
ترجمه محمدمهدی رضایی
شیخ نجم الدین خضر رازی حبلرودی )فقیه قرن 9(

شبهه ای در تعظیم شعائر حسینی و پاسخ به آن
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در مقابل توصیه اهل بیت: به تکریم و بزرگداش��ت شعائر حس��ینی، از جمله گرامیداشت 
تربت و بارگاه مقدس حضرت7، عده ای از مخالفان بی منطق و کوردل، این امر مهم اعتقادی 
را بر نتافته، بی هیچ دلیل روش��ن و تنها با تمس��ک به برداشت های غلط و قیاس های باطل، آن 
را منکر شده اند. آنها در نهایت دشمنی و کینه ورزی با خاندان نبوت و پیروان ایشان، حرمت 
نهادن شیعیان به آثار مقدس امام حسین7 را به باد سرزنش و استهزا گرفته، آنان را به کفر و 

بی ایمانی و خروج از اسام متهم می کنند.
در برخورد با این کج فهمی ها و بی خردی ها، شیوه عالمان شیعه همواره تحمل و سعه صدر از 
یک سو، و بحث و برهان آوری بر عقیده حق از دیگر سو بوده است تا حق چنان که هست، به 
حق جویان چهره بنماید و باطل گرایان همیش��ه در انکار خویش حیران و سرگردان بمانند. در 

این گفتار یک نمونه بارز از این دو نوع تعامل و موضع گیری متفاوت، آورده شده است:
در حدود سال 700 هجری عالمی سنی، بلکه ناصبی به نام »شیخ یوسف بن مخزوم منصوری 
واس��طی اعور«کتابی در رد و انکار معتقدات شیعه امامیه می نویسد. روش نویسنده در کتاب 
این گونه اس��ت که نخس��ت فضیلتی از فضایل اهل بیت: را که ش��یعه بدان باور دارد، ذکر 
می کند و آن گاه با دگرگون کردن ش��کل و محتوای آن به دلخواه خود، با متوجه س��اختن 
انواع تهمت ها و نسبت های ناروا به شیعه و طرح شبهات و نقص   های بی اساس، می کوشد آن 

عقیده را مخالف آموزه های قرآنی و نبوی و سندی بر بطان مذهب امامیه جلوه دهد.
س��ال ها بعد در 839 هجری این کتاب در اختیار عالم و فقیه بزرگوار ش��یعه »شیخ نجم  الدین 
خضر بن ش��یخ ش��مس  الدین محمد بن علی رازی حبلرودی نجفی« قرار می گیرد. ایش��ان با 
نگاهی گذرا، کتابی را آکنده از نقد و انکارهای ناموجه و مش��حون از س��خنان ناس��نجیده و 
باطل در رد فضایل اهل بیت: می بیند. پس با عزمی راس��خ، برای یک جهاد بزرگ علمی، 
و با همه وجود، در رد ش��بهات آن کتاب و یاری مذهب حق می کوش��د؛ شاید بدین وسیله، 
حق والیت پیش��وایان معصوم: خویش و حق برادری برادران ش��یعه را به بهترین ش��کل به 
انجام رساند. حاصل این تاش و حق شناسی خالصانه، پدید آمدن کتابی است به نام: »التوضیح 
االنور بالحجج الواردة لدفع شبهة االعور«، که جای دارد تمام این کتاب ارزشمند توسط فاضان 

فرهیخته حوزه ترجمه و در دسترس همگان قرار گیرد.
درب��اره زندگی ش��خصی و علمی جناب خضر رازی حبلرودی اطاعات چندانی در دس��ت 
نیس��ت؛ تنها به گفته مشهور بین سیره نویس��ان، وی از علمای عهد تیموری بوده و در محضر 
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سید شریف جرجانی )838 ه( در شیراز علوم معقول خوانده است. مدتی بعد با اقامت در شهر 
حله، بعضی از کتاب های خود را نگاش��ته و از آن جا به نجف هجرت می کند و در آن شهر، 
کتاب های دیگری چ��ون کتاب پیش گفته یا »التوضیح االن��ور« را می نگارد. تاریخ نگارش 

برخی از آثار این عالم متقی، نشان می دهد که وی تا سال 852 هجری زنده بوده است.
فهرست آثار گرانسنگ او که به ثبت رسیده، از این قرار است: 

1. اثبات امامة االئمة االثنی عشر:
2. کتاب فی االمامة؛

3. تحفة المتقین فی اصول الدین؛
4. التحقیق المبین فی شرح نهج المسترشدین؛

5. التوضیح االنور بالحجج الواردة لدفع شبهة االعور؛
6. جامع االصول فی شرح ترجمة رسالة الفصول للمحقق الطوسی؛

7. جامع الّدرر فی شرح الباب الحادی عشر؛
8. جامع الدقائق فی شرح رسالة غرة المنطق الستاذه السید الشریف الجرجانی؛

9. حقائق العرفان و خالصة االصول و المیزان؛
10. القوانین؛

11. کاشف الحقائق فی شرح رسالة درة المنطق؛
12. مفتاح الغرر.1

جناب خضر رازی در نقد آرا و اندیش��ه های توهم  آلود »اعور« ابتدا شبهة ناوارد از سوی او را 
بازمی گوی��د و آن گاه با دالیل محکم و براهین قاط��ع، چنان راه را به او و همفکران دیروز و 

امروزش سد می کند که به ناچار، از پذیرش حق ناگزیر شوند و هیچ راه  گریزی نیابند.
از کتاب »التوضیح االنور« ش��بهه مربوط به بزرگداش��ت و تکریم تربت امام حسین7 و پاسخ 
آن را گزینش و ترجمه کرده ایم که در ادامه این نوش��تار خواهد آمد.2 این ش��بهه امروز نیز به 
ش��کل های گوناگون طرح می ش��ود و بعضی بی خبران و کم  دانشان را منحرف می سازد. با این 
همه، بی ش��ک برای دش��منان اعوِر خاندان پیامبر9 که چشم حق بینشان کور گشته، این آرزو 
محقق نخواهد شد که برای همیشه خورشید فضایل اهل بیت: را در پس ابرهای تیره شبهات و 
کینه  توزی های خود پنهان بدارند و با ناحق گویی های خود، پیروان ایشان را در چشم مردم جهان 

ضایع سازند و حقانیت تشیع را لگدکوب اهواء و اغراض پست دنیایی خویش قرار دهند.
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متن شبهه »اعور« و پاسخ »خضر رازی«:

اعور گوید: از اعمال ویژه ش��یعیان آن است که از تربت  

حسین7 مهر و تسبیح می سازند و بر آن سجده می کنند. 
چون به سجده  روند، آن را زمین  گذارند و چون بر خیزند، 
به دس��ت  گیرند و بر تربت پیامبران و اولیاءاهلل برتری اش 
می دهند. آیا این کار، بزرگ ترین بدعت نیست با این که 
می دانیم این تربت که اس��تفاده خاصی از آن می کنند، در 
زمان حس��ین نبوده و بعداً حادث ش��ده است؟! نوظهورتر 
و بدعت آمیزتر از تس��بیح و مهر، بناهایی اس��ت که به نام 
مردگان می س��ازند و ب��ه این پندار که آنه��ا زنده اند، آن 
مکان ه��ا را تکریم و تقدیس می کنند. این جز یک دروغ 
و ب��اور مس��خره چیزی نیس��ت؛ چرا که خداون��د تا روز 

رستاخیز، هیچ مرده ای را زنده نمی کند.
از ناپس��ندترین اعمال ش��یعه، تبرک جس��تن به بارگاه 
حس��ین7 و دس��ت س��ودن بر در و دیوار آن و بوسیدن 
درگاه ح��رم او و نذر کردن برای اوس��ت. آنها چیزی را 
می بوس��ند و تکریم می کنند و برایش ن��ذر می نمایند که 
ساخته و پرداخته دست خودشان است؛ همچون بت هایی 

که کافران به عمل می آوردند و می پرستیدند.
بن�ده ]خضر رازی[ گویم: اگ��ر روایاتی را که در فضیلت 

تربت شریف حسین7 وارد شده، در نظر نگیریم، بی شک 
به اجماع فقهای چهار مذهب اهل سنت، بهترین سجده آن 
اس��ت که بر خاک باشد؛ چون با خضوع و فروتنی در برابر 
پروردگار عالم تناسب بیشتری دارد. همچنین به اجماع اهل 
بی��ت پاک پیامبر: در حال اختیار، جز بر زمین و آنچه از 
زمین بروید که پوشیدنی و خوردنی نباشد، نمی توان سجده 
ک��رد. این��ک ای اعوِر دش��مِن اهل بی��ت: و نادان ترین 

جن��اب خض��ر رازی در نقد 
آرا و اندیش��ه های توهم  آلود 
»اعور« ابتدا شبهة ناوارد از 
سوی او را بازمی گوید و آن گاه 
با دالیل محکم و براهین قاطع، 
چنان راه را به او و همفکران 
دیروز و امروزش سد می کند 
ک��ه به ناچ��ار، از پذیرش حق 
ناگزیر شوند و هیچ راه  گریزی 

نیابند.

بنده ]خضر رازی[ گویم: اگر 
روایاتی را که در فضیلت تربت 
شریف حس��ین7 وارد شده، 
در نظ��ر نگیری��م، بی ش��ک به 
اجماع فقهای چهار مذهب اهل 
سنت، بهترین سجده آن است 
که بر خاک باشد؛ چون با خضوع 
و فروتنی در براب��ر پروردگار 
عالم تناس��ب بیش��تری دارد. 
همچنین به اجماع اهل بیت پاک 
پیامبر: در حال اختیار، جز بر 
زمین و آنچه از زمین بروید و 
معم��والً پوش��یدنی و خوردنی 
نباش��د، نمی توان سجده کرد. 
این��ک ای اع��وِر دش��مِن اهل 
بیت: و نادان ترین جاهالن! 
س��جده ش��یعیان بر تسبیح و 
مه��ری که از تربت حس��ین7 
عمل آمده باشد، چه اشکال و 

محذوری دارد؟!
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جاهان! سجده شیعیان بر تسبیح و مهری که از تربت حسین7 عمل آمده باشد، چه اشکال و 
محذوری دارد؟!

این که گفته: »چون به سجده  روند، آن را  گذارند و چون بر خیزند، به دست  گیرند« سخنی 
یکسره باطل است. اگر هم  چنین کنند، برای تقیه و پنهان داشتن مذهب خود از چشم خوارج 
فاس��ق اس��ت. البته این کار در صورتی سزاوار اس��ت که گمان دارد مخالفان به حال او آگاه 
نمی ش��وند؛ وگرنه باید بر آنچه آنان س��جده می کنند، س��جده کند؛ هرچند در حال اختیار، 
سجده بر آن را جایز نداند. این کار تبعیت از امام صادق7 و امتثال سخن اوست که فرمود: 
»تقیه، دین من و دین پدران من اس��ت.«3 س��خن مشهور پیامبر9 نزد شیعه و اهل سنت، مؤید 

این معناست که گفته اند: »طا، رفت  وآمد و عقیده خود را پنهان بدار«.
اما این گفته اعوِر بیچاره و بدبخت که »شیعیان تربت حسین را به تربت پیامبران و اولیاءاهلل 
برتری می دهند« نش��ان دهنده بی خبری او از کتب علمای ش��یعه و بی مباالتی او در تهمت و 
افتراست. در روایاتی که راویان ثقه نقل کرده اند و بر فضیلت آن تربت شریف داللت دارد.

1. از محمد بن احمد بن داود، از حس��ین ب��ن محمد بن عان، از حمید بن زیاد، از عبیداهلل 
بن نهیک، از س��عد بن صالح، از حس��ن بن علی بن ابی  مغیره، از بعضی اصحاب نقل شده که 
گفت: به امام صادق7 عرض کردم: من درد و بیماری هایی دارم و تاکنون هر دارو و درمانی 
را ب��ه کار برده ام. فرمود: »چرا از خاک قبر حس��ین7 به��ره نمی بری که هر دردی را درمان 
می کند و هر ترس��ی را امان می دهد. هنگام برداشتن خاک قبر، بگو: خدایا! تو را خواهانم به 
حق این خاک و به حق فرشته ای که آن را برگرفت و به حق پیامبری که آن را قبض نمود و 
به حق وصی ّای که در آن آرمید، بر محمد و خاندانش درود فرست و در این خاک شفای هر 
دردی را قرار ده و امان از هر هراسی را.« آن گاه فرمود: »آن فرشته که از آن خاک برگرفت، 
جبرئیل7 بود که خاک را به پیامبر9 نش��ان داد و گفت: این تربت فرزند توست که امتت، 
پس از تو، او را می کش��ند، و پیامبری که آن را قبض نمود، محمد9 بود و وصیّ ای که در 
آن آرمید، حسین7 سرور شهیدان جوان بود.« عرض کردم: دانستم که این تربت، هر دردی 
را ش��فا می  دهد؛ اما چگونه از بیم و هراس در امان می دارد؟ فرمود: »چون از س��لطان و جز او 
ترس��ان شوی، جز با مقدای از خاک قبر حس��ین7 از خانه ات بیرون مرو، و هنگام برداشتن 
آن بگو خدایا! این خاک قبر حسین7 ولی و فرزند ولی توست. برای در امان ماندن از آنچه 

می ترسم و نمی ترسم، آن را برداشه ام. بی شک هر هراسی را از تو دور می کند.« 
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راوی گوید: به همان شیوه که امام7 فرموده بود، تربت را برداشتم؛ پس تندرست شدم و 
تربت مرا از هر ترسی در امان داشت و پس از آن، بحمدهلل، هیچ امر ناخوشایندی ندیدم.4

2. از ابوقاس��م جعفر بن محمد، از پدرش، از سعد بن عبداهلل، از احمد بن سعید، از پدرش، 
از محمد بن سلیمان بصری، از پدرش، از امام صادق7 نقل شده است که فرمود: »در خاک 

قبر حسین7 شفای هر دردی نهفته است، و آن بزرگ ترین درمان است«.5
3. از ابوالقاسم جعفر بن محمد، از محمد بن جعفر رّزاز، از محمد بن حسین بن ابی  الخطاب، از 
موسی بن سعدان، از عبداهلل بن قاسم،  از حسین بن ابی  العاء نقل شده است که گفت: شنیدم امام 

صادق7 می فرماید: »کام فرزندانتان را با تربت حسین7 بردارید که مایه امان و امنیت است«.6
4. از محم��د بن احمد بن داود، از پدرش، از محمد بن جعفر مؤّدب نقل ش��ده اس��ت که 
گفت: روایت کرد برای ما حس��ن بن علی بن ش��عیب صائغ، معروف به ابی   صالح، به نقل از 
یکی از اصحاب موس��ی بن جعفر: که گفت: خدمت امام رس��یدم؛ فرمود: »ش��یعیان ما از 
چه��ار چیز بی نیاز نتوانند بود: تکه ای حصیر از برگ خرما که بر آن نماز گزارند؛ انگش��تری 
که به دس��ت کنند؛ مسواکی که بدان دندان بشویند و تسبیحی از خاک قبر حسین7 که در 
آن سی  وسه دانه باشد. هرگاه آن را بگرداند و ذکر خدا بگوید، به هر دانه چهل حسنه برایش 
نویسند و اگر بی ذکر گفتن بگرداند، بیست حسنه..7 و دیگر روایات در این باب که مسلّم از 

ائمه: وارد شده است.
اما این س��خن اعوِر بدنهاد که گفت: »این تربت با اس��تفاده خاصی که از آن می کنند، در 
زمان حس��ین7 نبوده و بعداً حادث ش��ده اس��ت« اگر صحیح باش��د، ضرری به باور و عمل 
ش��یعیان نمی رساند؛ چرا که در روایات ائمه، ایش��ان به برگرفتن تربت و تبرک جستن به آن 

توصیه شده و فضیلت های بسیار برای آن بر شمرده اند؛ چنان  که گذشت.
گفتم: »اگر صحیح باش��د«؛ حال آن که چنین نیست؛ زیرا اساس بقعه مبارک حسینی و تربت 
شریف او، از آغاز آفرینش، وجود داشته؛ هرچند بیان شرافت آن، امری است حادث و دستور 

به گرفتن تربت و درمان جستن به آن، به طور قطع از پیشوایان معصوم: صادر شده است.
ظاهر بودن ائمه: که در جوار رحمت حق آرمیده اند، همچون ظهور پیامبر9 بر خواص 
است در خواب است. نمی دانم چگونه حدیث »مؤمن، در دو عالم زنده است« بر این کوردِل 
یک  چشم مخفی مانده است! بی  شک بین این ظهور و بروز و زنده نشدن اجسام تا روز قیامت، 

هیچ منافاتی نیست؛ آن گونه که دشمن نادان و پست گمان کرده است.
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و سخن او که »از زشت ترین کارهای شیعه، تبرک جستن به مقام و بارگاه حسین است« تا 
پایان کام ناپسندش، به دو جهت بی وجه و مردود است:

الف: انکار زیارت امام حس��ین7 و تبرک جستن به ایشان و بوسیدن درگاه حرم شریفش، 
نش��انه کینه و دش��منی بیش از حد »اعور« اس��ت. او چیزی را منکر ش��ده که از بدیهیات و 
باورهای روش��ن دین اس��ام به شمار می آید و همه امت اسامی، ش��یعه و اهل سنت، آن را 
پذیرفته و اعتراف دارند که محبت به اهل بیت پاک پیامبر9 و توس��ل به ایش��ان و زیارتشان 
برای کسب خشنودی پروردگار و نزدیک شدن به پیامبر9 امری است واجب؛ زیرا خداوند 
موّدت آنان را پاداش رس��الت پیامبر9 قرار داده؛ آن جا که می فرماید: »من در برابر رس��التم 

پاداشی جز موّدت اهل بیتم از شما نمی خواهم«.8
ب: مانند کردن زیارت امام حس��ین7 و بزرگداش��ت مرقد شریف او به بت پرستی کفار، 
دلیل کوردلی س��خت و نادانی در حد کمال وی اس��ت. زیارت حسین7 چونان زیارت جّد 
بزرگوارش پیامبر7 و دیگر فرس��تادگان الهی و اولیای شایسته است. پس زیارت ایشان هم 
باید زشت و ناپسند باشد؛ حال آن که به اجماع مسلمانان چنین نیست. در این باره روایات زیر 

شایسته توجه است:
1. راویان ثقه از امام صادق7 نقل کرده اند که فرمود: روزی حس��ن بن علی: در دامان 
رس��ول خدا9 نشسته بود؛ پس سربلند کرد و گفت: پدر! پاداش آن  کس که پس از رحلت 
تو، زیارتت کند، چیست؟ فرمود: »فرزندم! هر که پس از مردنم به زیارت من آید، بهشت بر 
او واجب شود و هرکس پس از مرگ پدرت ]علی7[ او را زیارت کند، بهشت بر او واجب 
شود و هرکس پس از شهادت برادرت ]حسین7[ او را زیارت کند، بهشت بر او واجب شود 

و هر که پس از جان سپردنت، تو را زیارت کند، بهشت بر او واجب شود«.9
2. در روایت علی بن ش��عیب از امام صادق7 آمده اس��ت که فرمود: روزی حسین7 در 
دامان رس��ول خدا9 نشسته بود؛ پس سربلند کرد و گفت: ای پدر! پاداش آن کس که پس 
از رحلت ش��ما، تنها به زیارت شما آید، چیس��ت؟ فرمود: »فرزندم! هر که پس از وفات من، 
تنها برای زیارت من آید، بهش��ت بر او واجب گردد و هر کس پس از رحلت پدرت، تنها به 
قصد زیارت، او را زیارت کند، بهشت برای اوست و هر کس پس از وفات برادرت، تنها به 
قصد زیارت، او را زیارت کند، بهشت برای اوست و هر کس پس از شهادت تو، تنها به قصد 

زیارت، تو را زیارت کند،  بهشت برای اوست«.10
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3. معلّی بن ش��هاب گوید: حسین7 به رسول خدا9 
عرض کرد: ای پدر! پاداش آن که ش��ما را زیارت کند، 
چیس��ت؟ فرمود: »فرزن��دم! هر کس زنده ی��ا مرده مرا 
زیارت کند، یا پدرت یا ب��رادرت یا تو را زیارت کند، 
بر من الزم است که در روز قیامت او را دیدار کنم و از 

بند گناهانش رها سازم«.11
4. از حس��ین ب��ن محبوب، از اس��حاق ب��ن عمار نقل 
ش��ده که گفت: ش��نیدم امام صادق7 می فرماید: »همه 
فرشتگان  آس��مانی خواسته شان از خداوند این است که 
اجازه دهد حسین7 را زیارت کنند. پس گروهی فرود 

آینده و گروهی باال روند.12

انکار زیارت امام حسین7 
و تبرک جس��تن به ایشان و 
بوسیدن درگاه حرم شریفش، 
نش��انه کینه و دشمنی بیش 
از حد »اعور« است. او چیزی 
را منکر شده که از بدیهیات 
و باورهای روشن دین اسالم 
به ش��مار می آید و همه امت 
اسالمی، شیعه و اهل سنت، 
اعت��راف  و  را پذیرفت��ه  آن 
دارن��د ک��ه محبت ب��ه اهل 
بیت پاک پیامبر9 و توس��ل 
به ایش��ان و زیارتشان برای 
کسب خش��نودی پروردگار و 
نزدیک ش��دن ب��ه پیامبر9 

امری است واجب.

پی نوشت ها:
1. برگرفته از مقدمه مصحح )سید مهدی رجایی( بر کتاب.

2. نس��خه مورد اس��تفاده: التوضیح االنور بالحج��ج الواردة لدفع 
ش��بهة االعور، خض��ر رازی حبلرودی، تحقیق: س��ید مهدی 

رجائی، کتابخانه آیة  اهلل مرعشی نجفی، قم، 1424ق.
3. محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج 2، ص 219، ح 12.
4. شیخ طوسی، تهذیب االحکام، ج 6؛ ص 74 – 75، ح 15.

5. همان، ح 11.

6. همان، ح 12.
7. همان، ص 75، ح 16.

8. شوری، آیه 23.
9. تهذیب االحکام، ج 6، ص 20، ح 1.

10. همان، ص 22، ص ح 5.
11. اسکافی، ج 14، ص 548، ح4.

12. ابن  فتال نیشابوری، روضة الواعظین،  ج 1، ص 194.
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