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مقدمه ی ناشر:

=
 از امـام صـادق7 سـوال شـد: »یابـن رسـول اهلل! مگـر همـه ی اهل بیت: 

ُهٰدی 
ْ
ُحَسـْیَن ِمْصٰبـاُح ال

ْ
 کشـتی نجـات نیسـتند؟ ]پـس[ چـرا می گوینـد: "ِاّنَ ال

کشتی نجات است."«  ٰجاِة؛1 همانا حسین7 چراغ هدایت و  َو َسٖفیَنُة الّنَ

ُحَسْیِن 
ْ
َی ال ِکْن َسٖفیَنُة َجّدِ ـٰ ٰجاِة َو ل ٰنا ُسُفُن الّنٰ

ُّ
 امام صادق7 فرمودند: »ُکل

کشـتی های نجاتیم؛ ولی  ِبٰحاِر َاْسـَرُع؛ همه ی ما اهل بیت 
ْ
َجِج ال

ُ
 ُاْوَسـُع َو ٖفی ل

کشـتی جـّدم حسـین7 وسـیع تر؛ و در عبـور از امـواج سـهمگین دریاهـا سـریع تر 

اسـت.« 

 کتاب معجزه ی محرم حکایت هدایِت فردی است که در مسیر هدایتش، 

که به نّص روایِت امام   امام حسین7 مهم ترین نقش را داشته؛ همان امامی 

 صادق7، کشتی اش وسیع تر و در عبور از از امواج سهمگین، سریع تر از کشتی 

دیگر اهل بیت: است.

1. بحاراالنوار، ج 36، ص 205.
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 هدایت جناب »رحیم بخش پروار« از ابتدا با تحقیق درباره ی محرم آغاز شد؛ 

 در ادامه در اّیام محرم تشّیعش را علنی و در محرم ترور شد. ولی به لطف امام 

 حسین7 زنده ماند تا با افتخار جانبازی نایل شود و رسالتی که اهل بیت: 

بر دوش او نهادند، به خوبی به سرانجام برساند. 

وفقه اهلل لمرضاته
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K 
»بسم اهلل الرحمن الرحیم«

 این جانب »رحیم بخش پروار« در سال 1345 در روستای »گرم بیت« چابهار 

دیده به جهان گشودم. خانواده ام همه سنی مذهب و پیرو ابوحنیفه هستند.

 چند بار در دوران جوانی به همراه جماعت تبلیغی به مکان های مختلفی 

کستان« سفر کردم. در سال 1368 در یکی از این سفرها،   از جمله »بلوچستان پا

 ابتدا به روستای »شیرگواز« چابهار رفتیم و یک شب را در آن جا ماندیم. مردم 

بـرای امیـر جماعـت، بلندگـو آوردنـد تـا همـه صدایـش را بشـنوند؛ امـا امیـر بـا 

عصبانیت بلندگو را کنار گذاشت و گفت: »صحبت کردن با بلندگو حرام است.«

ن« رفتیم. ایام محّرم بود؛ امیر در 
ّ

 روز بعد به یکی از روستاهای اطراف »ُپل

 پایان سخنرانی خود، اشاره ای به محّرم کرد و گفت: »ما در کشوری شیعه زندگی 

می کنیم. مواظب باشید فریب شیعیان را نخورید. این روزها، آنان لباس مشکی 

کارها شـرک و حرام اسـت.« گریه می کنند. این  می پوشـند و 
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ت عزاداری و مشکی پوشیدن شیعیان سوال کردم. 
ّ
 من از امیر درباره ی عل

کردند و االن   او در جواب گفت: »شیعیان خودشان امام حسین7 را شهید 

گریه می کنند تا خدا آن ها را ببخشد!« پشیمان شدند. خودشان را می زنند و 

گر کسی دشمن خود را بکشد   گفتم: »این حرف شما را عقل قبول نمی کند. ا

 خوشحال می شود؛ نه این که گریه و عزاداری کند.« برخی دیگر از اعضای گروه 

یاد   هم همین سوال را از امیر پرسیدند و امیر گفت: »درباره ی این موضوعات ز

تحقیق نکنید!«

من گفتم: »به چه دلیل نباید تحقیق کنیم؟« امیر با ناراحتی و عصبانیت 

گر تحقیق  گفت: »شـما نباید از این گونه سـواالت بپرسـید. در دین و مذهب ا

 کنید، کافر و مشرک می شوید. اصل چرا شما به جماعت تبلیغی آمده اید؟ شما 

با این سوال هایتان، همه ی ثواب های ما را از بین بردید!«

 اخلق بد امیر، من را ناراحت کرد. به یکی از دوستانم گفتم: »من دیگر این جا 

نمی مانم و بر می گردم.«

K 
که  که از یک طرف می دانسـتم  من از جماعت تبلیغ در حالی جدا شـدم 

کرده اند و دلم  شـیعیان اعتقاد دارند پیامبر9 برای خود جانشـینی انتخاب 

کنـم. امـا چـون از ملهـا  می خواسـت دربـاره ی درسـتی عقایـد شـیعه تحقیـق 

کار را  کافر می کند، جـرات این  شـنیده بـودم تحقیـق درباره ی شـیعه انسـان را 
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ی گردان شـده و از  پیدا نمی کردم و از طرف دیگر از ملهای اهل سـّنت هم رو

حرف های نامعقول شـان خسـته بودم.

 مدتی ناراحت و سرگردان بودم. با خود می گفتم: »حتما یک مساله ای است 

کنم.« که این ها نمی گذارند درباره ی آن تحقیق 

کـه چـاره ای جـز اسـتمداد از خداوند نداشـتم، بـا همان حاِل پریشـان   مـن 

 و مضطرب به درگاه الهی رفته و از اعماق وجودم از خداوند عالم کمک خواستم. 

گفتم:»خدایـا! شـیعه و سـّنی هـر دو می گوینـد ما بر حقیـم. کمکم کن تا بدانم 

کدامیک از آن ها بر حق اسـت.«

چند شب بعد، در عالم خواب، خود را سرگردان در زمینی پر از سنگلخ 

که قدرت هیچ حرکتی نداشتم.  گیر افتاده بودم  دیدم. طوری میان سنگ ها 

کمکـم آمـد؛ چـوب  در همـان حـال مـردی عـرب، سـوار بـر اسـب سـفیدی بـه 

گفت: »چوب را بگیر و سوار شو.« یک طرف  کرد و  دستی اش را به طرفم دراز 

چوب دسـتی را گرفتم. پا در رکاب اسـب گذاشـته و سـوار شدم. نمی توانستم 

کنم! چشـم هایم را باز 

که زمین صاف   آن شخص حدود صد متر مرا با خودش برد و در نقطه ای 

 و هموار بود، پیاده کرد و گفت: »من علی هستم. خودت برو تحقیق کن و ببین 

کسی است.« که حق با چه 

 دیدن این خواب در آن شرایط سخت روحی، کمک بسیار بزرگی به من کرد. 
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 از قبل می دانستم که اطرافیان پیامبر9 همه دارای یک شان و منزلت نبودند. 

ک ترین آنـان، بعد از پیامبر  سـر انجـام بـه ایـن فکـر افتادم که بدانـم بهترین و پا

ی کنیم. کـرم9 چه کسـانی هسـتند تا ما از همان هـا پیرو ا

 تحقیقاتم را در حالی آغاز کردم که نه می خواستم به روایات شیعه مراجعه 

که شنیده بودم روایات شیعیان ساختگی است و نه قصد مراجعه  کنم؛ چرا 

گفته بودند قرآن شیعه با قرآن ما فرق دارد. به قرآن را داشتم. زیرا 

 پـس بـه ناچـار بهتریـن راه را در ایـن دیـدم که با گوش دادن به سـخنرانی ها 

 و صحبت های بزرگ ترین مولوی های اهل سّنت، جواب سوال هایم را از البه الی 

کنم. صحبت هایشان پیدا 

که از بزرگ ترین علمای  کستانی«   از سخنرانی های مولوی »محمد عمر پا

 اهل سّنت است شروع کردم. محمد عمر در صحبت هایش وقتی به اهل بیِت 

پیامبر9 می رسید، فقط از عظمت مقام و منزلت آن ها تعریف می کرد. 

 او می گفت: »حضرت فاطمه ی زهرا3 مشغول نماز بود که امام حسین7 

گهواره ی امام  که  کرد. خداوند جبرییل7 را فرستاد  گریه  گهواره شروع به  در 

گریه نکند.« حسین7 را تکان دهد تا او 

کنـار پیامبـر9 بودنـد، ولی  کـه دیگـر صحابـه هـم   او می گفـت: »در حالـی 

یت ها حضرت علی7 را می فرستاد و همه ی گره ها   پیامبر9 در همه ی مامور

به دست او باز می شد.«
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 با شنیدن این گونه قضایا مقایسه می کردم اهل بیِت پیامبر9 را با صحابه؛ 

 با دّقت در تعویذهایی که ملها برای شفای مریض ها می نوشتند، می دیدم که 

 آن ها فقط به اهل بیت: متوّسل می شوند و روی کاغذ می نویسند: »یا فاطمه3! 

یـا حسـن7! یـا حسـین7! ...« هیـچ گاه ندیـدم نـام صحابـه را در تعویذهـا 

کـه ایـن خـود نشـان از عظمـت شـْان اهل بیـت: بـود. بنویسـند؛ 

کستانی و چند مولوی  بعد از شنیدن صحبت های مولوی محمد عمر پا

دیگـر منطقـه و توّسـل اهـل سـّنت بـه اهل بیـت:، بـه ایـن نتیجه رسـیدم که 

اهل بیـِت پیامبـر9 بـا هیچ کس دیگری قابل مقایسـه نیسـتند. مثـل روز برایم 

کـه فرزنـدان و خانـواده ی یـک نفـر، بهتـر از همسـایه ها و غریبـه هـا،  روشـن بـود 

اسـرار داخـل خانـه ی آن شـخص را می دانند.

 چگونه می توان امیرالمؤمنین علی7 را که بعد از تولد، در منزل پیامبر9 

ی بوده و حتی به اندازه ی   بزرگ شده و تا آخرین لحظه ی حیات ایشان همراه و

 یک چشم بر هم زدن در برابر بت ها سجده نکرده است کنار کسانی قرار داد که 

 چهل یا پنجاه سال از عمر خود را با شرک و بت پرستی آلوده کرده و بعد مسلمان 

شده اند؟

K 
ک تریـن  کـه اهل بیـت پیغمبـر9، بهتریـن و پا کـه برایـم ثابـت شـد  حـال 

کـه:  کـرد   انسـان ها بعـد از ایشـان هسـتند، سـوالی ذهنـم را بـه خـود مشـغول 
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کـرده و مسـایل دینی شـان را از   »چـرا اهل سـنت، خانـدان رسـول اهلل9 را رهـا 

دیگران می گیرند؟«

ی از اهل بیِت پیامبر9 را حق می دیدم و از بین فرقه های اسلمی فقط   پیرو

ی اهل بیت: را داشته و بدان عمل می کند.  که ادعا پیرو شیعه است 

که آن ها در شـهادت اهل بیت:  با دّقت در زندگانی شـیعیان می دیدم 

 به خصـوص امـام حسـین7 اظهـار ناراحتـی و عـزا می کنند و در شـادی آن ها 

 خوشحال اند و جشن می گیرند. نام آن ها را بر فرزندان شان می گذارند و مذهب شان 

را از طریق اهل بیت: که مطمئن ترین طریق به پیغمبر9 است می گیرند. 

که حق با اهل بیت: و شیعه است. برایم ثابت شد 

کسب اطلعات بیشتر درباره ی شیعه، به سازمان تبلیغات چابهار  برای 

رفته و از روحانی شیعه پرسیدم: »می خواهم درباره ی شیعه تحقیق کنم.«

 ایشـان بـا گشـاده رویی گفـت: »بایـد دربـاره ی دین و مذهـب تحقیق کرد. 

کند و یا زمین و ماشینی بخرد، بدون  که می خواهد با کسی ازدواج   شخصی 

 تحقیـق اقـدام نکـرده و بیشـتر وقتـش را بـرای تحقیق می گـذارد. انتخاب دین 

 و مذهب که قابل مقایسه با انتخاب زمین و ماشین نیست؛ برای تحقیق سزاوارتر 

است و باید انسان با تحقیق و بررسی دقیق، دین و مذهبش را انتخاب کند.«

صحبت های روحانی شیعه را با صحبت های ملها و امیر جماعت مقایسه 

 می کردم. چقدر بین این دو مذهب فرق است؛ یک مذهب که روحانیت آن، 
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 با اطمینان خاطر، اجازه ی تحقیق درباره ی حقانیت مذهب شان را می دهند 

 و برای مذهبی که بدون تحقیق انتخاب شده، ارزشی قایل نیستند و مذهبی 

گر سـوالی هم  کرد و ا که اجازه نمی دهند درباره ی حقانیت آن ها سـوال   دیگر 

ینی   بشود با تندی و عصبانیت با سوال کننده برخورد کرده و او را مستحق عناو

کافر می دانند. چون مشرک و 

کتـاب شـب های پیشـاور را بـه مـن   آن روحانـی، بعـد از صحبت هایـش، 

کـرد. ولی آن چه   داد کـه مطالعـه ی آن، مـرا در حـل بسـیاری از سـواالتم کمـک 

 که مرا بیشتر به سمت شیعه سوق می داد، صحبت های مولوی ها در عظمت 

 شـخصیت و بلنـدی منزلـت حضرت علی7 نسـبت به دیگـر صحابه بود تا 

 آن جا که مقایسه ی صحابه با حضرت علی7 را توهین به حضرت علی7 

می دانستم.

K 
حقانّیـت  دربـاره ی  دادم  ترجیـح  و  شـدم؛  شـیعه  تقّیـه،  در   1370 سـال 

کنـم.  تشـّیع  اعـلم  بعـد  و  کنـم  آوری  جمـع  بیشـتری  مـدارک   اهل بیـت: 

 محـّرم 1372 فـرا رسـید و مـن هـم ماننـد دیگـر شـیعیان بی تـاب شـهادت امام 

 حسین7 بودم. در ایام محّرم نمی توانستم بی تفاوت باشم. احساس می کردم 

کرده اند. پارچه ی مشکی عزا   امام حسین7 را همین االن جلوی من شهید 

 را برداشتم و بر دیوار تعمیرگاهم نصب کردم تا همگان بدانند من عزادار شهادت 

جان سوز جگرگوشه ی پیامبر9 و یارانش هستم.
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ِت نصب این پارچه ی مشکی سوال می کردند، 
ّ
 در جواب مردمی که از عل

 می گفتم: ایام شـهادت امام حسـین7 اسـت و عزادارم. وقتی همسـایه ی ما 

 عزادار می شود، ما با او هم دردی می کنیم؛ ایام شهادت فرزند پیامبر9 است. 

نباید عزادار باشیم؟!

 واکنش های افراد مختلف بود؛ عده ای اعتراض می کردند و عده ای سکوت؛ 

ولی من مصمم بودم تا ندای مظلومیت اهل بیت: را به گوش همگان برسانم.

یی از روستای »درگس« آمد و گفت: »شما آدم خیلی خوبی بودید. 
ّ

 یک روز مل

 چرا شیعه شدید؟« من جریان جماعت تبلیغی و حرف هایی که از امیر شنیدم 

 را به او گفتم و اضافه کردم: »من برای اثبات حقانیت اهل بیت: برای شما 

کـه اهل بیِت پیامبر9 بر  مـدرک مـی آورم؛ شـما هـم با مـدرک برایم ثابت کنید 

حـق نبـوده و باطل انـد؛ و مـا باید دین خود را از مسـیر صحابه بگیریم.«

 گفت: »هر چه بخواهی به تو می دهیم تا دست از این عقایدت برداری!« گفتم: 

 »اشکالی ندارد؛ شما هر چه بدهید من قبول می کنم، ولی عقیده را که نمی شود 

کرد.« با پول عوض 

 گفت: »پدر و پدربزرگ و اجدادت همه سّنی بودند؛ تو چرا شیعه شدی؟« 

که چرا   گفتم: »من و پدرم و همه ی اجدادم تا حاال محروم بودیم. من ناراحتم 

زودتر از این ها شیعه نشدم؟«

 ناراحت شد و گفت: »خودت که شیعه شدی هیچ؛ ولی خواهش می کنم 
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 از شیعه تبلیغ نکن.« گفتم: »من کاری به تبلیغ ندارم. مگر جلوی من، کسی 

که شیعه شدم؟« کرد  از شیعه تبلیغ 

ت آن سوال می کردند؛ وقتی 
ّ
 کم کم اقوامم از شیعه شدنم با خبر شده و از عل

 دالیل قانع کننده ی من را می شنیدند، به لطف خدا خود آن ها نیز شیعه می شدند. 

یج طی چند سال حدود صد نفر از اهالی روستا که بعضی اهل سّنت بودند   به تدر

و تعدادی ذکری، به پیروان مکتب اهل بیت: پیوستند.

کـم بود؛ مراسـم عـزاداری محّرم را در یکـی از منازل  کـه تعـداد مـا  در زمانـی 

یادشـدن جمعیت مـان، در مراسـم های دیگر  روسـتا برگـزار می کردیـم؛ ولـی بـا ز

بـه »راسـک« می رفتیـم و در برخـی  از سـال ها  شـرکت می کردیـم. در بعضـی 

کـرده و در  کیلومتـر را طـی  سـال ها بـه »پیشـین« و چنـد سـال هـم حـدود صـد 

مراسـم عـزاداری شـیعیان »چابهـار« شـرکت می کردیـم.

که برای برپایی نماز جماعت و مراسم مذهبی،   دیگر وقت آن رسیده بود 

 مسجدی در روستا بنا کنیم. با وجود فشارها و تهدیدهای برخی تنگ نظران، در 

کربل، با   سال 1384 اقدام به ساخت مسجد نموده و به یاد علم دار صحرای 

 هزینه ی شخصی و کمک خالصانه ی سایر مستبصرین، در کنار جاده ی سرباز 

کردیم. به چابهار، »مسجد حضرت ابوالفضل7« را بنا 

K 
محّرم سـال 1385، روحانی شـیعه ای از قم به روسـتای ما آمد و جلسـات 
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آمـوزش معـارف اهل بیـت: را تشـکیل داد. شـب ها نیـز بـا برگـزاری مراسـم 

مختصـری، بـرای سـّید جوانـان بهشـت عـزاداری می کردیـم.

 شب شام غریبان، آخرین شب برنامه و حضور روحانی در روستایمان بود. 

 بـرای احتیـاط و جلوگیـری از تـرور احتمالـی، هر شـب محل اقامـت روحانی را 

 عوض می کردیم. آن شب، پس از پایان مراسم از برادرم تقاضا کردم که روحانی 

 را به منزل شان ببرد. او نیز پذیرفت و من به منزل خودمان بازگشتم. منزل ما مانند 

 بسیاری از منازل روستایی منطقه، در و دیوار نداشت و به راحتی و بدون هیچ 

مانعی امکان آمدن تا پشت درب اتاقش فراهم بود.

حـدود سـاعت 1:30 شـب بـود که با صـدای فردی ناشـناس که می گفت: 

»رحیم بخـش بیـداری؟« از خـواب پریـدم و جـواب دادم: »بله، بیدارم.«

 با خود گفتم شاید یکی از همسایه ها باشد که نیاز به کمک پیدا کرده است. 

یکی، یک نفر خودش را سریع پشت   درب را باز کردم و سرم را بیرون بردم. در تار

کـه از درب بیرون گذاشـتم،  کـرد. کمـی بـه شـک افتـادم. پایم را   دیـوار مخفـی 

تیراندازی شروع شد.

که در آن  یه ام شد  کردند و وارد ر تیر اول را به سمت چپ سینه ام شلیک 

 لحظه، متوجه اصابت تیر نشدم. بعدها معلوم شد این تیر به سمت قلب من 

گرفته شده بود؛ ولی با برخورد به یکی از استخوان های سینه، مسیرش   نشانه 

یه ام شد.  کرده و وارد ر تغییر 
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ی چپم خورد که درد شدیدی احساس کردم.   چند لحظه بعد، تیر دوم به بازو

 به دست و سینه ام نگاهی انداختم، دیدم خون با شدت از سینه ام فوران می کند. 

ی سینه ام گذاشتم و با صدایی بلند »یا حسین« گفتم و به زمین   دستم راستم را رو

افتادم.

یست ضارب تلش کرد اسلحه را دوباره مسلح کرده و تیر خلص بزند؛   ترور

یست دیگر با اسلحه ی  کرد. ترور گیر  اما به لطف امام حسین7 اسلحه اش 

 کلش خود به طرفم رگبار بست؛ ولی هیچ گلوله ای به من نخورد. آن ها از صحنه 

کشید و در را بست. کردند و همسرم مرا به سختی داخل اتاق  فرار 

یست ها قبل از این که وارد عملیات شوند و به سراغ من بیایند،   آن شب ترور

 درب منازل همسایه ها را با سیم نرمی، از بیرون محکم بسته بودند تا در صورت 

 بروز هر گونه سر و صدا و درگیری، مانع خروج آنان از منزل شان شوند و مشکلی 

برای عملیات پیش نیاید.

نیم سـاعتی طول کشـید تا جسـم نیمه جانم را به بهداری روسـتای درگس 

یه ام به شّدت آسیب دیده   بردند و از آن جا به سرعت به چابهار اعزام شدم. ر

یادی از من رفته بود. یک پزشک در بیمارستان چابهار به برادرم گفت:   و خون ز

کار برادرتان تمام است. بعید است زنده بماند.« که  »صلوات بفرستید 

 پزشکان چابهار شش روز تلش کردند تا من زنده را زنده نگه دارند؛ و موفق 

شـدند. بعـد از شـش روز آن هـا گفتنـد: »بایـد زیـر نظـر پزشـک، بـه تهـران اعـزام 

یـه ی شـما را درمـان کننـد.«  شـوید تـا ر
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 به همین منظور برای دو پزشک متخصص از تهران به چابهار بلیط هواپیما 

 گرفتیم و زیر نظر آن ها با پرواز به تهران رفته و در بیمارستان »بقیةاهلل؟جع؟« تهران 

یه ام انجام دادند. ولی برای  ی ر  بستری شدم. در آن جا چند عمل موفقیت آمیز رو

کـه اسـتخوانش خیلـی خورد شـده بـود، کاری نتوانتسـند انجـام دهند  دسـتم 

ی ایـن دسـت نمی شـود عمـل انجـام داد. بایـد قطعـش کنیـم!« و گفتنـد: »رو

کستان می روم. شاید پزشکان آن جا  گفتم: »پا کردم.  کار مخالفت   با این 

 راهی پیدا کنند که دستم قطع نشود.« به طور موقت با آتل محکمش کردند و به 

چابهار برگشتم.

کستان که تعدادی از اقوامان   تصمیم گرفتیم که از مرز پیشین به »تربت« پا

که  کردیم؛ ولی در بین راه متوجه شدیم  یم. حرکت  آن جا زندگی می کنند، برو

 ماشینی در تعقیب ماست و ما را شناسایی کرده است. به روستا برگشتیم و بلیط 

 هواپیمای تربت به کراچی را کنسل کردیم. کمی بعد از مرز چابهار به بندر »گوادر« 

کراچی پرواز نمودیم. کستان رفتیم و از آن جا با هواپیما به  پا

K 
کستان، فضای مناسبی برای شیعیان نیست. گروه های   فضای مذهبی پا

تکفیـری وابسـته بـه سـپاه صحابـه، همـه جـا نفـوذ دارنـد و هفته ای نیسـت که 

 شیعه ای را مظلومانه به شهادت نرسانند. برای این که با خیال راحت به درمانم 

کسی از شیعه بودن من با خبر شود. برسم، دوست نداشتم 
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 در کراچی من را به اتاق عمل برده و پیراهنم را در آوردند تا دستم را عمل کنند. 

 وقتـی جراحـت سـینه ام را دیدند، پرسـید: »چـه اتفاقی افتاده اسـت؟« گفتم: 

»در یک درگیری طایفه ای زخمی شده ام.«

به همراهـم گفتنـد: »مـا نمی توانیم االن او را بی هوش کنیم؛ چرا که ممکن 

 است دیگر به هوش نیاید. بنا بر این باید برای روشن شدن وضعیت او، چند 

آزمایش بگیریم.«

 من را از اتاق عمل به اتاق خودم برگرداندند. چند دکتر بی هوشی به صورت 

گانه من را معاینه کردند و نظرشان را نوشتند و رفتند. باالخره بعد از چند   جدا

کنند. یکی از دکترها از من پرسـید:  گرفتند تا من را عمل   روز تصمیم شـان را 

گفتـم: »کشـاورزم.« گفـت: »مذهب شـما چی اسـت؟«   »شـغلت چیسـت ؟« 

که لو رفته باشـم. ادامه داد: »من مشـهد و قم  کردم؛ احتمال داشـت   سـکوت 

 رفتم و با مراجع دیدار داشتم.« من یقین کردم که دکتر شیعه است. دکتر دوباره 

گفتم: »شیعه هستم.«  گفت: »مذهبت را نگفتی؟«  سوالش را پرسید و 

 وقتی دکتر مذهبم را فهمید، مانند ابر بهاری شروع به گریه کرد و می گفت: 

 »من همان اول فهمیدم که شما شیعه هستید؛ زیرا برای امام حسین7 سینه 

زدید که زنده مانده اید و گرنه این تیر توی قلب تان می خورد و شما را می کشت.«

کستان بود و برای سلمتی من هزار روپیه صدقه   دکتر از شیعیان پنجاب پا

 داد و تا روزی که آن جا بودم از منزلش برایم غذا می آورد. درباره ی دستم گفت: 

 »دست شما قطع نمی شود. ولی عصب را نمی توان درمان کرد. ما تلش خودمان 
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 را می کنیم؛ پیوند می زنیم، ولی بعید است خوب شود.« دکترها طی چند عمل، 

 نتوانستند عصب دستم را درمان کنند؛ ولی دستم را قطع نکردند. با این وجود 

دستم فلج شد. بعد از عمل به ایران برگشتم.

K 
یست ها   بیست و چهار ساعت بعد از ترور، افرادی در روستا که میزبان ترور

بودند، دستگیر شدند و از طریق آن ها عاملین جنایت شناسایی شدند. 

یگی، به سرکردگی شخصی به نام  گروهی از نیروهای عبدالمالک ر  آن ها 

صلح الدین بودند و در خرداد ماه 1387 در ایرانشـهر دسـتگیر شـدند. آن ها 

جنایت هـای دیگـری هم مرتکب شـده بودند.

 در بازجویی ها اعتراف کردند که برنامه ی آنان، گروگان گرفتن من و روحانی 

یگی بوده است؛ اما شرایط گروگان گیری  غ و تحویل دادن به عبدالمالک ر
ّ
مبل

فراهم نشده و مجبور به ترورم شدند.

 به گمان خام شان می خواستند با از بین بردن یکی از نوکران اهل بیت:، 

 پرچم والیت را در این منطقه بر زمین بزنند؛ تا دیگر کسی جرات صحبت کردن 

گمنام  گرفتار سربازان   از مکتب اهل بیت: را نداشته باشد؛ ولی خودشان 

امام زمان؟جع؟ شدند.

بعـد از جریـان تـرور، خداوند به جهت نوکری خاندان پیامبرش9، عزتی 

 روزافزون به ما داد؛ به طوری که اهل سّنت برای حل اختلفات درونی خود، به
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 ناچار به ما مراجعه می کنند و چنان درب های روزی به روی ما باز شد که توانستیم 

 بسیاری از مشکلت روستا را با بودجه ی خودمان حل کنیم؛ و حتی مشکلت 

و نیازهای مسجد اهل سّنت روستا را نیز بر طرف نماییم.

K 
 این چند سالی که شیعه شدم، هیچ گاه شروع کننده ی بحث با اهل سّنت 

کرده و من جواب شان را داده ام. نبودم؛ ولی در موارد متعددی آن ها سوال 

کنـم،  سـعی در بیشـتر اسـتدالل هایم ایـن بـود تـا از دالیـل عقلـی اسـتفاده 

ولـی برخـی از آن هـا اعتـراض می کننـد کـه چرا دلیل عقلـی مـی آوری؟ ما دالیل 

عقلی را قبـول نداریم!

ید، چگونه  گر عقل را کنار بگذار  در جواب به این اعترض می گویم: »شما ا

 می توانید وجود خدا و لزوم فرستادن پیامبر9 و قرآن و ضرورت روز قیامت را 

گر شـما به طور   ثابـت می کنیـد؟ همـه ی این هـا ابتدا باید با عقل اثبات شـود. ا

کلی، عقل را کنار بگذارید؛ دیگر قرآن هم نمی تواند برای شما حجت باشد.«

 در یکی از روزهای محّرم، شخصی از اهل سّنت با اعتراض از من پرسید: 

گذشـته  »چـرا بـا آن کـه هـزار و چهـار صـد سـال از شـهادت امـام حسـین7 

می کنیـد؟!«  عـزاداری  او  بـرای  هنـوز  اسـت؛ 

گر این طور باشد، نباید بر پیامبر اسلم9 صلوات فرستاد؛   جواب دادم: »ا

گر منطق شما   چرا که بیش از هزار و چهار صد سال از وفات ایشان می گذرد. ا
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ابراهیـم7  قربانـی حضـرت  از  کـه  از هـزاران سـال  بعـد  باشـد، چـرا  درسـت 

می گذرد، شـما مراسـم عید قربان را بر پا می کنید؟ شـما هم باید دسـت از این 

یدن حضرت هاجر3  یـد! چـرا بعد از گذشـت هزاران سـال از دو کارتـان بردار

کـوه صفـا و مـروه، هـر سـال میلیون ها مسـلمان بـه یادبـود آن واقعه بین  بیـن دو 

کـوه می دونـد؟ چـرا بـا گذشـت زمـان دسـت از ایـن کار نمی کشـید؟« ایـن دو 

 حادثه ی عظیم کربل و قربانی حضرت ابراهیم7 و دویدن حضرت هاجر3 

 حوادث بزرگی بوده که توسط بهتریِن بندگان خدا برای کسب رضایت حق و در 

 راستای حفظ دین او اتفاق افتاده؛ خداوند هم اجازه نداده گذر زمان آن ها را 

به دست فراموشی بسپارد.

 وقتی درباره ی عقد موقت از من می پرسند، به آن ها می گویم: »مگر ندیده اید 

 که مولوی در عقد نکاح می نویسند: "شما را به عقد دایم فلنی در آوردم." وقتی 

 قید دایم را می آورد، معلوم می شود عقد موقتی هم در کار است که مولوی با آوردن 

 قید دایم، نوع عقد را مشخص می کند؛ و گرنه در صورتی که در اسلم فقط یک 

نوع نکاح باشد؛ دیگر نیازی به آوردن قید دایم نیست.«

 از من می پرسند: »چرا شما ضریح امامان تان را می بوسید؟ این شرک است!« 

ی محّبت آنان  ید و از رو  به آن ها پاسخ می دهم: »شما فرزندان تان را دوست دار

 را می بوسید. بوسیدن به خاطر اظهار محّبت است، ما نیز ضریح را به جهت 

گر بوسیدن ضریح شرک و حرام   اظهار محّبت به صاحب ضریح می بوسیم؛ ا

است، پس بوسیدن فرزند نیز شرک و حرام است.«
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 گاهـی بـه مـن مـی گوینـد: »توّسـل بـه مـردگان جایـز نیسـت و نبایـد بـه آنـان 

»مگـر  آن هـا می گویـم:  بـه  نمی فهمـد!«  مـرده چیـزی  کـه  متوّسـل شـوید؛ چـرا 

 مولوی های شما نمی گویند که زن ها نباید به قبرستان بروند؛ زیرا مردگان، آن ها را 

به صـورت عریـان می بینند. شـما که می گوییـد مرده ها هیچ نمی فهمند. پس 

کرد؟« کلم تان را می توان باور  کدام  چگونه می توانند زن ها را عریان ببینند؟ 

کـه می پرسـند: »چرا شـما از مردگان کمـک می خواهید؟« صحبت  وقتـی 

که می گفت: »وقتی  کستانی را برای آن ها پخش می کنم   مولوی محمد عمر پا

کربل سخت شد، از پیامبر9 در خواست  کار بر امام حسین7 در صحرای 

کمک کرد.«

 از آن ها می پرسم: »همان طور امام حسین7 از پیامبر9 که به ظاهر زنده 

کـه بـه ظاهـر زنده نیسـتند کمک  نبـود کمـک خواسـت، مـا نیـز از امامـان خـود 

می خواهیـم ایـن چـه اشـکالی دارد؟«

کـه می گوینـد:  وقتـی ادعـای اهـل سـّنت را دربـاره ی غدیرخـم می شـنوم 

 »پیامبر9 در جمع صد و بیست هزار نفری مردم اعلم کرد که حضرت علی7 

کـه پیامبـر9  دوسـت مـن اسـت.« می گویـم: »همـه ی صحابـه می دانسـتند 

گر ما حرف شما را قبول کنیم که   می خواهد از دنیا برود و نیاز به جانشین دارد. ا

 پیامبـر9 در ایـن جمـع فرموده حضرت علی7 دوسـت و مـورد علقه ی من 

 است، نه جانشین من، باز هم حضرت علی7 الیق ترین فرد برای جانشینی 

 پیامبر9 است. زیرا پیامبر9 برای هیچ یک از خلفای دیگر چنین کاری نکرده 

است.«



24 ▪ معجزه ی محّرم

 گاهی از من می پرسند: »شیعه یعنی چی؟« از آن ها می پرسم: »سّنی یعنی 

که به سـّنت پیامبر9 پای بند اسـت.«  کسـی   چه؟« می گویند: »سـّنی یعنی 

که خودتان  می گویم: »ما به سّنت پیامبر9 نسبت به شما پای بندتریم؛ چرا 

می گوییـد: ازدواج موقـت در زمـان پیامبر9 بوده، ولی توسـط عمر حرام شـده 

 
ّ

کنیـد؛ و اال گـر شـما پیـرو سـّنت پیامبـر9 هسـتید، بایـد بـه آن عمـل  اسـت. ا

شما پیرو سّنت عمر هستید، نه سّنت پیامبر9. پس ما سّنی واقعی هستیم.«

یکی از ادعاهایی که مکرر شنیده ام، این است که می گویند: »پیامبر9 

کسـی را برای جانشـینی خود مشـخص نکرده؛ مردم را به حال خود رها  هیچ 

کرده اند تا خودشان یک نفر را به عنوان خلیفه ی رسول اهلل9 انتخاب کنند.«

 در رد این اّدعا می گویم: »خود من که یک فرد معمولی هستم و تنها سرپرستی 

یاسـت شـورای روسـتا بر عهده ی من اسـت، وقتی برای انجام   یک خانواده و ر

 کاری، به چابهار که فقط یک ساعت با روستای ما فاصله دارد می روم، حتما 

گر   کسی را به جای خود می گذارم تا در نبود من، وظایف مرا بر عهده بگیرد و ا

کسی را مشخص نکنم، مورد ملمت و سرزنش مردم قرار می گیرم. 

 اما پیامبر اسلم9 رهبری یک جامعه را بر عهده داشتند و برای رسیدن اسلم 

تی هم چون   به اهدافش، سختی ها و مشکلت بسیاری را تحمل کردند. مشکل

 محاصره ی اقتصادی سه ساله در شعب ابی طالب7، هجرت از زادگاه شان، 

 مواجه شـدن با چندین جنگ سـنگین و طاقت فرسـا با دشـمنان اسـلم، داغ 

چگونـه  حـال  دیگـر.  فـراوان  مصایـب  و  مشـکلت  و  عزیـزان  دسـت دادن   از 

 ایـن چنیـن پیامبـر دل سـوزی9 بـا تحّمـل این همـه زحمات و سـختی هایی 
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 که برای اسلم کشیده اند، راضی می شوند بدون تعیین جانشین، از دنیا بروند 

و مردم را در میان این همه دشمن و منافق، بدون رهبر و سرپرست رها کنند؟ 

گر فرض کنیم پیامبر9 چنین کاری کرده باشند، آیا مورد ملمت و سرزنش   ا

 انسان های عاقل قرار نمی گیرند؟ آیا با این فرض، چهره ی پیامبر9، چهره ی 

یک انسان بی مسوولیت و بی خیال نشان داده نمی شود؟«

کـه وقتـی مولوی هـا می خواهنـد لحظـات آخـر  جـای تعجـب این جاسـت 

ابوبکـر نگـران  کـه  کننـد، این چنیـن می گوینـد  را بیـان  زندگـی خلیفـه ی اول 

مسـلمین بـود تـا بعـد از مرگـش مانند گله ی بدون چوپان رها نشـوند؛ به همین 

کـرد!  جهـت، دل سـوزانه خلیفـه ی دوم را بـر مرکـب خلفـت سـوار 

 چگونه می شود که خلیفه ی اول نگران اسلم بوده؛ اما پیامبر اعظم9 نگران 

 امت نوپای اسلم نبوده اند؟ عجیب نیست که ابوبکر اهمیت تعیین جانشین 

 را دانسته و این کار مهم را انجام دهد، اما پیامبر عزیز9 به این نکته نرسیده 

کرده باشد؟!« و از آن غفلت 

کرم9 نگران اسـلم بوده و هماننـد همه ی انبیاء:   به طـور قطـع پیامبـر ا

 برای خودشـان جانشـینی معرفی کرده اسـت؛ و چون ایشـان معصوم بوده اند، 

کـرده باشـند، بلکـه آن را به بهتریـن  کوتاهـی   امـکان نـدارد در مسوولیت شـان 

صورت انجام داده اند. 

گـرم ارتحـال ایشـان، عـده ای از شـوک وارد شـده بـه مسـلمین  گرما امـا در 

کنـار زدن جانشـین واقعـی پیامبـر9، زمـام امـور حکومت  کـرده و بـا  اسـتفاده 
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که در قبل در جریان جنگ ُاُحد  گرفتند. همان طور  نوپای اسلم را در دست 

کردند. و جیـش ُاسـامه1 از فرمـان پیامبـر9 سـرپیچی 

این گونـه  بـا  مذهبـم،  مـورد  در  این چنینـی  سـواالتی  بـا  مواجـه  در   بنـده 

 استدالل ها، سوال کنندگان را قانع می کنم و از خدای متعال می خواهم همه 

را به نور حق هدایت نماید. إن شاء اهلل.

و الحمد هلل رّب العالمین

که در بعضی از غزوات و ســریه ها حضور داشــت. پیامبر9  ید )4-52 قمری( صحابه ی پیامبر9 بود   1. اســامة بن ز
که در آغاز ســنین جوانی بود، به فرماندهی لشــکری برای حرکت به ســوی شــام و مقابله  یش، اســامه را   در اواخر عمر خو

که برخی از بزرگان صحابه تحت فرمان وی بودند. کرد  با رومیان منصوب 
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K 
»پاسخ به یک سوال«

 سوال: چرا شیعیان در هنگام وضو، پاها را مسح می کنند، اما اهل سّنت 

پاها را می شویند؟

وا 
ُ
قـرآن دربـاره ی وضـوی صـورت و دسـت ها می فرمایـد: »َفاْغِسـل پاسـخ: 

تـا آرنـج بشـویید.«1  َمٰراِفـِق؛ صـورت و دسـت ها را 
ْ
ال ـی 

َ
ِال َاْیِدَیُکـْم  َو   ُوُجوَهُکـْم 

َکْعَبْیِن؛ 
ْ
ی ال

َ
ُکْم ِال

َ
 و درباره ی دو عضو دیگر می فرماید: »َو اْمَسُحوا ِبُرُؤوِسُکْم َو َاْرُجل

کنید.«2 بنابراین شسـتن  و سـر و پاها را تا مفصل )یا برآمدگی پشـت پا( مسـح 

پاهـا با ظاهر آیه مخالف می باشـد.

گفتـه و می گویـد:   ابـن عّبـاس نیـز از سـرپیچی مـردم از ظاهـر قـرآن سـخن 

َمْسـَح؛3 مردم جز شسـتن 
ْ
 ال

َّ
ِکٰتاِب اهلِل ِاال  َاِجُد ٖفی 

ٰ
ُغْسـَل َو ال

ْ
 ال

َّ
اُس ِاال »َاَبی الّنٰ

بـه چیـزی تـن ندادنـد؛ در حالـی که من در قرآن غیر از مسـح چیـزی نیافتم.« 

گروهـی از علمـای اهل سـّنت بـر داللـت آیـه بـر مسـح پاهـا  ی،  از همیـن رو

کـرده و برخـی بـرای احتیـاط میـان مسـح و غسـل، جمـع می کننـد؛ و  اعتـراف 

ت شسـتن پا، نظافت 
ّ
برخی با اعتراف به داللت آیه بر مسـح، می گویند: »عل

بیشـتر اسـت!« تـو گویـی خـدای حکیـم از ایـن موضـوع غافل بوده اسـت!

2. همان.1. سوره ی مائده، آیه ی 6.
3. الدر المنثور فی تفسیر المأثور، ج 2، ص 262.
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َتٰعالـٰی: "َو اْمَسـُحوا   اهلُل 
َ

ٰقـال َمْسـِح، 
ْ
ِبال  

َ
ل ُنـِزّ اَن  ُقـْرٰ

ْ
ال  ابن حـزم می گویـد: »ِاّنَ 

ِم َاْو َفْتِحٰها ِهَی َعلٰی ُکّلِ ٰحاٍل َعْطٌف 
ّٰ

ُکْم" َو ِسٰوآٌء ُقِرَء ِبَخْفِض الل
َ
 ِبُرُؤوِسُکْم َو َاْرُجل

کـرده؛ و آیـه نیـز همیـن را  ؤوِس؛1 قـرآن دربـاره ی پاهـا حکـم بـه مسـح  ـی الـّرُ
َ
 َعل

ــ"؛ و در هر  ـَ ــ" بخوانیم یا به فتح "ـــ ـِ  می رساند؛ خواه لفظ "َو َاْرُجــلــُکْم" را به کسر "ـــ

حال عطف بر "ُرُؤوِسُکْم" می باشد.«

ُقتاده نیز گفته است: »خدا دو شستن و دو مسح بر ما واجب کرده است.«2 

کـه بـه رسـول  علـی بـن برهان الدیـن حلبـی می گویـد: »جبرییـل7 آن گاه 

از  نقـل  بـه  سـپس  داد.«  پـا  مسـح  بـه  فرمـان  داد،  آمـوزش  را  وضـو  خـدا9 

اسـت.«3  ]قـرآن[  کتـاب  ظاهـر  پـا  دو  »مسـح  می گویـد:  محیی الدیـن 

َکْعَبْیـِن؛ و 
ْ
ـی ال

َ
ُکـْم ِال

َ
دربـاره ی آیـه ی شـریفه ی »َو اْمَسـُحوا ِبُرُؤوِسـُکْم َو َاْرُجل

کنید.«4 سـخن این اسـت  سـر و پاها را تا مفصل )یا برآمدگی پشـت پا( مسـح 

ُکـْم« بـه کجا عطف شـده اسـت؟! 
َ
کـه واژه ی »َو َاْرُجل

ُکْم« دو قرائت هست:
َ
درباره ی واژه »َو َاْرُجل

قرائت َجّر »َو اْمَسُحوا ِبُرُؤوِسُکْم َو َاْرُجــِلــُکْم«.

ــُکْم«.
َ
قرائت نصب »َو اْمَسُحوا ِبُرُؤوِسُکْم َو َاْرُجــل

کثیـر، ابـو عمـرو، حمـزه، عاصـم بـه  کـه چهـار قـاری ]ابـن  بنـا بـر قرائـت َجـّر 

 روایـت ابی بکـر[ از ُقـّراء سـبعه ]هفت نفـره[ موافق آن قرائـت کرده اند؛ حکم آن 

2. الجامع االحکام القرآن، ج 6، ص 1.92. المحلی، ج 2، ص 56.
4. سوره ی مائده، آیه ی 3.6. السیرة الحلبیة، ج 1، ص 28.



معجزه ی محّرم ▪ 29

کـه معطـوف بـر ظاهـر »ِبُرُؤوِسـُکْم« می باشـد؛ و طبعا هر   واضـح اسـت و آن ایـن 

 دو عضو، حکم یک سان ]مسح[ خواهند داشت؛ و بنا بر قرائت نصب که سه 

 قاری از ُقّراء ]هفت نفره[ مطابق آن قرائت کرده اند، عطف بر محل »ِبُرُؤوِسُکْم« 

می باشـد؛ زیـرا محـل آن بـه حکـم این که مفعول »َواْمَسـُحوا« اسـت، منصوب 

می باشـد؛ و عطـف بـر محـل در کلم عرب و قرآن شـایع اسـت. ماننـد: »َاّنَ اهلَل 

ُهو؛1 خداوند و پیامبرش از مشـرکان بیزارند!«
ُ
ُمْشـِرٖکیَن َو َرُسـول

ْ
َبٖرٓی ٌء ِمَن ال

ُهو« به محل »اهلَل« که به ظاهر منصوب و از نظر محل 
ُ
 در این آیه، واژه ی »َو َرُسول

مرفوع است، عطف شده است.

 نکته ی پایانی، آن که صراحت آیه ی شریفه آن است که »َواْمَسُحوا ِبُرُؤوِسُکْم« 

 و بر اساس ادبیات عرب، این »باء« بعضیه است؛ یعنی: »به مقداری از سر خود 

 مسح کنید«؛ در حالی که آن چه رایج میان برخی اهل سنت است، »مسح« یا 

 »شسـتن تمام سـر« اسـت! و به طور یقین این رفتار آن ها مخالف آیه ی شـریفه 

 و سّنت پیامبر9 است؛ زیرا در آیه نگفته: »َواْمَسُحوا ُرُؤوِسُکْم؛ تمام سر خود را 

مسح بکشید«، بلکه فرموده: »َواْمَسُحوا ِبُرُؤوِسُکْم؛ بعض سر را مسح بکشید.« 

 وقتی ثابت شود بخشی از وضوی اهل سّنت با ظاهر قرآن سازگار نیست، 

 نسبت به دیگر روش های آن ها در وضو نیز نمی توان اطمینان پیدا کرد. به ویژه 

که مخالف روش و روایت اهل بیِت پیامبر9 می باشد.

1. سوره ی توبه، آیه ی 3.
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»تصاویر«

»سال 1368 دوران سربازی در شیراز«
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»یک روز بعد از ترور در بیمارستان چابهار«

کستان« کراچی پا »در بیمارستان 
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