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  .استفاده نمايند
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  سياست
  

عنوان مدافعين نظام پاسخ مناسبي به ه دانيم ب كه ما نمي يرت طبسي ي ههشب
بار براي هميشه  ها و مفسدين اقتصادي است كه يك آن دهيم موضوع آقازاده

كند كه نظام را  كنند و دشمن شايعه پخش مي حل شود مردم سئوال مي
دنيايي از شايعه در باره اموال و  .دنخواه تخريب كند مردم پاسخ روشن مي

كنند با سند و مدرك در جلسات  هايي بزرگان نظام مطرح مي تمالك و دارايي
نظام اسالمي اگر مبتالي به اين  ..... خانوادگي در محافل در مترو اتوبوس و

ياردي و لهاي مي وام ،ها زاده هاي آن در خطر است مصونيت آقا فات شود ريشهآ
مافياي   ... آن و مافياي شكر و كامپيوتر وو صار اين حان در چنان وهاي  تجارت

   !دارو و صد ها مافياي ديگر
 ]اگر! [د ولي خبري نيستده قوه قضائيه مرتب قول به افشاي اين موارد مي

ها  روشن كنند اين موضوعات را به خدا به نفع نظام است اين شبهات از دارايي
زاده در  كه فالن آقا  بزرگان ما برطرف شود و اين ، از...و امالك و منقوالت و 
اگر  ،واالن در مصونيت كامل هستند ولي من جزو... انتخابات فالن كرده و

ترين  اين بزرگ !فالن است.... رين خطايي كنم كارم با بند و زندان و ت كوچك
شبهات مردم است كه به نظر من بايد روشن و واضح به مردم جواب داده شود 

تر از افراد است مردم اين را از مسولين مي خواهند و دشمن هم با  م مهمنظا
  .سازد ها شايعه مي همين
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 في إِكراه ال« كه است فرموده) 256 -  البقره( كريم قرآن در خداوند اگر  سياست
 يا و اسالمي نظام چرا پس ندارد، وجود اجباري هيچ دين در يعني. »الدين

  !كنند؟ مي اجبار ديني محرمات از پرهيز يا واجبات رعايت به ما خانواده،
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اگر اسالم دين حق و قرآن كتاب كاملي است، پس چرا مسلمانان در همه جاي   متفرقه
تر و  بسيار پيشرفته) به ويژه در اروپا و آمريكا(دنيا بدبخت و گرفتار و كفار 

  !تر از مسلمانان هستند؟ متمدن
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چند وقتي است كه در : سؤالي داشتماي به وجود نيامده ولي  براي من شبهه  متفرقه
هايي نظير شاه  هاي خود به پيشگويي احمقان براي اثبات حرف جاهاي مختلف

در اين كه اين .كنند استناد مي... هاي زرتشت و  نعمت اهللا ولي و پيشگويي
) بيشترشان مغرضانه صورت گرفته(تغييراتي  ها دچار ها با گذشت قرن پيشگويي

ها اين  آن نادان اين هم واضح است كه اكثر شده است شكي نيست و
 با اينكه خودم. كنند ها را مطابق ميل خود و تفسير به رأي مي پيشگويي

ها  خواستم در مورد اين پيشگويي ام اما مي مطالعاتي را از منابع مختلف داشته
هاي  مثالً بيت(ها جا به جا شده بود  در يك سايت جاي بيت. بدانم بيشتر

هاي مربوط به انقالب اسالمي آورده بود يعني  از بيت رواج ظلم را بعدمربوط به 
و در بعضي موارد الفاظ تغيير كرده ) داده بود آنها را به جمهوري اسالمي ربط

هوشمندانه انجام گرفته بود كه به كلي معنا  بود اين تغييرها چنان هدفمندانه و
خواستم  مي.گرفت لي ميقب عوض و در بعضي مواقع معنايي بر عكس معناي را

شاهان ديگر و  آيا اين تغييرات فقط توسط ناصرالدين شاه و"\در مورد اين كه 
 توسط مردم و اهل تصوف صورت گرفته يا اين كه دست عامالن هميشه فعال

در هر سايت . تحقيقات و اطالعاتي را در اختيارم بگذاريد "\يهودي در كار بوده
يا كم يا متغير گشته بود البته ما يك نسخه از  اي از شعر اضافه قطعه و كتاب

سال پيش و چاپ بمبئي است را  50اهللا ولي را كه مربوط به  ديوان شاه نعمت
اهللا ولي توسط  مبني بر سانسور اشعار نعمت ي آنان داريم كه اين شبهه

هم در آن حاكي از برحق بودن  كرد كه همه اشعار جمهوري اسالمي را رد مي
راستي در . ندارد و جانشين برحق ايشان است و هيچ مشكلي هم امام خميني

  .متشكرم. هاي زرتشت هم اطالعاتي را در اختيارم بگذاريد مورد پيشگويي
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:x-shobhe  بيني مادي  شناس است و نه يك فيلسوف، از آن جهت كه از جهان آقاي زيگمونت باومن كه يك جامعه
اما چون وجودش قابل انكار نيست، سعي . را درك نكرده است» عشق«برخوردار است، خود اذعان دارد كه معنا و حقيقت 

  .يف كندهاي مادي جستجو و تعر نموده تا آن را در قالب
 سال هزار دو كه طور همان -  كه است عشق طبيعت از جزئي اين«: نويسد همان كتاب در تعريف عشق مي 27باومن در ص 

 است عبارت عشق معني تنها -  كردند تكرار را او حرف] ديگران و[  بيكن فرانسيس بعد ها قرن و كرد اشاره آن به لوكان قبل
اگر دقت نموده باشيد وي در همان صفحه به نقل از ضيافت افالطون ! »سپردن تقدير دست به را خود و زدن دريا به دل از
)Symposium(   ي  گردد تا نطفه عشق يعني ميل به توالد و تناسل، و بنا بر اين عاشق همه جا در پي زيبايي مي«: نويسد مي

  !يعني عشق را تنها در ارتباط نر و ماده ديده است  .»خود را به او سپارد
توان از چند و چون و اهداف و خواص  عقلي يا جنون تفاوتي ندارد، نمي است كه با چنين تعريفي از عشق كه گاهي با بي بديهي

  .سخن گفت» عشق«هاي  و ساير مؤلفه
) فطرت(انسان ناقص و از روي طبع . گيرند اميال مادي، همان آرزوها هستند كه از نقص موجود و عشق او به كمال نشأت مي

نمايد و از شدت آرزو، عاشق آن چيزي  شود و آرزوي تكامل آن را مي گاهي متوجه نقص مادي خود مي. شق كمال استعا
چنين آرزو يا عشقي و چنين كمال . شود مثل كسي كه فقير است و عاشق ثروت مي. رساند اش را به كمال مي شود كه نقص مي

. رود و و عشق انسان به آنها به محض وصال و دستيابي از بين مييا معشوقي، هر دو محدود هستند و بديهي است كه آرز
چنان چه ممكن است دانشجويي آرزوي اخذ مدرك دكترا داشته باشد، بديهي است كه به محض تحقق و اخذ مدرك، ديگر 

ب به ي هستي خود مي شود و عاشق تقر اما گاهي انسان متوجه نقص روحي يا اصل درجه. مرگ اين آروزيش رسيده است
هستي مطلق را دارد و چون هستي محض، آغشته به نيستي و محدود نيست، عشق، آرزو و حركت او براي تقرب نيز پايان و 

  .مرگي ندارد
. گردد البته الزم به يادآوريست كه اين معنا جديد نيست و از ابدائات و يا كشفيات آقايان باومن و يا ايوان كليما محسوب نمي

) نقل مباحث جلسات بحث و انتقاد انجمن اسالمي پزشكان( 314ص  –مطهري در كتاب توحيد ... ا آيت مرحوم استاد شهيد،
  :نويسد مي
و نداشتن ) كنيد يعني چون نقص داريد و چيزي را نداريد، آرزوي داشتن آن را مي(آرزو داشتن، مساوي است با نداشتن «

ا سعادتمند باشد، هميشه بايد چيزهايي را نداشته باشد و با عشق و انسان اگر بخواهد در اين دني. مساوي است با طلب كردن
، مرگ آرزو در انسان است و مرگ آرزو بدترين بدبختي در اين دنيا )دستيابي كامل(وجدان كامل . اميد و آرزو دنبال آنها بدود

  .»...براي بشر است
گيرد و اين عشق،  از نقص و نداشتن نشأت مي –اشد به هر چيزي كه ب - » عشق«اما اگر دانستيم كه آرزوي وصال يا همان 

هاي محدود به  مگر عشق(رسد  عشق به كمال است و كمال نيز محدود نيست، خواهيم دانست كه مرگ عشق فرا نمي
  ).هاي ناقص و محدود چيزهاي مادي يا معشوق

 –شود كه حد يا سقف علم  ينك سؤال ميا. و در نهايت هستي هستيد... حيات  –زيبايي  –فرض بفرماييد كه شما عاشق علم 
  .كجاست كه اگر به آن واصل شديد مرگ عشق يا آرزوي شما فرا رسد... حيات و  –زيبايي 

حال اگر كسي علم را مثالٌ محدود به دانستن جدول ضرب كرد، يا غنا را محدود به داشتن مقداري پول نمود، و يا كمال زيبايي 
به رسيدنش   ، بديهي است كه پس از وصال و رسيدن به معشوق، ديگر مرگ آن آرزو و عشق...را در يك گل يا يك انسان ديد 

  . تعالي هستي محض و كمال مطلق است، لذا حد، نقص و فنايي ندارد اما حق. رسد فرا مي

عشق «مدرنيسم است، در كتاب   ترين فيلسوفان و انديشمندان معاصر پست آقاي زيگمونت باومن كه از شاخص: س
هيچ چيز به اندازة عشق تحقق يافته به مرگ «: نويسد مي) Ivan Klima(به نقل از ايوان كليما » 21ص –سيال 

شوند، پس از وصال معشوق، عشقشان  ه عاشق خداوند متعال مياگر چنين باشد، پس كساني ك! »نزديك نيست
  !ميرد و ديگر عاشق او نخواهند بود مي

  ؤاالت و شبهات اعتقاديس



. ي نداردنقص نيستي است و نداشتن و عشق به رسيدن و برخوردار شدن، همان عشق به هستي است كه محدود نيست و پايان
    .پس از عشق به خداوند متعال نيز پاياني ندارد

١ 



 

:x-shobhe تر توضيح داده شد كه طلب مغفرت به معناي آمرزش معصيت و نافرماني نيست، بلكه به معناي پوشاندن،  پيش
  . ند، طلب مغفرت كنندسرپوش گذاشتن و ناپديد كردن است، لذا ضرورتي ندارد فقط كساني كه مرتكب معصيت و نافرماني شد

به عنوان . نمايد بلكه حوادث و اتفاقات بسياري قلب انسان را مكدر مي. زنگار قلب نيز حتماً معلول معصيت و نافرماني نيست
كند و دقايق  دقايقي مستقيم با خدا، معبود و محبوبش راز و نياز مي) آن هم در حد كمال ايشان(مثال فرض بفرماييد كه كسي 

به امور ديگري از جمله مصاحبت با كفار، مشركين، منافقين و  –به خاطر حضور در دنيا و انجام تكاليف و وظايف   – ديگري را
هر چند اين امور را هم به امر خدا و براي خدا انجام دهد و همه عبادت باشد، باز حالت قلب به هنگام راز و . گردد مشغول مي... 

وحي، با حالت قلب به هنگام مواجه با شرك، كفر، جهل، عناد و لجاج برخي از مردم و هم نياز مستقيم با خدا و يا دريافت 
آور يكسان نيست و بديهي است كه هر  چنين جنگ، صلح، پيروزي، شكست، شنيدن خبر خوشحال كننده و يا تأسف و تأثر

نمودند، يعني از  ن روزي هفتاد بار استغفار ميلذا ايشا. گذارد كه الزاماً آن آثار، گناه و معصيت نيست كدام آثاري بر قلب مي
 . كند را بپوشاند و ناپديد گرداند نمودند كه تمامي آثاري كه قلب را زنگارآلود مي حق تعالي مسئلت مي

    

نمود و  زد، پس چرا روزي هفتاد بار استغقار مي معصوم بود و هيچ گناهي از او سر نمي) ص(اگر پيامبر اكرم: س
  :فرمود

در ] از اين رو[گردد  به درستي كه قلب من زنگارآلود مي –هللاَ بِالنَّهارِ سبعينَ مرَّةَقلْبي و إِّني لَاَسَتغْفرُا ٰإِنَّه لَيغانُ علي«
  !؟»كنم هر روز هفتاد بار از خدا طلب مغفرت مي

٢ 



  

:x-shobhe  معناي عدل الهي اين نيست كه خداوند هر نعمتي به موجودي عطا فرمود، به ساير مخلوقات هم همان را عطا
  !د، كه چنين رفتاري خود با علم و حكمت و نظام خلقت منافات داردفرماي
  . باشد مي» قرار دادن هر چيزي در جاي خودش«يعني  - » وضْع كلِّ شَيء في موضعه«ترين مفهوم عدل  رايچ

الزم جهت انجام خداوند متعال هر مخلوقي را بر اساس حكمتي خلق نموده و در جايگاه خودش قرار داده است و ملزومات 
  .وظايف محوله را به آن مخلوق عطا نموده است

علمي كه خداوند متعال به وسيله وحي و القاء به معصومين عطا نموده است و همين دو منبع . عصمت، نشأت گرفته از علم است
كس به ميزان ظرفيت اوست كه علم هر  ٰمنتهي. را در اختيار ديگران نيز قرار داده است» القاء يا الهام«و » وحي«علم، يعني 

  .ظرفيت او نيز بر اساس حكمت خلقت و جايگاهش در نظر گرفته شده است
دارند، به   كه مسئوليت دعوت و رهبري مردم به سوي هدايت را بر عهده) ع(ي اطهار  و ائمه) ص(الزم است كه رسول خدا 

چنان چه شما مباحث علمي كالس اول . ي علوم واقف باشند ي مردم، به همه ي علوم واقف باشند، اما الزم نيست كه همه همه
دانيد و نه براي او  دهيد، چرا كه نه جايگاه و ظرفيتش را در اين اندازه مي راهنمايي را به كودك دبستاني كالس اول آموزش نمي

ي شما ظلم است يا عين  دانيد، آيا اين كار حكيمانه ي كه جهت كسب علم بر عهده دارد چنين آموزشي را الزم مي و وظيفه
  عدالت است؟

اگر در يك دانشگاه پزشكي و جراحي را به يك مكانيك و مكانيكي را به يك دانشجوي هنر و يا نقاشي را به : يا به عنوان مثال
  دهند، ظلم است؟ يا عين حكمت و عدالت است؟ يك دامپزشك تعليم نمي

لذا ملزومات وابزار الزم براي انجام آن . هايي دارند كه مخصوص آنهاست جايگاه و مسئوليت) ع(انبياي الهي و ساير معصومين 
ها در چنين  اما ساير انسان. به آنها عطا شده است  -كه يكي از آن ملزومات عصمت و ظرفيت آن است  –ها  مسئوليت

باشد نيز بر ) علم جامع(ت اش برخورداري از عصم ها و تكاليف سنگيني كه الزمه اند و چنين مسئوليت جايگاهي قرار نگرفته
  .عهده ندارند

  .در خلقت صورت نپذيرفته است) ي مقابل عدل نقطه(فرماييد كه خداوند حكيم، عادل است و هيچ ظلمي  پس، مشاهده مي
كند و  سلب مي) معصومين(انجام گناه را از انسان » اختيار» «عصمت«ي مهم الزم است كه نه  در خاتمه، توجه شما به اين نكته

ها همگي در دوري يا ارتكاب گناه مختار هستند و بر  بلكه انسان. نمايد به ارتكاب گناه مي» مجبور«نه عدم عصمت انسان را 
هيچ كس هم بيش از امكان و تواني كه به او داده شده چيزي تكليف نشده است و هيچ كس هم بابت آن چه بر عهده ندارد 

  .گردد مؤاخذه نمي
    

اي را از گناه دور مصون كرده است و به مابقي اين  عده» عصمت«اگر خداوند عادل است، پس چرا با اعطاي : س
  !ب گناه شوند؟عصمت را نداده است تا مرتك

٣ 



  

:x-shobhe در قبال تحريف يا نابودي و نسيان، يكي از شرايط الزم براي ) دين(وغ فكري بشر براي محافظت از پيام وحي بل
بديهي است شروط ديگري هم الزم است كه از جمله آنها ارسال رسول نه براي . ي شروط كافي آن است و نه همه» ختم نبوت«

و ما أَرسْلناك إِالَّ َكافَّةً للنَّاسِ بشيراً و نَذيراً و «: اي چون آيات مباركهيك منطقه و يا يك قوم، بلكه براي جهانيان است كه در 
  َتبارك الَّذي َنزَّلَ الْفُرْقانَ على«و » )107 –األنبياء (  و ما أَرسْلناك إِالَّ رحمةً لْلعاَلمين«و » )28 –سبأ (  لكنَّ أَكَْثرَ النَّاسِ ال يعلَمون

ْلعاَلمينَ َنذيراًعُكونَ ليل هد1-الفرقان ( ب( « ْلعاَلمينَ«وْكرٌ لإِالَّ ذ وإِنْ ه ) 87ص( « ْلعاَلمين«وْكرٌ لإِالَّ ذ وما ه و  ) و » )52 –القلم ...
  .به آن اشاره و تأكيد شده است

باشد كه پس از انتصاب  مي) فقط بلوغ فكري بشر و نه(بديهي است كه ارسال نبي و رسول براي جهانيان، مستلزم اكمال دين 
الْيوم يئس الَّذينَ كََفرُوا منْ دينكُم َفال تَْخَشوهم و اْخشَونِ الْيوم أَْكملْت لَكُم «: السالم در روز غدير فرمود اميرالمؤمنين عليه

» ولي«گردد كه معرفي  لذا مشخص مي. صورت پذيرفت» )3- المائده ( اْلإِسالم ديناً و رضيت لَُكم  دينَكُم و أَتْممت علَيُكم نعمتي
ي دين است، نه اين كه دين چيزي باشد و امام كسي  نه تنها بخشي از دين، بلكه فصل كامل كننده» واليت«و اساساً » امام«و 

مضاف بر اين كه كار . ظ كنند، ديگر نيازي به امام نباشدكند، تا اگر مردم خود توانستند دين را حف باشد كه آن دين را حفظ مي
  .و مأموريت امام صرفاً حفظ دين از تحريف نيست كه اگر دين تحريف نشد، نيازي به وجود امام باقي نماند

چنان . دهند توانند دين را حفظ كنند، دليل بر اين نيست كه اين كار را انجام اند كه مي دقت فرماييد، اگر مردم به كمالي رسيده
بديهي است كه برخي اين توان را به . بلكه اين فقط يك توان است. چه شاهديم اكثريت غالب مردم، اهتمامي به اين امر ندارند

در ميان مردم هر عصر و نسلي براي » امام«شود و وجود  حفظ مي» امام«رسانند و در نهايت دين توسط انسان كامل  فعليت مي
  .جام ديگر امور محوله، از ضروريات استحفظ دين، هدايت و ان

و نَْكتُب ما قَدموا و   إِنَّا َنحنُ ُنحيِ اْلموتى«: اگر خداوند متعال در قرآن كريم در خصوص ضبط و ثبت اعمال و آثار اعمال فرمود
كُلَّ شَي و مهفي آثار ناهيصأَح بين  ءر هر زمان امام مبيني وجود دارد و او وظايف ديگري ، معلوم است كه د»)12 –يس (  إِمامٍ م

يوم نَدعوا ُكلَّ أُناسٍ ِبإِمامِهم َفمنْ أُوتي «: و اگر در خصوص چگونگي حشر در قيامت فرمود. نيز به جز حفظ دين بر عهده دارد
شود كه هر شخصي بايد امامي داشته باشد و  معلوم مي» )71 –األسراء ( كتابه ِبيمينه فَأُولئك يْقرَؤُنَ كتابهم و ال يْظَلمونَ فَتيال

و اگر . ، پس امام حق بايد وجود داشته باشد كه مردم بتوانند از او تبعيت كنند]خواه امام باطل و خواه امام حق[حتماً دارد 
هر كس بميرد و امام  –ه، مات ميته الجاهليه من مات و لم يعرف امام زمان«: به سند متواتر شيعه و سني فرمود) ص(پيامبر اكرم 

) 44صحيح ابن حبان، ح (» من مات و ليس له امام مات ميته جاهليه« - » زمانش را نشناخته باشد، به مرگ جاهليت مرده است
، ...و ) 350ص  ،10المعجم الكبير، ج (» ...من مات و ليس عليه امام فميته الجاهليه «): ص(اهللا  طبراني به سند خودش از رسول –

لذا شاهديم . شود كه شناخت و قبول امامت و بيعت با امام، از اصول دين است و امام وظايف ديگري هم بر عهده دارد معلوم مي
آن ) پيدا كردن مصداق خارجي(كنند، بلكه در تفسير، تأويل و تصديق  كه هيچ يك از مذاهب اسالمي، اصل امامت را نفي نمي

  :ه عنوان نمونهب. كنند اختالف مي
، فلسفه امامت را نه تنها اجراي حدود الهي كه به امام واگذار شده  »شرح االصول الخمسه«قاضي عبدالجبار معتزلي در : معتزلي

 )39، ص 1المغني، ج. (نمايد ي احكام شرعي كه به امامت بستگي دارد قلمداد مي است، بلكه اجراي همه

 : نويسد سخ هدف از نصب امامت ميقاضي ابوبكر باقالني در پا: اشاعري

  فرماندهي سپاه؛ –الف 
  پاسداري از مرزها، –ب   
  سركوبي ستمگران، –ج   

دينشان را حفظ كنند ديگر  توانستند با بلوغ فكري خود اگر علت اصلي ختم نبوت بلوغ فكري بشر بود و آنها مي: س
بشر به بلوغ فكري رسيده بود پس چرا انتخاب  از طرف خدا بود؟ اگر) حضرت علي(چه نيازي به تعيين جانشين 

  ي كنيد؟م ابوبكر به خالفت را كه به شورا بود مذمت

+ 



  حمايت از مظلومان، –د   
  ي حدود، اقامه - ه   
ل، تمهيد االوائل و تلخيص الدالي... . (هاي عمومي ميان مسلمانان و هزينه كردن آن در جهاد با دشمنان و  تقسيم سرمايه –و   

  )477ص 
ي شيعه و سني نقل شده است و نيز تاريخ سقيفه به نقل از هر دو طرف نيز مبين آن  تاريخ غدير به صورت متواتر از ناحيه

، آن هم به صورت موقت »حكومت«دانستند، بلكه دعوي  مي) ع(است كه حتي خلفا، ادعاي امامت نداشتند و آن را حق علي 
  .را داشتند

آيا خالفت بايد از آن  –تواند امام را انتخاب، نصب و معرفي كند؟ ب  چه كسي مي –الف : سؤال باقي ماندپس در اينجا فقط دو 
را به خود نسبت دهد و آيات و ... و » اهللا خليفه« -» اهللا ولي«تواند خليفه شود و القاب  امام باشد، يا هر كس ديگري هم مي

  وجوب اطاعت از خود نمايد؟احاديث نبوي در وجوب اطاعت از آنان را دال بر 
، انسان كامل است و هر كسي »امام«اين است كه اوالً ) ص(در اين جا نظر شيعه با استناد آيات قرآن، عقل و سنت پيامبر اكرم 

از امور الهي » امامت«ثانياً . تواند بشناسد و معرفي كند تواند در اين مسند بنشيند و انسان كامل را نيز فقط خالقش مي نمي
و إِذا جاءتْهم آيةٌ قاُلوا «: داند رسالت خود را كجا قرار دهد و چه كسي را به امامت برگزيند است و نه شخصي، لذا اوست كه مي

شيعه و سني اين كار را در  و به تأييد) 124 –االنعام (  مثْلَ ما أُوتي رسلُ اللَّه اللَّه أَعلَم حيثُ يجعلُ رِسالَتَه  َلنْ ُنؤْمنَ حتَّى ُنؤْتى
  .برگزيد» خالفت«و » واليت« -» امامت«السالم را به  روز غدير انجام داد و حضرت علي عليه

بلكه . ها، فقط پيامبر يا فقط كتاب را نازل ننموده است در نظر داشته باشيد كه خداوند براي اكمال و ابالغ دين و هدايت انسان
لََقد أَرسْلنا رسلَنا بِاْلبينات و أَنْزَْلنا معهم «. كتاب و ميزان را ارسال و انزال فرمود –ول ي سه ركني، شامل رس يك مجموعه

طسبِالْق النَّاس ُقوميالْميزانَ ل و تاباز ميان برود، ) رسول(شود يكي از سه ركن  لذا وقتي قرار مي. »)25 –الحديد ( الْك
  .گذارم را براي شما باقي مي) كتاب و عترت( دو ركن ديگر: فرمايد مي

اش وجود دارد و نه امكان  عنايت داشته باشيد كه صرف كتاب، حتي اگر بدون تحريف باقي بماند، نه امكان يادگيري و آموزش
چه رسد به . توان بدون معلمي كه بدان اشراف داشته باشد، آموزش داد حتي كتاب الفباي ابتدايي را نيز نمي. فهم و عمل به آن

 –النحل (  لْلمسلمين  ء و هدى و رحمةً و بْشرى و َنزَّْلنا علَيك الْكتاب تبياناً لُكلِّ شَي«! قرآن كريم كه تبيين همه چيز است
گر  خص هدايتگر و هدايت حتماً توسط ش بيان كننده هستند و نه هدايت... جمله و  –حرف  –مضافاً بر اين كه لفظ . »)89

ي انحرافات و فجايع تاريخ اسالم، توسط مسليمن و با استناد به قرآن صورت پذيرفته  مگر نه اين كه همه. پذيرد صورت مي
  !مگر خوارج يا سپاهيان يزيد به قرآن استناد نكردند؟. است

تعالي و نقض  مر مستقيم حقي سقيفه، دخالت در ا»شورا«چرا كه موضوع . نيز مشخص گرديد» شورا«پس، علت مخالفت با 
مضاف بر اين كه امر ! فرمان رسول و بيعت همگان در انتخاب و انتصاب انسان كامل و امام بود، نه مسائل شخصي يا اجتماعي

  .نمايد، و مشورت خود دال بر نياز است خود با كسي مشورت نمي» امر«شورا، در امور مربوط به مردم است و خداوند در 
و اسَتْغفرْ َلهم و شاوِرهم في الْأَمرِ َفإِذا عزَمت  «ْ: فرمايد مي) ص(اركه مشورت نيز دقت نماييد، به پيامبر اكرم اگر به آيه مب

در عين حال  آنان را ببخش و در امورشان با آنان مشورت كن، اما» )159 –آل عمران (  فََتوكَّلْ عَلى اللَّه إِنَّ اللَّه يحب الْمتَوكِّلين
تر است  و در آيات ديگري نيز فرموده كه او از شما به شما نزديك. تصميم را خودت و با توكل به خدا بگير) براي امور آنان نيز(
  .اگر اختالف كرديد به او رجوع كنيد و هر چه فرمود بپذيريد –
  

    

, 



 

 

  

:x-shobhe  رايج شده و بيان ) ها ها و دانشگاه به ويژه در دبيرستان(اين شبهه اخيراً بسيار در ميان نوجوانان و جوانان
  !گردد مي

  :ي ذيل دقت بفرماييد تر شدن مطلب، الزم است به چند نكته براي روشن
. باشد داشته شده مي و معصوم نه تنها از گناه، بلكه از خطا، فراموشي و غفلت نيز نگاه. داشته شدن است عصمت، به معناي نگه
 .به معصومين عطا فرموده است» القا«و » وحي«علمي كه خداوند متعال به دو صورت . از علمي استاين عصمت، ناشي 

پس علم معصومين . گردد كند، بلكه سبب تقويت آن نيز مي نه تنها اختيار را از انسان سلب نمي» علم«اما نكته اينجاست كه 
 .گردد سبب سلب اختيار از آنان در عدم يا سرپيچي از تكليف نمي

هنر، اين نيست كه انسان توان كاري را نداشته باشد و آن را انجام دهد و يا نسبت به چيزي علم نداشته باشد و اتفاقاً كار  
 .بلكه هنر اين است كه انسان بر اساس علم و تواني كه دارد، عمل صالح انجام دهد. درستي را انجام دهد

  :توضيح
دهند، به علت علمي  دانند و انجام نمي مي) يا همان گناه(آن را نكوهيده و زشت  هاي معمولي بسياري از كارهايي كه انسان

  .است كه قبح و مضرات آن دارند
ممكن است اين سؤال در ذهن ايجاد شود كه بسياري از مردم به قبح و مضرات چيزي علم دارند، اما خود را از آن نگاه 

به يك » علم«پاسخ اين است كه اغلب . هاي مست كننده دارند يدنيمانند علمي كه همه عالم به مضرات نوش! دارند نمي
مثل كسي كه علم به ارتفاع ساختمان، جاذبه و سختي زمين داشته باشد، اما نسبت به نرمي بدن خود . كند موضوع كفايت نمي

  !ندگان بگيردو يا اين كه دستان انسان قدرت پرواز ندارند نداشته باشد  و تصميم به پرواز و فرود مانند پر
هاي عمل به  لذا ممكن است كسي به مضرات مشروب علم داشته باشد، اما به اراده، ضرورت عمل به علم، مصائب و گرفتاري

  .نداشته باشد... جهل و 
  !  عطا شده بود) ع(جال ممكن است اين سؤال مطرح شود، كه در هر حال علم جامع توسط وحي و القا به معصومين 

و هم چنين الهام و القا ـ ) و اولياء  توسط كتاب، انبياء(ها نيز از طريق وحي  ه خداوند متعال به ساير انساندقت فرماييد ك
علم داده است و ) ها را به او الهام كرديم ها و خوبي پس زشتي –فالهما فجورها و تقويها : فرمايد چنان چه در سوره الشمس مي(

مثل كسي كه به واجب بودن حج براي . هر كجا كه توان نباشد، تكليف را برداشته است توان عمل به علم را نيز داده است و در
مستطيع علم دارد، ولي خودش مستطيع نيست و توان حج ندارد، يا علم به وجود جهاد در ميدان دارد، اما به علت كهولت يا 

  .ركت ننمود، گناهي مرتكب نگرديده استپس اگر چنين كسي  به حج نرفت و يا در جهاد ش. نقص عضو، توان آن را ندارد
 ٰنيز از قاعده مستثني) ع(شود و معصومين  كند، بلكه سبب تقويت آن مي چنين علمي، نه تنها اختيار را از انسان سلب نمي

اگر كسي علم داشت كه تحصيل فوايد بسياري دارد و به سراغ تحصيل رفت، : اين شبهه مثل اين است كه بگوييم. نيستند
  !جبور به تحصيل بوده و در ادامه تحصيل و كسب مدارج باالي عملي هنري نكرده استپس م

 

  

 !اند؟ اند، پس در عدم ارتكاب به گناه هنري نكرده اگر معصومين عصمت داشته: س
  

- 



 

:x-shobhe و به كار بردن آن يا ابتغاي به آن در هر موضوعي است كه اگر چه در آيات و روايات » وسيله«ي اول بحث  نكته
بديهي . ر همگان اثبات و مشهود است و نيازي به استناد ندارداي است كه عقالً ب نيز بدان تأكيد و تصريح شده است، اما مسئله

لذا . شود يك نفس كشيد توان نوشيد و حتي نمي است كه بدون رجوع به وسايل و وسائط، حتي يك ليوان آب را هم نمي
باشد و سايرين  ها، فقط از تحريفات وهابيت براي حذف اسالم مي ي بحث رجوع به خداوند متعال با كنار گذاشتن وسيله ريشه

  .ي مسلمين و خداجويان ترويج نمايند را در جامعه» عرفان بدون خدا«اسالم و در نهايت » خداي بدون«اند تا  نيز در تالش
گردد و حال  نيز بدون وسيله ميسر مي» اليه راجعون«بدون وسيله انجام شده است، سير » انا هللا«بايد دقت نمود كه اگر سير 

  :در حديث نيز آمده است. به ما عطا نموده است) به دليل عجز و نياز ما(ي نعمات خود را از طريق وسائل  هآن كه حق تعالي هم
خداوند ابا دارد كاري را از غير از مسير و  - » من غير اسبابهاابا اهللا ان يجري االمور  «و يا » ابا اهللا ان يجري االمور اال باسبابها«

  .اسباب خود به جريان بيندازد
بدون نبي وحي نازل  –بارد  بدون ابر باران نمي –تابد  بدون خورشيد نور نمي –شود  از آب و خاك خلق مي) ع(ضرت آدم ح

لذا همان خداوند . و هيچ چيزي به غير از خلق اول صلوات اهللا عليه و آله، بدون اسباب و وسيله خلق نشده است... گردد  نمي
  :فرمايد دهد، مي يكه دستور به توحيد و پرهيز از شرك م

نْ ُكلِّ َشيم ناهآتَي ضِ وي اْلأَرف كَّنَّا لَهبا إِنَّا مبس 84 –الكهف ( ء( 

  :فرمايد و مي
 )35 – المائده(  سبيله َلعلَّكُم تُْفلحون  يا أَيها الَّذينَ آمُنوا اتَّقُوا اللَّه و ابَتغُوا إَِليه اْلوسيلَةَ و جاهدوا في

 ربِهم اْلوسيَلةَ أَيهم أَْقرَب و يرْجونَ رحمَته و يخاُفونَ عذابه إِنَّ عذاب ربك كانَ محذُوراً  أُولئك الَّذينَ يدعونَ يبَتُغونَ إِلى
 )57 –األسراء (

  : ، فرمود»اياك نعبد و اياك نستعين«: و همان خدايي كه فرمود بگوييد
 )45 –البقره (  و اسَتعينُوا بِالصبرِ و الصالةِ و إِنَّها َلكَبيرَةٌ إِالَّ عَلى الْخاشعين

 

حتي قصاص موجب و ... ي اعمال خير مانند نماز، روزه، وفاي به عهد  و مگر نه اين است كه بنا بر آيات صريح قرآن كريم، همه
ي گمراهي و عذاب؟ پس، گريزي از به كار بردن وسايل و يا  ، سبب و وسيلهي اعمال نكوهيده ي خير هستند و همه وسيله

اي جز وسيله قرار دادن  حتي اگر كسي بخواهد رجوع به وسايل را از ديدگاه اسالم نفي كند، چاره. ابتغاي به آنان وجود ندارد
كند و براي بيان نيز از وسايلي چون زبان و ي ديگر به دست او رسيده نظر خود را اعالم  ها وسيله قرآني كه با وساطت ميليون

  .ادبيات يا نوشتار استفاده نمايد
، ابتغاي به وسيله را بدون هيچ برهاني از عقل و يا شرع نفي »توحيد«ي  ي كساني كه قصد دارند به بهانه پس، نگراني و دغدغه

  ! السالم است و اهل بيت عليهم) ص(و تكذيب كنند، فقط توسل به پيامبر اكرم 
چطور ممكن است . اما در خصوص اثر وجودي آنها پس از مرگ نيز نه تنها جاي ابهامي نيست، بلكه خالف آن مورد نقد است

شود، شفاعت، دعا و كارگشايي انبيا و  وقتي دعاي پدر و مادر و يا هر كس ديگري پس از مرگش در مورد انسان مؤثر واقع مي
. دانيم اشراف و وقوف به احواالت پس از مرگ، بسيار بيشتر از زمان حيات است ين كه ميمضافاً بر ا! اوصياي الهي واقع نشود؟

ي صفاتي قرار ندارد كه خداوند متعال آن را مخصوص خود  ي امور و يا شنيدن صداي همگان نيز از در زمره و اشراف به همه

« ائمه در زمره آيه  استفاده مي كنند؟ چگونه توسل به.. و» يا حسين» «يا علي«چرا شيعيان از عباراتي نظير : س
يا حضرت يعقوب در زمان خودشان ) ص(ر پيامب قرار ميگيرد؟ بر فرض پذيرفتن اين استدالل كه» وابتغوا بالوسيله

« كه زنده نيستند چطور مي توان به آنها توسل جست؟ اگر بگوييم آنها  وسيله پذيرش استغفار مومنين بودند اكنون
هستند  هستند چطور مي توانند درخواست چند شيعه را هم زمان بشنوند؟ مگر آنها خدا» يرزقون احيا عند ربهم

  ل ارتباط دارند؟كه يك جا به همه مسائ

٧ 



كساني كه . ي رحمت، نعمت و هدايت الهي هستند خصوصاً به كساني كه وسيله و واسطه. باشد و به ديگران عطا ننمايدكرده 
  .نبوده، بلكه از واليت تكويني برخوردارند» تشريع«جايگاه و شأنشان فقط 

و اين علم را به يك يا چند موضوع محدود و » انا مدينه العلم و علي بابها«: به نقل از شيعه و سني فرمود) ص(اگر پيامبر اكرم 
و . البته باذن اهللا. هاي مردم علم دارند ي امور و از جمله مشكالت، حوايج و خواسته ه به همهشود ك محصور ننمود، معلوم مي

  .شود علم نيز از جانب خداوند متعال بدون حكمت و كارآيي به كسي داده نمي
و ) ع(اطهار ، ائمه )ص(اكرم  در خاتمه الزم به تذكر است كه اهل سنت به هيچ وجهي با وسيله قرار دادن ديگراني چون نبي

شوند و اين توسل را  تا آن جا كه حتي به قبر آنها متوسل مي. حتي برخي از اولياي الهي كه معصوم هم نيستند، مخالفت ندارند
. كنند ي شفاي خود قلمداد مي نوشند و آن را وسيله دانند و تا آنجا كه حتي از آب غسل ميت آنها براي شفا مي كارساز مي

كه البته هدفي جز اسالم زدايي (برد اهداف خود  ت است كه حتي توسل به آمريكا و انگليس را در پيشبلكه اين فقط وهابي
  !)  ؟(خوانند دانند، ولي وسيله قرار دادن انبيا و اولياي الهي را شرك مي كارساز مي) ندارد

  
ه عنوان ذيالً چند نمونه حديث و خبر به ب. دانند را قبل از به دنيا آمدنشان را جايز مي) ع(اهل سنت حتي توسل به اهل بيت 

  :گردد سند اهل سنت ايفاد مي
عرش نگريست ، در هاله اى از نور  خداوند چون حضرت آدم را آفريد، به سمت راست: نقل شده كه فرمود) ص (از پيامبر اكرم 

: پرسيد. نه : ده اى ؟خداوند فرمودپيش از من نيز كسى را از گل آفري خدايا: پرسيد. پنج شبح را ديد كه در ركوع و سجودند
آنان نبودند، تو را  پنج نفر از فرزندان تو هستند، اگر: كه به هيئت و چهره منند، كيانند؟ خداوند فرمود پس اين پنج شبحى

نبودند، بهشت و دوزخ و عرش و كرسى و آسمان و زمين و  اگر. نامشان را از نامهاى خودم مشتق ساخته ام . نمى آفريدم 
به (بخشم و  من به خاطر و به وسيله اينها ديگران را نجات مى. اينان برگزيدگان منند... آفريدم  رشتگان و جن و انس را نمىف

ما كشتى : آن گاه پيامبر فرمود. توسل بجوى  هرگاه حاجتى به من داشتى به اينان. هالك مى سازم ) خاطر دشمنى با اينان 
هركس به درگاه خدا نيازى دارد، پس به . يابد و هر كه جا بماند، هالك مى شود د، نجاتنجاتيم ، هركس در اين كشتى آويز

  .اهل بيت از خدا بخواهد وسيله ما
  ، 252مناقب خوارزمى ، ص 

  فرائد السمطين ، باب اول ، 
  151ص  3مستدرك حاكم ، ج 

  30ص  1الرياض النضره ، ج  - ، 60ص  1الدر المنثور، سيوطى ، ج 
  : گفته است) 731متوفاى (انى ، از بزرگان مالكيه عبدرى قيرو

مايوس نخواهد شد ؛ چرا كه آن  كسى كه به زيارت حضرت رسول رود و به ساحت او متوسل و پناهنده شود و حاجت بخواهد،
هركس درآستان آن حضرت بايستد و به او . گناهان مى شود حضرت ، شافع مشفع است و توسل به او موجب ريزش و آمرزش

   . مهربان خواهد يافت خداوند را بخشنده و. متوسل شود
 258ص  1المدخل، ج 

 

  : گفته است» المواهب اللدنيه « قسطالنى در كتاب 
يارى و  استغاثه ، طلب. سزاوار است كه دعا و تضرع و استغاثه و تشفع و توسل بسيار داشته باشد زائر پيامبر اكرم ، 

توجه هم به معناى آن است كه انسان . توجه  به لفظ استغاثه باشد، يا توسل ، يا تشفع وفرقى نمى كند كه . پناهجويى است 
  . منزلت برود و توسل جويدتا به يك مقام باالتر از او دسترسى پيدا كند در پى يك موجه و آبرومند و صاحب جاه و

 144ص  5الغدير، ج : نقل از

  

٨ 



در اين شفاعت مطرح است ، كه  ر كتب خويش آورده اند، مساله توسل وحتى در متن زيارتنامه هايى كه علماى اهل سنت د
  : ندمى گوي) ص (در يكى از زيارتها خطاب به رسول خدا. شود تنها به يك مورد اشاره مى مقوله

   ... ! اى پيامبر رحمت و اى شفيع امت سالم بر تو ...
  . را در برگرفته است درود خدا بر بهترين مكانى كه جسم پاك تو

با پيمودن دشتها و بيابانها به زيارت تو آمده ايم و شرافت  ما مهمانان تو و زائران حرمت ، از شهرهاى دور،! اى رسول خدا
بنگريم و برخى از حقوق  تو فرود آييم ، تا به شفاعت تو دست يابيم و به يادگارها و آثار بازمانده از تو يافته ايم كه در پيشگاه

بار گناهان كمرهاى ما را شكسته است و تو شفيعى هستى كه . دهيم  را در پيشگاه پروردگارمان شفيع قرار تو را ادا كنيم و تو
كه ما را بر  ما را به شفاعتت وعده داده اند، پس در پيشگاه خدا شفيع ما باش و از پروردگار بخواه شفاعتت پذيرفته است و

  ! ... رسول اهللا فاعت ، شفاعت ، ياش... سنت تو بميراند و در زمره همراهانت برانگيزد
  )مراقى الفالح (
نحن وفدك و زوار حرمك تشرفنا بالحلول بين يديك و جئنا  يا رسول اهللا ،... السالم عليك يا شفيع االمه : ( شربناللى حنفى 

 و معاهدكنقطع السهل و الوعر بقصد زيارتك لنفوز بشفاعتك و النظر الى مĤثرك  من بالد شاسعة و امكنة بعيدة

   .)يميتنا على سنتك فاشفع لنا الى ربك واساله ان... انت الشافع المشفع ...واالستشفاع بك الى ربنا...
  .139ص  5ج به نقل از الغدير، 
و آب غسل ... هاي خود را به عنوان تبرك روي جنازه ابن تيميه انداختند تشييع كنندگان دستمال و عمامه: ابن كثير مي گويد

  136، ص14البداية و النهايه، ج - ! عنوان تبرك نوشيد او را به
  . مسلمانان، به قبر ابو ايوب انصاري متوسل مي شدند و براي طلب باران به قبر او پناه مي بردند

  518، ص 3مستدرك حاكم، ج
   .آن ايرادي نداردبوسيدن و استالم  تبرّك جستن به قبر پيامبر و يا عالم و يا اوليا جايز است و: گويد رملي شافعي مي
  219كنز المطالب، ص
و انجام كار باشد هيچ  اي محمد، حاجت مرا روا كن و منظورش شفاعت و وساطت و دعا براي تعجيل: اگر كسي بگويد

   .فعل از بنده خداست آيات فراواني در قرآن هست كه ظاهر آنها صدور. ندارد اشكالي
 544، ص1وفاء الوفا، ج

 233، ص2طبقات الشافعيه، ج

 467، ص12ج سير اعالم النبالء،

 136، ص14و النهايه، ج هالبداي
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:x-shobhe نماييم ي مهم جلب مي دقت جنابعالي را به چند نكته:  
در باالترين مرتبه از فهم وتقوا وايمان واجتناب از  هاين بود كه اين ذوات مقدس برخداوند متعال حكمت انجا كه  از –الف 

ناه وخطا دانسته گعاليه واز جمله عصمت از  صفاتنها را الئق آ گيرند،ر واطاعت محض از خواسته هاي او قرار اگمعاصي برورد
ر بدون سبب ترجيح گخداوند بدور است كه بعضي را بر بعض دي  وبدون شك ازحكمت.زيد گعنوان هاديان امت بره نها را بآو

نها شرط كردي زهد در آكه بر  را به مقامات عاليه رساندي بعد ازآن)ينمعصوم(نها آ :دراول دعاي شريف ندبه مي خوانيم .دهد
نها وفا خواهند كرد وعلم داشتي آذيرفتند وتو مي دانستي پنها اين شرط را آوپيشه نمايند  برق را زرق وپر ست پاين دنياي 

   ...ردانيدي وگبس انها را مورد قبول قرار دادي ونزديك . به وفاداري انها
 :توضيح

. است و نه برقراري مساوات بين مخلوقات» قرار دادن هر چيز به جاي خود«سنت الهي بر عدل است و عدل به معناي  – ب
خداوند حكيم هر موجودي را بنا بر حكمتي خلق نموده است و بر اساس آن حكمت، وظايفي را در تكوين و نيز در تشريع 

اگر قرار باشد عطاي خداوند حكيم مورد سؤال قرار گيرد، آن . او گذاشته استي  بر عهده) منحصراً براي انسان كه اختيار دارد(
را به ملك نداد و آن ) مانند اختيار(وقت جا دارد سؤال شود كه چرا آن چه به ملك داد را به انسان نداد و آن چه به انسان داد 

كه اگر ...! اد را به ملك، انسان و حيوان ديگر نداد و چه به آن دو داد را به حيوان نداد، آن چه به اين ملك، انسان يا حيوان د
  .آمد داد، نه تنها حكمت از خلقت محقق نبود، بلكه اساساً تنوع خلقت و نظام آفرينشي به وجود نمي به همه مساوي مي

هر  نمايد كه به پس، خداوند حكيم از خلقت هر موجودي هدفي حكيمانه دارد و عدل خداوند حكيم و عليم ايجاب مي
  .موجودي امكانات الزم جهت انجام وظايف و تحقق اهداف را عطا نمايد

قرار داد و امكانات الزم را كه از جمله آنها علم جامع و عصمت » هاي كامل انسان«اي  ي عده آوري و هدايت بشر را بر عهده پيام
  .موداست به آنان عطا نمود و چنان چه در ابتدا بيان گرديد، در مقابل متعهدشان ن

لذا ديگران نه نياز به چنين علمي دارند و نه ظرفيت و گنجايش آن . بديهي است كه بار اين رسالت مهم به دوش همگان نيست
پس . گو خواهد بود خود مسئول و پاسخ» وسع و امكان«هر انساني مطابق . باشند گو مي را و نه در مقابل آن متعهد و پاسخ
  .استظلمي در قبال آنها صورت نگرفته 

  

نسبت به  فرموديد اين عصمت منبعث از علم اعلي ايشان در پاسخ به شبهه عصمت ائمه معصومين عليهم السالم: س
چرا اين علم خاص و اين درجه عالي از « سوالي كه مطرح مي گردد اين است كه  مسائل دنيوي و اخروي است، حال

  ؟»ايشان عطاگرديده است علم فقط به
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:x-shobhe انحصار عبادت و استعانت به خداوند متعال، به مثابه قطع كليه ارتباطات با اجزا و وسايل عالم هستي نيست .

چنان چه خود اشاره به بيان وحي در خصوص . دانيم مستقل از او نمي» در وجود«بلكه بدين معناست كه هيچ چيزي را 
  .ديدنمو» نماز و صبر«استعانت جستن به 

اي و راهي قرار داده است كه بدون اختيار نمودن آنها، نه تنها ارتباط با خداوند، بلكه اصالً  خداوند متعال براي هر امري، وسيله
هاي گوناگون  لذا پرستش، اطاعت و قرب الهي نيز مستلزم توسل به وسيله. باشد زندگي حتي براي يك لحظه هم ميسر نمي

  :چنان چه فرمود. است
  )35المائده (»  سبيله َلعلَّكُم تُْفلحون  أَيها الَّذينَ آمُنوا اتَّقُوا اللَّه و ابَتغُوا إِلَيه اْلوسيلَةَ و جاهدوا فييا «

اى براى نزديك شدن  ايد، از خدا پروا داشته باشيد، و در جستجوى وسيله هان اى كسانى كه در زمره مؤمنين در آمده: ترجمه
  .كه همان عبوديت و به دنبالش علم و عمل است برآئيد و در راه او جهاد كنيد، باشد كه رستگار گرديد - احتشبه س

كنيم، براي طول  نوشيم، براي معالجه به طبيب مراجعه مي كنيم، براي رفع تشنگي مي براي سير شدن تغذيه مي: به عنوان مثال
و در نهايت براي نيل به كمال ... دهيم  دهيم، براي گشايش قرض الحسنه مي يكنيم، براي دفع بال صدقه م ي ارحام مي عمر صله

  .دهيم هاي متفاوت را انجام مي انساني، فرامين الهي در زمينه
بديهي است انبياء و اوصياي و اولياي الهي، نه تنها وسائط خلقت و نزول رحمت و نعمت هستند، بلكه وسايل و وسائط هدايت 

اگر آنها   شد كه مخلوقاتش عبادت و اطاعتش كنند؟ اگر انبياي الهي نبودند، خدا چگونه شناخته مي. دنيز خود آنها هستن
اگر آنها ! شد؟ آموزد، چگونه توسط بنده دريافت مي نبودند، اوامر الهي كه راه و رسم عبادت، بندگي، زندگي و كمال را مي

  !شدند؟ نبودند، چگونه بندگان به سوي او هدايت مي
ه ممكن است كه يك طبيب در شفاي جسم، وسيله و مؤثر باشد، اما اولياي الهي در شفاي روح وسيله نباشند و چرا بايد چگون

خود را از ديگر وسايل و وسايط محروم نكنيم، اما نوبت به توسل به اهل » اياك نعبد و اياك نستعين«با استناد به آياتي چون 
  !كنيم؟رسد، تشكيك  السالم كه مي عصمت عليهم

و حتي اديان ديگر (توسل به اولياي الهي، نه فقط براي هدايت، بلكه براي رفع حوايج مادي نيز در هيچ يك از مذاهب اسالمي 
كه اساساً مذهب نيست و يك سازمان  -، بلكه فقط وهابيت )اسناد در مباحث قبلي ارائه شد(مزموم شمرده نشده است ) الهي

اين گونه شبهات را بدون هيچ برهان  –اضمحالل اسالم و انحراف مسلمين از اسالم ناب است ها جهت  بنا شده توسط انگليس
 .نمايد عقلي يا نقلي ترويج مي

  
  
  
  
 

    

ائمه باطل است و خود  پس بحث توسل و استعانت از» اياك نعبد و اياك نستعين«خوانيم  گر ما در قرآن نميم: س
  .معرفي كرده است ةقرآن هم وسيله را صبر و صال

١١ 



  
   

 

:x-shobhe ي خداوند و ساختن صورت آن از جانب نبي، نه  اوالً اساس ادعاي سروش مبني بر نزول مضمون وحي از ناحيه
فرمايد در آيات بسياري تأكيد  خداوند متعال مي. باشد هاي عقلي نيز منطبق نمي ن كريم، بلكه با مالكتنها با آيات صريح قرآ

  :مانند. ي خود سخني ندارد از ناحيه) ص(ي خودش نازل گرديده است و پيامبر   نموده است كه مضمون و صورت وحي از ناحيه
  )4( إِنْ هو إِلَّا وحى يوحى )3(و ما ينطقُ عنِ اله¬وى )2( و ما َغوى   ما َضلَّ صاحبكم: ي النجم سوره
) از خود(و سخني از روي هواي نفس  –نه گمراه شده و نه به راه كج رفته است ) پيامبر اكرم ص(ي با شما  گفتگو كننده: ترجمه
  .جز آن چه به او وحي شده است) قرآن(نيست اين سخن  –گويد  نمي
 إِنَّ علَينَا بياَنه    ثم )18(َفإِذَا َقرَأْنَاه َفاتَّبِع ُقرْءاَنه )17(إِنَّ علَينَا جمعه و ُقرْءانَه )16(لَا تحَرِّك بِه لسانَك لَتعجلَ بِه: هي القيام سوره

)19(   
چون  )17. (ن و خواندنش بر عهده ماستكه گردآورد )16(، به حركت درنياورخواندن قرآن  ت را برايبه تعجيل زبان: ترجمه

  )19. (سپس بيان آن بر عهده ماست )18. (خوانديمش، تو آن خواندن را پيروى كن
سازي آيات قرآن توسط شخص باشد، هم منكر آيات كريمه شده است و هم منكر ايمان و  پس اگر كسي معتقد بر صورت

  ).ص(عصمت پيامبر اكرم 
ي مناطق و استدالل به عدم جهان شمول  اي كه ذكر فرموديد و استناد به يافت نشدن شتر در همه و اما راجع به استناد به آيه

  .اي بيش نيست ها، بهانه دقت بفرماييد كه اين گونه استدالل! بودن قرآن به آن خاطر
چند كه نه تنها شتر، هر . شود قرآن كريم فقط از شتر سخن به ميان نياورده است كه بگوييم در بسياري از مناطق يافت نمي

شناخته شده است، بلكه به بسياري از آيات و  –به ويژه در عصر حاضر  –ها  بلكه اغلب گياهان، جانواران و جامدات براي انسان
  :هاي ديگر هم اشاره نموده است ي همين آيه مذكور به نشانه هاي خداوند در خلقت اشاره نموده است، چنان چه در ادامه نشانه
و إِلى  )19(و إِلى الجِبالِ كَيف ُنصبت )18(و إِلى السماء كَيف رفعت )17(أَ َفلَا ينُظرُونَ إِلى الْاِبلِ كَيف ُخلقَت: الغاشيهي  سوره

تحطس فضِ كَي20(الْأَر( ٌذَكِّرم ا أَنتفَذَكِّرْ إِنَّم)21(  
و به  )18(شده است ) مرتفع(گونه برافراشته و به آسمان كه چ )17(نه آفريده شده؟ نگرند كه چگو آيا به شتر نمى: ترجمه
 پس پند ده )20(؟ است و به زمين كه چسان گسترده شده )19(؟ )اند بر زمين نصب شده( اند ها كه چگونه بركشيده كوه
  )21. (هستى )يادآورنده(  ، كه تو پند دهنده)يادآوري كن(

براي سخن شخص بودن ) اي يا بهتر بگوييم بهانه(دليل بر شرايط اقليمي يك منطقه باشد و استدالل  »شتر«اگر سخن گفتن از 
هاي جهان  و ساير آيات و نشانه... ها، مدارها، درياهاي شور و شيرين  ها، ستاره كالم وحي تلقي گردد، سخن گفتن از آسمان

را چگونه بايد توجيه كنيم و به ... جهنم و  –بهشت  –قيامت  –برزخ  –مالئك  –عقل  –مادي و سخن گفتن از عوالم فطرت 
  !توان نسبت داد؟ كدام شرايط اقليمي مي

گذاري، انطباق  بيني و قانون مالك وحي منزل بودن آيات قرآن كريم و جهان شمولي اين كتاب آسماني، جامعيت آن در جهان
ي  يان علوم و تدوين نه يك كتاب يا صد آيه، بلكه حتي يك آيهو عجز بشر از دسترسي و ب... آن در هر زمان با عقل و علم 

اگر چه دقت با بصيرت به آنها نيز . مشابه است، نه مثال آوردن از خلقت شتر، عنكبوت، زنبور، موريانه و يا حيوانات ديگر
  .نمايد هاي معرفت و ايمان را مساعدتر مي موجبات فراهم آوردن زمينه

  قرآني سؤاالت و شبهات

كه ادبيات قران مربوط  كنند برخي براي اين ادعاي سروش كه قران كالم رسول اكرم است نه خداونداستدالل مي: س
 كنند و ينظرون الي االبل كيف خلقت اشاره مي به آياتي مثل افال آنها.مي حجاز است نه كل بشريتبه شرايط اقلي

توانند  شناختي ازاين حيوان ندارند چگونه مي و شود ن يافت نميآ هاي مناطقي كه شتري در گويند انسان مي
  .مخاطب اين آيه كتاب جهان شمول قران واقع شوند
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:x-shobheآخرين عنوان به كريم قرآن حفظ متعال، خداوند معجزات از يكي و ندارد وجود خطايي هيچ كريم آنقر در 
 اعتقادات و باورها در تزلزل ايجاد منظور به و ادعا يك فقط نيز سروش ادعاي. از نابودي يا تحريف هاي بعدي است كتاب

 عده يك طبعاَ و كند مي شايع را شبهاتي نامربوط، هاي مثال و سست داليل با كه بوده چنين هميشه او روش. است مسلمين
 را همين هم سروش و كنند مي كمك آن شيوع به گوناگون محافل در شبهه آن نقل با و كنند مي قبول تحقيق بدون هم
  .خواهد مي

 در. است» پروردگار -  رب« ي عهده در نيز آنها ي اداره و است خداوند به متعلق زمين و ها آسمان كه داند مي نيز او وگرنه
 كه اين بر مضافاَ. دارند مغرب و مشرق همگي كه دارد وجود بسياري هاي ستاره و سيارات كرات، ها، كهكشان اول آسمان همين
 هر كه است اين نه مگر كجاست؟ زمين مغرب و مشرق كه بفرمايند ايشان. نيستند جغرافيايي ثابت ي نقطه دو مغرب و مشرق
با صرف نظر از ديگر تعريف ها يا تأويل ها، در هر  پس است؟ مغرب ديگر اي نقطه به نسبت و مشرق اي نقطه به نسبت اي نقطه

  .هاست مغرب و ها مشرق ي همه پرودگار و او. نقطه اي كه انسان مفروض نمايد، با دو مغرب و دو مشرق مواجه مي گردد
    

 عنوان به و دارد وجود بسياري اشتباهات قرآن در كه است شده مدعي» نبوي وحي« مبحث در سروش دكتر: س
 رب و اْلمشْرِقَينِ رب: مانند( است شده معرفي ها مغرب و ها مشرق رب عنوان به خداوند آن در كه  آياتي به دليل

  .نمايد مي اشاره) 17 الرّحمن، - رب دو مشرق و دو مغرب  – اْلمْغرِبين
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:x-shobhe آيات مورد بحث چنين است:  
مِ اللَّهيمِ ِبسنِ الرَّحمِبينًا -   الرَّحا مَفْتح نَا لَك1( إِنَّا َفتَح(  و كَليع تَهمعن متي ا تَأَخَّرَ وم و ن ذَنبِكم ما تََقدم اللَّه رَ لَكغْفلِّي

   )3(و ينصرَك اللَّه َنصرًا عزِيزًا )2( يهْديك صرَاطًا مسَتقيما
چه پيش از اين  تو را آن ذنوبتا خدا  )1. (آشكاري فراهم ساختيمما براى تو پيروزى  - نام خداوند رحمان و رحيم  به - 

. نمايد هدايتو نعمت خود را بر تو تمام كند و تو را به صراط مستقيم  از ميان برداردچه پس از اين باشد براى تو  بوده و آن
 )3. (زمندانهكردنى پيرو و خدا ياريت كند يارى )2(

  .آقاي سروش طبق معمول تفسير به رأي و سوء استفاده از تشابهات لفظي كرده است
نموده  معصيت مي» العياذ باهللا«اگر قرار باشد از اين آيات چنين برداشت شود كه  پيامبر در پيش از فتح مكه و پس از آن 

از جمله آن كه مردم خواهند پرسيد كه چرا   !گردد مي است، مشكالت و شبهاتي  بيش از زير سؤال بردن عصمت ايشان مطرح
بخشد، بلكه  گرديم، اما خداوند نه تنها گناهان گذشته و آينده پيامبرش را مي شويم، اليق عذاب مي وقتي ما مرتكب گناه مي

كند و ثالثاً مگر  ياري مي و ثانياً ديگر چرا او را به نصرتي بزرگ و عزيز! آورد؟ دهد و مكه را به تصرف او در مي جايزه هم مي
اي است به كسي داده شود و رابعاً، چطور  ي بخشش گناهان آينده كه معلوم نيست چه مقدار و در چه درجه ممكن است وعده

  !ممكن است معصيت، علت پاداش و نصرت الهي گردد؟
عصيان و (ود، به معناي معصيت اگر گناه هم ترجمه ش ٰشود، حتي مي» ذنوب«كه جمع آن » ذنب«دقت بفرماييد كه معناي 

چسبد و همراه  به معناي دنباله، سابقه و پيامد است و به آن چه به موجود مي »ذَنَب«بلكه از ريشه . نيست) نافرماني خدا
و مغفرت نيز به معناي آمرزش معصيت و نافرماني نيست، بلكه به معناي پوشش دادن يا سرپوش . شود شود نيز گفته مي مي

  .ناپديد كردن است گذاشتن و
از سويي كفار ايشان را به خاطر نفي ربوبيت . تا قبل از فتح مكه، مشكالت و تألمات بسياري بر آن حضرت تحميل شده بود

ها و ساير مظاهر شرك، اديان خودساخته، خرافات و موهوماتي كه خود و پدرانشان بدان گرويده بودند، گناه كار و مستحق  بت
شاگرد يك ايراني  –مجنون  –شاعر : مانند(هاي بسياري  انستند  و از سويي ديگر افتراها، شايعات و تهمتد توبيخ و عذاب مي

اين عقبه يا به . اي را به ايشان چسبانده بودند داشتند و القاب و صفات نكوهيده بر ايشان روا مي...) جادوگر و  –يا يك يهود 
و تحقير مسلمين بود   اي براي آزار، شكنجه و بهانه) ص(وجب اذيت شدن پيامبر تعبير ديگر سوابقي كه به همراه ايشان بود، م

  .گذاشت و چه بسا در آينده نيز آثار و عواقب ناگواري باقي مي
اي كه همه  به تو يك فتح آشكار، يعني فتح مكه، با قدرت تمام و بدون هيچ جنگ و خونريزي و به گونه: خداوند كريم فرمود
چنان چه . گذشته و پيامدهاي ناخوشايند آينده را پوشش دهد و از بين ببرد  طا كرديم تا همه سوابق سوءتسليم شوند را ع

و از . كرد مسلمين را تحقير كند توانست پيامبر را شاعر و مجنون بخواند و نه كسي جرأت مي بعد از اين فتح ديگر نه كسي مي
  .وان يك حكومت استقرار و استيال يافت و به جهان صادر شدآن پس اسالم نه تنها به عنوان يك دين، بلكه به عن

  

من با يكي از هواداران نظريات ايشان بحث كردم و . نموده است هم خطا مي) ص(نظر سروش اين است كه پيامبر: س
كند، چرا در  معصوم است و گناه نمي) ص(اگر پيامبر اكرم. تصريح كرده است) ص(او گفت قرآن كريم به خطاي پيامبر

  .بخشد ه خداوند گناهان گذشته و آينده تو را مي، بيان شده است ك2آيه  –سوره فتح 
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:x-shobhe  جاري ) ع(تا امام حسين ) ع(و ساير اهل بيت ) ص(بديهي است كه بر اساس اخباري كه از زبان پيامبر اكرم
دانستند  از مردم عادي هم مي مكرر بدانها اشاره نموده بودند، نه تنها ايشان، بلكه بسياري) ع(شده بود و شخص امام حسين 

ي ايشان به اسارت  رسند و خانواده اي به نام كربال به همراه ياران به شهادت مي كه اگر امام به سمت كوفه بروند، در منطقه
  .ها و تكاليف محوله و آثار آن ملزومات حركت را فراهم آورد خواهد رفت و همين علم به جايگاه، ضرورت

اگر چه شركت در جنگ و . باشد نمي ٰي عمل به علم و تكليف و آثار مترتبه مستثني ده نيز از اين قاعدهبه همراه بردن خانوا
رزم در ميدان جنگ بر زنان واجب نيست، اما دفاع از اسالم بر هر مرد و زني واجب است و هر كسي تكاليفي بر عهده دارد كه 

  .ايددر حفظ و نشر اسالم راستين بايد نسبت به آنها عمل نم
  :ي ذيل دقت فرماييد هاي به همراه بردن خانواده، به چند نمونه تر شدن حكمت براي روشن

. خواسته بودند كه براي حكومت كه مستلزم اقامت طوالني بود، به كوفه بيايند) ع(ظاهر امر اين بود كه مردم كوفه از امام 
لذا اگر ايشان چنين . برد و نزديكان را به همراه مي بديهي است كه در چنين شرايطي حاكم، خانواده و برخي از اقوام

از همان ابتدا به قصد ) ع(كردند كه امام حسين كردند و هم سپس تاريخ را تحريف مي كردند، هم در آن زمان شايعه مي نمي
مظلوم را از هم  شد كه اذهان عمومي آن زمان و تاريخ، نتواند ظالم و ها سبب مي ها و شايعه همين شائبه. جنگ حركت كردند

هاي جناح مقابل كه به نام اسالم بر سركار بود پي ببرد و حق و باطل را از  ها و جنايت ها، توطئه شكني تشخيص دهد و به پيمان
 .هم تميز دهد

 ، فقط به خاطر مردم كوفه يا مسلمانان آن زمان در مقابل ظلم قيام ننمودند، بلكه براي آگاهي و روشن شدن)ع(امام حسين 
براي نجات و اصالح امت جدم و احياي امر به : فرمايند چنان چه خود مي. ها قيام نمودند ي اذهان عمومي در همه زمان همه

 .معروف و نهي از منكر قيام نمودم

يا  بديهي است اگر نوزاد خردسالي چون علي اصغر. »ماند، اگر زينب نبود كربال در كربال مي«: گويد ي معروفي است كه مي جمله
السالم در معركه حاضر نبوده و به شهادت  كودكان و نوجواناني چون حضرت قاسم ابن الحسن و عبداهللا بن الحسن عليهم

چنان چه در ميان برخي از اهل سنّت چنين رواج . توانست تشخيص دهد رسيدند، امروز تاريخ با توجه به تحريفات، نمي نمي
ديگر اختالف داشتند و ما حق نداريم كه  از صحابه بودند، حاال بر سر حكومت با يك خلفاء و علي، همگي مؤمن و«اند كه  داده

ي مسلمين است،  چون يزيد خليفه: نيز گفتند) ع(و چنان چه راجع به امام حسين ! ... »به اين امور وارد شويم و قضاوت كنيم
از ) پناه بر خدا(بيعتي نداد، بر اساس احكام اسالمي واجب بود كه با او بيعت نمايد و چون تن به چنين ) ع(پس بر امام حسين 
  ! دين خارج شده است

و رفتار سپاهيان يزيد با آنان، هم حجت را براي مردم و حاضرين در كربال تمام كرد ) ص(اما حضور خاندان گرامي پيامبر اكرم 
ي مسلمين باشد و اسالم  تواند خليفه ي تاريخ آگاه ساخت كه شخصي مانند يزيد نمي و هم اذهان عمومي را براي هميشه

  .يزيدي، همان سلطنت جائرين در لباس اسالم است
شدند، با  رفتند و از كربال به شام و بارگاه يزيد و از آنجا به كربال و مدينه منتقل نمي به اسارت نمي) ص(اگر خاندان پيامبر اكرم 

گر و هدايت بخش براي بشريت را در بر  شد و اين آثار روشن يشهادت همگان، وقايع و پيام كربال، در همان كربال مدفون م
 .نداشت

ي پيامبر اكرم  ي ايشان و ذريه دانستند كه در كربال به شهادت خواهند رسيد و خانواده مي) ع(ر امام حسين گا: س
  !به اسارت خواهند رفت، پس چرا آنان را به همراه بردند؟) ع(

  تاريخي سؤاالت و شبهات

١, 



السالم و كاروان شهداء در شام، مسلمين آن ديار را كه از اسالم فقط معاويه را ديده بودند و به  حضور حضرت زينب عليها
كرد كه به هنگام عزيمت، چنان  نمي انداخته بودند، چنان آگاه و بيدار هنگام ورود اسراء آزين بندي و جشن و پايكوبي به راه

هاي حكومت يزيد و اسالم  كنان و به سر زنان ايشان و كاروان را بدرقه كنند و مقدمات تزلزل پايه بيدار شوند كه همگان گريه
 .و آثار آن در طول تاريخ روشنگر باشد. يزيدي فراهم آيد

 .كرد شد و او اسالم را براي هميشه نابود مي يشد، عظمت يزيد خرد نم اگر زينب به اسارت به شام منتقل نمي

... 

  .بسيار بيش از اين است كه موارد فوق براي نزديك ذهن بيان گرديد) ع(ها و آثار حضور خاندان در كنار امام  البته حكمت
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:x-shobhe شناختند،  پا نمي ها سر از به طور مسلم سپاهيان يزيد كه مست اين پيروزي بودند و از شوق رسيدن به وعده
گاه دلشان به رحم نيامده بود، كه اگر غير از اين بود، پس از قتل عام و پيروزي، به قطعه قطعه كردن پيكرها، تاختن با  هيچ

  .پرداختند جان و جدا كردن سرهايشان نمي هاي بي اسب بر بدن
او خودش در حال : اي گفتند شدند، عده) ع(جاد بلكه، ظاهر امر چنين است كه وقتي به چادرها ريختند و متوجه حضور امام س

و ياران وي در » ع«و اساساً براي آنها امام حسين (ميرد و كشتن او ضرورتي ندارد  احتضار است و تا دقايق يا ساعاتي ديگر مي
رايشان جنگ مهم بودند كه همه را كشته بودند و اكنون خسته و مترصد رسيدن بودند و كشتن يك شخص در حال احتضار ب

خواهيد  اگر مي: سپر شد و فرمود) ع(اما حضرت زينب ! ي ديگري گفتند كه خير بايد او را هم كشت ، و عده)اي نداشت جاذبه
، آن هم پس از پايان جنگ زير سؤال )ع(و آنان مايل نبودند كه با كشتن حضرت زينب . او را بكشيد، بايد اول من را بكشيد

دانستند كه پس از اين فاجعه در اذهان عمومي  ين كه به خيانت امراي خود يقين داشتند و ميبه ويژه با توجه به ا. بروند
ي خود در اذهان عمومي خواهند  ها براي تبرئه دانستند كه اگر به چنين عملي مرتكب شوند، ابن زياد باشند و مي گو مي پاسخ
در حال احتضار را بكشيد، پس مقصريد و بايد مجازات  ما به شما نگفته بوديم كه زنان اسير و يا يك شخص بيمار و: گفت
مضاف بر اين كه بسيار عالقمند بودند تا به همراه سرهاي بريده اسرايي را به شام منتقل كنند و . لذا منصرف شدند! شويد

  .را كشتيم و فرزندش را به اسارت آورديم، تا پاداش بيشتري بگيرند) ع(بگويند حسين 
را به آتش ) ع(چنان چه حضرت ابراهيم . ي الهي مبني بر باقي ماندن حجت خدا در زمين است و اراده اما، باطن امر سنّت

براي جلوگيري از تولد  –را به دريا انداختند، اما كشته نشد ) ع(حضرت يونس  –انداختند اما به امر الهي آتش در او اثر نكرد 
موسي را از آب گرفتند و به عنوان فرزند خوانده به قصر فرعون  هر مولود پسري را كشتند، اما خودشان) ع(حضرت موسي 

و در نهايت آن كه امام حسن عكسري را ... سوء قصد كردند، اما موفق نشدند ) ص(مكرر به جان مبارك پيامبر اسالم  –بردند 
م و امام زمان باشد، در ميان بدين هدف كه تحت نظر داشته باشند تا مبادا از او فرزند ذكوري متولد شود و او امام دوازده

كردند، اما امام زمان عج اهللا تعالي  سكني دادند و با زنان جاسوس، اوضاع خانه و همسران وي را كنترل مي) عسكر(پادگاني 
  .  فرجه الشريف به دنيا آمد و كسي نتوانست گزندي به او وارد نمايد

 

  

دل بودند كه حتي به طفل شش ماهه رحم نكردند، پس چرا امام  قدر جالد و سنگ اگر سپاهيان يزيد آن: س
  !را نكشتند، آيا در اين مورد دلشان به رحم آمد؟) ع(سجاد
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:x-shobhe شايد بر . نمايد كند و گاهي آن گونه كه دوست دارد باشد نقل مي ده نقل ميگاهي مورخ تاريخ را آن گونه كه بو
، برادران »...و  –او برادر و جانشين من است  –كند  مرا بهترين امت، تدفين مي«مبني بر ) ص(اكرم  اساس احاديثي كه از پيامبر

نمودند، ولي واقعيت اين  مشاركت مي) ص(اهل سنت دوست دارند كه خلفاي راشدين نيز در تغسيل و تدفين پيامبر اكرم 
لذا نه تنها تا كنون چنين ادعايي به صورت مستند از اهل سنت ديده و شنيده نشده است، بلكه همگان . است كه چنين نشد

  .ي بني ساعده اذعان دارند السالم و حضور ابوبكر و عمر در سقيفه به تدفين ايشان به دست مبارك اميرالمؤمنين عليه
عمر بن وقتي : نويسد ميبا استناد به كتب تاريخي معتبر اهل سنت ) از عالمان معاصر اهل سنت(فتاح عبدالمقصود عبدال
كه در آن وقت هر دو در كنار جسم پاك محمد  –رساند، ابوبكر از كنار علي  ، خبر اجتماع اصحاب محمد را به ابوبكر ميخطاب
نمايد  و با عمر به سوي  خواهد برود، نمي اي به آنجا كه مي گويد و هيچ اشاره ميرود و خانه پيامبر را ترك  بيرون مي –بودند 

  .رود سقيفه بني ساعده مي
  307ص  :كتاب خاستگاه خالفت - 
   456و  459و  443تاريخ طبري ص  - 
 3/2و  20تاريخ ابن اثير الكامل في ال - 

در كتب شيعه » گويد هذيان مي«ادعاي عمر مبني بر و درخواست قلم و كاغذ براي نوشتن و ) ص(ماجراي احتضار پيامبر اكرم 
در مدينه پخش مي ) ص(خبر فوت پيامبر اكرم  ،و بعد از آن ماجرا. به صورت متواتر نقل شده است) صحيح بخاري(و سني 
چرا مي  !اين چه ناداني است كه شما داريد: گفت  با صداي بلند مي) ص(خليفه دوم كه در موقع خبر رحلت پيامبر اكرم  .شود

او  !زنم هر كس بگويد او مرده است با اين شمشير گردنش را مي. نه چنين گفتاري صحيح نيست !گوييد پيامبر مرده است؟
  . وارد سقيفه بني ساعده شدندبا عجله و شتاب آرام نگرفت تا ابوبكر از راه رسيد و بعد با او و ابو عبيده جراح 

 120ص  4صحيح بخاري ج  - 

   306و 205ص- 4جسيره ابن هششام  - 

و ما جعْلنا لبشَرٍ منْ  «ي  كني، مگر آيه در برخي از اخبار آمده است كه ابوبكر به او معترض شد كه چرا سر و صدا مي: توضيح
 !اي؟ را نخوانده» )34 –االنبياء ( قَبلك الُْخْلد أَ َفإِنْ مت فَهم اْلخالدونَ

) ص(هل سنت ذكر شده است كه سقيفه بال فاصله پس از پخش خبر رحلت پيامبر اكرم در منابع بسياري از كتب معتبر ا
در . رفت و ابوبكر را با خود به سقيفه آورد) ص(ي پيامبر  تشكيل سد و وقتي خبر تشكيل سقيفه به عمر رسيد، او به در خانه

ابوعبيده را براي خالفت پيشنهاد  ،عمرس سپ. هاي بسياري رخ داد و حتي زد و خورد هم پيش آمد سقيفه اختالفات و تشنج
كند و به ابوبكر مي گويد  مشاجره و اختالف و چند دستگي پيش مي آيد و عمر از اين موقعيت استفاده مي مجدد مي كند كه

نند و ك بيعت ميبا او مسلمين با تو بيعت كنم و بعد بشير بن سعد خزرجي و قبيله اوس  ي دستت را دراز كن تا به عنوان خليفه
ابوبكر را مثل عروس كه به خانه بخت مي برند با هل هله و شادي به مسجد  بود، بعد در حالي كه بدن پيامبر هنوز دفن نشده

  .النبي مي برند تا از مردم براي او بيعت جمع كنند

  1/838تاريخ طبري - 3/139كزالعمال- 4/336سيره ابن هشام- 4/119صحيح بخاري - 

 2/103تاريخ يعقوبي - 

ي اسناد معتبر شيعه و سني دال بر آن است كه جسم مطهر حضرت رسول صلوات اهللا عليه و آله توسط  ر هر حال همهد
  .السالم تغسيل و تدفين شد و عمر و ابوبكر در آن زمان در سقيفه و مشغول اخذ بيعت بودند المؤمنين عليه امير

 

ابوبكر انجام داده و حضرت  اهل تسنن ادعا دارند كه كار تجهيز پيكر مطهر پيامبر و تدفين آن وجود مقدس را: س
  چه مدرك سني پسندي در رد اين ادعا داريم؟ هوش و سرگشته شده بودند حالعلي در آن زمان از شدت غم مد
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:x-shobhe هدف از اين . گردد اي به صورت مجدد مطرح مي گرديده و در هر دورهاي است كه از دير باز طرح  اين شبهه
، »دانستند مي«: ، علم امامت را زير سؤال ببرند و اگر گفتيد»دانستند نمي) ع(امام «: شبهه اين است كه اگر پاسخ داديد

  !نفر به قتلگاه بروند 72كشي بوده يا كار اشتباهي بوده است كه با  بگويند مثالً خود
روي خود علم داشتند،  ا توجه داشته باشيد كه قطعاً امام حسين عليه السالم مبتني بر علم امامت، نه تنها به حوادث پيشابتد

و علم نسبت به ماجراهاي كربال و عاشورا و پس از آن . ي حوادث جهان و آثار آن تا آخر الزمان علم داشتند بلكه به همه
مكرر بدان اشاره نموده و به ) ص(چرا پيامبر اكرم . كثر مسلمين نسبت به آن آگاه بودندنبود، بلكه ا) ع(منحصر به امام حسين 

) ع(و شخص امام حسين ) ع(و امام حسن ) ع(ي زهرا  و فاطمه) ع(مردم هشدار داده بودند و هم چنين حضرت اميرالمؤمنين 
لي شخص امام معصوم كه علوم جهان نزد ايشان پس ممكن نيست كه همگان بدانند، و. مكرر به آن وقايع اشاره نموده بودند

  .حضار است ندانند
چون «و پاسخ اين است كه . دانستند، پس چرا رفتند؟ سؤالي است كه پاسخش در درونش وجود دارد اما، اين كه اگر مي

  .»دانستند و علم داشتند رفتند مي
، هميشه سعي كردند به صورت مستقيم و غير مستقيم به توجه به اين نكته ضروري است كه در القاي افكار و باورهاي انحرافي

در صورتي كه اگر آگاهانه و !) ؟(اذهان عمومي تلقين كنند كه اگر انسان نادانسته و اتفاقي به كار خوبي دست بزند ارزش دارد 
  .نادانياست، نه عمل بر اساس جهل و » عمل به علم«ارزش در . با اختيار به علم خود عمل نمايد ارزشمند است

  بديهي است هر انسان عادل
، حكيم و عالمي كه بداند چه نقش در جهان هستي دارد؟ چه تكاليف و وظايف بر عهده دارد؟ چگونه و در چه زماني بايد بدان 

اي قرار خواهد گرفت؟  ي عمل بپوشاند؟ و آثار عمل صالحش چيست؟ و اگر آن عمل را انجام دهد در چه رتبه و درجه جامه
  .چه رسد به شخص امام كه انسان كامل است. نمايد بدان عمل مي حتماً

آيد؟  داند چه پيش مي رود تا راه را براي سپاهيان خدا در دفاع از اسالم و كشور باز كند، نمي مگر آن بسيجي كه روي مين مي
فرستد،  يونيسم به ميدان ميمگر آن مادري كه فرزند جوان خود را براي انجام عمليات انتحاري بر عليه دژخيمان غاصب صه

  ؟ ... آيد؟ و  داند چه پيش مي نمي
دانستند كه چه جايگاه و  كه انسان كامل و امام معصوم است، بهتر و بيشتر از هر انسان ديگري مي) ع(پس، امام حسين 

عهده دارند و نتيجه و بركات  بر... وظايفي در مقابله با ظلم، بيداري اذهان عمومي در طي قرون متوالي، احياي اسالم راستين و 
  .  اين حركتشان چه خواهد بود و بر اساس علم و آگاهي خود عمل نمودند

 

   

دانستند،  اگر مي! دانستند كه اگر به سمت كوفه بروند، در كربال به شهادت خواهند رسيد؟ مي) ع(آيا امام حسين : س
  !پس چرا رفتند؟

 

١٩ 



 

 

:x-shobhe چرا . بر مي گردد، سخن درستي است) ص(تاريخ اهل سنّت به بعد از رحلت پيامبر اكرم «: اين كه مي گويند
بلكه پس از رحلت ايشان آناني كه حكومت را در . اهل سّنت وجود نداشتكه در زمان حيات آن بزرگوار فرقه يا مذهبي به نام 

) ع(اختيار گرفتند تغييرهايي در اصول حكومت و برخي ديگر از احكام به وجود آوردند و پس از خليفه دوم از اميرالمؤمنين 
از . مل كني و ايشان نپذيرفتندشما خالفت را به دست بگير، مشروط بر اين كه بر اساس كتاب خدا و سّنت شيخين ع: گفتند

  .را در اساس حكومت و ساير احكام تغيير يافته پذيرفتند، سنّي لقب گرفتند) دو خليفه اول(آن پس كساني كه سّنت شيخين 
بود و در ميان اهل » ابوحنيفه«در خصوص مذاهب چهارگانه اهل سنّت نيز دقت فرماييد كه اولين مذهب كه بنيانگذار آن 

اگر دو سال «: وي اقرار دارد. تأسيس گرديد) ص(سال پس از رحلت نبي اكرم  150است، حدود » امام اعظم«به سنّت ملقب 
ابن حجر در صواعق كه از كتب معتبر  –شبلنجي در نور االبصار ( -» درس نخوانده بودم، هالك مي شدم) ع(نزد امام صادق 
  ).اهل سّنت است

اين واژه را براي ) ص(در نظر داشته باشيد كه اولين بار شخص پيامبر اكرم ) معناي پيرو به –شيعه (اما درباره ي مبدأ واژه ي 
  .به كار بردند و در واقع اين نام را بر آنان نهادند) ع(طرفداران حضرت علي 

بارة عيسي  يا علي اگر نمي ترسيدم كه اين امت در بارة تو غلو كنند و آن چه در: در روز فتح خيبر فرمود) ص(رسول اعظم 
در بارة تو بگويند، امروز فضليتي براي تو بيان مي كردم كه بر هر ) مثل اين كه پسر خدا يا خود خداست(بن مريم گفتند 

جمعيتي از مسلمانان بگذري، خاك زير قدم تو و باقيماندة آب وضوي تو را براي شفا برگيرند، ولي همين فضيلت براي تو بس 
تو هستم، تو از من ارث خواهي برد، و من از تو ارث مي برم، و تو براي من همانند هارون هستي  كه تو از من هستي و من از

، تويي كه قبل از ...تويي كه خليفه و جانشين من بر حوض كوثر هستي ... نسبت به موسي، جز آن كه بعد از من پيامبري نيست
ز كوثر نوشيده باشند، با صورت هايي نوراني بر منبرهايي از نور امت من به بهشت مي روي، شيعيان تو در قيامت، در حالي كه ا

اين حديث در كتب معتبر اهل سّنت ... (قرار دارند و من از آنها شفاعت خواهم نمود، و آنها در بهشت همسايگان من هستند و 
  ). است مانند ينابيع الموده و به نقل از علماي معروف آنها مانند موفق بن احمد خوارزمي درج شده

را از آن جهت رئيس مذهب تشيع يا فقه جعفري گفته اند كه ايشان فرصت يافتند پس از تحريف ) ع(و اما حضرت امام صادق 
ها و انحرافاتي كه در تبيين معارف و احكام اسالمي ايجاد كرده بودند و خرافاتي كه به نام دين بر اذهان عمومي مردم القاء 

تبيين نمايند و قريب به ... در همه زمينه ها به ويژه قرآن، سنّت، فقه، اصول، كالم، فلسفه و  كرده بودند، حقايق علمي را
  . چهارهزار محقق و دانش پژوه را آموزش دهند و افراد نخبه جهت نشر فرهنگ اسالمي حقيقي را تربيت و سازماندهي نمايند

به » تشيع يا شيعه«همان گونه كه بيان گرديد قدمت واژه ي  اگر چه: در خاتمه توجه شما به اين نكته ي مهم جلب مي نماييم
بلكه عقالنيت و نيز انطباق با . است، اما تاريخ يا قدمت تاريخي دليل بر حقانيت نمي باشد» تسنن يا سنّي«مراتب بيشتر از 

  .قرآن و حديث است كه حقانيت يك اعتقاد يا مذهب را به اثبات مي رساند
 

    

كه او را رئيس مذهب و فقه جعفري  رسد مي) ع(دوران امام صادق  تاريخ تشيع به صد سال پس از رحلت و: س
  !پس اصالت و حقانيت آن بيشتر است ...رسد تاريخ تسنن به پس از رحلت مي نامند، اما مي
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:x-shobhe به ويژه .نمي ديدند شاندر تاليف كتاب توسط خود   اولويت را ،سالم اهللا عليهم بنا بر اقتضاءات زمان خود هئما 
رأى وتمسك به ه وتفسير ب  كه همواره سعى در تحريف معانى، )قرآن(ي رفتار دشمنان اهل بيت با كتاب خدا  نحوه پس

منتشر ) ع(طور رسمى منسوب به اهل بيت ه ر كتابى بگارايطي، در چنين شطور قطع ه ب .يات آن مي كردندآمتشابهات در 
روري قرار دادند پرد گلذا اهل بيت عليهم السالم اولويت را در شا .گرفت مورد مخالفت و هجمه قرار ميبا تمام قوا  ،شد مي
نمونه ! م جهارصد كتابتاكيد مي كني ،)جهارصد كتاب(مائة  دند كه اصول اربعنموت مبادرت به تاليف كتب اردان حضرگوشا

هاي  بر اساس آموزه رسيد ، مي نفرهار هزار چردان كه تعدادشان در محضر امام صادق عليه السالم به گليفات آن شاأبارزي از ت
تعداد كمتري  ،ها وروايات ند در طول ساليان ظلم وخشونت بر عليه اتباع اهل بيت از آن تعداد كتابچهر  .مي باشد) ع(امام 
  .نمايد تر مي ينگبها سن رانگهاي  نجگكار بستن اين ه اهداري همراه با بگسيده كه وظيفه ما را در حفظ ونبه ما ر
 :شود به برخي از آنها اشاره ميدارند كه در ذيل  بسياريالسالم تاليفات  عليهم هائم همه،  كه با اين الزم به ذكر استالبته 

 .اند ني را ذكر فرمودهآن شصت نوع از انواع علوم قرآالسالم در  كه حضرت امير عليه.ن آكتاب في علوم القر - 

 ..حضرت در موارد خاص، مي باشد نآهاي  قضاوت فقه و كتاب مفصلي كه حاوي ابواب علم و. كتاب السنن والقضايا واالحكام - 

 .دسترس بوده است نان درچ  كتابي كه حضرت به ميثم تمار دادند وبنظر مي رسد اين كتاب تا قرن هفتم هجري هم - 

 ....و

  از حضرت سجاد عليه السالم كتاب
  .بديلي برخوردار است از شهرت بي كه.صحيفه سجاديه، كتابي با مضامين واالي معرفتي

  .ديگر دارند افراد نسبت به يكجامع تمامي حقوقي است كه  همان طور كه از اسم آن بر مي آيد. رسالة الحقوق
  .كتاب مناسك حج

 .لفقهالجامع في ا 

 ....و

كه متأسفانه بسياري از آنها ...و  از امام حسن عسكري تفسير قرآن كريم – ازحضرت باقر عليه السالم كتاب تفسير القرآن
  .نابود شده است

بنويس وعلمت را بين برادرانت نشر كن  :از حضرت صادق عليه السالم روايت شده كه ايشان به مفضل بن عمر جعفي فرمودند
ر از هرج ومرج كه مردم جز با كتاب انس نخواهند پ آمد را كه زماني خواهدچ .ذارگنها را براي فرزندانت باقي بآت گوبعد از مر

  .رفتگ
  .اشاره نمودكتاب الحج  -  4 الجعفريات - 3  الرسالة االهوازية -2التوحيد -  1:توان به مي حضرت نآكتب از 

) ع(هاي كوتاه زندگي اهل بيت  هاي جبار، جو اختناق و فرصت حكومت ها، فشارهاي در خاتمه، اگر به شرايط سخت، محدوديت
ها، تربيت شاگردان عالم و عامل و صديق، تنها راه حفظ و نشر علم  گردد كه در آن دوران توجه فرماييد، به وضوح  مشخص مي

است و به طور قطع اگر در  در سطح جهان و براي قرون متوالي بود و همين روش سبب شد كه امروز اين علوم به ما رسيده
  .شد، تا كنون از بين رفته بود چند جلد كتاب مسطور مي

    

) ع(اند از آنها كتاب موجود است اما از امام صادق زيسته مي) ع(كه افالطون ،ارسطو قبل از امام صادق  چرا با اين: س
 ؟كتابي نيست
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 :x-shobhe متفاوت بدان  از منظرهاي) و بايد(توان  پاسخ جامع به اين سؤال كوتاه، بسيار گسترده خواهد بود، چرا كه مي

  .نماييم هاي ذيل جلب مي اما نظر جنابعالي را به نكات و سرفصل. توجه نمود
خداوند متعال انسان را در بهترين . قرار نگرفته است» جبر مطلق«اراده و حكمت الهي در تكامل انسان بر اساس  –الف 
  :فرمايد چنان چه مي. ها خلق نمود، و سپس هدايتش نمود اندازه

  )3و1،2االعلي، (  دىو الَّذي قَدر فَه -  الَّذي َخلَقَ َفسوى - سبحِ اسم ربك الْأَعلَى 
و آن كه اندازه گذاشت و  –آفريد ) هاي درست و نيكو اندازه(آن كه بر سويه  -   نام پروردگار بزرگ خويش را به پاكى ياد كن

  .سپس هدايت نمود
هدايتش خداوند كريم به انسان عقل، منطق، شعور و اراده را افاضه نمود و سپس راه رشد و گمراهي را نيز به او نشان داد و 

لذا اگر هدايت و نيل انسان به مراتب . برتري بخشيد) كه فاقد اراده هستند(نمود و بر همين اساس او را بر ساير مخلوقات 
و به دنبال آن قيامت، محاكمه و ) امتحان(محقق نمايد، ديگر اراده در اطاعت يا سرپيچي » جبر مطلق«كمال را بر اساس 

خواستيم چنين و  اگر مي«: فرمايد لذا خداوند كريم در قرآن كريم ضمن آيات متعدد مي. تبهشت و جهنم معنايي نخواهد داش
  :مانند. »كرديم، ولي حكمت ما بر آن قرار نگرفته است چنان مي

  )220 –قره الب(  و اللَّه يعلَم اْلمْفسد منَ الْمصلحِ و َلو شاء اللَّه لَأَعَنتَكُم إِنَّ اللَّه عزيزٌ حكيم
نفوذ ناپذير و (عزيز  به درستي كه خداوندگيرد،  شناسد و اگر خواهد بر شما سخت مى خداوند تبهكار را از نيكوكار بازمى

  .و حكيم است )مقتدر
ُفوا َفمنْهم منْ آمنَ و منْهم منْ كََفرَ و لَو شاء اللَّه ما و َلو شاء اللَّه ما اقْتََتلَ الَّذينَ منْ بعدهم منْ بعد ما جاءتْهم الْبينات و لكنِ اْخَتَل

ريدلُ ما يْفعي نَّ اللَّهلك 253 –البقره ( اْقتََتُلوا و(  
  ها بر آنان آشكار شده بود، با يك بودند، پس از آنكه حجت) مريم و عيسي ع(و اگر خدا مى خواست، مردمى كه بعد از آنها 

خواست با هم قتال  و اگر خدا مى. اى كافر شدند اى مؤمن بودند و پاره پاره: ولى آنان اختالف كردند. كردند قتال نمى ديگر
  .كند كردند، ولى خدا هر چه خواهد مى نمى

  )35 –األنعام (  َفال َتكُوَننَّ منَ الْجاهلين  و َلو شاء اللَّه َلجمعهم عَلى الْهدى
  .پس، از نادانان مباش. واهد، همه را به راه راست برداگر خدا بخ

بعضٍ زْخرُف الْقَولِ ُغرُوراً و لَو شاء ربك ما َفعلُوه فَذَرهم   بعُضهم إِلى  و كَذلك جعلْنا لكُلِّ َنبِي عدوا شَياطينَ اْلإِْنسِ و الِْجنِّ يوحي
  )112 –م االنعا(  و ما يْفتَرُون

. كنند ديگر، سخنان آراسته القا مى براى فريب يك. چنين براى هر پيامبرى دشمنانى از شياطين انس و جن قرار داديم و هم
  .زنند رهايشان ساز پس با افترايى كه مى. كردند خواست، چنين نمى اگر پروردگارت مى

  :سياسي فرمودلذا در خصوص سرنوشت انسان، چه در زندگي شخصي و چه اجتماعي و 
ِهمرُوا ما بِأَنُْفسَغيتَّى يمٍ حرُ ما بَِقوغَيال ي 11 –الرعد ( إِنَّ اللَّه(  

  .هيچ قومي را متغير نكند، مادام كه آنها خودشان را تغيير ندهند) وضعيت(به درستي كه خداوند 
در شأن . »حكومت و زعامت« -2، »واليت و امامت« -1: ي دوم قابل توجه آن كه امام دو شأن دارد كه عبارتند از نكته –ب 

نمايد و مردم چه بخواهند و چه نخواهند او  ولي امر و امام را خداوند تعيين و منصوب مي. ي مردم شرط نيست اول، نظر و اراده
ايد به اين رشد، يعني مردم ب. اما خداوند در شأن دوم، نظر و خواست مردم را شرط تحقق گذاشته است. اهللا است امام و ولي

ولي اگر مردم چنين نعمتي را . ي منصوب الهي را به حكومت برگزينند شعور و اطاعت برسند كه امام معصوم و خليفه

  رسيدند؟ يزيد و معاويه به جاي امامان بزرگوار به خالفت -]الهي[همه ي توجهات چرا با توجه به: س
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السالم را  چنان چه وقتي حكومت اميرالمؤمنين حضرت علي بن ابيطالب عليه. نمايد نخواستند، معصوم حكومت نمي
ي ائمه  و همين طور است براي بقيه. ود و وقتي خواستند حكومت نمودنخواستند، او خانه نشين شد و حكومت ننم

يار اصلي داشته ) 313(كنند كه حداقل  الشريف، وقتي حكومت مي چنان چه حضرت مهدي عج اهللا تعالي فرجه. السالم عليهم
  .باشند و مردم نيز از ديگران نااميد و منتظر يك منجي الهي باشند

، )كفر بورزد(يك نعمت الهي است و انسان بايد خواهان و شاكر نعمت باشد و اگر نعمت را ضايع كند اهللا،  واليت و حكومت ولي
  .  حكومت جباران متكبر، جاهل و شقي مانند معاويه و يزيد است) عذاب دنيا(شود كه كمترين آن  هاي هولناك مي دچار عذاب

بديهي است كه . ي مؤمنين و مخلصين است ي اطهار و همه مهو تأييدات الهي بر ائ» توجهات«ي بعدي موضوع  اما نكته –ج 
، ]افتد اگر چه آن هم اتفاق مي[، الزاماً از ميان برداشتن جبري دشمنان و حكومت در جهان نيست »تأييد«و » توجه«مصداق 
  .ي تطهير بدان تأكيد نموده است چنان چه در آيه. داشتن آنها از هر گونه نقص و ناپاكي است بلكه نگه

اگر حق امامي در دنيا غصب . ي الهي بوده و هستند دقت بفرماييد كه معصومين هميشه مورد تأييدات و توجهات خاصه
رسد، نه تنها هيچ كاستي و آسيبي به آن امام نرسيده است، بلكه بر درجاتشان نيز افزوده  شود و يا حتي به شهادت مي مي

و كفران نعمات الهي، دچار نتيجه ... هالت، كفر، نفاق، نفس پرستي، دنياطلبيشده است و اين فقط مردم هستند كه به خاطر ج
گردند و طبعاً هر گاه مردم بيدار و هوشيار شوند و در راه حق وحدت  هاي جبار مي عمل نامطلوب خود، ظلم ظالمين و حكومت

  .دتواند ضرري را متوجه آنان كن گردد و هيچ ظالمي نمي كنند، نعمت به آنان باز مي
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:x-shobhe اي براي غصب نداشت، پس غصب  اگر منظور اين است كه چون ساده زيست بود، انگيزه. ور از سؤال مشخص نيستظمن
چرا كه به تصريح همگان، پيامبر اكرم . اند زيست باشند و چه نباشند، خالفت را غصب كرده كه بايد توجه داشت كه خلفا چه ساده. ننمود

اي   كه ديگر بهانه» عمر«به ويژه . داوند متعال در روز غدير علي اميرالمؤمنين را نصب نمود، پس خالفت ديگران غصب استبه امر خ) ص(
  .دانست منتصب گرديد كه خالفت را موروثي نمي» ابوبكر«چون شورا را هم نداشت و با وصيت 

حب «بايد توجه شود كه » ي خالفت را غصب كرد؟ا حال كه ساده زيست بود، با چه انگيزه«: اما يك موقع سؤال اين است
قرار دارد، فقط يكي از شئون هواي نفس است و امتناع از آن، تازه اگر براي خدا » زيستي ساده«كه در مقابل » گرايي تجمل

  . باشد و نه به ضرورت براي اهداف ديگر، دليل و ضمانت از طغيان اميال ديگر نفساني نيست
خداي نياكان، حب باورها و تعصبات خود، حب قوميت و نژاد، حب جاه، حب مقام، حب قدرت، حب حب نياكان، حب دين و 

حب الدنيا رأس كل : كه پيامبراكرم ص فرمود(نيز كه همگي از مصاديق محبت به دنياست ... رياست، حب برتري خواهي و 
  . آدمي گردد» معبوداله و «باشند و چه بسا هواي نفس خود  از شئون ديگر هواي نفس مي) خطيئه

بصرِه غشاوةً َفمنْ يهديه منْ بعد اللَّه أَ   سمعه و َقلِْبه و جعلَ على  علْمٍ و خََتم على  أَ َفرَأَيت منِ اتَّخَذَ إِلهه هواه و أََضلَّه اللَّه على
 َفال تَذَكَّرُونَ

خود گرفت و خدا از روى علم گمراهش كرد و بر گوش و دلش مهر نهاد و بر ديدگانش  آيا آن كس را كه هوسش را چون خداى
  )23 –الجاثيه ( گيريد؟ اى؟ اگر خدا هدايت نكند چه كسى او را هدايت خواهد كرد؟ چرا پند نمى پرده افكند، ديده

 أَ رأَيت منِ اتََّخذَ إِلهه هواه أَ فَأَنْت َتُكونُ علَيه وكيال

  )43 –الفرقان ( آيا آن كس را كه هواى نفس را به خدايى گرفته بود ديدى؟ آيا تو ضامن او هستى؟
تواند محرك نفس براي  نيز مي... توزي و  كينه –كبر  –بخل  –حسد : البته بايد توجه داشت كه مبتالئات ديگر نفساني مثل

  .انجام فعل باشد
يا هر زمان ديگري، بايد توجه داشت كه تعداد كمي از اعراب موحد ) ص(ر اكرم ها در زمان پيامب اما در خصوص تحول انسان

ها هم براي  البته خيلي. شوند هاي بسياري متحول و دچار تغيير ناگهاني مي بودند، مابقي همگي متحول شدند و هر روز انسان
آنها صورت نپذيرفته است، كه در فرهنگ ديني آورند و در واقع هيچ تحولي در  مقاصد ديگر، اداي اين تحول و تغيير را در مي

  .شود گفته مي» منافق«به آنها 
ْشهي اللَّه و ولُهَلرَس إِنَّك لَمعي اللَّه و ولُ اللَّهَلرَس إِنَّك دُقونَ قاُلوا َنشْهنافاْلم كونإِذا جاءبقينَ لَكاذنافإِنَّ الْم د  

داند كه تو پيامبرش هستى و خدا  خدا مى. دهيم كه تو پيامبر خدا هستى شهادت مى: گويندچون منافقان نزد تو آيند، 
  )1 –المنافقون ( .دهد كه منافقان دروغگويند شهادت مى

  

) خلفاي اسالمي بر عكس معاويه و ساير(دهند كه عمر بن خطاب در دوران خالفتش  شيعه و سني گواهي مي: س
؟ آيا ممكن است ماند دوران باقي مي اي براي تصاحب خالفت در آن بسيار ساده زيست بود با اين حال چه انگيزه

به ناگاه تغيير رويه بدهند؟ آيا در زمان ) ايم عمر را همه شنيده داستان اسالم آوردن(شخصي مانند ابوبكر يا عمر 
  صحابه دچار تغيير ناگهاني شد؟ خود پيامبر كسي از
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:x-shobhe السالم در زمان حيات حضرت فاطمه  ي تاريخ نويسان اذعان دارند، حضرت علي عليه طور كه همه همان
ي زنان عالم و اسامي اغلب آنان  اما تعداد همسران ايشان پس از رحلت سيده. همسر ديگري اختيار ننمودعليهاالسالم، هيچ 

اعم از علي يا عمر، (در بسياري از كتب تاريخي شيعه و سني درج است و اساساً تعداد همسران ايشان و هر شخص ديگري 
و شناخت تعداد يا ! ه شود و يا روي آن سرپوش گذاشه شود، امر خاصي نيست كه به آن پرداخت...)معصوم يا غير معصوم و 

كاهد كه اطالع دقيق شيعيان از آن ضروري و  افزايد و نه از آن مي ي تك تك آنان، نه به ايمان كسي مي اسم، لقب و شجره
حضرت مريم، : مانند. شان در همسري و تاريخ اسالم مهم باشد مؤثر قلمداد گردد، مگر آن كه شخصيت خود آن زنان و نقش

در جناح حق و همسر لوط، هند جگرخوار، جعده ... زهراء، زينب كبري، نرجس خاتون و  آسيه، خديجه كبري، ام سلمه، فاطمه
  .  در جناح باطل... و ) همسر و قاتل امام جواد(، ام الفضل )همسر و قاتل امام حسن مجتبي(
 

  

رت فاطمه شهادت حض در زمان حضرت فاطمه و بعد از) ع(چرا عالمان شيعه بحث زن بسياري كه حضرت علي : س
  خبرند؟ نهد و اكثر شيعيان از اين مسائل بي اختيار كردند را سرپوش مي

 

٢, 



 

:x-shobhe كنند، چگونگي  ي زهراء عليهاالسالم تشكيك مي دت حضرت فاطمهي كساني كه در شها بدون شك، دغدغه
ي  بلكه دغدغه اين است كه اگر از واژه. رحلت ايشان نيست و براي آنها فرقي ندارد كه وفات ايشان به چه نحوي بوده است

دال بر قرار گرفتن بر موضع خداست و ثانياً   استفاده شود، اوالً دال بر قرار گرفتن بر موضع حق و كشته شدن در راه» شهادت«
لذا اثبات قرار داشتن آن بانوي بزرگوار بر صراط مستقيم و موضع حق، اهميت . باطل و دشمن خدا بودن قاتل يا قاتلين است

كند كه به محقق ثابت شود ايشان  چرا كه در اين صورت فرقي نمي. بيشتري نسبت به اثبات چگونگي رحلت يا شهادت دارد
رحلت نموده است و يا به شهادت رسيده است، در هر دو حال دشمن او، بر مواضع ناحق و دشمن خدا  به صورت طبيعي

  .گردد محسوب مي
باشد، لذا فقط به ذكر سه  اند كه بيان همه يا اكثر آنها ميسور نمي در اين خصوص شيعه و سني روايات بسيار محكمي نقل كرده

  :دشو ي گويا به سند اهل سنت بسنده مي نمونه
اين فاطمه، همانا خداوند به خاطر خشم تو خشم  - » لرضاك ٰيا فاطمه انّ اهللا يغضب لَغضَبك و يرضي«: رسول خدا فرمود –الف 
  . گردد گيرد و از خشنودي تو خشنود مي مي

  9/203مجمع الزوايد، ج  – 3/154مستدرك حاكم، ج: مدارك
  .به خشم آورد، مرا خشمگين كرده است فاطمه پاره ي تن من است و هر كس او را –ب 

  .چاپ دارالفكر بيروت 4/210و نيز صحيح بخاري ج 7/84فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ج : مدرك
گيري كرد و تا هنگام وفات و رحلتش اين  خشمگين شد و از ابوبكر كناره] در ماجراي فدك) [ص(فاطمه دختر رسول خدا  –ج 

  .داشتگيري ادامه  قهر و كناره
  چاپ دارالفكر بيروت – 42و  96ص  4صحيح بخاري، ج: مدرك

كه شيعه و سني بر آن معترفتند و مواضع، خشم و قهر ) ص(با توجه به جايگاه و مقام آن حضرت نزد خداوند متعال و رسول او 
خصوص حمله با خانه ايشان، اما در . نمايد اي را مرتفع نمي ايشان تا آخر عمر با شيخين، نفي و تكذيب شهادت، هيچ مسئله

كه همان شهادت (ضرب و جرح و آتش زدن درب خانه و باز كردن در با لگد و سقط محسن و وفات بر اثر جراحات وارده 
  :گردد ، مستندات ذيل ايفاد مي)است

در » ذهبي«ال كه علماي اهل تسنن امث» التاريخ الكبير«ي بزرگ اهل تسنن و صاحب كتاب  احمد بن جابر بالذري، نويسنده
شمرند، در شرح  بديل مي او را بي» ابن عساكر«به نقل از » البدايه و النهايه«در كتاب » ابن كثير«و » تذكره الحفاظ«كتاب 
 :نويسد هاي سقيفه مي ماجرا

داشت بدانجا  پس عمر در حالي كه ابزار آتش افروزي به همراه. ابوبكر به دنبال علي فرستاد تا بيعت نمايد، اما او بيعت نكرد
بلي، و : عمر گفت! ام را بر روي من آتش بزني؟ خواهي در خانه آيا مي! پس خطاب: ديد و گفت  فاطمه او را در كنار در خانه. آمد

  چاپ دار المعارف قاهره – 1/586انساب االشراف، ج: مدرك    .ي تو براي تقويت رسالت پدرت است آتش زدن در خانه

. ابن خلكان است، تأليف نمود» وفيات االعيان«كه مستدرك » الوافي بالوفيات«فدي كتابي را به نام صالح الدين خليل ايبك ص
 :نويسد او در اين كتاب مي

  .را سقط نمود) همان جنيني كه در شكم داشت(اي كه محسن  روز بيعت، عمر، ضربتي به شكم فاطمه كوفت، به گونه«
  .آمده است 143مسعودي، صحفه » اثبات الوصيه«نزديك به همين تعريف در كتاب : مدرك ديگر

ايشان بر . غالم آن مرد، به دستور وي، با غالف شمشير بر آن حضرت كوبيد» قنفذ«سبب و علت درگذشت حضرت آن بود كه 
اثر آن ضربات محسن را سقط كرد و بدين جهت به سختي بيمار شد و به هيچ وجه به كساني كه در آزار وي دسته داشتند، 

 .ي عيادت نداد ازهاج

  45طبري، داليل االمامه، ص : مدرك

  چه مدرك معتبر سني پسندي براي ماجراي شهادت حضرت زهرا وجود دارد؟: س
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:x-shobhe حتي نوشيدن ... دستي  مستنداتي از اهل سنت دال بر مجوز زيارت، بوسيدن، توسل به قبول، بيعت با چوب
  .گردد ايفاد مي!) ؟(آب غسل ميت 

اين چه جفايى است ؟آيا وقت آن  اى بالل ،: دبالل ، موذن پيامبر، رسول خدا را در خواب ديد كه به او مى فرماي - 
 بر مركب خود سوارشده به زيارت قبر پيامبر در. ترسان گشت  ندوهگين وابالل بيدار شد و  نشده كه به زيارت من آيى؟
 السالم آمدند، آن دو را چون حسن و حسين عليهم. گريستن و صورت بر قبر پيامبر ماليدن مدينه آمد و شروع كرد به

  .غوش كشيد و بوسيددرآ
  197و  174ص  1ج ،تاريخ ابن كثير - 208ص  3ج  معجم البلدان، -  169و  161ص  1، ج تاريخ طبرى

  410ص  2ج  ،الوفاء وفاء -  515ص  4، ج مستدرك حاكم
 مى دانى چه مى: گرفت و گفت  گردن او را. مروان روزى مردى را ديد كه صورت و پيشانى بر قبر پيامبر نهاده است  - 

من سراغ سنگ نيامده ام ، سراغ رسول اهللا آمده ام ! آرى : ابوايوب گفت  . كنى ؟وقتى سربلند كرد، ديد ابوايوب انصارى است
زمانى بر دين گريه  بر دين گريه نكنيد وقتى كه شايستگان عهده دار آن شوند، بلكه: شنيدم كه مى فرمود از آن حضرت. 

  !ن گردندكنيد كه نااهالن عهده دار و والى آ
  410ص  2ج  ،الوفاء وفاء -  515ص  4مستدرك حاكم، ج 

  421ص  1الفقه على المذاهب االربعه، ج 
  .چاپ شده در حاشيه شرح مغنى 357 ص 1، محيى الدين نورى شافعى ، ج المنهاج

  .29ثعلبى ، ص  العرائس – 80ص  1، ج تاريخ طبري
  .الحكامدر حاشيه درر 168ص  1حنفى ، ج  حاشيه ابى االخالص

  .197و  174 ص 1ج  ،تاريخ ابن كثير -  208ص  3معجم البلدان، ج  -  169و  161ص  1، ج تاريخ طبرى
آمد، درهمان لحظه  همراه اصحابش مى نشست و گاهى كه تشنگى سراغش مى) 130از تابعين ، متوفاى (ابن منكدر  - 

وى گاهى به صحن . گيرم  از قبر پيامبر شفا مى: گفت  مى نهاد و درمقابل اعتراض همراهانش ، برخاسته صورت برقبر پيامبر مى
 جا خودم ديدم كه پيامبر در همين: گفت  پرسيدند، مى خوابيد، علت را كه مى زمين مى آمد و در جاى خاصى بر مسجد مى

  .خوابيده بود
  444ص  2، ج وفاء الوفاء

  149 تا 119ص  2ج ، الوفاء الوفاء - هاى مدينه  درباره چاه ،495ص  1نى، ج المغ
  421ص  1، ج الفقه على المذاهب االربعه

  .197و  174 ص 1ج  ،تاريخ ابن كثير -  208ص  3معجم البلدان، ج  -  169و  161ص  1، ج تاريخ طبرى

 .يدداريد، ارسال نماي... اگر از اهل سنت سندي دال بر جواز بوسيدن قبور، بيعت با چوب دستي و : س
  

  ياحكامسؤاالت و شبهات 

٢٧ 



كشد و تبرك مى جويد و آن را  عبداهللا بن احمد حنبل مى گويد از پدرم درباره حكم كسى كه به منبر رسول خدا دست مى
  .اشكالى ندارد: گفت . پرسيدم  با قبرنيز همين كار را مى كند تا ثواب ببرد،مى بوسد و 

  410ص  2وفاء الوفاء، ج  - ،515ص  4، ج مستدرك حاكم
  . نهاد چهره برآن مى نهاد و بالل حبشى عبداهللا بن عمر، هنگام زيارت قبر پيامبر، دست راست را روى قبر مى

اين نوعى احترام و بزرگداشت است و مردم به تناسب  دهد و به اين كار فرمان مى روشن است كه عالقه زياد و عشق و محبت
درنگ  ها وقتى قبر را مى بينند، بى اختيار به سمت آن مى شتابند، برخى هم با تاخير و بعضي .شوقشان حاالت متفاوتى دارند

  .، و همه محل خيرند
  108  ص  6، ابن عساكر، ج تاريخ الشام -  146ص  1، خطيب بغدادى ، ج تاريخ بغداد
  99، ص 5، ابن جوزى ، ج المنتظم

  247ص  2صحيح بخارى ، ج  -  72ص  2، ج سنن ابن داود
 بان گذاشتن روى قبرو بوسيدن صندوق سايه: گفته است  »منهاج شرح« محمد بن احمد رملى ، از بزرگان شافعيه در - 

اند اگر كسى در اثر  كه فتوا داده چنان  ه به قصد تبرك باشد، همقبر و لمس كردن آن هنگام زيارت ، مكروه است ، مگر آن ك
  .آن اشاره كند، آن گاه عصا را ببوسد تواند حجراالسود را لمس كند، با عصا به ازدحام نمي

ص  1اين مطلب از الغدير، ج . (151ص  3مستدرك حاكم، ج  - فرائد السمطين، باب اول  - ،252، ص مناقب خوارزمى - 
  ).است نقل شده 300
از «: پدرش نقل كرده است  عبد اهللا بن احمد حنبل اين روايت را از: گويد   ابن جماعه شافعي مي: فتواي ابن حنبل  - 

بوسيد  جست و مي مي كرد و تبرك  را براي ثواب مس مي ( �ّ	 ا� 
	�� و��� ) پدرم در باره مردي كه منبر و قبر رسول خدا
  )1414، ص  4وفاء الوفاء ، ج ( . دارداشكالي ن: پرسيدم ، در جواب گفت 

با مس كردن آن، و بوسيدن  اهللا و تبرّك مس منبر رسول: از پدرم پرسيدم: گويد عبداهللا، فرزند احمد بن حنبل مي - 
الجامع ( .هيچ اشكالي ندارد: ثواب، چه حكمي دارد؟ پدرم گفت مس و متبرّك شدن به قبر شريف و يا بوسيدن آن به قصدو يا 
  )1414، ص4وفاءالوفا، ج -   32، ص2لعلل و معرفة الرجال، جفي ا
بوسيدن و استالم آن ايرادي  تبرّك جستن به قبر پيامبر و يا عالم و يا اوليا جايز است و: گويد رملي شافعي مي - 

  )219كنز المطالب، ص ( .ندارد
علما و صالحان بر  ره و عملبوسيدن قبر و دست گذاشتن روي آن جايز است و سي: محب الدين طبري شافعي گويد - 

  )331، ص1اسني المطالب، ج( .آن است
جواز نقل آن  تربت قبر حمزه از حكم منع برداشتن خاك حرمين، استثنا شده است، زيرا اتفاق همگان بر: زركشي - 

  )69، ص1،وفاء الوفا، ج. براي معالجه صداع است
شد جلوي  طوري كه نمي داشتند كه قبر ظاهر شد بهمردم سمرقند به قدري از خاك قبر بخاري بر: گويد سبكي مي - 

، 12سير اعالم النبالء، ج -  233، ص2طبقات الشافعيه، ج! (كه ضريح مانندي را بر روي قبر گذاشتند مردم را گرفت تا اين
  )467ص
و ... اختندجنازه ابن تيميه اند هاي خود را به عنوان تبرك روي تشييع كنندگان دستمال و عمامه: گويد ابن كثير مي - 

  )136، ص14البداية و النهايه، ج( !آب غسل او را به عنوان تبرك نوشيد

٢٨ 



به همراه : گويد مي االسالم است محمد بن مؤمل شاگرد ابن ُخزيمه كه شيخ بخاري و مسلم و به اصطالح شيخ - 
تيم، استادم ابن خزيمه چنان در طوس رف) ع(موسي الرضا استادم ابن خزيمه و جمعي از اساتيد به زيارت بارگاه قبر علي بن

  )339، ص7تهذيب التهذيب، ج. (در شگفت مانديم و تواضع كرد كه همگي در برابر آن بقعه متبركه تعظيم
كنم و  را زيارت مي) ع(جعفر بن هرگاه مشكلي بر من عارض شود، قبر موسي: گويد ابو علي خالل، شيخ حنابله، مي - 

  )120، ص 1تاريخ بغداد، ج( .كند مرا آسان ميشوم و خداوند مشكل  به ايشان متوسل مي
، 2مناقب ابي حنيفه، ج.  (شد ، و احمدبن حنبل به قبر شافعي متوسل مي محمد بن ادريس شافعي به قبر ابو حنيفه - 
  )199ص
مستدرك حاكم، ( .بردند  مي شدند و براي طلب باران به قبر او پناه مسلمانان، به قبر ابو ايوب انصاري متوسل مي - 
  )518ص  ،3ج

  

٢٩ 



:x-shobhe اما در عين حال توجه جنابعالي را به پاسخ ذيل . مطلبي كه ارسال فرموديد، يك سؤال است و شبهه نيست
  :نماييم جلب مي

هاي احكام الهي و آثار آنها محدود به يك يا دو يا چند موضوع مشخص  قبل از هر مطلب ديگري دقت فرماييد كه حكمت
نها علم خداوند حكيم محدود نيست، بلكه انسان نيز مخلوق كوچك و محدودي نيست، بلكه به تعبير امام نيست، چرا كه نه ت

) انسان(ي اجزاي اين عالم  السالم، عالم صغير و يا به تعبيرهاي ديگر، همان عالم كبير است و بديهي است كه همه علي عليه
تك تك اجزاي مادي و غير مادي عوالم بيرون از وجود خود مرتبط  با يك ديگر و) مثل روح و جسم(اعم از مادي و غير مادي 

: به عنوان مثال. باشد است، لذا احكامي كه خداوند بر انسان مترتب فرموده است، با توجه به تأثير و تأثر همه وجوه آن مي
تنها ضرر آن بر جسم محدود  آور، فقط به اين دليل نيست كه براي جسم انسان ضرر دارد، بلكه نه حرام بودن مشروبات مستي

اخالق، اراده، تقيد، تعهد، غيرت، : نيست، بلكه بر حاالت و روحيات آدمي مثل... به معده، مغز، عضالت، اعصاب، ژن، نسل و 
تر از همه عواقب تخطي از  ي اينها به غير از آثار سوء روحي آن است و مهم تأثير منفي دارد و همه... روابط اجتماعي، عصبيت 

  .ندگي و اطاعت خداوند متعال و خروج از صراط مستقيم استب
تر از ساير احكام  تأثير نماز بر جسم و روح، زندگي دنيوي و اخروي، روابط شخصي و اجتماعي انسان و جامعه، به مراتب بيش

خواندند و فرمودند كه در لذا آن را معراج مؤمن و ستون دين . اي برخوردار است است و به همين دليل از اهميت و جايگاه ويژه
گيرد و اگر شخص نماز نداشت  شود و اگر آن قبول شد، مابقي اعمال مورد رسيدگي قرار مي آخرت نيز اول به نماز رسيدگي مي

كه اين تعريف خود بيانگر تأثير نماز در ديگر احكام و اعمال . و يا نمازش مقبول نبود، ساير اعمالش نيز مقبول نخواهد بود
  .است
مثل آن كه حج بر كسي كه مستطيع . ر دقت بفرماييد ممكن است اغلب واجبات به داليل متفاوتي از انسان ساقط شوداگ

نشده واجب نيست، روزه بر بيمار يا مسافر نه تنها واجب نيست، بلكه مقبول نيست و بايد كفاره بدهد، خمس و زكات بر كسي 
اما ... . ف و نهي از منكر نيز اگر شرايط تحقق را نداشته باشند، جايز نيست و كه مال و ثروتي ندارد واجب نيست، امر به معرو

  . باشد ترك نماز در هيچ حالي جايز نمي
دقت بفرماييد كه حيات ما، فقط به دنيا و سپس آخرت محدود نيست، بلكه در بين دنيا و آخرت نيز زندگي دراز مدتي در 

  .ي حيات برزخي است ، تهيه و تدارك زاد و توشه»به ويژه نماز«حكام ها و آثار ا برزخ خواهيم داشت و از حكمت
به خاطر بقاي دنيا و (شود، اما ارتباط او با جهان  رود، امكان عمل از او گرفته مي درست است كه انسان وقتي از اين دنيا مي

يامت باز است و به همين خاطر بر به جا گذاشتن باقيات ي او تا ق هم چنان باقي است و پرونده) تأثير و تأثر اعتقادات و اعمال
لذا آن چه كه از خيرات يا انجام فرائض . الصالحات و پرهيز از گناهاني كه تأثير آن هم چنان ادامه دارد بسيار تأكيد شده است

باب عمل را پس از مرگ رسد و اين از الطاف خداوند رحمان و رحيم است كه  فوت شده، از اين دنيا ارسال شود به آنها مي
  .تعطيل ننموده است و انجام قضاي آن را بر اوالد واجب نموده است تا هم شخص متوفي منتفع گردد و هم فرزند او

انسان نسبت خداوند متعال در قبال نعمت وجود، حيات، » ديون«از نكات قابل توجه ديگر آن كه، انجام فرايض الهي از 
ي  اهللا بايد پرداخت شود و در ميان همه  الناس باشد و چه حق تر هدايت است و ديون چه حق و از همه مهم... سالمت، رزق 

ديون به خداوند متعال، عودت برخي از آنان كه براي ورثه ممكن است، واجب و يا مستحب بيان شده است و اختصاص به نماز 
زه بر عهده دارند، و يا حج بر آنها واجب شده بود اما نرفتند، در ي رو ي غذا دارند و يا كفاره اگر آنها روزه: به عنوان مثال. ندارد

اند، واجب است قضا شود و اگر مالي نداشته باشند، در برخي از امور مثل نماز، واجب است و در  صورتي كه مالي باقي گذاشته
ازمانده ي او، هم بر زندگي و آثار پرداخت ديون و برقراري قسط و عدل توسط شخص يا ب. برخي ديگر از امور مستحب است

  .ي دنيا، برزخ و قيامت مترتب است و هم در نظام اجتماعي شخصي در سه مرحله
هاي متفاوت و از  شود آنها را در زمينه ها و فوايد احكام الهي محدود نيست و مي گردد كه حكمت در خاتمه مجدد يادآوري مي

  .زواياي گوناگون مورد مطالعه قرار داد
  

افراد، قضاي نمازهاي  با توجه به روايات، علت وجوب نماز ،خود سازي ودوري از گناه است اما چرا پس از مرگ: س
  شود؟ فوت شده، بر فرد ديگري واجب مي
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:x-shobhe نمايد و در حد وااليي براي  بديهي است دين و مذهبي كه مكرر امر به تعقل، تفكر، تدبر و نيز تعليم و تعلم مي
  . نمايد منطق دعوت نمي گاه انسان را به تقليد بي علم ارزش قائل است، هيچ

ين امريست كه بايد از روي دليل و منطق انتخاب د. احكام آن كامالً متفاوت است  تقليد در احكام با انتخاب دين و عمل به
تحقيقي است و نه تقليدي » اصول دين«اي قيد شده كه  لذا در اولين بند هر رساله. صورت پذيرد و به هيچ وجه تقليدي نيست

و نه از روي معاد، از روي دليل باشد ... يعني بايد اعتقاد او به توحيد، نبوت .و مسلمان بايد به اصول دين خود يقين داشته باشد
  ... .تقليد كور از مجتهد يا والدين يا جامعه و  

توانيد كه علوم اسالمي و فقه را  شما مي. البته تقليد در احكام نيز بر همه واجب نيست. ي احكام متفاوت است اما مقوله
ست، بلكه اساساً جايز در اين صورت نه تنها تقليد بر شما واجب ني. تحصيل نموده و در اين رشته متخصص و مجتهد شويد

اما اگر هيچ كدام ميسر نشد، تقليد از مجتهد، عملي كامالً منطقي و عاقالنه و از . توانيد عمل به احتياط نماييد و يا مي. نيست
  .روي اراده و مبتني بر علم است

در واقع يك نوع ادا منطق است كه  گردد، تقليد كور و بي افتادگي انسان مي آن تقليدي كه مانع رشد عقل و سبب عقب
باشد كه به صورت شفاهي و يا كتبي  اما تقليد در احكام، مثل رجوع به پزشك متخصص و تقليد از احكام او مي. درآوردن است

آيا هيچ موقع چنين . كند كه بخور كردني نخور و يا دارويي را در نسخه تجويز مي سرخ: گويد مثالً مي. نمايد  ارائه مي) نسخه(
  !نمايد كه چرا بايد به دكتر مراجعه كنيم؟ ذهن خطور ميسؤالي به 

ي خاص متخصص شده است و او شخصي است كه احكام را از روي دليل به دست  مجتهد، مانند پزشكي است كه در يك رشته
و چون بديهي است كه رسيدن به اين مرحله مستلزم تحصيل علوم در اين رشته است ). نه تقليد از مجتهد ديگر(آورده است 
پس ناچارند در امور تخصصي به متخصص مراجعه . ي معين تحصيل نموده و متخصص گردند توانند در يك رشته همگان نمي

  . نمايند
: مثل اين كه. ايد شما براي حفظ سالمت خود، بدون تقليد از ديگران و از روي تعقل، به اصولي دست يافته: به عنوان مثال

پس بايد براي جلوگيري از بيماري . ها نيز وجود دارد هاي متفاوت و هجوم ويروس بيماري. دارد سالمتي براي تداوم بقا ضرورت
پس يا بايد پزشك بود و يا بايد به او مراجعه نمود و از . ي آن بايد به هنگام ابتال، دستورات پزشكي را رعايت شود و يا معالجه

  .دستورات وي پيروي نمود
كه همان اصول است، كامالً عقالني است و تقليد در » تداوم بقا و ضرورت رجوع به متخصصضرورت سالمتي براي «بخش اول 

آيد و يا رجوع به  الزم مي» يا تحصيل علم و اخذ تخصص«فهم آنها معنايي ندارد، اما در بخش دوم كه دستيابي به احكام است 
  . گوييم كه به آن تقليد مي. متخصص

  
    

حال اگر تقليد مانع رشد عقل و سبب ! علم و دانش تقليد يعني كنار گذاشتن تعقل، تفكر و منطق و يعني تعطيل: س
  !تقليد كنيم؟در انتخاب دين و عمل به آن پس چرا در شيعه تقليد واجب است واساساً چرا بايد  دگي است،افتا عقب
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:x-shobhe ي امنيت، رفاه، عبادت و زيارت زوار، كه در هيچ يك از مذاهب اسالم مزموم شمرده ساختن حرم برا
چنان چه احكام مسجد با حرم يا هر ساختمان . نشده است، بسيار متفاوت است با ساختن مسجد بر روي قبر

  .نشده استلذا تا كنون جايي بر روي قبر مسجدي ساخته . متفاوت است –زيارتي و عبادتي ديگري ـ مثل حسينه 
، )ص(دهند، در كنار قبر پيامبر اكرم  را مورد تخريب و اهانت قرار مي) ع(ها كه قبور اهل عصمت  اگر دقت نماييد، حتي وهابي

ي خود تأسيس نموده بود گسترش دادند و جالب آن كه بدانيد امام  در جوار خانه) ص(را كه پيامبر اكرم ) ص(مسجد النبي 
ايستد و نمازگزاران نيز به همان جهت به او اقتدا  مي –كه البته همان رو به قبله است  –ز، رو به قبر ي نما جماعت براي اقامه

  . كنند مي
، مسجد )ع(در كنار قبر يا حرم امام رضا . هاي زيارتي ايران نيز توجه بفرماييد، همين معنا رعايت شده است اگر به حرم

طور در كنار برخي از قبور  ، مسجد اعظم بنا شده است و همين)ع(عصومه گوهرشاد بنا شده است و در كنار حرم حضرت م
نه  –ها و قبور شريف  بديهي است اين مساجد كه در جوار حرم. مسجدي تأسيس شده است) مانند امامزاده صالح ع(متبركه 
  .ها نيز مسجد نيستند اند، احكام متفاوتي دارند و حرم بنا شده - روي آنها 

  
    

  ساختن مسجد بر قبور توسط پيامبر لعن شده است پس چرا ما چنين مي كنيم؟: س
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:x-shobhe دقت فرماييد كامالً ذيل نكات به است خواهشمند:  

 ي ناحيه از فقط ها تهمت اين و دانند نمي مشرك را شيعيان ديگري خاطر هيچ به نه و مهر به سجده خاطر به نه سنّت اوالً اهل
وقت انگلستان  بلكه گروهي ساخته و پرداخته دولت .گردد نمي محسوب اسالمي مذاهب جزء كه شود مي صادر» وهابيت«

   .است
 مشرك) احكام( فقهي اختالفات خاطر به را سنّت اهل نيز شيعيان لذا. نيست شركت بر دليل فقهي اختالف هيچ ثانياً
 مشرك را ديگر يك بايد نيز سنّت اهل چهارگانه مذاهب باشد، شرك بر دليل فقهي اختالف هر باشد قرار اگر. خوانند نمي

  .نيست چنين كه آن حال و! بدانند
 يا مهر روي بر بلكه كنند، نمي سجده متعال خداوند جز ديگري چيز هيچ به نه و مهر نه مسلمانان ديگر مانند نيز شيعيان
  .كنند مي سجده خداوند به چوب، يا سنگ

 غير چيزهاي و زمين بر فقط را سجده تشيع كه چرا. است اشكال محل تشيع نظر از سنّت اهل هاي گاه سجده از برخي 
 از بسياري و ميوه نقره، طال، بر ولي داند، مي جايز معدني هاي سنگ يا درخت برگ و چوب: مانند رويد، مي زمين از كه خوراكي
 از كه زيراندازي بر يا و كند سجده اي نقره يا طال ي قطعه روي بر خود نماز در مسلماني اگر پس. داند نمي جايز ديگر چيزهاي

 هيچ سّنت اهل فقه نظر از شيعيان ي سجده اما. است اشكال محل كند سجده است شده بافته) موكت مانند( شيميايي مواد
  . است چيز هر همان از يكي نيز مهر و دانند مي جايز چيزي هر بر را سجده آنان كه چرا. ندارد اشكالي

  
    

 نيز عمره يا حج ايام در مبحث اين و دانند مي مشرك را شيعيان مهر، به  سجده خاطر به سنّت اهل گويند مي: س
  !گردد مي مطرح مسلمانان بين بسيار

٣٣ 



  
:x-shobhe هم ممكن است، اما نظر به اهميت موضوع،  اگر چه پاسخ موضوعي كه طرح فرموديد در يك يا دو جمله

  :خواهشمند است به نكات ذيل دقت فرماييد
كه بسيار هم مورد بحث قرار گرفته است، در تعريف حكما و عرفا ... در خصوص بوسيدن در، ديوار، ضريح و : ي اول نكته

يعني انسان اگر . »ار ذات را در پي داردحب ذات، حب به آث«: اصطالحي از حاالت و روحيات انساني وجود دارد، بدين مضمون
. و اين معنا در همه موارد، اعم از ديني و غير ديني صادق است. چيزي را دوست داشته باشد، حتماً آثار آن را هم دوست دارد

يا اگر كسي  .ي بندگان او را هم دوست دارد چنان چه اگر كسي خداوند متعال را دوست داشته باشد، حتماً انبياء، اولياي و همه
اي او را  يا اگر شخصي مادر يا همسرش را دوست داشته باشد، عكس يا نامه. را دوست داشته باشد، اوالد او را هم دوست دارد

. خط مادر را هم ببوسد و به روي چشمش هم بگذارد لذا در بروز محبت خود، ممكن است عكس يا دست... . هم دوست دارد و 
ها، اگر به قصد قربت باشد، هيچ اشكالي ندارد، چنان چه  ار و ضريح حرم ائمه يا حتي امامزادهلذا اصل بوسيدن در و ديو

  .ي مادر يا همسر هم اشكالي ندارد بوسيدن عكس يا نامه
بوس و آهن بوس نيستند، كه اگر چنين بود،  بر همگان روشن است كه سنگ و آهن، معبود شيعيان نيست و شيعيان سنگ

بلكه به . رفتند ها مي فروش ها و آهن فروش ها وجود دارد و آنان براي زيارت به بازار سنگ ار بيشتر از حرمسنگ و آهن در باز
كنند و  خاطر ارادت به امام، آن چه متعلق به او است را نيز دوست دارند، هم چنان كه خاك پاي زوار آنها را طوطياي چشم مي

كه در واقع خدمت به عباد الهي ) ها اعم از كعبه يا ديگر حرم(ها  ه زوار حرمدر روايات نيز بسيار وارد شده است كه خدمت ب
  .است، بسيار مستحب است

هيچ يك از مذاهب، به غير از وهابيت كه مذهب نيست و يك سازمان جاسوسي بنا شده از سوي انگليس است و (در اسالم 
مردم زمان پيامبر اكرم . محبت مذموم واقع نشده و حرام نيستاين ابراز ) ديگر مذاهب نيز اگر نترسند، آنان را قبول ندارند

چكيد و يا حضرت  اي بر زمين نمي داشتند كه معروف است قطره ، چنان قطرات آب وضوي ايشان را براي تبرك بر مي)ص(
شفا يافت و بينا  ماليد و از همين طريق نيز بوسيد و بر چشمان خود مي بوييد، مي را مي) ع(، پيراهن حضرت يوسف )ع(يعقوب 

  .شد
چنان چه در مجالس آنان، كودكان به . دستي بزرگان در بين اهل سنت رايج بوده و هست البته بوسيدن دست يا عصا يا چوب

هاي بسياري از بزرگان اهل سنت وجود دارد كه  بوسند و نيز عكس عليك، دست بزرگان مجلس را مي  هنگام ورود و سالم
بوسند و در تاريخ مندرج است كه براي بيعت و يا  را مي) اگر چه جاير و ظالم باشند(وقت خود دست يا چوب دستي خلفاي 

  . بوسيدند را مي) كه اغلب حنفي بودند(ابراز ارادت، پا و كفش معاويه يا امثال حجاج بن يوسف حتي خلفاي عثماني 
نظر داشته باشيد، اگر چه بر اساس روايات شيعه و در . سجده به خداوند متعال در حال پشت به قبله بودن است: ي دوم نكته

ي آن است و به هنگام عبادت و سجده، بهتر است انسان رو به قبله باشد، اما  ي هر مكاني، رو به قبله سني، بهترين نقطه
ت كه و گرنه خداوند همه جا هست و در كعبه نيس. گيري رو به قبله براي سجده، فقط در نمازهاي يوميه واجب است جهت

متأسفانه . كيفيت زيارت شيعيان است يكي از مواردي كه زبان اهل سنت در آن براي ما دراز است، بحث: س
) ع(حنفي مذهب با چشمان خود سجده كردن زائرين امام رضا  وقتي سني. توان به اين مسائل جوابي هم داد نمي

بيند ما چه جوابي داريم كه بدهيم؟ آيا اين مصداق شرك و كفر  مي) پشت به قبله و( ريح حضرت را در مقابل ض
باز امام معصوم ) ندارند اي هم ارادت عملي و قلبي كه اكثراً ذره(انسان هر چقدر هم ارادت داشته باشد  نيست؟

آن هم پشت به قبله و رو به  سنگ زمين، اي از بندگان خداست چون من و شما و سجده و بوسيدن صرفاً بنده
ما فتواي درست و حسابي نمي دهند؟ چرا وعاظ براي رفع اين  چرا علماي. توان هيچ توجيه نمود ضريح را نمي

كنند؟ چرا خادمين حرم از عمل اين اشخاص جاهل و نادان ممانعت نمي  نمي هاي كافي حركت زشت سخنراني
  كنند؟

٣+ 



با شماست، ] خداوند متعال[او  –هو معكُم أَينَ ما كُنُْتم  «: فرمايد چنان چه مي. جسده بر او به جهت ديگري اشكال داشته باشد
اگر در . لذا در غير نمازهاي واجب، به هر طرف كه به خداوند سجده شود، اشكالي ندارد. »)4-الحديد. (هر كجا كه باشيد
  .ي آنها حتي در حال حركت و پشت به قبله نيز جايز و صحيح است تحب مانند نوافل دقت فرماييد، اقامهاحكام نمازهاي مس

، بلكه )ع(همان گونه كه خود اشاره فرموديد، نه تنها امام رضا ! السالم است سجده كردن به امام رضا عليه: ي سوم نكته
كه البته ما (اما بديهي است كه هيچ يك از زوار محترم . ام استمسجود قرار دادن هر چيزي به غير از حق تعالي، شركت و حر

كنند، يعني امام،  سجده نمي) ع(، به امام رضا )اي هم ارادت قلبي و عملي ندارند كنيم كه مدعي شويم اكثراً ذره جرأت نمي
كنند،كه ) ت توفيق زيارتي شكر باب مثالً سجده(معبود و  مسجود آنها نيست، بلكه ممكن است براي خدا بدان جهت سجده 

ي مقدس بر خاك بگذارند، كه در اين صورت اگر براي  و يا آن كه صورتشان را در آستانه. ي دوم داده شد توضيح آن در نكته
البته ممكن است كه يك . ابراز محبت به آن بزرگواران و به قصد قرب الهي انجام شود، در هيچ يك از مذاهب اشكالي ندارد

هاي القا شده ايراد بگيرد، اما در كتب فقهي مذهبشان، ايرادي وارد نشده است و اگر وارد  بر اساس تبليغاتنفر اهل سنت 
  .باشد شده باشد نيز صحيح نمي

آيا سنگ پرست هستند و يا آن . بوسند هاي ديوار كعبه و سنگ حجراالسود را مي اهل سنت نيز مانند اهل تشيع، سنگ
  .كنند است كه به خاطر حب به خداوند متعال، نسبت به آن چه متعلق به اوست، ابراز محبت ميبديهي ! ها خداوند است؟ سنگ

در اين . ي انجام اموري است كه به دليل مشتبه بودن، ممكن است موجب وهن اسالم و تشيع گردد مسئله: ي چهارم نكته  
الي به اصل فعل وارد نيست، بلكه به خاطر آثار سوء يعني اشك. صورت همان گونه كه شما اشاره نموديد، بهتر است انجام نشود

مترتب بر آن در اذهان عمومي كه احياناً اطالعي از قصد و مقصود زاير ندارند و يا با مباحث فوق نيز آشنا نيستند، ترك آن 
ت نيست و ي شكر و يا حتي صورت به آستان مقدس آن انوار الهي گذاشتن، جزو آداب زيار در هر حال سجده. بهتر است

  .توان بدون اين اعمال نيز عرض ارادت نمود و زيارت مقبولي داشت مي
ي ويژه شما به تشيع و  كه البته بيانگر دردمندي و توجه و عالقه –مندي شما از مراجع، وعاظ و علما است  گله: ي پنجم نكته

ادر ننمايند، اصل حرام بودن سجده به توجه داشته باشيد كه حتي اگر مراجع فتوايي ص. - باشد ضرورت وحدت مسلمين مي
غير از خداوند متعال و شرك بودن معبود قرار دادن ديگري، اصل و بطن عقايد اسالمي است و در آيات متعدد قرآن كريم نيز 

هايي و اما پرهيز از كار. اند ي مراجع بدون استثناء بدان تأكيد نموده هر چند كه همه. بيان شده است و بر كسي پوشيده نيست
شود نيز مكرر توسط مراجع، علما و وعاظ مورد تأكيد قرار گرفته است، اما مستحضريد كه در  كه مورد وهن اسالم و تشيع مي
ها كه بغض عجيبي نسبت به حرم پيامبر  چنان چه حتي وهابي. شود به صورت قهريه عمل نمود اماكن عمومي و در ازدحام، نمي

توانند از برخي از رفتارهاي زوار  اي با زوار دارند، نمي رند و برخوردهاي شديد و زنندهدا) ع(و ساير معصومين ) ص(اكرم 
، تابلويي از حديث پيامبر )باالي محل قبر اهل بيت(جلوگيري نمايند و جالب آن حتي تا چهار سال پيش در قبرستان بقيع 

  !مبني بر استحباب زيارت اهل قبول نصب كرده بودند) ص(اكرم 
خش نظر جنابعالي را به برخي از فرمايشات مقام معظم رهبري، نسبت به برخي از رفتارهاي بعضي از شيعيان در ابراز در اين ب

  :نماييم و يا بوسيدن عتبات جلب مي) ع(محبت به اهل بيت 
17/3/1373  
  زني قمه. هستند  آن  ترويج  حال در  برخي اخير  چند سال  طي  متأسفانه  كه  است  و نادرست  ، جعلي خالف  از كارهاي  زني قمه

  نيست  راضي  آن  انجام  ترديد خداوند به  و بدون  است  بدعت  و يك  و قطعا خالف  نيست  عزاداري  حركت  و يا يك  دين  مربوط به
  . نيستم  كند قلبا راضي مي  زني قمه  تظاهر به  كه  نيز از كسي  و اينجانب

  مقدس  نام  به  كه)  ع( بيت  اهل  محب  جامعه  يعني برتر  اسالمي  در جامعه  اين بنابر  است  اسالم  جلوهو   اسالم  روز حاكميت  اكنون
را در   جامعه  اين  كه  كارهائي  دهيم  نبايد اجازه  است  مفتخر و مزين  عصر ارواحنافداه  و ولي)  ع( علي  بن ، حسين اميرالمؤمنين
  دين  اسالم. پذيرد  كند، انجام مي  معرفي  منطق بي  خرافي  هاي انسان از  گروهي  عنوان  به  لمانانو غيرمس  جهان  نظر مسلمانان

  .دارد  از اسالم  شيعه  كه  است  تفسيري  آن  بخش  ترين منطقي و  است  منطقي
3/3/1371  

  ):گردد قل ميكه ذيالً ن 6به ويژه بند (شهري  در پاسخ به برخي از  استفتائات حجت االسالم ري

٣, 



قبور ائمعه، بقيع عليهم السالم به  حكم بوسيدن پنجره مرقد مطهر حضرت رسول صلي اهللا عليه و آله، برداشتن خاك از - 
كنار ديوار آن با توجه به ممانعت مأمورين سعودي و با عنايت به اين كه اين  عنوان تبرك و نماز خواندن در قبرستان بقيع يا

  اهانت به شيعه ميگردد، چيست؟معموالً موجب  اعمال
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

ايجاد تفرقه بين مسليمن شود و هر عمل ديگري كه اين  كه موجب وهن مذهب يا كارهاي مذكور درسؤاالت فوق در صورتي
ص مؤمنين بايد از آن اجتناب كنند، و شركت در نمازهاي جماعت و تبعيت از تشخي تبعات را داشته باشد حرام است و

  .در هالل ذيحجه الحرام و ذبح درمسلخ جديد و امثال آن مجزي و مبري ذمه است مسلمين
  قمري1412ذيقعده  18 -  اي خامنه سيدعلي

22/9/1388  
خواهند قبور  ترتيب كه وقتي مي بدين! اند اخيراً يك بدعت عجيب و غريب و نامأنوس ديگر هم در باب زيارت درست كرده

خيز خود را به حرم  خوابند و سينه شوند، روي زمين مي كه وارد مي م را زيارت كنند، از درِ صحنالسال مطهر ائمه عليهم
جعفر، امام رضا و  بن موسي عليه و قبور مطهر امام حسين، امام صادق، دانيد كه قبر مطهر پيغمبر صلواةاهللا مي شما! رسانند مي

ايد  آيا هرگز شنيده. كردند فقهاي بزرگ، در مدينه و عراق و ايران، زيارت مي ا والسالم را همه مردم، ايضاً علم بقيه ائمه عليهم
خيز به حرم  طور سينه صحن، به  خواستند زيارت كنند، خود را از درِ السالم و يا علما، وقتي مي نفر از ائمه عليهم كه يك
. اما نكردند. كردند بزرگان ما به انجامش مبادرت مينمود،  خوب مي اگر اين كار، مستحسن و مستحب بود و مقبول و! برسانند؟

قوي و عميق و  بزرگ و مجتهد عليه، آن عالم تعالي اهللا العظمي آقاي بروجردي رضوان اهللا مرحوم آيت حتي نقل شد كه
وارد شده احتماالً استحبابِ بوسيدن عتبه، در روايت  .كرد كه شايد مستحب باشد، منع مي بوسي را با اين روشنفكر، عتبه

 كار مستحب است، كه اين با اين. اين است كه براي عتبه بوسي، روايت هم وجود دارد به ذهنم. در كتب دعا كه هست. است

اما » .شيعه، تشنيعي درست نكنند كنيم؛ و عليه انجامش ندهيد، تا مبادا دشمنان خيال كنند سجده مي«گفتند  ايشان مي
دويست  اندازند و شوند، خود را به زمين مي الصالةوالسالم مي الرّضا عليه موسي بن علي راي وارد صحن مطه امروز، وقتي عده

اصالً اهانت . كار، غلط است درستي است؟ نه؛ اين آيا اين كار! را به حرم برسانند پيماند تا خود خيز مي طور سينه متر راه را به 
 اينها را به مردم! دهد؟ نكند اين هم كار دشمن باشد؟ مردم رواج ميهايي را بين  بدعت كسي چنين چه. به دين و زيارت است

 .ها را روشن كنيد بگوييد و ذهن
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:x-shobhe ها شده و در قسمت فوقاني آن به نمايش در  اين شبهه كه اخيراً از طريق هك كردن نيز وارد بسياري از رايانه
ان گسترش روابط سياسي و اقتصادي ايران با كشورهاي ديگر هستند و بسيار شود كه نگر آيد، از سوي كساني توليد مي مي

مايلند كه نظام جمهوري اسالمي ايران در داخل خودش محصور و محدود بماند و از داخل پوسيده و متالشي گردد و توسط 
  ! اند ايران بسته گردد كه به عنوان ستون پنجم كمر همت به خدمتگزاري دشمنان نظام و كساني توزيع و شايع مي

هاي متقابل وجود  گذاري بديهي است كه در اين فرصت كوتاه، مجال تشريح شرايط اقتصادي ايران و جهان و ضرورت سرمايه
درصد نزديك شده  10ندارد، ولي دقت فرماييد كه مگر آمريكا كه بدهكارترين كشور دنياست و نرخ بيكاري در آن به مرز 

ندارد؟ و يا انگليس، فرانسه، آلمان، ايتاليا و ساير كشورهاي اروپايي كه به ويژه با بحران اخير به گذاري خارجي  است، سرمايه
  گذاري خارجي ندارند؟ اند و با نرخ بيكاري روزافزون مواجه هستند، سرمايه مرز ورشكستگي رسيده

اي بيكار داشت، آن  دك بود و عدهي شخص، شركت يا كشوري ان گذاري سالم اقتصادي، معقول نيست اگر سرمايه در سياست
اي به او  ي اندك خود را به كار بياندازد و عده ماند كه شخصي سرمايه اين كار مثل اين مي. را مصرف نموده و به اتمام رساند

  ! بري تا بخورند و تمام شود؟ خري و به خانه نمي زميني نمي اعتراض كنند كه چرا با اين سرمايه نان، گوشت و سيب
پس اگر كشوري . گسترش بازار و سودزايي است –چه در داخل و چه در خارج از كشور  –گذ اري  اصلي از سرمايههدف 
هاي علمي، فني و متخصص و با جذب مشاركت خارجي ، بازار  تواند با صادر نمودن كاال، محصول و حتي صادرات تخصص مي

ديشي است اگر اهمال نموده و از آن اعراض نمايد و بديهي است كه ان تري براي توليد خود ايجاد نمايد، خطا و كوتاه گسترده
  .گردد گذاري مي هاي ديگري سرمايه سود حاصل از اين عمليات به داخل برگشته و در عرصه

    

در كشور هاي ديگر  ضاع اقتصادي ايران خوب است پس چرا اين همه بيكار داريم و اگر بد است پس چرااگر او: س
  سرمايه گذاري ميكنيم و در كشور خودمان نمي كنيم؟

 

  سياسي سؤاالت و شبهات
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:x-shobhe  لذا ممكن است . به معناي راه و روش زندگي به سوي هدف معين است) صرف نظر از كدام دين(واژه ي دين
) اهللا(دعوت به تكامل و قرب به كمال مطلق ) مانند اسالم(ن دعوت به دنيا و نفسانيت و حيوانيت كند و دين ديگر يك دي
  .نمايد

بديهي است اگر ديني جامع الشرايط نباشد و در برخي از مسائل فردي دستورالعملي داشته باشد و در برخي ديگر از مسائل 
  .ه باشد، آن دين كامل نيست و اساساً دين نيستبه ويژه اجتماعي راه روشني بيان ننمود

پس . بلكه تدبير و تدبر در راهبرد و اداره ي يك نظام است. و اما واژه ي سياست نيز به معناي ظلم و حقه و دنياگرايي نيست
دنيا و  آن شخص يا جامعه يا حكومتي كه هدفي جز. سياست ها نيز مانند اديان با يك ديگر متفاوت و حتي متضاد هستند

فربهي بدن ندارد، سياستي نفساني كه مستلزم نفي همه ي ارزش هاست را بر مي گزيند و آن شخص، جامعه يا حكومتي كه 
را هدف گرفته است، به هيچ وجه سياست هاي شيطاني و نفساني را پيروي » اهللا«نيل به كماالت انساني و قرب به كمال مطلق 

  .نمي نمايد
. پاك و طاهر است و دعوت به پاكي و طهارت مي نمايد، بلكه كامل و جامع است) ان چه اشاره نموديدچن(دين اسالم نه تنها 

  . لذا در هيچ كجا و هيچ امري انسان را سر خود رها نكرده است و از جمله آن امور مسائل اجتماعي، سياسي و حكومتي است
اقتصاد  –قضاوت  –مهم سياسي و حكومتي مثل عدالت اجتماعي با سياست كار دارد و در باره ي مسائل ) اسالم(پس، اگر دين 

دستورالعمل دارد، مؤمن نمي تواند به بهانه ي ايمان و پاكي دينش را تجزيه كند، به بعضي از ... صلح و  –جنگ  –حكومت  –
  .آيات ايمان آورده و عمل كند و برخي ديگر را تكذيب كرده و رها نمايد

و مستكبرين ترويج مي كنند تا شما نه تنها بر اساس اوامر الهي با چپاول هاي آنان مخالفت نكنيد، اين شبهه ها را بي دينان 
كه نتيجه چنين ! بلكه اساساً به بهانه ي ايمان و پاكي سر به گريبان خود فرو برده و دنيا و متاعش را براي آنان واگذاريد

، كه خداوند متعال در قرآن كريم مكرر از آن و هر عبادتي به سياستي چيزي نيز جز عبادت و بندگي و بردگي طاغوت نيست
  .   غير از خودش نهي نموده است

    

اگر دين پاك و طاهر است و دعوت به پاكي مي نمايد، پس نبايد در سياست كه سراسر ظلم، حقه و دنياگرايي : س
  !است دخالت كند
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:x-shobhe نسبت به مسئله فلسطين و ضرورت ) ره(گيري حضرت امام  اين شبهه از همان ابتداي پيروزي انقالب و موضع
گر  طلبي آمريكا و مظالم رژيم اشغال نان در مقابل سلطهي مسلما ي ملل فلسطين، لبنان، سوريه و همه دفاع از حقوق حقه

تقلب در شمارش «ي  هاي انتخابات كه به بهانه شد و پس از ماجراها و فتنه هاي خبري غرب ترويج مي صهيونيسم، توسط رسانه
قدس در جمع  اي در روز تا آن جا كه عده. تر مطرح گرديد هاي سياسي گشوده و آشكار شد، به صورت علني ، عقده »آرا

  !)؟(سر دادند» ...نه غزه، نه لبنان «گرايي شعار  ي ملي تظاهرات مردم حاضر شده و به بهانه
در قلب خاورميانه و در خاك متعلق به مردم فلسطين و ساير » گر اسرائيل رژيم اشغال«اي به نام  بديهي است كه پديده

و معلوم نشد اساساً بدين شكل (هوديان كه در آلمان صورت پذيرفت ي جبران لطمات جنگ جهاني دوم به ي مسلمانان، به بهانه
!) كنند واقعيتي داشته يا خير و اگر واقعيت داشته، چرا بايد خسارت آن را مسلمانان خاورميانه جبران كنند؟ كه مطرح مي

وسط رژيم سفاك اسرائيل، ت... كشي و  اي نيست و بررسي و بيان علل پيدايش، اهداف، وقايع، جنايات، نسل ي ساده مسئله
توان جهت تقريب ذهن به علل حمايت جمهوري اسالمي ايران و ملت مسلمان  اما مي. هاي بسياري است مستلزم نوشتن كتاب

ي بسيار  ايران و برخي ديگر از ملل جهان از تماميت ارضي و مردم فلسطين و لبنان، به صورت خالصه و تيتروار به چند نكته
  .مهم اشاره نمود

، ...به لحاظ بينش اسالمي، امت اسالم، يك امت واحد هستند و مرزهاي جغرافيايي، زباني، رنگ و : ديدگاه اسالمي –الف 
ديگر  ها را در مقابل يك  ي انسان و البته اسالم، همه. گردد هاي اعتباري هستند كه سبب جدايي آنها از يك ديگر نمي محدوده

ها و تكاليف الهي عمل  بديهي است كه جمهوري اسالمي ايران كه سعي دارد مبتني بر ارزشلذا . داند گو مي مسئول و پاسخ
مضاف بر . تفاوت باشد و سكوت نمايد هاي آنان بي گناه و اشغال سرزمين تواند و نبايد در قبال كشتار مسلمانان بي نمايد، نمي

پس، ملت مسلمان ايران اگر از . مسلماني واجب است اين كه از ديدگاه اسالمي، دفاع از مسلمانان و هر مظلومي، بر هر
بود، بر اين حمايت موظف و مكلف بود و اكنون كه از قدرت و دولتي اسالمي  حكومت و دولت اسالمي هم برخوردار نمي

  .گردد برخوردار است، تكليفش مضاعف مي
ان آزاده، مدني و برخوردار از عقل، شعور و اگر مسلمان هم نباشيم، الاقل انسان كه هستيم و انس: ديدگاه انساني –ب   

تفاوتي، نوعي همراهي با  تفاوت باشد، كه اين بي ي هم نوعان خود بي رحمانه تواند در قبال كشتار بي عواطف انساني نمي
نان ها كه مسلمان هم نيستند، از حقوق آ جالدان ددمنش و گردنكشان استعمارگر است وامروزه شاهديم كه بسياري از انسان

  .كنند دفاع مي
گر و  هاي اسالمي در قلب خاورميانه توسط رژيم اشغال ي فلسطين و اشغال سرزمين امروزه مسئله: ديدگاه سياسي صرف –ج 

كشي بيرحمانه و به خاك و خون كشيدن زنان و كودكان و فروش اعضاي خردساالن به  الملل و نسل صهيونيسم بين
ديگر يك مسئله ملي كه به يك كشور يا يك ملت مربوط باشد نيست، بلكه به يك  داران آمريكايي و اروپايي، سرمايه
لذا تمامي كشورهاي جهان از خاوردور مانند ژاپن، چين و كره گرفته تا همه . المللي مبدل گرديده است ي بين مسئله

ي مهم سياسي،  مقابل اين مسئله، در ...اروپاي غربي تا روسيه و آمريكاي مركزي و آمريكاي جنوبي و   كشورهاي آسيايي،
حال چه اتفاقي افتاده كه انتظار دارند در ميان تمامي كشورهاي دنيا، فقط جمهوري اسالمي . دارند» له يا عليه«گيري  موضع

  !ايران نبايد مواضع معيني داشته باشد و بر مواضع خود پافشاري نمايد؟
ترين اصول و  ترين و بديهي و مؤثر در تعامالت سياسي جهان از شاخص الملل و حضور فعال روابط بين: الملل روابط بين –د 

اي از دنيا رخ دهد و  جهان امروز، جهان يك پارچه است و هيچ اتفاقي نيست كه در گوشه. ضروريات يك رفتار سياسي است
اي داشته  واضع عادالنهي نظامات سياسي، چه بخواهند و چه نخواهند، چه م لذا همه. بر سرنوشت ديگر ملل تأثير نگذارد

  .باشند باشند و چه ظالمانه، در حوادث و رفتارهاي سياسي كشورهاي مختلف دخيل و مؤثر و متقابالً متأثر مي

اگر عمده دشمني آمريكا و اروپا با نظام جمهوري اسالمي ايران به خاطر دفاع از فلسطين و لبنان است، چرا بايد : س
  !؟المللي هم چنان بر دفاع از فلسطين لبنان پاي فشاري كند ايران به رغم مشكالت داخلي و فشارهاي بين
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و نيز استناد به ... ، اتحاديه عرب 5+1المللي، چون سازمان ملل، شوراي امنيت، غير متحدها،  هاي بين تشكيل سازمان
هاي جهان بر يك  ، همه و همه به خاطر نقش و تأثير سرنوشت كشورها، نظامات و ملت...و » حقوق بشر«هايي چون  چهارچوب
  . ديگر است

ها و ملت فلسطين يا لبنان، يكي از موضوعات  گر، سرزمين اي در جهان وجود ندارد كه رژيم اشغال امروزه هيچ نشست سياسي
پس چرا جمهوري اسالمي ايران نبايد موضع داشته . دارد جدي آن نباشد و هر كشور، نظام و دولتي در اين مباحث موضعي

  !باشد؟
ي  گيري جمهوري اسالمي ايران در يك مسئله ي توليد و شايع كنندگان اين شبهه، موضع گيريم كه دغدغه لذا نتيجه مي

نفع فلسطين، لبنان، ايران به » گيري جهت موضع«المللي دارد نيست، بلكه نگراني و مخالفت آنان با  سياسي كه جايگاهي بين
  !    هاي آمريكا، انگليس و اسرائيل است و بر عليه آمال و سياست... عراق، افغانستان 

مستمسك توليد و توزيع كنندگان اين شبهه، در ميان عوام كه معموالً اطالعات كافي از مباحث و جريانات : منافع كشور –ه 
اگر عمده دشمني آمريكا و اروپا با نظام « فحواي شبهه مبني بر چنان چه . است» منافع كشور«سياسي ندارند، همين 

المللي  جمهوري اسالمي ايران به خاطر دفاع از فلسطين و لبنان است، چرا بايد ايران به رغم مشكالت داخلي و فشارهاي بين
  .است نيز بيانگر همين ديدگاه محدود و ظاهري» !هم چنان در دفاع از فلسطين لبنان پاي فشاري كند؟

ها  نظر از توضيحات فوق كه مبين نقش و تأثير همه حوادث و جريانات سياسي در سرنوشت و منافع همه كشورها و ملت صرف
كنند عدم حمايت نظام جمهوري اسالمي ايران از فلسطين و لبنان و ساير ملل مسلمان به  اي كه گمان مي باشد، آن عده مي

ي ثبات، بقا و رشد »تهديدها«ماند كه همه  داشته باشند كه نظامي مستحكم و پا برجا ميشود، بايد در نظر  نفع كشور تمام مي
ي حركات دشمنان خود را به خوبي رصد كند و حركت دشمن به سوي خود را در همان مبدأ مهار نمايد  خود را بشناسد و همه

  .ي پيشروي ندهد و اجازه
بلكه صرفاً يك پادگان ! نه يك كشور است و نه يك رژيم سياسي» رائيلاس«ي شومي به نام  بر كسي پوشيده نيست كه پديده

ترين جغرافياي استراتژيك،  اي كه از مهم منطقه. ي خاورميانه است الملل در منطقه نظامي براي آمريكا و صهيونيسم بين
آبي و بيشترين بنادر اقتصادي  هاي ترين شاهراه ، بزرگ...)نفت، گاز، اورانيوم و : مانند(ترين منابع زير زميني  ارزشمند

بلكه با سر دادن . گردد هاي فلسطين، لبنان يا سوريه محدود نمي و هدف اين پادگان نظامي نيز به سرزمين. برخوردار است
هايي چون  ، نه تنها سرزمين...و » ي جديد خاورميانه«، »ي راه نقشه«و با پيگيري اهداف آمريكا در تحقق » نيل تا فرات«شعار 

حال آيا مهار نمودن دشمن با . تركيه، بلكه خاك ايران را نيز قصد نموده است ٰوريه، عربستان، كويت، اردن، عراق و حتيس
هاي اشغالي به نفع كشور است و يا حمايت از  خودشان و هم مرز با سرزمين ها و مسلمانان در سرزمين حمايت از سرزمين

  !اري در گسترش نفوذ و كشورگشايي و نسل كشي؟آمريكا، انگليس و اسرائيل و همراهي و همك
گردد،  شود و موجب قدرت و ثبات مي ي سياست، آن چه كاربرد دارد، مؤثر واقع مي در خاتمه دقت فرماييد كه امروزه در مقوله
گاه نداده و  كه هيچ(ها به خاطر چند دالر بيشتر  هاست و نه دريوزگي در مقابل قدرت برخورداري از حمايت افكار عمومي ملت

و اين ! رب النوع از بندگان خود» اعالم رضايت«و يا يك » يك لبخند«و يا قناعت نمودن به كمتر از آن و حتي ) نخواهند داد
هاي رژيم اشغالگر و دفاع از  ي مواضع به حق خود و به ويژه مخالفت با سفاكي پافشاري جمهوري اسالمي ايران بر همه

لبنان، عراق و ساير ملل مظلوم جهان است كه موجبات محبوبيت در اذهان عمومي، قدرت ها و مردم فلسطين،  سرزمين
  .الملل و ثبات و دوام كشور گرديده است سياسي داخلي و نقش آفريني در سياست بين
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:x-shobhe مدافع مسئولين  از آنجا كه همكاران شما در اين سايت، به هيچ دستگاهي يا جناحي وابستگي ندارند و وكيل
براي . ي اذهان عمومي است ي همه مطلبي كه اشاره نموديد، سؤال و شبهه: باشند، بايد با صراحت اذعان نماييم محترم نيز نمي

آغاز شد، فروپاشي اصل نظام و ايجاد » تقلب در انتخابات«ي  همگان روشن شده است كه هدف از اين اغتشاشات كه به بهانه
هايي جهت براندازي يك نظام در كجا تدوين  اختار آن است و نيز همگان مطلعند كه چنين طرحتغييرات اساسي در س

  !آورند هايي در داخل به اجرا در مي كنند و چه اشخاص و جريان هايي حمايت مي گردد و چه سازمان مي
سئولين محترم نيز برخورد قاطع هاي شاخص نظام، هم چون مراجع تقليد و يا بسياري از م انتظار همه مردم و هم چنين چهره

ي تهران به صراحت اعالم كردند و ديگر آيات چون نوري همداني  اهللا جنتي در نماز جمعه چنان چه آيت. ها است با دانه درشت
  .هاي تلويزيوني نيز اعالم شده است نيز مكرر اعالم نمودند و در جرايد و برخي از مصاحبه... يا مكارم شيرازي و 

نماييم چنان چه مقام معظم رهبري  ضمن آن كه منتظريم ببينيم دستگاه قضايي كشور چه خواهد كرد، تأكيد مي در هر حال
  .نمايد ، بسياري از سدها را شكسته و موانع را مرتفع مي»ي اذهان عمومي بصيرت و مطالبه«: مكرر بيان فرمودند

ولي در نظر داشته باشيد كه . را در حد مطلوب جاري سازد» ميعدالت اسال«البته نظام، نظام اسالمي است و بايد سعي نمايد 
و مقام معظم رهبري بارها اشاره نمودند، نظام اسالمي به معناي كامالً اسالمي بودن ما نيست، ) ره(اوالً چنان چه حضرت امام 
ثانياً اسالمي بودن . د مرتفع گرددهايي وجود خواهد داشت كه باي ايم و لذا حتماً خطاها و كاستي بلكه ما راهي را آغاز نموده

و البته مشكالت ديگري هم . اي، كامالً مؤمن، عالم و كارآمد باشند نظام دليل نيست كه مسئولين يا كارگزاران آن در هر رده
هاي خارجي و داخلي  ي قوي رسانه رنجيره –هاي به دست آمده در گذشته و نقش آنها در اوضاع فعلي  چگونگي قدرت: چون
سازي آنها براي دانستن و پذيرفتن يك سري  سو با برخي از جريانات و طبعاً مغشوش شدن اذهان عمومي و ضرورت آمادههم 

هاي  و نيز اشكاالت اجراي متعددي نيز بر سر راه قرار دارد كه اميد است مسئولين محترم در دستگاه... ها  حقايق و واقعيت
  .تر انتظارات به حق ملت را برآورند د به شعور باالي مردم، بتوانند هر چه سريع، با اعتما...متفاوت اجرايي يا قضايي و 

    

ي ديگران درس عبرتي فراموش ناشدني باشد كه ديگر شود تا برا چرا با خاطيان آن طور كه بايد برخورد نمي: س
  .سراغ آن نروند

هاي اغتشاشات است و اينكه چرا ريشه هاي اين اغتشاشات محاكمه نمي شوند؟ بسياري  شبهه ديگر در باره ريشه
كنند چرا افراد  مردم سئوال مي .اين اغتشاشات چند نفر خاص هستند ي دانند ريشه دستگير شدند ولي همه مي
نظام عدالت  ،گويند؟ مگر نظام خواهند مي ها آزادند و هرچه مي ن دانه درشتآشوند ولي  ريز و كوچك دريافت مي

شوند اين شبهه را چرا ايجاد  ها محاكمه و زندان و مي اسالمي نيست پس به چه دليل آنها آزادند ولي خرده سياسي
 اند؟ نموده
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:x-shobheاند  هاي متفاوتي دارد كه نظر جنابعالي و ساير عزيزاني كه با اين شبهه مواجه شده ي شما جنبه شبهه مطروحه
  :نماييم را به آن جلب مي

يعني : يعني چه؟ فرمودند)كه در چند آيه تكرار شده(»  إِنِ الْحْكم إِالَّ للَّه«: ل كردندسؤا) ع(از حضرت اميرالمؤمنين  –الف 
كلمه الحق «: فرمود!  گوييد و جرا مدعي حكومت هستيد؟ پس شما چه مي: پرسيدند. فقط از آن خداوند است) حكومت(حكم 

ي حق را  لذا دقت بفرماييد كه گاهي چند مسئله. د باطل استاي اي كه از آن كرده كلمه حق است، اما اراده» و يراد به البالطل
ي عقالني و  اما شما بايد با بصيرت اين چينش را درست اتجام دهيد و نتيجه. ي باطلي از آن بگيرند چينند تا نتيجه كنار هم مي

  :گردد مي ي مطرح شده اشاره ذيالً به چند محور كه در طرح شبهه. منطقي درست را از آن اتخاذ فرماييد
است بايد هدف اصلي هر ) ع(و اهل بيت ) ص(البته كه رضايت خداوند متعال كه مستلزم جلب رضايت پيامبر اعظم  - 1/الف

يعني بهترين عمل در هر شرايطي است، ساده » عمل صالح«مسلماني باشد، اما تشخيص راه رضايت و خشنودي كه همانا 
  .ي صدر وااليي دارد ت و هوشياري و سعهنيست و نياز به علم و ايمان قوي و بصير

، اگر چه به )كه وهابي نيستند(است و اهل سنت » ها ها و وهابي ناصبي«مخصوص دو گروه ) ع(دشمني با اهل بيت  – 2/الف
بقيع توسط گروه انگليسي وهابي . دشمني ندارند) ع(خالفت خلفاي راشدين و مذاهب اربعه گرايش دارند، ولي با اهل بيت 

آيند و آن  كنند و به هنگام عمره يا حج به زيارت بقيع مي ياد مي» جنه البقيع«اما اهل سنت از بقيع به عنوان . يب شدتخر
شايد براي شما جالب باشيد اگر بدانيد بسياري از اهل سنت كردستان . شمرند مكات متبرك را از اماكن استجابت دعا بر مي

فرستند و نام بسياري از آنها  خوانند و بر معاويه و يزيد لعنت مي مي) ع(ي امام حسين  ايران و تركيه، براي فرزندانشان روضه
. ي اهل سنت را ناصبي يا وهابي فرض كنيم پس اين خطايي بزرگ و به نفع دشمن است كه ما همه. است» حسين«يا » حسن«

مسلمين بود، ضمن سفارت به تحكيم اين دار وحدت  كه مرجع شيعي و طاليه) ره(چنان چه حضرت امام . حساب آنها جداست
  .كند ي انگليس و نه يك مذهب ياد مي نشانده وحدت، وهابيت را جدا كرده و از آن به عنوان يك گروه دست

نظام مملكت ما جمهوري اسالمي ايران است با حكومت واليي شيعي و از ملتي برخوردار است كه از اديان و مذاهب  - 3/الف
ي  چنان چه اغلب مناطق مرزي اين كشور، سّني نشين است و آنها نيز از همين ملت و در سايه. تندمتفاوت برخوردار هس

پس مشخص است كه رضايت . و همين طور اتباع اديان ديگر. كنند شيعي و تحت واليت رهبري زندگي مي–حكومت اسالمي 
  .ي كشور مستلزم چگونه سياستي است در اداره) ع(خدا، رسول و اهل بيت 

از تاريخ پاك ) ع(هايي چون معاويه كه دشنام به آن حضرت را در قنوت واجب كرده بود، نام علي  با وجود حكومت – 4/لفا
در اذان مناطق سني نشين، كه نوعي تحريك تعصبات مذهبي و دشمن » اشهد ان علي ولي اهللا«ي  نشد و قطعاً با حذف جمله

  .شود از تاريخ پاك نمي) ع(ايران است، نام علي تراشي  بر عليه تشيع و نظام جمهوري اسالمي 
در اذان نه تنها واجب نيست » اشهد ان علي ولي اهللا«خوانيد كه ذكر  رجوع فرماييد، مي) هر مرجعي(ي  اگر به رساله – 5/الف

ي امام  رساله 919 و 918به عنوان مثال به مسائل . و مستحب است، بلكه اگر كسي آن را از اجزاي اذان بداند، اذانش باطل است
  .مراجعه فرماييد) ره(خميني 

حال آيا درست است كه ما . »هيچ وقت اصول را در پاي فروع قرباني نكنيد«يكي از دستورات اسالم و عقل اين است كه  –ب 

اللهم وال من (ما واجب است يا راضي نگه داشتن دشمنان اهل بيت رضايت و خشنودي پيامبر و اهل بيت بر : س
  اند؟ سان كرده با عداوت هرچه تمام تر با خاك يك كساني كه حتي ضريح ائمه بقيع را. )هو عاد من عادا هواال

 ؟)شيعه(مملكت ما جمهوري است يا اسالمي
را از تاريخ )ع(آيا ميشود نام موال علي   هين كرد؟آيا ميتوان به بهانه دوستي يابرادري  به امام عصر واهل بيت تو

چنين  ؟)كردستان( از اذان شروع كرد) ع(حذف كرد و براي حذف كردن ايشان از تاريخ از حذف نام موال علي
  شخصيتي ميتواند پيشرو و پرچم دار امام زمان باشد؟

  

+٢ 



وشش، ي سني نشين و تحت پ در اذان و در يك منطقه» اشهد ان علي ولي اهللا«براي اصرار در انجام يك امر مستحب و ذكر 
  !تواند پرچمدار باشد؟ و سپس از همين مسئله نتيجه بگيريم كه پس مقام ولي فقيه نمي! ضد تبليغ و دشمن تراشي كنيم؟

از اجزاي اذان نيست » اشهد ان علي ولي اهللا«فرموديد ذكر : عرض بفرماييد كه) ع(اگر به خدا و رسول و اهل بيت و امام زمان 
داريم كه مسلمانان اهل سنت در آن ساكنند و آنان از ما درخواست نمودند كه با گنجاندن و عملي مستحب است و ما مناطقي 

اينك رضايت شما . يك ذكر مستحب در اذان، تعصب مردم را بر عليه تشيع و حكومت جمهوري اسالمي ايران تحريك نكنيم
  در چيست؟ چه پاسخي خواهند داد؟

ما با اين : نويسد بدين مضمون مي) ع(هري در كتاب جاذبه و دافعه علي شهيد مط. بصيرت، بسيار مهم و نقش آفرين است
  .شديم شناخت و تفكراتمان بايد خدا را شكر كنيم كه در زمان ايشان نبوديم، وگرنه اغلب ما از خوارج مي

تران ابوبكر و عمر شاهد امن قرار دادن خانه ابوسفيان و ازدواج با دخ) ص(فرض بفرماييد اگر با اين تفكر در زمان پيامبر 
گرديديم، يا با  داري مي شاهد سكوت در مقابل خالفت ديگران و حتي ياري آنها در حكومت) ع(شديم، يا در زمان علي  مي

يافتيم كه امام صادق  شديم، يا اطالع مي به بازگشت از مسير كربال مواجه مي) ع(و رضايت امام حسين ) ع(صلح امام حسن 
ي  روي مانند اهل سنت وضو بگير و نماز بخوان، يا به شيعه خود دستور داد كه به فالن شهر كه مي به يكي از شيعيان) ع(

كردند  بردند كه اگر چنين نمي كه البته آنان بعد به حكمت اوامر پي(دهد كه نام فرزندت را عمر بگذار  عاشق ديگري دستور مي
هاي برخي از آنان نه تنها در زمان وقوع، بكله هنوز هم بر  ضم حكمتي مشابه ديگر كه درك و ه ها واقعه و ده) شدند كشته مي

ي سني نشين است، چگونه قضاوت و  تر از ذكري مستحب در اذان در منطقه همگان راحت نيست و مسائلي بسيار اصلي
  ! كرديم؟ گيري مي جهت

و احساسات پاك ما، عليه خودمان سوء استفاده  نمائيم كه با بصيرت كامل، نبايد اجازه دهيم كه از باورها پس، مجدد تأكيد مي
  .نندك

    

+٣ 



  

 

:x-shobhe را » اهللا تعالي فرجه الشريف عج«اي ايشان يا هر كس ديگري به جز امام زمان  به طور قطع اگر عده
البته افكار . اند ودهاميرالمؤمنين زمان بداند و يا بخواند، بسيار خطا كرده است و شخص ايشان نيز مكرر از اين امر نهي نم

به نفع دشمن » خوب حمله كردن«، بيش از »بد دفاع كردن«هاي متفاوتي دارند و چه بسا گاهي  ها و بصيرت عمومي سليقه
  .باشد

ها، نه تنها هيچ اشكالي ندارد، بلكه جهت  ها و جريان ها، رفتار ي يا تطبيق شخصيت اما در نظر داشته باشيد كه مقايسه
، يعني هر روز خود را در »كلّ يوم عاشورا و كل ارض كربال«: فرمايد مي) ع(وقتي معصوم . زم و ضروري استشناخت بيشتر ال

ي كفر و ايمان، ظالم و مظلوم و حق و باطل هميشه و در  چرا كه مقابله. عاشورا ببينيد و در هر كجا كه باشيد، آن جا كربال است
يا ) ع(امام حسين . ي زمان خود، در كدام جبهه است  د كه در عاشورا و كربالهمه جا جاري و ساري است و انسان بايد ببين

لذا شهيد مطهري !) ؟(كنيد شوند، چرا مقايسه مي آقا امام حسين و يزيد تكرار نمي: توان گفت پس، در چنين حالتي نمي. يزيد
  !كند سال پيش مرد، شما ببينيد يزيد زمان شما چه مي 1300يزيد بيش از : فرمايد مي

اهللا عليه، در همان ابتداي  چنان چه حضرت امام خميني رضوان. ايم هاي به حق زياد داشته در طول انقالب امثال اين قياس
با هم متحد شدند و قرار گذاشتند كه در استاديوم ) مانند اوضاع پس از انتخابات(هاي متفاوتي  ها و جريان انقالب كه گروه

گويم كه من علي زمان  من نمي: اي فرمودند ير ساختارهاي اصلي نظام تجمع كنند، امام طي برنامهامجديه براي براندازي يا تغي
تن و در  72: و يا نسبت به شهداي حزب جمهوري و شهيد بهشتي فرمودند! كنيد هستم، ولي شما داريد كار خوارج را مي

بود ) السالم براي علي عليه(ش مانند شمشير مالك اشتر زبان: اهللا طالقاني فرمودند يا نسبت به مرحوم آيت. رأسش سيد مظلوم
  ... .و 

اما اگر در . ها اگر در حد مشابه يا برابر دانستن غير معصوم با معصوم باشد، اشكال دارد و مضرّ است ها يا تشبيه پس، قياس
امر خود چنين و چنان   سالم، با وليال مردمان صدر اسالم، در دوران حكومت حضرت امير عليه: همين حد باشد، مثالً گفته شود

چنين و چنان كردند و ما بايد امروز ببينيم كه نسبت به حكومت اسالمي و ) مانند خوارج(ها و جريانات  كردند و يا فالن گروه
گر و جا ندارد كسي معترض شود كه م. كنيم و در كدام جناح هستيم؟ نه تنها اشكالي ندارد، بلكه الزم است ولي امر چه مي

  نماييد؟ ولي امر ما معصوم است كه چنين قياسي مي
  

  
 

   

سه مي شوند چه وجه تشابهي دارند كه مقاي) ع(ال من اين است كه رهبر معظم انقالب كه با حضرت علي ؤس: س
اين مقايسه صورت مي گيرد آيا نه اينكه كه امام معصوم بوده و كسي همتاي ايشان نيست و رهبر معظم معصوم 

پس چرا با مقايسه يك انسان عادي با معصوم مقام و منزلت . نيست و در ادوار مختلف اشتباهاتي از ايشان ديده شد
ه شكلي كه در اذهان عمومي اصطالح علي زمان يا علي دوران به شكلي لوث گرديده و اين معصوم را پايين آورده ب

  .امر باعث مي گردد تا منافقين و مخالفين دين شيعه از اين قياس به ضرر مسلمين استفاده نمايند

++ 



 

:x-shobhe ما مدافع نظام و واليت «پس از تأكيد به اين مطلب مهم كه . ي بسيار قابل اهميتي اشاره نموديد به نكته
ي مطروحه  انيم در مسئلهرس ، به استحضار مي»هستيم و نه وكيل مدافع مسئولين، كه هر چه كردند دفاع يا توجيه كنيم

  :توسط شما چند مبحث وجود دارد
هاي تلخي است و به هيچ وجه با شأن يك  اگر چه اتفاق! آن كه اساساً چرا بايد چنين اتفاقاتي در نظام ما حادث گردد؟: اول

ها  ار به دست انساني اجرا ك نظام اسالمي سازگاري ندارد، اما شكي نيست كه نظام هر چقدر هم مقدس باشد، باز در مرحله
نيز شاهد ) ع(در زمان حكومت اميرالمؤمنين . افتد و انسان نيز مصون از شر هواهاي نفساني چون حرص و طمع نيست مي

اما . رساني، ديگر چنين حوادث تلخي حادث نگردد و نبايد انتظار داشت كه با يك محاكمه يا اطالع. هايي بوديم چنين اتفاق
  .آن مؤثر استقطعاً در كاهش ميزان 

سريع محاكمه كند، . اي، نظام برخورد جدي، قاطع و سريع داشته باشد اما مهم است كه به محض وقوع چنين حادثه: دوم
مندي  كه در اينجا گله. به سزاي عمل خطاي خود برساند و مفسد را به اذهان عمومي معرفي نمايد] هر كس كه باشد[خاطي را 

البته شايد در برخي موارد، مسائلي چون ضرورت به پايان رسيدن . ملت است، كامالً وارد است مندي اذهان عمومي شما كه گله
سبب تأخير در محاكمه و اعالم عمومي گردد، اما بديهي است كه آن نيز سقف زماني معقولي ... تحقيقات، تكميل پرونده و 

  .ها، به هيچ وجه پذيرفته نيست ردها يا اهمالي مردم بدان واقفند، توجيه دير ك دارد و اساساً در مباحثي كه همه
اگر چه مطلب به حقي را عنوان فرموديد، . ي سوء استفاده دشمن در توليد و انتشار شبهه در اين گونه موارد است مسئله: سوم

پراكني و  ز شايعههاي دشمن ا  ، مانع از سوء استفاده...)محاكمه، جزا، افشاگري و : مانند(اما دقت داشته باشيد كه هيچ عملي 
چرا كه نه تنها جرايد و مطبوعات، بلكه . رساني نداريم چنان چه امروزه مانند گذشته بحث اطالع. اندازي نخواهد بود شبهه

هاي اخير به صورت  ، نسبت به نقش آنها در مفاسد اقتصادي و يا شورش...حتي برخي از مسئولين چون وزير اطالعات و يا 
  !پراكني هم چنان ادامه دارد ولي شايع اند، صريح صحبت كرده

مطرح شد » پوش جنابان سرخ  عالي«هاي ديگر مانند  و سپس واژه» ها آقازاده«ي   باري كه واژه اگر به خاطر داشته باشيد، اولين
داد و خر 2و اساساً مبحث فرزندان آقاي هاشمي و برخي ديگر از مسئولين در اذهان عمومي طرح و شايع گرديد، در جريان 

ها با يك ديگر متحد شده  ولي اكنون، اين جناح! اي وابسته به آن جناح بود هاي زنجيره توسط طرفداران آقاي خاتمي و روزنامه
و به رغم آن كه وضعيت بسيار تغيير يافته و با تغيير قدرت و بافت سياسي و اجتماعي مسائل مهمي تحت پيگرد و 

  !)؟(زنند ايعات را بر عليه وضعيت فعلي دامن ميرساني قرار گرفته است، همان ش اطالع
هاي  ها، پس از قاطعيت دستگاه لذا مقابله با اين سوء استفاده و حتي راه صعب كردن بستر وقوع اين گونه ناهنجاري: چهارم

ي اخير  سالهاز سوي ديگر بستگي دارد كه به ويژه در اين چند » مطالبه«مردم از يك سو و » بصيرت«اطالعاتي و قضايي، به 
 .بسيار توسط مقام معظم رهبري بر آنها تأكيد شده است

 

    

ها و مفسدين  آقازاده عنوان مدافعين نظام پاسخ مناسبي به آن دهيم موضوعه دانيم ب كه ما نمي يرت طبسي ي ههشب: س
كند كه نظام را تخريب كند  كنند و دشمن شايعه پخش مي بار براي هميشه حل شود مردم سئوال مي اقتصادي است كه يك
كنند با سند و  هايي بزرگان نظام مطرح مي دنيايي از شايعه در باره اموال و تمالك و دارايي .دنخواه مردم پاسخ روشن مي
هاي آن در  فات شود ريشهآنظام اسالمي اگر مبتالي به اين  ..... دگي در محافل در مترو اتوبوس ومدرك در جلسات خانوا
  ... آن و مافياي شكر و كامپيوتر وو صار اين حان در هاي چنان و ياردي و تجارتلهاي مي وام ،ها زاده خطر است مصونيت آقا

   !مافياي دارو و صد ها مافياي ديگر
روشن كنند اين موضوعات را به خدا به نفع نظام  ]اگر! [د ولي خبري نيستده ل به افشاي اين موارد ميقوه قضائيه مرتب قو

زاده در انتخابات فالن كرده  كه فالن آقا  بزرگان ما برطرف شود و اين ، از...ها و امالك و منقوالت و  است اين شبهات از دارايي
اين  !فالن است.... رين خطايي كنم كارم با بند و زندان و ت اگر كوچك ،واالن در مصونيت كامل هستند ولي من جزو... و

تر از افراد است مردم اين  ترين شبهات مردم است كه به نظر من بايد روشن و واضح به مردم جواب داده شود نظام مهم بزرگ
  .سازد ها شايعه مي را از مسولين مي خواهند و دشمن هم با همين

+, 



 

 

:x-shobhe است كه مستلزم بصيرت در برخورد با هر  سؤالتر از پاسخ سؤال، درك علل و منابع طرح آن و يا صحت  مهم
توجه به تبليغات و : نوان مثالبه ع. باشد مي) و حتي روابط شخصي ... اعم از سياسي، علمي، اجتماعي (جريان يا موضوعي 

 . ها دور نمايد تواند انسان را درگير جو نموده و از حقايق و واقعيت فرافكني، مي

چرا هر كس كه در مخالفت با امري، حرف يا نظري دارد، . دقت كنيم) مردم(ي  در مطلب ارسالي شما، بهتر است اول به واژه
طور ممكن است كه هزار نفر يا ده هزار نفر يا صد هزار نفر مردم چه ! ؟»نظري دارندند و يا مردم چنين ا مردم مخالف«: گويد مي

چنين ديدگاهي نه تنها با دين و عقل هم خواني ندارد، بلكه با شعاير مبتني بر . باشند، اما چند ميليون نفر مردم نباشند
 !انه و ديكتاتورانه استو اساساً خود را مردم ديدن، نگاهي بسيار متكبر دمكراسي هم مغايرت دارد

كنند كه پاسخ را در  پاسخ ندارند و سعي مي هكاري بطراحان در طرح سؤاالت هدفدار،  ي دوم آن كه دقت فرماييد معموالً نكته
  مردم از نيروي انتظامي به علت جنايات متنفرند، چرا؟: مثالً! خود سؤال ارائه دهند

، يك »مردم از نيروي انتظامي متنفرند«ي  جملهچرا كه اوالً ! سازي است وبديهي است كه اين يك سؤال نيست، بلكه يك ج
مردم كه هميشه نظر ! از نيروي انتظامي متنفرند؟» مردم«چه كسي گفته و يا اثبات نموده كه ثانياً . حكم است و نه يك سؤال

ي قليلي كه نظر ديگري دارند،  چرا آن عده. دان خود را بسيار صريح، علني و در كثرت قابل توجه و غير قابل توجيه اعالم نموده
آيا غير از اين ! كدام جنايات؟ لثاًثا. دانند مي» مردم«شمارند و فقط خود و طرفداران خود را  اين جمعيت انبوه را مردم نمي

دگان و ش هاي اخير، بسيار بيشتر از تعداد كشته شدگان و مجروحان نيروي انتظامي در همين آشوب است كه تعداد كشته
گران متنفرند، يا از نيروي انتظامي؟ آيا مردم از كساني كه بر عليه  آيا مردم از آشوب !گران است؟ آشوبدر ميان مجروحين 

دهند، متنفرند و يا از  د هتك قرار ميورنماز جمعه، حرمت رمضان، شعاير سياسي و مقدسات مذهبي را م و آنها روز قدس
شكند، حتي به چادري  ها ريخته، همه جا را به آتش مي هاي مختلف به خيابان ساني كه به بهانهآيا مردم از ك !نيروي انتظامي؟
و  كنند مي عريانگيرند،  اندازند و هر كس را مي كنند و آن را در آتش مي روي آن نوشته شده، رحم نمي) ع(كه نام ابا عبداهللا 

كشند و يا  ترين وضع مي راد نيروي انتظامي را به شنيعاف !سوزانند خودروها را مي !زنند دورش جمع شده و دست مي
! و نهايت آن كه ارتكاب اين اعمال جنايت است و يا مقابله با آنها و كنترل شهر؟! ... سوزانند، متنفرند، يا از نيروي انتظامي؟ مي

ي بر شورش، براي جلوگيري هاي خارجي مبن آن هم توسط نيروي انتظامي كه طبعاً پس از اخبار و اطالعات واصله از سايت
مردم از (گيري و حكم كلي  پس، عاقالنه اين است كه قبل از موضع! آمده است و نه براي توزيع گل و شيريني ميان شورشيان

تا اسير جو نگردد و به ناحق حكم  جوانب موضوع را در نظر بگيرد ي ، انسان با بصيرت تمام همه)نيروي انتظامي متنفرند
با آرزوي  .بشنوند) كه بسيار از عدم برخورد قاطع عصباني هستند(ست كم حرف مردم را از زبان خودشان ننمايد و يا د

  موفقيت
    

  ؟چرا مردم متنفرند! ناجا به اسم جنايات تلقي مي شودنفرت مردم از : س
 

+- 



  

 

:x-shobhe فرماييد كامالً ذيل نكات به است خواهشمند:  
. هستند عربي» اراجب« و» اكراه« ي واژه دو هر كه چرا. نيست كامل الذكر فوق ي آيه براي» نيست اجباري هيچ دين در« معناي
بلكه فرمود در دين  .نفرمود چنين ولي» الدين في إِجبار ال«: فرمود مي داشت نظر در را اجبار معناي متعال خداوند اگر پس

  . اكراهي وجود ندارد
 براي كه چيزي هيچ دين در فرمايد مي متعال خداوند و باشد نكوهيده شما براي يا و شما نزد كه چيزي يعني» اكراه« ي واژه
  .ندارد وجود باشد داشته منافات او عقل و فطرت با يا و باشد نكوهيده بشر ذات
 به -  اْلَغي منَ الرُّشْد تَبينَ َقد« آيه ي بقيه تالوت با بگيريم، نظر در نيز» اجبار« همان را» اكراه« معناي ظاهر صورت به اگر 

 مالئك مانند(   را انسان: فرمايد مي متعال خداوند كه شود مي معلوم ،»تاس شده روشن و تبيين گمراه از رشد راه كه درستي
 براي را نيز به او عقل داردم و راه كه چرا نكردم، اجبار عبادت و خداپرستي به و نيافريدم مجبور) موجودات ساير يا حيوانات يا
  .گزيند مي بر و دهد مي ترجيح گمراهي بر را رشد راه سالم و عاقل انسان كه است بديهي پس .نمودم روشن او
 به امر به مؤكد هاي سفارش و دين هاي نبايد و ها بايد و احكام تنها نه باشد، نداشته وجود اجباري خدا دين در كه بود قرار اگر 

 و يفرك جواب، و سؤال قيامت، اساساً و وحي بيان الهي، اولياي و انبيا اعزام بلكه گشت، مي مورد بي منكر از نهي و معروف
 آزاد كاري از پرهيز يا انجام در انسان شود مي مگر كه چرا! گرديد مي حكمت بي نيز جهنم و بهشت خلقت نهايت در و پاداش
  !نكردي؟ چنان و كردي چنين چرا كه شود عقاب و محاكمه سپس و باشد

 بشر، همين. است گناه به آنها نمودن آلوده و دعوت نهايت در و مسلمانان دينداري كردن رنگ بي براي شبهات اين گونه طرح 
 سر و گيرد مي نظر در اجرايي ضمانت و اجبار) غلط چه و باشد صحيح چه( كند مي وضع خودش كه قوانيني مقابل در حتي
 الهي اوامر اطاعت به نوبت اما داند، مي اعدام حتي و يا حبس ابد و و زندان تحمل جريمه، پرداخت مستوجب را آنها از پيچي
  !)؟(نيست اجباري دين در كه شود مي مدعي رسد، يم كه
 بكند، يا نكند گناه كه دارد اختيار انسان وقتي تا پس. است» اختيار« مقابل در» اجبار« كه باشيد داشته نظر در ضمن در 

 برخي عايتر كه است ممكن. است اختيار داراي است زنده وقتي تا) سالم و عاقل( انسان و است نگرديده تحميل او بر جبري
گردد تا موظف شود  اجبار) اصطالحاً( او بر محدود حدي تا) مانند همه قوانين اجتماعي موجود در جهان( اجتماعي قوانين از

 مواد قاچاق حق كسي قانون اساس بر چه چنان. نيست او اختيار سلب بر دليل اجبار اين ولي حقوق ديگران را ضايع ننمايد،
 زنداني در است ممكن مثالً يا. گردند مي مرتكب آن به بسياري اما شود، مي مجازات و محاكمه دشو كشف اگر و ندارد مخدر
  . كنند پيدا تسلط و احاطه او سرّ و نيت قلب، به توانند نمي اما بخواند، نماز كه نگذارند و ببندند را كسي پاي و دست مدتي براي

 تواند نمي كسي كه چنان هم كند، مجبور عبادت و خدا بندگي به را نانسا تواند نمي كسي) متعال خداوند از غير به( پس 
لذا دقت فرماييد كه اوالً  .است ننموده مجبور است زنده وقتي تا را انسان نيز خداوند و نمايد مجبور شرك  يا كفر به را انسان

ن سلب ننموده و او را مجبور به اطاعت و در دين اسالم هيچ حكم كراهت آوري وجود ندارد و ثانياً خداوند اختيار را از انسا
  .بندگي ننموده است، نه اين كه آزاد است هر چه دلش خواست انجام دهد و آن چه انجام داد بد نيست و عقابي ندارد

    

 وجود اجباري هيچ دين در يعني. »الدين في إِكراه ال« كه است فرموده) 256 -  البقره( كريم قرآن در خداوند اگر: س
  !د؟كنن مي اجبار ديني محرمات از پرهيز يا واجبات رعايت به ما خانواده، يا و اسالمي نظام چرا پس ندارد،
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:x-shobhe  از  بتدا دقت فرماييد كه اصالً چنين نيست كه كفار به ويژه در اروپا و آمريكا پيشرفته تر و متمدن ترا
بلكه آنان در تكنولوژي و برخي از قوانين اجتماعي جلوتر از بسياري از كشورها و ملت ها و از جمله جوامع . مسلمانان باشند
چنان چه نه تنها بر كسي پوشيده نيست، بلكه خود نيز اقرار دارند كه هنوز نژاد پرستي كه در تمامي اديان و . اسالمي هستند

جنگ جهاني اول و دوم و كشتار ميليون ها انسان بي گناه و . يده است، در آن جوامع بيداد مي كندبه ويژه اسالم بسيار نكوه
استفاده از بمب هاي اتمي، نوتروني، شيميايي، فسفري و ساير سالح هاي كشتار جمعي توسط همين جوامع به اصطالح متمدن 

  .و پيشرفته ساخته و استفاده شده و مي شود
 –ايران  –بوسني هرزگوين  –لبنان  –ر كشتارهاي بي رحمانه در جنگ ويتنام و هم چنين در فلسطين در همين نيم قرن اخي

كه به نوعي درگير جنگ و خونريزي شده اند، توسط ) اعم از مسلمان يا غير مسلمان(افغانستان و تمامي كشورهايي  –عراق 
گروه هاي  –سازمان هاي صهيونيستي  –اي فراماسيوني لژه –همين ها به راه افتاده است و مافياهاي سياسي و اقتصادي 

و جنايات هولناكي كه در سرتاسر گيتي انجام مي دهند، متعلق به ... سازمان هاي جاسوسي  –تروريستي رسمي و غير رسمي 
ري و برده و نهايت آن كه در آمريكا و اروپا بيش از هر جاي ديگري هنوز برده دا. همين به اصطالح متمدنين پيشرفته است

  !كشي زنان در قالب هاي مدرن و سنّتي رايج است و خريد و فروش كودكان و حتي اعضاي آنان از افتخارات اين قوم است
اما در عين حال نه پيشرفت تكنولوژي در آن ممالك و ميان آن ملت ها قابل انكار است و نه برخي از قوانين اجتماعي و 

  .چنان چه عقب افتادگي بسياري از كشورها و ملل اسالمي نيز مشهود است. نمودفرهنگ اجراي آن را مي توان تكذيب 
كه از (را به هر علتي ... علت اصلي پيشرفت آنان در امور مذكور اين است كه اگر چه آنان ايمان به خدا، باور دين، قيامت و 

) ت حكومت كليسا از سوي ديگر استجمله خرافات و آموزه هاي تحريفي مسيحيت و يهوديت از يك سو و عملكرد نادرس
كنار گذاشتند، اما به دنياي خود توجه نمودند و سعي كردند با علم، درايت و پشت كار، نيازها و راه هاي مرتفع نمودن آنها در 

  .زندگي دنيوي بشناسند
انه ي آخرت به دنياي خود ، به به)به ويژه در چند قرن اخير و تحت سلطه ي فرهنگ هاي سلطنت به نام دين(اما ملل مسلمان 

  !بي توجهي نمودند و براي آخرت نيز كاري نكردند
، هيچ مشكلي را حلّ ...اين كه عده اي بگويند ما مسلمان هستيم و كتاب ما قرآن است و قرآن كامل ترين كتاب الهي است و 

  .ندبلكه بايد به آموزه هاي قرآن و دين علم پيدا كنند و به علم خود عمل كن. نمي كند
كدام قانون اجتماعي درستي در غرب وجود دارد و اعمال مي شود كه اسالم و قرآن به صورت كلّي يا حتي با ذكر جزئيات به 

عدالت فردي و اجتماعي را   - براي بر پايي قسط و عدل قيام كنيد : خداوند در قرآن كريم فرمود! آن اشاره ننموده باشد؟
بين خود تعاون و  –از افراط و تفريط بپرهيزيد  –معاش خود از راه درست تالش كنيد براي  –كسب علم كنيد  –حاكم كنيد 

سرمايه هاي اقتصادي را درست به كار بنديد و  –حقوق فردي و اجتماعي يك ديگر را رعايت كنيد  –برادري بر قرار كنيد 
 –نظم و رشد اجتماعي است اهتمام ورزيد به امر به معروف و نهي از منكر كه ستون حفظ و تداوم  –عادالنه توزيع كنيد 
و حتي جزئيات حقوق و قوانين آن چه فرمود و همه ي بايد ها و نبايدها را از ساده ترين مسائل روزمره ... وحدت داشته باشيد 

ن ، تا جزئي ترين احكام و ضروريات روابط خانوادگي و زناشويي، تا كلي تري)مثل چگونگي خوردن و جويدن غذا(ي فردي 
بيان نمود و براي تحقق آنها نيز امام جامع الشرايط، ... حقوقي و  –نظامي  –اجتماعي  –اقتصادي  –سياسي  –مباحث فرهنگي 

  .عالم، عادل، توانمند و معصوم قرار داد، اما متأسفانه مسلمانان بي توجهي كردند

  متفرقهسؤاالت و شبهات 

به (اگر اسالم دين حق و قرآن كتاب كاملي است، پس چرا مسلمانان در همه جاي دنيا بدبخت و گرفتار و كفار : س
  !تر از مسلمانان هستند؟ تر و متمدن بسيار پيشرفته) ويژه در اروپا و آمريكا
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بزرگان خود شركت جستند و در هيچ عرصه ي  در كشتن امامان و! مقابل سالطين و خلفاي جور سكوت كرده و تسليم شدند
علمي، نظريه و عملي براي تحقق اين آموزه ها اهتمام نورزيدند، به خواب غفلت فرو رفتند، براي ظواهر و خرافات و به قول 

 ارزش بيشتري قائل شدند، به استعمار و استثمار شدن و غرب و شرق زدگي خود افتخار هم كردند و» اسرائيليات«معروف 
كدام ملتي با شعار بدون شعور و با اظهار بدون علم و عمل پيشرفت ! فقط گفتند ما مسلمان هستيم و كتاب ما قرآن است

  !كرده است؟
آيا تفكر نمي كنيد؟ آيا تعقل نمي كنيد؟ آيا شعور خود را به كار نمي : مگر نه اين است قرآن كريم مكرر و با تأكيد مي فرمايد

يعني بهترين عمل و نه (يعني ايمان با عمل صالح » امنوا و عمل الصالحات« : ه اين است كه مكرر مي فرمايدو مگر ن... اندازيد؟ 
  ! بايد توأم باشد؟ آيا مسلمانان به آن چه كه در دست دارند توجه كردند و عقب افتادند؟) فقط عمل خوب

  . يا قرآن كريمپس اگر مسلمين عمل نكردند، ايراد به آنها وارد است و نه به اسالم 
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:x-shobhe پردازيم ي متفاوت اشاره دارد كه ذيالً به آنها مي مبحث مطروحه شما به چند نكته:  
  :گويي اصل پيش –الف 

مثل شاه «گويي نيز اختصاص به افراد خاص  توان غلط شمرد و نه مذموم و انجام پيش گويي را به طور كلي نه مي اصل پيش
چنان چه منجمان . گويي آنها نيز درست واقع گردد گويي كنند و پيش حتي ممكن است كه كفار پيش. ندارد» ولي... ا تنعم

  .گويي كردند را پيش) ع(زمان فرعون، تولد موسي 
 گويي هم بيشتر بيني يا پيش كند، قدرت پيش رفت مي است و هر چه علم پيش) تجربي(گويي، گاهي مبتني بر علم محض  پيش
شد، او را يك  بارد و درست هم واقع مي كرد كه فردا باران مي گويي مي مثل آن كه اگر در قرون گذشته كسي پيش. شود مي
را حتي ... سالي، بارش شهاب سنگ و  تواند براي تمام نقاط دنيا را باران، برف، خشك شناختند، اما امروز علم مي گو مي پيش

ويي كند و يا يك پزشك با ديدن شرايط و وضعيت بيمار بگويد كه معالجه او ممكن نيست گ هاي دور در آينده پيش براي زمان
ها كه مبتني بر علم محض است،  گويي ي اين گونه پيش معموالً همه.  و او ظرف دو ساعت، دو ماه يا دو سال ديگر خواهد مرد

ام خلقت خداوند بر اساس علم است و با كشف علم و چرا كه نظ. »اي رخ دهد العاده مگر آن كه امر خارق«. شود درست واقع مي
  .توان به وقوع مواردي در آينده نزديك يا دور دست يافت دسترسي به آن مي

به عنوان چنان چه بيان شد، . پذيرد گويي بر اساس علوم ديگري مانند رؤياي صادق يا حتي علوم غريبه صورت مي گاهي پيش
.. ها، وقوع جنگ، قحطي و  ، تولد براي پادشاهان، سقوط دولت)ع(مدن حضرت موسي منجمان يا معبران خبر از به دنيا آ

دادند، در حالي كه به صورت طبيعي درك تولد يك مولود از چينش يا گردش ستارگان، يا پيش آمدن وقايعي چون زلزله يا 
اند و درست هم  هايي كرده گويي شدهند كه بسياري چنين پي جنگ از رنگ ماه، براي همه ممكن نيست، ولي تاريخ نشان مي

  .  واقع شده است
ي آنها نيز محدود   شود و دامنه ها فقط در كالم معصوم واقع مي گويي گويي مبتني بر وحي است كه اين گونه پيش و گاهي پيش

ؤمنين در مثل آن كه وضعيت م. گويي شده و درست هم هست به دنيا نيست و حتي آخرتي كه هنوز واقع نگرديده است، پيش
با نام و مشخصات، چگونگي دوران هر يك از آنها و ) ع(بيت  بهشت و كفار و منافقين در جهنم، يا به دنيا آمدن انبياء و اهل

هاي متقن و موثق آنان در  گويي لذا پيش. گويي شده بود و واقع هم شد همه توسط انبياء الهي پيش... ي شهادتشان و  نحوه
كه معموالً اين گونه موارد را اگر . نيز به وقوع خواهد پيوست... حكومت جهاني، برپايي عدل داد و  خصوص عالئم ظهور، ظهور،

  .كنيم مي» خبر«گويي هم هست، اما حمل بر  چه پيش

هاي  احمقان براي اثبات حرف چند وقتي است كه در جاهاي مختلف :اي به وجود نيامده ولي سؤالي داشتم براي من شبهه: س
ها با  در اين كه اين پيشگويي.كنند استناد مي... هاي زرتشت و  هايي نظير شاه نعمت اهللا ولي و پيشگويي خود به پيشگويي

آن  است كه اكثر شده است شكي نيست و اين هم واضح) بيشترشان مغرضانه صورت گرفته(تغييراتي  ها دچار گذشت قرن
ام اما  مطالعاتي را از منابع مختلف داشته با اينكه خودم. كنند ها را مطابق ميل خود و تفسير به رأي مي ها اين پيشگويي نادان
هاي مربوط به رواج  مثالً بيت(ها جا به جا شده بود  در يك سايت جاي بيت. بدانم ها بيشتر خواستم در مورد اين پيشگويي مي

و در بعضي موارد ) داده بود هاي مربوط به انقالب اسالمي آورده بود يعني آنها را به جمهوري اسالمي ربط از بيت بعدظلم را 
عوض و در بعضي مواقع  هوشمندانه انجام گرفته بود كه به كلي معنا را الفاظ تغيير كرده بود اين تغييرها چنان هدفمندانه و

شاهان  آيا اين تغييرات فقط توسط ناصرالدين شاه و"\خواستم در مورد اين كه  يم.گرفت قبلي مي معنايي بر عكس معناي
تحقيقات و  "\يهودي در كار بوده ديگر و توسط مردم و اهل تصوف صورت گرفته يا اين كه دست عامالن هميشه فعال

غير گشته بود البته ما يك نسخه از اي از شعر اضافه يا كم يا مت قطعه در هر سايت و كتاب. اطالعاتي را در اختيارم بگذاريد
مبني بر سانسور  ي آنان سال پيش و چاپ بمبئي است را داريم كه اين شبهه 50اهللا ولي را كه مربوط به  ديوان شاه نعمت

هم در آن حاكي از برحق بودن امام خميني و  كرد كه همه اشعار اهللا ولي توسط جمهوري اسالمي را رد مي اشعار نعمت
هاي زرتشت هم اطالعاتي را در اختيارم  راستي در مورد پيشگويي. ندارد حق ايشان است و هيچ مشكلي همجانشين بر
  .متشكرم. بگذاريد

  

,٠ 



و مبتني بر ايمان قوي، علم قرآني، تقوا، نبوغ و بصيرت سرشار و كشف و شهود ) ي غير معصوم از ناحيه(گويي  و گاهي پيش
گويي نموده و در زمان قدرت آنها  سقوط كمونيسم و ماركسيسم را پيش) ره(چنان چه حضرت امام خميني . پذيرد صورت مي

شما در : گران فرمود و يا مقام معظم رهبري به فتنه. و چنين هم شد! ها يافت مؤكداً اعالم نمود كه ديگر بايد آن را در موزه
   .و چنين هم شد. پيش چشم ملت خوار خواهيد شد

پذيرد كه هيچ دليل موجهي براي قطعيت و وقوع آنها وجود  ، صورت مي...هاي ديگري نيز بر اساس فال و يا  گويي البته پيش
  .گويي استفاده نمود و نه پيش» گمان«لذا ممكن است واقع شود و ممكن است واقع نشود، كه در اين صورت بايد از واژه . ندارد
  :گويي مصاديق پيش –ب 

و تحريفات نيز به همين ) كه مطلب ارسالي جنابعالي بيشتر متوجه اين بخش است(گويي است  ع ديگر، مصاديق پيشاما موضو
  . پذيرد دليل صورت مي
گو شخص معصوم باشد  اگر پيش. گويي وي است گويي و مبناي پيش ي مهم، توجه به جايگاه، اعتبار و وثوق پيش در اينجا نكته

به اثبات رسيده باشد، بايد به ... و ) علم رجال(ستناد به قرآن، عقل و اطمنيان به نقل صحيح و صحت نقل از وي نيز با ا
: فرمايد مي) ص(گاه مشخصات به صورت كامل ارائه شده است، مثل آن كه پيامبر اكرم . گويي توجه نمود مشخصات پيش

 –ي من است  اش هم كنيه او هم اسم من و كنيهاسم  –او نهمين فرزند، فرزندم حسين است  –اين امت از ماست ) عج(مهدي 
توان بر هيچ كس  بديهي است كه چنين مشخصات معلومي را نمي... . ها از نظر صورت و سيرت به من است و  ترين انسان شبيه

پس اگر شخص ديگري، اگر چه . ديگري حمل كرد، چرا كه نه تنها نسل، بلكه حتي شكل صورت ايشان نيز بيان شده است
  .گردد مدعي شود، كذب ادعاي او مشخص مي) مانند جعفر كذاب(ي از فرزندان امام معصوم باشد يك

يا نسل سلمان فارسي علم را از آسمان به زمين  –مثل اين كه دجال يا سفياني خواهند آمد . گويي كلي است اما گاهي پيش
خواهد و از حتميت برخوردار نيست، مگر آن كه  مي ، كه در اينجا پيدا كردن مصداق و شباهت مصداق بصيرت... كشند و  مي
  .ي مشخصات بر آن منطبق گردد همه

صدق پيدا كرد، اصراري ) ره(عيناً واقع شد و مثالً بر حضرت امام خميني ) توسط هر كسي(گويي انجام شده  پس اگر مثالً پيش
هاي معتبر و صادق بيان  گويي آن چه كه از پيش باالخره. ي مورد نظر نيست نداريم كه بگوييم خير، اين آن شخص يا حادثه

  .ي ديگري است شده است، روزي بايد اتفاق بيافتد و ما دليلي نداريم كه مدعي شويم، آن روز حتماً در آينده
  :ها تحريف –ج 

صورت ... و  تحريفات توسط دشمنان، اعم از يهود، صهيونيسم) گويي از اخبار موثق غيبي باشد به ويژه اگر پيش(بديهي است 
گذاري كالن كرده است و اساساً آمريكا و صهيونيسم  صهيونيسم سرمايه» آرماگدون«پذيرد، چنان چه در خصوص  مي
  .دارند...) حتي تاريخ آمريكا، اكتشافات، اختراعات و (المللي توجه و حساسيت بسياري در تحريف حقايق و وقايع  بين

گردد نيز هيچ دليلي متقني در دست نيست كه اوالً از تحريف مصون  منتشر مي هايي كه به نام زرتشت گويي در خصوص پيش
  .مانده باشد و ثانياً حتماً صادق باشد و اتفاق بيافتد

  :نكته –د 
هاي  گويي عقل و علم است و نبايد پيش –)ع(كالم معصوم  –ي ما عمل و استناد به وحي  ي مهم اين است كه وظيفه اما نكته

    .ك دانش، بينش، اعتقاد و عمل ما گرددمتفاوت ديگر مال

,١ 



  

 

:x-shobhe ي يارانش،  بار كربال و شهادت امام حسين سالم اهللا عليه و همه ي اسف طور كه مطلع هستيد، پس واقعه همان
يرفت، صورت پذ) ع(و حضرت زينب كبري ) ع(معرفي امام سيدالشهداء در ابعاد متفاوت و بيان وقايع كربال توسط امام سجاد 

اما چنان چه اشاره . السالم وجود دارد ي حضرت علي و امام حسين عليهما لذا متون زيارتي و جمالت فراواني از ايشان درباره
 خداوند متعالالسالم با  هاي امام سجاد عليه اي از نيايش باشد و مجموعه ي سجاديه معتبرترين متن دعا مي فرموديد، صحيفه

  .ها، احاديث و يا ديگر فرمايشات آن حضرت در اين كتاب گردآوري نشده است نامه  تلذا هيچ يك از زيار. است
ترين وظايف امام  و شهادت امام معصوم، از مهم) ص(البته الزم به ذكر است كه پس از نابودي فرهنگ اسالم ناب محمدي 

و ايدئولوژي اسالم را مجدد   بيني جهانلذا در قالب دعا حقايق . احياي مجدد فرهنگ غني اسالم بود) حضرت سجاد ع(حاضر 
الهي، به توحيد و   هاي عرش چنان چه در قالب دعاها ضمن حمد، تمجيد و تعظيم پروردگار و سخن از زينت. معرفي نمودند

و آن چه اصول معرفت، بندگي و تقرب در شناخت ... جهاد  –حج  –روزه  –نماز : اخالص توجه نموده و از حقايق هر بابي چون
  .اند و رفتارهاي شخصي و اجتماعي است سخن به ميان آورده

  
   

السالم عليك يا  مثال(چرا در صحيفه سجاديه يك جا هم بر امام حسين يا امام علي سالم فرستاده نشده؟ : س
  در نزد شيعيان نيست؟ مگر صحيفه سجاديه معتبرترين متن دعا) اباعبداهللا

,٢ 



 

:x-shobhe   بديهي است خداوند متعال كه نه تنها عادل، بلكه حكيم و رحيم است، از هيچ كس بيش از توان و امكانش
 كند را جز به اندازه طاقتش مكلّف نمى خدا هيچ كس -  ال يَكلِّف اللَّه نَْفساً إِالَّ وسعها«: نمايد، چنان چه فرمود سؤالي نمي

پس اگر يك دانشمند يا يك عامي، فرصت، امكان و شرايط كسب معلومات و شناخت داشته، اما اهمال . »)286 –البقره (
محيطي و  –هاي زماني  گو است و اگر به نسبت امكان و شرايط خود پيگري نموده، اما به خاطر محدوديت كرده، مسئول و پاسخ

شناختند  اگر چه اديسون، انيشتاين و امثالهم، واليت اميرالمؤمنين را نمي .به حقايق الزم دست نيافته، تكليفي بر او نيست... 
اجر (هاي موحدي بودند و به خاطر دانش و خدماتشان به نوعي مأجور هستند  و نداشتند، اما بنا به اقرارهاي خودشان انسان

  .اهمال يا لجاجت كرده باشندمگر آن كه از روي عمد ). برند مي
و مثقالي باشد، از   حتي اگر به كوچكي ذره...) دانش، نيت، عمل و (ي ديگر، بيان از آن دارد كه هيچ چيز  ها آيه آيات ذيل و ده

  .بيند ي اعمال و رفتار خود را مي ماند و هر كس نتيجه نظر خداوند متعال، عادل، حكيم و رحيم مخفي و پوشيده نمي
  . ظيماًاللَّه ال يْظلم مثْقالَ ذَرةٍ و إِنْ تَك حسنَةً يضاعفْها و يؤْت منْ َلدنْه أَجراً ع إِنَّ

 به كرامتمزدى نيز از جانب خود ) به غير از اجر متقابل( كند و اگر نيكي باشد آن را دو برابر مى. كند اى هم ستم نمى خدا ذره
  )40 –النساء ( .دهد مى
 لٍ أَونْ خَرْدةٍ مبثْقالَ حإِنْ كانَ م ئاً وَشي نَْفس ةِ َفال ُتْظَلمياممِ الْقويطَ لسوازينَ الْقالْم كَفىنََضع نا بِها وبين  تَيِبنا حاس  . 

ي خردلي هم باشد  اگر عملى به سنگينى يك هسته. شود كنيم، و به هيچ كس ستم نمى روز قيامت ترازوهاى عدل را برقرار مى
  )47 –االنبياء . (ايم كردن را بسنده آوريم، كه ما حساب به حسابش مى

رَهراً يةٍ خَيْثقالَ ذَرلْ ممعنْ يرَه - َفما يةٍ شَرْثقالَ ذَرلْ ممعنْ يم و . 

 –الزلزله . (بيند بدى كرده باشد آن را مىاى  و هر كس به وزن ذره - بيند اى نيكى كرده باشد آن را مى پس هر كس به وزن ذره
  )8و  7

نمايد كه هر كس به هر  هاي مشابه اين است كه عقل، عدل و حكمت ايجاب مي ي قابل توجه ديگر براي تمامي سؤال اما نكته
. دهدفي كاري را انجام داد، به همان هدفش خودش برسد و طبعاً براي هر كسي كاري كرد، مزدش را از همان كس بگير

  .شود براي كسي كاري را انجام داد و مزدش را از ديگري طلب نمود نمي
رسد و دستĤورد  يعني به نتيجه مي. گيرد ، مزدش را از عالَم علم مي)علم براي علم(كار كرد » علم«لذا اگر دانشمندي براي 
كاري كرد، پس مزدش را از همان » مردم«ي اگر دانشمندي برا. گيرد برداري قرار مي شود و مورد بهره علمي او به نامش ثبت مي

و اگر هدف يك دانشمند در . كنند و قدردان زحماتش هستند يعني احتماالً مردم از او به نيكي و بزرگي ياد مي. گيرد مردم مي
  .الهي بود، يعني براي خدا كاري كرد، اجر و مزدش با خداست ي علم و خدمت به مردم، كمال و قرب عرصه

مر اختصاص به دانشمندان ندارد و براي همگان چنين است، حتي اگر كسي نماز بخواند و يا ذكر علي بن ابيطالب البته اين ا
ي اعمال  السالم را به زبان بياورد و دائم سخن از واليت به ميان آورد، اما هدفش خدا نباشد، نزد خدا اجري ندارد و همه عليه

  . رود خوبش از بين مي
الَّذينَ َكذَّب ُلونومعنَ إِالَّ ما كاُنوا يزَوجلْ يه ممالُهأَع ِبَطترَةِ حخĤْال قاءل نا وياتĤ147 –االعراف (؟  وا ِب( 

، آيا جز در مقابل كردارشان كيفر )رود از بين مي(شود  اعمال كساني كه آيات ما و ديدار آخرت را تكذيب كردند حبط مي
  خواهند ديد؟

شود و از  بود، آن عمل نيز فاني مي) دنيا(پس اگر هدف فاني . بقاي هر عملي، به طول بقاي هدف آن استدقت بفرماييد كه 
 .  ماند بود، عمل و آثارش نيز باقي مي) خدا(رود و اگر هدف باقي  بين مي

   

اند  اند و در ضمن خدماتي به جامعه بشري نموده سرنوشت افرادي هم چون اديسون كه فاقد واليت و امامت بوده: س
  در آخرت چيست؟
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 :x-shobhe وامع اسالمي و شيعي به ويژه ج –ي جوامع  اي است كه در همه ي مهمي اشاره نموديد، چون شبهه به نكته– 

  ! شود بسيار تبليغ مي
چيست كه آن » دين«ي جدايي دين از سياست از واژه و كاربرد  ابتدا بايد توجه نمود كه برداشت يا تعريف معتقدين به نظريه

  !) ؟(نمايند قلمداد مي» سياست«را بري از 
ايد كردها و چه نبايد كردهاي منطبق بر آن در همه بيني و چه ب به غير از راه روش زندگي بر اساس نوع جهان» دين«آيا 

هاي  فقط شامل يك سري دستورها براي عبادت» دين«اند كه  ها، معناي ديگري هم دارد؟ البته برخي بر اين گمان زمينه
به ويژه با  .در حالي كه چنين تعريفي از دين نه تنها جامع نبوده، بلكه اساساً با روح و هدف دين سازگاري ندارد! شخصي است
  .دين اسالم

ها و  و به ويژه اسالم مطرح شده است، نفي طاغوت) اگر تحريف نشده باشد(دقت بفرماييد كه اولين دستوري كه در هر ديني 
گر همين  بيان... فمن يكفر بالطاغوت و يؤمن باهللا : چنان چه شعار ال اله اال اهللا و آياتي چون –باشد  مي» اهللا«سپس ايمان به 

ها و تفكيك ننمودن دين تأكيد شده است، كه البته اين  ي زمينه و در اوامر بعدي به اطاعت از فرامين الهي در همه - ا است معن
  .است) وحي(اطاعت مستلزم اطاعت از رسول و كالم الهي 

گي حكومت هاي زندگي اجتماعي كه در رأس آن چگون در قرآن كريم دستورها، رهنمودها و قوانين بسياري براي مؤلفه
 –امر به معروف و نهي از منكر  –جنگ و صلح  –حقوق و قضا  –اقتصاد  –واليت : مانند. قرار دارد مطرح شده است) سياست(

  .و كثرت فرامين اجتماعي و سياسي شايد بيش از سه برابر دستورات وارده جهت عبادات شخصي است... جهاد با مال و جان 
فكيك دين از سياست، به نوعي ناقص شمردن دين است كه با علم و حكمت الهي در تعرض ي قابل تأمل ديگر آن كه ت نكته

شود خداوند متعال براي هدايت بشر انبيايي گسيل نموده و بر آنها وحي نازل نمايد و در طي آن تكليف  مگر مي. گيرد قرار مي
  !ر خود رها كرده باشد؟اش مشخص ننموده و آنها را س ترين مسائل زندگي انسان را در مقابل عمده

مطمئناً اگر دين فقط يك سري دستورات جهت انجام عبادات شخصي بود، هيچ پيامبري از سوي كفار به خاطر وضو، نماز، 
السالم نيز به خاطر بيان مسائل و احكام  ي اطهار عليهم گرفت و بدون شك ائمه مورد آزار و اذيت قرار نمي... طهارت، غسل و 

بلكه چگونگي دينداري و معرفي دين از . اند هاي زمان خود به شهادت نرسيده ها و قدرت سوي طاغوت فقهي و شخصي از
هاي طاغوتي  آميزي براي قدرت هاي جدي و تهديد سوي آنان و تالش براي بيداري اذهان عمومي و دشمن شناسي، مزاحمت

  .نموده است زمان خود ايجاد مي
 

هم با طرفداري  آن ،سياست را با دين مخلوط نكنيد ،ايد چون از همين قدم اول اشتباه رفته .شويد موفق نمي: س
  .ي خاصا آشكار از عده

  

,+ 


