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ی راف  � و ا ی و �د� ��ح و ��� ر�ی �و ع��� � � �:ّرف ادار ا  

ن �ق و �دو وم   :��ر      و ���� ده  ع��و � ا��� ��� � ی  ی�� یات ا ع�یاد  � ��  

ی،  � ا �ه آ ع  ��و ��� � شد و � ی سام و ار یاء ا یاء و او ����د  ا �� � �� اود و � یال�� �� � ،

ی  ی � وال  ااردوگاه  ع� ن � �و ان و  �� حاب ،��� ه   و ا �الی ا ��� ی باو�و ص اھد �      

  نزديك كوفه

 و در راه حله



 ٢

ِزار كفل اهميت � ِيا �يله ِ
ْ َ ُ

  )نزديك كوفه(

  : سؤال

 آيـا عراق واقع است؟در ب� كوفه و حله شهر كفل ناحيه �يله و �زاري كه در 

 است؟ صـاحب قـ� ك�ـست؟ آيـا  و از �زارات اهل معرفت؟�زار معت�ي است

  ؟مذكور در قرآن كر�م است ا�كفل همان ذو

  :جواب

 .اسـت�ـؤمن� و �ـسلم� معتـ� اهـل معرفـت  �زار مـذكور از �ـزارات .}١{

�ـا شخـصيتهاي متعـددي از آدر  .ب� ا�ائيل استن� �زار معت�ى نزد چهم

، مثـل يهـودا بـن يعقـوب كـه از اسـباط حـ�ت  دفن شده اندبرگز�د�ن ال�

حزقيـل حزقيـال يـا  قبـور ؛، و بـه نقـل بـ� ا�ائيـل بـوده اسـت ابراهيم

فرزنـد و (سـام قبور جنـاب و ) عرب ��يهود و  = حسقيل()  ع�يֵיְֶחזְקאל(

نـ� در ) فرزند و و� ح�ت سـام(ارفخشذ جناب و )و� ح�ت نوح

   .آ�است

ِكفل  (كفلما نام ا .}٢{ و ناحيه و شهر كه بر �زار ) به �جه عر� ��= ِچِفل = ِ

   الـ��يط �زار اطالق � شود، به عنوان وصف و لق� است كه به ان�ياء

، و بـه معـ� كفالـت و �پرسـ� قـوم  اطالق � شده است �زارمدفون در آن

سـبب ه پناه به ا�ـشان نزد ايرانيان است، ك) ضامن( و ن� عنوا� معادل ،خو�ش

كفالت و ضـمانت ا�ـشان نـزد خداونـد � گـردد، ايـن اصـطالح و �ـشتقات 

�ورد ا�جـا (�شابهش در عراق هنوز �رسوم است كه براى شخصيتهاى معنوي 



 ٣

كه براى ح�ت ابوالفضل عباس ) ا�كفيل( مثل تعب� ، ب�ار � برند)و توسل

ي�نفر در � تار�خ �ـ��ت لقب �دود به اين متداول است، ف�ا  بن � 

  . استنبوده

كه در قرآن دو�ار ياد شـده اسـت، از همـ�    و �رسل ال� ن�ذا�كفل .}٣{

در  �وصوف شده است، ا�ته به تفصي� كه )فوق ا�كر(ت�فل و كفالت جهت 

 در دوران ان�يـاء الـ� بعـد از )قـرآ�(ذا�كفل  ،احاديث ��فه نقل شده است

 و از بــ� ، و نــام وي عو�ــديما�ور�ــت يافتــه اســت،م حــ�ت داوود نــ� 

  � ز�سته، وقـ� ال�ـسع  و در زمان ال�سع ن� ،ا�ائيل ح��وت بوده

مـن � شـود بـه از ه ك� متكفل ا�ر امت بعد چ اعالم كرده ؛رديدگ السه�ك

 :سوم شبها بيدار به عبادت و نماز باشد، :ّدوم ،�دگ روزها روزه ب:ّاول (سه �ط

 جـوا� از ؟) جز براى خـدا وجه غضب ن�ند و خشم به او دست ندهدچيبه ه

بـه  او را ذيرفت، و خداوند بعد از وفات ال�سع پاين سه �ط را ميان امت 

 به دعوت و رسالت ال� و قضاوت ميان امت �شغول بـود، ى وز�د،گيام�ي برپ

درآوردن � �شدن؛ ابل�س براى بـه خـشم گه خشمچ��اطر اعالم ال�ام هيو 

روش  تـا اينكـه خـودش بـه ، �وفـق �ـشدند�و ،همه جنودش را �سيج كردوي 

 ١٣رديـد، و �حـش در �ـار األنـوار جگ و باز �وفق ن؛يده اى بدان كوشيدچيپ

 و ،بـودمتكفل ا�ر امت در برابر آن �وط ون ح��ش چو .  آمده است٤٠٤ص 

 .رديـدگوصـوف � ذا�كفـلبه ف�ا  ؛دش�وفق  ال�سعيام� پبه عهدش با 

 و در�ـاره ،بـودهال�ـسع حـ�ت  در ناحيـه ما�ور�ـت ذا�كفل ح�ت 

 و ،بـوده) �نان ا�ـروز(در شهر بعلبك آمده است كه ناحيه ما�ور�ت ال�سع 

 امـا �ـل اقامـت و ،ادشـاه بعلبـك بـودهپدر قلمـرو فته اند كـه ا�ـشان گبر� 



 ٤

 صـورت قـ� هـرو در .  شهر بانياس سور�ه بوده اسـت؛دعو�شان بطور �شخص

ايـن مـدفون �ـزار  در ناحيه كفل حله عراق ن� باشد، بنابر ذا�كفل قرآ�

  .است  ري جز ذا�كفل قرآ�گيام� ديپكفل حله عراق؛ 

 

 



 ٥

 بـه شخـصيتهاى معنـوي ؛ لقب كفـل يـا ذوا�كفـل؛نان�ه اشاره شدچهم .}٤{

 كـه )معروف به صـ�( مثل �� ن� فرزند ايوب ن� ،ري ن� داده شده استگدي

تـا ) تر�يه فعـ�(روم قديم ناحيه ما�ور��ش از  و ،بوده از ذر�ه اسحاق ن� 

  .  بوده است)�شقد(دشت حوران در شام 

  كـه ؛بـوده يام�ي قبـل از دوران حـ�ت ع�ـ� پو ن� اين لقب براى 

و اسارت بابل  و ا�شان را از عذاب و رنج ،يام� ب� ا�ائيل شدهپهفتاد متكفل 

حـق و  راهاگـر  كـه كفالت كردن� براى ا�شان  و ،�ات داده استآن طواغيت 

را براى �ات نهـا� شـان � �سيح  خداوند ؛كتاب خداوند را �ل�م باشند

   .فرستد

 ـاطر كفالـت (براى ح�ت ز�ر�ـا ن� و  و ن� براى ا�اس و يوشع بن نون�

  . اين لقب نقل شده است �وصوف بودن به  )�ر�م

 نـ� )حزقيـال (لقب حزقيـل  ذي ا�كفلن� بنابر اعتقاد ب� ا�ائيل؛چهم 

ادشاه بابـل پ وي جزو ا�اي .استبوده كه در بقعه كفل حله عراق مدفون  

 و ا�شان بـه ،كه �زم� و حكومت ب� ا�ائيل را در فلسط� نابود كردهبوده، 

از افـراد ، و ) حـدود ششـصدسال قبـل مـيالد �ـسيح (بابل به اسارت بـرد



 ٦

صاحب و  استاد حزقيل(باروخ  -١: مدفونندنج تن پ�شناس ا�شان در آن بقعه 

 -٣) نه يوشع بن نون معروف(يوشع  -٢، )باروخچهارم ّاول تا   هاى)كتاب(سفر 

ا�يلمـ� يوحنـا  -٥يوسـف ا�ر�ـان  -٤) اسـتناقل تـورات اما نه آن�ه (عزرا 

كتـاب (ن تلمـود بـاب� قـديم �مدفونند كه از حا�الن تورات و تـدو�ن كننـد

   .بوده اند) ��عت ب� ا�ائيل

بـراى   حـ�ت �ـوال� ه نظـا�� اردو؛ناحيه كفل جزو ناحيه �يله .}٥{

 و ح�ات �وال� و امام حسن و امـام حـس� ،هاى صف� و نهروان بودهگجن

و �ـسجدش  و با�بع اين �زار ،ذارده اندگنماز و در اين مقام ز�ارت نموده  

ح�ات بـه ايـن مقـام اين هم بوده است، نقل شده سه بار ح�ات ه �قدم

 و بـار دوم وقـ� در راه عز�مـت بـه ، ي�بـار در راه رفـ� بـه صـف�،آمده اند

، و رسـيد وقـ� خـ� شـهادت وا� حـ�ت بـر انبـار، و بار سـوم نهروان بودند

ح��ش در اينجا خطبه خواند، و از �ردم � وفا اظهـار �اللـت نمـود، و ايـا� 

  .چند بعد هم ح��ش به شهادت رسيد

 را در كتاب وقعة به روايت ن� بن �زاحم منقري؛ كه روايات وقايع صف� .}٦{

و معا� ح�ات ائمه ( صف� است �ارهصف� �ع كرده؛ و جامع��ن كتاب در

 ؛ وى نقل � كند، كه از ح�ت �وال� )بوده است ششم تا دهم 

 ي�ي در كنار در�اي �ف؛ ق� هود : توضي� در�اره دو �زار بيان شده

 �زار بزر� است؛ و است، و ديگري در�اره صاحب ق� مدفون در �يلة؛ كه

ق� يهودا �� : يهوديان ا�وا�شان را اطراف آن دفن � كنند، پرسيدند، فر�ودند

است، كه بنابر اين روايت؛ جناب يهودا هم در اينجا مدفون ح�ت يعقوب 

  .  در اين �ل مدفون باشدو ن� كردند اقوا� را كه � گو�د هود ن� . است



 ٧

  

.
   

  ران بن الحاف بن قضاعة ، وھم حي من الیمنمھرة ، بالفتح ، ابن حیدان بن عم)1 (

�سبت ق� و �زار اص� به يهودا؛ منافـا� بـا وجـود قبـور حزقيـل و : ن�ته .}٧{

ه اينكـه تاسـ�س ايـن �ـزار و اهميـت او�ـه اش چ�ش در اينجا ندارد؛ احوار�

 مقـدم و مهمـ� )جزو ان�ياء اسارت باب�( و او بر حزقيل ،�اطر يهودا بوده است

و ايـن . بـه نـام وي ناميـده شـوددر بيان ح��ش  و طبي� است كه ،ه استبود

  ).سفر حزقيال (استسفري در اسفار �لحق به تورات فع� يهود داراى حزقيل 

؛ بر  نقل � كند كه در خدمت ح�ت �وال � جناب عمار يا�  .}٨{

ناحيه �
َ ُ

ْلي
َ

نفر از يهود ب�ون ه در دو فرس� كوفه گذش�يم، كه از آن �ل پنجاه 

كه امام است؟ ح�ت  آيا شما هس� � بن ا� طالب : آمده، و عرض كردند

ما آمده كه صخره اى در اين ) دي�(در كتابهاى : بله من همانم، آنها گفتند: فر�ود

... ناحيه است كه نام شش نفر از ان�ياء ال� بر آن منقوش است، و� آنرا ن� يابيم

را براى آنها �كشوف كرده، و نام  اسماء مبار�ه ، كه ح�ت آنتا آخر واقعه...

) ّ، �مد آدم، نوح، ابراهيم، �و�، ع�� (شش پيام� صاحب ��عت 



 ٨

بر آنها نوشته بوده است، در اين واقعه چند اعجاز از ح��ش ظاهر � شود، كه 

  .يهوديان � شودبزر�ن سبب اسالم آوردن آن 

 

 

 

 

 :

 

  

ه مطلع از ا�ار دي� ك(يهود نفر در اين روايت آمده كه اين پنجاه : توضيح .}٩{

ب�ون ) تعب� شده است" ضيعة"آبادى كوچ� بوده و به (كه " �يله"از ) بوده اند

 عرضه كرده اند، وجود اين آمده و سؤال و درخواس�شان را بر ح�ت �وال �

تعداد دا�شمند يهودى در چن� جاى كوچ� كه منح� به سكونت يهود نبوده 

 شاهد بر - ١ :، از �له وجو� هستا�ر اين سببدر است، توجه برانگ� است، 



 ٩

�ر�ز�ت مهم دي� ناحيه �يله و كفل �اطر �زار معظم آن نزد ب� ا�ائيل 

 و در ،�اطر وجود آن صخره كه از آيات ال� بودهو ن�  -٢عل�غم كوچ� �ل، 

كتابهاي صحيح شان مطلع شده بودند، به اين �ل كوچ كرده و در آن اقامت 

حق پيام� اعظم آخر بر  تا روز كشف آن در زمان و� و جا�ش� ،مودهن

 را درك كنند، نظ� اين اقدامات در �وارد ديگر از جو�ند�ن حقايق ا�زمان 

 با توجه به -٣ .استثبت شده ) از �له يهود و نصارى(در ميان ا�م گذشته 

ب� آدم هدايت  هدف از آن؛و از دورانهاى پ�ش�؛  )�شانه ال�(صخره قدمت 

و ابراهيم نام ح�ات آدم و نوح حاوى و ؛ تا خاتم در ادوار �تلفه آدم 

چه �سا هم در اين ��ن ذكر شده؛  ق� اوصياى نوح  و ؛منقوش بوده، 

 و س�س آن بزر�ن ،گرديدهاز همان اوايل اين ا�ر سبب تقدس دي� اين �وضع 

  .ر اين ��ن نموده اند�اطر اين �شانه ال� وصيت به دفن خود د

   : عظيم بوده است بنا�؛ در كفلز�ارت�هو براي  .}١٠{

  ايـن �ـزار از  :نجم هجري توصيف شده كهپقرن نقل سياحان و �ورخ� در

 كه ؛ و ميانه آنها كن�سه اعظم، ب� هر برج كن�سه اي،شصت برج داشتهرو�رو 

  درفاصله نـيم ميـل از قـ� و همه �ل اعت�ف و عبادت بوده، و؛�ل ق� حزقيل

 ن دي� ب� ا�اييل� از بزر؛عزر�ه و م�شائيل،  قبه ها� كه قبور حن�نه؛حزقيل

، و )از هر طرف تا يك ميل امتداد داشته استكفل  ى ز�ارت�هيع� كه بنا(بوده 

كه بر� تـار�ش بوده، ب� ا�ائيل دي�  �زن �طوطات ؛�رقداين در �اورت 

بـ� ديـ� ، ديوار �يط بر �زار را يهو�اقيم از �لوك ه رسيددوم �به زمان هي� 

 داراى زار ايـن �ـگ و در ايام اسارت باب� سـاخته اسـت، و بـرج بـزر؛ا�ائيل

ر قاعده آنرا � جنباندند با �رزش �سيار گكه ا ،بودهخاصيت جنبانيدن و �رزش 



 ١٠

از يهوديـان نفـر سا� هـزاران  س برج به حر�ت در � آمده است، و هرأ ر؛قوي

� ) ايران و روم صغرى و عراق و شامات(از اطراف بالد اين �زار براى ز�ارت 

ور در آ�ا � ماندنـد، و پكييوم مده اند، و در آ�ز سال يهودي تا يوم الغفران و آ

 مقدس� از ايـن مقـام نبـوده ؛ ��ف ��� بعد از قدس؛در ميان يهوديان عرب

 و در آ�ـا تـابوت ،سـت اهبـود ا�اهو آن �ري بنام �ي از زوايايياست، و در 

  .ه استارى � شددنگهنه تورات �ط حزقيال �نجپعهد و ن� اسفار 

  ديوارهاى داخ� �رقد :آمده است كههجرى در توصيف سياحان قرن ششم 

و �ـسيار ز�بـا فرش زر�افت و مطرز بـا نقـوش با  و روي ق� ، مطال بوده؛حزقيل

و آبنـوس وب ارز چـ و از ؛، و ق� داراي ��ـ� بقـدر قامـتوده بدهيوشپقيم� 

 و ؛ باال�ش قبه اي كـه داخلـش همـه مطـال،طالكوب بوده استساخته شده و 

 قنـدي� كـه ؛و از ميان آن قناديلآو�ته،  قنديل ٣٠باالى �رقد  و ؛�رصع به بلور

 ،كرده است حزقيال بدست خود آنرا روشن :فته اندگ و � ،شبانه روز روشن بوده

هداشــ� آن گبــر روشــن ن )� قــرون عديـده(يوســته از آن زمــان پران گـو دي

 قبـل �واظبت كرده اند، هم� نقل شاهدي است از يهود كه اينجا �زار مقـد�

از شـبانه در هـر نو�ـت  و ،)�زار يهودا بن يعقـوبحاوى (حزقيال بوده زمان از 

ه همه از نذورات زائر�ن تام�  ك، بوده انداين �زار  خادم متو� خدمت٢٠٠روز؛ 

�ف طالب علـوم ديـ� �ـشغول �ـصيل در �ورات به ذه ني� شده اند، و بق

 بقيـهده، و رسـي) تعليم تـورات و ��عـت عـ�ي(مدارس دي� حول اين �رقد 

ن �و در كنار �رقد بناي �مـع ر�ـانيون و بـزر.  � شده است�ف تزو�ج ايتام

همواره ب�ست نفر از ر�انيون �ـشغول تـالوت و آن در ، كه قرار داشتهدي� يهود 

   .تدر�س تورات و كتب يهود بوده اند
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  در دوره اسالم؛ �سياري از يهوديان اين شهر �سلمان شده، و ن� �سلمانا� از

ساير اكناف به اين شهر هجرت كرده، و از ميان ا�شان �سياري به مـذهب حـق 

 قـر� ١٤ان و يهوديان در طول تـار�خ ��ف گرديده، و همواره شيعيان و �سلمان

اخ� با �سا�ت � ز�سته اند، و اين �زار هم براى همه ا�شان �ورد ز�ارت بوده، و 

از �له �سجد . خلفاي عبا� و سالط� �سلم� هم عمران ها در آن نموده اند

، و مناره اى توسط سـلطان ايلخـا� )�صالي ام�ا�ؤمن� �وال� (بزرگ 

ق، همچن� در سفر �رجع تقليد شيعه در قرن گذشـته؛ . ه٧٠٣نده در �مدخداب

شيخ جعفر �شف الغطاء به اين ناحيه؛ و ا�ام مناظرا� سبب شد تا �ع �سياري 

از علما و �ردم ب� ا�ائيل ناحيه كفل و �يله �سلمان شوند، �رحـوم عالمـه 

 يهود ناحيه كفل داشته، كه �رالعلوم هم به آ�ا سفر نموده، و مناظرا� با بزر�ن

  .اخ�ا رسا� اى در �ح اين مناظرات به طبع رسيده است

 جنـوب و ميانـه  �اطر هجمه بدو�ان عر�ـستان؛ نـوا� �ا�ته در قرون اخ

 تـا �ـورد ،تز��نات و نفا�س بقعه را جـدا كـردهعراق نا امن شده؛ و�ا متو�ان 

 بعـدا �ـاطر  مدت ك� مفيد بود، وو اين تدب�. �دگطمع �رت و هجوم قرار ن

ح� ساختمانهاى � ز�ور و سـاده  ؛رف� �ردم در اين بقعه در �له بدو�انگناه پ

  .گرديدواقع بدو�ان عر�ستان �ورد هجمات و �ر�ب اين �زار ن� 

  سلمانان و يهوديان در طول تار�خ دوره اسال�؛ امابا �سا�ت عل�غم زند�� 

� تـصدي بـر نـزا�   ميان يهود؛�سيها�اطر �ر��ات اندهم و �نوزدر قرن 

 آثار اسال� داخل بقعه  و با ح�م دولت عثما� به تصدي يهود،،رفتگبقعه در 

 و نـ� منـ�  از �له �راب نماز ح�ت �ـوال� ،رديدگهمه �ر�ب و �و 
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آ�  و نقوش و كت�به هاى قر، كه �ل خطبه ح��ش بنا شده بود؛ رفيع آنيگسن

و �راب و �سجد  ، و آثار آن �و شده است،ب� برده  از را و اسال� داخل بقعه

بـه را تبـديل  را به ش� معبـد يهـود درآوردنـد، و �ـسجد �ـصالي �ـوال 

ــار قبــل از اســ�يالي و ايــن �ر�بهــا(�روا�ــ�ا و اصــطبل كردنــد،   و �ــو آث

بـروز حقيقـت �وع  و در ١٩٣٠ تـا ١٨٦٠  فاصـلهدرن�ستها بر فلسط� و صهيو

هيئت كه به � گو با رشوه هاى سن ،)از كفل عراق بودصهيون�سم و هجمه يهود 

بعـد از آن ( �ـشانه اسـال� چ هـي: اعالم كرد كه دادند؛ به دروغاعزا� عثما�

اسـال� بـا� دوران مناره هنوز  عل�غم اينكه !!در اين �ل وجود ندارد) �ر�بها

در �اطر رسوا� آن؛  و !!!هم وجود داشتعثما� يئت زارش هگ كه در تصو�ر ،بود

و منـاره كفـل �ب ! يدنـدچ قسمت وجود مناره را از تصو�ر ؛زارشهاى بعديگ

حكومـت  ،}! منكرش � شـوند�است وو �شهود  كه عيان چ�ى{ا�ثل شد بر 

   . هم تصدي يهود را استمرار �شيدس���شانده ان عرا� دست

  بـا عـراق ف شـي� اوقا ديوان ؛)بعد سقوط صدام ( اخ�در سا�اىتا اينكه

ك�داري از �ـشانه هـاى خـا ؛استفاده از اسناد و تصاو�ر و نقـشه هـاى تـار��

باز�ـا� اسال� ايه هاى بناهاى �ر�ب شده قدي� پ و ،نمود عم �وبناهاى قدي

ن ، ارددگـ �سجد �يلة بازسـازي � ؛يمهمان بناي تار�� قد و بر سبك ،رديدگ

  .شاء اهللا تعا�

قبـور سـام و ارفخـشذ و �زار كفل �ل وجود صخره آيت الـ� و نـ�  :خالصه

ن مانند �و �سياري از بزر ه و �صالي سه امام �قدم ن� و ، يهودا و حزقيل

 )رضوان اهللا علـيهم ا�عـ�( ح�ت عباس و اصحاب باوفا و شهداي صف� و نهروان

  .� باشد



 ١٣

ِكفل هز�ارت�مناره اسال�   كه عل�غم وجود، با قدمت تار�� هشتصدسا� ِ

  د، ه شرفتگ ناديده ؛ �اطر رشوه �ن صهيون�ستها به هيئت عثما�شآش�ر

  د نموتار�� اسال�  عدم وجود �شانه اعالم هيئت عثما� و 

  بر  شد  معرو��ب ا�ثل  مناره كفلو از�ن ر

  ه �شهود و عيان است ان�ار آ�

ِه كفل استمانند منار ِ   
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   )ذشتھگدر قرن ( یھود كفلروحانیان عده اي از 

   ) نباشدسالمى در تصویرمناره اھ صورتي كھ ب (در كنار مزار كفل
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   علیه السالم علیالی موال و مصدر کشف بقایای بنای مسجدن اكاوش باستانش

  شده بود که توسط صھیونیستھا تخریب و محو
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