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مختصریازگذشتهام
سـال 1357 هجری شمسـی در روستای »کوچینگ« شهرستان 

د 
ّ
»نیک شـهر« در خانواده ای مذهبی و پیرو مذهب ابوحنیفه متول

شدم.

کالس اّول و دوم ابتدایی را در دبستان روستای مان گذراندم؛ 

و در ابتـدای سـال سـوم، به امـر پـدرم از مدرسـه انصـراف داده و بـه 

مکتب خانه ی »مولوی حیدر« در روسـتای »دّبار« رفتم. پس از سـه 

سـال تحصیـل در ایـن مکتب خانـه، بـه همراه پسـر عمویم علی به 

حـوزه ی »بحرالعلـوم« ِدهـان بخش بنت نیک شـهر رفتم.

 در روز ثبت نـام در حـوزه ی ِدهـان، مدیـر داخلی حـوزه، مولوی 

 »عبـداهلل محّمـدی الشـاری« اسـمم را پرسـید. گفتـم: »مرادبخش«؛ 

 با عصبانّیت گفت: »این اسم را چه کسی برایت انتخاب کرده؟!« 

با تعّجب از سوالش، جواب دادم: »پدرم. اشکالی دارد؟!« 
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 پرسید: »مراد می بخشد یا خدا؟« جواب دادم: »خدا«؛ گفت: 

»پس چرا اسمت را مرادبخش گذاشته اند؟! این شرک به خداست!«

بـا ایـن اسـتدالل، اسـمم را بـه »محّمدشـریف« تغییـر داد؛ ولـی 

 هیچ گاه از آن مولوی سوال نکردم: »این چه دلیلی بود که آوردی تا 

 اسمم را تغییر بدهی؟« آیا به واقع: »چون خداوند انسان را می بخشد، 

اگر بگوییم مراد انسان را بخشیده برای خدا شریک قایل شدیم؟!«

در سـال 1374 از حوزه ی علمّیه ی ِدهان به حوزه ی علمّیه ی 

که زیر نظر مولـوی »عبدالّرحمن چابهاری« اداره  »اسـامّیه« چابهـار 

می شد، رفتم و در آن جا روزهای جدیدی از تحصیل را شروع کردم. 

بـود. خیلـی  مولـوی چابهـار   مولـوی عبدالّرحمـن سرشـناس ترین 

زود استعدادهایم را نشان دادم و مورد توّجه و تشویق واقع شدم.

بـه عنـوان  از دوسـتان  بـه همـراه یکـی  مـاه رجـب سـال 1375 

نماینـده ی حـوزه ی چابهـار در »همایش ختـم بخاری« در زاهدان، 

 سـرودی دربـاره ی نکوهـش دنیـا اجـرا کردیـم کـه خیلی مورد پسـند 

 حّضار واقع شد؛ و تشویق مان کردند. روز جمعه »مولوی عبدالحمید« 

 همـان اشـعار را در خطبه هـای نمـاز خوانـد و در پایـان گفت: »این 

 محّمدشریف از حوزه ی چابهار خوانده است.«
ّ

اشعار را مال

وقتـی برگشـتیم، جریـان را بـرای مولـوی عبدالّرحمـن تعریـف 

کردیـم و او هـم از موفقّیت مـان خوشـحال شـد.
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جرّقهیهدایت
 اّولین جرّقه ی شیعه شدنم این طور رقم خورد که یکی از اساتیدم 

زهی«، امام جماعت مسجد »محّمد رسول 
ّ

 به نام مولوی »عیسی ما

کـه برای شـان مشـکلی پیـش می آمـد  گاهـی   اهلل9« چابهـار بـود. 

 و نمی توانست به مسجد برود، بنده را به جای خودش می فرستاد 

کنم. تا اقامه ی نماز جماعت 

 شب عاشورای سال 1375 به جای استادم به مسجد رفته بودم. 

پس از نماز عشـا، مردم از مسـجد رفتند. درب مسـجد را بسـتم؛ و 

گاه صدای سـخنرانی  کـه  خواسـتم به مدرسـه برگـردم، به نا همیـن 

کـه در پنجـاه متـری مسـجد قـرار داشـت،  از حسـینّیه ی شـیعیان 

کرد. توّجهـم را جلـب 

به ما گفته بودند: »هر چه روحانّیون شیعه می گویند، دروغ است!« 

 به همین خاطر کنجکاو شدم بدانم سخنران شان چه می گوید؟! 

گوش خودم دروغ های شان را بشنوم.  که با  به این نّیت رفتم 

 نزدیک حسینّیه که رسیدم، خواستم وارد شوم؛ ولی چون لباس 

کنـار پنجره   مولوی هـا را پوشـیده بـودم، خجالت کشـیدم. آهسـته 

گوش دادم. نشسته و به صحبت های روحانی شیعه، 
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 سخنرانی او درباره ی شخصّیت امام حسین7 بود. می گفت: 

 در کتاب »ُمسند احمد بن حنبل«1 و »ُسنن ِترمذی«2 و چند کتاب دیگر 

َحَسـُن 
ْ
ل
َ
کـه پیامبـر اسـالم9 فرموده انـد: »ا  ایـن روایـت آمـده اسـت 

ِة«؛3 امام حسن7 و امام حسین7  َجّنَ
ْ
ْهِل ال

َ
ٰدا َشٰباِب ا ُحَسْیُن َسِیّ

ْ
 َو ال

دو سرور جوانان بهشت هستند.

 در کتاب »حیاة الصحابة«4 آمده است: »وقتی امام حسین7 

 شهید شدند، هر سنگ ریزه ای را بر می داشتند، از زیر آن خون لخته 

یـک شـده  گریـه می کـرد؛ و خورشـید تار  بیـرون مـی زد. زمیـن خـون 

یســی  یــژه ای بــه ُمسندنو گرایــش و کــه در اواخــر ســده ی دوم،  1. ُمســند احمــد بــن حنبــل: بــا توّجــه بــه ایــن 
 در میــان محّدثــان پدیــدار شــد و کســانی هم چــون ســلیمان بــن جــارود طیالســی )متوّفــی ۲۰۴ قمــری(؛ 
یسی   عبیداهلل بن موسی )متوّفی ۲1۳ قمری(؛ عثمان بن ابی شیبه )متوّفی ۲۳۹ قمری(؛ به مسندنو
ین  ردند. احمد بن حنبل با توّجه به گستردگی روایاتی که به آن ها دست یافته بود، اقدام به تدو  روی آو
 مسند نمود. او روایات مسند را از میان هفتصد و پنجاه هزار روایت انتخاب کرد؛ و پیوسته به نوشتن 
یس داشــت اقدام کرد. ســپس به خاطر احســاس پایان  ری آن ها در برگه هایی که حکم چرک نو  و گردآو
یرایــش آن هــا از دنیــا رفــت.   یافتــن عمــر، آن هــا را بــر فرزنــدان و نزدیــکان خــود خوانــد و پیــش از پاالیــش و و
کنونی درآمد.  گردش قطیعی، روایاتی بر آن افزودند و مسند به صورت   آن گاه فرزندش عبداهلل و نیز شا

شمار روایات ُمسند بر اساس چاپ های اخیر انجام شده بین ۲7.718 تا ۲7.51۹ است.
 ۲. ُسنن ِترمذی: از معتبرترین کتب حدیث نزد اهل سّنت که توّسط محّمد ِترمذی )۲۰۹-۲7۹ قمری( 
ری گردیــده اســت. او نیــز ماننــد ســایر نگارندگان کتب صحاح ســّته اهل ایران بوده اســت و ِترمذ   گــردآو
گرفتــه(  یــا در نزدیکــی مــرز کشــور افغانســتان قــرار  زه در ازبکســتان و در جــوار رود آمودر کــه امــرو  )شــهری 
 که در زمان حیات ِترمذی جزو ایران محسوب می شده، است. با وجودی که این کتاب جزو صحاح 
یرا از نظر صّحت نمی توان آن را در   سّته محسوب می شود؛ ولی نام »صحیح« بر خود نگرفته است. ز

این جایگاه قرار داد؛ و در آن احادیث ضعیفی نیز وجود دارند.
۳. ُمسند احمد بن حنبل، ج 5، ص ۳۹1؛ سنن ِترمذی، ج ۲، ص ۳۰6؛ کنز العمال، ج 6، ص ۲17.

گســترش  ــان در  کــرم9 و بیــان نقــش آن ــر ا ــه ی پیامب ــة در شــرح حــال صحاب ــاة الّصحاب  ۴. کتــاب حی
 اســلم در نخســتین ســال های بعثــت پیامبــر9 اســت؛ کــه توّســط عّلمــه محّمــد یوســف کاندهلوی 
رده که دســت یافتن  ری شــده اســت. مولف در این کتاب مطالبی آو  )1۳۳5-1۳8۴ قمری( جمع آو
کرده؛  یخ  و تذکره  استفاده  یک کتاب مشکل است. او از کتاب های حدیث و تار  به همه ی آن ها در

و این  مجموعه را مدّون نموده است.
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و چندیـن روز آسـمان مثـل خـون قرمـز شـده بـود.«1 روحانـی شـیعه 

 همین طور از کتاب های اهل سّنت مطالبی را بیان و آدرس آن ها را نیز 

 ذکر می کرد. تعّجب کردم که کتاب حیاةالصحابة از ما اهل سّنت 

اسـت؛ ولـی مـن تـا بـه حـال آن را مطالعـه نکـرده و فقـط اسـمش را 

شـنیده ام!

 با خودم گفتم: این روحانی شیعه چگونه کتاب های اهل سّنت 

 را مطالعه کرده است؟ مولوی های ما می گویند: »کتاب های شیعه 

 را نخوانید که گم راه کننده است. چرا آن ها )شیعیان( نمی گویند 

 کتاب های اهل سّنت را نخوانید که گم راه می شوید؛ و فقط علمای 

ما چنین می گویند؟«

کـه تمـام شـد، روحانی شـروع به خوانـدن روضه کرد   سـخنرانی 

 و روضه ی قتلگاه امام حسین7 را خواند. روضه ی جان سوزی بود. 

 طوری که اشک مِن ُمالی سّنی که تا آن لحظه حّتی یک قطره اشک 

 هم برای مظلومّیت امام حسین7 نریخته بودم را در آورد و باعث 

کنم. گریه  شد بلندبلند 

 قبل از اتمام روضه، به مدرسه برگشتم. به گمان خودم آن شب 

 دو گناه مرتکب شده بودم؛ اّول: به سخنرانی عالم شیعه گوش داده 

 بودم که علمای آن را نهی کرده بودند. دوم: برای امام حسین7 گریه 

که به فتوای مولوی ها حرام شمرده می شد! کرده بودم 

کاندهلوی، ج ۳،  َمٌة... ]حیاة الصحابة، مولوی محّمد یوسف 
ْ
َکْسَفًة َو ِهَی ُظل ْمُس   1. ِاْنَکَسَفِت الّشَ

ی 
َ
ِم َعل

َ
َکالّد ُحَســْیُن َمَطْرٰنــا َمَطًرا 

ْ
ا ُقِتَل ال ّمٰ

َ
 ُوِجــَد َتْحَتــُهو َدُم َعٖبیــٍط ... ل

ّٰ
ــُب َحَجــٌر ِاال ْم ُیَعّقِ

َ
ــُهو ل  ص 67۴[؛ ِاّنَ

یخ االسلم ذهبی، ج 5، ص 16[ َجَدِر. ]تار
ْ
ُبُیوِت َو ال

ْ
ال
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 ساعت از دوازده شب گذشته بود که وارد مدرسه شدم. حال 

 عجیبـی داشـتم. بـرای خوابیـدن بـه اتاقـم رفتـم. صحبت هـای آن 

بـه  و  نیـاورده  بـود. طاقـت  کـرده  را مشـغول   روحانـی شـیعه فکـرم 

کنم. که خوانده بود را پیدا  کتابخانه ی حوزه رفتم تا روایاتی 

ٰدا َشٰباِب...« را در کتاب ُمسند احمد دیده   البّته قبال روایت »َسِیّ

 بودم؛ ولی برای آن که دلم آرام شود، به سراغ روایت و سندش رفتم. 

 نشانی و سند درست بود. پس از آن کتاب حیاةالصحابة را برداشتم 

کـرده بود،  کـه آن چه روحانی شـیعه نقل   و بـا کمـال تعّجـب دیـدم 

صحیح است.

 با خودم گفتم: این ها مطالبی هستند که شیعیان از کتاب های 

کتاب های ما را  که خیلی از   ما نقل می کنند. پس معلوم می شود 

یادی از ما می دانند. کرده و مطالب ز مطالعه 

گرفته  آن شـب برایم شـب عجیبی بود! دو سـوال وجودم را فرا 

کـرده و جواب هـای مولوی هـا را مـرور می کـردم،   بـود و هـر چـه فکـر 

کنم. نمی توانستم خودم را قانع 

 سوال اّولم این بود: »آیا شیعیان واقعا مشرکند؟!« با خود می گفتم: 

کـه در آیـات قرآن آمده: »مشـرکان، دشـمن تریِن دشـمنان   »آن طـور 

گـر شـیعیان مشـرک هسـتند، چرا   پیامبـر9 و مومنیـن هسـتند.«1 ا

 نه تنها با پیامبراسالم9 و فرزندانش ــ که مومنین واقعی هستند ــ 

یده و بر فراز منبرهای شان   دشمنی ندارند؛ بلکه به آن ها محّبت ورز

ذیَن َاْشَرُکوا.... مائده 8۳. 
َّ
َیُهوَد َو ال

ْ
ذیَن آَمُنوا ال

َّ
اِس َعداَوًة ِلل  الّنَ

َ
َتِجَدّنَ َاَشّد

َ
1. ل
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کـرده و بـر مصایب شـان گریه می کنند؟   از آن هـا تعریـف و تمجیـد 

به طور قطع آن ها نمی توانند مشرک باشند.«

کس   سوال دومم این بود: »طبق روایتی در صحیح بخاری1 هر 

گریه ی اهلش در قبر  گریـه کند، آن مّیت را به خاطر   بـرای مـرده ای 
عذاب می کنند!«2

 از خودم می پرسیدم: »آیا خداوند متعال، امام حسین7ـ ـ سرور 

 جوانان بهشـت ــ یا مادرشـان فاطمه ی زهرا3 ــ سـرور زنان عالم ــ 

را بـه خاطـر گریـه ی شـیعیان، در قبرشـان عـذاب می دهد؟! یعنی 

 امشب که ما برای امام حسین7 گریه کردیم، ایشان را در قبر عذاب 

می دادند؟«

 خیلـی عجیـب اسـت! آن شـب تـا صبح خوابم نبرد. سـاعت 

زهی کالس داشتیم. وقتی مولوی 
ّ

 هفت صبح با مولوی عیسی مال

 وارد کالس شد، قبل از آن که درس را شروع کند، گفتم: »ببخشید 

گفت: »بفرمایید.« جناب استاد! سوالی از شما دارم.« 

گر شخصی برای مرده ای   گفتم: »آیا این روایت درست است که ا

 گریه کند، آن مرده را در قبر عذاب می دهند؟« جواب داد: »بله. این 

 روایت در صحیح بخاری که صحیح ترین کتاب بعد از قرآن است، 

آمده.«

 1. کتاب »صحیح بخاری« تالیف بخاری، محّمد بن اسماعیل )1۹۴-۲56 هجری(، یکی از کتب 
کتــاب را »صحیح تریــن« و »معتبرتریــن«  کــه اهــل ســّنت ایــن   حدیــث و جــزو صحــاح ســّته اســت 

کتاب پس از »کتاب خدا« می نامند.
 ۲. فــان رســول اهلل9 قــال: ان المیــت لیعــذب ببــکاء اهلــه علیــه. صحیــح بخــاری، ج 1، ص ۲51؛ 

الجنائز، باب ۳۲، ح 1۲86. 
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کـه شـیعیان بـرای امام حسـین7 گریه   ادامـه دادم: »آیـا وقتـی 

 می کنند، خداوند امام حسین7 را در قبر عذاب می دهد؟« مولوی 

 از این سوالم جا خورد. بعد از لحظه ای مکث گفت: »استغفراهلل، 

 اصال امکان ندارد. این چه سوالی است که می پرسی؟! زود باشید 

کنم.« کنید تا درس را شروع  کتاب های تان را باز 

کـه جوابـم را ندهیـد، نمی توانم  گفتـم: »آقـای مولـوی! تـا زمانـی 

ید  درس بخوانـم.« بعـد از چنـد لحظـه جواب داد: »شـما حق ندار

سوالی درباره ی شیعه بپرسید. اّما چون امام حسین7 از اولیای 

خداسـت، خداونـد ولّی خودش را عـذاب نمی کند.«

اسـتاد   جـواب 

 قانعـم نکرد. شـب به 

تـا  رفتـم   کتابخانـه 

را  سـواالتم   پاسـخ 

کنـم.   در آن جـا پیـدا 

را  مختلفـی   کتـب 

گاه  کـه نـا کـردم   نـگاه 

»شـفاء  کتـاب   بـه 

االحـزان«1  و   االسـقام 

را  آن  و   برخـورده 

برداشتم. 

1. نوشته ی مولوی محّمد عمر سربازی.
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که  هـر چـه بیش تـر ایـن کتاب را مطالعه می کـردم، به جـای این 

سـواالتم حـل شـود، سـواالت جدیـدی برایم ایجاد می شـد. 

 صبح روز بعد کتاب را در دست گرفته و سراغ مولوی »عبدالحی« 

گفتـم: »جنـاب مولـوی! بـه چـه دلیـل مـا معتقدیـم شـیعه  رفتـه و 

مشـرک اسـت؟« مولـوی عبدالحـی جـواب داد: »دالیـل متعـّددی 

کـه شـیعیان به اهل بیت پیغمبر9 متوّسـل شـده  دارد. یکـی ایـن 

و حاجات شـان را از آن هـا می خواهنـد.«

گر یک سّنی به غیِرخداوند متوّسل شود، حکمش   پرسیدم: »ا

گفت:»بـه هیـچ وجـه امـکان نـدارد. سـّنی متوّسـل بـه   چیسـت؟« 

که متوّسـل شـود، به عقیده ی ما   غیِرخدا نمی شـود؛ و اهل سـّنتی 

مشرک و از اسالم خارج می شود!«

کتـاب شفاءاالسـقام و االحـزان را که در دسـتم بود،  بالفاصلـه 

کـه اسـتاد شـما  کتابـی اسـت  گفتـم: »ایـن  بـه مولـوی نشـان داده و 

مولوی محّمد عمر سـربازی نوشـته اسـت. آیا تا به حال این کتاب 

کتـاب اسـتفاده  را دیده ایـد؟« پاسـخ داد: »بلـه. از دعاهـای ایـن 

کرده ام.«

 گفتم: »چرا مولوی محّمد عمر در این کتاب متوّسل به نام ابوبکر 

 و عمر شده است؟!« مولوی با تعّجب گفت: »استغفراهلل. باز کن 

ببینم چه نوشته است؟«
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کـه  کـردم   کتـاب را بـاز 
کس   نوشـته شـده بود: »هر 
بـر  می کنـد،  درد   دندانـش 
»ابابکـر  بنویسـد:   کاغـذی 
الّصادقیـن  مـن   الصّدیـق 
کبر 92«؛ و آن را روی   االبرار اال
 دندانش بگذارد، دندانش 
 خوب می شـود ان شاءاهلل.« 
گفتـم: »آیا توّسـل بـه ابوبکر 
جایـز اسـت، اّمـا توّسـل بـه 

علـی7 جایـز نیسـت؟«
دیگـر  صفحـه ای   بعـد 
کـرده   را بـا انگشـت اشـاره 
گفتـم: »جنـاب مولـوی!   و 
اسـتاد  ببینیـد.  را   این جـا 
 شـما چه نوشـته اسـت؟!« 
کس   ایشـان می گویـد: »هـر 
 می خواهد در خواب ُجنب 
 نشـود، نـام آدم7 را بـر ران 
 راست خود و نام حوا3 را 
 بـر ران چـپ خود بنویسـد؛ 
ان شاء اهلل جنب نمی شود!«
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 گفتم: »آقای مولوی! چرا مولوی محّمد عمر که بزرگ ترین مفتی 

 اهل سّنت معاصر ایران است، توّسل به نام آدم7 و حوا3 را اجازه 

 داده است؟ آیا این توهین به اّولین پیامبر الهی نیست که نامش را 

کرده  کار را  کدام صحابی این  ی ران بنویسیم تا ُجنب نشویم!   رو

کجا نقل می کند؟« و مولوی محّمد عمر این مطلب را از 

 وسـط حرف هایـم مولـوی عبدالحـی مکـّررا اسـتغفار می کـرد. 

که انگار اّولین بار است این مطالب را   چنان استغفراهلل می گفت 

گردان مولوی محّمد عمر بوده و همه ی   می شنود؛ در حالی که از شا

کتاب هایش را خوانده بود.

٭ ٭ ٭
 آن روز مولـوی نتوانسـت جوابـم را بدهـد. به ناچار با ناراحتی از 

 ایشان جدا شدم. مّدتی گذشت. وقتی دیدم جواب قانع کننده ای 

 به سواالتم داده نمی شود، تصمیم گرفتم کتابی از شیعه را مطالعه 

کنم تا بدانم چه دالیلی برای اثبات مذهب خود دارند؟

 کتاب خانه ی حوزه ی چابهار را جست وجو کردم؛ ولی کتابی از 

 شیعه نیافتم. چند روز بعد از یکی از دوستانم که در هنرستان چابهار 

ید؟« جواب داد:  م شیعه دار
ّ
 درس می خواند، پرسیدم: »آیا شما معل

مت کتابی درباره ی 
ّ
 »بلـه. چه طـور مگه؟« گفتم: »می توانی از معل

گر   اثبات مذهب شیعه برایم بگیری؟« گفت: »از او سوال می کنم، ا

 چنیـن کتابـی داشـت، بـرای شـما می آورم.« دوسـتم فـردای آن روز 
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گرفتم  کتاب »شـب های پیشـاور«1 را برایم آورد. کتاب را از دوسـتم 

و در کیف گذاشـته و به حوزه برگشـتم.  

کتاب هـای غیردرسـی، خصوصـا  مولوی هـا مـا را از مطالعـه ی 

 کتاب هـای شـیعه به شـّدت منـع می کردند؛ و کتاب هـای آنان را، 

ه« معّرفی کرده بودند. به این خاطر نمی توانستم به صورت 
ّ
 »کتب ضال

کنم.  کتاب را مطالعه  علنی، این 

کتابخانـه  کـه دوسـتانم می خوابیدنـد، بـه   شـب ها، هنگامـی 

کتـاب شـب های پیشـاور را بـاز می کـردم؛ و هـر مطلبـی   می رفتـم و 

کتاب مذکور را می آوردم  کتب اهل سـّنت آدرس داده بود،   که از 

کتابخانه می شـد،  گاهی فردی وارد   و آن مطلب را پیدا می کردم. 

ی   به ناچار آن کتاب ها را پنهان می کردم؛ و کتاب های درسی را بر رو

 میز می گذاشتم. پس از مطالعه، کتاب شب های پیشاور را درون 

کیفم می گذاشتم تا شب بعد.

 در یک ماه اّول، از مطالب این کتاب،  بسیار ناراحت بودم؛ چون 

کـه باعـث می شـد  فـات خلفـا را نوشـته بـود. ولـی تنهـا چیـزی 
ّ
تخل

کـه از کتاب های  بـه خواندنـش ادامـه دهـم، مـدارک و منابعـی بود 

بـه دّقـت مطالعـه  را  کتـاب  بـود. تمـام ایـن  کـرده  اهل سـّنت ذکـر 

کردم.

کتابــی حــاوی مناظــرات عالــم دینــی شــیعه، ســلطان   1. شــب های پیشــاور در دفــاع از حریــم تشــّیع، 
 الواعظیــن شــیرازی )1۲75-1۳5۰ ش(، بــا علمــای اهــل ســّنت. ایــن کتاب به زبانی ســاده و فارســی، 
کنــده چــاپ شــده اســت. ســلطان  کســتان بــه صــورت پرا ر پا ــی پیشــاو

ّ
 نخســت در برخــی جرایــد محل

یش، از کتاب های معتبر اهل ســّنت چون صحاح ســّته، ُمســند احمد بن   الواعظین در مناظرات خو
کرده است. حنبل استفاده 
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اعزامبهمینابواعالنشیعهشدن
 درسـم تقریبا تمام شـده بود. مسووالن 

عبدالّرحمـن  مولـوی  علمّیـه ی   حـوزه ی 

 گفتنـد: »شـما بایـد بـه هرمـزگان منطقـه ی 

ید؛ و امام جماعت آنان   سیریک میناب برو

بشوی. چرا که دین در آن جا غریب است.«

 از این پیشنهاد به گرمی استقبال کرده و این فرصت را غنیمت 

 دانستم تا تحقیقاتم را کامل کنم. در ماه شعبان 1379 شمسی، از 

 طرف دفتر مولوی عبدالّرحمن چابهاری، به عنوان امام جماعت 

کوه بیابان سیریک میناب انتخاب شدم.  منطقه ی پشت 

محّمـد،  ُدر   
ّ

مـال عمویـم  بـروم،   منطقـه  آن  بـه  این کـه  از   قبـل 

 به بنده سفارش می کرد: »مواظب و مراقب باش که شافعی نشوی؟« 

گفتم: »چشم، این را مطمئن باشید شافعی نمی شوم.« 

 به همراه چند نفر از طلبه ها، به آن منطقه رفتیم. آن ها در ضمن 

 معّرفی بنده به عنوان امام جماعت، محدوده ی فّعالّیت بنده را نیز 

کردند و رفتند. تشریح 

 دو هفته پس از این ماجرا، دو نفر از بزرگان منطقه، به اتاقم آمده 

 و از کم آبی و خشک سالی چندین ساله که به زندگی شان فشار آورده 

 بود، اظهار ناراحتی کردند. آنان پیشنهاد کردند که نماز باران را اقامه 

 کنم. من پیشنهادشان را پذیرفتم و قرار بر این شد روز مشّخصی، 

همه ی مردم در بیابان جمع شوند تا نماز باران خوانده شود. 
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ی حضرت   وقتی مردم جمع شدند، قبل از نماز، خداوند را به آبرو

که آب  گفتم: »خدایا! شـنیده ام   زهرای مرضیه3 سـوگند دادم و 

ی حضرت زهرا3 باران   مهرّیـه ی فاطمه ی زهرا3 اسـت. به آبـرو

رحمتت را بر سر مردم این منطقه نازل فرما!« سپس نماز را خواندیم. 

یدن کرد و تا سه روز   بعد از چند ساعت باران الهی شروع به بار

 ادامه یافت. همه خوشحال بودند و از همه خوشحال تر، بنده بودم 

 که با توّسل به حضرت زهرا3 در بین مردم سرافکنده نشدم؛ و گره 

کارشان باز شد. از 

کـه  کـه از حضـرت زهـرای مرضّیـه3 ایـن بـود  کرامـت دیگـری 

 پیرمردی موّذن مسجد ما بود. او یک روز قبل از اذان به من گفت: 

کـرده و هفـت سـال اسـت پشـت سـر هم  کـه ازدواج   »دختـری دارم 

در شش ماهگی بّچه اش سقط می شود. به هر دکتری هم مراجعه 

کرده ایم، فایده نداشته است. شما می توانید کاری بکنید؟«

 قلم و کاغذی از جیبم در آوردم و متوّسل به حضرت زهرا3 شدم 

 و صلوات مخصوص حضرت زهرا3 را که از شیعیان شنیده بودم، 

ٖبیٰها َو َبْعِلٰها َو َبٖنیٰها 
َ
اِطَمَة َو ا

ٰ
ِ َعلـٰی ف

ُهـّمَ َصلّ
ّٰ
لل

َ
ی کاغـذ نوشـتم : »ا  رو

ُمَک.«1
ْ
ٰحاَط ِبٖه ِعل

َ
ُمْسَتْوَدعِ ٖفیٰها ِبَعَدِد ٰما ا

ْ
ّرِ ال َو الّسِ

ی راست دخترت ببند.    کاغذ را تا زدم و گفتم: »این دعا را به بازو

ان شاء اهلل خداوند به ُحرمت این دعا، شفایش می دهد.«

1. خدایــا! صلــوات و درود تــو بــر فاطمــه3، و بــر پــدرش، و بــر همســرش، و بــر دو پســرش، و بــر آن ســّری 
کــه علــم تــو آن را در بــر می گیــرد. کــه در او بــه ودیعــه نهــاده ای؛ بــه آن تعــداد 
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حـدود هشـت مـاه بعـد جویـای حـال دختـرش شـدم. پیرمـرد 

بّچـه اش  هنـوز  و  اسـت؛  حاملـه  ماهـه  هفـت  »الحمـدهلل   گفـت: 

 را سـقط نکـرده اسـت.« مّدتـی بعـد هـم بّچـه بـه دنیـا آمـد و از مـن 

»فاطمـه«  را  نامـش  نیـز  مـن  کنـم.  انتخـاب  را  اسـمش   خواسـتند 

گذاشتم.

 این کرامات را که از اهل بیت: دیدم، اعتقادم به آن ها بیش تر 

 شد؛ و یقین پیدا کردم توّسل به اهل بیت: نه تنها شرک نیست، 

ل بسـیاری از مشـکالت اسـت. آن هـا آبرودارهـای درگاه 
ّ

 بلکـه حـال

الهی هستند؛ و توّسل به آن ها در پیشگاه خداوند بسیار کارگشاست.

 هفته ی اّول اردیبهشت سال 1382 شب چهارشنبه ای در خواب 

کـه عـّده ای، مـردی بـه زور بـرای بیعـت بـه سـمت مسـجد  دیـدم 

 می کشاندند؛ و دیگران فقط نگاه می کردند. یک زن هم فریاد می زد: 

»وامحّمدا، واعلّیا. وامحّمدا، واعلّیا...«

از دیگران پرسیدم: »این مرد و زن که هستند؟« یکی گفت: »آن 

 مرد علی بن ابی طالب8 و آن زن فاطمه ی زهرا3 است و علی7 

 را دارنـد بـه زور بـرای بیعـت بـا ابوبکـر مـی برنـد.« از خـواب پریـدم. 

گرفتم و دو رکعت نماز شکر خواندم؛  یخته بود. وضو   اشک هایم ر

کتب اهل سـّنت آمده  که در  که داسـتانی  کردم   و خداوند را شـکر 

است را به من نشان داد. 

 دیگر طاقت نیاوردم و مصّمم شدم به صورت علنی شیعه شوم. 

 البّته بنده از سال 1379، به صورت تقّیه و پنهانی شیعه شده بودم؛ 
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 ولـی جـرات نمی کـردم اعالم کنم. ولی بعد از این خواب، تصمیم 

کنم.  که تشّیع خود را اعالم  گرفتم  قطعی 

 روز جمعه ی همان هفته، پس از این که نماز جمعه را اقامه کردم، 

 به منزل یکی از اهالی روستا  که جلسه ای در آن جا برقرار بود، رفتیم. 

 یک نفر را فرستادم که جلد اّول صحیح بخاری را بیاورد. سپس به 

 حاضرین گفتم: »من چند سال است درباره ی شیعه تحقیق می کنم؛ 

 و به این نتیجه رسیده ام که مذهب اهل بیت: بر حق بودهو خلفا، 

 حّق اهل بیت: را غصب کرده اند. لذا از این پس شیعه می شوم.« 

همه متعّجب از این سخن، با عصبانّیت نگاهم می کردند. 

 پیرزنی گفت: »چطور دلت می شود حضرت عمر را رها کنی؟« 

 من کتاب صحیح بخاری را باز کرده و گفتم: »در این کتاب آمده 

 که خلیفه ی دوم شما استاد پیامبر9 بوده است! زنان پیامبر9 

 بی حجـاب بودنـد و عمـر به پیامبر9 دسـتور داد که به زنانت بگو 
کنند؛ و سپس آیه ی حجاب نازل شد!«1 حجاب را رعایت 

 سپس گفتم: »در همین کتاب نوشته که نماز صبح پیامبر9 

کن یخرجن باللیل اذا تبرزن الی المناصع و هو صعید افیح فکان عمر   1.. عن عایشــه اّن ازواج الّنبی 
 یقــول للنبــی: احجــب نســآءک فلــم یکــن رســول اهلل یفعــل. فخرجت ســودة بنــت زمعــه زوج النبی لیلة 
یلة فناداها عمر اال قد عرفنا ک یا سودة حرصا علی ان ینزل الحجاب   من اللیالی عشاء و کانت امراة طو
یــد: همســران پیامبــر9 شــب ها بــرای قضای حاجت بــه بیابان   فانــزل اهلل آیــة الحجــاب؛ عایشــه می گو
 می رفتنــد. عمــر بــه پیامبــر9 می گفــت: زنانــت را در حجاب کن. ولی رســول خــدا9 چنین نمی کرد؛ 
ـــ که زنــی بلند  ـــ همســر پیامبــر9ـ   )گــوش بــه حــرف عمــر نمــی داد!( شــبی از شــب ها ســودة دختــر زمعــةـ 
یــاد زد: ای ســودة! تــو را شــناختیم؛ بــه جهــت حرصــی کــه برای نــزول آیه ی   قــد بــود، بیــرون رفــت. عمــر فر
کــرد(؛ آن گاه آیــه ی حجــاب نــازل شــد. ]صحیــح بخــاری، ج 1، ص ۴۹؛  کار را   حجــاب داشــت )ایــن 
کتــاب االســتئذان،   کتــاب الوضــوء، بــاب خــروج النســآء الــی البــراز، ــــ مشــابه آن در ــــ ج 8، ص 66، 

باب آیة الحجاب.
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 قضـا می شـد و عمـر بـه پیامبـر9 تذّکـر مـی داد!1 پیامبـر9 جلـوی 
کرده اند!«2 اصحاب شان ایستاده، ادرار 

 پشـت سـر هـم احادیـث بخـاری در توهیـن به پیامبر اسـالم9 

کـه ایـن مطالـب   را خوانـده و بـه آن هـا نشـان دادم. اّولیـن بـار بـود 

 را می شنیدند و تعّجب کردند که چطور در معتبرترین کتاب شان 

بعد از قرآن، این مطالب آمده است؟

 پیرمـردی گفـت: »تو که شـیعه شـده بودی، چـرا نماز جمعه ی 

 امروزمان را خراب کردی؟ حاال چه کنیم؟« گفتم: »نمی دانم، ولی 

که شیعه شده ام؛ و به شما نگفته بودم.« من سه سال است 

 دو دستش را بلند کرد و محکم به سرش زد و گفت: »وای، نماز 

کی بر سرمان بریزیم؟« جواب  کردی. چه خا  سه سال ما را خراب 

ید از علمای تان بپرسید! به من ربطی ندارد.« دادم: »برو

گفـت: »دیگـر حـق  کـه بانـی مسـجد هـم بـود،  صاحب خانـه 

َمٰساِجَد هلِِل«؛3 مسجدها 
ْ
 ال

َ
نداری به این مسجد بیایی.« گفتم: »ِاّن

 بـرای خـدا هسـتند، نـه بـرای شـیعه یـا سـنی. مـن در مسـجد نمـاز 

می خوانم.

 1. صحیح بخاری، ج 1، ص 75، کتاب التیمم، باب الصعید الطیب وضوء المسلم یکفیه من الماء، 
 ح ۳۴۴؛ باب مواقیت الصلة و فضلها و باب االذان بعد ذهاب الوقت، ج ۴، ص ۲۳۲، باب علمات 

النبوة فی االسلم، ح 1.
 ۲. عن حذیفة، قال: اتی النبی سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضا؛ از حذیفه نقل 
 شــده کــه پیامبــر9 کنــار زبالــه دان قومــی رفــت و ایســتاده بول کرد. ســپس دســتور داد برایــش آب ببرم. 

کتاب الوضوء، باب البول قائما و قاعدا، ح ۲۲۴[ گرفت. ]بخاری،  پس برایش آب بردم و وضو 
۳. سوره ی جن، آیه ی 18.
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 فـردای آن روز بـه همـراه چنـد نفـر از جوانـان شـیعه ی روسـتا بـه 

مسـجد رفتـه و در مقابـل چشمان شـان نمـاز جماعت ظهر و عصر 

کردیم.  را طبـق فقه شـیعه اقامه 

من رسما شیعه شده بودم و برگشت به بلوچستان را به صالح 

گرفتـم همسـرم  گذشـت و تصمیـم  خـودم نمی دیـدم. دو سـه مـاه 

را از بلوچسـتان بـه مینـاب بیـاورم. بـه همـراه دو جـوان شـیعه بـه 

توّقـع  و  بودنـد؛  شـنیده  را  شیعه شـدنم  خبـر  رفتیـم.   بلوچسـتان 

کنشی را از بستگانم داشتم. هر نوع وا

 در جمعی که تعدادی نشسته بودند، عمویم رو به من کرد و گفت: 

گر این سـوال را جواب دادی، معلوم اسـت   »سـوالی از شـما دارم. ا

گـر جـواب نـدادی، معلـوم می شـود   کـه شـیعه ها مسـلمانند. ولـی ا

مشرکید؛ و خون تان حالل است!«

ی پرسید: »مگر شما شیعه ها نمی گویید پیامبر9 علم غیب   و

 داشـته و از اسـرار عالـم خبـر داشـته اسـت؟« پاسـخ دادم: »بلـه. 

کرم9  یـم.« عمویـم گفـت: »پس مگـر پیامبر ا  چنیـن اعتقـادی دار

 نمی دانست در دل ابوبکر و عمر چه خبر است؛ که با دختران شان 

گر پیامبر9 علم غیب داشته، پس باید این مطالبی   ازدواج کرد. ا

گر نمی دانست،   که شما درباره ی آن دو می گویید را می دانست؛ و ا

 پس معلوم می شود علم غیب نداشته است. یا باید بگویید علم 

کـه دربـاره ی ابوبکـر و عمـر   غیـب نداشـته؛ و یـا بگوییـد مطالبـی 

 می گویید، صحیح نیست.« من نیز گفتم: »جواب شما را می دهم، 
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کـه اعتـراف کنیـد این مطالـب در کتاب های تـان آمده  بـه شـرطی 

است.«

عمویم پاسخ داد: »باشد، بگو ببینم چه می خواهی بگویی؟« 

گر پیامبر9 علم غیب ندارد، پس چه کسی علم غیب  پرسیدم: »ا

گفتـم: »مـن هـم ایـن سـوال را از شـما  گفـت: »فقـط خـدا!«  دارد؟« 

 دارم. مگر شما نمی گویید انتخاب شوهر برای حضرت فاطمه3 

ــ بـه قـول شـما  بـه دسـت خـدا بـوده اسـت؟1 پـس چـرا وقتـی ابوبکـرـ 

 بهتریـن صحابـی پیامبـر9 ـــ بـه خواسـتگاری فاطمـه ی زهـرا3 

رفـت، خـدا قبـول نکـرد؟2 مگـر چـه ایـرادی در وجـود ابوبکـر بود که 

این درخواسـت از طرف خداوند رد شـد؟ چرا خداوند به عمر هم 

ایـن اجـازه را نداد؟«

یـد خداونـد بـا علـم  کـه قبـول دار سـپس در ادامـه گفتـم: »شـما 

کـرده؛ و ابوبکر و عمر از  غیبـش شـوهر حضـرت زهـرا3 را انتخاب 

خواسـتگاری رد شـدند، پس چه اشـکالی در وجود این دو نفر بود 

کـه ایـن توفیـق را به آن هـا نداد؟«

یسد:  رد. او در این کتاب می نو ید: خداوند، علی7 و فاطمه3 را به ازدواج هم در آو کر می گو  1. ابن عسا
 رسول خدا9 فرمودند: »فوالذی بعثنی بالکرامة و استخلصنی بالرسالة ما انا زوجته و لکن اهلل زوجه 
 ما رضیت حتی رضی علی و ما رضیت فاطمة حتی رضی اهلل رّب العالمین؛ قسم به آن کسی که مرا 
 به کرامت و رســالت انتخاب کرده اســت، من او ــ فاطمه3 ــ را شــوهر ندادم بلکه خداوند او را شــوهر 
 داد. مــن راضــی نشــدم تــا ایــن کــه علــی راضــی شــد و فاطمــه راضی نشــد تا این کــه خداوند راضی شــد. 

یخ مدینة دمشق، ج ۲، ص 1۲6[  ]تار
 ۲. خطب ابوبکر و عمر، فاطمة الی رسول اهلل9؛ فابی رسول اهلل9 علیهما؛ ابوبکر و عمر، فاطمه3 

کردند. آن حضرت9 نپذیرفت. ]کنز العمال، ج 1۳، ص 11۴[ را از رسول خدا9 خواستگاری 
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کت شد و هیچ کس حرف نمی زد. پس از چند   مجلس کامال سا

کـه آن جـا نبودیـم تـا  گفـت: »واهلل مـا نمی دانیـم! مـا   لحظـه عمویـم 

 بدانیم چرا ابوبکر و عمر رد شدند و خدا اجازه نداد شوهر فاطمه ی 

 زهرا3 شود.« گفتم: »من هم آن روزی که پیامبر9 به خواستگاری 

عایشه و حفصه رفت، آن جا نبودم.«

کرد  کم آورده بود؛ لذا احساس خطر  عمویم در مقابل جواب، 

و گفت: »بس است! خودت مشرک شدی، دیگر ما را مشرک نکن!« 

گفت: »به خاطر  گفتم: »به چه دلیل به ما مشـرک می گویید؟« 

این کـه شـما »یـا حسـین« می گوییـد. چـرا امـام حسـین7 را صـدا 

می زنیـد؟ این شـرک اسـت.« 

گفتم: »اّولین روایتی که بخاری از عمر نقل می کند این است که 

اِت«؛1 تمام اعمال و گفتار ما به نّیت مان بستگی  ّیٰ  ِبالّنِ
ُ

ْعٰمال
َ ْ
َما اال

َ
»ِاّن

کنون از شیعه ای پرسیده اید به چه نّیتی امام حسین7   دارد. آیا تا

حسـین7  که امـام  نمی گویـد  شـیعه ای  هیـچ  می زننـد؟  صـدا   را 

کنید،   خدا یا شریک اوست. چرا بدون این که از نّیت شان سوال 

ی سـّنت  کـه می گوییـد مـا پیـرو  آن هـا را مشـرک می نامیـد؟ شـما 

 پیامبریم، سّنت پیامبر9 این است که به این روایات عمل کنید.« 

گفـت: »بایـد روایـات را نگاه کنیم.« گفتم: »هزار و چهارصد سـال 

که روایـات را نگاه می کنید.« اسـت 

1. صحیح بخاری، ج 1، ح 1.
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 چند روز دیگر بلوچستان ماندم که آن ها را راضی کنم تا همسرم 

که علیه من راه انداخته   را با من بفرسـتند؛ ولی متاّسـفانه با جّوی 

 بودند، همسرم راضی نشد با من که شیعه شده ام، زندگی کند؛ و با 

گرفت. چند سال بعد در میناب با   اصرار فراوان طالقش را از من 

که ثمره ی آن، سه دختر است. کردم  دختری شیعه ازدواج 

ی با همسرم به شهر قم رفته   مّدتی بعد برای تحصیل علوم حوزو

کن شدیم. برای   و چند سالی در آن جا سا

 من زندگی در جوار حرم باصفای حضرت 

جمکـران  مقـّدس  مسـجد   معصومـه3، 

 و دیدار با علما و مراجع افتخاری بس بزرگ 

بود. 

 در این مّدت به دست مرحوم آیة اهلل العظمی »میرزا جواد تبریزی«1 

غ اسالم واقعی باشم.
ّ
معّمم شدم تا مبل

یاد طول نکشید؛ و من برای پیش ُبرد تبلیغ دین   زندگی در قم ز

 به میناب برگشته و با تاسیس »موّسسه ی قرآنی آل یاسین« فّعالّیت 

کردم. قرآنی خود را آغاز 

 1. آیــة اهلل میــرزا جــواد تبریــزی )1۳5۰-1۳85 شمســی( از مراجــع تقلیــد شــیعه بــود. وی در شــهر تبریــز 
 بــه دنیــا آمــد و پــس از تحصیــلت مقّدماتــی در ایــن شــهر، 7 ســال در حــوزه ی علمّیه ی قــم به تحصیل 
یــی; بهــره بــرد.  یــس پرداخــت. پــس از آن بــه نجــف رفــت و ۲۳ ســال در آن جــا از درس آیــة اهلل خو  و تدر
گرفت؛ و خدمات دینی و اجتماعی   پس از درگذشــت آیة اهلل اراکی، مســوولیت مرجعّیت را بر عهده 
 متعّددی را در این مّدت انجام داد. وی سرانجام در سال 1۳85 شمسی در قم از دنیا رفت و در حرم 

ک سپرده شد. حضرت معصومه3 به خا
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بیانبرخیگفتوگوهاومناظرات
 در طول این سال ها با سواالت متعّددی از جامعه ی اهل سّنت 

مواجه شـده و با دّقت در سـطح معلومات مخاطب، پاسـخ هایی 

مناسـب به آن ها می دادم. 

از جمله سواالتی که در برخی از گفت وگوها پیش می آمد، بحث 

در   »
ٰ

»َمـْوال واژه ی  ترجمـه ی  خصوصـا  خـم،  غدیـر  مهـم  و   قدیمـی 

ُه«1 بود. خیلی فکر کردم که 
ٰ

ا َعِلّیُ َمْوال
ٰ

ٰهذ
َ
ُه، ف

ٰ
 حدیث »َمْن ُکْنُت َمْوال

« در 
ٰ

 بـا کـدام کتـاب یـا روایـت بـرای اهل تسـّنن ثابـت کنم که »َمـْوال

 حدیث غدیر، به معنای »دوست« نیست؛ بلکه به معنای »پیشوا« 

و »رهبر« است. 

 روزی مشغول مطالعه ی یکی از کتاب های مولوی محّمد عمر 

ی جلد آن نوشـته:  کـه پـس از اتمام مطالعه دیدم رو  سـربازی بـودم 

 »نویسنده: موالنا محّمد عمر سربازی«. به ذهنم آمد که از مولوی ها، 

کلمـه ی موالنـا را بپرسـم: »چـرا بـه محّمـد عمـر سـربازی،   معنـای 

موالنا می گویند؟«

که به من دادند، این بود:  کردم. پاسخی   از چند مولوی سوال 

گفتـم:   »موالنـا یعنـی می واجـه،2 رهبـر مـا، و پیشـوا ی مـا.« بـه آن هـا 

»مـن تعّجـب می کنـم موال درباره ی بزرگان تـان معنای واجه و رهبر 

می دهد؛ ولی در سخن پیامبر9 به معنای دوست آمده است!«

یخ مدینة دمشــق، ج ۴۲، ص۲۲۰؛ ُاســد الغابة،   1. المســتدرک علی الصحیحین، ج ۳، ص 118؛ تار
ج ۴، ص 118؛ البدایة و النهایة، ج7، ص ۳5۰.

کلمه ای بلوچی است به معنای بزرگ و پیشوا.   .۲
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 هم چنیـن خاطـره ای از اّتفاقـی جالب در باره ی واقعه ی غدیر 

بود که برای یکی از دوستانم پیش آوردم. روزی یکی از دوستان اهل 

 تسّننم به دیدار من آمده بود. گفت وگو ی مفّصلی درباره ی حّقانّیت 

مذهب اهل بیت: داشتیم.

کرم9 در  در این صحبت ها من  به خطبه ی حضرت رسول ا

 غدیر خم استناد کردم. اما ایشان می گفت: »موال در این حدیث، 

به معنای دوست آمده است.«

 نهایتـا هـر چـه دلیـل آوردم قبـول نکـرد؛ و پـس از خداحافظـی، 

به سـمت بلوچسـتان حرکت کرد. یک سـاعت از رفتنش گذشته 

کـه بـه او زنـگ زدم و گفتـم: »کار خیلـی مهّمی با شـما دارم که  بـود 

 باید برگردی!« گفت: »من باید بروم، وقت ندارم برگردم. خانواده ام 

کار با من داری؟« منتظرم هستند. چه 

گفتم: »کار بسیار مهّمی است که نمی توانم تلفنی بگویم. باید 

خودت این جا باشی.« خیلی اصرار کردم تا این که برگشت. وقتی 

کـه مـن را از ایـن همه  بـه مـن رسـید، پرسـید: چـه کار مهّمـی داری 

کـه دوسـتت دارم.«  گفتـم: »می خواسـتم بگویـم   راه برگردانـدی؟« 

گفتم: »بله. همین را خواستم به شما بگویم.«  گفت: »همین!!!« 

گفت: »خانواده ام منتظرم بودند  دوستم بسیار ناراحت شد و 

و باید می رفتم. این همه راه، من را برگرداندی که بگویی: دوستت 

 دارم؟!« گفتـم: »سـوال مـن همیـن جاسـت: چطـور وقتـی با عجله 

ی؛ و شـما را از  کـه منتظـرت هسـتند مـی رو  بـه سـمت خانـواده ای 
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میانـه ی راه بـر می گردانـم تـا بگویـم: دوسـتت دارم، از مـن ناراحـت 

 می شوی؛ و در سالمت عقل من شک می کنی! اّما وقتی پیامبر9 

بـه ده هـا هـزار نفر که با عجله به سـمت خانواده ی شـان می رفتند، 

دستور برگشت می دهد و سه روز آن ها را زیر آفتاب سوزان معّطل 

 می کند که بگوید: »هر کس من را دوست دارد، علی را دوست بدارد«؛ 

کار پیامبـر9 را عاقالنـه می دانـی؟ آیـا ایـن اقـدام پیامبـر9  ایـن 

ناراحتـی مسـلمانان را در پـی نمی داشـت؟ آیـا آنـان نبایـد در عقل 

چنیـن پیامبـری شـک می کردنـد؟«

 با این کاری که کردم، دوستم با تمام وجود احساس کرد که چه 

 حرف خنده داری زده است؛ و اقرار کرد که پیامبر9 در غدیرخم 

 می خواست نکته ی مهم تری را بیان کند؛ و گرنه برای بیان دوستی اش 

با علی7 نیازی نبود مسلمانان را از راه شان برگرداند.

خواندنامواتبهنّیتمحّبت
 برای بسـیاری از اهل سـّنت این شـبهه پیش آمده که هر وقت 

 پیامبـر9 یـا یکـی از امامـان: را صـدا بزنیـم، مشـرک می شـویم؛ 

کـه علمـای بزرگ شـان مانند »عبدالواحد سـّیدزاده«1 این   در حالـی 

 عمل را فاقد اشکال دانسته و می گوید: »گفتن یا رسول اهلل!« به قصد 

تبّرک و محّبت، رواست.
شت 

ُ
 1. عبدالواحد ســّیدزاده )1۳۳۴-1۴17 قمری(، عالم، مفّســر و فقیه اهل ســّنت که در روســتای گ

 از توابع سراوان دیده به جهان گشود. وی در کودکی پدر خود را از دست داد؛ و پس از آن دروس ابتدایی 
 را از برادر بزرگش آموخت؛ و ســپس به منظور تحصیل دانش به  پهره در ایرانشــهر ســفر نمود. پس از آن 

برای تحصیلت عالی به استان پنجاب شبه قاره ی هند سفر نمود. 
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توّسلبهذاتپیامبر؟ص؟
 اهل سّنت عمدتا توّسل به جاه و مقام را اجازه می دهند؛ ولی 

 توّسل به ذات پیامبر9 و ائّمه: را شرک می دانند. ولی برخی از 

کتاب هـای خودشـان بـه ذات پیامبـر9   علمـای اهـل سـّنت در 

کرده اند.  متوّسل شده و از ایشان استمداد و طلب حاجت 
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کتـاب »تدبیـر دفـع مصایـب«   مولـوی محّمدعمـر سـربازی در 

یاسـت خـود،  از ر کـردن حکومـت ظالـم   می گویـد: »بـرای معـزول 

 شب جمعه بعد از نماز عشا در خلوت رود با وضو هزار بار این درود 

ِلٖه 
ٰ
ی َو َعلٰی ا ّمٖ

ُ ْ
ِبّیِ اال ٍدِن الّنَ ِدٰنا ُمَحّمَ ِ َعلٰی َسـّیِ

ّ
! َصل ُهّمَ

ّٰ
لل

َ
 را بخواند: »ا

ی   اهلِل! ِاّنٖ
َ

َم«؛ و بعـد از هـر صـد بـار، بگویـد: »ٰیـا َرُسـول
َّ
 َو َصْحِبـٖه َو َسـل

 ٖلی َحّقٖی ِمْنُه« ان شـاءاهلل 
ْ

ُخذ
َ
َنه؛ ف

ٰ
ا

ُ
ِن ْبِن ف

ٰ
ا

ُ
ِم ف

ْ
ْسـَتٖجیُر ِبَک ِمْن ُظل

َ
 ا

ظالم زود معذول می گردد.
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اولیابعدازمرگهمکرامتدارند
کنون از اهل سّنت و فرقه ی وهابّیت بسیار شنیده ایم: »کسی   تا

 که از این دنیا می رود، دیگر کاری از دستش بر نمی آید«؛ و می پرسند: 

کمک می طلبند؟« »چرا شیعیان از پیامبر9 و امامان: خود 

 این در حالی است که بزرگ ترین عالم معاصر اهل سّنت، یعنی 

 مولوی محّمد عمر سربازی در کتاب »خاصة التصّوف« می گوید: 

 »بدان که از بعضی اولیا بعد از موت هم تصّرفات و کرامات عجیب 
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 و غریب سر می زند؛ و این مورد بسیار واقع شده است. چرا که والیت، 

 بعد از موت گرفته نمی شود؛ بلکه همراه ولی است. آری تصّرفاتی 

که در حین حیات خود نمی توانند، بعد موت هم نمی توانند.« را 

»والّسام علی من اتبع الهدی«

٭ ٭  ٭




