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 ��م اهللا ا����ن ا����م
ھمه به صدا در آورده شده، ھمانند  یه براکاست  یتاب زنگ خطرکن یا

 کمکاد یبلند فر یا در حال غرق شدن است و با صدایکه وسط در یسک
 زند. یم

 اند. ردهکرا احاطه  یشتک کبلند وحشتنا یھا موج
ه ک ییایرود در یاھا فرو میبه قھر در یشتکنه چندان دور  یتا لحظات
 ندارد. ییابتدا و انتھا

 ان شدن است.یت در حال نمانجا یھا از دور مناره یول
 م.یا اد دور نشدهیاست و از ساحل ز ید باقیھنوز ام

س کزند خود را و ھر آن  یاد میبلند فر یسنده با صدایه نوکنجاست یاز ا
 د.ید نجات دھیتوان یه مک

 د.ییرا با قدرت متوجه ساحل نما یشتکان کو س
گر یزد منان دیدر درگاه ا یمانیه پشکم یتا به مقصد و ساحال امان برس

 نخواھد داشت. یسود
خواھند مردم  یای سودجو ناراحت ھستند و نم ن حال عدهیبا ا یول

 .نند!کدا ینجات پ
اسب و سود کاز م یا شود ولینانش غرق دریبا سرنش یشتکحاضرنند 

   م نگردد.کای  ذره ھا آن یشخص

ِيٓ ٱَوقَاَل ﴿د: یفرما یمخداوند  َخاُف َعَلۡيُ�م ّمِۡثَل يَۡوِم  �َّ
َ
ٓ أ َءاَمَن َ�َٰقۡوِم إِّ�ِ

ۡحَزاِب ٱ
َ
ِب قَۡوِم نُوٖح وََ�دٖ َوَ�ُموَد وَ  ٣٠ۡ�

ۡ
ِينَ ٱِمۡثَل َدأ ُ ٱِمۢن َ�ۡعِدهِۡمۚ َوَما  �َّ يُرِ�ُد  �َّ



 ٧  مقدمه

 

َخاُف َعلَۡيُ�ۡم يَوَۡم  ٣١ُظلٗۡما لِّلۡعِبَادِ 
َ
ٓ أ َم تَُولُّوَن ُمۡدبِرِ�َن َما يَوۡ  ٣٢�َّنَادِ ٱَوَ�َٰقوِۡم إِّ�ِ

ِ ٱلَُ�م ّمَِن  ُ ٱمِۡن َ�ِصٖ�� َوَمن يُۡضلِِل  �َّ  .]٣٣-٣٠[غافر:  ﴾٣٣مِۡن َهادٖ  ۥَ�َما َ�ُ  �َّ
مان گفت: ای قوم من! من بر شما از روزی ھمانند روز (عذاب) اقوام یآن مرد باا«
ه بعد کسانی کو از عادتی ھمچون عادت قوم نوح و عاد و ثمود و . مکمناین بیشیپ

ترسم; و خداوند ظلم و ستمی بر  ان) مییفر و طغکو  کاز آنان بودند (از شر
گر را صدا یدیکه مردم کخواھد. ای قوم من! من بر شما از روزی  بندگانش نمی

م! ھمان کمنایرسد) ب ی نمییشان به جایطلبند و صدا اری مییزنند (و از ھم  می
چ پناھگاھی در برابر عذاب ید; اما ھینک د و فرار مییگردان ه روی میکروزی 

س را خداوند (بخاطر اعمالش) گمراه سازد، کست; و ھر یخداوند برای شما ن
 .»ستیای برای او ن نندهک تیھدا

ِيٓ ٱَوقَاَل ﴿د: یفرما یو م ۡهِدُ�ۡم َسبِيَل  تَّبُِعونِ ٱَءاَمَن َ�َٰقوِۡم  �َّ
َ
َ�َٰقۡوِم  ٣٨لرََّشادِ ٱأ

 ِ ۡ�يَاٱ ۡ�َيَٰوةُ ٱإِ�ََّما َ�ِٰذه  .]۳۹-۳۸غافر: [ ﴾٣٩لَۡقَرارِ ٱِ�َ َداُر  �ِخَرةَ ٱَمَ�ٰٞع �نَّ  �ُّ
د ینکروی یای قوم من! از من پ«مان آورده بود گفت: یه (از قوم فرعون) اکسی ک«

ا، تنھا متاع ین زندگی دنیای قوم من! ا نم.کت یتا شما را به راه درست ھدا

 . »شگی استیو آخرت سرای ھم ،زودگذری است

ۡدُعوُ�ۡم إَِ� ﴿ د:یفرما یو م
َ
 ٤١�َّارِ ٱَوتَۡدُعونَِ�ٓ إَِ�  �ََّجٰوةِ ٱَوَ�َٰقۡوِم َما ِ�ٓ أ

 ِ ۡ�ُفَر ب
َ
ِ ٱتَۡدُعونَِ� ِ� ۡ�َِك بِهِ  �َّ

ُ
ۡدُعوُ�ۡم إَِ� ِعۡلٞم وَ  ۦَما َلۡيَس ِ� بِهِ  ۦَوأ

َ
۠ أ نَا

َ
�

ٰرِ ٱ ۡلَعزِ�زِ ٱ َما تَۡدُعونَِ�ٓ إَِ�ۡهِ لَۡيَس َ�ُ  ٤٢ۡلَغ�َّ َّ�
َ
ۡ�َياٱَدۡعَوةٞ ِ�  ۥَ� َجَرَم � َوَ� ِ�  �ُّ

ِ ٱ ٓ إَِ�  �ِخَرة نَا نَّ َمَردَّ
َ
ِ ٱَوأ نَّ  �َّ

َ
ۡصَ�ُٰب  لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱَوأ

َ
فََستَۡذُكُروَن َمآ  ٤٣�َّارِ ٱُهۡم أ

ۡمرِٓي إَِ� 
َ
فَوُِّض أ

ُ
قُوُل لَُ�ۡمۚ َوأ

َ
ِۚ ٱأ َ ٱإِنَّ  �َّ َّ�  ِ ۢ ب  .]۴۴-۴۱[غافر:  ﴾٤٤لۡعِبَادِ ٱبَِصُ�
نم، اما شما مرا بسوی ک ای قوم من! چرا من شما را به سوی نجات دعوت می«

ی یافر شوم و ھمتاکگانه یه به خداوند کد ینک د؟ مرا دعوت مییخوان آتش فرا می
ز یه من شما را بسوی خداوند عزکه به آن علم ندارم برای او قرار دھم، در حالی ک
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تی) یمکد، نه دعوت (و حایخوان نم! قطعا آنچه مرا بسوی آن میک غفار دعوت می
امت بسوی خداست; و مسرفان یا دارد و نه در آخرت; و تنھا بازگشت ما در قیدر دن

ار خود کد آورد! من یم به خاطر خواھیگو آنچه را به شما میو بزودی . اھل آتشند

 . »ناست!یه خداوند نسبت به بندگانش بکرا به خدا واگذارم 



 
 

 

 

 

 ؟ را نوشتم  کتاب  چرا این

و   باور بودم  نیبر ا  من  هک  یدر حال  را گذراندم  شیاز عمر خو ھا سال
  است  خدا موافق  عتیشر با  تیب  اھل  روش  هک  باور ھستم  نیبر ا  ھمواره

و   ،است  مطابق  تیارزشمند انسان  وهیو ش  و ذوق سالم  با عقل  هک  ھمانگونه
وجود ندارد   یزیشود چ یم  تیروا ھا از آن  در آنچه  هک  بودم باور  نیز بر این
  باشد با آن  نیچن اگر و ،باشد  مخالف ص امبریپ  ا سنتیخدا   تابکبا   هک

زد   میخواھ  ز چنگیچ  ھمان  و به ، میریپذ یرا نم  رد و آنک  میخواھ  مخالفت
  ییراھنما  نیچن ÷صادق   امام  هک  ھمانگونه ،باشد  موافق خدا  تابکبا   هک

شد و  یم  و پرداخته  ساخته  یادیز  ھای دروغ  هک  یھنگام  ،یآر  ،است  نموده
را   آن  است  خدا موافق  تابکبا   آنچه«شد فرمود:  یم  داده  او نسبت  به

 .)١(»دینکرا رھا   آن  است  مخالف خدا  تابکبا   هک  د و آنچهیریبپذ
  تیو وضع  ،ر نظر داشتمیرخدادھا را ز  و من  گذشت یم  روزھا ھمچنان

  را نگاه  مردم . داشتم نظر را تحت  آن  ھای تکخود و حر  رامونیبر پ  مکحا
قرار   شیرا مورد آزما  ارشانکو اف  نمودم یم  یرا بررس  شانیارھاکو   ردمک یم
ا ی دنیب یم  آنچه  به  هک  نموده  یارزان  من  به  یتیخداوند شخص،  دادم یم
ھر   خداوند به  هک  و باور دارم، شود ینم  قانع  و پژوھش  یبررس  شنود بدون یم

  عقل  که این  نه ،ردیار بگکخود   از عقل شد ویاندیتا ب  داده  یعقل  یانسان

                                           
 .۶۹/ ۱ یافکأصول ال -١
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  به ،شدیاندیب  گرانید  ند و با عقلکن  استفاده  و از آن دبگذار ارک  یرا ب  شیخو
  یزندگ  یھا ضرورت و  دهیو عق  نید  مانند اصول  و بزرگ  در امور مھم  ژهیو

(بار   :ردمک یرار مکرا با خود ت ÷  نینر المؤمیام هلمقو  ھموراه  ، و من انسان
 .)١() برم یم  تو پناه  به ھا عقل  رفتن فرو  و در خواب  یخامگ از ،ایخدا

يَۡوَم ُ�َقلَُّب ﴿د: یفرما یم  هک  شدم یم  بر اندام  لرزه  یالھ هو در برابر فرمود
َطۡعَنا  �َّارِ ٱوُُجوُهُهۡم ِ� 

َ
َ ٱَ�ُقولُوَن َ�ٰلَۡيتََنآ أ َطۡعَنا  �َّ

َ
َوقَالُواْ َر�ََّنآ إِ�َّآ  ٦٦لرَُّسوَ�۠ ٱَوأ

َضلُّونَا 
َ
آَءنَا فَأ َطۡعَنا َساَدَ�َنا َوُ�َ�َ

َ
بِيَ�۠ ٱأ در آن روز « .]۶۷-۶۶[األحزاب:  ﴾٦٧لسَّ
مان یش پشیار خوکی آنان در آتش (دوزخ) دگرگون خواھد شد (از ھا ه صورتک

ند: یگو م! و مییرده بودکامبر را اطاعت یخدا و پاش کند: ای یگو شوند و) می می

 .»م و ما را گمراه ساختندیردکپروردگارا! ما از سران و بزرگان خود اطاعت 
خدا و   تابک  دنیخود در فھم  از عقل  قوم  نیا  است  تعجب  یجا  یبس
و   بزرگان  دست  را به  شیخو  ھای عقل و زمام ،اند ردهکن  امبر استفادهیپ  سنت

  رقم  جھنم  یسو  ھا به آن  یھمگ  سرنوشت  ،نیبنابر ا .اند رؤسا و علما سپرده
 . است  خورده
  در ھمه  هک  ستیطور ن  نیاز علماء ا  ردنکد یتقل  هک  د دانستیبا  ،یآر

و   نید  منحصر در فروع ءعلما د ازیتقل  هکبل ،ردکد یتقل ھا د از آنیزھا بایچ
و   پژوھش  ییتوانا  هک  یسک  ینید  هدیچیز در امور پیو ن  ،است  آن  اتیجزئ

نظر   هک  شرط  نیا  به  باز ھم ،دید نمایتواند از علماء تقل یندارد م اجتھاد را
 ند.کدا نیپ  کاکاصطح) ی(صح ا سنتی  یقرآن  علماء با نصوص
 ھا د و از آنید نمایاز علماء تقل  اگر انسان  آن  و امور مھم  نید  اما در اصول

باشد معذور قرار   جاھل  نید  اصول  به  ا نسبتیبرود   اشتباه  ند و بهک  یرویپ
 دارند و ءعلما  انیھودی ،باشد یم ءعلما  یدارا  یھر ملت  رد، و اگر نهیگ ینم

                                           
 .۲۴۶/ ۱۱د یالحد یابن أب –شرح نھج البالغة  -١
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:  است  فرموده  خداوند متعال  هکز علماء دارند. اما ھمانطور ین  انیحیمس

ْ ٱ﴿ َُذٓوا ۡرَ�اٗ�ا ّمِن ُدوِن  �َّ
َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَ�َٰنُهۡم أ

َ
ِ ٱأ ) ھا (آن« .]۳۱[التوبة:  ﴾�َّ

 .»ی در برابر خدا قرار دادندیش را معبودھایدانشمندان و راھبان خو
با   ش یطوالن  خیتار  یدر ط  بزرگ  نید  نیا  اسالم  هک  بردم  یپ  نیا  به  و من

ردن آن مواجه شده کف یتحر یبرا  یادیز ھای ھا و تالش ھا و توطئه سهیدس
و   نیدروغ  ثیاحاد  ساختن  اسالم  هیعل  خصمانه ھای ن تالشیاز ا یکیاست. 
  بنام  یمزخرف و  نیدروغ  یھا تیروا  و ساختن ص امبریپ  به  آن  دادن  نسبت

  .است  بوده †  ائمه

 :حقیقت تلخ

  دست  یتلخ  قتیحق  به ھا تابک  یو بررس  با مردم  یزندگ  در خالل  و من
دوبار مورد   گر مصلحانیاز د  یکھر   چون  تیب  اھل  ائمه  که این  و آن  ،افتمی

خود   روانیپ  یاز سو گریو بار د  ،دشمنان یبار از سویکاند!!  قرار گرفته  ستم
 اند. قرار گرفته  مورد ستم

را  ھا آن  رتیدادند و سقرار   عیو تشن  را مورد طعن ھا آن ، دشمنان  اما
 ھا آن  کپا  یمایس  بیتخر و  یزن  طعنه  نیا  نیتر و سخت ،ردندک  مشوه

  به  بودن  و منتسب ھا از آن  یرویپ  خود را در لباس  هک  یبود پنھان  یتکحر
 نشوند.  متوجه  ائمه  و دوستداران  یواقع  روانیبود تا پ  ردهک  پنھان ھا آن

  دوست  در لباس  هکرا خوردند   یدشمنان  بیفر  هک  یوقت ، روانیاما پ
  به  هکردند بلک  عمل  نیدروغ  سخنان  آن  به  ردندک  قیرا تصد ھا بودند و آن

 ردند.ک  پخش  ائمه  را بنام  سخنان  و آن  آمده  جوش
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  چه  هک  یبراست ،بود  بر ائمه  یتر بزرگ  ستم  روانیپ  نیا  ستم  در واقع
  را بگذارم  تا قلم  نمیب یاز مین جا  نی. و در ا است  بوده  یبزرگ  بتیمص و  فاجعه

 رد؟ک  هید گریبا  کی؟ و تا  ستیچ  ردنک  هیگر  دهی!! اما... فا مینما  هیگر  و دوبار
  به  ندهیآ  به  دوار بودنیخود را از ام  هیتا ما سھم  است  دهینرس  آن  ا وقتیآ

و   میبدھ  را ادامه  تا راه  میرا باال بزن  تیفعال و  ھمت  نی؟ و آست میریبگ  دست
 !! میبشناس  حق  انوار درخشان  انیرا در م  قتیو حق  میبرس  ھدف  به

 : ها و مراجع آرامگاه

  یاریو با بس  ،ام نموده  ارتیرا ز  نیو صالح  از ائمه  یاریبس  مرقد و آرامگاه
مرجع و مصادر  یھا تابکاز  یاریبس  ،ام ردهکدار ید  عامل  یو علما  خیاز مشا

دم یرا فھم ییزھایچ یق و بررسیردم به ھدف تحقکمعتبر را مطالعه 
ردم و ک یب برخورد میبه اقوال عج یردم و گاھک یار مکرا ان یزھایچ
 جاست؟کقت یدم حقیرسپ یم

  هکرا   یسکھر   هک  ھست  یامور  بیعج  یزھایچ  نیا  انیدر م  هکبویژه 
بتراشد   یا عذریند کجستجو   آن  یبرا  یا راھید ینما  دفاع  آن ازوشد تا ک یم

در   یو گاھ ،دینما یم  لکدھد و او را دچار مش یقرار م  یسخت  یدر تنگنا
  دفاع  از آن  هک  یامور فرد  نیا  هیو توج  دادن  جلوه  حق  یبرا  تالش  انیم
د دارند و در برابر یزھا تردیچ  نیدر ا  هک  یسانک  یھا د در برابر پرسشینما یم

  هکندارد   یزیرا چیز ،شود یم  و خجالت  ندهکسراف  مخالفان  و حمله  اعتراض
رد در ک  دفاع  با آن  هکباشد   داشته  تیصالح  هک  ا آنچهیو  ،دینما  دفاع با آن
  یحالچد در یپ یخود م  گردد و او به یم ارکآش  اش یو بسا ناتوان ،ندارد  دست

از   خروج  یبرا  یو او راھ ،ابدیتنگنا ب  نیاز ا  خروج  یبرا  یوشد تا راھک یم  هک



 ١٣  مقدمه

 

  به  ا لجاجتیند کار یاخت  وتکس  که اینابد جز ی ینم  یکدراز و تار  تونل  نیا
 ؟ ستیچ  حل  راه  ! پس تر است تلخ  یگریاز د  یکھر دو ھر  نیو ا ،دھد  خرج

 ؟ چیست  حل  راه

  نیا  مینکادعا   که اینا ی  ،است  دروغ  نیا  :مییبگو  که این  به  فقط ا مایآ
  هک  شده  روشن  هک  است  یامر  نی؟ و ا مینکتفا کا  ،است  خورده  دست

  ار را انتخابکراھ  نیا  هک  یسکو   ،ستین  جز فرار از مخمصه  یا لهیوس
فرار از   یز براج  یا لهیوس  نیا  هکداند  یبھتر م  مخالفش  د از طرفینما یم

 . ستین  شیتنگنا ب
ا یبود  یم  مسئله  ستیا دویصد   یا حتی  ا دو مسئلهی  یک  به  اگر موضوع

  لکبود مش یم  مورد اعتراض  شده ا منتشری  پنھان  تابک  یکدر   یسطر  فقط
 بود.  آسان

  و معقول  و با منقول  ،است  مخالف  و حق خدا  تابکبا   هک  یاما مسائل
  هکصدھا بل ،دارد  فاصله یعال  یو رفتارھا  و با ذوق سالم ، است  متناقض
  ھای تابکمعتمد و   و مراجع  در منابع  یمسائل  نیو چن  ،است  مسئله  ھزاران

مجاز   انتشار آن  یو برخ  ممنوع  یشوند و برخ یمنتشر م  یدرپ  یپ  هک  یادیز
 اند. شده  ثبت  است

  و حال  در گذشته  شده  چاپ  ھای تابکو   یخط  یھا سخهن  نیھمچن
  ھا فروخته یتابفروشک در  و متأسفانه ،ھستند  مسائل  نوع  نیسرشار از ا

  مردم  عموم  یو برا  گردند و در مالء عام یم  سیو در مدارس تدر ،شوند یم
  به  لب  آن  به  یا بزرگی  کوچک  که ایناز   بدون ،شود یم  انیارا بکآش  آن  مطالب

  بیذکت  یھا وششک  هک  است یار مھمیبس  مسئله  نیا  پس ،دیبگشا  اعتراض
 ،ردک  حل  توان ینم  وند زدنیرا با پ  لکمش  نیو ا ،ندارد  یا دهیفا  آن  ردنک
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 از دارد.ین  بزرگ  یجراح  عمل  یک  ار بهک  نیا  هکبل
  یھا و ما با چشم  ،است  مخالف  و ادب  عتیبا شر  هک  ییارھاکاز   گذشته

 .شود! یم  انجام ھا ارتگاهیدر مراقد و ز  هک  مینیب یخود م
 :ندیگو یم  معترض  شود به  دهینجا و آنجا شنیاز ا  یاعتراض  یو اگر صدا

  هک  یسانکاز   یبرخ  هکداند  یخداوند م و ، است  و جاھالن  ار عوامکارھا ک  نیا
ا یاند  فرورفته  منجالب  نیند و در اینما یم  تکمشار ارھاک  نیا  نیبکبا مرت

سر   به  عمامه  هکھستند   یسانکند، ینما یآن را نظارت م یکاز نزد که این
  تن  را به  نید  و مردان  تیروحان  اصطالح  به  گذارند و لباس یم  شیدارند و ر

 دارند.
  یھـا تیارھـا فعالک  نی؟ ا ستیچ  یبرا  وتکس  نی؟ و ا ستیعلماء چ  نقش

  روزمره  یو زندگ ،اند نموده  عادت  آن انجام  به  مردم  هکاند  قرار گرفته  یعیطب
 ند. ینما یم  یسپر  نیچن  خود را در جامعه

 .؟!! است  نیھم  تیب  اھل  روش: مییبگو  هک  است  ا عاقالنهیآ
زھا یچ  نیا  ھمه  هک  است  نکمم  یو وجدانًا و از نظر عقل  ا شرعًا درستیآ
  اسم  به  آن  ا انجامی  تیب  اھل  ارھا بهک نیا  دادن  بنابر نسبت  سپس  مینیرا بب
 .؟! مینکار یاخت  وتکس  تیب  اھل

  آن  بر  توان ینم  یا لهیو وس  لیدل  چیھ  تحت  هک  است  یزیچ  نیا  حق  به
 . است  گذشته  و از آن  دهیرس  تکھال  پرتگاه  به  و لغزش  را اشتباهیز ،ردک  وتکس

 :نندک  اخم  یبرخ  گرچه
درد آور و   هکرا در بر دارد   یمطالب  نکاف  نیاد طنیفر  نیا  هک  دانم یم  من 

خواھند   اخم  یرد و برخیگ یم  را یبرخ  یگلو  و بغض . است  نندهک  شانیپر
  دهیرس  ییجا  بهت ی، و وضع است  تلخ  قتیحق  هک  است  نیا  عذر من  رد! اماک
و   اطیبا احت  یو ژرفنگر  هیناکو   اشاره  به  و سخن  ینرم  آن  در معالجه  هک

 ندارد.  یسود  یشرمندگ
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  دهیبر  یجراح  یچید با قیھستند. و با  یبزرگ هغد  انحرافات  نیا ، یآر
 . نیسنگ  و آوار آن ، است  بزرگ  انحراف و تپه ،ردیقرار بگ  و مورد معالجه ،شود
  نمود و باز دوباره  مراجعه ھا تابک  ھمه  و به ،ردک  حساب  هیامًال تصفکد یو با
  یرواقعیو غ  یساختگ  عیرا از تش  یو واقع  لیاص  عیتا تش  میبرگرد  راه  اول به

 .!!! مینکجدا 





 
 

 

 

 

 

  اول  باب
  و تطبیق  یتئور  ... بیت  اهل  روش

  



 
 

 

 

 

 : اول  فصل
 ) ‡(  ) و ائمه  صپیامبر (

 )ص(  رسول  حضرت  عطرآگین  سیره
  ) سرور زاهدانصمحمد (

  ییایدن  یھا ھا و لذت ییبایاز ز  مردم  نیو دورتر  نیزاھدتر صامبر یپ
  یھا خود و خواسته  یازھاین ردن ک  برآورده یبرا  که این  یو او بجا ،بود

  و دعوتش  نید  شتر بهیار شود بک  به  خود دست  شاوندانیو خو  خانواده
 بود. مشغول

شد  یبلند م  یو وقت ، نشست یر میحص  ید و رویخواب یم  کبر خا صاو 
ر انداز یاگر ز ،امبر خدایپ  یا :گفتند او  بود. به  مانده  شیر بر پھلویاثر حص

ا را ی: دن گفت یم  آنان  به  بھتر بود. در پاسخ  یردک یم  فادهاست  ینرم
بر   یر درختیز  هک  یا جز مانند مسافریدر دن  من ؟ نمکار کچ خواھم یم

 . ستمیرود ن ید و مینما یم  کرا تر  آن  سپس  نشسته  استراحت
  بود درست ھا آن  مال  هک  یو ن  را از چوب  یا دارند خانه  هکد یرا د  یگروھ

  اند و ما درستش ستهکرا ش  نیا: ؟ گفتند ستیچ  نیند. فرمود: اینما یم
  نیاز ا تر مک  را وقتی) ز ستین  نیا  به  یازین  نظر من  : (به . گفت مینک یم

 . است
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ماه   یک. و  بست یم  خود سنگ  مکبر ش  یگرسنگ  از فرط  یگاھ صو او 
شد. و  ینم  برافروخته  و پز آتش  پخت یبرا  اش خانهو در   گذشت یم  و دو ماه

 از انصار  یگانیھمسا  که اینجز   به ،و خرما بود  آب  اش او و خانواده  کخورا
فرستادند و او و  یر میاو ش  یداشتند و برا  یریش  گوسفندان  هک  داشت

 دند.ینوش یم  اش خانواده
  مشکش  ا گندمیجو   از نان  هکنمود   ا رحلتیاز دن  یدر حال صامبر یپ

بعد از   اش یآخر زندگ  در دوران  ژهیو به  توانست یم  که اینبود! با   ر نشدهیس
 او  یسو  به  اموال  یاو گشود و از ھر طرف  یرو  را به  خداوند فتوحات  که این

و  ،بردند  تیاکاو ش  به  یزندگ  یاز سخت  ھمسرانش  هک  یر بود. و ھنگامیسراز
بود   آن  یھا نیو سرزم  اموال  آمدن  دست بر و بهیخ  ماجرا بعد از فتح  نیا

 رندیبپذ را  حالت  نیا ایار دارند یامبر اختیپ  ھمسران  هکرد ک  نازل  هیخداوند آ
  هک  از او جدا شوند تا آنچه  که اینا یند ینما  یزندگ  رانهیفق  نیو با او چن

َها ﴿ :ابندیب یالھ  عیوس  نیخواھند در سرزم یم ُّ�
َ
� ۡزَ�ِٰجَك إِن  �َِّ�ُّ ٱَ�ٰٓ

َ
قُل ّ�ِ

ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةَ ٱُكنُ�َّ تُرِۡدَن  اٗحا  �ُّ َ�ِّۡحُ�نَّ َ�َ
ُ
َمّتِۡعُ�نَّ َوأ

ُ
َوزِ�نََتَها َ�َتَعالَۡ�َ أ

َ ٱ�ن ُكنُ�َّ تُرِۡدَن  ٢٨َ�ِيٗ�  ارَ ٱوَ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ َ ٱفَإِنَّ  �ِخَرةَ ٱ �َّ َعدَّ  �َّ
َ
أ

ۡجًرا َعِظيٗما
َ
 .]۲۹-۲۸[األحزاب:  ﴾٢٩لِۡلُمۡحِسَ�ِٰت ِمنُ�نَّ أ

ا و زرق و بــرق آن را یـامبر! بـه ھمسـرانت بگـو: اگـر شـما زنـدگی دنیـای پ«
ی رھـا یویکـمند سـازم و شـما را بطـرز ن ای شما را بھره هید با ھدییاید بیخواھ می

د، خداونـد بـرای یـخواھ آخـرت را مـیامبرش و سـرای یسازم! و اگر شما خدا و پ
 .» می آماده ساخته استیاران شما پاداش عظکویکن

 .خواند! ینماز م  نشسته  یگرسنگ  امبر از فرطیپ  یو گاھ
  یا  ستیچ  هکت  نیا«آورد فرمود:   شیبرا  ینان  هکت ل  فاطمه  یروز
  آن  که اینرد مگر ک یگوارا نم  من نفس  است  ینان  قرص  :گفت  ؟ فاطمه فاطمه
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  روز به  از سه  پس  هک  است  کیخورا  نیاول  نی. فرمود: ا اورمیتو ب  یرا برا
 ».رود!! یم  پدرت دھان
او بود اما زھد و   شیا پیدن  تمام  هکنبود بل ص امبریپ  یاز ناتوان  نیا

  را حرام  و صدقه  اتکز اش داد. او بر خود و خانواده یم  حیرا ترج  قناعت
  نمونه  نیتر بزرگ  اش د تا او و خانوادهینام  مردم  ھای کرا چر  اتکو ز ،نمود
او   یخواھد برا یاگر م  هکرد کشنھاد یاو پ  به  پروردگارش باشند.  یبرتر

  !پروردگارم  یا، نه« : امبر گفتیپرد کخواھد   لیطال تبد  را به  هکم  سنگالخ
جا   تو را به  سپاس  ر باشمیس  ھرگاه  ،باشمر یس  یو روز  گرسنه  یروز  هکبل
  مینما یم  یزار  درگاھت  به  شوم  گرسنه  و چون  گذارم یم ر تو راکو ش  آورم یم

 .»خوانم یرا فرا مو و ت
  یک نزد اش لباس جنگی  هک  گفت  ا را وداعیدن  یدر حال ص امبریو پ

از او و   ردنک  یروریپ به  یسک  چه  جو گرو بود!! پس  صاع  یکبخاطر   یھودی
  نسب  باشد و سلسله  گذشته  یادیروزگار ز  گرچه  سزاوارتر است  تشیب  اھل
 باشد.  شده یطوالن  آنان

 :صشان  یشوایر پدر و پیدر مس  یگام
وفادار  صشان  یشوایو پ امبریپ  به -بزرگوار  ائمه  ژهیبو -  تیب  اھل

از   یازین  یو اظھار ب  زاھدانه  ینمودند و زندگ  تکاو حر  روش  و به ،اند بوده
  هکبودند   یسانکن یبھتر  تیب  اھل  نمودند. پس  دارند را انتخاب  مردم  آنچه
 :فرمود  هکردند ک  عمل  آن  و به  نموده  کاو را در  سخن ص امبریاز پ  پس

  نییپا  ) از دست باال (بخشنده  دست« .» ايلد السف�  ايلد العليا خ� من«

 .» ) بھتر است رندهی(گ
را   یبزرگ  هیسرما  اتیدر روا  ثیحد  ھای تابکو   خیو تار  رتیس  ھای تابک

  به  آنان  ظن  و حسن  لکما را از تو  هکدر بر دارند  ھا آن  یکاز آثار ن
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 یھا و در توانگر یھا و ناخوش یاو در سخت  به  آنان  بردن  و پناه  پرروردگارشان
گاه   یو راحت  سازد. یم آ

  هیو توج  مردم  خود در مقابل  فهیوظ  به ھا آن  چگونه  هکند یگو یما م  و به
  داشته  یجز خدا انتظار پاداش  یسک از  که این  بدون ،نمودند  عمل  مردم  میتعل

 نند اباءکدراز   دست  مردم  از اموال  درھم  یک  به  که ایناز  ھا آن  هکبل ،باشند
نمودند و از  یم  احسان  بر مردم  هکبودند  ھا خود آن  هکبل ،دندیورز یم

  با زبان ھا آن  دند و حالتیبخش یم مردم  خود به  و اموال  و اوقات ھا تالش

ِ ٱإِ�ََّما ُ�ۡطعُِمُ�ۡم لِوَۡجهِ ﴿  هکد یگو یرا م  نیا  یزبان  یب َ� نُرِ�ُد ِمنُ�ۡم َجَزاٗٓء  �َّ
م، و ینک یما شما را تنھا به خاطر خدا اطعام م« .]۹[اإلنسان:  ﴾٩َوَ� ُشُكوًرا

 .»میخواھ یاز شما نم یچ پاداش و سپاسیھ

 س  یعل  امام
  از ھمه  شیب  آنچه  ،مردم  یا«فرمود:   هک  است س یعل  امام  از سخنان

  یو طوالن  نفس  یاز ھوا  یروی. پ ز استیدو چ  ترسم یم  تانیبرا  ز از آنیچ
و دراز  ،دارد یباز م  ) را از حق (انسان  نفس  یاز ھوا  یرویآرزو. اما پ  بودن
گاه ، برد. ھان یاد میرا از   آخرت آرزو  بودن   رفته  شیپ  سرعت  ا بهید دنیباش  آ
  یدر ظرف  که اینمانند  یمکمگر مقدار   نمانده  یباق  یزیچ  و از آن  است

گاه ، ھان«. »زدیرا بر  آن  یسکبماند و   آن  در ته  آب  یمکمقدار  د یباش  آ
شما از   پس ،دارند  یفرزندان  ا و آخرتیاز دن  یکو ھر  شده  یکنزد  آخرت

در روز   یرا ھر فرزندیز ،دیا نباشیدن  و از فرزندان دیباش  آخرت  فرزندان
  یتابکو  و حساب  ھست  ا) عملیو امروز (دنوندد یپ یم  مادرش  به  امتیق
 .)١(»ستین  یو عمل  است  ) حساب و فردا (آخرت  ،ستین

                                           
 .۳۱۸/ ۲د یالحد یابن أب –شرح نھج البالغة  -١
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 : ه استاد نمودی  نیرا چن ص امبریپ س یعل  و امام
  نشد و دانست  لیقا  یارزش  آن  نمود و به  کوچکر و یا را تحقیدن صاو «

  یا را بـرایـ. دن اسـت  دهیـبرگزاو را   چـون  ا را از او دور نمودهیخداوند دن  هک
از   بـا دلـش ص امبریـپ  بودند پس ریخدا حق  شیپ  آنان  گشود چون  گرانید
ا از یـدن  ییبایز  داشت  رد و دوستکدور   را از خاطرش  گرداند و آن  یا رویدن

و   نکمسـ  رد و بـهیـبـر نگ  یو لـوازم  اسـباب  شـود تـا از آن  پنھـان او  چشم
 .)١(»د نبنددیام  در آن  یگاھیجا

 ما  بتیمص  نیبزرگتر
  ما را چون  بتیمص  نیو ا  میشد  ما دچار آن  هک  یا و فاجعه  بتیاما مص

  و تالش  وششک  یو برا  مینک ینم کدر  هک  رھا نموده  ھوش  یو ب  افراد مست
خود   به  یو برا  میخوان یرا م  ھا گفته  نیما ا  هک  است  نیا ، میشیاند ینم
  ار بهک  نیا  هکم یبفھم  که این  بدون  مینک یم  تیرا روا  و افتخار آن دن یبال

و از خود   مینکن عمل  هک  یدھد تا وقت ینم  یا دهیما فا  به  یا ذره  اندازه
  عمل  بزرگ  یرھنمودھا  نیا  یاز مقتضا  کیوچک  قسمت  به  یحت  مینخواھ

 . مینک

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ِ ٱَكُ�َ َمۡقًتا ِعنَد  ٢َءاَمُنواْ لَِم َ�ُقولُوَن َما َ� َ�ۡفَعلُونَ  �َّ َّ� 

ن َ�ُقولُواْ َما َ� َ�ۡفَعلُونَ 
َ
 .]۳-۲[الصف:  ﴾٣أ
د؟ ینک یه عمل نمکد یگوئ یم یسخنچرا د! یا مان آوردهیه اک یسانک یا«

 .»دینک یه عمل نمکد یبگوئ یه سخنکار موجب خشم است ینزد خدا بس
  احساس  و عدم  یتفاوت  یب  یماریب  و آن  ،میا شده  یمزمن  یماریدچار بما 

م یشنو یو م  میخوان یم  واعظان  یپندھا و  صالحان  رتیاز س  هک  آنچه  به  است

                                           
 .۳۱۷/ ۷د یالحد یابن أب –شرح نھج البالغة  -١
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  هک یا راننده  هک  میگذر یم  زھا چنانیچ  نینار اکو ما از   مینک یم  تیا روایو 
  چراغ  هکبفھمد   که این  گذرد بدون یم  راھنما  نار چراغکاز  است  مست

  زن  کچشم  چراغ  او را به  توجه  هک  یزیو تنھا چ ،خواھد یم  راھنما از او چه
 گفتار و  ،نیبنابر ا  .است  آن  ھای رنگ  تیو جذاب  ییباید زینما یم  جلب

 . متضاد است  ردارمانک

 دینما یم  تیرا تثب  ردارها آنک  هک  ییها گفته
بود   شیھا هیھا و توص گفته  یبرا  ینیام  ترجمان س  نیر المؤمنیام  یگزند

  رانهیبود اما فق  ومتکح  رأس او در  هک  یدر حال  یحت  ستیز  رانهیاو فق
ا و یدن  یاالھاکرا از   شاوندانشیو خو  خانواده ،و او ،ردک یم  یزندگ

  به .باشند  و نمونه  سرمشق  گرانید  یبرا ھا رد تا آنک یم منع  یطلب فزون
  سخت  و چنان بود  ر شدهیفق  هک  لیعق  برادرش  از حالت  هک  بده  گوش  یعل

 ، یدھد. آر یآمد خبر م ینم  رشیآرد گ  مشت  یک  هکبرد  یسر م  در فقر به
خواھد تا از  ید و از او میآ یم  نیر المؤمنیام  برادرش  شیر پیفق  لیعق  نیھم

  هکرا   اش گرسنه  فرزندان  مکش  آن هلیسبو  هکبدھد   یزیاو چ  به  المال  تیب
  است  دهیژول  شانیو موھا  دهیاز فقر پر  شانیھا شده و رنگ  اهیس  شانیھا  چھره

ند و ک یرار مکرا ت  اش بار خواسته  نیچند  لیعق  که اینبا وجود  اما  ،دیر نمایس
 د:یگو یدھد و م یرد م او جواب   به  نیر المؤمنید امینما یم  او مراجعه  به
تا از   خواست  بود و از من  ر شدهیو فق  تنگدست  هک  دمیرا د  لیعق

بر اثر فقر   هک  دمیرا د ، و فرزندانش بدھم  صاع  یکاو   به  تانیھا گندم
  اهیھا س با استخوان  شانیھا ا چھرهیھستند گو  دهیپر  و رنگ  دهیژول  شانیموھا
را چند بار   اش رد و خواستهکد کیآمد و تا  من  شیچند بار پ بود و او  شده

او   را به  نمید هکبرد   و او گمان  فرا دادم  او گوش  به  من ،رار نمودکت
د یاو مرا مھار نما  هکسو   ھمان  و به  نموده  کرا تر  شیخو  و راه  فروشم یم
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تا   نمودم  یکنزد  بدنش  را به  آن  سو سپ  ردمک  داغ  یاو آھن  یبرا  ، من روم یم
  یداغ  شدت بود از  یکزد و نزد  یبلند  غیج  اموزد او از درد آنیب  عبرت  از آن

 !نندیبنش  تیعزا  به  داده  فرزند از دست  : مادران او گفتم  به  پس ،بسوزد  آن
اد بر یفر  نموده  گرم  اش  یسرگرم  یرا برا  آن  یانسان هک  یا از آھنیآ  ،لیعق  یا
خود   خشم  ارائه خاطر  خداوند جبار به  هک  یشانک یم یآتش  و مرا به  یآور یم

  سوزان  از آتش  و من  یآور یاد بر میو آزار فر  تیا تو از اذی؟ آ است  بر افروخته
 .؟! آورم یاد برنمیفر  جھنم

و   شده  هدیچیپ  یبا ظرف  ھنگام  شب  هک  است  یفرد  نیتر از ا بیو عج
نزد ما   به  ردهکر یخم  آن  استفراغ ای  یمار  دھان  را با آب  ا آنیگو  هک  یمعجون
بر ما   نی؟ ا است  یاتکا زی  ا صدقهی  است  رحم  صله  نیا ایآ  :او گفتم  آمد به

  . گفتم:است  هیھد  هکبل  ،نیا  نه  است  آن  نه ، گفت . است  حرام  تیب  اھل
  و گول  یدھ  بیخدا فر نیمرا از د  یخواھ یا میآ !ندیبنش  تیعزا  به  مادرت

 . )١(؟!! یبزن
از حد   شیب  ثروت  نیو ب  مردم  مال  ھا و خوردن حالت  نیا  نیب  یوقت  من
و   ننگ  نمک یم  سهیدارا ھستند مقا  عباپوشان  هک یریس  مکش  نعمت و و ناز و

  هکبل ، است  شده  مجسم یادیز  یھا شیدر عباھا و ر  هک  نمیب یعار را م
 . است  ھم  نیاز ا تر بدتر و تلخ  ییزھایچ

 .)٢(»ھاست  شھوت  هماد  مال«د: یگو یم  هک س  یعل  امام  و از سخن
دارد   تن  به  شده  زده  وندهیو پ  ھنهک  یشلوار  هکدند یرا د س یعل  و امام

  یر پایز  نفس شود و  یم  فروتن  دل«فرمود:  ن؟ یچرا چن  هکشد   او گفته  به
 .)١(»دینما یاقتدا م  آن  به  شود. و مومن یم  گذاشته

                                           
 .۲۴۵/ ۱۱د یالحد یابن أب –شرح نھج البالغة  -١
 .۱۹۳/ ۱۸د یالحد یأب ابن –شرح نھج البالغة  -٢
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 !زدند یرا جارو م  المال  تیب  یعل  امام
  رد و بر افراد مستحقک یم  بود صدقه  المال  تیرا در ب  آنچه  ھمه س او

تا در آنجا د یپاش یم  زد و آب یآن را جارو م  خودش  نمود. سپس یم  میتقس
  هک  یا و از خانه  المال  تیاز ب س یعل  امام  هبھر  ،ینماز بگذارد. آر  عتکدو ر

 .!! نماز است  عتکدو ر  پر بود فقط یا  هیاز سرما
خود جارو   یرا برا  المال  تیب  اموال  ھمه  هک  از او آمده  پس  یسانک  سپس

 ند.ینما یم  نند و جمعک یم

  د خالصیتوح
  او فروتن  یز برایچ  ھمه«د: یگو یم  نیچن  پروردگارش  فیدر توص س او
  ،است  یلیھر ذل  و عزت  است  یازمندیاز ھر نین، اوست  ز بهیھر چ  امی. ق است

 .)٢( »دهید  بیھر آس  و پناه  است  یھر ناتوان  یرویو ن
  یبرارا   ائمه  ما سخنان  هک  است  نیما ا  بتیم: مصیگو یگر مید  یو بار

را در   آنان  که این  یبرا  نه  میخوان یم محض  و مدح  دنیخود بال  افتخار و به
بسا اوراد   چه  و اگر نه ، مینک  عمل  سخنانشان  و به  میقرار دھ  اسوه  عمل

ر از یغ  ببرد به  ا پناهیند کا دعا ید یبجو  یاری  ھرگاه  هک  ھست  یا دهید  بیآس
او را   د و اسمیجو یم  یکینزد آن   به  ینذرھا  میو با تقدبرد  یم  خداوند پناه

بداند   که این  طلبد؟! بدون یم  کمکخدا از او   یزند و بجا یرد و صدا میگ یم
  نگفته  یعل  ا مگر امامی. آ است  یگرید  در راه  یعل  و امام  است  یدر راھ او  هک

خداوند   به  آن  لهیبوس  نندگانک توسل  هک  یزیچ  نیھمانا بھتر«:  هک  است
  و جھاد در راه  امبرشیپ  به  مانیخدا و ا  به  مانیند ایبجو  توسل  سبحان
 ،اخالص فطرت و سرشت سالم است هلمک، است  اسالم  هقلجھاد  رایز ، اوست

                                                                                           
 .۴۸/ ۱۸د یالحد یابن أب –شرح نھج البالغة  -١
 .۱۹۴/ ۷د یالحد یابن أب –شرح نھج البالغة  -٢
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  هقو صدت ... ا  واجب  یا ضهیفر  اتکز  و دادن  ،است  نیینماز آ  و بر پاداشتن
را رھنمود ید زینکاقتدا   امبرتانیرھنمود پ  و به...  دیزدا یرا م  گناھان  یپنھان

  و روش  را سنتیز ،دینکار یاو را اخت و سنت  و روش  ،رھنمود است  نیاو بھتر
  نیبھتر  را قرآنید زیریرا فرا گ  و قرآن  ،ھاست  ھا و روش سنت  نیاو بھتر

گاھید زیاموزیب  و فقه ، است سخن  .)١(»ستھا بھار دل  و فقه  نید در  یرا آ

 جا؟ک  نیجا و اکما 
 .)٢(»نخواھد برد  شیاو را پ  ش نبرد نسبشیاو را پ  عملش  هک  سکھر «
  د گرچهینما  از خداوند اطاعت  هک  است  یسک ص ھمانا دوست محمد«

  هک  است  یسک ص محمد  دشمن دور باشد و ھمانا  اش  یشاوندیخو  نسبت
باشد و از   با او داشته  یکینزد  نسبت  ند گرچهکرا ب خدا  ینافرمان

 .)٣(»باشد  شاوندانشیخو
 .دارد؟!  فاصله  یزندگ  تیچقدر با واقع  بزرگ  قواعد و اصول  نیا  هک  یراست  به

 رندیگ یبخشند و... نم یم
  هک س یعل  ر امامیدر مس  قدم  به  قدم  و نوادگانش  نیر المؤمنیام  فرزندان

  یزیوارد بازار شد تا چ س حسن  برداشتند، امام  بود قدم ص امبریپر یمس
 سپس ، را گفت  آن  متیا شد و او قیاال را جوک  آن  نرخ  مغازه  بخرد از صاحب

  نیبنابر ا  امبر خداستیپ  نوه  یعل  بن  مرد حسن  نیا  هک  دانست  مغازه  صاحب
 تر اال را ارزانک  متیق  حسن  امام  و بزرگداشت  خاطر احترام  به  مغازه  صاحب

 از  خواھم ینم  من: « د و گفتیز را نخریچ  و آن  رفتینپذ  رد اما حسنک

                                           
 .۱۲۱/ ۷د یالحد یابن أب –شرح نھج البالغة  -١
 .۳۳۱/ ۱۹د یالحد یابن أب –شرح نھج البالغة  -٢
 .۲۵۲/ ۱۸د یالحد یابن أب –شرح نھج البالغة  -٣
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 .» نمک  استفاده  یارزش  یز بیدر چ  امبر دارمینزد پ  هک  یگاھیو جا  نسبت
نمود تا  یم  را پنھان  خودش  رفت یسفر م  به  هک  یوقت /سجاد   امام

را   نیا  من: « گفت ینبخشد و م  عوض  بدون  یزیاو چ  نشناسد و بهاو را   یسک
 ». بفروشم  مفت  یزھایچ  امبر را بهیپ  نام  هک  پسندم ینم

!!  است  در آمد شده  امبر منبعیپ  به  امروز انتساب  هک  یراست  : به میگو یم
ناز و   آوردن  دست  ارتزاق و به  یبرا  یا لهیدر آمد و وس  منبع  نیتر بزرگ  هکبل

 .!!! است  یو خوشگذران  نعمت
  د بودنیبر س  اند تا داللت بر خود گذاشته  یا ژهیو  یھا ھا و عالمت و نشانه

  د بودنیس  یمدع  هک  یفرد  ینک  شوند. و اگر فراموش  ند و شناختهکب ھا آن
  مکاو و   به  یبورز  یوتاھکو اگر  ، د ھستمیس  هکدھد  یر مکتو تذ  به  است
  هکجا ک / باقر  جا و سخنکرد کعمل  نیند! اک یم  مطالبه از تو  یبدھ

د یبدان  دارد پس یم  دوست را  ثروتمندان  هکد یدیرا د  عالم  ھر گاه«فرمود: 
 دارند و  را دوست  ثروتمندان  هک  یسانکشتر یب  و امروزه»!  استیدن  او اھل  هک

از   کیجز تعداد اند  ند علماء ھستند بهینما یم  یکنزد  آنان  را به  خودشان
 .ستند!ین  نیچن  هک ھا آن

  یزیچ  چیھ  فرزندانش  یبرا  هکرد ک یم  صدقه  نیصادق چن  امام
  ردنک  و صدقه  دنیبخش از  نیالعابد  نیز  و او مانند جدش ، گذاشت ینم

  و چون ردک یار نمکآش  گرانید  یرا برا  ار خودشکاما  ،شد یم  خوشحال
  دوش  به  و پول  و گوشت  پر از نان  یا سهکی  گرفت یجا را فرا م ھمه  یکیتار
ازمند و مستمند بودند ین هک  نهیمد  از اھل  یسانکنزد   به  و سپس  گرفت یم
فرد   نیا  هکدانستند  ینم ھا آن  هک  ید و در حالیبخش یم  آنان  و به  رفت یم

 . ستکی
 .بود!  المثل  ضرب  و بخشش  تودر مورد سخا /  اظمک  امام  و پسرش
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 خوردند یم  خودشان  از دسترنج  آنان
خورد و در  یم  خودش  از دسترنج  خالفتش  امیدر ا س  یعل  نیرالمؤمنیام

 رد.ک یار مک  وفهکدر   یباغ
 بودند.  نیچن  نیا  و ائمه

او را   یمرد  یرد روزک یار مک  و در آن  داشت  یا مزرعه / صادق  امام
  و عرق از بدنش  است  برگشتن  حال در  اش از مزرعه  هک  یھنگام  سر راه

 دھد یقرار م  را مورد سرزنش  امام  یستیناشا  ند و با سخنیب یم  ر استیسراز
  رونیب  یروز  طلب  یبرا«د: یگو یمد و ینما یم  یکمرد او را تحر  آن  سخن  هک

 .)١(»از باشمین  یتو ب  چون  یتا از افراد  ام آمده
  دمیرا د ÷  : ابا الحسن گفت  هک  ردهک  تیروا  حمزه  یز از ابین  ینیلکو 

:  امًال غرق عرق بود گفتمک  شیرد و ھر دوپاک یار مک  داشت  ینیدر زم  هک
 در  خودش  با دست  یسک!  یعل  ی: ا جا ھستند؟ گفتک  مردان  بشوم  تیفدا
 : او گفتم  . به است  بھتر بوده  و پدرم  از من  هک  است  ردهکار ک  خودش  نیزم
  خودشان  با دست  ھمه  و پدرانم  نیرالمؤمنیامبر خدا و امیپ  :؟ گفت ستکیاو 
 .)٢(»اند ردهک یار مک

  هک  نکو دعا   از خداوند بخواه«:  گفتآمد و  ÷عبدالله   ینزد اب  یمرد
برو   یروز  دنبال  به  نمک یدعا نم  تی: برا گفتبدھد   یروز  یازمندیمرا در ن

 .)٣(»است  داده  را فرمانو خداوند ت  هکطور   ھمان

                                           
 .۷۴/ ۵الکلینی  –ی فروع الکاف -١
 .۷۵/ ۵الکلینی  –فروع الکافی  -٢
 .۷۵/ ۵الکلینی  –فروع الکافی  -٣



 
 

 

 

 

  در اسالم  یزندگ  نظام  :دوم  فصل

  است  ر و متوازنیفراگ  ینظام  اسالم
 و  بودن ریفراگ  هک  است  داده  هیارا  یزندگ  یرا برا  یبزرگ  نظام  اسالم

 با و  پروردگارش با  انسان  رابطه،  است  آن  یھا یژگیو از  توازن و  تعادل
  مورد رابطه در  نیھمچن و  ،است  ردهک  مرتب و  داده  سامان را  اش جامعه
و   ،خدا و حقوق جامعه  عبادتحقوق خدا و   هک  یصورت  به  خودش با  انسان

  عرضه  مرتب  یاورد. نظامیجا ب را به   آن  یھا و موسسه  افراد جامعه  به  احسان
  متوازن  یصورت  به را  شیازھایو ن  حقوق خود انسان  نیو ھمچن  است  ردهک
  انسان  هکبل ،دینما ینم  یگر تعدید  یطرف بر  یطرف  چیھ  هک  است  نموده ان یب

  یخشنود  یو برا  و منظم  مرتب  یا مجموعه  در ضمن  هکند ک یم  چنان را
 را  خوب  یو زندگ  آرامش  اش و جامعه  خودش  د و بهینما یم  تالش  پرودگارش

نمود   شارها  مطلب  نیھم  به ص امبر بزرگواریو پ ،بخشد یم  ا و آخرتیدر دن
  دارد و خودت  یبر تو حق  ات خانوادهدارد و   یبر تو حق  پروردگارت« و فرمود:

و   امور را بطور مشروح  نیما ا نید  هک  ستین  کیش .»دارد  یز بر تو حقین
  عبادت کو تر  گانهیپرستش خداوند   به  ،نی. بنابر ا است  نموده  انیب  مفصل

  ر از او مانند خواستنیگر غید  یسک  به  تعلق  کر از خدا و تریگر غید  یزھایچ
بر   ردنک  لکو تو  د داشتنیام ای  آن  به  خوردن  ا قسمی  از آن  جستن  کمکو 

و   یگذار  و قانون  ید در داورینبا  هک  و دستور داده  ،است  او دستور داده
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  یجز خدا برا  هک  شود و ھر آنچه  ر از خداوند رجوعیگر غید  یسک ، به اطاعت
 داد.  د انجامیخداوند با یبرا  را فقط  شود آن  د انجامیگر نباید  یسک

  ردهک  ز مشخصیرا ن  آن  و اوقات  نموده  را فرض  پنجگانه  یو خداوند نمازھا
  نموده  را فرض  عبهک  و حج  اموال  اتکز  و پرداختن  رمضان  ماه هو روز  ،است
  قرآن  ر و تالوتکو ذ ، است  مساجد دستور داده  ردنکو آباد   ساختن  و به  ،است
  و جھاد در راه ، است  نموده  را مشروع  آن  به  ردنک  و عمل  در آن  شدنیو اند

 ... است  قرار داده  اسالم  یبلند  را قله خدا  یسو  به  دادن  خدا و دعوت
و   اخالص  لیاز قب  قلب  عمل  بر اساس  عبادت  نیا  هک  نموده  انیو خداوند ب

  شوند.  انجام  نیقیو   لکر و توکد و تفیام و  و محبت  و ترس  یو فروتن  صداقت
و   مانیتیو   شاوندانیخو  لیاز قب  مردم  به  یکیو ن  دادن  ز صدقهیو ن

  به  هیبا ھمسا  هک  نموده  هیتوص . و است  نموده  را مشروع  و مسافران  انینوایب
 . داشت  یرفتار خوب  مردم  د با ھمهیرفتار شود و با  یخوب

  و زنا را حرام  نھاده  انیرا بن  یخانوادگ  یزندگ  نییو آ  را مشروع  و ازدواج
  اختالف  و در صورت  توافق  و شوھر را در صورت  حقوق زن و  ،است  ردهک
 و  قیتشو  فرزندان  درست  تیترب  و شوھر را به  نزو   ،است  داشته  انیب

  هک  نید  نکر  نیتر با بزرگ  پدر و مادر ھمراه  به  یکیا ن، ام است  نموده  یکتحر
عھد   و وفا به  ییراستگو  خداوند به  هک ھمانطور ، است  ر شدهکذ  است دیتوح

 . و در مورد است  دستور داده  یدامنکو پا  نامحرم  به  از نگاه  چشم  و حفظ
و ربا و   حالل را  د و فروشیخر  نمود. پس  وضع  نیقوان ، سبکبازار و 

با   یارکو ھم  تسامح  را به  مردم و  ،است  ردهک  ار را حرامکو احت  یالھبردارک
  چگونه  هک  را آموخته  و مسلمان ،است  نموده  قیو تقوا تشو  یکیگر بر نیدیک

  لکد و بخوابد و در ینما  هیبپوشد و تغذ  چگونهند و کبا یو ز  زهکیرا پا  خودش
و   داشته  انیرا ب  آن  اسالم  که این مگر  ،ستین  یزندگ  اتیجزئاز   یزیچ  چیھ

 و  میو تعل  و صنعت  یشاورزکمانند  ، است  داده  ارادئه  در مورد آن  ینیقوان
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 . است  داده  هیارا  ییرھنمودھا  و ھمه  ... در مورد ھمه و ارتش  بھداشت
جا   به  است  خداوند خواسته  هک  گونه  آن  حقوق و واجبات  نیا  ھرگاه  پس

  یاما وقت ،شود یم  ابد و درستی یم بھبود  فرد و جامعه  شوند حالت  آورده
 ھا و عالقه  که اینبخورد مانند   ھم  ور بهکمذ  د و توازن و تعادلیایب  شیپ  خلل

 د.ینما  انیطغ  خدا و جامعه حقوقبر   نفس  خواھشات
با فاسد یز  نظام  نیا  هک  است  وقت  آن ،ردیبگ  صورت  نیا  سکا بر عی

  نیپاشد و از ب یفرو م  از ھم  جامعه و ،خورد یم  ھم  ز بهیچ  شود و ھمه یم

 ۡلَ�ِّ ٱِ�  ۡلَفَسادُ ٱَظَهَر ﴿د: یگو یم  هک  یوقت  فرموده  و خداوند راست ،رود یم
يِۡدي  ۡ�َۡحرِ ٱوَ 

َ
ا بخاطر یی و درکدر خش فساد،« .]۴۱[الروم:  ﴾�َّاِس ٱبَِما َكَسَبۡت �

 .»ار شده استکاند آش ه مردم انجام دادهکی یارھاک
  دھد از مسلمان یم  هیخود را ارا  بزرگ  نظام  نیا  هک  یوقت  اسالم

  و اسالم ،ندک  تیرعا  شدت  را به  حقوق خدا و حقوق جامعه  هکخواھد  یم
امور   نیا  شتر بهیب  چهھر   توانش  هانداز  د تا بهینما یم  قیرا تشو  مسلمان
  از متاع  یتر مک  ثروت  هکخواھد  یم  گر از مسلمانید  ییسو اما از ،بپردازد

  ا و عدمیدن  به  نسبت یعالقگ بی زھد و  را به  اندوزد و مسلمانیا بیدن
 د. ینما یم  قیاد تشویز  یاندوز  ثروت  و عدم  یطلب فزون
 امًال متضاداند!کدو امر  ھا نیا

  هک  یواجب  را به  جامعه  خدا و حق  حق  هک  مینیب یرا م  اسالم  هک  یحالدر 
  پاداش  آن  انجام  هک  یمستحب  و به ، ستیز نیجا  آن  در انجام  دنیورز  یوتاھک

  چه را ھر  امر مستحب  د تا آنینما یم  قیرا تشو  مسلمان ، نموده  میدارد تقس
 .دھد  انجام شتریب

دستور   نیا  سکع گر برید  یا هیدر قض  مینیب یرا م  اسالم ،گرید  ییاز سو
تا   نموده  قیو تشو  دستور داده نماز و روزه  به  اسالم  ،مثال  عنوان  به .دھد یم

و   دوشنبه  یشوند و روزھا  شتر خواندهیب  ھا ھرچه و سنت  ینفل  ینمازھا
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  ھا آن  به  یکیپدر و مادر و ناز   اطاعت  نیو ھمچن ،شود  گرفته  روزه  پنجشنبه
تا   نموده  قیو تشو  نموده  فرض است  جامعه  حق  هکرا   اتکو ز  نموده  را واجب
 ردنک  یقربان  هکبل ،شود  داده  ھم  صدقه  اتکبر ز  ھا عالوه کیو خورا  از اموال

و   ،است  ردهک  انیب  نار ھمکو در   و نماز را ھمراه  گوشت  گوسفند و خوراندن

پروردگارت نماز  یپس برا« .]۲وثر: کال[ ﴾٢ۡ�َرۡ ٱوَ لَِرّ�َِك فََصّلِ ﴿  :است  فرموده

 . »نک یبخوان و قربان
را   و ازدواج  نکو مس  را در خورد و نوش  یو فزون  گر توسعهید  یاما از طرف

  هک  است  نیا  تشینھا  هکو بل ، مستحبات از  و نه  است  قرار داده  از واجبات  نه
 و  یآور  را جمعیز ، برابر است  آن  دادن  و انجام  ندادن  انجام  هک  یاز مباحات
  قیتشو  آن  به  عتیشر  هک  ستین  یاالھا امورک  ختنوھا و اند اخک  ساختن

خود   منحصر به  آن  هدیو اگر فا ، نموده  محسوب  یرا ارزش  آن  باشد و نه  ردهک
  فرد مستحق  یزمان  هکبل ، است  مقرر نداشته  آن  یبرا  فرد باشد پاداش

 ،دینما  یارکثار و فدایا  آن  دنیرا ببخشد و با بخش  اموال  هکرد یگ یم  پاداش
  به  ند. و اسالمک  استفاده از آن  فقط  د و خودشیرا انبار نما  آن  که این  نه

  یھدف  ازدواج  یو برا  ،است  دستور داده  یدامنکو پا  از نامحرم  نگاه  حفظ
  هک  ینیب یا نمیآ ، است  در نظر گرفته  یزودگذر جنس  و لذت فراتر از استفاده

َها ﴿:  است  خداوند فرموده ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱَءاَمُنوا َ ٱ ۡذُكُروا  ٤١ذِۡكٗر� َكثِٗ�� �َّ

ِصيً� 
َ
د! یا آورده مانیه اکسانی کای « .]۴۲-۴۱[األحزاب:  ﴾٤٢وََسّبُِحوهُ بُۡ�َرٗة َوأ

 .»دییح گوید، و صبح و شام او را تسبینکاد یار یخدا را بس
ۡوَ�ُٰدُ�ۡم فِۡتَنةٞ ﴿

َ
ۡمَ�ٰلُُ�ۡم َوأ

َ
ٓ أ َما اموال و فرزندانتان فقط « ]١٥[التغابن:  ﴾إِ�َّ

 .»ش شما ھستندیلهء آزمایوس
ۖ ٱ ۡ�ََيٰوةِ ٱزِ�َنُة  ۡ�َُنونَ ٱوَ  لَۡماُل ٱ﴿ ۡ�َيا ٰلَِ�ُٰت ٱ ۡلَ�ٰقَِ�ُٰت ٱوَ  �ُّ َخۡ�ٌ ِعنَد َرّ�َِك  ل�َّ

َمٗ� 
َ
ات یاست; و باقینت زندگی دنیمال و فرزند، ز« .]٤٦ھف: ک[ال ﴾٤٦ثََواٗبا وََخۡ�ٌ أ
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تر  دبخشیسته) ثوابش نزد پروردگارت بھتر و امیدار و شایی پاھا صالحات (ارزش
 .» است

  ییفرزند راھنما  ز از مال ویپرھ  خدا و به  ر نمودنکاد ذیز  خداوند به  پس
 ھستند.  یفان  یاالک و فرزند  مال  هک  است  ردهک  انیو ب  نموده

  و دستور داده  شده  قیتشو  با مردم  یکیو ن  در مورد عبادت ، نیبنابر ا
ا زھد و یدن  شوند. و در مورد اموال د انجامیشتر بایب  ارھا ھرچهک  نیا  هک  شده

 در ،زند یدور م  و وجوب  استحباب  مکح  و در مورد اول ، بھتر است  قناعت
 . است  بودن  روهکو م  بودن  مباح  ه، مسئل مسئله  در مورد دوم  هک  یصورت

  یگاھ  هک  است  نییپا  و در مورد دوم ، باالست  ھمواره  خط  و در مورد اول
  یرا برا  خداوند آن  هک  است  اسالم  نظام  نید. ایآ یم  نییپا  و حرمت  در گناه

  و اجتھادشان نیقوان  ھست  ھر چه  ،نیاز ا  و عالوه . است  دهیپسند  بندگانش
 باشد. یم

 استوار است  آن  بر اساس  یواردات  نیتد  هک  ینظام
  و آن ، افتمی  دست  یتلخ  قتیحق  به  یطوالن  و مناقشه  بعد از مالحظه

 !!  است  متفاوت  یالھ  یبایز  امًال با نظامک  میما دار  امروزه  هک  ینیتد  که این
  ینیما د  نیتد  هک  د گفتینطور بایا  مینک  خالصه اگر  جمله  یکرا در   و آن

  یھا عالقه و  نفس  خواھشات  به  دنیورز  اھتمام  بر اساس  هکگر ید  است
  و تالش  ،است استوار  یویدن  ارزش  یب  یاالھاکو   و جنس  مال  لیاز قب  انسان

حد   به  یر واقعیو غ  یعوض  نیتد  نیباشد. ا یز مکمتمر  نقطه  نیبر ھم  آن
  ھا و منافع لذت  ،است  دهیرس  نظام  نیدر ا  و اختالل  از اضطراب  کیوحشتنا

  انکو ام ، است  شده  رهیچ  بر حقوق خدا و جامعه  یعیطرز فج  به  یشخص
  آن  مذھب  نیا  هکند کن  کدر  نیقی  شد و بهیاندیب  آن در  یفرد عاقل  هکندارد 

خداوند   هک  ینید  هکگنجد  ینم  و اصًال در عقل ، ستین  یو واقع  یاصل  عیتش
  نیبر ا  عیتش  لمهک  اگر ستمگرانه و ،باشد  نیھم  است  فرستاده  از آسمان
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  عیتش  تا دامان  مییافزایب  را ھم  یر واقعیغ  لمهک نآ  د بهیاطالق شود با  مذھب
  نیا در  توان یرا م  یر واقعیغ  عی. و تش مینک  کپا  را از آن  یو واقع  یاصل

  بر اساس  و احسان  در مورد عبادت  هک  است  ینیرد (دک  خالصه  عبارت
  و در امور مال  ز استوار استیدو چ  نیا  رهیدا  نمودن  و تنگ  تیمحدود

 ندارد  انک)!!! و ام است  یمبتن  تیمحدود  و عدم  یبر آزاد  یو جنس  یاندوز
 .  میبنام  عیرا ما تش  نیا  هک  است  و اشتباه ،باشد  تیب  اھل  نییآ  نید  نیا  هک

ا ی  یشرع  یھا از عبادت  یاریبس نیب  یر واقعیغ  عیتش  از بزرگان  یاریو بس
  ربط  یجنس  استفادهو   یاندوز و مال  دنیو نوش  خوردن  نیو ب  یر شرعیغ

  نهیزم  که اینبعد از  ،اند امًال گشودهکرا   حرام  رهیدا  ورود به  و دروازه اند! داده
  فیا ضعی  یارک  نیچن  از انجام  موانع و  ،است  امر بوده  نیا  یبرا  و مناسب  آماده
  به  هک  ییبزارھاو ا ھا راه  یو از طرف ، است  نبوده  سر راه  یا اصًال موانعیاند  بوده
بند یرا بفر  روانشانیاند پ توانسته ھا آن  که این  ژهیاند! بو بوده  برساند فراوان  حرام

 شوند. یم  دهیعذرھا بخش  نیتر و پوچ  اسباب  نیتر ساده با  راتکمن  نیتر بزرگ  هک
  تیواقع  یامور جنس  یحالت  نیچن ، یقطع  جهینت  صورت  ....، به نینچنیو ا

و   یاندوز  مال  را بر اساس  اند عبادت توانسته  هک  ییده و تا جایگرد  یزندگ
 و  بوده  نکمم  حذفش  هک  آنچه  حذف  و بر اساس  در آن  یو فزون  یامور جنس

در   فیو تخف  است  بوده  نکمم  اختصارش  هک  ینید  از فرائض  اختصار آنچه
 اند. قرار داده  یجنس  و استفاده  مالار کش  یبرا  یدام  آن  لیا تبدی  آن

  یجنس  هو استفاد  یاندوز  بر مال  یر واقعیغ  عیدر تش  هک  مینیب یم  پس
  ییھا بخش  و احسان  عبادت ه در ک  مینیب یم  یو از طرف  ،ستین  یتیمحدود
  و قانون  است قاعده  نی!! ا است  دهیو محدود گرد  تنگ  آن هریو دا ، شده  حذف

تا در   میرو یم  کنید و ایباش  اد داشتهی  به  را خوب  قاعده  نیا  ،یرواقعیغ  عیشت
و   مشروح  صورت  به  نمودم  انیب تیبرا  خالصه طور  به  هکرا   آنچه  دوم  باب

 . میمفصًال بگو



 
 

 

 

 

 :دوم  باب
... یو عوض  یر واقعیغ  روش 

 فاسد  تیوضع
 



 
 

 

 

 

 : اول  فصل
 تا اعتیاد  از ایمان توحید 

َح ﴿:  یقرآن  یاز گوھرھا  ییھا درخشش َ�َمن َ�َ
َ
ُ ٱأ ۡسَ�ِٰم  ۥَصۡدَرهُ  �َّ لِۡ�ِ

ّ�ِهِ  ٰ نُورٖ ّمِن رَّ ِۚ ٱفََوۡ�ٞل ّلِۡلَ�ِٰسَيةِ قُلُوُ�ُهم ّمِن ذِۡكرِ  ۦۚ َ�ُهَو َ�َ ْوَ�ٰٓ�َِك ِ� َضَ�ٰٖل  �َّ
ُ
أ

بِ�ٍ  ُ ٱ ٢٢مُّ ۡحَسَن  �َّ
َ
َل أ َثاِ�َ َ�ۡقَشِعرُّ ِمۡنُه ُجلُوُد  ۡ�َِديثِ ٱنَزَّ تََ�ٰبِٗها مَّ كَِ�ٰٗبا مُّ

ِينَ ٱ ِۚ ٱَ�َۡشۡوَن َر�َُّهۡم ُ�مَّ تَلُِ� ُجلُوُدُهۡم َوقُلُوُ�ُهۡم إَِ�ٰ ذِۡكرِ  �َّ ِ ٱَ�ٰلَِك ُهَدى  �َّ َّ� 
ُ ٱَمن �ََشآُءۚ َوَمن يُۡضلِِل  ۦي بِهِ َ�ۡهدِ  ا یآ« .]۲۳-۲۲[الزمر:  ﴾٢٣ِمۡن َهادٍ  ۥَ�َما َ�ُ  �َّ

بی از نور الھی کاش را برای اسالم گشاده است و بر فراز مر نهیه خدا سکسی ک
ی سخت در یھا ه قلبکوردالن گمراه است؟!) وای بر آنان کقرار گرفته (ھمچون 

ن سخن را یخداوند بھتر. اری ھستندکدر گمراھی آش ھا ر خدا دارند! آنکبرابر ذ
گر یدیکی و عمق و محتوا) ھمانند یبایاتش (در لطف و زیه آکتابی کرده، کنازل 

اتش لرزه بر اندام یدن آیه از شنکز) یانگ راری شوقکرر دارد (با تکاتی میاست; آ
سپس برون و درونشان نرم و  ،افتد ترسند می ه از پروردگارشان میکسانی ک

س را بخواھد با آن که ھر کت الھی است ین ھدایشود; ا ر خدا میکمتوجه ذ

  .»ی برای او نخواھد بودیس را خداوند گمراه سازد، راھنماکند; و ھر ک ی مییراھنما
  هیآ  هک  یریتصو  انیم  سپس  ،شیاندیشد بک یر میتصو  به  هیآ  نیا  در آنچه

 . میھست تر یکنزد  یک  دامک  به  هکما   ینیتا بب  نک  سهیدھد مقا یم  گر ارائهید
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ُ ٱ�َذا ُذكَِر ﴿ زَّۡت ٱوَۡحَدهُ  �َّ
َ
ِينَ ٱقُلُوُب  ۡشَمأ َّ�  ِ �َذا  �ِخَرةِ� ٱَ� يُۡؤِمُنوَن ب

ِينَ ٱُذكَِر  ونَ  ۦٓ ِمن ُدونِهِ  �َّ  . ]۴۵[الزمر:  ﴾٤٥إَِذا ُهۡم �َۡسَتۡبِ�ُ
ه به آخرت کسانی کی ھا شود، دل اد مییگانگی یه خداوند به کھنگامی «
گر یه از معبودھای دکاما ھنگامی  ،گردد مان ندارند مشمئز (و متنفر) مییا

 .»شوند شود، آنان خوشحال می اد میی
 ھستند؟  یسانک  شوند چه یاد میخدا   یجا  به  هک  یسانک  آن

َٰت ٱ﴿: ھا آن ىٰ ٱوَ  ل�َّ ۡخَرىٰٓ ٱ �َّاِ�َةَ ٱةَ َوَمَنوٰ  ١٩ۡلُعزَّ
ُ
 .]۲۰-۱۹[النجم:  ﴾٢٠ۡ�

»  الت« د)ینک میرا عبادت  ھا ه آنک( یھا ا بتید آیبه من خبر دھان) کای مشر(«
ند تا ا هدیبه شما نفع و ضرری رسانست (ھا ن آنیه سومک»  منات«و  .» عزی«و 

 .»)؟خدا باشد یکشر

ِينَ ٱإِنَّ ﴿:  است  گفته ھا خداوند در مورد آن  هک  یسانک َ� يُۡؤِمُنوَن  �َّ
 ِ وَن  �ِخَرةِ ٱب نَ�ٰ ٱ�َۡسِمَيَة  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةَ ٱلَيَُسمُّ

ُ
ه به کسانی ک« .]۲۷[النجم:  ﴾٢٧ۡ�

 .»نندک مان ندارند، فرشتگان را دختر (خدا) نامگذاری مییآخرت ا
را  ھا خدا ھستند و آن  دختران  فرشتگان  هکمعتقدند   نکیمشر  یوقت

 ھا آن  ا خداوند را بنامیزنند  یم را صدا ھا دھند و آن یقرار م  و واسطه  عیشف
اد یاگر   هک  یشوند طور یشاد م ھا ر آنکزنند و از ذ یصدا م  یخوش  نگامھ به

 شوند. ینم  خوشحال  اندازه  آن  شود به خداوند
  هک ایندارد با   یفرق  چه  پس  خدا است  به  دنیورز  کشر  نیا  هک  یوقت

خدا   اد شدنی  شتر از ھنگامیب صالح  یھا  اد و بود انسانیر و کذ  ھنگام  یسک
 .شاد شود؟!

و   یشتر از فروتنیب ھا و آرامگاه ھا  حینار ضرکدر  ھا  یو فروتن  هیا مگر گریآ
  خواندن  و ھنگام  و در مساجدش شیھا   ما در حضور خدا و در خانه  هیگر
 .؟! ستین  المشک  به  فرادادن  و گوش  تابشک
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ِينَ ٱ لُۡمۡؤِمُنونَ ٱإِ�ََّما ﴿ ُ ٱإَِذا ُذكَِر  �َّ وَِجَلۡت قُلُوُ�ُهۡم �َذا تُلَِيۡت َعلَۡيِهۡم  �َّ
ُونَ  ۥَءاَ�ُٰتهُ  ٰ َرّ�ِِهۡم َ�َتَو�َّ ِينَ ٱ ٢َزاَدۡ�ُهۡم إِيَ�ٰٗنا َوَ�َ لَٰوةَ ٱيُقِيُموَن  �َّ  لصَّ

ا َرزَۡقَ�ُٰهۡم يُنفُِقونَ  ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٣َوِممَّ
ُ
َُّهۡم َدَرَ�ٌٰت ِعنَد  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱأ اۚ ل َحّقٗ

 ٞ  . ]۴-۲[األنفال:  ﴾َرّ�ِِهۡم َوَمۡغفَِرة
شان ھا ه ھرگاه نام خدا برده شود، دلکسانی ھستند کمؤمنان، تنھا «

مانشان یشود، ا یخوانده م ھا ات او بر آنیه آکگردد; و ھنگامی  ترسان می
ه نماز را برپا ک ھا آن ل دارند.کگردد; و تنھا بر پروردگارشان تو می تر فزون

نند. (آری،) مؤمنان ک م، انفاق مییا روزی داده ھا و از آنچه به آن ،دارند می
برای آنان درجاتی (مھم) نزد پروردگارشان است; و  ،ھستند ھا قی آنیحق

 .»ب استینقص و ع بی، آمرزش و روزی ھا برای آن

﴿ ْ َ ٱَوَما قََدُروا َّ�  ِ �ُض ٱوَ  ۦَحقَّ قَۡدرِه
َ
 ۡلقَِ�َٰمةِ ٱيَۡوَم  ۥَ�ِيٗعا َ�ۡبَضُتهُ  ۡ�

َ�َٰ�ُٰت ٱوَ  ُٰتۢ �َِيِمينِهِ  لسَّ ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ۥُسۡبَ�َٰنهُ  ۦۚ َمۡطوِ�َّ [الزمر:  ﴾٦٧َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ

۶۷[. 
ه تمام کسته است نشناختند، در حالی یه شاکخدا را آن گونه  ھا آن« 

ده در دست او; یچیپ ھا امت در قبضه اوست و آسمانین در روز قیزم

 .»پندارند ه برای او میکی یھا یکیخداوند منزه و بلندمقام است از شر

ِينَ ٱ ٦ّلِۡلُمۡ�ِ�ِ�َ  لٞ َوَو�ۡ ﴿ َكٰوةَ ٱَ� يُۡؤتُوَن  �َّ ِ  لزَّ ُهۡم  �ِخَرةِ ٱَوُهم ب
 .]۷-۶[فصلت:  ﴾٧نَ َ�ٰفُِرو

 .»رندکپردازند، و آخرت را من ات را نمیکه زک ھا ان! ھمانکوای بر مشر«

ْ ٱ﴿ َُذٓوا ۡرَ�اٗ�ا ّمِن ُدوِن  �َّ
َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَ�َٰنُهۡم أ

َ
ِ ٱأ   .]۳۱[التوبة:  ﴾�َّ

ی در برابر خدا قرار یش را معبودھای) دانشمندان و راھبان خوھا (آن«

 .»دادند
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 ،بودند  گرفته  ییخدا  خود را به  علماء و دانشمندان  هک  ر شدهکذ  هیآدر   آنچه
  چیرا ھیز ،اند دهیما را آفر ھا آن :ندیبگو  که این نه ،ردندک یم  اطاعت ھا از آن  یعنی
  دهیو دانشمند او را آفر  عالم  هک  ستین  دهیعق  نیا بر ایدر دن  یحیو مس  یھودی

طور   ھمان ،ندینما یم  اطاعت  طور مطلق  و چرا به  چون  بدون  از آن  هکبل ، است
خود   یو روحان  عالم  به  میخود را تقد  شود و اموال یم ردهک  از خدا اطاعت  هک
اند  گرفته  دستش او را از  و مال  عقل ءو علما  ونیروحان  نیا  پس ،ندینما یم

َها﴿: است  خداوند فرموده  هکھمانطور  ُّ�
َ
ِينَ ٱ َ�ٰٓ� ْ إِنَّ َكثِٗ�� ّمَِن  �َّ ۡحبَارِ ٱَءاَمنُوٓا

َ
�ۡ 

ۡمَ�َٰل  لرُّۡهبَانِ ٱوَ 
َ
ُ�لُوَن أ

ۡ
ِ  �َّاِس ٱَ�َأ وَن َعن َسبِيِل  لَۡ�ِٰطلِ ٱب ِ ٱَو�َُصدُّ [التوبة:  ﴾�َّ

تاب) و راھبان، کاری از دانشمندان (اھل ید! بسیا مان آوردهیه اکسانی کای « .]۳۴

 .»دارند خورند، و (آنان را) از راه خدا بازمی می اموال مردم را بباطل

ْ ٱ﴿د:یگو یخداوند م  که اینبا  ۡجٗر� َٔ َمن �َّ �َۡ�  تَّبُِعوا
َ
از « .]۲۱س: ی[ ﴾لُُ�ۡم أ

 .»خواھند ه از شما مزدی نمیکد ینکروی یسانی پک

َطۡعَنا  �َّارِ ٱيَۡوَم ُ�َقلَُّب وُُجوُهُهۡم ِ� ﴿:  است  و فرموده
َ
َ ٱَ�ُقولُوَن َ�ٰلَۡيتََنآ أ َّ� 

َطۡعَنا 
َ
َضلُّونَا  ٦٦لرَُّسوَ�۠ ٱَوأ

َ
آَءنَا فَأ َطۡعَنا َساَدَ�َنا َوُ�َ�َ

َ
ٓ أ ا ٓ إِ�َّ ْ َر�ََّنا َوقَالُوا

بِيَ�۠ ٱ ی آنان در آتش (دوزخ) ھا ه صورتکدر آن روز «. ]۶۷-۶۶[األحزاب:  ﴾٦٧لسَّ
اش خدا و کند: ای یگو شوند و) می مان مییپشش یار خوکدگرگون خواھد شد (از 

ند: پروردگارا! ما از سران و بزرگان خود یگو م! و مییرده بودکامبر را اطاعت یپ

 .»م و ما را گمراه ساختندیردکاطاعت 

ْ  ُمۡؤِمنِ�َ قُل ّلِلۡ ﴿ وا بَۡ�ٰرِهِمۡ  ِمنۡ  َ�ُغضُّ
َ
�  ْ ۡزَ�ٰ  َ�ٰلَِك  فُُروَجُهمۚۡ  َوَ�ۡحَفُظوا

َ
 أ

  .]۳۰[النور:  ﴾لَُهمۡ 
رند، و عفاف یی خود را (از نگاه به نامحرمان) فروگھا به مؤمنان بگو چشم«

 . »تر است زهکین برای آنان پاینند; اکخود را حفظ 
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�َّ  َر�َُّك  َوقََ�ٰ ﴿
َ
�  ْ ٓ  َ�ۡعُبُدٓوا يۡنِ َو�ِٱ إِيَّاهُ  إِ�َّ َوَءاِت َذا ....إِۡحَ�ًٰنا ۡلَ�ِٰ�َ

هُ  ۡلُقۡرَ�ٰ ٱ بِيلِ ٱ ۡ�نَ ٱوَ  لِۡمۡسِك�َ ٱوَ  ۥَحقَّ ۡر َ�ۡبِذيًرا لسَّ [اإلسراء:  ﴾٢٦َوَ� ُ�َبّذِ

 .هک  ییھا هیتوص تا آخر ]۲۳-۲۶

 . ]۵[الفاتحة:  ﴾٥�َۡسَتِع�ُ  �يَّاكَ  ُبدُ إِيَّاَك َ�عۡ ﴿
 . »مییجو یم  یاریو تنھا از تو   میپرست یتنھا تو را م«

  هکقًا ھمانطور یشود دق  جسته  یاریدھد تا تنھا از او  یخداوند دستور م
  هک  است  یا و قاعده  اصل  نیو ا ،شود ردهک  تنھا او پرستش  هکدھد  یم  فرمان
ر از یغ  به  سکھر «فرمود:   هکقرار دارد   آن  هیبر پا س یعل  حضرت  سخن
 .»شود ید خوار میبجو  کمکگر ید  یسک خدا از

ۡسَتِجۡب لَُ�مۡ  ۡدُعوِ�ٓ ٱَوقَاَل َر�ُُّ�ُم ﴿ : است  و خداوند فرموده
َ
[غافر:  ﴾أ

 .»رمید تا (دعای) شما را بپذیمرا بخوان« .]۶۰
ْ فََ� تَدۡ ﴿ ِ ٱ َمعَ  ُعوا َحدٗ  �َّ

َ
 .»دیس را با خدا نخوانکچ یپس ھ«. ]١٨[الجن:  ﴾اأ

ۡ�َن َما ُكنُتمۡ ﴿
َ
(با علم خود) د او یو ھر جا باش« .]٤د: ی[الحد ﴾وَُهَو َمَعُ�ۡم �

 .»با شما است
ۡقَرُب إَِ�ۡهِ ِمۡن َحۡبِل ﴿

َ
  یخون  رگ و ما به او از شاه« .]١٦[ق:  ﴾لَۡورِ�دِ ٱَوَ�ُۡن أ

 . »میتر یکباشد نزد یم  متصل  قلب  به  هک  است  گردن
ر از خدا یغ  یسکا ی  ردهکر از خدا دراز یغ  از بهین  دست  هکرا   سکتا ھر 

او از خدا   هکد ینما یا تصور میطلبد  یم  کمکھا از او  یسخت خواند و در یرا م
 هکباور باشد   نیبر ا  که اینا یرد یپذ یرا م  شیو زودتر دعا  تر است یکنزد

 د.یرد نما  مینک  خود و او واسطه  انیرا م  یسکد یو با  خداوند دور است

ِجيُب َدۡعَوَة ﴿
ُ
لََك ِعَبادِي َ�ّ�ِ فَإِّ�ِ قَرِ�ٌبۖ أ

َ
اعِ ٱ�َذا َس�  ﴾إَِذا َدَ�نِ  �َّ

  .]۱۸۶البقرة: [
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نند، (بگو:) من که بندگان من، از تو در باره من سؤال کو ھنگامی «

 . »میگو خواند، پاسخ می ه مرا میکننده را، به ھنگامی کم! دعای دعا یکنزد
ه ک یننده را ھنگامکدعا یدعا  مانید و ایتوح  یبایز  یمایس  است  نیا

 دارد. فر قرارکو   کشر  زشت  صورت  آن  رم و در مقابلیپذ یمرا به دعا بخواند م
  ثمرات  نیا  هک  د استیو توح  ،است  گانهی  یخدا  به  شدن  د وابستهیتوح

و   یدامنکپا  هکبخشد  یم  یا تازه  تیشخص مسلمان  آورد و به یبار م  با را بهیز
  کشر ، نیا  سکو برع .درخشد یاو م  تیدر شخص  و بخشش  یارکا و فدایح
فرد   آن  هکھر چند  ، گر شدنید  یسک  دامان  به  از خدا و دست  دنیبر  یعنی
تر از  نییا پای ،باشد  فرشته  او شده  دامان  به  دست  کمشر  هکر از خدا یغ

و   است  دهیشک  درھم  یا ما و چھرهیس ،دیتوح  سکعبر  کو شر .باشد  فرشته
  و تالش  یو زشت  ییرسوا  یعنی  کو شر ،آورد یبار م  به  یو تلخ  الک  یھا وهیم

  یھا و لذت  االتیخ  در آسمان  یسرگردان و  رتیح  یعنی  کو شر ، جهینت  بدون
  .جامعه  دور از خدا و مصلحت  زودگذر به

  برنامه  یھا نشانه  انیگذرا و عبور از م تند و  نگاه  نیاز ا  پس  ...نونکو ا 
  به  روزه  ھمه  هک  یرواقعیو غ  یعوض  نیتد  نیا   یبه بررس  یقرآن

  ،میریقرار بگ  مورد اعتراض  که ایناز   بدون  میمشغول  آن  به  یعیطب  صورت
تا   میپرداز یم  است  تیب  اھل نییآ  نید  نیا  هک  میباور ھست  نیما بر ا  هک  ینید
 .؟!!! ھست  چه  در آن  مینیبب

  یاندوز  مال  در خدمت
ار یخداوند بس  هک  یصورت  به  است  شده  فیضع  شدت  با خدا به  رابطه

 ار جز باک  نیشود ا یاز خدا م هک  کیاد اندی  نیشود! و در ا یاد می  کاند
 .شود! ینم  انجام  و شفاعت  واسطه
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 !†  و ائمه ص امبریخداوند با پ  قرار دادنبرابر 
  هکرد کخواھد   بپردازد احساس  قلبش  یبررس  از ما اگر به  یکھر 
او   لکو تو  شتر از تعلقیب  نندگانک ھا و شفاعت او بر واسطه  لکو تو  یوابستگ

شود و ب یادیاز خداوند   وسط  نیدر ا  هک  است  یصورت در  ھم  نیا  ،بر خداست
 نشود.  سپرده  یفراموش  به  یلکطور   به

و   و بخشنده ،شود یم  جسته  کمکو از او  ،شود یم  صدا زده  هک  سک  آن
و  ،دینما یرا دور م  یو بد ،دھد  یم  پاسخ  درمانده  به  هک  یسکو   ،شفادھنده

ا را ھ و خواسته ،دینما یم  را حل  التکو مش ،ندک یھا را دور م ھا و رنج غم
حتمًا   هکبل ! ستیشنود خود خداوند ن یو صداھا و دعاھا را م ،دینما یم  اجابت

و  ،باشند  داشته  دخالت  نندگانک  د شفاعتیباشند و با  انیھا در م د واسطهیبا
شوند  یم  صدا زده  میطور مستق  به  نندگانک  شفاعت ھا و واسطه  نیبسا ھم

 .شود!!  خدا رجوع  به  که این  بدون
از   یکی  ھرگاه  هک  است  نید اینما یم  مدعا داللت  نیبر ا  از ھمه  شیب  آنچه

د یآ یم  نشباز  به  هک  یزیچ  نیاول ،ردیگ یم قرار  لکو مش  یافراد در سخت  نیا
  نینخست نکیمشر  هک  یارکد. یآ ینم  زبانش  و (الله) به ، ) است ی) و (ول (امام

ْ ِ� ﴿ :هکبودند   نیچن ھا را آنیز ،ردندک ینم ْ  ۡلُفۡلكِ ٱفَإَِذا َر�ُِبوا َ ٱَدَعُوا َّ� 
شتی شوند، خدا را با که بر سوار بر کھنگامی « .]۶۵بوت: ک[العن ﴾ُ�ۡلِِصَ� َ�ُ 

 .»نند)ک ر او را فراموش مییخوانند (و غ اخالص می

ُ�ُم ﴿: است  فرموده ھا و خداوند در مورد آن ُّ ٱ�َذا َمسَّ َضلَّ  ۡ�َۡحرِ ٱِ�  ل�ُّ
ا َ�َّٮُٰ�ۡم إَِ�  ۖ فَلَمَّ ٓ إِيَّاهُ ۡعَرۡضُتۡمۚ َوَ�َن  ۡلَ�ِّ ٱَمن تَۡدُعوَن إِ�َّ

َ
�َ�ٰنُ ٱأ  ﴾٦٧َكُفوًرا ۡ�ِ

سانی را کا ناراحتی به شما برسد، جز او، تمام یه در درکو ھنگامی « .]۶۷[اإلسراء: 
ه شما را کد; اما ھنگامی ینک راموش مید، فیخوان الت خود) میکه (برای حل مشک

 .»ار ناسپاس استید; و انسان، بسیگردان ی نجات دھد، روی میکبه خش
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صبر «ند: یگو ینند و مک یم  خود دفاع  هدیاز عق  عهیش  از عوام  یبرخ  یحت
  اجابت  کی  یعنی»  است  سال  چھل صبر خدا«و »  است  یخداوند طوالن

 .ر شود؟!ید دیو نبا  میا شده  لکدچار مش  هک  ید در صورتینما یم
  هکبل  ،است  نندهک  و اجابت  است  یکخداوند نزد  هکاند  ردهک  اما فراموش

  یزیاو چ  و ھرگاه  است تر یکنزد ھم  گردن  از شاھرگ ھا آن  خداوند به

َراَد َشۡ� ﴿ :بخواھد
َ
ٓ أ ن َ�ُقوَل َ�ُ  ًٔ إَِذا

َ
فرمان او « . ]۸۲س: ی[ ﴾ُ�ن َ�َيُكونُ  ۥا أ

، آن »موجود باش!«د: یگو ند، تنھا به آن میکزی را اراده یه ھرگاه چکن است یچن

  .»شود درنگ موجود می ز بیین
  گفته  ارتگاهیا زیقبر   صاحب  به  اغلب  هک  است  یا لمهک  هک »یول«اما 

  و در ھر وقت ،بخشد یم ھا آن  خواھند به یم  آنچه ھا باور آن  به ،شود یم
ا در یرا منتظر بگذارد  ھا آن  که این  ند بدونک یم  را اجابت  بندگان  یدعا

 ند.کر یتأخ  اجابت
  به  یخدا و محمد و عل«ند: یگو ینند مک  یرا خدا حافظ  یسک  و ھر گاه

  هک  افتی  ید خواھینک  یبررس را  تا آخر قرآن  اگر از اول  که اینبا »  ھمراھت
  نه  ،با شماست  ھمواره  هکتواند باشد جز خدا  یتو نم  ھمراه  در ھر وقت  سکچ یھ

 باشد.  تواند ھمراھتان یم ھا ر از آنیگر غید  یسک  و نه  ،یو عل محمد

﴿ ۡ  َسادُِسُهمۡ  ُهوَ  إِ�َّ  َ�َۡسةٍ  َوَ�  َرابُِعُهمۡ  ُهوَ  إِ�َّ  ثََ�ٰثَةٍ  َوىٰ َما يَُ�وُن مِن �َّ
ۡدَ�ٰ  َوَ�ٓ 

َ
ۡ�َ�َ  َوَ�ٓ  َ�ٰلَِك  مِن أ

َ
ۡ�نَ  َمَعُهمۡ  ُهوَ  إِ�َّ  أ

َ
ْ �َ  َما �  .]۷[المجادلة:  ﴾نُوا

ن یخداوند چھارم که ایننند مگر ک چ گاه سه نفر با ھم نجوا نمییھ«
خداوند  که ایننند مگر ک یچگاه پنج نفر با ھم نجوا نمیھ ست،ھا آن

او  که اینشتر از آن، مگر یو نه ب تر مک یست، و نه تعدادھا ن آنیششم

 .»ه باشندکست ھرجا ھا ھمراه آن
د ینما یر می(او) تعب» ھو»  به  هیآ نیخداوند از او در ا  هک  یسک  نیا
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 .؟!! گر استید  یسکجز خدا   ا آنی؟ آ ستکی

ِ ﴿: هک  هیآ  نیا ایآ ۡ�َ�ُُهم ب
َ
ِ ٱَوَما يُۡؤِمُن أ ۡ�ُِ�ونَ  �َّ  وسف:ی[ ﴾١٠٦إِ�َّ وَُهم مُّ

 .»ندکمان به خدا ھستند، مشریه مدعی اک ھا شتر آنیو ب«. ]۱۰۶
 .نند؟!ک یدا نمیپ قیتطب  حالت  نیامًال بر اک

 ؟ ستکی  نگهبان
  ھمه  هک  ییھا تیوضع  نیز و ناآشنا! اما در ایانگ د شگفتیشا  است  یسؤال

  ش.یاندیب  مینک یم  و تو مشاھده  من  روزه
  مرقد امام  وارد صحن  داشتم  یوقت ، میرفت  نجف  به  یا جنازه  عییتش  یبرا

  من  بهد یفروش یم  و آب  دست  به وانیل  هک  یفروش  آب  شدم یم س  یعل
  هک  یاو ـ در حال  به  من. »ندک  تو و تو را حفاظت  نگھبان  یعل  امام« : گفت
ا ید؟! آیستین  ا شما مسلمانی: آ ـ گفتم  دادم یقرار م  را مورد خطاب  ھمه

ُ ٱفَ ﴿: است  فرموده  هکد یا نخوانده  خداوند را در قرآن  سخن َخۡ�ٌ َ�ٰفِٗظاۖ  �َّ
رَۡحُم 

َ
ِٰ�ِ�َ ٱوَُهَو أ ن یتر ن حافظ، و مھربانیخداوند بھتر«. ]۶۴وسف: ی[ ﴾ل�َّ

 .» مھربانان است
  ھمه  هک  ییھا  تیوضع  نیز و ناآشنا! اما در ایانگ د شگفتیشا  است  یسوال

 : شیاندیب  مینک یم  و تو مشاھده  من  روزه
خود   یامًال در جاک  و چون ،) یعل ای(  :شد و گفت  نمیسوار ماش  یمرد
و  ،او نمودم  یبرا  جستن  کمک و  استغاثه  مسئله  حیتوض  به  شروع  نشست

  تیب  اما اھل ، جست  کمکو   یارید از خدا یبا  فقط  هک  دادم  حیتوض  شیبرا
 ھا اما آن  ،میدان یخود م  یشوایرا الگو و پ  و آنان  میدار  دوست ھا را ما آن هک

و   کمک ھا از آن  هک  ستین زیو جا ، میزن یو صدا نم  میخوان یاد نمیفر  را به
شد و   ادهیپ  یاما وقت  ،رفتیرد و پذک  توافق  گفتم یم  . او بر آنچه مییبجو  یاری
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د) ینما  و تو را حفاظت  ھمراھت  امبر بهی: (پ ر آخر گفترد و دک رکتش  از من
 .! ندادم  انجام  یارک  من  :گفتم  با خودم  زدم یلبخند م  هک  یدر حال

 راللهیغ  پرستش  یعنیما   ینامها
ما با   یوابستگ  خدا و شدت  ما به  تعلق  بودن  فیما بر ضع  یھا نام  یحت
و عبدالرضا و  یو عبدالزھراء و عبدعل نیعبدالحس ،دینما یم  داللت ھا  واسطه

از عبدالله و   هو عبداإلخو  لکو عبدال هو عبداألئم  هعبدالساد هکبل اظمکعبدال
  یھا از نام  یاثر  هک  ییدارند تا جا  شتر رواجیب و عبدالرزاق عبدالرحمن

نزد خدا   به ھا نام  نیتر دهیاز پسند  که اینو عبدالرزاق با   عبدالله و عبدالرحمن
 . است  نمانده  یو.... باق  نیعبدالحس  یھا نام  انیھستند در م

او   ا عبدالرزاق استی  عبدالرحمن  اسمش  هک  یفرد  هک  است  نکمم  هکبل
 .و رزاق صدا بزنند!!  را رحمان

و  ،و رضا صدا نخواھند زد  نیو عبدالرضا را ھرگز حس  نیاما عبدالحس
ا ی  عبدالرحمن  از تلفظ ھا بر زبان  یا عبدعلی  نیعبدالحس  تلفظ  هک  ینیب یم

  نام  یفرد  در اسم  هک  است  یعاد  نیا  هک  ییتا جا  ،تر است عبدالرزاق آسان
  میرک(  باشد مثل  ر شدهکبا عبد ذ  مخلوق ھمراه  شود و نام  تنھا آورده خدا

  لیبگو و اگر بخواھند (عبدالجلعبدالرضا)  ای  میرک(عبدال  یجا  عبدالرضا) به
 ). نیعبدالحس ، لیجل :ندیگو ینند مک) را مختصر  نیعبدالحس

  معرفه  صورت  را به  ائمه  یھا نام  ھمه  هک  است  نیا  از تناقضات  یکیو 
  ،نیعبدالحس :شود یم  مثًال گفته  یعل  جز نام  نند بهک یر مک) ذ با (ال  ھمراه

 :ندیگو یم  نیبنابرا ،خدا  بنده  یعنی  یرا عبدالعلیز ،شود ینم  گفته  یاما عبدالعل
 .!! ر از خداوند استیغ  یبرا  تیو عبود  یبندگ  هکنند کد کیتا تا  یعبدعل

انتظار   یکبعد از   ھم  و آن ،بود  شده  یفرزند پسر  صاحب  از دوستانم  یکی
  خودش  یبرا  یپسر  آمدنا یدن  به براه  چشم ھا سال  که اینو بعد از   یطوالن
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 طور  ھمان  وھاب  هلمکاز   تفاءل  به  گذاشت  را عبدالوھاب  پسرش  او اسم ،بود

ِ  ۡ�َۡمدُ ٱ﴿: گفت ÷  میابراھ  هک ِيٱِ�َّ إِۡسَ�ٰعِيَل  ۡلِكَ�ِ ٱوََهَب ِ� َ�َ  �َّ
را به ل و اسحاق یری، اسماعیه در پکحمد خدای را « .]۳۹م: ی[إبراھ ﴾�ۡسَ�ٰقَ 

  یکتبر ھا آن  آمد تا به ھا آن  شیپ  هیھمسا  زن  هک  یو ھنگام .»دیمن بخش
خود را   یزد شگفت شد و  زده  رتی) ح بیو غر  بی(عج  اسم  نیاز ا ،دیبگو
د یبگذار  د؟! اسمشیافتین  اسم  نیر از ایغ  یگرید  ا اسمیابراز نمود: آ  نیچن
 .!! نیا حسیدر یح

 حور و نذرها
  یک  از ساختن  شیب  یزیچ  به  امام  ردنک  را درستیادند! زیز  چه  »ائمه«

  نیا  د ھمهیو با ،از نداردیاند ن پوشانده را  آن ھا و گنبد ھا  پرده ، عبکم  حیضر
  داران پرده و  خادمان  یدارا  باشند! و ائمه  یکنزد  یارتباط  خطوط  ھا به حیضر

و ساز و   امور ساخت  تیمسئول  هک  است  مھم  یلیخ  نیھستند. و ا  یانیو متول

ونَ ﴿ :دارند  عھده  به را  شانیگنبدھا  ینگھدار ُ�َۡ . ]۷۵س: ی[ ﴾وَُهۡم لَُهۡم ُجنٞد �ُّ
 .»خواھند بود ھا ری برای آنکامت) لشینندگان در قک ن (عبادتیو ا«

د و ینما یم  یو پاسدار  یاز او نگھبان  هکاز دارد ین  یسک  ) به ! (امام نکر کف
  ار اموالک  نیھم  قیاز طر  داران و پرده  انیمتول  نیو ا ! ستین  سکبرع

  ذبح  امام  یبرا  هک  یواناتیا حی  ینقد  صورت  به  هکآورند  یم  دست  به  یھنگفت
شود.  یم سپرده ھا نیا  دست  شوند به یم  داده  امام  به  هک  ییشوند و نذرھا یم

و   اموال  هک  است  نیبر ا  ند مشروطک یم  امام  هک  ییھا  وساطت  و ھمه
  هکندارد   انکو ام ،گردد  یقربان  امام  یبرا  ییگوسفندھا شود و  داده  یینذرھا

  به  دنیرس  یبرا  یراھ رد ویگ  انجام  اموال  پرداخت  بدون  یا شفاعتی  وساطت
 .وجود ندارد!  و شفاعت  جز با وساطت  خدا به
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 ،شود  انجام  امام  در بارگاه  هک  است  ھمان  سوگند و قسم  نیتر بزرگ  یحت
بار یک  ید حتیاما نبا ،بخورد  قسم خدا  به  دروغ  تواند صدبار به یم  یسکو ھر 

نار کا مزار و در ی  در بارگاه  هک  یوقت  ژهیو  بخورد به  قسم  دروغ  به  امام  به
  به  نینخست  تیجاھل  انکمشر  یحت  هک  تاس  یزیچ  نیباشد! و ا  امام حیضر
طور   سوگند را به  یوقت  نینخست  تیجاھل  انکرا مشریبودند ز  دهینرس  آن
 ھا خداوند از آن  هک  چنان  آن ،خوردند یم  خدا قسم  ردند بهک یم  انید بکمو

ِ ﴿ : است  و فرموده  است  داده خبر  ب
ْ ۡقَسُموا

َ
ِ ٱَوأ يَۡ�ٰنِِهۡم لَ�ِن َجآَءُهۡم  �َّ

َ
َجۡهَد �

ۡهَدٰى ِمۡن إِۡحَدى 
َ
َُكوُ�نَّ أ َممِ ٱنَِذيٞر �َّ

ُ
د به کیت تایآنان با نھا«. ]۴۲[فاطر:  ﴾ۡ�

ن یتر افتهیت ید، ھدایننده به سراغشان آکامبری انذاریه اگر پکخدا سوگند خوردند 

 .»خواھند بود ھا امت
  یبرا  یھا و مراسم مناسبت  سال  را در طولیز ،ردیپذ ینم  انیھا پا ارتیز

  ھا شدت مناسبت  یو در برخ مواقع  یدر بعض  اگر چه ،اند قرار داده  آن
تا   محرم  شود. مثال ماه یم  استهک  آن  ھا از شدت مناسبت  یو در برخ ،ابدی یم
  امیو ا!  ستیعاشورا چ  هک  یدان یم  و عاشورا، چه . است  ارتیز  صفر موسم انیپا
 . ائمه  ارتیز  یاند برا ییھا  مناسبت  ھا نیھمه ا  و روز عرفه  ،خصوص  دھا بهیع

ا روز ی  روز، روز وفاتش  و فالن  ،است  یفالن  روز، روز والدت  نیو ا
و   ،است  هیروز شعبان  و آن،  هیرجب  یروز، روز  نیو ا ،باشد یم  شدنش شتهک
  شب  هکو روز نوروز  ، آذر است ۲۱روز   یفارس  سال  نیو ا  ،سالگرد است  نیا

  یھجر  یاسالم  اما سال ،شود یم  داشته  نگاه  زنده  آتش  افروختن به  آن
 .! میرو یم  استقبالش به  دنیپوش  اهیو س  ییسرا با نوحه  یقمر

ھر   غروب  اضافه  را شمرد! به  آن  توان یادند نمیز  هک  از بس ھا  و مناسبت
  هک  است  یگروھ  یمناسبت  هکطور   ھمان است  یھفتگ  مناسبت  هک  یا جمعه
 شان یا ھمه چهاگر -  شترشانیشوند و ب یم  جمع  در آن  محله  و زنان  مردان

ھا  مناسبت  نیھا و ا ارتیز  نیر از ایغ  یزیچ  نیاز د - نباشند  نیچن
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و با وجود   آن  و تنوع  ثرتک با وجود  هک  ییھا  ارتیھا و ز مناسبت ،دانند ینم
  یکی  ! به است  ر نشدهکذ  بار در قرآنیک  یشود حت یم  داده  آن  به  هک  یتیاھم

؟  یخوان یم  ا نماز جمعهیآ ،دیس - بود  النسب  یاو موسو - گفتم  از جوانان
خواند.  ینم  او نماز جمعه هک  دانستم یم  خوب  یلیخ  هک  یدر حال  ،: بله گفت
 ربال.کا ی  : در نجف ؟ گفت یخوان یم  جا نماز جمعهک:  گفتم

  ارتیز  به  ھر پنجشنبه، : نه گفت ؟ مسجد جامع  دامکشاء الله در  ما : گفتم
:  گفتم  !! با خودم مینک یم  ارتیو ز  میخوان یجا نماز م  و آن  میرو یم  ائمه

را با   پنجشنبه  که ایناما   میرفتیردند ما پذک  یکیعصر را با ظھر  الله!  سبحان
 .!! ام دهینشن  نونکنند تاک  یکی  جمعه

  مناسبت  ما به  هک  است  نید اینما یم  توجه  جلب  هک  ییزھایچ  و از جمله
  امام  و وفات  والدت  یجز برا  به  میریگ یم جشن  یھر امام  ا وفاتی  والدت

 یرود و اصل یبشمار م ھا  تجز بدع ھا نیه ھمه ایکدر صورت صمحمد   ائمه
و   ء و معراج مانند اسرا  یاسالم  بزرگ  یھا  مناسبت  و از ھمهن ندارد، یدر د

  بدر غافل  مانند جنگ  خودمان خیساز در تار  سرنوشت  یھا  هکو معر  ھجرت
 . میدان یرا نم ھا و آن  میھست

  آن  و در شب  میریگ یم  را جشن  است  پرستان  د آتشیع  هکاما روز نوروز 
 .! میافروز یبر م  آتش

 افتد یاتفاق م  چه  در مزار ائمه
  هکبل  ،است  ھمراه  جوان  و پسران  دختران  آمدن  مراقد با گرد ھم  ارتیز
  به  دنیرس  یبرا  است  یو فرصت ھا  وعده و ھا دارید  یبرا  است  ییطال  یفرصت
از   یکی  یسو  به  ادهیپ  یبا پا  مردم  هک  ییھا و شب ھا در روز  ،ژهیو  به. آرزو

 گذرانند. یم  شب یطوالن  یھا نار راهکافتند و در  یم  مراقد راه
 تر ا خود را بریو   زدن  ینادان  خود را به  هک  دهیرس  یحد  به  یخراب  ،یآر
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  دادن  انکت  یسر  زده  خجل  صورت  ا بهی  ز اشارهیو ن ،ندارد  یسود  دانستن
  شجاعت و با  ،برخاست  مقابله  ار بهکو آش  صراحت  د بهیبا  هکبل ،ندارد  یا دهیفا

 ،روبرو شد  و با آن  رفتیرا پذ  ائمه  ارتیموجود در ز  تیواقع  رتیح  بدون  تمام
  چیھ  هک  است  یزیرد چیگ یم  در مراقد انجام  هک  ینامشروع یھا رابطه  گرچه

  گر را دوستیدیک  چون اند. تکسا  اما ھمه  ،ستیخبر ن یب  از آن  یفرد عاقل
 .اند!! تکسا ءعلما  یدارند؟! حت

  و شب  حیضر  اطراف  طواف  ھنگام  یو شلوغ  ازدحام  یھا اما لحظه
  یبرخ  یحت ،ردیگ یم  انجام  یلیخ راتکمن  نوع  نینار قبر از اکدر   گذراندن

  موسم هک  ییھا ھا و مشروب ھا و رقص ترانهند و یآ یم  ارتیز  ارھا بهک  نیخاطر ا  به
 خود.  یجا  شود به یم  دهیرد و نوشیگ یم  انجام  ھاشم  احمد بن  ارتیز  ژهیو

خورد  یم  چشم  به  عبارت  نیا  یھر مزار  یورود در درِ   هکنجا یا  و شگفت
 .)!! ممنوع  حجاب یب  (ورود زنان  هک

  یھا روش  را به  افراد غافل  اموال  چگونه  هک  ینیب یرا م  و دربانان  خادمان
  استقبال  به  نیند!! اینما یم  چپاول  گوناگون  یھا ھا و راه لهیو با ح  مختلف

  ی(تو برا :دیگو یو م دھد یو به امام سوگندش م رود یر میزا  و مردان  زنان
د ینما ید میزدرا با  بانشانیو گر  زنان  لباس  یبرخ  ی؟) حت ینذر دار  امام  نیا

 .! یدان یرا نم  بسا تو آن  هکببرد   یپ  ییزھایچ  تا به
  یرو  خواند و از ھر طرف یدعا م  یا و بر مرده  نشسته  هک  ینیب یرا م  یکی
  بشیج  ید و تویگر یم  که اینا ی ، است پر از پول  ا دستانشیزد یر یم  او پول

 نیروز چند  یکو در   داشته  گوسفند را نگاه  هک  ینیب یرا م  یگریند. دک یم
گوسفند   هکبل  اوست  در دست  گوسفند ھمچنان  چارهیفروشد و ب یرا م  بار آن

  آن  انیو پا ،ابد قرار داردی ینم  انیپا  هک  یشگیھم یو زندان  در اسارت  چارهیب
گاه  به  هک  یسک ،قبر شود  یمتول  مکوارد ش  است  نیا   مالش  هک یو غافل  ھر ناآ

گوسفند   خرد اما سپس یظاھر گوسفند را از او م  به  دھد و سپس یاو م  را به
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د یرس  : بله میگو یم  من د.ید: نذر تو رسیگو یم گرداند و او یاو باز م  را به
 .؟! یمتول  بیج  اما..... به

  یگرید ند وک یار مکش  دارد و پول  در دست  یا اسهک  هک  ینیب یرا م  یکی
و در   یاندازین  آن  را در داخل  د تا پولینما یدور م  حیو تور ضر  تو را از پنجره

 .برسد!  امام  به  پول  نگونهیتا ا ، یاو بگذار  دست
قبر   یا رویبرسد   که ایناز   رد قبلیگ یم قبر  و خادم  یمتول  هک  یمال

 امام  به  دنشیرد رسیگ یقبر قرار م  یار روکآش  هک  یا از مالیافتد گویب
را  ھا نیاز ا  یزیچ  چیھ  میسل  عقل  هکخدا   !!! سوگند به تر است ینیقی

 رد.یپذ ینم
  هک  یمتول  با وجود اعتراضات  هک  ینیب یرا م  یا مرد سمجی  زن  یگاھ

  نار تور و پنجرهکجز در  ،دیرس نذر تو ،دینذر تو رس :دیگو یند و مک یرار مکت
  شیھا  پول  که اینشود مگر  ینم  را او قانعیز ،ستدیا یگر نمید  ییجادر   حیضر

 افتد. یم  حیضر  داخل  هکند یبب را
 :دیگو یدارد و م  در دست  ییھا تابچهکاغذھا و ک  هک  ینیب یرا م  یکیو 

و   توسل  یدعا  نیو ا  ،حسد است یدعا  نیو ا  ،است  التکمش هنندک  حل  نیا
  یدعا برا  نیو ا  ،است  یروز  رزق و یدعا نیا ، و است  دنیراز جاپ  ناگھان

  آن یخواھند دعا یم  نطور ھرچهیو ا ... است  و اشراف  انیاع  محل  ورود به
 .! موجود است

  ) پرده (ستاره  آن  به  هکفروشد  یرا م  یا و پارچه  ستادهیا  یگریجا د  و آن
  یگچ  هکت  هک  ستادهیا  یمرد  یکنزد در! و  است  قالب  قتیو در حق ،ندیگو یم
را   شده  ندهک  در آن  سوراخ  و ھفت  شده  یزیآم رنگ  یآب  با رنگ  هک
  نی! و معتقدند ا است  بینامند. عج ی) م چشم  را (مادر ھفت  نیو ا فروشد یم

 .د!ینما یم  حفاظت  زخم  شود و از چشم یو آزار م  تیاذ  مانع
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از  ، ینیب یم  یبیعج  یزھایچ  یمراقد برو  نیاز ا  یھر مرقد  اگر به ، یآر
د و یسبز و سف  یھا و عمامه قرمز  یالھاک  هک  ینیب یرا م  یسانک  جمله  آن
را   آن  هک  و آنچه  نذرھا و اموال  نیا  چپاول  یبرا  ینیب یو م ،بر سر دارند  اهیس

  شانیا  ا ھمهیافراد   نیا  و اغلب ،اند  صیو حر  نامند دلواپس یجد) م حق  (به
ر ییبتوانند تغ  یراحت  باشد به ازین  هک  یتا زمان  است  دهیتراش  شانیھا  شیر
 .بدھند  لکش

  غسل شود از ینم  سپرده  کخا  به  ھنگفت  اموال  جز با پرداخت  اما مرده
قبر و   و ساختن  بر آن  و تا نماز خواندن  تا طواف  نیتا تلق  ردنک  فنکو   دادن

  خواندن  یبرا  یروحان  عزا در مسجد و تا آمدن  مجلس  و گرفتن  بر آن  خواندن
ارھا جز با ک  نیا  و ھمه ، د پرداختیبا  یھنگفت  یھا نهیگر ھزیبار د  یکدعا 

از   و پس ،دارد  نطور ادامهیو ا ،شود ینم  انجام  در ھر مرحله  یمبلغ  پرداخت
 .داند! یخداوند بھتر م  و آنچه دسالگر  و بعد از آن دیآ یم  چھلم ارھاک  نیا

شتر مرقدھا یب  هکن است ید اینما یم  توجه  جلب  هک  ییزھایچ  و از جمله
با  ،ندارند  فاصله  از راه  یمتر جز چند  یو برخ ،شوند یم  ساخته ھا نار راهکدر 

  نیا  هکد ینما یم  داللت  نیو ا ،دان قبًال وجود نداشته ھا راه  نیا  که اینوجود 
سود   آوردن  دست  و به  تجارت  آن  از ساختن  و ھدف ،ھستند  یالیقبرھا خ

  میبه ھر سو تقس  چگونه ھستند و ھا نار راهکدر   ھمه  چگونه  و اگر نه  است
 .اند؟! شده
عمر   ار در تمامیجعفر ط  هک  ی؟! در حال یا دهیار را دیجعفر ط  یا جایآ

و از  ، است  رفته  حبشه  حجاز به جعفر از  .است  دهیعراق را ند  نیخود سرزم
و در   سفر نموده  شام  بر بهیخ  از جنگ  و پس ، حجاز آمده  گر بهیبار د  حبشه
 .! است  د شدهیشھ  موته  جنگ

و در   است  در گذشته  نهیباقر در مد  هک  یدر صورت ،/ باقر  ا مرقد امامی
 .! است  شده  سپرده  کخا  به  نهیمد
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چه   هک  دانم ینم  نامند و من یامبر میپ ÷  بیه مرقد شعکرا   ا آنچهی
عراق   هیوانیتا در د  عراق آورده  نیسرزم  به  شام  نیرا از مد  بیشع  یزیچ
 .رد؟!یبم

ا ی  بوده  یامبریپ  نیا مدیآ  ،امبر) استیپ  نیمرقد (مد  نیتر از ا بیو عج
 .؟! است شده  مبعوث  در آن  بیشع  هک  است  لهیقب

) نگھبان دوزخ ھم ک(مال یبرا یمرقد که اینتر  بیب و غریو از ھمه عج
 .ند!!ا هدرست کرد

 .ھای متعددی ھم دارند! هھا و مرقدھا شاخ و باید بدانی که این زیارت
 .؟! ینک  ا اعتراضی  یاد بزنیفر  یخواھ یما یآ

  یتوقع  نیر از ایغ  و دوستانم  شانمکی  ھم  یاریو از بس ندارد! از تو  یالکاش
دارد!   یبزرگ  یجراح  عمل  از بهیو ن ، است  بزرگ  هغد  هک  تو گفتم  ! اما به ندارم

  یاز دارو  استفاده  بدون  چشمانت  یرا جلو  یجراح  نیا  خواھم یم
تو   خواھم ینم  را منیز -اند ردهک  ھوشیتو را ب  هک  آنگونه - ، دھم  انجام  یھوشیب
  یزیخواھند تو چ یم ھا اما آن ، دارم ازین  تیداریو ب  عقل  به  چون یباش  ھوشیب

 ند آشفتهیرا بب  یجراح  یچیق  ضیمر  یوقت  هک  ستین  تعجب  یجا  پس ، ینفھم
از   یعضو  گرچه  و جراح  ،ستین ھا بزرگ  ستهیشا  زدن  غیج  دانم یم  شود! اما من

 .ند!ک یم  نیدارد چن  تو را دوست ند اما چونک یم  را قطع  تیاعضا
گرد  ھا آن  و طواف  تیدر عصر جاھل  نکیمشر  با حج  هیمرقد شب  ارتیز

  ینیب ینم  لخت  گونه  را آن  یمرد و  زن  ،ی! آر است  دهیگرد  لباس  بدون  عبهک
  آمده  تیجاھل  یھا داستان در  هک  ی! و وقت ھست  یتر سخت  یاما آنجا لخت

  دو سنگ  و به  شده  ردند و ھر دو مسخکزنا   عبهکدر   و نائله  اساف  هک  است
ا یز در مراقد اولین  نونکتا   ییھا ھا و نائله اساف  هک  د گفتیبا ،شدند  لیتبد

نند اما یب ینم ھا چشم  هک  یاما مسخ ،شوند یم  مسخ  نند و ھموراهک یم  طواف
 .نند!!ک یم  را مشاھده  ستند آنھ ھا  نهیدر س  هک یاھ دل
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 ند؟یگو یم  چه  ینید  منابع
مراقد   ارتیز  لتیدر مورد فض  یشمار  یب  اتیروا  و مراجع ھا تابکدر 

مسجد   ارتیو ز  عبهک  را از حج اء یقبر اول  ارتیھا ز تیروا  نیا  یحت ،ام افتهی
 دھند. یبرتر قرار م  ینبو

  نیمانند ا  یادیز  اتیـ و روا  را بخوان  ینیلکاز   یافک  تابکاز   تیروا  نیا
  در روز عرفه  مومن  ھر گاه(:  گفت هک  است  تیروا ÷ـ از ابو عبدالله   ھست

قبر   یسو  به  گاه  ند و آنک  غسل  د و از رود فراتیایب  نیقبر حس  ارتیز  به
او   یگذارد برا یقبر م  یسو  به  هک  یھر قدم  یخداوند برا  ندک  تکحر نیحس
 .)١()دینما یم  ثبت را  غزوه  یک  سد و پاداشینو یم  حج  یک

شعر   نیمانند ا  ،مشھور است  معظمه  هکربال بر مک  و برتر قرار دادن
 : هک  معروف

 الكعبةكربالء و حديثويف 
 

 تبةعلو الر بان ءلكربال 
 

 . باالتر است  عبهکربال از ک  گاهیو جا  مقام  ،عبهکربال و ک  ثیحد  طبق: یعنی
  یاب  اند و به را ساخته  آن  هک  است  یزشت  ثیحد  عبهکربال و ک  ثیحد

  عبهک  : (خداوند به است  آمده  ثیحد  نیو در ا ،اند داده  نسبت /عبدالله 
و اگر  ، دادم ینم  لتیو فض  یبود تو را برتر یربال نمک  کاگر خا  هکرد ک  یوح

دم و یآفر یبود تو را نم ینم  گرفته  ربال او را در آغوشک  نیسرزم هک  یسک
و   شاد و استوار باش  ، پس دمیآفر ینم  ینک یافتخار م  بدان  هکرا   یا خانه

  رو بودن و از دنباله  یبر بورزکت  هکآن  بدون  ربال باشکرو  و خوار دنباله  فروتن
 .)٢(اندازم) یم  جھنم  تو را در آتش  اگرنه و  ،یاباء ورز  آن

                                           
 .۴/۵۸۰الکلینی  –فروع الکافی  -١
 .۱۰۷/ ۱۰۱ یالمجلس –بحار األنوار  -٢
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  اعالم  صراحت  را به  اتفاق دارند و آن  باطل  هدیعق  نیفقھا بر ا  اغلب
 شوند.  مواجه  یسک  اعتراض ا باینند کز یپرھ  که ایناز   ند بدونینما یم

  ؟ در پاسخ برتر است  عبهکاز   یعل  شد: چرا امام  دهیاز فقھا پرس  یکیاز 
رد: ک  انیند بک یم  را روشن مطلب  نیا  هک  ییھا . مثال یتعال  بسمه«:  گفت

  میدان یو ما م ،دھد یقرار م  ت الحرامیربالء را برتر از بک  هک  است  آمده  یتیروا
از   یقبر عل  اند پس گفته  اتیروا  هکھمانطور  ، بھتر است  نیحس از  یعل  هک

 .)١(»!! است  افضل عبه کاز   یقبر عل ، نیبنابر ا ، بھتر است  نیقبر حس
 خواھد شد.  انیشتر بیمورد ب  نیدر ا  حج  در موضوع

 ھا آن  چون ،است  مخالف  تیب  د اھلیبا عقا  صراحت  به  ھمه ھا نیا
 اند. بوده  افتهی  تیھدا  یمسلمانان  هکاند بل نبوده  قیا زندی  یمجوس

  نکر کف  ائلمس  نیدر مورد ا
   .)٢(ھزار نماز است  برابر با ده  ینماز در مسجد النب  هک )۵۶۱(  مسئله
  هک  شده  گفته  هکبل ، است  مستحب  ) نماز در قبر ائمه۵۶۲(  مسئله

نماز در   هک  آمده  تیو در روا). ٣(مساجد ھستند  بھتر و برتر از  ائمه  یقبرھا
از نماز در مسجد   یعنی. )٤( ھزار نماز است  ستیبرابر با دو ÷  ینار قبر علک
 .!! برابر بھتر است  ستیامبر بیپ

 

                                           
د محمد یبزرگ س ینیآن از مرجع د یھا و جواب ینیتاب مسائل دکاز  ۹ همسأل -١

مسائل الدينية وأجوبتها للمرجع الدينی األعىل ـمن كراسة ال ٩املسألة صادق صدر (

 . ۲/۵) سيد حممد صادق صدر
 .۱/۱۴۷ یالخوئ –ن یمنھاج الصالح -٢
 نبع سابق.من -٣
 بع سابق.من -٤
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  بیعج  یتناقض
ُ ٱ﴿: است  نموده  فیتوص  نیرا چن  بشتاکخداوند  ۡحَسَن  �َّ

َ
َل أ  ۡ�َِديثِ ٱنَزَّ

تََ�ٰبِٗها ه کتابی کرده، کن سخن را نازل یخداوند بھتر« ]۲۳[الزمر:  ﴾كَِ�ٰٗبا مُّ

 .» گر استیدیکی و عمق و محتوا) ھمانند یبایاتش (در لطف و زیآ
  بود و مشابه یگر متضاد میدیکبا   آن  بود مطالب ینم  حق  تابک  نیو اگر ا

  و خداوند متعال ،ردک ید نمییتا گر راید  یبرخ  مطالب  یبود و برخ ینم

ِ ٱَولَۡو َ�َن ِمۡن ِعنِد َ�ۡ�ِ ﴿د:یفرما می ْ �ِيهِ  �َّ [النساء:  ﴾َكثِٗ�� ۡختَِ�ٰٗفاٱلَوََجُدوا

جا کھر   پس .»افتندی ر خدا بود، اختالف فراوانی در آن مییاگر از سوی غ«. ]۸۲
 .  است  باطل  آن  هک  ینیب یو تضاد باشد م  تناقض

ز یچ  ردمک  شوند نگاه یم داده  نسبت  تیب  اھل  به  هک  یمراجع  به  اما من
  با آن  هک  میدیگر را دید  مگر مسئله  افتمین  مسئله  چیرا ھیز !! دمید  یبیعج

  لیتبد  یعیوس  دانیم  به  مراجع  نیا  هک یطور  ،و در تضاد است  مخالف
  ھر چه  سکو ھر  ، قیا زندیباشد  قیصد ،تازد یم  در آن  سکھر   هکاند  شده

اد یز  یقتو  که اینگذارد! و با  یجا م  بخواھد به  و ھر چه، ردیگ یبخواھد م
  هک  آنچه  نیب  یفاصل حد  که این  یدادند برا یم  نسبت قصاد  امام  به  دروغ

خدا   تابکبا   بگذارد فرمود: (آنچه  ستین  حق  هک  آنچه  نیو ب  است  حق
را رھا   بود آن  خدا مخالف  تابکبا   د و ھر چهیریبپذ را  آن  است  موافق

 .)١(د)ینک
  مسائل  را در اغلبیز ، است  ییطال  قاعده  نیا  برخالفموجود   تیاما واقع

با   هکشود  یم  انتخاب  یزیچ  آن  مھم و امور  نید  در اصول  ژهیو  به  متناقض
 .باشد!!  خدا مخالف  تابک

                                           
 .۱/۶۹ ینیلکال – یافکأصول ال -١
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را   آن  هک  یانکم  چیھ  نیزم  ی: (خداوند رو باقر را بخوان  از امام  تیروا  نیا
  اشاره  عبهک  یسو  به  سپس - است  دهیافرین باشد  شتهدا  شتر دوستیب  نیاز ا

 عبهکخاطر   به ، ستیتر ن محترم  انکم  نینزد خدا از ا  ییجا  چیو ھ - ردک
  د حرامیرا آفر  نیو زم ھا آسمان  هک  یروز  تابشکرا در   حرام  یھا خداوند ماه

 .)١() است  نموده
در   هکبود   نیا  یبرا  گر بود و نمونهیدیکبا   تضاد مسائل  یبرا  نمونه  نیو ا
و   است  خدا مخالف  تبکبا   هکشود  یم عمل  یزیچ  آن  به  متناقض  مسائل

 باشند. یم  دهیادند اما پوشیز  یتناقضات  نیچن

  میاز دارین  چه  به
ھا را  آن  حق  تشنه  یھا توده  هکر یو دل  شجاع  یاز علما  دسته  ما به

و   زشت  یھا تیاز روا  مراجع نیا  یسازکپا  به  هک  میاز دارینند نک یم  تیحما
 بندیخدا پا  تابک  اگر ما به  ستین  نکرممیار غک  نیند و اینما  ... اقدام ثیاحاد
صادق   امام  هکطور   آن  میخود قرار دھ  ز مرجعیخدا در ھر چ  تابکو   میباش

ما   هکبرد  یم  رنج  یزیچ  نیصادق از ھم امام   هک  یدر حال  ،است  دستور داده
 بودند.   نشده  ثبت ھا تابکزھا در یچ  نیاو ا  اما در زمان  ،میبر یم  رنج

 ، مینک  نگاه  آن  متن  به  هک  است  یافکھا  تیروا  نیبر ا  ردنک  مکح  یبرا
  اد استدر تض  نید  اصول ا بای  است  مخالف  ا قرآنی  با عقل  هک  یھر متن  پس(

 . )است  یو ساختگ  باطل  متن  آن  هک  بدان

 دیجد  یها نسل  خطاب به
تا   نمک یم  یکرا تحر  تان یواال  و ھمت  آورم یاد بر میشما فر  انیدر م  من

  وجود دارد را با قرآن  مراجع و ھا تابکدر   آنچه  سپس ،دیباز گرد  قرآن  به

                                           
 .۴/۲۴۰ینیلکال – یافکفروع ال -١
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  با قرآن  د و آنچهیریرا بپذ  بود آن  موافق  با قرآن  هک  آنچه ،دینک  سهیمقا
 د.ینکرا رھا   آن بود  مخالف

شما   هک  یسانکو  ، است  نیا  سکبرع  د اغلبیامروز شما دار  هک  ینید
  چون  یدھند و برخ یم  بیرا فر شما  ید برخیا قرار داده  شیرا رھبر خو ھا آن
 .اند! تکسا  حق  ترسند از گفتن یخود م  یبرا

دارند   من  نظر  باشد و به یم  کار اندیبس  هک  ھست  یسوم  جا گروه  آن و
غوغا و   انیدر م  شیھا اما گفته ،دنیگو یم را  قتیحق  گروه  نیشوند. ا یاد میز

 یرود و اثر یھوا م  به  نندهک  گمراه  غاتیو تبل  بازدارنده  و حمالت  بیتخر
 .شود!! یم  تمام  ندهیگو  جان  متیق  ا بهھ گفته  نیا  هکبسا   و چه ،گذارد ینم

  مخالف  حذف  روش
  و مشوش  حق  ردنک  عیھا در ضا روش  نیتر کاز خطرنا  مخالف  حذف

ما   انیشود و در م یم  استفاده  روش  نیاز ا  اما متأسفانه  ،است  قتیحق  نمودن
  شده  لیتبد  یمسمومخنجر   به  روش  نیا  هک  ییتا جا  ،است  ردهکدا یپ  وعیش
  مخالفان  ،یآر .ماند ینم  امکنا  یھر مخالف  یدر ترور صدا  روش  نیا  صاحب  هک

  یا ھاله  انیدر م  هک  یا دهید  بیآس  یھا توده به ھا آن  یصدا  هکنند ک یرا ترور م
 .ند نرسد!ک یم  یزندگ  بیو تخر  هیتشو  ظیو دود غل  ینکاز غبار فراف

و   باطل  قدمت  به  آن  و قدمت  است  یمیقد  یا حربه  مخالف  ترور و حذف
رار کت  ھمواره  چون  د استیجد  یا ز حربهیو ن ،گردد یبر م  انیگرا  باطل

از   مردم  در بازداشتن  گرانه توطئه  یباز  نیا  و بسا اوقات ،شود یم
و   قح  یدر ترازو  گرچه ،شود یم  دھد و موفق یم  جواب  قتیحق شناخت

 . است  ناموفق مردود و  یارکراھ  نیچن  یعلم  حیصح  روش
  یفالن  از زبان  حق  هک  یتا زمان : ر استیز  امًال نماد مفھومک  مخالف  حذف

 .! نمک ینم  یرویپ  از آن  شود من یم  گفته
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اند  توانسته  ارانکم ، وهیش  نی!! با ا است  ھمان  د حقیگو یم  یفالن  و ھر چه
و ھر   ھر طرف  به  هکگوسفند بگردانند   یھا گله  را چون  ھا انسان ونیلیم  هک

مگر  اینطور نباشد آیبرند! و چرا ا یسو م  ھمان  را به ھا خواھند آن یم  هک  گونه
و عصا دارند   جبه  یوقت  عمرو ندارند پس  یو عصا  مانند جبه  ییو عصا  جبه

 .! است  نیریش  شانیندا
را خود   حق  اھل  را بشناس  شود و حق ینم  شناخته  نبا مردا  حق«
 .»شناخت  یخواھ
.  است  نھاده سی عل  را امام  آن  اساس  هک  است  یعلم  مکمح  قاعده  نیا

بود   برحق  آن  هندیاگر گو  سپس نمک  را گوش  د ابتدا سخنیبا  من  ،نیبنابرا
و   نمکن  را گوش  سخن  هک  ستین  نیا  سکو برع ، رمیپذ ینم  اگرنه و  ،رمیبپذ
 . قرار دھم  باطل را  آن

  گرانیابد او از دیرا ب  جا آنکھر   هک  ستین  مومن  گمشده  متکح«ا مگر یآ
 ؟»! سزاوارتر است  آن  به

  مزدور فالن  آن  سندهینو  چون  را نخوان  تابک  نیند: ایگو یم  که ایناما 
  اداره  در فالن  آن  مولف  د چونینک را پاره  تابک  ، آن است  یاطالعات  دستگاه

د و یشکرا ب  یگرید  د، آنینک  کرا تر  سخنران  نیند، اک یار مک  التکیو تش
 ،گرید  یزیخاطر چ  به  نه .دیقرار دھ  افرشکا ید یبدان  را فاسق  یگرید آن

  نیچن  هکندارند. حقا   دوست هکد یگو یم  یزیچ  که اینخاطر   به  فقط
  نیو چن  ،مردم  شهیاند هو مصادر  عقل  به  نیتوھ  یعنی  یدستورھا و سخنان

و   است  نیبا د  ارھا مخالفک  نیو ا ، است  و اجبار مردم  یرکف  یترور  ییارھاک
 .! ستین  یسک ستهیشا  جز تاجران  هک  است  یباز  کدلق

(در   یشود: فالن یم  گفته  هک  دهیرس  یحد  به  گرانید  حذف  یھا روش
  و دخترش  و مادرش  باز است ھمجنس ار وک) بزھ او از علماست  هک  یحال

 .اند! فالن  فالن
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  رمیگ . است  شاندهک  ینابود  ما را به  یزندگان  تیوضع  نیھم  اما متأسفانه
  نیھم  ا فقطیآ ،باشد  ھست  هک  یتیمل ا از ھری  ییایکا آمری  یھودی  ندهیگو  هک

 ؟! است  یافکباشد   اگر حق  شیصدا  ردنک  و خفه  سخنش همصادر  یبرا
 .؟!! جاستک ھا عقل

  بزرگ  مرجع  هنو، یموسو  یتر موسکد  سخنان ، و روش  قهیطر  نیو با ا
بود   یکا نزدیو  ،شد  عیو ضا  رفت ھوا  او به  و امثال  یاصفھان  ابوالحسن  ینید

 شود.   عیغوغا ضا  انیدر م
 از  حاجت  خواستن«د: یگو یم  هک  فرا ده  گوش یتر موسی موسوکد  به

ھا  یبیگر عوامفریو د ستاو  یگر در پادشاھید  یسک  ردنک  یکرخداوند و شریغ
  دھند رابطه یم  ا انجامیو اول  ائمه  یقبرھا نارکدر   انیعیش  هک  ییو غوغاھا

  چه و  ،میبر یم  ا رنجیدن  نیادر   ما از آن  هکدارد   یو اندوھ  لکبا مش  یمیمستق
  هکبخواھد   ییھا خود را از انسان  یازھاینو   حاجات  انسان  که اینشتر از یب  یرنج
  خواستن  دعا و حاجت  که اینشتر از یب  یرنج  و چه ،نندک  توانند او را اجابت ینم

خداوند   به  سلتو شود یم  رفتهیدعاھا پذ  هک  یمحل  هک  نیقی  ، به است  محل یما ب

 ۡدُعوِ�ٓ ٱ﴿: است  فرموده  هک  خداوند در قرآن  حیصر  دستور و گفته  برحسب ، است
ۡستَِجۡب لَُ�مۚۡ 

َ
  است  . و نگفته» رمیپذ یشما را م  ید دعایمرا بخوان« .]۶۰[غافر:  ﴾أ
شما   یدعا  د تا منیرا بخوان  امام  خواه ،امبر باشدیپ  خواه  ر از منیگر غید  یسک

 . )١(»دینما  را اجابت  تانیدعا ا اوی  نمک  را اجابت
  یحر عامل  محدث  محقق  اثر امام  عهیالش  در وسائل«  :است  ز گفتهیو ن

   :است  آمده ۸۶۹ صفحه  جلد دوم
  چیھ«:  گفت ÷  نیرالمؤمنیام  هک  است  تیروا ÷ عبداللهبواز ا -۱

را نگذار مگر   یقبر  چیھ و ی،ببر  نیاز برا   آن  که اینرا نگذار مگر   مجسمه
                                           

 .۵۵ یموسو  یموستر کد -د) یدار شویان جھان بیعیش ی(ا يا شيعة العامل استيقظوا -١
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 . »ینکرا برابر   آن  که این
در  ÷  یموس  : از ابوالحسن گفت  هک  است تیجعفر روا  بن  ی: از عل ب

:  ؟ گفت است  ا درستیآ هک  دمیپرس  بر آن  بر قبر و نشستن  مورد ساختن
 . ستین  درست  بر آن  ساختن

بر   که ایناز  ص امبریپ«فرمود:   هک  است  تیروا ÷ عبدالله  یاب: از  ج
  یموسو  . سخن»فرمود یشود نھ  نشسته  ا بر آنیشود   نماز خوانده  یقبر

 .)١(شد  تمام
 ،اند شده  سپرده  یفراموش  به  ر زمانیھا از د تیروا  نیا  هک  ینیب یو شما م

  هک  یسک  هک  ییتا جا ،اند شده  داشته پنھان  مردم  یھا د تودهیو د  و از چشم
 در  تھمت  نیتر زشت  هک  تیوھاب  تھمت  د او را بهیرا بگو  اتیروا  نیا  مفھوم
و از   نبوت  هنھا از خا تیروا  نیا  که اینبا  ،ندینما یم  متھم  است  عیتش  جامعه

 .رند!!!یگ یم انوار او سرچشمه  اتکمش
ز یھا پرھ تیروا  نیا  از گفتن  شناخت  از اھل  یاریبس  نیو ھمچن

از   از ائمه  حیصح  اتیروا و ، است  رفته  نیاز ب  قتیحق  جهیند و در نتینما یم
 جا؟کھا  تیروا  نیجا و اکما   و اگر نه ،اند رفته  نیب

 صامبر خدا ی: پ گفت  هک  است  تیروا س  نیحس  بن  یعل  از امام -
خدا   به  سکو ھر  ،دیسوگند نخور گرید  یسک  نام  خدا به  نام  جز به«فرمود: 

 او سوگند خورده  یبرا  هک  یسکو ھر  ،دیبگو  د راستیخورد با یسوگند م
شود   خدا سوگند خورده  نام  او به  یبرا  هک  سکھر  ،شود  ید راضیشود با یم

 .)٢(»ستیندارد و از او ن أل  یبا خدا  ینشد او ارتباط  و او قانع

                                           
. ۵۶ یموسو  یدکتر موس -شیعیان جھان بیدار شوید)  ییا شیعة العالم استیقظوا (ا -١

 ھامش.
 .۴۳۸/ ۷ یافکفروع ال -٢
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  :گفتم ÷جعفر   یاب  : به گفت  هک  است  تیروا  مسلم  از محمد بن -

ۡلِ ٱوَ ﴿  خورده  قسم  شب  خداوند به   ستارگان  و به. ]۱ل: ی[الل ﴾١إَِذا َ�ۡغَ�ٰ  �َّ

؟  است  چگونه  نیا  و امثال. ]۱[النجم:  ﴾١إَِذا َهَوىٰ  �َّۡجمِ ٱوَ ﴿  خورده  قسم
  یخورد ول یبخواھد سوگند م  هک  از مخلوقاتش  یزیھر چ  فرمود: خداوند به

 .)١(گر سوگند بخورندید  یزیچ  او به  ندارند جز به  حق او  بندگان
: از ابوعبدالله  گفت  هک  است  تیروا ÷ عبدالله  یاز اب عهاز سما -

  را به  و مجوس  یھود و نصاریاز   یفرد  یسک هکاست   ا درستیآ  :دمیپرس
را سوگند   یسک  هک  درست  سک  چیھ  ی: برا بدھد؟ گفت  قسم  انشانیخدا

  .)٢(أل خداوند  بدھد مگر به
طور   ر باشد آنیعز  ھود منظورشید در مورد یشا  :است  گفته  هیدر حاش

 . خداست ر پسریعز :اند گفته  انیھودیاز  ی برخ  هک
ا یھستند؟!   یا جعفر صادق وھابی  نیالعابد  نیز  ا امامیامبر ما یا پیآ

 .د!!ان چپاولگران
اند و به  ردهک  و او را بدنام  در تنگنا قرار گرفته  هک  از مصلحان  یکیز یو ن

ند و یدور نما  اند تا او را از مردم ردهک  او را متھم  یز گوناگونیانگ نفرت  اتھامات
  هک  یسک  ،است  رانیدر ا  یعتیشر  یتر علکد ،نندکرا از او دور   مردم
  هکردند بلکگر ترور نید  یزیخاطر چ  و او را به  ،افتی  نایبا ترور پا  اش  یزندگ
  عیدو تش  نیا  هکداد   ن امر دعوتیا  به  قدرت  او با تمام  که اینخاطر   به  فقط

 ؟ یعلو  عیتش  یگریو د  یصفو  عیتش  یکی ،جدا شوند  د از ھمیبا
  عیتش  یصفو  عیتش  هکند ک یم  فیتعر  نیرا چن  یصفو  عیتش  یعتیشر

ا ی  ینید  یروش  توان یرا نم  ینییآ  نیو چن  ،است  و خرافات  و جھالت  کشر

                                           
  .۴۴۹/ ۷ یافکفروع ال -١
 .۷/۴۵۱فروع الکافی  -٢
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 هک  است  ھدفمند بوده  یفیتحر  یصفو  عیتش  نیا  هکبل ،شمرد  ینید  یتکحر
حد   به  یبرخ  هک  یدیو عقا  و مراسم ،اند داده  را انجام  آن  یصفو  پادشاھان

  یصورت  به  شفاعت هدیعق  فید: تحریگو یم یعتیرسد. شر یخدا م  به  کشر
 و  ینید  از مردان  یرا برخیز ،ماند ی) م در امتحان  (تقلب  هیشب  به  هک

  که این  بدون  بھشت  به  مردم  یورود برخ  یرا برا  راه  ینیامور د  مسئوالن
  هکنند ک یمنتشر م  یارکاف ھا نیا و ،نندک یم  باشند را آسان  سزاوار بھشت

  د آمرزشیتواند ام یدھد م  انجام  یو بد  چند گناه ھر  هک  است  نیا  آن  خالصه
او   یبرا  نیزم  در ائمه  هک  یشرط  به ،باشد  را داشته  بھشت  به  وارد شدن و

  نیچن  هک  است  و مشخص، ) نید  و مردان  ونی(روحان  یعنی ،نندک  شفاعت
 دارد.  ییو نذرھا  پول  یمبالغ  پرداخت  از بهین  یارک

  با مراسم  یطالئ  یھا حیقبرھا و ضر  به  احترام  مراسم  یبرخ :دیگو یو م
، و با قدرت  ردنشانکخوار  و  مردم  ترساندن  از آن  و ھدف  ،است  هیشب  عبادت

ن یان ایو سرپرستان و متول ینیرو نشان دادن آخوندھا و مردان دیو ن
  یبرا  یا لهیوس  ائمه یقبرھا آثار و  نگونهیاو  .باشد یم مؤسسات و قبرھا

  رو و قدرتیبا ن  عوام بر مردم  هک  و اشرف  انیاع  عنوان  به  یگروھ  ساختن
  آنچه  لیتحم  ین برایاز د  گروه  نیا ،اند شده  لینند تبدک یم ومتکح  نید

  گاهیو جا  قدرت  نیو از ا ،ندینما یم  استفاده است  و حرام  معتقدند حالل ھا آن
  شهیاند ارکاحت  یبرا  لکو در  ، یا شهیاند  ھر صاحب  ترور و ترساندن  یبرا

ھستند و ادعا دارند   ینیامور د  مسئول  هک  یسانک  نیو ا ،نندک یم  استفاده
  ارتباط  یعلو  عیبا تش  هکھستند   یصفو  ینید خدا ھستند مردان هندینما  هک

 .ندارند
  من« -  است  ندهیآ  به  نسبت  یدواریاو ام  سخن - د:یگو یم  یعتیو شر

و  ،نخواھد بود نید  آخوندھا و مردان  فردا اسالم  اسالم  هک  دارم  نانیاطم
  یباق  و ناب  لیاص  اسالم  عنوان  به  آخوندھاست  نیا  یمنھا   هکما   اسالم
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 .)١(»خواھد گشت باز  صحنه  خواھد ماند و به
و آخوندھا در مورد نذرھا و   ونیاز روحان  یبا برخ  هک   ییگفتگوھا  یعتیو شر
  نیند، و ھمچنک یم  انیرا ب  داده  انجام  ائمه  یقبرھا  ارتیو ز  شفاعت

اند و  داخل  کدر شر  هکگر ید  یھا دهیدر مورد پد ھا با آن  هک  ییگفتگوھا
  انیرا ب  داده  اند انجام نموده  عرضه  اسالم  یبرا  یاتوریکارکو   مسخره  یطرح

نند و ک یم  اعتراف  مراسم  نیا  بودن  باطل  به ھا نیا :دیگو یم  یعتیشر .ندک یم
 .!! یند: ولیگو یم  سپس  میھست  ا تو موافقمند یگو یم  ،ییگو یم  آنچه  بر ھمه
  نیا انگریب  هکبل  ،ستین  یانگر ناتوانیب »اما«و   »یول«  هکد یگو یم  یعتیشر

  و ناقص  مانده  عقب یھا قالب بردن   نیاز ب  یبرا  یا عالقه ھا نیا  هک  است
و   گروه  یک  عنوان  به ھا آن  منافع  ندارند. چرا! چون  مانیا  نیا  و به  ،ندارند
 بمانند.  یباق  مراسم  نیا  هکد ینما یاقتضا م  نیچن  جامعه بر  مکحا  طبقه

  با وسائل  و مسلح  ژهیو  یا و طبقه  گروه  به  هک  یقتو  ونیآخوندھا و روحان
  یا موسسه  به  قتیشوند در حق یم  لیتبد  مردم  بر توده  یاثر گذار  یقو

  یبا مباد  یارتباط چیھ  هکشود  یم  وبگر مبّدلکو سر  واپسگر و متعصب
از   حفاظت  آن  و غم  مھ و  ھدف  و تمام ،ندارد  آن  و اھداف یآسمان رسالت
 . است  آن  و سلطه  طبقه  منافع

ا ی ،اند نموده  مخالفت  و با آن  ار نمودهکرا ان  خرافات  نیاز علماء ا  یشمار
اما  ،اند دهیاباء ورز  قتیحق و از گفتن  ردهک  هیتق  آن  در مقابل  که این

رو در   رافاتخ  نیبا ا  پرده  یو ب  صراحت  به  هکرا ندارند   نیا  تأجر  شترشانیب
 .)٢(رندیبگر رو قرا
 ... نگونهیو ا

                                           
 .۶۵ -۶۳فاضل رسول  – یعتیلم شرکذا تکھ -١
 .۶۵، ۶۴، ۶۳مرجع سابق، مقتطفات از صفحات  -٢
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بر   ھمه  هک  یز و باطلیآم کشر  یھا و عادت  رسوم  متاسفانه  نگونهیو ا
  و سنت  حیصح  نیاند و از د استوار  یجنس  یور و بھره  یاندوز مال  اساس

  هکد یتوح  بزرگ  دارد اصل  فاصله ھا فرسنگ  ائمه  نییو از آ ص امبریپ
 .! است  ردهک  را احاطه  است نید  اساس



 
 

 

 

 

  دین  نماز ستون: دوم  فصل

نماز را برپا دارد   سک(ھر  ،است  نید  نکر  نیتر د بزرگینماز بعد از توح
  را برپا نداشته  نیندارد د نماز را برپا  سکو ھر   ،است  را برپا داشته  نید

  سوال  از بنده  در مورد آن  امتیروز ق  هک  است  یزیچ  نی). و نماز (اول است
 فاسد خواھد بود).  عمل  نماز فاسد باشد تمام اگر و ،شود یم

 اند: ردهکار کچ  با آن  رهیدا  ردنک  و تنگ  حذف  بر اھرم  هکیبا ت  هک  نیبب

 نماز  اوقات
  یبرا  نیا  به  و با توجه  ،است  شده  خالصه  وقت  پنجگانه در سه نماز  اوقات
 گردد. یھا ادا نم وقت  نیا ر ازیشود و در غ ینم  گفته  نماز اذان

  هکبل ،تا  ا پنجیتا ھستند   نماز سه  هک  نمک  مورد بحث  نیدر ا  خواھم ینم
  جک  ردنک  تنگ  طرف  به  یعباد  مسائل در  عقربه  هک  میرا بگو  نیا  خواھم یم
دارند  یا جسمی  یا جنسی  یماد  منافع  هک  یدر امور  هک  یشود. در صورت یم

  بخواھد از متشابھات  هک  یسک  یو برا ،رود یم  یو فزون  توسعه  یسو  به  عقربه
اقتضا   نیچن  یالھ  متکح  چون ، ستیردن دشوار نک  ند استداللک  یرویپ

بر  یبا رو  در متشابھات  نیباشد تا منحرف  وجود داشته  متشابھات  هک  نموده

ُهَو ﴿: است  فرموده  خداوند متعال  هکطور   ھمان ،شوند  کھال  مکاز مح  تافتن
ِيٓ ٱ نَزَل َعلَۡيَك  �َّ

َ
مُّ  ۡلِكَ�َٰب ٱأ

ُ
َۡكَ�ٌٰت ُهنَّ أ َخُر  ۡلِكَ�ٰبِ ٱِمۡنُه َءاَ�ٰٞت �ُّ

ُ
َوأ
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ا  مَّ
َ
ِينَ ٱُمتََ�ٰبَِ�ٰٞتۖ فَأ ن یه اکسی است کاو « .]۷[آل عمران:  ﴾ِ� قُلُو�ِِهۡم َزۡ�غٞ  �َّ

ح و ی(صر»  مکمح«ات یه قسمتی از آن، آکرد، کتاب (آسمانی) را بر تو نازل ک
گر، یات دیدگی در آیچیباشد; (و ھر گونه پ تاب میکن یه اساس اکروشن) است; 
ه کاتی یاست (آ»  متشابه«گردد) و قسمتی از آن،  ، برطرف میھا نیابا مراجعه به 

گر، در نگاه اول، احتماالت مختلفی در یبه خاطر باال بودن سطح مطلب و جھات د
ه ک ھا گردد) اما آن ار میکآش ھا ر آنیم، تفسکات محیرود; ولی با توجه به آ آن می

نند (و مردم را کزی یانگ تا فتنهدر قلوبشان انحراف است، به دنبال متشابھاتند، 

 .»گمراه سازند)

 وضوء
  یک  اندازه  سر اگر به  و در مسح ،اند شده  ھر دو پا حذف  از وضوء شستن

 .! ستیز نیبار جایکاز   شیب  مسح رارکت  ،است  یافکشود   مسح  ا دو انگشتی

  نماز جمعه
  شده  لیتعط  یلکو بطور   شده  حذف  یھجر  پنجم  از قرن  نماز جمعه

را   آن  یسکاو   بدھد جز مقلدان فتوا  نماز جمعه  اقامه  به  یھیاگر فق و  ،است
  یھیفق  یاز فتوا  شود مقلدانش  شتهکا یرد یبم  هیفق  آن  و چون ،خواند ینم
  آن  بودن  باطل  ا بهی  نماز جمعه  بودن  مستحب  بسا به  هکنند ک ید میتقل گرید

  خواندن :دیگو یم  است  او بوده از  شیپ  هک  یھیفق  که اینبعد از  ،دھد یفتوا م
ز ین  یکدارد و ھر   لیدل  هکند ک یادعا م  یکو ھر   است  واجب  نماز جمعه

 .!! است  یجعفر  مذھبش  هک  است  یمدع
  اجازه  یگاھ  هک  است  وابسته  یانسان  یخدا بر امضا  فرمان  نگونهیو ا

  ند. و خالصهک یم  منع  یالھ  فرمان از انجام  یشود و گاھ  عمل  آن  دھد به یم
 هیندارد! و اگر فق  یازیخدا ن  به  هیو فق  ازمند استین  هیفق  خداوند به  که این

از   هیرا فقیز ،خداوند باشد هگفت  بر خالف  شود گرچه ید اجرا میبگو  یزیچ
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  که اینشود مگر  یدستور خداوند اجرا نم و  اما گفته  ،زاد استآ  یو بند  یدیھر ق
  تابک خداوند در مورد اھل  هک  است  یزیچ  ھمان  قیدق  نیو ا ،ندک  توافق  هیفق

ْ ٱ﴿:  است  فرموده َُذٓوا ۡر�َاٗ�ا ّمِن ُدوِن  �َّ
َ
ۡحبَارَُهۡم َورُۡهَ�ٰنَُهۡم أ

َ
ِ ٱأ . ]۳۱[التوبة:  ﴾�َّ

 .»ی در برابر خدا قرار دادندیمعبودھاش را ی) دانشمندان و راھبان خوھا (آن«

َ�ُقولُوَن ﴿ند:یگو یم هکدارد  یم  را بر آن  جھنم  اھل  هک  است یزیچ  نیا و
َطۡعَنا 

َ
ٓ أ َ ٱَ�ٰلَۡيتََنا َطۡعَنا  �َّ

َ
آَءنَا  ٦٦لرَُّسوَ�۠ ٱَوأ َطۡعَنا َساَدَ�َنا َوُ�َ�َ

َ
ٓ أ ا ٓ إِ�َّ ْ َر�ََّنا َوقَالُوا

َضلُّونَا 
َ
بِيَ�۠ ٱفَأ ی آنان در ھا ه صورتکدر آن روز « .]۶۷-۶۶[األحزاب:  ﴾٦٧لسَّ

ند: یگو شوند و) می مان مییش پشیار خوکآتش (دوزخ) دگرگون خواھد شد (از 
ند: پروردگارا! ما از سران و یگو م! و مییرده بودکامبر را اطاعت یاش خدا و پکای 

 .»م و ما را گمراه ساختندیردکبزرگان خود اطاعت 

  ماز جماعتن
و جز تعداد  ،شود یم  گرفته  دهیا نادی  شده  امًال حذفک  ماعتنماز ج

و  ،دانند یم  را مستحب  آن که اینا یو  ،دھد ینم  یتیاھم آن  به  یسک  کیاند
  انکام  هک  یطیا شرایاند و  گذاشته  یسخت  طیشرا  نماز جماعت  اقامه  یبرا

  وجود امام  نماز جماعت  صحت  شرط  که این  مثل ، ستین  توان ا دریندارد و 
  طیشرا  هکند کرا برپا  نماز جماعت  یسکد یا بای ،باشد یم  ا نائبشی  غائب

و نمازگذار   یمقتد  به  و نسبت ،باشد  در او وجود داشته  املکطور   به  عدالت
شود   اقامه  نماز جماعت ھا وقت  یو اگر بعض ،باشد  سالم  ینقص و  بیاز ھر ع

 .گردد!! یم  اقامه نندکھا را برابر  صف  که ایناز   و بدون  نظم  بدون

 دینماز ع
  ارتی. و ز است  شده  سپرده  یفراموش  ا بهی  شده  حذف  نید ھمچنینماز ع
اد یز  یبا جمع  شب  مهیاز ن  را مردمی. ز است  د شدهینماز ع  نیگزیقبرھا جا
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د ید بایخورش و طلوع  دم  دهیاز سپ  و قبل ،شتابند یقبرھا م  ارتیز  به  دوان  دوان
 .د!یرا نخواھد د ھا آن  شان یا ر بروند مردهیو اگر د ،آنجا برسانند  خود را به
 . است  شده  لیتعط  نید  ر بزرگیاز شعا  یکیار ک  نیو با ا
، و راز  د استیعا دو یگو  قبر است  یو متول  خادم  هک  یسک  ید برایاما ع

  ستین  یازین  نظرم  ! و به ستین  دهیپوش نا داردیب  دو چشم  هک  یسک  یبرا  آن
 ! نمک  یافکو موش  بزنم  رد حرفیگ یم  انجام  و مردان  زنان  انیم  از آنچه  هک
 د...کخش ید و میبگو  تواند سخن ینم  را زبانیز

  یشود: از اب یم  داده  صادق نسبت  امام  به  تھمت  نیا  چگونه  هک  نکر کف
قبر   د بهیر از روز عیدر غ  هک  یمومن ھر«:  گفت  هک  است  تیروا ÷عبدالله 

  ،مبرور و مقبول  و عمره  حج  ستیب  شیاو را بداند برا  د و حقیایب  نیحس  امام
در روز   سکو ھر  ،شود یم  نوشته  عادل  ا امامی  امبریپ  ھمراه  حج  ستیب و
با   ھمراه  هک  وهغزو صد   عمره صد حج و صد  د ثوابیایب  نیقبر حس  د بهیع
 .)١(»شود.!! یم  اند نوشته شده  انجام  عادل  یا امامیامبر یپ

 .پس چه نیازی ھست به نماز عید!!

  رمضان  امیق
  جز شب  به  است  لیتعط ھا گر جاهیدر مسجد و د  املکبطور   رمضان  امیق

ھا با  شب  رمضان  یروزھا  هیاما در بق، قدر است  شب  انکام  هک  و سوم  ستیب
 .شوند!! یم  داشته  زنده  مقتل  و خواندن  ییسرا نوحه

  نوافل
  یاز نظر تئور  اند گرچه شده  حذف  یعمل  از برنامه  یلکطور   به  نوافل
 . است  نموده دشوار  شتر مردمیب  یرا برا  نوافل  خواندن

                                           
 .÷  نیالحس  هاریز  فضل  باب ۵۸۱ – ۴/۵۸۰  یافکفروع ال -١
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  قرائت
ا ی ،شود ینم  خوانده  یوتاھک  یھا جز سوره  فاتحه  سوره با  نماز ھمراه در
:  است  خداوند فرموده  که اینبا  ،شود یم ا نصر خواندهیا قدر ی  اخالص  سوره

ْ ٱفَ ﴿ َ ِمۡنهُ  ۡقَرُءوا  .»دیّسر باشد از قرآن بخوانیپس آنچه م« ]۲۰[المزمل:  ﴾َما تََي�َّ
  شده  امًال حذفک  آخر قرائت  عتکھا در دو ر سوره  نیا  یوتاھکو با وجود 

 ند.ک یم تیفاک  آن  یجا  به  حیو چند تسب ، است

  نماز مرده
  بدون و، ستین  شیب  و مال  پول  یآور  جمع  یبرا  یا لهیجز وس  نماز جنازه

  تالش  که اینا یو  ،شود ینم  داده تیاھم  آن  و به ،شود یم  خوانده  خشوع
  هکدانند  ینم  شترشانیاما ب ،ندینما  تکشر  در آن  یادیتا تعداد ز شود یم

  خوش  هکقبر   جز خادم  هک  است  یراز  نیا ایگو ،شود یم  خوانده چگونه
  یازین  او چه  پس ،داند یرا نم آن  یسکشود  یپر م  شیھا بیو ج  است  شانس
در   نماز جنازه  ،نیبنابر ا ند.کرا درد سر   اموزد و خودشیب  مردم  به  هکدارد 

 شود. یم  نار قبرھا خواندهکدر   هکشود و بل ینم  خوانده مسجدھا

 نماز  عوض  دادن  پول
روزھا   توان یم  سرعت  را بهیز ،ردینماز نخواند و بم  انسان  هکندارد   الکاش
  یوزھار  نیا  د) در مقابلی(س  و به ،ردک حساب  نماز نخوانده  هکرا   ییھا و سال

 مرده  یجا  نمازھا را به  نیا  او خودش که ایند یام  به ،داد  پول  یمبلغ  خجسته
  یجا  به  هکند و از او بخواھند یایب )دیس(  شینفر پ  ده  یخواند! و اگر روز یم

؟ یشو یم  رد!! تو چرا ناراحتیپذ یم دیترد  نماز بخواند بدون  مردگانشان
 .اورند!یب  بدست  یروز  بگذار مردم

و در مورد   ،است  نید  نکر  نیتر د بزرگیترد  بدون  هکنماز   متیبود ق  نیا
 .؟!! ینک یرمکف  تر ھستند چه نییاز نماز پا  آنچه
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 ها هینیحس
  یبرا  ییسرا و نوحه  یعزادار  مراسم  ییبرپا  یبرا  ییھا جاھا هینیحس
  گار ھمیو غذا و س  آب  هکھستند  ھا موسم  یدر برخ  یوبکر یو زنج  مردگان

جا   و در آن ،مد نظر باشد س  نیحس  حرمت  که ایناز   بدون ،شود یم  فراھم
  یبرا  ینکھا اما هینیا حسیگو  ،است  شده  گذاشته  یبزرگ  یھا و مبل ھا یصندل

ھا با  و شب ،شود یم جا گذرانده  در آن  وقت  هکھستند   استراحت
 ،شود یم  و غذا صرف  و آب ،شود یم  ردهک  یو گفتگو سپر  ییداستانسرا

وارد   یھا وقت هینیحس  یو در بعض ،شود یم  ردهک گار روشنیس  سپس
 .! یھست  خانه  قھوه  یکا در یگو  ینک یم  احساس  چنان  یشو یم

 مساجد
  سه  فقط  یو روز ،شود یدر مساجد برگزار نم  و جماعت  نماز جمعه  اغلب
و   رهیکپ  مساجد فقط  نینچنیرسد، و ا یم گوش  مسجد به از  اذان  یبار صدا

 تا  دستور داده  خاطر آن  خداوند به  هک  یاز ھدف  هکھستند   ییھا  لتکاس
 .! ستین  یشوند خبر  مساجد ساخته

آور  بار و شرم  ذلت  یبازار مساجد را با گستردگ  یو سرد  ندادن  تیاھم
  منطقه  چیھ  هک  یطور ،نک سهیمقاھا  مزارھا و مرقدھا و مقام  ساخت

  یخال  از وجود مزار و بارگاه ،باشد  دور افتاده  ییروستا  گرچه  یونکمس
را   آن  دارند ساخت  رهیو غ  یماد  در مرقدھا منافع  چون ھا آن  ،یآر  .ستین

 دھند. یم  گسترش
  ارتیز  یو ادا  ارتیز  و رسوم  جز آداب  نشانیدر امور د  هک  ییھا بدبخت  نیو ا

  آن  اند و به ردهکخدا   یھا را مانند خانه  آن هک  ییھا گنبدھا و ساختمان  در آن  هک
را   و ساز تعداد آن  و ساخت ،اند و بلند نموده  را آراسته  و آن  داده  تیاھم

 شود.  حذف ھا نیا  یمسجد از زندگ  است  یکدانند نزد ینم ،اند داده  گسترش
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تواند  ینم  یسکو  ،شود یم  مشاھده  هک  تیواقع  یک  صورت  هب  نگونهیو ا
را  ھا ارتگاهیز  آن  یجا  و به  ،میا نموده لیما مساجد را تعط ،ندکار کرا ان  آن

 . میا ردهکآباد 
  یشو  یکنزد  یھر شھر  به  هک است  نید اینما یم  توجه  جلب  و آنچه

  نه ، است  آن  یو گنبدھا ھا ارتگاهیز  یھا مناره  ینیب یم  هک  یزیچ  نیاول
 .مساجد!  یھا مناره

  گاهیجا  شده  سپرده  کخا  به  در آن  هک  یفرد  هکچند  ھر  مرقد و مقبره
  باشد. و پرچم تر خدا بزرگ  خانه از  هکندارد   انکاما ام ،باشد  داشته  یبلند

ِ ﴿ ر بلندبر باشد.یام  د از پرچمیسرباز نبا ٰ ٱ لَۡمَثُل ٱَوِ�َّ َ�ۡ
َ
و «. ]۶۰[النحل:  ﴾ۡ�

 .»برای خدا، صفات عالی است

  قرآن  ر و خواندنکذ
و در  ، است  فیار ضعیبس  قرآن  به  شود و اھتمام یم  توجه  قرآن  به تر مک

  یھیو فق  را عالمیند. زک ینم  حفظ را  قرآن  یسکشود و  ینم  نماز خوانده
  یعاد  یفرد  که ایناز   گذشته ،باشد  داشته  حفظ را  قرآن  هکشود  ینم  افتی

 .رد!!کر کف  د در مورد آنیبا  هک  ستیا هیقض  نیو ا ،دینما  حفظ را  آن
را   ھا آن نهیدر حس  نه ،شود یم  ھا آموختهتر بزرگ  و نه  انکودک  به  نه  قرآن

  یتیاھم  قرآن  قواعد تالوت  به هیعلم  یھا در حوزه  و نه ،نندک یم  سیتدر
 قرآن  حفظ  السک  عنوان  را به  یزیما ھرگز چ  یھا هینیو حس ،شود یم  داده

با   هکشود!  یم  خوانده  پول  آوردن  بدست  یبرا  فقط  قرآن  هکشناسند. بل ینم
  گرفته  ینیھا مزد مع یخوان  فاتحه ھا و قبرھا و در بر مرده  قرآن  خواندن

  و فرموده  قرار داده  را مورد خطاب  تابک  وند اھلخدا  که اینبا  ،شود یم

زی یات مرا به بھای ناچیو آ« .]۴۱[البقرة:  ﴾َ�ِٰ� َ�َمٗنا قَلِيٗ� �﴿ : است

ۡ� ﴿ :ندیگو یم  هک  است  خبر داده  امبرانشیو از پ. »دینفروش
َ
ٓ أ لُُ�ۡم َعلَۡيهِ  َٔ َوَما
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ۡجرٍ 
َ
 .» طلبم چ مزدی از شما نمییدعوت، ھن یمن برای ا« ]۱۰۹[الشعراء:  ﴾مِۡن أ

  هک  دمیو د  دمیر رسید  من ،ربال رفتمک  به  جنازه  عییتش  یک  یبرا  یبار
خداوند   آنچه  به  هی: آ خواند گفتم یم س رای  و سوره  نار قبر نشستهک  یمرد

ْ ٱ﴿ :دیفرما یم  هکند ک ینم  د توجهیگو یم  سوره  نیدر ا لُُ�ۡم  َٔ َمن �َّ �َۡ�  تَّبُِعوا
ۡجٗر�

َ
خواھند و خود  ه از شما مزدی نمیکد ینکروی یسانی پکاز «. ]۲۱س: ی[ ﴾أ

بِ�ٞ ﴿. »اند افتهیت یھدا ُنِذَر َمن َ�َن َحّيٗا ٦٩إِۡن ُهَو إِ�َّ ذِۡكٞر َوقُۡرَءاٞن مُّ س: ی[ ﴾ّ�ِ

ه کتا افرادی را  ن استیر و قرآن مبکتاب آسمانی) فقط ذکن (یا«. ]۶۹-۷۰

ھا  و از زنده  یدھ یم  میب  را با قرآن  مردگان  ،سکو تو برع .»م دھدیاند ب زنده
 ،نگفت  یزیو چ انداخت  من  به  ینگاھ  چشم  !! او با گوشه یخواھ یم  پول

از   دھد پس  گر ادامهید  یچارگانیخود را با ب  وستهیپ  بلند شد تا مبارزه  سپس
 بود.  داده  پول  یاو مبلغ  ما به  انینوایو ب  چارهیب نیااز   یکی  که این

روز  ،بودم  رفته  شاوندانمیاز خو  یکیدار ید  به  :گفت  من  به  یو دوست
 - بود  نشده  دفن  مرده ھنوز  هک - نار قبرک  هک  دمیرا د  یبود، مرد  جمعه
  ھا فرض بر مرده  جمعه: نماز  او گفتم  و به  دمیخند ،خواند یرا م  جمعه  سوره

ھا را  تا مرده  و آمده  رسانده  انیپا  ھا را به زنده  دادن  دعوت  خواننده !! ستین
  ندگانیو آ  انینیشیاز پ  دعوت نهیرا در زم  سبقت  یاو گو  بدھد، پس  دعوت

 .!!! است  داده  ھا را دعوت ھا و زنده مرده  چون ،است  برده

إِن تَۡدُعوُهۡم َ� ﴿:  است  فرموده  : خداوند درست و گفتم  ردمک  ینگاھ  من
ْ َما  ْ ُدَ�َٓءُ�ۡم َولَۡو َسِمُعوا ْ ٱ�َۡسَمُعوا را  ھا اگر آن«. ]۱۴[فاطر:  ﴾لَُ�مۡ  ۡسَتَجابُوا

 .»ندیگو شنوند، و اگر بشنوند به شما پاسخ نمی د صدای شما را نمییبخوان

ُ ٱ َعلِمَ  َولَوۡ ﴿ ْ وَُّهم  �َّ ۡسَمَعُهۡم َ�ََولَّوا
َ
ۡسَمَعُهۡمۖ َولَۡو أ

َ َّ� � �ِيِهۡم َخۡ�ٗ
ۡعرُِضونَ   . ]۲۳[األنفال:  ﴾٢٣مُّ
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 ھا دانست، (حرف حق را) به گوش آن می ھا ری در آنیو اگر خداوند خ«
برساند،  ھا ه دارند،) اگر حق را به گوش آنکن حال یرساند; ولی (با ا می

 .»شوند ان میرده و روگردکچی یسرپ
ھا  زنده  هک  نجاستیا  بیو عج ،ندک یدا میصدق پ ھا بر آن  هیھر دو آ  نیا

 .خوانند!! یرا نم  آن  یشرع مکبا ح  ھم  آن ،خوانند ینم  نماز جمعه
  یمختلف  یھا اوهیو   لیبا دال  آن  دنیو فھم  را از قرآن  مردم ، یآر

 :ندیگو یم  هک  است نیا  یکی  شانیھا اوهی  و از جمله ،اند ردهک  گردانیرو
 شود. یم  خوانده  تکبر  یبرا  فقط  و قرآن ،است  لکمش  قرآن  دنیفھم

  فرموده  هکاند  ردهک  را فراموش  است  گفته  خداوند در مورد قرآن  و آنچه

ْ َءاَ�ٰتِهِ ﴿:  است بَُّرٓوا َدَّ نَزۡلَ�ُٰه إَِ�َۡك ُمَ�َٰرٞك ّ�ِ
َ
ْولُواْ  ۦكَِ�ٌٰب أ

ُ
َر أ َوِ�ََتَذكَّ

ۡلَ�ٰبِ ٱ
َ
تا   میا را بر تو فرو فرستاده  آن  هک  خجسته  است  یتابک«. ]۲۹[ص:  ﴾٢٩ۡ�

 .»رندیپند گ  نند و تا خردمندانکتدبر   شیھا هیدر آ
 شند.یاندیب  تا در آن  فرموده  و ھم  خوانده  تکبابر  را ھم  خداوند قرآن

  نیشوند ا  گردانیرو  دھند تا از قرآن یم  ارائه  مردم  به  هک  یاز دالئل  یکیو 
و   درست  و قرآن ، است  شده  فیتحر و  است  ناقص  قرآن :ندیگو یم  هک  است
 هکند ک یم  تیاز ابوعبدالله روا  ینیلک  هکطور   . ھمان است  ینزد مھد  یواقع

 .)١() است  هیھزار آ  ھفده  است  آورده ص محمد  یبرا  لیجبرئ  هک  ی: (قرآن گفت
 ھزار و  شش  ماست  در دست  هک  ی؟ قرآن یدان یرا م  سخن  نیا  یا معنیآ

 .؟! جاستکگر ید  هیھزار آ  ازدهی  به  یکنزد  پس  ،ستین شیب  هیآ کیاند
  نیا یو واقع  درست  قرآن  بودن  پنھان  سبب  هک  شده  تیروا  یتیو روا

را   قرآن  آن ھا آن  چون ،شد  نیخشمگ  بر صحابه ÷ یعل  امام  هک  است
  را جز به  نمود و آن  پنھان ھا را از آن  قرآن  او آن  ،نیبنابرا .رفتندینپذ

                                           
 ، باب النوادر.۶۳۴/ ۲ یافکأصول ال -١



 های علمیه سیری در جهان تشیع کشف اسرار پنهان حوزه       ٧٤

 

گر یدیک  را به  آن  او فقط  فرزندان  ھمچنان و ،گر ندادید  یسک  به  فرزندانش
ند کھور نظ  یتا مھد  قرآن  نیو ا ،دیرس  یمھد  به  که ایندادند تا  یم

 .)١(شود)!! یدار نمیپد  مردم  یبرا
 ، است  شده  ارائه  در قرآن  فیتحر  وقوع  اثبات  یبرا  هک  ییھا و از مثال

را   هیآ  نیا  یمرد  هک  شده  تیروا ÷ از ابوعبدالله  یافکدر   هک  است  یمطلب

ْ ٱَوقُِل ﴿او خواند   شیپ ُ ٱفََسَ�َى  ۡ�َملُوا  ﴾لُۡمۡؤِمُنونَ ٱوَ  ۥَ�َملَُ�ۡم َورَُسوُ�ُ  �َّ
د! خداوند و فرستاده او و مؤمنان، اعمال شما را ینکبگو: عمل و «. ]۱۰۵[التوبة: 

و   ،است  ) درست مونونلمأ(ا  هکبل ، ستینطور نی: ا ابوعبدالله گفت. »نندیب می
 . )٢(می) ما ھست (مأمونون

مثًال در  ، است  شده  فیند تحریگو یم  هک  ھست  یادیگر زید  یھا و نمونه

ّيِ َذ�ٖب قُتِلَۡت  ٨ُس�ِلَۡت  َدةُ ۥلَۡموۡءُ ٱ�َذا ﴿ : آمده  قرآن
َ
و « .]۹-۸ر: یوکالت[ ﴾٩بِأ

شته کن گناه یدامکه از دختران زنده به گور شده سؤال شود. به کدر آن ھنگام 

  یاز دوست  هک  یوقت  یعنی .ُس�ِلَۡت  َدةُ ۥلَۡموۡءُ ٱ�َذا :  اصلد: دریگو یم. »شدند؟
  نسبت / صادق  امام  به  اوهی نیو ا .اند شتهکچرا   هکشود   دهیپرس  تیب  اھل
 . )٣(شود یم  داده

  تابک  نیا  به  یعاد  یافراد  و خواه  عالم  خواه  نطور اعتماد مردمیو ا
و   قرآن  حفظ و از ،اند برتافته  یرو  از قرآن  نیو بنابرا  ،است  شده  مکگرانقدر 

 دعا و  یھا تابکگر مانند ید  ییھا تابک  و به  نموده  اعراض  در قرآن  دنیشیاند

                                           
 ھـ.۱۴۲۰  یالھاد  مطبعه ۴۲  تیروا ۳۶۱  ص  سیق  بن  میسل  تابک -١
 ھم.یعرض األعمال عل ۲۰، بحار األنوار باب ۴۲۴/ ۱ یافکأصول ال -٢
  ، و بحار االنوار آخر باب نیر المؤمنیأم  یعل  والنص  اإلشارة  ـ باب ۱/۲۹۵  یافکال  أصول -٣

قة یحق ۴۴و بحار األنوار باب  ۲۳/۲۵۶ .﴾٨ُس�ِلَۡت  َدةُ ۥلَۡموۡءُ ٱ�َذا ﴿  :یتعال  قوله  لیتأو
 ).۶۱/۱۸۶ا یالرؤ
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دھد و از  یشفا م  یماریمعتقدند از ب  هک  کیوچک  یھا تابچهکھا و  ارتنامهیز
  و شر مصون  یو از بد ،ندک یرا دور م و حسد ،دینما یم  حفاظت  زخم  چشم

  بدست  یبرا  یا لهیزھا وسیچ  نیا  و در ضمن ،اند آورده  یدارد رو یم
 . است  و جاھل  از افراد نادان  پول  آوردن

  مال  باشد و به  فاسد و نادرست  و قصدش  تین  یامر وقت  یول ،دیترد  بدون
خواھد  یباشد نم  دوخته  دارد و چشم او قرار  یسرپرست  در تحت  هک  یمیتی
گاھ  به  میتی  هک گاھ  به  میتیترسد اگر  یرا میز ،برسد  یرشد و آ  یرشد و آ

رشد و   به  قرآن  دنیشیو اند  دنیبا فھم  امت ،شود یم  محروم  برسد او از مال
  اموال  به  هک  یمذھب  از مردان  یاریبس ، نیبنابرا .رسد یخود م  یرکف  بلوغ

 امت  ردنکدور   یبرا ،دور و دراز دارند  یا اھدافیاند  دوخته  طمع  چشم  مردم
  یرکف  کیودک  در مرحله  شهیو ھم  ھمواره  اند تا امت ردهک  تیفعال  از قرآن

 .! است  برگشته  پدرش  هکند یب یم  خواب ھر شب  ستھا سال  هکبماند   یباق

  یو سخنران  موعظه  یها درس
  مجالسھا و  یخوان مانند فاتحه ، از آن  رونیا بیدر مساجد   ھا خواه موعظه

  ییسرا و با نوحه ،شوند یآغاز م  یزن نهیس و  ییسرا با نوحه  راد شوند ھمهیعزا ا
مزد  بدون  هکندارد   انکسرا ام و نوحه  و مداح ،ابندی یم  انیپا  یزن نهیو س

  شده  مشخص  یطور قطع  مزد او به  شیند. و از پک  ییسرا خدا نوحه  یبرا
  یگردد و حت یم  میھا تقد یدنینوش غذاھا و  نیبھتر  هک  در رمضان  یحت

  به قطال  و ثبت  ازدواج  یو عقدھا .شوند یم  داده  پول  فتواھا در مقابل
 خود.  یجا



 
 

 

 

 

  کعبه  و حج  رمضان  ماه ی هروز: سوم  فصل

  رمضان  ی هروز
و   رمضان  ماه ، ی!! آر ز استیانگ شگفتار یبس  آن  به  نیو توھ  با روزه  یباز

وجود پروردگار   که این  بدون ،است  یاسیس و مقاصد  اھداف  در خدمت  روزه
  مسلمان ھا ونیلیدر برابر م  که این  و بدون ،ردیقرار بگ  مورد مالحظه  بزرگ

  یکحتمًا  ھا آن  هکبل ،نندک  تیمسئول  ند احساسینما یافطار م  در آغاز ماه  هک
  تیرو  مغرب  از جھت  را ھاللیرند!! زیبگ  روزه د رایع  یو دو روز از روزھا

  منتظرند تا ماه ھا آن  هکبل -  است  و مشخص  معروف  هک  گونه  آن - شود. ینم
  ند ھدفشانک  تشانیخداوند ھدا ھا  یمشرق  نیو ا ،نندیبب قمشر  را از جھت

  یروز ،نیبنابرا .نندک  مخالفت  جھان  نیمسلم  تمام با  ھر سال  هک  است  نیا
  آنان رندیگ یم دیع ھا آن  هک  یرند و روزیگ ینم  روزه ،رندیگ یم  روزه ھا آن  هک
از   انیعیش  رد تا تمامیگ یم  انجام  نیا  یبرا  ار فقطک  نیو ا ،رندیگ ید نمیع
امًال جدا ک  یمو شعائر اسال  شرائع خود در عقائد و  مسلمان  برادران  هیبق

را به   ھالل  هک  یرند در حالیگ یم  روزه  نیمسلم  هک  میا دهیبسا د  باشند. چه
ور کا یگو ھا اما آن ،نندیب یھستند م  فیضع  چشمانشان  هک  یافراد  یراحت

 .!!ھستند  نیچن دیدر ع  نیو ھمچن ،نندیب یھستند و نم
ما   یعاد  د مردمیو ترد  اضطراب  مکبا ترا ھا و سال  امیا  با گذشت  نینچنیو ا

 .اند گرفته  یخو  یزیچ  چیھ  به  ردنکن  نانیو اطم  کاز ش  ختهیآم  یحالت  به
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رند تا یگ یم روزه  رمضان  از آغاز ماه  شیچند روز پ ھا آن  هک  ینیب یم ، نیبنابرا
  عادت  یک  صورت  به  نیو ا ،ندھند  را از دست  از رمضان  یزیچ  هکشوند   مطمئن
بر   است  یلیدل  نیو ا نامند. یم  رفتن  شیپ  یعنی)  قی(تسب را  آن  هک  در آمده

  انیب  سکھر   هک  یروز  میتقو  ندارند و به  یاعتماد  دل  ھا از ته چارهیب  نیا  که این
 نند.ک  از خود دفاع  عناد و لجاجت  یاز رو  گرچه، شوند ینم ند قانعک

  قانع  تا رشته  ستیا انهیم  حل  راه  گرفتن  روزه  رمضاناز   چند روز قبل
  داشتند قطع ید میبا  هک  شدن  از اعتماد و قانع  اعتماد با آنچه  و عدم  نشدن

  هکو اجرا است   قیو تطب  یتئور  و  و عمل  دهیعق  نیب  ییجدا  نینشود!! اما ا
  لیند و با وجود دلیب یرا م  حق  هک  دهیچیپ  یتیشخص  تجسم یرا برا  راه

تر از  و روشن  حیصر  یلیدل چه  ند و اگر نهکد ھموار ینما یار مکرا ان  آن  روشن
 .شود؟! یم  دهید  رمسلحیو غ  یعاد  با چشم  هک  است  یھالل

  د فطر بهیروز ع  نیا سومی  نیدر دوم  هکنمود   فیتعر  من  یبرا  ام ییدا
بود و   غروب  افتاد وقت  از دوستانش  یکی بر مغازه  و گذرم  بازار آمدم

  من دوست  هک  دمیاما د ،شد یم  پنھان ھا وهک  پشت  داشت  مک مکد یخورش
  و با اشاره - نک  ؟!! نگاه ینیب یرا نم  : مگر ھالل او گفتم  به ،است  ھنوز روزه

در   یریشمش  چون  لحظه  در آن  شوال ماه  ھالل - دادم  او نشان  به  دست
 رد! اماک یم  غروب  د داشتیخورش  که ایند و با یدرخش یم  آسمان  صفحه
  به  ردنک  از نگاه  نمودم  وششکو چند بار   ردمکاصرار   یلیخ  که اینبا   دوست

  و بعدًا شتابان  را بست  اش چرا مغازه  دانم ید، و نمیابا ورز  شدت  آن به  یسو
 .د!!افتا  راه  به  اش خانه  یسو  به

  بزرگ  نکر  نیا  و مردم ،شود یرار مکت  در ھر سال  یتراژد  نیا  نیچن  نیا
  روزه  یعنی  یاسالم  بزرگ  هریشع دو  نیا  و به ،دندھ یقرار م  نیرا مورد توھ

با   شوال  در اول  ردنکو افطار   رمضان، ھالل  تیبا رو  رمضان  در اول  گرفتن
 شوند. ینم  قائل  ارزش،  شوال ماه  ھالل  تیرو



 های علمیه سیری در جهان تشیع کشف اسرار پنهان حوزه       ٧٨

 

 آور  شرم  یعذرها
ار یبس  نگرفت  روزه  توان یم  با وجود آن  هک  ییما در عذرھا  دوستان

  هکاند  قرار داده  یعذر  مسافت  نیتر مکدر   یرا سفر را حتیز ،اند ردهک  تساھل
 ھم  مزه یب  هکآورند  یم  ییھا لهیار خود حک  نیا  ی!! و برا ستکرا ش  د روزهیبا
  است  رمضان  با ماه  مصادف  هک  امتحانات  امیدر ا  ییمثًال دانشجو ،ستندین
  یبرا  هکدھند  یاو فتوا م  به ،ردیبگ  ییفتوا و  حل  رود تا راه یآقا م  حاج  شیپ

 ،برود  یکنزد  یا منطقه به  یوتاھکند ھر روز سفر ک  پیدا نجات  از روزه  که این
و از  ،ستیبر او ن  یا و روزه ،شود یم  او حساب  یبرا  و برگشت  رفت  و مسافت

د یرد باکعبور   یآب  یاز جو  یسک  که این  محض  به :ندیگو یم هک  جمله  آن
 ند.کرا بش  اش روزه

  غسل  و او ھنوز از جنابت شد  ه صبحک  یسک  یبرا  روزه  ستنکز شیو ن
  نیا  قضا گرفتن  یبرا  هک  نجاستیا  بتیو مص ،اند دادهقرار   را واجب  ردهکن

 نند.ک ید نمکیاصًال تا  روزه

  یجنس  بهره
د: یفتوا را بخوان  نیستند!!! این  بھره یب  یجنس  مسائل  رمضان  یدر فتواھا

  که این  بدون  اش یتناسل  آله  ناگھان باشد و  ران  چسباندن  ھدفش  یسک(اگر 
ند. و کش ینم  اش شود روزه  زن  از دو راه  یکیباشد وارد   تهرا داش  قصد آن

  داشته  کش  یتناسل  آله  شدن  باشد و در داخل  یجنس  زشیآم  ھدفش اگر
  کش  رفته  ) داخل (سر آله  حشفه هزاندا  ا بهیآ  که ایندر   که اینا یباشد و 

  .)١()! ستین  واجببر او   فارهکاما  ،شود یم  باطل  اش باشد روزه  داشته
  حرمت  نیا بعد از ای؟! آ ینک یم  احساس  چه  یخوان یرا م  سخن  نیا  یوقت

 .ماند؟! یم  یباق  رمضان  ماه  یبرا  یگاھیو جا

                                           
 .۱/۲۶۳ یالخوئ -  نیالصالح منھاج -١
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 : فتوا را بخوان  نیا
 جنابت  باعث  هک  یند قصد جماعکش یرا م  روزه  هک  ییزھایچ  (از جمله

  .)١(شود) ینم  باطل روزه قصد نباشد  یو اگر از رو ،شود یم
  ییارھاک  نیچن  انجام  یبرا  خواننده  هک  ستین  نیفتواھا تنھا ا  نیا  بتیمص

  را فقط  روزه  شدن  ستهکش  هک  نجاستیا بتیمص  هکشود، بل یم  داده  نیتمر
 را  روزه  گردد. لواطت یم  جنابت  موجب  هک  نموده  یزیچ  منحصر به

  اش ا روزهیگو  هکند کر کف  نیچن  اطیاحت  یاز رو  یسک  که اینند مگر کش ینم
  ردهکگر ید  یبا مرد  لواطت  هک  یسک  بودن  جنب  به  مکرا حیز ، است  ستهکش
 .!!! است  شود جنب یم  گفته  اطیاحت  یاز رو  هکبل ،ستین  ینیقی

گر ید  یشود و نوع یم  جنابت  ه باعثکھست   یجنس  زشیآم  ینوع  بدان
 .شود!! ینم  جنابت  باعث  هک  است

 .!! ینک ید نمییتا  چه  ینک ید مییتا  چه

 مال  و مردان  زنان
  ییسرا و نوحه  یزن نهیس  یبرا  مال در آن  زنان  هک  است  یموسم  رمضان

شوند  یاد میمال ز  مردان  نیھمچن و ،نامند ی) م هیرا (قرا  نیا  هکشود  یاد میز
 و  رسوم  نیا  که ایناز  ،زنند یم  و ناله  هیگر  خوانند و خود را به ی) را م و (مقتل

جز   هک  است  یمطلب  نیرا ایز  ،دارند نپرس  یارتباط  چه  ھا با رمضان عادت
  یو سودآور  خوب  یھا لهیارھا وسک نیدانند! ا یرا نم  ) آن در علم  (راسخان

 خود! مگر  تیوضع  به  دنیبخش  و سامان  پول  آوردن  دست  به  یبرا  است
 .؟! ستین  تکر و بریخ  ماه  رمضان
  برداشته  از سد راه  مانع  نیو ا ،شود یم  لیتعط  قرآن  در ماه  قرآن  پس

  یبرا  یموسم  و رمضان ، شده گذراده  آن  یجا  به  هیو گر  ییسرا و نوحه  ،شده

                                           
 .۴۹۸/۱۶۸  مسأله  یالخوئ -  المنتخبة  المسائل -١
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 .! است  شده  یو سردرگم  اختالط  یبرا  یو فرصت  پول  یآور  جمع

 ؟! است  بوده  نیهم  تیب  اهل  ا مذهبیآ
  گرانید  و به  آموخته ھا آن  هکاند!! بل نبوده  نیچن ھا آن  هکخدا   سوگند به

 .!! میا نموده یچیو سرپ  ردهک  اما مخالفت ،اند رسانده

َوَ� َ�ۡعِصيَنَك ِ� ﴿  هیآ  نیدر مورد ا  هک  است  تیروا ÷ از ابوعبدالله
نند و کن  را پاره  بانیگر  که این  یعنی  : (معروف گفت .]۱۲[الممتحنة:  ﴾َمۡعُروٖف 
  نند و لباسیننش  ینار قبرکال سر ندھند و در ینزنند و واو  شانیھا بر گونه

 .)١(نند)کن  دهیرا باز و ژول  شانیھا و موه ،نپوشند  سوگ  یبرا  اهیس
خداوند   هگفت  ید معنیدان یا میآ : گفت  هک  است  تیروا ÷جعفر  یو از اب

 ص امبریپ؟ ]۱۲[الممتحنة:  ﴾َوَ� َ�ۡعِصينََك ِ� َمۡعُروٖف ﴿ :دیگو یم  هک  ستیچ
  و به ، مخراش  را با ناخن  ات چھره  ردممُ   من  یوقت  :گفت ‘ فاطمه  به

  من  یو برا ، ال سر مدهیو واو ، نکم دهیرا باز و ژول  تیھا موه  من  سوگ
خداوند   هک  است  یمعروف  نیا :امبر فرمودیپ  : سپس گفت . نکم  ییسرا نوحه
 .)٢() است  گفته

ند ک یم  تیروا ص امبریاو از پ  هک ÷ گر از ابوعبداللهید  یتیو در روا
  را با ناخن  ات چھره و  ،مزن  یلیس  ات : (بر گونه گفت ص امبریپ  هک  آمده

ال یو واو  نپوش  اهیو س  ،نکن  را پاره  بانتیو گر ، نکرا مَ   تیو موھا ، مخراشان
 .)٣() سر مده

 

                                           
 .۵/۵۲۷  یفاکال  فروع -١
 گذشته.  حواله -٢
 گذشته.  حواله -٣
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  عبهک  حج
  از ارزش  استنکبر   هک  ییو فتواھا  اتیاز روا  ام افتهی  دسته  آن  به  من  آنچه

  آن  به  یعاقل  چیھ  نمک ینم  اند گمان شده  و وضع  ساخته  آن  به  نیو توھ  عبهک
  رد!! و ھمهیگ یاو را فرا م  جهیو سرگ  رتیح  که اینابد مگر ی  اطالع

 .شود!! یم  داده  نسبت  ا مذھبشانی  ائمه  ھا به تیروا  نیا
د: قبر یگو یم  هک  میشنو یم  ییھا بتیو مص  میخوان یم  ییفتواھا  و ھمواره

 .!! برتر است  عبهکاز ÷ یعل  امام  حیا ضری ÷  نیحس
و  ھا ھا و راه اسینند و قک یم  یباف فلسفه  یبرتر  نیا  اثبات  یبرا  هکبل

 :دھند یم  ارائه  یالتیتاو
برتر   عبهکاز   قبرش  پس ،است ص امبریپسر دختر پ ÷ نیحس  و چون

  . است
 !! چرا؟ بھتر و برتر است از مسجد الحرام  یمسجد نبو :ندیگو یم

قبر او از  ،نیبنابرا  .است  شده  دفن  یدر مسجد نبو ص امبریپ  چون
برتر  ÷  نیحس از ÷ یعل  امام  هکجا   و از آن ، بھتر و برتر است  عبهک

 .!! برتر است  عبهکاو از   حیضر  پس ،است
  نیاز ا  دادن  یدر برتر  هکبود   یسک  نیاو اول ،باد  سیابلخدا بر   نینفر

۠ َخۡ�ٞ ّمِۡنُه َخلَۡقَتِ� ِمن ﴿ردک  یرویپ  وهیش نَا
َ
 ﴾ِمن ِط�ٖ  ۥنَّارٖ وََخلَۡقَتهُ قَاَل �

  پس. »ای و او را از گل! دهیگفت: من از او بھترم; مرا از آتش آفر« .]۱۲[األعراف: 

ْ ٱ﴿را   حیصر  نص   کتر. »دینکبرای آدم سجده «. ]۳۴[البقرة:  ﴾�َدمَ  ۡسُجُدوا
 رد.ک  یرویپ  خودش  اسیو ق  و از عقل  گفت

  پس  ،ستین  درست  یفقھ  در فروع  اسیق  هکبودند   ما گفته  به ھا آن
 .اند؟! داده قرار  درست  یرا در امور اعتقاد  آن  چگونه

  هک  است  آن  در مجاورت  هک  االماره  تی، و ب وفهک  هشد  مسجد منھدم  هکبل
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مسجد   آن !! یبھتراند!! آر  عبهکاز   نیھمچن، است  یخال  یا موزه  امروز چون
در   چون ،دارد تر برتر و بزرگ  یگاھیجا  انیدروغگو  نیا  یھا در قلب

 ندارد.  یو ارزش  یبرتر  عبهک  شانیھا دل
خداوند   هک  یا عبهک  ،ستیچ  عبهکبا  ھا آن  یدشمن  سبب  هک  یدان یا میآ

 .؟! است  قرار داده  و بزرگ  مشرف
  هکرا   یا فهیوظآزاد شوند تا   نیشدیاند  یبرا ھا تا عقل  دهیفرا رس  آن  وقت

 دھند.   اند انجام شده  دهیآفر  آن  یبرا
  و روش  نییآ  طبق  هکندارد   انکو ام ،ستندیخدا ن  نیھا از د دهیعق  نیا
  اند تا مراقد ائمه ساخته  یپنھان یھا د را دستیعقا  نیا  هکباشند. بل  تیب  اھل

  به  عبهکرا از   مردم  یھا تا دل ،قرار دھند  عبهک  یبرا  ینیگزیجا را اطھار
  نیدر ھم  چگونه ھا آن  هک  شیاندیگنبدھا و مزارھا بگردانند، و ب نیا  یسو

  گاهیاز جا  در مقابل ،نندک یم نیتوھ  آن  اھند و بهک یم  حج  گاهیاز جا  هک  حال
  و مردم ،دھند یم  جلوه  و مھم  بزرگ  شدت  را به  و آن ،نندک یر میمزارھا تقد

ند و دعا یگو یم  یکند و لبیآ یمزارھا م  نیا  به  حج  یبرا  هکاند  ردهک  یرا طور
  آن  نیو ب ،ندیجو یم  کمک نند و از قبرھاک یم  یقربان  هکبل ،نندک یم  هیو گر

  را دست  و آن ،نندک یم  طواف  آن  و اطراف ،ندینما یم  یدوند و سع یم
دارند و  یم  آن  میرا تقد  ییھا یبوسند و قربان یرا م  آن  یھا آستانه شند وک یم

  عبهکدر  ھا ا آنیگو ،برند یم را سر  واناتینند و حک یوفا م  شانینذرھا  به
  د در روز عرفهیمرا بداند با  سخن  یخواھد معن یم  سکھستند و ھر   مشرفه

 .برود!! ربالک  به
  ائمه  ارتیز  به  وابسته  حج  صحت  هکدارند   دهیما عق  عوام  شتر مردمیب

  سکاما برع ، است  باطل  برود حجش حج  یسک  ائمه  ارتیز  و اگر بدون ، است
 .!! ستین

 .ھا داد!! از دجال  یکی  به  پول  یمبلغ  حج  به  رفتن  در عوض  توان یو م
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با   هک  یتا حد  بد آن  تیو وضع  در مراقد ائمه  و مردان  زنان  و اختالط
  یمعروف  یھا داستان ،شوند یم  عفت یمناف  عمل  بکمرت  محل  بتیوجود ھ

 .نشوند!!  تیاکشود و ح  بسته ھا داستان  نیدفتر ا  ستین  ستهیدارد و شا
 ؟! تیب  اھل  نییآ  است  نیا ایآ
؟!!  است  نیآن ا  تیب  اھل  نیا دی ،است  نیا  نشید  هک  است  یتیب  چه  نیا
  تیدر ب ھا آن  هک  یوقت  یحت شده  یبیز عجیقبرھا چ  به  یوابستگو   تعلق

 .اند!! قبرھا مشغول  ) ھستند به عبهک(  الحرام
و   زدن هنیمانند س ،ندینما یم  مشاھده  ییھا  یھا و شگفت مسخره  و مردم

  با آسمان  نیزم  ارتباط  لحظه  نیباتریدر ز حجاج  هک  یدر حال  ردنک  ییسرا نوحه
 . است ما شده  یو عار برا  ننگ  باعث  شانیارھاک  هکبرند  یسر م  ، به در عرفه

  تیب  رو اھلینند پک یادعا م  هک  یسانک  و در روز عرفه  عرفه  نیدر سرزم
 .نند!!ک یم  یزن نهیو س  ییسرا ھستند نوحه

  تیب  اھل  هک  است  یارک  نیا  هکباور باشند   نیاگر بر ا  نظر شما مردم  به
 .؟! خواھند گفت چه  تیب  در مورد اھل  نموده  سفارش  آن  به

 دمیرا د  یمرد  نمودم یم  را طواف  عبهک  هک  ی: در حال گفت  من  بهام  ییدا
:  گفت یزد و م یصدا م  داشت  هکرا   یھمراھان هک - بود  یرانیا  گمانم  به  هک -
  یھا دسته  نیاز ا  یا مجموعه  گاه  آن  پس !! مینک یم  ارتیرا ز  نیحس ،دییایب

  سپس ردندکربال ک  یسو  را به  شانیھا شدند و چھره   او جمع  اطراف  گمراه
  سپس ..الله!!  رسول  بنت  ا ابنی  میکعل  ردند: السالمک یرار مکسر او ت  پشت

مرد   آن  و ناسزا گفتند!! سپس  بودند دشنام فیشر  حرم  داخل  هکرا   یسانک
نزد  و ،است ÷  نیحس  ارتیز  نی: ا رساند و گفت  انیپا  به  نیرا چن  اش اوهی

رد ک  فیتعر  من  یماجرا را برا  نیا  هک  یسک!!  است  خداوند برابر با ھفتاد حج
و   بدھم  دشنامش ، را بدھم  جوابش  خواستم ،مرا فرا گرفت  : نفرت گفت یم

ھا  یزشت  نیرا از ایز ،نمک  تشکسا  توانم یم  هک  یھر راھ  ا بهی،  نمک  نشینفر
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ار ک  نیا  هک  دمیاما ترس ،را بپوشانم  بشیع  خواستم یو م  دمیشک یم  خجالت
  ینھ  در حج  و جر و بحث  ما از مجادله هکباشد   یا مجادله  از نوع  من

 .!! و رفتم  ردمک  شیرھا  نیبنابرا ، میا شده

  بتیمص  منابع
  اطراف  هکرد ک  نگاه  مردم  او به  هکند ک یم  تیروا ÷از ابوجعفر   ینیلک

و در  .ردندک یم  طواف  نینچنیا تی: در جاھل ردند گفتک یم  طواف  عبهک
 .)١(!! تیجاھل  یارھاکمانند   است  یارک:  است  گر آمدهید  یتیروا

و قبر   او آمده  شیپ  هک  یمرد  او به  هکشود  یم  تیروا ÷و از ابوعبدالله 
  یار بدیار بسک:  و گفت  نموده اعتراض  ردهکن  ارتیرا ز  نیرالمؤمنیام
را   یسکا تو یآ ،ردمک ینم  تو نگاه  به  یما نبود  عهی!! تو اگر از ش یا ردهک
  ارتیاو را ز  و مومنان  امبرانیو پ  خدا و فرشتگان  هک  ینک ینم  ارتیز
 .)٢(نندک یم

را   ی، و قبر عل) است  تیجاھل  یارھاکاز   یارک(  عبهک  الله!! طواف  سبحان
 .ند!!ک یم  ارتیخدا ز

فر از ک  سخن  نیا  هکگنجد  یم  عقل  ا بهیرد و ک  قیتصد  توان یا میآ
 .باشد؟! ص امبریپ  یھا گفته

                                           
 .۱/۳۹۲ یافکال  أصول -١
 .۴/۵۸۰  یافکال  فروع -٢



 
 

 

 

 

  و اموال  و خمس  زکات:  چهارم  فصل

  اتکز
از   سوم  یهپا  اتکو ز ،است  شده  لیقا  ییسزا  به  تیاھم  اتکز  خداوند به

ھا و  هیآ  یاریو در بس ، است  شده استوار  بر آن  اسالم  هک  است  ییھا هیپا
 با ،است  شده  دستور داده  آن  یادا  و به ،آمده  انیم  به  اتکاز ز  سخن  ثیاحاد

  و از آن ،شود ینم  داده  یتیاھم  آن  و به ، است  لیتعط  اتکز  ھمه  نیوجود ا
  آن  و روشن  ساده  امکاز اح  مردم  عموم و ،کاند  یلیشود مگر خ ینم  یادی

 چرا؟ .دانند یز نمیچ  چیھ
!!  است  خمس  لشیدل  هک  افتمی  خرهباآل ،ردمکر کف  یلیامر خ  نیا  لیدل  به

  طبقه هژیو ھا را آن  خمس  هک  یصورت در ،است  ازمندانین  عمومًا حق  اتکز
طرف  یکن یباشند. ا یو فقھا م  سادات  طبقه  و آن ،اند نموده  یمشخص

  انیب  هک  ستین  یزیچ  خمس  نسبت  ات بهکگر ارزش زید یو از طرف ،هیقض
  پس ،ار دشوار استی) بس و خمس  اتکھر دو (ز  به  مردم  ردنک  لفکو م ،شود

  یلیخ  خمس  چون ،است  شده  انتخاب  و خمس ،ردک  انتخاب را  یکید یبا
و در  ،اند سپرده  یفراموش را به  اتکز ھا آن ،نیبنابرا .است  شتر و مخصوصیب

 ندارد.  یالکشود اش  اگر پرداخت  اند گرچه دهیورز  اھمال  مورد آن
  یکا نزدیو  - اند را بسته  عام  یارکویکن  یاز درھا  بزرگ  یدر  نیچن  نیو ا
  تاالر استفاده  را به  آنان  هکاند  گشوده گرید  یدر  آن  یجا  و به - ببندند  است

 . است  خمس  دروازه ،در  رساند و آن یم  ژهیو  یشخص
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  جامع  عبارت  نیدر ا  یرواقعیو غ  یواردات  نیتد  هک  گفتم  تابک  نیدر آغاز ا
و   ینظر  تنگ  بر اساس  عبادتامر  در  هک  است  ینیشود: (د یم  خالصه
 و  بر توسعه  ار آنک  اساس  یو جنس  یو در امور مال ،استوار است  یریگ سخت
 ). استوار است  و تسامح  یپوش چشم

  رند خمسیگ یم  امروز خمس  هک  نگونهیفقھا ا  هک  ییھا اما در زمان
شد و  یر مکذ  بود، خمس  نشده امًال ھنوز بازک  خمس  گرفتند و دروازه ینم
 ،نداشت  یدخالت  آن  در گرفتن  هیو تق ،شد ینم  گرفته  سخت  آن  دادن  یبرا
تواند اصًال  یم  خمس  و صاحب ،است  غائب  امام  حق  شد: خمس یم  گفته هکبل

  آن  ردنک  رونیب  هک - ردک  رونیرا ب و اگر آن ،ندکن  رونیرا ب  اموالش  خمس
او   به  هک  یسک  ا بهیند و ک  دفن  نیرا در زم  آنا یـ - ستین  بر او واجب
اورد. در یب  رونیرا ب  آن  یظھور مھد  در ھنگام  هکد ینما  سفارش اعتماد دارد

  و نه ،بود  نشده  شناخته یتجار  یدر درآمدھا  خمس  مصرف  روزھا راه  آن
در ، بود  داده را سوق  آن  و ازدواج  نکمانند مس  ر از تجارتیغ  فقھا به  یعصا

 . )١(بود  نیچن  یطوس  الطائفه  خید و شیو مف  یمانند مرتض  بزرگ  یفقھا  زمان
  سخت  اتکرو فقھا در مورد ز نینبود از ا  اتکجز ز  یمنبع ،نیبنابرا

  من ،گذشته  در عبارت  هک  یا و شاھد بر قاعده  مثال  عنوان  و به ،گرفتند یم
 :  را بخوان  تیروا  نیا ،نمودم خالصه

  یناصب  او در حالت  هک  یارک: (ھر  گفت  هک  است  تیروا ÷از ابوعبدالله 
را   تیگذارد و وال  خداوند بر او منت و سپس  داده  انجام  اش یو گمراھ  بودن

  پاداش  داده  انجام  یگمراھ  در زمان  هکارھا ک  خاطر آن  داد به  او نشان  به
  خمس  دروازه  که این. تا )٢(بپردازد)  را دوباره  د آنیبا  هک  اتکجز ز  به ،ابدی یم

                                           
 . ۲۰۰ یالطوس –مجرد الفقه والفتاوی  یة فینگاه، بطور مثال: النھا -١
 .۹/۱۴۵  یالطوس -االستبصار -٢
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  یتا زمان  اتکز  دروازه  گاه  آن ،درآمد  خیشد و از ب  ستهکش  ه  کشد بل تر عیوس
 د.یگرد  نباشد تنگ  آن  به  از مبرمین  هک

  خمس
  است  یبدعت  قتیاند در حق گفته  ما در مورد خمس  یعلما  هک  یمفھوم

اند و  افتهی  از قرآن  هیآ  یکرا در   خمس  نام  فقط  آنان  هکو بل ،ندارد  یاساس  هک
 از  آنچه  هکبگنجانند   لوحان اند تا در باور ساده قرار داده  یزیرا دستاو  آن

  ر شدهکذ  در قرآن  هک  است  یزیخورند چ یم  خمس  نام  به  هک  مردم  اموال
گر ید  یو مفھوم  یمعن  آن  و به  ارگرفتهک  را به  خمس  لمهک  آنان  یعنی!  است
د. ینما یفرق م  است  هیخداوند در آ  منظور و خواست  امًال با آنچهک  هکاند  داده

ْ ٱوَ ﴿د: یفرما یخداوند م ِ ُ�َُسهُ  ۡعلَُمٓوا نَّ ِ�َّ
َ
ءٖ فَأ �ََّما َغنِۡمُتم ّمِن َ�ۡ

َ
َولِلرَُّسوِل  ۥ�

بِيلِ ٱ بۡنِ ٱوَ  لَۡمَ�ِٰك�ِ ٱوَ  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱوَ  ۡلُقۡرَ�ٰ ٱَوِ�ِي  ِ  لسَّ ِ ٱإِن ُكنُتۡم َءاَمنُتم ب َوَمآ  �َّ
ٰ َ�ۡبِدنَا يَۡوَم  نَزۡ�َا َ�َ

َ
ُ ٱوَ  ۡ�َۡمَعاِن� ٱ ۡ�ََ� ٱيَۡوَم  ۡلُفۡرقَانِ ٱأ ءٖ  �َّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ َ�َ
خمس آن برای د، یمتی به دست آورید ھرگونه غنیبدان«. ]۴۱[األنفال:  ﴾٤١قَِديرٌ 

نان و واماندگان در راه (از کیمان و مسیتیالقربی و  امبر، و برای ذییخدا، و برای پ
ی حق از باطل، روز ی) است، اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جداھا آن
مان یم، ایردکمان) ( روز جنگ بدر) نازل یا مان و بییری دو گروه (باایدرگ

 .» زی تواناستیو خداوند بر ھر چ ؛دیا آورده
  در آن  افرانک  با گروه  نیمسلم  گروه  هک  بدر است  روز جنگ  روز فرقان

با   هک  یافرانکاز   هک  است  یاموال  خمس نجایدر ا  خمس  روز روبرو شدند. پس
 . است  شده  گرفته  متیغن  دند بهیجنگ یم  نیمسلم

 .)١() ستین  یزیگر چیھا در د متیدر غنجز   د: (خمسیگو یم ÷صادق  امام

                                           
 .۲/۵۶  گذشته  حواله -١
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ز یجا  وجه  چیھ  ندارند به  سر جنگ  نیبا مسلم  هک  یافرانک  اموال  گرفتن
  هکاند  شده  بکمرت  یبزرگ  گناه  اند و چه ردهکار کچ  مسلمانان  . پس ستین

 هک  یفشک  خمس  یرند؟ حتیگ یم  را از دستشان  شانیھا مال  خمس  یافراد
 ھا کبان رند.یگ یم  خمس  و سوزن  از نخ  یحت ،رندیگ یم  پوشند را از آنان یم

  دست  به  دست ھا آن  انیم  هک  یحرام  از طال و مال  خواران  خمس  یو انبارھا
  هکرسد بل ینم  ھا و مستمندان وهیو ب  ازمندانین به  از آن  یزیو چ ،شود یم

 ،است  پر شده ،پردازند یرا م  خمس  نیا  هکھستند   ازمندانیفقرا و ن  نیھم
  ثروتمندان  را به  شانیھا مال  را فقرا و مستمندانیز ،شده  سکبرع  مسئله  پس

  هک  ییبرند تا جا یم  ند و بھرهینما یم  استفاده  از آن ھا نیدھند و ا یم
  لوحان ساده  هک  اموال  نیگر جاھا با ھمیو د  در لندن  یبزرگ  یمال  یھا موسسه
  صرف  یدر موارد شرع  فقط  اموال  نیا  هکبرند  یم  گمان  شدگان  و اغفال

 شود. یم  ساخته ،شوند یم
ارد یلیم  یکاز   شیب  امروزه  هک - امت  اموال  خمس  هک  است  ا عاقالنهیآ

 خود  هک  از مردم  یتیبر اقل - دارند ا قراریدن  یھا جاه  نینفر و در ثروتمندتر
  هک  یتیاقل  هکشود   و فقھا صرف  سادات  یعنیدانند  یم  آن  را مستحق

ھزار و  ا صدیچند ھزار   و اگر ھم ،ستیشتر نیاز چند صد نفر ب شمارشان
 ھا نیا  به  امت  اموال  خمس هکرد یپذ یم  ا عقلیآ ،باشند  ونیلیم  یکاگر   یحت

و   ھا و اموال یبندگیفر ا ویاز دن  مردم  نیدورتر ص امبریشود. پ  داده

قُۡل َما ﴿:  است  نموده  خطاب  نیخداوند او را چن ،بود  آن  یھا و قصرھا خزانه
ۡجِرَي إِ�َّ َ�َ 

َ
ۡجرٖ َ�ُهَو َلُ�ۡمۖ إِۡن أ

َ
ۡ�ُُ�م ّمِۡن أ

َ
ِۖ ٱَس� ٖء  �َّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ وَُهَو َ�َ
ام برای خود  خواستهبگو: ھر اجر و پاداشی از شما « .]۴۷[سبأ:  ﴾٤٧َشِهيدٞ 

 .» ز گواه استیشماست; اجر من تنھا بر خداوند است، و او بر ھمه چ
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مۡ ﴿
َ
ٰزِ�ِ�َ ٱ َخۡ�ُ  وَُهوَ  َخۡ�ٞۖ  َرّ�َِك  فََخَراجُ  َخرٗۡجا لُُهمۡ  َٔ �َۡ�  أ  ﴾٧٢ل�َّ

 . ]۷۲[المؤمنون: 
خواھی؟ با  ای (در برابر دعوتت) می نهیمزد و ھز ھا تو از آن که اینا ی«

 . »ن روزی دھندگان استیمزد پروردگارت بھتر، و او بھتر که این

نَّ  ٨٧ۡلَعِظيمَ ٱ ۡلُقۡرَءانَ ٱوَ  لَۡمَثاِ� ٱ ّمِنَ  َسۡبٗعا َءاَ�ۡيَ�َٰك  َولََقدۡ ﴿ َ� َ�ُمدَّ
 . ]۸۸-۸۷[الحجر:  ﴾ۦٓ َ�ۡينَۡيَك إَِ�ٰ َما َمتَّۡعَنا بِهِ 

ن،) ھرگز چشم خود را ی(بنابر ا. میم دادیما به تو سوره حمد و قرآن عظ«

 . »نکفیم، میفار) دادک( ھا ی از آنیھا  ه به گروهکی (مادی)، ھا به نعمت
  (سوره  یمثان  سبع  نموده  انتخاب  امبرشیپ  یخداوند برا  هک  یبخشش  پس

او   ینیجانش  یادعا  هک  ییھا نیو ا .ایدن  یاالک  نه ، است  میعظ  قرآن ) و فاتحه
  چپاول  جهینت  هکنند ک یم  یزندگ  یشیو آسا  ند در رفاهیانم یم  را در امت

 . است  خمس  نام  به  مردم  اموال
ا ی  ھا لهیاز قب  یا لهیقب  را به  یسک  یروز  چیھ صمحمد  مانامبریپ
د ینما  را جمع  مردم اموال   خمس  شیبرا  که این  از بازارھا جھت  یبازار

 رد. کار را نک  نیا س  یعل  نیرالمؤمنیام  چگاهیز ھی. و ن است  نفرستاده
  ظالمانه  بدعت  نیا  نمودن  و باطل  ردنکرد   نجا بهیا در  خواھم ینم  من

  نگاه  از خالل هک  مینما  متوجه  نیا  آزاد را به  یھا عقل  خواستم  هکبل ، بپردازم
  آنان  یانحراف  یندارید  انیم  هک  یبزرگ  و فاصله  افکش  به  یانحراف  تیوضع  به

 ببرند.  یاند پ بوده  بر آن س  تیب  و اھل ص امبریپ هک  یحیصح  نیو د
ه ک  یسانک  نیا  هک  است  نیا  آور انحراف هیآور و گر خنده  یھا و از صورت

  خمس  امکاح  قیدند تطبید ینند وقتک یر میرا س  مشانکش  نید  نام  به
  ضرب  طبق ،نندک یم  را آسان  اھند و آنک یم  هیقض  از صعوبت  است  لکمش

  در توان  هک  دستور بده  یزیچ  شود به  از تو اطاعت  هک  یخواست  (ھرگاه  المثل
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  است  موظف  یفرد  که اینمانند  نموده  را آسان  خمس ھا آن ،نیباشد). بنابرا
  پنجاهشتر از یب  من :دیگو ید و میآ ید میس  شیبدھد پ  خمس  ونیلیم  یک

رار کاور و تیھزار را ب  پنجاه  ھمان ،ندارد  یالکاش :دیگو ید میس  .ندارم ھزار
رد و یگ یرا م  آن  سپس و ،گرداند یاو بر م  را به  آن  سپس  ،ند پنجاهک یم
  که اینشود تا  یم  رد و بدل ھا آن  نیب  مبلغ  نیا  نینچنیو ا .صد :دیگو یم

 . دیرس :دیگو ید میسد. وش یم  ونیلیم  به  شمارش
رسد  یامبر میپ  به  نسبش  هک  است  ید روحانی(س  یدیس  سخاوت  یو گاھ

  رد و بهیگ ی) او را فرا م است  راحت چقدر  با پول  یشجر عل  به  دنیو رس
  گرفته  از آنچه  است  و نشسته  نییپا  سرش  شینار پاھاکدر   هک  خادمش

و   یسالمت  ید و براینما یر مکرد و تشیگ یرا م  آن  دھد و خادم یم  یزیچ
 .ند!ک یدعا م  عمرش  طول

 .اند؟! جا رفتهک ھا عقل

 ؟ هک  یدان یا میآ
 ؟ است  شده  بدر نازل  جنگ  یھا متیغن  میدر مورد تقس  خمس  هیآ -
  یاند نام ر شدهکذ  هیدر آ  هک  یاصناف  انیدر م  هیه از فقک یدان یا میآ -
 ؟ است  نشده  برده

بر   اسیق  قیطر  به  از خمس  یبردار بھره  در موضوع  هیفق  ردنک  داخل -
 ؟ ستیمعتبر ن یجعفر  در فقه »اسیق«و  ،است  بوده  »امام«

ز یرا ن  اتشانکو ز ،شود ینم  گرفته  د خمسیو س  هیفق  از اموال -
 پردازند؟ ینم

  نصاب  به  مال  که این  رطش  ز بهیو ن ،است  الزم  بر ثروتمندان  فقط  اتکز -
 برسد.  ینیمع

طال باشد   مثقال  یکبرابر با   هک  است  نیا  به  مشروط  در پول  اتکمثًال ز -
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 شود؟ یم  فقرا گرفته  از اموال  و ھم ثروتمندان  از اموال  ھم  خمس  یدر صورت
  اتکز  نیو ماش  مثًال خانه ،است  واجب  از اموال  یمشخص  در انواع  اتکز -

  گرفته  حاالت  و در ھمه  اموال  ھمه از  طور مطلق  به  خمس  یندارند در حال
 شود؟ یم

  و غرائب  عجائب
  لیبماند از قب  ا از آنیباشد   بر مخارج  افزون  هک  آنچه  در ھمه  خمس

  خمس  ھا و پرداختن ھا و اجاره تجارت و  یشاورزکھا و  سودھا و سود صنعت
 . است  واجب  شده  تیوص  آن  به  هک  یو مال  زهیجا و  هیاز ھد

  و زغال  زمیو ھ  و نفت  یر و چاکو جو و ش  و آرد و گندم  برنج  نیو ھمچن
ز یو ن ،است  واجب  آن  شود خمس یم اضافه  در خانه  هک  ینیریو ش  و روغن

 دارند.  خمس  آن  و بزرگ  کوچک  یازھایو ن  خانه  یاالھاکگر ید
  ییھا وانیو ل  غذا خوردن  و ظروف ھا  و اسب ھا و لباس ھا تابکدر   خمس

  استفاده  ا از آنیاز ھستند ین بر  اضافه  هکشود  یم  خورده  آب  در آن  هک
  را دو بار واجب  آن  خمس  هکھا ھستند  مال  یبرخ . است  شود واجب ینم
  واجب  آن  بار خمسیکو ربا   یدزد  مانند مال  ،حرام  مانند اموال، اند ردهک

  واجب  آن  خمس  ردنک بار بعد از حاللیکو  ،شود  حالل  که این  یبرا ،است
 .)١( است

از   هک  است  یخداوند  عتیشر  نیا  هکد ینما یم  قیتصد  یمسلمان  چگونه
 .؟! است  شده  نازل  آسمان

 .شوند؟! یم  و ربا حالل  یدزد  چگونه
 .. هک  یدان یا میو آ

                                           
الخوئی در مطلب  –منھاج الصالحین سید محمد صادق صدر و  –نگاه: رسالة الخمس  -١

 خمس.
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  خید و شیمف  خیمانند ش  علما گذشته  فقھا در زمان  به  خمس  دادن
 ؟ است  نداشته  رواج  یطوس

و   نیمتأخر  یاز فقھا  یبرخ  یبعدھا با فتوا  یلیفقھا خ  به  خمس  و دادن
  و سنت  از قرآن  یلیدل  که این از  ، گذشته از ائمه  یا نصی  لیدل  چیھ  بدون

 ؟ است  دا نمودهیپ  و رواج  گرفته  باشد صورت  وجود داشته
و تا   یمرتض  فیو شر  ید و طوسیمف  و در دوران  گذشته  زمان  یفتواھا

 . است قضمتنا و  مضطرب ھا از آن  پس  یادیز  یھا قرن
  و ساقط  دانسته  یرا منتف  خمس  دادن  بودن  فتواھا واجب  نیاز ا  یبرخ

از   نصوص  و چون ،است  امام  حق و خمس ،است  ئبغا  امام  چون ،ندینما یم
 . است  ساقط  مردم  از ذمه  خمس  هک  نموده  حیتصر  ائمه

  یظھور مھد  زمان  یبرا  نید در زمیرا با  خمس :ندیگو یاز فتواھا م  یبرخ
 رد.ک  دفن

در مورد   یفرد مورد اعتماد  د بهیبا  مرگ  ھنگام  به :ندیگو یم  یو برخ
 رد.ک  تیوص  خمس
 . است  داده  حید ترجیمف  خیرا ش  نیو ا

  میتقس  دو نصف  به  خمس  هک  است  نیا  داده  حیترج  یطوس  و اما آنچه
  نیدر زم  گر آنید  یمیو ن ،شوده پرداخت  آن  نیمستحق  به  از آن  یمین ،شود
 .)١(شود  و سفارش  تیوص  یفرد مورد اعتماد  و به ،شود  دفن
رًا یاخ  هک  یعلم  یھا در رساله  آنچه  نیو ب ، فتواھا آمده  نیدر ا  آنچه  نیب

  به  ھمه  هکرا   ییو تضاد نظرھا  و تناقض  یتا شگفت  نک  سهیمقا  افتهی  بیترت
 .!! یینما  شوند مشاھده یم  داده  جعفر صادق نسبت  امام
 

                                           
 .۶۴د یالمف –، والمقنعة ۲۰۱ -۲۰۰ یالطوس –ة یالنھا -١
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  اموات  ثلث
  تیوص  هک  است  مستحب  مرده  یبرا  هک  است  نیا  بیعج  یو از فتواھا

 شود. داده  ینید  مرجع  به  اموالش  سوم  یکند ک
 .د؟!یا دهیرا شن  نیا ایآ

 ؟ خدا بداند. سّوم  یکو چرا 
 .خواھد ماند؟!  یباق  چه  ورثه  یو برا
  سوم  یکو   ،شده  تیوص  ینید  مرجع  یبرا  جا مانده  به  اموال  سوم  یک

  یروزھا  قبر و مخارج  ساختن و  ردنک  و دفن  دادن  غسل  یارھاکگر در ید
نماز   مرده  یجا  به  هک  ینمازگزار  گرفتن  اجاره  ی) و سالگرد و برا عزا (فاتحه

 شود... یم  خرج  است  خوانده ینماز نم  اگر مرده بخواند
  قبول  شود!!! چه یم  گرفته  خمس  عنوان  به  آن  پنجم  یک  ارث  یباق  سپس

 .! ینک ینم  قبول  چه ،ینک یم

  یگریشمار د یجد) و موارد ب  (حق  صدقات
ند ینما یر میخود را س  مکخورند و ش یم  تیب  اھل  نام  به  هکافراد   نیا

  خود حالل  یبرا  یساختگ  یھا نام ای  یشرع  یھا نام  را تحت  یادیز  یزھایچ
  چه ھا، نذرھا، و حقوق و ھر حهیھا و ذب فارهکو   مانند صدقات ،اند قرار داده

و بنابر  ،نندک  نگاه  بودنش  و حرام  بودن  حالل  به  که این  د بدونیآ یم  دست  به
  هک  است  یزیچ  و حرام ،افتدیتو ب  بدست هک  است  یزیچ  (حالل  المثل  ضرب
 .)! یباش  شده  محروم  از آن
  یھا مزرعه  را به  و رفتنشان  یدید یرا م  ھا آنان موسم  امیدر ا  هک  اشک
و   محصوالت  لیاز قب  اموالشان گرفتن  یبرا  مردم  شیرا پ  و آمدنشان  مردم

 از . ینمود یم  بخورد مشاھده  چشم  به  ھا و ھر چه ھا و پول و دانه  گوسفندان
  نییپا  نگاھش  یچشم  چیو ھ ،ندک یعرق نم  یا چھره  چیھ  ردنک  ییگدا
و با   دنیشک  خجالت  بدون  هک  ینیب یم  هکبل ،ندک یر میگ  یزبان  و نه ،افتد ینم
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  به نیبب ، خواھم یجد خود را م  حق  د: منیگو یم  یو گستاخ  ییایح یب  تمام
سوزند؟  یخورند و م یم  تأسف  یزیچ  چه  یھستند؟ و برا  صیز حریچ  چه

از   مردم  کوحشتنا  یدور  لیاند از قب دهیرس آن  به  آنان  طیدر مح  مردم  آنچه
 .  ستین  مھم  شانیبرا  مردم  یاخالق  و سقوط  نید

  شده  فیتحر  دهیعق ، شده  کتر  و رفتار درست  کسلو  آنان  طیدر مح ،یآر
وجود ندارد، اما   تی، امن شده  استهک  ا از آنی  شده  کتر  یلک  ا بهینماز  ،است

 ،ی، دزد قرار داده  خداوند حرام  هک  ییارھاک  ھا و ھمه یزنا و زشت  در مقابل
،  ینیچ  ، سخن بتی، غ یادی، سحر، ش یالھبردارک، ربا،  و غارت  ، چپاول قتل
با   یپدر و مادر، بدرفتار  یگر، نافرمانیدیک  به  ردنک  و پشت  رابطه  قطع

،  زنان  یھرزگ ، زشت  ، و سخن یو نفاق و بداخالق  ییدروغگو  اضافه  به  هیھمسا
  ییبگو  از آن  ھر چه  هک  و منتشر است  افتهی  وعیش  و فساد چنان  یعفت یو ب
 . است  مک

  نیاز ا ھا دل  هکبرند  یم  رنج  یازمندیمانند فقر و ن  یاز امور  مردم
وندھا و یشده تا پ  باعث  یازمندیفقر و ن ،خورد یم  انکت  یتراژد

و   عفت  هک  دهیرس  یحد  به  یو فساد اخالق ،شوند  ھا قطع یشاوندیخو
  ھمه ،باشد  ردهک  خدا بر او رحم  هک  یسکمگر  ،است  رفته  انیاز م  یدامنکپا
تماشا  را  التکمش  نیا  ھمه ھا نیو فسادھا وجود دارند، و ا  التکمش  نیا
در  ھا آن  روانیو پ  و ھموطنان  شانکی و ھم  برادران  هک  یالتکنند مشک یم

  کیاش  یسک  چیو ھ ،شود ینم  نیاندوھگ یقلب  چیگرفتاراند ھ  آن  به  مذھب
  انجام  به  خود را موظف ھا نیاز ا  یسک  چیو ھ ،شود ینم  زد و ناراحتیر ینم

  و خودش  نموده  خداوند بر او واجب  هک  یبزرگ  تیاز مسئول  کیاند  قسمت
  آموختن  تیداند. مسئول یدارد نم  دوش  را به تیمسئول  نیا  هکد ینما یادعا م

ا ی، از قرآن  یا هیآ  مانند حفظ  مردم  به  مردم  یزندگ  یو اساس  ینیامور د
و   و اخالق خوب  عادت  و پخش  ا اشاعهی  ار خوبکا ی  صدقه  به  دادن  فرمان
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  هک  یا سنتی  شده  کتر  هک  یا ضهیفر  یایاح و ، رفته  انیاز م  هک  یارزش  اشاعه
 شده  سپرده  یفراموش  به  هک  یو ارزش  یخوب  یایو اح ،است  رفته  انیاز م

از   هک  یا دانشی  ار شدهکان  هک  یا حقی هشد  قطع  هک  یشاوندیوند خویا پی  است
  در آن  یاریبس  هک  ییایا دنی  شده  فیتحر هک  ینید  و اصالح ،است  رفته  نیب

 نند.ک یسر م  به  یزندگ  واناتیا بدتر از حی  اتوانیح  چون
ار یاخت  وتکند و سک یم  فسادھا را مشاھده  هک  کیجز تعداد اند  به

 ند.ک یم  اعتراض  آھسته  ییا با صداید ینما یم
  فراغت  د و اوقاتینما یم  خود مشغول  را به  رشانکف  هک  آنچه  ھمه  هکبل

(حقوق) و   افتیا و دریاز مزا  مند شدن بھره و  یاندوز مالد ینما یرا پر م ھا آن
  سکبرع و  امور دگرگون  ! چگونه است  بیعج  لیقب  نیگر از اید  ییزھایچ

 .اند؟! دهیگرد  ارھا مختلیاند و مع شده
و   ینیحقوق د ،بالند یاو م  خود به  دادن  با نسبت ھا آن  هک صامبر یپ

  ا و آخرتیدن  یازھایاز ن  یازین چیو ھ ،ادا نمود  املکطور   را به  مردم  یویدن
و  ،نمود  صرف  داشت  در توان  آنچه  تمام  آن  رفع  یبرا  که اینمگر   را نگذاشت

  یک  خود را به  کمبار  دست  که این  را بدون  اش یو جان  یمال  یھا ییتوانا  ھمه
خود دراز   جھاد و احسان و  و دعوت وششک  در مقابل  مردم  از اموال  درھم

 از او  پس  هکدارد   یحق  مردم  او بر گردن  هکرد کو ادعا ن  ار گرفتک  د بهینما
  ھا از مردم و (حقوق) و خمس ،برند یم  ارث  را به  آن  و فرزندانش  نوادگان

رد! کن  رهیذخ  یناریو د  درھم  چیاو ھ شد و یاو انبار نم  یشد و برا ینم  گرفته
نند و ک یم  را تصرف  او ھستند اموال  نند فرزندانک یادعا م  هک  ییھا نیو ا

  یھا کنند و بانک یم  سیھا تأس تکو شر ،ندینما یم  رهیو جواھر ذخ طال
در   که این  بدون ،نندک یآباد م  شده  اغفال  مستمندان  را از اموال  یخارج
  ردهکرا ادا   مردم  نیا  ا حقیو دن  نیدر د  درھم  یک  اندازه  به ھا پول  نیا  مقابل
  برند و حال یسر م  و فقر و درد به  یدر گرسنگ ھا آن  اطراف مردم ،باشند
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  دردشان  مکش  یاز پرخور  هکبل اند. ر و ثروتمند و تندرستیس  آنان  هکآن
  به  که این  یجا  و به ،برند یسر م  به  و اسراف  و در ناز و نعمت  گرفته

  اتکز  اگر با پرداختن  یند حتینما  احسان ھا نند و با آنک  کمک  ازمندانین
  ازمندانین  نیا  یھا مال اند باشد، اندوخته  هک  ییھا  نهیو جواھر و گنج ھا مال
ثروتمند و   نیب  که این  باشند و بدون  داشته  رحم  که این  رند بدونیگ یرا م

 .ند!بگذار  یفرق  میتی و  وهیر و بیفق
دھا) ی(س  نیاز ا  یکی  هک  گفت  من  به - بود  دوستم  هک - شاورزانکاز   یکی

  که اینبعد از  ،خواست یرا م  جدش  حق آمد و  من  شیھا پ از موسم  یدر موسم
  او داده  به  داشت  انیو چھارپا  یشاورزکو  ھا در مال  هک  یو حقوق  اطاعت  مراسم

در   شان یا وهیبا مادر ب  ھمراه  هک  خواھرم  میتی  فرزندان  مال  هک  شد چند بّره
ھا  بّره  نی: ا او گفت  شاورز بهک،  را گرفت  یا بره، دیردند را دک یم  یزندگ  نارمک

: ھر  گفت  در پاسخ .اند ازمندیر و نیفق  هکباشد  یخواھرم م  میتیفرزندان   مال
 .! و رفت  را گرفت  بره  سپس ،ستین  میتی  یباش  اش ییتو دا  هک  سک

  را بدست  آن  چگونه  هکشوند  یر از خداوند نذر میغ  یبرا  هک  ییاما نذرھا
 . است مک  ییبگو  از آن  آورند؟ ھر چه یم

  بزرگ  نکر  نیا ایدھند و گو ینم  اتکز  طور مطلق  به  آنان ،نیو با وجود ا
 . است  شده  حذف  آنان  حساب  از جدول  اسالم

 ربا
 ،برند یار مک  به  ییھا لهیربا فتواھا و ح  و خوردن  قرار دادن  در حالل  آنان

 .=: مثال  عنوان  به
ز یباشد جا  داشته  بھره  هک  یدر صورت  کاز بان  گرفتن  ) قرض۱  (مساله

ر یز  یھا لهیتنگنا از ح  نیاز ا  ییرھا  یو برا ،ربا و حرام است  چون ،ستین
 رد:کد یبا  استفاده
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% از ۲۰ا ی% ۱۰درصد   را ده  ییاالک  لشکیا از وی  کبان  از صاحب  یمشتر
 بدھد.  پول  ینیمع  مبلغ او  به  مقابلبخرد تا در  تر گران  متشیق

  بازار بفروشد و در معامله  متیاز ق تر مک  ییاالک  کبان  صاحب  به  که اینا ی
  بدھد فقط  قرض  ینیمع  تا مدت  یمشخص مبلغاو   د بهیبا  هکبگذارد   شرط

و   است زیجا  با بھره  کاز بان  گرفتن  قرض  گاه  ردند آنکاتفاق   نیبر ا  یوقت
 .)١(ستین  در آن  ییربا

  دھد مگر به ینم  قرض  کرا بانیز ،رباست  کش  بدون  نیا  هک  یدر صورت
بخرد و   متشیاز ق تر گران% ۲۰ای% ۱۰  ییاالکاز او   یمشتر  که این  شرط

  سپس ،ردیبگ  گردن  را به  آن  مجبور است  رندهیگ  قرض  هک  متیدر ق  یادیز
در خود   و بھره  یادیز  که این  یجا  به  یول ،بدھد رباست  بھره  عنوان را به  آن

  قرض  بیاز ج  یادید زیبا  صورت و در ھر دو  شده  اال گذاشتهکباشد بر   قرض
 راست  بیاز ج  که این  یجا  اما به ،ندک یز ضرر میشود و ن  پرداخت  رندهیگ

 تر مک  کبان  به  ییاالکاگر   نیو ھمچن ،است  درست  چپ  بیج از  بدھد دادن
را روز   دام ھا نیا  قتی. در حق رباست در بازار، بفروشد! باز ھم  آن  متیاز ق

 .نند!ک یار مکش  شنبهیکرا   یو ماھ  انداخته  شنبه
  دهیو فا  بھره  شرط  به  کانداز در بان  پس  عنوان  به  پول  ) سپردن۵  (مساله

 .  رباست  چون ،ستیز نیجا
از   چگونه  یتا بدان  را بخوان  آن  ملهکاما ت ،است  یو درست  سالم  سخن  نیا

  تیممنوع  نی: (از ا یا آمده  رونیب از در  که اینبعد از   یشو یوارد م  پنجره
 به ،دینما  کسپرد بان  بھره  شرط  را بدون  پول  هک  افتی  ییرھا  توان ینطور میا

را   ندھد آن  او بھره  به  کاگر بان  هکند کر کف  نیچن  با خودش  که این  یمعن
  عنوان  را به  آن  ز استیجا  شیبرا بدھد  یا او بھره  به  کاگر بان  نخواھد. پس

                                           
 .۴۰۶/ ۱ یالخوئ –ن یمنھاج الصالح -١
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  لشکیا وی  یشرع  مکحا  با اجازه  ستین  مشخص  صاحبش  هک  یمال
 .)١(بردارد)
  یدان یا نمیآ ،باشد  لشکیا وی  یشرع  مکحا  با اجازه  هک  است  نیا  مھم

 .چرا؟!
  کرا بانیندارد ز  یریتاث  ندارد چون  یمعن  تین  نیا  هک  ستین  کیش

 نخواھد.  بخواھد چه گذار  سپرده  دھد چه یرا م  بھره  نیمعموًال ا
  ردهک  شود و حالل  عوض  اسمش  یز حرامیچ  هک  است  نیمانند ا  نیو ا
 شود.

  آمرزش  یهاکچ
  یوتاھک  یشرع  یا فهیوظ  ا در انجامی  شده  یظلم  بکمرت  هک  یسکھر 

بدھد و با   پول  یمبلغ  آن  مقابل تواند در یم  است  ردهک  کرا تر  ا آنی  دهیورز
  بدون .نامند ی) م را (رد المظالم  نیو ا ،شود یم  بخشوده  ار گناھشک  نیا

و   نانیرنشید  هک  است  یآمرزش  یھا کچ  ھمان  قیار دقک نیا  هکد یترد
 دادند. یم  در اروپا انجام  یوسط  در قرون  یحیمس  دانشمندان

 دار و خنده  بامزه
نزد   یزیچ  چی: (ھ او گفت  هک  نموده  تیروا ÷از ابوعبدالله   ینیلک

  امام  به  درھم  یک  سکو ھر ، ستین  امام  به  پول  تر از دادن دهیخداوند پسند
 . )٢(دھد) یم  حد در بھشتاُ   وهک  اندازه  به  آن  بدھد خداوند در مقابل

  شود از ھزارھا درھم یم  داده  امام  به  هک  ی: (درھم است  آمده  یتیو در روا
 .)١() است  شود برتر و افضل یم داده  یارکویکن  یگر جاھایدر د  هک

                                           
 مرجع گذشته. -١
 .۱/۵۳۷  یافکال  اصول -٢
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  یادیار زکدارد! و   یو دوستان  نانیجانش  خوب  است  غائب  یوقت  و امام
 .شود!  ر دادهییتغ  نائب  نام به   غائب  از اسم  کچ  که اینجز   ستین

 ها کخورا  نام به  ییها  مناسبت
  یھا از مناسبت  ، و گذشته فاطمه  طعامو   عباس  یو چا  عباس  نان  مثل

  یخور  ینیریبر غذا و ش  شدن  جمع ھا بر اساس مناسبت  نی، اما ا یگرید
و   اسیالت، و خضر الکمش  ، حالل زھرا  ید شادنمان ،ابندی یم  بیترت

  تابک  است  نیا  یدنیو شن  و از امور جالب. زرد و حلوا....  هشل ،ایرکز  هروز
و  ھا کدر مورد خورا  اش ھمه باً یتقر  آن  املکجلد   یک  ینیلکاز   یافک

زھا یچ  نیا  جلد با نام  نیا  یھا و باب ،ندک یم  ھا بحث وهیھا و م یدنینوش
  یدان یم  (و چه  جیھو  و باب  تره  باب  حلوا، و آن  ! باب است  شده  یبند  عنوان

  و باب  یفرنگ تره  و باب ازیپ ار و بابیخ  ؟!) و باب ستیھا چ جیھو  باب  هک
باقال و   باب ، و مرغ  مرغ  تخم  و باب  پاچه  لهکو   بابک  د و بابیتر  انار... و باب

و... خداوند شما را از   جاننباد  ز و بابیگشن  و باب  ماش  و باب  بابک  باب
  نیدھد. تنھا ا  نجات  است  نیسنگ  آن  انیو ب  دشوار است  آن  شمردن  آنچه

و   د فراوانیھا فوا یدنیھا و نوش یخوردن  نیا  یبرا  مولف  هکو بل ،ستین
 : است  مربوط  یامور جنس  به  یبرخ  هک  است  ردهک  انیب  یآور اسرارخنده

 : مثال  عنوان  به
  ھا را گرم هیلک  جیھو  : (خوردن گفت  هک  است  تیروا ÷از ابوعبدالله 

(و   :است  گر آمدهید  یتیو در روا. )٢(د)ینما یبلند مرا   یتناسل  د و آلتینما یم
  یماریاز ب  جیھو: دیگو یو م .دارد یرا بلند م  یتناسل  آلت .)٣(ر)کالذ  نصبی

                                                                                           
 .۱/۵۳۸  گذشته  حواله -١
 .۶/۳۷۲  یافکال  فروع -٢
 منبع سابق. -٣
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  کمک  یجنس  زشیآم  یرا برا  دارد و انسان یم  ر در امانیو بواس  قولنج
 .)١(دیامن یم

و   یخداوند از ناتوان  شگاهیپ  به  امبرانیاز پ  یامبریپ  هک  شده  تیو از او روا
حلوا دستور   خوردن  خداوند او را به ردک  تیاکش  یجنس  زشیآم  قّلت
 .)٢(داد)

 .!! نکتصور 

                                           
 منبع سابق. -١
 .۶/۳۲۰  منبع سابق -٢



 
 

 

 

 

یا جایز قرار   جائز است  که  آنچه  و همه  نکاح: پنجم  فصل
  است  شده  داده

  بی بند و باری
باشد  ی) م ی(جنس  موضوع  نیا  به  متعلق  در آنچه  تساھل و  یبند و بار یب

  آن  یھا پاره  و آتش ،افتهی  یفزون  آن ر و شریو فراگاخطر   هک  است  ییاز بالھا
 و  دچار انحطاط  یادیحد ز  به  از مردم  یاریبس ،است  دهیجا رسکھر   به

  یارھاکو گرفتار  ،اند هشد  آن  رفتن  نیا از بی  رتیغ  شدن  فیو ضع  یتوجھ یب
  تیوضع ،اند شده  آن  و امثال  لواطت و  د زنا با محارمنمان  یستو نادر  زشت

 از آن تر د بزرگیآ یم  شیموجود پ  تیدر واقع  و آنچه ، بار است  ار فاجعهیبس
  نیا  شود! ھمه  پرداخته  آن  یھا جنبه  تمام  و به ،باشد  فیتوص  قابل  هک  است

  و اصالح  علم  یادعا  هکشوند  یم  انجام  یسانک  و گوش  چشم  ارھا در مقابلک
 ،شود خورده  یا تأسفیبشود   یاعتراض  نیتر کوچک  که ایناز   ند بدونینما یم

  اتیاز ضرور  هکشود   انجام  یارک  معالجه  در راه  یوششک  که این  و بدون
 . است

  ھا به بتیمص  نیا  یوقت ،ستیچ  چاره )! اما (مصلحان  نیادند ایچقدر ز
 شود؟ یشتر میب  نیمصلح  ثرتک  تناسب

گاه  آن  به  ستیبا یم  هک  است  یاجتماع  قتیحق  یک  نیا ،یآر د یشا ،بود  آ
 .! میابیب و مصدر فتوا را  فاجعه  منبع  میبتوان
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از   یبرخ  یحت ،اند ردهکدار و گسترده  دامنه  یلیرا خ  یامور جنس  موضوع
ز قرار یجا  ستیزنا ن  نامش  و فقط ندارد  یبا زنا فرق  هکرا   یجنس  ارتباطات

و  - اند داده  نسبت  ائمه  به  دروغ  و به  ساخته  در مورد آن  ییھا تیو روا ،داده
نند و ک  را آسان  آن  انجام  شدگان  اغفال  یتا برا - اند کھا پا تیروا  از آن ائمه
 .ند!ینما  دوشکسب  آن  به  بار اعتراضرا از   شتنیخو

 . است  موقت  ازدواج  یکی  جمله  و از آن

  موقت  ا ازدواجی  متعه
، زناست  صراحت  شود به یم  ) انجام (متعه  نام  موجود به  تیدر واقع  آنچه

 .با زنا ندارد!  یفرق  چیو ھ
  اند به شده  داده قرار  حالل  هک  یجنس  ارتباطات  نمونه  نیچرا ا  و اگر نه

 .رند!یگ یم  ) انجام (متعه  نام
  یا و شما را در مجادله  تا خودم  نمک یم  نجا نقلیرا در ا  از آن  یبرخ

  در مورد حالل  یزیچ  سنت و  ا در قرآنیآ  که اینو   در مورد دالئل  یزانسیب
  هک  میافتین  یا چهیباز  تا در دام  نمکوارد ن  امدهیا نی  آمده  متعه  بودن

  ییارھاکبار و   ز و تأسفیانگ غم  تیواقع  دنیما را از د  آن  لهیبوس خواھند یم
و دور   در مورد ندرت نمک یر نمکف  ییارھاک ،رد باز دارندیگ یم  انجام  هک

 باشد.  داشته  یاختالف  یسک  عتیاز شر  گذشته  سالم  از وجدان  آن  بودن
  آدم  فرزندان  انیم  هک  یجنس  از ارتباط  ینحطم  یھا صورت  ا تا با ھمیب
گر یرا بر د  خداوند آنان  هک  ییھا انسان ،میشود بخوان یم  انجام  متعه  بنام
 . است  داده  یبرتر  ھا دهیآفر

 : هک  یرا بپرس  سوال  نیاگر ا
و   ییخواھد در ھر جا یم  هک  یبا ھر زن  هک  ز استیجا  یھر مرد  یا برایآ
  یزن  ند تا بهکرا رھا   آن  و سپس دھد؟  خواھد انجام یم  آنچه  یھر زماندر 
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و مرد با   زن  هک  لمهکچند   با تبادل  ار را فقطک  نیاورد و ایب  یگر روید
)  دادم  تو متعه  را به  ھا (خودم و از تعداد مرتبه  ند از پولیگو یم  گر سخنیدیک

و اگر  شود. یم  انجام  زن شاھد و سرپرست  از بهین  ند و بدونیگو یم  سخن
 ؟ ستین  یسؤال  داند یم  را زشت  یگریا روسپیشوھردار باشد   زن

 شود: یم  داده  پاسخ  نیچن  منبع  نیاز معتمدتر
 .)١()!! ز استیجا  نیا  یتعال  (باسمه
  اگر نه  ز استیجا  زهیدوش  با دختر بچه  یجنس  یبردار و بھره  استفاده

  به - باشد  داشته  سال  ھفت گرید  یتیروا  ا طبقی - باشد  داشته  سن  سال
  است  حرام که ایننه  ،ندکرا در داخل شرمگاھش ن یآلت تناسل  که این  شرط

  یبرا  بیع  ینوع که این  یبرا  هکبل ، است  زشت  یو وجدان  یا از نظر اخالقی
 .)٢(شود یم  شمرده  اش خانواده

  یرو  هک  و سال  سن  نیبا ا  دختربچه  نیا  یاخالق هندیآ  هکد ینکر کشما ف
  را مشاھده  شانیا  یجنس  یھا تکو حر شود یر و رو میز  مردان  یتناسل  یھا آلت

 بود. خواھد  !! چه زشیو آم  جز جماع  نند بهک یبا او م  یارکھر   و مردان ،ندک یم
  یعنی  جلو ناپسند است  از راه  فقط  دختربچه  نیبا ا  زشیو آم  و جماع

 .! است زی(دبر) جا  از پشت  و مجامعت  زشیآم
ا یا خواھر یدختر   یرا برا  یزیچ  نیچن  یو بزرگوار  رتیبا غ  ا انسانیآ
 .پسندد؟!!! یم ایدن  یھا از بچه  ا بر ھر بچهی  لیفام

  ینکخود تصور   معصوم  را در مورد دختر بچه  یزیچ  نیاگر چن  یراست  به
  یزیچ  نیچن  که این  نه  ،ینکتصور  اگر  رد؟!! فقطک  یخواھ  احساس  چه

 شود.  انجام

                                           
 .۵/۵۴۰  یافکال  مثًال فروع  ک.  ن -١
 .۵/۵۴۲  یافکال  مثًال فروع  ک.  ن -٢
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  چیزند و ھ یسر نم  طانیاز ش  یحت  یوانیح  عمل  نیچن  قرار دادن  حالل
  گونهچ  پس ،دھد یقرار نم  حالل را  یزیچ  نیچن  یانسان  و دشمن  یوحش

ما   عتیشر  و به ،شود یم  داده  ما نسبت  امامان  به  یزیچ  نیچن
 .؟! شود؟ چگونه یم  چسبانده

  ؟!ستین  مجوس  یبند و بار یو ب  یگر یو اباح  کاخالق مزد  نیا ایآ
  شان خداوند درباره  هکد یآ یم رونید بیپل  سخن  نیا  یقوم  کپا  از زبان  چگونه

ُ ٱإِ�ََّما يُرِ�ُد ﴿ : است  فرموده ۡهَل  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ
َ
 ۡ�َۡيِت ٱأ

دی و گناه را از یخواھد پل خداوند فقط می«. ]۳۳األحزاب: [ ﴾ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ 

 .»سازد کامال شما را پاکند و کت دور یشما اھل ب
 .؟!! ھست  نیدتر از ایپل  ییدیا پلیآ

 دھد: یم  و تاب  آب  نیرا چن  ) مسئله امت  ی(راھنما) و  زمان  اما (امام
  احکن  خواه ،ستیز نیجا  یسالگ  نه  شدن  املکاز   قبل  با زن  ردنک  زشیآم
  بغل  با شھوت  زدن  ھا مانند دست ییجو  ر لذتیاما سا . ا موّقتیباشد   دائم

 .)١(ندارد(!!!!!) یالکرخوار اشیبا دختر ش  یحت  چسباندن  و ران  ردنک
 .!! است  هافتین  رخوار نجاتیدختر ش  یحت

  را پوشش  آن  هک  است  کو باب  کاخالق مزد  نیا  هکخدا   سوگند به
دھند تا  یم  نسبت  تیب  اھل  به را  شند آنکب  خجالت  که این  دھند و بدون یم

 باشد.  آسان  چارگانیب  یبرا  آن  و فرو بردن  دنیبلع
 .! در خواب  فرو رفته  چارگانیب  ید!! ایدار شویب  بتاناز خوا

با او   یکیآورند  یم را  یا ھرزه  ) زن یداخل  در (بخش  از طالب یا  مجموعه
  شود و آن یم  رونیب  زن  که ایناند تا  منتظر  در سالن  هیند و بقک یم  زشیآم

 برد... یم را  آن  یگرید  گاه

                                           
 .۲/۲۴۱  ینیالخم -لة یر الوسیتحر -١
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ا روز آمار ی  شب  ساعت  یکجا و در   یکدر   که ایندارد تا   نطور ادامهیو ا
)  غهی(ص  ار متعهک  نی؟! ا ز استیجا  یارک  نیچن  شود! چگونه یم  لیمکت
 .باشد!! یم

  استفاده  لهیح  نیاز ا  توان ید بگذراند میبا  زن  هک)  یالی(خ  هدر مورد عد
گر یبار د  گاه  آن ،شود یم  تمام  وقت که اینند تا ک  استفاده  مرد از زن  هکرد ک

را طالق   یبا او، و  ردنک  زشیاز آم  قبل  اورد و سپسیدر ب  عقد دائم  او را به
  یجنس  استفاده  خواھد از آن یم  هک) ھا آن  الیخ  (به  سکھر   یدھد تا برا

  یقرآن  نص  نیا  را در مقابل  لهیح  نیا شود  بخواھد حالل  هک  ید و ھر زمانینما

َها َ�ٰٓ ﴿ :اند ردهک  درست ُّ�
َ
ِينَ ٱ� ُ�مَّ َطلَّۡقُتُموُهنَّ  لُۡمۡؤِمَ�ٰتِ ٱَءاَمُنٓواْ إَِذا نََ�ۡحُتُم  �َّ

ۖ َ�َمّتُِعوُهنَّ  وَ�َها ٖ َ�ۡعَتدُّ ة وُهنَّ َ�َما لَُ�ۡم َعلَۡيِهنَّ ِمۡن ِعدَّ ن َ�َمسُّ
َ
ِمن َ�ۡبِل أ

اٗحا َ�ِيٗ�  د! یا مان آوردهیه اکسانی کای « .]۴۹[األحزاب:  ﴾٤٩َوَ�ُِّحوُهنَّ َ�َ
د، ید و قبل از ھمبستر شدن طالق دادیردک  مان ازدواجیه با زنان با اکھنگامی 

را با  ھا د; آنید حساب آن را نگاه داریه بخواھکست ین ھا ای برای شما بر آن عده

 .»دینکشان یای رھا ستهید و بطرز شایمند ساز ه مناسبی بھرهیھد
 .!! است  ردهکر ک) ذ عی(زھر الرب  تابشکدر  یالله الجزائر  را نعمت  نیا

  اجاره  یا ند خانهینما یم  مسافرت  هیھمسا  یشورھاک  به  یتاجر  برادران
  نیا  را به  آن  ند و ھمهکار ک  شانیبرا اند تا جا نشانده  را آن  یاند و زن نموده
 اقامت  در آن  هک  ییروزھا  طولد و در یآ یم  یاول ،اند ردهک  احکن  زشت  صورت

او قرار   ید تا در جایآ یم  برادرش  که اینند تا ک یم  یجنس  استفاده  دارد از آن
گردد تا نفر  یباز م  شورشک  ند و بهک یم کتر  برادرش  یرا برا  رد و او آنیبگ

 .دھد!!  خداوند شما را نجات . نیچن  نید... و ایایب  سوم
  یجا  به  و خواھرزنش  نموده  یبستر  مارستانیدر برا   ھمسرش  یمرد

  شوھر خواھرش  هک  یدان یا میآ ند.کرا ب  فرزندانش  تا خدمت  آمده  زنش
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 ند؟کتواند با او زنا  یم  چگونه
  هک  ینکرا خبر   یسک  که این  بدون  را طالق بده  د: زنتیگو یاو م  به  هیفق

  گردد آن یبر م  اش خانه  به  زنت یتا وقتتو خبر بدھد.   زن  به  است  نکمم
 .! است  حل  لکو مش ، نک  تین  ات  یھمسر  او را به  بازگرداندن  وقت

در   زنش  هکروز   چھل  مدت  به  د با خواھر زنشیفرد پل  نیا  نگونهیو ا
  مرد بدون  نیا  و ھمواره ،دینما یم  یجنس  زشیبرد آم یسر م  به  مارستانیب

را   شیھا لب  هک  یدر حال  از دوستانش  یبرخ  شد در گوشکب  خجالت  که این
سد ماجرا را یل یبا میز  دوران  بر آن  خوردن  و حسرت  بردن  لذت  یرو از

 .! است  ار دلبستهکش  آن  به  ند و ھموارهک یم  زمزمه
او   خانه  به  دار خواھرشید  گر بهید  یبار  نظر شما اگر خواھر زنش  به
روبرو   با شوھر خواھرش  ینظر شما وقت  به - افتد یحتمًا اتفاق م  هک - برود
 خواھد افتاد؟! قاتفا  ا تنھا باشد چهیشود 
!  ستین  یوجود ندارد! حرمت  ! محارم ستین  در آن  یز حرامیچ  هک  ینید

 .شود؟!! یم داده  نسبت  تیب  اھل  به  نید  نیا  چگونه
  ا استفادهی: آ بخوان ، نمک یم  نقل  با عبارتش  هکرا   آن  و پاسخ  پرسش  نیا
اگر   ز استیجا  آن  یول  اجازه  بدون یمسلمان  هزیبا دختر دوش  و متعه  یجنس

 خواھد شد؟  حرام  بکمرت  هکباشد   را داشته  آن  میدختر ب
  آن  دختر به  که اینند با ک  فو منعکبا   دختر او را از ازدواج  یاگر ول ،بله
 ،دختر است  مصلحت  برخالف چون  ردنک  منع  نیو ا ،ز استیدارد جا  عالقه

  ردنکن  داخل  شرط  به  ز اگر عقد موقتیو ن ،شود یم  ساقط  یول  اعتبار اذن
 .)١(! ز استیباشد جا  عقب  جلو و راه  در راه  یتناسل  آله

؟  است  باشد شرط  دخول  شرط  اگر بدون  زهیدر مورد دوش  یول  ا اجازهیآ

                                           
 .۵۵  ص  م۱۹۹۵ -ھـ ۱۴۱۶  اول  الصدر / چاپ ق محمد صادِ  -وردود   مسائل -١
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  شرط  یول  شود اجازه  ردهک  شرط ل دخو  اگر لفظًا عدم  در عقد موقت
 .)١( ستین

ش یی ھستند در لباس میھا نان گرگیه اکد یرت بفھمیعان با غیای ش
نند و کران یتان را ویھا هنند، خانکخواھند ناموس و شرف شما را فاسد  یم

از  تر کار خطرنایه دزدان ناموس بسکد ید، بفھمیبر یبسر م شما در غفلت
  نییپا  به  گام  به  گام را  ھا انسان طانیمانند ش ھا نیادزدان اموال ھستند، 

ْ ُخُطَ�ِٰت ﴿ .دیزیبپرھ ھا برند از آن یم ۡيَ�ِٰن� ٱَوَ� تَتَّبُِعوا لَُ�ۡم َعُدّوٞ  ۥإِنَّهُ  لشَّ
بِ�ٌ  او، دشمن  که ایند! چه ینکروی نیطان، پیی شھا گام و از«. ]۱۶۸البقرة: [ ﴾مُّ

 .»ار شماستکآش
ز یرا جا  یجنس  از ارتباطات  یادیز  یھا صورت ھا فتوا  نیا  یعمل  یاجرا

 : است  نیا  از آن  یبرخ ،دھد یقرار م
از دختر   یروز ،شود یروبرو م  دخترش  با دوست  دهکدر دانش  ییدانشجو
بروند و در  ھا د و نگاهیدور از د  یا گوشه  به  با ھم  هکخواھد  یدانشجو م

  یھا وهیھمه ش  و سپس ،بدھد  او نشان  را به  وارد شوند تا دختر بدنش  یانکم
 ستین  ز آنیآم یکتحر  لیتفاص  انیب  به  یازین  هک - رندیار بگک  را به  یجنس

ترسد  یو م  استر کو ب  زهیاو ھنوز دوش :دیگو یم و  نموده  دختر اعتراض -
از   میتوان یم ما  د: نترسیگو یدھد و م یم  نانیاو اطم  پسر به ،رسوا شود

  که این  بدون  میمند شو و بھره  مینک  از وجود خود استفاده  ییھا  قسمت
پسر  ، میریگ یار مکگر ید  از راه  یدار  دوست و اگر ،ردیبگ  صورت  یدخول

  انیشود از م  رهیاو چ  یایببرد و بر ح  نید او را از بیترد  که این  یبرا
  است  نیا  عنوانش  هکآورد  ید...) در میسجناب از (  یتابک  شیھا تابک

  احکالن  حول  (مسائل  عنوان  ھا ـ) و تحت ھا و پاسخ و ردود ـ پرسش  (مسائل

                                           
 ور.کمذ  حواله -١
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  سخواند! پ یشد را م  انیتر ب شیپ  هک  یی) فتوا در مورد ازدواج  ییھا  ـ پرسش
د یخود ترد  د بهیدھد چرا با یقرار م  را حالل  یزیچ  نید) چنی(س  هک یوقت
  یھستند و امنا  نیخدا در زم  هیسا ھا آن  هک  ستینطور نیا مگر ایداد؟! آ  راه

 و  ھا گرم رد و جسمیپذ یدختر م  هک  نجاستیباشند؟! و ا یم  عتشیخدا بر شر
علما در   تکبر  را به  حرام  ور شھوت شعله  خورند تا آتش یبر م  ھم  به  فروزان

 نند.ک  خاموش ) موقت  (ازدواج  ر دستمالیز
  هک  مینیب یم  و دوستان  شاوندانیخو  نیب  یخانوادگ  یدارھایدر د

با ھر دختر   هکدھد  یقرار م زیجا ھا از آن  یھر جوان  یبرا  گذشته  یفتواھا
دورتر باشند   یانکنند تا در مک قاتفا  زبانیا می  مھمان  هاز خانواد  یجوان

،  ردنک  ، لخت دنی، بوس ردنک  بغل  لیخواھند از قب یآنجا م ھر چه  سپس
، و  است  نشده  دخول  هک یندارد تا زمان  یالکاش  ھم  نیدھند و فراتر از ا  انجام

و   است  نشسته  ییرایپذ  در سالن  فاتیتشر  مالکبا   لحظه  نیدر ا  پدر محترم
  دخترش  که ایننوشد تا  یم  یو چا  است  گفتگو مشغول  به  زبانشیبا م

دختر   هک  است  یوقت  نیرساند، ا یم  انیپا  خود را به  فیو نبرد شر  شکشمک
ا خواھر ی  مادر مھمان  هک  صورت  نیا  باشد به  وهیباشد اما اگر ب  زهیدوش

و گوارا   ز حاللیچ  نجا ھمهیباشد در ا  اش طالق گرفته ا دختری  اش وهیب
 .دھد!!  انجام تواند یرا م  یجنس  بخواھد عمل  هک  یو از ھر راھ ،است

 : مهم  یا مالحظه
  گـر بـهیبـار د  یکرد ـ ک  زشیآم  پشت  از راه  توان یباشد م  رهکدختر با  یوقت

رد کـ  اسـتفاده  از آن  تـوان یباشـد م  د ـ اما اگر شوھر داشتهینک  فتوا مراجعه
 شود.  دهیپرس  از باشد در مورد حالتشین  که این  بدون
گر یدیک  یرو  واناتیح  هک  است  جنگل  و جامعه  است  یبند و بار یب  نیا

 .شوند!! یسوار م
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  اش گذشته  ی(دبر) در فتوا  د) و موضوعی(س  یفتوا  هکاند  ردهکاعتماد 
  یجنس  یارھاکتواند  یاو م  هک  است دامنکپا  یدختر جوان  به  فیلط  یا اشاره

 ازین  را تا زمان  شیجلو  دھد ـ اگر بخواھد ـ تا بتواند راه  (دبر) انجام  را از راه
)  دامنکد تا ھمسر (پایآ یم  زفاف  داماد در شب  شاه  هک  یدارد زمان  نگاه  سالم
 .!!ندیرا بب ) ی) و (نگاھدار (حفظ  ) به فی(شر
 .گر!ید  مذاھب  مسلمانان  ی! ا شرافتمندان  یا

  نیچن ھا آن رایز ،دینشو  بدگمان  تان یا عهیش  برادران  به  هک  دوارمیام
  یفتواھا  هکنند ک یتصور نم پسندند و یرا نم  یگر  یوانیو ح  یبند و بار یب
  از آن  انیعیش  اغلب  هکبل ،شود یمنجر م  انحطاط  حد به  نیدھا) تا ای(س  نیا

  اد در آنیخورند ز یفتواھا بر م  نیا  به  یوقت  یاریو بس ،دانند ینم یزیچ
  گذشته ،را ندارند  آن  دادن قرار  ا اشتباهی  مناقشه  ز جرأتینند و نک ینم  توقف

 ستند.یبا  و در مقابلش ندیار نماکرا ان  آن  که ایناز 
اند  شده  تیترب ھا از آن  علمانماھا و ترسا یعلماء   دانستن  بر مقدس  آنان

 ند!ینما ینگرند و رفتار م یم  معصوم یھا  انسان  چون ھا آن  به  هک  ییتا جا
  خود قبول  ناموس  یرا برا  ییھا زیچ  نیچن  رتیباغ  انسان  دامک  و اگرنه

و از   ردهسر ب  به ھا  ییرسوا  نیدر ا سال  نیچند  هک  یبا زن  ند؟! و ازدواجک یم
 ند!!ک یگوارا م  شده یر و رو میو ز  منتقل  یکی  آن  آغوش  مرد به  نیا  آغوش

  ینک یم  ا قبولی؟ و آ است صمحمد   نید  نیا  هک  ینک یم  قیا تو تصدیآ
  هک  اخالق عرب  یھا یا خوبیپسندند؟ و  یم را  یزیچ  نیچن  تیب  اھل  هک
 د؟ینما ید میند و تائک یرا گوارا م  نید اینما  لیمکرا ت  آمد تا آن ص امبریپ

  املکرا  قاخال  یھا یتا خوب  ام آمده  : (مندیفرما یم صامبر بزرگوار یپ
 .! نمک  منھدم  که این  نه  نمک  املک .) نمک
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 : ییاروپا  یبند و بار یب
 ماجرا دور شود تا  قتیـ از حق  نیشتر از ایب  ـ نه  نقاب  که این  یو برا

باشد   یازین  یبردار ر و پردهیتفس به  که این  ار شود بدونکآش  مقصود و ھدف
 : نمک یم  نقل  تانیبرا  فتوا را با عبارتش  نیا

  یغرب  ییاز دختر اروپا  یجنس  و استفاده  ردنک  ا متعهی) آ۲۸۹ ( مسأله
 ؟ ز استیجا  اش یول  اجازه  بدون

  او را به  شیارھاک  و در ھمه  ردهکرا رھا او   یول  هک  مینک  : اگر فرض جواب
در مورد دختر   یحت  ستین  گرفتن اجازه  به  یازین  است  سپرده  خودش

  گرفتن  اجازه  هکبود   نیدختر چن  اگر مذھب  نیمسلمان(!!!) و ھمچن
  در مورد دختر مسلمان  یحت  ز استیجا  یول  به  مراجعه  بدون  نداشت  یلزوم

 ز(!!!)ین
  یند در صورتک  فو منعکبا   ردنک  دختر را از ازدواج  یاگر ول  هک  نانچ

 .)١(شود یم  او ساقط  نباشد اعتبار اذن  یفوکگر ید
  یوانیح  یبند و بار یو ب  یجنس  و مرج  ھرج  ھمه  ز قرار دادنیجا  نیا ایآ

 .؟! ستین شود یم  انجام  در اروپا و غرب  هک
  یبنـد و بـار یب  نقل  ید برایس  جناب  هک  ستین  نیننگ  یفتوا تالش  نیا ایآ

 .د؟!ینما یم  مسلمان  جامعه  به
پرسد و  یم  ییاروپا  و دختر جوان  یغرب  ییاروپا  از جامعه  نندهک  سوال

در   اگر با دختر مسلمان  یحت ارک  نیا  هکند ک یم  یید) او را راھنمای(س
(دختر   وثید  یول  هک  یندارد زمان  یالکاششود   انجام  یشرق  یاسالم  جامعه

  ا اگر دختر از تحتیباشد)!!! و   سپرده  خودش  باشد و او را به  ردهکرھا  را
  مرجع  هیو توج  را با خواست  ی(تا ول باشد  رونیب  اش یول  و اطاعت  یسرپرست
اما  ،) ستین  الزم  گرفتن  اجازه  است  نیدختر ا  را (مذھبیند، زک  وثیخود د
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  خودش  ند و او را بهک یرا رھا م  دخترش  هک  یول  مکح  ما نگفت  د) بهی(س
د یس  عتیو در شر ،ستیدھد چ  انجام خواھد یم  د تا ھر چهینما یواگذار م

 .؟!! ستیچ  یول  مکح
  یاغذک  دستمال شود تا با  با اتو معالجه  هکاز دارد ین  یا جامعه  نیچن

  رونیب  از آن  یو گندگ  کچر  هک  ییھا زخم  آن  لهیبوس  هک  نندهک  کخش
گیآ یم  گردد.  نید عطرآ

د ینما یرا ترور م  جامعه  یدامنکپا  هک  ییفتواھا  نیما از چن  داشتن  اطالع
  هک  است  یعوامل  نیتر از بزرگ  یکی گذرد یم  پرده  پشت  ما از آنچه  و شناخت

  .د)یدھ  را نجات  تیب  اھل  وهیو ش  نیی(آ  میبزن ادیفر  هکد ینما یما را وادار م
  شیعلما  یفتوا  هکرا   یمذھب  یگر وقتید  را از مذاھب  مان چرا برادران

 ؟ مینک یم  سرزنش رندیگ یشخند و تمسخر میر  به  است  نیا
 ؟ میشو یم  نیخشمگ  مذھب  نیاز ا ھا چرا از تنفر آن

  مشاھده  خودشان  افتد را با چشمان یاتفاق م  آنچه ھا آن  هک  یدر حال
  ما انجام  آنچه  و ھمه ،خوانند یم د راینما یخوار و رسوا م  و آنچه ،نندک یم
و   نیننگ  تیو وضع  تیتا واقع  مینک یم  تالش  هک  است  نیا  میدھ یم

فتوا   مرجع ، گفت  هیفق شده:  نوشته  آن  یرو  هک  ییھا پاره اغذکرا با   یبار  خفت
 . میو بپوشان  میوند بزنیپ شود! یم  تیاکو ح  تی: روا و گفت ،دینش و  داد، گفت
از   مارانیب  هک  نمکاعتماد   کیپزش  به  هک  ینک  مرا قانع  یخواھ یم  چگونه

  ند و سپسیآ یم  رونیردار بیواگ  یھا روبیکم ھا و یماریبا ب  او ھمراه  شیپ
 .؟! است  آن  و روش  کیپزش  اصول  نی: ا ییگو یم  من  به

  یارزان  من  ا بهیگر و پو شهیاند  خداوند عقل  انسان  یک  عنوان  به  من
  نیا  که اینا ی.  ستین  یسوم راه  هک  قرار دارم  دو راه  انیو در م ،است  داشته

  اصول  نیر اد دیما با  که اینا یو   ،ستیبلد ن  ند و معالجهک یادعا م  فقط  کپزش
 . مینک  ینیبازب  داده  جامعه  لیرا تحو  کیپزش  نیچن  هک وهیو ش
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 : نک  و تعجب  بخوان
و  ،مشھور است  زنا در آن  هکھستند   یادیز  یشورھاک) ۲۳۷(  ـ مساله۱

  یاگر شخص  پس ،درآمد است  منبع شورھاک  نیا  از دختران  یاریبس  یزنا برا
 از آن  است  ا الزمیند آک  شورھا ازدواجک  نیا  دختراناز   یدختر بخواھد با

 ؟ ا نهی  گذرانده عادت ماھیانها یو آ ؟ ار استکا زنای  است  متأھل  هکبپرسد 
  باشد الزم  داشته  یالکاش  هک  یدر صورت  آن  از حالت  دنی: پرس پاسخ

  طالق گرفتها یاست(!!)   متأھل هکباشد   معلوم  نیقی  به  که اینمگر   ستین
د یرد باک  کش  بودنش  در مورد طالق گرفته  اول  اگر در مرحله  پس ،است

طالق   من  ،بله : اگر گفت  ؟ پس ا نهی  است  ا او طالق گرفتهیآ  هک بپرسد
ا ی  آمده  رونیب  از عده  هک  داشت  کاگر ش  ، و در بار دوم است  یافک ،ام گرفته

  ار معروفکزنا  ند. اما زنانک  تیفاک  نیھم  ، به بله : گفت  یوقت ،د بپرسدیبا  نه
  ردهک  واقعًا توبه  هک  یمگر زن ،ستین  درست  احوط  بنابر قول ھا آن با  ازدواج

 .)١(است  درست ھا با آن  و دائم  موقت  ازدواج  وقت  آن  پس ،باشد
  اطیاحت  یاز رو  هکبل ،ستین  الزم  یعنی)  احوط  قول  (طبق  نک  توجه

  نیستند در چنین  الزم  هک یاریاخت  موانع  نیچن  کش  . بدون است  نیچن
  کنزد اند  مگر به  نخواھند داشت  یواقع  رود و ارزش یم  نیاز ب  یمسائل

 .شود! ینم  افتی  یافراد  نیچن و بسا  یمکار یبس
و  ،) است  روهک) و (م اطیاحت  یمانند (از رو  یلماتک  نیچن  ار بردنک  به
  شیب  هیتق  یبرا  ییھا لهیوس یمسائل  نیدر چن  هیفق  از طرف  آن  امثال

ا ی  ـ تا از نفرت  ستین  مخالف  است  موافق  یعنیـ   سکاما برع ،ستندین
با   ازدواج  یبرخ  که اینزد! با ید بپرھیآ ید میپد  وجودش در  هک  یاعتراض

 .دانند!! یم زیجا  طور مطلق  ) به اطیاحت  ی(از رو  ار را بدونکزنا

                                           
 .مصدر سابق -١
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ند ک  غهیرا ص  یخواھد زن یم  هک  یمرد  ردنکا خبر ی) آ۲۹۳(  ـ مساله۱۱
  است  دهینگذران  عده  ردهک  غهیص تر او را شیپ  هک  یاز مرد  زن  نیا  که این  به

 ؟ است  واجب
 .)١(ست(!!!)ین  واجب  ردنک: خبر  پاسخ

  ؟! چگونه ستین  واجب  نییو آ  نید  دامک  !! بر اساس ستین  واجب  چگونه
باشد! و اگر بعدًا   شده  حامله  یشوھر قبل از  زن  است  نکمم  هک  یدر صورت

 .شود؟! یم  داده  نسبت  یسک  چه  د فرزند بهیگرد  مشخص  بودنش  حامله

 :گرید  یا فاجعه
  وفات  پدرش  هک  یا زهیدوش  با دختر جوان  توان یا میآ :)۲۹۰(  ـ مساله۱۲
  اجازه  بدون ه،دیرشد رس  سن ز بهیو دختر ن  است  زنده  و مادرش  نموده

 رد؟ ک  ازدواج  یسک
  و اگرنه ،باشد  پدر نداشته  از طرف  یندارد(!!!!) اگر پدربزرگ  یالک: اش جواب

 .)٢(شود  گرفته از او اجازه  هک  است  نیا  اطیاحت
  در مورد دخترانش  یا جامعه  نیدر چنتواند  یم  انسان  چگونه  نکر کف

 .باشد؟!  منیا
با   هکند یبب  اش را در خانه  یافراد ناشناس  یروز  چارهیب  وهیب  نیاگر ا

ند ک  مشاھده  بستر دخترش را بر ھا ند و آنینما یم  یجنس  زشیآم  دخترانش
نند؟! و ک یم  متعه ھا ند ـ آنیا بگویـ   مییاو بگو  اگر به ؟!ردکار خواھد کچ

 ؟!! ز استیجا  نیا ، یتعال  باشد: باسمه  نیا  د) برد و جوابشی(س نزد  به  یوقت
  یزشت  به ) مقدس  یھا ی!! روحان رھبران  دامک(و   رھبرانش  هک  یا جامعه
  یرا رھبر  ارانکفساد  و قافله ،ندینما یم  یکدھد و فساد را تحر یدستور م

                                           
 .مصدر سابق -١
 .مصدر سابق -٢
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،  بدتر است  ییاروپا  از جامعه  حالتش  یا جامعه  نیچن  هک  یراست  به ،ندینما یم
را   نشانید  هکدھند بل ینم  انجام  نید  نام  نند بهک یم  هک  ییھا ارک ھا آن  چون

  نیا  به  شدن  آلوده  تیمسئول  شجاعت  مالکاند و با  ردهک  کپا  یزشت  نیاز ا
 اند.  گرفته گردن  ھا را به یزشت

  یک  بکدارد مرت  دهیعق  آن  بودن  حرام  نوشد و به یم  شراب  هک  یفرد
خورد  یدھد و م یقرار م  حالل را  آن  نید  بنام  هک  یو فرد ،شود یم  گناه
 . افر استکاو   هکبل  ،شده  دو گناه  بکمرت

 . است  دانسته یرا م  شراب  اگر حرمت
داند  یم  را واجب  خوردنش  کپا  عتیشر  را بنام  آن  هک  یسکدر مورد   پس

 .؟!!! ینک یر مکف  چه
شتر یب  با خودش  تر و صداقتش فیتر و شر کا پایکبند و بار آمر یب  جامعه

  کوکمش  خاطر ارتباط  ) را به نتونیلک(  جمھورش  سیرئ  جامعه  نیو ا  ،است
 د.ینما یم  مهک) محا کینسیا لویکد (مونیسف  اخکارمند کبا   یو

ز یجا  شیار را براک  نیا  هکفتواھا   نیمانند ا  داشت یم  ینید  نتونیلکاگر 
  یلیو خ  یسادگ  او با تمام  چون ،آمد ینم  شیپ  شیبرا  یلکداد مش یقرار م
  ازدواج  موقت  صورت  و به ،است  ردهک  غهیاو را ص  هکرد ک یادعا م  راحت
  هک  ینیب ی) را م نید  دانخواھد شد (مر  نیچن  هک  ستین  کی. ش است  نموده

) را  تو دادم  متعه  را به  (خودم لمه کنند و ک یرا اجرا م  یظاھر  طیشرا  نیا
و با  ،نندک یر مکرا ذ  دارند و مزد و مدت  انیرا ب  ردمک  د و قبولینما یم  تلفظ

ھا  یو (روحان ،شود یم  برطرف  الکشود و اش یم  یو شرع  حیصح  ارتباط نیا
  کیسیا لونیکبا مون  نتونیلکرا   آنچه پرده بی ما) ھر روز و  ینید  مردانو 

 .؟!! ینک یم  ا قبولیآ !دھند یم  انجام  داده  انجام
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 ! زاده  حالل
  عقد موقت  مدت  افتنی  انیبعد از پا  : اگر شوھر با زنش)۱۹۴(  ـ مساله۱۳

  یفرزند  مکح ،ردک  زشیآم  نشده  تمام و  است  یباق  ھنوز مدت  که اینباور   به
 ؟ ستید چیآ یا میدن  به  هک

 .)١(است  زاده  حالل  صورت  نیور در اک: فرزند مذ جواب
  :و جستجو پرداختم  پژوھش  باز به
  یبیعج  یبند و بار یب  نیبرابر خود چن  اسالم  هک  است  معقولا یآ  :گفتم

 .ند؟!!ک  قید و تشوینما دییرا تا  آن  ند سپسیبب  یغرب  را در جامعه
د و یآ یبوجود م  رتشیغ  جامعه  نیا  مرد از تمام  یک  هک  گفتم یو م
 .دھد! یم قرار  را حرام  ند و آنک یم  تکحر  اش  یمردانگ

 ؟!! فقط  یکی
  ردمک یو جستجو م منمود یر مکو ف  خواندم یرا م  و آن  بازگشته  منابع  به
 . گرفتم  و آرام  شده  ام یخوشنود  موجب  هک  افتمیزھا یچ  در آن

وجود  صامبر یپ  بعثت  ھنگام  به  هک)  (متعه  ازدواج  هک:  افتمی  نخست
ندارد مگر در   یفرق  چیھ  یشرع با ازدواج  هک  است  یازدواج ،است  داشته

 نیاما ا ، است  شرط  شاھد در آن  و گرفتن  یول  موافقت  یعنی ،ارث و  وقت
  نام  فقط ،ستین  دھند از متعه یم  فقھا امروز اجازه  هک  یزشت  یھا صورت

 ،ز بودیچ  یکامر بود   یدر ابتدا هک)  یا شند. (متعهک یم  کدی  را بر آن  متعه
از   آن  ردنک  استدالل  پس ،گر استید  یزیافتد چ یاتفاق م  هک  یزیچ  نیو ا

  یزیگر چید  یلفظ  کاشترا  چهیباز جز  آن  اساس  هک  است  مغالطه  ینوع متعه
را   موقت  ازدواج  اش  یزندگ در آخر ص امبریپ ، نیبا وجود ا .ستین  شیب

  نمود آن  را حرام  موقت  ازدواج  هکبود   ردهکن  و ھنوز وفات ،قرار داد  حرام

                                           
 .مصدر سابق -١
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 نمود.  را حرام  ار شرابکآخر  در  هکطور 
و   از ائمه  یک  چیھ  هک  است  نیا  تموق  ازدواج  بودن  حرام  یقطع  لیو دل

  نبوده  موقت  ازدواج  و محصول  زاده غهیص  و نوادگانشان  از فرزندان  یک  چیھ
  معروف  با آنچه  هک  قرن  سه  هک  یطوالن  یزمان  مدت  و در طول ،است

  مدت  نیا  در خالل  که اینو با وجود  ،ابدی یم  انیپا  ) است یبرک  بتی(غ  به
صدھا پسر و دختر   صاحب ھا و از آن ،اند گرفته  صدھا زن  آنان  یطوالن
  موقت  ازدواج  و محصول  زاده غهیص  از فرزندانشان  یفرزند  چیھ ،اند شده

 ھا آن  مخصوص  هکند ینما یم  صحبت  از نسب  ییھا تابک! و  است  نبوده
  دو گروه  را به ھا نند و آنک یم رکرا ذ  و مادر فرزندانشان  باشند و فرزندان یم

  ز بودهینک  مادرش  نیو ا ،آزاد بود  مادرش  نیا :ندیگو یم ،ندینما یم  میتقس
ز ینک یعنی،  ولد است  ام  مادرش  یفالن :ندیگو یھا م وقت  یبعض و ،است
  موقت اگر ازدواج  پس . ر از ائمهیغ  تیب  اھل  نظر از نوادگان  . صرفاست

  موقت  ازدواج  و از راه ،دادند یم  را انجام  آن ھا بود آن یم  ) حالل (متعه
  یفالن  هکنوشتند  یم  نیچن ھا تابک نیا و ،شدند یصدھا فرزند م  صاحب
 را به  باشد) مادرش  هک  سکر از او ھر یا غی  (امام  پدرش ،است  یفالن  مادرش
 بود.  خود در آورده  ازدواج  به  موقت  صورت

  غهیص  صدھا زن ھا آن  هک  مینما  کا دری  نمک  قیتصد  یخواھ یم  ا از منیآ
  نشده  حامله ھا زن  نیاز ا  یک  چیھ خداوند قادر سبحان  قدرت  اند اما به ردهک

 .؟! است  اوردهیا نیدن  به  یو فرزند
بر   است  یقاطع  لیدل  موقت  ز ازدواجیبر پرھ  تیب  گر اھلیو د  اتفاق ائمه

  یھا تیروا ،مورد  نی. و در ا است بوده  حرام ھا نزد آن  موقت  ازدواج  که این
  انیعیجز ش  به، اند شده  داشته  نگاه  دهیپوش  هک  آمده ھا تابکدر  ھا اد از آنیز
ار کو آش  و اظھار نموده  تیروا / نیالعابد  نیز  را از امام  نیا  آنان  یدیز
 . است  حرام  مذھبشان در  موقت  و ازدواج ،اند ردهک
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  هیدیز  ر) در فقهیبکال  الفقه  مجموع  ر شرحیالنض  (الروض  تابکدر 
 : است  آمده ۴/۲۱۸

از پدر   و پدرش ،÷  یعل  او از پدرش  است تیروا ÷د یز  از امام -
امبر خدا یپ« : گفت  هک دینما یم  تیروا ÷  یو او از عل ÷  نیحس  بزرگش

  ینھ  یجا  گر بهید  یتیدر رواو  .»ردک  ینھ  متعه  ازدواجبر از یخ  در سال ص
 قرار داد.  حرام  هک  رد آمدهک

  گفته ، خودش  عراق در زمان  هیفق ، ییحی  نب  حسن ÷د یز  امام  نوه -
  اجماع  از آن  ردنک  ینھ و  ازدواج  تیراھکبر  ص امبریپ  : (خاندان است

 .دینک  اند توجه ردهک  اجماع  لمهک  به .اند) ردهک
  هکـ  شـده  تیـ) روا موقـت (ازدواج  در مورد متعـه / صادق  و از امام -
 ).   زناست  (آن  :گفت
 .) زناست  ھمان  : (متعه فرموده  در مورد آن / باقر  و امام -

 . مینیب یرا م  مطالب  نیا  مینک  مراجعه  یاثناعشر  منابع  به  یو وقت
از ابو   :گفت  هکد ینما یم تیعمر روا  بن  از مفضل  با سند خودش  ینیلک 

از   یا فردیآ ،دینک  کرا تر  موقت  (ازدواج  :گفت یم  هک  دمیشن ÷عبدالله 
  ارانیو   بر برادران  نیشود و ا  دهید  یعورت  یدر جا  هک ندک یا نمیشما ح

 .)١(شود)  او حمل  صالح
  هک  است  تیروا ÷  یعل  نیالمؤمنر یاز ام  ،از پدرانش ،÷د یز  و از مام

را   موقت  و ازدواج  یاھل  یخرھا بر گوشتیروز خ صامبر خدا یپ«:  گفت
 .)٢(»قرار داد  حرام

                                           
 .۴/۴۵  یحر عامل -  عةیالش وسائل  ۵/۴۵۳  ینیلک -  یافکال  فروع -١
 -  عةیالش  ، ووسائل۳/۱۴۲، االستبصار ۷/۲۵۱  یأبوجعفر طوس -  امکاألح  بیتھذ -٢

 .۴/۴۴۱  یحرعامل
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 ر شد. کھا ذ یدیز  تیروا  به  کنیا  هک  با آنچه  موافق  نیو ا
(نزد  : شد؟ گفت ده یپرس  او در مورد متعه  هک  است  تیروا /و از صادق 

 .)١(دھد) ینم  را انجام  آن  یسک  فاسق  یھا ما جز انسان
  (ازدواج  متعه  احکن  بودن  از اسرار باطل  ییبایز  تهکن  ابو الحسن ماما
  یھا از زن  مردان  موقت  ازدواج با  هک  است  نیا  د و آنینما یم  انی) را ب موقت

  یھر زن  هک  است  یزیچ  نیا و ،نندیب یم  انیز  و زنان  شده  گردان  یخود رو
  هک  است  یزیچ  نیو ا ،برد یم  ند رنجک یم  غهیگر صید  با زنان  شورھش هک

  شود تا زن یم  ار باعثک  نیبسا ا و - دید بپرسیخواھ یاگر م -  شده  مشاھده
 دارد (با یم  انید و بیگو یم  سخن  موقت  او از ازدواج ،شود  شاندهک  انحراف  به

  زنانتان  آنگاه ،دینشو  گردان  یخود رو  از زنان  موقت  ازدواج  به  شدن  مشغول
  ار فرمانک  نیا  به  هک را  یسکو  ،ندیجو یم یزارینند و بک یم  یناسپاس

 .)٢(رد)کخواھند   نینند و ما را نفرک یبد م  یدھد دعا یم
را   عهیدھد ش یقرار م  را حرام  موقت  ازدواج  هک  ییھا تیروا  به  ردنک  عمل

گر او یدیکمتضاد با   یھا تیروا  نیب در  چون ،ندک ینم  رونیب  از مذھبش
 از  هک  ستین  یزیچ  دادن  حیترج  نیو ا ،دھد یم  حیترج  یرا بر برخ  یبرخ

  قائم  حیترج  ـ بر اساس  ـ در واقع  مذھب  تمام  هکبل ،ندک  رونیب  نیا دی  مذھب
در مورد   ھا از ائمه تیروا  که اینمگر شود  ینم  افتی  یا مسئله  چیرا ھیز ،است

  از آن  انگگذشت  هک  است  یا هیقض  نیو ا ،و متضاد ھستند  متعارض  آن
  تابشک  طائفه  خیش  یطوس  خیش ، هیقض  نیخاطر ھم  و به ،اند برده  رنج

  هکباشد   یزیچ مرجوح  اگر قول چگونه  پس ،) را نوشت امکاالح  بی(تھذ
 .رد؟!یپذ یرا نم  آن  نیو د  عقل

                                           
 .۱۰۰/۳۱۸  یالمجلس -بحار األنوار  -١
 .۵/۴۵۳ یافکفروع ال -٢
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 . دھم یز پند میچ  یک  شما را به :بگو
  ا طالق گرفتهی  وهیب  که اینشود ـ مانند   شوھر ندارد حامله  هک  یاگر زن

باشد   شده  زنا ـ حامله  علت  به  هکباشد ـ   زهیدوش  یدختر  یا حتیباشد ـ 
  را از عذاب  ـ تا خودش ھا بر آن  رسوا شد پسبرد و او   یپ  اش خانواده  سپس
  و ازدواج  شده  حامله  یشرع  او با ازدواج  هک:  رد و گفتک  اعتراض - برھاند

 .؟!! میز فرق بگذاریدوچ  انیم  میتوان یم  چگونه ،) است (متعه  یشرع

 ! ملت  یا
  دهیپوش  نید  گذارد در آن یفرق م  ر و معروفکمن  نیب  آنچه  هک  ینید
  زنا در آن و  و ازدواج  و راست  دروغ اید یو توح  کشر  یو حدود مرزھا ، است

 .شود! ینم  شناخته
  صبح  هک  یو زنان ،ستدیبا  اش خانه درِ   تواند دِم  یم  یھر مرد  در آن  هک  ینید

  یک  هکد ینما  توافق یکید تا یعرضه نما ھا گذرند خود را به آن یاز آنجا م  و شام
را ببندد   اتاقش د و او درِ یایب  خانه  با او داخل  ساعت  یکاز  تر مکا ی  فقط  ساعت

  دنبال  برود و به  یند تا با سالمتک او را رھا  سپس ،ندک  خود را اشباع هزیتا غر
  قیدق گر بپردازد.ید  یزن  یجستجو  ز بهیو او ن ،ر از او باشدیگر غید  یسک

  است  وقت  و قبول  جابیا  هک  لمهکجز چند   یفرق  چیھ و  ارانکار زناکمانند 
 بدھد.  هیمھر  عنوان  به  نان  یک ایآرد   یتواند مشت یز میو ن ،ندارد
  نید  هکندارد   انکند امک یم  دییداند و تا یم  را درست  یزیچ  هک  ینید

  امبرشیپ  تیب  اھل  یخداوند برا را  ینید  نیچن  هکندارد   انکو ام ،خدا باشد
 دھد.   ارائه  عتیشر  عنوان  به

  داده  انجام  آورده  ابانیرا از خ  آن  هک  یار را با زنک  نیھم  هکگر یمرد د
سنگسار   به  یگاھ  هکگردد  یم  یو بر او حد جار ،شود یم  ار شمردهکزنا
  نداده  را انجام  یظاھر  یارھاک  نیا  چون، رسد یم ردیبم  که اینتا   ردنشک
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  مشخص  آن  و پول  انجام شود زمان یمعموًال زنا در ھر حالت که اینبا  ،است
 گردد. یم

 اند؟! جا رفتهکها  عقل
 د:یبخوان  ینیلک  یافک  را در روضه  تیروا  نیا

  رفتم ÷نزد ابوعبدالله   به«د: یگو یم  هک  است  تیروا  مسلم  از محمد بن
  من  یسو  به  و ھمسرم  شدم  ام خانه وارد  هک  دمید  ر خوابد  :او گفتم  و به

 زده  شگفت  خواب  نیاز ا  ،ختیر  من  یست و روکش  یادیز  یآمد و گردوھا
  ینک یم  غهیرا ص  یزن ،پسر مسلم  یا : ؟ گفت ستیچ  رشی... تعب شدم

  را پوستیز ،دینما یم  پاره  پاره تو را  نو  یھا شود و لباس یباخبر م  ھمسرت
 جمعه  ر او جز صبحیتعب  نیخدا ب  : سوگند به گفت  مسلم  . ابن مغز است  لباس
  نار منکاز   یزینک  ناگھان  بودم  در نشسته  دِم   من  جمعه  صبح ،نبود  فاصله
را   آن  و سپس ،ز را برگرداندینک  دادم خود دستور  غالم  آمد به  پسندم ،رد شد

و وارد  ،باخبر شد  ھمسرم ،ردمک  زشیآم  با آن  من ،مردک  ام وارد خانه
و   ماندم  یباق  و من ،در شتافت  یسو  ز بهینک ،میبود  در آن  هک شد  یا خانه

 .)١(»ردک  پاره  دمیپوش یم دیع  یدر روزھا  هکمرا   نو  یھا لباس  ھمسرم

  ییزناشو  ارتباط
 .اند! داده  و بسط  را توسعه  آن  چگونه  نک  نگاه

ا ی  سوم  راه  اگر زن  من  گمان  و به . ز استیجا  عقب  از راه  با زن  زشیآم -
را   بود آن  نکمم  در آن  زشیآم  هک  داشت یم  یدھم  اگر راه  یو حت  چھارم
 ؟ و چرا نه ،دادند یقرار م حالل
  از راه  با زنش  یشد: مرد  دهیاو پرس از  هک  ردهک  تیروا ÷از رضا   ینیلک

                                           
 .۸/۲۹۲  یافکال  روضة -١
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  .)١(تواند ی: م ند؟ گفتک یم  زشیآم  عقب
  نیچن ÷ رضا  ندارد امام  انکام  هک  است  یـ تھمت  کش  ـ بدون  نیو ا

 اورد. یب  زبان  را به  یا اوهی
  یصورت  انگارند به یم  را سھل  ضشیح  را در زمان  حائض  با زن  زشیآم -

  عقب  ! اما اگر از راه پرداخت  پول یار مبلغک  نیا  از انجام  پس  توان یم  هک
 .! ستین  الزم  یزیرد بر او چک  زشیآم

  یارک  نیچن  هک  است  نیاند ا ) گفته یعمل  فقھا در (مسائل  آنچه  تینھا
 . است  روهکم

ْ ٱفَ  ﴿:  است  فرموده  هک  دانم یرا نم  خداوند متعال  گفته  یمعن  و من  ۡ�َ�ِلُوا
ٰ َ�ۡطُهۡرنَ  لَۡمِحيِض ٱِ�  لّنَِسآءَ ٱ رو در  نیاز ا«. ]۲۲۲[البقرة:  ﴾َوَ� َ�ۡقَرُ�وُهنَّ َح�َّ

. »شوند کد، تا پایی ننمایکنزد ھا د! و با آنینکری یگ نارهکحالت قاعدگی، از آنان 
  پس!  ز استیجا  ھر حال  به  عقب  از راه  ردنکبرقرار   یجنس  ارتباط  یوقت
شود؟!  یم  انجام  چگونه  ردنکبرقرار  یجنس  با وجود ارتباط  ردنک  یدور

 د:یگو یم  دارد؟! و خداوند متعال  یشتریب  یآلودگ  یک  دامک  از دو راه  سپس

ٗذى فَ  لَۡمِحيِض� ٱلُونََك َعِن  َٔ َو�َۡ� ﴿
َ
ْ ٱقُۡل ُهَو أ  ﴾لَۡمِحيِض ٱِ�  لّنَِسآءَ ٱ ۡ�َ�ِلُوا

انبار و یز زیچ«نند، بگو: ک ض سؤال مییو از تو، در باره خون ح«. ]۲۲۲[البقرة: 

 .»دینکری یگ نارهکرو در حالت قاعدگی، از آنان  نیای است; از ا آلوده
  قرار داده  زن  در شرمگاه  تیو اذ یرا وجود آلودگ  ردنک  یدور  سبب

  گمان ،تر است آلوده  هک؟!! بل ستین  تیو اذ آلوده  شهیھم  یگرید  ا راهیآ ،است
 د.ینما  مخالفت  مورد با من  نیدر ا  یسک  ینک یم

 

                                           
 .۵/۵۴۰  یافکال  فروع -١
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 : فتوا را بخوان  نیا
  یماھانگ  عادت  یجلو در روزھا  از راه  حائض  با زن  زشی) آم۲۶۷( مساله

  به  شتر آنچهیب  گرچه ،دارد  الکاش  عقب  از راه  با آن  زشیاما آم ... است  حرام
ز یجا  طور مطلق  به  خانم داشتن  تیرضا  در صورت  هک  است  نید ایآ ینظر م
  انجام  هک  است  نیبھتر ا  اطیاحت  یاز رو  زن  تیرضا  عدم  اما در صورت ، است

 .)١(نشود.!!!
  در حالت  یسکاگر   هک  است  نیو بھتر ا  اطیاحت  ی) از رو۶۸( مسئله

  فارهکرد ک  زشیآم  زنش بادارد   ضیح  زنش  دانست یم  که اینبا   ضیح
 . )٢(بدھد

 .!! طور لزوم  به  نه  است  اطیاحت  یرواز   نیا  پس
 ند:ک یم  تیروا  نیچن  یابوجعفر طوس  الطائفه  خیاما ش

  هک  یدر مورد مرد ÷: از ابوعبدالله  گفت  هک  است  تیعفور روایاز ابو -
  یالکباشد اش  یراض  اگر زن : گفت. دمیند پرسک یم  جماع  با زن  عقب  از راه
 ندارد.
  عقب  از راه  مرد با زن  در مورد مجامعت ÷رضا   از ابوالحسن -

  هک ÷  لوط  ؛ قول است ردهک  را حالل  خدا آن  تابکاز   یا هی: آ گفت  .دمیپرس

ۡطَهُر َلُ�مۡ ﴿
َ
ُؤَ�ٓءِ َ�َناِ� ُهنَّ أ جز  ھا آن  هک  دانست یم  و لوط .]۷۸[ھود:  ﴾َ�ٰٓ

 خواھند. ینم  یزیدبر چ
  عقب  از راه  با زن  زشیآم  میدر مورد تحر  هک  یتیبر دو روا  یبا شرح  یطوس

  هک  دمیشن ÷: از ابوعبدالله  گفت هکر یاز سد  است  یتیروا  یکی ،اند آمده
 .»است  حرام  من  بر امت  زنان  شتپ  راه«فرمود:  صامبر خدا ی: پ گفت یم

                                           
 ھـ.۱۴۱۶  یالعرب  . دارالمؤرخ ط ۳۶ـ  ۳۵  یستانیالس -  المنتخبة  المسائل -١
 حوالة گذشته. -٢
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را بھتر یز ،است  راھتک  ینوع  هک  است  نیا  تیدو روا  نیا  هید: توجیگو یم
  احمد بن  و آنچه ،ز شودیممنوع نباشد پرھ  گرچه ارک  نیاز ا  هک  است  نیا

  داللت  نید بر ھمینما یم  تیعفور روایو او از ابو  یاز برق  یسیع  محمد بن
  یالک: اش ؟ گفت دمیپرس  عقب  در راه  با زنان  زشید: از آمیگو یند او مک یم

  نیا  هک  تیروا  نیا  هکدارد   و احتمال ... یدھ  تو انجام  ندارم  و دوست ،ندارد
 .)١(اند شده  گفته  هیتق  صورت  دھند به یقرار م  ار را حرامک

  با زنان  ینیگز  خلوت
  انتید  یادعا  هک  یسانکاز   یاریبس  هک  است  نیا  یکی  عیشا  یھا دهیاز پد

  ند شرطک  و افسون  را دم  یبخواھد زن ھا از آن  یکی  ینند وقتک یم  یدیو س
 تنھا  روند و او با زن یم  رونیب  حاضران  پس ،با او تنھا باشد  هکگذارد  یم
 ماند. یم

ا ی  با زن  یمرد  ھرگاه  هک  افراد ھست  نوع  نیاز ا  یکیما   و در منطقه
! و  میریپذ یرا نم  یسک  زنان د: ما جزیگو یاو م  او برود به  شیپ  خواھرش

 شود.  گذارد او داخل ینم
 ،است  دهیدوان  شهیر  در جامعه  کیخطرنا  یاجتماع  یھا عرف  هکبل
  در بازار بودم  از دوستانم  یکی  ھمراه  : به نمود و گفت  فیتعر  میبرا  ام ییداپسر

 هک  میدیرا د  یجوان  در خانه ،میآمد  خانه  به ،ردک  دعوت  اش خانه  او مرا به
  دهید  کتدار  شیبرا  لحظه  نیدر ھم  خواھر دوستم  هک  حمام  به  رفتن  یبرا

و بار بار  ،آمد گفت  او خوش  به  گرم دوستم ،بود  ردهک  را آماده  بود خودش
  یکد جز ید)... و سی(س  ما آمده  شیپ  تکبر ،دیس  یآمد  : خوش گفت یم

و   میرفت  رونیبعد ما ب  یمک  با بود. سپسینبود! چاق و ز  بر بدنش  یزیچ شلوار
 .نبود!!  یسک  دوستم  تا خواھر جوان  سه جز  و در خانه ، میگذاشت  د را در خانهیس

                                           
 .ھـ۱۳۹۰  چاب طھران ۳/۲۴۲ یالطوس -االستبصار  -١
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را در   یا بهیمرد غر  : چگونه ردمک  زمزمه  دوستم  در گوش  راه  نیدر ب
  با اعتراض  ناگھان  دمید ؟ ستین یسک  جز زنان  و در خانه  یگذار یم  یا خانه

ا در ی: آ ببارد گفت  آتش  شیھا بود از چشم  یکنزد  هک  یدر حال  نیو خشمگ
 .؟!! یدار کد شیس

 د)ی(س  یبرا  نذر زن
قرار   نیمورد توھ  زنان  که اینبا وجود   است  یو معروف  عیامر شا  نیا

در   ییزورگو  یو نوع ،رود یم نیاز ب  زن  تینسانو ا  تیرند و شخصیگ یم
او را در   : مادرش آمد و گفت  من  شیپ  یزن  ی. بار است  زن هو اراد  سرنوشت

از   کنیو ا  ردهکوفا ن  نذرش  اما او به ،است  ردهکد) نذر ی(س  یبرا کیودک
  نکا ممید: آیپرس  از من چارهیب ،برد یم  رنج  ییزناشو  نندهک  ناراحت  روابط
 .نذر باشد؟!!  به  ردنکوفا ن  آن  سبب  است

 ها افتی  مکو   و غرائب  عجائب
 .)١(بایز  زنان هچھر  به  ردنک  نگاه  ز بودنیجا -
 .)٢( رمسلمانیغ  زنان  یھا شرمگاه  به  ردنک  نگاه  ز بودنیجا -

  یبرا  شده  داده  نسبت  تیب  اھل  به  دروغ  به  هک  نص  نیاز ا  ار راحتیو بس
 رد.کاستناد   توان یم  گانهیب  یجنس  یھا لمیف  یتماشا  ز بودنیجا

  هک  است  یافکقدر   نیھم  فقط  آن  دنیدر پوش  مسلمان  اما در عورت
را   ھا آن دنبه اریز ،ندارد  پوشش از بهیاما دبر ن ،شود  گذاشته  بر شرمگاه  دست

 .)٣(اند پوشانده

                                           
 .۵/۵۴۲  یافکال  فروع -١
 .۶/۵۰۱  گذشته  حواله -٢
 گذشته.  حوالة -٣
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ھا  ضهیو دبر و ب  یتناسل  مرد آله  شود و عورت  د پوشاندهیبا  عورت ،در نماز
نماز   صورت  نیا  به  ید نمازگزارینک!!! تصور  در نماز است  نیو ا .)١(ھستند(!!!)

خوانند!! و تو  ینماز م  تیوضع  نیبا ا  نمازگزاراناز   یگروھ ایخواند!!  یم
  نظافت  یرا با دارو  بدنت که این  ضمح  به  یبشو  وارد حمام  لخت  یتوان یم

 .)٢(!!! امًال مانند پودر استک  هکموبر   است  یا ماده  و آن ،یبمال
  لذت  شرط  به  و خودفروش  ھرزه  انیعر  مهین  زنان  به  ردنک  نگاه  هکبل

  ھمان ،دنندار  یفرق  گرانید افر وک  مورد زنان  نیو در ا ،ز استیجا  نبردن
  نگونهیا  عادت  هک  بدن  یر اعضایسا  نیھا و ب و دست  چھره  نیب  یطور فرق

  به  ردنک  نگاه  یو حت  هک. بل)٣(پوشانند وجود ندارد ینم را  آن  هک است  زنان
  نیا  ندارد! اما شرط  یالکباشد اش  عادت  هک  یتر تا زمان نییا پایا باالتر یھا  ران

  ییبگو  که این  مثل ،نباشد  بردن  و لذت  شھوت  یاز رو  ردنک  نگاه هک  است
 ند.کن  مست  که این  شرط  به  ز استیجا  شراب  دنینوش

  یالکاز فساد!!!) اش  بودن  منیا  شرط  (به  گانهیب  با زن  و تنھا بودن
 .! یشرط  . چه)٤(ندارد

  هک  نصورتیا  به ،اموزدیب  یرانندگ  گانهینزد مرد ب  هک  ز استیجا  زن  یبرا
جا   آن  بروند گرچه  یرانندگ  آموزش و  نیتمر  یبرا  مناسب  یھا محل  به  با ھم

  ابکارت  ) مستلزم است  شرط  مھم(  که این  شرط  اما به ،باشد  یخال  از مردم
 .)٥(نباشد!!  حرام

 ند.کن  مست  که این  شرط  به  ز استیجا  شراب  دنینوش  ییبگو  که این  مثل

                                           
 . یز الخوئی، و ن۱۰۰  یستانیالس -المنتخبة   المسائل -١
 .۶/۵۰۳  یافکال  فروع -٢
 ).۱۰۲۰(  ) مساله۳۴۸( یستانیالس –المنتخبة   المسائل -٣
 ).۱۰۳۰( هحوالة گذشته مسأل -٤
 .۴۰۷  مساله ۷۷د محمد صادق صدر / یس -وردود   مسائل -٥
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 .)١(بستر بخوابد یکان دو زن در یه در مکز است یمرد جا یبراو 
  غالمش  زن  به  ی) وقت ز استیز جایچ  (و ھمه  ز استیمرد جا  یز برایو ن

را   را دستور دھد آن  و غالمش ندک  زشیآم  د با آنیرا پسند  رد و آنک  نگاه
  ستعاره. (ا)٢(نداو برگردا  را به  غالمش  زن  خواست  ھر وقت  سپس ،ندکرھا 

 .!!) است
  را به  یزیچ  .. چهبدھد.  هیعار  برادرش  مرد به  هک  ز استیجا  نیو ھمچن

تا با  ،دھد یم  هیعار  برادرش  را به  زشینک .. شرمگاهدھد. یم  هیو عار  امانت
 .)٣(او برگرداند  را به  آن  ند سپسک  زشیآم  آن

  نیا  عمر به  از ترس ÷  یرد و علک  را غصب ÷  یو عمر دختر عل
را   آن  یلماتکاند و با  داده  نسبت ÷ صادق  امام  به  اوهی  نیو ا .شد  یراض
از ما غصب   هکبود   یشرمگاھ  ند: (آنک یم  وحشت  انسان  هکاند  داده  بیترت

 .)٤()شده است
 کو بارا چرنتون و تایلکن ییعت و آیدر شر یبه زور گرفتن حت که اینبا 

ار را کن یبند و بار ـ ا یب یو ھمواره جوامع ـ حت ،زشت و ناپسند است
ر یغ رد!!!.یگ یقرار م یگرد قانونیب آن مورد پکه مرتکدھند  یقرار م یتیجنا
  ردهکلو کیلو را دو کی  یکشود ـ  یم  مشخص  هکطور   ـ آن  یعل  که ایناز 

رد در ک  مر گذراند صبحرا نزد ع  یشب یـ وقت  شائع  تیروا  ـ بر حسب  است
 عمر  که این  بدون ،بود  را گذرانده  خواھر عمر شب  او در آغوش  هک  یحال

و   کلک  گر در سرشید  یبرا  یکھر   هک  یروبرو شدند در حال  بداند و با ھم

                                           
 .۵۶۰/ ۵فروع الکافی  -١
 .۵/۴۷۰  گذشته  حوالة -٢
 .۵/۴۷۰  گذشته  حوالة -٣
  را ممنوع  خاطر عمر متعه  گوید: بھمین و می ۱۴  ص  الله الجزائری  نعمة -  زھر الربیع -٤

 کرد.
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 بود:  پرورانده  یرنگین
  یرا مجرد سپر  د شبینبا  در شھر است  سکھر   نگفتم  عمر: مگر من

 .ند؟!!ک
 .)١(!! بپرس  : از خواھرت یعل

  یگر خداحافظیدیکو با  ،اند ردهک  صرف  افطار را با ھم  نید بعد از ایو شا
 .اند! دهیخند یم  هک  یاند در حال ردهک

 .؟! است  یوثید  نیا ای؟!  است  نیا  ینبو  جامعه  یمایا سیآ
دار یب  شب  نصف بعد از  شما بخوابد سپس  شیپ  ینظر شما! اگر دوست  به

 .؟!! داشت  یخواھ  یموضع  چه ینیبب  خواھرت  و او را در آغوش  یشو
گر؟! ید  یزیا چی  یبند یرا م ھا آن قاتا و دوبار درِ   ینک یم  یا عذرخواھیآ
و  ،است  ردهک  نینند چنک یادعا م  نیدروغ  یھا تیروا  هک  گونه  آن  یو عل

 .داند؟!! یز میرا جا  نیا  میخواند  شیپ  کیاند  هک  ییفتواھا

  نکمرشک
  انسان  هکـ   خواندم  بود آنچه  زشت  ـ چه  خواندم  ینیلکاز   یافک  تابکدر 

با   خواست یم  یا وقتینظر اخالق و ح از  مردمان  نیتر خداوند و بزرگ هدیبرگز
 ردک یم  سفارشند و او را ک  نگاه  آن  به  هکفرستاد  یرا م  یند زنک  ازدواج  یزن

  بود شرمگاھش  و بر آمده  اگر بزرگ  نک  نگاه  شیپا  شتالنگ  : (به گفت یو م
  .)٢(خواھد بود)  بزرگ

و  بزرگ،  فرج  یعنی  آمده  تیدر روا  هک)  عبثک(  لمهک  هک  آمده  هیو در حاش
  نیاشوا یپ  حال  یوقت  . پس)٣(اند داده  نسبت  امبرانیپ  زنان  ھا را به یزشت

                                           
 .۲۳۵  یافکال  فروع -١
 .۵/۲۲۵ یافکال  فروع -٢
 .۲/۴۰۴  یافکال  اصول -٣
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 .خواھند بود؟!  چگونه  مردم  باشد عموم

 )  ی(عمل  یفقه  یها تابها و رسالهکدر  یاز امور جنس  گفتن اد سخنیز
اد یز  یامور جنس هک  است  نیند اک یم  توجه  جلب  منابع  نیدر ا  آنچه 

 . است  شده  انیب  یزشت  و اوصاف  لماتک با و ،شده  گفته  سخن
  سالم  یھا نفس  هکشود  یم  انیب  یزشت  یارھاک  منابع  نیدر ا  نیو ھمچن

  انیخاطر ب  به  فقط  هکبل ،گرید یزیخاطر چ  به  نه ،شوند یمتنفر م  از آن
  ینک یم  احساس  آزاد گردد! و چنان  آن  تا از گناه  یشرع  یھا ھا و راه لهیح
  آن  انجام  به  مردم  هکھستند   یعاد  یارھاکھا  یھا و زشت تیجنا  نیا ایگو  هک

 ،شد  بکداد و مرت  را انجام  آن  یاعتراض  چیھ  بدون  توان یو م ،اند ردهک  عادت
 مانند  یتیدر جنا  هک  آنچه  زنند! ھمه یم  آن  ابکارت  به  علما دست  یحت

بعد   ردنک  ا غسلیآ  هک  است  نیند اک یم  خود مشغول  را به  هیر فقکف  لواطت
  هک  یر امورکرد!! و در ذک  غسل  اطیاحت  ید از رویا بای  است  واجب  طتاز لوا

پدر  با  نند. مانند: لواطتک یم  یرو ادهیشد زک یم  خجالت  آن  از نوشتن  قلم
و   زن  با مادر و خاله  ا مجامعتیو   زن  ا پدربزرگی  زن  یا عموی  ا برادر زنی  زن

 . است  ر شدهیفراگ هک  ییھا و بالھا بتیگر مصید
فرو   و در چاله  ند،ردک یکینزدو  ،ردک  تیاکح د کوسهمر  ،گفت  (پسربچه

 . )ین مزخرفاتیو چن ، رفت
بشود و   آن  بکدھد تا مرت یم  جرات  انسان  به  هک  لیقب  نیاز ا  ییزھایو چ

و  ،ندک یم  عادت  آن  دنیشن  به و گوش ،گردد یم  او آسان  یبرا  انجامش
  یھا تابک  صفحه  هک  یدر حال  هکبل ،شود یحاضر م  آن  رفتنیپذ  یبرا  جامعه

  یتو برا  هک  ینک یم  احساس یزن یورق مھا ھستند  بحث  نیا  ژهیو هک  یفقھ
شتر عالقمند یب  تابک  خواندن بعد از  نونکھا ا تیجنا  نیا  به  شدن  یکنزد

 . یودنب  نیچن  از خواندن  قبل  هک!  یھست
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 : فتواھا را بخوان  نیا
  اطیاحت  یاز رو ،شود یم  بتجنا  باعث  ی) در دبر خنث زشی(آم  ردنکوط 

و   یا در زنیرد ک  داخل  یرا در مرد  خودش هلآ  یاگر خنث رد...ک  د غسلیبا
  واجب  زن اما بر مرد و ،ستین  واجب  یبر خنث  امد غسلین  رونیب  آب

 .)١(است
  مرد و ھم  یبرا  شود ھم یم  جنابت  باعث  زن  جلو و عقب  در راه  جماع

د یھر دو نبا  یبرا  ر از زنیگر غید یسک  را در مجامعت  اطیو احت ، زن  یبرا
 .؟!! ر از زنی. غ)٢(شود  کتر

  یوجود راھ  به  ردنک  ییاز راھنما  شیب  آن  فتوا و امثال  نیا  یعمل  مفھوم
  ند و پاداشک یم  ییراھنما  هیو فق، ستین  یزیچ  است یکتراف  راه  گر چونید
 . است  آن  دھنده  مانند انجام  یخوب  به  ییراھنما !ابد؟ین  ابد و چرا پاداشی یم

را عقد   دخترش  که ایناز   رد قبلکزنا   اش با خاله  یسک) اگر ۹۸۲(  مساله
  یاز رو  مورد عمهطور در   نیھم و ،شود یم  بر او حرام  اش ند دختر خالهک

  ردهکدختر را عقد   که اینرد بعد از کزنا   و خاله  (چرا؟) اگر با عمه  اطیاحت
ز اگر زنا بعد از عقد یو ن ،شود ینم  بود بر او حرام  نموده  او مجامعت بود و با
 .)٣(! ارجح قول  داد طبق  رخ  از مجامعت  و قبل  ازدواج

  نیا  اطیو احت  است  نیرد بھتر اکزنا   هگانیب  ی: اگر با زن)۹۸۳(  مساله
ند. و اگر کن  ازدواج  دخترش با  هک)  است  نیا  اطیاحت  نک  (توجه  است

  یبرا  یالکاش  چیھ  رد بدونکزنا   با مادرش  بود سپس  ردهکرا عقد   دخترش
 .  )٤(ستین او حرام

                                           
 .. عجب منھاجی و خدا رحم کند چنین صالحینی۴۸ـ  ۱/۴۷  الخوئی -  الصالحین  منھاج -١
 م.۱۹۷۹ -ھـ ۱۳۹۹. چاب نجف، ۱۵ -۱۴  یالخوئ -  المنتخبة  المسائل -٢
 .۳۳۹  یستانیالس -  المنتخبة  المسائل -٣
 حوالة گذشته. -٤
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بود زنا   یطالق رجع  در عده  هک  یا زنیشوھردار   ی: اگر با زن)۹۸۵(  مساله
در   هک  ی، اما زنا با زن است  حرام بر او  شهیھم  یبرا  اطیاحت  یرد از روک

زنا   با آن  هک  یزن  حرمت  برد باعث یسر م  به  یطالق رجع  ر از عدهیغ  یا عده
  با او ازدواج  اش عده  شدن  تواند بعد از تمام یم  نندهکو زنا  ،گردد ینم شده

 . )١(ندک

ا�َِيةُ ٱوَ ...﴿: دیفرما یم  هکجا ک  یالھ  جا و فرمودهکفتوا   نیا َ� يَنِكُحَهآ  لزَّ
ۡو ُمۡ�ِكٞ 

َ
، به کا مشریار کار را، جز مرد زناکو زن زنا ...« ؟!!]۳[النور:  ﴾إِ�َّ َزاٍن أ

 .»آورد ازدواج خود درنمی
نبود   عده و در  شوھر نداشت  هکرد ک  ازدواج  ی: و اگر با زن)۹۸۶(  مساله

ر یتاخ  عقد را به  هک  است نیا  اطیو احت ،ندک  با او ازدواج  هک  ز استیجا
  آن با  ازدواج  نیاز ا  ار قبلکر از زنایغ  یبرا ،شود. بله  ضیح  اندازد تا زنیب

و  ، قول  یک  طبق )٢(ر شودیتاخ  هک  است  نیا  اطیاحت  گرچه، ز استیجا  زن
از   را قبل  آن  هک  ز استیگر جاید  یسک  یبرا  یزان ازر یگر: غید  یقول  طبق
  ردنکزنا  به  زن  که اینمگر  ،اوردیخود در ب  ازدواج  به  یماھانگ  عادت  آمدن

  توبه  که ایناز   قبل  با آن  هک  است  نیا  اطیاحت  صورت  نیدر ا ،باشد  معروف
با زنا   هک  یبا مرد  هک  است  نیا  اطیاحت  هکطور   ھمان ،ندکن  ند ازدواجک
باشد. و   ردهکتوبه   که ایننشود مگر بعد از   ازدواج  است  معروف  ردنک

  حرام  از آب  از ازدواج  ار قبلکزنا  زن  رحم  هک  است  نیبھتر ا و  اطیاحت
ند و ک  ار ازدواجکمرد زنا با  شود خواه  و صاف  یخال  ضیح  خون  آمدن  لهیبوس

  .)٣(گر (!!!!)ید  یسکبا   خواه

                                           
 .۳۳۹  یستانیالس -  المنتخبة  المسائل -١
 .۳۰۰  یللخوئ  المنتخبة  المسائل -٢
 .۳۳۹  یستانیالس -  خبةالمنت  المسائل -٣
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زنا   به  شود گرچه ینم  حرام  ند بر شوھرشکزنا   : اگر زن)۹۸۹(  مساله
  ،توبه  عدم  !!) در صورت است (بھتر  است  نیاصرار بورزد اما بھتر ا  ردنک

  .)١(را طالق بدھد(!!)  شوھر آن
ا جز یدھد؟ آ یخود قرار م  را مخاطب  یسک  فتوا چه  نیدر ا  هیفق  دانم ینم
  و حرام  از حالل  وثیا دیباشد؟ و آ او  تواند مخاطب یم  یسک  یوثیفرد د

ر کمن  و معروف  شده  معروف  ر در آنکمن  هک  یا پرسد مگر در جامعه یم
  یزندگ  پندارند و با آن یم  را آسان  ییھا  یزشت  نیگر چنید  و مردم ،است  شده

  ییفتواھا  نیبا چن  انسان  نیا  و اگر نه ھستند؟  یعاد  یزھایا چیگو ؟نندک یم
 آن  دنید  به  انیچھارپا  هک  است  یراض  یزیچ  او به  هک  یند در حالک یار مکچ

 .ستند؟!ین  یراض
  انجام  در آن  یاعتراض  ھا بدون یزشت  نیا  ھمه  هک  یا جامعه  ارزش

 .دارند؟!  یا دهیفا  ؟ فتواھا چه ستیشود چ یم
  ،ردنک  یپوش  ا چشمی  ،بودن  یراض  نشان  به  ییفتواھا جز امضاھا  نیا

 .نند!ک یاجرا م ھا را یزشت  نیو فقھا ا ،ستندین  شیب  یزیچ
 .؟!! است  نیا ھا آن  ا نقشیآ  پس

  به  آن  یو فقھا ،شوند ینم  افتهیگر ید  ھا در مناطق روبیکم  نیچرا ا
در مورد   ییصدور فتوا  به یازیو ن ،ندارنداز یھا ن یزشت  نیاز ا  گفتن  سخن

ز کمتمر  مطلب  را بر لب  خود سخن  یدر فتوا  هیزھا ندارند؟ فقیچ  نیا
و محور   سخن  را محل  پردازد و آن یم  یا هیحاش  یرامو به  هکبل ،ندک ینم

 دھد. یخود قرار م  یفتوا
  هک  یسکد و یگو ینم  سخن  یوثید  تیجنا  یاز بزرگ  هیفق ،مثال  عنوان  به

و  ،است  وثیشود د  انجام  عفت  یمناف و  زشت  یعمل  اش در خانه  است  یراض

                                           
 .۳۴۰گذشته  هحوال -١
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 سخن  هیاما فق ،است  هیفق  هجوھر و ھست  نیا ،گردد ینم  وارد بھشت  وثید
  یارھاک  یسو  سپارد تا به یم  یفراموش  به  املکطور   را به  نیاز ا  گفتن
 برود.  یارزش یب  یا هیحاش
 : فتوا را بخوان  نیا

  بر جماع ،رد و فرو بردک  لواطت  یا با بچه  یفرد بالغ  : ھرگاه)۹۹۱(  مساله
  یک  درجه  شاوندانی(خو  دخترش و  و خواھرش  شده  مادر جماع  نندهک

  داخل  نا گمایبود   کیش  آله  شدن  و اگر در داخل ،شوند یم  !) حرام فقط
  نابالغ  نندهک  اگر جماع  هک  ھمچنان ،شوند ینم  او حرامبر   رفت یم  آن شدن

  .)١(شوند(!!!!!!) ینم بود حرام  بالغ  شده  بود و فرد جماع
  بود حرام  کش  ور اگر در دخولکمذ  یتا  سه  نید: و ایگو یم  یگریو د

 .)٢(گردند ینم  ز حرامین  رفت یم شدن  داخل  اگر گمان  هکشوند بل ینم
ا ی  ا برادرشی  با پدرش  رد سپسک  ازدواج  یبا زن  : ھرگاه)۹۹۲(  مساله

 .)٣(شود ینم  بر او حرام  رد زنک  لواطت  پسرش
  رفته  نیو از ب  منحط  یا از دارد جامعهین  ییفتواھا  نیچن  به  هک  یا جامعه

در   سقوط  مانع  شان یا در جامعه  وجودشان  هک  ییھا و علماء و فق ،باشد یم
  کرا تر  و جامعه  ردهک  خود را جمع  د بار و بنهیبا  است  نشده  تکھال  رطهو

  است  مطلوب ھا آن  از امثال  آنچه  ردنک  از محقق  که اینبعد از ، ندیبگو
  خود و تالش  جامعه  فرزندان  با اموال ھا آن  هک  خصوص  به ،اند خورده  ستکش

 .نند!!ک یم  یزندگ ھا آن قو عر
  تیوضع  به  که اینا یبنگرد   یرشاذ و نادبا   هک  است  نیا  هیفق  فهیوظا یآ

  ـ به  مییا ـ بھتر بگوید و ینما  فتوا وضع  ند و سپسک  نگاه  ینونک

                                           
 .۳۰۰  ص  یالخوئ -  المنتخبة  المسائل -١
 .۹۹۱مسأله  ۳۴۰ یستانیالس –المنتخبة   المسائل -٢
 کند.یاحتیاط آن را تحریم م ی. اما سیستانی از رو۳۰۰  ص  الخوئی -  المنتخبة  المسائل -٣
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 بپردازند؟  یشرع  یھا یریگ جهینت
  منجالب  به  و گرفتار شدن  جامعه  نیبه ک  است  نیا  هیفق  فهیوظ  که اینا یو 

اگر  ،دیز جستجو نمایآم تیموفق حل  راه  یبرا  ا حداقلی ،شود  مانعھا  یزشت
  یریشگیپ  یھا راه  هک  ھست  ییھا ا حالتی  است  او در رفته  از دست  حالت

از   یزیگر  هکشود   لیتبد  یتیواقع  به  انحراف  که اینشود؟ اما  ینم  واقع دیمف
  یاعتراض  بر آن  که این  شود بدون  تهافی قرار  تیوضع  یک  صورت  و به  ،ستین  آن

و  یر با آرامکمن  به  هک  ییھا  یشود و مفت  ند و فعالکبشود و با فتواھا رشد 
 ھا آن  جامعه  و جامعه ،ستین  مھم  شانیبرا  هکا ینند گوک یم  نگاه  یخونسرد

را   آن  هک ھا یھودی  جز در تورات  آن بر  یمانند  هک  است  یزیچ  نیا ،ستین
 .دانند!! یم  ر را مقدسکمن ھا آن ،ام دهیدانند ند ی! م مقدس  تابک

خواھد  یو م ،است  بر اثر زنا حامله  دخترت  هکشود   گفته  یمرد  اگر به
  د: نهیا بگویرا دارد   حق  نید: ایبگو ند؟ اوک  اندازد و سقطیخود را ب  نیجن
 فرو  یقیو عم  راحت  خواب  اندازد و بهیخود ب  یپتو را رو  سپس ،ستیز نیجا

و   مینما یم  نیقی  بودنش  وثید  ا بهی  نمک یم  کاو ش  در پدر بودن  برود!! من
 . نک  اسیق  نی! و بر ا تر است تلخ  تلخ دو مورد از  نیاز ا  یکھر   نیتر نیریش

  انجام  آندر   هک  یراتکھا و من تیو با جنا  شانی فقھا با جامعه  نینطور ایا
 .ند!!ینما یشود رفتار م یم

تو   شود! مگر به یم  هکت  هکارد تکا با یشما گو  قلب  سخنان  نید با ایشا
 ؟ اما... است  تلخ  قتیحق  هک  تمفنگ

 .تراند! راحت  آخرت  یاردھاکا از یدر دن  ییاردھاک
 اداند:یز  آن  و امثال ،را بخوان  بتیمص  نیو در آخر ا
: و  است  جماعشود  یم  جنب  انسان  آن  سبب  به  هک  ییزھایچ  و از جمله

اما  ،شود یم  محقق  زن  عقب  راه ایجلو   در راه  سر آله  شدن  با داخل  جنابت
  شده  و وط  نندهک  وط  هک  است  نیا  اطیشود احت  گر داخلید  ییاگر در جا
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و اگر وضو  ،اگر وضو نداشتند ،نندک  غسل  رند و ھمیوضو بگ  ھردو ھم
 .)١(تفا شودکا  غسل  به  داشتند فقط

 .! ، نه و اگر نه  است  نیچن  یزگاریپرھ
شود اگر  یم  با او لواطت  هک  یدھد و فرد یم  انجام  لواطت  هک  یفرد  یعنی
و  ،وضو  نه ،است  واجب ھا بر آن  ردنک  باشند غسل  وضو داشته  از لواطت  قبل

 ایوضو دارد گو  ی؟! لوط یردکرا تصور   ا مسئلهی. آ است  اطیاحت  یرو از  نیا
و   نیتر از زشت  هک  یارک  یبرا  نه ،است  گرفته  ینماز آمادگ  خواندن  یبرا  هک

ھستند   جامعه  نید  نیام  هک(فقھاء)   نیا  نگونهی! ا است  راتکمن  نیبدتر
 .ند!ینما یم  جیر را تروکو من  یزشت

  نکمم  توان یر نمیز  یھا از صورت  یکی  فتوا را جز به  نیا  یعمل  یاجرا
ر کف  اند و به ردهک  ینماز آمادگ خواندن  یبرا  و مفعول  ا فاعلی،  دانست
گر را سوار یدیک  است  نار حرمک  هک  یدر اتاق  د ھمیشا  ییدر جا  هکاند  افتاده
و  ،است  واجب  اطیاحت  یاز رو ھا بر آن  ردنک  غسل  هکجا   از آن و ،شوند
  یازین  وضو و غسل به ،نیبنابرا .اند وضو داشته  از لواطت  قبل ھا آن  چون

 .ند!ینماز را ادا نما  و خشوع  یفروتن  توانند با تمام یندارند و م
  نیا  که ایناز   قبل ای و ند،ا داده  را بعد از نماز انجام  ار لواطتک  که اینا یو 

  نیا  مستحب  صورت  نیا و در ،اند دھند وضو گرفته  گر انجامیدیکبا ار را ک
 ) صالحان  هویشن = یمنھاج الصالح( تابک در  نیا ،رندیوضو بگ  هک  است
 ؟  چطور است  هیقض  هک  دانم ینم فاسدان  و برنامه  وهیاما در ش ،است
  نیاز ا  ینک  استفراغ  ی؟ اگر خواست است  داده  دست  تھوع  حالت تو  ا بهیآ

 : نک  استفاده  نسخه
  یا«:  نمود و گفت  را سفارش ÷ طالب  یاب  بن  یعل صامبر خدا یپ

                                           
 .۱۷۲  مساله ۱/۴۷  یالخوئ -  نیالصالح منھاج -١
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اور یرا در ب  شیھا فشکند ینش یم یوارد اتاق تو شد، وقت  عروس  یوقت ،یعل
آورد و  یم  رونیرا ب  عروس  یھا فشک  نیرالمومنی(ام  یرا بشو  شیو پاھا

  و آخر ماه  ماه  و وسط  ماه  یدر ابتدا  با زنت ،یعل  یا. د!!!)یشو یم را  شیپاھا
  ی. ا خواھد رفت فرزندش او و  سراغ  به  و جذام  یوانگیرا دیز ،نکن  زشیآم
  اگر ھمسرت  وقت  نیرا در ایز ،نکن  زشیآم  ظھر با ھمسرت از بعد ،یعل

 خواھد شد...   چشم چپ  دار شود فرزندش بچه
  یفرزند  را اگر صاحبیز ،نزن  حرف  با زن  یکینزد  یھنگام ،یعل  یا
  زنش  شرمگاه  از شما به  سکچیو ھ نخواھد بود.  در امان  شدن  د از اللیبشو
 به  ردنک  را نگاهیاندازد زیب  نییرا پا  د نگاھشیبا  زشیآم  ھنگام  ند و بهکن  نگاه

  یزن  و عشق  شھوت  الیبا خ  با زنت ،یعل  یا د.ینما یور مکرا   بچه  شرمگاه
  مخنث  فرزندتان دیبشو  یفرزند  اگر صاحب  ترسم یرا میز ، نکم  زشیگر آمید
  که اینمگر   نکم  زشیبا ھمسر خود آم ،یعل  یباشد... ا  یا وانهیا دختر دی
  پارچه  هکت  یکو با  ،باشد  ھمراه  با زنت  پارچه  هکباشد و ت با تو  یا پارچه  هکت

  به  و باعث ،ردیگ یم قرار  شھوت  یرو  را شھوتیز ،دینکن  کرا پا  خودتان
 شود. یم  ییطالق و جدا  و منجر به ،گردد یشما م  انیم  یدشمن  وجود آمدن

ار کـ  نیـرا ایـز ،نکـن  زشیـخـود آم  بـا زن  سـتادهیا  در حالـت ،یعل  یا
ادرار خواھـد   رختخـواب بـر  د ھمـوارهیبشو  یفرزند  و اگر صاحب ،ستھاخر

 ند.ک یدر ھر جا ادرار م  هکرد مانند خر ک
  را اگر صاحبیز ،نکن  یکیخود نزد  با زن  د قربانیع  در شب ،یعل  یا

 . خواھد داشت  ا چھار انگشتی  داشت خواھد  انگشت  ا ششید یبشو  یفرزند
  اگر صاحبرا یز ،نکن  یکیخود نزد  با زن  یدار  وهیم  ر درختیز ،یعل  یا

 خواھد شد.  نیب  ا طالعی  شکآدم جالد و  د فرزندتانیبشو  یفرزند
 ،نکم  زشیخود آم  تابد با زن ید میخورش  هک  ییو جا  در آفتاب ،یعل  یا
 . یخود را بپوشان  یا با پارچه  که اینمگر 
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با  ،یعل  ی... ا نکم  یکیخود نزد  با زن  و اقامت  اذان  انیدر م ،یعل  یا
 . یباش  وضو داشته  که اینمگر  ، نکم  زشیآم  است  حامله  هک  یخود وقت  زن

  را اگر صاحبیز  ،نکن  یکیخود نزد  با زن  شعبان  مهیدر ن ،یعل  یا
 خواھد بود.  بدشگون دیشو  یفرزند

  به  چون ،یعل  ی... ا نکن  یکینزد خود  ھا با زن خانه  سقف  یباال ، یعل  یا
 ...  نکن  یکیخود نزد  با زن  یو روز بود رفت  شب  سه هانداز  به  هک  یسفر
فرزند   را اگر صاحبیز ، نک  یکیبا ھمسر خود نزد  شب  دوشنبه ،یعل  یا
  شنبه سه  اگر در شب ،یعل  یخدا خواھد شد... ا  تابک  حافظ  فرزندتان دیشو

او خواھد   بینص  د شھادتیشد  یفرزند و صاحب  ینمود  یکیخود نزد  با زن
شد  و حامله  یردک  زشیخود آم  با زن  پنجشنبه  اگر در شب ،یعل  یشد. ا

  و اگر روز پنجشنبه ،از علما خواھد بود  یا عالمی  امکاز ح  یمکحا  فرزندتان
  یفرزند  یو دارا  یردک  زشیآم  آسمان  د از وسطیخورش  زوال  ھنگام  به

 شود. یم  جوان  که اینتا   نخواھد رفت  تان ی بچه  یکنزد  به  طانیشد یشد
  حامله  و ھمسرت  یردک  زشیخود آم  با زن  جمعه  اگر در شب ،یعل  یا

  یردک  خود جماع  بعد از عصر با زن و اگر ،خواھد بود  سخنران  شد فرزندتان
 و اگر ،خواھد شد  و مشھور و عالم  معروف  د فرزندتانیشد  یفرزند  یو دارا
  هکرود  ید میام  یردک  زشیخود آم  بعد از عشاء با زن  جمعه  بدر ش

 شود...   از ابدال  فرزندتان
را اگر یز ،نکن  زشیخود آم  با زن  شب  یھا لحظه  نیدر نخست ،یعل  یا

  نیا ،یعل  یجادوگر باشد... ا هکرود  یم  آن  مید بیشو  یفرزند  صاحب
خاطر   به  لیرا از جبر  آن  من  هکطور   خاطر بسپار آن  مرا به  تیوص

 .)١(»سپردم

                                           
 .ھـ ۱۳۹۰  چاب طھران ۳۶۱ـ  ۳/۳۵۸  هیالفق  حضرهیمن ال   هیفق -١
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  به  معصوم  زشیآم  دامکبا   هکاد دھد یما   به  هک  است  ردهک  فراموش  یقم
 د.یآ یا میدن

را اجرا   تیوص  نیخواند) ا یاو نماز عصر را نم  که اینعصر حاضر (با   امام
  در بر گرفته  املکطور   امور را به نیا  ھمه  هک  است  داده  ییو فتوا  نموده
  در حالت  با زن  ردنک  یکیو نزد  زشی: آم است  نیا  جمله  . و از آن است

  روهکز میو ن ،است  روهکدار م وهیم  ر درختید و زیخورش  ر تابشیز و  ستادهیا
  یا پارچه  هکت  یکد یمرد با  هکبل باشد.  یکیو مرد   زن  پارچه  هکت  هک  است

  کخود را پا  پارچه  هکت  یکو با  ،باشد  گر داشتهید  یکی  باشد و زن  داشته
ا در ک  نی(ا  است  آمده  ثیو در حد ،افتد یم  بر شھوت  را شھوتیز، نندکن
 .)١(د)ینما یجاد میا  یدشمن ھا آن  انیم

  استغفرالله ـ سخن  اش یدامنکو پا  یزگاریپرھ  خاطر شدت  اما او ـ به
 .  )٢(است  دانسته  روهکم خدا را  ر نامکذ جز  زشیآم  ھنگام  به  گفتن

 آمرزد یرا م  گناهان  خداوند همه
و  ،باشند  ھرچند بزرگ ھستند!  شده  بخشوده ھا گناه ،ھمه  نیبا وجود ا

ندارند.   یفرق  رهیبکو   رهیصغ  اند! و گناھان شده  دهیاد باشند بخشیھر چند ز
از   نجات  یبرا  نیا ای؟ و آ یندار  دهیعق ھا آن  و به  یندار  دوست را  ا مگر ائمهیآ

  را دوست ھا آن  هک  یدوستدار ھر  یبرا  امامان ،؟ بله است  یافکخدا   عذاب
 ،باشد  داده  انجام  هک  باشد و ھر چند گناه  هک  سکھر  ،نندک یم  دارد شفاعت

  جھنم  او به  هکگذارند  یم  شود. چگونه  وارد جھنم  هکگذارند  ینم ھرگز او را
  و به ،دارد یم  را دوست ھا آن دارد و  دهیعق ھا آن  تیوال  او به  هکآن  برود حال

 .باور دارد! ھا آن  ردنک  یاریو   محبت

                                           
 .۸  مساله ۲۴۰ـ  ۲/۲۳۹  ینیالخم -لة یرالوسیتحر -١
 گذشته. هحوال -٢
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نطور یا مگر ای؟!! آ ستین  و جھنم  بھشت  هنندک  میتقس  یعل امام ا مگریآ
باشد؟! و   گرفته  یاز عل  یطیبل دیرود با یم  بھشت  به  هک  سکھر   هک  ستین

  نجات  طیاو بل  به  که اینگذارد مگر  یخود را نم  انیعیاز ش  یک  چیھ ÷ یعل
  یا شهیاند  به  نینطور دیباشد!! و ا  داشته  هک  ھم  یھر عمل ،داد را خواھد

 . است  دهیگرد  لیتبد  یبندیو پا  عمل  و بدون  یخال
  به  ھستند سپس  منابع  نیاز معتبرتر  هک  ییھا تیروا ،ھا را بخوان تیروا  نیا
با   موجود چگونه  تیواقع  هک  شیاندیگذرد ب یم  در آن  موجود و آنچه  تیوضع

 .ند!ک یم  تکحر  آن هویو ش  د و بر روشینما یم  ھا مطابقت تیروا  نیا
  یا رهیبکر و یصغ  گناه  چیھ  هک  است  تعھد داده صامبر یپ  خداوند به -

 . )١(گردد یم  لیتبد  یکین به  آنان  یھا یو بد ،نگذارد  یعل  انیعیش  یبرا
  شرم  رفتهیرا پذ  یعادل  امام  تیوال  هک  یامت  دادن  خداوند از عذاب -

 .)٢(ستمگر و بد باشد  امت  آن  گرچه ،دینما یم
 .)٣(بھتر است  گرانید  یکیاز ن  عهیش  یبد -
و روز   در شب  هک  ستین  یمومن  چی: ھ است  تیروا ÷ و از ابوعبدالله -

أستغفر اهللا الذي ال إله « :دیبگو  ستادهیو ا ،شود  رهیبک  گناه  چھل  بکخود مرت

إال هو احلي القيوم، بديع السموات واألرض ذو اجلالل واإلكرام، وأسأله أن 

  هک  یسکآمرزد و  یخداوند او را م  که اینمگر  »يصيل عىل حممد وأن يتوب عيل
 .)٤( ستین  یزیشود در او چ  بکمرت رهیبک  گناه  از چھل  شیب  یدر روز

                                           
 .۱/۴۴۴  یافکال  اصول -١
 .۱/۳۷۶  یافکال  اصول -٢
 .۲/۴۶۴ور کمذ  حواله -٣
 .۴۳۹ -۴۳۸/  ۲گذشته  هحوال -٤
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از   شود نه یم  یبد  چھل  بکو روز مرت  و در شب  است  ! مومن نکر کف
،  شراب  دنیا نوشی  زنا، لواطت مانند  رهیبک  از گناھان  هکبل  رهیصغ  گناھان

 خواھند بود؟!!  چگونه  افرانک  است  مومن  یسک  نیچن  یوقت  و... پس  یدزد
و از   ارانکگناھ  گانیار از ھمساکزنا  یزن  هک هھا آمد تی(و در روا

جا   آن  یاورد وقتیعزا ب  مجالس از  یآتش  هک  رفت  نیحس  عزاداران  گانیھمسا
 کاش  ود آتشرد و بر اثر دک  را روشن  آتش ، شده  خاموش  آتش  هکد ید  رفت

 .)١(د)یر شد و خداوند او را بخشیسراز  شیھا چشم
  عزا حاضر شدم  یھا از مجلس  یکی: در عاشورا در  هک  ما گفت  به  یدوست
  آمد تا آتش  رونیب  اش از خانه  یارکزنا  : زن گفت یم  هک  دمی) شن از (مداح

 ریز او ،بود گذشت  شده  خاموش  آن  آتش  هک  ییحلوا  گینار دکاورد از یب
خود   یبرا  یآتش  هشعل  از آن  و سپس ،ردک  را روشن  آتش  که ایند تا یدم  گید

را   یگناھان  : خداوند ھمه گفت یاو م  به  یسک  هکد ید  در خواب ،و رفت  گرفت
!  ینمود حلوا را روشن  گیر دیز  تو آتش  چون ،دیبخش  یا شده  بکمرت  هک

  پس ،باشد  را نداشته  آتش  ردنک  قصد روشن  هک  است  یسک  پاداش  نیا  :گفت
 خواھد بود!!  چه ،ابوعبدالله باشد  یحلوا  پختن قصد او  هک  یسک  پاداش

 .»�مد  �مد وآل  يلع  ص�  ا�«زدند:  یاد میبلند شد و فر  صدا از ھر طرف
ا یـ   یدان ید تو نمی: شا گفتم  و مداح  سخنران  به  : من گفت یم  دوستم

  یگرفتار گناھان  در مجلس شتر حاضرانیا بیھشتاد درصد   هکـ   یدان یم
  راه  دادن  ادامه  یبرا  یتو دعوت  سخن  نیا ایھستند، آ  رهیو غ  زنا و شراب  چون
  حلوا گذارده  گیر دیز  هک  زمیھ  یکز با یچ  ھمه  هک  یست وقتین یزشت

د یھشدار و وع  نیو ا دارد؟! یمعن  چه  توبه  پس ،شوند یم  دهیشود بخش یم
  آمده  و دروغ  بتیو غ  و شراب  زنا و قتل  یبرا  هک  ثیو حد  در قرآن  سخت

                                           
 .۳۳۸  ص  یگانیگلپا  نیالعابد  نیالله مال ز  تیاز آ  ةیأنوار الوال -١
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 .؟! است  یسک  چه  یبرا
او   یا و بزرگیبرک  تخت  یسک  که اینبار ـ از   نیاول  یـ برا  : ناگھان گفت یم

  نیچن  یرا برا  او خودش  هکز بود یچ نیو ا ،شد  زده  دھد وحشت یم  انکرا ت
 ایگو ،شد  تکسا  پس ،را نداشت  او انتظارش  بود چون  ردهکن  آماده  یاعتراض

 شد.  گذاشته  دھانش  به  یسنگ
  رشکف  هکبود  یمرد م  نینفر مانند ا  یک  ی: اگر در ھر مجلس میگو یم  من

  حمله بود یبند نم  ورانهکورکد یتقل یبود و بر بندھا  یاو قو  تیآزاد و شخص
نند و کرا فاسد   ردند مردمک ینم  جرات  ییھا سخنران  نیچن  برد امثال یم

  جیتدر  به  و مردم ،رندیبگ  از دستشان  تیب  اھل  نام را به  شانیھا مال
 گر.ید  یدر راھ  تیب  و اھل ھستند  یدر راھ ھا نیا  هکدانستند  یم

  نیدروغ  یھا تیروا  درخت  هکدھد  یم  یھموجود گوا  تیو وضع  تیواقع
 .  است  داده  وهیو م  تهسبار نش  به  زمان ریاز د

  خواھم  تیاکح  کنیا  ھم  هک  یزیانگ  نفرت  واقعه  نیا  هکد ینک  قیمرا تصد
 : است  آمده  شیپ  شاوندانمیاز خو  یکیرد با ک

  یکتحر  شرافتمندان  یھا را در دل  د عزتیتا شا  نمک یم  تیاکرا ح  آن  من
  بیفر  هک  یسانکاز   یاریبس  هک یقیعم  چاله  را به  رتمندانیو نظر غ ، نمک

و در  ،اند شود خورده یم  داده  نسبت  تیب  اھل  شود و به یم  گفته  هکرا   آنچه
 . نمک یم  اند جلب افتاده  اھچالیس  نیا

  آن  یاریبس  هک  یمتعفن  از فاضالب  یا قطرهجز   واقعه  نیا  که این  به  با توجه
 . ستین  شیب ،ندارند  یخاطر دالئل  را به  از آن  گفتن  سخن  جراتدانند اما  یرا م

  سرباز معلم  از دوستان  یکیدار ید  او به  هک  گفت  من  به  شاوندمیخو  نیا
  به  معلم  نیا ،داشت  یگرام را  د مھمانیبا  هکجا   بود و از آن  خود رفته

  دانش  :او گفت  ! به برخاست  تنش  یموھا  هکرد ک یشنھاد میخود پ  مھمان
 .!! باستیار زیمورد پسند تو خواھد بود بس  هک  دارم  یآموز



 ١٤١ باب دوم: روش غیر وواقعی و عوضی ...  وضعیت فاسد

 

 .؟؟!! یگو یم  چه
  به  سپس ،مینک یم  غسل  است  آماده  حمام  نیا  یترس یم  اگر از گناه

  ز تمامیچ  و ھمه ،مینک یم  ارتشیز و  میرو ی) م (امام  بارگاه  به  یکینزد  نیھم
 .شود!! یم

  انجام  یامًال براک  طیمح  نگونهیو ا ،دیشد و اخالق فاسد گرد  آماده  طیمح
و   رفته  نیاخالق از ب  جهیدر نت و ،است  شده  آماده  یو زشت  ھر گناه  افتنی

 اند.  فاسد شده  مردم
آن   یتلخ  تا ما به  دهیرس  آن  وقت ،است  تلخو   کدردنا  یقتیحق  نیا

قرار   در پوشش  هک  ابوجھل  و ھندوانه یزمان تلخ ریو ما از د ،مینکاعتراف 
 . میخور یم  عسلحلوا و   نام  به را  شده  داده

  ضیاو مر  هکند ک  اعتراف  ضیمر  هک  است  نیا  معالجه  در راه  گام  نیاول
  د و سپسینما  اعتراف  خودشد یبا  نخست  هکبدھد   خود جرات  و به ،است

و رو بر   دادن  نشان  یند و سرسختک  خود اعتراف  یضیمر  به  کپزش  شیپ
 د.یافزا ینم  یزیند چکشتر یرا ب  و عذابش  یماریب  که اینجز   ضیمر به  تافتن



 
 

 

 

 

  و قاعده  خاتمه

را از   و انسان ،برد یرا باال م  انسان  گاهیجا  هک  است  ینید  اسالم  نید
را دور   انسان  ینیخودب  تنگ هریو از دا ،دارد یھا دور م یھا و زشت یآلودگ

 دھد. یم قثار سویو ا  یارکھم  عیوس  دانیم  و به  نموده
و   یپست هلچا  را به  انسان ، سکبرع  یرواقعیو غ  شده  یدگرگون  ینیاما د

 اندازد. یم  ذلت
  شده  خدا نازل  از جانب  نید  نیا  هکرد کر کف  توان یھرگز نم ،نیبنابرا

 اند. ردهک  یزندگ  آن  هویش  به تیب  اھل  هک  است  یواقع  یا ا برنامهیاست، 
  نیا  طبق  از متشابھات  یرویپ  بر اساس  است  ینید  شده  فیتحر  نید

 .! قاعده
و  ،باشد  داشته  احتمال  وجه  یکاز   شیب  هک  یتیا روای  هیا آی  لیھر دل

  مربوط  یو امور جنس  مال  اگر به باشد  ر را داشتهیو تفس  چند مفھوم  احتمال
 باشد.  و تسامح  توسعه  یسو  به  هکشود  یم  گرفته  یباشد جھت

  با حذف  هکشود  یم  حمل  یبر محل  شهیباشد ھم  مربوط  عبادت  و اگر به
 .نرسد  ذھن  ا اصًال بهی ،د باشدیبع  آن احتمال  دارد گرچه  تناسب  ردنک  مکو 

 و بعد...
  دلسوز است  یدردمند  و احساس  مھربان  یا نندهک  حتینص  سخن ھا نیا

  سخنان  نیا  هک  امًال اعتماد دارمک یالھ  تیمش  د و بهینما یرا ابراز م  آن  هک
گاه  زنده  ییھا  و قلب  ییشنوا  یھا گوش  . افتیخواھد   و آ
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  شیھا و چشم ،شود یدار میدارد ب  هکد خواھند بود یجد  از نسل ھا نیو ا
  یھا نشانه ،ندک یم  را احساس  راه  یھا نشانه  خودش  و با دست ،شود یباز م

 خورد. یم  چشم  به  یکن  یآرزو  از دور ـ بر ساحل  ـ گرچه  نجات
 پایان
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