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                                                            سبحان به نام خداوند             

 پاسخی به سخنان ملّا قادر توحیدی                                    

ا زاده پخش نموده است. نامبرده اگرچه بای دربارة شخصیت علمی و اخالقی کاکه احمد مفتیاخیراً ملّا قادر توحیدی مقاله

اشاره به برخی فضایل اخالقی کاکه احمد به تمجید و ستایش از وی پرداخته است امّا در نقل بعضی سخنان و رویدادها بخطا 

ن به نقد رآن زباقاساس علیه پیروان مکتبشده بیان کرده است و متأسفانه بر اساس شایعاتِ بیرا وارونه و تحریفرفته و برخی 

 اظهار نموده است. یاساسو اعتراض گشوده است و باالخره در نقد اندیشة دینی کاکه احمد سخنان نادرست و واهی و بی

پردازیم تا برای خوانندگان ارجمند معلوم گردد مورد از خطاها و انحرافات آقای توحیدی میدر مقالة حاضر به ذکر چند 

 اعتبار و فاقد ارزش علمی است.واقعاً بیسخنان و ادّعاهای مشارٌالیه 

ه امّا از استاندار خواست کرد که دوست نزدیک کاکه احمد استطالقانی وانمود می»نویسد: آقای توحیدی می: خطای اول

بود افرادی را در شهر سنندج علیه کاکه احمد تحریک نماید حتی برادران شبلی توسط همان افراد به شهادت رسیدند و کاکه 

 «احمد ناچار شد از سنندج به کرمانشاه نقل مکان کند

که در میان شیعیان ایران از لحاظ نصح و  -علیه الرّحمه–اهلل طالقانی ادّعای ملّا قادر دربارة دانشمند بزرگواری چوت آیت

ی رادتمندان مرحوم طالقاننظیری بود؛صحّت ندارد. اصل ماجرا این بود که چند نفر از سران انقالب و از اامن و صداقت، فرد کم

خواهند دولت به کاکه احمد اطالع داده بودند که سران حزب جمهوری اسالمی امام خمینی را تحت نفوذ خود قرار داده و می

را وادار نمایند مارکسیستها را از نقاط مختلف کشور به کُردستان سوق دهند و کاری کنند که مسلمانان اهل سنّت با نیروهای 

. کاکه «از هر طرف کشته شود به نفع آنان باشد»های کمونیستی در کُردستان درگیر شوند تا به قول خودشان سازمان مسلّح از

هرهای هایی در برخی شسوزی هیچ سهم و نقشی نداشته باشد، هم اطالعیهاحمد نیز برای اینکه در چنان درگیری و جنگ خانمان

از دوستانش سنندج را به قصد ای موضوع را به اطالع مردم رساند و سپس همراه عدهکُردستان پخش نمود و هم در مسجد جامع 

 شان ترک گفت.کرما

ان شنخست کاکه احمد به کرماوارونه و تحریف شده نقل کرده در حالی که اوّالً،شود ملّا قادر موضوع را کامالً مالحظه می

ه نه اینکبه شهادت رسیدند. درسنندجبعدازچندروز -ان بادبر آنسالم و رحمت خدا -برادران شبلی     سپسهجرت کرد و

 بعدازشهادت برادران شبلی ناچاربه ترک سنندج شده باشد.

 را به آن بزرگوار نسبت داده است. ، به مرحوم طالقانی تهمت زده و به ناروا شرکت در قتل برادران شبلیثانیاً

کسی بود که رو در رو به خمینی گفت: تو به ما وعدة  ]کاکه احمد[ایشان »نویسد: آقای توحیدی می: خطای دوم

ند، ککسی که خالف وعده عمل می»فرماید:کنی و پیامبر اکرم میمی ات عملخودمختاری کُردستان را دادی، حال خالف وعده

  «منافق است
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نشمندان شیعی دا»رفته بود: در این واقعیت تردیدی نیست که کاکه احمد از آقای خمینی به عنوان رهبر انقالب قول مساعد گ

 و سنّی به اتّفاق قانون اساسی را تدوین کنند، قانونی که رفع ستم اقتصادی و ملّی و مذهبی را تضمین نماید.

المر( االمللی اسالمی )شورای اولیاز دانشمندان برجسته از کشورهای اسالمی جهت تشکیل شورای      بینبر این عالوه 

   1.ت واحده دعوت به عمل آیدبرای احیای دین و امّ

ش وفا نکرد ابه وعده «مسئوالًاوفوا بالعهد انّ العَهد کان »همچنین شکّی وجود ندارد که آیت اهلل خمینی به خالف آیة شریفة 

( گنجداالمر طوالنی است و در اینجا نمی)شرح این خلف وعده و اثرات سوء محروم شدن مسلمانان جهان از احیای شورای اولی

رو در رو آقای خمینی را مورد عتاب و سرزنش قرار داد امّا در نقل قول ملّا قادر دو و قاطع  صریحو کاکه احمد با عباراتی 

 انحراف وجود دارد:

نخست اینکه، وانمود کرده است که کاکه احمد تنها برای خودمختاری کُردستان از آقای خمینی وعده گرفته بود، در حالی 

وار خواستار خودمختاری در قالب اجرای شوراها برای همة ایرانیان اعمّ از کُرد و تُرک و بلوچ و عرب و فارس و که آن بزرگ

ها، شورای حکومت مرکزی را تشکیل دهند )سخنان مضبوط و فرمود: باید نمایندگان شوراهای خودمختاری... بود و می

 دارد(های کاکه احمد در این مورد وجود ها و نامهاطالعیه

ب جعل مرتک –نعوذ باهلل–هم حدیث نقل کرده است و با این کار،  برداشت خود را از حدیثی به عنوانمال قادر دوم اینکه، 

 گونه( به کاکه احمد نسبت داده است؛ توضیح اینکه:حدیث شده و هم نقل آن سخن جعلی را      )افترا

شود سی گفته میمنافق به ک»اند: دانشمندان اسالمی بالاستثناء پذیرفتهطبق آیاتی که در وصف منافقان نازل شده است تمام 

ی سه )ص( روایت شده است آن حضرت در حدیثو طبق آنچه از پیامبر اکرم« که قلباً کافر باشد، امّا به مسلمان بودن تظاهر نماید

شت بیان سخنان ز»ه بر سه صفت مزبور علیه عالوو در حدیثی متفقٌ« خیانت در امانت»و « خلف وعده»و « دروغگویی»صفت 

 برای منافقان ذکر فرموده است.« خِصال و اوصاف قلبی»را نیز به عنوان « هنگام دعوا با کسی

 اش چنان است امّا هر کسیکند زیرا خصلت قلبیبنابر آنچه ذکر شد هر منافقی دروغگو و خائن است و خلف وعده می

در غیر اینصورت چون منافق قلباً کافر است پس منافق دانستن کسی ضمناً  2آید.اب نمیمرتکب گناهان مزبور شود منافق به حس

را منافق به حساب آورده است « خلف وعده»تکفیر وی را نیز به همراه دارد و فردی چون ملّا قادر که مرتکب گناه کبیرة 

ل تأسّف آن و با کما پنداشتندا کافر میموضعگیری انحرافی و ناصواب خوارج را پذیرفته است که مرتکب گناه کبیره ر

 موضعگیری انحرافی را با جعل حدیث به پیامبر)ص( هم نسبت داده است.

                                                           

االمر تشکیل شود و کاکه احمد در آن حضور نداشته باشد چنان کاکه ناصر سبحانی دربارة مقام علمی کاکه احمد معتقد بود اگر شورای اولیمرحوم  -1

 شورایی ناقص خواهد بود.

 برقرار است.« مرتکب سه گناه کبیرة مزبور»و « منافق»میان « عموم و خصوص مطلق»الف: به اصطالح منطقی نسبت  -2

 اش منافق شمرده باشد.وعده    ن دیدگاه مورد تأیید کاکه احمد است و لذا امکان ندارد آن بزرگوار خمینی را بخاطر خلف ب: ای
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شده نقل نموده است و هم برداشت نادرستش از حدیث نبوی را به عنوان حدیث خالصه ملّا قادر هم موضوع را تحریف

 است.روایت کرده و هم به دروغ آن را به کاکه احمد نسبت داده 

اید از شود نب« دروغ و افترا»و « جعل حدیث»و « تحریف»راستی آیا کسی که در نقل یک ماجرای ساده مرتکب سه گناهِ 

 نوشتن خاطره و نقل قول خودداری ورزد؟

در روزهای اوایل انقالب، روزی کاکه احمد در میدان انقالب کرمانشاه سخنرانی »نویسد: آقای توحیدی می: سوم خطای

بلوری »در میان سخنانش به سیّدنا معاویه هجوم کرد و وی را به باد انتقاد گرفت و در همان سخنرانی از خمینی به عنوان کرد؛ 

 «یاد کرد« نورانی

روزی کاکه احمد  3در روزهای اوایل انقالب،»کند: گویی شده است زیرا وی در اینجا ادعا میاوّالً، ملّا قادر دچار تناقض

 «با کاکه احمد آشنا شده است 1331در بهار »گوید: در حالی که در آغاز سخنانش می« کرمانشاه سخنرانی کرد در میدان انقالب

( در کرماشان جلسة سخنرانی داشت، آنهم نه در میدان شهر بلکه 31کاکه احمد دو بار )در آغاز و اواخر فصل بهاراساساً، 

با شجاعت و شهامت ایمانی سخنانی قاطع و مستدل در نقد قانون آنجا انداری یکبار در دانشگاه و بار دوم در سالن اجتماعات فرم

 اساسی پیشنهادی بیان کرد. )نگارنده در آن جلسه حضور داشتم(

هدی اهلل منتظری و مهندس ماهلل طالقانی و آیتاهلل خمینی و آیتثانیاً، بدون تردید، زمانی کاکه احمد با صراحت از آیت

نشین از جمله در حوزة علمیة قم و مشهد کرد. آخر باید انصاف داشت در آن زمان در مناطق شیعیتمجید میبازرگان دفاع و 

ق اهلل خمینی بودند و در مناطاهلل منتظری و آیتاهلل طالقانی و آیتآخوندهای درباری و بعضی از مراجع تقلید مخالف آیت

-سالروز ترور نافرجام شاه برای سالمتی و طول عمر وی دست به دعا        برمینشین مانند کُردستان اکثر ملّاها هر سال در سنّی

از شاه به عنوان  –نعوذ باهلل –جستند و آن دین به دنیا فروشان داشتند و در مراسم گلباران مجسمة شاه و پدرش شرکت می

دن زو دیگر مبارزان که مخالف شاه بودند تودهنیکردند. بنابراین دفاع و تمجید کاکه احمد از آقای خمینی یاد می« االمراولی»

 به شاه و ساواک بود.

خالصه کاکه احمد مدافع انقالب بود؛ یعنی تا زمانی که سران انقالب در برابر شاه و ساواک قرار داشتند از آنان دفاع 

 هل سنّت مرتکب ظلم و جنایتزمانی که قدرت و حکومت را بدست گرفتند و نسبت به ملّت کُرد و مسلمانان ا ؛ امّاکردمی

ناپذیر در برابر آنان قد علم کرد و مجاهدتهای آن رادمرد سند افتخاری عظیم برای ملّت کُرد و مسلمانان شدند با شهامتی وصف

 رود.اهل سنّت در دفاع از انقالب مردم ایران بشمار می

                                                           

در دانشگاهها تظاهرات کردند و بتدریج  35شود؛ چون دانشجویان در شانزدهم آذر اطالق می 35و فروردین  35به اواخر زمستان « روزهای اوایل انقالب» -3

 دکتر احمد خلیقی استاد فلسفه در دانشگاه تبریز در منزل کاکه احمد ماجرای تیراندازی آن زمان ها گسترده و علنی شد )بنده به یاد دارم کهتظاهرات و راهپیمایی

 کرد.(مأموران مسلّح در محوطة دانشگاه را برای حاضران بیان می
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ود و کاکه احمد را متنبه نم« کاتب وحی بودن معاویه)؟!( صحابه و»ثانیاً، ملّا قادر که مدّعی است با ذکر چند کلمه مانند: 

ی این نقل قولش صد در صد ساختگ« شاءاهلل دیگر تکرار نخواهد شددر مورد معاویه حق با تو است، ان»سپس ایشان فرمودند: 

احمد  مجاهد شهیدی چون کاکهاست و اینجانب برای ملّا قادر بسیار متأسّفم که از خدا شرم نکرده و به زبان دانشمند بزرگ و 

 دروغ گفته است.

 رسانم:رابعاً، سخن دربارة نقد عملکرد معاویه طوالنی است و اجماالً به عرض خوانندگان ارجمند می

مع شدن جهای معاویه با حضرت علی را که منجر به کشتهتمام دانشمندان اهل سنّت در قرون گذشته و معاصر مخالفت

و خالفت اسالمی )حکومت شوری( را از بین برد و نظام ملوکیت و شاهی را برقرار نمود و به خالف  زیادی از مسلمانان شد

)که بعد از خودش حکومت را به شورای مسلمانان برگرداند( فرزندش یزید ای که با حضرت حسن امضا کرده بود عهدنامه

ای از علما آن خطاها را خطای اجتهادی این تفاوت که دسته اند بافاسق و نابکار را جانشین خود نمود؛ مورد انتقاد قرار داده

 کنند.ای از جمله کاکه احمد آن خطاهای عظیم را توجیه نمیکنند و دستهقلمداد می

وقتی خداوند متعال پیامبر محبوبش حضرت محمد)ص( را بخاطر یک اخم کردن و روی برگرداندن از  خوانندة گرامی!

ینش قرآنی این ب« لّی أن جاءَهُ االعمیو توعبس »فرماید: دهد و میمکتوم( مورد عتاب و سرزنش قرار می صحابی نابینا )عبداهلل بن

ای لغزش داشته باشد، چون عملکرد وی به حساب دین تمام حتی اگر پیامبر خدا ذره»را باید بطور قطع و مسلّم پذیرفت که 

ن آمیخته گردد؛ در نتیجه میان دفاع از دین و توجیه ناصواب لغزشهای شود و دین خدا مقدّس است و هیچ لغزشی نباید با آمی

 «یک حاکم کشور اسالمی باید به دفاع از دین پرداخت

ین که بخاطر دفاع از حریم مقدس دقابل تحسین و تکریم است خالصه موضع فرزانه و دانشمند توانایی چون کاکه احمد 

ری و امرهم شو»شورش مسلّحانة وی خالفت اسالمی )حکومت مبتنی بر اصل قرآنی کند که در اثر خدا از معاویه انتقاد می

 ها بر مسلمانان تحمیل شده است.همه تفرّق و بدبختی از بین رفت و قرنهاست که آن«( بینهم

فانّ للذین ظلموا »در آیة « ذَنوب»روزی کاکه احمد در نماز جماعت کلمة »گوید: آقای توحیدی می:  چهارم خطای

)نقل به  «امقرائت کرد و بعد از توضیحات من گفت: تا بحال این آیه را اشتباه خوانده« ذُنوب»را  «ذَنوبِ اصحابهم ذَنوباً مِثل

 اختصار(

ندانه های تواضع خداپساگرچه اقرار به اشتباه از سوی کاکه احمد دلیل اوج ایمان و تعهّد وی به دین مقدّس اسالم و از نشانه

رود و مبالغه نخواهد بود اگر بگوییم در میان علما و دانشمندان اسالمی کاکه در بندگی خدای متعال بشمار میو اخالص او 

 نظیر بود.احمد در تواضع و شکسته نفسی واقعاً کم

وجه ا تب (امّا این سخن ملّا قادر )که گویا مدت مدیدی کاکه احمد آیة مزبور را بدون تدبّر در معنی آن تالوت کرده باشد

نند که ایشان دابه نقل قولهای محرَّف و نادرستش محل تردید است؛ زیرا کسانی که با کاکه احمد از نزدیک آشنایی داشتند می
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د به داد چه برسای بود توجه و تأمّل عجیبی به خرج میدادن به سخنان دیگران و مطالعة متنی، حتی اگر در روزنامهدر گوش

 ن کریم.تدبّر و تأمّل در آیات قرآ

بدون شک آن بزرگوار با نبوغ و ذکاوتی که خدا به وی عطا کرده بود در فهم قرآن از تسلّط زیادی برخوردار بود و در 

 تفسیر آیات قرآن اهتمام خاصّی به نکات بالغی آنها داشت.

ی در همان مثالً کسانی با و ای داشته باشد وشناس فهم و برداشتی از آیهاینکه کاکه احمد به عنوان یک مفسّر و عالم قرآن

تالوت کردن به خالف فصاحت و بالغت قرآنی « ذُنوب»را « ذَنوب»اختالف نظر داشته باشند امری طبیعی است؛ امّا چون آیه 

( «کسانی که ظالم و گناهکارند گناهی مثل گناهکاران دارند»شود: خواهد بود )زیرا خود ظلم گناه است و معنی آیه چنین می

-دقّتی به شخصی چون کاکه احمد که به تدبّر در آیات و درنظر داشتن نکات بالغیِ آن بسیار اهتمام       میدن چنان بیدانسبت

 ورزید شک برانگیز است.

کردیم من به ایشان گفتم کاکه احمد برای ای با هم بحث میروزی سرِ مسأله»نویسد: آقای توحیدی می: پنجم خطای

حدیثی در این باره سراغ داری یا نه؟ گفتند: خیر امّا... من گفتم: کاکه احمد اگر حدیثی مستمسک شماست تأیید این نظر خود 

 «حاضرم گوش فرا بدهم و بحث را ادامه دهیم وگرنه من دوست دارم بحث خاتمه یابد

 ملّا قادر در اینجا به خطا رفته و متوجه نیست که سخنش ارزش و اعتبار علمی ندارد زیرا،

ا توان به حدیث واحد استناد کرد امّالً، مشخص ننموده که موضوع، بحث اعتقادی بوده یا فقهی؟ چون در بحث فقهی میاوّ

، که مفید علم و یقین هستند استناد نمود نه به احادیث آحاد صحیحدر موضوع اعتقادی باید فقط به آیات قرآن و احادیث متواتر 

 الدالله هستند و در بحث اعتقادی قابل استناد نیستند.یالصدور و ظنّزیرا احادیث آحاد ظنّی

و چنان چه بحث فقهی بوده باشد باز هم درخواست  پس اگر بحث اعتقادی بوده باشد درخواست ملّا قادر نادرست بوده است

ن درباره ی آ وکرده باشد  زیرا امکان دارد کاکه احمد حکمی فقهی را فقط از قرآن استنباطمال قادر نادرست بوده است؛ 

 .حدیثی در کتب حدیث روایت نشده باشد

رمود فکنم؛ ایشان گفتند: کاکه احمد میای از شهید کاکه فاروق فرساد نقل میبرای روشن شدن مقصود خاطرهبه هر حال 

واجب است در استفاده از امکانات  4بر رهبران دینی»ام که: بعد از تدبّر در قرآن و سیرة عملی حضرت رسول به این نتیجه رسیده

المقدور مانند فقیرترین فقیران بسر بَرند تا نحوة زندگی آنان داغ حسرتی بر دل مانند خوراک و پوشاک و مسکن حتیزندگی 

   «مردم محروم و بینوا نباشد و سخن گفتنشان از دین، در دل مردم خصوصاً بینوایان مؤثر باشد

                                                           
ای از پیامبر ز قرآن و سنّت آگاهی داشته باشد و در اخالق و روش زندگی در حدّ خودش نمونهمقصود از رهبر دینی کسی است که در حدّی عالی ا -4

 اکرم)ص( باشد و با اخالق و شخصیت دینی خود، دین را معرفی کند و مسلمانان را با شخصیت و رسالت حضرت محمّد)ص( آشنا گرداند.
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اهلل منتظری رفتیم، در آنجا بحث مورد اشاره پیش آمد و کاکه احمد نظر ر قم به دیدار آیتزمانی در خدمت کاکه احمد د

عالی بیان کردی امیرالمؤمنین علی)علیه السّالم( در نهج البالغه فرمود: این اصلی که حضرتکرد و آقای منتظری خود را بیان 

  «علی األمة العدِل أن یُقّدروا انفسهم بضعفة النّاس اّن هللا فرَّض  »فرماید: اند؛ آنجا که میآن را ذکر فرموده

حضرت )نه این که شود که اوّالً، این اصل دربارة نحوة زندگی رهبران دینی در احادیث نبوی وجود ندارد مالحظه می

ثانیاً، کاکه احمد بعد از تأمّل و تفکّر در قرآن و سنّت به همان  باشد(. موختهنیارسول)ص( آن را با عمل خود به اصحاب کرام 

 فهمی دینی رسیده است که حضرت علی)س( با تلمّذ در محضر مبارک حضرت رسول)ص( آن را دریافت نموده است.

ر حدیثی را به ه به حدیث صحیح است واقعاً متوجه نیستند متنثانیاً، ملّا قادر و امثال وی که شعار و تکیه کالمشان تمسّک 

لزم من صحة ال ی»اند: توان به پیامبر)ص( نسبت داد، چنانکه صاحبنظران علوم الحدیث فرمودهصرف صحیح بودن سند آن نمی

هرجا ائمه حدیث گفته اند این » : فرمایدمی 9و محدث مشهور امام زین الدین عراقی نیز در فتح المغیث ص« االسناد صحة المتن

قصودشان این است که صحیح بودن سند آن عمال برایشان اثبات شده است نه این که خود حدیث صحتش حدیث صحیح است م

  «قطعی باشد به خاطر جایز بودن خطا و فراموشی در راوی مورد اعتماد 

م به رشتة تحریر درآورده است؛ او در مقالة پنج« ده رساله»قرآن کتابی تحت عنوان د یکی از پیروان مکتبنناگفته نما

موضوع مورد بحث را بخوبی بررسی نموده و ده نمونه از احادیث صحیحین بخاری و مسلم را ذکر کرده که علمای اسالمی به 

 اند.مردهبا قرآن صحّت صدور آنها را از پیامبر)ص( مردود ش آن احادیث دلیل معارض بودن

متأسفانه برخی از عقاید و سخنان کاکه احمد چه بسا با نص صریح قرآن در تضاد »نویسد: آقای توحیدی می: ششم خطای

 «است

 «متأسفانه برخی از عقاید و سخنان ملّا قادر توحیدی چه بسا با نص صریح قرآن در تضاد است » ای بنویسد:اگر کسی در نامه

سایتها و بوسیلة تلگرام در سطح وسیعی پخش کند و ملّا قادر دربارة آن مطلع گردد حتماً بسیار ناراحت    و آن را در یکی از 

 شود که بدون ذکر هیچ دلیلی و نشان دادن مدرک و سندی دربارة وی قضاوت شده است.می

 ال»د ایمان دارد که فرموده است: حال اگر ملّا قادر نه با ادّعا و شعار دادن بلکه از صمیم دل به این فرمودة حضرت محم

 نباید آنچه را برای خود دوست ندارد نسبت به کاکه احمد روا بداند.« یؤمن احدکم حتّی یُحِبُّ لِأخیه ما یُحبُّ لنفسه

بدون ارائة دلیل و مدرک مستند بسیار غیر  «نصوص قرآن در تضاد استبرخی از آراء و نظرات فالنی با »نوشتن عبارت 

 فریبانه است.منصفانه و عوام

ند این است دانمی ام برای کسانی که خود را پیرو کاکه احمدتوصیه»نویسد: آقای توحیدی می: خطای هفتم تا یازدهم

 «در کلمات کاکه احمد، وی را دریابند ]؟![ریز شدنبجای 

 ود.ب دهید که وی از آن بیزارهمانی را انجام میبیزار بود؛ حال شما « شیخ و مریدی»ک خیلی از تقلید و سب کاکه احمد* 
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یده و حدیثی را که مخالف عقگویید: گفت: حدیثی را که مخالف قرآن است به دیوار بزنید؛ شما میزاده میاحمد مفتی* 

 .سخن کاکه احمد است را به دیوار بزنید

دیگر راه [ است که حتماً احمد باشدگویید: مهم احمد باشد یا محمود؛ امّا شما میگفت: مهم نیست کاکه احمد می* 

  ]دانیدگمراه و سرگشته میباطل و آنان را  مسلمانان را

 !ها که فرار نکردیمبه بهانة دوری از سیاست از چه مسئولیتدانستند؛ امّا ایشان فرار از مسئولیت را گناه می* 

 و ...وی را معصوم ندانیم پس بیاییم برای کاکه احمد دوستان واقعی باشیم و * 

خواهد حتی دربارة دشمنان اسالم به خالف عدالت، رفتار و خدای متعال از ما مسلمانان مینخست الزم به ذکر است که 

تَعدلوا اِعدِلوا  الّاعلی یجرِمنّکم شنآن قومٍ  و ال»خوانیم: قضاوت نکنیم و از تقوای الهی فاصله نگیریم چنانکه در آیة   سورة  می

؛ امّا ملّا قادر «ستتر ادشمنی با قومی شما را از عدالت باز ندارد؛ به عدالت رفتار کنید که به تقوا نزدیک»یعنی:  «هو اقربُ للتقوی

ن غین به قضاوت پرداخته است و ایاتی درودربارة مسلمانان صادق و وفادار از پیروان کاکه احمد بر اساس اخباری واهی و شایع

 هم پاسخ خطاهای مورد اشاره :

قت یعنی او از کسانی که بنام دین و طری« از سبک شیخ و مریدی بیزار بود» -به قول شما –درست است که کاکه احمد  -1

-به ناموس آنان دریغ      نمی برند و حتی از تعدّیدهند و حاصل دسترنج آنان را به غارت میمردم ناآگاه و بینوا را فریب می، 

دین آگاهی یابند و فریب آن شیّادان پستِ دین به دنیا  کرد تا مردم از حقیقتورزند؛ به شدت بیزار و متنفّر بود و تالش می

 فروشان را نخورند.

یروان چنان برای پ کنند و نیزامّا کاکه احمد برای رهبران دینی که با تبلیغ دین راستین، عزّت و کرامت آنان را حفظ می

 کنند ارزش و احترام قائل بود.های دینداری پیروی میداعیان و مبلّغانی که با صداقت و وفاداری از آن نمونه

 عاشقان و عارفان دلسوختةامروزه بحمداهلل جمع کثیری از مسلمانان به کاکه احمد که یکی از اولیای حقیقی خدا و از 

ظیر ند و برای آن محبوبِ بزرگوار که در ایمان و تقوا و اخالص در بندگی خدا دُرّی کمورزنعشق میحضرت رسول)ص( بود؛ 

تردید ند و بیدانبود، احترام زیادی قائلند و آراء و نظرات استنباطی آن سابق بالخیرات ومُصلح دین را بهترینِ آراء و نظرات می

 نان از استاد و رهبر دلسوزشان قابل تحسین است. محبّت خداپسندانه و پیروی آگاهانه و صادقانه و مجدّانة آ

حبّانه های مها و آن پیرویدوستیبنده برای ملّا قادرِ بیچاره که فریب شایعات دروغین را خورده و برای آن ایمان و اخالص

اه افترا و و مرتکبِ گن قرآن دچار قضاوت ناعادالنهبرد و دربارة پیروان مکتبرا بکار می« سبک شیخ و مریدی»و مجدّانه عنوان 

 بهتان گشته است، بسیار متأسّفم.

فرماید: حدیث معارض با قرآن )سخنی جعلی که به دروغ به زبان پیامبر اکرم)ص( درست است که کاکه احمد می -2

ن رسیده هم قرآای واال از اشراف و تسلّط در ففرمود: کسانی که به درجهساخته شده است( باید به دیوار کوبیده شود؛ امّا می
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ارنظر حق دارند دربارة احادیث اظهباشند، لیاقت و توانایی تشخیص حدیث جعلی از حدیث مسلّمِ نبوی را دارند و چنان کسانی 

 کنند و به روایت آن بپردازند و به آن استناد نمایند.

یروان داشت و اکنون نیز پث برحذر میبه جدّ، شاگردان و پیروان خود را به دلیل عدم آن توانایی از روایت حدی آن بزرگوار

 کنند.مکتب قرآن از اظهار نظر دربارة احادیث خودداری می

گویید: حدیثی را که مخالف عقیده و سخن کاکه احمد شما می»گوید: قرآن میپس اینکه ملّا قادر دربارة پیروان مکتب

کنند و ملّا قادر بخاطر این تهمت و بهتان دیث اظهارنظر نمیاصالً دربارة احاآنان دروغ محض است؛ زیرا « است به دیوار بزنید

  باید ازآن مسلمانان صادق و امین حاللیّت بطلبد.

شناسند، حق فرمود: مسلمانان هر راهی را که به عنوان راه خدا و راه صحیح اسالم میدرست است که کاکه احمد می -3

داند به دیگران تحمیل نماید و حق ندارد آنچه را خودش درست میدارند با آگاهی و عالقه از آن پیروی نمایند و هیچکس 

مسیرِ خود بپردازد و دیگر مسلمانان را که مانند وی خود را ولیّ و وصیّ مردم بپندارد و به سرزنش و مالمت مسلمانان غیرِ هم

 و سرگشته بداند.اندیشند، گمراه نمی

 کنم درست بدانید وفرمود: اگر راهی که من به عنوان راه خدا و راه صحیح اسالم به شما معرّفی میامّا در عین حال نیز می

 برید.از آن پیروی کنید، ثواب می

ن را از دیگر قرآتبکنند که اگر راه مکقرآن یادآوری    میقرآن به کرّات به عموم پیروان مکتباکنون نیز معلّمان مکتب

دانید حیف است با تمام عالقه و جدّیت از آن پیروی نکنید و الّا بروید راهی بهتر پیدا کنید و عمر خود را ها بهتر میراه و روش

 بیهوده به هدر ندهید.

قرآن بان مکتو پیرو« ما برای دیگران محکّ نیستیم که موافق ما خوب و مخالف ما بد باشد»فرماید: آری کاکه احمد می

به این سخن منصفانه وحکیمانة کاکه احمد باور دارند و معتقدند هر مسلمانی اگرچه به شدت با آنان مخالفت داشته باشد، حق 

 برد.داند، پیروی نماید و به شرط حسن نیّت ثواب میاهلل درست میدارد از راهی که بینه و بین

، و از قضاوت ناعادالنه دربارة این مسلمانان صادق و متعهد خودداری به خود آیآیا سزاوار نیست به ملّا قادر گفت: اکنون 

 ؟کن

دانست و احساس مسئولیت برای خدمت به بندگان خدا را از کاکه احمد فرار از مسئولیت را گناه می درست است که -4

های سیاسی برحذر داشته و پیروانش را از فعالیت 33/4/59شمرد. امّا آن بزرگوار در نامة های ایمانِ درست و حسابی مینشانه

 دعوت و هدایت دیگران است»و « تزکیة خود»مان است پس، وظیفه« دعوت»شرایط بالفعل ما در حدّ اوائل مرحلة »نوشته است: 

فصّل توضیح م و مقصود از عدم فعالیت سیاسی را تبیین فرموده و دلیل منع چنان کار سیاسی را نیز بطور« بدون فعالیت سیاسی

 داده است.
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منظور کاکه احمد از عدم فعالیت سیاسی این است که پیروانش با حکومت و احزاب سیاسی نه رابطة دوستی و همکاری 

داشته باشند و نه با آنها به مقابله و دشمنی بپردازند. ازدیدگاه آن رهبر فرزانه تا انسان تزکیه نشود و از ایمانِ درست و حسابی و 

ده و خودخواهانه و بیهوکه خصلتی قلبی است، نه شعاری و زبانی برخوردار نگردد، اقدامش برای فعالیت سیاسی اخالص، 

فرمود: باید چنان پرورش یابند که محبّت خدا و رسول محبوبش)ص( و نیز محبّت و برکت خواهد بود. او به پیروانش میبی

هایتان را پاک و نورانی سازد، در غیر اینصورت اگر وارد فعالیت قلب خیرخواهی برای مردم حتی برای مخالفان و دشمنانتان،

 برید.)نقل به اختصار(سیاسی شوید هم خودتان و هم مردم محروم و بیچاره را به بیراهه می

و  بدون علم چرا نداری حال از ملّا قادر باید پرسید: اگر از توصیه و توضیحات کاکه احمد دربارة عدم فعالیت سیاسی خبر

فرماید: دانی خدای متعال مینمایی ؟ مگر نمیمتّهم می شدن گیری ومُنزویقرآن را به گوشهبالغیب پیروان مکتبآگاهی و رجماً 

 آیی. گویی کوتاه نمی؛ و اگر خبر داری چرا از وارونه«و ال تقف ما لیس لک بِه علم»

نماهای یاز شایعة سنّ «کنم که کاکه احمد را معصوم ندانندمیقرآن توصیه به پیروان مکتب»گوید: ملّا قادر وقتی می -5

-مکتب در حالی که پیروان« دانندقرآن کاکه احمد را معصوم میپیروان مکتب»گویند: خوردة حکومت متأثّر شده که میفریب

 فرماید:های حکیمانة رهبر فرزانة خود باور دارند، که میها و آموزشقرآن به توصیه

 نیست پس «حجّت مطلق»گیرد و به طریق اولی ارزش کتاب و سنّت را ندارد و رأی هیچ فردی جای اجماع را نمی »الف( 

 های دین و انسان()درس «مانند کتاب و سنّت یا اجماع است.  نباید تصور کنید آراء و نظرات من عیناً

ت نظرات یک انسان باالتر و در ردیف کتاب و سنّاگر چنان تعصبی در شما پیدا شود که بطور تقلیدی، نظرات مرا از »ب( 

 «سازی هم دچار خواهید شد.گری و مذهببپندارید، دیگر بخواهید یا نخواهید تدریجاً به شرک و فرقه« حجّت مطلق»و 

 نامه()وصیت

بیین ی احتیاج به تتکلیف شما در اموری که تابع و پیرو من هستید: واقعیت این است که دین خدا در هر زمانو اما »... ج( 

من ورتی که پس در ص [...]مطلوب و پسندیدة خدا نیستدارد و بعضی مسائل و موازین بی تبیینات خاص آن زمان قابل تبعیّت 

رأیی خاص داشته باشم پس از اطمینان به صحّت باید پیرو آن باشید و در این پیروی صدق و صفا داشته باشید نه بخاطر مالحظات 

 )رسالة اجتهاد و تقلید( «نکنید.« بُت»ا الحذر الحذر مرا غیر خدایی، امّ

از  که مُرادم را -« حجّت نسبی»اهلل، اصل مسیر را، در مقیاس از عمق فهم و بینه و بین -مسیرانهمة هم –هر یک از شما »د( 

همه تالش و آن همه ضرر و آن شدنِ آن «هباءً منثوراً»داند یا نادرست. اگر نادرست، حیف است ، یا درست می-دانیدآن می

رنگ و خفیف، و حیف است با تمام دل و زبان در راه خدا هر چند بسیار کم« دّ از راه خداص»همه بال! اگر درست، حیف است 

 «خودخواهانه را فدا نکردن نبودن، و هرگونه آمال و احوال مخفی و آشکارِ

ی حق پس خدای متعال به هر مسلمان« یستمعونَ القول فیتّبعونَ احسنه...فبشّر عبادالّذین »آمده است:  11و15 در سورة زمر آیة

قرآن اگرچه آراء و نظرات کاکه احمد و استنباطات وی از قرآن داند پیروی کند و ما پیروان مکتبداده است از آنچه بهتر می
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ظرات استاد و رهبر خودمان در حدّ رأی و نظر یک دانیم و به آراء و نرا معصوم نمی اودانیم امّا و سنّت را بهترین رأی و نظر می

 کنیم. دانشمند برجستة اسالمی و به عنوان حجّت نسبی نگاه می

ما معتقدیم هر کسی دربارة هر دانشمندی ادّعا کند که آراء و نظراتش غیر قابل نقد است تلویحاً آن دانشمند را مانند خدای 

مندان غیرقابل نقد پنداشتن آراء و نظرات دانش»ایم: لذا بارها به صراحت اعالم کرده سبحان بَری از خطا و فراموشی پنداشته است

بالاستثناء قابل نقد است و آراء و نظرات آلود است. خالصه آراء و نظرات تمام دانشمندان اسالمی ای شرکاندیشه« اسالمی

 کاکه احمد نیز از این قاعده مستثنی نیست.

قرآن و کسانی دیگر از مسلمانان که تنها قرآن و سنّت را سرچشمة دین و مقدّس پیروان مکتبتوان گفت جز به جرأت می

دانند امّا آراء و نظرات استنباطی دانشمندان اسالمی از کتاب و سنّت را مذهب و غیر مقدس و قابل نقد     و غیرقابل نقد می

و محدّثین و مفسّرین و دانشمندان اسالمی را عین دین و برابر و  کسانی که آراء و نظرات مجتهدین)  شمارند؛ بقیة مسلمانانمی

 اند و متوجه نیستند.پرستی گشتهدچار شخص( هم ارزش با قرآن و سنّت و مقدّس و غیر قابل نقد بپندارند 

دیث نبوی برخالف حدر اینجا نیز شایسته است به ملّا قادر دلسوزانه تذکّر داد و به وی گفت: برادر ایمانی! انصاف نیست 

 قرآن به عصمت رهبرشان باور دارند.و بدون ارائة دلیل و مدرک ادّعا کنی که پیروان مکتب« البیّنة علی املدعی...»

 

)در آن زمان به دوستان گفتم( اگر کاکه احمد یکبار به کتب صحاح ستّه »نویسد: آقای توحیدی می: دوازدهم خطای

دانم که پذیرم، امّا در حال حاضر میرا همانند سخنان امام شافعی به عنوان یک اجتهاد میمراجعه نماید آن وقت سخنان وی 

 «دانمکاکه احمد از حدیث اطالع کافی ندارند بنابراین وی را مجتهد نمی

اهی اسی آگشنو نیز علم بالغه و اصول فقه و لغت خوانندة گرامی! کسی که در حدّ عالی به دستور زبان عربی)صرف و نحو(

داشته باشد و با نبوغ و ذکاوت خدادای، بعد از تدبّر و تأمّل در کتاب و سنّت بتواند برای امور مستحدثه احکام و قوانینی فقهی 

از این دو سرچشمة دین استنباط و استخراج نماید به چنین توان علمی و قوّة استنباطی اجتهاد و به صاحب آن مجتهد گفته 

 شود؛ بنابراین:می

های اجتهاد امری درونی است، صاحب آن حق دارد بگوید از آن قوّة استنباط برخوردار است ، با توجه به اینکه ویژگیاوّالً

 –افعی از حضرت ش یاگر دربارة امری مستحدثه رأی » فرماید:یا نه و کاکه احمد در رسالة اجتهاد و تقلید در پاسخِ دوستان می

و مجتهدان  . حال اگر کسی در مرتبة دانشمندان برجسته« کنمکم را از کتاب و سنّت استنباط میمستقیماً ح نباشد -سالم اهلل علیه 

 دانم.نباشد نوعی ادّعای خودخواهانه خواهد بود اگر بگوید فالنی را مجتهد نمی

اد زیادی الحدیث افر؛ امروزه در میان دانشجویان رشتة علوم شودثانیاً، با مطالعه و تدرّس صحاح ستّه هیچ کسی مجتهد نمی

 اند.اند با این حال مجتهد نگشتههستند که صحاح ستّه را تدرّس و مطالعه کرده
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ثالثاً، صحاح ستّه در زمان ائمّة اربعه تدوین نشده بود و آن بزرگواران از همة آن احادیث اطّالع نداشتند، مثالً امام مالک 

ه آگاهی نداشت و امام شافعی فرموده است: بعد از قرآن موطأ امام مالک نگاشته است و از صحاح ستّرا « الموطأ»کتاب حدیث 

 یادّعای»ادر سخن ملّا ق آریاند؟ ترین کتاب است، پس چگونه علمای اسالمی در مجتهد بودن آن بزرگوار تردیدی نداشتهصحیح

 و غیر قابل اعتماد است.« من درآوردی

ده است ضمناً اقرار نمو دانماو را مجتهد می مراجعه کند به صحاح ستّه یکبارحمد گوید: اگر کاکه ارابعاً، ملّا قادر وقتی می

     . شودمی جتهدم که با یکبار مراجعه به صحاح ستّه مند بوده استکه کاکه احمد از چنان نبوغ و ذکاوتی و قوّة استنباطی بهره

 .مودشوند اعتنا نگویی میاز فرط پریشان فکری دچار تناقض که گاهی چون مال قادر کسانینباید به سخنان حال هر به 

کاکه احمد اگرچه در مسمّای ایمان افکار بخصوصی داشتند امّا وی عمالً »نویسد: آقای توحیدی می: سیزدهم خطای

 «شدندمعتقد به جهاد با کسانی بود که چه بسا در دایرة تعریف ایمان وارد می

 ندارد زیرا:این سخن ملّا قادر صحّت 

اوّالً، کاکه احمد دربارة ایمان افکار بخصوصی نداشت و آراء و نظرات ایشان دربارة ایمان و کفر تصحیح و تکمیل نظرات 

 .دانشمندان اسالمی گذشته است که از توان بسیار باالی علمی و دقّت و ریزبینی و اشراف و تسلّط زیادش بر قرآن داللت دارد

توضیح مطالب کاکه احمد دربارة ایمان و کفر و درک آن باید تمام آثار آن بزرگوار دربارة دو  برای آشنایی با شرح و

و »آیة  و به خالف پردازندمقولة مزبور مطالعه شود و آنانکه رجماً بالغیب و بدون تحقیق و آگاهی به ردّ نظریة کاکه احمد می

علی  مشمول این سخن حضرت کنند؛موضعگیری می «کنتم صادقینقل هاتوا برهانکم إن »و آیة « ال تقف ما لیس لک به علم

 «الناس اعداءٌ لما جَهِلوا»فرماید:هستند که می

ورند در اسالم آثانیاً، از دیدگاه کاکه احمد جنگیدن با غیر مسلمانان به دلیل آنکه غیرمسلمان هستند و به اسالم ایمان نمی

گیرند. به عالوه اولین و بدترین نتیجة تحمیل عقیده داران قرار میدر دایرة ایمانجایی ندارد؛ چه برسد به جهاد با کسانی که 

پیامبر)ص( بخاطر ایمان نیاوردن کسانی به اسالم با آنان جنگیده است تهمتی عظیم به و این که گفته می شود پروری است منافق

 رود.آن حضرت بشمار می

عتقد به م عمالًکاکه احمد »گوید: جنگی را نداده است پس سخن ملّا قادر که میرابعاً، وقتی کاکه احمد عمالً دستور هیچ 

 دروغ محض است. «ایمان وی وارد شدندجهاد با کسانی بودند که چه بسا در دایرة تعریف 

 

 

ناشی از تراوشات فکری  کندآنچه کاکه احمد از مسمّای ایمان بیان می»نویسد: آقای توحیدی می:چهاردهم  خطای

ایشان و تأثیر شرایط محیط آن زمان بوده؛ همین تغییر و تحوالت سریع آن زمان سببی بود برای اضطرابات فکری کاکه احمد 
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 ای کاکه احمد به اشتباهات اعترافبینیم هر از چندگاهی در مرحلهکه در سخنان کاکه احمد به وضوح قابل مشاهده است و می

 «کند.می

سلمانان کند کسانی از متا انسان بسیار شریف و بزرگواری چون کاکه احمد وقتی چند مورد اشتباه خود را ذکر میشگف

 کنند.بجای تحسین این خُلق نیک از آن سوء استفاده نموده و زبان و ذهن و قلب خود را به دروغ آلوده می

ی هنگام بازگشت از طائف بیندیشیم تازه به عظمت اخالقنظر به نیایش پیامبر محبوب)ص( اگر با ایمان و اخالص و وسعت

بریم که آن بزرگوار به پیروی از حضرت رسول)ص( نه تنها از اقرار به اشتباهاتی ابا نداشت بلکه خطا و کاکه احمد پی می

  3داد.اشتباهات پیروانش را نیز به خودش نسبت می

 ست صحّت ندارد زیرا:گویی وی ابهر حال سخن ملّا قادر که بیانگر پریشان

اوّالً، آنچه کاکه احمد از اشتباهاتش بیان فرموده است مربوط به روش برخورد وی با حوادث و جریانات و اشخاص بود، 

امّا ملّا قادر با تحریف و خلط مبحث طوری سخن گفته است انگار کاکه احمد مرتب دربارة مسائل ایمان و کفر مطالبی را مطرح 

 یش نیست.فروغی بالبته این سخن ملّا قادر دروغ بیکه ز آنها پشیمان شده و به اشتباهاتش اقرار نموده است کرده و پیوسته ا

ثانیاً، آنچه دربارة ایمان مؤمن و کفر و کافر در آثار و تألیفات دانشمندان اسالمی بیان شده است هیچکدام وحی مُنزل و یا 

است؛ بنابراین سخن ملّا قادر دربارة   آنان و استنباطشان از قرآن و سنّت حجّت مطلق نیستند بلکه همگی حاصل تالش فکری

 کند مقصودش واهی و بیهوده است.تالش فکری کاکه احمد اگرچه صحّت دارد، امّا وی چون با تعریض از آن یاد     می

جز اینکه  و کفر تغییری نکرده استدانند که نظر ایشان دربارة ایمان خالصه کسانی که با آثار کاکه احمد آشنایی دارند می

تر و کاملتر نموده است و ادّعای ملّا قادر دربارة اضطرابات فکری آنچه در دوران جوانی بیان فرموده به مرور زمان آن را پخته

 گویی و کذب محض است.کاکه احمد بیهوده

: وقتی مفسری بر اساس اصول و قواعدی نظر خود را درباره ی تفسیر آیاتی از قرآن بیان می کند و کسی  پانزدهم خطای

در بی خبری به سر برد در مخالفت و شیوه ی نقدش قطعا به  نظرش با آن تفسیر مخالف باشد اما درباره ی  آن اصول و قواعد

  خطا می رود .

قرآن و سنت استخراج کرده بود در مبحث ایمان و کفر می فرماید: همه ی  قواعدی که از و کاکه احمد بر اساس اصول

 ومی فرمایدمخاطباستناد می کند  «اکفارکم خیرا من اولیکم  » از سوره ی قمر 43 اهل مکه کافر نبودند و به آیاتی از جمله آیه ی

 . (طوالنی استتوضیح میدهدوبحث تخصصی و342رادرنوار)البته مطلب  که همه ی آنان کافر نبوده اند. آیه مشرکین مکه است

                                                           

ملّا عبداهلل احمدیان که به قول برادران بوکانی فرموده بود: کاکه احمد وقتی حاج یف مهابادی خدایش بیامرزد و درجاتش در دار رحمت واال باد عالم شر -3

افزاید و خطاهای او مانند خال سیاهی است بر گونة انسان خوش سیمایی )اگرچه خال سیاه است گوید بر زیبایی ونیکویی اخالقش میاز اشتباهاتش سخن می

 افزاید(ش سیما میامّا بر زیبایی چهرة آن انسان خو
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ه رگوار آگاهی داشتبدون ارائه ی توضیحات کاکه احمد و بدون آنکه از منهج و بینش قرآنی آن بز در این جا مال قادر

س با فهم و بینش قرآنی آن مفسر بزرگ آشنا می شد سپت در حالی که می بایست نخست باشد به مخالفت با آن پرداخته اس

خواننده مقاله اش را آگاه می کرد که نظر مفسران متفاوت است و سرانجام  نظر مورد قبولش را ذکر می نمود اما مال قادر با علم 

 و انصاف قدم در راه نقد نگذاشته است .

 ارائة دلیل به تحریف سخنان کاکه احمد ی رسیده که به جای انصافی کارش بجایدر بی ملّا قادر:  خطای شانزدهم

 نویسد:  پرداخته و می

کند که بخاطر وجود شُعبِ کفر در شخص مؤمن، مؤمنی هم وجود ندارد و اگر به کسی کاکه احمد در سخنانش اشاره می»

  شود از جهت عاطفی است، به عبارتی از جهت شرعی نیست!!کلمة مؤمن اطالق می

که غیرمنصفانه برداشت نادرست خود را چرا قادر است نه سخن کاکه احمد بلکه از جعلیات و تحریفات ملّا این عبارات 

 نماید.بجای سخن کاکه احمد به مردم معرفی        می

فتیم گگفت برداشت من از سخنان ایشان چنین و چنان است، میکرد و سپس میاگر او عین سخنان کاکه احمد را ذکر می

 از سخنی بجای اصل آن سخن جز تحریف و جعل نامی دیگر ندارد.برداشتش اشتباه است؛ امّا ارائه و معرّفی برداشت معارض 

کاکه احمد و نقد غیرمنصفانة دیدگاه قرآنی ایشان دربارة ایمان و کفر ملّا قادر بعد از تحریف سخنان :  خطای هفدهم

 نویسد: می

سخنانی فاقد اعتبار است چون  خواهم به ردّ این سخنان کاکه احمد بپردازم چرا که از دیدگاه من چنینمن در اینجا نمی»

 امّا چند سطر بعد همین ادّعایش را فراموش« کنمدانم و حکمی بر آن مبنا نمیشخص گویندة آن را در حالتی عادی و طبیعی نمی

 نویسد:کرده و حکم کفر برای اندیشة کاکه احمد صادر کرده و می

« باشدمی رکفهای کاکه احمد در باب ایمان در تضاد با نصّ قرآن و سنّت است و گیریصحیح است که بسیاری از نتیجه»

چار پردازد و دگوید و به تحریف سخن میبدون شک وقتی کسی مانند ملّا قادر بدون دلیل ومدرک و شعارگونه سخن می

 زرگ را ندارد.شود، صالحیت اظهارنظر دربارة آراء و نظرات فرهیختگان و اندیشمندان بگویی میتناقض

 هایش از تعریف شهید در اسالمبه یاد دارم که کاکه احمد در یکی از بحث»نویسد: آقای توحیدی می:  خطای هجدهم

 «سخن گفت و شهادت را تنها به شهیدشدن در میدان جنگ محدود کرد

ونوا وسطا لتک امة  و کذلک جعلناکم »این سخن ملّا قادر صحّت ندارد، زیرا کاکه احمد با توجه به آیات قرآن از جمله آیة 

شود که با ایمان و متعهد باشد و به کسی گفته می شهید» :( معتقد بود143بقره/«)شهداء علی الناس و یکون الرّسول علیکم شهیداً

ادت مردم تالش نماید؛ چنین فردی چه به مرگ طبیعی بمیرد و یا در راه دین کشته شود شهید با احساس مسئولیت در راه سع
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که در تهران در مجلس ترحیم آیت اهلل طالقانی 195توضیحات کاکه احمد در نوار کاست  توانید باشما می خوانندة عزیز« است

 بیان فرموده است آشنا شوید.

مرحوم طالقانی به عنوان شهید یاد کرد و فردای آن روز سخنان کاکه احمد تحت الزم به ذکر است، در آن سخنرانی از 

 در روزنامه نیز به چاپ رسید.« طالقانی به شهادت قرآن شهید است»عنوان 

در شرایط فقر علمی که خبری از علوم الحدیث نبود کاکه احمد در برابر »نویسد: آقای توحیدی می:  خطای نوزدهم

ردند کت و شرک ایستاد و برای ردّ آنان که به هر چیزی به نام حدیث برای خرافات و شرکیّات خود استدالل میدکّانداران خرافا

به این واقعیت رسیده بود که برای پذیرفتن احادیث باید قواعد و ضوابطی وجود داشته باشد و هر حدیثی را نباید قبول کرد. این 

ه احمد در این راستا برداشت؛ امّا کاکه احمد برای دست یافتن به این قواعد تنها بر در واقع فهم صحیح و قدم مثبتی بود که کاک

 اطالع بودند به همین خاطر با آن اصول وعلم و درک خود اکتفا نمود و حقیقتاً از میراث اسالمی علما در این زمینه تقریباً بی

واقع پردازند که متأسّفانه در بسیاری از می احادیث میقواعدی که در حیطة علمی و فهم ایشان بود به تضعیف و تصحیح برخ

 «اند.اصابة حق    نکرده

 در این قسمت از سخنان ملّا قادر دو لغزش وجود دارد:

اشد؛ ایشان در تعامل با احادیث صاحبنظر ب بایستنخست اینکه، دربارة کاکه احمد قیاس به نفس کرده و انتظار دارد نمی

 «صالت سندااهتمام به »  علمای گذشته استفاده نماید در حالی که قرنهاست در محافل علمای اهل سنّت بایست از آثاربلکه می

را گرفته است و کاکه احمد به عنوان  « عرضة متن احادیث به قرآن برای تشخیص حدیث جعلی از حدیث مسلّم نبوی» جای 

 راست از حدیث نبوی را در پیش گرفته بود.یک مُصلح بزرگ دینی راه احیای روش اصحاب مهاجر و انصار در ح

سالگی به فرمودة خودش آمادگی داشت در دانشگاه تهران فقه مذاهب اربعه و  24الزم به ذکر است آن بزرگوار در سنّ 

ز سنّت ا -علیه سالم اهلل –دربارة تمام آنچه حضرت شافعی « األم»نیز فقه جعفری را تدریس نماید و خصوصاً با تحقیق و تدبّر در 

ارض یا غیر توانست معپیامبر)ص( بیان کرده بود شناخت علمی کافی داشت و با توجه به تسلّطی که در فهم قرآن داشت می

هترین بروشی است که امام ابن قیم از آن به  معارض بودن احادیث را با تطبیق و استناد به آیات قرآن مشخص نماید و این همان

 ت.روش شناخت حدیث یاد کرده اس

دوم اینکه، تضعیف و تصحیح احادیث به سند آنها بستگی دارد و این کار به عهدة محدثین است که با تحقیق سالیان متمادی 

ربارة د بنابراین  پرداختدر شناخت سند احادیث و علم رجال، تخصص داشتند و کاکه احمد محدث نبود و به کار آنان نمی

 .قادر غیر واقعی و فاقد اعتبار است سخن و ادّعای ملّاو  ود،تضعیف و تصحیح احادیث اقدامی نکرده ب

وانم بگویم تامّا در مورد سخنانی که بعد از زندان وی ضبط شده است فقط می»نویسد: آقای توحیدی می:  خطای بیستم

 «که این سخنان از نظر شرعی فاقد اعتبار هستند
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رفتند. در این دیدارها آن شد و کسانی به دیدار وی میداده می به کاکه احمد در دو سال آخر از ده سال زندان مرخصی

بزرگوار از جمله دربارة توحید و نفی شرک و یاد مرگ و قیامت و نیز دربارة مسائل تربیتی و پرورشی و روابط صحیح زن و 

ند و در ابیان فرموده شوهر مسلمان و خصوصاً دربارة اخالق دینی و عشق و محبّتش نسبت به حضرت رسول)ص( سخنان زیادی

ترین رکتب     خیروپر از اند که مجموعاً کتابی قطور خواهد شد وواقع تفسیر خود را از آیات مربوط به موضوعات مزبور ارائه داده

شرعی  نظرگوییِ جاهالنه آن همه خیر و رحمت و برکت و بیان حقایق را از رود. امّا ملّا قادر با کلّیآثار آن بزرگوار بشمار می

برداشت »آلود این همان موضع  شرکگوید که می چنان -البد با مقیاس فهم و برداشت خودش از شرع –پندارد فاقد اعتبار می

ن با نیست که اینچنیدر نحوه ی اندیشه اش  است و واقعاً متوجه انحراف« خود را عین دین و هم ارزش با کتاب و سنّت دانستن

 .زندهای کاکه احمد میق دم از اظهارنظر دربارة اندیشهبینی مطلغرور و خود حق

خالصه ی توضیحات مفصل یکی ازمعلمان  درخاتمه الزم است خدمت خوانندگان محترم عرض کنم که آنچه ارائه شد

ای ور(تهیه وتنظیم نمودم کاش ششهیدکاکه احمدمفتی زاده مجاهدان مکتب قرآن است که نگارنده ی حقیر)ازدوستداران شادرو

ت کج وراه تبلیغات نادرس درباره ی ایمان وکفردرکتابی ارائه میدادند را مدیریت مکتب قرآن همه ی توضیحات کاکه احمد

 اندیشان غیرمنصف رامی گرفتند.

 

 یکی از شاگردان و دوستداران علّامه کاکه احمد مفتی زاده :نویسنده


