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 ٣ اى از يك خواهر دوستدار هنام

  
  تقديم

  : كنم اين نامه را تقديم مي
  . …ام به دوست عزيز و ارجمند و صميمي

  . …اي از هدايت و تقواست به كسي كه در نگاه من شعله
  . …گويي است به كسي كه نداي حق و منبر حق

به كسي كه خاضعانه تسليم پروردگارش شده است و با گريه 
شيريني ! و زاري دست دعا به سوي خدا دراز كرده كه پروردگارا

  .ايمان و لذت هدايت را به پدر و مادرم نيز بچشان
  .ن. س: ام اضل و هدايت يافتهبه خواهر ف

  
  

   خير خواه شماخواهر دوستدار و 
  أم عمار آل عبدالحميد

  
  
  



 

 ٤ رسالة من محبة

ijk  

  
  مقدمه

اء يشرف األنبأ ىوالسالم عل هن والصاليالحمدهللا رب العالم
صحابه أن ويبين الطاهريآله الط ىنا محمد وعلين، نبالمرسليو

  : وبعد… نياميالغرِّ الم
א א> اي آنكه خدا را پروردگار خود، ! جوان رشيد

و شريعت اسالم را منهج و روش  ،را پيغمبر و رسول خود ص محمد
  ... .اي استوار خودت گردانيده

 א> ام و از  اين كلمات را كه با غم و اندوه خود سرشته
كلماتي كه مدادش محبت . نويسم ام، براي تو مي صميم قلبم استخراج كرده

هاي قلب صاف و خالص  اش صفحه بت به توست و ورقهوفاي من نس و
به اين اميد كه بتوانم سخنم را بر قلبت حك نمايم و آنها را به . توست

بودن  ون تو را در دوستي با خودم صادق يافتم و پاكچتصوير بكشم، 
  .قلبت در قبال خودم را لمس نمودم

א> ت در اثناي درس پي بردم كه تو واقعاً جوياي حقيق
دانم كه كتاب خدا و  كنم و مي به فطانت و عقالنيت تو اقرار مي. هستي

كني و از آن دو  را با چيزي عوض نمي صاهللا سنت صحيح رسول 
  .رويگردان نيستي



  

 ٥ اى از يك خواهر دوستدار هنام
אא> نگارم كه سراسر وجودم  اين كلمات را در حالي مي

قلب بزرگ اي از  اميد به اينكه اين كلمات در گوشه :پر از اميدواري است
تو، در جاي مناسب خودشان قرار بگيرند تا با صراحت حرفهايمان را به 

زيباست اگر خطائي از  چه .چون دو دوست با هم حرف بزنيم. هم بزنيم
من ببيني و مرا از آن بازداري و يا من از تو لغزشي مشاهده نمايم و آن 

ن خود كه زن مؤمن آيينه خواهر مؤم چرا! را براي تو تبيين نمايم
tβθ﴿: باشد مي ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ àM≈ oΨÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ öΝßγ àÒ ÷è t/ â™!$ uŠÏ9÷ρ r& <Ù÷è t/ 4 šχρ âßΔù'tƒ 

Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ tβöθ yγ ÷Ζtƒ uρ Ç⎯tã Ìs3Ζßϑ ø9$# šχθ ßϑŠ É)ãƒ uρ nο4θ n= ¢Á9$# šχθ è?÷σãƒ uρ nο4θ x.¨“9$# 

šχθ ãèŠÏÜãƒ uρ ©!$# ÿ…ã& s!θ ß™ u‘ uρ 4 y7 Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝßγ çΗ xq÷zy™ ª!$# 3 ¨βÎ) ©!$# î“ƒÍ•tã ÒΟŠÅ3ym﴾ .
  .]71 :توبهال[

امر به  ؛يكديگرند) و يار و ياور(مردان و زنان باايمان، ولى «
و زكات را  ؛دارند نماز را برپا مى ؛كنند معروف، و نهى از منكر مى

بزودى خدا آنان را  ؛كنند و خدا و رسولش را اطاعت مى ؛پردازند مى
  .»خداوند توانا و حكيم است ؛دهد مورد رحمت خويش قرارمى

و چه زيباست كه احساساتم را براي ! بودن چه زيباست روراست
اين در عرصه صفا و صميمت است، پس در مورد ! تو نگارش نمايم

  !عقيده و دين چطور؟
اين نامه را ! شك مسأله روشن و بديهي است و به خدا سوگند بي

و در مباحث عمومي به ت بينم ميزيرا كه  ،نويسم به همين منظور مي
 ودهنم عقيده سكوت ميو  ولي در مورد دين ،گويي صراحت سخن مي



 

 ٦ رسالة من محبة
آيا مگر آنچه ! چرا اي خواهر عزيز؟!! نمايي و به آهستگي صحبت مي

اي همان دين حقي نيست كه بايد آن را اظهار كنيم و به  پذيرفته
  !انتساب به آن افتخار نماييم؟

و اآلن از تو بكن تصورش را ... وضعيت چنين شده<אآري 
و  ،ام را بخواني، شايد براي تو چراغي نوراني گردد خواهم كه نامه مي

هاي دانشكده، داخل و پيرامون  هكنار درواز آن جلساتمان را در
كه . ها و راهروهايش به تو يادآوري نمايد پله دانشكده و در راه

راحت سخنانم را و من اآلن با ص... كردي ميهايي را از من مخفي چيز
خواهم كه  توانا مي و رسانم و از خداوند بلندمرتبه به عرض تو مي

كه همانا خداوند بهترين  دروازه حقيقت را بر روي من و تو بگشايد
’﴿: فرمايد گشايندگان است و خودش مي ÎoΤÎ)uρ Ö‘$¤tó s9 ⎯yϑ Ïj9 z>$ s? z⎯tΒ#u™uρ 

Ÿ≅ ÏΗ xåuρ $ [sÎ=≈|¹ §ΝèO 3“y‰tF÷δ   .]82 :طه[. ﴾#$
و من هر كه را توبه كند، و ايمان آورد، و عمل صالح انجام دهد، «

  .»آمرزم سپس هدايت شود، مى
  .خواهر خيرخواه و دوستدار شما

  أم عمار آل عبدالحميد
Um-ammar@gawab.com  

   ه21/7/1423



  

 ٧ اى از يك خواهر دوستدار هنام
  ت عقل و تعقليگاه و اهميجا: بخش اول

  

א> وردار شكي نيست كه عقل از جايگاه وااليي برخ
است و جاي شگفت نيست كه اين ماده با مشتقاتش پنجاه و نه 

از تعقل  د خودداريدر همه موار و ،بار در قرآن تكرار شده است
. خواهي آن مورد تحسين قرار گرفته است كمال و كمال مذموم و

، »لبابألا«: آن از قبيل هاي مترادف با اين تعداد سواي واژه
هايي است كه بيانگر اعمال  سواي واژه و نيز» الحجر«و » حالماأل«

= اعتبار «، »نظر«، »تدبر«، »تذكر«، »تفكر«: عقل هستند، از جمله
اي از قرآن از  و شايد هيچ سوره. »علم«و » فقهت«، »گرفتن عبرت

اين اعمال عقلي خالي نباشد و ذكر آنها در سياق مدح اين اعمال 
ل و يا نقصان آن دهنده آن بوده و عدم وجود اين اعما و انجام

  .مورد مذمت قرار گرفته است
كند  گوياي مطلبي باشد، اين حقيقت را بيان مي اين مسأله اگر

به آن  كه اسالم جايگاه عقل را واال شمرده و آنرا تكريم نموده و
توان گفت در حالي كه  مگر غير از اين مي. اهتمام ورزيده است

شرط اتمام عقل  و انجام تكاليف شرعي منوط به وجود عقل بوده
  !شود؟ حجت شمرده مي
توان عنايت فراوان اسالم به عقل را از اين  همچنانكه مي

مطلب نيز استنباط كرد كه اسالم با هر چيزي كه عقل را تضعيف 



 

 ٨ رسالة من محبة
مبارزه كرده و آن را  )مثل شراب و غيره(اندازد  و يا از كار مي

ش ا يطررا كه مانع اداي وظيفه ف و هر چيزي .تحريم نموده است
مثل تقليد كوركورانه، پيروي از هوي و  ،گردد، ممنوع كرده است
همچنانكه اوهام باطل و خرافات مثل  ،هوس و تعصب جاهالنه

زدن، كهانت و جادوگري و كارهايي از اين قبيل را كه با  بد  فال
  .عقل منافات دارند، تحريم نموده است

א> دازي، آنچه را اگر نگاهي گذرا به آيات كتاب خدا بين
در اين . واضح و آشكار در آن خواهي يافتكه ما در باال گفتيم 

فرمايد كفار در داخل جهنم عقالنيت را  آيه شريف تأمل كن كه مي
θ#)﴿: كنند نفي ميد از خو ä9$ s% uρ öθ s9 $ ¨Ζä. ßìyϑ ó¡nΣ ÷ρ r& ã≅ É)÷è tΡ $ tΒ $ ¨Ζä. þ’Îû É=≈ ptõ¾r& 

ÎÏè   ].10: الملك[. ﴾ 9$#¡¡
كرديم،  اگر ما گوش شنوا داشتيم، و يا تعقل مي: ويندگ و مي«

  .»در ميان دوزخيان نبوديم
اي ديگر به جهت سرزنش آنان كه مردم را  و خداوند در آيه

: فرمايد ، ميندا هكرد كنند و خودشان را فراموش به نيكي امر مي
﴿tβρâßΔ ù's?r& }̈ $ ¨Ψ9$# ÎhÉ9 ø9$$ Î/ tβ öθ |¡Ψ s?uρ öΝä3|¡àΡr& öΝçFΡr&uρ tβθ è= ÷G s? |=≈ tG Å3ø9$# 4 Ÿξ sùr& 

tβθ è=É)÷è s?﴾ .]44 :بقرهال[.  
و ايمان به پيامبرى كه صفات او آشكارا (آيا مردم را به نيكى «



  

 ٩ اى از يك خواهر دوستدار هنام
 ؛نماييد كنيد، اما خودتان را فراموش مى دعوت مى) در تورات آمده

  .»انديشيد آيا نمى! خوانيد را مى) آسمانى(با اينكه شما كتاب 
א>  كنند،  با آنان كه تعقل نمي خداوند كفار رابنگر كه

sŒÎ)uρ Ÿ≅Š#﴿: فرمايد آيه مييك مترادف دانسته است، در  Ï% ãΝßγ s9 (#θ ãè Î7®?$# 

!$ tΒ tΑt“Ρr& ª!$# (#θ ä9$ s% ö≅ t/ ßìÎ6 ®KtΡ !$ tΒ $ uΖø‹xø9r& Ïμ ø‹n= tã !$ tΡu™!$ t/#u™ 3 öθ s9uρ r& šχ% x. 

öΝèδ äτ!$ t/#u™ Ÿω šχθ è=É)÷è tƒ $ \↔ø‹x© Ÿω uρ tβρß‰tG ôγ tƒ ﴾ .]170: بقرهال[.  
از آنچه خدا نازل كرده «: و هنگامى كه به آنها گفته شود«

نه، ما از آنچه پدران خود را بر آن «: گويند مى» !است، پيروى كنيد
فهميدند و  آيا اگر پدران آنها، چيزى نمى» نماييم يافتيم، پيروى مى

  .»!؟)باز از آنها پيروى خواهند كرد(هدايت نيافتند 
≅ã﴿: فرمايد و در آيه دوم، به دنبال آيه فوق مي sVtΒ uρ t⎦⎪Ï% ©!$# 

(#ρ ãxŸ2 È≅ sVyϑ x. “Ï%©!$# ß,Ïè ÷Ζtƒ $ oÿÏ3 Ÿω ßìyϑ ó¡tƒ ωÎ) [™!$ tãßŠ [™!#y‰ÏΡuρ 4 BΛà¼ íΝõ3ç/ 

Ò‘ôϑ ãã óΟßγ sù Ÿω tβθè= É)÷è tƒ ﴾ .]171 :بقرهال[.  
 گوسفندان(كافران، بسان كسى است كه ) تو در دعوت(مثل «

ولى آنها  ؛زند صدا مى) و حيوانات را براى نجات از چنگال خطر،
و حقيقت و مفهوم گفتار او را ( ؛شنوند چيزى جز سر و صدا نمى

از  ؛كر و الل و نابينا هستند) اين كافران، در واقع. كنند درك نمى
  .»فهمند اين رو چيزى نمى



 

 ١٠ رسالة من محبة
א> ها اين آيات در نهايت وضوحند و براي كسي كه در آن

اي ديگر علت  خداوند در آيه. تدبر كند، دليل آشكاري هستند
شدن  به مسخره و بازيچه گرفته وحق معاندت مشركان و انكار 

sŒÎ)uρ öΝçG#﴿: فرمايد حق توسط آنان را اينگونه بيان مي ÷ƒ yŠ$ tΡ ’ n<Î) Íο4θ n= ¢Á9$# 

$ yδρä‹sƒªB$# #Yρ â“ èδ $ Y6 Ïès9uρ 4 šÏ9≡sŒ óΟßγ ¯Ρr'Î/ ÓΘöθ s% ω tβθ è=É)÷è tƒ﴾ .]58 :مائدهال[.  
به نماز فرا ) گوييد، و مردم را اذان مى(آنها هنگامى كه «
اين بخاطر آن است  ؛گيرند خوانيد، آن را به مسخره و بازى مى مى

  .»كه آنها جمعى نابخردند
خداوند متعال كفر و افتراي كافران را ناشي از عدم تعقل 

 ) Å3≈s9uρ t⎦⎪Ï%©!$# (#ρãxx. tβρçtIøtƒ ’n?tã «!$# z>É‹s3ø9$#⎯£﴿ :فرمايد داند و مي مي

öΝèδçsYø.r&uρ Ÿω tβθè=É)÷ètƒ ﴾ .]103 :مائدهال[.  
  .»فهمند بندند و بيشتر آنان نمي وليكن كافران بر خدا دروغ مي«

 א خداوند متعال سزاي كسي را كه ! و انديشمندم
اب بر او كند، نازل شدن عذ صاحب عقل هست ولي تعقل نمي

شمارد چراكه چنين شخصي ضاللت را بر هدايت ترجيح  برمي
داده و غفلت ورزيده و گرفتار جهالت شده و تعقل و تفكر را رها 

$﴿: فرمايد كرده است، خداوند مي tΒ uρ šχ% x. C§øuΖÏ9 β r& š∅ ÏΒ ÷σè? ω Î) 

Èβ øŒÎ*Î/ «!$# 4 ã≅ yè øgs† uρ š[ô_Íh9$# ’ n?tã š⎥⎪Ï% ©!$# Ÿω tβθè= É)÷è tƒ ﴾ .]100 :يونس[.  



  

 ١١ اى از يك خواهر دوستدار هنام
و (تواند ايمان بياورد، جز به فرمان خدا  هيچ كس نمى) اما(«

را بر كسانى ) كفر و گناه(و پليدى )! توفيق و يارى و هدايت او
  .»انديشند دهد كه نمى قرارمى

و بلكه بايد گفت كه خداوند تفصيل آيات خودش را مخصوص 
y7﴿: يابند يدرم خطاب را كنند و آنهايي گردانيده كه تعقل مي Ï9≡x‹Ÿ2 

ã≅ Å_ÁxçΡ ÏM≈tƒ Fψ$# 5Θöθ s)Ï9 šχθ è= É)÷è tƒ ﴾ .]28 :رومال[.  
كنند شرح  اينچنين آيات خود را براى كسانى كه تعقل مى«
  .»دهيم مى

 :فرمايد در اين نهي خدا تأمل كن كه مي <אو در پايان 
﴿Ÿω uρ (#θ çΡθ ä3s? š⎥⎪É‹©9$% x. (#θ ä9$ s% $ uΖ÷è Ïϑ y™ öΝèδ uρ Ÿω tβθãè yϑ ó¡o„ ∩⊄⊇∪ ¨βÎ) §Ÿ° 

Éb> !#uρ £‰9$# y‰ΖÏã «!$# •Μ Á9$# ãΝõ3ç6 ø9$# š⎥⎪Ï% ©!$# Ÿω tβθè= É)÷è tƒ ﴾ .]22-21 :نفالاأل[.  
ولى در » !شنيديم«: گفتند و همانند كسانى نباشيد كه مى«

بدترين جنبندگان نزد خدا، افراد كر و اللى  .شنيدند حقيقت نمى
  .»كنند هستند كه انديشه نمى

 #$!©%pκš‰r'̄≈tƒ z⎯ƒÏ$﴿ :و اين فرموده خداوند را آويزه گوشت كن كه

(#θãΖtΒ#u™ (#θç7ŠÉftGó™$# ¬! ÉΑθß™§=Ï9uρ #sŒÎ) öΝä.$tãyŠ $yϑÏ9 öΝà6‹ÍŠøtä† ( (#þθßϑn=ôã$#uρ χr& 

©!$# ãΑθçts† š⎥÷⎫t/ Ï™öyϑø9$# ⎯ÏμÎ7ù=s%uρ ÿ…çμ̄Ρr&uρ ÏμøŠs9Î) šχρç|³øtéB ∩⊄⊆∪ (#θà)̈?$#uρ ZπuΖ÷FÏù ω 



 

 ١٢ رسالة من محبة

¨⎦t⎤‹ÅÁè? t⎦⎪Ï%©!$# (#θßϑn=sß öΝä3ΨÏΒ Zπ¢¹!%s{ ( (#þθßϑn=÷æ$#uρ χr& ©!$# ß‰ƒÏ‰x© É>$s)Ïèø9$#﴾ .
  .]25- 24 :نفالاأل[

دعوت خدا و پيامبر را ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده«
خواند كه شما را  كنيد هنگامى كه شما را به سوى چيزى مى اجابت

د خداوند ميان انسان و قلب او حايل و بداني! بخشد حيات مى
و از  .شويد نزد او گردآورى مى) در قيامت(شود، و همه شما  مى
بلكه همه را ( ؛رسد اى بپرهيزيد كه تنها به ستمكاران شما نمى فتنه

و بدانيد .) چرا كه ديگران سكوت اختيار كردند ؛فرا خواهد گرفت
  .»خداوند كيفر شديد دارد



  توحيد: بخش دوم
  

א א> اي  شك كتابهاي مذهبتان را مطالعه نموده بي
ولي آيا توحيدي را كه در قرآن بيان شده است، در آن كتابها 

  اي؟ يافته
א>  ن را من برايت باگو كنمآاجازه بده كه اندكي از .
  : نمايم و به ذكر دو نمونه اكتفا ميكنم  مياطاله كالم ن

و نيز ) 3/35(طالب مناقب آل ابيشهر آشوب در كتاب  ابن
الفردوس از ابن عباس  )كتابمولف (  طاووس و همچنين ]ابن[

@Díb@abjÇ@åiA@ˆÛaëð@rÈi: فرمودند ص كه پيغمبر كردهروايت 
jã@Õ§biîŞæg@ b@ÜÇ@ bjšË@†‘þ@ ‰bäÛaó@šÌjßï@ÜÇï@ÜÇ@ bèäßó@@åß

a†Ûë@@æc@áÇ‹CN 
! نوان پيغمبر فرستادسوگند به آنكه مرا به ع! اي ابن عباس

اند بيش  بغض آتش جهنم از كساني كه نسبت به علي كينه داشته
اند خدا داراي فرزند  از بغضش نسبت به آناني است كه گمان برده

  .است
حسن المحمد بن : آمده كه) 1/287(در كتاب عيون اخبار الرضا

صفار و او از احمد الحسن الاز محمد بن   وليدالبن احمد بن 
از أحمد بن محمد بن ابي كند كه او  حمد بن عيسي نقل ميبن م
ي از ابوالحسن ا هدر نوشت: بزنطي روايت كرده كه گفته استالنصر 



 

 ١٤ رسالة من محبة
@D‘@ÍÜicîæc: خواندم كه فرموده بود ؛)امام رضا( bänÈ@‹ím‰bï@

†äÇ@Þ†Èm@ÞbÓ@Lòvy@ÑÛc@a@Ziþ@oÜÔÏï@ŠÐÈu@؛@éäia@Zc@ÑÛ
_òvy@AÞbÓ@Zgð@c@Laëòvy@ÑÛc@ÑÛ@éÔ¡@bÏ‰bÇ@ê‰a‹@å½CN  

زيارت من به مثابه هزار حج خانه  به شيعيان ما ابالغ كن كه«
به : گفتم ؛ به پسرش ابوجعفر: گويد مي] بزنطي[ .خداست

كسي كه او براي ! آري به خدا سوگند: جواب داد! مثابه هزار حج؟
ه مثابه هزار شناسند ب كند در حالي كه حق او را مي را زيارت مي

  .»حج خانه خداستهزار 
در قلب  يو فطري روايت اول ويرانگر همه مفاهيم توحيد

از اين غلو كه به شرك  ن و علي و فرزندانش! مؤمنان است
  .نيازند انجامد، بي مي

كن  ريشه را و روايت دوم مقدسات دين و مفاهيم واالي آن
گفتار مؤمنان را به  كردار و سازد و توحيد خدا در عبادات و مي

. كند ل مييقبور اولياء و صالحان و حج آرامگاههايشان تبد تقديس
$!﴿: فرمايد حال آنكه خداوند مي yϑ ¯=à2 (#ÿρ ßŠ#u‘ r& β r& (#θã_ãøƒs† $ pκ÷]ÏΒ ô⎯ÏΒ 

AdΟxî (#ρ ß‰‹Ïã é& $ pκ Ïù (#θ è%ρèŒuρ z>#x‹tã È,ƒ Íptø:   .]22: حجال[. ﴾ #$
 هاى دوزخ خارج بخواهند از غم و اندوه) دوزخيان(هر گاه «

:) شود به آنان گفته مى(و  ؛گردانند شوند، آنها را به آن بازمى
  .»بچشيد عذاب سوزان را



  

 ١٥ اى از يك خواهر دوستدار هنام
 ،اي در مورد حج خانه خدا موجود است آري در قرآن سوره

  .شود اي يافت نمي ولي در مورد قبور و آرامگاهها سوره
א> را به  ص وضعيت امت قبل از رسالت امام موحدان

يتي كامل و ظلمتي فراگير و بياباني ياد بياور كه در جاهل
و در جهالت گمراهي و عقايد  ،ساز سرگردان بودند هالكت

يكي از سنگ براي خودش خداوند ... پوسيده فرو رفته بودند
ديگري خدايش را با دستان خود از خرماي متراكم و  و ،تراشيد مي

و اوامر  ،كردند مردم غيرخدا را عبادت مي! ساخت فشرده مي
  .كردند اطاعت مي –كه زنيت داده شده بود  –را  شيطان

ها،  آميز گنديده و اين تاريكي و از مركز اين فضاي شرك
و از طريق  ؛ خداوند دعوت به سوي حق را توسط پيامبرانش

فراخواندن بندگان به عبادت موحدانه خداوند و اجتناب از 
$ s)s9uρ‰﴿: طاغوت روانه ساخت uΖ÷Wyè t/ ’ Îû Èe≅ à2 7π ¨Β é& »ωθß™ §‘ Âχ r& 

(#ρ ß‰ç6 ôã$# ©!$# (#θç7Ï⊥ tG ô_$#uρ |Nθ äó≈©Ü9$# ﴾ .]36 :نحلال[.  
 ؛خداى يكتا را بپرستيد«: ما در هر امتى رسولى برانگيختيم كه«

  .»و از طاغوت اجتناب كنيد
א> و تقسيم بهشت و  ،توحيد هدف غايي از خلقت است

$﴿: فرمايد جهنم بر مبناي آن است، خداوند مي tΒ uρ àMø)n= yz £⎯Ågø:$# 



 

 ١٦ رسالة من محبة

}§ΡM}$#uρ ω Î) Èβρ ß‰ç7÷è u‹Ï9 ﴾ .]56 :ذارياتال[.  
جز براى ) و پيامبران را برنگزيدم(من جن و انس را نيافريدم «

و از اين راه تكامل يابند و به من نزديك ( اينكه عبادتم كنند
  .»)شوند
به اين . توحيد خدا را بجا بياورند تا اينكهيعني » ليعبدون«

وند متعال راز خلقت و سبب آن را عبوديت موحدانه ترتيب خدا
 گانشمارد و نداي عبوديت نداي خداست به بند خداوند برمي
اند،  اش كه براي حمل رساالت الهي انتخاب شده يبرگزيده و گرام

كند، وصفي كه داللت  ياد مي» عبد« خداوند آنها را با همين وصف
دارد خداوند بر توحيد خالص يعني عبوديت خداوند متعال 

≈⎯z﴿: فرمايد مي ysö6 ß™ ü“Ï%©!$# 3“uó r& ⎯ÍνÏ‰ö7yè Î/ Wξø‹s9 š∅ ÏiΒ Ï‰Éfó¡yϑ ø9$# 

ÏΘ#tysø9$# ’ n< Î) Ï‰Éfó¡yϑ ø9$# $ |Á ø% F{$# ﴾ .]1 :سراءاإل[.  
اش را در يك شب، از  پاك و منزه است خدايى كه بنده«

  .»مسجد الحرام به مسجد االقصى برد
$! öä.øŒ$#uρ﴿: ايدفرم و در جاي ديگري چنين مي tΡy‰≈ t7Ïã tΛ⎧ Ïδ≡tö/Î) 

t,≈ ysó™ Î)uρ z>θà)÷è tƒ uρ ’Í< 'ρ é& “Ï‰÷ƒ F{$# Ì≈ |Á ö/F{$#uρ ﴾ .]45 :ص[.  
و به خاطر بياور بندگان ما ابراهيم و اسحاق و !) اي محمد(«

  .»صيرتو چشمهاى ب قوت در طاعتيعقوب را، صاحبان 



  

 ١٧ اى از يك خواهر دوستدار هنام

$ /õ‹è{uρ x8Ï‰u‹Î﴿: فرمايد مي ؛ و در مورد سليمان ZWøó ÅÊ > ÎôÑ$$ sù 

⎯Ïμ În/ Ÿω uρ ô]oΨ øtrB 3 $ ¯ΡÎ) çμ≈tΡô‰ỳ uρ #\Î/$ |¹ 4 zΝ÷èÏoΡ ß‰ö7yè ø9$# ( ÿ…çμ ¯ΡÎ) Ò>#̈ρ r& ﴾ .]44 :ص[.  
هاى گندم را برگير و با آن  اى از ساقه بسته:) و به او گفتيم(«

 ؛ما او را شكيبا يافتيم! بزن و سوگند خود را مشكن) همسرت را(
  .»بود) به سوى خدا(كننده  ه بسيار بازگشتچه بنده خوبى ك

$$çνô‰ç7ôã﴿: فرمايد و مي sù ÷É9 sÜô¹$#uρ ⎯Ïμ Ï?y‰≈ t6 ÏèÏ9﴾ .]65 :مريم[.  
  .»و در راه عبادتش شكيبا باش ؛را پرستش كن) خدا(او «

≅ö﴿: فرمايد مورد مالئكه مي و در t/ ×Š$ t6 Ïã šχθ ãΒ tõ3•Β ﴾ .]نبياءاأل: 
26[.  

  .»گرامي و محترمي هستندبندگان ) فرشتگان(بلكه «
اميدوارم كه اين آيات جايگاه عبوديت و ! خواهر ارجمندم

است، برايت روشن ساخته حصر آن براي خدا را كه اوج عبوديت 
  .باشد

كه مشتمل بر يك نفي و يك » ال اله اال اهللا«عبوديت يعني 
نفي الوهيت از غيرخدا و اثبات انحصاري آن براي . اثبات است
هيچ معبود بر حقي : شود بنابراين معني آن چنين مي... خداي يگانه

  .نيست جز خداوند متعال
گفتار و كردار ظاهري و باطني مورد محبت  :پس عبادت يعني



 

 ١٨ رسالة من محبة
 :باطني مثل و ،دعا و قرباني :كردار ظاهري مثل. و رضاي خدا

خوف، اميد، مددخواهي و توكل و ساير عبادات عظيم ديگري كه 
بايد براي  تنهابراي غير خدا جايز نيست و انجام هيچ يك از آن 

Ÿω﴿: فرمايد خدا و خالصانه و بدور از ريا انجام گيرد، خداوند مي r& 

¬! ß⎯ƒ Ïe$!$# ßÈÏ9$ sƒø:   .]3 :زمرال[. ﴾#$
  .»آگاه باشيد كه دين خالص از آن خداست«

$$ç7ôã‰﴿: فرمايد و مي sù ©!$# $ TÁ Î=øƒèΧ çμ ©9 š⎥⎪Ïe$!$# ﴾ .]2 :زمرال[.  
ا را پرستش كن و دين خود را براى او خالص پس خد«
  .»گردان

uθ﴿: فرمايد و باز مي èδ † ysø9$# Iω tμ≈ s9Î) ω Î) uθ èδ çνθ ãã÷Š$$ sù t⎦⎫ÅÁ Î= øƒèΧ ã& s! 

š⎥⎪Ïe$!$# 3 ß‰ôϑ ptø: $# ¬! Éb> u‘ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yèø9$# ﴾ .]65 :غافر[.  
پس او را  ؛جز او نيستبحق معبودى  ؛اوست) واقعى(زنده «

ستايش ! ايد الى كه دين خود را براى او خالص كردهبخوانيد در ح
  .»مخصوص خداوندى است كه پروردگار جهانيان است

دعوت غير خدا، چه زنده و چه مرده در كجاي اين كتاب 
از قرآن راهي جز گمراهي وجود دارد؟  بعدگيرد؟ آيا  جاي مي

ô⎯tΒ﴿: فرمايد خداوند مي uρ ‘≅|Ê r& ⎯£ϑ ÏΒ (#θ ããô‰tƒ ⎯ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# ⎯tΒ ω 
Ü=‹ÉftG ó¡o„ ÿ…ã& s! 4’ n< Î) ÏΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# öΝèδ uρ ⎯tã óΟÎγ Í←!% tæßŠ tβθè= Ï≈ xî﴾ .]5 :حقافألا[.  



  

 ١٩ اى از يك خواهر دوستدار هنام
چه كسى گمراهتر است از آن كس كه معبودى غير خدا را «
  را به  زيرا او چيزي( گويد خواند كه تا قيامت هم به او پاسخ نمى مى

  چهمردگان، بتها، درختان، : مانند دشنو خود نمي  كه  است  دعا خوانده
را از   يا ضرري  ،را جلب  سودي  خويش  خواننده  به  كه اين  رسد به

 از  حتي  گويند بلكه نمي  را اجابت  فقط آنان  نه )نمايد  دفع  وي
  .»!)شنود و صداى آنها را هيچ نمى( خبرند بي )كامال(  دعايشان

θãã#)﴿: فرمايد و نيز مي ô‰tƒ ⎯ÏΒ Âχρ ßŠ «!$# $ tΒ Ÿω …çν”àÒ tƒ $ tΒ uρ Ÿω 
…çμ ãèxΖtƒ 4 y7Ï9≡sŒ uθ èδ ã≅≈n= Ò9$# ß‰‹Ïè t7ø9$# ﴾ .]12 :الحج[.  

رساند، و  خواند كه نه زيانى به او مى او جز خدا كسى را مى«
  .»اين همان گمراهى بسيار عميق است ؛نه سودى

خبر بوده و در ورطه  اگر شخصي كه از توحيد واقعي بي
اين آيات در مورد عبادت بتها و : افتاده، بگويد بدعت شرك

خوانيم كه  هاست، در حالي كه ما كسي را به فرياد مي سنگ
  .از مقربان خداست و اصل عبادت ما براي خداست شنوند و مي

آيا مگر . اي است اين سخن نسنجيده: گوييم در جواب وي مي
ي موجود كني؟ آيا نه خواني و در آن تعمق نمي كتاب خدا را نمي

اي كه به صراحت تمام دعا از غير خدا را به  در آيات را نخوانده
Ÿξ﴿: شمارند صورت مطلق ممنوع مي sù (#θ ããô‰s? yìtΒ «!$# #Y‰tnr& ﴾ .]جنال: 

  .»پس هيچ كس را با خدا نخوانيد« .]18



 

 ٢٠ رسالة من محبة
در آيه فوق نكره است و علماي اهل تعقل و آشنا » حداًأ«واژه 

د كه نكره در سياق نفي و نهي، عموميت دانن به زبان عربي نيك مي
  .رساند را مي

≅ö﴿: فرمايد خداوند در جاي ديگر مي è% ’ ÎoΤÎ) àMŠÎγ çΡ ÷βr& y‰ç6 ôã r& 

š⎥⎪Ï%©!$# tβθ ããô‰s? ⎯ÏΒ ÈβρßŠ «!$# $ £ϑ s9 u’ÎΤu™!% y` àM≈oΨ Éi t6 ø9$# ⎯ÏΒ ’ În1§‘ ßNöÏΒ é&uρ ÷β r& 

zΝÎ= ó™ é& Éb>tÏ9 š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèø9$# ﴾ .]66 :رغاف[.  
ام از اينكه معبودهايى را كه شما غير از  من نهى شده«: بگو«

خوانيد بپرستم، چون داليل روشن از جانب پروردگارم  خدا مى
و مامورم كه تنها در برابر پروردگار عالميان  ؛براى من آمده است

  .»تسليم باشم
دادن اولياء و  واسطه قرار –جل جالله  –همچنانكه خداوند 
دهد  ن را ممنوع شمرده و چنين توضيح ميصالحان توسط مشركا

توانند منفعتي براي خود  كه آنها نيز بندگاني مثل شما هستند، نمي
چه برسد به اينكه  ،جلب و يا ضرر و زياني از خود دفع سازند

. زيان ديگران را مرتفع كنند و يا بدي از آنها باز دارند ضرر و
و صالحان با وجود  بلكه آن اولياء: فرمايد خداوند در ادامه مي

 نزديكي به خداوند، با خوف و اميدي كه به وي دارند، همچنان در
اند، خداوند در مورد پيغمبران، مالئكه و  صدد كسب تقرب



  

 ٢١ اى از يك خواهر دوستدار هنام

≅È﴿: فرمايد صالحان چنين مي è% (#θ ãã÷Š$# t⎦⎪Ï% ©!$# ΟçFôϑ tã y— ⎯ÏiΒ ⎯Ïμ ÏΡρ ßŠ Ÿξ sù 

šχθ ä3Î= ôϑ tƒ y#ô±x. Îh‘Ø9$# öΝä3Ψtã Ÿω uρ ¸ξƒÈθ øtrB ∩∈∉∪ y7Í×̄≈ s9'ρ é& t⎦⎪Ï% ©!$# 

šχθ ããô‰tƒ šχθ äótG ö6 tƒ 4’ n<Î) ÞΟÎγ În/u‘ s' s#‹Å™ uθ ø9$# öΝåκš‰ r& Ü>tø% r& tβθ ã_ötƒ uρ …çμ tG yϑ ômu‘ 

šχθ èù$ sƒs† uρ ÿ…çμ t/#x‹tã 4 ¨βÎ) z>#x‹tã y7 În/u‘ tβ% x. #Y‘ρ ä‹øtxΧ ﴾ .]57- 56 :اإلسراء[.  
از خدا  كسانى را كه غير«: بگو) به مشركان! اي پيغمبر(«

توانند مشكلى را از  آنها نه مى! پنداريد، بخوانيد مى) معبود خود(
كسانى را كه . شما برطرف سازند، و نه تغييرى در آن ايجاد كنند

به پروردگارشان ) براى تقرب(اى  خوانند، خودشان وسيله آنان مى
و  ؛و به رحمت او اميدوارند ؛اى هر چه نزديكتر جويند، وسيله مى

چرا كه عذاب پروردگارت، همواره در  ؛ترسند او مى از عذاب
  .»خور پرهيز و وحشت است

  آيا اينها بت هستند؟
Ÿω﴿: فرمايد باز مي r& ¬! ß⎯ƒ Ïe$!$# ßÈÏ9$ sƒø: $# 4 š⎥⎪Ï%©!$#uρ (#ρ ä‹sƒªB$# ∅ ÏΒ 

ÿ⎯Ïμ ÏΡρ ßŠ u™!$ uŠÏ9÷ρ r& $ tΒ öΝèδß‰ç6 ÷è tΡ ω Î) !$ tΡθ ç/Ìhs)ã‹Ï9 ’ n< Î) «!$# #’ s∀ ø9ã— ¨β Î) ©!$# ãΝä3øts† óΟßγ oΨ ÷ t/ 

’ Îû $ tΒ öΝèδ Ïμ‹Ïù šχθ àÎ= tG øƒs† 3 ¨β Î) ©!$# Ÿω “Ï‰ôγ tƒ ô⎯tΒ uθ èδ Ò> É‹≈x. Ö‘$ ¤Ÿ2﴾ .
  .]3 :زمرال[

آگاه باشيد كه دين خالص از آن خداست، و آنها كه غير خدا «
اينها را «: را اولياى خود قرار دادند و دليلشان اين بود كه



 

 ٢٢ رسالة من محبة
، »ما را به خداوند نزديك كنند پرستيم مگر بخاطر اينكه نمى

خداوند روز قيامت ميان آنان در آنچه اختالف داشتند داورى 
كننده است هرگز  خداوند آن كس را كه دروغگو و كفران ؛كند مى

  .»كند هدايت نمى
عموم مردم امروزي اگر از آنها بخواهي كه خدا را ! چه شباهتي

ت كند و از دعا در برابر خالصانه به فرياد بخوانند وتنها او را عباد
ما اينها را عبادت : گويند اولياء و صالحان دست بردارند، مي

  !!كنيم مگر براي تقرب به خدا نمي
اين بيان صريح قرآن براي هر صاحب عقل و بصري ! خواهرم
همتا، منافي دين  بي كند كه دعا از غير خداوند يگانه و تبيين مي
خداوند متعال . باشد نيان ميعين شرك به پروردگار جها اسالم و

≅﴿: فرمايد مي è% !$ yϑ ¯ΡÎ) (#θ ãã ÷Šr& ’În1u‘ Iω uρ à8Îõ° é& ÿ⎯Ïμ Î/ #Y‰tnr& ﴾ .]20 :الجن[.  
و فقط او را عبادت (خوانم  من تنها پروردگارم را مي: بگو«
  .»دهم و هيچ كس را شريك او قرار نمي) كنم مي

äí﴿: فرمايد و باز مي ÷Š$#uρ 4’ n< Î) šÎn/u‘ ( Ÿω uρ ¨⎦sðθ ä3s? z⎯ÏΒ t⎦⎫Å2 Îô³ßϑ ø9$# ﴾ .
  .]87 :القصص[

ت دعوت كن و از زمره به سوي پروردگار) مردم را(و «
  .»مشركان مباش
Νä3Ï9≡sŒ ÿ…çμ﴿: كند كه اي ديگر بيان مي و در آيه ¯Ρr'Î/ #sŒÎ) z©ÅçßŠ ª!$# 



  

 ٢٣ اى از يك خواهر دوستدار هنام

…çνy‰÷nuρ óΟè?ö xŸ2 ( β Î)uρ õ8uô³ç„ ⎯Ïμ Î/ (#θ ãΖÏΒ ÷σè? 4 ãΝõ3çtø: $$ sù ¬! Çc’ Í?yèø9$# ÎÎ6 s3ø9$# ﴾ .
  .]12 :غافر[

اين بخاطر آن است كه وقتى خداوند به يگانگى خوانده «
پنداشتند ايمان  كرديد، و اگر براى او همتايى مى شد انكار مى مى
اكنون داورى مخصوص خداوند بلندمرتبه و بزرگ  ؛آورديد مى

  .»)دهد و شما را مطابق عدل خود كيفر مى(است 
شدن  اين مشركان در روز قيامت و به هنگام آشكارپس حال 

  امور چگونه خواهد بود؟
°sŒÎ)uρ #u™u‘ š⎥⎪Ï%©!$# (#θä.uõ#﴿: در اين آيه تدبر كن r& öΝèδ u™!$ Ÿ2 uà° 

(#θ ä9$ s% $ oΨ−/u‘ Ï™Iω àσ¯≈ yδ $ tΡäτ !% Ÿ2 uà° t⎦⎪Ï%©!$# $ ¨Ζä. (#θ ããô‰tΡ ⎯ÏΒ šÏΡρ ßŠ ( (#öθ s)ø9r'sù 

ÞΟÎγ øŠs9Î) tΑöθ s)ø9$# öΝä3̄ΡÎ) šχθç/É‹≈ x6s9 ﴾ .]86 :نحلال[.  
قرار دادند و هنگامى كه مشركان معبودهايى را كه همتاى خدا «
اينها همتايانى هستند كه ما به جاى ! پروردگارا: گويند بينند، مى مى

: گويند گام، معبودان به آنها مىدر اين هن! خوانديم تو، آنها را مى
خود را پرستش شما هواى نفس ! (شما دروغگو هستيد

  .»!)كرديد مى
$!﴿ :جويند و ببين كه چگونه از گفتار اينان تبري مي tΡù&§y9 s? šø‹s9Î) 

( $ tΒ (#þθ çΡ% x. $ tΡ$ −ƒ Î) šχρ ß‰ç7÷è tƒ ﴾ .]63 :القصص[.  



 

 ٢٤ رسالة من محبة
آنان در حقيقت ما را  ؛جوييم ما از آنان به سوى تو بيزارى مى«
  .»)كردند بلكه هواى نفس خود را پرستش مى(پرستيدند  نمى

افسوس در آن روز از حال كساني كه در دنيا براي خدا شريك 
ô⎯yϑ﴿: فرمايد خداوند مي. اند قرار داده sù ÞΟn= øßr& Ç⎯£ϑ ÏΒ 3“utIøù$# ’ n?tã «!$# 

$ ¹/É‹x. ÷ρ r& z> ¤‹x. ÿ⎯Ïμ ÏG≈ tƒ$ t↔Î/ 4 y7 Í×̄≈ s9'ρ é& öΝçλé;$ oΨ tƒ Νåκâ: ÅÁtΡ z⎯ÏiΒ É=≈ tG Å3ø9$# ( #©¨L ym #sŒÎ) 

öΝåκøEu™!% ỳ $ uΖè= ß™ â‘ öΝåκtΞöθ ©ùuθ tG tƒ (#þθ ä9$ s% t⎦ø⎪r& $ tΒ óΟçGΨ ä. tβθãã ô‰s? ⎯ÏΒ ÂχρßŠ «!$# ( 

(#θ ä9$ s% (#θ= |Ê $ ¨Ζtã (#ρ ß‰Íκy− uρ #’ n?tã öΝÍκÅ¦àΡr& öΝåκ̈Ξr& (#θ çΡ% x. t⎦⎪ÌÏ≈ x. ﴾ .]37 :األعراف[.  
بندند، يا  چه كسى ستمكارتر است از آنها كه بر خدا دروغ مى«

آنها نصيبشان را از آنچه مقدر شده ! ب مى كنند؟آيات او را تكذي
تا زمانى كه فرستادگان ما  ؛برند مى) از نعمتها و مواهب اين جهان(
از  ؛به سراغشان روند و جانشان را بگيرند) فرشتگان قبض ارواح(

! خوانديد؟ كجايند معبودهايى كه غير از خدا مى«: پرسند آنها مى
و (گم شدند ) همه(آنها «: گويند مى »!)آيند؟ چرا به يارى شما نمى(

  .»دهند كه كافر بودند و بر ضد خود گواهى مى» !)از ما دور گشتند
א>  واقعيت زندگي ما چگونه است؟ ايا توحيد ناب

مصيبت غير  بيني كه يكي به هنگام بال و شود؟ مي در آن محقق مي
 يا! هراز يا! يا فاطمه: گويد خواند و مي خدا را به كمك مي

به كمك  را، و ديگري به هنگام وضع حمل علي! معصومه



  

 ٢٥ اى از يك خواهر دوستدار هنام
  .شنود با اوست و صدايش را مي س گويي كه علي. خواند مي

  .گويد مي "يا علي "و اين يكي به هنگام لغزيدن،
نامد، مثل  و آن يكي اسم فرزندانش را بندگان غيرخدا مي

  .عبدالحسين، عبدالزهراء و عبدالرضا
א> اين  گيرد؟ سؤال ارها از توحيد نشأت ميآيا اين ك

است كه آيا به هنگام بال و مصيبت، خداوند قادر به رفع آن است 
داند، صدايش را  زده را مي يا نه؟ و آيا خداوند حال مصيبت

  دهد يا نه؟ شنود و ندايش را پاسخ مي مي
Β̈⎯﴿: براي واليت و نصرت آدمي، خداوند كافي است r& Ü=‹Ågä† 

§sÜôÒ ßϑ ø9$# #sŒÎ) çν% tæyŠ ß#Ï±õ3tƒ uρ u™þθ ¡9$# ﴾ .]62 :نملال[.  
كند و  يا كسى كه دعاى مضطر را اجابت مى) آيا بتها بهترند(«

 ؛دهد سازد، و شما را خلفاى زمين قرارمى گرفتارى را برطرف مى
  .»شويد كمتر متذكر مى! آيا معبودى با خداست؟

ا است و هم دعا ر] ترين[ و فقط خداست كه هم نزديك
 sŒÎ)uρ#﴿: كنند شنوند و نه اجابت مي و غير او نه مي ،كند اجابت مي

y7 s9r'y™ “ÏŠ$ t6 Ïã ©Íh_ tã ’ÎoΤÎ* sù ë=ƒ Ìs% ( Ü=‹Å_é& nοuθ ôãyŠ Æí# ¤$!$# #sŒÎ) Èβ$tã yŠ ( 

(#θ ç6‹ÉftG ó¡uŠù= sù ’ Í< (#θãΖÏΒ ÷σã‹ø9uρ ’Î1 öΝßγ ¯= yè s9 šχρß‰ä©ötƒ ﴾ .]186 :بقرهال[.  
 :)بگو(من، از تو در باره من سؤال كنند، و هنگامى كه بندگان «



 

 ٢٦ رسالة من محبة
خواند، پاسخ  دعاى دعاكننده را، به هنگامى كه مرا مى! من نزديكم

پس بايد دعوت مرا بپذيرند، و به من ايمان بياورند، تا ! گويم مى
  .»)و به مقصد برسند(راه يابند 

çμ…﴿: فرمايد بيا با همديگر در اين آيه تأمل نمائيم كه مي s9 äοuθ ôãyŠ 

Èd,ptø: $# ( t⎦⎪Ï% ©!$#uρ tβθãã ô‰tƒ ⎯ÏΒ ⎯Ïμ ÏΡρ ßŠ Ÿω tβθç7‹ÉftG ó¡o„ Οßγ s9 >™ó©ý Î/﴾ .]14 :الرعد[.  
غير از ) مشركان(و كسانى را كه ! دعوت حق از آن اوست«

  .»گويند به دعوت آنها پاسخ نمى) هرگز(خوانند،  خدا مى
Í.s!uρ Οßγ⎦﴿: و آيه زير را دوباره بخوانيم tFø9r'y™ ô⎯̈Β t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# 

uÚö‘ F{$#uρ  ∅ ä9θ à)u‹s9 ª!$# 4 ö≅è% ΟçF÷ƒ u™tsùr& $ ¨Β tβθãã ô‰s? ⎯ÏΒ ÈβρßŠ «!$# ÷βÎ) u’ ÎΤyŠ#u‘ r& 

ª!$# AhÛØÎ/ ö≅yδ £⎯èδ àM≈ xÏ±≈ x. ÿ⎯ÍνÎhàÑ ÷ρ r& ’ ÎΤyŠ#u‘ r& >π yϑ ômtÎ/ ö≅ yδ  ∅ èδ 

àM≈s3Å¡ôϑ ãΒ ⎯Ïμ ÏG uΗ ÷qu‘ 4 ö≅è% z©É<ó¡ym ª!$# ( Ïμø‹n= tã ã≅ 2 uθ tG tƒ tβθ è= Ïj.uθ tG ßϑ ø9$# ﴾ .]زمرال: 
38[.  

» چه كسى آسمانها و زمين را آفريده؟«: و اگر از آنها بپرسى«
آيا هيچ درباره معبودانى كه غير از «: بگو» !خدا«:گويند حتما مى
كنيد كه اگر خدا زيانى براى من  خوانيد انديشه مى خدا مى

و يا اگر ! توانند گزند او را برطرف سازند؟ بخواهد، آيا آنها مى
توانند جلو رحمت او را  راى من بخواهد، آيا آنها مىرحمتى ب
و همه متوكالن تنها بر او  ؛خدا مرا كافى است«: بگو» !بگيرند؟



  

 ٢٧ اى از يك خواهر دوستدار هنام
  .»كنند توكل مى

طلبد، اين آيه را  به فرياد ميرا  آيا كسي كه غير خدا، مردگان،
öθ﴿: نخوانده است s9uρ (#θãè Ïÿxœ $ tΒ (#θ ç/$ yftG ó™ $# ö/ä3s9  ﴾ .]14 :فاطر[.  

اگر هم بشنوند، توانايي پاسخگويي به شما را ) به فرض(و «
  .»ندارند

ô⎯tΒ﴿: و يا آيه زير را نديده است uρ ‘≅ |Ê r& ⎯£ϑ ÏΒ (#θãã ô‰tƒ ⎯ÏΒ ÈβρßŠ 

«!$# ⎯tΒ ω Ü=‹ÉftG ó¡o„ ÿ…ã& s! 4’ n< Î) ÏΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ)ø9$# öΝèδ uρ ⎯tã óΟÎγ Í← !% tæßŠ tβθè= Ï≈ xî﴾ .
  .]5 :حقافألا[

است از آن كس كه معبودى غير خدا را  چه كسى گمراهتر«
  را به  زيرا او چيزي( گويد خواند كه تا قيامت هم به او پاسخ نمى مى

  چهمردگان، بتها، درختان، : مانند شنود خود نمي  كه  است  دعا خوانده
را از   يا ضرري  ،را جلب  سودي  خويش  خواننده  به  كه اين  رسد به

 از  حتي  گويند بلكه نمي  را اجابت  آنان فقط  نه )نمايد  دفع  وي
  .»)شنود و صداى آنها را هيچ نمى( خبرند بي )كامال(  دعايشان

Ÿ≅Š﴿: و نيز آيه Ï% uρ (#θãã ÷Š$# ö/ä.u™!$ x.uà° óΟèδ öθ tã y‰sù óΟn= sù (#θ ç6‹ÉftFó¡o„ öΝçλm; 

(#ãρ r&u‘ uρ z>#x‹yè ø9$# 4 öθ s9 öΝßγ ¯Ρr& (#θçΡ% x. tβρß‰tG öκu‰ ﴾ .]64 :القصص[.  
معبودهايتان را كه همتاى «: شود گفته مى) عابدان(و به آنها «

معبودهايشان را » )!تا شما را يارى كنند(پنداشتيد بخوانيد  خدا مى



 

 ٢٨ رسالة من محبة
عذاب ) در اين هنگام(و ! دهند خوانند، ولى جوابى به آنان نمى مى

كنند اى كاش هدايت  بينند، و آرزو مى مى) با چشم خود(الهى را 
  .»نديافته بود

z⎯ƒ﴿: و همين طور آيه Ï% ©!$#uρ tβθ ããô‰s? ⎯ÏΒ ⎯Ïμ ÏΡρ ßŠ Ÿω šχθ ãè‹ÏÜtG ó¡o„ 

öΝà2 uóÇtΡ Iω uρ öΝåκ|¦àΡr& šχρ çÝÇΨ tƒ﴾ .]197 :عرافألا[.  
توانند ياريتان كنند، و نه  خوانيد، نمى و آنهايى را كه جز او مى«

  .»خودشان را يارى دهند) حتى(
א>  برابرند؟] رآوردن حاجاتدر ب[آيا مردگان و زندگان  

$﴿: فرمايد گونه بيان مينخداوند جواب اين سؤال را اي tΒ uρ 

“Èθ tG ó¡o„ â™!$ u‹ômF{$# Ÿω uρ ÝV≡uθ øΒ F{$# 4 ¨βÎ) ©!$# ßìÏϑ ó¡ç„ ⎯tΒ â™!$ t±o„ ( !$ tΒ uρ |MΡr& 

8ìÏϑ ó¡ßϑ Î/ ⎯̈Β ’ Îû Í‘θç7à)ø9$#  ﴾ .]22 :فاطر[.  
ند پيام خود را خداو! و هرگز مردگان و زندگان يكسان نيستند«

توانى سخن خود را  رساند، و تو نمى به گوش هر كس بخواهد مى
  .»اند برسانى به گوش آنان كه در گور خفته

 ©š⎥⎪Ï%©!$#uρ tβθããô‰tƒ ⎯ÏΒ ÈβρßŠ «!$# Ÿω tβθà)è=øƒs† $\↔ø‹x﴿: فرمايد و باز مي

öΝèδuρ šχθà)n=øƒä† ∩⊄⊃∪ ìN≡uθøΒr& çöxî &™!$uŠômr& ( $tΒuρ šχρããèô±o„ tβ$−ƒr& šχθèWyèö7ãƒ﴾ .
  .]21- 20 :نحلال[

خوانند، چيزى را خلق  معبودهايى را كه غير از خدا مى«



  

 ٢٩ اى از يك خواهر دوستدار هنام
آنها مردگانى هستند كه . بلكه خودشان هم مخلوقند ؛كنند نمى

در ) كنندگانشان عبادت(دانند  و نمى ؛هرگز استعداد حيات ندارند
  .»شوند چه زمانى محشور مى

א> و روشنگر شبهه اهل شرك را كامالً  اين آيات روشن
مورد كمك  اين آيات در: گويند دهد كه مي به صراحت پاسخ مي و

ها هستند كه از  يا مجسمهآ!! هاست ها وبت خواستن از مجسمه
ها، تنها شكل و  اين مجمسه! شوند؟ قبرهايشان برانگيخته مي
: يدفرما همچنانكه خداوند متعال مي. باشند تصويري از صالحان مي

﴿(#θ ä9$ s% uρ Ÿω ¨βâ‘ x‹s? ö/ä3tG yγ Ï9#u™ Ÿω uρ ¨β â‘ x‹s? #tŠuρ Ÿω uρ % Yæ# uθ ß™ Ÿω uρ šWθ äó tƒ s−θ ãètƒ uρ 

#Zô£nΣ uρ ﴾ .]23 :نوح[.  
دست از خدايان و بتهاي خود برنداريد، بتهاي ود و : و گفتند«

سواع و يغُوث و يعوق و نسر را هرگز رها نكنيد و دست از 
  .»دامنشان نكشيد

كند كه آن اسامي مربوط به  آيه به صراحت كامل بيان مياين 
شخصيتهاي نيكوكاري بوده كه بعد از وفاتشان شيطان قوم نوح را 

هايي به  به شرك در مورد آنان گرفتار ساخت و قوم نوح مجسمه
  .به عبادت آنها پرداختند شكل آنان تراشيدند و

≅﴿: خدا تو را بيامرزد در اين آيات اندكي تأمل كن è% Hω à7Î= øΒ r& 



 

 ٣٠ رسالة من محبة

©Å¤øuΖÏ9 $ YèøtΡ Ÿω uρ #…ŸÑ ωÎ) $ tΒ u™!$ x© ª!$# 4 öθs9uρ àMΖä. ãΝn= ôã r& |=ø‹tó ø9$# 

ßN÷sYò6tG ó™ ]ω z⎯ÏΒ Îöy‚ø9$# $ tΒ uρ z©Í_ ¡¡tΒ â™þθ ¡9$# 4 ÷β Î) O$ tΡr& ωÎ) Öƒ É‹tΡ ×Ï±o0uρ 5Θöθ s)Ïj9 

tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ﴾ .]188 :عرافاأل[.  
يان خويش نيستم، مگر آنچه را خدا من مالك سود و ز«: بگو«

و از غيب و اسرار نهان نيز خبر ندارم، مگر آنچه ( ؛بخواهد
و اگر از غيب باخبر بودم، سود فراوانى براى ) ؛خداوند اراده كند
من  ؛رسيد به من نمى) و زيانى(كردم، و هيچ بدى  خود فراهم مى

! آورند مى ام براى گروهى كه ايمان دهنده دهنده و بشارت فقط بيم
  .»)و آماده پذيرش حقند(

﴿⎯tΒ uρ ÏŠÌãƒ ª!$# …çμ tFt⊥ ÷FÏù ⎯n= sù y7Î= ôϑ s? …çμ s9 š∅ ÏΒ «!$# $ º↔ø‹x©﴾ .]41 :المائده[.  
بخواهد ) درپى او بر اثر گناهان پى(كسى را كه خدا ) ولى(«

  .»كند، قادر به دفاع از او نيستى  مجازات
ξ﴿: و آيه زير كه در مورد اولياي خداست sù šχθä3Î= ôϑ tƒ y#ô±x. 

Îh‘Ø9$# öΝä3Ψ tã Ÿω uρ ¸ξƒÈθ øtrB ﴾ .]56 :اإلسراء[.  
توانند مشكلى را از شما برطرف سازند، و نه  آنها نه مى«

  .»تغييرى در آن ايجاد كنند
. ﴾ %Ï%©!$#uρ šχθããô‰s? ⎯ÏΒ ⎯ÏμÏΡρßŠ $tΒ šχθä3Î=÷Κtƒ ⎯ÏΒ AÏϑôÜÏ⎪⎦﴿: و آيه

  .]13 :فاطر[



  

 ٣١ اى از يك خواهر دوستدار هنام
) پرستيد و مى(خوانيد  مى) خداوند(و كسانى را كه جز او «

  .»حتى به اندازه پوست نازك هسته خرما مالك نيستند
اگر از زاويه ديگري به اين آيات بنگريم، خواهيم ديد كه 
خداوند عدم توانايي مخلوقات بر خلقت را دليلي بر عدم 

كننده دعا  اجابت: فرمايد داند و مي شان بر اجابت دعا مي توانايي
%š⎥⎪Ï﴿ :استفقط خالق  ©!$#uρ tβθ ããô‰tƒ ⎯ÏΒ ÈβρßŠ «!$# Ÿω tβθà)è= øƒs† $ \↔ø‹x© 

öΝèδ uρ šχθ à)n= øƒä† ﴾ .]20 :النحل[.  
خوانند، چيزى را خلق  معبودهايى را كه غير از خدا مى«
  .»بلكه خودشان هم مخلوقند ؛كنند نمى

تواند هيچ چيزي بيافريند و  كسي كه نمي: در اين آيه بيان شده
شده است، شايستگي آن را ندارد كه در برابر او  خودش آفريده

دعا نماييم حتي اگر آن شخص يك پيغمبر، يا يك ولي و يا يك 
و تنها بايد در برابر خالقي كه خودش آفريده نشده،  ،نيكوكار باشد

پروردگار بندگان و  برخداوند در مورد لزوم دعا در برا. دعا كنيم
%βÎ) t⎦⎪Ï¨﴿: فرمايد ترك دعا از بندگان مي ©!$# šχθ ããô‰s? ⎯ÏΒ ÈβρßŠ «!$# 

îŠ$ t6 Ïã öΝà6ä9$ sWøΒ r&﴾ .]194 :عرافألا[.  
، )كنيد و پرستش مى(خوانيد  آنهايى را كه غير از خدا مى«

  .»بندگانى همچون خود شما هستند



 

 ٣٢ رسالة من محبة
كنند كه شريعت اسالم به دعاي  اين آيات به وضوح بيان مي

فرموده است و اين امر كرده و از دعاي غير خدا نهي خداي يگانه 
بوده و  ؛ منهج قرآن و راه و روش پيغمبران و رسوالن الهي

  .باشد مي
اگر بخواهيم در مورد شرك كه نقيض توحيد است، مطلبي 

  : بگوئيم بايد به اين مطالب اشاره كنيم كه
خداوند بهشت را بر مشركان حرام نموده است مگر توبه كنند 

çμ…﴿: فرمايد ميخداوند . و به توحيد خدا بازگردند ¯ΡÎ) ⎯tΒ õ8Îô³ç„ «!$$ Î/ 

ô‰s)sù tΠ§ym ª!$# Ïμ ø‹n= tã sπ̈Ψ yfø9$# çμ1uρ ù'tΒ uρ â‘$ ¨Ψ9$# ( $ tΒ uρ š⎥⎫Ïϑ Î=≈©à= Ï9 ô⎯ÏΒ 9‘$ |ÁΡr& ﴾ .
  .]72 :مائدهال[

زيرا هر كس شريكى براى خدا قرار دهد، خداوند بهشت را «
ران، يار و ستمكا ؛و جايگاه او دوزخ است ؛بر او حرام كرده است

  »و ياورى ندارند
صورتي  و در جاي ديگر فرموده كه خداوند اهل شرك را در

β¨﴿: آمرزد كه بر شرك بميرند، نمي Î) ©!$# Ÿω ãÏøó tƒ β r& x8uô³ç„ ⎯Ïμ Î/ ãÏøó tƒ uρ 

$ tΒ tβρ ßŠ y7 Ï9≡sŒ ⎯yϑ Ï9 â™!$ t±o„ 4 ⎯tΒ uρ õ8Îô³ç„ «!$$ Î/ Ï‰s)sù #“utIøù$# $ ¸ϑ øO Î) $ ¸ϑŠ Ïàtã ﴾ .
  .]48 :نساءال[

تر از آن را براى  و پايين! بخشد شرك را نمى) هرگز(خداوند «
و آن كسى كه براى . بخشد مى) بخواهد و شايسته بداند(هر كس 



  

 ٣٣ اى از يك خواهر دوستدار هنام
  .»خدا، شريكى قرار دهد، گناه بزرگى مرتكب شده است

از اين گناه بزرگ و ظلم عظيم دوري ! پس اي خواهر ارجمندم
χ﴿ .كن و برحذر باش Î) x8÷Åe³9$# íΟù= Ýàs9 ÒΟŠÏàtã  ﴾ .]13: لقمان[.  

  ».واقعاً شرك ستم بزرگي است«
قلبت را از آلودگي و نجاست شرك و بندگي غيرخدا پاك 
 گردان و بدان كه محبت خدا تنها از كانال پيروي از رسول اكرم

≅ö﴿: فرمايد پذير است، همچنانكه خداوند مي امكان ص è% β Î) óΟçFΖä. 

tβθ ™7Åsè? ©!$# ‘ÏΡθ ãè Î7¨?$$ sù ãΝä3ö7Î6 ósãƒ ª!$# öÏøó tƒ uρ ö/ä3s9 ö/ä3t/θ çΡèŒ 3 ª!$#uρ Ö‘θàxî 

ÒΟ‹Ïm§‘﴾ .]31 :آل عمران[.  
تا خدا ! داريد، از من پيروى كنيد اگر خدا را دوست مى«: بگو«

و خدا آمرزنده  ؛و گناهانتان را ببخشد ؛شما را دوست بدارد) نيز(
  .»مهربان است

بختاني گردي كه گمراهي  زمره تيره درو آگاه باش و نگذار كه 
اند، همانهايي كه به  اجدادشان را به ارث برده و بدبختي از پدران و

$﴿: خورند خاطر اين تقليد افسوس مي ¯ΡÎ) !$ tΡô‰ỳ uρ $ tΡu™!$ t/#u™ #’ n?tã 7π ¨Β é& 

$ ¯ΡÎ)uρ #’ n?tã ΝÏδÌ≈ rO#u™ šχρ ß‰tFø)•Β ﴾ .]23 :الزخرف[.  
  .»كنيم افتيم و به آثار آنان اقتدا مىما پدران خود را بر آئينى ي«

א>  نه از پيش رو و  باطلبه قرآن، آن نور روشنگري كه



 

 ٣٤ رسالة من محبة
آيد و از جانب خداوند حكيم و  نه از پشت سر به سراغش نمي

آيا در قرآن چيزي درباره . ستوده نازل گرديده است، چنگ بزن
در آن  قبور اولياء و صالحان ذكر شده است؟ آيا دعاي غير خدا را

بيني؟ آيا قرآن مردم را به رفتن بر سر مقابر و اعتكاف در آنجا  مي
بيني كه كسي حاجت خود را از  كند؟ آيا در قرآن مي تشويق مي

اولياء طلب كند؟ آيا در قرآن استغاثه و مددخواهي از معصومه و 
  وجود دارد؟... و... زينب و حسين و 

ه سوي خداي يگانه و بازگشت ب و توبه! אאאیאپس 
: فرمايد خداوند خود مي. غالب بر همه چيز، تنها راه رهايي است

﴿t⎦⎪Ï% ©!$#uρ Ÿω šχθ ããô‰tƒ yìtΒ «!$# $ ·γ≈ s9Î) tyz#u™ Ÿω uρ tβθ è=çFø)tƒ }§ø¨Ζ9$# ©ÉL ©9$# 

tΠ§ym ª!$# ω Î) Èd,ysø9$$ Î/ Ÿω uρ šχθ çΡ÷“ tƒ 4 ⎯tΒ uρ ö≅ yèøtƒ y7 Ï9≡sŒ t,ù= tƒ $ YΒ$ rO r& ∩∉∇∪ 

ô#yè≈ ŸÒãƒ ã& s! Ü>#x‹yè ø9$# tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# ô$ é#øƒs† uρ ⎯ÏμŠ Ïù $ ºΡ$ yγ ãΒ ∩∉®∪ ω Î) ⎯tΒ z>$ s? 

š∅ tΒ#u™uρ Ÿ≅ Ïϑ tã uρ Wξyϑ tã $ [sÎ=≈ |¹ šÍ×̄≈ s9'ρ é'sù ãΑÏd‰t6 ãƒ ª!$# ôΜ Îγ Ï?$ t↔Íh‹y™ ;M≈ uΖ|¡ym 

3 tβ% x.uρ ª!$# #Y‘θàxî $ VϑŠ Ïm§‘ ﴾ .]70-68 :فرقانال[.  
و انسانى  ؛خوانند ديگرى را با خداوند نمى و كسانى كه معبود«

و زنا  ؛كشند را كه خداوند خونش را حرام شمرده، جز بحق نمى
. و هر كس چنين كند، مجازات سختى خواهد ديد ؛كنند نمى

گردد، و هميشه با خوارى در آن  عذاب او در قيامت مضاعف مى



  

 ٣٥ اى از يك خواهر دوستدار هنام
ل صالح مگر كسانى كه توبه كنند و ايمان آورند و عم. خواهد ماند

و  ؛كند انجام دهند، كه خداوند گناهان آنان را به حسنات مبدل مى
  .»خداوند همواره آمرزنده و مهربان بوده است

توبه از شرك و بدعت و روكردن به غير خدا  پس در
  .دستي كن پيش

كه آمرزشي براي  چرا... در بازگشت به توحيد عجله كن 
βÎ) ©!$# Ÿω ãÏøó¨﴿: شرك نيست tƒ βr& x8uô³ç„ ⎯Ïμ Î/ ãÏøó tƒ uρ $ tΒ tβρßŠ y7Ï9≡sŒ ⎯yϑ Ï9 

â™!$ t±o„ ﴾ .]48 :النساء[.  
تر از آن را براى  و پايين! بخشد شرك را نمى) هرگز(خداوند «

و آن كسى كه براى . بخشد مى) بخواهد و شايسته بداند(هر كس 
  .»خدا، شريكى قرار دهد، گناه بزرگى مرتكب شده است

﴿⎯tΒ uρ È,−G tƒ ©!$# ≅ yèøgs† …ã&©! % [ t̀øƒxΧ ∩⊄∪ çμ ø% ã—ötƒ uρ ô⎯ÏΒ ß]ø‹ym Ÿω Ü=Å¡tFøts† 4 

⎯tΒ uρ ö≅©.uθ tG tƒ ’n?tã «!$# uθ ßγ sù ÿ…çμ ç7ó¡ym 4 ¨β Î) ©!$# àÎ=≈ t/ ⎯ÍνÌøΒ r& 4 ô‰s% Ÿ≅ yè y_ ª!$# 

Èe≅ ä3Ï9 &™ó©x« #Y‘ ô‰s% ﴾ .]3- 2 :طالق[.  
راه و هركس از خدا بپرهيزد و ترك گناه كند، خداوند براي او «

و او را از جــائي كـه گمــان نــدارد روزي  . دهــد نجـاتي قــرار مـي  
و كـار خـود را بـه او    (دهد، و هركس بر خداونـد توكـل كنـد     مي

كند، خداوند فرمان خـود را بـه    كفايت امرش را مي) واگذارد خدا



 

 ٣٦ رسالة من محبة
  .»اي قرار داده است رساند؛ و خدا براي هر چيزي اندازه انجام مي

א> وت مكرر، تأمل و تدبر در آيات زير تو را به تال
$ (öΝà6¯ΡÎ﴿: كند و معاني آنها سفارش مي tΒ uρ šχρ ß‰ç7÷è s? ⎯ÏΒ Âχρ ßŠ 

«!$# Ü=|Á ym zΟ̈Ψ yγ y_ óΟçFΡ r& $ yγ s9 šχρ ßŠÍ‘≡uρ ﴾ .]98 :نبياءاأل[.  
پرستيد، هيزم  شما و آنچه غير خدا مى!) اي كافران ستمگر(«

  .»شويد و همگى در آن وارد مى ؛جهنم خواهيد بود
﴿θ s9 šχ% x. Ï™Iω àσ¯≈ yδ Zπ yγ Ï9#u™ $ ¨Β $ yδρ ßŠu‘ uρ ( @≅ à2 uρ $ pκ Ïù tβρà$ Î#≈ yz ﴾ .

  .]99 :نبياءاأل[
در ! شدند نمى )جهنم(اگر اينها خدايانى بودند، هرگز وارد آن«

  .»حالى كه همگى در آن جاودانه خواهند بود
﴿öΝßγ s9 $ yγŠ Ïù ×Ïùy— öΝèδ uρ $ yγŠ Ïù Ÿω šχθãè yϑ ó¡o„ ﴾ .]100 :نبياءألا[.  
هاى دردناكى است و چيزى  ناله) دوزخ(براى آنان در آن «
  .»شنوند نمى
﴿¨βÎ) š⎥⎪Ï% ©!$# ôM s)t7y™ Νßγ s9 $ ¨ΨÏiΒ #©o_ ó¡ßsø9$# y7 Í×̄≈ s9'ρ é& $ pκ÷]tã tβρß‰yè ö6 ãΒ ﴾ .

  .]101 :األنبياء[
يك از سوى ما به آنها داده كسانى كه از قبل، وعده ن) اما(«
  .»شوند از آن دور نگاهداشته مى )مؤمنان صالح(شده 
﴿Ÿω šχθ ãèyϑ ó¡o„ $ yγ |¡ŠÅ¡ym ( öΝèδ uρ ’ Îû $ tΒ ôM yγ tG ô©$# óΟßγ Ý¡àΡr& tβρ à$ Î#≈ yz﴾ .



  

 ٣٧ اى از يك خواهر دوستدار هنام
  .]102 :األنبياء[

و در آنچه دلشان  ؛شوند آنها صداى آتش دوزخ را نمى«
  .»بخواهد، جاودانه متنعم هستند

א> DˆÛaíä§a@á@oÔj@åóC كيانند؟  
א> داوند در اين آيات به صراحت به بعضي از حقايق خ

ثابت اشاره فرموده است و واقعيت نيز گواه اين مطلب است كه 
 هايي از بشر، پيغمبران و صالحان را پرستش كرده و هميشه طايفه

خداوند حكم صادر كرده كه هر . اند آنها را با خدا شريك ساخته
 ،وارد آتش جهنم شود شا خياليكس غير او را بپرستد با معبودان 

ولي از آنجا كه بعضي از اين معبودان خود به پرستيده شدن راضي 
اند و بلكه خود امامان توحيد و  كرده از شرك نهي مي نيستند و

ساختن آنها از  اند خداوند نجات و دور دعوتگران به سوي آن بوده
@DˆÛaíá@oÔj@åهمين امامان را  از آتش جهنم را بيان فرموده و

ä§aóC است تعبير كرده.  
א>  داللت آيات واضح و صريح است، ولي تدبر در

بايد توفيق، استواري و راهيابي را از خداوند ! معاني آنها كجا رفته؟
  .متعال بخواهيم



 

 ٣٨ رسالة من محبة
  ميگاه قرآن کرجاي: بخش سوم

  
א>  خداوند متعال ما را از اين طريق اكرام نموده كه امت

ردانده و بهترين كتاب آسماني را براي ما بهترين پيامبران گ
خداوند . گردانيده است ما فروفرستاده و آن را مخصوص امت

ô‰s% Νà2﴿: فرمايد مي u™!% ỳ š∅ÏiΒ «!$# Ö‘θ çΡ Ò=≈ tG Å2 uρ Ñ⎥⎫Î7•Β ∩⊇∈∪ 

“Ï‰ôγ tƒ Ïμ Î/ ª!$# Ç∅ tΒ yìt7©?$# …çμ tΡ≡uθ ôÊ Í‘ Ÿ≅ ç7ß™ ÉΟ≈ n= ¡¡9$# Νßγ ã_Ì÷‚ãƒ uρ z⎯ÏiΒ 

ÏM≈yϑ è= —à9$# † n< Î) Í‘θ–Ψ9$# ⎯Ïμ ÏΡøŒÎ* Î/ óΟÎγƒ Ï‰ôγ tƒ uρ 4’ n< Î) :Þ≡uÅÀ 5ΟŠÉ)tG ó¡•Β ﴾ .]مائدهال: 
15-16[.  

. از طرف خدا، نور و كتاب آشكارى به سوى شما آمد) آرى،(«
خداوند به بركت آن، كسانى را كه از خشنودى او پيروى كنند، به 

ا به و به فرمان خود، از تاريكيه ؛كند هاى سالمت، هدايت مى راه
و آنها را به سوى راه راست، رهبرى  ؛برد سوى روشنايى مى

  .»نمايد مى
، حجت قاطع، داللت واضح، ماندگارقرآن قلعه محافظ، نعمت 

كالمي . ناك است ها و داور عادل براي امور شبهه شفاء براي قلب
از هزل بدور  دهنده بوده و است رسا و گفتاري است كه فيصله

شود و شهابي است كه  رش خاموش نميكه نو چراغي است. است
دريايي است كه رسيدن به . پذيرد اش پايان نمي پرتو و درخشندگي



  

 ٣٩ اى از يك خواهر دوستدار هنام
بالغت آن عقلها را متحير ساخته و . عمق آن ممكن نيست

 حسن ارتباط. اي تأثير گذاشته است فصاحت آن بر هر نوشته
حسن انتقال از  و اشارات بديع. آور است اواخر آن حيرت اوايل و

هاي رايج و  المثل تانهاي شگفت به مواعظ كوبنده و ضربداس
توبه و  خدا و تنزيهآميز و مباحث  برانگيز و عبرت مباحث تعجب

هر جا كه كالم اميدبخش . اي كامل است معجزه در قران استغفار
و هر جا سخن از انذار و ترساندن است، راه  ،است، تفصيل يافته

راسته شده و وعيدهايش هايش آ وعده. اجمال را پيموده است
اش آميخته با رعب  نهي دعوتش جذاب و منع و. دهنده است تكان

قرين   ترغيب را با تشويق و ،مهرباني موعظه را با. هشدار است و
منزه باشد خدايي كه اين قرآن را  پس بايد پاك و. نموده است

بخش آب گردانيده و آن را با  هاي حيات براي قلبها به سان چشمه
. اراترين اسلوب به جريان انداخته استترين شيوه و گو بديع

نمايد و تفكر  اش را معطوف به آن مي خوشبخت آنكه عزم و اراده
و پيروز آنكه خداوند  ،نهد هايش را بر آن بنا مي و تصميم گيري

ن به مردم آتوفيق تدبر در قرآن را به او داده و او را براي يادآوري 
  .انتخاب نموده است

א>  خداوند اين قرآن را فرو فرستاده تا منهجي براي
ترين زندگي گردد و راهنمايي شود كه مردم  بهترين و خوشبختانه



 

 ٤٠ رسالة من محبة

Ç⎯yϑ﴿: كند آميزترين راهها هدايت مي را به استوارترين و موفقيت sù 

yìt7©?$# y“#y‰èδ Ÿξ sù ‘≅ÅÒ tƒ Ÿω uρ 4’s+ô±o„ ∩⊇⊄⊂∪ ô⎯tΒ uρ uÚtôã r& ⎯tã “Ìò2 ÏŒ ¨β Î* sù 

…ã& s! Zπ t±ŠÏè tΒ % Z3Ψ |Ê …çνãà±øtwΥuρ uΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# 4‘yϑ ôã r& ﴾ .]124-123 :طه[.  
شود، و نه در  هر كس از هدايت من پيروى كند، نه گمراه مى«

و هر كس از ياد من روى گردان شود، زندگى . رنج خواهد بود
و روز قيامت، او را نابينا محشور  ؛تنگى خواهد داشت) سخت و(

  .»كنيم مى
 אאكالم پروردگارمان در اختيار ماست و  <א

خدا آن را از اشتباه و تحريف مصون ساخته است وآن را كالم 
 ω Ïμ‹Ï?ù'tƒ﴿ :ها گردانيده است كانها و م بخش همه زمان فيصله

ã≅ ÏÜ≈ t7ø9$# .⎯ÏΒ È⎦÷⎫t/ Ïμ ÷ƒ y‰tƒ Ÿω uρ ô⎯ÏΒ ⎯Ïμ Ïù= yz ( ×≅ƒÍ”∴s? ô⎯ÏiΒ AΟŠÅ3ym 7‰ŠÏΗ xq ﴾ .
  .]42 :فصلت[

هيچ گونه باطلى، نه از پيش رو و نه از پشت سر، به سراغ آن «
چرا كه از سوى خداوند حكيم و شايسته ستايش نازل  ؛آيد نمى

  .»شده است
پيمودن راه استوار و صراط مستقيم در قرآن بيان شده است، 

هر كس به آن تمسك . ور و روشني و شفاي قلبهاستنپس قرآن 
و هر كس به آن عمل كند، رستگار  ،يابد يت ميجويد، هدا



  

 ٤١ اى از يك خواهر دوستدار هنام
خداوند هدايت را در آن قرار داده و همان را وسيله . شود مي

اش كه خود بخواهد،  هدايت براي هر كس از بندگان تقوي پيشه
Ο!9# ∩⊇∪ y7$﴿: گردانيده است Ï9≡sŒ Ü=≈ tG Å6ø9$# Ÿω |=÷ƒ u‘ ¡ Ïμ‹Ïù ¡ “W‰èδ 

z⎯Š É)−Fßϑ ù= Ïj9 ﴾ .]2-1 :البقره[.  
»Ο!9#  )قرآن  هاي از سوره  بعضي  در اوايل  كه  اي مقطعه  حروف  
  كسي  خداوند متعال و جز  است  در قرآن  است، سر الهي  آمده

  به  مقطعه  حروف  عربها را با اين خداوند. داند سر را نمي  ديگر اين
  حروف  به  حروف  اين  كه معنا  خواند، بدين فرامي  با قرآن  مبارزه

  قرآن  كند كه  اعالم  اعراب  دارد تا به  اشاره  عربي  زبان  جايه
گويند،  مي  سخن  با آن  خودشان  كه  است  حروفي  از همان  مركب
را   نيست، نظير آن خداوند  كالم  قرآن  هستند كه  مدعي اگر  پس

شود كه قرآن از نزد خداوند است نه از طرف  ميپس معلم  بياورند
 ؛كتاب با عظمتى است كه شك در آن راه ندارد آن. )صمحمد 

  .»و مايه هدايت پرهيزكاران است
א א>  خداوند سبحان وعده داده كه قرآن را از

: غلوكنندگان حفاظت نمايد  كاران و تحريف كاري بيهوده بيهوده
﴿$ ¯ΡÎ) ß⎯øtwΥ $ uΖø9̈“ tΡ tø.Ïe%!$# $ ¯ΡÎ)uρ …çμ s9 tβθÝàÏ≈ ptm: ﴾ .]9 :حجرال[.  

  .»و ما بطور قطع نگهدار آنيم ؛ما قرآن را نازل كرديم«



 

 ٤٢ رسالة من محبة
ها، مداومت  ها و مصحف يكي از راههاي حفظ قرآن در قلب

آداب  بر تالوت آن و پايبندي به مطالعه آن و اعمال باطني و
  .ظاهري آن است

א>  هدف خداوند از فروفرستادن قرآن، عمل به اوامر
ار آن و مباحث مطرح شده از عالم پرهيز از نواهي آن، تصديق اخب
پذيري از سرگذشت امتهاي گذشته  غيب در آن و پند و عبرت

از آن و كفر به  بعضياست، نه پشت سرانداختن آن و ايمان به 
 ™ë=≈tGÏ. çμ≈oΨø9t“Ρr& y7ø‹s9Î) Ô8t≈t6ãΒ (#ÿρã−/£‰u‹Ïj9 ⎯ÏμÏG≈tƒ#u﴿: ديگر از آن بعضي

t©.x‹tFuŠÏ9uρ (#θä9'ρé& É=≈t6ø9F{$# ﴾ .]29 :ص[.  
ايم تا در آيات آن  اين كتابى است پربركت كه بر تو نازل كرده«

  .»تدبر كنند و خردمندان متذكر شوند
﴿Ÿξ sùr& tβρã−/y‰tG tƒ šχ#u™öà)ø9$# ôΘr& 4’ n?tã A>θ è=è% !$ yγ ä9$ xø% r&﴾ .]24 :محمد[.  
 كنند، يا بر دلهايشان قفل در قرآن تدبر نمى )منافقان( آيا آنها«

  .»!نهاده شده است؟
א>  قرآن كريم منهج زندگي و آيين و برنامه و شريعت

 خواستهخداوند . روي زمين است] با شعور[خداوند براي ساكنان 
كند و جز به آنچه كه موافق و نكه كسي جز حكم او را طلب 
خواسته كه از تراوشات ذهني  مطابق با آن است ايمان نياورد و



  

 ٤٣ اى از يك خواهر دوستدار هنام
: تنها قرآن داور عادل است... . دوري كنيم مردمان شرق و غرب 

﴿zΝõ3ßssùr& Ïπ̈ŠÎ=Îγ≈yfø9$# tβθäóö7tƒ 4 ô⎯tΒuρ ß⎯|¡ômr& z⎯ÏΒ «!$# $Vϑõ3ãm 5Θöθs)Ïj9 tβθãΖÏ%θãƒ ﴾ .
  .]50 :مائدهال[

و چه كسى ! خواهند؟ مى) از تو(آيا آنها حكم جاهليت را «
  .»كند بهتر از خدا، براى قومى كه اهل يقين هستند، حكم مى

 /öΝs9r& ts? ’n<Î) š⎥⎪Ï%©!$# tβθßϑãã÷“tƒ öΝßγ̄Ρr& (#θãΨtΒ#u™ !$yϑÎ﴿: فرمايد و باز مي

tΑÌ“Ρé& y7ø‹s9Î) !$tΒuρ tΑÌ“Ρé& ⎯ÏΒ y7Î=ö6s% tβρß‰ƒÌãƒ βr& (#þθßϑx.$y⇔tFtƒ ’n<Î) ÏNθäó≈©Ü9$# ô‰s%uρ 

(#ÿρâÉΔé& βr& (#ρãàõ3tƒ ⎯ÏμÎ/ ß‰ƒÌãƒuρ ß⎯≈sÜø‹¤±9$# βr& öΝßγ̄=ÅÒãƒ Kξ≈n=|Ê #Y‰‹Ïèt/ ∩∉⊃∪ #sŒÎ)uρ 

Ÿ≅ŠÏ% öΝçλm; (#öθs9$yès? 4’n<Î) !$tΒ tΑt“Ρr& ª!$# ’n<Î)uρ ÉΑθß™§9$# |M÷ƒr&u‘ t⎦⎫É)Ï≈uΖßϑø9$# tβρ‘‰ÝÁtƒ 

šΖtã #YŠρß‰ß¹ ∩∉⊇∪ y#ø‹s3sù !#sŒÎ) Νßγ÷Fu;≈|¹r& 8πt7ŠÅÁ•Β $yϑÎ/ ôMtΒ£‰s% öΝÍγƒÏ‰÷ƒr& §ΝèO 

x8ρâ™!%y` tβθàÎ=øts† «!$$Î/ ÷βÎ) !$tΡ÷Šu‘r& HωÎ) $YΖ≈|¡ômÎ) $̧)‹Ïùöθs?uρ ﴾ .]62- 60 :نساءال[.  
از (كنند به آنچه  آيا نديدى كسانى را كه گمان مى!) مبرااي پي(«

اند،  بر تو و بر پيشينيان نازل شده، ايمان آورده) كتابهاى آسمانى كه
با ! خواهند براى داورى نزد طاغوت و حكام باطل بروند؟ ولى مى

اما شيطان  .اينكه به آنها دستور داده شده كه به طاغوت كافر شوند
و . هاى دور دستى بيفكند خواهد آنان را گمراه كند، و به بيراهه مى

زل كرده، و به سوى آنچه خداوند نا«: هنگامى كه به آنها گفته شود
تو، ) از قبول دعوت(بينى كه  ، منافقان را مىبه سوى پيامبر بياييد



 

 ٤٤ رسالة من محبة
پس چگونه وقتى به خاطر اعمالشان، گرفتار  .كنند اعراض مى

كنند  آيند، سوگند ياد مى شوند، سپس به سراغ تو مى تى مىمصيب
، جز نيكى كردن و )ما از بردن داورى نزد ديگران(كه منظور 

  .»نبوده است) ميان طرفين نزاع،(توافق 
﴿y7 Í×̄≈ s9'ρ é& š⎥⎪É‹©9$# ãΝn= ÷è tƒ ª!$# $ tΒ ’ Îû óΟÎη Î/θ è=è% óÚÌôã r'sù öΝåκ÷]tã öΝßγ ôàÏã uρ 

≅ è% uρ öΝçλ°; þ_ Îû öΝÎη Å¡àΡr& Kω öθ s% $ZóŠÎ= t/ ﴾ .]63 :نساءال[.  
از . داند آنها كسانى هستند كه خدا، آنچه را در دل دارند، مى«

و با بيانى رسا، ! و آنها را اندرز ده! آنان صرف نظر كن) مجازات(
  .»نتايج اعمالشان را به آنها گوشزد نما

﴿!$ tΒ uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& ⎯ÏΒ @Αθ ß™ §‘ ωÎ) tí$ sÜã‹Ï9 Âχ øŒÎ* Î/ «!$# 4 öθ s9uρ öΝßγ ¯Ρr& ŒÎ) (#þθßϑ n= ¤ß 

öΝßγ |¡àΡr& x8ρ â™!$ y_ (#ρ ãxøó tG ó™ $$ sù ©!$# txøó tG ó™ $#uρ ÞΟßγ s9 ãΑθ ß™ §9$# (#ρß‰ỳ uθ s9 ©!$# 

$ \/# §θ s? $ VϑŠ Ïm§‘ ﴾ .]64 :نساءال[.  
ما هيچ پيامبرى را نفرستاديم مگر براى اين كه به فرمان خدا، «

خالفان، هنگامى كه به خود ستم و اگر اين م. از وى اطاعت شود
، به نزد تو )گذاردند و فرمانهاى خدا را زير پا مى(كردند  مى
و پيامبر هم براى آنها  ؛كردند و از خدا طلب آمرزش مى ؛آمدند مى

  .»يافتند خدا را توبه پذير و مهربان مى ؛كرد استغفار مى
﴿Ÿξ sù y7 În/u‘ uρ Ÿω šχθ ãΨÏΒ ÷σãƒ 4©®L ym x8θ ßϑ Åj3ysãƒ $ yϑŠ Ïù tyfx© óΟßγ oΨ ÷t/ §ΝèO Ÿω 



  

 ٤٥ اى از يك خواهر دوستدار هنام

(#ρ ß‰Ågs† þ’ Îû öΝÎη Å¡àΡr& % [ t̀ym $ £ϑ ÏiΒ |MøŠŸÒ s% (#θ ßϑÏk= |¡ç„ uρ $VϑŠ Î= ó¡n@ ﴾ .]65 :نساءال[.  
به پروردگارت سوگند كه آنها مؤمن نخواهند بود، مگر اينكه «

و سپس از داورى تو،  ؛در اختالفات خود، تو را به داورى طلبند
  .»و كامال تسليم باشند ؛راحتى نكننددر دل خود احساس نا

خداوند هدايت و رستگاري را در اين كتاب ارزشمند يك جا 
β¨﴿: جمع كرده است Î) #x‹≈ yδ tβ#u™öà)ø9$# “Ï‰öκu‰ ©ÉL̄= Ï9 š† Ïφ ãΠuθ ø% r& çÅe³u; ãƒ uρ 

t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# t⎦⎪Ï% ©!$# tβθè= yϑ ÷è tƒ ÏM≈ ysÎ=≈¢Á9$# ¨β r& öΝçλm; #\ô_r& #ZÎ6 x.﴾ .]9 :سراءاإل[.  
 ؛كند هاست، هدايت مى اين قرآن، به راهى كه استوارترين راه«

دهد كه  دهند، بشارت مى و به مؤمنانى كه اعمال صالح انجام مى
  .»براى آنها پاداش بزرگى است
≅﴿: در آن شفاء نهاده است è% uθ èδ š⎥⎪Ï% ©#Ï9 (#θ ãΖtΒ#u™ ”W‰èδ Ö™!$ xÏ©uρ 

( š⎥⎪Ï%©!$#uρ Ÿω šχθãΨ ÏΒ ÷σãƒ þ’ Îû öΝÎγ ÏΡ#sŒ#u™ Öø% uρ uθ èδuρ óΟÎγ øŠn= tæ ‘̧ϑ tã 4 šÍ×̄≈ s9'ρ é& 

šχ ÷ρ yŠ$ uΖãƒ ⎯ÏΒ ¥β%s3̈Β 7‰‹Ïè t/ ﴾ .]44 :فصلت[.  
اند هدايت و  براى كسانى كه ايمان آورده) كتاب(اين «: بگو«

آورند، در گوشهايشان  ولى كسانى كه ايمان نمى ؛درمان است
آنها  ؛بينند نمى سنگينى است و گويى نابينا هستند و آن را

  .»شوند از راه دور صدا زده مى) همچون كسانى هستند كه گوئى(
آيات اين كتاب عظيم و اين چراغ نوراني در قلب مشركان 



 

 ٤٦ رسالة من محبة
و از سركشي و طغيان د تأثير گذاشت و آنها را از شرك به توحي

مشركان كه صداي  يكي از. به اطاعت و بندگي متمايل ساخت
ه به هنگام تالوت آيات وحي شنيده، پيغمبر را در نزديك كعب

و امري  زيباترهيچ وقت كالمي ! سوگند به خدا: گويد مي
و به اين ترتيب كلمات و آيات قرآن . تر از اين نشنيده بودم عادالنه

اي به عقل  در نفس او تأثير گذاشت و به دنبال آن صداهاي آهسته
ت قرآني شد كه آنها را به آرامي به سوي هداي و قلبش وارد مي

شخص مقتدر ديگري كه در جاهليت بر مسلمانان . داد سوق مي
$! ∪⊆∩ μÛ﴿: گرفت وقتي آيات سوره طه را شنيد كه سخت مي tΒ 

$ uΖø9t“Ρr& y7 ø‹n= tã tβ#u™öà)ø9$# #’ s+ô±tFÏ9 ﴾ .]2- 1 :طه[.  
ما قرآن را بر تو نازل نكرديم كه خود را به زحمت  .هط«

  .»بيفكنى
_û©Í﴿: فرمايد تا آنجا كه مي ¯ΡÎ) $ tΡr& ª!$# Iω tμ≈ s9Î) HωÎ) O$ tΡr& ’ ÎΤô‰ç6 ôã$$ sù ÉΟÏ% r&uρ 

nο4θ n= ¢Á9$# ü“Ìò2 Ï% Î! ﴾ .]14 :طه[.  
مرا بپرست، و ! جز من نيستبحق معبودى  ؛هستم»  اهللا«من «

  .»نماز را براى ياد من بپادار
هاي شرك را در درون اين شخص مقتدر  اين آيات ستون

ت وي را ذوب نمود و او را چنين به هاي جاهلي شكست و صخره



  

 ٤٧ اى از يك خواهر دوستدار هنام
نيست با  يستهكسي كه اين كالم را گفته است، شا«: سخن آورد

اي از  و به اين ترتيب همين مرد به مرحله» .غير خود عبادت شود
گذشت، شيطان از راه ديگري  ايمان رسيد كه هر وقت از راهي مي

  . رفت، و اين شخص كسي نبود جز فاروق، عمر بن خطاب مي
א> كه چگونه ! اي آيا تا به حال به دانشگاه قرآن فكر كرده

نسلي را تربيت كرد كه در تاريخ اسالم و بلكه در تاريخ بشريت 
  نظيرند؟ بي

، آن تعداد افراد پاك و نيكوكاري كه ن نسل صحابه گرامي
بعد از آنها تا به حال چنين تعدادي از اين افراد در هيچ جايي 

در بين  ص تنها علت آن وجود پيغمبر .مشاهده نشده است
از  ن اصحاب نبوده است و بلكه سبب مهمتر اين بوده كه صحابه

چشمه قرآن نوشيده و سرشت آن را به خود گرفته بودند و قرآن 
شان به آن عمل  خواندند تا خودشان، اهل عيال و جامعه را مي
  .كنند

ن مگر به كسي كه با اي بخشد هاي خود را نمي قرآن گنج
كردن  و عملي روحيه به آن روي آورد، روحيه شناخت و معرفت

  .نگاه كن به جريان تحريم شراب در كتابهاي تفسير. آن
  <א...اما بعد

از روز اول عقل مردمان را، چه مؤمن و چه  اين برنامه جاودانه



 

 ٤٨ رسالة من محبة
بزرگان جاهليت در برابر آن گردن كج . كافر، متحير ساخته بود

و  ،ندمده بودآو بالغت و ادب در برابر آن به زانو دركرده بودند 
اين به معني گواهي بزرگداشت قرآن و بر حق بودن و مايه پند و 

چون آن،  .مرحله جديدي كردد وار بودن آن است، جهان راز اندر
... كرد انديشه حكمراني مي جهانيان بود و بر خرد وكالم پروردگار 

نازل شده بود و  ص هترين پيغمبرمعيار جميع كتابها بود كه بر ب
پس جاي تعجب نيست . شريعتي گرديده بود براي بهترين امت

و البته ما از گواهي او ! آن گواهي دهد] صحت[اگر كافري بر 
  .نيازيم بي

א> هاي علماي غرب و شرق پيرامون قرآن به نوشته 
ف تألي» قالوا عن االسالم«بينداز و به عنوان مثال كتاب نگاهي 

آور و اعترافات آنان  را مطالعه كن تا به اخبار سرسام» عماد خليل«
  .به صداقت و قدرت تأثير اين كتاب جاودانه پي ببري

ولي  א> با اين قرآن عظيم  شما هاي هم مذهبي
اين سؤال ز هدف ا! چگونه برخوردي دارند؟ خواهر ارجمندم
نه، هرگز، . شما نيستايجاد تفرقه و يا فتنه مذهبي و يا فريفتن 

يك [بلكه مراد تنها انتقال كلماتي است كه از قلب ! سوگند به خدا
ارزاني ] شخواهر[خيزد و دوست دارد آنها را به قلب برمي] مؤمن

ات در برابر قرآن را  نيز مراد اين است كه موضعگيري بدارد و



  

 ٤٩ اى از يك خواهر دوستدار هنام
يادآوري نمايم تا با گرفتن دست يكديگر وحدت اسالمي مطلوب 

قق سازيم كه در كتاب خدا يكي از اصول اساسي و آيين مح را
  .است جاودانه زندگي

א>  تو و هر مسلمان ديگري به نقش حكومتهاي اسالمي
ها  ها و مدرسه و اهتمام آنها در چاپ قرآن شريف و نقش دانشگاه

مسابقات  و، ها در عنايت به قرآن خوب واقف هستيد و مكتب
اي درسي مخصوص حفظ قرآن بر تو ه جهاني قرآن كريم و حلقه

پوشيده نيست، همه اين كارها از باب عنايت و اهتمام به كتاب 
و اينها عالوه بر مؤسساتي است كه مخصوص  ،مقدس خداست

ريزي و تشويق براي چاپ، تدريس، حفظ، تالوت و تفسير  برنامه
قرآن هستند، مثل دانشگاه شريف ازهر كه صحبت درباره آن و 

تر از آن است كه نياز  قرآن بيهوده است، چراكه بديهي اهتمامش به
... ازهر، مناره قرآن و دانشگاه حافظان است. به تعريف داشته باشد

امتداده كه آنها نيز تالوت كتاب و صدها هزار حافظ قرآن تحويل 
ها نسخه از قرآن را  اند و ازهر مليون خدا را به جهانيان آموخته
  .چاپ كرده استبراي خدمت به كتاب خدا، 

 شوند و مدافع قرآن شمرده مي در مورد درسهايي كه خادم و
خارج از حد احصاء هستند نيز سابقه ازهر روشن است، كافي 
است به فهرست درسهاي سطح عالي دانشگاه، نگاهي بيندازي تا 



 

 ٥٠ رسالة من محبة
وضعيت دانشگاههاي عربستان سعودي، تونس، . زده شوي شگفت

اير كشورهاي اسالمي نيز بر سوريه، مغرب، كشورهاي خليج و س
  .كسي پوشيده نيست

هاي تو در اين باره چه بوده  مذهبي نقش هم <אولي 
  انتان در مورد قرآن چه ديدگاهي دارند؟متفكراست؟ علماء و 

براي اينكه به ظلم و افتراء متهم نشوم و براي اثبات صحت 
ول ادعايم از منبع مطلع و مؤسسات علميه مورد اعتماد نقل ق

كنم و نه از افراد ناداني كه اقوالشان اعتبار ندارد و نه حتي از  مي
چون احتمال تقصير و كوتاهي از ناحيه وي متصور  ،يك عالم

  : است
يكي از «: گويد تهران ميشهر در دكتر جعفر باقري، استاد 

ستونهاي اساسي كه با وجود حجم و اهميت آن، اهتمام منسجمي 
شده، قرآن كريم و ساير علوم و معارفي از ناحيه حوزه به آن ن

و منبع اصلي اسالم » ثقل اكبر«قرآن. است كه متعلق به آن است
شود كه به علوم اين كتاب  است ولي با اين وجود مشاهده مي

اثناي اهتمام و عنايات جاري ر شود و د شريف، توجه مطلوب نمي
 و شود در حوزه علميه در جايگاه مناسب خودش قرار داده نمي
حوزه  بلكه در ضمن مناهجي كه يك طلبه در طول تحصيل در

اي  و در هيچ مرحله آموزد، قرآن چندان جايگاهي ندارد علميه مي



  

 ٥١ اى از يك خواهر دوستدار هنام
آموزد و به اين  نه زياد، نمي مراحل تحصيل قرآن را نه كم و از

تواند مراتب علم را طي كند و به  ترتيب يك طلبه در حوزه مي
قرآني را رسد بدون اينكه علوم غايت آن كه درجه اجتهاد است ب

به قرآن اهتمامي ورزيده باشد ولو در حد  و يا ،فرا گرفته باشد
اين امر حساس باعث بروز مشكالتي اساسي . تالوت و تجويد آن

اي كه اين  و كوتاهي حقيقي در واقعيت حوزه علميه شده، به گونه
  .1»واقعيت نه قابل تشكيك و ترديد است و نه قابل انكار

اي رهبر ديني حكومت جمهوري اسالمي  آيت اهللا خامنهو 
] حوزي[توانيم درس ت كه ما ميجاي تأسف اس«: گويد مي

و آن را تا مرحله كسب اجازه اجتهاد ادامه دهيم، بدون  بخوانيم
چرا بايد !! مراجعه داشته باشيم –ولو يك مرتبه  –اينكه به قرآن 
  .2»قرآن نيست هايمان بر مبناي زيرا درس! اينگونه باشد؟

با اين واقعيت «: گويد اهللا مي اهللا محمد حسين فضل تو آي
كنيم كه حوزه علميه نجف يا قم و يا غيره منهجي  برخورد مي

  .3»راي تدريس قرآن در اختيار ندارندب
هاي علميه از قرآن فاصله  حوزه«: گويد اي مي اهللا خامنه تآي

                                                           
 .109ثوابت ومتغريات احلوزه العلمية, ص  − ١
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 ٥٢ رسالة من محبة
عث ايجاد مشكالت اند و امروزه عدم انس ما با قرآن با گرفته

نيز پيش خواهد آمد  آينده ما فراواني شده و قطعاً مشكالتي براي
  .1»ما شده است نظري و اين دوري از قرآن باعث كوته
هاي تخصصي  چگونه حوزه: پرسيم با توجه به آنچه گفتيم مي

سازد بدون  التحصيل مي شرعي شيعه آيات عظام را فارغ –ديني 
چگونه طلبه ديني !! وزد ولو در حد تالوت؟اينكه قرآن به آنها بيام

دهد  ادامه مي» اهللا تآي«درسهايش را از ابتدا تا رسيدن به لقب 
بدون اينكه قرآن را ولو در حد تالوت بياموزد؟ اين خلل عظيمي 

  !آمده است» ثقل اكبر«است كه به سراغ 
א> ها اين سؤال را از خودت  قول آيا بعد از اين نقل

  ورزند؟ قرآن اهتمام نميكه چرا شيعيان به پرسي  نمي
آمد ناگوار  و همان پيش ،جواب سؤال همان بدبختي بزرگ

 دانند كه بر پيغمبر شيعيان قرآن امروزي را همان قرآني نمي. است
آن قرآن تحريف و تبديل و تغيير : گويند نازل شد، بلكه مي ص

پناه . يديافت، چيزهايي بر آن اضافه و چيزهايي از آن حذف گرد
تواند آن را  اي نمي به خدا از اين عقيده كه مسلمان با هر عقيده

  .بپذيرد
اين حقيقتي است كه شايد تعداد زيادي از شما  <אآري، 

                                                           
 .110مهان, ص  − ١



  

 ٥٣ اى از يك خواهر دوستدار هنام
دانند ولي جرأت  و يا شايد بعضي مي! دانيد چيزي از آن نمي

اي است كه  دانند كه اين عقيده تصديق آن را ندارند زيرا نيك مي
كند و از نزديك شدن به آن نهي  را ويران مي» قل اكبرث«بنيان 
آيا عاقالنه است كه كفار به  Dü@üë@Þìy@üg@ñìÓ@biCL. كند مي

تحريف شده : كتاب پروردگارمان اهتمام بورزند و ما بگوييم
  !است؟

، شيعه براي اثبات اين مدعا از چند منبع و مرجع مورد اعتماد
   :كنيم بازگو مي –به كمك خدا  –اقوالي را 

چنانچه بخواهم همه آن «: گويد طبرسي در كتاب احتجاج مي
... تبديل و  يا تحريف و چيزهايي را كه از قرآن حذف شده و

شود مناقب و  كشد و باعث مي شده، بازگو نمايم سخن به درازا مي
هاي دشمنان آشكار شود در حالي كه  هاي دوستان و مذمت ستايش

  .1»يد مخفي بمانندبنابر اصل تقيه با
كاشاني در مقدمه تفسيرش، بعد از ذكر و اثبات تحريف و 

از جميع اين روايات و «: گويد مي ن نقص آن توسط صحابه
روايت شده، اين مطلب فهميده  ؛ ديگري كه از اهل بيت اخبار
نازل  ص كه قرآن كامالً همان قرآني نيست كه بر پيغمبر شود مي

 ن خالف وحي نازل شده بر محمدبلكه بعضي از آ: شده است
                                                           

 .378 – 1/377, االحتجاج − ١



 

 ٥٤ رسالة من محبة
تحريف شده و مقدار زيادي از  از آن تغيير و بعضي. است ص

در بسياري از  ؛ اسم علي: آن حذف شده است، از جمله
در بيشتر از يك جا، اسامي منافقان در  ص مواضع، لفظ آل محمد

شود كه  همچنين از اين روايات برداشت مي... . مواضع خود و 
 رسولشو  بي غير از آن ترتيب مورد رضايت خداقرآن فعلي ترتي

  .1»م قمي نيز بر همين باور بوده استعلي بن ابراهي. را دارد ص
بنابراين جاي هيچ اعتمادي باقي «: گويد كاشاني در ادامه مي

اي از آن احتمال دارد كه  بر اين اساس هر آيه ماند، زيرا نمي
پس قرآن از . تحريف شده و تغيير يافته و برخالف وحي باشد

افتد و فايده آن و فايده امر به پيروي از آن و سفارش  حجيت مي
  .2»شود منتفي مي... ه تمسك به آن و ب

 بوعبداهللامجلسي در اثناي شرح حديث هشام بن سالم از 
فده يآورد ه ص قرآني كه جبرئيل براي محمد«: گويد كه مي ؛

بعضي از  در«: گويد در شرح اين حديث مي .»هزار آيه بود
 شامها هشام بن سالم به جاي هارون بن سالم ذكر شده و ه نسخه

موثق و مورد اعتماد است، پس اين خبر صحيح است و پوشيده 
نيست كه اين خبر و بسياري از اخبار صحيح، صراحت كاملي بر 
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 ٥٥ اى از يك خواهر دوستدار هنام
تغيير آن دارند و به عقيده من اخبار موجود در اين  نقص قرآن و

انداختن همه آنها باعث  و دورباب متواتر معنوي هستند 
 موجود بلكه به گمان من اخبار. شود  اعتمادي به كل اخبار مي بي

در اين باب از اخبار موجود در مورد امامت كمتر نيستند، پس 
 شود ولي تحريف قرآن ثابت چگونه امامت با آن اخبار ثابت مي

  .1»شود؟ نمي
ش تواتر همه پذير«: گويد مورد قراءات هفتگانه مي جزائري در

 بودن همه آنها به اين معني كه جبرئيل همه را بر محمد  و وحي
خوانده باشد باعث دورانداختن اخبار مستفيض و بلكه  ص

كنند قرآن در كالم و  شود كه به صراحت بيان مي متواتري مي
در حالي كه . تحريف شده است] كلمات[و اعراب] لغات[ماده

نظر  حريف و تصديق آن اتفاقت بر صحت اخبار] شيعيان[ياران ما
  .2»دارند

سخنش را  در جاي ديگري از همان كتاباهللا جزايري  تنعم
 جاي تعجب نيست كه اخبار«: كند اين گونه بيان مي در اين باب

چيزي  ص جعلي فراوان باشد، زيرا آنها بعد از پيغمبر و موضوع
ت، مثل كه از اين بزرگتر اس از دين را تغيير داده و تبديل كردند
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 ٥٦ رسالة من محبة
 صرسول اهللا تغيير قرآن، تحريف كلمات آن و حذف مدايح آل 

هاي منافقان و كارهاي بدشان،  و امامان معصوم و حذف فضيحت
  .1»پردازيم به آن مي »القرآن نور«همچنانكه در 

حقيقت ! بدان«: گويد ابوالحسن عاملي در مقدمه تفسيرش مي
اي جز پذيرفتن  چارهكنند و  مسلّمي را كه روايات متواتر بيان مي

 آن نيست، اينكه قرآني كه در دست ماست بعد از رسول اكرم
آنرا  ص دستخوش تغييراتي شد و آنان كه بعد از پيغمبر ص
 ،آوري كردند، كلمات و آيات بسياري را از آن حذف نمودند جمع

امان ماند و موافق و  تحريف در و تنها قرآني كه از اين تغيير و
آن را  ؛ زل شده بود، قرآني بود كه عليمطابق با وحي نا

آوري و حفظ نمود تا اينكه آن را بعد از خود، به فرزندش  جمع
 سپرد و همين گونه دست به دست تا حضرت قائم ؛ حسن
  .2»محفوظ است ؛ گشت و امروز در نزد آن حضرت ؛

استاد جزايري كالمي به اين «: گويد نوري طبرسي نيز مي
بر صحت اخبار مستفيض و ] شيعيان[ما  ياران: مضمون دارد كه

كنند،  ت بيان ميبلكه متواتر كه وقوع تحريف در قرآن را به صراح
  .3»نظر دارند اتفاق
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 ٥٧ اى از يك خواهر دوستدار هنام
در مورد اختالف قرآن و  اخبار وارده از امامان«: گويد مفيد مي

د آوردند، در حد مستفيض حذف و نقصاني كه ستمكاران پدي
  .1»باشند مي

ني بعد از ذكر رواياتي كه به گمان عالمه سيد عدنان بحرا
اخباري كه از حد «: گويد ، ميدهد مي تحريفخبر از خودش 

چنداني   اند و فايده تواتر هم فراتر رفته از حد و داحصاء خارجن
در نقل و بازگوكردن آنها نيست به خاطر شيوع قول به تحريف و 

ر نزد آن د نبود و مسلم] شيعه و سني[تغيير قرآن در بين فريقين
صحابه و تابعان و بلكه به اين خاطر كه اجماع فرقه رستگار 

بر وقوع آن است و قول به تحريف از ضروريات ] شيعه[
  .2»اند ايات بسياري دال بر اين مطلبمذهبشان بوده و رو

א>  اقوال بسيار ديگري از اين قبيل كه من از ذكر آنها
كه دوست نداري، بر ترسم شنيدن آنچه  كنم زيرا مي خودداري مي
  .تو سنگيني كند

א א> زنم و بر كسي  بيني كه من تهمت نمي آيا مي
اي است  بلكه قول به تحريف عقيده. بندم؟ حاشا و كال افترا نمي

ام  شان استخراج كرده كه من آن را از كتابهاي شيعه و محدثان خبره
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 ٥٨ رسالة من محبة
. د و بسو نقش من تنها انتقال بعضي از آن اقوال به شما بو

ام كه  و منابع شيعي ديدهر مصاد پيرامون اين مسأله اقوالي را در
فردي چون شما تيزهوش و روشنفكر به محض شنيدن به بطالن 

چگونه اين اقوال را بپذيريم در حالي كه . آنها پي خواهي برد
$﴿: فرمايد خداوند مي ¯ΡÎ) ß⎯øtwΥ $ uΖø9̈“ tΡ tø.Ïe%!$# $ ¯ΡÎ)uρ …çμ s9 tβθ ÝàÏ≈ ptm: ﴾ .]حجرال: 

9[.  
  .»و ما بطور قطع نگهدار آنيم ؛ما قرآن را نازل كرديم«

حفظ و صيانت از آن را خودم به عهد : فرمايد خداوند مي
  !!قرآن تباه شده و صيانت نشد: گويد مي اينهاگيرم و  مي

≈ω Ïμ‹Ï?ù'tƒ ã≅ÏÜ﴿: فرمايد خداوند مي t7ø9$# .⎯ÏΒ È⎦÷⎫t/ Ïμ ÷ƒ y‰tƒ Ÿω uρ ô⎯ÏΒ ⎯Ïμ Ïù= yz 

( ×≅ƒÍ”∴s? ô⎯ÏiΒ AΟŠÅ3ym 7‰ŠÏΗ xq ﴾ .]42 :فصلت[.  
هيچ گونه باطلى، نه از پيش رو و نه از پشت سر، به سراغ آن «
چرا كه از سوى خداوند حكيم و شايسته ستايش نازل  ؛آيد نمى

  .»شده است
  !!باطل از همه اطراف به سراغ قرآن آمد: گويد و شيعه مي

را به اين پرتگاه عميق  اپرستي چگونه آنه هوي! اهللا سبحان
متعال چه نيك در مورد آنان ولي خداوند . سوق داده است

çμ…﴿: فرمايد مي ¯ΡÎ)uρ ×οtÏ.õ‹tFs9 t⎦⎫É)−G ßϑ ù= Ïj9 ∩⊆∇∪ $ ¯ΡÎ)uρ ÞΟn= ÷è uΖs9 ¨βr& Οä3ΖÏΒ t⎦⎫Î/Éj‹s3•Β 



  

 ٥٩ اى از يك خواهر دوستدار هنام

∩⊆®∪ …çμ ¯ΡÎ)uρ îοuô£yss9 ’ n?tã t⎦⎪ÍÏ≈ s3ø9$# ∩∈⊃∪ …çμ̄ΡÎ)uρ ‘,y⇔s9 È⎦⎫É)u‹ø9$# ∩∈⊇∪ ôx Îm7|¡sù ËΛôœ $$ Î/ 

y7 În/u‘ ÉΟ‹Ïà yè ø9$# ﴾ .]52- 48 :حاقهال[.  
دانـيم كـه    و ما مي. تذكري براي پرهيزكاران است) قرآن(و آن «

حسـرت كـافران    ءو آن مايه. كنيد تكذيب مي) آنرا(بعضي از شما 
حال كه چنين است به نـام  . يقين خالص است) قرآن(و آن . است

و او را از هرگونـه عيـب و نقـص    ( ويگ پروردگار بزرگت تسبيح
  .»)منزّه گردان
א> شوم وقتي دختر جواني را  زده مي چقدر شگفت

نهد و با تعقل خود  تفكر خود را بنا مي بينم كه خودش ايده و مي
رود و خودش در آن تدبر و تأمل  سراغ كتاب پروردگارش مي

ايبند داند، پ و در نهايت به آنچه كه خودش صواب مي نمايد مي
  .گردد مي

بياييد از خدا كمك بگيريم و دستهايمان را به سوي او دراز 
ما را به راه هدايت و سعادت راهنمايي ! پروردگارا: كرده و بگوييم

نصيب  را حق را به ما حق بنمايان و پيروي از آن! پروردگارا. كن
ما بگردان و باطل را باطل جلوه بده و پرهيز از آن را نصيب ما 

  .نبگردا



 

 ٦٠ رسالة من محبة
  ستندها ني زنانی که مثل ساير زن: بخش چهارم

  
هاي ديگر تفاوت  آنها زناني بودند كه با همه زن <אآري 

داشتند، تفاوت در اين بود كه آنها به شرف و منزلت واال و مقام 
  .بااليي نايل شده بودند

خداوند آنها را انتخاب و . ها متمايز بودند آري آنها از تمام زن
باشند و از اين طريق به  ص بود تا همسران پيغمبر اكرمبرگزيده 

ها نبودند بلكه   آنها مثل ساير زن. همتا برسند كمال و فضيلتي بي
$!™u﴿: تر بودند تر و كامل بهتر، پاك |¡ÏΨ≈ tƒ Äc©É<̈Ζ9$# ¨⎦ä⎠ó¡s9 7‰tnr'Ÿ2 z⎯ÏiΒ 

Ï™!$ |¡ÏiΨ9$#﴾ .]32 :حزاباأل[.  
  .»آنان معمولى نيستيد شما همچون يكى از! اى همسران پيامبر«

با ازدواج با پيغمبر به اين فضيلت و منزلت واال رسيده بودند، 
  .شود محقق نشده و نميي مقامي كه براي هيچ زن ديگر

 א> ص كردن در مورد همسران پيغمبر صحبت 
كند ولي افسار قلمم را رها  شود و فضا را عطرآگين مي ميطوالني 

غايت سركش است و تنها به ذكر  هصه بكنم كه در اين عر نمي
اي كه مدت زماني  مسأله ،كنم يك مسأله در ارتباط با آنان اكتفا مي

ام شده  طوالني است كه باعث كدورت خواهران بزرگوار و فهميده
آزارد ولي  لرزاند و مؤمنان را مي ها را مي اي كه گوش مسأله. است



  

 ٦١ اى از يك خواهر دوستدار هنام
– א> – ت تا روشن گردد اي جز پرداختن به آن نيس چاره

غرض نسبت اتهام و افترادادن به كسي نيست بلكه غرض بيان 
  .حقيقتي تلخ است

و مخصوصاً عايشه  ص مورد زنان پيغمبر ديدگاه شيعه در
  .پوشيده نيست شما بر م و حفصه دختر عمر م دختر ابوبكر

 آن حضرت) پاك و مطهر و بزرگوار(شيعه نسبت به همسران 
  .في داردديدگاه شاذ و منحر ص

با  در اين بارهابتدا بعضي از اقوال علماي شيعه را الزم است 
  : رعايت اختصار بازگو كنيم

 א> كنم دعاي موسوم به دعاي دو بت  گمان نمي
قريش كه در چندين كتاب مورد اعتماد شيعه وجود داشته و تا به 

كه در آن پوشيده مانده باشد، دعايي شما شود، بر  امروز خوانده مي
دو بت قريش، آن دو معبود ) و آن(... خداوندا «: گفته شده

را مورد لعنت وت و افك را و دو دخترشان غدروغين، آن دو طا
  .»... قرار بده

عقيده ما در تبري، بيزاري جستن از «: گويد مجلسي مي
و زنان چهارگانه است كه از جمله آن زنان، ... هاي چهارگانه بت

  .1»... برد نام ميا عايشه و حفصه ر
                                                           

 .519اليقني, ص  حق: جملسی  − ١



 

 ٦٢ رسالة من محبة
 نحاشا از ايشا –امام جعفر صادق : گويد و باز در كتابي ديگر مي

كه ... كرد  بعد از هر نماز واجبي چهار مرد و چهار زن را لعنت مي –
  .1... شمارد عايشه و حفصه را نيز جزو آنها برمي

عايشه و حفصه با هم دست به يكي «: كند كه شيعه گمان مي
  .2»را مسموم كنند ص اكرمكردند تا رسول 

عايشه و حفصه، لعنت «: گويد مجلسي در كتاب ديگري مي
 ص اي كه كشيدند رسول اكرم خدا بر آنها و پدرانشان باد با نقشه

  .3»با سم به قتل رساندند
خداوند فرمود مثل آن كسي كه «: گويد عياشي در تفسيرش مي

  .»نباشيد
﴿Ÿωuρ (#θçΡθä3s? ©ÉL©9$%x. ôMŸÒs)tΡ $yγs9÷“xî .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ >ο§θè% $ZW≈x6Ρr& ﴾ .]92 :نحل[.  
نباشيد كه پشمهاى تابيده خود را، ) سبك مغز(همانند آن زن «

  .»تابيد وامى پس از استحكام،
يعني مرتد  .»4آن شخص عايشه بود كه ايمانش را نقض كرد

  .شد
                                                           

 .599احلياة, ص  عني: جملسی  − ١
 .3/168الرصاط املستقيم, : بياضی  − ٢
 .2/700حياة القلوب, : جملسی  − ٣
 .2/269 عياشی, تفسري: عياشی  − ٤



  

 ٦٣ اى از يك خواهر دوستدار هنام
در كتابهاي زيادي از شيعه تكفير عايشه و حفصه، همسران 

  : ترين اوصاف بيان شده است بدترين و زشت، با ص پيغمبر
دو فصل را به عايشه و » الصراط المستقيم«بياضي در كتاب 

ناميده » فصل في ام الشرور«حفصه اختصاص داده و فصل اول را 
باشد و در  مي ك المؤمنين عايشه ها، ام و مرادش از مادر شرارت

 به حفصه و فصل دوم را ،دهد را به او مي» شيطانه«آن فصل لقب 
  .1خواهر عايشه ناميده است]در شرارت[و او را اختصاص داده ك

كرد، در  يكي از خواهران فاضل كه در مدارس شيعه تدريس مي
اي براي من بازگو نمود كه شايد ذكر آن خالي از فايده نباشد،  خاطره

آموزان نشان  دانش در كالس نقاشي، چند نقاشي به: گويد ايشان مي
نيز وجود  –مگس  –ن آنها عكس چند حشره دادم كه در بي

آموز در آخر كالس در گوشي  متوجه شدم كه چند دانش. داشت
وقتي علت . خندند گويند و سپس با صداي بلند مي چيزهايي مي

شان را جويا شدم، پي بردم كه خنده بدان سبب بوده كه آنها  خنده
و همسر هاي خود تقليد نموده و عايشه پاكدامن  نيز از خانواده

  .نامند مي!! »ها مادر مگس= الذبان  ام«را  ص پيغمبر اكرم
آيا اين ديدگاه با آنچه در قرآن كريم در مورد جايگاه و شرف 

  !واالي آن بزرگواران بيان شده، مطابقت دارد؟
                                                           

 .3/161الرصاط املستقيم, : بياضی  − ١



 

 ٦٤ رسالة من محبة
א> به آنها اين اختيار  ص پيغمبر: بيا اندكي تأمل نماييم

 ماندن در زير سايه پيغمبر را داد كه بين اين منزلت كه عبارت از
شان در دنيا  هر چند كه رزق و روزي –در دنيا و آخرت بود  ص

هاي دنيوي  كاالي فاني و زودگذر لذت و – اندك و ناچيز باشد
را  ص و آن بزرگواران ماندن با پيغمبر. يكي را انتخاب كنند

را بر دنيا و كاالي دنيوي و لذتهاي آن ترجيح  برگزيدند وآن
$﴿: فرمايد باره مي اينخداوند در  دادند، pκš‰ r'̄≈ tƒ ©É<̈Ζ9$# ≅ è% y7 Å_≡uρ ø— X{ βÎ) 

£⎯çFΖä. šχ÷ŠÎè? nο4θ uŠysø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# $ yγ tFt⊥ƒ Î— uρ š⎥ ÷⎫s9$ yè tFsù £⎯ä3÷è ÏnG tΒ é& 

 ∅ ä3ômÎh| é&uρ % [n#u|  WξŠÏΗ sd ∩⊄∇∪ βÎ)uρ £⎯çFΖä. šχ ÷ŠÎè? ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ u‘#¤$!$#uρ 

nοtÅzFψ$# ¨β Î* sù ©!$# £‰tã r& ÏM≈ oΨÅ¡ósßϑ ù= Ï9 £⎯ä3ΖÏΒ #·ô_r& $ VϑŠÏàtã ﴾ .]28 :حزابألا-
29[.  

اگر شما زندگى دنيا و زرق و «: به همسرانت بگو! اى پيامبر«
مند سازم و شما  اى شما را بهره خواهيد بياييد با هديه برق آن را مى

اى و اگر شما خدا و پيامبرش و سر .را بطرز نيكويى رها سازم
خواهيد، خداوند براى نيكوكاران شما پاداش عظيمى  آخرت را مى

  .»آماده ساخته است
آن بزرگواران جز خدا و رسول خدا و روز آخرت را 

مؤمن،  بودند برنگزيدند و بهترين همسران براي بهترين شوهر



  

 ٦٥ اى از يك خواهر دوستدار هنام
و خداوند اجر و ثوابشان  ،مطيع، عبادت كننده و نيكوكار گرديدند

روزي پربركت و ثواب گواراي چند برابر  را دو برابر نمود و
tΒ⎯﴿: بديشان وعده داد uρ ôM ãΖø)tƒ £⎯ä3ΖÏΒ ¬! ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ ö≅ yϑ ÷ès?uρ $ [sÎ=≈|¹ 

!$ yγ Ï?÷σœΡ $ yδ tô_r& È⎦÷⎫s?§tΒ $ tΡô‰tG ôã r&uρ $ oλm; $]% ø— Í‘ $ Vϑƒ ÌŸ2 ﴾ .]31 :حزاباأل[.  
و هر كس از شما براى خدا و پيامبرش خضوع كند و عمل «

انجام دهد، پاداش او را دو چندان خواهيم ساخت، و روزى صالح 
  .»ايم پرارزشى براى او آماده كرده

àM≈t6﴿ :با تأمل در آيه Íh‹©Ü9$#uρ t⎦⎫Î6 Íh‹©Ü= Ï9 tβθç7ÍhŠ©Ü9$#uρ ÏM≈ t6Íh‹©Ü= Ï9﴾ .]نورال: 
26[.  

زنان ناپاك از آن مردان ناپاكند، و مردان ناپاك نيز به زنان «
  .»ناپاك تعلق دارند

: پي ببريم ص مبراتوانيم به عظمت منزلت همسران پي يم
ترين  و همسرانش بهترين و بافضيلت ،پاك و مطهر بود ص ايشان

خداوند نيز جز بهترين و با  و ،زنان پاك و مطهر بودند
  .كند انتخاب نمي ص ترين زنان را براي پيغمبرش فضيلت

א> در اين آيه اندكي تأمل كن :﴿ÿ…çμ ã_≡uρ ø— r&uρ öΝåκçJ≈ yγ ¨Βé&﴾ .
  .]6 :حزابألا[

  .»شوند محسوب مى) مؤمنان( مادران آنها  ص و همسران او«
اين آيه سرشار از نكات لطيف و اشاراتي است كه فوائد 



 

 ٦٦ رسالة من محبة
  : برند، از جمله و جز علماء به آن پي نمي داردبر بسياري را در

كند  آدم عاقل مادرش هر بدي هم روا بدارد او را تحمل مي -
  .سازد يشه ميو صبر پ
بودن وصفي هميشگي است و نه مقطعي و فرزند از ر ماد

 –اگر عيبي بوده باشد  البته –هاي مادر  ها و عيب گفتن لغزش
خداوند نيز همسران . كند زيرا او مادرش است خودداري مي

ولي مادران چه . ناميده است» مادران= امهات «را  ص پيغمبر
ن شرف و منزلت بزرگي براي كساني هستند؟ مادران مؤمنان و اي

 پيغمبر» ازواج«آن بزرگواران است، مخصوصاً كه خداوند آنها را 
بودن  ناميده و اين واژه به نوعي مشاكلت، مجانست و نزديك ص

قرآن به هنگام بحث از اهل ايمان، همسران . رساند دو زوج را مي
: يهنامد، مثل آ مي –مفرد و يا جمع  يها به صيغه –ايشان را زوج 

﴿ãΠyŠ$ t↔¯≈ tƒ ô⎯ä3ó™ $# |MΡr& y7ã_÷ρ y— uρ sπ ¨Ψpgø:   .]35 :البقره[. ﴾#$
  .»تو با همسرت در بهشت سكونت كن! اى آدم«

$﴿: فرمايد مي ؛ و در مورد ذكريا oΨ ósn= ô¹r&uρ …çμ s9 ÿ…çμ y_÷ρ y—﴾ .
  .]90 :نبياءاأل[

  .»كرديم) باردارى(برايش آماده ) كه نازا بود(و همسرش را «
’©É<̈Ζ9$# 4﴿: فرمايد مي ص حمدو در مورد م n< ÷ρ r& š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$$ Î/ ô⎯ÏΒ 

öΝÍκÅ¦àΡr& ( ÿ…çμ ã_≡uρ ø— r&uρ öΝåκçJ≈yγ ¨Β é& ﴾ .]6 :حزابألا[.  



  

 ٦٧ اى از يك خواهر دوستدار هنام
و  ؛پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است«

  .»شوند محسوب مى) مؤمنان( همسران او مادران آنها 
$﴿: فرمايد و باز مي pκš‰ r'̄≈ tƒ ©É<̈Ζ9$# ≅ è% y7 Å_≡uρ ø—X{ βÎ) £⎯çFΖä. šχ ÷ŠÎè? 

nο4θ uŠysø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# $ yγ tFt⊥ƒ Î— uρ š⎥ ÷⎫s9$ yè tFsù £⎯ä3÷è ÏnG tΒ é&  ∅ ä3ômÎh| é& uρ % [n#u |  WξŠ ÏΗ sd 

∩⊄∇∪ β Î)uρ £⎯çFΖä. šχ÷ŠÎè? ©!$# …ã&s!θ ß™ u‘ uρ u‘#¤$!$#uρ nοtÅzFψ$# ¨β Î* sù ©!$# £‰tã r& 

ÏM≈oΨ Å¡ósßϑ ù= Ï9 £⎯ä3ΖÏΒ #·ô_r& $ VϑŠ Ïàtã ﴾ .]29-28 :حزابألا[.  
اگر شما زندگى دنيا و زرق و «: به همسرانت بگو! اى پيامبر«

مند سازم و شما  اى شما را بهره خواهيد بياييد با هديه برق آن را مى
و اگر شما خدا و پيامبرش و سراى  .را بطرز نيكويى رها سازم

ش عظيمى خواهيد، خداوند براى نيكوكاران شما پادا آخرت را مى
  .»آماده ساخته است

 دنام مي» رأهام«اين در حالي است كه قرآن همسران مشركان را 
’ ôM¬7s? !#y‰tƒ﴿: »زوج«و نه  Î1r& 5=yγ s9 ¡=s?uρ ∩⊇∪ !$ tΒ 4©o_ øî r& çμ ÷Ψ tã …ã& è!$ tΒ $ tΒ uρ 

|=|¡Ÿ2 ∩⊄∪ 4’ n?óÁ u‹y™ #Y‘$ tΡ |N#sŒ 5=oλ m; ∩⊂∪ …çμè?r&tøΒ $#uρ s' s!$ £ϑ ym É=sÜysø9$# ∩⊆∪ 

’ Îû $ yδ Ï‰‹Å_ ×≅ö7ym ⎯ÏiΒ ¤‰|¡̈Β ﴾ .]5- 1 :مسدال[.  
هرگز مال و ثروتش و آنچه را . بريده باد هر دو دست ابولهب«

و بـه زودي وارد آتشـي   . به دست آورد به حالش سودي نبخشـيد 
كش  و نيز همسرش، در حالي كه هيزم. شود ور و پر لهيب مي شعله



 

 ٦٨ رسالة من محبة
  .»رماو در گردنش طنابي است از ليف خ. دوزخ است

 šUuŸÑ ª!$# WξsVtΒ š⎥⎪Ï%©#Ïj9 (#ρãxx. |Nr&tøΒ$# 8yθçΡ﴿: و باز فرموده

|Nr&tøΒ$#uρ 7Þθä9 ( $tFtΡ%Ÿ2 |MøtrB È⎦ø⎪y‰ö6tã ô⎯ÏΒ $tΡÏŠ$t7Ïã È⎦÷⎫ysÎ=≈|¹ $yϑèδ$tFtΡ$y⇐sù óΟn=sù 

$uŠÏΖøóãƒ $uΚåκ÷]tã š∅ÏΒ «!$# $\↔øŠx© Ÿ≅‹Ï%uρ Ÿξäz÷Š$# u‘$̈Ζ9$# yìtΒ t⎦,Î#Åz≡£‰9$# ﴾ .]تحريمال: 
10[.  

اند به همسر نوح و همسر  خداوند براي كساني كه كافر شده«
لوط مثَل زده است، آن دو تحت سرپرستي دو بنده از بندگان 
صالح ما بودند، ولي به آن دو خيانت كردند، اما ارتباط با اين دو 

نداشت، و به آنها ) در برابر عذاب الهي(سودي به حالشان ) پيامبر(
  .»شوند وارد آتش شويد همراه كساني كه وارد مي: فته شدگ

بايست  بودند مي بنابراين چنانچه عايشه و حفصه مشرك مي
قرآن حتي زن فرعون را نيز  ،را براي آنها ذكر نمايد »امرأه«واژه 

šUuŸÑuρ ª!$# Wξ﴿ :ناميد» امرأه« sVtΒ š⎥⎪Ï% ©#Ïj9 (#θãΖtΒ#u™ |Nr&tøΒ $# šχöθ tã öÏù 

øŒÎ) ôM s9$ s% Éb> u‘ È⎦ø⌠ $# ’ Í< x8y‰Ψ Ïã $ \F÷ t/ ’ Îû Ïπ ¨Ψ yfø9$# ©Í_ ÅngwΥuρ ⎯ÏΒ šχ öθ tãöÏù ⎯Ï& Î#yϑ tã uρ 

©Í_ Å ngwΥuρ š∅ ÏΒ ÏΘöθ s)ø9$# š⎥⎫Ïϑ Î=≈©à9$# ﴾ .]11 :تحريمال[.  
و خداوند براي مؤمنان به همسر فرعون مثَل زده است در آن «

ر اي براي من نزد خودت د خانه! پروردگارا: هنگام كه گفت
بهشت بساز، و مرا از فرعون و كار او نجات ده، و مرا از گروه 



  

 ٦٩ اى از يك خواهر دوستدار هنام
  .»ستمگران رهايي بخش

از آنجا كه فرعون خودش مشرك بود و همسرش مؤمن، 
خداوند در مورد  باز. خداوند همسرش را زوج او نناميده است

óΟßγ﴿: فرمايد مؤمنان مي s9uρ !$ yγŠ Ïù Ól≡uρ ø— r& ×οt£γ sÜ•Β ﴾ .]25 :بقرهال[.  
  .»براى آنان همسرانى پاك و پاكيزه است و«

نبودن هر دوي زن و شوهر، واژه زوج   به هنگام مؤمن
زيرا زن كافر در آخرت زوج شوهرش نخواهد  ،شود استعمال نمي

شود همچنانكه همسران نوح و لوط از آن دو  بود و از او دور مي
  .دور شدند

زبان ادعاي شما باطل است چون خداوند از : اگر گفته شود
ÏM ﴿: فرمايد زكريا مي tΡ$ Ÿ2 uρ ’ÎAr&tøΒ $# #\Ï%% tæ ﴾ .]8 :مريم[.  

  .»در حالى كه همسرم نازا و عقيم است«
=ÏMn﴿: فرمايد مي ؛ و در مورد ابراهيم t7ø% r'sù …çμ è?r&tøΒ $# ’Îû ;ο§|À ...﴾ .

  .]29 :ذارياتال[
از (جلو آمد در حالى كه  )ساره( در اين هنگام همسرش«

  .»... كشيد فرياد مى) تعجب خوشحالى و
و مفسران اين ايراد را پاسخ داده و اهل لغت و بيان : گوييم مي
زيرا در  ،است تر مناسب» امرأه«در چنين مواردي ذكر : اند گفته

ناميدن در اينجا » مرأها«باشد پس  سياق حمل و زاد و ولد مي



 

 ٧٠ رسالة من محبة
ان نماي» امرأه«بودن كه در واژه  چون صفت مؤنث. تر است مناسب

   .باشد مقتضي باردارشدن و وضع حمل مي» زوج«است بهتر از واژه 
א>  در اين عبارات تأمل كن تا . را نگه دارد شماخدا

به زن . ببيني كه بيشترين مطابقت را با الفاظ و معاني قرآن دارند
مسلماني كه شوهرش كافر است و يا زن كافري كه شوهرش 

پس در كتاب عظيم . نه زوج شود گفته مي» امرأه«مؤمن است، 
  .نيك بنگر الهي

 א> اي كه علماي  آيه. اندكي در آيه تطهير تأمل كن
. تنها و تنها در مورد علي و خانواده اوست: گويند شيعه به عوام مي

تواند از فاصل بسيار بين آنها با قرآن كريم و  اين استنتاج تنها مي
 ص نه دخول زنان پيغمبروگر ،آيات گرانقدرش ناشي شده باشد

تر از آن است كه نياز به توضيح داشته  در مدلول آيه بسي بديهي
  .باشد

در سياق آيات سوره مربوطه و خطابهاي آن، از اول تا آخر 
$!™﴿: تأمل نما |¡ÏΨ≈ tƒ Äc©É<̈Ζ9$# ¨⎦ä⎠ó¡s9 7‰tnr'Ÿ2 z⎯ÏiΒ Ï™!$ |¡ÏiΨ9$# 4 Èβ Î) ¨⎦ä⎠ø‹s)¨?$# Ÿξsù 

z⎯÷è ŸÒ øƒrB ÉΑöθ s)ø9$$ Î/ yìyϑ ôÜuŠ sù “Ï% ©!$# ’ Îû ⎯Ïμ Î7ù= s% ÖÚttΒ z⎯ù= è% uρ Zω öθ s% $ ]ùρ ã÷è ¨Β ∩⊂⊄∪ 

tβ ös% uρ ’Îû £⎯ä3Ï?θ ã‹ç/ Ÿω uρ š∅ô_§y9 s? yl •y9 s? Ïπ ¨ŠÎ= Îγ≈ yfø9$# 4’ n<ρ W{$# ( z⎯ôϑ Ï% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$# 

š⎥⎫Ï?#u™uρ nο4θŸ2 ¨“9$# z⎯÷è ÏÛr&uρ ©!$# ÿ…ã& s!θß™ u‘ uρ 4 $ yϑ ¯ΡÎ) ß‰ƒ Ìãƒ ª!$# |=Ïδ õ‹ã‹Ï9 



  

 ٧١ اى از يك خواهر دوستدار هنام

ãΝà6Ζtã }§ô_Íh9$# Ÿ≅ ÷δr& ÏMø t7ø9$# ö/ä.tÎdγ sÜãƒ uρ #ZÎγ ôÜs? ∩⊂⊂∪ šχ öà2 øŒ$#uρ $ tΒ 

4‘n= ÷Fãƒ ’ Îû £⎯à6Ï?θ ã‹ç/ ô⎯ÏΒ ÏM≈tƒ#u™ «!$# Ïπ yϑ ò6Ïtø: $#uρ 4 ¨βÎ) ©!$# šχ% x. $ ¸‹ÏÜs9 

#·Î7yz ﴾ .]34- 32 :حزاباأل[.  
نيستيد  شما همچون يكى از آنان معمولى! اى همسران پيامبر«

انگيز سخن نگوييد كه  اى هوس پس به گونه ؛اگر تقوا پيشه كنيد
و در  .بيماردالن در شما طمع كنند، و سخن شايسته بگوييد

در ميان (هاى خود بمانيد، و همچون دوران جاهليت نخستين  خانه
ظاهر نشويد، و نماز را برپا داريد، و زكات را بپردازيد، و ) مردم

خواهد پليدى و  خداوند فقط مى ؛اعت كنيدخدا و رسولش را اط
آنچه  .گناه را از شما اهل بيت دور كند و كامال شما را پاك سازد

هاى شما از آيات خداوند و حكمت و دانش خوانده  را در خانه
  .»خداوند لطيف و خبير است ؛شود ياد كنيد مى

يابد كه در  كسي كه در سياق اين آيات تدبر نمايد، يقين مي
بلكه هر كس . اند و نه غير آنان نازل شده ص زنان پيغمبرمورد 

%tβös﴿: برد كه جمالت در آيات دقت نمايد، پي مي uρ ’ Îû £⎯ä3Ï?θ ã‹ç/ Ÿω uρ 

š∅ ô_§y9 s? yl •y9 s? Ïπ ¨ŠÎ=Îγ≈ yfø9$# 4’ n<ρW{$# ﴾ .]33 :األحزاب[.  
هاى خود بمانيد، و همچون دوران جاهليت  و در خانه«

  .»ظاهر نشويد )در ميان مردم(نخستين 



 

 ٧٢ رسالة من محبة

z⎯ôϑ﴿: و Ï% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$# š⎥⎫Ï?#u™uρ nο4θ Ÿ2 ¨“9$# z⎯÷è ÏÛr&uρ ©!$# ÿ…ã& s!θ ß™ u‘ uρ 4 $ yϑ ¯ΡÎ) 

ß‰ƒ Ìãƒ ª!$# |=Ïδ õ‹ã‹Ï9 ãΝà6Ζtã }§ô_Íh9$# Ÿ≅÷δ r& ÏMø t7ø9$# ö/ä.tÎdγ sÜãƒ uρ #ZÎγ ôÜs? ﴾ .
  .]33 :حزاباأل[

دا و رسولش و نماز را برپا داريد، و زكات را بپردازيد، و خ«
خواهد پليدى و گناه را از شما  خداوند فقط مى ؛را اطاعت كنيد

  .»اهل بيت دور كند و كامال شما را پاك سازد
و هر دو خطاب به زنان پيغمبر ... . يك آيه واحد هستند

ولي شيعه هميشه اين قسمت از آيه را از بقيه جدا . باشند مي
$﴿: كنند كه مي yϑ ¯ΡÎ) ß‰ƒ Ìãƒ ª!$# |=Ïδ õ‹ã‹Ï9 ãΝà6Ζtã }§ô_Íh9$# Ÿ≅÷δ r& ÏM ø t7ø9$# 

ö/ä.tÎdγ sÜãƒ uρ #ZÎγ ôÜs? ﴾ .]33 :حزاباأل[.  
خواهد پليدى و گناه را از شما اهل بيت دور  خداوند فقط مى«

  .»كند و كامال شما را پاك سازد
چرا؟ آيا به . بدون اينكه همه آيه را به صورت كامل ذكر كنند

اند و قسمت ديگر آن را انكار  هقسمتي از كتاب ايمان آورد
  !؟...كنند مي

و به زبان عربي  ،كنند چرا شيعيان در قرآن كريم تدبر نمي
  !؟. ...ورزند كه زبان قرآن كريم است اهتمام نمي



  

 ٧٣ اى از يك خواهر دوستدار هنام
אא> در مورد . قدم عطا كند خداوند تو را توفيق و ثبات
 آورم و در اينجا چيزي نمي ن هاي آن بزرگواران فضيلت و ويژگي

تنها سفارشم اين است كه براي اين مطلب به كتاب خدا و سنت 
ثبات  وتوفيق مراجعه كن، زيرا براي كسي كه  ص صحيح پيغمبرش

بر مسند قضاوت بنشاند و زمام عقلش را  قدم بخواهد و عقل خود را
هم متضمن راهنمايي، هدايت  اند و به ديگران ندهد، اين دو هم كافي

  .اند يو حفاظت از گمراه



 

 ٧٤ رسالة من محبة
  !چه است؟يا زن بازآي: بخش پنجم

  
א> دانيم كه شيعيان چگونه نكاح  همه خوب مي

اش را  را براي خود مباح ساخته و آن قدر دامنه) متعه(موقت
اي از اسالم  اند كه سر از كور راههايي درآورده كه بهره توسعه داده

ر روز بر كنم حوادثي كه با اين دستاويز ه و گمان نمي ،اند نبرده
ما زنان . پوشيده باشد شما آيد، بر جوان مي] هاي و زن[سر دختر 

فطرتاً از هر چيزي كه حياي ما را مخدوش و يا عفتمان را نگه 
كتاب مورد اعتماد شيعه يعني  وقتي در. ندارد، متنفريم

همانا زن بازيچه مرد «ديدم كه از امام نقل شده كه ) 5/539(كافي
  !!و به خود لرزيدمموهايم سيخ شد » است

  !داني، خواهرم؟ آيا معني اين سخن را مي
اي بيش نيست كه مرد هرگونه كه  طبق اين ديدگاه زن بازيچه

و هر طور كه خواست بر او  ،كند خواست با او رفتار مي
  !نمايد راني مي شهوت

چگونه ! ام آه خواهر بيچاره! و اين براي مرد مباح و جايز است
را  تو را به اين توحش سوق دهند و روابط جنسياند  اينان توانسته

  !تعريف كنند؟ به اين شكل پست
بردن از دختر  ولي همه ماجرا همين نيست، بلكه آنها لذت



  

 ٧٥ اى از يك خواهر دوستدار هنام
اند تنها به شرط اينكه  نيز مباح ساختها ه و يا هفت ساله رباكره نُ

دخول صورت نگيرد، چرا؟ به خاطر مراعات حال خانواده دختر و 
  !!ت و دين و اخالقنه مراعات فطر

א> بردن از دختر  دانستن لذت تر از اين مباح وحشتناك
ها مثل  بردن ولي ساير لذت«: گويد شيرخواره است، خميني مي

 كشيدن و گذاشتن آلت تناسلي در آميز، در آغوش لمس شهوت
  .1»حتي اگر دختر شيرخواره باشد وسط رانهاي دختر ايرادي ندارد

אא>  ياشما ، يا دخترشمافكر كن اين دختر خود ، 
آيا رضايت . باشد مي شماخواهرت و يا يكي از بستگان نزديك 

يك سركش، اين كار شدن شهوت  دهي كه فقط براي برآورده مي
تر از  تر و پاكدامن من تو را شريف! انجام شود؟ نه، سوگند به خدا

عمل شنيع و پليد بينم، بلكه مرگ از مجرد فكركردن به اين  اين مي
  .تر است آسان

جويي و  خواهم به سان محققي كه دنبال حق از تو مي
راني و  و نه مثل كسي كه در آرزوي شهوت ،طلبي است حقيقت

تلذذ گذراي دنيوي است، اين اسطوره را بخواني و در آن تأمل 
 از«: هل بيت نسبت داده شده استانمايي كه به دروغ به امامان 

 ؛ به امام رضا: ز صفوان روايت شده كه گفتعلي بن حكم، ا
                                                           

 .12, مسأله شامره 1/241حترير الوسيله, : مخينی  − ١



 

 ٧٦ رسالة من محبة
سؤالي از تو بكند كه خواست  مردي از دوستدارانت مي: گفتم

: سؤال چيست؟ گفت: فرمودنتوانست و از تو خجالت كشيد، امام 
تواند از مقعد با همسرش نزديكي كند؟ امام  پرسيده كه آيا مرد مي

  .1»تواند بله مي: گفت
از عبداهللا بن أبي يعفور نقل  ابوجعفر محمد بن حسن طوسي

در مورد مردي پرسيدم كه از مقعد  ؛ از ابوعبداهللا«: كند كه مي
اگر زن راضي باشد، : كند؟ جواب داد با همسرش نزديكي مي

  .2»... ندارد ياشكال
آيد و نزديكي از راه مقعد  سپس عالم بزرگ شيعي، خميني مي

هور جواز مقاربت قول راجح و مش«: گويد و مي شمارد را مباح مي
  .3»باشد اگرچه كراهيت شديدي دارد مياز راه مقعد 

تنفر از اين اقوال پست، قلم را  حيا و! به خدا سوگند
  .اندازد و زبان را به لكنت مي كاندخش مي

را با توجه به قبح و  حولي در نزد اهل سنت، علماء اين كار قبي
اهل سنت حكم اين اند و از ديدگاه  ناميده» لواط«اعتي كه دارد نش

Νä.äτ﴿: فرمايد كار در قرآن بيان شده است، خداوند مي !$ |¡ÎΣ Ó^öym 

                                                           
 .3/243استبصار,  − ١
 .مهان − ٢
 .11, مسأله شامره 1/241حتريرالوسيله, : مخينی  − ٣



  

 ٧٧ اى از يك خواهر دوستدار هنام

öΝä3©9 (#θ è?ù'sù öΝä3rO öym 4’̄Τr& ÷Λä⎢ ÷∞Ï©(﴾ .]223 :بقرهال[.  
زنان شما محل بذرافشاني شما هستند پس هرگونه كه «
  .»درآييد) بذرافشاني(خواهيد به آن محل مي

جايگاه كشت را  جازه نزديكي بهمتعال ا دطبق اين آيه، خداون
از راه مدفوع را  يو نه اجازه نزديك ،داده كه عبارت است از فرج

  .شود كه مقعد ناميده مي
štΡθ﴿: فرمايد و باز مي è= t↔ó¡o„ uρ Ç⎯tã ÇÙŠÅsyϑ ø9$# ( ö≅ è% uθ èδ “]Œr& 

(#θ ä9Í”tIôã $$ sù u™!$ |¡ÏiΨ9$# ’Îû ÇÙŠÅsyϑ ø9$# ( Ÿω uρ £⎯èδθ ç/tø)s? 4©®L ym tβ ößγ ôÜtƒ﴾ .]بقرهال: 
222[.  

چيز زيانبار «: كنند، بگو و از تو، در باره خون حيض سؤال مى«
گيرى  رو در حالت قاعدگى، از آنان كناره از اين ؛اى است و آلوده

  .»و با آنها نزديكى ننمايد، تا پاك شوند! كنيد
در اين آيه، خداوند متعال نزديكي با همسران از راه فرج را در 

وره بيش از د در حالي كه اين ،است قاعدگي ممنوع كردهدوران 
كشد، پس چگونه اجازه نزديكي از راه مقعد را  چند روز طول نمي

  دهد كه وجود نجاست در آن هميشگي است؟ مي
به عالوه آيه به صراحت بيان فرموده كه در دوران قاعدگي از 

ال همسرانتان دوري كنيد فقط به خاطر قاعدگي، ح] نزديكي با[
بود، دليلي براي منوعيتش  آنكه اگر نزديكي از راه مقعد جايز مي



 

 ٧٨ رسالة من محبة
  .داشت در دوران قاعدگي وجود نمي

@mc@åßó«: فرمودند ص روايت شده كه پيغمبر  از ابوهريره
×@ b¶@ éÓ†–Ï@ bäçbíÞìÔL@mc@ ëcó@bšöby@ émcŠßaL@mc@ ëcó@¿@ émcŠßa@

bçŠi…L@Ši@†ÔÏù@ÜÇ@ÞŒãc@b¾ó@†àª@١»ص.  
غيبگويي برود و او را تصديق كند، يا هر كس  هركس پيش«

در حالت قاعدگي با همسرش همبستر شود و يا از راه مقعد با 
نازل شده است  ص كه بر محمد] ديني[همسرش نزديكي كند از 

  .»شود خارج مي
و در حديثي ديگر كه ألباني آن را صحيح شمرده است، 

  Dmc@åß@æìÈÜßó@¿@ñcŠßa@…bçŠiCN: فرمايد مي ص پيغمبر
ديكي كند مورد لعنت قرار هر كس از راه مقعد با زني نز«
  .»گيرد مي

هايي است كه در نتيجه اين عمل زشت  اينها عالوه بر آسيب
آن را ثابت  نوينشود و علم پزشكي  متوجه سالمتي شخص مي

هايي است كه به روابط زن و  و نيز عالوه بر آسيب ،كرده است
ي چنين عملي قبيحي را آدم سالمشود زيرا هيچ  شوهر وارد مي

  .نمي پسندد

                                                           
 .اين حديث را ابوداود روايت كرده است − ١



  

 ٧٩ اى از يك خواهر دوستدار هنام
ها، چه ظاهر و  ما را از كارهاي قبيح و گناهان و فتنه! خداوندا

  .آمين. آشكار و چه پوشيده و نهان، محافظت بفرما
اين حق آشكار و ديدگاه مطابق با پاكي، عفت و فطرت سليم 

ف اند عالوه بر اينكه مخال است ولي آنچه علماي شيعه مباح كرده
  .شود قرآن و سنت است يك انحطاط اخالقي نيز شمرده مي

א> شود كه خود را به چند  آياهيچ كدام از ما راضي مي
  .درهم ناچيز بفروشد؟ نه، هرگز

א> بندم و نه مبالغه و اغراق  مي افترا نه به دروغ بر كسي
  .تواني به روايات شيعه در اين باره مراجعه نمايي كنم، مي مي

با هزار «: اند كه فرمود نسبت داده : دروغ به امام صادق به
ه گرفته ربه اجا] اي صيغهزنان [نفر از آنان ازدواج كن، زيرا 

  .»!شوند مي
] اي صيغه[همانا زن «: اند كه فرمود روايت كرده : و از باقر

  .»شود ه گرفته ميربه اجا
اي از  زن صيغه«: اند كه فرمود روايت كرده س و از ابوعبداهللا

 شود تواند داشته باشد، محسوب نمي د ميآن چهار زني كه هر مر
  .»زيرا او به اجازه گرفته شده است

א>  آيا اين كار جز سرپيچي از دستور اسالم و اهانت به
و دوري از فطرت  –بخشيده است  او اسالم بهكه  – كرامت زن



 

 ٨٠ رسالة من محبة
  شود؟ مينپاك و شريعت حكيمانه ناميده 

א> كني اين اقوال از چراغهاي روشنگر اهل  ور ميآيا با
شده باشند؟ چه آدم غيرتمندي اين كار را براي  بيت نبوت صادر

  پسندد؟ خودش مي
א> دهي و  ها رضايت نمي گري به اين اباحي دانم كه تو مي

يافتن از  ولي بعد از اطالع. اي شايد اين روايات باطل را قبال نديده
كني؟ آيا مثل زناني كه بازيچه مرد ناميده  خواهي چكار يآنها م
طلبان به سراغ خودت يا خواهرت و  نشيني تا شهوت شوند، مي مي

شود كه  اي راضي مي يا دخترت بيايند؟ آيا هيچ مرد عاقل و آزاده
چنين دخترى ازدواج كند؟ كه چنين سرنوشتى دارد و در بين اين 

از مقعد شهوت او را از جلو و ديگرى او را  ىآغوش مردان يك
  !؟كند ميرانى 

א>  بخشيد كه بعضي از اين فتواهاي علماء و مراجع بمرا
! به خدا سوگند. كنم ، پيرامون متعه را برايت بازگو ميمعاصر شيعه

شورگي  دل مطالعه كردم دچار اندوه وا وقتي بعضي از آنها ر
ء تأليف خانم دكتر شهال» المتعه«خواهم از ذكر كتاب  نمي. گشتم

  : حائري غفلت ورزم
اهللا حائري است و كتابش تحقيقي  حائري نوه آيتشهال دكتر 

دهنده ايشان را با  هاي تكان دوست ندارم مصاحبه... ميداني است 



  

 ٨١ اى از يك خواهر دوستدار هنام
اند، برايت نقل  آبرويي شده كه گرفتار صيغه و بي دختران جواني
 شود كه روابط صميمانه مانع از آن مي و ام با تو خويي نمايم و نيك

  .كننده را براي تو نيز بازگو كنم اين اخبار مأيوس
א>  ،تنها كافي است بداني كه طوسي، عالم شيعي متقدم
و در ! كند كه متعه، براي زن يك ننگ و ذلت است اعتراف مي
آنچه كه احمد بن محمد از ابوالحسن از بعضي «: گويد كتابش مي
كند، كه  ل ميبه صورت مرفوع نق ؛ از ابوعبداهللا از اصحاب،
نكنيد كه باعث ذلت  عقد موقت منمؤ با زن(: امام فرمودند

اين حديث شاذ بوده و سند آن مقطوع است و ممكن ) اوست
است مراد آن باشد كه زني را صيغه نكنيد كه از خانواده شريفي 
باشد، زيرا صيغه چنين زني جايز نيست چون باعث ننگ 

ن كار مكروه است نه اي گردد و ذلت خودش مي اش و خانواده
  .1»ممنوع
اگر صيغه حالل است و باعث تقرب به خداست : گويم مي

آيا ! خواهرم!! چرا بايد باعث ذلت و خواري خانواده زن گردد؟
آورد، يا نظر  اين عالم تو را از خانواده شريف به حساب مي

  !ديگري درباره تو دارد؟
  .خودتان قضاوت كنيد اي زنان فهميده

                                                           
 .7/253هتذيب االحكام, : طوسی  − ١



 

 ٨٢ رسالة من محبة
  بارد ی که از آنها خون میيها امهن: بخش ششم

  
مداد بر روي ورقه نگاشته شده  هايي كه با نامه <אآري 

قطرات : و اگر خواستي بگو –واقع قطرات اشكي  بودند ولي در
هاي قلب مجروح چكانده شده  بودند كه بر روي صفحه –خوني 
 و دست از كمك او برداشته،ترين نزديكان  نزديك! بودند

  .دارند عزيزان او را از رسيدن به هدفش بازمي عزيزترين
אآري  א> ام به من  چندين نامه از خواهران گرامي

هايشان تابيده بود و به آنها  خواهراني كه نور ايمان بر قلب. رسيد
انديشي و  اين مجال را داده بود كه شب و روزهايي با آزاد

، كتاب خدا را حكم هوشياري و بيداري قلب و درون داشته باشند
هاي  دهنده خود گردانند، از قيد و بندهاي تقليد و تاريكي و فيصله

جمود را با كليد انديشه باز كنند و  تبعيت كوركورانه بگريزند، قفل
هر كالمي را كه متكي به برهاني از سوي خدا نباشد، بسوزانند تا 

و حركت  به وسيله آن نوري برافروزند و با آن در بين مردم به راه
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 ٨٣ اى از يك خواهر دوستدار هنام
در روزى است كه مردان و زنان باايمان ) اين پاداش بزرگ(«
و به اندازه رو و در سمت راستشان  نگرى كه نورشان پيش را مى

:) گويند و به آنها مى(كند  حركت مىاعمال خود بر پل صراط 
بشارت باد بر شما امروز به باغهايى از بهشت كه نهرها زير 

و اين ! آن خواهيد ماند ه درجاودان ؛آن جارى است) درختان(
  .»!همان رستگارى بزرگ است

قت با مشعل نوراني كتاب ياينان پي برده بودند كه حق و حق
يز ن از طرف خدا. عجين شده است ص خدا و هدايت پيغمبرش
گرفتن به عبادتهاي  بردن از ايمان، انس ثبات بر هدايت، لذت

لوت به آنها و در خ ها موحدانه و نمازخواندن در تاريكي شب
هاي عبادات به مناجات با پروردگار  در آن لحظه. شد الهام مي

هايي در غيرهدايت و دعوت  پرداختند و براي لحظه جهانيان مي
هايي كه  لحظه از او عافيت و مغفرت مي طلبيدند گرديده بود تباه

آميخته با ترس، اضطراب، شرمندگي، فريب شيطان را خوردن و 
  .ي تباه گرديده بودبرآوردهاي غيرمنطق

دليل  كنند و تكيه مي ص سنت پيغمبرش اينان تنها به قرآن و
  .دانند صحيح و صريح را در اصول و فروع مرجع خود مي

ديگري هستند كه دليل آنها منقوالت  در مقابل اينان، گروه
! منقوالت به هر طريقي نقل شده باشندآن  عصومين است، حالم



 

 ٨٤ رسالة من محبة
شخص يا بايد تسليم اين . صحيح بدون عنايت به صحيح و غير

و به دروغ از امام  ،شود روايات گردد و يا اينكه كافر شمرده مي
كالم  قبول نكردنگفتار امام، مثل  قبول نكردن«: اند كه روايت كرده

مثل قبول نكردن  كالم رسول خدا قبول نكردنو  ،رسول خداست
  .»... كالم خداست

א> اه خدا و طلب هدايت و اندكي تفكر و تأمل در پيشگ
ها به نور و اندوه و  توفيق از او، ضامن تغيير حال و تبديل تاريكي

باشد و اين گام اول در  كدورت به خوشبختي و صميمت مي
  .شاهراه هدايت است

אא>  گمان طريق هستيتو كه يكي از پيشگامان اين ،
امواج سهمگين نكن كه تنها رهگذر اين راهي و به تنهايي بايد از 

شرايط آن بگذري، بلكه خواهران نزديك بسياري با تو هستند ولي 
خداوند آگاه به آشكار و . را بر آنها بسته است] آشنايي[راه  زندگى

هر كس تقواي خدا  و ،نهان است و با سختي، آساني همراه است
خداوند با . دهد گريزگاهي برايش قرار مي را پيشه كند خداوند

  .اين را براي آن مقدر نموده استذ ناف ق وتقديري ساب
بينند جز اينكه  ياي نم خواهراني كه در اين مرحله هستند چاره

قلم به دست بگيرند و كلماتي نوراني براي ما بنويسند كه از 
خيزد تا بدون واسطه و بدون مقدمه بر قلب ما  قلبشان برمي



  

 ٨٥ اى از يك خواهر دوستدار هنام
ده است، محبت دين حق اين خواهران را دور هم جمع كر. بنشيند

ايات آن يقيين غ توحيد و به اند و قرآن و معاني آن را شناخته
اند و بر مبناي داليل موجود در قرآن و سنت ايمان  حاصل كرده

اند، با وجود  اند و از آن دو به سوي ديگري روي نياورده آورده
شان متفاوت  هاي زندگي اينكه شرايط زندگي آنها مختلف و شيوه

كوچك و فقير است، ديگري دانشگاهي   دهخانوا يكي از: است
دار، پنجمي پزشك يا  ، چهارمي خانهدبيرستانىاست، سومي 

  ... .پرستار و 
انگيز است زيرا به منابع و  و زحمات معلمان فاضل شگفت

البته جاي تعجب نيست زيرا آنها  و ،اند مصادر هدايت تبديل شده
هستند و  واراست انديشمندان بليغ و معادن احساسات و عواطف

و . وظيفه تعليم و تربيت را :دهند ترين وظيفه را انجام مي شريف
 ،دهند راست را از دروغ تشخيص مي. شد هستند هميشه در آمد و

و به خاطر استعداد  ،اند كه شنيدن همچون ديدن نيست و پي برده
درخشان بدون مشقت و بلكه با اندك نگاهي به كتاب خدا و 

 هر جايي توزيع هاي اهل سنت كه در و كتابچهها  اطالع از رساله
  .اند توانايي طي طريق هدايت را پيدا كرده ،شوند مي

مثالً زهره خانم كه معلم فاضلي است در يكي از بيمارستانها 
هاي ارزشمندي در آنجا موجود بوده است  بستري بوده كه كتابچه



 

 ٨٦ رسالة من محبة
لصحيحه العقيده ا«وان اي را تحت عن كتابچه يو او به صورت اتفاق

برداشته و مطالعه نموده و همان كتابچه نقطه شروع » يضادها ماو
  .هدايت وي گشته است

اي تحت عنوان  كه معلم باهوشي است كتابچه) م. ع(و خانم 
را به عنوان هديه از يكي از » عقيده اهل السنه والجماعه«

آن،  خواندن آموزانش دريافت و بعد از مطالعه و چندين بار دانش
  .را لمس كرد و بدون ترديد آن را پذيرفت حقيقت

خود  كيف دستىكاست را در  و يكي ديگر از معلمان يك نوار
كاست سبب هدايت وي  پيدا كرده و به آن گوش داد و همين نوار

و معلمان بسيار ديگري كه بعضي . و تبديلش به يك دعوتگر شد
  .شناسد از آنها را فقط خدا مي

א א> روي قبل از تو نيز توسط  ه ميراهي را ك
] سختي[ت ولي سن پيموده شده اناز مردان وصحابه گذشتگان 

شدن در اسالم باز نداشت و  اين كار آنها را از ترك شرك و داخل
: شدند، در دنيا چنين بودند ثباتتبديل به كوههاي استواري از 
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بينى در حالى كه  پيوسته آنها را در حال ركوع و سجود مى«

تا آنان را به بهشت ( طلبند همواره فضل خدا و رضاى او را مى



  

 ٨٧ اى از يك خواهر دوستدار هنام
در صورتشان از اثر ) از خداوند(آنها ) اطاعت(نشانه  ؛)وارد نمايد

  .»نمايان است) و عبادت(ه سجد
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) درختان(براى آنها باغهايى از بهشت است كه نهرها از زير «
هم خداوند از آنها  ؛مانند گذرد، و تا ابد، جاودانه در آن مى آن مى

اين، رستگارى بزرگ  ؛خشنود است، و هم آنها از خدا خشنودند
  .»است

اي از يك خواهر مؤمن يادم آمد كه در توصيف حال  خاطره
 حلزندگي من كامال شبيه حال كسي بود كه در سا: گفت خود مي

ب صاف و گوارا نشسته و ظرف كوچكي از روشاني از آخنهر 
اند ولي  آب به دست گرفته كه پدرانش آن آب را از آن نهر گرفته

 سميابودن جز  با گذشت زمان تغيير يافته و چنان شده كه از آب
اش تلخ و بدبو  رنگش تيره و كدر و مزه: برايش باقي نمانده است

ن را آرانش ولي پد. شده است، به هر چيزي شبيه است جز به آب
كرده و آن را آب كوثر، آب حيات و آب جاودانگي  تقديس مي

و رودخانه صاف و گوارا كه سرچشمه اصلي است رود  مندنا مي
و بعد از اينكه به ... . آورند هالكت و وادي جهنم به حساب مي



 

 ٨٨ رسالة من محبة
حقيقت پي بردم در كنار آن آب گنديده و بدبو و بدمزه نشسته و 

كرد و از  تشنگي داشت مرا هالك مي. ريشروع كردم به گريه و زا
كردم كه بتوانم آن آب گنديده بدبو را تصفيه  ته قلب آرزو مي
به خودت رحم كن و پناهگاهي براي خودت : نمايم به خود گفتم

گردن نزديكتر است و همه چيز   پيدا كن، زيرا كه مرگ از رگ
’# äοtÅzFψ$#uρ ×öyz﴿: واضح و روشن است s+ö/r&uρ ﴾ .]17 :علياأل[.  

  .»تر است داربهتر و پاي) دنيا از(در حالي كه آخرت«
﴿ä−ø— Í‘ uρ y7 În/u‘ ×öyz 4’ s+ö/r&uρ ﴾ .]131 :طه[.  
هاي  از نعمت(پروردگارت بهتر و پايدارتر) اخروي(روزي «

  .»است) زودگذر جهان فاني
א> دانم كه چقدر اندوهگيني و چقدر در رنج و  مي

اين شيريني ايمان است و سوگند به ! زيزمولي خواهر ع. عذابي
گردد مگر اينكه آن را  شادابي و طراوت ايمان وارد قلبت نمي! خدا

حتي اگر در زندان  و گرداند با خوشبختي حقيقي آراسته مي
  .كند كوچكي باشي، آن تلخي و اندوه را به قوت و اراده تبديل مي

א>  گرفته و هيچ اكثر شيعيان مذهب خود را از پدرانشان
وقت آن را بر كتاب خدا عرضه نكرده اند تا شرك، غلو، اهانت به 

مسح قبرها، دعاي غير خدا و طلب شفاعت از ! زن در قالب متعه
 اسالم كه محمديا دين صحيح آ. مردگان بر ايشان آشكار شود



  

 ٨٩ اى از يك خواهر دوستدار هنام
  باشد؟ با آن مبعوث شده چنين مي ص

ثه يك خاطره مباح. ديگري بازگو كنم هاجازه بده خاطر
در دانشگاه استاد آن خاطره را اينگونه  ،دانشجوي شيعه با استادش

بودم  درسشدن براي  در حالي كه غرق در آماده«: كند بازگو مي
به محض اجازه با . يكي از دانشجويان دختر اجازه ورود خواست

دوستانش داخل شد و قبل از اينكه مجال آن را بيابم كه حاجت او 
خواهم يك سؤال از شما  مي: ي كرد و گفتدست را بپرسم، پيش

چه چيزي : خواهم سؤالم را به صراحت جواب دهي مي بپرسم و
  ش را تغيير دهد؟ا هشود كه انسان عقيد باعث مي

اظهار ا انتظار اين سؤال را نداشتم ولي جاخوردن خود ر
: شتر هستم و لذا ادامه داديگمان كرد كه منتظر توضيح ب. نكردم

ست كه چرا انسان عقيده پدران و نياكانش را كه بر منظورم اين ا
پذيرد؟ و آيا چيزي وجود دارد كه شايستگي  آن بزرگ شده، نمي

  ش را به خاطر آن تغيير دهد؟ا هآن را داشته باشد كه انسان عقيد
سؤالت خيلي كلي است و سؤال كلي را : بالفاصله جواب دادم

سؤالت را محدودتر ! توان به صورت كلي جواب داد، كاش تنها مي
  .كردي تر بيان مي واضح كردي و منظورت را مي

  اي؟ تان را تغيير داده منظورم شماست، چرا عقيده: گفت
ام  ام را تغيير داده داند كه عقيده نخواستم از او بپرسم از كجا مي



 

 ٩٠ رسالة من محبة
 در درون كتابها و مباحثات علماء و بزرگان و: ادمد و لذا جواب

ام را گشايش  ردم تا اينكه خداوند سينهنوارها حقيقت را جستجو ك
كه اآلن بر آن هستم و اميدوارم اين  عطا كرد زييپذيرفتن آن چ

بر آن  ن اش و صحابه ص همان چيزي باشد كه رسول اكرم
ولي آيا تصور : گفت. و اميدوارم بر همين عقيده بميرم ،اند بوده
  اند؟ كني كه دوستانت و همسرت بر تو تأثير گذاشته نمي
خواستم به اين سؤال جواب بدهم و لذا سؤال ديگري مطرح ن
د بعضي از خواهي به حقيقت برسي؟ بيا در مور آيا مي: كردم

   :عقايدت با هم بحث كنيم
 تو معتقدي كه جميع صحابه جز سه يا پنج نفر بعد از پيغمبر

  آيا اين طور نيست؟. مرتد شدند ص
  ... .به فرض كه اين طور باشد: گفت
شود با دختر منافقي ازدواج  ونه پيغمبر تو راضي ميچگ: گفتم

شود؟ ما مردان اگر بشنويم كه  كند كه بعد از وفات وي مرتد مي
به  –چه برسد به منافق و كافر  –مردي بداخالق و رياكار است 

اهللا كنيم، پس چگونه رسول  فكر هم نمي حتي دختر اوا ازدواج ب
 به گمان شما - ز همسراناين كار را كرده، آن هم با دو تن ا ص

  زاده؟ منافق -
øŒÎ) ãΑθ﴿: نامد به عالوه، خداوند ابوبكر را صاحب پيغمبر مي à)tƒ 



  

 ٩١ اى از يك خواهر دوستدار هنام

⎯Ïμ Î7Ås≈ |Á Ï9 Ÿω ÷β t“ øtrB ﴾ .]40 :توبهال[.  
  .»... غم مخور: در اين هنگام پيغمبر خطاب به همراهش گفت«

  !؟شماريد ولي شما او را منافق مي
چون به  ،كفر است ص مبربا پيغ  انكار مصاحبت ابوبكر

  .مثابه انكار قرآن است
ولي مصاحبت كه هميشه بر مبناي محبت : با اعتماد كامل گفت

و الفت استوار نيست و چه بسا مراد از آن مصاحبت مكاني و در 
سلول  دو زنداني هم ؛ بودن باشد همچنانكه يوسف يك مكان

≈Ä©t<Ås9|Á﴿: خواند خود را صاحب مي tƒ Ç⎯ôfÅb¡9$# ﴾. ]39 :يوسف[.  
  .»!اي همراهان زنداني من«

  صحابه وي نيز بودند؟ ؛ سلولي يوسف آيا آن دو هم
با   كني مصاحبت ابوبكر آيا واقعا تصور مي: جواب دادم

از نوع مصاحبت آن دو زنداني با يوسف بوده است؟ و  ص مبراپي
تا  به آن زندان و آن سلول رفته بود به اختيار خود يوسف آيا

  با مصاحبت ابوبكر مقايسه شود؟ اومصاحبت 
شود كه بعد  با شخصي قرين مي صمبر ابه عالوه چگونه پي

آنحضرت از همه كارهاي  چگونه يا اينكه مرتد گردد؟ و شاز وفات
  د؟شدن باخبر ديگرانولي  هخبر بود بي م بد ابوبكر و عمر



 

 ٩٢ رسالة من محبة

χ﴿: در آيه» معنا«عالوه بر همه اينها واژه  Î) ©!$# $ oΨ yè tΒ﴾ .]توبهلا: 
  .»خدا با ماست« .]40

زيرا معيت خدا با لفظ  ،مقتضي معيت خدا با هر دو نفر است
@DïÈßتثنيه آمده و نفرموده  a@ æg@ Cدهنده فضيلت  و اين نشان

شد  ذكر مي ؛ وگرنه مثل همراهان موسي ،باشد مي  ابوبكر
$﴿: فرمايد كه خداوند در بازگوكردن سرگذشت آنان مي £ϑ n= sù #u™ℜ ts? 

Èβ$ yèôϑ yfø9$# tΑ$ s% Ü=≈ ysô¹r& #©y›θ ãΒ $ ¯ΡÎ) tβθ ä.u‘ ô‰ßϑ s9 ﴾ .]61 :الشعراء[.  
ما «: هنگامى كه دو گروه يكديگر را ديدند، ياران موسى گفتند«

  .»در چنگال فرعونيان گرفتار شديم
$tΑ﴿: دهد و موسي چنين جواب مي s% Hξ x. ( ¨βÎ) z©Éë tΒ ’ În1u‘ È⎦⎪Ï‰öκu y™﴾ .

  .]62 :الشعراء[
يقينا پروردگارم با من است، ! چنين نيست«: گفت) وسىم(«

  .»بزودى مرا هدايت خواهد كرد
t¨β﴿: فرمايد موسي مي Î) z©Éë tΒ ’În1u‘﴾. و اين » معنا«: فرمايد و نمي

 آيه ناظر به جريان محمد دهد كه لفظ تثنيه در مطلب نشان مي
  .باشد مي  به خاطر فضيلت ابوبكر  و ابوبكر ص

 دادن و رفع نگراني و اندوه از ابوبكر رد كه آرامشبايد اضافه ك
 چگونه . با منافق بودن ابوبكر منافي است ص توسط پيغمبر



  

 ٩٣ اى از يك خواهر دوستدار هنام
ترين شخص را  دهد ولي منافق را ياري مي ص خداوند پيغمبرش

  سازد؟ مي با او همراه
بلكه اصالً چگونه معيت خاص خدا براي منافق قابل تصور 

و اندوه يك منافق را رفع  نگراني ص است؟ و چگونه پيغمبر
دهد؟ چه عقلي اين را  كند؟ چگونه خداوند منافق را ياري مي مي
  !پذيرد؟ مي

اگر اين طور است پس چرا خداوند : اگر ايراد وارد شود كه
tΑt“Ρr'sù ª!$# …çμ﴿: فرموده tG t⊥‹Å6y™ Ïμø‹n= tã ﴾ .]40 :توبهال[.  

  .»او فرستادخود را بر ) و آرامش(در اين موقع، خداوند سكينه«
  .DîÜÇbàèCو نفرموده 

 ص مبرازيرا سياق آيه در بيان حال پي: گوييم در جواب مي
ω﴿: باشد مي Î) çνρãÝÁΖs? ô‰s)sù çνt|Á tΡ ª!$# ﴾ .]40 :التوبه[.  

  .»... ري نكنيد خدا او را ياري كردمبر را ياااگر پي«
 و ،ها به صورت مفرد بيايند كند كه صيغه و اين سياق اقتضا مي

به عالوه اثبات معيت خدا براي . اين مقتضاي زبان عربي است
باشد و لذا نيازي به ذكر  ابوبكر به معني انزال آرامش بر او نيز مي

  .شود آن نبوده است، زيرا ذكر امر بديهي و واضح، لغو شمرده مي
ولي بايد يادآور شوم كه اين اشكال از تدبر كم در قرآن ناشي 

خطاب به ابوبكر را مذمتي براي او » تحزن ال«شود، مثل كسي كه  مي



 

 ٩٤ رسالة من محبة
 Ÿωuρ﴿: آمده كه ص پندارد، در حالي كه در قرآن خطاب به پيغمبر مي

šΡâ“øts† óΟßγä9öθs% ¢ ¨βÎ) nο̈“Ïèø9$# ¬! $·èŠÏϑy_ 4 uθèδ ßì‹Ïϑ¡¡9$# ÞΟŠÎ=yèø9$# ﴾ .]65 :يونس[.  
، از آن )و قدرت(تمام عزت ! سخن آنها تو را غمگين نسازد«
  .»و او شنوا و داناست ؛ستخدا

θä9$#)﴿: فرمودند ؛ و مالئكه به لوط s% uρ Ÿω ô#y‚s? Ÿω uρ ÷β t“ øtrB ( $ ¯ΡÎ) 

x8θ ’fuΖãΒ y7 n= ÷δr&uρ ﴾ .]33 :عنكبوتال[.  
نترس و غمگين مباش، ما تو و « :گفتند) فرشتگان به لوط(«

  .»ات را نجات خواهيم داد خانواده
د بگوييم تدبر در قرآن باي. و آيات فراوان ديگري از اين باب

مستلزم تدبر در زبان عربي آشكار است، تدبري مخلصانه و بدور 
  .تعصب پرستي و از هوي

حق  پرستي دور نگه دارد و خواهيم كه ما را از هوي از خدا مي
و باطل  ،و پيروي از آن را نصيب ما گرداند ،را به ما حق بنماياند

  .صيب ما گرداندو اجتناب از آن را ن ،را باطل بنماياند
خرت نيز همسر اوست آبديهي است همسر آدم در دنيا، در 

  .باشند  به شرط اينكه هر دو بهشتي
خواهم در مورد  نمي: گفت دانشجو كالمم را قطع كرد و

  صحابه با تو مباحثه كنم، سؤالم در مورد علت تغيير مذهبت بود؟



  

 ٩٥ اى از يك خواهر دوستدار هنام
. گيرد اتفاقاً اين بحث از بطن عقيده سرچشمه مي: جواب دادم

ند؟ چه كساني حافظ ا همگر چه كساني قرآن را به ما منتقل كرد
  ؟ندا هسنت بودند

صحابه همگي كافر و يا مرتد شدند، صحت قرآن : اگر بگوييم
مهمترين كتابهاي مورد  البته بسياري نيز در ايم و را زير سؤال برده

بود و نتيجه اين تحليل اين خواهد . اند اعتماد خود اين كار را كرده
يا [نادرست است زيرا كافر و طلبا  مان از ريشه كه پس عقيده

  .شايستگي نقل اخبار را ندارد] مرتد
  آيا تو امامت را قبول نداري؟: گفت

اگر مرادت از امامت، صالح و فضيلت شخص در : جواب دادم
وي و ايمان باشد كه من آن را در مورد ابوبكر، عمر، عثمان، قت

و اگر . پذيرم مي نصادق  العابدين و علي، حسن، حسين، زين
منظورت از امامت آن منزلتي است كه امام بر مبناي آن شايستگي 

تصرف هر طور كه بخواهد در آن  و ،يابد تصرف در هستي را مي
و به مراتب پيامبران و مالئكه  ،يابد و بر غيب آگاهي مي ،كند مي

سيد ائمه،  پذيرم و من اين معني از امامت را نمي. رسد مقرب مي
نيز نه توانايي تصرف در هستي را داشت و نه غيب را  ص محمد

 öθs9uρ àMΖä. ãΝn=ôãr& |=ø‹tóø9$# ßN÷sYò6tGó™]ω z⎯ÏΒ Îöy‚ø9$# $tΒuρ z©Í_¡¡tΒ﴿: دانست مي

â™þθ¡9$#﴾ .]188 :عرافاأل[.  



 

 ٩٦ رسالة من محبة
و اگر از غيب باخبر بودم، سود فراوانى براى خود فراهم «
  .»رسيد به من نمى) و زيانى(كردم، و هيچ بدى  مى

  منظور شما كدام معني از امامت است؟
  .به موضوع عقيده برگرديم: گفت
خواهي در مورد  مي. اهي شروع كنخو از هر كجا كه مي: گفتم

ايمان به خدا و اسماء و صفات او صحبت كنيم، يا در مورد ايمان 
  و يا ايمان به قرآن؟ ،ص به پيغمبر
مورد قضاياي ايمان به خدا و ايمان به  كردم در گمان مي: گفت

  .پيغمبر و قرآن با هم اختالفي نداريم
اي كه داخل كتابهاي  عقيده. اين تنها يك گمان است: گفتم

ي كه در كتب مورد اعتماد ا هبا عقيد ،مورد اعتماد شما نوشته شده
و به خاطر همين اختالف بايد . باشد من مكتوب شده، متناقض مي

كني كه قرآن  اگر تصور مي. ورد اتفاق را پيدا كنيمابتدا مرجع م
كنم منابع مورد  مرجع مناسبي براي اين كار است، من ثابت مي

و اگر بر اين باوري كه قرآن  ،اعتماد تو مخالف قرآن هستند
كنم كه تحريف آن با  عقلي ثابت مي با داليل تحريف شده، من

  .فطرت سليم منافات دارد
ولي من بر اين باورم كه قرآن : گفتسخنم را قطع كرده و 

موجود تحريف نشده و صحيح بوده و هيچ غباري بر آن نيست و 



  

 ٩٧ اى از يك خواهر دوستدار هنام
  .كنم هر مسلماني بر اين باور است فكر مي
هاي مورد  كتاب اگر حديث صحيح و صريحي از: گفتم

  !قرآن تحريف شده، چي؟: گويد اعتمادت نقل كنم كه مي
ث را آنگونه كه شايد معني حدي: اندكي ترديد كرد و گفت

  .اي هبايد، نفهميد
اگر بخواهي شرح آن حديث توسط مؤلف كتاب را نيز : گفتم
  .كنم بازگو مي
  كدام كتاب؟: گفت
و بسياري ديگر اين است كه اصول دين  شمامشكل : گفتم

دانيد كتابهاي مرجع مذهبتان شامل چه  و نمي ،دانيد خود را نمي
صفحه از فالن كتاب،  فالن حديث را در فالن. مطالبي هستند

گويم، راست  وقتي ديدي كه آنچه مي تأليف فالن عالم بخوان و
  .1»مان را ادامه دهيم بيا تا مباحثهاست 

א> داني كه بسياري مذهب خود را به ارث  آيا مي
مثال اين دانشجو اصول اساسي عقيده خودش را كه در . برند مي

دانست و  مذكور است، نمي منابع مورد اعتماد علمايشان ها و كتاب
هاي  به خاطر عدم آگاهي به همين حقايق و جهل به محتواي كتاب

                                                           
نقل  158حداد, ص  , تأليف دكرت امري»كلامت فی العقيده«قعه با اندكی ترصف از كتاب اين وا − ١

 .گرديد



 

 ٩٨ رسالة من محبة
دين اسالم و عقيده مسلمانان است، با  مخالف مذهب خود كه

  .كند استادش مباحثه مي
א>  بيا و خالصانه دعاي زير را بخوان تا شايد خداوند

  : گشايشي در قلب تو ايجاد نمايد
اي ! وردگار جبرئيل و ميكائيل و اسرافيلپر اي !خداوندا

از تو ! اي آگاه به غيب و آشكار! پديدآورندة آسمانها و زمين
خواهم كه بين بندگانت در مورد آنچه اختالف دارند، داوري  مي

كني، مرا به حق و حقيقتي هدايت كني كه در آن اختالف شده 
  .نمايي زيرا تويي كه هركسي را بخواهي، هدايت مي



  

 ٩٩ اى از يك خواهر دوستدار هنام
  بندی چند سؤال و جمع: هفتم بخش

  
א א> را دوست  ص اي كسي كه اهل بيت، پيغمبر

چند سؤال از خودت بپرس، سؤاالتي كه ما را به اولين ! داري
  .بحثمان يعني اهميت عقل و جايگاه تفكر برگرداند

א>  نكه تو مخاطب كالم من باشي، خطابم به آبيشتر از
  : م جايگاه تو از اين باالتر استدان ديگران است زيرا مي

به جز سه نفر بعد از  -  ن صحابه -مردم «: گويد شيعه مي
  .»مرتد شدند صاهللا وفات رسول 

 ن در تربيت صحابه ص بنابراين بايد نتيجه گرفت كه پيغمبر
بعد از بيست و سه سال تالش و كوشش مداوم شكست خورد و 

پس كجايند مصاديق ! نتوانست جز سه نفر را هدايت و تربيت كند
  ستايند؟ را مي ص آيات زيبايي كه صحابه گرامي پيغمبر

β﴿: فرمايد مي متعال خداوند Î) š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ z⎯ƒ É‹©9$#uρ (#ρ ãy_$ yδ 

(#ρ ß‰yγ≈ y_uρ ’ Îû È≅‹Î6 y™ «!$# y7 Í×̄≈ s9'ρ é& tβθ ã_ötƒ |M yϑ ômu‘ «!$# 4 ª!$#uρ Ö‘θ àxî 

ÒΟ‹Ïm§‘﴾ .]218 :بقرهال[.  
ى كه ايمان آورده و كسانى كه هجرت كرده و در راه كسان«

اند، آنها اميد به رحمت پروردگار دارند و خداوند  خدا جهاد نموده



 

 ١٠٠ رسالة من محبة
  .»آمرزنده و مهربان است

$<﴿ :فرمايد و باز مي yftFó™ $$ sù öΝßγ s9 öΝßγ š/u‘ ’ÎoΤr& Iω ßì‹ÅÊ é& Ÿ≅ uΗ xå 9≅ Ïϑ≈ tã 

Νä3Ψ ÏiΒ ⎯ÏiΒ @x.sŒ ÷ρ r& 4©s\Ρé& ( Νä3àÒ ÷èt/ .⎯ÏiΒ <Ù ÷è t/ ( t⎦⎪Ï%©!$$ sù (#ρãy_$ yδ (#θ ã_Ì÷zé&uρ 

⎯ÏΒ öΝÏδ Ì≈ tƒ ÏŠ (#ρ èŒρ é&uρ ’ Îû ’Í?‹Î6 y™ (#θ è= tG≈s% uρ (#θ è= ÏFè% uρ ¨β tÏex._{ öΝåκ÷]tã öΝÍκÌE$ t↔Íh‹y™ 

öΝßγ ¨Ψ n=Ï{÷Š_{uρ ;M≈̈Ζy_ “ÌøgrB ⎯ÏΒ $ pκÉJ øtrB ã≈ yγ ÷ΡF{$# $ \/#uθ rO ô⎯ÏiΒ Ï‰ΨÏã «!$# 3 ª!$#uρ 

…çνy‰Ψ Ïã ß⎯ó¡ãm É>#uθ ¨W9$# ﴾ .]195 :آل عمران[.  
من عمل :) و فرمود( ؛خداوند، درخواست آنها را پذيرفت«

 ؛اى از شما را، زن باشد يا مرد، ضايع نخواهم كرد كننده هيچ عمل
آنها كه در راه خدا هجرت ! شما همنوعيد، و از جنس يكديگر

من آزار هاى خود بيرون رانده شدند و در راه  كردند، و از خانه
ديدند، و جنگ كردند و كشته شدند، بيقين گناهانشان را 

و آنها را در باغهاى بهشتى، كه از زير درختانش نهرها  ؛بخشم مى
و  ؛اين پاداشى است از طرف خداوند. كنم جارى است، وارد مى

  .»بهترين پاداشها نزد پروردگار است
χθ﴿: فرمايد مى و در جاي ديگر à)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρ F{$# z⎯ÏΒ 

t⎦⎪ÌÉf≈ yγ ßϑ ø9$# Í‘$ |ÁΡF{$#uρ t⎦⎪Ï% ©!$#uρ Νèδθãè t7¨?$# 9⎯≈ |¡ômÎ* Î/ š†ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ÷]tã 

(#θ àÊ u‘ uρ çμ ÷Ζtã £‰tã r&uρ öΝçλm; ;M≈̈Ζy_ “Ìôfs? $ yγ tFøtrB ã≈ yγ ÷ΡF{$# t⎦⎪Ï$ Î#≈ yz !$ pκ Ïù #Y‰t/r& 4 



  

 ١٠١ اى از يك خواهر دوستدار هنام

y7 Ï9≡sŒ ã— öθ xø9$# ãΛ⎧ Ïàyè ø9$# ﴾ .]100 :توبهال[.  
نخستين از مهاجرين و انصار، و كسانى كه به نيكى  پيشگامان«

از ) نيز(از آنها پيروى كردند، خداوند از آنها خشنود گشت، و آنها 
و باغهايى از بهشت براى آنان فراهم ساخته، كه  ؛او خشنود شدند

 ؛جاودانه در آن خواهند ماند ؛نهرها از زير درختانش جارى است
  .»و اين است پيروزى بزرگ

 t⎦⎪Ï%©!$#uρ (#ρãy_$yδ ’Îû «!$# .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ (#θçΗÍ>àß öΝßγ̈ΖsÈhθt7ãΨs9﴿: فرمايد مي و باز

’Îû $u‹÷Ρ‘‰9$# ZπuΖ|¡ym ( ãô_V{uρ ÍοtÅzFψ$# çt9ø.r& 4 öθs9 (#θçΡ%x. tβθßϑn=ôètƒ ﴾ .]41 :نحلال[.  
آنها كه پس از ستم ديدن در راه خدا، هجرت كردند، در اين «

و پاداش آخرت، از  ؛دهيم خوبى به آنها مى) و مقام(دنيا جايگاه 
  .»دانستند آن هم بزرگتر است اگر مى

ΟèO χ¢﴿: و نيز Î) š−/u‘ š⎥⎪Ï%©#Ï9 (#ρ ãy_$ yδ .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ (#θ ãΖÏFèù ¢ΟèO 

(#ρ ß‰yγ≈ y_ (#ÿρ çy9 |¹uρ χ Î) š−/u‘ .⎯ÏΒ $ yδ Ï‰÷è t/ Ö‘θ àtó s9 ÒΟ‹Ïm§‘ ﴾ .]110 :نحلال[.  
به (خوردن،  ر تو نسبت به كسانى كه بعد از فريباما پروردگا«

سپس جهاد كردند و در راه  ؛هجرت كردند) ايمان بازگشتند و
پروردگارت، بعد از انجام اين كارها،  ؛خدا استقامت نمودند

  .»)سازد و آنها را مشمول رحمت خود مى(بخشنده و مهربان است 
%Ï⎪⎥﴿: و ©!$#uρ (#ρ ãy_$ yδ ’ Îû È≅‹Î6 y™ «!$# ¢ΟèO (#þθ è= ÏFè% ÷ρ r& (#θ è?$ tΒ ãΝßγ ¨Ψs% ã— öuŠs9 



 

 ١٠٢ رسالة من محبة

ª!$# $ »% ø—Í‘ $ YΖ|¡ym 4 χÎ)uρ ©!$# uθ ßγ s9 çöyz š⎥⎫Ï% Î—≡§9$# ﴾ .]58 :حجال[.  
و كسانى كه در راه خدا هجرت كردند، سپس كشته شدند يا «

به مرگ طبيعى از دنيا رفتند، خداوند به آنها روزى نيكويى 
  .»دهندگان است كه او بهترين روزى ؛دهد مى

_ô‰s)©9 š﴿: و ÅÌu‘ ª!$# Ç⎯tã š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# øŒÎ) štΡθ ãèÎƒ$ t7ãƒ |M øtrB 

Íοtyf¤±9$# zΝÎ= yè sù $ tΒ ’ Îû öΝÍκÍ5θ è= è% tΑt“Ρr'sù sπ uΖŠÅ3¡¡9$# öΝÍκö n= tã öΝßγ t6≈ rO r&uρ $ [s÷G sù $ Y6ƒ Ìs% ﴾ .
  .]18 :فتحال[

 هنگامى كه در زير آن درختـ خداوند از مؤمنان «
 ـ با تو بيعت كردند )گرفت  انجام  در حديبيه  كه  الرضوان هبيع(

از ايمان و (خدا آنچه را در درون دلهايشان  ؛راضى و خشنود شد
از اين رو آرامش را بر دلهايشان  ؛دانست نهفته بود مى) صداقت

بعنوان پاداش ) خيبر  فتح يعنى(نازل كرد و پيروزى نزديكى 
  .»نصيب آنها فرمود

א> س كتاب خدا و آيات محكم صريح در مدح زنان و پ
كنيد؟ آيا از فرموده خداوند  را چكار مي ن مردان صحابي

مورد  گردانيد و كالم چند نفر آدم را در قدرتمند و قهار روي مي
يا اينكه به سراغ آيات ! پذيريد؟ مي ص صحابه بهترين پيغمبر

و آيا منافقان را  ؟دآميزي ناسره مي رويد و سره را با متشابه قرآن مي
دهيد، در حالي كه خداوند متعال  به صحابه نيز تعميم مي



  

 ١٠٣ اى از يك خواهر دوستدار هنام
و بيان كرده كه اينان  ،هاي اين دو گروه را كامالً تبيين كرده ويژگي

: گوييد مي گرديد و ميا غير آنان هستند؟ و يا اينكه تسليم خد
شنيديم و اطاعت نموديم از هر چيزي كه از جانب پروردگارمان 

  است؟آمده 
و طواف قبرها و ! دعا از غيرخدا جايز است: گويد شيعه مي

  شكالي ندارد؟مسافرت به قصد زيارت آنها ا
هاي نوراني اهل بيت مخالف قرآن سخن  آيا چراغ: بايد بپرسيم

$tΑ﴿: فرمايد اند؟ خداوند مي گفته s% uρ ãΝà6š/u‘ þ’ÎΤθ ãã ÷Š$# ó=ÉftG ó™ r& ö/ä3s9 4 

¨β Î) š⎥⎪Ï%©!$# tβρçÉ9 õ3tG ó¡o„ ô⎯tã ’ ÎAyŠ$ t6 Ïã tβθ è= äzô‰u‹y™ tΛ©⎝ yγ y_ š⎥⎪ÌÅz#yŠ ﴾ .
  .]60 :غافر[

شما را ) دعاى(مرا بخوانيد تا «: پروردگار شما گفته است«
ورزند به زودى با ذلت  كسانى كه از عبادت من تكبر مى! بپذيرم

  .»شوند وارد دوزخ مى
θ#)﴿: فرمايد و باز مي èù§θ ©Üu‹ø9uρ ÏMøŠt7ø9$$ Î/ È,ŠÏFyè ø9$# ﴾ .]29 :حجال[.  

  .»را طواف نمايند) و گرامي خدا، كعبه(و خانه قديمي ... «
  .اي را طواف كنيد و در هيچ جا نفرموده كه غير مرا بخوانيد و مقبره

  .اند ابوبكر و عمر و عايشه و حفصه كافر بوده: گويد شيعه مي
باشد كه در  مي ص آيا شايسته منزلت پيغمبر: بايد بپرسيم

با  ص با كافر كافرزاده ازدواج نمايد؟ آيا ازدواج حضرتاسالم 



 

 ١٠٤ رسالة من محبة
  وحي تأييد نشده است؟

آيا علي . ازدواج كرد –ام كلثوم  –عمر نيز با دختر علي 
  !دهد؟ دخترش را به كافر مي

و فاطمه  ابوبكر و عمر در خانه علي را شكستند: گويد شيعه مي
ي، آن شير خدا عل: بايد بپرسيم! را زدند و باعث سقط جنين او شدند

  ! اش دفاع كند؟ و قهرمان قهرمانان كجا بود تا از همسر و خانه
و بعد از او   و سپس حسن  امامت علي: گويد شيعه مي

  !نصي است از جانب خدا  حسين
 كتاب خدا و امر رسول با  پس چگونه علي: بايد بپرسيم

 كند و خالفت را به ابوبكر، سپس به عمر و بعد مخالفت مي ص
 به نفع معاويه  نمايد؟ و چگونه حسن از او به عثمان تقديم مي

 كشد؟ از اين منصب الهي دست مي  
  !آن دو اجتهاد كردند: اگر درجواب بگويند

؟ و اگر آيا اجتهاد در صورت وجود نص جايز است: پرسيم مي
از اصول  –كنند  چنانكه علماي شيعه به دروغ ادعا مي –امامت 

خدا در قرآن اصول ايمان و اركان اسالم را  دين است پس چگونه
اي به امامت  ه بيان فرموده ولي نه به صراحت و نه با تلميح، اشار

در حالي كه سگ اصحاب كهف و  ،مورد ادعاي اينها نكرده است
  اند؟ االغ عزير و هدهد سليمان نيز ذكر شده



  

 ١٠٥ اى از يك خواهر دوستدار هنام
  .افسوس از اندكي تأمل

شده را مخفي ن علي قرآن حقيقي و تحريف: گويد  شيعه مي
  !شود اآلن در نزد امام مهدي حفاظت ميوكرد 

شود كه امت در طول همه اين  آيا مگر مي: بايد پرسيم
  دورانهاي طوالني بدون كتاب الهي بوده باشد؟

  !دانند امامان غيب مي: گويد شيعه مي
 è% ω ÞΟn=÷ètƒ ⎯tΒ ’Îû≅﴿: مگر خداوند نفرموده است كه: بايد بپرسيم

ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ |=ø‹tóø9$# ωÎ) ª!$# ﴾ .]65 :نملال[.  
دانند جز  كسانى كه در آسمانها و زمين هستند غيب نمى«: بگو«
  .»خدا

 ادانستند پس چرا بعضي از آنه به عالوه، اگر امامان غيب مي
شود ولي از آن  داند مسموم مي مسموم شدند؟ ايا امامي كه مي

  ست؟كند، خودكشي نكرده ا پرهيز نمي
  !!اند عادل نبوده ن صحابه گرامي: گويد شيعه مي

قرآن به واسطه آنها به ما رسيده است و اثبات : بايد بپرسيم
  .باشد قول شما مستلزم نفي تواتر قرآن مي

دشمني  ص به و اهل بيت پيغمبرابين صح: گويد شيعه مي
  .شديدي وجود داشته است

ا چه بوده است؟ هاي مابين آنه پس قضيه ازدواج: بايد بپرسيم



 

 ١٠٦ رسالة من محبة
شود كه دختر يا پسرش با دشمنش ازدواج  آيا كسي راضي مي

ابوبكر، عمر و  –و فرزندانش، اسامي خلفاء   كند؟ و چرا علي
اند؟ آيا كسي اسم دشمن خود را  را بر پسرانشان نهاده –عثمان 

  گذارد؟ روي فرزندش مي
  !اند ومو غلط و اشتباه معص امامان از گناه و خطا: گويد شيعه مي

پس چرا قرآن در مورد گناه آدم و فراموشي : بايد بپرسيم
مورد عتاب قرار  و غيره را ص كند و پيغمبر موسي صحبت مي

  .دهد؟ و موارد فراوان ديگري از اين قبيل مي
خواهم در مورد بسياري از مسائل، بيان مفصلي داشته  نمي

تر بر آن باشم، زيرا شما به خاطر زندگي در بطن جامعه شيعي به
خواهم چند سطر در مورد اختالف داخلي  تنها مي. واقف هستيد

مذهب شيعه بنويسم و قبل از آن بحثم را با اين آيه زينت ببخشم 
öθs9uρ tβ%x. ô⎯ÏΒ Ï‰ΖÏã Îöxî «!$# (#ρß‰ỳ﴿: فرمايد كه مي uθs9 ÏμŠÏù $Z≈n=ÏF÷z$# #ZÏWŸ2﴾ .

  .]82 :النساء[
  .»يافتند ختالف فراوانى در آن مىاگر از سوى غير خدا بود، ا«

تعدادي از علماي شيعه در تأليفات خود به اختالف فراوان و 
اي كه گاهي در برابر  اند، به گونه شديد در مذهب خود اشاره كرده

شوند و گاه به  آن همه اختالف و تناقض ناتوان و درمانده مي
حتي  – نامند روند، گاه آن را مخالفت با اهل سنت مي بيراهه مي



  

 ١٠٧ اى از يك خواهر دوستدار هنام
و  –اگر رأي اهل سنت مطابق با قرآن و حديث صحيح هم باشد 

  .برند گاه به تقيه پناه مي
طوسي عالم بزرگ شيعي در اوايل كتاب تهذيب االحكام 

پديد ] اخبار[آن  در تضاد و اختالف و تباين و تنافي و... «: گويد مي
و پيدا كني بدون متضاد  توانستي خبري اي كه نمي آمد، به گونه

جايي كه مخالفان اين را  تا. امان نماند حديثي از وجود معارض در
كردند و از اين طريق  بزرگترين طعن وارد بر مذهب ما قلمداد مي

از شيخ «: گويد تا آنجا كه مي .»... درصدد ابطال عقايد ما بودند
ابوالحسن هاروني علوي به : گفت شنيدم كه مي –اهللا  ايده –ابوعبداهللا 
د و به امامت ملتزم بود ولي وقتي به خاطر اختالف احاديث حق معتق

  .1»... ه گرديد، مذهب را ترك كرد و حقيقت بر او مشتب
آور اين مذهب با قرآن  و البته فاصله آشكار و دوري سرسام

  . كريم و عقل سليم بر تو پوشيده نيست
א א>  اين آخرين كلماتي است كه مجال نوشتن

هايت را استوار گرداند و تو را  خواهم گام ز خدا ميا. يابند مي
پرستي و  خواهم كه خود را از هوي و از تو مي. حفاظت نمايد

ام  تعصب مذموم خالي گرداني و با ديده عدل و انصاف به نامه
! سوگند به خدا. هايت سازي گوش  بهترين آن را آويزه بنگري و

                                                           
 .1/2هتذيب االحكام, : طوسی  − ١



 

 ١٠٨ رسالة من محبة
روي محبت صادقانه با قلم به دست نگرفتم مگر با اين نيت كه از 

  .تو و شفقت بر دنيا و آخرت تو، اندكي با تو صحبت نمايم
رسد كه هم من و هم تو در  و بايد بداني كه روزي فرا مي

توضيح دهيم كه بعد از اتمام  خواهيم ايستاد و بايد پيشگاه خداوند
  .ايم بردن به حقيقت چكار كرده حجت و پي
א> ز من پذيرا باشاين چند سفارش را ا :  

از آنكه خدا بر تو منت نهاد و به حقيقت رساند، بر تبليغ و  بعد
  .نشر حقيقت و دعوت خواهران و خويشاوندانت به آن حريص باش

א> و  ه اياي آنكه در بطن جامعه سني مذهب نشأت يافت
كني و سالن  غيره در ميان شيعيان زندگي مي اآلن براي كار و يا
با آنها  همكاري در اداره و يا همسايگي تو را قضاوت و سقف

آگاه باش كه بايد در بيان حق و حقيقت كوشا ! دهد پيوند مي
باشيم و بجاي كراهت، جفاكاري و دوري از آنها بر آنها شفقت 

و مداوا  بيمار، ما نيز بايد در راييك پزشك ب و همچونورزيم،
ما را سبب توبه و اصالح آنها كوتاهي نكنيم به اميد آنكه خداوند 

  .گرداند و از اين طريق به اجر و ثواب عظيم برسيمهدايت آنها 
א> مناسبت نباشدكه چند مسأله را يادآوري كنم  شايد بي

كه در دعوت خواهران شيعي راهگشاي تو خواهند بود و از جمله 
بپردازي كه شيعيان  يميآن مسايل بايد به وظيفه تصحيح مفاه



  

 ١٠٩ اى از يك خواهر دوستدار هنام
  :از آن دارند، از جمله برداشت نادرستي

. د كه ما از اهل بيت كراهت داريمكنن شيعيان گمان مي - 1
هاي معتبر و مورد اعتماد  بنابراين بايد با استناد به كتب و رساله

و اهل بيت آن  خودمان، ديدگاه اهل سنت در مورد پيغمبر
  .حضرت را بر ايشان روشن گردانيم

به معنيپيروي از راه و  بودن كنند كه سني شيعيان گمان مي - 2
بنابراين بايد معني سنّت بر ايشان تبيين گردد . اميه است روش بني

  .هستيم و الغير صو توضيح داده شود كه ما پيرو سنت پيغمبر 
 كنند كه دشمني شديدي بين امام علي شيعيان گمان مي - 3

بنابراين بايد . است گانه قبل از ايشان وجود داشته و خلفاي سه
با  اين باور ثابت شود و توضيح داده شود كه همه صحابهكذب 

. اند اهل بيت دوستي و محبت عميق و بلكه روابط نسبي داشته
تأليف شيخ » رحماء بينهم«براي اطالع بيشتر در اين باره به كتابچه 

  .قاضي صالح درويش مراجعه كن
كنند كه ما قائل به تحريف قرآن  بعضي از شيعيان تصور مي - 4
بنابراين بايد كذب اين ادعا روشن گردد و بايد گفته شود . يمهست

 –كه بنابر ديدگاه اهل سنت هر كس قائل به تحريف قرآن 
 شود و بايد باشد، كافر شمرده مي –تحريف به زياده يا به نقصان 

و از طريق  ص توضيح داده شود كه نسخي كه در عهد پيغمبر



 

 ١١٠ رسالة من محبة
ذيرند با تحريفي كه ادعا پ وحي انجام گرفته و اهل سنت آن را مي

  .روي داده، اختالف دارد ص شود بعد از پيغمبر مي
شرك براي آنها تبيين بايد با داليل عقلي و نقلي مفهوم  - 5

گردد، زيرا مفهوم شرك در نزد شيعه غير واضح است و بلكه آنها 
  .نسبت به اين مفهوم جهل مركب دارند

دد و از مهمترين يكي ديگر از مفاهيمي كه بايد تصحيح گر - 6
شود، اين است كه گمان  اسباب تنفر شيعه از اهل سنت شمرده مي

كنند موضع ما در مقابل شيعه به سبب محبت اهل بيت و امامان  مي
را در ذهن و قلب عوام  تر نادرسوعلمايشان اين تص. شيعه است

اند، به همين دليل آنها بر اين باورند كه تنفر اهل  شيعه ايجاد كرده
هاي اهل سنت در برابر آنان  از شيعه و اعمال و موضعگيري سنت

و فرزندانش توسط شيعه است و گمان  به سبب محبت علي
 از اميه را دوست دارند و به همين دليل كنند كه اهل سنت بني مي

. را دوست بدارد، كراهت و نفرت دارند هر كس كه علي
و بيان شود  بنابراين الزم است اين تصور نادرست تصحيح گردد

اند و همين انحرافات سبب  كه آنها دچار انحرافاتي در عقيده شده
  .تفرقه هستند

  مأحكأعلم و ىواهللا تعال
  .نيآله وصحبه أجمع ىنا محمد وعليبى ناهللا عل ىوصل


