
 

 
 

 

 

 

 

 بازگشت به صدر اسالم
 

 

 
 :سندهينو

 امیری علی حسین

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .شده استدانلود  دهیکتابخانه عقاز سایت کتاب  نای

www.aqeedeh.com 
 

 : آدرس ایمیل

 book@aqeedeh.com 
 

 

 هاى مفید سایت

www.nourtv.net 

www.sadaislam.com 

www.islamhouse.com 

www.bidary.net 

www.tabesh.net 

www.farsi.sunnionline.us 

www.sunni-news.net 

www.mohtadeen.com 

www.ijtehadat.com 

www.islam411.com 

www.videofarsi.com 

 

 

 

 www.aqeedeh.com 

www.islamtxt.com 

www.ahlesonnat.com 

www.isl.org.uk 

www.islamtape.com 

www.blestfamily.com 

www.islamworldnews.com 

www.islamage.com 

www.islamwebpedia.com 

www.islampp.com 

www.videofarda.com 

 

 



 

 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 فهرست مطالب

 7 .......................................................................................................................... مقدمه

 9 ................................................................................................................ اسالم صدر

 91 .......................................................................................................... هااسم و مذاهب

 52 ............................................................................................................................ تقليد

 66 ............................................................................................................... اولياء ستايش

 66 ........................................................................................................... هافرقه و مهدي

 19 ............................................................................ ها فرقه تشكيل در ديگر اديان نقش

 12 ......................................................................................................... شيعه و مسيحيت

 911 ......................................................................... مختلف فرق ايجاد در احاديث نقش

 915 ............................................................................................... هاحكومت و كشورها

 

 





 

 
 

ۡسَلِٰم دِ ﴿  ﴾٨٥ُيۡقَبَل ِمۡنُه وَُهَو ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ ِمَن ٱۡلَخِِٰسِيَن ا فَلَن ين  َوَمن يَبَۡتِغ َغۡۡيَ ٱۡۡلِ
 [.58:آل عمران]

و او در  ،ستيرفته نيپذ يار كند هرگز از وياخت ينير از اسالم ديكس غ هر»

 .«انكاران استيآخرت از ز
 

 

 ي ميخاناااه ز ويراناااي ماسااات  دآباااا
 

 جمعيااات كاااار از پريشااااني ماسااات  
 

 د ناادارد بيااب اسااالم بااه خات خااو  
 

 هر بيب كه هسات از مسالماني ماسات    
 

 (اميبمر خم يحك) 

 





 

 
 

 مقدمه

 .امبران و خاندان پاكش و اصحاب گرانقدرشيسالم و درود بر محمد خاتم پ

 يو كسا اناد   از درون نابود شده ها تمدن رون نابود نشده است و همهياز ب يچ تمدنيه

  .ده شده باشديدن در ابتدا از درون پوسآن تمنكه يمگر ا نبوده يقادر بر غلبه بر تمدن

ن اسالم نادارد  يبه د يجاد شده در اسالم ربطيو انحرافات اها  يبدبختست كه ين يشك

 ،يفعلا  يهاا  مصايبت  .اسات  يرويا پ ين بارا ين ديتر كامل ن ويبهتر خاتهن اسالم به يو د

ه و يا چ پايها و اند  وارد اسالم شده ،توسط دشمنان اسالم و دوستان جاهل بدتر از دشمن

نداشاته   يبا يچگونه بيآورد ه ص اكرم يكه نب ياسالم .اند شتهدر صدر اسالم ندا ياساس

 .باشد مي نه آبمل ب نيز ياست و راه رستگار

با آن  ش توسعه يافت وو اصحاب وفادار ص امبريكه آنقدر توسط پ ياسالم يراسته ب

تاسف است كه باا   يجا ،آن تحمل كردندتحقق كه در راه  هايي همه مجاهدت و شكنجه

ت باه خاورد ماردم داده    يا ا اهل بيو خرافات مخلوط شود و به نام اسالم  ها بدبت انواع

 كاه  يدر مرحلاه بعاد   يدر درجه اول دشمنان هستند ول ها بدبت نيا بلت وجود ،9شود

 .توان خود مسلمانان دانست مي را يمقصر اصل ،است تر مهم

را در  يباامل ناه و  يد زمين كند بايرا وارد د يبخواهد بدبت يدشمن يبه طور حتم وقت

 گرنه موفق اجرا در آورد و ةبدبت مربوطه را به مرحلها  آن وسطن داشته باشد تا تيآن د

ن خرافاات اصارار   يا بار ا  يا ماذهب يفرقه  يا بلماي يروحان ينيب مي يپس وقت ،شود نمي

 .هزار دشمن بدترند خودشان ازها  اين م وياز دشمنان دار يگر چه انتظاريد ،دارند

                                                 
9
گاويي،   مي غ كهدرو :گويد مي شود و فرد مسيحي به آن يكي مي بين يک مسيحي با شخصي ديگر دبوا 

و خاودت   ،مسلمانم :، پس يكباره بگوكني گيري، غيبت هم كه مي ، ربا هم كه ميكني مي دزدي هم كه

 !!را راحت كن
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بازگشات باه    يهاا  راه از يم و بعضيكن مي اشاره ها بدبت نياز ا ينجا به بعضيما در ا

 .بشوداي  بده يداريد بابث بيم تا شايده مي صدر اسالم را نشان



 

 
 

 صدر اسالم

 ،كناد  ماي  كه به نام اسالم مشااهده  يد فعليبقا از بسياريد بداند كه يز باينده بزخوان

در خاود   هاا  بدبت اين گناه و حرام است و ،بدبت يبلكه حت ،اسالم ندارد به يچ ربطيه

ل هماان جهال و   يا تنها دل !!؟ن شدهيحاال چطور جزء اصول د اند، م شدهين اسالم تحريد

 ،ل كاردن بقاول  يا ن تعطيهمچنا  ،است ص امبريپ ينسبت به قرآن و سنت واقع يناآگاه

 ييمنبار رفاتن و چاا    يپا يول ،اهدخو مي ق زحمت دارد و حوصلهيچون به هر حال تحق

 ةو اكثر مردم حوصال  ،راحت است يليخ گرانيد خوردن و تنها گوش دادن به مزخرفات

چاون   يمسائل ،گر هستنديد يسرگرم مسائل نيزاز جوانان  يليخ .خواندن كتاب را ندارند

 .. .ا مواد مخدر ويماهواره  يها فيلم دنيد

ر يا اگر در مورد هازاران مساائل غ   يول ،نا استنا آشها  آن به گوش سنت اصالً ةكلم 

را مثال  ز تاا درشات آن   يا از ر يشاان صاحبت كنا   يباا ا  يجنس مسائل اي و حرام يشرب

 ،ندارندها  آن از يز در حماقت دست كمين يالبته افراد مذهب ،نديگو يتان مين برايمتخصص

و باه نظار   اند  گانهيب يو خرافات سرگرم هستند و با اسالم واقع ها بدبت ز باينها  آن چون

هاا   آن چون اگار  ،هستند يان مذهبين آقايز هميدر به فساد رفتن جوانان ن يما مقصر واقع

چاون   ،كرد مي به طور حتم آن جوان قبول ،دادند يرا به جوان مملكت ارائه م يقين حقيد

 ،شوند مي مسلمان ،انيحياز مس ياريبس غربدر  يشنو مي يوقت .ندارد يبيب ياسالم واقع

 .ده استين گروه آب يبوده كه آن شخص غرب يكه اسالم بال يد باهميپس با

و هر روز اند  دهين را ديو بزا و لعن و نار يه و زاريران از اسالم فقط گريجوانان در ا

در دوران   يحضرت بلدر صورتي كه ، باشد مي بزا ياز سال به مناسبت شهادت امام

 منبرهاا  يكه پاا  يزيتنها چ جوانان. برپا نكرد يمراسم بزادار يكس يبرا خويش خالفت

فالن با فالن است  يش و دبوايده هزاران سال پيخاک خورده و پوس يها شنوند قصه مي
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ن يا د ناه تاه آن و ا  ياز هستيكه شما نه سر پ يدر صورت ،نين مسلميبها  نهيو تازه كردن ك

در قارآن نياز در ساوره     ،ن گذشتگانيبوده ب يبه شما ندارد و اختالفات يحوادث هم ربط

 :آمده است 939/بقره

َمة  ﴿
ُ
ي َيۡماََلُوَ   َٔ قَۡد َخلَۡتۖ لََها َما َكَسَبۡت َولَُكم َما َكَسۡبُتۡمۖ َوََل تُۡس  تِۡلَك أ لُوَ  َماََا نَاوُو 

١٣٤﴾. 
كنياد   و شاما هام هرچاه    شان بودكردند براي خود يآن گروه كه درگذشتند هر كار»

 .«نخواهيد بودها  آن و شما مسئول كاربراي خويش خواهيد كرد 
دن يمعرفت امام راه رس :نديگو مي واند  ن كردهيفقط مردم را سرگرم بزرگان د آخوندها

ح ياز تشار   ه هدف امام جعار صادقكيدر حال ،گر استيد يزهايا چيبه معرفت خدا 

و دبوت ن اسالم يهمان د يبلكه معرف ،خودش نبوده است يمعرف ،ينيمسائل د حيو توض

و اساالم از   ،ياورد باه ناام جعاار   يد بيجد ينكه مذهبينه ا ،بوده يواقع ياسالم يبه سو

 ردهاا   يو بانادباز هاا   فرقه يتمام ،و پس از اسالم ،زار استيب ييگرا و فرقه يمذهب ساز

كاه پار از شارک و     يشاود ناه ماذهب    مي رفتهين اسالم پذيباشند و در آن جهان هم د مي

 .سالم استخرافات است و ضد ا

در آورند  ن شكليه اشند تا اسالم را ببا مي ارشه در كيپنهان هم يالبته به نظر ما دستان

و  ص محمد نطور بايو هم يچون اگر جوان با اسالم واقع ،تا جوانان به سمت آن نروند

از ماات خاوران تماام     ياريآشنا شوند باه ضارر بسا    يواقع  نيو حس يبل صحابه و

خاود و اهال    يطانيمقاصاد شا   يبرااند  كرده ن را دكانيكه د يكسانبه ضرر  ،خواهد شد

هازار و   يها ه به افسانهيشتر شبيبلكه ب ،ستندين يواقع كنيد مي يكه شما به ملت معرف يتيب

 ياليا افساانه خ همان  ،دانند مي از فاطمه زهرا كه مردم مثالً يزيتنها چ ،باشند مي ک شبي

نكه ين هم شهادت او در كربال و اياز حس ،گريد يزياو است نه چ ياصابت درب به پهلو

م كماک  يخبار  يكاه ماا از آن با    ياو بنا بر مصلحت يكمک به او آمدند ول يفرشتگان برا

 يرا افاراد هاا   آن خبرناد و  يب كامالً هم كه ص امبرياز صحابه پ ،كند مي فرشتگان را رد
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 ،يت واقعيابه و اهل بكه اگر با صحيدر صورت ،دانند مي غاصب و ستمكار و مستحق لعن

و  ييو تاازه آشانا  اناد   باوده  يبزرگاوار  يها انسان چهها  آن دند كهيفهم مي شدند مي آشنا

 يو ساختن گنبد و بارگاه روها  آن ش و سرگرم شدن مداوم بهياز افراد با ستا يالگوبردار

راد صحبت سابت از اف 59نكه يد نه ايكن ين را معرفيد ديتااوت دارد و شما باها  آن قبور

 .به حال شما ندارد يخودشان بوده و سود يبرااند  كرده يهر كارها  آن د ويكن

 يمانناد كساان  » :فرماوده   يحضرت بل ،ديكو انجام دهيد ابمال نيشما خودتان با

البته باه   ،«ستنديكوكاران نيخودشان از ن يند ولكوكار را دوست دارين يها انسان مباش كه

و خرافاات   هاا  بادبت  ،ان متداول اسات يعيان شيار در ميكه بس اءيجز سرگرم شدن به اول

 :نديبگو يد كسانيشا يعتيو به قول دكتر شر ،ميكن مي اشارهها  آن هز هست كه بين يگريد

 و خوب بوده منحارف كارد كاه در جوابشاان     ينقدر بالين اسالم را كه ايشود د مي مگر

 .ست و بان اسيرانيهنر نزد ا: د كهيدان نمي مگر :ميگوئ مي

كه بعدها  ينه امور ،ن صدر اسالم استيبازگشت به همان قوان يپس تنها راه رستگار

 .ندارند يه و اساسيو پااند  ن شدهيوارد د ،دشمنان اسالمان و يهوديا ي انيتوسط غال

را اصالح كارده هماان افاراد     نياز مسلمن يهر آنچه افراد نخست»: ديگو مي امام مالک

 .«خواهد كردز اصالح يرا ن يفعل
 ،ت نكرده استيصحابه و سابقون در اسالم را هدا ييجز همان اسالم به تنها يزيو چ

ن يا د يم كه حتيبدانو  ،گر رايد يزيد به اجرا در آورد نه چيز همان را بايپس هم اكنون ن

 .ز همان اسالم بوده استين ص محمدحضرت امبران قبل از يپ

 :ميخوان مي 96/91/يدر سوره ابل

وََلٰ  إِ َ ﴿
ُ
 .﴾١٩ُصُحِف إِبَۡرٰهِيَم َوُموََسٰ  ١٨َهَٰذ  لَِِف ٱلُّصُحِف ٱۡۡل

 .«ده استيان گرديب يم و موسيمخصوصا در صحف ابراه * هين گاتار در كتب اوليا»

 :آمده 936/در سوره بقره
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﴿  ٰ وزَِل إىََِلٓ إِبَۡر
ُ
ٓ أ وزَِل إََِلَۡنا َوَما

ُ
ٓ أ ي َء َمَنا بِٱَّلَلِ َوَما ََ وَ  ِۧه قُولُٓو  ٰ ََ ٰمِيَل سِإَۡس ََ يَۡمُقوَب َم سِإَۡس

َحد  
َ
وِِتَ ٱّنلَبُِيوَ  ِمن َّرّبِهِۡم ََل ُنَفّرُِق َبۡۡيَ أ

ُ
وِِتَ ُموََسٰ وَِعيََسٰ َوَمآ أ

ُ
ۡسَباِط َوَمآ أ

َ
ّمِۡنُهۡم َوََنُۡن  َوٱۡۡل

 .﴾١٣٦ََلُۥ ُمۡسلاَُِوَ  
عقوب و يل و اسحاق و يم و اسمابيبه خداوند و آنچه بر ما و آنچه بر ابراه :بگو»

پروردگارشان داده  يامبران از سويو آنچه به پ يسيو ب ياسباط نازل شده و آنچه به موس

و فرمانبردار ) مسلمانم و ما يگذار نمي ک از آنان فرقيچ ين هيو ب ايم، مان آوردهيا ،شده

 .«ميهست (او
كه در قرآن بدان اشاره شده د ان ف شدهيتوسط جاهالن و دشمنان تحر يان قبليالبته اد

ولي قارآن   56/و آل بمران 19/و انعام 92/ و مائده 52/56/51/ بقره يها مثل سوره ،است

باه دور   ،ص اكرم ينب يده از سويو متواتر رس يو سنت قطع (1/طبق سوره حجر) ميكر

 نايا ب وگرنه حتماً ،جز اسالم را در نظر نداشته است يزيپس خداوند چ ،ف استياز تحر

 .نمود مي

 :آمده 65/در سوره آل بمران

كَِۡي ا َوَما نَاَ  مَِن ٱلاَُۡۡشِ ا ُمۡسلاَِ  َوَلِٰكن نَاَ  َحنِيف  ا ا َوََل وَۡۡصَ نِّي  َما نَاَ  إِبَۡرٰهِيُم َيُهودِيّ  ﴿
٦٧﴾. 

ابراهيم نه يهودى بود و نه نصرانى بلكه موحّدى خالص و مسلمان باود و هرگاز از   »

 .«مشركان نبود
 :ن آمده استيچن 952ه يسوره نساء آدر 

ۡحَسُن دِين  َوَمۡن ﴿
َ
ۡسلََم وَۡجَهُهۥ أ

َ
ِ َوُهَو ُُمِۡسن  ا ّمِاََۡن أ َّلَلُ اۗ َوٱََّتََذ ٱِمَلَة إِبَۡرٰهِيَم َحنِيف  َوٱَّتَبَع  َّلِلَ

 .﴾١٢٥ إِبَۡرٰهِيَم َخلِيل  
ناد، و نيكوكاار   دين و آيين چه كسى بهتر است از آن كس كه خود را تسليم خادا ك »

باشد، و پيرو آيين خالص و پاکِ ابراهيم گردد؟ و خدا ابراهيم را به دوستىِ خود، انتخاب 

 .«كرد
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 ايا ه و يقدر اي يا معتزلي ينه اشعر ،دهينام (مسلمين) ما را مسلمان در قرآن و خداوند

 .9گريدهاي  نام

 :است آمدهن يچن 56/ در سوره حج

ي ِِف ٱَّلَلِ حَ ﴿ ِۦۚ ُهَو ٱۡجتَبَىُٰكۡم َوَما َجَمَل َعلَۡيُكۡم ِِف ٱدّلِيِن مِۡن َحَرج ٖ َوَجِٰهُدو   ََ ِجَهادِه
بِيُكۡم إِبَۡرٰهِيَمۚ ُهَو َساََ 

َ
ىُٰكُم ٱلاَُۡۡسلاََِِۡي مِن َقۡبُل َوِِف َهَٰذ  َِلَُكوَ  ٱلَرُسوُل َشِهيًد  ّمَِلَة أ

 ٱّنلَاِسٖ فَ 
ي ُشَهَد َٓء لََعَ ي بِٱَّلَلِ ُهَو َعلَۡيُكۡم َوتَُكووُو  ي ٱلَزَكٰوةَ َوٱۡمتَِّصاَُو  ي ٱلَّصلَٰوةَ وََء تُو  قِياَُو 

َ
أ

 .﴾٧٨َمۡولَىُٰكۡمۖ فَنِۡمَم ٱلاََۡۡوََلٰ َووِۡمَم ٱّنلَِّصُۡي 
اوست، جهاد كنياد، او شاما را   [  در راه]خدا چنان كه سزاوار جهاد كردن [  راه]و در »

باراى  ]آيين نيايتاان، اباراهيم را   . رار ندادبرگزيد و بر شما در دين هيچ مشقت و سختى ق

، او  مسلمان نام نهااده [ قرآن نيز]او شما را پيش از اين و در اين  ،[ شما تشريع كرده است

[ ايد قرآن هم به همين بنوان نامگذارى شده]ناميد و در اين « مسلمان»شما را پيش از اين 

م باشيد پس نماز را برپا داريد و زكاات  تا پيامبر گواه بر شما باشد و شما هم گواه بر مرد

و نگهباان و حاافو و   ) يماول  (پادشااه و )د كه او يو به خدا متوسل شو ،را بپردازيد

 .«است يكو ناصر و موالئيو ن ،شماست (ناصر

 :ن آمدهيز چنين 93/يو در سوره شور 

وۡحَ ﴿
َ
ا َوٱََّلِٓي أ َع لَُكم ّمَِن ٱدّلِيِن َما َوََّصٰ بِهِۦ وُوح  ۡينَآ إََِلَۡك َوَما َوَصۡيَنا بِهِۦٓ إِبَۡرٰهِيَم ۞ََشَ

ي فِيهِٖ َكُُبَ لََعَ ٱلاَُۡۡشِكَِۡي َما تَۡدُعوُهۡم إََِلۡ  ي ٱدّلِيَن َوََل َّتتََفَرقُو  قِياَُو 
َ
ۡ  أ
َ
ۖ أ هِٖ ٱَّلَلُ َوُموََسٰ وَِعيََسٓ

 .﴾١٣ََيَۡتِِبٓ إََِلۡهِ َمن يََشآُء َوَيۡهِدٓي إََِلۡهِ َمن يُنِيُب 
                                                 

البته الزم به تذكر است كه چون الف و نون در كلمه مسلمان فارسي بوده و با مسلم كاه برباي اسات     9

، البته يامده بلكه مسلمين و مسلمون آمدهنمخلوط شده كمي داراي اشكال شده و در قرآن نيز مسلمان 

خيلاي  اند  بكار بردهآن را  چون به طور شديدي برف شده و حتي دانشمندان بسيار بزرگ اسالمي نيز

، ولي اياده آل تارين و بهتار    ت كه فعالً از هر صحيحي بهتر استاشكال ندارد و در واقع اشتباهي اس

 .هستم يا يكي از مسلمين هستم يا دين اسالم دارم من مومن هستم يا مسلم: اين است كه بگوييم
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است كه ناوح را   يق و احكامين قرار داد حقايشما مسلم يكه برا ينيخدا شرع و آئ»

آن  يسيو ب يم و موسيهام و به ابريكرد يز همان را وحيهم به آن ساارش كرد و بر تو ن

ن يد و هرگز تارقه و اختالف در دين خدا را بر پا دارين است كه ديا ،ميساارش نمودرا 

ار در نظرشاان  يبسا  يكنا  ماي  گانه و ترک بتان دباوت ي يكه به خداد و مشركان را يمكن

خاود   يو باه ساو   ،ناد يگز ماي  خود بار  يكه را كه بخواهد به سو خدا هر ،ديآ مي بزرگ

 .«را كه انابه كند يكند كس مي تيهدا
 :ده و بسيخود را مسلمان نام 55ه يونس آيز در سوره ين حضرت نوح 

﴿ 
َ
ُكوَ  مَِن فَإِ  تََوََلُۡتۡم َفاََا َسأ

َ
ۡ  أ
َ
ِمۡرُت أ

ُ
ۡجرَِي إََِل لََعَ ٱَّلَلِۖ َوأ

َ
ۡجٍرۖ إِۡ  أ

َ
ۡۡلُُكم ّمِۡن أ

 .﴾٧٢ٱلاَُۡۡسلاََِِۡي 
 يمن از شما اجر (ديرفتيحت مرا نپذيو نص)ده يگردان يپس هرگاه شما از حق رو»

مامورم كه از  (از جانب حق)و من خود  ،نخواسته بلكه همه اجر رسالت من بر خداست

 .«ن باشميهل اسالم و مسلما
 :است يكيامبران يآمده كه سنت همه پ 55/و در سوره اسراء 

ّرَۡسۡلَنا ﴿
َ
 .﴾٧٧َقۡبلََك ِمن ّرُُسلَِناۖ َوََل ََتُِد لُِسَنتَِنا ََتۡوِيًل ُسَنَة َمن قَۡد أ

و باراى   ،كسانى از رساوالنمان كاه پايش از تاو فرساتاديم      سنت[ روش و  همچون]»

 .« يابى ما تغيير و تبديلى نمى و سنت[ روش]
 :65كند سوره احزاب آيه  نمي و سنت خداوند تغيير

 مِن َقۡبُلۖ َولَن ََتَِد لُِسَنةِ ٱَّلَلِ َّتۡبِديل  ُسَنَة ٱ﴿
ي  .﴾٦٢ َّلَلِ ِِف ٱََّلِيَن َخلَۡو 

بدانكه سنت  ،گذشته برقرار بوده است (همه ادوار و امم)است كه در  اين سنت خدا»

 .«گشترگز مبدل نخواهدخدا ه
خاود از خداوناد    ين لحظاات زنادگ  يمان آوردناد در آخار  يز كه ايساحران فربون ن

 :956ه يدر سوره ابراف آ ،رنديكه مسلمان بماند  خواسته
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ۡ  َء َمَنا آأَِب﴿
َ
ٓ إََِلٓ أ ۡفرِۡع َعلَۡيَناَوَما تَنقُِم ِمَنا

َ
ٓ أ ۚ َّرَبَنا َوتَوََفنَا ا َصُۡب   تََٰيِٰت َّرّبَِنا لاَََا َجآَءّۡتَنا

 .﴾١٢٦ُمۡسلاََِِۡي 
هنگامى كه باه   -انتقام تو از ما، تنها بخاطر اين است كه ما به آيات پروردگار خويش»

 .«رانيز و ما را مسلم بميصبر فرو ر( باران)پروردگارا بر ما  .ايمان آورديم -سراغ ما آمد

 :ده استز ما را مسلمان خوانين 61ه يآل بمران آ ةخداوند در سور

 ٱلاََََۡلٓئَِكَة َوٱّنلَبِّيِ ﴿
ي   َّتَتِخُذو 

َ
ُمَرُكۡم أ

ۡ
وتُم  َۧوََل يَأ

َ
ۡۡ أ ُمرُُكم ِٱۡلُكۡفرِ َبۡمَد إِ

ۡ
يَأ
َ
َ ۗ ّۡرَبابًا

َ
َن أ

 .﴾٨٠ُمۡسلاَُِوَ  
 ا پاس آنكاه  يا آ ،ديريبرگ ييامبران را به خدايو به شما دستور ندهد كه فرشتگان و پ»

  .«؟دهد مي فرماند شما را به كار يمسلم گشته ا
ز يا وتر و هازاران چ يم و كاامپ يد هسات يما در بصر جد :اشخاص خواهند گات يبعض

منظاور   :در جاواب باياد گاات    ،ش بمال كارد  يسال پ 9911توان مثل  نمي د آمده ويجد

ات يمسائل مربوط به شرب ،ن صدر اسالميقوان د و بمل بهيامور جد پيدايش از يريجلوگ

بزناد   يبين آسيز چنانچه به شرع ديگر نيد يزهايالبته چ .زمان اتيمقتضنه  ،باشد مي نيد

ر اساتااده  يک و خيمصالح ن يوتر برايكامپ كه از يتا زمان مثالً ،را گرفتها  آن يد جلويبا

شاود   مي شود به طور حتم حرام ير شربيغ ياگر از آن استااده ها يندارد ول يشود مانع

نشاان   9911ن يدر ا يه خوببن اسالم يهستند و د ق با اسالميز قابل تطبيد نيو مسائل جد

 .باشد مي يرويداده كه قابل پ

 ناد يخواهناد بگو  مي خود هستند به هر بهانه يو هوسها يكه به دنبال هو يالبته كسان

و  ن كامل شده استيد 3/طبق سوره مائده .ندارند يحرام ما درست است و مانع يكارها

د يا جد يا فرقه ايكه مذهب ست ين يازيگر نيو د دهيما برگز ين اسالم را خداوند برايد

اورد و تاازه در هماان ماذهب هام     يل آن بيتكم يد را برايجد يد و مسائليايپس از آن ب

ن قارآن و  يبناابرا . شاود  يد و منجيايتا ب ينيگر بنشيد يهزاران سال به انتظار كس ستيبا

 .است يكافشدن  يتكردن و بهشبمل  يبرا انسان ن اسالم و بقليامبر و ديسنت پ
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  :فرموده( ص)امبريپ

نُْه َفُهَو رَدّ » نَا َهَذا َما لَيَْس مى ْمرى
َ
ْحَدَث ِفى أ

َ
هار كاس در   » :يعني .(و مسلم يبخار) .«َمْن أ

 .«مردود است اد كند و جزء آن نباشديرا ز يزين ما چين ديا
آنكه  شود مگر نمي جادين ايدر د يچ بدبتيه :فرموده 992در خطبه   يحضرت بل

 ،ديد و باا راه راسات و جااده آشاكار حاق باشا      يا زيبپره هاا  بادبت  از ،ک گرددتر يسنت

و  ،آن ثابات شاده باشاد    يبر آن گذشته و درسات  يانياست كه سال يكارها سنتن يكوترين

 .ستينده آن روشن نيدا شده و آين كارها آنچه كه تازه پيبدتر
َل َعَماًل لَيَْس عَ » :فرموده ص امبريپ ْمُرنَا، َفْهَو رَدّ َمْن َعمى

َ
 .(مسلم) .«لَيْهى أ

ز مردود يآن چ ،ستياورد كه امر و سنت ما بر آن نيب يزين ما چيهر كس در د» :يعني

 .«است
ت من نسابت باه   ياما وص» :ت خود قبل از شهادت فرمودهيدر وص  يحضرت بل

سانت و   ن اسات كاه  يا امبر ايو نسبت به پ ،ديک خدا قرار ندهيرا شر يزيآن كه چ ،خدا

ن دو چاراغ را فاروزان   يو ا دين دو ستون محكم را بر پا داريا ،ديع نكنيعت او را ضايشر

 .«دينگهدار
َمِتى يَْدُخلُوَن الْ » :فرموده ص امبريپ 

ُ
َب ـَجنَ ـلُُكُ أ

َ
َوَمـْن  !هى ـيَا رَُسوَل اللَ  :قَالُوا. «َة، إىّاَل َمْن أ

َب 
ْ
َطاَعِنى َدَخَل » :قَاَل  ؟يَأ

َ
َب ـَجنَ ـالْ َمْن أ

َ
باب اقتداء به سنت  يبخار) .«َة، َوَمْن َعَصاِنى َفَقْد أ

 (رسول اهلل

چه  :گاته شد !نخواهد شكه خود يروند مگر كس مي امت من به بهشت يتمام» :يعني

از من اطابت كناد   يهر كس :؟ فرمودخواهد به بهشت وارد شود نمي است كه خود يكس

اسات كاه خاود نخواساته      يد او كسا يا نما ينافرمان كه مرا يرود و هر كس يبه بهشت م

 .«است
 از و فقاط  ،باوده سانت اسات    ص اكارم  يدر زمان نبچه ث هر آنين احاديپس طبق ا

قابال قباول    ،آمده يو قرون بعدها  سال در و كرد و هر آنچه پس از آن يرويد پيهمان با



 01  بازگشت به صدر اسالم

 ،ديا مثال تقل  ،سات در سه قرن اول اسالم نبوده اها  آن از يارياست و بس ست و بدبتين

 .... خمس و حق امام و ،يبزادار ،ير زنيزنج ،اولياءر قبور يتعم

خداوناد   =«دع بدعتـهي حيت ةقبل عمل صاحب بدعين أاهلل  يبأ» :فرموده ص امبريپ

/ سانن ابان ماجاه   ). ش دسات باردارد  ين كه از بدبت خويرد تا ايپذ نمي بمل بدبتگذار را

9/91/21) 

جاد شاده ماردود و بادبت و    يا ص از زمان رسول اهلل پس ينيچه در امور د پس هر

عت و يدست بشار هساتند و شار    ةساخت د از آن اجتناب كرد چون اكثراًيو با ،حرام است

 ،گار يد ياو آمده باشد نه كس يكه از سو يامبريد تنها دستورات خداوند و پيبا ين الهيد

ن را ساده پنداشات چاون   يتوان فروع د نمي و ،ن باشنديحال چه آن دستورات از فروع د

  .ستيز نيجا ينياز امور د يدر خره ا يز مهم است و سهل انگاريآن ن

خداوند توباه را بار    =«ةلُك صاحب بدع يلع بةن اهلل احتجز اتلوإ» :فرموده ص امبريپ

 (9/591/9912كنزالعمال). ممنوع ساخته است يهر بدبت گذار

به يصي موت حيتيکن فيلم  حدثاً  مةألهذه ا دث يحيحد أمن  ما» :فرموده ص پيامبر
المعجام  ). آن بدو برساد  يرد تا سزايبگذارد نم يدين امت بدبت جديهركه در ا =«ذلک

 ( 9/36/3295/وسطاأل

 .شد مي بيان ،وجود داشت يديگر و چنانچه چيز و دين تنها اسالم است

ي بار آن  برتار اسات و چياز   اسالم  =«سالم يعلو وّال يعيل عليهاإل» :فرموده ص پيامبر

 ( 9/339/2591/الاقيه). يابد برتري نمي

 =«فطـو  للرربـا  أ،كمـا بـد سيعود غريباً و ،غريباً  أسالم بدن اإلإ» :فرموده ص پيامبر
همانا دين اسالم غريبانه ظهور خواهد كرد و مانند آغازش به زودي غريب خواهد گشت 

 (9/11صحيح مسلم ). پس خوشا به حال غريبان
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ن أ بذراع حـيت لـو ذراعً بشرب و لرتكنب سنن من اكن قبلکم شرباً » :فرموده ص پيامبر
 =«ته بالطريق لفعلتمـوهأمرام جامع حدهأن أ حيت لوو وهحدهم دخل جحر ضب دلخلتمأ

هر آينه راه و روش پيشينيان خود را وجب به وجب و خراع باه خراع خواهياد پيماود باه     

داخل شده باشاد شاما نياز داخال      طوري كه حتي اگر يكي از آنان به سوراخ سوسماري

و حتي اگر يكي از آنان در راه با همسرش مجامعت نموده باشاد شاما نياز     ،خواهيد شد

 .(9/922 المستدرک بلي الصحيحين). چنين خواهيد كرد
و  و در احادیث بسیاري از فرقه فرقه شدن و دوري از جماعت نهي شدده اسدت  

 .حد امر نموده استو داشتن دیني واهمه را به سوي حفظ جماعت 

سانن  ) .همراه جمابت اسات  دست خداوند= «عةاهلل مع اجلما يد» :فرموده ص رپيامب

 .(5/15 النسائي

هر كاه از جمابات دوري    =«ةجاهلي ةمات ميت ةمن فارق اجلماع» :فرموده ص پيامبر

 (5/933 مسند احمد بن حنبل). كند به مرگ جاهليت مرده است

هركاه   =«عنقـهسالم من اإل ةخلع اهلل ربق شرباً  ةاجلماع من فارق» :فرموده ص پيامبر

مساند  ). اساالم را از گاردنش برماي دارد    خداوند طوق ،يک وجب از جمابت دوري كند

 (2/961 احمد بن حنبل

مايه رحمت و  وحدت و جمابت =«عذاب ةوالفرق ةرمح ةاجلماع» :ودهفرم ص مبرپيا

 (5/226/51595 كنزالعمال). تارقه موجب بذاب است

 ة،خري مـن ثالثـ ةعربأخري من اثنني و ةاثنان خري من واحد وثالث» :فرموده ص پيامبر
اجتماع دو نار از تنهايي و سه نار از دو نار و چهار نار از سه ناار   =«ةفعليکم باجلماع

مسند احماد بان   ). «بنابراين همواره با جمابت بودن و يكپارچگي را حاو كنيد ،بهتر است

 .(2/992حنبل 
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 ها اسمو  مذاهب

ي ِِبَۡبِل ٱَّلَلِ ََجِيم  ﴿ ۡۡكُ َوٱۡمَتِّصاَُو  يۚ َوٱ ۡعَد ٓء  ا َوََل َّتَفَرقُو 
َ
ۡۡ ُكنُتۡم أ ي وِۡماَََت ٱَّلَلِ َعلَۡيُكۡم إِ  ُرو 

ۡصَبۡحُتم بِنِۡماََتِهِۦٓ إِۡخَوٰو  
َ
َلَف َبۡۡيَ قُلُوبُِكۡم فَأ

َ
ٰ َشَفا ُحۡفَرة  فَأ وَقَذُكم  ٱّنلَاّرِ ّمَِن  ا َوُكنُتۡم لََعَ

َ
فَأ

ُ ٱَّلَلُ لَُكۡم َء تََٰيٰتِهِۦ لََمَلُكۡم َّتۡهَتُدوَ    [.301: آل عمران] ﴾١٠٣ّمِۡنَهاۗ َكَذٰلَِك يُبَّۡيِ

ي متارق نرويد و به ياد آريد ايان  ها راه خدا چنگ زده و به (دين)و همگي به رشته »

الاات و مهربااني   ي شما ها دل خدا را كه شما با هم دشمن بوديد خدا در (بزرگ)نعمت 

شديد در صورتيكه در پرتگاه آتش  (ديني يكديگر)انداخت و به لطف خداوند همه برادر 

كند باشد كاه باه    مي چنين خداوند آياتش را براي شما بيان ،بوديد خدا شما را نجات داد

 .«مقام سعادت هدايت شويد
ي ِشَيم  ﴿ ي دِيَنُهۡم َوََكوُو  يِۡهۡم فَرُِحوَ   اۖ ُُكُ ِمَن ٱََّلِيَن فََرقُو   [.13: الروم] ﴾٣٢ِحۡزۢب باََِا دَلَ

اى باه هار    فرقه شدند و هر فرقه پاره كردند و فرقه از آنان مباشيد كه دين خود را پاره»

 .«چه داشت دلخوش بود
مطمئن و دلشااد هساتند و    ش كامالًيخرافات خو بهها  از فرقه يليكه خ ينيب مي ،يآر

 :شک ندارند يخره ا

 متحاااايرند اناااادر ره دياااان قااااومي
 

 قااومي بااه گماااان فتاااده در راه يقيااان  
 

 مااي ترساام از آن كااه بانااگ آيااد روزي
 

 كااي بيخباران راه ناه آنسات و ناه اياان      
 

 (حكيم بمر خيام)
 

كاه در   يار مهم در جدا شدن از صدر اسالم و اسالم خالصا يار بسياز بوامل بس يكي

كاه  مختلف است هاي  نام گوناگون با و مذاهب ها جاد فرقهيا ،بوده است صامبريدوران پ

مخصاوص   يو هركادام ناام  اناد   جاد شدهين سال پس از ظهور اسالم ايچندها  آن يهمگ

كه بناام   يمثل مذهب جعار ،خاص هستند يشتر با نام اشخاص و افراديكه ب خود دارند

 ...ه ويقدرمعتزله و  ،مثل اشابره يگريد مذاهبنطور يو هم باشد مي  امام جعار صادق
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كه به نام امام  يحنا مذهب مثالً ،چهار امام هستند ين دارايدر فروع د زيالبته اهل سنت ن

شاان از  يو روح ااناد   بزرگوار باوده  ييها انسان ن اشخاصيا از يليخ البته ،اه استيابوحن

ن يبازگشت به صدر اسالم تنها راه ا ياز نظر ما برا .خبر است يبا نامشان ب يجاد مذهبيا

ي هااي  نام البته) را داشته باشند مسلم مومن و د نامين فقط و فقط بايمسلم ياست كه تمام

و  (شود يريها جلوگ اسم ياز پراكندگ بهتر است يول ،ز بدون اشكال استين موحد چون

 .ز نباشدين يعه و سنينام ش يحت

ن يا دجازء واجباات    ص امبريو سنت پ باشند ص امبريد تابع سنت پيبا يالبته همگ

ز يعه نيرا داشته باشند و ش تنها نام مسلم يول ،ده گرفتينادآن را  توان نمي و ،اسالم است

و  يگر يعيبا ش يول ،9ت هستنديرو اهل بيهمه پ ،ت بودن استيرو اهل بيپ ياگر به معنا

 يان هات اماميعيگر است مثل شيچهارده فرقه د يز دارايعه نيخود ش ،ميمخالا يفرقه باز

از  ييجا در باشند و نمي نص يداراها  آن چ كدام ازيكه ه.. .ه ويبشر يا فرقه اثني هيديزا ي

 ،ستنينه ين زميدر ا يثيحد نيز ص امبريپ از و نيستاي  ها آيه ايجاد اين فرقه يقرآن برا

ا يا ث لوح جاابر  يمثل حد ،هستند يجعل يهمگ ،باشند مي نهين زميز كه در اين يثيو احاد

 ير كسا يث غاد ين كه از حديهمچن ،نبوده يثين احاديصدر اسالم چندر  ،5گريث دياحاد

در قارون   و ،نكرده اسات  افتيان است را دريعيكه مورد نظر ش يين معنايدر آن زمان چن

                                                 
باشد و شايعه نياز باه معناي پياروي صاحيح از        ص اگر سني به معناي پيروي صحيح از سنت پيامبر 9

و صوفي نيز به معناي زهد و تقواي اسالمي باشد و سلاي نيز باه معنااي پياروي صاحيح از      بلي

د ، اماا باا ايجاا   يعه و هام صاوفي و هام سالاي    م و هم ش، ما همگي هم سني هستيشدسلف صالح با

، در ضامن شاايد بعضاي از    همه بايد فقط مسالم ياا ماومن باشاند    ، و گروههايي با اين نامها مخالايم

هاا   آن ولي به مرور زمان خرافات و بدبتهاي فراواناي وارد اند  گروهها در ابتداي كار خود خوب بوده

 .شده است
تواند باه كتااب شااهراه اتحااد نوشاته       مي م وجود نص در اين زمينهخواننده براي تحقيق در زمينه بد 5

 .استاد حيدربلي قلمداران مراجعه كند
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ا كتاب  يا  يمثال كااف   يثيكتب حاد  ،ث وارد شده استيان در كتب حديغال توسط يبعد

  .گريد

مختلف هاي  نام ز وجود اسمها ون بدتر اين مسلمياختالف انداختن ب يبرا يزيچ چيه

همانطور كه  ،ده شونديمسلم نام مومن يا د برداشته شود و همه فقطياسم بان يو ا ،ستين

 :آمده 33/در سوره فصلت ن نام خطاب كرده استيز ما را با ايقرآن ن
ا َوقَاَل إِوَ ﴿ ۡحَسُن قَۡوَل  ّمِاََن َدََعٓ إىََِل ٱَّلَلِ وََعاََِل َصٰلِح 

َ
 .﴾٣٣ِِن ِمَن ٱلاَُۡۡسلاََِِۡي َوَمۡن أ

كوكار يخدا خواند و ن يخلق را به سو( امبرانيچون پ)از آنكس كه  (در جهان)»

  .«كو گاتارتر استين هستم كدام كس بهتر و نيگات كه من از مسلم يد و هميگرد
  :آمده 55/و در سوره زمر

َفاََن﴿
َ
َح  أ ٰ  ۥَصۡدَّرهُ  َّلَلُ ٱََشَ ۡسَلِٰم َفُهَو لََعَ فََوۡيل  ّلِۡلَقِٰسَيةِ قُلُوُبُهم ّمِن ِۡۡكرِ  ۦۚ وُوّر  ّمِن َّرّبِهِ  لِۡۡلِ

ََلٓئَِك ِِف َضَلٰل  ُمبٍِۡي  َّلَلِۚ ٱ وي
ُ
 .﴾٢٢أ
[  سوى]اسالم گشوده است و او از [  پذيرش]آيا كسى كه خداوند دلش را براى »

كه از  پس واى بر كسانى[ چون سنگدالن است؟]پروردگارش از نورى بر خوردار است 

 .«اينان در گمراهى آشكارند .ترک ياد الهى سنگ دلند
وُتم  قُۡل ﴿ :آمده 916/ اءيو در سوره انب

َ
ۖ َفَهۡل أ ٓ إَِلُٰهُكۡم إَِلٰه  َوِٰحد  َناََا

َ
إَِناََا يُوىََحٓ إىََِلَ َ

شما  يرسد كه خدا مي ين وحيبگو كه بر من ا (رسول ما به امت يا)» ﴾١٠٨ُمۡسلاَُِوَ  

 .«د شديا شما از مسلمانان نخواهيپس آ ،گانهيست يخدائ
 ٥٢يُۡؤِمُنوَ   ۦُهم بِهِ  ۦمِن َقۡبلِهِ  لِۡكَتَٰب ٱَء َّتۡيَنُٰهُم  ََّلِينَ ٱ﴿ :آمده 25/23و در سوره قصص

 َۡ ي َء َمَنا بِهِ  سِإَ َُ ٱإِوَُه  ۦٓ ُيۡتََلٰ َعلَۡيِهۡم قَالُٓو   ﴾٥٣ُمۡسلاََِِۡي  ۦِمن َّرّبَِنآ إِوَا ُكَنا مِن َقۡبلِهِ  ۡۡلَ
 مانيالبته آنان ا ين كتاب آسمانيبه ا داديمن كتاب يش از ايپها  آن آنان كه ما به»

ن قرآن به يم كه ايمان آورديا :نديتالوت شود گوها  آن ات ما بريو چون آ * آورند مي

  .«مين بوديز از مسلمين نيش از ايو ما پ ،حق از جانب پروردگار ما نازل شده
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ُيَها﴿ :آمده 915/ ره آل بمرانو در سو
َ
أ ي  ََّلِينَ ٱ ََيٓ ي ٱَء َمُنو  ََ ُّتَقاتِهِ  َّلَلَ ٱ َّتُقو  َوََل  ۦَح

وُتم ُمۡسلاَُِوَ  
َ
د چنانچه ياز خدا بترس ،ديمان آورده ايكه ايكسان يا» ﴾١٠٢َّتاَُوُّتَن إََِل َوأ

 .«و جز در مسلمانى نميريد ،سته خدا ترس بودن استيشا
 يا شاافع يا ااه  يا ابوحنيجعار صادق  ست كه به طور مثال ما با شخصر االزم به تذك 

مانده  يبجاها  آن از يكه از بعض يكتب م ويبلكه با وجود نام و اسم مخالا ،ميندار يمشكل

مثال   يكتب ،رديمورد استااده قرار گها  آن ديما د همواره مطالبيو با د هستنديار مايز بسين

 م ازا كتاب األيا مسند احمد بن حنبل ياست  يميقد ه ويب اولموطا از امام مالک كه از كت

كاه سااخته    يث جعلا يا نه احاد صادق امام جعار معتبر از ثينطور احاديهم ،يشافع امام

 .سنت و بقل است ،كه موافق با قرآن يثيبلكه احاد ،بوده يافراد غال

و هاا   فرقاه  جااد ين باباث ا ياز مسالم اي  باده  ين بار رو يگذاشتن نام بزرگان د يول 

را  مسلم مومن و د تنها ناميست و همه بايح نيكه از نظر ما صح ،شود مي مختلف مذاهب

 ،و اين مذاهب تنها به بنوان معبري اجتهادي باشند نه انحصاري گريد يزينند نه چيبرگز

من جعاري هستم يا  :همينطور نام مذهبي و فرقه اي به خود نگيرند كه شخصي بگويد و

 .مسلم هستممومن و : بگويد بلكه ،شافعي

 يد خرافيبقا مذاهب ين است كه تماميا بر نظرشان اشخاص ينكه بعضيگر ايمورد د

 گريروش ددر كنار چهار  يز به بنوان مذهب جعاريعه نيو تارقه زا را كنار بگذارند و ش

 .كنندد ين تقليدر فروع د يريروش تاسن پنج يرد و همه از هميقرار بگ اهل سنت

د ناه  يا ايگر بيهار مذهب دكنار چ يشتر در فروع و مسائل فقهيب يمذهب جعار البته 

ح يد تصاح يا باهاا   آن كه.. .مربوط به خالفت و امامت و ،و تارقه افكن يدر مسائل دروغ

  .ر ممكن استيغاي  بده رسد به بلت بسته شدن دكان مي به نظركه البته  ،شوند

شتر يب شدن مذاهب يكيو  ه وحدتو خوب است و ب يار باليه بسين نظريگرچه ا

 يتواند راه چاره اصل نمي اما باز ،ان خواهد برديرا از مها  شتر تارقهيو بكمک خواهد كرد 

مانند و از  مي اسمپنج  تيچون باز در نها ،باشد يعت اسالمين و شريد ييو هدف نها
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ن يک ديفقط  بلكه همه ،باشد مختلفهاي  نام يا مذهب و ،د در اسالم فرقهير ما نبانظ

ن اسالم هستند مثل يز مخالف با دين ياز فروع و مسائل فقه يو بعض ،داشته باشند

 ا گاتنيا گذاشتن مهر در نماز يد در پنج وقت باشند يخواندن نمازها در سه وقت كه با

اخان  ير انداختن وقت شربينطور به تاخيدر اخان و هم «اهلل ا ويلين علأشهد أ»جمله 

و هر  ،ستيح نيز صحيد نيهستند و به طور كل تقل يدر مذهب جعار يمغرب كه همگ

نكه ينه ا ،ق كندينه تحقين زمينش آگاه باشد و در ايد به اصول و فروع ديمسلمان خود با

ست و صحبت از آخرت انسان يچه نيو باز ين شوخيچون د ،د كنديگر تقليد ياز كس

از قرآن  ييچون در جا ،كرد يانگارد در مورد آن سهل يز مهم است و نباياست و فروع ن

 :آمده 51/در سوره انعام چنانچه ،ديال باشيخ ين بيامده كه در فروع دين

َّۡرِ ﴿ ي ٱ ََّلِينَ ٱ َو ا وََغَرّۡتُهُم  ََّتَُذو  ۚ ٱ ۡۡلََيٰوةُ ٱدِيَنُهۡم لَمِب ا َولَۡهو  َّۡكِۡر بِهِ  دُلۡنَيا   تُبَۡسَل َنۡفُسۢ باََِا  ۦٓ َو
َ
أ

 َ   َّلَلِ ٱَها ِمن ُدوِ  َكَسَبۡت لَيَۡس ل
ُ
ٓۗ أ  َعۡدل  ََل يُۡؤَخۡذ ِمۡنَها

ََلٓئَِك َوَِلّ  َوََل َشفِيع  سِإَ  َّتۡمِدۡل ُُكَ  وي
ي يَۡكُفُروَ   ََّلِينَ ٱ َِلُمۢ باََِا نَاوُو 

َ
يۖ لَُهۡم ََشَ ب  ّمِۡن ََحِيم  وََعَذ ٌب أ ي باََِا َكَسُبو  بِۡسلُو 

ُ
َ٧٠﴾. 

را فريات، ها  آن بازيچه و سرگرمى گرفتند و زندگانى دنياو آنان را كه دينشان را به »

كه كرده است از ( گناهى)آنچه [  سزاى]پند ده تا مبادا كسى به ( قرآن)واگذار و به آن 

اى را به  برايش جز خداوند دوست و شايعى نيست و اگر هر فديه. پاداش محروم شود

آنچه [  سزاى]نان كسانى هستند كه به اي. شود خود دهد، از او گرفته نمى[  رهانيدن]جاى 

[ كيار]اند و آنان شرابى از آب جوشيده و بذابى دردناک به  اند از پاداش محروم شده كرده

  .«دارند[  در پيش]ورزيدند،  آنكه كار مى
 امده كه ازياز قرآن ن ييد ساده برخورد كرد و در جاينبا ينيپس در مورد مسائل د

پس  ،شود نمي يست و به او وحير حتم معصوم نكه به طو يكس ،ديد كنيگر تقليد يكس

د نبوده يدر سه قرن اول اسالم مسئله تقل و اصالً ديز خطا كرده ايشما ن ،چنانچه خطا كند

ک يد ين پنج مذهب بايپس ا ،و از قرن سوم به بعد طبق اجماع بلما صورت گرفته ،است

دانند و مرجع نجات و اختالف  نمي و البته اهل سنت امامان خود را معصوم .ن شونديد
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بهتر با مذاهب و به طور كل  ،گريد يدانند نه كس مي خود را در باز گشت به قرآن و سنت

 يز اختالفين چهار مذهب خود نيكنند و در هم مي ند و حاو جمابتيآ مي گر كناريد

آن اختالفات گر از يبوده هم اكنون دها  آن نيب يدور اختالفهاي  سال ندارند و اگر هم در

قائل ها  آن نيب يدانند و تااوت مي زياز خود را جا مذهب و رجوع به هر ،ستين يخبر

 .شوند مي گر حلين ديستند و بهتر با مسلمين

ناه آن ماذهب    ،مكتاب و راه و روش هساتند   ،نيز به بناوان معبار   اين مذاهب اربعه 

زه يمثال سانگر   دارند كه يديان بقايعيش اصوالً و ،تقليدي كه در ميان شيعيان رايج است

 يحتا  ،رود نماي  نيها از ب د هرگز تارقهين بقايست و با وجود ايقابل حل شدن ن است و

 ،داناد  مي شوند و هر كدام فقط خودش را بر حق نمي يكيبا هم  زيعه نيش يها خود فرقه

دارناد   يچون اختالفات اساسا  ،تر است عه با اهل سنت از همه مشكليشدن ش يكيپس 

آن خود به خاود غاصاب    يتوسط صحابه كه معن يبل يده به غصب خالفت الهيقمثل ب

جاد وحادت  يان حاضر به ايعيا خود شيو آ شود مي ه اصحابيا بقيشدن ابوبكر و بمر و 

پس چطور انتظار وحدت با اهال   ،كنند مي را لعن يز بليچون خوارج ن ،با خوارج هستند

 كه منجر به شرکها  آن هو دادن صاات خداوند بحق امامان  ا غلو دريو  !!؟سنت را دارند

ط يباز گشت به صدر اساالم اهال سانت شارا     يپس برا ،در دباها  آن ا خواندنيشود  مي

 يو شاك  ،انيعيكنناد تاا شا    مي بهتر قبول ،هم در موردشان بشود يدارد و اگر نقد يبهتر

قات  يت باه حق ز ابتراف دارند كاه اهال سان   ين نين افراد و منتقديرتريست كه سخت گين

 .و مذاهب اسالمي ها ه فرقهيكتر است تا بقينزد

ا يا عه يمن فقط شا  :ديبگوبخواهد مسلمان شود و به ما  يحيمس چنانچه شخصي مثالً 

اهال سانت را باه او     ماا قطعااً  ؟ ک اسات يو نظر شما كدام ،گريد يزيشوم نه چ يم يسن

 .رددا ياديعه خرافات زيچون مذهب ش ،عه رايم نه شيكن مي شنهاديپ

ز دارند و از يشرک آم يديبقاها  از فرقه يد درست است كه بعضياد مبرياز در ضمن 

ست كه تمام ين نيد ايتقل نجا از قبول نكردنيمنظور ما در ا يول ،ره اسالم خارج هستنديدا
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ن راه و يان بهتار يبلكه منظور ما ب ،ا از اسالم خارجنديخكر شده مرتد و  و مذاهبها  فرقه

 .استت به صدر اسالم بازگش يروش برا

 ديتقل

 خلااااق را تقلياااادشان بااار بااااد داد  
 

 اي دو صااد لعناات باار اياان تقليااد باااد  
 

 (يمولو) 

 اي خااوب اگاار تقليااد بااودي شاايوه   
 

 پيمااااابر هااااام ره اجاااااداد رفاااااتي 
 

 (اقبال الهوري)
 

و در صادر   اناد،  د بوجاود آماده  يبه خاطر تقل مذاهب از يالزم به تذكر است كه بعض

 و ،9نباوده اسات   يد خبرياز تقل ،ن قرون استيكه بهتر نطور در سه قرن اوليو هم اسالم

 .آورد مي شود و مردم را گوساند صات بار مي ن رفتن بقوليد بابث از بيتقل

در مورد بقال   .گردد مي ن چاقو هم اگر استااده نشود كنديزترياز ت :ديگو مي ريشكسپ 

 يو بارا اناد   از كاار انداختاه  آن را  و در واقعاند  دهل كريتعطآن را  د خوديز مردم با تقلين

 :فرموده  نيامام حس ،رنديپذ مي قيد بدون تحقيبگو يزين است كه هر كس هر چيهم

 را تجرباه  يزيا چ يد كسيكه با تقليدر صورت .ش بقل استيه افزاياد آموختن مايتجربه ز

                                                 
9
قبل از قرن سوم نيز تقليد ميان مردم وجاود داشاته و از كسااني چاون      :گويند مي بقيده كساني نيز كه 

شاده   ماي  ياز ساوال  نها  آن شده است، قابل قبول نيست چون از مي حسن بصري يا سايان ثوري تقليد

و ايان اشاخاص نياز     ،تقليد كرده است اشتباه كارده اسات  ها  آن است نه تقليد و چنانچه هم كسي از

ناه اينكاه جازء    اناد   پس اموري هستند كه بعد از اسالم ايجاد شاده اند  آمده ص باالخره بعد از پيامبر

و اگار هام   اناد   ي را نداشاته بوده باشند و البته خود ايشان نيز ادباي آوردن مذهب ص سنت نبي اكرم

 .مورد قبول نيستاند  داشته
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ز بكاار نخواهاد   يا د را نن بقال خاو  يدهد و بنابرا يوار انجام م يكند بلكه فقط طوط نمي

 .9گرفت 

 بااه ياازدان كااه گاار مااا خاارد داشااتيم   
 

 كجااا اياان ساار انجااام بااد داشاااتيم      
 

 (يفردوس)
 

وابستگي به زنجيرها آسان تار از وابساتگي باه    : گويد مي يد جمال الدين اسد آباديس

 .اوهام و خرافات است

مان شاياته    :بايست خود طريقه انديشيدن را ياد بگيارد و باه قاول معاروف     مي انسان

 .راها  استادي هستم كه انديشيدن را به من بياموزد نه انديشه

بادتر از   يكناد و حتا   ماي  هيان تشاب يا باه چهارپا  يبقلا  يز كافران را در با يخداوند ن

 :ن آمدهين چنيا 99هيدر سوره فرقان آ ،انيچهارپا

مۡ ﴿
َ
ۡو َيۡمقِلُوَ ۚ إِۡ  هُ  أ

َ
ۡكََثَُهۡم يَۡساََُموَ  أ

َ
َ  أ
َ
وَۡعٰمِ ٱۡم إََِل كَ ََتَۡسُب أ

َ
َضُل َسبِيًل  ۡۡل

َ
بَۡل ُهۡم أ

٤٤﴾. 
نان در يدارند ا يتعقل (فكر و)ا يشنوند  مي (يحرف)ن كافران يكه اكثر ا يا پنداري»

 .«تر گمراه (نادان و)انند بلكه يبس مانند چهارپا (يبقل بي)
 :آمده 951/و در سوره ابراف

وَا ِِلََهَنَم َكثِۡي   َولََقدۡ ﴿
ۡ
نِّ ٱا ّمَِن ََّۡرَ نِسۖ ٱوَ  ِۡلِ ۡمُۡي  ََل  ۡۡلِ

َ
لَُهۡم قُلُوب  ََل َيۡفَقُهوَ  بَِها َولَُهۡم أ

ََلٓئَِك كَ  وي
ُ
ٓۚ أ وَ  بَِها َولَُهۡم َء َۡ    ََل يَۡساََُموَ  بَِها وَۡعٰمِ ٱُيۡبِۡصُ

َ
ََلٓئَِك ُهُم  ۡۡل وي

ُ
ۚ أ َضُل

َ
بَۡل ُهۡم أ

 .﴾١٧٩ۡلَغٰفِلُوَ  ٱ

                                                 
 :گوياد  ماي  گوستاولوبون ،بلم مگر باتقليد با تاكر و ببادت در تضاد است و دين را نگاه نتوان داشت  9

  اماام صاادق  ( در صورتيكه باا تقلياد كساي نماي فهماد     )، هميشه بهتر از آموختن است فهميدن

 :فرماوده   اموخت در بزرگي جلو نمي افتد اماام محماد بااقر   كسي كه در كودكي دانش ني :فرموده

 .شود مي زنداني خراب ،با ايجاد يک مدرسه :ويكتور هوگو گاته .دانش جويي نوبي ببادت است
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دارند  ييها دل (چراكه)ايم  دهيدوزخ آفر ياز جن و انس را برا ياريبس يو به راست»

 دارند كه با آن ييها گوش و ،ننديب نمي دارند كه با آن يدگانيو د ،ابندي نمي در كه با آن

  .«نان غافالننديا ،تر بلكه گمراه ،انندينان همچون چارپايا ،شنوند نمي
د قدرت تعقل يدبر شده است و تقلز مرتب ساارش به تعقل و تيگر قرآن نيات ديدر آ

 هيا تاا بق  ،ار مضرتر استين متداول شده بسايعين شيكه در ب يديتقل ،ن خواهد برديرا از ب

البته ما به طور كامل با وجود اسامها  ) كند مي را رد يدين تقليز چنين و اهل سنت مذاهب

مشاهده كنند  را يچنانچه اختالف زياهل سنت ن( ميمخالا در تمام مذاهب ديتقل همچنين و

 يهرگاه را :خ محمد بن ببدالوهاب گاتهيهمانطور كه ش ،كنند مي به قرآن و سنت مراجعه

ار آن يا ارانش با هام اخاتالف داشاتند ماا قارآن و سانت را مع      يامام احمد و شاگردان و 

را  يو در مجموع هرگااه اختالفا   ،اصحاب و شاگردان او را يم نه رايده مي اختالف قرار

و  ( 33-3/35خ محمدبن ببدالوهاب يلاات الشؤم). ديار آن قرار بدهيآن و سنت را معد قريديد

و آن باا  ) ديح دانسات يرا صاح  يثيهرگاه حد :خطاب به شاگردانش گاته است يامام شافع

 يوقتا  :گر گاتهيد ييو در جا .ديپرت كن يوار و كناريمرا به د يرا( من مخالف بود يرا

  .ث استين حدبود مذهب من هما يحيث صحيحد

 ،ميكه ما گرفت ييد از همانجايريبلكه بگ ،ديد نكنياز من تقل :گاته امام احمد بن حنبل 

از قرآن و ) حيل صحيكه به دل ياز كسان :ز گاتهين گريد ييدر جا ،قرآن و سنت يعني

را يز ،كنم مي تعجب ،رنديپذ مي آن يان را به جايو نظر سا يدانند و را مي را( سنت

 :ديفرما يم خداوند

ي ُدََعَٓء  ََل ﴿ اۚ قَۡد َيۡملَُم  لَرُسولِ ٱََتَۡملُو  يَتََسَللُوَ   ََّلِينَ ٱ َّلَلُ ٱبَيۡنَُكۡم َكُدََعٓءِ َبۡمِضُكم َبۡمض 
اۚ فَۡلَيۡحَذّرِ   ۡ ِ  ََّلِينَ ٱِمنُكۡم لَِو  ۡمرِه

َ
ۡو يُِّصيَبُهۡم َعَذ ٌب  ۦٓ ُُيَالُِفوَ  َمۡن أ

َ
  تُِّصيَبُهۡم فِۡتَنٌة أ

َ
َِلٌم أ

َ
أ

 .[31: النور] ﴾٦٣
د يگر قرار مدهيكدين يب يرسول و ندا كردن او را مانند ندا يشما دبا (مومنان يا)»

دارند  مي گر پناه برده و رخ پنهانيكدياز حكمش به  يچيسرپ يخدا به حال آنان كه برا
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ا يزرگ كنند بترسند كه مبادا به فتنه ب مي كه امر خدا را مخالاتيد كسانيپس با ،آگاهست

  .«بذاب دردناک گرفتار شوند

ا يرفت يتوان پذ مي هركس را يسخن و را ص ر رسول خدايز گاته به غيامام مالک ن

به طور كلي از امامان اربعه نقل شده كه ديگران را از قبول قول خود  و. گذاشتكنار 

  .اند بدون آگاهي از داليل آن، نهي كرده

ۡسَوةٌ َحَسَنة  لاََِّن نَاَ   َّلَلِ ٱنَاَ  لَُكۡم ِِف ّرَُسوِل  دۡ َلقَ ﴿ :ز آمدهين 59/در سوره احزاب
ُ
أ

ي  ا  َّلَلَ ٱَوََۡكَر  ٓأۡلِخرَ ٱ َۡلَۡومَ ٱوَ  َّلَلَ ٱيَرُۡجو  پيامبر [ روش و رفتار]يقيناً براى شما در » ﴾٢١َكثِۡي 

 خدا الگوى نيكويى است براى كسى كه همواره به خدا و روز قيامت اميد دارد و خدا را

 .«كند بسيار ياد مى
د الگو و سرمشق قرار داد و اوست كه در قرآن اسوه حسنه يرا با ص امبريسنت پپس 

د يتقل يتوان به طور كامل و كوركورانه از شخص نمي پس ،(59/احزاب) ده شده استينام

ست و ممكن است يچ كس معصوم نيچون ه، رفتيو به طور كامل سخنان او را پذ نمود

 يا اشتباهي خطا بوده و هرگاه دچار ياله يبه وحز مجهز ين يان الهامبريپاشتباه كند و 

مثل سوره  ،موجود استات آن يكه آاند  گشته مي مطلع الهي يق وحياز طر اند، شده مي

نكار منع يشد و از ا يرا حرام كرد كه خطاب به او وح يحالل ص امبريكه پ 9/ميتحر

ر ييتواند احكام خداوند را تغ يامبر نميپ يكه حتز آمده يگر از قرآن نيد يو در جاها شد

 :خطاب شده ص امبريبه پ 91/ در سوره مائده مثالً ،دهد

﴿ ِ 
َ
وَزَل  ۡحُكمٱ َوأ

َ
ۡهَو َٓءُهۡم وَ  َّلَلُ ٱبَۡيَنُهم باََِآ أ

َ
  َيۡفتُِنوَك َمۢن َبۡمِض َمآ  ۡحَذّرُۡهمۡ ٱَوََل تََتبِۡع أ

َ
أ

وَزَل 
َ
ي فَ إََِلَۡكۖ فَإِ  تَ  َّلَلُ ٱأ َناََا يُرِيُد  ۡعلَمۡ ٱَوَلۡو 

َ
ا ّمَِن  َّلَلُ ٱَ ُۡوُوبِِهۡمۗ سِإََ  َكثِۡي    يُِّصيبَُهم بَِبۡمِض 

َ
أ

 .﴾٤٩لََفِٰسُقوَ   ّنلَاِس ٱ
 ،آنان مباش يها خواهش رويان مردم حكم كن و پيو تو بدانچه خدا به تو فرستاده م»

 يتقاضا)ام كه خدا به تو فرستاده احك يب دهند و در بعضيكه مبادا تو را فرش ينديو ب
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را به ها  آن خواهد مي دند بدان كه خدايگردان يپس هرگاه از حكم خدا رو ،(ر كنندييتغ

  .از مردم فاسق هستند ياريگناهانشان گرفتار سازد و همانا بس يبقوبت بعض

َفَغۡۡيَ ﴿ :آمده 999/و در سوره انعام
َ
ا وَُهَو  َّلَلِ ٱ أ ۡبَتِِغ َحَكاَ 

َ
وَزَل إََِلُۡكُم  يٓ ََّلِ ٱَ

َ
 لِۡكَتَٰب ٱأ

ۚ وَ  وَهُ  لِۡكَتَٰب ٱَء َّتۡيَنُٰهُم  ََّلِينَ ٱُمَفَّصل 
َ
ِ  ۥَيۡملَاَُوَ  َ  ّمِن َّرّبَِك ب

ل  َِّۖ ٱُمزََنَ فََل تَُكوَنَن ِمَن  ۡۡلَ
 .﴾١١٤ لاَُۡاَََۡتِينَ ٱ

ه كه هم يست كه كتابيم و حال آنكه او خدائيبجو ير خدا حاكم و داوريا من غيآ»

ن قرآن يدانند كه ا مي داديمكتاب ها  آن و آنان كه به ،ان شده به شما فرستادهيز در آن بيچ

 .«د راه مدهيچ شک و ترديپس در آن البته ه ،تو بر تو به حق فرستاده شده ياز خدا
باََِا َّتۡماََلُوَ   نَا َ  َّلَلَ ٱَما يُوىََحٓ إََِلَۡك ِمن َّرّبَِكۚ إَِ   تَبِعۡ ٱوَ ﴿ :آمده 5/ا در سوره احزابي

ا   كه خدا به هرچه كن يرويشود پ مي يتنها از آنچه به تو از جانب خدا وح» ﴾٢َخبِۡي 

 .«د كامال آگاهستيكن مي
ف يتكل نيبنابرا ،را ندارد يزيا حرام كردن چياجازه حالل  ص امبريپ يپس وقت 

لِۡسنَُتُكُم َّتُقولُو َوََل ﴿ :آمده 996/و در سوره نحل ،روشن است گران كامالًيد
َ
ي لاََِا تَِّصُف َ  

ي لََعَ  ۡلَكِذَب ٱ و  َۡفََتُ وَ  لََعَ  ََّلِينَ ٱإَِ   لَۡكِذَبۚ ٱ َّلَلِ ٱَهَٰذ  َحَلٰل  َوَهَٰذ  َحَر م  ّۡلِ  لَۡكِذَب ٱ َّلَلِ ٱَيۡفََتُ
 .﴾١١٦ََل ُيۡفلُِحوَ  

ن اين حالل است و اي: و به سبب دروغى كه زبانتان گوياى به آن است، نگوييد»

مسلماً كسانى [  كه اين حالل و حرام حكم خداست]حرام، تا به دروغ به خدا افترا بزنيد 

 .«بندند، رستگار نخواهند شد كه به خدا دروغ مى
 :آمده 59/يدر سوره شور

مۡ ﴿
َ
ي لَُهم ّمَِن  أ ي ََشَُعو  َۡۢ  بِهِ  دّلِينِ ٱلَُهۡم َُشَََكُٓؤ 

ۡ
ۚ ٱَما لَۡم يَأ لَُقِِضَ  لَۡفّۡصلِ ٱ َولَۡوََل ََكاََِةُ  َّلَلُ

َِلم   لَّظٰلاَِِۡيَ ٱبَۡيَنُهۡمۗ سِإََ  
َ
 .﴾٢١لَُهۡم َعَذ ٌب أ
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گذارى  اخن خدا آيينى را براى آنان پايه آيا مشركان و كافران معبودانى دارند كه بى»

گذارى آيين، حق ويژه خداست و كسى را نرسد كه از نزد  در صورتى كه پايه]اند؟  كرده

به ]اگر فرمان قاطعانه خدا بر مهلت يافتنشان نبود، مسلماً ميانشان [ خود آيينى بسازد

 .«ترديد براى ستمكاران بذابى دردناک خواهد بود شد و بى حكم مى[  نابودى و هالكت
 مثل ،شده است مي آگاه يتوسط وح ،كرده است مي ييز چنانچه خطاين ص امبريو پ 

ِۡوَت لَُهۡم َحََّتٰ يَتَبََۡيَ لََك  َّلَلُ ٱ َمَفا﴿ :كه در آن آمده است 93/سوره توبه
َ
 ََّلِينَ ٱَعنَك لَِم أ

ي َوَّتۡملََم  نكه دروغگو يخداوند تو را ببخشد چرا قبل از ا ،رسول يا» ﴾٤٣ لَۡكِٰذبِۡيَ ٱَصَدقُو 

  .«؟ياجازه دادها  آن از راستگو بر تو معلوم شود به
ن دو نار كه ير قضاوت بحضرت داود د يخطانطور يات اول سوره ببس و هميا آي

 ياز كس ديپس تقل ،گريات دينطور آيان شده و هميب 59/55/53/59/52/در سوره ص

 كامالً زين كنند مي خود دياز مراجع مختلف تقل انيعيكه ش يديتقل و ،ستيح نيصح

و  كنند مي خود و فقط بمل يگذارند جلو مي و رساله آن مرجع را ،كوركورانه است

د آگاهانه است نه يتقل ،ديمنظور ما از تقل :نديگو مي شانيا يبلمان است كه يا بجال

 !!د كوركورانهيتقل

كوركوراناه اسات ناه    ايم  دهيد شماكه ما از  يديتمام تقل: بايد گاتها  اين در جواب 

 شههدأ»ا چارا در اخان  ي ؟يگذار مي شان بپرس چرا در نماز مهرياز ا يكياز  مثالً ،آگاهانه

و اگر هام   كند مي با تعجب به تو نگاه ندارد كه بدهد و يجواب ؟ييگو يم «اهلل ويل ا  ين علأ

خ يه شا يالاقه حضرياهلل در اخان بدبت است و در من ال يا وليكه شهادت بل ييبه او بگو

د و به يگو مي آنگاه باز هم به تو ناسزا ،ن بمل منع شدهياز ا ،عهيبالم طراز اول شصدوق 

و  .اسات  يا وهااب يا  ين شخص سان يا د حتماًيگو يخود م كند و با نمي يحرف تو توجه

و مثال   ،متضاد اسات  يد با آگاهيچون تقل ،است يمعن يب ،د آگاهانهيتقل :ديگوئ مي نكهيا

و  ،ست مسلمانيا كمونيز يف تميا كثيكوكار ين بدكار ايد يسا ياهيس :ييت كه بگون اسيا
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 يمون مقلاد او باودن و باا آگااه    يگر و مثل ميد ياز شخص يرويپ يعنيد يتقل ةكلم اصالً

و البتاه شاما مخاالف    د نادارد  يبه تقل يازيگر نيدا كند ديپ يآگاه ياگر كس ،تااوت دارد

شاما   يناابود  يمساوها  آن يد و آگاهيريبگ يسوارها  آن د ازيد تا بتوانيمردم هست يآگاه

وضاه برپاا   و ر يد بزاداريا هر سال نبايد بدهد ينبا يآگاه شود كه خمس ياگر كس .است

بمار خاود را    ين متحد شوند و تماميمسلم ةيد با بقيصحابه را لعن كند و با نبايد كند و

د يا در اسالم اماام با  ،باشند مي شيو خود به فكر نجات خو ي مانندب نميغا يمنتظر امام

ب يا شاه غا يب هميا و غا كه نه مردم از او باخبرند و ناه او وجاود دارد   يامام ،دا باشديپ

ناه   ،ن اساالم باشاند  يفقط تابع د شه ويكنند هم يد سعيبا و به اسالم ندارد يربط ،9است

و  يجعلا ارتهاا  يو ز ثيا گاه شوند كه اكثار احاد ن باشند و آيدائم سرگرم بزرگان د نكهيا

عه يشا  يا حكومتهاياز بلما  يارياست و بس يک مشت منحرف و غالي ةو پرداخت ساخته

حاكماان و   يا حتا يا ه يبلما و حاكمان صاو مثل د،ان بوده و متعصب تارقه جو يز افرادين

 .يالبته در لباس بلو ،هستند يع صاويراه همان تش ةان كه ادامه دهندن زميون هميروحان

د و يا د بسااط خاود را جماع كن   يآن وقت شما با ،ن آگاه شوندين چنيپس اگر مردم ا 

ا احماق در جهاان   ت :پس به قول معروف ،ديل كنيشه تعطيهم يد و دكان خود را برايبرو

 .5د خندان استدقُاست ابرقُ

                                                 
 .غائب هميشه غائب :ام كتابي با همين نام در نقد مهدويت شيعه نوشته 9
مرغ ماهيخواري بود بنام ابرقُدقُد كاه پيار    شد كه در آن مي ها در تلويزيون پخش يک كارتون براي بچه 5

اي كشايد و در كناار    و ضعيف شده بود و ديگر نمي توانست ماهي شكار كند تا اينكه با خاود نقشاه  

او  ،بركه آب شروع كرد به گريه كردن تا ماهيان اطراف او جمع شدند و بلت ناراحتي او را پرسايدند 

ر با توري بسيار بزرگ در اينجا بودند و با آن تاور بازرگ   ديروز ديدم دو بدد ماهيگي: به ماهيان گات

كنم تا دو روز ديگر يک ماهي هم اينجا نباشد و من بيچاره كه روزي يک مااهي بيشاتر نماي     مي فكر

چون آنجاا   ،شناسم كه حاضرم شما را به آنجا ببرم ها تور دارند و من درياي بزرگي مي آن ولي ،گرفتم

ماهيان حرف او را باور . بركه كوچک نيست كه روزي ناگهان خشک شود ماهيگيري ندارد و مثل اين

كرد و چند كيلومتر دورتار در   مي گذاشت و پرواز مي را در منقار كيسه اي خودها  آن كردند و ابرقُدقُد
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باشد كه  مي يثيحد  از امام محمد باقر 2ث يحد 9ج  يكافاصول در كتاب 

و در اصول  .قرآن است يد كه در كجايتان گاتم از من بپرسيهر آنچه من برا :فرموده

در   امام صادق :ديگو مي رينكه ابوبصيبر ا يباشد مبن مي يثيد حديباب التقل يكاف

ي ٱ﴿ :سوره توبه 39ه يح آيتوض ّۡرَباب ا ّمِن ُدوِ   ََّتَُذٓو 
َ
ۡحَباّرَُهۡم َوّرُۡهَبَٰنُهۡم أ

َ
بلما » :يعني ﴾َّلَل ٱأ

 :فرمود «گرفتند يت و سروريو ربوب ييگانه به خدايخداوند  يش را به جايو راهبان خو

هرچند ) ردندش دبوت نكيبه خدا سوگند كه دانشمندان و راهبان مردم را به ببادت خو

مردم حالل و حالل را  يرا برا يبلكه حرام اله( رفتنديپذ نمي كردند مردم مي نياگر چن

ن يو نادانسته بلما و راهبان را ببادت كردند كه ا( ت كردنديز تبعيو مردم ن) حرام كردند

  .ز آمده استيث هاتم نيدر باب الشرک حد ياصول كاف 5 ث در جيحد
شان است كه البته مردم به يلما و مراجع همان ببادت اد و اطابت از بيپس تقل

بلما را به  ،چون و چرا يو با اطابت كامل و ب ،شوند مي نكاريصورت ناخواسته مرتكب ا

ا يامبران يهم آمده كه پ 51ه يآل بمران آ ةهمانطور كه در سور اند، گرفته ييبه خدا ينوب

 :كنند يين كارهاين چنيبه ا د مردم را واداريهستند نبا ينيكه بالم د يكسان

  يُۡؤّتَِيُه  َما﴿
َ
 ِعَباد   ىَّلِ  ّنلُُبَوةَ ٱوَ  ۡۡلُۡكمَ ٱوَ  ۡلِكَتَٰب ٱ َّلَلُ ٱنَاَ  لِبََشٍ أ

ي ُثَم َيُقوَل لِلَناِس ُكووُو 
 َّرَّبٰنِّيِ  َّلَلِ ٱِمن ُدوِ  

ي  .﴾٧٩ُتۡم تَۡدّرُُسوَ  َوباََِا ُكن لِۡكَتَٰب ٱَن باََِا ُكنُتۡم ُّتَمّلاَُِوَ   َۧوَلِٰكن ُكووُو 
سپس به  ،كه خداوند به او كتاب و حكمت و نبوت داده باشدسزد را ن يچ بشريه»

                                                                                                                              

انداخت و به هنگاام   ايشان را بيرون ميكرد و استخوان ه مي آمد و همگي را نوش جان مي بيابان فرود

تا احمق در جهان است ابرقُدقُد خندان است، اما يک خرچنگ : گات مي خنديد و مي ا خودبازگشت ب

كرد تا  كرد ولي  كسي به حرف او گوش نمي مي بود كه ماهيان احمق را از رفتن به همراه ابرقُدقُد نهي

روزي كه خود خرچنگ براي اطمينان پشت ابرقدقاد ساوار شاد و پارواز كارد تاا وقتاي بااالي سار          

 تاو هماه ماا را فرياب     ،اي ظاالم  :را ديد و گاات ها  آن خوان ماهيان در بيابان رسيدند و خرچنگاست

از آن زماان ايان ضارب المثال     . دادي و با چنگال خويش گردن ابرقدقد را گرفت و خاه اش كرد مي

 .بوجود آمد كه تا احمق در جهان است ابرقُدقُد خندان است
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د يبا)بلكه  ،ديبندگان من باش ،ديخدا آنكه بندگان خداوند باش يبه جا :ديمردمان بگو

 .«ديباش يبالمان ربان ،ديافته ايرا آموزش داده و آموزش  يشما كه كتاب آسمان( ديبگو

 .اندازد مي انسان را به شرک ،كه باشد يبودن حال به هر نوب يگرينده دپس ب

ِ  َوَما﴿ :آمده 916/وسفيدر سوره  ۡكََثُُهم ب
َ
و » ﴾١٠٦إََِل وَُهم ُمۡشُِكوَ   َّلَلِ ٱيُۡؤِمُن أ

  .«اند مشرک[  به نوبى]آورند مگر آنكه آنان  بيشترشان به خداوند ايمان نمى
ۡيَن  َويَۡومَ ﴿ :آمده 55/53/59/و در سوره انعام

َ
ي َ ُكٓو  َۡشَ

َ
ا ُثَم َنُقوُل لََِّلِيَن أ ََنُۡشُُهۡم ََجِيم 

ََكٓؤُُكُم  ي وَ  ُثمَ  ٢٢ُكنُتۡم تَزُۡماَُوَ   ََّلِينَ ٱَُشَ   قَالُو 
َ
َّرّبَِنا َما ُكَنا  َّلَلِ ٱلَۡم تَُكن فِۡتنَُتُهۡم إََِلٓ أ

ٓ  وُظرۡ ٱ ٢٣ُمۡشِكَِۡي  ي لََعَ وَ  َكۡيَف َكَذبُو  ي َيۡفََتُ وُفِسِهۡمۚ َوَضَل َمۡنُهم َما نَاوُو 
َ
كه  يو روز» ﴾٢٤ أ

د كجا يكرد مي تان كه ادبايم كه شركاييآنگاه به مشركان گو ،ميهمه آنان را گرد آور

 ،سوگند به خدا :نديگو مي ست كهين نيآنگاه باقبت شرک آنان جز ا * ؟هستند

بندند و بر ساخته  مي گر چگونه بر خود دروغبن * ميپروردگارمان كه ما مشرک نبود

  .«شان بر باد رفته استيها
 ق كنديتحق يچنانچه كس يول ،ا انحراف نبودندياشتباه  ين مراجع دارايكاش ا يو ا

كه  يپس حال كس ،شرک و كار است يا حتيشان باطل و يد اياز بقا ياريفهمد كه بس مي

 يرا در امر يهر كه مرد» :فرموده ادق امام ص .كند روشن است مي شان اطابتياز ا

 5ج ياصول كاف) «است اطابت كند در واقع او را ببادت كرده است يان حق تعاليكه بص

كند نادانسته  مي طان را اطابتيكه ش يكس» :فرموده يگريث ديو در حد ،(316ص 

 طانيطان در قرآن همان ببادت شيو اطابت ش( 3ثيحد 5ج ياصول كاف) «شود مي مشرک

  ََل ﴿ :آمده 61ه يس آي ةدر سور ،محسوب شده است
َ
ۡمَهۡد إََِلُۡكۡم تََٰيٰبَِِنٓ َء َدَم أ

َ
لَۡم أ
َ
َ۞

ي  ا با شما بهد نبستم كه يآ ،آدم زادگان يا» ﴾٦٠لَُكۡم َعُدّو  ُمبِۡي   ۥإِوَهُ  لَشۡيَطَٰنۖ ٱَّتۡمُبُدو 

ن يچن 53ه يه آيجاثو در سوره  .«را كه او دشمن آشكار شماستيد زيطان را نپرستيش

فَرََءيَۡت ﴿ :آمده
َ
َضَلُه  ۥإَِلَٰههُ  ََّتَذَ ٱَمِن  أ

َ
ٰ َساَۡمِهِ  َّلَلُ ٱَهَوىُٰه َوأ ٰ ِعۡلم  وََخَتَم لََعَ

وََجَمَل  ۦَوقَۡلبِهِ  ۦلََعَ
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 ِ ٰ بََۡصِه فََل تََذَكُروَ   َّلَلِۚ ٱِغَشَٰوة  َفاََن َيۡهِديهِ ِمۢن َبۡمِد  ۦلََعَ
َ
 يكه هوارا  آن ينگريا ميآ» ﴾٢٣أ

خود قرار داده و خدا او را دانسته گمراه ساخته و مهر بر گوش و دل او  يناسش را خدا

تش خواهد يهدا يپس او را بعد از خدا چه كس ،دهيپرده ظلمت كش ينهاده و بر چشم و

 .«؟ديشو نمي ا متذكريآ ؟كرد
 مخصوص خداست فقط و اطابت است كه يبندگ ،ميتسل ،پس ببادت همان خضوع

ک كردن او در ببادت و او را همانند خداوند قرار يگر شريد ياطابت كوركورانه از كس و

چون خالق  ،مخصوص خداوند است ينيعت و مسائل دياطابت در شر و ،دادن است

 ينه اشتباهين زميو در ا ،دارد يكمال انسان آگاه يانسان بهتر از هركس بر چگونگ

 ۥَوََلُ ﴿ :ن آمدهيچن 25/ در سوره نحل .ستندياه مصون ناز اشتب ها انسان هيبق يول ،كند نمي
َٰوٰتِ ٱَما ِِف  ََ ۡرِض ٱوَ  لَس

َ
َفَغۡۡيَ  دّلِينُ ٱَوََلُ  ۡۡل

َ
ۚ أ و ها  آسمان چه در هر» ﴾٥٢َّتَتُقوَ   َّلَلِ ٱَو ِصًبا

د از يا شما بندگان بايآ ،ن و اطابت مخصوص اوستين است همه ملک خداست و ديزم

  .«ديبترس (مقتدر) ير از خدايغ يكس
 :آمده 51/و در سوره غافر

ِ  َّلَلُ ٱوَ ﴿ َِّۖ ٱَيۡقِِض ب ٍءۗ إَِ   ۦيَۡدُعوَ  ِمن ُدووِهِ  ََّلِينَ ٱوَ  ۡۡلَ  لَساَِيعُ ٱُهَو  َّلَلَ ٱََل َيۡقُضوَ  بََِشۡ
 .﴾٢٠ ۡۡلَِّصۡيُ ٱ

خوانند هيچ حكم در جهان  مي كند و غير او آنچه را مي خدا در بالم به حق حكم»

 .«خداست كه شنوا و بيناست ،د داشتنتوانن
 :آمده 3/در سوره ابراف

ي ٱ﴿ ي ِمن ُدووِهِ  تَبُِمو  وزَِل إََِلُۡكم ّمِن َّرّبُِكۡم َوََل تََتبُِمو 
ُ
ۡوَِلَآَءۗ قَلِيل  َما تََذَكُروَ   ۦٓ َمآ أ

َ
 .﴾٣أ

و د و جاز ا يا كن يرويا پ ،شما نازل شده است ياز آنچه از جانب پروردگارتان به سو»

 .«ديريگ مي چه اندک پند ،ديرينگ يچ معبوديه
  :آمده 59/يدر سوره شور
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مۡ ﴿
َ
ي لَُهم ّمَِن  أ ي ََشَُعو  َۡۢ  بِهِ  دّلِينِ ٱلَُهۡم َُشَََكُٓؤ 

ۡ
ۚ ٱَما لَۡم يَأ لَُقِِضَ  لَۡفّۡصلِ ٱَولَۡوََل ََكاََُِة  َّلَلُ

َِلم   لَّظٰلاَِِۡيَ ٱبَۡيَنُهۡمۗ سِإََ  
َ
( يمعبودان ناحق) كانيآنان شر يا مگر براي» .﴾٢١لَُهۡم َعَذ ٌب أ

؟ و اگر ه است كه خداوند اجازه نداده استمقرر داشت ينيد يآنان احكام ياست كه برا

( مشرک)ستمكاران  يو برا ،شد مي يان آنان داوريدر م ،نبود( نيشيپ) صله بخشيحكم ف

 .«است( شيدر پ)دردناک  يبذاب
 :ن آمدهيز چنين 21/در سوره بقره

ي قَۡوًَل َغۡۡيَ  ََّلِينَ ٱ َبَدَل فَ ﴿ وَزّنۡلَا لََعَ  ََّلِيٱَظلاََُو 
َ
ا ّمَِن  ََّلِينَ ٱقِيَل لَُهۡم فَأ ي ّرِۡجز   لَساََآءِ ٱَظلَاَُو 

ي َيۡفُسُقوَ   به آنان گاته [ بيرون دروازه شهر]ولى ستمكاران، سخنى را كه » .﴾٥٩باََِا نَاوُو 

به جاى درخواست ريزش ]ديگر تبديل كردند به سخنى [ پس از ورود به شهر]شده بود 

ما هم بر ستمكاران به سبب آنكه همواره نافرمانى [. گناهان، درخواست امور مادى كردند

 .«كردند، بذابى از آسمان فرود آورديم مى
 :ميخوان مي زين 29/در سوره ابراف

ي ٱ ََّلِينَ ٱ﴿ ا َولَمِب ا وََغَرّۡتُهُم  ََّتَُذو  ۚ ٱ يَٰوةُ ۡلَۡ ٱدِيَنُهۡم لَۡهو  ي لَِقآَء  َۡلَۡومَ ٱفَ  دُلۡنَيا وَنَسىُٰهۡم َكاََا نَُسو 
ي آأَِب آنان كه دينشان را به بازيچه و سرگرمى » .﴾٥١تََٰيٰتَِنا ََيَۡحُدوَ  يَۡوِمِهۡم َهَٰذ  َوَما نَاوُو 

اين كنيم چنان كه ديدار  گرفتند و زندگى دنيا آنان را فريات، امروز فراموششان مى

   .«كردند همواره آيات ما را انكار مى ورا فراموش كردند روزشان 
و  ميريبپذ يفور ميتوان مي او آمده را يكه از سو يامبريما فقط دستورات خداوند و پ 

تازه در همان  .ن اشاره شده استه آز بين 36ه يچنانچه در سوره احزاب آ مياطابت كن

 :ن آمدهيكه چن 65/ نساء ثل سورهم ،قل و تدبر ساارش شده استز مرتب به تعين نقرآ

فََل ﴿
َ
ي فِيهِ  َّلَلِ ٱَولَۡو نَاَ  ِمۡن ِعنِد َغۡۡيِ  لُۡقۡرَء  َۚ ٱَيَتَدبَُروَ   أ اٱلَوََجُدو  ا  ۡختَِلٰف  ا در يآ» ﴾٨٢َكثِۡي 

 ار اختالفير خدا بود در او بسينگرند و اگر از جانب غ يفكر و تامل نم يقرآن از رو

  .«افتندي مي
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ي َء تََٰيٰتِهِ  كَِتٌٰب ﴿ :ن آمدهيكه چن 51/ص ورها سيو  ََدبَُرٓو  وَزۡلَنُٰه إََِلَۡك ُمَبَٰرك  َّلِ
َ
 ۦأ

ي  لُو  وي
ُ
ۡلَبٰبِ ٱَوَِلََتَذَكَر أ

َ
اتش تاكر يدر آ (امت)م تا يمبارک بر تو نازل كرد يكتاب» ﴾٢٩ ۡۡل

 ثلگر ميات دينطور آيهم و .«بقل هستند متذكر شوند يكه دارا يكنند و كسان

 امبريپو  به تعقل ساارش شده استها  آن كه در 99/و نحل 66/و مومنون 936/صافات

ما از  :نديگو مي انيعياز ش يكه بعض ينيب مي يو گاه ،دينه تقل م فرستاده شديتعل يبرا

م گناه آن به گردن ما يم و چنانچه اشتباه هم كرده باشيكن مي د خود اطابتيمرجع تقل

 باشد كه اين مي ن اشخاصيجواب ا ،!!شود مي ه خود آن مجتهدبلكه مربوط ب ،!!ستين

 :ديفرما مي 92/ خداوند در سوره اسراء
ۚ َوََل تَزُِّر َو زَِّرة  وِۡزَّر  ۦۖ فَإَِناََا َيۡهَتِدي ّنِلَۡفِسهِ  ۡهَتَدىٰ ٱ َمنِ ﴿ َوَمن َضَل فَإَِناََا يَِضُل َعلَۡيَها

بَِۡي َحََّتٰ  ۡخَرٰىۗ َوَما ُكَنا ُمَمّذِ
ُ
افته و يافت بناع خود يت يهر كس هدا» .﴾١٥َنۡبَمَث ّرَُسوَل   أ

رد يرا به دوش نگ يگريچكس بار ديو ه ،شتافت به شقاوت خود شتافته يهركه به گمراه

   .«م كرديم بذاب نخواهيو ما تا رسول نارست

 :ميخوان مي 36/ مدثرنطور در سوره يهم

 .«در گرو ابمالش هست يهر ناس» .﴾٣٨ُُكُ َنۡفِۢس باََِا َكَسَبۡت ّرَهِينٌَة  ﴿
 :ن آمدهيچن 36/ و در سوره نجم

ََل ﴿
َ
ۡخَرٰى  َ

ُ
را به دوش نخواهد  يگريچكس بار گناه ديه» .﴾٣٨تَزُِّر َو زَِّرة  وِۡزَّر أ

 .«گرفت
 :ميخوان مي زين 91/و در سوره اناطار

َۡفس  َشۡي ﴿ ۡمرُ ٱاۖ وَ  ٔ  يَۡوَم ََل َّتاَۡلُِك َنۡفس  ّنّلِ
َ
ِ يَۡوَمئِ  ۡۡل َ  يكس يچكس برايآنروز ه» .﴾١٩ذ  َّلّلِ

 .«ست و تنها حكم و فرمان در آن روز با خداستيچ كار نيه قادر بر
 يگار يدگنااه  بار  ين مسئله اشاره شده است كه كسيز مرتب به ايگر نيد يجاها و در

ات يا و آ 29/ س يا و  59/ و طاور  5/ و زمر 969/ مثل سوره انعام ،رديگ نمي را به دوش
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چ بناوان قابال   يد است باه ها  يا گناه ما مرجع تقلين بهانه كه مسئول خطا و يپس ا ،گريد

ن يا مجتهدان مصداق ايو گودهد  مي است كه انجام يو هركس مسئول ابمال ،ستيقبول ن

 .اند ه شدهيآ

ي  ََّلِينَ ٱ َوقَاَل ﴿ ي لََِّلِيَن َء َمُنو  ي ٱَكَفُرو  اَِٰلَِۡي َسبِيلََنا َوّنۡلَۡحاَِۡل َخَطَٰيٰ  تَبُِمو  ََ ِ ُكۡم َوَما ُهم ب
ٍءۖ إَِنُهۡم لََكِٰذبُوَ   مان يو كافران به اهل ا» .[33: العنکبوت] ﴾١٢ِمۡن َخَطَٰيُٰهم ّمِن ََشۡ

 ما به دوش را شما يخطاها ربا( دياگر به خطا رفت)د يكن يرويما را پ راهشما  :گاتند

 .«رنديگناهانشان را به دوش نگند و هرگز بار يگو مي دروغها  آن كهيدر صورت ،ميريگ مي
فتاوا دهاد    از مردم هر كس «ضلأل وفيت انلاس فقد ضأمن » :فرموده  امام صادق

  (كند مي گمراه است و گمراه). و گمراه كننده است هگمرا

را اي  خاناه  ديچطور شما اگر بخواه ،ق كنديد هر كس خود تحقيز باين ينيدر مسائل د

 يد تاا مباادا اشاتباه   يا كن مي قيمرتب در مورد آن تحق ،نيديا به پزشكي مراجعه ك ،ديبخر

 ق باه خاود  يزحمت تحق ،ديبشو يدر مورد آخرت كه ممكن است تا ابد جهنم يول ،ديكن

 .ديده نمي

و در اصول  ديرساله مراجع تقل ياز رو نيدر فروع د يراحتب كه يانيعيبه خصوص ش 

در هدايت خودشان حرف و حديث كه  يمراجع ،كنند مي يرويپز از همان مراجع ين نيد

ت كه مملو از خرافات و شرک اساند  جمع كرده يكتب يد خود را از البه اليو بقا هست

گر كتب يد و بحاراالنوار چون يكتب ،شوديافت ميبه وفور ها  آن در يث جعليو احاد

 يجعل ثين احاديبا ا كه ،ان استيعيان شيكه در م يگر كتبيو د يا كتاب كافي يمجلس

 :ز آمدهيچنانچه در قرآن ن ،كنند ل خود به طريق نجات دبوت مياردم را به خيم

ئاََِة  يَۡدُعوَ  إىََِل  وََجَمۡلَنُٰهمۡ ﴿
َ
وَ   ۡلقَِياََٰةِ ٱَوَيۡوَم  ّنلَاّرِۖ ٱأ  يانيشوايو آنان را پ» ﴾٤١ََل يُنَۡصُ

در  و «ابندي نمي ياريامت يو روز ق ،كنند مي آتش دوزخ دبوت يم كه به سويخواند

ي ﴿ :65/سوره احزاب َضُلووَا  َوقَالُو 
َ
َطۡمَنا َساَدَّتَنا َوُكَُبَ َٓءوَا فَأ

َ
 :و گويند» ﴾٦٧ لَسبِيَلا ٱَّرَبَنآ إَِنآ أ
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ما اطابت امر بزرگان و پيشوايان خود را كرديم كه ما را به راه ضاللت  پروردگار ما، اي

  .«كشيدند
از  انيعيشو اكثر  ،ز شده استين نيدر اصول د دين منجر به تقليد در فروع ديالبته تقل

 ياريكه در بسيدر صورت ،زنند مي امامان خود را صدا يا گرفتاريد در هنگام دبا يتقل يرو

 يشما كه با قرآن كار يول ،رد شده است رخدا و من دون اهلليخواندن غ ات قرآنياز آ

 كه با خنده ينيب مي ان رايعياز ش يو بعض ،ح استيشتر با مااتيد و سر و كارتان بيندار

تر  آسانتر و راحت يرساله ا يک از مراجع دارايم كدامينيو بب ميق كنيد تحقيبا :نديگو مي

 را يمن مرجع :ديگو مي است يگاريكه س يا شخصي ،ميد كنيهستند تا از همان تقل

 يو شخص !داند نمي گار باطليدن سيشناسم كه روزه گرفتن در ماه رمضان را با كش مي

ز در يكه غذاخوردن را ندا كن يپ يک مرجعي هم من يقربانت شوم برا :گر به او گاتيد

در  چونكه ،گار حرام استيدن سياز نظر ما كش كه اصالًيدر صورت !!دارمضان مجاز بدان

انسان به حكم  ،ا قابده لزوم دفع ضرر محتملي «وال رضار رضر ال» ةطبق قابد عتيشر

 يكند تا چه رسد كه ضررش قطع يش محتمل است خودداركه ضرر يد از كاريبقل با

گر به يو صد در صد باشد د يحتم يزين قابده اگر ضرر چيپس طبق ا ،باشد يو حتم

كه اند  دن گاتهيگار كشيخوب حاال دانشمندان در مورد س ،شود مي ز حراميطور قطع آن چ

د و هر روز يكن مي وده و بدن خيچهار هزار نوع سم مختلف را وارد ر كشيدن سيگار،با 

تنگي  اي هيا سرطان ريمثل سرطان مثانه  ،شود مي ن تحاه كشفيد از ايجد يز ضررين

از همه  ،گريد گوناگون يهايماريبوارض و ب و ،قلب دهان و دندان و يهايماريب ناس و

 ،ز مضر استيهستند ن يگاريک فرد سيكه در نزد يافراد يگار برايدن سيكش ،گذشته

ن و يكه جن يا مادريكان و دكو ينطور برايد و همنسر بسته باش ييدر فضا اگر مخصوصاً

ز كه ين يو پول ،شود مي ز منتقليگار به آن طال نيدر شكم دارد كه ضرر دود س يكودك

 يز پله اول است برايگار نيو س ،گر استيد يشود ضرر و اسراف مي گاريدن سيصرف كش

ست كه ضرر ين يپس شك ....غيره ن ويئاک و هرويچون تر يمواد مخدر يمراحل بعد
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آن وقت خنده دار  ،باشد مي و حرام و صد در صد است يو حتم ين ماده قطعيا

 كه در همه وقت حرام است بحث و گاتگو يزيدر مورد چاند  شان نشستهينجاست كه ايا

  !!!؟ريا خيتوان استااده كرد  مي ه بودنا در رمضان و هنگام روزيكنند كه آ مي

را بيان ها  آن توان همه نمي و در اين مختصر ،9ه اشتباهات مراجع تقليد بسيار استالبت 

 باراي  بازاداري  به خاطر ،زنان مقابل آيا لخت شدن مردان :اگر از ايشان بپرسي مثالً ،كرد

 ولاي از آن طارف   ،اشاكال نادارد   :گويناد  مي در جواب ؟اشكال دارد يا خير ،امام حسين

ن أشههد أ»ويزيون اشكال دارد يا گاتن جملاه  كاران مرد در تلگويند لخت بودن ورزش مي

 !تيمنا و تبركا جايز اسات گويند  مي و حتي !دانند را در اخان بدون اشكال مي «ويل اهلل عليها  

 ! براي تبرک است

يا خواندن نمازهاا در   اند، شده متبرک و خوش يمن ها بدبت نيم از چه زمانيدا نمي ما

كنناد و اماام    ماي  برگازار را باه جمابات   ها  آن و حتي !دانند مي سه وقت را بدون اشكال

باه تااخير   آن را  ياا وقات شاربي نمااز مغارب كاه       .شاوند  ماي  جمابت اين نمازها هم

باه   تربت حسينيو اشتباهات ديگر چون خوردن  مناعت ماليا گرفتن خمس  اند، انداخته

وه بر اينكه خوردن خاک بال با: يشان گاته ابايد ب و !دانند مي كه مستحب قصد استشااء

 .گيريد مي هزار مرض ديگر هم بلكهيابيد  نمي شااء

دانند اما پس از اينكه ديدند ماهي خاوياار كاه فلاس     مي يا ماهي بدون فلس را حرام 

فوري گاتند در كناار   ،بينند مي باشد و طبق اين حكم ضرر فراواني مي ندارد و بسيار گران

در صورتيكه ماهيان دريايي  ،بنابراين حالل است ،است دمش مقداري فلس مشاهده شده

همچنين قمه زني و  ،حكم ماهيان فلس دار حكمي خرافي است و (99/نحل) حالل است

هاايي   آن دانناد و  مي زنجير زني و زدن بر بدن كه بعضي از ايشان اين موارد را خوب هم

كلماتي چون جايز نيست بلكه از  ،كنند نمي هم كه مخالف هستند به طور صريح مخالات
                                                 

 هاا  مقادس  ولاي در اياران  اناد   يران در چيست؟ در هند گاوها مقدسدانيد تااوت هندوستان با ا مي آيا 9

 .گاوند
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 كنناد  مي استااده ،در برابر جهانيان انجام ندهيد و غيره يا موجب وهن شيعه است يا فعالً

بينيد كه به خاطر امام حسين و  مي و 9(يعني در جايي كه كسي نيست بدون اشكال است)

 .كنند مي حرام را حالل ،وئيم به خاطر مذهب خرافي خودشانيا بهتر بگ

 يشاان پاا  يا يهاا  صاحبت  گوش كردن يد از آخوندها و از رويتقل يرونطور از يهم

ناه   ،5دنن معتقاد هسات  ه آب شديداً د وندان مي نيامامت را جزء اصول د ،ها روضه منبرها و

اين است عه يش يبلماآخر حرف كه  نجاستيجالب ا ،دنق كرده باشيان تحقنكه خودشيا

د باه  يا ق بايا پس از تحق يول ،كند قين تحقيد در اصول ديدرست است كه هركس با :كه

  !!!برسد ايم، دهيكه ما رساي  نتيجه نيهم

جاه آن  يكاه از قبال نت   يقا يتحق ،شاود  نماي  قيا گر تحقين كه ديا :بايد گات در پاسخ

ان كار باه  يدر پا البته و رود مي قيتحق يسوكه ب يكس ،ستيق نيگر تحقيد مشخص باشد

د بادون  يا ق بايپس تحق ،تااوت داشته باشدما ه احتمال دارد با نظر شرسد ك مي اي جهينت

 و برساد  يجه مطلاوب ياورد تا به نتيز مرتب در نظر نيخود را ن يد قبليتعصب باشد و بقا

د كتاب  يا اباد و با يعه بيب شا را تنهاا در كتا   يتواند اسالم واقع نمي يد كسيفراموش نكن

د در يا تقل :ناد يگو مي ديمراجع تقل ،ز مطالعه كنديگر به خصوص اهل سنت را نيد مذاهب

                                                 
واقعا جاي تاسف است كه ما هنوز در مورد مسئله قمه زني با ايشان بحث و گاتگو داريم و شيعه پس  9

 از صدها سال تازه به جايي رسيده كه آيا اين بمل صحيح است يا خير؟ و ما نمي توانيم حارام باودن  

زني چاون حجامات باراي بادن     ايشان فرو كنيم و بعضي از ايشان معتقد هستند كه قمه  در مغزآن را 

روند در مراكز بهداشتي نه اينكه باا قماه    مي براي حجامت مثل آدم :گوئيم مي در جوابشان!! مايد است

و شنيدم بده اي كاه   ،كه ضرر رساندن قطعي به بدن است و در شرع حرام است ،بر فرق خود بكوبند

با اين اوصاف كه ايشان هنوز بر سر  ،زنند احتمال دارد بيماري ايدز بگيرند مي ک قمه بر فرق خودبا ي

حرام بودن قمه زني در شک و ترديد هستند پس ديگر چه جاي اميدي است كه ايشان خرافات ديگر 

ا زياارات قباور و حاجات طلباي از مردگاان يا       ،مسائلي چون لعن خلاا ،مذهب خود را كنار بگذارند

 .ابتقاد به امام زمان و غيره

 .باشند مي [.371: األعراف] ﴾لَُهۡم قُلُوب  ََل َيۡفَقُهوَ  بَِها﴿ اين مراجع مصداق آيه 5
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 او درد كاه چشام   يماار يمثل ب ،به متخصص استر متخصص يمانند رجوع غ ينيامور د

 ماوارد زيار را   ايشاان  در جاواب  ،رود ماي  معالجه به نازد چشام پزشاک    يكند و برا مي

 :آوريم مي

ن يث چنا يا ا احاديا از قارآن   ييما در جا ،؟ديشما متخصص هست :گاته يچه كس -9

و منحارف   يد بلكاه ناشا  يسات يمتخصاص ن نكاه  يوه بر ابالشما  ايم، دهيند يزيچ

 گويياد  ماي  بعضاًو خودتان نيز  ،فراوان استدر مذهب شما د باطل يو بقا ديهست

 و امام شما هم كاه فعاالً   امام و معصوم باشيدجز اينكه  ،كه قرآن قابل فهم نيست

آن شما كه خودتان قار  ،؟گوئيد بقيه از شما تقليد كنند مي پس چطور ،غايب است

  .فهميد نمي را

د و درجه اجتهااد  ير متخصص چطور باهمند شما متخصص هستيو غ يمردم باد -5

ص داده شما متخصاص شاده   يچون تشخ ،شود مي گر دادهيد يز توسط مجتهدين

ق يهم كه در اثر تحق يوقت ،ق كننديد بروند و تحقيص بايتشخ يپس مردم برا ،ديا

و به قول  فهمند مي گر خودشانيدارند و دد از شما نيبه تقل يازيگر نيآگاه شوند د

 آن ماذهب  ين بلمايد از بزرگتريقت هر مذهب بايص حقيتشخ يبرا يم غزالاما

توساط  هاا   آن دييا بر شهرت بلما و كثارت تا  يز مبنيل شما نيدال .ميباشز بهتر ين

شاان را قباول   ين اياكثار مسالم  بناابراين اساتدالل   چون  ،ستيقابل قبول ن يهمگ

 دييا شاان را تا يغاات ا يد و شاهرت و تبل يتقل يز از رويان نيعياكثر ش ندارند و هم

شاان را  ياز آن جهان برنگشته تا صحت گاتار ا يق و كسيتحق يكنند نه از رو مي

گاران  يد از گاتاار د يا م آنگاه چطور باز باا تقل يد مخالايد كند و ما با اصل تقلييتا

 .ميد كنييشان را تايا

است و هر  ينين واجب بيبلم د يدهند ول مي عرا به متخصص رجو يبلوم كاائ -3

 .د كنديتقل يگرينكه از دين باشد نه ايد بالم به اصول و فروع ديمسلمان خود با
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د يث دارياس حديدر مورد بطالن ق يد و در كتاب كافياس را قبول نداريشما كه ق -9

لعان  ااه را  يامام شما ابوحن كه يث جعلياحاد ايد و ياياس به دست نين با قيكه د

 چاون گار  يد يرا با مساائل  ينيامور د شما پس چرا ،او اس كردنيكرده به خاطر ق

 .دياس هستياگر منكر ق ؟ديكن مي اسيمار قيپزشک و ب

رود  ماي  رود يا اينكه نزد پزشاكان مختلااي   مي آيا هر بيماري تنها نزد يک پزشک -2

يمااري  بهتر از ديگري باشد و در ضمن باراي ب ها  آن از چونكه ممكن است يكي

رود ولي براي بيماريهاي ديگر نزد پزشک هماان   مي چشم خود نزد چشم پزشک

رود ياا بيمااري    ماي  رود مثال بيمااري دنادان كاه نازد دندانپزشاک       ماي  بيماري

 پاس ايان قيااس اشاتباه اسات و      ،دگي و ريه و قلب و سرطان و غياره سرماخور

ن اسات در اماري   توان تنها به يک فقيه و يک رساله مراجعه نمود چون ممك نمي

نازل نشده كه تنها نزد يک نار اي  آيه ديگر فقيهي ديگر بهتر از او نظر داده باشد و

باه  » :فرماوده   و براي تشخيص حق حضارت بلاي   برويد و از او تقليد كنيد

حكمات   حكمت گمشده مومن است و» :و فرموده «سخن نگاه كن نه به گوينده

حق را مالكي است كاه افاراد   » :فرمودهو  .«راگير حتي اگر در سينه منافق بودرا ف

خاوب طباق ايان ساخنان      .«شوند و افراد ماالک حاق نيساتند    مي با آن سنجيده

باز كردن دكان و نردبان كاردن   معرفي اشخاص و اگر قصد شما حضرت بلي

رسااله فاالن    :گوئياد  ماي  پس چرا ،دين براي مقاصد خود و شهرت طلبي نيست

كانم در   ماي  من تنها از فالني تقلياد  :گوئيد مي يا بريد مي مرجع و نام آن مرجع را

مردم براي تشاخيص   :گوئيد مي مالک حق نيستند و ،صورتيكه اشخاص و مراجع

توانند انتخاب كنند و بلني معتقد به شاهرت   ها مي آن از روي شهرت مراجع خود

 .9و اشخاص هستيد مراجع

                                                 
افاراد و   ،يكي از بزرگترين بدبختي هاي ملت ما اين است كه هميشاه باراي تشاخيص حاق از باطال      9

مثالً اگر شخصاي   يابند و تحقيق كنند،ودشان حق را بدهند نه اينكه خ مي اشخاص را مالک خود قرار
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چشام درد دارد باه    يماار يب كه ينا بجا است چون چنانچه فرد اس شما كامالًيق -6

ن است كه يت امر ايز كند نهايتجو ييش پزشک رود و آن پزشک به اشتباه دارويپ

شاود موجاب    ين و آخارت چنانچاه اشاتباه   يدر مورد امور د يول ،شود مي كور

اس باا  يا ن و آخرت قابال ق يپس د ،شدن تا ابد است يا جهنميآخرت و  ينابود

نكاار صاورت گرفتاه    ين ايا چاون در فاروع د   :توان گات نمي و ستنديه امور نيبق

توان در مورد  نمي ا فروع مهم هستند وين از اصول يامور د يندارد و تمام يضرر

ت يا اهم يكه همه دارا و حج روزه رامون نماز ويكرد مسائل پ يانگارفروع سهل 

 ين هر كاار يث گاته شده كه در فروع ديقرآن و اسالم و احاد يو در كجا هستند

د يا گار تقل يد يا كوركورانه از كسا يست و يمتوجه شما ن يد و گناهيبكن ديخواست

 يوقتا  ،ز سوق داده استيد در اصول نيرا به تقلها  آن د مردم در فروعيو تقل ديكن

ن يا در مورد اصول د يعيبه طور طب ،د كننديدر مسائل مهم نماز و روزه و حج تقل

    .ق نخواهند بودياد دقيز زين

تا در آن جهان نخواهد بهانه ق كند يد برود و تحقيس خودش بان هر كيامور د در -5

م و تعلم است و طلب بلام  ين تعلين اسالم ديمرا گمراه كرد و د ياورد كه فالنيب

اماور   يولا  ،«لُك مسـلم يلع ةضـيطلب العلم فر» :فرموده صامبريواجب است پ

 كند و ممكن است شخص ناچار باشد به متخصص آن امار رجاوع   مي گر فرقيد

                                                                                                                              

ولاي چنانچاه هماان     ،او سني اسات  :گويند مي از اهل سنت سخن حقي را بگويد از او نمي پذيرند و

مرحباا بار ايان هاوش و      :گويناد  مي همگي ،سخن اهل سنت از دهان يكي از مراجع تقليد بيرون آيد

فهمد ياا اينكاه قبال از انقاالب      مي خوب استعدادي كه اين مرجع تقليد دارد و چقدر مسائل ديني را

مثل گرفتن پول برق و آب و گاز ياا فسااد   ) شد و همه معترض بودند مي هزاران كار توسط شاه انجام

ولي همان كارها بلكه صد پلاه بادتر توساط آخونادها     ...( و بي بند و باري در جامعه و بي حجابي و

كنند و در نظر بوام  مردم به اشخاص نگاه ميشود ولي كسي معترض نيست براي چه؟ چون  مي انجام

و چنانچه روحاانيون آن ابماال را انجاام دهناد      ،البد آخوند بهتر است تا شاهي كه با تاج زرين باشد

 .موردي ندارد
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اطلبوا العلـم و » :گاته شدهد طالب بلم باشد چون يز بايگر نيالبته در امور د ،كند
جه ينت در ضمن ،باشد يم يگريو بلوم د ستين ين امور فقهيو در چ 9«نيلو بالص

مرتاب   يشاود و چنانچاه پزشاك    ماي  شاخص من جهان يبمل چشم پزشک در ا

 ش اويپا  يگر كسا يو د دشون مي مداوا كند همه متوجه يخود را اشتباه يمارهايب

جاه آن در آن  يچاون نت  ،را از كجا باهمناد  ينيد در امور ديجه تقلينت يول رود نمي

ا خاوش  يا گماان و ظان و    يپس همه از رو ،نجايدر ا نهشود  مي جهان مشخص

خواهناد زحمات    ماي  نينان دارناد و همچنا  يد از شما اطميبه تقل 5شيخو ياليخ

 .بمل كنند ها رساله يوا به خود ندهند و راحت از رق ريتحق

شان ساوال  يز از ايق كنند و مردم نيتحق ينينه مسائل ديشه در زميهم ينكه كسانيا -6

د را يا همان تقليشان و يق از ايو بدون تحق ياطابت فور يول ،ندارد يكنند مورد

د متااوت اسات و در رابطاه باا هماان     يق با تقليچون پرسش و تحق ،ميقبول ندار

 باه او  يرود و پزشاک نساخه ا   ماي  مار به نزد پزشاک يخود بز يمار نيپزشک و ب

 يم باه اساتااده از دارو  يمار است كه با اراده خود تصام يدهد و در انتها خود ب مي

كند و چنانچه مداوا هم نشاود   نمي ن كاريكند و پزشک او را مجبور بد مي پزشک

ک مربوطه د كه پزشينيب مي يا قبل از بمل جراحي ،ستيمتوجه پزشک ن يتيمسئول

بمال  رد تاا چنانچاه پاس از    يا گ ماي  امضاء ين او به صورت كتبيا والديمار ياز ب

                                                 

ابان الجاوزي    ،الموضاوبات  :نگاا  .و سااختگي اسات  موضاوع  باتااق بلما اين حديث نيست بلكاه   - 

األحادياث   سلسهلة، (625) ، شاوكاني عةالاوائد المجمو ،(999)خهبي  ،ترتيب الموضوبات ،(9/592)

ولي اگر بدون نسبت به رسول خدا صلي اهلل بليه و سالم  ( مُصحح(. )996)ح  عهةوالموضو لضعيفةا

براي تشويق طلب بلم خكر شود مانعي نيست و حرف درستي است  كه براي طلب بلم هار چقادر   

 .هم جاي دور دستي باشد شخص سار ميكند
ي كنناد و خياال باي نيااز از     و اكثر اين مردم اال از خيال از چيزي پيروي نم :آمده 36/در سوره يونس 5

 .كنند آگاه است مي گرداند و خدا به هرچه حق نمي
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 اماا  ،او باشاد  يا ولا يا ماار  يت با خاود ب يمار شد مسئوليمتوجه ب يخطر يجراح

د كاردن  يا ن و آخارت اكثار ماردم باا تقل    يا د يعنا ي ،ن اموريتر مهم كه در ينيب مي

كه كه هر كس خود مسئول يورتگذارند در ص مي ت را به گردن مرجع خوديمسئول

كشاد و در آن جهاان از    نماي  را به دوش يگريبار د يش است و كسيابمال خو

ن باشد چاه در  يحال چه آن ابمال در فروع د ،خره خره ابمال حساب خواهد شد

 يچطاور وقتا   ،كشاند مي زيد در اصول نيد در فروع كار را به تقليو تقل ،ر فروعيغ

حاج خاناه    يا چگونگيا وضو گرفتن ينماز خواندن  قهيچون طر يدر مسائل مهم

د نكنناد و خودشاان   يا گار تقل يد در مسائل ديآن وقت انتظار دار ،د شوديخدا تقل

رسااله   ين از رويد كه در فروع ديده ايعه را ديشما كدام ش ،ق كننديبروند و تحق

ز ينگر او يد ديبقا يق كند تمامين برود و خودش تحقيدر اصول د يد كند وليتقل

 يبارا  سينه زناي چون  يديبقا ،استسواد يب انا مداحيد از آخوندها يتقل ياز رو

و صدا كردن امامان در ها  آن ارت قبور و طلب حاجت ازيا زيا لعن خلاا ين يحس

و دادن صاات خالق به  را چون خدا ناظر و حاضر دانستنها  آن و همه جا ،هرجا

نابجاا در   يقاد باودن باه شااابتها    ت و معتيا مخلوق و غلو كردن در مورد اهل ب

از  ياريبسا  ديفراموش نكن ،...غيره معجزات ائمه وبه امام زمان و  ا ابتقادي آخرت

كنند مثال   مي شرک دايره ن سر و كار دارند و انسان را وارديد با اصول دين بقايا

از مشرک بادتر اسات و دادن صااات     يغال :فرموده غلو كردن كه امام صادق

ا صاداكردن مادبو   يا ن كند مشرک شده است و يوق كه هر كس چنخالق به مخل

كه شارک   الجنان حيماات ياز دباها يبعض اي رخدا ويدر دبا و صدا كردن غ يبيغ

د از يا پاس تقل  ،يا بقايدي ديگر و ب قرآن استيتكذها  آن دييو تا ،خالص است

  .خ و بن غلط استيب

 يدهاد باباث جهنما    ماي  رخ ينيكه در فروع د ير بمدياشتباهات غ :ديياگر هم بگو

و  ،ز صادق استيكنند ن نمي ديكه تقل ين امر در مورد كسانيخوب ا .شود نمي يشدن كس
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چگااه  يز هيا آن مقلاد ن  شوند مي نيد ر بمد مرتكب اشتباه در فروعيز غينها  آن به هرحال

 كه خاودش  يكس يد وليدش به او بگويكه مرجع تقليشود تا زمان نمي متوجه اشتباه خود

نكرده است  مذهبک ياز  يد به اطابت رساله ايش را فقط مقيكند و بقل خو مي قيتحق

ل كارده و در  يا كه بقلاش را تعط  يشتر است تا كسيبه طور حتم احتمال متوجه شدنش ب

 كه بقلشاان را باه كاار   يدر اسالم مقاام دانشامندان و كساان    ،استگذاشته  يگريار دياخت

 :ن آمده استيچن 99/جادلهباشد در سوره م مي رند بااليگ مي

ُيَها﴿
َ
أ ي ِِف  ََّلِينَ ٱ ََيٓ َۡ  قِيَل لَُكۡم َّتَفَسُحو  ي إِ ي ٱفَ  لاَََۡجٰلِِس ٱَء َمُنٓو  لَُكۡمۖ  َّلَلُ ٱَيۡفَسِح  فَۡسُحو 
َۡ  قِيَل  ي ٱسِإَ و  ي ٱفَ  نُُشُ و  ي ِمنُكۡم وَ  ََّلِينَ ٱ َّلَلُ ٱيَۡرفَِع  نُُشُ ي  ََّلِينَ ٱَء َمُنو  وتُو 

ُ
ٖ وَ  مَ ۡلمِلۡ ٱأ باََِا  َّلَلُ ٱَدَّرَجٰت 

 ،ديباز كن ،ديچون به شما گاته شود در مجالس جا باز كن ،مومنان يا» .﴾١١َّتۡماََلُوَ  َخبِۡي  

خداوند از  ،ديزيبرخ ،ديزيبرخ :و چون گاته شود ،ش آورديكه خداوند در كار شما گشا

د يكن مي ند به آنچهرفعت دهد و خداو يافتگان را به درجاتيان شما مومنان و دانش يم

 .«آگاه است
ز در يا ث نيا و احاد شاود  ها مي انسان م بلم در اسالم بابث باال رفتن درجاتيپس تعل

گرسنه بلم و  ،ر نشونديدو گرسنه س» :فرموده ص امبريپ ،ار استيم و تعلم بسينه تعليزم

 يرو كه از ياد است و بمليبلم باشد كمش ز يكه از رو يبمل» :و فرموده «گرسنه مال

 :فرمودهنهج البالغه  51در حكمت   يحضرت بل و .«اندک است شاديباشد ز ينادان

كناد   يتااب  ينه منافق است و بيحكمت در س يگاه ،ريفراگ ،حكمت را هر كجا كه باشد»

 :فرماوده  61 و در حكمات  ،«رديا نه ماومن آرام گ يرون آمده و باا همادمانش در سا   يتا ب

در حكمات   و ،«ر هرچند از منافقان باشديفراگحكمت را  ،حكمت گمشده مومن است»

و  «به آنچاه كاه آورده اناد    ،ن آنان استيداناتر ،انامبريبه پن مردم يكترينزد» :فرموده 16

تاا هام داناش خاودت      ،ريا ز فراگيرا نها  آن اموز و بلوميبلم خود را به مردم ب» :فرموده

د تاا  يبلم باش يدر پ» :ودهن فرميو همچن «يرياد بگي يدان نمي مستحكم شود و هم آنچه

مانند بقل  يثروت»: و فرموده «تباه كننده همه كارهاست ،ينادان» :و فرموده «ديارشاد گرد
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افت نشود و دشمن انساان  يمثل ادب  يراثيو م يسواد يبدتر از جهل و ب يست و فقرين

ش بهره ا يرا زبون خواهد از دانش ب يجهل او و دوستش بقل اوست و چون خدا بنده ا

  .«كند
كاه   يقين از طريبنابرا ،واجب است يهر مسلمان يبرا يبلم آموز» :امام رضا فرموده

 .«رياموز و از اهلش بهره گيآن را ب ياحتمال ده
د و از مقررات آن آگااه  ين خدا را بشناسيد ديكن يسع» :بن جعار فرموده يامام موس 

  .«د بوديفرهنگ خواه ينان بيه نشيد وگرنه همانند باديشو
تاوان   نماي  نيا ن اسالم طلب بلم واجاب اسات و در ماورد د   يپس طبق دستورات د

   .جاهالنه برخورد كرد

د ياط كنياحت نكهيا ايد يد كنيسند تقلينو مي خود يد كه مراجع در اول رساله هاينيب يم

 نيتار  مهم د را ازيز قبول ندارند و تقلياط را نيد و همان احتيق كنيسند تحقينو نمي و البته

چ يمان از ها   :ديا شان بگويبه ا يدانند و چنانچه كس مي واجب يهر كس حت يامور و برا

 باه سار   يكنند به بحث كردن با او كاه تاو در اشاتباه بزرگا     مي كنم شروع نمي ديكس تقل

 .يكن يرويپايم  حوزه رفتهبه م و يد از ما كه آگاهتريو با يفهم نمي و يبر مي

كنند  مي دش سواليفراد كاروان در مورد مرجع تقلا يز از تماميدر مناسک حج ن يحت 

 ياالمكان هم از مراجع يد و حتيرا بگو ين است كه حتما نام مرجعيو هر كس مستلزم ا

شاتر طرفادار خرافاات    يک كاالم ب يا در ي) عه استيش يت اكثر بلمايباشد كه مورد رضا

 د از مراجاع يا ون تقلكه باد اند  جا انداخته يدر خهن همه طور يو به طور كل( عه باشديش

همه بروند  :ميگوئ نمي د مايو فراموش نكن ؛ده و اشتباه استيفا يشما ب ينيابمال د ديتقل

ک بارب سااده در   ي ص امبريست و در زمان پين كار نيه اب يازين چون ،و مجتهد شوند

لاه  إن ال أشاهد  أگرفت و هركس با گاتن دو جمله  مي ن اسالم را فرايک سابت ديمدت 

گر چاون  يداي  جمله و البته ،شده است مي وارد اسالم ،رسول اهلل ن محمداًأشهد أ وال اهللإ

ک يا و اگر حرام اند  اضافه شده يبعدهاي  سال زها دريه چيو بق ،اهلل نبوده است يا وليبل
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تار   يمطالب جداگانه و اضااف  يهب و فرق داراامذ و اصوالً ز شدهياكنون ده چ ،ز بودهيچ

امبر تاا اباد حاالل و    يكه حالل پيدر صورت ،ز از اسالم جدا هستندين نيهم يهستند و برا

د از آن بهاره  يا كاه مراجاع تقل   يو اكثر اصاطالحات فقها   ،ز تا ابد حرام استيحرام آن ن

ن يدر با  اسات كاه   و برفاي  يو معمول يبرند برگرفته شده از زبان و اصطالحات باد يم

 ين كلماات قادر  يچون ا يول ،آمده باشد خيمر كره نكه ازيباشد نه ا يج ميبوام الناس را

چكس جاز  يكنند ها  مي مردم تصور ،به خود گرفته يو فقه يا ده شده و حالت حوزهيچيپ

اصاطالحات   ست و مثالًين نيكه چنيدر صورت ،باهمد و بازگو كندآن را  تواند نمي مراجع

همگاي   :مثل اينكه كسي بگوياد  اند، خاص همگي از برف گرفته شده بام و ،مقيد ،مطلق

ولاي چنانچاه    ،كه منظور از همگي همان باام اسات   ،كنم مي شما را به منزل خود دبوت

 .شود خاص مي اين ،كنم مي فقط شما را دبوت :بگويد

 سات كاه در باين   ها انساان  كنيد كه تمام اين اصطالحات همان زبان مي پس مالحظه 

گر صحابه به حوزه بلميه قام  باشد و در صدر اسالم نيز بالل يا ابوخر يا دي رايج ميها  آن

كه او نيز امي بوده نه مجتهاد و  اند  تعليم ديده ص و از پيامبراند  يا جايي ديگر نرفته بوده

آياتي كه هماه مباين و روشان و     ،رسانده مي فرامين و دستورات و وحي الهي را به مردم

ي البته چنانچاه كساان  و  ،9اند فهميده آن را مي و ابراب و مردم بادي نيزاند  قابل فهم بوده

چاون  اناد   دهنظر اساالم داراي ارزش فاراوان باو    ازاند  دهنيز داراي بلم و معرفت زياد بو

ولي اين افراد تنها براي آموزش و تعليم به  ،اسالم به مسئله بلم اهميت فراوان داده است

                                                 
خواهد امار باه    مي چونكه شخصي كه ،تقليد با وظياه امر به معروف و نهي از منكر نيز در تضاد است 9

و با تقليد كساي   ،يست و همينطور ضد آن كه منكر است كدام استمعروف كند بايد بداند معروف چ

خواهد تا او را امر به معروف يا نهي از  مي بلكه تازه خودش كسي ديگر را ،متوجه اين امور نمي شود

برند  مي منكر كند و البد آن شخص هم كسي نيست جز مراجع تقليد كه بيشتر مردم را به سمت منكر

 .تا معروف
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را نردبان كنند  ننه اينكه ديگران از ايشان تقليد كنند يا اينكه آن بالمان دياند  ديگران بوده

 .براي مقاصد خود

 :كنند مي ات از قرآن استنادين آيقلد كردن مردم بدم يعه برايش يبلما

﴿ ٓ ّرَۡسۡلَنا ِمن َقۡبلَِك إََِل ّرَِجاَل  وُوىَِحٓ إََِلِۡهۡمۖ فَۡس  َوَما
َ
ۡهَل  َٔ أ

َ
ي أ إِ  ُكنُتۡم ََل َّتۡملَاَُوَ   َّّلِۡكرِ ٱلُٓو 

 [.31:النحل] ﴾٤٣
دانيد از  پس اگر نمى! كرديم، نارستاديم وحى مىها  آن جز مردانى كه بهو پيش از تو، »

 (93/نحل) .«اهل كتاب بپرسيد[  دانايان]

البته اغلب اوقات قسامت اول   .ه استين آيكه مشابه هم 5ه ياء آينطور سوره انبيو هم

 :ناد يگو ماي  آورند و مي د رايد و از اهل خكر سوال كنيآورند و فقط قسمت برو يه را نميآ

در  ،ديم بپرسا يباشا  مي د و از اهل خكر و دانشمندان كه مايد برويبا ديدان نمي شما مردم كه

ه در ماورد اهال   ين آيست اه مشخص ايآ يهمانطور كه از ابتدا :پاسخ بديشان بايد گات

نكاه  يد ناه ا يا د از اهل خكر ساوال كن يدان نمي ه آمده كه اگريدر ضمن در آ و ،كتاب است

شاما اهال    :گاته يچه كس ،و از همه گذشته ،شود يد موجب دانستن نميو تقلد يد كنيتقل

و  ،ا فقط منحصر به امامان شما استي ش شما آمديد به پيد و فقط بايخكر و دانشمند هست

از ساوره   955ه يا ا به آي ود يكن مي ات بام را خاصيخود آ يث جعليشه با احاديشما هم

 :ن آمدهيكنند كه چن مي توبه اشاره

ي ِِف  لاَُۡۡؤِمُنو َ ٱ۞َوَما نَاَ  ﴿ ََتَفَقُهو  ِ فِۡرقَة  ّمِۡنُهۡم َطآئَِفة  َّلِ
ۚ فَلَۡوََل َنَفَر مِن ُُكّ ي َكٓاَفة  َِلَنفُِرو 

ي إََِلِۡهۡم لََمَلُهۡم ََيَۡذُّروَ   دّلِينِ ٱ َۡ  ّرََجُمٓو  ي قَۡوَمُهۡم إِ ست كه مومنان يسزاوار نو » .﴾١٢٢َوَِلُنِذُّرو 

رهسپار نشوند كه  ياز آنان گروه ياما چرا از هر فرقه ا ،شوند( جهاد)هسپار ر يهمگ

شه يشان را هشدار دهند تا پروا پيا كنند و چون به نزد قومشان بازگشتند ين پژوهيد

  .«كنند
و در  ،ديآموختن بلم به قوم خود است نه تقل هشدار دادن و ز صحبت ازيه نين آيدر ا

 امبريفقط پ يمرجع بلم آمده چون مي ص امبريد نزد پيطائاه با از هر يگروه زيآن زمان ن
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ن را يداي  بده ستيبا مي نصورت آمده كهيز بديه نيو در آ ،نه بوده استيدر مد ص

نه  بروندگر يطوائف د آموختن و آموزش به يبرا و سپس (كنند دينكه تقلينه ا) اموزنديب

خدا ها  آن ديز آمده كه شايه نيان آيدر پاد كنند و يشان تقلياز ا زين گرينكه آن قوم ديا

ن را ياست كه د ين تنها وقتيحذر كنند كه ا ينافرمان و از شه كننديو پروا پ ترس شوند

و پروا  خدا ترس نخواهد شد يهوده كسينصورت بير ايدر غ و باهمند اد گرفته باشندي

ز ابن بباس نقل ا و ابوالاتح يطبرس ،يزمخشر ،يبديماسران از جمله م .نخواهد كرد

گاتند د فراوان در امر جهاد كرده است صحابه ين سوره تاكيكه چون خداوند در ااند  كرده

جهاد  يبرا يد همگيد نبايفرما مي م كه خداونديمان نمي باز يه ايا سريچ غزوه يكه ما از ه

من در ض 9ن بماننديم ديتعل ينزد او برااي  بده را تنها بگذارند و ص امبريبروند و پ

 ،شتر بلم آخرت بوده استيكند كه مراد از فقه در بصر اول ب مي نقل ياز غزال يقاسم

در ضمن در سوره  .بلم فروع يعني ينه فقط فقه اصطالح ،د و اخالقياصول بقا يعني

 :آمده كه 21/نساء 

ُيَها﴿
َ
أ ي  ََّلِينَ ٱ ََيٓ ِطيُمو 

َ
ي أ ي  َّلَلَ ٱَء َمُنٓو  ِطيُمو 

َ
وي  لَرُسوَل ٱَوأ

ُ
ۡمرِ ٱَِل َوأ

َ
ِمنُكۡمۖ فَإِ  تََنٰزَۡمُتۡم ِِف  ۡۡل

ء  فَُرُدوهُ إىََِل  ِ  لَرُسولِ ٱوَ  َّلَلِ ٱََشۡ ٖ ٱ َۡلَۡومِ ٱوَ  َّلَلِ ٱإِ  ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَ  ب ۡحسَ  ٓأۡلِخرِ
َ
وِيًل  نُ َذٰلَِك َخۡۡي  َوأ

ۡ
تَأ

و اگر به  ،از خداوند و پيامبرتان اطابت كنيد و اولي االمرتان را ،اي مومنان» .﴾٥٩

( كتاب)آن را به  ،هرگاه در امري اختالف نظر يافتيد ،خداوند و روز باز پسين ايمان داريد

  .«پيامبر برضه بداريد كه اين بهتر و نيک انجام تر است( سنت)خدا و 
 ،ده استآم فقط براي خدا و پيامبر خدا( طيعواأ)ينيد كه در اين آيه اطابت كردن مي ب

و  ،چونكه به وحي الهي مجهز نيست ،نيامده است (طيعواأ) اطابتو براي اولي االمر 

كه به اجماع بلما و  اختالفات خود را به خدا و رسول باز گردانيد :براي همين فرموده

نيز در زمان ما همان  ص و منظور از پيامبر ،ماسرين منظور از خداوند همان قرآن است

                                                 
 .براي تعليم آمده است ص نيز بيان شده كه پيامبر 929/بقرهدر سوره  9
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 َوَما﴿ :معصوم و بدون خطا بود و سخن او چونكه اگر خود اولي االمر ،9باشد مي سنت او
َُ َعِن  بود ديگر اين دستور كه اختالف را به خدا و رسول او  [1: النجم] ﴾٣ لَۡهَوىٓ ٱيَنِط

بايست  مي چونكه همه موظف به اجراي دستورات او بودند و ،بازگردانيد بي مورد بود

از سوره توبه  955ل شما به آيهپس استدال ،كردند مي مانند خداوند و پيامبر با او برخورد

همانند همان اولي اند  رفته مي چونكه اشخاصي كه براي تعليم به قبايل ،صحيح نيست

كرده  نمي اطابت كامل و كوركورانه و تقليدها  آن و كسي ازاند  االمر مجهز به وحي نبوده

ديگران داراي  ابن مسعود يا معاخ بن جبل يا ابي بن كعب يا زيد بن ثابت و و مثالً ،است

بليغ دين ا تبلكه تنه اند، كرده نمي خودشان را مطرح و دائماًاند  رساله اي جداگانه نبوده

 زمان فعلي به خصوص در ،از همه گذشته ابتقاد شما به تقليد اند، كرده خدا را مي

چونكه در زمان ما  ،قابل قياس نيست ص با زمان پيامبر زمان ما چونكه اصالً ،خطاست

 ،اكثرا داراي پدر و مادري مسلمان هستندو  ،ترنت و لوازم تحقيق فراوان استو اينكتاب 

ولي در آن زمان نه وسيله ارتباطي بوده و پدر و مادران قبايل مورد نظر نيز از كافران 

تازه همان صحابه نيز  ،بدانجا برودها  آن بنابراين الزم بوده شخصي براي تعليماند  بوده

از همه گذشته مراجع و ديگران  ،مردم از او كردن ته است نه براي تقليدرف مي براي تعليم

ببينيم كه خداوند به پيامبر خود چه بنواني را داده  حال ما ،كه از پيامبران باالتر نيستند

 :توانند بناويني باالتر از اين داشته باشند مي و آيا ديگران ،است
وَت إََِل وَِذيٌر ﴿  -9

َ
مامور  يبكار يرسانجز آنكه خلق را بت تو» [.31: فاطر] ﴾٢٣إِۡ  أ

 «يستين

َمٍة إََِل َخَل فِيَها وَِذير  ﴿ -5
ُ
نكه ينبوده مگر ا يچ امتيه» [.33: فاطر] ﴾٢٤سِإَ  ّمِۡن أ

  .«بودهها  آن انيدر م يترساننده ا

                                                 
 گذارم صحيح مي در مورد اينكه  قرآن و سنت را در ميان شما ص دهد حديث پيامبر مي اين آيه نشان 9

  .باشد مي
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م يرا ابالغ كنو بر ما جز آنكه آشكا» [.37: یس] ﴾١٧ لاَُۡبِۡيُ ٱ ۡۡلََلٰغُ ٱَعلَۡيَنآ إََِل  َوَما﴿ -3

 .«ستين يايچ تكليه
مردم  يدارسازيب يبرا يتنها تذكر» .[1: طه] ﴾٣إََِل تَۡذكَِرة  لاََِّن َُيََۡشٰ ﴿ -9

 .«سخداتر
2- ﴿ ٓ ۡكََثَ  َوَما

َ
ا َوَلِٰكَن أ ا َووَِذير  ّرَۡسۡلَنَٰك إََِل َكٓافَة  ّلِلَناِس بَِشۡي 

َ
ََل َيۡملَاَُوَ   ّنلَاِس ٱأ

 يترسانبو  ينكه بموم بشر را بشارت دهيا يرا جز براوما تو » [.5:سبأ] ﴾٢٨

  «ستنديقت آگاه نين حقياز اكن اكثر مردم يم و لينارستاد

 ...(.و 96/بنكبوت و 29/نور و 15/و مائده 95/تغابن)غ آشكار يتبل/نيغ المببال -6

 .(21/29/اتيخار)ترساننده آشكار /نير مبينذ -5

ۡصلََح فََل َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم إََِل مُ  لاَُۡۡرَسلِۡيَ ٱوُۡرِسُل  َوَما﴿ -6
َ
ِيَن َوُمنِذّرِيَنۖ َفاََۡن َء َمَن َوأ بَّشِ

مبران را جز برآنكه مژده دهند و يما پ» [.35: األنعام] ﴾٤٨َوََل ُهۡم ََيَۡزوُوَ  

 يميسته كرد هرگز بر او بيمان آورد و كار شايم سپس هركس ايبترسانند نارستاد

 .«ودن نخواهد بيدا اندوهگست و ابين

 [.30: الرعد] ﴾٤٠ ۡۡلَِساُب ٱوََعلَۡيَنا  ۡۡلََلٰغُ ٱفَإَِناََا َعلَۡيَك ﴿ -1

ي فَإَِناََا َعلَۡيَك  فَإِ ﴿ -91 از  يپس اگر باز رو» .[53: النحل] ﴾٨٢ لاَُۡبِۡيُ ٱ ۡۡلََلٰغُ ٱتََوَلۡو 

 .«تاسغ آشكار يتبل فقطبر تو  (رسول ما يا)خدا بگردانند 

ُيَها ﴿ -99
َ
أ ا لَُكۡم وَِذير  ُمبِۡي   ّنلَاُس ٱقُۡل ََيٓ وَا

َ
َ ٓ  (،رسول ما يا)» [.31: احلج] ﴾٤٩إَِناََا

 «ستميش نيب آشكاري ةشما رسول ترسانند يمردم من برا يبگو كه ا

 رسول -95

 ينب -93

 (59/احزاب) (خوب و سرمشق الگو)اسوه حسنه  -99

 (96/يشور). ستين يايتكل ،بر تو جز ابالغ -92
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و ابالغ و ترساندن و نصيحت و مژده ( برپيام) مي بينيد كه صحبت از رساندن پيام

پس آيا مراجع تقليد كاسه داغتر از آش هستند يا دايه دلسوزتر از  ،است نه تقليد

ولي شما جز خرافات چه اند  از همه گذشته پيامبران داراي معجزه بوده ،مادر

 در مورد تقليد ،هستند( صم و بكم) كر و كورها  آن در قرآن آمده كه ،چيزي داريد

چونكه مردم با بستن چشم و گوش خود تنها پيرو شما  ،نيز همينگونه خواهد بود

ۡحَسَنهُ  ۡلَقۡوَل ٱيَۡستَاَُِموَ   ََّلِينَ ٱ﴿ :آمده 96/در سوره زمراند  شده
َ
ََلٓئَِك  ۥٓۚ َفَيَتبُِموَ  أ وي

ُ
أ

ۖ ٱَهَدىُٰهُم  ََّلِينَ ٱ ي  َّلَلُ لُو  وي
ُ
ََلٓئَِك ُهۡم أ وي

ُ
ۡلَبٰبِ ٱَوأ

َ
 همان كساني را كه قول را» ﴾١٨ ۡۡل

اينانند كه خداوند هدايتشان كرده  ،كنند مي شنوند و آنگاه از بهترين آن پيروي مي

  .«و اينانند كه خردمندانند ،است
چون در آن آمده كه بندگان نيكوكار  در تضاد است كامالً اين آيه از قرآن با تقليد

و  ،كنند مي بهترين آن را پيروي شنوند و سپس مي ي مختلف راها قول كساني هستند كه

ي ها قول در صورتيكه در تقليد ،در آخر آيه نيز به بقل و خرد ايشان اشاره شده است

 مختلاي در كار نيست بلكه تنها رساله يک نار براي بمل كردن در پيش روي شما

 :نيز چنين آمده 36/در سوره اسراء ،9باشد مي

ََلٓئَِك نَاَ  َمۡنُه  ۡلُفَؤ دَ ٱوَ  ۡۡلََۡصَ ٱوَ  لَساَۡعَ ٱِعۡلٌمۚ إَِ   ۦَّتۡقُف َما لَۡيَس لََك بِهِ  َوََل ﴿ وي
ُ
ُُكُ أ

 .﴾٣٦وَل   ُٔ َمۡس 
همه  ها دل دنبال مكن كه چشم و گوش و يندار (و اطمينان)و هرگز بر آنچه بلم »

  .«مسئولند
تقليد مثل ) در اين آيه نيز نهي شده از پيروي نمودن چيزي كه بدان بلم نداشته باشيد

را مسئول دانسته يعني اينكه كوركورانه هرچيزي  ها دل و ها چشم و ها گوش و( از مراجع

                                                 
را بررسي كردن و بهترين را با اراده خود انتخاب كردن با ها  آن هاي مختلف و سپس داليل شنيدن قول 9

 .در تضاد استتقليد 
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 مردم چون .را شنيديد يا ديديد قبول نكنيد بلكه نسبت بدان تحقيق كنيد تا بلم پيدا كنيد

بينند شخصي با لباس روحاني و بمامه باالي منبر رفته و البد ساليان زيادي نيز در  مي

تقليد  ،مورد قبول است و بايد پذيرفت پس هر چيزي كه گات كامالً ،س خواندهحوزه در

زيرا اطابت به ميل و دلخواه توست ولي در تقليد با اجبار  ،شيوه اي بدتر از اطابت است

 ،فرمايد مي حال ببينيم در مورد اطابت خداوند چه ،و وجوب بايد پيروي و اطابت كني

 :چنين آمده است 65در سوره احزاب آيه  ،شود مي ديگر تكليف تقليد مشخص

ي ﴿ َضُلووَا  َوقَالُو 
َ
َطۡمَنا َساَدَّتَنا َوُكَُبَ َٓءوَا فَأ

َ
 .﴾٦٧ لَسبِيَلا ٱَّرَبَنآ إَِنآ أ

ما اطابت امر بزرگان و پيشوايان خود را كرديم كه ما را به  پروردگارما،اي  :و گويند»

 .«راه ضاللت كشيدند
ما اطابت بزرگان خود را كرديم و براي همين گمراه  :گويند مي در اين آيه جهنميان

بگويند ما از فالني تقليد كرديم و براي همين گمراه اي  بده كنم مي شديم و من فكر

 .شديم

باه ماردم حاضار     ينا يتن بلوم دآموخ يبرا يشه كسانيكه همن مورد يا در از نظر ما 

 ديآموزش باشند نه تقل ين بده برايست ايبا مي يول ،الزم است يو حت ندارد يبيباشند ب

 .ن را نردبان كننديو مقاصد خود داهداف  يد برايز نباين بده نيا البته و

رون آماده  يزالل بوده است كه از دل كوه ب ياسالم در اول ظهور خود مانند رودخانه ا

ک يا ن رودخاناه زالل  يا دائام از ا  ن راهيدر ب يولشده است  يو در دامنه كوه جاراست 

و هرچاه هام از    ،جدا شاده اسات   يو فرب يكوچک به طور انشعاب يخانه اكانال و رود

 يو حتا  ،كتر شاده اسات  ينزد دورتر شده به لجنزار شرک و كار و خرافه يرودخانه اصل

ن يا از ا كاه اصاالً   يو بعض ا در حال خشک شدن هستندياند  خشک شدهها  آن از يبعض

ن رودخاناه  يا ه او خاود را با  اند  ست از كجا آمدهيستند و معلوم نيرودخانه زالل و پاک ن

ن يا اد از ايا ز زين يو البته بعض( هستند يا صاويه بن سباا ياز رودها احتماالً)اند  چسبانده

د يپس با اند، حاو كرده ياالمكان با رود اصل يو فاصله خود را حتاند  رودخانه دور نشده
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ک وجب هم كاه  يبه اندازه  يبنوان حتچ يرودخانه به ه يم و از شاهراه اصليار باشيهوش

 اكثر بلما قباول دارناد   ،ميا برسيم تا به درين رودخانه برويهمواره با ا م ويشده جدا نشو

ث يطباق حاد  ) اسات  يقرن اول و سپس دو قارن بعاد   ،خ اسالمين قرون در تاريكه بهتر

ب ياا  داراي مذه يا حضرت بليو  حضرت بمر آيا :ميپرس مي پس اكنون ما .(ص امبريپ

 مومن و مسالم  فقط خود را تمامي اصحاب اند؟ يا تنها دين اسالم داشته اند؟ هفرقه اي بود

 يازيو ناند  مجتهد بودهها  اين :نديو اگر بگو ميد همانگونه باشيز بايپس ما ن اند، دانسته مي

كه در حجه الاوداع حضاور    يطور حتم چند صد هزار نارب :ميگوئ اند، مي د نداشتهيبه تقل

ز يد نيتقل يز مجتهد نبودند وليا مردم سه قرن اول اسالم نياند  مجتهد نبوده ياشتند همگد

كرد  مي انيبآن را  لزوم ص اكرمامبر يالوداع پ ةحجد الزم بود در يو چنانچه تقلاند  نداشته

اناد   به مرجع نداشاته  يازيو ناند  بوده ص امبريصحابه و مردم آن زمان با پ :نديو اگر بگو

 امبريا صحابه و مردم آن زمان از پ :ميگوئ مي ،الزم است يست و مرجعيامبر نياكنون پ يول

م مردم آمده بود نه يتعل يز براين ص امبريكردند و پ مي بلكه سوالاند  كرده نمي ديتقل ص

باه تادبر و تعقال     زيا ات قارآن ن يا و در آ ،9د متااوت اسات يم و تعلم با تقليو تعل !ديتقل

 كه همه از آن برخوردار هستنداست  ين بقليز همينظور از بقل نو م ،ساارش شده است
ب بدانناد مثال   يا بلم غ يا حتيشتر باقل باشند و ياز همه ب ،خاص ياشخاصنكه ينه ا (5)

                                                 

بنابر آيات قرآن، پيامبر الگو و اسوه براي هماة ماؤمنين اسات، و اطابات و     : بهتر است كه گاته شود -9

و چه بعد از وفاات ايشاان،    صپيروي از ايشان واجب است، و همه مسلمانان چه در حيات پيامبر 

و  اين نكته تأكيد دارد گرچه سخنان مولف در جمالت قبلي و بعدي بر. بايد از ايشان پيروي نمايند

 (مُصحح. )اين مسائل از قيمت اين كتاب گرانبها چيزي كم نمي كند
اين سخن نويسندة محترم زياد دقيق نيست، چاون اثباات اصاول و فاروع ديان باا بقال باه اثباات           -5

شد ضرورت به فرستادن پيامبران نبود، و مردم باا بقال خاود باياد      رسد، و اگر با بقل ثابت مي نمي

را ها  آن دانستند اما اينطور نشد بلكه خداوند براي هدايت مردم پيامبران را فرستاد تا ر و شر را ميخي

ثانيا اگر قرار باشد هر كه طبق بقل خود مسايل اصاول و فاروع ديان را    . به خير و شر رهنمايي كند
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كاه   !دانناد  ماي  را.. .ناده و يآامامان بلم گذشاته و   :نديگو مي عه آمده ويكه در ش يثياحاد

و  خاص كرد يرا منحصر به افراد ينيمور دتوان بالم بودن در ا نمي و باطل است يهمگ

و  ،سات يگر و مراجع مختلاف ن ياس با افراد ديقابل ق ص امبريت پياز همه گذشته شخص

مجهز بوده و چنانچه  ياله يبه وح ص امبريو پ ،ن استيمان به نبوت او جزء اصول ديا

از خطاا   گار مصاون  يافراد د يول ،شده است مي مطلع يق وحيكرده از طر مي هم ياشتباه

د از يا ريز بگيا پاس شاما ن   ،رفتيو كوركورانه پاذ  را كامالًها  آن ديتوان بقا نمي ستند وين

ز يا نكه صاحابه ن يو مگر نه ا ص امبريقرآن و سنت پ يعني اند، كه صحابه گرفته ييهمانجا

چونكاه   ،ديا ز هماان كاار را بكن  يپس شما ن اند، اسالم مسلمان شده آموزش تعاليم بوسيله

 ص امبريت پيز با خاتمين ياله يز كامل شده است و وحين نيد و واجب است دين ميتعل

ماناده اسات و    يان شاما بااق  يا ت تنها قرآن و سنت در ميهدا يپس برا ،قطع شده است

د تنها از شرع گرفات ناه   يز را بايو هر چ ،داده است يكه خداوند به همگ ين بقليهمچن

جاد يا لزوم ايشود پس دستور  ها مي بدبت دجايچون منجر به ا ،ميجاد كنينكه خودمان ايا

 ن اساالم را يا ن قرآن و ديمجتهد ايو همانطور كه امامان  ،ستيدر شرع ن مختلف مذاهب

قارآن   ،ده و دشواريچين سهل است نه پيز قادر به فهم آن هستند و ديگران نيد ،فهمند مي

 را ةالصالو  يبلا  يح ياه معنيهمانطور كه ابوحن يبه قول بالمه برقع ،ز قابل فهم استين

ن و ماردم  يدر صدر اسالم تاابع  :دييو اگر هم بگو فهمم يآن را م يز معنايده من نيفهم مي

 ياتلد و ما باا ساوال مخاا   ينه تقلاند  كرده مي سوال :ميگوئ مي. اند كرده مي از صحابه سوال

 ص براميو پ ،9دن پرسش استيد فهميكل و اصالً ،د متااوت استيو پرسش با تقل ميندار

از  شود بلكه همان كاار را  نمي متوجه يد كسيبا تقل يول سوال است ،يبالج نادان :فرموده

                                                                                                                              

ماردم بوجاود   استنباط نمايد و طبق آن پيش برود در آنصورت اختالفات زيادي باه تعاداد بقلهااي    

  ( مُصحح. )ميايد چون بقل و درک هر يک از انسانها متااوت از ديگري است
انسااني را كشاته و    ،هر كه كتاب سودمندي را نابود كناد  ،(تازي) پرده شک را با سواالت از بين ببريد 9

 ( مسولي) جهاني را به قتل رسانده ،هركه انساني را كشته
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كاه در كتااب    يبالمه برقع يباين جمله زيبه ا دهد مي وار انجام يطوط بصورت يگريد

 :ديقرآن آورده توجه كن اتيآ با الجنان حيتضاد ماات

فقاط مسالمان    ،ها از هر مذهب رقهد تمام فيائيب ،مجاهدان يا ،روشناكران ياكنون ا»

باز جناگ و جادال و    يداران مذهب م بتوسط دكانيو نگذار ،ميم امر خدا باشيم و تسليشو

و باه افكاار و ماذاهب     ين مذهبيد اسالم را به قوانيائيب .دا كندين ادامه پيان مسلميقتال م

م و خادا  يدهنجات  يو قوم يم و اسالم و قرآن را از تعصبات مذهبيمحدود نساز يبشر

  .«ميامت را فراموش ننمائيو ق
ق قرآن و اسالم را به مردم ارائه يد فقط حقايخدا و حاو نسل جد يرضا يد برايائيب»

 ،ق آن آشانا گردناد  ين و حقاا يا د تا جوانان باه د يدست بر دار يد و از خرافات مذهبيده

 يا فقط به اخبار فرقه خبرند و يق قرآن و اسالم بياز حقا يد كه اكثر دانشمندان مذهبيبدان

ن اسالم يد بلكه ديد مردم را دبوت كنيا تقليست كه با زور و ين يامروز روز .دارند يآگه

د بزور اختناق يز نبايپس دولت و ملت بز .رت استيو بص يت و آزاديو حر ين آگاهيد

ل و برهاان  يا د خاود را باه دل  يا بلكه با ،بپردازند يو استبداد رأ يو سانسور و خودخواه

 :خدا فرموده .اند ومنطق مجهز سازند و اسالم را بدنام نكنند چنانكه كرده

ي بُۡرَهٰنَُكۡم إِ  ُكنتُۡم َصِٰدقَِۡي ﴿  [.111: البقرة] ﴾١١١قُۡل َهاتُو 
  .«دياوريد برهان خود را بيگوئ ياگر راست م» :يعني

 :خدا به رسول خود فرموده

ِ  قُۡل ﴿ ي إىََِل  ۦَهِٰذه ۡدُعوٓ 
َ
ا َوَمِن  َّلَلِۚ ٱَسبِيَِلٓ أ وَا

َ
ٰ بَِّصَۡيٍة َ  [.101: یوسف] ﴾َّتَبَمِِن ٱلََعَ

همه ماردم را باه ساوى     ،من و پيروانم با بصيرت كامل ،اين راه من است: بگو» :يعني

 «!كنيم خدا دبوت مى

د سخن حق و پند يائيب ين و مشكل است وليهمه سنگ يرفتن سخن ما براياگر چه پذ

من آنچاه شارط باالغ اسات باا تاو        .ديق گو را آزاد بگذارح يد و بلمايما را گوش ده

  .«ميگو يم
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شاک و  هاا   آن كاه در  يرا گرفت و مساائل  يست موارد محكم و قطعيبا مي به نظر ما

 متاواتر و  به بنوان مثال قرآن را گرفات چاون   ،كند رها كرد مي جاد تارقهيا ايشبهه است 

 مخصوصااً  ،را رهاا كارد   ثباوت ال يو ظنا  يث جعلا يا احاد مثالً يول ،است ثبوتال يقطع

ا حضارت  يا ر آن صحابه كه د 9ياراتيا زيث يكه موجب تارقه هستند چون احاد يثياحاد

بودنشاان   يكاه البتاه در جعلا   )اناد   را لعن كرده ا حضرت بثمانيابوبكر و حضرت بمر 

خلاا  ،نامهارتيند چرا طبق فالن زيگو نمي د در آن جهان به شمايمطمئن باش (ستين يشك

چرا طبق  :د به شما خواهند گاتيمطمئن باش يول! ا و برو در جهنم يپس ب ينكرد لعن را

ث يا البته بمل به احاد) كند مي يو بمل نكردن به قرآن انسان را جهنم يقرآن بمل نكرد

دوروا مع كتـاب اهلل » :فرموده ص امبريپ (است يز واجب و قطعيامبر نيح و سنت پيصح
به نظار   ،«ديهمواره بر مدار كتاب خدا بچرخ :يعني (5/996اكم الحا  ،المستدرک) «ثما داريح

 ينكار را برايد اين مذاهب باشند شايبوده كه فقط هم نياجماع بلما بر ا ياگر هم زمانما 

 يتاازه باا تاكار    يكه در هر زماان فرقاه ا  اند  دهيچون داند  ن كردهيحاو جمابت مسلم

در  يو بارا ( ا معتزلهيه يمثل قدر) شود مي كند و بابث كشمكش و تارقه مي د ظهوريجد

 يخبر چنادان ها  از آن فرقه يدر زمان فعل يولاند  كرده ين اجتهادين چنيامان ماندن مسلم

 ياا ماومن   مسالم  جز يكسكه  اجماع كنند بر اين بقيده توانند مي ست و به نظر ما بلماين

 يم و تعلم را بارا يد و تعلز بردارنيد در فروع را نيو مسئله تقلگذارد نگر بر خود يد ينام

نكاه  ين خود باشد نه ايهر مسلمان واجب بدانند تا هر كس خود بالم به اصول و فروع د

د ناابود  يا گر به طور كوركورانه اطابت كند و البته منظور ما از برداشاتن تقل يد ياز شخص

                                                 
اساتااده  .. .از كلمه اولاي و دوماي و  .. .آن به جاي نام ابوبكر و بمر ومثل زيارت جعلي باشورا كه در  9

خواهناد   ماي  خوانند و البد با اينكاار  آن را مي شده است و شكي نيست كه روافض به نيت لعن خلاا

البته بساياري از ماردم   . هاته وحدت توي سرتان بخورد: بايد به اينها گات ،هاته وحدت درست كنند

فات مخالاند و روي سخن ما با كساني است كه چشم و گوش بسته به دنبال سااداتنا  ايران با اين خرا

 !روند تا كي به دوزخ برسند مي و كبرائنا
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بلكه هر كس تنها كتب مذهب خود را نخواند  ،ستين يزيهر چ شه كردنيكردن كتب و ر

د هستند چون به هرحال در يار مايز بسين ها كتاب و ز مطالعه كنديه مذاهب را نيبلكه از بق

را مورد ها  آن البته مطالب ،استااده شودها  آن د همواره ازيو بااند  ار مهم بودهيم ما بسيتعل

چاون   ،ميمخالف بود قبول نكن يبا قرآن و سنت قطع ييقرار داد تا چنانچه در جا يبررس

 .اند و مصون از خطا نبودهاند  ارتباط نداشته ين كتب با وحيسندگان اياست كه نو واضح

 يق در ماورد ماذهب  يتحق يهر كس برا :منقذ من الضالل نوشتهالدر كتاب  يامام غزال 

م يگوئ نمي حاال ما .ببرد يقت پيشود تا به حق تر بالم زين مذهبآن  ين بلمايد از بهتريبا

د را يا ق باه خارج دهناد و تقل   يز تحقيناي  اندازه اگر به يشوند ول ترين بالم بروند و همه

ش از وساع و  يرا ب يچ ناسيز آمده كه ما هين 65/در سوره مومنون كنار گذارند بهتر است

ماردم حضاور    ييم و راهنمايتعل يز براياز بلما ناي  بده البته و، ميكن نمي فيتكل يتوانائ

 نكار در ابتادا مشاكل باشاد و   يو ممكن است ا( د شوديتقلها  آن نكه ازينه ا)داشته باشند 

ن سال از آن بگاذرد  يد چنانچه چنديمطمئن باش يز در برابر آن مقاومت كنند وليناي  بده

كردناد قادرت و    مي ين كاريک صدا چنين ياگر تمام مسلم ،يرآ .ديجه خواهد رسيبه نت

 ينداشاتند بادانها نگااه    جهان جرات يها ک از ابرقدرتيچ يشتر بود و هيبها  آن بظمت

 :ديفرما مي 96/چپ بكنند خداوند در سوره اناال

ي ﴿ ِطيُمو 
َ
ي َوتَۡذَهَب ّرِيُحُكۡمۖ وَ  ۥَوّرَُسوََلُ  َّلَلَ ٱ َوأ ي َفَتۡفَشلُو  يۚ ٱَوََل تََنٰزَُعو  ٓو  َمَع  َّلَلَ ٱإَِ   ۡصُِبُ

 .﴾٤٦ لَّصُِٰبِينَ ٱ
د كه در ياه اختالف و تنازع نپوئد و هرگز ريرو فرمان خدا و رسول خدا باشيو همه پ»

د يا ف شده و قدرت و بظمت شما ناابود خواهاد شاد بلكاه با    ياثر تارقه ترسناک و ضع

 .«شه با صابران استيد كه خدا هميكدل و صبور باشي
ر ملل راه تارقه را برود يمثل سا ينكه امت اسالمياز ا 912/خداوند در سوره آل بمران

 :كرده است ينه
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ي كَ تَُكووُ  َوََل ﴿ ي وَ  ََّلِينَ ٱو  ي ٱَّتَفَرقُو  ََلٓئَِك لَُهۡم َعَذ ٌب  ۡۡلَّيَِنُٰتۚ ٱمِۢن َبۡمِد َما َجآَءُهُم  ۡخَتلَُفو  وي
ُ
َوأ

 .﴾١٠٥َعِظيم  
ات يمودند پس از آنكه آيد كه راه تارقه و اختالف پينباش يو شما مسلمانان مانند ملل»

  .«بذاب سخت خواهند بود ن گروه گرفتاريآمد و چنها  آن تيهدا يو ادله برا
از تارقه دبوت كارده   يامت را به دور 29و  23و  25ات يخداوند در سوره مومنون آ

 :است

ا َّرُبُكۡم فَ  ۦٓ َهِٰذهِ  سِإَ َ ﴿ وَا
َ
َمة  َوِٰحَدة  َوَ

ُ
َمُتُكۡم أ

ُ
ي  ٥٢ َّتُقو ِ ٱأ ۖا ُُكُ  َفَتَقَطُمٓو  ۡمرَُهم بَۡيَنُهۡم ُزُبر 

َ
أ

 .﴾٥٤فََذّرُۡهۡم ِِف َغاََۡرتِهِۡم َحََّتٰ ِحٍۡي   ٥٣يِۡهۡم فَرُِحوَ  ِحۡزۢب باََِا دَلَ 
شاما هساتم پاس از مان      يک امت هستند و من خادا ين و يک دين مردم همه يو ا»

باه آنچاه در    ين خودشان جداجدا كردند كه هر گروها يپس كارشان را در ب (25) ديبترس

 يالت خود رها كن تا هنگامخبران را در غين بيپس ا( 23) شش هست خوشحال استيپ

 .«(29) نيمع

 :آمده 13/  15اء يو در سوره انب

ِ  إِ َ ﴿ ا َّرُبُكۡم فَ  ۦٓ َهِٰذه وَا
َ
َمة  َوِٰحَدة  َوَ

ُ
َمُتُكۡم أ

ُ
ي  ٩٢ ۡمُبُدو ِ ٱأ ۡمرَُهم بَۡيَنُهۡمۖ ُُكٌ إََِلۡنَا  َوَّتَقَطُمٓو 

َ
أ

كتا ين پاک اسالم است و من يگانه شما آئين يقه واحد و دينک طريا» .﴾٩٣َرِٰجُموَ  

 (نيو امت باز در كار د)( 15) ديننده شما هستم پس تنها مرا پرستش كنيپروردگار و آفر

باز رجوع همه به ( و ملت واحد را متارق ساختند)ن خود تارقه و اختالف انداختند يب

 .«(13) ما خواهد بود يسو
 :گر دبوت كرده استيملل د يارا به نمونه بودن بر يامت اسالم 993/و در سوره بقره

ي ُشَهَد َٓء لََعَ  َوَكَذٰلَِك ﴿ َُكووُو  ا ّۡلِ َمة  وََسط 
ُ
َعلَۡيُكۡم  لَرُسوُل ٱَوَيُكوَ   ّنلَاِس ٱَجَمۡلَنُٰكۡم أ

اۗ َوَما َجَمۡلَنا  ٓ إََِل ّنِلَۡملََم َمن يََتبُِع  لََِّت ٱ لۡقِۡبلَةَ ٱَشِهيد  ٰ ِماََن يَ  لَرُسوَل ٱُكنَت َعلَۡيَها نَقلُِب لََعَ
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ۗ ٱَهَدى  ََّلِينَ ٱسِإَ  نَاوَۡت لََكبَِۡيةً إََِل لََعَ  َعقَِبۡيهِٖ  َٰنُكۡمۚ إَِ   َّلَلُ ٱَوَما نَاَ   َّلَلُ ََ  َّلَلَ ٱَِلُِضيَع إِي
 ِ  .﴾١٤٣لََرُءوف  ّرَِحيم   ّنلَاِس ٱب

م ياراسات يب م ويت كردين را به اسالم هدايو مسلم)م يانه قرار داديم يو ما شما را امت»

ر ملال از  يرا ساا  يو درسات  يكيتا ن)د يتا گواه مردم باش (كويرت نيبه اخالق معتدل و س

 يما قبله ا (امبريپ يو ا، دياموزيب يتا شما از و) بر شما باشدگواه  امبريپ (واموزند يشما ب

را كه  يگروه (ميم و جدا سازيازمائيب و)بدانيم  نكهيا يم مگر براينگرداند يكه بر آن بود

ار گاران  ير قبله بسا يين تغيزند و ايكنند از آنان كه به مخالات او برخ يرويامبر خدا پياز پ

شاما را ضاايع   [ نمااز ]و خادا هرگاز ايماان     ،افتگاان باه خادا   يت يبود جز در نظر هادا 

  .«گرداند زيرا خداوند، نسبت به مردم، رحيم و مهربان است نمى
 :شده است يمختلف نه يها راه به يت اسالمز از رفتن امين 923/و در سوره انعام

﴿ َ 
َ
ا فَ  َوأ ۖ ٱَهَٰذ  ِصَرِِٰط ُمۡسَتقِياَ  ي  تَبُِموهُ َذٰلُِكۡم  ۦۚ َفَتَفَرَق بُِكۡم َعن َسبِيلِهِ  لُسُبَل ٱَوََل تََتبُِمو 

 .﴾١٥٣لََمَلُكۡم َّتَتُقوَ   ۦَوَصىُٰكم بِهِ 
گر كه موجب تارقاه  يد يها راه از يرويد نه پيآن كن يروينست راه راست پس پيو ا»

ن است ساارش خدا به شما باشد يد ايشما است و جز از راه خدا متابعت نكن يشانيو پر

 .«ديزكار شويكه پره
ست جاز  ين يزيم و آن هم چيباش ک ملتيو  ک اسمين و يک ديد فقط يپس همه با

فقاط  اي  باده  زيا ن ص امبريا چاون در دوران پ  ،مانيالبته اسالم به همراه ا ،اسالم و مسلم

د كه در سوره يا اوردهيمان نيو ا ديا ه نازل شد كه شما فقط اسالم آوردهياسالم آوردند كه آ

 .ان شده استيب 99/حجرات

و هاا   فرقاه  ملال و  تاوان هماه   نمي ست وين يبمل ين افكاريچن :نديگو مي كه يكسان

رممكن و يغ ين كاريدارد و ا نمي د خود دست بريچ كس از بقايكرد و ه يكيرا  مذاهب

ن اسالم چه ينكه ديق است و ايان حقاياه ما بيوظ :ميگوئ مي در جوابشان ،است ير بمليغ

 زار است و شما كهيو تارقه ب يينكه اسالم از فرقه گرايكند و ا مي را دنبال يمنظور و هدف
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ست و د كه در آن جهان ورود به دوزخ ممكن ايد بدانيرممكن است باينكار غيا :ديگوئ مي

م يكاه تسال   يم است و كسين تسلين اسالم ديست بلكه ديرفته نيپذ ييها ن بهانهيآنجا چن

 نكاه ماا فقاط   يا برداشتن چند اسم و گاتن ايو آ ستين آن نشود مسلمان نين و فراميقوان

ا يا اسات آ  يكا ي تانامبر و كتابيشما كه خدا و پ ،!؟است يار دشواريم كار بسيهست مومن

 امبريا پس شما اگر زماان پ  ،!؟نقدر مشكل استيادروغ و خرافي  يجزئ يگذشتن از امور

 ،تاا شاما  اند  ده دادهير بقييد و باز مردم آن زمان بهتر تغيشد نمي د حتما مسلمانيبود ص

ن سااله  يچند و بقايد نياز د يد همگيبعثت مشكل تر بود و با يچون كار در زمان ابتدا

شدند آن وقت  مي كردند و همه برابر مي نابود راها  بت گذشتند و مي اجداد و بزرگان خود

د كه چرا يريگ مي راديد و دائم بدانها ايمردم آن زمان را قبول ندار بامزه است كه شما اصالً

 شما هم اكنون از ،امبر را گوش ندادنديفرمان پ ،فالن اشتباه را كردند و چرا در فالن مكان

فهماد كاه    ماي  انسان واقع گارا باشاد  د پس اگر يكن نمي د خود گذشتين بقايتر كوچک

 نباودن  يش هم نادان تر هساتند و شاما باا بملا    ين زمان از كافران قرياز مردم ا ياريبس

اگار هام باه فارض     د يش قدم شوين كار پيشما در ا ،دينداشته باش يكارما  يها صحبت

د هماه ماردم جهاان    يشاا  ،ديا نشد به طور حتم شما ثواب و پاداش كارتاان را دار  يبمل

نكه يدر ا ،!؟ديرو مي به داخل چاهها  آن بروند آن وقت شما هم با يواهند به درون چاهبخ

 يد ماذهب يا هام دسات از بقا   يشوند و كس مي يكي يو مذاهب گوناگون به سختها  فرقه

مطمائن   يولا  ،ميا را قبول دار يت تلخين واقعيز چنيست و ما نين يدارد شك نمي خود بر

ر را كرد و همانطور كه در ابتدا اسالم خاالص باوده و بعاد    نكايتوان ا مي جيد به تدريباش

د با حوصاله  يز بايهم اكنون ناند  ها و مذاهب گوناگون وارد آن شده ان دراز فرقهيسال يط

ک ينكار يد و به طور حتم ايزيكره اسالم به دور برين مذاهب را از پين سال ايچند يو ط

ز و يا ن شروع نمود كاه در مساائل ر  يان چنتو مي زيشدن را ن يكيو  شود نمي روزه انجام

سپس  ،دياده كنيو مهم پ يكل يدر مسائل كپارچه شدن را فعالًيهر فرقه وارد نشد و  يجزئ

 .باشد يد تا بمليبه سمت مسائل كوچک برو
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را  ياساالم  يز و درشت فرقه هايكوتاه تمام قوابد ر يتوان در زمان نمي به طور حتم 

د از يا و بصار جد  يد كاه در زماان فعلا   ياد داشته باشيو به  ک قانون در آورديدر قالب 

 ز اسات و در آماار  يار ناچيبسها  آن ست و تعدادين يگذشته چندان خبر و مذاهبها  فرقه

 ،دشناس نمي شترياسالم را با دو اسم ب يگانه در زمان فعليا بي يند و هر شخص غربيآ نمي

ر يا غاند  ش گرفتهيان در پيعيكه ش يئلشدن با مسا يكيو البته  ،عهيش يگريو د يسن يكي

د يچشام پوشا  هاا   آن ستند تا بتاوان از يت نياهم يو جزء مسائل كوچک و ب ،ممكن است

 يخداوند كه معنا ياز سو يو خالفت بالفصل حضرت بل ينيچون دستور جانش يمسائل

باوده پاس اكثار     ين دستوريچنانچه چن زيرا ،شود مي آن خود به خود مرتد شدن صحابه

ان باا  يعين است كه شا يهم يو برااند  مرتكب شده يار بزرگيبقون در اسالم خالف بسسا

 يارات جعلا يا را در دل دارناد و در ز هاا   آن نهيابوبكر و بمر و بثمان دشمن هستند و ك

 ين اشخاصا يتوان با چن مي پس چطور ،كنند مي را لعنها  آن ارت باشورايخود همچون ز

خوانادن   ايا  جاد كنند وين حاضرند با خوارج وحدت اشايا خود ايجاد كرد و آيوحدت ا

تاوان اشاتباه    نماي  ن مسئلهيگر به ايا در مقابل قبور ائمه كه ديشان يدر دباها يبيمدبو غ

در مورد امامان كه اماام  ها  آن نطور غلو كردنيشرک است و هم يدين بقايگات بلكه چن

 يياشاخاص اساالم باه جاا    ن يا ا باا ا يو آ ،از مشرک بدتر است يغال :فرموده  صادق

د يا د ديا وحدت با يو برا ،د مسخره استين بقايهمز يتارقه ن يبلكه بلت اصل ،رسد مي

 يدوسات  ين افاراد يبودند با چن يا حضرت بلي ص امبريا اگر پيآ ؟ستيمقابل شما ك

د قسام باه   يا اران مان ناسازا مگوئ  يبه » :فرموده ص امبريكه پيدر صورت ،كردند مي برقرار

از شما به اندازه كاوه احاد طاال در راه خادا      يكيمن در دست اوست اگر  كه جان يكس

از  يما ين يرسد و حتا  اند نمي كه در راه خدا صدقه دادهها  آن صدقه دهد به اندازه پر كف

 نقاش بساته  هاا   آن كه از صبح تا شب لعن كبار صاحابه بار زباان    يپس وضع كسان .«آن

الم اهلل سا ) باا حضارت فاطماه     يبلا  كلثوم كه ثمره ازدواج حضرتام  روشن است و

  بمر بان خطااب در آورده و حضارت بمار     ياو را به همسر يبوده است و بل (بليها
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كاه از   يباا كساان   يبلا  حضارت  ديكن مي آنوقت فكر ،بوده است  يداماد حضرت بل

ن يباا چنا   يا بلا يا  ص امبريا پس به طور حاتم پ  ،بمر متنارند چگونه استحضرت 

د يا ا توحيا  ين موضوع را درک كنند كه در زنادگ يد ايو مردم با ندندار يدوست ياشخاص

خالفات   ياز جاناب خداوناد بارا    يا دساتور يا  ،رخادا يا غيا خدا است ي ،ا شرکياست 

 ياهيو سا  يدين مسائل مانند سپيوجود ندارد و ا يسوم راهو  ،ا بودهينبوده  يبالفصل بل

ن يچنا  ياسا يا سي يصورت ظاهر بهد بتوان يالبته شا ،ستنديل جمع نگرند و قابيكديضد 

نه و اختالف يبرد چون بذر ك نمي يينگونه وحدت راه به جايا يجاد كرد وليهم ا يوحدت

پاس   ،دهاد  ماي  ر خاكساتر خاود را نشاان   يا در ز يباشد و باالخره چون آتش مي ها دل در

ن خات يجه بدهد و تنها راه آن هم دور ريم قلب باشد تا نتيشه دار و از صميد ريوحدت با

بازگشت به صدر اسالم از نظر ماا   يپس برا ،ز استيو شرک آم يد تارقه زا و خرافيبقا

 يبيمعاا  يچنانچه اهل سنت دارازيرا ان يعيدارند تا شآن را  طيبهتر شرا يلياهل سنت خ

 ز معصاوم يا و اهل سنت امامان خاود را ن  ،انيعيتا ش كنند مي قبول راها  آن هم باشند بهتر

دانند و رجوع باه   مي دارند همه را مثل هم ينيهم كه در فروع د يمذهبو چهار  دانند نمي

 يلو ،د برداشته شونديز به نظر ما باينمذاهب و  ها ن ناميالبته هم ،دانند مي زيهركدام را جا

بهايي و صاوفي گاري   و  يبشر يا اثني يهات امام و يديز فرقه دارند مثل دههاان يعيش

خود را هام ندارناد و    يندارند و اجازه رجوع به فرقه ها گر را قبوليكديچ كدام يه ...و

 يز مراجعيو در هر زمان ن( گمراهند يالبته همگ) داند مي هر كدام فقط خودش را بر حق

كه به شرک و كاار   ياشتباهات ،عه مضرتر استيو اشتباهات ش جداگانه دارند يبا رساله ا

 نين مسالم يكه باباث تارقاه با    يديقاا بيو  .گر تااوت دارديشود با اشتباهات د مي ختم

دشامنان   يشاتر باباث شااد   يب يدين بقايو چن ،ار استيان بسيعيان شيشوند كه در م مي

شرفت اسالم خالص ياز رشد و پ يريجلوگ ين افكاريجاد چنياسالم است و اصال هدف ا

ز الزم يا و در انتها ن .رديگ مي ن بدان اسالم رايبازگشت مسلم يز جلويو هم اكنون ن ،بوده

قباول  آن را  زيا ن يگار يدانشامندان و بزرگاان د   ،ديا به تذكر است كه در مورد مسئله تقل
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 باوده  يكه از دانشمندان بزرگ اسالم يبالمه آلبان ،ستين تنها صحبت ما نيو ااند  نداشته

و  د مخالف باوده اسات  يكه با تقل يا بالمه برقعي ک از مذاهب نبوده استيچ يد به هيمق

اماام  ياا   9شايخ محماد بباده   ا ي د را آورده استيم تقليتحر ةادل ،از قرآن يدر كتاب تابش

 در پاساخ باه او   يو غزالا  ؟يمذهب هست يا تو شافعيآ :پرسد مي از او يكه شخص يغزال

 و اصاوالً  .را دارم ات ماذهب برهاان  يا بقلات ماذهب قارآن و در   يمن در شرب :ديگو مي

نهج البالغاه   96نيز در خطبه   بليحضرت  ،د مخالف هستنديدانشمندان بزرگ با تقل

اساتمداد كارده   هاا   آن ميال آن از دين ناقصي فرساتاد و در تك  ،آيا خداي سبحان :فرموده

خواهناد در احكاام ديان بگويناد و خادا       ماي  شركاء خدايند كه هر چاه ها  آن ؟ آيااست

دين كااملي فرساتاد پاس پياامبر در اباالغ آن كوتااهي        ،آيا خداي سبحان ؟رضايت دهد

ما در قرآن چيازي را فروگاذار نكارديم و     :فرمايد مي در حالي كه خداي سبحان ؟ورزيد

بعض قرآن گواه بعض ديگر است  :در قرآن بيان هر چيزي است و ياد آور شد كه :فرمود

 اگار قارآن از طارف غيار خادا ناازل       :و اختالفي در آن نيست پس خداي سبحان فرمود

 ون كاه يا اخباار يا ان يالبته روش صوف .( 65/نساء) تيدياف مي شد اختالفات زيادي در آن مي

 .ستيدانند مورد نظر ما ن مي د را باطليز تقلينها  آن

گر كاه  ين ديمسلم يم كه تماميگوئ نمي م ما هرگزيدر ضمن الزم است خاطر نشان كن

راه  درا يو اند  دهينرس ييچ جايدر راه خود به ه نكهيا ايگمراه هستند  ،ستنديمثل ما ن كامالً

اماماان و   بالماان و  ،نيگر از مسالم يان مذاهب ديم اند، افتهيخود به خدا و اسالم دست ن

ز از يا ن يو دارند كه كتب ارزشامند اند  وجود داشته يكوكار فراوانياشخاص ن ان ويشوايپ

ابماال   يهساتند كاه دارا   يز كسانيشان نيا يان بوام و مردم باديم يحت ،باشد مي شانيا

گماراه خوانادن    ،ن مطالاب يا ان اين منظور ما از بيبنابرا ،كو هستندين يرو كرداده يپسند

 .ستين يهمگ

                                                 
  .در مورد تقليد مطالبي را آورده است  65صاحه  ،المنار جزء دوم  9
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فرقاه و ماذهب گماراه هساتند و      يز به نام اسالم دارايناي  بده كهست ين يالبته شك 

  .باشند مي زيد شرک آلود نيبقا يدارا يحت

 اءيش اوليستا

و َّلَلِ ٱَمن َيَتِخُذ ِمن ُدوِ   ّنلَاِس ٱ َوِمنَ ﴿
َ
َشُد ُحّب ا  ََّلِينَ ٱوَ  َّلَلِۖ ٱَد د   َُيُِبوَنُهۡم َكُحّبِ أ

َ
ي أ َء َمُنٓو 

ِۗ َولَۡو يََرى  َ ۡۡ يََرۡوَ   ََّلِينَ ٱَّلّلِ ي إِ َ   ۡلَمَذ َب ٱَظلَآَُو 
َ
َ   ۡلُقَوةَ ٱأ

َ
ا َوأ ِ ََجِيم   ﴾١٦٥ ۡلَمَذ ِب ٱ َشِديدُ  َّلَلَ ٱَّلِلَ

 [.161: ةالبقر]
را آن گوناه كاه   هاا   آن كنند كاه  اى خدا معبودهايى انتخاب مىو برخى از مردم به ج»

اند، محبات   دارند ولى آنان كه ايمان آورده سزاوار است خدا را دوست داشت، دوست مى

ساتم روا  [  با انتخاب معبودهاى باطل]و اگر كسانى كه . تر است به خدا بيشتر و قوىشان 

و ]باهمند كه هماه قادرت وياژه خداسات     ترديد  داشتند، هنگامى كه بذاب را ببينند، بى

 .«و خدا سخت كيار است[ اند معبودهاى باطل، هيچ و پوچ
ۡهَل  قُۡل ﴿

َ
ََل َنۡمُبَد إََِل  ۡلِكَتٰبِ ٱََيٓأ

َ
ۢ بَۡيَنَنا َوَبيۡنَُكۡم َ ي إىََِلٰ ََكاََِة  َسَو ٓء َوََل نُۡشَِك  َّلَلَ ٱَّتَمالَۡو 

ّۡرَباب ا ّمِن ُدوِ  ا َوََل َيَتِخَذ َبۡمُض  ٔ  َشۡي  ۦبِهِ 
َ
ي  َّلَلِۚ ٱنَا َبۡمًضا أ ي َفُقولُو  ي ٱفَإِ  تََوَلۡو  ِ  ۡشَهُدو  وَاب

َ
 أ

 [.33:آل عمران] ﴾٦٤ُمۡسلاَُِوَ  
 يرويا كسان اسات پ يان ما و شما يكه م (حق)د از آن كلمه يائيب ،اهل كتاب يا :بگو»

م و يک قرار ندهيا او شررا ب يزيم و چيكتا نپرستي ينستكه به جز خدايم و آن كلمه ايكن

گردانناد   يپاس اگار از حاق رو    ،مينكنا  شيت ستايخدا به ربوب يرا به جا يبرخ يبرخ

 .«ميم فرمان خداونديد ما تسليشما گواه باش :ديبگوئ
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ن هار  ين اماور توساط ماروج   يو ا ،9اء وجود نداشته استيش اوليدر صدر اسالم ستا

اء بابث شده كه باا  يش اوليو ستا ه استجاد شديشرفت مذهب خودشان ايپ يمذهب برا

  .ز مذهب بسازنديشان نينام ا

از  يعنا ي (9/16حماد بان حنبال    أمساند  ) «نه اذلبحإاکم واملدح فيإ» :فرموده ص امبريپ 

 .دن و خاه كردن استيرا آن مانند سر بريز ديزيش بپرهيد و ستايتمج

 :استن آمده يچن 61 و 51هيدر سوره آل بمران آ

  يُۡؤّتَِيُه نَاَ  لِبَ  َما﴿
َ
 ِعَباد   ىَّلِ  ّنلُُبَوةَ ٱوَ  ۡۡلُۡكمَ ٱوَ  ۡلِكَتَٰب ٱ َّلَلُ ٱَشٍ أ

ي ُثَم َيُقوَل لِلَناِس ُكووُو 
 َّرَّبٰنِّيِ  َّلَلِ ٱِمن ُدوِ  

ي  َوََل  ٧٩َوباََِا ُكنُتۡم تَۡدّرُُسوَ   ۡلِكَتَٰب ٱَن باََِا ُكنُتۡم ُّتَمّلاَُِوَ   َۧوَلِٰكن ُكووُو 
 
َ
ُمَرُكۡم أ

ۡ
ي  يَأ ِ  نَ  ّۧنلَبِّيِ ٱوَ  لاََََۡلٓئَِكةَ ٱَّتَتِخُذو  ُمرُُكم ب

ۡ
يَأ
َ
َ ۗ ّۡرَبابًا

َ
وُتم ُمۡسلاَُِوَ   ۡلُكۡفرِ ٱأ

َ
ۡۡ أ َبۡمَد إِ

٨٠﴾. 
ساپس باه    ،كه خداوند به او كتاب و حكمت و نبوت داده باشد دسزرا ن يچ بشريه»

د يا با)بلكاه   ،ديبنادگان مان باشا    ،ديخدا آنكه بندگان خداوند باش يد به جايمردمان بگو

 يبالماان رباان   ،ديا افتاه ا يرا آماوزش داده و آماوزش    يشاما كاه كتااب آسامان    ( ديبگو

ا پاس  يا آ ،ديا ريبرگ ييامبران را به خدايو به شما دستور ندهد كه فرشتگان و پ (51)ديباش

 .«(61)؟دهد مي د شما را به كار فرمانيآنكه مسلمان گشته ا

ن دهقاناان شاهر انباار تاا حضارت      يراه صاا آمده كاه در   35در نهج البالغه حكمت 

چارا   :كه حضرت فرمود ،دنديدو مي ش آن حضرتيشاپياده شدند و پيدند پيرا د يبل

ها  آن هحضرت ب ،ميكرد مي است كه پادشاهان خود را احترام يبادت :گاتند ،ديكن مي نيچن

ا با آن خود را يننبردند و شما در د ين كار سوديران شما از ايبه خدا سوگند كه ام :فرمود

                                                 
َفَحِسَب ﴿ :آمده 915/در سوره كهف 9

َ
ي ِعَبادِ  ََّلِينَ ٱ أ   َيَتِخُذو 

َ
ي أ ۡمَتۡدوَا َكَفُرٓو 

َ
ٓ أ ۚ إَِنا ۡوَِلَآَء

َ
ي ِمن ُدوِِنٓ أ

آيا كافران پندارند كه بندگان من غير من كسي را دوست و ياور خود » ﴾١٠٢َجَهَنَم لِۡلَكٰفِرِيَن وُُزَل  

 .«خواهند گرفت و ما براي كافران دوزخ را منزلگاه قرار داديم
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 يانبار است رنجيد و چه زيگرد مي د و در آخرت دچار رنج و زحمتيافكن مي به زحمت

 .باشاد  كه با آن امان از آتش جهنم يشيآن باشد و چه سودمند است آسا يكه بذاب در پ

مخلاوق در   ،هركس بزرگي خالق در قلب او باشد» :فرموده و همينطور حضرت بلي

 .9«ودنظرش كوچک خواهد ب
 هستند يمعمول يبشر همها  آن ان آمده كهامبريات قرآن در مورد پياز آ ياريدر بس

 در سوره 5/ونسيو  6/فصلت و 99/ميابراه ،991/كهف چون سوره ،مثل شما

پس د نخور مي د و غذانرو مي در بازار راه يامبران قبليو پ ص امبريآمده كه پ 5/51/فرقان

 يامبران در مواقعيات آمده كه پياز آ ياريدر بس و ،عادههستند نه خارق ال يباد يافراد

ده يخود ترس يشدن بصااز مار   يكه حضرت موس 39/سوره قصص مثلاند  دهيترس

ا ي 91/و نمل 95/59/و شعرا 55/65/96/59/طه سوره و 5/52نطور سوره قصصيهم

 رت لوطا در مورد حضيو  56/اتيدر سوره خارن از فرشتگا  ميدن حضرت ابراهيترس

 نكه يز به اخن خداوند بوده است نه ايامبران نيو معجزات پ 33/بنكبوت در سوره

آمده كه مردم انواع  11/19/15/13/19/در سوره اسراء ،خودشان معجزه داشته باشند

ا داشتن باغ خرما و يهمچون در آوردن چشمه آب اند  امبر طلب كردهيمعجزات را از پ

ز يامبر نين آمده كه پيز چنياز طال كه در آن ناي  خانه داشتن ايا آوردن فرشتگان يانگور 

 :ن آمدهيچن 6/در سوره ابرافخدا به رسالت آمده است  يباشد كه از سو مي يبشر

ّرِۡسَل إََِلِۡهۡم َولَنَۡس  ََّلِينَ ٱ لَنَ  َٔ فَلَنَۡس ﴿
ُ
البته ما هم از ابمال امم و هم » ﴾٦ لاَُۡۡرَسلِۡيَ ٱلََن  َٔ أ

ف ين تكليشود بنابرا مي ز سواليامبران نياز پ يپس حت «م كرديسوال خواهها  آن امبرانيپ

                                                 
حسان و حساين را    ،شاوند  مي بمل وارد  وقتي شورشيان بليه حضرت بثمان  حضرت بلي 9

شاوند   مي گذارد و هنگاميكه شورشيان موفق به ورود به خانه مي جلوي درب خانهها  آن براي مقابله با

هاا   آن دهد كه چرا نتوانستند جلوي مي حسن و حسين را مورد توبيخ شديدي قرار ،حضرت بلي

 .مل امام نيز حجت استبينيد كه ستايشي در كار نبوده است چون ب مي را بگيرند پس
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و پيامبران يا امامان نيز در دباهاي خود از خداوند طلب باو و  گر روشن استيه ديبق

 يسيآمده كه حضرت ب 21/و زخرف955/و نساء 52/در سوره مائده .اند كرده مي بخشش

بوده  يمعمول يز بنده و بشريم نينطور حضرت مريبنده ما بود كه به رسالت آمده و هم

َۡ  َمرِۡضُت َفُهَو ﴿ :ن آمدهيچن مياز قول حضرت ابراه 61/در سوره شعراء است سِإَ
كه  ينيب مي ،«دهد مي مار شوم مرا شاايكه چون ب ييهمان خدا» :يعني ﴾٨٠يَۡشفِِۡي 

 نقدر كه مثالًيو ا ،ه استز شدينها  آن ترس از ين بابث نوبياء و بزرگان ديش از اوليستا

 ،ترسند نمي از خداوند ،ترسند مي ا حضرت بباسين يا امام حسي يان از حضرت بليعيش

ن در همه ين چنيا ييا گوش كردن به نوارهايلم و رقص زنان و يف دنيد به طور مثال

كه  ينيب مي يعت اسالم و دستورات خداوند است وليحال حرام است و مخالف با شر

 كند و نوار مي لم نگاهيا شرم از خداوند فيترس  يا در طول سال بدون خره يعيک فرد شي

ن يترسد چن مي ا روز باشورا و تاسوبايكند اما در روز شهادت امامان  مي گوش هم

امروز گناه است و شهادت فالن  :نديگو مي كه اكثر مردم ينيب مي بكند و مرتب ييكارها

ن يا از امام حسيو گو !ديه گناه باشد انجام ندهك يد بمليپس مواظب باش ،امام است

در اسالم حرام باشد  ياگر كار :د گاتين ابلهان بايبه ا ،ترسند تا از خداوند مي شتريب

نه از  و هم از ترس مخلوق روز آن در مشخص و ييشه حرام است نه فقط در روزهايهم

د و انجام دستورات چون در ترس از خداون ،؟ستيد شرک نين بقايا ايو آ ،ترس خالق

د تا از يبر مي شتر هم حسابيد و بلكه از آن شخص بيک كرده ايگر را شريد ياو شخص

 رند چونيگ نمي يين روزهاياالمكان در چن يخود را حت يا جشن بروسي خود خدا و

كه فالن الت  ينيب مي ا در ماه رمضاني گناه است يين روزهايدر چن يده دارند شاديبق

 م به روزه گرفتنيتصم يرد اما در شب شهادت حضرت بليگ نمي زهرو محله اصالً

در اين روزها به آرايشگاه ا يترسد تا از خداوند و  مي شتريب يو از حضرت بلرد يگ مي

م كدام يدان نمي گر كه مايد يدينطور بقايو هم روند نمي شيخو ياصالح موجهت 

در سوره  ه هستند كهين آيداق اا مصيو گو ،د را وارد اسالم كرده استين بقايا ياحمق
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وُتمۡ ﴿ :آمده 93/حشر
َ
َشُد ّرَۡهَبة  ِِف ُصُدوّرِهِم ّمَِن  َۡل

َ
َنُهۡم قَوۡم  ََل َيۡفَقُهوَ   َّلَلِۚ ٱأ

َ
 ﴾١٣َذٰلَِك بِأ

 يمردمها  آن چونكه ،شتر ترس دارند تا از خداين مردم منافق در دلشان از شما بيا»

مربوط به مذهب و فرقه  دين بقايا يكه البته همگ ،«ندارند يچ فهم و شعوريهستند كه ه

و  فرقه هستند يداراستند بلكه ين نيد يد بدانند كه داراين اسالم و مردم بايهستند نه د

كه اند  چنان در خهن همه انداخته و استخرافات طرفدار فرقه گرا كه  ينطور حكومتيهم

ن يدبه هر صبح جمعه از واجبات دن يا خواندن دباي ير زنيبزا و زنج يها مراسم انجام

 996ه يخداوند در سوره نحل آ ،برگزار شود هاتهد هر سال و هر يو حتما با ،اسالم است

 :ديفرما مي
لِۡسنَُتُكُم  َوََل ﴿

َ
ي لاََِا تَِّصُف َ ي لََعَ  لَۡكِذَب ٱَّتُقولُو  و  َۡفََتُ  َّلَلِ ٱَهَٰذ  َحَلٰل  َوَهَٰذ  َحَر م  ّۡلِ

وَ  لََعَ  ينَ ََّلِ ٱإَِ   ۡلَكِذَبۚ ٱ ش خود يد از پيو شما نبا» .﴾١١٦ََل ُيۡفلُِحوَ   ۡلَكِذَب ٱ َّلَلِ ٱَيۡفََتُ

د تا بر خدا دروغ يرا حرام كرده و به خدا نسبت ده يزيرا حالل و چ يزيبه دروغ چ

  .«دينخواهند د يرستگار يخود دروغ بستند هرگز رو يد كه آنان كه بر خدايبند
 :آمده 21ه يونس آيدر سوره 

وَزَل  قُۡل ﴿
َ
ّرََءۡيُتم َمآ أ

َ
َِۡ  لَُكۡمۖ  َّلَلُ ٱأ

َ
ا وََحَلٰل  قُۡل َء َّلَٓلُ أ لَُكم ّمِن ّّرِۡزق  فََجَمۡلُتم ّمِۡنُه َحَر م 

ۡم لََعَ 
َ
وَ   َّلَلِ ٱأ  .﴾٥٩َّتۡفََتُ

را حارام و   يزيچ( چرا) تان فرستاده استيكه خداوند برا يد كه در رزقيشينديب :بگو»

ا آنكه بار خداوناد   ي ،ا خداوند به شما اجازه داده استيآ :بگو .ديگردان مي ا حاللر يزيچ

 .«؟ديبند مي دروغ
آيا تو ماردم   :پرسد مي  بيسيحضرت آمده كه خداوند از  996/995/در سوره مائده

كاه حضارت    ،را گاتي كه من و مادرم را دو خداي ديگر جدا از خداي بالم اختيار كنياد 

خدايا تو منزهي و هرگز مرا نرسد كه چنين سخني به نااحق   :گويد مي در پاسخ بيسي

دانستي كه تو از سرائر من آگاهي و من از سر تو آگاهي  مي و چنانچه گاته بودم تو گويم

من چيزي نگاتم جز آنچه تو مرا بدان امار   ،كامال آگاهيهمانا تو به غيب جهانيان  ،نيستم
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در اين آيات خداوند حضارت   .ردگار من و شماستكردي خداي يكتا را بپرستيد كه پرو

با اينكه خداوند باه واقعيات امار آگااهي داشاته       ،را مورد سوال قرار داده است بيسي

 و غياب آگااه هساتي و    همانطور كه در آيه بدان اشاره شده است كه تاو از اسارار   ،است

حضرت  داند مي نداين باشد كه حتي وقتي خداو تواند مي پس يكي از داليل اين ،داني مي

ولي باز او را مورد سوال و بازخواست قارار   ،هرگز چنين سخناني نگاته است  بيسي

داده تا بدين طريق به ديگران باهماند كه پيامبر بزرگاي كاه چناين بقايادي را در ماورد      

پس ديگر واي بر احوال كسااني كاه    ،گيرد مي ستايش خود نگاته باز هم مورد سوال قرار

و  را بازگو هم كرده باشاند و دائام در ماورد اماماان و اشاخاص ديگار غلاو       اين سخنان 

ديگر كارشان از ساوال و  ها  آن ،ستايش نموده باشند و صاات خدايي را بدانها داده باشند

 .بازخواست بيشتر است و بايد منتظر بذاب دردناک باشند

از صااات   يرايو بسا  ،9ز ختم شاده اسات  ياء به غلو كردن در موردشان نيش اوليستا

به هنگام دبا و همه جا چاون  ها  آن همچون خواندن و صدا زدناند  دادهها  آن خالق را به

رامون يگر پيد يث و خرافاتينطور ابتقاد به احاديو همها  آن خداوند حاضر و ناظر دانستن

ناد  و خداو !افتااد  مي نيد و آسمان به زميبار نمي نكه اگر امامان نبودند بارانيشان چون ايا

د يثواب صدها شاه  يارت برويز يشان برايقبر ا يو هر قدم كه بسو !شد نمي هم ببادت

 مردم هر هاته نكه پرونده ابماليا اي !ز پاک خواهد شدينده نيو گناهان گذشته و آ را دارد

گار كاه توساط    يد و هزاران خرافة5! ما مطلع است يو امام از كارها رود مي نزد امام زمان

                                                 
ۡهَل ﴿ :آمده 959/در سوره نساء 9

َ
أ ي ِِف دِينُِكمۡ  ۡلِكَتٰبِ ٱ ََيٓ اي اهل كتاب در دين خود غلو » ﴾ََل َّتۡغلُو 

  .«نكنيد
َفاََنۡ ﴿ :آمده 33/در سوره ربد 5

َ
ََكَٓء قُۡل سَ  أ ِ َُشَ ي َّلِلَ ِ َنۡفِۢس باََِا َكَسَبۡتۗ وََجَملُو 

ٰ ُُكّ ۡم ُهَو قَآئٌِم لََعَ
َ
اَُوُهۡمۚ أ

ۡرِض ٱباََِا ََل َيۡملَُم ِِف  ۥووَهُ  ُٔ ُّتَنّبِ 
َ
م بَِّظِٰهر  ّمَِن  ۡۡل

َ
ي َعنِ  ۡلَقۡوِلۗ ٱأ ي َمۡكُرُهۡم َوُصُدو   لَسبِيِلۗ ٱ بَۡل ُزّيَِن لََِّلِيَن َكَفُرو 

ه كرده است، نگهبان آنچ[  سزاى]آيا كسى كه بر هر شخص به » ﴾٣٣ِمۡن َهاد   ۥَفاََا ََلُ  َّلَلُ ٱَوَمن يُۡضلِِل 

آيا خداوند را به . را نام ببريدها  آن :بگو. و براى خداوند شريكان قرار دادند[ چون بتان باشد؟]است 
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 يز بدون توجه تماميان نياز بالم نمااي  بده و احمق منتشر شده و يو غالن يد يب يافراد

شاه  يباه دشامنان در ر   يبزرگو خدمت اند  كرده يرا در كتب خود جمع آورها  ن تحاهيا

 يگريخواهد به د مي يعيش يشخص يكه وقت ينيب مي شهيو هم اند، كردن اسالم انجام داده

ن را يند كاه حسا  يگو مي يو به طور بلن ،...يپرست مي كه ينيد به آن حسيگو مي قسم دهد

ند به حضرت بباس يگو مي ،قسم به اهلل يا هنگام قسم خوردن به جايكنند و  مي پرستش

ه ناذر  كيكنناد در صاورت   ماي  امامان نذر يبرا يا هنگام محرم و بزاداري ،ن استين چنيا

ه باه ائماه خاود محبات     نقدر كيز ايو در مورد محبت داشتن ن ،ر خدا باشديغ يد براينبا

ن ين چنا يهرگز در مورد خداوند ا ،كنند مي منبرها صحبت يروها  آن دارند و دائم درباره

اگر نام اهلل را  ياتند وليه بيممكن است به گر يشان ببرين را مقابل اياگر نام حس ،9ستندين

                                                                                                                              

بلكه براى [ شويد؟ فرياته مى]دهيد يا اينكه به سخن سطحى  داند، خبر مى آنچه كه در زمين نمى

بيراه [ او را]و هر كس خداوند . اند ته شدهباز داش[  راست]كافران، مكرشان آراسته شده است و از راه 

ۡعلَُم باََِا يَۡسَتاَُِموَ  بِهِ  ََنۡنُ ﴿ :آمده 95/و در سوره اسراء .«هيچ رهنمايى ندارد. گذارد
َ
ۡۡ يَۡسَتاَُِموَ   ۦٓ أ ِ إ

ۡۡ َيُقوُل  ِ ۡۡ ُهۡم ََنَۡوٓى إ  آنگاه كه به تو گوش» ﴾٤٧  إِ  تََتبُِموَ  إََِل ّرَُجل  َمۡسُحوّرً  لَّظٰلاَُِو َ ٱإََِلَۡك سِإَ

 زماني كه ستمكاران ،گويند مي و نيز هنگامي كه راز ،دهند آگاهتريم مي ما به آنچه گوش ،سپارند مي

 ِصَرِٰط ﴿ :آمده 23/و در سوره شوري «گويند كه شما جز از مردي جادوزده پيروي نمي كنيد( مشرک)
َٰوٰتِ ٱَما ِِف  ۥََلُ  ََّلِيٱ َّلَلِ ٱ ََ ۡرِضۗ ٱِِف  َوَما لَس

َ
ََلٓ إىََِل  ۡۡل

َ
ُموّرُ ٱتَِّصُۡي  َّلَلِ ٱَ

ُ
راه خداوندي كه آنچه در » ﴾٥٣ ۡۡل

و در سوره  .«گردد مي آسمانها و آنچه در زمين است، اوراست، بدانيد كه كارها به سوي خداوند باز

ع تمام نيز آمده كه رجو 2/و در سوره حديد ،نيز آمده كه خداوند از ابمال شما غافل نيست 13/نمل

گويند هر هاته پرونده مردم نزد  مي امور بالم بسوي خداست، همينطور آيات ديگر، پس احاديثي كه

 .رود، خرافات و كذب است و با آيات قرآن در تضاد كامل است مي امام زمان
َۡ ﴿ :آمده 92/در سوره زمر 9 زَۡت ٱوَۡحَدهُ  َّلَلُ ٱُۡكَِر  سِإَ

َ
ِ ََل يُ  ََّلِينَ ٱقُلُوُب  ۡشاََأ ُۡكَِر  ٓأۡلِخَرةِۖ ٱۡؤِمُنوَ  ب   َۡ  ََّلِينَ ٱسِإَ

وَ   ۦٓ ِمن ُدووِهِ  َۡ  ُهۡم يَۡسَتۡبِشُ ِ  ،ي نامومنان به آخرتها ، دلو چون خداوند به تنهايي ياد شود ﴾٤٥إ

 آنگاه است كه شادماني ،ياد شوند اند، كه در برابر او به پرستش گرفته شده و چون كساني ،تنگ شود

 .«كنند مي
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ا يا و  يدر ماورد حضارت موسا    ،9كناد  نماي  يتاوجه  ياصال كس يصدها بار هم ببر

 ان بايعيمتاساانه ش يول ،باشد مي در قرآن يات فراوانيامبران آيه پيو بق  يسيبحضرت 

اق دارند ياكبر شور و اشت يا بلياصغر  يگانه هستند و آنقدر كه در مورد بليكامال بها  آن

 يخاود وقتا   يهاا  صاحبت  نجاست كه دريو جالب ا .5ستندين نين چنيامبران اير مورد پد

راهن بثماان  يا ز را پيا آن شخص فالن چ :نديگو مي دهد مي را بزرگ جلوه يامر يشخص

و كاساه داغتار از   اند  نكار را كردهين ايشان در مورد حسيكه خود ايدر صورت ،كرده است

بلكاه در  اناد   ار دور بودهيبس يها زمان ان فقط منحصر بهيد غاليالبته فكر نكن اند، آش شده

و خاود مان بارهاا     فراوان وجود دارند يالغ ز افرادين زمان ما نيتند و در همهر زمان هس

هماه   يمساخره و دروغ را بارا   يينان قصه هايو اطم يدر كمال راحت يده ام كه شخصيد

 .آورند نمي به بقل خود فشار يخره ا كنند و مي باور كند و اكثراً مي فيتعر

 ين افراد دروغگاو هساتند كاه باا مقادار     يهمها  ل فرقهيگر از بلت تشكيد يكيپس  

كنناد   مي را دور خود جمع يكنند كسان مي از امامان نقل يكيانه و خرافات كه از قول افس

ن داساتان تاو در   يق كند كه ايرود و تحق نمي هم كه يدهند و كس مي را يل گروهيو تشك

 ساخنان او را  يهستند بلكاه باه راحتا    يان و سلسله سند آن چه كسانيا راويكجا آمده و 

منبار   يرند و آخوندها بااليگ مي هيز هر سال دهه فاطميمان ما نن زيكنند و در هم مي قبول
                                                 

ۡظلَُم ِماََن َمَنَع َمَسِٰجَد  َوَمنۡ ﴿ :آمده 999/ر سوره بقرهد 9
َ
  يُۡذَكَر فِيَها  َّلَلِ ٱأ

َ
َوَسََعٰ ِِف َخَر بَِهاۚٓ  ۥۡساَُهُ ٱأ

  يَۡدُخلُوَهآ إََِل َخآئِفَِۡيۚ لَُهۡم ِِف 
َ
ََلٓئَِك َما نَاَ  لَُهۡم أ وي

ُ
و » ﴾١١٤َعِظيم   َعَذ ٌب  ٓأۡلِخَرةِ ٱِخۡزي  َولَُهۡم ِِف  دُلۡنَياٱأ

كيست ستمكارتر از آنكه مردم را از خكر نام خدا در مساجد منع كند و در خرابي آن اهتمام و كوشش 

نمايد چنين گروهي را نشايد كه در مساجد مسلمين در آيند جز آنكه ترسناک و بيمناک باشند اين 

 هم اكنون نيز ما .«گروه را در دنيا خلت و خواري نصيب است و در آخرت بذابي بسيار سخت

 .شود مي دائم برده.. .بينيم كه در مساجد شيعيان نام بلي و حسين و ابوالاضل و فاطمه و مهدي و مي
 و هر جا چنين شعري! گناهان ضرري ندارد ،گويد با حب بلي مي كند و مي شيعه در محبت هم افراط 5

 :نويسند مي

 آنچه خداوناد جهاان طالاب اسات    
 

 اسااات حاااب بلاااي بااان ابيطالاااب 
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كاه   يحضرت بلا  يا از حق الهي نديگو مي حضرت فاطمه يمرتب از اصابت در به پهلو

د يا شاود و بگو  نمي ن جلسه بلنديک نار هم از حاضريو است  غصب شده يتوسط فالن

بلكاه فقاط    ،ريا خي يدارها  نآ يبرا يا سند محكميو آ ؟ييگو مي ن داستانها را از كجايا

ه و يا ر گريشود بزنند ز يصادر م يكه از دهان احمق يكه با هر سخن دردناكاند  اد گرفتهي

شاود چاون آن شاخص     ماي  به طور حتم بابث تارقاه  ين جلساتين چنيزند و اياشک بر

كاه قاتال فاطماه را     يتواند با كسان نمي كند يمنبر است هر قدر هم كه سع يعه كه پايش

 وست دارند ارتباط برقرار كند و بذر تناار از اهال سانت را هماواره در دل خاود نگاه      د

شتر شود ين تنار را نشان دهد و بابث تارقه بيا ييهم ممكن است در جا يدارد و گاه مي

ش يهام بارا  هاا   آن شود و البد تحمال  مي شتر با اهل سنت روبه رويمثل مراسم حج كه ب

 گريكاد يان باا  يعيكاه در خاالل حاج شا     ينا يب مي هماوقات  يدشوار است و بعض يليخ

ها  آن پشت سر يول ،شود مي جاديد چون تارقه ايخلاا را لعن نكنها  يسن يند جلويگو مي

نقدر به فكر يم كه ايشان تشكر كنيد از ايبا) !ندارد ين اشكاليا در دل خودتان لعن و ناري

 يچ سوديد هيشه كن نكنير ها دل پس تا بذر نااق و تارقه را از( ن هستنديوحدت مسلم

 .جاد نخواهد شديا يندارد و وحدت

ن ياه مسلميخل  كه حضرت بمر يهنگام ،اء در صدر اسالم نبوده استيش اوليستا 

ن باود كاه تماام    يا نكار ايبلت ا :ديگو مي بركنار كرد و يد را از فرماندهيشد خالد بن ول

باشاد  هاا   آن د فرماناده يا خالد بن ول كه يدا كرده بودند كه در هر جنگيده پيان بقيلشكر

دانساتند ناه    ماي  را به خاطر وجاود او  ها پيروزي نياست و ا يدر آن جنگ حتم يروزيپ

 يريا د در حال شاكل گ يش در مورد خالد بن وليستا يج نوبيپس به تدر ،كمک خداوند

ن را باه خداوناد   يرد و توجاه مسالم  يا گ ماي  آن را يجلو  بوده است كه حضرت بمر

خواسات   مي هرگاه و همچنين اميرالمومنين بمر، كند نه اشخاص و بزرگان يم معطوف

و  ،به زيد بن ثابت از بمر بن خطاب :نوشت مي بنويسد اينطوراي  نامه براي زيد بن ثابت

كرد و وقتاي در حضاور    نمي داشت و ستايشي در حق خود مي خود مقدم نام نام او را بر
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مردي با صداي بلند  ،سه امپراطوري بزرگ جهان بود جمعي از مردم بود و در واقع خلياه

و باراي خاود ماال بيشاتري از بيات الماال        ؟بلنادتر اسات   چرا لباس تو :گويد مي به او

دهد كه پارچه بيشتر را  مي كند و توضيح مي پسرش را صدا اي كه حضرت بمر برداشته

نبوده كه كسي جرات  و مثل رهبران ديكتاتوري ،از سهم پسرش برداشته نه از جايي ديگر

همينطاور وقتاي    ،نكند به ايشان چپ نگاه كند چه برسد كه بخواهاد انتقاادي نياز بكناد    

حضرت بمر به  در آنوقت ،نينماي اميرالمو :به حضرت بمر براي بار اول گات شخصي

مورد اين سخن دليال  جاي اينكه از اين جمله خوشحال شود و لذت ببرد فوري از او در 

مگر ما مومن نيستيم و تو  :در پاسخ گات اوكه  اي؟ از كجا آوردهاين را  :خواست و گات

 .شوي اميرالمومنين مي پس نيستي؟ هم امير ما

ش از هاتاد يب يند كه بمر در زمان خود بارها و حتيگو مي ز مرتبيان نيعيدر ضمن ش

 يدارا  چقدر حضارت بمار   :د گاتيپس با ،شد مي نبود بمر هالک يبار گاته اگر بل

خالفت  يچونكه با آن مقام باال ،ش از خود نبوده استيبوده و اهل ستا يتواضع و فروتن

باز هم در برابر حضرت اند  ر سلطه داشتهيبزرگ آن زمان را ز ين كه سه امپراطوريمسلم

ز يا عه نيشا  يا رهبران فعلا يو آ ،گاته است مي را ين سخنانيه مسلمانان چنيو بق  يبل

 هم جرات صحبت با يو كس ،9كنند نمي اشتباهات خود را قبول صالًا اينگونه هستند يهم

نيز براي بعضي   است كه امام حسين ها و غلوها شيستا همين به خاطر ،را نداردها  آن

با واقعيت اند  چون حسيني كه روحانيون رافضي معرفي كرده ،جوانان الگوي واقعي نيست

است و دانسته از قبل باراي شاهادت    او شخصي است كه داراي بلم غيب ،متااوت است

و چون بمل اماام حجات اسات پاس      ،قيام كرده نه براي مبارزه با ظلم و برقراري اسالم

را باه  هاا   آن ظالم نيز حكومت كنناد و اي  بده باشق شهادت باشند واي  بده هميشه بايد

 ولقبا اناد   شهادت برسانند و همچنين كمک فرشتگان را كه از باالي هاات آسامان آماده   

و ياا  ( آمدناد  نماي  بيچاره فرشتگان اگر بلم غيب داشتند ايان هماه راه بيهاوده   ) كند نمي

                                                 
 !!!ام؟ من اشتباه كرده: تا به حال چه كسي شنيده است كه يک آخوند بگويد 9
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و اگار فاردي    !دكن مي و گناهان را نيز پاک !زيارت قبر او برابر با ثواب صدها شهيد است

گرچه خود امام  !شود مي اندازه بال مگسي اشک بريزد گناهانش پاک شرابخوار براي او به

باراي توجياه ساتايش     روافاض  زه با شرابخواران قيام كرده بود و گاهيحسين براي مبار

شود ولي سنگي ديگار هام    مي سنگ هست كه سنگ مسجد يک :گويند مي به مردم خود

 شود و هر دو يكسان نيساتند پاس قباور ائماه باا قباور بقياه        مي براي دستشويي استااده

 :در جواب بايد گات ،تايش نمودرا بوس كرد و سها  آن توان مي و ،متااوت است ها انسان

 قيااس شاما كاامالً    :ثانيااً  ،اين توجيه قياس است و قياس در مذهب شما باطل است اوالً

ز يا نطاور سانگ قبار ن   يهم ،ندارد ها ساختمانچون سنگ مسجد ربطي به سنگ  ،خطاست

 كسي از ص در زمان پيامبر و سنگ مسجد نيز بوسيدن ندارد :ثالثاً ،ندارد به مسجد يربط

 آن دسات  يوار هاا يا تبارک باه د   يا بارا يا  كارد  نماي  را بوس ص صحابه مسجد پيامبر

 و از همه گذشته حالت مقدسي كه مسااجد  كردند نمي يا قبر حمزه را نيز بوس ديكش نمي

پرساتش خداوناد يكتاا اسات ناه       به خااطر  ،نيستيمها  آن كه ما نيز منكر قداست 9،دندار

ببادت امري مقدس است لاوازمي كاه در آن   چون  ،هستند مخلوق خداوند اشخاصي كه

ناه چيازي    ،به خاطر خداستها  آن كه تمام قداست ،شوند مي شود نيز مقدس مي استااده

شوند كاه گنااه و    مقدس شده و ببادت ميها  آن ود خودوج راما قبور ائمه به خاط .ديگر

حاالتي   ،گذارياد  ماي  در نمااز  كه براي سجدهرا مهري  زين و به خاطر همين ،شرک است

و  شاود  ماي  چون در نماز كه ببادت و پرستش خداسات اساتااده   ،مقدس به خود گرفته

                                                 
اكثر توجيهات شيعه به همين منوال است و با قياس نا به جا از آيات قرآن ساعي در توجياه خرافاات     9

ه خداوند ابولهب را لعن كرد! تواند مي حضرت نوح هزار سال بمر كرد پس امام زمان نيز: خود دارند

جاي تعجب نيسات كاه هار از چناد گااهي خرافاه اي در         ...توانيم خلااء را لعن كنيم مي پس ما نيز

ديشاب   :گاويم  ماي  آيم بيارون و  مي شود زيرا با اين حساب من هم فردا از خانه مي جامعه شيعه رايج

آن نيامده مگر در قر ،مشرک ،كافر :گويم مي بصاي پدربزرگم تبديل به اژدها شد و اگر كسي منكر شد

 !! كه بصاي موسي اژدها شد
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 در صورتيكه پياامبر  ،گذارند مي بوسند يا بر چشمان خود آن را مي بيني كه مردم مي مرتب

جااي   و واقعااً  ،گذاشات  نماي  در نماز روي بساط زير پايش چيازي را براي سجده  ص

وختاه  پيچيده تبديل خاک به مهر را به حضرت بلي نيام فرمول صتعجب دارد كه پيامبر

در نمااز بكاار   آن را  واناد   موفق به كشف ايان فرماول پيچياده شاده     ولي شيعيان ،است

و اگر قبور بزرگاان   ،پس اين داليل براي گول زدن مردم خوب است نه باقالن !!اند گرفته

هداء حمزه و حضرت قبور سيدالش يا حضرت بلي ص بود پيامبر محلي براي ستايش

 .ندكرد مي را بازسازي گرانيو د خديجه و شهداي احد و بئر معونه

ش اماماان كاه   يساتا  ،ج اسات يان رايعين شيب ،ش اشخاص در انواع مختلف خوديستا

 يخاود دارا  يشاان بارا  يان ايا ز در ميا ن يديا ا مرجاع تقل يهر آخوند  ،خود را دارد يجا

مخصاوص خاود هساتند و     يقداست يكه دارا ينطور رهبران حكومتيهم است و يخرافات

 يحتا  ،رديا راد بگيكند بدانها ا نمي جرات يكه بكنند كس ين تاكر هم هر غلطيبخاطر هم

كاه ماردم دائماا در برابار      ينا يب مي و ،ه متااوت هستنديز با بقيد هستند نيكه س ياشخاص

 :ناد يگو ماي  و ،دهناد  ماي  نشان يبكس العمل كمتر ،كند مي ديک سيكه  يخالف يكارها

 ماا باذاب   غمبر است و اگر دلش بشكند حتمااً يم چونكه از اوالد پيبه او بزن يد حرفينبا

هاا   آن يباه تقاوا   هاا  انساان  زان ارزشيا كه در اسالم همه برابرند و ميدر صورت ،ميشو مي

 يهمانطور كه حضرت بلا  ،ندارد ص امبريافراد با پ يشاونديبه خو يباشد و ربط مي

 :الغه فرمودهنهج الب 16در حكمت 

ن يسپس ا .«به آنچه كه آورده اند ،ن آنان استيداناتر ،امبرانين مردم به پيكترينزد»

ۡوََل  إِ َ ﴿ :ه را تالوت فرموديآ
َ
ي  ََّلِينَ ٱوَ  ّنلَِِبُ ٱَوَهَٰذ   َّتَبُموهُ ٱبِإِبَۡرٰهِيَم لَََّلِيَن  ّنلَاِس ٱأ  ﴾َء َمُنو 

اند كه از او پيروى كردند و اين  اهيم همان كسانىنزديكترين مردم به ابر» [.35: آل عمران]

است كه خدا  يكس ص دوست محمد» :سپس فرمود .«اند پيامبر و كسانى كه ايمان آورده

است  يكس ص و دشمن محمد ،او دور باشد يشاونديوند خويرا اطابت كند هر چند پ

سخن حضرت پس طبق  .«ک او باشديشاوند نزديهر چند خو ،كند يكه خدا را نافرمان
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 ،شود مي محسوب ص امبرياز دشمنان پ ،خداوند را بكند ينافرمان يچنانچه كس  يبل

ن إّال أ» :فرموده ص امبريپ ،ندارد يد فرقير سيا غيد باشد يخواهد آن شخص س مي حال
ار يهش»/ (9/363/2565/هيالاق) «تقاهمأکرمهم عند اهلل وأانلاس من آدم وآدم من تراب 

د يو بدان( ديپس مغرور نباش) و آدم از خاکاند  د آمدهياز آدم پدها  انانس د كه همهيباش

كرم املر  » :نطور فرمودهيو هم .«هاست آن نيزكارترينزد خدا پره ها انسانترين  يگرام
 ياندازه بزرگوار»/ (9/953/نيحيالصح يالمستدرک بل) «حسبه خلقهنه ومروته عقله ويد

در  .«ت او به اخالقش مربوط استيبقل و شخصاو به  يو جوانمرد ينداريمرد به د

آمده كه از خريه حضرت اسحاق گروهي ستمكارند در سوره  993/سوره صافات

پسر  ،نيز آمده كه از خريه حضرت نوح و حضرت ابراهيم بسياري فاسق هستند 56/حديد

سوره در  (92/96هود) حضرت نوح نيز همينگونه بوده و نوح نتوانسته او را نجات دهد

در  ،ده استيآل فربون نام ،شوند مي ان فربون را كه غرقيخداوند لشكر ،9 21/بقره

كه اند  روان او بودهيو در واقع از پاند  كان فربون نبودهيان فقط از نزديكه آن لشكريصورت

آمده   در مورد حضرت نوح 56/نطور در سوره صافاتيو هماند  كرده مي يارياو را 

ۡهلَهُ َوََنَۡيَنُٰه وَ  ﴿كه 
َ
تش از يو او را با اهل ب» [.73: الصافات] ﴾٧٦ ۡلَمِظيمِ ٱ لَۡكۡرِب ٱِمَن  ۥأ

روانش يپ ،تشيبه جز اهل ب  كه با حضرت نوحيدر صورت ،«ميبزرگ نجات داد يبال

 به درگاه خداوند برض  ز آمده كه حضرت نوحين 92/96/در سوره هود .اند ز بودهين

 كه در پاسخ او خداوند ،ز نجات دهيمن است پس او را نت يكند كه فرزند من از اهل ب مي

پس  ،سته استيار ناشايبس يچون او را بمل ،ت ندارديد فرزند تو هرگز با تو اهليفرما مي

خيلي به آمرزش الهي مطمئن و اميدوارند و هر  خيال خود دركساني كه سيد هستند و 

يند و به اين بقايد مسخره دل بايد كمي به خود آ ،دهند مي گناهي را به راحتي انجام

خوش نكنند و البته مقصر اصلي در منحرف شدن ايشان مردم هستند كه با تمجيد و 

                                                 
9 ﴿ ۡۡ وُتۡم تَنُظُروَ   ۡۡلَۡحرَ ٱفََرۡقَنا بُِكُم  سِإَ

َ
ۡغَرۡقَنآ َء َل فِۡرَعۡوَ  َوأ

َ
ََنۡيَنُٰكۡم َوأ

َ
 [.10: ةالبقر] ﴾٥٠فَأ
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 كنند مردم ديگر به روي خود مي و هر خطائي كهاند  را فاسق كردهها  آن تعرياهاي بي جا

اي شما پرسيم كه آيا در زندانه مي كنند كه نبايد سخني بگويند و ما مي آورند و فكر نمي

پس  9،؟و آيا سيدي كه ابدام شده باشد وجود نداشته است ؟سيد وجود نداشته و ندارد

است تمامي اين بقايد توسط مروجين خرافات و دكانداران مذهبي ميان مردم شايع شده 

 ح درستيگنبد و بارگاه و ضرآن را  يرو يكنند فور مي دايپ يا و هر كجا قبر امامزاده

آن امامزاده  د اصالًيكه كه شايدر صورت ،كنند مي ا تومان خرج آنه ونيليكنند و م مي

 يشود برا نمي يلين دليكوكار هم بوده باشد ايفاسق بوده است و البته چنانچه ن يشخص

  .د ساختيز نبايامبران و امامان را نيقبور پ يساختن قبر او و رو
 باه يااران معاوياه    د و در جنگ صاينجنگها نيز بابث فرقه فرقه شدن مسلمين هستن

گويند  مي و بلماي شيعه شيعه بلياند  گاته مي شيعه معاويه و به لشكريان بلياند  گاته مي

  .نيز تاييد شده است ص نام شيعه از ابتداي اسالم بوده و توسط پيامبر

عه يشا ) شيعه بلي رستگار اسات  :فرموده صو احاديثي موجود است كه در آن پيامبر

 :آوريم مي در جواب ايشان نكات زير را (5) (هم الاائزون يبل

 پيرو واقعي يكس شيعه به معناي پيرو است و كسي هم منكر اين نيست كه اگر :اوالً

۞سِإََ  ﴿ :آمده 63/در سوره صافات كههمانطور ،شود مي رستگار ،باشد بلي حضرت
بَۡرٰهِيَم  ۦِمن ِشيَمتِهِ  از قول  نطوريو هم «بودم يابراه( نوح)روان يو از پ» :يعني .﴾٨٣َۡلِ

                                                 
 آمده كه زن حضرت لاوط  69/و هود 25/و نمل 63/و ابراف 35/و بنكبوت 91/در سوره هاي تحريم 9

 ولاي حضارت لاوط     ،وندگان باقي ماند و با اينكه همسر پياامبر خادا باوده اسات    جزء بذاب ش

 (91/تحريم)كه او نيز بذاب شده   نتوانسته برايش كاري بكند همينطور زن حضرن نوح

قابل خكر است كه مولف محترم در صاحات قبلي همين كتاب گاته است كاه ايان حاديث باطال و      -5

 ةگاردد سااخته و پرداختاة غاال     ه  از البالي متن آن معلوم ميو همانطور ك. ساختگي و جعلي است

روافض است، و ديگر اينكه اين حديث در هيچ يک از مصادر معتبر حديثي اهل سنت و تشيع وارد 

 ( مصحح. )نشده است
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ا ّمَِن  ّرَّبِ ﴿ :آمده 36/ميدر سوره ابراه زين ميحضرت ابراه ۡضلَۡلَن َكثِۡي 
َ
 ّنلَاِسۖ ٱإَِنُهَن أ

ۖ َوَمۡن َعَّصاِِن فَإِوََك َغُفوّر  ّرَِحيم   ۥَفاََن تَبَِمِِن فَإِوَهُ  از  ياريبسها  آن ،پروردگارا» ﴾٣٦مِِّنِ

و هر كس از  ،كند از من است يرويپس هر كس از من پ د،ان كشانده يمردم را به گمراه

كردن از  يرويپس مجوز پ .«يتو آمرزگار مهربان( امر او با توست كه)كند  يچيمن سرپ

به نام جعاري يا  جديد به معناي مجوز براي ساختن مذهبي كوكاريصالح و ن يشخص

اين مهم  ل هستند وو تمام مذاهب پس از اسالم باط ،اثني بشري يا همان شيعه نيست

و نيازي به تاويل آيات با  نمود مي بيان صريحاً اگر بنا بود مذهبي باشد خداوند است و

اسالم با مذهب سازي و فرقه بازي  و اصالً اسالم است ،و دين نزد خداوند احاديث نبود

ه قه نيز آمده مثل سورالبته شيعه در قرآن به معناي فرقه فرقه شدن و تار) .مخالف است

 .(35روم آيه 
كند و منحصر به ياک   مي شيعه كه به معناي پيرو است در مورد صحابه نيز صدق :ثانياً

 نيز گريد چون احاديثي نيز مبني بر اطابت و پيروي از ابوبكر و بمر يا صحابه ،نار نيست

فرموده كاه ايان    ص و پيامبر ،نيستها  آن و اين دليل بر ساختن مذهبي به نام 9باشند مي

 شوند و تنها كساني كه بر روش من و يارانم باقي بمانند رستگار هستند مي ت فرقه فرقهام

نه اينكاه كساي    باشد مي و اوست كه اسوه حسنه ،است صو سنت تنها منحصر به پيامبر

و بقيه فقط بايد تابع دين اسالم باشند نه اصل  ديگر جداگانه داراي سنت و فرقه اي باشد

 ه بيشتر تابع اسالم باشد ما او را بيشتر قبول داريم و از او پياروي يا فرع دين و هر كس ك

 .كنيم مي

از  و پيرو بلي بودن چه ربطي به خالفت بالفصال  ،اهل سنت نيز پيرو بلي است :ثالثاً

و سااختن گنباد و بارگااه و طلاب      يدوازده اماام  فرقه و ابتقاد به بصمت و جانب خدا

                                                 
 .اقتدا كنيد( ابوبكر و بمر) پس از من به اين دو نار :كه فرموده ص مثل حديث پيامبر 9
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 و متاساانه شما پيروي از اهل بيت را در اين اماور  ،ددار.. .حاجت از ايشان و بزاداري و

 .ايد نه اهل بيت دانيد و در واقع پيرو و شيعه شيطان شده مي

ت كه در آن فقط به اساالم و  موجود اس ياريات بسينطور آيو هم صدها حديث :رابعاً

هماه   ولي شما ،اشاره شده است ص و پيروي از سنت پيامبر و مومن بودن بودن انمسلم

  .ايد را گرفته بودن فقط همان احاديث شيعه ايد و را رها كرده

 يعنا ي يعه بليپس ش ،ستينها  آن نيب يو تااوت ،است يكين امام با ماموم يد :خامساً

ز يا ن اسات كاه او ن  ير از ايا غيآ ؟داشته است ينيچه د يبل :ميپرس مي حال ما ،يرو بليپ

ز يا پس شاما ن  ،ز مخالف بوده استين يو با مذهب ساز ،مسلمان بوده استمومن و فقط 

 .ديمسلمان باش مومن و د فقطيت از او بايبه تبع

فرمايند افراد مالک تعيين حاق نيساتند بلكاه حاق را مالكاي       مي حضرت بلي :سادساً

پس بسيار بعيد است كه منظور پيامبر اكرم از چنين  .شوند مي است كه افراد با آن سنجيده

  ...يكي باشد و سخني با برداشت امروزي ما

ز مانناد زنادگان   يا اء را پس از مرگ نيان بابث شده كه اوليعيان شياء در ميش اوليستا

 و (55/فااطر ) ساتند يكه در قرآن آمده كه زندگان با مردگان برابار ن يدر صورت ،شنوا بدانند

   .ميشوز قائل يمردگان ن يتوان صاات زندگان را برا نمي

ن يام المومنن با يحسامام ن يكه ب يمجادله ا هنگام :سندينو مي خود يخراف كتب در

بوده  ص امبريقبر پ كه بر سر آوردن جنازه امام حسن در كنار) شه رخ داده استيبا

ۡصَوٰتَُكۡم فَۡوَق َصوِۡت ﴿ هيبا اشاره به آ (است
َ
ي أ ن يبر ا [.3: احلجرات] ﴾ّنلَِِبِّ ٱََل تَۡرَفُمٓو 

و در  9امبريدر كنار قبر پ ن خوردن كلنگيه زمب يصدا يالشهدا حتديكه ساند  دهيبق

 .دندان مي ين فرمان الهيمصداق هتک حرمت و پشت كردن به ا را شانيمسجد ا
                                                 

انجام شده است و  ص ن كلنگ براي قبور ابوبكر و بمر است كه در كنار قبر پيامبرمنظور اينها خورد 9

در صورتيكه آيه مورد نظر براي !! شده است مي صوتكم نمي بايست اين بمل انجامأ طبق آيه الترفعوا

و مشااجره  ( صوتكمأ) بوده است و تازه صداي بلند و سر و صدا و صحبت صزمان حيات نبي اكرم
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 قباور ائماه و   يرو ير و سااختمان سااز  يا كناد كاه باا تعم    ماي  عه چقدر گناهيپس ش

ک كاه كناار اماماان خاا     يجاد هتک حرمت كرده و امامانيجاد سر و صدا ايبا اها  امامزاده

قبر  يحت! ن خوردن كلنگين شده است با به زميتوه يبه امام قبل( عيمثل ائمه بق)اند  شده

 يبارا  يماناد و در آنجاا كلنگا    مي يست به همان وضع باقيبا مي يو مسجدالنب ص امبريپ

   .ديگرد مي ن خرابيسر حاضر يشد تا مسجد به مرور زمان رو نمي زده يساختمان ساز

شود همچون توحيد و ببادت  مي به زدن به اصول دين نيزستايش اولياء بابث ضر

بيني كه به  مي ولي ،خداوند يكتا كه در دبا نبايد همراه خداوند كسي ديگر را بخوانيد

دانند و هر  مي همه اينكار را واجب نيزاند  خاطر احاديثي جعلي كه در مورد ائمه ساخته

چون اينكه ما اسماء  ،لي از قول ائمهبخاطر وجود احاديثي جع ،گيرند مي كجا دباي توسل

 در صورتيكه شخص اسم ،بايست خدا را بخوانيد مي حسني الهي هستيم و توسط ما

 ،شود نمي پس كسي خات نيز ،شود و معني آن اسماء نيز همراه با خات خداوند است نمي

بابث  در مورد معاد نيزستايش اولياء  ،گيرد نمي ولي متاساانه كسي بقل خود را به كار

شاابت  داند به خيال اينكه مي خرافات شده است و هر فرقه اي تنها خود را بهشتي

 يهوديان 61/69/999در سوره بقره آيات  ،انجام خواهد شد ينيد ايشان توسط اولياء

هرگز اند  گاته مي كه خداوند هرگز ما را بذاب نكند جز چند روز اندكي و يااند  گاته مي

بر اين دبوي  :فرمايد مي كه در جوابشان خداوند ،اه يهود و نصارابه بهشت نرود جز طائ

بهد و پيماني از خدا  كنيد مي بر آنچه دبوي و آيا ،گوئيد مي خود برهان آوريد اگر راست
                                                                                                                              

كلنگ  ص چه ربطي به كلنگ زدن دارد و آيا كسي در خندق در حضور پيامبر ص امبردر حضور پي

 اناد،  ايجاد نمي كرده ص نمي زده است يا در جنگها يا كارهاي ديگر هيچ سر و صدايي جلوي پيامبر

شاود باا تماامي اماور و كارهااي       مي پس نمي توان صداي بلند را كه در اثر مشاجره و درگيري ايجاد

باشد و طبق اين  مي شيعه كه منكر قياس نيز ،مرتبط كرد يا كارهاي ديگر را با آن قياس نمودديگر نيز 

 ص چرا پس خود امام حسين باا ام الماومنين بايشاه در حضاور قبار پياامبر       ،روايات و بقايد شما
از  البته شيعه فوراً مي گويد) يا مي خواسته كلنگ بزند و امام حسن را خاک كند !؟مشاجره كرده است

 .(پيامبر اجازه داشته
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كه اند  دانسته مي ي خويش خود را دوست خداوندها دروغ بااي  بده و هميشه .گرفته ايد

رابطه دوستي با خدا نيست كه دوستان خدا به جز  را هيچها  آن آمده 39/سوره اناال در

گويند حضرت بيسي  مي دانند و مي مسيحيان خود را اهل بهشت .اهل تقوي نباشند

كند و او به خاطر گناهان ما به صليب كشيده شد تا ما ديگر بذاب  مي شاابت ما را

گويند  مي دانند و يم دانند شيعيان نيز خود را بهشتي مي نشويم يهوديان نيز خود را بهشتي

كند همينطور امام حسين و امامان ديگر نيز شايع ما  مي حضرت فاطمه شاابت ما را

نيست و  پس اگر اينطور باشد به احتمال قوي در آن جهان كسي داخل جهنم ،هستند

 البد فقط اهل سنت داخل جهنمو ) روند مي جهنم خالي خواهد بود و همه به بهشت

آمده كه زن نوح و زن لوط كه تحت فرمان دو بنده صالح  91/ريمدر سوره تح (دنرو مي

آندو پيامبر نتوانستند ايشان را از قهر خدا برهانند و  ،بودند به خاطر خيانتي كه كردند

حكم شد كه آن دو زن را با دوزخيان به آتش در افكنيد در مورد پسر حضرت نوح نيز 

 قبولحتي دباي او ا نجات دهد و همينگونه بوده است و حضرت نوح نتوانست او ر

كه بعضي از خريه حضرت اسحاق  آمده 993/سوره صافات در (92/96هود) شود نمي

آمده كه از خريه حضرت نوح و حضرت ابراهيم  56/و در سوره حديداند  ستمكار بوده

س اين بقايد مسخره اي كه هر فرقه براي خود ساخته پ اند، بسياري فاسق و بدكار بوده

شان بهشتي هستند همگي باطل دانند و تنها خود مي ها خود را اهل نجات و برحقكه تن

و آن جهان نيز فقط ابمالي كه انجام داده ايد مورد  ،است و ميزان برتري فقط تقوي است

ش يات قرآن آمده كه همه تنها در گرو ابمال خوياز آ ياريدر بس گيرند مي سنجش قرار

و  96/اندازه خردل هم كه باشد حساب شود لقمانو ابمال به  59/هستند مثل طور

مجازات  يگريد يبه جا يو كس 92/هيخودش كرده جاث يكرده برا يهركس هركار

 969/انعام و 92/ رد اسراءيرا به دوش نگ يگريبار د يو كس 953/نشود بقره

كسي به شما  در آن جهان و 59/و طور 29/سيو  36/و مدثر 5/و زمر 36/31/ونجم

ستايش اولياء ن يبنابرا .ات كه چون نام فالن فرقه را داري بيا و برو در بهشتنخواهد گ
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ديني حال به هر صورتي كه باشد چون پرستش قبور ايشان يا غلو در موردشان يا ترويج 

 53/در سوره نوح شود مي همه بابث ايجاد شرک و خرافات.. .احاديث جعلي غاليان و

ي ﴿ :آمده ا ََل تََذُّرَ   َوقَالُو  و » ﴾٢٣َء لَِهَتُكۡم َوََل تََذُّرَ  َوّد   َوََل ُسَو َع  َوََل َيُغوَث َوَيُموَق َونَِۡس 

و يعوث و يعوق و  سواع و هرگز خدايان خود را رها نكنيد و دست از پرستش ود :گاتند

قوم ايشان براي ها  آن كه پس از مرگاند  اشخاصي بودهها  بت كه اين .«نسر بر نداريد

ي بعد به تدريج ها زمان كنند و در مي مجسمه ايشان را درست ،و ستايش كردنيادبود 

كه شخصي بوده  ص گيرند همينطور بت الت در زمان پيامبر مي مورد پرستش كامل قرار

سازند و  مي زيسته است كه پس از مرگ او نيز مجسمه اش را مي نيكوكار و در گذشته

و كافران مكه دبا و پرستش چونكه مشركين  شود براي مي باالخره تبديل به واسطه اي

در اين ) نيكوكار اين اشخاص هاي بت ولي معتقد بودند كهاند  داشته نيز خداوند را قبول

 پس مالحظه ،و خداوند استها  آن بين واسطه (اشخاص اين زمان بايد بگوئيم قبور

 ال :ن مداح گاته استبيني كه فال مي كشاند و مي كنيد كه ستايش اولياء كار را به كجا مي

خداي شما  :چنانچه پس از مرگ از شما پرسيدند :يا آن ديگري گاته !!ءزهرا إالله إ

وقتي جلوي خرافات را نگيريد بايد  ،آري ،!!خداي من حسين است :بگوئيد ؟كيست

البته ايشان در مورد اولياء راه افراط و تاريط را  .9تظر حوادث بدتر از اين نيز باشيدمن

ولي  5برند مي بيني از طرفي مقام امامان خود را تا خدايي باال مي چونكهاند  كرده اتخاخ

                                                 
 ،الالاه االاهلل  :بلكاه بگوئياد   ،چنين ساخناني نگوئياد  : گويند مي روحانيون ،در مقابل سخن اين مداحان  9

تاازه متوجاه    ،شيعه پس از صدها سال تكامل و پيشرفت و تحقيق توسط بلما و ماسرين خاود  ،آري

بايد به ايان هماه هاوش و اساتعداد فاوق       ،زهراالاله االاهلل و نگويد الاله اال :شده است كه بايد بگويد

 !!العاده آفرين گات 
و با ساختن اند  آمده اند، اينها وقتي خداي واقعي خكر شده در قرآن را غير قابل دسترسي پنداشته 5

اند، در  دهبراي خود چيزي قابل دسترسي درست كر.. .واسطه اي چون ضريح قبور يا بتها يا غيره
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كنند و يا  مي اظهار بيزاري و تنارها  آن برند بلكه مرتب از نمي مقام خلااي ديگر را باال كه

در مورد ائمه خود نيز معتقد  .دانند مي كنند و صحابه را مرتد مي اينكه ايشان را لعن

دين  :بايد بگوئيم .رسانند مي براي ما مانند نردبان هستند و ما را به خداها  ينا هستند كه

يرو دستورات قرآن و بلكه همه بايد پ نيازي به نردبان و واسطه نداردو خداوند  كامل شده

نيكوكار شدن مخالاتي ندارد ها  آن البته كسي با الگو قرار دادن ايشان و مثل ،اسالم باشند

توماس  ،رفت نه اينكه دائم بدان بچسبيد است كه از نردبان نيز بايد باالولي نكته اينج

پله نردبان براي آن ساخته نشده كه روي آن بايستند بلكه براي آن  :گويد مي هاكسلي

 .اي باالتر بگذارد پله است كه پاي كسي را مدتي نگه دارد تا وي بتواند پاي ديگر را به

و فقط از اند  ها خهن مردم را به بزرگان دين معطوف كردهبيني كه بلماي ايشان تن مي ولي

بايست خهن مردم را فقط متوجه  مي كنند در صورتيكه مي صحبتها  آن حوادث و كارهاي

دين و دستورات آن كنند و اسالم واقعي را به مردم نشان دهند چونكه هدف امامان نيز 

سري از مسائل ديني معرفي  از بيان يک  و مثال امام جعار صادق ،همين بوده است

همينطور  ،خودش نبوده است يا اينكه بخواهد فرقه اي جديد درست كند به نام جعاري

ت نه معرفي خودش به بنوان مظلومي نيز فقط دين اسالم بوده اس هدف امام حسين

براي خودشان بوده و اند  پس بزرگان ديني هر كاري كرده ؛ كه بايد تا ابد برايش گريه كرد

ي دين اسالم باشيد نه و شما تنها بايد مانند ايشان تابع و پيرو واقع 9بطي به شما نداردر

در خهن و بلت اينكه تمامي اين بقايد همچون قبرپرستي و غلو و غيره  ،چيزي ديگر

                                                                                                                              

ِم ﴿ :دهآم 59/سوره انبياء
َ
ي ٱأ ۡرِض ٱَء لَِهة  ّمَِن  ََّتَُذٓو 

َ
وَ   ۡۡل بلكه اين مردم مشرک نادان » ﴾٢١ُهۡم يُنِشُ

  .«را جان آفرين پندارندها  آن خداياني از همين زمين برگرفته و
 ولاي شايعيان   ،هيچ ربطي به روافض شيعه ندارد و اينها همه متعلق به اسالمند ،بلي و حسين و كربال 9

در  ،د دائم اهل بيت را فقط از آن خود بدانند و طوري وانمود كنند كه ما پيرو ايشان هساتيم خواهن مي

ده ياا  صورتيكه شما با بقايد مسخره خود بدترين دشمن ايشان هستيد و ما به هيچ بنوان شما را نماين

 .دانيم مظهر پيروي از اهل بيت نمي
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 :فرمايد مي 6/سوره فاطركند اين است كه خداوند در  مي همه زيبا و بدون بيب جلوه

َفاََن﴿
َ
ۖ فَإَِ   ۦُسوُٓء َماََلِهِ  ۥُزّيَِن ََلُ  أ ا ۖ فََل  َّلَلَ ٱفََرَء هُ َحَسن  يُِضُل َمن يََشآُء َويَۡهِدي َمن يََشآُء

ۢ باََِا يَّۡصنَُموَ   َّلَلَ ٱتَۡذَهۡب َنۡفُسَك َعلَۡيِهۡم َحَسَرٍٰتٖ إَِ   آيا آنكس كه كردار » ﴾٨َعلِيُم

كه را خواهد  خدا هرزشتش براي او جلوه گر شده پس او را خوب ديده است پس 

 ،به طور كلي در مورد فرقه فرقه شدن نيز .«گمراه سازد و هركه را خواهد هدايت فرمايد

د كه خود را تنها پيرو ننبايد منجر به ايجاد گروهي از مسلمين شو و بزرگان ديني اولياء

و همگي  و نام آن شخص را نيز بر روي فرقه و مذهب خود بگذارند آن شخص بدانند

را براي پيروي انتخاب كنند و سنجش بقايد بقيه  ص د تنها قرآن و سنت پيامبرباي

  .همين قرآن و سنت باشد ديبا اشخاص نيز

 ها و فرقه يمهد

 يمختلف وجود اشخاص و بزرگاان هار فرقاه ا    يجاد فرقه هايگر از بوامل ايد يكي

( از ابتادا ها  آن نبودن اي) يبه هر بلتها  آن د شدنيا ناپديها  آن بوده است كه پس از مرگ

شاان  يز برايا چون قبول شكست ناند  ب بودن رهبر خود شدهيغا يطرفداران آن فرقه مدب

غات و يو مرتب با تبلاند  ام با رهبر خود را در دل داشتهيد قيشه اميسخت بوده است و هم

 شاتر ماورد  ين ادباا را ب يث گوناگون اياحاد يا حتيمختلف و  يجاد سخنان و داستانهايا

سااده دل و   يو افراداند  دهز استااده نموينه از غلو كردن نين زميو در ااند  توجه قرار داده

 يل فرقه ايو تشكاند  شده مي جمعها  اين و اطرافاند  خورده مي شان رايب ايز فريجاهل ن

ب يا غا يباه اسام مهاد    ياديا اشخاص ز .خ فراوان استير آن در تاريكه نظاند  داده مي را

فقط  يو در زمان فعلاند  نابود شدهها  آن كه البته اكثراند  ل دادهيرا تشك يفرقه او اند  شده

و هار قادر    را در مورد امام دوازدهام خاود دارد   يين ادبايه است كه چنيبشر يفرقه اثن

 !!كند مي مهدي فرقه هاي قبلي ظهور كردند اين نيز ظهور
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 يكاه حسان بساگر    است آمده ،بت بودهيمعاصر با همان زمان غكه  يخ طبريدر تار 

تولد اماام زماان خكار     يرامون چگونگيعه پيز كه در كتب شين يثيو احاد ،نداشته يفرزند

ث يمثل حد ،آشكار است در آن كامالً يافراد غال يار مسخره است و رد پايشده است بس

 خواناد  مي ه رايمه خاتون كه در آن آمده كه امام قبل از تولد در شكم مادرش فالن آيحك

چ يها  ،....وت امامان شاهادت داد  يامبر و واليو به هنگام تولد به سجده رفت و به نبوت پ

نكاه  يبار ا  يگار از بلماا مبنا   يد يبرخ يرد و ادبايرا بپذ ين سخنانيتواند چن نمي يباقل

رامون دوازده اماام  يپ يو به حكم بقل و نص قبل ؛شود نمي ث ثابتياز احاد يوجود مهد

 ،اساس اسات  يز بيم نيده به امام زمان دارين ما بقيدر زم يلهحجت ا يشگيو وجود هم

چون لاوح جاابر در ماورد دوازده     يثياحاد اوالً ،بكند يين ادباهايتواند چن مي و هر كس

در سوره  يد باشد وليبا يحجت ن حكم كرده كه حتماًيبقل شما چن اًيثان ،است يامام جعل

حجتاي نيسات و   ( ردم و خدا و يا بار بكاس  بين م) بيان شده كه پس از انبياء962 /نساء

حجت خدا با پيغمبار ماا   »: نهج البالغه فرموده 11در خطبه   همينطور حضرت بلي

 يز حجتيامبران نيدر دوران فترت پ ثالثاً ،(تمت بنبينا محمد حجته) «تمام شد ص محمد

ها  آن باشد تا اه انسان سر يباال يد كسيكند تا ابد با مي عه فكريش ،(91/مائده) نبوده است

مشاخص از   يدانند كه پدر و مادر هم تا زماان  نمي را از رفتن به خطا و انحراف بازدارد و

 يستد و زندگيش بايپا يد رويد خود او بايكنند و زمان آن كه رس مي كودک خود مراقبت

 يپا يد رويگر بايد ص امبريت پيكمال و خاتمه ايز پس از آين يامت اسالم ،را ادامه دهد

 يامت منتظر كسينكه تا قيشان هستند نه ايستند و خودشان مسئول ابمال و كارهايخود با

كه در دوران همانطور ،باشدها  آن م مراقبدائ را نجات دهد وها  آن د ويايگر شوند تا بيد

تاازه در آن زماان    ،ستين يز كسيهم اكنون ن ،نبود يكس( 91/ه مائدهسور) امبرانيفترت پ

 .اند هف بوديز در حالت تحرين يامده بود و كتب آسمانين ص قرآن و محمد
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بت يپنهان و در پس پرده غ يدا باشد و اماميد پيد بدانند امام در اسالم باين بايمسلم

و همان بهتر كه در پس پرده  ميندار يكاراند  كه در پس پرده يو ما با كسان 9معنا ندارد

از جانب خداوند به بنوان حجت  يه شخصشينكه هميبر ا يان مبنيعيده شين بقيا ،بمانند

ست و مثل ين يخال ين از حجت الهيچ وقت زميسر مردم حضور دارد و ه يباال ياله

در  چونكه ما ،اساس است يباطل و ب كامالً ،كند مي امت گوساند را از خطر حاو يشبان

كه  مثل جنگ احد) ديا به شهادت رسيهم در گذشت  ص امبريپ اگرم كه يخوان مي قرآن

 ،د راه خود را ادامه دهند و به گذشته برنگردنديگر باين ديمومن( ع شدين امر شايا

ۚ ٱُُمَاٌََد إََِل ّرَُسول  قَۡد َخلَۡت ِمن َقۡبلِهِ  َوَما﴿ :ديفرما مي خداوندهمانطور كه  فَإِيين َماَت  لُرُسُل
َ
أ

ۡو قُتَِل 
َ
ۡعَقٰبُِكمۡ  وَقلَۡبُتمۡ ٱأ

َ
ٓ أ از طرف  يغمبريست مگر پيمحمد ن» [.333: آل عمران] ﴾لََعَ

آيا اگر او بميرد و يا كشته شود، شما به  ،در گذشتند يغمبرانيز پيش از او نيخدا كه پ

و اسالم را رها كرده به دوران جاهليّت و كار بازگشت خواهيد )گرديد؟  بقب برمى

 .«(نمود؟
ماند فه مي صحابه كند و به مي ينا يحجت اله يبر حضور دائم يه را مبنين نظريا و

د و در ينكن ينيامبر بقب نشيد و به خاطر مردن پيرا ادامه دهد راه اسالم يكه شما با

 ،دين نشويامبرتان غمگيفرمود از كشته شدن پ مي ح بوديان صحيعيكه نظر شيصورت

تا  يبه بنوان حجت اله يز امامان بعدين او حضور دارد و پس از او نيچونكه جانش

  .5نازل نشده استاي  آيه نيكه چنيدر صورت ،مردم هستند سر يامت بااليق

                                                 
تا پيام ايشان توساط ناياب   ! اندازند جمكران نامه مي درون چاهبيني كه شيعيان براي امام زمان خود  مي 9

در مذهبي كه بين مردگان با زندگان تااوتي قائل نيست وجاود چناين    ،آري! مرده براي امام زنده برود

 !!خرافاتي چندان بجيب نيست
د آمده كه بر پيامبر فقط ابالغ رسالت است و همچنين به كساني كه ايماان آوردنا   29/22/در سوره نور 5

وبده فرموده كه در زمين خالفت دهد و در آيه الذين ءامنوا منكم آمده و منكم يعني از شما كسانيكه 
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چون با آن مهدي  ،تواند مورد تاييد اهل سنت باشد نمي امام زماني كه در شيعه است

را از قبل از تولد  يخرافات افراد غال زيرا ،كه در احاديث اهل سنت است متااوت است

خواند و به هنگام تولد به  مي ش به همراه دارد و در شكم مادرش فالن سوره رايخو

از بيش از هزار سال پيش زنده است و معلوم نيست تا چند ميليون  و.. .رود و مي سجده

گويند هنوز به دنيا  مي كند و مانند آن مهدي كه نمي سال ديگر هم زنده است و ظهور

مثل  ،است شده زين يگرين غيبت او منجر به خرافات فراوان ددر ضم .نيست ،آمده

 ده به واليت تكويني او و اينكه فقط او براي خالفت بر كل مسلمين بر حق است و تابقي

ولي امر  ،نايب او از فقها (كه البته قرار است تا قيامت طول بكشد) ظهورش هنگام

 سقوط مسلمين جهان و واليت مطلقه است نه كسي ديگر و اين حكومت نيز هيچ وقت

ر واليت تكويني دارد در صورتيكه شاه سلطان كند چونكه امام زمان بر اين كشو نمي

حسين صاوي در اصاهان نيز همين بقايد را داشت و بلماي گمراه صاوي در آن زمان 

در حال رسيدن بدينجا  ها چنين خرافاتي را به او گاته بودند و هرچه به او گاتند كه افغان

مئن بود تا باالخره حكومتش مط و به حاو كاري نكردها  آن هستند او براي مقابله با

 .توسط مهاجمين سرنگون شد

حاضر دانستن و صدا كردن او در همه جاا مثال    چون ،در مورد مهدي خرافاتي ديگر 

 باه مساجد سااختگي جمكاران باراي      خداوند و خواندن دباي شرک آميز ندبه و رفاتن 

امام زنده ببرد براي آن را  تا آن نايب مرده ،در چاه آن به نايب مرده و انداختن نامه نوشتن

و يا شايعاتي كه در هر قرن ميان شيعيان وجود دارد مبني بر اينكه فالن مرجع و باالم ياا   

چون از جانب معصاوم   ،آخوند با امام زمان در ارتباط است و هر چه بگويد صحيح است

پس هر دستوري كه مراجع تقلياد و فقهاا    ،باشد مي ينطق بن الهوي و معصوم وما ،است

حتي اگر دستور تخريب مسجدي از اهل سنت را دادند ماا   ،د فوري انجام شودبدهند باي

                                                                                                                              

فقاط پساربموي او    :و نارموده ص يعني همان صحابه پيامبر ،دهيم مي وبده خالفتاند  ايمان آورده

  .بلي بن ابيطالب حق خالفت كردن دارد
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نمااز نخوانياد ياا حاج      و يا دستور دادند فعالً كنيم مي هم آن مسجد را از بيخ و بن نابود

پس اين مهدي مورد تايياد بااقالن نيسات و بيشاتر باه درد       ،دهيم مي نرويد ما نيز انجام

در  ،!او غايب هميشاه حاضار اسات    :گويند مي شيعيان و جالب است كه ،خورد مي غاليان

 .9است او غايب هميشه غايب :صورتيكه بهتر است بگوئيم

همگي خرافي و جعلي است مثل احادياث ساه جلاد     ،در مورد احاديث امام زمان نيز

بحاراالنوار مجلسي كه پيرامون مهدي است يا احاديثي كه در جلد يک اصول كافي آماده  

 ي در كتاب بت شكن يا برض اخبار اصول بر قارآن و بقاول و همينطاور   كه بالمه برقع

 ،بررسي بلمي در احاديث مهدي كه طبق بلم الرجال شيعه و مذهب امامياه اسات   كتاب

گويند منظور از  مي بيني كه شيعيان مي و مثالً جعلي بودن اين احاديث را ثابت كرده است

اين است كاه شمشاير    ،ديد باقالنه نيستقيام امام زمان با شمشير و اسب كه در بصر ج

كه در اينجا نيز دوباره  ،است ...وقلم است و اسب هم وسيله حركتي مثل ماشين و موتور 

دانيم اگر باطن آيات و  روند و ما نمي مي د به بطن مطالبشيعيان براي اثبات ادباهاي خو

پاوچ   نداشتند و كامالًكردند و در واقع هيچ چيزي براي گاتن  مي احاديث نبود ايشان چه

شود و نامي از بلاي در   نمي از قرآن خالفت حضرت بلي ثابتاي  آيه بودند چون با هيچ

 ،كنناد  علي يا رجوع به بطن آيات ثابت ميقرآن نيست و خالفت را نيز به زور احاديث ج

گويند منظاور اماام زماان اسات در      مي اهلل كه تمثل آيه بقي ،همينطور وجود امام زمان را

كند كاه كام    مي صورتيكه آيه مورد نظر در مورد حضرت شعيب است كه در آن ساارش

و  اسات  ماناد بهتار   مي بهره حاللي كه از فروش اجناس برايتان نزد خدا فروشي نكنيد و

                                                 
زمان ظهورش را نمي داناد و ظهاور او بالئماي دارد و     خود امام زمان هم :گويند مي بعضي اشخاص 9

آيد يعني اينكه موقع قيام شاده   مي شود مثل اينكه شمشير او از غالفش بيرون مي حتي بدون وحي هم

چون زمان ظهور بسيار طوالني شده است به احتمال قوي آن شمشير  :گوئيم مي به اين خرافيون ،است

براي همين بايد همينطور منتظر بمانيد تا بلاف زيار    ،نمي آيد زنگ زده است و از غالف خود بيرون

 .پايتان سبز شود
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اكنون كار شيعه از رجوع به بطن آيات قرآن به رجوع به بطن احاديث نياز كشايده شاده    

در  :نديگو مي ا امام زمان در قرآني ينام حضرت بل نبودن شان در مورديا يو بلما ،است

 ناده يكاه در آ  ياس با اشخاصين قابل قيدر گذشته چون خوالقرن يقرآن آمدن نام اشخاص

 يناه و دشامن  يجااد حساد و ك  يندگان در قرآن باباث ا يچونكه بردن نام آ ،ستيند نيآ مي

و اناد   گار مارده  يه دسات چونكا  يامر در مورد گذشتگان ن نيا يول ،شود مي نسبت بدانها

 ،ندگان فقط اشاره شده استيندارد و در قرآن به نام آها  آن با يكار يوجود ندارند و كس

ث يا ناد احاد يالبتاه بهتار اسات بگو   ) ت و اماماان يا ده از اهل بيث رسيكه ما خود با احاد

پس چطاور در   :ميگوئ مي شانيدر جواب ا ايم، ات شدهيمتوجه منظور آ( ينيو كل يمجلس

پاس از   :ديا گو مي لياسرائ يخطاب به بن  يسيحضرت ب 6ه يدر سوره الصف آ قرآن

سال پس  611 حدود ص امبريم كه پيدان مي و .9د كه اسم او احمد استيآ مي يامبريمن پ

نه يو ك جاد خطريبه خاطر ا زينجا نيد در ايپس با ،ظهور كرده است يسياز حضرت ب

ش يده شما با يز طبق بقيو امام زمان ن ،رده شدهب يول ،شده است نمي برده ينام يو دشمن

 ،سات ياز او در قارآن ن  يناام  يآمده ولا  مي ص امبريا سه قرن پس از پيست سال ياز دو

بودن نام اهال   :ديگوئ مي در ضمن شما كه ،گر امامانيا دي  ينطور نام حضرت بليهم

چاون باا    ،ار اسات خنده د يليدل ،شده است ها مي آن با يجاد دشمنيت در قرآن بابث ايب

ت يا در نبودن نام اهال ب  يپس چه حكمت ،جاد شده استيا يباز هم دشمنها  آن نبودن نام

ز باه  يچون واقعه كربال كه شما ن يحوادث ،استها  ين دشمنيز گواه ايخ نيتار ؟وجود دارد

سات و پانج ساال    يكه از نظر شاما ب   يا حضرت بليد يقبول دارآن را  يديطور شد

 د درب خانه را آتاش يكه معتقد (س)ا حضرت فاطمهيورد ظلم خلاا بوده ن و ميخانه نش

نطاور  يو هماناد   و بابث شهادت محسن شاده اند  او ضربت وارد كرده يو به پهلواند  زده

ها  آن يشان و شهادت همگيا يه همگيه امامان چون امام رضا كه شما معتقد به ظلم بليبق

                                                 
 .در تورات و انجيل اشاره شده است ص نيز به بودن نام نبي اكرم 925در سوره ابراف آيه 9
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بااالخره   پس ،ود حاكمان ظالم غايب شده استو امام زمان نيز از ترس قتل و وج ديهست

 .معناست يپوچ و ب ،عهيل شيه داليز مثل بقيل نين دليا ايجاد شده است وها  اين دشمني

بلكه فقط احاديثي مشاخص   ،پذيرد نمي شيعه براي اثبات بقايد خود نيز هر حديثي را

ث غادير خام كاه از    كنند مثل حدي مي را قبول دارد و تازه همان احاديث را گاهي تاسير

 كلمه مولي براي حضرت بلي معنااي خالفات بالفصال از جاناب خداوناد را دريافات      

ماردم را نگاه داشاته     ص گويند در آن گرماي شديد پيامبر مي بيني كه دائم مي كنند و مي

 اما به تازگي ،بوده است حضرت بلي همان خالفت كهاست تا امري مهم را بدانها بگويد 

در كتاب خود ثابات نماوده كاه در غادير      9يسنده موحد كتاب آلاوسنو بليرضا حسيني

موقع  گرماي شديد نبوده است و گرماي هوا در بربستان هميشه امري طبيعي است و چه

و مثل اين است كه بگوئيد در آن سرماي شديد قطاب  ) !در بربستان سرماي شديد است

همه مردم در  يو وقت (ستخوب سرماي قطب امري طبيعي ا !جنوب مردم ايستاده بودند

 ،سات ين امري خارق العااده  هم يليستند خيهم با يحاال مدتاند  د به راه افتادهيشد يگرما

موقاع   صورت ارائه داده است كه تاريخ روز غدير خام در آن  سپس تحقيق خود را بدين

باه مادت دو   نويسنده  حساب كرد وتوان  مي نرم افزار مربوطه اساند بوده است كه با 51

سايت هواشناسي بربستان را بررسي كرده و دمااي منطقاه   ( 9362و 9369هاي سال) سال

 91ماه تاا  داساان  52 رابغ را كه محل غدير خم در آن واقاع شاده اسات در باين تااريخ     

درجاه   31اندازه گيري نموده كه متوجه شده در گرمتارين ساابات روز دماا از     فروردين

ه طبق گاته دانشمندان به بلت داليل مختلاي چون شده است و با توجه به اينك نمي بيشتر

پس دماا در   ،درجه گرمتر شده است 5دماي كره زمين حدود  ...شكافته شدن جو زمين و

درجه بوده است كه چنين دمايي باه هايچ بناوان گرمااي      56سال پيش در نهايت  9911

 ليغاات پاس تب  ،به خصوص براي مردم بربستان كه به گرماا باادت دارناد    شديد نيست

                                                 
 .كنيم مي توصيهباشد و خواندن آن را  ار جالب ميكتاب آلاوس بسي 9
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بيهاوده اسات و    ،كنناد  ماي  بلماي شيعه در مورد گرم بودن هوا در غدير خم كه يفراوان

 .9بلكه خودشان نيز تحقيق كنند ،قبول نكنند شنوند فوراً مي مردم بايد هر چيزي كه

كه در  يآن مهدشويم  مي گرديم به همان مسئله مهدي و ياد آور اين مطلب مي حال بر

امبر خواهاد  يا هاشام و اوالد پ  يبن ن آمده كه ازيشاره شده و چنث اهل سنت بدان اياحاد

نكاه از هازاران ساال    ينده نه اياست مربوط به آ يامده است مسئله ايا نيبود و هنوز به دن

 باشاد و البتاه   يجعلا  يخرافاات و دباهاا   ،خمس ،ب خاصينا يش بوده باشد و دارايپ

و چنانچاه   دنشاو  يد بررسا يا ز بايا ن نث آينظر داد البته احاد يتوان در مورد آن قطع نمي

د يا ث بايا ن احاديا اساناد و ماتن ا   يو گذشته از بررس حديثي جعلي باشد پذيرفته نشود

 امبريا زد و از اوالد پيا از همان دوره به پاا خ  يم كه در هر زمان ممكن است شخصيبگوئ

ط و يرفت كاه باا شارا   يتاوان پاذ   ماي  و باقالناه را  ياسالم ياميالبته تنها ق ،ز باشدين ص

و اصحاب در جنگ احد شكست خوردند كه  ص امبريت همراه باشد همانطور كه پيواقع

كاه مملاو از خرافاات اسات و      ياميان است نه آن قين جنگ نمايدر ا ييت واقع گراينها

ر ييا خود را تغ يش تالش كنند و تا قومينجات خو يد برايز خودشان بايمردم هر زمان ن

د يا با كاه  ز معتقد اسات يعه نيش خود ،دهد نمي رييرا تغ ها آن ز سرنوشتيندهد خداوند ن

ام كند پس به طور حتم چنانچه شخصي يجاد شود تا او قيا يم مهدايق ينه مسابد برايزم

 و بگوياد مان   بيايد به بنوان مهدي ظهور كند يا همان مهدي كه مد نظر اهل سنت است

از زمان اماام حسان بساكري    چندين سال است كه به دنيا آمده ام نه اينكه  هم مثل شما

را نياز  هاا   آن بوده باشم و بلم غيب نيز ندارم و خالفت اباوبكر و بمار را قباول دارم و   

                                                 
در رساندن آن مردد بود  ص چندين بار آمد ولي پيامبر وحي در مورد جانشيني بلي :گويد مي شيعه 9

 در جواب .تا اينكه وحي شد كه اگر ابالغ نكني مثل اين است كه رسالت خود را انجام نداده اي

وزِلَۡت إََِلَۡكۖ وَ  َّلَلِ ٱيَُّصُدوََك َمۡن َء تََٰيِٰت  َوََل ﴿ :آمده 65/در سوره قصص :گوئيم مي
ُ
ۡۡ أ ِ َّرّبَِكۖ إىََِلٰ  ۡدعُ ٱَبۡمَد إ

و زنهار تو را از تبليغ آيات خدا پس از آنكه بر تو نازل شد منع » ﴾٨٧ لاَُۡۡشِكِۡيَ ٱَوََل تَُكوَنَن ِمَن 

 .«سوي خدايت دبوت كن و يک لحظه از مشركان مباش (خلق را به)هميشه  ،نكنند
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نيستم و ناايبي  .. .دادن خمس به فقها و دارم و طرفدار خرافات و قبر پرستي و مي دوست

ه اينكه مان  و شما نيز خودتان بايد در قيام و مبارزه با ظلم مرا ياري دهيد ن ام نيز نداشته

پس به طاور حاتم   ، 9 يا داراي معجزات بجيب و غريب باشم به تنهايي منجي كسي شوم

گيرد و اولين دشامن او خاود    نمي مورد تاييد شيعيان قرار به بنوان مهدي چنين شخصي

ابتقادات مخالف با قارآن و سانت را در   به طور كلي ما  و ،روافض هستند نه كسي ديگر

 ،ينكه مهديم است مثل ايكه مخالف با بقل سل يدينطور بقايم هميريپذ نمي ينه مهديزم

و پرونده ابماال  ! ماند مي ز زندهيگر نيش از هزار سال است زنده است و هزاران سال ديب

و به ! ميزن مي كتر است و همه جا او را صدايرود و از خود ما به ما نزد مي ز به نزد اويما ن

 شاان يكارها يز باه سازا  يا ه را نيا ام يكشد و بنا  يرون ميمردگان را از قبر ب ،هنگام ظهور

 البد قتل باام را و ) !رسد مي اندازد كه تا ركاب اسبش مي از خون راه ييايو در !رساند مي

ل يا و جبرئ رساند  ماي  راالرض باه او يارانش با طيو ( كند مي از اهل سنت بربستان شروع

د يا ن بقايتوان ا نمي كه  ...و !ديآ مي عت با او از آسمان فروديب ياست كه برا يكسن ياول

        .رفتيرا پذ

 ان ديگر در تشكيل فرقه هاينقش اد

را وارد دين اساالم  ها  آن اديان ديگر و اهل كتاب داراي بقايدي هستند كه بسياري از

 وقتيكه دشمنان اسالم از شكست دادن سپاه مسلمين مايوس شدند و ديدناد كاه   .اند كرده

روبه رو شوند در اين موقع بود كاه روش جنگيادن   ها  آن و شجابت توانند با قدرت نمي

هاا نياز    آن بدين صورت كه با تزرياق بقاياد منحارف كاه خيلاي از      ،خود را تغيير دادند

بقايد مسايحيت   ،برگرفته از بقايد خودشان بود مسلمين را دچار تارقه و اختالف كردند

مي مشاهده كرد و طرفداران هار فرقاه   توان در بسياري از فرقه هاي اسال مي و يهوديت را

                                                 
ُ َما بَِقۡوٍم َحََّتٰ  َّلَلَ ٱإَِ  ﴿ :آمده كه 99/در سوره ربد 9 وُفِسِهمۡ  ََل ُيَغّۡيِ

َ
ي َما بِأ و  ُ خداوند حال هيچ » ﴾ُيَغّۡيِ

  .«قومي را دگرگون نخواهد كرد تا زمانيكه خود آن قوم حالشان را تغيير دهند



 11  بازگشت به صدر اسالم

 وارد فرقاه خاود  آن را  ديدناد  ماي  و آرزوهاي خود را در هر كدام از اديان كهها  خواسته

پوشاندند تا زياد مشخص نباشد و مورد سارزنش   مي كردند و البته بدان لباسي اسالمي مي

چاون   ،ود بكشاانند بتوانند ساير مردم را به سمت خا  تر مهم ديگران قرار نگيرند و از همه

باه طاور حاتم كساي از     ايام   ما اين بقايد را از مسايحيت آورده  :بگويند چنانچه صريحاً

بايسات ريشاه    ماي  پس براي بازگشت به صدر اساالم  ،كرد نمي توجهيها  آن همسلمين ب

پيدايش اين بقايد را بررسي كرد و چنانچه اين بقايد پس از ظهور اسالم وارد دين شده 

 .حرام استها  آن هدبت و گمراهي هستند و بمل بباشند همگي ب

 مسيحيت و شيعه

كه همگي پس از ظهور اسالم باشند  مي بسياري از بقايد موجود در تشيع از مسيحيت

خيلي پس از ظهور اسالم و در دوره حكومت گماراه   بسياري نيز واند  وارد اين فرقه شده

تعزيه و نماايش صاحنه كاربال كاه در      به بنوان مثال مراسم اند، و ظالم صاوي وارد شده

شود بر گرفته شده از مسيحيت است و در دوران صاويه وارد تشيع  مي كوچه و بازار بر پا

  چونكه مسيحيان نيز در آن زمان مراسم به صليب كشيدن حضرت بيسي ،شده است

از  خباري  كه ديگر در اروپا و مسيحيتحال جالب اينجاست  اند، گذاشته مي را به نمايش

و به طاور كلاي سابب ايجااد      ،نيست ولي شيعيان هنوز دست بردار نيستند ها مراسم اين

 ،نيز روشن است و همان مسيحيان اين حكومات را بار روي كاار آوردناد     هدولت صاوي

رفت تا تمامي اروپاا را تصارف    مي چونكه در آن زمان امپراطوري بثماني كه سني بودند

اين بود كه دولتاي   نقشه ايشانه فكر چاره اي افتادند و در آنجا ب تكند و بزرگان مسيحي

بايد دولتي باشاد كاه    تشكيل دهند تا بدانها حمله كند و مسلماًها  را در پشت سر بثماني

ساي بهتار از   ايجاد وحدت و اتحااد كناد و چاه ك   ها  آن مثل جمابت مسلمين نباشد تا با

و باا روي كاار    ،ن را در خود داشتكينه و انحراف با بقيه مسلمي ،شيعه كه زمينه دشمني

آوردن صاويه در ايران به زور شمشير اكثر مردم ايران را كه از اهل سنت بودند وادار باه  

كنناد و پاس از آن جنگهااي     اثني بشري را به زور شيعهها  آن تغيير بقايد خود دادند تا
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نياز  هاا   مانيحمله ور شدند و بث ني شروع كردند و از پشت سرخود را بليه دولت بثما

براي مقابله با ايشان از اروپا به سمت ايران برگشتند تا با دشمن جديد خود مقابله كنند و 

 .9بدين ترتيب مسيحيت در اروپا نجات يافت

را ها  آن كه شاه بباس صاوي ارادت خاصي به مسيحيان داشته وم خواني مي در تاريخ 

داده كه هنوز ها  آن ههان بدر نزديكي اصابه نزديک خود آورده و محله اي به نام جلاا را 

از يا اوقاات ن  يكه بعضيز در صورتيان نيعيو ش نيز اين محله با كليساي خود موجود است

از آن طرف باه   شاه رافضي البته. كنند مي ن محله مراجعهيه ادا كنند بيدن شراب پيبه نوش

 اهراتباا طاال و جاو   كارده و   مي كرده و مردم سني آنجا را قتل بام مي هرات لشكركشي

هام   ،كارده اسات   ماي  براي قبر امام رضا گنبد طال درسات  به پيشنهاد بلماي شيعهها  آن

كنند  مي اكنون نيز فرزندان و جانشينان صاويه هنوز مساجد اهل سنت را در ايران تخريب

و در  ،5هساتند تاا بادانها در دوزخ ملحاق شاوند     هاا   آن و با كمال افتخار ادامه دهنده راه
                                                 

خواسات از آنجاا    ماي  روزي در يكي از خيابانهاي هندوستان يک گاو ايستاده بود و شخصي انگليسي 9

 ايان چاه كااري اسات كاه      :مردم باه او گاتناد   ناگهان ،ببور كند و شروع كرد به بقب راندن آن گاو

و مگر نمي داناي كاه در اينجاا گاوهاا     ! ا خود گاو به ميل خودش كنار برودكني و بايد صبر كني ت مي

پاس از مااجرا    ،آن انگليسي هم دم آن گاو را باال گرفت و بقاب گااو را باوس كارد     ،مقدس هستند

مان مخالاات كاه     :انگليساي در پاساخ گاات    اين چه كاري بود كه انجام دادي؟ آن :دوست او گات

باا   :گاوئيم  ماي  حال ماا  .نكردم بلكه تازه با اينكار خود اين مردم نادان را صد سال به بقب برگرداندم

ماردم اياران را ده هازار ساال باه بقاب        ،آمدن صاويه و خرافات و بقايدش و تارقه اي كه انداخت

بيني كه در ميان مسلمين و حتي كشورهاي ديگار   مي و ،برگرداند چون هنوز آثار شوم آن پديدار است

كامالً منزوي هستند و هنوز هم از آن بقايد مسخره اي كه روحانيون و دولتمردان صاوي باه ارمغاان   

 .دهند مي را ادامهها  آن آوردند دست بر نمي دارند  و با جديت تمام راه
كاه هام اكناون مياان مسالمين اسات        جالب است كه آخوندها بلت حادثه باشورا و حتي انحرافااتي  5

اندازند ولي چنانچه هم اكناون كساي بگوياد لعنات بار       مي همگي را بر گردن حضرت ابوبكر و بمر

ايان   ،اي آقاا  :گويناد  ماي  خرافياون فاورا  اند  آخوندها كه با انقالب خود بابث مشكالتي برايمان شده

ولي هنوز پس از گذشت ساي   ،دانند دارد و اصالً خودشان را مقصر نميها  آن مشكالت چه ربطي به



 11  بازگشت به صدر اسالم

هاا   آن هنوشاد و با   ماي  شرابها  آن ه بباس باخوانيد كه شا مي نامه براداران شرلي نيزسار

  !من هم مثل شما بيسوي مذهب هستم :گويد مي

و  هاا او را باه قادرت نشااندند     هماان  البته بايد هم از مسيحيان خشنود باشد چونكه 

دساتوراتي   ،تواني حكومات خاود را حااو كناي     مي كه چطور ادندد مي همانها به او خط

ري سرگرم باشند و به حكومت كا چون اينكه براي مردم تكيه بساز تا همانجا به بزاداري

شاود و از آن   ماي  و در ضمن جمعيت مساجد نيز با وجود تكيه كام رناگ   نداشته باشند

نيز طال كن و پاي امضااي خاود   آن را  طرف نيز پياده به زيارت قبر امام رضا برو و گنبد

و  ،تا كسي خره اي در ارادت تو باه اهال بيات شاک نكناد      !آستان بلي نيز بنويس كلب

جالب اينجاست كه هنوز نيز شاه بباس شرابخوار در ميان بسياري از مردم ايران محبوب 

خدمات  ،آري) داده خدمات زيادي برايمان انجام :گويند مي است و او را دوست دارند و

و البته پاياه و ريشاه تشايع نياز از يهوديات       (اسالم انجام داده زيادي در ريشه كن كردن

شخصي چون ببداهلل بن سبا كه بقيده جانشيني بالفصل و همينطور غلو در ماورد   ،است

و جالب اينجاست كاه بلمااي شايعه     ،بلي و يا لعن خلاا را با خود آورده استحضرت 

تااريخ  كس ندياده و در  شوند ولي امام زمان را كه هيچ  مي وجود چنين شخصي را منكر

 ،است به طور حتم موجود اسات براي امام حسن بسكري تصريح شده  نيز به نبود فرزند

نائب بر حقش نيز بايد تا قيامت ولاي امار    او خره اي شک كرد و ندر نبود ستيبا نمي و

  !!كل مسلمين جهان باشد

 ها آن هو دادن صاات خالق بها  آن هغلو در مورد ائمه و دادن بصمت ب بقايدي چون 

كنند و گاهي او را پسر  مي چونكه مسيحيان نيز در مورد بيسي غلو ،هم از مسيحيت است

براي رفتن به پيش خدا يا پدر باياد   :گويند مي و يا كنند مي خدا و گاهي خود خدا معرفي

 ،تا او واساطه و شاايع شاما نازد خداوناد باشاد       !ابتدا به پيش پسر يا همان مسيح برويد

                                                                                                                              

دانند  مي سازند و هنوز او را مسبب مي گيرند و دائم سريال مي و به شاه ايراداند  سال از انقالب نشسته

 .ولي خودشان را در هيچ جايي مقصر نمي دانند
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 را صادا ها  آن دانند و در هنگام دبا به جاي خداوند مي واسطه و شايعشيعيان نيز ائمه را 

شيعيان  ،گويند مي بيني كه مثل مسيحيان كه يا بيسي مسيح و يا مريم مقدس مي كنند و مي

و مثال مسايحيان بار     ،يا حسين و يا حضرت بباس ورد زبانشان است ،نيز مرتب يا بلي

 دهناد و بار روي آن سااختمان    را زينات ماي  كنند يا قباور   مي روشنسر قبور خود شمع 

ين موضوع اشاره شاده كاه لعنات بار     ه انيز ب ص سازند كه در حديث معروف پيامبر مي

  .يهود و نصارا كه قبور پيامبران خود را مسجد كردند

د كه به صليب كشيده شدن حضارت بيساي باه خااطر بخشايده      مسيحيان بقيده دارن

و همين بقيده نيز  ،با اينكار خود شايع ما شده استشدن گناهان مسيحيان بوده و بيسي 

ريخته شدن خون امام حساين و شاهادت اماام     :گويند مي شود و مي در ميان شيعيان ديده

حسين در كربال بابث بخشيده شدن گناهان ماسات و هار كاس باه زياارت قبار او رود       

 !گناهان گذشته و آينده او پاک خواهد شد

همانند مسيحيان كه پدر روحاني  ،مسيحيت وارد شده است واژه روحاني نيز از همان 

پياامبر داراي چناين بناواني    و مادر روحاني دارند و در صدر اسالم هيچ يک از صاحابه  

هم اكنون كه روحانيت با اين ساازمان و تشاكيالت موجاود اسات كاه       مخصوصاً ،نبوده

باشاند و هار    ماي  ر اروپاسابقه اي در اسالم ندارد و مثل دوران سلطه و قدرت كليساها د

 .كنند مي گونه مخالاتي را با مذهب و فرقه خود نابود

ز روز يان نيعيش ،رنديگ مي ديرا جشن و ب يسيالد حضرت بيان ميحيهمانطور كه مس 

م كاه هار دو   يد دارين اسالم تنها دو بيكه در ديدر صورت ،رنديگ مي الد امامان را جشنيم

د يا ب يكا ي ،به افراد نادارد  يست و ربطين يشخص يامراست و  ينيز مربوط به امور دين

ش افاراد  يقارآن باا ساتا    ن است كه اسالم ويز اين امر نيل ايدل ،د فطريب يگريقربان و د

ياا   ؛ينا يكند نه بزرگان د مي ن جلبيد خود يشتر توجه مردم را به سويمخالف است و ب

اسات و باين هماين    گويند جهان به خاطر حضرت بيسي آفريده شاده   مي مسيحياني كه

جهان به خااطر پانج ناار آفرياده شاده       :گويند مي باشد چونكه مي بقيده ميان شيعيان نيز
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ن يهما  يبرا ،!اند نيز فقط به خاطر فاطمه زهرا آفريده شدهها  آن و البته در انتها همه !است

را  انيرانيشوند و ا مي كمتر دچار مشكل يعيان شيرانيبا ا يحيمبلغان مس دينيب مي است كه

اند  دهيت گرويحيران هستند كه به مسيان در ايعياز ش يليخ چون كنند مي يحيمس يراحتب
ت يحيع و مسا ين تشا يكه با  باشد مي ياديشابهات زن امر هم وجود تيا ياز بلتها يكي ،9

 .وجود دارد

پس به  ،نجات هستند ين كشتيت و معصومياهل ب :نديگو مي دائم زيعه نيون شيروحان 

ت يان به نام اهل بيغال يكه شما با همكار ين كشتيمتاساانه ا :د گاتيبا ،دييايداخل آن ب

توان به داخال آن   نمي باشد و هر لحظه در حال غرق شدن است و مي سوراخ ،ديساخته ا

كاه موافاق باا قارآن و سانت       يتيالبته اهل ب ،ز قرآن و سنت استينجات ن يرفت و كشت

آخونادها و   ،شاان اساتااده نماود   يم ايد از تعاال يا و باسات  مورد قبول ما ز كامالًيباشند ن

كه اهل سانت هايچ دليال و    اند  مروجين خرافات در ايران طوري در خهن همگي انداخته

كه هيچ حرفي براي گاتن نادارد   دباش مي در صورتيكه اين شيعه ،حرفي براي گاتن ندارد

كاه  اناد   بليغات نماوده ولي اينقدر براي مذهب خود ت ،و داليل ايشان نيز بي اساس است

باشاند در صاورتيكه    ماي  راي حق كاملهمه مطمئن هستند كه تنها ايشان ميان مسلمين دا

 .دارند يفراوان باطلد يبقا

بايست ترک  مي پس تمامي بقايد موجود در اسالم كه برگرفته شده از اهل كتاب است

  .همين بقايد هستندها  شوند و دليل جدايي و ايجاد فرقه
                                                 

موضاوع  باه خااطر      از اميرالماومنين بمار   ،كنم بلت تنار بده اي از ايرانيان بي بند و باار  مي فكر 9

به دين زرتشاتي  ها  آن بلكه اينها بهانه است و بلت اصلي تنار ايشان اين است كه چرا ،خالفت نيست

 اند، مسلمان شده  تا به راحتي هر كاري خواستند بكنند و توسط حضرت بمر اند، يا مسيحي نمانده

ي توانند به راحتي و نم ،چون به هرحال اسالم قوابدي دارد كه برايشان مشكل و دست و پا گير است

به همين خااطر اسات كاه     ،بي حجاب باشند يا نماز نخوانند يا شراب بنوشند يا هركاري ديگر بكنند

 ،مسيحي شاوند خيلاي بهتار هام هسات      ،كه البته به نظر ما روافض ،شوند مي خيلي از ايشان مسيحي

 .شود شود و اسالم بدنام نمي م پاک ميچون الاقل اين لكه ننگ از اسال
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 ديث در ايجاد فرق مختلفنقش احا

ن چونكاه قارآ   ،يكي ديگر از داليل فرقه فرقه شدن مسلمين احادياث جعلاي هساتند   

 آشاكار و قابال فهام    ،مباين  ،محكام  ،آيات آن نيز صريح متواتر و غير قابل تغيير است و

البته همان قرآن را نياز   ،از آن بهره برداري كنند اشخاص گمراه نتوانستند بنابراين ،هستند

 روند و به ظاهر آياات خيلاي توجاه    مي كنند يا اينكه به بطن آيات مي راي خود تاويل به

كاه ريسامان   و قارآن  اناد   گوي سبقت را از همه ربودهها  كه در اين مورد باطني كنند نمي

شاود تاازه باباث گمراهاي     ها  آن بزنند تا بابث هدايت ن چنگه آباشد و بايد ب مي الهي

 :مولويبه قول  و ايشان شده است

 زآنكااه از قاارآن بسااي گمااره شدناااد   
 

 زان رسااان قاااومي درون چاااه شااادند 
 

 اي بنااود ماار رساان را نيساات جرمااي  
 

 چاون تاو را سااوداي ساار بااال نبااود      
 

توانسته از طرياق   مي كنند و هر كس مي احاديث جعلي خود تاسيراينكه قرآن را با  يا 

فرقاه خاود درسات كارده باا       احاديث به خواسته هاي خود برسد و بقايادي را كاه در  

چونكه شما هر حاديثي كاه بخوانياد مطمائن باشايد       ،رسانده است مي احاديث به اثبات

پاس باا ايان     .و آن حاديث در كتاب مختلاف وجاود دارد    اند  حديثي ضد آن نيز ساخته

يكاي از گامهااي    بناابراين  ،توانند اميال و راي خود را نمايش دهند مي احاديث به راحتي

دن به صدر اسالم شناسايي اين احاديث است و پس از اينكه ثابت شاد ايان   مهم در رسي

را كناار بگذارياد و نباياد در ماورد كتاب      هاا   آن هبمل و ابتقاد ب ،احاديث جعلي هستند

را نقاد  هاا   آن فرقه هاي مختلف هستند تعصاب باه خارج داد و    مذاهب و حديثي كه در

اموش نكنيد كه هماين  است و فر نبودهچون به هر حال نويسنده اين كتب معصوم  ،نكرد

 ين نويسندگان نوبي تقليد و ستايش از آن افراد است كه مورد قباول ماا  ه امطمئن بودن ب

باشد و چنانچاه ماتن احادياث     مي ين مالک در تشخيص احاديث قرآنتر مهم باشد و نمي

ناده آن  پاذيريم حاال گوي   نماي  مربوطه با قرآن در تضاد باشد به هيچ بنوان آن حديث را

كنيم كه بعضاي از بلماا اينقادر كاه در      مي خواهد باشد و مشاهده مي حديث هر كس كه
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بيناي كاه    مي مقابل احاديث نرمش و وسواس دارند در مقابل آيات قرآن اينگونه نيستند و

باالي منبرهاي خود يک حديث جعلي را كه معلوم نيست كدام ابلهاي آن را جعال كارده    

 .كنند مي و آن حديث را به صد آيه از قرآن تحميلآورند  مي مرتب بر زبان

 اسات كاه گاتاه   ها  سال پس نبايد در مورد احاديث سهل انگاري كرد و چون حديثي 

 و شاود و باياد بررساي شاود     نماي  دليل بار صاحت آن  اند  شود و همه هم قبول كرده مي

و  ،گار يز دير چشتر مورد توجه قرار داد تا هيرا بها  آن ث متنياحاد يست در بررسيبا مي

ث يا مخالف بود آن احاد( ثيگر سنجش احاديو موارد د) چنانچه با قرآن و سنت و بقل

كاه ماتن    يح باشد چاون كسا  يدرست و صح يسند يست كه دارايباطل هستند و مهم ن

موافاق باا    يثيز هست و چنانچه متن حديكند قادر بر جعل سند آن ن مي ث را جعلياحاد

ث ماورد قباول اسات    يف هم باشد آن حاد يضع يسند يه داراچنانچ ،م اسالم باشديتعال

چونكاه ساند    ،ث نسبت داديگر حدينده ديا گوي ص امبريتوان صدور آن را به پ نمي يول

 يپس در بررسا  .چونكه موافق با اسالم است ،ميريپذ مي متن آن را يول ،ف استيآن ضع

ابتباار   يز داراين ص رامبيده از پيث رسيدارد و احاد يشتريت بيث متن آن اهميحد کي

دروغگاو و   يشاه اشخاصا  يچون اطراف اماماان هم  ،ت و امامانيهستند تا اهل ب يشتريب

ز يا كاان اماماان ن  ياز نزد بساياري و اناد   كرده مي ان را لعنتيز غاليو امامان ناند  بوده يغال

ابش اصح ص امبريچگاه پيو هاند  نگونه نبودهيا ص امبرياصحاب پ يول اند، انتكار بودهيخ

 .كرده است يرا نهها  آن هشان و ناسزا گاتن بيرا لعن نكرد و تازه لعن ا

 يند و در صاورت جعلا  شاو  يد بررسا يز باين ص امبريده از پيث رسيالبته همان احاد

ث كتاب  يا شتر هست تاا احاد يب يث جعليحد عهيث كتب شيان احاديبودن رد شوند و م

كتااب اصاول    يعنا يان پس از قرآن يعيش ن كتابيتر مهم در كه مثالً ينيب مي و اهل سنت

 يكاه از بلماا   يخاود مجلسا   يباشد و حت مي يفراوان يث جعلياحاد ينينوشته كل يكاف

جو بوده است در كتااب خاود   متعصب و تارقه  ،يخراف يفرد يبوده و حت يصاو تشيع

 ،يث كتاب كااف يحد 92956يا به قولي  96911 خبار آل الرسول ازأفي شرح  العقول ةآمر
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ث كتااب  يا بخواهاد احاد  يچنانچاه كسا   يول ،صحيح ندانسته استآن را  ثيحد 1111

 را رد يكمتار  يلا يكند به طاور حاتم تعاداد و نسابت خ     يرا نقد و بررس يح بخاريصح

 .كند مي

ده اسات بهتار   يرسا  نياز صحابه و تاابع  كه ص امبريپ ثياحاد يبه طور كل ،نيبنابرا 

 .ثيه احاديهستند تا بق

 ها و حكومت كشورها

نه اينكه فقط كسااني كاه درون    ،از نظر اسالم تمامي مسلمين برادر و هم وطن هستند

چون در يک كشور باه طاور حاتم ماذاهب مختلااي       ،برند مي يک مرز جغرافيايي به سر

را قبول نداشته باشيد و در ضامن بساياري از   ها  آن هستند و ممكن است شما بسياري از

هستند ممكن است زماني جزء كشور شما بوده باشند و شما جدا  از كشورهايي كه اكنون

اين مرزها دائما در حال تغيير است و همگي قراردادي هستند و مرتب هم در حال تغييار  

پس تنها كساني كه هام فكار هساتند و داراي     ،را مالک قرار دادها  آن توان نمي واند  بوده

هاا   آن ل ممكن است يكاي از حا ،باشند مي باشند با هم هموطن مي هدف و يک دين يک

پس وقتي بتاوانيم   .در ايران و ديگري در آفريقا باشد مهم نيست و همگي هموطن هستند

فكر و بقيده اي اسالمي باشند بنابراين  ،اي هدفي مشخص كنيم كه داراي دينهمه را دار

بايسات تنهاا داراي ياک حكومات باشاد ناه        ماي  باشاد  ماي  چنين امتي كه امت اسالمي

چاون هايچ چياز باه انادازه وجاود        ،ي مختلف و تمامي مرزها را نياز بردارناد  حكومتها

بيناي كاه هار روز باه      مي كشورهاي مختلف با مرزهاي گوناگون به ناع دشمنان نيست و

 .كنند مي كنند و بقيه نيز فقط تماشا مي يكي از اين كشورها حمله

موجاود مياان مسالمين     و تنها تارقاه  از نظر ما هيچ ابر قدرتي در جهان وجود ندارد 

بهتار و   يجهاد با استكبار جهاان  يو زمان است كه بابث ابر قدرت شدن ايشان شده است

 .ديا د و تارقاه را كناار بگذار  يواحاد شاو   يحكومت يدارا يابد كه همگي مي تحقق آسانتر

 هستند يا گرفتن فدک يا خالفت براي اهل بيتبه فكر باز پس اي  بده بيني هنوز مي وقتي
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يند تمامي مسلمين بايد به زير واليت ما آيند تا موفق شوند و اگر هم نيايند باالخره گو مي

پس با وجود چنين بقاياد   ،كند مي را وادار بدينكارها  آن روزي امام زمان ما با ظهور خود

 اي بايد هم استعمار جهاني خوشحال و خندان باشد و هر روز در آتش تارقه بدمد ابلهانه

ت كه ايشان معتقد هستند دين از سياست جدا نيست ولي به طور استثناء و جالب اين اس

باا   ع و موقوف است و نتيجاه آن محاارب  امر به معروف و نهي از منكر در سياست ممنو

البته مساتكبران از طرفاي    .9شود مي كمونيست و ضد واليت فقيه ،ماسد في االرض ،خدا

 طاور حاتم  اني درست شود و باطور بثمنيز سخت در هراس هستند كه مبادا باز يک امپر

 .جلوي چنين امري را خواهند گرفت

 :گاوييم  ماي  .غير بملي اسات  ،اين نظريه مبني بر برداشتن مرزها :اگر كساني بگويند 

پس چطور در اروپا كه مسيحي هستند اينكار صورت گرفته ولي شما كه مسلمان هساتيد  

اناد   د پول يكي شده و طبق پيمااني كاه بساته   در اروپا واح ،5؟قادر به انجام اينكار نيستيد

 . هاست آن حمله به يک كشور از ايشان مساوي به حمله به تمامي

ماردم  : ن در جلساه گاات  يكتور هوگو در مجلس فرانسه خطاب باه حاضار  يو يزمان

دن يا جنگ يد بجاا ييايب :گات مي شانيبد يدند و اگر كسيجنگ مي فرانسه در گذشته با هم

دناد و او  يخند مي همه به او ،ديزيخود را در آن بر يد و هر كدام رايل دهيتشك يصندوق

م و با ينجا آن صندوق و مجلس را داريد كه ما در اينيب مي اكنون يول ،كردند مي را مسخره

ه د هام اكناون با   يم كه شايرا بگو يخواهم به شما سخن مي زيحاال من ن ايم، شده يكيهم 

                                                 
تاا كساي   اناد   غاصبين خالفت همه جا خاقاان ايجااد كارده    ،پس از رحلت پيامبر :گويد مي شيعه دائم 9

يا براي گارفتن  اند  خوانده مي اين چه خاقاني بوده كه زنها در مسجد خطبه :گوئيم مي صحبتي نكند ما

  .شدبا مي فعالً اين خاقان در حكومت خود شيعيان اند، رفته مي بيعت به درب منازل انصار

آنكس كه آئين اسالم  :الوثقي چنين نوشته اند ةسيد جمال الدين و شيخ محمد ببده نيز در مجله برو  5

نژاد و مردم سرزمين خاود  ( از محدود شدن به)را پذيرفت چون بقيده اش در اين باره استوار گرديد 

 .كند مي وجه پيداپوشد و پيوندهاي خصوصي به بستگيهاي بمومي كه بالقه ابتقادي است ت مي چشم
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رسد كاه فرانساه و انگلايس و ديگار      مي يه روزن است كيد و آن اين سخن من بخنديا

شوند و به نظر من اينكار را بايد شروع كنيم و حتي  مي كشورهاي اروپايي نيز با هم متحد

دو جنگ جهاني به راه افتاد كه شايد همه در آن وقات   ،پس از اين سخنان ويكتور هوگو

م كاه آن  ينا يب ماي  اكنون يول اند، كرده مي نگاهبه اين گاته او با ديدي مسخره و خنده دار 

و با هام  اند  شده و مرزها را برداشته يكيوسته و در اروپا واحد پول يت پيسخنان به واقع

 .ندارند يمشكل

د و يا د و مرزهاا را بردار ييايكه ب ،ميگو مي ن سخن رايهم ينز به شما مسلميپس من ن

 ياد جاد يا زآن را  باشاد و  يعا ير طبيا غ ن ساخنان يااي  بده يبرا ديشا ،ديشو يكيهمه 

 .ان آن بودياه ما بيبه هر حال وظ يول ،رندينگ

بلكاه   ،فراموش نكنيد منظور ما در اينجا برداشتن فالن شاه يا رئيس جمهاور نيسات   

 ،توانند به بنوان اولي االمري كه خواسته مردمشان هستند حكومت كنناد  مي نيزها  آن همه

كه البته در اجاراي تماامي ايان     ،يكي كنند را.. .ولي مرزها را بردارند و واحدهاي پول و

و بابث استحكام  اما در پايان نتيجه خوبي دارد ،كنند مي امور با مشكالت فراواني برخورد

از بزرگان حكومتي دسات نشاانده ابرقادرتها    اي  بده شود و شكي نيست كه مي مسلمين

بدهيد  ه چنين كاري رااجازها  آن هس نبايد بپ ،گيرند مي هستند و جلوي تحقق اين امر را

اجمااع و  هاا داراي ياک مركاز     در كشورها و تمامي حكومات  و چنانچه رهبران موجود

  .خالفت و فرماندهي شوند بسيار بهتر خواهد بودشوري براي رسيدگي به امور 

چونكاه تماامي    ،بربستان و مكه و مديناه اسات   امر ز نظر ما بهترين مكان براي اينا

چونكاه پايتخات اساالمي و دو شاهر      ،سات اطبيعي  البته كنند و مي نجا نگاهه آسلمين بم

 .و نزول وحي و ظهور اسالم نيز در همانجا بوده است 9مقدس در اسالم هستند

                                                 
شاد احتماال تارويج خرافاات در آنجاا       مي فكرش بكنيد اگر مكه و مدينه به دست كساني ديگر اداره 9

چون حتي در اهال سانت نياز گروههااي خرافاي هساتند مثال بعضاي از اهال سانت در            ،بسيار بود

از هماه روي   و يا شيعيان كه ديگر خودشان سانبل خرافاات هساتند و اول   .. .هندوستان يا در براق و
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 ،هايي ديگر باشاد  كه داراي مزيت البته چنانچه مسلمين مكاني ديگر را در نظر بگيرند

خاواهيم چناين اماري را     نماي  ماا  و موردي ندارد و اين به اختيار اجماع خودشان اسات 

 .انحصاري كنيم

پس چنانچه مركز خالفت را نيز در جايي پايه ريزي كنند و قوانيني نياز وضاع شاود    

و در .. .مثل اينكه حمله به يک كشور مساوي حمله به تمامي كشورهاي اسالمي اسات و 

و سعي كنناد   ،9هم آيند و مسائل تارقه زا را كنار بگذارند زمينه ديني نيز تمامي بلما گرد

 دباوت كنناد و هماه    و به دور از خرافات كه همه مسلمين و مردم را به اسالمي خالص

                                                                                                                              

آن را  زدند تا مردم بجاي رفتن به مسجدالنبي بادانجا آيناد و اطاراف ضاريح     مي بقيع يک گنبد بزرگ

 نويسند كه ديگار ناام اهلل ناپدياد    مي پارچه آويزان كنند و آنقدر روي ديوارهاي مساجد اسامي ائمه را

 ...گرفت و مي ده قرارشود و صحن مساجد نيز براي مراسم زنجيرزني و بزاداري مورد استاا مي
 بيني كه آخوندهاي شيعه باالي منبرهاي خود در مورد حديث قرطاس و قلم و دوات صاحبت  مي دائم 9

خواستم  مي روزي ،باشد مي كنند و مثل اينكه مشكل ايشان فقط همين موضوع كاغذ و قلم و دوات مي

ايان   :دو كنم و ببرم و بگاويم براي يكي از ايشان كه بسيار هم متعصب است يک بدد قلم و دوات كا

برخاي بلماا    خواننده گرامي نيز بداند كه!! قلم و دواتينقدر باالي منبر مگو هم قلم و دوات بگير و ا

حديث قرطاس مورد قبول نمي باشاد و داراي اشاكاالت فراواناي اسات چاون اينكاه در        اند كه گاته

باه   امالء كانم و  :گات مي و بايد( اكتب) خواهم تا بنويسم مي گويد قلم و دوات مي حديث پيامبر امي

دانيد منظاور   مي چيزي نگاته و شما از كجا فرض اينكه درست هم باشد چيزي را ثابت نمي كند زيرا

خالفت بلي بوده شايد منظور خالفت ابوبكر بوده و چنانچه دستوري هم از سوي خداوند بوده باياد  

كه فرمانادهي بساياري از جنگهاا را     ص د و پيامبركرده نه اينكه به خاطر صحبت كسي نگوي مي بيان

 داشت و از ابوجهل و ديگر كاار نترسيد از كسي ديگر هم نمي ترسيده است و از همه گذشاته پياامبر  

امري بدين مهمي را تا آن لحظه به تاخير نمي انداخته است و بعد هم نگويد و شاما كاه معتقاد     ص

پس آيا ديگر اند  هزار نار در غدير خم با بلي بيعت كرده صد ،هستيد حدود چند ماه قبل از اين قضيه

 گاتن آن الزم بوده و اگر كسي آن بيعت را ناديده گرفته پس نوشته پيامبر را نيز  خيلي آسانتر زيار پاا  

 .نيستها  آن گذاشته و اشكاالت ديگر كه در اين مختصر جاي گاتن تمامي مي
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و هار كادام از بلماا كاه      ،ناميده شوند نه چيزي ديگر (مسلمان) مومن و مسلمتنها  بايد

 .سالم نموده استخدمت بزرگي به ااز نظر ما  سخناني را بازگو كندچنين 

ين كارها نباشد و به ايجاد حكومتي واحد كه داراي ه اب در اين زمينه كشوري مايل اگر

كومت خودشان را برتر و بار حاق   ديني واحد باشد رغبتي نشان ندهد و تنها مذهب و ح

 ،9ندير حكومات و ماذهب خرافاي خاويش بكشاا     ند بقيه را نيز به زبداند و دائم سعي ك

كنند و خودشان به ايجاد را رها  دراينجا بقيه مسلمين بايد اين كشور و اشخاص احمق آن

  بلت اينكه در زمان اميرالمومنين بمار  .وحدت بپردازند تا روز به روز خليل تر نشوند

مسلمين توانستند با آن تعداد اندک و نيروي كم بر بزرگترين امپراطوريهااي زماان خاود    

اني و كسا اند  غلبه كنند تنها اين بوده است كه همگي داراي يک دين و مركز خالفت بوده

بودند و مخلص بودند و  مسلم مومن و همگي فقط هنوز فرقه فرقه نشده بودند وها  آن از

و  دين خود را با انواع خرافات و بدبت مخلوط نكرده بودند و اسالم خالص را از قارآن 

 .اند كرده مي ن بمل نيزه آو البته باند  سنت گرفته بوده

ن دستورالعمل قبلي است كاه در صادر   پس تنها راه بزت شما نيز در زمان فعلي هما 

 .شده است مي اسالم اجرا

ن كتااب  يا كاه ماا در ا   يبا خواندن مطالب يدر ضمن ممكن است خهن خواننده گرام 

 يباودن باه معناا    ياز نظر ما اگر سلا ،دارند يشوند كه روش سلا يم متوجه كسانيآورد

 يم ولا ينادار  يدن مشاكل باو  ين ما با سلاياز راه و روش سلف صالح باشد بنابرا يرويپ

 .ميرا بر خود بگذار مسلممومن و  قط نامبلكه ف ،ميد بگوئيز نبايرا ن ين نام سلايهم

                                                 
روحاني شيعه كاه در   ،داد مي ستمگر بملي ضد ديني انجام در تاريخ گذشته شيعه وقتي شاه يا حاكمي 9

 ،كرد تاا او بملاش را اصاالح كناد     مي ميان مردم بود و مردم نيز با او بودند فوري به آن شاه ابتراض

تواناد باه او    ماي  ولي هم اكنون كه خود روحاني و در واقع خود دين رهبر و شاه شده است چه كسي

 .شود مي ري كند ضد دين و مرتد و كافرايراد بگيرد و هر كس چنين كا
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هاا   آن هتوان فوري با  نمي خواهد و مي زمانرسيدن به اهداف بيان شده در اين كتاب  

بايد به صورت ريشه اي بمل كرد و براي تمامي مردم مطالب اسالم را بيان نماود   ،رسيد

آنگاه است كه رسيدن به اهاداف ديگار باه راحتاي      ،همه داراي فرهنگي اسالمي شوندتا 

ولاي   ،گيرد چون از پايه و از ابتداي كار مردمي اياده آل را پارورش داده اياد    مي صورت

باه طاور    ،چنانچه بر بكس بمل كنيد و فقط با همان بقايد خرافي و غلط انقالب كنياد 

در پايان به برخي  ،ون از درون پوسيده و پوچ بوده ايدچ ،نخواهيد رسيداي  نتيجه حتم به

كنيم تا كساني كه دائم در مورد جادا   مي اشارهها  از تااوتهاي دين اسالم با مذاهب و فرقه

ا ديني دارند كه بخواهد از سياست جد كنند ببينند اصالً مي نبودن دين از سياست صحبت

 :ب هستندفرقه و مذه ،يا داراي خرافه !؟باشد يا نباشد

 

 فرقه ،مذهب :حزب        اسالم :نيد
 غير قرآن :مذهب    قرآن :نيد

 بدبت :مذهب    سنت :نيد

 جهل :مذهب    بقل :نيد

 نهيك :مذهب    محبت :نيد
 تارقه :مذهب    وحدت :نيد

 9فصل كردن  :مذهب   وصل كردن :نيد

 دوازده هزار امامزاده :مذهب    كعبه :نيد

 ريتكا :بمذه    نيتام :نيد

 امام اصل دين :مذهب   امام تابع دين :نيد

                                                 
 :باشد چون اين شعر مي در كتاب آلاوس اشعار بسيار جالبي 9

 ماااا باااراي فصاااال كاااردن آماااديم   
 

 ناااي باااراي وصااال كاااردن آماااديم  
 

 مااااا درون را ننگااااريم و حااااال را   
 

 ماااا باااارون را بنااااگريم و قاااال را  
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 ج خرافهيترو :مذهب   قتيج حقيترو :نيد

 (بشنو) اسمع :مذهب   (بخوان)أ اقر :نيد

 شهادت ثالثه :مذهب  رسول اهلل ن محمداأشهدأ :نيد

 ينيجاهالن دكاندار د :مذهب   ينيبالمان دلسوز د :نيد

 تبليغات :مذهب    حقيقت :دين

 هزار اسراف بنام خدا :مذهب  طانيافكار برادر ش سرا :نيد

 نماز در هر وقت :مذهب   وقت پنجنماز در  :نيد

 در محرم و رمضان يتقو :مذهب  در تمام لحظات بمر يتقو :نيد

 تقليد و تهديد :مذهب   تعليم و تحقيق :نيد

 در انتظار منجي :مذهب   ها انسان منجي :نيد

 بعضي برابرترند :مذهب   همه برابرند :نيد

 جا امام ناظر در همه :مذهب   جا خدا ناظر در همه :نيد

 گريه :مذهب    خنده :نيد

 ديكتاتوري :مذهب    آزادي :نيد

 ريل و تاسيقرآن تاو :مذهب   نيقرآن نور مب :نيد

 دبا با واسطه :مذهب   دبا بي واسطه :نيد

 ال زهراإله إ ال :مذهب   ال اهللإله إ ال :نيد
 سواد ابظم ملتزم شوند به ما :مذهب {يبل}د به سواد ابظميملتزم شو :نيد

 ارت باشورايز :مذهب   ارت خانه خدايز :نيد

 كربال :مذهب    مكه :نيد
 خمس براي مات خوران :مذهب   زكات براي فقيران :نيد

 نماز در سه وقت يا هيچ وقت :مذهب   نماز در پنج وقت :نيد

 تعبد :مذهب    تعقل :نيد

 !!چاه جمكران :مذهب   صاا و مروه :نيد
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 اهيرنگ س :مذهب   ديرنگ سپ :نيد

 صدا كردن غير خدا :مذهب   صدا كردن خدا :نيد

 معرفي بزرگان دين :مذهب   معرفي دين :نيد

 جاهل كردن مردم :مذهب   آگاه كردن مردم :نيد

 كربال از واجبات :مذهب   حج از واجبات :نيد

 تيقبرستان پر جمع :مذهب   تيمساجد پر جمع :نيد
 !!امام زمان يبسوها  بازگشت ابمال دوشنبه :مذهب           خدا يبازگشت ابمال بسو :نيد

 بزرگداشت افراد دين :مذهب  بزرگداشت شعائر دين :نيد
 هر گروه به اسم امام خويش :مذهب  مسلم ه مومن واسم هم :دين

 ر خدايغ يمساجد برا :مذهب   خدا يمساجد برا :نيد

 وحدت سياسي و ظاهري :مذهب  وحدت ديني و قلبي :نيد

 حب بدون بمل :مذهب   حب با بمل :نيد
 تاويل در برابر آيات :مذهب   تسليم در برابر آيات  :نيد

 !!خلقت جهان براي پنج نار :مذهب  خلقت جهان براي همه :نيد

 ترس از امام :مذهب   ترس از خدا :نيد

 تارقه يبرا يحج بامل :مذهب  دتوح يبرا يحج بامل :نيد

 قسم به امام :مذهب   قسم به خدا :نيد

 ر خدايغ يبرا ينذر و قربان :مذهب  خدا يبرا ينذر و قربان :نيد

 تقيه و دورويي :مذهب   صراحت و راستي :نيد
 !!كاني براي آباد كردن و فخر فروشيقبرستان م :مذهب   قبرستان مكاني براي ببرت :نيد

 خرافات و دروغ :مذهب   يت و حقيقتواقع :نيد

 !!تقليد از بالم واجب :مذهب   كسب بلم واجب :نيد

 جنگ و دشمني :مذهب   صلح و دوستي  :نيد
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 ه نسب وب ها انسان ارزش :مذهب        به تقوي ها انسان ارزش :نيد
 !!خريه

 !!خلقت بعضي از نور :مذهب  از خاک ها انسان خلقت :نيد

 تعصب :ذهبم    تعقل :نيد

 حكومتي فرقه گرا :مذهب  حكومتي اسالم گرا :نيد

 خليج تا ابد فارس :مذهب   برب و بجم برابر :نيد
 !!امام غايب هميشه غايب :مذهب  امام حاضر هميشه حاضر :نيد

 !!امام بازگشت ابمال به سوي :مذهب  بازگشت ابمال بسوي خدا نيد
 !!واجب ابت حاكم در معصيت هماط :مذهب  اطابت حاكم در معصيت حرام :نيد

 امام در پس پرده :مذهب   امام بيرون از پرده :نيد

 اصول دين مبهم و گنگ :مذهب  اصول دين صريح و روشن :نيد
 طرفداران خرافات هم وطن :مذهب   هم وطن نيمسلم همه :نيد

 تسليم در برابر ظالم :مذهب                   مبارزه با ظالم :دين
 يمردم دار :مذهب    يارنديد :نيد

 هرجا داراي حكومتي جدا :مذهب   حكومتي واحد :نيد

 ارزش احاديث به نام كتب :مذهب  ارزش احاديث به قرآن :نيد

 نژاد پرستي :مذهب  مبارزه با نژاد پرستي :نيد

 !!گناه به اميد شاابت :مذهب   دوري از گناه :نيد

 خادم الخرافات ،بلما :مذهب       عهيخادم الشر ،بلما :نيد

 !!به تعداد دلخواه صيغه :مذهب زن ممنوع چهارشتر از يبنكاح با  :نيد

 معرفي بزرگان دين :مذهب   معرفي دين :نيد

 نيجاهالن دكاندار د :مذهب   نيبالمان دلسوز د :نيد

 خواندن كتب همان مذهب :مذهب   خواندن تمام كتب :نيد

 تكيه :مذهب    مسجد :نيد
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 مااتيح :مذهب    قرآن :نيد

 انقطاع :مذهب    اجتماع :نيد

 لعن صحابه :مذهب   9دوستي صحابه :نيد

 زيارات قبور :مذهب   زيارت كعبه :نيد

 در انتظار كامل شدن :مذهب   شده دين كامل :نيد

 پرستش اولياء خدا :مذهب   پرستش خدا :نيد

 !!دباي ندبه واجب :مذهب   نماز جمعه واجب :نيد

 ستايش اهل بيت :مذهب   هل بيتشناخت ا :نيد

 !!ر و قمه زدن حالليزنج :مذهب  صدمه زدن به بدن حرام :نيد

 غلو و بزرگ نمايي اشخاص :مذهب   حقيقت اشخاص :نيد

 حسين براي گريه :مذهب   حسين براي الگو  :نيد
 تظاهرات براي ستمديدگان :مذهب        كمک به ستمديدگان  :دين

 در پناه معصومين :ذهبم   در پناه خدا :نيد

 بدبت غاليان :مذهب    ص سنت پيامبر :نيد

 ها نو كردن كينه :مذهب   ها فراموشي كينه :نيد

 !!روز شهادت ائمه حرام :مذهب   هميشه حرام گناه :نيد
 !!امروز يگان مسئول بدبختگذشت :مذهب        مسئول ابمال خودهر جامعه  :نيد

 (د ربايبخوان)ن شده يتضمسود  :مذهب   قرض الحسنه :نيد

 !!شمشير بر فرق خويش :مذهب  شمشير بليه دشمن :نيد

 فغان و گريه و بي تابي :مذهب   صبر و شكيبايي  :نيد

 يتاب يجزع و فزع و ب :مذهب  عونه راجيلإنا إنا هلل وإ :نيد
 غايبمر من بنداهلل و ولي األأ :مذهب   مر منكم است ولي األأ :نيد

                                                 
را تا كناون  ها  آن كه متاساانه چشمان شيعهو يكصد آيه ديگر از قرآن كريم  91تا  6سوره حشر آيات  9

 !!!نديده است
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 امامت در انحصار تعدادي :مذهب   تقينامام از م :نيد

 جهنم :مذهب    بهشت :نيد

 غير خدا :مذهب    خدا :نيد

 شيطان :ذهبم    اهلل :نيد
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