
=
سرگذشت نامه ی ره یافتگان به مکتب اهل بیت:

شماره ی 4: مولوی مستبصر

محمد شریف زاهدی

نشانی سایت استبصار
http://fa.estebsar.ir



مولوی مستبصر: محمد شریف زاهدی سرگذشت نامه ی ره یافتگان به مکتب اهل بیت:  2

سـال 1357 هجـری  شمسـی در روسـتای کوچینـگ شهرسـتان نیک شـهر در خانواده ای 

مذهبـی و پیـرو مذهـب ابوحنیفه متولد شـدم. 

کالس اول و دوم ابتدایـی را در دبسـتان روسـتای مان گذرانـدم و در ابتدای سـال سـوم، 

بـه امـر پـدرم از مدرسـه انصـراف داده و بـه مکتب خانـه ی مولوی حیـدر در روسـتای دبار 

رفتـم. پـس از سـه سـال تحصیل در این مکتب خانه ، به هم راه پسـر عمویـم علی به حوزه ی 

بحرالعلوم ِدهان بخش بنت نیک شهر رفتم. در روز ثبت نام در حوزه ی ِدهان، مدیر داخلی 

حوزه، مولوی عبدالله محمدی الشـاری اسـمم را پرسـید. 

مرادبخش. گفتم: 

با عصبانیت گفت: 

این اسم را چه کسی برایت انتخاب کرده است!؟

با تعجب از سوالش، جواب دادم: 

پدرم.  اشکالی دارد!؟

مراد می بخشد  یا خدا؟پرسید: 

جواب دادم: 

خدا.

پس چرا اسمت را مرادبخش گذاشته اند!؟ این شرک به خداست!گفت: 

و با این استدالل، اسمم را به محمدشریف تغییر داد.

سـال 1374 ازحـوزه ی علمیـه ی ِدهـان به حوزه ی علمیه ی اسـالمیه چابهار کـه زیر نظر 

مولـوی عبدالرحمـن چابهـاری اداره می شـد رفتم و در آن جا روزهای جدیـدی از تحصیل را 

شـروع کردم. مولوی عبدالرحمن سرشـناس ترین مولوی چابهار بود. خیلی زود استعدادهایم 

را نشـان دادم و مورد توجه و تشـویق واقع شـدم.

مـاه رجـب سـال 1375 به هم راه یکی از دوسـتان بـه عنوان نماینده ی حـوزه ی چابهار 

در همایـش ختـم بخاری زاهدان سـرودی درباره ی نکوهش دنیا اجـرا کردیم که خیلی مورد 

پسـند حضار واقع شـد و تشـویق مان کردند. روز جمعه مولوی عبدالحمید همان اشـعار را 

در خطبه هـای نمازش خوانـد و در پایان گفت:

این اشعاری است که مال محمدشریف از حوزه ی چابهار خوانده است. 
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 وقتی برگشتیم، جریان را برای مولوی عبدالرحمن تعریف کردیم و او هم از موفقیت مان 

خوشـحال شـد. اما اولین جرقه ی شیعه شـدنم این طور رقم خورد که یکی از اسـاتیدم به نام 

مولـوی عیسـی مالزهـی، امام جماعت مسـجد محمد رسـول اللـه9 چابهار بـود. گاهی که 

برای شـان مشـکلی پیـش می آمـد و نمی توانسـت به مسـجد بـرود، بنده را به جـای خودش 

می فرسـتاد تـا اقامه ی نمـاز جماعت کنم.

شب عاشورای سال 1375 به جای استادم به مسجد رفته بودم. نماز عشا را که خواندم، 

همه ی مردم از مسـجد رفتند. درب مسـجد را بسـته و خواسـتم به مدرسه برگردم که صدای 

سخن رانی از حسینیه ی شیعیان که در پنجاه متری مسجد قرار داشت، توجهم را جلب کرد. 

به ما گفته بودند:

هر چه روحانیون شیعه می گویند، دروغ است. 

 به همین خاطر کنجکاو شـدم بدانم سخن ران شـان چه می گوید. به این نیت رفتم که با 

 گوش خودم دروغ هایشان را بشنوم. نزدیک حسینیه که رسیدم، خواستم وارد شوم؛ ولی چون 

 لباس مولوی ها را پوشیده بودم، خجالت کشیدم داخل بروم. آهسته کنار پنجره نشستم و به 

صحبت های روحانی شیعه،  گوش دادم. سخن رانی او درباره ی شخصیت امام حسین7 بود. 

 در کتاب مسند احمد بن حنبل و سنن ترمذی و چند کتاب دیگر این روایت می گفت: 

 آمده است که پیامبر اسالم9 فرموده اند: ان الحسن و الحسین سیدا شباب 

اهل الجنة؛1 امام حسن و امام حسین8 دو سرور جوانان بهشت هستند. 

و در کتاب حیاة الصحابة آمده اسـت: وقتی امام حسـین7 شهید شدند، 

هـر سـنگ ریزه ای را بـر می داشـتند، از زیـر آن خـون لخته بیـرون می زد. 

 زمیـن خـون گریـه می کرد و خورشـید تاریک شـده و چندین روز آسـمان 
مثـل خون قرمز شـده بود.2

و همیـن طـور روحانی شـیعه از کتاب های اهل سـنت مطالبی را بیـان و آدرس آن ها را 

نیز ذکر می کرد. خیلی تعجب کردم که کتاب حیاةالصحابة از ما اهل سـنت اسـت، ولی من 

تا به حال آن را مطالعه نکرده  و فقط اسـمش را شـنیده ام! 

1. مسند امام احمد بن حنبل، ج 5، ص 391؛ سنن ترمذی، ج 2، ص 306؛ مستدرک حاکم، ج 3، ص 151؛ کنز العمال، ج 6، ص 217.

 2. . حیات الصحابه مولوی محمد  یوسف و محمد الیاس کاندهلوی، ج 3، ص 674 )انکسفت الشمس کسفه و هی ظلمه...(؛ تاریخ االسالم 

ذهبی، ج 5، ص 16، )انه لم یعقب حجر ااّل وجد تحته دم عبیط... لّما قتل الحسین مطرنا مطرا کالدم علی البیوت و الجدر(
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با خودم گفتم: 

این روحانی شیعه چگونه کتاب های اهل سنت 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 سنت را نخوانید که گم راه 

می شوید و  فقط علمای ما چنین می گویند؟

سـخن رانی کـه تمام شـد، روحانی شـروع به خوانـدن روضه کرد و روضـه ی قتلگاه امام 

حسین7 را خواند. روضه ی جان سوزی بود. طوری که اشک مِن ُمالی سنی که تا آن لحظه 

حتی  یک قطره اشـک هم برای مظلومیت امام حسـین7 نریخته بودم را در آورد و باعث 

شـد گریه ی زیادی بکنم.

قبل از آن که روضه تمام شود، بلند شدم و به مدرسه برگشتم. 

به گمان خودم آن شب دو گناه مرتکب شده بودم: 

 اول به سخن رانی عالم شیعه گوش داده بودم که از نظر علمای ما حرام بود. 

دوم: برای امام حسین7 گریه کرده بودم که آن هم به فتوای مولوی ها 

حرام شمرده می شد.

سـاعت از دوازده شـب گذشـته بود که وارد مدرسه شـدم. حال عجیبی داشتم. به اتاقم 

رفتـم تـا بخوابـم، ولـی صحبت هـای آن روحانـی شـیعه فکـرم را مشـغول کرده بـود. طاقت 

نیـاورده و بـه کتاب خانـه ی حـوزه رفتـم تا روایاتـی را که خوانده بـود، پیدا کنم. 

 البته قبال روایت سـّیًدا شـباب را در کتاب مسـند احمد دیده بودم، ولی برای آن که دلم 

 آرام شود به سراغ روایت و سند آن رفتم. آدرس و سند درست بود. پس از آن کتاب حیاةالصحابة 

را برداشتم و با کمال تعجب دیدم که آن چه روحانی شیعه نقل کرده بود، صحیح است. 

با خودم گفتم: 

این هـا مطالبـی اسـت کـه شـیعیان از کتاب هـای مـا نقـل می کننـد، پس 

معلـوم می شـود کـه خیلـی از کتاب هـای مـا را مطالعـه کـرده و مطالـب 

زیـادی از مـا می دانند.

آن شـب برایم شـب عجیبی بود. دو سـوال وجودم را فرا گرفته بود و هر چه فکر کرده 

و جواب های مولوی ها را مرور می کردم، نمی توانسـتم خودم را قانع کنم.
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سوال اول این بود: 

آیا شیعیان، واقعا مشرکند!؟ 

با خودم می گفتم: 

آن طـور کـه در آیـات قرآن و روایات آمده، مشـرکان کسـانی هسـتند که 

مخالـف خـدا، پیامبـر9 و دیـن مبیـن اسـالم هسـتند! پس اگر شـیعیان 

مشـرک هسـتند، چـرا خداونـد و پیامبراسـالم9 را قبـول داشـته وحتـی 

بـه اهل بیـت پیامبـر9 محبـت می ورزنـد و بـر منبرهایشـان نیـز پیامبر 

اسـالم9 را مـدح و تعریـف و بـر مصایب شـان گریـه می کننـد؟ بـه دلم 

افتـاده بـود کـه امـکان ندارد این ها مشـرک باشـند.

سوال دوم این بود: 

طبـق روایتـی در صحیـح بخـاریـ  کـه بـه نظر مـا معتبرترین کتـاب اهل 

سـنت بعد از قرآن محسـوب می شود ـ هرکس برای مرده ای گریه کند، آن 
میـت را بـه خاطر گریـه ی اهلش در قبر عـذاب می کنند! 1

از خودم می پرسیدم: 

آیـا خداونـد  واقعـا امـام حسـین7 را که سـرور جوانان بهشـت اسـت یا 

مادرشـان فاطمه ی زهرا3 را که سـرور زنان عالم است، به خاطر گریه ی 

شـیعیان در قبر عـذاب می دهد!؟ 

 یعنـی امشـب کـه ما برای امام حسـین7 گریـه کردیم، ایشـان را در قبر 

عـذاب می دادنـد؟ آیا این طـور امر عجیبی امـکان دارد؟

آن شب تا صبح خوابم نبرد. ساعت هفت صبح با مولوی عیسی مالزهی کالس داشتیم. 

وقتی مولوی وارد کالس شد، قبل از آن که درس را شروع کند، گفتم: 

ببخشید جناب استاد! سوالی از شما دارم.

بفرمایید.گفت: 

آیا این روایت درسـت اسـت که اگر شـخصی برای مرده ای گریه کند، آن گفتم: 

مـرده را در قبر عذاب می دهند؟

1. فان رسول الله9 قال: إن المیت لیعذب ببکاء أهله علیه. صحیح بخاری، ج 1، ص 251؛ الجنائز، باب 32، ح 1286.
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جواب داد: 

بله. این روایت در صحیح بخاری که صحیح ترین کتاب بعد از قرآن است آمده.

ادامه دادم: 

آیـا وقتـی که شـیعیان بـرای امام حسـین7 گریه می کننـد، خداوند امام 

حسـین7 را در قبـر عـذاب می دهد؟

یک دفعه مولوی از این سوالم جا خورد. بعد از مدتی مکث گفت: 

اسـتغفرالله، اصـال امـکان نـدارد. این چه سوالی سـت که می پرسـی!؟ زود 

باشـید کتاب هایتـان را بـاز کنید تا درس را شـروع کنم.

گفتم: 

آقای مولوی! تا جواب بنده را ندهید، نمی توانم درس بخوانم.

بعد از چند لحظه جواب داد: 

شـما حق ندارید سـوالی درباره ی شـیعه بپرسید. اما چون امام حسین7 

از اولیای خداسـت، خداوند ولی خودش را عذاب نمی کند.

جواب اسـتادم قانعم نکرد. شـب به کتاب خانه رفتم تا پاسـخ سـواالتم را در آن جا پیدا 

کنـم. کتاب هـای مختلفـی را نـگاه کـردم و ال بـه الی اورق شـان را گشـتم؛ امـا هیـچ جوابی 

دسـت گیرم  نشـد. ناگهـان بـه کتـاب شفاء االسـقام و االحـزان نوشـته ی مولـوی محمـد عمر 

سـربازی برخـوردم. هـر چـه بیش تر این کتـاب را مطالعه می کردم، به جای این که سـواالتم 

حـل شـود، تعداد )سـواالت( جدیـدی برایم ایجاد می شـد.

صبح روز بعد کتاب شفاء االسقام را در دست گرفته و سراغ مولوی عبدالحی رفتم. 

گفتم: 

جناب مولوی! به چه دلیل ما معتقدیم شیعه مشرک است؟

مولوی عبدالحی جواب داد: 

دالیـل متعددی دارد. یکی این اسـت که شـیعیان بـه اهل بیت پیغمبر9 

متوسـل شده و حاجات شـان را از آن ها می خواهند.

پرسیدم: 

اگر  یک سنی متوسل به غیر خداوند شود، حکمش چیست؟
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گفت: 

 به هیچ وجه امکان ندارد. سنی متوسل به غیر خدا نمی شود و اهل سنتی  

که متوسل شود، به عقیده ی ما مشرک است و از اسالم خارج می شود!

بالفاصله کتاب شفاء االسقام را که در دستم بود  به مولوی نشان داده و گفتم: 

این کتابی اسـت که اسـتاد شـما مولوی محمد عمر سـربازی نوشته است. 

آیـا تا حاال ایـن کتاب را دیده اید؟

پاسخ داد: 

بله. از دعاهای این کتاب استفاده کرده ام.

گفتم: 

چرا مولوی محمد عمر در این کتاب متوسل به نام ابوبکر و عمر شده است!؟

مولوی با تعجب گفت: 

استغفرالله. باز کن ببینم چه نوشته است؟

صفحه ی 33 را باز کردم. نوشته شده بود: 

 هر کس دندانش درد می کند، بر کاغذی بنویسد: ابوبکر الصدیق من الصادقین 

االبـرار االکبـر 92؛ و آن را روی دندانـش بگـذارد، دندانش خوب می شـود 

ان شـاء الله .

گفتم: 

آیا توسل به ابوبکر جایز است، اما توسل به علی7 جایز نیست؟ 

بعد فورا صفحه ی 85 را باز، با انگشت اشاره کرده و گفتم: 

جناب مولوی! این جا را ببینید. استاد شما چه نوشته است!؟ 

نوشته: 

هر که می خواهد در خواب جنب نشود، نام آدم7 را بر ران راست خود 

و نام حوا3 را بر ران چپ خود بنویسد، ان شاء الله جنب نمی شود! 

گفتم:

آقـای مولـوی! چـرا مولـوی محمـد عمر کـه بزرگ تریـن مفتی اهل سـنت 

معاصـر ایـران اسـت، توسـل بـه نـام آدم9 و حـوا3 را اجـازه داده اسـت؟ 
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چرا به اولین پیامبر الهی توهین کرده است؟ 

آیا ارزش حضرت آدم7 این قدر کم اسـت که نامش را بر ران بنویسـیم 

تا جنب نشویم؟ 

کدام پیامبر7  یا کدام صحابی نام آدم7 و حوا3 را بر ران نوشته است؟ 

مولوی محمد عمر از کجا این مطلب را نقل می کند؟

وسط حرف هایم مولوی عبدالحی مکرر استغفار می کرد. چنان استغفرالله می گفت که 

انـگار اولین بـار اسـت ایـن مطالب را می شـنود، در حالی که از شـاگردان مولوی محمد عمر 

بـوده و همـه ی کتاب هایـش را خوانده اسـت. آن روز مولوی نتوانسـت جوابـم را بدهد. به 

ناچار با ناراحتی از ایشـان جدا شـدم.

مدتـی گذشـت، وقتـی دیـدم جـواب قانع کننده ای بـه سـواالتم داده نمی شـود، تصمیم 

گرفتـم کتابـی از شـیعه را مطالعـه کنم تا بدانـم چه دالیلی برای اثبـات مذهب خود دارند؟

 کتاب خانه ی حوزه ی چابهار را جست و جو کردم، ولی متاسفانه کتابی از شیعه نیافتم. دو سه 

روز بعد به سراغ  یکی از دوستانم که در هنرستان چابهار درس می خواند رفتم و پرسیدم: 

آیا شما معلم شیعه هم دارید؟

جواب داد: 

بله. چه طور مگه؟

گفتم: 

 آیا می توانی از معلمت برایم کتابی درباره ی اثبات مذهب شیعه بگیری؟ 

می خواهم مطالعه اش کنم.

گفت: 

از او سوال کرده و اگر چنین کتابی داشت برای شما می آورم.

دوستم رفت و فردای آن روز برایم کتاب شب های پیشاور را آورد. شب ها مخفیانه مطالعه اش 

می کردم. به خاطر این که تخلفات خلفا را نوشته بود؛ یک ماه اول از مطالبش بسیار ناراحت بودم. 

با خودم می گفتم: 

خدایـا! آیـا چنیـن کتاب هایـی کـه در آن بـه خلفـای اهـل سـنت توهیـن 

کرده انـد، در بلوچسـتان  هـم یافـت می شـود!؟
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تنهـا چیـزی کـه باعـث می شـد به خواندنـش ادامه دهـم، مـدارک و منابعی بـود که از 

کتاب هـای اهـل سـنت ذکر کـرده بود.

مـاه شـعبان سـال 1379 از طـرف دفتـر مولـوی عبدالرحمـن چابهـاری بـه عنـوان امـام 

جماعت منطقه ی پشـت کوه بیابان سـیریک میناب انتخاب شـدم. قبل از رفتن، عمویم ُمال 

ُدر محمـد سـفارش کـرد تا مراقب باشـم یک وقت شـافعی نشـوم.

یکـی از کرامـات حضـرت زهرا3 در منطقه ی تبلیغی ام این بود که بر اثر خشک سـالی 

طوالنـی، تعـدادی از مـردم از مـن خواسـتند نمـاز بـاران بخوانـم. مـن هم در یـک فراخوان 

عمومـی مـردم را در بیابـان جمع کردم. 

قبل از نماز، خداوند را به آبروی حضرت زهرای مرضیه3 سوگند دادم و گفتم: 

 خدایا! شنیده ام که آب مهریه ی فاطمه ی زهراست. به آبروی حضرت زهرا3 

باران رحمتت را بر سر مردم این منطقه نازل فرما!

سـپس نماز را خواندیم. بعد از چند سـاعت باران الهی شـروع به باریدن کرد و تا سـه 

روز ادامـه  یافـت. همـه خوش حـال بودند و از همه خوش حال تر، بنده بودم که با توسـل به 

حضرت زهرا3 در بین مردم سـرافکنده نشـدم و گره از کارشـان باز شـد.

کرامت دیگری که از حضرت زهرای مرضیه3 دیدم، در مسجدی بود که امام جماعتش 

بودم. آن جا پیرمرد موذنی داشت. یک روز قبل از اذان به مسجد رفتم. 

موذن  کنارم نشست و گفت: 

 یک خواهشی از شما دارم!

بفرمایید.گفتم: 

 دختری دارم که ازدواج کرده و هفت سال است پشت سر هم  در شش ماهگی گفت: 

 بچه اش سقط می شود. از این بابت خیلی ناراحت هستیم. به هر دکتری هم 

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

قلم و کاغذی از جیبم در آوردم و متوسل به حضرت زهرا3 شدم و صلوات مخصوص 

حضرت زهرا3 را که از شیعیان شنیده بودم، روی کاغذ نوشتم: 

اللّهم صّل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و السّر المستودع فیها بعدد 

ما احاط به علمک. 
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کاغذ را تا زدم و گفتم: 

این دعا را به بازوی راسـت دخترت ببند. ان شـاء الله خداوند به حرمت 

این دعا شـفایش می دهد.

حدود هشت ماه بعد جویای حال دخترش شدم. 

گفت: 

الحمدلله هفت ماهه حامله است و هنوز بچه اش را سقط نکرده. 

مدتـی بعـد هـم بچـه بـه دنیا آمـد و از من خواسـتند اسـمش را انتخاب کنـم. نامش را 

فاطمه گذاشـتم.

این کرامات را که از اهل بیت: دیدم، اعتقادم به آن ها بیش تر شد و  یقین پیدا کردم 

توسل به اهل بیت: نه تنها شرک نیست، بلکه حاّلل بسیاری از مشکالت است.

هفته ی اول اردیبهشـت سـال 1382 مطلبی را در کتاب های اهل سـنت دیدم که بعد از 

ارتحـال پیامبـر اسـالم9، وقتـی علی7 با ابوبکر بیعت نکرد، به زور دسـت های ایشـان را 

بسـته، از خانـه بـه مسـجد آورده و بیعـت گرفتند.1 با دیدن این جریان در کتب اهل سـنت 

خیلـی تعجـب کـردم و بـاور ایـن قضیـه برایم سـخت بـود. چگونه ممکن اسـت بـا حضرت 

علی7 که اسدالله الغالب و فاتح خیبر بوده است، بعد از رسول خدا9 این گونه برخورد 

کرده باشـند!؟ آیا این جریـان واقعیت دارد؟

شب چهارشنبه  به مسجد رفته، دو رکعت نماز خواندم و پس از آن به خداوند عرض کردم: 

خدایـا! مـن چنیـن مطلبی را در کتاب هـا دیده ام. اگر ایـن جریان صحت 

دارد و آن هـا چنیـن جسـارتی بـه امیرالمؤمنیـن7 کرده انـد ، بـه گونه ای 

واقعیـت را بـه من نشـان بده. 

مدتـی بعـد، از خسـتگی خوابـم برد. در خـواب دیدم که از کنار نهر آبـی عبور می کنم. 

کمی جلوتر عده ای جمع شده  بودند. نزدیک شان رفته و جمعیت را کنار زدم. دیدم دو نفر 

طناب سـفید و کلفتی را به دسـتان مردی بسـته اند و او را می کشند. 

پرسیدم: 

این جا چه خبر است!؟
1. معاویـه خطـاب بـه امـام علـی7 می گوید: فـی کل ذلک تقاد کما  یقاد الجمل المخشـوش: در هر موردی مانند شـتری فراری که 

بـرای داغ کـردن می برنـد، به زور برای بیعت رفتی! أنسـاب األشـراف، ج 1 ، ص 278.
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گفتند: 

این شخص علی ابن ابی طالب است!

دیدم همه ی مردم نگاه می کنند و  تنها یک نفر خانم فریاد می کرد و شیون می زد. 

پرسیدم:

این زن کیست؟

گفتند:

فاطمه، دختر رسول خداست!

ایشان فریاد می زد: 

وا محمدا، وا علیا. وا محمدا، وا علیا...

 از خـواب کـه پریـدم، اشـک هایم ریختـه بـود. وضـو گرفتـم و دو رکعـت نمـاز شـکر 

خواندم و از خداوند بابت نشـان دادن درسـتی داسـتانی که در کتاب های اهل سـنت آمده، 

تشکر کردم.

بعد از این ماجرا دیگر طاقت نیاورده و تصمیم گرفتم تشـیعم را اعالم کنم. البته بنده 

از سـال 1379 به صورت تقیه و پنهانی شـیعه شـده بودم، ولی جرات نمی کردم اعالم کنم. 

امـا بعـد از ایـن رویای صادق، تصمیم قطعی گرفتم که تشـیعم را علنی نمایم. 

روز جمعـه ی همـان هفتـه پس از اقامه ی نماز جمعه به جلسـه ی منـزل  یکی از اهالی 

روسـتا رفتـم و از یک نفر خواسـتم جلد اول صحیح بخـاری را بیاورد. 

به حاضرین گفتم: 

مـن چنـد سـال اسـت دربـاره ی شـیعه تحقیـق می کنـم و بـه ایـن نتیجـه 

رسـیده ام که مذهب اهل بیت: بر حق اسـت و خلفا، حق اهل بیت: 

را غصـب کرده انـد و از ایـن به بعد شـیعه می شـوم.

همه از این سخنم تعجب کرده و با عصبانیت نگاهم می کردند. 

پیرزنی گفت: 

چطور دلت می شود حضرت عمر را رها کنی؟ 

صحیح بخاری را باز کردم و گفتم: 

در همین کتاب آمده که حضرت عمر شما استاد پیامبر9 بوده است!
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زنـان پیامبـر9 بی حجـاب بودنـد و عمر بـه پیامبر9 دسـتور داد که به 
زنانـت بگـو حجـاب را رعایت کنند؛ و سـپس آیه ی حجاب نازل شـد!1

نماز صبح پیامبر9 قضا می شد و عمر به پیامبر9 تذکر می داد!2

در همین کتاب نوشته: 
پیامبر9 جلوی اصحاب شان ایستاده، ادرار کرده اند!3

پشـت سـر هم احادیث بخاری در توهین به پیامبر اسـالم9 را می خواندم و به آن ها 

نشان می دادم. اولین بار بود که این مطالب را می شنیدند و تعجب کردند که در معتبرترین 

کتاب شـان بعد از قرآن، این مطالب آمده است. 

پیرمردی گفت: 

تـو که شـیعه شـده بـودی، چرا نمـاز جمعـه ی امروزمان را خـراب کردی؟ 

حاال چـه کنیم؟

گفتم:

نمی دانم، ولی من سه سال است که شیعه شده ام و به شما نگفته بودم.

دو دستش را بلند کرد و محکم به سرش زد و گفت: 

وای، نماز سه سال ما را خراب کردی. چه خاکی بر سرمان بریزیم؟

جواب دادم: 

بروید از علمایتان بپرسید! به من ربطی ندارد.

صاحب خانه که بانی مسجد هم بود، گفت: 

شما دیگر حق ندارید در مسجد ما نماز بخوانید و باید از این جا بروی!

 1. عن عایشه أّن ازواج النبى کن  یخرجن باللیل إذا تبرزن إلى المناصع و هو صعید افیح فکان عمر  یقول للنبى: احجب نسآءک فلم 

  یکن رسول اللّه یفعل. فخرجت سودة بنت زمعه زوج النبى لیلة من اللیالى عشاء و کانت امرأة طویلة فناداها عمر أال قد عرفناک  یا سودةـ  

 حرصا على أن  ینزل الحجابـ  فانزل اللّه آیة الحجاب؛ عایشه مى گوید: همسران پیامبر9 شب ها براى قضاى حاجت به بیابان مى رفتند. 

 عمر به پیامبر9 مى گفت: زنانت را در حجاب کن. ولى رسول خدا9 چنین نمى کرد )گوش به حرف عمر نمى داد!( شبى از شب ها 

 سـودة دختر زمعة همسـر پیامبر9 که زنى بلند قد بود بیرون رفت. عمر فریاد زد: اى سـودة! تو را شـناختیمـ  به جهت حرصى که 

 براى نزول آیه ی حجاب داشت )این کار را کرد(. آن گاه آیه ی حجاب نازل شد. صحیح بخارى، ج 1، ص 49، کتاب الوضوء، باب خروج 

النسآء إلى البراز، مشابه آن در ج 8، ص 66، کتاب االستئذان، باب آیة الحجاب.

 2. صحیح بخارى، ج 1، ص 75، کتاب التیمم، باب الصعید الطیب وضوء المسلم  یکفیه من الماء، ح 344؛ باب مواقیت الصالة و فضلها 

و باب االذان بعد ذهاب الوقت، ج 4، ص 232، باب عالمات النبوة فی االسالم، ح 1.

3. عن حذیفة، قال: أتى النبی سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضا؛ از حذیفه نقل شده که پیامبر9 کنار زباله دان 

قومـی رفـت و ایسـتاده بول کرد. سـپس دسـتور داد برایش آب ببـرم. پس برایش آب بردم و وضو گرفت. بخـاری، کتاب الوضوء، باب 

البول قائما و قاعدا، ح 224.



سرگذشت نامه ی ره یافتگان به مکتب اهل بیت: 13مولوی مستبصر: محمد شریف زاهدی 

گفتم: 

اّن المسـاجَد لله؛1 مسـجدها برای خدا هسـتند نه برای شیعه  یا سنی. من 

در مسجدتان نماز می خوانم.

گفت: 

اگر جرات داری بیا.

فـردای آن روز چنـد نفـر از جوانـان شـیعه ی روسـتا را بـه مسـجد بـردم و در مقابـل 

چشمان شـان نمـاز جماعـت ظهـر و عصـر را طبـق فقـه شـیعه اقامـه کردیـم.

سـه مـاه بعـد از ایـن جریان هـم راه دو جوان شـیعه بـرای آوردن خانمم به بلوچسـتان 

رفتم. 

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

سـوالی از شـما دارم. اگـر ایـن سـوال را جـواب دادی، معلـوم اسـت کـه 

شـیعه ها مسـلمانند. ولی اگر جواب ندادی، معلوم می شود مشرکند و در 

نتیجـه خـون تو هم حالل اسـت!

پرسید: 

مگر شـما شـیعه ها نمی گویید پیامبر9 علم غیب داشته و از اسرار عالم 

خبر می داده اند؟

جواب دادم: 

بله. چنین اعتقادی داریم.

گفت: 

پس چرا پیامبر اکرم9 نمی دانسـت در دل ابوبکر و عمر چه خبر اسـت 

و با دخترانشـان ازدواج کرد؟ 

اگـر پیامبـر9 علم غیب داشـته، پس باید این مطالبی که شـما درباره ی 

آن  دو می گوییـد را می دانسـته؟ و اگـر نمی دانسـته  پـس معلوم می شـود 

علـم غیب نداشـته اسـت؟  یا بایـد بگویید علم غیب نداشـته و  یا بگویید 

مطالبـی کـه درباره ی ابوبکـر و عمر می گویید، صحیح نیسـت.

1. سوره ی مبارکه ی جن، آیه ی 18.
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جـواب شـما را می دهـم، بـه شـرطی کـه اعتـراف کنیـد ایـن مطالـب در گفتم: 

کتاب هایتـان آمـده اسـت.

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

پرسیدم: 

اگر پیامبر9 علم غیب ندارد، پس چه کسی علم غیب دارد؟

فقط خدا!گفت: 

گفتم: 

منـم همیـن سـوال را از شـما دارم. مگـر شـما نمی گویید انتخاب شـوهر 

برای حضرت فاطمه3 به دست خدا بوده است؟1 پس چرا وقتی ابوبکر 

ـ بهتریـن صحابـی به قول شـما ـ به خواسـتگاری فاطمـه ی زهرا3 دختر 
پیغمبـر9 رفت، خـدا قبول نکرد؟ 2

مگر چه ایرادی در وجود ابوبکر بود که خدا قبول نکرد شوهر فاطمه3 شود؟ 

چرا خدا اجازه نداد، عمر شوهر ایشان شود؟ 

شـما کـه قبـول داریـد خداوند شـوهر حضـرت زهـرا3 را انتخـاب کرده 

اسـت، بنابرایـن بـه امر خـدا ابوبکر و عمر از خواسـتگاری رد شـدند. چه 

اشـکالی در وجـود ایـن دو نفر بود؟ 

خدا که علم غیب داشـت، چه چیزی در وجودشـان دید که این توفیق را 

به آن ها نداد؟

مجلس کامال ساکت شد و هیچ کس حرف نمی زد.

عمویم گفت: 

واللـه مـا نمی دانیـم! ما کـه آن جا نبودیم تا بدانیم چـرا ابوبکر و عمر رد 

شـدند و خدا اجازه نداد شـوهر فاطمه ی زهرا3 شـود.

1. در تاریـخ ابـن عسـاکر آمـده اسـت کـه خداوند علـی7 و فاطمه3 را بـه ازدواج هم در آورد. در این کتاب می نویسـد: رسـول 

خدا9 فرمودند: فوالذی بعثنی بالکرامة و استخلصنی بالرسالة ما انا زوجته و لکن الله زوجه ما رضیت حتی رضی علی و ما رضیت 

فاطمة حتی رضی الله رب العالمین؛ قسم به آن کسی که مرا به کرامت و رسالت انتخاب کرده است، من او ـ فاطمه3ـ را شوهر 

ندادم بلکه خداوند او را شـوهر داد. من راضی نشـدم تا این که علی راضی شـد و فاطمه راضی نشـد تا این که خداوند راضی شـد. 

تاریخ مدینة دمشـق، ابن عسـاکر، ج 2، ص 126. 

2. خطب أبوبکر و عمر، فاطمة إلى رسول الله9 فأبى رسول9 علیهما؛ ابوبکر و عمر، فاطمه3 را از رسول خدا9 خواستگاری 

کردند. آن حضرت3 نپذیرفت. کنز العمال، المتقی الهندی، ج 13، ص 114.
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مـن هـم آن روزی کـه پیامبـر9 به خواسـتگاری عایشـه و حفصه رفت، گفتم: 

آن جـا نبودم.

عمویم که در مقابل جوابم کم آورده بود، احساس خطر کرد و گفت: 

بس است! بس است! خودت مشرک شدی ما را مشرک نکنی!

چند روز دیگر بلوچسـتان ماندم تا آن ها را راضی کنم همسـرم را با من بفرسـتند، ولی 

متاسـفانه با جّوی که علیه من و شـیعه سـاخته بودند، خانمم راضی نشد با شوهر شیعه اش 

زندگی کند و طالقش را از من گرفت. چند سال  بعد با دختری شیعه  ازدواج کردم که ثمره ی 

آن، دو دختر به نام های فاطمه و مطهره اسـت.

مدتـی بعـد با همسـرم به شـهر علم و قیام علیه ظلم و اسـتکبار، شـهر قـم رفتیم. برای 

مـن ایـن سـفر معنوی و زیارت حرم باصفای حضرت معصومـه3، جمکران و دیدار با علما 

و مراجع خیلی شـیرین بود. در همین سـفر به دسـتور حضرت آیة الله تبریزی معمم شـده 

و لباس رسـول الله9 را پوشـیدم تا مبلغ اسـالم واقعی باشم.

یـک بـار کـه هـم راه تعـدادی از جوانـان اهـل تسـنن میناب به مشـهد مقدس مشـرف 

شـده بودیم، برای آن ها دیدن نماز جماعت چند ده هزار نفری صحن جامع رضوی بسـیار 

تعجـب آور بـود. وقتی علت تعجب شـان را پرسـیدم، با تاسـف جـواب دادند: 

بعضـی از مولوی هـا بـه مـا می گفتند که شـیعیان اصال نمـاز نمی خوانند! 

وقتی به آن ها می گفتیم که ما نمازشـان را در تلویزیون دیده ایم، جواب 

می دادنـد: این ها فیلم اسـت که درسـت کرده انـد و واقعیت ندارد! 

امـا حـاال که نمـاز واقعی و با اخالص شـیعه ها را می بینیم، بر مولوی های 

دروغ گـوی خود نفرین می کنیم. 

به لطف خدا همین مطلب باعث شد جمعی از آن ها به مذهب تشیع مشرف شوند.

کتاب »باید شیعه می شدم« به طور مفصل ماجرای شیعه شدنم را بیان کرده است.

َمْغرُِب َیْهِدی َمْن یََشآُء ِالٰی ِصٰراٍط ُمْستَِقیٍم
ْ
َمْشِرُق َو ال

ْ
ِ ال قُْل لِ

سوره ی مبارکه ی بقره، آیه ی 142
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