
 (1پیرامون  ستم مذهبی)

 به نام خداوند سبحان                                                  

 

به دو تن  « دورهمی»بعد از اهانتی که آقای مهران مدیری در برنامه ی تلویزیونی       

جاهد  ران میکی از دوستدا از اصحاب کرام کرد،اینجانب به عنوان یک طلبه سنی با   

ید    که    شه مد   کا یه   -مفتی زادهاح مة اهلل عل نّت       -رح س هل  از رهبران بزرگ ا

شدم،در      شان دادم و نظرش را جویا  شتم،کلیپ توهین مذکور را به وی ن دیداری دا

 جواب گفت:

 

ست که رادیو و        سال ا سی  ست عرض کنم؛هم چنانکه می دانیم بیش از  الزم ا

 و تبلیغ تلویزیون منبر روضهههه خوانوا و نخوندهای دیه به دنیا شرود  هههد        

اندیشههه های ضههد یرننی و ت دیا خراشات و ترویو درومد عتد  تریه کار و  

ست در برنامه ی رادیویی     سالوا ستد ه به بوان« صبح روز جتعه »برنامه ی ننان ا

سرعت عتل دا ته در خالف وایع گویی امتیاز و جایز         سرگرمی و وخی به 

ی   باید دروغگویمی دهنددیعنی به  وخی هم که  د   رکت کنند  و  نوند     

را تتریه کننددهم چنیه سهههوع  عتد  سهههریال های کتدی دروم گبته و به        

 دروغوا خندیدن است .

 

صههدایت و راسههتگویی را به  » نیا گوهر ایتان وموتتریه شضههیلت اخالیی یعنی

  وخی و سخر  گرشته کم توهینی به ایتان و انسانیت است؟

 



س  شی با    یکی دیگر از کارهای ایه مکّاران دنیاپر ستدرواج کو اندی ت خداناپر

ساخته شیلم و سریالوای نلود  به خراشات و روایات دروغیه استدنیا جز ایه    

اسهههت که با دروم و خراشات مردم را سهههرگرم کردن و بی برمتی به کرامت       

 انسانی ننان است؟  

 

هیچ انسهههان خردمندی مخالن خندیدن و خندانیدن م بت نیسهههتدامطااشرا             

هرچیزی انحراشی ن هههکار اسهههتدامروز  خنداندن مردم عتال   وزیاد  روی در

بربه ای  ههد  برای بی توجوی به نسههبت دردها و رنووا و جنایات و سههتتوای 

یدن           ند له ای و هتوار  مردم را سهههرگم خ به هر وسهههی تاعیدبی  هههه  اجت

خالصههههه                    ته ننههان و نی و نزاد  زیسهههه ب وا انسهههها یه بههه  ه تو تودند ن

 است.« دیکتاتورپسند»ایدامی

 

یان عباراتی غیر          با ب ندن چیزی اسهههت و  هههادکردن چیزی دیگردبتی  خندا

ستد اد       سخنی مبتذل نیز می توان مردم را خندانیددایه هنر نی مؤدطبانه ون ل 

کردن دل مردم هنر اسهههتدبا  هههوخی ها و بذله گویی های عتر تلن که نتی 

س   ته درد و توان دل مردم را  اد نتوددتنوا با خدمت به ش راء و محرومیه و کا

رنو ننان و مبارز  و تالد برای برپایی عدالت و زدودن تبعیض و محرومیت        

 ها می توان دل مردم را  اد کرد.

 

نری تبسههم و خندیدنی که در ا ر  ههادی دل با ههد بسههیار ارز ههتند و مبار   

اسههتدامطا ویتی ش ر و محرومیت کتر مردم را خم کرد  ودلوای مردم  ههرین  

در ا ر تبعیضههوا و زورگویی ها و  -ورد و اهل سههنّتخصههوصهها ملّت ک  -ایران



دزدی ها و چپاولوا جریحه دار می  ههوددپاششههاری نتودن برخندانیدن مردم و 

 اشرا  در نن خیانتی بزرگ به ننان است.

 

با هر بحث و اسههتدالل دینی و  ههعر و سههرود بتاسههی و تمترو شیلم و  نر و    

مسؤولیت و روبیه ی عزت  کاریکاتوری م بتد واعت و امیدواری وابساس   

نبا دا هته و شاصهله گرشته ازخود شریبی و خودسهانسهوری را درمیان مردم     

 ابیاء نتودن خدمت وعبادتی بزرگ محسوب می  ود.

 

ما برای نیای مدیری بسیار متأسبیم که در یالب  وخی به رود روضه خوان      

ا توهیه های عوام شریب ومروطج خراشات و هتنوا با نخوندهای صبوی مسله ب  

شگامان مواجریه )بضرت طلحه و زبیر     صحابی جلیل ال دراز پی الم س  -به دو 

(دبه م دطسات یه میلیارد ونیم مسلتان اهل سنّت بی برمتی نتود     -اهلل علیوتا

و در وایع با ب ارت و بیشرمی به خود ریصی برای دولتتردان یدرت پرست    

 پرداخته و هنر طنز را هم لگدمال کرد  است.

 :گبتم

اگر امکان دارد ع ید  اهل سههنّت  را دبار  ی اصههحاب پیامبر)صههلی اهلل علیه   »

 ؟«وسلم(به اختصار بیان کنید

در پاسههگ گبتواوالدخدای متعال و یبه ی تربیت و پرورد اسههو  های دینی و 

سههاخته امتی نتونه برای هدایت مردم و خدمت به ننان و نوات ملّتوای تحت   

سَلْنَ  »نواد و شرمودو«صلی اهلل علیه وسلم  »ستم را برعود  بضرت محتد   ا کَتَا أَرْ

کِتهَهاَب                                     ْل کًُم ا ًت لي َع ًی یکُْم َو کي ًیَز تِنهَها َو کُْم نیهَها ْی َل َع ُلو  ْت َی کُْم  ْن ِم یکُْم رَسههًهولهه ا  ِش

صحابش        151ب ر /«)وَالْحِکْتَةَ سلم(ا صلی اهلل علیه و ( وبی تردید نن بضرت) 



صار(ر     ا به نحو ابسه تربیت کرد و کتاب  )پیشگامان نخستیه از مواجریه و ان

و بکتت را به ننان نموزد داد و نن محبوبان خدا و رسولش امتی نتونه برای 

مَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ   »مردم  هههدند  (دامطا  هههیعیان   111نل عتران/«) کُنْتُمْ خَیْرَ أُ

ستیه بضرت علی      ستناد   (دب-سالم اهلل علیه  -صبوی ) نه پیروان و  یعیان را ا ا

روایتی ضههد یرننی وجعلی یوودپسههند می گویندواصههحاب پیامبر)صههلی اهلل   به 

صلی اهلل          ستی ویتی پیامبر) سلم( بعداز وشات وی مرتد و کاشر  دنددرا علیه و

علیه وسههلم(نتوانسههته با ههد بوتریه الگوهای دینی را تربیت کندددیگران هم  

دا ته و  ربردی نیرنن کا -نعوذباهلل -نتی توانند چنان کاری بکنند و ایه یعنی 

 ندارد و نیا یوودپسندتر از ایه ع ید  وجود دارد؟

 

ست و دروم را جتع     سالمی ایرار نتود  اند که اخبار و روایات را  انیا دمورطخان ا

نوری و ننوا را بدون ا وار نظر در ن ار خود  بت و ضهههبر کرد  اند تا موتو  

ندگان تصهههحیح و       یات از بیه نرود و نی به عود    نن اخبار و روا تن یح نن را 

بگیرنددمتأسبانه خاور ناسان کینه توز با استناد به روایات ساختگی و دروغیه     

دربار  ی پیامبر محبوب ما) صلی اهلل علیه وسلم(و اصحابش سخه می گویند و 

نخوندها و روضههه خوانوای  ههیعی نیز به تبعیت از د ههتنان اسههالم بر اسههاس  

دربار  یاران نموزد دید  و پرورد     اخبار و گزار هههوای جعلی و سهههاختگی  

یاشته بضرت محتد)صلی اهلل علیه وسلم(می اندیشند و به یضاوت می نشینند        

سلتانان اهل        سازندد ولی ما م سریال می ر سند و شیلم و  و کتاب و م اله می نوی

صلی اهلل علیه         صحاب گران در پیامبر) سنّت در پرتو نیات یرنن به  خصیت ا

بزرگواران را که متدوح خدا و رسولش هستندددوست       وسلم(می نگریم و نن 

 داریم و ابترامشان را بر خود واجب می دانیمدتوضیح اینکهو



خداوند متعال در نیات متعددی از یرنن کریمداصهههحاب مواجر و انصهههار را           

مؤمنان ب ی ی= أُولَئِهَ هًمً الْتًؤْمِنُونَ »ستود  استدبرای نتونه از ننان به عنوان 

اسهههو  های عینی دیه برای هدایت مردم= وَکَذَلِهَ جَعَلْنَاکُمْ       » (و4انبال/ «)بَ ًّا 

مؤمنانی که از ایتان و »( و 141ب ر /«)أُمَّة  وَسهههَ  ا لِتَکُونُوا  هههُوَدَاءَ عَلَا النَّاسِ  

ضی اهلل        ست= ر شنود ا ضی و خ اخالص ومعدطلدرشتار و اخالا و زندگی ننان را

ه دارای واالتریه درجه و مرتبه نزد خداهستند کسانی ک» (د و111توبه/«) عنوم

جَة    ئِهَ أَعْظَمً دَرَ به        »(و 11بدید/  «)=  أُولَ بوتریه امت برای هدایت و خدمت 

 (و...یاد کرد  است.111نل عتران/«) مردم= کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ...

 

 شتار و  خصیت اصحاب   بنابرایه ما مسلتانان اهل سنّت به جای ننکه دربار  ر  

ستناد کنیمددر پرتو نیات  ریبه یرنن دربار  نن      کرام تنوا به روایات تاریگ ا

محبوبان بزرگوار می اندیشهههیم و یضهههاوت می کنیمدسهههپا هر روایتی را که  

باموتو  نن نیات معارض نبا ههد می پذیریم و هر خبر و روایت و تبسههیر و   

  ته با د جعلی و باطل می دانیم.تحلیلی که بانیات مورد بحث هتخوانی ندا

 )پایان یستت اول(.

 

 
 

 


