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 متقدی

 نم: ک این نامه را تقدیم می
 . ...ام به دوست عزیز و ارجمند و صمیمی

 . ...ای از ھدایت و تقواست به کسی که در نگاه من شعله
 . ...گویی است به کسی که ندای حق و منبر حق

گریه و زاری  به کسی که خاضعانه تسلیم پروردگارش شده است و با
دست دعا به سوی خدا دراز کرده که پروردگارا! شیرینی ایمان و لذت 

 ھدایت را به پدر و مادرم نیز بچشان.
 ام: س. ن. به خواھر فاضل و ھدایت یافته

 ر خواه شمایخواھر دوستدار و خ
 .أم عمار آل عبدالحمید





 
 مقدمه

والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني، نبينا  ةهللا رب العاملني والصال احلمد

 : وبعد ...حممد وعىل آله الطيبني الطاهرين وأصحابه الغرِّ امليامني
آنکه خدا را پروردگار خود،  شمندم! جوان رشید! اییخواھر اند

را پیغمبر و رسول خود، و شریعت اسالم را منھج و روش استوار  صمحمد
 ای... . خودت گردانیده

ام و از صمیم  زم! این کلمات را که با غم و اندوه خود سرشتهیخواھر عز
نویسم. کلماتی که مدادش محبت و وفای  ام، برای تو می قلبم استخراج کرده

و خالص توست. به این  ھای قلب صاف اش صفحه من نسبت به توست و ورقه
امید که بتوانم سخنم را بر قلبت حک نمایم و آنھا را به تصویر بکشم، چون 

بودن قلبت در قبال خودم را   تو را در دوستی با خودم صادق یافتم و پاک
 لمس نمودم.
جویای حقیقت ھستی. به که تو واقعًا  بردمدر اثنای درس پی خواھرم!

و سنت صحیح  دانم که کتاب خدا کنم و می میفطانت و عقالنیت تو اقرار 
 کنی و از آن دو رویگردان نیستی. را با چیزی عوض نمی صرسول الله 

نگارم که سراسر وجودم پر از  این کلمات را در حالی می خواھر ارجمندم!
ای از قلب بزرگ تو، در  امیدواری است: امید به اینکه این کلمات در گوشه

جای مناسب خودشان قرار بگیرند تا با صراحت حرفھایمان را به ھم بزنیم. 
چون دو دوست با ھم حرف بزنیم. چه زیباست اگر خطائی از من ببینی و 

آن بازداری و یا من از تو لغزشی مشاھده نمایم و آن را برای تو تبیین  مرا از
 لُۡمۡؤِمُنونَ ٱوَ ﴿باشد:  نمایم! چرا که زن مؤمن آیینه خواھر مؤمن خود می

ِ  لُۡمۡؤِمَ�ُٰت ٱوَ  ُمُروَن ب
ۡ
ۡوِ�َآُء َ�ۡعٖض� يَأ

َ
 لُۡمنَكرِ ٱَو�َۡنَهۡوَن َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱَ�ۡعُضُهۡم أ
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لَٰوةَ ٱَوُ�قِيُموَن  َكٰوةَ ٱَوُ�ۡؤتُوَن  لصَّ َ ٱَوُ�ِطيُعوَن  لزَّ ْوَ�ٰٓ�َِك َسَ�َۡ�ُُهُم  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ
ُ
أ

ۗ ٱ ُ َ ٱإِنَّ  �َّ  .]٧١[التوبة:  ﴾٧١َعزِ�ٌز َحِكيمٞ  �َّ
گرند; امر به معروف، و یدکیاور) یار و یمان، ولی (و یمردان و زنان باا«

پردازند; و خدا و  ات را میکدارند; و ز می نند; نماز را برپاک ر میکنھی از من
ش ینند; بزودی خدا آنان را مورد رحمت خوک رسولش را اطاعت می

 ».م استیکدھد; خداوند توانا و ح قرارمی
بودن چه زیباست! و چه زیباست که احساساتم را برای تو  روراست

دین نگارش نمایم! این در عرصه صفا و صمیمت است، پس در مورد عقیده و 
 چطور؟!

شک مسأله روشن و بدیھی است و به خدا سوگند! این نامه را به  بی
نم تو در مباحث عمومی به صراحت یب نویسم، زیرا که می ھمین منظور می

نموده و به آھستگی  گویی، ولی در مورد دین و عقیده سکوت می سخن می
ی ھمان ا نمایی!! چرا ای خواھر عزیز؟! آیا مگر آنچه پذیرفته صحبت می

دین حقی نیست که باید آن را اظھار کنیم و به انتساب به آن افتخار 
 نماییم؟!

ن و اآلن از تو کوضعیت چنین شده... تصورش را بآری خواھرم! 
ام را بخوانی، شاید برای تو چراغی نورانی گردد، و آن  خواھم که نامه می

پیرامون دانشکده و در ھای دانشکده، داخل و  جلساتمان را در کنار دروازه
ی را از من مخفی یھا و راھروھایش به تو یادآوری نماید. که چیزھا پله راه
رسانم و از  کردی... و من اآلن با صراحت سخنانم را به عرض تو می می

خواھم که دروازه حقیقت را بر روی من و تو  خداوند بلندمرتبه و توانا می
فرماید:  ندگان است و خودش میبگشاید که ھمانا خداوند بھترین گشای

ارٞ لَِّمن تَاَب َوَءاَمَن وََعِمَل َ�ٰلِٗحا ُ�مَّ ﴿  .]٨٢[طه:  ﴾٨٢ۡهَتَدىٰ ٱ�ّ�ِ لََغفَّ
مان آورد، و عمل صالح انجام دھد، سپس یند، و اکه را توبه کو من ھر «
 .»آمرزم ت شود، مییھدا



 ٥   مقدمه

 خواھر خیرخواه و دوستدار شما.
 أم عمار آل عبدالحمید

Um-ammar@gawab.com 
  ھ۲۱/۷/۱۴۲۳





 
 بخش اول:

 جایگاه و اهمیت عقل و تعقل

  خواھر فاضلم!
شکی نیست که عقل از جایگاه واالیی برخوردار است و جای شگفت 

است، و نیست که این ماده با مشتقاتش پنجاه و نه بار در قرآن تکرار شده 
خواھی آن مورد  از تعقل مذموم و کمال و کمال یدر ھمه موارد خوددار

ھای مترادف با آن از قبیل:  تحسین قرار گرفته است. این تعداد سوای واژه
ھایی است که بیانگر  و نیز سوای واژه» احلجر«و » األحالم«، »األلباب«

اعتبار = «، »ظرن«، »تدبر«، »تذکر«، »تفکر«اعمال عقل ھستند، از جمله: 
ای از قرآن از این اعمال  و شاید ھیچ سوره». علم«و » تفقه«، »گرفتن عبرت

دھنده آن  عقلی خالی نباشد و ذکر آنھا در سیاق مدح این اعمال و انجام
 بوده و عدم وجود این اعمال و یا نقصان آن مورد مذمت قرار گرفته است.

کند که اسالم  ت را بیان میاین مسأله اگر گویای مطلبی باشد، این حقیق
جایگاه عقل را واال شمرده و آنرا تکریم نموده و به آن اھتمام ورزیده است. 

توان گفت در حالی که انجام تکالیف شرعی منوط به  مگر غیر از این می
 شود؟! وجود عقل بوده و عقل شرط اتمام حجت شمرده می

از این مطلب نیز توان عنایت فراوان اسالم به عقل را  ھمچنانکه می
اندازد  استنباط کرد که اسالم با ھر چیزی که عقل را تضعیف و یا از کار می

مثل شراب و غیره) مبارزه کرده و آن را تحریم نموده است. و ھر چیزی را (
اش گردد، ممنوع کرده است، مثل تقلید  که مانع ادای وظیفه فطری

ه، ھمچنانکه اوھام باطل کورکورانه، پیروی از ھوی و ھوس و تعصب جاھالن
بد زدن، کھانت و جادوگری و کارھایی از این قبیل را که  و خرافات مثل فال 

 با عقل منافات دارند، تحریم نموده است.
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اگر نگاھی گذرا به آیات کتاب خدا بیندازی، آنچه را که ما در  خواھرم!
أمل کن که باال گفتیم واضح و آشکار در آن خواھی یافت. در این آیه شریف ت

َوقَالُواْ لَۡو ﴿ کنند: فرماید کفار در داخل جھنم عقالنیت را از خود نفی می می
ۡصَ�ِٰب 

َ
ۡو َ�ۡعقُِل َما ُكنَّا ِ�ٓ أ

َ
عِ�ِ ٱُكنَّا �َۡسَمُع أ  .]١٠[الملك:  ﴾١٠لسَّ

ان یم، در میردک یا تعقل میم، و یند: اگر ما گوش شنوا داشتیگو یو م«
 .»میان نبودیدوزخ

ای دیگر به جھت سرزنش آنان که مردم را به نیکی امر  و خداوند در آیه
ُمُروَن ﴿ فرماید: اند، می ردهککنند و خودشان را فراموش  می

ۡ
تَأ

َ
 �َّاَس ٱ۞�

 ِ ِ ٱب نتُۡم َ�ۡتلُوَن  ۡلِ�ّ
َ
نُفَسُ�ۡم َوأ

َ
فََ� َ�ۡعقِلُوَن  لِۡكَ�َٰبۚ ٱَوتَنَسۡوَن أ

َ
 .]٤٤[البقرة:  ﴾٤٤أ

ارا در تورات که صفات او آشکامبری یمان به پیی (و اکیبه نا مردم را یآ«
تاب که شما کنید; با ایینما د، اما خودتان را فراموش میینک آمده) دعوت می
 .»دیشیاند ا نمیید! آیخوان (آسمانی) را می

کنند، مترادف  بنگر که خداوند کفار را با آنان که تعقل نمی خواھرم!
ْ ٱ�ذَا �ِيَل لَُهُم ﴿ فرماید: آیه می کیدانسته است، در  نَزَل  تَّبُِعوا

َ
ُ ٱَمآ أ قَالُواْ  �َّ

َولَۡو َ�َن َءابَآؤُُهۡم َ� َ�ۡعقِلُوَن َشۡ� 
َ
ٓۚ أ لَۡفۡيَنا َعلَۡيهِ َءابَآَءنَا

َ
� ٓ ا  ٔٗ بَۡل نَتَّبُِع َما

 .]١٧٠[البقرة:  ﴾١٧٠َوَ�َ�ۡهَتُدونَ 
روی یرده است، پکاز آنچه خدا نازل «ه به آنھا گفته شود: کو ھنگامی «

روی یم، پیافتینه، ما از آنچه پدران خود را بر آن «ند: یگو می »د!ینک
افتند (باز از یت نیدند و ھدایفھم زی نمییا اگر پدران آنھا، چیآ» میینما می

 ».رد)؟!کروی خواھند یآنھا پ
ْ ٱ�ذَا �ِيَل لَُهُم ﴿فرماید:  و در آیه دوم، به دنبال آیه فوق می نَزَل  تَّبُِعوا

َ
َمآ أ

ُ ٱ َولَۡو َ�َن َءابَآؤُُهۡم َ� َ�ۡعقِلُوَن َشۡ�  �َّ
َ
ۚٓ أ ۡلَفۡيَنا َعلَۡيهِ َءابَآَءنَا

َ
ا  ٔٗ قَالُواْ بَۡل نَتَّبُِع َمآ �

  .]١٧٠[البقرة:  ﴾١٧٠َوَ�َ�ۡهَتُدونَ 
 ه (گوسفندان وکسی است کافران، بسان کمثل (تو در دعوت) «



 ٩   بخش اول: جایگاه و اهمیت عقل و تعقل

زی جز سر یزند; ولی آنھا چ وانات را برای نجات از چنگال خطر،) صدا مییح
ن ینند. اک نمی کقت و مفھوم گفتار او را دریشنوند; (و حق و صدا نمی

 ».فھمند زی نمیین رو چینا ھستند; از ایر و الل و نابکافران، در واقع) ک
این آیات در نھایت وضوحند و برای کسی که در آنھا تدبر کند،  اھرم!خو

ای دیگر علت معاندت مشرکان و انکار  دلیل آشکاری ھستند. خداوند در آیه
شدن حق توسط آنان را اینگونه بیان  حق و به مسخره و بازیچه گرفته

لَٰوةِ ٱ�ذَا نَاَدۡ�ُتۡم إَِ� ﴿ فرماید: می َُذوَهاٱ لصَّ ُهۡم قَوۡمٞ �َّ  �َّ َّ�
َ
ۚ َ�ٰلَِك بِ� ُهُزٗو� َولَعِٗبا

 .]٥٨[المائدة:  ﴾٥٨َ�ۡعقِلُونَ 
د، آن یخوان د، و مردم را) به نماز فرا میییگو ه (اذان میکآنھا ھنگامی «

ه آنھا جمعی کن بخاطر آن است یرند; ایگ را به مسخره و بازی می
 .»نابخردند

داند و  ناشی از عدم تعقل می خداوند متعال کفر و افترای کافران را
ِينَ ٱَوَ�ِٰ�نَّ ﴿ فرماید: می وَن َ�َ  �َّ ْ َ�ۡفَ�ُ ِ ٱَ�َفُروا ۡ�َ�ُُهۡم َ�  ۡلَكِذَبۖ ٱ �َّ

َ
َوأ

 .]١٠٣[المائدة:  ﴾١٠٣َ�ۡعقِلُونَ 
 .»فھمند بندند و بیشتر آنان نمی ولیکن کافران بر خدا دروغ می«

متعال سزای کسی را که صاحب خداوند  ده و اندیشمندم!یخواھر فھم
شمارد چراکه  کند، نازل شدن عذاب بر او برمی عقل ھست ولی تعقل نمی

چنین شخصی ضاللت را بر ھدایت ترجیح داده و غفلت ورزیده و گرفتار 
َوَما َ�َن ﴿ فرماید: جھالت شده و تعقل و تفکر را رھا کرده است، خداوند می

ن تُۡؤِمَن إِ�َّ �ِإِۡذِن 
َ
ِۚ ٱِ�َۡفٍس أ ِينَ ٱَ�َ  لرِّۡجَس ٱَوَ�ۡجَعُل  �َّ  ﴾١٠٠َ� َ�ۡعقِلُونَ  �َّ

 .]١٠٠[یونس: 
ق و یاورد، جز به فرمان خدا (و توفیمان بیتواند ا س نمیکچی(اما) ھ«

ه کدھد  سانی قرارمیکفر و گناه) را بر کدی (یت او)! و پلیاری و ھدای
 .»شندیاند نمی

و بلکه باید گفت که خداوند تفصیل آیات خودش را مخصوص آنھایی 
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ُل ﴿ یابند: کنند و خطاب را درمی گردانیده که تعقل می  �َ�ٰتِ ٱَكَ�ٰلَِك ُ�َفّصِ
 .]٢٨[الروم:  ﴾لَِقۡو�ٖ َ�ۡعقِلُونَ 

 .»میدھ نند شرح میک ه تعقل میکسانی کات خود را برای ین آینچنیا«
َوَ� ﴿ فرماید: در این نھی خدا تأمل کن که می زم!یپایان خواھر عزو در 

ِينَ ٱتَُ�ونُواْ كَ  ْ َسِمۡعَنا َوُهۡم َ� �َۡسَمُعونَ  �َّ َوآّبِ ٱ۞إِنَّ َ�َّ  ٢١قَالُوا ِ ٱِعنَد  �َّ َّ� 
مُّ ٱ ِينَ ٱ ۡ�ُۡ�مُ ٱ لصُّ  .]٢٢-٢١[األنفال:  ﴾٢٢َ� َ�ۡعقِلُونَ  �َّ

قت یولی در حق» م!یدیشن«گفتند:  ه میکد یسانی نباشکو ھمانند «
شه یه اندکر و اللی ھستند کن جنبندگان نزد خدا، افراد یبدتر. دندیشن نمی
 ».نندک نمی

َها ﴿ و این فرموده خداوند را آویزه گوشت کن که: ُّ�
َ
ِينَ ٱَ�ٰٓ� َءاَمُنواْ  �َّ

ْ ٱ ِ َولِلرَُّسوِل إَِذا َدَ�ُ�ۡم لَِما ُ�ۡيِيُ�ۡمۖ وَ  ۡسَتِجيُبوا ْ ٱِ�َّ نَّ  ۡعلَُموٓا
َ
َ ٱأ َ�ُوُل َ�ۡ�َ  �َّ

نَّهُ  ۦَوقَۡلبِهِ  لَۡمۡرءِ ٱ
َ
ونَ  ۥٓ َو� ْ ٱوَ  ٢٤إَِ�ۡهِ ُ�َۡ�ُ ِينَ ٱفِۡتَنٗة �َّ تُِصيَ�َّ  �َُّقوا َظلَُمواْ  �َّ
ٗةۖ وَ  ْ ٱِمنُ�ۡم َخآصَّ نَّ  ۡعلَُمٓوا

َ
َ ٱأ  .]٢٥-٢٤[األنفال:  ﴾٢٥ۡلعَِقاِب ٱَشِديُد  �َّ

د ینک امبر را اجابتید! دعوت خدا و پیا مان آوردهیه اکسانی کای «
بخشد! و  ات مییه شما را حکخواند  زی مییه شما را به سوی چکھنگامی 

امت) یشود، و ھمه شما (در ق ل مییان انسان و قلب او حاید خداوند میبدان
اران شما که تنھا به ستمکد یزیای بپرھ و از فتنه .دیشو مینزد او گردآوری 

ار یوت اختکگران سیه دکه ھمه را فرا خواھد گرفت; چرا کرسد; (بل نمی
 .»د داردیفر شدیکد خداوند یردند.) و بدانک



 
 بخش دوم:

 دیتوح

ای ولی آیا  ھای مذھبتان را مطالعه نموده شک کتاب بی خواھر ارجمندم!
 ای؟ ھا یافته توحیدی را که در قرآن بیان شده است، در آن کتاب

اجازه بده که اندکی از آن را من برایت باگو کنم. اطاله  زم!یخواھر عز
 نمایم:  نم و به ذکر دو نمونه اکتفا میک کالم نمی

طاووس  ) و نیز [ابن]۳/۳۵طالب( در کتاب مناقب آل ابی ابن شھر آشوب
 صرده که پیغمبرکز ابن عباس روایت (مولف کتاب) الفردوس ا  و ھمچنین 

 انلار ألشد غضباً ىلع اً إنَّ يباحلق نب بعث� يواذل بن عباس!ا اي« فرمودند:
 ».من زعم أن هللا ودلاً  منها ىلع يلع مبغيض

مرا به عنوان پیغمبر فرستاد! بغض آتش  ای ابن عباس! سوگند به آنکه
اند بیش از بغضش نسبت به  جھنم از کسانی که نسبت به علی کینه داشته

 اند خدا دارای فرزند است. آنانی است که گمان برده
محمد بن الحسن بن ) آمده که: ۱/۲۸۷در کتاب عیون اخبار الرضا(

از محمد بن الحسن الصفار و او از احمد بن محمد بن  ساحمد بن الولید
کند که او از أحمد بن محمد بن ابی نصر البزنطی روایت  عیسی نقل می

خواندم که  ÷ای از ابوالحسن (امام رضا) کرده که گفته است: در نوشته
 اهللا ألف حجة، قال: فقلت أليب تعدل عند اريتيعتنا أن زيأبلغ ش« فرموده بود:

واهللا، ألف ألف حجة ملن زاره عارفاً  يلف حجة؟! قال: إأبنه: ا ÷جعفر
 .»بحقه
به شیعیان ما ابالغ کن که زیارت من به مثابه ھزار حج خانه خداست. «
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گفتم: به مثابه ھزار حج؟! جواب  ÷گوید: به پسرش ابوجعفر [بزنطی] می
ه حق کند در حالی ک داد: آری به خدا سوگند! برای کسی که او را زیارت می

 .»شناسند به مثابه ھزار ھزار حج خانه خداست او را می
قلب مؤمنان است! در  یو فطر یروایت اول ویرانگر ھمه مفاھیم توحید

 نیازند. انجامد، بی از این غلو که به شرک می شو علی و فرزندانش
سازد و  کن می و روایت دوم مقدسات دین و مفاھیم واالی آن را ریشه

عبادات و کردار و گفتار مؤمنان را به تقدیس قبور اولیاء و توحید خدا در 
 فرماید: حال آنکه خداوند میکند.  ل میھایشان تبدی صالحان و حج آرامگاه

ْ َعَذاَب ﴿ ْ �ِيَها َوُذوقُوا ِ�يُدوا
ُ
ْ ِمۡنَها ِمۡن َ�ّ�ٍ أ ن َ�ۡرُُجوا

َ
ْ أ َراُدٓوا

َ
ٓ أ ُ�ََّما

 .]٢٢[الحج:  ﴾٢٢ۡ�َرِ�قِ ٱ
ھای دوزخ خارج شوند، آنھا را  بخواھند از غم و اندوهان) ی(دوزخھر گاه «

 .»د عذاب سوزان رایشود:) بچش گردانند; و (به آنان گفته می به آن بازمی
ای در مورد حج خانه خدا موجود است، ولی در مورد  آری در قرآن سوره

 شود. ای یافت نمی ھا سوره قبور و آرامگاه
را به یاد بیاور که  صرسالت امام موحدان وضعیت امت قبل از  خواھرم!

ساز سرگردان بودند، و  در جاھلیتی کامل و ظلمتی فراگیر و بیابانی ھالکت
در جھالت گمراھی و عقاید پوسیده فرو رفته بودند... یکی از سنگ برای 

تراشید، و دیگری خدایش را با دستان خود از خرمای  خودش خداوند می
کردند، و اوامر  ! مردم غیرخدا را عبادت میساخت متراکم و فشرده می

 کردند. اطاعت می –که زنیت داده شده بود  –شیطان را 
ھا، خداوند دعوت به  آمیز گندیده و این تاریکی و از مرکز این فضای شرک

و از طریق فراخواندن بندگان به عبادت  †سوی حق را توسط پیامبرانش
ةٖ ﴿موحدانه خداوند و اجتناب از طاغوت روانه ساخت:  مَّ

ُ
ِ أ

َولََقۡد َ�َعۡثَنا ِ� ُ�ّ
ِن 

َ
ْ ٱرَُّسوً� أ َ ٱ ۡ�ُبُدوا ْ ٱوَ  �َّ ُٰغوَت ٱ ۡجَتنِبُوا  .]٣٦[النحل:  ﴾ل�َّ

د; و از یتا را بپرستکیخدای «ه: کم یختیما در ھر امتی رسولی برانگ«
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 .»دینکطاغوت اجتناب 
توحید ھدف غایی از خلقت است، و تقسیم بھشت و جھنم بر  خواھرم!

نَّ ٱَوَما َخلَۡقُت ﴿ فرماید: مبنای آن است، خداوند می �َس ٱوَ  ۡ�ِ إِ�َّ  ۡ�ِ
 .]٥٦[الذاریات:  ﴾٥٦ِ�َۡعُبُدونِ 

ه کنیجز برای ادم) یامبران را برنگزی(و پدم یافریمن جن و انس را ن«
 .»شوند) کیابند و به من نزدیامل کن راه تی(و از ا نندکعبادتم 

ه توحید خدا را بجا بیاورند. به این ترتیب خداوند کنییعنی تا ا »عبدونيل«
شمارد و ندای  متعال راز خلقت و سبب آن را عبودیت موحدانه خداوند برمی

مل اش که برای ح عبودیت ندای خداست به بندگان برگزیده و گرامی
یاد » عبد«خداوند آنھا را با ھمین وصف  اند، رساالت الھی انتخاب شده

کند، وصفی که داللت بر توحید خالص یعنی عبودیت خداوند متعال دارد  می
ِيٓ ٱُسۡبَ�َٰن ﴿ فرماید: خداوند می َّ�  ِ ٰى بَِعۡبِده َ�ۡ

َ
 ۡ�ََرامِ ٱ لَۡمۡسِجدِ ٱَ�ۡٗ� ّمَِن  ۦأ

قَۡصاٱ لَۡمۡسِجدِ ٱإَِ� 
َ
 .]١[اإلسراء:  ﴾ۡ�

شب، از مسجد الحرام به  کیاش را در  ه بندهکی یو منزه است خدا کپا«
 .»مسجد االقصی برد

ٓ إِبَۡ�ٰهِيَم �ۡسَ�َٰق  ۡذُكرۡ ٱوَ ﴿ فرماید: و در جای دیگری چنین می ِعَ�َٰدنَا
ْوِ� 

ُ
يِۡديٱَوَ�ۡعُقوَب أ

َ
بَۡ�ٰرِ ٱوَ  ۡ�

َ
 .]٤٥[ص:  ﴾٤٥ۡ�

عقوب را، یم و اسحاق و یاور بندگان ما ابراھیو به خاطر ب(ای محمد!) «
 .»رتیصو چشمھای ب قوت در طاعتصاحبان 

َوَ�  ۦبِّهِ  ۡ�ِبٱوَُخۡذ �َِيِدَك ِضۡغٗثا فَ ﴿فرماید:  می ÷و در مورد سلیمان
ابٞ  ۥٓ إِنَّهُ  ۡلَعۡبدُ ٱَ�َۡنۡثۗ إِنَّا وََجۡدَ�ُٰه َصابِٗرۚ� ّ�ِۡعَم  وَّ

َ
 .]٤٤[ص:  ﴾٤٤أ

ر و با آن (ھمسرت یھای گندم را برگ ای از ساقه م:) بستهی(و به او گفت«
ه کم; چه بنده خوبی یافتیبا یکن! ما او را شکرا) بزن و سوگند خود را مش

 .»ننده (به سوی خدا) بودک ار بازگشتیبس



 ای از یک خواهر دلسوز به یک خواهر شیعه نامه  ١٤

 

 .]٦٥[مریم:  ﴾لِعَِ�َٰدتِهِ  ۡصَطِ�ۡ ٱوَ  ۡ�ُبۡدهُ ٱفَ ﴿فرماید:  و می
 .»با باشیکن; و در راه عبادتش شکرا پرستش (خدا) او «

ۡكَرُمونَ ﴿فرماید:  و در مورد مالئکه می  .]٢٦[األنبیاء:  ﴾بَۡل ِعَبادٞ مُّ
 .»بلکه (فرشتگان) بندگان گرامی و محترمی ھستند«

خواھر ارجمندم! امیدوارم که این آیات جایگاه عبودیت و حصر آن برای 
 باشد. خدا را که اوج عبودیت است، برایت روشن ساخته

که مشتمل بر یک نفی و یک اثبات است. » ال اله اال اهللا« عبودیت یعنی
نفی الوھیت از غیرخدا و اثبات انحصاری آن برای خدای یگانه... بنابراین 

 شود: ھیچ معبود بر حقی نیست جز خداوند متعال. معنی آن چنین می
رضای پس عبادت یعنی: گفتار و کردار ظاھری و باطنی مورد محبت و 

خدا. کردار ظاھری مثل: دعا و قربانی، و باطنی مثل: خوف، امید، 
مددخواھی و توکل و سایر عبادات عظیم دیگری که انجام ھیچ یک از آن 
برای غیر خدا جایز نیست و تنھا باید برای خدا و خالصانه و بدور از ریا انجام 

ِ ﴿ فرماید: گیرد، خداوند می َّ�ِ �َ
َ
 .]٣[الزمر:  ﴾لُِص ۡ�َاٱ ّ�ِينُ ٱ�

گاه باش«  .»ن خالص از آن خداستیه دکد یآ
َ ٱ ۡ�ُبدِ ٱفَ ﴿ فرماید: و می َّ�  ُ  .]٢[الزمر:  ﴾ّ�ِينَ ٱُ�ۡلِٗصا �َّ

 .»ن خود را برای او خالص گردانین و دکپس خدا را پرستش «
 ۡ�َۡمدُ ٱ ّ�ِيَنۗ ٱُ�ۡلِِصَ� َ�ُ  ۡدُعوهُ ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو فَ  لَۡ�ُّ ٱُهَو ﴿ فرماید: و باز می

ِ َرّبِ   .]٦٥[غافر:  ﴾٦٥ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱِ�َّ
د در یست; پس او را بخوانیجز او نبحق زنده (واقعی) اوست; معبودی «

ش مخصوص خداوندی ید! ستایا ردهکن خود را برای او خالص یه دکحالی 
 .»ان استیه پروردگار جھانکاست 

گیرد؟  زنده و چه مرده در کجای این کتاب جای میدعوت غیر خدا، چه 
َوَمۡن ﴿ فرماید: آیا بعد از قرآن راھی جز گمراھی وجود دارد؟ خداوند می



 ١٥   بخش دوم: توحید

ن يَۡدُعواْ مِن ُدوِن  َضلُّ ِممَّ
َ
ِ ٱأ وَُهۡم َعن  لۡقَِ�َٰمةِ ٱإَِ�ٰ يَۡوِم  ۥٓ َمن �َّ �َۡسَتِجيُب َ�ُ  �َّ

 .]٥[األحقاف:  ﴾٥ُدَ�ٓ�ِِهۡم َ�ٰفِلُونَ 
خواند  ر خدا را مییه معبودی غکس کسی گمراھتر است از آن کچه «

  است  دعا خوانده  را به  یزیرا او چیز( دیگو امت ھم به او پاسخ نمییه تا قک
  به  هک نیا  رسد به  چهمانند: مردگان، بتھا، درختان،  شنود یخود نم  هک

  فقط آنان  نه )دینما  دفع  یرا از و  یا ضرری  ،را جلب  یسود  شیخو  خواننده
خبرند (و صدای آنھا را  یامال) بک(  شانیدعا از  یحت  هکند بلیگو ینم  را اجابت

 .»شنود!) چ نمییھ
ِ ٱيَۡدُعواْ ِمن ُدوِن ﴿ فرماید: و نیز می هُ  �َّ َ�ٰلَِك  ۥۚ َوَما َ� يَنَفُعهُ  ۥَما َ� يَُ�ُّ

َ�ُٰل ٱُهَو   .]١٢[الحج:  ﴾١٢ۡ�َعِيدُ ٱ لضَّ
رساند، و نه سودی;  انی به او مییه نه زکخواند  سی را میکاو جز خدا «

 .»ق استیار عمین ھمان گمراھی بسیا
خبر بوده و در ورطه بدعت شرک  اگر شخصی که از توحید واقعی بی

ھاست، در حالی که ما  افتاده، بگوید: این آیات در مورد عبادت بتھا و سنگ
شنوند و از مقربان خداست و اصل عبادت  خوانیم که می کسی را به فریاد می

 ما برای خداست.
ای است. آیا مگر کتاب خدا  گوییم: این سخن نسنجیده در جواب وی می

ای  کنی؟ آیا نھی موجود در آیات را نخوانده خوانی و در آن تعمق نمی را نمی
 شمارند: میکه به صراحت تمام دعا از غیر خدا را به صورت مطلق ممنوع 

ِ ٱفََ� تَۡدُعواْ َمَع ﴿ َحٗدا �َّ
َ
 .»دیس را با خدا نخوانپس ھیچک« .]١٨[الجن:  ﴾أ

در آیه فوق نکره است و علمای اھل تعقل و آشنا به زبان » أحداً «واژه 
 رساند. دانند که نکره در سیاق نفی و نھی، عمومیت را می عربی نیک می

ۡ�بَُد ﴿فرماید:  خداوند در جای دیگر می
َ
ۡن أ

َ
ِينَ ٱقُۡل إِّ�ِ نُِهيُت أ تَۡدُعوَن  �َّ

ِ ٱِمن ُدوِن  ا َجآَءِ�َ  �َّ ۡسلَِم لَِرّبِ  ۡ�َّيَِ�ُٰت ٱلَمَّ
ُ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
ّ�ِ َوأ  ﴾٦٦ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱِمن رَّ

 .]٦٦[غافر: 
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ر از خدا یه شما غکی را یه معبودھاکنیام از ا من نھی شده«بگو: «
ل روشن از جانب پروردگارم برای من آمده یچون دال د بپرستم،یخوان می

 .»م باشمیان تسلیه تنھا در برابر پروردگار عالمکاست; و مامورم 
دادن اولیاء و صالحان توسط مشرکان را  واسطه قرار أھمچنانکه خداوند

دھد که آنھا نیز بندگانی مثل شما  ممنوع شمرده و چنین توضیح می
برای خود جلب و یا ضرر و زیانی از خود دفع  توانند منفعتی ھستند، نمی

سازند، چه برسد به اینکه ضرر و زیان دیگران را مرتفع کنند و یا بدی از آنھا 
فرماید: بلکه آن اولیاء و صالحان با وجود  باز دارند. خداوند در ادامه می

نزدیکی به خداوند، با خوف و امیدی که به وی دارند، ھمچنان در صدد 
اند، خداوند در مورد پیغمبران، مالئکه و صالحان چنین  کسب تقرب

ْ ٱقُِل ﴿ فرماید: می ِينَ ٱ ۡدُعوا ِ ٱفََ� َ�ۡملُِكوَن َكۡشَف  ۦزََ�ۡمُتم ّمِن ُدونِهِ  �َّ ّ  ل�ُّ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ٥٦َعنُ�ۡم َوَ� َ�ۡوِ�ً� 

ُ
ِينَ ٱأ ُهمۡ  لۡوَِسيلَةَ ٱيَۡدُعوَن يَۡبَتُغوَن إَِ�ٰ َرّ�ِِهُم  �َّ ُّ�

َ
� 

ۡقَرُب َوَ�رُۡجوَن رَۡ�ََتهُ 
َ
 ﴾٥٧إِنَّ َعَذاَب َرّ�َِك َ�َن َ�ُۡذوٗر� ۥٓۚ َوَ�َخافُوَن َعَذابَهُ  ۥأ

 .]٥٧-٥٦[اإلسراء: 
ر از خدا (معبود خود) یه غکسانی را ک«بگو: (ای پیغمبر! به مشرکان) «

نه لی را از شما برطرف سازند، و کتوانند مش د! آنھا نه میید، بخوانیپندار می
ای  لهیخوانند، خودشان وس ه آنان میکسانی را کنند. کجاد یری در آن اییتغ

تر; و به کیای ھر چه نزد لهیند، وسیجو (برای تقرب) به پروردگارشان می
ه عذاب پروردگارت، کترسند; چرا  دوارند; و از عذاب او مییرحمت او ام

 .»ز و وحشت استیھمواره در خور پرھ
 بت ھستند؟ھا  این آیا

ِ ﴿فرماید:  باز می َّ�ِ �َ
َ
ِينَ ٱوَ  ۡ�َالُِصۚ ٱ ّ�ِينُ ٱ� ْ ٱ �َّ َُذوا ۡوِ�َآَء َما  ۦٓ مِن ُدونِهِ  �َّ

َ
أ

ٓ إَِ�  ِ ٱَ�ۡعُبُدُهۡم إِ�َّ ِ�َُقّرُِ�ونَا َ ٱُزلَۡ�ٰٓ إِنَّ  �َّ َ�ُۡ�ُم بَيَۡنُهۡم ِ� َما ُهۡم �ِيهِ  �َّ
َ ٱَ�َۡتلُِفوَنۗ إِنَّ  ارٞ  َ�ِٰذبٞ ۡهِدي َمۡن ُهَو َ� �َ  �َّ  .]٣[الزمر:  ﴾٣َكفَّ

گاه باش« ای یر خدا را اولیه غکن خالص از آن خداست، و آنھا یه دکد یآ
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م مگر بخاطر یپرست نھا را نمییا«ه: کن بود یلشان ایخود قرار دادند و دل
ان آنان در آنچه یامت می، خداوند روز ق»نندک کیه ما را به خداوند نزدکنیا

ه دروغگو و کس را کند; خداوند آن ک داشتند داوری می اختالف
 .»ندک ت نمییننده است ھرگز ھداک فرانک

چه شباھتی! عموم مردم امروزی اگر از آنھا بخواھی که خدا را خالصانه 
به فریاد بخوانند وتنھا او را عبادت کند و از دعا در برابر اولیاء و صالحان 

کنیم مگر برای تقرب به  را عبادت نمیھا  این گویند: ما دست بردارند، می
 .خدا!!

خواھرم! این بیان صریح قرآن برای ھر صاحب عقل و بصری تبیین 
ھمتا، منافی دین اسالم و عین  کند که دعا از غیر خداوند یگانه و بی می

َمآ ﴿ فرماید: باشد. خداوند متعال می شرک به پروردگار جھانیان می قُۡل إِ�َّ
 ْ ۡدُعوا

َ
ۡ�ُِك بِهِ  أ

ُ
َحٗدا ۦٓ َرّ�ِ َوَ�ٓ أ

َ
 .]٢٠[الجن:  ﴾٢٠أ

نم) و ک یخوانم (و فقط او را عبادت م یبگو: من تنھا پروردگارم را م«
 .»دھم یاو قرار نم کیس را شرکچ یھ

[القصص:  ﴾لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱإَِ�ٰ َرّ�َِكۖ َوَ� تَُ�وَ�نَّ ِمَن  ۡدعُ ٱوَ ﴿ فرماید: و باز می

٨٧[. 
 .»را) به سوی پروردگارت دعوت کن و از زمره مشرکان مباشو (مردم «

نَّهُ ﴿ کند که: ای دیگر بیان می و در آیه
َ
ُ ٱإِذَا ُدِ�َ  ۥٓ َ�ٰلُِ�م بِ�  ۥوَۡحَدهُ  �َّ

ْۚ فَ  ۦَ�َفۡرُ�ۡم �ن �ُۡ�َۡك بِهِ  ِ  ۡ�ُۡ�مُ ٱتُۡؤِمنُوا  .]١٢[غافر:  ﴾١٢ۡلَكبِ�ِ ٱ ۡلَعِ�ِّ ٱِ�َّ
ار کشد ان گانگی خوانده مییه وقتی خداوند به کن بخاطر آن است یا«

نون کد; ایآورد مان مییپنداشتند ا ی میید، و اگر برای او ھمتایردک می
داوری مخصوص خداوند بلندمرتبه و بزرگ است (و شما را مطابق عدل خود 

 .»دھد) فر مییک
امور چگونه پس حال این مشرکان در روز قیامت و به ھنگام آشکار شدن 

 خواھد بود؟
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ِينَ ٱ�َذا رََءا ﴿ در این آیه تدبر کن: ْ َر�ََّنا َ�ُٰٓؤَ�ٓءِ  �َّ َ�َٓءُهۡم قَالُوا ُ�واْ ُ�َ َ�ۡ
َ
أ

َ�ُٓؤنَا  ِينَ ٱُ�َ ۡلَقۡواْ إَِ�ِۡهُم  �َّ
َ
 ﴾٨٦إِنَُّ�ۡم لََ�ِٰذبُونَ  ۡلَقۡوَل ٱُكنَّا نَۡدُعواْ ِمن ُدونَِكۖ فَ�

 .]٨٦[النحل: 
ه ھمتای خدا قرار دادند کی را یان معبودھاکه مشرکو ھنگامی «

ه ما به جای تو، آنھا کانی ھستند یھمتاھا  این ند: پروردگارا!یگو نند، مییب می
ند: شما دروغگو یگو ن ھنگام، معبودان به آنھا مییم! در ایخواند را می

 .»د!)یردک د! (شما ھوای نفس خود را پرستش مییھست
ٓ إَِ�َۡكۖ َما َ�نُوٓاْ ﴿ جویند: ونه از گفتار اینان تبری میو ببین که چگ نَا

ۡ
�َّ�َ�َ

 .]٦٣[القصص:  ﴾إِيَّانَا َ�ۡعُبُدونَ 
قت ما را یم; آنان در حقییجو زاری مییما از آنان به سوی تو ب«
 .»ردند)ک ه ھوای نفس خود را پرستش میکدند (بلیپرست نمی

دنیا برای خدا شریک قرار افسوس در آن روز از حال کسانی که در 
ِن ﴿ فرماید: اند. خداوند می داده ۡظلَُم ِممَّ

َ
ِ ٱَ�َ  ۡ�َ�َىٰ ٱَ�َمۡن أ َب  �َّ ۡو َكذَّ

َ
َكِذبًا أ

ْوَ�ٰٓ�َِك َ�َنالُُهۡم نَِصيُبُهم ّمَِن  ۦٓۚ َ�ٰتِهِ �
ُ
ٰٓ إَِذا َجآَءۡ�ُهۡم رُُسلُنَا  لِۡكَ�ِٰب� ٱأ َح�َّ

ۡ�َن َما ُكنُتۡم تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن 
َ
� ْ ِۖ ٱَ�َتَوفَّۡوَ�ُهۡم قَالُٓوا ْ قَ  �َّ ْ َ�نَّا وََشِهُدواْ  الُوا َضلُّوا

ُهۡم َ�نُواْ َ�ٰفِرِ�نَ  َّ�
َ
نُفِسهِۡم �

َ
ٰٓ أ  .]٣٧[األعراف:  ﴾٣٧َ�َ
ات او را یا آیبندند،  دا دروغ میه بر خکارتر است از آنھا کسی ستمکچه «

ھا و مواھب بشان را از آنچه مقدر شده (از نعمتینند؟! آنھا نصکب می یذکت
ه فرستادگان ما (فرشتگان قبض ارواح) به کبرند; تا زمانی  ن جھان) مییا

ی یند معبودھایجاک«پرسند:  رند; از آنھا مییسراغشان روند و جانشان را بگ
آنھا «ند: یگو می» ند؟!)یآ اری شما نمیید؟! (چرا به یخواند میر از خدا یه غک

ه کدھند  و بر ضد خود گواھی می» (ھمه) گم شدند (و از ما دور گشتند!)
 .»افر بودندک

واقعیت زندگی ما چگونه است؟ ایا توحید ناب در آن زم! یخواھر عز
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به  بینی که یکی به ھنگام بال و مصیبت غیر خدا را شود؟ می محقق می
گوید: یا فاطمه! یا زھرا! یا معصومه! و دیگری به ھنگام  خواند و می کمک می

با اوست و صدایش  سخواند. گویی که علی وضع حمل علی، را به کمک می
 شنود. را می

 گوید. می »یا علی«و این یکی به ھنگام لغزیدن، 
 نامد، مثل عبدالحسین، و آن یکی اسم فرزندانش را بندگان غیرخدا می

 عبدالزھراء و عبدالرضا.
گیرد؟ سؤال این است که آیا به  آیا این کارھا از توحید نشأت می خواھرم!

ھنگام بال و مصیبت، خداوند قادر به رفع آن است یا نه؟ و آیا خداوند حال 
 دھد یا نه؟ شنود و ندایش را پاسخ می داند، صدایش را می زده را می مصیبت

ن ُ�ِيُب ﴿ خداوند کافی است:برای والیت و نصرت آدمی،  مَّ
َ
إِذَا  لُۡمۡضَطرَّ ٱأ

وٓءَ ٱَدَ�هُ َو�َۡ�ِشُف   .]٦٢[النمل:  ﴾لسُّ
ند و گرفتاری ک ه دعای مضطر را اجابت میکسی کا ی(آیا بتھا بھترند) «

ا معبودی با یدھد; آ ن قرارمییسازد، و شما را خلفای زم برطرف میرا 
 .»دیشو ر میکمتر متذکخداست؟! 

کند، و  [ترین] است و ھم دعا را اجابت می فقط خداست که ھم نزدیکو 
لََك ِعَبادِي َ�ّ�ِ فَإِّ�ِ ﴿ کنند: شنوند و نه اجابت می غیر او نه می

َ
�َذا َس�

ِجيُب َدۡعَوةَ 
ُ
اعِ ٱقَرِ�ٌبۖ أ ْ ِ� لََعلَُّهۡم  �َّ ْ ِ� َوۡ�ُۡؤِمُنوا إَِذا َدَ�ِن� فَۡليَۡسَتِجيُبوا

 .]١٨٦[البقرة:  ﴾١٨٦ونَ يَۡرُشدُ 
نند، (بگو): من که بندگان من، از تو در باره من سؤال کو ھنگامی «

م! پس یگو خواند، پاسخ می ه مرا میکننده را، به ھنگامی کم! دعای دعاکینزد
ابند (و به مقصد یاورند، تا راه یمان بیرند، و به من اید دعوت مرا بپذیبا

 .»برسند)
� ٱَدۡعَوةُ  ۥَ�ُ ﴿فرماید:  بیا با ھمدیگر در این آیه تأمل نمائیم که می  ۡ�َّقِ
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ِينَ ٱوَ  ءٍ  ۦيَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ  �َّ  .]١٤[الرعد:  ﴾َ� �َۡسَتِجيُبوَن لَُهم �َِ�ۡ
ر از خدا یان) غکه (مشرکسانی را کدعوت حق از آن اوست! و «

 .»ندیگو نمیخوانند، (ھرگز) به دعوت آنھا پاسخ  می
ۡن َخلََق ﴿ و آیه زیر را دوباره بخوانیم: ۡ�َُهم مَّ

َ
َ�َٰ�ٰتِ ٱَولَ�ِن َس� �َض ٱوَ  لسَّ

َ
�ۡ 

ۚ ٱَ�َُقولُنَّ  ُ ا تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  �َّ فََرَءۡ�ُتم مَّ
َ
ِ ٱقُۡل أ َراَدِ�َ  �َّ

َ
ُ ٱإِۡن أ ٍ َهۡل ُهنَّ  �َّ بُِ�ّ

 ِ ِه َراَدِ� بِرَۡ�ٍَة َهۡل ُهنَّ ُمۡمِسَ�ُٰت رَۡ�َتِ  ۦٓ َ�ِٰشَ�ُٰت ُ�ّ
َ
ۡو أ

َ
ۖ ٱقُۡل َحۡسِ�َ  ۦۚ هِ أ ُ َّ� 

 ُ ُونَ ٱَعلَۡيهِ َ�َتَو�َّ  .]٣٨[الزمر:  ﴾٣٨لُۡمَتَوّ�ِ
حتما » ده؟ین را آفریسی آسمانھا و زمکچه «و اگر از آنھا بپرسی: «

د یخوان از خدا می ریه غکچ درباره معبودانی یا ھیآ«بگو: » خدا!«ند:یگو می
توانند گزند او  ا آنھا مییانی برای من بخواھد، آیه اگر خدا زکد ینک شه مییاند

توانند جلو  ا آنھا مییا اگر رحمتی برای من بخواھد، آیرا برطرف سازند؟! و 
الن تنھا بر او کافی است; و ھمه متوکخدا مرا «بگو: » رند؟!یرحمت او را بگ

 .»نندک ل میکتو
طلبد، این آیه را نخوانده  که غیر خدا، مردگان، را به فریاد می آیا کسی

ْ ٱَولَۡو َسِمُعواْ َما ﴿ است:  .]١٤[فاطر:  ﴾لَُ�مۡ  ۡستََجابُوا
 .»و (به فرض) اگر ھم بشنوند، توانایی پاسخگویی به شما را ندارند«

ن يَۡدُعواْ ِمن ُدوِن ﴿و یا آیه زیر را ندیده است:  َضلُّ ِممَّ
َ
ِ ٱَوَمۡن أ َمن �َّ  �َّ

 .]٥[األحقاف:  ﴾٥َوُهۡم َعن ُدَ�ٓ�ِِهۡم َ�ٰفِلُونَ  ۡلقَِ�َٰمةِ ٱإَِ�ٰ يَۡوِم  ۥٓ �َۡسَتِجيُب َ�ُ 
خواند  ر خدا را مییه معبودی غکس کسی گمراھتر است از آن کچه «

  است  دعا خوانده  را به  یزیرا او چیز( دیگو امت ھم به او پاسخ نمییه تا قک
  به  هک نیا  رسد به  چهمانند: مردگان، بتھا، درختان،  شنود یخود نم  هک

  فقط آنان  نه )دینما  دفع  یرا از و  یا ضرری  ،را جلب  یسود  شیخو  خواننده
خبرند (و صدای آنھا را  یامال) بک(  شانیدعا از  یحت  هکند بلیگو ینم  را اجابت

 ».شنود) چ نمییھ
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ْ ٱَو�ِيَل ﴿ و نیز آیه: ُواْ  ۡدُعوا
َ
ْ لَُهۡم َوَرأ َ�َٓءُ�ۡم فََدَعوُۡهۡم فَلَۡم �َۡستَِجيُبوا َ�ُ

�َُّهۡم َ�نُواْ َ�ۡهَتُدونَ  ۡلَعَذاَبۚ ٱ
َ
 .]٦٤[القصص:  ﴾٦٤لَۡو �

ه ھمتای خدا کتان را یمعبودھا«شود:  و به آنھا (عابدان) گفته می«
خوانند،  میشان را یمعبودھا» نند)!کاری ید (تا شما را ید بخوانیپنداشت می

ن ھنگام) عذاب الھی را (با چشم یدھند! و (در ا ولی جوابی به آنان نمی
 .»افته بودندیت یاش ھداکنند ای ک نند، و آرزو مییب خود) می

ِينَ ٱوَ ﴿ و ھمین طور آیه: ُ�ۡم َوَ�ٓ  ۦتَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ  �َّ َ� �َۡسَتِطيُعوَن نَۡ�َ
ونَ  نُفَسُهۡم يَنُ�ُ

َ
 .]١٩٧[األعراف:  ﴾١٩٧أ

نند، و نه (حتی) کتان یاریتوانند  د، نمییخوان ه جز او میکی را یو آنھا«
 .»اری دھندیخودشان را 
 آیا مردگان و زندگان [در برآوردن حاجات] برابرند؟ خواھرم!

ۡحَيآءُ ٱَوَما �َۡسَتوِي ﴿ فرماید: خداوند جواب این سؤال را اینگونه بیان می
َ
�ۡ 

ۡمَ�ُٰتۚ ٱَوَ� 
َ
َ ٱإِنَّ  ۡ� ن ِ�  �َّ نَت بُِمۡسِمٖع مَّ

َ
ٓ أ ۖ َوَما  ﴾٢٢ۡلُقُبورِ ٱ�ُۡسِمُع َمن �ََشآُء

 .]٢٢[فاطر: 
ام خود را به گوش یستند! خداوند پیسان نکیو ھرگز مردگان و زندگان «

ه در کتوانی سخن خود را به گوش آنان  رساند، و تو نمی س بخواھد میکھر 
 .»انیاند برس گور خفته

ِينَ ٱوَ ﴿ فرماید: و باز می ِ ٱيَۡدُعوَن مِن ُدوِن  �َّ ا َوُهۡم  ٔٗ َ� َ�ۡلُُقوَن َشۡ�  �َّ
يَّاَن ُ�ۡبَعُثونَ  ٢٠ُ�ۡلَُقونَ 

َ
ۡحَيآءٖ� َوَما �َۡشُعُروَن �

َ
ۡمَ�ٌٰت َ�ۡ�ُ أ

َ
 .]٢١-٢٠[النحل:  ﴾٢١أ

ه کنند; بلک زی را خلق نمییخوانند، چ ر از خدا مییه غکی را یمعبودھا«
ات ندارند; یه ھرگز استعداد حکآنھا مردگانی ھستند . خودشان ھم مخلوقند

 .»شوند نندگانشان) در چه زمانی محشور میک دانند (عبادت و نمی
این آیات روشن و روشنگر شبھه اھل شرک را کامًال و به  خواھرم!

 گویند: این آیات در مورد کمک خواستن از دھد که می صراحت پاسخ می
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ھا ھستند که از قبرھایشان برانگیخته  ھاست!! آیا مجسمه ھا وبت مجسمه
باشند.  ھا، تنھا شکل و تصویری از صالحان می شوند؟! این مجمسه می

ْ َ� تََذُرنَّ َءالَِهَتُ�ۡم َوَ� تََذُرنَّ ﴿ فرماید: ھمچنانکه خداوند متعال می َوقَالُوا
ا َوَ� ُسَواٗ� َوَ� َ�ُغوَث َو�َ  �َوّدٗ  .]٢٣[نوح:  ﴾٢٣ُعوَق َو�َۡ�ٗ

وّد و ُسواع و  ید، بتھایخود برندار یان و بتھایو گفتند: دست از خدا«
 .»دیشکد و دست از دامنشان نینکعوق و نسر را ھرگز رھا نیُغوث و ی

کند که آن اسامی مربوط به  این آیه به صراحت کامل بیان می
شیطان قوم نوح را به شرک شخصیتھای نیکوکاری بوده که بعد از وفاتشان 
ھایی به شکل آنان تراشیدند  در مورد آنان گرفتار ساخت و قوم نوح مجسمه

 و به عبادت آنھا پرداختند.
ۡملُِك ِ�َۡفِ� ﴿خدا تو را بیامرزد در این آیات اندکی تأمل کن: 

َ
ٓ أ قُل �َّ

ا إِ�َّ َما َشآَء  ۚ ٱَ�ۡفٗعا َوَ� َ�ًّ ُ عۡ  �َّ
َ
 ۡ�َۡ�ِ ٱمَِن  ۡستَۡكَ�ُۡت َ�  ۡلَغۡيَب ٱلَُم َولَۡو ُكنُت أ

 َ�ِ ۚ ٱَوَما َمسَّ وُٓء نَا۠ إِ�َّ نَِذيٞر َو�َِش�ٞ لَِّقۡو�ٖ يُۡؤِمُنونَ  لسُّ
َ
 .]١٨٨[األعراف:  ﴾١٨٨إِۡن �

ستم، مگر آنچه را خدا بخواھد; (و یش نیان خویسود و ز کمن مال«بگو: «
ند;) و اگر از کز خبر ندارم، مگر آنچه خداوند اراده یب و اسرار نھان نیاز غ

چ بدی (و یردم، و ھک ب باخبر بودم، سود فراوانی برای خود فراھم مییغ
ام برای گروھی  دھنده دھنده و بشارت مید; من فقط بیرس انی) به من نمییز
 .»رش حقند)یآورند! (و آماده پذ مان مییه اک

ُ ٱَوَمن يُرِدِ ﴿ ِ ٱِمَن  ۥفَلَن َ�ۡملَِك َ�ُ  ۥفِۡتنََتهُ  �َّ  ].٤١: ة[المائد ﴾ا ًٔ َشۡ�  �َّ
ند، ک  درپی او) بخواھد مجازات ه خدا (بر اثر گناھان پیکسی را ک(ولی) «

 .»ستییقادر به دفاع از او ن
ِ ٱفََ� َ�ۡملُِكوَن َكۡشَف ﴿ و آیه زیر که در مورد اولیای خداست: ّ  ل�ُّ

 ].٥٦[اإلسراء:  ﴾َعنُ�ۡم َوَ� َ�ۡوِ�ً� 
ری در آن ییلی را از شما برطرف سازند، و نه تغکتوانند مش آنھا نه می«
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 .»نندکجاد یا
ِينَ ٱوَ ﴿و آیه:   ].١٣[فاطر:  ﴾َما َ�ۡملُِكوَن ِمن قِۡطِم�ٍ  ۦتَۡدُعوَن مِن ُدونِهِ  �َّ

د) حتی به اندازه یپرست مید (و یخوان می(خداوند) ه جز او کسانی را کو «
 .»ستندین کھسته خرما مال کپوست ناز

اگر از زاویه دیگری به این آیات بنگریم، خواھیم دید که خداوند عدم 
داند  شان بر اجابت دعا می توانایی مخلوقات بر خلقت را دلیلی بر عدم توانایی

ِينَ ٱوَ ﴿ کننده دعا فقط خالق است: فرماید: اجابت و می يَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  �َّ
ِ ٱ  .]٢٠[النحل:  ﴾٢٠ا َوُهۡم ُ�ۡلَُقونَ  ٔٗ َ� َ�ۡلُُقوَن َشۡ�  �َّ

ه کنند; بلک زی را خلق نمییخوانند، چ ر از خدا مییه غکی را یمعبودھا«
 .»خودشان ھم مخلوقند

تواند ھیچ چیزی بیافریند و خودش  در این آیه بیان شده: کسی که نمی
شایستگی آن را ندارد که در برابر او دعا نماییم حتی اگر آفریده شده است، 

آن شخص یک پیغمبر، یا یک ولی و یا یک نیکوکار باشد، و تنھا باید در برابر 
خالقی که خودش آفریده نشده، دعا کنیم. خداوند در مورد لزوم دعا در 

ِيٱإِنَّ ﴿ فرماید: برابر پروردگار بندگان و ترک دعا از بندگان می تَۡدُعوَن  نَ �َّ
ِ ٱِمن ُدوِن  ۡمَثالُُ�مۡ  �َّ

َ
 ].١٩٤[األعراف:  ﴾ِعَباٌد أ

د)، بندگانی ینک د (و پرستش مییخوان ر از خدا مییه غکی را یآنھا«
 .»ھمچون خود شما ھستند

کنند که شریعت اسالم به دعای خدای یگانه  این آیات به وضوح بیان می
امر کرده و از دعای غیر خدا نھی فرموده است و این منھج قرآن و راه و 

 باشد. بوده و می †روش پیغمبران و رسوالن الھی 
اگر بخواھیم در مورد شرک که نقیض توحید است، مطلبی بگوئیم باید به 

 نیم که: این مطالب اشاره ک
خداوند بھشت را بر مشرکان حرام نموده است مگر توبه کنند و به توحید 
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ِ  ۥإِنَّهُ ﴿ فرماید: خدا بازگردند. خداوند می ِ ٱَمن �ُۡ�ِۡك ب ُ ٱَ�َقۡد َحرََّم  �َّ َعلَۡيهِ  �َّ
َوٮُٰه  ۡ�َنَّةَ ٱ

ۡ
ۖ ٱَوَمأ نَصارٖ  �َّاُر

َ
ٰلِِمَ� ِمۡن أ  ].٧٢: ة[المائد ﴾َوَما لِل�َّ

ی برای خدا قرار دھد، خداوند بھشت را بر او حرام کیس شرکرا ھر یز«
 ».اوری ندارندیار و یاران، کگاه او دوزخ است; و ستمیرده است; و جاک

و در جای دیگر فرموده که خداوند اھل شرک را در صورتی که بر شرک 
َ ٱإِنَّ ﴿ آمرزد: بمیرند، نمی َك بِهِ  �َّ ن �ُۡ�َ

َ
َوَ�ۡغفُِر َما ُدوَن َ�ٰلَِك لَِمن  ۦَ� َ�ۡغفُِر أ

 ِ ِ ٱ�ََشآُءۚ َوَمن �ُۡ�ِۡك ب ىٰٓ ٱَ�َقِد  �َّ  .]٤٨[النساء:  ﴾٤٨إِۡ�ًما َعِظيًما ۡ�َ�َ
س کتر از آن را برای ھر  نییبخشد! و پا را نمی کخداوند (ھرگز) شر«

ی قرار کیه برای خدا، شرکسی کبخشد. و آن  سته بداند) میی(بخواھد و شا
 .»ب شده استکگناه بزرگی مرت دھد،

از این گناه بزرگ و ظلم عظیم دوری کن و  پس ای خواھر ارجمندم!
ۡكَ ٱإِنَّ ﴿برحذر باش.   ].١٣[لقمان:  ﴾لَُظۡلٌم َعِظيمٞ  لّ�ِ

 »واقعًا شرک ستم بزرگی است.«
قلبت را از آلودگی و نجاست شرک و بندگی غیرخدا پاک گردان و بدان 

پذیر است،  امکان صکه محبت خدا تنھا از کانال پیروی از رسول اکرم 
َ ٱقُۡل إِن ُكنُتۡم ُ�ِبُّوَن ﴿ فرماید: ھمچنانکه خداوند می ُ�ۡبِۡبُ�ُم  تَّبُِعوِ� ٱفَ  �َّ

ُ ٱ ُ ٱَو�َۡغفِۡر لَُ�ۡم ُذنُوَ�ُ�ۡمۚ وَ  �َّ  .]٣١[آل عمران:  ﴾٣١َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ  �َّ
ز) شما ید! تا خدا (نینکروی ید، از من پیدار اگر خدا را دوست می«بگو: «

 .»را دوست بدارد; و گناھانتان را ببخشد; و خدا آمرزنده مھربان است
گاه باش و نگذار که در زمره تیره بختانی گردی که گمراھی و بدبختی  و آ
اند، ھمانھایی که به خاطر این تقلید  از پدران و اجدادشان را به ارث برده

ۡقَتُدونَ ﴿خورند:  افسوس می ٰٓ َءاَ�ٰرِهِم مُّ ةٖ �نَّا َ�َ مَّ
ُ
ٰٓ أ ٓ َءابَآَءنَا َ�َ  ﴾إِنَّا وََجۡدنَا

 ].٢٣[الزخرف: 
 .»مینک م و به آثار آنان اقتدا مییافتینی یما پدران خود را بر آئ«



 ٢٥   بخش دوم: توحید

به قرآن، آن نور روشنگری که باطل نه از پیش رو و نه از پشت  خواھرم!
آید و از جانب خداوند حکیم و ستوده نازل گردیده است،  سر به سراغش نمی

ده است؟ چنگ بزن. آیا در قرآن چیزی درباره قبور اولیاء و صالحان ذکر ش
بینی؟ آیا قرآن مردم را به رفتن بر سر مقابر و  آیا دعای غیر خدا را در آن می

بینی که کسی حاجت خود  کند؟ آیا در قرآن می اعتکاف در آنجا تشویق می
را از اولیاء طلب کند؟ آیا در قرآن استغاثه و مددخواھی از معصومه و زینب و 

 ؟.حسین و ... و... وجود دارد
توبه و بازگشت به سوی خدای یگانه و غالب بر  ام! ھر فرزانهپس ای خوا

ِينَ ٱوَ ﴿ فرماید: ھمه چیز، تنھا راه رھایی است. خداوند خود می َ� يَۡدُعوَن  �َّ
ِ ٱَمَع  َم  لَِّ� ٱ �َّۡفَس ٱإَِ�ًٰها َءاَخَر َوَ� َ�ۡقُتلُوَن  �َّ ُ ٱَحرَّ َّ�  ِ  ب

َوَ� يَۡزنُوَنۚ  ۡ�َقِّ ٱإِ�َّ
ثَاٗما

َ
 ۦَو�َۡخُ�ۡ �ِيهِ  لۡقَِ�َٰمةِ ٱيَۡوَم  ۡلَعَذاُب ٱيَُ�َٰعۡف َ�ُ  ٦٨َوَمن َ�ۡفَعۡل َ�ٰلَِك يَلَۡق �

ُل  ٦٩ُمَهانًا ْوَ�ٰٓ�َِك ُ�بَّدِ
ُ
ُ ٱإِ�َّ َمن تَاَب َوَءاَمَن وََعِمَل َ�َمٗ� َ�ٰلِٗحا فَأ َّ� 

ُ ٱاتِِهۡم َحَسَ�ٰٖت� َوَ�َن  َٔ َسّ�ِ    .]٧٠-٦٨[الفرقان:  ﴾٧٠َ�ُفوٗر� رَِّحيٗما �َّ
ه کخوانند; و انسانی را  گری را با خداوند نمییه معبود دکسانی کو «

نند; و ھر ک شند; و زنا نمیک خداوند خونش را حرام شمرده، جز بحق نمی
امت مضاعف یعذاب او در ق. دیند، مجازات سختی خواھد دکن یس چنک

نند و که توبه کسانی کمگر . خواری در آن خواھد ماندشه با یگردد، و ھم می
ه خداوند گناھان آنان را به حسنات کمان آورند و عمل صالح انجام دھند، یا

 .»ند; و خداوند ھمواره آمرزنده و مھربان بوده استک مبدل می
 دستی کن. پس در توبه از شرک و بدعت و روکردن به غیر خدا پیش

 کن ... چرا که آمرزشی برای شرک نیست: در بازگشت به توحید عجله
َ ٱإِنَّ ﴿ ن �ُۡ�ََك بِهِ  �َّ

َ
 ].٤٨[النساء:  ﴾َوَ�ۡغفُِر َما ُدوَن َ�ٰلَِك لَِمن �ََشآءُ  ۦَ� َ�ۡغفُِر أ

س کتر از آن را برای ھر  نییبخشد! و پا را نمی کخداوند (ھرگز) شر«
ی قرار کیخدا، شره برای کسی کبخشد. و آن  سته بداند) میی(بخواھد و شا
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 .»ب شده استکدھد، گناه بزرگی مرت
َ ٱَوَمن َ�تَِّق ﴿ َّ�  ُ َوَ�ۡرزُۡقُه ِمۡن َحۡيُث َ� َ�ۡتَِسُبۚ َوَمن  ٢َ�ۡرَٗجا ۥَ�َۡعل �َّ

 َ�َ ۡ ِ ٱَ�َتَو�َّ َ ٱإِنَّ  ۥٓۚ َ�ُهَو َحۡسُبهُ  �َّ َّ�  ِ ۡمرِه
َ
ُ ٱقَۡد َجَعَل  ۦۚ َ�ٰلُِغ أ ءٖ  �َّ ۡ�َ ِ

لُِ�ّ
 .]٣-٢[الطالق:  ﴾٣قَۡدٗر�
 یاو راه نجـات یند، خداونـد بـراکگناه  کزد و تریس از خدا بپرھکو ھر«

س بـر کدھـد، و ھـر یم یه گمـان نـدارد روزک یدھد. و او را از جائ یقرار م
ند، ک یت امرش را میفاکار خود را به او واگذارد خدا) کند (و کل کخداوند تو

 یا انـدازه یزیـھـر چ یرساند؛ و خدا برا یخود را به انجام مخداوند فرمان 
 .»قرار داده است

تو را به تالوت مکرر، تأمل و تدبر در آیات زیر و معانی آنھا  خواھر محبوبم!
ِ ٱإِنَُّ�ۡم َوَما َ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ﴿ کند: سفارش می نُتۡم لََها  �َّ

َ
َحَصُب َجَهنََّم أ

 .]٩٨اء: [األنبی ﴾٩٨َ�ٰرُِدونَ 
زم جھنم ید، ھیپرست ر خدا مییشما و آنچه غ(ای کافران ستمگر!) «
 .»دیشو د بود; و ھمگی در آن وارد مییخواھ
ونَ ﴿ ٞ �ِيَها َ�ِٰ�ُ ا َوَرُدوَهاۖ َوُ�ّ ُؤَ�ٓءِ َءالَِهٗة مَّ  .]٩٩[األنبیاء:  ﴾٩٩لَۡو َ�َن َ�ٰٓ
ه کشدند! در حالی  نمی (جھنم)انی بودند، ھرگز وارد آنیخداھا  این اگر«

 .»ھمگی در آن جاودانه خواھند بود
 .]١٠٠[األنبیاء:  ﴾١٠٠لَُهۡم �ِيَها زَ�ِ�ٞ َوُهۡم �ِيَها َ� �َۡسَمُعونَ ﴿
 .»شنوند زی نمییی است و چکھای دردنا برای آنان در آن (دوزخ) ناله«
ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ْوَ�ٰٓ�َِك َ�ۡنَها ُمۡبَعُدونَ  ۡ�ُۡسَ�ٰٓ ٱَسَبَقۡت لَُهم ّمِنَّا  �َّ

ُ
[األنبیاء:  ﴾١٠١أ

١٠١[. 
از سوی ما به آنھا داده شده  کیه از قبل، وعده نکسانی ک(اما) «

 .»شوند (مؤمنان صالح) از آن دور نگاھداشته می
ونَ  ۡشَتَهۡت ٱَ� �َۡسَمُعوَن َحِسيَسَهاۖ وَُهۡم ِ� َما ﴿ نُفُسُهۡم َ�ِٰ�ُ

َ
[األنبیاء:  ﴾١٠٢أ



 ٢٧   بخش دوم: توحید

١٠٢[. 
شوند; و در آنچه دلشان بخواھد، جاودانه  آنھا صدای آتش دوزخ را نمی«

 .»متنعم ھستند
 کیانند؟ »ىن سبقت هلم احلسنيالذ«خواھرم! 
خداوند در این آیات به صراحت به بعضی از حقایق ثابت اشاره  خواھرم!

ھایی از  فرموده است و واقعیت نیز گواه این مطلب است که ھمیشه طایفه
اند.  صالحان را پرستش کرده و آنھا را با خدا شریک ساخته غمبران وپی بشر،

اش  یالیخداوند حکم صادر کرده که ھر کس غیر او را بپرستد با معبودان خ
وارد آتش جھنم شود، ولی از آنجا که بعضی از این معبودان خود به پرستیده 

امامان توحید و اند و بلکه خود  کرده شدن راضی نیستند و از شرک نھی می
ساختن آنھا از آتش جھنم  اند خداوند نجات و دور دعوتگران به سوی آن بوده

رده کر یتعب »ىن سبقت هلم احلسنيالذ« را بیان فرموده و از ھمین امامان را
 است.

داللت آیات واضح و صریح است، ولی تدبر در معانی آنھا کجا  خواھرم!
 بی را از خداوند متعال بخواھیم.رفته؟! باید توفیق، استواری و راھیا
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خداوند متعال ما را از این طریق اکرام نموده که امت بھترین  خواھرم!
پیامبران گردانده و بھترین کتاب آسمانی را برای ما فروفرستاده و آن را 

ِ ٱقَۡد َجآَءُ�م ّمَِن ﴿ فرماید: مخصوص امت ما گردانیده است. خداوند می َّ� 
بِ�ٞ  ُ ٱَ�ۡهِدي بِهِ  ١٥نُورٞ َو�َِ�ٰٞب مُّ َ�ٰمِ ٱُسبَُل  ۥرِۡضَ�ٰنَهُ  �ََّبعَ ٱَمِن  �َّ َو�ُۡخرُِجُهم  لسَّ

لَُ�ِٰت ٱّمَِن  ۡستَقِي�ٖ  ۦ�ِإِۡذنِهِ  �ُّورِ ٱإَِ�  لظُّ -١٥[المائدة:  ﴾١٦َوَ�ۡهِديهِۡم إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ

١٦.[ 
خداوند به . اری به سوی شما آمدکتاب آشک(آری،) از طرف خدا، نور و «

ھای سالمت،  نند، به راهکروی یه از خشنودی او پکسانی را کت آن، کبر
و آنھا  برد; ی مییھا به سوی روشنایکیند; و به فرمان خود، از تارک ت مییھدا

 .»دینما را به سوی راه راست، رھبری می
قرآن قلعه محافظ، نعمت ماندگار، حجت قاطع، داللت واضح، شفاء برای 

ناک است. کالمی است رسا و گفتاری  ھا و داور عادل برای امور شبھه قلب
است که نورش  یدھنده بوده و از ھزل بدور است. چراغ است که فیصله

پذیرد.  اش پایان نمی است که پرتو و درخشندگی شود و شھابی خاموش نمی
ھا را  دریایی است که رسیدن به عمق آن ممکن نیست. بالغت آن عقل

ای تأثیر گذاشته است. حسن  متحیر ساخته و فصاحت آن بر ھر نوشته
آور است. اشارات بدیع و حسن انتقال از  ارتباط اوایل و اواخر آن حیرت

ھای رایج و مباحث  المثل بنده و ضربداستانھای شگفت به مواعظ کو
ه خدا و توبه و استغفار در قران یآمیز و مباحث تنز برانگیز و عبرت تعجب
ای کامل است. ھر جا که کالم امیدبخش است، تفصیل یافته، و ھر  معجزه
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ھایش  جا سخن از انذار و ترساندن است، راه اجمال را پیموده است. وعده
اش  دھنده است. دعوتش جذاب و منع و نھی انآراسته شده و وعیدھایش تک

  آمیخته با رعب و ھشدار است. موعظه را با مھربانی، و ترغیب را با تشویق
قرین نموده است. پس باید پاک و منزه باشد خدایی که این قرآن را برای 

ترین  بخش آب گردانیده و آن را با بدیع ھای حیات ھا به سان چشمه قلب
اسلوب به جریان انداخته است. خوشبخت آنکه عزم و  شیوه و گواراترین

ھایش را بر آن بنا  نماید و تفکر و تصمیم گیری اش را معطوف به آن می اراده
نھد، و پیروز آنکه خداوند توفیق تدبر در قرآن را به او داده و او را برای  می

 یادآوری آن به مردم انتخاب نموده است.
فرو فرستاده تا منھجی برای بھترین و خداوند این قرآن را  خواھرم!
ترین زندگی گردد و راھنمایی شود که مردم را به استوارترین و  خوشبختانه

ُهَداَي فََ� يَِضلُّ َوَ�  �َّبَعَ ٱَ�َمِن ﴿کند:  ھدایت میھا  راه آمیزترین موفقیت
ۡعَرَض َعن ذِۡكرِي فَإِنَّ َ�ُ  ١٢٣�َۡشَ�ٰ 

َ
هُ  ۥَوَمۡن أ  لۡقَِ�َٰمةِ ٱيَۡوَم  ۥَمعِيَشٗة َضنٗ� َوَ�ُۡ�ُ

 ٰ�َ�ۡ
َ
 ].١٢٤-١٢٣[طه:  ﴾١٢٤أ

شود، و نه در رنج خواھد  ند، نه گمراه میکروی یت من پیس از ھداکھر«
اد من روی گردان شود، زندگی (سخت و) تنگی خواھد یس از کو ھر . بود

 .»مینک نا محشور مییامت، او را نابیداشت; و روز ق
کالم پروردگارمان در اختیار ماست و خدا آن را ام!  داشتنی خواھر دوست

ھا  بخش ھمه زمان از اشتباه و تحریف مصون ساخته است وآن را کالم فیصله
�ِيهِ ﴿ ھا گردانیده است: و مکان

ۡ
 ۦۖ ِمۢن َ�ۡ�ِ يََديۡهِ َوَ� ِمۡن َخۡلفِهِ  ۡلَ�ِٰطُل ٱ�َّ يَأ

  .]٤٢[فصلت:  ﴾٤٢تَ�ِ�ٞل ّمِۡن َحِكيٍ� َ�ِيدٖ 
د; یآ ش رو و نه از پشت سر، به سراغ آن نمییچ گونه باطلی، نه از پیھ«
 .»ش نازل شده استیسته ستایم و شایکه از سوی خداوند حکچرا 

پیمودن راه استوار و صراط مستقیم در قرآن بیان شده است، پس قرآن 
نور و روشنی و شفای قلبھاست. ھر کس به آن تمسک جوید، ھدایت 
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شود. خداوند ھدایت را در آن  یابد، و ھر کس به آن عمل کند، رستگار می می
اش  قرار داده و ھمان را وسیله ھدایت برای ھر کس از بندگان تقوی پیشه

َ� َرۡ�َبۛ �ِيهِ� ُهٗدى  ۡلِكَ�ُٰب ٱَ�ٰلَِك  ١الٓمٓ ﴿ خود بخواھد، گردانیده است: که
 .]٢-١[البقرة:  ﴾٢ّلِۡلُمتَّقِ�َ 

» آمده  قرآن  یھا از سوره  یبعض  لیدر اوا  هک  یا مقطعه  (حروف  

سر را   نیگر اید  یسک  خداوند متعال و جز  است  در قرآن  یاست، سر الھ
  با قرآن  مبارزه  به  مقطعه  حروف  نیعربھا را با ا خداوند. داند ینم

  اشاره  یعرب  زبان  یھجا  حروف  به  حروف  نیا  هک معنا  نیخواند، بد یفرام
  هک  است  یحروف  از ھمان  بکمر  قرآن  هکند ک  اعالم  اعراب  دارد تا به

خداوند   المک  قرآن  هکھستند   یمدع اگر  ند، پسیگو یم  سخن  با آن  خودشان
ه قرآن از نزد خداوند است نه کشود  یمپس معلم  اورندیرا ب  ر آنیست، نظین

در آن راه ندارد; و  که شکتاب با عظمتی است کآن ). صاز طرف محمد 
 .»اران استکزیت پرھیه ھدایما

کاری  خداوند سبحان وعده داده که قرآن را از بیھوده خواھر ارجمندم!
ۡ�َا ﴿غلوکنندگان حفاظت نماید:   کاران و تحریف بیھوده �نَّا  ّ�ِۡكرَ ٱإِنَّا َ�ُۡن نَزَّ

 .]٩[الحجر:  ﴾٩لََ�ٰفُِظونَ  ۥَ�ُ 

 .»میم; و ما بطور قطع نگھدار آنیردکما قرآن را نازل «
ھا، مداومت بر تالوت آن و  ھا و مصحف قلبیکی از راھھای حفظ قرآن در 

 آداب ظاھری آن است. پایبندی به مطالعه آن و اعمال باطنی و
ھدف خداوند از فروفرستادن قرآن، عمل به اوامر پرھیز از نواھی خواھرم! 

آن، تصدیق اخبار آن و مباحث مطرح شده از عالم غیب در آن و پند و 
ه است، نه پشت سرانداختن آن و پذیری از سرگذشت امتھای گذشت عبرت

نَزۡلَ�ُٰه إَِ�َۡك ﴿ دیگر از آن: یاز آن و کفر به بعض یایمان به بعض
َ
كَِ�ٌٰب أ

بَُّرٓواْ َءاَ�ٰتِهِ  َدَّ ْولُواْ  ۦُمَ�َٰرٞك ّ�ِ
ُ
َر أ ۡلَ�ٰبِ ٱَوِ�ََتَذكَّ

َ
 .]٢٩[ص:  ﴾٢٩ۡ�
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نند کات آن تدبر یم تا در آیا ردهکه بر تو نازل کت کتابی است پربرکن یا«
 .»ر شوندکو خردمندان متذ

فََ� َ�َتَدبَُّروَن ﴿
َ
ٓ  لُۡقۡرَءانَ ٱأ ۡ�َفالَُها

َ
ٰ قُلُوٍب أ ۡم َ�َ

َ
 .]٢٤[محمد:  ﴾٢٤أ

شان قفل نھاده یا بر دلھاینند، ک در قرآن تدبر نمی (منافقان) ا آنھایآ«
 .»شده است؟!
قرآن کریم منھج زندگی و آیین و برنامه و شریعت خداوند برای  خواھرم!

ساکنان [با شعور] روی زمین است. خداوند خواسته که کسی جز حکم او را 
طلب نکند و جز به آنچه که موافق و مطابق با آن است ایمان نیاورد و 
خواسته که از تراوشات ذھنی مردمان شرق و غرب دوری کنیم ... . تنھا 

فَُحۡ�َم ﴿ داور عادل است:قرآن 
َ
ۡحَسُن ِمَن  لَۡ�ِٰهلِيَّةِ ٱأ

َ
ِ ٱَ�ۡبُغوَنۚ َوَمۡن أ َّ� 

 .]٥٠[المائدة:  ﴾٥٠ُحۡكٗما لَِّقۡوٖ� يُوقُِنونَ 
سی بھتر از خدا، کخواھند؟! و چه  ت را (از تو) مییم جاھلکا آنھا حیآ«

 .»ندک م میکن ھستند، حیقیه اھل کبرای قومی 
لَۡم تََر إَِ� ﴿ فرماید: و باز می

َ
ِينَ ٱ� نزَِل إَِ�َۡك  �َّ

ُ
ٓ أ ْ بَِما ُهۡم َءاَمُنوا َّ�

َ
يَزُۡ�ُموَن �

ْ إَِ�  ن َ�َتَحاَكُموٓا
َ
نزَِل مِن َ�ۡبلَِك يُرِ�ُدوَن أ

ُ
ٓ أ ُٰغوتِ ٱَوَما ن  ل�َّ

َ
ْ أ ِمُرٓوا

ُ
َوقَۡد أ

ۡيَ�ٰنُ ٱَوُ�رِ�ُد  ۦۖ يَۡ�ُفُرواْ بِهِ  ن يُِضلَُّهۡم َضَ�َٰ�ۢ بَعِ  لشَّ
َ
�َذا �ِيَل لَُهۡم َ�َعالَۡواْ  ٦٠يٗداأ

نَزَل 
َ
ٓ أ ُ ٱإَِ�ٰ َما يَۡت  لرَُّسولِ ٱ�َ�  �َّ

َ
وَن َعنَك ُصُدوٗدا لُۡمَ�ٰفِقِ�َ ٱَر�  ٦١يَُصدُّ

 ِ يِۡديهِۡم ُ�مَّ َجآُءوَك َ�ۡلُِفوَن ب
َ
َمۡت � ِصيَب� بَِما قَدَّ َ�َٰبۡتُهم مُّ

َ
ٓ أ ِ ٱفََكۡيَف إِذَا إِۡن  �َّ

رَ 
َ
ٓ إِۡحَ�ٰٗنا َوتَۡو�ِيًقاأ  .]٦٢-٦٠[النساء:  ﴾٦٢ۡدنَآ إِ�َّ

تابھای کنند به آنچه (از ک ه گمان میکسانی را کدی یا ندیآ(ای پیامبر!) «
خواھند  اند، ولی می مان آوردهیان نازل شده، اینیشیه) بر تو و بر پکآسمانی 

ه به آنھا دستور داده کنیام باطل بروند؟! با اکبرای داوری نزد طاغوت و ح
ند، و به کخواھد آنان را گمراه  طان مییافر شوند. اما شکه به طاغوت کشده 

به سوی «ه به آنھا گفته شود: کند. و ھنگامی کفیھای دور دستی ب راھهیب
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ه (از کنی یب د، منافقان را میییایامبر بیرده، و به سوی پکآنچه خداوند نازل 
پس چگونه وقتی به خاطر اعمالشان،  .ندنک قبول دعوت) تو، اعراض می

ه کنند ک اد مییند، سوگند یآ شوند، سپس به سراغ تو می بتی مییگرفتار مص
ان یردن و توافق (مکی کیگران)، جز نیمنظور (ما از بردن داوری نزد د

 .»ن نزاع،) نبوده استیطرف
ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿

ُ
ِينَ ٱأ ُ ٱَ�ۡعلَُم  �َّ َُّهۡم  �َّ ۡعرِۡض َ�ۡنُهۡم وَِعۡظُهۡم َوقُل ل

َ
َما ِ� قُلُو�ِِهۡم فَأ

نُفِسِهۡم قَۡوَ�ۢ بَلِيٗغا
َ
 .]٦٣[النساء:  ﴾٦٣ِ�ٓ أ

داند. از (مجازات)  ه خدا، آنچه را در دل دارند، میکسانی ھستند کآنھا «
به  ج اعمالشان رایانی رسا، نتاین! و آنھا را اندرز ده! و با بکآنان صرف نظر 
 ».آنھا گوشزد نما

رَۡسۡلَنا ِمن رَُّسوٍل إِ�َّ ِ�َُطاَع �ِإِۡذِن ﴿
َ
ِۚ ٱَوَمآ أ نُفَسُهۡم  �َّ

َ
ْ أ لَُمٓوا �َُّهۡم إِذ ظَّ

َ
َولَۡو �

ْ ٱَجآُءوَك فَ  َ ٱ ۡسَتۡغَفُروا ْ  لرَُّسوُل ٱلَُهُم  ۡستَۡغَفرَ ٱوَ  �َّ َ ٱلَوََجُدوا اٗبا رَِّحيٗما �َّ  ﴾٦٤تَوَّ
 .]٦٤[النساء: 

ه به فرمان خدا، از وی کن یم مگر برای ایامبری را نفرستادیچ پیما ھ«
ردند (و ک ه به خود ستم میکن مخالفان، ھنگامی یاطاعت شود. و اگر ا

آمدند; و از خدا طلب  گذاردند)، به نزد تو می ر پا مییفرمانھای خدا را ز
ر و یرا توبه پذ رد; خداک امبر ھم برای آنھا استغفار مییردند; و پک آمرزش می
 .»افتندی مھربان می

﴿ ٓ�ِ ْ ٰ ُ�َّكُِموَك �ِيَما َشَجَر بَۡيَنُهۡم ُ�مَّ َ� َ�ُِدوا فََ� َوَرّ�َِك َ� يُۡؤِمُنوَن َح�َّ
ا قََضۡيَت َو�َُسّلُِمواْ �َۡسلِيٗما نُفِسِهۡم َحرَٗجا ّمِمَّ

َ
 .]٦٥[النساء:  ﴾٦٥أ

ه در کنینخواھند بود، مگر اه آنھا مؤمن کبه پروردگارت سوگند «
اختالفات خود، تو را به داوری طلبند; و سپس از داوری تو، در دل خود 

 .»م باشندیامال تسلکنند; و کاحساس ناراحتی ن
خداوند ھدایت و رستگاری را در این کتاب ارزشمند یک جا جمع کرده 

ۡقوَمُ  ۡلُقۡرَءانَ ٱإِنَّ َ�َٰذا ﴿است: 
َ
ُ  َ�ۡهِدي لِلَِّ� ِ�َ أ ِينَ ٱ لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱَو�ُبَّ�ِ َّ� 
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ٰلَِ�ِٰت ٱَ�ۡعَملُوَن  ۡجٗر� َكبِٗ�� ل�َّ
َ
نَّ لَُهۡم أ

َ
 .]٩[اإلسراء:  ﴾٩أ

ند; و به ک ت مییھاست، ھدا ن راهیه استوارترکن قرآن، به راھی یا«
ه برای آنھا پاداش کدھد  دھند، بشارت می ه اعمال صالح انجام میکمؤمنانی 

 .»بزرگی است
ۚ وَ ﴿ آن شفاء نھاده است: در ْ ُهٗدى وَِشَفآءٞ ِيَن َءاَمُنوا ِينَ ٱقُۡل ُهَو لِ�َّ َّ�  �َ

َ�نِۢ بَعِيدٖ  ْوَ�ٰٓ�َِك ُ�َناَدۡوَن ِمن مَّ
ُ
. ﴾يُۡؤِمُنوَن ِ�ٓ َءاَذانِِهۡم َوۡقرٞ َوُهَو َعلَۡيِهۡم َ�ً�� أ

 ].٤٤[فصلت: 
ت و درمان یاند ھدا آوردهمان یه اکسانی کتاب) برای کن (یا«بگو: «

نی است و یشان سنگیھا آورند، در گوش مان نمییه اکسانی کاست; ولی 
ه کسانی ھستند کنند; آنھا (ھمچون یب نا ھستند و آن را نمییی نابیگو

 .»شوند گوئی) از راه دور صدا زده می
آیات این کتاب عظیم و این چراغ نورانی در قلب مشرکان تأثیر گذاشت و 

ا از شرک به توحید و از سرکشی و طغیان به اطاعت و بندگی متمایل آنھا ر
از مشرکان که صدای پیغمبر را در نزدیک کعبه به ھنگام  یکیساخت. 

باتر و یگوید: سوگند به خدا! ھیچ وقت کالمی ز تالوت آیات وحی شنیده، می
قرآن در تر از این نشنیده بودم. و به این ترتیب کلمات و آیات  امری عادالنه

ای به عقل و قلبش وارد  نفس او تأثیر گذاشت و به دنبال آن صداھای آھسته
داد. شخص مقتدر  شد که آنھا را به آرامی به سوی ھدایت قرآنی سوق می می

گرفت وقتی آیات سوره طه را  دیگری که در جاھلیت بر مسلمانان سخت می
نَزۡ�َا َعلَۡيَك  ١طه﴿ شنید که:

َ
 .]٢-١[طه:  ﴾٢لِتَۡشَ�ٰٓ  نَ ۡلُقۡرَءاٱَمآ أ

 .»نیکفیه خود را به زحمت بکم یردکما قرآن را بر تو نازل ن طه.«
نَا ﴿فرماید:  تا آنجا که می

َ
ُ ٱإِنَِّ�ٓ � ۠ فَ  �َّ نَا

َ
� ٓ قِِم  ۡ�ُبۡدِ� ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ

َ
لَٰوةَ ٱَوأ  لصَّ

 .]١٤[طه:  ﴾١٤ِ�ِۡ�رِيٓ 
ست! مرا بپرست، و نماز را ین جز منبحق ھستم; معبودی »  اهللا«من «
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 ».اد من بپاداریبرای 
ھای شرک را در درون این شخص مقتدر شکست و  این آیات ستون

کسی «ھای جاھلیت وی را ذوب نمود و او را چنین به سخن آورد:  صخره
و به  .»سته نیست با غیر خود عبادت شودیکه این کالم را گفته است، شا

ای از ایمان رسید که ھر وقت از راھی  این ترتیب ھمین مرد به مرحله
رفت، و این شخص کسی نبود جز  گذشت، شیطان از راه دیگری می می

 .سفاروق، عمر بن خطاب
ای! که چگونه نسلی را  آیا تا به حال به دانشگاه قرآن فکر کردهخواھرم! 

 نظیرند؟ ریخ بشریت بیتربیت کرد که در تاریخ اسالم و بلکه در تا
، آن تعداد افراد پاک و نیکوکاری که بعد از آنھا تا شنسل صحابه گرامی

به حال چنین تعدادی از این افراد در ھیچ جایی مشاھده نشده است. تنھا 
در بین اصحاب نبوده است و بلکه سبب مھمتر  صعلت آن وجود پیغمبر

شت آن را به خود گرفته از چشمه قرآن نوشیده و سر شاین بوده که صحابه
شان به آن عمل  خواندند تا خودشان، اھل عیال و جامعه بودند و قرآن را می

 کنند.
بخشد مگر به کسی که با این روحیه به آن  ھای خود را نمی قرآن گنج

کردن آن. به جریان تحریم  روی آورد، روحیه شناخت و معرفت و عملی
 شراب در کتابھای تفسیر نگاه کن.

 خواھر فاضلم! عد...اما ب
این برنامه جاودانه از روز اول عقل مردمان را، چه مؤمن و چه کافر، 
متحیر ساخته بود. بزرگان جاھلیت در برابر آن گردن کج کرده بودند و 
بالغت و ادب در برابر آن به زانو درآمده بودند، و این به معنی گواھی 

رز بودن آن است، جھان را بزرگداشت قرآن و بر حق بودن و مایه پند و اند
وارد مرحله جدیدی کرد. چون آن، کالم پروردگار جھانیان بود و بر خرد و 

کرد... معیار جمیع کتابھا بود که بر بھترین  اندیشه حکمرانی می
نازل شده بود و شریعتی گردیده بود برای بھترین امت. پس  صپیغمبر
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د! و البته ما از جای تعجب نیست اگر کافری بر [صحت] آن گواھی دھ
 نیازیم. گواھی او بی
بینداز و  یھای علمای غرب و شرق پیرامون قرآن نگاھ به نوشته خواھرم!

را مطالعه کن  »ليعامد خل«تألیف  »قالوا عن االسالم«به عنوان مثال کتاب 
آور و اعترافات آنان به صداقت و قدرت تأثیر این کتاب  تا به اخبار سرسام
 جاودانه پی ببری.

ھای شما با این قرآن عظیم چگونه  ھم مذھبی زم!یولی خواھر عز
برخوردی دارند؟ خواھر ارجمندم! ھدف از این سؤال ایجاد تفرقه و یا فتنه 
مذھبی و یا فریفتن شما نیست. نه، ھرگز، سوگند به خدا! بلکه مراد تنھا 

ا را خیزد و دوست دارد آنھ انتقال کلماتی است که از قلب [یک مؤمن] برمی
ات در  به قلب[خواھرش] ارزانی بدارد و نیز مراد این است که موضعگیری

برابر قرآن را یادآوری نمایم تا با گرفتن دست یکدیگر وحدت اسالمی 
مطلوب را محقق سازیم که در کتاب خدا یکی از اصول اساسی و آیین 

 جاودانه زندگی است.
اسالمی و اھتمام  تو و ھر مسلمان دیگری به نقش حکومتھای خواھرم!

ھا در عنایت  ھا و مکتب ھا و مدرسه آنھا در چاپ قرآن شریف و نقش دانشگاه
ھای  به قرآن خوب واقف ھستید، و مسابقات جھانی قرآن کریم و حلقه

درسی مخصوص حفظ قرآن بر تو پوشیده نیست، ھمه این کارھا از باب 
بر مؤسساتی است  عالوهھا  این عنایت و اھتمام به کتاب مقدس خداست، و

ریزی و تشویق برای چاپ، تدریس، حفظ، تالوت و تفسیر  که مخصوص برنامه
قرآن ھستند، مثل دانشگاه شریف ازھر که صحبت درباره آن و اھتمامش به 

تر از آن است که نیاز به تعریف داشته باشد.  قرآن بیھوده است، چراکه بدیھی
. و صدھا ھزار حافظ قرآن تحویل ازھر، مناره قرآن و دانشگاه حافظان است..

اند و ازھر  امتداده که آنھا نیز تالوت کتاب خدا را به جھانیان آموخته
 ھا نسخه از قرآن را برای خدمت به کتاب خدا، چاپ کرده است. ملیون

شوند و خارج از حد  در مورد درسھایی که خادم و مدافع قرآن شمرده می
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ست، کافی است به فھرست درسھای احصاء ھستند نیز سابقه ازھر روشن ا
زده شوی. وضعیت  نگاھی بیندازی تا شگفت عالی دانشگاه، سطح

دانشگاھھای عربستان سعودی، تونس، سوریه، مغرب، کشورھای خلیج و 
 سایر کشورھای اسالمی نیز بر کسی پوشیده نیست.

ھای تو در این باره چه بوده است؟ علماء و  مذھبی نقش ھم ولی خواھرم!
 رانتان در مورد قرآن چه دیدگاھی دارند؟کمتف

برای اینکه به ظلم و افتراء متھم نشوم و برای اثبات صحت ادعایم از 
کنم و نه از افراد  منبع مطلع و مؤسسات علمیه مورد اعتماد نقل قول می

نادانی که اقوالشان اعتبار ندارد و نه حتی از یک عالم، چون احتمال تقصیر 
 وی متصور است:  و کوتاھی از ناحیه

یکی از ستونھای «گوید:  دکتر جعفر باقری، استاد در شھر تھران می
اساسی که با وجود حجم و اھمیت آن، اھتمام منسجمی از ناحیه حوزه به 
آن نشده، قرآن کریم و سایر علوم و معارفی است که متعلق به آن است. 

شود  وجود مشاھده میو منبع اصلی اسالم است ولی با این » ثقل اکبر«قرآن
شود و در اثنای اھتمام و  که به علوم این کتاب شریف، توجه مطلوب نمی

شود  عنایات جاری در حوزه علمیه در جایگاه مناسب خودش قرار داده نمی
و بلکه در ضمن مناھجی که یک طلبه در طول تحصیل در حوزه علمیه 

ای از مراحل تحصیل  هآموزد، قرآن چندان جایگاھی ندارد و در ھیچ مرحل می
آموزد و به این ترتیب یک طلبه در حوزه  قرآن را نه کم و نه زیاد، نمی

تواند مراتب علم را طی کند و به غایت آن که درجه اجتھاد است برسد  می
بدون اینکه علوم قرآنی را فرا گرفته باشد، و یا به قرآن اھتمامی ورزیده باشد 

ن امر حساس باعث بروز مشکالتی اساسی و ولو در حد تالوت و تجوید آن. ای
ای که این واقعیت نه  کوتاھی حقیقی در واقعیت حوزه علمیه شده، به گونه

 .1»قابل تشکیک و تردید است و نه قابل انکار

                                           
 .١٠٩ثوابت ومتغیرات الحوزه العلمیة، ص  -١
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گوید:  ای رھبر دینی حکومت جمھوری اسالمی می و آیت الله خامنه
ن را تا مرحله م و آیتوانیم درس[حوزی] بخوان ت که ما میجای تأسف اس«

 –ولو یک مرتبه  –کسب اجازه اجتھاد ادامه دھیم، بدون اینکه به قرآن 
ھایمان بر مبنای  چرا باید اینگونه باشد؟! زیرا درس مراجعه داشته باشیم!!

 .1»قرآن نیست
با این واقعیت برخورد «گوید:  الله می و آیت الله محمد حسین فضل

یا غیره منھجی برای تدریس قرآن در  کنیم که حوزه علمیه نجف یا قم و می
 .2»اختیار ندارند

اند و  ھای علمیه از قرآن فاصله گرفته حوزه«گوید:  ای می آیت الله خامنه
امروزه عدم انس ما با قرآن باعث ایجاد مشکالت فراوانی شده و قطعًا 
مشکالتی برای آینده ما نیز پیش خواھد آمد و این دوری از قرآن باعث 

 .3»ی ما شده استنظر کوته
 –ھای تخصصی دینی  پرسیم: چگونه حوزه با توجه به آنچه گفتیم می

سازد بدون اینکه قرآن به آنھا  التحصیل می شرعی شیعه آیات عظام را فارغ
بیاموزد ولو در حد تالوت؟!! چگونه طلبه دینی درسھایش را از ابتدا تا 

ه قرآن را ولو در حد دھد بدون اینک ادامه می» آیت الله«رسیدن به لقب 
 آمده است!» ثقل اکبر«تالوت بیاموزد؟ این خلل عظیمی است که به سراغ 

پرسی که  ھا این سؤال را از خودت نمی قول آیا بعد از این نقل خواھرم!
 ورزند؟ قرآن اھتمام نمیچرا شیعیان به 

آمد ناگوار است. شیعیان  جواب سؤال ھمان بدبختی بزرگ، و ھمان پیش
نازل شد، بلکه  صدانند که بر پیغمبر  قرآن امروزی را ھمان قرآنی نمی

گویند: آن قرآن تحریف و تبدیل و تغییر یافت، چیزھایی بر آن اضافه و  می

                                           
 .١٠٩ ١١٠ھمان، ص  -١
 .١١١ھمان، ص  -٢
 .١١٠ھمان، ص  -٣
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ا ھر چیزھایی از آن حذف گردید. پناه به خدا از این عقیده که مسلمان ب
 تواند آن را بپذیرد. ای نمی عقیده

این حقیقتی است که شاید تعداد زیادی از شما چیزی از  آری، خواھرم!
دانند ولی جرأت تصدیق آن را ندارند زیرا  دانید! و یا شاید بعضی می آن نمی

کند  را ویران می» ثقل اکبر«ای است که بنیان  دانند که این عقیده نیک می
آیا عاقالنه ، »باهللا قوة إالَّ  حول وال ال«کند.  به آن نھی میو از نزدیک شدن 

است که کفار به کتاب پروردگارمان اھتمام بورزند و ما بگوییم: تحریف شده 
 است؟!

عه، اقوالی را یبرای اثبات این مدعا از چند منبع و مرجع مورد اعتماد ش
 کنیم:  بازگو می –به کمک خدا  –

چنانچه بخواھم ھمه آن چیزھایی «گوید:  طبرسی در کتاب احتجاج می
را که از قرآن حذف شده و یا تحریف و تبدیل و ... شده، بازگو نمایم سخن به 

ھای  ھای دوستان و مذمت شود مناقب و ستایش کشد و باعث می درازا می
 .1»دشمنان آشکار شود در حالی که بنابر اصل تقیه باید مخفی بمانند

تفسیرش، بعد از ذکر و اثبات تحریف و نقص آن توسط کاشانی در مقدمه 
از جمیع این روایات و اخبار دیگری که از اھل «گوید:  می شصحابه

شود که قرآن کامًال ھمان  روایت شده، این مطلب فھمیده می †بیت
نازل شده است: بلکه بعضی از آن خالف  صقرآنی نیست که بر پیغمبر 
از آن تغییر و تحریف شده و  یعضاست. ب صوحی نازل شده بر محمد 

در بسیاری از  ÷مقدار زیادی از آن حذف شده است، از جمله: اسم علی
در بیشتر از یک جا، اسامی منافقان در مواضع  صمواضع، لفظ آل محمد 

شود که قرآن فعلی ترتیبی  خود و ... . ھمچنین از این روایات برداشت می
را دارد. علی بن ابراھیم  صسولش غیر از آن ترتیب مورد رضایت خدا و ر

                                           
 .٣٧٨ – ١/٣٧٧االحتجاج،  -١



 ای از یک خواهر دلسوز به یک خواهر شیعه نامه  ٤٠

 

 .1»قمی نیز بر ھمین باور بوده است
ماند،  بنابراین جای ھیچ اعتمادی باقی نمی«گوید:  کاشانی در ادامه می
ای از آن احتمال دارد که تحریف شده و تغییر یافته  زیرا بر این اساس ھر آیه

و فایده امر به افتد و فایده آن  و برخالف وحی باشد. پس قرآن از حجیت می
 .2»شود پیروی از آن و سفارش به تمسک به آن و ... منتفی می

که  ÷مجلسی در اثنای شرح حدیث ھشام بن سالم از ابوعبدالله
. در »فده ھزار آیه بودیآورد ھ صقرآنی که جبرئیل برای محمد «گوید:  می

ھا ھشام بن سالم به جای  در بعضی از نسخه«گوید:  شرح این حدیث می
ھارون بن سالم ذکر شده و ھشام موثق و مورد اعتماد است، پس این خبر 
صحیح است و پوشیده نیست که این خبر و بسیاری از اخبار صحیح، 
صراحت کاملی بر نقص قرآن و تغییر آن دارند و به عقیده من اخبار موجود 

ی اعتماد در این باب متواتر معنوی ھستند و دور انداختن ھمه آنھا باعث بی
در این باب از اخبار  موجود شود. بلکه به گمان من اخبار  به کل اخبار می

موجود در مورد امامت کمتر نیستند، پس چگونه امامت با آن اخبار ثابت 
 .3»شود؟ نمی شود ولی تحریف قرآن ثابت می

پذیرش تواتر ھمه و «گوید:  جزائری در مورد قراءات ھفتگانه می
خوانده  صین معنی که جبرئیل ھمه را بر محمد بودن ھمه آنھا به ا وحی 

شود که به  باشد باعث دورانداختن اخبار مستفیض و بلکه متواتری می
کنند قرآن در کالم و ماده[لغات] و اعراب[کلمات] تحریف  صراحت بیان می

شده است. در حالی که یاران ما[شیعیان] بر صحت اخبار تحریف و تصدیق 
 .4»نظر دارند آن اتفاق

                                           
 .١/٣٢کاشانی: تفسیر صافی،  -١
 .١/٣٣ھمان،  -٢
 .٥٢٥، ص ١٢ث الرسول، جزء یحادأشرح  يمجلسی: مرآة العقول ف -٣
 .٢/٣٥٧ة، یاالنوار النعمان :جزائری -٤



 ٤١   بخش سوم: جایگاه قرآن کریم

ن باب یالله جزایری در جای دیگری از ھمان کتاب سخنش را در ا نعمت
جای تعجب نیست که اخبار موضوع و جعلی فراوان «کند:  این گونه بیان می

چیزی از دین را تغییر داده و تبدیل کردند  صباشد، زیرا آنھا بعد از پیغمبر 
ذف مدایح آل که از این بزرگتر است، مثل تغییر قرآن، تحریف کلمات آن و ح

ھای منافقان و کارھای  و امامان معصوم و حذف فضیحت صرسول الله 
 .1»پردازیم به آن می» نور القرآن«بدشان، ھمچنانکه در 

بدان! حقیقت مسّلمی را «گوید:  ابوالحسن عاملی در مقدمه تفسیرش می
ای جز پذیرفتن آن نیست، اینکه  کنند و چاره که روایات متواتر بیان می

دستخوش تغییراتی شد و  صقرآنی که در دست ماست بعد از رسول اکرم 
آوری کردند، کلمات و آیات بسیاری را  آنرا جمع صآنان که بعد از پیغمبر 

از آن حذف نمودند، و تنھا قرآنی که از این تغییر و تحریف در امان ماند و 
آن را  ÷موافق و مطابق با وحی نازل شده بود، قرآنی بود که علی

 ÷آوری و حفظ نمود تا اینکه آن را بعد از خود، به فرزندش حسن جمع
گشت و امروز در نزد  ÷به دست تا حضرت قائم سپرد و ھمین گونه دست

 .2»محفوظ است ÷آن حضرت
استاد جزایری کالمی به این مضمون دارد « گوید: نوری طبرسی نیز می

که: یاران ما [شیعیان] بر صحت اخبار مستفیض و بلکه متواتر که وقوع 
 .3»نظر دارند کنند، اتفاق تحریف در قرآن را به صراحت بیان می

اخبار وارده از امامان در مورد اختالف قرآن و حذف و «گوید:  مفید می
 .4»باشند نقصانی که ستمکاران پدید آوردند، در حد مستفیض می

عالمه سید عدنان بحرانی بعد از ذکر روایاتی که به گمان خودش خبر از 

                                           
 .١/٩٧ھمان،  -١
 .٣٦ومشکاة األسرار، ص  عاملی، ابوالحسن: مرآة األنوار -٢
 .٣١ف کتاب رب األرباب، ص یثبات تحرإ ينوری طبرسی، فصل الخطاب ف -٣
 ، بیروت، دارالکتاب االسالمی.٩مقاالت، ص  :مفید -٤



 ای از یک خواهر دلسوز به یک خواهر شیعه نامه  ٤٢

 

اخباری که از حد احصاء خارجند و از حد تواتر «گوید:  دھد، می تحریف می
چندانی در نقل و بازگوکردن آنھا نیست به خاطر   اند و فایده فتهھم فراتر ر

شیوع قول به تحریف و تغییر قرآن در بین فریقین[شیعه و سنی] و 
بودن آن در نزد صحابه و تابعان و بلکه به این خاطر که اجماع فرقه  مسلم

رستگار [شیعه] بر وقوع آن است و قول به تحریف از ضروریات مذھبشان 
 .1»اند و روایات بسیاری دال بر این مطلببوده 

اقوال بسیار دیگری از این قبیل که من از ذکر آنھا خودداری  خواھرم!
 ترسم شنیدن آنچه که دوست نداری، بر تو سنگینی کند. کنم زیرا می می

زنم و بر کسی افترا  بینی که من تھمت نمی آیا میخواھر ارجمندم! 
ای است که من آن را از  قول به تحریف عقیدهبندم؟ حاشا و کال. بلکه  نمی

ام و نقش من تنھا انتقال  شان استخراج کرده کتابھای شیعه و محدثان خبره
بعضی از آن اقوال به شما بود و بس. پیرامون این مسأله اقوالی را در مصادر 

ام که فردی چون شما تیزھوش و روشنفکر به محض  و منابع شیعی دیده
آنھا پی خواھی برد. چگونه این اقوال را بپذیریم در حالی شنیدن به بطالن 

ۡ�َا ﴿ فرماید: که خداوند می [الحجر:  ﴾٩لََ�ٰفُِظونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ّ�ِۡكرَ ٱإِنَّا َ�ُۡن نَزَّ

٩[. 
  .»میم; و ما بطور قطع نگھدار آنیردکما قرآن را نازل «

 گیرم و می فرماید: حفظ و صیانت از آن را خودم به عھد خداوند می
 گوید: قرآن تباه شده و صیانت نشد!! میھا  این

�ِيهِ ﴿فرماید:  خداوند می
ۡ
تَ�ِ�ٞل  ۦۖ ِمۢن َ�ۡ�ِ يََديۡهِ َوَ� ِمۡن َخۡلفِهِ  ۡلَ�ِٰطُل ٱ�َّ يَأ

 .]٤٢[فصلت:  ﴾٤٢ّمِۡن َحِكيٍ� َ�ِيدٖ 
د; یآ ش رو و نه از پشت سر، به سراغ آن نمییچ گونه باطلی، نه از پیھ«
 .»ش نازل شده استیسته ستایم و شایکه از سوی خداوند حکچرا 

 گوید: باطل از ھمه اطراف به سراغ قرآن آمد!! و شیعه می
                                           

  )١٢٦مشارق الشموس الدریة: (ص: -١



 ٤٣   بخش سوم: جایگاه قرآن کریم

پرستی چگونه آنھا را به این پرتگاه عمیق سوق داده  الله! ھوی سبحان
َ�َۡذكَِرةٞ  ۥ�نَّهُ ﴿ فرماید: است. ولی خداوند متعال چه نیک در مورد آنان می

�ِ�َ  ٤٨ۡلُمتَّقِ�َ ّلِ  َكّذِ نَّ ِمنُ�م مُّ
َ
ةٌ َ�َ  ۥ�نَّهُ  ٤٩�نَّا َ�َۡعلَُم أ  ٥٠ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱَ�َۡ�َ

ِ  ٥١ۡ�َقِ�ِ ٱَ�َقُّ  ۥ�نَّهُ   .]٥٢-٤٨[الحاقة:  ﴾٥٢ۡلَعِظيمِ ٱَرّ�َِك  ۡسمِ ٱفََسّبِۡح ب
از  یبعضه کم یدان یاران است. و ما مکزیپرھ یبرا یرکو آن (قرآن) تذ«

افران است. و آن (قرآن) کهء حسرت ید. و آن ماینک یب میذکشما (آنرا) ت
 یوگ حین است به نام پروردگار بزرگت تسبیه چنکن خالص است. حال یقی

 .»ب و نقص منّزه گردان)ی(و او را از ھرگونه ع
بینم که  شوم وقتی دختر جوانی را می زده می چقدر شگفت خواھرم!

نھد و با تعقل خود سراغ کتاب پروردگارش  خود را بنا می خودش ایده و تفکر
نماید و در نھایت به آنچه که خودش  رود و خودش در آن تدبر و تأمل می می

 گردد. داند، پایبند می صواب می
ھایمان را به سوی او دراز کرده و  بیایید از خدا کمک بگیریم و دست

ادت راھنمایی کن. پروردگارا! حق بگوییم: پروردگارا! ما را به راه ھدایت و سع
را به ما حق بنمایان و پیروی از آن را نصیب ما بگردان و باطل را باطل جلوه 

 بده و پرھیز از آن را نصیب ما بگردان.





 
 بخش چهارم:

 ستندها نی ه مثل سایر زنزنانی ک

ھای دیگر تفاوت داشتند،  آنھا زنانی بودند که با ھمه زن آری خواھرم!
تفاوت در این بود که آنھا به شرف و منزلت واال و مقام باالیی نایل شده 

 بودند.
ھا متمایز بودند. خداوند آنھا را انتخاب و برگزیده بود  آری آنھا از تمام زن

طریق به کمال و فضیلتی  باشند و از این صتا ھمسران پیغمبر اکرم 
تر  تر و کامل ھا نبودند بلکه بھتر، پاک  ھمتا برسند. آنھا مثل سایر زن بی

َحٖد ّمَِن  �َِّ�ِّ ٱَ�ٰنَِسآَء ﴿ بودند:
َ
 ].٣٢[األحزاب:  ﴾لنَِّسآءِ ٱلَۡسُ�َّ َكأ

 .»دیستیی از آنان معمولی نکیامبر! شما ھمچون یای ھمسران پ«
به این فضیلت و منزلت واال رسیده بودند، مقامی که با ازدواج با پیغمبر 

 شود. محقق نشده و نمی یبرای ھیچ زن دیگر
طوالنی  صکردن در مورد ھمسران پیغمبر  صحبتزم! یخواھر عز

گین می می کنم که در  کند ولی افسار قلمم را رھا نمی شود و فضا را عطرآ
این عرصه به غایت سرکش است و تنھا به ذکر یک مسأله در ارتباط با آنان 

ای که مدت زمانی طوالنی است که باعث کدورت  کنم، مسأله اکتفا می
لرزاند و  ھا را می ای که گوش ام شده است. مسأله خواھران بزرگوار و فھمیده

ای جز پرداختن به آن نیست تا  چاره –خواھرم!  –آزارد ولی  مؤمنان را می
روشن گردد غرض نسبت اتھام و افترادادن به کسی نیست بلکه غرض بیان 

 حقیقتی تلخ است.
و مخصوصًا عایشه دختر  صدیدگاه شیعه در مورد زنان پیغمبر

 ه نیست.بر شما پوشید بو حفصه دختر عمر سابوبکر



 ای از یک خواهر دلسوز به یک خواهر شیعه نامه  ٤٦

 

 صشیعه نسبت به ھمسران (پاک و مطھر و بزرگوار) آن حضرت 
 دیدگاه شاذ و منحرفی دارد.

الزم است ابتدا بعضی از اقوال علمای شیعه را در این باره با رعایت 
 اختصار بازگو کنیم: 
کنم دعای موسوم به دعای دو بت قریش که  گمان نمی خواھر محبوبم!

شیعه وجود داشته و تا به امروز خوانده  در چندین کتاب مورد اعتماد
خداوندا «شود، بر شما پوشیده مانده باشد، دعایی که در آن گفته شده:  می

(... و آن) دو بت قریش، آن دو معبود دروغین، آن دو طاغوت و ِافک را و دو 
 .»دخترشان را مورد لعنت قرار بده... 

ھای  ن از بتعقیده ما در تبری، بیزاری جست«گوید:  مجلسی می
چھارگانه... و زنان چھارگانه است که از جمله آن زنان، عایشه و حفصه را نام 

 .1»برد...  می
بعد از  –حاشا از ایشان  –گوید: امام جعفر صادق  و باز در کتابی دیگر می

کرد ... که عایشه و حفصه  ھر نماز واجبی چھار مرد و چھار زن را لعنت می
 .2شمارد...  را نیز جزو آنھا برمی
عایشه و حفصه با ھم دست به یکی کردند تا «کند که:  شیعه گمان می

 .٣»را مسموم کنند صرسول اکرم
عایشه و حفصه، لعنت خدا بر آنھا و «گوید:  مجلسی در کتاب دیگری می

با سم به قتل  صای که کشیدند رسول اکرم  پدرانشان باد با نقشه
 .٤»رساندند

 .»ه خداوند فرمود مثل آن نباشیدک یسک«گوید:  عیاشی در تفسیرش می
                                           

 .٥١٩ ص الیقین، حق :مجلسی -١
 .٥٩٩ ص الحیاة، عین :مجلسی -٢
 .٣/١٦٨م، یالصراط المستق :بیاضی -٣
 .٢/٧٠٠حیاة القلوب،  :مجلسی -٤



 ٤٧   ها نیستند بخش چهارم: زنان که مثل سایر زن

نَ�ٰٗثا لَِّ� ٱَوَ� تَُ�ونُواْ كَ ﴿
َ
ٍ� أ  ].٩٢[نحل:  ﴾َ�َقَضۡت َغۡزلََها ِمۢن َ�ۡعِد قُوَّ

ده خود را، پس از یه پشمھای تابکد یمغز) نباش کھمانند آن زن (سب«
 .»دیتاب وامی ام،کاستح

 یعنی مرتد شد.». ١ایمانش را نقض کردآن شخص عایشه بود که 
، صدر کتابھای زیادی از شیعه تکفیر عایشه و حفصه، ھمسران پیغمبر 

 ترین اوصاف بیان شده است:  با بدترین و زشت
دو فصل را به عایشه و حفصه  »الرصاط املستقيم«بیاضی در کتاب 

از مادر نامیده و مرادش  »فصل يف ام الرشور«اختصاص داده و فصل اول را 
را » شیطانه«باشد و در آن فصل لقب  می بالمؤمنین عایشه ام ھا، شرارت

اختصاص داده و او را[در  بدھد، و فصل دوم را به حفصه به او می
 .2شرارت]خواھر عایشه نامیده است

کرد، در  یکی از خواھران فاضل که در مدارس شیعه تدریس می
ای برای من بازگو نمود که شاید ذکر آن خالی از فایده نباشد، ایشان  خاطره

آموزان نشان دادم که در  گوید: در کالس نقاشی، چند نقاشی به دانش می
نیز وجود داشت. متوجه شدم که  –مگس  –بین آنھا عکس چند حشره 

گویند و سپس با  آموز در آخر کالس در گوشی چیزھایی می چند دانش
شان را جویا شدم، پی بردم که  خندند. وقتی علت خنده صدای بلند می

ھای خود تقلید نموده و عایشه  خنده بدان سبب بوده که آنھا نیز از خانواده
 نامند. می»!! ھا ام الذبان = مادر مگس«را  صپاکدامن و ھمسر پیغمبر اکرم 

این دیدگاه با آنچه در قرآن کریم در مورد جایگاه و شرف واالی آن  آیا
 بزرگواران بیان شده، مطابقت دارد؟!

به آنھا این اختیار را داد که  صبیا اندکی تأمل نماییم: پیغمبر  خواھرم!

                                           
 .٢/٢٦٩تفسیر عیاشی،  :عیاشی -١
 .٣/١٦١م، یالصراط المستق :بیاضی -٢
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در دنیا و آخرت  صبین این منزلت که عبارت از ماندن در زیر سایه پیغمبر 
و کاالی  –شان در دنیا اندک و ناچیز باشد  روزیھر چند که رزق و  –بود 

ھای دنیوی یکی را انتخاب کنند. و آن بزرگواران ماندن  فانی و زودگذر لذت
را برگزیدند وآن را بر دنیا و کاالی دنیوی و لذتھای آن ترجیح  صبا پیغمبر 

َها ﴿ فرماید: ن باره مییدادند، خداوند در ا ُّ�
َ
ۡزَ�ِٰجَك إِن ُكنُ�َّ  �َِّ�ُّ ٱَ�ٰٓ�

َ
قُل ّ�ِ

ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةَ ٱتُرِۡدَن  اٗحا َ�ِيٗ�  �ُّ َ�ِّۡحُ�نَّ َ�َ
ُ
َمّتِۡعُ�نَّ َوأ

ُ
 ٢٨َوزِ�نََتَها َ�َتَعالَۡ�َ أ

َ ٱ�ن ُكنُ�َّ تُرِۡدَن  ارَ ٱوَ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ َ ٱفَإِنَّ  �ِخَرةَ ٱ �َّ َعدَّ لِۡلُمۡحِسَ�ِٰت  �َّ
َ
أ

ۡجًرا َعِظيٗماِمن�ُ 
َ
 .]٢٩-٢٨[األحزاب:  ﴾٢٩نَّ أ

ا و زرق و برق آن را یاگر شما زندگی دن«امبر! به ھمسرانت بگو: یای پ«
ی رھا یوکیمند سازم و شما را بطرز ن ای شما را بھره هید با ھدییاید بیخواھ می

د، خداوند برای یخواھ امبرش و سرای آخرت را مییو اگر شما خدا و پ .سازم
 .»می آماده ساخته استیاران شما پاداش عظکوکین

آن بزرگواران جز خدا و رسول خدا و روز آخرت را برنگزیدند و بھترین 
ھمسران برای بھترین شوھر بودند مؤمن، مطیع، عبادت کننده و نیکوکار 
گردیدند، و خداوند اجر و ثوابشان را دو برابر نمود و روزی پربرکت و ثواب 

ِ َورَُسوِ�ِ ﴿ یشان وعده داد:گوارای چند برابر بد  ۦَوَمن َ�ۡقُنۡت مِنُ�نَّ ِ�َّ
ۡ�تَۡدنَا لََها رِۡزٗقا َكرِ�ٗما

َ
َ�ۡ�ِ َوأ ۡجَرَها َمرَّ

َ
ٓ أ [األحزاب:  ﴾٣١َوَ�ۡعَمۡل َ�ٰلِٗحا نُّۡؤتَِها

٣١[. 
ند و عمل صالح انجام کامبرش خضوع یس از شما برای خدا و پکو ھر «

م ساخت، و روزی پرارزشی برای او آماده یخواھ دھد، پاداش او را دو چندان
 .»میا ردهک

ّيَِ�ُٰت ٱوَ ﴿ با تأمل در آیه: ّيِبَِ� وَ  لطَّ ّيُِبونَ ٱلِلطَّ ّيَِ�ِٰت�  لطَّ  ].٢٦[النور:  ﴾لِلطَّ
تعلق  کز به زنان ناپاین کند، و مردان ناپاکاز آن مردان ناپا کزنان ناپا«
 .»دارند



 ٤٩   ها نیستند بخش چهارم: زنان که مثل سایر زن

 صشان یپی ببریم: ا صتوانیم به عظمت منزلت ھمسران پیامبر  می
ترین زنان پاک و مطھر  پاک و مطھر بود، و ھمسرانش بھترین و بافضیلت

 صترین زنان را برای پیغمبرش بودند، و خداوند نیز جز بھترین و با فضیلت
 کند. انتخاب نمی

ۡزَ�ُٰجهُ ﴿ خواھرم! در این آیه اندکی تأمل کن:
َ
َ�ُٰتُهمۡ  ۥٓ َوأ مَّ

ُ
 ].٦[األحزاب:  ﴾أ

 .»شوند مادران آنھا ( مؤمنان) محسوب می ص و ھمسران او«
این آیه سرشار از نکات لطیف و اشاراتی است که فوائد بسیاری را در 

 برند، از جمله:  بردارد و جز علماء به آن پی نمی
کند و صبر  آدم عاقل مادرش ھر بدی ھم روا بدارد او را تحمل می -

 سازد. پیشه می
ھا  مادر بودن وصفی ھمیشگی است و نه مقطعی و فرزند از گفتن لغزش

کند زیرا او  خودداری می –البته اگر عیبی بوده باشد  –ھای مادر  و عیب
نامیده » امھات = مادران«را  صمادرش است. خداوند نیز ھمسران پیغمبر 

ین شرف و منزلت است. ولی مادران چه کسانی ھستند؟ مادران مؤمنان و ا
» ازواج«بزرگی برای آن بزرگواران است، مخصوصًا که خداوند آنھا را 

بودن دو  نامیده و این واژه به نوعی مشاکلت، مجانست و نزدیک صپیغمبر
رساند. قرآن به ھنگام بحث از اھل ایمان، ھمسران ایشان را زوج  زوج را می

ـَٔاَدُم ﴿ یه:نامد، مثل آ می –مفرد و یا جمع  یھا به صیغه – نَت  ۡسُ�نۡ ٱَ�ٰٓ
َ
أ

 ].٣٥[البقرة:  ﴾ۡ�َنَّةَ ٱَوَزوُۡجَك 
 .»نکونت کای آدم! تو با ھمسرت در بھشت س«

ۡصلَۡحَنا َ�ُ ﴿فرماید:  می ÷و در مورد ذکریا
َ
 .]٩٠[األنبیاء:  ﴾َزوَۡجهُ  ۥَوأ

 .»میردکش آماده (بارداری) یه نازا بود) براکو ھمسرش را («
ِ  �َِّ�ُّ ٱ﴿فرماید:  می صو در مورد محمد  ۡوَ�ٰ ب

َ
نُفِسِهۡمۖ  لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱأ

َ
مِۡن أ

ۡزَ�ُٰجهُ 
َ
َ�ُٰتُهمۡ  ۥٓ َوأ مَّ

ُ
 ].٦[األحزاب:  ﴾أ

امبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است; و ھمسران او یپ«
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 ».شوند مادران آنھا (مؤمنان) محسوب می
َها ﴿ فرماید: میو باز ُّ�

َ
� ۡزَ�ِٰجَك إِن ُكنُ�َّ تُرِۡدَن  �َِّ�ُّ ٱَ�ٰٓ

َ
ۡ�يَاٱ ۡ�ََيٰوةَ ٱقُل ّ�ِ ُّ� 

اٗحا َ�ِيٗ�  َ�ِّۡحُ�نَّ َ�َ
ُ
َمّتِۡعُ�نَّ َوأ

ُ
�ن ُكنُ�َّ تُرِۡدَن  ٢٨َوزِ�نََتَها َ�َتَعالَۡ�َ أ

َ ٱ ارَ ٱوَ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ َ ٱفَإِنَّ  �ِخَرةَ ٱ �َّ َعدَّ لِۡلُمۡحِسَ�ِٰت ِمن�ُ  �َّ
َ
ۡجًرا أ

َ
نَّ أ

 .]٢٩-٢٨[األحزاب:  ﴾٢٩َعِظيٗما
ا و زرق و برق آن را یاگر شما زندگی دن«امبر! به ھمسرانت بگو: یای پ«

ی رھا یوکیمند سازم و شما را بطرز ن ای شما را بھره هید با ھدییاید بیخواھ می
د، خداوند برای یخواھ امبرش و سرای آخرت را مییو اگر شما خدا و پ .سازم

 .»می آماده ساخته استیاران شما پاداش عظکوکین
نامد و نه  می» امرأه«این در حالی است که قرآن ھمسران مشرکان را 

ِ� لََهٖب َوتَبَّ ﴿ »:زوج«
َ
ٓ أ ۡ�َ�ٰ َ�ۡنُه َماُ�ُ  ١َ�بَّۡت يََدا

َ
ٓ أ  ٢َوَما َكَسَب  ۥَما

تُهُ ٱوَ  ٣َسَيۡصَ�ٰ نَاٗر� ذَاَت لََهبٖ 
َ
ِ� ِجيِدَها َحۡبٞل ّمِن  ٤ۡ�ََطبِ ٱَ�َّالََة  ۥۡمَر�

َسدِۢ   .]٥-١[المسد:  ﴾٥مَّ
ده باد ھر دو دست ابولھب. ھرگز مال و ثروتش و آنچـه را بـه دسـت یبر«

ب یـور و پـر لھ شـعله یوارد آتش ید. و به زودینبخش یآورد به حالش سود
ش دوزخ اسـت. و در گـردنش ک زمیه ھک یز ھمسرش، در حالیشود. و ن یم

 .»ف خرمایاست از ل یطناب
ُ ٱَ�ََب ﴿ و باز فرموده: ِيَن َ�َفُرواْ  �َّ َت ٱَمثَٗ� ّلِ�َّ

َ
َت ٱنُوٖح وَ  ۡمَرأ

َ
لُوٖط�  ۡمَرأ

ِ ٱَ�َ�َتا َ�َۡت َ�ۡبَديِۡن ِمۡن ِعَبادِنَا َ�ٰلَِحۡ�ِ فََخاَ�َتاُهَما فَلَۡم ُ�ۡغنَِيا َ�ۡنُهَما ِمَن  َّ� 
ِٰخلِ�َ ٱَمَع  �َّارَ ٱ ۡدُخَ� ٱا َو�ِيَل  ٔٗ َشۡ�   .]١٠[التحریم:  ﴾١٠ل�َّ
اند به ھمسر نوح و ھمسر لوط َمَثل  افر شدهکه ک یسانک یخداوند برا«

به  یدو بنده از بندگان صالح ما بودند، ول یزده است، آن دو تحت سرپرست
به حالشان (در  یامبر) سودین دو (پیردند، اما ارتباط با اکانت یآن دو خ

 یسانکد ھمراه یبه آنھا گفته شد: وارد آتش شو) نداشت، و یبرابر عذاب الھ
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 .»شوند یه وارد مک
» امرأه«بایست واژه  بودند می بنابراین چنانچه عایشه و حفصه مشرک می

َوَ�ََب ﴿نامید: » امرأه«را برای آنھا ذکر نماید، قرآن حتی زن فرعون را نیز 
ُ ٱ َّ�  ْ ِيَن َءاَمُنوا َت ٱَمَثٗ� ّلِ�َّ

َ
ِ� ِعنَدَك بَۡيٗتا ِ�  بۡنِ ٱَن إِۡذ قَالَۡت َرّبِ فِرَۡعوۡ  ۡمَرأ

ٰلِِم�َ ٱ لَۡقۡومِ ٱَوَ�ِِّ� ِمَن  ۦَوَ�ِِّ� ِمن فِرَۡعۡوَن وََ�َملِهِ  ۡ�َنَّةِ ٱ  .]١١[التحریم:  ﴾١١ل�َّ
ه کمؤمنان به ھمسر فرعون َمَثل زده است در آن ھنگام  یو خداوند برا«

من نزد خودت در بھشت بساز، و مرا از  یبرا یا گفت: پروردگارا! خانه
 .»بخش ییار او نجات ده، و مرا از گروه ستمگران رھاکفرعون و 

از آنجا که فرعون خودش مشرک بود و ھمسرش مؤمن، خداوند 
فرماید:  ھمسرش را زوج او ننامیده است. باز خداوند در مورد مؤمنان می

﴿ ٞ َرة َطهَّ ۡزَ�ٰٞج مُّ
َ
 ].٢٥: ةلبقر[ا ﴾َولَُهۡم �ِيَهآ أ

 .»زه استیکو پا کو برای آنان ھمسرانی پا«
نبودن ھر دوی زن و شوھر، واژه زوج استعمال  به ھنگام مؤمن 

شود، زیرا زن کافر در آخرت زوج شوھرش نخواھد بود و از او دور  نمی
 شود ھمچنانکه ھمسران نوح و لوط از آن دو دور شدند. می

چون خداوند از زبان زکریا اگر گفته شود: ادعای شما باطل است 
ِ� ٱَوَ�نَِت ﴿ فرماید: می

َ
 .]٨[مریم:  ﴾َ�قِٗر� ۡمَرأ

 .»م استیه ھمسرم نازا و عقکدر حالی «
ۡ�َبلَِت ﴿فرماید:  می ÷و در مورد ابراھیم

َ
تُهُ ٱفَأ

َ
�ٖ  ۥۡمَر� َّ�َ �ِ...﴾ 

 ].٢٩[الذاریات: 
خوشحالی و ه (از کجلو آمد در حالی  (ساره) ن ھنگام ھمسرشیدر ا«

 .»... دیشک اد مییتعجب) فر
اند:  گوییم: اھل لغت و بیان و مفسران این ایراد را پاسخ داده و گفته می

تر است، زیرا در سیاق حمل و زاد و  مناسب» امرأه«در چنین مواردی ذکر 
تر است. چون صفت  نامیدن در اینجا مناسب» امرأه«باشد پس  ولد می
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مقتضی » زوج«نمایان است بھتر از واژه » امرأه«بودن که در واژه  مؤنث
 باشد.  باردارشدن و وضع حمل می

خدا شما را نگه دارد. در این عبارات تأمل کن تا ببینی که  خواھرم!
بیشترین مطابقت را با الفاظ و معانی قرآن دارند. به زن مسلمانی که 

گفته » امرأه«ھرش مؤمن است، شوھرش کافر است و یا زن کافری که شو
 بنگر. کیشود نه زوج. پس در کتاب عظیم الھی ن می

ای که علمای شیعه به  اندکی در آیه تطھیر تأمل کن. آیه زم!یخواھر عز
گویند: تنھا و تنھا در مورد علی و خانواده اوست. این استنتاج تنھا  عوام می

آیات گرانقدرش ناشی شده  تواند از فاصل بسیار بین آنھا با قرآن کریم و می
تر از آن است  در مدلول آیه بسی بدیھی صباشد، وگرنه دخول زنان پیغمبر 

 که نیاز به توضیح داشته باشد.
در سیاق آیات سوره مربوطه و خطابھای آن، از اول تا آخر تأمل نما: 

َحٖد ّمَِن  �َِّ�ِّ ٱ نَِسآءَ َ�ٰ ﴿
َ
ۚ ٱإِِن  لنَِّسآءِ ٱلَۡسُ�َّ َكأ َقۡيُ�َّ َّ�  ِ  ۡلَقۡولِ ٱفََ� َ�َۡضۡعَن ب

ِيٱَ�َيۡطَمَع  ۡعُروٗفا ۦِ� قَۡلبِهِ  �َّ َوقَۡرَن ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ َوَ�  ٣٢َمَرٞض َوقُۡلَن قَۡوٗ� مَّ
َج  � ٱ لَۡ�ِٰهلِيَّةِ ٱَ�َ�َّۡجَن َ�َ�ُّ وَ�ٰ

ُ
قِۡمَن  ۡ�

َ
لَٰوةَ ٱَوأ َكٰوةَ ٱَوَءا�َِ�  لصَّ ِطۡعَن  لزَّ

َ
َ ٱَوأ َّ� 

ُ ٱإِ�ََّما يُرِ�ُد  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  ۡهَل  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ
َ
َوُ�َطّهَِرُ�ۡم  ۡ�َۡيِت ٱأ

ِ ٱَما ُ�ۡتَ�ٰ ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ ِمۡن َءاَ�ِٰت  ۡذُكۡرنَ ٱوَ  ٣٣ٗ��َ�ۡطهِ  َ ٱإِنَّ  ۡ�ِۡكَمةِ� ٱوَ  �َّ َ�َن  �َّ
 .]٣٤-٣٢[األحزاب:  ﴾٣٤لَِطيًفا َخبًِ�ا

د اگر تقوا یستیی از آنان معمولی نکیامبر! شما ھمچون یای ھمسران پ«
ماردالن در شما یه بکد ییز سخن نگویانگ ای ھوس د; پس به گونهینکشه یپ

د، و ھمچون یھای خود بمان و در خانه. دییسته بگوینند، و سخن شاکطمع 
د، و یبرپا دارد، و نماز را یان مردم) ظاھر نشوین (در میت نخستیدوران جاھل

خواھد  د; خداوند فقط میینکخدا و رسولش را اطاعت  د، ویات را بپردازکز
آنچه را  .سازد کامال شما را پاکند و کت دور یدی و گناه را از شما اھل بیپل



 ٥٣   ها نیستند بخش چهارم: زنان که مثل سایر زن

د; ینکاد یشود  مت و دانش خوانده میکات خداوند و حیھای شما از آ در خانه
 .»ر استیف و خبیخداوند لط

یابد که در مورد زنان  کسی که در سیاق این آیات تدبر نماید، یقین می
اند و نه غیر آنان. بلکه ھر کس در آیات دقت نماید،  نازل شده صپیغمبر 
َج ﴿ برد که جمالت: پی می  لَۡ�ِٰهلِيَّةِ ٱَوقَۡرَن ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ َوَ� َ�َ�َّۡجَن َ�َ�ُّ

وَ�ٰ ٱ
ُ
 ].٣٣[األحزاب:  ﴾ۡ�

ن (در یت نخستید، و ھمچون دوران جاھلیھای خود بمان خانهو در «
 .»دیان مردم) ظاھر نشویم

قِۡمَن ﴿ و:
َ
لَٰوةَ ٱَوأ َكٰوةَ ٱَوَءا�َِ�  لصَّ ِطۡعَن  لزَّ

َ
َ ٱَوأ َما يُرِ�ُد  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ ُ ٱإِ�َّ َّ� 

ۡهَل  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم 
َ
  ﴾�َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ�ٗ  ۡ�َۡيِت ٱأ

د، و خدا و رسولش را اطاعت یات را بپردازکد، و زیو نماز را برپا دار«
ند و کت دور یدی و گناه را از شما اھل بیخواھد پل د; خداوند فقط میینک
 .»سازد کامال شما را پاک

باشند. ولی  یک آیه واحد ھستند... . و ھر دو خطاب به زنان پیغمبر می

َما يُرِ�ُد ﴿ کنند که: از بقیه جدا می شیعه ھمیشه این قسمت از آیه را ُ ٱإِ�َّ َّ� 
ۡهَل  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم 

َ
 .﴾َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِٗ�� ۡ�َۡيِت ٱأ

ند و کت دور یدی و گناه را از شما اھل بیخواھد پل خداوند فقط می«
 .»سازد کامال شما را پاک

چرا؟ آیا به قسمتی از  بدون اینکه ھمه آیه را به صورت کامل ذکر کنند.
 کنند...؟! اند و قسمت دیگر آن را انکار می کتاب ایمان آورده

کنند، و به زبان عربی اھتمام  چرا شیعیان در قرآن کریم تدبر نمی
 ورزند که زبان قرآن کریم است. ...؟! نمی

قدم عطا کند. در مورد  خداوند تو را توفیق و ثباتخواھر ارجمندم! 
تنھا  آورم و در اینجا چیزی نمی شھای آن بزرگواران فضیلت و ویژگی
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سفارشم این است که برای این مطلب به کتاب خدا و سنت صحیح 
ق و ثبات قدم بخواھد و یمراجعه کن، زیرا برای کسی که توف ص پیغمبرش

عقل خود را بر مسند قضاوت بنشاند و زمام عقلش را به دیگران ندھد، این 
 اند. متضمن راھنمایی، ھدایت و حفاظت از گمراھیاند و ھم  دو ھم کافی



 
 بخش پنجم:

 چه است؟!آیا زن بازی

دانیم که شیعیان چگونه نکاح موقت(متعه) را  ھمه خوب می خواھرم!
اند که سر از کور  اش را توسعه داده دامنهبرای خود مباح ساخته و آن قدر 

کنم حوادثی که  اند، و گمان نمی ای از اسالم نبرده راھھایی درآورده که بھره
آید، بر شما پوشیده  ھای] جوان می با این دستاویز ھر روز بر سر دختر [و زن

باشد. ما زنان فطرتًا از ھر چیزی که حیای ما را مخدوش و یا عفتمان را نگه 
) دیدم ۵/۵۳۹ارد، متنفریم. وقتی در کتاب مورد اعتماد شیعه یعنی کافی(ند

موھایم سیخ شد و به » ھمانا زن بازیچه مرد است«که از امام نقل شده که 
 خود لرزیدم!!

 دانی، خواھرم؟! آیا معنی این سخن را می
ای بیش نیست که مرد ھرگونه که خواست با  طبق این دیدگاه زن بازیچه

 نماید! رانی می کند، و ھر طور که خواست بر او شھوت میاو رفتار 
ام! چگونه اینان  و این برای مرد مباح و جایز است! آه خواھر بیچاره

ل کن شیاند تو را به این توحش سوق دھند و روابط جنسی را به ا توانسته
 پست تعریف کنند؟!

ُنه و یا  بردن از دختر باکره ولی ھمه ماجرا ھمین نیست، بلکه آنھا لذت
اند تنھا به شرط اینکه دخول صورت نگیرد،  ھفت ساله را نیز مباح ساخته

چرا؟ به خاطر مراعات حال خانواده دختر و نه مراعات فطرت و دین و 
 اخالق!!

بردن از دختر شیرخواره  دانستن لذت تر از این مباح وحشتناک و خواھرم!
آمیز، در  ل لمس شھوتھا مث بردن ولی سایر لذت«گوید:  است، خمینی می

کشیدن و گذاشتن آلت تناسلی در وسط رانھای دختر ایرادی ندارد  آغوش
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 .1»حتی اگر دختر شیرخواره باشد
فکر کن این دختر خود شما، یا دختر شما، یا خواھرت و  خواھر ارجمندم!

دھی که فقط برای  باشد. آیا رضایت می یا یکی از بستگان نزدیک شما می
ھوت یک سرکش، این کار انجام شود؟ نه، سوگند به خدا! من شدن ش برآورده

بینم، بلکه مرگ از مجرد فکرکردن به  تر از این می تر و پاکدامن تو را شریف
 تر است. این عمل شنیع و پلید آسان

طلبی  جویی و حقیقت خواھم به سان محققی که دنبال حق از تو می
تلذذ گذرای دنیوی است،  رانی و است، و نه مثل کسی که در آرزوی شھوت

این اسطوره را بخوانی و در آن تأمل نمایی که به دروغ به امامان اھل بیت 
از علی بن حکم، از صفوان روایت شده که گفت: به «نسبت داده شده است: 

خواست سؤالی از تو بکند که  گفتم: مردی از دوستدارانت می ÷امام رضا
مود: سؤال چیست؟ گفت: پرسیده نتوانست و از تو خجالت کشید، امام فر

تواند از مقعد با ھمسرش نزدیکی کند؟ امام گفت: بله  که آیا مرد می
 .٢»تواند می

کند که:  ابوجعفر محمد بن حسن طوسی از عبدالله بن أبی یعفور نقل می
در مورد مردی پرسیدم که از مقعد با ھمسرش نزدیکی  ؛از ابوعبدالله«

 .3» ندارد... یکند؟ جواب داد: اگر زن راضی باشد، اشکال می
آید و نزدیکی از راه مقعد را مباح  سپس عالم بزرگ شیعی، خمینی می

باشد  قول راجح و مشھور جواز مقاربت از راه مقعد می«گوید:  شمارد و می می
 .4»ارداگرچه کراھیت شدیدی د

خشکاند و زبان را  به خدا سوگند! حیا و تنفر از این اقوال پست، قلم را می

                                           
 .١٢، مسأله شماره ١/٢٤١تحریر الوسیله،  :خمینی -١
 .٣/٢٤٣استبصار،  -٢
 ھمان. -٣
 .١١، مسأله شماره ١/٢٤١تحریرالوسیله،  :خمینی -٤
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 اندازد. به لکنت می
ولی در نزد اھل سنت، علماء این کار قبیح را با توجه به قبح و شناعتی 

اند و از دیدگاه اھل سنت حکم این کار در قرآن بیان  نامیده» لواط«که دارد 
ٰ ﴿ ید:فرما خداوند می شده است، َّ�

َ
ْ َحۡرثَُ�ۡم � تُوا

ۡ
�َِسآؤُُ�ۡم َحۡرٞث لَُّ�ۡم فَ�

 ].٢٢٣: ة[البقر ﴾ِشۡئُتمۡ 
خواھید به  زنان شما محل بذرافشانی شما ھستند پس ھرگونه که می«

 .»آن محل(بذرافشانی) درآیید
طبق این آیه، خداوند متعال اجازه نزدیکی به جایگاه ِکشت را داده که 

از راه مدفوع را که مقعد نامیده  یو نه اجازه نزدیک عبارت است از فرج،
 شود. می

ٗذى فَ  لَۡمِحيِض� ٱلُونََك َعِن  َٔ َو�َۡ� ﴿فرماید:  و باز می
َ
ْ ٱقُۡل ُهَو أ  لّنَِسآءَ ٱ ۡ�َ�ِلُوا

ٰ َ�ۡطُهۡرنَ  لَۡمِحيِض ٱِ�   .]٢٢٢: ة[البقر ﴾َوَ� َ�ۡقَرُ�وُهنَّ َح�َّ
ای  انبار و آلودهیز زیچ«نند، بگو: ک میض سؤال یو از تو، در باره خون ح«

ی کید! و با آنھا نزدینکری یگ نارهکرو در حالت قاعدگی، از آنان  نیاست; از ا
 ».شوند کد، تا پایننما

در این آیه، خداوند متعال نزدیکی با ھمسران از راه فرج را در دوران 
طول قاعدگی ممنوع کرده است، در حالی که این دوره بیش از چند روز 

دھد که وجود نجاست  کشد، پس چگونه اجازه نزدیکی از راه مقعد را می نمی
 در آن ھمیشگی است؟

به عالوه آیه به صراحت بیان فرموده که در دوران قاعدگی از [نزدیکی با] 
ھمسرانتان دوری کنید فقط به خاطر قاعدگی، حال آنکه اگر نزدیکی از راه 

عیتش در دوران قاعدگی وجود بود، دلیلی برای منو مقعد جایز می
 داشت. نمی

ىَت  َمنْ «فرمودند:  صروایت شده که پیغمبر  ساز ابوھریره
َ
 اَكِهنًا أ

قَهُ  ىَت  َوَمنْ  َ�ُقوُل  بَِما فََصدَّ
َ
ةً  أ

َ
ىَت  َوَمنْ  ُدبُرَِها ىِف  اْمَرأ

َ
ةً  أ

َ
ا بَِرئَ  َ�َقدْ  َحائًِضا اْمَرأ  ِممَّ
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نَْزَل 
َ
ُ  أ د ىلَعَ  ا�َّ  .1»اُهللا َعلَيِْه وسلمٍ َص�َّ  ُ�َمَّ

ھرکس پیش غیبگویی برود و او را تصدیق کند، یا ھر کس در حالت «
قاعدگی با ھمسرش ھمبستر شود و یا از راه مقعد با ھمسرش نزدیکی کند 

 .»شود نازل شده است خارج می صاز [دینی] که بر محمد
 صو در حدیثی دیگر که ألبانی آن را صحیح شمرده است، پیغمبر 

ىَت  َمنْ  َملُْعونٌ « فرماید: می
َ
ةً  أ

َ
 .»ُدبُرَِها يِف  اْمَرأ

 ».گیرد کس از راه مقعد با زنی نزدیکی کند مورد لعنت قرار میھر«
ھایی است که در نتیجه این عمل زشت متوجه  ھا عالوه بر آسیب این

ن آن را ثابت کرده است، و نیز یشود و علم پزشکی نو سالمتی شخص می
شود زیرا ھیچ  ھایی است که به روابط زن و شوھر وارد می آسیبعالوه بر 

 پسندد. المی چنین عملی قبیحی را نمیآدم س
ھا، چه ظاھر و آشکار و  خداوندا! ما را از کارھای قبیح و گناھان و فتنه

 چه پوشیده و نھان، محافظت بفرما. آمین.
است ولی این حق آشکار و دیدگاه مطابق با پاکی، عفت و فطرت سلیم 

مخالف قرآن و سنت است  اند عالوه بر اینکه آنچه علمای شیعه مباح کرده
 شود. یک انحطاط اخالقی نیز شمرده می

شود که خود را به چند درھم ناچیز  کدام از ما راضی میھیچ آیا خواھرم!
 بفروشد؟ نه، ھرگز.

کنم،  بندم و نه مبالغه و اغراق می نه به دروغ بر کسی افترا می خواھرم!
 توانی به روایات شیعه در این باره مراجعه نمایی. می

با ھزار نفر از آنان «اند که فرمود:  نسبت داده /به دروغ به امام صادق
 .»شوند! ای] به اجاره گرفته می ازدواج کن، زیرا [زنان صیغه

ای] به اجاره  ھمانا زن [صیغه« اند که فرمود: روایت کرده /و از باقر
 ».شود گرفته می

                                           
 ت کرده است.یث را ابوداود رواین حدیا -١
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ای از آن چھار  زن صیغه«اند که فرمود:  روایت کرده سو از ابوعبدالله
شود زیرا او به اجازه  تواند داشته باشد، محسوب نمی زنی که ھر مرد می

 .»گرفته شده است
آیا این کار جز سرپیچی از دستور اسالم و اھانت به کرامت زن خواھرم! 

طرت پاک و شریعت حکیمانه و دوری از ف –که اسالم به او بخشیده است  –
 شود؟ نامیده نمی
کنی این اقوال از چراغھای روشنگر اھل بیت نبوت  آیا باور می خواھرم!

 پسندد؟ صادر شده باشند؟ چه آدم غیرتمندی این کار را برای خودش می
دھی و شاید این  ھا رضایت نمی گری دانم که تو به این اباحی می خواھرم!

خواھی چکار  یافتن از آنھا می ای. ولی بعد از اطالع دیدهروایات باطل را قبال ن
نشینی تا  شوند، می کنی؟ آیا مثل زنانی که بازیچه مرد نامیده می

طلبان به سراغ خودت یا خواھرت و یا دخترت بیایند؟ آیا ھیچ مرد  شھوت
ن یه چنکند؟ کن دختری ازدواج یچنشود که این  ای راضی می عاقل و آزاده

گری او را از یاو را از جلو و د یکین آغوش مردان یدارد و در بسرنوشتی 
 ؟!ندک میمقعد شھوت رانی 

مرا ببخشید که بعضی از این فتواھای علماء و مراجع معاصر  خواھرم!
کنم. به خدا سوگند! وقتی بعضی از  شیعه، پیرامون متعه را برایت بازگو می

خواھم از ذکر کتاب  گشتم. نمیشورگی  آنھا را مطالعه کردم دچار اندوه و دل
 تألیف خانم دکتر شھالء حائری غفلت ورزم: » المتعه«

دکتر شھال حائری نوه آیت الله حائری است و کتابش تحقیقی میدانی 
دھنده ایشان را با دختران جوانی  ھای تکان است ... دوست ندارم مصاحبه

ام با تو و  خویی و نیکاند، برایت نقل نمایم  آبرویی شده که گرفتار صیغه و بی
کننده را برای تو نیز  شود که این اخبار مأیوس روابط صمیمانه مانع از آن می

 بازگو کنم.
تنھا کافی است بدانی که طوسی، عالم شیعی متقدم، اعتراف  خواھرم!

گوید:  کند که متعه، برای زن یک ننگ و ذلت است! و در کتابش می می
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 ÷الحسن از بعضی از اصحاب، از ابوعبداللهآنچه که احمد بن محمد از ابو«
 عقد موقت منمؤ کند، که امام فرمودند: (با زن به صورت مرفوع نقل می

نکنید که باعث ذلت اوست) این حدیث شاذ بوده و سند آن مقطوع است و 
ممکن است مراد آن باشد که زنی را صیغه نکنید که از خانواده شریفی 

اش و ذلت  یز نیست چون باعث ننگ خانوادهباشد، زیرا صیغه چنین زنی جا
 .1»گردد و این کار مکروه است نه ممنوع خودش می

گویم: اگر صیغه حالل است و باعث تقرب به خداست چرا باید باعث  می
ذلت و خواری خانواده زن گردد؟!! خواھرم! آیا این عالم تو را از خانواده 

 تو دارد؟!آورد، یا نظر دیگری درباره  شریف به حساب می
 خودتان قضاوت کنید ای زنان فھمیده.

                                           
 .٧/٢٥٣تھذیب االحکام،  :طوسی -١



 
 بخش ششم:

 بارد ی که از آنها خون میهای نامه

ھایی که با مداد بر روی ورقه نگاشته شده بودند ولی  نامه آری خواھرم!
بودند که بر  –و اگر خواستی بگو: قطرات خونی  –در واقع قطرات اشکی 

ترین نزدیکان دست  ھای قلب مجروح چکانده شده بودند! نزدیک روی صفحه
او برداشته، و عزیزترین عزیزان او را از رسیدن به ھدفش  کمکاز 

 دارند. بازمی
ام به من رسید.  چندین نامه از خواھران گرامیآری خواھر ارجمندم! 

ھایشان تابیده بود و به آنھا این مجال را داده  ور ایمان بر قلبخواھرانی که ن
بود که شب و روزھایی با آزاد اندیشی و ھوشیاری و بیداری قلب و درون 

دھنده خود گردانند، از قید و  داشته باشند، کتاب خدا را حکم و فیصله
کلید  ھای تبعیت کورکورانه بگریزند، قفل جمود را با بندھای تقلید و تاریکی

اندیشه باز کنند و ھر کالمی را که متکی به برھانی از سوی خدا نباشد، 
بسوزانند تا به وسیله آن نوری برافروزند و با آن در بین مردم به راه و حرکت 

يِۡديهِۡم  لُۡمۡؤِمَ�ِٰت ٱوَ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱيَۡوَم تََرى ﴿خود ادامه دھند: 
َ
�َۡسَ�ٰ نُورُُهم َ�ۡ�َ �

يَۡ�ٰنِ 
َ
ٮُٰ�ُم َو�ِ� ٰٞت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها  ۡ�َۡومَ ٱِهم� �ُۡ�َ نَۡ�ٰرُ ٱَج�َّ

َ
َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهاۚ َ�ٰلَِك  ۡ�

 .]١٢[الحدید:  ﴾١٢ۡلَعِظيمُ ٱ لَۡفۡوزُ ٱُهَو 
نگری  مان را مییه مردان و زنان بااکن پاداش بزرگ) در روزی است ی(ا«

و به اندازه اعمال خود بر پل صراط رو و در سمت راستشان  شیه نورشان پک
ی از یند:) بشارت باد بر شما امروز به باغھایگو ند (و به آنھا میک ت میکحر

د ماند! یآن خواھ ر (درختان) آن جاری است; جاودانه دریه نھرھا زکبھشت 
 .»ن ھمان رستگاری بزرگ است!یو ا
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خدا و قت با مشعل نورانی کتاب یاینان پی برده بودند که حق و حق
عجین شده است. از طرف خدا نیز ثبات بر ھدایت،  صھدایت پیغمبرش 

گرفتن به عبادتھای موحدانه و نمازخواندن در  بردن از ایمان، انس لذت
ھای عبادات به  شد. در آن لحظه ھا و در خلوت به آنھا الھام می تاریکی شب

ھایی در غیرھدایت و  پرداختند و برای لحظه مناجات با پروردگار جھانیان می
ھایی که  دند لحظهیطلب یت و مغفرت میاه گردیده بود از او عافدعوت تب

آمیخته با ترس، اضطراب، شرمندگی، فریب شیطان را خوردن و برآوردھای 
 غیرمنطقی تباه گردیده بود.

کنند و دلیل صحیح و  تکیه می صاینان تنھا به قرآن و سنت پیغمبرش 
 دانند. صریح را در اصول و فروع مرجع خود می

قابل اینان، گروه دیگری ھستند که دلیل آنھا منقوالت معصومین در م
است، حال آن منقوالت به ھر طریقی نقل شده باشند! بدون عنایت به 
صحیح و غیر صحیح. شخص یا باید تسلیم این روایات گردد و یا اینکه کافر 

ردن گفتار کقبول ن«اند که:  شود، و به دروغ از امام روایت کرده شمرده می
ردن کالم رسول خدا کردن کالم رسول خداست، و قبول نکمام، مثل قبول نا

 .»ردن کالم خداست... کمثل قبول ن
اندکی تفکر و تأمل در پیشگاه خدا و طلب ھدایت و توفیق از او، خواھرم! 

ھا به نور و اندوه و کدورت به خوشبختی و  ضامن تغییر حال و تبدیل تاریکی
 اول در شاھراه ھدایت است.باشد و این گام  صمیمت می

، گمان نکن یق ھستیتو که یکی از پیشگامان این طر خواھر ارجمندم!
که تنھا رھگذر این راھی و به تنھایی باید از امواج سھمگین آن بگذری، بلکه 

ط زندگی راه [آشنایی] را بر یخواھران نزدیک بسیاری با تو ھستند ولی شرا
گاه به آ شکار و نھان است و با سختی، آسانی ھمراه آنھا بسته است. خداوند آ

است، و ھر کس تقوای خدا را پیشه کند خداوند گریزگاھی برایش قرار 
 دھد. خداوند با تقدیری سابق و نافذ این را برای آن مقدر نموده است. می

بینند جز اینکه قلم به  ای نمی خواھرانی که در این مرحله ھستند چاره
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خیزد تا  رانی برای ما بنویسند که از قلبشان برمیدست بگیرند و کلماتی نو
بدون واسطه و بدون مقدمه بر قلب ما بنشیند. محبت دین حق این 

اند و به  خواھران را دور ھم جمع کرده است، قرآن و معانی آن را شناخته
اند و بر مبنای دالیل موجود در قرآن و  توحید و غایات آن یقیین حاصل کرده

اند، با وجود  اند و از آن دو به سوی دیگری روی نیاورده هسنت ایمان آورد
شان متفاوت است: یکی  ھای زندگی اینکه شرایط زندگی آنھا مختلف و شیوه

رستانی، یکوچک و فقیر است، دیگری دانشگاھی است، سومی دب  از خانواده
 دار، پنجمی پزشک یا پرستار و ... . چھارمی خانه

انگیز است زیرا به منابع و مصادر ھدایت  و زحمات معلمان فاضل شگفت
اند، و البته جای تعجب نیست زیرا آنھا اندیشمندان بلیغ و معادن  تبدیل شده

دھند:  ترین وظیفه را انجام می احساسات و عواطف استوار ھستند و شریف
وظیفه تعلیم و تربیت را. و ھمیشه در آمد و شد ھستند. راست را از دروغ 

اند که شنیدن ھمچون دیدن نیست، و به  و پی برده دھند، تشخیص می
خاطر استعداد درخشان بدون مشقت و بلکه با اندک نگاھی به کتاب خدا و 

، شوند می ھر جایی توزیع ھای اھل سنت که در ھا و کتابچه اطالع از رساله
 اند. توانایی طی طریق ھدایت را پیدا کرده

یکی از بیمارستانھا بستری بوده مثًال زھره خانم که معلم فاضلی است در 
 یھای ارزشمندی در آنجا موجود بوده است و او به صورت اتفاق که کتابچه

برداشته و مطالعه  »العقيده الصحيحه وما يضادها«ای را تحت عنوان  کتابچه
 نموده و ھمان کتابچه نقطه شروع ھدایت وی گشته است.

عقیده «تحت عنوان  ای و خانم (ع. م) که معلم باھوشی است کتابچه
آموزانش دریافت و  را به عنوان ھدیه از یکی از دانش» اھل السنه والجماعه

بعد از مطالعه و چندین بار خواندن آن، حقیقت را لمس کرد و بدون تردید 
 آن را پذیرفت.

ف دستی خود پیدا کرده یکو یکی دیگر از معلمان یک نوار کاست را در 
یک  ار کاست سبب ھدایت وی و تبدیلش بهو به آن گوش داد و ھمین نو
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معلمان بسیار دیگری که بعضی از آنھا را فقط خدا دعوتگر شد. و 
 شناسد. می

روی قبل از تو نیز توسط گذشتگان  راھی را که می خواھر ارجمندم!
صحابه مردان و زنان پیموده شده است ولی [سختی] این کار آنھا را از ترک 

استواری از  ھای کوه باز نداشت و تبدیل به شدن در اسالم شرک و داخل
ٗدا يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن ﴿ ثبات شدند، در دنیا چنین بودند: ٗعا ُسجَّ تََرٮُٰهۡم ُركَّ

ِ ٱ ثَرِ  �َّ
َ
ُجودِ ٱَورِۡضَ�ٰٗناۖ ِسيَماُهۡم ِ� وُُجوهِِهم ّمِۡن �  ].٢٩[الفتح: . ﴾لسُّ

ه ھمواره فضل کنی در حالی یب وع و سجود میکوسته آنھا را در حال ریپ«
(اطاعت) ; نشانه د)ی(تا آنان را به بھشت وارد نما طلبند خدا و رضای او را می

 .»ان استینما(و عبادت) در صورتشان از اثر سجده (از خداوند) آنھا 
ٰٞت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها ﴿ و در آخرت نیز: نَۡ�ٰرُ ٱلَُهۡم َج�َّ

َ
بَٗد�ۖ  ۡ�

َ
� ٓ َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها

ُ ٱرَِّ�َ   ].١١٩[المائدة: ﴾ۡلَعِظيمُ ٱ لَۡفۡوزُ ٱَ�ۡنُهۡم َورَُضواْ َ�ۡنُهۚ َ�ٰلَِك  �َّ
ر (درختان) آن یه نھرھا از زکی از بھشت است یبرای آنھا باغھا«

مانند; ھم خداوند از آنھا خشنود است،  گذرد، و تا ابد، جاودانه در آن می می
 .»ن، رستگاری بزرگ استیا از خدا خشنودند; او ھم آنھ

ای از یک خواھر مؤمن یادم آمد که در توصیف حال خود  خاطره
گفت: زندگی من کامال شبیه حال کسی بود که در ساحل نھر خروشانی  می

از آب صاف و گوارا نشسته و ظرف کوچکی از آب به دست گرفته که 
ی با گذشت زمان تغییر یافته و چنان اند ول پدرانش آن آب را از آن نھر گرفته

بودن جز اسمی برایش باقی نمانده است: رنگش تیره و کدر و  شده که از آب
اش تلخ و بدبو شده است، به ھر چیزی شبیه است جز به آب. ولی  مزه

کرده و آن را آب کوثر، آب حیات و آب جاودانگی  پدرانش آن را تقدیس می
را که سرچشمه اصلی است رود ھالکت و نامند و رودخانه صاف و گوا می

آورند... . و بعد از اینکه به حقیقت پی بردم در  وادی جھنم به حساب می
کنار آن آب گندیده و بدبو و بدمزه نشسته و شروع کردم به گریه و زاری. 
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کردم که بتوانم آن آب  کرد و از ته قلب آرزو می تشنگی داشت مرا ھالک می
نمایم به خود گفتم: به خودت رحم کن و پناھگاھی  گندیده بدبو را تصفیه

گردن نزدیکتر است و ھمه چیز   برای خودت پیدا کن، زیرا که مرگ از رگ
ۡ�َ�ٰٓ  �ِخَرةُ ٱوَ ﴿واضح و روشن است: 

َ
 .]١٧[األعلی:  ﴾١٧َخۡ�ٞ َو�

 .»تر است در حالی که آخرت(از دنیا) بھتر و پایدار«
ۡ�َ�ٰ َورِۡزُق َرّ�َِك َخۡ�ٞ ﴿

َ
 ].١٣١[طه:  ﴾َو�

ھای زودگذر جھان  روزی (اخروی) پروردگارت بھتر و پایدارتر(از نعمت«
 .»فانی) است
دانم که چقدر اندوھگینی و چقدر در رنج و عذابی. ولی  می خواھرم!

خواھر عزیزم! این شیرینی ایمان است و سوگند به خدا! شادابی و طراوت 
نکه آن را با خوشبختی حقیقی آراسته گردد مگر ای ایمان وارد قلبت نمی

گرداند و حتی اگر در زندان کوچکی باشی، آن تلخی و اندوه را به قوت و  می
 کند. اراده تبدیل می

اکثر شیعیان مذھب خود را از پدرانشان گرفته و ھیچ وقت آن  خواھرم!
را بر کتاب خدا عرضه نکرده اند تا شرک، غلو، اھانت به زن در قالب متعه! 

سح قبرھا، دعای غیر خدا و طلب شفاعت از مردگان بر ایشان آشکار شود. م
 باشد؟ با آن مبعوث شده چنین می صآیا دین صحیح اسالم که محمد

اجازه بده خاطره دیگری بازگو کنم. خاطره مباحثه یک دانشجوی شیعه 
در حالی «کند:  با استادش، در دانشگاه استاد آن خاطره را اینگونه بازگو می

شدن برای درس بودم یکی از دانشجویان دختر اجازه ورود  که غرق در آماده
خواست. به محض اجازه با دوستانش داخل شد و قبل از اینکه مجال آن را 

خواھم یک سؤال  بیابم که حاجت او را بپرسم، پیش دستی کرد و گفت: می
باعث خواھم سؤالم را به صراحت جواب دھی: چه چیزی  از شما بپرسم و می

 اش را تغییر دھد؟ شود که انسان عقیده می
انتظار این سؤال را نداشتم ولی جاخوردن خود را اظھار نکردم. گمان 

شتر ھستم و لذا ادامه داد: منظورم این است که یکرد که منتظر توضیح ب



 ای از یک خواهر دلسوز به یک خواهر شیعه نامه  ٦٦

 

پذیرد؟ و آیا  چرا انسان عقیده پدران و نیاکانش را که بر آن بزرگ شده، نمی
اش را به  د که شایستگی آن را داشته باشد که انسان عقیدهچیزی وجود دار

 خاطر آن تغییر دھد؟
بالفاصله جواب دادم: سؤالت خیلی کلی است و سؤال کلی را تنھا 

کردی و  توان به صورت کلی جواب داد، کاش! سؤالت را محدودتر می می
 کردی. تر بیان می منظورت را واضح

 ای؟ ن را تغییر دادهتا گفت: منظورم شماست، چرا عقیده
ام و لذا  ام را تغییر داده داند که عقیده نخواستم از او بپرسم از کجا می

جواب دادم: در درون کتابھا و مباحثات علماء و بزرگان و نوارھا حقیقت را 
زی عطا یام را گشایش پذیرفتن آن چ جستجو کردم تا اینکه خداوند سینه

این ھمان چیزی باشد که رسول  رد که اآلن بر آن ھستم و امیدوارمک
اند، و امیدوارم بر ھمین عقیده بمیرم.  بر آن بوده شاش و صحابه صاکرم

 اند؟ کنی که دوستانت و ھمسرت بر تو تأثیر گذاشته گفت: ولی آیا تصور نمی
نخواستم به این سؤال جواب بدھم و لذا سؤال دیگری مطرح کردم: آیا 

مورد بعضی از عقایدت با ھم بحث خواھی به حقیقت برسی؟ بیا در  می
 کنیم: 

مرتد  صتو معتقدی که جمیع صحابه جز سه یا پنج نفر بعد از پیغمبر 
 شدند. آیا این طور نیست؟

 گفت: به فرض که این طور باشد... .
شود با دختر منافقی ازدواج کند که  گفتم: چگونه پیغمبر تو راضی می

اگر بشنویم که مردی بداخالق و شود؟ ما مردان  بعد از وفات وی مرتد می
فکر  یبه ازدواج با دختر او حت –چه برسد به منافق و کافر  –ریاکار است 

این کار را کرده، آن ھم با دو تن  صکنیم، پس چگونه رسول الله  ھم نمی
 زاده؟ منافق -به گمان شما  -از ھمسران 

 ۦَ�ُقوُل لَِ�ِٰحبِهِ إِۡذ ﴿نامد:  به عالوه، خداوند ابوبکر را صاحب پیغمبر می
 ].٤٠[التوبة: ﴾َ� َ�َۡزنۡ 



 ٦٧   بارد ها خون می هایی که از آن بخش ششم: نامه

 ».در این ھنگام پیغمبر خطاب به ھمراھش گفت: غم مخور... «
 شمارید؟! ولی شما او را منافق می

کفر است، چون به مثابه انکار  صبا پیغمبر  سانکار مصاحبت ابوبکر
 قرآن است.

محبت و الفت با اعتماد کامل گفت: ولی مصاحبت که ھمیشه بر مبنای 
بودن  استوار نیست و چه بسا مراد از آن مصاحبت مکانی و در یک مکان

 خواند: سلول خود را صاحب می دو زندانی ھم ÷باشد ھمچنانکه یوسف
ۡجنِ ٱَ�َٰ�ِٰحَ�ِ ﴿  ].٣٩[یوسف:  ﴾لّسِ

 .»ای ھمراھان زندانی من!«
 صحابه وی نیز بودند؟ ÷سلولی یوسف آیا آن دو ھم

از  صبا پیامبر  سکنی مصاحبت ابوبکر واقعا تصور می جواب دادم: آیا
وسف به اختیار خود ینوع مصاحبت آن دو زندانی با یوسف بوده است؟ و آیا 

به آن زندان و آن سلول رفته بود تا مصاحبت او با مصاحبت ابوبکر مقایسه 
 شود؟

شود که بعد از وفاتش  با شخصی قرین می صبه عالوه چگونه پیامبر 
 بدد؟ و یا اینکه چگونه آنحضرت از ھمه کارھای بد ابوبکر و عمرمرتد گر

 گران باخبر شدند؟یخبر بوده ولی د بی
َ ٱإِنَّ ﴿ در آیه:» معنا«واژه ھا  این عالوه بر ھمه  ].٤٠[التوبة:  ﴾َمَعَنا �َّ

 .»خدا با ماست« 
مقتضی معیت خدا با ھر دو نفر است، زیرا معیت خدا با لفظ تثنیه آمده و 

باشد، وگرنه  می سدھنده فضیلت ابوبکر و این نشان@»إن اهللا معي«نفرموده 
شد که خداوند در بازگوکردن سرگذشت  ذکر می÷ مثل ھمراھان موسی

َٰٓءا ﴿فرماید:  آنان می ا تََ� ۡصَ�ُٰب ُموَ�ٰٓ إِنَّا لَُمۡدَرُ�ونَ  ۡ�َۡمَعانِ ٱفَلَمَّ
َ
 ﴾٦١قَاَل أ

 .]٦١[الشعراء: 
ما در «اران موسی گفتند: یدند، یگر را دیدکیه دو گروه کھنگامی «
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 .»میان گرفتار شدیچنگال فرعون
ۖ إِنَّ َمِ�َ َرّ�ِ َسَيۡهِدينِ ﴿دھد:  و موسی چنین جواب می ٓ  ﴾٦٢قَاَل َ�َّ

 .]٦٢[الشعراء: 
نا پروردگارم با من است، بزودی مرا یقیست! ین نیچن«گفت: (موسی) «
 .»ردکت خواھد یھدا

و این مطلب » معنا«فرماید:  و نمی ﴾إِنَّ َمِ�َ َرّ�ِ ﴿ فرماید: موسی می
به  سو ابوبکر صدھد که لفظ تثنیه در آیه ناظر به جریان محمد  نشان می

 باشد. می سخاطر فضیلت ابوبکر
توسط  سو اندوه از ابوبکر دادن و رفع نگرانی آرامشباید اضافه کرد که 

 صبا منافق بودن ابوبکر منافی است. چگونه خداوند پیغمبرش صپیغمبر
 سازد؟ ترین شخص را با او ھمراه می دھد ولی منافق را یاری می

بلکه اصًال چگونه معیت خاص خدا برای منافق قابل تصور است؟ و 
کند؟ چگونه خداوند  ک منافق را رفع مینگرانی و اندوه ی صچگونه پیغمبر

 پذیرد؟! دھد؟ چه عقلی این را می منافق را یاری می
 اگر ایراد وارد شود که: اگر این طور است پس چرا خداوند فرموده:

نَزَل ﴿
َ
ُ ٱفَأ  ].٤٠[التوبة:  ﴾َعلَۡيهِ  ۥَسِكينََتهُ  �َّ

 .»فرستاد(و آرامش) خود را بر او  نهیکن موقع، خداوند سیدر ا«
 .»عليهام«و نفرموده: 

 باشد: می صگوییم: زیرا سیاق آیه در بیان حال پیامبر  در جواب می
هُ ﴿ وهُ َ�َقۡد نََ�َ ُ ٱإِ�َّ تَنُ�ُ َّ�﴾ 

 .»اگر پیامبر را یاری نکنید خدا او را یاری کرد... «
ھا به صورت مفرد بیایند، و این  کند که صیغه و این سیاق اقتضا می

زبان عربی است. به عالوه اثبات معیت خدا برای ابوبکر به معنی مقتضای 
باشد و لذا نیازی به ذکر آن نبوده است، زیرا ذکر  انزال آرامش بر او نیز می

 شود. امر بدیھی و واضح، لغو شمرده می
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شود،  ولی باید یادآور شوم که این اشکال از تدبر کم در قرآن ناشی می
پندارد، در  ب به ابوبکر را مذمتی برای او میخطا» ال تحزن«مثل کسی که 

َوَ� َ�ُۡزنَك قَۡولُُهۡمۘ إِنَّ ﴿آمده که:  ص حالی که در قرآن خطاب به پیغمبر
ةَ ٱ ِ َ�ِيًعاۚ ُهَو  ۡلعِزَّ ِميعُ ٱِ�َّ  .]٦٥[یونس:  ﴾٦٥لَۡعلِيمُ ٱ لسَّ

 ن نسازد! تمام عزت (و قدرت)، از آن خداست; و اویسخن آنھا تو را غمگ«
 .»شنوا و داناست

وَك ﴿ فرمودند: ÷و مالئکه به لوط ْ َ� َ�َۡف َوَ� َ�َۡزۡن إِنَّا ُمَنجُّ َوقَالُوا
ۡهلََك 

َ
 ].٣٣[العنکبوت: . ﴾َوأ

ات  ن مباش، ما تو و خانوادهینترس و غمگ« گفتند:(فرشتگان به لوط) «
 .»م دادیرا نجات خواھ

تدبر در قرآن مستلزم تدبر  و آیات فراوان دیگری از این باب. باید بگوییم
 پرستی و تعصب. در زبان عربی آشکار است، تدبری مخلصانه و بدور از ھوی

پرستی دور نگه دارد و حق را به ما  خواھیم که ما را از ھوی از خدا می
حق بنمایاند، و پیروی از آن را نصیب ما گرداند، و باطل را باطل بنمایاند، و 

 رداند.اجتناب از آن را نصیب ما گ
بدیھی است ھمسر آدم در دنیا، در آخرت نیز ھمسر اوست به شرط 

 باشند.  اینکه ھر دو بھشتی
خواھم در مورد صحابه با تو  دانشجو کالمم را قطع کرد و گفت: نمی

 مباحثه کنم، سؤالم در مورد علت تغییر مذھبت بود؟
ر چه گیرد. مگ جواب دادم: اتفاقًا این بحث از بطن عقیده سرچشمه می

 اند؟ اند؟ چه کسانی حافظ سنت بودنده کسانی قرآن را به ما منتقل کرده
اگر بگوییم: صحابه ھمگی کافر و یا مرتد شدند، صحت قرآن را زیر سؤال 

ایم و البته بسیاری نیز در مھمترین کتابھای مورد اعتماد خود این کار  برده
  مان از ریشه س عقیدهاند. و نتیجه این تحلیل این خواھد بود که پ را کرده

 باطل و نادرست است زیرا کافر[یا مرتد] شایستگی نقل اخبار را ندارد.
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 گفت: آیا تو امامت را قبول نداری؟
جواب دادم: اگر مرادت از امامت، صالح و فضیلت شخص در تقوی و 
ایمان باشد که من آن را در مورد ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، 

پذیرم. و اگر منظورت از امامت آن منزلتی است  می شو صادق العابدین زین
یابد، و ھر طور که  که امام بر مبنای آن شایستگی تصرف در ھستی را می

گاھی می بخواھد در آن تصرف می یابد، و به مراتب پیامبران  کند، و بر غیب آ
، پذیرم و سید ائمه رسد. من این معنی از امامت را نمی و مالئکه مقرب می

 دانست: نیز نه توانایی تصرف در ھستی را داشت و نه غیب را می صمحمد 
ۡعلَُم ﴿

َ
ِ�َ  ۡ�َۡ�ِ ٱمَِن  ۡسَتۡكَ�ُۡت َ�  ۡلَغۡيَب ٱَولَۡو ُكنُت أ وٓءُ ٱَوَما َمسَّ [األعراف:  ﴾لسُّ

١٨٨[. 
ردم، و ک ب باخبر بودم، سود فراوانی برای خود فراھم مییو اگر از غ«

 .»دیرس به من نمیانی) یچ بدی (و زیھ
 منظور شما کدام معنی از امامت است؟

 گفت: به موضوع عقیده برگردیم.
خواھی در مورد ایمان به  اھی شروع کن. میخو گفتم: از ھر کجا که می

، و یا صخدا و اسماء و صفات او صحبت کنیم، یا در مورد ایمان به پیغمبر 
 ایمان به قرآن؟

ای ایمان به خدا و ایمان به پیغمبر و کردم در مورد قضای گفت: گمان می
 قرآن با ھم اختالفی نداریم.

ای که داخل کتابھای مورد اعتماد  گفتم: این تنھا یک گمان است. عقیده
ای که در کتب مورد اعتماد من مکتوب شده،  شما نوشته شده، با عقیده

را باشد. و به خاطر ھمین اختالف باید ابتدا مرجع مورد اتفاق  متناقض می
کنی که قرآن مرجع مناسبی برای این کار است، من  پیدا کنیم. اگر تصور می

و اگر بر این باوری  ،کنم منابع مورد اعتماد تو مخالف قرآن ھستند ثابت می
کنم که تحریف آن با  عقلی ثابت می با دالیل که قرآن تحریف شده، من

 فطرت سلیم منافات دارد.
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ن بر این باورم که قرآن موجود سخنم را قطع کرده و گفت: ولی م
کنم ھر  تحریف نشده و صحیح بوده و ھیچ غباری بر آن نیست و فکر می

 مسلمانی بر این باور است.
ھای مورد اعتمادت نقل کنم  گفتم: اگر حدیث صحیح و صریحی از کتاب

 گوید: قرآن تحریف شده، چی؟! که می
ه که باید، اندکی تردید کرد و گفت: شاید معنی حدیث را آنگون

 ای. نفھمیده
گفتم: اگر بخواھی شرح آن حدیث توسط مؤلف کتاب را نیز بازگو 

 کنم. می
 گفت: کدام کتاب؟

گفتم: مشکل شما و بسیاری دیگر این است که اصول دین خود را 
دانید کتابھای مرجع مذھبتان شامل چه مطالبی ھستند.  دانید، و نمی نمی

الن کتاب، تألیف فالن عالم بخوان و فالن حدیث را در فالن صفحه از ف
مان را ادامه  گویم، راست است بیا تا مباحثه وقتی دیدی که آنچه می

 .1»دھیم
برند. مثال این  دانی که بسیاری مذھب خود را به ارث می آیا می خواھرم!

ھا و منابع مورد اعتماد  دانشجو اصول اساسی عقیده خودش را که در کتاب
گاھی به ھمین حقایق  ، نمیعلمایشان مذکور است دانست و به خاطر عدم آ

ھای مذھب خود که مخالف دین اسالم و عقیده  و جھل به محتوای کتاب
 کند. مسلمانان است، با استادش مباحثه می

بیا و خالصانه دعای زیر را بخوان تا شاید خداوند گشایشی در  خواھرم!
 قلب تو ایجاد نماید: 

پروردگار جبرئیل و میکائیل و اسرافیل! ای پدیدآورندة  یخداوندا! ا

                                           
حداد، ص  ، تألیف دکتر امیر»دهيالعق كلامت يف«این واقعه با اندکی تصرف از کتاب  -١

 نقل گردید. ١٥٨
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گاه به غیب و آشکار! از تو می خواھم که بین بندگانت  آسمانھا و زمین! ای آ
در مورد آنچه اختالف دارند، داوری کنی، مرا به حق و حقیقتی ھدایت کنی 

 نمایی. که در آن اختالف شده زیرا تویی که ھرکسی را بخواھی، ھدایت می



 
 بخش هفتم:
 بندی چند سؤال و جمع

را دوست داری!  صای کسی که اھل بیت، پیغمبر خواھر ارجمندم! 
چند سؤال از خودت بپرس، سؤاالتی که ما را به اولین بحثمان یعنی اھمیت 

 عقل و جایگاه تفکر برگرداند.
بیشتر از آنکه تو مخاطب کالم من باشی، خطابم به دیگران  خواھرم!

 دانم جایگاه تو از این باالتر است:  است زیرا می
ه نفر بعد از وفات رسول به جز س - شصحابه -مردم «گوید:  شیعه می

 .»مرتد شدند صالله 
بعد از  شدر تربیت صحابه صبنابراین باید نتیجه گرفت که پیغمبر 

بیست و سه سال تالش و کوشش مداوم شکست خورد و نتوانست جز سه 
نفر را ھدایت و تربیت کند! پس کجایند مصادیق آیات زیبایی که صحابه 

 ستایند؟ را می صگرامی پیغمبر 
ِينَ ٱإِنَّ ﴿ فرماید: وند متعال میخدا ْ وَ  �َّ ِينَ ٱَءاَمُنوا َّ�  �ِ ْ ْ َوَ�َٰهُدوا َهاَجُروا
ِ ٱَسبِيِل  ْوَ�ٰٓ�َِك يَرُۡجوَن رَۡ�ََت  �َّ

ُ
ِۚ ٱأ ُ ٱوَ  �َّ  .]٢١٨[البقرة:  ﴾٢١٨َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ  �َّ

رده و در راه خدا جھاد که ھجرت کسانی کمان آورده و یه اکسانی ک«
د به رحمت پروردگار دارند و خداوند آمرزنده و مھربان یاند، آنھا ام نموده
 ».است

ِضيُع َ�َمَل َ�ِٰمٖل ّمِنُ�م  ۡسَتَجاَب ٱفَ ﴿ فرماید: و باز می
ُ
ّ�ِ َ�ٓ أ

َ
لَُهۡم َر�ُُّهۡم �

� َ�ۡعُضُ�م ّمِۢن َ�ۡعٖض� فَ  نَ�ٰ
ُ
ۡو أ

َ
ِينَ ٱّمِن ذََكٍر أ ْ ِمن دَِ�ٰرِهِۡم  �َّ ۡخرُِجوا

ُ
ْ َوأ َهاَجُروا

َ�ّفَِرنَّ َ�ۡنُهۡم َسّ�ِ 
ُ
وُذواْ ِ� َسبِيِ� َوَ�َٰتلُواْ َوقُتِلُواْ َ�

ُ
ٰٖت  َٔ َوأ ۡدِخلَنَُّهۡم َج�َّ

ُ
اتِِهۡم َوَ�
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نَۡ�ٰرُ ٱَ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها 
َ
ِۚ ٱثََواٗبا ّمِۡن ِعنِد  ۡ� ُ ٱوَ  �َّ  ﴾١٩٥َواِب �َّ ٱُحۡسُن  ۥِعنَدهُ  �َّ

 .]١٩٥[آل عمران: 
چ یرفت; (و فرمود:) من عمل ھیخداوند، درخواست آنھا را پذ«
د، یرد; شما ھمنوعکع نخواھم یا مرد، ضایای از شما را، زن باشد  نندهک عمل

ھای خود  ردند، و از خانهکه در راه خدا ھجرت کگر! آنھا یدکیو از جنس 
شته شدند، کردند و کدند، و جنگ یرون رانده شدند و در راه من آزار دیب
ر یه از زکبخشم; و آنھا را در باغھای بھشتی،  ن گناھانشان را مییقیب

ن پاداشی است از طرف ینم. اک درختانش نھرھا جاری است، وارد می
 .»ن پاداشھا نزد پروردگار استیخداوند; و بھتر

ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿د: یفرما و در جای دیگر می لُونَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
 لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱَن مِ  ۡ�

نَصارِ ٱوَ 
َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� َبُعوُهمٱ �َّ ُ ٱ�ِإِۡحَ�ٰٖن رَِّ�َ  �َّ َعدَّ لَُهۡم  �َّ

َ
ْ َ�ۡنُه َوأ َ�ۡنُهۡم َورَُضوا

ٰٖت َ�ۡرِي َ�َۡتَها  نَۡ�ٰرُ ٱَج�َّ
َ
بَٗد�ۚ َ�ٰلَِك  ۡ�

َ
[التوبة:  ﴾١٠٠لَۡعِظيمُ ٱ ۡلَفۡوزُ ٱَ�ِٰ�ِيَن �ِيَهآ �

١٠٠[. 
ی از آنھا کیه به نکسانی کن و انصار، و ین از مھاجرینخستشگامان یپ«

ز) از او خشنود شدند; یردند، خداوند از آنھا خشنود گشت، و آنھا (نکروی یپ
ر درختانش یه نھرھا از زکی از بھشت برای آنان فراھم ساخته، یو باغھا

 .»روزی بزرگین است پیجاری است; جاودانه در آن خواھند ماند; و ا
ِينَ ٱوَ ﴿فرماید:  و باز می ِ ٱَهاَجُرواْ ِ�  �َّ ْ َ�َُبّوَِ�نَُّهۡم ِ�  �َّ ِمۢن َ�ۡعِد َما ُظلُِموا

ۡ�َياٱ ۡجُر  �ُّ
َ
ۚ لَۡو َ�نُواْ َ�ۡعلَُمونَ  �ِخَرةِ ٱَحَسَنٗةۖ َوَ� ُ�َ�ۡ

َ
 .]٤١[النحل:  ﴾٤١أ

گاه یا جاین دنیردند، در اکدن در راه خدا، ھجرت یه پس از ستم دکآنھا «
م; و پاداش آخرت، از آن ھم بزرگتر است اگر یدھ (و مقام) خوبی به آنھا می

 .»دانستند می
ٓواْ ﴿ و نیز: ِيَن َهاَجُرواْ ِمۢن َ�ۡعِد َما فُتُِنواْ ُ�مَّ َ�َٰهُدواْ وََصَ�ُ ُ�مَّ إِنَّ َر�ََّك لِ�َّ

 .]١١٠ [النحل: ﴾١١٠إِنَّ َر�ََّك مِۢن َ�ۡعِدَها لََغُفورٞ رَِّحيمٞ 
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مان یخوردن، (به ا بیه بعد از فرکسانی کاما پروردگار تو نسبت به «
ردند و در راه خدا استقامت کردند; سپس جھاد کبازگشتند و) ھجرت 

ارھا، بخشنده و مھربان است (و آنھا را کن ینمودند; پروردگارت، بعد از انجام ا
 .»سازد) مشمول رحمت خود می

ِينَ ٱوَ ﴿و:  ْ ِ� َسبِيِل  �َّ ِ ٱَهاَجُروا زَُ�نَُّهُم  �َّ ْ لََ�ۡ ۡو َماتُوا
َ
ْ أ ُ ٱُ�مَّ قُتِلُٓوا رِۡزقًا  �َّ

َ ٱَحَسٗناۚ �نَّ  ٰزِ�ِ�َ ٱلَُهَو َخۡ�ُ  �َّ  .]٥٨[الحج:  ﴾٥٨ل�َّ
ا به مرگ یشته شدند کردند، سپس که در راه خدا ھجرت کسانی کو «

ن یه او بھترکدھد;  ی مییوکیآنھا روزی نا رفتند، خداوند به یعی از دنیطب
 .»دھندگان است روزی
ُ ٱلََّقۡد رَِ�َ ﴿ و: َجَرةِ ٱإِۡذ ُ�َبايُِعونََك َ�َۡت  لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱَعِن  �َّ َ�َعلَِم َما ِ�  لشَّ

نَزَل 
َ
ِكيَنةَ ٱقُلُو�ِِهۡم فَأ َ�َٰبُهۡم َ�ۡتٗحا قَرِ�ٗبا لسَّ

َ
 .]١٨[الفتح:  ﴾١٨َعلَۡيِهۡم َوأ

در   هک  الرضوان عهیر آن درخت (بیه در زکخداوند از مؤمنان ـ ھنگامی «
ردند ـ راضی و خشنود شد; خدا آنچه را کعت یگرفت) با تو ب  انجام  هیبیحد

ن رو یدانست; از ا مان و صداقت) نھفته بود مییشان (از ایدر درون دلھا
بر) بعنوان یخ  عنی فتحیی (کیروزی نزدیرد و پکشان نازل یآرامش را بر دلھا

 ».ب آنھا فرمودیپاداش نص
پس کتاب خدا و آیات محکم صریح در مدح زنان و مردان  خواھرم!

کنید؟ آیا از فرموده خداوند قدرتمند و قھار روی  را چکار می شصحابی
 صگردانید و کالم چند نفر آدم را در مورد صحابه بھترین پیغمبر  می
روید و سره را با ناسره  پذیرید؟! یا اینکه به سراغ آیات متشابه قرآن می می
دھید، در حالی که  آمیزید؟ و آیا منافقان را به صحابه نیز تعمیم می می

ھای این دو گروه را کامًال تبیین کرده، و بیان کرده که  خداوند متعال ویژگی
گویید: شنیدیم  گردید و می یاینان غیر آنان ھستند؟ و یا اینکه تسلیم خدا م

 و اطاعت نمودیم از ھر چیزی که از جانب پروردگارمان آمده است؟
گوید: دعا از غیرخدا جایز است! و طواف قبرھا و مسافرت به  شیعه می
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 قصد زیارت آنھا اشکالی ندارد؟
اند؟  ھای نورانی اھل بیت مخالف قرآن سخن گفته باید بپرسیم: آیا چراغ

ۡسَتِجۡب لَُ�ۡمۚ إِنَّ  ۡدُعوِ�ٓ ٱَوقَاَل َر�ُُّ�ُم ﴿ ماید:فر خداوند می
َ
ِينَ ٱأ َّ� 

وَن َ�ۡن ِعَباَدِ� َسَيۡدُخلُوَن َجَهنََّم َداِخرِ�نَ   ].٦٠[غافر:  ﴾٦٠�َۡسَتۡكِ�ُ
رم! ید تا (دعای) شما را بپذیمرا بخوان«پروردگار شما گفته است: «

زودی با ذلت وارد دوزخ ورزند به  بر میکه از عبادت من تکسانی ک
 .»شوند می

ِ ﴿ فرماید: و باز می وَّفُواْ ب  ].٢٩[الحج:  ﴾ۡلَعتِيقِ ٱ ۡ�َۡيِت ٱَوۡ�َطَّ
 ».... و خانه قدیمی (و گرامی خدا، کعبه) را طواف نمایند«

 ای را طواف کنید. و در ھیچ جا نفرموده که غیر مرا بخوانید و مقبره
 اند. عایشه و حفصه کافر بودهگوید: ابوبکر و عمر و  شیعه می

باشد که در اسالم با کافر  می صباید بپرسیم: آیا شایسته منزلت پیغمبر 
 با وحی تأیید نشده است؟ صکافرزاده ازدواج نماید؟ آیا ازدواج حضرت 

ازدواج کرد. آیا علی دخترش را به  –ام کلثوم  –عمر نیز با دختر علی 
 دھد؟! کافر می

کر و عمر در خانه علی را شکستند و فاطمه را زدند و گوید: ابوب شیعه می
باعث سقط جنین او شدند! باید بپرسیم: علی، آن شیر خدا و قھرمان 

 اش دفاع کند؟!  قھرمانان کجا بود تا از ھمسر و خانه
 سو بعد از او حسین سو سپس حسن سگوید: امامت علی شیعه می

 نصی است از جانب خدا!
مخالفت  صبا کتاب خدا و امر رسول  سعلی باید بپرسیم: پس چگونه

کند و خالفت را به ابوبکر، سپس به عمر و بعد از او به عثمان تقدیم  می
از این منصب الھی دست  سبه نفع معاویه سنماید؟ و چگونه حسن می
 کشد؟ می

 اگر درجواب بگویند: آن دو اجتھاد کردند!
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 –؟ و اگر امامت پرسیم: آیا اجتھاد در صورت وجود نص جایز است می
از اصول دین است پس چگونه  –کنند  چنانکه علمای شیعه به دروغ ادعا می

خدا در قرآن اصول ایمان و ارکان اسالم را بیان فرموده ولی نه به صراحت و 
نکرده است، در حالی که ھا  این ای به امامت مورد ادعای ه نه با تلمیح، اشار

 اند؟ سلیمان نیز ذکر شدهسگ اصحاب کھف و االغ عزیر و ھدھد 
 افسوس از اندکی تأمل.

گوید: علی قرآن حقیقی و تحریف نشده را مخفی کرد واآلن در   شیعه می
 شود! نزد امام مھدی حفاظت می
ھای طوالنی  شود که امت در طول ھمه این دوران باید پرسیم: آیا مگر می

 بدون کتاب الھی بوده باشد؟
 دانند! میگوید: امامان غیب  شیعه می

قُل �َّ َ�ۡعلَُم َمن ِ� ﴿ باید بپرسیم: مگر خداوند نفرموده است که:
َ�َٰ�ٰتِ ٱ �ِض ٱوَ  لسَّ

َ
ُ ٱإِ�َّ  ۡلَغۡيَب ٱ ۡ�  ].٦٥[النمل:  ﴾�َّ

 .»دانند جز خدا ب نمیین ھستند غیھا و زم ه در آسمانکسانی ک«بگو: «
آنھا مسموم  دانستند پس چرا بعضی از به عالوه، اگر امامان غیب می

کند،  شود ولی از آن پرھیز نمی داند مسموم می شدند؟ ایا امامی که می
 خودکشی نکرده است؟

 اند!! عادل نبوده شگوید: صحابه گرامی شیعه می
باید بپرسیم: قرآن به واسطه آنھا به ما رسیده است و اثبات قول شما 

 باشد. مستلزم نفی تواتر قرآن می
دشمنی شدیدی  صه و اھل بیت پیغمبر گوید: بین صحاب شیعه می

 وجود داشته است.
ھای مابین آنھا چه بوده است؟ آیا کسی  باید بپرسیم: پس قضیه ازدواج

و  سشود که دختر یا پسرش با دشمنش ازدواج کند؟ و چرا علی راضی می
اند؟  را بر پسرانشان نھاده –ابوبکر، عمر و عثمان  –فرزندانش، اسامی خلفاء 

 گذارد؟ سم دشمن خود را روی فرزندش میآیا کسی ا
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 اند! گوید: امامان از گناه و خطا و غلط و اشتباه معصوم شیعه می
باید بپرسیم: پس چرا قرآن در مورد گناه آدم و فراموشی موسی صحبت 

دھد؟ و موارد فراوان  و غیره را مورد عتاب قرار می صکند و پیغمبر  می
 دیگری از این قبیل.

مورد بسیاری از مسائل، بیان مفصلی داشته باشم، زیرا  خواھم در نمی
شما به خاطر زندگی در بطن جامعه شیعی بھتر بر آن واقف ھستید. تنھا 

خواھم چند سطر در مورد اختالف داخلی مذھب شیعه بنویسم و قبل از  می
َولَۡو َ�َن ِمۡن ِعنِد َ�ۡ�ِ ﴿فرماید:  آن بحثم را با این آیه زینت ببخشم که می

ِ ٱ  ].٨٢[النساء:  ﴾َكثِٗ�� ۡختَِ�ٰٗفاٱلَوََجُدواْ �ِيهِ  �َّ
 ».افتندی ر خدا بود، اختالف فراوانی در آن مییاگر از سوی غ«

تعدادی از علمای شیعه در تألیفات خود به اختالف فراوان و شدید در 
ای که گاھی در برابر آن ھمه اختالف و  اند، به گونه مذھب خود اشاره کرده

روند، گاه آن را مخالفت  شوند و گاه به بیراھه می تناقض ناتوان و درمانده می
قرآن و حدیث حتی اگر رأی اھل سنت مطابق با  –نامند  با اھل سنت می
 برند. و گاه به تقیه پناه می –صحیح ھم باشد 

... و «گوید:  طوسی عالم بزرگ شیعی در اوایل کتاب تھذیب االحکام می
ای که  اختالف و تباین و تنافی و تضاد در آن [اخبار] پدید آمد، به گونه

توانستی خبری بدون متضاد پیدا کنی و حدیثی از وجود معارض در  نمی
اند. تا جایی که مخالفان این را بزرگترین طعن وارد بر مذھب ما امان نم

. تا آنجا که »ما بودند...  کردند و از این طریق درصدد ابطال عقاید قلمداد می
گفت: ابوالحسن  شنیدم که می –الله  ایده –از شیخ ابوعبدالله «گوید:  می

علوی به حق معتقد و به امامت ملتزم بود ولی وقتی به خاطر  ھارونی
 .1»اختالف احادیث حقیقت بر او مشتبه گردید، مذھب را ترک کرد و ... 

آور این مذھب با قرآن کریم و عقل  و البته فاصله آشکار و دوری سرسام

                                           
 .١/٢طوسی: تھذیب االحکام،  -١
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 سلیم بر تو پوشیده نیست. 
یابند. از  شتن میاین آخرین کلماتی است که مجال نو خواھر ارجمندم!

ھایت را استوار گرداند و تو را حفاظت نماید. و از تو  خواھم گام خدا می
پرستی و تعصب مذموم خالی گردانی و با دیده  خواھم که خود را از ھوی می

ھایت سازی.  گوش  ام بنگری و بھترین آن را آویزه عدل و انصاف به نامه
این نیت که از روی محبت  سوگند به خدا! قلم به دست نگرفتم مگر با

 صادقانه با تو و شفقت بر دنیا و آخرت تو، اندکی با تو صحبت نمایم.
رسد که ھم من و ھم تو در پیشگاه خداوند  و باید بدانی که روزی فرا می

بردن به  خواھیم ایستاد و باید توضیح دھیم که بعد از اتمام حجت و پی
 ایم. حقیقت چکار کرده

 چند سفارش را از من پذیرا باش:  اینزم! یخواھر عز
بعد از آنکه خدا بر تو منت نھاد و به حقیقت رساند، بر تبلیغ و نشر 

 حقیقت و دعوت خواھران و خویشاوندانت به آن حریص باش.
و اآلن برای  یا ای آنکه در بطن جامعه سنی مذھب نشأت یافته خواھرم!

الن قضاوت و سقف کنی و س کار و یا غیره در میان شیعیان زندگی می
گاه باش که باید  ھمکاری در اداره و یا ھمسایگی تو را با آنھا پیوند می دھد! آ

در بیان حق و حقیقت کوشا باشیم و بجای کراھت، جفاکاری و دوری از 
بیمار، ما نیز باید در  یآنھا بر آنھا شفقت ورزیم،و ھمچون یک پزشک برا

ید آنکه خداوند ما را سبب توبه و مداوا و اصالح آنھا کوتاھی نکنیم به ام
 ھدایت آنھا گرداند و از این طریق به اجر و ثواب عظیم برسیم.

مناسبت نباشدکه چند مسأله را یادآوری کنم که در  شاید بی خواھرم!
دعوت خواھران شیعی راھگشای تو خواھند بود و از جمله آن مسایل باید به 

بپردازی که شیعیان برداشت نادرستی از آن دارند،  یمیوظیفه تصحیح مفاھ
 از جمله:

کنند که ما از اھل بیت کراھت داریم. بنابراین باید  شیعیان گمان می -۱
ھای معتبر و مورد اعتماد خودمان، دیدگاه  با استناد به کتب و رساله

و اھل بیت آن حضرت را بر ایشان  صاھل سنت در مورد پیغمبر
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 روشن گردانیم.
روش و بودن به معنیپیروی از راه  کنند که سنی ان گمان میشیعی -۲

امیه است. بنابراین باید معنی سّنت بر ایشان تبیین گردد و  بنی
 ھستیم و الغیر. صتوضیح داده شود که ما پیرو سنت پیغمبر

و  سکنند که دشمنی شدیدی بین امام علی شیعیان گمان می -۳
است. بنابراین باید کذب گانه قبل از ایشان وجود داشته  خلفای سه

با اھل بیت  ساین باور ثابت شود و توضیح داده شود که ھمه صحابه
اند. برای اطالع  دوستی و محبت عمیق و بلکه روابط نسبی داشته

تألیف شیخ قاضی » رحماء بینھم«بیشتر در این باره به کتابچه 
 صالح درویش مراجعه کن.

ئل به تحریف قرآن ھستیم. کنند که ما قا بعضی از شیعیان تصور می -۴
بنابراین باید کذب این ادعا روشن گردد و باید گفته شود که بنابر 

تحریف به زیاده یا  –دیدگاه اھل سنت ھر کس قائل به تحریف قرآن 
شود و باید توضیح داده شود که  باشد، کافر شمرده می –به نقصان 

و اھل و از طریق وحی انجام گرفته  صنسخی که در عھد پیغمبر 
 صشود بعد از پیغمبر  پذیرند با تحریفی که ادعا می سنت آن را می

 روی داده، اختالف دارد.
باید با دالیل عقلی و نقلی مفھوم شرک برای آنھا تبیین گردد، زیرا  -۵

مفھوم شرک در نزد شیعه غیر واضح است و بلکه آنھا نسبت به این 
 مفھوم جھل مرکب دارند.

باید تصحیح گردد و از مھمترین اسباب  یکی دیگر از مفاھیمی که -۶
کنند  شود، این است که گمان می تنفر شیعه از اھل سنت شمرده می

موضع ما در مقابل شیعه به سبب محبت اھل بیت و امامان شیعه 
است. علمایشان این تصور نادرست را در ذھن و قلب عوام شیعه 

ه تنفر اھل سنت از اند، به ھمین دلیل آنھا بر این باورند ک ایجاد کرده
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ھای اھل سنت در برابر آنان به سبب  شیعه و اعمال و موضعگیری
کنند که  و فرزندانش توسط شیعه است و گمان می سمحبت علی

کس که ھرامیه را دوست دارند و به ھمین دلیل از  اھل سنت بنی
را دوست بدارد، کراھت و نفرت دارند. بنابراین الزم است  سعلی

این تصور نادرست تصحیح گردد و بیان شود که آنھا دچار انحرافاتی 
 اند و ھمین انحرافات سبب تفرقه ھستند. در عقیده شده

 واهللا تعاىل أعلم وأحكم

 وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
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