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D��C��B�������A  
همانند كسي كه وسط ، خطري است كه براي همه به صدا در آورده شده گاين كتاب زن

  .زند دريا در حال غرق شدن است و با صداي بلند فرياد كمك مي
  .ندا هحشتناك كشتي را احاطه كردهاي بلند و موج

انتهايي  رود دريايي كه ابتدا و مي تا لحظاتي نه چندان دور كشتي به قهر درياها فرو
  .ندارد

  .هاي نجات در حال نمايان شدن است هولي از دور منار
  .يما هست و از ساحل زياد دور نشدهنوز اميد باقي ا

زنـد خـود را و هـر آن كـس كـه       ياز اينجاست كه نويسنده با صداي بلند فرياد م
  .توانيد نجات دهيد مي

  .ل نماييدو سكان كشتي را با قدرت متوجه ساح
تا به مقصد و ساحال امان برسيم كه پشيماني در درگـاه ايـزد منـان ديگـر سـودي      

  .نخواهد داشت
خواهنـد مـردم نجـات پيـدا      نمي جو ناراحت هستند وى سودا هولي با اين حال عد

  !كنند
كشتي با سرنشينانش غرق دريا شود ولي از مكاسب و سود شخصي آنها حاضرنند 

  .   ى كم نگرددا هذر

��µ¶��»��¬����®��¯��°�������±����³��²´����}� :فرمايـد  ميخداوند 
��Ê������É��È���Ç��Æ��Å�����Ä��Ã��Â��ÁÀ��¿��¾��½��¼����»��º��¹��̧

���Ú��Ù��Ø×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò����Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë���à�����ß��Þ��Ý��Ü��Ûz 
  .)33 – 30: غافر(

) عذاب(من بر شما از روزى همانند روز ! اى قوم من: آن مرد باايمان گفت «
و از عادتى همچون عادت قوم نوح و عاد و ثمود و كسانى . اقوام پيشين بيمناكم

و خداونـد ظلـم و    ؛ترسـم  مـى ) از شرك و كفر و طغيـان (كه بعد از آنان بودند 
مـن بـر شـما از روزى كـه مـردم      ! اى قـوم مـن  . خواهد ر بندگانش نمىستمى ب
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) رسد طلبند و صدايشان به جايى نمى و از هم يارى مى(زنند  يكديگر را صدا مى
اما هـيچ پناهگـاهى در    ؛كنيد گردانيد و فرار مى همان روزى كه روى مى! بيمناكم

) خـاطر اعمـالش  ب(و هر كس را خداونـد   ؛برابر عذاب خداوند براى شما نيست
  .»اى براى او نيست كننده گمراه سازد، هدايت

̈��©�����ª}�: فرمايد ىو م ��§��¦����¥������¤��£�������¢��¡

��¶��µ��́ ������³��²��±��°��̄ ��®��¬��«z .)39 - 38 :غافر(.  
از مـن پيـروى   ! اى قـوم مـن  «: ايمان آورده بود گفـت ) از قوم فرعون(كسى كه «

ايـن زنـدگى دنيـا، تنهـا متـاع      ! اى قوم من. ه درست هدايت كنمكنيد تا شما را به را
  . »و آخرت سراى هميشگى است ؛زودگذرى است

ــ ــد ىو م ��L��K��J���������I��H��G��F��E��D��C��B}��: فرماي

��̂ ���]��\��[��Z����Y���X��W��V��U����T��S������R��Q��P��O��N��M
j��i����������h��g��f��e��d��c��b��a��̀ ��_�����o��n��m��l����k

��̀ ��_��~��}��|{���������z��y��x��wv��u��t��s��r������q��p
��az .)44 - 41 :غافر(.  
كنم، اما شما مـرا بسـوى    چرا من شما را به سوى نجات دعوت مى! اى قوم من«

كنيد كه به خداوند يگانه كافر شوم و همتايى كـه   خوانيد؟ مرا دعوت مى آتش فرا مى
ارم براى او قرار دهم، در حالى كه مـن شـما را بسـوى خداونـد عزيـز      به آن علم ند

در ) و حـاكميتى (خوانيد، نه دعوت  قطعا آنچه مرا بسوى آن مى! كنم غفار دعوت مى
و مسـرفان   ؛و تنها بازگشت ما در قيامت بسوى خداسـت  ؛دنيا دارد و نه در آخرت

من كـار خـود   ! واهيد آوردگويم به خاطر خ و بزودى آنچه را به شما مى .اهل آتشند
  . »!را به خدا واگذارم كه خداوند نسبت به بندگانش بيناست
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  ؟ را نوشتم  كتاب  چرا اين
  و همـواره   باور بودم  بر اين  من  كه  در حالي  را گذراندم  سالها از عمر خويش

  كـه   همانگونـه   است  خدا موافق  شريعت با  بيت  اهل  روش  كه  باور هستم  بر اين
 بـاور   و نيـز بـر ايـن     ،است  مطابق  ارزشمند انسانيت  و شيوه  و ذوق سالم  با عقل
خـدا يـا     با كتـاب   وجود ندارد كه  شود چيزي مي  از آنها روايت  در آنچه  كه  بودم
كـرد و    خـواهيم   مخالفت  باشد با آن  چنين اگر و ،باشد  مخالف � پيامبر  سنت
 ،باشد  موافق خدا  با كتاب  زد كه  خواهيم  چيز چنگ  همان  و به ، پذيريم را نمي  آن

  كـه   هنگـامي   ،آري  ،اسـت   نمـوده   راهنمايي  چنين  �صادق   امام  كه  همانگونه
: شـد فرمـود   مـي   داده  او نسـبت   شد و بـه  مي  و پرداخته  ساخته  زيادي  دروغهاي

  مخـالف  خـدا   با كتـاب   كه  آنچهرا بپذيريد و   آن  است  خدا موافق  با كتاب  آنچه«
  .)1(»را رها كنيد  آن  است

  حاكم  و وضعيت  ،رخدادها را زير نظر داشتم  و من  گذشت مي  روزها همچنان
و   كـردم  مـي   را نگـاه   مـردم  . نظر داشـتم  را تحت  آن  خود و حركتهاي  بر پيرامون
،  دادم قـرار مـي    مـايش را مـورد آز   و افكارشـان   نمـودم  مـي   را بررسي  كارهايشان

  شـنود بـدون   يـا مـي   دبينـ  مـي   آنچه  به  كه  نموده  ارزاني  من  به  خداوند شخصيتي
  داده  عقلي  هر انساني  خداوند به  كه  و باور دارم، شود نمي  قانع  و پژوهش  بررسي

و  دبگـذار  كـار   را بي  خويش  عقل  اينكه  نه ،خود كار بگيرد  از عقل تا بيانديشد و
  و بـزرگ   در امـور مهـم    ويـژه   به ،بيانديشد  ديگران  نكند و با عقل  استفاده  از آن

امير  لةمقو  هموراه  ، و من انسان  زندگي  هاي ضرورت و  و عقيده  دين  مانند اصول
 فـرو   و در خواب  خامگي از ،بار خدايا(  :كردم را با خود تكرار مي �  المؤمنين

  .)2() برم مي  پناهتو   عقلها به  رفتن

��f��e}�: فرمايـد  مـي   كـه   شـدم  مـي   بـر انـدام    لرزه  الهي ةو در برابر فرمود
                                                 

���−  ����� ����� � !" 
�#�−  �$%&�� '( )*–  +,+-� .� /0��� �#1 " 
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��u��t������s��r��q��p��o��n���m��l�����k��j�������i��h��g
��y��x��w���vz )67 -66 :األحزاب(.  

از كـار  (دگرگون خواهد شد ) دوزخ(در آن روز كه صورتهاى آنان در آتش «
اى كاش خـدا و پيـامبر را اطاعـت كـرده     : گويند مى) شوند و ان مىخويش پشيم

ما از سران و بزرگان خود اطاعت كـرديم و مـا را   ! پروردگارا: گويند و مى !بوديم
  .»گمراه ساختند

  خدا و سـنت   كتاب  خود در فهميدن  از عقل  قوم  اين  است  تعجب  جاي  بسي
و رؤسـا و    بزرگـان   دسـت   را به  خويش  ايعقله و زمام ،اند نكرده  پيامبر استفاده
  خـورده   رقـم   جهـنم   سـوي   ها بـه  آن  همگي  سرنوشت  ،بنابر اين .اند علما سپرده

  . است
چيزهـا    در همه  كه  طور نيست  از علماء اين  تقليد كردن  كه  بايد دانست  ،آري

  آن  و جزئيـات   ديـن   منحصر در فروع ءعلما تقليد از  بلكه ،بايد از آنها تقليد كرد
نـدارد   و اجتهـاد را   پـژوهش   توانـايي   كه  كسي  ديني  و نيز در امور پيچيدة  ،است
  نظـر علمـاء بـا نصـوص      كـه   شرط  اين  به  باز هم ،تواند از علماء تقليد نمايد مي

  .پيدا نكند  اصطكاك) صحيح( يا سنت  قرآني
از علمـاء تقليـد نمايـد و از آنهـا       اگر انسان  آن  و امور مهم  دين  اما در اصول

باشـد معـذور قـرار      جاهـل   ديـن   اصول  به  برود يا نسبت  اشتباه  كند و به  پيروي
 دارنـد و  ءعلمـا   يهوديـان  ،باشـد  مـي  ءعلمـا   داراي  هر ملتـي   گيرد، و اگر نه نمي

}�:  اسـت   فرمـوده   خداونـد متعـال    امـا همـانطور كـه   . نيز علماء دارند  مسيحيان

�¨���¯��®��¬��«��ª���©z )ــ ــا(«. )31: هالتوبـ ) آنهـ
  .»دانشمندان و راهبان خويش را معبودهايى در برابر خدا قرار دادند

بـا    ش طـوالني   تـاريخ   در طـي   بزرگ  دين  اين  اسالم  كه  بردم  پي  اين  به  و من
 .براي تحريف كردن آن مواجه شده است ها و تالشهاي زيادي  ها و توطئه دسيسه

  و نسـبت   دروغـين   احاديـث   سـاختن   اسالم  عليه  يكي از اين تالشهاي خصمانه
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  �  ائمـه   بنام  مزخرفي و  دروغين  هاي روايت  و ساختن � پيامبر  به  آن  دادن
   .است  بوده

  :حقيقت تلخ
  ،يافتم  دست  تلخي  حقيقت  كتابها به  و بررسي  با مردم  زندگي  در خالل  و من

قـرار    دوبار مورد سـتم   از ديگر مصلحان  هر يك  چون  بيت  اهل  ائمه  نكهاي  و آن
  خـود مـورد سـتم     پيروان  از سوي و بار ديگر  ،دشمنان يكبار از سوي!! اند گرفته

  .اند قرار گرفته
  آنهـا را مشـوه    قـرار دادنـد و سـيرت     و تشنيع  آنها را مورد طعن ، دشمنان  اما
بـود    آنهـا حركتـي    پـاك   سـيماي   تخريب و  زني  طعنه  ناي  ترين و سخت ،كردند
بـود    كرده  آنها پنهان  به  بودن  از آنها و منتسب  پيروي  خود را در لباس  كه  پنهاني

  .نشوند  متوجه  ائمه  و دوستداران  واقعي  تا پيروان
نـد و  بود  دوسـت   در لباس  را خوردند كه  دشمناني  فريب  كه  وقتي ، اما پيروان

و   آمـده   جـوش   به  كردند بلكه  عمل  دروغين  سخنان  آن  به  كردند  آنها را تصديق
  .كردند  پخش  ائمه  را بنام  سخنان  آن

و   فاجعـه   چـه   كه  براستي ،بود  بر ائمه  بزرگتري  ستم  پيروان  اين  ستم  در واقع
ـ   بينم نياز مي جا  و در اين.  است  بوده  بزرگي  مصيبت   و دوبـار   را بگـذارم   ا قلـم ت
  كرد؟  بايد گريه  ؟ و تا كي چيست  كردن  گريه  فايده... اما!!  نمايم  گريه

  بـه   آينـده   بـه   خود را از اميدوار بـودن   تا ما سهميه  است  نرسيده  آن  آيا وقت
  و بـه   بـدهيم   را ادامـه   تا راه  را باال بزنيم  فعاليت و  همت  ؟ و آستين بگيريم  دست
  !! بشناسيم  حق  انوار درخشان  را در ميان  و حقيقت  برسيم  هدف

  : آرامگاهها و مراجع
از   و با بسـياري   ،ام نموده  را زيارت  و صالحين  از ائمه  بسياري  مرقد و آرامگاه

مصادر معتبـر   هاي مرجع و بسياري از كتاب  ،ام ديدار كرده  عامل  و علماي  مشايخ
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يزهاي را انكـار  چيزهايي را فهميدم چ دم به هدف تحقيق و بررسيرا مطالعه كر
رسـيدم حقيقـت   پ مـي  كـردم و  اهي به اقـوال عجيـب برخـورد مـي    گ كردم و مي

  كجاست؟
  را كـه   هـر كسـي    كـه   هسـت   امـوري   عجيـب   چيزهاي  اين  در ميان  كهيژه بو
بتراشـد در    ا عذريجستجو كند ي  آن  براي  نمايد يا راهي  دفاع  آن ازكوشد تا  مي

 در ميـان   و گـاهي  ،نمايـد  مـي   دهد و او را دچـار مشـكل   قرار مي  سختي  تنگناي
نمايـد در   مـي   دفاع  از آن  كه  امور فردي  اين  و توجيه  دادن  جلوه  حق  براي  تالش 

و   چيزهـا ترديـد دارنـد و در برابـر اعتـراض       در اين  كه  كساني  هاي برابر پرسش
  دفـاع  بـا آن   نـدارد كـه    زيرا چيزي ،شود مي  و خجالت  سرافكنده  فانمخال  حمله
و  ،نـدارد   كرد در دست  دفاع  با آن  باشد كه  داشته  صالحيت  كه  و يا آنچه ،نمايد

كوشـد تـا    مـي   كه  پيچد در حالي خود مي  گردد و او به مي آشكار  اش بسا ناتواني
دراز و   تونـل   از اين  خروج  براي  و او راهي ،دتنگنا بياب  از اين  خروج  براي  راهي
هـر    و اين ،دهد  خرج  به  اختيار كند يا لجاجت  سكوت  يابد جز اينكه نمي  تاريك

  ؟ چيست  حل  راه  پس!  تر است تلخ  از ديگري  دو هريك

  ؟ چيست  حل  راه
  دسـت   ايـن   كنـيم ادعـا    يا اينكـه   ،است  دروغ  اين  :بگوييم  اينكه  به  آيا ما فقط

جز فرار   اي وسيله  كه  شده  روشن  كه  است  امري  ؟ و اين اكتفا كنيم  ،است  خورده
  مخـالفش   نمايد از طرف مي  راهكار را انتخاب  اين  كه  و كسي  ،نيست  از مخمصه

  . نيست  فرار از تنگنا بيش  ز برايج  اي وسيله  اين  داند كه هتر ميب
  بود يا فقـط  مي  مسئله  صد يا دويست  يا حتي  يا دو مسئله  كي  به  اگر موضوع

  .بود  آسان  بود مشكل مي  مورد اعتراض  شده يا منتشر  پنهان  كتاب  در يك  سطري
  و معقـول   و بـا منقـول    ،اسـت   مخـالف   و حـق  خـدا   با كتـاب   كه  اما مسائلي

  هـزاران   صدها بلكه ،دارد  فاصله عالي  و رفتارهاي  و با ذوق سالم ، است  متناقض
  پـي   كـه   زيادي  معتمد و كتابهاي  و مراجع  در منابع  مسائلي  و چنين  ،است  مسئله
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  .اند شده  ثبت  مجاز است  انتشار آن  و برخي  ممنوع  شوند و برخي منتشر مي  درپي
سرشـار از    و حال  در گذشته  شده  چاپ  و كتابهاي  خطي  هاي نسخه  همچنين

و در  ،شـوند  مـي   هـا فروختـه   كتابفروشـي  در  و متأسفانه ،هستند  مسائل  نوع  ينا
آشـكارا    آن  مطالـب   مردم  عموم  و براي  گردند و در مالء عام مي  مدارس تدريس

  پس ،بگشايد  اعتراض  به  لب  آن  به  يا بزرگي  كوچك  از اينكه  بدون ،شود مي  بيان
و  ،نـدارد   اي فايده  آن  كردن  تكذيب  هاي كوشش  كه  است بسيار مهمي  مسئله  اين
  جراحي  عمل  يك  كار به  اين  بلكه ،كرد  حل  توان نمي  را با پيوند زدن  مشكل  اين

  .نياز دارد  بزرگ
خود   هاي و ما با چشم  ،است  مخالف  و ادب  با شريعت  كه  از كارهايي  گذشته

  !شود مي  انجام اههادر مراقد و زيارتگ  كه  بينيم مي
  ايـن  :گوينـد  مي  معترض  شود به  از اينجا و آنجا شنيده  اعتراضي  و اگر صداي
بـا    كـه   از كسـاني   برخـي   داند كه خداوند مي و ، است  و جاهالن  كارها كار عوام

اند يا اينكـه از   فرورفته  منجالب  نمايند و در اين مي  كارها مشاركت  اين  مرتكبين
  سـر دارنـد و ريـش     بـه   عمامه  هستند كه  نمايند، كساني آن را نظارت مينزديك 

  .دارند  تن  را به  دين  و مردان  روحانيت  اصطالح  به  گذارند و لباس مي
  هـاي  كارهـا فعاليـت    ؟ ايـن  چيست  براي  سكوت  ؟ و اين علماء چيست  نقش
  روزمـره   و زنـدگي  ،انـد  نمـوده   عـادت   آن انجام  به  مردم  اند كه قرار گرفته  طبيعي

  . نمايند مي  سپري  چنين  خود را در جامعه
  !!؟ است  همين  بيت  اهل  روش: بگوييم  كه  است  آيا عاقالنه

چيزهـا را    اين  همه  كه  است  ممكن  و وجداناً و از نظر عقلي  آيا شرعاً درست
  بيـت   اهل  اسم  به  آن  يا انجام  تبي  اهل  كارها به اين  دادن  بنابر نسبت  سپس  ببينيم

  !؟ اختيار كنيم  سكوت
  آن  بـر   تـوان  نمـي   اي و وسـيله   دليـل   هـيچ   تحـت   كه  است  چيزي  اين  حق  به

  . است  گذشته  و از آن  رسيده  هالكت  پرتگاه  به  و لغزش  زيرا اشتباه ،كرد  سكوت
  :كنند  اخم  برخي  گرچه
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درد آور و   را در بـر دارد كـه    مطـالبي   افكـن   فرياد طنـين   اين  كه  دانم مي  من 
! خواهند كـرد   اخم  گيرد و برخي مي  برخي را  گلوي  و بغض . است  كننده  پريشان

در   كـه   رسـيده   جـايي   ، و وضعيت به است  تلخ  حقيقت  كه  است  اين  عذر من  اما
  و شـرمندگي   بـا احتيـاط    رفنگـري و ژ  و كنايه  اشاره  به  و سخن  نرمي  آن  معالجه
  .ندارد  سودي
و  ،شود  بريده  جراحي  و بايد با قيچي. هستند  بزرگي ةغد  انحرافات  اين ، آري

و بايـد   . سـنگين   و آوار آن ، اسـت   بزرگ  انحراف و تپه ،قرار بگيرد  مورد معالجه
  راه  اول بـه   ز دوبـاره نمود و با  كتابها مراجعه  همه  و به ،كرد  حساب  كامالً تصفيه

  !!! جدا كنيم  و غيرواقعي  ساختگي  را از تشيع  و واقعي  اصيل  تا تشيع  برگرديم



 

  

  

   اول  باب
   و تطبيق  تئوري...  بيت  اهل  روش

  
  

   اول  فصل
  

  ) ‡(  و ائمه)   �(پيامبر 

  )  �(  رسول  حضرت  عطرآگين  سيره

   سرور زاهدان) �(محمد 
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   اول  فصل
  ) ‡(  و ائمه)   �(مبر پيا
  )  �(  رسول  حضرت  عطرآگين  سيره

   سرور زاهدان) �(محمد 
و او  ،بود  دنيايي  هاي ها و لذت از زيبايي  مردم  و دورترين  زاهدترين �پيامبر 
و   خانواده  هاي خود و خواسته  نيازهاي كردن   براي برآورده  اينكه  بجاي

  .بود مشغول  و دعوتش  دين  شود بيشتر بهكار   به  خود دست  خويشاوندان
شد اثـر   بلند مي  و وقتي ، نشست حصير مي  خوابيد و روي مي  بر خاك �او 

  اگـر زيـر انـداز نرمـي     ،پيامبر خـدا   اي :گفتند او  به. بود  مانده  حصير بر پهلويش
چكـار   مخـواه  دنيـا را مـي  :  گفت مي  آنان  به  در پاسخ. بهتر بود  كردي مي  استفاده

  آن  سپس  نشسته  بر استراحت  زير درختي  كه  در دنيا جز مانند مسافري  من ؟ كنم
  . رود نيستم نمايد و مي مي  را ترك

  آنهـا بـود درسـت     مـال   كه  و ني  را از چوب  اي دارند خانه  را ديد كه  گروهي
.  كنـيم  مـي   تشاند و ما درسـ  را شكسته  اين: ؟ گفتند چيست  اين: فرمود. نمايند مي

  . است  كمتر از اين  زيرا وقت)  نيست  اين  به  نيازي  نظر من  به: ( گفت
مـاه و    و يـك .  بست مي  خود سنگ  بر شكم  گرسنگي  از فرط  گاهي �و او 
و . شـد  نمـي   برافروختـه   و پز آتـش   پخت براي  اش و در خانه  گذشت مي  دو ماه
 از انصـار   همسـايگاني   جـز اينكـه    بـه  ،ما بودو خر  آب  اش او و خانواده  خوراك
ــراي  شــيري  گوســفندان  كــه  داشــت فرســتادند و او و  او شــير مــي  داشــتند و ب
  .نوشيدند مي  اش خانواده
سـير    شـكمش   جـو يـا گنـدم     از نان  نمود كه  از دنيا رحلت  در حالي �پيامبر 

خداونـد    بعد از اينكه  اش خر زندگيآ  در دوران  ويژه به  توانست مي  با اينكه! بود  نشده
و . سـرازير بـود   او  سـوي   بـه   امـوال   او گشـود و از هـر طرفـي     روي  را به  فتوحات
مـاجرا بعـد از     و ايـن  ،بردنـد   او شكايت  به  زندگي  از سختي  همسرانش  كه  هنگامي
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  كـرد كـه    زلنـا   بود خداوند آيـه   آن  هاي و سرزمين  اموال  آمدن  دست خيبر و به  فتح
  زنـدگي   فقيرانـه   و بـا او چنـين   بپذيرنـد  را  حالت  پيامبر اختيار دارند يا اين  همسران

 الهـي   وسـيع   در سـرزمين  خواهنـد  مـي   كـه   از او جدا شوند تا آنچه  نمايند يا اينكه

ــد ¦��§��£��¤��¥��}��|��{��~������¡������������¢���}� :بيابن

���������®��¬��«��ª��©���̈������������̧ ��¶��µ��́ �����³���²���±��°��̄
¼��»���º��¹z .)29 - 28 :األحزاب(.  

اگــر شــما زنــدگى دنيــا و زرق و بــرق آن را : بــه همســرانت بگــو! اى پيــامبر«
! مند سازم و شما را بطرز نيكويى رها سـازم  اى شما را بهره خواهيد بياييد با هديه مى

خواهيد، خداوند بـراى نيكوكـاران    را مىو اگر شما خدا و پيامبرش و سراى آخرت 
  .« شما پاداش عظيمى آماده ساخته است

  !خواند نماز مي  نشسته  گرسنگي  پيامبر از فرط  و گاهي
؟  فاطمـه   اي  چيسـت   تكه  اين«: آورد فرمود  برايش  ناني  تكه �  فاطمه  روزي
تـو    را براي  آن  كهكرد مگر اين گوارا نمي  من نفس  است  ناني  قرص  :گفت  فاطمه
  پـدرت  دهـان   روز بـه   از سـه   پـس   كـه   است  خوراكي  اولين  اين: فرمود.  بياورم
  .»!!رود مي

را   او بود اما زهد و قناعت  دنيا پيش  تمام  نبود بلكه � پيامبر  از ناتواني  اين
را   كاتو ز ،نمود  را حرام  و صدقه  زكات اش او بر خود و خانواده. داد مي  ترجيح

ــا او و خــانواده  مــردم  چركهــاي ــه  بزرگتــرين  اش ناميــد ت  .باشــند  برتــري  نمون
طال   را به  مكه  او سنگالخ  خواهد براي اگر مي  او پيشنهاد كرد كه  به  پروردگارش

  و روزي  گرسـنه   روزي  بلكه  !پروردگارم  اي، نه« : خواهد كرد پيامبر گفت  تبديل
و   گـذارم  مي و شكر تو را  آورم جا مي  تو را به  سپاس  ير باشمس  هرگاه  ،سير باشم

  .»خوانم را فرا ميو و ت  نمايم مي  زاري  درگاهت  به  شوم  گرسنه  چون
  يهـودي   يك نزد اش لباس جنگى  كه  گفت  دنيا را وداع  در حالي � و پيامبر
  بيتش  از او و اهل  كردن  پيروري به  كسي  چه  پس!! جو گرو بود  صاع  بخاطر يك
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  آنــان  نســب  باشــد و سلســله  گذشــته  روزگــار زيــادي  گرچــه  ســزاوارتر اســت
  .باشد  شده طوالني

  :�شان  در مسير پدر و پيشواي  گامي
  و به ،اند وفادار بوده �شان  و پيشواي پيامبر  به -بزرگوار  ائمه  بويژه -  بيت  اهل

دارنـد    مردم  از آنچه  نيازي  و اظهار بي  انهزاهد  نمودند و زندگي  او حركت  روش
 � از پيـامبر   پـس   بودنـد كـه    بهترين كساني  بيت  اهل  پس. نمودند  را انتخاب

78� 536 2/34 :فرمود  كردند كه  عمل  آن  و به  نموده  او را درك  سخن�� +��   +3��
  .« هتر استب)  گيرنده(  پايين  از دست)  بخشنده(باال   دست« "> ��;:9

را از   بزرگـي   سـرمايه   در روايـات   حـديث   و كتابهاي  و تاريخ  سيرت  كتابهاي
و   پرروردگارشان  به  آنان  ظن  و حسن  ما را از توكل  آنها در بر دارند كه  آثار نيك

آگـاه    هـا و در تـوانگري و راحتـي    هـا و ناخوشـي   او در سختي  به  آنان  بردن  پناه
  .سازد مي 

  تعليم  و توجيه  مردم  خود در مقابل  وظيفه  آنها به  چگونه  گويند كه ما مي  و به
  بلكه ،باشند  داشته  جز خدا انتظار پاداشي  كسي از  اينكه  بدون ،نمودند  عمل  مردم

  هكـ بل ،ورزيدنـد  دراز كنند اباء مي  دست  مردم  از اموال  درهم  يك  به  آنها از اينكه
خود   و اموال  نمودند و از تالشها و اوقات مي  احسان  بر مردم  كه خود آنها بودند

��Z��Y}�  گويد كه را مي  اين  زباني  بي  آنها با زبان  بخشيدند و حالت مي مردم  به

��c���b�������a���`���������_��^��]��\���[z )9 :اإلنسان(.  
اش و سپاسـي از شـما   كنيم، و هيچ پاد ما شما را تنها به خاطر خدا اطعام مي«
  .»خواهيم نمي
  
  
  

  ����  علي  امام
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چيـز از    از همـه   بيش  آنچه  ،مردم  اي«: فرمود  كه  است ���� علي  امام  از سخنان
اما . آرزو  بودن  و طوالني  نفس  از هواي  پيروي.  دو چيز است  ترسم مي  برايتان  آن

را   آخـرت  آرزو  و دراز بودن ،دارد باز مي  را از حق)  انسان(  نفس  از هواي  پيروي
  باقي  چيزي  و از آن  است  رفته  پيش  سرعت  باشيد دنيا به  آگاه ، هان. برد از ياد مي
بمانـد و    آن  در تـه   آب  مقدار كمـي   در ظرفي  مانند اينكه مگر مقدار كمي  نمانده
از دنيـا و    و هريـك   شـده   نزديـك   باشـيد آخـرت    آگاه ، هان«. »را بريزد  آن  كسي
دنيـا    و از فرزنـدان  باشـيد   آخـرت   شما از فرزنـدان   پس ،دارند  فرزنداني  آخرت
  عمل) دنيا(پيوندد و امروز  مي  مادرش  به  در روز قيامت  زيرا هر فرزندي ،دينباش

  و عملــي  اســت  حســاب)  آخــرت(و فــردا   ،نيســت  و كتــابي و حســاب  هســت
  .)1(»نيست

  : ه استياد نمود  را چنين � پيامبر � علي  و امام
  كه  نشد و دانست  قايل  ارزشي  آن  نمود و به  دنيا را تحقير و كوچك �او «

  ديگـران   دنيـا را بـراي  .  است  او را برگزيده  چون  خداوند دنيا را از او دور نموده
  از دنيـا روي   بـا دلـش   � پيـامبر   بودند پـس  خدا حقير  پيش  آنان  گشود چون

 او  دنيـا از چشـم    زيبـايي   داشـت   دور كرد و دوست  را از خاطرش  د و آنگردان
اميد   در آن  و جايگاهي  مسكن  بر نگيرد و به  و لوازمي  اسباب  شود تا از آن  پنهان
  .)2(»نبندد

  ما  مصيبت  بزرگترين
افـراد    ما را چـون   مصيبت  و اين  شديم  ما دچار آن  كه  اي و فاجعه  اما مصيبت

  و تـالش   كوشـش   و بـراي   كنـيم  نمـي  درك  كـه   رهـا نمـوده    هـوش   و بي  مست
و  خـود باليـدن     به  و براي  خوانيم را مي  ها گفته  ما اين  كه  است  اين ، انديشيم نمي

مـا    به  اي ذره  اندازه  كار به  اين  بفهميم كه  اينكه  بدون  كنيم مي  را روايت  افتخار آن

                                                 
���−  �$%&�� '( )*–  +,+-� .� /0�# �=�>" 
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  قسـمت   بـه   حتـي   و از خـود نخـواهيم    نكنيم عمل  كه  دهد تا وقتي نمي  اي فايده
  . كنيم  عمل  بزرگ  رهنمودهاي  اين  از مقتضاي  كوچكي

�{��{��z��y��x��w��v��u����t���s��r��q��p��o�����n��m��l��k
��}��|z )3-2 :الصف(.  

؟ نـزد  كنيـد  گوئيد كه عمل نمي سخني ميچرا ! ايد اي كساني كه ايمان آورده«
  .»كنيد خدا بسيار موجب خشم است كه سخني بگوئيد كه عمل نمي

  اسـت   احساس  و عدم  تفاوتي  بي  بيماري  و آن  ،ايم شده  مزمني  ما دچار بيماري
شـنويم و يـا    و مـي   خـوانيم  مـي   واعظان  پندهاي و  صالحان  از سيرت  كه  آنچه  به

  مسـت   كـه  اي راننـده   كـه   گذريم مي  چنانچيزها   و ما از كنار اين  كنيم مي  روايت
  راهنما از او چـه   چراغ  بفهمد كه  اينكه  گذرد بدون مي  راهنما  از كنار چراغ است
نمايـد   مـي   جلـب   زن  چشـمك   چراغ  او را به  توجه  كه  و تنها چيزي ،خواهد مي

  . متضاد است  كردارمان گفتار و  ،بنابر اين  .است  آن  رنگهاي  و جذابيت  زيبايي

  نمايد مي  را تثبيت  كردارها آن  كه  هايي گفته
بـود او    هـايش  ههـا و توصـي   گفتـه   بـراي   اميني  ترجمان �  امير المؤمنين  زندگي
  زنـدگي   بـود امـا فقيرانـه     حكومـت   رأس او در  كه  در حالي  حتي  زيست  فقيرانه

 منـع   طلبـي  دنيـا و فـزون    هـاي را از كاال  و خويشاوندانش  خانواده ،و او ،كرد مي
از   كـه   بـده   گـوش   علـي   بـه  .باشند  و نمونه  سرمشق  ديگران  كرد تا آنها براي مي

  بـرد كـه   سر مـي   در فقر به  سخت  و چنان بود  فقير شده  كه  عقيل  برادرش  حالت
  برادرش  فقير پيش  عقيل  همين ، آري. دهد آمد خبر مي نمي  آرد گيرش  مشت  يك

  بدهـد كـه    او چيـزي   بـه   المـال   خواهد تا از بيت آيد و از او مي مي  امير المؤمنين
  شـده و رنگهايشـان    سياه  هايشان  چهره  را كه  اش گرسنه  فرزندان  شكم  آن سيلةبو

  عقيـل   بـا وجـود اينكـه    امـا   ،سـير نمايـد    است  ژوليده  و موهايشان  از فقر پريده
  به  نمايد امير المؤمنين مي  او مراجعه  كند و به را تكرار مي  اش بار خواسته  چندين

بود و از   و فقير شده  تنگدست  كه  را ديدم  عقيل :گويد دهد و مي رد مي او جواب 
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بـر    كـه   را ديدم ، و فرزندانش بدهم  صاع  او يك  به  تا از گندمهايتان  خواست  من
هـا   با اسـتخوان   هايشان ههستند گويا چهر  هپريد  و رنگ  ژوليده  اثر فقر موهايشان

را چنـد بـار     اش آمد و تاكيد كرد و خواسته  من  چند بار پيش بود و او  شده  سياه
و   فروشم او مي  را به  دينم برد كه  و او گمان  فرا دادم  او گوش  به  من ،تكرار نمود

  بـراي   ، من روم ار نمايد مياو مرا مه  سو كه  همان  و به  نموده  را ترك  خويش  راه
بيـاموزد    عبرت  تا از آن  نمودم  نزديك  بدنش  را به  آن  و سپس  كردم  داغ  او آهني

او   بـه   پـس  ،بسوزد  آن  داغي  شدت  بود از  زد و نزديك  بلندي  جيغ  او از درد آن
 كـه   يـا از آهنـي  آ  ،عقيل  اي !بنشينند  عزايت  به  داده  فرزند از دست  مادران:  گفتم

آتشـي    و مـرا بـه    آوري فرياد بـر مـي    نموده  گرم  اش  سرگرمي  را براي  آن  انساني
؟ آيا تو از  است  خود بر افروخته  خشم  ارائه خاطر  خداوند جبار به  كه  كشاني مي

  !؟ آورم فرياد برنمي  جهنم  سوزان  از آتش  و من  آوري و آزار فرياد بر مي  اذيت
و   شـده   پيچيـده   بـا ظرفـي    هنگـام   شـب   كـه   اسـت   فردي  تر از اين و عجيب

نزد ما آمد   به  خمير كرده  آن  استفراغ يا  ماري  دهان  را با آب  گويا آن  كه  معجوني
  بيت   بر ما اهل  ؟ اين است  يا زكاتي  يا صدقه  است  رحم  صله  آيا اين  :او گفتم  به

  عزايـت   به  مادرت  :گفتم. است  هديه  بلكه  ،اين  نه  است  آن  نه ، گفت . است  حرام
  . )1(!!؟ بزني  و گول  دهي  خدا فريب مرا از دين  خواهي آيا مي !بنشيند
از حد و ناز   بيش  ثروت  و بين  مردم  مال  ها و خوردن حالت  اين  بين  وقتي  من

و عـار را    ننـگ   كـنم  مي  هدارا هستند مقايس  عباپوشان  سيري كه  شكم  نعمت و و
بـدتر و    چيزهايي  بلكه ، است  شده  زيادي مجسم  هاي در عباها و ريش  كه  بينم مي

  . است  هم  تلختر از اين
  .)2(« هاست  شهوت  ةماد  مال«: گويد مي  كه �  علي  امام  و از سخن

او   دارد بـه   تن  به  شده  زده  و پيونده  كهنه  شلواري  را ديدند كه � علي  و امام
  گذاشـته   زيـر پـاي    نفـس  شود و  مي  فروتن  دل«: فرمود چرا چنين؟   شد كه  گفته

                                                 
���−  �$%&�� '( )*–  +,+-� .� /0��� �#1@" 
�#�−  �$%&�� '( )*–  +,+-� .� /0��> ��!=" 



 ���� �� �	
 ����� ���� ����� ���� � �� ������� 
20 

  .)1(»نمايد اقتدا مي  آن  به  و مومن. شود مي

  !زدند را جارو مي  المال  بيت  علي  امام
  تقسـيم   كرد و بـر افـراد مسـتحق    مي  بود صدقه  المال  را در بيت  آنچه  همه � او
  پاشيد تا در آنجـا دو ركعـت   مي  زد و آب آن را جارو مي  خودش  سپس. مودن مي

اي   از سـرمايه   كه  اي و از خانه  المال  از بيت � علي  امام  ةبهر  ،آري. نماز بگذارد
  !! نماز است  دو ركعت  پر بود فقط
رو خـود جـا    را بـراي   المـال   بيت  اموال  همه  كه  از او آمده  پس  كساني  سپس

  .نمايند مي  كنند و جمع مي

   توحيد خالص
.  اسـت   او فروتن  چيز براي  همه«: گويد مي  چنين  پروردگارش  در توصيف � او

  و نيـروي   ،است  هر ذليلي  و عزت  است  نياز هر نيازمندي، اوست  هر چيز به  قيام
  .)2(« ديده  هر آسيب  و پناه  است  هر ناتواني
افتخار   را براي  ائمه  ما سخنان  كه  است  ما اين  مصيبت: مگوي ديگر مي  و باري

  اسـوه   را در عمـل   آنـان   اينكه  براي  نه  خوانيم مي محض  و مدح  خود باليدن  و به
  اي ديـده   بسـا اوراد آسـيب    چـه   و اگر نـه  ، كنيم  عمل  سخنانشان  و به  قرار دهيم

برد  مي  غير از خداوند پناه  ببرد به  يا پناهبجويد يا دعا كند   ياري  هرگاه  كه  هست
زند و  گيرد و صدا مي او را مي  جويد و اسم مي  نزديكي آن   به  نذرهاي  و با تقديم

  و امـام   اسـت   در راهي او  بداند كه  اينكه  بدون! طلبد؟ مي  خدا از او كمك  بجاي
  چيزي  همانا بهترين«:  كه  است  نگفته  علي  آيا مگر امام.  است  ديگري  در راه  علي
خـدا و    بـه   بجويند ايمـان   توسل  خداوند سبحان  به  آن  بوسيله  كنندگان توسل  كه

 ، كلمـة اسـت   اسـالم   قلـة جهـاد   زيـرا  ، اوسـت   و جهاد در راه  پيامبرش  به  ايمان
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  و دادن  ،اسـت   نمـاز آيـين    و بـر پاداشـتن   ،اخالص فطرت و سرشت سالم است
  و بـه . …زدايـد  را مـي   گناهـان   پنهاني  قةو صد … است  واجب  اي فريضه  زكات

و   و روش  ،رهنمـود اسـت    اقتدا كنيد زيرا رهنمـود او بهتـرين    رهنمود پيامبرتان
و   ،هاست  ها و روش سنت  او بهترين  و روش  زيرا سنت ،او را اختيار كنيد سنت
در   بياموزيـد زيـرا آگـاهي     و فقه ، است سخن  بهترين  را فرا گيريد زيرا قرآن  قرآن
  .)1(« بهار دلهاست  و فقه  دين

  كجا؟  ما كجا و اين
  .)2(»نخواهد برد  او را پيش  او را پيش نبرد نسبش  عملش  كه  هر كس«

  نمايـد گرچـه    از خداونـد اطاعـت    كـه   است  كسي � همانا دوست محمد«
  كـه   اسـت   كسـي  � محمـد   دشـمن  دور باشد و همانا  اش  خويشاوندي  نسبت

 باشد و از خويشـاوندانش   با او داشته  نزديكي  نسبت  خدا را بكند گرچه  نافرماني
  .)3(»باشد 

  !دارد؟  فاصله  زندگي  چقدر با واقعيت  بزرگ  قواعد و اصول  اين  كه  راستي  به

  گيرند نمي... بخشند و مي
مسـير    كـه  � علـي   در مسير امام  قدم  به  قدم  و نوادگانش  امير المؤمنين  فرزندان
بخـرد از    وارد بازار شـد تـا چيـزي    � حسن  امام برداشتند،  بود قدم � پيامبر

  صـاحب  سـپس  ، را گفـت   آن  قيمت كاال را جويا شد و او  آن  نرخ  مغازه  صاحب
  صـاحب   بنـابر ايـن    پيامبر خداسـت   نوه  علي  بن  مرد حسن  اين  كه  دانست  مغازه

كـاال را ارزانتـر كـرد امـا       قيمـت   حسن  امام  و بزرگداشت  خاطر احترام  به  غازهم
و   نسـبت  از  خـواهم  نمـي   مـن «:  چيـز را نخريـد و گفـت     و آن  نپـذيرفت   حسن
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  .« كنم  استفاده  ارزشي  در چيز بي  نزد پيامبر دارم  كه  جايگاهي
او   نمود تا كسـي  مي  پنهانرا   خودش  رفت سفر مي  به  كه  وقتي :سجاد   امام

  پسـندم  را نمي  اين  من«:  گفت نبخشد و مي  عوض  بدون  او چيزي  را نشناسد و به
  .« بفروشم  مفت  چيزهاي  پيامبر را به  نام  كه

  بلكـه !!  اسـت   در آمد شده  پيامبر منبع  به  امروز انتساب  كه  راستي  به:  گويم مي
و   ناز و نعمـت   آوردن  دست  ارتزاق و به  براي  اي سيلهدر آمد و و  منبع  بزرگترين

  !!! است  خوشگذراني
آنهـا    بر سيد بودن  اند تا داللت بر خود گذاشته  اي ويژه  ها و عالمتهاي و نشانه

تو   به  است  سيد بودن  مدعي  كه  فردي  كني  و اگر فراموش. شوند  بكند و شناخته
 از تـو   بـدهي   او و كـم   بـه   بـورزي   و اگر كوتـاهي  ، سيد هستم  دهد كه تذكر مي
را   عالم  هر گاه«: فرمود  كجا كه : باقر  عملكرد كجا و سخن  اين! كند مي  مطالبه

  و امروزه! « دنياست  او اهل  بدانيد كه  دارد پس مي  دوست را  ثروتمندان  ديديد كه
  نزديـك   آنـان   را بـه   انخودشـ  دارنـد و   را دوسـت   ثروتمنـدان   كه  بيشتر كساني

  !نيستند  چنين  از آنها كه  جز تعداد اندكي  نمايند علماء هستند به مي
 ، گذاشـت  نمي  چيزي  هيچ  فرزندانش  براي  كرد كه مي  صدقه  صادق چنين  امام

امـا   ،شد مي  خوشحال  كردن  و صدقه  بخشيدن از  العابدين  زين  و او مانند جدش
جـا را فـرا    همـه   تـاريكي   كـرد و چـون   آشكار نمـي   ديگران  يرا برا  كار خودش

نـزد    به  و سپس  گرفت مي  دوش  به  و پول  و گوشت  پر از نان  اي كيسه  گرفت مي
بخشـيد و   مـي   آنان  و به  رفت نيازمند و مستمند بودند مي كه  مدينه  از اهل  كساني

  . تفرد كيس  اين  دانستند كه آنها نمي  كه  در حالي
  !بود  المثل  ضرب  و بخشش  تودر مورد سخا :  كاظم  امام  و پسرش

  
  

  خوردند مي  خودشان  از دسترنج  آنان
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  خـورد و در بـاغي   مـي   خودش  از دسترنج  خالفتش  در ايام �  علي  اميرالمؤمنين
  .كرد كار مي  در كوفه
  .بودند  چنين  اين  و ائمه
او را سـر    مـردي   كـرد روزي  كار مي  ر آنو د  داشت  اي مزرعه : صادق  امام

سـرازير    و عـرق از بـدنش    اسـت   برگشـتن   حال در  اش از مزرعه  كه  هنگامي  راه
  سـخن   كـه  دهد قرار مي  را مورد سرزنش  امام  ناشايستي  بيند و با سخن مي  است
تـا از    ام آمده  بيرون  روزي  طلب  براي«: گويد نمايد و مي مي  مرد او را تحريك  آن

  .)1(« نياز باشم  تو بي  چون  افرادي
  كـه   را ديـدم  �  ابا الحسن:  گفت  كه  كرده  روايت  حمزه  نيز از ابي  و كليني
  فـدايت :  كامالً غرق عـرق بـود گفـتم     كرد و هر دوپايش كار مي  داشت  در زميني

  زمـين  رد  خـودش   بـا دسـت    كسـي !  علـي   اي:  كجا هستند؟ گفـت   مردان  بشوم
؟  او كيسـت  : او گفتم  به.  است  بهتر بوده  و پدرم  از من  كه  است  كار كرده  خودش
كــار   خودشــان  بــا دســت  همــه  و پــدرانم  پيــامبر خــدا و اميرالمــؤمنين  :گفــت

  .)2(»اند كرده مي
مـرا    كـه   و دعا كن  از خداوند بخواه«:  آمد و گفت �عبداهللا   نزد ابي  مردي
  بـرو همـان    روزي  دنبـال   بـه   كنم دعا نمي  برايت:  بدهد گفت  روزي  ديدر نيازمن
  .)3(« است  داده  را فرمانو خداوند ت  طور كه

                                                 
���−  AB���� CD�B–  AE7���@ �?1" 
�#�−  AB���� CD�B–  AE7���@ �?@" 
�=�−  AB���� CD�B–  AE7���@ �?@" 



 

   دوم  فصل
   در اسالم  زندگي  نظام

  

   است  فراگير و متوازن  نظامي  اسالم
 و  تعـادل  و  بـودن  فراگيـر   كـه   است  داده  ارايه  زندگي  را براي  بزرگي  نظام  اسالم
  سامان را  اش جامعه با و  پروردگارش با  انسان  رابطه،  است  آن  ويژگيهاي از  توازن
  صـورتي   به  خودش با  انسان  مورد رابطه در  همچنين و  ،است  كرده  مرتب و  داده
و   افـراد جامعـه    بـه   و احسـان   ،خـدا و حقـوق جامعـه     حقوق خدا و عبادت  كه

  و همچنـين   اسـت   كـرده   عرضـه   مرتـب   نظـامي . جا بياورد به  را  آن  هاي موسسه
  هـيچ   كـه   اسـت   نموده بيان   متوازن  صورتي  به را  و نيازهايش  حقوق خود انسان

  در ضـمن   كند كـه  مي  را چنان  انسان  بلكه ،نمايد نمي  ديگر تعدي  طرفي بر  طرفي
  نمايـد و بـه   مـي   تـالش   گارشپرود  خشنودي  و براي  و منظم  مرتب اي  مجموعه
و  ،بخشـد  مـي   در دنيا و آخـرت  را  خوب  و زندگي  آرامش  اش و جامعه  خودش

بـر تـو     پروردگـارت « :نمود و فرمـود   شارها  مطلب  همين  به � پيامبر بزرگوار
  شـكي  .»دارد  نيز بر تو حقـي   دارد و خودت  بر تو حقي  تا هدارد و خانواد  حقي
  ،بنابر ايـن .  است  نموده  بيان  و مفصل  امور را بطور مشروح  ما اين دين  كه  نيست

  تعلـق   ديگر غير از خدا و ترك چيزهاي   و ترك عبادت  پرستش خداوند يگانه  به
  بـه   خـوردن   يا قسم  از آن  جستن  و كمك  ديگر غير از او مانند خواستن  كسي  به
نبايـد    كـه   و دستور داده  ،است  و دستور دادهبر ا  كردن  و توكل  اميد داشتن يا  آن

شود و   ديگر غير از خداوند رجوع  كسي ، به و اطاعت  گذاري  و قانون  در داوري
خداونـد   بـراي   را فقط  شود آن  ديگر نبايد انجام  كسي  جز خدا براي  كه  هر آنچه
  .داد  بايد انجام

  كرده  را نيز مشخص  آن  اوقات و  نموده  را فرض  پنجگانه  و خداوند نمازهاي
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  نمـوده   را فـرض   كعبـه   و حج  اموال  زكات  و پرداختن  رمضان  ماه ةو روز  ،است
  قـرآن   و ذكر و تالوت ، است  مساجد دستور داده  و آباد كردن  ساختن  و به  ،است

خدا   راهو جهاد در  ، است  نموده  را مشروع  آن  به  كردن  و عمل  در آن  و انديشدن
  ... است  قرار داده  اسالم  بلندي  را قله خدا  سوي  به  دادن  و دعوت

و   اخـالص   از قبيـل   قلب  عمل  بر اساس  عبادت  اين  كه  نموده  و خداوند بيان
   .شوند  انجام  و يقين  اميد و تفكر و توكل و  و محبت  و ترس  و فروتني  صداقت

و   و بينوايـان   و يتيمان  خويشاوندان  از قبيل  مردم  به  و نيكي  دادن  و نيز صدقه
رفتـار    خـوبي   بـه   با همسـايه   كه  نموده  توصيه و.  است  نموده  را مشروع  مسافران

  . داشت  رفتار خوبي  مردم  شود و بايد با همه
  و زنـا را حـرام    نهـاده   را بنيـان   خانوادگي  زندگي  و آيين  را مشروع  و ازدواج

  بيان  اختالف  و در صورت  توافق  و شوهر را در صورت  حقوق زن و  ،است  هكرد
  نموده  تحريك و  تشويق  فرزندان  درست  تربيت  و شوهر را به  نزو   ،است  داشته
ذكـر    است توحيد  كه  دين  ركن  با بزرگترين  پدر و مادر همراه  به  ، اما نيكي است
از   چشـم   عهـد و حفـظ    و وفا بـه   راستگويي  ند بهخداو  كه همانطور ، است  شده
  قـوانين  ، بـازار و كسـب   و در مورد.  است  دستور داده  و پاكدامني  نامحرم  به  نگاه
  و احتكار را حـرام   و ربا و كالهبرداري  را حالل  خريد و فروش  پس. نمود  وضع
  و تقـوا تشـويق    ر نيكـي با يكديگر ب  و همكاري  تسامح  را به  مردم و  ،است  كرده
و زيبـا كنـد و     را پـاكيزه   خـودش   چگونـه   كه  را آموخته  و مسلمان ،است  نموده
  زنـدگي   از جزئيـات   چيزي  هيچ  نمايد و بخوابد و در كل  بپوشد و تغذيه  چگونه
 ، است  داده  ارادئه  در مورد آن  و قوانيني  داشته  را بيان  آن  اسالم  اينكه مگر  ،نيست

  و همـه   در مـورد همـه  ...  و ارتش  بهداشت و  و تعليم  و صنعت  مانند كشاورزي
  . است  داده  ارايه  رهنمودهايي

جـا    بـه   اسـت   خداوند خواسته  كه  گونه  آن  حقوق و واجبات  اين  هرگاه  پس
  خلـل   اما وقتي ،شود مي  يابد و درست مي بهبود  فرد و جامعه  شوند حالت  آورده

 هـا و  عالقـه   بخـورد ماننـد اينكـه     هـم   مـذكور بـه    بيايد و توازن و تعـادل   يشپ
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  .نمايد  طغيان  خدا و جامعه حقوقبر   نفس  خواهشات
شـود   زيبا فاسد مي  نظام  اين  كه  است  وقت  آن ،بگيرد  صورت  اين  يا بر عكس

و  ،رود مـي   بـين پاشـد و از   فرو مـي   از هم  جامعه و ،خورد مي  هم  چيز به  و همه

���������������Ö��Õ��Ô����Ó��Ò��������Ñ��Ð}�: گويـد  مـي   كه  وقتي  فرموده  خداوند راست

���Ø��×z )41: الروم(.  
اند آشـكار شـده    فساد، در خشكى و دريا بخاطر كارهايى كه مردم انجام داده«
  .»است

  خواهد كـه  مي  لماندهد از مس مي  خود را ارايه  بزرگ  نظام  اين  كه  وقتي  اسالم
  را تشـويق   مسلمان  و اسالم ،كند  رعايت  شدت  را به  حقوق خدا و حقوق جامعه

ديگـر    سويي اما از ،امور بپردازد  اين  بيشتر به  هر چه  توانش  ةانداز  نمايد تا به مي
هد ز  را به  دنيا بياندوزد و مسلمان  از متاع  كمتري  ثروت  خواهد كه مي  از مسلمان

  زياد تشويق  اندوزي  ثروت  و عدم  طلبي فزون  دنيا و عدم  به  نسبت عالقگي  و بي
  . نمايد مي

  !اينها دو امر كامالً متضاداند
  كـه   واجبـي   را بـه   جامعـه   خدا و حـق   حق  كه  بينيم را مي  اسالم  كه  در حالي

دارد   پاداش  آن  انجام  هك  مستحبي  و به ، جايز نيست  آن  در انجام  ورزيدن  كوتاهي
 بيشـتر   چـه  را هـر   امر مسـتحب   نمايد تا آن مي  را تشويق  مسلمان ، نموده  تقسيم
  .دهد  انجام

دسـتور    ايـن   عكـس  ديگـر بـر    اي در قضـيه   بينيم را مي  اسالم ،ديگر  از سويي
تـا    مـوده ن  و تشـويق   دسـتور داده  نمـاز و روزه   به  اسالم  ،مثال  عنوان  به .دهد مي

و   دوشـنبه   شـوند و روزهـاي    بيشـتر خوانـده    هـا هرچـه   و سـنت   نفلي  نمازهاي
را   هـا  آن  بـه   از پدر و مادر و نيكي  اطاعت  و همچنين ،شود  گرفته  روزه  پنجشنبه
تـا از    نموده  و تشويق  نموده  فرض است  جامعه  حق  را كه  و زكات  نموده  واجب
 كـردن   قربـاني   بلكـه  ،شـود   داده  هـم   صـدقه   بر زكات  وهها عال و خوراكي  اموال
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و   ،اسـت   كـرده   بيـان   و در كنار هم  و نماز را همراه  گوشت  گوسفند و خوراندن

  .)2 :الكوثر( ��zz}��|�����{���}�  :است  فرموده
  . »پس براي پروردگارت نماز بخوان و قرباني كن«

را   و ازدواج  و مسـكن   ا در خورد و نوشر  و فزوني  ديگر توسعه  اما از طرفي
از   كـه   است  اين  نهايتش  و بلكه ، مستحبات از  و نه  است  قرار داده  از واجبات  نه

  سـاختن  و  آوري  زيرا جمـع  ، برابر است  آن  دادن  و انجام  ندادن  انجام  كه  مباحاتي
  باشد و نه  كرده  تشويق  آن  به  شريعت  كه  نيست  كاالها اموري  ختنوها و اند كاخ
  خود فرد باشـد پـاداش    منحصر به  آن  ةو اگر فايد ، نموده  محسوب  را ارزشي  آن

را   امـوال   گيرد كه مي  پاداش  فرد مستحق  زماني  بلكه ، است  مقرر نداشته  آن  براي
ر نمايـد و  را انبـا   آن  اينكـه   نـه  ،نمايـد   ثار و فـداكاري يا  آن  ببخشد و با بخشيدن

  و پاكـدامني   از نـامحرم   نگـاه   حفـظ   بـه   و اسالم. كند  استفاده از آن  فقط  خودش
  زودگذر جنسـي   و لذت فراتر از استفاده  هدفي  ازدواج  و براي  ،است  دستور داده

��Î��Í��Ì}� : اسـت   خداونـد فرمـوده    كـه   بيني آيا نمي ، است  در نظر گرفته

��Ó��������Ò��Ñ��Ð��Ï��×��Ö����Õ��Ôz ) اى كسانى « .)42 -41 :األحـزاب
  .»و صبح و شام او را تسبيح گوييد خدا را بسيار ياد كنيد،! ايد كه ايمان آورده

�{��qp���o��n��mz )ءاموال و فرزندانتان فقط وسـيله « .)15: التغابن 
  .»آزمايش شما هستند

�{��N��M��L��K���J��I���H��G��FE��D��C��B��A

��Oz )و باقيـات صـالحات    ؛مال و فرزند، زينت زندگى دنياست« .)46 :هفالك
  .« تر است ثوابش نزد پروردگارت بهتر و اميدبخش) ارزشهاى پايدار و شايسته(

  فرزنـد راهنمـايي    پرهيـز از مـال و    خدا و به  زياد ذكر نمودن  خداوند به  پس
  .هستند  فاني  كاالي و فرزند  مال  كه  است  كرده  و بيان  نموده

  كـه   شده  و دستور داده  شده  تشويق  با مردم  و نيكي  در مورد عبادت ، بنابر اين
بهتر   دنيا زهد و قناعت  و در مورد اموال. شوند بيشتر بايد انجام  كارها هرچه  اين
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در   كـه   صـورتي  در ،زند دور مي  و وجوب  استحباب  حكم  و در مورد اول ، است
  . است  بودن  و مكروه  بودن  مباح  ، مسئلة مسئله  مورد دوم

در   گاهي  كه  است  پايين  و در مورد دوم ، باالست  همواره  خط  و در مورد اول
  را بـراي   خداونـد آن   كـه   اسـت   اسـالم   نظـام   ايـن . آيـد  مي  پايين  و حرمت  گناه

  اجتهادشـان  و قـوانين   هسـت   هـر چـه    ،از اين  و عالوه . است  پسنديده  بندگانش
  .باشد مي

  استوار است  آن  بر اساس  وارداتي  تدين  كه  نظامي
  تديني  اينكه  و آن ، يافتم  دست  تلخي  حقيقت  به  طوالني  و مناقشه  بعد از مالحظه

  !!  است  متفاوت  الهي  زيباي  كامالً با نظام  ما داريم  امروزه  كه
  مـا دينـي    تـدين   كه  اينطور بايد گفت  يمكن  خالصه اگر  جمله  را در يك  و آن
  انسـان   هـاي  عالقه و  نفس  خواهشات  به  ورزيدن  اهتمام  بر اساس  ديگر كه  است

بـر    آن  و تـالش   ،اسـتوار اسـت    دنيوي  ارزش  بي  و كاالهاي  و جنس  مال  از قبيل
از   حد وحشتناكي  به  و غير واقعي  عوضي  تدين  اين. باشد متمركز مي  نقطه  همين

طـرز    بـه   شخصـي   ها و منافع لذت  ،است  رسيده  نظام  در اين  و اختالل  اضطراب
 در  فرد عاقلي  ندارد كه  و امكان ، است  شده  چيره  بر حقوق خدا و جامعه  فجيعي

 ، نيست  و واقعي  اصلي  تشيع  آن  مذهب  اين  نكند كه  درك  يقين  بيانديشد و به  آن
  همـين   اسـت   فرسـتاده   خداوند از آسمان  كه ديني   گنجد كه نمي   در عقلو اصالً
غير   كلمه نآ  اطالق شود بايد به  مذهب  بر اين  تشيع  كلمه  اگر ستمگرانه و ،باشد
  و تشـيع .  كنـيم   پاك  را از آن  و واقعي  اصلي  تشيع  تا دامان  بيافزاييم  را هم  واقعي

در مـورد    كـه   اسـت   دينـي (كـرد    خالصـه   عبـارت   اين در  انتو را مي  غير واقعي
دو چيـز اسـتوار     ايـن   دايره  نمودن  و تنگ  محدوديت  بر اساس  و احسان  عبادت
)!!!  است  مبتني  محدوديت  و عدم  بر آزادي  و جنسي  اندوزي  و در امور مال  است

  را ما تشيع  اين  كه  است  و اشتباه ،باشد  بيت  اهل  آيين  دين  اين  كه ندارد  و امكان
  .  بناميم
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يا غيـر    شرعي  از عبادتهاي  بسياري بين  غير واقعي  تشيع  از بزرگان  و بسياري
و  !انـد  داده  ربـط   جنسي  و استفاده  اندوزي و مال  و نوشيدن  خوردن  و بين  شرعي
  و مناسب  آماده  زمينه  از اينكهبعد  ،اند را كامالً گشوده  حرام  دايره  ورود به  دروازه
اند يا اصـالً   بوده  يا ضعيف  كاري  چنين  از انجام  موانع و  ،است  امر بوده  اين  براي

برسـاند    حـرام   بـه   كـه   راهها و ابزارهـايي   و از طرفي ، است  نبوده  سر راه  موانعي
  بزرگتـرين   را بفريبنـد كـه    اند پيروانشـان  آنها توانسته  اينكه  بويژه! اند بوده  فراوان
  .شوند مي  عذرها بخشيده  ترين و پوچ  اسباب  ترين ساده با  منكرات

  واقعيـت   امـور جنسـي    حـالتي   چنـين  ، قطعـي   نتيجه  صورت  ، به.... و اينچنين
و امـور    انـدوزي   مال  را بر اساس  اند عبادت توانسته  كه  گرديده و تا جايي  زندگي
اختصار  و  بوده  ممكن  حذفش  كه  آنچه  حذف  و بر اساس  در آن  و فزوني  جنسي
  يا تبـديل   در آن  و تخفيف  است  بوده  ممكن  اختصارش  كه  ديني  از فرائض  آنچه
  .اند قرار داده  جنسي  و استفاده  شكار مال  براي  دامي  آن

  جنسـي   هتفادو اسـ   انـدوزي   بـر مـال    غيـر واقعـي    در تشـيع   كـه   بينيم مي  پس
  حذف  هايي بخش  و احسان  عبادت كه در   بينيم مي  و از طرفي  ،نيست  محدوديتي

  تشـيع   و قـانون   است قاعـده   اين!!  است  و محدود گرديده  تنگ  آن ةو داير ، شده
  تـا در بـاب    رويـم  مـي   باشيد و اينك  ياد داشته  به  را خوب  قاعده  اين  ،غيرواقعي

و مفصـالً    مشـروح   صورت  به  نمودم  بيان برايت  طور خالصه  به  را كه  آنچه  دوم
  . بگويم

  



 

  

  

  دوم  باب
  فاسد  وضعيت...  و عوضي  غير واقعي  روش 

  

  تا اعتياد  از ايمان توحيد :  اول  فصل

  

  



 

  تا اعتياد  از ايمان توحيد :  اول  فصل
  

E��D��C��B��A������F��KJ��I��H��G}� : قرآنـي   از گوهرهاي  درخششهايي

��������\��[��Z��Y��X���W��V��U��T��S��RQ��P��O��N��M���L
d��c��b��a�����̀ ��_��̂ ��]����lk��j��i���h��g��f��e

��|��{��z��y��x��w��v���u��ts��r��q��p��o��n��mz ) 22 :الزمـــر-
23(.  
از نور اش را براى اسالم گشاده است و بر فراز مركبى  آيا كسى كه خدا سينه«

واى بر آنان كه قلبهايى سخت !) همچون كوردالن گمراه است؟(الهى قرار گرفته 
خداوند بهترين سـخن  . آنها در گمراهى آشكارى هستند! در برابر ذكر خدا دارند

هماننـد  ) در لطـف و زيبـايى و عمـق و محتـوا    (را نازل كرده، كتابى كه آيـاتش  
كه از شنيدن آياتش لرزه ) انگيز شوقبا تكرارى (آياتى مكرر دارد  ؛يكديگر است

سـپس بـرون و درونشـان     ؛افتد ترسند مى بر اندام كسانى كه از پروردگارشان مى
اين هدايت الهى است كه هر كس را بخواهد بـا   ؛شود نرم و متوجه ذكر خدا مى

و هـر كـس را خداونـد گمـراه سـازد، راهنمـايى بـراى او         ؛كند آن راهنمايى مى
   .»نخواهد بود

  آيـه   كـه   تصـويري   ميـان   سـپس   ،كشد بيانديش تصوير مي  به  آيه  اين  آنچه در
  . نزديكتر هستيم  يك  كدام  به  ما كه  تا ببيني  كن  دهد مقايسه مي  ديگر ارائه

�{���¡�����~��}��|{��z��y��x��w������v��u��t��s��r

��¦��¥��¤���£��¢z .)نگى يـاد  خداونـد بـه يگـا    هنگـامى كـه  « .)45 :الزمر
امـا   ؛گردد مى) و متنفر(شود، دلهاى كسانى كه به آخرت ايمان ندارند مشمئز  مى

  .»شوند شود، آنان خوشحال مى هنگامى كه از معبودهاى ديگر ياد مى
  هستند؟  كساني  شوند چه خدا ياد مي  جاي  به  كه  كساني  آن

ــا اى («) 20-19 :لـــنجما( z~�����¡��¢���£��¤��¥��}�: آنهـ
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 .» عزى«و »  الت« )نيدك مىكه آنها را عبادت ( به من خبر دهيد آيا بتهاى) انمشرك
ند تا شـريك خـدا   ا هبه شما نفع و ضررى رسانيد(كه سومين آنهاست »  منات«و 

  . »؟)باشد

��F��E��D��C��B��A}�:  اسـت   خداوند در مورد آنهـا گفتـه    كه  كساني

���J��I��H��Gz )خرت ايمان ندارند، فرشتگان كسانى كه به آ« .)27:لنجما
  .»كنند نامگذارى مى) خدا(را دختر 
و   خـدا هسـتند و آنهـا را شـفيع      دختران  فرشتگان  معتقدند كه  مشركين  وقتي
  نگـام ه آنهـا بـه    زنند يـا خداونـد را بنـام    مي دهند و آنها را صدا قرار مي  واسطه
شـود   اگر ياد خداوند  كه  شوند طوري زنند و از ذكر آنها شاد مي صدا مي  خوشي

  .شوند نمي  خوشحال  اندازه  آن  به
  كسـي   دارد بـا اينكـه    فرقي  چه  پس  خدا است  به  ورزيدن  شرك  اين  كه  وقتي
  !خدا شاد شود؟  ياد شدن  بيشتر از هنگام صالح  هاي ذكر و ياد و بود انسان  هنگام

و   امگاههـا بيشـتر از فروتنـي   ها و آر ها در كنار ضريح و فروتني  آيا مگر گريه
  خوانـدن   و هنگـام   و در مسـاجدش  هـايش   ما در حضور خـدا و در خانـه    گريه

  !؟ نيست  كالمش  به  فرادادن  و گوش  كتابش

�{��e���d��c���b��a��̀ ��_��̂ ���]��\��[��Z��Y��X��W
m��l��k��j��i��h��g���f�����r��q��p��o��n
��|��{��z��y��x���w��v��u��tsz )مؤمنـان، تنهـا   « .)4- 2 :ألنفالا

و هنگـامى   ؛گردد كسانى هستند كه هرگاه نام خدا برده شود، دلهاشان ترسان مى
و تنهـا بـر    ؛گـردد  شـود، ايمانشـان فزونتـر مـى     كه آيات او بر آنها خوانـده مـى  

و از آنچه به آنها روزى  ؛دارند آنها كه نماز را برپا مى .پروردگارشان توكل دارند
بـراى آنـان درجـاتى     ؛مؤمنان حقيقى آنها هسـتند ) آرى،. (كنند يم، انفاق مىا داده
نقـص و عيـب    و براى آنها، آمرزش و روزى بـى  ؛نزد پروردگارشان است) مهم(

  .»است
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�{��Ã���Â��Á��À��¿��¾��½���¼��»��º��¹��̧

���Ê��É��È��Ç��Æ��ÅÄz .)67 :الزمر(.  
ختند، در حالى كه تمام زمـين در  آنها خدا را آن گونه كه شايسته است نشنا« 

خداونـد منـزه و    ؛روز قيامت در قبضه اوسـت و آسـمانها پيچيـده در دسـت او    
  .»پندارند بلندمقام است از شريكيهايى كه براى او مى

�{dc��b�����a��̀ ��_��~��}��|��{��z����yz .)فصــلت: 
6 - 7(.  

  .»را منكرندپردازند، و آخرت  همانها كه زكات را نمى! واى بر مشركان« 

�{��¯��®��¬��«��ª���©��¨z .)آنهـا (« .)31: هالتوب (
  .»دانشمندان و راهبان خويش را معبودهايى در برابر خدا قرار دادند

 ،بودنـد   گرفته  خدايي  خود را به  علماء و دانشمندان  كه  ذكر شده  در آيه  آنچه
  زيـرا هـيچ   ،انـد  ما را آفريـده آنها  :بگويند  اينكه نه ،كردند مي  از آنها اطاعت  يعني

  و دانشـمند او را آفريـده    عـالم   كه  نيست  عقيده  در دنيا بر اين  و مسيحي  يهودي
طـور    همان ،نمايند مي  اطاعت  طور مطلق  و چرا به  چون  بدون  از آن  بلكه ، است
خـود    و روحـاني   عالم  به  خود را تقديم  شود و اموال مي كرده  از خدا اطاعت  كه
انـد   گرفتـه   دسـتش  او را از  و مـال   عقـل  ءو علمـا   روحانيون  اين  پس ،نمايند مي

��g��f��e����d��c���b��a}�:  اسـت   خداونـد فرمـوده    كـه همانطور 

qp��o��n��m��l��k��j���i��hz. )ــ اى « .)34: هالتوب
مـوال  و راهبـان، ا ) اهـل كتـاب  (بسيارى از دانشمندان ! ايد كسانى كه ايمان آورده

  .»دارند از راه خدا بازمى) آنان را(خورند، و  مردم را بباطل مى

از كسانى «) 21: يـس(��.��z���y��xz}��|��}�: گويد خداوند مي  با اينكه
  .»خواهند پيروى كنيد كه از شما مزدى نمى

��o��n���m��l�����k��j�������i��h��g��f��e}�:  اسـت   و فرموده
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v��u��t������s��r��q��p�����y��x��wz )در « .)67 -66 :األحزاب
از كار خويش (دگرگون خواهد شد ) دوزخ(آن روز كه صورتهاى آنان در آتش 

و  !اى كاش خدا و پيامبر را اطاعت كـرده بـوديم  : گويند مى) شوند و پشيمان مى
ما از سران و بزرگان خود اطاعـت كـرديم و مـا را گمـراه     ! پروردگارا: گويند مى

  .»ساختند

�{��yx��w��v���ut��s��r��q��p���o��nz )ــور  .)30: الن
فروگيرند، و عفاف خود ) از نگاه به نامحرمان(به مؤمنان بگو چشمهاى خود را «

  . »تر است اين براى آنان پاكيزه ؛را حفظ كنند
�{��on��m����l��k��j��i��h��gz ....�{��Ä���Ã��Â��Á��À

��Ê��É��È��Ç��Æ��Åz. 23(  هاي آيه ،اسراء  در سوره  كه  هايي هتوصي تا آخر 
  . است  آمده) 26 -

�{��V��U��T��S��Rz )و تنها از تـو    پرستيم تنها تو را مي« .)5: هالفاتح
  . »جوييم مي  ياري

  فرمان  شود دقيقاً همانطور كه  جسته  دهد تا تنها از او ياري خداوند دستور مي
  سـخن   كـه   اسـت   اي و قاعـده   اصل  نو اي ،شود كرده  تنها او پرستش  دهد كه مي

  كسي غير از خدا از  به  هر كس: (فرمود  قرار دارد كه  آن  بر پايه � علي  حضرت
  ).شود بجويد خوار مي  ديگر كمك

مرا « .)60: غافر( ���RQ��P��O��N��Mz}�:  است  و خداوند فرموده
  .»شما را بپذيرم) دعاى(بخوانيد تا 

�{o��n��m��l��k��j�z. )پس هيچ كس را با خدا نخوانيد« .)18: الجـن«.  

�{��cb��a��`��_��^z )با شما ) با علم خود(و هر جا باشيد او « .)4: الحديد
  .»است

�{��P��O��N��M��������L��K��Jz. )خـوني   رگ شـاه  و ما بـه او از « .)16: ق  
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  . »نزديكتريم باشد مي  متصل  قلب  به  كه  است  گردن
غيـر از خـدا را     يا كسـي   غير از خدا دراز كرده  نياز به  دست  كه را  تا هر كس

او از خـدا    نمايـد كـه   طلبد يا تصور مـي  مي  ها از او كمك خواند و در سختي مي
 بـاور باشـد كـه     بـر ايـن    پـذيرد يـا اينكـه    را مي  و زودتر دعايش  تر است نزديك

  .رد نمايد  كنيم  طهخود و او واس  را ميان  و بايد كسي  خداوند دور است

�{���ÇÆ��Å��Ä��Ã��Â��ÁÀ��¿��¾��½���¼��»z )هالبقــــر :
مـن  :) بگـو (و هنگامى كه بندگان من، از تـو در بـاره مـن سـؤال كننـد،      « .)186

  . »گويم خواند، پاسخ مى دعاى دعا كننده را، به هنگامى كه مرا مى! نزديكم
ننده را هنگامي كه مـرا بـه   دعاي دعاك  توحيد و ايمان  زيباي  سيماي  است  اين

  .دارد و كفر قرار  شرك  زشت  صورت  آن  پذيرم و در مقابل دعا بخواند مي
زيبـا    ثمرات  اين  كه  و توحيد است  ،است  يگانه  خداي  به  شدن  توحيد وابسته

و حيـا و    پاكـدامني   بخشد كه مي  اي تازه  شخصيت مسلمان  آورد و به بار مي  را به
  يعنـي   شـرك  ، ايـن   و بـرعكس  .درخشـد  او مي  در شخصيت  و بخشش  فداكاري
فرد غير از خدا   آن  هر چند كه ، ديگر شدن  كسي  دامان  به  از خدا و دست  بريدن

  و شرك .باشد  تر از فرشته يا پايين ،باشد  فرشته  او شده  دامان  به  دست  مشرك  كه
  بـه   و تلخي  كال  هاي و ميوه  است  يدهكش  درهم  اي سيما و چهره ،توحيد  برعكس
  يعنـي   و شرك ، نتيجه  بدون  و تالش  و زشتي  رسوايي  يعني  و شرك ،آورد بار مي
دور از خـدا و    زودگـذر بـه    هـاي  و لذت  خياالت  در آسمان  سرگرداني و  حيرت

   .جامعه  مصلحت
  قرآني  برنامه  هاي نشانه  انگذرا و عبور از مي تند و  نگاه  از اين  پس  ...و اكنون 

  آن  بـه   طبيعـي   صورت  به  روزه  همه  كه  و غيرواقعي  عوضي  تدين  اين   به بررسي
بـاور    مـا بـر ايـن     كـه   دينـي   ،قرار بگيريم  مورد اعتراض  از اينكه  بدون  مشغوليم
  !!!؟ هست  چه  آندر   تا ببينيم  پردازيم مي  است  بيت  اهل آيين  دين  اين  كه  هستيم
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   اندوزي  مال  در خدمت
يـاد    خداوند بسيار اندك  كه  صورتي  به  است  شده  ضعيف  شدت  با خدا به  رابطه
  و شـفاعت   واسطه كار جز با  شود اين از خدا مي كه  ياد اندكي  و در اين! شود مي

  !شود نمي  انجام

  !�  و ائمه � با پيامبرخداوند   برابر قرار دادن
و   وابسـتگي   خواهد كـرد كـه    بپردازد احساس  قلبش  بررسي  از ما اگر به  هر يك
  ،او بـر خداسـت    و توكـل   بيشتر از تعلق  كنندگان ها و شفاعت او بر واسطه  توكل
  طور كلـي   شود و بهباز خداوند يادي   وسط  در اين  كه  است  صورتي در  هم  اين
  .نشود  سپرده  فراموشي  به

و   و بخشـنده  ،شـود  مـي   جسـته   و از او كمـك  ،شود مي  صدا زده  كه  كس  آن
هـا   و غم ،نمايد را دور مي  و بدي ،دهد  مي  پاسخ  درمانده  به  كه  و كسي  ،شفادهنده

  هـا را اجابـت   و خواسـته  ،نمايـد  مـي   را حل  و مشكالت ،كند ها را دور مي و رنج
حتمـاً بايـد     بلكـه  ! خود خداونـد نيسـت   شنود و صداها و دعاها را مي ،نمايد مي

و بسـا   ،باشـند   داشـته   دخالـت   كننـدگان   باشند و بايد شفاعت  ها در ميان واسطه
  اينكه  شوند بدون مي  صدا زده  طور مستقيم  به  كنندگان  شفاعت ها و واسطه  همين

  !!شود  خدا رجوع  به
از   يكـي   هرگـاه   كـه   است  اين نمايد مي  مدعا داللت  بر اين  از همه  بيش  آنچه

آيـد   مـي   نشبـا ز  بـه   كه  چيزي  اولين ،گيرد مي قرار  و مشكل  افراد در سختي  اين
  نخسـتين  مشـركين   كـه   كـاري . آيـد  نمي  زبانش  به) اهللا(و  ، است)  ولي(و )  امام(

��Z��Y��X��W��V���U��T��S}�  :بودنـد كـه    زيرا آنها چنـين  ،كردند نمي

��[z )هنگامى كه بر سوار بر كشتى شوند، خدا را با اخـالص  « .)65: لعنكبوتا
  .»)كنند و غير او را فراموش مى(خوانند  مى
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��H��G��F����E��D����C��B��A}�:  اسـت   و خداوند در مورد آنها فرموده
J���I��T��S��R��QP��O���N���M��L��K���Uz. )و هنگامى كه « .)67 :راءاإلس

بـراى حـل مشـكالت    (به شما برسد، جز او، تمام كسانى را كه  در دريا ناراحتى
اما هنگامى كـه شـما را بـه خشـكى نجـات       ؛كنيد خوانيد، فراموش مى مى) خود

  .»و انسان، بسيار ناسپاس است ؛گردانيد دهد، روى مى
صبر خداونـد  «: گويند كنند و مي مي  خود دفاع  ةاز عقيد  شيعه  از عوام  برخي  حتي
  نمايد در صـورتي  مي  اجابت  كي  يعني « است  سال  چهل صبر خدا«و  « ستا  طوالني

  !و نبايد دير شود؟  ايم شده  دچار مشكل  كه
  بلكـه   ،اسـت   كننـده   و اجابـت   اسـت   خداوند نزديك  اند كه كرده  اما فراموش

بخواهـد    او چيـزي   و هرگـاه   نزديكتر است هم  گردن  آنها از شاهرگ  خداوند به

{Æ��Å�����Ä��Ã��Â��Á��À��¿�����¾z )فرمان او چنين است كـه  » . )82: يس
درنـگ   ، آن نيز بـى »!موجود باش«: گويد هرگاه چيزى را اراده كند، تنها به آن مى

   .»شود موجود مى
 ،شـود  مي  گفته  قبر يا زيارتگاه  صاحب  به  اغلب  كه  است  اي كلمه  كه « ولي«اما 

را   بنـدگان   دعـاي   و در هر وقـت  ،بخشد مي آنها  خواهند به مي  باور آنها آنچه  به
  .كندتأخير   آنها را منتظر بگذارد يا در اجابت  اينكه  كند بدون مي  اجابت

  بـه   خـدا و محمـد و علـي   «: گوينـد  كننـد مـي    را خدا حافظي  كسي  و هر گاه
هـيچ    كه  يافت  خواهيكنيد   بررسي را  تا آخر قرآن  اگر از اول  با اينكه « همراهت

  نـه   ،بـا شماسـت    همواره  تواند باشد جز خدا كه تو نمي  همراه  در هر وقت  كس
  .باشد  تواند همراهتان ديگر غير از آنها مي  كسي  و نه  ،و علي محمد

�{��̂ ��]��\��[��Z������Y��X����W��V����U��T���S������R��Q��P��O����N��M
��d��c���b���a���̀ �����_��fez )كنند مگر  هيچ گاه سه نفر با هم نجوا نمى« .)7: هالمجادل

نند مگر اينكه ك ىهيچگاه پنج نفر با هم نجوا نم اينكه خداوند چهارمين آنهاست،
خداوند ششمين آنهاست، و نه تعدادي كمتـر و نـه بيشـتر از آن، مگـر اينكـه او      
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  .»همراه آنهاست هرجا كه باشند
؟ آيا  نمايد كيست تعبير مي) او( »هو«  به  آيه او در اين خداوند از  كه  كسي  اين

  !!؟ ديگر است  جز خدا كسي  آن

. )106 :يوسـف ( ��Z��Yz]��\��[������^��_��`��}�:  كه  آيه  آيا اين
  .»و بيشتر آنها كه مدعى ايمان به خدا هستند، مشركند«

  !كنند؟ پيدا نمي تطبيق  حالت  كامالً بر اين

  ؟ كيست  نگهبان
  روزه  همـه   كـه   هايي وضعيت  اما در اين! انگيز و ناآشنا شايد شگفت  است  سؤالي
   .بيانديش  كنيم مي  و تو مشاهده  من

  علـي   مرقد امام  وارد صحن  اشتمد  وقتي ، رفتيم  نجف  به  اي جنازه  تشييع  براي
  امـام « : گفـت   من  بهفروشيد  مي  و آب  دست  به ليوان  كه  فروشي  آب  شدم مي �
را مـورد    همـه   كـه   او ـ در حـالي    بـه   مـن . »كند  تو و تو را حفاظت  نگهبان  علي

خداونـد را در    آيـا سـخن  ! نيستيد؟  آيا شما مسلمان:  ـ گفتم   دادم قرار مي  خطاب

. ��T��S��R����Q��PO����N��Mz}:  اســت  فرمــوده  ايــد كــه نخوانــده  قــرآن
  .« ترين حافظ، و مهربانترين مهربانان استخداوند به«  .)64: يوسف(

  همـه   كـه   هـايي   وضـعيت   اما در اين! انگيز و ناآشنا شايد شگفت  است  سوالي
  : بيانديش  كنيم مي  و تو مشاهده  من  روزه

خـود    كـامالً در جـاي    و چـون  ،) علـي  يـا (  :شد و گفـت   سوار ماشينم  مردي
  و برايش ،او نمودم  براي  جستن  كمك و  ثهاستغا  مسئله  توضيح  به  شروع  نشست
هـا   ما آن كه  بيت  اما اهل ، جست  و كمك  بايد از خدا ياري  فقط  كه  دادم  توضيح

فريـاد    امـا آنهـا را بـه     ،دانـيم  خود مـي   را الگو و پيشواي  و آنان  داريم  دوست را
او .  بجـوييم   و يـاري   كاز آنها كم  كه  نيست و جايز ، زنيم و صدا نمي  خوانيم نمي

كـرد و   تشكر  شد و از من  پياده  اما وقتي  ،كرد و پذيرفت  توافق  گفتم مي  بر آنچه
لبخنـد    كـه   در حـالي ) نمايـد   و تو را حفاظت  همراهت  پيامبر به: ( در آخر گفت
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  ! ندادم  انجام  كاري  من  :گفتم  با خودم  زدم مي

  غيراهللا  پرستش  ما يعني  نامهاي
هـا   ما با واسطه  وابستگي  خدا و شدت  ما به  تعلق  بودن  ما بر ضعيف  نامهاي  حتي
  F;-�+&�  D G�+3&� D H��IJ��+3&�  KL����+3&� D �3M���+&� D ،نمايد مي  داللت
��70  NO�;��+&�  P���+3&� D �3QRS�+&� D  N�6T�+3&� D  /U���+3&� D V�+3&� W�   D

X�W���+&� و   عبداهللا و عبـدالرحمن   از نامهاي  اثري  كه  دارند تا جايي  بيشتر رواج
  نامهـاي   نـزد خـدا هسـتند در ميـان      نامها بـه   ترين از پسنديده  عبدالرزاق با اينكه

  . است  نمانده  باقي.... و  عبدالحسين
او را   يـا عبـدالرزاق اسـت     عبدالرحمن  اسمش  كه  فردي  كه  است  ممكن  بلكه
  !!رزاق صدا بزنندو   رحمان

و  ،و رضـا صـدا نخواهنـد زد     و عبدالرضـا را هرگـز حسـين     اما عبدالحسين
يـا    عبـدالرحمن   بـر زبانهـا از تلفـظ     يـا عبـدعلي    عبدالحسـين   تلفـظ   كه  بيني مي

 خـدا   نـام   فردي  در اسم  كه  است  عادي  اين  كه  تا جايي  ،تر است عبدالرزاق آسان
) عبدالرضـا   كريم(  باشد مثل  با عبد ذكر شده  مخلوق همراه  شود و نام  تنها آورده

را )  عبدالحسين  عبدالجليل(بگو و اگر بخواهند ) عبدالرضا يا  عبدالكريم(  جاي  به
  ). عبدالحسين ، جليل :گويند مختصر كنند مي

  همـراه   معرفه  صورت  را به  ائمه  نامهاي  همه  كه  است  اين  از تناقضات  و يكي
  اما عبـدالعلي   ،عبدالحسين :شود مي  مثالً گفته  علي  جز نام  كنند به ذكر مي)  ال(با 

تا تاكيد   عبدعلي :گويند مي  بنابراين ،خدا  بنده  يعني  زيرا عبدالعلي ،شود نمي  گفته
  !! غير از خداوند است  براي  و عبوديت  بندگي  كنند كه
انتظـار    بعد از يـك   هم  و آن ،بود  شده  فرزند پسري  صاحب  از دوستانم  يكي
او  ،بـود   خودش  براي  پسري  دنيا آمدن  به براه  سالها چشم  و بعد از اينكه  طوالني

  كـه  طـور   همـان   وهـاب   از كلمـة   تفـاءل   به  گذاشت  را عبدالوهاب  پسرش  اسم
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ــراهيم ــت �  ابــ . ��ª��©��¨���§��¦��¥��¤��£z»}�:  گفــ
 .»حمد خداى را كه در پيرى، اسماعيل و اسحاق را به من بخشيد« .)39: إبراهيم(

  اسـم   از ايـن  ،بگويـد   آنهـا تبريـك    آنها آمد تا به  پيش  همسايه  زن  كه  و هنگامي
آيـا  : ابـراز نمـود    خود را چنين  زدي شگفت شد و  زده  حيرت)  و غريب  عجيب(

  !! ريد حيدر يا حسينبگذا  اسمش! نيافتيد؟  اسم  غير از اين  ديگري  اسم

  حور و نذرها
  ضـريح   يـك   از سـاختن   بيش  چيزي  به  امام  كردن  زيرا درست! زيادند  چه  »ائمه«

  ها به ضريح  اين  و بايد همه ،اند نياز ندارد پوشانده را  ها و گنبدها آن پرده ، مكعب
  و متوليـاني   اندار پـرده  و  خادمـان   داراي  و ائمـه ! باشـند   نزديك  ارتباطي  خطوط
  و سـاز و نگهـداري    امـور سـاخت    مسـئوليت   كه  است  مهم  خيلي  و اين. هستند

و ايـن  « .)75: يـس ( ��l��k��j��i��hz}�دارنـد    عهـده   به را  گنبدهايشان
  .»لشكرى براى آنها خواهند بود) كنندگان در قيامت عبادت(

نمايـد و   مـي   و پاسـداري   هبـاني از او نگ  نياز دارد كه  كسي  به)  امام! ( فكر كن
  بـه   هنگفتـي   كار اموال  همين  از طريق  داران و پرده  متوليان  و اين ! نيست  برعكس
شـوند و   مـي   ذبـح   امام  براي  كه  يا حيواناتي  نقدي  صورت  به  آورند كه مي  دست

  همـه  و. شـود  مـي  اينهـا سـپرده    دسـت   شـوند بـه   مـي   داده  امـام   به  كه  نذرهايي
شود   داده  و نذرهايي  اموال  كه  است  بر اين  كند مشروط مي  امام  كه  هايي  وساطت

  يـا شـفاعتي    وسـاطت   ندارد كـه   و امكان ،گردد  قرباني  امام  براي  گوسفندهايي و
  جز بـا وسـاطت    خدا به  به  رسيدن  براي  راهي گيرد و  انجام  اموال  پرداخت  بدون

  !د نداردوجو  و شفاعت
و هر  ،شود  انجام  امام  در بارگاه  كه  است  همان  سوگند و قسم  بزرگترين  حتي
  به  امام  يكبار به  اما نبايد حتي ،بخورد  قسم خدا  به  دروغ  تواند صدبار به مي  كسي
! باشد  امام يا مزار و در كنار ضريح  در بارگاه  كه  وقتي  ويژه  بخورد به  قسم  دروغ
بودنـد زيـرا     نرسيده  آن  به  نخستين  جاهليت  مشركان  حتي  كه  است  چيزي  اينو 
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خـدا    كردنـد بـه   مي  طور موكد بيان  سوگند را به  وقتي  نخستين  جاهليت  مشركان
   :  اسـت   و فرمـوده   اسـت   داده خداوند از آنها خبـر   كه  چنان  آن ،خوردند مي  قسم

�{���}��|����{��z��y��x��w�¤£��¢��¡��������~z. )ــاطر  .)42: ف
آنان با نهايت تاكيد به خدا سـوگند خوردنـد كـه اگـر پيـامبرى انذاركننـده بـه        «

  .»ترين امتها خواهند بود سراغشان آيد، هدايت يافته
  آن  بـراي   ها و مراسـمي  مناسبت  سال  زيرا در طول ،پذيرد نمي  ها پايان زيارت
و در  ،يابد مي  ها شدت مناسبت  و در برخي مواقع  يدر بعض  اگر چه ،اند قرار داده
  صفر موسـم  تا پايان  محرم  مثال ماه. شود مي  كاسته  آن  ها از شدت مناسبت  برخي
  عيـدها بـه    و ايـام !  عاشـورا چيسـت    كـه   دانـي  مـي   و عاشورا، چه . است  زيارت

  . ائمه  زيارت  اند براي هايي مناسبت همه اينها   و روز عرفه  ،خصوص
يــا روز   روز، روز وفــاتش  و فــالن  ،اســت  فالنــي  روز، روز والدت  و ايــن

  و ايـن   ،اسـت   روز شـعبانيه   و آن،  رجبيـه   روز، روزي  و ايـن  ،باشد مي  شدنش كشته
 بـه   آن  شـب   و روز نـوروز كـه   ، آذر است 21روز   فارسي  سال  و اين  ،سالگرد است

بـا    قمـري   هجـري   اسـالمي   امـا سـال   ،شـود  مـي   داشـته   نگـاه   زنـده   آتش  افروختن
  ! رويم مي  استقبالش به  پوشيدن  و سياه  سرايي نوحه

هـر    غـروب   اضـافه   بـه ! را شـمرد   آن  توان زيادند نمي  كه  ها از بس و مناسبت
  مردان  كه  است  گروهي  مناسبتي  طور كه  همان است  هفتگي  مناسبت  كه  اي جمعه
  چنـين  شـان  اي همـه  چـه اگر -  شـوند و بيشترشـان   مي  جمع  در آن  محله  و زنان
 ،داننـد  هـا نمـي   مناسـبت   هـا و ايـن   زيـارت   غيـر از ايـن    چيزي  از دين - نباشند
  بـه   كه  و با وجود اهميتي  آن  و تنوع  كثرت با وجود  كه  هايي  ها و زيارت مناسبت

 - گفـتم   از جوانـان   يكي  به!  است  ر نشدهذك  يكبار در قرآن  شود حتي مي  داده  آن
  كـه   در حالي  ،بله:  ؟ گفت خواني مي  آيا نماز جمعه ،سيد - بود  النسب  او موسوي

  كجـا نمـاز جمعـه   :  گفـتم . خوانـد  نمـي   او نماز جمعه كه  دانستم مي  خوب  خيلي
  .يا كربال  در نجف:  ؟ گفت خواني مي

  ائمه  زيارت  به  هر پنجشنبه، نه:  گفت ؟ مسجد جامع  شاء اهللا در كدام ما : گفتم
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 !اهللا  سـبحان :  گفـتم   با خودم!!  كنيم مي  و زيارت  خوانيم جا نماز مي  و آن  رويم مي
كننـد    يكـي   را با جمعه  پنجشنبه  اما اينكه  كردند ما پذيرفتيم  عصر را با ظهر يكي

  !! ام نشنيده  تاكنون
  مناسـبت   مـا بـه    كـه   اسـت   نمايد اين مي  توجه  جلب  هك  چيزهايي  و از جمله

  ائمـه   امام  و وفات  والدت  جز براي  به  گيريم مي جشن  هر امامي  يا وفات  والدت
اصلي در ديـن   رود و ها بشمار مي در صورتيكه همه اينها جز بدعت �محمد 
و   و هجـرت   معـراج ء و  ماننـد اسـرا    اسالمي  بزرگ  هاي مناسبت  و از همه ،ندارد
و آنهـا    هسـتيم   بدر غافل  مانند جنگ  خودمان ساز در تاريخ  سرنوشت  هاي معركه
  . دانيم را نمي

  آن  و در شـب   گيـريم  مـي   را جشـن   است  پرستان  عيد آتش  اما روز نوروز كه
  ! افروزيم بر مي  آتش

  افتد اتفاق مي  چه  در مزار ائمه
  فرصـتي   بلكه  ،است  همراه  جوان  و پسران  دختران  مدنآ  مراقد با گرد هم  زيارت
  بـه . آرزو  بـه   رسـيدن   براي  است  ها و فرصتي وعده ديدارها و  براي  است  طاليي
  از مراقـد راه   يكـي   سـوي   بـه   پيـاده   بـا پـاي    مردم  كه  در روزها و شبهايي  ،ويژه
  .ندگذران مي  شب طوالني  افتند و در كنار راههاي مي

و يـا خـود را برتـر      زدن  نـاداني   خـود را بـه    كه  رسيده  حدي  به  خرابي  ،آري
  دادن  تكـان   سـري   زده  خجـل   صـورت   يـا بـه    و نيز اشاره ،ندارد  سودي  دانستن
  شـجاعت  و با  ،برخاست  مقابله  و آشكار به  صراحت  بايد به  بلكه ،ندارد  اي فايده
 ،روبرو شد  و با آن  را پذيرفت  ائمه  موجود در زيارت  واقعيت  يرتح  بدون  تمام
فـرد    هيچ  كه  است  گيرد چيزي مي  در مراقد انجام  كه  نامشروعي هاي رابطه  گرچه
! دارنـد؟   يكديگر را دوسـت   چون .اند ساكت  اما همه  ،خبر نيست بي  از آن  عاقلي
  !!ندا ساكت ءعلما  حتي

  گذرانـدن   و شب  ضريح  اطراف  طواف  هنگام  وغيو شل  ازدحام  هاي اما لحظه
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  خـاطر ايـن    بـه   برخي  حتي ،گيرد مي  انجام  خيلي منكرات  نوع  در كنار قبر از اين
  ويـژه   موسـم  كـه   هـايي  ها و مشـروب  ها و رقص آيند و ترانه مي  زيارت  كارها به
  .خود  جاي  شود به مي  گيرد و نوشيده مي  انجام  هاشم  احمد بن  زيارت

  خورد كه مي  چشم  به  عبارت  اين  هر مزاري  ورودي در درِ  اينجا كه  و شگفت
  )!! ممنوع  حجاب بي  ورود زنان(

  هـاي  روش  را بـه   افـراد غافـل    امـوال   چگونه  كه  بيني را مي  و دربانان  خادمان
و   زنان  استقبال  به  اين!! نمايند مي  چپاول  گوناگون  ها و راههاي و با حيله  مختلف
نذر   امام  اين  تو براي( :گويد و مي دهد مي گندشو به امام سو رود زاير مي  مردان
  پي  چيزهايي  نمايد تا به را بازديد مي  و گريبانشان  زنان  لباس  برخي حتي ) ؟ داري

  ! داني را نمي  بسا تو آن  ببرد كه
او   روي  خواند و از هـر طـرف   دعا مي  اي و بر مرده  نشسته  كه  بيني را مي  يكي

. كند مي  جيبش  گريد و توي مي  يا اينكه ، است پر از پول  ريزد يا دستانش مي  پول
را   بـار آن  روز چنـدين   و در يـك   داشـته   گوسفند را نگـاه   كه  بيني را مي  ديگري

در   چـاره گوسـفند بي   بلكه  اوست  در دست  گوسفند همچنان  فروشد و بيچاره مي
وارد   است  اين  آن  و پايان ،يابد قرار دارد نمي  پايان  كه  هميشگي و زنداني  اسارت
دهـد و   او مي  را به  مالش  كه و غافلي  هر ناآگاه  به  كه  كسي ،قبر شود  متولي  شكم
گردانـد   او باز مي  گوسفند را به  خرد اما سپس ظاهر گوسفند را از او مي  به  سپس
  ! ؟ متولي  جيب  به..... رسيد اما  بله:  گويم مي  من .نذر تو رسيد: گويد مي و او

تـو    كند و ديگـري  شكار مي  دارد و پول  در دست  اي كاسه  كه  بيني را مي  يكي
و در   نيانـدازي   آن  را در داخـل   نمايـد تـا پـول    دور مي  و تور ضريح  را از پنجره

  ! برسد  امام  به  لپو  تا اينگونه ، او بگذاري  دست
قبر بيافتد گويـا    برسد يا روي  از اينكه  گيرد قبل مي قبر  و خادم  متولي  كه  مالي
سوگند !!!  تر است يقيني امام  به  گيرد رسيدنش قبر قرار مي  آشكار روي  كه  از مالي

  .پذيرد از اينها را نمي  چيزي  هيچ  سليم  عقل  خدا كه  به
تكـرار    كـه   متـولي   با وجود اعتراضات  كه  بيني را مي  سمجييا مرد   زن  گاهي
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  ضـريح   جز در كنار تور و پنجره ،رسيد نذر تو ،نذر تو رسيد :گويد كند و مي مي
  ببيند كـه  را  هايش  پول  شود مگر اينكه نمي  زيرا او قانع ،ايستد ديگر نمي  در جايي
  .افتد مي  ضريح  داخل

  ايـن  :گويـد  دارد و مـي   در دست  هايي هكاغذها و كتابچ  كه  بيني را مي  و يكي
  و ناگهان  توسل  دعاي  و اين  ،حسد است دعاي  و اين  ،است  مشكالت ةكنند  حل

  ورود بـه   دعـا بـراي    و ايـن   ،است  روزي  رزق و دعاي اين ، و است  از جاپريدن
  ! موجود است  آن عايخواهند د مي  و اينطور هرچه ... است  و اشراف  اعيان  محل

  پـرده )  سـتاره (  آن  بـه   فروشـد كـه   را مـي   اي و پارچه  ايستاده  جا ديگري  و آن
  كه  گچي  تكه  كه  ايستاده  مردي  نزديك و در!  است  قالب  و در حقيقت ،گويند مي

  و اين فروشد را مي  شده  كنده  در آن  سوراخ  و هفت  شده  آميزي رنگ  آبي  با رنگ
و آزار   اذيـت   مـانع   و معتقدند ايـن !  است  عجيب. نامند مي)  چشم  مادر هفت(ا ر

  !نمايد مي  حفاظت  زخم  شود و از چشم مي
  از آن ، بينـي  مـي   عجيبـي   چيزهـاي   مراقد بروي  از اين  هر مرقدي  اگر به ، آري
بر سر   و سياهسبز و سفيد   هاي و عمامه قرمز  كالهاي  كه  بيني را مي  كساني  جمله
) جـد  حـق   بـه (را   آن  كه  و آنچه  نذرها و اموال  اين  چپاول  براي  بيني و مي ،دارند
  هايشـان   ريـش   ايشـان   افراد يـا همـه    اين  و اغلب ،اند  و حريص  نامند دلواپس مي

  .بدهند  بتوانند تغيير شكل  راحتي  باشد به نياز  كه  تا زماني  است  تراشيده
  دادن  غسـل  شود از نمي  سپرده  خاك  به  هنگفت  اموال  جز با پرداخت  اما مرده

  قبر و خوانـدن   و ساختن  بر آن  و تا نماز خواندن  تا طواف  تا تلقين  كردن  و كفن
  دعـا يـك    خواندن  براي  روحاني  عزا در مسجد و تا آمدن  مجلس  و گرفتن  بر آن

  كارهـا جـز بـا پرداخـت      ايـن   و همه ، پرداختبايد   هنگفتي  هاي بار ديگر هزينه
كارهـا    از ايـن   و پـس  ،دارد  و اينطور ادامـه  ،شود نمي  انجام  در هر مرحله  مبلغي
  !داند خداوند بهتر مي  و آنچه دسالگر  و بعد از آن آيد مي  چهلم

بيشـتر مرقـدها در     نمايد اين است كه مي  توجه  جلب  كه  چيزهايي  و از جمله
با وجود  ،ندارند  فاصله  از راه  متري جز چند  و برخي ،شوند مي  ر راهها ساختهكنا
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 قبرها خيـالي   اين  نمايد كه مي  داللت  و اين ،اند راهها قبالً وجود نداشته  اين  اينكه
  و اگـر نـه    سـود اسـت    آوردن  دست  و به  تجارت  آن  از ساختن  و هدف ،هستند 

  !اند؟ شده  به هر سو تقسيم  چگونه هها هستند ودر كنار را  همه  چگونه
عمـر خـود     جعفر طيار در تمام  كه  در حالي! ؟ اي جعفر طيار را ديده  آيا جاي
  و از حبشـه  ، اسـت   رفتـه   حبشه  حجاز به جعفر از  .است  عراق را نديده  سرزمين

  و در جنـگ   سـفر نمـوده    شـام   خيبر بـه   از جنگ  و پس ، حجاز آمده  بار ديگر به
  ! است  شهيد شده  موته

و در   اسـت   در گذشـته   بـاقر در مدينـه    كـه   در صورتي ،: باقر  يا مرقد امام
  ! است  شده  سپرده  خاك  به  مدينه

  چـه چيـزي    كه  دانم نمي  نامند و من پيامبر مي �  را كه مرقد شعيب  يا آنچه
  !عراق بميرد؟  تا در ديوانيه  عراق آورده  سرزمين  به  شام  را از مدين  شعيب

  يـا قبيلـه    بوده  پيامبري  آيا مدين  ،است) پيامبر  مدين(مرقد   تر از اين و عجيب
  !؟ است شده  مبعوث  در آن  شعيب  كه  است

نگهبـان دوزخ هـم   ) مالـك (تر اينكه مرقدي بـراي   و از همه عجيب و غريب
  !!ندا هدرست كرد

  !هاي متعددي هم دارند هو مرقدها شاخ ها و بايد بداني كه اين زيارت
  !؟ كني  يا اعتراض  فرياد بزني  خواهي آيا مي
  تـوقعي   غيـر از ايـن    و دوسـتانم   كيشانم  هم  از تو و از بسياري! ندارد  اشكالي

! دارد  بزرگـي   جراحـي   عمـل   و نياز به ، است  بزرگ  ةغد  كه  تو گفتم  اما به!  ندارم
  انجام  بيهوشي  از داروي  استفاده  بدون  چشمانت  را جلوي  حيجرا  اين  خواهم مي
باشـي    تو بيهـوش   خواهم نمي  زيرا من -اند كرده  تو را بيهوش  كه  آنگونه - ، دهم
  پـس  ، نفهمـي   خواهنـد تـو چيـزي    اما آنها مي ، دارم نياز  و بيداريت  عقل  به  چون
  امـا مـن  ! شود را ببيند آشفته  راحيج  قيچي  مريض  وقتي  كه  نيست  تعجب  جاي
را   از اعضـايت   عضـوي   گرچه  و جراح  ،بزرگها نيست  شايسته  زدن  جيغ  دانم مي
  !كند مي  دارد چنين  تو را دوست كند اما چون مي  قطع
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  آنها گـرد كعبـه    و طواف  در عصر جاهليت  مشركين  با حج  مرقد شبيه  زيارت
امـا آنجـا     بيني نمي  لخت  گونه  را آن  مردي و  زن  ،آري ! است  گرديده  لباس  بدون
  اسـاف   كه  است  آمده  جاهليت  در داستانهاي  كه  و وقتي!  هست  تري سخت  لختي
بايـد   ،شـدند   تبديل  دو سنگ  و به  شده  زنا كردند و هر دو مسخ  در كعبه  و نائله
  كنند و هموراه مي  مراقد اوليا طواف نيز در  تا كنون  هايي ها و نائله اساف  كه  گفت
  ستند آنهها  در سينه  كهي بينند اما دلها چشمها نمي  كه  اما مسخي ،شوند مي  مسخ

  !!كنند مي  را مشاهده

  گويند؟ مي  چه  ديني  منابع
 ،ام مراقـد يافتـه    زيـارت   در مورد فضـيلت   شماري  بي  روايات  در كتابها و مراجع

برتـر    مسجد نبـوي   و زيارت  كعبه  را از حج قبر اولياء   ها زيارت روايت  اين  حتي
  .دهند قرار مي
  ماننـد ايـن    زيـادي   ـ و روايـات    را بخوان  از كليني  كافي  از كتاب  روايت  اين
  به  در روز عرفه  مومن  هر گاه(:  گفت كه  است  روايت �ـ از ابو عبداهللا    هست
 قبـر حسـين    سوي  به  گاه  كند و آن  غسل  از رود فراتبيايد و   قبر حسين  زيارت
  حـج   او يـك   گذارد براي قبر مي  سوي  به  كه  هر قدمي  خداوند براي  كند  حركت

  .)1()نمايد مي  ثبت را  غزوه  يك  نويسد و پاداش مي
  شـعر معـروف    مانند اين  ،مشهور است  معظمه  كربال بر مكه  و برتر قرار دادن

  : كه
D �Y,+�  D H%0�
�&8���  

   %0�333��H Z�3330  ��� �3337��333&�  
  

  . باالتر است  كربال از كعبه  و جايگاه  مقام  ،كربال و كعبه  حديث  طبق: يعني
عبـداهللا    ابي  اند و به را ساخته  آن  كه  است  زشتي  حديث  كربال و كعبه  حديث

  كـرد كـه    وحي  كعبه  ند بهخداو: ( است  آمده  حديث  و در اين ،اند داده  نسبت :

                                                 
���−  AB���� CD�B–  AE7���1�@>[" 
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  سرزمين كه  و اگر كسي ، دادم نمي  و فضيلت  بود تو را برتري كربال نمي  اگر خاك
  بـدان   را كـه   اي آفريـدم و خانـه   بود تـو را نمـي   نمي  گرفته  كربال او را در آغوش

ـ    و فـروتن   شاد و استوار بـاش   ، پس آفريدم نمي  كني افتخار مي  رو هو خـوار دنبال
تـو    اگرنه و  ،اباء ورزي  آن  رو بودن هو از دنبال  تكبر بورزي  آنكه  بدون  كربال باش
  .)1()اندازم مي  جهنم  را در آتش
نمايند  مي  اعالم  صراحت  را به  اتفاق دارند و آن  باطل  ةعقيد  فقها بر اين  اغلب

  .شوند  مواجه  كسي  اعتراض پرهيز كنند يا با  از اينكه  بدون
:  گفت  ؟ در پاسخ برتر است  از كعبه  علي  چرا امام: شد  از فقها پرسيده  يكياز 

  آمـده   روايتـي : كـرد   كند بيـان  مي  را روشن مطلب  اين  كه  مثالهايي.  تعالي  بسمه«
 از  علـي   كـه   دانـيم  و مـا مـي   ،دهد قرار مي  كربالء را برتر از بيت الحرام  كه  است
بهتـر    از قبر حسـين   قبر علي  اند پس گفته  روايات  مانطور كهه ، بهتر است  حسين
  .)2(!!« است  افضل از كعبه   قبر علي ، بنابر اين ، است

  .خواهد شد  مورد بيشتر بيان  در اين  حج  در موضوع
يـا    آنها مجوسـي   چون ،است  مخالف  بيت  با عقايد اهل  صراحت  به  اينها همه

  .اند بوده  يافته  هدايت  مسلماناني  اند بلكه نبوده  زنديق

   فكر كن  ائلمس  در مورد اين
    .)3(هزار نماز است  برابر با ده  نماز در مسجد النبي  كه )561(  مسئله

  ائمه  قبرهاي  كه  شده  گفته  بلكه ، است  مستحب  نماز در قبر ائمه) 562(  مسئله
 �  نماز در كنار قبر علي  كه  آمده  و در روايت. )4(مساجد هستند  بهتر و برتر از
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برابـر    از نماز در مسـجد پيـامبر بيسـت     يعني. )1( هزار نماز است  برابر با دويست
  !! بهتر است

   عجيب  تناقضي

��Z��Y��X]��\��������}�:  اســت  نمــوده  توصــيف  را چنــين  خداونــد كتــابش

��]z )در (تابى كه آياتش خداوند بهترين سخن را نازل كرده، ك« .)23: الزمر
  .« همانند يكديگر است) لطف و زيبايى و عمق و محتوا

  بـود و مشـابه   با يكديگر متضـاد مـي    آن  بود مطالب نمي  حق  كتاب  و اگر اين
  و خداونـد متعـال   ،كـرد  تاييـد نمـي   ديگـر را   برخـي   مطالـب   بـود و برخـي   نمي

ــى ــد م ــاء( ��w��v���u��t���s��r����q������p����o��y��xz}�:فرماي  .)82: النس
هـر كجـا     پـس  .»يافتنـد  اگر از سوى غير خدا بود، اختالف فراوانـى در آن مـى  «

  .  است  باطل  آن  كه  بيني و تضاد باشد مي  تناقض
  چيز عجيبي  كردم  شوند نگاه مي داده  نسبت  بيت  اهل  به  كه  مراجعي  به  اما من

و در   مخـالف   بـا آن   كـه   ديگر را ديديم  مسئله مگر  نيافتم  مسئله  زيرا هيچ !! ديدم
در   هر كس  اند كه شده  تبديل  وسيعي  ميدان  به  مراجع  اين  كه طوري  ،تضاد است

  و هر چـه  ،گيرد بخواهد مي  هر چه  و هر كس ، باشد يا زنديق صديق ،تازد مي  آن
  نسـبت  قصـاد   امـام   بـه   زيـاد دروغ   وقتـي   و بـا اينكـه  ! گذارد جا مي  بخواهد به

  حـق   كـه   آنچـه   و بـين   اسـت   حـق   كه  آنچه  بين  فاصلي حد  اينكه  دادند براي مي
بـا    بپذيريد و هر چه را  آن  است  خدا موافق  با كتاب  آنچه: (بگذارد فرمود  نيست
  .)2()را رها كنيد  بود آن  خدا مخالف  كتاب

  مسـائل   زيـرا در اغلـب   ، اسـت   ييطال  قاعده  اين  موجود برخالف  اما واقعيت
  با كتاب  شود كه مي  انتخاب  چيزي  آن  مهم و امور  دين  در اصول  ويژه  به  متناقض
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  !!باشد  خدا مخالف
را از   آن  كه  مكاني  هيچ  زمين  خداوند روي: ( باقر را بخوان  از امام  روايت  اين
 - كـرد   اشاره  كعبه  سوي  به  سپس - است  نيافريده باشد  داشته  بيشتر دوست  اين

خداونـد   خـاطر كعبـه    بـه  ، تـر نيسـت   محتـرم   مكان  نزد خدا از اين  جايي  و هيچ
  نمـوده   را آفريـد حـرام    آسـمانها و زمـين    كـه   روزي  را در كتابش  حرام  ماههاي
  .)1() است

ـ   براي  با يكديگر بود و نمونه  تضاد مسائل  براي  نمونه  و اين در   بـود كـه    ناي
  و چنـين   است  خدا مخالف  با كتب  شود كه مي عمل  چيزي  آن  به  متناقض  مسائل
  .باشند مي  زيادند اما پوشيده  يتناقضات

   نياز داريم  چه  به
  هـا را حمايـت   آن  حـق   تشـنه   هـاي  تـوده   و دلير كـه   شجاع  از علماي  دسته  ما به
...  و احاديـث   زشـت   هاي از روايت  مراجع اين  سازيپاك  به  كه  كنند نياز داريم مي

  و كتاب  باشيم خدا پايبند  كتاب  اگر ما به  نيست  كار غيرممكن  نمايند و اين  اقدام
  ،اسـت   صادق دستور داده  امام  طور كه  آن  خود قرار دهيم  خدا در هر چيز مرجع

امـا در    ،بـريم  مـي   ما رنـج   رد كهب مي  رنج  چيزي  صادق از همين امام   كه  در حالي
  . بودند  نشده  چيزها در كتابها ثبت  او اين  زمان

  پـس ( ، كنـيم   نگاه  آن  متن  به  كه  است  ها كافي روايت  بر اين  كردن  حكم  براي
  كه  بدان  در تضاد است  دين  اصول يا با  است  مخالف  يا قرآن  با عقل  كه  هر متني

  . )است  و ساختگي  باطل  متن  آن

  جديد  هاي نسل  خطاب به
  قرآن  تا به  كنم مي  را تحريك  تان واالي  و همت  آورم شما فرياد بر مي  در ميان  من

 ،كنيـد   مقايسـه   وجود دارد را با قـرآن   مراجع در كتابها و  آنچه  سپس ،باز گرديد
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را رهـا    آن بـود   مخالف  با قرآن  را بپذيريد و آنچه  بود آن  موافق  با قرآن  كه  آنچه
  .كنيد

شما آنهـا را    كه  و كساني ، است  اين  برعكس  امروز شما داريد اغلب  كه  ديني
خـود    براي  چون  دهند و برخي مي  را فريب شما  ايد برخي قرار داده  رهبر خويش

  !اند ساكت  حق  ترسند از گفتن مي
دارند زيـاد    من  نظر  باشد و به مي  ندكبسيار ا  كه  هست  سومي  جا گروه  و آن

  غوغا و تخريـب   در ميان  هايش اما گفته ،دنگوي مي را  حقيقت  گروه  اين. شوند مي
و  ،گـذارد  نمي رود و اثري هوا مي  به  كننده  گمراه  و تبليغات  بازدارنده  و حمالت

  !!دشو مي  تمام  گوينده  جان  قيمت  ها به گفته  اين  بسا كه  چه

   مخالف  حذف  روش
  نمـودن   و مشـوش   حـق   كـردن   ها در ضايع روش  از خطرناكترين  مخالف  حذف
پيـدا    ما شيوع  شود و در ميان مي  استفاده  روش  از اين  اما متأسفانه  ،است  حقيقت
  اين  صاحب  كه  شده  تبديل  خنجر مسمومي  به  روش  اين  كه  تا جايي  ،است  كرده
كننـد   را ترور مي  مخالفان  ،آري .ماند نمي  ناكام  هر مخالفي  ترور صداي در  روش
و   از غبـار فرافكنـي    اي هاله  در ميان  كه  اي ديده  آسيب  هاي توده آنها به  صداي  كه

  !كند نرسد مي  زندگي  و تخريب  تشويه  دود غليظ
و   باطـل   قـدمت   بـه   آن  و قدمت  است  قديمي  اي حربه  مخالف  ترور و حذف

 ،شـود  تكرار مي  همواره  چون  جديد است  اي و نيز حربه ،گردد بر مي  گرايان  باطل
  جـواب   حقيقـت  از شناخت  مردم  در بازداشتن  گرانه هتوطئ  بازي  اين  و بسا اوقات

  چنـين   علمـي   صـحيح   و روش  حـق   در ترازوي  گرچه ،شود مي  دهد و موفق مي
  . است  ناموفق مردود و  راهكاري
  فالنـي   از زبـان   حـق   كـه   تا زماني : زير است  كامالً نماد مفهوم  مخالف  حذف

  ! كنم نمي  پيروي  از آن  شود من مي  گفته
  اند كـه  توانسته  مكاران ، شيوه  با اين!!  است  همان  گويد حق مي  فالني  و هر چه
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  كه  و هر گونه  هر طرف  به  انند كهگوسفند بگرد  هاي گله  را چون  ها انسان ميليون
و   مگـر جبـه   و چـرا اينطـور نباشـد آيـا    ! برند سو مي  همان  خواهند آنها را به مي

  و عصا دارنـد ندايشـان    جبه  وقتي  عمرو ندارند پس  و عصاي  مانند جبه  عصايي
  ! است  شيرين
  خـود خـواهي  را   حـق   اهـل   را بشناس  شود و حق نمي  شناخته  با مردان  حق«

  .« شناخت
.  اسـت   نهـاده  �ى علـ   را امـام   آن  اسـاس   كـه   است  علمي  محكم  قاعده  اين
بـود    برحـق   آن  ةاگـر گوينـد    سـپس  كـنم   را گوش  بايد ابتدا سخن  من  ،بنابراين
  و آن  نكـنم   را گـوش   سخن  كه  نيست  اين  و برعكس ، پذيرم نمي  اگرنه و  ،بپذيرم

  . ر دهمقرا  باطل را
  بـه   را بيابد او از ديگران  هر كجا آن  كه  نيست  مومن  گمشده  حكمت«آيا مگر 

  ؟»! سزاوارتر است  آن
  دسـتگاه   مزدور فالن  آن  نويسنده  چون  را نخوان  كتاب  اين: گويند مي  اما اينكه
  تشكيالت و  اداره  در فالن  آن  مولف  كنيد چون را پاره  كتاب  ، آن است  اطالعاتي
را   ديگـري  را بكشـيد و آن   ديگـري   كنيـد، آن   را تـرك   سخنران  كند، اين كار مي
  خـاطر اينكـه    به  فقط ،ديگر  خاطر چيزي  به  نه .قرار دهيد  بدانيد يا كافرش  فاسق
  توهين  يعني  دستورها و سخناني  چنين  حقا كه. ندارند  دوست گويد كه مي  چيزي

  و اجبـار مـردم    فكـري   تروري  كارهايي  و چنين  ،مردم  انديشه ةو مصادر  عقل  به
  جـز تـاجران    كـه   اسـت   بـازي   و دلقـك   است  با دين  كارها مخالف  و اين ، است

  ! نيست  كسي شايسته
  در حـالي (  فالنـي : شود مي  گفته  كه  رسيده  حدي  به  ديگران  حذف  هاي روش

  فـالن   و دختـرش   و مـادرش   بـاز اسـت   جـنس هم بزهكـار و )  او از علماست  كه
  !اند فالن

  كـه   گيـرم  . است  كشانده  نابودي  ما را به  زندگاني  وضعيت  همين  اما متأسفانه
  بـراي   همـين   آيا فقط ،باشد  هست  كه  مليتي يا از هر  يا آمريكايي  يهودي  گوينده
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عقلهـا   !؟ اسـت   باشـد كـافي    اگـر حـق    صـدايش   كـردن   و خفه  سخنش ةمصادر
  !!؟ كجاست

  دينـي   بزرگ  مرجع  ةنو، موسوي  دكتر موسي  سخنان ، و روش  طريقه  و با اين
  بود در ميـان   و يا نزديك ،شد  و ضايع  رفت هوا  او به  و امثال  اصفهاني  ابوالحسن

  . شود  غوغا ضايع
 از  حاجـت   تنخواسـ « :گويـد  مـي   كـه   فـرا ده   گـوش  دكتر موسى موسوي  به

هـا   و ديگر عوامفريبي ستاو  ديگر در پادشاهي  كسي  كردن  غيرخداوند و شريك
  دهنـد رابطـه   مـي   و اوليـا انجـام    ائمـه   قبرهـاي  در كنـار   شيعيان  كه  و غوغاهايي
  چـه  و  ،بـريم  مـي   دنيا رنج  در اين  ما از آن  دارد كه  و اندوهي  با مشكل  مستقيمي
  بخواهد كـه   هايي خود را از انسان  نيازهايو   حاجات  انانس  بيشتر از اينكه  رنجي
  خواسـتن   دعا و حاجت  بيشتر از اينكه  رنجي  و چه ،كنند  توانند او را اجابت نمي
خداونـد    بـه   توسل شود مي  دعاها پذيرفته  كه  محلي  كه  يقين  ، به است  محل ما بي

��O}�:  است  فرموده  كه  قرآنخداوند در   صريح  دستور و گفته  برحسب ، است
���RQ��Pz )اسـت   و نگفتـه . « پـذيرم  شما را مـي   مرا بخوانيد دعاي« .)60: غافر  

شما را   دعاي  را بخوانيد تا من  امام  خواه ،پيامبر باشد  خواه  ديگر غير از من  كسي
  . )1(»نمايد  را اجابت  دعايتان يا او  كنم  اجابت

جلـد    حـر عـاملي    محدث  محقق  اثر امام  الشيعه  وسائل در«  :است  و نيز گفته
    :است  آمده 869 صفحه  دوم
  مجسـمه   هيچ«:  گفت �  اميرالمؤمنين  كه  است  روايت � عبداهللابوـ از ا1

را   آن  را نگـذار مگـر اينكـه     قبـري   هيچ و ،ىببر  را از بين  آن  را نگذار مگر اينكه
  . »ر كنيبراب

در  �  موسـي   از ابوالحسـن :  گفـت   كـه   است جعفر روايت  نب  از علي:  ب
  سـاختن :  ؟ گفت است  آيا درست كه  پرسيدم  بر آن  بر قبر و نشستن  مورد ساختن
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  . نيست  درست  بر آن
  بـر قبـري    از اينكه � امبرپي«: دفرمو  كه  است  روايت � عبداهللا  از ابي:  ج

  .)1(شد  تمام  موسوي  سخن. »مودفر شود نهي  نشسته  شود يا بر آن  نماز خوانده
و از  ،انـد  شده  سپرده  فراموشي  به  ها از دير زمان روايت  اين  كه  بيني و شما مي

  اين  مفهوم  كه  كسي  كه  تا جايي ،اند شده  داشته پنهان  مردم  هاي و ديد توده  چشم
  تشـيع   جامعـه  در  تهمت  نتري زشت  كه  وهابيت  تهمت  را بگويد او را به  روايات
انـوار او    و از مشـكات   نبوت  نةها از خا روايت  اين  با اينكه ،نمايند مي  متهم  است

  !!!گيرند مي سرچشمه
نماينـد و   ها پرهيز مـي  روايت  اين  از گفتن  شناخت  از اهل  بسياري  و همچنين

و  ،انـد  رفتـه   از بين  ائمهاز   صحيح  روايات و ، است  رفته  از بين  حقيقت  در نتيجه
  ها كجا؟ روايت  ما كجا و اين  اگر نه
: فرمـود  �پيامبر خـدا  :  گفت  كه  است  ايترو �  حسين  بن  علي  از امام -

د خـدا سـوگن    بـه   و هر كـس  ،سوگند نخوريد ديگر  كسي  نام  خدا به  نام  جز به«
شود بايـد   مي گند خوردهاو سو  براي  كه  و هر كسي ،بگويد  خورد بايد راست مي

نشد او   شود و او قانع  خدا سوگند خورده  نام  او به  براي  كه  هر كس ،شود  راضي
  .)2(« تندارد و از او نيس  عزوجل  با خداي  ارتباطي
خداوند   :گفتم �جعفر   ابي  به:  گفت  كه  است  روايت  مسلم  از محمد بن -

  خـورده   قسـم   ستارگان  به و. )1 :الليل( .�h�����g��f���iz}�  خورده  قسم  شب  به

�{��D��C������B��Az .)خداونـد بـه  : ؟ فرمود است  چگونه  اين  و امثال .)1 :لنجما  
ندارنـد    حق او  بندگان  خورد ولي بخواهد سوگند مي  كه  از مخلوقاتش  هر چيزي

  .)3(ديگر سوگند بخورند  چيزي  او به  جز به
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  :از ابوعبـداهللا پرسـيدم  :  گفت  كه  است  روايت � عبداهللا  ياز اب عهاز سما -
  خدايانشـان   را بـه   و مجـوس   از يهود و نصاري  فردي  كسي است كه  آيا درست

  را سـوگند بدهـد مگـر بـه      كسـي   كـه   درست  كس  هيچ  براي:  بدهد؟ گفت  قسم
   .)1(عزوجل خداوند

  طـور كـه    عزير باشـد آن   منظورششايد در مورد يهود   :است  گفته  در حاشيه
  . خداست عزير پسر :اند گفته  از يهوديان ى برخ

يـا  ! هسـتند؟   يـا جعفـر صـادق وهـابي      العابـدين   زيـن   آيا پيامبر مـا يـا امـام   
  !!دان چپاولگران

انـد و بـه    كـرده   و او را بـدنام   در تنگنا قرار گرفتـه   كه  از مصلحان  و نيز يكي
دور نماينـد و    اند تا او را از مـردم  كرده  او را متهم  گوناگونيانگيز  نفرت  اتهامات
 اش  زنـدگي   كـه   كسي  ،است  در ايران  شريعتي  دكتر علي ،را از او دور كنند  مردم

  بـه   فقـط   ديگر تـرور نكردنـد بلكـه     خاطر چيزي  و او را به  ،يافت  با ترور پايان 
  بايـد از هـم    دو تشيع  اين  داد كه  امر دعوتاين   به  قدرت  او با تمام  خاطر اينكه
  ؟ علوي  تشيع  و ديگري  صفوي  تشيع  يكي ،جدا شوند
و   شرك  تشيع  صفوي  تشيع  كند كه مي  تعريف  را چنين  صفوي  تشيع  شريعتي

  دينـي   يا حركتي  ديني  روشي  توان را نمي  آييني  و چنين  ،است  و خرافات  جهالت
  صـفوي   پادشـاهان  كه  است  هدفمند بوده  تحريفي  صفوي  تشيع  اين  بلكه ،شمرد
. رسـد  خدا مي  به  حد شرك  به  برخي  كه  و عقايدي  و مراسم ،اند داده  را انجام  آن

در   تقلـب (  شـبيه   بـه   كـه   صـورتي   بـه   شفاعت ةعقيد  تحريف: گويد مي شريعتي
  را بـراي   راه  امـور دينـي    مسـئوالن  و  يدين  از مردان  زيرا برخي ،ماند مي)  امتحان

 و ،كننـد  مي  باشند را آسان  سزاوار بهشت  اينكه  بدون  بهشت  به  مردم  ورود برخي
  و بـدي   چنـد گنـاه   هـر   كـه   است  اين  آن  خالصه  كنند كه منتشر مي  اينها افكاري

  شرطي  به ،باشد  هرا داشت  بهشت  به  وارد شدن و  تواند اميد آمرزش دهد مي  انجام
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و ، ) ديـن   و مـردان   روحـانيون (  يعنـي  ،كننـد   او شـفاعت   بـراي   زمين  در ائمه  كه
  .دارد  و نذرهايي  پول  مبالغي  پرداخت  نياز به  كاري  چنين  كه  است  مشخص
  بـا مراسـم    طالئـي   هـاي  قبرهـا و ضـريح    بـه   احترام  مراسم  برخي :گويد و مي
، و با قدرت و  خوار كردنشان و  مردم  ترساندن  از آن  و هدف  ،است  شبيه  عبادت

رستان و متوليان ايـن مؤسسـات و   پنيرو نشان دادن آخوندها و مردان ديني و سر
  بـه   گروهـي   سـاختن   براي  اي وسيله  ائمه قبرهاي آثار و  اينگونهو  .باشد مي قبرها
كننـد   مـي  حكومـت   دين  رو و قدرتبا ني  اموع بر مردم  كه  و اشرف  اعيان  عنوان
  و حـرام   آنها معتقدنـد حـالل    آنچه  تحميل  از دين براي  گروه  اين ،اند شده  تبديل
هـر    تـرور و ترسـاندن    بـراي   و جايگـاه   قدرت  و از اين ،نمايند مي  استفاده است

  كسـاني   و اين ،كنند مي  استفاده  انديشه احتكار  براي  و در كل ، اي انديشه  صاحب
  دينـي  خـدا هسـتند مـردان    ةنمايند  هستند و ادعا دارند كه  امور ديني  مسئول  كه

  .ندارند  ارتباط  علوي  با تشيع  هستند كه  صفوي
  اطمينان  من« -  است  آينده  به  نسبت  او اميدواري  سخن - :گويد مي  و شريعتي

   مـا كـه    و اسـالم  ،نخواهـد بـود   ندي  آخوندها و مردان  فردا اسالم  اسالم  كه  دارم
  خواهـد مانـد و بـه     بـاقي   و نـاب   اصيل  اسالم  عنوان  به  آخوندهاست  اين  منهاي
  .)1(»خواهد گشت باز  صحنه

و آخوندها در مورد نـذرها و    از روحانيون  با برخي  كه   گفتگوهايي  و شريعتي
  گفتگوهـايي   كند، و همچنين مي  نرا بيا  داده  انجام  ائمه  قبرهاي  و زيارت  شفاعت

و   مسـخره   انـد و طرحـي   داخـل   در شرك  ديگر كه  هاي با آنها در مورد پديده  كه
  شـريعتي  .كنـد  مـي   را بيـان   داده  اند انجـام  نموده  عرضه  اسالم  براي  كاريكاتوري

  ،گويي مي  چهآن  كنند و بر همه مي  اعتراف  مراسم  اين  بودن  باطل  اينها به :گويد مي
  !! ولي: گويند مي  سپس  هستيم  ا تو موافقمگويند  مي

  است  بيانگر اين  بلكه  ،نيست  بيانگر ناتواني »اما«و   »ولي«  گويد كه مي  شريعتي
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  و بـه   ،ندارنـد   و ناقص  مانده  هاي عقب قالب بردن   از بين  براي  اي اينها عالقه  كه
 بـر   حـاكم   و طبقـه   گـروه   يـك   عنـوان   آنها به  منافع  ونچ! چرا. ندارند  ايمان  اين

  .بمانند  باقي  مراسم  اين  نمايد كه اقتضا مي  چنين  جامعه
  بـا وسـائل    و مسـلح   ويـژه   اي و طبقه  گروه  به  كه  وقتي  آخوندها و روحانيون

واپسگر و   اي موسسه  به  شوند در حقيقت مي  تبديل  مردم  بر توده  اثر گذاري  قوي
آسـماني و   رسـالت   با مبادي  ارتباطي چهي  شود كه مي  و سركوبگر مبدل  متعصب
  آن  و سلطه  طبقه  از منافع  حفاظت  آن  و غم  مه و  هدف  و تمام ،ندارد  آن  اهداف
  . است

يـا   ،انـد  نمـوده   مخالفـت   و با آن  را انكار نموده  خرافات  از علماء اين  شماري
  امـا بيشترشـان   ،انـد  اباء ورزيـده   حقيقت و از گفتن  كرده  تقيه  آن  مقابل در  اينكه
ر رو در رو قـرا   خرافـات   بـا ايـن    پرده  و بي  صراحت  به  را ندارند كه  اين  تأجر

  .)1(بگيرند
  ... و اينگونه
  بـر اسـاس    همه  كه  آميز و باطلي شرك  هاي و عادت  رسوم  متاسفانه  و اينگونه

و  � پيـامبر   و سنت  صحيح  اند و از دين استوار  جنسي  وري هو بهر  دوزيان مال
را   اسـت  ديـن   اسـاس   توحيـد كـه    بزرگ  دارد اصل  فرسنگها فاصله  ائمه  از آيين
  ! است  كرده  احاطه
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   دوم  فصل
   دين  نماز ستون

  
را   رد ديـن نماز را برپـا دا   هركس(  ،است  دين  ركن  نماز بعد از توحيد بزرگترين

و نمـاز  ).  اسـت   را برپا نداشته  ندارد دين نماز را برپا  و هر كس  ،است  برپا داشته
نماز  اگر و ،شود مي  سوال  از بنده  در مورد آن  روز قيامت  كه  است  چيزي  اولين(

  ).فاسد خواهد بود  عمل  فاسد باشد تمام
  :اند چكار كرده  با آن  دايره  كردن  و تنگ  حذف  بر اهرم  با تكيه  كه  ببين

  نماز  اوقات
نماز   براي  اين  به  و با توجه  ،است  شده  خالصه  وقت  پنجگانه در سه نماز  اوقات
  .گردد ها ادا نمي وقت  اين شود و در غير از نمي  گفته  اذان

  بلكـه  ،تـا   تـا هسـتند يـا پـنج      نماز سه  كه  كنم  مورد بحث  در اين  خواهم نمي
  كـج   كـردن   تنـگ   طـرف   بـه   عبادي  مسائل در  عقربه  كه  را بگويم  اين  خواهم مي
دارنـد   يـا جسـمي    يـا جنسـي    مادي  منافع  كه  در اموري  كه  در صورتي. شود مي

  بخواهـد از متشـابهات    كـه   كسي  و براي ،رود مي  و فزوني  توسعه  سوي  به  عقربه
  اقتضـا نمـوده    چنين  الهي  حكمت  چون ، يستكردن دشوار ن  كند استدالل  پيروي

از   بـر تـافتن   بـا روي   در متشـابهات   باشد تا منحرفين  وجود داشته  متشابهات  كه

��i����h���g}�:  اسـت   فرمـوده   خداوند متعال  طور كه  همان ،شوند  هالك  محكم

��z��y��x��w��v��u��ts��r���q��p��o��n��m��l��k��j
���~��}���|��{��z )را ) آسمانى(او كسى است كه اين كتاب « .)7: آل عمران

كـه   ؛اسـت ) صـريح و روشـن  (»  محكم«بر تو نازل كرد، كه قسمتى از آن، آيات 
و هر گونه پيچيدگى در آيات ديگر، بـا مراجعـه بـه    ( ؛باشد اساس اين كتاب مى

اطر بـاال  آياتى كه بـه خـ  (است »  متشابه«و قسمتى از آن، ) گردد اينها، برطرف مى
بودن سـطح مطلـب و جهـات ديگـر، در نگـاه اول، احتمـاالت مختلفـى در آن        
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اما آنها كـه در  ) گردد ولى با توجه به آيات محكم، تفسير آنها آشكار مى ؛رود مى
و مردم را گمراه (انگيزى كنند  قلوبشان انحراف است، به دنبال متشابهاتند، تا فتنه

  .»)سازند

  وضوء
يـا دو    يك  اندازه  سر اگر به  و در مسح ،اند شده  و پا حذفهر د  از وضوء شستن

  ! از يكبار جايز نيست  بيش  مسح تكرار  ،است  شود كافي  مسح  انگشت

   نماز جمعه
 و  ،اسـت   شـده   تعطيـل   و بطور كلي  شده  حذف  هجري  پنجم  از قرن  نماز جمعه
و  ،خواند را نمي  آن  او كسي  دانبدهد جز مقل فتوا  نماز جمعه  اقامه  به  اگر فقيهي

كننـد   تقليد مـي  ديگر  فقيهي  از فتواي  شود مقلدانش  بميرد يا كشته  فقيه  آن  چون
بعـد از   ،دهـد  فتـوا مـي    آن  بـودن   باطل  يا به  نماز جمعه  بودن  مستحب  بسا به  كه

  اسـت   واجب  هنماز جمع  خواندن :گويد مي  است  او بوده از  پيش  كه  فقيهي  اينكه
  مـذهبش   كـه   اسـت   نيـز مـدعي    دارد و هـر يـك    دليل  كند كه ادعا مي  و هر يك
  !! است  جعفري

دهـد   مـي   اجازه  گاهي  كه  است  وابسته  انساني  خدا بر امضاي  فرمان  و اينگونه
  اينكـه   و خالصـه . كنـد  مـي   منـع   الهـي   فرمـان  از انجام  شود و گاهي  عمل  آن  به

بگويد   چيزي و اگر فقيه! ندارد  خدا نيازي  به  و فقيه  نيازمند است  فقيه  ند بهخداو
  و بنـدي   از هر قيدي  زيرا فقيه ،خداوند باشد گفتة  بر خالف  شود گرچه اجرا مي

و  ،كند  توافق  فقيه  شود مگر اينكه دستور خداوند اجرا نمي و  اما گفته  ،زاد استآ
        : اسـت   فرمـوده   كتـاب  خداونـد در مـورد اهـل     كـه   اسـت   چيزي  همان  دقيق  اين

�{��¯��®��¬��«��ª���©��¨z )ــ ــا(« .)31: هالتوبـ ) آنهـ
  چيزي   اينو  .»دانشمندان و راهبان خويش را معبودهايى در برابر خدا قرار دادند
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��n���m��l�����k��j}�: گوينـد  مي دارد كه مي  را بر آن  جهنم  اهل  كه  است
�o���y��x��w���v��u��t������s��r��q��pz )66 :األحــزاب- 

از (دگرگـون خواهـد شـد    ) دوزخ(در آن روز كه صورتهاى آنان در آتش « .)67
اى كاش خدا و پيامبر را اطاعت كرده : گويند مى) شوند و كار خويش پشيمان مى

مـا را   ما از سران و بزرگان خود اطاعت كـرديم و ! پروردگارا: گويند و مى !بوديم
  .»گمراه ساختند

   نماز جماعت
  كسي  و جز تعداد اندكي ،شود مي  گرفته  يا ناديده  شده  كامالً حذف  ماعتنماز ج

نمـاز    اقامـه   و بـراي  ،داننـد  مـي   را مستحب  آن و يا اينكه ،دهد نمي  اهميتي آن  به
  تـوان  در نـدارد و يـا    امكـان   كه  اند و يا شرايطي گذاشته  سختي  شرايط  جماعت
 ،باشد مي  يا نائبش  غائب  وجود امام  نماز جماعت  صحت  شرط  اينكه  مثل ، نيست

در او   طـور كامـل    بـه   عـدالت   شـرايط   را برپا كند كه نماز جماعت  يا بايد كسي
  سـالم   نقصـي  و  و نمازگذار از هـر عيـب    مقتدي  به  و نسبت ،باشد  وجود داشته

  از اينكـه   و بـدون   نظـم   شود بـدون   اقامه  ا نماز جماعتوقته  و اگر بعضي ،باشد
  !!گردد مي  اقامه ها را برابر كنند صف

  نماز عيد
  و زيـارت .  اسـت   شـده   سـپرده   فراموشي  يا به  شده  حذف  نماز عيد همچنين

  زيـاد دوان   با جمعي  شب  از نيمه  زيرا مردم.  است  نماز عيد شده  قبرها جايگزين
خورشيد بايـد خـود    و طلوع  دم  از سپيده  و قبل ،شتابند قبرها مي  زيارت  هب  دوان
  !آنها را نخواهد ديد  شان اي و اگر دير بروند مرده ،آنجا برسانند  را به

  . است  شده  تعطيل  دين  از شعاير بزرگ  كار يكي  و با اين
  ، و راز آن اسـت  گويا دو عيـد   قبر است  و متولي  خادم  كه  كسي  اما عيد براي

از   كـه   نيسـت   نيـازي   نظرم  و به!  نيست  پوشيده بينا دارد  دو چشم  كه  كسي  براي
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  زيـرا زبـان   ! كـنم   و موشكافي  بزنم  گيرد حرف مي  انجام  و مردان  زنان  ميان  آنچه
  ...خشكد بگويد و مي  تواند سخن نمي

  از ابـي : شـود  مـي   داده  نسـبت  صـادق   امـام   به  تهمت  اين  چگونه  كه  فكر كن
  قبر امام  در غير از روز عيد به  كه  منيمو هر«:  تگف  كه  است  روايت �عبداهللا 
 و  ،مبـرور و مقبـول    و عمـره   حـج   بيسـت   او را بداند برايش  بيايد و حق  حسين
  بـه در روز عيـد    و هر كـس  ،شود مي  نوشته  عادل  يا امام  پيامبر  همراه  حج  بيست

بـا پيـامبر يـا      همراه  كه  وهغزو صد   عمره صد حج و صد  بيايد ثواب  قبر حسين
  .)1(».!!شود مي  اند نوشته شده  انجام  عادل  امامي

  !!پس چه نيازي هست به نماز عيد

   رمضان  قيام
  جـز شـب    بـه   اسـت   در مسجد و ديگر جاهها تعطيل  بطور كامل  رمضان  قيام
هـا بـا    شـب   رمضان  روزهاي  اما در بقيه، قدر است  شب  امكان  كه  و سوم  بيست
  !!شوند مي  داشته  زنده  مقتل  و خواندن  سرايي هنوح

   نوافل
  از نظـر تئـوري    انـد گرچـه   شـده   حـذف   عملـي   از برنامـه   طور كلي  به  نوافل
  . است  نموده دشوار  بيشتر مردم  را براي  نوافل  خواندن

   قرائت
يـا   ،شـود  نمـي   خوانـده   كوتـاهي   هاي جز سوره  فاتحه  سوره با  مراهدر نماز ه

:  اسـت   خداونـد فرمـوده    با اينكـه  ،شود مي يا قدر يا نصر خوانده  اخالص  سوره

{��}|���{��z��yz )����	 :
ـ  پ« )� و بـا   .»دس آنچه ميسر باشد از قـرآن بخواني
و  ، اسـت   شده  كامالً حذف  آخر قرائت  ها در دو ركعت سوره  اين  وجود كوتاهي

                                                 
���− ����� CD�B  1�@>[ – @>� ��0  PyB  N\�,W  F;-�  �" 
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  .كند مي كفايت  آن  جاي  به  چند تسبيح

   نماز مرده
  بـدون  و، نيسـت   بـيش   و مـال   پول  آوري  جمع  براي  اي جز وسيله  نماز جنازه

شـود   مي  تالش  و يا اينكه ،شود نمي  داده اهميت  آن  و به ،شود مي  خوانده  خشوع
  خوانـده  چگونـه   دانند كه نمي  اما بيشترشان ،نمايند  شركت  در آن  تا تعداد زيادي

و   اسـت   شـانس   خـوش   قبـر كـه    جـز خـادم    كـه   است  رازي  گويا اين ،شود مي
  مـردم   بـه   دارد كه  نيازي  او چه  پس ،داند را نمي آن  شود كسي پر مي  هايش جيب

  خوانـده  جدهادر مسـ   نمـاز جنـازه    ،بنابر ايـن . را درد سر كند  بياموزد و خودش
  .شود مي  در كنار قبرها خوانده  شود و بلكه نمي

  نماز  عوض  دادن  پول
روزهـا و    توان مي  سرعت  زيرا به ،نماز نخواند و بميرد  انسان  ندارد كه  اشكال
  روزهـاي   ايـن   در مقابـل ) سـيد (  و بـه  ،كـرد  حساب  نماز نخوانده  را كه  سالهايي
 مـرده   جـاي   نمازهـا را بـه    ايـن   اميد اينكه او خودش  به ،داد  پول  مبلغي  خجسته

  جـاي   بـه   بيايند و از او بخواهنـد كـه   )سيد(  نفر پيش  ده  و اگر روزي! خواند مي
شوي؟ بگـذار   مي  تو چرا ناراحت!! پذيرد مي ترديد  نماز بخواند بدون  مردگانشان

  !بياورند  بدست  روزي  مردم
و در مـورد    ،اسـت   ديـن   ركـن   ترديد بزرگترين  بدون  نماز كه  بود قيمت  اين
  !!؟ كني فكرمي  تر هستند چه از نماز پايين  آنچه

  ها حسينيه
و   مردگان  براي  سرايي هو نوح  عزاداري  مراسم  برپايي  براي  ها جاهايي حسينيه
 ،دشو مي  فراهم  و غذا و سيگار هم  آب  هستند كه ها موسم  در برخي  زنجير كوبي

  و مبلهـاي  هـا  جا صندلي  و در آن ،مد نظر باشد �  حسين  حرمت  از اينكه  بدون
  وقت  هستند كه  استراحت  براي  ها اماكني گويا حسينيه  ،است  شده  گذاشته  بزرگي
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  كـرده   و گفتگـو سـپري    هـا بـا داستانسـرايي    و شـب  ،شود مي جا گذرانده  در آن
و در  ،شـود  مـي   كـرده  سيگار روشن  سپس ،دشو مي  و غذا صرف  و آب ،شود مي

  قهـوه   گويـا در يـك    كني مي  احساس  چنان  شوي وارد مي  ها وقتي حسينيه  بعضي
  ! هستي  خانه

  مساجد
  سـه   فقـط   و روزي ،شود در مساجد برگزار نمي  و جماعت  نماز جمعه  اغلب
و   پيكـره   فقـط مسـاجد    رسـد، و اينچنـين   مي گوش  از مسجد به  اذان  بار صداي
مسـاجد   تـا   دستور داده  خاطر آن  خداوند به  كه  از هدفي  هستند كه  هايي  اسكلت
  ! نيست  شوند خبري  ساخته

آور  بـار و شـرم    ذلـت   بـازار مسـاجد را بـا گسـتردگي      و سردي  ندادن  اهميت
  مسـكوني   منطقـه   هـيچ   كه  طوري ،كن ها مقايسه مزارها و مرقدها و مقام  ساخت
 آنهـا   ،آري  .نيسـت   خالي  از وجود مزار و بارگاه ،باشد  دور افتاده  روستايي  گرچه
  .دهند مي  را گسترش  آن  دارند ساخت  و غيره  مادي  در مرقدها منافع  چون

  زيارت  و اداي  زيارت  و رسوم  جز آداب  در امور دينشان  كه  بدبختهايي  و اين
  آن  انـد و بـه   خدا كرده  هاي را مانند خانه  آن كه  هاييگنبدها و ساختمان  در آن  كه

را   و سـاز تعـداد آن    و سـاخت  ،انـد  و بلنـد نمـوده    را آراسـته   و آن  داده  اهميت
  .شود  اينها حذف  مسجد از زندگي  است  دانند نزديك نمي ،اند داده  گسترش

را   تواند آن نمي  سيو ك ،شود مي  مشاهده  كه  واقعيت  يك  صورت  به  و اينگونه
زيارتگاههـا را آبـاد     آن  جـاي   و بـه   ،ايـم  نمـوده  ما مساجد را تعطيـل  ،انكار كند

  . ايم كرده
  اولـين   شـوي   نزديك  هر شهري  به  كه است  نمايد اين مي  توجه  جلب  و آنچه

  هـاي  منـاره   نـه  ، اسـت   آن  و گنبـدهاي  زيارتگاههـا   هـاي  مناره  بيني مي  كه  چيزي
  !مساجد

  بلنـدي   جايگاه  شده  سپرده  خاك  به  در آن  كه  فردي  چند كه هر  مرقد و مقبره
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سرباز نبايد از   و پرچم. خدا بزرگتر باشد  خانه از  ندارد كه  اما امكان ،باشد  داشته

و براى خـدا، صـفات   « ).60: النحل. (kj��i��hz}� .امير بلندبر باشد  پرچم
  .»عالى است

   قرآن  اندنذكر و خو
و در نمـاز   ، است  بسيار ضعيف  قرآن  به  شود و اهتمام مي  توجه  قرآن  كمتر به

  يافـت   و فقيهـي   زيـرا عـالم  . كنـد  نمـي   حفـظ  را  قـرآن   شود و كسي نمي  خوانده
  حفـظ  را  آن  عادي  فردي  از اينكه  گذشته ،باشد  داشته  را حفظ  قرآن  شود كه نمي
  !!فكر كرد  بايد در مورد آن  كه  يستا هيقض  و اين ،نمايد

را   هـا آن  در حسـينه   نـه  ،شـود  مـي   بزرگترها آموختـه   و نه  كودكان  به  نه  قرآن
  داده  اهميتـي   قـرآن   قواعـد تـالوت    به علميه  هاي در حوزه  و نه ،كنند مي  تدريس

 رآنقـ   حفـظ   كـالس   عنـوان   را بـه   مـا هرگـز چيـزي     هـاي  و حسـينيه  ،شـود  مي
بـا    كـه ! شـود  مـي   خوانـده   پول  آوردن  بدست  براي  فقط  قرآن  بلكه. شناسند نمي

 ،شـود  مي  گرفته  ها مزد معيني خواني  فاتحه ها و قبرها و در بر مرده  قرآن  خواندن

��z}��}� : اسـت   و فرموده  قرار داده  را مورد خطاب  كتاب  خداوند اهل  با اينكه

��~��}���|z )از  و. »و آيــات مــرا بــه بهــاى نــاچيزى نفروشــيد« .)41: هالبقــر

. )109: الشعراء( ��ÝÜ��Û��Ú����Ù��Øz}� :گويند مي  كه  است  خبر داده  پيامبرانش
  .« طلبم من براى اين دعوت، هيچ مزدى از شما نمى«

  مـردي   كـه   و ديدم  دير رسيدم  من ،كربال رفتم  به  جنازه  تشييع  يك  براي  باري
  سوره  خداوند در اين  آنچه  به  آيه:  خواند گفتم مي يس را  و سوره  ر قبر نشستهكنا
ـ (  ��z���y��xz}��|��}� :فرمايد مي  كند كه نمي  گويد توجه مي از « .)21 :سـي

�����Ä}� .»انـد  خواهند و خود هدايت يافتـه  كسانى پيروى كنيد كه از شما مزدى نمى

��Í��Ì��Ë��Ê���É��È��Ç��Æ���Å��������Îz. )ـــس ــن « .)70-69: يـ ــاب (ايـ كتـ
و تـو   .»انـد بـيم دهـد    تا افرادى را كه زنده فقط ذكر و قرآن مبين است) آسمانى
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  او با گوشه!!  خواهي مي  ها پول و از زنده  دهي مي  بيم  را با قرآن  مردگان  ،برعكس
  پيوسـته   بلند شـد تـا مبـارزه     سپس ،نگفت  و چيزي انداخت  من  به  نگاهي  چشم

  و بينوايـان   بيچاره از اين  يكي  از اينكه  دهد پس  ديگر ادامه  خود را با بيچارگاني
  .بود  داده  پول  او مبلغي  ما به

  روز جمعـه  ،بـودم   رفته  از خويشاوندانم  ديدار يكي  به  :گفت  من  به  و دوستي
را   جمعـه   سوره - بود  نشده  دفن  مرده هنوز  كه - كنار قبر  كه  را ديدم  بود، مردي

  خواننـده  !! نيسـت   ها فـرض  بر مرده  نماز جمعه:  او گفتم  و به  خنديدم ،خواند مي
او   بدهد، پـس   ها را دعوت تا مرده  و آمده  رسانده  پايان  ها را به زنده  دادن  دعوت
ها و  مرده  چون ،است  برده  و آيندگان  از پيشينيان  دعوت را در زمينه  سبقت  گوي
  !!! است  داده  ها را دعوت زنده

_���`�����b��a}�:  است  فرموده  خداوند درست:  و گفتم  كردم  نگاهي  من

���ih��g��f�����e���d��cz. )اگر آنها را بخوانيد صداى شـما  « .)14: فاطر
  .»گويند شنوند، و اگر بشنوند به شما پاسخ نمى را نمى

�{�¥���¤£��¢���¡�����~��}��©��¨��§��¦z .)23:ألنفالا(. 
بـه گـوش آنهـا    ) حـرف حـق را  (دانسـت،   و اگر خداونـد خيـرى در آنهـا مـى    «

اگـر حـق را بـه گـوش آنهـا برسـاند،       ) با اين حال كـه دارنـد،  (ولى  ؛رساند مى
  .»شوند سرپيچى كرده و روگردان مى

ها نمـاز   زنده  كه  اينجاست  و عجيب ،كند بر آنها صدق پيدا مي  ههر دو آي  اين
  !!خوانند را نمي  آن  شرعي با حكم  هم  آن ،خوانند نمي  جمعه
  رويگـردان   مختلفـي   هـاي  و ياوه  با داليل  آن  و فهميدن  را از قرآن  مردم ، آري
  قـرآن   فهميـدن  :گوينـد  مـي   كـه   اسـت  اين  يكي  هايشان ياوه  و از جمله ،اند كرده

  .شود مي  خوانده  بركت  براي  فقط  و قرآن ،است  مشكل
  فرمـوده   انـد كـه   كـرده   را فرامـوش   است  گفته  خداوند در مورد قرآن  و آنچه

 .)29 :ص(. ��k��j���i���h��g���f��e��d��c��bz}�:  اســت
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تدبر كننـد و    هايش هتا در آي  ايم را بر تو فرو فرستاده  آن  كه  خجسته  است  كتابي«
  .»پند گيرند  تا خردمندان
  .بيانديشند  تا در آن  فرموده  و هم  خوانده  بابركت  را هم  قرآنخداوند 
  شـوند ايـن    رويگـردان   دهند تا از قـرآن  مي  ارائه  مردم  به  كه  از دالئلي  و يكي

و   درسـت   و قـرآن  ، اسـت   شـده   تحريف و  است  ناقص  قرآن :گويند مي  كه  است
 كنـد كـه   مـي   از ابوعبـداهللا روايـت    يكلينـ   طور كه  همان.  است  نزد مهدي  واقعي
  .)1() است  هزار آيه  هفده  است  آورده � محمد  براي  جبرئيل  كه  قرآني: ( گفت

 هـزار و   شـش    ماسـت   در دسـت   كـه   ؟ قرآني داني را مي  سخن  اين  آيا معني
  !؟ ديگر كجاست  هزار آيه  يازده  به  نزديك  پس  ،نيست بيش  آيه اندكي

  اسـت   و واقعـي ايـن    درست  قرآن  بودن  پنهان  سبب  كه  شده  روايت  يو روايت
 .را نپذيرفتنـد   قـرآن   آنهـا آن   چـون  ،شـد   خشمگين  بر صحابه � علي  امام  كه

ديگر   كسي  به  فرزندانش  را جز به  نمود و آن  را از آنها پنهان  قرآن  او آن  ،بنابراين
  مهـدي   بـه   دادند تـا اينكـه   يكديگر مي  را به  آن  طاو فق  فرزندان  همچنان و ،نداد
  .)2()!!شود پديدار نمي  مردم  ظهور نكند براي  تا مهدي  قرآن  و اين ،رسيد

  مطلبـي  ، اسـت   شده  ارائه  در قرآن  تحريف  وقوع  اثبات  براي  كه  و از مثالهايي
او   را پـيش   آيـه   ايـن   مـردي   كه  شده  روايت � از ابوعبداهللا  در كافي  كه  است

ـ ( .��µ���´��³��²��±��°z¶¸��}�خواند  عمـل  : بگوو « .)105: هالتوب
:  ابوعبـداهللا گفـت   .»بيننـد  خداوند و فرستاده او و مؤمنان، اعمال شما را مى! كنيد

  . )3(ما هستيم)  مأمونون(و   ،است  درست)  مونونلمأا(  بلكه ، اينطور نيست
مـثالً در   ، اسـت   شـده   گويند تحريـف  مي  كه  هست  ديگر زيادي  هاي و نمونه

و در آن « .)9 -8 :التكـوير ( .��d��c��b��a��`��_���^���]z}� : آمده  قرآن

                                                 
���−  ����� ����# � =1\O��E�� ��0 ," 
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 .»به كدامين گناه كشته شدند؟. هنگام كه از دختران زنده به گور شده سؤال شود

ـ   اهـل   از دوسـتي   كـه   وقتـي   يعني .z[���^���_��}�:  در اصل: گويد مي   تبي
  داده  نسـبت  : صـادق   امـام   بـه   يـاوه  و ايـن  .انـد  چـرا كشـته    شود كـه   پرسيده

  . )1(شود مي
گرانقـدر    كتـاب   اين  به  عادي  افرادي  و خواه  عالم  خواه  و اينطور اعتماد مردم

  و انديشـيدن   قـرآن   حفظ و از ،اند برتافته  روي  از قرآن  و بنابراين  ،است  شده  كم
هـا و   زيارتنامـه  دعا و  هاي ديگر مانند كتاب  كتابهايي  و به  نموده  اعراض  در قرآن
  حفاظـت   زخم  دهد و از چشم شفا مي  معتقدند از بيماري  كه  كوچكي  هاي كتابچه

 ،انـد  آورده  دارد روي مي  و شر مصون  و از بدي ،كند را دور مي و حسد ،نمايد مي
  و جاهـل   از افراد نادان  پول  آوردن  بدست  ايبر  اي چيزها وسيله  اين  و در ضمن

  . است
  مـال   باشـد و بـه    فاسد و نادرست  و قصدش  نيت  امر وقتي  ولي ،ترديد  بدون
  خواهـد كـه   باشد نمـي   دوخته  دارد و چشم او قرار  سرپرستي  در تحت  كه  يتيمي
برسـد او از   رشد و آگاهي  به  ترسد اگر يتيم زيرا مي ،برسد  رشد و آگاهي  به  يتيم
  فكـري   رشـد و بلـوغ    بـه   قرآن  و انديشيدن  با فهميدن  امت ،شود مي  محروم  مال

  طمـع   چشـم   مـردم   اموال  به  كه  مذهبي  از مردان  بسياري ، بنابراين .رسد خود مي
  فعاليـت   از قـرآن  امـت   ردندور كـ   بـراي  ،دور و دراز دارند  اند يا اهدافي دوخته
  بمانـد كـه    بـاقي   فكـري   كـودكي   در مرحلـه   و هميشـه   همـواره   اند تا امت كرده

  ! است  برگشته  پدرش  بيند كه مي  خواب هر شب  سالهاست

   و سخنراني  موعظه  هاي درس
عـزا    هـا و مجـالس   خـواني  مانند فاتحه ، از آن  در مساجد يا بيرون  ها خواه موعظه

و   سـرايي  هو بـا نوحـ   ،شـوند  آغاز مـي   زني سينه و  سرايي هبا نوح  يراد شوند همها
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خـدا    مزد براي بدون  ندارد كه  سرا امكان هو نوح  و مداح ،يابند مي  پايان  زني سينه
  در رمضـان   حتي  شده  مشخص  طور قطعي  مزد او به  و از پيش. كند  سرايي هنوح
  داده  پـول   فتواها در مقابل  گردد و حتي مي  ها تقديم نينوشيد غذاها و  بهترين  كه
  .خود  جاي  به قطال  و ثبت  ازدواج  و عقدهاي .شوند مي



 

   سوم  فصل
   كعبه  و حج  رمضان  ماه ي هروز

   رمضان  ي هروز

  و روزه  رمضـان   ماه ، آري!!  انگيز است بسيار شگفت  آن  به  و توهين  با روزه  بازي
  وجـود پروردگـار بـزرگ     اينكه  بدون ،است  سياسي و مقاصد  اهداف  در خدمت

در آغـاز    كـه   مسـلمان  ها در برابر ميليون  اينكه  و بدون ،قرار بگيرد  مورد مالحظه
و دو روز از   آنهـا حتمـاً يـك     بلكـه  ،كنند  مسئوليت  نمايند احساس افطار مي  ماه

  آن - .شـود  نمي  رويت  مغرب  از جهت  زيرا هالل!! بگيرند  روزه عيد را  روزهاي
 قمشـر   را از جهت  منتظرند تا ماه آنها  بلكه -  است  و مشخص  معروف  كه  گونه
 بـا   هر سـال   كه  است  اين  كند هدفشان  ها خداوند هدايتشان مشرقي  و اين ،ببينند
  روزه ،گيرنـد  مي  آنها روزه  كه  روزي ،بنابراين .كنند  مخالفت  جهان  مسلمين  تمام
  كـار فقـط    و ايـن  ،گيرنـد  عيد نمي  آنان گيرند مي آنها عيد  كه  گيرند و روزي نمي
 خود در عقائـد و   مسلمان  برادران  از بقيه  شيعيان  گيرد تا تمام مي  انجام  اين  براي
  روزه  مسـلمين   كـه   ايـم  بسـا ديـده    چـه . كامالً جدا باشند  و شعائر اسالمي  شرائع
هسـتند    ضـعيف   چشمانشـان   كه  افرادي  راحتيرا به   هالل  كه  يرند در حاليگ مي
   !!هستند  چنين در عيد  و همچنين ،بينند اما آنها گويا كور هستند و نمي ،بينند مي

  ما بـه   عادي  و ترديد مردم  اضطراب  و سالها با تراكم  ايام  با گذشت  و اينچنين
 ، بنـابراين  .انـد  گرفته  خوي  چيزي  هيچ  به  نكردن  ينانو اطم  از شك  آميخته  حالتي
شوند   گيرند تا مطمئن مي روزه  رمضان  از آغاز ماه  آنها چند روز پيش  كه  بيني مي
  كـه   در آمده  عادت  يك  صورت  به  و اين ،ندهند  را از دست  از رمضان  چيزي  كه
ها  بيچاره  اين  بر اينكه  است  دليلي  و اين .نامند مي  رفتن  پيش  يعني)  تسبيق( را  آن

، شـوند  نمي كند قانع  بيان  هر كس  كه  روزي  تقويم  ندارند و به  اعتمادي  دل  از ته
  .كنند  از خود دفاع  عناد و لجاجت  از روي  گرچه

و   نشدن  قانع  تا رشته  ايست ميانه  حل  راه  گرفتن  روزه  از رمضان  چند روز قبل
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  اما ايـن !! نشود  داشتند قطع بايد مي  كه  شدن  از اعتماد و قانع  اعتماد با آنچه  عدم
  تجسـم  را بـراي   راه  و اجرا است كه  و تطبيق  تئوري  و  و عمل  عقيده  بين  جدايي

نمايـد   را انكار مي  آن  روشن  بيند و با وجود دليل را مي  حق  كه  پيچيده  شخصيتي
  بـا چشـم    كـه   اسـت   تر از هاللـي  و روشن  صريح  دليلي چه  ههموار كند و اگر ن

  !شود؟ مي  ديده  و غيرمسلح  عادي
بـازار    روز عيد فطـر بـه    يا سومين  در دومين  نمود كه  تعريف  من  براي  ما دايى
  كم بود و خورشيد كم  غروب  افتاد وقت  از دوستانش  يكي بر مغازه  و گذرم  آمدم
او   به ،است  هنوز روزه  من دوست  كه  اما ديدم ،شد مي  ها پنهانكوه  پشت  داشت
 - دادم  او نشـان   بـه   دسـت   و با اشاره - كن  نگاه!! ؟ بيني را نمي  مگر هالل:  گفتم
درخشـيد و بـا    مي  آسمان  در صفحه  شمشيري  چون  لحظه  در آن  شوال ماه  هالل
و   اصـرار كـردم    خيلـي   با اينكه  وستد اما! كرد مي  غروب  خورشيد داشت  اينكه

  دانـم  ابا ورزيد، و نمي  شدت  آن به  سوي  به  كردن  از نگاه  نمودم  چند بار كوشش
  !!افتاد  راه  به  اش خانه  سوي  به  و بعداً شتابان  را بست  اش چرا مغازه

ـ   ركـن   اين  و مردم ،شود تكرار مي  در هر سال  تراژدي  اين  چنين  اين را   زرگب
  گـرفتن   روزه  يعنـي   اسالمي  بزرگ  شعيرة دو  اين  و به ،دنده قرار مي  مورد توهين

  بـا رويـت    شـوال   در اول  و افطـار كـردن    رمضان، هالل  با رويت  رمضان  در اول
  .شوند نمي  قائل  ، ارزش شوال ماه  هالل

  آور  شرم  عذرهاي
  بسـيار تسـاهل    نگرفـت   روزه  تـوان  مـي   با وجـود آن   كه  ما در عذرهايي  دوستان
  بايـد روزه   اند كـه  قرار داده  عذري  مسافت  در كمترين  زيرا سفر را حتي ،اند كرده

مـثالً   ،نيستند هم  مزه بي  آورند كه مي  هايي هكار خود حيل  اين  و براي!!  را شكست
آقـا    حـاج   پـيش   اسـت   رمضـان   بـا مـاه    مصادف  كه  امتحانات  در ايام  دانشجويي

  از روزه  اينكـه   بـراي   دهنـد كـه   او فتوا مـي   به ،بگيرد  فتوايي و  حل  رود تا راه مي
و   رفت  و مسافت ،برود  نزديك  اي منطقه به  كند هر روز سفر كوتاهي  پيدا نجات
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 كـه   جملـه   و از آن ،بـر او نيسـت    اي و روزه ،شـود  مـي   او حساب  براي  برگشت
  .را بشكند  اش عبور كرد بايد روزه  آبي  از جوي  كسي  اينكه  محض  به :گويند مي

  نكرده  غسل  و او هنوز از جنابت شد  كه صبح  كسي  براي  روزه  و نيز شكستن
اصـالً    روزه  ايـن   قضا گرفتن  براي  كه  اينجاست  و مصيبت ،اند قرار داده  را واجب
  .كنند تاكيد نمي

   جنسي  بهره
اگـر  : (فتـوا را بخوانيـد    ايـن !!! نيسـتند   بهره بي  جنسي  مسائل  رمضان  در فتواهاي

را   قصد آن  اينكه  بدون  اش تناسلي  آله  ناگهان باشد و  ران  چسباندن  هدفش  كسي
  هـدفش  و اگـر . شـكند  نمـي   اش شـود روزه   زن  از دو راه  باشد وارد يكـي   داشته
در   باشد و يا اينكـه   داشته  شك  تناسلي  هآل  شدن  باشد و در داخل  جنسي  آميزش
  باطـل   اش باشـد روزه   داشـته   شك  رفته  داخل)  سر آله(  حشفهزة اندا  آيا به  اينكه
   .)1()! نيست  بر او واجب  اما كفاره ،شود مي

و   حرمـت   آيا بعد از ايـن ! ؟ كني مي  احساس  چه  خواني ميرا   سخن  اين  وقتي
  !ماند؟ مي  باقي  رمضان  ماه  براي  جايگاهي
  : فتوا را بخوان  اين
 جنابـت   باعـث   كـه   شـكند قصـد جمـاعي    را مي  روزه  كه  چيزهايي  از جمله(
   .)2()شود نمي  باطل قصد نباشد روزه  و اگر از روي ،شود مي

  كارهـايي   چنـين   انجـام   بـراي   خواننـده   كه  نيست  فتواها تنها اين  اين  مصيبت
  را فقـط   روزه  شـدن   شكسـته   كـه   اينجاسـت  مصـيبت   شود، بلكه مي  داده  تمرين

شـكند   نمـي  را  روزه  لواطت. گردد مي  جنابت  موجب  كه  نموده  چيزي  منحصر به
 ، اسـت   شكسته  اش گويا روزه  فكر كند كه  چنين  احتياط  از روي  كسي  مگر اينكه
  بلكه ،نيست  يقيني  ديگر كرده  با مردي  لواطت  كه  كسي  بودن  جنب  به  زيرا حكم
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  !!! است  شود جنب مي  گفته  احتياط  از روي
ديگـر    شـود و نـوعي   مـي   جنابـت   هست كه باعث  جنسي  آميزش  نوعي  بدان
  !!شود نمي  جنابت  باعث  كه  است
  !! كني تاييد نمي  چه  كني تاييد مي  چه

  مال  و مردان  زنان
زيـاد    سـرايي  هو نوحـ   زنـي  سـينه   بـراي   مال در آن  زنان  كه  است  موسمي  رمضان

)  مقتل(شوند و  مال زياد مي  مردان  همچنين و ،نامند مي)  قرايه(را   اين  شود كه مي
هـا بـا    عادت و  رسوم  اين  از اينكه ،زنند مي  و ناله  گريه  خوانند و خود را به را مي
)  در علم  راسخان(جز   كه  است  مطلبي  را اينزي  ،دارند نپرس  ارتباطي  چه  رمضان

  دسـت   بـه   بـراي   است  و سودآوري  خوب  هاي كارها وسيله اين! دانند را نمي  آن
  خيـر و بركـت    مـاه   رمضان مگر! خود  وضعيت  به  بخشيدن  و سامان  پول  آوردن
  !؟ نيست
و   ،شـده   برداشـته   سد راهاز   مانع  و اين ،شود مي  تعطيل  قرآن  در ماه  قرآن  پس
  آوري  جمـع   براي  موسمي  و رمضان ، شده گذراده  آن  جاي  به  و گريه  سرايي هنوح
  ! است  شده  و سردرگمي  اختالط  براي  و فرصتي  پول

  !؟ است  بوده  همين  بيت  اهل  آيا مذهب
 ،انـد  رسانده  ديگران  هو ب  آنها آموخته  بلكه!! اند نبوده  آنها چنين  خدا كه  سوگند به
  !! ايم نموده و سرپيچي  كرده  اما مخالفت

]�����\�����[��}�  آيــه  در مــورد ايــن  كــه  اســت  روايــت � از ابوعبــداهللا

_^z )نكننـد و بـر     را پاره  گريبان  اينكه  يعني  معروف: ( گفت .)12: هالممتحن
  براي  سياه  ننشينند و لباس  نزنند و واويال سر ندهند و در كنار قبري  هايشان هگون

  .)1()نكنند  را باز و ژوليده  و موههايشان ،نپوشند  سوگ
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ـ   دانيـد معنـي   آيا مي:  گفت  كه  است  روايت �جعفر  و از ابي خداونـد    ةگفت

  بـه  � پيامبر )12: هالممتحن( z]�����\�����[��^_��}� :گويد مي  كه  چيست
  مـن   سـوگ   و بـه  ، مخـراش   را با نـاخن   ات چهره  ردمم  من  وقتي  :گفت  ’ فاطمه

 . مكـن   سرايي هنوح  من  و براي ، و واويال سر مده ، مكن را باز و ژوليده  موههايت
  .)1() است  خداوند گفته  كه  است  معروفي  اين :پيامبر فرمود  سپس:  گفت

  كند آمـده  مي  روايت � او از پيامبر  كه � ديگر از ابوعبداهللا  و در روايتي
و  ، مخراشـان   را با ناخن  ات چهره و  ،مزن  سيلي  ات بر گونه: ( گفت � پيامبر  كه

  .)2() و واويال سر مده  نپوش  و سياه  ،نكن  را پاره  و گريبانت ، نكَرا م  موهايت

   كعبه  حج
و   كعبه  رزشاز ا  بر كاستن  كه  و فتواهايي  از روايات  ام يافته  دسته  آن  به  من  آنچه

يابـد    اطالع  آن  به  عاقلي  هيچ  كنم نمي  اند گمان شده  و وضع  ساخته  آن  به  توهين
يـا    ائمـه   ها به روايت  اين  و همه!! گيرد او را فرا مي  و سرگيجه  حيرت  مگر اينكه
   !!شود مي  داده  نسبت  مذهبشان

قبـر  : گويـد  مـي   كـه   شـنويم  مي  هايي و مصيبت  خوانيم مي  فتواهايي  و همواره
   !! برتر است  ازكعبه � علي  امام  يا ضريح �  حسين
  ها و راهها و تـاويالتي  كنند و قياس مي  بافي فلسفه  برتري  اين  اثبات  براي  بلكه
  :دهند مي  ارائه

برتـر    از كعبـه   قبـرش   پـس  ،است � پسر دختر پيامبر � حسين  و چون
   . است
  چرا؟!!  بهتر و برتر است از مسجد الحرام  بويمسجد ن :گويند مي

بهتر   قبر او از كعبه ،بنابراين  .است  شده  دفن  در مسجد نبوي � پيامبر  چون
  پـس  ،برتـر اسـت   �  حسـين  از � علـي   امـام   جا كه  و از آن ، و برتر است

                                                 
���− �����  �	ru�" 
�#�− �����  �	ru�" 



 
 ���� �� �	 ����� ���� ����� ���� � �� ������� 
73 

  !! برتر است  او از كعبه  ضريح
  شـيوه   از ايـن   دادن  در برتـري   بود كه  كسي  او اولين ،باد  خدا بر ابليس  نفرين

: گفـت « .)12: ألعرافا( ��S��R��Q��P���O��N��M��L��K��J��Iz}�: كرد  پيروي

}�  را كـه   صريح  نص  پس. »!اى و او را از گل مرا از آتش آفريده ؛من از او بهترم

��z����yz )و   و از عقـل   گفـت   تـرك . »براى آدم سـجده كنيـد  « .)34: هالبقر
  .كرد  پيروي  خودش  اسقي

  آن  چگونـه   پس  ،نيست  درست  فقهي  در فروع  قياس  بودند كه  ما گفته  آنها به
  !اند؟ داده قرار  درست  را در امور اعتقادي

  كـه   اسـت   آن  در مجـاورت   كـه   االماره  ، و بيت كوفه  ةشد  مسجد منهدم  بلكه
مسـجد در    آن !! آري!! بهترانـد   كعبه از  همچنين، است  خالي  اي موزه  امروز چون

  كعبـه   در دلهايشان  چون ،برتر و بزرگتر دارد  جايگاهي  دروغگويان  اين  هاي قلب
  .ندارد  و ارزشي  برتري

  خداوند مشـرف   كه  اي كعبه  ،چيست  آنها با كعبه  دشمني  سبب  كه  داني آيا مي
  !؟ است  قرار داده  و بزرگ
  براي  را كه  اي آزاد شوند تا وظيفه  انديشدين  تا عقلها براي  هفرا رسيد  آن  وقت

  . دهند  اند انجام شده  آفريده  آن
  اهـل   و روش  آيـين   طبـق   ندارد كه  و امكان ،خدا نيستند  ها از دين عقيده  اين
 را اطهـار   اند تا مراقد ائمه ساخته  پنهاني هاي عقايد را دست  اين  بلكه. باشند  بيت

گنبـدها و   اين  سوي  به  را از كعبه  مردم  تا دلهاي ،قرار دهند  كعبه  براي  جايگزيني
  حـج   از جايگـاه   كـه   حـال   در همين  آنها چگونه  كه  مزارها بگردانند، و بيانديش

  و آن ،كنند مزارها تقدير مي  از جايگاه  در مقابل ،كنند مي توهين  آن  كاهند و به مي
  حـج   براي  اند كه كرده  را طوري  و مردم ،دهند مي  جلوه  و مهم  زرگب  شدت  را به
  قربـاني   بلكـه  ،كننـد  مـي   گويند و دعـا و گريـه   مي  آيند و لبيك مزارها مي  اين  به
و  ،نماينـد  مـي   دونـد و سـعي   مـي   آن  و بـين  ،جويند مي  كمك كنند و از قبرها مي
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بوسـند   را مـي   آن  هاي آستانه كشند و مي  را دست  و آن ،كنند مي  طواف  آن  اطراف
را   كننـد و حيوانـات   وفا مـي   نذرهايشان  دارند و به مي  آن  را تقديم  هايي و قرباني

  سـخن   خواهد معنـي  مي  هستند و هر كس  مشرفه  گويا آنها در كعبه ،برند مي سر
  !!برود كربال  به  مرا بداند بايد در روز عرفه

 ، اسـت   ائمه  زيارت  به  وابسته  حج  صحت  دارند كه  ما عقيده  عوام  بيشتر مردم
  !! نيست  اما برعكس ، است  باطل  برود حجش حج  كسي  ائمه  زيارت  و اگر بدون
  !!ها داد از دجال  يكي  به  پول  مبلغي  حج  به  رفتن  در عوض  توان و مي

با وجـود    كه  تا حدي  د آنب  و وضعيت  در مراقد ائمه  و مردان  زنان  و اختالط
دارد و   معروفـي   داسـتانهاي  ،شـوند  مـي   عفـت  منـافي   عمل  مرتكب  محل  هيبت
  !!نشوند  شود و حكايت  داستانها بسته  دفتر اين  نيست  شايسته

  !؟ بيت  اهل  آيين  است  آيا اين
  تعلق!! ؟ است  آن اين  بيت  اهل  يا دين ،است  اين  دينش  كه  است  بيتي  چه  اين

)  كعبـه (  الحـرام   آنها در بيت  كه  وقتي  حتي شده  قبرها چيز عجيبي  به  و وابستگي
  !!اند قبرها مشغول  هستند به
و   زدن هنماننـد سـي   ،نماينـد  مـي   مشـاهده   هـايي   هـا و شـگفتي   مسخره  و مردم

  بـا آسـمان    زمين  ارتباط  لحظه  در زيباترين حجاج  كه  در حالي  كردن  سرايي هنوح
  . است ما شده  و عار براي  ننگ  باعث  كارهايشان  برند كه سر مي  ، به در عرفه

  بيـت   كننـد پيـرو اهـل    ادعـا مـي    كه  كساني  و در روز عرفه  عرفه  در سرزمين
  !!كنند مي  زني و سينه  سرايي ههستند نوح

  آن  به  بيت  اهل  كه  تاس  كاري  اين  باور باشند كه  اگر بر اين  نظر شما مردم  به
  !؟ خواهند گفت چه  بيت  در مورد اهل  نموده  سفارش
  كه - را ديدم  مردي  نمودم مي  را طواف  كعبه  كه  در حالي:  گفت  من  بهام  دايى

ـ بياي:  گفـت  زد و مي صدا مي  داشت  را كه  همراهاني كه - بود  ايراني  گمانم  به  ،دي
  اطراف  گمراه  هاي دسته  از اين  اي مجموعه  گاه  آن  پس !! مكني مي  را زيارت  حسين
سر او تكـرار    پشت  سپس كربال كردند  سوي  را به  هايشان هشدند و چهر   او جمع
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  حـرم   داخل  را كه  كساني  سپس ..!!اهللا  رسول  بنت  يا ابن  عليكم  السالم: كردند مي
  پايـان   بـه   را چنـين   اش مـرد يـاوه    آن  سـپس !! و ناسزا گفتند  بودند دشنام شريف

  نزد خداوند برابر با هفتـاد حـج   و ،است �  حسين  زيارت  اين:  رساند و گفت
مـرا فـرا     نفـرت :  گفـت  كـرد مـي    تعريـف   من  ماجرا را براي  اين  كه  كسي!!  است
  اهـي هر ر  ، يا به كنم  و نفرينش  بدهم  دشنامش ، را بدهم  جوابش  خواستم ،گرفت

  خواسـتم  و مـي   كشيدم مي  ها خجالت زشتي  زيرا از اين ،كنم  ساكتش  توانم مي  كه
مـا از   باشـد كـه    اي مجادلـه   از نوع  كار من  اين  كه  اما ترسيدم ،را بپوشانم  عيبش
  !! و رفتم  كردم  رهايش  بنابراين ، ايم شده  نهي  در حج  و جر و بحث  مجادله

   مصيبت  منابع
  كعبـه   اطـراف   كرد كـه   نگاه  مردم  او به  كند كه مي  روايت �از ابوجعفر   كليني
ديگـر    و در روايتي .كردند مي  طواف  اينچنين در جاهليت:  كردند گفت مي  طواف
  .)1(!! جاهليت  مانند كارهاي  است  كاري:  است  آمده

و قبـر    او آمـده   پـيش   كـه   مردي  او به  شود كه مي  روايت �و از ابوعبداهللا 
!!  اي كـرده   كار بسـيار بـدي  :  و گفت  نموده اعتراض  نكرده  را زيارت  اميرالمؤمنين

  كه  كني نمي  را زيارت  آيا تو كسي ،كردم نمي  تو نگاه  به  ما نبودي  تو اگر از شيعه
  .)2(كنند مي  او را زيارت  و مومنان  و پيامبران  خدا و فرشتگان

را خدا   ، و قبر علي) است  جاهليت  از كارهاي  كاري(  كعبه  افطو!! اهللا  سبحان
  !!كند مي  زيارت

  هـاي  كفر از گفته  سخن  اين  گنجد كه مي  عقل  كرد و يا به  تصديق  توان آيا مي
  !باشد؟ � پيامبر
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   چهارم  فصل
   و اموال  و خمس  زكات

   زكات
از   سـوم   يـة پا  و زكـات  ،اسـت   شـده   قايـل   سـزايي   بـه   اهميت  زكات  خداوند به

  ها و احاديـث  آيه  و در بسياري ، است  شده استوار  بر آن  اسالم  كه  است  هايي هپاي
  وجـود ايـن   با ،است  شده  دستور داده  آن  اداي  و به ،آمده  ميان  به  از زكات  سخن
شـود   نمـي   يادي  و از آن ،شود نمي  داده  اهميتي  آن  و به ، است  تعطيل  زكات  همه

 .داننـد  چيز نمي  هيچ  آن  و روشن  ساده  از احكام  مردم  عموم و ،اندك  مگر خيلي
  چرا؟
  زكات!!  است  خمس  دليلش  كه  يافتم  خرهباآل ،فكر كردم  امر خيلي  اين  دليل  به

  مشخصـي   طبقـه  ةرا آنها ويـژ   خمس  كه  صورتي در ،است  نيازمندان  عموماً حق
و از طرفـي   ،اين يك طرف قضـيه . باشند و فقها مي  سادات  طبقه  و آن ،اند نموده

  كـردن   و مكلـف  ،شود  بيان  كه  نيست  چيزي  خمس  نسبت  ديگر ارزش زكات به
  انتخـاب  را  بايـد يكـي    پس ،بسيار دشوار است)  و خمس  زكات(هر دو   به  مردم
 .اسـت   بيشتر و مخصوص  خيلي  خمس  چون ،است  شده  انتخاب  و خمس ،كرد

انـد   ورزيـده   اهمـال   و در مـورد آن  ،اند سپرده  فراموشي را به  آنها زكات ،بنابراين
  .ندارد  شود اشكالي  اگر پرداخت  گرچه

  و يـا نزديـك   - انـد  را بسته  عام  نيكوكاري  از درهاي  بزرگ  دري  چنين  و اين
  تـاالر اسـتفاده    را بـه   آنـان   اند كه هگشود ديگر  دري  آن  جاي  و به - ببندند  است

  . است  خمس  دروازه ،در  رساند و آن مي  ويژه  شخصي
  جـامع   عبـارت   در اين  و غيرواقعي  وارداتي  تدين  كه  گفتم  كتاب  در آغاز اين

و   نظـري   تنـگ   بـر اسـاس    امـر عبـادت   در  كـه   اسـت   دينـي : (شـود  مي  خالصه
 و  بـر توسـعه    كـار آن   اساس  و جنسي  در امور ماليو  ،استوار است  گيري سخت
  ). استوار است  و تسامح  پوشي چشم
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گرفتند  نمي  گيرند خمس مي  امروز خمس  كه  فقها اينگونه  كه  هايي اما در زمان
  آن  دادن  شـد و بـراي   ذكر مـي   بود، خمس  نشده كامالً هنوز باز  خمس  و دروازه
: شـد  مـي   گفتـه  بلكـه  ،نداشت  دخالتي  آن  در گرفتن  يهو تق ،شد نمي  گرفته  سخت
را   امـوالش   تواند اصالً خمـس  مي  خمس  و صاحب ،است  غائب  امام  حق  خمس
ــ  - نيسـت   بر او واجب  آن  كردن  بيرون  كه - كرد  را بيرون و اگر آن ،نكند  بيرون
  نمايـد كـه    سـفارش  ماد دارداو اعت  به  كه  كسي  كند و يا به  دفن  را در زمين  يا آن

در   خمـس   مصـرف   روزهـا راه   در آن. بياورد  را بيرون  آن  ظهور مهدي  در هنگام
ماننـد    غيـر از تجـارت    فقها به  عصاي  و نه ،بود  نشده  شناخته تجاري  درآمدهاي

و   ماننـد مرتضـي    بـزرگ   فقهـاي   در زمان، بود  را سوق داده  آن  و ازدواج  مسكن
  . )1(بود  چنين  طوسي  الطائفه  و شيخ مفيد

  سـخت   رو فقهـا در مـورد زكـات    نبـود از ايـن    جـز زكـات    منبعـي  ،بنابراين
  مـن  ،گذشـته   در عبـارت   كـه   اي و شـاهد بـر قاعـده     مثال  عنوان  و به ،گرفتند مي

  :  را بخوان  روايت  اين ،نمودم خالصه
  ناصـبي   او در حالـت   كـه   كاري هر: ( گفت  كه  است  روايت �از ابوعبداهللا 

  را بـه   گذارد و واليـت   خداوند بر او منت و سپس  داده  انجام  اش و گمراهي  بودن
  بـه  ،يابد مي  پاداش  داده  انجام  گمراهي  در زمان  كارها كه  خاطر آن  داد به  او نشان

شـد   تـر  وسـيع   خمس  دروازه  تا اينكه. )2()بپردازد  را دوباره  بايد آن  كه  جز زكات
  بـه   نياز مبـرم   كه  تا زماني  زكات  دروازه  گاه  آن ،درآمد  شد و از بيخ  شكسته  بلكه
  .گرديد  نباشد تنگ  آن

   خمس
  اساسي  كه  است  بدعتي  اند در حقيقت گفته  ما در مورد خمس  علماي  كه  مفهومي
را   اند و آن يافته  از قرآن  آيه  را در يك  خمس  نام  فقط  آنان  و بلكه ،ندارد
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  كه  مردم  اموال از  آنچه  بگنجانند كه  لوحان هاند تا در باور ساد قرار داده  دستاويزي
  كلمه  آنان  يعني!  است  ذكر شده  در قرآن  كه  است  خورند چيزي مي  خمس  نام  به

  كامالً با آنچه  د كهان ديگر داده  و مفهومي  معني  آن  و به  كارگرفته  را به  خمس
: فرمايد خداوند مي. نمايد فرق مي  است  خداوند در آيه  منظور و خواست

{��O��N��M��L��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B
_��^]���\��[�� �Z��Y��X��W��V��U��T��S��R�� � �Q� �P������`

d� �c� �b� �a� �z )بدانيد هرگونه غنيمتى به دست آوريد، « .)41 :ألنفالا
القربى و يتيمان و مسكينان و  آن براى خدا، و براى پيامبر، و براى ذى خمس

است، اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدايى ) از آنها(واماندگان در راه 
نازل ) روز جنگ بدر) ( ايمان باايمان و بى(حق از باطل، روز درگيرى دو گروه 

  .» ى تواناستو خداوند بر هر چيز ؛ايد كرديم، ايمان آورده
روز   در آن  كـافران   با گـروه   مسلمين  گروه  كه  بدر است  روز جنگ  روز فرقان
بـا    كـه   از كـافراني   كـه   اسـت   امـوالي   خمـس  در اينجا  خمس  پس. روبرو شدند

  . است  شده  گرفته  غنيمت  جنگيدند به مي  مسلمين
  ر چيـزي هـا در ديگـ   جـز در غنيمـت    خمـس : (گويـد  مـي  �صـادق    امام
  .)1() نيست

جـايز    وجـه   هـيچ   ندارنـد بـه    سر جنـگ   با مسلمين  كه  كافراني  اموال  گرفتن
  انـد كـه   شـده   مرتكـب   بزرگـي   گنـاه   اند و چـه  چكار كرده  مسلمانان  پس.  نيست
 كـه   كفشـي   خمـس   گيرنـد؟ حتـي   مـي   را از دستشـان   مالهايشـان   خمس  افرادي

بانكهـا و   .گيرنـد  مـي   خمـس   و سوزن  از نخ  حتي ،يرندگ مي  پوشند را از آنان مي
  دسـت   بـه   آنهـا دسـت    ميـان   كـه   حرامـي   از طال و مـال   خواران  خمس  انبارهاي

  همـين   رسد بلكـه  نمي  ها و مستمندان و بيوه  نيازمندان به  از آن  و چيزي ،شود مي
  مسـئله   پـس  ،است  ر شدهپ ،پردازند را مي  خمس  اين  هستند كه  فقرا و نيازمندان
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دهند و اينها از  مي  ثروتمندان  را به  مالهايشان  زيرا فقرا و مستمندان ،شده  برعكس
  در لندن  بزرگي  مالي  هاي موسسه  كه  برند تا جايي مي  نمايند و بهره مي  استفاده  آن

  اين  برند كه مي  گمان  شدگان  و اغفال  لوحان ساده  كه  اموال  و ديگر جاها با همين
  .شود مي  ساخته ،شوند مي  صرف  در موارد شرعي  فقط  اموال

ميليارد نفـر و    از يك  بيش  امروزه  كه - امت  اموال  خمس  كه  است  آيا عاقالنه
  خود را مسـتحق   كه  از مردم  بر اقليتي - دارند دنيا قرار  جاههاي  در ثروتمندترين

از چند صـد   شمارشان  كه  اقليتي  شود كه  و فقها صرف  سادات  دانند يعني مي  آن
 ،باشند  ميليون  اگر يك  هزار و حتي چند هزار يا صد  و اگر هم ،نفر بيشتر نيست

  دورتـرين  � پيـامبر . شـود   اينها داده  به  امت  اموال  خمس پذيرد كه مي  آيا عقل
خداونـد او را   ،بود  آن  رهايها و قص و خزانه  ها و اموال از دنيا و فريبندگي  مردم

����ß���Þ��ÝÜ��Û�����Ú��Ù��Ø��×Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð}�:  اسـت   نموده  خطاب  چنين
��ã��â���á��àz .)ام بـراى   هر اجر و پاداشى از شـما خواسـته  : بگو« .)47 :سـبأ
  .« اجر من تنها بر خداوند است، و او بر همه چيز گواه است ؛خود شماست

�{�Ê��É��È��Ç���Ñ���Ð��Ï������Î���ÍÌ��Ëz. )يا اينكـه  « .)72 :المؤمنون
خــواهى؟ بــا اينكــه مــزد  مــى) در برابــر دعوتــت(اى  تــو از آنهــا مــزد و هزينــه

  . »پروردگارت بهتر، و او بهترين روزى دهندگان است

�{��¾��½��¼��»��º��¹��̧ ��¶��µ���́ ���³��²��±��°��̄ ��®

�����¿z .) بنـابر ايـن،  (. وره حمد و قرآن عظيم داديمما به تو س« .)88- 87الحجر (
داديـم،  ) كفـار (هايى از آنها  ، كه به گروه)مادى(هرگز چشم خود را به نعمتهاى 

  . »ميفكن
  سـوره (  مثـاني   سـبع   نمـوده   انتخـاب   پيامبرش  خداوند براي  كه  بخششي  پس
او را در   جانشـيني   ايادع  كه  و اينهايي .دنيا  كاالي  نه ، است  عظيم  قرآن و)  فاتحه
  به  مردم  اموال  چپاول  نتيجه  كنند كه مي  زندگي  و آسايشي  نمايند در رفاه مي  امت
  . است  خمس  نام
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از   يـا بـازاري    هـا  از قبيله  اي قبيله  را به  كسي  روزي  هيچ �محمد  مانپيامبر
ـ   را جمع  مردم اموال   خمس  برايش  اينكه  بازارها جهت و .  اسـت   د نفرسـتاده نماي
  . را نكرد كار  اين �  علي  اميرالمؤمنين  نيز هيچگاه

  ظالمانـه   بـدعت   ايـن   نمـودن   و باطـل   رد كـردن   اينجا بـه  در  خواهم نمي  من
  بـه   نگـاه   از خـالل  كه  نمايم  متوجه  اين  آزاد را به  عقلهاي  خواستم  بلكه ، بپردازم
و   آنـان   انحرافـي   دينـداري   ميـان   كه  بزرگي  فاصله و  شكاف  به  انحرافي  وضعيت

  .ببرند  اند پي بوده  بر آن �  بيت  و اهل � پيامبر كه  صحيحي  دين
  كـه بـه    كسـاني   اين  كه  است  اين  آور انحراف هآور و گري خنده  و از صورتهاي

  اسـت   كلمش  خمس  احكام  ديدند تطبيق كنند وقتي را سير مي  شكمشان  دين  نام
  هرگـاه (  المثـل   ضـرب   طبـق  ،كننـد  مي  را آسان  كاهند و آن مي  قضيه  از صعوبت
 ،بنـابراين ). باشد  در توان  كه  دستور بده  چيزي  شود به  از تو اطاعت  كه  خواستي

  خمـس   ميليـون   يـك   اسـت   موظف  فردي  مانند اينكه نموده  را آسان  آنها خمس
 :گويـد  سيد مي  .ندارم هزار  بيشتر از پنجاه  من :گويد و ميآيد  سيد مي  بدهد پيش

او   را به  آن  سپس  ،كند پنجاه هزار را بياور و تكرار مي  پنجاه  همان ،ندارد  اشكالي
  بـين   مبلـغ   ايـن   و اينچنين .صد :گويد رد و مييگ را مي  آن  سپس و ،گرداند بر مي

  . رسيد :گويد سيد مي. دوش مي  ميليون  به  شمارش  شود تا اينكه مي  آنها رد و بدل
رسـد و   پيـامبر مـي    به  نسبش  كه  است  سيد روحاني(  سيدي  سخاوت  و گاهي

  خـادمش   گيرد و به او را فرا مي)  است  راحت چقدر  با پول  شجر علي  به  رسيدن
دهـد و   يمـ   چيزي  گرفته  از آنچه  است  و نشسته  پايين  سرش  در كنار پاهايش  كه

دعـا    عمـرش   و طـول   سـالمتي   نمايـد و بـراي   گيرد و تشكر مـي  را مي  آن  خادم
  !كند مي

  !اند؟ عقلها كجا رفته

  ؟ كه  داني آيا مي
  ؟ است  شده  بدر نازل  جنگ  هاي غنيمت  در مورد تقسيم  خمس  آيه -
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  بـرده   نـامي انـد   ذكر شـده   در آيه  كه  اصنافي  در ميان  داني كه از فقيه آيا مي -
  ؟ است  نشده
  »امام«بر   قياس  طريق  به  از خمس  برداري هبهر  در موضوع  فقيه  كردن  داخل -
  ؟ معتبر نيست جعفري  در فقه »قياس«و  ،است  بوده
  پردازند؟ را نيز نمي  و زكاتشان ،شود نمي  گرفته  و سيد خمس  فقيه  از اموال -
  نصـاب   بـه   مـال   اينكـه   شرط  و نيز به ،است  الزم  بر ثروتمندان  فقط  زكات -
  .برسد  معيني
طال باشـد در    مثقال  برابر با يك  كه  است  اين  به  مشروط  در پول  مثالً زكات -

  شود؟ مي  فقرا گرفته  از اموال  و هم ثروتمندان  از اموال  هم  خمس  صورتي
  زكـات   و ماشـين   الً خانهمث ،است  واجب  از اموال  مشخصي  در انواع  زكات -

  گرفتـه   حـاالت   و در همـه   امـوال   همـه  از  طور مطلق  به  خمس  ندارند در حالي
  شود؟ مي

   و غرائب  عجائب
سـودها و    بمانـد از قبيـل    باشد يا از آن  بر مخارج  افزون  كه  آنچه  در همه  خمس

و   از هديـه   خمس  ها و پرداختن ها و اجاره تجارت و  ها و كشاورزي سود صنعت
  . است  واجب  شده  وصيت  آن  به  كه  و مالي  جايزه

و   و زغال  و هيزم  و نفت  و جو و شكر و چاي  و آرد و گندم  برنج  و همچنين
و نيـز ديگـر    ،است  واجب  آن  شود خمس مي اضافه  در خانه  كه  و شيريني  روغن

  .دارند  خمس  آن  و بزرگ  كوچك  و نيازهاي  خانه  كاالهاي
در   كه  هايي و ليوان  غذا خوردن  ها و ظروف در كتابها و لباسها و اسب  خمس

  شود واجـب  نمي  استفاده  نياز هستند يا از آن بر  اضافه  شود كه مي  خورده  آب  آن
  ماننـد امـوال  ، انـد  كرده  را دو بار واجب  آن  خمس  ها هستند كه مال  برخي . است
  حـالل   اينكـه   بـراي  ،اسـت   واجب  آن  و ربا يكبار خمس  دزدي  مالمانند   ،حرام
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  .)1( است  واجب  آن  خمس  كردن و يكبار بعد از حالل ،شود
از   كـه   اسـت   خداونـدي   شـريعت   ايـن   نمايد كه مي  تصديق  مسلماني  چگونه

  !؟ است  شده  نازل  آسمان
  !شوند؟ مي  و ربا حالل  دزدي  چگونه
  ..  كه  انيد و آيا مي

  طوسـي   مفيـد و شـيخ    ماننـد شـيخ    علما گذشته  فقها در زمان  به  خمس  دادن
  ؟ است  نداشته  رواج

  و بـدون   متـأخرين   از فقهـاي   برخـي   بعدها با فتواي  فقها خيلي  به  خمس  و دادن
باشـد    تهوجود داشـ   و سنت  از قرآن  دليلي  اينكه از  ، گذشته از ائمه  يا نصي  دليل  هيچ

  ؟ است  پيدا نموده  و رواج  گرفته  صورت
و تـا    مرتضـي   و شـريف   مفيـد و طوسـي    و در دوران  گذشـته   زمان  فتواهاي

  . است قضمتنا و  از آنها مضطرب  پس  زيادي  هاي قرن
 ،نماينـد  مي  و ساقط  دانسته  را منتفي  خمس  دادن  بودن  فتواها واجب  از اين  برخي

  تصـريح   از ائمـه   نصـوص   و چـون  ،اسـت   امام  حق و خمس ،است  غائب  امام  چون
  . است  ساقط  مردم  از ذمه  خمس  كه  نموده

  ظهـور مهـدي    زمـان   بـراي   را بايد در زمين  خمس :گويند از فتواها مي  برخي
  .كرد  دفن

  سدر مورد خمـ   فرد مورد اعتمادي  بايد به  مرگ  هنگام  به :گويند مي  و برخي
  .كرد  وصيت
  . است  داده  مفيد ترجيح  را شيخ  و اين

 ،شـود   تقسـيم   دو نصـف   بـه   خمس  كه  است  اين  داده  ترجيح  طوسي  و اما آنچه
  و بـه  ،شود  دفن  در زمين  ديگر آن  يو نيم ،شود هپرداخت  آن  مستحقين  به  از آن  نيمي
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  .)1(شود  و سفارش  وصيت  فرد مورد اعتمادي
  اخيراً ترتيب  كه  علمي  هاي در رساله  آنچه  و بين ، فتواها آمده  در اين  آنچه  بين
جعفـر    امـام   به  همه  را كه  و تضاد نظرهايي  و تناقض  تا شگفتي  كن  مقايسه  يافته

  !! نمايي  شوند مشاهده مي  داده  صادق نسبت

   اموات  ثلث
  كند يـك   وصيت  كه  است  مستحب  مرده  براي  كه  است  اين  عجيب  و از فتواهاي

  .شود داده  ديني  مرجع  به  اموالش  سوم
  !ايد؟ را شنيده  آيا اين

  .؟ خدا بداند سوم  و چرا يك
  !خواهد ماند؟  باقي  چه  ورثه  و براي
ديگـر    سوم  و يك  ،شده  وصيت  ديني  مرجع  براي  جا مانده  به  اموال  سوم  يك

عـزا    روزهـاي   قبـر و مخـارج    سـاختن  و  كـردن   و دفـن   دادن  غسـل   در كارهاي
 نماز بخواند  مرده  جاي  به  كه  نمازگزاري  گرفتن  اجاره  و سالگرد و براي)  فاتحه(

  ...شود مي  خرج  است  خوانده نماز نمي  اگر مرده
  قبـول   چـه !!! شـود  مـي   گرفتـه   خمس  عنوان  به  آن  پنجم  يك  ارث  باقي  سپس

  ! كني نمي  قبول  چه ،كني يم

   شمار ديگري و موارد بي) جد  حق(  صدقات
  نماينـد چيزهـاي   خود را سير مي  خورند و شكم مي  بيت  اهل  نام  به  افراد كه  اين

 ،انـد  قرار داده  خود حالل  براي  ساختگي  نامهاي يا  شرعي  نامهاي  را تحت  زيادي
آيـد   مـي   دست  به  چه ها، نذرها، و حقوق و هر ها و ذبيحه و كفاره  مانند صدقات

  حـالل (  المثل  و بنابر ضرب ،كنند  نگاه  بودنش  و حرام  بودن  حالل  به  اينكه  بدون
  شـده   محـروم   از آن  كـه   اسـت   چيـزي   و حرام ،تو بيافتد  بدست كه  است  چيزي
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  .)! باشي
و   مردم  هاي مزرعه  را به  تنشانو رف  ديدي را مي  ها آنان موسم  در ايام  كه  كاش
و   و گوسـفندان   محصـوالت   از قبيل  اموالشان گرفتن  براي  مردم  را پيش  آمدنشان

  كـردن   گـدايي  از . نمـودي  مـي   بخورد مشاهده  چشم  به  ها و هر چه ها و پول دانه
  زبـاني   و نـه  ،افتـد  نمي  پايين  نگاهش  چشمي  و هيچ ،كند عرق نمي  اي چهره  هيچ

و   حيـايي  بـي   و بـا تمـام    كشـيدن   خجالـت   بـدون   كـه   بيني مي  بلكه ،كند گير مي
  چيـز حـريص    چـه   بـه  ببـين  ، خواهم جد خود را مي  حق  من: گويد مي  گستاخي

  در محـيط   مردم  سوزند؟ آنچه خورند و مي مي  تأسف  چيزي  چه  هستند؟ و براي
  اخالقـي   و سـقوط   از ديـن   مـردم   وحشـتناك   وريد  اند از قبيل رسيده آن  به  آنان
  .  نيست  مهم  برايشان  مردم

  شـده   تحريـف   عقيـده  ، شده  ترك  و رفتار درست  سلوك  آنان  در محيط ،آري
وجود نـدارد، امـا در     ، امنيت شده  كاسته  يا از آن  شده  ترك  كلي  نماز يا به ،است
،  قتـل  ، دزدي، قـرار داده   خداونـد حـرام    كه  ييكارها  ها و همه زنا و زشتي  مقابل
  رابطـه   ، قطع چيني  ، سخن ، غيبت ، سحر، شيادي ، ربا، كالهبرداري و غارت  چپاول
  اضـافه   بـه   با همسـايه   پدر و مادر، بدرفتاري  يكديگر، نافرماني  به  كردن  و پشت

و فساد   عفتي ، و بي نزنا  هرزگي ، زشت  ، و سخن و نفاق و بداخالقي  دروغگويي
  . است  كم  بگويي  از آن  هر چه  كه  و منتشر است  يافته  شيوع  چنان

  تكان  تراژدي  دلها از اين  برند كه مي  رنج  مانند فقر و نيازمندي  از اموري  مردم
و  ،شـوند   ها قطع شده تا پيوندها و خويشاوندي  باعث  فقر و نيازمندي ،خورد مي

  مگر كسي ،است  رفته  از ميان  و پاكدامني  عفت  كه  رسيده  حدي  به  فساد اخالقي
و فسادها وجود دارند، و اينهـا    مشكالت  اين  همه ،باشد  كرده  خدا بر او رحم  كه
و   كيشـان  و هـم   بـرادران   كـه   كننـد مشـكالتي   تماشـا مـي   را  مشـكالت   اين  همه

 ،شود نمي  اندوهگين قلبي  گرفتاراند هيچ  آن  به  آنها در مذهب  و پيروان  هموطنان
از اينهـا خـود را     كسي  و هيچ ،شود نمي  ريزد و ناراحت نمي  اشكي  كسي  و هيچ
  خداونـد بـر او واجـب     كـه   بزرگـي   از مسـئوليت   اندكي  قسمت  انجام  به  موظف
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. نـد دا دارد نمـي   دوش  را بـه  مسـئوليت   ايـن   نمايـد كـه   ادعا مي  و خودش  نموده
از   اي آيه  مانند حفظ  مردم  به  مردم  زندگي  و اساسي  امور ديني  آموختن  مسئوليت

و اخـالق    عـادت   و پخـش   يا اشـاعه   يا كار خوب  صدقه  به  دادن  يا فرمان، قرآن
  يا سنتي  شده  ترك  كه  اي فريضه  احياي و ، رفته  از ميان  كه  ارزشي  و اشاعه  خوب

  است شده  سپرده  فراموشي  به  كه  و ارزشي  خوبي  و احياي ،است  رفته  از ميان  كه
  از بـين   كـه   يـا دانشـي    انكار شده  كه  يا حقي هشد  قطع  كه  يا پيوند خويشاوندي

  چـون   در آن  بسـياري   كـه   يا دنيـايي   شده  تحريف كه  ديني  و اصالح ،است  رفته
  .كنند سر مي  به  يزندگ  يا بدتر از حيوانات  حيوانات

نمايد يا  اختيار مي  كند و سكوت مي  فسادها را مشاهده  كه  جز تعداد اندكي  به
  .كند مي  اعتراض  آهسته  با صدايي
آنهـا    فراغت  نمايد و اوقات مي  خود مشغول  را به  فكرشان  كه  آنچه  همه  بلكه
و ) حقـوق (  و دريافـت  از مزايـا   منـد شـدن   بهـره  و  انـدوزي  نمايد مـال  را پر مي
  بـرعكس  و  امـور دگرگـون    چگونـه !  اسـت   عجيـب   قبيـل   ديگر از اين  چيزهايي

  !اند؟ گرديده  اند و معيارها مختل شده
  و دنيـوي   حقـوق دينـي   ،بالند او مي  خود به  دادن  آنها با نسبت  كه �پيامبر 

را   دنيـا و آخـرت    از نيازهـاي   نيـازي  و هـيچ  ،ادا نمـود   طـور كامـل    را به  مردم
  و همـه  ،نمود  صرف  داشت  در توان  آنچه  تمام  آن  رفع  براي  مگر اينكه  نگذاشت
از   درهم  يك  خود را به  مبارك  دست  اينكه  را بدون  اش و جاني  مالي  هاي توانايي
كـار    خود دراز نمايد به  و جهاد و احسان  و دعوت كوشش  در مقابل  مردم  اموال
و   نوادگـان  از او  پـس   دارد كـه   حقـي   مـردم   او بر گـردن   و ادعا نكرد كه  فتگر

شد و  نمي  گرفته  ها از مردم و خمس) حقوق(و  ،برند مي  ارث  را به  آن  فرزندانش
ادعـا    كـه   و اينهـايي ! نكرد  ذخيره  و ديناري  درهم  او هيچ شد و او انبار نمي  براي
  و جـواهر ذخيـره   كننـد و طـال   مـي   را تصـرف   د اموالاو هستن  كنند فرزندان مي
  مسـتمندان   را از اموال  خارجي  كنند و بانكهاي مي  ها تأسيس و شركت ،نمايند مي

در   درهـم   يـك   انـدازه   پولها به  اين  در مقابل  اينكه  بدون ،كنند آباد مي  شده  اغفال



 ���� �� �	
 ����� ���� ����� ���� � �� ������� 
86 

و فقـر    آنها در گرسنگي  اطراف مردم ،باشند  را ادا كرده  مردم  اين  و دنيا حق  دين
از   بلكـه  .انـد  سير و ثروتمنـد و تندرسـت    آنان  آنكه  برند و حال سر مي  و درد به
  و بـه  ،برنـد  سر مـي   به  و اسراف  و در ناز و نعمت  گرفته  دردشان  شكم  پرخوري

  بـا پـرداختن   اگر  نمايند حتي  كنند و با آنها احسان  كمك  نيازمندان  به  اينكه  جاي
را   نيازمندان  اين  مالهاي اند باشد، اندوخته  كه  هايي  مالها و جواهر و گنجينه  زكات
  ثروتمند و فقير و بيـوه   بين  اينكه  باشند و بدون  داشته  رحم  اينكه  گيرند بدون مي
  !بگذارند  فرقي  يتيم و

در ) سيدها(  از اين  يكي  كه  گفت  من  به - بود  دوستم  كه - از كشاورزان  يكي
  بعـد از اينكـه   ،خواسـت  را مـي   جـدش   حق آمد و  من  ها پيش از موسم  موسمي
  او داده  بـه   داشت  و چهارپايان  در مالها و كشاورزي  كه  و حقوقي  اطاعت  مراسم

  ارمدر كنـ   شان اي با مادر بيوه  همراه  كه  خواهرم  يتيم  فرزندان  مال  كه  شد چند برّه
  هـا مـال   بـرّه   ايـن :  او گفت  ، كشاورز به را گرفت  اي بره ،كردند را ديد مي  زندگي

  كـه   هر كس:  گفت  در پاسخ .اند فقير و نيازمند  باشد كه خواهرم مي  فرزندان يتيم
  ! و رفت  را گرفت  بره  سپس ،نيست  يتيم  باشي  اش تو دايي

  را بدسـت   آن  چگونـه   شـوند كـه   د نذر ميغير از خداون  براي  كه  اما نذرهايي
  . است كم  بگويي  از آن  آورند؟ هر چه مي

  بـزرگ   ركـن   دهند و گويا ايـن  نمي  زكات  طور مطلق  به  آنان ،و با وجود اين
  . است  شده  حذف  آنان  حساب  از جدول  اسالم

  ربا
  بـه  ،برنـد  كـار مـي    بـه   هايي هربا فتواها و حيل  و خوردن  قرار دادن  در حالل  آنان

  : مثال  عنوان
 ،باشد جايز نيست  داشته  بهره  كه  در صورتي  از بانك  گرفتن  قرض) 1  مساله(
بايـد    زير استفاده  هاي تنگنا از حيله  از اين رهايي   و براي ،ربا و حرام است  چون
  :كرد
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از % 20يـا   %10درصـد    را ده  كـااليي   يـا از وكـيلش    بانك  از صاحب  مشتري
  .بدهد  پول  معيني  مبلغ او  به  گرانتر بخرد تا در مقابل  قيمتش

  بـازار بفروشـد و در معاملـه     كمتر از قيمـت   كااليي  بانك  صاحب  به  يا اينكه
  وقتـي   بدهد فقط  قرض  معيني  تا مدت  مشخصي او مبلغ  بايد به  بگذارد كه  شرط
در   و ربـايي   اسـت  جايز  با بهره  از بانك  گرفتن  قرض  گاه  اتفاق كردند آن  بر اين

  .)1(نيست  آن
  دهـد مگـر بـه    نمـي   قـرض   زيرا بانك ،رباست  شك  بدون  اين  كه  در صورتي

در   بخرد و زيـادي   گرانتر از قيمتش% 20يا% 10  از او كااليي  مشتري  اينكه  شرط
  عنـوان  را به  آن  سپس ،بگيرد  گردن  را به  آن  مجبور است  گيرنده  قرض  كه  قيمت
باشد بر كـاال    در خود قرض  و بهره  زيادي  اينكه  جاي  به  ولي ،بدهد رباست  بهره

  پرداخـت   گيرنـده   قـرض   از جيـب   بايد زيادي  صورت و در هر دو  شده  گذاشته
  جيـب  از  بدهـد دادن  راسـت   از جيب  اينكه  جاي  اما به ،كند شود و نيز ضرر مي

در بـازار،    آن  كمتـر از قيمـت    بانك  به  اگر كااليي  و همچنين ،است  درست  پچ
را   و مـاهي   انداختـه   را روز شـنبه   اينهـا دام   در حقيقت.  رباست باز هم! بفروشد
  !كنند شكار مي  يكشنبه
جايز   و فايده  بهره  شرط  به  انداز در بانك  پس  عنوان  به  پول  سپردن) 5  مساله(

  .  رباست  چون ،يستن
از   چگونـه   تـا بـداني    را بخوان  آن  اما تكمله ،است  و درستي  سالم  سخن  اين
اينطـور    ممنوعيت  از اين: ( اي آمده  بيرون از در  بعد از اينكه  شوي وارد مي  پنجره
  نكهاي  معني به ،نمايد  سپرد بانك  بهره  شرط  را بدون  پول  كه  يافت  رهايي  توان مي

اگـر    پـس . را نخواهد  ندهد آن  او بهره  به  اگر بانك  فكر كند كه  چنين  با خودش
  صـاحبش   كـه   مـالي   عنـوان   را به  آن  جايز است  برايش بدهد  اي او بهره  به  بانك
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  .)1()بردارد  يا وكيلش  شرعي  حاكم  با اجازه  نيست  مشخص
  !چرا؟  داني آيا نمي ،باشد  يا وكيلش  يشرع  حاكم  با اجازه  كه  است  اين  مهم
  معموالً اين  ندارد زيرا بانك  تاثيري  ندارد چون  معني  نيت  اين  كه  نيست  شكي

  .نخواهد  بخواهد چه گذار  سپرده  دهد چه را مي  بهره
  .شود  كرده  شود و حالل  عوض  اسمش  چيز حرامي  كه  است  مانند اين  و اين

   آمرزش  چكهاي
  ورزيده  كوتاهي  شرعي  اي وظيفه  يا در انجام  شده  ظلمي  مرتكب  كه  هر كسي

كـار    بدهـد و بـا ايـن     پول  مبلغي  آن  مقابل تواند در مي  است  كرده  را ترك  يا آن
كار  اين  ترديد كه  بدون .نامند مي)  رد المظالم(را   و اين ،شود مي  بخشوده  گناهش
  در قـرون   مسيحي  و دانشمندان  ديرنشينان  كه  است  مرزشيآ  چكهاي  همان  دقيق

  .دادند مي  در اروپا انجام  وسطي

  دار و خنده  بامزه
نـزد خداونـد     چيـزي   هـيچ : ( او گفـت   كه  نموده  روايت �از ابوعبداهللا   كليني

اوند بدهد خد  امام  به  درهم  يك  و هر كس، نيست  امام  به  پول  تر از دادن پسنديده
  . )2()دهد مي  حد در بهشتاُ  كوه  اندازه  به  آن  در مقابل

  كـه   شود از هزارها درهم مي  داده  امام  به  كه  درهمي: ( است  آمده  و در روايتي
  .)3() است  شود برتر و افضل مي داده  نيكوكاري  در ديگر جاهاي

  نيست  و كار زيادي! رددا  و دوستاني  جانشينان  خوب  است  غائب  وقتي  و امام
  !شود  تغيير داده  نائب  نام به   غائب  از اسم  چك  جز اينكه

  خوراكها  نام به  هايي  مناسبت
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،  ديگـري   هـاي  از مناسبت  ، و گذشته فاطمه  طعامو   عباس  و چاي  عباس  نان  مثل
 ،يابنـد  مي  ترتيب  خوري  بر غذا و شيريني  شدن  جمع ها بر اساس مناسبت  اما اين

زرد و  شـلة  ،زكريـا  ة و روز  مشكالت، و خضـر اليـاس    ، حالل زهرا  د شادينمان
جلـد    يـك   از كلينـي   كـافي   كتاب  است  اين  و شنيدني  و از امور جالب. .... حلوا
و  ،كند مي  ها بحث ها و ميوه در مورد خوراكها و نوشيدني  اش همه تقريباً  آن  كامل
  باب  حلوا، و آن  باب!  است  شده  بندي  چيزها عنوان  اين  با نام جلد  اين  هاي باب
 خيار و بـاب   و باب!) ؟ ها چيست هويج  باب  كه  داني مي  و چه(  هويج  و باب  تره

  و بـاب   پاچـه   و كله  كباب  تريد و باب  و باب... انار  و باب  فرنگي هتر  پياز و باب
  گشـنيز و بـاب    و بـاب   مـاش   بو بـا   كبـاب   و بـاب باقال   باب ، و مرغ  مرغ  تخم
  سـنگين   آن  و بيـان   دشوار اسـت   آن  شمردن  خداوند شما را از آنچه... و  جاننباد

هـا و   خـوردني   ايـن   بـراي   مولـف   و بلكـه  ،نيسـت   تنهـا ايـن  . دهد  نجات  است
امـور    بـه   برخـي   كه  است  كرده  بيان  آوري و اسرارخنده  ها فوايد فراوان نوشيدني
  : است  مربوط  جنسي
  : مثال  عنوان  به

  هـا را گـرم   كليـه   هـويج   خـوردن : ( گفـت   كه  است  روايت �از ابوعبداهللا 
و (  :اسـت   ديگـر آمـده    و در روايتي. )1()نمايد را بلند مي  تناسلي  نمايد و آلت مي

  قولنج  از بيماري  هويج :گويد و مي .دارد را بلند مي  تناسلي  آلت .)2()الذكر  ينصب
  .)3(ايدمن مي  كمك  جنسي  آميزش  را براي  دارد و انسان مي  و بواسير در امان
و   خداونـد از نـاتواني    پيشـگاه   بـه   از پيامبران  پيامبري  كه  شده  و از او روايت

  .)4()حلوا دستور داد  خوردن  خداوند او را به كرد  شكايت  جنسي  آميزش  قلّت
  !! ر كنتصو
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   پنجم  فصل
   است  شده  يا جايز قرار داده  جائز است  كه  آنچه  و همه  نكاح

   بي بند و باري
باشـد از   مـي )  جنسـي (  موضـوع   ايـن   بـه   متعلق  در آنچه  و تساهل  بند و باري بي

هر   به  آن  هاي پاره  و آتش ،يافته  فزوني  آن و فراگير و شراخطر   كه  است  بالهايي
و   تـوجهي  بـي  و  دچار انحطـاط   حد زيادي  به  از مردم  بسياري ،است  جا رسيدهك

و   زشـت   و گرفتـار كارهـاي   ،انـد  شـده   آن  رفـتن   يا از بـين   غيرت  شدن  ضعيف
  بسـيار فاجعـه    وضعيت ،اند شده  آن  و امثال  لواطت و  د زنا با محارمنمان  يستنادر

  قابـل   كـه   اسـت  آيد بزرگتـر از آن  مي  ود پيشموج  در واقعيت  و آنچه ، بار است
  كارهـا در مقابـل    ايـن   همـه ! شود  پرداخته  آن  هاي جنبه  تمام  و به ،باشد  توصيف
از   نمايند بـدون  مي  و اصالح  علم  ادعاي  شوند كه مي  انجام  كساني  و گوش  چشم
  كوششـي   اينكـه   ونو بد ،شود خورده  بشود يا تأسفي  اعتراضي  كوچكترين  اينكه
  . است  از ضروريات  شود كه  انجام  كاري  معالجه  در راه

  تناسب  ها به مصيبت  اين  وقتي ،چيست  اما چاره)!  مصلحان(  چقدر زيادند اين
  شود؟ بيشتر مي  مصلحين  كثرت
شـايد   ،بـود   آگـاه   آن  بـه   بايست مي  كه  است  اجتماعي  حقيقت  يك  اين ،آري
  ! بيابيم و مصدر فتوا را  فاجعه  منبع  بتوانيم

از   برخـي   حتـي  ،انـد  دار و گسـترده كـرده   دامنه  را خيلي  امور جنسي  موضوع
 ،جايز قـرار داده   زنا نيست  نامش  و فقط ندارد  با زنا فرقي  را كه  جنسي  ارتباطات
از  و ائمـه  - انـد  داده  نسبت  ائمه  به  دروغ  و به  ساخته  در مورد آن  هايي و روايت

  كننـد و خويشـتن    را آسان  آن  انجام  شدگان  اغفال  تا براي - اند ها پاك روايت  آن
  !نمايند  سبكدوش  آن  به  را از بار اعتراض

  . است  موقت  ازدواج  يكي  جمله  و از آن
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   موقت  يا ازدواج  متعه
  و هـيچ ، زناست  صراحت  به شود مي  انجام)  متعه(  نام  موجود به  در واقعيت  آنچه
  !با زنا ندارد  فرقي

  نـام   انـد بـه   شده  قرار داده  حالل  كه  جنسي  ارتباطات  نمونه  چرا اين  و اگر نه
  !گيرند مي  انجام)  متعه(

  بيزانسـي   اي و شما را در مجادله  تا خودم  كنم مي  را در اينجا نقل  از آن  برخي
  متعـه   بـودن   در مـورد حـالل    چيزي  سنت و  ا در قرآنآي  و اينكه  در مورد دالئل

مـا    آن  بوسـيله  خواهند مي  كه  نيافتيم  اي بازيچه  تا در دام  وارد نكنم  يا نيامده  آمده
 ،گيرد بـاز دارنـد   مي  انجام  كه  بار و كارهايي  انگيز و تأسف غم  واقعيت  را از ديدن
از   گذشـته   سالم  از وجدان  آن  دور بودن و  در مورد ندرت كنم فكر نمي  كارهايي
  .باشد  داشته  اختالفي  كسي  شريعت

  متعه  بنام  آدم  فرزندان  ميان  كه  جنسي  از ارتباط  منحطي  صورتهاي  بيا تا با هم
  برتـري   هـا  را بر ديگـر آفريـده    خداوند آنان  كه  انسانهايي ،شود بخوانيم مي  انجام
  . است  داده

  : كه  را بپرسي  سوال  ناگر اي
و در   خواهد در هـر جـايي   مي  كه  با هر زني  كه  جايز است  هر مردي  آيا براي
ديگـر    زنـي   را رها كند تـا بـه    آن  و سپس دهد؟  خواهد انجام مي  آنچه  هر زماني

 و مرد با يكديگر سـخن   زن  كه  چند كلمه  با تبادل  كار را فقط  بياورد و اين  روي
گويند و  مي  سخن)  دادم  تو متعه  را به  خودم(ها  و از تعداد مرتبه  گويند از پول مي 

شـوهردار باشـد يـا      و اگر زن .شود مي  انجام  زن شاهد و سرپرست  نياز به  بدون
  ؟ نيست  سؤالي  داند مي  را زشت  روسپيگري

  :شود مي  داده  پاسخ  چنين  منبع  از معتمدترين
  .)1()!! جايز است  اين  تعالي  باسمه(

  سـن   سـال   اگر نـه   جايز است  دوشيزه  با دختر بچه  جنسي  برداري و بهره  استفاده
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آلـت    اينكـه   شـرط   بـه  -  باشـد   داشته  سال  هفت ديگر  روايتي  يا طبق -  باشد  داشته
و   يـا از نظـر اخالقـي     اسـت   حـرام  نه اينكه ،تناسلي را در داخل شرمگاهش نكند

  شـمرده   اش خـانواده   بـراي   عيـب   نـوعي  اينكـه   براي  بلكه ، است  زشت  نيوجدا
  .)1(شود مي

  روي  كـه   و سـال   سـن   بـا ايـن    دختربچه  اين  اخالقي ةآيند  شما فكر كنيد كه
  را مشاهده  ايشان  جنسي  هاي و حركت شود زير و رو مي  مردان  تناسلي  هاي آلت
  .بود خواهد  چه!!  و آميزش  جز جماع  كنند به ا او ميب  هر كاري  و مردان ،كند مي

  آميـزش   يعني  جلو ناپسند است  از راه  فقط  دختربچه  با اين  و آميزش  و جماع
  ! است جايز) دبر(  از پشت  و مجامعت
  دختر يا خواهر يا فاميـل   را براي  چيزي  چنين  و بزرگواري  با غيرت  آيا انسان
  !!!پسندد؟ مي دنيا  هاي بچه از  يا بر هر بچه

  چه  خود تصور كني  معصوم  را در مورد دختر بچه  چيزي  اگر چنين  راستي  به
  .شود  انجام  چيزي  چنين  اينكه  نه  ،تصور كني اگر  فقط!! كرد؟  خواهي  احساس
  زنـد و هـيچ   سـر نمـي    از شـيطان   حتـي   حيواني  عمل  چنين  قرار دادن  حالل
  چنـين   چگونه  پس ،دهد قرار نمي  حالل را  چيزي  چنين  انساني  منو دش  وحشي
شـود؟   مـي   مـا چسـبانده    شـريعت   و بـه  ،شـود  مي  داده  ما نسبت  امامان  به  چيزي
  !؟ چگونه

  چگونـه   !؟نيسـت   مجوس  بند و باري و بي  گري و اباحي  اخالق مزدك  آيا اين
  فرمـوده   شـان  خداوند دربـاره   آيد كه مي رونپليد بي  سخن  اين  قومي  پاك  از زبان

ــت  .����z��y��x������wz}��|�����{��~��_���`����a}� : اســ
خواهد پليدى و گناه را از شـما اهـل بيـت دور     خداوند فقط مى« .)33: األحزاب(

  .»كند و كامال شما را پاك سازد
  !!؟ هست  پليدتر از اين  آيا پليديي
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  :دهد مي  و تاب  آب  را چنين  مسئله)  امت  نمايراه(و )  زمان  امام(اما 
  دائم  نكاح  خواه ،جايز نيست  سالگي  نه  شدن  از كامل  قبل  با زن  كردن  آميزش

و   كـردن   بغـل   با شهوت  زدن  ها مانند دست جويي  اما ساير لذت . باشد يا موقّت
  .)1((!!!!!)ندارد با دختر شيرخوار اشكالي  حتي  چسباندن  ران

  !! است  هيافتن  دختر شيرخوار نجات  حتي
دهند و  مي  را پوشش  آن  كه  است  و بابك  اخالق مزدك  اين  خدا كه  سوگند به

و فـرو    دهند تـا بلعيـدن   مي  نسبت  بيت  اهل  به را  بكشند آن  خجالت  اينكه  بدون
  .باشد  آسان  بيچارگان  براي  آن  بردن

  !  در خواب  فرو رفته  بيچارگان  اي!! دبيدار شوي  از خوابتان
بـا او    آورنـد يكـي   مي را  اي هرزه  زن)  داخلي  بخش(در   اي از طالب  مجموعه

  گـاه   شـود و آن  مـي   بيـرون   زن  اند تا اينكـه  منتظر  در سالن  كند و بقيه مي  آميزش
  ...برد مي را  آن  ديگري

يـا روز آمـار     شـب   سـاعت   و در يك جا  در يك  دارد تا اينكه  و اينطور ادامه
  !!باشد مي)  صيغه(  كار متعه  اين! ؟ جايز است  كاري  چنين  چگونه! شود مي  تكميل

كـرد    اسـتفاده   حيله  از اين  توان بايد بگذراند مي  زن  كه)  خيالي(  در مورد عدة
  ار ديگـر او را بـه  ب  گاه  آن ،شود مي  تمام  وقت كند تا اينكه  استفاده  مرد از زن  كه

  را طالق دهد تا براي  با او، وي  كردن  از آميزش  قبل  در بياورد و سپس  عقد دائم
  كـه   نمايد و هر زماني  جنسي  استفاده  خواهد از آن مي  كه) آنها  خيال  به(  هر كس

 :انـد  كـرده   درسـت   قرآنـي   نـص   ايـن   را در مقابـل   حيله  اين شود  بخواهد حالل

{��q��t��s��r��̀ ��_��~��}��|��{��z��y������x��w��v��u
��h��g��f��e��d���cb��az .)اى كسانى كه ايمـان  « .)49 :األحزاب

كرديد و قبل از همبستر شدن طالق   هنگامى كه با زنان با ايمان ازدواج! ايد آورده
آنها  ؛اى براى شما بر آنها نيست كه بخواهيد حساب آن را نگاه داريد داديد، عده
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  .»اى رهايشان كنيد مند سازيد و بطرز شايسته را با هديه مناسبى بهره
  !! است  ذكر كرده)  زهر الربيع(  در كتابش اهللا الجزائري  را نعمت  اين

  اجـاره   اي نماينـد خانـه   مـي   مسـافرت   همسـايه   كشـورهاي   به  تاجري  برادران
  ايـن   را بـه   آن  كـار كنـد و همـه     انبرايشـ  اند تا جا نشانده  را آن  اند و زني نموده

 اقامـت   در آن  كـه   روزهايي  آيد و در طول مي  اولي ،اند كرده  نكاح  زشت  صورت
او قـرار    آيـد تـا در جـاي    مـي   برادرش  كند تا اينكه مي  جنسي  استفاده  دارد از آن

تـا نفـر    گـردد  باز مـي   كشورش  كند و به مي ترك  برادرش  را براي  بگيرد و او آن
  !!دهد  خداوند شما را نجات . چنين  و اين... بيايد  سوم

  زنـش   جـاي   به  و خواهرزنش  نموده  بستري  را در بيمارستان  همسرش  مردي
  چگونـه   شـوهر خـواهرش    كـه   دانـي  آيا مـي  .را بكند  فرزندانش  تا خدمت  آمده
  تواند با او زنا كند؟ مي

  ممكن  كه  را خبر كني  كسي  اينكه  بدون  طالق بده را  زنت: گويد او مي  به  فقيه
  وقـت   گـردد آن  بـر مـي    اش خانـه   بـه   زنـت  تا وقتـي . تو خبر بدهد  زن  به  است

  ! است  حل  و مشكل ، كن  نيت  ات  همسري  او را به  بازگرداندن
در   زنـش   روز كـه   چهـل   مـدت   بـه   فرد پليد با خـواهر زنـش    اين  و اينگونه

  اينكـه   مرد بـدون   اين  و همواره ،نمايد مي  جنسي  برد آميزش سر مي  به  ارستانبيم
  روي را از  هـايش  لـب   كـه   در حالي  از دوستانش  برخي  بكشد در گوش  خجالت
كند و  مي  ليسد ماجرا را زمزمه زيبا مي  دوران  بر آن  خوردن  و حسرت  بردن  لذت

  ! ستا  شكار دلبسته  آن  به  همواره
 - او برود  خانه  به  ديدار خواهرش  ديگر به  باري  نظر شما اگر خواهر زنش  به
روبرو شود يا تنهـا    با شوهر خواهرش  نظر شما وقتي  به - افتد حتماً اتفاق مي  كه

  !خواهد افتاد؟ قاتفا  باشد چه
  چگونه!  نيست  حرمتي! وجود ندارد  محارم!  نيست  در آن  چيز حرامي  كه  ديني

  !!شود؟ مي داده  نسبت  بيت  اهل  به  دين  اين
  آيـا اسـتفاده  :  بخـوان  ، كـنم  مـي   نقـل   با عبارتش  را كه  آن  و پاسخ  پرسش  اين
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اگـر    جـايز اسـت    آن  ولـي   اجـازه   بدون مسلماني  با دختر دوشيزة  و متعه  جنسي
  ؟خواهد شد  حرام  مرتكب  باشد كه  را داشته  آن  دختر بيم
  عالقـه   آن  دختر بـه   كند با اينكه  با كفو منع  دختر او را از ازدواج  اگر ولي ،بله

  اعتبار اذن ،دختر است  مصلحت  برخالف چون  كردن  منع  و اين ،دارد جايز است
در   تناسـلي   آلـه   نكـردن   داخل  شرط  به  و نيز اگر عقد موقت ،شود مي  ساقط  ولي
  .)1(! باشد جايز است  عقب  جلو و راه  راه

؟ در  اسـت   باشد شـرط   دخول  شرط  اگر بدون  در مورد دوشيزه  ولي  آيا اجازه
  .)2( نيست  شرط  ولي  شود اجازه  كرده  شرط ل دخو  اگر لفظاً عدم  عقد موقت

هـايي هسـتند در لبـاس مـيش      رگگـ شيعان با غيـرت بفهميـد كـه اينـان      اى
هايتان را ويران كننـد و شـما    هخان ،سد كنندخواهند ناموس و شرف شما را فا مي

خطر ناكتر از دزدان اموال  بفهميد كه دزدان ناموس بسيار ،بريد در غفلت بسر مي
 .برند از آنها بپرهيزيد مي  پايين  به  گام  به  گام را  ها انسان اينها مانند شيطانهستند، 

�{��Ê��É���È��Ç������Æ��ÅÄ��Ã���Â��Áz ) و از گامهـاى  « .)168: هالبقـر
  .»چه اينكه او، دشمن آشكار شماست! شيطان، پيروى نكنيد

را جـايز قـرار     جنسـي   از ارتباطات  زيادي  فتواها صورتهاي  اين  عملي  اجراي
  : است  اين  از آن  برخي ،دهد مي

از دختـر    روزي ،شـود  روبـرو مـي    دخترش  با دوست  در دانشكده  دانشجويي
  دور از ديد و نگاهها بروند و در مكـاني   اي گوشه  به  با هم  خواهد كه دانشجو مي

را   جنسـي   هاي همه شيوه  و سپس ،بدهد  او نشان  را به  وارد شوند تا دختر بدنش
  دختر اعتراض - نيست  آميز آن تحريك  تفاصيل  بيان  به  نيازي  كه - كار بگيرند  به

او   پسر بـه  ،ترسد رسوا شود و مي  استو بكر   او هنوز دوشيزه :گويد مي و  نموده
از وجـود خـود     هـايي   از قسـمت   توانيم مي ما  نترس: گويد دهد و مي مي  اطمينان
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  دوسـت  و اگـر  ،بگيرد  صورت  دخولي  اينكه  بدون  مند شويم و بهره  كنيم  استفاده
ببـرد و بـر     ترديـد او را از بـين    اينكه  پسر براي ، گيريم ديگر كار مي  از راه  داري
  آورد كـه  در مـي ...) سـيد جنـاب  (از   كتابي  كتابهايش  شود از ميان  او چيره  حياي

  عنـوان   و تحـت ) هـا ـ   هـا و پاسـخ   و ردود ـ پرسـش    مسائل(  است  اين  عنوانش
شـد    تر بيان پيش  كه  فتوايي)  در مورد ازدواج  هايي  ـ پرسش   النكاح  حول  مسائل(

  دهد چرا بايد بـه  قرار مي  را حالل  چيزي  چنين) سيد(  كه وقتي  پس! خواند را مي
هسـتند و    خدا در زمـين   آنها سايه  كه  آيا مگر اينطور نيست! داد؟  خود ترديد راه

  ها گرم پذيرد و جسم دختر مي  كه  و اينجاست! باشند؟ مي  خدا بر شريعتش  امناي
علمـا در    بركت  را به  حرام  ور شهوت هشعل  خورند تا آتش بر مي  هم  به  فروزان و

  .كنند  خاموش ) موقت  ازدواج(  زير دستمال
  فتواهـاي   كـه   بينـيم  مـي   و دوسـتان   خويشاوندان  بين  خانوادگي  در ديدارهاي

از   بـا هـر دختـر جـواني      دهـد كـه   قرار مـي  از آنها جايز  هر جواني  براي  گذشته
آنجـا   هر چه  دورتر باشند سپس  كنند تا در مكاني قاتفا  يا ميزبان  مهمان  خانوادة

  دهند و فراتـر از ايـن    ، انجام كردن  ، لخت ، بوسيدن كردن  بغل  خواهند از قبيل مي
بـا    لحظـه   در ايـن   ، و پدر محترم است  نشده  دخول  كه ندارد تا زماني  اشكالي  هم

  گفتگـو مشـغول    بـه   ميزبانش و با  است  نشسته  پذيرايي  در سالن  تشريفات  كمال
  پايان  خود را به  و نبرد شريف  كشمكش  دخترش  نوشد تا اينكه مي  و چاي  است
  ايـن   باشـد بـه    باشـد امـا اگـر بيـوه      دختر دوشيزه  كه  است  وقتي  رساند، اين مي

باشد در اينجا   اش طالق گرفته يا دختر  اش يا خواهر بيوه  مادر مهمان  كه  صورت
 تواند را مي  جنسي  بخواهد عمل  كه  و از هر راهي ،و گوارا است  چيز حالل  مهه

  !!دهد  انجام

  : مهم  اي مالحظه
فتـوا    بار ديگر بـه   كرد ـ يك    آميزش  پشت  از راه  توان باشد مي  دختر باكره  وقتي

  اينكـه   ونكرد بـد   استفاده  از آن  توان باشد مي  كنيد ـ اما اگر شوهر داشته   مراجعه
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  .شود  پرسيده  نياز باشد در مورد حالتش
يكـديگر    روي  حيوانـات   كـه   اسـت   جنگـل   و جامعه  است  بند و باري بي  اين

  !!شوند سوار مي
  اي اشاره  اش گذشته  در فتواي) دبر(  و موضوع) سيد(  فتواي  اند كه اعتماد كرده

) دبر(  را از راه  جنسي  تواند كارهاي او مي  كه  است پاكدامن  دختر جواني  به  لطيف
دارد   نگـاه   سـالم  نيـاز   را تا زمان  جلويش  دهد ـ اگر بخواهد ـ تا بتواند راه    انجام
  بـه )  شـريف ) ( پاكـدامن (آيـد تـا همسـر     مـي   زفاف  داماد در شب  شاه  كه  زماني

  !!را ببيند ) نگاهداري(و )  حفظ(
  !ديگر  مذاهب  مسلمانان  اي!  شرافتمندان  اي

بنـد و   بـي   آنها چنـين  زيرا ،نشويد  بدگمان  تان اي شيعه  برادران  به  كه  اميدوارم
تا ) سيدها(  اين  فتواهاي  كنند كه تصور نمي پسندند و را نمي  گري  و حيواني  باري
و  ،داننـد  نمـي  چيزي  از آن  شيعيان  اغلب  بلكه ،شود منجر مي  انحطاط  حد به  اين

  كنند و نيز جرأت نمي  توقف  خورند زياد در آن فتواها بر مي  اين  به  وقتي  يبسيار
و در  را انكار نماينـد   آن  از اينكه  گذشته ،را ندارند  آن  دادن قرار  يا اشتباه  مناقشه
  .بايستند  مقابلش
انـد تـا    شـده   از آنها تربيـت   علماء يا علمانماها و ترس  دانستن  بر مقدس  آنان

  !نمايند نگرند و رفتار مي مي  معصوم هاي انسان  آنها چون  به  كه  اييج
  خـود قبـول    نـاموس   را بـراي   چيزهـايي   چنـين   بـاغيرت   انسان  كدام  نهو اگر

و از   سـر بـرده    هـا بـه   رسوايي  در اين سال  چندين  كه  با زني  و ازدواج! كند؟ مي
  !!كند گوارا مي  شده و زير و رو مي  منتقل  يكي  آن  آغوش  مرد به  اين  آغوش

  كـه   كنـي  مي  ؟ و آيا قبول است �محمد   دين  اين  كه  كني مي  آيا تو تصديق
 � پيـامبر   كه  اخالق عرب  پسندند؟ و يا خوبيهاي مي را  چيزي  چنين  بيت  اهل

  نمايد؟ كند و تائيد مي را گوارا مي  نمايد اين  را تكميل  آمد تا آن
 .) كـنم   را كامـل  قاخال  تا خوبيهاي  ام آمده  من: (فرمايد مي �بزرگوار پيامبر 

  ! كنم  منهدم  اينكه  نه  كنم  كامل
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  : اروپايي  بند و باري بي
ماجرا دور شـود تـا مقصـود و      ـ از حقيقت   بيشتر از اين  ـ نه   نقاب  اينكه  و براي
فتـوا را بـا     باشد اين  نيازي  يبردار هتفسير و پرد به  اينكه  آشكار شود بدون  هدف

  : كنم مي  نقل  برايتان  عبارتش
  بـدون   غربـي   از دختر اروپـايي   جنسي  و استفاده  كردن  آيا متعه) 289 ( مسأله

  ؟ جايز است  اش ولي  اجازه
  او را بـه   كارهـايش   و در همـه   او را رها كرده  ولي  كه  كنيم  اگر فرض:  جواب
در مــورد دختــر   حتــي  نيســت  گــرفتن اجــازه  بــه  نيــازي  اســت  ســپرده  خــودش
 لزومـي   گـرفتن   اجـازه   بـود كـه    دختر چنـين   اگر مذهب  و همچنين(!!!) مسلمان

  (!!!)نيز  در مورد دختر مسلمان  حتي  جايز است  ولي  به  مراجعه  بدون  نداشت 
ديگـر    در صـورتي كند   با كفو منع  كردن  دختر را از ازدواج  اگر ولي  كه  چنان
  .)1(شود مي  او ساقط  نباشد اعتبار اذن  كفوي

  كـه   حيـواني   بند و باري و بي  جنسي  و مرج  هرج  همه  جايز قرار دادن  آيا اين
  !؟ نيست شود مي  انجام  در اروپا و غرب

  بـه   بنـد و بـاري   بي  نقل  سيد براي  جناب  كه  نيست  ننگين  فتوا تالشي  آيا اين
  !نمايد؟ مي  مسلمان  هجامع

) سـيد (پرسد و  مي  اروپايي  و دختر جوان  غربي  اروپايي  از جامعه  كننده  سوال
  اسـالمي   در جامعـه   اگر با دختر مسـلمان   حتي كار  اين  كند كه مي  او را راهنمايي

باشـد و    رها كرده دختر را(  ديوث  ولي  كه  ندارد زماني  شود اشكالي  انجام  شرقي
  و اطاعـت   سرپرسـتي   و يـا اگـر دختـر از تحـت    )!!! باشـد   سپرده  خودش  او را به

كنـد، زيـرا     خـود ديـوث    مرجع  و توجيه  را با خواست  تا ولي( باشد  بيرون  اش ولي
  ولـي   حكم  ما نگفت  به) سيد(اما  ،) نيست  الزم  گرفتن  اجازه  است  دختر اين  مذهب(
 خواهـد  مـي   نمايد تا هر چـه  واگذار مي  خودش  و او را به كند را رها مي  دخترش  كه

  !! ؟ چيست  ولي  سيد حكم  و در شريعت ،دهد چيست  انجام
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  خشـك   كاغـذي   دستمال شود تا با  با اتو معالجه  نياز دارد كه  اي جامعه  چنين
  آگينآيـد عطـر   مي  بيرون  از آن  و گندگي  چرك  كه  زخمهايي  آن  بوسيله  كه  كننده
  .گردد

نمايـد و   را تـرور مـي    جامعـه   پاكدامني  كه  فتواهايي  ما از چنين  داشتن  اطالع
مـا را    كه  است  عواملي  از بزرگترين  يكي گذرد مي  پرده  پشت  ما از آنچه  شناخت
   .)دهيد  را نجات  بيت  اهل  و شيوه  آيين(  فرياد بزنيم  نمايد كه وادار مي

  ايـن   علمـايش   فتـواي   را كـه   مذهبي  ديگر وقتي  را از مذاهب  مان چرا برادران
  ؟ كنيم مي  سرزنش گيرند ريشخند و تمسخر مي  به  است

  ؟ شويم مي  خشمگين  مذهب  چرا از تنفر آنها از اين
و  ،كنند مي  مشاهده  خودشان  افتد را با چشمان اتفاق مي  آنها آنچه  كه  در حالي

  ايـن   دهـيم  مـي   ما انجـام   آنچه  و همه ،خوانند مي نمايد را يخوار و رسوا م  آنچه
 را بـا كاغـذ    بـاري   و خفـت   ننگين  و وضعيت  تا واقعيت  كنيم مي  تالش  كه  است
و  ،دنيشـ  و  فتـوا داد، گفـت    مرجع ، گفت  فقيه :شده  نوشته  آن  روي  كه  هايي هپار

  . و بپوشانيم  پيوند بزنيم !شود مي  و حكايت  روايت:  گفت
او   از پـيش   بيمـاران   كه  اعتماد كنم  پزشكي  به  كه  كني  مرا قانع  خواهي مي  چگونه

:  گـويي  مـي   من  به  آيند و سپس مي  واگيردار بيرون  هاي ميكروب ها و با بيماري  همراه
  !؟ است  آن  و روش  پزشكي  اصول  اين

 ،اسـت   داشته  ارزاني  من  گر و پويا به يشهاند  خداوند عقل  انسان  يك  عنوان  به  من
ادعـا    فقـط   پزشـك   ايـن   يـا اينكـه  .  نيسـت   سومي راه  كه  قرار دارم  دو راه  و در ميان

  چنـين   كـه  و شـيوه   اصـول   مـا بايـد در ايـن     و يا اينكه  ،بلد نيست  كند و معالجه مي
  . كنيم  بازبيني  داده  جامعه  را تحويل  پزشكي

  : كن  و تعجب  بخوان
  و زنا براي ،مشهور است  زنا در آن  هستند كه  زيادي  كشورهاي) 237(  ـ مساله1

 بخواهـد بـا    اگر شخصـي   پس ،درآمد است  منبع كشورها  اين  از دختران  بسياري
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  متأهـل   بپرسد كه از آن  است  كند آيا الزم  كشورها ازدواج  اين  از دختران  دختري
  ؟ يا نه  گذرانده عادت ماهيانهو آيا  ؟ استيا زناكار   است

  نيسـت   باشـد الزم   داشـته   اشكالي  كه  در صورتي  آن  از حالت  پرسيدن:  پاسخ
اگـر    پس ،است  يا طالق گرفته) (!!است  متأهل باشد كه  معلوم  يقين  به  مگر اينكه
آيا او طالق   كه كرد بايد بپرسد  شك  بودنش  در مورد طالق گرفته  اول  در مرحله

، و در بـار   اسـت   كـافي  ،ام طالق گرفته  من  ،بله : اگر گفت  ؟ پس يا نه  است  گرفته
  ، بـه  بله:  گفت  وقتي ،بايد بپرسد  يا نه  آمده  بيرون  از عده  كه  داشت  اگر شك  دوم

  درست  احوط  آنها بنابر قول با  ازدواج  زناكار معروف  اما زنان. كند  كفايت  همين
بـا    و دائم  موقت  ازدواج  وقت  آن  پس ،باشد  كرده  واقعاً توبه  كه  مگر زني ،نيست
  .)1(است  درست آنها

  چنـين   احتيـاط   از روي  بلكـه  ،نيسـت   الزم  يعني)  احوط  قول  طبق(  كن  توجه
ـ   مسـائلي   نيستند در چنين  الزم  كه اختياري  موانع  چنين  شك  بدون.  است   يناز ب
  چنين و بسا  بسيار كمي  نزد اندك  مگر به  نخواهند داشت  واقعي  رود و ارزش مي

  !شود نمي  يافت  افرادي
  و امثـال  ،) اسـت   مكروه(و )  احتياط  از روي(مانند   كلماتي  چنين  كار بردن  به
  برعكس اما ،نيستند  بيش  تقيه  براي  هايي وسيله مسائلي  در چنين  فقيه  از طرف  آن

  وجـودش  در  كـه   يـا اعتراضـي    ـ تا از نفـرت    نيست  مخالف  است  موافق  ـ يعني
)  احتيـاط   از روي(  با زناكار را بـدون   ازدواج  برخي  با اينكه! آيد بپرهيزد پديد مي

  !!دانند مي جايز  طور مطلق  به
  كنـد بـه    را صـيغه   خواهد زنـي  مي  كه  مردي  آيا خبر كردن) 293(  ـ مساله11
  واجـب   اسـت   نگذرانيده  عده  كرده  صيغه تر او را پيش  كه  از مردي  زن  اين  اينكه
  ؟ است

  .)2((!!!)نيست  واجب  خبر كردن:  پاسخ
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در   چگونـه ! ؟ نيست  واجب  و آيين  دين  كدام  بر اساس!!  نيست  واجب  چگونه
  و اگـر بعـداً حاملـه   ! باشد  شده  حامله  شوهر قبلي از  زن  است  ممكن  كه  صورتي
  !شود؟ مي  داده  نسبت  كسي  چه  گرديد فرزند به  مشخص  بودنش

  :ديگر  اي فاجعه
و   نموده  وفات  پدرش  كه  اي دوشيزه  با دختر جوان  توان آيا مي :)290(  ـ مساله12

  ازدواج  كسـي   اجـازه   بـدون  ،هرشد رسـيد   سن و دختر نيز به  است  زنده  مادرش
  كرد؟ 

  نـه و اگر ،باشد  پدر نداشته  از طرف  اگر پدربزرگي(!!!!) ندارد  اشكالي:  جواب
  .)1(شود  گرفته از او اجازه  كه  است  اين  احتياط

  ايمـن   در مورد دختـرانش   اي جامعه  تواند در چنين مي  انسان  چگونه  فكر كن
  !باشد؟

  با دختـرانش   ببيند كه  اش ا در خانهر  افراد ناشناسي  روزي  بيچاره  بيوه  اگر اين
كنـد چكـار خواهـد      مشاهده  بستر دخترش نمايند و آنها را بر مي  جنسي  آميزش
) سـيد ( نـزد   بـه   و وقتي! كنند؟ مي  ـ يا بگويند ـ آنها متعه    او بگوييم  اگر به !؟كرد

  !!؟ جايز است  اين ، تعالي  باسمه: باشد  اين  برد و جوابش
دستور   زشتي  به ) مقدس  هاي روحاني!!  رهبران  و كدام(  رهبرانش  كه  اي جامعه

  بـه  ،نمايند مي  را رهبري  فسادكاران  و قافله ،نمايند مي  دهد و فساد را تحريك مي
آنهـا    ، چـون  بـدتر اسـت    اروپـايي   از جامعـه   حـالتش   اي جامعه  چنين  كه  راستي

  پاك  زشتي  را از اين  دينشان  دهند بلكه نمي  انجام  دين  نام  كنند به مي  كه  كارهايي
 گـردن   هـا را بـه   زشـتي   اين  به  شدن  آلوده  مسئوليت  شجاعت  اند و با كمال كرده
  . اند گرفته

  گنـاه   يـك   دارد مرتكـب   عقيده  آن  بودن  حرام  نوشد و به مي  شراب  كه  فردي
دو   خـورد مرتكـب   دهد و مـي  قرار مي  لحال را  آن  دين  بنام  كه  و فردي ،شود مي
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  . او كافر است  بلكه  ،شده  گناه
  . است  دانسته را مي  شراب  اگر حرمت

  داند چه مي  را واجب  خوردنش  پاك  شريعت  را بنام  آن  كه  در مورد كسي  پس
  !!!؟ كني فكر مي
  ،بيشتر اسـت   با خودش  تر و صداقتش تر و شريف بند و بار آمريكا پاك بي  جامعه

بـا كارمنـد     وي  مشكوك  خاطر ارتباط  را به)  كلينتون(  جمهورش  رئيس  جامعه  و اين
  .نمايد مي  محاكمه)  مونيكا لوينسكي(سفيد   كاخ

جـايز قـرار     كار را برايش  اين  فتواها كه  مانند اين  داشت مي  ديني  اگر كلينتون
ادعا   راحت  و خيلي  سادگي  او با تمام  نچو ،آمد نمي  پيش  برايش  داد مشكلي مي
  شكي.  است  نموده  ازدواج  موقت  صورت  و به ،است  كرده  او را صيغه  كرد كه مي

را   ظـاهري   شـرايط   ايـن   كـه   بيني را مي)  دين  مردان(خواهد شد   چنين  كه  نيست
را   كردم  نمايد و قبول مي  را تلفظ)  تو دادم  متعه  را به  خودم( كنند و كلمه  اجرا مي

  و شـرعي   صـحيح   ارتبـاط  و بـا ايـن   ،كننـد  را ذكر مـي   دارند و مزد و مدت  بيان
  هر روز و بـي ) ما  ديني  ها و مردان روحاني(و  ،شود مي  برطرف  شود و اشكال مي
  آيـا قبـول   !دهنـد  مـي   انجـام   داده  انجـام   با مونيكا لونيسكي  را كلينتون  آنچه پرده
  !!؟ كني يم

  ! زاده  حالل
باور   به  عقد موقت  مدت  يافتن  بعد از پايان  اگر شوهر با زنش: )194(  ـ مساله13

دنيـا    بـه   كه  فرزندي  حكم ،كرد  آميزش  نشده  تمام و  است  باقي  هنوز مدت  اينكه
  ؟ آيد چيست مي

  .)1(است  زاده  حالل  صورت  فرزند مذكور در اين:  جواب
   :و جستجو پرداختم  پژوهش  باز به
را در   عجيبـي   بند و باري بي  برابر خود چنين  اسالم  كه  است  آيا معقول  :گفتم

                                                 
���− o0�� \+l4 
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  !!كند؟  نمايد و تشويق را تاييد  آن  ببيند سپس  غربي  جامعه
آيـد و   بوجـود مـي    غيـرتش   جامعـه   ايـن   مـرد از تمـام    يـك   كـه   گفـتم  و مي
  !دهد مي قرار  را حرام  و آنكند  مي  حركت  اش  مردانگي

  !!؟ فقط  يكي
  در آن  كـردم  و جستجو مـي  منمود و فكر مي  خواندم را مي  و آن  بازگشته  منابع  به

  . گرفتم  و آرام  شده  ام خوشنودي  موجب  كه  چيزها يافتم
  وجـود داشـته   �پيامبر   بعثت  هنگام  به  كه)  متعه(  ازدواج  كه:  يافتم  نخست

 ،ارث و  ندارد مگر در وقت  فرقي  هيچ  شرعي با ازدواج  كه  است  ازدواجي ،است
  كه  زشتي  صورتهاي اما اين ، است  شرط  شاهد در آن  و گرفتن  ولي  موافقت  يعني

. كشـند  مـي   يدك  را بر آن  متعه  نام  فقط ،نيست  دهند از متعه مي  فقها امروز اجازه
افتـد   اتفـاق مـي    كـه   چيـزي   و ايـن  ،چيز بود  مر بود يكا  در ابتداي كه)  اي متعه(

  اسـاس   كـه   است  مغالطه  نوعي از متعه  آن  كردن  استدالل  پس ،ديگر است  چيزي
 � پيـامبر  ، با وجود ايـن  .نيست  بيش  ديگر چيزي  لفظي  اشتراك  جز بازيچه  آن

  بود كـه   نكرده  وز وفاتو هن ،قرار داد  را حرام  موقت  ازدواج  اش  زندگي در آخر
  .نمود  را حرام  آخر كار شراب در  طور كه  نمود آن  را حرام  موقت  ازدواج

  و هـيچ   از ائمه  يك  هيچ  كه  است  اين  موقت  ازدواج  بودن  حرام  قطعي  و دليل
و  ،اسـت   نبوده  موقت  ازدواج  و محصول  زاده صيغه  و نوادگانشان  از فرزندان  يك
)  كبـري   غيبـت (  بـه   معروف  با آنچه  كه  قرن  سه  كه  طوالني  زماني  مدت  طولدر 

  صـدها زن   آنان  طوالني  مدت  اين  در خالل  و با وجود اينكه ،يابد مي  پايان  است
از   فرزنـدي   هـيچ  ،انـد  صـدها پسـر و دختـر شـده      صـاحب  و از آنهـا  ،اند گرفته

  از نسـب   و كتابهايي!  است  نبوده  موقت  ازدواج  و محصول  زاده هصيغ  فرزندانشان
را   و مـادر فرزندانشـان    باشند و فرزندان آنها مي  مخصوص  نمايند كه مي  صحبت

آزاد   مـادرش   ايـن  :گوينـد  مي ،نمايند مي  تقسيم  دو گروه  كنند و آنها را به مي ذكر
  ام  مـادرش   فالني :يندگو ها مي وقت  بعضي و ،است  كنيز بوده  مادرش  و اين ،بود
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اگر   پس . غير از ائمه  بيت  اهل  نظر از نوادگان  صرف. ، يعني كنيز است ولد است
  ازدواج  و از راه ،دادنـد  مـي   را انجـام   بود آنهـا آن  مي  حالل)  متعه(  موقت ازدواج
  فالنـي   نوشـتند كـه   مي  كتابها چنين اين و ،شدند صدها فرزند مي  صاحب  موقت

 را بـه   مـادرش ) باشـد   كه  يا غير از او هر كس  امام(  پدرش ،است  فالني  درشما
  .بود  خود در آورده  ازدواج  به  موقت  صورت

  صـيغه   آنهـا صـدها زن    كـه   نمـايم   يـا درك   كنم  تصديق  خواهي مي  آيا از من
و   نشـده   زنهـا حاملـه    از اين  يك  هيچ خداوند قادر سبحان  قدرت  اند اما به كرده

  !؟ است  دنيا نياورده  به  فرزندي
  بـر اينكـه    اسـت   قاطعي  دليل  موقت  بر پرهيز ازدواج  بيت  و ديگر اهل  اتفاق ائمه

زيـاد از آنهـا در     هاي روايت ،مورد  و در اين.  است بوده  نزد آنها حرام  موقت  ازدواج
  را از امـام   ايـن   آنـان   زيدي  جز شيعيان  به، اند شده  داشته  نگاه  پوشيده  كه  كتابها آمده

 در  موقـت   و ازدواج ،انـد  و آشـكار كـرده    و اظهـار نمـوده    روايت : العابدين  زين
  . است  حرام  مذهبشان

 4/218  زيديـه   در فقـه ) الكبيـر   الفقـه   مجموع  النضير شرح  الروض(  در كتاب
  : است  آمده
ـ   است ترواي �زيد   از امام - از پـدر    و پـدرش  ،�  علـي   درشاو از پ

مبر خـدا  پيـا « : گفـت   كه نمايد مي  روايت �  و او از علي �  حسين  بزرگش
كرد   نهي  جاي  ديگر به  و در روايتي .»دكر  نهي  متعه  خيبر از ازدواج  در سال �
  .قرار داد  حرام  كه  آمده
:  است  گفته ، خودش  عراق در زمان  فقيه ، يحيي  نب  حسن �زيد   امام  نوه -

  بـه  .)انـد  كـرده   اجماع  از آن  كردن  نهي و  ازدواج  بر كراهيت � پيامبر  خاندان(
  .كنيد  اند توجه كرده  اجماع  كلمه
  :گفـت   كـه   شده  روايت)  موقت ازدواج(  در مورد متعه : صادق  و از امام -

  ).  زناست  آن(
  .) زناست  همان  متعه(:  فرموده  در مورد آن : باقر  و امام -
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  . بينيم را مي  مطالب  اين  كنيم  مراجعه  اثناعشري  منابع  به  و وقتي
از ابـو    :گفـت   نمايـد كـه   مـي  عمر روايت  بن  از مفضل  با سند خودش  كليني 

از شـما    آيا فـردي  ،كنيد  را ترك  موقت  ازدواج(  :گفت مي  كه  شنيدم �عبداهللا 
او   صـالح   و يـاران   بـر بـرادران    شود و اين  ديده  عورتي  جايدر   كه كند حيا نمي
  .)1()شود  حمل

  كـه   اسـت   روايـت  �  علي  از امير المؤمنين  ،از پدرانش ،�زيد   و از مام
  را حرام  موقت  و ازدواج  اهلي  خرهاي روز خيبر گوشت �ر خدا پيامب«:  گفت

  .)2(»قرار داد
  . ها ذكر شد زيدي  روايت  به  اينك  كه  با آنچه  موافق  و اين

نزد مـا  ( : شد؟ گفت پرسيده   او در مورد متعه  كه  است  روايت :و از صادق 
  .)3()دهد نمي  را انجام  آن  كسي  فاسق  جز انسانهاي

را )  موقت  ازدواج(  متعه  نكاح  بودن  از اسرار باطل  زيبايي  نكته  ابو الحسن ماما
  خـود روي   از زنهـاي   مـردان   موقـت   ازدواج بـا   كه  است  اين  ننمايد و آ مي  بيان

بـا    شـورهش  كه  هر زني  كه  است  چيزي  اين و ،بينند مي  زيان  و زنان  شده  گردان
اگـر   -  شـده   مشاهده  كه  است  چيزي  و اين ،برد مي  كند رنج مي  ديگر صيغه  زنان
 ،شود  كشانده  انحراف  به  شود تا زن مي  كار باعث  بسا اين و - خواهيد بپرسيد مي

  ازدواج  بـه   شـدن   مشـغول  با(دارد  مي  گويد و بيان مي  سخن  موقت  او از ازدواج
 كنند و بيـزاري  مي  ناسپاسي  زنانتان  آنگاه ،نشويد  گردان  خود روي  از زنان  موقت
كننـد و مـا را    مـي  بـد   دهـد دعـاي   مي  كار فرمان  اين  به  كه را  و كسي ،جويند مي

  .)4()خواهند كرد  نفرين
را از   دهد شـيعه  قرار مي  را حرام  موقت  ازدواج  كه  هايي روايت  به  كردن  عمل
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را   متضاد با يكـديگر او برخـي    هاي روايت  بين در  چون ،كند نمي  بيرون  مذهبش
  يـا ديـن    مذهب از  كه  نيست  چيزي  دادن  ترجيح  و اين ،دهد مي  ترجيح  بر برخي
  زيرا هـيچ  ،است  قائم  ترجيح  ـ بر اساس   ـ در واقع   مذهب  تمام  بلكه ،كند  بيرون
و   متعـارض   در مـورد آن   هـا از ائمـه   روايـت   كهمگر اينشود  نمي  يافت  اي مسئله

خـاطر    و بـه  ،اند برده  رنج  از آن  انگگذشت  كه  است  اي قضيه  و اين ،متضاد هستند
  پـس  ،را نوشـت )  االحكام  تهذيب(  كتابش  طائفه  شيخ  طوسي  شيخ ، ضيهق  همين
  !پذيرد؟ را نمي  آن  و دين  عقل  باشد كه  چيزي مرجوح  اگر قول چگونه
  . دهم چيز پند مي  يك  شما را به :بگو

باشـد ـ     يا طالق گرفته  بيوه  شود ـ مانند اينكه   شوهر ندارد حامله  كه  اگر زني
  باشـد سـپس    شـده   زنـا ـ حاملـه     علـت   بـه   باشد ـ كـه    دوشيزه  دختري  يا حتي
 - برهانـد   را از عذاب  بر آنها ـ تا خودش   برد و او رسوا شد پس  پي  اش خانواده
)  متعه(  شرعي  و ازدواج  شده  حامله  شرعي  او با ازدواج  كه:  كرد و گفت  اعتراض
  !!؟ فرق بگذاريمدوچيز   ميان  توانيم مي  چگونه ،است

  ! ملت  اي
و  ، اسـت   پوشـيده   ديـن   گـذارد در آن  فرق مي  منكر و معروف  بين  آنچه  كه  ديني

  شـناخته   زنـا در آن  و  و ازدواج  و راست  دروغ و توحيد يا  شرك  حدود مرزهاي
  !شود نمي

و   صـبح   هك  و زناني ،بايستد  اش خانه درِ  تواند دمِ مي  هر مردي  در آن  كه  ديني
  يـك   نمايـد كـه    گذرند خود را به آنها عرضه نمايد تا يكي توافق از آنجا مي  شام

را ببنـدد    اتاقش بيايد و او درِ  خانه  با او داخل  ساعت  يا كمتر از يك  فقط  ساعت
  دنبـال   بـرود و بـه    كند تا با سالمتي او را رها  سپس ،كند  خود را اشباع ةتا غريز
ماننـد    دقيـق  .ديگر بپردازد  زني  جستجوي  و او نيز به ،غير از او باشدديگر   كسي

و  ،نـدارد   است  وقت  و قبول  ايجاب  كه  جز چند كلمه  فرقي  و هيچ  كار زناكاران
  .بدهد  مهريه  عنوان  به  نان  يك آرد يا  تواند مشتي نيز مي
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خـدا    ديـن   نـدارد كـه    كانكند ام مي  داند و تاييد مي  را درست  چيزي  كه  ديني
  عنـوان   به  پيامبرش  بيت  اهل  خداوند براي را  ديني  چنين  ندارد كه  و امكان ،باشد

  . دهد  ارائه  شريعت
زناكـار    داده  انجـام   آورده  را از خيابان  آن  كه  كار را با زني  همين  مرد ديگر كه

تـا    سنگسـار كـردنش    بـه   هيگـا   گردد كه مي  و بر او حد جاري ،شود مي  شمرده
بـا اينكـه    ،اسـت   نـداده   را انجـام   ظاهري  كارهاي  اين  چون، رسد مي بميرد  اينكه

  .گردد مي  مشخص  آن  و پول  معموالً زنا در هر حالتي انجام شود زمان

  !اند؟ عقلها كجا رفته
  :بخوانيد  كليني  كافي  را در روضه  روايت  اين

و   رفـتم  �نزد ابوعبـداهللا    به«: گويد مي  كه  است  يتروا  مسلم  از محمد بن
آمـد و    مـن   سـوي   به  و همسرم  شدم  ام خانه وارد  كه  ديدم  در خواب  :او گفتم  به

...  شـدم  زده  شـگفت   خواب  از اين  ،ريخت  من  شكست و روي  زيادي  گردوهاي
بـاخبر    همسـرت   نـي ك مـي   را صيغه  زني ،پسر مسلم  اي : ؟ گفت چيست  تعبيرش

  ابـن .  مغز است  لباس  زيرا پوست ،نمايد مي  پاره  پاره تو را  نو  شود و لباسهاي مي
  صـبح  ،نبـود   فاصـله  جمعـه   تعبير او جـز صـبح    خدا بين  سوگند به:  گفت  مسلم
  آمـد بـه    پسـندم  ،رد شـد   از كنار من  كنيزي  ناگهان  بودم  در نشسته  دمِ  من  جمعه
بـا    من م،كرد  ام را وارد خانه  آن  و سپس ،كنيز را برگرداند  دادم خود دستور  غالم
  كنيز به ،بوديم  در آن  كه شد  اي و وارد خانه ،باخبر شد  همسرم ،كردم  آميزش  آن

 عيد  در روزهاي  مرا كه  نو  لباسهاي  و همسرم  ماندم  باقي  و من ،در شتافت  سوي
  .)1(»كرد  پاره  پوشيدم مي
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   زناشويي  ارتباط
  ! اند داده  و بسط  را توسعه  آن  چگونه  كن  نگاه
يـا    سـوم   راه  اگـر زن   مـن   گمان  و به . جايز است  عقب  از راه  با زن  آميزش -

 را حـالل   بود آن  ممكن  در آن  آميزش  كه  داشت مي  دهمي  اگر راه  و حتي  چهارم
  ؟ و چرا نه ،دادند قرار مي
  از راه  بـا زنـش    مـردي : شد  او پرسيده از  كه  كرده  روايت �از رضا   نيكلي
   .)1(تواند مي:  كند؟ گفت مي  آميزش  عقب

  چنـين  � رضـا   نـدارد امـام    امكـان   كـه   است  ـ تهمتي   شك  ـ بدون   و اين
  . بياورد  زبان  را به  اي ياوه
  كه  صورتي  انگارند به مي  را سهل  حيضش  را در زمان  حائض  با زن  آميزش -
  آميـزش   عقـب   اما اگـر از راه !  پرداخت  پول كار مبلغي  اين  از انجام  پس  توان مي

  ! نيست  الزم  كرد بر او چيزي
  مكـروه   كاري  چنين  كه  است  اند اين گفته)  عملي  مسائل(فقها در   آنچه  نهايت

  . است

��x��w} : اسـت   فرموده  كه  دانم ميرا ن  خداوند متعال  گفته  معني  و من

��¡���~��}��|���{z��yz .)رو در حالت قاعـدگى،   از اين« .)222: هالبقر
  ارتبـاط   وقتـي . »و با آنها نزديكى ننمايد، تا پـاك شـوند  ! گيرى كنيد از آنان كناره

بـا    كـردن   دوري  پـس !  جـايز اسـت    حالهر   به  عقب  از راه  برقرار كردن  جنسي
  كـدام   از دو راه  سـپس ! شود؟ مي  انجام  چگونه  برقرار كردن جنسي  ارتباط وجود

��sr��q���p}� :گويـد  مـي   و خداوند متعال! دارد؟  بيشتري  آلودگي  يك

z��y��x��w��v��u��t���{z .)ــر ــاره خــون  « .)222: هالبق ــو، در ب و از ت
رو در حالـت   يـن از ا ؛اى اسـت  چيز زيانبار و آلـوده «: كنند، بگو حيض سؤال مى

  .»گيرى كنيد قاعدگى، از آنان كناره
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 ،اسـت   قـرار داده   زن  در شرمگاه  و اذيت را وجود آلودگي  كردن  دوري  سبب
  كنـي  مـي   گمان ،تر است آلوده  بلكه!! ؟ نيست  و اذيت آلوده  هميشه  ديگري  آيا راه
  .نمايد  مخالفت  مورد با من  در اين  كسي
  : نفتوا را بخوا  اين

  ماهـانگي   عـادت   جلو در روزهـاي   از راه  حائض  با زن  آميزش) 267( مساله
نظـر    به  بيشتر آنچه  گرچه ،دارد  اشكال  عقب  از راه  با آن  اما آميزش ... است  حرام
 ، جـايز اسـت    طور مطلق  به  خانم داشتن  رضايت  در صورت  كه  است  آيد اين مي

  انجـام   كـه   اسـت   بهتـر ايـن    احتيـاط   از روي  زن  رضـايت   عـدم   اما در صـورت 
  .)1(.!!!نشود

با   حيض  در حالت  اگر كسي  كه  است  و بهتر اين  احتياط  از روي) 68( مسئله
  . )2(بدهد  كرد كفاره  آميزش  زنش دارد با  حيض  زنش  دانست مي  اينكه

  !! طور لزوم  به  نه  است  احتياط  از روي  اين  پس
  :كند مي  روايت  چنين  ابوجعفر طوسي  الطائفه  شيخاما 
از   كـه   در مورد مردي �از ابوعبداهللا :  گفت  كه  است  از ابويعفور روايت -
  .ندارد  باشد اشكالي  راضي  اگر زن:  گفت. كند پرسيدم مي  جماع  با زن  عقب  راه

  .پرسـيدم   عقـب   از راه  مرد با زن  در مورد مجامعت �رضا   از ابوالحسن -

{��}�  كـه  �  لـوط   ؛ قـول  است كرده  را حالل  خدا آن  از كتاب  اي آيه:  گفت

���£¢��¡�����~z .)آنهـا جـز دبـر چيـزي      كـه   دانسـت  مـي   و لـوط ) 78 :هود  
  .خواهند نمي

  عقـب   از راه  با زن  آميزش  در مورد تحريم  كه  بر دو روايتي  با شرحي  طوسي
  كـه   شـنيدم  �از ابوعبـداهللا  :  گفـت  از سـدير كـه    اسـت   ايتيرو  يكي ،اند آمده
  .) است  حرام  من  بر امت  زنان  پشت  راه: (فرمود �پيامبر خدا :  گفت مي
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زيـرا بهتـر    ،اسـت   كراهت  نوعي  كه  است  اين  دو روايت  اين  توجيه: گويد مي
محمـد    احمد بن  آنچهو  ،ممنوع نباشد پرهيز شود  گرچه كار  از اين  كه  است  اين
كنـد او   مـي   داللـت   نمايد بر همين مي  و او از ابويعفور روايت  از برقي  عيسي  بن
  و دوست ،ندارد  اشكالي:  ؟ گفت پرسيدم  عقب  در راه  با زنان  از آميزش: گويد مي

رار قـ   كـار را حـرام    ايـن   كه  روايت  اين  دارد كه  و احتمال ... دهي  تو انجام  ندارم
  .)1(اند شده  گفته  تقيه  صورت  دهند به مي

   با زنان  گزيني  خلوت
و   ديانـت   ادعـاي   كـه   از كسـاني   بسـياري   كـه   است  اين  يكي  شايع  هاي از پديده
  كنـد شـرط    و افسـون   را دم  بخواهـد زنـي   هـا  از آن  يكـي   كنند وقتـي  مي  سيدي
  .ماند مي تنها  روند و او با زن مي  بيرون  نحاضرا  پس ،با او تنها باشد  گذارد كه مي

  يا خواهرش  با زن  مردي  هرگاه  كه  افراد هست  نوع  از اين  ما يكي  و در منطقه
گـذارد او   و نمـي !  پـذيريم  را نمـي   كسي  زنان ما جز: گويد او مي  او برود به  پيش
  .شود  داخل

  ام داييپسـر  ،اسـت   دوانيـده   هريش  در جامعه  خطرناكي  اجتماعي  عرفهاي  بلكه
  او مـرا بـه    در بـازار بـودم    از دوستانم  يكي  همراه  به:  نمود و گفت  تعريف  برايم
  بـه   رفـتن   براي كه  را ديديم  جواني  در خانه ،آمديم  خانه  به ،كرد  دعوت  اش خانه
  را آماده  دشبود خو  ديده  تدارك  برايش  لحظه  در همين  خواهر دوستم  كه  حمام
  آمـدي   خـوش :  گفـت  و بار بار مي ،آمد گفت  او خوش  به  گرم دوستم ،بود  كرده
! نبـود   بر بـدنش   چيزي شلوار  و سيد جز يك)... سيد(  ما آمده  پيش  بركت ،سيد

و  ، گذاشـتيم   و سـيد را در خانـه    رفتيم  بعد ما بيرون  كمي  سپس. چاق و زيبا بود
   !!نبود  كسي  دوستم  ا خواهر جوانت  سه جز  در خانه

  اي را در خانـه   اي مرد غريبـه   چگونه:  كردم  زمزمه  دوستم  در گوش  راه  در بين
  و خشمگين  با اعتراض  ناگهان  ديدم ؟ نيست كسي  جز زنان  و در خانه  گذاري مي
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 آيـا در سـيد شـك   :  ببـارد گفـت    آتـش   بـود از چشـمهايش    نزديك  كه  در حالي
  !!؟ داري

  )سيد(  براي  نذر زن
گيرنـد و   قـرار مـي    مـورد تـوهين    زنان  با وجود اينكه  است  و معروفي  امر شايع  اين

  زن ةو اراد  در سرنوشـت   زورگويي  و نوعي ،رود مي از بين  زن  و انسانيت  شخصيت
نـذر   )سـيد (  بـراي  او را در كـودكي   مادرش:  آمد و گفت  من  پيش  زني  باري.  است
  رنـج   زناشويي  كننده  ناراحت  از روابط  و اينك  وفا نكرده  نذرش  اما او به ،است  كرده
  !!نذر باشد؟  به  وفا نكردن  آن  سبب  است  آيا ممكن: پرسيد  از من بيچاره ،برد مي

  

  ها يافت  و كم  و غرائب  عجائب
  .)1(زيبا  زنان ةچهر  به  كردن  نگاه  جايز بودن -
  .)2( غيرمسلمان  زنان  شرمگاههاي  به  كردن  نگاه  ز بودنجاي -

جـايز    بـراي   شده  داده  نسبت  بيت  اهل  به  دروغ  به  كه  نص  از اين  و بسيار راحت
  .استناد كرد  توان مي  بيگانه  جنسي  هاي فيلم  تماشاي  بودن

بر   دست  كه  تاس  قدر كافي  همين  فقط  آن  در پوشيدن  مسلمان  اما در عورت
را   هــا آن دنبــه ازيــر ،نــدارد  پوشــش امــا دبــر نيــاز بــه ،شــود  گذاشــته  شــرمگاه
  .)3(اند پوشانده

هـا   و دبر و بيضه  تناسلي  مرد آله  شود و عورت  بايد پوشانده  عورت ،در نماز
نمـاز    صـورت   اين  به  تصور كنيد نمازگزاري!!!  در نماز است  و اين .)4((!!!)هستند

و تـو  !! خواننـد  نمـاز مـي    وضـعيت   بـا ايـن    از نمازگزاران  گروهي يا!! خواند مي
  نظافـت   را بـا داروي   بـدنت  اينكـه   محـض   بـه   بشوي  وارد حمام  لخت  تواني مي
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  .)1(!!! كامالً مانند پودر است  موبر كه  است  اي ماده  و آن ،بمالي
  نبـردن   لـذت   شرط  به  و خودفروش  هرزه  عريان  نيمه  زنان  به  كردن  نگاه  بلكه

  طـور فرقـي    همـان  ،دنندار  فرقي  ديگران كافر و  مورد زنان  و در اين ،جايز است
  آن  كه است  زنان  اينگونه  عادت  كه  بدن  ساير اعضاي  ها و بين و دست  چهره  بين
يـا بـاالتر يـا    هـا   ران  بـه   كـردن   نگاه  و حتي  بلكه. )2(پوشانند وجود ندارد نمي را

  كـردن   نگاه كه  است  اين  اما شرط! ندارد  باشد اشكالي  عادت  كه  تر تا زماني پايين
  جايز است  شراب  نوشيدن  بگويي  اينكه  مثل ،نباشد  بردن  و لذت  شهوت  از روي

  .نكند  مست  اينكه  شرط  به
  چه. )3(ندارد  اشكالي!!!) داز فسا  بودن  ايمن  شرط  به(  بيگانه  با زن  و تنها بودن

  ! شرطي
بـا    كـه   اينصـورت   به ،بياموزد  رانندگي  نزد مرد بيگانه  كه  جايز است  زن  براي

جـا از    آن  بروند گرچـه   رانندگي  آموزش و  تمرين  براي  مناسب  هاي محل  به  هم
  حـرام   كـاب ارت  مسـتلزم )  اسـت   شـرط   مهم(  اينكه  شرط  اما به ،باشد  خالي  مردم
  .)4(!!نباشد
  .نكند  مست  اينكه  شرط  به  جايز است  شراب  نوشيدن  بگويي  اينكه  مثل

  .)5(و براي مرد جايز است كه در ميان دو زن در يك بستر بخوابد
  نگاه  غالمش  زن  به  وقتي)  چيز جايز است  و همه(  مرد جايز است  و نيز براي

 ،را رهـا كنـد    را دستور دهد آن  و غالمش كند  ميزشآ  را پسنديد با آن  كرد و آن
  .!!) است  ستعارها. ()6(او برگرداند  را به  غالمش  زن  خواست  هر وقت  سپس
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  را بـه   چيـزي   چـه .. .بدهـد   عاريـه   بـرادرش   مرد به  كه  جايز است  و همچنين
  تـا بـا آن   ،دهـد  يم  عاريه  برادرش  را به  كنيزش شرمگاه.. .دهد مي  و عاريه  امانت
  .)1(او برگرداند  را به  آن  كند سپس  آميزش

  راضي  اين  عمر به  از ترس �  كرد و علي  را غصب �  و عمر دختر علي
  را ترتيـب   آن  انـد و بـا كلمـاتي    داده  نسـبت  � صـادق   امام  به  ياوه  و اين .شد
از مـا غصـب شـده      بـود كـه    شـرمگاهي   آن: (كنـد  مي  وحشت  انسان  اند كه داده
  .)2()است

و باراك زشت  چربا اينكه به زور گرفتن حتي در شريعت و آيين كلينتون و تا
بند و بار ـ اين كـار را جنـايتي قـرار      و همواره جوامع ـ حتي بي  ،و ناپسند است

  ـ آن   علي  غير از اينكه !!!.گيرد دهند كه مرتكب آن مورد پيگرد قانوني قرار مي مي
  روايـت   ـ بر حسـب    است  كيلو را دو كيلو كرده  شود ـ يك  مي  شخصم  طور كه
  او در آغـوش   كـه   كـرد در حـالي    را نزد عمـر گذرانـد صـبح     شبي ـ وقتي   شائع

روبرو شدند در   بداند و با هم عمر  اينكه  بدون ،بود  را گذرانده  خواهر عمر شب
  :بود  پرورانده  گيو نيرن  كلك  ديگر در سرش  براي  هر يك  كه  حالي

  !!كند؟  را مجرد سپري  نبايد شب  در شهر است  هر كس  نگفتم  مگر من: عمر
  .)3(!! بپرس  از خواهرت:  علي

  و بـا يكـديگر خـداحافظي    ،انـد  كرده  صرف  افطار را با هم  و شايد بعد از اين
  ! اند خنديده مي  كه  اند در حالي كرده

  !؟ است  ديوثي  يا اين! ؟ است  اين  نبوي  جامعه  آيا سيماي
بيـدار    شـب   بعـد از نصـف    شما بخوابد سـپس   پيش  اگر دوستي! نظر شما  به
  !!؟ داشت  خواهي  موضعي  چه ببيني  خواهرت  و او را در آغوش  شوي

و ! ديگـر؟   يـا چيـزي    بندي آنها را مي قاتا و دوبار درِ  كني مي  آيا عذرخواهي
                                                 

���− �����  �	ru�  @�1?[" 
�#�− �0��� �IW  − �Q8]   V�~�R�J��  |  �1 c4 D +,�� :FQd  �8	4 �Q� ���6  C�E� �\  O�
" 
�=�− CD�B  �����  #=@" 



 ���� �� �	
 ����� ���� ����� ���� � �� ������� 
114 

  و فتواهـايي  ،است  كرده  كنند چنين ادعا مي  دروغين  هاي يتروا  كه  گونه  آن  علي
  !!داند؟ را جايز مي  اين  خوانديم  پيش  اندكي  كه

   كمرشكن
  انسـان   ـ كـه    خوانـدم   بـود آنچـه    زشـت   ـ چـه    خواندم  از كليني  كافي  در كتاب
بـا    سـت خوا مـي   نظر اخالق و حيا وقتي از  مردمان  خداوند و بزرگترين ةبرگزيد
و  كـرد  مـي   كند و او را سفارش  نگاه  آن  به  فرستاد كه را مي  كند زني  ازدواج  زني
  بـزرگ   بود شرمگاهش  و بر آمده  اگر بزرگ  كن  نگاه  پايش  شتالنگ  به: ( گفت مي

   .)1()خواهد بود
 و بـزرگ،   فـرج   يعنـي   آمده  در روايت  كه)  كعبث(  كلمه  كه  آمده  و در حاشيه

باشـد    پيشـوا ايـن    حـال   وقتـي   پس. )2(اند داده  نسبت  پيامبران  زنان  ها را به زشتي
  !خواهند بود؟  چگونه  مردم  عموم

  فقهـي   هـاي  در كتابهـا و رسـاله  از امور جنسي   گفتن زياد سخن
  )  عملي(
  زيـاد سـخن    امـور جنسـي   كـه   است  كند اين مي  توجه  جلب  منابع  در اين  آنچه 
  . است  شده  بيان  زشتي  و اوصاف  كلمات با و ،شده  تهگف

  از آن  سـالم   هاي نفس  شود كه مي  بيان  زشتي  كارهاي  منابع  در اين  و همچنين
هـا و   حيلـه   خـاطر بيـان    بـه   فقـط   بلكه ،ديگر خاطر چيزي  به  نه ،شوند متنفر مي
  ايـن  گويـا   كـه   كنـي  مي  حساسا  و چنان! آزاد گردد  آن  تا از گناه  شرعي  راههاي
و  ،اند كرده  عادت  آن  انجام  به  مردم  هستند كه  عادي  ها كارهاي ها و زشتي جنايت

  بـه   علما دسـت   حتي ،شد  داد و مرتكب  را انجام  آن  اعتراضي  هيچ  بدون  توان مي
ـ   لواطت مانند  در جنايتي  كه  آنچه  همه! زنند مي  آن  ارتكاب خـود    را بـه   هفكر فقي
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يا بايد از   است  واجب  بعد از لواطت  كردن  آيا غسل  كه  است  كند اين مي  مشغول
كشـد   مي  خجالت  آن  از نوشتن  قلم  كه  و در ذكر اموري!! كرد  غسل  احتياط  روي
  يا پدربزرگ  زن  يا عموي  يا برادر زن  پدر زن با  لواطت: مانند. كنند مي  روي زياده
  فراگير شده كه  ها و بالهايي و ديگر مصيبت  زن  با مادر و خاله  و يا مجامعت  زن

  . است
فـرو    و در چالـه   ،نـد كردنزديكـي  و  ،كرد  حكايت كوسه دمر  ،گفت  پسربچه(
  . )نين مزخرفاتيچو  ، رفت

بشـود و    آن  دهـد تـا مرتكـب    مـي   جـرات   انسـان   بـه   كه  قبيل  از اين  و چيزهايي
  بـراي   و جامعه ،كند مي  عادت  آن  شنيدن  به و گوش ،گردد مي  او آسان  براي  انجامش
  ايـن   ويـژه  كـه   فقهـي   كتابهاي  صفحه  كه  در حالي  بلكه ،شود حاضر مي  آن  پذيرفتن
  ايـن   بـه   شـدن   نزديـك   تـو بـراي    كه  كني مي  احساس  زني  ورق ميها هستند  بحث
  از خوانـدن   قبـل   كـه !  بيشتر عالقمنـد هسـتي    كتاب  ندنخوا بعد از  ها اكنون جنايت
  . نبودي  چنين
  : فتواها را بخوان  اين
بايـد    احتياط  از روي ،شود مي  بتجنا  باعث  در دبر خنثي)  آميزش(  كردن وط
  بيرون  و آب  كرد يا در زني  داخل  را در مردي  خودش لةآ  اگر خنثي ...كرد  غسل

  .)1(است  واجب  زن اما بر مرد و ،نيست  واجب  ثيبر خن  نيامد غسل
  بـراي   مرد و هم  براي  شود هم مي  جنابت  باعث  زن  جلو و عقب  در راه  جماع

  هـر دو نبايـد تـرك     بـراي   ديگـر غيـر از زن   كسي  را در مجامعت  و احتياط ، زن
  !!؟ غير از زن. )2(شود

ديگر   وجود راهي  به  كردن  از راهنمايي  بيش  آن  فتوا و امثال  اين  عملي  مفهوم
يابد و  مي  كند و پاداش مي  راهنمايي  و فقيه، نيست  چيزي  است ترافيك  راه  چون

  . است  آن  دهنده  مانند انجام  خوبي  به  راهنمايي !نيابد؟  چرا پاداش
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د كنـد  را عقـ   دخترش  از اينكه  زنا كرد قبل  اش با خاله  اگر كسي) 982(  مساله
  احتيـاط   از روي  طور در مـورد عمـه    همين و ،شود مي  بر او حرام  اش دختر خاله

او  بـود و بـا    دختر را عقـد كـرده    زنا كرد بعد از اينكه  و خاله  اگر با عمه) چرا؟(
  و قبـل   و نيز اگر زنا بعد از عقد ازدواج ،شود نمي  بود بر او حرام  نموده  مجامعت

  .)1(! ارجح قول  اد طبقد  رخ  از مجامعت
  اسـت   ايـن   و احتيـاط   اسـت   زنا كرد بهتر اين  بيگانه  اگر با زني: )983(  مساله

را عقد   و اگر دخترش. نكند  ازدواج  دخترش با  كه)  است  اين  احتياط  كن  توجه(
  .  )2(نيست او حرام  براي  اشكالي  هيچ  زنا كرد بدون  با مادرش  بود سپس  كرده
بـود زنـا     طالق رجعـي   در عده  كه  شوهردار يا زني  اگر با زني: )985(  سالهم

  اي در عـده   كـه   ، اما زنا با زني است  حرام بر او  هميشه  براي  احتياط  كرد از روي
 زنـا شـده    بـا آن   كـه   زنـي   حرمـت   برد باعث سر مي  به  طالق رجعي  غير از عده

  . )3(كند  با او ازدواج  اش عده  شدن  ند بعد از تمامتوا مي  و زنا كننده ،گردد نمي

����t��s���r��q����p��o...}: فرمايـد  مـي   كجا كه  الهي  فتوا كجا و فرموده  اين

��vuz) و زن زناكار را، جز مرد زناكـار يـا مشـرك، بـه ازدواج      ...« !!؟)3: النـور
  .»آورد خود درنمى
نبود جايز   و در عده  شوهر نداشت  د كهكر  ازدواج  و اگر با زني: )986(  مساله

  تاخير بياندازد تا زن  عقد را به  كه  است اين  و احتياط ،كند  با او ازدواج  كه  است
، جـايز اسـت    زن  آن بـا   ازدواج  از ايـن   غير از زناكار قبـل   براي ،بله. شود  حيض
غيـر  : ديگر  قولي  طبق و ، قول  يك  طبق )4(تاخير شود  كه  است  اين  احتياط  گرچه

  بـه   ماهـانگي   عـادت   از آمـدن   را قبل  آن  كه  ديگر جايز است  كسي  براي  زاني از
  صورت  در اين ،باشد  معروف  زنا كردن به  زن  مگر اينكه ،خود در بياورد  ازدواج
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 كـه  طـور   همـان  ،نكنـد   كند ازدواج  توبه  از اينكه  قبل  با آن  كه  است  اين  احتياط

نشـود مگـر     ازدواج  اسـت   معـروف   با زنا كردن  كه  با مردي  كه  است  اين  احتياط 
  زناكار قبـل   زن  رحم  كه  است  بهتر اين و  و احتياط. باشد  توبه كرده  بعد از اينكه
مرد  با  شود خواه  و صاف  خالي  حيض  خون  آمدن  بوسيله  حرام  از آب  از ازدواج

   .)1((!!!!)ديگر   با كسي  كند و خواه  زناكار ازدواج
  زنـا كـردن    به  شود گرچه نمي  حرام  زنا كند بر شوهرش  اگر زن: )989(  مساله

را   شـوهر آن   ،توبه  عدم  در صورت!!)  است بهتر(  است  اصرار بورزد اما بهتر اين
   .)2((!!)طالق بدهد

دهد؟ آيا جز فرد  خود قرار مي  را مخاطب  كسي  فتوا چه  در اين  فقيه  دانم نمي
پرسـد   مـي   و حـرام   از حالل  باشد؟ و آيا ديوث او  تواند مخاطب مي  كسي  ديوثي

و  ،اسـت   منكـر شـده    و معـروف   شده  معروف  منكر در آن  كه  اي مگر در جامعه
گويـا   ؟كننـد  مـي   زندگي  پندارند و با آن مي  را آسان  هايي  زشتي  ديگر چنين  مردم
كنـد در   چكـار مـي    فتواهايي  با چنين  انسان  اين  و اگر نه هستند؟  عادي  زهايچي

  !نيستند؟  راضي آن  ديدن  به  چهارپايان  كه  است  راضي  چيزي  او به  كه  حالي
شـود   مـي   انجـام   در آن  اعتراضـي   ها بدون زشتي  اين  همه  كه  اي جامعه  ارزش
  !رند؟دا  اي فايده  ؟ فتواها چه چيست
  چيـزي   ،كـردن   پوشـي   يا چشم  ،بودن  راضي  نشان  به  فتواها جز امضاهايي  اين
  !كنند اجرا مي ها را زشتي  و فقها اين ،نيستند  بيش

  !!؟ است  آنها اين  آيا نقش  پس
  سـخن   بـه   آن  و فقهـاي  ،شـوند  نمي  ديگر يافته  ها در مناطق ميكروب  چرا اين

چيزهـا    در مورد ايـن   صدور فتوايي  به و نيازي ،نياز ندارند ها زشتي  از اين  گفتن
 بـه   بلكـه  ،كنـد  متمركـز نمـي    مطلب  را بر لب  خود سخن  در فتواي  ندارند؟ فقيه

  .دهد خود قرار مي  و محور فتواي  سخن  را محل  پردازد و آن مي  اي حاشيه  يرامو
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  كـه   گويـد و كسـي   نمـي   سـخن   ديوثي  جنايت  از بزرگي  فقيه ،مثال  عنوان  به
و  ،اسـت   شود ديـوث   انجام  عفت  منافي و  زشت  عملي  اش در خانه  است  راضي
  گفتن سخن  اما فقيه ،است  فقيه  جوهر و هستة  اين ،گردد نمي  وارد بهشت  ديوث
  اي حاشـيه   كارهـاي   سـوي   سـپارد تـا بـه    مي  فراموشي  به  طور كامل  را به  از اين

  .برود  شيارز بي
  : فتوا را بخوان  اين

  بـر جمـاع   ،كـرد و فـرو بـرد     لواطت  اي با بچه  فرد بالغي  هرگاه: )991(  مساله
!)  فقـط   يـك   درجـه   خويشاوندان(  دخترش و  و خواهرش  شده  مادر جماع  كننده
  آن شـدن   داخـل   نبـود يـا گمـا     شـكي   آله  شدن  و اگر در داخل ،شوند مي  حرام
بـود و فـرد     نابـالغ   كننـده   اگر جمـاع   كه  همچنان ،شوند نمي  بر او حرام  رفت مي

   .)1((!!!!!!)شوند نمي بود حرام  بالغ  شده  جماع
  بـود حـرام    شـك   مـذكور اگـر در دخـول     تاي  سه  و اين: گويد مي  و ديگري

  .)2(گردند نمي  نيز حرام  رفت مي شدن  داخل  اگر گمان  شوند بلكه نمي
  يا پسـرش   يا برادرش  با پدرش  كرد سپس  ازدواج  با زني  هرگاه: )992(  همسال
  .)3(شود نمي  بر او حرام  كرد زن  لواطت

  رفتـه   و از بـين   مـنحط   اي نيـاز دارد جامعـه    فتواهـايي   چنـين   به  كه  اي جامعه
  ر ورطـه د  سقوط  مانع  شان اي در جامعه  وجودشان  كه  و علماء و فقهايي ،باشد مي

، بگوينـد   را تـرك   و جامعـه   كرده  خود را جمع  بايد بار و بنه  است  نشده  هالكت
 ،انـد  خورده  شكست  است  آنها مطلوب  از امثال  آنچه  كردن  از محقق  بعد از اينكه

  آنهـا زنـدگي   قو عـر   خود و تالش  جامعه  فرزندان  آنها با اموال  كه  خصوص  به
  !!كنند مي

  كنـوني   وضعيت  به  بنگرد يا اينكه  ريشاذ و نادبا   كه  است  اين  فقيه  فهآيا وظي
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  شرعي  هاي گيري نتيجه  ـ به   نمايد و يا ـ بهتر بگوييم   فتوا وضع  كند و سپس  نگاه
  بپردازند؟

  مـنجالب   بـه   و گرفتـار شـدن    جامعه  بينكه   است  اين  فقيه  وظيفه  و يا اينكه
اگـر   ،آميـز جسـتجو نمايـد    موفقيـت  حـل   راه  براي  يا حداقل ،ودش  ها مانع زشتي
 مفيـد   پيشگيري  راههاي  كه  هست  هايي يا حالت  است  او در رفته  از دست  حالت
  ،نيسـت   از آن  گريزي  شود كه  تبديل  واقعيتي  به  انحراف  شود؟ اما اينكه نمي  واقع
بشود و بـا    اعتراضي  بر آن  اينكه  دونشود ب  يافته قرار  وضعيت  يك  صورت  و به

  نگـاه   و خونسردي منكر با آرامي  به  كه  هايي  شود و مفتي  فتواها رشد كند و فعال
  چيـزي   ايـن  ،آنهـا نيسـت    جامعـه   و جامعه ،نيست  مهم  برايشان  كنند گويا كه مي

داننـد   مـي !  قـدس م  را كتاب  آن  يهوديها كه  جز در تورات  آن بر  مانندي  كه  است
  !!دانند مي  آنها منكر را مقدس ،ام نديده

  خواهد جنـين  و مي ،است  بر اثر زنا حامله  دخترت  شود كه  گفته  مردي  اگر به
جـايز    نـه : را دارد يـا بگويـد    حـق   ايـن : بگويد كند؟ او  خود را بياندازد و سقط

!! بـرود  فـرو   و عميقي  راحت  خواب  خود بياندازد و به  پتو را روي  سپس ،نيست
  ترين و شيرين  نمايم مي  يقين  بودنش  ديوث  يا به  كنم مي  او شك  در پدر بودن  من

  . كن  قياس  و بر اين!  تر است تلخ  تلخ دو مورد از  از اين  هر يك
  انجـام   در آن  كـه   هـا و منكراتـي   و بـا جنايـت    شاني فقها با جامعه  اينطور اين

  !!نمايند مي شود رفتار مي
  تمفـ تو نگ  مگر به! شود مي  تكه  شما گويا با كارد تكه  قلب  سخنان  شايد با اين

  ...؟ اما است  تلخ  حقيقت  كه
  !تراند راحت  آخرت  در دنيا از كاردهاي  كاردهايي

  :زياداند  آن  و امثال ،را بخوان  مصيبت  و در آخر اين
و :  اسـت   جمـاع شـود   مـي   جنـب   انسـان   آن  سبب  به  كه  چيزهايي  و از جمله

اما اگـر   ،شود مي  محقق  زن  عقب  راه جلو يا  در راه  سر آله  شدن  با داخل  جنابت
  هـردو هـم    شده  و وط  كننده  وط  كه  است  اين  شود احتياط  ديگر داخل  در جايي
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  بـه   طو اگر وضـو داشـتند فقـ    ،اگر وضو نداشتند ،كنند  غسل  وضو بگيرند و هم
  .)1(اكتفا شود  غسل

  ! ، نه و اگر نه  است  چنين  پرهيزگاري
  شود اگر قبل مي  با او لواطت  كه  دهد و فردي مي  انجام  لواطت  كه  فردي  يعني
از   و ايـن  ،وضو  نه ،است  بر آنها واجب  كردن  باشند غسل  وضو داشته  از لواطت

  بـراي   كـه  وضو دارد گويـا   لوطي! ؟ كرديرا تصور   آيا مسئله.  است  احتياط  روي
  و بـدترين   تـرين  از زشـت   كـه   كـاري   براي  نه ،است  گرفته  نماز آمادگي  خواندن
و منكـر را    هستند زشـتي   جامعه  دين  امين  كه) فقهاء(  اين  اينگونه!  است  منكرات
  !نمايند مي  ترويج

  ممكـن   تـوان  زيـر نمـي    تهاياز صـور   يكـي   فتوا را جز بـه   اين  عملي  اجراي
انـد   فكر افتـاده   اند و به كرده  نماز آمادگي خواندن  براي  و مفعول  ، يا فاعل دانست

از  و ،يكديگر را سـوار شـوند    است  كنار حرم  كه  در اتاقي  شايد هم  در جايي  كه
از   بـل آنهـا ق   و چون ،است  واجب  احتياط  ها از روي بر آن  كردن  غسل  جا كه  آن

  توانند با تمام ندارند و مي  نيازي  وضو و غسل به ،بنابراين .اند وضو داشته  لواطت
  !نماز را ادا نمايند  و خشوع  فروتني

كـار    ايـن   از اينكه  قبل يا و ند،ا هداد  را بعد از نماز انجام  كار لواطت  و يا اينكه
  كه  است  اين  مستحب  صورت  اين و در ،اند دهند وضو گرفته  را با يكديگر انجام

امـا در   ،اسـت  ) صـالحان   ةشـيو = منهاج الصـالحين  ( كتاب در  اين ،وضو بگيرند
  ؟  چطور است  قضيه  كه  دانم نمي فاسدان  و برنامه  شيوه

  از ايـن   كنـي   اسـتفراغ   ؟ اگـر خواسـتي   است  داده  دست  تهوع  حالت تو  آيا به
  : كن  استفاده  نسخه

 ،علـي   اي«:  نمود و گفت  را سفارش � طالب  ابي  بن  علي �دا پيامبر خ
  در بياور و پاهـايش  را  نشيند كفشهايش مي وارد اتاق تو شد، وقتي  عروس  وقتي
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ــومنين(  را بشــوي ــهاي  اميرالم ــروس  كفش ــرون  ع ــي  را بي ــايش م  را  آورد و پاه
 ،نكـن   آميزش  و آخر ماه  اهم  و وسط  ماه  در ابتداي  با زنت ،علي  اي. !!!)شويد مي

ظهر با  از بعد ،علي  اي.  خواهد رفت فرزندش او و  سراغ  به  و جذام  زيرا ديوانگي
  دار شـود فرزنـدش   هبچـ   اگر همسـرت   وقت  زيرا در اين ،نكن  آميزش  همسرت

  ... خواهد شد  چشم چپ
بشـويد    ديفرزن  زيرا اگر صاحب ،نزن  حرف  با زن  نزديكي  هنگامي ،علي  اي
نكنـد    نگاه  زنش  شرمگاه  از شما به  و هيچكس .نخواهد بود  در امان  شدن  از الل
  بچـه   شرمگاه به  كردن  بياندازد زيرا نگاه  را پايين  بايد نگاهش  آميزش  هنگام  و به

  ديگـر آميـزش    زنـي   و عشـق   شـهوت   با خيال  با زنت ،علي  اي .نمايد را كور مي
يـا دختـر     مخنـث   فرزنـدتان  بشـويد   فرزنـدي   اگر صـاحب   ترسم ميزيرا  ، مكن
بـا    اي پارچه  تكه  مگر اينكه  مكن  با همسر خود آميزش ،علي  اي... باشد  اي ديوانه

  را پـاك   خودتـان   پارچه  تكه  و با يك ،باشد  همراه  با زنت  پارچه  باشد و تكه تو
  دشـمني   وجود آمـدن   به  و باعث ،يردگ مي قرار  شهوت  روي  زيرا شهوت ،نكنيد
  .شود مي  طالق و جدايي  و منجر به ،گردد شما مي  ميان

و  ،ستهاكار خر  زيرا اين ،نكن  خود آميزش  با زن  ايستاده  در حالت ،علي  اي
  ادرار خواهد كرد مانند خر كه  رختخواب بر  بشويد همواره  فرزندي  اگر صاحب

  .كند در هر جا ادرار مي
  زيـرا اگـر صـاحب    ،نكـن   خـود نزديكـي    بـا زن   عيد قربان  در شب ،علي  اي

  . خواهد داشت  يا چهار انگشت  داشت خواهد  انگشت  بشويد يا شش  فرزندي
  زيـرا اگـر صـاحب    ،نكن  خود نزديكي  با زن  داري  ميوه  زير درخت ،علي  اي

  .خواهد شد  بين  يا طالع  آدمكش جالد و  بشويد فرزندتان  فرزندي
مگر  ،مكن  خود آميزش  تابد با زن خورشيد مي  كه  و جايي  در آفتاب ،علي  اي
  . خود را بپوشاني  اي با پارچه  اينكه
  بـا زن  ،علـي   اي...  مكـن   خود نزديكـي   با زن  و اقامت  اذان  در ميان ،علي  اي

  . باشي  وضو داشته  مگر اينكه ، مكن  آميزش  است  حامله  كه  خود وقتي
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  فرزنـدي   زيرا اگر صـاحب   ،نكن  خود نزديكي  با زن  شعبان  در نيمه ،علي  اي
  .خواهد بود  بدشگون شويد
  بـه   چـون  ،علـي   اي...  نكـن   نزديكي خود  ها با زن خانه  سقف  باالي ، علي  اي
  ...  نكن  خود نزديكي  با زن  و روز بود رفتي  شب  سه ةانداز  به  كه  سفري
فرزنـد    زيـرا اگـر صـاحب    ، كن  با همسر خود نزديكي  شب  دوشنبه ،علي  اي
بـا    شنبه سه  اگر در شب ،علي  اي... خدا خواهد شد  كتاب  حافظ  فرزندتان شويد
. او خواهد شد  نصيب  شديد شهادت  فرزندي و صاحب  نمودي  خود نزديكي  زن
  شـد فرزنـدتان   و حامله  كردي  خود آميزش  با زن  پنجشنبه  اگر در شب ،علي  اي

  هنگـام   بـه   و اگـر روز پنجشـنبه   ،از علما خواهد بـود   يا عالمي  از حكام  حاكمي
  بـه   شديد شـيطان   فرزندي  و داراي  كردي  آميزش  آسمان  خورشيد از وسط  زوال

  .شود مي  جوان  تا اينكه  نخواهد رفت  تان ي بچه  نزديك
شـد    حامله  و همسرت  كردي  خود آميزش  با زن  جمعه  اگر در شب ،علي  اي

و   كـردي   خـود جمـاع    بعد از عصـر بـا زن   و اگر ،خواهد بود  سخنران  فرزندتان
در  و اگـر  ،خواهد شـد   و مشهور و عالم  معروف  شديد فرزندتان  فرزندي  داراي
از   فرزنـدتان   رود كـه  اميد مـي   كردي  خود آميزش  بعد از عشاء با زن  جمعه  شب
  ... شود  ابدال
زيـرا اگـر    ،نكـن   خـود آميـزش    بـا زن   شـب   هاي لحظه  در نخستين ،علي  اي

  صـيت و  ايـن  ،علي  اي... جادوگر باشد رود كه مي  آن  شويد بيم  فرزندي  صاحب
  .)1(« خاطر سپردم  به  را از جبريل  آن  من  طور كه  خاطر بسپار آن  مرا به

دنيـا    بـه   معصوم  آميزش  با كدام  ما ياد دهد كه  به  كه  است  كرده  فراموش  قمي
  .آيد مي

را اجـرا    وصـيت   ايـن ) خوانـد  او نماز عصر را نمي  با اينكه(عصر حاضر   امام
و .  است  در بر گرفته  طور كامل  امور را به اين  همه  كه  است  داده  و فتوايي  نموده

                                                 
���− �qB  �¡¢ � /4  �q:��  =�=@>  3= � k� ���Z��  �=![  3I" 



 
 ���� �� �	 ����� ���� ����� ���� � �� ������� 
123 

زيـر   و  ايسـتاده   در حالـت   بـا زن   كردن  يو نزديك  آميزش:  است  اين  جمله  از آن
  تكـه   كـه   اسـت   و نيز مكروه ،است  دار مكروه هميو  خورشيد و زير درخت  تابش
  باشـد و زن   داشـته   اي پارچه  تكه  مرد بايد يك  بلكه .باشد  و مرد يكي  زن  پارچه
بـر    زيرا شـهوت ، نكنند  خود را پاك  پارچه  تكه  و با يك ،باشد  ديگر داشته  يكي

ايجـاد    آنهـا دشـمني    كـا در ميـان    ايـن (  است  آمده  و در حديث ،افتد مي  شهوت
  .)1()نمايد مي

  گفـتن   اسـتغفراهللا ـ سـخن     اش و پاكدامني  پرهيزگاري  خاطر شدت  اما او ـ به 
  .  )2(است  دانسته  مكروه خدا را  ذكر نام جز  آميزش  هنگام  به

  آمرزد را مي  گناهان  خداوند همه
و هر چنـد   ،باشند  هرچند بزرگ !هستند  شده  گناهها بخشوده ،همه  با وجود اين

  آيا مگـر ائمـه  . ندارند  فرقي  و كبيره  صغيره  و گناهان! اند شده  زياد باشند بخشيده
خـدا    از عـذاب   نجـات   براي  ؟ و آيا اين نداري  آنها عقيده  و به  نداري  دوست را

  دارد شـفاعت   آنهـا را دوسـت    كـه   دوسـتداري  هر  براي  امامان ،بله ؟ است  كافي
 هرگـز او را  ،باشـد   داده  انجـام   كـه   باشد و هـر چنـد گنـاه     كه  هر كس ،كنند مي
  آنكه  برود حال  جهنم  او به  گذارند كه مي  چگونه. شود  وارد جهنم  گذارند كه نمي
  كـردن   و ياري  محبت  و به ،دارد مي  را دوستآنها  دارد و  آنها عقيده  واليت  او به

  !آنها باور دارد
  كـه   آيا مگر اينطور نيست!! ؟ نيست  و جهنم  بهشت  ةكنند  تقسيم  علي امام آيا مگر
  يك  هيچ � و علي! باشد؟  گرفته  از علي  بليطي رود بايد مي  بهشت  به  كه  هر كس
  هـر عملـي   ،داد را خواهـد   نجات  او بليط  به  گذارد مگر اينكه خود را نمي  از شيعيان

  تبـديل   و پايبندي  عمل  و بدون  خالي  اي انديشه  به  و اينطور دين!! باشد  داشته  كه  هم
  . است  گرديده
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  بـه   هسـتند سـپس    منابع  از معتبرترين  كه  هايي روايت ،ها را بخوان روايت  اين
بـا    موجود چگونـه   واقعيت  كه  د بيانديشگذر مي  در آن  موجود و آنچه  وضعيت

  !كند مي  حركت  آن ةو شيو  نمايد و بر روش مي  ها مطابقت روايت  اين
  بـراي   اي صغير و كبيـره   گناه  هيچ  كه  است  تعهد داده �پيامبر   خداوند به -

  . )1(گردد مي  تبديل  نيكي به  آنان  و بديهاي ،نگذارد  علي  شيعيان
 ،نمايد مي  شرم  را پذيرفته  عادلي  امام  واليت  كه  امتي  دادن  از عذابخداوند  -
  .)2(ستمگر و بد باشد  امت  آن  گرچه
  .)3(بهتر است  ديگران  از نيكي  شيعه  بدي -
و روز   در شـب   كـه   نيسـت   مـومني   هيچ:  است  روايت � و از ابوعبداهللا -

��	¤:� �u�� V~ � £��3 £� 2 :بگويد  ستادهو اي ،شود  كبيره  گناه  چهل  خود مرتكب
 9� Gl, Z� ��b��D ,���
T�D �%�� D¥ �\S�D v��Q;�� �,+0 ,��q�� c-� �I

G3� ��	, Z�D +Qi< در روزي  كـه   آمـرزد و كسـي   خداوند او را مـي   مگر اينكه  
  .)4( نيست  شود در او چيزي  مرتكب كبيره  گناه  از چهل  بيش

از   شـود نـه   مـي   بـدي   چهـل   و روز مرتكـب   و در شب  است  مومن ! فكر كن
  ، دزدي شـراب   يا نوشـيدن   زنا، لواطت مانند  كبيره  از گناهان  بلكه  صغيره  گناهان

  !!خواهند بود؟  چگونه  كافران  است  مومن  كسي  چنين  وقتي  پس... و
  و از همسـايگان   اهكارانگن  زناكار از همسايگان  زني  كه هها آمد و در روايت(

  ديـد كـه    جا رفت  آن  عزا بياورد وقتي  مجالس از  آتشي  كه  رفت  حسين  عزاداران
  چشـمهايش  اشـك   كرد و بـر اثـر دود آتـش     را روشن  آتش ، شده  خاموش  آتش

  .)5()سرازير شد و خداوند او را بخشيد
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از   عزا حاضر شـدم   ايه از مجلس  در عاشورا در يكي:  كه  ما گفت  به  دوستي
بيـاورد از    آمد تا آتش  بيرون  اش از خانه  زناكاري  زن:  گفت مي  كه  شنيدم)  مداح(

دميـد تـا     ديـگ  زير او ،بود گذشت  شده  خاموش  آن  آتش  كه  حلوايي  كنار ديگ
 ،و رفـت   خود گرفـت   براي  آتشي  شعلة  از آن  و سپس ،كرد  را روشن  آتش  اينكه
  مرتكـب   را كـه   گناهـاني   خداونـد همـه  :  گفـت  او مي  به  كسي  ديد كه  ابدر خو
  ايـن   :گفـت !  نمـودي  حلـوا را روشـن    زير ديـگ   تو آتش  چون ،بخشيد  اي شده

  كسـي   پاداش  پس ،باشد  را نداشته  آتش  كردن  قصد روشن  كه  است  كسي  پاداش
  !!خواهد بود  چه ،ابوعبداهللا باشد  حلواي  پختن قصد او  كه

  محمـد وآل   علـي   صـلي   اللهـم : (زدنـد  بلند شد و فرياد مي  صدا از هر طرف
  .)محمد

  دانـي  ـ يا مي   داني شايد تو نمي:  گفتم  و مداح  سخنران  به  من:  گفت مي  دوستم
زنـا و    چـون   گرفتـار گناهـاني    در مجلـس  هشتاد درصد يا بيشتر حاضـران   ـ كه

نيسـت   زشتي  راه  دادن  ادامه  براي  تو دعوتي  سخن  آيا اين هستند،  و غيره  شراب
  شـود بخشـيده   مـي   حلـوا گـذارده    زيـر ديـگ    كه  هيزم  چيز با يك  همه  كه  وقتي
و   در قـرآن   هشـدار و وعيـد سـخت     و ايـن  !دارد؟ معنـي   چه  توبه  پس ،شوند مي

  !؟ است  كسي  چه  براي  دهآم  و دروغ  و غيبت  و شراب  زنا و قتل  براي  كه  حديث
او را   كبريا و بزرگـي   تخت  كسي  بار ـ از اينكه   اولين  ـ براي   ناگهان:  گفت مي
  چنـين   را بـراي   او خـودش   چيـز بـود كـه    و اين ،شد  زده  دهد وحشت مي  تكان

 گويـا  ،شـد   سـاكت   پـس  ،را نداشت  او انتظارش  بود چون  نكرده  آماده  اعتراضي
  .شد  گذاشته  دهانش  به  سنگي
آزاد   فكرش  بود كه مرد مي  نفر مانند اين  يك  اگر در هر مجلسي:  گويم مي  من

بـرد   مي  حمله بود بند نمي  تقليد كوركورانه بود و بر بندهاي  او قوي  و شخصيت
 را بـه   را فاسد كنند و مالهايشان  كردند مردم نمي  جرات  هايي سخنران  چنين  امثال
  اينهـا در راهـي    دانستند كه مي  تدريج  به  و مردم ،بگيرند  از دستشان  بيت  اهل  نام

  .ديگر  در راهي  بيت  و اهل هستند
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از   دروغـين   هاي روايت  درخت  دهد كه مي  موجود گواهي  و وضعيت  واقعيت
  .  است  داده  و ميوه  تهسبار نش  به  زمان دير

كرد   خواهم  حكايت  اينك  هم  كه  انگيزي  نفرت  هواقع  اين  كنيد كه  مرا تصديق
  : است  آمده  پيش  از خويشاوندانم  با يكي
 ، كنم  تحريك  شرافتمندان  را در دلهاي  تا شايد عزت  كنم مي  را حكايت  آن  من

  را كـه   آنچـه   فريـب   كه  از كساني  بسياري  كه عميقي  چاله  را به  و نظر غيرتمندان
  سـياهچال   و در ايـن  ،انـد  شود خورده مي  داده  نسبت  بيت  اهل  شود و به مي  گفته
  . كنم مي  اند جلب افتاده

را   آن  بسـياري   كه  متعفني  از فاضالب  اي جز قطره  واقعه  اين  اينكه  به  با توجه
  . نيست  بيش ،ندارند  خاطر دالئلي  را به  از آن  گفتن  سخن  جراتدانند اما  مي
خـود    سرباز معلم  از دوستان  ديدار يكي  او به  كه  گفت  من  به  خويشاوندم  ناي
خـود    مهمـان   بـه   معلم  اين ،داشت  گرامي را  بايد مهمان  جا كه  بود و از آن  رفته

  كـه   دارم  آمـوزي   دانـش   :او گفـت   به!  برخاست  تنش  موهاي  كرد كه پيشنهاد مي
  !! سيار زيباستمورد پسند تو خواهد بود ب

  !!؟؟ گوي مي  چه
  همـين   بـه   سـپس  ،كنـيم  مـي   غسل  است  آماده  حمام  اين  ترسي مي  اگر از گناه

  !!شود مي  چيز تمام  و همه ،كنيم مي  زيارتش و  رويم مي)  امام(  بارگاه  به  نزديكي
  امانجـ   كـامالً بـراي    محـيط   و اينگونه ،شد و اخالق فاسد گرديد  آماده  محيط

  و مـردم   رفتـه   اخالق از بين  در نتيجه و ،است  شده  آماده  و زشتي  هر گناه  يافتن
  . اند فاسد شده

آن اعتـراف    تلخـي   تا ما به  رسيده  آن  وقت ،است  و تلخ  دردناك  حقيقتي  اين
 را  شـده   قرار داده  در پوشش  كه  ابوجهل  زمان تلخي و هندوانه و ما از دير ،كنيم
  . خوريم مي  عسلحلوا و   نام  به

 ،است  او مريض  كند كه  اعتراف  مريض  كه  است  اين  معالجه  در راه  گام  اولين
  پـيش   نمايـد و سـپس    اعتـراف   خـودش  يدبا  نخست  بدهد كه  خود جرات  و به
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 بـه   و رو بـر تـافتن    دادن  نشـان   كند و سرسختي  خود اعتراف  مريضي  به  پزشك
  .افزايد نمي  را بيشتر كند چيزي  و عذابش  بيماري  ز اينكهج  مريض

   و قاعده  خاتمه
هـا و   را از آلودگي  و انسان ،برد را باال مي  انسان  جايگاه  كه  است  ديني  اسالم  دين

  ميـدان   و بـه   را دور نمـوده   انسان  خودبيني  تنگة و از داير ،دارد ها دور مي زشتي
  .دهد مي قثار سوو اي  همكاري  وسيع

  و ذلـت   پستي لةچا  را به  انسان ، برعكس  و غيرواقعي  شده  دگرگوني  اما ديني
  .اندازد مي

اسـت، يـا     شده  خدا نازل  از جانب  دين  اين  فكر كرد كه  توان هرگز نمي ،بنابراين
  .اند كرده  زندگي  آن  ةشيو  به بيت  اهل  كه  است  واقعي  اي برنامه

  ! قاعده  اين  طبق  از متشابهات  پيروي  بر اساس  است  ديني  شده  ريفتح  دين
  و احتمـال  ،باشـد   داشته  احتمال  وجه  از يك  بيش  كه  يا روايتي  يا آيه  هر دليل
  باشد جهتـي   مربوط  و امور جنسي  مال  اگر به باشد  و تفسير را داشته  چند مفهوم

  .باشد  و تسامح  عهتوس  سوي  به  شود كه مي  گرفته
و   بـا حـذف    شود كـه  مي  حمل  بر محلي  باشد هميشه  مربوط  عبادت  و اگر به

  .نرسد  ذهن  يا اصالً به ،بعيد باشد  آن احتمال  دارد گرچه  تناسب  كردن  كم
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  ...و بعد
را   آن  كـه   دلسوز است  دردمندي  و احساس  مهربان  اي كننده  نصيحت  اينها سخن

  گوشـهاي   سـخنان   ايـن   كـه   كـامالً اعتمـاد دارم   الهـي   مشيت  نمايد و به ميابراز 
  . خواهد يافت  و آگاه  زنده  هايي  و قلب  شنوايي

بـاز    و چشـمهايش  ،شـود  دارد بيدار مي  جديد خواهند بود كه  و اينها از نسل
ـ    نجات  هاي نشانه ،كند مي  را احساس  راه  هاي نشانه  خودش  و با دست ،شود مي

  .خورد مي  چشم  به  نيك  آرزوي  از دور ـ بر ساحل  گرچه
  
  

  پايان


