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سـال 1353 در روسـتای دسـک از توابع بخش ِبنت شهرسـتان نیک شـهر در خانواده  ای 

سـنی بـه دنیـا آمدم. همـه ی اجدادم از لحاظ مذهبی، اهل سـنت و حنفـی بوده اند و بنده 

نیـز در همین فضا بزرگ شـدم.

دوره ی ابتدایی را در روستایمان پشت سر گذرانده و برای تحصیل در مقطع راهنمایی، 

به مدرسـه ی راهنمایی رازِی دهان رفتم. سـپس وارد دبیرسـتان شهید رجایی شهر بنت شدم 

و بعد از  یک سـال تحصیل به خاطر عالقه ی زیادم به رشـته های فنی، از دبیرسـتان انصراف 

داده و در آموزشـگاه فنی و حرفه ای شـماره ی دو، واقع در میدان خاتم االنبیاء9 زاهدان 

ثبت نـام کـردم. شـش مـاه بعد که موفـق به اخذ گواهی نامه در رشـته ی برق صنعتی شـدم، 

به زادگاهم برگشتم.

سـال 1376 برای اولین بار به اردوی جماعت تبلیغی رفتم. مدت اردو سـه روز بود، اما 

تحـت تاثیـر فضـای جماعـت تبلیغی در گـروه دیگری ثبت نـام کرده و این بـار چهل روز به 

ایرانشـهر رفتم. در آن جا با یک مولوی به نام حافظ محمدشـریف آشـنا شـدم. صحبت های 

مولـوی دربـاره ی فضلیـت علـم، تقـوی و اهمیـت دروس دینـی بـود و تشـویق مان می کـرد 

بـرای تحصیـل علوم دینی بـه حوزه ی علمیه برویم. در اثر همین جلسـات تصمیم گرفتم به 

حـوزه ی علمیه بروم.

با شـروع سـال تحصیلی 1377 مرحله ی جدیدی از زندگی ام در حوزه ی علمیه آغاز شـد. 

بـرای تحصیـالت مقدماتـی، در حـوزه ی علمیه ی بحرالعلـوم ِدهان کـه نزدیک ترین حوزه به 

روسـتایمان بود اسم نویسـی و خیلی زود درس های جدید را شـروع کردم. هفته ها و ماه ها 

می گذشـت و به سـرعت سـال اول تحصیل با همه ی تلخی ها و شیرینی هایش تمام گردید و 

سـال دوم مقدمات شروع شد.
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روزی در کتابخانـه ی حـوزه ی علمیـه  بـه طـور اتفاقـی کتابـی را دیـدم کـه مطالعـه ی 

بخش هایـی از آن، ذهـن کنجـکاوم را سـخت بـه خـود مشـغول کـرد.

هیچ وقـت آن لحظـه را فرامـوش نمی کنـم. کتـاب جالبـی کـه پیـدا کـرده بـودم. »مـن 

ال یحضره الفقیه« نوشـته ی مرحوم شـیخ صدوق; بود. از نام نویسـنده  اش فهمیدم متعلق 

به شـیعیان است.

اول نگاهـی اجمالی به فهرسـت مطالبش انداختـم. بعد چند حدیث از جاهای مختلف 

کتاب را مطالعه کردم. به احادیث وضو که رسیدم، مطلبی توجه ام را به خودش جلب کرد.

امامان شیعه: گفته بودند:

رسول خدا9 به جای شستن پاها، روی آن را مسح می کرده اند.

کتاب را بسـته و سـراغ قرآن رفتم. با دقت و تامل آیه ی وضو را خواندم. 

از تعجب مبهوت شده بودم. دیدم اگر هیچ کاری به روایات هم نداشته 

باشـیم و بخواهیـم فقـط بـر اسـاس ظاهـر قـرآن قضـاوت کنیم، بـاز هم 

تکلیف مان روشـن اسـت و طبق دسـتور قرآن باید به جای شسـتن، روی 

پاها را مسـح کنیم.

این جا بود که برایم شبهه ی مهمی مطرح شد. سرگردان و حیران مانده بودم که وضوی 

شیعیان به شکل وضوی پیغمبر9 است  یا وضوی اهل سنت؟

مجبور شدم سراغ استادم بروم. گفتم: 

ببخشـید اسـتاد! قـرآن دربـاره ی وضو می فرماید: و امسـحوا برؤوسـکم و 

ارجلکـم الـی الکعبیـن. طبق این آیه به نظر می رسـد تکلیـف ما در وضو 

مسـح پا باشـد. نه شستن آن.

گفت:

به چه دلیل این حرف را می زنید؟

گفتم: 

 بـه دلیـل این کـه ارجلکم عطف به رؤوسـکم اسـت و خداونـد در این  جا 

 فرموده: شما مسلمانان باید مسح کنید بر سرهایتان و پاهایتان تا برجستگی 

روی پا.
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استادم نگاه ساده ای به من انداخت و جواب داد: 

 بله. در ظاهر و بدون در نظر گرفتِن اعراب کلمات، ارجلکم عطف به رؤوِسکم 

 است. ولی اگر دقت کنیم می فهمیم این نظریه درست نیست. در ضمن شما 

نباید کتاب غیر درسی مطالعه کنید. سواد شما کم است. آخرش گم راه می شوی.

و بدین ترتیب استادم نتوانست پاسخ مناسبی بدهد و از مطالعه ی کتاب های غیردرسی 

منعم کرد. اما این سـوال و شـبهه ی مهم هم چنان ذهنم را مشـغول خودش کرده بود. بعد 

از مدتی از اسـتادم مولوی عبدالحمید کدخدایی پرسیدم: 

از میان مذاهب اهل سنت، کدام یک به سنت پیامبر9 نزدیک تر است؟

پس از لحظه ای فکر کردن پاسخ داد: 

مذهب امام احمد بن حنبل.

گفتم: 

اگر مذهب حنبلی به سنت پیامبر9 نزدیک تر است، چرا شما حنبلی نیستید؟

طبق معمول مولوی سکوت کرد و پاسخ سوالی به این روشنی را نداد!

روزها می گذشـت و من سـواالتم بی پاسـخ مانده بود. یک روز که کتاب های اهل سنت 

را می خوانـدم، دیـدم عبداللـه بـن عبـاس پسـر عمـوی پیامبـر9 و صحابـی بـزرگ در چند 

روایت، وضوی پیامبر گرامی9 را مطابق وضوی شیعیان بیان کرده است و در این روایات 

مسـح پاها آمده اسـت نه شستن آن ها. 

در یکی از روایات به صراحت وارد شده بود: 
الوضوء غسلتان و مسحتان.1

بر اسـاس این روایت وظیفه ی مسـلمان مسـح پاهاسـت نه شسـتن آن؛ یا طبق روایتی 

در صحیـح بخاری:

صحابـه مشـغول مسـح کـردن پاهـای خـود بودند کـه پیامبر9 بـه آنان 
رسـید و فرمـود: ویـل لالعقـاب مـن النار.2

بنابراین بخاری هم نقل کرده است که صحابه پاها را مسح می کردند.

1. و اخرج عبدالرزاق و ابن جریر عن ابن عباس، قال: الوضوء غسلتان و مسحتان. السیوطی، تفسیر الدر المنثور، ج 2، ص 262.

2. صحیح بخاری، باب من رفع صوته بالعلم، چاپ دار طوق النجاة، ج 1، ص 61.
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روزی اسـتادم مولوی اکبر کدخدایی که شـخص میانه رو و محققی بود، خطر جریانی را 

بـه مـن گوش زد کرد که دردی بود از دردهای بی درمان ما!

)مولوی( گفت: 

جهانگیـر! مـن ایـن مالهـا را می شناسـم. بـه خاطر سـواالت زیـادی که از 

دالیـل احـکام می پرسـی، روزی بـه تـو برچسـب خواهند زد.

 همان طور هم شد که می گفت! در مناطق سنی نشین همین که یک نفر درباره ی حرفی 

که مولوی زده دلیل بخواهد؛ مثال بپرسد: 

به چه دلیل ابوحنیفه یا شافعی چنین فتوایی داده اند؟ 

سریع می گویند: 

حتما شما سلفی شده ای که از دلیل فتوا سوال می کنی!

 حاال چرا سلفی؟ چون بیش تر، سلفی ها دلیل فتاوا را می پرسند. حنفی ها خود را مقلد ابوحنیفه 

می دانند و می گویند: 

کسی که مقلد است، نباید دلیل بخواهد.

به همین خاطر مدتی نگذشـت که به سـلفی بودن متهم شـدم. یادم هسـت روزی  یکی 

از هم کالسـی هایم بـه نام الیـاس مالزهی به یک مال گفت:

ُهـم رجـاٌل و نحـن رجـاٌل؛ ابوحنیفـه مرد بـود، ما هـم َمردیـم. او مجتهد 

بـود و فتـوا صادر می کرد، ما هم درس می خوانیم تا مجتهد شـویم و فتوا 

بدهیم.

آن مال با عصبانیت گفت: 

می خواهـی خـودت را بـا ابوحنیفه مقایسـه کنی؟ دوران اجتهاد گذشـته، 

دیگر کسـی نمی تواند مجتهد بشـود!

هر چه از مولوی ها سواالت بیش تری می پرسیدم، جوسازی ها بر ضدم زیادتر می شد.

به عنوان مثال می پرسیدم: 

چـرا باید این قدر به ابوحنیفه قداسـت داده شـود؟ مگـر پیغمبر بوده که 

خداوند همه ی علوم را به او داده باشـد . یا  یک انسـان معمولی اسـت که 

درس خوانده و به جایی رسـیده اسـت؟
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چه طور شد که بعد از او دیگر کسی نمی تواند به درجه ی اجتهاد برسد؟

مگر او چه کرده بود که به این درجه رسید؟

او که به گفته ی ابن خلدون، هفده روایت را بیش تر قبول نداشت و اهل 

رای بود؛ به همین خاطر، بقیه ی احکامش را از راه قیاس به دست آورده 

بود. پس چرا تا این اندازه مقدس شد؟

... و از امـام جعفرصـادق7 کـه به اعتراف بزرگان اهل سـنت عالم زمان 

خود و اسـتاد ابوحنیفه بود، پیشـی گرفت؟

در طـول ایـن مـدت با دیدن برخی فتاوای بی ریشـه ی احناف که از راه قیاس به دسـت 

آمده بود، حس خوبی نسـب به ابوحنیفه نداشـتم.

پس از شـش سـال تحصیل در حوزه ی علمیه ی ِدهان، برای ادامه ی تحصیل به مدرسـه ی 

علمیه ی دارالعلوم زنگیاِن سـراوان رفتم تا هم درسـم را به پایان برسـانم و هم سـواالتم را از 

مولوی های آن جا بپرسم.

سـوالی که ذهنم را در سـراوان به خودش مشـغول کرده بود و مجبور بودم از مولوی ها 

بپرسـم، ـ هـر چنـد می دانسـتم از این گونه سـواالت، به دردسـرم خواهد انداخـت ـ اختالف 

مذاهـب اهـل سـنت درباره ی رکعت های نماز تراویـح بود؛ و این که چرا بعضی مذاهب آن 

را بیسـت رکعـت می داننـد و بعضـی دیگر یازده رکعت و... که البته مثل سـوال های قبلی ام 

پاسـخ این سـوال هم سـکوت یا توجیهاتی ناقص بود.

سـال اول تحصیلـم در دارالعلـوم زنگیـان  به پایان رسـیده بود. وقتی برای ثبت نام سـال 

جدیـد به دفتر مدرسـه رفتم، رییس مدرسـه گفت: 

ما جا نداریم. ظرفیت مدرسه تکمیل شده است!

در واقع بهانه می آورد تا ثبت نامم نکند. 

بعد هم مولوی دیگری که اسمش محمد امین بود، گفت: 

تو آدم گم راهی هسـتی. خیلی سـوال می پرسـی و دلیل می خواهی. حتما 

غیر مقلد هستی!

ولی واقعیت این بود که من به هیچ وجه غیر مقلدین را نمی شناختم و از مرام، منش 

و مسلک شان هیچ گونه اطالعی نداشتم. 
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همان جا  یاد هشدار استادم افتادم که می گفت:

روزی خواهد رسید که به شما برچسب می زنند.

در آن سالی که از مدرسه ی زنگیان سراوان طرد شدم، دوره ی مقدمات و سطح را تمام 

کـرده و بایـد دوره ی حدیـث را می گذرانـدم. بعد از تحقیق به این نتیجه رسـیدم که دوره ی 

حدیـث را در مدرسـه ی دارالحدیـث امـام بخـاری که از اسـمش معلوم بود بـرای بحث های 

حدیثی اهمیت خاصی قایلند، بگذرانم. این مدرسـه متعلق به اهل حدیث و سـلفی ها بود، 

ولی متون درسـی  حنفی ها در آن تدریس می شـد.

 مسوول مدرسه شیخ علی دهواری فارغ التحصیل مدینه بود. این مدرسه نسبت به مدارس 

احناف، سه ویژگی ممتاز داشت: 

1. در مدرسـه ی دارالحدیـث فضـای علمی تـر و آزادتـری بـرای تحقیـق و 

بررسـی صحـت و سـقم احادیـث حاکـم بود. 

2. اسـاتیدی که در آن جا تدریس می کردند، از نظر حدیث شناسـی قوی تر 

از اسـاتید سـایر مدارس بودند و کتاب های حدیثی همه ی فرق اسالمی را 

در دسـترس طالب قرار می دادند. 

3. نسـبت به هیچ یک از مذاهب اسـالمی رایج، تعصب خاصی نداشـتند 

و در هر مسـاله، دالیل قرآنی و حدیثی آن گروه را مورد بررسـی داده و 

هـر دلیلی کـه به نظر صحیح تر می آمـد، قبول می کردند.

مـن هـم ایـن فضـای آزاد را مغتنـم شـمرده، بـدون هیـچ مزاحمـت و اتهامی توانسـتم 

دربـاره ی اختالفـات مذاهـب اسـالمی تحقیـق و پژوهـش کنـم.

شبی در کتاب خانه ی حوزه در پی پاسخی برای سواالتم بودم که به تفسیر نمونه ی آیة 

الله مکارم شیرازی برخورد کردم. جلد هفتم را که حاوی تفسیر سوره ی مائده بود، برداشته 

و آیه ی وضو را با ترجمه و تفسیرش مطالعه کردم. 

آن شـب همه ی سـواالتم درباره ی وضو که از سـال دوم طلبگی حل نشـده باقی مانده 

بـود، حـل شـد و یقیـن کردم دیدگاه شـیعه درباره ی وضـو، مطابق با قرآن و سـنت صحیحه 

اسـت، نه دیدگاه پر تناقض اهل سـنت.

از موضوعات دیگری که آن سال ها ذهنم را مشغول کرده بود، نظر اهل سنت درباره ی 
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 شخصیت معاویه و جنگ صفین بود. برایم سوال بود که چه طور می شود با این که در جریان 

جنگ صفین دو طرف یک دیگر را کشته اند، اما هر دو طرف مورد احترام اهل سنت باشند؟

باورم نمی شـد معاویه که با خلیفه ی رسـول خدا9 جنگیده، هیچ گونه گناهی مرتکب 

نشـده، بلکـه ثوابـی هـم از طرف خـدا دریافت کرده اسـت! در حالی که جنـگ با خلیفه ی 

رسـول خدا9 حکم جنگ با خدا و رسـولش9 را دارد و به منزله ی خروج از اسـالم اسـت.

اهل سنت در پاسخ به این سوال، این مساله را مطرح می کنند که: 

در روایـت اسـت کـه اگـر مجتهـدی در راه به  دسـت آوردن حکم شـرعی 

نهایـت تـالش خـود را بکنـد و پـس از دیـدن قرآن، سـنت و بررسـی کامل 

آن بـه نتیجـه ای برسـد و فتـوا بدهـد، در صورتـی کـه آن فتـوا مطابـق بـا 

حکـم واقعـی اسـالم باشـد، خداونـد بـه مجتهد دو ثـواب می دهـد؛ یکی 

برای حکم صحیحی که به دست آورده و دیگری برای زحمتی که در این 

راه کشـیده اسـت و اگر آن فتوا، مخالف با حکم واقعی اسـالم باشـد، به 

خاطر زحمتی که در راه به دسـت آوردن حکم شـرعی کشیده، یک ثواب 

دریافـت می کند.

اهل سـنت این حکم را به همه ی اعمال و رفتار نادرسـت برخی صحابه سـرایت داده  و 

جنایاتـی ماننـد قتـل فجیع مالک بن نویره و تجاوز به همسـرش توسـط خالد بن ولید، زنای 

مغیـرة بـن شـعبه و برپایی جنگ جمل و صفیـن را توجیه می کنند و می گویند:

همـه ی این هـا، خطـای در اجتهاد بوده و نه تنها گناهی بر آن ها نیسـت، 

بلکه به خاطر اشتباه شـان، ثـواب هم می برند!

اما این حرف ها قانعم نمی کرد. با خودم می گفتم:

اصال اجتهاد در جنگ به چه معناست؟ 

گیـرم کـه اجتهـاد به افعـال صحابه هم سـرایت کند، اما آیـا معاویه تمام 

تـالش خـود را کرده بـود تا جنگ شـکل نگیرد؟ 

آیا نمی دانست که علی7 در جریان قتل عثمان، بی تقصیر بوده است؟ 

اگـر واقعـا دنبال قاتلیـن عثمان بود، نمی توانسـت از دِر مذاکره و گفتگو 

با علی7 وارد شـود؟ 
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 آیا باید یک سال با خلیفه ی رسول خدا9 می جنگید و خون هزاران نفر 

 از مسلمانان و صحابه مانند عمار و هاشم المرقال و ابوالهیثم را بر زمین 

می ریخت و بعد می فهمید اشتباه کرده و علی7 عثمان را به قتل نرسانده ؟

آیا خنده دار نیسـت که فرض کنیم یک نفر کشـته شـود، بعد یکی از اقوامش به خیابان 

بیایـد و بـدون تحقیـق درباره ی قاتل، هر کسـی را که دید به بـاد کتک بگیرد و بعد از کتک 

کاری از او بپرسد: 

آیا تو هم در کشتن فامیلم نقش داشتی یا نه؟

بعد از پی بردن به اشتباهش بگوید: 

ببخشید، من اجتهاد کردم. گفتم شاید شما هم جزو قاتلین فامیلم باشید!

خدا برای مجتهدینی که خطا کرده باشـند، نه تنها گناه نمی نویسـد؛ بلکه 

یک ثواب هم می دهد! این با کدام عقل سـلیم جور در می آید؟ 

آیا این به بازی گرفتن احادیث و روایات نیست؟ 

چرا روایات را سرپوشی برای جنایات صحابه  قرار داده اند؟ 

زنـا، قتـل، جنـگ و خون ریزی گنـاه کبیره اند و انجام دهنـده ی آن به نص 

قـرآن جهنمـی اسـت، اما به جای تنبیـه زناکار، می گویید کـه اجتهاد کرده 

و ثـواب هم می برد!؟ 

آیـا االن هـم مجتهدیـن اهل سـنت مـی توانند بـه بهانه ی این کـه مجتهد 

هسـتند و در اجتهادشـان بـه خطـا رفته انـد، زنـا و قتل مرتکب شـوند؟ و ...

سواالت زیادم باعث شد که روزی نزد استادم شیخ علی دهواری بروم تا آن ها را از او بپرسم.

گفتم: 

جناب شیخ سوالی برایم پیش آمده است.

گفت:

بفرمایید.

گفتم: 

چـرا در جنـگ صفیـن، معاویه بـا امیرالمؤمنین علی7 جنگیـد و حق با 

چه کسـی بوده است؟
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استادم گفت: 

جنگ، اجتهادی بوده و حق با امیرالمؤمنین7 است. 

اجتهادی بوده ، یعنی این که معاویه خیال می کرده که وظیفه ی شرعی اش 

جنـگ بـا علی7 اسـت. علی7 هـم مجتهد بوده، به این نتیجه رسـیده 

که وظیفه ی شـرعیش مقابله با معاویه است. 

هـر دو احسـاس تکلیف کـرده بودند؛ ولی علی7 خلیفـه ی پیامبر9 و 

بر حق بوده اسـت. 

اما نباید به معاویه هم خورده گرفت. بنده ی خدا در تشـخیصش اشـتباه 

کرده و به خطا رفته اسـت.

با خودم گفتم: 

تکلیف صد هزار مسلمانی که در این بین از دو طرف کشته شده اند چه می شود؟ 

خون آن ها به گردن کدام مجتهد است؟ 

معاویه اشتباه کرده، خوب نباید جواب این خون ها را بدهد!؟

از استادم پرسیدم: 

مگـر خداونـد در قـرآن نفرمـوده اسـت: اطیعـوا اللـه و اطیعوا الرسـول و 

منکم؟ اولی االمـر 

اولی االمر آن زمان چه کسی بوده؟ 

از بیـن علـی7 و معاویـه، کدام یـک بایـد از دیگـری تبعیـت و اطاعـت 

اسـت؟ می کرده 

گفت: 

خـودت بـرو مطالعـه و تحقیـق کـن تـا تحقیـق کـردن را  یاد بگیـری و به 

برسـی! جایی 

روزی در حضور  یکی از دوستانم گفتم: 

لعنت خدا بر  یزید!

در حالی که صورتش از عصبانیت برافروخته و قرمز شده بود، گفت: 

لعِن  یزید جایز نیست و تو حق نداری لعنش کنی!
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از شـنیدن ایـن حـرف، تحملم تمـام و طاقتم طاق گردید. چه طور می توانسـت از  یزید 

شـراب خوار، سـگ باز و قاتِل جگرگوشـه ی پیامبر9 دفاع کند. 

به همین خاطر به شـدت توبیخش کردم. بحث مان باال گرفته بود که در کمال تعجب، 

یکی از اسـاتید وارد بحث شـده و از آن شخص و  یزید حمایت کرد! 

دیگـر صبـرم لبریز شـده بود. با عصبانیت از مدرسـه خارج شـده و تصمیم گرفتم دیگر 

بـه حـوزه ای که در آن این گونه برای دشـمنان اهل بیت: سـینه چـاک می دهند، برنگردم. 

چند روزی به شـهرمان برگشـتم، ولی چون آخر سـال تحصیلیم بود و بیش از چند ماه تا 

پایان تحصیالتم نمانده بود، با اصرار  یکی از اساتیدم دوباره به مدرسه ی سلفی های سراوان 

برگشتم. درس هایم را به اتمام رسانده و فارغ التحصیل شدم.

مدتی بعد به اصرار مردم روستا در انتخابات شوراهای روستا شرکت کردم و با رای باال 

رییس شـورای روسـتا شـدم. در ماه محرم سـال 1386 امدادگرانی که برای بازسـازی مناطق 

آسـیب دیـده از طوفـان گونـو بـه نیک شـهر آمـده بودند، از مـن اجازه خواسـتند تا مراسـم 

عـزاداری سـرور و سـاالر شـهیدان حسـین بـن علـی8 را در مسـجد امام علـی7 که امام 

جماعتـش بـودم برگزار کنند. 

مـن کـه محبـت اهل بیـت پیامبر9 در وجـودم موج مـی زد و کوچک تریـن حمایت از 

دشـمنان خانـدان پیامبـر9 به خصـوص یزید را به هیچ وجه تحمل نکـرده و با تمام وجود 

حاضـر بـودم زندگـی ام را فدای امام حسـین7 و اهل بیـت پیغمبر9 کنم، بـا افتخار کلید 

مسـجد را در اختیارشـان گذاشـتم و به رسـم مهمان نوازِی اصیل بلوچی، به جوانان مسـجد 

دسـتور دادم از عـزاداران امام حسـین7 پذیرایی کنند. 

این اولین  باری بود که در روستای دسک، مراسم عزاداری امام حسین7 برگزار می شد 

و همان طور که انتظار می رفت، سر و صدای ُمالها و مولوی های منطقه را بلند کرد. 

 یکی از مولوی های روستا که قبال رابطه ی نزدیکی با من داشت، اولین کسی بود که به 

مراسم واکنش نشان داد و تماس گرفت و گفت: 

مولوی جهانگیر! چه خبر اسـت؟ چرا مسـجدت تبدیل به حسـینیه شـده 

اسـت؟ همیـن حاال برو جلویشـان را بگیر!
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جواب دادم: 

مـن نمـی روم جلویشـان را بگیرم. تو اگر جـرات داری خودت برو این کار 

را بکـن! آن هـا کـه نمی رقصند تا شـما ناراحت بشـوید، دارند بـرای نوه ی 

پیامبر9 عـزاداری می کنند!

مدتـی از ایـن ماجـرا گذشـت. یـک شـب خواب دیـدم مردی نورانـی، با لباس های سـبز 

مشـغول خواندن نماز اسـت، اما بر خالف اهل سـنت نمازش را با دسـت های باز می خواند. 

به او گفتم: 

آقا! نماز این طوری نیست که شما می خوانید. باید دست هایتان را ببندید.

جواب داد:

خودت هم انشاء الله همین طور نماز خواهی خواند!

آن موقـع معنـای ایـن خـواب را نفهمیـدم، اما با گذشـت زمـان به صـادق بودنش یقین 

پیـدا کـردم. سـال 1389 تحقیقاتـم درباره ی مکتـب اهل بیت: تمام و حقایـق برایم کامال 

روشـن شـده بود. محرم همان سـال تصمیم گرفتم تشـیّعم را اعالم کنم. تا قبل از آن، افرادی 

می دانستند گرایش شیعی دارم، اما احتیاط کرده و نسبت به تایید یا ردش سکوت می کردم. 

ولی حاال دیگر زمانش رسـیده بود که عقیده ام را ابراز کنم و محرم امام حسـین7 بهترین 

وقـت برای این کار بود.

 بعد از اعالن مذهب جدیدم، برادران و خواهران اهل سنت را دعوت کردم تا برای امام 

حسین7 مراسم عزاداری بر پا کنیم و تشویق شان کردم برای امام حسین7 نذری بدهند.

اتفـاق مهمـی که شـب تاسـوعا دلـم را به ادامـه ی راه گرم کـرد، رویای صادقـی بود که 

فردایش تعبیر شـد. شـب تاسـوعا خواب دیدم  یکی از مسـتبصرین به نام محمود، راننده ی 

ماشینی است که اجسادی را حمل می کند. اجساد خیلی صدمه دیده بود. یکی سر نداشت، 

دیگری دسـتش قطع شـده بود و آن یکی پاهایش. 

پرسیدم: 

این ها چه کسانی هستند و چه اتفاقی افتاده؟

جواب داد:

 یاران امام حسین7 هستند که شهید شده اند!
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صبح فردا که مصادف با روز تاسـوعا بود به دفتر مخابرات رفتم تا در مراسـم عزاداری 

شـرکت کنم. سـاعت یازده و نیم صبح،  یکی از دوسـتان از چابهار تماس گرفت و در حالی 

که صدایـش می لرزید، گفت: 

 چند لحظه قبل  یک عامل انتحاری خودش را میان عزاداران حسینی منفجر 

کرد و تعداد زیادی زن و مرد و کودک به خاک و خون کشیده شدند.

از خوابم چند سـاعتی نگذشـته بود که تعبیر شد. یاران امام حسین7 عزاداران غریب 

چابهـار بودنـد. آن روز یزیدیـان زمان  یک بار دیگر کربالئی بر پا کرده بودند.  مطمئن شـدم 

نام این شـهدا به لیسـت  یاران امام حسین7 افزوده شده است.

بعد از شیعه شدنم، روزی دو جوان اهل سنت برای بحث به منزلم آمدند. 

همان ابتدا به آن ها گفتم: 

 برادران! اگر دنبال بحث و جدل هستید، اشتباهی آمده اید. من اهل درگیری 

نیستم. اما اگر واقعا سوال دارید، خوشحال می شوم به آن ها جواب بدهم.

سوال شان درباره ی شهادت امام حسین7 و امامت امیرالمؤمنین علی7 بود.

از آن دو پرسیدم: 

آیا امام حسـین7 را می شناسـید؟ مگر طبق روایات شـیعه و سنی، امام 

حسـن7 و امام حسین7 سـرور جوانان اهل بهشت نیستند؟

گفتند: 

بله. هستند.

ادامه دادم:

می دانید قاتل امام حسین7 چه کسی هست؟

جواب دادند:

بله.  یزید است.

پرسیدم: 

 یزید را چه کسی به حکومت مسلمین انتخاب کرد؟

گفتند: 

پدرش معاویه.
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 پس معاویه در شهادت امام حسین7 نقش داشته است. او خوب می دانسته گفتم:

پسرش موجود کثیفی است و لیاقت رهبری جهان اسالم را ندارد.

سوال کردم: 

 مگر امام علی7 طبق روایات شیعه و سنی، دروازه ی شهر علم پیامبر9 

نیست؟ وقتی کسی می خواهد وارد شهری شود، از کجا وارد آن می شود؟

جواب دادند: 

معلوم است، از دروازه ی آن.

گفتم: 

اگـر کسـی از روی دیـوار و  یـا راه دیگـری غیـر از در بخواهد وارد شـود، 

حکمش چیسـت؟

گفتند: 

چنین شخصی  یا دیوانه است  یا سارق.

ادامه دادم: 

 قضیه ی غصب خالفت علی7 هم همین طور اتفاق افتاد. مسلمانان دروازه ی 

 علم پیامبر9 را رها کرده و از بی راهه وارد شهر علم ایشان شدند. علی و حسین8 

 را رها کرده و به  یزید شراب خوار و میمون باز چسبیدند. اگر پیامبر9 حضرت 

علـی7 را بـه عنـوان دروازه ی علـم خود معرفی کرده، پـس باید معارف 

دینـی خودمـان را از حضـرت علی7 و اوالدش بگیریم، نـه از دیگران. 

در واقع فقط شـیعیان هسـتند که از راه اهل بیت پیامبر9 مذهب خود 

را گرفته  و به فرموده ی پیامبر9 عمل کردند. همین کار درست شیعیان 

هم بود که باعث شـد شیعه بشوم.

آن روز ایـن دو جـوان پـاک دل و پـاک طینـت پـس از انجـام مباحثاتـی، صحبت هایم را 

تصدیـق کـرده و بـه مکتـب نورانی اهل بیت: مشـرف شـدند.

ُ
ِذی َهٰدانٰا لِٰهٰذا َو ٰما ُکّنٰا ِلنَْهتَِدی لَْولٰ ِاّنَ َهٰدانَا اهلل

َّ ْ ْ
اَل

ٰعالَِمیَن.
ْ
ِ رَّبِ ال َحْمُد هللِ

ْ
َو ال

لَحمُدِ هلِل ال
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