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 مقدمه

 .امبران و خاندان پاکش و اصحاب گرانقدرشیدرود بر محمد خاتم پسالم و 
 یو کسـ انـد   از درون نابود شده ها تمدن رون نابود نشده است و همهیاز ب یچ تمدنیه

  ده شده باشد.یآن تمدن در ابتدا از درون پوسنکه یمگر ا نبوده یقادر بر غلبه بر تمدن
ن اسالم نـدارد  یبه د یشده در اسالم ربطجاد یو انحرافات اها  یبدبختست که ین یشک

ـ پ ين بـرا ین دیتر کامل ن ویبهتر ذاتهن اسالم به یو د  ،یفعلـ  يهـا  مصـیبت  .اسـت  يروی
ه و یـ چ پایو هـ اند  وارد اسالم شده ،توسط دشمنان اسالم و دوستان جاهل بدتر از دشمن

نداشـته   یبـ یچگونه عیآورد ه ص اکرم یکه نب یاسالم اند. شتهدر صدر اسالم ندا یاساس
 .باشد می نه آعمل ب نیز ياست و راه رستگار

با آن  ش توسعه یافت وو اصحاب وفادار ص امبریکه آنقدر توسط پ یاسالم یراسته ب
تاسف است که بـا   يجا ،آن تحمل کردندتحقق که در راه  هایی همه مجاهدت و شکنجه

ـ ا اهل بیو خرافات مخلوط شود و به نام اسالم  ها بدعت انواع ت بـه خـورد مـردم داده    ی
 کـه  يدر مرحلـه بعـد   یدر درجه اول دشمنان هستند ول ها بدعت نیا علت وجود ،1شود
 .توان خود مسلمانان دانست می را یمقصر اصل ،است تر مهم

را در  یعـامل نـه و  ید زمین کند بایرا وارد د یبخواهد بدعت یدشمن یبه طور حتم وقت
 گرنه موفق اجرا در آورد و ۀبدعت مربوطه را به مرحلها  آن وسطن داشته باشد تا تیآن د
ـ بـر ا  یا مـذهب یفرقه  يا علمای یروحان ینیب می یپس وقت ،شود نمی ن خرافـات اصـرار   ی

 .خودشان از هزار دشمن بدترندها  این م ویاز دشمنان دار يگر چه انتظارید ،دارند

                                                 
 دروغ کـه  :گویـد  مـی  شـود و فـرد مسـیحی بـه آن یکـی      می یک مسیحی با شخصی دیگر دعوا بین -1

 ،مسـلمانم  :، پس یکباره بگوکنی گیري، غیبت هم که می ، ربا هم که میکنی می گویی، دزدي هم که می
 و خودت را راحت کن!!
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بازگشـت بـه    يهـا  راه از یم و بعضیکن می اشاره ها بدعت نیاز ا ینجا به بعضیما در ا
 .بشوداي  عده يدارید باعث بیم تا شایده می صدر اسالم را نشان



 
 
 

 صدر اسالم

 ،کنـد  مـی  که به نام اسالم مشـاهده  ید فعلیعقا از بسیاريد بداند که یز باینده عزخوان
در خـود   هـا  بدعت این گناه و حرام است و ،بدعت یبلکه حت ،به اسالم ندارد یچ ربطیه
ـ تنها دل ؟!!ن شدهیحاال چطور جزء اصول د اند، م شدهین اسالم تحرید ل همـان جهـل و   ی

ـ  ،است ص امبریپ ینسبت به قرآن و سنت واقع یناآگاه  ،ل کـردن عقـول  یـ ن تعطیهمچن
 ییمنبـر رفـتن و چـا    يپا یول ،خواهد می ق زحمت دارد و حوصلهیچون به هر حال تحق

 ۀو اکثر مردم حوصـل  ،راحت است یلیخ گرانید خوردن و تنها گوش دادن به مزخرفات
چـون   یمسـائل  ،گر هستندید یسرگرم مسائل نیزاز جوانان  یلیخ .خواندن کتاب را ندارند

 .. .ا مواد مخدر ویماهواره  يها فیلم دنید
ـ اگر در مورد هـزاران مسـائل غ   یول ،نا آشنا استها  آن به گوش سنت اصالً ۀکلم  ر ی
ـ   یبـا ا  یجنس مسائل ای و حرام یشرع ـ از ر یشـان صـحبت کن را مثـل  ز تـا درشـت آن   ی

 ،ندارندها  آن از یز در حماقت دست کمین یالبته افراد مذهب ،ندیگو یتان مین برایمتخصص
بـه نظـر    واند  گانهیب یو خرافات سرگرم هستند و با اسالم واقع ها بدعت ز باینها  آن چون

هـا   آن چون اگـر  ،هستند یان مذهبین آقایز همیدر به فساد رفتن جوانان ن یما مقصر واقع
چـون   ،کرد می به طور حتم آن جوان قبول ،دادند یرا به جوان مملکت ارائه م یقین حقید

 ،شوند می مسلمان ،انیحیاز مس ياریبس غربدر  يشنو می یوقت .ندارد یبیع یاسالم واقع
 .ده استین گروه آب یبوده که آن شخص غرب یکه اسالم عال یبفهمد یپس با

و هر روز اند  دهین را دیو عزا و لعن و نفر يه و زاریران از اسالم فقط گریجوانان در ا
در دوران   یحضرت علدر صورتی که ، باشد می عزا یاز سال به مناسبت شهادت امام

 منبرهـا  يکه پـا  يزیتنها چ . جوانانبرپا نکرد يمراسم عزادار یکس يبرا خویش خالفت
فالن با فالن است  يش و دعوایده هزاران سال پیخاك خورده و پوس يها شنوند قصه می

ن یـ د نـه تـه آن و ا  یاز هستیکه شما نه سر پ یدر صورت ،نین مسلمیبها  نهیو تازه کردن ک
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در قـرآن نیـز در سـوره     ،ن گذشتگانیبوده ب یبه شما ندارد و اختالفات یحوادث هم ربط
 :آمده است 134بقره/

ةٞ ﴿ مَّ
ُ
ا َكَسۡبُتۡمۖ َوَ� �ُۡ�  تِۡلَك أ ْ َ�ۡعَملُوَن  َٔ قَۡد َخلَۡتۖ لََها َما َكَسَبۡت َولَُ�م مَّ ا َ�نُوا لُوَن َ�مَّ

١٣٤﴾. 
کنیـد   و شـما هـم هرچـه    شان بودکردند براي خود يآن گروه که درگذشتند هر کار«

 .»نخواهید بودها  آن و شما مسئول کاربراي خویش خواهید کرد 
دن یمعرفت امام راه رس :ندیگو می واند  ن کردهیفقط مردم را سرگرم بزرگان د آخوندها

ح یاز تشـر   ه هدف امام جعفر صادقکیدر حال ،گر استید يزهایا چیبه معرفت خدا 
و دعوت ن اسالم یهمان د یبلکه معرف ،خودش نبوده است یمعرف ،ینیمسائل د حیو توض
و اسـالم از   ،ياورد بـه نـام جعفـر   ید بیجد ینکه مذهبینه ا ،بوده یواقع یاسالم يبه سو

 ردهـا   يو بانـدباز هـا   فرقه یتمام ،و پس از اسالم ،زار استیب ییگرا و فرقه يمذهب ساز
کـه پـر از شـرك و     یشـود نـه مـذهب    می رفتهین اسالم پذیباشند و در آن جهان هم د می

 .خرافات است و ضد اسالم است
در آورند  ن شکلیه اشند تا اسالم را ببا می ارشه در کیپنهان هم یالبته به نظر ما دستان

و  ص محمد نطور بایو هم یچون اگر جوان با اسالم واقع ،تا جوانان به سمت آن نروند
از مفـت خـوران تمـام     ياریآشنا شوند بـه ضـرر بسـ    یواقع  نیو حس یعل صحابه و

خـود و اهـل    یطانیمقاصـد شـ   يبرااند  کرده ن را دکانیکه د یبه ضرر کسان ،خواهد شد
هـزار و   يها ه به افسانهیشتر شبیبلکه ب ،ستندین یواقع کنید می یکه شما به ملت معرف یتیب
ـ افسـانه خ همان  ،دانند می از فاطمه زهرا که مردم مثالً يزیتنها چ ،باشند می ک شبی  یالی

نکه ین هم شهادت او در کربال و ایاز حس ،گرید يزیاو است نه چ ياصابت درب به پهلو
ـ    یاو بنا بر مصلحت یکمک به او آمدند ول يفرشتگان برا م کمـک  یخبـر  یکـه مـا از آن ب

 يرا افـراد هـا   آن خبرنـد و  یب کامالً هم که ص امبریاز صحابه پ ،کند می فرشتگان را رد
 ،یت واقعـ یکه اگر با صحابه و اهل بیدر صورت ،دانند می غاصب و ستمکار و مستحق لعن
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و  ییو تـازه آشـنا  انـد   بـوده  يبزرگـوار  يها انسان چهها  آن دند کهیفهم می شدند می آشنا
 يو ساختن گنبد و بارگاه روها  آن ش و سرگرم شدن مداوم بهیاز افراد با ستا يالگوبردار

ساعت از افراد صحبت  24نکه ید نه ایکن ین را معرفید دیدارد و شما با تفاوتها  آن قبور
 .به حال شما ندارد يخودشان بوده و سود يبرااند  کرده يهر کارها  آن د ویکن

 یماننـد کسـان  « :فرمـوده   یحضرت عل ،دیکو انجام دهید اعمال نیشما خودتان با
البته بـه   ،»ستندیکوکاران نیخودشان از ن یند ولکوکار را دوست دارین يها انسان مباش که

و خرافـات   هـا  بـدعت  ،ان متداول اسـت یعیان شیار در میاء که بسیجز سرگرم شدن به اول
 :ندیبگو ید کسانیشا یعتیو به قول دکتر شر ،میکن می اشارهها  آن هز هست که بین يگرید

 و خوب بوده منحـرف کـرد کـه در جوابشـان     ینقدر عالین اسالم را که ایشود د می مگر
 .سان است و بیرانیهنر نزد ا: د کهیدان نمی مگر :میگوئ می

که بعدها  ينه امور ،ن صدر اسالم استیبازگشت به همان قوان يپس تنها راه رستگار
 .ندارند یه و اساسیو پااند  ن شدهیوارد د ،دشمنان اسالمان و یهودیا ی انیتوسط غال

را اصالح کـرده همـان افـراد     نیاز مسلمن یهر آنچه افراد نخست«: دیگو می امام مالک
 .»خواهد کردز اصالح یرا ن یفعل

 ،ت نکرده استیصحابه و سابقون در اسالم را هدا ییجز همان اسالم به تنها يزیو چ
ن یـ د یم که حتیبدانو  ،گر راید يزید به اجرا در آورد نه چیز همان را بایپس هم اکنون ن

 .ز همان اسالم بوده استین ص محمدحضرت امبران قبل از یپ
 :میخوان می 18/19/یدر سوره اعل

وَ�ٰ ﴿
ُ
ُحِف ٱۡ�  .﴾١٩ُصُحِف إِبَۡ�ٰهِيَم َوُموَ�ٰ  ١٨إِنَّ َ�َٰذا لَِ� ٱلصُّ

 .»ده استیان گردیب یم و موسیمخصوصا در صحف ابراه * هین گفتار در کتب اولیا«
 :آمده 136در سوره بقره/
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نزَِل إَِ�ٰٓ إِبَۡ�ِٰ�  ﴿
ُ
ٓ أ نزَِل إَِ�َۡنا َوَما

ُ
ٓ أ ِ َوَما ْ َءاَمنَّا بِٱ�َّ �َۡعُقوَب َم �ۡسَ�ٰعِيَل �ۡسَ�َٰق وَ  ۧقُولُٓوا

َحدٖ 
َ
ّ�ِهِۡم َ� ُ�َفّرُِق َ�ۡ�َ أ وِ�َ ٱ�َّبِيُّوَن ِمن رَّ

ُ
وِ�َ ُموَ�ٰ وَِعيَ�ٰ َوَمآ أ

ُ
ۡسَباِط َوَمآ أ

َ
ۡنُهۡم َوَ�ُۡن مِّ  َوٱۡ�

 .﴾١٣٦َ�ُۥ ُمۡسلُِموَن 
عقوب و یل و اسحاق و یم و اسماعیبه خداوند و آنچه بر ما و آنچه بر ابراه :بگو«

پروردگارشان داده  يامبران از سویو آنچه به پ یسیو ع یاسباط نازل شده و آنچه به موس
(و فرمانبردار  مسلمانم و ما یگذار نمی ک از آنان فرقیچ ین هیو ب ایم، مان آوردهیا ،شده
 .»میهست او)

که در قرآن بدان اشاره شده اند  ف شدهیتوسط جاهالن و دشمنان تحر یان قبلیالبته اد
ولی قـرآن   78و آل عمران/ 91و انعام/ 15/ و مائده 75/78/79/ بقره يها مثل سوره ،است

بـه دور   ،ص اکرم ینب يده از سویو متواتر رس یو سنت قطع )9(طبق سوره حجر/ میکر
ـ ب وگرنه حتماً ،جز اسالم را در نظر نداشته است يزیپس خداوند چ ،ف استیاز تحر  انی

 نمود. می
 :آمده 67در سوره آل عمران/

ا�ِيّٗ َما َ�َن إِبَۡ�ٰهِيُم َ�ُهودِيّٗ ﴿ ۡسلِمٗ َوَ�ِٰ�ن َ�َن َحنِيفٗ ا ا َوَ� نَۡ�َ �َِ� ا َوَما َ�َن ِمَن ٱلُۡمۡ�ِ ا مُّ
٦٧﴾. 

ابراهیم نه یهودى بود و نه نصرانى بلکه موحدى خالص و مسـلمان بـود و هرگـز از    «
 .»مشرکان نبود

 :ن آمده استیچن 125ه یدر سوره نساء آ

ۡحَسُن دِينٗ َوَمۡن ﴿
َ
ۡسلََم وَۡجَهُهۥ أ

َ
ۡن أ ِ َوُهَو ُ�ِۡسنٞ ا ّمِمَّ َبَع  ِ�َّ ََذ ٱِملََّة إِبَۡ�ٰهِيَم َحنِيفٗ َوٱ�َّ ُ اۗ َوٱ�َّ َّ�

 .﴾١٢٥ إِبَۡ�ٰهِيَم َخلِيٗ� 
دین و آیین چه کسى بهتر است از آن کس که خود را تسلیم خـدا کنـد، و نیکوکـار    «

باشد، و پیرو آیین خالص و پاك ابراهیم گردد؟ و خدا ابراهیم را به دوستىِ خود، انتخاب 
 .»کرد
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 ایـ ه و یقدر ای یمعتزلا ی ينه اشعر ،دهینام (مسلمین) ما را مسلمان در قرآن و خداوند
 .1گریدهاي  نام

 :است آمدهن یچن 78/ در سوره حج

ِۦۚ ُهَو ٱۡجتَبَٮُٰ�ۡم َوَما َجَعَل َعلَۡيُ�ۡم ِ� ٱّ�ِيِن ِمۡن َحَرٖج� ﴿ ِ َحقَّ ِجَهادِه ْ ِ� ٱ�َّ  َوَ�ِٰهُدوا
�ِيُ�ۡم إِبَۡ�ٰهِيَمۚ ُهَو َسمَّ 

َ
َوِ� َ�َٰذا ِ�َُكوَن ٱلرَُّسوُل َشهِيًدا ٮُٰ�ُم ٱلُۡمۡسلِِمَ� مِن َ�ۡبُل ّمِلََّة أ

ِ هُ  ْ بِٱ�َّ َكٰوةَ َوٱۡ�تَِصُموا ْ ٱلزَّ لَٰوةَ وََءاتُوا ْ ٱلصَّ �ِيُموا
َ
ْ ُشَهَدآَء َ�َ ٱ�َّاِس� فَأ َو َعلَۡيُ�ۡم َوتَُ�ونُوا

 .﴾٧٨َمۡولَٮُٰ�ۡمۖ فَنِۡعَم ٱلَۡمۡوَ�ٰ َونِۡعَم ٱ�َِّصُ� 
] اوست، جهاد کنیـد، او شـما را    سزاوار جهاد کردن [در راه ] خدا چنان که و در [راه«

برگزید و بر شما در دین هیچ مشقت و سختى قرار نداد. آیین نیایتـان، ابـراهیم را [بـراى    
، او  او شما را پیش از این و در این [قرآن نیز] مسلمان نام نهـاده  ،] شما تشریع کرده است

اید]  نامید و در این [قرآن هم به همین عنوان نامگذارى شده» مسلمان«شما را پیش از این 
تا پیامبر گواه بر شما باشد و شما هم گواه بر مردم باشید پس نماز را برپا دارید و زکـات  

و نگهبـان و حـافظ و   ( یمـول  )پادشـاه و (د که او یسل شوو به خدا متو ،را بپردازید
 .»است یکو ناصر و موالئیو ن ،شماست )ناصر
 :ن آمدهیز چنین 13/يو در سوره شور 

ۡيَنا بِهِۦٓ إِبَۡ�ٰهِيَم ﴿ وَۡحۡيَنآ إَِ�َۡك َوَما َوصَّ
َ
ِٓي أ ٰ بِهِۦ نُوٗحا َوٱ�َّ َع لَُ�م ّمَِن ٱّ�ِيِن َما َو�َّ َ�َ۞

ْ �ِيهِ� َكُ�َ َ�َ ٱلُۡمۡ�ِ�َِ� َما تَۡدُعوُهۡم إَِ�ۡ  قُوا ْ ٱّ�ِيَن َوَ� َ�تََفرَّ �ِيُموا
َ
ۡن أ

َ
ۖ أ ُ َوُموَ�ٰ وَِعيَ�ٰٓ هِ� ٱ�َّ

 .﴾١٣َ�َۡتِ�ٓ إَِ�ۡهِ َمن �ََشآُء َوَ�ۡهِدٓي إَِ�ۡهِ َمن يُنِيُب 
                                                 

ه و با مسلم کـه عربـی اسـت    البته الزم به تذکر است که چون الف و نون در کلمه مسلمان فارسی بود 1
، البته یامده بلکه مسلمین و مسلمون آمدهمخلوط شده کمی داراي اشکال شده و در قرآن نیز مسلمان ن

خیلـی  اند  بکار بردهآن را  چون به طور شدیدي عرف شده و حتی دانشمندان بسیار بزرگ اسالمی نیز
، ولی ایـده آل تـرین و بهتـر    صحیحی بهتر استت که فعالً از هر اشکال ندارد و در واقع اشتباهی اس

 این است که بگوییم: من مومن هستم یا مسلم هستم یا یکی از مسلمین هستم یا دین اسالم دارم.
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است که نـوح را   یق و احکامین قرار داد حقایشما مسلم يکه برا ینیخدا شرع و آئ«
آن  یسیو ع یم و موسیهام و به ابریکرد یز همان را وحیهم به آن سفارش کرد و بر تو ن

ن ید و هرگز تفرقه و اختالف در دین خدا را بر پا دارین است که دیا ،میسفارش نمودرا 
ـ  مـی  گانه و ترك بتان دعـوت ی يد و مشرکان را که به خدایمکن نظرشـان  ار در یبسـ  یکن

خـود   يو بـه سـو   ،نـد یگز مـی  خود بـر  يکه را که بخواهد به سو خدا هر ،دیآ می بزرگ
 .»را که انابه کند یکند کس می تیهدا

 :ده و بسیخود را مسلمان نام 72ه یونس آیز در سوره ین حضرت نوح 

ۡجرَِي إِ�َّ َ�َ ﴿
َ
ۡجٍر� إِۡن أ

َ
ۡ�ُُ�م ّمِۡن أ

َ
ُۡتۡم َ�َما َس� ُ�وَن ِمَن  فَإِن تََو�َّ

َ
ۡن أ

َ
مِۡرُت أ

ُ
ِۖ َوأ ٱ�َّ

 .﴾٧٢ٱلُۡمۡسلِِمَ� 
 يمن از شما اجر )دیرفتیحت مرا نپذیو نص(ده یگردان يپس هرگاه شما از حق رو«

مامورم که از  )از جانب حق(و من خود  ،نخواسته بلکه همه اجر رسالت من بر خداست
 .»ن باشمیاهل اسالم و مسلم

 :است یکیامبران یکه سنت همه پ آمده 77و در سوره اسراء /

رَۡسۡلَنا ﴿
َ
 .﴾٧٧َ�ۡبلََك ِمن رُُّسلَِناۖ َوَ� َ�ُِد لُِسنَّتَِنا َ�ۡوِ�ً� ُسنََّة َمن قَۡد أ

و بـراى   ،کسانى از رسـوالنمان کـه پـیش از تـو فرسـتادیم      سنت] روش و  [همچون«
 .» یابى ما تغییر و تبدیلى نمى ] و سنتروش[

 :62کند سوره احزاب آیه  نمی و سنت خداوند تغییر

ِ َ�ۡبِديٗ� ُسنََّة ٱ﴿ ِيَن َخلَۡواْ مِن َ�ۡبُلۖ َولَن َ�َِد لُِسنَّةِ ٱ�َّ ِ ِ� ٱ�َّ َّ� ٦٢﴾. 
بدانکه سنت  ،گذشته برقرار بوده است )همه ادوار و امم(است که در  این سنت خدا«

 .»گشتخدا هرگز مبدل نخواهد
خـود از خداونـد    ین لحظـات زنـدگ  یآوردنـد در آخـر  مان یز که ایساحران فرعون ن

 :126ه یدر سوره اعراف آ ،رندیکه مسلمان بماند  خواسته
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ۡن َءاَمنَّا �﴿
َ
ٓ أ ٓ إِ�َّ ۡفرِۡغ َعلَۡيَنا َصۡ�ٗ َوَما تَنقُِم ِمنَّا

َ
ٓ أ ۚ َر�َّنَا ا َجآَءۡ�َنا َنا � َ�ِٰت َرّ�َِنا لَمَّ َوتَوَ�َّ

 .﴾١٢٦ُمۡسلِِمَ� 
هنگامى که بـه   -تو از ما، تنها بخاطر این است که ما به آیات پروردگار خویش انتقام«

 .»رانیز و ما را مسلم بمیپروردگارا بر ما (باران) صبر فرو ر ایمان آوردیم. -سراغ ما آمد
 :ز ما را مسلمان خوانده استین 80ه یآل عمران آ ةخداوند در سور

﴿ ْ ن َ�تَِّخُذوا
َ
ُمَرُ�ۡم أ

ۡ
نُتم  ۧٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكَة َوٱ�َّبِّ�ِ َوَ� يَأ

َ
ُمرُُ�م ِٱۡلُ�ۡفرِ َ�ۡعَد إِۡذ أ

ۡ
يَأ

َ
� ۗ ۡرَ�ابًا

َ
َن أ

ۡسلُِموَن   .﴾٨٠مُّ
ـ ریبرگ ییامبران را به خدایو به شما دستور ندهد که فرشتگان و پ« ـ آ ،دی  ا پـس آنکـه  ی

  .»؟دهد می د شما را به کفر فرمانیمسلم گشته ا
ز یـ وتر و هـزاران چ یم و کـامپ ید هسـت یما در عصر جد :اشخاص خواهند گفت یبعض

منظـور   :در جـواب بایـد گفـت    ،ش عمـل کـرد  یسال پ 1400توان مثل  نمی د آمده ویجد
ات یمسائل مربوط به شرع ،ن صدر اسالمیقوان د و عمل بهیامور جد پیدایش از يریجلوگ

بزنـد   یبین آسیشرع دز چنانچه به یگر نید يزهایالبته چ .ات زمانیمقتضنه  ،باشد می نید
ر اسـتفاده  یک و خیمصالح ن يوتر برایکامپ که از یتا زمان مثالً ،را گرفتها  آن يد جلویبا

شـود   می شود به طور حتم حرام یر شرعیغ ياگر از آن استفاده ها یندارد ول یشود مانع
نشـان   1400ن یدر ا یه خوببن اسالم یق با اسالم هستند و دیز قابل تطبید نیو مسائل جد

 .باشد می يرویداده که قابل پ
 نـد یخواهنـد بگو  می خود هستند به هر بهانه يو هوسها يکه به دنبال هو یالبته کسان

و  ن کامل شده استید 3طبق سوره مائده/ .ندارند یحرام ما درست است و مانع يکارها
د یـ جد يا فرقه ایکه مذهب ست ین يازیگر نیو د دهیما برگز ين اسالم را خداوند براید

اورد و تـازه در همـان مـذهب هـم     یل آن بیتکم يد را برایجد ید و مسائلیایپس از آن ب
ن قـرآن و  ی. بنـابرا شـود  ید و منجیایتا ب ینیگر بنشید یهزاران سال به انتظار کس ستیبا

 .است یکافشدن  یکردن و بهشتعمل  يبرا انسان ن اسالم و عقلیامبر و دیسنت پ
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  :فرموده(ص) امبریپ

ْمِرنَا َهَذا َما لَيَْس ِمنُْه َ�ُهَو رَدٌّ «
َ
ْحَدَث ىِف أ

َ
هـر کـس در   « :یعنی .و مسلم) ي(بخار .»َمْن أ

 .»مردود است اد کند و جزء آن نباشدیرا ز يزین ما چین دیا
شود مگر آنکه  نمی جادین ایدر د یچ بدعتیه :فرموده 145در خطبه   یحضرت عل

ـ زیبپره هـا  بـدعت  از ،ك گرددتر یسنت  ،دید و بـا راه راسـت و جـاده آشـکار حـق باشـ      ی
و  ،آن ثابـت شـده باشـد    یبر آن گذشته و درسـت  یانیاست که سال یکارها سنتن یکوترین

 .ستینده آن روشن نیدا شده و آین کارها آنچه که تازه پیبدتر
ْمُرنَا، َ�ْهَو رَدٌّ « :فرموده ص امبریپ

َ
 .(مسلم) .»َمْن َعِمَل َ�َمًال لَيَْس َعلَيِْه أ

ز مردود یآن چ ،ستیاورد که امر و سنت ما بر آن نیب يزین ما چیهر کس در د« :یعنی
 .»است

ت من نسـبت بـه   یاما وص« :ت خود قبل از شهادت فرمودهیدر وص  یحضرت عل
ـ امبر ایو نسبت به پ ،دیک خدا قرار ندهیرا شر يزیآن که چ ،خدا ن اسـت کـه سـنت و    ی
ن دو چـراغ را فـروزان   یو ا دیدو ستون محکم را بر پا دار نیا ،دیع نکنیعت او را ضایشر

 .»دینگهدار

 « :فرموده ص امبریپ 
ْ
ىِت يَْدُخلُوَن ال مَّ

ُ
ىَب ـَجنَّ ـلُكُّ أ

َ
َوَمـْن  !هِ ـيَا رَُسوَل اللَّ  :. قَالُوا»َة، إِالَّ َمْن أ

ىَب 
ْ
 « :قَاَل  ؟يَأ

ْ
َطاَعِ� َدَخَل ال

َ
ىَب َة، َوَمْن َعَصاِ� ـَجنَّ ـَمْن أ

َ
باب اقتداء به سنت  يبخار( ».َ�َقْد أ

 رسول اهللا)
چه  :گفته شد !نخواهد شکه خود یروند مگر کس می امت من به بهشت یتمام« :یعنی
از من اطاعت کنـد   یهر کس :؟ فرمودخواهد به بهشت وارد شود نمی است که خود یکس

ـ نما یکه مرا نافرمان یرود و هر کس یبه بهشت م اسـت کـه خـود نخواسـته      ید او کسـ ی
 .»است

 از و فقـط  ،بـوده سـنت اسـت    ص اکـرم  یدر زمان نبچه ث هر آنین احادیپس طبق ا
قابـل قبـول    ،آمده يو قرون بعدها  سال در و کرد و هر آنچه پس از آن يروید پیهمان با
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ـ مثـل تقل  ،در سه قرن اول اسالم نبوده اسـت ها  آن از ياریاست و بس ست و بدعتین  ،دی
 .... خمس و حق امام و ،يعزادار ،یر زنیزنج ،اولیاءر قبور یتعم

خداونـد   =»دع بدعتـهي حيت ةقبل عمل صاحب بدعين أاهللا  يبأ« :فرموده ص امبریپ
سـنن ابـن ماجـه/    (. ش دسـت بـردارد  ین که از بدعت خویرد تا ایپذ نمی عمل بدعتگذار را

1/19/50( 
جاد شـده مـردود و بـدعت و    یا ص پس از زمان رسول اهللا ینیچه در امور د پس هر
عت و یدست بشـر هسـتند و شـر    ۀساخت د از آن اجتناب کرد چون اکثراًیو با ،حرام است

 ،گـر ید یاو آمده باشد نه کس يکه از سو يامبرید تنها دستورات خداوند و پیبا ین الهید
چـون  ن را ساده پنداشـت  یتوان فروع د نمی و ،ن باشندیحال چه آن دستورات از فروع د

  .ستیز نیجا ینیاز امور د يدر ذره ا يز مهم است و سهل انگاریآن ن

خداوند توبـه را بـر    =»ةلك صاحب بدع يلع �ةن اهللا احتجز اتلوإ« :فرموده ص امبریپ

 )1/219/1105کنزالعمال(. ممنوع ساخته است يهر بدعت گذار
به يصي موت حيتي�ن فيلم  حدثاً  ألمةهذه ا دث يف�حد أمن  ما« :فرموده ص پیامبر

المعجـم  (. آن بدو برسـد  يرد تا سزایبگذارد نم يدین امت بدعت جدیهرکه در ا =»ذلک

 )  4/36/3547وسط/األ

 .شد می بیان ،وجود داشت يدیگر و چنانچه چیز و دین تنها اسالم است

برتـر اسـت و چیـزي بـر آن     اسالم  =»سالم يعلو وال يع� عليهاإل« :فرموده ص پیامبر
 )  4/334/5719الفقیه/(. یابد برتري نمی

 =»فطـو� للغر�ـاء أ،كمـا بـد سيعود غر�باً و ،غر�باً  أسالم بدن اإلإ« :فرموده ص پیامبر
همانا دین اسالم غریبانه ظهور خواهد کرد و مانند آغازش به زودي غریب خواهد گشت 

 )1/90صحیح مسلم (. پس خوشا به حال غریبان

 �شرب و اكن قبل�م شرباً لرت�نب سن من « :فرموده ص پیامبر
ً
ن أ بذراع حـيت لـو ذرااع

 =»ته بالطر�ق لفعلتمـوهأمرام جامع حدهأن أ حيت لوو وهحدهم دخل جحر ضب دلخلتمأ
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هر آینه راه و روش پیشینیان خود را وجب به وجب و ذراع بـه ذراع خواهیـد پیمـود بـه     
شـما نیـز داخـل    طوري که حتی اگر یکی از آنان به سوراخ سوسماري داخل شده باشـد  

و حتی اگر یکی از آنان در راه با همسرش مجامعت نمـوده باشـد شـما نیـز      ،خواهید شد

 .)4/455 المستدرك علی الصحیحین(. چنین خواهید کرد
و  و در احادیث بسیاري از فرقه فرقه شدن و دوري از جماعت نهی شـده اسـت  

 .استو داشتن دینی واحد امر نموده همه را به سوي حفظ جماعت 

سـنن  ( .همراه جماعت اسـت  = دست خداوند»عةاهللا مع اجلما يد« :فرموده ص رپیامب

 .)7/92 النسائی

هر کـه از جماعـت دوري    =»ةجاهلي ةمات ميت ةمن فارق اجلماع« :فرموده ص پیامبر

 )2/133 مسند احمد بن حنبل(. کند به مرگ جاهلیت مرده است

هرکـه   =»عنقـهسالم من اإل ةخلع اهللا ر�ق شرباً  ةمن فارق اجلماع« :فرموده ص پیامبر
مسـند  (. اسـالم را از گـردنش برمـی دارد    خداوند طوق ،یک وجب از جماعت دوري کند

 )5/180 احمد بن حنبل

مایه رحمت و  وحدت و جماعت =»عذاب ةوالفرق ةرمح ةاجلماع« :ودهفرم ص مبرپیا
 )7/558/20242 کنزالعمال(. تفرقه موجب عذاب است

 ة،خ� مـن ثالثـ ةعر�أخ� من اثن� و ةاثنان خ� من واحد وثالث« :فرموده ص پیامبر
اجتماع دو نفر از تنهایی و سه نفر از دو نفر و چهار نفر از سه نفـر   =»ةفعلي�م باجلماع

مسند احمـد بـن   (. »بنابراین همواره با جماعت بودن و یکپارچگی را حفظ کنید ،بهتر است

 .)5/145حنبل 

 ها اسمو  مذاهب
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ِ َ�ِيعٗ ﴿ ْ ِ�َۡبِل ٱ�َّ ْۚ َوٱۡذكُ َوٱۡ�َتِصُموا قُوا ۡعَدآءٗ ا َوَ� َ�َفرَّ
َ
ِ َعلَۡيُ�ۡم إِۡذ ُكنُتۡم أ ْ نِۡعَمَت ٱ�َّ  ُروا

ۡصَبۡحُتم بِنِۡعَمتِهِۦٓ إِۡخَ�ٰنٗ 
َ
لََّف َ�ۡ�َ قُلُو�ُِ�ۡم فَأ

َ
ٰ َشَفا ُحۡفَر�ٖ فَ� نَقَذُ�م ٱ�َّارِ ّمَِن  ا َوُ�نُتۡم َ�َ

َ
فَأ

ُ لَُ�ۡم َءاَ�ٰتِهِۦ لََعلَُّ�ۡم َ�ۡهَتُدوَن  ُ ٱ�َّ  ].103آل عمران: [ ﴾١٠٣ّمِۡنَهاۗ َكَ�ٰلَِك يُبَّ�ِ

ي متفرق نروید و به یاد آرید ایـن  ها راه خدا چنگ زده و به )دین(و همگی به رشته «
ي شما الفـت و مهربـانی   ها دل خدا را که شما با هم دشمن بودید خدا در )بزرگ(نعمت 

شدید در صورتیکه در پرتگاه آتش  )دینی یکدیگر(انداخت و به لطف خداوند همه برادر 
کند باشد کـه بـه    می چنین خداوند آیاتش را براي شما بیان ،بودید خدا شما را نجات داد

 .»مقام سعادت هدایت شوید

قُواْ دِيَنُهۡم َوَ�نُواْ ِشَيعٗ ﴿ ِيَن فَرَّ يِۡهۡم فَرُِحوَن ِمَن ٱ�َّ  ].32الروم: [ ﴾٣٢اۖ ُ�ُّ ِحۡزبِۢ بَِما َ�َ
اى بـه هـر    فرقه شدند و هر فرقه پاره کردند و فرقه از آنان مباشید که دین خود را پاره«

 .»چه داشت دلخوش بود
مطمئن و دلشـاد هسـتند و    ش کامالًیخرافات خو بهها  از فرقه یلیکه خ ینیب می ،يآر
 :شک ندارند يذره ا

ـــن  ـــدر ره دیـ ـــیرند انـ ـــومی متحـ  قـ
 

ـــن   ــاده در راه یقی ـــان فت ــه گم ــومی ب  ق
 

 مــی ترســم از آن کــه بانــگ آیــد روزي
 

 کـاي بیخبـران راه نـه آنسـت و نـه ایــن      
 

 (حکیم عمر خیام)
 

کـه در   یار مهم در جدا شدن از صدر اسالم و اسـالم خالصـ  یار بسیاز عوامل بس یکی
کـه  مختلف است هاي  نام گوناگون با و مذاهب ها فرقهجاد یا ،بوده است صامبریدوران پ

مخصـوص   یو هرکـدام نـام  انـد   جاد شدهین سال پس از ظهور اسالم ایچندها  آن یهمگ
که بنـام   يمثل مذهب جعفر ،خاص هستند يشتر با نام اشخاص و افرادیکه ب خود دارند

 ...ه ویمعتزله و قدر ،مثل اشاعره يگرید مذاهبنطور یو هم باشد می  امام جعفر صادق
که به نام امام  یحنف مذهب مثالً ،چهار امام هستند ين دارایدر فروع د زیالبته اهل سنت ن
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شـان از  یو روح اانـد   بزرگوار بـوده  ییها انسان ن اشخاصیا از یلیخ البته ،فه استیابوحن
ن یبازگشت به صدر اسالم تنها راه ا ياز نظر ما برا .خبر است یبا نامشان ب یجاد مذهبیا

ی هـای  نام (البته را داشته باشند مسلم مومن و د نامین فقط و فقط بایمسلم یاست که تمام
و  )شود يریها جلوگ اسم یاز پراکندگ بهتر است یول ،ز بدون اشکال استین موحد چون

 .ز نباشدین یعه و سنینام ش یحت
ن یـ جـزء واجبـات د   ص امبریو سنت پ باشند ص امبرید تابع سنت پیبا یالبته همگ
ز یعه نیرا داشته باشند و ش تنها نام مسلم یول ،ده گرفتینادآن را  توان نمی و ،اسالم است
و  يگر یعیبا ش یول ،1ت هستندیرو اهل بیهمه پ ،ت بودن استیرو اهل بیپ ياگر به معنا

 یان هفت امامیعیاست مثل شگر یچهارده فرقه د يز دارایعه نیخود ش ،میمخالف يفرقه باز
از  ییجا در باشند و نمی نص يداراها  آن چ کدام ازی.. که ه.ه ویعشر یا فرقه اثنیه یدیزا ی

 ،ستنینه ین زمیدر ا یثیحد نیز ص امبریپ از و نیستاي  ها آیه ایجاد این فرقه يقرآن برا
ا یـ ث لوح جـابر  یمثل حد ،هستند یجعل یهمگ ،باشند می نهین زمیز که در این یثیو احاد

 یر کسـ یث غـد ین که از حدیهمچن ،نبوده یثین احادیدر صدر اسالم چن ،2گریث دیاحاد
در قـرون   و ،نکرده اسـت  افتیان است را دریعیکه مورد نظر ش یین معنایدر آن زمان چن

ا کتـب  یـ  یمثـل کـاف   یثیکتب حـد  ،ث وارد شده استیان در کتب حدیغال توسط يبعد
  .گرید

                                                 
باشد و شـیعه نیـز بـه معنـی پیـروي صـحیح از        ص اگر سنی به معناي پیروي صحیح از سنت پیامبر 1

شد و سلفی نیز بـه معنـاي پیـروي صـحیح از     و صوفی نیز به معناي زهد و تقواي اسالمی با علی
د ، امـا بـا ایجـا   م و هم شیعه و هـم صـوفی و هـم سـلفی    ، ما همگی هم سنی هستیشدسلف صالح با

، در ضـمن شـاید بعضـی از    همه باید فقط مسـلم یـا مـومن باشـند    ، و گروههایی با این نامها مخالفیم
هـا   آن ن خرافات و بـدعتهاي فراوانـی وارد  ولی به مرور زمااند  گروهها در ابتداي کار خود خوب بوده

 شده است.
تواند بـه کتـاب شـاهراه اتحـاد نوشـته       می خواننده براي تحقیق در زمینه عدم وجود نص در این زمینه 2

 .استاد حیدرعلی قلمداران مراجعه کند
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مختلف هاي  نام ن بدتر از وجود اسمها وین مسلمیاختالف انداختن ب يبرا يزیچ چیه
همانطور که  ،ده شوندیمسلم نام مومن یا د برداشته شود و همه فقطیاسم بان یو ا ،ستین

 :آمده 33در سوره فصلت/ ن نام خطاب کرده استیز ما را با ایقرآن ن

ن َدَ�ٓ إَِ� ﴿ ۡحَسُن قَۡوٗ� ّمِمَّ
َ
ِ وََعِمَل َ�ٰلِٗحا َوقَاَل إِنَِّ� ِمَن ٱلُۡمۡسلِِمَ� َوَمۡن أ  .﴾٣٣ٱ�َّ

کوکار یخدا خواند و ن يامبران) خلق را به سویاز آنکس که (چون پ )در جهان(«
  .»کو گفتارتر استین هستم کدام کس بهتر و نیگفت که من از مسلم ید و همیگرد

  :آمده 22و در سوره زمر/

َ�َمن﴿
َ
َح  أ ُ ٱَ�َ ّ�ِهِ  ۥَصۡدَرهُ  �َّ ٰ نُورٖ ّمِن رَّ ۡسَ�ِٰم َ�ُهَو َ�َ فََوۡ�ٞل ّلِۡلَ�ِٰسَيةِ قُلُوُ�ُهم ّمِن ذِۡكرِ  ۦۚ لِۡ�ِ

ِۚ ٱ بٍِ�  �َّ ْوَ�ٰٓ�َِك ِ� َضَ�ٰٖل مُّ
ُ
 .﴾٢٢أ
]  ] اسالم گشوده است و او از [سوى آیا کسى که خداوند دلش را براى [پذیرش«

خوردار است [چون سنگدالن است؟] پس واى بر کسانى که از پروردگارش از نورى بر 
 .»اینان در گمراهى آشکارند ترك یاد الهى سنگ دلند.

نُتم  قُۡل ﴿ :آمده 108اء/ یو در سوره انب
َ
ٓ إَِ�ُٰهُ�ۡم إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞدۖ َ�َهۡل أ َما َّ�

َ
َما يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ � إِ�َّ

ۡسلُِموَن  شما  يرسد که خدا می ین وحیبگو که بر من ا )رسول ما به امت يا(« ﴾١٠٨مُّ
 .»د شدیا شما از مسلمانان نخواهیپس آ ،گانهیست یخدائ

ِينَ ٱ﴿ :آمده 52/53و در سوره قصص  ٥٢يُۡؤِمُنوَن  ۦُهم بِهِ  ۦمِن َ�ۡبلِهِ  لِۡكَ�َٰب ٱَءاَ�ۡيَ�ُٰهُم  �َّ
ّ�َِنآ إِنَّا ُكنَّا مِن َ�ۡبلِهِ  ۡ�َقُّ ٱإِنَُّه  ۦٓ ُ�ۡتَ�ٰ َعلَۡيِهۡم قَالُٓواْ َءاَمنَّا بِهِ  �َذا  ﴾٥٣ُمۡسلِِمَ�  ۦِمن رَّ

 مانیالبته آنان ا ین کتاب آسمانیبه ا دادیمن کتاب یش از ایپها  آن آنان که ما به«
ن قرآن به یم که ایمان آوردیا :ندیتالوت شود گوها  آن ات ما بریو چون آ * آورند می

  .»مین بودیز از مسلمین نیش از ایو ما پ ،شدهحق از جانب پروردگار ما نازل 

َها﴿ :آمده 102و در سوره آل عمران/  ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱَءاَمنُوا ُقوا َ ٱ �َّ َوَ�  ۦَحقَّ ُ�َقاتِهِ  �َّ

ۡسلُِموَن  نُتم مُّ
َ
د چنانچه یاز خدا بترس ،دیمان آورده ایکه ایکسان يا« ﴾١٠٢َ�ُموُ�نَّ إِ�َّ َوأ

 .»و جز در مسلمانى نمیرید ،ترس بودن استسته خدا یشا
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ـ فـه  یا ابوحنیجعفر صادق  ست که به طور مثال ما با شخصالزم به تذکر ا   یا شـافع ی
مانده  يبجاها  آن از یکه از بعض یکتب م ویبلکه با وجود نام و اسم مخالف ،میندار یمشکل

مثـل   یکتب ،ردیاستفاده قرار گمورد ها  آن دیمف د همواره مطالبیو با د هستندیار مفیز بسین
 م ازا کتاب األیا مسند احمد بن حنبل یاست  یمیقد ه ویموطا از امام مالک که از کتب اول

ـ نه احاد صادق امام جعفر معتبر از ثینطور احادیهم ،یشافع امام ـ ی کـه سـاخته    یث جعل
 .سنت و عقل است ،که موافق با قرآن یثیبلکه احاد ،بوده یافراد غال

و هـا   جـاد فرقـه  ین باعـث ا یاز مسـلم اي  عـده  ين بـر رو یگذاشتن نام بزرگان د یول 
را  مسلم مومن و د تنها نامیست و همه بایح نیکه از نظر ما صح ،شود می مختلف مذاهب

 ،و این مذاهب تنها به عنوان معبري اجتهادي باشند نه انحصاري گرید يزینند نه چیبرگز
من جعفري هستم یا  :همینطور نام مذهبی و فرقه اي به خود نگیرند که شخصی بگوید و

 مسلم هستم.مومن و بلکه بگوید:  ،شافعی
 ید خرافیعقا مذاهب ین است که تمامیا بر نظرشان اشخاص ینکه بعضیگر ایمورد د

 گریروش ددر کنار چهار  يز به عنوان مذهب جعفریعه نیو تفرقه زا را کنار بگذارند و ش
 .کنندد ین تقلیدر فروع د يریروش تفسن پنج یرد و همه از همیقرار بگ اهل سنت

ـ ایگر بیهار مذهب دکنار چ یشتر در فروع و مسائل فقهیب يالبته مذهب جعفر  د نـه  ی
ـ باهـا   آن .. که.مربوط به خالفت و امامت و ،و تفرقه افکن یدر مسائل دروغ ح ید تصـح ی

  .ر ممکن استیغاي  عده رسد به علت بسته شدن دکان می به نظرکه البته  ،شوند
شتر یب شدن مذاهب یکیو  و خوب است و به وحدت یار عالیه بسین نظریگرچه ا

 یتواند راه چاره اصل نمی اما باز ،ان خواهد بردیرا از مها  شتر تفرقهیو بکمک خواهد کرد 
مانند و از  می اسمپنج  تیچون باز در نها ،باشد یعت اسالمین و شرید ییو هدف نها

ن یک دیبلکه همه فقط  ،باشد مختلفهاي  نام یا مذهب و ،د در اسالم فرقهیر ما نبانظ
ن اسالم هستند مثل یز مخالف با دین یاز فروع و مسائل فقه یو بعض ،داشته باشند

 ا گفتنیا گذاشتن مهر در نماز ید در پنج وقت باشند یخواندن نمازها در سه وقت که با
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اذان  یر انداختن وقت شرعینطور به تاخیدر اذان و هم »اهللا ا ويلين علأشهد أ«جمله 

و هر  ،ستیح نیز صحید نیهستند و به طور کل تقل يدر مذهب جعفر یمغرب که همگ
نکه ینه ا ،ق کندینه تحقین زمینش آگاه باشد و در اید به اصول و فروع دیمسلمان خود با

ست و صحبت از آخرت انسان یچه نیو باز ین شوخیچون د ،د کندیگر تقلید یاز کس
از قرآن  ییچون در جا ،کرد يد در مورد آن سهل انگاریز مهم است و نبایاست و فروع ن

 :آمده 70در سوره انعام/ چنانچه ،دیال باشیخ ین بیامده که در فروع دین

ِينَ ٱ َوَذرِ ﴿ ْ ٱ �َّ َُذوا ۡ�ُهُم  �َّ ۚ ٱ ۡ�ََيٰوةُ ٱدِيَنُهۡم لَعِٗبا َولَۡهٗو� وََغرَّ ۡ�َيا ن تُۡبَسَل َ�ۡفُسۢ بَِما  ۦٓ َوَذّكِۡر بِهِ  �ُّ
َ
أ

ِ ٱَكَسَبۡت لَيَۡس لََها ِمن ُدوِن  َّ�  
ُ
ٓۗ أ ٞ َوَ� َشفِيٞع �ن َ�ۡعِدۡل ُ�َّ َعۡدٖل �َّ يُۡؤَخۡذ ِمۡنَها  ْوَ�ٰٓ�َِك َوِ�ّ

ِينَ ٱ �ِۡسلُ  �َّ
ُ
ِ�ُمۢ بَِما َ�نُواْ يَۡ�ُفُروَن �

َ
اٞب ّمِۡن َ�ِيٖ� وََعَذاٌب أ ْۖ لَُهۡم َ�َ  .﴾٧٠واْ بَِما َكَسُبوا

را فریفت، ها  آن و آنان را که دینشان را به بازیچه و سرگرمى گرفتند و زندگانى دنیا«
است از ] آنچه (گناهى) که کرده  واگذار و به آن (قرآن) پند ده تا مبادا کسى به [سزاى

اى را به  پاداش محروم شود. برایش جز خداوند دوست و شفیعى نیست و اگر هر فدیه
] آنچه  شود. اینان کسانى هستند که به [سزاى ] خود دهد، از او گرفته نمى جاى [رهانیدن

اند و آنان شرابى از آب جوشیده و عذابى دردناك به [کیفر]  اند از پاداش محروم شده کرده
  .»] دارند ورزیدند، [در پیش ىآنکه کفر م

 امده که ازیاز قرآن ن یید ساده برخورد کرد و در جاینبا ینیپس در مورد مسائل د
پس  ،شود نمی یست و به او وحیر حتم معصوم نکه به طو یکس ،دید کنیگر تقلید یکس

نبوده د یدر سه قرن اول اسالم مسئله تقل و اصالً دیز خطا کرده ایشما ن ،چنانچه خطا کند
ک ید ین پنج مذهب بایپس ا ،و از قرن سوم به بعد طبق اجماع علما صورت گرفته ،است

دانند و مرجع نجات و اختالف  نمی و البته اهل سنت امامان خود را معصوم .ن شوندید
بهتر با مذاهب و به طور کل  ،گرید یدانند نه کس می خود را در باز گشت به قرآن و سنت

 یز اختالفین چهار مذهب خود نیکنند و در هم می و حفظ جماعت ندیآ می گر کنارید
گر از آن اختالفات یبوده هم اکنون دها  آن نیب یدور اختالفهاي  سال ندارند و اگر هم در
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قائل ها  آن نیب یدانند و تفاوت می زیاز خود را جا مذهب و رجوع به هر ،ستین يخبر
 .شوند می گر حلین دیستند و بهتر با مسلمین

نـه آن مـذهب    ،مکتـب و راه و روش هسـتند   ،نیز به عنـوان معبـر   این مذاهب اربعه 
زه یمثـل سـنگر   دارند که يدیان عقایعیش اصوالً و ،تقلیدي که در میان شیعیان رایج است

ـ  ،رود نمـی  نیها از ب د هرگز تفرقهین عقایست و با وجود ایقابل حل شدن ن است و  یحت
 ،دانـد  می شوند و هر کدام فقط خودش را بر حق نمی یکیبا هم  زیعه نیش يها خود فرقه

دارنـد   یچون اختالفات اساسـ  ،تر است عه با اهل سنت از همه مشکلیشدن ش یکیپس 
آن خود به خـود غاصـب    یتوسط صحابه که معن یعل یده به غصب خالفت الهیمثل عق

جاد وحـدت  یحاضر به اان یعیا خود شیو آ شود می ه اصحابیا بقیشدن ابوبکر و عمر و 
پس چطور انتظار وحدت با اهـل   ،کنند می را لعن یز علیچون خوارج ن ،با خوارج هستند

 که منجر به شركها  آن هحق امامان و دادن صفات خداوند ب ا غلو دریو  ؟!!سنت را دارند
ط یباز گشت به صدر اسـالم اهـل سـنت شـرا     يپس برا ،در دعاها  آن ا خواندنیشود  می

 یو شـک  ،انیعیکننـد تـا شـ    می بهتر قبول ،هم در موردشان بشود يدارد و اگر نقد يبهتر
قـت  یز اعتراف دارند کـه اهـل سـنت بـه حق    ین نین افراد و منتقدیرتریست که سخت گین

 و مذاهب اسالمی. ها ه فرقهیکتر است تا بقینزد
ا یـ عه یمن فقط شـ  :دیبگوبخواهد مسلمان شود و به ما  یحیمس چنانچه شخصی مثالً 

اهـل سـنت را بـه او     مـا قطعـاً  ؟ ک اسـت یو نظر شما کدام ،گرید يزیشوم نه چ یم یسن
 .رددا يادیعه خرافات زیچون مذهب ش ،عه رایم نه شیکن می شنهادیپ

ز دارند و از یشرك آم يدیعقاها  از فرقه ید درست است که بعضیاد مبریاز در ضمن 
ست که تمام ین نید ایتقل نجا از قبول نکردنیمنظور ما در ا یول ،ره اسالم خارج هستندیدا

ن راه و یان بهتـر یبلکه منظور ما ب ،ا از اسالم خارجندیذکر شده مرتد و  و مذاهبها  فرقه
 است.ت به صدر اسالم بازگش يروش برا

 دیتقل
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ــاد داد   ــر بـ ـــدشان بـ ـــق را تقلیـ  خلـ
 

ــاد   ــد ب ــن تقلی ــر ای ــت ب  اي دو صــد لعن
 

 )ي(مولو 

 اي خــوب شــیوهاگــر تقلیــد بــودي   
 

 پیمـــــبر هـــــم ره اجـــــداد رفـــــتی 
 

 (اقبال الهوري)
 

و در صـدر   انـد،  د بوجـود آمـده  یبه خاطر تقل مذاهب از یالزم به تذکر است که بعض
 و ،1نبـوده اسـت   يد خبریاز تقل ،ن قرون استیکه بهتر نطور در سه قرن اولیاسالم و هم

 .آورد می گوسفند صفت بارشود و مردم را  می ن رفتن عقولید باعث از بیتقل
در مورد عقـل   .گردد می ن چاقو هم اگر استفاده نشود کندیزتریاز ت :دیگو می ریشکسپ 

 يو بـرا انـد   از کـار انداختـه  آن را  و در واقعاند  ل کردهیتعطآن را  د خودیز مردم با تقلین
 :فرموده  نیامام حس ،رندیپذ می قید بدون تحقیبگو يزین است که هر کس هر چیهم

 را تجربـه  يزیـ چ ید کسیکه با تقلیدر صورت .ش عقل استیه افزایاد آموختن مایتجربه ز
ز بکـار نخواهـد   یـ ن عقـل خـود را ن  یدهد و بنابرا یوار انجام م یکند بلکه فقط طوط نمی

 .2گرفت 
ــتیم    ــرد داش ــا خ ــر م ــه گ ــزدان ک ــه ی  ب

 

 کجــا ایــن ســر انجــام بــد داشـــتیم      
 

                                                 
قبل از قرن سوم نیز تقلید میان مردم وجـود داشـته و از کسـانی چـون      :گویند می عقیده کسانی نیز که 1

شـده   مـی  نیـز سـوال  ها  آن شده است، قابل قبول نیست چون از می حسن بصري یا سفیان ثوري تقلید
و ایـن اشـخاص نیـز     ،تقلید کرده است اشتباه کـرده اسـت  ها  آن است نه تقلید و چنانچه هم کسی از

نـه اینکـه جـزء    انـد   پس اموري هستند که بعد از اسالم ایجاد شـده اند  آمده ص باالخره بعد از پیامبر
و اگـر هـم   انـد   بوده باشند و البته خود ایشان نیز ادعاي آوردن مذهبی را نداشـته  ص سنت نبی اکرم

 مورد قبول نیست.اند  داشته
 :گویـد  مـی  گوستاولوبون ،علم مگر باتقلید با تفکر و عبادت در تضاد است و دین را نگاه نتوان داشت  2

  در صورتیکه بـا تقلیـد کسـی نمـی فهمـد) امـام صـادق       ، همیشه بهتر از آموختن است (فهمیدن
 :فرمـوده   کسی که در کودکی دانش نیاموخت در بزرگی جلو نمی افتد امـام محمـد بـاقر    :فرموده

 .شود می زندانی خراب ،با ایجاد یک مدرسه :ویکتور هوگو گفته .دانش جویی نوعی عبادت است
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 )ی(فردوس
 

: وابستگی به زنجیرها آسان تـر از وابسـتگی بـه    گوید می اسد آباديید جمال الدین س
 .اوهام و خرافات است

مـن شـیفته    :بایست خود طریقه اندیشیدن را یاد بگیـرد و بـه قـول معـروف     می انسان
 .راها  استادي هستم که اندیشیدن را به من بیاموزد نه اندیشه

ـ یخداوند ن ـ بـه چهارپا  یعقلـ  یز کافران را در ب ـ   مـی  هیتشـب ان ی بـدتر از   یکنـد و حت
 :ن آمدهین چنیا 44هیدر سوره فرقان آ ،انیچهارپا

مۡ ﴿
َ
ۡو َ�ۡعقِلُوَنۚ إِۡن ُهۡم إِ�َّ كَ  أ

َ
ۡ�َ�َُهۡم �َۡسَمُعوَن أ

َ
نَّ أ

َ
نَۡ�ٰمِ ٱَ�َۡسُب أ

َ
َضلُّ َسبِيً�  ۡ�

َ
بَۡل ُهۡم أ

٤٤﴾. 
نان در یدارند ا یتعقل )فکر و(ا یشنوند  می )یحرف(ن کافران یکه اکثر ا يا پنداری«
 .»تر گمراه )نادان و(انند بلکه یبس مانند چهارپا )یعقل (بی

 :آمده 179و در سوره اعراف/

نَا ِ�ََهنََّم َكثِٗ�� ّمَِن  َولََقدۡ ﴿
ۡ
نِّ ٱَذَر� �ِس� ٱوَ  ۡ�ِ ِ�ۡ  َّ� ٞ�ُ�ۡ

َ
لَُهۡم قُلُوٞب �َّ َ�ۡفَقُهوَن بَِها َولَُهۡم أ

ْوَ�ٰٓ�َِك كَ 
ُ
ٓۚ أ وَن بَِها َولَُهۡم َءاذَاٞن �َّ �َۡسَمُعوَن بَِها نَۡ�ٰمِ ٱُ�ۡبِ�ُ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۡ�

ُ
ۚ أ َضلُّ

َ
بَۡل ُهۡم أ

 .﴾١٧٩ۡلَ�ٰفِلُوَن ٱ
دارند  ییها دل (چراکه)ایم  دهیدوزخ آفر ياز جن و انس را برا ياریبس یو به راست«

 دارند که با آن ییها گوش و ،نندیب نمی دارند که با آن یدگانیو د ،ابندی نمی در که با آن
  .»نان غافالنندیا ،تر بلکه گمراه ،انندینان همچون چارپایا ،شنوند نمی

د قدرت تعقل یز مرتب سفارش به تعقل و تدبر شده است و تقلیگر قرآن نیات دیدر آ
ـ تـا بق  ،ار مضرتر استین متداول شده بسایعین شیکه در ب يدیتقل ،ن خواهد بردیرا از ب  هی

(البته ما به طور کامل با وجود اسـمها   کند می را رد يدین تقلیز چنین و اهل سنت مذاهب
مشاهده کنند  را یچنانچه اختالف زیم) اهل سنت نیمخالف در تمام مذاهب دیتقل همچنین و

 يهرگاه را :خ محمد بن عبدالوهاب گفتهیهمانطور که ش ،کنند می مراجعهبه قرآن و سنت 
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ـ ارانش با هـم اخـتالف داشـتند مـا قـرآن و سـنت را مع      یامام احمد و شاگردان و  ار آن ی
ـ   ،اصحاب و شاگردان او را يم نه رایده می اختالف قرار را  یو در مجموع هرگـاه اختالف

و  ) 33-3/32خ محمدبن عبدالوهاب یلفات الشؤم(. دیار آن قرار بدهید قرآن و سنت را معیدید
(و آن بـا   دیح دانسـت یرا صـح  یثیهرگاه حد :خطاب به شاگردانش گفته است یامام شافع

ـ  :گر گفتـه ید ییو در جا .دیپرت کن يوار و کناریمرا به د يمن مخالف بود) را يرا  یوقت
  .ث استیبود مذهب من همان حد یحیث صحیحد
 ،میکه ما گرفت یید از همانجایریبلکه بگ ،دید نکنیاز من تقل :گفته امام احمد بن حنبل 

(از قرآن و  حیل صحیکه به دل یاز کسان :ز گفتهین گرید ییدر جا ،قرآن و سنت یعنی
را یز ،کنم می تعجب ،رندیپذ می آن يان را به جایو نظر سف يدانند و را می سنت) را

 :دیفرما می خداوند

ُ ٱبَيۡنَُ�ۡم َكُدَ�ٓءِ َ�ۡعِضُ�م َ�ۡعٗضاۚ قَۡد َ�ۡعلَُم  لرَُّسولِ ٱَ�َۡعلُواْ ُدَ�َٓء  �َّ ﴿ ِينَ ٱ �َّ يَتََسلَّلُوَن  �َّ
ِينَ ٱِمنُ�ۡم لَِواٗذ�ۚ فَۡلَيۡحَذرِ  َّ�  ِ ۡمرِه

َ
ِ�ٌم  ۦٓ ُ�َالُِفوَن َ�ۡن أ

َ
ۡو يُِصيَبُهۡم َعَذاٌب أ

َ
ن تُِصيَبُهۡم فِۡتَنٌة أ

َ
أ

 .]63النور: [ ﴾٦٣
د یگر قرار مدهیکدین یب يرسول و ندا کردن او را مانند ندا يشما دعا )مومنان يا(«

دارند  می گر پناه برده و رخ پنهانیکدیاز حکمش به  یچیسرپ يخدا به حال آنان که برا
ا یکنند بترسند که مبادا به فتنه بزرگ  می که امر خدا را مخالفتید کسانیپس با ،آگاهست

  .»دردناك گرفتار شوند عذاب
ا یرفت یتوان پذ می هرکس را يسخن و را ص ر رسول خدایز گفته به غیامام مالک ن

به طور کلی از امامان اربعه نقل شده که دیگران را از قبول قول خود  گذاشت. وکنار 
  اند. بدون آگاهی از دالیل آن، نهی کرده

ِ ٱَ�َن لَُ�ۡم ِ� رَُسوِل  لََّقدۡ ﴿ :ز آمدهین 21در سوره احزاب/ ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ لَِّمن َ�َن  �َّ
ُ
أ

 ْ َ ٱيَرُۡجوا َ ٱَوذََكَر  �ِخرَ ٱ ۡ�َۡومَ ٱوَ  �َّ یقیناً براى شما در [روش و رفتار] پیامبر « ﴾٢١َكثِٗ��  �َّ
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خدا الگوى نیکویى است براى کسى که همواره به خدا و روز قیامت امید دارد و خدا را 
 .»کند بسیار یاد مى

د الگو و سرمشق قرار داد و اوست که در قرآن اسوه حسنه یرا با ص امبریسنت پپس 
د یتقل یتوان به طور کامل و کورکورانه از شخص نمی پس ،)21(احزاب/ ده شده استینام

ست و ممکن است یچ کس معصوم نیچون ه، رفتیو به طور کامل سخنان او را پذ نمود
 یا اشتباهی خطا بوده و هرگاه دچار یاله یبه وحز مجهز ین یان الهامبریاشتباه کند و پ

مثل سوره  ،موجود استات آن یکه آاند  گشته می مطلع الهی یق وحیاز طر اند، شده می
نکار منع یشد و از ا یرا حرام کرد که خطاب به او وح یحالل ص امبریکه پ 1م/یتحر
ر ییتواند احکام خداوند را تغ یامبر نمیپ یکه حتز آمده یگر از قرآن نید يو در جاها شد
 :خطاب شده ص امبریبه پ 49/ در سوره مائده مثالً ،دهد

نِ ﴿
َ
نَزَل  ۡحُ�مٱ َوأ

َ
ُ ٱبَۡيَنُهم بَِمآ أ ۡهَوآَءُهۡم وَ  �َّ

َ
ن َ�ۡفتُِنوَك َ�ۢن َ�ۡعِض َمآ  ۡحَذرُۡهمۡ ٱَوَ� تَتَّبِۡع أ

َ
أ

نَزَل 
َ
ُ ٱأ ْ فَ  �َّ �ََّما يُرِ�ُد  ۡعلَمۡ ٱإَِ�َۡكۖ فَإِن تََولَّۡوا

َ
ُ ٱ� ن يُِصيبَُهم بَِبۡعِض ُذنُو�ِِهۡمۗ �نَّ َكثِٗ�� ّمَِن  �َّ

َ
أ

 .﴾٤٩لََ�ِٰسُقوَن  �َّاِس ٱ
 ،آنان مباش يها خواهش رویان مردم حکم کن و پیو تو بدانچه خدا به تو فرستاده م«

 يتقاضا(احکام که خدا به تو فرستاده  یدهند و در بعضب یکه مبادا تو را فرش یندیو ب
را به ها  آن خواهد می دند بدان که خدایگردان يپس هرگاه از حکم خدا رو ،)ر کنندییتغ

  .از مردم فاسق هستند ياریگناهانشان گرفتار سازد و همانا بس یعقوبت بعض

َ�َغۡ�َ ﴿ :آمده 114و در سوره انعام/
َ
ِ ٱ أ ۡ�َتِ� َحَكٗما وَُهَو  �َّ

َ
ِيٓ ٱ� نَزَل إَِ�ُۡ�ُم  �َّ

َ
 لِۡكَ�َٰب ٱأ

ٗ�ۚ وَ  ِينَ ٱُمَفصَّ نَّهُ  لِۡكَ�َٰب ٱَءاَ�ۡيَ�ُٰهُم  �َّ
َ
ِ  ۥَ�ۡعلَُموَن � ّ�َِك ب ٞل ّمِن رَّ � ٱُمَ�َّ فََ� تَُ�وَ�نَّ ِمَن  ۡ�َّقِ

 .﴾١١٤ لُۡمۡمَ�ِ�نَ ٱ
که همه  یست که کتابیآنکه او خدائم و حال یبجو ير خدا حاکم و داوریا من غیآ«

ن قرآن یدانند که ا می دادیمکتاب ها  آن و آنان که به ،ان شده به شما فرستادهیز در آن بیچ
 .»د راه مدهیچ شک و تردیپس در آن البته ه ،تو بر تو به حق فرستاده شده ياز خدا
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ّ�َِكۚ إِنَّ  تَّبِعۡ ٱوَ ﴿ :آمده 2ا در سوره احزاب/ی َ ٱَما يُوَ�ٰٓ إَِ�َۡك ِمن رَّ َ�َن بَِما َ�ۡعَملُوَن  �َّ
 که خدا به هرچه کن يرویشود پ می یتنها از آنچه به تو از جانب خدا وح« ﴾٢َخبِٗ�� 

 .»د کامال آگاهستیکن می
ف یتکل نیبنابرا ،را ندارد يزیا حرام کردن چیاجازه حالل  ص امبریپ یپس وقت 

لِۡسنَتُُ�ُم  َوَ� ﴿ :آمده 116و در سوره نحل/ ،روشن است کامالًگران ید
َ
َ�ُقولُواْ لَِما تَِصُف �

واْ َ�َ  ۡلَكِذَب ٱ َۡفَ�ُ ِ ٱَ�َٰذا َحَ�ٰٞل َوَ�َٰذا َحَرامٞ ّ�ِ ِينَ ٱإِنَّ  لَۡكِذَبۚ ٱ �َّ وَن َ�َ  �َّ ِ ٱَ�ۡفَ�ُ  لَۡكِذَب ٱ �َّ
 .﴾١١٦َ� ُ�ۡفلُِحوَن 

دروغى که زبانتان گویاى به آن است، نگویید: این حالل است و این و به سبب «
] مسلماً کسانى  حرام، تا به دروغ به خدا افترا بزنید [که این حالل و حرام حکم خداست

 .»بندند، رستگار نخواهند شد که به خدا دروغ مى
 :آمده 21/يدر سوره شور

مۡ ﴿
َ
ْ لَُهم ّمَِن  أ ْ َ�َُعوا ُٰٓؤا َذۢن بِهِ  ّ�ِينِ ٱلَُهۡم ُ�ََ�

ۡ
ۚ ٱَما لَۡم يَأ ُ لَُقِ�َ  لَۡفۡصلِ ٱَولَۡوَ� َ�َِمُة  �َّ

ٰلِِم�َ ٱبَۡيَنُهۡمۗ �نَّ  ِ�ٞم  ل�َّ
َ
 .﴾٢١لَُهۡم َعَذاٌب أ

گذارى  هاذن خدا آیینى را براى آنان پای آیا مشرکان و کافران معبودانى دارند که بى«
گذارى آیین، حق ویژه خداست و کسى را نرسد که از نزد  اند؟ [در صورتى که پایه کرده

خود آیینى بسازد] اگر فرمان قاطعانه خدا بر مهلت یافتنشان نبود، مسلماً میانشان [به 
 .»تردید براى ستمکاران عذابى دردناك خواهد بود شد و بى ] حکم مى نابودى و هالکت

 مثل ،شده است می آگاه یتوسط وح ،کرده است می ییز چنانچه خطاین ص امبریو پ 

ُ ٱ َ�َفا﴿ :که در آن آمده است 43سوره توبه/ َ لََك  �َّ ٰ يَتَبَ�َّ ذِنَت لَُهۡم َح�َّ
َ
ِينَ ٱَعنَك لَِم أ َّ� 

دروغگو نکه یخداوند تو را ببخشد چرا قبل از ا ،رسول يا« ﴾٤٣ ۡلَ�ِٰذ�ِ�َ ٱَصَدقُواْ َوَ�ۡعلََم 
  .»؟ياجازه دادها  آن از راستگو بر تو معلوم شود به
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ن دو نفر که یحضرت داود در قضاوت ب يخطانطور یات اول سوره عبس و همیا آی

 یاز کس دیپس تقل ،گریات دینطور آیان شده و همیب 21/22/23/24/25/در سوره ص

 کامالً زین کنند می خود دیاز مراجع مختلف تقل انیعیکه ش يدیتقل و ،ستیح نیصح
و  کنند می خود و فقط عمل يگذارند جلو می و رساله آن مرجع را ،کورکورانه است

د آگاهانه است نه یتقل ،دیمنظور ما از تقل :ندیگو می شانیا ين است که علمایا بجال
 !!د کورکورانهیتقل

اسـت نـه   کورکورانـه  ایم  دهید شماکه ما از  يدیتمام تقل: باید گفتها  این در جواب 

 شـهدأ«ا چـرا در اذان  ی ؟يگذار می شان بپرس چرا در نماز مهریاز ا یکیاز  مثالً ،آگاهانه

و اگر هـم   کند می با تعجب به تو نگاه ندارد که بدهد و یجواب ؟ییگو یم »اهللا ويل اً ين علأ

خ یه شـ یالفقه حضریاهللا در اذان بدعت است و در من ال یا ولیکه شهادت عل ییبه او بگو
د و به یگو می آنگاه باز هم به تو ناسزا ،ن عمل منع شدهیاز ا ،عهیعالم طراز اول شصدوق 

و  .اسـت  یا وهـاب یـ  ین شخص سـن یا د حتماًیگو یکند و با خود م نمی یحرف تو توجه
و مثـل   ،متضاد اسـت  ید با آگاهیچون تقل ،است یمعن یب ،د آگاهانهیتقل :دیگوئ می نکهیا
و  ،ست مسلمانیا کمونیز یف تمیا کثیکوکار ین بدکار اید یسف یاهیس :ییت که بگون اسیا

 یمون مقلـد او بـودن و بـا آگـاه    یگر و مثل مید یاز شخص يرویپ یعنید یتقل ۀکلم اصالً
و البتـه شـما مخـالف    د نـدارد  یبه تقل يازیگر نیدا کند دیپ یآگاه یاگر کس ،تفاوت دارد

شـما   ينـابود  يمساوها  آن ید و آگاهیریبگ يسوارها  آن د ازید تا بتوانیمردم هست یآگاه
و روضـه برپـا    يد عزاداریا هر سال نباید بدهد ینبا یآگاه شود که خمس یاگر کس .است
عمـر خـود را    ین متحد شوند و تمامیمسلم ۀید با بقیصحابه را لعن کند و با نباید کند و

د یـ در اسالم امـام با  ،باشند می شیو خود به فکر نجات خو ی مانندب نمیغا یمنتظر امام
ب یـ شـه غا یب همیـ و غا که نه مردم از او باخبرند و نـه او وجـود دارد   یامام ،دا باشدیپ
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نـه   ،ن اسـالم باشـند  یفقط تابع د شه ویکنند هم ید سعیبا و به اسالم ندارد یربط ،1است
ـ گاه شوند که اکثـر احاد ن باشند و آیدائم سرگرم بزرگان د نکهیا و  یجعلـ ارتهـا  یو ز ثی

عه یشـ  يا حکومتهایاز علما  ياریاست و بس یک مشت منحرف و غالی ۀو پرداخت ساخته
ـ ه یعلما و حاکمان صفو مثل اند، بوده و متعصب تفرقه جو يز افرادین ـ ی حاکمـان و   یا حت

 .يالبته در لباس علو ،هستند يع صفویراه همان تش ةان که ادامه دهندن زمیون همیروحان
د و یـ د بسـاط خـود را جمـع کن   یآن وقت شما با ،ن آگاه شوندیچنن یپس اگر مردم ا 
تا احمـق در جهـان    :پس به قول معروف ،دیل کنیشه تعطیهم يد و دکان خود را برایبرو

 .2د خندان استدقُاست ابرقُ

                                                 
 غائب همیشه غائب. :ام کتابی با همین نام در نقد مهدویت شیعه نوشته 1
شد که در آن مرغ ماهیخواري بود بنام ابرقُدقُد کـه پیـر    می ها در تلویزیون پخش یک کارتون براي بچه 2

د و در کنـار  اي کشـی  و ضعیف شده بود و دیگر نمی توانست ماهی شکار کند تا اینکه با خـود نقشـه  
او  ،برکه آب شروع کرد به گریه کردن تا ماهیان اطراف او جمع شدند و علت ناراحتی او را پرسـیدند 

به ماهیان گفت: دیروز دیدم دو عدد ماهیگیر با توري بسیار بزرگ در اینجا بودند و با آن تـور بـزرگ   
ه روزي یک مـاهی بیشـتر نمـی    کنم تا دو روز دیگر یک ماهی هم اینجا نباشد و من بیچاره ک می فکر

چون آنجـا   ،شناسم که حاضرم شما را به آنجا ببرم ها تور دارند و من دریاي بزرگی می آن ولی ،گرفتم
ماهیگیري ندارد و مثل این برکه کوچک نیست که روزي ناگهان خشک شود. ماهیان حرف او را باور 

کرد و چند کیلومتر دورتـر در   می گذاشت و پرواز می را در منقار کیسه اي خودها  آن کردند و ابرقُدقُد
انداخت و به هنگـام   ایشان را بیرون میکرد و استخوان ه می آمد و همگی را نوش جان می بیابان فرود

گفت: تا احمق در جهان است ابرقُدقُد خندان است، اما یک خرچنگ  می خندید و می بازگشت با خود
کرد تا  کرد ولی  کسی به حرف او گوش نمی می مراه ابرقُدقُد نهیبود که ماهیان احمق را از رفتن به ه

روزي که خود خرچنگ براي اطمینان پشت ابرقدقـد سـوار شـد و پـرواز کـرد تـا وقتـی بـاالي سـر          
 تـو همـه مـا را فریـب     ،اي ظـالم  :را دید و گفـت ها  آن استخوان ماهیان در بیابان رسیدند و خرچنگ

ابرقدقد را گرفت و خفه اش کرد. از آن زمـان ایـن ضـرب المثـل     دادي و با چنگال خویش گردن  می
 بوجود آمد که تا احمق در جهان است ابرقُدقُد خندان است.
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باشد که  می یثیحد  از امام محمد باقر 5ث یحد 1ج  یکافاصول در کتاب 
و در اصول  .قرآن است يد که در کجایاز من بپرستان گفتم یهر آنچه من برا :فرموده

در   امام صادق :دیگو می رینکه ابوبصیبر ا یباشد مبن می یثید حدیباب التقل یکاف

ْ ٱ﴿ :سوره توبه 31ه یح آیتوض َُذٓوا ۡرَ�اٗ�ا ّمِن ُدوِن  �َّ
َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَ�َٰنُهۡم أ

َ
علما « :یعنی ﴾�َّ ٱأ

 :فرمود »گرفتند يت و سروریو ربوب ییگانه به خدایخداوند  يش را به جایو راهبان خو
(هرچند  ش دعوت نکردندیبه خدا سوگند که دانشمندان و راهبان مردم را به عبادت خو

مردم حالل و حالل را  يرا برا یرفتند) بلکه حرام الهیپذ نمی کردند مردم می نیاگر چن
ن ینادانسته علما و راهبان را عبادت کردند که ات کردند) و یز تبعی(و مردم ن حرام کردند

  .ز آمده استیث هفتم نیدر باب الشرك حد یاصول کاف 2 ث در جیحد
شان است که البته مردم به ید و اطاعت از علما و مراجع همان عبادت ایپس تقل

علما را به  ،چون و چرا یو با اطاعت کامل و ب ،شوند می نکاریصورت ناخواسته مرتکب ا
ا یامبران یهم آمده که پ 79ه یآل عمران آ ةهمانطور که در سور اند، گرفته ییبه خدا ینوع

 :کنند یین کارهاین چنید مردم را وادار به ایهستند نبا ینیکه عالم د یکسان

ن يُۡؤ�َِيُه  َما﴿
َ
ُ ٱَ�َن لِبََ�ٍ أ ُ�مَّ َ�ُقوَل لِلنَّاِس ُكونُواْ ِعَباٗدا ّ�ِ  �ُُّبوَّةَ ٱوَ  ۡ�ُۡ�مَ ٱوَ  ۡلِكَ�َٰب ٱ �َّ

ِ ٱِمن ُدوِن  ٰنِّ�ِ  �َّ  .﴾٧٩َو�َِما ُكنُتۡم تَۡدرُُسوَن  لِۡكَ�َٰب ٱَن بَِما ُكنُتۡم ُ�َعّلُِموَن  َۧوَ�ِٰ�ن ُكونُواْ َر�َّ
سپس به  ،که خداوند به او کتاب و حکمت و نبوت داده باشدسزد را ن يچ بشریه«

د یبلکه (با ،دیبندگان من باش ،دیخدا آنکه بندگان خداوند باش يبه جا :دیمردمان بگو
 .»دیباش یعالمان ربان ،دیافته ایرا آموزش داده و آموزش  ید) شما که کتاب آسمانیبگو

 .اندازد می انسان را به شرك ،که باشد یبودن حال به هر نوع يگریپس بنده د

ِ  َوَما﴿ :آمده 106وسف/یدر سوره  ۡ�َ�ُُهم ب
َ
ِ ٱيُۡؤِمُن أ ۡ�ُِ�وَن  �َّ و « ﴾١٠٦إِ�َّ وَُهم مُّ

  .»اند ] مشرك آورند مگر آنکه آنان [به نوعى بیشترشان به خداوند ایمان نمى
ۡ�َن  َو�َۡومَ ﴿ :آمده 22/23/24و در سوره انعام/

َ
� ْ ُ�ٓوا َ�ۡ

َ
ِيَن أ َ�ُۡ�ُُهۡم َ�ِيٗعا ُ�مَّ َ�ُقوُل لِ�َّ

َ�ٓؤُُ�ُم  ِينَ ٱُ�َ ْ وَ  ُ�مَّ  ٢٢ُكنُتۡم تَزُۡ�ُموَن  �َّ ن قَالُوا
َ
ٓ أ ِ ٱلَۡم تَُ�ن فِۡتنَُتُهۡم إِ�َّ َرّ�َِنا َما ُكنَّا  �َّ



 33  بازگشت به صدر اسالم

وَن  نُظرۡ ٱ ٢٣ُمۡ�ِ�َِ�  ا َ�نُواْ َ�ۡفَ�ُ نُفِسِهۡمۚ َوَضلَّ َ�ۡنُهم مَّ
َ
ٰٓ أ که  يو روز« ﴾٢٤َكۡيَف َكَذبُواْ َ�َ

د کجا یکرد می تان که ادعایم که شرکاییآنگاه به مشرکان گو ،میهمه آنان را گرد آور
 ،سوگند به خدا :ندیگو می ست کهین نیآنگاه عاقبت شرك آنان جز ا * ؟هستند

بندند و بر ساخته  می بنگر چگونه بر خود دروغ * میپروردگارمان که ما مشرك نبود
  .»شان بر باد رفته استیها

 ق کندیتحق یچنانچه کس یول ،ا انحراف نبودندیاشتباه  ين مراجع دارایکاش ا يو ا
که  یپس حال کس ،شرك و کفر است یا حتیشان باطل و ید ایاز عقا ياریفهمد که بس می
 يرا در امر يهر که مرد« :فرموده امام صادق  .کند روشن است می شان اطاعتیاز ا

 2ج ی(اصول کاف »است اطاعت کند در واقع او را عبادت کرده است یان حق تعالیکه عص
کند نادانسته  می طان را اطاعتیکه ش یکس« :فرموده يگریث دیو در حد ،)398ص 

طان یطان در قرآن همان عبادت شیو اطاعت ش) 3ثیحد 2ج ی(اصول کاف »شود می مشرك

ن �َّ ﴿ :آمده 60ه یس آی ةدر سور ،محسوب شده است
َ
ۡ�َهۡد إَِ�ُۡ�ۡم َ�َٰبِ�ٓ َءاَدَم أ

َ
لَۡم أ

َ
�۞

 ْ ۡيَ�َٰنۖ ٱَ�ۡعُبُدوا بِٞ�  ۥإِنَّهُ  لشَّ ا با شما عهد نبستم که یآ ،آدم زادگان يا« ﴾٦٠لَُ�ۡم َعُدّوٞ مُّ
ن یچن 23ه یه آیو در سوره جاث .»را که او دشمن آشکار شماستید زیطان را نپرستیش

فَرََءيَۡت ﴿ :آمده
َ
َذَ ٱَمِن  أ َضلَُّه  ۥإَِ�َٰههُ  �َّ

َ
ُ ٱَهَوٮُٰه َوأ ٰ َسۡمعِهِ  �َّ ٰ ِعلٖۡ� وََخَتَم َ�َ وََجَعَل  ۦَوقَۡلبِهِ  ۦَ�َ

 ِ ٰ بََ�ِه ِۚ ٱِغَ�َٰوٗة َ�َمن َ�ۡهِديهِ ِمۢن َ�ۡعِد  ۦَ�َ ُروَن  �َّ فََ� تََذكَّ
َ
 يکه هواآن را  ينگریا میآ« ﴾٢٣أ

خود قرار داده و خدا او را دانسته گمراه ساخته و مهر بر گوش و دل او  ينفسش را خدا
تش خواهد یهدا یپس او را بعد از خدا چه کس ،دهیپرده ظلمت کش ينهاده و بر چشم و

 .»؟دیشو نمی ا متذکریآ ؟کرد
 مخصوص خداست فقط و اطاعت است که یبندگ ،میتسل ،خضوعپس عبادت همان 

ک کردن او در عبادت و او را همانند خداوند قرار یگر شرید یاطاعت کورکورانه از کس و
چون خالق  ،مخصوص خداوند است ینیعت و مسائل دیاطاعت در شر و ،دادن است

 ینه اشتباهیزم نیو در ا ،دارد یکمال انسان آگاه یانسان بهتر از هرکس بر چگونگ
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 ۥَوَ�ُ ﴿ :ن آمدهیچن 52در سوره نحل/  .ستندیاز اشتباه مصون ن ها انسان هیبق یول ،کند نمی
َ�َٰ�ٰتِ ٱَما ِ�  �ِض ٱوَ  لسَّ

َ
َ�َغۡ�َ  ّ�ِينُ ٱَوَ�ُ  ۡ�

َ
ۚ أ ِ ٱَواِصًبا و ها  آسمان چه در هر« ﴾٥٢َ�تَُّقوَن  �َّ

د از یا شما بندگان بایآ ،مخصوص اوستن و اطاعت ین است همه ملک خداست و دیزم
  .»دیبترس )مقتدر( ير از خدایغ یکس

 :آمده 20و در سوره غافر/

ُ ٱوَ ﴿ َّ�  ِ � ٱَ�ۡقِ� ب ِينَ ٱوَ  ۡ�َّقِ ٍء� إِنَّ  ۦيَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ  �َّ َ ٱَ� َ�ۡقُضوَن �َِ�ۡ ِميعُ ٱُهَو  �َّ  لسَّ
 .﴾٢٠ ۡ�َِص�ُ ٱ

خوانند هیچ حکم در جهان  می کند و غیر او آنچه را می خدا در عالم به حق حکم«
 .»خداست که شنوا و بیناست ،نتوانند داشت

 :آمده 3در سوره اعراف/

ْ ٱ﴿ ّ�ُِ�ۡم َوَ� تَتَّبُِعواْ ِمن ُدونِهِ  تَّبُِعوا نزَِل إَِ�ُۡ�م ّمِن رَّ
ُ
ُروَن  ۦٓ َمآ أ ا تََذكَّ ۡوِ�َآَءۗ قَلِيٗ� مَّ

َ
 .﴾٣أ

ـ پ ،شما نازل شده است يپروردگارتان به سواز آنچه از جانب « د و جـز او  یـ کن يروی
 .»دیریگ می چه اندك پند ،دیرینگ يچ معبودیه

  :آمده 21/يدر سوره شور

مۡ ﴿
َ
ْ لَُهم ّمَِن  أ ْ َ�َُعوا ُٰٓؤا َذۢن بِهِ  ّ�ِينِ ٱلَُهۡم ُ�ََ�

ۡ
ۚ ٱَما لَۡم يَأ ُ لَُقِ�َ  لَۡفۡصلِ ٱَولَۡوَ� َ�َِمُة  �َّ

ٰلِِم�َ ٱبَۡيَنُهۡمۗ �نَّ  ِ�ٞم  ل�َّ
َ
) ی(معبودان ناحق کانیآنان شر يا مگر برای« .﴾٢١لَُهۡم َعَذاٌب أ

؟ و اگر ه است که خداوند اجازه نداده استمقرر داشت ینید یآنان احکام ياست که برا
ستمکاران (مشرك)  يو برا ،شد می يان آنان داوریدر م ،ن) نبودیشی(پ صله بخشیحکم ف

 .»ش) استیدردناك (در پ یعذاب
 :ن آمدهیز چنین 59در سوره بقره/

َل ﴿ ِينَ ٱ َ�َبدَّ ِيٱَظلَُمواْ قَۡوً� َ�ۡ�َ  �َّ نَزۡ�َا َ�َ  �َّ
َ
ِينَ ٱ�ِيَل لَُهۡم فَأ َمآءِ ٱَظلَُمواْ رِۡجٗز� ّمَِن  �َّ  لسَّ

ْ َ�ۡفُسُقوَن  ولى ستمکاران، سخنى را که [بیرون دروازه شهر] به آنان گفته « .﴾٥٩بَِما َ�نُوا
شده بود [پس از ورود به شهر] به سخنى دیگر تبدیل کردند [به جاى درخواست ریزش 
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گناهان، درخواست امور مادى کردند]. ما هم بر ستمکاران به سبب آنکه همواره نافرمانى 
 .»کردند، عذابى از آسمان فرود آوردیم مى

 :میخوان می زین 51در سوره اعراف/

ِينَ ٱ﴿ ْ ٱ �َّ َُذوا ۡ�ُهُم  �َّ ۚ ٱ ۡ�ََيٰوةُ ٱدِيَنُهۡم لَۡهٗو� َولَعِٗبا وََغرَّ ۡ�َيا ْ لَِقآَء  ۡ�َۡومَ ٱفَ  �ُّ نَنَسٮُٰهۡم َكَما �َُسوا
� ْ آنان که دینشان را به بازیچه و سرگرمى « .﴾٥١َ�ٰتَِنا َ�َۡحُدوَن يَۡوِمِهۡم َ�َٰذا َوَما َ�نُوا

این کنیم چنان که دیدار  گرفتند و زندگى دنیا آنان را فریفت، امروز فراموششان مى
   .»کردند همواره آیات ما را انکار مى وروزشان را فراموش کردند 

و  میریبپذ يفور میتوان می او آمده را يکه از سو يامبریما فقط دستورات خداوند و پ 
تازه در همان  .ن اشاره شده استه آز بین 36ه یچنانچه در سوره احزاب آ میاطاعت کن

 :ن آمدهیکه چن 82نساء/  مثل سوره ،قل و تدبر سفارش شده استز مرتب به تعین نقرآ

فََ� ﴿
َ
ِ ٱَولَۡو َ�َن ِمۡن ِعنِد َ�ۡ�ِ  لُۡقۡرَءانَۚ ٱَ�َتَدبَُّروَن  أ ا در یآ« ﴾٨٢َكثِٗ��  ۡختَِ�ٰٗفاٱلَوََجُدواْ �ِيهِ  �َّ

 ار اختالفیر خدا بود در او بسینگرند و اگر از جانب غ یفکر و تامل نم يقرآن از رو
  .»افتندی می

ْ َءاَ�ٰتِهِ  كَِ�ٌٰب ﴿ :ن آمدهیکه چن 29ص/ ا سورهیو  بَُّرٓوا َدَّ نَزۡلَ�ُٰه إَِ�َۡك ُمَ�َٰرٞك ّ�ِ
َ
 ۦأ

 ْ ْولُوا
ُ
َر أ ۡلَ�ٰبِ ٱَوِ�ََتَذكَّ

َ
اتش تفکر یدر آ )امت(م تا یمبارك بر تو نازل کرد یکتاب« ﴾٢٩ ۡ�

 گر مثلیات دینطور آیهم و .»عقل هستند متذکر شوند يکه دارا یکنند و کسان
 امبریپو  به تعقل سفارش شده استها  آن که در 44و نحل/ 68و مومنون/ 138صافات/

ما از  :ندیگو می انیعیاز ش یکه بعض ینیب می یو گاه ،دینه تقل م فرستاده شدیتعل يبرا
م گناه آن به گردن ما یم و چنانچه اشتباه هم کرده باشیکن می د خود اطاعتیمرجع تقل

 باشد که این می ن اشخاصیجواب ا ،!!شود می بلکه مربوط به خود آن مجتهد ،!!ستین
 :دیفرما می 15خداوند در سوره اسراء/ 

نِ ﴿ َما َ�ۡهَتِدي ِ�َۡفِسهِ  ۡهَتَدىٰ ٱ مَّ ٞ وِۡزَر  ۦۖ فَإِ�َّ ۚ َوَ� تَزُِر َوازَِرة َما يَِضلُّ َعلَۡيَها َوَمن َضلَّ فَإِ�َّ
ٰ َ�ۡبَعَث رَُسوٗ�  �َِ� َح�َّ ۡخَرٰىۗ َوَما ُكنَّا ُمَعّذِ

ُ
افته و یافت بنفع خود یت یهر کس هدا« .﴾١٥أ
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رد یرا به دوش نگ يگریکس بار دچیو ه ،شتافت به شقاوت خود شتافته یهرکه به گمراه
   .»م کردیم عذاب نخواهیو ما تا رسول نفرست

 :میخوان می 38مدثر/ نطور در سوره یهم

 .»در گرو اعمالش هست یهر نفس« .﴾٣٨ُ�ُّ َ�ۡف� بَِما َكَسَبۡت رَهِينٌَة  ﴿
 :ن آمدهیچن 38و در سوره نجم/ 

﴿ َّ�
َ
ۡخَرٰى  �

ُ
ٞ وِۡزَر أ را به دوش نخواهد  يگریچکس بار گناه دیه« .﴾٣٨تَزُِر َوازَِرة

 .»گرفت
 :میخوان می زین 19و در سوره انفطار/

َۡفٖس َشۡ� ﴿ ۡمرُ ٱاۖ وَ  ٔٗ يَۡوَم َ� َ�ۡملُِك َ�ۡفٞس ّ�ِ
َ
�ۡ  ِ َّ  یکس يچکس برایآنروز ه« .﴾١٩يَۡوَم�ِٖذ ّ�ِ

 .»ست و تنها حکم و فرمان در آن روز با خداستیچ کار نیه قادر بر
 يگـر یدگنـاه  بار  ین مسئله اشاره شده است که کسیز مرتب به ایگر نید يجاها و در

ات یـ و آ 54س / یـ و  21/ و طـور  7و زمر/  164مثل سوره انعام/  ،ردیگ نمی را به دوش
چ عنـوان قابـل   ید است بـه هـ  یا گناه ما مرجع تقلین بهانه که مسئول خطا و یپس ا ،گرید

ن یا مجتهدان مصداق ایو گودهد  می است که انجام یو هرکس مسئول اعمال ،ستیقبول ن
 اند. ه شدهیآ

ِينَ ٱ َوقَاَل ﴿ ِيَن َءاَمُنواْ  �َّ ْ لِ�َّ ْ ٱَ�َفُروا َسبِيلََنا َوۡ�َۡحِمۡل َخَ�َٰ�ُٰ�ۡم َوَما ُهم بَِ�ِٰملَِ�  تَّبُِعوا
ُهۡم لََ�ِٰذبُوَن  ٍء� إِ�َّ مان یو کافران به اهل ا« .]12[العنكبوت:  ﴾١٢ِمۡن َخَ�َٰ�ُٰهم ّمِن َ�ۡ

 ما به دوش را شما يخطاها رد) باید (اگر به خطا رفتیکن يرویما را پ راهشما  :گفتند
 .»رندیند و هرگز بار گناهانشان را به دوش نگیگو می دروغها  آن کهیدر صورت ،میریگ می

فتـوا دهـد    از مردم هر کس »ضلأل وفيت انلاس فقد ضأمن « :فرموده  امام صادق
   کند) می (گمراه است و گمراه. و گمراه کننده است هگمرا

را اي  خانـه  دیچطور شما اگر بخواه ،ق کندید هر کس خود تحقیز باین ینیدر مسائل د
ـ کن می قیمرتب در مورد آن تحق ،یا به پزشکی مراجعه کنید ،دیبخر  ید تـا مبـادا اشـتباه   ی
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 ق بـه خـود  یزحمت تحق ،دیبشو یدر مورد آخرت که ممکن است تا ابد جهنم یول ،دیکن
 .دیده نمی
و در اصول  دیرساله مراجع تقل ياز رو نیدر فروع د یراحتب که یانیعیبه خصوص ش 

در هدایت خودشان حرف و حدیث که  یمراجع ،کنند می يرویپز از همان مراجع ین نید
ت که مملو از خرافات و شرك اساند  جمع کرده یکتب يد خود را از البه الیو عقا هست

گر کتب ید و بحاراالنوار چون یکتب ،شودیافت میبه وفور ها  آن در یث جعلیو احاد
 یجعل ثین احادیبا ا که ،ان استیعیان شیکه در م یگر کتبیو د یا کتاب کافی یمجلس

 :ز آمدهیچنانچه در قرآن ن ،کنند ل خود به طریق نجات دعوت میامردم را به خی

ٗة يَۡدُعوَن إَِ�  وََجَعۡلَ�ُٰهمۡ ﴿ �ِمَّ
َ
وَن  لۡقَِ�َٰمةِ ٱَوَ�ۡوَم  �َّارِ� ٱأ  یانیشوایو آنان را پ« ﴾٤١َ� يُنَ�ُ

در  و »ابندی نمی ياریامت یو روز ق ،کنند می آتش دوزخ دعوت يم که به سویخواند

ْ ﴿ :67/سوره احزاب َضلُّونَا  َوقَالُوا
َ
آَءنَا فَأ َطۡعَنا َساَدَ�َنا َوُ�َ�َ

َ
آ أ بِيَ�۠ ٱَر�ََّنآ إِ�َّ  :و گویند« ﴾٦٧ لسَّ

ما اطاعت امر بزرگان و پیشوایان خود را کردیم که ما را به راه ضاللت  پروردگار ما، اي
  .»کشیدند

از  انیعیشو اکثر  ،ز شده استین نید در اصول دین منجر به تقلید در فروع دیالبته تقل
 ياریکه در بسیدر صورت ،زنند می امامان خود را صدا يا گرفتارید در هنگام دعا یتقل يرو

 يشما که با قرآن کار یول ،رد شده است رخدا و من دون اهللایخواندن غ ات قرآنیاز آ
 که با خنده ینیب می ان رایعیاز ش یو بعض ،ح استیشتر با مفاتید و سر و کارتان بیندار
تر  آسانتر و راحت يرساله ا يک از مراجع دارایم کدامینیو بب میق کنید تحقیبا :ندیگو می

 را یمن مرجع :دیگو می است يگاریکه س یا شخصی ،مید کنیهستند تا از همان تقل
 یو شخص !داند نمی گار باطلیدن سیشناسم که روزه گرفتن در ماه رمضان را با کش می

ز در یکه غذاخوردن را ندا کن یپ یک مرجعی هم من يقربانت شوم برا :گفتگر به او ید
در  چونکه ،گار حرام استیدن سیاز نظر ما کش که اصالًیدر صورت !!دـرمضان مجاز بدان

انسان به حکم  ،ا قاعده لزوم دفع ضرر محتملی »وال رضار رضر ال« ةطبق قاعد عتیشر
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 یکند تا چه رسد که ضررش قطع يکه ضررش محتمل است خوددار يد از کاریعقل با
گر به یو صد در صد باشد د یحتم يزین قاعده اگر ضرر چیپس طبق ا ،باشد یو حتم

که اند  دن گفتهیگار کشیخوب حاال دانشمندان در مورد س ،شود می ز حرامیطور قطع آن چ
د و هر روز یکن می و بدن خوده یچهار هزار نوع سم مختلف را وارد ر کشیدن سیگار،با 

تنگی  ای هیا سرطان ریمثل سرطان مثانه  ،شود می ن تحفه کشفید از ایجد يز ضررین
از همه  ،گرید گوناگون يهایماریعوارض و ب و ،قلب دهان و دندان و يهایماریب نفس و
 ،ز مضر استیهستند ن يگاریک فرد سیکه در نزد يافراد يگار برایدن سیکش ،گذشته

ن و یکه جن يا مادریکان و دکو ينطور براید و همنسر بسته باش ییاگر در فضا مخصوصاً
ز که ین یو پول ،شود می ز منتقلیگار به آن طفل نیدر شکم دارد که ضرر دود س یکودک

 يز پله اول است برایگار نیو س ،گر استید یشود ضرر و اسراف می گاریدن سیصرف کش
ست که ضرر ین یپس شک ....غیره ن ویاك و هروئیچون تر يمواد مخدر يمراحل بعد

آن وقت خنده دار  ،باشد می و حرام و صد در صد است یو حتم ین ماده قطعیا
 که در همه وقت حرام است بحث و گفتگو يزیدر مورد چاند  شان نشستهینجاست که ایا

  ؟!!!ریا خیتوان استفاده کرد  می ه بودنا در رمضان و هنگام روزیکنند که آ می
را بیان ها  آن توان همه نمی و در این مختصر ،1البته اشتباهات مراجع تقلید بسیار است 
 بـراي  عـزاداري  به خاطر ،زنان مقابل آیا لخت شدن مردان :اگر از ایشان بپرسی مثالً ،کرد

 ولـی از آن طـرف   ،اشـکال نـدارد   :گوینـد  می در جواب ؟اشکال دارد یا خیر ،امام حسین

ن أشـهد أ«ویزیون اشکال دارد یا گفتن جملـه  گویند لخت بودن ورزشکاران مرد در تل می

 !تیمنا و تبرکا جایز اسـت گویند  می و حتی !دانند را در اذان بدون اشکال می »ويل اهللا عليـاً 

 براي تبرك است! 

                                                 
 هـا  مقـدس  ولـی در ایـران  انـد   دانید تفاوت هندوستان با ایران در چیست؟ در هند گاوها مقدس می آیا 1

 گاوند.
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یا خواندن نمازهـا در   اند، شده متبرك و خوش یمن ها بدعت نیم از چه زمانیدا نمی ما
کننـد و امـام    مـی  برگـزار را بـه جماعـت   ها  آن و حتی !دانند می سه وقت را بدون اشکال
بـه تـاخیر   آن را  یـا وقـت شـرعی نمـاز مغـرب کـه       .شـوند  مـی  جماعت این نمازها هم

بـه   تربت حسینیو اشتباهات دیگر چون خوردن  منفعت مالیا گرفتن خمس  اند، انداخته
وه بر اینکه : با خوردن خاك عالیشان گفته اباید ب و !دانند می که مستحب قصد استشفاء

 .گیرید می هزار مرض دیگر هم بلکهیابید  نمی شفاء
دانند اما پس از اینکه دیدند ماهی خاویـار کـه فلـس     می یا ماهی بدون فلس را حرام 

فوري گفتند در کنـار   ،بینند می باشد و طبق این حکم ضرر فراوانی می ندارد و بسیار گران
در صورتیکه ماهیان دریایی  ،بنابراین حالل است ،دمش مقداري فلس مشاهده شده است

همچنین قمه زنی و  ،حکم ماهیان فلس دار حکمی خرافی است و )14(نحل/ حالل است
هـایی   آن داننـد و  می زنجیر زنی و زدن بر بدن که بعضی از ایشان این موارد را خوب هم

بلکه از کلماتی چون جایز نیست  ،کنند نمی ف هستند به طور صریح مخالفتهم که مخال
 کننـد  می استفاده ،در برابر جهانیان انجام ندهید و غیره یا موجب وهن شیعه است یا فعالً

بینید که به خاطر امام حسین و  می و 1(یعنی در جایی که کسی نیست بدون اشکال است)
 .کنند می حرام را حالل ،خرافی خودشانوئیم به خاطر مذهب یا بهتر بگ

                                                 
زنی با ایشان بحث و گفتگو داریم و شیعه پس  واقعا جاي تاسف است که ما هنوز در مورد مسئله قمه 1

 از صدها سال تازه به جایی رسیده که آیا این عمل صحیح است یا خیر؟ و ما نمی توانیم حـرام بـودن  
زنی چـون حجامـت بـراي بـدن     در مغز ایشان فرو کنیم و بعضی از ایشان معتقد هستند که قمه آن را 

روند در مراکز بهداشتی نه اینکه بـا قمـه    می امت مثل آدمبراي حج :گوئیم می !! در جوابشانمفید است
و شنیدم عده اي کـه   ،که ضرر رساندن قطعی به بدن است و در شرع حرام است ،بر فرق خود بکوبند

با این اوصاف که ایشان هنوز بر سر  ،زنند احتمال دارد بیماري ایدز بگیرند می با یک قمه بر فرق خود
حرام بودن قمه زنی در شک و تردید هستند پس دیگر چه جاي امیدي است که ایشان خرافات دیگر 

زیـارات قبـور و حاجـت طلبـی از مردگـان یـا        ،مسائلی چون لعن خلفا ،مذهب خود را کنار بگذارند
 .اعتقاد به امام زمان و غیره
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 يشـان پـا  یا يهـا  صـحبت  گوش کردن يد از آخوندها و از رویتقل ينطور از رویهم
نـه   ،1دنن معتقـد هسـت  ه آب شدیداً د وندان می نیامامت را جزء اصول د ،ها روضه منبرها و

است این عه یش يعلماآخر حرف که  نجاستیجالب ا ،دنق کرده باشیان تحقنکه خودشیا
د بـه  یـ ق بایـ پس از تحق یول ،ق کندین تحقید در اصول دیدرست است که هرکس با :که
  !!!برسد ایم، دهیکه ما رساي  نتیجه نیهم

جـه آن  یکـه از قبـل نت   یقـ یتحق ،شـود  نمـی  قیـ گر تحقین که دیا :باید گفت در پاسخ
کار بـه   انیدر پا البته و رود می قیتحق يسوکه ب یکس ،ستیق نیگر تحقید مشخص باشد

د بـدون  یـ ق بایپس تحق ،تفاوت داشته باشده احتمال دارد با نظر شما رسد ک می اي جهینت
 و برسـد  یجه مطلـوب یاورد تا به نتیز مرتب در نظر نیخود را ن ید قبلیتعصب باشد و عقا

ـ   یتواند اسالم واقعـ  نمی ید کسیفراموش نکن ـ ابـد و با یعه بیب شـ را تنهـا در کت د کتـب  ی
ـ تقل :نـد یگو می دیمراجع تقل ،ز مطالعه کندیخصوص اهل سنت را نگر به ید مذاهب د در ی
 او درد کـه چشـم   يمـار یمثل ب ،به متخصص استر متخصص یمانند رجوع غ ینیامور د

 مـوارد زیـر را   ایشـان  در جـواب  ،رود مـی  معالجه به نـزد چشـم پزشـک    يکند و برا می
 :آوریم می

ـ از قـرآن   ییما در جا ،؟دیشما متخصص هست :گفته یچه کس -1 ـ ا احادی ـ ی ن یث چن
و منحـرف   ید بلکـه ناشـ  یسـت یمتخصـص ن نکـه  یعالوه بر اشما  ایم، دهیند يزیچ

 گوییـد  مـی  بعضاًو خودتان نیز  ،فراوان استدر مذهب شما د باطل یو عقا دیهست
 و امام شما هم کـه فعـالً   امام و معصوم باشیدجز اینکه  ،که قرآن قابل فهم نیست

شما که خودتان قـرآن   ،؟گوئید بقیه از شما تقلید کنند می پس چطور ،غایب است
  .فهمید نمی را

د و درجه اجتهـاد  یر متخصص چطور بفهمند شما متخصص هستیو غ يمردم عاد -2
ص داده شما متخصـص شـده   یچون تشخ ،شود می گر دادهید يز توسط مجتهدین

                                                 
 باشند. می ].179األعراف: [ ﴾ۡم قُلُوٞب �َّ َ�ۡفَقُهوَن بَِهالَهُ ﴿ این مراجع مصداق آیه 1
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ق یهم که در اثر تحق یوقت ،ق کنندید بروند و تحقیص بایتشخ يپس مردم برا ،دیا
و به قول  فهمند می گر خودشانید از شما ندارند و دیبه تقل يازیگر نیآگاه شوند د

 آن مـذهب  ين علماید از بزرگتریقت هر مذهب بایص حقیتشخ يبرا یم غزالاما
ـ بر شهرت علما و کثـرت تا  یز مبنیل شما نیدال .میباشز بهتر ین توسـط  هـا   آن دیی

شـان را قبـول   ین ایاکثـر مسـلم  بنـابراین اسـتدالل   چون  ،ستیقابل قبول ن یهمگ
 دییـ شـان را تا یغـات ا ید و شـهرت و تبل یتقل يز از رویان نیعیندارند و هم اکثر ش

شـان را  یاز آن جهان برنگشته تا صحت گفتـار ا  یق و کسیتحق يکنند نه از رو می
گـران  یگفتـار د د از یـ م آنگاه چطور باز بـا تقل ید مخالفید کند و ما با اصل تقلییتا
 .مید کنییشان را تایا

است و هر  ینین واجب عیعلم د یدهند ول می را به متخصص رجوع یعلوم کفائ -3
 .د کندیتقل يگرینکه از دین باشد نه اید عالم به اصول و فروع دیمسلمان خود با

د یث داریاس حدیدر مورد بطالن ق ید و در کتاب کافیاس را قبول نداریشما که ق -4
فـه را لعـن   یامام شما ابوحن که یث جعلیاحاد اید و یایاس به دست نیق ن بایکه د

 چـون گـر  ید یرا با مسـائل  ینیامور د شما پس چرا ،او اس کردنیکرده به خاطر ق
 .دیاس هستیاگر منکر ق ؟دیکن می اسیمار قیپزشک و ب

رود  مـی  رود یا اینکه نزد پزشـکان مختلفـی   می آیا هر بیماري تنها نزد یک پزشک -5
بهتر از دیگري باشد و در ضـمن بـراي بیمـاري    ها  آن از چونکه ممکن است یکی

رود ولی براي بیماریهاي دیگر نزد پزشک همـان   می چشم خود نزد چشم پزشک
رود یـا بیمـاري    مـی  رود مثـل بیمـاري دنـدان کـه نـزد دندانپزشـک       مـی  بیماري

 اسـت و  پـس ایـن قیـاس اشـتباه     ،دگی و ریه و قلب و سرطان و غیـره سرماخور
توان تنها به یک فقیه و یک رساله مراجعه نمود چون ممکن اسـت در امـري    نمی

نازل نشده که تنها نزد یک نفر اي  آیه دیگر فقیهی دیگر بهتر از او نظر داده باشد و
بـه  « :فرمـوده   و براي تشخیص حق حضـرت علـی   بروید و از او تقلید کنید
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حکمـت   حکمت گمشده مومن است و« :و فرموده »سخن نگاه کن نه به گوینده
حق را مالکی است کـه افـراد   « :فرمودهو  .»راگیر حتی اگر در سینه منافق بودرا ف

خـوب طبـق ایـن سـخنان      .»شوند و افراد مـالك حـق نیسـتند    می با آن سنجیده
باز کردن دکان و نردبان کـردن   معرفی اشخاص و اگر قصد شما حضرت علی

رسـاله فـالن    :گوئیـد  مـی  پس چرا ،دین براي مقاصد خود و شهرت طلبی نیست
کـنم در   مـی  من تنها از فالنی تقلیـد  :گوئید می یا برید می مرجع و نام آن مرجع را

مردم براي تشـخیص   :گوئید می مالك حق نیستند و ،صورتیکه اشخاص و مراجع
توانند انتخاب کنند و علنی معتقد به شـهرت   ها می آن از روي شهرت مراجع خود

 .1و اشخاص هستید مراجع
چشـم درد دارد بـه    يمـار یکه ب ينا بجا است چون چنانچه فرد اس شما کامالًیق -6

ن است که یت امر ایز کند نهایتجو ییش پزشک رود و آن پزشک به اشتباه دارویپ
شـود موجـب    یو آخـرت چنانچـه اشـتباه    نیدر مورد امور د یول ،شود می کور
اس بـا  یـ ن و آخرت قابـل ق یپس د ،شدن تا ابد است یا جهنمیآخرت و  ينابود

نکـار صـورت گرفتـه    ین ایـ چـون در فـروع د   :توان گفت نمی و ستندیه امور نیبق

                                                 
افـراد و   ،یکی از بزرگترین بدبختی هاي ملت ما این است که همیشـه بـراي تشـخیص حـق از باطـل      1

مثالً اگر شخصـی   ودشان حق را بیابند و تحقیق کنند،دهند نه اینکه خ می اشخاص را مالك خود قرار
ولـی چنانچـه همـان     ،او سنی اسـت  :گویند می بگوید از او نمی پذیرند و از اهل سنت سخن حقی را

مرحبـا بـر ایـن هـوش و      :گوینـد  می همگی ،سخن اهل سنت از دهان یکی از مراجع تقلید بیرون آید
فهمد یـا اینکـه قبـل از انقـالب      می استعدادي که این مرجع تقلید دارد و چقدر مسائل دینی را خوب

(مثل گرفتن پول برق و آب و گاز یـا فسـاد    شد و همه معترض بودند می انجامهزاران کار توسط شاه 
و بی بند و باري در جامعه و بی حجابی و...) ولی همان کارها بلکه صد پلـه بـدتر توسـط آخونـدها     

کنند و در نظر عوام  شود ولی کسی معترض نیست براي چه؟ چون مردم به اشخاص نگاه می می انجام
و چنانچه روحـانیون آن اعمـال را انجـام دهنـد      ،است تا شاهی که با تاج زرین باشد البد آخوند بهتر

 .موردي ندارد
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توان در مورد  نمی ا فروع مهم هستند وین از اصول یامور د یندارد و تمام يضرر
ـ اهم يکه همه دارا و حج روزه رامون نماز ویکرد مسائل پ يانگارفروع سهل  ت ی

 ين هر کـار یث گفته شده که در فروع دیقرآن و اسالم و احاد يو در کجا هستند
د یـ گـر تقل ید یا کورکورانه از کسـ یست و یمتوجه شما ن ید و گناهید بکنیخواست

ـ  ،اده استز سوق دید در اصول نیرا به تقلها  آن د مردم در فروعیو تقل دیکن  یوقت
ن یـ در مورد اصول د یعیبه طور طب ،د کنندیدر مسائل مهم نماز و روزه و حج تقل

    .ق نخواهند بودیاد دقیز زین
تا در آن جهان نخواهد بهانه ق کند ید برود و تحقین هر کس خودش بایامور د در -7

علـم   م و تعلم است و طلبین تعلین اسالم دیمرا گمراه کرد و د یاورد که فالنیب

ـ  ،»لك مسـلم يلع ةضـ�طلب العلم فر« :فرموده صامبریواجب است پ امـور   یول
کند و ممکن است شخص ناچار باشد به متخصص آن امـر رجـوع    می گر فرقید

اطلبوا العلـم و « :گفته شدهد طالب علم باشد چون یز بایگر نیالبته در امور د ،کند

جه ینت در ضمن ،باشد یم يگریو علوم د ستین ین امور فقهیو در چ 1»�لو بالص
مرتـب   یشـود و چنانچـه پزشـک    مـی  شـخص من جهان یعمل چشم پزشک در ا

 ش اویپـ  یگر کسـ یو د شوند می مداوا کند همه متوجه یخود را اشتباه يمارهایب
جـه آن در آن  یچـون نت  ،را از کجا بفهمنـد  ینید در امور دیجه تقلینت یول رود نمی

ا خـوش  یـ گمـان و ظـن و    يپس همه از رو ،نجایدر ا نهشود  می جهان مشخص

                                                 
ابـن الجـوزي    ،الموضـوعات  نگـا:  .و سـاختگی اسـت  موضـوع  باتفاق علما این حدیث نیست بلکـه   -1

األحادیـث   سلسـلة، )852( ، شـوکانی عةالفوائد المجمو ،)111ذهبی ( ،ترتیب الموضوعات ،)1/215(

). (مصحح) ولی اگر بدون نسبت به رسول خدا صلی اهللا علیه و سـلم  416ح ( عـةوالموضو لضعيفةا

براي تشویق طلب علم ذکر شود مانعی نیست و حرف درستی است  که براي طلب علم هـر چقـدر   
 هم جاي دور دستی باشد شخص سفر میکند.
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ـ  ید از شما اطمیبه تقل 1شیخو یالیخ خواهنـد زحمـت    مـی  نینان دارنـد و همچن
 .عمل کنند ها رساله يا به خود ندهند و راحت از روق ریتحق

شان سـوال  یز از ایق کنند و مردم نیتحق ینینه مسائل دیشه در زمیهم ینکه کسانیا -8
د را یا همان تقلیشان و یق از ایو بدون تحق ياطاعت فور یول ،ندارد يکنند مورد
د متفاوت اسـت و در رابطـه بـا همـان     یق با تقلیچون پرسش و تحق ،میقبول ندار
 بـه او  يرود و پزشـک نسـخه ا   مـی  مار به نزد پزشـک یز خود بیمار نیپزشک و ب

 يدارو م بـه اسـتفاده از  یمار است که با اراده خود تصـم یدهد و در انتها خود ب می
کند و چنانچه مداوا هم نشـود   نمی ن کاریکند و پزشک او را مجبور بد می پزشک
د که پزشک مربوطه ینیب می یا قبل از عمل جراحی ،ستیمتوجه پزشک ن یتیمسئول

عمـل  رد تـا چنانچـه پـس از    یـ گ مـی  امضاء ین او به صورت کتبیا والدیمار یاز ب
ـ یـ مـار  یخـود ب ت با یمار شد مسئولیمتوجه ب يخطر یجراح  امـا  ،او باشـد  یا ول

ـ ی ،ن اموریتر مهم که در ینیب می د کـردن  یـ ن و آخـرت اکثـر مـردم بـا تقل    یـ د یعن
که که هر کس خود مسئول یگذارند در صورت می ت را به گردن مرجع خودیمسئول

کشـد و در آن جهـان از    نمـی  را به دوش يگریبار د یش است و کسیاعمال خو
ن باشد چـه در  یحال چه آن اعمال در فروع د ،شد ذره ذره اعمال حساب خواهد

ـ   ،کشاند می زید در اصول نید در فروع کار را به تقلیو تقل ،ر فروعیغ  یچطـور وقت
حـج خانـه    یا چگونگیا وضو گرفتن یقه نماز خواندن یچون طر یدر مسائل مهم

د نکننـد و خودشـان   یـ گـر تقل ید در مسائل دیآن وقت انتظار دار ،د شودیخدا تقل
رسـاله   ين از روید که در فروع دیده ایعه را دیشما کدام ش ،ق کنندیبروند و تحق

ز یگر او نید دیعقا یق کند تمامین برود و خودش تحقیدر اصول د ید کند ولیتقل
 يبـرا  سینه زنـی چون  يدیعقا ،استسواد یب انا مداحید از آخوندها یتقل ياز رو

                                                 
ی کننـد و خیـال بـی نیـاز از     و اکثر این مردم اال از خیال از چیزي پیروي نم :آمده 36در سوره یونس/ 1

 .کنند آگاه است می گرداند و خدا به هرچه حق نمی
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و صدا کردن امامان در ها  آن حاجت ازارت قبور و طلب یا زیا لعن خلفا ین یحس
و دادن صفات خالق به  را چون خدا ناظر و حاضر دانستنها  آن و همه جا ،هرجا

نابجـا در   يت و معتقـد بـودن بـه شـفاعتها    یـ مخلوق و غلو کردن در مورد اهل ب
از  ياریبسـ  دیفراموش نکن ،...غیره معجزات ائمه وبه امام زمان و  ا اعتقادی آخرت

کنند مثـل   می شرك دایره ن سر و کار دارند و انسان را واردید با اصول دین عقایا
از مشرك بـدتر اسـت و دادن صـفات     یغال :فرموده غلو کردن که امام صادق

ا صـداکردن مـدعو   یـ ن کند مشرك شده است و یخالق به مخلوق که هر کس چن
که شـرك   الجنان حیمفات ياز دعاها یبعض ای رخدا ویدر دعا و صدا کردن غ یبیغ

د از یـ پـس تقل  ،یا عقایدي دیگر و ب قرآن استیتکذها  آن دییو تا ،خالص است
  .خ و بن غلط استیب

 یدهـد باعـث جهنمـ    مـی  رخ ینیکه در فروع د ير عمدیاشتباهات غ :دییاگر هم بگو
و  ،ز صادق استیکنند ن نمی دیکه تقل ین امر در مورد کسانیخوب ا .شود نمی یشدن کس

ـ آن مقلـد ن  شوند می نید ر عمد مرتکب اشتباه در فروعیز غینها  آن به هرحال چگـاه  یز هی
که خـودش   یکس ید ولیدش به او بگویکه مرجع تقلیشود تا زمان نمی متوجه اشتباه خود

نکرده است  مذهبک یاز  يد به اطاعت رساله ایش را فقط مقیکند و عقل خو می قیتحق
ل کـرده و در  یـ که عقلـش را تعط  یشتر است تا کسیبه طور حتم احتمال متوجه شدنش ب

 که عقلشـان را بـه کـار   یدر اسالم مقـام دانشـمندان و کسـان    ،استگذاشته  يگریار دیاخت
 :ن آمده استیچن 11باشد در سوره مجادله/ می رند باالیگ می

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  �ِ ْ ُحوا ْ إَِذا �ِيَل لَُ�ۡم َ�َفسَّ ْ ٱفَ  لَۡمَ�ٰلِِس ٱَءاَمُنٓوا ُ ٱَ�ۡفَسِح  فَۡسُحوا لَُ�ۡمۖ  �َّ

ْ ٱ�َذا �ِيَل  وا ْ ٱفَ  �ُ�ُ وا ُ ٱيَۡرفَِع  �ُ�ُ ِينَ ٱ �َّ ِينَ ٱَءاَمُنواْ ِمنُ�ۡم وَ  �َّ وتُواْ  �َّ
ُ
ُ ٱَدَرَ�ٰٖت� وَ  ۡلعِۡلمَ ٱأ بَِما  �َّ

 ،دیباز کن ،دیچون به شما گفته شود در مجالس جا باز کن ،مومنان يا« .﴾١١�ٞ َ�ۡعَملُوَن َخبِ 
خداوند از  ،دیزیبرخ ،دیزیبرخ :و چون گفته شود ،ش آوردیکه خداوند در کار شما گشا
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د یکن می رفعت دهد و خداوند به آنچه یافتگان را به درجاتیان شما مومنان و دانش یم
 .»آگاه است

ز در یـ ث نیـ و احاد شـود  ها می انسان اسالم باعث باال رفتن درجاتم علم در یپس تعل
گرسنه علم و  ،ر نشوندیدو گرسنه س« :فرموده ص امبریپ ،ار استیم و تعلم بسینه تعلیزم

 يکه از رو یاد است و عملیعلم باشد کمش ز يکه از رو یعمل« :و فرموده »گرسنه مال
 :فرمودهنهج البالغه  79در حکمت   یحضرت عل و .»اندك است شادیباشد ز ینادان

کنـد   یتـاب  ینه منافق است و بیحکمت در س یگاه ،ریفراگ ،حکمت را هر کجا که باشد«
ـ نه مـومن آرام گ یرون آمده و بـا همـدمانش در سـ   یتا ب  :فرمـوده  80 و در حکمـت  ،»ردی
در حکمـت   و ،»ر هرچند از منافقان باشـد یحکمت را فراگ ،حکمت گمشده مومن است«

و  »به آنچـه کـه آورده انـد    ،ن آنان استیداناتر ،انامبریبه پن مردم یکترینزد« :فرموده 96
تـا هـم دانـش خـودت      ،ریـ ز فراگیرا نها  آن اموز و علومیعلم خود را به مردم ب« :فرموده

د تـا  یعلم باش یدر پ« :ن فرمودهیو همچن »يریاد بگی یدان نمی مستحکم شود و هم آنچه
مانند عقل  یثروت«و فرموده:  »تباه کننده همه کارهاست ،ینادان« :و فرموده »دیگردارشاد 

افت نشود و دشمن انسـان  یمثل ادب  یراثیو م يسواد یبدتر از جهل و ب يست و فقرین
بهره اش  یرا زبون خواهد از دانش ب يجهل او و دوستش عقل اوست و چون خدا بنده ا

  .»کند
کـه   یقین از طریبنابرا ،واجب است یهر مسلمان يبرا يآموزعلم « :امام رضا فرموده

 .»ریاموز و از اهلش بهره گیآن را ب یاحتمال ده
د و از مقررات آن آگـاه  ین خدا را بشناسید دیکن یسع« :بن جعفر فرموده یامام موس 
  .»د بودیفرهنگ خواه ینان بیه نشید وگرنه همانند بادیشو

تـوان   نمـی  نیـ علم واجـب اسـت و در مـورد د    ن اسالم طلبیپس طبق دستورات د
   .جاهالنه برخورد کرد
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د یاط کنیاحت نکهیا اید ید کنیسند تقلینو می خود يد که مراجع در اول رساله هاینیب یم
ن یتـر  مهم د را ازیز قبول ندارند و تقلیاط را نید و همان احتیق کنیسند تحقینو نمی و البته

چ یمـن از هـ   :دیـ شان بگویبه ا یدانند و چنانچه کس می واجب یهر کس حت يامور و برا
 بـه سـر   یکنند به بحث کردن با او کـه تـو در اشـتباه بزرگـ     می کنم شروع نمی دیکس تقل

 .یکن يرویپایم  حوزه رفتهبه م و ید از ما که آگاهتریو با یفهم نمی و يبر می
کنند  می سوال دشیافراد کاروان در مورد مرجع تقل یز از تمامیدر مناسک حج ن یحت 

 یاالمکان هم از مراجع ید و حتیرا بگو ین است که حتما نام مرجعیو هر کس مستلزم ا
شـتر طرفـدار خرافـات    یک کـالم ب یا در ی( عه استیش يت اکثر علمایباشد که مورد رضا

 د از مراجـع یـ که بـدون تقل اند  جا انداخته يدر ذهن همه طور یعه باشد) و به طور کلیش
همه بروند  :میگوئ نمی د مایو فراموش نکن ؛ده و اشتباه استیفا یشما ب ینیاعمال د دیتقل

ک عـرب سـاده در   ی ص امبریست و در زمان پین کار نیه اب يازین چون ،و مجتهد شوند
لـه  إن ال أشـهد  أگرفت و هرکس با گفتن دو جمله  می ن اسالم را فرایک ساعت دیمدت 

گر چـون  یداي  جمله و البته ،شده است می وارد اسالم ،رسول اهللا ن محمداًأشهد أال اهللا وإ
ـ و اگر حرام اند  اضافه شده يبعدهاي  سال زها دریه چیو بق ،اهللا نبوده است یا ولیعل ک ی
تـر   یمطالب جداگانه و اضـاف  يهب و فرق داراامذ و اصوالً ز شدهیاکنون ده چ ،ز بودهیچ

امبر تـا ابـد حـالل و    یکه حالل پیصورتدر  ،ز از اسالم جدا هستندین نیهم يهستند و برا
د از آن بهـره  یـ کـه مراجـع تقل   یو اکثر اصـطالحات فقهـ   ،ز تا ابد حرام استیحرام آن ن

ـ  اسـت کـه   و عرفـی  یو معمول يبرند برگرفته شده از زبان و اصطالحات عاد یم ن یدر ب
 يکلمـات قـدر  ن یچون ا یول ،آمده باشد خیمر کره نکه ازیباشد نه ا یج میعوام الناس را

چکس جـز  یکنند هـ  می مردم تصور ،به خود گرفته یو فقه يا ده شده و حالت حوزهیچیپ
اصـطالحات   ست و مثالًین نیکه چنیدر صورت ،بفهمد و بازگو کندآن را  تواند نمی مراجع
همگـی   :مثل اینکه کسی بگویـد  اند، خاص همگی از عرف گرفته شده عام و ،مقید ،مطلق
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ولـی چنانچـه    ،که منظور از همگی همان عـام اسـت   ،کنم می خود دعوتشما را به منزل 
 .شود خاص می این ،کنم می فقط شما را دعوت :بگوید

 سـت کـه در بـین   ها انسـان  کنید که تمام این اصطالحات همان زبان می پس مالحظه 
قـم   باشد و در صدر اسالم نیز بالل یا ابوذر یا دیگر صحابه به حوزه علمیه رایج میها  آن

که او نیز امی بوده نه مجتهـد و  اند  تعلیم دیده ص و از پیامبراند  یا جایی دیگر نرفته بوده
آیاتی که همـه مبـین و روشـن و     ،رسانده می فرامین و دستورات و وحی الهی را به مردم

ی و البته چنانچـه کسـان   ،1اند فهمیده آن را می و اعراب و مردم عادي نیزاند  قابل فهم بوده
چـون  انـد   دهنظر اسـالم داراي ارزش فـراوان بـو    ازاند  دهداراي علم و معرفت زیاد بو نیز

ولی این افراد تنها براي آموزش و تعلیم به  ،اسالم به مسئله علم اهمیت فراوان داده است
ن را نردبان کنند نه اینکه دیگران از ایشان تقلید کنند یا اینکه آن عالمان دیاند  دیگران بوده

 قاصد خود.براي م
 :کنند می ات از قرآن استنادین آیقلد کردن مردم بدم يعه برایش يعلما

﴿ ٓ رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك إِ�َّ رَِجاٗ� نُّوِ�ٓ إَِ�ِۡهۡمۖ فَۡ�  َوَما
َ
ۡهَل  َٔ أ

َ
ْ أ إِن ُكنُتۡم َ� َ�ۡعلَُموَن  ّ�ِۡكرِ ٱلُٓوا

 ].43النحل:[ ﴾٤٣
دانید از  پس اگر نمىکردیم، نفرستادیم!  وحى مىها  آن و پیش از تو، جز مردانى که به«

 )43(نحل/ .»] اهل کتاب بپرسید [دانایان
البته اغلب اوقات قسـمت اول   .ه استین آیکه مشابه هم 7ه یاء آینطور سوره انبیو هم

 :نـد یگو مـی  آورند و می د راید و از اهل ذکر سوال کنیآورند و فقط قسمت برو یه را نمیآ

                                                 
خواهد امـر بـه    می چونکه شخصی که ،تقلید با وظیفه امر به معروف و نهی از منکر نیز در تضاد است 1

و با تقلید کسـی   ،ه منکر است کدام استمعروف کند باید بداند معروف چیست و همینطور ضد آن ک
خواهد تا او را امر به معروف یا نهی از  می بلکه تازه خودش کسی دیگر را ،متوجه این امور نمی شود

برند  می منکر کند و البد آن شخص هم کسی نیست جز مراجع تقلید که بیشتر مردم را به سمت منکر
 .تا معروف
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در  ،دیم بپرسـ یباشـ  می د و از اهل ذکر و دانشمندان که ماید برویبا دیدان نمی شما مردم که
ه در مـورد اهـل   ین آیست اه مشخص ایآ يهمانطور که از ابتدا :پاسخ بدیشان باید گفت

نکـه  ید نـه ا یـ د از اهل ذکر سـوال کن یدان نمی ه آمده که اگریدر ضمن در آ و ،کتاب است
شـما اهـل    :گفته یچه کس ،و از همه گذشته ،شود یدانستن نمد موجب ید و تقلید کنیتقل

و  ،ا فقط منحصر به امامان شما استی ش شما آمدید به پید و فقط بایذکر و دانشمند هست
ـ ا به آی ود یکن می ات عام را خاصیخود آ یث جعلیشه با احادیشما هم از سـوره   122ه ی

 :ن آمدهیکنند که چن می توبه اشاره

ْ ِ�  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱ۞َوَما َ�َن ﴿ ُهوا ََتَفقَّ ِ فِۡرقَةٖ ّمِۡنُهۡم َطآ�َِفةٞ ّ�ِ
ۚ فَلَۡوَ� َ�َفَر ِمن ُ�ّ ْ َكآفَّٗة ِ�َنفُِروا

ْ إَِ�ِۡهۡم لََعلَُّهۡم َ�َۡذُروَن  ّ�ِينِ ٱ ْ قَۡوَمُهۡم إَِذا رََجُعٓوا ست که مومنان یسزاوار نو « .﴾١٢٢َوِ�ُنِذُروا
رهسپار نشوند که  یاز آنان گروه ياما چرا از هر فرقه ا ،رهسپار (جهاد) شوند یهمگ

شه یشان را هشدار دهند تا پروا پیا کنند و چون به نزد قومشان بازگشتند ین پژوهید
  .»کنند

و در  ،دیآموختن علم به قوم خود است نه تقل هشدار دادن و ز صحبت ازیه نین آیدر ا
 امبریفقط پ یمرجع علم آمده چون می ص امبرید نزد پیاز هر طائفه با یگروه زیآن زمان ن

ن را یداي  عده ستیبا می نصورت آمده کهیز بدیه نیو در آ ،نه بوده استیدر مد ص
نه  بروندگر یطوائف د آموختن و آموزش به يبرا و سپس )کنند دینکه تقلینه ا( اموزندیب
خدا ها  آن دیز آمده که شایه نیان آیکنند و در پاد یشان تقلیاز ا زین گرینکه آن قوم دیا

ن را یاست که د ین تنها وقتیحذر کنند که ا ینافرمان و از شه کنندیو پروا پ ترس شوند
و پروا  خدا ترس نخواهد شد یهوده کسینصورت بیر ایدر غ و بفهمند اد گرفته باشندی

از ابن عباس نقل  و ابوالفتح یطبرس ،يزمخشر ،يبدیمفسران از جمله م .نخواهد کرد
گفتند د فراوان در امر جهاد کرده است صحابه ین سوره تاکیکه چون خداوند در ااند  کرده

جهاد  يبرا ید همگید نبایفرما می م که خداوندیمان نمی باز يه ایا سریچ غزوه یکه ما از ه
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در ضمن  1بمانند نیم دیتعل ينزد او برااي  عده را تنها بگذارند و ص امبریبروند و پ
 ،شتر علم آخرت بوده استیکند که مراد از فقه در عصر اول ب می نقل یاز غزال یقاسم

در ضمن در سوره  .علم فروع یعنی ینه فقط فقه اصطالح ،د و اخالقیاصول عقا یعنی
 :آمده که 59نساء /
َها﴿ ُّ�

َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْ أ َ ٱَءاَمُنٓوا َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْوِ�  لرَُّسوَل ٱَوأ

ُ
ۡمرِ ٱَوأ

َ
ِمنُ�ۡمۖ فَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ�  ۡ�

ءٖ فَُردُّوهُ إَِ�  ِ ٱَ�ۡ ِ  لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ ِ ٱإِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن ب � ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ ۡحسَ  �ِخرِ
َ
وِ�ً�  نُ َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ َوأ

ۡ
تَأ

و اگر به  ،لی االمرتان رااز خداوند و پیامبرتان اطاعت کنید و او ،اي مومنان« .﴾٥٩
آن را به (کتاب)  ،هرگاه در امري اختالف نظر یافتید ،خداوند و روز باز پسین ایمان دارید

  .»خدا و (سنت) پیامبر عرضه بدارید که این بهتر و نیک انجام تر است
 ،ده استآم ) فقط براي خدا و پیامبر خداطیعواأینید که در این آیه اطاعت کردن (می ب

و  ،چونکه به وحی الهی مجهز نیست ،نیامده است )طیعواأ( و براي اولی االمر اطاعت
که به اجماع علما و  اختالفات خود را به خدا و رسول باز گردانید :براي همین فرموده

نیز در زمان ما همان  ص و منظور از پیامبر ،مفسرین منظور از خداوند همان قرآن است

 َوَما﴿ :معصوم و بدون خطا بود و سخن اوچونکه اگر خود اولی االمر  ،2باشد می سنت او
بود دیگر این دستور که اختالف را به خدا و رسول او  ]3النجم: [ ﴾٣ لَۡهَوىٰٓ ٱيَنِطُق َعِن 

بایست  می چونکه همه موظف به اجراي دستورات او بودند و ،بازگردانید بی مورد بود
از سوره توبه  122پس استدالل شما به آیه ،کردند می برخوردمانند خداوند و پیامبر با او 

همانند همان اولی اند  رفته می چونکه اشخاصی که براي تعلیم به قبایل ،صحیح نیست
کرده  نمی اطاعت کامل و کورکورانه و تقلیدها  آن و کسی ازاند  االمر مجهز به وحی نبوده

ابن مسعود یا معاذ بن جبل یا ابی بن کعب یا زید بن ثابت و دیگران داراي  و مثالً ،است

                                                 
 براي تعلیم آمده است. ص که پیامبر نیز بیان شده 151در سوره بقره/ 1
 گذارم صحیح می در مورد اینکه  قرآن و سنت را در میان شما ص دهد حدیث پیامبر می این آیه نشان 2

   .باشد می
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بلیغ دین ا تبلکه تنه اند، کرده نمی خودشان را مطرح و دائماًاند  رساله اي جداگانه نبوده
 زمان فعلی به خصوص در ،از همه گذشته اعتقاد شما به تقلید اند، کرده خدا را می

چونکه در زمان ما  ،قابل قیاس نیست ص با زمان پیامبر زمان ما چونکه اصالً ،خطاست
 ،اکثرا داراي پدر و مادري مسلمان هستندو  ،ترنت و لوازم تحقیق فراوان استکتاب و این

ولی در آن زمان نه وسیله ارتباطی بوده و پدر و مادران قبایل مورد نظر نیز از کافران 
تازه همان صحابه نیز  ،بدانجا برودها  آن بنابراین الزم بوده شخصی براي تعلیماند  بوده

از همه گذشته مراجع و دیگران  ،مردم از او کردن رفته است نه براي تقلید می براي تعلیم
ببینیم که خداوند به پیامبر خود چه عنوانی را داده  حال ما ،که از پیامبران باالتر نیستند

 :ن داشته باشندتوانند عناوینی باالتر از ای می و آیا دیگران ،است
نَت إِ�َّ نَِذيٌر ﴿  -1

َ
مامور  يبکار یرسانجز آنکه خلق را بت تو« ].23فاطر: [ ﴾٢٣إِۡن أ

 »یستین

ٍة إِ�َّ َخَ� �ِيَها نَِذيرٞ ﴿ -2 مَّ
ُ
نکه ینبوده مگر ا یچ امتیه« ].24فاطر: [ ﴾٢٤�ن ّمِۡن أ
  .»بودهها  آن انیدر م يترساننده ا

م یو بر ما جز آنکه آشکارا ابالغ کن« ].17يس: [ ﴾١٧ لُۡمبِ�ُ ٱ ۡ�ََ�ٰغُ ٱَعلَۡيَنآ إِ�َّ  َوَما﴿ -3
 .»ستین یفیچ تکلیه

مردم  يدارسازیب يبرا يتنها تذکر« .]3طه: [ ﴾٣إِ�َّ تَۡذكَِرٗة لَِّمن َ�َۡ�ٰ ﴿ -4
 ».سخداتر

5- ﴿ ٓ ۡ�َ�َ  َوَما
َ
رَۡسۡلَ�َٰك إِ�َّ َكآفَّٗة ّلِلنَّاِس �َِشٗ�� َونَِذيٗر� َوَ�ِٰ�نَّ أ

َ
َ� َ�ۡعلَُموَن  �َّاِس ٱأ

 یترسانبو  ینکه عموم بشر را بشارت دهیا يوما تو را جز برا« ].8سبأ:[ ﴾٢٨
  »ستندیقت آگاه نین حقیاز اکن اکثر مردم یم و لینفرستاد

 ...).و 18عنکبوت/ و 54نور/ و 92و مائده/ 12(تغابن/غ آشکار ی/تبلنیغ المببال -6
 .)50/51ات/ی/ترساننده آشکار (ذارنیر مبینذ -7
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ۡصلََح فََ� َخوٌۡف َعلَۡيِهۡم  لُۡمۡرَسلِ�َ ٱنُۡرِسُل  َوَما﴿ -8
َ
ِ�َن َوُمنِذرِ�َنۖ َ�َمۡن َءاَمَن َوأ إِ�َّ ُمبَّ�ِ

مبران را جز برآنکه مژده دهند و یما پ« ].48األنعام: [ ﴾٤٨َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُوَن 
 یمیسته کرد هرگز بر او بیمان آورد و کار شایم سپس هرکس ایبترسانند نفرستاد

 .»ن نخواهد بودیدا اندوهگست و ابین

َما َعلَۡيَك ﴿ -9  ].40الرعد: [ ﴾٤٠ ۡ�َِساُب ٱوََعلَۡيَنا  ۡ�ََ�ٰغُ ٱفَإِ�َّ

َما َعلَۡيَك  فَإِن﴿ -10 ْ فَإِ�َّ از  يپس اگر باز رو« .]82النحل: [ ﴾٨٢ لُۡمبِ�ُ ٱ ۡ�ََ�ٰغُ ٱتََولَّۡوا
 ».تاسغ آشکار یتبل فقطبر تو  )رسول ما يا(خدا بگردانند 

َها ﴿ -11 ُّ�
َ
� بِٞ�  �َّاُس ٱقُۡل َ�ٰٓ ۠ لَُ�ۡم نَِذيٞر مُّ نَا

َ
� ٓ َما  ،)رسول ما يا(« ].49احلج: [ ﴾٤٩إِ�َّ

 »ستمیش نیب آشکاري ةشما رسول ترسانند يمردم من برا يبگو که ا
 رسول -12
 ینب -13
 )21(احزاب/ )خوب و سرمشق اسوه حسنه (الگو -14
 )48/ي(شور. ستین یفیتکل ،بر تو جز ابالغ -15

(پیامبر) و ابالغ و ترساندن و نصیحت و مژده  می بینید که صحبت از رساندن پیام
پس آیا مراجع تقلید کاسه داغتر از آش هستند یا دایه دلسوزتر از  ،است نه تقلید

ولی شما جز خرافات چه اند  از همه گذشته پیامبران داراي معجزه بوده ،مادر
در مورد تقلید  ،(صم و بکم) هستند کر و کورها  آن در قرآن آمده که ،چیزي دارید

گوش خود تنها پیرو شما چونکه مردم با بستن چشم و  ،نیز همینگونه خواهد بود

ِينَ ٱ﴿ :آمده 18در سوره زمر/اند  شده ۡحَسَنهُ  ۡلَقۡوَل ٱ�َۡستَِمُعوَن  �َّ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ۥٓۚ َ�َيتَّبُِعوَن أ

ُ
أ

ِينَ ٱ ۖ ٱَهَدٮُٰهُم  �َّ ُ َّ�  ْ ْولُوا
ُ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهۡم أ

ُ
ۡلَ�ٰبِ ٱَوأ

َ
 همان کسانی را که قول را« ﴾١٨ ۡ�

اینانند که خداوند هدایتشان کرده  ،کنند می آن پیروي شنوند و آنگاه از بهترین می
  .»و اینانند که خردمندانند ،است
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چون در آن آمده که بندگان نیکوکار  در تضاد است کامالً این آیه از قرآن با تقلید
و  ،کنند می شنوند و سپس بهترین آن را پیروي می ي مختلف راها قول کسانی هستند که

ي ها قول در صورتیکه در تقلید ،در آخر آیه نیز به عقل و خرد ایشان اشاره شده است
 مختلفی در کار نیست بلکه تنها رساله یک نفر براي عمل کردن در پیش روي شما

 :نیز چنین آمده 36در سوره اسراء/ ،1باشد می

ۡمعَ ٱِعۡلٌمۚ إِنَّ  ۦَ�ۡقُف َما لَۡيَس لََك بِهِ  َوَ� ﴿ ْوَ�ٰٓ�َِك َ�َن َ�ۡنُه  ۡلُفَؤادَ ٱوَ  ۡ�ََ�َ ٱوَ  لسَّ
ُ
ُ�ُّ أ

 .﴾٣٦وٗ�  ُٔ َمۡ� 
همه  ها دل دنبال مکن که چشم و گوش و يندار )و اطمینان(و هرگز بر آنچه علم «

  .»مسئولند
(مثل تقلید  در این آیه نیز نهی شده از پیروي نمودن چیزي که بدان علم نداشته باشید

را مسئول دانسته یعنی اینکه کورکورانه هرچیزي  ها دل و ها چشم و ها گوش از مراجع) و
 مردم چون .را شنیدید یا دیدید قبول نکنید بلکه نسبت بدان تحقیق کنید تا علم پیدا کنید

بینند شخصی با لباس روحانی و عمامه باالي منبر رفته و البد سالیان زیادي نیز در  می
تقلید  ،مورد قبول است و باید پذیرفت ت کامالًپس هر چیزي که گف ،حوزه درس خوانده

زیرا اطاعت به میل و دلخواه توست ولی در تقلید با اجبار  ،شیوه اي بدتر از اطاعت است
 ،فرماید می حال ببینیم در مورد اطاعت خداوند چه ،و وجوب باید پیروي و اطاعت کنی

 :چنین آمده است 67در سوره احزاب آیه  ،شود می دیگر تکلیف تقلید مشخص

﴿ ْ َضلُّونَا  َوقَالُوا
َ
آَءنَا فَأ َطۡعَنا َساَدَ�َنا َوُ�َ�َ

َ
آ أ بِيَ�۠ ٱَر�ََّنآ إِ�َّ  .﴾٦٧ لسَّ

ما اطاعت امر بزرگان و پیشوایان خود را کردیم که ما را به  پروردگارما،اي  :و گویند«
 .»راه ضاللت کشیدند

                                                 
را بررسی کردن و بهترین را با اراده خود انتخاب کردن با ها  آن هاي مختلف و سپس دالیل شنیدن قول 1

 .تقلید در تضاد است
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ما اطاعت بزرگان خود را کردیم و براي همین گمراه  :گویند می در این آیه جهنمیان
بگویند ما از فالنی تقلید کردیم و براي همین گمراه اي  عده کنم می شدیم و من فکر

 .شدیم
ـ یتن علوم دآموخ يبرا یشه کسانیکه همن مورد یا در از نظر ما  بـه مـردم حاضـر     ین

 دیآموزش باشند نه تقل ين عده برایست ایبا می یول ،الزم است یو حت ندارد یبیباشند ع
 .ن را نردبان کنندیو مقاصد خود داهداف  يد برایز نباین عده نیا البته و

رون آمـده  یزالل بوده است که از دل کوه ب ياسالم در اول ظهور خود مانند رودخانه ا
ـ دائـم از ا  ن راهیدر ب یولشده است  يو در دامنه کوه جاراست  ک یـ ن رودخانـه زالل  ی

و هرچـه هـم از    ،جدا شـده اسـت   یو فرع یکوچک به طور انشعاب يخانه اکانال و رود
ـ  ،کتر شـده اسـت  ینزد دورتر شده به لجنزار شرك و کفر و خرافه یرودخانه اصل  یو حت

ـ از ا کـه اصـالً   یو بعض ا در حال خشک شدن هستندیاند  خشک شدهها  آن از یبعض ن ی
ـ  اند  ست از کجا آمدهینستند و معلوم یرودخانه زالل و پاك ن ـ ه او خـود را ب ن رودخانـه  ی

ـ اد از ایـ ز زین یهستند) و البته بعض یا صفویه بن سباا ياز رودها (احتماالًاند  چسبانده ن ی
د یپس با اند، حفظ کرده یاالمکان با رود اصل یو فاصله خود را حتاند  رودخانه دور نشده

ک وجب هم کـه  یبه اندازه  یعنوان حت چیرودخانه به ه یم و از شاهراه اصلیار باشیهوش
 اکثر علما قبـول دارنـد   ،میا برسیم تا به درین رودخانه برویهمواره با ا م ویشده جدا نشو

ث ی(طبـق حـد   اسـت  يقرن اول و سپس دو قـرن بعـد   ،خ اسالمین قرون در تاریکه بهتر
داراي مذهب یـا   یا حضرت علیو  حضرت عمر آیا :میپرس می پس اکنون ما .)ص امبریپ

 مومن و مسـلم  فقط خود را تمامی اصحاب اند؟ یا تنها دین اسالم داشته اند؟ هفرقه اي بود
 يازیو ناند  مجتهد بودهها  این :ندیو اگر بگو مید همانگونه باشیز بایپس ما ن اند، دانسته می

که در حجه الـوداع حضـور    يطور حتم چند صد هزار نفرب :میگوئ اند، می د نداشتهیبه تقل
ز ید نیتقل یز مجتهد نبودند ولیا مردم سه قرن اول اسالم نیاند  مجتهد نبوده یداشتند همگ

کرد  می انیبآن را  لزوم ص اکرمامبر یالوداع پ ۀحجد الزم بود در یو چنانچه تقلاند  نداشته
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انـد   به مرجع نداشـته  يازیو ناند  بوده ص امبریصحابه و مردم آن زمان با پ :ندیو اگر بگو
 امبریـ صحابه و مردم آن زمان از پ :میگوئ می ،الزم است یست و مرجعیامبر نیاکنون پ یول

م مردم آمده بود نه یتعل يز براین ص امبریکردند و پ می بلکه سوالاند  کرده نمی دیتقل ص
بـه تـدبر و تعقـل     زیـ ات قـرآن ن یـ و در آ ،1د متفاوت اسـت یم و تعلم با تقلیو تعل !دیتقل

 که همه از آن برخوردار هستنداست  ین عقلیز همیو منظور از عقل ن ،سفارش شده است
ب بداننـد مثـل   یـ علم غ یا حتیشتر عاقل باشند و یاز همه ب ،خاص یاشخاصنکه ینه ا )2(

کـه   !داننـد  مـی  .. را.نـده و یآامامان علم گذشـته و   :ندیگو می عه آمده ویکه در ش یثیاحاد
و  خاص کرد يرا منحصر به افراد ینیتوان عالم بودن در امور د نمی و باطل است یهمگ

و  ،سـت یگر و مراجع مختلـف ن یاس با افراد دیقابل ق ص امبریت پیاز همه گذشته شخص
مجهز بوده و چنانچه  یاله یبه وح ص امبریو پ ،ن استیمان به نبوت او جزء اصول دیا

گـر مصـون از خطـا    یافراد د یول ،شده است می مطلع یق وحیکرده از طر می هم یاشتباه
د از یـ ریز بگیـ پـس شـما ن   ،رفتیو کورکورانه پـذ  را کامالًها  آن دیتوان عقا نمی ستند وین

ز یـ نکه صـحابه ن یو مگر نه ا ص امبریقرآن و سنت پ یعنی اند، که صحابه گرفته ییهمانجا
چونکـه   ،دیـ ز همـان کـار را بکن  یپس شما ن اند، اسالم مسلمان شده آموزش تعالیم بوسیله

                                                 
بهتر است که گفته شود: بنابر آیات قرآن، پیامبر الگو و اسوه براي همـۀ مـؤمنین اسـت، و اطاعـت و      -1

و چه بعد از وفـات ایشـان،    صپیروي از ایشان واجب است، و همه مسلمانان چه در حیات پیامبر 
و  د داردباید از ایشان پیروي نمایند. گرچه سخنان مولف در جمالت قبلی و بعدي بر این نکته تأکیـ 

 . (مصحح)این مسائل از قیمت این کتاب گرانبها چیزي کم نمی کند
این سخن نویسندة محترم زیاد دقیق نیست، چـون اثبـات اصـول و فـروع دیـن بـا عقـل بـه اثبـات           -2

شد ضرورت به فرستادن پیامبران نبود، و مردم بـا عقـل خـود بایـد      رسد، و اگر با عقل ثابت می نمی
را ها  آن دانستند اما اینطور نشد بلکه خداوند براي هدایت مردم پیامبران را فرستاد تا میخیر و شر را 

به خیر و شر رهنمایی کند. ثانیا اگر قرار باشد هر که طبق عقل خود مسایل اصـول و فـروع دیـن را    
 استنباط نماید و طبق آن پیش برود در آنصورت اختالفات زیادي بـه تعـداد عقلهـاي مـردم بوجـود     

   میاید چون عقل و درك هر یک از انسانها متفاوت از دیگري است. (مصحح) 
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 ص امبریت پیز با خاتمین یاله یز کامل شده است و وحین نید و واجب است دین میتعل
مانـده اسـت و    یان شـما بـاق  یـ ت تنها قرآن و سنت در میهدا يپس برا ،قطع شده است

د تنها از شرع گرفـت نـه   یز را بایو هر چ ،داده است یکه خداوند به همگ ین عقلیهمچن
جاد یا لزوم ایشود پس دستور  ها می بدعت جادیچون منجر به ا ،میجاد کنینکه خودمان ایا

 ن اسـالم را یـ ن قرآن و دیمجتهد ایو همانطور که امامان  ،ستیدر شرع ن مختلف مذاهب
قـرآن   ،ده و دشواریچین سهل است نه پیز قادر به فهم آن هستند و دیگران نید ،فهمند می

 را ةالصـلو  یعلـ  یح یفه معنیهمانطور که ابوحن یبه قول عالمه برقع ،ز قابل فهم استین
ن و مـردم  یدر صدر اسالم تـابع  :دییو اگر هم بگو فهمم یآن را م يز معنایده من نیفهم می

 یفتلد و ما بـا سـوال مخـا   ینه تقلاند  کرده می سوال :میگوئ اند. می کرده می از صحابه سوال
 ص امبریو پ ،1دن پرسش استید فهمیکل و اصالً ،است د متفاوتیو پرسش با تقل میندار

از  شود بلکه همان کـار را  نمی متوجه ید کسیبا تقل یول سوال است ،یعالج نادان :فرموده
کـه در کتـاب    یعالمه برقع يباین جمله زیبه ا دهد می وار انجام یطوط بصورت يگرید

 :دیقرآن آورده توجه کن اتیآ با الجنان حیتضاد مفات
فقـط مسـلمان    ،ها از هر مذهب د تمام فرقهیائیب ،مجاهدان يا ،روشنفکران ياکنون ا«
باز جنـگ و جـدال و    یداران مذهب م بتوسط دکانیو نگذار ،میم امر خدا باشیم و تسلیشو

و بـه افکـار و مـذاهب     ین مذهبید اسالم را به قوانیائیب .دا کندین ادامه پیان مسلمیقتال م
م و خـدا  ینجات ده یو قوم یاسالم و قرآن را از تعصبات مذهب م ویمحدود نساز يبشر
  .»میامت را فراموش ننمائیو ق

ق قرآن و اسالم را به مردم ارائه ید فقط حقایخدا و حفظ نسل جد يرضا يد برایائیب«
 ،ق آن آشـنا گردنـد  ین و حقـا یـ د تا جوانان بـه د یدست بر دار ید و از خرافات مذهبیده
 يا خبرند و فقط به اخبار فرقه یق قرآن و اسالم بیاز حقا یدانشمندان مذهبد که اکثر یبدان

                                                 
انسـانی را کشـته و    ،هر که کتاب سودمندي را نابود کنـد  ،(تازي) پرده شک را با سواالت از بین ببرید 1

 (مسولی)   جهانی را به قتل رسانده ،هرکه انسانی را کشته
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ن اسالم ید بلکه دید مردم را دعوت کنیا تقلیست که با زور و ین يامروز روز .دارند یآگه
د بزور اختناق یز نبایپس دولت و ملت عز .رت استیو بص يت و آزادیو حر ین آگاهید

ـ بلکه با ،بپردازند يو استبداد رأ یو سانسور و خودخواه ل و برهـان  یـ د خـود را بـه دل  ی
 خدا فرموده: .اند ومنطق مجهز سازند و اسالم را بدنام نکنند چنانکه کرده

 ].١١١البقرة: [ ﴾١١١قُۡل َهاتُواْ بُۡرَ�ٰنَُ�ۡم إِن ُكنتُۡم َ�ِٰد�َِ� ﴿
  .»دیاورید برهان خود را بیگوئ یاگر راست م« :یعنی

 :رسول خود فرمودهخدا به 

ِ  قُۡل ﴿ ۡدُعوٓاْ إَِ�  ۦَ�ِٰذه
َ
ِۚ ٱَسبِيِ�ٓ أ نَا۠ َوَمِن  �َّ

َ
ٰ بَِصَ�ٍ� � َبَعِ� ٱَ�َ  ].١٠٨يوسف: [ ﴾�َّ

همه مـردم را بـه سـوى     ،من و پیروانم با بصیرت کامل ،بگو: این راه من است« :یعنی
 »کنیم! خدا دعوت مى
د سخن حق و پند یائیب یو مشکل است ولن یهمه سنگ يرفتن سخن ما برایاگر چه پذ
من آنچـه شـرط بـالغ اسـت بـا تـو        .دیحق گو را آزاد بگذار يد و علمایما را گوش ده

  .»میگو یم
شـک و  هـا   آن کـه در  یرا گرفت و مسـائل  یست موارد محکم و قطعیبا می به نظر ما
 متـواتر و  به عنوان مثال قرآن را گرفـت چـون   ،کند رها کرد می جاد تفرقهیا ایشبهه است 

ـ احاد مثالً یول ،است ثبوتال یقطع ـ ی  مخصوصـاً  ،را رهـا کـرد   ثبـوت ال یو ظنـ  یث جعل
ـ ر آن صحابه که د 1یاراتیا زیث یکه موجب تفرقه هستند چون احاد یثیاحاد ا حضـرت  ی

ـ   انـد   را لعن کرده ا حضرت عثمانیابوبکر و حضرت عمر  بودنشـان   ی(کـه البتـه در جعل

                                                 
.. اسـتفاده  ... از کلمه اولـی و دومـی و  .نام ابوبکر و عمر ومثل زیارت جعلی عاشورا که در آن به جاي  1

خواهنـد   مـی  خوانند و البد با اینکـار  آن را می شده است و شکی نیست که روافض به نیت لعن خلفا
باید به اینها گفت: هفته وحدت توي سرتان بخورد. البته بسـیاري از مـردم    ،هفته وحدت درست کنند

د و روي سخن ما با کسانی است که چشم و گوش بسته به دنبال سـاداتنا  ایران با این خرافات مخالفن
 روند تا کی به دوزخ برسند! می و کبرائنا
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خلفا  ،نامهارتیند چرا طبق فالن زیگو نمی د در آن جهان به شمایمطمئن باش ست)ین یشک
چرا طبق  :د به شما خواهند گفتیمطمئن باش یول! ا و برو در جهنم یپس ب ينکرد را لعن

ـ (البته عمل به احاد کند می یو عمل نکردن به قرآن انسان را جهنم يقرآن عمل نکرد ث ی

دوروا مع كتـاب اهللا « :فرموده ص امبریپ است) یز واجب و قطعیامبر نیپح و سنت یصح
به نظـر   ،»دیهمواره بر مدار کتاب خدا بچرخ :یعنی )2/148الحـاکم   ،(المستدرك »ثما داريح
 ينکار را براید این مذاهب باشند شایبوده که فقط هم نیاجماع علما بر ا یاگر هم زمانما 

 يتـازه بـا تفکـر    يکه در هر زمـان فرقـه ا  اند  دهیچون داند  ن کردهیحفظ جماعت مسلم
در  يا معتزله) و بـرا یه ی(مثل قدر شود می کند و باعث کشمکش و تفرقه می د ظهوریجد

 یخبر چنـدان ها  از آن فرقه یدر زمان فعل یولاند  کرده ين اجتهادین چنیامان ماندن مسلم
 یـا مـومن   مسـلم  جز یکسکه  اجماع کنند بر این عقیده توانند می ست و به نظر ما علماین

 يم و تعلـم را بـرا  یز بردارند و تعلید در فروع را نیو مسئله تقلگذارد نگر بر خود ید ینام
نکـه  ین خود باشد نه ایهر مسلمان واجب بدانند تا هر کس خود عالم به اصول و فروع د

ـ برداشـتن تقل گر به طور کورکورانه اطاعت کند و البته منظور ما از ید یاز شخص د نـابود  ی
بلکه هر کس تنها کتب مذهب خود را نخواند  ،ستین يزیهر چ شه کردنیکردن کتب و ر

د هستند چون به هرحال در یار مفیز بسین ها کتاب و ز مطالعه کندیه مذاهب را نیبلکه از بق
را مورد ها  آن البته مطالب ،استفاده شودها  آن د همواره ازیو بااند  ار مهم بودهیم ما بسیتعل

چـون   ،میمخالف بود قبول نکن یبا قرآن و سنت قطع ییقرار داد تا چنانچه در جا یبررس
 اند. و مصون از خطا نبودهاند  ارتباط نداشته ین کتب با وحیسندگان ایواضح است که نو

 یق در مـورد مـذهب  یتحق يهر کس برا :منقذ من الضالل نوشتهالدر کتاب  یامام غزال 
م یگوئ نمی حاال ما .ببرد یقت پیشود تا به حق تر عالم زین مذهبآن  ين علمایبهترد از یبا

د را کنار یق به خرج دهند و تقلیز تحقیناي  اندازه اگر به یشوند ولترین  عالم بروند و همه
ـ  یچ نفسـ یز آمده کـه مـا هـ   ین 62در سوره مومنون/ گذارند بهتر است ش از وسـع و  یرا ب

مـردم حضـور    ییم و راهنمایتعل يز برایاز علما ناي  عده البته وم, یکن نمی فیتکل یتوانائ
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 نکار در ابتـدا مشـکل باشـد و   ید شود) و ممکن است ایتقلها  آن نکه ازیداشته باشند (نه ا
ن سال از آن بگـذرد  ید چنانچه چندیمطمئن باش یز در برابر آن مقاومت کنند ولیناي  عده
کردنـد قـدرت و    می ين کاریک صدا چنین یاگر تمام مسلم ،يرآ .دیجه خواهد رسیبه نت

 یجهان جرات نداشـتند بـدانها نگـاه    يها ک از ابرقدرتیچ یشتر بود و هیبها  آن عظمت
 :دیفرما می 46چپ بکنند خداوند در سوره انفال/

﴿ ْ ِطيُعوا
َ
َ ٱ َوأ ْ َوتَۡذَهَب رِ�ُحُ�ۡمۖ وَ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ ْ َ�تَۡفَشلُوا ْۚ ٱَوَ� تََ�ٰزَُعوا ٓوا َ ٱإِنَّ  ۡصِ�ُ َمَع  �َّ

ِٰ�ِ�نَ ٱ  .﴾٤٦ ل�َّ
د که در ید و هرگز راه اختالف و تنازع نپوئیرو فرمان خدا و رسول خدا باشیو همه پ«

د یـ ف شده و قدرت و عظمت شما نـابود خواهـد شـد بلکـه با    یاثر تفرقه ترسناك و ضع
 .»شه با صابران استید که خدا همیکدل و صبور باشی

ر ملل راه تفرقه را برود یمثل سا ینکه امت اسالمیاز ا 105خداوند در سوره آل عمران/
 :کرده است ینه

ِينَ ٱتَُ�ونُواْ كَ  َوَ� ﴿ ْ ٱَ�َفرَّقُواْ وَ  �َّ ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهۡم َعَذاٌب  ۡ�َّيَِ�ُٰتۚ ٱمِۢن َ�ۡعِد َما َجآَءُهُم  ۡخَتلَُفوا
ُ
َوأ

 .﴾١٠٥َعِظيٞم 
ات یمودند پس از آنکه آید که راه تفرقه و اختالف پینباش یو شما مسلمانان مانند ملل«

  .»ن گروه گرفتار عذاب سخت خواهند بودیآمد و چنها  آن تیهدا يو ادله برا
از تفرقه دعوت کـرده   يامت را به دور 54و  53و  52ات یخداوند در سوره مومنون آ

 :است

۠ َر�ُُّ�ۡم فَ  ۦٓ َ�ِٰذهِ  �نَّ ﴿ نَا
َ
ٗة َ�ِٰحَدٗة َو� مَّ

ُ
ُتُ�ۡم أ مَّ

ُ
ْ  ٥٢ �َُّقونِ ٱأ ُعٓوا ۡمرَُهم بَۡيَنُهۡم ُزُ�ٗرۖ� ُ�ُّ  َ�َتَقطَّ

َ
أ

يِۡهۡم فَرُِحوَن  ٰ ِحٍ�   ٥٣ِحۡزبِۢ بَِما َ�َ  .﴾٥٤فََذرُۡهۡم ِ� َ�ۡمَرتِهِۡم َح�َّ
شـما هسـتم پـس از مـن      يک امت هستند و من خـدا ین و یک دین مردم همه یو ا«
بـه آنچـه در    ین خودشان جداجدا کردند که هر گروهـ یپس کارشان را در ب )52( دیبترس
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 یخبران را در غفلت خود رها کن تا هنگامین بیپس ا) 53( شش هست خوشحال استیپ
 .»)54( نیمع

 :آمده 93/  92اء یو در سوره انب

ِ  إِنَّ ﴿ نَا۠ َر�ُُّ�ۡم فَ  ۦٓ َ�ِٰذه
َ
ٗة َ�ِٰحَدٗة َو� مَّ

ُ
ُتُ�ۡم أ مَّ

ُ
ْ  ٩٢ ۡ�ُبُدونِ ٱأ ُعٓوا ۡمرَُهم بَۡيَنُهۡمۖ ُ�ٌّ إَِ�َۡنا  َوَ�َقطَّ

َ
أ

کتا ین پاك اسالم است و من یگانه شما آئین یقه واحد و دینک طریا« .﴾٩٣َ�ِٰجُعوَن 
 )نیو امت باز در کار د() 92( دیستش کنننده شما هستم پس تنها مرا پریپروردگار و آفر

ن خود تفرقه و اختالف انداختند (و ملت واحد را متفرق ساختند) باز رجوع همه به یب
 .»)93( ما خواهد بود يسو

 گر دعوت کرده است:یملل د يرا به نمونه بودن برا یامت اسالم 143و در سوره بقره/

ْ ُشَهَدآَء َ�َ  َوَ�َ�ٰلَِك ﴿ َُكونُوا ٗة وََسٗطا ّ�ِ مَّ
ُ
َعلَۡيُ�ۡم  لرَُّسوُل ٱَوَ�ُ�وَن  �َّاِس ٱَجَعۡلَ�ُٰ�ۡم أ

ٓ إِ�َّ ِ�َۡعلََم َمن يَتَّبُِع  لَِّ� ٱ لۡقِۡبلَةَ ٱَشِهيٗد�ۗ َوَما َجَعۡلَنا  ٰ  لرَُّسوَل ٱُكنَت َعلَۡيَها ن يَنَقلُِب َ�َ ِممَّ
ِينَ ٱ�ن َ�نَۡت لََكبَِ�ةً إِ�َّ َ�َ  َعقَِبۡيهِ�  ۗ ٱَهَدى  �َّ ُ ُ ٱَوَما َ�َن  �َّ َ ٱِ�ُِضيَع إِيَ�َٰنُ�ۡمۚ إِنَّ  �َّ َّ� 

 ِ  .﴾١٤٣لََرُءوٞف رَِّحيٞم  �َّاِس ٱب
م یاراسـت یم و بیت کردین را به اسالم هدایو مسلم(م یانه قرار دادیم یو ما شما را امت«

ر ملـل از  یرا سـا  یو درسـت  یکیتا ن(د یتا گواه مردم باش )کویرت نیسبه اخالق معتدل و 
 يما قبله ا )امبریپ يو ا، دیاموزیب يتا شما از و( بر شما باشدگواه  امبریپ و)اموزند یشما ب

را که  یگروه )میم و جدا سازیازمائیب بدانیم (و نکهیا يم مگر براینگرداند يکه بر آن بود
ار گـران  یر قبله بسـ یین تغیزند و ایکنند از آنان که به مخالفت او برخ يرویامبر خدا پیاز پ

و خـدا هرگـز ایمـان [نمـاز] شـما را ضـایع        ،افتگـان بـه خـدا   یت یبود جز در نظر هـدا 
  .»گرداند زیرا خداوند، نسبت به مردم، رحیم و مهربان است نمى

 :شده است یمختلف نه يها راه به یز از رفتن امت اسالمین 153و در سوره انعام/

نَّ ﴿
َ
ۖ ٱَ�َٰذا ِصَ�ِٰ� ُمۡسَتقِيٗما فَ  َوأ ُبَل ٱَوَ� تَتَّبُِعواْ  تَّبُِعوهُ َق بُِ�ۡم َعن َسبِيلِهِ  لسُّ َ�ٰلُِ�ۡم  ۦۚ َ�تََفرَّ

ٮُٰ�م بِهِ   .﴾١٥٣لََعلَُّ�ۡم َ�تَُّقوَن  ۦَوصَّ
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موجب تفرقـه  گر که ید يها راه از يروید نه پیآن کن يروینست راه راست پس پیو ا«
ن است سفارش خدا به شما باشد ید ایشما است و جز از راه خدا متابعت نکن یشانیو پر

 .»دیزکار شویکه پره
ست جـز  ین يزیم و آن هم چیباش ک ملتیو  ک اسمین و یک دید فقط یپس همه با
ـ ن ص امبریـ چـون در دوران پ  ،مانیالبته اسالم به همراه ا ،اسالم و مسلم فقـط  اي  عـده  زی

د که در سوره یا اوردهیمان نیو ا دیا ه نازل شد که شما فقط اسالم آوردهیاسالم آوردند که آ
 .ان شده استیب 14حجرات/
و هـا   فرقـه  ملـل و  تـوان همـه   نمی ست وین یعمل ين افکاریچن :ندیگو می که یکسان
 رممکن ویغ ين کاریدارد و ا نمی د خود دست بریچ کس از عقایکرد و ه یکیرا  مذاهب

ن اسالم چه ینکه دیق است و ایان حقایفه ما بیوظ :میگوئ می در جوابشان ،است یر عملیغ
 زار است و شما کهیو تفرقه ب یینکه اسالم از فرقه گرایکند و ا می را دنبال یمنظور و هدف

د که در آن جهان ورود به دوزخ ممکن است و ید بدانیرممکن است باینکار غیا :دیگوئ می
م یکـه تسـل   یم است و کسین تسلین اسالم دیست بلکه دیرفته نیپذ ییها انهن بهیآنجا چن

 نکـه مـا فقـط   یا برداشتن چند اسم و گفتن ایو آ ستین آن نشود مسلمان نین و فرامیقوان
ـ اسـت آ  یکـ ی تـان امبر و کتابیشما که خدا و پ ،؟!است يار دشواریم کار بسیهست مومن ا ی

 امبریـ پس شما اگر زمـان پ  ،؟!نقدر مشکل استیادروغ و خرافی  یجزئ يگذشتن از امور
 ،تـا شـما  اند  ده دادهیر عقیید و باز مردم آن زمان بهتر تغیشد نمی د حتما مسلمانیبود ص

ن سـاله  یچند و عقاید نیاز د ید همگیبعثت مشکل تر بود و با يچون کار در زمان ابتدا
شدند آن وقت  می همه برابر کردند و می را نابودها  بت گذشتند و می اجداد و بزرگان خود

د که چرا یریگ می رادید و دائم بدانها ایمردم آن زمان را قبول ندار بامزه است که شما اصالً
 شما هم اکنون از ،امبر را گوش ندادندیفرمان پ ،فالن اشتباه را کردند و چرا در فالن مکان

فهمـد کـه    مـی  شـد د پس اگر انسان واقع گـرا با یکن نمی د خود گذشتین عقایتر کوچک
 نبـودن  یش هم نادان تر هسـتند و شـما بـا عملـ    ین زمان از کافران قریاز مردم ا ياریبس



 بازگشت به صدر اسالم    62

اگـر هـم بـه فـرض     د یش قدم شوین کار پیشما در ا ،دینداشته باش يکارما  يها صحبت
ـ نشد به طور حتم شما ثواب و پاداش کارتـان را دار  یعمل د همـه مـردم جهـان    یشـا  ،دی

نکه یدر ا ،؟!دیرو می به داخل چاهها  آن بروند آن وقت شما هم با یبخواهند به درون چاه
 ید مـذهب یـ هـم دسـت از عقا   یشوند و کس می یکی یو مذاهب گوناگون به سختها  فرقه

ـ را قبول دار یت تلخین واقعیز چنیست و ما نین یدارد شک نمی خود بر ـ  ،می مطمـئن   یول
همانطور که در ابتدا اسالم خـالص بـوده و بعـد    نکار را کرد و یتوان ا می جید به تدریباش
د با حوصـله  یز بایهم اکنون ناند  ها و مذاهب گوناگون وارد آن شده ان دراز فرقهیسال یط

ک ینکار ید و به طور حتم ایزیکره اسالم به دور برین مذاهب را از پین سال ایچند یو ط
ز و یـ شروع نمود کـه در مسـائل ر  ن یتوان چن می زیشدن را ن یکیو  شود نمی روزه انجام

سپس  ،دیاده کنیو مهم پ یکل یدر مسائل کپارچه شدن را فعالًیهر فرقه وارد نشد و  یجزئ
 .باشد ید تا عملیبه سمت مسائل کوچک برو

را  یاسـالم  يز و درشت فرقه هایکوتاه تمام قواعد ر یتوان در زمان نمی به طور حتم 
د از یـ و عصـر جد  ید کـه در زمـان فعلـ   یاد داشته باشیک قانون در آورد و به یدر قالب 

 ز اسـت و در آمـار  یار ناچیبسها  آن ست و تعدادین يگذشته چندان خبر و مذاهبها  فرقه
 ،دشناس نمی شتریاسالم را با دو اسم ب یگانه در زمان فعلیا بی یند و هر شخص غربیآ نمی

ـ غانـد   ش گرفتهیان در پیعیکه ش یشدن با مسائل یکیو البته  ،عهیش يگریو د یسن یکی ر ی
د یچشـم پوشـ  هـا   آن ستند تا بتـوان از یت نیاهم یو جزء مسائل کوچک و ب ،ممکن است

 يخداوند که معنا ياز سو یو خالفت بالفصل حضرت عل ینیچون دستور جانش یمسائل
بـوده پـس اکثـر     ين دستوریچنانچه چن زیرا ،شود می آن خود به خود مرتد شدن صحابه

ان بـا  یعین است که شـ یهم يو برااند  مرتکب شده یار بزرگیسابقون در اسالم خالف بس
ـ را در دل دارنـد و در ز هـا   آن نهیابوبکر و عمر و عثمان دشمن هستند و ک ـ ی  یارات جعل

 ین اشخاصـ یتوان با چن می پس چطور ،کنند می را لعنها  آن ارت عاشورایخود همچون ز
خوانـدن   ایـ  جاد کنند ویشان حاضرند با خوارج وحدت ایا خود اید و آجاد کریوحدت ا
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تـوان اشـتباه    نمـی  ن مسئلهیگر به ایا در مقابل قبور ائمه که دیشان یدر دعاها یبیمدعو غ
در مورد امامان که امـام  ها  آن نطور غلو کردنیشرك است و هم يدین عقایگفت بلکه چن

ـ ا بـا ا یو آ ،از مشرك بدتر است یغال :فرموده  صادق  یین اشـخاص اسـالم بـه جـا    ی
د یـ د دیـ وحدت با يو برا ،د مسخره استین عقایهمز یتفرقه ن یبلکه علت اصل ،رسد می

 یدوسـت  ين افـراد یبودند با چن یا حضرت علی ص امبریا اگر پیآ ؟ستیمقابل شما ک
د قسـم بـه   یـ مـن ناسـزا مگوئ  اران یبه « :فرموده ص امبریکه پیدر صورت ،کردند می برقرار

از شما به اندازه کـوه احـد طـال در راه خـدا      یکیکه جان من در دست اوست اگر  یکس
ـ  اند نمی که در راه خدا صدقه دادهها  آن صدقه دهد به اندازه پر کف از  یمـ ین یرسد و حت

 نقـش بسـته  هـا   آن که از صبح تا شب لعن کبار صـحابه بـر زبـان    یپس وضع کسان .»آن
الم اهللا (سـ  بـا حضـرت فاطمـه     یکلثوم که ثمره ازدواج حضرت علـ ام  ست وروشن ا

  عمر بـن خطـاب در آورده و حضـرت عمـر     ياو را به همسر یبوده است و عل )علیها
کـه از   یبـا کسـان   یعلـ  حضـرت  دیکن می آنوقت فکر ،بوده است  یداماد حضرت عل

ـ  ص امبریـ پس به طور حـتم پ  ،عمر متنفرند چگونه استحضرت  ـ ی ـ   یا عل ن یبـا چن
ـ ا توحیـ  ین موضوع را درك کنند که در زنـدگ ید ایو مردم با ندارند یدوست یاشخاص د ی
ـ  ،رخـدا یا غیا خدا است ی ،ا شركیاست  خالفـت   ياز جانـب خداونـد بـرا    يا دسـتور ی

 یاهیو سـ  يدین مسائل مانند سپیوجود ندارد و ا یسوم راهو  ،ا بودهینبوده  یبالفصل عل
ن یچنـ  یاسـ یا سی يصورت ظاهر د بتوان بهیالبته شا ،ستندیل جمع نقابگرند و یکدیضد 
نه و اختالف یبرد چون بذر ک نمی یینگونه وحدت راه به جایا یجاد کرد ولیهم ا یوحدت

پـس   ،دهـد  مـی  ر خاکسـتر خـود را نشـان   یـ در ز یباشد و باالخره چون آتش می ها دل در
خـتن  یجه بدهد و تنها راه آن هم دور ریم قلب باشد تا نتیشه دار و از صمید ریوحدت با

بازگشت به صدر اسالم از نظر مـا   يپس برا ،ز استیو شرك آم ید تفرقه زا و خرافیعقا
 یبیمعـا  يچنانچه اهل سـنت دارا زیرا ان یعیدارند تا شآن را  طیبهتر شرا یلیاهل سنت خ

 ز معصـوم یـ و اهل سنت امامان خـود را ن  ،انیعیتا ش کنند می قبول راها  آن هم باشند بهتر
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دانند و رجوع بـه   می دارند همه را مثل هم ینیهم که در فروع د یمذهبو چهار  دانند نمی
 یلو ،د برداشته شوندیز به نظر ما باینمذاهب و  ها ن نامیالبته هم ،دانند می زیهرکدام را جا

بهایی و صـوفی گـري   و  يعشر یا اثنی یهفت امام و يدیز فرقه دارند مثل دههاان یعیش
خود را هـم ندارنـد و    يگر را قبول ندارند و اجازه رجوع به فرقه هایکدیچ کدام یه ...و

 یز مراجعیگمراهند) و در هر زمان ن ی(البته همگ داند می هر کدام فقط خودش را بر حق
که به شرك و کفـر   یاشتباهات ،عه مضرتر استیو اشتباهات ش جداگانه دارند يبا رساله ا

ـ    يدیا عقایو  .گر تفاوت داردیشود با اشتباهات د می ختم  نین مسـلم یکه باعـث تفرقـه ب
دشـمنان   يشـتر باعـث شـاد   یب يدین عقایو چن ،ار استیان بسیعیان شیشوند که در م می

شرفت اسالم خالص یاز رشد و پ يریجلوگ ين افکاریجاد چنیاسالم است و اصال هدف ا
ز الزم یـ و در انتها ن .ردیگ می ن بدان اسالم رایبازگشت مسلم يز جلویو هم اکنون ن ،بوده

ـ به تذکر است که در مورد مسئله تقل ـ ن يگـر یدانشـمندان و بزرگـان د   ،دی قبـول  آن را  زی
 بـوده  یکه از دانشمندان بزرگ اسالم یعالمه آلبان ،ستین تنها صحبت ما نیو ااند  نداشته

و  د مخالف بـوده اسـت  یکه با تقل یا عالمه برقعی اهب نبوده استک از مذیچ ید به هیمق
امـام  یـا   1شیخ محمـد عبـده  ا ی د را آورده استیم تقلیتحر ۀادل ،از قرآن یدر کتاب تابش

ـ  ؟یمذهب هست یا تو شافعیآ :پرسد می از او یکه شخص یغزال  در پاسـخ بـه او   یو غزال
 و اصـوالً  .را دارم مـذهب برهـان  ات یـ عقلات مـذهب قـرآن و در   یمن در شرع :دیگو می

نهج البالغـه   18نیز در خطبه   حضرت علی ،د مخالف هستندیدانشمندان بزرگ با تقل
اسـتمداد کـرده   هـا   آن میـل آن از دین ناقصی فرسـتاد و در تک  ،آیا خداي سبحان :فرموده

خواهنـد در احکـام دیـن بگوینـد و خـدا       مـی  شرکاء خدایند که هر چـه ها  آن ؟ آیااست
دین کـاملی فرسـتاد پـس پیـامبر در ابـالغ آن کوتـاهی        ،آیا خداي سبحان ؟رضایت دهد

ما در قرآن چیـزي را فروگـذار نکـردیم و     :فرماید می در حالی که خداي سبحان ؟ورزید
بعض قرآن گواه بعض دیگر است  :در قرآن بیان هر چیزي است و یاد آور شد که :فرمود

                                                 
  .در مورد تقلید مطالبی را آورده است  82صفحه  ،المنار جزء دوم  1
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 اگـر قـرآن از طـرف غیـر خـدا نـازل       :حان فرمودو اختالفی در آن نیست پس خداي سب
ـ ان یالبته روش صوف .) 82(نساء/ یافتید می شد اختالفات زیادي در آن می  ون کـه یا اخبـار ی
 .ستیدانند مورد نظر ما ن می د را باطلیز تقلینها  آن

گر کـه  ین دیمسلم یم که تمامیگوئ نمی م ما هرگزیدر ضمن الزم است خاطر نشان کن
در راه ا یو اند  دهینرس ییچ جایدر راه خود به ه نکهیا ایگمراه هستند  ،ستندیمثل ما ن کامالً

امامـان و   عالمـان و  ،نیگر از مسـلم یان مذاهب دیم اند، افتهیخود به خدا و اسالم دست ن
ـ ن يو دارند که کتب ارزشـمند اند  وجود داشته یکوکار فراوانیاشخاص ن ان ویشوایپ ز از ی
اعمـال   يهسـتند کـه دارا   یز کسانیشان نیا يان عوام و مردم عادیم یحت ،باشد می شانیا

ـ ان این منظور ما از بیبنابرا ،کو هستندین يو کردارده یپسند گمـراه خوانـدن    ،ن مطالـب ی
 .ستین یهمگ
فرقـه و مـذهب گمـراه هسـتند و      يز به نام اسالم دارایناي  عده کهست ین یالبته شک 

  .باشند می زید شرك آلود نیعقا يدارا یحت

 اءیش اولیستا

ِ ٱَمن َ�تَِّخُذ ِمن ُدوِن  �َّاِس ٱ َوِمنَ ﴿ نَداٗدا ُ�ِبُّوَ�ُهۡم َكُحّبِ  �َّ
َ
ِۖ ٱأ ِينَ ٱوَ  �َّ ا  �َّ َشدُّ ُحّبٗ

َ
َءاَمُنٓواْ أ

ِۗ َولَۡو يََرى  َّ ِينَ ٱّ�ِ نَّ  ۡلَعَذاَب ٱَظلَُمٓواْ إِۡذ يََرۡوَن  �َّ
َ
نَّ  ۡلُقوَّةَ ٱأ

َ
ِ َ�ِيٗعا َوأ َ ٱِ�َّ  ﴾١٦٥ ۡلَعَذاِب ٱ َشِديدُ  �َّ

 ].١٦٥ة: البقر[
را آن گونـه کـه   هـا   آن کنند کـه  و برخى از مردم به جاى خدا معبودهایى انتخاب مى«

اند، محبـت   دارند ولى آنان که ایمان آورده سزاوار است خدا را دوست داشت، دوست مى
] سـتم روا   و اگر کسانى که [با انتخاب معبودهاى باطلتر است.  به خدا بیشتر و قوىشان 

تردید بفهمند که همـه قـدرت ویـژه خداسـت [و      داشتند، هنگامى که عذاب را ببینند، بى
 .»اند] و خدا سخت کیفر است معبودهاى باطل، هیچ و پوچ
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ۡهَل  قُۡل ﴿
َ
ِۢ بَۡيَنَنا َو�َ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱَ�ٰٓأ ْ إَِ�ٰ َ�َِمةٖ َسَوآء �َّ َ�ۡعُبَد إِ�َّ َ�َعالَۡوا

َ
َ ٱيۡنَُ�ۡم � َوَ� �ُۡ�َِك  �َّ

ۡرَ�اٗ�ا ّمِن ُدوِن  ٔٗ َشۡ�  ۦبِهِ 
َ
ِۚ ٱا َوَ� َ�تَِّخَذ َ�ۡعُضنَا َ�ۡعًضا أ َّ�  ْ ْ َ�ُقولُوا ْ ٱفَإِن تََولَّۡوا ِ  ۡشَهُدوا نَّاب

َ
� 

 ].64آل عمران:[ ﴾٦٤ُمۡسلُِموَن 
 يرویـ کسان اسـت پ یان ما و شما یکه م )حق(د از آن کلمه یائیب ،اهل کتاب يا :بگو«

م و یک قرار ندهیرا با او شر يزیم و چیکتا نپرستی ينستکه به جز خدایم و آن کلمه ایکن
گرداننـد   يپـس اگـر از حـق رو    ،مینکنـ  شیت ستایخدا به ربوب يرا به جا یبرخ یبرخ
 .»میم فرمان خداوندید ما تسلیشما گواه باش :دیبگوئ

ن هـر  ین امـور توسـط مـروج   یو ا ،1اء وجود نداشته استیاولش یدر صدر اسالم ستا
اء باعث شده که بـا  یش اولیو ستا ه استجاد شدیشرفت مذهب خودشان ایپ يمذهب برا

  .ز مذهب بسازندیشان نینام ا

ـ ی )4/98حمـد بـن حنبـل    أ(مسـند   »نه اذلبحإا�م واملدح فيإ« :فرموده ص امبریپ  از  یعن
 .دن و خفه کردن استیآن مانند سر بر رایز دیزیش بپرهید و ستایتمج

 :استن آمده یچن 80 و 79هیدر سوره آل عمران آ

ن يُۡؤ�َِيُه  َما﴿
َ
ُ ٱَ�َن لِبََ�ٍ أ ُ�مَّ َ�ُقوَل لِلنَّاِس ُكونُواْ ِعَباٗدا ّ�ِ  �ُُّبوَّةَ ٱوَ  ۡ�ُۡ�مَ ٱوَ  ۡلِكَ�َٰب ٱ �َّ

ِ ٱِمن ُدوِن  ٰنِّ�ِ  �َّ  َوَ�  ٧٩َو�َِما ُكنُتۡم تَۡدرُُسوَن  ۡلِكَ�َٰب ٱَن بَِما ُكنُتۡم ُ�َعّلُِموَن  َۧوَ�ِٰ�ن ُكونُواْ َر�َّ
 ْ ن َ�تَِّخُذوا

َ
ُمَرُ�ۡم أ

ۡ
ِ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱوَ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةَ ٱيَأ ُمرُُ�م ب

ۡ
يَأ

َ
� ۗ ۡرَ�ابًا

َ
ۡسلُِموَن  ۡلُ�ۡفرِ ٱأ نُتم مُّ

َ
َ�ۡعَد إِۡذ أ

٨٠﴾. 
سـپس بـه    ،که خداوند به او کتاب و حکمت و نبوت داده باشد دسزرا ن يچ بشریه«

ـ بلکـه (با  ،دیبنـدگان مـن باشـ    ،دیخدا آنکه بندگان خداوند باش يد به جایمردمان بگو د ی

                                                 
فََحِسَب ﴿ :آمده 102در سوره کهف/ 1

َ
ِينَ ٱ أ ۡ�َتۡدنَا  �َّ

َ
ٓ أ ا ۚ إِ�َّ ۡوِ�َآَء

َ
ْ ِعَبادِي ِمن ُدوِ�ٓ أ ن َ�تَِّخُذوا

َ
ْ أ َ�َفُرٓوا

آیا کافران پندارند که بندگان من غیر من کسی را دوست و یاور خود « ﴾١٠٢َجَهنََّم لِۡلَ�ٰفِرِ�َن نُُزٗ� 
 .»خواهند گرفت و ما براي کافران دوزخ را منزلگاه قرار دادیم
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ـ افتـه ا یرا آمـوزش داده و آمـوزش    ید) شـما کـه کتـاب آسـمان    یبگو  یعالمـان ربـان   ،دی
ـ ریبرگ ییامبران را به خدایپو به شما دستور ندهد که فرشتگان و  )79(دیباش ـ آ ،دی ا پـس  ی

 .»)80(؟دهد می د شما را به کفر فرمانیآنکه مسلمان گشته ا
ن دهقانـان شـهر انبـار تـا حضـرت      یآمده کـه در راه صـف   37در نهج البالغه حکمت 

چـرا   :که حضرت فرمود ،دندیدو می ش آن حضرتیشاپیاده شدند و پیدند پیرا د یعل
ها  آن هحضرت ب ،میکرد می است که پادشاهان خود را احترام یعادت :گفتند ،دیکن می نیچن

ا با آن خود را ینبردند و شما در دن ين کار سودیران شما از ایبه خدا سوگند که ام :فرمود
 یانبار است رنجید و چه زیگرد می د و در آخرت دچار رنج و زحمتیافکن می به زحمت

 .باشـد  که با آن امان از آتش جهنم یشیآن باشد و چه سودمند است آسا یکه عذاب در پ
مخلـوق در   ،هرکس بزرگی خالق در قلب او باشد« :فرموده و همینطور حضرت علی

 .1»نظرش کوچک خواهد بود
 هستند یمعمول يبشر همها  آن ان آمده کهامبریات قرآن در مورد پیاز آ ياریدر بس
 در سوره 2ونس/یو  6فصلت/ و 11م/یابراه ،110کهف/ چون سوره ،مثل شما

پس د نخور می د و غذانرو می در بازار راه یامبران قبلیو پ ص امبریآمده که پ 7/20/فرقان

 یامبران در مواقعیات آمده که پیاز آ ياریدر بس و ،هستند نه خارق العاده يعاد يافراد

ده یخود ترس يشدن عصااز مار   یکه حضرت موس 31/سوره قصص مثلاند  دهیترس

ا ی 10/و نمل 12/21/و شعرا 77/67/46/21/طه سوره و 7/25نطور سوره قصصیهم

 ا در مورد حضرت لوطیو  28ات/یدر سوره ذارن از فرشتگا  میدن حضرت ابراهیترس

                                                 
حسـن و حسـین را    ،شـوند  می وارد عمل  وقتی شورشیان علیه حضرت عثمان  حضرت علی 1

شـوند   می گذارد و هنگامیکه شورشیان موفق به ورود به خانه می جلوي درب خانهها  آن براي مقابله با
هـا   آن دهد که چرا نتوانستند جلوي می حسن و حسین را مورد توبیخ شدیدي قرار ،حضرت علی
 .نید که ستایشی در کار نبوده است چون عمل امام نیز حجت استبی می را بگیرند پس
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 نکه یز به اذن خداوند بوده است نه ایامبران نیو معجزات پ 33عنکبوت/ در سوره
آمده که مردم انواع  90/91/92/93/94در سوره اسراء/ ،داشته باشندخودشان معجزه 

ا داشتن باغ خرما و یهمچون در آوردن چشمه آب اند  امبر طلب کردهیمعجزات را از پ
ز یامبر نین آمده که پیز چنیاز طال که در آن ناي  خانه ا داشتنیا آوردن فرشتگان یانگور 

 :ن آمدهیچن 6در سوره اعراف/خدا به رسالت آمده است  يباشد که از سو می يبشر

ِينَ ٱ لَنَّ  َٔ فَلَنَۡ� ﴿ رِۡسَل إَِ�ِۡهۡم َولَنَۡ�  �َّ
ُ
البته ما هم از اعمال امم و هم « ﴾٦ لُۡمۡرَسلِ�َ ٱلَنَّ  َٔ أ

ف ین تکلیشود بنابرا می ز سوالیامبران نیاز پ یپس حت »م کردیسوال خواهها  آن امبرانیپ
و پیامبران یا امامان نیز در دعاهاي خود از خداوند طلب عفو و  روشن استگر یه دیبق

 یسیآمده که حضرت ع 59و زخرف/172و نساء/ 75در سوره مائده/ اند. کرده می بخشش
بوده  یمعمول يز بنده و بشریم نینطور حضرت مریبنده ما بود که به رسالت آمده و هم

�َذا َمرِۡضُت َ�ُهَو ﴿ :ن آمدهیچن میاز قول حضرت ابراه 80در سوره شعراء/ است
که  ینیب می ،»دهد می مار شوم مرا شفایکه چون ب ییهمان خدا« :یعنی ﴾٨٠�َۡشفِِ� 

 نقدر که مثالًیو ا ،ز شده استینها  آن ترس از ین باعث نوعیاء و بزرگان دیش از اولیستا
 ،ترسند نمی از خداوند ،ترسند می ا حضرت عباسین یا امام حسی یان از حضرت علیعیش

ن در همه ین چنیا ییا گوش کردن به نوارهایلم و رقص زنان و یف دنید به طور مثال
که  ینیب می یعت اسالم و دستورات خداوند است ولیحال حرام است و مخالف با شر

 کند و نوار می لم نگاهیا شرم از خداوند فیترس  يا در طول سال بدون ذره یعیک فرد شی
ن یترسد چن می ا روز عاشورا و تاسوعایکند اما در روز شهادت امامان  می گوش هم

امروز گناه است و شهادت فالن  :ندیگو می که اکثر مردم ینیب می بکند و مرتب ییکارها
ن یا از امام حسیو گو !دیکه گناه باشد انجام نده ید عملیپس مواظب باش ،امام است

در اسالم حرام باشد  ياگر کار :د گفتین ابلهان بایبه ا ،ترسند تا از خداوند می شتریب
نه از  و هم از ترس مخلوق روز آن در مشخص و ییشه حرام است نه فقط در روزهایهم

چون در ترس از خداوند و انجام دستورات  ،؟ستید شرك نین عقایا ایو آ ،ترس خالق
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د تا از یبر می شتر هم حسابید و بلکه از آن شخص بیک کرده ایگر را شرید یاو شخص
 رند چونیگ نمی یین روزهایاالمکان در چن یخود را حت یا جشن عروسی خود خدا و

که فالن الت  ینیب می ا در ماه رمضانی گناه است یین روزهایدر چن يده دارند شادیعق
 م به روزه گرفتنیتصم یرد اما در شب شهادت حضرت علیگ نمی روزه محله اصالً

در این روزها به آرایشگاه ا یترسد تا از خداوند و  می شتریب یو از حضرت علرد یگ می
م کدام یدان نمی گر که ماید يدینطور عقایو هم روند نمی شیخو ياصالح موجهت 

در سوره  ه هستند کهین آیا مصداق ایو گو ،د را وارد اسالم کرده استین عقایا یاحمق

نُتمۡ ﴿ :آمده 13حشر/
َ
َشدُّ رَۡهَبٗة ِ� ُصُدورِهِم ّمَِن  َ�

َ
ِۚ ٱأ ُهۡم قَۡومٞ �َّ َ�ۡفَقُهوَن  �َّ َّ�

َ
 ﴾١٣َ�ٰلَِك بِ�

 یمردمها  آن چونکه ،شتر ترس دارند تا از خداین مردم منافق در دلشان از شما بیا«
مربوط به مذهب و فرقه  دین عقایا یکه البته همگ ،»ندارند يچ فهم و شعوریهستند که ه
و  فرقه هستند يداراستند بلکه ین نید يد بدانند که داراین اسالم و مردم بایهستند نه د

که اند  چنان در ذهن همه انداخته و استخرافات طرفدار فرقه گرا که  ینطور حکومتیهم
ن یندبه هر صبح جمعه از واجبات د يا خواندن دعای یر زنیعزا و زنج يها مراسم انجام

 116ه یخداوند در سوره نحل آ ،برگزار شود هفتهد هر سال و هر یو حتما با ،اسالم است
 د:یفرما می

لِۡسنَُتُ�ُم  َوَ� ﴿
َ
ْ لَِما تَِصُف � ْ َ�َ  لَۡكِذَب ٱَ�ُقولُوا وا َۡفَ�ُ ِ ٱَ�َٰذا َحَ�ٰٞل َوَ�َٰذا َحَرامٞ ّ�ِ َّ� 

ِينَ ٱإِنَّ  ۡلَكِذَبۚ ٱ وَن َ�َ  �َّ ِ ٱَ�ۡفَ�ُ ش خود ید از پیو شما نبا« .﴾١١٦َ� ُ�ۡفلُِحوَن  ۡلَكِذَب ٱ �َّ
د تا بر خدا دروغ یرا حرام کرده و به خدا نسبت ده يزیرا حالل و چ يزیبه دروغ چ

  .»دینخواهند د يرستگار يخود دروغ بستند هرگز رو يد که آنان که بر خدایبند
 :آمده 59ه یونس آیدر سوره 

نَزَل  قُۡل ﴿
َ
آ أ رََءۡ�ُتم مَّ

َ
ُ ٱأ ذَِن لَُ�ۡمۖ  �َّ

َ
ُ أ لَُ�م ّمِن ّرِۡزٖق فََجَعۡلُتم ّمِۡنُه َحَراٗما وََحَ�ٰٗ� قُۡل َءآ�َّ

ۡم َ�َ 
َ
ِ ٱأ وَن  �َّ  .﴾٥٩َ�ۡفَ�ُ
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را حـرام و   يزی(چرا) چ تان فرستاده استیکه خداوند برا ید که در رزقیشیندیب :بگو«
ا آنکه بـر خداونـد   ی ،ا خداوند به شما اجازه داده استیآ :بگو .دیگردان می را حالل يزیچ

 .»؟دیبند می دروغ
آیا تو مـردم   :پرسد می  عیسیحضرت آمده که خداوند از  116/117در سوره مائده/

کـه حضـرت    ،را گفتی که من و مادرم را دو خداي دیگر جدا از خداي عالم اختیار کنیـد 
خدایا تو منزهی و هرگز مرا نرسد که چنین سخنی به نـاحق   :گوید می در پاسخ عیسی
دانستی که تو از سرائر من آگاهی و من از سر تو آگاهی  می و چنانچه گفته بودم تو گویم
من چیزي نگفتم جز آنچه تو مرا بدان امـر   ،کامال آگاهیهمانا تو به غیب جهانیان  ،نیستم

در این آیات خداوند حضـرت   .ید که پروردگار من و شماستکردي خداي یکتا را بپرست
با اینکه خداوند بـه واقعیـت امـر آگـاهی داشـته       ،را مورد سوال قرار داده است عیسی
 و غیـب آگـاه هسـتی و    همانطور که در آیه بدان اشاره شده است که تـو از اسـرار   ،است

حضرت  داند می این باشد که حتی وقتی خداوند تواند می پس یکی از دالیل این ،دانی می
ولی باز او را مورد سوال و بازخواست قـرار   ،هرگز چنین سخنانی نگفته است  عیسی

داده تا بدین طریق به دیگران بفهماند که پیامبر بزرگـی کـه چنـین عقایـدي را در مـورد      
احوال کسـانی کـه    پس دیگر واي بر ،گیرد می ستایش خود نگفته باز هم مورد سوال قرار

و  این سخنان را بازگو هم کرده باشـند و دائـم در مـورد امامـان و اشـخاص دیگـر غلـو       
دیگر کارشان از سـوال و  ها  آن ،ستایش نموده باشند و صفات خدایی را بدانها داده باشند
 .بازخواست بیشتر است و باید منتظر عذاب دردناك باشند

از صـفات   ياریو بسـ  ،1ز ختم شـده اسـت  یموردشان ناء به غلو کردن در یش اولیستا
به هنگام دعا و همه جا چـون  ها  آن همچون خواندن و صدا زدناند  دادهها  آن خالق را به

رامون یگر پید یث و خرافاتینطور اعتقاد به احادیو همها  آن خداوند حاضر و ناظر دانستن

                                                 
ۡهَل ﴿ آمده: 171در سوره نساء/ 1

َ
أ ْ ِ� دِينُِ�مۡ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱ َ�ٰٓ اي اهل کتاب در دین خود غلو « ﴾َ� َ�ۡغلُوا

  .»نکنید



 71  بازگشت به صدر اسالم

و خداونـد   !افتـاد  می نیو آسمان به زمد یبار نمی نکه اگر امامان نبودند بارانیشان چون ایا
د یثواب صدها شـه  يارت برویز يشان برایقبر ا يو هر قدم که بسو !شد نمی هم عبادت

 مردم هر هفته نکه پرونده اعمالیا ای !ز پاك خواهد شدینده نیو گناهان گذشته و آ را دارد
گر کـه توسـط   ید خرافۀو هزاران 1! ما مطلع است يو امام از کارها رود می نزد امام زمان

 یز بدون توجه تمامیان نیاز عالم نمااي  عده و احمق منتشر شده و ین و غالید یب يافراد
شـه  یبـه دشـمنان در ر   یبزرگو خدمت اند  کرده يرا در کتب خود جمع آورها  ن تحفهیا

 يگریخواهد به د می یعیش یشخص یکه وقت ینیب می شهیو هم اند، کردن اسالم انجام داده
ن را یند کـه حسـ  یگو می یو به طور علن ،...یپرست می که ینید به آن حسیگو می قسم دهد

ند به حضرت عباس یگو می ،قسم به اهللا يا هنگام قسم خوردن به جایکنند و  می پرستش

                                                 
َ�َمنۡ ﴿ آمده: 33در سوره رعد/ 1

َ
ۡم  أ

َ
وُهۡمۚ أ َ�َٓء قُۡل َسمُّ َ�ُ ِ َّ�ِ ْ ِ َ�ۡف� بَِما َكَسَبۡتۗ وََجَعلُوا

ّ�ُ ٰ ُهَو قَآ�ٌِم َ�َ
�ِض ٱبَِما َ� َ�ۡعلَُم ِ�  ۥونَهُ  ُٔ ُ�َنّ�ِ 

َ
م بَِ�ِٰهرٖ ّمَِن  ۡ�

َ
واْ َعنِ  ۡلَقۡوِل� ٱأ ِيَن َ�َفُرواْ َمۡكُرُهۡم َوُصدُّ بِيِل� ٱ بَۡل ُزّ�َِن لِ�َّ  لسَّ

ُ ٱَوَمن يُۡضلِِل  ] آنچه کرده است، نگهبان  آیا کسى که بر هر شخص به [سزاى« ﴾٣٣ِمۡن َهادٖ  ۥَ�َما َ�ُ  �َّ
را نام ببرید. آیا خداوند را به ها  آن است [چون بتان باشد؟] و براى خداوند شریکان قرار دادند. بگو:

شوید؟] بلکه براى  که به سخن سطحى [فریفته مىدهید یا این داند، خبر مى آنچه که در زمین نمى
اند. و هر کس خداوند [او را] بیراه  ] باز داشته شده کافران، مکرشان آراسته شده است و از راه [راست

ۡنُ ﴿ آمده: 47و در سوره اسراء/ .»گذارد. هیچ رهنمایى ندارد ۡعلَُم بَِما �َۡسَتِمُعوَن بِهِ  �َّ
َ
إِۡذ �َۡسَتِمُعوَن  ۦٓ أ

ٰلُِمونَ ٱَ�َۡك �ۡذ ُهۡم َ�َۡوىٰٓ إِۡذ َ�ُقوُل إِ  ۡسُحوًرا  ل�َّ  آنگاه که به تو گوش« ﴾٤٧إِن تَتَّبُِعوَن إِ�َّ رَُجٗ� مَّ
 زمانی که ستمکاران ،گویند می و نیز هنگامی که راز ،دهند آگاهتریم می ما به آنچه گوش ،سپارند می

 ِصَ�ِٰط ﴿ آمده: 53و در سوره شوري/ »پیروي نمی کنید(مشرك) گویند که شما جز از مردي جادوزده 
ِ ٱ ِيٱ �َّ َ�َٰ�ٰتِ ٱَما ِ�  ۥَ�ُ  �َّ �ِض� ٱَوَما ِ�  لسَّ

َ
َ�ٓ إَِ�  ۡ�

َ
ِ ٱ� ُمورُ ٱتَِصُ�  �َّ

ُ
راه خداوندي که آنچه در « ﴾٥٣ ۡ�

و در سوره  .»گردد می آسمانها و آنچه در زمین است، اوراست، بدانید که کارها به سوي خداوند باز
نیز آمده که رجوع تمام  5و در سوره حدید/ ،نیز آمده که خداوند از اعمال شما غافل نیست 93نمل/

گویند هر هفته پرونده مردم نزد  می امور عالم بسوي خداست، همینطور آیات دیگر، پس احادیثی که
 است. رود، خرافات و کذب است و با آیات قرآن در تضاد کامل می امام زمان
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ه نـذر  کیکننـد در صـورت   مـی  امامان نذر يبرا يا هنگام محرم و عزاداری ،ن استین چنیا
نقدر کـه بـه ائمـه خـود محبـت      یز ایو در مورد محبت داشتن ن ،ر خدا باشدیغ يد براینبا

ـ یهرگز در مورد خداوند ا ،کنند می منبرها صحبت يروها  آن دارند و دائم درباره ن ین چن
اگر نام اهللا را  یفتند ولیه بیممکن است به گر يشان ببرین را مقابل ایاگر نام حس ،1ستندین

ـ و  یدر مـورد حضـرت موسـ    ،2کنـد  نمـی  یتـوجه  یاصال کس يصدها بار هم ببر ا ی
 ان بایعیمتاسفانه ش یول ،باشد می در قرآن یات فراوانیامبران آیه پیو بق  یسیحضرت ع

اق دارند یاکبر شور و اشت یا علیاصغر  یگانه هستند و آنقدر که در مورد علیکامال بها  آن
ـ   يهـا  صـحبت  نجاست که دریو جالب ا .3ستندین نین چنیامبران ایر مورد پد  یخـود وقت

راهن عثمـان  یـ ز را پیـ آن شخص فالن چ :ندیگو می دهد می را بزرگ جلوه يامر یشخص
و کاسـه داغتـر از   اند  نکار را کردهین ایشان در مورد حسیکه خود ایدر صورت ،کرده است
بلکـه در  انـد   ار دور بودهیبس يها زمان ان فقط منحصر بهید غالیالبته فکر نکن اند، آش شده

                                                 
ُ ٱُذكَِر  �َذا﴿ آمده: 45در سوره زمر/ 1 زَّۡت ٱوَۡحَدهُ  �َّ

َ
ِينَ ٱقُلُوُب  ۡشَمأ َّ�  ِ ِينَ ٱ�َذا ُذكَِر  �ِخَرةِ� ٱَ� يُۡؤِمُنوَن ب َّ� 

وَن  ۦٓ ِمن ُدونِهِ  تنگ  ،ي نامومنان به آخرتها ، دلو چون خداوند به تنهایی یاد شود ﴾٤٥إَِذا ُهۡم �َۡسَتۡبِ�ُ
 آنگاه است که شادمانی ،یاد شوند اند، که در برابر او به پرستش گرفته شده و چون کسانی ،شود
 .»کنند می

َنَع َمَ�ِٰجَد  َوَمنۡ ﴿ :آمده 114در سوره بقره/ 2 ن مَّ ۡظلَُم ِممَّ
َ
ِ ٱأ ن يُۡذَكَر �ِيَها  �َّ

َ
َوَسَ�ٰ ِ� َخَرابَِهاۚٓ  ۥۡسُمهُ ٱأ

ن يَۡدُخلُوَهآ إِ�َّ َخآ�ِفَِ�ۚ لَُهۡم ِ� 
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك َما َ�َن لَُهۡم أ

ُ
ۡ�َياٱأ و « ﴾١١٤َعَذاٌب َعِظيٞم  �ِخَرةِ ٱِخۡزٞي َولَُهۡم ِ�  �ُّ

و کوشش کیست ستمکارتر از آنکه مردم را از ذکر نام خدا در مساجد منع کند و در خرابی آن اهتمام 
نماید چنین گروهی را نشاید که در مساجد مسلمین در آیند جز آنکه ترسناك و بیمناك باشند این 

 هم اکنون نیز ما .»گروه را در دنیا ذلت و خواري نصیب است و در آخرت عذابی بسیار سخت
 .شود می ده.. دائم بر.بینیم که در مساجد شیعیان نام علی و حسین و ابوالفضل و فاطمه و مهدي و می

 گناهان ضرري ندارد! و هر جا چنین شعري ،گوید با حب علی می کند و می شیعه در محبت هم افراط 3
 نویسند: می

 آنچه خداونـد جهـان طالـب اسـت    
 

 حـــب علـــی بـــن ابیطالـــب اســـت  
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و خـود مـن بارهـا     فراوان وجود دارند یغال ز افرادین زمان ما نیتند و در همزمان هس هر
همـه   يمسـخره و دروغ را بـرا   یینان قصه هایو اطم یدر کمال راحت یده ام که شخصید

 .آورند نمی به عقل خود فشار يذره ا کنند و می باور کند و اکثراً می فیتعر
 ين افراد دروغگـو هسـتند کـه بـا مقـدار     یهمها  ل فرقهیگر از علت تشکید یکیپس  

کننـد   می را دور خود جمع یکنند کسان می از امامان نقل یکیافسانه و خرافات که از قول 
ن داسـتان تـو در   یق کند که ایرود و تحق نمی هم که یدهند و کس می را یل گروهیو تشک

ـ    یان و سلسله سند آن چه کسانیا راویکجا آمده و   سـخنان او را  یهستند بلکـه بـه راحت
منبـر   يرند و آخوندها باالیگ می هیز هر سال دهه فاطمین زمان ما نیکنند و در هم می قبول

کـه   یحضرت علـ  یا از حق الهی ندیگو می حضرت فاطمه يمرتب از اصابت در به پهلو
د یـ شـود و بگو  نمی ن جلسه بلندیک نفر هم از حاضریو است  غصب شده یتوسط فالن

بلکـه فقـط    ،ریا خی يدارها  آن يبرا یا سند محکمیو آ ؟ییگو می ن داستانها را از کجایا
ه و یـ ر گریشود بزنند ز یصادر م یکه از دهان احمق یکه با هر سخن دردناکاند  اد گرفتهی

شـود چـون آن شـخص     مـی  به طور حتم باعث تفرقـه  ین جلساتین چنیزند و ایاشک بر
کـه قاتـل فاطمـه را     یتواند با کسان نمی کند یمنبر است هر قدر هم که سع يعه که پایش

 دوست دارند ارتباط برقرار کند و بذر تنفـر از اهـل سـنت را همـواره در دل خـود نگـه      
شتر شود ین تنفر را نشان دهد و باعث تفرقه بیا ییهم ممکن است در جا یدارد و گاه می

ش یهـم بـرا  هـا   آن شود و البد تحمـل  می به روشتر با اهل سنت رویمثل مراسم حج که ب
ـ یب می اوقات هم یدشوار است و بعض یلیخ  گریکـد یان بـا  یعیکـه در خـالل حـج شـ     ین

ها  آن پشت سر یول ،شود می جادید چون تفرقه ایخلفا را لعن نکنها  یسن يند جلویگو می
نقدر به فکر یکه ا میشان تشکر کنید از ای(با !ندارد ین اشکالیا در دل خودتان لعن و نفری

 يچ سودید هیشه کن نکنیر ها دل ) پس تا بذر نفاق و تفرقه را ازن هستندیوحدت مسلم
 .جاد نخواهد شدیا یندارد و وحدت
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ن یفه مسلمیخل  که حضرت عمر یهنگام ،اء در صدر اسالم نبوده استیش اولیستا 
ـ نکار ایعلت ا :دیگو می برکنار کرد و ید را از فرماندهیشد خالد بن ول ن بـود کـه تمـام    ی

باشـد  هـا   آن د فرمانـده یـ که خالد بن ول یدا کرده بودند که در هر جنگیده پیان عقیلشکر
دانسـتند نـه    مـی  را به خاطر وجـود او  ها پیروزي نیاست و ا یدر آن جنگ حتم يروزیپ

 يریـ د در حال شـکل گ یش در مورد خالد بن ولیستا یج نوعیپس به تدر ،کمک خداوند
ن را بـه خداونـد   یرد و توجـه مسـلم  یـ گ مـی  آن را يجلو  بوده است که حضرت عمر

خواسـت   می هرگاه و همچنین امیرالمومنین عمر، کند نه اشخاص و بزرگان می معطوف
و  ،به زید بن ثابت از عمر بن خطاب :نوشت می بنویسد اینطوراي  نامه براي زید بن ثابت

کرد و وقتـی در حضـور    نمی داشت و ستایشی در حق خود می خود مقدم نام نام او را بر
مردي با صداي بلند  ،جمعی از مردم بود و در واقع خلیفه سه امپراطوري بزرگ جهان بود

و بـراي خـود مـال بیشـتري از بیـت المـال        ؟بلنـدتر اسـت   چرا لباس تو :گوید می به او
د که پارچه بیشتر را ده می کند و توضیح می پسرش را صدا اي که حضرت عمر برداشته

و مثل رهبران دیکتاتوري نبوده که کسی جرات  ،از سهم پسرش برداشته نه از جایی دیگر
همینطـور وقتـی    ،نکند به ایشان چپ نگاه کند چه برسد که بخواهـد انتقـادي نیـز بکنـد    

حضرت عمر به  در آنوقت ،نینماي امیرالمو :به حضرت عمر براي بار اول گفت شخصی
مورد این سخن دلیـل  جاي اینکه از این جمله خوشحال شود و لذت ببرد فوري از او در 

مگر ما مومن نیستیم و تو  :در پاسخ گفت اوکه  اي؟ از کجا آوردهاین را  :خواست و گفت
 .شوي امیرالمومنین می پس نیستی؟ هم امیر ما

ش از هفتاد یب یزمان خود بارها و حتند که عمر در یگو می ز مرتبیان نیعیدر ضمن ش
 يدارا  چقدر حضـرت عمـر   :د گفتیپس با ،شد می نبود عمر هالك یبار گفته اگر عل
خالفت  يچونکه با آن مقام باال ،ش از خود نبوده استیبوده و اهل ستا یتواضع و فروتن

ابر حضـرت  باز هم در براند  ر سلطه داشتهیبزرگ آن زمان را ز ين که سه امپراطوریمسلم
ز یـ عه نیشـ  یا رهبران فعلـ یو آ ،گفته است می را ین سخنانیه مسلمانان چنیو بق  یعل



 75  بازگشت به صدر اسالم

 هم جرات صحبت با یو کس ،1کنند نمی اشتباهات خود را قبول ا اصالًینگونه هستند یهم
نیز براي بعضی   است که امام حسین ها و غلوها شیستا همین به خاطر ،را نداردها  آن

با واقعیت اند  چون حسینی که روحانیون رافضی معرفی کرده ،جوانان الگوي واقعی نیست
او شخصی است که داراي علم غیب است و دانسته از قبل بـراي شـهادت    ،متفاوت است

و چون عمل امـام حجـت اسـت پـس      ،قیام کرده نه براي مبارزه با ظلم و برقراري اسالم
را بـه  هـا   آن ظالم نیز حکومت کننـد و اي  عده عاشق شهادت باشند وي ا عده همیشه باید

 قبـول انـد   شهادت برسانند و همچنین کمک فرشتگان را که از باالي هفـت آسـمان آمـده   
آمدنـد) و یـا    نمـی  (بیچاره فرشتگان اگر علم غیب داشتند ایـن همـه راه بیهـوده    کند نمی

و اگـر فـردي    !دکن می و گناهان را نیز پاك !زیارت قبر او برابر با ثواب صدها شهید است
گرچه خود امام  !شود می اندازه بال مگسی اشک بریزد گناهانش پاك شرابخوار براي او به

بـراي توجیـه سـتایش     روافـض  حسین براي مبارزه با شرابخواران قیام کرده بود و گاهی
دیگـر هـم   شود ولی سنگی  می سنگ هست که سنگ مسجد یک :گویند می به مردم خود

 شود و هر دو یکسان نیسـتند پـس قبـور ائمـه بـا قبـور بقیـه        می براي دستشویی استفاده
 :در جواب باید گفت ،را بوس کرد و ستایش نمودها  آن توان می و ،متفاوت است ها انسان

 قیـاس شـما کـامالً    :ثانیـاً  ،این توجیه قیاس است و قیاس در مذهب شما باطل است اوالً
ز یـ نطـور سـنگ قبـر ن   یهم ،ندارد ها ساختمانچون سنگ مسجد ربطی به سنگ  ،خطاست

کسی از  ص در زمان پیامبر و سنگ مسجد نیز بوسیدن ندارد :ثالثاً ،ندارد به مسجد یربط
ـ  کـرد  نمـی  را بوس ص صحابه مسجد پیامبر ـ تبـرك بـه د   يا بـرا ی  آن دسـت  يوار هـا ی

 از همه گذشته حالت مقدسی که مسـاجد و  کردند نمی یا قبر حمزه را نیز بوس دیکش نمی
پرسـتش خداونـد یکتـا اسـت نـه       به خـاطر  ،نیستیمها  آن که ما نیز منکر قداست 2،دندار

                                                 
 ام؟!!! تا به حال چه کسی شنیده است که یک آخوند بگوید: من اشتباه کرده 1
اکثر توجیهات شیعه به همین منوال است و با قیاس نا به جا از آیات قرآن سـعی در توجیـه خرافـات     2

تواند! خداوند ابولهب را لعن کـرده   می خود دارند: حضرت نوح هزار سال عمر کرد پس امام زمان نیز
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چون عبادت امري مقدس است لـوازمی کـه در آن    ،هستند مخلوق خداوند اشخاصی که
نـه چیـزي    ،به خاطر خداستها  آن که تمام قداست ،شوند می شود نیز مقدس می استفاده

شوند کـه گنـاه و    مقدس شده و عبادت میها  آن ود خودوج راما قبور ائمه به خاط .دیگر
حـالتی   ،گذاریـد  مـی  در نمـاز  که براي سجدهرا مهري  زین و به خاطر همین ،شرك است

و  شـود  مـی  چون در نماز که عبادت و پرستش خداسـت اسـتفاده   ،مقدس به خود گرفته
 در صورتیکه پیـامبر  ،گذارند می بوسند یا بر چشمان خود آن را می بینی که مردم می مرتب

جـاي   و واقعـاً  ،گذاشـت  نمـی  در نماز روي بساط زیر پایش چیـزي را براي سجده  ص
وختـه  فرمول پیچیده تبدیل خاك به مهر را به حضرت علی نیام صتعجب دارد که پیامبر

در نمـاز بکـار   آن را  وانـد   موفق به کشف ایـن فرمـول پیچیـده شـده     ولی شیعیان ،است
و اگر قبور بزرگـان   ،پس این دالیل براي گول زدن مردم خوب است نه عاقالن !!اند گرفته

قبور سیدالشهداء حمزه و حضرت  یا حضرت علی ص بود پیامبر محلی براي ستایش
 .ندکرد می را بازسازي گرانیو د خدیجه و شهداي احد و بئر معونه

ش امامـان کـه   یسـتا  ،ج اسـت یان رایعین شیب ،مختلف خود ش اشخاص در انواعیستا
ـ ا مرجـع تقل یهر آخوند  ،خود را دارد يجا ـ ن يدی  يخـود دارا  يشـان بـرا  یان ایـ ز در می

مخصـوص خـود هسـتند و     یقداست يکه دارا ینطور رهبران حکومتیهم است و یخرافات
ـ  ،ردیـ راد بگیکند بدانها ا نمی جرات یکه بکنند کس ین تفکر هم هر غلطیبخاطر هم  یحت

ـ یب می و ،ه متفاوت هستندیز با بقید هستند نیکه س یاشخاص کـه مـردم دائمـا در برابـر      ین
 :نـد یگو مـی  و ،دهنـد  مـی  نشان يعکس العمل کمتر ،کند می دیک سیکه  یخالف يکارها

 مـا عـذاب   غمبر است و اگر دلش بشکند حتمـاً یم چونکه از اوالد پیبه او بزن ید حرفینبا

                                                                                                                              
جاي تعجب نیسـت کـه هـر از چنـد گـاهی خرافـه اي در         ...توانیم خلفاء را لعن کنیم می پس ما نیز

دیشـب   :گـویم  مـی  آیم بیـرون و  می شود زیرا با این حساب من هم فردا از خانه می جامعه شیعه رایج
مگر در قرآن نیامده  ،مشرك ،کافر :گویم می عصاي پدربزرگم تبدیل به اژدها شد و اگر کسی منکر شد

 که عصاي موسی اژدها شد!! 
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هـا   آن يبـه تقـوا   هـا  انسـان  زان ارزشیـ که در اسالم همه برابرند و میدر صورت ،میشو می
ـ  ،ندارد ص امبریافراد با پ يشاوندیبه خو یباشد و ربط می  یهمانطور که حضرت عل

 :نهج البالغه فرموده 96در حکمت 
ن یسپس ا .»به آنچه که آورده اند ،ن آنان استیداناتر ،امبرانین مردم به پیکترینزد«

ۡوَ�  إِنَّ ﴿ :ه را تالوت فرمودیآ
َ
ِيَن  �َّاِس ٱأ ِينَ ٱوَ  �َِّ�ُّ ٱَوَ�َٰذا  �ََّبُعوهُ ٱ�ِإِبَۡ�ٰهِيَم لَ�َّ َّ�  ْ  ﴾َءاَمنُوا

اند که از او پیروى کردند و این  نزدیکترین مردم به ابراهیم همان کسانى« ].68آل عمران: [
است که خدا  یکس ص دوست محمد« :سپس فرمود .»اند پیامبر و کسانى که ایمان آورده

است  یکس ص و دشمن محمد ،او دور باشد يشاوندیوند خویرا اطاعت کند هر چند پ
پس طبق سخن حضرت  .»ک او باشدیشاوند نزدیهر چند خو ،کند یکه خدا را نافرمان

 ،شود می محسوب ص امبریاز دشمنان پ ،خداوند را بکند ینافرمان یچنانچه کس  یعل

ن إال أ« :فرموده ص امبریپ ،ندارد ید فرقیر سیا غید باشد یخواهد آن شخص س می حال

ار یهش«/ )4/363/5762/هی(الفق »تقاهمأ�رمهم عند اهللا وأانلاس من آدم وآدم من تراب 

د ید) و بدانی(پس مغرور نباش و آدم از خاكاند  د آمدهیاز آدم پدها  انسان د که همهیباش

كرم املرء « :نطور فرمودهیو هم .»هاست آن نیزکارترینزد خدا پره ها انسانترین  یگرام
 ياندازه بزرگوار«/ )1/123ن/یحیالصح ی(المستدرك عل »حسبه خلقهنه ومروته عقله ويد

در  .»ت او به اخالقش مربوط استیاو به عقل و شخص يو جوانمرد ينداریمرد به د
آمده که از ذریه حضرت اسحاق گروهی ستمکارند در سوره  113سوره صافات/

پسر  ،نیز آمده که از ذریه حضرت نوح و حضرت ابراهیم بسیاري فاسق هستند 26حدید/
سوره در  )45/46(هود حضرت نوح نیز همینگونه بوده و نوح نتوانسته او را نجات دهد

در  ،ده استیآل فرعون نام ،شوند می که غرقان فرعون را یخداوند لشکر ،1 50بقره/
که اند  روان او بودهیو در واقع از پاند  کان فرعون نبودهیان فقط از نزدیکه آن لشکریصورت

                                                 
نُتۡم تَنُظُروَن  ۡ�َۡحرَ ٱفََرۡ�َنا بُِ�ُم  ذۡ �﴿ 1

َ
ۡغَرۡ�َنآ َءاَل فِۡرَعۡوَن َوأ

َ
َ�ۡيَ�ُٰ�ۡم َوأ

َ
 ].٥٠ة: البقر[ ﴾٥٠فَأ
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آمده   در مورد حضرت نوح 76نطور در سوره صافات/یو هماند  کرده می ياریاو را 

ۡهلَهُ  ﴿که 
َ
تش از یو او را با اهل ب« ].76الصافات: [ ﴾٧٦ ۡلَعِظيمِ ٱ لَۡكۡرِب ٱِمَن  ۥَوَ�َّۡيَ�ُٰه َوأ

روانش یپ ،تشیبه جز اهل ب  که با حضرت نوحیدر صورت ،»میبزرگ نجات داد يبال
 به درگاه خداوند عرض  ز آمده که حضرت نوحین 45/46در سوره هود/ اند. ز بودهین

 که در پاسخ او خداوند ،ز نجات دهیت من است پس او را نیکند که فرزند من از اهل ب می
پس  ،سته استیار ناشایبس یچون او را عمل ،ت نداردید فرزند تو هرگز با تو اهلیفرما می

خیلی به آمرزش الهی مطمئن و امیدوارند و هر  خیال خود درکسانی که سید هستند و 
باید کمی به خود آیند و به این عقاید مسخره دل  ،دهند می گناهی را به راحتی انجام

خوش نکنند و البته مقصر اصلی در منحرف شدن ایشان مردم هستند که با تمجید و 
 کنند مردم دیگر به روي خود می و هر خطائی کهاند  را فاسق کردهها  آن تعریفهاي بی جا

م که آیا در زندانهاي شما پرسی می کنند که نباید سخنی بگویند و ما می آورند و فکر نمی
پس  1،؟و آیا سیدي که اعدام شده باشد وجود نداشته است ؟سید وجود نداشته و ندارد

است تمامی این عقاید توسط مروجین خرافات و دکانداران مذهبی میان مردم شایع شده 
 ح درستیگنبد و بارگاه و ضرآن را  يرو يکنند فور می دایپ يا و هر کجا قبر امامزاده

آن امامزاده  د اصالًیکه که شایدر صورت ،کنند می ها تومان خرج آن ونیلیکنند و م می
 يشود برا نمی یلین دلیکوکار هم بوده باشد ایفاسق بوده است و البته چنانچه ن یشخص

  .د ساختیز نبایامبران و امامان را نیقبور پ يساختن قبر او و رو
 د و در جنگ صفین بـه یـاران معاویـه   هستنجنگها نیز باعث فرقه فرقه شدن مسلمین 

گویند  می و علماي شیعه شیعه علیاند  گفته می شیعه معاویه و به لشکریان علیاند  گفته می
  .نیز تایید شده است ص نام شیعه از ابتداي اسالم بوده و توسط پیامبر

                                                 
 آمده که زن حضرت لـوط  81و هود/ 57و نمل/ 83و اعراف/ 32و عنکبوت/ 10در سوره هاي تحریم/ 1

     ولـی حضـرت لـوط     ،جزء عذاب شوندگان باقی ماند و با اینکه همسر پیـامبر خـدا بـوده اسـت
 )10که او نیز عذاب شده (تحریم/  نتوانسته برایش کاري بکند همینطور زن حضرن نوح
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 عهی(شـ  شیعه علی رستگار اسـت  :فرموده صو احادیثی موجود است که در آن پیامبر
 :آوریم می در جواب ایشان نکات زیر را )1( هم الفائزون) یعل

 پیرو واقعی یکس شیعه به معناي پیرو است و کسی هم منکر این نیست که اگر :اوالً

۞�نَّ ﴿ :آمده 83در سوره صافات/ کههمانطور ،شود می رستگار ،باشد علی حضرت
بَۡ�ٰهِيَم  ۦِمن ِشيَعتِهِ  از قول  نطوریو هم »م بودیروان (نوح) ابراهیو از پ« :یعنی .﴾٨٣َ�ِ

ۡضلَۡلَن َكثِٗ�� ّمَِن  رَّبِ ﴿ آمده: 36م/یدر سوره ابراه زین میحضرت ابراه
َ
 �َّاِس� ٱإِ�َُّهنَّ أ

� َوَمۡن َعَصاِ� فَإِنََّك َ�ُفورٞ رَِّحيٞم  ۥَ�َمن تَبَِعِ� فَإِنَّهُ  از  ياریبسها  آن ،پروردگارا« ﴾٣٦مِّ�ِ
و هر کس از  ،کند از من است يرویپس هر کس از من پ اند، کشانده یمردم را به گمراه

کردن از  يرویپس مجوز پ .»یکند (امر او با توست که) تو آمرزگار مهربان یچیمن سرپ
به نام جعفري یا  جدید به معناي مجوز براي ساختن مذهبی کوکاریصالح و ن یشخص

این مهم  و تمام مذاهب پس از اسالم باطل هستند و ،اثنی عشري یا همان شیعه نیست
و نیازي به تاویل آیات با  نمود می بیان صریحاً اگر بنا بود مذهبی باشد خداوند است و

اسالم با مذهب سازي و فرقه بازي  و اصالً اسالم است ،و دین نزد خداوند احادیث نبود
قه نیز آمده مثل سوره (البته شیعه در قرآن به معناي فرقه فرقه شدن و تفر .ف استمخال

 .)32روم آیه 
کند و منحصر به یـک   می شیعه که به معناي پیرو است در مورد صحابه نیز صدق :ثانیاً

 نیز گرید چون احادیثی نیز مبنی بر اطاعت و پیروي از ابوبکر و عمر یا صحابه ،نفر نیست
فرموده کـه ایـن    ص و پیامبر ،نیستها  آن و این دلیل بر ساختن مذهبی به نام 2باشند می

                                                 
قابل ذکر است که مولف محترم در صفحات قبلی همین کتاب گفته است کـه ایـن حـدیث باطـل و      -1

 ةگـردد سـاخته و پرداختـۀ غـال     و همانطور که  از البالي متن آن معلوم میساختگی و جعلی است. 
روافض است، و دیگر اینکه این حدیث در هیچ یک از مصادر معتبر حدیثی اهل سنت و تشیع وارد 

 نشده است. (مصحح) 
 .(ابوبکر و عمر) اقتدا کنید پس از من به این دو نفر :که فرموده ص مثل حدیث پیامبر 2
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 شوند و تنها کسانی که بر روش من و یارانم باقی بمانند رستگار هستند می امت فرقه فرقه
نه اینکـه کسـی    باشد می و اوست که اسوه حسنه ،است صو سنت تنها منحصر به پیامبر

و بقیه فقط باید تابع دین اسالم باشند نه اصل  ه اي باشددیگر جداگانه داراي سنت و فرق
 یا فرع دین و هر کس که بیشتر تابع اسالم باشد ما او را بیشتر قبول داریم و از او پیـروي 

 .کنیم می
از  و پیرو علی بودن چه ربطی به خالفت بالفصـل  ،اهل سنت نیز پیرو علی است :ثالثاً

و سـاختن گنبـد و بارگـاه و طلـب      یدوازده امـام  فرقه و اعتقاد به عصمت و جانب خدا
 و متاسفانه شما پیروي از اهل بیت را در این امـور  ،.. دارد.حاجت از ایشان و عزاداري و

 .اید نه اهل بیت دانید و در واقع پیرو و شیعه شیطان شده می
ت که در آن فقط به اسـالم و  موجود اس ياریات بسینطور آیو هم صدها حدیث :رابعاً

همـه   ولی شما ،اشاره شده است ص و پیروي از سنت پیامبر و مومن بودن بودن انمسلم
  .اید را گرفته بودن فقط همان احادیث شیعه اید و را رها کرده

ـ ی یعه علیپس ش ،ستینها  آن نیب یو تفاوت ،است یکین امام با ماموم ید :خامساً  یعن
ز یـ ن اسـت کـه او ن  یر از ایا غیآ ؟داشته است ینیچه د یعل :میپرس می حال ما ،یرو علیپ

ز یـ پس شـما ن  ،ز مخالف بوده استین يو با مذهب ساز ،مسلمان بوده استمومن و فقط 
 .دیمسلمان باش مومن و د فقطیت از او بایبه تبع

فرمایند افراد مالك تعیین حـق نیسـتند بلکـه حـق را مالکـی       می حضرت علی :سادساً
پس بسیار بعید است که منظور پیامبر اکرم از چنین  .شوند می سنجیدهاست که افراد با آن 

  ...سخنی با برداشت امروزي ما یکی باشد و
ـ اء را پس از مرگ نیان باعث شده که اولیعیان شیاء در میش اولیستا ز ماننـد زنـدگان   ی

 و )22(فـاطر/  سـتند یکه در قرآن آمده که زندگان با مردگان برابـر ن یدر صورت ،شنوا بدانند
   .میشوز قائل یمردگان ن يتوان صفات زندگان را برا نمی
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ن یام المومنن با یحسامام ن یکه ب يمجادله ا هنگام :سندینو می خود یخراف کتب در
بوده  ص امبریقبر پ (که بر سر آوردن جنازه امام حسن در کنار شه رخ داده استیعا

ۡصَ�ٰتَُ�ۡم فَۡوَق َصوِۡت ﴿ هیبا اشاره به آ است)
َ
ْ أ ن یبر ا ].2احلجرات: [ ﴾�َِّ�ِّ ٱَ� تَۡرَ�ُعٓوا

و در  1امبریدر کنار قبر پ ن خوردن کلنگیبه زم يصدا یالشهدا حتدیکه ساند  دهیعق
 .دندان می ین فرمان الهیمصداق هتک حرمت و پشت کردن به ا را شانیمسجد ا

ـ کنـد کـه بـا تعم    مـی  عه چقدر گناهیپس ش  قبـور ائمـه و   يرو ير و سـاختمان سـاز  ی
کـه کنـار امامـان خـاك      یجاد هتک حرمت کرده و امامانیجاد سر و صدا ایبا اها  امامزاده

قبر  ی! حتن خوردن کلنگین شده است با به زمیتوه یع) به امام قبلی(مثل ائمه بقاند  شده
 يبـرا  یآنجـا کلنگـ  مانـد و در   می یست به همان وضع باقیبا می یو مسجدالنب ص امبریپ

   .دیگرد می ن خرابیسر حاضر يشد تا مسجد به مرور زمان رو نمی زده يساختمان ساز
شود همچون توحید و عبادت  می ستایش اولیاء باعث ضربه زدن به اصول دین نیز

بینی که به  می ولی ،خداوند یکتا که در دعا نباید همراه خداوند کسی دیگر را بخوانید
دانند و هر  می همه اینکار را واجب نیزاند  جعلی که در مورد ائمه ساختهخاطر احادیثی 

چون اینکه ما اسماء  ،بخاطر وجود احادیثی جعلی از قول ائمه ،گیرند می کجا دعاي توسل

                                                 
انجام شده است و  ص منظور اینها خوردن کلنگ براي قبور ابوبکر و عمر است که در کنار قبر پیامبر 1

شده است!! در صورتیکه آیه مورد نظر براي  می صوتکم نمی بایست این عمل انجامأ طبق آیه الترفعوا
مشـاجره  صوتکم) و أ( بوده است و تازه صداي بلند و سر و صدا و صحبت صزمان حیات نبی اکرم

کلنگ  ص چه ربطی به کلنگ زدن دارد و آیا کسی در خندق در حضور پیامبر ص در حضور پیامبر
 انـد،  ایجاد نمی کرده ص نمی زده است یا در جنگها یا کارهاي دیگر هیچ سر و صدایی جلوي پیامبر

کارهـاي   شـود بـا تمـامی امـور و     می پس نمی توان صداي بلند را که در اثر مشاجره و درگیري ایجاد
باشد و طبق ایـن   می شیعه که منکر قیاس نیز ،دیگر نیز مرتبط کرد یا کارهاي دیگر را با آن قیاس نمود

 ص چرا پس خود امام حسین بـا ام المـومنین عایشـه در حضـور قبـر پیـامبر       ،روایات و عقاید شما
شیعه فوراً می گوید از (البته  یا می خواسته کلنگ بزند و امام حسن را خاك کند ؟!مشاجره کرده است
 .پیامبر اجازه داشته)
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 در صورتیکه شخص اسم ،بایست خدا را بخوانید می حسنی الهی هستیم و توسط ما
 ،شود نمی پس کسی ذات نیز ،ات خداوند استشود و معنی آن اسماء نیز همراه با ذ نمی

باعث در مورد معاد نیز ستایش اولیاء  ،گیرد نمی ولی متاسفانه کسی عقل خود را به کار
شفاعت  داند به خیال اینکه می خرافات شده است و هر فرقه اي تنها خود را بهشتی

 یهودیان 80/81/111در سوره بقره آیات  ،انجام خواهد شد ینید ایشان توسط اولیاء
هرگز اند  گفته می که خداوند هرگز ما را عذاب نکند جز چند روز اندکی و یااند  گفته می

بر این دعوي  :فرماید می که در جوابشان خداوند ،به بهشت نرود جز طائفه یهود و نصارا
عهد و پیمانی از خدا  کنید می بر آنچه دعوي و آیا ،گوئید می خود برهان آورید اگر راست

که اند  دانسته می ي خویش خود را دوست خداوندها دروغ بااي  عده و همیشه .گرفته اید
را هیچ رابطه دوستی با خدا نیست که دوستان خدا به جز ها  آن آمده 34سوره انفال/ در

گویند حضرت عیسی  می دانند و می مسیحیان خود را اهل بهشت .اهل تقوي نباشند
کند و او به خاطر گناهان ما به صلیب کشیده شد تا ما دیگر عذاب  می ما راشفاعت 

گویند  می دانند و می دانند شیعیان نیز خود را بهشتی می نشویم یهودیان نیز خود را بهشتی
کند همینطور امام حسین و امامان دیگر نیز شفیع ما  می حضرت فاطمه شفاعت ما را

نیست و  پس اگر اینطور باشد به احتمال قوي در آن جهان کسی داخل جهنم ،هستند
 البد فقط اهل سنت داخل جهنمو ( روند می جهنم خالی خواهد بود و همه به بهشت

آمده که زن نوح و زن لوط که تحت فرمان دو بنده صالح  10در سوره تحریم/ د)نرو می
نتوانستند ایشان را از قهر خدا برهانند و  آندو پیامبر ،بودند به خاطر خیانتی که کردند

حکم شد که آن دو زن را با دوزخیان به آتش در افکنید در مورد پسر حضرت نوح نیز 
 قبولحتی دعاي او همینگونه بوده است و حضرت نوح نتوانست او را نجات دهد و 

که بعضی از ذریه حضرت اسحاق  آمده 113سوره صافات/ در )45/46(هود شود نمی
آمده که از ذریه حضرت نوح و حضرت ابراهیم  26و در سوره حدید/اند  ستمکار بوده

س این عقاید مسخره اي که هر فرقه براي خود ساخته پ اند، بسیاري فاسق و بدکار بوده
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شان بهشتی هستند همگی باطل دانند و تنها خود می که تنها خود را اهل نجات و برحق
و آن جهان نیز فقط اعمالی که انجام داده اید مورد  ،است و میزان برتري فقط تقوي است

ش یات قرآن آمده که همه تنها در گرو اعمال خویاز آ ياریدر بس گیرند می سنجش قرار
و  16و اعمال به اندازه خردل هم که باشد حساب شود لقمان/ 21هستند مثل طور/

مجازات  يگرید يبه جا یو کس 15ه/یخودش کرده جاث يکرده برا يهرکس هرکار
 164انعام/ و 15رد اسراء/ یرا به دوش نگ يگریبار د یو کس 123نشود بقره/

کسی به شما  در آن جهان و 21و طور/ 54س/یو  38و مدثر/ 7و زمر/ 38/39ونجم/
ستایش اولیاء ن یبنابرا .نخواهد گفت که چون نام فالن فرقه را داري بیا و برو در بهشت

دینی حال به هر صورتی که باشد چون پرستش قبور ایشان یا غلو در موردشان یا ترویج 
 23در سوره نوح/ شود می .. همه باعث ایجاد شرك و خرافات.احادیث جعلی غالیان و

ْ ﴿ :آمده ا َوَ� ُسَواٗ� َوَ� �َ  َوقَالُوا � َ� تََذُرنَّ َءالَِهَتُ�ۡم َوَ� تََذُرنَّ َوّدٗ و « ﴾٢٣ُغوَث َوَ�ُعوَق َو�َۡ�ٗ
و یعوث و یعوق و  سواع و هرگز خدایان خود را رها نکنید و دست از پرستش ود :گفتند

قوم ایشان براي ها  آن که پس از مرگاند  اشخاصی بودهها  بت که این .»نسر بر ندارید
به تدریج ي بعد ها زمان کنند و در می مجسمه ایشان را درست ،یادبود و ستایش کردن

که شخصی بوده  ص گیرند همینطور بت الت در زمان پیامبر می مورد پرستش کامل قرار
سازند و  می زیسته است که پس از مرگ او نیز مجسمه اش را می نیکوکار و در گذشته

و کافران مکه شود براي دعا و پرستش چونکه مشرکین  می باالخره تبدیل به واسطه اي
(در این  نیکوکار این اشخاص هاي بت ولی معتقد بودند کهاند  داشته نیز خداوند را قبول

 پس مالحظه ،و خداوند استها  آن بین واسطه )اشخاص این زمان باید بگوئیم قبور
 ال :بینی که فالن مداح گفته است می کشاند و می کنید که ستایش اولیاء کار را به کجا می

خداي شما  :چنانچه پس از مرگ از شما پرسیدند :یا آن دیگري گفته !!ءزهرا إالله إ
وقتی جلوي خرافات را نگیرید باید  ،آري ،!!خداي من حسین است :بگوئید ؟کیست
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البته ایشان در مورد اولیاء راه افراط و تفریط را  .1تظر حوادث بدتر از این نیز باشیدمن
ولی  2برند می خدایی باال بینی از طرفی مقام امامان خود را تا می چونکهاند  اتخاذ کرده

کنند و یا  می اظهار بیزاري و تنفرها  آن برند بلکه مرتب از نمی مقام خلفاي دیگر را باال که
در مورد ائمه خود نیز معتقد  .دانند می کنند و صحابه را مرتد می اینکه ایشان را لعن

دین  :باید بگوئیم .رسانند می براي ما مانند نردبان هستند و ما را به خداها  این هستند که
یرو دستورات قرآن و بلکه همه باید پ نیازي به نردبان و واسطه نداردو خداوند  کامل شده

نیکوکار شدن مخالفتی ندارد ها  آن البته کسی با الگو قرار دادن ایشان و مثل ،اسالم باشند
توماس  ،ان بچسبیدرفت نه اینکه دائم بد ولی نکته اینجاست که از نردبان نیز باید باال

پله نردبان براي آن ساخته نشده که روي آن بایستند بلکه براي آن  :گوید می هاکسلی
 اي باالتر بگذارد. پله است که پاي کسی را مدتی نگه دارد تا وي بتواند پاي دیگر را به

از و فقط اند  بینی که علماي ایشان تنها ذهن مردم را به بزرگان دین معطوف کرده می ولی
بایست ذهن مردم را فقط متوجه  می کنند در صورتیکه می صحبتها  آن حوادث و کارهاي

دین و دستورات آن کنند و اسالم واقعی را به مردم نشان دهند چونکه هدف امامان نیز 
از بیان یک سري از مسائل دینی معرفی   و مثال امام جعفر صادق ،همین بوده است

همینطور  ،خواهد فرقه اي جدید درست کند به نام جعفريخودش نبوده است یا اینکه ب
ت نه معرفی خودش به عنوان مظلومی نیز فقط دین اسالم بوده اس هدف امام حسین

                                                 
 ،الالـه االاهللا  :بلکـه بگوئیـد   ،گویند: چنین سـخنانی نگوئیـد   می روحانیون ،در مقابل سخن این مداحان  1

تـازه متوجـه    ،شیعه پس از صدها سال تکامل و پیشرفت و تحقیق توسط علما و مفسرین خـود  ،آري
باید به ایـن همـه هـوش و اسـتعداد فـوق       ، و نگوید الاله االزهراالاله االاهللا :شده است که باید بگوید

 العاده آفرین گفت !!
و با ساختن اند  آمده اند، اینها وقتی خداي واقعی ذکر شده در قرآن را غیر قابل دسترسی پنداشته 2

 اند، در ده.. براي خود چیزي قابل دسترسی درست کر.واسطه اي چون ضریح قبور یا بتها یا غیره

ِم ﴿ :آمده 21سوره انبیاء/
َ
ْ ٱأ َُذٓوا �ِض ٱَءالَِهٗة ّمَِن  �َّ

َ
وَن  ۡ� بلکه این مردم مشرك نادان « ﴾٢١ُهۡم يُنِ�ُ

  .»را جان آفرین پندارندها  آن خدایانی از همین زمین برگرفته و
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براي خودشان بوده و اند  پس بزرگان دینی هر کاري کرده ؛ که باید تا ابد برایش گریه کرد
ی دین اسالم باشید نه و پیرو واقع و شما تنها باید مانند ایشان تابع 1ربطی به شما ندارد

در ذهن و علت اینکه تمامی این عقاید همچون قبرپرستی و غلو و غیره  ،چیزي دیگر
 :فرماید می 8سوره فاطر/کند این است که خداوند در  می همه زیبا و بدون عیب جلوه

َ�َمن﴿
َ
ۖ فَإِنَّ  ۦُسوُٓء َ�َملِهِ  ۥُزّ�َِن َ�ُ  أ َ ٱفََرَءاهُ َحَسٗنا ۖ فََ�  �َّ يُِضلُّ َمن �ََشآُء َو�َۡهِدي َمن �ََشآُء

َ ٱتَۡذَهۡب َ�ۡفُسَك َعلَۡيِهۡم َحَسَ�ٍٰت� إِنَّ  ۢ بَِما يَۡصنَُعوَن  �َّ آیا آنکس که کردار « ﴾٨َعلِيُم
که را خواهد  زشتش براي او جلوه گر شده پس او را خوب دیده است پس خدا هر

 ،به طور کلی در مورد فرقه فرقه شدن نیز .»هدایت فرماید گمراه سازد و هرکه را خواهد
د که خود را تنها پیرو ننباید منجر به ایجاد گروهی از مسلمین شو و بزرگان دینی اولیاء

و همگی  و نام آن شخص را نیز بر روي فرقه و مذهب خود بگذارند آن شخص بدانند
اب کنند و سنجش عقاید بقیه را براي پیروي انتخ ص باید تنها قرآن و سنت پیامبر

  .همین قرآن و سنت باشد دیبا اشخاص نیز

 ها و فرقه يمهد
 يمختلف وجود اشخاص و بزرگـان هـر فرقـه ا    يجاد فرقه هایگر از عوامل اید یکی

از ابتـدا)  ها  آن ا نبودنی( یبه هر علتها  آن د شدنیا ناپدیها  آن بوده است که پس از مرگ
شـان  یز برایـ چون قبول شکست ناند  ب بودن رهبر خود شدهیغا یطرفداران آن فرقه مدع
غات و یو مرتب با تبلاند  ام با رهبر خود را در دل داشتهید قیشه امیسخت بوده است و هم

شـتر مـورد   ین ادعـا را ب یث گوناگون ایاحاد یا حتیمختلف و  يجاد سخنان و داستانهایا
سـاده دل و   يو افراداند  دهز استفاده نمویدن ننه از غلو کرین زمیو در ااند  توجه قرار داده

                                                 
 ولـی شـیعیان   ،هیچ ربطی به روافض شیعه ندارد و اینها همه متعلق به اسالمند ،علی و حسین و کربال 1

در  ،خواهند دائم اهل بیت را فقط از آن خود بدانند و طوري وانمود کنند که ما پیرو ایشان هسـتیم  می
ده یـا  صورتیکه شما با عقاید مسخره خود بدترین دشمن ایشان هستید و ما به هیچ عنوان شما را نماین

 .دانیم مظهر پیروي از اهل بیت نمی
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 يل فرقه ایو تشکاند  شده می جمعها  این و اطرافاند  خورده می شان رایب ایز فریجاهل ن
ب یـ غا يبـه اسـم مهـد    يادیـ اشخاص ز .خ فراوان استیر آن در تاریکه نظاند  داده می را

فقط  یو در زمان فعلاند  نابود شدهها  آن که البته اکثراند  ل دادهیرا تشک يفرقه او اند  شده
و هـر قـدر    را در مورد امام دوازدهـم خـود دارد   یین ادعایه است که چنیعشر یفرقه اثن

 !!کند می مهدي فرقه هاي قبلی ظهور کردند این نیز ظهور
 يکـه حسـن عسـگر    است آمده ،بت بودهیمعاصر با همان زمان غکه  يخ طبریدر تار 

تولد امـام زمـان ذکـر     یرامون چگونگیعه پیز که در کتب شین یثیو احاد ،نداشته يفرزند
ث یمثل حد ،آشکار است در آن کامالً یافراد غال يار مسخره است و رد پایشده است بس

خوانـد   می ه رایمه خاتون که در آن آمده که امام قبل از تولد در شکم مادرش فالن آیحک
چ یهـ  ،....وت امامان شـهادت داد  یامبر و والینبوت پو به هنگام تولد به سجده رفت و به 

ـ   ید یبرخ يرد و ادعایرا بپذ ین سخنانیتواند چن نمی یعاقل نکـه  یبـر ا  یگـر از علمـا مبن
رامون دوازده امـام  یپ یو به حکم عقل و نص قبل ؛شود نمی ث ثابتیاز احاد يوجود مهد

 ،اساس اسـت  یز بیم نیدارده به امام زمان ین ما عقیدر زم یحجت اله یشگیو وجود هم
چون لـوح جـابر در مـورد دوازده     یثیاحاد اوالً ،بکند یین ادعاهایتواند چن می و هر کس

در سوره  ید باشد ولیبا یحجت ن حکم کرده که حتماًیعقل شما چن اًیثان ،است یامام جعل
 (بین مردم و خدا و یا بـر عکـس) حجتـی نیسـت و     بیان شده که پس از انبیاء165 /نساء

حجت خدا با پیغمبـر مـا   «نهج البالغه فرموده:  90در خطبه   همینطور حضرت علی
 یز حجتیامبران نیدر دوران فترت پ ثالثاً ،(تمت بنبینا محمد حجته) »تمام شد ص محمد

ها  آن باشد تا ها انسان سر يباال ید کسیکند تا ابد با می عه فکریش ،)19(مائده/ نبوده است
مشـخص از   یدانند که پدر و مادر هم تا زمـان  نمی و انحراف بازدارد ورا از رفتن به خطا 
 یستد و زندگیش بایپا يد روید خود او بایکنند و زمان آن که رس می کودك خود مراقبت

 يپا يد رویگر باید ص امبریت پیکمال و خاتمه ایز پس از آین یامت اسالم ،را ادامه دهد
 یامت منتظر کسینکه تا قیشان هستند نه ایکارها ستند و خودشان مسئول اعمال ویخود با



 87  بازگشت به صدر اسالم

که در دوران همانطور ،باشدها  آن م مراقبدائ را نجات دهد وها  آن د ویایگر شوند تا بید
تـازه در آن زمـان    ،ستین یز کسیهم اکنون ن ،نبود ی) کس19ه مائده/(سور امبرانیفترت پ

 اند. هف بودیتحر ز در حالتین یامده بود و کتب آسمانین ص قرآن و محمد
بت یپنهان و در پس پرده غ یدا باشد و امامید پید بدانند امام در اسالم باین بایمسلم

و همان بهتر که در پس پرده  میندار يکاراند  که در پس پرده یو ما با کسان 1معنا ندارد
از جانب خداوند به عنوان حجت  یشه شخصینکه همیبر ا یان مبنیعیده شین عقیا ،بمانند

ست و مثل ین یخال ین از حجت الهیچ وقت زمیسر مردم حضور دارد و ه يباال یاله
در  چونکه ما ،اساس است یباطل و ب کامالً ،کند می امت گوسفند را از خطر حفظ یشبان
(مثل جنگ احد که  دیا به شهادت رسیهم در گذشت  ص امبریپ اگرم که یخوان می قرآن

 ،د راه خود را ادامه دهند و به گذشته برنگردندیگر باین دیع شد) مومنین امر شایا

ٌد إِ�َّ رَُسوٞل قَۡد َخلَۡت ِمن َ�ۡبلِهِ  َوَما﴿ :دیفرما می خداوندهمانطور که  ۚ ٱُ�َمَّ اَت  لرُُّسُل فَإِيْن مَّ
َ
أ

ۡو قُتَِل 
َ
ۡعَ�ٰبُِ�مۡ  نَقلَۡبُتمۡ ٱأ

َ
ٰٓ أ از طرف  يغمبریست مگر پیمحمد ن« ].144آل عمران: [ ﴾َ�َ

آیا اگر او بمیرد و یا کشته شود، شما به  ،در گذشتند یغمبرانیز پیش از او نیخدا که پ
گردید؟ (و اسالم را رها کرده به دوران جاهلیت و کفر بازگشت خواهید  عقب برمى

 .»نمود؟)
ماند فه می صحابهکند و به  می ینف یحجت اله یبر حضور دائم یه را مبنین نظریا و

د و در ینکن ینیامبر عقب نشید و به خاطر مردن پیرا ادامه دهد راه اسالم یکه شما با
 ،دین نشویامبرتان غمگیفرمود از کشته شدن پ می ح بودیان صحیعیکه نظر شیصورت

                                                 
! تا پیام ایشان توسـط نایـب   اندازند درون چاه جمکران نامه میبینی که شیعیان براي امام زمان خود  می 1

در مذهبی که بین مردگان با زندگان تفاوتی قائل نیست وجـود چنـین    ،مرده براي امام زنده برود! آري
 خرافاتی چندان عجیب نیست!!
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تا  یبه عنوان حجت اله يز امامان بعدین او حضور دارد و پس از او نیچونکه جانش
  .1نازل نشده استاي  آیه نیکه چنیدر صورت ،مردم هستند سر يامت باالیق

چون با آن مهدي  ،تواند مورد تایید اهل سنت باشد نمی امام زمانی که در شیعه است
را از قبل از تولد  یخرافات افراد غال زیرا ،که در احادیث اهل سنت است متفاوت است

خواند و به هنگام تولد به  می ش به همراه دارد و در شکم مادرش فالن سوره رایخو
از بیش از هزار سال پیش زنده است و معلوم نیست تا چند میلیون  .. و.رود و می سجده

گویند هنوز به دنیا  می کند و مانند آن مهدي که نمی سال دیگر هم زنده است و ظهور
مثل  ،است شده زین يگرین غیبت او منجر به خرافات فراوان ددر ضم .نیست ،آمده

 عقیده به والیت تکوینی او و اینکه فقط او براي خالفت بر کل مسلمین بر حق است و تا
ولی امر  ،نایب او از فقها (که البته قرار است تا قیامت طول بکشد) ظهورش هنگام

 سقوط مسلمین جهان و والیت مطلقه است نه کسی دیگر و این حکومت نیز هیچ وقت
این کشور والیت تکوینی دارد در صورتیکه شاه سلطان  کند چونکه امام زمان بر نمی

حسین صفوي در اصفهان نیز همین عقاید را داشت و علماي گمراه صفوي در آن زمان 
در حال رسیدن بدینجا  ها چنین خرافاتی را به او گفته بودند و هرچه به او گفتند که افغان

کومتش مطمئن بود تا باالخره ح و به حفظ کاري نکردها  آن هستند او براي مقابله با
 .توسط مهاجمین سرنگون شد

حاضر دانستن و صدا کردن او در همه جـا مثـل    چون ،در مورد مهدي خرافاتی دیگر 
 بـه مسـجد سـاختگی جمکـران بـراي      خداوند و خواندن دعاي شرك آمیز ندبه و رفـتن 

براي امام زنده ببرد آن را  تا آن نایب مرده ،در چاه آن به نایب مرده و انداختن نامه نوشتن

                                                 
رسالت است و همچنین به کسانی که ایمـان آوردنـد   آمده که بر پیامبر فقط ابالغ  54/55در سوره نور/ 1

وعده فرموده که در زمین خالفت دهد و در آیه الذین ءامنوا منکم آمده و منکم یعنی از شما کسانیکه 
فقـط پسـرعموي او    :و نفرموده ص یعنی همان صحابه پیامبر ،دهیم می وعده خالفتاند  ایمان آورده

  .علی بن ابیطالب حق خالفت کردن دارد
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و یا شایعاتی که در هر قرن میان شیعیان وجود دارد مبنی بر اینکه فالن مرجع و عـالم یـا   
چون از جانب معصـوم   ،آخوند با امام زمان در ارتباط است و هر چه بگوید صحیح است

هـا  پس هر دستوري که مراجع تقلیـد و فق  ،باشد می ینطق عن الهوي و معصوم وما ،است
حتی اگر دستور تخریب مسجدي از اهل سنت را دادند مـا   ،بدهند باید فوري انجام شود

نمـاز نخوانیـد یـا حـج      و یا دستور دادند فعالً کنیم می هم آن مسجد را از بیخ و بن نابود
پس این مهدي مورد تاییـد عـاقالن نیسـت و بیشـتر بـه درد       ،دهیم می نروید ما نیز انجام

در  ،!او غایب همیشـه حاضـر اسـت    :گویند می جالب است که شیعیان و ،خورد می غالیان
 .1است او غایب همیشه غایب :صورتیکه بهتر است بگوئیم

همگی خرافی و جعلی است مثل احادیـث سـه جلـد     ،در مورد احادیث امام زمان نیز
بحاراالنوار مجلسی که پیرامون مهدي است یا احادیثی که در جلد یک اصول کافی آمـده  
 که عالمه برقعی در کتاب بت شکن یا عرض اخبار اصول بر قـرآن و عقـول و همینطـور   

 ،یـه اسـت  بررسی علمی در احادیث مهدي که طبق علم الرجال شیعه و مذهب امام کتاب
گویند منظور از  می بینی که شیعیان می و مثالً جعلی بودن این احادیث را ثابت کرده است

این است کـه شمشـیر    ،قیام امام زمان با شمشیر و اسب که در عصر جدید عاقالنه نیست
که در اینجا نیز دوباره  ،است ...وقلم است و اسب هم وسیله حرکتی مثل ماشین و موتور 

دانیم اگر باطن آیات و  روند و ما نمی می د به بطن مطالبشیعیان براي اثبات ادعاهاي خو
پـوچ   کردند و در واقع هیچ چیزي براي گفتن نداشتند و کامالً می احادیث نبود ایشان چه

علـی در  شود و نامی از  نمی از قرآن خالفت حضرت علی ثابتاي  آیه بودند چون با هیچ

                                                 
خود امام زمان هم زمان ظهورش را نمی دانـد و ظهـور او عالئمـی دارد و     :گویند می بعضی اشخاص 1

آید یعنی اینکه موقع قیام شـده   می شود مثل اینکه شمشیر او از غالفش بیرون می حتی بدون وحی هم
ي آن شمشیر چون زمان ظهور بسیار طوالنی شده است به احتمال قو :گوئیم می به این خرافیون ،است

براي همین باید همینطور منتظر بمانید تا علـف زیـر    ،زنگ زده است و از غالف خود بیرون نمی آید
 .پایتان سبز شود
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 ،کننـد  علی یا رجوع به بطن آیات ثابت میقرآن نیست و خالفت را نیز به زور احادیث ج
گویند منظـور امـام زمـان اسـت در      می اهللا که تمثل آیه بقی ،همینطور وجود امام زمان را

کند کـه کـم    می صورتیکه آیه مورد نظر در مورد حضرت شعیب است که در آن سفارش
و  اسـت  مانـد بهتـر   می بهره حاللی که از فروش اجناس برایتان نزد خدا فروشی نکنید و

اکنون کار شیعه از رجوع به بطن آیات قرآن به رجوع به بطن احادیث نیـز کشـیده شـده    
در  :ندیگو می ا امام زمان در قرآنی ینبودن نام حضرت عل شان در موردیا يو علما ،است

 نـده یکـه در آ  یاس با اشخاصین قابل قیدر گذشته چون ذوالقرن یقرآن آمدن نام اشخاص
 ینـه و دشـمن  یجـاد حسـد و ک  یندگان در قرآن باعـث ا یچونکه بردن نام آ ،ستیند نیآ می

و انـد   گـر مـرده  یسـت چونکـه د  یامر در مورد گذشتگان ن نیا یول ،شود می نسبت بدانها
 ،ندگان فقط اشاره شده استینام آ ندارد و در قرآن بهها  آن با يکار یوجود ندارند و کس
ـ نـد احاد ی(البتـه بهتـر اسـت بگو    ت و امامـان یـ ده از اهل بیث رسیکه ما خود با احاد ث ی

پس چطـور در   :میگوئ می شانیدر جواب ا ایم، ات شدهی) متوجه منظور آینیو کل یمجلس
پـس از   :دیـ گو می لیاسرائ یخطاب به بن  یسیحضرت ع 6ه یقرآن در سوره الصف آ

سال پس  600 حدود ص امبریم که پیدان می و .1د که اسم او احمد استیآ می يامبریمن پ
نه یو ک جاد خطریبه خاطر ا زینجا نید در ایپس با ،ظهور کرده است یسیاز حضرت ع

ـ یز طبق عقیو امام زمان ن ،برده شده یول ،شده است نمی برده ینام یو دشمن ش یده شما ب
ـ  می ص امبریسه قرن پس از پا یست سال یاز دو  ،سـت یاز او در قـرآن ن  ینـام  یآمده ول

بودن نام اهـل   :دیگوئ می در ضمن شما که ،گر امامانیا دی  ینطور نام حضرت علیهم
چـون بـا    ،خنده دار اسـت  یلیدل ،شده است ها می آن با یجاد دشمنیت در قرآن باعث ایب

ت یـ در نبودن نام اهـل ب  یپس چه حکمت ،جاد شده استیا یباز هم دشمنها  آن نبودن نام
ز بـه  یچون واقعه کربال که شما ن یحوادث ،استها  ین دشمنیز گواه ایخ نیتار ؟وجود دارد

سـت و پـنج سـال    یکه از نظر شـما ب   یا حضرت علید یقبول دارآن را  يدیطور شد

                                                 
 .در تورات و انجیل اشاره شده است ص نیز به بودن نام نبی اکرم 157در سوره اعراف آیه 1
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 آتـش د درب خانه را یکه معتقد (س)ا حضرت فاطمهین و مورد ظلم خلفا بوده یخانه نش
نطـور  یو همانـد   و باعث شهادت محسن شـده اند  او ضربت وارد کرده يو به پهلواند  زده

ها  آن یشان و شهادت همگیا یه همگیه امامان چون امام رضا که شما معتقد به ظلم علیبق
بـاالخره   پس ،و امام زمان نیز از ترس قتل و وجود حاکمان ظالم غایب شده است دیهست

 .معناست یپوچ و ب ،عهیل شیه دالیز مثل بقیل نین دلیا شده است و ایجادها  این دشمنی
بلکه فقط احادیثی مشـخص   ،پذیرد نمی شیعه براي اثبات عقاید خود نیز هر حدیثی را
کنند مثل حدیث غـدیر خـم کـه از     می را قبول دارد و تازه همان احادیث را گاهی تفسیر

 از جانـب خداونـد را دریافـت    کلمه مولی براي حضرت علی معنـاي خالفـت بالفصـل   
مـردم را نگـه داشـته     ص گویند در آن گرماي شدید پیامبر می بینی که دائم می کنند و می

 اما به تازگی ،بوده است حضرت علی همان خالفت کهاست تا امري مهم را بدانها بگوید 
در کتاب خود ثابـت نمـوده کـه در غـدیر      1نویسنده موحد کتاب آلفوس علیرضا حسینی

موقع  رماي شدید نبوده است و گرماي هوا در عربستان همیشه امري طبیعی است و چهگ
و مثل این است که بگوئید در آن سرماي شدید قطـب  ( در عربستان سرماي شدید است!

همه مردم در  یو وقت )خوب سرماي قطب امري طبیعی است !جنوب مردم ایستاده بودند
 ،سـت ین امري خارق العـاده  هم یلیستند خیهم با یمدتحاال اند  د به راه افتادهیشد يگرما

موقـع   صورت ارائه داده است که تاریخ روز غدیر خـم در آن  سپس تحقیق خود را بدین
بـه مـدت دو   نویسنده  حساب کرد وتوان  می نرم افزار مربوطه اسفند بوده است که با 29

کرده و دمـاي منطقـه   ) سایت هواشناسی عربستان را بررسی 1385و 1384هاي (سال سال
 10ماه تـا  داسـفن  25 رابغ را که محل غدیر خم در آن واقـع شـده اسـت در بـین تـاریخ     

درجـه   30اندازه گیري نموده که متوجه شده در گرمتـرین سـاعات روز دمـا از     فروردین
شده است و با توجه به اینکه طبق گفته دانشمندان به علت دالیل مختلفی چون  نمی بیشتر

پس دمـا در   ،درجه گرمتر شده است 2دماي کره زمین حدود  ...جو زمین و شکافته شدن

                                                 
 .کنیم می توصیهباشد و خواندن آن را  ار جالب میکتاب آلفوس بسی 1
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درجه بوده است که چنین دمایی بـه هـیچ عنـوان گرمـاي      28سال پیش در نهایت  1400
 پـس تبلیغـات   ،به خصوص براي مردم عربستان که به گرمـا عـادت دارنـد    شدید نیست

بیهـوده اسـت و    ،کننـد  مـی  علماي شیعه در مورد گرم بودن هوا در غدیر خم که یفراوان
 .1بلکه خودشان نیز تحقیق کنند ،قبول نکنند شنوند فوراً می مردم باید هر چیزي که

که در  يآن مهدشویم  می گردیم به همان مسئله مهدي و یاد آور این مطلب می حال بر
امبر خواهـد  یـ هاشـم و اوالد پ  یبن آمده که ازن یث اهل سنت بدان اشاره شده و چنیاحاد

نکـه از هـزاران سـال    ینده نه ایاست مربوط به آ يامده است مسئله ایا نیبود و هنوز به دن
 باشـد و البتـه   یجعلـ  يخرافـات و دعاهـا   ،خمس ،ب خاصینا يش بوده باشد و دارایپ

ـ ز بایـ ث آن نینظر داد البته احاد یتوان در مورد آن قطع نمی و چنانچـه   دنشـو  ید بررسـ ی
ـ اسـناد و مـتن ا   یو گذشته از بررس حدیثی جعلی باشد پذیرفته نشود د یـ ث بایـ ن احادی

ـ از همان دوره به پـا خ  یم که در هر زمان ممکن است شخصیبگوئ  امبریـ زد و از اوالد پی
ط و یرفت کـه بـا شـرا   یتـوان پـذ   مـی  و عاقالنـه را  یاسالم یامیالبته تنها ق ،ز باشدین ص
و اصحاب در جنگ احد شکست خوردند که  ص امبریباشد همانطور که پ ت همراهیواقع
کـه مملـو از خرافـات اسـت و      یامیان است نه آن قین جنگ نمایدر ا ییت واقع گراینها

ر ییـ خود را تغ یش تالش کنند و تا قومینجات خو يد برایز خودشان بایمردم هر زمان ن
ـ با کـه  ز معتقد اسـت یعه نیش خود ،دهد نمی رییرا تغها  آن ز سرنوشتیندهد خداوند ن د ی

ام کند پس به طور حتم چنانچه شخصی یجاد شود تا او قیا يم مهدایق ينه مساعد برایزم
 و بگویـد مـن   بیاید به عنوان مهدي ظهور کند یا همان مهدي که مد نظر اهل سنت است

                                                 
در رساندن آن مردد بود  ص وحی در مورد جانشینی علی چندین بار آمد ولی پیامبر :گوید می شیعه 1

 در جواب .تا اینکه وحی شد که اگر ابالغ نکنی مثل این است که رسالت خود را انجام نداده اي

نََّك َ�ۡن َءاَ�ِٰت  َوَ� ﴿ :آمده 87در سوره قصص/ :گوئیم می ِ ٱيَُصدُّ نزِلَۡت إَِ�َۡكۖ وَ  �َّ
ُ
إَِ�ٰ َرّ�َِكۖ  ۡدعُ ٱَ�ۡعَد إِۡذ أ

و زنهار تو را از تبلیغ آیات خدا پس از آنکه بر تو نازل شد منع « ﴾٨٧ لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱَوَ� تَُ�وَ�نَّ ِمَن 
 .»سوي خدایت دعوت کن و یک لحظه از مشرکان مباش )خلق را به(همیشه  ،نکنند
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سـن عسـکري   چندین سال است که به دنیا آمده ام نه اینکه از زمان امـام ح  هم مثل شما
را نیـز  هـا   آن بوده باشم و علم غیب نیز ندارم و خالفت ابـوبکر و عمـر را قبـول دارم و   

.. نیستم و نـایبی  .دادن خمس به فقها و دارم و طرفدار خرافات و قبر پرستی و می دوست
و شما نیز خودتان باید در قیام و مبارزه با ظلم مرا یاري دهید نه اینکه مـن   ام نیز نداشته

پس به طـور حـتم   ، 1 یا داراي معجزات عجیب و غریب باشم به تنهایی منجی کسی شوم
گیرد و اولین دشـمن او خـود    نمی مورد تایید شیعیان قرار به عنوان مهدي چنین شخصی

اعتقادات مخالف با قـرآن و سـنت را در   کلی ما به طور  و ،روافض هستند نه کسی دیگر
 ،ينکه مهدیم است مثل ایکه مخالف با عقل سل يدینطور عقایم همیریپذ نمی ينه مهدیزم
ماند! و پرونده اعمـال   می ز زندهیگر نیش از هزار سال است زنده است و هزاران سال دیب

! و به میزن می همه جا او را صداکتر است و یرود و از خود ما به ما نزد می ز به نزد اویما ن
ـ ام یکشد و بنـ  یرون میمردگان را از قبر ب ،هنگام ظهور  شـان یکارها يز بـه سـزا  یـ ه را نی

 البد قتل عـام را و ( !رسد می اندازد که تا رکاب اسبش می از خون راه ییایو در !رساند می
ل یـ و جبرئ رسـند  مـی  راالرض بـه او یارانش با طیکند) و  می از اهل سنت عربستان شروع

د یـ ن عقایتوان ا نمی که  ...و !دیآ می عت با او از آسمان فرودیب ياست که برا یکسن یاول
        .رفتیرا پذ

 ان دیگر در تشکیل فرقه هاینقش اد
را وارد دین اسـالم  ها  آن ادیان دیگر و اهل کتاب داراي عقایدي هستند که بسیاري از

 وقتیکه دشمنان اسالم از شکست دادن سپاه مسلمین مایوس شدند و دیدنـد کـه   اند. کرده
روبه رو شوند در این موقع بود کـه روش جنگیـدن   ها  آن توانند با قدرت و شجاعت نمی

هـا نیـز    آن بدین صورت که با تزریـق عقایـد منحـرف کـه خیلـی از      ،خود را تغییر دادند

                                                 
َ ٱإِنَّ ﴿ :آمده که 11در سوره رعد/ 1 نُفِسِهمۡ  �َّ

َ
ْ َما بِأ وا ُ ٰ ُ�َغّ�ِ ُ َما بَِقۡوٍ� َح�َّ خداوند حال هیچ « ﴾َ� ُ�َغّ�ِ

  .»قومی را دگرگون نخواهد کرد تا زمانیکه خود آن قوم حالشان را تغییر دهند
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عقاید مسـیحیت   ،دچار تفرقه و اختالف کردند برگرفته از عقاید خودشان بود مسلمین را
توان در بسیاري از فرقه هاي اسالمی مشاهده کرد و طرفداران هـر فرقـه    می و یهودیت را

 وارد فرقـه خـود  آن را  دیدنـد  مـی  و آرزوهاي خود را در هر کدام از ادیان کهها  خواسته
خص نباشد و مورد سـرزنش  پوشاندند تا زیاد مش می کردند و البته بدان لباسی اسالمی می

چـون   ،بتوانند سایر مردم را به سمت خـود بکشـانند   تر مهم دیگران قرار نگیرند و از همه
بـه طـور حـتم کسـی از     ایـم   ما این عقاید را از مسـیحیت آورده  :بگویند چنانچه صریحاً

بایسـت ریشـه    مـی  پس براي بازگشت به صدر اسـالم  ،کرد نمی توجهیها  آن همسلمین ب
پیدایش این عقاید را بررسی کرد و چنانچه این عقاید پس از ظهور اسالم وارد دین شده 

 .حرام استها  آن هباشند همگی بدعت و گمراهی هستند و عمل ب

 مسیحیت و شیعه
که همگی پس از ظهور اسالم باشند  می بسیاري از عقاید موجود در تشیع از مسیحیت

خیلی پس از ظهور اسالم و در دوره حکومت گمـراه   بسیاري نیز واند  وارد این فرقه شده
به عنوان مثال مراسم تعزیه و نمـایش صـحنه کـربال کـه در      اند، و ظالم صفوي وارد شده

شود بر گرفته شده از مسیحیت است و در دوران صفویه وارد تشیع  می کوچه و بازار بر پا
  چونکه مسیحیان نیز در آن زمان مراسم به صلیب کشیدن حضرت عیسی ،شده است

خبـري از   که دیگر در اروپا و مسیحیتحال جالب اینجاست  اند، گذاشته می را به نمایش
و بـه طـور کلـی سـبب ایجـاد       ،نیست ولی شیعیان هنوز دست بردار نیستند ها مراسم این

 ،ن حکومـت را بـر روي کـار آوردنـد    نیز روشن است و همان مسیحیان ای هدولت صفوی
رفت تا تمامی اروپـا را تصـرف    می چونکه در آن زمان امپراطوري عثمانی که سنی بودند

این بود که دولتـی   نقشه ایشاندر آنجا به فکر چاره اي افتادند و  تکند و بزرگان مسیحی
باید دولتی باشـد کـه    تشکیل دهند تا بدانها حمله کند و مسلماًها  را در پشت سر عثمانی

سی بهتر از شیعه ایجاد وحدت و اتحاد کند و چه کها  آن مثل جماعت مسلمین نباشد تا با
و با روي کـار آوردن   ،کینه و انحراف با بقیه مسلمین را در خود داشت ،که زمینه دشمنی
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تغییـر  صفویه در ایران به زور شمشیر اکثر مردم ایران را که از اهل سنت بودنـد وادار بـه   
کنند و پس از آن جنگهاي خـود را   اثنی عشري را به زور شیعهها  آن عقاید خود دادند تا

نیـز بـراي   هـا   حمله ور شـدند و عثمـانی   نی شروع کردند و از پشت سرعلیه دولت عثما
مقابله با ایشان از اروپا به سمت ایران برگشتند تا با دشمن جدید خود مقابله کنند و بدین 

 .1ت در اروپا نجات یافتترتیب مسیحی
را ها  آن که شاه عباس صفوي ارادت خاصی به مسیحیان داشته وم خوانی می در تاریخ 

داده که هنوز ها  آن ههان ببه نزدیک خود آورده و محله اي به نام جلفا را در نزدیکی اصف
ـ اوقـات ن  یکه بعضیز در صورتیان نیعیو ش نیز این محله با کلیساي خود موجود است از ی

از آن طرف بـه   شاه رافضی البته. کنند می ن محله مراجعهیه ادا کنند بیدن شراب پیبه نوش
 اهراتکـرده و بـا طـال و جـو     می کرده و مردم سنی آنجا را قتل عام می هرات لشکرکشی

هـم   ،کـرده اسـت   مـی  براي قبر امام رضا گنبد طال درسـت  به پیشنهاد علماي شیعهها  آن
کنند  می اکنون نیز فرزندان و جانشینان صفویه هنوز مساجد اهل سنت را در ایران تخریب

                                                 
 خواسـت از آنجـا   مـی  روزي در یکی از خیابانهاي هندوستان یک گاو ایستاده بود و شخصی انگلیسی 1

 ایـن چـه کـاري اسـت کـه      :ناگهان مردم بـه او گفتنـد   ،عبور کند و شروع کرد به عقب راندن آن گاو
! و مگر نمی دانـی کـه در اینجـا گاوهـا     ا خود گاو به میل خودش کنار برودکنی و باید صبر کنی ت می

ا پـس از مـاجر   ،آن انگلیسی هم دم آن گاو را باال گرفت و عقـب گـاو را بـوس کـرد     ،مقدس هستند
مـن مخالفـت کـه     :این چه کاري بود که انجام دادي؟ آن انگلیسـی در پاسـخ گفـت    :دوست او گفت

بـا   :گـوئیم  مـی  حال مـا  .نکردم بلکه تازه با اینکار خود این مردم نادان را صد سال به عقب برگرداندم
عقـب  مـردم ایـران را ده هـزار سـال بـه       ،آمدن صفویه و خرافات و عقایدش و تفرقه اي که انداخت

بینی که در میان مسلمین و حتی کشورهاي دیگـر   می و ،برگرداند چون هنوز آثار شوم آن پدیدار است
کامالً منزوي هستند و هنوز هم از آن عقاید مسخره اي که روحانیون و دولتمردان صفوي بـه ارمغـان   

 .دهند می را ادامهها  آن آوردند دست بر نمی دارند  و با جدیت تمام راه
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و در  ،1هسـتند تـا بـدانها در دوزخ ملحـق شـوند     هـا   آن و با کمال افتخار ادامه دهنده راه
ـ   مـی  شرابها  آن ه عباس باخوانید که شا می سفرنامه براداران شرلی نیز هـا   آن هنوشـد و ب

  !هم مثل شما عیسوي مذهب هستم من :گوید می
و  هـا او را بـه قـدرت نشـاندند     همـان  البته باید هم از مسیحیان خشنود باشد چونکه 

دسـتوراتی   ،توانی حکومـت خـود را حفـظ کنـی     می که چطور ادندد می همانها به او خط
 ريسرگرم باشند و به حکومت کا چون اینکه براي مردم تکیه بساز تا همانجا به عزاداري

شـود و از آن   مـی  و در ضمن جمعیت مساجد نیز با وجود تکیه کـم رنـگ   نداشته باشند
نیز طال کن و پاي امضـاي خـود   آن را  طرف نیز پیاده به زیارت قبر امام رضا برو و گنبد

و  ،تا کسی ذره اي در ارادت تـو بـه اهـل بیـت شـک نکنـد       !نیز بنویس کلب آستان علی
عباس شرابخوار در میان بسیاري از مردم ایران محبوب جالب اینجاست که هنوز نیز شاه 

خدمات  ،(آري داده خدمات زیادي برایمان انجام :گویند می است و او را دوست دارند و
و البته پایـه و ریشـه تشـیع نیـز از یهودیـت       اسالم انجام داده) زیادي در ریشه کن کردن

شخصی چون عبداهللا بن سبا که عقیده جانشینی بالفصل و همینطور غلو در مـورد   ،است
و جالب اینجاست کـه علمـاي شـیعه     ،علی و یا لعن خلفا را با خود آورده استحضرت 

کس ندیـده و در تـاریخ   شوند ولی امام زمان را که هیچ  می وجود چنین شخصی را منکر
 ،است به طور حتم موجود اسـت تصریح شده  براي امام حسن عسکري نیز به نبود فرزند

نائب بر حقش نیز باید تا قیامت ولـی امـر    او ذره اي شک کرد و ندر نبود ستیبا نمی و
  کل مسلمین جهان باشد!!

                                                 
جالب است که آخوندها علت حادثه عاشورا و حتی انحرافـاتی کـه هـم اکنـون میـان مسـلمین اسـت         1

اندازند ولی چنانچه هم اکنـون کسـی بگویـد لعنـت بـر       می همگی را بر گردن حضرت ابوبکر و عمر
ایـن   ،اي آقـا  :گوینـد  مـی  خرافیـون فـورا  اند  آخوندها که با انقالب خود باعث مشکالتی برایمان شده

ولی هنوز پس از گذشت سـی   ،دارد و اصالً خودشان را مقصر نمی دانندها  آن کالت چه ربطی بهمش
داننـد   می سازند و هنوز او را مسبب می گیرند و دائم سریال می و به شاه ایراداند  سال از انقالب نشسته

 .ولی خودشان را در هیچ جایی مقصر نمی دانند
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ها  آن هو دادن صفات خالق بها  آن هغلو در مورد ائمه و دادن عصمت ب عقایدي چون 
کنند و گاهی او را پسر  می چونکه مسیحیان نیز در مورد عیسی غلو ،هم از مسیحیت است

براي رفتن به پیش خدا یا پدر بایـد   :گویند می و یا کنند می خدا و گاهی خود خدا معرفی
 ،تا او واسـطه و شـفیع شـما نـزد خداونـد باشـد       !ابتدا به پیش پسر یا همان مسیح بروید

 را صـدا ها  آن دانند و در هنگام دعا به جاي خداوند می شیعیان نیز ائمه را واسطه و شفیع
شیعیان  ،گویند می بینی که مثل مسیحیان که یا عیسی مسیح و یا مریم مقدس می کنند و می

و مثـل مسـیحیان بـر     ،یا حسین و یا حضرت عباس ورد زبانشان است ،نیز مرتب یا علی
 و بـر روي آن سـاختمان  دهنـد   کنند یا قبـور را زینـت مـی    می روشنسر قبور خود شمع 

ین موضوع اشاره شـده کـه لعنـت بـر     ه انیز ب ص سازند که در حدیث معروف پیامبر می
  .یهود و نصارا که قبور پیامبران خود را مسجد کردند

د که به صلیب کشیده شدن حضـرت عیسـی بـه خـاطر بخشـیده      مسیحیان عقیده دارن
و همین عقیده نیز  ،یع ما شده استشدن گناهان مسیحیان بوده و عیسی با اینکار خود شف

ریخته شدن خون امام حسـین و شـهادت امـام     :گویند می شود و می در میان شیعیان دیده
حسین در کربال باعث بخشیده شدن گناهان ماسـت و هـر کـس بـه زیـارت قبـر او رود       

 !گناهان گذشته و آینده او پاك خواهد شد
همانند مسیحیان که پدر روحانی  ،است واژه روحانی نیز از همان مسیحیت وارد شده 

پیـامبر داراي چنـین عنـوانی    و مادر روحانی دارند و در صدر اسالم هیچ یک از صـحابه  
هم اکنون که روحانیت با این سـازمان و تشـکیالت موجـود اسـت کـه       مخصوصاً ،نبوده

و هـر   باشـند  مـی  سابقه اي در اسالم ندارد و مثل دوران سلطه و قدرت کلیساها در اروپا
 .کنند می گونه مخالفتی را با مذهب و فرقه خود نابود

ز روز یان نیعیش ،رندیگ می دیرا جشن و ع یسیالد حضرت عیان میحیهمانطور که مس 
م کـه هـر دو   ید دارین اسالم تنها دو عیکه در دیدر صورت ،رندیگ می الد امامان را جشنیم
د یـ ع یکـ ی ،به افراد نـدارد  یربط ست وین یشخص ياست و امر ینیز مربوط به امور دین
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ش افـراد  یقـرآن بـا سـتا    ن است که اسالم ویز این امر نیل ایدل ،د فطریع يگریقربان و د
ـ یکند نه بزرگان د می ن جلبید خود يشتر توجه مردم را به سویمخالف است و ب یـا   ؛ین

گویند جهان به خاطر حضرت عیسی آفریده شـده اسـت و عـین همـین      می مسیحیانی که
جهان به خـاطر پـنج نفـر آفریـده شـده       :گویند می باشد چونکه می عقیده میان شیعیان نیز

ن یهمـ  يبرا ،!اند نیز فقط به خاطر فاطمه زهرا آفریده شدهها  آن و البته در انتها همه !است
را  انیرانیشوند و ا می کمتر دچار مشکل یعیان شیرانیبا ا یحیمبلغان مس دینیب می است که

اند  دهیت گرویحیران هستند که به مسیان در ایعیاز ش یلیخ چون کنند می یحیمس یراحتب
ـ  باشد می يادیشابهات زن امر هم وجود تیا ياز علتها یکی ،1 ت یحیع و مسـ ین تشـ یکه ب

 .وجود دارد
پس به  ،نجات هستند ین کشتیت و معصومیاهل ب :ندیگو می دائم زیعه نیون شیروحان 

ت یان به نام اهل بیغال يکه شما با همکار ین کشتیمتاسفانه ا :د گفتیبا ،دییایداخل آن ب
توان به داخـل آن   نمی باشد و هر لحظه در حال غرق شدن است و می سوراخ ،دیساخته ا

کـه موافـق بـا قـرآن و سـنت       یتیالبته اهل ب ،ز قرآن و سنت استینجات ن یرفت و کشت
آخونـدها و   ،شـان اسـتفاده نمـود   یم اید از تعـال یـ سـت و با مورد قبول ما ز کامالًیباشند ن

که اهل سـنت هـیچ دلیـل و    اند  مروجین خرافات در ایران طوري در ذهن همگی انداخته
که هیچ حرفی براي گفتن نـدارد   دباش می در صورتیکه این شیعه ،حرفی براي گفتن ندارد

کـه  انـد   ولی اینقدر براي مذهب خود تبلیغـات نمـوده   ،و دالیل ایشان نیز بی اساس است

                                                 
بـه خـاطر موضـوع       از امیرالمـومنین عمـر   ،ایرانیان بی بند و بـار کنم علت تنفر عده اي از  می فکر 1

به دین زرتشـتی  ها  آن بلکه اینها بهانه است و علت اصلی تنفر ایشان این است که چرا ،خالفت نیست
 اند، مسلمان شده  تا به راحتی هر کاري خواستند بکنند و توسط حضرت عمر اند، یا مسیحی نمانده

و نمی توانند به راحتی  ،م قواعدي دارد که برایشان مشکل و دست و پا گیر استچون به هرحال اسال
به همین خـاطر اسـت کـه     ،بی حجاب باشند یا نماز نخوانند یا شراب بنوشند یا هرکاري دیگر بکنند

 ،مسیحی شـوند خیلـی بهتـر هـم هسـت      ،که البته به نظر ما روافض ،شوند می خیلی از ایشان مسیحی
 .شود شود و اسالم بدنام نمی م پاك میچون الاقل این لکه ننگ از اسال
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باشـند در صـورتیکه    مـی  راي حق کاملهمه مطمئن هستند که تنها ایشان میان مسلمین دا
 .دارند یفراوان باطلد یعقا

بایست ترك  می پس تمامی عقاید موجود در اسالم که برگرفته شده از اهل کتاب است
  .همین عقاید هستندها  شوند و دلیل جدایی و ایجاد فرقه

 فرق مختلف نقش احادیث در ایجاد
ن چونکـه قـرآ   ،یکی دیگر از دالیل فرقه فرقه شدن مسلمین احادیـث جعلـی هسـتند   

 آشـکار و قابـل فهـم    ،مبـین  ،محکـم  ،آیات آن نیز صریح متواتر و غیر قابل تغییر است و
البته همان قرآن را نیـز   ،از آن بهره برداري کنند اشخاص گمراه نتوانستند بنابراین ،هستند

 روند و به ظاهر آیـات خیلـی توجـه    می کنند یا اینکه به بطن آیات می به راي خود تاویل
کـه ریسـمان   و قـرآن  انـد   گوي سبقت را از همه ربودهها  که در این مورد باطنی کنند نمی
هـی  شـود تـازه باعـث گمرا   ها  آن بزنند تا باعث هدایت ن چنگه آباشد و باید ب می الهی

 :به قول مولوي و ایشان شده است
ـــد    ــره شدن ــی گم ــرآن بس ــه از ق  زآنک

 

 زان رســـن قـــومی درون چـــه شـــدند 
 

ــی   ــت جرم ــن را نیس ــر رس ــود م  اي عن
 

 چـون تـو را ســوداي ســر بـاال نبــود      
 

توانسته از طریـق   می کنند و هر کس می احادیث جعلی خود تفسیراینکه قرآن را با  یا 
خود برسد و عقایـدي را کـه در فرقـه خـود درسـت کـرده بـا        احادیث به خواسته هاي 

چونکه شما هـر حـدیثی کـه بخوانیـد مطمـئن باشـید        ،رسانده است می احادیث به اثبات
پـس بـا ایـن     .و آن حـدیث در کتـب مختلـف وجـود دارد    اند  حدیثی ضد آن نیز ساخته

یکـی از گامهـاي    بنـابراین  ،توانند امیال و راي خود را نمایش دهند می احادیث به راحتی
مهم در رسیدن به صدر اسالم شناسایی این احادیث است و پس از اینکه ثابت شـد ایـن   

را کنـار بگذاریـد و نبایـد در مـورد کتـب      هـا   آن هعمل و اعتقاد ب ،احادیث جعلی هستند
را نقـد  هـا   آن فرقه هاي مختلف هستند تعصـب بـه خـرج داد و    مذاهب و حدیثی که در

اموش نکنید که همـین  است و فر ن به هر حال نویسنده این کتب معصوم نبودهچو ،نکرد
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 ین نویسندگان نوعی تقلید و ستایش از آن افراد است که مورد قبـول مـا  ه امطمئن بودن ب
باشد و چنانچـه مـتن احادیـث     می ین مالك در تشخیص احادیث قرآنتر مهم باشد و نمی

پـذیریم حـال گوینـده آن     نمـی  نوان آن حدیث رامربوطه با قرآن در تضاد باشد به هیچ ع
کنیم که بعضـی از علمـا اینقـدر کـه در      می خواهد باشد و مشاهده می حدیث هر کس که

بینـی کـه    می مقابل احادیث نرمش و وسواس دارند در مقابل آیات قرآن اینگونه نیستند و
را جعـل کـرده   باالي منبرهاي خود یک حدیث جعلی را که معلوم نیست کدام ابلهـی آن  

 .کنند می آورند و آن حدیث را به صد آیه از قرآن تحمیل می مرتب بر زبان
 اسـت کـه گفتـه   ها  سال پس نباید در مورد احادیث سهل انگاري کرد و چون حدیثی 
 و شـود و بایـد بررسـی شـود     نمـی  دلیل بـر صـحت آن  اند  شود و همه هم قبول کرده می
و  ،گـر یز دیشتر مورد توجه قرار داد تا هر چیرا با ه آن ث متنیاحاد یست در بررسیبا می

ث یـ ث) مخالف بود آن احادیگر سنجش احادی(و موارد د چنانچه با قرآن و سنت و عقل
کـه مـتن    یح باشد چـون کسـ  یدرست و صح يسند يست که دارایباطل هستند و مهم ن

موافـق بـا    یثیز هست و چنانچه متن حدیکند قادر بر جعل سند آن ن می ث را جعلیاحاد
ث مـورد قبـول اسـت    یف هم باشد آن حـد یضع يسند يچنانچه دارا ،م اسالم باشدیتعال
چونکـه سـند    ،ث نسبت دادیگر حدینده دیا گوی ص امبریتوان صدور آن را به پ نمی یول

 یپس در بررسـ  .چونکه موافق با اسالم است ،میریپذ می متن آن را یول ،ف استیآن ضع
اعتبـار   يز داراین ص امبریده از پیث رسیدارد و احاد يشتریت بیث متن آن اهمیحد کی
دروغگـو و   یشـه اشخاصـ  یچون اطراف امامـان هم  ،ت و امامانیهستند تا اهل ب يشتریب

ز یـ کـان امامـان ن  یاز نزد بسـیاري و انـد   کرده می ان را لعنتیز غالیو امامان ناند  بوده یغال
اصحابش  ص امبریچگاه پیو هاند  نگونه نبودهیا ص امبریاصحاب پ یول اند، انتکار بودهیخ

 .کرده است یرا نهها  آن هشان و ناسزا گفتن بیرا لعن نکرد و تازه لعن ا
 یند و در صـورت جعلـ  شـو  ید بررسـ یز باین ص امبریده از پیث رسیالبته همان احاد
ث کتـب  یـ شتر هسـت تـا احاد  یب یث جعلیحد عهیث کتب شیان احادیبودن رد شوند و م
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ـ یان پس از قرآن یعین کتاب شیتر مهم در که مثالً ینیب می و سنتاهل  کتـاب اصـول    یعن
 يکـه از علمـا   یخـود مجلسـ   یباشد و حت می یفراوان یث جعلیاحاد ینینوشته کل یکاف

جو بوده است در کتـاب خـود   متعصب و تفرقه  ،یخراف يفرد یبوده و حت يصفو تشیع
 ،یث کتاب کـاف یحد 15176یا به قولی  16199 خبار آل الرسول ازأفی شرح  العقول ةآمر

ـ بخواهـد احاد  یچنانچـه کسـ   یول ،صحیح ندانسته استآن را  ثیحد 9000 ث کتـاب  ی
 را رد يکمتـر  یلـ یکند به طـور حـتم تعـداد و نسـبت خ     یرا نقد و بررس يح بخاریصح
 .کند می

بهتـر  ده اسـت  یرسـ  نیاز صحابه و تـابع  که ص امبریپ ثیاحاد یبه طور کل ،نیبنابرا 
 .ثیه احادیهستند تا بق

 ها و حکومت کشورها
نه اینکه فقط کسـانی کـه درون    ،از نظر اسالم تمامی مسلمین برادر و هم وطن هستند

چون در یک کشور بـه طـور حـتم مـذاهب مختلفـی       ،برند می یک مرز جغرافیایی به سر
ضـمن بسـیاري از   را قبول نداشته باشید و در ها  آن هستند و ممکن است شما بسیاري از

شما جدا هستند ممکن است زمانی جزء کشور شما بوده باشند و  از کشورهایی که اکنون
این مرزها دائما در حال تغییر است و همگی قراردادي هستند و مرتب هم در حال تغییـر  

پس تنها کسانی که هـم فکـر هسـتند و داراي     ،را مالك قرار دادها  آن توان نمی واند  بوده
هـا   آن حال ممکن است یکـی از  ،باشند می باشند با هم هموطن می و یک دین هدف یک

پس وقتی بتـوانیم   .در ایران و دیگري در آفریقا باشد مهم نیست و همگی هموطن هستند
فکر و عقیده اي اسالمی باشند بنابراین  ،اي هدفی مشخص کنیم که داراي دینهمه را دار

بایسـت تنهـا داراي یـک حکومـت باشـد نـه        مـی  باشـد  مـی  چنین امتی که امت اسالمی
چـون هـیچ چیـز بـه انـدازه وجـود        ،حکومتهاي مختلف و تمامی مرزها را نیـز بردارنـد  

بینـی کـه هـر روز بـه      می کشورهاي مختلف با مرزهاي گوناگون به نفع دشمنان نیست و
 .کنند می کنند و بقیه نیز فقط تماشا می یکی از این کشورها حمله
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و تنها تفرقـه موجـود میـان مسـلمین      هیچ ابر قدرتی در جهان وجود ندارداز نظر ما  
بهتـر و   یجهاد با استکبار جهـان  یو زمان است که باعث ابر قدرت شدن ایشان شده است

 .دیـ د و تفرقـه را کنـار بگذار  یواحـد شـو   یحکومت يدارا یابد که همگی می تحقق آسانتر
 هستند یا گرفتن فدك یا خالفت براي اهل بیتبه فکر باز پس اي  عده بینی هنوز می وقتی

گویند تمامی مسلمین باید به زیر والیت ما آیند تا موفق شوند و اگر هم نیایند باالخره  می
پس با وجود چنین عقایـد   ،کند می را وادار بدینکارها  آن روزي امام زمان ما با ظهور خود

 باشد و هر روز در آتش تفرقه بدمد اي باید هم استعمار جهانی خوشحال و خندان ابلهانه
و جالب این است که ایشان معتقد هستند دین از سیاست جدا نیست ولی به طور استثناء 

بـا   ع و موقوف است و نتیجـه آن محـارب  امر به معروف و نهی از منکر در سیاست ممنو
رفـی  البته مسـتکبران از ط  .1شود می کمونیست و ضد والیت فقیه ،مفسد فی االرض ،خدا

 طـور حـتم  انی درست شود و بنیز سخت در هراس هستند که مبادا باز یک امپراطور عثم
 .جلوي چنین امري را خواهند گرفت

 :گـوییم  مـی  .غیر عملی اسـت  ،این نظریه مبنی بر برداشتن مرزها :اگر کسانی بگویند 
پس چطور در اروپا که مسیحی هستند اینکار صورت گرفته ولی شما که مسلمان هسـتید  

انـد   در اروپا واحد پول یکی شده و طبق پیمـانی کـه بسـته    ،2؟قادر به انجام اینکار نیستید
 . هاست آن حمله به یک کشور از ایشان مساوي به حمله به تمامی

: مـردم  ن در جلسـه گفـت  یحاضـر کتور هوگو در مجلس فرانسه خطاب بـه  یو یزمان
دن یـ جنگ يد بجـا ییایب :گفت می شانیبد یدند و اگر کسیجنگ می فرانسه در گذشته با هم

                                                 
تـا کسـی   انـد   غاصبین خالفت همه جا خفقـان ایجـاد کـرده    ،پس از رحلت پیامبر :گوید می شیعه دائم 1

یا براي گـرفتن  اند  خوانده می این چه خفقانی بوده که زنها در مسجد خطبه :گوئیم می صحبتی نکند ما
   باشد. می فعالً این خفقان در حکومت خود شیعیان اند، رفته می ب منازل انصاربیعت به در

آنکس که آئین اسالم  :الوثقی چنین نوشته اند ةسید جمال الدین و شیخ محمد عبده نیز در مجله عرو  2
را پذیرفت چون عقیده اش در این باره استوار گردید (از محدود شدن به) نژاد و مردم سرزمین خـود  

 .کند می پوشد و پیوندهاي خصوصی به بستگیهاي عمومی که عالقه اعتقادي است توجه پیدا می شمچ
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دنـد و او  یخند می همه به او ،دیزیخود را در آن بر يد و هر کدام رایل دهیتشک یصندوق
م و با ینجا آن صندوق و مجلس را دارید که ما در اینیب می اکنون یول ،کردند می را مسخره

ـ   یم که شایرا بگو یخواهم به شما سخن می زیحاال من ن ایم، شده یکیهم  ه د هـم اکنـون ب
رسد کـه فرانسـه و انگلـیس و دیگـر      می ين است که روزید و آن این سخن من بخندیا

شوند و به نظر من اینکار را باید شروع کنیم و حتی  می کشورهاي اروپایی نیز با هم متحد
دو جنگ جهانی به راه افتاد که شاید همه در آن وقـت   ،ویکتور هوگوپس از این سخنان 

ـ یب مـی  اکنـون  یول اند، کرده می نگاهبه این گفته او با دیدي مسخره و خنده دار  م کـه آن  ین
و با هـم  اند  شده و مرزها را برداشته یکیوسته و در اروپا واحد پول یت پیسخنان به واقع

 .ندارند یمشکل
د و یـ د و مرزهـا را بردار ییایکه ب ،میگو می ن سخن رایهم ینمسلم ز به شمایپس من ن

 ياد جـد یـ زآن را  باشـد و  یعـ یر طبیـ غ ن سـخنان یااي  عده يبرا دیشا ،دیشو یکیهمه 
 .ان آن بودیفه ما بیبه هر حال وظ یول ،رندینگ

بلکـه   ،فراموش نکنید منظور ما در اینجا برداشتن فالن شاه یا رئـیس جمهـور نیسـت    
 ،توانند به عنوان اولی االمري که خواسته مردمشان هستند حکومت کننـد  می نیزها  آن همه

که البته در اجـراي تمـامی ایـن     ،.. را یکی کنند.ولی مرزها را بردارند و واحدهاي پول و
و باعث استحکام  اما در پایان نتیجه خوبی دارد ،کنند می امور با مشکالت فراوانی برخورد

از بزرگان حکـومتی دسـت نشـانده ابرقـدرتها     اي  عده و شکی نیست کهشود  می مسلمین
بدهید  اجازه چنین کاري راها  آن هس نباید بپ ،گیرند می هستند و جلوي تحقق این امر را

اجمـاع و  هـا داراي یـک مرکـز     در کشورها و تمـامی حکومـت   و چنانچه رهبران موجود
  .شوند بسیار بهتر خواهد بودخالفت و فرماندهی شوري براي رسیدگی به امور 
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چونکـه تمـامی    ،عربستان و مکه و مدینـه اسـت   امر ز نظر ما بهترین مکان براي اینا
چونکـه پایتخـت اسـالمی و دو شـهر      ،سـت اطبیعی  البته کنند و می نجا نگاهه آسلمین بم

 .و نزول وحی و ظهور اسالم نیز در همانجا بوده است 1مقدس در اسالم هستند
 ،هایی دیگر باشـد  که داراي مزیت چنانچه مسلمین مکانی دیگر را در نظر بگیرندالبته 

خـواهیم چنـین امـري را     نمـی  مـا  و موردي ندارد و این به اختیار اجماع خودشان اسـت 
 .انحصاري کنیم

پس چنانچه مرکز خالفت را نیز در جایی پایه ریزي کنند و قـوانینی نیـز وضـع شـود     
.. و در .ور مساوي حمله به تمامی کشورهاي اسالمی اسـت و مثل اینکه حمله به یک کش

و سعی کننـد   ،2هم آیند و مسائل تفرقه زا را کنار بگذارند زمینه دینی نیز تمامی علما گرد

                                                 
شـد احتمـال تـرویج خرافـات در آنجـا       می فکرش بکنید اگر مکه و مدینه به دست کسانی دیگر اداره 1

چون حتی در اهـل سـنت نیـز گروههـاي خرافـی هسـتند مثـل بعضـی از اهـل سـنت در            ،بسیار بود
.. و یا شیعیان که دیگر خودشان سـنبل خرافـات هسـتند و اول از همـه روي     .هندوستان یا در عراق و

آن را  زدند تا مردم بجاي رفتن به مسجدالنبی بـدانجا آینـد و اطـراف ضـریح     می بقیع یک گنبد بزرگ
 نویسند که دیگـر نـام اهللا ناپدیـد    می نند و آنقدر روي دیوارهاي مساجد اسامی ائمه راپارچه آویزان ک

 ...گرفت و می شود و صحن مساجد نیز براي مراسم زنجیرزنی و عزاداري مورد استفاده قرار می
 بینی که آخوندهاي شیعه باالي منبرهاي خود در مورد حدیث قرطاس و قلم و دوات صـحبت  می دائم 2

خواستم  می روزي ،باشد می د و مثل اینکه مشکل ایشان فقط همین موضوع کاغذ و قلم و دواتکنن می
ایـن   :براي یکی از ایشان که بسیار هم متعصب است یک عدد قلم و دوات کادو کنم و ببرم و بگـویم 

علمـا   برخـی  قلم و دوات!! خواننده گرامی نیز بداند کهینقدر باالي منبر مگو هم قلم و دوات بگیر و ا
حدیث قرطاس مورد قبول نمی باشـد و داراي اشـکاالت فراوانـی اسـت چـون اینکـه در        اند که گفته

بـه   امالء کـنم و  :گفت می (اکتب) و باید خواهم تا بنویسم می گوید قلم و دوات می حدیث پیامبر امی
دانید منظـور   می چیزي نگفته و شما از کجا فرض اینکه درست هم باشد چیزي را ثابت نمی کند زیرا

خالفت علی بوده شاید منظور خالفت ابوبکر بوده و چنانچه دستوري هم از سوي خداوند بوده بایـد  
که فرمانـدهی بسـیاري از جنگهـا را     ص کرده نه اینکه به خاطر صحبت کسی نگوید و پیامبر می بیان

 همه گذشـته پیـامبر   داشت و از ابوجهل و دیگر کفار نترسید از کسی دیگر هم نمی ترسیده است و از
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 دعـوت کننـد و همـه    و به دور از خرافات که همه مسلمین و مردم را به اسالمی خالص
و هـر کـدام از علمـا کـه      ،نامیده شوند نه چیزي دیگر )مسلمان( مومن و مسلمتنها  باید

 .سالم نموده استخدمت بزرگی به ااز نظر ما  سخنانی را بازگو کندچنین 
ین کارها نباشد و به ایجاد حکومتی واحد که داراي ه ادر این زمینه کشوري مایل ب اگر

تر و بـر حـق   کومت خودشان را بردینی واحد باشد رغبتی نشان ندهد و تنها مذهب و ح
 ،1ندیر حکومـت و مـذهب خرافـی خـویش بکشـا     ند بقیه را نیز به زبداند و دائم سعی ک

را رها کنند و خودشان به ایجاد  دراینجا بقیه مسلمین باید این کشور و اشخاص احمق آن
  علت اینکه در زمان امیرالمومنین عمـر  .وحدت بپردازند تا روز به روز ذلیل تر نشوند

مسلمین توانستند با آن تعداد اندك و نیروي کم بر بزرگترین امپراطوریهـاي زمـان خـود    
و کسـانی  اند  غلبه کنند تنها این بوده است که همگی داراي یک دین و مرکز خالفت بوده

بودند و مخلص بودند و  مسلم مومن و همگی فقط هنوز فرقه فرقه نشده بودند وها  آن از
و  دین خود را با انواع خرافات و بدعت مخلوط نکرده بودند و اسالم خالص را از قـرآن 

 اند. کرده می ن عمل نیزه آو البته باند  سنت گرفته بوده
پس تنها راه عزت شما نیز در زمان فعلی همان دستورالعمل قبلی است کـه در صـدر    

 .شده است می اسالم اجرا

                                                                                                                              
امري بدین مهمی را تا آن لحظه به تاخیر نمی انداخته است و بعد هم نگوید و شـما کـه معتقـد     ص

پس آیا دیگر اند  صد هزار نفر در غدیر خم با علی بیعت کرده ،هستید حدود چند ماه قبل از این قضیه
 پیامبر را نیز  خیلی آسانتر زیـر پـا   گفتن آن الزم بوده و اگر کسی آن بیعت را نادیده گرفته پس نوشته

 .نیستها  آن گذاشته و اشکاالت دیگر که در این مختصر جاي گفتن تمامی می
روحانی شیعه کـه در   ،داد می در تاریخ گذشته شیعه وقتی شاه یا حاکمی ستمگر عملی ضد دینی انجام 1

 ،کرد تـا او عملـش را اصـالح کنـد     می میان مردم بود و مردم نیز با او بودند فوري به آن شاه اعتراض
توانـد بـه او    مـی  ولی هم اکنون که خود روحانی و در واقع خود دین رهبر و شاه شده است چه کسی

 .شود می ایراد بگیرد و هر کس چنین کاري کند ضد دین و مرتد و کافر
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ـ کـه مـا در ا   یبا خواندن مطالب ین ممکن است ذهن خواننده گرامدر ضم  ن کتـاب  ی
 يبـودن بـه معنـا    یاز نظر ما اگر سلف ،دارند یشوند که روش سلف یم متوجه کسانیآورد

ـ ینـدار  یبـودن مشـکل   ین ما با سلفیاز راه و روش سلف صالح باشد بنابرا يرویپ  یم ول
 .میرا بر خود بگذار مسلممومن و  قط نامبلکه ف ،مید بگوئیز نبایرا ن ین نام سلفیهم

ـ  نمی خواهد و می زمانرسیدن به اهداف بیان شده در این کتاب   هـا   آن هتوان فوري ب
باید به صورت ریشه اي عمل کرد و براي تمامی مردم مطالب اسالم را بیان نمـود   ،رسید

آنگاه است که رسیدن به اهـداف دیگـر بـه راحتـی      ،تا همه داراي فرهنگی اسالمی شوند
ولـی   ،گیرد چون از پایه و از ابتداي کار مردمی ایـده آل را پـرورش داده ایـد    می صورت

بـه طـور    ،چنانچه بر عکس عمل کنید و فقط با همان عقاید خرافی و غلط انقالب کنیـد 
در پایان به برخی  ،ایدچون از درون پوسیده و پوچ بوده  ،نخواهید رسیداي  نتیجه حتم به

کنیم تا کسانی که دائم در مورد جـدا   می اشارهها  از تفاوتهاي دین اسالم با مذاهب و فرقه
ا دینی دارند که بخواهد از سیاست جد کنند ببینند اصالً می نبودن دین از سیاست صحبت

 :فرقه و مذهب هستند ،یا داراي خرافه ؟!باشد یا نباشد
 

 فرقه ،مذهب :حزب        اسالم :نید
 غیر قرآن :مذهب    قرآن :نید

 بدعت :مذهب    سنت :نید
 جهل :مذهب    عقل :نید
 نهیک :مذهب    محبت :نید
 تفرقه :مذهب    وحدت :نید

 1فصل کردن  :مذهب   وصل کردن :نید

                                                 
 :باشد چون این شعر می در کتاب آلفوس اشعار بسیار جالبی 1

ــدیم    ــردن آمـ ـــل کـ ــراي فصـ ــا بـ  مـ
 

 نـــی بـــراي وصـــل کـــردن آمـــدیم  
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 دوازده هزار امامزاده :مذهب    کعبه :نید
 ریتکف :مذهب    نیتام :نید

 امام اصل دین :مذهب   امام تابع دین :نید
 ج خرافهیترو :مذهب   قتیج حقیترو :نید
 (بشنو) اسمع :مذهب   (بخوان)أ اقر :نید
 شهادت ثالثه :مذهب  رسول اهللا ن محمداأشهدأ :نید

 ینیجاهالن دکاندار د :مذهب   ینیعالمان دلسوز د :نید
 تبلیغات :مذهب    حقیقت :دین

 هزار اسراف بنام خدا :مذهب  طانیافکار برادر ش اسر :نید
 نماز در هر وقت :مذهب   وقت پنجنماز در  :نید

 در محرم و رمضان يتقو :مذهب  در تمام لحظات عمر يتقو :نید
 تقلید و تهدید :مذهب   تعلیم و تحقیق :نید
 در انتظار منجی :مذهب   ها انسان منجی :نید
 بعضی برابرترند :مذهب   همه برابرند :نید

 جا امام ناظر در همه :مذهب   جا خدا ناظر در همه :نید
 گریه :مذهب    خنده :نید

 دیکتاتوري :مذهب    آزادي :نید
 ریل و تفسیقرآن تاو :مذهب   نیقرآن نور مب :نید

 دعا با واسطه :مذهب   دعا بی واسطه :نید
 ال زهراإله إ ال :مذهب   ال اهللاإله إ ال :نید

 سواد اعظم ملتزم شوند به ما :مذهب }یعل{اعظمد به سواد یملتزم شو :نید

 ارت عاشورایز :مذهب   ارت خانه خدایز :نید

                                                                                                                              
 مــــا درون را ننگــــریم و حــــال را   

 

ــال را   ـــگریم و قـ ـــرون را بنـ ــا بـ  مـ
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 کربال :مذهب    مکه :نید
 خمس براي مفت خوران :مذهب   زکات براي فقیران :نید

 نماز در سه وقت یا هیچ وقت :مذهب   نماز در پنج وقت :نید

 تعبد :مذهب    تعقل :نید
 چاه جمکران!! :مذهب   صفا و مروه :نید

 اهیرنگ س :مذهب   دیرنگ سپ :نید
 صدا کردن غیر خدا :مذهب   صدا کردن خدا :نید
 معرفی بزرگان دین :مذهب   معرفی دین :نید
 جاهل کردن مردم :مذهب   آگاه کردن مردم :نید
 کربال از واجبات :مذهب   حج از واجبات :نید
 تیقبرستان پر جمع :مذهب   تیمساجد پر جمع :نید

 !امام زمان! يبسوها  بازگشت اعمال دوشنبه :مذهب           خدا يبازگشت اعمال بسو :نید

 بزرگداشت افراد دین :مذهب  بزرگداشت شعائر دین :نید
 هر گروه به اسم امام خویش :مذهب  مسلم ه مومن واسم هم :دین

 ر خدایغ يمساجد برا :مذهب   خدا يمساجد برا :نید
 وحدت سیاسی و ظاهري :مذهب  وحدت دینی و قلبی :نید

 حب بدون عمل :مذهب   حب با عمل :نید
 تاویل در برابر آیات :مذهب   تسلیم در برابر آیات  :نید

 !!خلقت جهان براي پنج نفر :مذهب  خلقت جهان براي همه :نید

 ترس از امام :مذهب   ترس از خدا :نید
 تفرقه يبرا یحج عامل :مذهب  وحدت يبرا یحج عامل :نید

 قسم به امام :مذهب   قسم به خدا :نید
 ر خدایغ يبرا ینذر و قربان :مذهب  خدا يبرا ینذر و قربان :نید

 تقیه و دورویی :مذهب   صراحت و راستی :نید
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 !!کانی براي آباد کردن و فخر فروشیقبرستان م :مذهب   قبرستان مکانی براي عبرت :نید

 خرافات و دروغ :مذهب   واقعیت و حقیقت :نید
 !!تقلید از عالم واجب :مذهب   کسب علم واجب :نید

 جنگ و دشمنی :مذهب   صلح و دوستی  :نید
 ه نسب وب ها انسان ارزش :مذهب        به تقوي ها انسان ارزش :نید

 !!ذریه
 !!خلقت بعضی از نور :مذهب  از خاك ها انسان خلقت :نید

 تعصب :مذهب    تعقل :نید
 حکومتی فرقه گرا :مذهب  حکومتی اسالم گرا :نید
 خلیج تا ابد فارس :مذهب   عرب و عجم برابر :نید
 !!امام غایب همیشه غایب :مذهب  امام حاضر همیشه حاضر :نید

 !!امام بازگشت اعمال به سوي :مذهب  بازگشت اعمال بسوي خدا نید
 !!واجب اطاعت حاکم در معصیت هم :مذهب  اطاعت حاکم در معصیت حرام :نید

 امام در پس پرده :مذهب   امام بیرون از پرده :نید
 اصول دین مبهم و گنگ :مذهب  اصول دین صریح و روشن :نید
 طرفداران خرافات هم وطن :مذهب   هم وطن نیمسلم همه :نید

 تسلیم در برابر ظالم :مذهب                   مبارزه با ظالم :دین
 يمردم دار :مذهب    يندارید :نید

 هرجا داراي حکومتی جدا :مذهب   حکومتی واحد :نید
 ارزش احادیث به نام کتب :مذهب  ارزش احادیث به قرآن :نید

 نژاد پرستی :مذهب  مبارزه با نژاد پرستی :نید
 !!گناه به امید شفاعت :مذهب   دوري از گناه :نید
 خادم الخرافات ،علما :مذهب       عهیخادم الشر ،علما :نید
 !!به تعداد دلخواه صیغه :مذهب زن ممنوع چهارشتر از یبنکاح با  :نید

 معرفی بزرگان دین :مذهب   معرفی دین :نید
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 نیجاهالن دکاندار د :مذهب   نیعالمان دلسوز د :نید
 خواندن کتب همان مذهب :مذهب   خواندن تمام کتب :نید

 تکیه :مذهب    مسجد :نید
 مفاتیح :مذهب    قرآن :نید
 انقطاع :مذهب    اجتماع :نید

 لعن صحابه :مذهب   1دوستی صحابه :نید
 زیارات قبور :مذهب   زیارت کعبه :نید

 در انتظار کامل شدن :مذهب   شده دین کامل :نید
 پرستش اولیاء خدا :مذهب   پرستش خدا :نید
 !!دعاي ندبه واجب :مذهب   نماز جمعه واجب :نید

 ستایش اهل بیت :مذهب   شناخت اهل بیت :نید
 !!ر و قمه زدن حاللیزنج :مذهب  صدمه زدن به بدن حرام :نید
 غلو و بزرگ نمایی اشخاص :مذهب   حقیقت اشخاص :نید

 حسین براي گریه :مذهب   حسین براي الگو  :نید
 تظاهرات براي ستمدیدگان :مذهب        کمک به ستمدیدگان  :دین

 در پناه معصومین :مذهب   در پناه خدا :نید
 بدعت غالیان :مذهب    ص سنت پیامبر :نید
 ها نو کردن کینه :مذهب   ها فراموشی کینه :نید

 !!روز شهادت ائمه حرام :مذهب   همیشه حرام گناه :نید
 !!امروز یگان مسئول بدبختگذشت :مذهب        مسئول اعمال خودهر جامعه  :نید
 )د ربایبخوانن شده (یسود تضم :مذهب   قرض الحسنه :نید

 !!شمشیر بر فرق خویش :مذهب  شمشیر علیه دشمن :نید
                                                 

را تا کنـون  ها  آن و یکصد آیه دیگر از قرآن کریم که متاسفانه چشمان شیعه 10تا  8سوره حشر آیات  1
 ندیده است!!!
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 فغان و گریه و بی تابی :مذهب   صبر و شکیبایی  :نید
 یتاب یجزع و فزع و ب :مذهب  عونه راجیلإنا إنا هللا وإ :نید
 غایبمر من عنداهللا و ولی األأ :مذهب   مر منکم است ولی األأ :نید

 امامت در انحصار تعدادي :مذهب   امام از متقین :نید
 جهنم :مذهب    بهشت :نید
 غیر خدا :مذهب    خدا :نید

 شیطان :ذهبم    اهللا :نید
 

 .»آن هم فقط اسالم ،دین داشته باشیپس فقط د«
 پایان

 هجري شمسی 1386پاییز 
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