
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 محمد و آل محمدبعد احلمد و الصلوة علی 

 عرض می شود که این رساله تصنیف می شود بدین علت مهم که:

وقتی به شریعت دین اسالم نگاه می کنیم، مملؤ از تناقضات و سستی حاصل از عدم یکپارچگی است. موارد عدیده 
یک مثال بسیار مهم ذکر می شود. چند وقت پیش که عمیقا بر روی مبحث ت مدعای ما است. و اساسی وجود دارد که مثب  

بیمه و احکام شرعی مرتبط با آن کار می کردم، ناگهان مهنی مسأله به ذهنم خطور کرد و آشفته و حریان ماندم که این چگونه 
گ به وجود این سؤال بزر  ،هنایتممکن است. حنوه بررسی بیمه در دو خبش عمده وجوه حلیت و وجوه حرمت اجنام گردید و در 

آمد: اگر بیمه حرام است، پس چرا به دنبال وجوه حلیت آن هستیم؟! به عبارت دیگر، چگونه است که سعی دارمی امری را  
 ، حالل کنیم؟!پیچیدهکه قطعا حرام است، از طرق عدیده و گاه 

د. آیا این کنی  ام مسالل ربا را به دقت بررسیها بسیار زیاد است. مشا متمثال بود. اما از این دست منونه این یک 
ای چاره برای هه آن ها حیل شرعیه می گویند. راههایی برای خالصی از ربا در شریعت قرار داده شده و بعجیب نیست که راه

خوب دارد.  جفرار از ربا. مثال شخص می خواهد برنج خوب و بد را تعویض مناید و طبیعتا برنج بد، ارزش کمرتی نسبت به برن
ها نقیمت منوده و با واسطه قیمت، آ ها راا مناید، بلکه موفف است مثال آناما او حق ندارد این دو برنج را با وزن کردن جاجب

وب خرا عوض کند تا زیاده و کم، موجب ربا نگردد. یا اینکه قرض می دهد و می خواهد سودی عایدش شود، اما ربا نباشد. 
 فاده می کند.از روش بیع شرط است

بعدی، حبث نکاح و زنا است. چطور است که هر دو زوج با هم زندگی می کنند. هر دو زوج مجاع می   یمنونه 
رد زنا کرده و دیگری را می گوییم ازدواج کرده است. یکی را باید سنگسار ک مکنند، تولید نسل می کنند. اما یکی را می گویی

 ک گفت و هدیه اش داد.و تازیانه زد و دیگری را باید تربی

بعدی، سجده کردن است. می دانیم که مشرکنی زمان بعثت، متاما بت می پرستیده اند. یعنی چه کار می   یمنونه
اما خداوند  اهلل خود را بپرستند. ،آن یها را به صورتی در می آوردند تا به وسیلهیعنی، خشت و گل و طال و امثال آنکردند؟ 

مرتبه در مقابل خشت و گلی  43به ایشان گفته مشا بت پرستید! مشرک هستید! حال آن که مسلمانان، متاما روزی حداقل 
 سجده می کنند که حتی پیش ایشان نیست.

ر یک مجله متام این موارد را دهای دیگری هم وجود دارد و به مهنی قدر اکتفا می کنیم. شاید اگر خبواهیم و باز منونه
گر هستند! دیمانند یکو نتایج و احکام کفر و شرک از حیث آثار خالصه کنیم، می شود این که بسیاری از احکام اسالم 

در واقع، این مجله را یکی از مسلمان مناها، بلکه فقیه منا، که در حقیقت، از بدترین کفار فساق فجار است گفته که بیمه و 
قود این گونه هستند و من برای اینکه خیال وی را راحت کنم تا دیگر خنواهد احلادی در دین خدا مناید، آن را به متام سایر ع

 .شرعی احکام و یا الاقل به اکثر احکام تسری دادم. از مناز و روزه و حج و سایر احکام



ند. چه کنند! ته اها را پذیرفته و به کار بسآن اند کهرعیه، اکثر فقها به این راه رفتهدر باب حیل شالزم به ذکر است 
رب است و در مهان کتب روایی مضبوط می باشد. و قلیلی هم به علت رویارویی با فساد مذکور، دیث معتاحاهم  دالیل ایشان

از فساد تناقضات  هاند. اگرچه قول ایشان به منطق نزدیکرت است کایتا حمدود به شرایط اضطرار کردهآن حیل را کال ممنوع و یا هن
ت. اما در حقیقت، فساد قول ایشان شدیدتر از گروه اول اس ؛اندآن گرخیته یاحکام و تشاهبات اعمال با ادیان باطله به واسطه

 زیرا ایشان به این واسطه احادیث بسیاری را طرح می کنند.

 پاسخ:

لیه و آله و چون حضرت حممد صلی اهلل عخداوندی که همت نیفتید. ببینید گونه اشکاالمشا دقت کنید تا در دام این 
در این دنیا می آورد، منی گذارد امر شریعتش دارای خلل و نقص باشد. ما در این که صاحب این شریعت، غایب بوده را سلم 

دهای اصلی ر و غیبت او موجب تعطیلی حدود و احکام شده شکی ندارمی، بلکه عزادارمی؛ اما این بدین معنا نیست که کارک
این خمتصر، ده و و دین را با تناقضات بیجا تفسری مناییم. تفصیل این مطلب در کتب عقاید و مقدمات اصول فقه موجود ب

 اقتضای بیش از این ندارد.

خنانش جلوی پیامرب زانو بزند و علم خود را از کسی بگرید که س ،باز دقت کنید که آیا مثل حضرت امریاملؤمننی کسی
سجد االقصی و بیت به م وهلل علیه و آله و سلم تا مدهتا ر پیامرب اکرم صلی ا نعوذ باهلل! اقض، بلکه استهزاء است؟!پر از تن

خدا بود. اگر چه افراد مسمی به دین یهود و مسیح را کافر و  یایشان بود و آن خانه یاملقدس مناز می فرمودند و آن قبله
ما مناز  یقبلهت مسیشان مناز می خواندند. آیا ایشان را منی رسید که بگویند تو چرا به ا یمشرک می خواندند، اما به مست قبله

ها را از خودم در می آورم. روایت است که وقتی رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و مبادا گمان کنید این حرفمی خوانی؟! 
ه در دند. پس این امر خوشایند یهود بود. اما وقتی قبلسلم در مدینه تشریف آوردند، ابتدا به مست بیت املقدس مناز می خوان

عصر آن روز تارخیی تغیری کرد، ناراحت شدند. چون تا قبل از آن می توانستند به نفاق هم که شده شبیه مسلمانان باشند، اما 
عمل کنید و  نازل شده چه بر رسول در روزحاال دیگر باید راه خود را مشخص می کردند. لذا به پریوان خود گفتند که به آن

ه را که چچه را که در شب به عمل آورد )که منظور، تغیری قبله به مست کعبه مکرمه بود( واگذارید. در واقع می گفتند آنآن
مطابق دین خودتان است بپذیرید و مابقی را انکار کنید و هدف ایشان این بود که پیامرب را جمبور به بازگشت به قبله ایشان  

بعد از آن که  وی مهنی مطلب است. باری، یات مبارکه هفتاد و دو و هفتاد و سه سوره مبارکه آل عمران، بازگو کنندهکنند. آ
قبله را تغیری دادند آیا مشرکنی عرب و ایشان را منی رسید که اعرتاض وارد آورند؟ اعرتاض یهودیان و مسیحیان می توانست این 

. ایکرده  ی مشرکنیو رو به قبله خدا و مسجد االقصی اهانت و استخفاف می کنی یباشد که تو با این عملت، به خانه
اعرتاض مشرکنی نیز می تواند این باشد که تو هم مانند ما به این خانه سجده می کنی یا این که تو هم مانند ما خشت و گلی 

 را می پرستی و در عمل با ما هیچ تفاوتی نداری!

 ها از ضعفا نیز سر می زند. و جهالت هاآری، از این گونه محاقت

تدین به به عبارت دیگر فرد مصحت صورت اعمال، باالستقالل مهم است. پس ملتفت باشید با متام وجود خود که 
ملزم شده تا اعمال شریعت را با مهان صور فاهری آن اجنام دهد. اگر چه فاهر آن شبیه به فواهر فسق و کفر باشد.  ،اسالم



لباس جنس مناز می خواند، منازش باطل است حقا یقینا. مهان فرد اگر ندانسته این را اجنام دهد، منازش صحیح فردی که در 
س مناز خوانده ، تو در لباس جنمکلف بازگشت منوده. ببنیاست. پس حکم بر واقعیت موجود بار نشده است، بلکه به علم 

واقع مطلب و طبق قواعد منطقی، مناز خنوانده ای؛ اما در پیشگاه ای، اما این را منی دانستی که لباست جنس است. تو در 
فرمایشات   های خمالفپس بیخود خود را به وسواس و دقت خداوند و بر طبق قواعد و علم شریعت، مناز تو صحیح بوده است.

 گرفتار نکن.

 ارند.باالستقالل بر صحت اعمال اثر دنیز الفاظ التفات دیگری که حل این مسأله را ساده می مناید این است که 
ی، زنا  او نیت نکاح نداری، ازدواج نکرده نکاح را خواندی، آن وقت ازدواج صورت گرفته است. اگر خنواندی یوقتی صیغه

 ااند! باری، مهنی طور است. صورت مناز صحیح و باطل و صورت ازدواج و زنای نعوذ باهلل. اما این دو که هر دو مثل همکرده
مانند هم است. اما لوازم عمل تفاوت می کند. بنابراین صرف لفظ و صیغه بر صحت اعمال اثر دارد مهراه با نیت صحیح 

ها رد و بدل می شود که مستقل مطابق. مهنی طور است الفافی که در خرید و فروش و اجاره و مصاحله و هبه و مانند آن
ه روز و حتی که شبانم که کسی باشد و آثار الفاظ را انکار کند و حال آنگمان نکن  هستند در تنظیم روابط و صحت عقود.

اعمال  چننی گمان نکنم هیچ جاهلی اثرهای مثبت و منفی می برد. همدر خواب از الفاظ خمتلف استفاده منوده و از آن هبره
 اتر از زبان الفاظ است.که متام افراد بالبداهة می بینند که زبان بدن، بسیار گویرا انکار کند و حال آن

بعد از آن که فهمیدمی اعمال شرعی و احکام اهلی را به علت وجود شباهت با اعمال کفره و فسقه منی توان تعطیل  
خود کلمات و  و فهمیدمی کهاین دلیل نیست که مناز را تعطیل کنیم.  ،اهل آمسان و زمنی مناز می خواند کرد. مثال یزید لعنی

 د، دیگر شکی در تناقضات تومهی و علت اجنام حیل شرعیه منی کنیم. ردرعایت گخداوند ر طبق دستور بباید فاهر اعمال 

ای استقالل . من ادعاما ممکن است فرد معرتض بگوید گرچه سخن تو قابل قبول است لیکن یک مشکلی وجود دارد
د اگرچه جواب ما از این سوال نیز کافی بود، اما چرا باید این اعمال، مانند اعمال مشرکنی باشد. عرض می شو  و را منی پذیرم

 های دیگری می توان دل مشا را به دست آورد:، مث از راهسلمنا که این دو نوع استقالل وجود ندارد

ند شدت ااند یک درهم آن معادل هفتاد زنای با حمارم است! این قدر خواستهمشا مهنی ربا را در نظر بگریید. فرموده
فهمانند. اما برای مهنی ربا، یک استثناهایی وجود دارد. ربای بنی زن و شوهر، ربای بنی فرزند و پدر، ربای بنی حرمت آن را ب

شت. سؤال این گذپیش از این  چننی در مثال برنج که ربا باشد. و هم یکه فرد مسلمان، گریندهنواصب و مسلمان به شرط آن
مطمئنا پاسخ، خری است. دقت کنید تا در دام  ؟ربا در فاهر با هم تفاوتی دارند از فرارکارهای است که آیا آثار ربا و راه

یک نفر در  ،اصطالحات نیفتید. ما می دانیم فاهر خود عمل تفاوت پیدا کرده، اما اثر ربا و بیع شرط یکی است. در هر دو
لمنا که س ر آثارشان هم یکسان نیست.حال سود گرفنت از دیگری است. حال این را مساحمتا گفتیم، و اال در حقیقت فاه

 ؟ماند شریعت بگریمی، دیگر شریعتی باقی میفاهرشان یکسان است، لیکن من از مشا می پرسم که اگر این فاهر اعمال را از 
 ؟وم گرددرجات ایشان به چه چیز معلتفاوت بنی مؤمننی و د ؟و مؤمننی به چه شاخصی سنجیده شودآن وقت فرق بنی کفار 

 ؟منازخوان به چه چیز متایز یابند شراب خوار و مسلمان مسلمان



های این تشاهبات و تناقضات است. اگر چشم حقیقت ترین حکمتخلق، یکی از اصلی صرف امتحانپس  باری،
ی  در پس هر ثانیه و در پشت هر کردار، یک چرا هناده است! چرای سازنده حکیم این عاملاز کنید، می بینید که بنی خود را ب

که پاسخش را باید تو بدهی. چرا مهربان بودی؟ چرا خوابیدی؟ چرا بیدار شدی؟ چرا مناز خواندی؟ چرا زنا کردی؟ چرا ربا 
های مشا، چرایی قرار داده که اگر نتوانی جواب دهی، از چننی برای متام حلظات و خیاالت و نیتخوردی یا خنوردی؟ و هم

سلیم، یقنی اند اسالم، تسلیم است و تحضرت امریاملؤمننی علیه صلوات املصلنی فرموده ای کهای. مگر نشنیدهاسالم دور مانده
است و یقنی، تصدیق است و تصدیق، اقرار است و اقرار، عمل است. امیان مؤمن در عملش و انکار کافر در انکارش معلوم 

عمل می کنی  امچه من خواستهآیا مطابق آنمی شود. پس گویا خداوند به زبان بلند فرموده صرف امتحان کردن تو است که 
یا نه! مهنی را می خواهم بدامن که آیا میل به ربا داری یا نه. میل به زنا داری یا نه. به زن خود با قواعد مشخص اکتفا می کنی 

رط یکی است؛ بیع شگونه است که فاهر ربا و ربا منی خوری، اگر چه در نظر تو و در خیال تو اینیا و به او فلم منی کنی و 
لیکن من می خواهم ببینم تو به فرمان من عمل می کنی یا نه! آری، گویی متام شریعت، مهنی است که آیا مکلف به آن عمل 

 با این نیت که عمل می کنم چون خدا گفته است. ،می کند یا نه

ی . و اال دیگر نشان مسلمانرا نشان می دهد با کفارمابنی مسلمانان فرق چننی عرض شد که مهنی شریعت، و هم
اما او در قلبش هم خشت و گل را خدای خود به خشت و گل سجده می کنند.  ،چیست؟ آری، هم مشرک و هم مسلمان

می داند، اما مسلمان در قلبش به خداوند سبحان توجه دارد؛ خدایی که جسم نیست، روح نیست، دو تا نیست، ضعیف 
ستد، اگرچه بتش، عیسی مسیح باشد؛ و اگرچه بتش علی باشد، هم او است کافر پس اویی که بت می پر  نیست و هکذا.

 مشرک. و اویی که به کعبه جسمانی، سجده می کند و خداوند یکتا را با قلب خود در آن می بیند، خداپرست حقیقی است.

  راد نکند کسیبنابراین کسی ایها را ذکر منی کنیم و نیازی هم نیست. دقت کنید ان شاء اهلل که در اینجا متام حکمت
ا صرفا جبه کعبه سجده می کند، به فالن دالیل شرعی و حکمی و اخالقی است؛ چرا که ما نیز مصدق اوییم. بلکه در این که

 به جواب دادن از آن اشکال اکتفا می مناییم.

ند. لذا در قنی امت را بشناساپاسخ دیگر این که خداوند می خواهد بر کفار، داغ باطله بزند. بلکه می خواهد مناف
شان زیغ و احنراف است، از مواردی در قرآن و شریعت پریوی می کنند که تشابه با کفر و فسق قرآن فرموده کسانی که در قلوب

 ادارد. و علت آن را هم می فرماید که به دنبال فتنه جویی و تأویل و تفسری قرآن به دخلواه خود هستند در حالی که تأویل آن ر 
  د. مثال می خواهد لواط کند، منی داند از چه روشی استفادهمنی دان ، کسی دیگرجز حممد و آل حممد صلوات اهلل علیهم أمجعنی

کند که نکشندش. می داند که ضرورت دین اسالم است که لواط حرام است و حکمش قتل است امجاال. پس می آید حکمی 
 رانا را هم شاهد می آورد بر مطلب باطل خود.اخرتاع می کند که لواط جایز است و آیه ذک

قدر فراوان است که اگر خبواهی می توانی برای هر دینی، اقال یک آیه پیدا کنی. و از این قبیل متشاهبات در قرآن آن
کاح یکی نشراب خواری و از انکار معاد گرفته تا میرتا پرستی. پس فرد منافق می گوید صورت زنا و از معصیت آدم گرفته تا 

است. آثار ربا و بیع شرط هم یکی است. چه لزومی کرده من بیع کنم، ربا می خورم. چه لزومی دارد نکاح کنم و مشقات آن 
ل خود. ای و حدیثی هم پیدا کند بر مدعای باطرا حتمل کنم، زنا می کنم و شهوت خود را ختلیه می کنم. عرض کردم، بسا آیه



یات هست، ایشان راه به جایی منی برند، اگر چه جوالنی هم دهند و هم شکالن خود را مجع لیکن مشا بدانید که تا ضرور 
منایند. و احلمد هلل اکثر احکام شریعت به حد ضرورت رسیده است. ربا و زنا و نکاح و اکل مال بباطل و حمبت به والدین و 

این جهت بر پیشانی منافقنی زده است با انکار ایشان  مناز و روزه مهگی دارای احکام معنی بوده و داغ باطله را خداوند از
 نسبت به ضروریات.

تت آمد ای که به دسبنابراین اگرچه فاهر حیل شرعی، مانند فاهر اصطالح کاله شرعی و سحت است، اما با قاعده
 دیگر ان شاء اهلل می دانی که چه بسا متشاهبی که فاهرش کفر و باطنش رمحت و امیان است.

بی دیگر به خاطرم آمد و آن نیت تو است. فرض کنید کسی که ربا منی خورد، لیکن از ترس از دست دادن باز مطل
ی خورد، لیکن از ترس کشته شدن خود و یا منشهرت و ریاست دینیه و یا از ترس حدود آن است. و کسی است که شراب 

یاست چه بسا امام مجاعت و فقیهی که نیتش ر  کشنت منافقنی و کفار است وبرادر مؤمنش است. چه بسا جالدی که نیتش  
را با  و قرآن دنیا، یا شهرت و یا مجع مال دنیا است. پس خداوند خواسته در فاهر و باطن به روش او عمل کنید. اگر مناز

ما ا ای. گرچه صورت هر دو یکی است،خواندی، مناز نکرده ریا و مسعهای، اما اگر با نیت نیت صحیح کردی، مناز خوانده
ت چننی اسها فرق دارد. و اسم که فرق داشت، مسمی آن هم تفاوت می کند، حقیقت آن هم تفاوت می کند. هماسم آن

 وقتی ربا می خوری و یا بیع شرط اجنام می دهی. 

ای هپس خداوند خواسته تو با این پوستنی شریعت از منافقنی به حسب فاهر هم ممتاز باشی. خواسته که در پلیدی
گوی حقیقی باشی و باطن و فاهرت مانند هم باشد. می دامن که مؤمن، حتی به سراغ حیل ایشان داخل نگردی تا راست

در که نیت قدشان ثابت باشد و بدانند که مهنیها را برای ضعفاء می گوییم تا عقایشرعیه هم جز در اضطرار منی رود، اما این
بر طبق شریعت بدارند، ان شاء اهلل دوست حممد و آل حممد علیهم السالم خواهند  خود را درست کنند و فاهر عمل خود را نیز

 بود و جنات ابدی را درک خواهند کرد.

، چه مواردی است و باز واضح گشت که شریعت برای فرد مستبصر و آگاه واضح شد که علل وجود متشاهبات
گر کسی می خواهد بعد از این مهه بیانات واضحه، از سنت گونه تناقضات و نواقص است. دیگر ا مقدس اسالم، فارغ از این

خود اطاعت کند، او واگذاشته شده. اگر می خواهد به روش پدران خود راه رود، یا می خواهد مطابق عادات قدمی خود سلوک  
، مهان را اجنام می شمای داشته باکند، یا می گوید هر چه طبیعتم مرا بر آن بدارد مهان می کنم، یا هر گونه شهوتی و خواسته

ها با اطاعت از خداوند و تسلیم در برابر او منی های خودش را داشته باشد، دیگر اینها و آزادیدهم. می خواهد خواسته
راست بوده و مصداق جهال و فساق و مفرتین نباشید که هر یک به طریقی دین خود و  سازد. پس ان شاء اهلل مشا با خود رو

اند و زود باشد که انتقام اهلی ایشان را از پا درآورد. و صلی اهلل علی حممد و آله الطاهرین و لعنة اهلل علی دهمردم را خراب کر 
ملکرم من شهور بیست و هنم شوال االطباطبالی  أعدالهم أمجعنی و ال حول و ال قوة إال باهلل العلی العظیم بید السید حممد املهدی

غفر اهلل له و لوالدیه و جلمیع  0431آالف التحیة و الثناء مصادف با دوازدهم تریماه هجری قمری علی مشرفها  0331سنه
 املؤمننی.


