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مقدمه
در نگاه قرآن و اس��الم، هدف از آفرینش، عبودیت و بندگی خداست؛ »ما خلقت الجن 
و النس ال ليعبدون«1 و نیز فلس��فه بعثت انبیا، همان عبادت می باش��د؛ »و لقد بعثنا فى كل 

امة رسول ان اعبدوا اهلل...«2
از طرفی برترین مقام و امتیاز، همان عبد خدا ش��دن است؛ »سبحان الذى اسرى بعبده« 
و اش��هد ان محمداً عبده و رسوله. عالوه بر این، تنها راه سعادت و تکامل الیق به حال 
انس��ان، در عبودیت بوده، به گونه ای که ق��رآن می فرماید: »و ان اعبدونى هذا صراط 

حسین ایرانی
*

زیارت مزار خداباوران
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مستقيم«.3
از طرف دیگر، معیار، عبد زیس��تن است؛ نه فقط ساعتی مناسکی را انجام دادن؛ یعنی 
خ��ود را در تمام حاالت مملوک خ��دا دیدن و از همه وابس��تگی های مادی و عالئق 
حیوانی رها ش��دن و تنها طالب وتس��لیم و مطیع خدا شدن و به همین دلیل در اسالم از 
عوامل غفلت آور، نهی ش��ده و به آنچه موجب ذکر و توجه قلبی به خدا و جدایی از 

مظاهر مادی است، مانند یاد معاد، توصیه و تأکید شده است. 
مشاهد مش��رفه و آرامگاه رهبران دین و ش��خصیت های الهی، همانند امام علی7 که 
می فرماید: »الهى، كفى بى عزاً ان اكون لك عبداً«4، یکی از راه های مهم توجه قلبی و یاد 
خدا می باشد. شیعه هرگز نگاه استقاللی به امام و این که امامان قدرتی بالذات در برابر 
خداوند دارند، نداش��ته است؛ بلکه پیشوایان دینی با پاکی و صفای باطن )که از طریق 
عبودیت کسب کرده اند(، به اذن خدا واسطه می شوند و این معنا در متن زیارت نامه ها 
آمده است: »اتقرب الى اهلل بحبكم و متقرب اليك بزيارة قبر اخى رسولك، اتوسل، اتوجه و 
بزيارة حبيب حبيبك تقرب��ت، اللهم اليك صمدت من ارضى... رجاء رحمتك« و زائر هم در 
زیارتگاه ه��ا به دعا، نم��از، قرائت قرآن و ذکر خدا می پردازد و در عین احترام و توجه 
به مقام قرب آنان و موقعیت ش��ان نزد پروردگار از آنان بهره مند می ش��ود؛ همان گونه 
که در زمان پیامبر9 نزد آن حضرت می آمدند و از خدا طلب مغفرت می کردند؛ »ولو 
انهم إْذ ظلموا انفس��هم جاؤك فاستغفروا اهلل و اس��تغفر لهم الرسول لوجدوا اهلل توابًا رحيمًا«5 
یا همانند فرزندان حضرت یعقوب که از پدرش��ان خواس��تند تا برای آنها در پیش��گاه 
خداوند اس��تغفار کند؛ »قالوا يا ابانا اس��تغفر لنا ذنوبنا...«6 و حضرت نفرمود که چرا مرا 
واسطه قرار دادید و مستقال باید سراغ خدا بروید؛ بلکه فرمود: »سوف استغفر لكم ربى انه 
هو الغفور الرحيم«؛7 بزودی از خدایم برای ش��ما طلب آمرزش کنم؛ زیرا او آمرزنده مهربان 

است« و همین طور وعده حضرت ابراهیم نسبت به استغفار برای پدرش.8
به راستی مگر اصحاب در زمان پیامبر9 آب وضوی او را به عنوان تبرک بر نمی داشتند 

و دست آن حضرت را نمی بوسیدند.9
اما س��اختن گنب��د و بارگاه بر مزار صالح��ان و پاکان، عالوه بر احت��رام به آنان، برای 
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اس��تراحت زائران و عبادت کنندگان است که از راه های دور و نزدیک می آیند و هنر 
اسالمی و شکوه آن را نمایش می دهد و نیز نوعی تعظیم شعائر10 به شمار می آید.

همچنین از مصادیق آیه مبارکه )فى بيوت اذن اهلل ان ترفع و يذكر فيها اسمه...(11 می باشد؛ 
زیرا دراین مکان ها زن و مرد به ذکر خدا و نماز و نیایش حق مشغولند.

روایات متعددی نیز از س��نی و شیعه در پاداش و تشویق تعمیر و ساختن قبور پیشوایان 
اسالم نقل شده است.

پیامب��ر9 و امامان معصوم و صالحان بعد از رحلت و شهادتش��ان، در حکم زندگانی 
می باش��ند و از ارواح بلندشان درخواست وس��اطت برای روا شدن حاجات می شود و 
حتی نوعی حیات برزخی برتر از ش��هدا برای آنان گفته اند؛12 )و ل تحس��بن الذين قتلوا 

فى سبيل اهلل امواتًا بل احياء عند ربهم يرزقون(.13
احادیث بس��یاری از علمای شیعه و سنی نقل شده که پیامبر9 و امامان : سخن ها و 
س��الم ها را می ش��نوند و از دور و نزدیک، جواب می دهند و حتی اعمال امت بر آنان 
عرضه می گردد14 ونیز پیامبر 9 با اجس��اد مرده مش��رکان در کنار چاه »بدر« س��خن 
گف��ت و در ج��واب »عمر« فرمود: »والذى نفس محمد بيده ما انتم باس��مع لما اقول منهم؛ 
س��وگند به آن که جان »محمد« دردست اوست، شما نسبت به آن چه می گویم از آنها 
شنواتر نیس��تید15 و همچنین امام علی7 با کشتگان جنگ »جمل«16 سخن گفت و نیز 

در مجامع روایی می خوانیم: 
»واعلم ان رسلك و خلفائك احياء عندك يرزقون يرون مقامى و يسمعونى كالمى...«.17

زیارت در لغت
زی��ارت، از ماده »زور« به معنای قصد، میل، انحراف، دیدار، باالی س��ینه و مالقات با 
سینه را گویند. این واژه در قرآن در دو جا آمده است: آیه 2 تکاثر و آیه 17 کهف و 
مراد از »قول زور« در آیه 30 حج و آیه 4 فرقان، سخن منحرف از حق، دروغ و گفتار 
ظالمانه می باش��د.18 و در اصطالح، نوعی انس و تمایل قلبی، همراه با حرکت حسی و 
تکریم و تعظیم مزور می باشد و شاید مرحله نهایی آن عشق واطاعت از زیارت شونده 
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و همانند او ش��دن درعقیده و عمل باش��د19 و در حدیث آمده است: »اللهم اجعلنى من 
زوارك؛ خدایا! مرا از قصد کنندگان و پناهندگان درگاهت قرار بده«.20

زیارت در اسالم
زیارت و احترام شخصیت های علمی، انقالبی، مکتبی و ملی، درتمام ملت ها و امت ها وجود 
دارد و یک اصل فطری و عقالئی اس��ت و در تمام ادوار زندگی بشر به چشم می خورد و 
اس��الم از آن جا که دینی جامع اس��ت و پاس��خ گوی تمام تمایالت انسان می باشد، اصل 
زیارت را به دور از خرافات جاهلی و تحریفات شرک آلود، برای پیروان خود بیان کرده 
است. احادیث فراوان، متواتر و متنوعی در کتاب های شیعه و سنی در این باره آمده است. 

نگارش صدها کتاب از اهل تس��نن و تش��یع در آداب و احکام زیارت، همه حاکی از 
اهمیت زیارت و نقش س��ازنده و مؤثر آن در تربیت و هدایت فرد و جامعه و حفظ و 

نشر فرهنگ دینی است.21

به طور کلی، زیارت قبور انبیا، امامان و اولیاء و صالحان، اصلی ارزش��ی و مورد اتفاق 
فرق اس��المی )غیر از وهابیت( می باش��د و حتی فخر رازی، دانش��مند مش��هور ومفسر 
معروف اهل تس��نن )543�606( »رس��اله زيارة القبور« را نوش��ته است و در کتاب های 
»کنزالعمال، ج15«، »احیاء العلوم، ج1« و صحاح ستة و »المغنی و الشرح الکبیر، ج2و3« 

و... روایات متعددی از پیامبر9 واصحاب در این باره نقل شده است.
زیارت خوبان خدای��ی رفتن، عمل کردن به آیه »يا ايهاالذين آمنوا اتقوا اهلل و ابتغوا اليه 
الوس��يله وجاهدوا فى س��بيله لعلكم تفلحون«22 است که مؤمنان را به دور از شرک و کفر 

به دنبال وسیله رفتن و توسل جستن، توصیه می کند. 

زيارت و احترام ش�خصيت های علم�ى، انقالبى، مكتبى و ملى، 
درتمام ملت ها و امت ها وجود دارد و يك اصل فطری و عقالئى 

است و در تمام ادوار زندگى بشر به چشم مى خورد. 
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روایات فراوانی در باب توس��ل، از عالمان سنی و شیعه نقل شده است که متواتر بودن 
آنها ما را از بررس��ی سندش��ان بی نیاز می نماید »س��مهودی«، دانشمند مشهور سنی در 
کتاب خود، کمک و شفاعت خواستن از پیامبر9 را قبل و بعد از رحلتش و در عالم 

برزخ و قیامت، جایز می داند.23
امام ش��افعی )پیشوای بزرگ اهل تسنن( در توس��ل به اهل بیت، شعری بدین مضمون 

نقل کرده است: 
خاندان پیامبر 9 وسیله من نزد خدا هستند و امیدوارم به وسیله آنان، 

فردای قیامت، نامه عمل من به دست راستم داده شود.24 
همچنین »آلوسی« می گوید: 

توسل به خداوند به مقام پیامبر، در زندگی و بعد از ارتحالش و حتی 
توس��ل به مقام غیر پیامر هم جایز اس��ت؛ به ش��رط آن كه نزد خدا 

مقامی داشته باشد.25

چطور می توان دوس�تدار خداوند بود، اما حبيب خدا، پيامبر9 
و اولياء دلباخته خدا را دوس�ت نداش�ت؟ مگ�ر مقام ابراهيم7 
جز س�نگی است كه حضرت ابراهيم 7 هنگام ساختن خانه خدا 
)كعبه( زير پاى خود گذاشت يا استالم »حجراالسود«، چيزى جز 

عشق و احترام و عرفان و عبادت است؟

چیستی زیارت
زیارت گرچه یک اصل اخالقی، عبادی، ارزش��ی و سیاسی است و در مکتب تشیع با 
ش��ور وشکوه خاصی درخشیده است و بامنطق و استدالل ،همراه می باشد، اما بیشتر از 
همه عشق و اشتیاق زائر نسبت به زیارت شونده در آن مطرح است و بیان گر یک رابطه 

دوستی و قلبی خاص است که آن همه رنج ها و سفرها و هزینه ها را آسان می نماید.
از رهگذر محبت است که مجنون درب ودیوار خانه »لیلی«، معشوق و محبوب خودرا 

می بوسد وپیوسته نام او را یاد می کند.
»و ما حب الديار شغفن قلبى          و لكن حب من سكن الديار«
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مادر، تصویر و لباس فرزندش را می بوس��د و این، ش��رک نیس��ت؛ بلکه عش��ق است. 
اس��الم، دین محبت اس��ت. امام صادق7 می فرماید: »هل الدي��ن ال الحب؟؛26 آیا دین 

چیزی جز محبت است؟«.
در قرآن می خوانیم: »قل ل اسئلكم عليه اجراً ال المودة فى القربى«27

به راستی چطور می توان دوستدار خداوند بود، اما حبیب خدا، پیامبر9 و اولیاء دلباخته 
خدا را دوس��ت نداشت؟ مگر مقام ابراهیم 7 جز سنگی است که حضرت ابراهیم7 
هنگام ساختن خانه خدا )کعبه( زیر پای خود گذاشت یا استالم »حجراالسود«، چیزی 

جز عشق و احترام و عرفان و عبادت است؟
فقیه و ادیب بزرگ اهل تس��نن، )تاج الدین فاکهانی(، به دمشق رفت تا کفش منسوب 

به پیامبر9 راببیند و بعد آن را می بوسد و می گرید و شعر می سراید.28
زیارت، س��راغ اس��وه ها و الگوهای ارزشی رفتن اس��ت و از آن جا که الگو خواهی و 
الگوپذیری، فطری هر انس��ان اس��ت و در مکتب جاوید اس��الم، اسوه های جاودانه ای 
معرفی ش��دند، »لقد كان لكم فى رسول اهلل اسوة حس��نة«؛29 برای شما ]در همه زمان ها و 
زمینه ها[ پیامبر اس��وه و سرمش��ق نیکوس��ت«. خود را ارزیابی و ضعف ها و نقص های 
خودرا دیدن و ازدام های ش��یاطین درون و بیرون رها شدن و به آن اسوه ها اقتدا کردن 

و سیر تعالی را طی نمودن از اهداف زیارت می باشد.

7
ین
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بر این اس��اس در زیارت نامه حضرت علی 7 می خوانیم: »الس��الم على ميزان العمال 
ومقلب الحوال«.30

»الکسیس کارل« دانشمند مشهور می نویسد: 
در زندگ��ی عالم��ان و قهرمانان و پاكان، یك ذخیره تمام نش��دنی از 
انرژی معنوی وجود دارد. این مردان، چون كوه هایی در میان دشت، 
سر به باال كش��یده اند و به ما نشان مي دهند كه تا كجا می توانیم باال 
برویم و چقدر هدفی كه طبیعتًا ش��عور انس��انی به آن متمایل است، 
عالی اس��ت؛ فقط چنین مردانی می توانند برای زندگی درونی ما غذای 

معنوی مورد نیازش را تهیه كنند.31
آثار زیارت

زی��ارت قبر پیش��وایان و بزرگان دینی فوای��د فراوانی دارد که به برخی از آنها اش��اره 
می شود:

1. تحکی��م توحید و خداشناس��ی وجایگاه نبوت، امامت و والی��ت و تقویت اعتقاد به 
معاد و شفاعت... . 

2. احس��اس اصالت فرهنگی و هویت وش��خصیت با این پیش��نه های پ��اک تاریخی و 
خودباوری مکتبی.

3. عاملی برای تحول روحی و توفیق توبه و رهایی از سقوط در گرداب گناه و بدبختی 
و زشتی ها.

4. تجدید عهد و پیمان با محور توحید و امامت پیشوایان دین و دانش و استوار و ثابت 
ماندن در امواج و کشش های مختلف زندگی.

امام رضا7 می فرماید: 
ان لكل امام عهداً فى عنق اوليائه وشيعته و ان من تمام الوفاء بالعهد زيارة 
قبورهم...؛32 به راس��تی برای هر امامی به گردن دوستان و پیروانش 

پیمانی است كه از وفاء به این پیمان، زیارت قبور آنان است.
5. شکس��ته شدن یأس و رفع غم و تخلیه عقده های روحی؛ با گریه و مناجات باخدا و 
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یافتن نشاط و آرامش باتوجه به توسل وشفاعت و تقرب جستن به درگاه خدا.
6. حض��ور در مزارها باآن اجتماعات، نمادی از قدرت و عظمت وعامل وحدت دینی 

و ملی و بر طرف کننده اختالفات و کدورت هاست. 
7. زمینه پاکی و کاهش جرائم وآسیب های اجتماعی را فراهم می کند.

8. زمین��ه ای جهت توس��عه اقتصادی، به ویژه تولید کااله��ای فرهنگی و همچنین عامل 
انفاق ها و رفع فقر و محرومیت ها می باشد.

9. زیارت ها زمینه س��از آشنایی بیشتر با معارف دینی و مفاخر تاریخی و رشد دانش و 
فرهنگ مکتبی است.

10. تبدیل شدن زیارتگاه ها به مراکز فرهنگی و تأسیس حوزه های علمیه؛ به طوری که 
از آغاز در کنار مزار رس��ول خدا 9 این کار آغاز ش��د و زمان امام باقر و امام صادق 
8 هزاران دانشجو از سراسر بالد گرد می آمدند و به تعلیم علوم اسالمی می پرداختند 
و نی��ز بیدارگری های فاطمه زهرا3 از کنار قبر پیامبر 9 آغاز و همچنین فعالیت های 
سیاسی و مبارزاتی ضدظلم و استعمار � در کنار این مراکز صورت می گرفت و از کنار 
مزار حضرت علی7 وحوزه های علمیه نجف و سامراء جنگ برضداستعمار بریتانیای 
کبیرش��کل گرفت و فتوای تاریخی میرزای ش��یرازی و تحری��م تنباکو که انگلیس را 
به زانو در آورد و حادثه مس��جد گوهر ش��اد و همچنین قیام عظیم امام خمینی)ره( از 

مدرسه فیضیه همه در کنار این قبور منور و مقدس صورت گرفتند.

از آغ�از در كن�ار مزار رس�ول خ�دا9 حوزه های علمیه آغاز ش�د 
و زم�ان ام�ام باق�ر و امام صادق8 هزاران دانش�جو از سراس�ر 
ب�اد گ�رد می آمدند و به تعلی�م علوم اس�امی می پرداختند و نیز 
بیدارگری های فاطمه زهراسام اهلل علیها از كنار قبر پیامبر 9 آغاز 
و همچنین فعالیت های سیاس�ی و مبارزاتی ضدظلم و استعمار � 
در كنار اين مراكز صورت می گرفت و از كنار مزار حضرت علی7 
وحوزه های علمیه نجف و سامراء جنگ برضداستعمار بريتانیای 

كبیرشكل گرفت.
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مرز توحید و شرك
اتهام شرک بدعت به هر حرکتی و هر نوع احترام و آدابی، دور از منطق وخرداست؛ زیرا 
حد شرک در قرآن وسنت بیان شده است. قرآن مجیدپیروان خود را از قضاوت عجوالنه 

و زدن اتهام بی جا، نسبت به دیگران منع نموده می فرماید: 
و ل تقولوا لمن القى اليكم السلم لست مؤمنًا تبتغون عرض الحيوة الدنيا33

به كسانی كه اظهار اسالم می كنند )و از صلح و سالم سخن می گویند(، 
نگویید مؤمن نیس��تید؛ تا از س��رمایه ناپای��دار دنیابهره و غنیمتی به 

دست آید«.
پیامبر اک��رم9 وقتی حضرت علی7 را برای فتح قلعه های خیبر فرس��تاد؛ درپاس��خ 

علی7 که پرسید: حد نبرد با آنان چیست؟ فرمود: 
قاتله��م حتى يش��هدوا ان ل اله ال اهلل و ان محمداً رس��ول اهلل فاذا فعلوا 
ذلك فقد منعوا منك دمائهم واموالهم ال بحقهم و حس��ابهم على اهلل؛34 
با آنها پیكار كن؛ تا آن جا كه ش��هادتین رابگویند دراین صورت، جان 
و مالش��ان مصون و محترم است؛ مگر موردی كه جان و مالشان به 

حق گرفته شود و حسابشان باخداست.
این، سیره پیامبر و اصحاب وتابعین بوده است.

آیا تنها وهابیان محدود و تند رو، مؤمن هس��تند و تمام مس��لمانان مشرکند؟35 آیا فقط 
آنها کتاب و س��نت را فهمیده اند که فتوا به تخریب مزار پیش��وایان دین و کشتن زنان 

ومردان و کودکان بیگناه می دهند؟
در تبیین توس��ل ومرز شرک در اسالم، نقل کالم استاد شهید مطهری مناسب می باشد؛ 

وی می نویسد: 
موجودی كه به تمام هویتش، وابس��ته به اراده حق است و هیچ حیثیت 
مستقل از خود ندارد، تأثیرمافوق طبیعی او مانند تأثیرطبیعی او، پیش 
از آن كه به خودش مستند باشد، مستند به حق است و او جز مجرایی 
برای مرور فیض حق به اش��یاء نیس��ت؛ آیا واسطه فیض وحی و علم 
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بودن جبرئیل و واس��طه رزق ب��ودن میكائیل و واس��طه احیاء بودن 
اسرافیل و واسطه قبض ارواح بودن ملك الموت، شرك است؟36

جه��ان از نظر جهان بینی اس��المی، ماهیت »از اویی، ان��ا هلل« دارد. قرآن کریم در آیات 
متعددی کاره��ای اعجازآمیزی از قبیل: زنده کردن مرده، ش��فادادن کور مادرزاد را به 
برخی پیامبران نس��بت میدهد؛ اما همراه آن کلمه »باذنِ��ه« را اضافه می کند.37 این کلمه، 
نمایش گر ماهیت »از اویی« این کارهاس��ت؛ تا کس��ی نپندارد که انبیا از خود استقاللی 
دارند. پس مرز توحید نظری وشرک نظری، »از اویی« و مرز توحید و شرک در توحید 

عملی، »به سوی اویی و انا الیه راجعون« است.
توجه به هر موجودی، اعم از توجه ظاهری و معنوی، هرگاه به صورت توجه به یک راه 
برای رفتن به سوی حق باشد و نه به عنوان یک مقصد، توجه به خداست. در هر حرکت 
و مسیر، توجه به راه، ازآن جهت که راه است و توجه به عالمت ها و نشانه های راه برای 
گم نشدن و دور نیفتادن از مقصد، از آن جهت که این ها عالمت و نشان هستند، »به سوی 

مقصد بودن و به سوی مقصد رفتن« است.
پیامبران و اولیا، راه های خدا هستند؛ »انتم السبيل العظم و الصراط القوم« و آنان عالمت ها 
و نش��انه های سیر الی اهلل هستند؛ »و اعالما لعباده مناراً فى بالده و ادلء على صراطه«. پس 
مس��ئله این نیست که توس��ل و زیارت اولیا و انتظار مافوق طبیعی از آنان شرک است. 
مسئله چیز دیگر است. آنان چنین صعودی در مراتب قرب الهی کرده اند که تا این حد 
مورد موهبت واقع شده اند. از قرآن کریم استفاده می شود که خدا به پاره ای از بندگان 

خود چنین مقامات و درجاتی عنایت کرده است.«38

نفس و روح آدمی بامرگ نابود نمی شود با اين كه به عالم باال 
رفت�ه و روح با تجرد قدرتمندتر می گردد و ارواح قوى بزرگان 
ناظ�ر اعم�ال ما می باش�ند و فضائل و مقام پيامب�ر مربوط به 
جس�م و پيكر او نبوده تا با رحلتش پايان پذيرد، بلكه مربوط 
به روح شكوهمند آن حضرت می باشد كه باقی و منشأ بركات 
اس�ت؛ بنابراي�ن مقام پيامب�ر9 و اولياء اله�ی در زمان حيات 

ومرگ يكسان است.
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عباد صالح در مرگ و حیات
اما اینکه پیامبر9 وامامان معصوم : و صالحان بعد از رحلت و شهادتش��ان در حکم 
زنده ها هستند و درخواست از ارواح بلندشان برای روا شدن حاجت به اذن الهی، هیچ 

اشکالی ندارد، بلکه درجای خودثابت شده است.39
و قرآن کریم می فرماید: 

و ل تحسبن الذين قتلوا فى سبيل اهلل امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون؛40 
هرگز كشته شدگان درراه خدا را مرده مپندار بلكه آنان زنده اند و نزد 

پروردگارشان روزی می خورند.
علمای س��نی و ش��یعه برای انبیا نوعی حیات برزخی برتر از شهدا گفته اند41 و احادیث 
متعدد نقل شده که پیامبر و پاکان، سخن و سالم زائران را می شنوند و از دور و نزدیک 

جواب می دهند؛ حتی اعمال امت بر آنان عرضه می گردد.42
و همی��ن طور در مجامع روای��ی می خوانیم: »و اعلم ان رس��لك و خلفائك احياء عندك 
يرزق��ون يرون مكانى ويس��معون كالم��ى...«43 بعالوه نفس و روح آدم��ی با مرگ نابود 
نمی ش��ود با این که به عالم باال رفته و روح با تجرد قدرتمندتر می گردد و ارواح قوی 
بزرگان ناظر اعمال ما می باشند و فضائل و مقام پیامبر مربوط به جسم و پیکر او نبوده تا 
با رحلتش پایان پذیرد، بلکه مربوط به روح شکوهمند آن حضرت می باشد که باقی و 
منشاء برکات است؛ بنابراین مقام پیامبر9 و اولیاء الهی در زمان حیات ومرگ یکسان 

است.
و به این حقیقت آیه شریفه )فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلء شهيدا 
بك على هؤلء ش��هيد(44 پس چگونه باشد آنگاه که از هر امتی گواهی بیاوریم و تو را 

گواه بر اینان قرار دهیم.
این آیه به این موضوع تصریح داردکه اداء شهادت وگواهی مستلزم آن است که شاهد 

)پیامبر9 ( بر امت خویش در طول زمان نظارت و حضور داشته باشد.
و این مس��أله آشکارتر می ش��ود وقتی می بینیم قرآن، س��رای آخرت را حیات حقیقی 
دانس��ته و می فرماید: )وان الدار الخرة لهى الحي��وان لو كانوا يعلمون( اگر بدانند زندگی 
واقعی همانا س��رای آخرت اس��ت.45 و مرگ دروازه ورود به آخرت و غروب از یک 

نشئه وطلوع درعالم دیگر می باشد.
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ش��یعه امامیه و پیروان اهل بیت پیامبر9 همانند سایر مذاهب اسالمی سجده برغیر خدا 
را حرام می داند حتی اگر به قصد پرس��تش غیر هم نباشد، جایز نیست )گواه آن کتب 
فقهاء ش��یعه و نظر عالمان مذهب تشیع می باشد46 و سلیقه برخی عوام دلیلی بر دیدگاه 
ش��یعه نمی باشد( و اساس��اً زیارت نامه های رسیده از امامان معصوم شیعه سراسر توحید 
و تس��بیح خداوند و بیان معارف دین و س��الم و صلوات بر پیامبر و اولیاء و عباد صالح 
خداست که وسیله هدایت و نجات انسانها از شرک و گمراهی بودند و به مشیت الهی 
بعداز وفاتشان، مرقد مطهرشان محل رحمت، برکت، اجابت دعا و پناهگاه محبان شان 
می باش��د، در واقع م��کان معرفی پیامبر9 وعترت پاکش و یافتن مدل های ارزش��ی و 
عالی زندگی همراه باتولی و تبری یعنی پیروی از خوبان و خوبی ها وبیزاری از دشمنان 

خدا و زشتی ها در سیر به سوی خدا و بهشت جاودان می باشد.

هشدار
آری، دش��منان اس��الم و تش��یع، وقتی آن همه آثار و برکات را از زیارت راس��تین و 
زیارتگاه ها مش��اهده کردند، تصمیم به تخریب وتوق��ف ظاهری و باطنی این حرکت 
س��ازنده و پویا گرفتند و قبر امام حس��ین7 وامامان بقیع: را تخریب کردند و اخیراً 
نیز عسکریین8 را خراب کردند و سعی می کنند تا بدین وسیله فرهنگ وتفکر شیعه 
را نابود و یا منزوی سازند؛ اما باعنایت خداوند و هوشیاری مسلمانان، نقشه های خائنانه 
وجاهالنه آنان نقش بر آب ش��ده است و تفکر شیعی هر روز بیش از گذشته، در حال 

گسترش و اوج گیری است.

 پی نوشت:
* مرحوم حجت االس��الم و المس��لمين حاج شيخ 
حس��ين ايران��ى از روحانيون مبارز ح��وزه علميه 
ق��م بود كه در دوران رژيم ستمش��اهى مبارزات او 
قابل تقدير اس��ت. پس از پيروزى انقالب س��ال ها 
فرماندهى س��پاه قم را عهده دار بود و در دو دوره، 
به نمايندگى مردم قم در مجلس ش��وراى اس��المى 
برگزيده شد و چند سال نيز به عنوان رئيس سازمان 
تبليغات اسالمى استان قم به خدمت مشغول بود كه 

متأسفانه در اثر كسالت طوالنى روز 1387/12/29 
به رحمت ايزدى پيوس��ت و همه دوستان، آشنايان 
و هم��كاران خ��ود را داغدار نم��ود. از آن مرحوم، 
آثار قلمى متعددى به يادگار مانده اس��ت. با چاپ 
مقاله ف��وق كه به قلم اين عالم فرزانه نگارش يافته 
اس��ت، ياد و نام او را گرامى مى داريم و خدمات و 

تالش هاى شبانه روزى وى را ارج مى نهيم.
1. ذاريات، آيه 56.
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