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 ناشر  مقّدمه
 

ها، شعر، پیامای از مجموعه« ای بر تاریخ اسالمتخریب بقیع، ضربه»

مرجع عالیقدر حضرت آیت اهلل العظمی صافی های ها و نامهیادداشت

بقیع و حادثه مقدّس قبرستان باره گلپایگانی )مدظله الوارف( در

 باشد.السالم میجانسوز تخریب قبور ائمه بقیع علیهم

این  با توجه به اهمیت تاریخی دفتر تنظیم و نشر آثار معظّم له،

و گسترده بودن ابعاد تاریخی مذهبی تخریب این مکان مقدّس  زیارتگاه

را به مطالب معظّم له در این باره تصمیم گرفت که ، هاتوسط وهابی

، به امید آن که مورد رضایت جا گردآورده و منتشر سازدصورت یک

عظم حضرت بقیة اهلل ارواح العالمین له الفدا خداوند متعال و ولی اهلل األ

 قرار گیرد.

 دفتر تنظیم و نشر آثار معظم له

 ق 9341شوال المکرم 
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 سوگوار بقیع
 

 آید از کنار بقیعه مىـوش آن نسیم کـخ
 وشا هواى روان بخش و مُشکبار بقیعـخ
 برند سوى بهشتىـگان ز زمین مـرشتـف
 عـار بقیــبان غُــحوری ییهـالـراى غـب

 طلبىور تجلّى ز صدق مىـه طـر کــاگ
 عــار بقیــوحانى دیشن رــا به گلـیـب

 م دشمنان خداــغ و درد که از ظلــدری
 عـشمار بقیار بىـه آثــراب شد همــخ
 ن دارى و والیت آلــا که غیرت دیــای
 ار خون، عوض اشک در کنار بقیعـــبب
 ار امامـــهد چهــراب کرد ستم، مشـخ
 ز آن شرف به سما یافت خاکسار بقیعـک

 ام حسنــط نبى امــد سبـست مرقـنخ
 زاز و افتخار بقیعــور اعــزرگ محــب
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 بّادـوه عــرت سجاد، اســزار حضــم
 ن استوار بقیعـق، رکـم حـظـن اعـیـام
 رـز پیغمبـزیـاقر، عـرت بـضـزار حـم
 ر فزوده به اجالل و اشتهار بقیعـه بـــک

 مزار حضرت صادق رئیس مذهب و دین
 مل، نور کردگار بقیعـم و عـلـان عـهـج
 ولــار رسـبـگر از تـدم دیـور منهـبـق
 ار بقیعـباع رنجــزوده است بر اوضـــف

 س دونـاکـابیان نـه وهّـرقـم فـلــز ظ
 ه خزان گشته نوبهار بقیعــن کـا ببیـیـب

 ل یهود و صهیونیسمـیـمـان عـعودیـس
 ار بقیعــودند اعتبـمـک نـم، هتـلـز ظ

 ستران اـر، خراب و ویـور آل پیمبـبـق
 قیعـوار بــاند سوگانـگان همگـرشتــف

 ى ولىّ عصر بوَدـائب عظمـصـن مـدر ای
 سته خاطر و محزون و داغدار بقیعـکـش

 کند ظهور و جهان پر کند ز دانش و داد
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 شعار بقیعمـم ستـه خصـد به ریشـــزن
 ردانگى و همّت و عزمـد و مـایـام بـقی
 ر طرف کند این وضع ناگوار بقیعـه بـک
 ع دست استعمارـطـود قـرنه تا نشـگ و
 عه بود زار و دل فکار بقیعـیـان شـهـج
 اند رواسترامیان به حرم تا که حاکمــح
 مین همه باشند شرمسار بقیعـلـسـه مــک
 ر و آلــبـار بر پیمـحد و بسیىـالم بـس

 عـیـار بقــها نثــى انتـر و بـــدرود واف
 اى خداــران اولیــد ویــرقـاد مـــز ی

 است بى قرار بقیع« لطفى صافى»همیشه 
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 (1پیام مشاره )
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 9«فی بیوت اذن اهلل أن ترفع و یذکر فیها اسمه ...»قال اهلل تعالی: 

ی شریفه، در کتب معروف تفسیر، مثل الدر المنثور در تفسیر این آیه

و آله سؤال  یهسیوطی روایت است که از حضرت رسول صلی اهلل عل

 شد که بیوت جلیله مذکوره در این آیه، بیوت چه کسانی است؟

 فرمودند: بیوت االنبیاء.

ابوبکر با اشاره به خانه حضرت علی و فاطمه علیهما السالم پرسید: 

 ها است؟این خانه از آن خانه

 فضلها.أپیغمبر اکرم صلی اهلل علیه وآله فرمودند: نعم، من 

ای شاهد مشرفه و آثار اسالمی حرمین شریفین، واقعهی تخریب مواقعه

است که خسارت و زیان آن بر اسالم و تاریخ شریف این دین حنیف 

                                                           
هایی قرار دارد که خداوند اذن فرموده دیوارهای آن را باال برند )این چراغ پرفروغ( در خانه. 9

شود، و هایی که نام خدا در آنها برده می)تا از دستبرد شیاطین و هوسبازان در امان باشد(؛ خانه

 .43آیه  گویند.../سوره نور،صبح و شام در آنها تسبیح او می
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از حمله مغول و قتل عام بالد بزرگ مسلمانان به مراتب بیشتر و 

  ناپذیرتر است.جبران

هدف شوم دشمنان در این اهانت بزرگ و در این سیاست، از بین بردن 

ای تاریخ اسالم و اسناد و آثار خارجی و عینی تاریخ بود؛ هپشتوانه

آثار و ابنیه و مقامات و مشاهدی که تا دنیا برقرار است باید محفوظ 

بماند و در پاسداری از حریم و حرمت آنها، کمال اهتمام مبذول شود، 

 متأسفانه این مشاهد مقدسه را منهدم نمودند.

ها را نداشت؛ این آثار و بناهای وانههیچ کدام از ادیان، افتخار این پشت

مجاد مقدس حصار محکم و استواری بود که در حقیقت حافظ سوابق ا

 و جریان عصر اول اسالم بود. 

صلی اهلل علیه و آله و اهل بیت آن حضرت و شخصیت پیغمبر اکرم

هویت این دعوت و روزهای بزرگ آن تاریخ، همه از این مشاهد، 

 ظاهر بود. 

تواند جایگزین این آثار باشد. هر ملت دیگری خ مکتوبی نمیهیچ تاری

اگر در حدّ یکی از این آثار و کمتر و کمتر هم داشت، حفاظت آن را 

داد. تخریب این مشاهد و به سرلوحه سیاست خود قرار می
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های سپردن حتی قبة الخضراء، یکی از مقاصد مهمّ سیاستفراموشی

 ستیزی دشمنان بود.اسالم

ی استعمار و به دست گروهی ی پر خسارتی بود که به توطئهشهچه نق

                        جاهل اجرا شد؛

 نا هلل و انا الیه راجعونإ

ی دلخراش را همه ساله مسلمانان روز عزا و مصیبت باید این واقعه

اعالم کنند و آن را محکوم نمایند. باید تا وقت نگذشته، این آثار 

خصوصاً مشاهد و مقاماتی، مثل محلّ والدت نبی اکرم نوسازی شود، م

مقام و همسر فداکار در مکه مکرمه و مدفن جدّ بزرگوار و عموی عالی

 آن حضرت و محله بنی هاشم بازسازی شود.

و در مدینه منوره، أحد، مشهد حضرت حمزه و سایر شهدا و بقیع 

ن؛ حضرت مظلوم باید احیاء شود؛ مخصوصاً مقام و حرم ائمه طاهری

امام حسن مجتبی و امام زین العابدین و امام محمد باقر و امام 

نظیر عالم اسالمیت و بشریت السالم؛ این مفاخر بیصادق علیهمجعفر

های تجدید شود. خانه امام جعفر صادق علیه السالم که از همان خانه

 آیه قرآن مجید است به حال اول باز گردد.
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ادماندن این اسناد تاریخ و این اهانتی را که خصوصاً شیعیان برای به ی

در حرمین شریفین به اهل بیت پیغمبر اکرم صلی اهلل علیه و آله شده و 

السالم و روز هنوز هم ادامه دارد، این روز را روز حزن اهل بیت علیهم

مصیبت و حمله و هجوم به تاریخ اسالم دانسته و با اجتماعات با 

اری و عرض تسلیت به ساحت مقدس شکوه و اقامه مجالس عزاد

حضرت بقیة اهلل االعظم ارواح العالمین له الفداء، این جنایتی را که علیه 

اسالم و قرآن و شخص پیغمبر اکرم و اهل بیت آن حضرت بوده، 

شدنی نیست و محکوم کنند و فراموش ننمایند که این جنایت، فراموش

 این روز را، روز بقیع اعالم کنند.

 2«لیطفئوا نور اهلل بأفواههم و اهلل متمّ نوره ولو کره الکافرونیریدون »

 

 اهللوالسالم علیکم و رحمة

 9342شوال المکرم  5

 اهلل صافیلطف

 

                                                           

کند خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش سازند؛ ولی خدا نور خود را کامل میآنان می. 2

 .8هر چند کافران خوش نداشته باشند!/سوره صف،آیه 
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 (2پیام مشاره )
 

 بسم اهلل الرّحمن الرّحیم

 

 4«وَ ذَکِّرهُم بِأیّام اهللِ»قال اهلل تعالی: 

های که حافظ آثار بخشای از بقاع مدینه طیّبه است بقیع، عنوان بقعه

مهمّی از تاریخ صدر اسالم است و در طول چهارده قرن و اندی که از 

، همواره یادآور روزهای بزرگی است که هر کدام در گذردهجرت می

معرّفی اسالم و رسالت الهی حضرت رسول اکرم صلّی اهلل علیه و آله از 

ها، ظت از آناسناد مهمّ تاریخ است. پاسداری از این آثار و حفا

 پاسداری از مبانی دعوت به توحید و قرآن کریم است.

این آثار و سایر آثار تاریخی که در حرمین شریفین قرار دارد، همواره 

بین مسلمانان، با عظمت و قداست و مورد احترام بوده و هست و مردم، 

بیت پیغمبر و پیغمبر، مجاهدات پیغمبر، غزوات پیغمبر، اهل سیره

دیدند و از اعتبار ها میپیغمبر صلّی اهلل علیه و آله را در آناصحاب 

 مانندی برخوردار است.باال و بی

                                                           

 .5سوره ابراهیم، آیه «/ روزهای خدا را به آنان یاد آور.» .4
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پرور است. وجود پیامبر اسالم افزا و ایماناین دو حرم، بینش هر نقطه

و حواشی و اطراف وجود آن حضرت، خاندان بزرگوارش، عبدالمطّلب 

بنت اسد همسر محترم جدّ آن حضرت، ابوطالب عموی ایشان، فاطمه 

ابوطالب ـ که به منزله مادر برای ایشان بود ـ همسرانش در مدینه و 

قدر و حمزه اش خدیجه، سبط اکبرشان و نوادگان عالیهمسر یگانه

عموی بزرگوار دیگرشان، بخش بسیار مهمّی از تاریخ اسالم است. 

 اُحد و بدر و مقامات و مساجدی، مانند مولد آن چنین غزوههم

حضرت، کوه تاریخی حرا و غار شریف آن ـ مرکز بعثت آن بزرگوار به 

هانی ـ جایگاه شروع معراج  سوی خلق و آغاز دعوت ـ و نیز خانه امّ

ها مکان مقدّس دیگر، همه تاریخ این دین حنیف را معرّفی ـ و ده

معظّمه و مسجد النّبی، نیز به  کند و حرمین شریفین عالوه بر کعبهمی

 ترین هویّت است.ر این اماکن تاریخی و محترم، دارای عالیاعتبا

امّا افسوس که بیشتر این مشاهد و مقامات را تخریب نمودند. 

بردن این اسناد از بین خسـارات بزرگی به تاریخ اسـالم به واسطه

های تاریخی دین مبین پذیر نیست و پشتوانهتاریخی وارد شد که جبران

 را ویران نمود.
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ها و مردم به حفظ سوابق فرهنگی و مواریث نیای کنونی که دولتدر د

افتخارآمیز خود اهتمام دارند، این مواریث عزیز منهدم گردید و یا نام 

ها را عوض نمودند. هیچ امّت و هیچ فرد آگاهی، تاریخِ خود را آن

 سازد.گونه ضایع نمیاین

ابراهیم، معزّز و را به وجود آیات بیّنات و مقام « بیت»قرآن مجید، 

به این نسبت مورد « السّالممقام ابراهیم علیه »مکرّم معرّفی نموده و 

 احترام است.

ها منسوب به خاتم هایی دارد که بسیاری از آنحرمین شریفین، بقعه

 االنبیاء، حضرت محمّد صلّی اهلل علیه و آله و سلّم است. 

مه مضاف به محمّد ای که هسزاوار است که مقامات جلیله و کریمه

صلّی اهلل علیه وآله وسلّم  است، به مرور اعصار باقی بماند و مقامات 

محمّد صلّی اهلل علیه و آله و سلّم در مکه و در مدینه همچون مقام 

 السّالم باید معروف و مشهور باشد.ابراهیم علیه 

آن مقام آور بزرگ توحید به السّالم، پیامگونه که نام ابراهیم علیه همان

جاودانگی دارد؛ نام محمّد صلّی اهلل علیه و آله و سلّم و رسالت او به 

توحید و مقامات او در حرمین شریفین باید جاودان بماند و خواهد 

 ماند. 
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السّالم و جلوگیری از عبادت طور که تخریب مقام ابراهیم علیه همان

از تعظیم و  گرایی جایز نیست؛ منعخدا و نماز در آن به عنوان شرک

ی مقام ابراهیمی است ـ به تکریم مقامات محمّدی ـ که هر کدام جلوه

 این عناوین جایز نیست.

های مقدّس مکّه و مدینه اگر چه به نام دیگران هم باشد، همه نام مکان

 و جایگاه پیامبر اسالم و شعاع نام آن حضرت است. 

یده به توحید و همه مکمّل دعوت به توحید و تاریخ دین توحید و عق

السّالم، به این پیام توحید و اعزاز کلمه توحید است. اگر ابراهیم علیه 

این  شود؛ محمّد صلّی اهلل علیه و آله و سلم به همهمقام واحد یاد می

 شود، که همه جاودانگی دارد.مقامات متعدّد یاد می

که این همه مسلمانان باید مقامات اسالم را گرامی بدارند و نگذارند 

 پشتوانه بزرگ تاریخی فراموش و مهجور و متروک گردد.

های این گروه از بقیع گریروز هشتم شوّال، روزی است که ویران

البیت علیهم السّالم را تخریب  شروع شد و مراقد مطهّر و نورانی اهل

 نمودند و به هویّت اسالم عزیز تاختند.

شیعه و سنّی و مذاهب مختلف، مسلمانان، اعمّ از  لذا الزم است که همه

این روز را جهانی و جنایات آنان را محکوم نمایند و همه با هم تجدید 
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بنای این مشاهد عزیز و احیای سوابق درخشان اسالم را مطالبه نمایند 

 و الحول وَ ال قوّهَ إال باهلل العلیِّ العظیم

 هـ.ق 9344سوم شوّال المکرّم 
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 (بقيعسفرنامه )زیارت 
 

یع یکى از دو قبرستان معروفى است که در صدر اسالم و عصر بق

اند و تاکنون هم دفن رسالت مسلمین، اموات خود را در آنها دفن نموده

اموات در آنها به مناسبت شأن و فضیلتى که همه مسلمانان براى این 

هاى تاریخى آنها ادامه دارد قبرستان دیگر دو گورستان قائلند و جنبه

 .ان معروف مکه مکرمه )حجون( استهمان قبرست

اهلل علیه وآله وسلم به قبرستان بقیع پیش از هجرت پیغمبر اکرم صلى

ها اولین نفرى که از مدینه منوره، قبرستان نبود و بر حسب بعض نقل

انصار در این مقبره مدفون گردید اسعدبن زراره بود سپس از مهاجرین 

و از صحابه عالیقدر بودند و به بن مظعون بود که هر داولین کس عثمان

اهلل علیه وآله وسلم این زمین براى قبرستان آماده امر پیغمبر صلى

اهلل علیه وآله گردید و پس از رحلت ابراهیم فرزند عزیز پیغمبر صلى

بن مظعون وسلم که به امر آن حضرت او را نیز در بقیع در جنب عثمان

ه دفن اموات مسلمین در دفن کردند این قبرستان رسمیت یافت و ب

 آنجا اختصاص پیدا کرد.

این قبرستان در سمت شرقى مدینه واقع است و طول آن بر حسب 



18 

متر است و ظاهراً این طول و  911متر و عرض آن  951تعیین بعضى 

شود و الّا عرض و طول آن بقیع نامیده مى اى است که فعالًعرض قطعه

به نام )حش کوکب( موسوم بوده کمتر بوده است و مکان قبر عثمان که 

است خارج از بقیع قرار داشته است که چون مسلمانان مانع از دفن او 

در مقبره مسلمین شدند و حتى ابتداء انقالبیون از دفن او هم مانع 

شدند چند تن از بنى امیه او را روى درى گذاردند و چون در )حش مى

اک بر آن ریخته جسدش اى کندند و خکوکب( که مقبره یهود بود حفره

 را مخفى کردند این مکان را بنى امیه بعدها ضمیمه بقیع نمودند.

بارى این قبرستان از چهارده قرن پیش تا امروز همواره زیارتگاه 

هاى بزرگ مسلمین و مرکز بیدارى و تذکار خاطرات رجال و شخصیت

 اسالم و رویدادهاى زشت و زیبا بوده است.

روضه مقدسه نبویه یکى از منابع تاریخ اسالم  و این قبرستان پس از

هاى تاریخى اسالمى را اثبات و تأیید است که وجود شخصیت

 نماید.مى

باشند. از در حدود ده هزار نفر از صحابه در این قبرستان مدفون مى

معاریف و مشاهیرى که در این قبرستان مدفون هستند و از بانوان 

هاالسالم را باید نام برد و نفر دوم نخست به احتمال حضرت زهرا علی
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 اسد ام الوصى و ام االئمه است که نسبت به تبنبه طور مسلم نیز فاطمه

اهلل علیه وآله وسلم به مناسبت پرستارى و کفالتى که از آن پیغمبر صلى

اهلل حضرت داشت مقام مادرى دارد و بر حسب احادیث پیغمبر صلى

خواند و فرمود بعد از ابوطالب کسى علیه وآله وسلم او را مادر مى

تر از او نبود و در مقام تجهیز و تشییع و تکفین نسبت به من نیکى کننده

هایى فرمود که مورد تعجب و جلب توجه گردید از و دفن او عنایت

اهلل علیه وآله وسلم پیراهن خود را براى کفن او جمله اینکه پیغمبر صلى

و از جمله قبور محترمه قبر ام البنین  مرحمت کرد و در قبر او خوابید

مادر حضرت عباس ابى الفضل شهید در کربال است، و قبور زوجات 

النبى نیز به غیر از حضرت خدیجه علیهاالسالم که در مکه مکرمه و 

باشد و همچنین قبور باشند، در بقیع مىمیمونه که در سرف مدفون مى

لم و صفیه عمه بزرگوار آن اهلل علیه وآله وسدیگر بنات پیغمبر صلى

حضرت و جمعى از بانوان معظمه اهل بیت از بنات بال واسطه یا مع 

السالم نیز در بقیع است و اما از مردان نیز الواسطه ائمه علیهم

هاى بسیار در این قبرستان مدفونند که عزیزترین و بزرگترین شخصیت

م سید السالآنها نخست سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبى علیه

بهشت و دیگر حضرت امام زین العابدین على بن الحسین  جوانان اهل
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علیهماالسالم و حضرت امام محمدباقر و حضرت امام جعفر صادق 

باشند )امام دوم و چهارم و پنجم و ششم( که تواریخ علیهماالسالم مى

زندگى مشحون از افتخارات و فضایل و بزرگوارى آنها مستقلًا و در 

ا تاریخ معتبر نوشته شده است و دیگر قبر جناب عباس ضمن صده

اهلل علیه وآله وسلم و عقیل عموزاده آن حضرت و عموى پیغمبر صلى

عبداهلل جعفر و از جمله چنانکه قبال گفته شد قبر مطهر جناب ابراهیم 

اهلل علیه وآله وسلم است که فرزند عزیز و عالیمقام رسول خدا صلى

 شود.رت مىبالخصوص در بقیع زیا

 وضع کنونى قبرستان بقیع

وضع قبرستان بقیع در حال حاضر بسیار موهن است و اهانتى که به 

هایى که در این گورستان مدفونند شده، فوق العاده رجال و شخصیت

تأسف آور و رقت انگیز است تقربیاً جز اقلیت غیر قابل توجهى که به 

گلیس و فعال آمریکا اسم وهابى نامیده شده و در سایه حمایت ان

عرض وجود نموده و موجودیت دارند و گروهى از مردم غافل از 

ها و دخالت سیاست در امور که فریب تبلیغات عوام حقایق جریان

اند اکثریت مسلمانان از این استخفاف و اهانت فریبانه آنها را خورده

 سخت ناراحت و آزرده خاطرند.
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ادبى و همه بى رگان خود ایندر هیچ کجاى دنیا نسبت به قبور بز

دارند و در هر کجا دفن اموات مرسوم است قبور احترامى روا نمىبى

 اموات و مقبره آنها نیز محترم است.

اى بود که نقشه تخریب آثار و ابنیه اسالمى نقشه بسیار عمیق و خائنانه

بیگانگان براى محو مستندات و شواهد عینى و اثرى تاریخ اسالم 

دند و در موقعى که براى تسلط بر کشورهاى اسالمى دست کشیده بو

به تفرقه و فرقه سازى بودند مثال على محمد شیرازى و حسینعلى 

نورى را در ایران به ادعاى بابیت و مهدویت و نبوت و بلکه الوهیت 

برانگیختند و در هند غالم احمد قادیانى به اصطالح فرقه مزدور 

فرقه وهابى را وسیله دست ساختند و احمدیه را و در عربستان نیز 

محمدبن عبدالوهاب را به مزدورى گرفتند و مهمترین مقصد آنها عالوه 

بر غارت معادن بزرگ نفت، از میان بردن آثار اسالمى بود که حتى 

 اهلل علیه وآله وسلم را نیز فرا گرفت.روضه مقدسه پیغمبر صلى

 تاریخ اقوام و جماعات

معاصر و قریب به آن عمده منابع تاریخ و مصدر شاید تا قبل از قرن 

هایى بود که بر اساس نقلیات مسند و غیر مسند و ها و نوشتهآن کتاب

هاى متعدد تدوین شده بود و شناخت مطالعات گسترده آنها در کتاب
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مطالب معتبر آنها از غیر معتبر هم کار همه کس نیست و اهل فن و 

توانند در مواردى که ربوط به آن مىافراد بصیر به تاریخ و مسائل م

 اختالف نقل باشد با تحقیق و بررسى اظهار نظر نمایند.

هایى که علماى باستان شناس از مدتى قبل آغاز ها و فحصبا کاوش

کرده و روز به روز بر تکامل آن افزوده، منبع مهم دیگرى نیز بر منابع 

ته هم این منبع تاریخى و شناخت ملل افزوده شد که اگر چه در گذش

مورد توجه بود عمق وسعت فعلى را نداشت و در عصر ما یکى از 

منابع مهم تاریخ و شناخت احوال اقوام و ملل آثارى است که از آنها 

شود. بناها، معابد، قبرها، باقى مانده و حتى با حفریات کشف مى

ها، زیورها و آثار هنرى و چیزهاى دیگر امروز از ها، ظرفسکه

 ترین معرف تمدن و اوضاع و احوال اجتماعى ملل است.بزرگ

ها یک فائده مهمى که دارد همین است که تدرج تمدن تأسیس موزه

ها و قدمت آن و میزان ترقى علمى و فرهنگى و پیشرفت آنها را ملت

سازد حتى اگر ملتى باشد که اینگونه آثار در صنعت و هنر آشکار مى

باشد اگر دانشمندان تاریخ او را در کل مصدق قدمت تاریخ و تمدن او ن

موارد مورد تشکیک و بلکه انکار قرار ندهند در همه ابعاد هم آن را 

 نمایند.تصدیق نمى
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ها و خوشبختانه تاریخ اسالم از جنبه تاریخى کتابى بر اساس نقل

روایات بسیار مورد اعتبار و اعتماد است و از همان صدر اسالم تاریخ 

هاى مختلف شروع و حوادث و یث و روایت جریاننویسى و نقل حد

هاى طوالنى که موجب فراموش وقایع ثبت و ضبط گردیده و فترت

وقایعى که  شدن تاریخ شود در تاریخ اسالم پیش نیامده و همچنین

هاى تاریخى و ایجاد فاصله گردد اتفاق نیفتاده و موجب محو کتاب

علوم است و استنتاج و سیر تاریخ اسالم از تمام ابعاد مشخص و م

استنباط تاریخى بر اساس مطالعات روى تواریخ و احادیث کامال باور 

بخش و اطمینان آور است و به طور مسلم آن بخش از تاریخ ما که 

شود با بخشى که به سیزده و چهارده مثال به یک قرن پیش مربوط مى

ه گاهى قرن پیش ارتباط دارد در اتقان و استحکام تفاوت ندارد بلک

تر است بخش دوم از اول بیشتر مورد اعتماد است و مستندات آن قوى

توانند به وسیله همین و خالصه اشخاص متخصص و دانشمند مى

تواریخ به اوضاع و احوال اجتماعى مردم در این چهارده قرن و حقایق 

و وقایع مهمى که در سرنوشت این امت تأثیر داشته است واقف شوند، 

اگر بنا باشد امروز هم براى قرن حاضر تاریخى بنویسیم  و در حقیقت

 کند.از حدود همان تاریخ نویسى مورخین اسالمى تجاوز نمى
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از جنبه مؤیدات و شواهد خارجى و عینى و آثار باقیمانده از حوادث 

هاى بسیار محکم است و نیز تاریخ اسالم غنى و کامل و داراى پشتوانه

دیر باور باشد و یا نخواهد از روى از این جهت هم هر چه شخص 

غرض بعض حقایق را انکار کند یا شبهه و شک در آن ایجاد نماید. در 

هایى از آن که با معرفى اصل رسالت و تاریخ اسالم بالخصوص بخش

اهلل علیه وآله وسلم واقعه ظهور و انقالب اسالم و سیره پیغمبر اکرم صلى

اظهار شک و تردیدها قابل قبول  نهو امور مهم دیگر ارتباط دارد اینگو

 و مورد اعتنا نیست.

براى اینکه تفاوت یک واقعه که در تاریخ ثبت و واجد مؤیدات و 

اى که فاقد آن باشد بدانیم به مثال زیر باشد با واقعهشواهد خارجى مى

 توجه فرمائید.

 گوید: در چند هزار سال قبل یک نفر بوده به نامگاه تاریخ براى ما مى

فالن و در فالن منطقه حکومت داشته و فالن قصر را ساخته و پدرش 

فالن کس بوده که قبرش در فالن محل است و جدش فالن فاتح بوده 

که فالن معبد را ساخته، و فرزندانش به ترتیب فالن و فالن حکومت 

یافتند و با فالن کشور جنگ کرده و فالن شهر را خراب کردند و فالن 

 ودند، و قوانین و نظامات نسبتاً متعادلى را برقرار نمودند.شهر را بنا نم
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ها نباشد منطقه حکومت فعال اگر در خارج هیچ اثرى از این سرگذشت

ناشناخته باشد و نه از بنائى و معبدى و شهرى که ساخته یا خراب 

هاى تر باشد یعنى به دوراناند اثرى باشد این تاریخ هرچه کهنهکرده

از چند هزار سال نسبت داده شود شک و تردید در  دورتر و دورتر

 شود و صحت آن از حد یک احتمال تجاوزتر مىصحت آن قوى

نماید البته هر چه فاصله زمانى ما با آن کمتر شود قوت احتمال و نمى

حتى حصول یقین نسبت به آن امکان پذیر است و نقل مورخین مورد 

 شود.اعتماد، به طور عادى موجب باور آن مى

اما همین تاریخ در همان صورتش که فاصله آن با ما از چند هزار سال 

هم بیشتر باشد اگر مقرون به شواهد خارجى باشد منطقه حکومتى 

دهد امروز مشخص باشد و بنا و شخصى که تاریخ از وجود او خبر مى

معبد یا شهرى که ساخته است موجود باشد آثار شهرى که ویران نموده 

ها و آثار هنرى مربوط به آن زمان به دست بیاید در د سکهبر جا باش

اى که بخواهد شود. بنابراین هر ملت و جامعهحدودى قابل اعتماد مى

در دنیا پایدار و با ریشه بماند و گذشت زمان تاریخ او را ضعیف و 

کهنه نسازد باید اینگونه شواهد تاریخى را نیز حفظ نماید و از انهدام 

 ى نماید.آنها جلوگیر
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که گفتیم اگر چه تاریخ اسالم و مسلمین معتبرترین تاریخ تمام  و چنان

ادیان و جوامع بشرى است و بلکه به شهادت بعض مورخین یگانه 

دینى که تاریخ معتبر و مورد اعتماد دارد اسالم است از ناحیه این 

هاى شواهد تاریخى و مؤیدات که مخصوصاً براى دراز مدت و آینده

دور حفظ آنها مفید است بسیار غنى و سرشار از شواهد خارجى  بسیار

و عینى است یعنى همه نقاط مهم تاریخ اسالم و مسلمانان را مشاهد و 

مواقف و ابنیه و قبور و مساجد و اوضاع جغرافیائى ممالک و کشورها 

کند و در کشورهاى پهناور عالم اسالم همه جا آثار تمدن تأیید مى

خورد حتى در کشورهایى مثل ت آنها به چشم مىمسلمین و فتوحا

اسپانیا که پس از آن عصر طالئى اسالمى به آن سرنوشت اسفناک و 

ها و محاکم تفتیش کذائى و هاى مسیحىگرىها و وحشىرحمىبى

هاى دسته جمعى و جنایات دیگر دچار شد امروز آثار شکنجه و اعدام

دارند که اگر به یان عرضه مىاسالمى تمدن مسلمین را در آنجا به جهان

هایى مثل )اآلثار االندلسیة الباقیة( مراجعه فرمائید به عمق این کتاب

اى از بودجه کالن اسپانیا شوید و بخش عمدهمطالب تا حدى آگاه مى

از عوائدى که از راه توریستى و کسانى که از اطراف جهان براى 

 شود.نمایند تأمین مىىمشاهده آثار عصور اسالمى به این کشور سفر م
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مکه مکرمه و مدینه منوره از این جهت که گفته شد بیشتر از هر نقطه 

اهمیت و موقعیت دارد و آثار و ابنیه این دو شهر و نواحى آن همه از 

مصادر تاریخ ما و بلکه ادیان به اصطالح ابراهیمى است و اگر این دو 

زه بزرگ عالم اسالم و هاى روحانى و معنوى موشهر را عالوه بر جنبه

 ایم.وحى بدانیم گزاف نگفته

ها مشاهدى درپى وهابىهاى پىدر این دو شهر تا قبل از تخریب

اى از تاریخ پیامبر بزرگ اى و ناحیهموجود بوده که هر یک گوشه

هاى اى از تاریخ زندگى و تالشنمود و آثار ارزندهاسالم را بازگو مى

 و رسالت اسالم بود. آن حضرت در راه ابالغ وحى

مشاهدى که همه در سلسله اسناد تاریخى اسالم و سوابق حرمین 

وآله وسلم  اهلل علیهشریفین قرار دارد و معرف سلسله نسب پیغمبر صلى

 سازد.بوده و حتى از اوضاع دوران جاهلیت، ما را با خبر مى

که و و خالصه تمام مسجد مدینه و مسجد الحرام و تمام شهر مدینه و م

ها و ها و کوهها و راهها و چاهها و اماکن و مساجد و حتى چشمهبقعه

ها و قراء واقع در اطراف و نواحى این دو شهر همه از سر سرزمین

کند و مسلمانان گذشت اسالم و چگونگى ظهور و سیر آن حکایت مى

که به حفظ تاریخ و شرف و سوابق درخشان خود و احیاى آثار 
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دارند باید همگان در حفظ این آثار و بازسازى آنچه  اسالمى عالقه

ویران شده اقدام نمایند و حرمین را از دستبرد استعمار و تصرفات 

 ویرانگرانه آنها خارج نمایند.

اهلل علیه وآله وسلم حجره حضرت مسجد مدینه روضه پیغمبر صلى

د و زهرا علیهاالسالم باب على، بقیع و قبور و مشاهد آن، احد، و مشه

مسجد حمزه سید الشهداء، قبه جناب عبداهلل پدر واالمقام رسول خدا، 

السالم، قبه فاطمه و بیت الحزن در بقیع، مسجد امیرالمؤمنین على علیه

و در اماکن محتمل دیگر، بدر و خیبر و قبة الثنایا و باب على در 

و  اهلل علیه وآله وسلممسجد الحرام، و باب ام هانى و باب النبى صلى

زمزم و حجراالسود و حجر اسماعیل و مقام ابراهیم و منى و عرفات و 

اهلل علیه مشعر الحرام و غار حرا و غار ثور و محل والدت پیغمبر صلى

طالب و خانه امام جعفر صادق وآله وسلم در مکه و مشهد حضرت ابى

اجداد پیغمبر و مرقد حضرت آمنه و مشهد  هاىالسالم و قبهعلیه

م المؤمنین خدیجه و قبر حلیمه سعدیه و قبر فاطمه بنت اسد حضرت ا

اهلل علیه ها و مواقف حضرت رسول صلىو مسجد بیت الوحى و محل

وآله وسلم در هنگام صدور معجزات و اجابت دعوات یا اتفاقات و 

وقایع مهم مثل واقعه تاریخى غدیر و خالصه صدها مشاهد و مواقف 
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به صورت مسجد باقى مانده و بسیارى را  که بسیارى از آنها هم اکنون

همه و هر کدام صفحه و فصلى از تاریخ اسالم  3اندویران نموده

 باشند که محو آنها به منزله محو تاریخ اسالم است.مى

ها بهتر از کتب سیره مردم را با سیره ها و بناها و قبهاین آثار و نشانه

هاى سیره فقط به ازند. کتابساهلل علیه وآله وسلم آشنا مىپیغمبر صلى

رسد در حالى که این آثار را عموم مردم که از دور نظر اهل مطالعه مى

هاى ها و درسنمایند و از آن برکتآیند مشاهده مىو نزدیک مى

 گیرند.بزرگ مى

هایى که در عصر هاى اصلى کل اماکن و زمینبه نظر من حتى باید نام

ر است حفظ شود و بالخصوص رسالت و در لسان روایات مذکو

ها و سایر هاى متعلق به مسجد النبى و مسجد الحرام و درها و ستوننام

تاریخ اسالم است و  زیرا همه اینها محفظه ،متعلقات آن نباید تغییر کند

اند بزرگترین دشمنى و ها را مرتکب شدهکسانى که این ویرانگرى

 اند.خیانت را به تاریخ اسالم نموده

این اماکن عالوه بر آنکه از جنبه تعظیم شعائر شرعاً الزم است حفظ 

                                                           

هایى مثل وفاء الوفاء به توانید به کتاببراى شناسایى این اماکن که در حرمین واقع است مى .4

 اخبار دارالمصطفى صلى اهلل علیه و آله و مرآت الحرمین الشریفین رجوع فرمائید.
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به مالحظاتى که بیان شد نیز الزم است و تخریب این بقاع صرف نظر 

شود و به از هتک و توهین موجب تزلزل و سستى مبانى تاریخ مى

عقیده من تخریب این مشاهد و آنها را به این صورت در آوردن که نه 

شند و نه امتیازى و در معرض محو و فراموشى سنگ قبرى داشته با

قرار بگیرند از سوزاندن کتب تاریخ خسارتش براى یک امت و ملت 

 اگر بیشتر نباشد کمتر نیست.

 بیگانگان و دشمنان اسالم

ها، بدیهى است محو این شواهد عینى و در رابطه با این ویرانگرى

مزید قوت و  آثارى که مصدق تاریخ اسالم و پشتوانه آن و موجب

شود براى بیگانگان خصوص صهیونیسم و مسیحیت که اعتبار آن مى

براى تاریخ موسى و عیسى هیچ شاهد عینى معتبر که متصل به عصر 

 آن دو بزرگ باشد، ندارند بسیار ارزنده است.

ها را نداشته باشد و بلکه مایلند خواهند تاریخ اسالم این مزیتآنها مى

اشد و از سوى دیگر اگر مستقیماً به عنوان یک اصال اسالم نداشته ب

زدند: اوال در دنیا عمل سیاسى و تجاوز مستقیم به این کار دست مى

انسانیت مشهور  گرى و رعایت نکردن اصولبیش از پیش به وحشى

شدند، و ثانیاً با مقاومت منفى شدید و کوبنده مسلمانان روبرو مى
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ست براندازى خود را در لباس مذهب گردیدند لذا بهتر دیدند که سیامى

درآورند که در این صورت هم از استناد آن به سیاست استعمارى کمتر 

مردم آگاه شوند و هم در برابر آن آنگونه که با استعمار معارضه 

شود معارضه ننمایند و ضمناً آتش تفرقه و رو درروئى مسلمانان را مى

 با یکدیگر روشن نمایند.

وهابیت کم و بیش در سخنان افرادى مثل بر بهارى و و اگر چه مبادى 

پس از آن ابن تیمیه مطرح شده و از سوى علماى بزرگ اسالم و فرق 

 مختلف بطالن آن اثبات شده بود، اما کارشناسان استعمار که در بالد

توانند شرقى و کشورهاى اسالمى تمام نقاط ضعفى را که از آنها مى

ن مسلمین نفوذ نمایند، تحت بررسى و مطالعه بردارى نموده و در بیبهره

دقیق قرار داده و به افکار جنجال برانگیز و تفرقه انداز و آراى نادر 

 آگاهى دارند.

این بار در جزیرةالعرب همین مبادى و افکارى را که بعداً وهابیت 

نامیده شد وسیله قرار داده و از این مؤثرتر براى تخریب و تسلط بر 

اى پیدا نکردند که توحید را به اسم شرک بکوبند و همسلمانان حرب

شعائر اسالمى و ابنیه مذهبى و آثار تاریخى را به نام جلوگیرى از 

عبادت غیراهلل ویران نمایند و چنانکه گفتیم هدف اصلى آنها از این 
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اهلل علیه وآله وسلم و مسخ سیاست محو روضه مقدسه رسول خدا صلى

مین و جنگ و غارت و سلطه کلى بر منطقه شریعت و تکفیر عامه مسل

 بود.

ها را براى این کار برگزید و استعمار بر اساس این مقاصد وهابى

نخست شریف مکه را به وعده خالفت با خود در برانداختن حکومت 

عثمانى متحد کرد و سپس او را به قبرس تبعید نمود حکومتى کامال 

در عربستان تشکیل داد و دست نشانده و فرمان پذیر به نام سعودى 

دادند عربستان را مضحک این بود که با شعارهایى که از توحید سر مى

نامند اى از مملکت اهلل است بنام خود مىکه یکى از اراضى خدا و قطعه

و رژیم سلطنتى و والیتعهدى را که هرگز مورد امضاى اسالم نیست 

دعوت وهابیت را به برقرار کردند و مرور زمان ماهیت نظام سلطنتى و 

 جهانیان و مخصوصاً به دنیاى اسالم نشان داد و بر همه معلوم شد که

این مذهب سازان از پشت پرده مذهب سازى سیاست و ریاست 

کنند و اسراف و تبذیرى که سران وهابى و شاهزادگان آنها پردازى مى

در مراکز عیاشى و فسق و فجور دنیا با اموال ضعفاى مسلمین 

هاى عثمان و ایند در تاریخ کم سابقه است و خاطرات بخششنممى

 آورد.امیه و آل عثمان را به یاد مىعباس و بنىهاى بنىدرباى
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زدند و به قول خودشان با شرک مبارزه اینها که دم از توحید مى

کردند چنان راه استعباد را پیمودند که مردم عربستان بیشتر از یک مى

نّ )همانطور که از اهل مدینه براى یزید بیعت بنده زر خرید و عبدق

 گرفتند( اختیار و آزادى ندارند.

در مقایسه بت پرستى با این نظام حکومتى و بشر پرستى باید در نظر 

ها مغرور گرفت که بتها از این کرنش تواضع و مدح و ثنا و پرسش

ها ستگاهها با این دافتد، اما این طاغوتشوند و باد در بینیشان نمىنمى

ها و تشریفات و مراسم غیر اسالمى و تحقیر مسلمانان همه را و کاخ

استعباد کرده و چیزى که برایشان مطرح نیست مساوات و اخوت 

 اسالمى است.

ها بر آنها سلطه اگر روح توحید در مسلمانان مناطقى که این حکومت

و از مثل کردند ها را عمل نمىپرستىدارند حاکم بود هرگز این طاغوت

وَ لَقَدْ بَعَثْنا فی کُلِّ امّةٍ رَسُولًا انِ اعْبُدواهللَ وَ اجْتَنِبُوا »این آیه: 

 5«الطّاغُوتَ

گرفتند. بارى اکنون متجاوز ها الهام مىدر تعیین رابطه خود با حکومت

هاى صد ابى به صورت یکى از مهرهاز نیم قرن است که رژیم وهّ

                                                           

 .43. سوره نحل، آیه 5
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و بعد آمریکا پابرجا مانده و در هر درصد عامل استعمار انگلیس 

مسأله سیاسى اسالمى از قضیه فلسطین گرفته تا قضایاى دیگر اسالمى 

و بین المللى همواره یا علناً علیه مصالح مسلمین در کنار استعمار بوده 

یا به صورت خدعه و نیرنگ موضع گرفته و هرگز به طور جدى و 

 اصیل با مسلمانان نبوده است.

ائل مربوط به نفوذ کمونیسم در عالم اسالم تا حدى موضع فقط در مس

هایى که تر از دیگران بوده است و نسبت به حکومتمخالفتش مشخص

تر است زیرا تحت استعمار روسیه هستند موضعش به ظاهر اسالمى

هاى حاکم بر مردم مسلمان، سوسیالیست بوده و در بعضى از رژیم

گیرند و مللى دیگر از روسیه الهام مىمسائل خاورمیانه و مسائل بین ال

ترین هجوم حتى تجاوز روسیه را به افغانستان مظلوم که مورد وحشیانه

از سوى قشون روس شده نه تنها محکوم نکردند بلکه تأیید هم 

نمایند و کشور دیگرى در وسط عالم اسالم رسماً حکومت مى

افغانستان و  مارکسیستى تأسیس کرده و اگر بدتر از حکومت کمونیست

 اسرائیل صهیونیست نباشد بهتر نیست.

مع ذلک این موضع ضد شیعى و کمونیستى رژیم سعودى هر چند خشم 

هاى حکومتنماید و بهانگیزد که علیه آن تبلیغات مىروسیه را بر مى
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دیگر کشورهاى اسالمى در مبارزه با کمونیسم کمک مالى فراوان 

بهتر از عدم و مجازش نیز قابل کند، این موضع هر چند وجودش مى

توجه است، ولى برخاسته از اسالم نیست، بلکه موضع همکارى با 

سیاست آمریکا و جلوگیرى از نفوذ سیاست روسیه در قبال آمریکا 

است و فرق است بین اینکه کسى سیاست ضد روسى داشته باشد چون 

 روسیه کمونیست و ضد خدا و ضد اسالم است که طبعاً چنین کسى

سیاست ضد امپریالیزم و ضد استعمار آمریکائى و غربى نیز خواهد 

داشت و بین آن کسى که مثل شاه سیاست ضد مارکسیسم داشته باشد 

چون روسیه مارکسیست با آمریکا و دیگر متحدانش مخالف است و بر 

سر تقسیم دنیا با آنها رقابت و دعوا دارد، این سیاست اسالمى نیست، 

طور است که به عکس نیز همینکائى است. چنانبلکه سیاست آمری

بسیارى هستند که سیاست ضد آمریکائى دارند نه به آن جهت که 

همه مصائب را براى مسلمین فراهم کرده آمریکا ضد اسالم است و این

است بلکه براى اینکه روسیه ضد آمریکا است آنها هم با آمریکا 

ین ضدیت را عنوان ضدیت دارند اگر چه در زیر پوشش اسالمى ا

 کنند.مى

ها در عین حالى که به ظاهر در هاى وابسته به روسلذا بعض رژیم
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آید از مظالم آمریکا قضیه فلسطین تا آنجایى که روسیه پیش مى

هاى دیگر عرب را در حل کنند و هرگونه اقدام حکومتشکایت مى

نیست رد این مسأله که طبعاً حل آمریکائى است و موافق منافع روسیه 

نمایند و نمایند، در قضیه افغانستان صریحاً از روسیه جانبدارى مىمى

هاى شیمیایى و ها و استعمال سالحبر این همه جنایات و قتل عام

نوامیس و ویرانگرى شهرها و روستاهاى مسلمان نشین و آواره  هتک

 شان و توهین به قرآنشدن سه چهار میلیون مسلمان از خانه و کاشانه

ترین منطقه اسالم صحه مجید و مساجد و تغییر شخصیت کهنسال

هاى مارکسیستى، به راست یا دروغ جبهه تشکیل گذارد، و با رژیممى

ترین ها نظیر اتیوپى دوستانهدهند و با کشورهاى دست نشانده روسمى

 ها در خط اسالم نیستند.روابط را دارند این رژیم

رفت با برنامه اسالمى ر که مىلذا شخصیتى مثل آقاى موسى صد

فلسطین را آزاد کند و حرکت بزرگى را علیه استعمار در پرتو اسالم در 

وجود بیاورد و با وجود او ستاره ادعائى قهرمانى عالم عرب ه منطقه ب

هاى خائنانه با بدترین توطئه ،براى بعضى از سران عربى رو به افول بود

یر است به نیرنگ میزبانش به که در تاریخ اسالم و عربیت کم نظ

ها گرفتار گردید و عموزاده محقق و مجاهدش انگیزترین سرنوشتغم



37 

اش را در عراق به دست شهید سید محمد باقر صدر با خواهر مظلومه

دشمن دیگر نظام اسالم، صدام خائن به شهادت رساندند و بسیار مایه 

کنند وم مىتعجب است که برخى در عین حالى که عمل صدام را محک

 آورند.که محکوم هم هست از این عمل زشت سخن به میان نمى

ها، ها و سیاستدنیاى اسالم دچار تضاد و وضع عجیبى است، جریان

هاى فریبکارانه و در زیر شعارهاى ضد امپریالیزم و ضد به صورت

کمونیزم و حمایت از زحمتکش و کارگر و حکومت دموکراتیک 

اند، که یا به غرب و یا به شرق سر سپرده همچنان به دست افرادى

هاى خودش مانع اسالم را از حکومت بر خانه خودش و سرزمین

 شود.مى

خواه آمریکا  سازشگرى و سازشکارى با دشمنان اسالم محکوم است

 باشد و خواه روسیه.

هاى اسالمى محکوم است خواه فلسطین باشد و خواه غصب سرزمین

 واه اریتره و نقاط دیگر.افغانستان و قفقاز و خ

هاى غیر اسالمى محکوم است خواه از کاپیتالیزم تبعیت کنند یا رژیم

هایى نظیر مصر و سودان و سوسیالیزم و خواه یمن جنوبى باشد یا رژیم

مراکش یا صحراى به اصطالح دموکراتیک )پولیساریو( یا بحرین و 
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 عمان و اردن و ...

دن به نفوذ کاپیتالیزم و براى مبارزه با براى مبارزه با کمونیزم راه دا

 کاپیتالیزم و امپریالیزم راه دادن به نفوذ کمونیزم هر دو خطرناک است.

مشکالت سیاسى مسلمانان در عصر حاضر با اینکه موج بیدارى و 

آزادیخواهى جهان اسالم را فرا گرفته است بسیار است و بیشتر 

دهند واقعاً قصد حل ندارند یا هایى را که سران براى مسائل مىحلراه

راه حل آمریکائى یا روسى و گاهى هم آمریکائى روسى است وبه هر 

 صورت راه حل اسالمى نیست. حتى اگر قومیت و ملّیت گرائى باشد.

کنید در ابتداء علماء و هم اکنون در مسأله فلسطین مالحظه مى

ن و مفتى مصلحین بزرگى مانند مرحوم کاشف الغطاء و سید شرف الدی

خواستند آن را به صورت یک مسأله اسالمى و مشکل فلسطین مى

عموم مسلمانان جهان مطرح نمایند و تا حدى هم موفق شدند و اگر 

آن سیاست ادامه یافته بود تا اکنون شاید تمام کشورهاى اسالمى با 

 آمریکا قطع رابطه کرده و یا او را ناچار به تسلیم کرده بودند.

ها است براى هاى دیگر که سالى قومیت عربى و قومیتهااما نغمه

ها هم در این مسأله از آن تجزیه عالم اسالم بلند شده و خود عرب

پیروى نمودند آن را یک مسأله عربى غیر اسالمى معرفى کرد و تازه 
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هاى مدعى قومیت چگونه به در اینجا هم دیدیم که این سران عرب

هاى فلسطین را بر باد دادند و آرمان تمام شؤون عربیت پشت پا زدند

هاى فلسطینیان آواره یک و بعد هم دیدم که نگذاشتند در همین حرکت

حرکت اسالمى خالص و دعوت به اسالم نضج بگیرد تا این مردم که 

شوند و هدفشان اکثریتشان مسلمان و معتقدند بدانند براى چه کشته مى

 ها چیست؟ها و مصیبتاز تحمل مرارت

گرى و کمونیستى را بر آنها هاى قومىجاى حرکت اسالمى حرکت به

تحمیل کردند تا با این وضع همیشه خاورمیانه را در اختیار داشته 

ها و اماکن مقدس اسالمى نگاه داشته و باشند و اسرائیل را در سرزمین

به جاى حل مشکل فلسطین و بیرون راندن اسرائیل از فلسطین 

هاى درگیر کرده و به جان هم بیندازند. تا کارخانهها را با هم مسلمان

اسلحه سازى شرق و غرب تعطیل نشود و دنیاى اسالم بازار مصرف 

هاى آنها باشد، آنها یعنى شرق و غرب در عین جنگ میلیاردها اسلحه

ها به آنها محتاج باشند و یشه مسلمانبا هم در امن هستند که باید هم

 تجزیه و تفرقه سیاسى بر آنها حاکم باشد با هم صلح و توافق دارند.

ها غیر از عدم رشد انحراف مسلمین از آیا باعث این مفاسد و بدبختى

 اسالم است؟
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آیا راه حلى غیر از بازگشت تمام عیار به اسالم و به در انداختن این 

 راست و چپ در جلو داریم؟هاى ها و مکتباسم

هاى توان مسلمانان را به قدرى تحمیق کرد که براى وطنآیا مى

اختراعى و اصطالحات پوچ چپى و راستى پاى پرچم این و آن براى 

گرانه فداکارى هاى جاه پرستانه و سلطهمنافع غرب یا شرق و سیاست

 نمایند و رو در روى هم قرار بگیرند؟

ها که با سیاست مستقل ال شرقیه و ال غربیه تدر پیرامون این سیاس

اسالمى مغایرت دارد بحث و سخن بسیار است و اجمالًا این خط ال 

شرقى و ال غربى باید خط اصیل سیاست اسالمى باشد و به امّت نمونه 

باید کامال تفهیم و عملى شود و هیچ مقامى آن را نقض نکند تا هم 

را بشناسند و هم بفهمند که در مردم دنیا هویت اسالمى جامعه ما 

توانند در خارج از این سیاست انتظارى داشته روابطشان با ما نمى

 باشند.

هاى توانند در حالى که رژیمباید مجریان این سیاست بدانند که نمى

هاى کنند دست وزیر خارجه رژیمضد مردمى را محکوم مى

به او تبریک  مارکسیستى را بفشارند و در روز برقرارى این رژیم

هاى به اصطالح دموکراتیک که برخاسته از بگویند یا از نهضت
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هاى ها است جانبدارى و حمایت نمایند و یا رژیمتحریکات روس

سوسیالیستى یا مارکسیستى را که اخیراً در کشورهاى مسلمان نشین به 

شود به رسمیت بشناسند و خالصه رفتن به هر اسم انقالب برقرار مى

این دو قطب و حرکت به سوى شرق و یا غرب خطرناک و یک از 

خالف استقالل اسالمى است باید مسلمانان توجه داشته باشند که در 

ضدیت با یک قطب خواه امپریالیزم و خواه سوسیالیزم و کمونیزم باشد 

به عمد یا اشتباه آلت دست قطب دیگر قرار نگیرند و جوّ را براى نفوذ 

 دیگرى مساعد ننمایند.

بارى پیرامون این مسائل و شکوه و گله از سران مزدور یا نادان برخى 

شوند مطلب زیاد داریم ها مىها و چاپلوسىاز کشورها که فریفته تملق

هاى به در اینجا مقصود این است که توضیح دهیم بعضى از حکومت

ظاهر اسالمى در حد خط مشى سیاسى که بیگانگان برایشان تعیین 

تظاهرى که به گرایش به اسالم و کمک به ساختمان مساجد  اند باکرده

نمایند، ماهیت واقعیشان آمریکائى و غربى است و حرکات اسالمى مى

و مسلمانان همه گرفتار این رژیم اشغالگر صهیونیسم و قتل عام صبرا 

و شتیال و متالشى شدن سازمان آزادى بخش فلسطین و اخراج آنها از 

نیادگرائى اسالمى در مصر و سوریه معلول همین لبنان و مبارزه با ب
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هاى شرقى و غربى است که هرگز پشتوانه اسالمى و معنوى سیاست

ندارد و خود سازمان آزادى بخش نیز تحت تأثیر این دو سیاست به 

هاى متعدد تقسیم شده و معجونى از مبارزات سیاسى غرب و جناح

ا شعار و مرام خود شرق است و اگر از اول سیاست اسالمى خالص ر

                  شدند: ساخته بودند به این روزهاى تلخ و سرنوشت دردآور گرفتار نمى

 انّا لِلّهِ وَ انّا الَیْهَ راجِعُونْ                                  

رژیم وهابى در جهت تخریب ابنیه اسالمى و محو شعائر و آثار 

بودها و یادگارهاى روزهاى تاریخ تاریخى آن، عربستان را از یاد

اسالم تا توانست خالى ساخت و باز هم همان سخنانى را که پیرامون 

ها داشتیم اگرچه تکرار هم هاى جبران ناپذیر این ویرانگرىخسارت

 کنیم.باشد دنبال مى

شد با دیدن بیش از این هر مسافرى که به حرمین شریفین مشرف مى

و مساجد تاریخ اسالم را از زیر نظر این آثار و قباب و مشاهد 

یافت که او را از چگونگى گذراند و خود را در نمایشگاه مقدسى مىمى

نمود و براى محققان هم این بناها ها و حوادث تاریخى آگاه مىجریان

در تحلیل تاریخ و رسیدن به جوانب و حواشى و دقایق قضایا و روح 

 حوادث کمک بسیار مؤثرى بود.
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هاى تاریخى اگر فقط تاریخ گویاى آن گفتیم بسیارى از جریانچنانکه 

کنند و جز کسانى که شود یا بیشتر مردم فراموش مىباشد فراموش مى

 نمایند.نمایند دیگران به آن توجه نمىتاریخ را مطالعه مى

مثال بیت االحزان حضرت زهرا علیهاالسالم که حکایت از مسائل مهم 

آنچنان که ساختمانش در بقیع و در غیر آن  سیاسى و تاریخى داشت و

داد و اعتراض حضرت زهرا علیهاالسالم وضع عصر صحابه را نشان مى

دهد کرد تاریخ آن را نشان نمىرا به نظامى که حاکم شده بود اعالم مى

 گذارد.و در معرض دید همگان نمى

در همچنین قبه و مشهد چهار امام على الدوام یاد آن بزرگواران را 

نمود و اخالق و هاى مردم و شیعیان و دوستانشان نگهدارى مىخاطره

آورد، روش و رفتار و مقامات علمى و عملى آنها را به یاد همه مى

تاریخ این عمومیت را ندارد و اگر هم فوایدش بیشتر یا ریشه دارتر 

 کند و مردم را بهتر مىهاى عینى آنها را گستردهباشد این پشتوانه

سازد و خالصه همه این جعه به تاریخ و تحقیق در آن وادار مىمرا

قبور و مشاهد عبرت و تذکار و موعظه و الهام بخش و استقامت افزا 

 باشد که در تقویت رشد فرهنگى مؤثرند.مى

 العمل مبارزه اهل باطل با حقعکس
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هاى طلبِ او هدفحرکت استعمارى محمدبن عبدالوهاب و پیروان جاه

داشتند که از جمله آنها محو آثار اسالمى و بالخصوص هتک و مهمّى 

اهلل علیه وآله وسلم و اطفاى نور تخریب روضه مطهره رسول خدا صلى

السالم و جلوگیرى از تعظیم و تقدیر مسلمانان هدایت اهل بیت علیهم

هاى حاکم بر هاى رژیماز آنها و فراموش شدن مظالم منافقین و ستم

داى اهل بیت و اتباع ابن تیمیه ناصبى از احساسات مسلمین بود. اع

السالم که مشحون از تقدیر جوامع اسالمى نسبت به اهل بیت علیهم

شود سخت نگران و بالطبع با خشم و تنفر از دشمنان آنها توأم مى

شوند، و چهارده قرن است از هر راهى که وارد شدند تا این عصبانى مى

 ثمر گردید.شان بىکوششنور الهى را خاموش نمایند 

مرور زمان و عواقب سوئى که غصب خالفت از اهل بیت براى اسالم و 

هاى حکام غاصب از هاى جبارانه و فرعونیتمسلمین ببار آورد روش

نظیر اهل بیت و علوم و معارفى یک طرف و سیره و روش ممتاز و بى

یت اهل بیت ها را براى نفوذ والکه از آنها صادر شد از سوى دیگر دل

 فتح نمود.

دشمنان اهل بیت با تمام قدرتى که داشتند که حتى در منابر به دوم 

امیرالمؤمنین على  شخصیت عالم آن و نفس پیغمبر و وصى آن حضرت
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ها سبّ و ناسزا گفتند حتى به اسم لعن بر هر کس که السالم سالعلیه

ذ باهلل( لعن دارد به خدا و پیغمبر نیز )العیاآن حضرت را دوست مى

ها و حتى قطع دست و پا و نمودند و شیعیان را با شدیدترین شکنجه

زنده بگور کردن و تعذیبات دیگر به شهادت رساندند و براى دشمنان 

اهلل علیه وآله وسلم جوائز کالن و مناصب اهل بیت رسول خدا صلى

ند آن مهم مقرّر کردند و در کربال بزرگترین جنایات را که در تاریخ مان

اتفاق نیفتاده، مرتکب شدند، سید جوانان اهل بهشت را شهید کردند و 

السالم و بانوان اهل بیت رسالت را اسیر نمودند و با سایر ائمه علیهم

شیعیان و وابستگان به آنها هر چه توانستند ظلم و ستم نمودند و امثال 

و منزوى  ها نیز تا توانستند در محو فضائل اهل بیتمنصورها و متوکل

 ساختن آنها کوشیدند.

ها چون به حق نبود و چون براى خاموش کردن گیرىاما این سخت

شد که معنویت و نور حق بود نتیجه به عکس دارد و موجب مى

السالم به گونه دیگر آشکار گردید و از میان آن حقانیت اهل بیت علیهم

وئى اثر آن ها نورانیت حقیقت آنها متجلى شد چنانکه گهمه تاریکى

السالم و خاندان انکارها و فشارها و کشتارها افشاى فضایل على علیه

شد که خدا آن حضرت، و افشاى مظالم دشمنانشان بود و همانطور مى
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 وعده فرموده است:

 3یُریدُونَ انْ یُطْفِؤُا نُورَ اهللِ بِافْواهِهِمْ وَ یَاْبَی اهللُ الّا انْ یُتِمَّ نُورَهُ

 زافزون اهل بیتمحبوبیت رو

ها و تخریب بقاع شریفه بقیع و سایر مشاهد در جریان ویرانگرى

مشرفه هر چند اهانت بزرگى صورت گرفته و از جهات متعدد و مظالم 

و جنایاتى که مرتکب شدند در تاریخ اسالم سابقه نداشته است، چیزى 

ست، السالم ااند بکاهند، عزت و محبوبیت اهل بیت علیهمکه نتوانسته

بلکه ابراز عالقه و محبت و ارادت بیشتر شده و در اطراف بقیع صدها 

هزار مسلمان سنى و شیعه از این عملیات که فقط دشمنان اسالم را 

نمایند، و بر مظلومیت اهل بیت پیغمبر سازند ابراز تنفر مىشاد مى

اهلل علیه اهلل علیه وآله وسلم و به جاى اینکه حق رسول خدا صلىصلى

آله وسلم و حقوقى که خودشان بر این امت دارند حفظ شود اینگونه و

کنند و ناله سر دهند، گریه مىحتى قبور آنها را مورد هتک قرار مى

 شود.دهند چنانکه محیط بقیع یکپارچه شیون و افغان مىمى

ها و بسرها و بن عقبهآرى این نواصب و بازماندگان بنى امیه و مسرف

یادها و ابن زیادها متأسفند از اینکه در روزگارهاى ها و زابن ملجم

                                                           
 .42سوره توبه، آیه  .3



47 

ها یارى دهند اینک با انکار فضایل گذشته نبوده تا آنها را در جنایت

هاى قلمى با آنها اهل بیت و ویران کردن مشاهد و مقابر آنها و اهانت

نمایند و خود را مصداق شعر معروف که درباره بنى عباس همکارى مى

 اند:هگفته شده است کرد

 تاهلل ان کانت امیة قداتت
 

 قتل ابن بنت نبیها مظلوما

 فلقداتوه بنوابیه بمثله
 

 7هذا لعمرک قبره مهدوما

اى را که این بقاع متبرکه را گرچه با خاک یکسان کرده و اشیاء نفیسه

در آنها بود و هر کدام از سابقه تاریخى یک موضوع و از والء و ایمان 

ادگار بود به غارت بردند و شاید به یهود و نصارا اهل یک زمان ی

هاى استعمارگران هدیه کردند اما نتوانستند فروختند، یا براى موزه

 احساسات و عواطف و شعور دینى مردم را بکوبند.

ها را در میان آفتاب سوزان تابستان مسلمانان همان احساسات و عالقه

ها دهند که این عالقهنشان مى نمایند وو اوقات دیگر در بقیع ابراز مى

عالقه به آب و گل و گنبد و بارگاه نیست، و مردمى که رجال بزرگ 

شناسند و به امامان شناخت و معرفت دارند همان ادب و اسالم را مى

بن تعظیمى را که در آستان قدس رضوى و بارگاه امام هشتم على
                                                           

 .315و  418، ص 5. بحار االنوار ج 7
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و در « مقدم زوارهکحل اهلل ابصارنا بتراب »السالم موسى الرضا علیه

کربالى معلى و نجف اشرف و کاظمین و سامره )على من ثاوى فیها 

سرزمینى که حتى وضع  نمایند در ایناالف السالم و التحیة( اظهار مى

کنند و احترام و ادب و منظم یک قبرستان عادى را ندارد نیز اظهار مى

به مناسبت تقبیلشان از گنبد و ضریح و اشیاء متعلق به این مشاهد 

بزرگواران و ارتباط و انتسابشان به آنها است مثل  تعلق آنها به این

احترام از جلد مصحف براى تعظیم از مصحف و مثل تعظیم و نماز در 

شود و چه مقام ابراهیم که احترام و تعظیم از آن حضرت محسوب مى

 نیکو گفته شاعر در این معنا:

 ولو قیل للمجنون ارض اصابها
 

 ثرى لیلى لجد و اسرعاغبار 

 لعل یرى شیئاً له نسبة بها
 

 یعلل قلبا کادان یتصدعا

 

ها را بیشتر برانگیخته و براى اینکه این این احساسات خشم وهابى

مراسم تعطیل یا تقلیل یابد و مردم نتوانند از نزدیک این بزرگواران را 

تمام آن را زیارت کنند دو سه سال است درهاى بقیع را بسته و دور 

اند، و خدا عالم شود کشیدههایى که داخل از آن دیده مىدیوار با نرده

 پرورانند.است که چه نیات سوء دیگر در سر مى
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گان آب زالل و صافى اما این اقدام و ممانعت از ورود به بقیع تشنه

تر ساخته و جمعیت در پشت السالم را تشنهمعارف اهل بیت علیهم

هاى جانسوز آنان را بسته با صداهاى دلنواز و ناله دیوار و درهاى

ها صد چندان شده و اگر زیارت نموده و تنفر مردم از این اعمال وهابى

مأمورین مانع نشوند در این ایام همواره عالوه بر اطراف بقیع 

اکنون با  هاى اطراف آن نیز مملو از جمعیت خواهد شد همخیابان

ظ نظم براى جلوگیرى از ازدحام جمعیت به هایى که به اسم حفمراقبت

آورند گاه و بیگاه خیابان بسته شده، و راه آمد و شد مسدود عمل مى

 گردد.مى

السالم که دشمنى با آنها جز رسوائى براى قربان اهل بیت علیهم

نمایند که نور آنها را کننده اثر ندارد و هر چه دشمنان تالش مىدشمنى

 گرداند.نمایند خدا آن را کامل مى که نور خدا است خاموش

انْ »این مغلوب نگشتن خاصیت حق و حمایت از حق است که: 

 1«انْ تَنْصُرُوا اهللَ یَنْصُرْکُمْ» 8«تَنْصُرُوا اهللَ فَال غالِبَ لَکُمْ

کند که به فرزندش ابن ابى الحدید از عبداهلل بن عروةبن زبیر نقل مى
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به تحقیق که دنیا چیزى را بنا نکرد  گفت: پسرم بر تو باد به دین، پس

که دین آن را ویران نمود و وقتى دین چیزى را بنا کرد دنیا  مگر آن

بینى تو على بن توانائى و قدرت ویران ساختن آن را ندارد آیا نمى

ابیطالب را و آنچه را سخنگویان خطباى بنى امیه از ذمّ و عیب و غیبت 

گیرند و او را به ا ناصیه او را مىگویند به خدا سوگند گویاز او مى

امیه( چگونه بر مردگان خود بینى ایشان )بنىبرند؟ آیا مىآسمان مى

خوانند، به خدا سوگند مانند کنند و شعراى آنها بر آنها مرثیه مىندبه مى

 91نمایند.این است که بر مردار خران ندبه مى

تر افق تفکر آنان آرزوى ما و هر مسلمان آگاه این است که هر چه زود

اند روشن شده ها قرار گرفتهکه تحت تأثیر تبلیغات عوام فریب وهابى

ها و بر مال شدن روابط آنها با و اکنون پس از نیم قرن سلطه وهابى

بیگانگان، بفهمند که مسأله تحقق بخشیدن به توحید و کنار گذاردن 

تفرقه  شرک شعارى است که با آن از وحدت مسلمین جلوگیرى شده و

را بیشتر نموده و یک خاندان را که هویتش استکبار و استعال بر مردم 

فقیر و محروم عربستان و عیاشى و اندوخته کردن اموال عمومى در 

هاى کفار است بر این منطقه بسیار حساس و مقدس اسالمى بانک

                                                           
 .3ص  1. شرح نهج البالغة ابن ابى الحدید ج 91
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 مسلط کرده است.

ند به هیچ آنچه را با آن به عنوان از بین بردن مظاهر شرک مبارزه کرد

وجه به شرک ارتباط نداشت، و کسى این بقاع و مشاهد را نپرستیده و 

پرستد و زیارت آنها بر حسب دستور مأثور یک عمل مشروع و نمى

 مأمور به است.

چنانکه طواف خانه کعبه و نماز در مقام ابراهیم و عبادت در حجر 

و سعى بین اسماعیل که مدفن جمعى از انبیا است و استالم حجراالسود 

اهلل علیه وآله صلى صفا و مروه شرک نیست بوسیدن ضریح پیغمبر خدا

 السالم و نماز و دعا در مشاهد آنها شرک نیست.وسلم و امامان علیهم

فی بُیُوتٍ اذِنَ اهللُ » باشند:همه این مقامات و مشاهد مصداق این آیه مى

 99«هُ فیها بِالْغُدُوّ وَالْاصالِانْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فیها اسْمُهُ یُسَبِّحُ لَ

هایى است که در مقابل تشریفات سلطنتى سعودى و شرک، خضوع

ها از مردمى که در انسانیت به مراتب از آنها باالترند به زور کاخ

 نمایند.دریافت مى

هاى غیر اسالمى و هاى استکبارى و الحادى و نظامشرک حکومت

ب بین فرزندان متعدد عبدالعزیز بن هاى عربستان و مناصتقسیم استان
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 شرک نسبت دادن رژیم عربستان به سعودى است. سعود است.

شرک انحصارى شدن مقامات و خوشگذرانى به آل سعود و آل 

 92 محمدبن عبدالوهاب است.

مظاهر . ها استزادهها و طاغوتاطاعت از طاغوت و طاغوتچه ،کرش

ست و مردم از عزت عبادت شرک عربستان در اثر رژیم وهابى بسیار ا

مستبد گرفتار  خدا محروم و به ذلت عبادت بندگان و انسان نماهاى

باشند )غیر از هایى که در جهان برقرار مىاند و اصوال تمام نظامشده

نظام جمهورى اسالمى که به هویت اسالم و تسلیم در برابر فرمان خدا 

ه در این مسیر به خود شود و امید است به حول و قوه الهى کمعرفى مى

محورى و اغراض شخصى و اندیشه تصاحب مقامات آلوده نگشته و از 

راه راست و مصلحت مسلمین به سوى مصلحت اشخاص منحرف 

نگردد( نظامات مشرکانه و طاغوت پرستى و جاهلیت مبتنى بر ردّ 

هاى مستبد و دیکتاتورى خالص حکومت اهلل است خواه حکومت

هاى به اصطالح دموکراسى و قى باشد یا حکومتفردى یا حزبى و خل

 حکومت مردم بر مردم باشد.

اسم  باشند و اطاعت از آنها بهها ضد حکومت اهلل مىهمه این حکومت

                                                           
 .گویندها آنها را آل شیخ مى. وهابى92
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 .قانون و هر اسم دیگر اطاعت از طاغوت و بلکه عبادت طاغوت است

بارى در خاتمه این بیانات که مثل معروف )الحدیث شجون( را به یاد 

آورد براى اینکه معلوم شود این آثار و مشاعر و شعائر و نده مىخوان

مشاهد و مواقف باید حفظ شود و مورد احترام و تجلیل قرار بگیرد و 

السالم تجدید و تکرار شود به در آنها یاد رسول خدا و ائمه هدى علیهم

السالم که در ضمن بیان علت این جمله پر معنا از حضرت صادق علیه

لِتُعْرَفُ آثارُ رَسُولِ اهللِ » تشریع حج فرموده است توجه فرمائید: و اسرار

 94«صَلَّی اهللُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ تُعْرَفُ اخْبارُهُ وَ یُذْکَرُ وَ ال یَنْسی

اهلل علیه وآله وسلم و اخبار آن براى این که آثار رسول خدا صلى

 حضرت شناخته شود و یاد شود و فراموش نگردد.

تمام مطالبى که ما در این بیانات با اینهمه تفصیل برشمردیم در اصول 

السالم ذکر شده و هر چه بگوئیم و توضیح این جمله کوتاه امام علیه

 بدهیم از حدود شرح این جمله پر محتوى خارج نخواهد شد.

شود که با ویران کردن این مشاهد و مواقف شناختن بنابراین معلوم مى

اهلل علیه وآله وسلم و مذکور شدن و مبر صلىآثار و خبرهاى پیغ

شود و این فسلفه بزرگ حج به فراموش نشدن آن حضرت منتفى مى
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رود، و با این اعمال مقدارى که این آثار نشانگر آن است از بین مى

وحشیانه وهابى یکى از مقاصد مهم دشمنان اسالم که فراموش شدن 

 شود.است حاصل مىعلیه وآله وسلم  اهللآثار پیغمبر صلى

و اگر کسى بخواهد از موضع گذشته این مشاهد ویران شده در حرمین 

تواند به کتاب مرآةالحرمین کتابى که اکنون شریفین اطالع پیدا کند مى

است مراجعه نماید.  خرید و فروش آن در عربستان ممنوع و قاچاق

هاى متعدد وضع مشاهد حرمین ها و عکساین کتاب با صورت

 دهد.هاى سعودى نشان مىگرىیفین را قبل از ویرانشر

 چگونگى تشرف به زیارت بقیع

اهلل علیه وآله وسلم به بعد از زیارت روضه مطهره رسول خدا صلى

سوى قبرستان بقیع روانه شدم قبرستان بقیع دو در داشت که یکى از 

هزار ها آنها همیشه بسته بود و آمد و شد از یک در بود که روزانه ده

شدند که از نفر از آن آمد و شد داشتند و زوار در فشار سختى واقع مى

جمله خودم یک بار به قسمى در فشار ازدحام قرار گرفتم که نزدیک 

 بود به کلى از پا درآیم.

فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ انَّکَ بِالْوادِ » هنگام ورود به قبرستان با الهام از آیه کریمه
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پا را برهنه کردم و به سمت قبور مقدسه ائمه  93«الْمُقَدَّسِ طُوی

السالم متوجه شدم. ابتدا اذن دخول خواندم و آهسته قدم بر علیهم

دارم، با شدت اشتیاقى که به زیارت دارم، و از ایران تا مدینه منوّره مى

دارم ام، آرام آرام قدم بر مىالسالم آمدهبراى کسب عنایات ائمه علیهم

عقب بر  دارد و یک گام بهى که یک گام به جلو بر مىعیناً مانند کس

دل انسان با خبر است که با چه « یقدم رجال و یؤخر اخرى»گردد مى

شود پس هر چه دیرتر منظره اسف انگیز و وضع توهین آمیز روبرو مى

 برسم از این لحاظ که دیرتر این منظره را ببینم بهتر است.

کردم آیا قبور در چه حالت فکر مىتا به قبور مطهره نرسیده بودم 

 است؟

خوب است قدرى دورتر  آیا صورت ظاهر آنها به چه نحو است؟

بایستم که اصال چشمم به قبور ویران شده فرزندان عزیز على و زهرا 

شدم صداى ضجه و شیون و ناله هر چه نزدیکتر مى السالم نیفتد.علیهم

زترین کسانش را از مردم و احساسات آنها را که مثل کسى که عزی

 شنیدم.کردند بیشتر مىدست داده ناله مى

شاید به طور یقین بتوان گفت که در هیچیک از مشاهد این قدر حال 
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 دهد.رقت به مردم و زوار دست نمى

ناچار بودم پیش بروم گاهى از پشت جمعیت سرم را قدرى بلند 

لوتر رفتم ناگاه شود اندکى جکردم که نگاه کنم اما باز دلم راضى نمىمى

چشمم به چهار صورت قبر افتاد که اندکى از زمین بلندتر و بر سمت 

سر هر یک سنگ کوچکى نصب بود، صدایم به گریه بلند و اشکم 

عزیز به همین  مسلسل جارى بود، شنیده بودم که وضع این قبور

ها است اما شنیدن کى بود مانند دیدن، دیگر گریه به من فرصت شکل

 و توانائى اینکه سالم عرض کنم از فرط تأثر برایم نبود.داد نمى

توان این حال ناراحت کنند و اسف بار را تقریر کرد. به غیر راستى نمى

ها داشتم ها کردم نالهاز قبور مطهره التفات به جاى دیگر نداشتم گریه

نه من اینطور بودم که همه و بسیارى به مراتب از من بیشتر ناالن و 

گریستند. باألخره در میان ودند مانند بانوى فرزند مرده مىگریان ب

 اشک جارى و گریه و ناله شروع به زیارت کردم.

 السَّالمُ عَلَیْکُمْ ائِمّة الْهُدی ...

خواست زیارت تمام شود، گفتم دلم نمىهاى زیارت را مکرر مىجمله

 و آن حال با اینکه حال گریه و اندوه و تألم بود عوض شود.

ه قدرى این حال مرا راضى کرده بود و وجدانم را باز و شاد و نورانى ب
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 ساخته بود که توصیفش از عهده قلم و بیان خارج است.

احساس قرب، احساس حضور، احساس وجود ارتباط با اولیاى خدا، 

درک توفیقى که در تمام عمر آرزومند آن بوده و هستم، لذائذ و 

بها بها و بلکه بىئذ عمر در برابر آن کمحاالتى است که تمام دنیا و لذا

 است.

زیارت امین اهلل را هم خواندم بعد از زیارت دعا کردم و با دل سوخته 

خدا را خواندم براى مصالح مسلمین و عزت و سربلندى اسالم و 

تعجیل فرج حضرت مولى الورى امامنا المهدى المنتظر ارواح العالمین 

ائج عمومى و شخصى به قدر معرفت و لتراب مقدمه الفدا و سائر حو

لیاقت خودم که هرگز در خور آن مقام اعلى نبوده و نیست و در بین 

آنهمه مردم با حال و اخالص و متوجه به هیچ محسوب نیستم دعا 

توانم درجه و فقر و فهمم و نمىکردم. حیف و صد حیف که من نمى

ات درک کنم که احتیاج خود را به خداوند غنى بالذات و قاضى الحاج

اى از این ادراک که براى انسان حاصل شود فخر است، و هر مرتبه

مراتب عالیه افراد عالى مقام بر حسب درجاتى است که در این ادراک 

اهلل علیه وآله دارند. لذا باالترین مقامات را حضرت رسول اکرم صلى

 وسلم دارا است که درکش و بینشش به فقر خودش به خدا و معرفتش
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 نیازى و غناى بارى تعالى از همه کس اقوى و اکمل است.به بى

شود و و زهى حالت انسان که غنایش به درک فقرش حاصل مى

السالم علیه العابدینتوانائیش به فهم ناتوانیش همانگونه که حضرت زین

 کند:حمزه به درگاه الهى عرض مىدر دعاى ابى

تَهُ وَ انَا الْجاهِلُ الَّذی عَلَّمْتَهُ وَ انَا الضّالُّ الَّذی سَیّدی انَا الصَّغیرُ الَّذی رَبَّیْ

هَدَیْتَهُ وَ انَا الْفَقیرُ الَّذی اغْنَیْتَهُ وَ انَا الْعارُ الَّذی کَسَوْتَهُ وَ انَا الْجائِعُ الَّذی 

 اشْبَعْتَهُ

بارى این مواقف و مشاهد مواقف دعا و توجه و توسل است اگر انسان 

 اند و از برکات آن محروم نشود.غنیمت بد

منسوب به  در نزدیک قبر چهار امام سمت باالى سر آنها قبرى است

حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها در اینجا هم فاطمه زهرا 

کنید دوباره رقت و تاثیرم از گم بودن قبر علیهاالسالم را زیارت مى

ام از ردید و گریهدختر پیغمبر و بضعه آن حضرت و سیدة النساء تازه گ

نو آغاز شد با همان حال گریه زیارت خواندم، و بعد هم چون 

اهلل علیه وآله فاطمه بنت اسد کفیله پیغمبر صلى گویند این قبر ازمى

السالم است آن معظمه را هم زیارت وسلم و مادر امیر المؤمنین علیه

وآله  اهلل علیهکردم و سپس به جناب عباس عموى معظم پیغمبر صلى
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اهلل وسلم سالم عرض نمودم و در اینجا و در روضه رسول خدا صلى

علیه وآله وسلم براى کسان و بستگان و ارحام و ذوى الحقوق و 

 همسایگان و احباء و اصدقاى از اهل وطن و غیرهم زیارت نمودم.

سپس با دلى سوزناک و سینه اندوه چاک به زیارت سایر قبور مطهره 

اهلل علیه وآله وسلم بور دختران پیغمبر صلىمشرف شدم. نخست ق

زینب و رقیه و ام کلثوم را که در سمت راست کسى است که از زیارت 

 کند زیارت کردم.السالم مراجعت مىائمه علیهم

اهلل علیه وآله و بعد از آن نیز در همین طریق به قبور زوجات نبى صلى

ایسته رسم سالم و وسلم و امهات مؤمنین رسیدم، آنجا هم به طور ش

 تحیت را بجا آوردم و فاتحه خواندم.

بن جعفر طیار برادرزاده حضرت و از آنجا به فاصله کمى به قبور عبداهلل

ابیطالب و ابى  بنالسالم و داماد آن حضرت و قبر جناب عقیلامیر علیه

اهلل علیه بن عبدالمطلب پسر عموهاى پیغمبر اکرم صلىبن حارثسفیان

لم مشرف شدم در اینجا هم سالم و تحیت و عرض ادب نمودم وآله وس

 و به وظیفه دوستى خاندان رسالت رفتار کردم.

سپس به زیارت قبر مطهر حضرت ابراهیم پسر عزیز و گرامى رسول 

اهلل علیه وآله وسلم مشرف شدم و آن حضرت را به زیارت اهلل صلى
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د از آنجا به هاى زیارت و دعا زیارت کردم و بعمذکور در کتاب

بعضى آنها را قبور مجروحین غزوه احد که پس از  قبورى رسیدم که

بازگشت در اثر جراحات به شهادت رسیدند و بعضى قبور شهداى حرّه 

کردند، آنجا هم وظیفه سالم و و بعضى آنها را قبور هر دو معرفى مى

ن زیارت انجام شد و از آنجا مسافت بالنسبه دورى را تا آخر قبرستا

طى کردیم در اینجا نخست قبر جناب حلیمه سعدیه مرضعه پیغمبر اکرم 

اهلل علیه وآله وسلم را با کمال ادب و احترام زیارت نمودم و در صلى

پایین پاى ایشان زمین مسطحى بود که صورت قبرى در آن نبود در 

کنند آنجا هم که حسب المعمول جناب فاطمه بنت اسد را زیارت مى

هاى زیارت و دعا زیارت کردم ا به زیارت مذکور در کتابآن معظمه ر

شد که قبر ایشان در پشت دیوار فعلى بقیع است که و همچنین گفته مى

روز بعد یا دو روز بعد که براى زیارت بیت االحزان حضرت زهرا 

علیهاالسالم رفتیم در سمت چپ طریق صورت قبر منسوب به ایشان و 

بى سعید خدرى است در اینجا نیز آن دیگر منسوب به ا صورت قبر

مکرمه را به همان زیارت که در بقیع ایشان را زیارت کرده بودم مجدداً 

زیارت کردم و باألخره قبر عاتکه و قبر صفیه دو عمه معظمه رسول 

البنین مادر مکرمه حضرت ابى اهلل علیه وآله وسلم و مرقد امخدا صلى
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زیارت نمودیم در اینجا مخصوصاً السالم را نیز الفضل العباس علیه

الفضل خاطرات واقعه جانگداز کربال و وفادارى و فداکارى حضرت ابى

العباس و برادرهاى عزیزش مردم را غرق تأثر و گریه و شیون 

 کند:البنین را هر کس یاد داشته باشد زمزمه مىنماید و اشعار اممى

 البنینال تدعوزنى و یک ام
 

 عرینتذکرینى بلیوث ال

 کانت بنون لى ادعى بهم
 

 والیوم الصبحت و ال من بنین

 اربعة مثل نسور الرمى
 

 قد واصلوالموت بقطع الوتین

 تنازع الخرصان اشالئهم
 

 فکلهم امسى صریعاً طعین

 یالیت شعرى اکما اخبروا
 

 95بان عباساً قطیع الیمین

 

تواریخ اسالم در برابر  در تمام این مشاهد و اماکن صفحات مختلفى از

شود و حوادث اعصار صدر اسالم یکى پس از چشم انسان مجسم مى

 نماید.دیگرى از جلو آن عبور مى

 بیت األحزان

خوانند مکانى نمایند و در آن نماز مىیکى از اماکنى که زیارت مى

است بنام بیت األحزان این مکان فعلى در خارج از بقیع واقع شده و در 

                                                           
 .نقل از ابوالفتوح 233معالى السبطین ص  .95
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ل من به زیارت آن مشرف شدم متأسفانه در این سفر با کمال سفر قب

دانم وضع فعلى آن با این تالشى که شوقى که داشتم توفیق نیافتم و نمى

 رژیم سعودى براى از یاد بردن عناوین دارد در چه حال است.

هاى معتبر مثل وفاء الوفاء مذکور است در بقیع به طورى که در تاریخ

ه نام قبةالحزن یا قبه فاطمه زهرا سالم اهلل علیها آنچه اى بوده است بقبه

از ارتحال  مسلم است این است که حضرت زهرا علیهاالسالم پس

اهلل علیه وآله وسلم به عالم بقا روزهایى از زندگانى رسول خدا صلى

کوتاهى را که پس از آن حضرت در این دنیا داشت در مکانى که به نام 

شد گذرانید. اندوه جانکاه مصیبت حزان نامیده مىبیت الحزن یا بیت اال

ها و اهلل علیه وآله وسلم از یک سو و جسارتپدرى چون پیغمبر صلى

هایى که از آنها به آن حضرت وارد شد از هاى منافقین و اذیتگستاخى

سوى دیگر موجب گردید که فاطمه زهرا علیهاالسالم روزها را در بیت 

اى که پدرش به او داده بگذراند و در انتظار مژده األحزان با غم و اندوه

باشد از اهل بیت که به آن حضرت ملحق خواهد بود که اول کسى مى

 شد، شب و روزش را سپرى نماید.

این بیت االحزان و این اعتزال فاطمه زهرا علیهاالسالم که به اتفاق و 

لمیان است اهلل علیه وآله وسلم سیده نساء عابه تصریحات پیغمبر صلى
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مفهومى بسیار عمیق و آگاهى بخش دارد و استبدادى را که بر امت 

سلم حاکم شد و نارضایتى حضرت  آله و اهلل علیه وپس از پیغمبر صلى

دهد و براى هر کسى که مکانى را به زهرا را از آن اوضاع نشان مى

 هاى بسیار و کاوشاسم بیت االحزان فاطمه ببیند یا بشنود مبدأ پرسش

اش آگاهى شود و تحقیقى که از این مبدأ شروع شود نتیجهو تحقیق مى

از مظالم منافقین و غضب حضرت زهرا علیهاالسالم به آنها و فساد و 

ها تا زمان ما با این بیت هاى حکومتباشد، لذا سیاستبطالن حاکم مى

 اند.داشته و براى فراموش شدن آن تالش نموده األحزان نیز معارضه

 هار اطالع اشخاص خاماظ

خواهند اظهار اطالع نمایند به گاهى هم برخى از افراد خام که مى

عنوان اینکه معلوم نیست بیت األحزان این مکان باشد و مکان آن جاى 

دیگرى بوده است مردم را از رفتن به این مکانى که فعال معروف به 

 دارند.بیت األحزان است باز مى

نفر را در بیت األحزان کنونى دیدم که تشکیک در همین سفر اخیر یک 

نمود، به او معنى معرفى مىاهمیت بلکه بىکرد و رفتن به آنجا را بىمى

 گفتم: آقا بگذارید مردم بروند تا این عنوان فراموش نشود.

ما در اینجا دو مسأله داریم، یکى شناختن مکان واقعى بیت األحزان که 
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 تعیین و تشخیص آن باید مراجعه به البته قابل توجه است و براى

تواریخ و احادیث کرد، چنانچه شناخته شد و براى آنجا اعمال و 

وظایفى طبق مدارک فقه پسند باشد آن اعمال را به قصد ورود و کسب 

توان انجام داد و چنانچه شناخته نشد این اعمال را در هر جا ثواب مى

به ثواب انجام دهند موافق  محتمل باشد بیت األحزان است به رجاء نیل

 با احتیاط است.

حفظ  مسأله دیگر از نقطه نظر تاریخى و به اصطالح سمبل بودن و

اهلل علیه وآله وسلم از این مقصدى است که دختر پیغمبر صلى

کند که بیت گیرى از مردم داشته است در این مقصد تفاوت نمىکناره

ن دیگر، این عنوان به هر األحزان در این مکان فعلى باشد یا در مکا

گیرى حضرت زهرا و رنجش خاطر او از مردم شکل حفظ شود و کناره

آشکار در خاطرها بماند مهم است و همین که هر مسلمانى به مدینه 

مشرف شود سراغ بیت األحزان را بگیرد یا به آنجا برود مهم است این 

نیست  خودش سازنده و بینش بخش است، اشتباه نشود مقصد من این

که بگویم در اطراف این موضوعات و تعیین آنها نباید کاوش و تحقیق 

کرد هر چه تحقیق الزم است انجام دهند اما بازداشتن مردم از تذکار 

یک جریان و عنوان که واقعیت داشته است یا تشکیک در مکان آن 
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 93خصوصاً که ثمره مهم فقهى نداشته باشد الزم نیست.

دهد این است است و تاریخ بر آن گواهى مى به هر صورت آنچه مسلم

که حضرت زهرا علیهاالسالم بیت األحزان داشته که در آنجا پس از 

رحلت پدرش جدا از مردم از آنها بخشى از بقیه عمر کوتاه خود را 

 گذرانده است.مى

 سالم اهلل علیها و على ابیها و امها و بعلها و بنیها.

 

                                                           
السالم مشهور است و به قول عَقّاد این أس الحسین علیه. هم اکنون اماکن متعددى به مشهد ر93

هم ازامتیازات یا خصائص آن حضرت است که در هر یک از این اماکن مقدسه نام و اهداف و 

شود، و این اماکن براى تربیت بشریت و تعلیم انسانیت السالم احیاء مىمقاصد سید الشهداء علیه

هایى هستند رى و مقاومت در برابر باطل هر کدام مدرسهو حریت و استقامت و ایثارگرى و فداکا

جویند و به ها مردم خود را در این مدارس و مشاهد باز مىکه در مرور قرون و اعصار میلیون

السالم در قاهره شوند. مشهد رأس الحسین با مسجد الحسین علیهخودیت انسانیت خود آگاه مى

ن اسالم است و جالب اینکه از هر یک از این مشاهد یکى از مشاهد معروف دنیا و خصوصاً جها

منسوب به سر مبارک آن حضرت معجزات بسیار صادر شده که به تواتر ثابت است و همچنین 

 .السالم در دمشق معروف استمشهد رأس الحسین علیه
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 ای مهمّنامه

 

، 9483شهریور  27مطابق با  9323ه شعبان المعظّم در ما اشاره:

آقای  و المسلمین همزمان با سفر عمره مفرده مرحوم حجت اإلسالم

هاشمی رفسنجانی )ره( و هیئت همراه، و مذاکرات ایشان با پادشاه 

حضرت آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی عربستان، مرجع عالیقدر 

ه نوشته و برای ایشان که در مکّ ایشانای به )مدظله الوارف(، نامه

فرستند و نکات مهمّی را درباره آثار اسالمی در مکرمه بودند می

حرمین شریفین و لزوم حفظ آنان متذکّر شدند، که این نکات مورد 

ای که برای ارائه گزارش خدمت توجّه ایشان قرار گرفته و در نامه

خوب، به موقع و مددکار در  فرستند، این نامه را بسیارمعظّم له می

مذاکرات اعالم کرده و گزارشی از شروع روند حلّ مشکالت در 

حرمین شریفین، ارائه داد. متن نامه معظم له و پاسخ به آن، به شرح 

 ذیل است:
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

حضرت حجت االسالم و المسلمین آقای هاشمی رفسنجانی دامت 

 افاضاته

 دید سوابق و اخالصبا عرض سالم و تج

امید است سفر عمره مفرده و زیارت حرمین شریفین و مشاهد مشرفه 

ائمه علیهم السالم و نیز مذاکرات، پربار و مقرون به توفیقات مهمّه، و 

مساعی جمیله جنابعالی برای تحقّق اهداف اسالمی در آن مرکز وحی، 

 نافع و مفید باشد.

اگر چه جنابعالی شخصاً هم  -همموضوعی را که الزم دانستم تذکّر بد

وضع  -فرماییدبه آن توجّه دارید، و هر اقدام مناسبی را مبذول می

های گیریآمیز مشاهد مشرّفه بقیع و سختبار و توهینبسیار اسف

متعصّبانه، جاهالنه و فزاینده است. اگر جنابعالی بتوانید در این موضوع، 

ظ شئون آن مشاهد مقدّسه به هر اندازه، وسیله تغییر و وضع و حف

اید که در تاریخ زندگی گردید، کار بزرگ و خدمت مهمّی را انجام داده

شما، صفحه زرّینی بی نظیر و کاری بزرگ در مسیر احیای دین و 

 مذهب، خواهد بود. 

شود آقای ملک عبداهلل در حدّی جنابعالی را درک آنچه استفاده می
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تر از دیگران است. تر و واقع بینانهشنکرده و تفکّر او نسبت به امور، رو

حرمین شریفین، تاریخ »شود که: گونه عنوان میمطلب با ایشان به این

عینی، خارجی و غیر قابل انکار اسالم، حضرت رسول اکرم صلی اهلل 

علیه و آله و سلم، و تمام عصر رسالت بود؛ با این وضعیتی که اینان به 

وانه تاریخی، محروم نمودند؛ در این وجود آوردند، اسالم را از پشت

مسئله ما نظر به هیچ یک از مذاهب و جنبه جواز و عدم جواز برخی 

ها و ها نداریم؛ ما از این نگرانیم که با این تخریبمراسم و برنامه

شدن آنهاست تاریخ اسالم، اهتمامی که در محو آثار و حتی ناشناخته

و خاتم ادیان است، تا قیام  بی پشتوانه گردید. اسالم، دین جاودان

قیامت، دین بشریت است، ممکن است تا هزاران سال دیگر، قیامت 

قائم نگردد، تاریخ این دین نباید منحصر به تواریخ کتبی باشد که به 

گیرد؛ حفظ این ها قرار میمرور زمان، معرض تردید و افترا و شبهه

مخرّب، هر کس آثار خارجی، حفظ تاریخ است، و پیش از این اعمال 

کرد که: دید و لمس میشد، تاریخ اسالم را به چشم میوارد حرمین می

محمد بن عبداهلل، شخصیتی بوده است، این مرقد شریف اوست، پدرش 

عبداهلل بوده، قبرش آنجاست؛ جدّش عبدالمطلب، قبرش در مکه باقی 

ت، است؛ همسر فداکاری به نام خدیجه داشته که قبر او نیز در مکه اس
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و محلّ والدتش در فالن مکان است؛ جدّی به نام هاشم داشته که 

السالم بوده که او نیز قبرش در غزه است؛ از نوادگان او، حسن علیه

مانند بعضی دیگر از عظمای اهل بیت در بقیع، مدفون است؛ عموی او 

حمزه بوده است و قبرش در اُحد، باقی است؛ و خالصه، همه مشاهد و 

 یادآور افتخارات اسالم است.  مقاماتی که

کند و در تاریخ، چنین شخصیت با این همه آثار عینی را فراموش نمی

آینده، وجود او قابل انکار، نخواهد شد، آیا آنان که این همه آثار را 

تخریب کردند دانستند چه خسارت بزرگی به اسالم و تاریخ وارد 

نشده و همه این  کردند؟ اکنون نیز برای جبران این خسارت، دیر

تواند با وضعی ماندگار برای هزاران سال، باقی بماند تا مشاهد می

آیندگان نیز این مواقف را بشناسند. چه نادانند آنان که مولد نبی را به 

کنند و چه فاقد درکند آنها که در معرّفی ائمه گذاری میمکتبه مکه اسم

ما با این تاریخ عزیز اسالم گویند. شکنند و اهلل اعلم میبقیع، تجاهل می

برید، کنید و آثاری که از بین میو این همه صدماتی که وارد کرده و می

 « های آینده، خواهید داشت؟چه پاسخی در مقابل بشریت آگاه و نسل

در هر حال، مناسبت است که در صورت امکان، از این طریق، آنان را 

شخصیت رجال اسالم را در  قانع کرد تا آثار را مشخص نمایند، و نام و
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های مربوط به آنها بنویسند و مواضع و مساجد تاریخی را حفظ مکان

نمایند. در خاتمه، مزید توفیقات جنابعالی را از خداوند متعال، مسئلت 

 نموده و التماس دعا دارم. 

 9323شعبان المعظّم  94

27/3/83 

 لطف اهلل صافی

 

)ره( به نامه هاشمی رفسنجانی  و المسلمین * پاسخ حجت اإلسالم

 معظم له:

 بسمه تعالی

 حضرت آیت اهلل جناب آقای صافی گلپایگانی دامت برکاته

 با سالم و تحیّات؛

عالی را در موقعیت مناسبی در مکه معظمه دریافت نامه خوب جناب

ای با سران کردم و از آن بهره خوبی به دست آمد. مذاکرات همه جانبه

ی و منجمله بقیع آغاز کرده بودم که کشور عربستان درباره آثار اسالم

 نظر و خواست یک مرجع دینی معتبر به مدد رسید. 

در مورد بقیع از جهتی توفیق به دست آمد و از جهاتی دیگر باید 
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پیگیری شود. در مورد آثار اسالمی به طور اصولی شرکت در جهت 

اصالح روند آغاز شد، و گفتند حدود شش هزار اثر ارزنده دینی در 

 شور دارند که بخشی از آن مربوط به قبل از اسالم است. ک

و در مدینه منوّره با آقای امیر مدینه برادر کوچک ملک که فردی آگاه 

 و جدی است بحث را ادامه دادم. 

ایشان گفت یک هزار از آن شش هزار اثر در مدینه است و قرار شد 

مدّت اقامت در ریزی شود، و خود اینجانب در برای احیای آنها برنامه

مدینه از بعضی از این آثار در قریه عریص و آبار علی در کنار مسجد 

الشجره و منطقه بدر و نیز منطقه ینبع نخل بازدید کردم که باعث جلب 

توجّه عمومی به محتوای این مناطق شد، و بخصوص در ینبع که مردم 

را محلّ و شخص معاون استاندار که از اهالی آن محل است نقاطی 

نشان دادند که به نام چشمه علی و بئر علی که بئر امام حسن و یا به 

شود به شناسند. در مجموع مینام امام حسین، به نام جابر و ... می

شروع دوره جدیدی از آن بابت امیدوار بود، و بنده هم در حدود 

کنم، و انتظار دارم که جنابعالی و سایر مراجع هم با امکان پیگیری می

 اکبر هاشمی رفسنجانی           وه مناسب پیگیری فرمایید. شی
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