به نفهمي زده واقعاً اينان يا نمي

ي  هشود فصل و وصل كرد، كارخان خواهد، خدا كه دور نيست و به خدا كه نمي و سيم مي
برق محدود و مضطر است، و خدا چنين نيست، و اين تشبيه شما كفر و شركست، امام 

 حاضر نيست، و دامن او كجا است.
آن است كه خدا نفرموده: گويند: پيغمبر و امام مقرب نزد خدايند. جواب  و يا مي

مقربين را بخوانيد، بلكه فرموده: خود مرا بخوانيد، غير از من كسي نزد شما و همه جا 
 خبرند. نيست، چه مقرب باشد و چه نباشد، اينان گويا از اسالم و قرآن بكلي بي

 گويند: مگر شما وسيله را قبول نداريد؟ جواب گوئيم: ما وسيله را قبول داريم، و يا مي
البالغه فرموده ايمان به  نهج 109آن وسيله نزد خدا چنانچه خود اميرالمؤمنين در خطبه 

اهلی «فرموده:   صو رسول خدا »متوسلون اإليامن باهللاـأفضل ما يتوسل به ال«خدا است، 

. و اما اگر »من بسوي تو ايمان استي  هخدايا وسيل«. يعني: »كاإليامن ب كوسيلتی إلي

ي  هارشاد و رساندن وحي الهي و وسيلي  هگوئيد، ايشان وسيل م را ميپيغمبر و امام اسال
د«در دعا. بايد دانست كه دعاي توسل و يا دعاي ي  ههدايتند، نه وسيل يا علی «و  »يا حممّ

مدركي كه ندارد، بلكه كفر و شركست، پس دعاي ندبه كه امام زمان را بخوان  »أكفيانی

يد و موافق كفر و شركست. حال اگر كسي و فرياد كن، طبق مدارك قرآن برخالف توح
فهميد و لج كرد و باز سر بسجده گذاشت، و پاي خود را بلند كرد و گفت: اي امام، من 
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سگ توأم عوعو، و ياگفت: مهدي جون مهدي جون، و اينطور توهين به امام نمود، بايد 
 او را بيدار و از خواب جهالت هوشيار كرد.

 گويم يمن آنچه شرط بالغست با تو م
 

 تو خواه از سخنم پند گير و خواه مالل 
 

ردم فرو رفته به جهالت و خرافات مأيوسيم، زيرا طرفداران خرافات كه بر سر ما از م
خر خود سوارند حاضر به پياده شدن نيستند، حال اگر سخن ما را قبول ندارند مدرك 

هو و جنجال پرداختند دليل بر پذيريم، ولي اگر بفحش و افترا و  بياورند ما عناد نداريم مي
 مدرك و جهالت و ناتواني است. تعصب و بي

 
 والسالم علی من اتبع اهلدی                                                                                  

 سيد علي احمد موسوي واعظ –مشهد 
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