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 به نام خدا

و خاندان پاکش و اصحاب  صبا سالم و درود بر حضرت محمد 
 وفادارش.

هدف از نگارش این مختصر، بیان یک سري از افکار و اعمال ضد اسالمی 

تفرقه  افاكر و اعمايل كه باعثاي از خرافیون شیعه در مناسک حج است،  عده

 باشد. خطرناك می براي وحدت امت اسال�شود، و  میان مسلمانان می



 
 

 

 بخش اول

 
 نظر برخی از بزرگان

 روابط حضرت علی و خلفاء

  پیامبر اکرم

 (نا برادري) امام محمد باقر زید

 صادق  امام

 سجاد  امام

 اهل بیت از خلفاي راشدین دفاع

 عملکردها
 



 
 

 ��م اهللا ا����ن ا����م
کند ولی  اوقات، مرده را زنده میاین کتاب، شوك است. هر چند شوك، گاهی 

ها  ها از سنگ هم محکمتر است زیرا از خالل سنگ متاسفانه به قول خداوند: برخی دل
ها و گوش  ند. و خداوند بر برخی دلتر ها از حیوانات کم شود. برخی انسان آب جاري می

و زیباي ها مهر نهاده تا درك حقیقت نکنند... آري وقتی ابوجهل، کالم دلنشین  و چشم
چه امیدي است؟  هاي من کند به نوشته خدا را از زبان مرد واالیی چون محمد، قبول نمی

 ولی به قول حافظ:
 حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس

 

 در قید آن مباش کـه شـد شـد نشـد نشـد      
 

 

 شود مسلمان نیست زیرا حضرت علی کسی که در برابر سخن حق، تسلیم نمی
 : اسالم یعنی تسلیم.هو التسليم سالماإلفرماید:  می

ان خود را چه کسانی ین دشمنتر به درستکاران و دادگران بنگرید تا بدانید که سخت
اند. همان  هاي خود را بر آن حک کرده هم شکننده الواحی که نقش سنتدانند. در می

 ر، ولی او که نو آفرین است!.ویرانگر گناهکا
ن خود را چه ین دشمناتر نگرید تا بدانید سختبه مومنان و به همه باورهاي آنان ب

اند.  هم شکننده الواحی که نقش هنجارهاي خود را بر آن حک کرده؟ در دانند کسانی می
 ].نیچه[  .همان ویرانگر گنهکار، ولی او که نو آفرین است!

 رود. با ندانستن ما حقیقت از بین نمی
باور درمی آید و ذهن را از تکرار یک سخن یا عقیده در ذهن آدمی به صورت یک 

اي است که صاحبان زر و زور و تزویر براي تو در  کند. این نقشه استدالل منطقی دور می
 اند. نظر گرفته

حۡ  َوَمنۡ ﴿
َ
ٓ  َياَهاأ َما َّ�

َ
حۡ  فََك�

َ
 .]32: ة[المائد ﴾اَ�ِيعٗ  �َّاَس ٱ َياأ

همه مردم را زنده کرده ... هر کس، انسانی را از مرگ، رهایی بخشد چنان است که گویی «
                                  .»است
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 .خدایا کتاب مرا چنین کتابی قرار ده
ها هویدا گشت بر عالم است که علم خویش آشکار کند هر  زمانیکه در امتم، بدعت
 ]اصول کافی :رسول اکرم[. که نکند خدا لعنت کند او را

 ]حضرت علی[». باالترین بدبختی، جهل است«

وقتی اصول دین به این مهمی (توحید و نبوت و معاد) بدون تحقیق از انسان، پذیرفته 
 ین عقاید و احساسات خودم را روي چند افسانهتر شود من بر چه مبنایی باید عمیق نمی
سواد، تقلید کنم؟ آن هم  ریزي کرده و از مداحان و وعاظ کم اصل و اساس تاریخی پایه بی

 هاي تاریخی نیز مسلم شده است. آن ثابت شده و دروغ بودن قصهزمانی که اصالت قر
هر کاوشی نیازمند جسارتی فوق العاده است. به خصوص کاوشهاي عقیدتی و 

 این جسارت را به من ارزانی کن. !تاریخی. خدایا



 
 

 نظر دیگران  در خصوص خلفاء

سنی اجماع است. و این یک اصل ثابت شده در نزد یکی از اصول مورد اتفاق شیعه و 
عاقل بهتر از  تمام ملل دنیاست. عقل دو نفر عاقل بهتر از یک نفرعاقل و عقل سه نفر

کنند  عاقل است. اکنون شیعه معتقد است که یک میلیارد سنی اشتباه می عقل دو نفر
و ابوبکر (منظورم مسائل فقهی نیست بلکه منظورم موضوع خالفت و حضرت عمر 

است) اکنون در این قسمت خواهیم دید حتی در میان شیعیان نیز در این زمینه اجماعی 
هاي پوچ تاریخی  وجود ندارد و اکثر آزادمردان شیعی نیز اعتقادي به خرافات و افسانه

 ندارند. 
 فرماید:  خداوند می

ۡزَ�ِٰجهِۦ َحِديٗثا﴿
َ
َ�َّ ٱ�َِّ�ُّ إَِ�ٰ َ�ۡعِض أ

َ
 .]3[التحریم:  ﴾�ۡذ أ

سخنی درباره خالفت بعدي حضرت  برخی مفسران قدیمی معتقدند: پیامبر اکرم
از عبداهللا  :نویسد: سعید جبیر گفت ابوبکر و حضرت عمر به میان آورده بوده ابوالفتح می

آن بود که: رسول یک روز عایشه را گفت من با تو سري دارم خواهم  سر و راز عباس که 
کس نگویی و این امانت است مرا به نزدیک تو. و عایشه گفت: آن  گفت نگر تا با
پدر تو و پدر حفصه از پس من امامت خواهند کردن. و پس ایشان  :چیست؟ فرمود

عثمان. در حال که رسول از خانه بیرون رفت او دیوار حفصه بکوفت و او را خبر داد و 
 .با پدر گفت بر سبیل بشارت او دیگري را خبر داد تا این منتشر شد و گفتند عایشه

 ].تفسیر ابوالفتح[
َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�

َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ   َف فََسوۡ  ۦدِينِهِ  َعن مِنُ�مۡ  تَدَّ يَرۡ  َمن َءاَمُنوا

ۡ
ُ ٱ ِ� يَأ  ُ�ِبُُّهمۡ  �ٖ بَِقوۡ  �َّ

 .]54: ة[المائد ﴾ۥٓ َوُ�ِحبُّونَهُ 
در آینده قومی را اید هر کس از شما که مرتد شود خداوند  اي کسانی که ایمان آورده«

 .»...آورد که آنها خدا را دوست دارند و خدا هم آنها را دوست دارد و می
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اکثر مفسرین قدیمی معتقدند این آیه درباره ابوبکر و اصحاب نازل شده زیرا خطاب  
این مهمی و  اي به خداوند با افراد حی و زنده است و پس از اسالم شورش رده

 گی رخ نداد.  گسترده

َق ﴿ ِ  َوَصدَّ هُ  ٦ َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱب ُ  .]7-6[اللیل:  ﴾٧ ىٰ يُۡ�َ لِلۡ  ۥفََسُنيَّ�ِ
اما آن کس که در راه خدا انفاق و پرهیزگاري کرد.و جزاي نیک الهی را تصدیق کرد. ما او «

برخی از مفسرین، معتقدند این آیات در حق ابوبکر . »دهیم را در مسیر آسانی قرار می
 صدیق است.
شد حضرت عمر  طرف از سنی و شیعه و مسیحی معترفند که بسیار می بی مورخین

نظري داشت و دیگران نیز نظري و پس از مدتی آیاتی در تایید نظر حضرت عمر نازل 
گناهی و پاکی عایشه در  بی اعتقاد حضرت عمر به -1ترین و متواترترین آنها:  شد. مهم می

عدم آزادي اسراي  -4میت منافقان  نماز نخواندن بر  -3حجاب زنان  -2جریان افک 
 جنگ بدر. 

که تمامی مفسرین و محققین از شیعه و سنی قبول  40تر سوره توبه آیه  و از همه مهم
 و ابوبکر است: دارند که در خصوص پیامبر

ْ ثَاِ�َ ٱثۡنَۡ�ِ إِ ﴿ ِيَن َ�َفُروا ۡخرََجُه ٱ�َّ
َ
ُ إِۡذ أ هُ ٱ�َّ وهُ َ�َقۡد نََ�َ ۡذ ُهَما ِ� ٱۡلَغارِ إِۡذ إِ�َّ تَنُ�ُ

يََّدهُۥ ِ�ُُنو�ٖ لَّمۡ 
َ
ُ َسِكينََتُهۥ َعلَۡيهِ َو� نَزَل ٱ�َّ

َ
ۖ فَأ َ َمَعَنا تََرۡوَها  َ�ُقوُل لَِ�ِٰحبِهِۦ َ� َ�َۡزۡن إِنَّ ٱ�َّ

 ُ ِ ِ�َ ٱۡلُعۡلَياۗ َوٱ�َّ � َوَ�َِمُة ٱ�َّ ۡفَ�ٰ ِيَن َ�َفُرواْ ٱلسُّ  .]40: التوبة[ ﴾٤٠ َعزِ�ٌز َحِكيٌم وََجَعَل َ�َِمَة ٱ�َّ
اگر او را یاري نکنید خداوند آن هنگام که کافران او را بیرون کردند در حالیکه دومین نفر «

(ابوبکر) در آن زمان در غار بود به همسفر خود (ابوبکر) گفت: غم مخور خدا با ماست. در این 
کردید او را  و با لشکرهایی که مشاهده نمی زمان خداوند سکینه و آرامش خود را بر او فرستاد

تقویت نمود و گفتار کافران را پایین قرار داد و سخن خدا باال و پیروز است و خداوند عزیز و 
 . »حکیم است

در خصوص این آیه شیعیان براي کمرنگ کردن آن و برادران سنت براي پر رنگ 
ند ولی من به عنوان یک ایرانی ا کردن آن مناقشات زیادي در طول تاریخ، انجام داده
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القولند که بهترین تفسیر قرآن تفسیر با سایر  متعادل یک سئوال دارم. شیعه و سنی متفق

َ ٱ إِنَّ ﴿فرماید:  آیات است. در اینجا خداوند از زبان رسول اکرم خطاب به ابوبکر می َّ� 
کنیم تا ببینیم  خداوند با ما دو نفر است. اکنون به آیات دیگر قرآن مراجعه می اهمان ﴾َمَعَنا

عَ خدا با چه کسانی است ( ِٰ�ِ�َن ﴿): مَ َ َمَع ٱل�َّ َ َمَع ﴿ .]153: ة[البقر ﴾١٥٣إِنَّ ٱ�َّ نَّ ٱ�َّ
َ
أ

َ َمَع ٱلُۡمۡؤِمنَِ� ﴿ .]194: ة[البقر ﴾١٩٤ٱلُۡمتَّقَِ�  نَّ ٱ�َّ
َ
َ لََمَع ﴿ .]19: األنفال[ ﴾١٩َوأ �نَّ ٱ�َّ

خدا با صابران است. خدا با پرهیزگاران است. خدا با  .]69[العنکبوت:  ﴾٦٩ٱلُۡمۡحِسنَِ� 
مومنین است و خدا با نیکوکاران است. و این یعنی اینکه حضرت ابوبکر هم صابر بوده و 
هم پرهیزگار بوده و هم مومن. (که تاریخ نیز این را به خوبی ثابت کرده) من مانند 

ه یا استناد به روایات جعلی کنم و یا توجیه و سفسط علماي شیعه، آسمان ریسمان نمی

دٞ ﴿ اي دیگر نیز آمده: تاریخی! بلکه این صریح آیات قرآن است. در آیه َمَّ ِۚ ٱ رَُّسوُل  �ُّ َّ� 
ِينَ ٱوَ  ٓ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ا ِشدَّ

َ
ارِ لۡ ٱ َ�َ  ءُ أ ٓ  ُكفَّ محمد فرستاده خداست کسانی «. ]٢٩[الفتح:  ﴾َنُهمۡ بَيۡ  ءُ رَُ�َا

 .»و با یکدیگر مهربانند که با اویند با کفار شدید

 پیامبر اکرم 

وقتی عمر ابن خطاب در خانه زید ابن ارقم، شهادتین را بر زبان جاري کرد و  -
گرفت و به طرف خود کشید و سه بار اش  پیراهن او را از سینه اسالم آورد پیامبر اکرم

در آور و  ش را از سینۀ عمر بهغهرگونه اشتباه و غل و  !خدایا زد وگفت:اش  به سینه
شود خداوند دعاي نبی اکرم را مستجاب نکرده  براستی آیا می .1ایمانش را پایدار بدار

 باشد؟

                                           
هاي ایران تهران  شرکت توسعه کتابخانه 109تر از دریا نوشته مظفر سربازي ص  تر از خورشید آبی (روشن -1

1383(. 
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(ابوبکر) اول  به اسالم هیچکس چنان خرم نشد که به اسالم صدیق پیامبر -
کسی که از مردان مسلمان شد ابوبکر بود و از زنان خدیجه و از کودکان علی و از بندگان 

 .1زید ابن حارثه
مسلمانان  ابوبکر در هفده نماز در حال حیات (اواخر عمر نبی اکرم) رسول اهللا -

را امامت کرد. (شیعه بر مبناي احادیثی واهی سعی در خدشه دار کردن این حدیث دارد 
 .ولی دکتر شریعتی این موضوع را اثبات کرده است)

  پس از من به این دو نفر (ابوبکر و عمر) اقتدا کنید.  -
ابوبکر را عبداهللا نام کرد و عتیق لقب فرمود یعنی از آتش دوزخ آزاد شده  رپیامب -

 . 2و صدیق لقب کرد جهت تصدیق معراج
عمر را فاروق لقب داد جهت آنکه حق را از باطل فرق کرد و دین اسالم  پیامبر -

 .3را پذیرفت و اسالم بدو قوت گرفت
خانه نبی اکرم ایستاده بودیم و در قال جابر ابن عبداهللا انصاري: روزي ما در کنار  -

کردیم در این هنگام رسول اکرم آمدند و  خصوص فضایل بین خودمان صحبت می
فرمودند: آیا ابوبکر در میان شماست؟ گفتیم: نه فرمود: احدي از شما بر ابوبکر در دنیا و 

 .4آخرت برتري ندارد
رفتم به  از ابوبکر راه می و خبر ابی درداء که مشهور است: پیامبر مرا دید که جلوتر -

روي که بهتر از توست؟ خورشید طلوع  من فرمود: اي ابی درداء آیا جلوتر از کسی راه می
 و غروب نکرده بر احدي بعد از پیامبران بهتر از ابوبکر. 

 کند عمر است.  اولین کسی که از صراط عبور می -

                                           
 .تاریخ گزیده حمد اهللا مستوفی و تاریخ طبري -1
 همان قبلی. -2
 .تر  مستوفی و سایر منابع قدیمیگزیده تاریخ حمداهللا -3
 .محمد سالوس ةاثنی عرشي ةمع الشيع -4
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ر) و دو شهید است اي کوه تکان مخور که بر تو پیامبري و صدیقی (حضرت ابوبک -
 .(حضرت عمر و حضرت عثمان)

و ابوبکر و عمر و علی و فضل و عباس و نوفل و ربیعه و  در جنگ حنین، پیامبر -
  .1اسامه بایستادند و مردیها کردند وقتی که همه فرار کرده بودند

اولین کسی که امیر حج (از سوي پیامبر) انتخاب شد حضرت ابوبکر بوده. اولین  -
کسی که در نبرد (بدر) کشته شد غالم عمر ابن خطاب بوده است و اولین باري که 
مسلمین به صورت علنی در کنار کعبه نماز خواندند پس از اسالم آوردن عمر بوده. اولین 

راي تاریخ اسالم مبداء گذاشت حضرت عمر بوده. کسی که دیوان دستمزد ترتیب داد و ب
آخرین کسی که پیامبر را خنداند حضرت عمر بوده. اولین شهید محراب حضرت عمر 
بوده. اولین کسی که به اصرار او قرآن کریم جمع آوري شد حضرت عمر ابن خطاب 

ور بوده و طبق حدیث نبی اکرم و به کوري چشم منافقان: اولین کسی که از صراط عب
 شود: حضرت عمر ابن خطاب است.  کرده و وارد بهشت می

گوید: اي ابوبکر، مثال تو چون ابراهیم است که  به مناسبتی به ابوبکر می پیامبر -
گفت: هر که تابع من شود از من است و هر که نافرمانی من کند تو آمرزگار و مهربانی و 

گان تواند و اگر ببخشی تو مثال تو چون عیسی است که گفت: اگر عذابشان کنی بند
هیچکس از کافران  !نیرومند و دانایی و مثال تو اي عمر مانند نوح است که گفت: خدایا

را بر زمین باقی مگذار و مثال تو چون موسی است که گفت خدایا اموالشان را نابود کن 
  .2هاشان را سخت کن که ایمان نیارند تا عذاب دردناك را ببینند و دل
ن روزي که پیامبر به روي منبر رفت عمر ابن خطاب به مناسبتی به یکی (در آخری -

گفت: اي عمر رسوایی دنیا  از منافقان گفت:) اي مرد، خودت را رسوا کردي. پیامبر
از رسوایی آخرت است. آنگاه گفت: خدایا راستی و ایمان به او عطا کن و او را  تر آسان

                                           
 .تاریخ گزیده اثر حمد اهللا مستوفی از نوادگان حربن یزید ریاحی -1
 .994ص ، تاریخ طبري -2
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پیامبر بخندید و گفت: عمر با من است و  به سوي نیکی بگردان. عمر، سخنی گفت که
 .1من با عمرم و پس از من، هر جا باشد حق با اوست

بر همه برتري  در زمان نبی اکرم اصحاب ایشان، ابوبکر و عمر را پس از پیامبر
گفت. در تایید این نکته وقایع زیادي  اکرم هم در این خصوص سخنی نمی دادند و نبی می

آید و پاي کوه فریاد  در تاریخ وجود دارد. براي مثال پس از شکست احد، ابوسفیان می
گوید آیا ابوبکر زنده است (کسی  دهد) می زند: آیا محمد زنده است (کسی پاسخ نمی می

دهد به  گوید آیا عمر زنده است (حضرت عمر با خشم پاسخ می دهد) می یپاسخ نم
اند!!!) یا وقتی ابوسفیان براي تجدید صلح حدیبیه به مدینه  کوري چشم تو همه زنده

رود و سپس به سراغ حضرت ابوبکر و سپس به سراغ  آید اول به سراغ نبی اکرم می می
. یا حدیثی که از حضرت علی و رود حضرت عمر و در آخر به نزد حضرت علی می

گفت: من و ابوبکر و عمر  آمد و می شد پیامبر به خانه می عایشه نقل شده که: بسیار می
 رفتیم. من و ابوبکر و عمر گفتیم. من و ابوبکر و عمر... 

 زید (نا برادري) امام محمد باقر

نظر امامان محمد  شویم که قیام او بر حق بوده و یا نه و اینکه ما وارد این بحث نمی
در باره او چه بوده است زیرا در این رابطه گزارشات ضد و  و جعفر صادق باقر

اي که مسلم است این است که او برادر ناتنی  نقیضی در تاریخ ثبت شده است. ولی نکته
اند. اکنون این سئوال  واسطه حضرت فاطمه بوده 2بوده و مادرش با  امام محمد باقر

کرده و قبول داشته؟  شود که چگونه زید، عمر و ابوبکر را تایید می یعجیب مطرح م
(حتی هم اینک زیدیه نیز همین عقیده را دارند) عمري که قاتل مادرش بوده و غاصب 
خالفت و مسبب اصلی واقعه کربال! و بدعت گزار در دین جدش! زیرا اینها از عمده 

حضرت ابوبکر است. اکنون چگونه  موارد اتهامات وارده توسط شیعه به حضرت عمر و

                                           
 .1316ص ، تاریخ طبري -1
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زید که متعلق به همان مکان و همان زمان و همان خاندان (اهل بیت) بوده از این موارد 
ممکن است  کنیم؟ قرن بعد مسائل را بهتر از او درك می 14ها  خبر بوده ولی ما ایرانی بی

ر جریان قیام او برداري سیاسی از این قضیه را داشته ولی ما د کسی بگوید او قصد بهره
بینیم برخی از شیعیان تندرو به خاطر تاییدي که او از عمر و ابوبکر بعمل آورده از  می

 .1سپاه او جدا شدند و اصطالح رافضی براي اولین بار توسط زید به این گروه اطالق شد
توان تقیه و توریه و مصلحت را پیش کشید زیرا زید، امام قائم به سیف  در اینجا نمی

ت یعنی با شمشیر برخاست تا نسل بنی امیه را بر اندازد پس نیازي به تقیه نداشته. و تا اس
توان او را به تولرانس و  حدود زیادي خشونت را چاشنی کارش کرده و براي همین نمی

 مماشات متهم کرد.

 امام صادق

د. توان نقره اندود کر کند آیا نیام شمشیر را می سئوال می شخصی از امام صادق -
گوید: شما  کرد. آن شخص می فرمایند: بله ابوبکر صدیق نیز چنین می می امام صادق

فرماید: بله صدیق، بله صدیق. هر کس نگوید،  گویید: صدیق. امام صادق می هم می
 خداوند او را در دنیا و آخرت، صدیق قرار ندهد.

باشم. امام صادق کند: آیا آن دو نفر را دوست داشته  زنی از امام صادق سئوال می -
 ]اصول کافی[ .فرمایند: بله می

 ].بوبكر مرتانأولدين [ .2رسد امام صادق: نسب من از دو سو به ابوبکر می -

سوره انعام  159ذیل آیه  الربهان يف تفسري القرآنآیت اهللا هاشم بحرانی در کتاب  -

گوید: خداوند کارت را نیکو گرداند راي تو  از امام صادق آورده: زراره به ایشان می

                                           
 چه بسا این افراد جزو غالیان (غلو کنندگان) بوده که بارها مورد لعن و نفرین امامان قرار گرفتند. -1
خواهند ثابت کنند دختر یزدگرد همسر امام  البته برخی نویسندگان شیعه، به استناد یکی دو روایت جعلی می -2

رسد را منتفی کنند ولی دکتر شریعتی در کتاب تشیع علوي و  سجاد بوده تا نسب امام صادق که به ابوبکر می
 سجاد نبوده است. صفوي این موضوع را به خوبی ثابت کرده که دختر یزدگرد همسر امام 
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دارد  ورزد و روزه می شناسد اما با شما دشمنی نمی درباره کسی که (شما را به امامت) نمی
ست؟ کند چی گذارد و از محرمات اجتناب ورزیده و به خوبی تقوي پیشه می و نماز می

فرمود: همانا خداوند آن گروه را به رحمت خویش به بهشت درآورد. (ولی برخی علماي 
 .رود!) گویند: فقط شیعه به بهشت می شیعه می

 امام سجاد

نقل کرده که از امام سجاد روایت است که  »ةكشف الغم«علی اردبیلی در کتابش 

ر و عثمان در محضر ایشان اي از مردم عراق خدمت حضرت آمدند و از ابوبک فرمود: عده
نکوهش کردند وقتی صحبتشان تمام شد فرمود: ممکن است به من بگویید که آیا شما از 

 آنها فرموده:  همهاجرین اولیه هستید که خداوند دربار

ِينَ ٱ﴿ خۡ  �َّ
ُ
ْ أ ٰ  ِمن رُِجوا مۡ  رِهِمۡ دَِ�

َ
ٰ َوأ ِ ٱ ّمِنَ  ٗ� فَۡض  َتُغونَ يَبۡ  لِِهمۡ َ� ٰ َورِۡض  �َّ ونَ  انٗ َ� َ ٱ َوَ�نُ�ُ َّ� 

ْوَ�ٰٓ  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ 
ُ
ٰ ٱ ُهمُ  �َِك أ اند و از  هایشان و اموالشان رانده شده کسانی که از خانه« ﴾ِدقُونَ ل�َّ

دهند همیناند که  جویند و خدا و رسولش را یاري می خداوند فضل و خشنودي می
 ].8 :حشر[ال. »راستگویانند

 .گفتند: خیر

ِينَ ٱوَ ﴿ هستید که خداوند درباره آنها فرمود:فرمود: پس شما از آنهایی  ارَ ٱ َ�َبوَُّءو �َّ َّ� 
ٓ  َحاَجةٗ  ُصُدورِهِمۡ  ِ�  َ�ُِدونَ  َوَ�  ِهمۡ إَِ�ۡ  َهاَجرَ  َمنۡ  ُ�ِبُّونَ  لِِهمۡ َ�بۡ  مِن نَ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱوَ  ا ْ  ّمِمَّ وتُوا

ُ
 أ

ٰٓ  ثُِرونَ َوُ�ؤۡ  نُفِسِهمۡ  َ�َ
َ
ۚ  بِِهمۡ  َ�نَ  َولَوۡ  أ ْوَ�ٰٓ  ۦِسهِ َ�فۡ  ُشحَّ  يُوَق  َوَمن َخَصاَصةٞ

ُ
 ُهمُ  �َِك فَأ

ۡ ٱ کسانی که پیش از آنان در دار اسالم جاي گرفتند و ایمان در دلشان جاي  ﴾لُِحونَ ُمفۡ ل
دارند و در دلهاي خود از آنچه (به  گرفت. کسانی که به سوي آنان هجرت کنند دوست می

را بر خودشان ولو نیازمند باشند ترجیه  کنند و (دیگران) اند احساس نیاز نمی مهاجران) داده
 ].9 :حشر[الدهند کسانی که از آز نفس خویش مصون باشند، اینانند که رستگارند.  می

 .گفتند: خیر
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دهم که  فرمود: پس وقتی اعتراف کردید که از دو گروه اولی نیستید من گواهی می
 شما از کسانی هم نیستید که خداوند درباره آنها فرمود: 

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ٓ ٰ َوِ�ِخۡ  َ�َا فِرۡ غۡ ٱ َر�ََّنا َ�ُقولُونَ  ِدهِمۡ َ�عۡ  ِمنۢ  ُءوَجا ِينَ ٱ نَِناَ� ِ  َسبَُقونَا �َّ  َوَ�  نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب
ِينَ  ِغّ�ٗ  قُلُو�َِنا ِ�  َعۡل َ�ۡ  ْ  لِّ�َّ ٓ  َءاَمُنوا  .﴾١٠ رَِّحيمٌ  رَُءوٞف  إِنََّك  َر�ََّنا

پروردگارا ما را و آن برادرانمان را که در ایمان  گویند: آنان که پس از اینان آمدند می«
اي در حق کسانی که ایمان  هاي ما هیچ کینه آوردن از ما پیشی گرفتند بیامرز و در دل

 ].10 :حشر[ال .»آوردند قرار مده. پروردگارا تویی که بخشنده و مهربانی
 بلند شوید و از پیش من بیرون روید خداوند شما را به سزایتان برساند. 

 سعدي

 چـــه نعـــت پســـندیده گـــویم تـــرا
 

 علیـــــک الســـــالم اي نبـــــی الـــــورا 
 

 درود ملـــک بــــر روان تــــو بــــاد 
 

 بـــر اصـــحاب و بـــر پیـــروان تـــو بـــاد  
 

ــد  ــر مریــ ــوبکر پیــ ــتین ابــ  نخســ
 

ــد     ــو مریـ ــیچ دیـ ــر پـ ــه بـ ــر، پنجـ  عمـ
 ج

 دارخردمنـــد عثمـــان شـــب زنـــده 
 ج

 چهـــارم علـــی شـــاه دلـــدل ســــوار     
 

ــه    ــی فاطمـ ــق بنـ ــه حـ ــدایا بـ  خـ
 ج

ــه    ــنم خاتمـ ــان کـ ــولم ایمـ ــر قـ ــه بـ  کـ
 

ــول   ــی ور قبـ ــوتم رد کنـ ــر دعـ  اگـ
 

 مـــن و دســـت و دامـــان اهـــل رســـول  
                  

 

  ]بوستان سعدي دیباچه در ستایش پیغمبر[
 هتحقیق و مطالعداشتن تقواي الهی در این عصر پر آشوب شاید مشکل باشد ولی با 

توان به حقیقت پی  اي شک و تردید نیست می افکار کسانی که در تقوا و عرفان آنها ذره
توانم قبول کنم که آخوندها و  آورم نمی دانم چرا هر چه به خودم فشار می برد و من نمی

مداحان صفوي بیشتر از مولوي و سعدي و عطار و فردوسی و حتی دکتر شریعتی 
سال ثابت کردند حتی مسائل زمان حال کشور  30د!!! کسانی که در این شو حالیشان می
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سال پیش یک کشور و فرهنگ  1400فهمند چه برسد به مسائل  خودشان را هم نمی

يَّ ُمنَقلَٖب يَنَقلُِبوَن ﴿دیگر!!! 
َ
ِيَن َظلَُموٓاْ أ  .]227[الشعراء:  ﴾٢٢٧وََسَيۡعلَُم ٱ�َّ

 تر اند هیچکس دنی ه فرق عالم که خالف  کردهنقل است که (شبلی) گفت: از جمل -
از رافضی و خارجی نیامد زیرا که دیگران که خالف کردند در حق کردند و سخن از او 

 .1گفتند و این دو گروه، روز در خلق به باد دادند!!!

 فردوسی

 کــه خورشــید بعـــد از رســوالن مـــه
 

ـــه   ـــوبکر بـ ـــس زبـ ـــر کـ ـــد ب  نتابیـ
 

 اســـــالم را آشکـــــارعمـــر کـــرد 
 

 بیاراســـــت گیتــی چــــو بـــاغ بهــار     
 

 چنــان بـــــــد کجــا ســرفراز عــرب
 

ــغ او روز گشــتی چــو شــب   ــه از تی  ک
 

ــر  ـــان را امی ــد مومنــ ــه ب  عمــر آن ک
 

 نظیــــــــر ســـتوده و را خالــــق بـــی 
 

 شهید دکتر علی شریعتی

هنوز هم پس از در اینکه شریعتی اسالم شناس و جامعه شناس متفکري بود که 
کند شکی نیست. در اینکه او شیعه تا  گذشت چند دهه افکارش تازه و ناب جلوه می

حد او  بی اند عالقه حدودي تندرو بوده نیز شکی نیست کسانی که کتب او را خوانده
دانند نگاه کنید که وقتی در  نسبت به علی، سلمان، ابوذر، حجر و... را به خوبی می

ه علمی خالی از تعصب بنشیند در باره روساي مذاهب مقابل چه شخصیت یک نفر روحی
 گوید: می

بود، حکومت ابوبکر و  اگر در مقابل حکومت استثنایی و شخصیت استثنایی علی نمی
 .2عمر در قیاس با رژیمهاي حاکم تاریخ، از همه برتر بوده

                                           
(منظورش شیعیان است که به جاي توجه به خالق از صبح تا شب  643ص  -عطار نیشابوري-ولیاء األ ةتذکر -1

 .حواسشان معطوف خلفاء است و توهین به زنان نبی اکرم)
 تشیع علوي و تشیع صفوي از همین نویسنده 43مقدمه حجر ابن عدي نوشته دکتر شریعتی و پاورقی ص  -2
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ته است دکتر شریعتی خطبه هللا بالد فالن را که حضرت علی در مدح حضرت عمر گف
 داند.  را مانند بقیه محققین منصف در حق حضرت عمر می

 استاد عالمه دهخدا

در لغتنامه در مقابل نام عمر پس از معرفی او توضیح داده که عمر در دادگري و 
(البته در نسخ تحریف  .عدالت چنان سختگیر و دقیق بوده که عدل عمري را بنیان نهاده

 .نشده قبل از انقالب!)

 شافعی

 دانم. من نمازي که صلوات بر محمد و خاندانش در آن نباشد را باطل می
 .اگر حب علی رفض است گواهی دهید همانا شافعی رافضی است!

حاال چگونه است که این عالم آگاه که شاگرد امام صادق نیز بوده خالفت بالفصل 
 حضرت علی را قبول نداشته است؟

 دفاع اهل بیت از خلفاي راشدین

گوید: گروهی از مردم عراق نزد علی بن حسن آمدند و در مورد  ن سعید مییحیی ب
هایی گفتند هنگامی که سخنانشان به پایان رسید  حرف حضرت ابوبکر و عمر و عثمان

ِيَن َجآُءو ِمۢن ﴿دهم که شما مصداق این آیه نیستید:  علی بن حسن فرمود: گواهی می َوٱ�َّ
يَ�ِٰن َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ َ�ۡعِدهِۡم َ�ُقولُوَن  ِيَن َسبَُقونَا بِٱۡ�ِ َر�ََّنا ٱۡغفِۡر َ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا ٱ�َّ

ِيَن َءاَمُنواْ َر�ََّنآ إِنََّك رَُءوٞف رَِّحيٌم  کسانی که پس از مهاجرین و انصار «. ]10[الحشر:  ﴾١٠ّلِ�َّ
اند  ا را و برادران ما را که در ایمان اوردن بر ما پیشی گرفتهگویند: پروردگارا! م آیند، می بدنیا می

اي نسبت به مومنان در دلهایمان جاي مده، پروردگارا! تو داراي رافت و رحمت  بیامرز. و کینه
 .»فراوانی هستی

گوید: ابو جعفر محمد بن علی موقع خداحافظی به من گفت:  موالي جابر جعفی می
بیزاري بجوید،  ببرسان که من از کسی که از ابوبکر و عمر این پیام مرا به اهل کوفه
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 بیزارم.
کند که ایشان فرمود: کسی که  محمد بن اسحاق از ابو جعفر محمد بن علی نقل می

 جاهل است. را نداند نسبت به سنت پیامبر بفضل و مرتبه ابوبکر و عمر
 اي کــه هســــتی محــب آل عـــــلی

 

ــی   ـــاملی و بـ ـــؤمن کــــ ــدلی مـــ  بـ
 

 گــزین کــه مــذهب ماســت 1ره ســنّی
 

ــته  ــم گشـ ـــه گـ ــی ورنـ  اي و در خللـ
 

ـــر  ــمن بوبکــ  رافضــی کیســت؟ دش
 

 خـــارجی کیســـت؟ دشمـــــن علـــی 
 

 هــر کــه او، هــر چهــار دارد دوســت 
 

ــی     ــت و ول ــذهب اس ـــاك م ــت پ أم 
 

ـــحابه  ــت دار صــ ــام  دوس ــه تم  ام ب
 ج

 یـــار ســــــــنّی و خصــــم معتزلـــی 
 

 دارممـــذهب جــــــامع از خــــــدا 
 

ــی     ـــرا أزل ـــود م ــدایت بــــ ــن ه  ای
 

 نعمـــت اللّهـــم و زآل رســـــــــول
 

ــه  ـــلی چــــاکر خواجـ  ام خفـــی و جـ
 

(کلیات أشعار شاه نعمت اهللا ولی ـ به سعی دکتر جواد نور بخش ـ انتشارات خانقاه 
 .)است 689، 688صفحه 1499 ـ چاپ سوم ـ شماره غزل 67نعمت اللهی سال 

هایی که در  سیاسی و اجتماعی ابوبکر و عمر را از بهترین رژیمدکتر شریعتی رژیم 
او «نویسد:  طول تاریخ به وجود آمده معرّفی کرده است. وي در مورد شخصیت ابوبکر می

نخستین گرونده به پیغمبر از خارج خانه پیغمبر است. پدر همسر او، یار غار او و از 
را آشکار کرد که جز شکنجه و مرگ و نزدیکترین یاران اوست. او هنگامی اسالم خود 

تبعید و تنهایی و شکست انتظاري نداشت. هنگامی به پیامبر گروید که حتّی در 
ت نداده خانوادهاش هنوز جز شخص علی که کودکی ده ساله بود، کسی به او دست بیع

دگی داري مرفّه بود و به خاطر ایمان به دعوت پیامبر، دست از زن بود. او در مکّه سرمایه
و ثروتش شست و در مدینه همچون کارگري فقیر براي یهودیان کار میکرد. پیغمبر تنها 

ترین تغییري  او را براي هجرت خطرناکش از مکّه انتخاب کرد. در دوران خالفتش هم کم
                                           

خواهم شیعه یا سنی شود بلکه عاقل باشید و نگذارید دیگران از  شوم من از کسی نمی البته مجددا متذکر می -1
 جهالت شما سوء استفاده کنند.
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نکرد و حتّی با همه سنگینی بار مسئولیت خالفت، عملگی میکرد تا نان بخورد و معتقد 
وظیفه امر به معروف و نهی از منکر است و حق ندارد از بیت  بود که خالفت، انجام

المال مردم حقوقی بردارد. و چون قانعش کردند که مدتی را که براي زندگیت کار 
گرفتی، از  شخصی میکنی، به کار مردم بپرداز و در ازاي آن مزدي را که از کارفرمایت می

د مجموعه حقوقی را که برداشته، بیت المال برگیر، با این همه هنگام مرگ وصیت کر
 .»مرکبش آنرا به بیت المال پس دهندحساب کنند و با فروش زره و 

سوابق ابوبکر در صحبت رسول اهللا و خدمات او «المعارف تشیع آمده است:  ةدر دایر

در هجرت از مکّه  به اسالم قابل انکار نیست. او یار غار و تنها مالزم و همسفر پیامبر
بود. نامش در صدر فهرست مهاجران ثبت است و هجرت به مدینه که سرفصل  به مدینه

تاریخ سیاسی اسالم است، از خانه او آغاز گردید. بعد از اعضاي خانواده رسول اهللا، او 
نخستین کسی بود که اسالم آورد و منشی و خزانه دار و کارگزار و رفیق و مشاور پیغمبر 

روه نواده محمد و عبدالرّحمن پسران ابوبکر بود، بود و امام صادق که مادرش ام ف
از این روست که عالّمه امینی در الغدیر گفته  .»من از دو سو نواده ابوبکرم«مود: میفر

 .»رود شمار ماست: نشناختن حقّ ابوبکر از جنایات فاحش به 
یک عالّمه امینی با همه اجحافی که در مواضع بسیار در حقّ ابوبکر روا داشته، در 

جنایتی بزرگ است که بخواهیم حقّ یار غار پیامبر و تنها کسی را «کند:  مورد اعتراف می
که از نخستین دسته مهاجران با او همراه بود، نادیده بگیریم. ما باید او را بزرگ بداریم و 

 .»شویم و از روي عاطفه قضاوت نکنیمهنگام داوري درباره وي از عدالت به یک سو ن
ابوبکر و عمر «گوید:  سید شرف الدین موسوي عالم بزرگ شیعی لبنان میو باالخره 

فضایلی داشتند که هیچکس انکار نمیتواند کرد، مگر یک معاند و حق کش. و خدا را 
 .»سپاس که ما معاند و حق کش نیستیم

 مولوي

 آنکه او تـن را بـدین سـان پـی کنـد     
 

ــد؟   ــی کن ـــت ک ــري و خالف ـــرص می  حـ
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ــاهر کو ــه ظ ــدزان ب ـــاه و ش ــدر ج  ان
 

ــم    ـــاید راه و حک ــران را نم ــا امی ــم ت  حک
 

 تا امیـري را دهـــد جـــانی دگـــر    
 

ـــر    ـــت را ثم ـــل خالف ـــد نخـ ـــا ده  تــ
 

 کی توان بـا شیعــــه گفـتن از عمـر    
 

ــر    ـــوش ک ـــط زدن در گ ــوان بربـ ــی ت  ک
 

 ]منظور مولوي حضرت علی بوده[
سخنان پس از رحلت نبی اکرم گفته شده اکنون به سخنان زیر توجه کنید. تمامی این 

در خصوص خلفاء و قسمت  اي از سخنان و نظرات حضرت علی قسمت اول، گوشه
است. براستی آیا در این سخنان، اثري از  دوم، نظرات خلفاء پیرامون حضرت علی

روح  2و  1کینه و دشمنی و حسادت وجود دارد؟ و آیا در این احادیث (هر دو قسمت 
زند) پس واي بر مداحان و روحانیون از  حضرت علی و سایر خلفاء موج نمی تولی بین

 آتش.

 بهترین میزان علی -1

بدانید که این امت همچون امتهاي گذشته فرقه فرقه خواهد گردید. از شري که 
برم. (این جمله را دوبار گفت) آنچه پدید آمدنی است  خواهد پدید آید به خدا پناه می می

اي است که خود  آید. بدترین آنان فرقه و این امت به هفتاد و سه فرقه در میخواهد آمد. 

 .1را به من ببندد و چون من رفتار نکند

 قبل از جنگ جمل  حضرت علی

                                           
قرن، دارند خطاب به ما  14ادامه سخنان آن حضرت بسیار جالب است. انگار از پس  3141ص  6طبري، ج  -1

دین خود پایدار مانید. و راه پیمبرتان را در پیش گیرید. و به سنت  گویند:... شنیدید و دیدید پس بر سخن می
او بروید. و آنچه بر شما دشوار بود به قرآن عرضه کنید. آنچه قرآن شناسد بگیرید و آنچه انکار کند به یکسو 

 زنید. خدا را پروردگار، و اسالم را دین، محمد را پیامبر و قرآن را امام و داور دانید.
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 تر اند هیچکس دنی ... نقل است که (شبلی) گفت: از جمله فرق عالم که خالف کرده
از رافضی و خارجی نیامد زیرا که دیگران که خالف کردند در حق کردند و سخن از او 

 .1گفتند و این دو گروه روز در خلق به باد دادند!
کنند پس  ین و خوبترین آدمها نیز گاهی با هم قهر و دعوا میتر ین و دوستتر رفیق

گزاري جزئی و موردي و  مابین آنها را بررسی کنیم و نه یکی دو گله باید کل روابط فی
 حتی شاید: دروغ را.

(آیا  .رسش مکن از همنشینان او سئوال کنحضرت علی: از شخصیت کسی پ
 .؟)اند همنشینان پیامبر اکرم و حضرت علی کسی غیر از صحابه و خلفاء بوده

ترسد؟ علی به فقر شکوه و افتخار بخشیده است... علی از دشمنی و  علی از فقر می
تواند کرد؟ علی از چه  ترسد؟ زوزة سگان چگونه مهتاب را پریشان می میدشنام 

نالد؟ این دو پرسشی است که همواره در تاریخ مطرح است و  ترسد؟ علی چرا می می
اند! هیچکدام، توجیه و تفسیر برخی از  دریغا که شیعیان علی نیز هیچکدام آنرا ندانسته
حی که من از یادآوریش نفرت دارم. غالباً علماي بزرگ شیعه نیز چنان زشت است و سط

گویند علی از اینکه حقش را در خالفت غصب کردند و محرومش کردند ناله  شیعیان می
کند!! واي که این سخن از زبان شیعیان، شنیدنش براي علی چه دردآور است... شیعه  می

 .شریعتی)(دکتر علی   .2 صاحب سر علی، کسی است که این دو را بداند  خاص علی،
شود و  فرمایند حق و باطل را میزانی است که با آن سنجیده می حضرت علی می •

اند  افراد مالك سنجش حق و باطل نیستند. چه بسا ایشان اگر زنده بودند (البته ایشان زنده
ایم)در رابطه با جنجالی که  و این ماییم که با این افکار سبک و پوچمان در حقیقت مرده

گفتند: حق و باطل را مراتبی  حضرت عمر و حضرت ابوبکر راه انداخته میشیعه پیرامون 

                                           
(یعنی سایر مذاهب در خداوند اختالف دارند و شیعیان سرگرم  643ص  -عطار نیشابوري  –ولیاء األ ةتذکر -1

 .اند) خالیق شده
 .1359انتشارات سروش چاپ اول  65ص  -شهید دکتر علی شریعتی-هبوط  -2
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است و میزانی خداوند: حق کامل است و شیطان باطل کامل است و آنچه بین آن است 
نزاعی و نبردي است ما بین خیر و شر و خیر و شر مطلق در جهان هستی وجود ندارد. 

 شود و دیگري مظهر شر. مظهر خیر میها است که یک نفر  اگر هم باشد متعلق به فیلم
پیرامون این  ین قضاوت، بررسی نظرات حضرت علیتر مطمئناً بهترین و عادالنه

قضایاست هرچند متاسفانه بنا به دالیل مختلف، مطالبی که از ایشان در این زمینه نقل 
شده بسیار اندك است ولی با همین مقدار اندك و همچنین بررسی مناسبات ایشان با 

 اي از حقایق دست پیدا کرد. توان به گوشه سایر خلفاء می
غه ابتدا نظر ایشان را پیرامون حضرت عمر از البه الي سخنان آن حضرت در نهج البال

 کنیم. و حضرت ابوبکر و سپس نظر ایشان را در رابطه با خالفت بررسی می
حضرت عمر در زمان خالفت خود، دو بار هر بار به مدت حدود یکماه از مدینه 

 گذارد.  شود و حضرت علی را جانشین خود در مدینه می خارج می
 ر والی کوفه بوده است. عمار یاسر از سوي حضرت عم

 سلمان فارسی از سوي حضرت عمر والی مدائن بوده است.
دشوار و  -و پیام و امر ما-تبعیت و همراهی با ما «فرمایند:  می حضرت علی

اي که خداوند  پیچیده است. بر دوش کشیدن این بار سنگین را کسی نتواند مگر آن بنده
هاي استوار،  هاي امانتدار و اندیشه اینکه جز سینه قلب او را براي ایمان آزموده باشد. چه

متاسفانه شیعه با استناد به خطبه شقشقیه عمر و  .1»ژرفاي گفتار و حدیث ما را در نیابند
 اند ولی:  ابوبکر را غاصب خالفت قلمداد کرده

کنند ولی ثابت شده که  حضرت علی در این خطبه به بدي به طلحه و زبیر اشاره می
پس از نبرد جمل ایشان بر جنازه این دو نفر گریسته و نماز خوانده و حتی قاتلین آنها را 

 اند.  نفرین کرده

                                           
 .116و تصنیفه ص  235. 1غررالحکم  حضرت علی  -1
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طریق  80این خطبه، خبر واحد بوده و فقط از یک نفر نقل شده ولی در مقابل آن از 
طریق نقل  80که حضرت علی روي منبر براي خلفاء طلب آمرش کرده و باز از نقل شده 

اند: هر کس مرا بر عمر و ابوبکر برتري دهد  شده که به تمام فرمانداران خود ابالغ کرده
زنم. آنگاه پس از چنین فرمانی بیایند و خودشان روي منبر چنین  بر او حد مفتري می

برتر از همه معرفی کرده و حتی به آنها توهین هم بکنند!  سخنانی را ایراد کنند! و خود را
کسی که سپاهیانش را در جنگ صفین از دشنام دادن به سپاه شام، برحذر داشته است 

 .!خودش به ابوبکر و عمر، توهین کنداکنون 
این خطبه خبري واحد است که فقط از طریق عکرمه مولی ابن عباس نقل شده. 

توان حدس زد علت جعل  رمه از گروه خوارج بوده است و میجالب است که بدانید عک
اي توسط او چه بوده است. علت همان است که دکانداران مذهب، امروز نیز  چنین خطبه

 کنند: اختالف و تفرقه. از بیان این خطبه دنبال می
عالمه امینی در کتاب فاطمه زهراء روایات مربوط به عکرمه را رد کرده پس چگونه 

 است که اینجا باید روایت عکرمه را قبول کنیم؟ 
در این خطبه حضرت علی در چند جا از خودشان تعریف و به خلفاء قبلی توهین 

امال مخالف سیره دانند این روش ک اند می اند. کسانی که متون تاریخی را مطالعه کرده کرده
و روش آن بزرگوار است. زیرا ایشان همیشه در کوفه و بر روي منبر براي خلفاء طلب 

 اند تا حدیکه این نکته به تواتر رسیده و کسی را یاراي رد کردن آن نیست.  ش کردهزآمر
هاي خود به حضرت  شد معاویه در نامه محققان معتقدند یکی از دالیلی که باعث می

به عمر و ابوبکر و وقایع پس از رحلت نبی اکرم اشاره کند این بوده است که  علی مرتباً
اي بگوید تا مخالفان  حضرت علی سخنان او را تایید کرده و خشمگین شده و نکته

بگوید: هان نگاه کنید حق با ماست علی با خلفاي قبلی نیز مشکل داشته است. ولی 
هایی که پاسخ  وحانیون شیعه در تمام نامهحضرت علی با زیرکی تمام و بر خالف میل ر

کنند.  اند به غیر از نیکی و خوبی از حضرت عمر و حضرت ابوبکر یاد نمی معاویه را داده
 -معاویه و مردم شام-ود دشمنان متعددي دارند: خوارج اکنون ایشان در زمان خالفت خ

ثمان. آنوقت ایشان افرادي ناراضی مانند طلحه و زبیر و خانواده و طرفداران حضرت ع
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بیایند و روي منبر کوفه براي خودشان، دشمنی طرفدران عمر و ابوبکر را هم درست 
کنند! یعنی همان چیزي که دشمنان در پی آن بوده! براستی چرا عکس العمل چنین خطبه 

 مهیجی در هیچ کجاي تاریخ ثبت نشده و چرا فقط عکرمه آنرا نقل کرده است؟ 
و این سخنان متضاد با این  .»موات�م باخل�أاذكروا «ده که: در حدیث از ائمه آم

 حدیث است.
اند و ما  در زمان خالفتشان این خطبه را ایراد کرده حضرت علی :گویند می

دانیم مشکل بزرگ و اساسی که حضرت علی از همان روز اول با آن مواجه شدند  می
دانیم که در آن زمان تقریبا تمام  موضوع قتل حضرت عثمان بوده. از سوي دیگر می

(حتی مردم کوفه) آیا  اند مسلمانها عالقه و اعتقاد شدیدي به حضرت عمر و ابوبکر داشته
معقول است در چنان شرایطی حضرت علی، چنین سخنانی را گفته باشند. توجه داشته 
باشید که ایراد چنین سخنان تازه و تندي علیه خلفاء باید در آن زمان، انعکاس شدید و 

اي به  وسیعی در جامعه کوفه داشته باشد ولی خبري از این عکس العمل و یا حتی اشاره
کنیم. جالب است که این خطبه و خطبه  ا در سایر منابع و متون تاریخی مشاهده نمیآن ر

ها خوانده  فدکیه با اینکه شیعه معتقد است در مسجد و در حضور عده زیادي از مسلمان
قرن، جالب بوده و باید حتماً انعکاس  14شده و موضوع آن حتی هم اینک پس از 

اي به این خطبه  باشد ولی با کمال تعجب، هیچ اشارهوسیعی در بین مردم آن زمان داشته 
خورد و همین امر ظن، انسان را  در سایر متون و از زبان مردم همان روزگار به چشم نمی

 کند.  در جعلی بودن این دو خطبه قوي می
اند: کسی که ادعا کند هر آینه به نهایت علم رسیده،  حضرت علی در جایی فرموده

ظاهر کرده است. در ابتداي این خطبه حضرت علی بر خالف این نهایت جهل خود را 
اند آیا این خالف سخنان و سیره آن  هاي علم و دانایی معرفی کرده فرمایش، خود را منت

 بزرگمرد نیست؟ 
 فرمایند:  البالغه پس از رحلت حضرت عمر می نهج 219 هدر خطب حضرت علی
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بن خطاب) را برکت دهد و نگاه دارد که  عمر هللا بالد فالن.... خدا شهرهاي فالن (
کجی را راست نمود و بیماري را معالجه کرد و سنت را بر پا داشت و تباهکاري را پشت 
سر انداخت. پاك جامه و کم عیب از دنیا رفت. نیکویی خالفت را دریافت و از شر آن 

ادا نمود. از  پیشی گرفت. طاعت خدا را بجا آورده از نافرمانی او پرهیز کرده حقش را
یابد و  دنیا رفت در حالیکه مردم را در راههاي گوناگون انداخت. گمراه در آنها راه   نمی

 .1ماند راه یافته بر یقین و باور نمی
آفرین بر فالن (عمر) کجی  ترجمه و توضیح دکتر علی شریعتی دربارة این خطبه: -

را راست کرد و درد را درمان نمود و سنت رسول را بر پا داشت و فتنه را پشت سر 
گذاشت پاکدامن رفت اندك عیب، خیر خالفت را به چنگ آورد و از شرش، پیشی 
جست. طاعت خداوند را ادا کرد و بر حقش تقوي ورزید رحلت کرد و خلق را در 

یابد و انسان در راه استوار  ا کرد آنچنانکه گمراه در آن راه نمیهاي شعبه شعبه ره راه
نویسد: بزرگواري، ادب انسانی اعتراف  شریعتی قبل از ترجمه خطبه می .2ماند نمی

هایی نیز دارد عیب و هنر  هاي کسی که نقیصت ارزشهاي رقیب، ستایش از فضیلت
با - ا گفتن و در پایان از اودیگري را گفتن، در آغاز همه خدمات و صفات مثبت کسی ر

انتقاد کردن... درسی است که علی به انسانیت  -تعبیري عمیق و در عین حال مودبانه
 هها و حتی دربار شخصیت هآموزد و به ویژه به ناقدان و قضاوت کنندگان دربار می

 .3مخالف!
این سخنان را پس از شنیدن خبر  اند که حضرت علی برخی بر این عقیده -
ت عمر و در حالیکه دست و صورت خود را شسته و از خانه خارج شده بودند ایراد رحل

                                           
ش صحافی  ه 1351فروردین  26ترجمه و شرح نهج البالغه به قلم حاج سید علینقی فیض االسالم.چاپ  -1

 .219خطبۀ  721ایرانمهر. صفحه 
 .86ص  –انتشارات چاپخش تهران  1378تشیع علوي و تشیع صفوي. دکتر علی شریعتی چاپ دوم  -2
 .86-85همان ص  -3
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 فرمودند.
نویسد:  مطهري در کتاب سیري در نهج البالغه (بدون هیچگونه دلیل و مدرکی) می -

دانم چرا هر چیزي  !!! من نمی1»را اشتباهی در نهج البالغه آوردهسید رضی این حدیث «
آید که طبق  شود! البته این سوال پیش می هاست اشتباهی می ایرانیکه مخالف ذائقۀ ما 

اند مقصود عمرابن  شراح نهج البالغه غالباً گفته 2نوشته شهید مطهري در همین کتاب
رساند از یک  به قرینۀ نوع ستایشها که می«نویسد:  خطاب بوده است. ابن ابی الحدید می

به) ستایش شده زیرا سخن از مردي است که مقام متصدي حکومت (و آنهم مقام بلند مرت
ها را رفع نموده و چنین توصیفی بر گذشته گان صحابه قابل  ها را راست و علت کجی

 .»انطباق نیست. قطعاً جز عمر کسی مقصود نبوده است
من بیشتر تفسیرهاي عربی و فارسی که در طول تاریخ در رابطه با نهج البالغه نوشته 

ردم اکثریت  شارحین و مفسران، اعم از عرب یا ایرانی معتقدند شده است را بررسی ک
مقصود، عمر ابن خطاب بوده است. عده کمی نیز، به صورت گذرا از روي معانی خطبه 

یک نفر نوشته مراد مالک اشتر است  .3اند اي به نام هیچ شخصی نکرده و اشاره  رد شده
(هللا بالد فالن... خدا  4شهرهایی بود سوال اینجاست اوال مالک اشتر، حاکم یا متصرف چه

هاي  شهرهاي فالن را برکت دهد) و ثانیاً: مالک اشتر کجا پس از خود مردم را در راه
 .؟ و دیگر اینکه: مالک اشتر که خلیفه نبوده است! گوناگون انداخت

در ظاهر عمر را ستوده (توریه) ولی  گویند: حضرت علی برخی در مقام توجیه می
آید که: جمالت آخر این  سرزنش و توبیخ کرده!!! پس این سئوال پیش می در باطن،

(یعنی وقتی آخر جمالت، سرزنش  شود؟! اند چه می کرده حدیث که در ظاهر هم سرزنش

                                           
اي که شهید مطهري شده، نشده  سال پیش متوجه این نکته 1000جالب است سید رضی در همان فرهنگ و  -1

 است.
 .163ص  نهج البالغه. شهید مطهري  سیري در -2
 .اند! شاید بر خالف اینجانب دنبال دردسر نبوده -3
   .شود دانیم که مالک اشتر قبل از اینکه فرماندار مصر شود در راه مصر،  بوسیله زهر کشته می می -4
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است چه نیازي است که در اول آن توریه کرد و در ظاهر، ستایش نمود و این دیگر چه 
و آخرش صراحت لهجه و بیان  اي است که اولش ظاهرسازي و توریه است توریه

 1حقیقت!) و اصوالً پس از مرگ عمر چه نیازي به سرزنش یا نکوهش عمر بوده است؟
و   همیشه در مورد افراد به صورت صریح و رك سخن گفته زیرا حضرت علی

. (کار پاکان را قیاس از 2اند که این بار دوم ایشان بوده باشد هیچگاه در پرده سخن نگفته
اند که به محض مرگ او  ترسیده از عمر می مگیر) و نعوذباهللا آیا حضرت علیخود 

دانید با اینگونه توجیهات  بخواهند او را سرزنش کنند تازه آن هم به این صورت! آیا نمی
 کنید؟ می دار گانه مقام آن حضرت را خدشه بچه

من  :گوید مدائنی میدر ضمن: عزالدین عبدالحمید بن هبه اهللا بن ابی الحدید معتزلی 
اي که به خط سید رضی بود دیدم که زیر فالن نوشته بود: عمر. طبري نیز  در نسخه

تصریح کرده مراد عمر بن خطاب بوده است و در نسخه خطی سید رضی نام عمر را 
گویند مراد برخی از اصحاب رسول خدا بوده  دیده است. دو نفر دیگر از مفسرین نیز می

آید که کدام  ضرت عمر را جزو اصحاب ندانیم باز این سوال پیش میو چنانچه ح 3است
، شهرهایی داشته (یا متصرف شده) انتظام به امور دین داده (در یک از اصحاب پیامبر

خلیفه  اند. و قبل از حضرت علی مقام حکومتی) و مردم را در طرق مختلف انداخته
بوده ولی پیامبر بدون عیب  یامبرگویند منظور حضرت علی شخص پ اند؟ برخی می بوده

ن بودند؟ به طور کلی اکثر هاي گوناگو در راه رفت و نه کم عیب. تازه کجا مردم از جهان

                                           
 : از مردگانتان به نیکی یاد کنید.�م باخل�ااذكروا موتیت به این حدیث نبوي که: با عنا -1
اند بر همه  کرده با مطالعه نهج البالغه و وقایع تاریخی این نکته که ایشان همیشه عقیده خود را صراحتا بیان می -2

امام سجاد و امام محمد باقر  شود ضمن اینکه مسائلی مانند تقیه و توریه به صورت گسترده از زمان آشکار می
در بین توده شیعه براي سالمت جان آنها مطرح و از جانب امامان تجویز گردید و حضرت علی با آن پیروان 

اند. ایشان حتی براي پیروزي بر معاویه از صراحت  از جان گذشته و قوت بازو نیازي به ترس و تقیه نداشته
 ی کم نکردند چه برسد به سخن گفتن درباره کسی که مرده است.ها اندک لهجه خود در هیچ کدام از نامه

  .منبع تمام این موارد در سی دي دانشنامه جامع نهج البالغه -3
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در  .1بوده است حضرت عمر نهج البالغه معتقدند مقصود حضرت علی شارحین
نیست باید بگوییم به  پاسخ کسانی که معتقدند این سخنان متعلق به حضرت علی

ین تر )، فصیحاعتراف تمامی ادباي عرب پس از آیات قرآن کریم و سخنان پیامبر اکرم(
بوده است چگونه ممکن است به جز علی، کسی  سخنان متعلق به حضرت علی

چنین سخنان فصیح و بلیغی را در سوگ دامادش و دوستش و موثرترین عنصر اسالم، 
 گفته باشد.

اند.  ند حضرت براي مماشات با دوستداران عمر این سخنان را گفتهبرخی معتقد

 ولی:
در طول عمر خود براي مماشات از چه کسی تعریف بیهوده  حضرت علی -1
ایشان در طول عمر گهربار خود در کدام موقع  -2اند که این بار دومشان بوده باشد؟  کرده

حضرت عمر پس از  -3دوم ایشان باشد.  اند که این بار توریه و مماشات و تقیه و... کرده
سال خالفت، چه طرفدارانی داشته؟ (با آن خشونت ذاتی که حتی اقوام و نزدیکانش  10

اتفاق افتاد ریشه  سه جنگی که در زمان  حضرت علی  -4)  از او به ستوه آمده بودند
از عثمان، تعریف و تمجید  در قتل حضرت عثمان داشته و اگر حضرت علی

بینیم ایشان، خصوصیات عثمان را بدون تعارف  کردند یقیناً موثر بود ولی می موردي می بی
کنند. آیا اینجا نیازي به مماشات نبوده؟ و آیا مماشات با طرفداران حضرت عثمان  بیان می

کشته شده اولویت دارد یا مماشات با  -توسط افرادي داخل در سپاه علی  -که به تازگی 
که پس از  حضرت علی - 5یک نفر غیر عرب کشته شده است؟ عمري که به دست 

مرگ عمر، خلیفه نشدند که نیاز به مماشات با کسی و جمع آوري طرفدار و نیرو و... 
میلیارد مسلمانان جهان، سنی مذهب و طرفدار عمرند.  1و چرا اکنون که  -6داشته باشند. 

                                           
گویند  سال و طبق چه متونی می 1400دانم پس از  البته به جز شارحین پس از انقالب اسالمی ایران که نمی -1

 .منظور سلمان فارسی بوده
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با آنها ندارد و بر عکس هرچه سعی در مماشات » به تبعیت از حضرت علی «شیعیان 
 گویند در برافروختن آتش اختالف است؟ می

اند  در مقام مقایسه با عثمان، از عمر تعریف کرده برخی نیز معتقدند حضرت علی
چگونه است که در آن شرایط بحرانی و حساس پس از قتل عثمان، نیازي به  -1ولی: 

شات بوده است؟ که ایشان بخواهند مماشات نبوده ولی پس از مرگ عمر، نیاز به مما
این سخنان را بالفاصله پس از قتل عمر ایراد   حضرت علی -2عثمان را مذمت کند 

اند در حالیکه عثمان بعداً خلیفه شد و هنوز کاري نکرده بود که مقایسه، مورد داشته  کرده
پاك جامه و کم  ... «اند:  این چه مقایسه ایست که فرموده -3یا نیازي به مقایسه باشد. 

عیب از دنیا رفت. نیکویی خالفت را دریافت و از شر آن پیشی گرفت. طاعت خدا را 
در صورتی که در مقام مقایسه  ».بجا آورده از نافرمانی او پرهیز کرده حقش را ادا نمود..

اي دیگر سخن گفت مانند اینکه: حضرت عمر بهتر از عثمان عمل کرد و یا   باید به گونه
شود؟  و روش او بهتر بود و...  آنگاه سئوال دیگر اینکه پس: انتقاد آخر خطبه چه میشیوه 

اي که در مقام تعریف یک طرف (حضرت عمر) و توبیخ طرف  زیرا مقایسه
 -قسمت آخر خطبه-دیگر(حضرت عثمان) است نباید در آخر سر با توبیخ همراه باشد 

 .1 ها پنبه شود تا تمام رشته
شد هر فردي را جایگزین کرد یا  جمالت آخر خطبه نبود براحتی میبه هر حال، اگر 

اند و یا... ولی خوشبختانه وجود همین  اند یا مماشات کرده گفت ایشان توریه کرده
جمالت، راه را براي هر گونه توجیه و تفسیر و تاویل و تحریفی، بسته است. البته 

ر: سلمان فارسی بوده (در حالیکه اند منظو مترجمانی مانند آقاي دشتی (معاصر) گفته
دار در  و ایشان با یک استناد بسیار خندهاند  هیچیک از مفسرین قبلی چنین نظري نداشته

                                           
 اند. که استاد فن خطابه بوده به خصوص در خصوص حضرت علی -1
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اي بسیار مکارانه که من در هیچیک از  ) و با ترجمه1اند پاورقی چنین مطلبی را بیان کرده
ام  ریفی ندیدهساله چنین تح 1000ها و تفاسیر قبلی نهج البالغه در تاریخ  ترجمه

اند مشکل جمالت آخر خطبه را نیز حل کنند. دقت کنید:...  خود رفت و مردم را  خواسته
پراکنده برجاي گذاشت. که نه گمراه، راه خویش را شناخت و نه هدایت شده به یقین 

 .2رسید.!!! 
 آید که سلمان فارسی خلیفه نبوده؟ و شهرهایی را متصرف  ولی باز این سئوال پیش می

بالد را همزه کنیم و بگوییم: بالء و جمالت انتهاي خطبه را  »د«؟ مگر اینکه  نکرده نبوده
 .3هم آنگونه ترجمه کنیم و با همین دوز و کلکها، کل قضیه را منتفی کنیم

راهی نیست جز اینکه به قول دکتر شریعتی بگوییم: اوج بزرگواري و حق طلبی را 
در مقام قضاوتی عادالنه، ابتدا محاسن عمر را برشمرده و  ببینید که حضرت علی
گویند این خطبه با خطبه شقشقیه  گوید. ضمن اینکه برخی می سپس عیب او را می

منافات دارد در حالیکه انتقاد آخر خطبه به نوعی دیگر در خطبه شقشقیه هم آمده است  
مانند علی نباید از داماد  در انتها باید سئوال کنیم که شخصیت بزرگوار و قدرشناسی

تمجید و ستایش کند؟ مگر در حدیث  4خودش وپدر زن نبی اکرم،  پس از مرگ او

                                           
اند که در نسخه خطی سید رضی که دخترش خدمت عموي  مرحوم شهرستانی نقل کرده«فرمایند:  ایشان می -1

آموخت نام سلمان فارسی ابتداي این خطبه نوشته شده بود و همین درست  بزرگوار سید مرتضی آنرا می
که محقق شیعه عجب منطقی دارد! آقاي دشتی، مرحوم شهرستانی، دخترشان، عموي سید واقعا  ».است زیرا..

مرتضی و.... یعنی شهادت یک دختر بچه با چند واسطه قبول است و شهادت چندین و چند دانشمند قدیمی 
 .سنی و شیعه مردود است. البته این هم یکی از روشهاي تحقیق در عصر جدید است!

 .یعنی چنین برداشتی نکنیم که سلمان فارسی  مردم را گمراه کرده است! عجب بازي با کلمات جالبی -2
اي چه بروزگار آدم  است. واقعا که تعصبات فرقه م محترم پس از انقالب انجام دادهاین کاري است که مترج -3

 آورد.  می
هاي آنها از این موضوع  س خوانده% شیعیان حتی در 99بوده است. گرچه  عمر، داماد حضرت علی -4

 .اند نگهداشته شده اطالع اطالعند یا بی بی
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براستی چنین جمالت . »مردگان خود را به نیکی یاد کنید«. »باخل� موتا�ماذكروا «نیامده: 
 تواند گفته باشد؟ عربی فصیح و مسجع و زیبایی را به جز علی چه کسی می

فرمانروا شد و «اند:  فرموده »درباره عمر بن خطاب« 459ر حکمت د حضرت علی
 .1»بر مردم فرمانروایی کرد پس بر پا داشت و ایستادگی نمود تا اینک دین قرار گرفت

  .هاي پس از انقالب، نام عمر از داخل پرانتز حذف شده است! البته در بیشتر ترجمه
اینکه حضرت علی این سخنا ن را پس از  توانیم بیان کنیم در تایید قرینه مهمی که می
اند این داستان است که: وقتی حضرت عمر در بستر شهادت از  مرگ عمر بیان کرده

گوید چه بدنی  کشد و می گریسته ابن عباس بر روي پوست او دست می خوف الهی می
گوید: آیا  کند و می که آتش را درك نخواهد کرد. حضرت عمر با شادي به او نگاه می
کند حضرت علی از  حاضري در این خصوص شهادت دهی؟ ابن عباس اندکی تردید می

دهم.   گوید: گواهی بده من نیز با تو گواهی می زند و می پشت سر بر روي شانه او می
 .(پس واي بر روحانیون و مداحان از آتش)

البه  متاسفانه برخی از نویسندگان و یا مداحان بدون هیچگونه تحقیق و یا تبحري از
دهند و مردم  الي متون تاریخی مطالبی را بر ضد خلفاء بیرون کشیده و تحویل مردم می

فرمایند:  می کنند در حالیکه حضرت علی عامی نیز براحتی بر مبناي آن قضاوت می
ژرف در آن  -همانند ژرف اندیشان و نه چون ظاهر بینان-چون خبري را شنیدید «

د بسنده نکنید زیرا که روایت گران دانش، بسیارند و رعایت بیندیشید و تنها به شنیده خو
ضمن اینکه هنگام تجزیه و تحلیل یک شخصیت یا یک واقعه نباید   .2»کنندگانش اندك

 3به صورت گزینشی عمل کرد و در بین متون تاریخی جستجو کرد و فقط نقاط منفی را
                                           

ش صحافی  ه 1351فروردین  26ترجمه و شرح نهج البالغه به قلم حاج سید علینقی فیض االسالم.چاپ  -1
هاي پس از انقالب این موضوع مانند خطبه قبلی حذف  یا  (در ترجمه 459حکمت  1300ایرانمهر. ص 

 .تحریف شده است)
 98نهج البالغه  الکلمات:  -2
 که صحت و سقم آن نیز نامشخص است. -3
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فت بلکه راه درست و عادالنه آن مطابق سلیقه خود بیرون کشید و بقیه موارد را نادیده گر
است که هرچیز چه مثبت چه منفی را بررسی و در انتها با جمع بندي تمام موارد، به 

 تجزیه و تحلیل نشست.
متاسفانه هم عوام و هم علماي ما تحمل شنیدن کوچکترین ساز مخالف را نداشته  و 

و تعمق در سخنان او، خالفی زد مانند ابوجهل، بدون توجه  هترین نغم اگر کسی کوچک
این حماقتها رو به پایان است. اشتباه بزرگ  هکنند... هر چند دور چماق تکفیر را بلند می

ما این است که مالك حق و باطل براي ما نام اشخاص است و نه خود حق و باطل، در 
شود نگاه کن و نه به شخص  به آنچه گفته می«فرمایند:  می  صورتیکه حضرت علی

کنند حارث از ایشان  . در جایی دیگر نیز وقتی براي نبرد جمل حرکت می»گوینده
کنی؟ حضرت پاسخ  پرسد اگر آنها (عایشه و طلحه و زبیر) صلح نکردند چه می می
المومنین و سیف االسالم و طلحه  پرسد: با ام کنیم. حارث با تعجب می دهند: نبرد می می

اي حارث «دهند:  ز و پرمعنایی به او میدر اینجا پاسخ بسیار نغ الخیر؟ حضرت علی
توانند مالك و معیار حق و باطل  گمان اشخاص، نمی بی مسائل بر تو مشتبه شده است و

باشند  بلکه اول حق را بشناس تا اهل آنرا بشناسی و نیز اول باطل را بشناس تا هر که را 
باطل، نام عمر است  ولی متاسفانه براي شیعه مالك .1»به سوي آن گام نهاد باز شناسی

بوده و دختر حضرت علی همسر او بوده و ایران در زمان  هرچند دخترش همسر پیامبر
آوري شده و فرزندش زیر تازیانه عدل خود او  م آورده و قرآن با سماجت او جمعاو اسال

ین شکل اجرا شده و خود او نیز در تر جان داده و عدالت در دوران حکومت او به سخت
جان باخته باشد. البته ممکن است کسی از طریق سفسطه سئوال کند که اگر علی  این راه

اند. این حرف مزخرف، دقیقاً مانند این سخن  بر حق بود به ناچار عمر و ابوبکر باطل بوده
: هر کس با ما نیست با تروریستهاست! ولی طبق  تاریخی جرج دبلیو بوش است که گفت

در جهان پیرامون ما به جز دو رنگ سیاه و سفید،  منطق فازي که به آن اشاره شد

                                           
 .210-2تاریخ الیعقوبی  -1
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هاي دیگري نیز وجود دارد و دیو دو شاخ، متعلق به داستانهاي شاه پریان و فیلمها  رنگ
 است که مشتاقان دیدن و شنیدن آن نیز عوام الناس با ضریبهاي هوشی آنچنانی هستند.

کند.  را نفرین می کند و قاتلش براي زبیر، گریه می چگونه است که حضرت علی
 کنیم؟ آنگاه ما بر چه اساسی حضرت عمر و ابوبکر را لعن و نفرین می

حضرت علی: هر کس مرا بر ابوبکر و عمر برتري دهد بر او حد مفتري (دروغگو) 
 .وایت از هشتاد طریق نقل شده است)زنم. (این ر می

آمرزش  حضرت علی: بر روي منبر در زمان خالفتشان براي خلفاي قبلی طلب
 .طریق روایت شده است) 80اند. (از  کرده

کند که  ابن سعد از جعفر صادق فرزند محمد باقر از پدرش علی بن حسین نقل می
آوردند، وي آنها را میان مردم تقسیم  هایی از یمن نزد عمر وي گفت: پوشاك و لباس

 بین منبر و قبر رسول اهللا نمود، مردم لباسهاي جدید را پوشیده به مسجد آمدند، عمر
کردند. در این هنگام  گفتند و براي او دعاي خیر می آمدند و سالم می نشسته بود، مردم می

بیرون آمدند و از کنار جمعیت رد شدند، در  لحسن و حسین از خانه مادرشان فاطمه
سیدند حالی که لباس جدیدي به تن نداشتند. عمر با دیدن آنها افسرده و غمگین شد، پر

علت ناراحتی چیست؟ گفت: من از بابت این دو پسر ناراحت هستم که به اندازه قد آنها 
تر  اي به کارگزاران خود در یمن نوشت تا هرچه سریع پوشاکی وجود نداشت، سپس نامه

دو دست لباس براي حسن و حسین بفرستند. چون لباس رسید آنرا به آنان پوشاند، آنگاه 
 ].106ص، 1ج :ةصاباإل[ مطمئن و مسرور گشت.

قیس عجلی گوید: وقتی شمشیر خسرو و کمربند و زیور وي را پیش عمر ابن 
اند. علی گفت: تو  اند موتمن بوده خطاب، آوردند گفت: کسانی که این را تسلیم کرده

شعبی نیز گوید: عمر وقتی سالح خسرو را  .1خویشتن داري، رعیت نیز خویشتن دار شده
 ].1822ص  :تاریخ طبري[اند.  اند موتمن بوده بدید گفت: کسانی که این را تسلیم کرده

                                           
کند. اگر عمر بد بود سپاهیانش آنچنان  می نیز سخن حضرت علی را تایید »انلاس ىلع دين ملو�هم«حدیث  -1

 فداکاري و از جان گذشتگی نداشتند. قابل توجه روحانیون که از کمرنگ شدن مبانی دینی در جامعه نگرانند. 
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در جنگ صفین، عبیداهللا ابن عمر ابن خطاب، محمد ابن حنفیه پسر حضرت علی را 
گرداند و  میخواند حضرت علی از بیم اینکه محمد کشته شود او را بر  به هماوردي می

گویند: به هماوردي تو آمدم پیش بیا. عبیداهللا  روند و به پسر عمر می خودشان به میدان می
گفت: مرا به هماوردي تو حاجت نیست گفت: بیا. گفت: نه! گوید: ابن عمر بازگشت. 

گوید: پدر جان به هماوردي این فاسق رفتی به خدا  ابن حنفیه به پدرش حضرت علی می
دانستم. علی گفت:  خواست همارود تو باشد من این کار را شایستۀ تو نمی یاگر پدرش م

 ].2525-2526ص  :تاریخ طبري[ پسرکم دربارة پدر او (عمر) به جز نیکی مگوي.
گوید: ربیعه بن شداد خثعمی پیش علی آمد که بدو گفت: بر کتاب خدا و سنت پیمبر 

علی گفت: واي تو، اگر ابوبکر و عمر  خدا بیعت کن. ربیعه گفت: بر سنت ابوبکر و عمر.
جز به کتاب خدا و سنت پیمبر خدا بیعت کرده بودند بر حق نبودند و ربیعه با وي بیعت 

بینمت که با این  آنگاه علی در او نگریست و گفت: گویی می 2599کرد. تاریخ طبري ص 
جنگ نهروان  اند. وي در اي و اسبان لگد کوبت کرده اي و کشته شده خوارج حرکت کرده

 ].2599ص  :تاریخ طبري[همراه خوارج بصره بود و کشته شد. 
رسد: خدا رحمت کند ابوبکر  روایت متواتر که از طرق مختلف به حضرت علی می

 را. او اولین کسی بود که مصحف (قرآن) را میان دو جلد نهاد.
ودند. (تاریخ مرتضی علی و عبدالرحمن و زید ابن ثابت و زید ابن ارقم کاتبان عمر ب

 .گزیده حمداهللا مستوفی)
در روایات متواتر از علی بن ابیطالب نقل شده است که ایشان، ابوبکر را برترین 

پدر، «معرّفی میکرد. محمد حنفیه فرزند علی میگوید: از پدرم پرسیدم:  صحابی پیامبر
ابوبکر «فت: گ» نه«گفتم: » مگر نمیدانی؟«گفت: » بهترین فرد پس از رسول خدا کیست؟

گفت:  .»نه«گفتم: » نمیدانی پسرم؟مگر «گفت: » پس از وي که؟«عرض کردم:  .»است
گفت:  .»بعد از او تو! و تو سومین نفري پدرجان،«آنگاه پیشدستی کردم و گفتم:  .»عمر«
 ».پدرت یک تن از مسلمانان است و همان حقوق و تکالیفی را دارد که ایشان دارند«

برد تا  صدها برابر باالتر می ن، ارزش و مقام حضرت علی را در نزد من،(البته این سخنا
 دروغهاي شیعیان) 
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پس از پیامبر برترین «اصبغ بن نباتۀ از بزرگان اصحاب علی میگوید: از علی پرسیدم: 
نخست ابوبکر صدیق است، سپس عمر، سپس عثمان و آنگاه من «گفت: » مردمان کیست؟

ا دیدم و از او شنیدم که میفرمود: خداوند مواودي در اسالم هستم اي اصبغ. پیامبر ر
 ».و پرهیزگارتر و باتقواتر و عادلتر و فاضلتر از ابوبکر صدیق تر نیافریده است پاکیزه

از مالک از امام جعفر صادق از امام محمد باقر از حضرت علی روایت شده که برابر 
 ىلإاظلت اخلرضاء احدا احب  الالغرباء وما اقلت «جسد حضرت عمر ایستاد و گفت: 

اعمالم  همن دوست دارم در پیشگاه خداوند نام« .1»مسيجـان اليت اهللا بصحيفه من هذا ال
 .»اعمال این شخص باشد همانند نام

ابن عباس بر بالین حضرت عمر در آخرین لحظات حاضر بوده و براي دلداري او 
کند. حضرت  خوبی که آتش آنرا لمس نمیگوید: چه پوست  کشد و می دست بر او می
شود. حضرت علی  پرسد: حاضري گواهی دهی؟ ابن عباس دچار تردید می عمر  از او می

فرماید: گواهی بده من نیز با  گذارد و می ابن عباس می هاز پشت سر دستش را بروي شان
 دهم. تو گواهی می

(رهبري) بر عهده کیست؟  کنند: پس از شما این امر حضرت علی از پیامبر سئوال می
یابند  فرمایند: اگر ابوبکر را امیر کنند او را امین و زاهد دنیا و راغب آخرت می می پیامبر

یابند که در راه خدا از مالمت هیچ مالمتگري  و اگر عمر را امیر کنند او را قوي امین می
یابند که  ادي و مهدي میبینم چنین کنند او را ه هراسد. و اگر علی را امیر کنند و نمی نمی

 .2کند آنها را به راه راست هدایت می
خبر ابی عقال: قد رواه مالک: از حضرت علی در حالیکه روي منبر بود سئوال 

کنند: چه کسانی پس از پیامبر بهترین مردم بودند؟ پس فرمود: ابوبکر سپس عمر  می
 سپس عثمان و سپس من. 

                                           
 .91-90محمد سالوس ص  مع الشيعة االثنی عرشية -1

 و اسناد آن نزد اهل سنت صحیح است.  859روایت  2مسند امام احمد ج  -2
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و محقتر از همه ابوبکر صدیق  تر ي خالفت شایستهاز نظر ما برا«زبیر بن عوام گوید: 
بود. زیرا او یار غار رسول اهللا و داراي فضائل عظیمی است که ما از آن آگاهی داریم و 

 ».است را امام ما (در نماز) قرار داده پیامبر در حیات خود او
ن توانند بگویند این روایات جعل شده توسط امویا جالب است که علماي شیعه نمی

کردند نه از قول حضرت  است زیرا اگر بنا بود جعل کنند اول از قول نبی اکرم جعل می
گفتند که دال بر دشمنی و خصومت حضرت علی باشد و نه چیزي  علی! و  چیزي هم می

که دال بر دوستی ایشان باشد. حتی اگر بگویند راوي این احادیث سوید ابن غفله است و 
 بسیاري از احادیث مورد عالقه خودشان را که همین شخص ما او را قبول نداریم عمال

 سوید نقل کرده است را باید زیر پا بگذارند. 
نویسندگان شیعه براي رد کردن روش حکومتی حضرت عمر و حضرت ابوبکر روي 

 نۀ حضرت علی در شورا به عبدالرحمن ابن عوف گفت تاکید زیادي دارند ولی: 
ترین افراد به تو  فرمایند که:  باید نزدیک لک اشتر میحضرت علی در نامه خود به ما

ین آنها به تو باشند. در بررسی روابط حضرت علی با سه خلیفه این نکته را تر مخالفت
کنیم که ایشان هم با خلفاء روابط خانوادگی و مشورتی و... داشته و هم  مشاهده می

کند ولی  را دچار تعجب و تناقض میاند البته این موارد، شیعه  کرده مخالفت و انتقاد می
راز این پارادکس در همین سخن حضرت علی نهفته است: باید نزدیکترین افراد به تو 

 .ین آنها نسبت به تو باشندتر ین و مخالفتر منتقد
ظاهرًا در خصوص این نه قضیه براي شیعه مشتبه شده است. چون شب قبل از 

خواسته ایشان انتخاب  ز روي مکر چون نمیانتخاب عبدالرحمن ابن عوف، عمروعاص (ا
گوید: عبدالرحمن کسی است که به اجتهاد شخصی عالقه  علی می حضرت   به شوند)

کنی به طریقی  زیادي دارد پس اگر از تو سئوال کرد که طبق روش عمر و ابوبکر عمل می
رت کنند. براي همین نیز پس از بیعت با حض دیگر پاسخ بده و حضرت علی چنین می

 فرمایند: الخدعه و ماالخدعه. عثمان می
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کتب تاریخی مانند تاریخ طبري و تاریخ گزیده حمداهللا مستوفی واقعه به صورت  در
 زیر نقل شده است: 

عبدالرحمن ابن عوف، علی را گفت بر تو بیعت کنم به متابعت کالم خدا و رسول 
وسیرت شیخین. عمرو عاص کید (حیله) کرد تا علی به سیرت شیخین تن در نداد و 

کنم. عبدالرحمن همین معنی را بر عثمان عرضه کرد.  گفت: به اجتهاد خود قبول می
الرحمن باز به علی رجوع کرد. همان عمروعاص او را ترغیب کرد تا قبول کرد. عبد

. کار بر عثمان قرار »هلخارا� نلا و«جواب را داد. گفت: بیعت کنم عثمان را. علی گفت: 
گرفت و نکتۀ سیرت شیخین بر علی پوشیده ماند. چون عثمان در برخی امور به اجتهاد و 

کنم ایشان  ت: نمیکنی؟ گف راي خود کار کرد او را گفتند چرا از سیرت شیخین تجاوز می
 کنم. همان سیرت شیخین باشد.  به اجتهاد و راي خود کردند من نیز همان می

 عملکردها

تر و بهتر از سخنان آنها بیانگر واقعیات و  در زندگی انسانها، عملکرد آنها بسیار مهم
نیات درونی آنهاست. زیرا انسان ممکن است در مقام گله گزاري و یا خشم، سخنانی 

و دقیقتر عمل کند. اکنون ببینیم  تر کند بسیار سنجیده ولی هنگام عمل سعی میبگوید 
عملکرد حضرت علی با خلفاء چگونه بوده است. البته تاریخ، بسیاري از موارد را به 

توان کل قضیه را درك  کند ولی از روي برخی موارد ریز و درشت می سکوت برگزار می
 کرد:
ازدواج  1علی  با همسر او یعنی اسماءپس از فوت حضرت ابوبکر، حضرت  -1

                                           
حتی همین اسماء همسر ابوبکر در آخرین لحظات در کنار حضرت زهرا بوده و وصیت ایشان را گوش  -1

و از طرف دیگر به ابوبکر ختم  کرده است ضمن اینکه نسب امام صادق از یک طرف به حضرت علی می
سین معرفی کند خواسته دختر یزدگرد را همسر امام ح هاي بحاراالنوار که می شود (بر خالف داستانسرایی می

و دکتر شریعتی به زیبایی هر چه تمامتر، دروغ بودن این موضوع را در کتاب تشیع صفوي،  ثابت کرده 
 .است)
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آورد. (جالب است که بدانیم نسب  کرده و او را همراه محمد پسر ابوبکر به خانه خود می
 .رسد) امام صادق از دو سو به ابوبکر می

گذارد. ضمن  نام سه پسر خود را عمر، ابوبکر و عثمان می حضرت علی -2
عثمان و... به چشم   عایشه،  ز نامهاي ابوبکر،اینکه در بین اسامی فرزندان سایر امامان نی

ضمن اینکه نام محسن در بین نام هیچکدام از فرزندان امامان نیست که این  خورد ( می
خوانیم که  خود محل تحقیقی جداگانه است) الزم به ذکر است که در احادیث معتبر می

ر گذاردن نام نیکو بر یکی از حقوق فرزندان بر والدین و یکی از وظایف مهم پدر و ماد
و سایر امامان، نام چنین اشخاصی را بر  روي فرزند است چگونه حضرت علی

در حالیکه در ایران نه تنها انجام چنین کاري حتی به مخیله  1اند؟ گذاشته فرزندان خود می
کنند!!! البته  کند بلکه حتی مذهبیون ما اسامی ایرانی را هم مسخره می کسی خطور نمی

گوید این اسامی در آن  کند و می ی صفوي در اینجا براي ایراد شبهه مغلطه میروحان
روزها اسم رایج بوده است. این سخن درست است، ولی آیا قحطی اسم بوده که هر سه 

اند و آیا فقط این سه اسم، اسم رایج بوده  عمر و ابوبکر و عثمان نام داشته پسر علی
 است؟
 .2کند به کرات براي خلفاء قبلی طلب آمرزش میدر زمان خالفت و روي منبر  -3
اند که حضرت عمر بارها  آنقدر به حضرت عمر مشورت داده حضرت علی -4

و هنگامی که حضرت عمر . »شد اگر علی نبود عمر هالك می« .»لوال يلع هللك عمر«گفته 
دن او خواهد به سپاهیانش در جنگ با روم و ایران، ملحق شود مانع از رفتن و کشته ش می

                                           
انتخاب نام نیکو حق فرزندان  فرمایند: فرمایند که: از باب تقیه بوده!!!  (حضرت علی می حتما پاسخ مرقوم می -1

 .)است
گفت: حضرت علی نام سه فرزندش را عمر  ن یکی از آقایان شنیدم که مینکته بسیار زشت و کثیفی را از زبا -2

دانم چرا این  کند منظورش پسران خودش باشند. من نمی ابوبکر و عثمان گذاشته تا وقتی طلب آمرزش می
گري که در خودشان است را به ساحت مقدس آن حضرت  این صفات زشت دودوزه بازي و حیلهآقایان 

تاب سلیم ابن قیس یاد کند. (گرچه این جفنگیات را از ک هم به آنها هیچ اعتراضی نمی نسبت داده و کسی
 .اند) گرفته
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 .1شود می
دختري که از خودش و حضرت فاطمه بوده است، یعنی  حضرت علی -5

آورد (پس از وفات حضرت فاطمه و در زمان خالفت  کلثوم را به عقد عمر در می ام
 .2عمر)
دانیم که در شیعه یکی از شرایط امام  خوانده. ما می پشت سر خلفاء نماز می -6

تقیه  توانید بگویید حضرت علی نمی جماعت، عدالت است. ضمن اینکه در اینجا
فعلی حتی یک بچه دبستانی این حرفها را قبول  هدانم در زمان اند زیرا بعید می کرده می
 .3کند

اي به بیت  هنگام تسلیم تاریخی بیت المقدس، حضرت عمر به همراه عده -7
در این مدت، زمامداري مدینه را به عهده گرفته   المقدس رفته و حضرت علی

 همچنین هنگام سفر عمر به شام. اند. بوده

 

 نظر حضرت علی دربارة خالفت 

 مورهـمأملكت  ىن كنت بالشورإف
 

 مش�ون غيبـفكيف بهذا وال 
 

 حججت خصيمهم ن كنت بالقر��و
 

 4قربأبانليب و أو� كفغ� 
 

 ]حضرت علی[

                                           
     134نهج البالغه: خطبه  -1
دخترش را به قاتل مادر (حضرت فاطمه)  و برادر (محسن) آن  جاي تعجب است چگونه حضرت علی -2

 .شود! سوراخ دوبار گزیده نمیز یک اند عاقل ا دهد مگر پیامبر نفرموده دختر می
 فهمند.  البته به استثناي برخی مذهبیونی که دینشان را از دهان دیگران می -3
 .تهران -دارالکتب االسالمیه 1380فضل اهللا کمپانی  73علی کیست.ص  -4
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پس ما به  شوري بود پس چرا ما غایب بودیم و اگر به قرابت بوداگر خالفت به 
 پیامبر نزدیکتر بودیم.

دقت کنید که عمده ایراد حضرت علی که به کرات و در مواقف مختلف به آن اشاره 
 اند عدم حضور ایشان در سقیفه بوده است.  داشته

ها جان بخشید  جنبندهبه هوش باشید سوگند به آفریدگاري که دانه را شکافت و به 
کرد. و  اگر: حضور انبوه مردم در صحنه نبود و اگر وجود اینهمه یاران حجت را تمام نمی

اگر نبود آن تعهدي که خدا از دانشمندان گرفته است تا در برابر شکمبارگی ستمگر و 
افکندم و آخرین  تفاوت نمانند، مهار شتر خالفت را بر کوهانش می بی گرسنگی مظلوم

 .1کردم ر این کاروان را به کاسۀ اولین آن سیراب میشت
شاید الزم به ذکر نباشد که حضرت ابوبکر با راي اکثریت انتخاب شد و در زمان  -

 هاي دیگر به کسی روا نداشت. حکومتش نیز تبعیض و ستمی نه از نظر مالی و نه از جنبه
ي تاریخ، براي پذیرفتن خالفت،  هیچ کجا در اشارات و دالیل حضرت علی -
 بینیم. و... نمی اي مبنی بر وجود نص و حتی تاکید پیامبر نکته
حضرت علی پس از شهادت حضرت عثمان با وجود هجوم انبوه مردم این چنین  -

وقتی  کنند چگونه ممکن است پس از رحلت پیامبر انزجار خود را از خالفت اعالم می
 اکثریت خواهان خالفت دیگري بودند ایشان طالب خالفت بوده باشد؟ 

پرسید   هجري در صفین شخصی از طایفه بنی اسد از حضرت علی 37در سال 
 : چگونه شما را از آن مقام که سزاوارتر از همه بودید کنار زدند؟ آن حضرت فرمود

کنی لیکن تو  به جا پرسش می اي برادر بنی اسدي تو مردي پریشان و مضطربی که نا«
گمان طالب دانستنی. پس  بی را حق خویشاوندي است و حقی که در پرسیدن داري و

بدان که آن استبدادي که نسبت به خالفت بر ما تحمیل شد در حالیکه ما را نسب برتر و 
 پیوند خویشاوندي با پیامبر استوارتر بود 

                                           
 .3نهج البالغه. الخطب  -1
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 موضع زیر را دارد:  5یکی از  دانیم که انسان در رابطه با دیگران ما می
 دشمنی  -5مخالفت  -4رقابت  -3تفاوتی  بی -2دوستی و همکاري 

که در ارتباط با خلفاء بیان  با مطالعه تمامی سخنان و عملکردهاي حضرت علی
اند. رقابتی هم در کار نبوده  شویم ایشان موضع دشمنی با آنها نداشته اند متوجه می کرده

 تر بوده. ولی به ترتیب در روش ایشان: چون خالفت در نزد ایشان از آب دماغ بز کم
آنجا که  عالقه گی به ریاست از بی شود. تفاوتی، و همکاري دیده می بی عالقه گی، بی

سال هیچ سمت دایمی را قبول نکرده و در هیچ جنگی شرکت  25ایشان در طول 
اند. به  گرفته کنند. و همکاري از آنجا که مرتب طرف شور و مشورت قرار می نمی

دهند. حسن و حسین را براي دفاع پشت در خانه حضرت عثمان  حضرت عمر دختر می
 فرستند و... می

مانه، انسان یا با دیگران دوست است و یا دشمن. ولی این البته طبق منطق خوارج ز
گوید: هر  نگري مخصوص انسانهاي بسیار باهوش است. زیرا جرج بوش نیز می سطحی

 .کس با ما نیست با تروریستهاست!!!
من به قدري درباره تاریخ صدر اسالم فکر و تحقیق انجام دادم گویی یکی از آنها  •

که پس از خالفت ابوبکر، مناسبات میان حضرت ام  رسیدهشدم و اکنون به این نتیجه 
شود. ولی متاسفانه  گراید و جریانات سقیفه فراموش می و عمر رو به گرمی می علی

سال، دست بردار نیستند درحالیکه حضرت علی  1400برادران شیعه من هنوز پس از 
 کند. دالیل من براي این ادعا:  پس از خالفت حضرت عمر، همه چیز را فراموش می

ومت و خالفت نداشته و دنیا و اي به حک هیچ عالقه دانیم که حضرت علی می -
از کفشی کهنه بوده است. اینکه ایشان  تر ارزش بی تر از آب دماغ بز و مافیها در نظر او کم

کند به علت عدم حضور در مراسم انتخابات در  در جریان پر آشوب سقیفه، اعتراض  می
قصد خالفت سقیفه بوده یعنی اعتراض به شیوة انتخابات و نه اصل انتخابات. و اینکه 

سال 2اند براي حفظ و حراست از آیین حضرت محمد بوده ولی وقتی پس از   داشته
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کند که حضرت  ابوبکر با اقتدار شورش اهل رده را  خالفت حضرت ابوبکر مشاهده می
اي از بیت المال برنداشته، قرآن را بدون  سرکوب نموده، به اقوام خود منصبی نداده، ذره

را در پیش گرفته به  ري کرده.... و دقیقًا راه و روش پیامبراي تحریف جمع آو ذره
کند   همین دلیل پس از مرگ حضرت ابوبکر بدون کوچکترین  مخالفتی با عمر بیعت می

توان مصلحت اسالم را بهانه کرد زیرا نه منافقی در مدینه بوده و نه  (در اینجا دیگر نمی
هاي گرمی روابط ایشان با خلفاء، پس از  شانه) به همین دلیل ن اي و نه... شورش اهل رده

 : گذارد فوت حضرت ابوبکر به قرار زیر  ور به افزایش می
ازدواج با اسماء همسر حضرت ابوبکر و تربیت محمد فرزند حضرت ابوبکر.          -

 (علی: محمد پسر من است از صلب ابوبکر) 
از  (دختر حضرت علیپس از خالفت و بیعت با عمر، ازدواج عمر با ام کلثوم  -

 گیرد. ) انجام می فاطمه
اي از مدینه  در فاصله زمانی که حضرت عمر براي تسلیم اورشلیم به همراه عده -

  .1شوند ، عهده دار حکومت و جانشین او میرود حضرت علی می
گذارد که دو نفر از  نام سه فرزندش را عمر و ابوبکر و عثمان می حضرت علی -

آنها (عثمان ابن علی و ابوبکر ابن علی) در کربال شهید شدند! دقت کنید که یکی از 
که جزو وظایف پدر و مادر است گذاشتن نام نیکو بر فرزند  سفارشات اکید پیامبر

 .2است

                                           
 .85تشیع در مسر تاریخ، دکتر سیدحسین محمد جعفري، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، ص  -1
توانند بگویند حضرت علی تقیه و توریه  کردند  زنند و از آنجا که دیگر نمی البته آقایان، حرف بسیار کثیفی می -2

ر و قت خواست گویند: علی نام سه فرزندش را عمر و عثمان و ابوبکر گذاشت که ه یا مصلحت و... می
خلفاء را لعنت کند کسی نفهمد. ولی سئوال من اینجاست: آیا سایر ائمه نیز به همین دلیل نامهاي خلفاء را بر 

خورند درسی و تذکري  خواستند به کسانی که فریب شیعیان غالی را می گذاشتند؟ یا اینکه می فرزندانشان می
 داده باشند؟ 
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دهد که عمر بارها گفته  به قدري در زمان خالفت حضرت عمر به او مشورت می -

 .!»لوال يلع هللك عمر«
دهد جلوي رفتن او به  در جنگ با ایران و روم با مشورتی که به حضرت عمر می -

 شود. نبرد با این دو کشور را گرفته و مانع کشته شدن احتمالی او می
وق به آن اشاره شده را د فالن (که در فپس از مرگ حضرت عمر، خطبه هللا بال -

 .خواند) می
سند ان به دست ما رسیده) در زمان خالفت خودشان براي خلفا  80مرتب (که  -

 اند. کرده روي منبر، طلب آمرزش می
خوانیم که انسان نباید زیر بار ظلم برود و باید صریح و  ما در احادیث مختلف می

نشست تا به ایشان ظلم کنند  معتقدیم حضرت علیرك و راستگو باشد و... پس چرا 
و یا تقیه و توریه کرد یا عناوینی مانند مصلحت و مماشات را به ساحت پاك ایشان 

دانم: تقیه و مظلوم واقع شدن و... در مواردي مجاز است که  بندیم. من علتش را می می
اگر  مصالح جمع فقط راجع به یک نفر و یک شخص باشد و بیم کشته شدن باشد. ولی 

و اجتماع در خطر باشد تقیه و توریه و مماشات و مصلحت و مظلوم واقع شدن به هیچ 
گیرد.  وجه جایز نیست و انسان بدون شک در پیشگاه خداوند مورد بازخواست قرار می

با خلفاء فقط بر همین  شهادت امام حسین و صلح امام حسن و بیعت حضرت علی
گردید حضرت  یرا اگر ظلم و ستمی به اسالم و یا جامعه روا میمبنا قابل تفسیر است. ز

ضمن اینکه تقیه متعلق به بعد از امام  .1کردند یک لحظه هم سکوت نمی علی
 گرفته است. بوده و آن هم براي شیعیانی که جانشان در خطر قرار می صادق

                                           
انحراف اسالم و بدبختی مسلمین در قرون بعدي را خالفت حضرت عمر به خصوص اگر نظر شیعه مبنی بر  -1

 شود. تر می و ابوبکر بدانیم این موضوع حتمی
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در شویم که موضع حضرت علی  با جمع بندي و مطالعه همه جانبه متوجه می
 . 1دوستی (مشورت) بوده و نه دشمنی و حتی رقابت  برخورد با خلفاء به ترتیب: انتقاد،

دادند این بود که  اما برخورد على با کسانى که او را بر ابوبکر و عمر ترجیح می
کنم (یعنى هشتاد  فرمود: هرکس مرا بر ابوبکر و عمر دهد من بر او حد افتراء جارى می

زنم) این روایت متواتر است و بیش از هشتاد روایت از این طریق نقل  ضربه شالق می
شده است که حضرت علی فرموده است: بهترین و برترین این امت بعد از پیامبر ابوبکر 

و  833و مسند احمد تحقیق احمد شاکر أحادیث شمارهء  7/20 :فتح البار[و عمر هستند، 

 ].220و  1/219: ابن تیمیه ةمنهاج السنو  2ج 1054و  880و  879و 878و  871و 837
صفی الدین محمد   -1چند دلیل مختصر در اثبات ازدواج ام کلثوم با حضرت عمر 

هجري نسب شناس و مورخ  709ابن تاج الدین معروف به ابن الطقطقی الحسنی متوفاي 
 زیر عنوان دختران امیر المونین علی 2/152معروف در کتاب سیر اعالم النبالء 

باشد که مادرش فاطمه دختر  نویسد: یکی دیگر از دختران حضرت علی ام کلثوم می می
رسول اهللا است که عمر ابن خطاب با وي ازدواج کرد و فرزندي به نام زید از او به دنیا 

محقق سید مهدي رجایی در  -2 به عقد عبداهللا ابن جعفر درآمد. اورد و پس از عمر
توان بدان اعتماد کرد مطلبی است که اکنون از نظر  ت میالمجدي: آنچه از این روایا

گذشت که عباس ابن عبدالمطلب ام کلثوم را با رضایت و اجازه پدرش به ازدواج عمر 
نویسد:  مالباقر مجلسی!!! می -3درآورد و از عمر فرنزدي به نام زید به دنیا آورد. 

براي بیان این مطلب است که همچنین است انکار شیخ مفید از اصل جریان ازدواج. این 
ازدواج از طریق آنها ثابت نشده است و اال بعد از ورود آن روایات و روایات دیگري که 

هنگامی که عمر وفات کرد نزد ام کلثوم آمد و او را با  با سند خواهد آمد که علی
نماید.  میام این انکار عجیب  یت دیگري که از بحارالنوار آوردهبرد و روااش  خود به خانه

اصل جواب این است که این ازدواج از روي تقیه و اضطرار بوده است!!! (فکر کنم 

                                           
 تفاوت، رقیب، حالت خارج نیست: دوست، منتقد، مخالف، بی 6موضع انسان در رابطه با دیگران از این  -1

 .دشمن 
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: معاویه ابن عمار از امام صادق 6/115فروع کافی ج  -4دیده است)  مجلسی فیلم زیاد می
پرسد: زنی که شوهرش مرده باید در خانه عده بنشیند یا هر جایی خواست برود؟  می

هنگامیکه عمر وفات کرد ام کلثوم را با خود  که خواست علی فرمود: بلکه هر جایی
 اش برد.  به خانه

: رسوایان آلوده پخش و شیوع عیبهاي مردم را دوست دارند تا براي حضرت علی
 .1هاي خود زمینه عذر تراشی داشته باشند بدنامی
اند کسانی که براي گرمی  براستی که چه خوشنام و خوش نیت و خوش چهره -
خود و منحرف کردن اذهان از تبه کاریهایشان از هر دروغ و تهمتی به دیگران  دکان

 .رویگردان نیستند!!!
کند و  (براستی چرا شیعه اینقدر منفی بین و منفی باف است و همیشه سیاه نمایی می

کند. براستی آیا علت اینهمه بدبیاري براي مردم ایران وجود  از خود افکار منفی منتشر می
 .وحیه تعصب و جهل و شرك و کینه در آنها نیست؟)همین ر

 نظر خلفاء در خصوص حضرت علی -2

 -نشینی علی!  کنند از قبیل: خانه (جالب است که محققین شیعه اکاذیبی را نقل می
سوزاندن احادیثی براي جلوگیري از نشر فضایل علی ولی در اینجا خود خلفاء فضایل 

 .اند) حضرت علی را نشر داده
مهدي بن محمد باقر -مطاب زیر از کتاب امام امیر المومنین علی از دیدگاه خلفاء 

 : 1378فروردین  1419امیر تاریخ انتشار عید غدیر  هچاپ دوم چاپخان -فقیه ایمانی
(البته دو فرع مهم مختص مذهب شیعه تولی و تبري چه خوب در این احادیث موج 

پرسد پس چرا  شود و نمی مردم مدینه بلند نمیزند !! و عجیب است حتی یک نفر از  می
شما خالفت را غصب کردید و در خانه علی را آتش زدید و همسرش را زدید و کشتید 

                                           
 .37ح  32فصل  407: 1غررالحکم  -1
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اي هم بر  و بچه داخل شکم او را و....!!!! در هیچ یک از این احادیث از هیچ کس نغمه
اگر  -د؟ خیزد که پس چرا خالفت غصب شده و خالف دستور خداوند  عمل کردی نمی

خلفاء حق علی را غصب کرده بودند هیچگاه چنین جمالت ستایش آمیزي را در حق او 
گفتند تا اینکه مورد تمسخر مردم واقع شوند، و مردم بگویند: شما که اینها را  نمی
گویید چرا خودتان اول از همه و بیش از همه با غصب خالفت به او ظلم کردید؟ به  می

 رود؟ که الالیی بلدي چرا خوابت نمی ها: تو قول ما ایرانی
بسیار متعصبی  هبسیار جالبی در این کتاب وجود دارد: نویسنده که پیداست شیع هنکت

است تمامی صفحات کتاب خودش را از احادیثی پر کرده از زبان عمر و ابوبکر و عثمان 
 : که در فضایل حضرت علی است و ضمن این احادیث، حدیث زیر را نیز آورده است

يَۡ�َٰن لَُهۡم لََعلَُّهۡم يَنَتُهوَن ﴿ -1
َ
ُهۡم َ�ٓ � َة ٱلُۡ�ۡفرِ إِ�َّ �ِمَّ

َ
ْ أ . براستی ]12: التوبة[ ﴾١٢فََ�ٰتِلُٓوا

 پس چرا مسلمین از این آیه رو بر تافتند. 
وجود امراي ظالم پس از پیامبر و لزوم عدم همکاري با آنها (پس چرا حضرت  -2

کردند. ضمن اینکه حضرت علی نیز  ابوبکر همکاري میعلی و سایر مسلمین با عمر و 
اند پس نعوذ باهللا آیا ایشان هم داخل شمول این  سال خلیفه بوده 5پس از پیامبر مدت 

اند. نکته بسیار جالب  چه کسانی بوده شوند ناگفته پیداست که منظور پیامبر روایت می
لی و ائمه اثنی عشریه دیگر اینکه اگر احادیث مربوط به خالفت بالفصل حضرت ع

کند که  سئوال نمی کند زیرا هیچکس از پیامبر صحیح بود این روایات بیهوده جلوه می
گویی که  گویید؟ مگر شما نمی علی و اعقابش که ظالم نیستند که شما این روایات را می

 اینها جانشینان و امراي پس از من هستند!!!): 
 ب�ذبهم، صدقهم فمن ،انلاس من غواش يغشاهم أمراء علي�م سيكون إنه« -

 .1»م� بريء وهو منه بريء فأنا ظلمهم، ىلع وأاعنهم

                                           
از دو  92و  3/24 :مسند احمد حنبل، 1286شماره  465و ص  1187شماره  2/404 :مسند ابویعلی موصلی -1

 .246/ 5 :مجمع الزوائد هیثمی ،طریق



 آلفوس (جلد دوم)  48

 

ةٌ  َ�ْعِدي َسيَُكونُ  إِنَّهُ « - ئِمَّ
َ
الةَ  يَُصلُّونَ  ،فََسَقةٌ  أ  .1»َوقِْتَها ِلَغْ�ِ  الصَّ

ًة، َ�ْعِدي إِنَّ « - ئِمَّ
َ
َطْعتُُموُهمْ  إِنْ  أ

َ
ْ�َفُروُ�مْ  أ

َ
ةُ : َ�تَلُوُ�مْ  َعَصيْتُُموُهمْ  َو�ِنْ  ،أ ئِمَّ

َ
ُ�ْفِر، أ

ْ
 ال

اللَةِ  َوُرُؤوُس   .2»الضَّ

َمَراءُ  َسيَُكونُ « -
ُ
یلی خدا وک .3»يُْؤَمُرونَ  الَ  َما َوَ�ْفَعلُونَ  َ�ْفَعلُونَ  الَ  ما َ�ُقولُونَ  يَ�ْعدِ  أ

 آیا حضرت عمر اینگونه بوده؟

الَ « -
َ
َمَراءُ  َ�ْعِدى َسيَُكونُ  إِنَّهُ  أ

ُ
َ�ُهمْ  َ�َمنْ  َوَ�ْظِلُمونَ  يَْ�ِذبُونَ  أ ُهمْ  بَِ�ِذبِِهمْ  َصدَّ

َ
 َوَماأل

نَا َوالَ  ِم�ِّ  فَلَيَْس  ُظلِْمِهمْ  ىلَعَ 
َ
ْ�ُهمْ  لَمْ  َوَمنْ  ِمنْهُ  أ  َ�ُهو ُظلِْمِهمْ  ىلَعَ  ُ�َمائِلُْهمْ  َولَمْ  بَِ�ِذبِِهمْ  يَُصدِّ

نَا ِم�ِّ 
َ
 .4»ِمنْهُ  َوأ

نَّهُ  َسِمْعتُمْ  َهْل  اْسَمُعوا« -
َ
َمَراءُ  َ�ْعِدى َسيَُكونُ  �

ُ
َ�ُهمْ  َعلَيِْهمْ  َدَخَل  َ�َمنْ  أ  بَِ�ِذبِِهمْ  فََصدَّ

اَعَ�ُهمْ 
َ
َّ  بَِوارِدٍ  َولَيَْس  ِمنْهُ  َولَْسُت  ِم�ِّ  فَلَيَْس  ُظلِْمِهمْ  ىلَعَ  َوأ َوَْض  ىلَعَ

ْ
 َعلَيِْهمْ  يَْدُخْل  لَمْ  َوَمنْ  احل

ْ�ُهمْ  َولَمْ  ْ�ُهمْ  َولَمْ  ُظلِْمِهمْ  ىلَعَ  يُِعنُْهمْ  َولَمْ  بَِ�ِذبِِهمْ  يَُصدِّ نَا ِم�ِّ  َ�ُهوَ  بَِ�ِذبِِهمْ  يَُصدِّ
َ
 ِمنْهُ  َوأ

َّ  وس�د َوَْض  ىلَعَ
ْ
 .5 »احل

فضل منه فقد خان اهللا أن فيهم من هو أ ىهو يرو مسلم�ـقوم من ال من تقدم ىلع« -
 .6»مسليمنـالرسوهل وو

                                           
تاریخ  – 9/9495و به سند دیگر  1633/ شماره 2 :معجم کبیر طبرانی ،4323شماره  293/ 7 :مسند ابویعلی -1

  .به نقل از طبرانی و ابویعلی 1/345 :هیثمی جممع الزوائد – 153/  6و  3/235 :بخاري

 30849شماره  11/118 :کنزالعمال متقی هندي ،5/238 :جممع الزوائد – 7440شماره  13/436 :مسند ابویعلی -2

 .به نقل از طبرانی
 .1/456مسند احمد  -3

 :جممع الزوائد ،5/362 :تاریخ بغداد خطیب ،3020شماره  3/168 :معجم کبیر طبرانی -4/268 :مسند احمد -4

 .از احمد 5/248
 .19/345 :معجم کبیر طبرانی – 2/107 :تاریخ بغداد خطیب -5
 .190تمهید باقالنی ص  -6
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ما السفهاء. قال: و ةمارإ كعب منيا اعذك اهللا أ«حدیث خطاب به کعب بن عجره:  -
�ستنون �سنيت ال بعدي ال يهدون بهدي ومراء ي�ون أ :السفهاء يا رسول اهللا؟ قال ةمارأ

وئلك ليسوا م� ولست منهم وال يردون يلع أظلمهم ف هم ىلعاعنأفمن صدقهم ب�ذبهم و
وس�دون نا منهم أم� و وئلكأظلمهم ف م يعنهم ىلعل. ومن لم يصدقهم ب�ذبهم وحويض

 .1»حويض ىلع

پیامبر که نام علی و  -1( .2»ةجاهلي ةمام زمانه مات ميتإلم يعرف من مات و« -3
فرزندش را گفته چرا کسی نباید امام زمانش را بشناسد؟ مگر همه از این اسامی با  11

اند. این حدیث دال بر لزوم تعیین فوري و اطاعت از حاکم اسالمی جهت حفظ  خبر نبوده
ه نشداتحاد و حفاظت از کیان اسالم دارد آن هم در آن شرایطی که اسالم به خوبی تثبیت 

 .بود: شورش رده و...)
ٌّ فَع َمْوالهُ  ُكنُْت  َمنْ «ناقلین داستان غدیر و حدیث  -4 از خلیفۀ اول  .»َمْوالهُ  هذا يلَعَ

 (ابوبکر): 
نفر از صحابه ناقل  105ق) در کتاب حدیث الوالیه 333حافظ ابن عقده (وفات  -

 .3یمی است! برد که نخستین آنها: ابوبکر بن ابی قحافه ت حدیث غدیر را نام می
نفر راوي حدیث غدیر را نام  125در نخب المناقب  ،356وفات  -ابیابوبکر جع -

 . 4برده از جمله ابوبکر!
کر را از جمله راویان غدیر منصور الیی (آبی) رازي در کتاب حدیث الغدیر ابوب -
 .آورده

                                           
 .358/ شماره  19 :معجم کبیر طبرانی ،4/422 :مستدرك حاکم -1
 .تاریخی و کالمی نقل شده  حدیثی، اند از هفتاد و سه مصدر نفر از صحابه این حدیث را نقل کرده 7 -2

 .140طرائف ابن طاووس ص  ،2/382 :راصابه ابن حج ،3/274 :ابن اثیر اسدالغابةبه نقل از  -3

 .37/157 :و بحارالنوار مجلسی 3/25 :به نقل از مناقب سروي -4
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ابوبکر و عمر نفر از جمله عشره مبشره  100) 484عالمه ابن مغازلی شافعی (وفات  -
 .1و عثمان را از راویان حدیث غدیر نقل کرده است

 َمْوالهُ  ُكنُْت  َمنْ «که:  عالمه مورخ زینی دحالن از ابوبکر نقل نموده و او از پیامبر -
 .2»َمْوالهُ  َ�َعَ�ٌّ 

(عجیب است اگر حدیث من کنت مواله فهذا علی مواله، در خصوص خالفت بود 
 .اند!!!) مرتب در زمان خالفتشان به آن اشاره کردهچرا حضرت ابوبکر و عمر، 

عالمه خطیب خوارزمی با ذکر سند از عثمان بن عفان نقل نموده و او از عمر ابن  -5
فرماید: همانا  می خطاب و او از ابوبکر بن ابی قحافه که گفت شنیدم رسول خدا

و تقدیس نمایند  خداوند از نور صورت علی فرشتگانی آفرید که خداوند را تسبیح گویند
همین سند را به  -و ثواب آنرا براي دوستان علی و دوستان فرزندش ثبت و ضبط کنند. 

 .3سندي دیگر از عثمان و او از عمر نقل کرده که...
حافظ ابن حجر عسقالنی از ابواالسود دوئلی نقل نموده که گفت: شنیدم ابوبکر  -6

ابی طالب پس همانا من شنیدم رسول گوید: اي مردم بر شما باد به علی ابن  صدیق می
فرماید: علی بعد از من بهترین کسی باشد که خورشید بر او تابیده و غروب  می خدا

 .4نموده
شود که بگوید پس چرا در خانه او را آتش زدي و از علی به  (چطور یک نفر پیدا نمی

ا راست ه زور بیعت گرفتی و مقام خالفت او را غصب کردي؟ البته اگر این دروغ
  .باشد!!!)

                                           
 27مناقب ص  -1 

 .162-161ص  2ج  ة:النبوي ةسريچاض حاشیه  :ینفضايل اخللفاء الراشد مبني يفـفتح ال -2

 .236ص  19ناقب خوارزمی اواخر فصل م -3

 .15مناقب سیدنا علی، عینی ص  ،6/91 :ميزانـلسان ال -4
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عالمه مورخ ابن عساکر از طریق ابوالحسن دار قطنی از ابورافع صحابی معروف  -7
کند که گفت: بعد از ماجراي بیعت مردم با ابوبکر نشسته بودم (ظاهرا عباس  نقل می

عموي پیامبر ادعاي ارث و میراث و... را داشته است) پس شنیدم ابوبکر به عباس 
دانی رسول خدا بنی عبدالمطلب و  دهم آیا می دا سوگند میگوید: تو را به خ می

هاشم بوده)  یفرزندانش را بدون قریش (پس مشخص است منظور وصی و سرپرستی بن
میان آنها بودي آنگاه فرمود: اي فرزندان عبدالمطلب این موضوع به جمع کرد و تو هم در

آنکه براي او از اهل خودش حقیقت پیوسته که خداوند هیچ پیغمبري را بر نینگیخت مگر 
برادري و وزیري و وصیی و خلیفه و جانشینی در بین اهلش  مقرر نمود پس اکنون چه 

 هکسی از شما به پا خیزد و با من بیعت کند بر اینکه برادر من وزیر من وصی من و خلیف
 اند پس نفر بوده 5گوید اهل بیت پیامبر فقط  من در بین اهلم باشد؟ (مگر شیعه نمی

) پس  چگونه ایجا معتقد است که اهل پیامبر اکرم، تمامی قبایل عربستان منظور است!!!

سالم رؤسا وال كونوا يف اإل !مطلبـيا ب� عبدال«احدي از جا برنخاست. سپس فرمود: 

اي بنی « »و تلكونن يف غ��م ثم تلندمنأاهللا يلقومن قائم�م ذنابا وأت�ونوا 
وسا و نباشید دنباله رو به خدا یا قیام کننده شما بپاخیزد یا شما در باشید در اسالم ر ،عبدالمطلب

(منظور ریاست . »تحت فرمان غیر خود خواهید بود و آنوقت است که پشیمان خواهید شد
هاشم بوده است) پس علی از بین شماها برخاست و حضرتش بر اساس آنچه  قبیله بنی

بیعت کرد و او را به سوي خود فراخواند  پیشنهاد نمود و براي وي شرط کرده بود با وي
(یعنی تو دست همکاري به پیامبر ندادي) اکنون بگو بدانم آیا این موضوع را از ناحیه 

عالمه محمد بن جریر  .1آري دانی؟ عباس گفت:  براي او عملی و رسمی می پیامبر
طبري نیز همین داستان را  با ذکر سند از ابو رافع نقل کرده با این تفاوت که: عباس با 

گوید: من عموي رسول اهللا و وارث او هستم و علی ما بین من و ترکه  آید و می علی می

 ي�مأ«گوید: تو کجا بودي وقتی پیامبر گفت:  او حائل و مانع گردیده. پس ابوبکر می

                                           
 .104تاریخ دمشق بخش امام علی  -1
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کدام یک از شما با « »�قيض دي�؟�نجز عديت وه� وأازر� و��ون خليفيت ووصي يف يؤ
(براستی اگر والیت امام بر . 1»کند که خلیفه من و وصی من در بین اهلم من همکاري می

تمامی انسانها و موجودات بوده چرا پیامبر گفته فی اهلی و کلمه خلیفه را بدون قید و 
دلیل ابن عساکر ؟) (البته ادامه داستان ساختگی و جعلی است به همین اند کلی بیان نکرده

 .آنرا ننوشته است)
اند که گفت:  عالمه محب الدین طبري و دیگر علماي سنی از ابوبکر نقل کرده -8

اي بر افراشته و در حالیکه بر قوسی عربی تکیه نموده و علی و  خیمه دیدم رسول خدا
اند فرمود: اي گروه مسلمانان من با کسی که با  خیمهفاطمه و حسن و حسین در داخل 

اهل خیمه سازگار باشد سازگارم و با جنگجوي با آنها جنگجویم  و با دوستداران ایشان 
دوستم آنها را دوست ندارد مگر سعدي زاده پاك مولد و دشمن ندارد مگر شقی زاده 

زید گفت: اي زید تو در روایت خوارزمی با اضافه جمله: پس مردي به  2پست مولد.
 خود شنیدي که ابوبکر چنین گفت: زید گفت: آري به خداي کعبه قسم. 

درباره اصحاب  ].43: األعراف[ ﴾َونَزَۡ�َنا َما ِ� ُصُدورِهِم ّمِۡن ِغّلٖ ﴿ آیه: گویند می -9
 .3است پیامبر

الحدید بروایت از شعبی نوشته است: در حالیکه ابوبکر بر باالي  بی عالمه ابن -10
منبر مشغول خطبه خواندن بود حسن ابن علی (کودك بوده) برخاست و با روي سخن به 

پس ابوبکر گفت: راست گفتی . »از منبر پدرم پایین بیا« »يبأانزل عن منرب «ابوبکر فرمود: 

                                           
 .137ص  :الـمسرتشد -1

اواسط فصل  211ص  :مناقب خطیب خوارزمی ،چ بیروت 136چ خانجی مصر و ص  2/489 :رياض النظرة -2

 .309 آمرتسري حنفی ص رجح المطالب شیخ عبیداهللاأ – 66ص  :االمام علی توفیق ابوعلم مصري ،19

 .چ نجف 62ص  :تذكرة اخلواص -3
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و در نقل قندوزي از  .1باشد نه منبر پدر منبه خدا سوگند همانا که این منبر پدر تو 
دارقطنی این اضافه آمده که ابوبکر حضرتش را بر روي زانو نشانید و به گریه افتاد. پس 
علی فرمود: واهللا این سخن از ناحیه من نبود. ابوبکر گفت: راست گفتی واهللا من تو را 

 کنم.  متهم نمی
   گوید: بیند و به او می هاي مدینه می روزي ابوبکر امام حسن را در یکی از کوچه -11

 

 ».پدرم فداي تو باد که شبیه پیامبري نه شبیه علی«» غ� شبيه بع� يب  شبيه بانليبأب«
 ].تاریخ یعقوبی[

عالمه محب الدین طبري به روایت از حافظ ابن سمان از شعبی نقل نموده که  -12
خرسند و خوشحال گردد از ابوبکر، نگاه به علی ابن ابی طالب کرد و گفت: کسی که 

نیاز شونده از ناحیه حضرتش و  بی نگاه کردن به نزدیکترین نزدیکان پیامبر و باالترین
برخوردارترین کس از حیث مقام و منزلت در نزد او پس باید به علی ابن ابی طالب نگاه 

 .2کند
 عالمه شیخ ابوالمکارم عالء الدین سمنانی در عروه الوثقی پس از نقل حدیث -13

نویسد: و به  مربوط به غدیر خم می »من كنت مواله فهذا يلع مواله«منزلت و حدیث 
ابوبکر، هنگامی که ابوعبیده جراح  همین سر اشاره کرد سید صدیقین رفیق غار پیغمبر

را براي احضار علی فرستاد و گفت: اي ابوعبیده تو امین این امتی (صحت این حدیث 
خورد)  به  امت است و تواتر آن که در همه جا به چشم می پیامبر که ابوعبیده امین این

فرستمت که در مرتبه کسی بود که دیروز او را از دست دادیم (یعنی پیامبر  دنبال کسی می

                                           
 ،چ مصر 1/139 :ةرياض النرض، به نقل از کتاب سقیفه احمد ابن عبدالعزیز جوهري 6/42 :شرح نهج البالغه -1

 14085شماره  616ص  5ج  :كنزالعامل ،54ص :سیوطی تاريخ اخللفاء ،105ص : ابن حجر ةصواعق الـمحرق

 ،7شبراوي شافعی ص  :االحتاف بحب االرشاف ،59باب  367ص  :ينابيع الـموده ،به نقل از ابونعیم و جابري

 .37عینی حیدرآبادي ص  :مناقب علی ،چ حیدرآباد6/375 :ابن حجر لسان الـميزان

 .129نظم دررالمسطین زرندي ص  ،98ص  14مناقب خوارزمی پایان فصل  ،چ بیروت 2/107 :ةرياض النرض -2



 آلفوس (جلد دوم)  54

 

 .1د او سخن بگویی و با او حرف بزنیاکرم) سزاوار است که با حسن ادب در نز
کر به هنگام اعزام نویسد: ابوب عالمه معاصر شیخ محمد مخلوف مالکی مصري می -14

کرد و به خاطر حرص و عالقه به بقاء  نمود عمل می نیرو بیشتر بدانچه علی اشاره می
داد وي را به همراه مجاهدان  برداري از نظریه و مشورت با او اجازه نمی حضرتش و بهره

 .2(از حجاز و یا مدینه) خارج گردد
اند که خالد ابن ولید در  آوردهسیوطی و دیگران به نقل از سه نفر راویان حدیث  -15

اي فقهی به ابوبکر نامه نوشت (به جهت اجراي حد بر یک نفر مرد) ابوبکر   مورد مساله
با صحابه خدا به مشورت پرداخت. علی ابن ابی طالب فرمود: راي من این است که او را 
ا با آتش بسوزانی. پس صحابه پیامبر همراي شدند و ابوبکر به خالد نوشت او ر

 .3بسوزانند
نویسد: ابوبکر خواست با روم بجنگد پس با احضار  عالمه ابن واضح یعقوبی می -16

گروهی از صحابه رسول اهللا شوراي جنگی تشکیل داد و هر یک چیزي گفتند. آنگاه از 
طالب نظر خواهی و مشورت کرد. علی گفت: اگر اقدام کنی پیروز  شخص علی ابن ابی

عساکر به طور مختصر با اضافه سئوال ابوبکر از دلیل پیروزي و خواهی شد و... نی ابن 
 .4پاسخ امام به او

گوید دستور حضرت عمر به سوزاندن احادیث براي جلوگیري از نشر  (شیعه می -17
فضایل علی و دشمنی او با علی و... بوده است ولی چرا در این سطور حضرت عمر 

یب خوارزمی و دیگران با ذکر سند از عمر کنند!!!): عالمه خط اینهمه تعریف و تمجید می

                                           
 .1/297 :الغدير -1

 .چ مصر 41ص  2ج :طبقات الـاملكية -2

اعالم  -5/469متقی هندي كنز العامل  -3/346 :درالـمنثور ،779شماره  256ص :مسند علی ابن ابی طالب -3

 .8/232 :بیهقیسنن الكربی  ،4/378 :ابن قیم جوزیه موقعنيـال

 .8/237 :ملحقات احقاق احلق، 444ندن ص چ ل :تاریخ دمشق -4



 55  بخش اول

 

فرمود: همانا علی و فاطمه و حسن و  ابن خطاب نقل نموده که گفت: رسول خدا
حسین در حظیره و جایگاه مقدس در قبه بیضاء و سفیدرنگی باشند که سقفش عرش 

هارون و او از  عالمه متقی با ذکر سند از مامون و او از پدرش. 1خداوند رحمان است
هدي واو از منصور دوانیقی و او از پدرش محمد و او از پدرش عبداهللا ابن عباس نقل م

علی خودداري نمایید  هگفت: از بدگویی دربار نموده که گفت: شنیدم عمر ابن خطاب می
هایی از رسول خدا در حق او نمودم که اگر  ها و ویژگی چه من خود بر خورد به خصلت

شد به نظر من از انچه آفتاب بر آن تابیده است بهتر  ا مییکی از آنها در آل خطاب پید
رفتیم تا  می بود. من و ابوبکر و ابوعبیده جراح همراه چند نفر از اصحاب رسول اهللا

خواهیم به  ام سلمه در حالیکه علی دم در ایستاده بود. پس گفتیم می رسیدیم به درب خانه
آید که بیرون آمد و  از خانه بیرون میهم اکنون حضرتش  :خدمت پیامبر برسیم علی گفت

ما از دیدنش خوشحال شدیم. آنگاه در حالیکه تکیه بر علی ابن ابی طالب کرد با دست 
بر شانه او زد و فرمود: همانا تو اي علی با دشمن دست به گریبان شوي و دشمن به 

کند  نمیرویارویی تو بر خیزد (اگر عمر اولین دشمن بوده خودش چنین حدیثی را نقل 
مسلم است که اولین دشمنان کوفیان و خوارج و باندي که عثمان را کشت و سپاه شام 

ین مردم به تر ورده است و آگاهآخستین مومنی باشی که ایمان بوده است) در حالیکه ن
ین کس به عهد الهی و تقسیم کننده بیت المال و تر رخدادهاي جهان و وفاکننده

ترین مبتال به  زعامت و حکومت نسبت به رعیت و بزرگ ین فرد و دست اندکارتر روف
و ام  ها. و تو بازوي کمک کار من و غسل دهنده من و دفن کننده مصائب و گرفتاري

اي از اعالم  پیشرو و دست به گریبان با هر گونه سختی و امر ناخوشایندي باشی  و... عده
ابن ابی الحدید و سیوطی و  محدثین و تاریخ نگاران از جمله اسکافی و ابن عسالکر و

                                           
 .122تاریخ دمشق ابن عساکر بخش امام حسن ص ،19فصل  214ص  :مناقب -1



 آلفوس (جلد دوم)  56

 

 .1اند اي اختالفات آورده خطیب خوارزمی و محب طبري این حدیث را با پاره
عالمه محقق رجالی خطیب بغدادي و دیگر حدیث اوران و تاریخ نگاران با ذکر  -18

اند که مردي را دید به علی دشنام  سند از سوید بن غفله از عمر ابن خطاب نقل کرده
کرد. پس عمر گفت:  مصادر آمده که با علی مخاصمه و دشمنی میدهد و در بعض  می

فرمود: محققا علی نسبت به من مانند  پندارم تو از منافقین باشی شنیدم رسول خدا می
 .2هارون باشد نسبت به موسی جز آنکه بعد از من پیامبري نباشد

ن خطاب ابن شیرویه دیلمی همدانی از اعالم محدثین سنی با ذکر سند از عمر اب -19

. دوستی علی رهایی از آتش من انلار ةحب يلع براءفرمود:  نقل نموده که رسول خدا
 .3است

کند که  عالمه سید علی بن شهاب الدین همدانی از عمر ابن خطاب نقل می -20
کردند  گفت: پیامبر خدا فرمود: اگر مردم همه تجمع بر دوستی علی بن ابی طالب می

 .4کرد خداوند آتش را خلق نمی
عالمه ابن عساکر با ذکر دو سند و دیگران با اسناد مختلف از عمر ابن خطاب  -21

گوید: این  اند که در انتهاي آن داستان، عمربن خطاب به معترضین می داستانی را نقل کرده
دهم درباره او رسول خدا که خود شنیدم فرمود: اگر  علی ابن ابی طالب است گواهی می

در یک ترازو نهند و ایمان علی را در کفه دیگر ایمان علی طبقات هفتگانه آسمانها را 

                                           
تاریخ دمشق بخش امام علی  ،292چ مصرو ص 21ص نية جاحظنقض العثام ،36378شماره 13/117 :كنزالعامل -1

ابن  ۀبه نقل از الموافق 106و2/18 :رياض النرضة ،19ص  5 مناقب فصل، 1/167: لئالی مصنوعه ،1/132

 .سمان
 .7/453 :تاریخ بغداد -2

 :قندوزي ةمودـينابيع ال ،چ پوالق 67ص :کنز الحقایق مناوي ،2ج  ،2723حدیث شماره  :خبارفردوس األ -3

 .چ نجف 302و 180ص  ،چاپ اسالمبول

 .چ پاکستان 122ص  :کوکب الدري محمد صالح کشفی ترمذي ،57ص  8حدیث  :موده ششم القربی ةمود -4
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 .1برتري کند
عالمه محب الدین طبري و دیگران به روایت از طبرانی از عمر ابن خطاب نقل  -22
اند که گفت: رسول خدا فرمود: هیچ کاسبی هماندن علی در کسب فضیلت کاسبی  کرده

عالمه . 2از بیراهه روي برگرداند نکرد او همراه و رفیقش را به راه راست هدایت کند و
ابن عساکر با ذکر سند از ابن عباس نقل نموده که گفت: با عمر ابن خطاب در بعضی 

رفتم پس به من گفت: اي ابن عباس پندارم قوم (یعنی قبلیه قریش)  هاي مدینه می کوچه
د. من رفیقت (علی) را کوچک قلمداد کردند که او را متصدي زعامت در امور شما نکردن

گفتم: واهللا خداوند او را کوچک قلمداد نکرد هنگامی که وي را براي ابالغ سوره برائت و 
خواندن آن بر اهل مکه انتخاب نمود.(پس عزلی در کار نبوده) پس عمر گفت: صواب 

به علی ابن ابی طالب  گویی واهللا من خود شنیدم که رسول خدا همین باشد که می
ست دارد مرا دوست داشته و کسی که مرا دوست دارد خدا را گوید: کسی که ترا دو می

 .3دوست داشته و کسی که خدا را دوست دارد او را داخل بهشت نماید
من كنت مواله فهذا يلع «عمر یکی از حاضران در غدیر خم بوده که حدیث  -23
 .4را نقل کرده است »مواله

                                           
شماره  289مناقب ابن مغازلی ص  ،77ص  13مناقب خوارزمی فصل  ،2/365بخش امام علی  ،تاریخ دمشق -1

 ،به نقل از دارقطنی 2788شماره  3/494 :ذهبیميزان االعتدال  ،1500شماره  3/363فردوس دیلمی  -330

 .5/111 :ابن حجر لسان الـميزان – 100ص : طبريذخاير العقبی 

 203ص  :قندوزيبنابيع الـمودة  –چ بیروت 2/166چخانجی و 2/214 :رياض النرضه ،61ص :ذخايرالعقبی -2

 .98ارجح المطالب امر تسري ص  ،چاپ اسالمبول

 .چ حلب13/109 :متقی هنديكنزالعامل  ،43/985 :تاریخ دمشق -3

 ةيکتاب الوال ،ابن جریر طبري ةيکتاب الوال ،مناقب امیرالمومنین احمد حنبل به نقل از ابن کثیر و محب طبري -4

باشد به نقل  نفر صحابی ناقل حدیث غدیر که عمر ابن خطاب دومین آنها می 105ابن عقده شامل معرفی 
نفر از صحابی ناقل  30می بیانگر اسا 47مقتل الحسین خطیب خوارزمی ص  ،140طرائف ابن طاووس ص 
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اورده است که: در نزد عالمه محب الدین طبري به نقل از الموافقه ابن سمان  -24
عمر سخن از علی به میان آمد. عمر گفت: این داماد رسول خداست. همانا جبرییل فرود 

کند ترا به اینکه فاطمه دخترت را به  آمد پس گفت: اي محمد براستی که خداوند امر می
 .1زوجیت علی درآوري

ت نموده به نقل عالمه محمد صالح ترمذي حنفی عمر ابن خطاب از سلمان روای -25
م: یا رسول هاي درگذشت رسول خدا به خدمتش رسیدم پس گفت که گفت: من در لحظه

دانی اوصیاء کیانند؟ گفتم: خدا و  آیا می !اي؟ فرمود: اي سلمان آیا وصیت فرموده !اهللا
ند. فرمود: همانا آدم وصیش شیث بود  و او برترین کس از فرزندان تر رسولش بدان آگاه

گذاشت. و وصی نوح سام بود که برترین کسی بود که بعد از خود  وي بود که بر جاي
بر جاي گذاشت. و وصی موسی، یوشع بود که افضل کسی بود که پس از خود بر جاي 
گذاشت. و وصی سلیمان آصف بر برخیا بود که افضل افراد بعد از وي بود. و وصی 

س از خود بود. آنگاه عیسی شمعون بن فرخیا بود که برترین افراد به جاي گذارده پ
(نقض  .2فرمود: همانا من علی را وصی خود قرار دادم که او افضل افراد بعد از من باشد

تایید اینکه در -حدیث انت به منزله هارون اگر آنرا به معناي خالفت بگیریم و بدانیم 
 اکثر این افراد سمت وصایت -وصایت بوده و نه خالفت سایر موارد نیز منظور پیامبر

 .اند) شینی و حکومت را بازي نکردهرا داشتته و هیچکدام نقش جان
عالمه سید علی ابن شهاب همدانی و دیگران قضیه وصایت را نیز از قول عمر  -26

اند که گفت: هنگامی که رسول خدا عقد اخوت و برادري  ابن خطاب بدینگونه نقل کرده

                                                                                                             
چ  2/161 :محب طبري رياض النرضة ،19مناقب خوارزمی ص  ،باشد غدیر که عمر اولین آنها می حدیث

 .مصر به نقل از احمد و ابن سمان

 .31ص  :ذخايرالعقبیو  2/130: ةرياض النرض -1

بيع موده القربی همدانی موده هفتم و در چاپ مندرج در ینا ،15منقبت  133ص  :ترمذي كوكب الدری -2

 .به نقل از ابن عمر 301ص  :ةمودـال
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 ةاآلخريخ يف ادلنيا وأهذا يلع «بین اصحاب خود جاري کرد با اشاره به علی فرمود: 
هل م� مايل م� نفعه نفيع ما قايض دي�ميت و وارث عل� وأه� و وصي يف أخليفيت يف و

این علی برادر من در دنیا و « .1»بغض�أبغضه فقد أمن حب� وأحبه فقد أمن  ،ورضه رضي
علمم و ادا کننده آخرت است و خلیفه من در بین خاندانم و وصی من در میان امتم و وارث 

آنچه از براي اوست متعلق به من باشد و آنچه از براي من است متعلق به اوست ام  دین و بدهی
نفع و سود او متعلق به من است و ضرر و زیانش هم مربوط به من، کسی که او را دوست دارد 

توزي کرده توزي کند بدون شک با من کینه  با او کینهپس محققا مرا دوست داشته و کسی که 
(معلوم است معناي خلیفه فی اهلی به معناي خلیفه فی امتی نیست وگرنه . »است

حضرت عمر، آنقدر باهوش بوده است که آنرا ذکر نکند. دیگر اینکه اگر معناي اهل را 
کند فقط فاطمه و علی و حسن و حسین معنا کنیم این معنی  همانطور که شیعه معنی می

 رپرست خانواده دخترم است! (البته مسلماً منظور پیامبردهد که علی س پوچ را می
 .)ریاست این قبیله را عهده دار شدههاشم بوده که حضرت علی  بنی

عالمه ابن عساکر دمشقی و دیگران از ابن عمر روایت نموده و او از پدرش عمر  -27
حالیکه دست فرمود: اي علی روز قیامت در  ابن خطاب که گفت: شنیدم پیامبر به علی می

 .2تو در دست من باشد داخل شوي با من هر کجا که من داخل شدم
عمر ابن خطاب به دفعات مکرر  امور قضاوتی و مشورتی و... با حضرت علی  -28

(هر جمله را چندین بار در چند  گذاشته و پس از حل مساله جمالت زیر را در میان می
 عجیب عمر در بیان حق و دوستیگفته است: (صداقت و صراحت  موقعیت مختلف) می

 .شائبه او نسبت به علی) بی
اي پدر حسن، خدا باقی نگذارد مرا در امر سختی که تو براي آسان کردنش نباشی و 

                                           
چ  129محمد صالح کشفی تزمذي حنفی ص  مرتضويهـمناقب ال ،60ص  4 موده ششم حدیث :مودة القربی -1

 .134او ص  كوكب الدری ،بمبمئی

 .89ذخایر العقبی محب طبري ص  ،160ص  18و ج  2/337تاریخ دمشق بخش امام علی  -2
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 .1نه در شهري که تو در آن حاضر نباشی
برم به خدا از به سر بردن در بین قومی که تو اي پدر حسن در بین آنها  پناه می

 .2نباشی
 .3م به خدا از زندگی در بین قومی که ابوالحسن در آن نباشدبر پناه می
 .4برم به خدا از مشکلی که علی براي حل آن نباشد پناه می

 .5است که بار نبوت را کجا قرار دهد تر خداوند خود آگاه
 .6باقی مگذار مرا در برابر مشکلی که علی براي حل آن زنده نباشد !بارالها
من فرود نیاور مگر آنکه ابوالحسن (براي حل آن) در پهلوي  کار سختی را بر !بارالها
 .7من باشد

 .8تو اي علی بهترین صحابه در امر فتوي هستی
پدرم به فداي شما خاندان (نبوت) باد که بوسیله شما خداوند ما را هدایت کرد و 

 .9بوسیله شما ما را از عالم تاریکی به نور و روشنایی اسالم درآورد
که من در پی آن بودم و حمد خداي را که قبل از مرگم بواسطه علی سه چیز بود 
 .1 بدان دست یافتم

                                           
 .2/56 :جردانی مصباح الظالم ،5/832 :كنزالعامل -1

 .5/177 :کنزالعمال متقی هندي ،3/50 :تاریخ دمشق ابن عساکر ،1/457 :مستدرك حاکم -2

 .به نقل از دارقطنی 4/357 :شرح جامع صغیر، فيض القدير -3

 .79شبلنجی ص نوراالبصار ، 51ص  7مناقب خوارزمی فصل  -4

 .46ص  :ابن قیم ةالطرق احلكمي -5

 .86ص  :قندوزيموده ـينابيع ال ،1/45 :مقتل خوارزمی ،216شماره حدیث  :فضایل احمد -6

کفایه شنقیطی ص  ،264شماره  ،1/343 :مسطنيـفرائد ال ،194و  2/50 :ةریاض النضر ،82ص  :ذخاير العقبی -7

57. 
 .181ص  2ج  :سنن دارقطنی، 2/102بخش  2ج  :طبقات ابن سعد -8

 4چ  133/  4 :رشح ابن ابی احلديد ،52-51ص  7مناقب خوارزمی فصل  ،3/595 :زمخشريربيع االبرار  -9

 .جلدي
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 .2ها را به سنت برگردانید و گفتۀ عمر را هم به علی نادانی
 .3قول عمر را به علی برگردانید اگر علی نبود عمر هالك شده بود

 .4راست گفتی اي علی خداوند بقائت را طوالنی کند
ئیدن همانند علی ناتوان باشند و چنانچه علی نبود عمر هالك شده همانا زنها از زا

 .5بود
 .6ین مردم استتر علی بدانچه خدا بر محمد نازل فرمود آگاه

خداوند مشکلت را بگشاید بدون شک نزدیک بود به خاطر اجراي حد بیجاي این 
 .7زن هالك شوم

 .8اگر علی ابن ابی طالب نبود نزدیک بود ابن خطاب هالك شود
گفت) از پیشامد مشکلی که ابوحسن  برد (و اعوذ باهللا می پیوسته عمر به خدا پناه می

 .9براي حل آن نباشد
 .10باقی نگذارد خدا مرا در وقتیکه درك کنم قومی را که ابوالحسن در بین آن نباشد

                                                                                                             
 .5/56 :چ حاشیه مسند احمد كنزالعاملمنتخب  ،به نقل از دیلمی 13/170 :كنزالعامل -1

 .50مناقب خوارزمی ص  ،7/441 :سنن بیهقی ،1/504 :اصصن جاحكام القرا -2

 .147ص  :تذکره سبط ابن جوزي -3

 .چ مصر 1/106 :عبدالرحمن سالمی بغدادي احلكمجامع العلوم و -4

 ةينابيع الود – 1/351 :حموینی مسطنيـفرائد ال ،93ص  7فصل  :مناقب خوارزمی ،466ص  :اربعین فخر رازي -5

 .چ اسالمبول 373و  75ص  :قندوزي

 .1/29 :حاکم حسکانی التزيلشواهد  -6

 .چهارجلدي 2/366مناقب ابن شهرآشوب  -7

 .57گنجی اول باب  الطالب ةكفاي ،46ص  :ابن قیم طرق احلكميه -8

 تاريخ اخللفاء ،7/59 :اصابه ابن حجر ،4/22 :این اثیر ةاسدالغاب –چاپ ذیل اصابه  8/157 :استیعاب قرطبی -9

شرح  فتح الباری، 82ص  :محب طبري ذخايرالعقبی ،3/51 :تاریخ دمشق ابن عساکر ،171و  66 :سیوطی

 .74ص  :شبلنجی نوراالبصار ،1100شماره  2/647 :احمد حنبل ةفضايل الصحاب – 17/105 :صحیح بخاري

 .2/56 :جردانی مصباح الظالم، 2/417 :حاشیه حنفی بر شرح جامع صغیر عزیزي -10
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 1باقی نگذارد خدا مرا در سرزمینی که ابوالحسن در آن نباشد.
  2خدا مرا باقی نگذارد. -علی-بعد از فرزند ابی طالب 

 .3اي علی خدا مرا بعد از تو باقی نگذارد
 .4در برابر مشکلی که ابوحسن براي حل و فصلش نباشد خدا مرا باقی نگذارد

 .5در پیشامد مشکلی که علی زنده نباشد خدا مرا زنده نگذارد
 .6اي ابوالحسن در بین قومی که تو در بین آنها نباشی باقی نمانم

 .7ندگانی مردمی که تو اي ابوالحسن در بین آنها نباشی خیري نباشددر ز
 .8اگر علی نبود عمر گمراه شده بود
 .9اگر علی نبود عمر هالك شده بود

 .10شدیم (یا علی) اگر تو نبودي هر آینه ما مفتضح و رسوا می
سئوال عمر (در رابطه با سئوالی که از او شده بود و او ارجاع به حضرت علی داده و 

کننده پاسخ امام را براي او بازگو کرد و گویا مجددا نظر خواهی نمود) گفت: جز آنچه را 
 .11که فرزند ابوطالب پاسخ داده چیزي در جواب سئوال تو سراغ ندارم

                                           
 .3/195: ارشاد الساری -1

 .80ص  :ذخایر العقبی ،36ص  :طرق الحکمیه ابن قیم ،60ص  :مناقب خوارزمی -2
 .82ص  :ذخایر العقبی محب طبري، 54ص  ،7فصل : مناقب خوارزمی -3

 .2/99 :بالذري انساب االرشاف -4

 .مصر 1393چ  35ص  :محمد جاراهللا قرشی اجلامع اللطيف -5

 .1082شماره  3/53 :تاریخ دمشق بخش امام علی -6
 .1392چ مصر  ،35ص  :الجامع اللطیف محمد جاراهللا قرشی -7
 .199ص  :تمهید باقالنی -8

ينابيع ، چ نجف 39ص  :مناقب خطیب خوارزمی ،2ج  :سنن ابن ماجه قزوینی، 466ص  :اربعین فخر رازي -9

  .چ نجف 448و  75و  70ص  :قندوزي ةمودـال

 .5/159 :سنن بیهقی ،2/269 :سنن ابن ماجه ،1/317 :سنن ابی داوود ،3/81 :صحیح بخاري -10

 .2/195 :رياض النرضة ،2/463 :استیعاب قرطبی ،2/76 :محلی ابن حزم اندلسی -11
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  1اي باشی و واضح کننده هر حکمی. اي علی پیوسته زداینده هر گونه غم و غصه
 .2پیامبر ما و به کتاب پیامبر ماست ین صحابه بهتر این (علی) اعلم و آگاه

هاشم و نزدیکی با سول خدا  دریغا، همانا که علی برخوردار از قرابت و نزدیکی با بنی
اي از علم است که به سراغش رفت نه اینکه او بیاید و در خانه و محل او  و نشانه

 .3پوشد و بس حکمت جامه عمل می
ي حل و فصل هر مشکل  و سختی اي ابوالحسن تو (یگانه کسی هستی) که برا

 .4شوي اي و دعوت می آماده
اي فرند ابوطالب همانا که پیوسته پرده بردار از هر شبهه و توضیح دهنده هر حکمی 

 .5هستی
عالمه ابوالعباس احمد بن یحیی ثعلب در کتاب امالی پس از شرح قضیه شوري  -29

لی وارد شد پس عمر با نویسد: در این موقع ع و بیان نقاط ضعف آنها توسط عمر می
ین کسی که مردم را وادار بر عمل به تر روي سخن به ابن عباس گفت: محققاً شایسته

کتاب پروردگارشان و سنت پیامبرشان کند رفیق تو باشد واهللا اگر او عهده دار امر 
 .6خالفت شود مردم را به رفتن در جاده روشن و راه راست گرایش دهد.

قرطبی آورده: عمر به هنگام ضربت خوردن و وصیت در امر عالمه ابن عبدالبر  -30
خالفت بعد از خود با نگاهی عمیق به علی گفت: اگر این شخص را متصدي امر خالفت 

 .7کنید شما را به راه راست و راه حق خواهد برد هر چند شمشیر بر گردنش باشد

                                           
 .5/834 :متقی هندي، كنزالعامل -1

 .زین الفتی در تفسیر سوره هل اتی -2

 .به نقل از علی بن کاتب 5/831: كنزالعامل -3

 .232ص  :عرائس ثعلبی ،566ص  :ثعلبی االنبياءقصص  -4

 .5/834 :كنزالعامل -5

 .326-6/327 :رشح ابن ابی احلديد -6

 .چاپ حاشیه اصابه 8/211 :استیعاب -7
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بن عباس علت شود و عمر در پاسخ ا به مناسبتی عمر با ابن عباس وارد بحثی می -31
گوید: به خدا سوگند آنگونه که ما دربارة او رفتار کردیم  اینکه خالفت به علی نرسید می

نه از روي دشمنی بود بلکه ما او را کوچک (از نظر سن و سال) پنداشتیم و ترسیدیم 
عرب و قریش بر او تجمع و اتفاق نکنند. دیگر کار از کار گذشته است هم اکنون چه 

کنیم و کاري بدون  واهللا ما هیچ امري را بدون نظرخواهی از وي برگزار نمینظري داري؟ 
 .1دهیم اجازه او انجام نمی

به نقل عالمه خوارزمی و دیگر اعالم حدیثی حافظ دارقطنی آورده است که به  -32
کنی که با  عمر بن خطاب گفته شد: از چه رو با علی آنچنان تعظیم و خوشرفتاري می

 .2کنی؟ عمر گفت: او موالي من است امبر این چنین نمیهیچیک از اصحاب پی
(بدعت!) ابن حزم اندلسی و دیگران با ذکر سند از ابن اذنیه عبدي نقل نموده که  -33

گفت: به نزد عمر رفتم و از محلی که باید عمره را آغاز کنم و لباس احرام بپوشم 
سئوال کن و چون به سراغ پرسیدم. عمر گفت: ایت علیا فاساله: به نزد علی برو و از وي 

علی رفتم و از حضرتش سئوال کردم پاسخ داد از محلی که به مکه آمدي. پس مجددا به 
نزد عمر رفتم و جواب علی را به او گزارش دادم. عمر گفت: من جوابی براي سئوال تو 

 .3ندارم مگر آنچه را که علی گفته است
اند: مردي از علی به نزد عمر  کردهعالمه زمخشري و دیگران با ذکر سند نقل  -34

برخیز  ،دادخواهی نمود و چون حضرتش حاضر در مجلس بود عمر گفت: اي ابوالحسن

                                           
 .7/213محاضرات راغب  -1

رشح  ،11سطر  26ص  :ابن حجر صواعق الـمحرقة -2/115 :طبري رياض النرضة ،97ص  :مناقب خوارزمی -2

زینی  مبنيـفتح ال ،چ لکنهو  366ص  :روض االزهر عالمه قلندر ،13ص  :زرقانی مالکی ةاللدنيالـمواهب 

 .2/162و  178و  1/171او  :ةالنبوي ةحاشيه سري ،دحالن 

استیعاب ابن  ،121ص  :مطالب امرترسیـارجح ال ،7/125 :تاج العروس زبيدی - 76ص  7ج  :محلی ابن حزم -3

 .8/158: عبدالبر
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و در پهلوي خصمت بنشین. علی برخاست و پهلوي آن مرد نشست و پس از گفتگو و 
پایان یافتن قضیه و رفتن آن شخص به جاي خود برگشت. اما عمر متوجه شد چهره آن 

از چه رو چهره ات را متغیر  ،یر و دگرگون است. پس گفت: اي ابوالحسنجناب متغ
بینم مگر از آنچه گذشت ناخشنودي؟ حضرت علی فرمود: آري. عمر گفت: چرا؟  می

است) صدا زدي و  تر علی فرمود: به خاطر آنکه مرا در برابر مدعی به کنیه (که احترام آمیز
ن؟ عمر از این خرده گیري علی بر علیه چرا نگفتی یا علی برخیز پهلوي خصمت بنشی

نتم أيب أب«خود به شگفت آمد سر آن حضرت را گرفت و چشمانش را بوسید و گفت: 

پدر و مادرم به فداي شما باد « »انلور إىلنا من الظلمات خرجأ��م � ب�م هدانا اهللا وأو
تاریکی به نور مشرف  بوسیلۀ شما خداوند ما را رهنمود فرمود و بوسیلۀ شما ما را از تیرگی و

 .1»ساخت
(عدم معناي والیت به معناي خالفت) عالمه ابن حجر به نقل از استیعاب ابن  -35

 ا اتقوا ىلعتوددواالرشاف و إىلحتببوا «عبدالبر از ابن مسیب روایت نموده که عمر گفت: 

و نسبت به افراد شریف « »يلع ةال بواليإنه ال يتم رشف أاعلموا و ةعراض�م من السفلأ
 با شخصیت محبت و دوستی از خود نشان دهید و در رابطه با حفظ آبروي خود از افراد پست و

شخصیت بپرهیزید و بر حذر باشید و دانسته باشید که هیچگونه شرفی به درجه تمامیت  بی
 .2»نرسید مگر بوالیت علی

حافظ بخاري از عمر ابن خطاب نقل نموده که گفت: رسول خدا از دنیا رفت در  -36

                                           
شرح نهج البالغه  ،54و به نقل از زمخشري ص  52ص  7مناقب خوارزمی اواخر فصل  ،3/595 االبرار:ربيع  -1

 الـمستطرف ،273حدیث شماره  1/349 :حموینی فرائد الـمسطني ،جلدي 4چ  4/133 :ابن ابی الحدید

 .به نقل از زمخشري 2/211 :نزهه الـمجالس صفوری ،1/91 :ابشیهی

این روایت اینجا ذکر شده است به خاطر فهم معنی والیت است که  -16سطر  106ص  :صواعق الـمحرقة -2

 باشد. کند نه این که این روایت صحیح می داللت بر خالفت نمی
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 .1حالیکه از علی راضی و خشنود بود
خلیفه نیست) عالمه محب الدین طبري از عمر نقل نموده که گفت:  (معنی موال  -37

موالي او بوده  : علی مولی  کسی است که رسول خدايلع مو� من اكن رسول اهللا مواله
 .2است

 امام احمد حنبل با ذکر سند از عروه ابن زبیر نقل نموده که: مردي در حضور -38
عمر جسارت زبانی به علی ابن ابی طالب نمود پس عمر با اشاره به قبر پیامبر گفت: 

بن عبدالمطلب است. بنابراین از علی  شناسی؟ او محمد ابن عبداهللا صاحب این قبر را می
ابن ابی طالب جز به خیر و خوبی دم مزن که اگر نسبت به وي بدگویی نشان دادي 

(اگر عمر فاطمه را زده بود و در خانه علی را آتش زده بود . 3صاحب این قبر را آزرده اي
گفتند تو که خودت  کرد مسلما به او می شد چنین حرکتی کند و اگر هم می نه رویش می

 .گویی؟) اي چه می بدتر از اینها را کرده
حضرت امام حسن مجتبی در سپاهی که عمر براي فتح اصفهان فرستاده حضور  -39

) مشورت دادن علی به عمر در چگونگی اعزام 156بان خلفاء ص داشته است. (علی از ز
) (اخبار 27ضمن حوادث سنه  4/237 :سپاه به ایران و توصیه به نرفتن عمر (تاریخ طبري

 .)2/37کوفی  :الفتوح احمد ابن اعثم ،134ص  :الطوال دینوري
شوند فردي از  به مناسبتی خاص وقتی حضرت علی از مسجد مدینه خارج می -40

گوید:  دهد. حضرت عمر می کند و به ایشان نسبت عجب و تکبر می شان بدگویی میای
شایسته است براي همانند او که به خود ببالد. به خدا قسم اگر شمشیر او نبود هرگز 

گوید:  شد واو بعد از این برترین قاضی است و... آن شخص به عمر می اسالم پابرجا نمی

                                           
 .چ قاهره 181ص  2ج  :صحیح بخاري -1

 .2/115: ةرياض النرض -2

متقی هندي  كنزالعامل، 3/259تاریخ دمشق ابن عساکر  ،1089شماره  2احمد حنبل ج  ةفضائل الصحاب -3

 .17شماره 16مناقب سیدنا علی ص ،515امر تسري ص  ارجح املطالب ،13/124
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گوید چرا بیعت خود در غدیر را  لب است که نمیپس چرا او را خلیفه نکردید (جا
شکستید و یا فرمان خدا و پیامبر را زیر پا گذاشتید) عمر گفت: ما به خاطر موقعیت سنی 

 .1 لمطلب را از خالفتش کراهت داشتیو دوستیش بنی عبدا
اند: بین عمر و مردي  عالمه خطبی خوارزمی و دیگران با ذکر سند نقل کرده -41

اي کار به نزاع کشید. حضرت علی در آن نزدیکی بود عمر با اشاره به آن  پیرامون مساله
حضرت گفت: چه بهتر این مرد بین من و تو داوري کند. مرد طرف نزاع با تعبیري 

هایش وي را  تحقیرآمیز از هویت آن حضرت سئوال کرد. عمر با گرفتن یقه او یا گوش
و آیا فهمیدي چه شخصیتی را کوچک کشان کشان از زمین بلند کرد و گفت: واي بر ت

 .2شمردي این علی ابن ابی طالب موالي من و موالي هر مسلمانی است
در موقعیتی دیگر نیز عمر از علی خواست بین دو نفر داوري کند پس طرفی که  -42

محکوم شده بود گفت: این چه کسی باشد که بین ما قضاوت کند. و داوري علی را رد 
دانی این کیست؟ این علی ابن  ا گرفت و گفت: واي بر تو نمینمود. پس عمر یقه او ر

ابی طالب است این موالي من و موالي هر مومنی باشد پس هر کسی که او موالیش 
 .3نباشد مومن نخواهد بود

مانند روایت فوق را نقل عالمه محب طبري و دیگران با ذکر سند روایتی  -43
 .4اند کرده

پیامبر یا خدا صورت نگرفته) بنا به موقعیتی عمر اي از سوي  (اینکه نصب خلیفه -44
گوید: اي ابن عباس آگاه باش به خدا قسم این رفیقت (علی) اولی و  به ابن عباس می

                                           
 .12/82 :شرح نهج البالغه -1

 .2/115 :ةرياض النرض ،98ص  :مناقب -2

 .2/370 :فتوحات االسالميه ،1/266 :شواهد التنزيل -3

احمد ابن وسیله المال  ،به نقل از دارقطنی 107ص  :ةصواعق الـمحرق ،68ذخائر العقبی ص  ،948ص  :مناقب -4

 .2/307 :فتوحات االسالمية ،1/266 :شواهد التنزیل حاکم حسکانی ،کثیر نسخه خطی
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برترین مردم براي تصدي خالفت پس از پیامبر بود اما به خاطر ترس ما از دو چیز او به 
اي نداشتم مگر انکه  خالفت نائل نشد. ابن عباس گوید: عمر سخنی گفت که من چاره

نسبت اش  بپرسم آن دو چیز چه بود و چون پرسیدم گفت: جوانسالی او و حب و دوستی
 به بنی عبدالمطلب. 

اند:   ها است) عالمه خطیب بغدادي و دیگران آورده (اینکه تفکر شیعیان مانند بچه -45
گفت: از منبر در حالیکه عمر ابن خطاب بر فراز منبر نشسته بود حسین ابن علی به او 

پدرم پایین بیا و برو به سوي منبر پدرت. عمر گفت: و اهللا منبر منبر پدر تو باشد نه منبر 
پدر من. و چون علی فرمود: واهللا من به حسین دستور این سخن را نداده بودم عمر گفت: 

ت کنم. و به نوشته این سعد عمر حسین را در بغل گرف واهللا من ترا متهم بدین گفتار نمی
و پهلوي خود نشانید و گفت: آیا چه کسی جز پدرت مو بر سر ما رویانیده (یعنی او 

 .1باعث سرافرازي ما شده)
اشورا اسس اساس الظلم و (پایه ریزي ظلم به اهل بیت و علت العلل واقعه ع -46

) دارقطنی نقل کرده: روزي عمر سراغ علی را گرفت پس به او گفته شد علی در الجور!!!
تی خود رفته است. عمر به همراهان خود گفت: بیایید برویم نزد او و چون زمین زراع

رفتند دیدند مشغول کار است انها هم ساعتی با او همکاري نمودند در این موقع علی با 
نمودي که گروهی از  روي سخن به عمر فرمود: اي امیرالمومنین اگر چنین برخوردي می

گفت: من پسر عم موسی هستم آیا  کی از آنها به تو میآمدند و ی بنی اسراییل به نزد تو می
دادي؟  شدي و به گفته او ترتیب اثر می نسبت به همراهانش امتیازي براي وي قائل می

عمر گفت: بلی. علی گفت: پس واهللا من برادر پیغمبر و پسر عم او هستم. (چرا از 
: نه واهللا ترا جاي خالفت سخنی نیست؟) عمر هم عباي خود را بر زمین گسترد و گفت

                                           
تاریخ  ،4/321 :تاریخ ابن عساکر ،1/145 :مقتل خوارزمی ،340ص  :طبقات ابن سعد ،1/141: تاریخ بغداد -1

 2/249 :اصابه ابن حجر ،13/654 :کنزالعمال متقی هندي ،227ص :کفایه الطالب گنجی ،3/5 :االسالم ذهبی
 تاریخ الخلفاء سیوطی و...  ،105صواعق ابن حجر مقصد پنجم ص  ،1720شماره
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نشستن نباشد مگر بر روي عباي من تا وقتی که از هم جدا شویم. علی هم بر روي 
 .این یعنی جاي تو بر فرق سر ماست)( 1عباس عمر نشست تا هنگامی که متفرق شدند

حدیث من کنت مواله را عثمان نیز نقل کرده است چگونه تمامی غاصبین  -47
اند همین حدیث را هم نقل  زیر پا گذاشته خالفت و کسانی که همین حدیث را

الغدیرعالمه ابن مغازلی در منصور آبی رازي در  -اند: ابن عقده در کتاب الوالیه  کرده می
 .مناقب

اي به غصب خالفت و زیر پا گذاشتن آیات  در هیچ یک از موارد فوق حتی اشاره

 الهی و دستور خداوند نیست. 

م حضرت عباس را؟ آیا امکان دارد این افراد، دستور اکنون دم خروس را ببینیم یا قس
آتش زدن در خانه علی را داده باشند؟ یا دستور کشتن علی را در مسجد؟ و بعد هم 
بیایند و این احادیث را در فضیلت او بگویند؟ آیا این همه تواتر مورد تایید شیعه و سنی 

ین احادیث موج دوستی و رفاقت را قبول کنیم یا آن چند خبر واحد جعلی را؟ و آیا در ا
 ؟ خورد بین اصحاب به خصوص بین حضرت علی با سایر خلفاء به چشم نمی

                                           
 .107به نقل از صواعق ابن حجر ص  -1
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 شرك یا توحید

 به نام خداوند بخشاینده مهربان

َ�َٓء ِ� َما ﴿ يَۡ�ُٰنُ�م ّمِن ُ�َ
َ
ا َملََكۡت � نُفِسُ�ۡمۖ َهل لَُّ�م ّمِن مَّ

َ
َثٗ� ّمِۡن أ َ�ََب لَُ�م مَّ

نتُۡم �ِيهِ َسَوآءٞ َ�َافُوَ�ُهۡم َكِخيَفتُِ�ۡم 
َ
ُل ٱ�َ�ِٰت لَِقۡو�ٖ َرَزۡقَ�ُٰ�ۡم فَأ نُفَسُ�ۡمۚ َكَ�ٰلَِك ُ�َفّصِ

َ
أ

ۖ َوَما لَُهم ّمِن  ٢٨َ�ۡعقِلُوَن  ُ َضلَّ ٱ�َّ
َ
ۡهَوآَءُهم بَِغۡ�ِ ِعۡل�ٖ� َ�َمن َ�ۡهِدي َمۡن أ

َ
ِيَن َظلَُمٓواْ أ َبَع ٱ�َّ بَِل ٱ�َّ

ِٰ�ِ�َن  َّ�٢٩  ِ ۚ فِۡطَرَت ٱ�َّ قِۡم وَۡجَهَك لِّ�ِيِن َحنِيٗفا
َ
ۚ َ� َ�ۡبِديَل ِ�َۡلِق  فَأ ٱلَِّ� َ�َطَر ٱ�َّاَس َعلَۡيَها

ۡ�َ�َ ٱ�َّاِس َ� َ�ۡعلَُموَن 
َ
ِۚ َ�ٰلَِك ٱّ�ِيُن ٱلَۡقّيُِم َوَ�ِٰ�نَّ أ �ِيُمواْ  ٣٠ٱ�َّ

َ
ُقوهُ َوأ ۞ُمنِيبَِ� إَِ�ۡهِ َوٱ�َّ

ْ ِمَن ٱلُۡمۡ�ِ�َِ�  لَٰوةَ َوَ� تَُ�ونُوا ِينَ  ٣١ٱلصَّ ۖ ُ�ُّ ِحۡزبِۢ بَِما  ِمَن ٱ�َّ ْ ِشَيٗعا ْ دِيَنُهۡم َوَ�نُوا قُوا فَرَّ
يِۡهۡم فَرُِحوَن  َذاَ�ُهم ّمِۡنُه رَۡ�ًَة إَِذا  ٣٢َ�َ

َ
ٓ أ نِيبَِ� إَِ�ۡهِ ُ�مَّ إَِذا ْ َر�َُّهم مُّ ٞ َدَعۡوا �ذَا َمسَّ ٱ�َّاَس ُ�ّ

[الروم:  ﴾٣٤اْ بَِمآ َءاَ�ۡيَ�ُٰهۡمۚ َ�تََمتَُّعواْ فََسۡوَف َ�ۡعلَُموَن ِ�َۡ�ُفُرو ٣٣فَرِ�ٞق ّمِۡنُهم بَِرّ�ِِهۡم �ُۡ�ُِ�وَن 

28-34[. 
اي داشته باشید) این  خداوند، مثالی از خودتان براي شما زده: آیا (اگر مملوك و برده«

باشند، آنچنان که هر دو  یتان هرگز شریک شما در روزیهایی که به شما داده ایم می ها مملوك
رید و از تصرف مستقل و بدون اجازه آنها بیم داشته باشید آنگونه که در مورد شرکاي مساوي بب

بلکه   )28دهیم( کنند شرح می آزاد بیم دارید؟ این چنین آیات خود را براي کسانی که تعقل می
تواند آنها را  کنند و چه کسی می ظالمان از هوي و هوسهاي خود بدون علم و آگاهی پیروي می

) روي خود 29مراه کرده است هدایت کند؟ و براي آنها هیچ یار و یاوري نخواهد بود(که خدا گ
را متوجه آیین خالص پروردگار کن این فطرتی است که خداوند انسانها را بر آن آفریده 

این  )30دانند( دگرگونی در آفرینش خدا نیست دین و آیین محکم و استوار ولی اکثر مردم نمی
که شما بازگشت به سوي او کنید و از او بپرهیزید و نماز را بر پا دارید و از  باید در حالی باشد

ها و گروهها تقسیم  ) از کسانی که دین خود را پراکنده ساختند و به دسته31مشرکان نباشید(
هنگامیکه  )32شدند و (عجب اینکه) هر گروهی به آنچه نزد آنهاست (دلبسته و) خوشحالند(
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گردند اما  خوانند و به سوي او باز می مردم برسد پروردگار خود را میضرر و ناراحتی به 
هنگامیکه رحمتی از خودش به آنها بچشاند گروهی از آنان نسبت به پروردگارشان مشرك 

ایم کفران کنند و (از نعمتهاي زود گذر دنیا  ) (بگذار) نعمتهایی را که ما به آنها داده33شوند( می
 گیرید اما به زودي خواهید دانست (که نتیجه کفران و کامجوییهاي توانید) بهره هر چه می

) آیا ما دلیل محکمی براي آنها نازل کردیم که از شرك آنها 34حساب شما چه بوده است)( بی
   .؟!!!!!»شمارد ید و آنرا موجه میگو سخن می

 براستی روي سخن با چه کسانی است؟؟؟؟؟؟؟؟ 

 پیشواي من

و پس از  1وي پیشوایی هستم که قبل از هر چیز، بنده تو باشدخداوندا! من در جستج
نه  3. نه بت باشد و نه مثل تو و نه حتی قابل مقایسه با تو2آن، بشري باشد از جنس ما

خواهم با سرشت بشري که هم شاد  العاده. خدایا، من پیشوایی می فرشته و نه حتی خارق
مانند دیگران هم بخورد و هم بیاشامد و بیمار و گرسنه شود و در  .4شود و هم اندوهگین

. هر چیزي را مانند بقیه با تالش و کوشش به 5همه حال، فقط تو دواي درد او باشی
نه با پارتی بازي و معجزه یا حمایت مخصوص تو. خدایا من به جاي  6دست بیاورد

دهم: خودمانی، قابل فهم و  یح مینوري آسمانی، پیشوایی زمینی با لقب ابوتراب را ترج

                                           
فرمایند: براي من چه افتخاري  حضرت علی نیز در مناجات خود با خداوند می رسوله.عبده و ان حممدً أشهد أ -1

 باالتر از این که بگویند علی بنده خداست. 

نَا۠ �ََ�ٞ ّمِۡثلُُ�مۡ ﴿ -2
َ
َمآ �  ].110[الکهف:  ﴾قُۡل إِ�َّ

َحُدۢ  ٣لَۡم يَِ�ۡ َولَۡم يُوَ�ۡ ﴿ -3
َ
ۥ ُكُفًوا أ ُ  14. (واقعا جاي تاسف است که پس از ]4-3[االخالص:  ﴾٤َولَۡم يَُ�ن �َّ

 .اي را باید به شیعه آموخت!) قرن، چه نکات ساده

ۡسُنوٖن ﴿ -4 �َ�َٰن ِمن َصلَۡ�ٰٖل ّمِۡن َ�َإٖ مَّ  ].26[الحجر:  ﴾٢٦َولََقۡد َخلَۡقَنا ٱۡ�ِ

 ].80[الشعراء:  ﴾٨٠�َذا َمرِۡضُت َ�ُهَو �َۡشفِِ� ﴿ -5

ن لَّيَۡس ﴿ -6
َ
�َ�ِٰن إِ�َّ َما َسَ�ٰ َوأ  ].39[النجم:  ﴾٣٩لِۡ�ِ
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درآوردي جعلی و دور از دسترس. خدایا من  قابل پیروي. به دور از عناوین من
اي خطا و اشتباه  خواهم سخنان و کردار و افکار این پیشوا مانند تو بدون حتی ذره نمی

ن و خواهم مانند تو بر زمی خواهم اي خدا چون تو، علم غیب بداند و نمی باشد! من نمی
زمان، والیت تامه داشته باشد. زیرا این چنین پیشوایی دیگر انسان نیست و بیشتر شبیه تو 

قرن،  14است تا شبیه من! پس براي من، قابل پیروي نخواهد بود همانگونه که در این 
براي مدعیانش نیز قابل پیروي نبوده است. براستی اینگونه زندگی چه جذابیتی دارد؟ که 

ها و خطاها،  بیت دنیا براي من و حتی از نگاه تو اي خدا در همین آزمایششیرینی و جذا
هاست. خدایا، من دوست دارم  ها و شکست ها و پیروزي ها و سختی ها و ندانستن دانستن

مظهري کامل از یک انسان باشد نه مظهري  1پیشوایم با تمامی عالئم و خصوصیات بشري
 شود.  م پیدا نمیاز یک انسان کامل، که حتی در بهشت ه

خدایا من با تحقیق و معرفت کامل، این پیشوا را یافتم. پیشوایی که حاوي تمامی این 
 .2صفات است و او کسی نیست جز علی پسر ابوطالب، یاور خاك

 خداي شیعه

تمام جهان به این بزرگی را فقط  3شود! خداي شیعه شخصیت جالبی دارد. پشیمان می
هزار پیامبر و  124 4را هم فقط براي یک نفر آفریده است!! نفر و آن پنج نفر 5براي 

مصلح و حکیم و کتاب و... را برانگیخت تا مردم گناه نکنند (که به دنبال آن صدها هزار 
نفر نیز شهید شدند!) ولی با همه این توصیفات، اگر کسی روز قیامت، سراپا غرق گناه 

به خاطر دوست داشتن یک نفر دیگر یا  باشد و گناه همه جهان را هم داشته باشد صرفاً

                                           
ۡسَواقِ ﴿ -1

َ
َعاَم َوَ�ۡمِ� ِ� ٱۡ� ُ�ُل ٱلطَّ

ۡ
 ].7[الفرقان:  ﴾َوقَالُواْ َماِل َ�َٰذا ٱلرَُّسوِل يَأ

 ابوتراب (اهللا اکبر از دوراندیشی نبی اکرم) -2
 .بداء -3
 .حدیث کساء -4
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جهت مزید اطالع باید . 1برد بخشد و به بهشت می خواندن یک زیارتنامۀ جعلی، او را می
مرتبه، کسانی که پیامبر اکرم را با جان و مال  18بدانید که خداي شیعه در این زیارتنامه، 

حالی است که همین خدا  و این در 2کند اند  به جاي تشکر، لعن و نفرین می یاري کرده
هاي مشرکین ناسزا نگویید تا اینکه آنها هم به خداي شما  در قرآن کریم، فرموده به بت

، تمجید کرده ولی این آیات ناسزا بگویند! البته این خدا در یکصد آیه از اصحاب پیامبر
جز شود زیرا همه اصحاب پس از رحلت نبی اکرم مرتد شدند به  فقط مشمول سه نفر می

 .3سه نفر!
دیده نام جانشین آخرین  خداي شیعه اهل تقیه و مصلحت است او صالح نمی

براي همین در پرده و بسیار غیر مستقیم و نامفهوم  4پیامبرش را صریحاً در قرآن بیاورد
سخن گفته، آن هم بر خالف وعده قبلی خود که گفته: آیات این قرآن، بسیار روشن و 

اي است براي جدایی حق از  براي هدایت عموم انسانهاست و وسیله 5واضح و آشکار
داند شاید  البته کسی چه می - تفرقه  و نه مستمسکی براي- !7و ریسمانی براي اتحاد 6باطل

اش را لحظه به لحظه  هم از ترس قریش، تقیه کرده باشد!  خداي شیعه، آخرین فرستاده
اینکار  هداده ولی درست زمانی که باید میو ین شرایط، یاريتر ین و بحرانیتر در سخت

                                           
ها با بغض علی  ضرر و داشتن همه خوبی اشاره به این حدیث: داشتن تمام گناهان جهان با حب علی بی -1

 .فایده است و صدها احادیث دیگر بی
منظور زیارت جعلی عاشورا است که شیعه معتقد است حدیث قدسی است و از جانب خدا به پیامبر نازل  -2

 اند  شده و در آن عمر و ابوبکر لعن شده
اینها شوخی نیست شیعه تا چند دهه قبل واقعا به این احادیث معتقد بود و در کتب احادیث آنها چنین   -3

 .احادیثی وجود داشت!
 .آیه ابالغ -4

ءٖ ﴿ -5 ۡ�َ ِ
ۡ�َا َعلَۡيَك ٱلِۡكَ�َٰب تِۡبَ�ٰٗنا لُِّ�ّ  ].89[النحل:  ﴾َونَزَّ

 ].2: ة[البقر ﴾٢لِّلُۡمتَّقَِ� َ�ٰلَِك ٱلِۡكَ�ُٰب َ� َرۡ�َبۛ �ِيهِ� ُهٗدى ﴿

نَزَل ٱلُۡفۡرقَانَ ﴿ -6
َ
 ].4عمران:  [آل ﴾ِمن َ�ۡبُل ُهٗدى لِّلنَّاِس َوأ

7- ﴿ ْ قُوا ِ َ�ِيٗعا َوَ� َ�َفرَّ  ].3عمرن:  [آل ﴾َوٱۡ�َتِصُمواْ ِ�َۡبِل ٱ�َّ
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دست روي دست  2کند و بر خالف وعده قبلی خود ناگهان با زمین قهر می 1چیده شود
گذارد تا مسیر این آخرین دین و تنها دین مورد تایید او، فقط توسط شیطنت یک نفر  می

 .تحریف شود!آدم مکار، منحرف و 
ها در تمامی زمانها نازل کرده از دو  تمامی انسانقرآنی که خداي شیعه براي هدایت 

و نیمی دیگر از آن در  3شود: نیمی از آن در سرزنش و نکوهش سه نفر قسمت تشکیل می
ستایش و تعریف و تمجید از یک نفر دیگر است!!! تازه این خدا مطالب آخرین کتاب 

فهمند و بقیۀ انسانها  میاي خاص آنرا  اي تنظیم کرده که فقط عده آسمانی خود را به گونه
! و براي درك منظور او باید به 4به خاطر کم شعور بودن از درك و فهم آن عاجزند

و تازه این آخر  5افرادي خاص و مکانهایی (شما بخوانید دکانهایی) خاص، رجوع کنند.
از این آخرین  6ماجرا نیست زیرا این خدا متاسفانه نتوانسته بر خالف وعده قبلی خود

آمدند و  ب، محافظت کرده و چند نفر آدم جاهل و ترسو! پس از رحلت پیامبرکتا
آیات آن کتاب را جابه جا یا دستکاري و حذف و اضافه کردند. به نحوي که هیچکس از 

                                           
 .رحلت نبی اکرم -1

ِيَن َ�َفُرواْ ِمن دِينُِ�مۡ ﴿ -2 ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم ﴿]. 3: ة[المائد ﴾ٱۡ�َۡوَم يَ�َِس ٱ�َّ
َ
ۡ�َملُۡت لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�

َ
ٱۡ�َۡوَم أ

ۡ�َا ٱّ�ِۡكَر �نَّا َ�ُۥ لََ�ٰفُِظوَن ﴿]. 3: ة[المائد ﴾نِۡعَمِ�   ].9[الحجر:  ﴾٩إِنَّا َ�ُۡن نَزَّ

 .عمر و ابوبکر و عثمان -3
اي (گله گوسفندان) بدون شبان رها  گویید که پیامبر اکرم نباید امت را مانند رمه مگر در استدالالت خود نمی -4

 کرد؟ می
البته اگر در توضیح و تفسیر آیات قرآن کریم، حدیثی از پیامبر اکرم و حتی خاندان ایشان وجود داشته باشد   -5

ر سنی) ثقه باشند و آن حدیث، منطبق با سایر آیات قران که سلسله روات آن (هم از نظر شیعه و هم از نظ
 باشد قبول آن حدیث بر همه مسلمین الزم و واجب است.

ۡ�َ  نُ َ�ۡ  إِنَّا﴿-6 همانا ما این ذکر (قرآن) را بر تو فروفرستادیم و خود، نگاهبان «  ﴾٩ فُِظونَ لََ�ٰ  ۥَ�ُ  �نَّا رَ ّ�ِكۡ ٱ انَزَّ
 .»و محافظ آنیم
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پس به ناچار، قرآن اصلی در نزد افرادي خاص، مخفی  1مومنان حاضر، بو هم نبردند!
 .فرا برسد) آن قرآن، آشکار شود! ن زمانی اصوالًاست تا زمانی (که  البته بعید است چنی

با اینکه عدل، جزء اصول مذهب شیعه است ولی خداي شیعه در آفرینش نوع بشر، 
و  2پارتی بازي کرده به این صورت که بیشتر انسانها را از لجن و گل و الي متعفن

ها  انسان به بیشتر 3نفر دیگر را از نور پاك و خالص خودش آفریده است! 14سرشت  
توانایی گناه کردن داده تا آنها را به جهنم ببرد ولی آن عده معدود، حتی توان گناه و حتی 

ها تالش و  بیشتر انسانها براي کسب علم باید سال 4امکان خطا کردن را هم ندارند.
کوشش کنند ولی آن عده مخصوص، براحتی و به صورت ژنتیکی حامل تمامی اطالعات 

 ها حتی از یک ثانیه دیگر خود هم حتی مافوق بشریند! تمام انسانو علوم بشري و 
 .5دانند خبرند ولی آن عده، وقایع چند هزار سال آینده (و گذشته) را هم  می بی

داند  نهایت عادل می بی با اینکه عدل، جزو اصول مذهب شیعه است و شیعه خدا را
 هبقی و کمال به دخترش بدهد ودهد فدك را تمام  ولی همین خدا به پیامبرش دستور می

                                           
کنید به کتاب محدث نوري و بحار االنوار و سایر کتب مجلسی و شیخ عباس قمی. روایات تحریف رجوع  -1

تر است و  ها نیز روایاتی وجود دارد ولی خیلی کم قرآن در منابع شیعی به حد تواتر است!! البته در کتب سنی
ناسخ و منسوخ است و کمتر  هم مورد قبول علماء و توده مردم آنها نبوده و هم مبتنی بر اختالف قراءات یا

خورد هر چند علماي شیعه اجماع بر عدم  سخن از تحریف و تغییر و جابه جایی و... در آن به چشم می
اند ولی چیزي که تا قرن قبل در مغز توده شیعه و برخی از مالهاي محالت و منابر جا داشته و  تحریف کرده

 ریشه کرده جز این است.

ۡسُنوٖن  َولََقۡد َخلَۡقَنا﴿ -2 �َ�َٰن ِمن َصلَۡ�ٰٖل ّمِۡن َ�َإٖ مَّ  ].26[الحجر:  ﴾٢٦ٱۡ�ِ
 باز هم رجوع کنید به کتب عهد صفویه (بحاراالنوار و کتب شیخ عباس قمی و...) -3
من، منکر پاکی و پاکدامنی امامان شیعه نیستم ولی اوال این موضوع ربطی به شیعه ندارد و در ثانی ما  -4

عطار و مولوي و... ولی آن ذاتی که  -ابراهیم ادهم-دور از گناه بوده ا ند فراوان داریم: حالج انسانهایی که به 
مبرا از هرگونه خطا و اشتباه است فقط خداوند متعال است و قائل شدن صفات مختص خداوندي براي 

 انسانها، شرك محض است. والسالم
نسان را به یاد آن سخن معروف جرج اورل در کتاب قلعۀ آورد که ا البته روحانی شیعه هزار و یک توجیه می  -5

 .ترند! ها برابر برابرند ولی بعضیاندازد: همه با هم  حیوانات می
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 .وراث را از ارث محروم کند!
آن هم بر خالف آیاتی که به پیامبرش گفته دیده بر متاع زود گذر دنیوي که به دیگران 

 .1داده ایم نکش!
با اینکه عدل در این مذهب، جایگاه بسیار مهمی دارد و اوج آن در روز قیامت و 

شود ولی در همین روز، یک دستگاه  نمودار میهمچنین در شخصیت پیشواي اول آنها 
اي وجود دارد تا برخی از گناهکاران، صرفاً به خاطر محبتی کور  حساب و کتاب جداگانه
 .3) بخشیده شده و به  بهشت بروند2(یا داشتن کلیدهاي جنت

هاي آن معتقدند کسانی  با اینکه عدل، از اصول اساسی این مذهب است ولی تئوریسین
اند فقط یک ثواب  ه امام حسین و یا همراه پیامبر اکرم در بدر و احد شهید شدهکه همرا

بنشیند و زیارت عاشورا بخواند دو هزار برابر آن اش  برند ولی اگر کسی گوشه خانه می
 .4برد اشخاص، ثواب می

آري با اینکه عدل، بسیار مهم است در روز جزا انسانی که تمام عمرش به تالش و 
برند و به دنبال  را به بهشت می 5ی و مجاهدت و تقوي و پاکدامنی گذشتکوشش و سخت

او اشباه الرجالی که غرق گناهند  نیز،  فقط به خاطر دوست داشتن زبانی و نمایشی 
 .روند! همین شخصیت، به بهشت  می

و با اینکه عدل جزء اصول اساسی است حتی پیامبر نیز یکی از دخترانش را بیشتر از 
رفته  گشته همیشه اول به دیدن او  می واده دوست داشته! مثال وقتی از سفر بر میبقیه خان

تواند درب اتاقش را طرف مسجد باز نگهدارد و فقط او از پدر، ارث  و فقط او می

                                           
نَّ  َوَ� ﴿ -1 زۡ  ۦٓ بِهِ  َناَمتَّعۡ  َما إَِ�ٰ  َك نَيۡ َ�يۡ  َ�ُمدَّ

َ
�ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ َرةَ زَهۡ  ُهمۡ ّمِنۡ  اجٗ َ�ٰ أ  .]131[طه:  ﴾َيا�ُّ

 .!مفاتيح اجلنان -2

 .شفاعت -3
 را بخوانید. مقدمه زیارتنامه عاشورا از زبان راوي (احتماال غالی) و از قول امام باقر -4
 .حضرت علی -5
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 و فقط فرزندان او باید حاکم و خلیفه باشند و فقط او...  .1برد می
محمد به مردم بگو من اجر و خداي شیعه بر خالف آیات مکرر قرآن که گفته: اي 

شود و به او  خواهم در اواخر عمر همین پیامبر، نظرش عوض می مزد رسالت از شما نمی
دهد که فدك را به دخترش بدهد و خالفت (آن هم مورورثی!) را نیز همراه  دستور می

 .2هاشم!!! تمامی علوم بشري به داماد و پسرعمویش و خمس را هم براي بنی
زیرا او تمامی قدرتها و  3قریباً نقشی در جهان هستی ندارد و بیکار استخداي شیعه ت

اختیارات خود را در قالب والیت تکوینی به مقام امامت، تفویض کرده است زیرا مقام 
از خداست! و به اذن خدا قادر به انجام تمام امور الهی است!  تر امام فقط یک پله پایین

 .! فعال ما يشاء، پس خدا فقط نظاره گر است و امام

خداي شیعه بر مبناي اصل تقیه! و به خاطر رعایت مصلحت! بسیاري چیزها را در 
قرآن نگفته یا اگر گفته بسیار غیر مستقیم و پیچیده گفته تا پس از آن! مردم دچار تفرقه 

سر و ته کالمی  بی هاي شوند!!! مگر اینکه به روایات ضد و نقیض تاریخی و بحث
 .عه کنند!آخوندها مراج

ماه  2خداي شیعه بر خالف سخنان قبلی خود که گفته محمد آخرین پیامبر است، 
گیرد سلسله  شود و تصمیم می مانده به رحلت این آخرین پیامبر، نظرش عوض می

فرستادگانش را تا مدت محدودي ادامه دهد زیرا به تازگی متوجه شده این بشر دوپا 
آدم شدن ندارد، حتی توانایی استقالل هم ندارد  عالوه بر اینکه حاال حاالها خیال

تواند  (همانطور که در آن چند هزار سال قبل نداشته است) و فقط تا صد سال بعد، می

                                           
پاك پیامبر فدك (البته تمام این موارد نظر شبه علماي  شیعه است و بدیهی است که تمام این نکات از ساحت  -1

 .و امامان ما دور است)
اصل بسیار مهم و حیاتی، اعتقادي ندارند!!! پس به  3ها به این  البته عجیب است که یک میلیارد نفر از مسلمان -2

 .ناچار همه جهنمی هستند جز شیعه!

ٖن ﴿بر خالف آیه:  -3
ۡ
 .!]29[الرحمن:  ﴾٢٩ُ�َّ يَۡوٍ� ُهَو ِ� َشأ
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 .1این توانایی را کسب کند. آن هم توسط افرادي که مقام آنها از مقام نبوت باالتر است
و در این  2کند!!! را برقرار میپس در غدیر خم، خاتمیت را منتفی و چیزي باالتر از نبوت 

شود این بشر، حاال  ضمن اینکه در نهایت،متوجه می 3شود!  بلبشو  باب وحی نیز بسته می
، به مدت 4حاالها آدم بشو نیست.به همین دلیل، نفر دوازدهم از آن فهرست جعلی

ا مدتی شود. (البته بار گران و وظیفۀ خطیر دریافت خمس ت ، می نامعلومی از نظرها غایب
 .ب محترم اربعه ادامه داشته است!)توسط نوا

شود و به ناچار، براي گیر نیفتادن در تناقضاتی دیگر، باب  آري، باب وحی بسته می
کند و به ناچار،  شود ولی تناقض، دوباره چهره می عصمت و علم غیب و معجزه باز می

کند پس به ناچار،  ه پیدا میشود ولی این تناقض پس از غیبت ادام باب تقیه و بداء باز می
و پس از آن، بحث رجوع به  شود! ینکه آنها باب هستند باب میبحث نواب اربعه و ا

فقهاء براي آموختن دین و تکامل این دروغ به نیابت عامه و باز هم تکامل آن به والیت 
!!! و شود فقیه و در نهایت، کار به والیت مطلقه فقیه و ولی امر مسلمین جهان کشیده می

 .5شود رود و وضویش آب بازي می طبیعتاً هر کس منکر این والیت شود به جهنم می
متاسفانه پیشوایان این مذهب نیز (البته به اعتقاد پیروان) مانند خداي آنها بر خالف 

اند مثال آنها در جاي جاي سخنان خود سفارش به صحبت  کرده سخنان خود عمل می
اند ولی ناگهان از  ناروا و حتی منع از لعن خلفاء داشته نیکو و دوري از سخنان زشت و

                                           
 اند. اشاره به حدیث جعلی که در آن پیامبر اکرم، نام امامان را به ترتیب تا امام زمان گفته -1
 .شیعه معتقد است مقام امامت از مقام نبوت باالتر است! -2
 .بازاري (البته طبق عقاید شیعه!) عجب آشفته -3
  .لوح جابر -4
باشد بروي در حیاتی در کاشان که به حق، نام دیوانگان دارد و شاید تنها چیز راست آن همین عنوان آن  -5

 اي نوشته بودند: پارچه
 خواهـــد بدانـــد چـــرا ســـنی نمـــی

 

 والیـــت آب بـــازي اســـت   وضـــوي بـــی  
 

 

 تر خواهد بود. البته روز قیامت، چهره این دیوانگان، دیدنی
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شود که سراسر لعن و نفرین است و پیروان آن معتقدند این  اي پیدا می اي زیارتنامه گوشه
سخنان پیامبر اکرم از طریق خداوند است!  (حدیث قدسی) که از ناحیه امامان رسیده تا 

ها نیز در زمان امام  بادا فکر کنید چون غالیدر زمان امام محمد باقر، علنی شده. البته م
اند این کار کار آنهاست! حتی اگر در بین راویان این زیارتنامه،  محمد باقر، فراوان شده

 .را بخوانید! افراد غالی وجود داشته باشد! باز هم شک نکنید و صبح تا شب آن
هالك تو در آن همچنین این پیشوایان بر خالف سخنان خود که:حق را بگو اگر چه 

 .اند! کرده باشد که در حقیقت، نجات تو در آن است. مرتباً تقیه می
گفتم:  من بسیار اشتباه کردم که گفتم: خداي شیعه. زیرا باید می و در انتها باید بگویم،

، 1خدایان شیعه. زیرا خداي شیعه یکی دو تا نیست. قبور مردگان، اوراقی جز قرآن
تئاترهاي خیابانی: تعزیه) که هیچگاه در سنت نبوي و حتی مراسمی (عزا، جشن و یا 

علوي نبوده، پرستش شخصیت فرد به جاي تبعیت از فکر و روش، پیروي کورکورانه از 
نگاهداري و حمل و نمایش هزار و یک شیء عجیب و  ،2آقاباالسرها، تعصب جاهلی

 غریب (در روزهاي عاشورا و...) و... 

دوستی  حب اليشء يع� و�صم:ند! آري طبق حدیث: خواهند گفت: مردم ما عاشق
کند و مگر نه این است که اگر شما چیزي را حتی به اندازه  چیزي انسان را کور و کر می

اي متوجه هدف و  خدا (و نه بیش از آن) دوست داشته باشی یا توجه تو به اندازه ذره
شرك خواهی شد و اگر اي نه به طور کامل) تو م چیزي غیر از خدا شود (باز هم ذره

 بخشم.  دانی بدان که خدا در قرآن فرموده: به جز شرك، هر گناهی را اگر خواستم  می نمی

                                           
 .!مفاتيح اجلحيم -1

نمی شناسد. یک جمله از مطالب من را براي  1و قرن  20آري عصبیت و جاهلیت،  ایرانی و عرب و قرن  -2
آقایان بگو تا متوجه برخورد عصبی خارج از منطق و استدالل آنها بشوي. آنگاه در چشمان آنها همان نگاه 

 ابوجهل را خواهی یافت. 
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و این چنین است که خداي واقعی (و نه خداي شیعه) که رحمت و بخشایش را بر 
کند و اینگونه است که   خود فرض کرده است، در روز قیامت به فرع، رجوع می

آورند. نه اینکه او آنها را به دوزخ  مشرکین سر از دوزخ در می هاي نادان و انسان
اند.  بینند که یک عمر، ندانسته کنده اندازد بلکه آنها هنگام مرگ، خود را ته چاهی می می

خداوندا ما را از جمله این افراد قرار مده. خدایا ما را براه راست هدایت کن. زیرا ما یقین 
که از همین اآلن، خود را در  1هستیم. بر خالف فریسیانی نداریم که اینک در چه حالی

 3و در دست داشتن کلیدهاي بهشت 2بینند. آن هم با با آرزوهاي بزرگ وسط بهشت می
 ترسم عاقبت، کلید دوزخ شود.  که می

 شعور سیاسی

گوید: اعراب در زمان رحلت پیامبر  هاي خود می دکتر شریعتی در یکی از سخنرانی
اند! من با وجود ارادتی که به  اکرم شعور سیاسی و صالحیت انتخاب رهبر را نداشته

 کنم زیرا:  ایشان دارم،تعجب می
سال، قبل از آن این شعور سیاسی  23چطور، اعراب (اعم از انصار و مهاجرین)  -1

گفت نو و تازه و مخالف  چه میایمان بیاورند: امی و فقیر که هرند که به مردي را داشت
اش او را از  ین فرهنگ آنها بود؟ به مردي که خانوادهتر تمامی اعتقادات جاهلی و عمیق

کرد. (دقت کنید خدا یعنی باالترین و  خود رانده بود؟ به مردي که به خدایان توهین می
و نه تنها ایمان بیاورند بلکه به تصدیق قرآن کریم از   آدمی)ین مفهوم در ذهن تر مقدس

 .جان و مال و خانواده و شهر و وطن خود بگذرند!

                                           
اند.  خشکه مقدسی، عالمت اصلی این افراد  با عیسی داشته فریسیان یکی از فرق یهود که بیشترین دشمنی را -1

 و خوارج زمان حضرت علی و افراد موسوم به حزب اللهی در زمان فعلی است. 

  .شیخ عباس قمی منتهی اآلمال -2

 .مفاتيح اجلنان -3
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افتند و مردم به ایشان  در بستر بیماري می دانیم که وقتی حضرت علی ما می  -2
فرمایند: هر جور خودتان  : آیا پس از تو با فرزندت حسن بیعت کنیم. ایشان می گویند می
رده بودند (آن هم سال، مردم شعور سیاسی پیدا ک 30دانید! آیا پس از  گذشت الح میص

 .) مردم کوفه!!!
چطور اصحاب، قادر به درك و فهم و عمل خالصانه به قرآن بودند ولی قادر به  -3

 انتخاب رهبر نبودند؟ 
را به عنوان رهبر قبول کردند با تفکر جاهلی دست به چنین  اصحابی که پیامبر -4

و تعالیم اسالمی  اري زدند چطور ممکن است پس از چند دهه زندگی در کنار پیامبرک
و عمل مخلصانه به آن و در یک کالم با تفکري اسالمی  دست به انتخاب غلط زده 

 باشند؟ 
چرا ما همیشه در تحلیل قضایا اوضاع و احوال قبل از اتفاقات را بررسی کرده و  -5

نیم؟ اگر اعراب شعور سیاسی نداشته و انتخاب غلطی ک نتیجه اقدامات را فراموش می
انجام دادند پس باید این انتخاب بد منجر به نتیجه بدتر شود و نه بهتر!  چطور ابوبکر 
توانست شورش اهل رده را با قاطعیت سرکوب کند؟ با توجه به اینکه در نگاه مردم او نه 

ی همین فرد، چنان زمینه را براي پیامبر بود، نه معصوم و نه از تیره مهم قریش!!! ول
سه ابرقدرت (ایران، روم و  کند که در زمان حضرت عمر مهیا می حضرت عمر

 آورند.  مصر) در برابر اسالم سر تسلیم فرود می
اند: بهترین مردمان دوران، مردم زمان منند.  پیامبر اکرم، در حدیث موثقی فرموده -6

چگونه ممکن است  .1میانه (الگو و نمونه) قرار دادیمدر قرآن نیز آمده: و ما شما را امت 
 .این بهترین امت و امت نمونه، دست به بدترین انتخاب زده باشد؟!!!

زند و از  را میاش  نویسند مرغ جوجه دکتر شریعتی در یکی از کتابهاي خود می -7
 کند تا جوجه بتواند مستقل شود و روي پاي خودش بایستد. و در ادامه خود دور می

                                           
 .143آیه  2سوره  -1
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نویسد خاتمیت در اسالم، چنین معنایی دارد. پس اگر بناست مردم مستقل نشوند  می
داند  با عنایت به اینکه شیعه مقام امامت را باالتر از نبوت می خاتمیت چه معنایی دارد؟ (

 .شود) می تر این تعارض شدید
ید: گوی شما در توجیه خاتمیت و اینکه چرا پیامبر اکرم آخرین فرستاده بوده می -8

توانست پذیرا و  بشر در آن زمان به چنان درك باال و بلوغ فکري رسیده بود که دیگر می
حافظ دین و دستورالعملهاي الهی باشد و... پس چرا در مورد خالفت این سخن را نقض 

 ؟  کنید می
تفکر بسیار خطرناك و اشتباه متکلمین و فقهاي شیعه قرون سوم و چهارم هجري  -9

مذهب تشیع را بر وجود نص در خالفت و جانشینی بالفصل حضرت  آن بود که مبناي
و حضرت  قرار دادند و پس از مدتی مجبور به تکفیر و لعن حضرت عمر علی

شدند. تفرقه و دشمنی در امت اسالمی نتیجه بعدي این خشت کج و بنیان غلط  ابوبکر
ف کردند! در ادامه را متهم به انحرا و حضرت ابوبکر بود و طرفه آنکه حضرت عمر

دولت صفویه روي کار آمد و کرد آنچه کرد. (اگر سلمان فارسی زنده بود به روحانیون 
گفت: کردید و نکردید!) در این زمان غلو و انحراف دو چندان شد و تشیع  صفوي می

علوي به طور کامل در قالب تشیع صفوي مسخ و تحریف شد. در صورتیکه تشیع واقعی 
بوده است که  اي عقاید و روش و سخنان واال و عمیق حضرت علیو حقیقی بر مبن

هاي آن بر دروغ و تعصب و  براي تثبیت و قوام آن نیازي به دروغ پردازي و بناي پایه
دشنام و ناسزا نبوده است. تشیع دین مدارا و دوستی با خودي و تحمل مخالف است. 
تشیع دین ظلم ستیزي و مبارزه با باطل است. تشیع دین پویایی و تفکر و تدبر در جهان 

ي درون و آیات الهی است. اندیشه علی سراسر مملو از نکات عمیق علمی طبیعت و دنیا
 و معرفتی و روح او روح یک جنگجوي عابد و عابد جنگجو بوده است. 

براستی چرا چنین کردند؟ براي انتقام از فاتحین مسلمان؟ طی نقشه زرتشتیان ایرانی و 
شوند که ما نیز دوستداران علی  یهودیان تارو مار شده؟ یا براي اینکه پشت این تز پنهان



 85  بخش دوم: سلسله مقاالت

 

هستیم و به ناچار شایستگی بیشتري در قبضه حکومت داریم؟ و آنگاه حکومت را غصب 
را غاصب معرفی کردند!!! شاید هم  و حضرت ابوبکر کردند و حضرت عمر

هاي ناب علوي نشوند مگر ممکن است کسی علی  خواستند توده عوام متوجه اندیشه می
آنگاه مرتب توسري بخورد و زیر بار هر خفت و خواري برود؟ مگر  گونه فکر کند و

هاي  شود بر چنین فرد جسور و گستاخی حکومت کرد؟ اصوال عامی داستانها و افسانه می
فهمد یا این جمله علی را: عدل بهتر است از جود! یا: حق و باطل را  مجعول را بهتر می

 الك تشخیص حق از باطل نیستند.معیاري است که با آن سنجیده شده و افراد م

 خواص

خواهند  ا ند تحت عنوان خواص و می اي را مطرح کرده علماي شیعه به تازگی مساله
اند  که از خواص بوده و حضرت ابوبکر بگویند مردم مدینه تحت تاثیر حضرت عمر

 حق علی را ندیده گرفتند! جواب:
را  و حضرت ابوبکر اگر طبق متون تندروي شیعه شخصیت حضرت عمر -

اند بلکه هیچ جایگاهی در هیج جاي  بررسی کنیم این دو نفر نه تنها از خواص نبوده
و قرآن و...(البته به زعم  اند. کسانی که مرتب مورد لعن و سرزنش پیامبر اسالم، نداشته

ابع اند؟ و از این دو نفر که بگذریم آیا مردم، ت شیعه) قرار گرفته!!! چگونه خواص  شده
دو نفر از خواص بودند؟ یا اینکه پیرو تمام خواص و اگر پیرو تمام خواص، چگونه تمام 
خواص یک شبه بد و گمراه شدند؟ زیرا اصوالً گذشت زمان و همنشینی با ناپاکان 

شود. آن هم در مورد انسانهایی که مستعد بد شدن هستند نه  موجب گمراهی انسان می
را لبیک گفتند! و براستی  ط فاسد و جاهلی دعوت پیامبرسال قبل در محی 23کسانی که 

چه کسی آنها را خواص کرد و موجبات خواص شدن آنها را فراهم کرد؟ تا مردم در 
آینده فریب بخورند و گمراه شوند. نعوذباهللا آیا این شخص، کسی جز نبی اکرم بود که 

شست و برخاست  سال به صورت شبانه روزي با این افراد ن 23مرتب و به مدت 
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داد همراه او  گرفت؟ اجازه می داد و دختران آنها را به زنی می کرد؟!!!  به آنها دختر می می
تبوك) و امیر حجاج شوند؟  در سفر و حضر و در جنگ و صلح باشند و علمدار جنگ (

و اجازه داشته باشند مرتب در راه اسالم پول خرج کنند؟ پس آیا پایه گذار اصلی خط 
ف و بنیان گذار و موجب اصلی چنین اتفاقی نعوذباهللا نبی اکرم بودند؟ یا همۀ اینها انحرا

زاییدة توهمات و ذهن مالیخولیایی غالیان و موالی ایرانی ساکن کوفه و روافض و مفوضه 
است که از دل تاریخ به کتابهاي سنی و شیعه راه یافته ولی فقط در فرهنگ شیعه توانسته 

 رشد و نمو کند؟ 
شود که:  مردم، مانند گوسفند هستند و به  تر این می ین بحث به عبارت سادها -

شنویم که حضرت  کنند. ما از زبان ابوسفیان در تاریخ می هاي خود نگاه می باالتري
ترین قبیله قریش بوده از نظر ثروت نیز تمام دارایی خود را در راه اسالم  کم ،ابوبکر

ه ثروت چندانی داشته نه از قبیله مهمی بوده و نه با نیز ن خرج کرده بود  حضرت عمر
آن اخالق تند و تیزش، محبوبیتی در بین مردم داشته است. پس آنها چگونه خواص 
شدند. مگر اینکه بگوییم واقعا از نظر دین و ایمان و یا اخالص و کاردانی و اعتقاد برتر 

یم از دید سایرین آنها خواص ماند.  اگر هم قبول کن اند که جاي بحثی باقی نمی بوده
؟ و حتی اگر و حضرت ابوبکر اند به حضرت عمر شده بودند آیا خواص منحصر می

 آید که گناه این دو نفر چه بوده است؟ این تز را هم درست بدانیم باز این سئوال پیش می
چرا، در ابتداي بعثت پیامبر اکرم، اول مردم فقیر و بدون مسئولیت و یا سمت به  -

آوردند و سپس روساي قبایل و اشراف و خواص؟ (اگر مردم تابع  ایمان می امبرپی
 .خواصند؟)

خوانیم که انصار در سقیفه دور  اگر مردم تابع خواصند به عنوان مثال در تاریخ  می -
 خواستند او را به خالفت بر گزینند و به حضرت عمر سعد ابن عباده جمع شده و می

رسانند. چگونه است  رسد و آنها خود را با عجله به آنجا می خبر می و حضرت ابوبکر
خودرا به  خبر بوده و براي همین با عجله،  بی که این دو نفر خواص، خودشان از ماجرا
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رسانند؟!!! و علل این تضاد سلیقۀ عمومی در پیروي از خواص مختلف  می  جمع عوام!!!
 ؟1چیست

راد مهاجر و انصار براي خودش در درك آیات ، هر یک از افپس از فوت پیامبر -
، یک و حتی مشاهدة عملی روش پیامبر قرآن و از حفظ بودن آیات و احادیث پیامبر

اند پس  خواص بوده و در حقیقت بیشتر مردم، خواص و حافظ و عامل به قرآن و..  بوده
 اینها دنباله رو کدامین خواص شدند؟

نفر دیگر از ساکنین مدینه  250، ابوسفیان و عباس، طلحه، زبیر، سلمان، مقداد -
(کاري به نیات آنها نداریم) آیا اینها خواص  2اند بوده طرفدار انتخاب حضرت علی

 نبودند که مردم دنباله رو آنها شوند؟
  فرماید: چرا خداوند در قرآن می -

ْ َما ﴿ وا ُ ٰ ُ�َغّ�ِ ُ َما بَِقۡوٍ� َح�َّ َ َ� ُ�َغّ�ِ نُفِسهِمۡ إِنَّ ٱ�َّ
َ
همانا خداوند « .]11[الرعد:  ﴾بِأ

. و »دهد مگر اینکه آنها خودشان خودشان را تغییر دهند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی
دهد مگر اینکه خواص آنها  فرماید خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی چرا نمی

که ما سران و بزرگانمان را  خوانیم تغییر کنند. البته در آیاتی از قرآن از قول دوزخیان می
شنویم  پیروي کردیم پس گمراه شدیم. ولی در جایی دیگر از قول همین سران، پاسخ می

که خدایا اینها خودشان چون گمراه بودند پیروي ما را کردند و ما هم خودمان گمراه 
 بودیم...

 اگر دو نفر، براي رییس جمهوري کاندید شوند، یکی الیقتر باشد ولی دیگري -
انتخاب شود آیا اولی باید از دست دومی دلگیر شود؟ یا طرفدارانشان با هم نبرد کنند؟ 

اصالً در صحنه سقیفه غایب بودند ولی براي فرهنگ عرب، شرط  البته حضرت علی
اي را در تاریخ عرب  مسن بودن و سالخوردگی یک شرط اساسی بوده ما هیچ رییس قبیله

                                           
 و به تبع آن علت اینهمه تضاد و تناقض در آراء و افکار شیعه؟ -1

 .مهمةـالفصول الشرف الدین در کتاب طبق نوشته شیخ  -2
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چه برسد به رییس تمام قبایل، یعنی  خلیفه! (از این نکته که بینیم که جوان بوده باشد  نمی
 .گذریم) اند می افراد زیاد و سرشناسی توسط حضرت علی از قبایل مهم کشته شده

دانیم که اولین یا  اگر بحث خواص طبق استدالل برادران شیعه درست باشد: ما می -
دانیم قریش در  ود. و میایمان آورد حضرت ابوبکر ب دومین مرد بالغی که به پیامبر

کرده و او را قبول داشته و دقیقا به همین علت  بیشتر کارها با حضرت ابوبکر مشورت می
آیند. افرادي که  به محض اسالم حضرت ابوبکر پنج نفر از افراد متنفذ به اسالم در می
 هایی که اسالم اسالم آنها در آن لحظات بسیار موثر بوده. سپس حضرت ابوبکر برده

کرده (مانند بالل) در مکه قرآن را  آورند را از مال خود خریده و در راه خدا آزاد می می
خوانده و مردم دور خانه او جمع شده و اینگونه خشم کافرین را بر  با لحن خوشی می

در آن لحظات مخاطره آمیز به مدینه هجرت  انگیخته. تنها کسی بوده که همراه پیامبر می
اگر بحث خواص درست باشد حضرت ابوبکر و حضرت عمر  با اسالم کند و... پس  می

آوردن و مسلمان شدنشان در آن شرایط دشوار باعث تقویت اسالم و مسلمان شدن بقیۀ 
 بینید؟  عوام شدند. پس چرا شما همیشه نیمه خالی لیوان را می

عمر  و اند (منظور حضرت  این چه خواصی (و دیگران دنباله رو و پیرو آنها) بوده -
حضرت ابوبکر) که هیچکس آنها را الیق خبر کردن از اجتماع سقیفه ندانسته و آنها به 

 پاسخ دیگر... بی شوند؟!!!  و صدها سئوال طور اتفاقی متوجه اجتماع سقیفه می

 مولی

 .1هاست. (سنت اگزوپري ـ شازده کوچولو) زبان، سرچشمه سوء تفاهم -
اید نه  گویید چیزي است که شما شنیده آنچه میهیچگاه از من نقل قول نکنید زیرا  -
 ي که من گفته ام. (الورنس فرانک)چیز

                                           
آورم آن است که این افراد متهم به سنی بودن  علت اینکه من از نویسندگان غربی و غیر مسلمان سخن می -1

 نیستند. 
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دقت کنید که سرمنشاء اصلی اختالف شیعه با سایر فرق و مذاهب اسالمی دقیقا در 
اند. و این  همین نکته نهفته است و برداشت غلطی که علماي شیعه از کلمه مولی داشته

ي اولی است و بعد اولی را اولی بالتصرف معنا و سپس اولی اعتقاد که کلمه مولی به معنا
بالتصرف را اولی االمر یا ولی امر معنی کرده و سپس از آن، مفهوم امامت را برداشت 

کنند!  کشانند که مقام امامت را باالتر از نبوت اعالم می کرده و آرام آرام کار را به جایی می
شود: هرکس من خلیفه او هستم علی هم  ه میاینگون و در نتیجه معناي سخن پیامبر

رهبر و خلیفه و حاکم بر اوست! خدایا دوست بدار هر که او را دوست دارد و دشمن 
باش با دشمن او. البته پیامبر اکرم دقیقاً براي اینکه کسی معناي خالفت را از کلمه مولی 

 برداشت نکند در ادامه، سخن از دوستی و دشمنی دارند. 
اند با این نتیجه گیري که بیشتر  مه امینی در کتاب الغدیر بحثی را باز کردهالبته عال

در این خصوص  -1اند ولی  علماي علم عرب کلمه مولی را به معناي اولی تعریف کرده
 اتفاق نظر وجود ندارد.

 تفاوت از زمین تا آسمان است:  میان ماه من تا ماه گردون  – 2 
تواند معناي خالفت و جانشینی و  مه مولی هیچگاه نمیحتی داشتن مفهوم اولی در کل

امامت را داشته باشد. زیرا اعراب براي بیان این مفاهیم، کلمات روشن و  واضح و 
روشنتري دارند و در هیچ کجاي تاریخ، حتی یکنفر عرب هم براي بیان مفهوم حکومت 

کلمه مولی در زبان  معنی دقیق .1و خالفت و امامت از کلمه مولی استفاده نکرده است
شود: آقا و سرور. اگر دقت کنید در این معناي فارسی نیز، مفهوم برتري و  فارسی می

شود  اولویت وجود دارد ولی به هیچ وجه معناي پادشاهی و حکومت از آن برداشت نمی
فرمودند که هر کس من آقا و سرور او هستم  و اگر پیامبر اکرم در میان مردم ایران می

                                           
تاریخ اعراب قبل و پس از نبی اکرم خلفاء و روساء و پادشاهان فراوانی داشته ولی عجیب است که حتی یک  -1

کلمه مولی استفاه نکرده  اي براي معرفی جانشین پس از خود از نفر از آنها در هیچ شعر و سخنرانی و نامه
 .است!!!!
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ز آقاي اوست، مردم ایران، معناي حکومت و پادشاهی را از این کلمات برداشت علی نی
کردند. بلکه این کلمه (مولی یا آقا) نوعی برتري معنوي را در ذهن انسان، تداعی  نمی
تواند به او عشق بورزد و او را  کند. زیرا انسان تا چیزي را برتر و باالتر نداند نمی می

گویند: خدایا دوست داشته  ین پیامبر اکرم در ادامه نیز میدوست داشته باشد براي هم
باش هر که او را دوست دارد. پس طبیعی است که کلمه مولی (یعنی دوست داشتن) باید 

است و اینکه درجه  معناي اولی را هم داشته باشد. قرینه آن هم سخنان بعدي پیامبر
این اولویت (در صورتیکه بنا به فرض محال، معناي صرف مولی، اولی بود) مشخص 
نیست آیا والیت مانند والیت خداوند مطلقه است؟ یا مانند والیت پدر بسیار محدود. ما 

دانیم که کلمات او را باید با قرآن بسنجیم و  می طبق دستور صریح شخص پیامبر
اعالم کرده  کریم عوض مزد و اجر رسالت را دوستی با خاندان پیامبر خداوند در قرآن

(و نه حکومت آنها) و چون این محل آخرین میقات نبی اکرم با مردم بوده و مزد را هم 
باید در آخر کار گرفت پس طبق آیه قرآن  از کلمه موده یعنی دوستی خاندان نبی استفاده 

دهد و سخنان بعدي پیامبر اکرم متوجه  تن میکرده و کلمه مولی که معنی دوست داش
شویم که منظور از این کلمه یعنی مولی دوست داشتن علی است. بهتر است بدانید که  می

کنند که اسیرانی را آزاد کنند به آن اسیران  اعراب این کلمه را بیشتر به کسانی اطالق می
گویند. مولوي نیز در اشعار  یگویند و به شخصی که اسراء را آزاد کرده مولی م موالی می

 زیر همین عقیده را دارد:
ــد    ــه آزادت کن ــولی؟ آنک ــت م  کیس

 

ــد   ــت وا کنـــ ــت ز پایـــ ــد رقیـــ  بنـــ
 

پس اگر بنا باشد که انسان تحت فرماندهی و اسارت کسی باشد دیگر آزادي و کلمه 
چون و چرا و  بی دهد؟! یعنی اگر منظور پیامبر اکرم لزوم تبعیت مولی چه معنایی می

والیت مطلقۀ علی بوده باشد این سخن پیامبر اکرم،  مفهومی ضد کلمه مولی خواهد 
داشت. و این خود یکی دیگر از صدها تناقضی است که شیعه گرفتار آن شده است. به 

اي است که بیشتر بار معنوي دارد. شیخ شرف الدین عالم شیعه نیز  طور کلی مولی کلمه
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ریب  گفته: امام، عهده دار خزائن معنوي و خلیفه عهده دار خزائن در سخنرانی دارالتق
 مادي خداوند است. 

 معناي یک کلمه را باید با توجه به موارد زیر فهمید: 
 .شرایط بوجود آمده در محیط (اوضاع و احوال همان زمان) -
 فرهنگ مردم همان زمان. -
 نوع اندیشه و روحیه مخاطبین. -
 اند.  اي که مردم از آن واژه در همان زمان داشته استفاده -
 و منظور گوینده و هدفی که داشته ترجمه کرد.  -
دهد و همراه با سایر جمالت و قرائن چه معنایی  آن کلمه به تنهایی چه معنایی می -

 دهد.  می
اند آن است که غناي سنگین  نکته بسیار ظریفی که محققین شیعه از آن غافل مانده

شود یک کلمه داراي معانی متعدد و حتی ضد هم باشد براي  ادبیات عرب گاه باعث می
همین براي درك منظور و هدف گوینده هیچ راهی نیست جز اینکه شرایطی که آن سخن 
در آن گفته شده را با توجه به کل متن (ونه معنی کردن فقط یک کلمه) و تمامی اوضاع و 

 احوال معنی کنیم. 
پیامبر اکرم در غدیر خم تعیین جانشین براي خودشان بود مانند زمانی که اگر منظور 

در جنگ تبوك حضرت علی را در مدینه (سرپرست خانواده خود)  گذاشتند باید پس از 
ٌّ هذا فَ  َمْوالهُ  ُكنُْت  َمنْ «فرمودند:  معرفی حضرت علی می  »َ�ْعِدي نيَِبَّ  ال َمْوالُه َولَِ�نْ  يلَعَ

جانشین من است ولی با این تفاوت که پس از من نبی و پیامبري نیست یعنی  خلیفه و 
زیرا شما معتقدید پیامبر در این موضع، علی را با خودش برابر و در تمامی امتیازات 
یکسان معرفی کرد پس بسیار واجب بود براي جلوگیري از گمراهی آیندگان، مانند هنگام 

 .»َ�ْعِدي نيَِبَّ  ال«فرمودند  خروج براي جنگ تبوك می
دانستند که پس از رحلت پیامبر اکرم دیگر  و  از قول قرآن می مردم از زبان پیامبر

تواند با آسمان در ارتباط باشد چرا رسول خدا تکلیف  وحی در کار نیست و علی نمی
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کنند زیرا ممکن بود مردم پس از رحلت نبی  نوع حکومت و نفر بعدي را  مشخص نمی
وجود وحی سخن حضرت علی را در رابطه با خالفت امام حسن و  اکرم به خاطر عدم

امام حسین قبول نکنند؟ پس بنا بر طریق اولی نبی اکرم ابتدا باید روش تعیین خلیفه را 
رفتند  با عنایت به این  کردند و بعد به سراغ تعیین مصداق (یعنی معرفی علی) می بیان می

مساله جانشینی و خالفت را بسیار مهم و اساسی هاي خود  نکته مهم که شما در استدالل
در مورد چنین مساله بسیار مهمی از کلمه مبهم مولی  دهید. براستی چرا پیامبر جلوه می

دهد؟ و به جاي  کند که هیچکدام نیز معنی خالفت نمی معنی مختلف استفاده می 27با 
در قرآن که روشی   کنند؟ تعیین روش انتخاب حاکم فقط به معرفی مصداق، بسنده می

براي انتخاب حاکم و خلیفه وجود ندارد سخن پیامبر اکرم نیز در این موضع (اگر آنرا 
حمل بر تعیین جانشین کنیم) بسیار مبهم و نامفهوم است پس تکلیف در این امر به قول 

 شما بسیار مهم، چیست؟ 
نیز با سایر  رشوند سخنان پیامب همانگونه که آیات قرآن با سایر آیات تفسیر می

 َمنْ  واََعدِ  َواالهُ  َمنْ  َوالِ  اللَُّهمَّ «فرماید:  در ادامه  می شود. پیامبر سخنان ایشان تفسیر می
. خدایا دوست داشته باش هرکه او را دوست دارد و دشمن باش با هر که با او »اَعَداهُ 

و شان  : خدایا باالببرفرمودند دشمن است. اگر معنی مولی در اینجا برتر بودن باشد باید می
داند... یا  داند و پایین بیاور مقام آنرا که او را پایین   می مقام کسی را که علی را برتر می

کند و دوست باش با کسی که از او پیروي  دشمن باش با کسی که از او پیروي نمی
 کند. می

ه عرب قصد تعیین جانشین داشتند با توجه به شناختی که از جامع اگر پیامبر
گفتند علی جانشین من پس از من براي حکومت بر شماست. ولی نکته  داشتند باید می

اینجاست که پیامبر اکرم، اصالً خلیفه نبودند که بخواهند براي خودشان، جانشین تعیین 
مَ  بُِعثُْت «کنند. و هدف ایشان از بعثت حسب گفته خود ایشان:  َ�مِّ

ُ
ْخَالقِ  َماَكِرمَ  أل

َ
 »األ

کنند هدف بعثت،  ست ولی برادران روحانی من طبق میل ذاتی خود فکر میبوده ا
 .مبر نیز نعوذ باهللا، مشتاق آن!!!حکومت و ریاست بر مردم بوده و علی یا پیا
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، تطبیق آن با قرآن و سایر براي فهمیدن معناي واقعی یک کلمه در سخنان پیامبر
 َواالهُ  َمنْ  َوالِ  اللَُّهمَّ «گوید  خنان میاست. پیامبر اکرم در ادامه همین س سخنان پیامبر

خدایا دوست داشته باش هر که او را دوست دارد و دشمن باش هر که  .»اَعَداهُ  َمنْ  واََعدِ 
دهد و نه خالفت!  او را دشمن دارد. وال با مولی از یک ریشه است و معنی دوستی می

شاید یکی از دالیل پیامبر اکرم از بیان این جمله این باشد که کسی فکر نکند منظور 
ه یعنی دشمنی سپاه یمن و اختالف و ایشان از کلمه مولی خلیفه است شرایط آن لحظ

باید  کند. وگرنه پیامبر ها با علی بر سر غنایم این موضوع را قویا تایید می شایعه پراکنی
کند. حتی اگر به قرآن  گفت خدایا دوست داشته باش هر که او را اطاعت یا پیروي می می

با قرآن تطبیق کنید و فرمایند سخنان مرا  که می نیز رجوع کنیم و طبق سفارش پیامبر
 بینیم در قرآن نیز در رابطه با نزدیکان و اهل بیت پیامبر اگر مطابق آن بود قبول کنید می

خواهم جز دوستی (موده) با نزدیکانم. دقت کنید که  آمده: بگو من اجري از شما نمی
خلیفه خواهم جز دوستی خاندانم (و نه خالفت آنها!). و اگر علی  فرماید: اجري نمی می

بالفصل بود نیازي نبود پیامبر اکرم اینهمه سفارش اهل بیت را به مردم بکند بلکه باید 
ولی  »پیامبر علم غیب داشته«کرد. (ممکن است بگویید  سفارش مردم را به اهل بیت می

نپرسید که: علی خلیفه است و  مردم که علم غیب نداشتند چرا کسی یکبار هم از پیامبر
 .ش ما را به او بکنید و نه سفارش او را به ما!!!)شما باید سفار

دهد و نه معناي فرمانروایی و جانشینی را.  معنی مولی معنی نزدیکی را می 27تمام 
همسایه نزدیک انسان است. دوست نزدیکترین فرد به انسان است. پسرعمو، آزاد شده 

سرپرست و حاکم است و... اینها همه به انسان نزدیکند. جالب اینجاست که فقط معنی 
 که معناي نزدیکی در آن نیست. و شیعه دقیقا همین معناي مخالف را پذیرفته است.

اي ظریف به ذهن من خطور کرد که خیلی دوست دارم  در انتهاي این مبحث، نکته
کنند: دقت کنید اصوالً دین و اصول  بدانم روحانیون عزیز چه پاسخی براي آن سر هم می

ی بسیار ساده و آسان و قابل فهم داشته باشد تا همه مردم اعم از پیر و دینی باید مفهوم
جوان و با سواد و بیسواد و عرب و عجم با هر زبان و فرهنگی آنرا بفهمند و به آن ایمان 
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بیاورند تا روز قیامت نیز هیچ جایی براي عذر و بهانه باقی نباشد و اگر فهم دین و مبانی 
فهمد و نه حتی کسی در صدد  باشد اصوال نه کسی آنرا می آن سخت و دشوار و پیچیده

تواند کسی  توان از آن دفاع کرد  و روز قیامت نیز خداوند نمی آید و نه می فهم آن بر می
را به خاطر عدم فهم موضوعی پیچیده و غیر قابل فهم مجازات کند. تمام ادیان الهی نیز 

که خداوند پیامبري را فرستاد تا آن پیامبر به آسان و قابل فهمند. درباره اسالم دقت کنید 
مردم بگوید من فرستاده خدایم (نبوت) و شما باید فقط یک خدا را پرستش کنید و به 

تقوي و  توحید) و اگر چنین کنید و مرتکب گناه نشوید ( یک خدا ایمان داشته باشید (
د (معاد) نگاه کنید به روی روید و گرنه به دوزخ می عمل صالح) در آن جهان به بهشت می

 إِنَّ ﴿و آسانی و سادگی! دین اسالم یعنی اعتقاد و پذیرفتن همین چهار کلمه  همین راحتی 
ِ ٱ ِعندَ  ّ�ِينَ ٱ و تسلیم شدن در برابر همین چهار کلمه (حضرت علی:  ﴾مُ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ �َّ

صفوي چه  ، اسالم یعنی تسلیم شدن) اکنون نگاه کنیم که تشیع»االسالم هو التسليم«
کند که  ین اصول براي پیروانش تشریح میتر چیزهاي درهم و برهمی را به عنوان اصلی

داند! اصولی که حتی بزرگترین علماء و  عدم اعتقاد به آنرا نیز موجب دوزخی شدن می
قرن هنوز موفق به  14روحانیون شیعه نیز پس از نگارش صدها جلد کتاب در طول 

به عنوان  نوان مثال همین موضوع غدیر و معرفی حضرت علیاند. به ع اثبات آن نشده

َهاَ�ٰٓ ﴿ گویند براي تفسیر آیه ابالغ . آنها می1جانشین پیامبر اکرم ُّ�
َ
باید به   ﴾بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱ �

کنیم به  سخنان نبی اکرم در غدیر مراجعه کنیم و ما وقتی به سخنان نبی اکرم مراجعه می
معنی متفاوت و مختلف است که معنی خلیفه  27خوریم (مولی) که داراي  اي بر می کلمه

                                           
وجه این تعارضات الینحل شده و به خیال خود به نکته جالی اینکه شهید مطهري در کتاب سیري در امامت مت -1

قرن بحث و کشمکش میان علماي سنی و شیعه حرف جدید  14راه حل جدید دست پیدا کرده و پس از 
اند! البته باز سئوال به جاي خود  اند که امامت را با خالفت یکی گرفته زند که: متکلمین شیعه اشتباه کرده می

دهد؟ آري تا دست از دروغ و اشتباه بر نداریم  ادبیات عرب مولی معنی امام میماند که: در کجاي  باقی می
 توان دروغ را ماست مالی کرد.  ماند و با هیچ دوز و کلکی نیز نمی موضوع همچنان الینحل باقی می
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شیعه و  شود و اینجاست که علماي دو طرف ( و جانشین به هیچ وجه از آن مستفاد نمی
بالتصرف از  بر سر تعریف کلمه مولی و اینکه آیا معناي اولی االمر و اولی سنی) قرنهاست
سرو  بی هاي اند و وارد بحث شود یا خیر، صدها صفحه کاغذ را سیاه کرده آن استخراج می

اند. سئوال من اینجاست آیا خداوند به خاطر عدم  ته و دشوار صرف و نحو عربی شده
ینحلی (حتی براي دانشمندان ادبیات عرب) سایر فهم و درك چنین موضوع پیچیده و ال

ترین ارکان دین  برد و اصوال آیا این است روش تبیین و تفهیم مهم انسانها را به دوزخ می
به مردم؟!!!  یعنی امامت و خالفت، و چرا سایر اصول دین (یعنی نبوت و توحید و معاد) 

خداوند در آیات قرآن  براحتی و  را همه فهمیدند (زیرا پیامبر اکرم طی توضحیات خود و
اصل را توضیح دادند)  ولی هنگام توضیح چنین اصل  3با بیانی ساده و شیوا و روان این 

داند و معتقد است شرایط زمان رسول اکرم به  مهمی (شیعه امامت را باالتر از نبوت می
فهم و قبول کردند و... و کلید  بایست جانشین تعیین می نحوي بود که ایشان حتما می

سایر اصول دین پذیرش امامت است و...) ناگهان سخن به ایهام و ایجاز و کلمات گنگ 

يِّ ﴿شود؟  هاي متعدد و متفاوت کشیده می و دو پهلو و شان نزول
َ
 ۥَدهُ َ�عۡ  َحِديثِۢ  فَبِأ

 .1]50[المرسالت:  ﴾٥٠ ِمُنونَ يُؤۡ 

 داشتن نگاه ساده تنها راه حل مشکالت

پاسخ قضایاي پیچیده در جلوي چشم انسان است ولی شیطان با بسیاري از مواقع 
گیرد. شاید  استفاده از تعصبات و احساسات کوري که انسان دارد جلوي دید او را می

یکی از مصادیق کران و کوران که در قرآن چندین بار به آن اشاره شده همین است. براي 
و ضربه به در را بررسی  علیمثال چرا ما در تحلیل، داستان حمله به خانه حضرت 

کنیم؟ داستانی که به چندین طریق مختلف بیان شده و شاخ و برگهاي آن فراوان و  می
راست و مستقیم به سراغ مطالبی  حق و باطل در آن به هم آمیخته است؟ بیایید و سر 

                                           
 .»آورند پس به کدامین سخن بعد از آن ایمان می« -1
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دختر علی از  1با ام کلثوم بروید که صحت آنها قطعی است: ازدواج حضرت عمر
شود کسی دخترش را به قاتل مادر و برادر آن دختر بدهد؟ مگر یک شیعه  مگر می  فاطمه!

در قرن بیستم حاضر است دخترش را به یک نفر سنی حتی خیلی خوب بدهد؟ پس علی 
ها داد؟ پس متوجه  رییس سنی رییس شیعه چگونه دخترش را به حضرت عمر

ها  د دیگر: اسالم آوردن ایرانیشویم این بازي شیعه و سنی مال قرون بعد است. مور می
. باز هم مسلما اگر او به ایران حمله نکرده بود ما هم اکنون در زمان حضرت عمر

مسیحی بودیم و آقایان روحانی ما هم کشیش شده بودند! مورد دیگر شهادت حضرت 
نسبت به همه حتی  به دست ابولولو. مورد دیگر عدالت قاطع حضرت عمر عمر

خودش و یا فرزندش. مورد دیگر جمع آوري قرآن و... پس چرا این موارد قطعی و صد 
 ایم؟  وارد جزیی و مشکوك چسبیدهکنیم و به م درصد را رها می

هاي اینگونه شویم هیچگاه به نتیجۀ  دقیقا به همین علت اگر وارد بحث و جدل
رت و وجدان خود رجوع کنید و ببینید اگر  اي به اعماق فط رسیم ولی لحظه روشنی نمی

اي بدون هیچ شاخ و برگی و فقط در  فقط، خدا را صدا کنی، بدون هیچ شفیع و واسطه
جهان به او محبت داشته باشی و فقط او را قادر مطلق، بدانی آري آیا اینگونه زیباتر و 

 است یا... تر و آرامش بخش  تر جذاب
 
 
 

 تقیه
                                           

البته اگر آقایان علماء و فضالء به تو پاسخ دادند که آن ام کلثوم یک ام کلثوم دیگر و دختر ابوبکر بوده به آنها  -1
سال قبل که ساکن همان مدینه و عرب  1200دانید یا ابن اسحاق شیعه در  بگو شما این موضوع را بهتر می

شاید هم اطالعات عالمه مجلسی  سال قبل؟ 1000دانید یا یعقوبی شیعه عرب  و... بوده یا شما بهتر می
 .سیره ابن هشام و تاریخ یعقوبی) سال قبل بیشتر از خود عربها بوده؟ (رجوع کنید به 200اصفهانی در 
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گویند:  کنند می هر کجا که به تناقض یا مشکلی برخورد می محققین و علماي شیعه
امام تقیه کردند یا بنابر مصلحت آن سخن را گفتند. یا توریه و مماشات کردند. سئوال 
اینجاست: شیعه معتقد است که امام: هادي و الگوي تمام خلق است. با این وصف، یک 

اي از  تمام سخنان و رفتار او در هالهتواند هادي و الگو باشد در حالیکه  امام، چگونه می
تقیه و توریه و مصلحت و مماشات و... پیچیده و مسخ شده است؟ و این الگو را چگونه 

توان در چنین جوي تشخیص داد؟ (چه برسد به پیروي و تبعیت!) به این موارد،  می
به   روایات و احادیث راست و دروغ تاریخی را اضافه کنید تا مشکل دو چندان شود.

دهد دیگر موضوع الگو پذیري  هایی که به امام، جنبه ما فوق بشري می اضافه داستان
ها و هنرمندان و  منتفی خواهد شد. یکی از عللی که جوانان، رو به سوي هنرپیشه

اند نیز دقیقا همین نکته است: آنها، مثل خود ما داراي گوشت  ورزشکاران خارجی آورده
شود آنها را الگو قرار داد براي  ما هستند. انسانند... پس می و پوست و استخوانند. مثل

ٓ  قُۡل ﴿ همین در قرآن در رابطه با نبی اکرم آمده: َما ۠  إِ�َّ نَا
َ
 .]110[الکهف:  ﴾لُُ�مۡ ّمِثۡ  �ََ�ٞ  �

ایکاش برخی از علماي ما دست از حماقت بر   »بگو من نیز بشري مانند شما هستم«
 از این راه انحطاط را طی نکند.داشتند تا مذهب شیعه بیش  می

سال در مکه به دعوت اسالم مشغول بودند آن هم دعوت کفار  13مدت  پیامبر اکرم
کردند و  ها یعنی خدایان مورد عالقه آنها را نفی می و مشرکین لجوج جاهلی.  بت

و  شود خواندند آري هیچ اثري از تقیه در رفتار ایشان مشاهده نمی پدرانشان را گمراه می
سال در مکه  13اي هم اتفاق بیفتد ایشان به صحت و سالمت در این  بدون اینکه معجزه

گرفتند ولی هیچگاه تقیه  زندگی کردند و گرچه مداوم مورد آزار و اذیت مشرکین قرار می
برادران شیعه این  هنباختند. نکته بسیار عجیب دربار نکرده و به خاطر عدم تقیه نیز جان

اند را از امامان خود دارند:  داشته دقیقا همان انتظاراتی که کفار از پیامبراست که شیعیان 
داشتن علم غیب، ارتباط با فرشتگان و دیدن آنها، ارائۀ معجزات عجیب و غریب، داشتن 

 .اي یکجا از جانب خداوند یا صحیفهکتاب 
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و باطل حق را بگو اگر چه هالك تو در آن باشد که در حقیقت نجات تو در آن است 
را رها کن اگر چه نجات تو در آن باشد که در حقیقت هالك تو در آن است. حضرت 

 علی. 
 .اعتقاد به خالفت موروثی در فرهنگ ایرانیان و مردم عربستان جنوبی

چرا علی و برخی از انصار و افرادي مانند سلمان فارسی و عماریاسر علی را براي 
 دانستند؟ می تر خالفت شایسته

افراد هیچگاه در بیان علت مخالفت خود به واقعه غدیر یا آیات قرآن و حتی این 
اي  نکردند. بلکه عمده محور علل مخالفت ایشان با بررسی  اشاره  حدیثی از پیامبر

 متون تاریخی به شرح زیر است: 
 عدم حضور آنها در هنگام انتخابات در سقیفه.  -1
دینه از عربستان جنوبی بوده است. نژاد مهاجرین از عربستان شمالی و مردم م -2

سلمان فارسی متعلق به فرهنگ ایران و عمار یاسر نیز از مردم عربستان جنوبی بوده. در 
فرهنگ ایران و مردم عربستان جنوبی، وجود قداست ژنتیکی و دودمان الهی در حکومت 

–هل هاي ا و تفکر به ارث رسیدن حکومت وجود داشته است. در قرآن کریم نیز واژه

ذریه و آل در رابطه با خاندان پیامبران،موید این نکته است که صفات برجسته  -قربی
فرماید در ذریه  تواند از طریق وراثت منتقل شود (البته خطاب به ابراهیم می ژنتیکی می

ظالم این چنین قانونی ملغی است) به همین دلیل و به تبعیت از چنین فرهنگی در ذهن 
ترین فرد، جهت جانشینی پیامبر اکرم  ه نقش بسته بوده است که الیقاین افراد این نکت

است. و این امر، باعث انشعاب اسالم به سنی و شیعه شد. انشعابی که  حضرت علی
با گذشت زمان، روز به روز به فاصله آن افزوده گردید. الزم به ذکر است که در فرهنگ 

ي اکثریت بوده و هیچگاه، جنبه وراثتی و مردم عربستان شمالی انتخاب رییس با نظر و را
 دومانی در آن نقشی نداشته است.
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باالترین افتخار در آن روزگاران براي افراد یک قبیله، تفاخر به نیاکان خودشان  -3
بوده است. حتی برتري عددي مالك نبوده بلکه وجود یک فرد یا رهبر شایسته با صفات 

و ابوبکر (به فرض  علت تمایل حضرت عمر ممتاز اخالقی مالك بوده است. شاید تنها
هاي  ین تیرهتر محال اگر تمایلی بوده باشد) به خالفت این بوده که قبایل آنها از کم اهمیت

شده که فردي از این  هاشم گران تمام می است. و براي افراد بنی امیه و بنی  قریش بوده
بوسفیان به حضرت علی در دوقبیله جانشین پیامبر و حاکم کل عربستان شود! سخنان ا

کند. اکنون عجیب  ترغیب ایشان به شورش علیه ابوبکر، این نکته راقویاً تایید می
او دقیقا مانند ابوسفیان  کند ولی طرز فکر اینجاست که شیعه با ابوسفیان اظهار عداوت می

 .است!!!

 اگر پیرو علی هستی...

یک بار و صد بار خواندم بلکه جویدم من آنچه از زندگی علی در تاریخ بود را نه تنها 
گویم پیرو واقعی علی  و هضم کردم. حتی گویی یکی از آنها شدم. پس براي تو می

 کیست:
اگر پیرو علی هستی باید صبور باشی. باید به جاي نق زدن، با دیگران حتی مخالفین 
خودت، جهت آبادانی کشور و پیروزي بر دشمن واحد، همکاري و همفکري داشته 

توانی با دیگر کشورها وارد جنگ نشوي و راههاي صلح و آشتی را بررسی  باشی. تا می
اي ترس، تا آخرین قطره خون  کنی ولی اگر بناچار آتش جنگ، شعله ور شد بدون ذره

درنگ صلح کنی (به خصوص اگر  بی ایستادگی کنی ولی اگر دشمن، قصد صلح داشت،
یک کلمه حرف زشت و حتی لعنت و نفرین، مسلمان باشد) اگر شیعه هستی محال است 

از دهانت خارج شود زیرا تاریخ، جز ادب و بزرگواري از علی چیز دیگري به خاطر 
اي عالقه به دنیا و آنچه در آن است نداشته باش، بلکه از  ندارد. اگر پیرو علی هستی ذره

توانی آباد کن و  میدنیا متنفر هم باش ولی با تمام توان و نیرو کار کن و اطرافت را تا 
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 خواهی شیعه باشی باید وسایل رفاه و آسایش ملت و خانواده ات را فراهم نما. اگر می
اي دروغ و نیرنگ و توریه و مصلحت و تقیه در تو  نهایت صریح و رك باشی و ذره بی

ادبی نکشاند. اگر  بی گویم مراقب باش صراحت، تو را به راه نداشته باشد ولی باز هم می
و علی هستی و عهده دار مسئولیت و سمتی شده اي، باید نزدیکترین افراد به تو پیر

. اگر پیرو علی هستی هرگاه باطلی یا سخن  نا 1ین آنها به تو باشندتر ین و مخالفتر منتقد
اي تردید به خود راه دهی. اگر پیرو علی  ، ذره حقی را دیدي نباید در بیان حق و حقیقت

 .2در غیاب یا مرگشان به تو امیدوارتر از لحظه حضورشان باشند! هستی باید دوستان تو
گویم  خواستم در انتها بگویم اگر پیرو علی نیستی چنین و چنان کن ولی  نمی و می

که: متاسفانه نیازي به گفتن ندارد زیرا اینگونه هستی. از من دلخور نباش. زیرا پیش از 
اي تردید  باش و در بیان حق و حقیقت، ذرهاین گفتم: اگر پیرو علی هستی رك و صریح 

 ام. انشاء اهللا. به خود راه مده. ومن پیرو علی

 شرك یا توحید، مساله این است

ْ ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكَة َوٱ�َّبِّ�ِ ﴿ -1 ن َ�تَِّخُذوا
َ
ُمَرُ�ۡم أ

ۡ
نُتم  َۧوَ� يَأ

َ
ُمرُُ�م بِٱۡلُ�ۡفرِ َ�ۡعَد إِۡذ أ

ۡ
يَأ

َ
� ۗ ۡرَ�ابًا

َ
َن أ

ۡسلُِموَن   .]80[آل عمران:  ﴾٨٠مُّ
و نه اینکه به شما دستور دهد که فرشتگان و پیامبران را پروردگار خود انتخاب کنید. آیا «

    .»کند؟ شما را پس از آنکه مسلمان شدید، به کفر دعوت می

ِ َوٱلَۡمِسيَح ٱۡ�َن ﴿ -2 ۡرَ�اٗ�ا ّمِن ُدوِن ٱ�َّ
َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَ�ٰنَُهۡم أ

َ
ْ أ َُذٓوا ْ إِ�َّ ٱ�َّ ِمُرٓوا

ُ
ٓ أ َمۡرَ�َم َوَما

ا �ُۡ�ُِ�وَن  ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۚ ُسۡبَ�َٰنُهۥ َ�مَّ  .]31: التوبة[ ﴾٣١ِ�َۡعُبُدٓواْ إَِ�ٰٗها َ�ِٰحٗد�ۖ �َّ
(آنها) دانشمندان و راهبان را معبودهایی در برابر خدا قرار دادند و (همچنین)  -3

                                           
 .سفارش حضرت در نامه به مالک اشتر -1
ن خود عمر هر گاه قصد خروج طوالنی مدت  از مدینه را داشت فقط به علی اعتماد داشت که او را جانشی -2

 .کرد سایر موارد زید را جانشیی میکند. در 
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ه عبادت معبود واحدي که هیچ معبودي جز او مسیح فرزند مریم را. در حالیکه جز ب
 .1دهند نیست دستور نداشتند. پاك و منزه است از آنچه شریک وي قرار می

گوید تو به مردم گفتی تو را معبود بگیرند و ایشان  اي خدا به حضرت عیسی می در آیه
خواهد ئمه شیعه نیز اتفاق شوند. (احتماال چنین اتفاقی در خصوص ا با تعجب منکر می

 .افتاد)
 )دیگري مباش. (حضرت علی هخدا تو را آزاد آفریده پس بند -4
 شود قادر به درك آن نیستند. هاي ساده لوح وقتی شرك و توحید قاطی می انسان -5

 دکتر رحیم پور ازغدي
 فلسفــــی خـــود را ز اندیشـــه بکشـــت

 

 گو و را کورا سوي گـنج اسـت پشـت    
 

ــی   ــزون م ــه اف ــدان ک ــدو چن ــو ب  دوي گ
 

ــی   ـــر م ـــراد دل جداتــ ـــوي از م  شــ
 

ـــار  ــت آن شهریــ ــا بگفـ ــدوا فینـ  جاهـ
 

ــی  ــا نگفــت اي ب  قـــــرار جاهــــدوا ان
 

 ]مولوي[
دارد، هر انسانی عامی، مسلمان باشد یا مسیحی،  شیطان، دست از سر هیچ کس بر نمی

از  کند و شیعه باشد یا سنی... هر انسان و هر قوم و هر مذهبی را منحرف و گمراه می
آنجا که ما مردمی خوش قلب و پر مهر و محبت و ایده آلیسم و در عین حال، باهوش 

 هستیم در زمینۀ دین، اینگونه وارد شده است که:
در برخی ادعیه و روایات شیعه ما با کلماتی از قبیل  باب اهللا، خلیفه اهللا، ولی اهللا، 

دانیم که در روایات معتبر و در آیات  و میکنیم  حجه اهللا، بقیه اهللا، ثاراهللا،  و... برخورد می
قرآن، این اصطالحات وجود ندارد و جاهایی هم که ذکر شده اشاره به شخصیت انسانی 

اهللا منظور نوع بشر بوده و کرامت دادن و  به خصوصی نبوده است و مثال اگر گفته خلیفه
اختصاص به حضرت کلمه اهللا که فقط ها. و یا  ارزش دادن به شخصیت وجودي انسان

شود. به همین علت، اگر  دارد. و معناي شرك آمیزي از آن مستفاد نمی عیسی

                                           
 براستی آیا خداوند این آیات را فقط براي مسیحیان گفته؟ مسیحیان که اعتقادي به اسالم ندارند؟  -1



 آلفوس (جلد دوم)  102

 

و عوام پسندي از این کلمات داشته باشیم براحتی مفهوم مقدس  1اصطالح صوفی مآبانه

 ایم، زیرا: را نادیده گرفته اهللا  الإ لهإ  الکلمه  
 روي ازخدا به هرچه کنی شـرك خـالص اسـت   

 

 2کنـی  محض آنکه از همـه رو درخـدا   توحید 
 

فرماید به جز شرك، هر گناه دیگري را اگر خواست  خداوند در قرآن می
کنید شیطان از این نکته غافل است؟ و آیا شیطان قصد ندارد از طریق  بخشد.فکر می می

مذهب در کنار دین، به صورتی بسیار ظریف و غیر مستقیم، ایرانی باهوش را به وادي 
 اند؟ شرك بکش

تعصب این نکته از واضحات است که دین یا  بی براي یک نفر مورخ و دین شناس
اي است که از قله سار توحید و نبوت جاري شده و به  همان شریعت، مانند رودخانه

ها نیز مانند کانالهایی انحرافی  ریزد. مذاهب و فرقه دریاي ابدیت و وحدانیت فرو می
کشیده شده و از شدت و سرعت و راحتی و زیبایی آن، هستند که در کنار این روخانه 

کاهند. و براي اینک مردم را فریب دهند مسیر اولیۀ آنها چند قدمی در امتداد رودخانۀ  می
هاي کینه و  هاي شرك و دره شود و به بیغوله اصلی است ولی کمی بعد راهشان کج می

ز پرچمها و عالمتهاي ظاهرفریب گردد. در ابتداي این کانالهاي انحرافی نی تعصب ختم می
 هاي مسیحی و....  اند مانند: صلیب عیسی مسیح در فرقه فراوانی نصب کرده

، بقدري واضح و قاطع ال اله اال اهللادقت کنید ظاهر و باطن این کلمۀ مقدس یعنی 

است که جایی براي تفسیر و توجیه و تحریف و باز کردن پرانتز بین معنی آن باقی 
اند براي تفسیر و تبیین مصداق  بیان فرموده و حتی شرطی که امام رضا گذارد. نمی

. و براي اینکه همان خدا مردم را 3 تئوري و عملی این مفهوم مقدس است و نه چیز دیگر

                                           
 به احتمال فراوان اینها یادگاران پادشاهان صوفی مشرب صفوي است. -1
 .سعدي -2
امامان ما مظهر انسانیت هستند و این سخن یعنی براي رسیدن  و شاید منظور از انا من شروطها این است که -3

(که فقط لقلقه زبان نباشد) راهی جز انسانیت و انسان شدن وجود ندارد و فقط  ال اهللاإله إال به مفهوم حقیقی 
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سفارش کرده است. در قرآن آمده که خاندان پیامبر را  به دوستی با نزدیکان پیامبر
دوست داشته باشید ولی هموطنان من، مانند سایر کارهایشان، در این زمینه نیز کار را به 

شده از  اگر لقبی به کسی داده می اند. نکته دیگر اینکه در زمان پیامبر افراط کشانده
االسالم، عبداهللا و... که معانی آن نشان اهللا، سیف  شده: سیف حدود این القاب خارج نمی

از قدرت و عزت نفس انسانی و یا بندگی او در پیشگاه خداوند داشته و هیچ بویی از 
 شرك نداشته است.

اکنون آیا تهدیدات مکرر خداوند در قرآن، خطاب به مسیحیانی که عیسی را فرزند 
اند  دانسته فعاء خود نزد خدا میخدا دانسته و کفار که فرشتگان را دختر خدا و بتها را ش

و...  براي بستن باب خرافاتی از این دست نبوده است؟ شاید برخی از برادران شیعۀ من 
اي؟ ولی شرك، حتی در  ناراحت شوند و بگویند تو چرا اینقدر روي این مسائل ریز شده

سر او  هایش، چیزي نیست که اگر کسی متوجه آن شد و نگفت خدا از ین الیهتر پنهانی
بگذرد. نکتۀ دیگر اینکه شیطان به شرك خفی راضی نیست و تا انسان را به طور کامل، 

شنویم  دارد. دقیقاً به همین خاطر است که با تعجب می گمراه نکند دست از سر او بر نمی

و  ال اله اال الزهراگوید:  از خود بیخود شده و می 83یکی از مداحان در مراسم عاشوراي

وحانی عزیز، در تلویزیون ظاهر شده و با ناراحتی و اظهار تاسف، مردم را از آنگاه آن ر
تقصیر نیستند وقتی  بی دارد البته روحانیون ما نیز چندان گفتن چنین جمالتی بر حذر می

ترسند مسلم است  که به خاطر جریحه دار نشدن عواطف کور مردم از گفتن حقیقت می
هایی از این دست فراوان است مانند این شعري که  مونهکشد. هرچند ن که کار به اینجا می

 :  گوید آقاي عصار درباره علی اکبر خوانده است ایشان اول می
 شبهه پیغمبر، بران بر خصم دون...........

 گوید: سپس در ابیات بعدي می

                                                                                                             
ها (غیرالمغضوب علیهم) رهایی یافت. به قول  ) و رذالتوالضالنيها ( توان از دوزخ حماقت از این راه می

 رسی...  نیچه: صراط، راهیست از حیوانیت به سوي انسانیت  که اگر این راه را طی نکنی به دوزخ می
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 گفـــت لشـــگر او رســـول اهللا بـــود 
 

ــود    ــوداهللا بــ ــود خــ ــا نبــ ــر خطــ  گــ
 

رود و نه با  علی نه با اصطالحات شرك آلود شما باال میالبته مقام واالي فرزندان 
(که نام خود را عبدالرضا و غالمرضا و  .1رود پایین آمدن مقام شما مقام آنها باال می

گذارید) و براستی آیا این شرك نیست که از امام حسین یا حضرت  کلبعلی و غالمعلی می
؟ و مثال در ایام عاشورا به اعتراف کنید برید و یاد می علی بیشتر از خداوند حساب می

هاي دولت جمهوري اسالمی، میزان جرایم کمتر شده و مثال در ایام شهادت  رسانه
هاي خود  گیرند؟! دکتر رحیم پورازغدي در یکی از سخنرانی حضرت علی فقط روزه می

افتادند. هاي انحرافی در اند. و پیامبران با معنویت بسیاري از ادیان، انحرافی«گفتند:  می
گوید:  ابراهیم که با الحاد مبارزه نکرد. بت پرستی کفر نیست، شرك است، بت پرست می

کنم. نیایش مال ملحد  من به یک نوع ماوراءالطبیعه و به یک نوع معونیتی قائلم. نیایش می
کند.  نیست  این معنویت، مخدر بود. ضد انسانی بود. انسان را در دنیا و آخرت ضایع می

دارد و بتها را  بیند بتخانه مظهر اغوا و سوء استفاده از مردم شده تبر بر می م وقتی میابراهی
فرمود: طواف  کردند پیامبر ، مشرکین دور کعبه طواف میشکند و در دوران پیامبر می

   ».بت نیست بلکه طواف یک معنویت است...
داند  یشه بزند. او میکند به هدف و به ر مسلماً شیطان آنقدر زیرك است که سعی می 

که خدا هر گناهی را ممکن است ببخشد مگر شرك. پس اگر خواست وارد شود از همین 
 شود. جا وارد می

                                           
اند: به زودي دو  نیز فرموده البته آقایان ابوجهل، با خواندن این مطالب، عصبانی نشوند زیرا حضرت علی -1

: دوستی که افراط کند و به غیر حق کشانده شود و دشمنی که در کینه  شوند گروه نسبت به من هالك می
رو هستند، از آنها جدا  توزي زیاده روي کند و به راه باطل درآید  بهترین مردم نسبت به من، گروه میانه

اند ولی  البته آقایان توجیه گر خواهند گفت منظور آن حضرت، غالیان بوده   127نشوید. نهج البالغه: خطبه 
گر دررابطه با  کنون نیز دوست نادان و دشمن حیلهاگر سخنان حضرت علی براي تمام دورانهاست هم ا

 تفکرات و شخصیت ایشان، وجود دارد.
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خواندم برایم جاي تعجب بود که چرا هر گاه خداوند از امور  من هر وقت قرآن می
ع کردیم. دانستی و ما تو را مطل گوید: اي پیامبر تو نمی دهد بالفاصله می غیبی خبري می

چرا هیچ پیامبري در قرآن به اندازه پیامبر اکرم، مورد عتاب قرار نگرفته، چرا مرتب او را 
انسانی مانند بقیه معرفی کرده و هزاران چراي دیگر و اکنون با مشاهده جامعه خودم 

دانسته که مسیحیان، عیسی را به مقام  دیده او می فهمم! خدا آینده را می علت آنرا می
آویزي براي آخرین  خواسته دست بردند براي همین  نمیو پسر خدایی  خدایی
در دست شیطان و انسانهاي احمق وجود داشته باشد! هر چند شیطان با اش  فرستاده

کند ولی خدا گفته تا راه براي هر عذري در قیامت بسته  کمک جهل، کار خودش را می
مبارزه با شرك تاکید شده؟ اگر شرك باشد. واقعاً چرا در قرآن اینهمه روي توحید و 

که  منحصر به بت پرستی بود که نیازي به اینهمه سفارش و تکرار و تاکید نبود. پیامبر
پرستی را خشکاند؟ و اکنون که به جز نقاطی در هندوستان بت پرست نداریم.  ریشه بت
رستی بلد پ ن انسان، هزار و یک راه به جز بتفهمیم که شیطان براي مشرك کرد پس می

 است.
جا دارد برادران عزیز هموطنم را که کردار و رفتار و افکار خود را بهترین در جهان 

ۡعَ�ًٰ� ﴿دانند به این آیه قرآن متوجه کنم:  می
َ
ۡخَ�ِ�َن أ

َ
ِيَن َضلَّ  ١٠٣قُۡل َهۡل نُنَّبُِئُ�م بِٱۡ� ٱ�َّ

ۡ�َيا وَُهۡم َ�َۡسُبونَ  ِ ٱ�ُّ ُهۡم ُ�ِۡسُنوَن ُصۡنًعا  َسۡعُيُهۡم ِ� ٱۡ�ََيٰوة َّ�
َ
بگو  .]104-103[الکهف:  ﴾١٠٤�

آیا شما را از زیانبارترین اعمال اگاه کنم. کسانی که تمام کوشش خود را در حیات دنیوي 
 کنند که مشغول بهترین کارها هستند. اندازند و پیش خود حساب می به کار می

ِ ٱ ِعندَ  ّ�ِينَ ٱ إِنَّ ﴿دین در نزد خداوند اسالم است  و عناوینی مانند سنی و  ﴾مُ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ �َّ
شیعه و مالکی و زیدي و حنبلی و... در بارگاه حضرتش به عنوان دین و مذهب پذیرفته 
نیست و هر گونه تکه تکه شدن و فرقه فرقه شدن در این دین آسمانی، سرآغاز خدشه به 

مام محمد غزالی گفته که: اصل توحید (یکی) و افتادن در وادي شرك است و چه زیبا ا
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من در شرعیات مذهب قرآن دارم و در عقلیات، مذهب برهان. و یا هاتف اصفهانی در آن 
 ترجیع بند معروف خود که سراسر دعوت به توحید است و یگانگی:

 پیر پرسیـد کیســــت این، گفتنـــد: 
 

 قـــرار و سرگـــــردان  عـاشقــــی بـــی  
 

 نــاب  گفت جــامی دهیـدش از مـی   
 

ــر   ــان   گ ــن مهم ــد ای ــده باش ــه ناخوان  چ
 

 ساقــی آتـش پرســت آتـش دسـت  
 

ـــوزان    ـــش سـ ـــر آتـ ــت در ساغـ  ریخـ
 

 چون کشیدم نه عقل مانـد و نـه دیـن   
 

 ســـوخت هـــم کفـــر ازآن وهـــم ایمـــان 
÷ 

 مـــــست افتـــــادم و در آن مستـــی
 

 بــــه زبــــانی کــه شــــرح آن نتـــــوان   
 

 شنیــدم از اعضـــاء   این سخــن مـی  
 

ـــی   ـــه حتـ ـــان  همـ ـــورید و الشریـ  الــ
 

 وکه یکی هست وهـیچ نیسـت جـز ا   
 

 ال هــــــــوإلــه إوحــده ال  
 

گوید: امامان ما  بیان این نکته در اینجا بسیار مهم است که شیعه در مقام پاسخ می
گویم: بر  هایی از دعاهاي توحیدي آنها. من می اند و این هم نمونه موحد و خوب بوده

اند ولی این چه  منکرش لعنت. علی و فرزندان او انسانهاي بسیار خوب و موحدي بوده
ها و افکار تودة شیعه بزنی چیزي  به تکایا و روضه خوانی ربطی به شما دارد؟ اگر سري

که آنجا نیست توحید است و خدا! مسیحیان نیز خود را پیرو و عاشق دو آتشه عیسی 
دانند ولی عیسی کجا گفته من پسر خدا یا خدا هستم و این افکاري که شرك مسلم  می

 است کجا در تعالیم عیسی بوده؟ 
، بتهایی ساخته بودند به نام الت و عزي و یعوث و مناه جالب است که بدانید کفار

و... و اینها نام افرادي نیکوکار و خوبی از اعراب بوده که پس از مرگشان از بس آنها را 
سازند و وقتی که به کفار  اند پس از مدتی به یادبود آنها این بتها را می دوست داشته

و شفعاء بین خود و دادند: ما اینها را واسطه  پرستید؟ پاسخ می گفتند چرا اینها را می می
 .ایم. (چقدر شبیه تفکرات شیعه در خصوص ائمه است!) خدا قرار داده

اي  گفتند: این خانه دقت کنید کعبه نیز چیز بسیار خوبی بوده و کفار نیز راست می
است که ابراهیم پیامبر خدا ساخته و هدف در اینجا عبادت است و باید به این سمت 
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هایی که داخل این مکان مقدس گذاشته بودند کار را  سجده و عبادت کنید و... ولی بت
شدند.  کرد و مردم نادان نیز چون حق و باطل با هم قاطی شده بود متوجه نمی خراب می

دیگر اینکه پرستش خدا چه ربطی به پذیرش اراجیف و توجیهات کاهن قبیله و 
 جادوگران و ابوجهل دارد؟ 

در کنار رود خانه توحید، قصري با ظاهري بسیار زیبا ساخته و پرچم حب  شیعه نیز
اهل بیت را روي این قصر به اهتزاز در آورده و بر تابلوي ورودي راه نیز نوشته: فقط 

بینی این  رود. ولی اگر کمی عقل داشته باشی و اندکی دقت کنی می شیعه به بهشت می
و تعصب و تفرقه و کینه بنا شده و نه بر  قصر در زمین باتالقی و سست شرك و کفر

هاي این قصر  زمین استوار توحید و به همین دلیل است که وقتی سري به داخل اتاق
آمیز و هاي کفر زنی آنجا را پر از خرافاتی چون قبر پرستی و آبادانی قبور و عزاداري می

هایی پوچ  دا و افسانهها و قرار دادن شرکائی براي خ اعتراض به خداوند و توجه به واسطه
هاي و هو پیدا نیست  اند که چیزي که در این بینی و در نهایت، آن قدر شلوغش کرده می

 خداوند است و توحید.
 رسانم: این قسمت را با آیاتی از قرآن کریم به پایان می

ْ ٱ ُمَناقَوۡ  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ ﴿ َُذوا ۖ  ۦٓ ُدونِهِ  ِمن �َّ   َ� لَّوۡ  َءالَِهٗة
ۡ
�  �َ�ٰ �ُِسلۡ  ِهمَعلَيۡ  تُونَ يَ� ٖ ظۡ  َ�َمنۡ  َ�ّ�ِ

َ
نِ  لَمُ أ  ِممَّ

ِ ٱ َ�َ  َ�َىٰ �ۡ ٱ  .]15[الکهف:  ﴾١٥ اَكِذبٗ  �َّ
اینان قوم ما هستند که خدایانی غیر خداي یگانه برگرفتند در صورتیکه هیچ دلیل روشنی «

 .»بندند؟ از اینکه به خدا دروغ می بر خدایی آنها ندارند و چه ظلمی باالتر

ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُبُدونَ َ�عۡ  َوَما ُ�ُُهمۡ َ�ۡ  مَ َوَ�وۡ ﴿ نُتمۡ  َ�يَُقوُل  �َّ
َ
ۡض  َءأ

َ
مۡ  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  ِعَبادِي ُتمۡ لَلۡ أ

َ
 ُهمۡ  أ

 ْ بِيَل ٱ َضلُّوا ْ  ١٧ لسَّ ٓ  َبِ� يَ� َ�نَ  َما نََك َ�ٰ ُسبۡ  قَالُوا ن َ�َا
َ
وۡ  مِنۡ  ُدونَِك  ِمن �َّتَِّخذَ  أ

َ
ٓ أ  ِ�نَوَ�ٰ  ءَ ِ�َا

تَّعۡ  ٓ  َتُهمۡ مَّ ٰ  َءُهمۡ َوَءابَا ْ  َح�َّ ْ  رَ ّ�ِكۡ ٱ �َُسوا  .]18-17[الفرقان:  ﴾١٨ �بُورٗ  �َمۢ قَوۡ  َوَ�نُوا
انگیزیم آنگاه سئوال  کردند بر می و روزي که این مشرکان را با آنچه غیر خدا پرستش می«

بودند. آنها گویند: پاك و کنیم آیا شما بندگان مرا گمراه کردید؟ یا خود آنها راه را گم کرده  می
منزه هستی تو. هرگز جز تو کسی را سزاوار آنکه معبود و محبوب خودمان اختیار کنیم ندانستیم 
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هاي آن گردانیدي  (کلمه قرآن: اولیاء!) و لیکن تو این کافران و پدرانشان را متمتع به دنیا و نعمت
 .»گار بودندتا آنکه یاد تو را فراموش کردند و مردمی شقی و تبه روز

َ�َمن﴿
َ
ۖ َحَسنٗ  فََرَءاهُ  ۦَ�َملِهِ  ءُ ُسوٓ  ۥَ�ُ  ُزّ�ِنَ  أ َ ٱ فَإِنَّ  ا ٓ  َمن يُِضلُّ  �َّ ٓ  َمن ِديَو�َهۡ  ءُ �ََشا ۖ �ََشا  فََ�  ُء

ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  ُسَك َ�فۡ  َهۡب تَذۡ  َ ٱ إِنَّ  ٍت� َحَسَ� َّ�  ۢ  .]8[فاطر:  ﴾٨ َنُعونَ يَۡص  بَِما َعلِيُم
بیند. پس خدا هر که  زشتش براي او جلوه گر شد پس آنرا خوب میآیا آن کسی که رفتار «

کند. پس تو نفس شریف خود را بر این  کند و هر که را خواهد هدایت می را خواهد گمراه می
 . »مردم به غم و حسرت مینداز خدا به هر چه اینان کنند کامال آگاهست

ُ ٱ ذُكِرَ  �ذَا ﴿ زَّۡت شۡ ٱ َدهُ وَحۡ  �َّ
َ
ِينَ ٱ وُب قُلُ  َمأ ِ  ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  �َّ  .]45[الزمر:  ﴾ِخَرةِ �ٱب

شود مشمئز و  کسانی که به آخرت، ایمان ندارند وقتی نام خداوند به تنهایی برده می«
 .1»شوند! عصبانی می

طرفه آنکه در برخی از تفاسیر، ذیل این آیات آمده: منظور از این آیات، کسانی هستند 
خدا بیامرزد دکتر علی  شوند!!!! شود ناراحت می ته میگفکه وقتی فضایل اهل بیت 

 گفت: بارك اهللا روحانی صفوي، اي ول....  شریعتی را که اگر زنده بود می

 بینش یا انبار اطالعات

هایی مانند علم، نور، الباب، عقل و حکمت در قرآن مجید، فراوان به کار رفته.  واژه
اطالعات شدن و انباشتن مغز از یکسري اطالعات منظور خداوند چیست؟ آیا منظور انبار 

هاست؟ در اینصورت ابوذر و بالل باید بیسواد باشند. زیرا آنها نه صرف  موجود در کتاب
گویم حتی شخص  و نحو بلد بودند و نه قواعد پیچیده و دشوار عربی را! من چه می

ور خداوند از این اند. پس منظ پیغمبر نیز امی بوده و سواد خواندن و نوشتن نداشته
هاي  کلمات چیز دیگري است. افرادي مانند بالل یا ابوذر، نوعی بینش و به قول ایرانی

                                           
شوم. آري به زودي قیامت فرا  شود مشمئز می ها و اهدافی دیگر برده می البته من وقتی نام خدا در کنار نام -1

شود که چه کسانی بر حقند و چه کسانی بر باطل. اي خوارج و اي روحانی صفوي:  رسد و مشخص می می

 .﴾٦ ِدينِ  َوِ�َ  دِيُنُ�مۡ  لَُ�مۡ ﴿
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قدیم، خرد سپیدي داشتند که به فراست و به صورت فطري سخن حق را با تمام وجود 
و حتی برایش شکنجه شده و در راهش  1آوردند چشیده و در برابر آن سر تسلیم فرو می

د. ولی ابوالحکم یعنی پدر علم و بزرگترین عالمه مکه از آنجا لقب ابوجهل دادن جان می
گرفت که این بینش خالی از تعصب و این خرد سپید را نداشت و این روح حقیقت 

 جویی را، پس خسرالدنیا و اآلخره شد.
توانید یک نوت بوك با چند عدد سی دي بردارید و همه جا بروید و به  آري شما می

الت پاسخ دهید ولی آیا در اینصورت عالمه اید؟ خداوند انسانهاي اینگونه را به همه سئوا

ۡسَفاَرۚۢ� ﴿خر تشبیه کرده است: 
َ
ِيَن ُ�ِّلُواْ ٱ�َّۡوَرٮَٰة ُ�مَّ لَۡم َ�ِۡملُوَها َكَمَثِل ٱۡ�َِمارِ َ�ِۡمُل أ َمَثُل ٱ�َّ

بُواْ � ِيَن َكذَّ ٰلِِمَ� َ�ٰ بِۡئَس َمَثُل ٱلَۡقۡوِم ٱ�َّ ُ َ� َ�ۡهِدي ٱلَۡقۡوَم ٱل�َّ ِۚ َوٱ�َّ  .]5: اجلمعة[ ﴾٥ِت ٱ�َّ
هاي و باورهاي  به فهم و شعور ناب و خالی از گرد و غبار تعصب و مدرسه و آموزه

گویند.یعنی  غلط قدماء در فارسی: بینش در آتنی سوفیا و در عربی علم و حکمت می
کسی که داراي روح حق طلبی است در پی عناد و لجاج و تعصب و کینه توزي نیست. 

دش نیست. بلکه فقط و فقط،تشنه حقیقت است. در پی اثبات و توجیه خریت آباء و اجدا
او نیت اثبات تعصبات و امیال نفسانی خود را ندارد. نیت شهرت ندارد. نیت به کرسی 
نشاندن اباطیل منحط آباء و اجداد خود را ندارد.  بلکه تشنه رسیدن به وحدانیت، درك 

لوغ فکري و توان به چنین ب حقیقت و رسیدن به خدا و به آرامش است. چگونه می

�ۡذ ﴿روحی رسید؟ نباید اجازه دهی شیطان اعمالت و علمت را در نظر تو زینت دهد. 
ۡعَ�ٰلَُهمۡ 

َ
ۡيَ�ُٰن أ داي تو هواي نفسانی تو و اثبات وجود خودت  .]48: األنفال[ ﴾َز�ََّن لَُهُم ٱلشَّ

رََءيۡ ﴿ و تعصباتت نباشد
َ
َذَ ٱ َمنِ  َت أ َّ�  ٰ ٰ  ۥَههُ إَِ� و فکر نکنی راه و روش تو بهترین  ﴾هُ َهَوٮ

َ�َٰط ٱلُۡمۡسَتقِيَم ﴿  خوانی: است (چون هر روز در نماز می تا الاقل  ].٦[الفاحتة:  ﴾٦ٱۡهِدنَا ٱلّصِ

ۡعَ�ًٰ� ﴿جزو زیانکارترین مردم نباشی: 
َ
ۡخَ�ِ�َن أ

َ
ِيَن َضلَّ  ١٠٣قُۡل َهۡل نُنَّبِئُُ�م بِٱۡ� ٱ�َّ

                                           
 .»اسالم یعنی تسلیم« »االسالم هو التسليم«حضرت علی:  -1
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ُهۡم ُ�ِۡسُنوَن ُصۡنًعا َسۡعُيُهۡم ِ� ٱۡ�ََيٰوةِ  َّ�
َ
ۡ�َيا َوُهۡم َ�َۡسُبوَن � آیا  .]104-103[الکهف:  ﴾١٠٤ٱ�ُّ

خواهید شما را به زیرانبارترین اعمال آگاه کنم. کسانی که تمام تالش خود را در  می
کنند بهترین راه و روش را دارند. (به یاد سخن  گیرند و فکر می حیات دنیوي به کار می

گفت: اگر شیعه به بهشت نرود  لق رافضی افتادم که در سخنرانی خود میآیت اهللا مط
  .کــــه برود؟!!!!)

 خداوندا ملت ساده دل مرا از نادانی و تعصب نجات ده. 

 انگیزه مخالفت با نص الهی!

سال براي اکثر محققین شیعه و سنی پیش آمده و هر یک به  1400این سئوال در طول 
پس از آنهمه  اند. براستی اصحاب پیامبر پاسخی براي آن بودهنحوي در صدد یافتن 

جهت جانشینی  اي فرمان الهی و سفارش پیامبر ایثار و از جان گذشتگی به چه انگیزه
علی را زیر پا گذاشته و براي انتخاب جانشین در سقیفه جمع شدند؟ در جرم شناسی و 

یعنی هر گناهکاري در ارتکاب پلیس علمی بحثی وجود دارد به نام انگیزه جنایت. 
اي را در ذهن خود دارد و به تبع آن هر چه جنایت  جنایت، علت و دلیل و انگیزه

تر  و به دنبال آن، انگیزه جنایت نیز باید بسیار قوي تر باشد مجازات نیز سنگین تر سنگین
، مورد گناه بسیار سنگین است یعنی زیر پا باشد. در مورد تخلف اصحاب پیامبر

گذاشتن آیات الهی و شکستن بیعت روز غدیر و سرپیچی از فرمان رسول خدا! مجازات 
: کسانی که به زعم تر از این هم شدیدتر است: آتش دوزخ و افراد متخلف از همه عجیب

سال در راه اسالم جانبازي کرده و به آیات قرآن، ایمان و عقیده کامل داشتند!   23قرآن، 
 تخلف آنها در سقیفه چه بوده است؟نگیزه گناه و اکنون سئوال اینجاست: ا

نمی توان گفت کسی یا کسانی آنها را به زور وادار به بیعت شکنی با علی و متعاقب 
در  و حضرت ابوبکر آن بیعت با ابوبکر کرده زیرا انصار پیش از حضرت عمر

و  سقیفه تجمع کرده بودند! و شهر هم شهر انصار بوده و مهاجرین (حضرت عمر
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توان گفت آنها فریفته دنیا و پول و مقام و  اند.  نمی حضرت ابوبکر) در اقلیت کامل بوده
سال بعد یعنی پس از کشته شدن  12پست و منصب شدند زیرا نه در روز سقیفه و نه تا 

ها نیست! (و حتی نه قبل و نه بعداز آن)   ، خبري از این سوء استفادهحضرت عمر
ها  د ابداع یک دین و ایدئولوژي جدید را داشتند زیرا اینگونه لقمهتوان گفت آنها قص نمی

 هاي جاهلی و بیسواد آن زمان بوده. آیا با حضرت علی تر از دهان عرب بسیار بزرگ
اي شخصی داشتند؟ بسیار بعید است.حضرت علی که کسی از انصار را  خصومت و کینه

اند. ضمن اینکه  در جنگها نکشته بود! مهاجرین نیز با علی در خون اقوام خود شریک بوده
به جز اختالف اندکی که علی در جریان تقسیم غنایم یمن با خالد ابن ولید پیدا کرد هیچ 

دعوي و خصومت بین علی و سایر اصحاب وجود ندارد. آن هم کجاي تاریخ، نشانی از 
کسی که همیشه خوشرو بوده و لبخند بر لب داشته چرا باید با اصحاب دشمن باشد؟ 
تازه اگر بر فرض محال هم با او بد بودند چطور انتظار دارید در صورت خالفت علی از 

 رسیدند؟ پس چطور پیامبرت کردند؟ آیا از شدت عدالت و قاطعیت علی می او تبعیت می
را به شهر خود دعوت کرده و با او همراهی کرده و هیچگاه از شدت عدالت  پیامبر 

 که شدیدتر بوده؟ ، نترسیدند؟ وانگهی خشونت و عدالت حضرت عمراکرم
ضمنا اگر اصحاب به خصوص مهاجرین با یکی از سرشناسان مکه یا مدینه (مثال سعد 

توانستیم احتمال خیانت و زیر پا گذاشتن  می کردند ) بیعت میباده یا ابوسفیانابن ع
نصوص الهی را بدهیم(به خصوص اگر آن شخص از دشمنان دیرین اسالم بود) ولی تیره 

هاي قریش بوده و پس از خالفت نیز هیچ منصب و پول  ین تیرهتر ابوبکر از کم اهمیت
م و کمک به آن داشت. براستی اي طوالنی در اسال و... به کسی نداد ضمن اینکه سابقه

اصحاب به کدامین انگیزه یا دلیل، پس از آنهمه جانفشانی، فرمان خدا را زیر پا گذاشتند؟ 
  14اي اکنون پس از  و خودشان را به چه دلیل جهنمی کردند؟ و ما به چه دلیل و انگیزه
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حاضر جوابی کنیم؟ محال است عالم شیعه با تمام زرنگی و  قرن، خودمان را جهنمی می
 .1و  فنون توجیه و دلیل تراشی، پاسخی داشته باشد!!!

 محب واقعی اهل بیت کیست؟

کند یا آنکه مطابق آیات قرآن، سایر مسلمین را برادر دینی  کسی که کینه توزي می
 داند؟ خود می

داند یا مفتی که به پیروان مذهب شیعه احترام  ها را جهنمی می عالمی که سنی
 ؟2گذارد می

 بافد؟ یا آنکه همه تاریخ را پیش رو دارد؟ هاي تاریخی را به هم می کسیکه دروغ
خواند یا آنکه هر وقت شد نماز  کسی که نمازش را به موقع و در پنج وقت می

 حالی و کسالت؟ بی خواند آن هم با می
 گذارد یا آنکه مرتب در صدد کالهبرداري است؟ کسی که سر هموطنش کاله نمی

غ و دنیا پرستی جزء فرهنگ اوست یا آنکه صداقت، مالك کارش کسی که درو
 است؟

را پس از معرفت دوست دارد یا آنکه حتی یک حدیث  کسی که اهل بیت پیامبر

                                           
 .براي مصلحت است یا تقیه یا مماشات!!! -1
مثل علماي اهل سنت ساکن ایران که برادران تشیع خود احترام خاصی قائل هستند هر چند که هر از چند  -2

گاهی مورد ظلم حکومت شیعی قرار گرفته و میگیرند و نقل قولهایی که از علماي سنی دیگر کشورها مثل 
شود دروغ بوده و بافته خبرگزاریهاي شیعیان در  فتواي قتل آنها ذکر میعربستان در مورد تکفیر شیعیان و 

باشد همانطور که سایت بازتاب از قول وزیر فرهنگ و ارشاد عربستان سعودي نوشته  داخل و خارج  می
بودند که ایشان تحقیق کردند و با هیئت افتاي عربستان وبا دیگر علماي بزرگ عربستان تماس برقرار کردند 

فتند ما از چنین فتوایی خبر نداریم!! و در نهایت بعد از تحقیقات مشخص شد که شبکه فرات شیعی این و گ
اند و دیگر خبرگزاریهاي شیعه هم به تقلید از این شبکه به بزرگ نمایی موضوع پرداختند!!  خبر را منتشر کرده

ب شیعه و انکار قبر پرستی آنها بله درست است علماي عربستان و دیگر نقاط جهان فتواي باطل بودن مذه
 دهند ولی با دلیل و مدرك از قرآن. (مصحح) اند و می داده
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زند بلد نیست؟ (عمل که جاي خود  هم از اهل بیتی که اینهمه سنگ آنها را به سینه می
 دارد!)

بدون معرفت قبور اهل بیت کسی که خدا هدف اصلی اوست یا آنکه گرفتار حب 
 است؟

کسی که اهل بیت را به خاطر فرمان خدا دوست دارد یا آنکه اهل بیت را براي شفاي 
 خواهد؟ بیمارش یا بیمه جسمش یا گره گشاییهاي مادیش می

خواهد یا آنکه گرفتار کینه  که حب اهل بیت را براي رسیدن به خدا می کسی
شده است؟ و حب اهل بیت را  حضرت ابوبکرو   ي بیهوده با حضرت عمرها توزي

 خواهد؟ براي پاك شدن گناهانش می
کند ولی طبق  زند و برایشان عزاداري نمی کسی که سنگ اهل بیت را به سینه نمی

کند یا کسی که با یکسري نمایشهاي طوطی وار تقلیدي   دستورات آنها عمل می
 خواهد سر خدا کاله بگذارد؟  می

کند گریه بدون تغییر، موجب یکسري تغییرات شیمیایی و پاك شدن  میکسی که فکر 
 گردد؟ شود و یا آنکه اصال گرد گناه نمی گناهانش می

آنکه زندگان و کمک و محبت به اطرافیان را فراموش کرده و به جاي آن،فقط ادعاي 
ادعایی هم یابد و هیچ  دوستی اهل بیت را دارد یا آنکه زندگان و اطرافیانش را در می

 ندارد؟
خورد ولی در تاریخ! یا  آنکه همیشه ناراحت گذشته است و افسوس اسالم را  می

 آنکه نگران وضعیت فعلی و آینده اسالم است؟
 آنکه همیشه سرگرم مخلوق است؟ یا آنکه توجهش به خالق است؟ 

 کند؟ خواند؟ یا آنکه به قرآن، بیشتر عمل می آنکه مفاتیح را بیشتر می
در جهل و تعصب غوطه ور است؟ یا آنکه با بینش قرآنی و حق طلبانه به آنکه 
 نگرد؟  مسایل می

کنند؟ یا  شنود و برایش و به جایش انتخاب می آنکه همیشه شنونده است و فقط می
 کند؟ کند و خودش انتخاب می آنکه خواننده است و فقط فکر می
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پوید، یا آنکه حیوان شده و  و در یک کالم: آنکه انسان است و طریق انسانیت  می
 دود؟ دنبال جاهالن  می

گیرد. به ناچار کسی  تشیع صفوي با نوع تفکر و اعتقاداتش عزت نفس را از انسان می
شود و یا در این جهان  کند و مرتکب گناه می که عزت نفس ندارد خود را حقیر حس می

تمامی کائنات فقط کند. تشیع صفوي معتقد است  پر آشوب احساس پوچی و حقارت می
 گوید: براي چند نفر خلق شد و آن چند نفر نیز براي یک نفر! ولی تشیع علوي  می

َ َعلِيٌم َخبِ�ٞ ﴿ ۡ�َقٮُٰ�ۡمۚ إِنَّ ٱ�َّ
َ
� ِ ۡ�َرَمُ�ۡم ِعنَد ٱ�َّ

َ
همانا  .]13[الحجرات:  ﴾١٣إِنَّ أ

اال بسیار متفاوت ین شما نزد خداوند پرهیزکارترین شماست. و این با عقیده بتر گرامی
توانند داراي  ها در نزد خداوند به میزان تقوایشان  می است طبق این عقیده همه انسان

 .ارزش باشند. نه اینکه همه براي چند نفر و آن چند نفر هم براي یک نفر!
داند. خطاب خداوند به تمام نفوس مطمئنه  تشیع علوي انسان را مسجود مالئکه می

ۡرِضيَّٗة ﴿این است:  . و هدف از خلقت عبادت و ]28[الفجر:  ﴾٢٨ٱرِۡجِ�ٓ إَِ�ٰ َرّ�ِِك َراِضَيٗة مَّ
شناخت خداوند است و دوري از شرك و بت پرستی و انسان پرستی، نه گرفتار 

هاي زمینی شدن! هدف خلقت درك وحدانیت خداوند است. خدایی که زیباست و  عشق
او را پیدا کند (حدیث قدسی: کنت کنزا مخفیا) و در گنجی پنهان که انسان را آفرید تا 

ٰ َكثِ�ٖ ﴿جهان خلقت، باالتر از انسان نیز وجود دارد: و  ۡلَ�ُٰهۡم َ�َ ۡن َخلَۡقَنا  َوفَضَّ ّمِمَّ
و انسان را برتري دادیم به بسیاري از آفریدگان خود و  .]70: اإلسراء[ ﴾٧٠َ�ۡفِضيٗ� 

شود باالتر از انسان نیز در جهان وجود دارد  وم میگوید بر همه آفریدگان، پس معل نمی
شود هدف از خلقت یک نفر انسان باشد؟ وقتی که باالتر از نوع بشر هم  پس چگونه می

هاي بحاراالنوارمی گویید: آنها از سرشت و جنس بشر نبودند!  وجود دارد؟ یا طبق افسانه
نري نیست. اگر نیرو و هایی که تحمل کردند و مراتبی که پیمودند ه پس در سختی

استعداد فوق بشري در کار است ما هم آماده هر گونه فداکاري هستیم! ولی عجیب است 

ٓ  قُۡل ﴿ گفته: که خداوند نعوذ باهللا متوجه این موضوع نشده و به پیامبر اکرم َما ۠  إِ�َّ نَا
َ
�  ٞ�ََ� 
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عجیب است چرا خدا . »بگو من هم بشري مانند شما هستم«. ]110[الکهف:  ﴾لُُ�مۡ ّمِثۡ 
دانستند پیامبر بشر است؟ آري خداوند براي  توضیح واضحات داده مگر اعراب نمی

 انسانهاي آینده گفته زیرا او از حماقت نوع بشر مطلع بوده. 

 ایده آلیسم یا رئالیسم

ـــن   ـــدر ره دی ـــد ان ـــی متفکـرن  قـوم
 

ــین     ــاده در راه یق ــان فت ــه گم ـــومی ب  ق
 

 آیـــد روزيترســم از آنکــه بانــگ  مــی
 

 خبـران راه نـه آنسـت و نـه ایـن      کی بـی  
 

 ]خیام[
 ]علی[ جاهل را ندیدم مگر اینکه افراط کرد یا تفریط.

 اول امتحان بعد درس! روزگار عجب معلم بدي است.
 ها بی تجربه

 زنند مدام از آرمانها حرف می
 دارند. ها و تاکید بر ارزش

 ها با تجربه
 زنند میمدام از مشکالت اجرایی حرف 

 ها دارند. و تاکید بر روش
 گویند: بیشتر می ها بی تجربه

 ».ما باید..«
 گویند: ها هم اغلب در جواب می با تجربه

 ».قبول! ولی در عمل ما نباید به این بهانه...«
کنند مشکالت اجرایی و مشکالت را به یاد آورند و بگویند به همین  و سعی می

 .ها هم نیست سادگی
 گویند: هم در جواب می ها بی تجربه
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 ».بله، اما...«
 ها اشتباهات ان قاطع دارند که آنگمشان  تجربگی و آرمان خواهی بی و به اقتضاي

 .دیگران را نخواهند کرد
 کنند دالیلی بیاورند که موید تصمیمات مبتنی بر آرمانهایشان باشد. و سعی می

 اند  اي که لمس کرده ها صد من دلیل هم جاي واقعیت تجربی براي با تجربه
 شان را منتقل کنند. یابد که تجربه هایی درخور نمی گیرد. و زبانشان نیز جمله را نمی

و تبشیر هم جاي میل قوي و آرمانخواهشان را  ها  صد من دلیل و انذار تجربه بی براي
گیرد. و  که در تمام وجودشان ریشه دوانده و قواي محرکشان را به کار گرفته را نمی

یابد که لباس عقل بر غلیان احساسشان بپوشد.  هایی در خور نمی یاط زبانشان نیز جملهخ
تجربگی کردیم. روزي هم ما به کم  بی هایمان به ما گفتند ما هم روزي که با تجربه تر

 .گوییم....(نویسنده نامعلوم) تجربه ترهایمان می
جاوید، خوشی و آشکار شدن ایده آلیست بودن مال آن دنیاست: عدل دقیق، زندگی 

ها  ذخایردرونی زمین و مجازات شدن ستمگران و... همه مال آن دنیاست ولی در داستان
د افت و روایات شیعه داستانهاي متعددي وجود دارد که همه اینها در همین جهان اتفاق می

 با ظهور منجی با تناسخ و با...
شوند. ایده آلیسم و  دو دسته تقسیم  میها و برخی از مکاتب به  از نگاهی، بیشتر انسان

هایی را در سر دارد  آلیسم، تفکري آرمانگراست. انسان آرمانگرا آرزوها و ایده رآلیسم. ایده
ه عمل بپوشاند و خواهد به آنها جام که خوب و زیباست و در خواب و خیاالت خود می

ها و  کند. مسلماً طرح می هاي خیال پردازانه و رمانتیک رو سوي  داستان اگر نتوانست، به
دهد: بسیاري از نظرات  ها در ذهن، براحتی قابل اجراست ولی رئالیسم پاسخ می نقشه

هاي زیبا فقط در محدودة ذهن قابل اجراست ولی در  مفید و آرزوهاي خوب و ایده
شود که به او اجازه عملی کردن  مرحله عمل و در دنیاي واقعی، انسان اسیر شرایطی می

 دهد.  ها و تصورات ذهنی را نمی ایده
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اندکی واقع بین باشد و به تجارب تاریخی جامعه و شخصی خودش  اگر انسان،
بیند تا حدود زیادي حق با رئالیسم است و اگرچه این موضوع اندکی تلخ  مراجعه کند می

است ولی حقیقت به ناچار تلخ است. تمام انقالبها در ابتدا با طرح یکسري شعار به 
رسد ولی پس از پیروزي و در مرحله واقعیت، درصد بسیار کمی از شعارها  زي میپیرو

شویم  شود. ما وقتی کودك هستیم در آرزوي خودمان، خلبان و دکتر و... می می عملی
 خورد. ولی شرایط در بزرگسالی به نحو دیگري رقم می

ی شرایط حتی گاه ممکن است یک آرمان یا ایده آل، بسیار خوب و جذاب باشد ول
کند. مانند جوان  محیطی به نحوي باشد که رسیدن به آن آرمان را بسیار خطرناك می

ساله ازدواج کند و با  14خواست با یک دختر  اي که در آرزوي خود می ساله 40مجرد
پافشاري توانست به آرزوي خود برسد ولی پس از آن هزار و یک مشکل بوجود آمد که 

هاي از این  در نهایت کار با دو بچه به طالق کشیده شد مثالدانید و  خود شما بهتر می
خواهد ثروتمند شود ولی چون ظرفیت ثروت را ندارد پس  دست زیاد است انسانی که می

شود خدا را فراموش  برد متکبر می کند از فامیل می از ثروتمند شدن خودش را گم می
 کند و حتی ممکن است فاسد و... شود. می

استان شیعه و سنی نیز بر همین منوال است. برادران شیعه من همیشه در اي از د گوشه
اوهام و خیاالت ایده آلیستی غوطه ورند و ذهن آنها قادر به درك شرایط واقعی محیطی 
و اجتماعی (به خصوص در زمان رحلت پیامبر) نیست.  ایده آل آنها حکومت بالفصل 

زیباست ولی با نگاهی واقع بینانه و است که ایده آلی بسیار مناسب و  حضرت علی
فهمیم که امکان عملی شدن این ایده آل بسیار بعید  به دور از تعصب به شرایط سقیفه می

آمد، معلوم نبود  بوده است. و در صورتی که اندکی درنگ در انتخاب ابوبکر به عمل   می
شورش اهل رده و  دو قبیله اوس و خزرج در حول و والي حمله قبایل راهزن به مدینه و 

آورند. متاسفانه حتی محققین! نیز چشم را بر تمام  هاي ابوسفیان، چه بر سر هم می نقشه
بندد و فقط سخن از دسیسه چینی و کودتا و توطئه بر علیه خاندان  این شرایط   می
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زنند. من هر چه تحقیق کردم کوچکترین سندي مبنی بر دشمنی و خصومت  می پیامبر
، نه قبل و نه پس و حضرت ابوبکر با حضرت عمر ضرت علیشخصی میان ح

ترین فایده و هدفی که براي حضرت  پیدا نکردم. و حتی کوچک از وفات پیامبر اکرم
عمر و حضرت ابوبکر در قبول خالفت باشد را نیز پیدا نکردم. و با بررسی روایات 

 موجود متوجه شدم که خالفت جز دردسر براي آنها چیزي نداشته است. 
احساسات افسارگسیخته ایده آلیستی، واقعیت را در هم نوردیده و پس از گذشتن از 

 کند. رمانتیسیسم به دره عمیق تعصب سقوط میدنیاي خیالی 
آخر و عاقبت تفکر ایده آلیستی: غرق شدن در احساسات رمانتیکی و کنار گذاشتن 

 و پرتاب شدن در دره خرافات است.  1عقل و منطق و رسیدن به فحش و ناسزا
زنان و کودکان، ایده آلیست و مردان (واقعی) رئالیست هستند. البته اگر مردي در 

هاي زنانه بزرگ شود یا به طایفۀ زنان، عالقه زیادي  رحلۀ کودکی باقی مانده یا در محیطم
 شود و بر عکس. داشته باشد، ایده آلیست می

ها از  نکته مثبت ایده آلیست آن است که گوهر شناس است. به همین دلیل، ایرانی
رشادت عمق جان خود، بزرگی علی و وفاداري عباس و از جان گذشتگی حسین و 

 .2کنند زینب را حس می
 .بازي با کلمات در توجیه نظرات!

شیعه: توجه صرف به ایده آل (در تمام شرایط و مراحل). اهمال در انجام فرایض 
دینی. عدم قاطعیت در اجراي احکام و حدود الهی، از نظر سیاسی سرکش و قوي، 

                                           
 .یا سب و لعن؟!!! -1
کنند زیرا جایگاه احساس در قلب است و جایگاه فهم در عقل. پس گوهرشناسی  دقت کنید گفتم حس می -2

ست ولی اینکه چرا قیمتی است و چرا دانیم یک چیز قیمتی و با ارزش ا مادي از این قرار است که فقط می
آید و چگونه باید آنرا از گزند حوادث  باید قدر آنرا دانست و آن چیز چگونه قیمتی شده و به چه کار می

 (خرافات) مصون نگاه داشت و... آري از این موارد شناسایی و معرفتی در کار نیست. 
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مانتیک زنانه: تعصب و قضاوت از روي احساس در برخی موارد. داراي احساسات ر
 .1محبت بدون معرفت

توان به ایده آل رسید. مانند غرب که با تالشهاي واقع بینانه و  با واقعیت و رئال، می
سالۀ کلیسا توانست با نیروي علم به ایده آل  1000بیداري و رهایی از خواب و خیال 

، رئال  تسخیر فضا و بمب اتم و پرواز و... دست پیدا کند ولی تفکر ایده آلیستی
کشاند. نمونه جالب آن: شعار فتح کربال و پس از آن  (واقعیت) را هم به ورطه نابودي می

تسخیر قدس بود ولی دیدیم که در روزهاي آخر جنگ، نزدیک بود کشور خودمان را هم 
هاي بدون معرفت نسبت به ائمه که بعضاً به  تسلیم دشمن کنیم!!!  اکنون آیا محبت

شود چهره کل دین را خدشه دار نکرده و موجب نابودي مذهب  میخرافات نیز آمیخته 
 شود؟  نمی

من پیرو رئالی هستم که به ایده آل ختم شود نه ایده آلی که رئال را هم به افسانه بدل 
کند. همانگونه که شیعه، علی را تبدیل به افسانه کرد، عجب جادوگري است این عالم 

اي که نه  د به او اقتدا کرد و نه شبه خدا یا فرشتهشو صفوي! و پیرو آن علی هستم که می
دانم چیست و نه در توان من است که مثل او یا دنباله رو او  و نه میام  تا به حال دیده

  فرماید: قل می دانم به همین دلیل، خداوند در قرآن در رابطه با پیامبر اکرم شوم. و می
فرماید: از  و در جاي دیگر می 2انما انا بشر مثلکم: بگو من هم بشري مانند شما هستم. 

 پیامبر الگو و سرمشق بگیرید. 
در این مکتب هر چیزي پر آب و رنگتر از  (و به تبع آن رمانتیسیسم) ایده آلیسم:

نفر مظهر خیر مطلق  شود. در داستانها و اتفاقات، یک گر می واقعیت اصلی خود جلوه
 شود و یک نفر مظهر شر مطلق. یک طرف همیشه مظلوم است و یک نفر همیشه ظالم.  می

                                           
رت علی(ع) امام اول شیعیان است و مردم ایران به او دلیل من براي این سخن آن است که با وجود اینکه حض -1

 تا حدیث هم از حضرت علی 2درصد مردم ایران حتی  90دهند ولی  ارادت و عالقه فراوانی نشان می
 .حفظ نیستند (عمل کردن که جاي خود دارد)

 ت و... بوده است.البته ممکن است آقایان بگویند: (نعوذ باهللا) در اینجا قصد: تقیه و توریه و مماشا -2
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توان به رئال (حقیقت و واقعیت) رسید و نه تنها  با ایده ال (خواب و خیال) نمی
هاي هولناك  زنی بلکه حتی ممکن است از اوج ابرها و آسمانها به دره همیشه در جا می

 توان به ایده آل رسید.   وط کنی! فقط با رئال میرمانتیک سق
دانیم که در مکتب  آورد و ما می ایده آلیست افراطی سر از رمانتیسیسم در می

جلوه کرده و افسار احساسات گسیخته  تر ها بزرگتر و بر جسته رمانتیک، مسائل و پدیده
طاکار، دیو دو سر کند. انسان خ شده و هر چیزي شدیدتر و پر رنگ و لعابتر جلوه می

شود. سران این  شود و اگر یک ظلم کوچک به یک نفر شد او تبدیل به فرشته می می
هاي زنانه...) یا مردانی که مانند  شوند (ایضاً پارتی مکتب بیشتر در میان زنان دیده می

اند. و یا کسانی که قصد گرم  اي مانند پاریس رشد کرده ویکتور هوگو در جوامع زنانه
مجامع زنانه را داشته و یا به این جنس، عالقۀ غیرمستقیم و پنهانی دارند و یا کردن 

 عقلشان در سن کودکی باقی مانده است و...
یکی از نتایج زیانبار سینماي هالیوود، فرو بردن جوانان در اوهام و خیاالت غیر 

ال پیش در س 1300واقعی و غلو آمیز و رویایی است. دقیقا همان کاري که شیعیان غالی 
 عراق و ایران، پایه ریزي کردند. 

سوي ایشان  پس از قتل عثمان با مردمی که به واقع گرا بودند که حضرت علی
کردند. یا اینکه هیچ کجا سراغ نداریم ایشان جشن و  هجوم آوردند در ابتدا بیعت نمی

 عزارداري بر پا کرده یا باالي مرقد کسی گنبد و بارگاه بسازند و...
 دیقی از آرمانگرایی یا ایده آلیست در فرهنگ ایران:مصا •

هایی مانند شمشیر زنی و  مبارزه کشتی (در صورتیکه در میدان نبرد واقعی مبارزه
 .تیراندازي و کاراته و... بیشتر کارایی دارد)

ادامه جنگ ایران و عراق تحت شعار فتح کربال و بغداد و بعد از آن قدس (و اگر هم 
شد امریکا و...) در حالیکه در شرایط واقعی و در روزهاي آخر جنگ، ارتش عراق مجدداً 

 کرد. کرد تهران هم سقوط می نمیوارد خاك ایران شد و چه بسا اگر ایران صلح 
 تر ل قول مختلف دارد: گزینش نقل قولی که رمانتیکاز میان وقایع تاریخی که چند نق
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 و ایده آل تر است...  تر و دراماتیک
شعار و نمایش و تظاهر به دینداري تحت مراسم سمبلیک و نمادین سینه زنی، تعزیه، 

 زنی و... ساختن ظاهر اسالمی با عبا و قَبا و انگشتر و...  قمه
و حشیش براي غوطه وري هر چه رو آوردن به مخدراتی چون سیگار و تریاك 

 بیشتر در دنیاهاي فانتزي و خیالی... 
رهبران آرمانگرا در ایران موفقیت بیشتري دارند و اگر کسی بخواهد واقعگرا باشد او 

 زنند. را به زمین می
در فرهنگ عمومی جامعه از شخصیتهاي تاریخی تا سیاسی و... همه یا خوب کاملند 

 حلیل واقعی از افراد وجود ندارد. یا دیو کامل. حد وسط و ت
توانند سرنوشت جامعه را تغییر دهند  در تفکر جمعی مردم ایران یک یا دو نفر می

 ولی در تفکر رئالیستی چنین چیزي فقط با تغییر اکثریت جامعه امکان پذیر است.
آرمانگرایی راحت است ولی تن دادن به شرایط واقعی و سعی و تالش، مشکل است 

گیرد که آسان است و آرمانی: دعا، نذر،  هایی از دین را می همین ایرانی بیشتر جنبهبراي 
گریه، شفاعت، لعن، تولی (شما بخوانید: حب بدون عمل!) تبري (شما بخوانید: دشمنی 

) ولی عمل، تغییر، جهاد و... مشکل است. به قول معروف نازکی آب را  بدون دلیل!
 .گیرند و کلفتی نان را!!! می

هاي مربوطه و رفتن پیش  عالقه مندي زیاد به فالگیري و طالع بینی و خواندن کتاب
 دعا نویس و..  

گوید: تا ابد مراقب کودك باش و او را تر و خشک کن. ولی رئال  ایده آل می
 گوید وقتی کودك به سن بلوغ رسید کاري کن که روي پاي خودش بایستد.  می

لیستی در گذشته مشاغلی مانند: بنگاه داري و واسطه به تبع تفکر راحت طلبانه ایده آ
 گري، 

و امامان حتی  بر خالف برادران اهل سنت اعتقاد به اینکه محال است پیامبر اکرم
 و امامان.اعتقاد به معجزات دچار خطا و اشتباه شوند. اعتقاد به علم غیب نزد پیامبر

 حد و حصر.  بی
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ها و تالش و کوشش است ولی آرمانگرا  ختییکی از شرایط رآلیست بودن، تحمل س 
در خواب و خیال و اوهام شیرین غوطه ور است و این اگر چه زیبا و خیال برانگیز است 

 کند. ولی انسان را وارد مرحله عمل نمی
هاي دنیا صاف است و یا باید صاف باشد. باید با  گوید تمام جاده ایده آل می  

ها پستی و بلندي و  داند که جاده کرد. ولی رئال میسرعتی ثابت در مسیري ثابت حرکت 
کج و راستی و پیچ و دره زیاد دارد. و هیچ کجاي دنیا جاده راست نداریم. (مگر در 

همین ها و اوهام و یا روي کاغذ)  دقیقا به  ها و خواب و خیال فیلمها و رویاها و کارتون
غیر منطقی و   هاي متعصب، خشک، ایده الیستی اصوال آدم علت است که آدمهایی با تفکر

 سختگیر و غیر قابل انعطاف و در یک کالم: نفهم، هستند.
 بر رئال است.  -الاقل براي جهان مادي-نظر خداوند 

تواند کن فیکون  او جهان را مرحله به مرحله و طی هفت دوره آفرید (با اینکه می
 .کند)

پیامبرانش را مرحله به مرحله تا تکمیل آنها توسط رسول اکرم طی یک دوره چند 
 هزارساله فرستاد. 

هیچ یک از پیامبران او به راحتی بر مخالفین پیروز نشد و حتی بهتر بگوییم هیچ یک 
 و حضرت موسی بر مخالفین پیروز نشدند.  از پیامبران او به جز پیامبر اکرم

مک به پیامبران بسیار معدود و کمرنگ است. هر چه هست امدادهاي غیبی در ک
 تالش است و کوشش و سختی و رنج در راه رسیدن به هدف. 

حاکم کرده که تمام آنها   ماده، تاریخ و جوامع بشري و... ـ  قوانین ثابتی را بر طبیعت ـ
 جنبه رئالیستی دارد: 

ن﴿
َ
 .]39[النجم:  ﴾٣٩ َسَ�ٰ  َما إِ�َّ  نِ �َ�ٰ لِۡ�ِ  َس لَّيۡ  َوأ
َ ٱ﴿ َّ�  �َ  ُ ٰ  �ٍ بَِقوۡ  َما ُ�َغّ�ِ ْ  َح�َّ وا ُ نُفِسِهمۡ  َما ُ�َغّ�ِ

َ
 .]11[الرعد:  ﴾بِأ

نَّ  َولَوۡ ﴿
َ
هۡ  أ

َ
ْ  ُقَرىٰٓ لۡ ٱ َل أ َقوۡ ٱوَ  َءاَمُنوا َّ� ْ ٓ ٱ ّمِنَ  ٖت بَرََ�ٰ  ِهمَعلَيۡ  َنالََفَتحۡ  ا َما  ٱوَ  ءِ لسَّ

َ
 ِ�نَوَ�ٰ  ِض �ۡ�

 ْ بُوا َخذۡ  َكذَّ
َ
ْ  بَِما ُهمَ�ٰ فَأ  .]96: األعراف[ ﴾٩٦ ِسُبونَ يَ�ۡ  َ�نُوا
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دهد  آید و به شما پیشنهاد می مجسم کنید شما یک نیروگاه ذغالی دارید. شخصی می
اي که او تهیه کرده استفاده کنید. هم  براي سوخت نیروگاه خودتان از اورانیوم غنی شده

% آن تبدیل به انرژي  99 کند. و هم است. هم هوا را آلوده نمی تر ارزانتر و به صرفه
دهید بله پیشنهاد شما یک ایده آل بسیار جالب و  شود. شما مطمئناً به او پاسخ می می

خورد. من نیروگاه ذغالی دارم و در این نیروگاه، فقط  خوب است ولی به درد کار من نمی
فقط با  توان از ذغال سنگ به عنوان سوخت استفاده کرد زیرا با تمام معایبی که دارد می

کند. در مورد جو فرهنگی و شرایط پیچیدة  این نوع سوخت است که نیروگاه من کار می
نیز اوضاع بر همین منوال بوده. جامعۀ عرب به قول  اجتماعی پس از رحلت پیامبر اکرم

، زبانی داشت که فقط حضرت عمر، آنرا بلد بود البته حضرت علی خود حضرت عمر
گوید: من راه به صالح آوردن شما را  زمان خالفتش به کوفیان میهم بلد بوده ولی او در 

دهم! آري شرایط رئال  خوب بلدم ولی چون اینکار در فساد خود من است آنرا انجام نمی
بهتر  و حضرت ابوبکر در آن زمان و مکان به خصوص، با ریاست حضرت عمر

کند. مثال  قویاً اثبات می شد همانگونه که تمامی مدارك تاریخی این نکته را سپري می
روشن و بارز آن سرکوب مقتدرانه شورش اهل رده و تثبیت مجدد اسالم در شبه جزیره 
در زمان حضرت ابوبکر و تصرف سه امپراطوري در زمان حضرت عمر شاهد محکمی بر 

هاي مداوم  این ادعاست. از آن سو سه جنگ داخلی در زمان خالفت حضرت علی و گله
کند. اگر هم بگویید این حادثه مرگ  کوفیان نیز ادعاي ما را ثابت میآن حضرت از 
بود که باعث بوجود آمدن آن شرایط آشفته براي حضرت علی شد ما  حضرت عثمان

از زمان به  تر و درهم تر اوضاع آشفته بینیم که پس از رحلت پیامبر اکرم در تاریخ می
ینکه اسالم مردم (به خصوص قبایل خالفت رسیدن حضرت علی بوده زیرا عالوه بر ا

دانستند پس از محمد، پیامبري فرستاده نشده  تازه مسلمان) چندان عمقی نداشته همه می
اي با آسمانها ندارد و... پس راه براي  و او آخرین فرستاده است و جانشین او هیچ رابطه

د دیگري نیز از هاشم افرا طغیان و شورش بازتر بوده است. و به قول شما عالوه بر بنی
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 اند و...  اصحاب با خالفت حضرت ابوبکر موافق نبوده

ایده آل با نگاه به وقایعی که در گذشته اتفاق افتاده و با یک نوع تقلب و با  •
شد! ولی رئال خودش دست  شد بهتر بود و نباید آنطور می گوید: اگر آنطور می زرنگی می

گوید: شاید حرف  در پاسخ ایده آلیست میزند رئالیسم  به محک و تجربه زمان حال می
گویی توضیح واضحات  تو (آن هم طبق زمان فعلی تو!)درست باشد ولی این که تو می

گویی به من بگو: اکنون اگر شرایط چگونه باشد یا  است!اگر تو خیلی زرنگی و راست می
ه آلیستها سال پیش به حرف اید 25شود؟! البته  چگونه نباشد در آینده اوضاع بهتر می

 .گوش دادیم و در کمتر از ربع قرن رسیدیم به نابودي کامل فرهنگ و دین در ایران!

 ضات تناق

1- 
نویسند: وقتی ابوبکر به همراه اطرافیانش از سقیفه به سمت مسجد  الف: یک جا می

 گرفتند! زدند و با زور بیعت می دیدند می رفتند اطرافیان او هر کس را در راه می مدینه می
 و این اخذ بیعت در جوي آکنده از ترس و رعب و تهدید، بعمل آمد.

گویند: اي واي! چرا هنوز آب غسل بدن پیامبر خشک نشده با  ب: در جایی دیگر می
 کردند؟  ها جشن و پایکوبی می انتخاب ابوبکر هلهله و شادي براه انداخته و در کوچه

بوده یا ترس و خفقان و ارعاب و ج:  باالخره معلوم نیست جشن و پایکوبی و شادي 
تهدید و کتک کاري؟ براستی مردم چرا پس از قتل حضرت عثمان با آن وضع فجیع، 
شادي کنان و هلهله کنان براي بیعت به سمت خانه حضرت علی رفتند؟ و آیا نعوذ باهللا 
حضرت علی که کامالً با قتل حضرت عثمان مخالف بود در این هلهله و شادمانی نقشی 

 اي در سوگ نبی اکرم بوده باشد ابوبکر را در آن شریک بدانیم؟ شت؟ که اگر هلهلهدا
2- 

گوید: زیارتنامه عاشورا قطعا متعلق به معصوم است براي این که  الف: محقق شیعه می
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در ستایش  این زیارتنامه از فصاحت و بالغت باالیی برخوردار است. ب: خطبه علی
) بنا به عقیده شیعه متعلق به علی نیست هر چند از (هللا بالد فالن از حضرت عمر

 باشد. فصاحت باالیی برخوردار بوده و دقیقا مانند لحن و شیوه کالم علی
خطبه شقشقیه با اینکه خبر واحد است و راوي آن عکرمه (از خوارج) صحیح  -1

، صحیح نیست زیرا خبر واحد است ـ خطبه هللا بالد فالن در ستایش از حضرت عمر
 .است و راوي آن مغیره!!!

(پس از رحلت پیامبر) در  ها و سخنانی که از آن روزگاران در تمام داستان -2
ها نقل شده حتی یک مورد اشاره به غصب خالفت و زیر پا گذاشتن آیه قرآن و  کتاب

کشید چگونه اصل واقعه غدیر  ؟ و اگر موضوع خفقان را پیش می نیست فرمان پیامبر
نفر از اصحاب نقل شده است؟ زیرا اگر به زعم شما این واقعه مستقیما  110توسط 

مربوط به خالفت بوده حتی یک نفر هم نباید جرات نقل آنرا داشته باشد. آیا این دو 
 مطلب با یکدیگر در تناقض نیستند؟

بوده که از ناحیه خدا  هند بگویند منظور خداوند در آیه غار پیامبرخوا وقتی می  -3
ها بشر بوده و  هم مانند بقیه انسان گویند پیامبر آرامش بر او فرستاده شد و نه ابوبکر. می

ٓ  قُۡل ﴿ شده و... و به آیه: ناراحت می َما ۠  إِ�َّ نَا
َ
کنند ولی وقتی  اشاره می ﴾لُُ�مۡ ّمِثۡ  �ََ�ٞ  �

گویند چرا عمر گفت  را پیش بکشند می خواهند جریان قلم و دوات خواستن پیامبر می

ۡ ٱ َعنِ  يَنِطقُ  َوَما﴿گوید و مگر قرآن نگفته:  این مرد هذیان می و پیامبر با  ﴾٣ َهَوىٰٓ ل
 خداوند در ارتباط بوده و موید به تاییدات الهی بوده و... 

ِينَ ٱ﴿ گردد. میر (ه) ایده (یعنی یک نفر) به پیامبر بر در آیه غار ضمی -4 در آیه  ﴾�َّ

َما﴿ ُ ٱ َوِ�ُُّ�مُ  إِ�َّ ِينَ ٱ﴿گردد. ولی اگر  یعنی جمع به علی بر می ﴾�َّ تواند خطاب به  می ﴾�َّ
یک نفر باشد چرا ه ایده نباید خطاب به دو نفر باشد؟!!! یا خطاب به یک نفر یعنی 

 ابوبکر؟
نفر. و در  3گویید: پس از نبی اکرم همه مردم مرتد شدند به جز  جایی میشما در  -5
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گویید علت عدم پرداخت زکات و شورش علیه ابوبکر این بود که خالفت  جاي دیگر می
نفر که بنا به اعتراف شما مرتد  3او را قبول نداشتند ولی سئوال اینجاست: همه به جز 

اند به خاطر چیزي که به  اند که حاضر شده ن داشتهشده بودند. آیا مرتدین این همه غم دی
 ؟ اید اي شنیده آن اعتقاد ندارند خودشان را به کشتن بدهند؟!!! آیا خنده دارتر از این، لطیفه

و به عقیده شیعه سوره هل اتی در  اند. حضرت علی و فاطمه همیشه در فقر بوده -6
د را به یتیم و فقیر و اسیر دادند مدح آنان نازل شده که سه روز غذا نداشتند و غذاي خو

 التی نزدیک به مرگ رسیده بودند. (که کودك بودند) به ح به نحوي که حسن و حسین
سئوال: اتاق فاطمه که داخل مسجد بوده پس در جریان اخذ بیعت اجباري حضرت علی 
را از کجا به کجا بستند و بردند و حضرت فاطمه از کجا در راه آمدند به مسجد براي 
ایراد خطبه فدکیه و...؟ پاسخ شیعه: نه، حضرت علی یک خانه دوم هم کنار قبرستان بقیع 

ارد مسجد شد حضرت علی انگشتري خود را که بسیار گران اند!! / وقتی سائل و داشته

َما﴿قیمت بود(قیمت یکسال خراج یمن!!!) به او بخشید. و آیه  ُ ٱ َوِ�ُُّ�مُ  إِ�َّ در مدح  ﴾�َّ
و تعیین ایشان به خالفت نازل شد. به هر حال ایشان فقیر بودند یا ثروتمند؟ و براي 

 .!!!!!اینهمه تناقض چه پاسخی دارید؟ شاید تقیه
بوده و در هر غم و سختی یار و یاور او  افرادي که از اول عمر همراه پیامبر -7

اند و پس از  بوده و با او رابطه خویشاوندي داشته و از طرف او سمتهاي متعددي را داشته
توانند حکم حکومتی صادر کنند ولی کسانی که یک شبه مجتهد  اند نمی او خلیفه شده

کرده و توانند مثال خالف نظر شوراي نگهبان حکم حکومتی صادر  اند می شده
کاندیداهاي رد صالحیت شده ریاست جمهوري را تایید کنند! یا حکم اعدام صادر کنند 

 یا حکم تخریب مسجد بدهند و... 
الف: وقتی حضرت ابوبکر خلیفه شده بود بسیاري ادعاي پیامبري کرده بودند و  -8

رفت و  بسیاري از قبایل نیز شورش کردند و هر لحظه بیم حمله قبایل راهزن به مدینه می
جویی خاص  فت و... ابوبکر با سیاست و مصلحتمدینه در جوي از تهدید و رعب فرو ر
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خود نه تنها شورش رده را سرکوب بلکه چنان تثبیتی به مرکزیت اسالم داد که حضرت 
عمر توانست در زمان حکومتش سه امپراطوري را به زانو درآورد. ب: شیعه معتقد است 

قتل عثمان بود ولی آیا اگر ایشان به جاي ابوبکر خلیفه علت عدم موفقیت حضرت علی 
شده بودند مشکالت شدیدتري پیش رو نداشتند؟ ج: شیعه معتقد است وقتی امام زمان 

کنند جهان مملو از ظلم و جور است و ایشان موفق به پیروزي و تسلط بر جهان  ظهور می
نند چیزي که براي حضرت علی شوند (در حالیکه باید در ابتدا امامت خود را ثابت ک می

ثابت شده بود عالوه بر اینکه حضرت علی یاران بسیاري نیز داشته و...) آیا این تناقض 
شوند ولی  و با یاوران کمتر موفق می تر نیست که امام زمان در شرایط بسیار سخت

کنید حریف  حضرت علی موفق نشدند؟ و اگر قضا و قدر و خواست خدا را مطرح می
 دهد. میز در مقابل، همین پاسخ را شما نی
همه  در کتب شیعه به حد تواتر این روایت وجود دارد که: پس از پیامبر اکرم -9

نفر از سوي دیگر این مطلب نیز به حد تواتر در کتب  5یا  3مردم مرتد شدند به جز 
شیعه وجود دارد که بیشتر انصار و عده زیادي از سران اصحاب خواستار بیعت با علی 

اکنون اگر این دو مطلب (ارتداد همه به جز  1بوده و حتی تا مدتی با ابوبکر بیعت نکردند.
نفر و عالقه همه به علی به جز چند نفر)تناقض نیست پس چیست؟ و اگر هم توجیه  3

اي از این  کنید که بیعت آنها با ابوبکر موجب ارتداد است اوال طبق عقیده شما عده می
 نکردند و در ثانی حضرت علی هم بیعت کردند پس نعوذ باهللا... افراد تا مدتی بیعت 

و حضرت  به همراه حضرت عمر در حدیث است که روزي پیامبر اکرم -10
 بر روي کوهی بودند. کوه شروع به لرزیدن کرد پیامبر و حضرت عثمان ابوبکر

پرسد:  فرمودند اي کوه نلرز که بر تو نبی و صدیق و دو شهید است. شیعه با تمسخر  می
یعنی خانه خدا) براي تولد طفلی از هم باز  لرزد؟ ولی وقتی دیوار کعبه ( مگر کوه می

                                           
نفر از سران اصحاب را آورده که  250نام  الفصول الـمهمةبع عنوان مثال شیخ شرف الدین (عالی شیعه) در  -1

 اند. طرفدار علی بوده
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 شود چرا نباید کوه زیر پاي پیامبر خدا فقط بلرزد؟  می
اطاعت امر پیامبر  گوید در جریان صلح حدیبیه حضرت علی الف: سنی می -11

با انگشت مبارك خودشان نام خود را پاك  را در پاك کردن نام ایشان نکرد و پیامبر
م و عالقه به نبی اکرم دهد که عمل حضرت علی از شدت احترا کردند. شیعه پاسخ می

گوید چرا عمر و ابوبکر از جیش اسامه تخلف کردند؟ سنی  ب: شیعه می بوده است
اند. ولی شیعه این موضوع را قبول  بوده عالقه نگران حال پیامبر اکرم گوید: از شدت می

 کند. آیا این تضاد در نقد و تجزیه و تحلیل یک مساله نیست؟ نمی
ول تعیین آخرین نبی هستند. ب: حضرت علی امام ا الف: حضرت محمد  -12

ج: مقام امامت از مقام نبوت باالتر است. د: حضرت محمد  شده از جانب خدا هستند.
 .آخرین پیامبر، مقام حضرت علی باالتر از مقام نبوت!!!!!

خداوند و رسول اکرم سه مژده به مسلمانها دادند. خداوند وعده حفظ قرآن از  -13
ها را  نابودي و سرکوب شورش رده و پیامبر اکرم وعده فتح سه امپراطوري توسط مسلمان

و حضرت  ها به دست حضرت عمر ه آنها داد. جالب است که هر سۀ این مژدهب
 .شاري و سیاستمداري آنها عملی شد!و تحت فرماندهی و پاف ابوبکر
ین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست (آیه قرآن) ب: خاندان تر الف: گرامی -14

پس از  ندان پیامبرپیامبر را دوست داشته باشید(آیه قرآن) ج: شیعه معتقد است فقط خا
اند. آیا این نکته با موارد الف و ب در تناقض نیست؟ زیرا در  پیامبر حق خالفت را داشته

توانند  قرآن حتی یک آیه هم از برتري نژادي و قومی و اینکه فقط افرادي خاص می
 حاکم باشند وجود ندارد. 

کند. ب: حضرت الف:  عمر احادیث پیامبر را سوزاند تا فضایل علی را کتمان  -15
آیات قرآن را جمع آوري کرد تا جلوي نابودي آن گرفته شود. ج: شیعه معتقد  عمر

آیه قرآن در ستایش علی و مقدار زیادي از آیات قرآن نیز در نکوهش  عمر و  300است 
 ابوبکر است. اکنون آیا مورد ج با مورد الف و ب در تناقضی مسخره نیست؟
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الف: چرا مردم، پیامبر اکرم را دفن نکرده به سرعت ابوبکر را به خالفت انتخاب  -16
کردند؟ ب: پیامبر به هر حال افراد متعددي را جهت تدفین داشتند. چرا مردم، عثمان را به 

 خاك نسپرده و همانوقت براي بیعت به طرف خانه حضرت علی هجوم آوردند؟ 
علی و فاطمه یک رسم عادي و پیش پا ازدواج حضرت عمر با ام کلثوم دختر  -17

کنم  افتاده بوده و چندان موضوع مهمی نیست / ولی ازدواج علی با فاطمه... (فکر می
 .نیازي به توضیح نباشد)

داند و مذهب خود را بهترین  دولتی که تمام اصول خود را بر مبناي مذهب می -18
ین و کسانی که خداوند ین مکاتب فکري یعنی ملحدتر مذهب جهان، با بدترین و گمراه

ین روابط تر را قبول ندارند (یعنی بدتر از مشرکین مکه) با چین و شوروي و کوبا گرم
تجاري و سیاسی را دارند آیا این با مبانی فکري و عقیدتی و حتی فقهی آنها مبنی بر 

کشید  ممنوعیت رابطه با چنین دولی در تناقض نیست و اگر مساله مصلحت را پیش می
زدید؟ به هر حال  سال به حضرت عمر و حضرت ابوبکر انگ بدعت می 1400ا پس چر

 شما با قیاس مخالفید از کجاي احادیث و آیات قرآن چنین حکمی را استخراج کردید؟
به ام سلمه گفت اهل بیت فقط و فقط  گویید پیامبر اکرم در حدیث کساء می -19

مه  را حتی با تمام خوبی و حسن و حسین) و ام سل-فاطمه  -این چهار نفرند (علی 
گویید پیامبر  نیکی و اصراري که دارد جز اهل بیت ندانستند ولی در جایی دیگر می

فرمود: سلمان منا اهل البیت: سلمان از اهل بیت است! براستی هیچ زنی در کل  اکرم
قرنی که تا کنون از اسالم گذشته به اندازه خدیجه نقش موثر و مهمی در  14تاریخ 

 داند! براستی چرا؟ نمی م، نداشته است ولی شیعه او را جز اهل بیتاسال
گویند علت شورش رده این بوده که مردم سایر قبایل  افرادي مانند تیجانی می -20

کشت؟  خالفت ابوبکر را قبول نداشتند! ولی مسلمان که بودند پس چرا ابوبکر آنها را می
دور آنها جمع شده بودند و ادعاي پیامبري نفري که مردم قبائل  4سئوال اینجاست: آیا آن 

داشتند به خاطر مخالفت با ابوبکر ادعاي پیغمبري کردند؟ سئوال جالبتر: حضرت علی 
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هاشم و کمکهاي ابوسفیان به آنها پیوسته و خالفت را پس  توانستند همراه با قبیله بنی می
کند  ینگونه قضاوت میبگیرند.آري وقتی یک به اصطالح دانشمند درباره مسائل تاریخی ا

رود؟ براستی خوارج هم که مسلمان آن هم از  چه انتظاري از مداحان و مردم عادي می
هزار نفر از آنها را  4نوع خیلی دو آتشه بودند چرا حضرت علی در عرض یکساعت 

 کشت؟
را  برخی از نویسندگان شیعه مانند تیجانی یکسري از احادیث پیامبر اکرم -21

نی بر اینکه ایشان فرمودند پس از هیچ پیامبري امت اختالف نکردند کنند مب مطرح می
مگر اینکه بدترین افراد زمام کار را به عهده گرفتند و یا اینکه پس از من حاکمان بدي 

 آیند و از اینگونه احادیث... سئوال اینجاست: روي کار می
و امام حسن و سران جمهوري اسالمی نیز پس از نبی اکرم به  حضرت علی -

 قدرت رسیدند پس نعوذ باهللا...
در پاسخ ابن عباس  چه کسی مخالفت کرد؟ حتی حضرت علی پس از پیامبر -

فرمایند: انی اکره عن اختالف: من  کند می که ایشان را تحریک به عدم بیعت با ابوبکر می
ت علی نیز مخالفتی (در حد فرموده نبی اکرم و درجه از اختالف بیزارم. یعنی حضر

 مخالفت یعنی کشت و کشتار) نکردند. 
شیعه عدم بیعت حضرت علی را تا مدت زمانی اندك نوعی مخالفت قلمداد  -22

فرمایند: انی اکره عن اختالف: من  کند / حضرت علی به ابن عباس در مورد بیعت می می
 ه متناقض نیست؟از اختالف بیزارم. آیا این دو عقید

متاسفانه شیعه و نویسندگان آن به جاي اینکه در یافتن علل وقایع تاریخی  -23
پاسخهاي حضرت علی را سرمشق خود قرار دهند که هم به زعم خودشان به آن حضرت 

اند به جاي اینکار  ورزند و هم آن حضرت در همان مکان و زمان زندگی کرده عشق می
کنند. مثال این تحلیل همیشگی آنها که علت  ده میهاي من درآوردي بسن به تحلیل

هاي خلفاي قبلی بود! ولی  مشکالتی که براي علی در زمان خالفتش پیش آمد خرابکاري
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گوید: چرا در زمان  پاسخ را از زبان خود آن حضرت بشنوید: شخصی به آن حضرت می
مده؟ حضرت آمد که در زمان خالفت شما پیش آ خلفاي قبلی چنین مسائلی پیش نمی

کردند و من بر چون تویی! این سخن دقیقا  دهد: آنها بر چون منی حکومت می پاسخ می

ُ  الَ  اهللاَ  إنَّ «فرماید:  منطبق با آیات قرآن است که می ُوا َحىتَّ  بَِقْومٍ  َما ُ�َغ�ِّ  .»بِأْ�ُفِسِهمْ  َما ُ�َغ�ِّ
این یعنی  .»خودشان را تغییر دهنددهد مگر اینکه  خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی«

تواند عامل خوشبختی یا بدبختی ملتی شود و جو عمومی و  اینکه هیچگاه یک نفر نمی
کند  فرهنگ کلی جامعه عامل اساسی و تعیین کننده است. ولی نویسنده شیعه تالش می

همه گناهان را به گردن حضرت عمر و حضرت ابوبکر بیندازد.یا در جایی دیگر حضرت 
گوید: این معاویه در زمان  عمر  نیز حاکم شام بود. و حضرت  عثمان به حضرت علی می

ترسید! ایکاش  دهند: معاویه از یرفا غالم عمر بیشتر از خود  عمر می علی پاسخ می
نویسنده شیعه در تجزیه و تحلیل وقایع نیم نگاهی نیز به سخنان حضرت علی 

 کوبیدن حضرت عمر و ابوبکر نخواهد داشت. انداخت هر چند اینگونه راهی براي  می
شهید مطهري در کتاب سیري در امامت براي رهایی از تناقضات متعددي که در  -24

اي   سال کشمکش، راه حل تازه 1400این زمینه گریبانگیر محققین شیعه شده پس از 
کردند که امامت را همان خالفت   گوید: متکلمین شیعه اشتباه می ارائه داده و می

دانستند! خالفت، جزئی از امامت است و وظیفه مهمتر امام، تفسیر و توضیح و تبیین  می
 دین است!!!!  ولی:

پاسخ، موضع خودمان را  بی شود هر از چندگاهی براي رهایی از سئواالت آیا می
 عوض کنیم؟

ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم ﴿این سخن شهید مطهري مخالف نص صریح قرآن است: 
َ
ٱۡ�َۡوَم أ

ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم ٱۡ�ِۡسَ�َٰم دِيٗنا
َ
بینید چقدر  . می]3: ة[المائد ﴾دِيَنُ�ۡم َو�

تایید و تاکید دارد که امروز دین کامل و تمام شد. همه اینها براي این است که کسی 
و موجب  به بهانه تکمیل و تفسیر دین، چیزي جدیدي بیاورد هوس نکند پس از پیامبر
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 بدعت شود. که متاسفانه آوردند و شد... (توسط تفکرات ابن سباء یهودي) 

 مخالفت کامل با اصل خاتمیت. 

شود آیا اتفاقی که در طول هزاران سال عمر بشر  سال می 150فهرست نام امامان تا 
توانست در عرض چند نسل بیفتد؟ آن هم با آن شرایط بیسوادي و عدم وجود  نیفتاد می

 ایل ارتباط جمعی؟وس
هاي اکستازي،  در زمان امامان شیعه مواردي مانند: بیمه، مصرف مواد مخدر، قرص

ارتباط تجاري و سیاسی با دول مشرك و کافري چون چین و شوروي و کوبا، شبیه 
سازي و... وجود نداشته. پس آیا باید سلسله امامان و مفسران دین تا روز قیامت ادامه 

کشید پس گناه حضرت ابوبکر و حضرت  ر بحث اجتهاد را پیش  میداشته باشد. و اگ
 عمر چیست؟ 

گوید  شان  شهید مطهري به خوبی متوجه این تناقض (شان حکومتی امام) شده و می
اصلی امام، تفسیر و توضیح دین و مقام معنوي امام است و شان حکومتی فرع آن است! 

ین سخن را قبول داریم ولی تمام دعوي بر کند. ما نیز ا خوب، این که مشکلی را حل نمی
 سر خالفت است و اینکه شما طبق کدامین دلیل، معتقد به وجود نص هستید؟

ترین اصول  داند. ولی در مهم شیعه قیاس را (به نوعی) باطل و عمل شیطان می -25
پرسی: چرا نام جانشین  زند. وقتی می مذهبی خودش یعنی امامت دست به قیاس می

گوید: شیوه وضو گرفتن هم در قرآن نیامده! ولی شما  قرآن صریحا ذکر نشده میپیامبر در 
دانید؟ ضمن اینکه این چه قیاسی است: شیوه وضو گرفتن  که قیاس را عمل شیطان می

دانید! یعنی حتی قیاس  فرعی از فروع دین است ولی شما امامت را مهمترین اصل دین می
 باطل شما هم باطل است.

داند. از سویی دیگر شیعه  زیارتنامه عاشورا را منتسب به امام محمد باقر میشیعه  -26
داند. این زیارتنامه  رواج تقیه و جواز آنرا متعلق به دوران امام محمد باقر و امام صادق می

بار لعن) به خصوص علیه خلفاي اول و دوم و سوم است آیا  18مملو از نفرین و لعن (
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در تعارض نیست؟ زیرا این دو امام به قول شیعه مرتب سفارش چنین چیزي با اصل تقیه 
اند. و زیارتنامه نیز چیزي  کرده به پنهان کاري و عدم درگیري با دیگر فرق مسلمان می

است که به صورت اوراد و اذکار در سفر و حضر و در خانه و در کربال و مسجد و... 
ست؟ (مگر اینکه قبول کنیم این شده. پس این چه سفارشی به تقیه بوده ا خوانده می

 .زیارت ساخته و پرداخته غالیان است)
اند.  امام را به ترتیب تا امام زمان بیان کرده 12نام  شیعه معتقد است پیامبر اکرم -27

فرزند ارشد خود یعنی اسماعیل را به عنوان امام معرفی کردند ولی پس از  امام صادق
اصل شد و پس از آن فرزند سوم خود را معرفی فوت او فرمودند در این مورد، بداء ح

کردند. این امر باعث پیدایش فرقه ضاله اسماعیلیه شد که کردند آنچه کردند. بگذریم. 
 اند؟ اطالع بوده بی از حدیث پیامبر اکرم چگونه است که امام صادق

آنچه در فرهنگ توده شیعه جریان دارد بسیار قویتر است از آنچه نویسندگان  -28
خوانند:  نویسند. شیعیان یکجا با سوز و گداز این آیه زیبا را می هایشان می ه در کتابشیع

﴿ ِۚ َع ٱ�َّ ءَِ�ٰهٞ مَّ
َ
�ِض� أ

َ
وَٓء َو�َۡجَعلُُ�ۡم ُخلََفآَء ٱۡ� ن ُ�ِيُب ٱلُۡمۡضَطرَّ إَِذا َدَ�هُ َو�َۡ�ِشُف ٱلسُّ مَّ

َ
أ

ُروَن قَلِيٗ�  ا تََذكَّ و جایی دیگر، همراه با آقاي ذاکر(مداح) فریاد  .]62[النمل:  ﴾٦٢ مَّ
شه  خوام امشب رو بخونم واستون از سر احساس که چرا هر کی گرفتار می زنند: می می

میاد پیش عباس. براستی آیا هنگام گرفتاري طبق آیه قرآن باید خداوند را صدا زد یا 
حضرت عباس؟ و آیا  حضرت ابوالفضل را؟ وآیا باید به سراغ خداوند رفت یا به سراغ

 شرك، شاخ و دم دارد؟ و اگر اینها شرك نیست پس شرك چیست؟
در جریان  شیعه این داستان را قبول دارد که ابوسفیان به حضرت علی -29

کنم ولی  انتخاب ابوبکر گفت اگر بخواهی مدینه را از سواره و پیاده علیه ابوبکر پر می
و پیاده تو ندارم. شیعه در جایی دیگر  حضرت علی به او گفت برو من نیازي به سواره

از برخی افراد خواست تا سر خود را بتراشند و هنگام  معتقد است که حضرت علی
سحر براي قیام علیه ابوبکر به در خانه ایشان بیایند که این افراد خلف وعده کردند و... 
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حفظ و عجیب است شیخ شرف الدین علت عدم اشاره حضرت علی به ماجراي غدیر را 
اند که علیه  نفر خواسته 40داند ولی در این داستان، حضرت علی از  رعایت مصلحت می

کند! براستی علت  حکومت شمشیر بکشند!!!! و از آن طرف کمک ابوسفیان را رد می
 اینهمه تناقضات درهم و برهم چیست؟ 

 و حضرت ابوبکر نویسندگانی مانند تیجانی براي کوبیدن حضرت عمر -30
آیند و یا اینکه هیچ  کنند که پس از من، حاکمانی ستمگر می نقل می ی از پیامبراحادیث

امتی پس از رسول خود اختالف نکرد مگر اینکه بدترین افراد روي کار آمدند. هر چند به 
نظر یک محقق هر چه اختالف بوده فقط در روز سقیفه بوده و پس از آن مردم(یا الاقل 

اند ولی به هرحال این سئوال پیش  بکر بودهاکثریت مردم) از دل و جان در خدمت ابو
یا  -اند و امام حسن نیز خلیفه بوده پس از رسول اکرم حضرت علی-آید که  می

 حکومت جمهوري اسالمی نیز روي کار آمده پس آیا..  
 سال خانه نشین شدند ولی: 25گوید حضرت علی  شیعه می -31

یشان دو بار هر بار به مدت چگونه است که حد اقل دو بار در تاریخ ثبت شده که ا
 اند؟ جانشین او در مدینه بوده یکماه در زمان خالفت حضرت عمر

 آورند؟  میقد خلیفه دربه ع چگونه دخترشان را در زمان خالفت حضرت عمر
 اند؟ هاي ایران شرکت داشته چگونه امام حسن و امام حسین در جنگ

اي  به هیچ یک از صحابه سرشناس که داراي پایگاه قبیله دانیم حضرت عمر ما می
گفته هر چه در زمان رسول اهللا در راه  داده و می باال بوده اجازه خروج از مدینه را نمی

اید صوابش کافی است. و این اجازه عدم خروج یا عدم اجازه شرکت  اسالم شمشیر زده
 ها مختص حضرت علی نبوده است.  در جنگ

(براي خودشان)  سم یاد کرده بودند پس از رحلت نبی اکرم تا قرآن راحضرت علی ق
 جمع نکنند از خانه خارج نشوند.

دانیم حضرت  است و ما می 35یا  30شور و نشاط و جنگجویی یک جوان تا سن 
اند. پس مقایسه و انتظار اینکه  سال داشته 33حداکثر  علی در زمان رحلت نبی اکرم
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 انی خود از خانه خارج شوند یک قیاس باطل و اشتباه است.ایشان مانند زمان جو
شیعه از یکسو ضعف اخالقی و فساد قدرت و ظلم و ستم پادشاهان ساسانی و  -32

گوید  می داند و از سوي دیگر ه اسالم میتبعیضات طبقاتی و...را علت شکست سپا
روزي آنها اند پس علت پی حضرت ابوبکر و عمر حکومتی خفقان زا و دیکتاتوري داشته

باید حتما در غدیر جانشین  بر ایران چه بود؟ ضمن اینکه یکی از علل اینکه پیامبر
کردند را حضور دو ضلع قدرتمند و خطرناك یاران و روم در مرزهاي کشور  معرفی می
 گویید دربار ایران رو به انحطاط و ضعف بوده است. دانند ولی شما که می اسالمی می

حضرت  ،سازي و شرایط مناسب دارد امام زمان نیاز به زمینه عه ظهوربه عقیده شی -33
شد هر چند زمینه فرهنگی اعراب، سن پیرمردها  می باید خلیفه بالفصل پیامبر علی

کرد و هر چند حضرت علی سران و جنگجویان بسیاري از قبایل  را براي رهبري قبول می
 را از دم تیغ گذرانده بود. 

واعظ (علی)  .را فرابگیر حتی از منافقعلم  سخن نگاه کن نه به گوینده (علی) به -34
هایی  شیعه: فقط سخنان و عقاید ما حق است و فقط سخنان مرا بشنوید و فقط کتاب

 .1خاص مورد تایید است و فقط باید پیرو آقا بود
با شفاعت (با مفهومی و معناي وسیعی که نزد شیعه به عنوان اصل دارد و نه  -35

معناي واقعی آن که امري فرعی و استثنایی است) با این سخن نبی اکرم در تضاد کامل 
ر کاري کردي خودت براي توانم براي تو کاري کنم ه است:  اي فاطمه  فکر نکن من می

 اي. خودت کرده

ارِ ﴿ -36 آُء َ�َ ٱۡلُكفَّ ِشدَّ
َ
ۥٓ أ ِيَن َمَعُه ِۚ َوٱ�َّ ٞد رَُّسوُل ٱ�َّ َمَّ ٗدا �ُّ ٗعا ُسجَّ رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ تََرٮُٰهۡم ُركَّ

ِ َورِۡضَ�ٰٗنا تمام اصحاب به جز سه نفر پس از پیامبر  .]29[الفتح:  ﴾يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن ٱ�َّ
 اکرم مرتد شدند: آیا اینها تناقض نیست؟؟؟ 

                                           
البته پیرو چشم و گوش بسته یک نفر بودن ـ اگر کار درستی باشد ـ فقط هنگام جنگ و هجوم دشمن به  -1

 داخل کشور صحیح است. 
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تمام  الف: اختالفات بعدي در امت اسالم به خاطر عملکرد خلفاء بوده است. ب: -37
فرق و مذاهب اسالمی با وجود تشتت آراء در اعتقاد به قرآن و صحت آن متفق القولند. و 
حسب تواتر قطعی موجود در تاریخ این حضرت ابوبکر و عمر و عثمان بودند که قرآن را 

 جمع آوري و از خطر تحریف و پراکندگی نجات دادند. 
در غدیر خم با علی بیعت گویید  شود چرا می اگر امامت با بیعت منعقد نمی -38

 شود چرا حضرت علی براي امام حسن، بیعت نگرفتند؟  کردند؟ و اگر با بیعت منعقد می
براي مسلمین الگو باشد اکنون  طبق نص صریح آیات قرآن باید رفتار پیامبر -39

دیگران را به کرات به رعایت عدالت  پیامبر -توان چنین کرد:  ببینیم با عقاید شیعه می
اند ولی خودشان نعوذ باهللا خالف  وص بین همسران و فرزندان خود سفارش کردهبه خص

این عمل کرده و دو تا از دخترانشان را به ازدواج بدترین آدم (اول پیران ابولهب و سپس: 
آورند! اکنون من به عنوان پیرو  عثمان) و دیگري را به ازدواج بهترین انسان (علی) در می

مرتباً دیگران را سفارش  پیامبر اکرم م پارتی بازي کنم یا عدالت؟زندانباید در مورد فر
اند ولی  به انتخاب دوست خوب و با ایمان و نشست و برخاست با صالحین کرده

ها همسفر و مونس و همدم  ترین!  انسان خودشان بر خالف این همیشه با بدترین و ظالم
(حضرت عمر  و  اند! کرده خانوادگی برقرار میاند و حتی با آنها نسبت  و یار و همراه بوده

ابوبکر و عثمان و سایر اصحابی که به قول شیعه پس از رحلت نبی اکرم مرتد شدند!) 
عمل کنم یا طبق عمل ایشان؟! آري اگر  اکنون من به عنوان یک پیرو طبق سخن پیامبر
و مسلماً پیامبر رسی  ها بروي به جایی نمی طبق عقائد منحرف و ضاله غالیان و احمق

عزیز ما و خاندان با معرفت و بزرگوار ایشان میان حرف و عملشان هیچ تضاد و تفاوتی 
نبوده است و نفاق و دورویی کار کسانی است که تمامی شئونات آنها با مصلحت و تقیه 

 شود.   و توریه طی می
مسجد ها رو به صحن  گوید از جانب خدا فرمان رسید که در همه خانه شیعه می -40

به تناوب هر روز و  دانیم که پیامبر اکرم ما می بسته شود جز در خانه حضرت علی
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شب در اتاق یکی از همسرانش که در کنار اتاق حضرت فاطمه یا علی بوده است زندگی 
 اند و این سخن شیعه بدین معناست که درب سایر اتاقها که متعلق به پیامبر کرده می

 .باالتر از پیامبر بوده است! و مقام حضرت علیبوده است نیز بسته شده 

 اهمیت از دیدگاه ما یا از دیدگاه الهی 

بسیاري از شبهات وارده از سوي علماي شیعه از اینجاست که موضوعات را از جنبه 
نگاه بشري خود دیده و بررسی کرده و چون قادر به درك و فهم آن نیستند زبان به 

کرد تا امت  بشري پیامبر باید براي خود جانشین تعیین میگشایند. از نگاه  اعتراض می
دچار تفرقه و اختالف نشود پس محال است جانشین انتخاب نکرده باشد ولی از نگاه 
بشري بسیار مهمتر بود که پیامبر قبل از رحلت خود تکلیف جمع آوري قرآن را روشن 

. ممکن است بگویید کرده تا این کتاب مانند بقیه کتب آسمانی دچار تحریف نشود
به آن عرب نفرمود با توکل  خداوند در قرآن حفظ قرآن را وعده داده ولی مگر پیامبر
وعده حفظ و بقاي اسالم را  زانوي اشتر را ببند عالوه بر این، چه بسا خداوند به پیامبر

نگاه نیز داده باشد. تمام این شبهات به این خاطر است که ما به قضایا از دید بشري خود 
در گرماي شدید غدیر مردم را نگهداشته باشد که فقط  کنیم. مگر ممکن است پیامبر می

بگوید علی را دوست داشته باشید؟ ولی اگر دقت کنید قبل از آن نیز خداوند براي مسائل 
بسیار کمتر از امکان قتل حضرت علی و یا قهر مردم با ایشان (اگر کم باشد!) نیز آیاتی را 

دهد اهمیت یا کم اهیمت بودن موارد از دید الهی با ما فرق  و این نشان می نازل کرده
شده که صدایتان را جلوي پیامبر باال نبرید. یا حدیث: الغیبه اشد من  کند: آیه نازل می می

سال که براي ما شب و روز  1400الزنا: گناه غیبت از زنا شدیدتر است. حتی پس از 
ن ما رواج شدید دارد. و اهمیت شدت گناه آنرا قبول اند باز هم غیبت در بی گفته
کنیم.(غیبت مانند خوردن گوشت برادر مرده است. دادن ربا: اعالم جنگ با خدا و  نمی

است: (که خدا مالئکه و صالح مومنین پشت  اي که خطاب به زنان پیامبر رسول!  آیه
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کیلومتر و مخارج سر رسول خدا هستند) تخریب مسجد ضرار. جنگ تبوك و طی صدها 
 گرند. هنگفت سپاه بدون نتیجه و جنگی باز می

خورد ولی از دید منطق و  از دید ما نباید پس از رحلت نبی اکرم آب از آب تکان می 
واقعیات مسلم تاریخی، هنگام گذر از هر بلوغی و ورود به مراحل اولیه تکاملی 

کند دقیقا مانند گذر یک نوجوان از سن بلوغ به  تصادمات و مشکالت حادي نیز بروز می
د محقق سنی معتقد نیست که اسالم آخرین دین بوده سن رشد. و مگر  محقق شیعه مانن
اي از بلوغ فکري و معنوي رسیده بود که دیگر از آن  آن هم به خاطر اینکه بشر به درجه

 اي جدید و یا پیامبري تازه نداشت؟ پس نیازي به برنامه
کند و گذشت  جالب است که اعالم تمامی این موارد در ابتدا کم اهمیت جلوه می

دارد؟ تبعات بسیار سویی که بیشتر جنبه ایجاد تفرقه و  رده از اهمیت آن بر میزمان، پ
 اختالف دارد. 

ــوان  ــوي  بخـــــ ــیع علـــــ  1تشـــــ
 

ــنو   ــفوي  بشـــــ ــیع صـــــ  تشـــــ
 

ــاد ــوي  فریــــــ ــیع علــــــ  تشــــــ
 

ــکوت    ــفوي  ســــ ــیع صــــ  تشــــ
 

 تشـــــــیع علـــــــوي  مبـــــــارزه  
 

 تشــــــیع صــــــفوي  مظلومیــــــت 
÷ 

ــل  ــوي  عمــــــ ــیع علــــــ  تشــــــ
 

ــذر    ــا و نــ ــفوي  دعــ ــیع صــ  تشــ
 

ــوي   ــیع علــــــ ــلتشــــــ  عمــــــ
 

ــفاعت   ــفوي  شــــ ــیع صــــ  تشــــ
 

ــق   ــوي  تحقیـــــ ــیع علـــــ  تشـــــ
 

ــد   ــفوي  تقلیـــــ ــیع صـــــ  تشـــــ
 

ــرآن  ــوي  قــــــ ــیع علــــــ  تشــــــ
 

 تشــــــیع صــــــفوي  مفــــــاتیح    
 

ــجد   ــوي  مســـــ ــیع علـــــ  تشـــــ
 

ــه   ــفوي  تکیـــــ ــیع صـــــ  تشـــــ
 

ــاط   ــور و نشــ ــوي  شــ ــیع علــ  تشــ
 

ــزا   ــفوي  اشــــک و عــ ــیع صــ  تشــ
 

ــرخ  ــوي ســــــ ــیع علــــــ  تشــــــ
 

 تشـــــــیع صـــــــفوي ســـــــیاه   
 

                                           
ِي َخلََق ﴿ -1  بِٱۡسِم َرّ�َِك ٱ�َّ

ۡ
 ].1[العلق:  ﴾١ٱقَۡرأ
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ــل  ــوي  عقــــــ ــیع علــــــ  تشــــــ
 

ــاس   ــفوي  احســــ ــیع صــــ  تشــــ
 

ــت  ــوي  معرفـــــ ــیع علـــــ  تشـــــ
 

 تشـــیع صـــفوي  محبـــت (کـــور)    
 

 تشــــــــیع علــــــــوي  اتحــــــــاد
 

 تشــــیع صــــفوي  کینــــه و تفرقــــه 
 

ــم  ــوي  علــــــ ــیع علــــــ  تشــــــ
 

ــب    ــفوي  تعصــــ ــیع صــــ  تشــــ
 

 تشــــــــیع علــــــــوي  منطــــــــق
 

ــفوي  غلـــــــو    ــیع صـــــ  تشـــــ
 

ــت  ــوي  واقعیـــــ ــیع علـــــ  تشـــــ
 

 تشـــیع صـــفوي  خیـــاالت و اوهـــام 
 

ــت  ــوي  حقیقـــــ ــیع علـــــ  تشـــــ
 

 تشــــــیع صــــــفوي  مصــــــلحت 
 

 صـــــــراحتتشـــــــیع علـــــــوي  
 

ــه    ــفوي  تقیـــــ ــیع صـــــ  تشـــــ
 

 تشــــــــیع علــــــــوي  تــــــــالش
 

ــفاعت   ــفوي  شــــ ــیع صــــ  تشــــ
 

 تشــــــــیع علــــــــوي  عــــــــزت
 

ــت   ــفوي  ذلـــــ ــیع صـــــ  تشـــــ
 

ــاف ــیع علــــــــوي عفــــــ  تشــــــ
 

 تشــــــیع صــــــفوي حجــــــاب   
 

ــات     ــه کلم ــان داده ب ــوي ج ــیع عل  تش
 

 تشـــیع صـــفوي بـــازي بـــا کلمـــات 
 

ــدا  ــوي  خــــــ ــیع علــــــ  تشــــــ
 

ــدایان    ــفوي  خــــ ــیع صــــ  تشــــ
 

 1هتـــتمـــت بنبینـــا حج تشـــیع علـــوي
 

تشیع صفوي امام، واسطه، باب، حجـه،   
مجتهد، روحانی، شیخ، مرشد، پیر، مراد، 
والیت عامه، والیت خاصه، ولـی فقیـه،   

 والیت مطلقه فقیه و...
 تشـــیع علـــوي نبـــی از جـــنس بشـــر 

 

 تشـیع صــفوي امامــت بــاالتر از نبــوت  
 

ــوي  توحیـــــــد   ــیع علـــــ  تشـــــ
 

 تشـــــــیع صـــــــفوي  شـــــــرك 
 

ــت   ــم امـــ ــوي  غـــ ــیع علـــ  تشـــ
 

ــم     ــفوي غــ ــیع صــ ــتتشــ  والیــ
 

ــدانیت  تشــــیع علــــوي ذوب در وحــ
 

تشــیع صــفوي ذوب در والیــت (شــما  

                                           
 سخن حضرت علی در نهج البالغه یعنی: تمام شد به پیامبر ما حجت. -1
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ــت) ــد ذوب در حماقـــــ  بخوانیـــــ
 

ــل  ــوي  اصــــــ ــیع علــــــ  تشــــــ
 

 شـمار  تشیع صفوي  استثناء و فروع بـی  
 

و این چنین است که در روز قیامت، خداوندي که اصل را بر رحمت و بخشایش قرار 
 افتد: چنین اتفاق میکند و  داده به فرع (یعنی غضب و آتش) رجوع می

ــت   ــوي  بهشـــــ ــیع علـــــ  تشـــــ
 

ــفوي دوزخ   ــیع صــــــــ  تشــــــــ
 

 یک نمونه از شبهات

برخی نویسندگان که ادعاي فضل عجیبی هم دارند (مانند تیجانی) در کتب خود 
اند که شورش اهل رده به خاطر غصب خالفت توسط ابوبکر بوده و آنها فقط  مدعی شده
کنم این سخن را به یک استاد تاریخ بگویید و لبخند او  اند و..  خواهش می داده زکات نمی

گفتند  اند چه می :پس آن تعدادي که مدعی پیامبري بودهرا مشاهده کنید؟ سئوال اینجاست
 خواستند؟  و چه می

دادند و بعد طبق روایتی از  گوید آنها مسلمان بودند ولی زکات نمی تیجانی می
توان و نباید او را کشت.  گوید کسی که الاله اال اهللا بگوید به هیچ وجه نمی می پیامبر

ر هر سه جنگ داخلی خودشان دهها هزار د سئوال اینجاست پس چرا حضرت علی
هزار نفر خوارجی که حافظ کل قرآن و نماز  4نفر از مسلمانها را کشتند؟ به خصوص آن 

گفتند  جنگید روز اول، چند قبیله می شب خوان و... بودند؟ براستی اگر ابوبکر با آنها نمی
عد یک زن هم (مسیلمه) دهیم. فردا چند نفر مرد ادعاي پیامبري کردند و روز ب زکات نمی

به آنها پیوست و حتی آیاتی شبیه آیات قرآن آورد با این حساب اگر حضرت ابوبکر 
گذاشت آیا اکنون چیزي به نام اسالم به دست ما  نشست و دست روي دست می می

رسیده بود؟ ضمناً دقت کنید خداوند در قرآن هر کجا کلمه صلوه را آورده بالفاصله پس 
 وه را نیز آورده است. این یعنی اینکه این دو الزم و ملزوم همند. از آن کلمه زک

 پتروشیمی نقش جهان
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لغات عربی دامنه معنایی بسیار وسیعی دارند براي همین، ناآگاهان، مغرضان و 
 کنند: سیاسیون از این انعطاف نهایت سوء استفاده را می

 تغییر ماهیت کلمات در پاالیشگاه تشیع صفوي

شوي.  گذاري با یک مثلث روبرو می اصفهان پا در میدان نقش جهان، میوقتی در 
مثلث زر و زور و تزویر. بازار: زر. عالی قاپو: زور. مسجد: تزویر. دقیقاً در این مثلث بود 
که طرح تشیع صفوي توسط روحانی صفوي ریخته شد. از مفاد اصلی این طرح، تبدیل و 

 آن به قرار زیر است:مسخ روح کلمات اسالمی بود. که روش 
 نشاندن استثناء در جایگاه اصل

 شفاعت به جاي ایمان و عمل صالح 
 ادعا به جاي عمل 
 لی  و تبدیل وصایت به اصل خالفت!سفارش پیامبر به ع

 .تقیه به جاي صراحت و حقیقت گویی
دهند در تحلیل حکومت  مصلحت: حکام فعلی شیعه آنچه را به نام مصلحت انجام می

 کنند و این یعنی بازي با کلمات.  به نام بدعت مطرح می عمرحضرت 
 تحریف کلمه در جایگاه غیر اصلی خود:

است به: امامت و خالفت  مولی که بیشتر به معناي دوست و همنشین یا بنده آزاد شده
 .منصوص!!!

 .کسر والیت با فتح و تبدیل به والیت با
 تشدید معناي کلمه:

 غالیان دارد.که ریشه تاریخی در غلو 
 والیت بر کل کائنات (این یعنی: شرك خالص)  -خلیفه–مولی:  ولی امر 

داند به: استفتم  یعنی کلیه  غنمتم در آیه خمس که شمول خمس را فقط به غنایم می
 منافع سالیانه. 
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 .خلفاءانتقاد از خلفاء توسط حضرت علی: سب و لعن 
 .امامت باالتر از نبوتامه:  مقام مقام وصایت به: امامت و در اد

 تخفیف و تخصیص بار معنایی کلمات:
 شهادت به:  عزا و مرگ سیاه

 .امر به معروف و نهی از منکر: فقط تذکر حفظ حجاب زنان!
هاي محققین شیعه (مانند تقیه و مصلح و علم غیب و...) درست است  بسیاري از پاسخ

 ولی در اینجا چند مساله مطرح است:
اغذ و در اصطالح تئوریک و در معنا و جایگاه اصلی و واقعی این کلمات روي ک -1

خود درست است ولی آیا تفکر و بازتاب آن در فرهنگ شیعه بر همین منوال است؟ یعنی 
آیا یک نفر شیعه عادي مسجدي همین برداشت را از شفاعت دارد که آقایان نویسنده 

 دارند؟ 
ستند و اصل چیز دیگري است ولی دانیم این موارد اصوال جزو استثنائات ه ما می -2

اند. مانند جمع بین نماز ظهر  آیا در فرهنگ عوام شیعه به صورت یک اصل کلی در نیامده
 و عصر؟

رسیم که معانی اصلی بسیاري از این کلمات  آیا با جمع بندي به این نتیجه نمی -3
ل به دهد ولی تبدی تحریف و تشدید شده است. مانند کلمه مولی که معناي دوست می

معناي خلیفه و پس از آن والیت بر آسمانها و زمین و کل کائنات شده است؟! و موجب 
تواند براحتی موجب به حاشیه رفتن ایمان و  به حاشیه رفتن اصل. مانند شفاعت که می

عمل صالح  شود. یا مفاتیح که موجب به حاشیه رفتن قرآن و تکیه که موجب به حاشیه 
رفتار و شعائر آقایان که موجب به حاشیه رفتن اصل  شود. و کل رفتن مسجد می

 اصیل،توحید شده است؟

 هاي غالیان در تفکرات شیعی هاي غلو و اندیشه ریشه
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ۡهَوآَء قَۡوٖ� قَۡد َضلُّواْ مِ ﴿
َ
ۡهَل ٱلِۡكَ�ِٰب َ� َ�ۡغلُواْ ِ� دِينُِ�ۡم َ�ۡ�َ ٱۡ�َّقِ َوَ� تَتَّبُِعٓواْ أ

َ
أ ن قُۡل َ�ٰٓ

َض 
َ
بِيِل َ�ۡبُل َوأ  .]77: ة[المائد ﴾٧٧لُّواْ َكثِٗ�� َوَضلُّواْ َعن َسَوآءِ ٱلسَّ

بگو اي اهل کتاب در دین خود غلو(زیاده روي) نکنید و از هوسهاي جمعیتی که پیشتر از «
 .»این گمراه شدند و دیگران را گمراه کردند و از راه راست منحرف گشتند پیروي نکنید

با عنایت به مفهوم صریح این آیه: یکی از راههایی که انسان را آرام آرام به وادي کفر 
کند زیاده روي و غلو است. و غلو طبق  کشاند و از راه راست منحرف می و شرك می

پذیر است (حضرت  امري حتی امور پسندیده نیز امکاناحادیث و روایات فراوان در هر 
ك شدند محب زیاده رو و دشمن) غلو یکی از علی: دو گروه نسبت به من هال

هایی است که به نوعی نقطۀ مقابل عدالت بوده و به آرامی زمینه ساز حضور ظلم و  پدیده
شود. غلو ممکن است در ابتدا کوچک جلوه کند ولی در  ظلمت و تاریکی و کوري می

ان امامان، افرادي کشاند. متاسفانه در همان دور انتها انسان را به جاهاي بسیار بدي می
اي شدند تا متاسفانه شیعه به وضعیت اسف بار فعلی  خواسته یا ناخواسته آلت دست عده

ها و  برسد.(در راس این افراد غالیان و پس از آنها به ترتیب مفوضه ـ روافض یا رافضی
سایر مذهب فاسده چون فطحی، واقفی، اسماعیلیه، کیسانیه، سبائیه  و گروههاي مانند 

لی ایرانی ساکن کوفه  وجود دارند البته درست است که در زمان فعلی بسیاري از این موا
گروهها و مذاهب وجود نداشته یا از لحاظ عددي بسیار اندکند ولی در دوره امامان 
اکثریت با این عده بوده و روساء و علماي آنها کردند آنچه کردند براي نمونه جاي پاي 

ین و معتبرترین کتب شیعه یعنی اصول کافی تر ب را در قدیمیاکثر این افراد فاسدالمذه
بینیم اینک به عنوان نمونه جاي پاي اندیشه غالیان را در تفکرات شیعی نگاه  به وفور می

 کنید:
چطور ممکن است نبی اکرم در آن گرماي شدید (غدیر) مردم را نگاه داشته  -1

پاسخ: غدیر خم بدون هیچگونه  ید فقط علی را دوست داشته باشید؟باشد که بگو
و طبق بررسی ما از سایت  اسفند) 29(احتماال  سفند ماه بودهتردیدي در اواخر ا
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ترین  هواي آنروز در شدیدترین و گرم1385و  1384هواشناسی عربستان در اسفند سال 
درجه سانتی گراد است! دیگر اینکه بسیاري از حجاج در مکه از بقیه  28ساعات روز 

 ده و رهسپار جنوب عربستان شدند و بسیاري در جحفه جدا شده بودند و..  جدا ش
معنی کلمه مولی دوست و یاور است و به هیچ وجه خالفت و حکومت و  -2

شود ولی در اینجا نیز باز شاهد غلو و  معنی آن استنباط نمی 27جانشینی و امارت از هر 
 زیاده روي هستیم. 

3-  ﴿ ُ َما َوِ�ُُّ�ُم ٱ�َّ َكٰوةَ  إِ�َّ لَٰوةَ َوُ�ۡؤتُوَن ٱلزَّ ِيَن يُقِيُموَن ٱلصَّ ْ ٱ�َّ ِيَن َءاَمُنوا َورَُسوُ�ُۥ َوٱ�َّ
که طبق  حدیث  امام باقر: حضرت علی نیز داخل در لفظ  .]55: ة[المائد ﴾٥٥َوُهۡم َ�ٰكُِعوَن 

 است. گوید منظور آیه فقط حضرت علی مومنین است ولی شیعه می
هایی  امور در مورد امامان: درست است که امامان شیعه انساناي  اعتقاد به پاره -4

اند ولی مفهومی که شیعه از عصمت امامان به دست  متقی و پاك و پاکیزه و خداترس بوده
دهد این است که: امکان هیچگونه خطا، فراموشی و حتی اشتباه در گفتار و رفتار  می

ی شیعه نیز معتقد است در رابطه با امامان، امامان وجود ندارد. اکنون با عنایت به اینکه حت
 گاه پیامبربینیم که هر تاریخ صدر اسالم می وحی در کار نیست و ما به تواتر در

آید که  شده این سئوال پیش می خواسته دچار اشتباهی شود از طریق وحی مطلع می می
 اند؟  شده پس امامان چگونه متوجه می

ت و...  صحت دارد و هم از نظر عقلی و هم اموري مانند شفاعت و تقیه، مصلح -5
از نظر قرآن و روایات نبی اکرم، امري ثابت شده است ولی شیعه در اینجا نیز کار را به 
افراط کشانده و هر حدیث معارض با عقاید رایج را با چوب تقیه حراج کرده و هر 

مان را که براي آن گناهکاري را در پیشگاه خدا مستعد شفاعت دانسته و هر رفتاري از اما
 کنند و...   پاسخی ندارند حمل بر مصلحت یا تقیه می

هاي جعلی (که رد پاي غالیان در متن و سند آنها به  در ابتداي برخی زیارتنامه -6
انگیزي براي خواننده آن زیارتنامه در نظر گرفته شده  هاي شگفت خوبی پیداست) ثواب
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اند و....!!!! که  که در بدر و احد شهید شدهاست مانند ثواب دوهزار حج و دوهزار شهید 
 کنم نیاز به توضیح داشته باشد. فکر نمی

فقط نظر لطف به چند نفر به خصوص داشته و به  شیعه معتقد است پیامبر اکرم -7
داده و به عنوان مثال:  تبع آن خداوند نیز فقط آن عده معدود را مورد عنایت قرار می

دیجه و از مردان فقط علی و از فرزندانش فقط فاطمه را در میان زنانش فقط خ پیامبر
و در قرآن هر کجا ستایشی شده فقط منظور خانواده آخرین دختر  1دوست داشته است

 .اند! قط منظور ابوبکر و عمر بودهآن پیامبرند و اگر نکوهشی شده ف
رفتارهاي بسیار سبک سرانه و زشت و ناپسند به عنوان حب اهل بیت در  -8

یهاي از قمه زنی گرفته تا زنجیر زنی و حتی سینه زنی که هر کودك دبستانی نیز عزادار
ولی وقتی هنوز علماي ما در  2شود متوجه جهالت و وحشی گري اینگونه رفتار می

رود؟ در  اند دیگر چه انتظاري از برخی عوام کاالنعام می استحباب قمه زنی مانده
و فهم علت رفتار  شخصیت امام حسین صورتیکه اندوه قلبی پس از کسب معرفت از

اي ظلم  ایشان در کربال کافی است و اینکه انسان پس از هر محرمی تغییر کرده و روحیه
سر  تفاوتی و گوسفندي خارج شده و نگذارد هر انسان بی بی پیدا کرده و از حالت تر ستیز

 و پایی در هر اداره یا جاي دیگري به او ظلم و ستم کند. 
کنم که عدل یکی از  در انتها توجه شما را به این نکته بسیار عجیب جلب می -9

اصول مذهب تشیع است (این اصل یعنی اصل عدل و اصل امامت جزو اصول دین سایر 
فرق و مذاهب اسالمی نیست) ولی تمامی مثالهاي فوق در تضاد کامل با اصل عدل و 

چه نبی اکرم را، با اعتقادات شیعه این عدالت قرار دارد چه خداوند را عادل بدانیم و 

                                           
توان به آن داد؟ هر چند شیعه از بین انبوه کتب تاریخی  براستی اگر اینها پارتی بازي نیست پس چه نامی می -1

نفرند ولی این روایات روایات متضاد نیز دارد و در  5اهل بیت فقط آوري کند که مثال  ی جمعتواند مطالب می
 صحت و سقم راویان آن نیز جاي بحث زیاد است. 

توانی ترك کنی و  وقتی روزه که جزو فروع دین و حکمی مربوط به خداوند  است را اگر بیمار بودي می -2
 روزه نگیري آیا مجازي به خاطر سایر امور به جسم و روحت  صدمه وارد کنی؟
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شود. البته ممکن است نویسندگان فعلی شیعه در کتب خود به موارد فوق  اصل نقض می
آنچه از قدیم االیام و  -1اي از آنها را نقض و رد کنند ولی:  اي نداشته یا پاره اشاره

فته جز این است قرنهاست از طریق مالهاي منبري در سر مردم و توده عوام شیعه جا گر
اگر به  -3اند  برخی از نویسندگان و علماي قدیمی شیعه به چنین مطالبی معتقد بوده -2

میان توده شیعه بروي و از آنها پیرامون موارد فوق سئوال کنی چون آنها حقیقت را از 
کثر اند و یا شما جرات گفتن حقیقت را با آنها نداشته اید  آنها مطمئناً ا طریق شما نشنیده

نویسند با واقعیت عینی و ملموس در  کنند پس آنچه در کتابها می این موارد را تایید می
 متن جامعه بسیار متفاوت است. 

 علم تاریخ و عقاید تشیع صفوي

اگر کسی در متون تاریخی به صورتی علمی و آکادمیک و به دور از تعصب، عمیق و 
تنها اصول تفکر تشیع صفوي با قوانین و کند که نه  دقیق شود با کمال تعجب مشاهده می

متون تاریخی قابل اثبات نیست بلکه با آن در تضادي کامل و آشکار است. از همان اولین 
و مهمترین اصل مورد اعتقاد آنها یعنی وجود نص بر انتخاب حضرت علی به عنوان 

ستی چرا جانشین بالفصل پیامبر توسط خداوند گرفته تا فرضیه وجود امام غایب. برا
آید و قابل اثبات نیست؟ و  هیچکدام از عقاید خرافی شیعه با متون تاریخی جور در نمی

صد البته چیزي که با اشتباه و سوء تفاهم شروع شود (امامت منصوص حضرت علی در 
رسد (امام حسن عسگري اصوال فرزندي  غدیر) با دروغ و امور واهی و خیالی به پایان می

قرن!) و  14ه بخواهد غیبت کند و آن هم غیبتی با عمري در حدود اند که تاز نداشته
رسید! نظریه غیبت مهدي فقهاء و متکلمین و علماي شیعه را مجبور به  ایکاش به پایان می

پذیرش و باز کردن باب اجتهاد کرد (چیزي که تا سالها پس از غیبت کبري به آن عقیده 
 گرفتند) البته طبق ضرب المثل: میها از همین باب، ایراد  نداشته و به سنی

 خشــت اول چــون نهــد معمــار کــج 
 

ــی    ــا مــ ــا ثریــ ــج  تــ ــوار کــ  رود دیــ
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توزي که توسط  ین بناي شوم اختالف و غلو و کینهکار به همین جا ختم نشد و ا
ها و ابوالخطابها و... در قرن اول هجري  شیعیان غالی و رافضی کوفی و عراقی و ابن سباء

به انحراف و کج روي خود ادامه داد و کار از اجتهاد به وجوب گذاشته شد، همچنان 
شد و در قرون اول و دوم  تقلید کشید. بعد از آن خمسی که باید به امامان پرداخت می

پس از غیبت کبري در چگونگی و حتی وجوب یا عدم وجوب آن میان فقهاي شیعه 
ت و در این باب میان فقها اختالف بود ناگهان پس از چند قرن، جنبه وجوب به خود گرف

شیعه اجماع حاصل شد. اجماع بعدي که در اوایل قرن چهارم هجري (و پس از پیدا 
شدن سرو کله کتاب سلیم ابن قیس هاللی) میان فقهاء شیعه حاصل شد تبري و لعن و 
نفرین خلفاي اول و دوم و سوم بود! پس از این خشتهاي کج یعنی باز شدن باب اجتهاد 

قلید و به تبع آن دو لزوم پرداخت خمس به علماء، رکودي نسبی در و وجوب ت
هاي به خصوص سیاسی شیعه حاکم بود تا نوبت به عصر صفویه رسید و قلع و  اندیشه

قمع کامل اهل سنت و اعالم دشمنی و جنگ آشکار شیعه و سنی و آشتی دین و دولت و 
هاي مسیحی با آن وعظهاي به اي به نام روحانیت به تقلید از کشیش شکل گیري پدیده

خصوص و لباسها و عقاید و... و آشتی بین روحانیت و دربار. (که البته نباید عنصر بازار 
را در این میان فراموش کنیم) نتیجه این ترکیب شوم زر و زور و تزویر، مسخ معانی 

حج واالي دین اسالم و تشیع اصیل علوي شد. و اشک و عزا و تکیه و قرآن و شهید و 
 و... همه و همه در پاالیشگاه نقش جهان به لجن کشیده شد و تبدیل به عناصري

خاصیت براي حکومتها شد. مفاتیح در جایگاه قرآن نشست و هزاران امام  بی دردسر و بی
زاده به جاي کعبه! القاب مشهدي و کربالیی به جاي حاجی! تکیه به جاي مسجد! و در 

تعقل و جسارت. این خشت کج که اکنون تبدیل به  یک کلمه حماقت و افیون به جاي
دیواري عظیم و سترگ بین شیعه و سایر ملل اسالمی شده بود همچنان مسیر خود را 

رسید و نظریه والیت فقیه. چیزي که فقها و علماي شیعه در  1357ادامه داد تا به سال 
مساعدي. البته این  سال نه اجماعی نسبت به آن داشتند و نه نظر مثبت و 1400طول این 
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نظریه در تضاد کامل با اصل آزادي اجتهاد توسط سایر مجتهدین و آزادي تقلید از هر 
اي به  سال و با رهبري آقاي خامنه 25مجتهد به دلخواه بود. نظریه والیت فقیه پس از 

عقیده ذوب در والیت توسط پیروان ایشان و نظریه والیت مطلقه فقیه تبدیل شد الزم 
ه بدانید این کلمه چیزي جز حکومت دیکتاتوري نیست و مانند سایر شاهکارهاي است ک

اند مانند ربا که پس از  پاالیشگاه نقش جهان به صورت ظریفی کلمات را به بازي گرفته
انقالب شد: سود تضمین شده! هر چند رهبري در ایران به خصوص در زمان آقاي 

و آن استبدادي که در سایر دول مستبد جهان  اي از قدرت نداشته اي سوء استفاده خامنه
تواند تضمین کند که نفر  وجود داشته است را در ایران شاهد نیستیم ولی چه کسی می

 اي فکر کند؟  بعدي نیز مانند آقاي خامنه
گوید: ملتی که نتواند براي خودش تصمیم بگیرد سایر  یکی از دانشمندان غربی می

کنند و ایکاش کشور  آیند و براي او تصمیم گیري می ها با ضرب توپ و تانک می دولت
 ما چنین روزي را به خود نبیند. 

 امامت یا نبوت؟

محققین شیعه در مورد امامان معتقدند که آنها: معصومند یعنی حتی مرتکب خطا و 
این خود جاي  شوند (البته بنا به عقیدة شیعه بدون ارتباط با وحی که اشتباه نیز نمی

شدند از طریق وحی مطلع  تعجب دارد زیرا پیامبر اکرم هرگاه مرتکب خطا یا اشتباهی می
شدند) داراي علم غیب هستند (باز هم بدون ارتباط با وحی!) و به نوعی تحت ارشاد  می

و هدایت و راهنمایی الهی هستند (که شباهت زیادي به وحی دارد. البته طبق آیات قرآن 
تواند تحت ارشاد الهی قرار گیرد) مرتباً دست به معجزات مختلفی  ن متقی میهر انسا

اند  و... اکنون با توجه به اینکه همه این موارد در پیامبران نیز وجود داشته است و با  زده
داند و با توجه به اعتقاد شیعه مبنی  توجه به اینکه شیعه مقام امامت را باالتر از نبوت می

ص حضرت علی و غیبت و ظهور منجی، آري، با جمع بندي تمامی این بر خالفت منصو
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موارد، شیعه اصل خاتمیت را به طور کامل، مخدوش کرده و از بین برده است. براستی 
شود، معجزه دارد، معصوم است، علم  گویند که: به او وحی می آیا پیامبر به کسی نمی

ییري در مسمی بدهد و امامی که شما تواند تغ داند و... پس تغییر در اسم نمی غیب می
کنید در حقیقت همان پیامبر حتی باالتر از پیامبر است. دقت کنید که در قرآن  تعریف می

آمده که: خاتم الرسل: آخرین فرستاده. و رسول یعنی کسی که  در رابطه با پیامبر اکرم
شیعه دقیقاً این شرایط اي نو و تازه به عهده دارد.  حامل پیامی براي بشریت بوده و وظیفه

را براي حضرت علی و حضرت مهدي قائل است  آن هم تحت فرمان مستقیم الهی. به 
همین دلیل نص در امامت و نص در غیبت با نص صریح خاتمیت در تناقضی شدید و 

 آشکار است. 

 عصمت

از بررسی مجموع متون تاریخی درست و صحیح (و بدون عنایت به برخی روایات 
آید که در زمان صدر اسالم، اطرافیان ائمه و نبی اکرم، نگاه عصمت  ین بر میواحد) چن

اند. از صحبتها، برخوردها، گفتگوها و  (به معناي امکان عدم خطا و اشتباه) به آنها نداشته
اند. علت  عملکردهاي آنان دقیقاً پیداست که آنها معتقد به عصمت، براي هیچکس، نبوده

نند عصمت یا علم غیب یا جانشین منصوص در قرآن وجود ندارد اینکه  چنین مواردي ما
هاي بعد به او مقام خدایی و  این است که براي عیسی چنین مواردي نبود و مردم در زمان

پسر خدایی و... دادند اکنون اگر  خداوند، چنین مشخصاتی براي نبی اکرم یا امامان، قائل 
اند و با عقاید خود به نحو  عیان دچار آن شدهافتاد که اکنون شی شد همان اتفاقی می می

 شوند.  پرتگاههاي شرك، نزدیک می خطرناکی به

 حب، ماسکی بر چهرة شرك

کسانی  هاي حقیقت بین است و خالی از تعصب، مشاهد براستی براي انسانی که ذره
زنند جاي تعجب و تاسف است. براستی این حب چه  که اینهمه دم از حب اهل بیت می
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سودي دارد آن هم این حب بدون معرفت و شناخت؟ اگر اهل بیت هم اینک زنده بودند 
شاید آري فقط شاید دوست داشتنشان سودي به حال آنها داشت براي دفاع از آنها یا 

 چه سودي دارد؟ ممکن است روحانی محل، بگوید دوست ابراز عالقه به آنها ولی حاال
گردد پس شما آنها را براي خودتان دوست دارید؟  به خود ما بر میاش  داشتن آنها فایده

نه به خاطر صفات واالي آنها؟ سئوال دیگر: اگر نتیجه دوستی اهل بیت این است که ما 
گذرد  ل که از دوران صفویه میسا 400بینیم یعنی آنچه که پس از  در حکومت اسالمی می

بینیم چیزي نیست جز افزایش تصاعدي  سال انقالب اسالمی می 30و آنچه پس از 
ها و کینه توزیها در بین به اصطالح مذهبیون و فساد و فحشا  خرافات و تعصبات و دروغ

پرستی و دین گریزي و حیله گري و دروغ در بین بقیه، آري اگر این نتیجه حب  و دنیا
کنم اهل بیت بسیار خوشوقت خواهند شد اگر شما دیگر آنها  ل بیت است من فکر میاه

را دوست نداشته باشید و به جاي آن، اندکی به فکر اصالح و تغییر خود برآیید و دست 
از دروغ و تعصب بردارید. البته اگر اندکی دقت کنیم اینهمه دم از حب اهل بیت زدن 

کریه  هخطا و خرافه و تعصب که در دل همۀ آنها چهرچیزي نیست جز پوششی بر آنهمه 
شرك النه کرده و در روزي که تبلی السرائر (روز آشکار شدن نهانها و رازها، روز 

ِيَن ﴿کشاند.  قیامت) است متاسفانه این چهره آشکار شده و صاحبش را به دوزخ می إِ�َّ ٱ�َّ
 ْ ٰلَِ�ِٰت َوذََكُروا ْ ٱل�َّ ْ وََعِملُوا ِيَن  َءاَمُنوا ْۗ وََسَيۡعلَُم ٱ�َّ ْ مِۢن َ�ۡعِد َما ُظلُِموا وا َ َكثِٗ�� َوٱنَتَ�ُ ٱ�َّ

يَّ ُمنَقلَٖب يَنَقلُِبوَن 
َ
 .]227[الشعراء:  ﴾٢٢٧َظلَُمٓواْ أ

  

 چرا پیامبر اکرم جانشین تعیین نکردند؟

توان از آن  درست است که تاریخ دروغگوي بزرگی است ولی بعضی اوقات می
هاشم و  اي مسلم وجود دارد که دو قبیلۀ قدرتمند قریش بنی خوبی آموخت. نکتهدرسهاي 
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اند و نکتۀ مسلم دیگر این که چه قبل و چه بعد از اسالم مرتبا با یکدیگر بر  بنی امیه بوده
اند. تجربه نشان داد و ثابت کرد که وقتی قدرت به دست بنی امیه  سر قدرت نزاع داشته
وروثی و پادشاهی درآورد. وقی که حضرت علی در زمان خالفتشان افتاد آنرا به صورت م

به شهادت رسیدند مردم با امام حسن فرزند ارشد ایشان بیعت کردند. پس حضرت عمر 
درست فکر کرده بودند  و اکثریت اصحاب به محض رحلت پیامبر اکرم بو ابوبکر

شم بوده حالت موروثی و ها نیز از بنی هاشم باشد چون پیامبر که اگر خالفت در بنی
کند. شاید سئوال کنید عیب این کار در کجاست؟ عیب کار در  پادشاهی پیدا می

سر  -بدون حتی یک استثناء-اي  هاي موروثی و سلسله همانجاست که در تمامی حکومت
رات فاند ولی به مرور زمان ن ها و نفرات اول خوب و کاري و شجاع و مستقل بوده سلسله

اند. و نام کل آن سلسله را در  و جانشینان بعدي راه خودکامگی و تنبلی و فساد را پیموده
خواسته نام آورندة این  اند. آري خدا نمی پیشگاه تاریخ و بشریت به تباهی و فساد کشیده

آخرین دین پس از یکی دو قرن به خاطر جانشینانی که از خانوادة او و به دستور او روي 
اند خراب شود. تا به این بهانه کل آن مکتب زیر سئوال نرود و خدشه دار نشود.  هکار آمد

دادند.  زیرا مردم هر مورد منفی و فسادي را به خاندان نبوت و دین و خدا ربط می
همانگونه که اکنون بسیاري از مردم ایران به خاطر ندانمکاري روحانیون و افراد حزب 

اند. در یک کالم مردم اگر از سالطین دین زده شدند از  دهاللهی از دین و اسالم بیزار ش
 شوند و تمام فاجعه اینجاست.  دین هم زده می

هر اشتباه عمدي یا سهوي هر حکومت دینی یک نقطۀ سیاه است بر قداست دین. 
ترین خیانت آن است که یک حکومت به خودش مارك و نقاب دین  براي همین بزرگ

تبلیغ دین هم بکند. حاکمان باید متدین و خوب و مسلمان  بزند و زیر این پوشش حتی
باشند ولی اگر تحت پوشش دین فرو رفتند هر اشتباه آن یا هر خرابی در آنها یعنی خلل 

 و فساد در دین. 
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 تناقض از ایده تا واقعیت

اصل عدل یکی از اصول اختصاصی مذهب شیعه است و این یعنی اینکه شیعه به این 
اي روي آن باز کرده است. شیعه همچنین  قد و پایبند است و حساب ویژهاصل، خیلی معت

مدعی این است که آیات قرآن را قبول دارد به خصوص این آیات که مکرر در قرآن 
آمده: اي پیامبر به مردم بگو من اجر و مزد و پاداشی در برابر این رسالت از شما 

غ آنگونه که ابوجهل و ابولهب فکر خواهم. به عبارتی دیگر هدف من از این تبلی نمی
کنند به دست گرفتن قدرت و ریاست نیست. هدف من جمع آوري مال و ثروت  می

 نیست. اکنون به موارد زیر که فقط شیعه به آن عقیده دارد دقت کنید: 
خمس: مردم باید هر سال، یک پنجم (خمس) منافع سالیانه خود را به پیامبر بدهند تا 

 هاشم کنند.  آن را صرف بنی ایشان مقداري از
 فدك: پیامبر اکرم منطقه حاصلخیز و پردرآمد فدك را تماماً فقط به فاطمه داد. 

خالفت: پیامبر اکرم قدرت و حکومت را به صورت موروثی در خاندان دخترش و 
پسرعمو و دامادش علی قرارداده و از همه مردم در این خصوص در غدیر خم بیعت 

 گرفته است. 
بینید این موارد کامال با  تی اگر به مقدمه این بحث برگردید و اندکی فکر کنید میبراس

همسر  9اصل عدل و آن آیات مکرر در تناقض است. این چه عدالتی است که انسان 
داشته باشد ولی در زمان حیاتش، ملک مرغوبی مانند فدك را به دخترش بدهد؟ این چه 

هاشم بدهند؟ و این چه  ع سالیانه خود را به بنیعدالتی است که مردم باید خمس مناف
عدالتی است که اصحاب، آنهمه از مال و جان خود گذشتند تا خالفت به صورت 
موروثی در خاندان پیامبر باشد. از اینها گذشته  تکلیف آنهمه آیات که در ابتداي دعوت 

شد؟ براستی چه  خواهد چه گفت پیامبر اسالم از شما اجر و پاداشی نمی نازل شد و می
اجري بهتر از فدك؟ و چه پاداشی باالتر از موروثی کردن حکومت در خاندان پسر عمو 

و بهتر از دریافت سالیانه خمس؟  تر و تنها دختر باقیمانده؟ و چه اجر و پاداشی دائمی
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برادران عزیز شیعه، پاسخ این تناقضات اینجاست که فدك مال وقفی بوده و فقط تولیت 
ت حضرت علی و فاطمه بوده است که باید مصارف آن مقداري خرج فقرا و آن در دس

. (و حتی حضرت عمر دو 1کند رسید که ابوبکر نیز دقیقا همینگونه عمل می بقیه به آنها می
سال بعد، این تولیت را به حضرت علی برگرداند) خمس، همان مالیات است که مردم 

یامبر بدهند. و ماجراي غدیر خم نیز تعیین باید جهت حفظ امنیت و رفاه اجتماعی به پ
 خلیفه نبوده است و من نیز سنی نیستم بلکه مشتاق حقیقت و دشمن خرافاتم.

                                           
 کند که یک نفر، یهودي، فدك را به پیامبر بخشید (این هم از آن شیعه در اینجا این شبهه را مطرح می -1

هاست!!!) سئوال: همسر خلیفه روم در زمان خالفت حضرت عمر براي تشکر از هدیه ام کلثوم یعنی  حرف
فرستد. عمر همه را در مسجد  همسر عمر (و دختر علی) گردنبند گرانبهایی را با پیک مسلمین به مدینه می

ه آنرا ام کلثوم بردارد. عمر گویند اشکالی ندارد ک کند تا تکلیف این گردنبند معلوم شود. همه می جمع می
گوید اگر موقعیت من و دالوري سپاه اسالم و پیک مسلمین نبود این هدیه براي ام  کند و می اندکی فکر می

آمد آنرا به بیت المال بدهید!(تاریخ طبري) براستی اگر پیامبر اکرم در مکه نشسته بودند و فداکاري  کلثوم نمی
 .بخشید؟!!!!! فدك را به پیامبر میآمد و  یهودي از مدینه به مکه میو جانفشانی اصحاب نبود آیا آن 
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 ��م اهللا ا����ن ا����م

 شعر

 :آمـدنـد و بـه مـا ز دیـن گفـتـنـد
 آمـدنـد و بـه مـا ز دیـن گفـتـنـد
 جـاي تبلیـغ عشـق یــا ایثـــــار
 دشمـن زنـده را رهــا کـردنـــد

 آینــــــدهجـاي فکـري بــراي 
 جـاي فکـري بــراي ایـن دنیــا
 دشمـن زنــده را رهــا کــردنـد
 صبح تا شب ز مرگ دین خواندند
 خـودشـان، رهـزنان دیـن بـودند
 چـارده قـرن، صـد فـرقه شدند!
 خنـده دار اسـت دشمنـان دیــن
 ایـن خـوارج، بـه اسـم حـزب اهللا
 فکـر اینهـا شبیــه شیطـان اسـت

 خــرهــا به پاي منبرهــا گـوش
 نــام عالمــه را علَـم کــردنـــد
 جــاي پــرداختـن به اصل دین
 مغـز اسـالم را تهــی کـردنــد
 بـــر شمـا در ستیـــز بـا اسالم

 برند ایـن قـوم ره بـه بیراهه می
 وه چه شیطانی است این افکــار

 صبح تا شب، از آن و این گفتند 
 هایی ز خشم و کیـن گفتند قصه

 لعن و نفـرین بـه مومنیـن گفتند
 از گذشتــه بـه سوز دیـن گفتند

 واپسـیـن گفتنـدهاي  از جهـان
 لعـن و نفـریـن بـه مومنین گفتند
 خودشان،ترك علم و دیـن گفتند
 غـرب را دزد در کمیـن گفـتنـد
 دیگران را چــرا لعیــن گفتنــد؟
 سخنـانـی چــه آتشیــن گـفتنـد
 نــام خـود بـا خـدا قرین گفتند

 ها نیـز اینچنیـن گفتنــد چهـره
 ندمفـت دیـدنـد و یــاسیـن گفت

 پـوشـش جهـل را چنیــن گفتند
 چـارده قـرن، فـرع دیـن گفتند
 آن فقیهـان کــه اینچنین  گفتنـد
 کـافران نیــز آفــریــن گفتنــد
 گـرچـه از رب العـالمیـن گفتنـد

 اي حزین گفتند گـرچـه بـا نـالـه
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 فکـرشان، تیـره بـود و بیهـوده
 نـام اهـل البیت جاهلنـد و بــه

 سخـن عقـل را کفـن کـردنـد
 دوست چیـن و شوروي گشتند
 هر چه دولت که کافر و گبر است
 پشـت پـرده چـه کارها کردند

 

 ذکـرشان را بـه قصد کیـن گفتند
 سخنـانـی بـه کفـر، عجین گفتند

 اس را یقیــن گفتنـدحرف احســ
 تـَـرك اسـالم و مسلمیـن گفتنـد
 بـا شمـا یــار و همنشیــن گفتنـد
 آمـدنـد و بــه مـا ز دیــن گفتند

 
 

 حب بدون عمل
 حب بدون عمل
 حب بدون عمل
 حب بدون عمل
 حب بدون عمل
 حب بدون عمل
 حب بدون عمل
 حب بدون عمل
 حب بدون عمل
 حب بدون عمل

 

 مدعاست بی شاکـی 
 طبـل بـدون صـداست
 جمله خطا در خطاسـت
 آدم پــا در هــواسـت
 مثـل نفــاق و ریـاست
 خواب و خیال و خطاست
 مـایــه شـر و بـالسـت
 راحـتــی و ادعـاســت
 فکـر سـراسـر خطاست

 

 حب بدون معرفت
 حب بدون عمل، نیست برادر امان
 حب بدون شناخت، راه به جایی نبرد

 ، پوچی و درماندگیستحب بدون عمل
 حب بدون عمل، خوب ولی آرزوست
 حب بدون عمل،  شاه بدون سپاه

 مدعاست بی حب بدون شناخت، شاکی

 نیست تو را یاوري، غیر عمل در جهان 
 بادبان بی لنگر است، قایق بی کشتی

 استخوان بی مایۀ گندیدن است، پیکر
 است،سود ندارد بدان خواب وخیالی خوش

 پاسبان بی قاضی کاغذ است، بی کاتب
 ، جسم بدونروان طبل بدون صداست
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 حیف که بسیار داشت، ملت من انحراف
 

 من چه بگویم از این، درد بدون بیان
 

 زبان حال مداحان و وعاظ نادان
 ایـم مــا بــراي اختالف آمـاده

 مـا بـراي فصل کـردن آمـدیـم
 مـا درون را ننگریـم و حــال را

 در تاریخ گفتهر که هر چیزي که 
 چون خوارج، دید ما گنجشکی است
 مـا ابـوجهلیم در باطن چه سود؟

 و سفیــدشد ابوجهل از شماها ر
 ایـم زشتی خود را فرامش کرده

 جاهلیت بـا تعصـب در عجـم!
 شد عرب از جاهلیت چون رهـا

 دیم مـادشمـن زنـده رهـا کر
 ایم ظلم اکنون را فرامش کرده

 نه مـاروي مشتی قصـه و افسا
 

 ایــــم نی بـــراي اتحاد آمــاده 
 نــی بـــراي وصـل کــردن آمـدیم
 مــا بــــرون را بنگــــریم و قال را
 مـــورد تــایید مـا شـد حـرف مفت
 فکرهـاي مـا سیـاه و زشـت و پـست
 نـام عـــالمـه نقـاب جهـــل بــود

 گمان: هل مـن مـزیـد؟ بی در جهالت
 ایـم هـا بـرده ب تـاریـخ عـرسـر بـه 

 شـــرم دارم از کتــــاب و از قلــم
 فـارس آمـــد انــدریـن وادي چـرا

 ـاسر بــه امـوات کسـان بـردیـم م
 ایـم سـر بـه تـاریـخ عـربها بـرده

 خلق را کـــردیــم هـی دیـوانه ما
 

 از توهم تا حقیقت
 گفت شخصی: عمر بـود کـافـر

 بـــارگـاه خـالفــتغــاصـب 
 قـاتــل فـاطمـه از سـر کیــن
 گفتم اي دوست یک لحظه خاموش
 زیـــر تبلیـغ مــداح، مـــُردي
 بـارگـاه خـالفـت، خیـال است
 حرف تـو کفر و وزر و وبال است

 هـم حسـود و خشـن هـم مـزور 
 دشـمـن اهــل و بـیــت نبـوت

 ـاشق تفــرقـه دشمـن دیــنع
 زنـی جوش در تعصب چـرا می

ـردي زیـر تقلیـد، چـون ره سپـ 
 قصر و تخت و محافظ، محال است
 چونکه مبناش، وهم و خیال است
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 مست مشتــی خیـاالت خامی
 گـر عمـر یـا ابـوبکر، بـد بود
 همنشیـن علـی و مـحمـــد

 مـد از اینکارآفـریـن بـر مح
 حـاصـل دستـرنـج محمــد

 هایت بـَه بـه از دست پرورده
 حـاصـل سالهـا رنج احمــد
 گـر عمـر، قـاتـل فاطمه بد
 کـه شود همسر قاتـل مـام؟
 کـه دهد دخترش را به قاتل؟
 عقـل تو دست مداح احمق
 گـر علـی بـود اول خلیفـه
 در سقیفه که بودند؟ انصار

 رآن نمودارمـدح آنهـا به ق
 در سقیفه که بودند؟ انصار
 یکصد آیه به تمجید اصحاب
 مدح آنها بـه قـرآن، نمودار
 جملگی کوردل، جمله بیمـار
 یک شبه ناگهان ضد قرآن؟
 نیست اندر سقیفه روایــت
 نیسـت آنجا سخن از وراثت
 نه سخن از غدیر است و بیعت
 نـه سخن از روایـات جعـلی

 اطالعـــات تـــو چنـــد نــامی
 نـزد احمد کـه پــاك است رد بود
 قاتـل و ظالـم و غــاصب و بــد؟

 ر!همـنشینـان او زشـت و غــدا
 اي آدم ظـالـم و بــــد! عــده

 جملـه شیطان صفت در نهـایت!
 اي آدم ظـالــم و بـد! عـــده

 ام کلثوم کـی همسـرش شـد؟
 غـافـلی غـافـل از الم تـا کـام
 عقـل شیعـه چـرا گشتـه زائل؟
 حرف حق، تلخ شد تلخ شد حق

 رفـت انـدر سقیفــه کس نمی
 در تخلف ز قـرآن، علمــــدار؟

 هان یک شبه مثل کفـــار؟ناگ
 جمله بیمار دل جمله مکــــار؟
 آمده، شیعه خود را زده خـواب
 جمله بیعت شکن، جمله غـدار
 جمله شیطان صفت جمله مکار!
 ناگهان یک شبه اوج عصیان؟
 نــه اشــاره به یک نیمه آیت
 از احــادیث پـوچ از حماقت
 نـه ز آیـات قـرآن رحمــت

 ث فعلینـه خبـر از احـادیـ
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 لم؟بود علی مشورت ده به ظا
 نیست عالمه جهاله است این
 مستمعهـاي تـو پـر جهـالت

 ها شد عقـل تـو بنـد  قـالده
 هاي خــدا شد دور از واژه

 منطق و مدرکت، فحش و نفرین
 نــام خـود در تبـاهی نوشتـی
 حیف، چون راه تو راه شرك است
 در تعصب، نفهمـی حقیقــت
 جمله اصحاب جاهل، تو عالم

 که سعديمولوي جاهل است یا 
 یـا کـه خیـام یـا ابـن سینـا

 ین استتر یا سنایی که عارف
 یـا شهاب الـدیـن سهروردي
 افتخـــار همـــه فخـر رازي
 شیعۀ شـاه عبــاس هستـی
 می روي قعر دوزخ، عزیـزم

 دشمن جهلام  دشمن روضه
 ها دشمـن منبـر و خود زنی

 دشمن فـرقه بـازي، تعصب
 دوست عقل و تحقیق و فکرم
 دشمن جهل و خشم و دروغـم

 ـاهمدشمن اشـک و رنـگ سی

 ایکـه هستـی ابوجهل عالم
 غرق بیماري کیناش  سینه

 خالی از دانش و در ضاللت
 بعد از آن مثل گرگی رها شد

 ـا دهـانـت به تکفیر وا شدت
 خشـم و اندوه بیهوده و کین
 فکـر کردي که ناف بهشتی
 واي بر آنکه با شرك پیوست

 شوي از ضاللـت کی رها می
 عـادلی تو، همـه خلق، ظالم

 ا که عطار شد شخص بعديی
 یـا کـه زیـد آن شهیـد مصفا
 یا غزالی که او بهترین است
 یک نفر را بگو گر تو مردي!
 پس بفهمی اگـر اهـل رازي
 از اباطیـل عالمـه مـستــی

 گریزم مـن ز افکـار تـو می
 دشمن مفت خورهاي نا اهل

 ها قصـۀ قهـر خـالـه زنـی
 دشمن جهـل، کینه، تقلب

 کینه بکرم بی روحمثل یک 
 هاي خـدا در فروغم آیـه

 عـاشق خنــده و نـور ماهم
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 ام پیــرو  راه پــاك نبـــــی
 چون عمر، ساده و رك و عاشق
 چـون علـی عـاشق اتحــادم
 چــون علی بـا خوارج بدم من
 خارجی کیست؟ دید تک بعدي
 خـــارجی کیست؟ آدم احمق
 خارجی کیست؟ دید گنجشکی
 دشمن شبهه مـردان احمـــق

 اینها به قرآن شده کـر گـوش
 پس رها کن که اینها اسیرند
 چـون بمیرنـد بیـدار گـردند
 چون قیامت شود شرمسارند
 در سرت بـود فکـر شفاعت
 کـرد آخوند، گمراه و خوارت
 عقل را چون که تعطیل کردي
 در پی نفس دون، چون دویدي

 

 ام هاي علی عــاشـق حـرف
 چون ابوبکر، صدیق و صادق
 دشمـن آدم بیـســـــوادم
 دشمـن آدم احمـقـم مـــن
 متعصب، همیشه سگ بعدي
 دشمـن انتقــاد و راه حـــق
 عـاشـق رنـگ مکروه مشکی
 جاهالن سبک عقل نـــاحق

 ن چه گـویم ز دادار بهتـر؟م
 عاقبـت در جهـالت بمیـرنـد
 مات و مبهوت زین کار گردند
 سوي دوزخ، همـه رهسپارند
 قعر دوزخ شدي جاي جنت!
 بـرد آخـر، بـه دارالبــوارت
 مست صـدهـا  اباطیل کردي
 جاي جنت به دوزخ رسیـدي

 

 مذهب ما
 توزي مـذهب مـا شـده کینـه

 خشــممذهب کینه و غصـه و 
 مذهب گوش، یعنی که اسمع
 مذهب گوش، یعنــی شنیدم
 مذهب آه و افسوس و غـصـه

 اصل بی مذهب خمس،این فرع

 داستـان غـم و تیــره روزي 
 مذهب گوش نه مذهب چشم
 مذهب چشم، یعنی که اقراء
 مذهب چشم، یعنی که دیدم
 بهر چه؟ بهر یک مشت قصه

 وصل بی صیغه این فصل تاریک



 161  بخش سوم: شعر

 

 جــاي فکـر و تعقـل، تعبــد
 مـذهـب ســاز ناساز در دین
 کینـه از روي یـک مشت قصه
 مــذهب دشمنـی بــا تسنن
 مـذهـب داد و فریاد و توهین
 مثـل طـوطـی سـزاوار تقلید
 مذهب نـذر و امیــد واهـی
 مذهب کینه توزي و نفریـن

 هایی ندیده غصـه از قصـه
 مذهب جعل و تاویل و تحریف
 مـذهب شک و ترس و تقیه
 مـذهـب بـا صحابـه تبـري
 بـا همـه اهـل عالـم، تولی

 ها مذهـب منبـر و خود زنی
 دشمنی روي دعـواي مـرده

 اي فکر و تحقیق خالی از ذره
 یا که توجیه سفسطه مغلطه

 مــذهب انتظـار و تقیـــه
 مذهب جاي قرآن: مفاتیح
 جاي مسجد به تکیه رفتن
 خر شدن پاي منبر چه آسان
 مـذهب قبـه و قبـر و گنـبد
 یـا علم یـا کتل یا که زنجیر

 تحقیق، تقلید، البـــدجـاي 
 لعن و نفرین دوري از مسلمین،

 مثل کودك ز هر قصه غصــه
 مـذهـب دیـن، بـراي تفنن
 عاشـق قبر و زاري و تدفیـن
 مثل خـر هـر چه گفتند تایید
 جـاي رفتـن بـه راهی الهی

 هایی دروغین غصه از قصـه
 نـه کسـی دیده و نه شنیده
 مذهب مدح و تکفیر و تعریف

 مرگ و حدس و بلیهمـذهب 
 بـا یهـود و مسیحـی تـولی
 بـا هر آنکس که سنی تبري

 ها قصۀ قهـر خـالـه زنـی
 اي خاك خورده آن هم از قصه

 زیر صد گونه تبلیغ، تحمیق
 در فرار از حقیقت به هر تیه
 زیـر هـر ظلـم و رنج و بلیه 
 شرك را جاي اهللا، ترجیح
 دیـن و اسالم بـر باد دادن

 و ایمان به شیطانرایگان دین 
 حد بی مهر و تسبیح و اذکـار

 یا که بر فرق سر، تیغ شمشیر
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 کـن (اي مقلد تو تقلید می
 (شک نکن شک سرآغاز کفراست)
 پیشـواي جهنـــم شمــایید

 ش بوددین اهللا، شیرین و خو
 طرز فکر شما چون، خـوارج
 منشـاء دیـن گریزي شمایید
 دوست کـور و نـادان شمایید

 اي زد دوست خر، چنان ضربه
 

 کـن) هر چه گفتیم تـایید می
 گرچه آخوند، خود، راز کفر است

 َـم شمــایید   دیــن اهللا را سـ
 طرز فکـر شمـاهـا ترش بود
 احمقانـه ولـی گشتـه رایـج 
 بدتـریـن نـوع از هـر بالیید

 ن شماییدبهترین یـار شیطـا
 کـز سپـاه مغـول بـر نیـامد

 

 گفتگوي واعظ و عارف
 واعظی گفتـا کـه ایمان تـو کـو؟
 گفت دوري از حقیقت، بـازگـرد
 گفت تـوبـه کـن بیا دنبال مـن
 گفت در تکیه جایت خالی است

 هاسـت گفت پاي منبر من نکته
 گفت قرآن را کنم تفسیر، مــن
 گفت دوره کن مفاتیح الجنــان

 اي دوزخــی ت شاد و خرمیگف
 گفت اجبـاراً بیـا سـوي بهشت
 گفت دلهـا مـوم افسـون مننـد
 گفت مستـی بـوسه بـر رویم نزن
 گفت مستـی غـافلـی هوشیار شو

 کنم گفت بــایـد تـا مجـازاتـت
 ام گفت خلقـی را هـدایـت کـرده

 گفتمـش آنجا کـه حرف زور نیـست 
 گفتمش راه حقیقت، دور نـیست
 گفتمش افسوس، چشمم کـور نیست
 گفتمش تیـره است آنجـا نـور نیست
 گفـتـمـش افسوس زیرا ســورنیست
 گفتمش جهـل وحقیقـت جور نیست
 گفتمش مجنـون نیم ماجور نیـست
 گفتمش با غم کسی مســـرور نیست
 گفتمش در دین کسـی مجبـور نیست

 ـور نیـستگفتمش نیشت، کم از زنبـ
 گفـتـمش مستیم از انگور نیست
 گفتمش حـرف خم و مخمور نیست
 گفتمش هنگام نفـخ صـور نیـست
 گفتمش صیــدي تو را در تور نیست
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 گفت دلشوره زدي در جان من
 

 گفتمش حــق، تلـخ باشد شور نیست

 محبان عمر و علی
 مـن بـه محبـان علـی و عمـر
 دوستی صرف، خیالی است خام
 دوستـی صـرف نـدارد بهـــاء

 اند نفر دوست هم بــوده آن دو
 اصل و پوچ بی هواي ز هر قص

 واي ز افسانـۀ خــالـه زنــی
 واي بــه انـدیشۀ پیــرزنـی
 واي بر آن مجتهد کم ســواد
 بـی خبر از عاقبت رفتـه گان
 وحدت و توحید، هدف بایدت

 

 ضرر بیام  اي داشته توصیه 
 معرفت و فهم، بـًود پـر ثمر 

 ضـرردشمنی صـرف نـدارد 
 واي ز هـر دشمنـی پـر خطر

 انـدوه و جنایات و شر  همـایـ
 در خـور نقـالـی کـوي و گذر
 اي که جوانی تو حذر کن حذر
 واي بـر آن پیـرو  نادان و خر 

 خبر بی هم ز جهان هم زخودش
 اول هـر کـار، شـرف بـایدت

 

 شک کن
 ازجهل دور شو، که اگر تو چنین شوي

 اجـداد احمقتشک کن به راه و رسم، 
 ارباب دین بخون تو چون تشنه میشوند
 پایان کارتقلید، اي دوست: دوزخ است
 علم یقین و عین یقینـی رهــا کنی

 

 با پاکی و شرافت دانش قرین شوي 
 تا چون نبی اکرم، آماج کین شوي

 اي که توداراي دین شوي اینجاست لحظه
 تحقیق کن، که الیق عـرش برین شوي

 انی وحـق الیقیـن شويتحقیق مـن، بخو
 

 روحانی شهر
 روحانی شهر، مست از بادة جهل
 در نیمه شب سیاه شرك و کینـه
 مـن در عجبـم ز پیـروان اینـها
 نفریـن و سیـاهـی و عـزا و کینه

 اش روانه در جادة جهل قومی ز پی 
 جهل هنهاده سجاد نور یقین، بـی

 هـر لحظه بـدون فکر، آمادة جهل
 هستند عزیـزان به خدا زادة جهل
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 افسوس که شیطان زده بر گردنتان
 

 شیطانکهـاي مهـد فکـر پـوکـت
 

 افسار نگــون بختی و قالدة جهل
 هستنـد همـه از شکم مـادة جهل

 

 واعظ و مداح نادان
 کرد ورفت واعظ نادان، برایت خوشزبانی

 جا نمود بی روح پاکت را دچار کینۀ
 گذشتباطل  عمر گرانقدري که در واي بر

 ناله ونفرین، غرور وخشم، جهل و تیرگی
 هایی پوچ خواند هایی جعلی وافسانه قصه

 اختالف و کینه اندر امت احمد فکند
 در سپاه جهل، سردمدار راه کفر شد

 

 رفت و خوانی کرد نوحه احمق،  آن مداح از بعد 
 فکرکردي روي منبر،نکته دانی کردورفت

 رفتمردي که جوانی کرد و  واي برآن پیر
 روي نادانی و کینه، بدزبانی کرد و رفت

 که با شیطان،تبانی کرد ورفت بیخداشدچون
 خوانی کردورفت روضه  چون خود  خام  خیال در

 خانۀ تزویرها را پاسبانی کرد و رفت
 

 اگر...
 اگر شب تا سحر قرآن بخوانی
 سپـاه کفر را درهـم بکـوبــی
 هر آنجا خواست پاي تو بلغزد

 مـال و منــالی بدون مسکن و
 اي خالی و کوچک سرایت کلبه

 شهادت را پذیـرایـی کنـی تو
 اي عـزیزم اي سود ندارد ذره

 

 تمـام روزهــا روزه بگیــري 
 شوي پیروز میـدان بـا دلیري

 زیـري  کنی یاد خدا و سر بـه
 به زیر پاي تو بـاشد حصیري
 غذایت تکـۀ نـانـی و شیري

 یريبه زهري یا که شمشیري و ت
 اگـر هنگام مـردن، خر بمیري

 
 

 بترس
 هاي آدم غـرق جنـون بتـرس از نعره

 

 از واعظی کـه رفته پی چند و چون بترس 
 

 از آن کسی که زشت شده از درون بترس  آنکه زشت چهره تر از دیو شد نترساز 
 

 کند بدان رنگ سیاه، خون به دلت می
 

 از رنگهاي تیـره تـر از رنـگ خون بترس 
 

 شیطانـی است رسم و ره مفتیان شهر
 

 از دیو جهـل و نغمـۀ روحـانیـون بتـرس 
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 گیرم که تا کنون سر تو شیره مال شد
 

 بگذشت آنچه بـود، عـزیـزم کنون بترس 
 

 ها نشـود اعتقـاد تـو زنهـار، قصـه
 

 هاي له شده انـدر قـرون بترس زین قصه 
 

 از دیو جهل و آدم مداح و حرف مفت
 

 از گریه و سیاهـی و فریـاد و خـون بترس 
 

 دین اهللا
 مذهب شیطان ز راه گوش بــــود
 واعـظ تـکیـــه مـــانند زنـــان
 چون خوارج، دید او گنجشکی
 است آنکـه ایمـان تـو را
 دزدیــــد، او ملتـی کـه تـابـع

 آدم کـاري و دانـااحسـاس شــد  
 هـا غصه بسیـاردارممـن،ولـی سـاکت است 

 ها دلخوش شده آنکـه بـا افسانه
 دیـو را دیـدم شبی با جهل گفت

 دود دنبال نفــس آنکه جاهل می
 هاست مذهب ما مذهب افسانه
 وخشم مذهب ما مذهب گوش است

 

 غرق نفرین و عزا و نق نق است 
 مذهب اهللا، عقل و منطق است
 فکر اینها با حقیقت، عایق است

 هزاران سارق استبدتر از صدها 
 حاکمانی احمق و خر، الیق است
 آدم نـادان و ابلـه، نــاطق است
 کار من اي دوست، نزدیک دق است
 دشمـن عقـل و دلیل و منطق است
 دوستـی مـا ز عهـد سـابـق است

 و ناکث است و مارق است است قاسط
 مذهـب اهللا، عقـل و منطـق اســـت
 مذهب حق، ضداشک و هق هق است!

 

 ارم درون سینه ز اندوه آههاد
 دارم درون سینـــه ز انـــدوه، آههـا
 از سرزمین جهل، گـذشتـم به نور علم
 با رند و مست وعاشق ودیـوانـه وگدا
 زین زندگی مسخره این شبهـه مـردها

 ها از خرافه از کشوري که پرشده است
 از ملتـی کـه یخ زده وبـی تفاوت است

 پنــاهـهــا بی جـانـم فــداي قافلۀ 
 رفتـم هزار مــرتبه از کــوره راههـــا
 راحت ترم زمجمع ظاهـر صالحهـــا

 هاي خنک، این گناههـا با این صـواب
 ها ه پر شده است از االهاز مذهبی ک

 ها غمگیـن نشستـه در کفنـی از سیاه
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 ها شـدند انهاز مـردمـی که در پی افس
 خورشید، روشنی ندهد شخص کور را
 حتی گریخت عیسـی ازجمـع احمقان

 کنند خاموش باش، مرگ تو را حکم می
 

 با اعتقــادهـــاي سبکتر ز کـاههـــا
 بیهـوده است جهد مـن و شاهراهها

 روند به سوي تباههـا اینان که می
 فریسیان احمق سطحی نگـاههــا

 

 اي که با یاران پیغمبر بدي
 اي کـه از روي تعصب آمـدي

 درهاست  اعتقادات تو روي قصه
 رويقیامت رو سیاه و شرمسار 

 حـرف یکسري مداح خر موجـب
 اسالم تـو فاروق بود مثـل شیطان
 می شوي تو دوزخی

 

 اي که با یاران پیغمبـر بــدي 
 آزمایش گر شــود راحت ردي
 نا امید از رحمت و از احمــدي
 آتش کینه چرا بر جـــان زدي

 هتان زدياز حسودي تهمت و ب
 رانـده و مطـرود نـور  ایـزدي

 

 کار جاهل
 کـار جاهـل، نگاه است و تقلید

 شک پذیرفت بی هر چه بشنید،
 رفت، گمـــراه در راه اجــداد
 بست، چشم خـرد بـر حقیقت
 جاي قـرآن، مفـاتیـح را خواند

 ها رفت جـاي مسجد، به تکیه
 پاي منبر نشست و چه آسـان

 نفریـنعاشق کینه و خشم و 
 

 هــر چــه گفتنـد، تسلیم و تایید 
 شـک پسندید بی هرچه را دیـد،

 کــرد، بــدبختی خویش تجدید
 حرف حـق را چـو بشنیــد خندید
 جـاي تحقیـق، تــاییـد و تقلیـد
 غـــرق شد در تباهی و تــردیـد
 رفـت از روح او نــور تـوحـیــد
 در پــی گـریـه و اشـک و مـاتم

 

 جهالت برو تا جهنمبا 
 هایی خیالی عـــاشق قصه

 هاي پوسیده و پوچ ذهن دشمنـی
 هاي بس ایــده آلی ن داستا 

 جا و خالی بی هاي دوستی
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 تو خالی از عقل و تحقیق
 عـاشق رنــگ مکـروه
 تیـردوست داري همیشـه بگـریی
مثــل زنهـــا گـرفتار کینـه پایــۀ 
 اعتقــادات تــو شـد
 زیـــر فرهنگ نادانی و مرگ

  

 فکر تو خالی از هر سئوالی
 هر چه که هست در آن ماللی
 دوست داري همیشه بنالـی
 آنکه او هست شبه رجالـی

 هایی ز راوي غالـی قصه
 می شوي دفن، آرام و کم کم

 

 با جهالت برو تا جهنم
 تــا کجــا بنــد تقلید هستی
 غرق دریاي شرکی چه حاصل از

 عالمــــه مستیابـــاطیل 
 مثـل اجـداد، مقبـول شیـطان
 مست یک مشت، افسانه گشتی
 حرف حق را شنیدي ولی حیف
 در تعصب شده قلب تو سنگ
 خــوردي از میوة جهل و ناچار

  

 می وزد بـاد و تـو بید هستی 
 فکر کردي که تـوحید هستی
 در پـــی رد و تـاییـد هستی
 آخـــر سال، تجدید هستی

 امید هستی خام یک مشت،
 مثل آنکس که نشنید هستی
 فارغ از شک و تردید هستی
 نیستـی در خـور نــام  آدم

 

 با جهالت برو تا جهنم
 نا امیدم از این مردم غم
 شبه مردان نادان و احمق
 شبـه اسالمهاي خـوارج

 تر از آن مثل انعـام یـا کم
 عاشق وردهـاي مفاتیـح
 ظاهر حـرفهـا آب  زمزم

 در پیشگـاه جـــاي اهللا
 ین راه باشدتر راه تو کج

 ججج 

خسته از اشک و زاري و ماتــــم شبـــه  
 زنهـــاي بیچــاره و کم

 هاي مؤمم شبـــه عالمــه
 دیـــو جهلنـــد چـون شبه آدم
 در بهشت است گــــویی مسلم
 بــاطن کـــارها آتش و ســـم
 قبــه و قبــر، شد گردنت خـم

 صـف مقــدمرو بــه دوزخ بـه 
 ججج
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 با جهالت برو تا جهنم

 علی یا شیعه؟
 شیعه گـریـه، علـی  لبخنـد
 شیعـه  مفتـون رنـگ سیـاه

 هاي پوشـالـی شیعه افسانه
 شیعه احساس، علی فکر است
 شیعـه تـوهیـن، علـی آقـا

 هاست ة دورویـی تقیـه شیو
 شیعه دنباله رو، علی تکرو
 شیعه بیچارة خرافات است

 نـذر و علـی عمـلشیعـه 
 شیعـه شکـوه علی تسلیم
 تیغ شیعه بروي فرق خویش
 شیعـه باطل، علـی عـادل

  

 شیعـه دوري، علـی،  پیوند 
 علـی امـا سپـیـد مثـل ماه
 علـی امـا حقیقتـی عـالـی
 فکر او مثل روح او بکر است
 شیعه نفـریـن، علـــی واال
 علی اما صریح و رك  و راست

 جو، علی خوشروها کینه  شیعه
 علـی امـا شـه مراعات است
 علـی اصـل و شیعــه بــدل
 شیعه خواري علی تکـریــم
 ذوالفقار علی است پیشاپیش
 شیعه جاهل، علی عـاقــل

 

 منش متعصبین
 چون خـوارج در تعصب سوختی
 پـاسدار مکتب یـک مشت دزد
 کینه جو و احمق و غالی منش
 عـالم تـو مثـل احبـار یهـود

 ر خورشیدند خفاشان جهلکو
  

 ها گنـاه انـدوختـی مثل غالـی 
تو        شیر جهلند این گروه زن به مزد

 کجایی چون علی عالی منش
 کر شوند اینها به هر عیسی سرود
 این سبک عقالن و اوباشان جهل

 

 شرك و جهل
 یا چهرة جهل را نشان خواهم داد

 خشکانـم یا ریشۀ شرك را می
 

 کهکشان خواهم داد یا راه به سوي 
 یا بر سر این قضیه جان خواهم داد
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 جهالت
 نمـاز جاهالنه مثل بازیست

 خواهد بفهمد چرا شیعه نمی
 خوارج مثل حیوانند اي دوست
 خوارج دست شیطان داده افسار
 خوارج پشت دین و ریش و تسبیح
 خوارج فکر کـرده عیـن حقنـد
 خوارج در تعصب رشد کردن

 مکروه داننـدسپیدي را بسـی 
 خوارج عـاشق رنـگ سیاهند
 خـوارج مستحق لعنـت حـق
 خوارج غیر آنچه دوست دارند
 مبادا از خوارج باشی اي دوست
 پشت نقاب دین شده پنهان خوارجند
 حزب اهللا است انگار عنوان این گرو
دردستهـایشان علم حـب اهـل بیـت 
 ازکینـه وتعصـب ایـن قـوم نـابـکار

 ند که حقند و با خداکن چون فکر می
 دهند یک ذره احتمال خطا هم نمی

 ها زده بر گوش و چشمشان اهللا پرده
 اینهـا خالف خنـده و آزادي و رفـاه

 اند درهرلباس و ملت و دینی که بوده
 احمق خوارجند خرابی خوارجند

 نیاز از واسطه یک حقه بازیست 
 وضوي بـا جهالت، آب بازیست

 دانند اي دوست حقیقت را نمی
 بـراه جهل آسـاننـد اي دوست 
 مـوجه یا که پنهانند اي دوست 
 ولی بدتر ز شیطانند اي دوست

 میرند سگ جانند اي دوست  نمی
 سیـاهـی را نگهبانند اي دوست 
 سیه کار و سیه بانند اي دوست 
 براي اینکه شیطانند اي دوست

 خوانند اي دوست کتابی را نمی
 ز دین و عقل، خارج باشی اي دوست
 در کار دین و دنیا نادان خوارجند

 رجنداما بدان که آیت شیطان خوا
 امـا خالف مکتب ایشـان خوارجند
 ایران شدست کلبۀ ویران خوارجند
 آدم کشند راحت و آسان خوارجند
 فریسیـان دشمن انسـان خـوارجند
 پس غافلند از ره ایمان خـوارجند 
 از آفتاب و نور گریزان خوارجند 
 مثل مصیبتند که اینان خوارجند
 خواري خوارجند و شیطان خوارجند
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 و تمام است مرا با تو سخن
 خبري نیست به جز ناله و آه  خستـه
 ااز این همه نـامـردیه

 در تاریخاش  غصۀ ما همه
 خنده ممنوع و عزاداري رسم
 در عمل دوزخ رنج است و ستم

 وعده و امید و فریباش  همه
 گوسفندیم در ایـن راه سراب
 عمر تو مثل حبابی است بر آب
 روز جزا که شافع شیعه عمل بود

 شوند درپیشگاه حق چوهمه جمع می
 از زهر شوکران تر با فکرهاي تلخ

 ند که از دین جلو زدنداینها خوارج
 دود پی ارشاد دیگران گمراه می

شرك است راه مردم نادان وکم خرد 
اینجا هزار فرقه و صدها گروه شرك 

   

 به جز مرگ و کفنخبري نیست 
 اثــري نیـست ز آرامش و مـن  
 مـردم حیله گـر عهــد شکـن

 بیت حزناش  وطن مـا همـه
 دین نمایش شده و حرف زدن
 در سخنـرانـی جنـات عــدن

 صحبت پیروز شدناش  همه
 رود آخر از تن سـر مـا می

 و تمـام است مـرا با تو سخن
 عمل بودهمه چیزش بدل بود بی چون

 ین خلق ز کل ملل بوداو بدتر
 پنداشته که ما حصل او عسل بود؟!!
 افسوس زان نگاه که در جهل حل بود
 مانند آن طبیب که یک عمر کل بود
 جاي عمل تمام وجودش امل بود
 اینجا هزار قدرت و چندین دول بود

 

تا خوارج حزب اللهی  چماق وهابی گري  این هم شعري در مدح حضرت علی
 بلند نکنند

 علــی از مدعیان حب اوشکوه 
 کند چیزیست در دلم که نه تغییر می

 شود که بجوشد ز دل ولی فریاد می
 تنهاییم بـزرگتـریـن، پــادشاهیست

 اند من را هزار جهل، گریبان گرفته

 کند من را به سوي مرگ، سرازیر می 
 کند چون عقده در فضاي گلو گیر می

 کند ها شیـر می دل را بـراي حـادثـه
 کند مـن را هـزار فـاجعه تقـدیـر می
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 چیزیست در نهاد من اي کوه سربلند
 شوم شوم و آب می توحید ناب می

 شود انگار، عشق دارد تفسیـر می
 حماقت آنکس که بعد منافسوس از 

 آیدم به لب فکریست در سرم که نمی
 

 

 کند کشد و پیر می چون غده تیر می
 کنـد انگـار، زهـر دارد تـاثیـر می

 کند هـر چنـد دیـو دارد تزویـر می
 کنـد راه مـرا تعصـب و تعبیـر می

 کند چیزیست در دلـم که نه تغییر می
 



 
 

 زنگ تفریح 

 ویل دورانت  .1گري بود که با اولین احمق، برخورد کرد ، اولین حیلهاولین روحانی •
 نه از درد ایشان بود. خود از دردي بود که ایشانند. (احمد شاملو)سخن من  •

بیند، نیازمند  هاي احمقی که مانند خوارج، چشمشان، فقط تا نوك نیزه را می آدم •
 شمشیر علی هستند که بیاید و به قول خود آن حضرت، چشم  فتنه را از حدقه درآورد.

بینند که گویی  را طوري می پزشکان، کشیشان، قضات و مامورین حکومتی، انسان •
اند (ژان پل سارترـ تهوع). با کمال معذرت، اینجانب، روحانیون  را خلق کرده خودشان آن

 کنم.  را هم به فهرست آقاي سارتر، اضافه می
 رهسپار باش با جهالت تا قیامت. •
اي دچار ابهام شدي آنرا در سه قالب زیر قرار بده اگر  هرگاه در خصوص هر مساله •

آنها منطبق بود قبول کن و گرنه آنها را به سطل آشغال بریز. گناه آن به گردن من، با 
 آرامش. -3اتحاد  -2توحید  -1صواب آن مال خودت: 

شود آنها زیر  ین شبهاتی که در ذهن شیعیان وجود داشته و باعث میتر یکی از مهم •
توجه این اشتباهات بار حرف حق نروند این است که: چگونه اینهمه عالم خوب و دانا م

فرق است میان داشتن یکسري اطالعات و حتی عارف و زاهد بودن با  -1نشدند؟ پاسخ: 
اند  اند علمایی از شیعه که حقیقت را فهمیده بوده -2روشن بین بودن و خوب فهمیدن. 

ولی سانسور دستگاه روحانیت و حکومت نگذاشته تو از وجود آنها آگاه شوي. علمایی 
حیدرعلی  -سید مصطفی حسینی طباطبایی  -ر هم شدند: عالمه برقعی که حتی ترو

                                           
البته منظور ویل دورانت: روحانیون مسیحی بوده ولی اگر در تاریخ ادیان، دقت کنی با کمال تعجب مشاهده  -1

د ن وارد شده از ناحیه همین آقایان گرامی و محترم بوده است. شاهکنی  که تمامی ضرباتی که به ادیا می
ح تا شب، مالحظه بصاش را هم که خدا را شکر از  گذشته: عملکرد کلیسا در قرون وسطی و شاهده زنده

 کنید.  می
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عالمه  -آیت اهللا صالحی نجف آبادي  -عالمه غروي  -عالمه سنگلجی  -قلمداران 
ما دانشمندان و علماي  -3 االسالم راد مهر  و... شهید حجه -استاد یوسف شعار  -زنگنه 

اند آیا صرف عالم بودن آنها دلیل حقانیت  ایم که منکر خدا بوده بزرگی را در غرب داشته
در بین  تر آنهاست؟ در زمینه عرفان نیز ما انسانهاي بسیار زاهد و ریاضت کشیده

مرتاضهاي هندي و بودایی داریم که هزار و یک عمل خارق العاده و کرامت انجام 
رگ علماء و شعراء و فیلسوفان و عرفاي بز -4دهند آیا مذهب آنها بر حق است؟  می

اند: غزالی، مولوي، سنایی، عطار، سعدي و... پس چرا به  گذشته ایران همگی سنی بوده
حضرت علی که شما ادعاي پیروي او را دارید قبل از جنگ  -5کنید؟  اینها اقتدا نمی

شوند و افراد،  فرمایند: حق و باطل را مالکی است که افراد با آن سنجیده می جمل می
یستند. هر چند براي عوام کاالنعام صرف نام و شهرت یک مالك سنجش حق و باطل ن

 نفر دلیل بر صحت تمامی سخنان و عقاید اوست.  
بیند که  کنند، روزگار، امتحانات سختی برایشان تدارك می کسانی که زیاد ادعا می •

خورند. فاعتبروا یا اولی االبصار. (منظورم  ادعاهاي حکومتی  اکثراً نیز در آن، شکست می
 .ایشان است) هسال 1400
ما فقط در صورتی حق داریم گذشته گان را سرزنش کنیم که خودمان بهتر عمل  •

توانیم بهتر عمل کنیم که دست از سرزنش دیگران  کرده باشیم و فقط در صورتی می
 برداریم. 
دیدند  شدند و مدعیان حب اهل بیت را می زنده می چنانچه حضرت علی •

 .اند) ت که از آن ارادة باطل کردهفرمودند: کلمه الحق یراد بها الباطل (سخن حقی اس می
شد  هاي گذشته، یوغ بردگی بر گردن و زنجیر اسارت بر دست و پا زده می در زمان •

تو با پاي خودت و با کمال میل کنند زیرا اینگونه  ولی اینک فکر تو و باور تو را اسیر می
دوي. یوغ و زنجیر قرن بیستم سی دي است و ماهواره، اینترنت و  و عالقه دنبال آنها می

 ها و.... تلویزیون، منبر و تریبون، روزنامه و کتاب و واعظ، خوانندگان و هنرپیشه
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ترین معجون تاریخ، انسانهاي نادان و احمق و خوبی هستند که هوس  خطرناك •
 کنند باخدا شده و دیگران را هم به بهشت ببرند.  می

نیات  هین نهادهاي اجتماعی بر پایۀ مذهبی است که بر خالف اصالت اولیتر مسخره •
بنیانگذار و پیروانش، شکل سازمان یافته به خود گرفته و متولیان آن، مانند پزشکان و 

هایی مدون کرده  برنامههاي به خصوصی پوشیده و براي عقائد خود  ماموران دولتی، لباس
توانید این پوچی و مسخره گی را در سایر  و مراکز و اماکنی را راه اندازي! شما می

ها و کاهنان  مذاهب (و نه ادیان) به خوبی مشاهده کنید از کلیساها گرفته تا معابد بودایی
 و جادوگران قبایل سرخ پوستها و... 

گویی درباره کسی که  ولی چه می توان بیدار کرد کسی که خوابیده است را می •
 خودش را به خواب زده است؟

یکی از طنزهاي مسخره تاریخ کشور ما این بوده و هست که هر گاه کسی خواسته  •
مردم را به سوي قرآن و دوري از خرافات و روایات خرافی دعوت کند و بگوید اي 

ق دهید، از همه سو مردم، شما باید روشتان و احادیث و همه چیزتان را با قرآن تطبی

ِينَ ٱ لَمُ َوَسَيعۡ ﴿آید.  دینی بر سر او فرود می چماق وهابی گري و التقاط گري و کفر و بی َّ� 
ْ َظلَُموٓ  يَّ  ا

َ
 . ﴾يَنَقلُِبونَ  ُمنَقلَبٖ  أ
چه زشت و مسخره و تاسف آور و بچه گانه و سطحی است: عقائدي که بر مبناي  •

 قصه شکل گرفته باشد. 
و منهاي مداح و منهاي  -نادان–اسالم ناب، یعنی اسالم منهاي روحانیت  •

هاي خوبی هستند و حتی نیتشان هم  خوان و واعظ. زیرا هر چند برخی از اینها آدم روضه
خوب است ولی چه سود که احمقند و جاهل! و جهل، مقدمۀ خرافه است و کفر، که  راه 

 علمداران دوزخند.  برد. آري، اینها در  قیامت، به دوزخ می
در روي کرة زمین فقط دو ملت هستند که تمام عقاید مذهبی خود را بر اعتقاد  •

هاي  سرخ پوستانی که مدهوش افسانه سرایی -1اند:  هاي تاریخی بنا کرده راسخ به افسانه
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ان: هاي پاي منبرند. البته به قول استاد قلمدار هایی که خام افسانه ایرانی  -2اند  کاهن قبیله
رسد و هیچ ملتی در باور کردن  هیچ ملتی در جهان در افسانه سرایی به پاي اعراب نمی

 رسد.  ها نمی ها به پاي ایرانی افسانه
هیچ ملتی مانند شیعه، تاریخ را این چنین به انحراف نکشیده هیچ ملتی مانند ما  •

تاریخ را تبدیل به طنزهایی مسخره نکرده. هیچ ملتی این مقدار دروغ و تحریف و قلب 
 واقعیت، وارد تاریخ نکرده است. 

 تقیه و مصلحت است. علت آنرا بزودي -ها در روز قیامت: دروغ  ین واژهتر متعفن •
 فهمی. می -این تحقیق  هو در ادام -

 -دعا  -مظلوم  -شهید  -ها را به لجن کشید: اشک  تشیع صفوي زیباترین واژه •
 حجاب و... 

نویسندگان احمق در طول تاریخ این ملت هر سخن حقی را با  علماء، وعاظ و •
چماق مصلحت خرد و با چوب تقیه حراج  کردند در حالیکه خودشان در زیر نقاب 

کردند تا تسلط معنوي و فکري خود را بر تودة مردم  والیت پنهان شده بودند تالش می
طالعات، این بساط شرك و تثبیت کنند. امید است به یاري خداوند  و در  عصر انفجار ا

خرافه یکسره بر چیده شود. اي جوانان براي مبارزه با این بزرگترین سندیکاي شرك و 
 کفر و خرافه و تعصب، بپاخیزید.

روزگار مرا خنداند بعد از آنکه به گریه انداخت! خوارج که خودشان بدترین  •
 .به معروفند!کشی مشغول امر  سر میمنکرند،اینک در هر سوراخی که در ایران 

گویند: آزادي در غرب فقط از گردن به پایین است و در ایران اسالمی از  آقایان می •
گردن به باال. ولی واقعیت این است که آزادي در غرب هم از گردن به باالست و هم از 
گردن به پایین و آزادي در ایران، نه از گردن به پایین است و نه از گردن به باال! جرات 

ترین خرافات بزن تا ببینی آزادي در  ک ساز مخالف بسیار کوچک، علیه واضحداري ی
ایران از سر به باال هست یا نیست. (سرگذشت عالمه برقعی و قلمداران و حجه االسالم 
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هاي دیگري از این آزادي از سر به باال  مرتضی رادمهر و منتظري... را بخوان تا با نمونه
 .آشنا شوي)

شوم وقتی  و مریض بودن شیعه همین بس که من خوشحال میدر سادیسمی بودن  •
 .شود! فهمم اذیت و آزاري به حضرت فاطمه وارد نشده است ولی شیعه ناراحت می می

دانم این چه اصرار عجیبی است که شیعه در تحریف تاریخ دارد زیرا او حتی  نمی •
و امام باقر، پیامبر کند. طبق حدیث صریح امام صادق  فایده را نیز تحریف می بی مسائل

اند ولی او به خاطر قول شیخ مفید معتقد است پیامبر  اکرم در دوم ربیع االول رحلت کرده
شود دوشنبه)  ربیع االول می 2صفر رحلت کرده است! (با رایانه هم حساب کنی  28

حضرت علی در خانۀ ابوطالب به دنیا آمده ولی او به خاطر حدیثی که راوي آن یک نفر 
بوده معتقد است علی در کعبه متولد شده. حضرت علی هنگام ورود به مسجد  مشرك

اند. شخصی به نام قطام اصالً  خورد او معتقد است در محراب ضربه خورده ضربه می
رمضان به شهادت  19رمضان ضربت خورده و در  17وجود نداشته! حضرت علی در 

ند. سنان ابن انس، امام حسین را به شو رسند و در داراالماره کوفه به خاك سپرده می می
برد. براستی این تحریفات هیچ سودي براي شیعه  شهادت رسانده و سر ایشان را می

ندارد. البته وقتی کسی عادت به دروغگویی و تحریف تاریخ کرد دیگر برایش موضوعات 
 کند.  مورد تحریف، فرقی نمی

م کالم آنرا فاسد کرد. و علم فقه، روح تهاجمی و شاداب اسالم را گرفت و عل •
اینگونه بود که موتور محرك این نیروي عظیم در همان قرون اولیه اسالم از کار افتاد. اگر 
عالقه مند به دمیدن روح دوباره در کالبد ملل اسالمی هستید این دو علم را به جهل، بدل 

 کنید.
ست که تا چند توانند زیر بار حرف حق بروند آن ا یکی از عللی که روحانیون نمی •

سال قبل، مردم تمام سخنان آنانرا وحی منزل دانسته و براحتی و بدون چون و چرا تبعیت 
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کردند. ضمن اینکه بحث و جدلهاي کالمی حوزه نیز در این روحیه زیر بار حق نرفتن  می
 اي دیگر است.  شود ولی اکنون وضعیت به گونه مزید بر علت می

زد هموطنان گرامی من است و طرفه آنکه: فکر ها و خرافات جهان، ن % دروغ90 •
 روند و بقیه به جهنم.  کنند فقط آنها به بهشت می می

بیند مگر اینکه به توحید برسد و به توحید  بشر، رنگ سعادت را به خود نمی •
دارد مگر اینکه لباده  اي بردارد و دست بر نمی رسد مگر اینکه دست از خرافات فرقه نمی

 ست از سر او بردارند. پوشان ردا پوش د
وقتی سیاست با دین قاطی شود اگر خواستی انتقادي به خرافات وارده در دین  •

کنند و اگر خواستی سخنی سیاسی بگویی  بکنی بر سرت چماق سیاست را خرد می
شود که دین و سیاست هر دو رو به فساد  آید و اینگونه می چماق دین بر سرت فرود می

% مردم با ما بودند و 98کنند که چرا با اینکه  اه آقایان تعجب میرود و آنگ و تباهی می
کشور نیز در دست روحانیون و قوانین اسالم نیز ناب و عالی، پس چطور شد که هم دین 

هایی خوب و با خدا باید حاکم باشند  فاسد و نابود شد و هم سیاست؟ در اینکه انسان
در دستانت پرچم دین و اهل بیت  شکی نیست ولی وقتی با لباس دین حاکم شدي و

شود و اینگونه  قرار گرفت هر اشتباه و خطاي تو و یارانت به حساب دین گذاشه می
است که مردم هم به دین و هم به سیاست بدبین شده و هر دو رو به ویرانی و فساد 

آمدند که نه عنوانی دینی داشتند و نه لباس دینی و حتی در  رود. ایکاش کسانی می می
شعارهایشان، دین جایگاهی نداشت و در دستشان پرچم دین نبود ولی در عمل به قوانین 

 هاست. والسالم. کردند. این آروزي اکثریت ایرانی مترقی و ناب اسالم رفتار می
حضرت علی و سایر ائمه بسیار خوب و پاك و خداشناس و مظلوم و... هستند  •

دارد؟ مگر یکی از امامان در اصول کافی  دانم این امور چه دخلی به شیعه ولی من نمی
کند باید از  نفرموده شیعه ما کسی است که اگر در یک شهر صد هزارنفري زندگی می

تواند بگوید شیعه ماست. اگر کسی به  تمام آن صد هزار نفر بهتر باشد در اینصورت می
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شود  یکشورهاي سنی و حتی ملل کافر و نجس غربی!  مسافرت کند به خوبی متوجه م
میلیارد نفر مردم روي کرة زمین از همه دروغگوتر و دزدتر و حیله گرتر  و  5که در بین 

و دورتر از  روح اسالم حقیقی چه کسانی هستند. اینجاست که باید سخن  تر تنبل
حضرت علی به معاویه را  براي آقایان تکرار کنیم: از چیزي گفتی که اگر هم ثابت شود 

 .رد!سودي به حال تو ندا
دانم این چه اصرار شدیدي است که  شیعه و علماي شیعه   سادیسم اعتقادي: نمی •

دارند تا به هر نحوي ثابت کنند که به خاندان پیامبر، اذیت و آزارهایی اضافی وارد شده 
 است؟ براستی آیا این حالت، یک نوع سادیسم عقیدتی نیست؟

ولی این چه ربطی به شیعه  هاي بزرگی از پاکی و صداقتند امامان شیعه نمونه •
صفوي و روحانیون شاه عباسی دارد؟ دین از سیاست جدا نیست. درست. ولی چه کسی 

شناسم که بسیار با  گفته شما دین هستید؟ من آدمی کراواتی و بدون ریش و سبیل می
ها روحی  با صفاتر از شماها دارند.  خداتر از شماهاست. حتی بسیاري از الت و لختی

گفته دین یعنی روحانیت؟ و اصوال چون دین از سیاست جدا نیست شما را چه کسی 
 ین عنصر براي دین هستید.تر باید از سیاست جدا کرد چون شما ثابت کردید که خطرناك

بالیی که روحانی صفوي بر سر مکتب تشیع آورد این بود که این مذهب را تبدیل  •
ا سایر ملل مسلمان. مبانی این متعصب، درگیر و دشمن درجه یک ب هکرد به یک فرق

مذهب را آکنده کرده از مصالحی شیطانی به نام: تقیه، مصلحت، توریه که نتیجه آن به 
نفاق و دو رویی و دروغگویی پیروانش ختم شد. ساختن کاله شرعی و تفسیر و توجیه 

 هاي قرآن و حاشیه نویسی، دسته گل دیگر آیات قرآن و فن گذاشتن پرانتز بین ترجمه
کرد آنها با تجزیه و  شبه علماي صفوي است. و ایکاش کار به اینجا خاتمه پیدا می

هاي عقیدتی این مذهب را بر  تحلیل]هاي متعصبانه و غیر علمی از وقایع تاریخی، پایه
آن تناقضات بیشمار شد و در ادامه: فراموش  همبناي استثنائاتی بیشمار بنا کردند که نتیج

و افسوس و صد افسوس که هنوز هم دست از سر این ما بر   شدن اصول اساسی دین!
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 دارند.  هرچند مقصر اصلی خود ما هستیم. نمی
محور فکري (اگر فکري باشد!) ابن ملجم، ابوجهل و شمر یکی است: تعصب و  •

عدم تحمل یا باور حرف مخالف. آنچه در برادران حزب اللهی من،  به وفور دیده 
 شود.  می

خرافی گذشته گان و عرفهاي پوچ و منحط جامعۀ فعلی هیچ نیازي تقلید از افکار  •
به تعقل و تدبر ندارد. و من نفهمیدم خداوند چرا به انسانها عقل داده و چرا اینهمه در 
قرآن کریم دعوت به تعقل و تدبر کرده است در صورتیکه می]توانست براحتی بگوید: 

 تقلید کنید. 

 .خودت را مسخره نکن!تحقیق بدون شک، تقلید است پس  •
از پیش تعیین شده و از روي کتابهایی خاص و با روشی اش  تحقیقی که نتیجه •

 گانه است. که یک تقلید دبستانی مسخره و بچهگیرد تحقیق نیست بل خاص، صورت می
 هتحقیق با ذهنی مملو از تقدسات ارثی و تفکرات کهنه تقلیدي، بیشتر مایه خند  •

 دت را مسخره نکن.خدا و مالیکه است پس خو
 خودت را در مسیر تحقیق قرار بده نه تحقیق را در مسیر خودت. •
هاي  هاي غصب والیت، تحکیم پایه تمام هم و غم روحانیون از بیان افسانه •

 حکومت خودشان به صورت غیر مستقیم در اذهان عوام است.
تر از  داغ هاز پاپ و کاس تر شود که کاتولیک تمام بدبختی شیعه از اینجا شروع می •

آش شده است. پیامبر در غدیر خم گفته هر کس مرا دوست دارد باید علی را نیز دوست 
گوید منظور از مولی، خلیفه و جانشین است! خدا در  داشته باشد (مولی) ولی شیعه می

قرآن فرموده دوستی(موده) نزدیکان پیامبر مساوي است با اجر رسالت، ولی شیعه از کلمه 
معنی وجوب حکومت و خالفت در خاندان پیامبر را برداشت کرده است!  مولی و موده

ها دور نگاه دارد ولی شیعه  خواهد اهل بیت پیامبر را از آلودگی خدا در قرآن گفته می
نفرند و منظور از رجس، دوري از هر گونه گناه کبیره  5گوید منظور از اهل بیت، فقط  می
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ه خطا و اشتباه است! (یعنی چیزي شبیه خدا!) و و صغیره و حتی مبري بودن از هر گون
رویها ریشه در  منظور از می]خواهد این است که این کار شده است!!!  البته تمام این زیاده

ها) دارد که از همان ابتدا نیز مورد لعن و نفرین  هاي غالیان (تندروها، غلو کننده اندیشه
 اند.  امامان شیعه قرار داشته

یا سنی یا... مهم نیست. مهم این است که آقاباالسرها تو را احمق  داشتن اسم شیعه •
 .یکسري اطالعات نادرسته انباشته! فرض نکنند و مغزت را از

علی را معاویه نکشت بلکه یکی از شیعیان احمق کوفی کشت. حسین را یزید و  •
کنون نیز سپاه شام نکشت بلکه همان شیعیان کوفه که از او دعوت کرده بودند کشتند. و ا

 کنند بلکه...  ها خون به دل امامان شیعه نمی سنی
و دیگري اش  کند یکی در باالبردن اشخاص مورد عالقه شیعه در دو جنبه غلو می •

اش. و این در حالی است که خدا در قرآن فرموده:  در کوبیدن اشخاص غیر مورد عالقه
عه (دسته دسته، گروه گروه، اي کسانی که ایمان آورده اید در دین خود غلو نکنید و شی

دانید منظور مشخص این آیه یعنی چه؟ یعنی اینکه  پراکنده، تعبیر قرآن: شیعا) نشوید. می
شود. اکنون تو را به  گی و ایجاد فرقها و مذاهب مختلف می غلو در دین موجب چند دسته

غلو در حق کنید. بیشترین  خدا در میان فرق اسالمی بیشترین غلو را در کجا مشاهده می
 دوست و دشمن؟

اعراب  هساده که امپراطوري ایران از سپاه ساد هسخنی با ایران پرستها: همین نکت •
شکست خورد بهترین دلیل بر پوسیده شدن و ناکارآمد بودن آن نظامی است که شما 

 خورید. آنقدر افسوس آنرا می
خوانی شک  میبینی و یک سوم آنچه  شنوي و نیمی از آنچه می به تمام آنچه می  •
 کن. 
 ضرب المثل چینی: کسی با گوش دادن، چیزي یاد نگرفته است.  •
گاه شیعه، مرکز احساساتش را به مرکز تعقلش پیوند بزند تمامی مشکالتش هر  •
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 شود. حل می
شنوم که:  من مرتباً حرف خنده داري را از زبان زعماي قوم و مسئولین در ایران می •

از سر به پایین بوده و هست ولی در ایران و در اسالم از  آزادي در غرب یا در دوران شاه
سر به باالست. ولی تعجب آور است که چرا حتی روحانیون شیعه مانند: عالمه برقعی، 

اهللا مصطفی حسینی طباطبایی،   آیت اهللا سنگلجی، آیت آیت اهللا منتظري، آیت اهللا زنگنه،
اند! و حتی اجازه  هایشان را نداشته بچاپ کتا هآیت اهللا حیدرعلی قلمداران و... اجاز

اند و نه خالف  نه به کسی توهین کردهام  سخنرانی! آري من، کتاب این افراد را خوانده
اند. بلکه آنها فقط و فقط، خرافات موجود در تشیع را  اصول دین مبین اسالم سخنی گفته

روحانیون براي مطالب اند. تنها علت عدم مجوز چاپ به آنها نیز آن است که  توضیح داده
اند. و سزاي این افراد تبعید بوده است و ترور و  ها پاسخ و توجیهی نداشته این کتاب

شما باید گفت  هزندانی شدن!  براستی آیا این است آزادي از گردن به باالي شما. دربار
دن به دهید نه آزادي از گردن به پایین و نه آزادي از گر که: شما هیچ آزادي به مردم نمی

باال. البته مردم در خفا و پشت پرده و دور از دیدگان شما: هم آزادي از گردن به پایین 
 دارند (متاسفانه) و هم آزادي از گردن به باال (خوشبختانه)

من واقعاً از افکار و عقاید شیعه در تعجبم. زیرا روزي نیست که از منبري یا از  •
ا مکرراً به توجه به اهل بیت و آموختن روش کسی این سخن را نشنوي که پیامبر مردم ر

کرد ولی همه گمراه شدند زیرا اهل بیت را رها کردند. سئوال من  و سیرة آنها جلب می
اینجاست: به جز شما که با عقاید خرافی و شرك آمیز و با تفرقه و اختالف افکنی و 

یر مسلمین بلکه علمی  و تحریف چهره اهل بیت، باعث دوري نه تنها سا هنداشتن روحی
اید چه کسی مقصر است؟ و  چه کسی به جز  اي از مردم ایران از اهل بیت شده حتی عده

شیعیان و طرفداران حضرت علی و امام حسین و امام صادق خون به دل آنها کردند؟ 
ملجم کشت که از سپاه خود ایشان بود و امام حسین را شیعیان کوفه  حضرت علی را ابن

ن لعنت از سوي امام صادق، نثار ابوالخطاب شیعه و غالیان شیعه شده کشتند و بیشتری
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است. براستی به جز غلوهاي شاخدار شما چه چیز دیگري باعث دوري مردم سنی و 
حتی شیعه از اهل بیت شده است. مثل شما مثل همان دزدي است که داخل مردم شده 

ِيَن ﴿کرد.  بود و دزد دزد می يَّ ُمنَقلَٖب يَنَقلُِبوَن وََسَيۡعلَُم ٱ�َّ
َ
 .]227[الشعراء:  ﴾٢٢٧َظلَُمٓواْ أ

یکروز صبح، مال براي اینکه بفهمد زنش رازدار است یا نه، هنگام خروج از خانه  •
گوید: امروز صبح که به دستشویی رفتم یک کالغ از من خارج شد و به هوا  به او می

روز صبح دو کالغ از مال خارج شد دانی ام گوید می پرید. زنش به یکی از همسایگان می
شنود که دو زن دارند با یکدیگر صحبت  گشته می و... وقتی هنگام عصر مال به خانه بر می

دانی که امروز صبح چهل کالغ از مال خارج شده است! براستی  گویند: می کنند و می می
اتفاقاتی سال چه  1400شود چهل کالغ، آیا در طول  وقتی در طول یکروز یک کالغ می

 هاي شیعی را باید در همینجا جستجو کرد.  غلو در اندیشه هکه نیفتاده است؟ ریش
هاي تاریخی با یاران پیامبر دشمن است و من از روي یکصد  شیعه از روي افسانه •

آیۀ قرآن که در ستایش و تعریف اصحاب نازل شده عاشق یاران پیامبر هستم و منظور 
 دانم. بیشتر از سه نفر می -بر خالف شیعه- خداوند را در این یکصد آیه،

هلوکاست شیعی: همانطور که در غرب، هیچکس حق ندارد تحقیقی یا سخنی  •
پیرامون دروغ بودن یهود سوزان هیتلر و دروغ بودن آزار و اذیتهاي اضافی وارد بر 

ي ها یهودیان انجام دهد در ایران نیز کسی حق ندارد در مورد دروغ بودن آزار و اذیت
 اي وارد شده بر افراد مورد عالقۀ شیعه تحقیق کرده یا سخنی بگوید.  افسانه
گفتم: ابوبکر یکی از ثروتمندانی بود که مرتب در راه اسالم و به خصوص خریدن  .1

هاي تازه مسلمان در مکه (مانند بالل) پول زیادي خرج کرد. در هجرت  و آزاد کردن برده
این یکی  برید ( 1ه خطر انداخت. از قبیله و خانواده اشبه مدینه جانش را همراه پیامبر ب

براي عربهاي آن دوره از همه بدتر بوده است) در جنگها شرکت کرده و بعضاً در تامین 
 کرده است. بودجه جنگها یا ساختن مساجد و... هزینه می

                                           
 شوند. پسر و پدر ابوبکر بعد از فتح مکه مسلمان می -1
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ابوبکر به دفعات مکرر  بینی که پیامبر اکرم گفت: ولی اگر تاریخ شیعه را بخوانی، می
کرده است. ضمن اینکه مرتباً آیات  و حضرت عمر را به هر مناسبتی خوار و خفیف می

 .شده! مختلفی در نکوهش آنها نازل می
اند و چقدر مخلص و با وفا، که با اینهمه توبیخ و  گفتم: پس آنها چقدر خوب بوده

پیامبر، دختر داده و سرزنش، از کنار پیامبر دور نشده و به جمع دشمنان نرفته و به 
اند پس از  خواسته ، نام محمد را بر فرزندان خود گذاشته و  می دختران او را به زنی گرفته

مرگ نیز، در کنار او دفن شوند! اگر پیامبر اکرم مرتباً از کسی تعریف کند (حضرت علی) 
خ کند و او و او وفادار باشد بیشتر هنر کرده یا اینکه پیامبر اکرم کسی را مرتب، توبی

 .؟!!!1همچنان وفادار باقی بماند
کردند و حضرت عمر  دانی اگر خوارج در دوران حضرت عمر قیام  می گفتم: می  .2

گفت:  کردند؟ کشت اکنون مداحان ما باالي منبر چکار می جنگید و آنها را می با آنها می
در یک روز، چهار هزار دانید  اي مسلمین، اي واي، هیهات، نمی  زدند: فریاد می  نه. گفتم: 

دانید چه ضربه سنگینی به اسالم وارد شد.  دار را شهید کردند. می عارف عابد شب زنده
... اي واي..   و بعد با ضجه و فریاد 2فقط براي اینکه خلیفه نخواست یک کلمه توبه کند

صه آوردند. گفت: حاال چقدر غ و فحش و ناسزا اشک عوام و جیغ و فریاد زنان را در می
افتاد چون  می خورند که ایکاش این اتفاق، در زمانی غیر از زمان حضرت علی می

اند. گفتم: البته من فکر  سوژه بسیاري مناسبی را براي گرم کردن دکانشان از دست داده
 .خوارج دوران ما هستند بلکه بدتر!کنم که خود اینها  می

علی و ادعاي شیعه بودن گفت: دیگر چرا بدتر؟ گفتم: خوارج ادعاي دوستداري 

                                           
گانه فوق  هاي بچه البته پاسخ حضرات مشخص است: آنها نیت داشتند بعداً خلیفه شوند!!! البته این جواب -1

خورد نه کودك دبستانی عصر کنونی که با خواندن جفنگیات  هاي ماقبل تاریخ می نه به درد شعور انساناحمقا
 .هاي عصر صفوي، با تعجب از پدرش پرسیده بود: بابا اینها طنز است!! یکی از کتب عالمه

 گردیم. می گفتند اگر علی از قبول حکمیت توبه کند ما به سپاه او باز خوارج می -2
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الاقل نیتشان صاف بوده ولی  اند. و به قول حضرت علی اند. آنها منافق نبوده نداشته
اند. ولی برخی از اینها، همکاسۀ انگلیس و همدست اسراییل و در پی  راه را اشتباه رفته

 .1کسب ثروت، جلب شهرت، سلب اتحاد و قلب واقعیاتند
ث روزگار، مانند همند و از روي اتفاقات فرمایند: حواد می حضرت علی .3

سال پیش ایران دقت کنی  400توان وقایع آینده را پیش بینی کرد. اگر در تاریخ  قبلی، می
ین و حتی تر اند و به خصوص شهري مانند اصفهان، مخالف بینی اکثر شهرها سنی بوده می

ساله اولین پادشاه  13وي اند! تا شاه اسماعیل صف بنا به قولی مردم بر دین خوارج، بوده
از  دهد (البته دستورات، روز فرصت  می 40آید و به مردم اصفهان  صفوي روي کار می
شده) که تکلیفشان را مشخص کنند! و بسیار جالب است که هم  پشت پرده صادر می

اینک نیز فرزندان همان خوارج، طبق روش اسالف خود، کار را به افراط و تفریط  
 اند. کشانده

عملی کردن یک تئوري تفاوت فاحشی با مطلع بودن از آن تئوري دارد. خدا را  .4
قرن حکومت را به طور کامل  14هزاران بار شکر که متفکرین و مطلعین این امر پس از 

در قبضه گرفتند و فاصلۀ عظیم میان تئوري تا واقعیت را چه خوب فهمیدند و به دیگران 
 نشان دادند. 

                                           
هاي ما درباره مسائل تاریخی بر همین منوال است ما بر مبناي شناخت غلط از افراد و تلقیناتی  بیشتر قضاوت -1

کنیم و نه بر مبناي شناخت صحیح از اوضاع و احوال و شرایط زمان و فرهنگ مردم  که به ما شده قضاوت می
کنیم. به عنوان  رسی و تجزیه و تحلیل میآن دوره. بلکه همه چیز را بر مبناي فرهنگ خودمان و زمان حال، بر

پرسیم: چرا بدن پیامبر دفن نشده افرادي در سقیفه مشغول انتخاب خلیفه بودند. این بدان خاطر  نمونه می
توانیم بفهمیم: افرادي مانند ابوسفیان مترصد برگشتن  سنجیم و نمی است که ما شرایط را با زمان کنونی می

ون دژ و بارو و سرباز بوده... امکان داشته هرکس از هرگوشه ادعاي خالفت و اند... مدینه بد ورق بوده
پیامبري کند... (که دیدیم افراد متعددي در همان روزهاي اول خالفت ابوبکر ادعاي پیامبري کردند) و هزاران 

یامبر نکته ریز و درشت دیگر که ما از آن غافلیم . در صورتیکه عدم حضور چند نفر در مراسم تدفین پ
هزار نفري اسالم، نزدیک  12اي به جایی وارد نکرد. (دقت کنید در نبرد حنین و پس از فتح مکه، سپاه  ضربه

 .بود فقط به خاطر یک اشتباه کوچک، بطور کامل مضمحل شود)
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ا همیشه بر محور توحید پیدا کن؟ دکتر شریعتی سئوال پاسخ سئواالت خود ر .5
کرده چرا پیامبر یک تنه موفق شد ولی حضرت علی با آن همه قدرت بدنی و توان علمی 

: ال موثر يف الوجود اال و طرفدران از جان گذشته و... موفق نشد؟ پاسخ مشخص است

بیندازد ولی تصمیم گیرندة . البته انسان باید تمامی توان و تالش خودش را به کار اهللا

 توان نفس کشید. نهایی دیگري است (اهللا) و  تا او مهر تایید نهایی را نزند حتی نمی
کند که نکند  هاي شیعه، نعوذباهللا این فکر به ذهن آدمی خطور می طبق تحلیل .6

پیامبر گرامی اسالم، اولین سنگ اختالف و کینه را در دل یاران خود کاشتند! زیرا وقتی 
بینی پیامبر  کنی می تون مورد استناد شیعه  (به خصوص کتب عهد صفویه) را مطالعه میم

اکرم فقط و فقط به علی و فاطمه توجه و عنایت داشته و خدا نیز فقط در ستایش آنها آیه 
کرده و بیشتر توبیخات الهی و یا سرزشنهاي پیامبر اکرم نیز متوجه حضرت عمر  نازل می

! نتیجه مسلم و قطعی چنین روشی به خوبی قابل پیش بینی است:  و ابوبکر بوده است
گیرند!! پس نعوذ باهللا،  افراد توبیخ شده  به مرور زمان، کینه افراد تشویق شده را به دل می

هاي  اند!!!  البته تمام اینها  بازي خداوند و رسول اکرم اولین سنگ کینه و تفرقه را انداخته
اطالع و غالیان و... است. اگر  کسی به طور کامل و بدون  کم تاریخ نویسان داستانسرا و

فهمد که پیامبر اکرم و خداوند  تعصب و به صورت علمی در متون تاریخی دقیق شود می
اند  و هیچ اثري از پارتی بازي و... در  کرده عادل متعال به همۀ انسانها به یک دید نگاه می
وفایی استعداد همه مردم فراهم بوده و کار نبوده است. و زمینه براي رشد و شک

انحصارات طبقاتی و موروثی پادشاهان ساسانی و یا کاستهاي جوامع هندي هیچ 
جایگاهی در تاریخ صدر اسالم نداشته است.(به خصوص براي رسیدن به حکومت) و 

 هاي بعدي و تحت تاثیر سایر ادیان و ها متعلق به سال ها و کینه بازي بیشتر تقدس تراشی
 ها در بین مسلمین بوده  است. فرهنگ

محققان اسالم شناس غربی در تحقیقات خود بیشتر بر منابع و متون سنی تکیه  .7
گیرند و به منابع و متون آن توجه چندانی  کنند و شیعه را به عنوان یک فرقه در نظر می می
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متون شیعه  ندارند. آخ اگر بدانند که چه عقاید جالبی براي تضعیف و کوبیدن اسالم در
دهد هدف  وجود دارد محال بود یک لحظه از متون شیعه، غافل شوند: منابعی که نشان می

پیامبر اکرم، حکومت و ریاست بوده و موروثی کردن خالفت در خاندان دختر و پسر 
دهد  عمویش علی (حدیث غدیر خم و احادیث امامت اثنی عشریه) متونی که نشان می

و اقتصادي و بخشیدن منطقه وسیع و حاصلخیزي به نام فدك  هدف پیامبر، مسائل مالی
دهد  در اواخر عمرش به دختر و پسرعمویش بوده است! روایات متواتري که نشان می

قرآن نیز مانند تورات و انجیل دستکاري و کم و زیاد شده است. احادیثی که نشان 
و حتی به آیات قرآن، خیانت دهد تمامی یاران و نزدیکان پیامبر پس از رحلت او به او  می

دهد که دین اسالم دین  نفر! مطالبی که نشان می 3کرده و همگی مرتد شدند به جز 

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿ناقصی است زیرا طبق آیه 
َ
چون علی به خالفت انتخاب  ﴾دِيَنُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

ایر ادیان نشد دین اسالم ناقص پیاده شد و چیزي که مسلمانان در زمان حاضر، پیروان س
کنند یک دین ناقص و تحریف شده توسط خلفاست!! مطالبی که نشان  را به آن دعوت می

ساله پیامبر  اکرم پرورش و تربیت یک عده انسان غاصب ظالم  23دهد حاصل تالش  می
توان از این دین آن هم در غیاب پیامبرش پس  منافق ترسوي مرتد بوده است!!! پس نمی

ها را داشت. و صدها مطلب جالب دیگر براي  تظار تربیت انسانسال ان 1400از گذشت 
اي زشت از پیامبر و همچنین یاران او.  کوبیدن اسالم و تضعیف آن و ارائه چهره

ِينَ ٱ لَمُ َوَسَيعۡ ﴿ ْ َظلَُموٓ  �َّ يَّ  ا
َ
 . ﴾يَنَقلُِبونَ  ُمنَقلَبٖ  أ

به خصوص و کنم علت اینکه در تعالیم قرآن و سایر انبیاي الهی توجه  فکر می .8
فراوانی به مسایل حکومتی نشده (البته حکومت از جانب خداوند) این است که راه براي 
شیادان در آینده باز نشود تا به نام خدا حکومت را به دست گرفته و پدر مردم را درآورده 

خدا را  هو مردم هم از ترس آتش جهنم، جرات قیام در برابر دست خدا و سایه و نمایند
باشند! چیزي که متاسفانه با وجودیکه در تعالیم انبیاء نبوده است هم در قرون نداشته 
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وسطی در اروپا و هم در جوامع اسالمی به وقوع پیوست. اکنون تصور کنید اگر 
 .کردند!!! مستمسکی هم داشتند چها که نمی

آخر حرف به ظاهر علماء و محققین شیعه این است که مردم در همه زمانها حتی  .9
ز خاتمیت، نیازمند قیم و آقا باالسرند و چون فعال امامی در قید حیات نیست پس پس ا

این وظیفه خطیر! به عهده روحانیت و وعاظ و مداحان و در نهایت ولی فقیه  و یا والیت 
مطلقه فقیه است! و حرف آخر علماي سنی این است که هر جامعه خودش باید 

خدا را هزاران بار شکر، که  1به دست بگیردسرنوشت خودش را با شوري و نظر اکثریت 
قرن، جواب خود را در عرصۀ عمل پس داده  14هر دوي این نظریات پس از گذشت 

 است.
توانی بروي و از  اي غیبتی کردي یا ندانسته تهمتی زدي می تو اگر پشت سر زنده .10

چه  خواهی او عذرخواهی کنی ولی اگر به کسی که مرده است دروغ و بهتانی زدي می
 کنی؟

فرماید:  اي، می پرسد آیا خدایت را دیده صی که میحضرت علی در پاسخ آن شخ .11
پرستم! دقت کنید: خدا! آنگاه من از شبه شیعیان  چگونه خدایی را که ندیده باشم  می

سال است دهان به دهان و کتاب به  1400متعجبم که چگونه بر مبناي یکسري افسانه که 
دیگر و از میان چندین نسل و فرهنگ مختلف  به دست ما  کتاب گشته تا از سرزمینی

رسیده و یک میلیارد نفر از مسلمانان واقعی نیز مخالف آنند، و عقل و قرآن نیز مخالف 
 کنند.  آن است، خودشان را جهنمی می

همکاري گروهی از افراد نخبه دست از مال و جان و قبیله شسته (به تایید قرآن)  .12
ي اسالم شد. رشادت و دالوري علی، جایگاه اجتماعی و همکاري باعث موفقیت و اعتال

منت حضرت ابوبکر و  بی هاي مداوم و و اطاعت کامل و مصلحت اندیشی و ولخرجی
عثمان، خشونت و قاطعیت و سماجت و فراست حضرت عمر، این عوامل انسانی باعث 

                                           
ۡمُرُهۡم ُشوَرٰى بَيَۡنُهمۡ ﴿ -1

َ
ُ َما بَِقۡوٍ� ﴿]. 38[الشوري:  ﴾َوأ َ َ� ُ�َغّ�ِ نُفِسِهمۡ إِنَّ ٱ�َّ

َ
واْ َما بِأ ُ ٰ ُ�َغّ�ِ  ].11[الرعد:  ﴾َح�َّ
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و به دست ما رسید  نیرو گرفتن و توفیق اسالم شد. اسالمی که پیروز شد و باقی ماند
اي از مردم مختلف، از قبایل قریش و مردم مدینه است. پس  حاصل تالش گروهی عده

 شرم کنید و شرم کنید و شرم کنید.
روحانی صفوي با توجیه و تحریف و تاویل و تفسیر و پرانتز گذاشتن میان رجمه  .13

آیات الهی این کتاب آسمانی را تحریف و روح آنرا مسخ کرده و جالب اینجاست که به 
زند یعنی کسانی که اگر قرآن را جمع  حضرت عمر و ابوبکر انگ تحریف قرآن را می

که بر سر تورات و انجیل آمده بود بر سر  آوري نکرده بودند بدون شک، همان بالیی
 آمد.  قرآن هم می

در عمر خود بسیار دیده ایم که امروز اتفاقی(دعوي و مشاجره و حرف و نقلی)   .14
شود. که حتی با  افتد و فردا با هزار تفسیر و تغییر و تبدیل از زبان دیگران بازگو می می

اینکه حق با کیست سردرگم ایم در تشخیص  اینکه خود ما در صحنه حضور داشته
سال پیش اتفاقی در مکانی دیگر و فرهنگی دیگر  1400شویم. من چگونه باور کنم  می

افتاده و کامل و صددرصد درست به دست ما رسیده و نه از اسرائیلیات است و نه غالیان 
هاي دولت فخیمۀ صفویه در آن تحریفی انجام  اند و نه عالمه در آن دستکاري کرده

 اند؟ داده
بله و این «دومی:   »براي مصلحت اسالم سکوت کردند حضرت علی«  اولی: .15

حضرت عمر و ابوبکر بودند که باعث انحراف اسالم شدند تا اسالم، مسیر دیگري را طی 
براي حفظ مصلحت اسالم،  گیریم که حضرت علی پس نتیجه می«سومی:  ».کند

 .!!!»شودسکوت کردند تا در آینده، مسیر اسالم، منحرف 
سالگی به پیامبر ایمان آوردند. گفتم: درست  10حضرت علی در سن  گفت:   .16

نظیري براي آن حضرت است ولی حضرت عمر و ابوبکر نیز در  است که این افتخار بی
سال از  40: کجا سراغ داري یک نفر،  نوع خود شاهکار کردند. گفت: چطور؟ گفتم

اي و  نگهاي خاص قومی و قبیلهعمرش گذشته باشد آن هم در آن محیط جاهلیت و فره
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از خاندانی غیر از خاندان پیامبر و آنگاه پس از یک عمر بزرگ شدن با فرهنگ و 
تعصبات خاص خودش، بتواند در آن سن، سخن مردي را قبول کند (که عالوه بر اینکه 

ه و گفت نو و تاز از اقوام و نزدیکان آنها نبود و اقوامش هم از او بریده بودند) هر چه می
دقت کنید یعنی: معبود) و نفی  ین تفکرات آن زمان، یعنی بتها (تر مخالف اساسی

 تر داري بود (بقیه قوانین اسالم که جاي خود دارد) در یک کالم یک بچه راحت سرمایه
تواند تغییر کند و یا یک پیرمرد؟ و شما فرزندي که در خانه شما بزرگ شده است را  می

و در قرن علم و  20ها را؟ اگر شما اکنون در قرن  هید یا غریبهتوانید تغییر د بهتر می
فرهنگ و تمدن و شهر، یک نفر پیرمرد نه، یک نفر را بچه را آوردي که فقط حاضر شود 

ها  کنم. ایکاش انسان بگذرد من اسمم را عوض میاش  از یک عقیده خیلی پیش پا    افتاده
 کردند. از تعصبات مذهبی قضاوت میدر تحلیل وقایع با دید عقل محض و به دور 

هاي زرتشت در زمان حضرت عمر، به نحوي مسلمان شدند که اسالم آنها  ایرانی .17
 28سال در تند باد تمام حوادث، دوام آورد ولی اکنون شاهدیم که ظرف فقط  1400
 سال...
گفت: (حضرت عمر، بیسواد بوده و شخصی از او  یک نفر باالي منبر می .18

) من در دلم گفتم: خدا پدرش را بیامرزد که گفت  دانم ید و او گفت نمیموضوعی را پرس
 دانم و پاسخ اشتباه نداد و خدا پدرش را بیامرزد که به مشورتهاي حضرت علی نمی

کرد. بر خالف  داد و خدا پدرش را بیامرزد که همیشه به اشتباهاتش اعتراف می گوش  می
ی براي یک لحظه در عمر خود مشورت پذیر دانند و حت حضراتی که خود را معصوم می

نبوده بلکه به هیچ وجه حاضر نیستند به اشتباهات خود اعتراف کنند. خیلی دوست داشتم 
خورید و بعد سوار بنز شده و  به ایشان بگویم شما از گوشه  امن خانه خود کباب را می

نه کتابی بوده و نه دهید که در زمان او  آورید اینجا و به حضرت عمر گیر می تشریف می
 اي و نه امکاناتی و نه اوقات فراغتی و هرچه بوده جنگ بوده و کار و تالش. مدرسه
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در سیره ابن هشام آمده که پس از شکست مسلمین در احد، پیامبر به «اولی:  .19
و  حضرت عمر و ابوبکر و... اطراف او جمع  باالي یک بلندي رفته و حضرت علی

روند و سپر خود را از آب پر  می کنند حضرت علی آب می شوند. پیامبر تقاضاي می
فرمایند آن آب را به  آورند.پیامبر از آشامیدن آب اظهار کراهت کرده و می کنند و می می

دانی اگر حضرت عمر آب را آورده بود نویسندگان  . دومی: می»روي سر مبارکشان بریزند
حضرت عمر در آن آب سم ریخت و  گفتند: می دومی: »نه«گفتند؟ اولی:  شیعه چه می

جبرییل به پیامبر اطالع داد و پیامبر از شدت بزرگواري و براي اینکه حضرت عمر در 
!!! (باز هم به انصاف و شرف  انظار، خراب نشود فرمودند آن آب را بروي سرشان بریزند

و حتی سایر ائمه ما یاد  که جز به خوبی و نیکی از حضرت علی 1نویسندگان سنی
 .کنند) نمی

دانم این چه اصرار و تعصب احمقانه ایست که در سر خوارج شیعه نما  من نمی .20
اند دربست درست است و اگر کسی در قرن  جا خوش کرده که هر چه گذشته گان گفته

کنند! کی این  انفجار اطالعات به نکته جدیدي رسید چماق تکفیر را در سر او خورد می
 .رسد؟ واهللا اعلم ون وسطاي جوامع اسالمی به پایان میقر

امان از وقتی که لجاجت در کار باشد بهانه جویی کار آسانی است. مجسم کنید  .21
رسید و  شد و پس از ایشان حضرت عمر به حکومت می حضرت علی ابتدا خلیفه می

هاي  ن انسانهزار نفر از ای 4000شد با خوارج نبرد کند و مانند حضرت علی  مجبور می
کرد و اکنون  زاهد قرآن خوان شب زنده دار را در نصف روز بکشد شیعه چها که نمی

 خوارج چه تقدسی که نداشتند. 
جمله بسیار زیبایی دارند: هر که در پی چیزي بود و براي آن  حضرت علی .22

آن یا مقداري از آن دست یافت. پس مسلم است که وقتی محقق شیعه  هتالش کرد به هم

                                           
در راس آنها ابن ابی الحدید که حتی اشعار زیبایی در ستایش حضرت علی و نکوهش دو خلیفه قبلی سروده  -1

 است.
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تواند از بین انبوه متون درهم تاریخی،  ر پی عیبجویی و عیب تراشی باشد براحتی مید
چند داستان و حدیث بر ضد حضرت عمر و ابوبکر پیدا کند همانطور که خوارج و 

را از البه الي متون  توانند براحتی مطالبی بر ضد حضرت علی ها نیز می ناصبی
 تاریخی پیدا کنند. 

ما شهادت هم سیاسی شده؟ دومی: یعنی چه؟ یعنی اینکه مثالً  اولی: چرا در زمان .23
دکتر شریعتی یا دکتر فاطمی مرحومند و بعضاً منفور ولی آقاي مصطفی خمینی که مانند 
آنها به طرزي مشکوك رحلت کرد، شهید است؟ دومی: این روش امروز و دیروز ما 

گناه،  انیم واقعاً در مسجد و بید دانیم با اینکه می نیست. ما حضرت عمر را هم مقتول می
 شهید شده است. 

ها متعصب و خشمگین و غیر منطقی هستند من با عوام آنها کاري  سنی گویند می .24
دانست، عوام و  کنم که چگونه شیخ شلتوت مفتی مصري با اینکه می ندارم ولی تعجب می

آنهم در آن ( 1کنند حتی خواص و علماي شیعه، حضرت عمر و ابوبکر را سب و لعن می
زمان که هفته وحدت نبوده و به جایش عمر کشان فراوان بوده) با این وجود، مذهب 
تشیع را مذهبی از مذاهب اسالمی عنوان کرده و اکنون براي من جاي سئوال است که 

اي که ما نسبت به  ؟ (فقط همینقدر قیاس کنید که عالقه متعصب و احمق واقعی کیست
سبت به حضرت عمر و ابوبکر دارند آنگاه عمق قضیه و داریم آنها ن حضرت علی

هاي ماست را  از تمام به ظاهر عالمه تر و دل آگاه تر شجاعت این مفتی را که روشنفکر
کنید و آیا اکنون نوبت آن نیست که گام بعدي را ما برداریم؟ یا اینکه  بهتر درك می

دانند و براي این  ونیست میها، ملل مسلمان را مانند انگلیس و صهی خوارج و ابوجهل
 اتحاد، اعتراض خواهند کرد؟

براي من جاي تعجب است که چرا ابوسفیان با آن جد و حرارت عجیب، سعی داشته 
امیه همیشه  اي در سر نداشته؟ و آیا  بنی بیعت کند! آیا براستی نقشه با حضرت علی

                                           
 اي که ما نسبت به حضرت علی داریم آنها نسبت به هر چهار خلیفه دارند. توجه داشته باشید همان عالقه -1
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 خواسته که پس از انتخاب حضرت علی کشیدند؟ آیا او نمی براي آینده نقشه نمی
تمام قبایلی که چند نفر از بزرگانشان توسط آن حضرت، کشته شده بودند را بر علیه 

؟ (زیرا  نبوده تر راحت یه حضرت علیایشان برانگیزد؟ و آیا برانگیختن آنها بر عل
اعراب به افراد سالخورده احترام بیشتري گذاشته و به سختی از فردي که هم جوان است 

کنند) و آیا  و هم چندین نفر از بزرگان آنها را کشته و هم موقعیت مالی ندارد، تبعیت می
 کرد؟ تر نمی چیدهشورش اهل رده (که پس از خالفت ابوبکر اتفاق افتاد) اوضاع را پی

سال، روش خواندن  23پیامبر به صورت واضح و صریح و به صورت عملی طی  .25
نماز و سایر آداب و رسوم اسالم را به مردم یاد داد با اینهمه میان فرق و مذاهب اسالمی 

شود. چگونه ممکن است در مورد امري  اینهمه تفاوت در برگزاري این امور مشاهده می
اي  ند اختالف برانگیز باشد (خالفت و جانشینی) ایشان از کلمهتوا که صددرصد می

معنی مختلف است و به صورت واضح و شفاف بیان  27(مولی) استفاده کنند که داراي 
نفرمودند که علی اولین خلیفه و جانشین بالفصل من است؟ و پس از غدیر خم در طول 

به این موضوع بسیار هم نکرده  اي مجدد هفتاد روز پس از آن نیز حتی یکبار هم اشاره
باشند!  نکته دیگر اینکه در لزوم انجام هیچیک از واجبات دینی بین شیعه و سنی اختالف 
نیست یعنی شیعه و سنی متفقاً اقرار به توحید، نبوت و معاد  داشته و انجام نماز و روزه 

نی پیامبر اختالف دانند پس چرا فقط در مورد جانشی و حج و جهاد و... را از واجبات می
 1وجود دارد؟

گویند حضرت عمر و ابوبکر براي تحریف اسالم یا اینکه حکومت بر عثمان  می .26
بینیم که ابوسفیان   و بنی امیه مستقر شود مرتکب آن کارها شدند ولی ما در تاریخ می

خواسته با حضرت علی بیعت کند یعنی این شخص زیرك، در سن پیري اینقدر کم  می
خواسته با ایجاد خطر براي خودش، لقمه را دور سرش بگرداند. کافی  ه میهوش شده ک

                                           
بته اختالفاتی مانند خمس و صیغه بین شیعه و سنی وجود دارد ولی این دسته از اختالفات آنگونه نیست که ال -1

 کار را به جدال و خونریزي بکشاند.



 193 روشنفکران احمقبخش سوم: کارمندان مذهب و 

 

بوده بنشیند تا مقصودش حاصل شود. و اگر حضرت ابوبکر، آدم بدي بوده چه نیازي 
داشته که ابوسفیان نگران چیزي باشد؟ مسلم است که رهبر بد، نهضت را رو به تباهی 

سندگان ایرانی هموطن من، حضرت شود. ولی نوی برد و مقصود دشمن حاصل  می می
 .شناسند!!! عمر و ابوبکر را بهتر از ابوسفیان و بهتر از مهاجر و انصار می

گویید حضرت عمر و ابوبکر در جنگ احد  از یک نفر از آقایان پرسیدم: چرا می .27
ین منبع یعنی سیره ابن اسحاق (که شیعه هم تر ترین و موثق فرار کردند در حالیکه قدیمی

اکرم، غمگین  : آنها همراه تعدادي دیگر با شنیدن خبر کشته شدن پیامبر نویسد می بوده)
شده نشست؟ و  اي نشسته بودند... ایشان پاسخ فرمودند: چطور در آن گیر و دار می گوشه

توانسته با فراغ بال بنشیند جگر حمزه را بخورد  من گفتم: همانطور که هند جگر خوار می
ها برقصد   بند درست کند و همراه بقیه زنان، باالي سر جنازه گردنو با بقیۀ جگر حمزه، 

ِيٱ َ�ُبِهَت ﴿و.......   .﴾َ�َفرَ  �َّ
چگونه است که حضرت عمر و ابوبکر را هم مردم زمان خودشان و هم مسلمانان در 

اند ولی آقایان به زنده بودشنان مورد نفرت و تنفر ایرانیان و  سال دوست داشته 1400این 
 .اند؟! ملل جهان قرار گرفته سایر

شود  اي در البه الي سخنان برخی از آقایان شنیده می بسیار زشت و بیشرمانه هنکت .28
ایمان آورد و از اموالش  مبنی بر اینکه ابوبکر به خاطر اینکه بعداً خلیفه شود به پیامبر

ق، فرموده در روایات معتبر و موث تا چه حد؟ پیامبر 1کرد. یعنی حماقت مرتب خرج می
اي تامل و به سرعت با من دست بیعت داد و حرف مرا تصدیق  تنها کسی که بدون لحظه
سال از بهترین دوران عمر خود را (با اینکه آدم  23شود ابوبکر،  کرد ابوبکر بود. مگر می
توانسته مثل عباس، عموي پیامبر، هواي دو طرف را داشته باشد  ثروتمندي هم بوده و می

                                           
توانم خشم خودم را کنترل کنم. و براي من مایه  ادبی نیستم ولی واقعاً در این موارد نمی من آدم بی -1

از مردم کشورم تا این حد کم عقل و کم شعورند. در حالیکه ما  سرافکندگی و شرمساري است که برخی
 دانیم. ترین مردم جهان می ها خودمان را باهوش ایرانی
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سال خلیفه شود؟ تازه در  2به سختی بگذراند تا  دگی کند) همراه پیامبرو راحت زن
یک دینار  اي کرد؟ حتی یک نفر از نزدیکانش را مقام نداد. زمان خالفتش چه سوء استفاده

سال در مکه و در آن محیط خفقان زا با اینکه از قبیله  13فقط  از بیت المال برنداشت.
ایستاد. از پسر و پدرش برید. و به قولی  مطرحی هم نبود مرد و مردانه در کنار پیامبر

دانم این چه حماقتی  در جنگ تبوك تمام دارایی خود را خرج سپاه کرد. واقعاً من نمی
 نان من جا خوش کرده است.است که به اسم حب علی در رگ و ریشۀ هموط

کنند حضرت عمر و ابوبکر نیز  روحانیون، خودشان عاشق پست و مقامند فکر می .29
اند فکر  اند. خودشان، در قرن بیستم و در محیط شهري اهل حقد و کینه همینطور بوده

سال پیش هم همینطور بوده. خودشان، براي کسب مقام با بزرگان، نزدیکی  1400کند  می
نیز همین بوده است. خودشان در  کنند علت همنشینی ابوبکر با پیامبر ر میکند فک می

کند چرا در غدیر در آن گرماي شدید پیامبر اکرم  آورد، سئوال  می هواي گرم، طاقت نمی
در اعالم آیه ابالغ،  گویند پیامبر ترسند می مردم را نگهداشت. خودشان از جانشان می

اند  روحانیونی که یک درس تاریخ و سیاست مطالعه نکرده شک و تردید داشته. و باالخره
 شناسند.  سال پیش را بهتر از مردم همان زمان می 1400در قرن بیستم، اعراب 

تمام توجه عوام شیعه روي صادر کننده دستور العمل است و نه خود  .30
فرمایند: به سخن نگاه کن  نه به گوینده...   می العمل در حالیکه حضرت علی دستور

براي همین محبت شیعه بدون معرفت و کم بار است و رو به تعصب رفته و دین را 
 تبدیل به مذهب و مذهب را تبدیل به یک فرقه کرده است...

ها یکی از معیارهاي ارزیابی یک نفر(براي زن دادن به او یا  براي ما ایرانی .31
کنیم به اطرافیان و دوست و رفیقها و همنشینان و  ) این است که نگاه میاستخدام او و...

و حضرت  حال جاي تعجب است شیعه اینهمه نسبت به حضرت محمد 1اقوام آن فرد.
کند در حالیکه اطرافیان، دوستان، همنشینان و اقوام آنها را  اظهار عالقه می علی

                                           
 فرمایند یک نفر را از روي اطرافیان او باید شناخت. نیز می حتی حضرت علی -1
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 .دانند!!! ین میتر ین و ظالمتر ین، منافقتر ترین، ترسو پلید
هاي تاریخی جعلی، موهوم، مشکوك و پر از شاخ و برگ مورد قبول  اگر افسانه .32

علماء، نویسندگان و عوام شیعه، راست هم بود ما حق نداشتیم با استناد به آنها، ایجاد 
تفرقه و نفرت و بدبینی و سب و لعن و... کرده و سایر مسلمین را ناراحت کنیم چه 

 ها، دروغ محض است. پس واي بر ما...  تمام این افسانه برسد به وقتی که
کسی که « »من لم �شكر املخلوق لم �شكر اخلالق«فرمایند:  می اولی: پیامبر .33

دومی: ولی عجیب است          . »شکرگزار بندگان خدا نباشد شکر گزار خدا هم نیست
اند. اولی: چطور؟  دومی:  به این سخن خود عمل نکرده باهللا) که شخص پیامبر (نعوذ

اند در حالیکه این دو  کرده زیرا مرتب عمر و ابوبکر را به هر مناسبتی خوار و خفیف می
 .از بذل هر گونه کمکی خودداري نکردند!!!! سال دعوت پیامبر 23نفر در طول 

ز هم جداست. اگر ما در احادیث معتبري از ائمه داریم که راه دنیا و آخرت ا .34
دهد و اگر دنبال آخرت رفت، خداوند  در دنیا  کسی دنبال دنیا رفت آخرتش را به باد می

فرماید. اکنون اگر با نگاهی بدون تعصب به روایات  اي به او عطاء می هم زندگی طیبه
 بودند سالی که همراه پیامبر 23بینیم عمر و ابوبکر در طول  معتبر تاریخی نگاه کنیم می

ترین حرکتی که موید دنیا طلبی باشد انجام  و پس از آن در زمان خالفت خود کوچک
پس واي به حال  .2بلکه هر چه کردند موید دشمنی و دوري آنها از دنیا بود .1ندادند

 شیعیانی که آخرت خود را با توهین به این افراد بر باد دادند... 

                                           
را  ود داشت بدون شک آناي در این زمینه وج شاهد آن: کتب نویسندگان شیعه است که اگر کوچکترین نکته -1

 دادند.  هاي مربوطه نقل کرده و صفحات فراوانی را به آن اختصاص می با آب و تاب فراوان و شاخ و برگ
ه تفاوت بر عکس برخی از پادشاهان که دنیا طلبی در تمام شئون زندگی آنها پیدا بود... براستی از نظر شیع -2

گنجشکی انتظار تشخیص تفاوت بیهوده است... شاید در اینجا چه از دیدهاي اینها با هم در چیست؟ گر

ّ�ِ ﴿  خطاب خدا را باید متذکر شد: ْ ٱلسَّ ِيَن ٱۡجَ�َُحوا ۡم َحِسَب ٱ�َّ
َ
ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ  َٔ أ َۡعلَُهۡم َكٱ�َّ ن �َّ

َ
اِت أ

َۡياُهۡم َوَمَماُ�ُهۡمۚ َسآَء َما َ�ُۡكمُ  ٰلَِ�ِٰت َسَواٗٓء �َّ کنند مانند  ]. آیا آنان که گناهکارند فکر می21: اجلاثية[ ﴾٢١وَن ٱل�َّ

 کنند...  کسانی هستند که ایمان آورده و کار نیک مرتکب شدند زندگانی و مرگ آنها جدا ست چه بد حکم می
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فرمایند: افراد، مالك و معیار سنجش حق نیستند  در جایی می حضرت علی .35
فرمایند به سخن نگاه کن و نه به گوینده و بسیاري دیگر از این  در جایی دیگر نیز می

کند. ولی متاسفانه  جمالت که تاکید بر واقع بینی و دوري از تعصب و پیش داوري می
ال تاریخی را از روي نام افراد، برخی نویسندگان شیعه، تمام وقایع و اوضاع و احو

شدند و مانند ابوبکر،  کنند. به عنوان مثال اگر حضرت علی ابتدا خلیفه می قضاوت می
شورش اهل رده را سرکوب و موقعیت اسالم را تثبیت کرده و سپس مانند زمان حضرت 

 دادند و پس از ایشان، عمر به دو ابرقدرت آن زمان حمله کرده و آنها را شکست می
هاي  گرفتار جنگ  حضرت عمر و ابوبکر به خالفت رسیده و مانند زمان حضرت علی

شدند من حاضرم به شرافتم قسم  داخلی و کشتن دهها هزار نفر از به ظاهر مسلمانان، می
 بخورم که تحلیل آنها اینگونه بود:

ادامه داده گذاشتند فرزندان علی به حکومت ادامه دهند آنها نیز راه پدر خود را  اگر می
و اکنون اسالم، تمام جهان را فتح کرده بود و سر منشاء بدبختی اسالم و مسلمین، 

هاي بیهوده  حضرت عمر و ابوبکر بودند که امت اسالم را دچار تفرقه و نفاق و جنگ
برادرکشی کرده به نحوي که نه یک وجب به خاك اسالم اضافه کردند و نه حتی یک 

شد، بلکه مملکت اسالمی را تا مرحله تجزیه پیش بردند و حتی  نفر در زمان آنها مسلمان
هزار نفر عابد عارف قرآن  4براي این که یک کلمه توبه و عذرخواهی نکند در یک روز 

کرده که به  خوان شب زنده دار را به شهادت رسانده و تازه به این کار خود افتخار هم می
اي، مگر کشتن این چنین انسانهاي ... اي و1جز من کسی جرات اینکار را نداشت 

مخلصی افتخار هم دارد و این علی بود که موقعیت اسالم را تثبیت و از نابودي حتمی 
نجات داد و مسلماً اگر افراد نادان و ترسویی مانند حضرت عمر و ابوبکر بالفاصله پس 

از قبیل همین شدند ریشه اسالم در جا کنده شده بود و....  و  از پیامبر اکرم، خلیفه می
 هایی نیستند. که خدا را شکر برادران اهل سنت اهل چنین حماقت ! تزهاي آبگوشتی

                                           
 منظور خوارج است. -1
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ها  در حدیث آمده که فی تقلب االحوال علم جواهر الرجال... یعنی هنگام سختی .36
شوند. ما یاران  جوهره واقعی مردان، شناخته شده و دوستان و دشمنان واقعی شناخته  می

دانیم. در جنگ بدر نیز عبداله ابن  ین علت مردانی نمونه و برتر میامام حسین را به هم
کنند و افرادي مانند ابوبکر و عمر و  ابی به همراه بقیه منافقان سپاه اسالم را رها می

بوده و احتمال کشته شدن  1به  3مانند در صورتیکه تعداد نفرات  .. می حضرت علی و.
کنیم که عمر و ابوبکر، نیتشان بد بوده و  کم صادر میبسیار فراوان. پس ما بر چه مبنایی ح

 ترسیم؟  اي از شب اول قبر نمی ترسو بودند و... و چرا ذره
بدبختی بزرگ کسانی که مانند خوارج، دید گنجشکی دارند آن است که قشري و  .37

گویند. مثال اگر یک نفر  شوند و سخن می ظاهر بین بوده و بر همین مبنا وارد عمل می
شوند که دین از سیاست جدا نشد و مالك دین  ی رییس جمهور شد خوشحال میروحان

براي آنها لباس روحانیت است و اگر یک نفر کت و شلواري رییس جمهور شد وا 
آورند که دین از سیاست جدا شد. حتی در مورد حضرت عمر  افسوس و واویال بر می

جنبه سیاسی حکومت در نزد او  گویند او معتقد به جدایی دین از سیاست بوده و یا می
. چرا؟ چون از نظر ژنتیکی رابطه خویشاوندي با پیامبر 1بر جنبه مذهبی آن غلبه داشته

گویند چون لباس روحانیت نپوشیده بود) پس  (چند سال دیگر می اکرم نداشته است!!!
 براي همین معتقد به جدایی دین از سیاست بوده است!!! یعنی خریت تا چه حد؟ 

ی اوقات برادران محقق من سئوالهاي عجیب و غریبی در کتب خود مطرح برخ .38
هاشم در سقیفه دعوت نشده بود؟ ولی مگر  براي  کنند مثل این سئوال که: چرا از بنی می

هاشم دلخور شوند؟ یا اینکه وزارت  حضرت عمر و ابوبکر کارت دعوت فرستادند که بنی
هت ثبت نام کاندیداتوري از افراد، دعوت کشور، متصدي امر انتخابات بوده و باید ج

اند؟ چرا  سال حق شرکت در انتخابات را داشته 16آورده؟ و فقط هم افراد باالي  بعمل می
خواهیم یاد بگیریم که وقایع هر دوره را باید طبق شرایط همان زمان، تجزیه و  ما نمی

                                           
 .گویند!!! شد اینها چه می بیچاره عمر اگر زنده بود متوجه نمی -1
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 تحلیل کرد؟ 
 ضایل حضرت علیعجیب است که نویسندگان و سخنوران شیعه در بیان ف .39

بر ازدواج ایشان با حضرت فاطمه(س) تاکید زیادي دارند و این موضوع را تحت فرمان 
دانند ولی وقتی حضرت عمر در زمان خالفت خودش با ام کلثوم دختر  الهی و... می
اهمیت یا ساده  کند این موضوع را بی (از حضرت فاطمه) ازدواج می حضرت علی

کلثوم بر عکس حضرت فاطمه (س) برادر و مادر و پدر و  که امدهند. در صورتی جلوه می
 آیند و...  اند!!! و یا عثمان که دو دختر پیامبر به ازدواج او در می جدش معصوم بوده

برند.  جدلیون و نویسندگان شیعه و سنی قرنهاست در جدالی بیهوده به سر می .40
ود. حتی اگر چنین چیزي محال است یک نفر شیعه سنی شود و یا یک نفر سنی شیعه ش

شود و نه سودي! هر سود و ضرري که وجود  اي به اسالم وارد می اتفاق بیفتد نه ضربه
دارد در اتحاد یا تفرقه بین شیعه و سنی نهفته است. و متاسفانه فقط دول غربی، متوجه 

 .اند! (همچنین ایادي داخلی آنها) این نکته شده
و مقایسه آن با تفکر و  ی حضرت علیبا مطالعه همه جانبه سخنان و زندگ .41

رفتار شیعیان فعلی به این نکته تاسف آور  رسیدم که این دو دقیقاً در دو نقطه ضد قرار 
ترین نمایش  دمار از روزگار خوارج درآورد ولی ما اگر کسی کم  دارند. حضرت علی

 ت علیو تظاهري اسالمی داشته باشد جرات نداریم حتی به او انتقاد کنیم. حضر
اي از  طنزي خفیف)  طبعی بسیار شیرین و سخنانی بسیار ظریف و آموزنده  (در لفافه

هاي ما: درشت و ناهموار و خشن و بیروح و مایه  اند ولی سخنان به ظاهر عالمه داشته
مجسمه ادب و فضیلت است ولی آقایان جز اظهار تنفر و  تفرقه است. حضرت علی

 اینها مجسمه بالهت و حماقتند.  1گري ندارندنفرت و لعن و نفرین هنر دی
توز بوده. گفتم: عجب  حسود و کینه گفت: برخی از شیعیان، معتقدند که ابوبکر .42

                                           
البته شاید هم مجبورند و دست خودشان نیست زیرا طبق حدیثی از امام صادق در اصول کافی: کسانی که  -1

 اند یا شیطان در نطفه آنها شریک شده است. زاده آورند یا حرام سخنان زشت بر زبان می
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توزي که با وجود آن سخنان تندي که بین او و حضرت فاطمه رد و بدل  حسود کینه
شود به همسرش، اسماء  اجازه داد  تا آخرین لحظات، کنار حضرت فاطمه باشد. پس  می

 ایکاش همه حسودها اینگونه بودند. 
گویند آدم دروغگو فراموشکار است. دومی: چطور؟ اولی:  اي می اولی: شنیده .43

، کسانی که از سپاه اسامه سرپیچی کردند را لعن بت کنند پیامبرخواهند ثا وقتی می
خواهند در جایی  گویند حضرت عمر و ابوبکر جزء این سپاه بودند. وقتی می فرمود می

گویند: وقتی  دیگر، حضرت عمر را یار ابوبکر و ابوبکر را غاصب خالفت معرفی کنند می
آمد و گفت هر کس بگوید محمد  رحلت فرمود حضرت عمر با شمشیر بیرون پیامبر

کشم. و اینکار را کرد تا ابوبکر از منزلش در سنخ (روستایی در بیرون  مرده او را می
گویند  مدینه) به مدینه برسد تا مبادا کس دیگري خلیفه شود. آنگاه در جاي دیگري می

مسجد  به جاي ایشان امام جماعت ابوبکر، بدون اجازه رفت و در ایام بیماري پیامبر
کرده!  آمد و او را کنار زد و... ما آخر نفهمیدیم آیا ابوبکر طی االرض می شد و پیامبر

زن دومش) بوده  آخر نفهمیدیم او در آن روز دوشنبه (روز رحلت پیامبر) در سنح (خانه
(بیرون مدینه) بوده یا امام جماعت مسجد (در مدینه!!!) البته محقق شیعه  یا در سپاه اسامه

ها حاضر بوده تا براي هر کدام از این  دوست دارد بگوید او در تمام این مکان خیلی
 .احادیث، محملی جداگانه جهت کوبیدن ابوبکر، سر هم کند!!!

یکی از آقایان با غیض به من گفت: امیدوارم با همین افراد محشور شوي! من  .44
ن ملجم، محشور خواهی گفتم ولی من، امیدوار نیستم بلکه مطمئنم که تو با ابوجهل و اب

شد، زیرا نوع تفکرت، شیوه سخن گفتنت و حتی قیافه ظاهریت، مانند آنها: متعصبانه، 
 نهایت، احمقانه است.  لجوجانه، خالی از منطق و بی

گذشتند چشم آنها به سگ  روزي با حواریون از جایی می حضرت عیسی .45
کند. چه بوي بدي، چه منظره  یافتد. هر کس به نوعی شروع به ابراز نفرت م اي می مرده

فرمایند: چه دندانهاي  ریخت و پلیدي و... حضرت عیسی می بی آوري، چه پوست چندش
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ها و نویسندگان شیعه، فقط  سفید و براق و زیبایی!!! براستی چرا برخی به ظاهر عالمه
مه دوزند؟ چرا همیشه مانند خوارج، منفی نگرند؟ و چرا همیشه نی ها می دیده بر زشتی

مه است. دیوي ها دو مجس بینند؟ در هندوستان، باالي یکی از دروازه خالی لیوان را می
اي زیبا. دیو با انگشت، خال روي صورت فرشته را با  فرشته چهره و روبرویش زشت

خواهد توجه  دهد. این صحنه معانی بسیاري دارد. یکی آنکه دیو می تمسخر، نشان  می
سمت خال فرشته، منحرف کند در صورتیکه همان خال،  دیگران را از زشتی خودش به

 اتفاقاً باعث زیبایی بیشتر فرشته نیز شده است. 
یکی از طنزهاي جالب روزگار این است که ابوبکر در سه لحظه از زندگی خود  .46

که  به اسالم کمک شایانی کرد. ابتدا به عنوان اولین مرد بالغ خارج از خانواده پیامبر
نفر از افراد سرشناس مکه مسلمان شدند ضمن اینکه  5بالفاصله پس از او اسالم آورد و 

رفت  که در سقیفه می کرد. دوم پس از رحلت پیامبر او در این راه مرتب پول خرج می
آشوبی بر پا شده و به دست همان انصار (یعنی یاوران اولیه اسالم) ریشه اسالم کنده شود 

گرفت او با اقتدار و  ده شبه جزیره را فراو سوم وقتی که شورش گسترده اهل ر
دوراندیشی کامل، موقعیت اسالم را چنان تثبیت کرد که پس از او حضرت عمر، توانست 
فتوحات بیشماري انجام داده و موجب مسلمان شدن عده زیادي شود. نکته طنز 

 .دانند!!! اینجاست که شیعه این دو نفر را نابودکننده اسالم می
هاي تاریخی،  رات، سئوال کردم: آیا ممکن نیست برخی از قصهاز یکی از حض .47

دانیم اولین  جزء اسرائیلیات بوده و دروغ محض باشد. با عنایت به این نکته که می
سال بعد بوده؟ ایشان پاسخ فرمودند که: خیر، مردم در آن  250ها متعلق به  نوشته

نه مسائل حساس بوده و... من روي اینگو روزگاران، حافظه قوي داشته، غم دین داشته،
سال که  23پرسیدم: پس چرا با وجود این غم دین و حساسیت و حافظه قوي پس از 

شاهد وضو گرفتن پیامبر بودند در شیوه وضو گرفتن، اختالف شد؟ و چرا حتی در یک 
نسخه تاریخی حتی یک نفر در جریان سقیفه به واقعه غدیر اشاره نکرده؟ و چرا به 
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تمام اصحاب در تعداد دفعات تکبیر در نماز میت اختالف  یامبرمحض رحلت پ
کردند!!! و چرا حتی یک نفر از اصحاب واقعه به این مهمی یعنی شهادت حضرت فاطمه 

ِي َ�َفرَ ﴿توسط حضرت عمر را ذکر نکرده است؟   .]258: ة[البقر ﴾َ�ُبِهَت ٱ�َّ
غصب خالفت است و  به ظاهر عالمی که تمام اطالعات او از مذهب، منحصر در .48

به عنوان خلیفه  تنها وجه تمایز شیعه و سنی را: وجود نص در انتخاب حضرت علی
داند. آري چنین کسی با شنیدن هر ساز مخالف در این  می بالفصل پس از پیامبر

شود. زیرا تمام اطالعات و در نتیجه  خصوص، رگهاي گردنش مانند ابوجهل، سرخ می
داند که این علی بود که به خالفت  داند  ولی کسی که می فنا میجایگاه خود را بر باد 

تر بوده  داند خالفت نزد علی از آب دماغ بز کم زینت بخشید، تاریخ شناس آگاهی که می
از خالفت بر  تر و عمیق تر آري اینچنین کسی، تفکر و اندیشه علوي را خیلی گسترده

گی فرهنگ جاهلیت را پشت سر  تاز داند که به مشتی انسان با تفکرات ناهمگون می
وارد آن  21گذاشته بودند... همان فرهنگی که حضرات، تازه دارند ما  را در قرن 

 کنند...  می
خرافات، جهالت، دروغ و بهتان به دیگران و تفسیر ناپسند و متعصبانه از اصول  .49

سرطانی در کالبد هاي  دین بر مبناي روایات مغشوش تاریخی، آري این موارد مانند غده
میرد یا مانند  اگر کسی آنها را خارج نکند، مذهب شیعه یا می و مذهب ما ریشه کرده.

نشیند و هر روز شاهد نشو و نمو و شادي کودکان همسایه  افلیجی در گوشه اتاق می
گذارند و افسوس که فرهنگ و باورهاي غلطی که  ها نمی خواهد بود. افسوس که ابوجهل

     رود.با اینهمه: احتی از میان نمیاند به ر مردم ما فرو کرده در رگ و ریشه
 حافظ، وظیفه تو دعا گفتن است و بس

 

 در بنـد آن نبـاش کـه نشنیـد یــا شـنید   
 

ام! بیشتر  یار فراوان، افتخار آشنایی داشتههاي این امت، به مقدار بس من با ابوجهل .50

خوانند و حتی در  را  می »تيح اجلنانمفا«آنها در طول هفته مرتب مطالب مندرج در 

کنند ولی شاید در کل سال یک سوره قرآن (به جز در  مراسمات مربوط به آن، شرکت می
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 .(از تعقل و عمل که دیگر نگو و نپرس) خوانند!!! نماز یا ماه رمضان) را هم نمی
ي ا آیا کسی که از اول خمیرمایه خوب و صفات مثبت ژنتیکی داشته و در خانواده .51

است و در صورت تغییر، کار  تر خوب و زیر نظر فردي واال رشد کرده، هنرمند
اي جاهلی،  ي بد و در جامعها دشوارتري انجام داده یا کسانیکه در سنین باال و در خانواده

 .شوند؟ (منظورم حضرت عمر و ابوبکر است) کنند و خوب می می تغییر
اسم سلمان  »سلمان منا اهل البیت«دانیم که حضرت عمر بر اساس حدیث  ما می .52

نویسد (با اینکه او  می را جهت دریافت حقوق از بیت المال داخل لیست خانواده پیامبر
عجم بوده، طرفدار پر و پا قرص علی بوده و...) در اینصورت چگونه ممکن است باور 

غصب ، ظلم و ستمی کرده باشد؟ و خالفت را کنیم که حضرت عمر به خانواده پیامبر
 .و آیات قرآن را زیر پا گذاشته باشد! کرده باشد و سخنان پیامبر

اي از قرآن را شاهد آوردم  در حضور یکی از حضرات، جهت تایید مطلبی آیه .53
ایشان فرمودند: نخیر! اینگونه نیست! فهم آیات قرآن کار امثال شما نیست! آیات قرآن 

ن کار متخصص کارشناس است. و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه دارد و فهمیدن آ
 تفسیر و تاویل (شما بخوانید: توجیه و تحریف) شود من گفتم:  باید طبق احادیث،

آیا محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ در رابطه با آیات احکام است یا درباره تمام 
 اي که من گفتم جزو آیات محکمات بود. موضوعات قرآن. ضمن اینکه آیه

جنابعالی، تعدادي از آیات قرآن آیات متشابه است تعدادي دیگر ناسخ با این توصیف 
و منسوخ. تعدادي هم آیات احکام. تعدادي مربوط به روز قیامت. تعدادي در مدح 
افرادي خاص و تعدادي دیگر در ذم افرادي خاص. لطفا بفرمایید ما براي هدایت و رشد 

ما اجازه دهید بفهمیم و بعد هم اگر شیطان، و تعالی کدام آیه را باید بخوانیم و بعد اگر ش
 .اجازه داد عمل کنیم!!!

چطور قرآن که کالم وحی است و براي راهنمایی و هدایت بشر در تمام طبقات نازل 
شده و خداوند آیات آنرا مبین نور روشن  مفصل و... معرفی کرده و شیعه و سنی نیز در 

دادن آن اینهمه مقدمه الزم است. آنگاه:  اي تردید ندارند براي سند قرار صحت آن ذره
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مداحان و نویسندگان و وعاظ شیعه مطالبی را آن هم به صورت گزینشی از البه الي 
اش  دهند که نتیجه متون در هم تاریخی انتخاب کرده و مطالبی ناروا به کسانی نسبت می

آیا فهم و اي ندارد؟  جز تفرقه در امت اسالمی و شادي انگلیس و صهیونیسم نتیجه
 خواهد؟  بررسی متون تاریخی کار هر بیسوادي است و کارشناسی نمی

گویند: حضرت عمر و ابوبکر تا قبل از  ، می1تر شیعه نویسندگان و محققین متعادل .54
شود  ، بد شدند. ولی مگر می، خوب بودند ولی پس از رحلت پیامبررحلت پیامبر

اید که یک شبه بد شده باشد؟ آن هم  یک شبه بد شد؟ کدام یک از شما کسی را دیده
اند دست از پا خطا کنند (به یاد  توانسته بوده و نمی کسانی که همیشه در کنار پیامبر

بیاورید داستانی که در حضور پیامبر غیبت شد و ایشان بر خاستند و از محل خارج 
ان شب شدند)و کسانی که تمان همنشینان آنها صحابه و اهل بیت و آدمهاي قرآن خو

 اند چگونه یک شبه بد شدند؟  زنده دار بوده
کردند و... و  ها فرار می گویند حضرت عمر و ابوبکر ترسو بودند و در جنگ می .55

کنند. غافل از اینکه در هنگام مقایسه (اگر قیاس را  مقایسه می آنها را با حضرت علی
ت علی مرد رزم بوده عمل شیطان ندانیم) باید وجه تشابه وجود داشته باشد. ولی: حضر

پسر عموي  -سال از ابوبکر جوانتر بوده 28سال از حضرت عمر و  18از نظر سنی -
به  بوده و از نظر فرهنگ آن زمان، وظیفه بیشتري در همراهی و دفاع از پیامبر پیامبر

گویند در جنگ خیبر ابتدا ابوبکر رفت و کاري از پیش نبرد سپس  عهده داشته ـ یا می
موفق به فتح خیبر شد ولی  و او هم موفق نشد و روز سوم حضرت علی عمر رفت

وقتی شما سه روز متوالی دشمنی را زیر فشار بگذاري مسلم است که روز  -1سه سئوال: 
اگر یک نفر به تنهایی  -2تر از روز اول است  سوم، نیروي او تحلیل رفته و ضعیف

را به تنهایی   اکرم حضرت علی تواند سرنوشت جنگ را تعیین کند چرا پیامبر می
اگر هم یک نفر به تنهایی چاره   -3که مسلمین کشته ندهند   فرستند! براي فتح خیبر نمی

                                           
 .د عالمه امینیمانن -1
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با همان سپاه و افراد تحت امر حضرت عمر و ابوبکر رفته  ساز نیست و حضرت علی
قصد خراب کردن  آیا نعوذباهللا پیامبر -4پس گناه حضرت عمر و ابوبکر چیست؟ 

ضرت ابوبکر و حضرت عمر را داشته یا طبق رسم آن زمان، رعایت سن آنها را ح
 - عمر –افتد: حضرت ابوبکر  اند؟ (همان ترتیبی که در خالفت آنها نیز اتفاق می نموده

 .و علی) -عثمان 
چرا محققین شیعه هرگاه در برابر حقایق تاریخی قرار گرفته و دچار تناقض  .56

شهید مطهري در کتاب سیري در نهج البالغه در رابطه  شده؟!!!  گویند: اشتباه شوند می می
اند  پس از رحلت حضرت عمر در ستایش او فرموده اي که حضرت علی با خطبه

نویسد: سید رضی این خطبه را اشتباهی در نهج البالغه آورده است!!! یا دکتر شهیدي  می
ند خطبه حضرت فاطمه در در کتاب زندگانی فاطمه زهرا (س) هنگامی که به بررسی س

پردازد در پاسخ به این تناقض که نویسنده کتاب بالغاه النساء گفته (من  مسجد مدینه می
 122به ابوالحسن زید ابن علی ابن حسین ابن ابی طالب گفتم) در حالیکه زید در سال 

ه دکتر آنگا  به دنیا آمده!!! 204شهید شده و نویسنده کتاب (احمد ابن ابی طاهر) در سال 
براستی چرا هرجا به  »! اند نویسندگان در ضبط سند دچار سهو شده«نویسند:  شهیدي می

شود و یا  کنند و هر کجا به ضرر ماست اشتباهی می نفع ماست نویسندگان سهو نمی
 کنند؟ و آیا مالك تحقیق و بررسی علمی اینگونه است؟  نویسندگان سهو می

ر جمع آوري قرآن، اسالم را تثبیت و حضرت عمر و حضرت ابوبکر، عالوه ب .57
موجب گسترش آن در سایر کشورها شدند با اینهمه شیعه چه هیاهویی پیرامون آنها براه 

انداخته است. مجسم کنید اگر در زمان آنها جنگهاي داخلی و یا تضعیف اسالم       
 ها. کردند!!! پس صد رحمت به سنی گرفت، چه می (مانند زمان حضرت علی) صورت می

را  عجیب است که برخی از افراطیون شیعه، مقام قنبر غالم حضرت علی .58
و  و داماد حضرت علی برند ولی حضرت عمر که پدر زن پیامبر اینهمه باال می

 .!!! کند بوده است را سب و لعن میموجب مسلمان شدن آنها و جمع کننده قرآن، 
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سئوال   گوید آتش زد! میزنم ولی شیعه  حضرت عمر گفت: در خانه را آتش می .59
ها را زد ولی آیا  ، گردن خیلیمن اینجاست: حضرت عمر، قبل از آن هم در زمان پیامبر

 زد؟ (یک نوع سیاسی کاري و مدیریت) واقعاً زد؟ یا فقط حرفش را می
گرفتند (یعنی  مرتبه وضو می 5سال هر روز دست کم  23پیامبر اکرم مدت  .60

س از ایشان در شیوه وضو گرفتن اختالف شد چطور شیعه بار!) ولی با اینهمه پ 41975
دقیقه بیشتر طول نکشیده (حمله به سوي خانه علی) را با تمام جزئیات  15اي که  حادثه

داند که حضرت فاطمه دقیقا کجا ایستاده بود و حضرت عمر کجا  داند. می مو به مو می
و افکاري در جریان بوده... آیا بود و ابوبکر کجا و حتی افراد حاضر در سرشان چه نیات 

 این موارد شک برانگیز نیست؟ 
هاي محققین  یکی از اصول مذهب تشیع، عدل است. ولی وقتی وارد بطن اندیشه .61

بینی  کنی می شوي و محور فکري وعاظ و مداحان را بررسی می و نویسندگان شیعه می
دستگاه، مخصوص  مثال در روز قیامت دو تا دستگاه حساب و کتاب وجود دارد. یک

ها و کفار و اهل کتاب. یک دستگاه مخصوص  شیعیان و دستگاه دیگري مخصوص سنی
کند که چگونه  کسانی که پارتی دارند و یک دستگاه براي دیگران. آنگاه انسان تعجب می

دار  خدشهعدل جزو اصول اختصاصی مذهب شیعه است. پس  هنگامیکه اصول را 
 .!!! اند، واي به حال فروع کرده

هر گاه سیاستی تحت علَم دین به قدرت برسد پس از مدتی دین زیر نفوذ آن  .62
گیرد. (و با عناوین من درآوردي مانند مصلحت و مقتضیات زمان که  سیاست قرار می

شود. و شاید به همین دلیل،  الزمه تنازعات سیاسی است) روح اصلی دین، مسخ می
 ن نفرمود. خداوند براي آخرین پیامبرش جانشین تعیی

براي من جاي تعجب است که چگونه انصار پس از آنهمه فداکاري و بذل جان و  .63
مال و... و همچنین مهاجرین، چگونه همگی با هم حاضر شدند براي خلیفه شدن یک 

را زیر پا بگذارند؟ آن هم به خاطر گفتن یک  نفر دیگر،آیات قرآن و دستورات پیامبر
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–را  مگر اینکه فکر کنیم آنها پیامبر »من قر�ش االئمه«حدیث از جانب ابوبکر 

را کنار گذاشتند و به  بیشتر از خدا قبول داشتند و آیه تبلیغ و سفارش پیامبر -نعوذباهللا
!!! البته فقط یک ذهن مالیخولیایی چنین افکار  ، عمل کردندیک سخن دیگر پیامبر

 .ورزد!!! مید و به آن عشق و تعصب کن اي را قبول می آشفته
گویند: باید حقیقت را گفت و  برخی محققین فاضل و دانشمند هموطن من می .64

شود به خاطر برخی مصالح مانند اتحاد و... از گفتن حقیقت ابا کرد. بنا به فرض  نمی
الي متون درهم  هاي جاهلی شما از البه محال که: ذهنهاي بیمار و افکار متعصب و اندیشه

حقیقتی هم شده باشد، آیا همه چیز را باید گفت؟ اگر زن  تاریخی، موفق به کشف
همسایه خراب بود باید در کوچه و بازار راه بیفتی و این حقیقت را افشاء کنی؟ من با 

استدالالت و   % 80دیدن همین نکات پیش پا افتاده و احمقانه در شما متوجه غلط بودن 
ا را صدهزار مرتبه شکر که: هدایت افکار شما شده و در پی این تحقیق بر آمدم. و خد

 شدم.
هاي تاریخی شیعه دقیق شوي (از البه الي سخنان فاضالنه مداحان  اگر در افسانه .65

بینی که این عملکرد و طرز سخنان و رفتار پیامبر اکرم بوده که باعث شده  و وعاظ) می
دشمن شوند!!! و پس از رحلت  حضرت عمر و ابوبکر به مرور با حضرت علی

باهللا یعنی  نعوذ  غصب کنند!!! به قصد گرفتن انتقام، خالفت را از علی امبرپی
اندازد تا بعدها ثمره آن در سقیفه  ، اولین سنگ اختالف را میان اصحاب خود میپیامبر

 سئوال من از برادران دانشمندم اینجاست: آیا اینکارها توهین به پیامبر  چیده شود!!!
 شود؟  محسوب نمی

نیست که چاقو برداري و در شکم کسی فرو کنی. آبروریزي و دروغ  ظلم آن .66
گناهش از قتل باالتر است. همانگونه که خداوند  بستن به این و آن و ایجاد تفرقه و فتنه، 

فرماید: گناه فتنه باالتر از قتل است. اینرا براي مداحان و وعاظ و  در قرآن کریم می
هاي  شان ایجاد تفرقه و تنها اطالعات آنها افسانهنویسندگان متعصبی گفتم که تنها هنر
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يَّ ُمنَقلَٖب ﴿ موهوم سلیم ابن قیسی است. آري به قول خودتان:
َ
ْ أ ِيَن َظلَُمٓوا وََسَيۡعلَُم ٱ�َّ

 .1]227[الشعراء:  ﴾٢٢٧يَنَقلُِبوَن 
یک نفر باید یک عمر، همنشینان بدي داشته باشد. عملکرد و رفتار و سخنان بدي  .67
فاجعه آمیز و بد برسد. آیا اصحاب (انصار و مهاجر) به  هباشد و... تا به یک نقطداشته 

طور اعم و حضرت عمر و ابوبکر به طور اخص، چنین مراحلی را طی کردند تا به 
 .رسیدند؟!!! 2سقیفه
سال گذشت تا متوجه شدند قمه زنی اشتباه  400وعاظ و نویسندگان باهوش ما  .68

گویند  و جالب اینجاست که نمی  اند! ز هم متوجه نشدهاست (گرچه عده بسیاري هنو
هاست فقط اشتباه است و  حرام است چون موجب تخریب وجهه ما در برابر خارجی

فهمند زنجیر زنی و هر آنچه به جسم و روح آسیب  سال دیگر می 400انجام ندهید!) 
تل محسن نبوده فهمند اصوال حضرت عمر قا سال دیگر می 800کند اشتباه است.  وارد می

فهمند اصالً غصب خالفتی در کار نبوده است!!! من با این تحقیق،  سال دیگر، می 1200و 
 دیگر، خود دانید.   برم. سال به جلو می 2000شما را 
کند: اگر حق با علی بود پس حضرت عمر و  محقق شیعه در مقام جدل سئوال می .69

نم: آیا پیامبر اکرم جامعه عرب را در زمان ک ابوبکر باطل بودند من بر همین مبنا سئوال می
پرسم: پس  رحلت خود از نظر فرهنگی و اخالقی ساخته بود یا نه؟ اگر بگویی: بله  می

و اگر بگویی: نه.   چگونه جامعه خوب دست به انتخاب بد زد؟ و فرد خوب را رها کرد!
؟ و گناه فرد منتخب چرا از جامعه بد، انتظار داري دست به انتخاب خوب بزند  پرسم: می

گوید: هر ملتی ناچار از داشتن امیریست حتی  نمی چیست؟ مگر حضرت علی
ستمگر. و چگونه انتظار داري اسالم، دینی انسان ساز باشد وقتی پیامبرش به زنده بودنش 

                                           
عمر  و ابوبکر  هاي خود علیه ر سخنرانیطنز جالب روزگار اینجاست که آقایان، همیشه این آیه قرآن را آخ -1

 .کنند!!! تالوت می
 دقت کنید که تعبیر شیعه از سقیفه: کودتا، توطئه و دسیسه چینی، حسد بر اهل بیت و... بوده است. -2
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 ههم هتوان دربار نتوانست مردم و حتی نزدیکان خود را هدایت کند! و اگر بگویی: نمی
قضاوت کرد و افراد یک جامعه در طیفهاي متفاوتی قرار دارند. من  جامعه اینگونه

پرسم: پس چگونه است که فرد منتخب توسط همین طیفهاي متفاوت در یک طیف  می
شوید. زیرا  گیرد؟!!! نگاه کنید هر پاسخی بدهید دچار تناقض می کامالً باطل قرار می

 تناقض در پیش رو ندارد.  ، راهی جزتر سئوال غیر منطقی و پاسخهاي غیر منطقی
 زنده بود کسی مخالفتی نکرد ولی به محض رحلت پیامبر اولی: چرا تا پیامبر .70

ناگهان همه در سقیفه جمع شده و از فرامین آن حضرت، سرپیچی کردند؟ دومی: تا 
زنده بود کسی جرات مخالفت نداشت ولی به محض رحلت ایشان، حسدهاي  پیامبر

و دستورات  دیرین مجال بروز یافت. اولی: آنها که همیشه مطیع محض فرامین پیامبر
  الهی بودند. پس چرا در این یک مورد خاص، مخالفت کردند؟ دومی: نخیر، شیخ شرف

را آورده است!!!  در زمان حیات پیامبرلدین در کتاب خود، دهها مورد از تخلفات آنها ا
آنها با رحلت پیامبر، جرات مخالفت پیدا  :  شود تکلیف ما را روشن کنید اولی: لطفاً می

 .کردند!!!! کردند یا در زمان حیات ایشان هم جرات مخالفت داشتند و مخالفت می
محض شیعه معتقد است در جریان سقیفه تمام انصار و مهاجرین، ناگهان به  .71

براي تعیین خلیفه گرد هم جمع شده و آیات الهی در مورد  شنیدن خبر رحلت پیامبر
را به طور ناگهانی و دسته جمعی زیر پا  و سفارش پیامبر جانشینی حضرت علی

شده  تر سال بعد (که به زعم شما مبانی عقیدتی سست 27گذاشتند. چگونه است که  
شوند در  کوفه) در جریان جنگ صفین حاضر نمیبود) افرادي مثل خوارج (یعنی مردم 

اي بیش نبوده؟ در  برابر همین قرآن که بر سر نیزه شده شمشیر بکشند؟ چیزي که خدعه
حالیکه یک ساعت هم به پیروزي بیشتر فاصله نداشتند!!! آیا این نشان دهنده آن نیست 

 که مردم آن دوره الاقل براي آیات الهی ارزش قائل بودند؟ 
سال پس از واقعه سقیفه، یک عرب بدوي در حضور همه در  6یا  5حدود  .72

مسجد بر سر حضرت عمر، خلیفه مقتدري که سه امپراطوري را به زانو در آورده، فریاد 
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شود  از لباس من است؟ و حضرت عمر، مجبور می تر کشد که چرا لباس تو بلند می
وست! آنگاه براي من، جاي فرزندش را بیاورد که شهادت بدهد پارچه اضافی از سهم ا

تعجب است که چگونه هنگام رحلت پیامبر اکرم، هیچیک از انصار و مهاجرین نه تنها در 
  .کنند!!! گیرند، بلکه کمک هم می ایرادي نمی -البته به زعم شیعه-برابر غصب خالفت 

شیعه پاسخ بسیاري از شبهات دوران خلفاء را در قالب کلمات مصلحت یا تقیه  .73
و خلفاء را حمل  کند. ممکن است روابط و مناسبات فی مابین حضرت علی یبیان م

اش (قبیله  گویید؟ زیرا او با تمام خانواده بر این دو کلمه کرد ولی در مورد پیامبر چه می
قریش) درگیري ایجاد کرد و هیچ رعایت مصلحت هم نکرد! از همۀ آنها برید و به مدینه 

اینکه در مکه در ضعف و اقلیت هم بود! یا چرا رفت و رعایت مصلحت نکرد! با 
حضرت علی در مورد معاویه بنا بر توصیه ابن عباس رعایت مصلحت نکرد تا در زمان 

 مناسب او را برکنار کند؟ 
واعظی که لباس روحانیت پوشیده بود، داشت روي منبر با آب و تاب فراوان و  .74

هاي جعلی تاریخی را با شاخ و برگ تاخت و داستان با ایماء و اشاره به حضرت عمر می
سال قبل، حضرت عمر به ایران  1400کرد... من در این فکر فرورفتم که اگر  تمام نقل می

حمله نکرده بود و ما مسلمان نشده بودیم طبق تحلیل دکتر شریعتی، تمام ایران بدون 
لباس  در حالیکه 1شک در همان سالها مسیحی شده بود و اکنون، همین آقاي روحانی

کشیشها را به تن داشت با آب و تاب تمام داستان به صلیب کشیده شدن عیسی را 
گفت: این  کرد و جیغ و ضجه زن و مرد به هوا بلند!! یا با احساس تمام می تعریف می

تاست: پدر، پسر،  سهمسلمین، چقدر نادان و بدبختند براي اینکه قبول ندارند خدا 
 .القدس!!! روح

                                           
جالب است که بدانیم این صنف درست از زمان صفویه و آشنایی با طبقه روحانیون مسیحی در ایران شکل  -1

حانی دقیقا ترجمه همان کلمه روحانی در مسیحیت است. و گر نه در قبل از آن در هیچ گرفت و کلمه رو
 شویم.  حدیث و یا شعر و... به صنفی با عنوان روحانی مواجه نمی
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ه اگر حدیثی مخالف صریح آیات قرآن بود باید آنرا به دیوار بزنیم دانیم ک ما می .75
ولی متاسفانه محققین شیعه نه تنها احادیث مخالف آیات قرآن، بلکه حتی داستانهاي 

کنند. نمونه بارز آن آیاتی است که در ستایش  تاریخی مخالف آیات قرآن را هم قبول می
اند و رد و تکفیر و منافق  ضوان حاضر بودهانصار و مهاجرینی که در جنگ بدر و بیعت ر

 .ناد به داستانهاي جعلی تاریخی!!!کردن برخی از این افراد با است
در گرماي غدیر مردم را نگهداشت که بگوید علی را دوست  اولی: آیا پیامبر .76

هزار نفر مسلمان را به قول  120داشته باشید؟ دومی: ولی عجیب است که پیامبر اکرم 
را اعالم کند ولی  ن گرماي زیاد نگهداشت تا موضوع خالفت حضرت علیشما در آ

اي براي بیان این  رسد از کلمه با تمام این مقدمات و... وقتی موقع بیان اصل مطلب فرا می
معنی مختلف است. براستی پیامبر در ابالغ و تفسیر  27کنند که داراي  معنی استفاده می

و به کنایه سخن گفتند که این بار دومشان بوده باشد؟ آن کدام یک از آیات الهی در پرده 
 هم موضوع به این مهمی! و اگر اینچنین نیست پس این اختالف ناشی از چیست؟

خداوند نه تنها در مورد اصول دین، صدها آیه نازل کرده بلکه حتی در مواردي  .77
ي ایشان بلند شده (فقط در حد اینکه صدایشان را جلو اسائه ادبی می که به پیامبر

شده است.  کرده و... آیه و حتی سوره نازل  می اند) یا زنی با شوهرش دعوا می کرده می
آیه مشخص و  چگونه است که در این یک مورد خاص اختالف بین شیعه و سنی هیچ

 .واضحی وجود ندارد!!!
 ها در اسالم! (حسب عیده شیعه):  آخرین روزهاي حیات پیامبر اکرم، اولین .78
 پیامبر اکرم براي اولین بار در طول عمر گهربار خود در ابالغ یک آیه دچار شک -1

 .شوند! و تردید و ترس از مردم می
 22اي که داراي  اي از ابهام و با کلمه براي اولین بار پیام خدا را در پرده پیامبر -2

 کنند. معنی متفاوت است بیان می
آن ایشان را امی (بیسواد) معرفی کرده براي اولین بار و با وجود اینکه قر پیامبر -3
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 کنند تا چیزي بنویسند که مردم تا قیامت گمراه نشوند.  درخواست قلم و کاغذ می
 تواند نقطه نظراتش را به کرسی بنشاند. حضرت عمر براي اولین بار می -4
دانستم بیش از هفتاد بار طلب آمرزش براي  گفت اگر می پیامبري که قبل از آن می -5

ترین  کنند آن هم نزدیک کردم براي اولین بار لعن و نفرین می موثر است چنین میمنافقین 
(در صورتیکه پیش ازاین خداوند، پیامبر را در حادثه بئر معونه از  مسلمانان به خودش را!

 .لعن و نفرین حتی قاتلین مسلمانها منع کرده بود)
عت یاران از جان سا 2براي اولین بار در تمامی تاریخ بشري در فاصله بین  -6

 .شوند به مرتد و ظالم و یاور غاصب! گذشته تبدیل می
شیعه معتقد است که اگر ابوبکر خلیفه نشده بود هم اکنون، اسالم و ملل اسالمی  .79

سرنوشتی دیگر داشت ولی من عمیقاً معتقدم اگر ابوبکر خلیفه نشده بود حتی نام و 
ه بود و ما نیز اکنون مسیحی شده بودیم. نشانی از اسالم در خود عربستان هم باقی نماند

کند.(مراجعه کنید به شورش اهل رده و نظرات  تاریخ سخن مرا به طور قاطع، ثابت می
 .رفته تا ایران را بگیرد) دکتر شریعتی در خصوص اینکه مسیحیت می

به خاطر حفظ مصلحت اسالم با خلفاء  شیعه معتقد است که حضرت علی .80
د ولی جاي تعجب است که چرا ایشان براي حفظ تفکر واقعی نبرد نکرد و سکوت نمو

اسالم از خطر افکار انحرافی خوارج و با  سه گروه که مسلمان هم بودند نبرد کرد و 
اولین جنگ داخلی را براه انداخت؟ و حتی از خطر تجزیه مملکت اسالمی در راه بیان 

ن قشري را به درك واصل حق و حقیقت نترسید؟ و در همین راه دهها هزار نفر انسا
 .1کرد؟

شود مداحان و برخی از وعاظ و نویسندگان و...  یکی از دالیل اصلی که باعث می .81
به حضرت عمر و حضرت ابوبکر بتازند ریشه در یک مساله روانشناسی دارد به نام: 

بینی مسلمانی آنها قشري و  فرافکنی. اگر از نزدیک با روحیۀ این افراد، آشنا شوي می

                                           
 دقت کنید که او با ام المومنین محبوبترین زن پیامبر و با سیف االسالم و با انسانهاي حافظ قرآن و... نبرد کرد.  -1
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دانند ولی  ت است. مسلماً خود آنها این موضوع را میظاهري است و درون آنها پر از کثاف
و حضرت ابوبکر را براي اینکه روي وجدان خودشان، سرپوشی بگذارند حضرت عمر 

 .کشند!!! پیش می
هاشم بود و یار وفادار علی، تاب تحمل عدل او را  وقتی که زبیر که از بنی .82

پیري ایشان) ما چگونه  آورد (و همچنین عقیل برادر حضرت علی آن هم در زمان نمی
انتظار داریم در اولین روز وفات پیامبر اکرم، تمام قبایل عربستان، سر تسلیم در برابر 

ساله فرود بیاورند؟!!! دقت کنید ارادتی که ما نسبت به حضرت علی داریم آنها  33جوانی 
 اند و ما باید با عینک آنها به قضایا نگاه کنیم.  نداشته
کند که همنشین بد نداشته  قرآن و احادیث وارده به ما توصیه میبسیاري از آیات  .83

دیده و از غیب خبر  باشید. ولی جاي تعجب است که پیامبري که چهره باطنی افراد را می
طبق عقیده شیعه) چرا اینهمه حضرت عمر و حضرت ابوبکر را به خود نزدیک  داشته (

نیز با آنها رفت و آمد داشته، مانند اند؟ و حتی پس از پیامبر اکرم، حضرت علی  کرده
به آنها دختر داده، پس از وفات آنها همسرشان را گرفته، طرف مشورت آنها بوده  پیامبر

و... با عنایت به این نکته مهم و حساس که یکی از علل اصلی رسیدن این افراد به 
 خالفت،  وجود همین مناسبات با پیامبر اکرم بوده است. 

کنی؟ دومی: چون در حدیث امامان آنها را لعن  خلفاء را لعن می اولی: براي چه .84
اند و براي رعایت اصل تولی و تبري باید لعن کنیم. اولی: در برخی از احادیث  کرده

اند! اولی: آیا خنده دار نیست  اند. دومی: آنها در مقام تقیه بوده امامان از خلفاء تعریف کرده
اند مگر  شود تقیه کرده اند و هرگاه به ضررتان می ه نکردهشود تقی که هرگاه به نفع شما می

اند و مردم هم همان مردم. چرا  تمام حکومتهاي دوران امامان، سفاك و خونریز نبوده
لکه اند و تعریف و تمجید و برخی اوقات  نه تنها تقیه نکرده ب برخی اوقات تقیه کرده

 .اند؟!!! لعن و نفرین هم کرده
و خنده دار در نزد علماء و وعاظ و مداحان و نویسندگان ما نکته بسیار جالب  .85
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هاي تاریخی زد، چماق  ترین ساز مخالفی بر خالف افسانه این است که اگر کسی کوچک
گویند که: در  نشینند و می کنند و بعد روي منبر می تکفیر و سب و لعن و دشنام را بلند می

خوانیم  ده است. آنگاه ما در تاریخ میدوران حضرت عمر و ابوبکر، خفقان و اختناق بو
که یک عرب بیابانگرد وحشی وسط مسجد در حضور حضرت عمر، خلیفه مقتدري که 

گوید: چرا پارچه عباي  شود و با داد و فریاد به او می سه ابرقدرت را شکست داده بلند می
بیاورد  شود فرزندش را از عباي من است؟ تا جایی که حضرت عمر مجبور می تر تو بلند

گوید: اگر خواستی  که شهادت بدهد!!! یا آن عربی که در حضور همه به حضرت عمر می
کنیم. برادران عزیز  من: دست از گمراهی مردم  کج شوي تو را با این شمشیر راست می

بردارید. اگر دین ندارید الاقل آزاد مرد باشید. و اگر آزاد مرد نیستید، الاقل: مرد باشید. 
ا خفقان بود یا دوران شما که حتی علمایی مانند برقعی و قلمداران و منتظري... دوران آنه

 .جرات نفس کشیدن را ندارند چه برسد به سخنرانی و چاپ کتاب!!!!!
مردم شام، وقتی شنیدند که علی در محراب کشته شده با تعجب سئوال کردند:  .86

حوزه گفتم: ام کلثوم، دختر خوانده  من هم وقتی به یکی از طالب  مگر علی نماز هم می
کند او به فکر فرو رفت و تعجب  علی در زمان خالفت حضرت عمر با او ازدواج می

ْ ﴿کرد!!! این یعنی   ٱ لََك  َوقَلَُّبوا
ُ
سیاه نمایی (بزرگ نمایی، کوچک  ]48: التوبة[ ﴾ُمورَ ۡ�

 درهم آمیختن -افراد خوب را بد و بد را خوب جلوه دادن  - قلب واقعیات -نمایی) 
 حق و باطل براي فریفتن دیگران.

اگر این چند کلمه وجود نداشت علماء و نویسندگان شیعه براي بسیاري از  .87
ابهامات تاریخی هیچ پاسخی نداشتند: مصلحت ـ عصمت ـ تقیه ـ مماشات ـ توریه و 

 .علم غیب!!!
ه حتی چگونه غبار روبی حرم امام رضا براي آقایان،افتخاري بس بزرگ است ک .88

دهند و هزار تا پارتی و نوبت و... نیاز دارد ولی کسانی که  اجازه آن را به هر کسی نمی
ایمان آورده و در راه او تحمل سختی و شکنجه کرده از  جزو اولین نفرات به پیامبر
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خانه و خانواده بریده و هجرت کرده، تمام دارایی خود را در راه خرید زمین مسجد و 
 ها انفاق کرده،  و در نهایت در این راه کشته شدند ها و تدارك جنگ آزاد کردن برده

اهمیت و حتی سزاوار لعن و نفرینند؟ من از روباهان حیله گري که مردم را فریب  بی
اي هستند که انگلیس به عهده آنها  کنم زیرا آنها سرگرم انجام وظیفه دهند تعجب نمی می

اي از هموطنانم است که ادعاي هوش و  دهنهایت ع گذاشته. تعجب من در حماقت بی
 .نبوغ آنها گوش فلک را کر کرده!

گویند در کارهاي مختلف  گویند خلفاء غاصب خالفت بودند. از دیگر سو می می .89
کردند. مجسم کنید مانند این است که یک دزد بیاید و با شما  با حضرت علی مشورت می

د و شما هم او را راهنمایی کنید! حضرت از کار انداختن دزدگیر مشورت کن هدرباره شیو
کردند؟ تحریف  داد؟ براي مصلحت اسالم. و آنها چه می علی براي چه به آنها مشورت می
هاي قدرت خود! براستی آیا اینگونه تفکرات، زاییده  و تخریب اسالم!!! و تحکیم پایه

 هاي بیمار و مریض نیست؟  ذهن
آمدند  مصلحت نداشتند و همینطوري میممکن است پاسخ دهند که آنها کاري به  .90

رفتند سراغ ابوسفیان؟ باز ممکن است  سراغ حضرت علی! پس چرا همینطوري نمی
اگر براي  داد و بگویند اگر پاسخ سئوال آنها نتیجه ظلم داشت حضرت جواب نمی

دادند! خوب این یعنی اینکه آنها برخی مواقع دنبال مصلحت  میمصلحت اسالم بود پاسخ 
م بودند و برخی مواقع دیگر در پی تحریف اسالم! گرچه مسخره است ولی اگر هم اسال

قبول کنیم شما هم اینگونه اید. آنها معصوم نبودند. شما هم نیستید شما هم برخی مواقع 
کنید پس شما که از آنها بدترید حق ایراد  (بهتر است بگوییم: اکثر مواقع) غلط عمل می

  گرفتن به آنها را ندارید.
معنی مختلف است. شاید  27اند کلمه مولی داراي  دانسته پیامبر اکرم قطعاً می .91

کنند تا معناي آن مفید معناي  دقیقاً به همین خاطر در غدیر، از این کلمه استفاده می
خالفت و امارت نباشد زیرا در غناي ادبیات عرب، کلمات فراوانی وجود دارد که دقیقاً و 
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معناي خالفت است. کلماتی مانند: امیر، اولی االمر، خلیفه، والی، بدون هیچ ابهامی مفید 
اند  حاکم و... البته برخی از مورخین شیعه متوجه این نقص شده و در کتب متاخر نوشته

پیامبر پس از اتمام سخنانشان به دیگران گفتند به حضرت علی سالم امارت بدهید! 
با استفاده از این کلمه گنگ  شیعه، آیا پیامبر براستی ـ نعوذ باهللا ـ طبق استدالل برادران

 ه) اولین باعث و بانی اختالف در امت اسالمی نبوده؟! یا اینکه طبق آی پهلوي (مولی 22و 
 اند؟  قرآن مسائل براي ما مشتبه شده....  یا مشتبه کرده

هاي عجیب برخی از عوام شیعه این است که حضرت عمر را  یکی از حماقت .92
دانند در حالیکه منافق هیچگاه به صورت علنی مخالفت نکرده و  ) منافق می(نعوذ باهللا

کند بر خالف حضرت عمر که همیشه  خودش را در انظار به قول معروف، بده نمی
ین افکار و نیات خود را در حضور همه رك و راست و بدون تعارف بر زبان تر پنهانی

تظاهر و دودوزه بازي و مخفی کاري نبوده است. ها اهل نمایش و  آورده و مانند ایرانی می
داده و من با مطالعۀ همه جانبۀ متون تاریخی به این  دقیقاً همان چیزي بوده که نشان می

که متاسفانه هموطنان من به قصد فرافکنی، اتهاماتی را به حضرت عمر ام  نتیجه رسیده
ت را به دیگران، نسبت کنند یعنی دقیقاً همان چیزهایی که در خودشان اس وارد می

 .دهند!!! می
، یکی از نکات بسیار جالب دیگر این است که شیعه در زمینۀ جانشین پیامبر .93

شود خداوند و یا پیامبر اکرم، تکلیف رهبري را مشخص نکرده  کند چگونه می سئوال می
و امت نوپاي اسالمی را به حال خود رها کرده تا دچار اختالف و پراکندگی شوند؟ 

شود. مگر مردم مدینه با انتخاب ابوبکر دچار اختالف شدند؟  ان، متعجب و حیران میانس
ر خود را کامال وقف که به قول حضرت عم-یا برعکس،ابوبکر با کمک همین مردم 

نتوانست شورش اهل رده را سرکوب و وحدت و انسجام کامل را در  -ابوبکر کردند
هاي همیشگی است. مگر  ع همان فرافکنیسراسر شبه جزیره حاکم کند؟ این نیز از نو

کسی غیر از: شیعیان غالی و کذاب و شیعیان شاه عباسی جامعه اسالمی را دچار اختالف 
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و پراکندگی کرده و جلوي نفوذ و گسترش اسالم را در سراسر جهان گرفته و در لحظات 
هم رفت طومار کلیساي مسیحی در اروپا را در  حساسی که امپراطوري عثمانی می

اي از پشت  (توسط ایران ضد سنی  بپیچد،به قول دکتر علی شریعتی، ناگهان ضربه
صفوي) به او وارد شد؟ شیعیان عزیز هموطن، که متاسفانه من افتخار آشنایی با شما را 

شد و نه  (و به قول حضرت علی: ایکاش هیچگاه این افتخار نصیب من نمیام  پیدا کرده
عقل را براي همین جاها به انسان داده  به قول  شما مرا) خدا،شناختم و نه  من شما را می

اي  الرجال، چرا مانند روبات و عروسک کوکی هر حرف احمقانه هحضرت علی: اي اشبا
کنید؟ آن هم از ناحیه کسانی که حماقت و دروغگو بودن آنها بر شما ثابت  را قبول می

خدا بگویید خدا عقل را براي چه به کنید؟ تو را به  شده؟ چرااز عقل خود استفاده نمی
شما داده؟ تو را به خدا بگویید آیا تا به حال جز براي کسب ثروت و بافتن دروغ و حقه 

اید؟ در انتها باز هم  اشی، استفاده دیگري هم از عقل خود کردهتر بازي و توجیه و عذر
را براي غیر نویسند: من این سخنان را براي غیر تو نوشتم. من نیز این سخنان  می

ام  ابوجهلهاي روحانی نما و براي غیر محققین متعصب و براي غیر مداحان کودن،   نوشته
اي زده باشم. هر چند تا خدا نخواهد هیچکس توفیق هدایت  اي در اندیشه تا مگر جرقه

 ى.تبع اهلدامن  والسالم ىلعکند، پس:  پیدا نمی
از منافقان، تهمتی به حضرت عایشه وقتی پیامبر اکرم، زنده بودند از طریق برخی  .94

وارد شد و از طریق عوام الناس احمق، به صورت شایعه در آمد و دهان به دهان گشت. 
 تا اینکه با نزول جبرییل و از طریق وحی الهی به تمامی این شایعات پایان داده شد و

اکنون نگاه گناهی و پاکدامنی عایشه به تصدیق الهی رسید. به قول شیخ شرف الدین: ( بی
شود تا به  کن مردم همان مردمند و زمانه همان زمانه) ولی متاسفانه دیگر وحی نازل  نمی

تقصیر بوده و  بی گناه و بی عوام الناس احمق و منافقان کوردل حالی کند پدر عایشه نیز
کنید او  فقط به خاطر شرایط درهم و آشفته سقیفه خالفت را پذیرفت. براستی آیا فکر می

اي سوء استفاده هم در آن نداشت، خودش را  براي یکسال و سه ماه خالفتی که ذره
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جهنمی کرد و تمامی سوابق و زحمات خودش را در راه اسالم بر باد فنا داد؟ آیا این 
 هاي ما نیست؟ کودنی زاییده ذهن بیمار وعاظ و عالمه

کند که  ه میسلطان الواعظین در کتاب شبهاي پیشاور مکرر به این نکته اشار .95
هاست و شیعه هیچ تحریکی در طول تاریخ انجام نداده  ها از جانب سنی توزي هتمامی کین

است. براستی براي انسان جاي تعجب است چه کسانی از صبح تا شب (حتی در اماکن 
مقدس در عربستان) در حال خواندن زیارت جعلی عاشورا و لعن خلفاي آنها هستند؟ 

اندازند. چه کسانی ورد زبان صبح تا  عیدالزهرا عمر کشان راه می چه کسانی همه ساله در
براستی اگر جماعتی حضرت علی را لعن کنند رفتار شیعه با   شبشان لعنت بر عمر است؟

 آنها چگونه است؟
در ابتدا جهت جلوگیري از نابودي اسالم  سکوت حضرت علی گویند می .96

پس در زمان حضرت عمر که اسالم در اوج .)  بوده (خروج اهل رده در زمان ابوبکر و..
کنند؟ یا الاقل در مشورت با حضرت عمر سکوت  قدرت بوده چرا ایشان قیام نمی

اند  دانسته کردند تا او به جنگ با ایران و روم برود و کشته شود؟ (مسلماً ایشان می می
کار  حتی با کشته شدن حضرت عمر خالفت در آن شرایط به ایشان نرسیده و کسی روي

آید که ممکن است اسالم را ریشه کن کند) یا حتی چرا به حضرت عثمان، توسط  می
تر از انحراف و نابودي اسالم بوده  فرزندان خود یاري رسانند؟ آیا عدم سکوت، واجب

 است؟
فرمایند: کمک به ظالم مانند شرکت در ظلم اوست و... چرا  می حضرت علی .97

شوند؟  کماه جانشین حضرت عمر در مدینه میبار هر بار به مدت یدو حضرت علی
تا حضرت عمر به شام و فلسطین سرکشی کند. چرا عمار یاسر و سلمان فارسی در زمان 

آنقدر به حضرت عمر  شوند. چرا حضرت علی خلفاء، حاکم کوفه و مدائن می

. چرا »لوال يلع هللك عمر«بار گفته:  70دهد که فقط حضرت عمر  مشورت  می
فرستد و چرا پس از قتل  حسن و حسین را براي دفاع از حضرت عثمان می فرزندانش
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فرماید: من وزیر و  آورند می حضرت عثمان وقتی مردم براي بیعت با ایشان هجوم می
ام) (البته در  سال مشاور بوده 25مشاور باشم براي شما بهتر است تا امیر (یعنی در این 

اند بین کشته شدن و  یرش والیتعهدي فرمودهرابطه با پذایشان در  مورد امام رضا
اینکار مخیر شدم و در کل، ایشان با اجبار وادار به اینکار شدند ولی حضرت علی و 

 .اند) دیگران در مصادیق فوق، اجباري نداشته
در تاریخ آمده پس از اینکه حضرت عمر فدك را پس داد در رابطه با مالکیت آن  .98

روند و حضرت  و عباس اختالف پیش آمد که نزد حضرت عمر می بین حضرت علی
گوید این دیگر ربطی به من ندارد و... چرا شیعه در باره فدکی که در اصل  عمر می

 مالکیت آن اختالف بوده چنین هیاهویی براه انداخته است؟
گویند حضرت عمر و ابوبکر در جریان سقیفه (توطئه، کودتا، دسیسه و...  می .99
رسد که انصار  خوانیم که به آن دو نفر خبر می اند) ولی ما در تمامی کتب تاریخ می کرده

اند و آن دو نفر نیز با سرعت خود را به آن محل  در سقیفه براي انتخاب خلیفه جمع شده
اند؟ (ایکاش مردم ما  خبر بوده اي بوده که خود آنها هم از آن بی رسانند  این چه توطئه می

هاي خاکستري مغز خود فشار واردمی کردند! و  هر سخنی، اندکی به سلولبا شنیدن 
 .کردند) سریع هر حرفی را قبول نمی

اند آدم عاقل و یا مومن از یک سوراخ دوبار گزیده  نفرموده مگر پیامبر  .100
سال  25با وجود این پیمان شکنی باز هم  شود؟ چگونه است که حضرت علی نمی

بینیم طلحه و زبیر و خوارج و... پیمان  دم بیعت کنند؟ (که میشوند با مر بعد حاضر می
شکنی کردند) و آن حضرت با چه اعتمادي بیعت کردند؟ و چرا در گله و شکایت خود 

کنند که این کار امروز و بار اول شما  از بیعت شکنان در کوفه به این نکته اشاره نمی
 نیست و شما در اینگونه امور سابقه دارید؟

 و نیات حضرت عمر و ابوبکر از به دست گرفتن قدرت چه بوده است؟  اهداف .101
چپاول بیت المال و ساختن کاخهاي سر به فلک کشیده و خریدن غالمان و کنیزکان 
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ر مسئولین هاي فاخر و خوردن غذاهاي لذیذ!!! (همان کاري که اکث و پوشیدن لباس
 .حداقل در اندیشه آنند)

(همان باند بازي  و برادران و نزدیکان قبیله خود!!! اعطاي حکومت والیات به پسران
 .خودمان)

 .1(براي پس از خود) اعطاي منصب خالفت به فرزند یا اقوام خود
 .(همان پارتی بازي خودمان) اجرا نکردن حدود الهی بر نزدیکان خود!!!

مان کاري که دارد (ه عدم جمع آوري قرآن و سعی در نابودي و یا تحریف آن!!!
 .افتد) اتفاق می

بسط و گسترش ندادن اسالم به کشورهاي همسایه!!!(همان کاري که در زمان ما 
 .بینیم آمریکا دورتا دور ایران را در پنجه خود گرفته) عکسش اتفاق افتاد و می

ما  (کدام یک از. !!!گوش نکردن به مشورتها و نصایح افرادي چون: حضرت علی
 .ایم؟) حتی به یک حدیث علی عمل کرده

ها و بادي  (همان محافظ نداشتن خطر جانی و کشته نشدن در این مقام و منصب!!!
 .گاردها و...)

 .دهم!!!ترسم ادامه  از ترس جانم می
در حیله گر بودن و کتمان حق کردن و تعصب وعاظ و نویسندگان، همین بس   .102

در زن رسول دانند حضرت عمر، داماد حضرت علی و پ که حتی یک نفر از شیعیان نمی
گویند حضرت  خدا بوده است! یعنی چیزهایی که قطعی و حتمی است ولی دري که می
دانند. یعنی یک  عمر به پهلوي فاطمه زد و در هیچ کتاب غیر شیعی نیامده را همه  می

چیز دروغ غیر قطعی. پس به من حق بدهید که در دروغ بودن سایر سخنان و عقاید شما 
 نیز شک کنم.

ها یکی از  دانید برکه غدیر خم، آبش مسموم بوده و در این مکان، سال میآیا   .103
شده است آیا این خود، تداعی گر افکار  هاي عرب به نام منات عبادت می مشهورترین بت

                                           
 .از افراد قبیله خود سمتی ندادند!دت تاریخ عمر و ابوبکر حتی به یک نفر به شها -1
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مسموم و شرك آمیز شیعه نیست؟ و تعجب اینجاست که شیعه خلفاي راشدین را به 
 .کنند!!! زرین تشبیه می فریب سامري بنی اسراییل را در عبادت گوساله

دادن القاب عالمه و واعظ و مداح، به کسانی است   تاریخ: هخنده دارترین لطیف  .104
آنها اثر گذاشته و در باطن،  هبارد و حتی در چهر که جهل و تعصب از سر و روي آنها می

 25اند. شاهد اینکه  جز پایین آوردن حقیقت اسالم و شخصیت ائمه کار دیگري نکرده
ها و... در دست آنهاست  ها ومخارج و هزینه است حکومت و تمام ارگانها و رسانهسال 

بینند:راکی و آرنولد محبوبترین چهره نزد جوانانند!  گیرند با تعجب   می ولی وقتی آمار می
خدا را شکر، جنگ هم تمام شده و نفت هم به باالترین قیمت خود در تاریخ رسیده و به 

ي وجود ندارد. ولی تعجب من در اینجاست که چرا جوانان سنی جز آمریکا بهانه دیگر
 .اند! ر تهاجم آمریکا قرار نگرفتهاندونزي و عربستان و... تحت تاثی

بهترین دلیل زنده و ملموس براي اشتباه بودن راه و روش ما این است که: به آن  .105
 بینیم. براستی عیب کار در کجاست؟  رسیده ایم و در سطح جامعه می

فرمایند: پس از من این امت به هفتاد و سه فرقه تقسیم  می ت علیحضر .106
بندند ولی رفتارشان  شوند بدانید بدترین آنها کسانی هستند که خودشان را به من می می

 تر گر تر و حیله مانند من نیست. خدا وکیلی نگاهی به اطراف خودتان بیندازید، آیا دروغگو
ها  نماز تر از ایرانی بی نظم و ترتیب تر و کاهل نماز یا بی و تر و دنیادوست تر و جاه طلب

سراغ دارید؟ شیعه دین خوب و درستی است ولی آقایان عزیز، خلط مبحث نکنید. شما 
کشید. شما باعث سرافکندگی امامان شیعه  را چه به شیعه. شما فقط اسم شیعه را یدك می

د. صرف پوشیدن لباس دین شده اید. دین از سیاست جدا نیست ولی خلط مبحث نکنی
نشان دین نیست. دین از سیاست جدا نیست ولی این سخن راست و درست چه ربطی 

 مگر معنی دین   یعنی: پوشیدن لباس روحانیت؟ 1به شما دارد؟

                                           
سخن حقی است که از « »حق يراد بها ابلاطل ةلكم«که با اشاره به خوارج گفتند:  به قول حضرت علی -1

 .»اند آن نتیجه باطلی را اراده کرده
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از یکی از حضرات پرسیدم: مگر طبق صریح آیات قرآن، خداوند نفرموده: از  .107
بودند و در بیعت رضوان حضور داشتند کسانیکه هجرت کردند و در جنگ بدر حاضر 

خدا راضی است و بهشت را بر آنها وعده داده و حضرت عمر و ابوبکر نیز در تمام این 
اند؟ ایشان پاسخ دادند:  موارد حضور، آن هم حضور حساس و سرنوشت ساز داشته

که به  ایمانی جالبی بی گوید: مومنین و آنها مومن نبودند. من پاسخ دادم: چه خداوند می
هاي  کند در خطرات و سختی دهد تمام اموالش را در راه اسالم خرج می پیامبر دختر می

اند! من  هجرت، تنها همراه پیامبر است و... ایشان باز هم گفتند: به هر حال، ایمان نداشته
 گفتم: آیا قبول دارید که بهترین تفسیر قرآن، تفسیر آیه به آیه است. گفتند: بله. گفتم: مگر
در قرآن نیامده که مومنان باید از مومنان دوست بگیرند و فقط با مومنان رفت و آمد 

خوانی نام حضرت عمر و ابوبکر و علی و عمار یاسر  داشته باشند.چطور تاریخ را که می
بینی؟ مگر در قرآن نیامده که فقط مومنین حق تعمیر و  را همه جا در کنار نام پیامبر می

دهند که زمین مسجد بخرد و  دارند چطور پیامبر به ابوبکر اجازه میآبادانی مساجد را 
هاي تازه مسلمان شده را از جیب خودش در راه خدا بخرد و آزاد کند و هزینه  برده

ها (به خصوص جنگ تبوك) را بدهد و در این جنگ علمدار هم باشد و چطور  جنگ
ایمان را سال قبل از آن، امیر حجاج مومن کرد و در آخرین روزهاي  بی یک نفر پیامبر

ِيٱ َ�ُبِهَت ﴿حیاتش امام جماعت مسجد؟...   .﴾َ�َفرَ  �َّ
کرد و  بیعت خود را نقض  می آیا اگر ابوبکر پس از اعتراض حضرت علی .108
هاشم و بنی امیه و  شد؟ پس مسلماً بنی رفت سعد ابن عباده دوباره مدعی نمی کنار می

افتادند؟ ضمن اینکه حرمت و جایگاه بیعت نیز لوث  اوس و خزرج به جان هم می
گفت مرا رها کنید و بیایید و بیعت خود را با من  شد! براستی ابوبکر مرتب به مردم می می

کردند؟ و گناه ابوبکر  فسخ کنید که من بهترین شما نیستم. پس چرا مردم چنین نمی
جبار و در شرایط پیچیده و در هم سقیفه به دوش او چیست که بار مسئولیتی را به ا

 گذاشتند؟
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اي الکی  ها نادان و جزئی نگر  نیستند که از عده ها مانند برخی از شیعه سنی .109
اي دیگر الکی دشمن باشند. آنها به دو دلیل اصلی (و صدها دلیل  خوششان بیاید و با عده

طرف، معترفند  بی تمام مورخین -1فرعی دیگر) حضرت عمر و ابوبکر را دوست دارند: 
از نقطه نظر قدرت ظاهري و مادي با اسالم آوردن حضرت عمر و حمزه در سال ششم، 

سال بعد باز هم از همین  20اسالم قوت گرفت. جالب است که حضرت عمر حدود 
جهت (یعنی قدرت ظاهري و مادي) به اسالم، خدمات شایانی کرده و با شکست سه 

هاي همسایه نه تنها بقاء اسالم را در امتداد تاریخ تضمین  تح سرزمینامپراطوري وقت و ف
بار  2ابوبکر نیز مانند حضرت عمر  -2کرد بلکه موجب اسالم آوردن ملل دیگر نیز شد. 

در طول عمر خود از نقطه نظر فکري و معنوي و مصلحت اندیشی و استراتژیکی به 
اي تامل به  ولین مرد بالغی که بدون لحظهاسالم، خدمات شایانی کرد بار اول به عنوان ا

نفر از سرشناسان مکه تحت  5ایمان آورد و بالفاصله پس از اسالم آوردن او  پیامبر
سال بعد براي بار دوم دقیقا از همین  23نفوذ فکري و شخصیتی او مسلمان شدند. و 

رد بلکه نقطه نظر (دوراندیشی و مصلحت نگري) نه تنها شورش اهل رده را سرکوب ک
سال بعد  2آن جو آشوب زده را به محیطی با ثبات و امن و یکپارچه بدل کرد تا فقط 

 پس از رحلتش، حضرت عمر توانست سه امپراطوري آن زمان را به زمین بزند. 
گوید: براي این فدك را از فاطمه گرفتند مبادا آنها با بذل و  محقق نادان شیعه می .110

اي خود دست و پا کنند ولی از شدت بیسوادي بخشش منافع فدك طرفدارانی بر
دانند که فقط دو سال بعد حضرت عمر فدك را پس داد و آنگاه بین مالکیت آن  نمی

 .اختالف شد!!
درست است که بهترین گزینه علی بوده ولی بهترین گزینه در بهترین شرایط و  .111

از مرگ حضرت  دهد. براي همین، علی پس بین بهترین فرهنگ و بهترین مردم جواب می
گوید: مرا رها کنید و به سراغ دیگري بروید زیرا شما تحمل عدل مرا ندارید و  عثمان می

کند که دین اکثر مردم  گوید: امام زمان براي این ظهور نمی همین شیخ مفید شیعی نیز می
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دانیم که اورانیوم  تقلیدي است و به آن اعتمادي نیست. براي روشن شدن بهتر مطلب: می
ی شده بهترین سوخت براي نیروگاه است ولی براي نیروگاه اتمی و نه براي نیروگاه غن

 .ذغالی!
من از روحانیون و علماء و محققین ایرانی در تعجبم که چوب روزگار را  .112
 اند و باز هم حاضر نیستند دست از تعصب و دروغ بردارند.  خورده

قوانین فقهی کار آکادمیک شده ها روي  سال است که در حوزه 1400به قول خودتان 
ین قوانین (به خصوص از لحاظ قانون مدنی) را در جهان داریم. تمام تر و ما پیشرفته

اي و قواي  است. با تمام امکانات رسانه 21شئونات کشور در دست شماست. قرن قرن 
 انتظامی و دانشگاهها و... با اینهمه دست تقدیر چنان کرد که شما روي کار بیایید و

اي ندارد جز تصویب  مجبور به تشکیل مجمع تشخیص مصلحتی شوید که دقیقا وظیفه
سال به حضرت عمر گیر دادید که  1400قوانین مخالف اسالم!!! آنوقت شما متعصبانه 

(طبق ادعاي شیعه) بدون اینکه شرایط و اوضاع و احوال زمان او  چرا صیغه را حرام کرد؟
 را بدانید؟
گفتید: مگر  ها و باالي منبرها می ن صفویه،شبانه روز در کتابسال بود از زما 400

امت را بدون سرپرست رها کند و برود؟ و جانشین براي خودش تعیین  شود پیامبر می
نکرده باشد؟ آنگاه دست تقدیر چنان کرد که شما حاکم شوید و بعد آیت اهللا خمینی 

باشد آنهم در شرایطی که تمام فوت کند بدون اینکه براي خودش جانشینی تعیین کرده 
جهان به خصوص آمریکا و کشورهاي همسایه با ایران سر دشمنی داشتند؟ و منافقان 
داخلی نیز بیکار نبودند. و آنگاه مجلس خبرگان یک شبه و به صورت فلته و ناگهانی یک 

هم  نفر را درجه اجتهاد داده و به عنوان رهبر به مردم معرفی کرده و آیت اهللا منتظري
هیچگاه نگفت که خالفت را از من غصب کردید بلکه با رضایت تمام کنار کشید. ممکن 

کند. پس  دانست که مجلس خبرگان جانشین را تعیین می است بگویند: آقاي خمینی می
از غیب مطلع بود نباید بداند که در عربستان شمالی  چطور پیامبري که (به قول شما)
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کثریت مردم بوده است؟ و اینکه اصحاب و مهاجرین همیشه انتخاب رهبر با راي ا
 آیند که بر هم آمدند.  مخلص و فداکارش به خوبی از عهده این وظیفه بر می

اگر بنا شود حضرت عمر و ابوبکر پس از آنهمه خدمت و فداکاري، فقط به  .113
 خاطر یک اشتباه، جهنمی شوند مطمئن باشید تمام مردم کرة زمین جهنمی خواهند شد.

 9کنند روز درگذشت حضرت عمر روز  ام ما به قدري احمقند که فکر میعو .114
ذي الحجه روز شهادت  28دانند روز  ربیع االول است در حالیکه همه مورخین می

ریزي شده  کاري است پایهدانند که عمرکشان  هاي آگاه می حضرت عمر است. البته انسان
آیا براي خریت، نهایتی هست؟  توسط مستر همفر جاسوس انگلیسی در ممالک اسالمی!
قرن هنوز هم صواب واریز  14البته این هم به نفع عمر تا به حسابش پس از گذشت 

 شود. 
شیعه براي به کرسی نشاندن عقایدش تمام قوانین عقلی و فطري و روانشناسی   .115

سلم ریزد. به عنوان مثال: تاثیر همنشین در روحیه و رفتار انسان امري م و... را به هم می
 گوید: است  سعدي نیز در شعر زیباي خود می

ـــام روزي  ـــاچیز در حمـ ـــی نـ  گلـ
 

 رســـید از دســـت محبـــوبی بـــه دســـتم 
 

ـــري   ــکی یاعبیـ ــه مش ــتم ک ــدو گف  ب
 

 کــــه از بــــــوي دالویـــز تــــو مســـتم 
÷ 

ـــودم    ـــز بـ ــی ناچیـ ــن گل ــا م  بگفت
 

ــتم   ــل نشسـ ـــا گـ ـــدتی بـ ـــن مــ  ولیکـ
 

ــرد    ــر ک ــن اث ــین در م ــال همنش  کم
 ج

ــه  ـــم    وگرن ــه هست ــاکم ک ــان خ ــن هم  م
 

اگر تمام کتب تاریخی را زیر و رو کنی به جز پیامبر اکرم و سایر صحابه، همنشینی 
براي حضرت عمر و ابوبکر پیدا نخواهی کرد. حال اینها در کنار چه کسانی (البته طبق 

 نظر شیعه) حسود و منافق و ظالم شدند!!! واهللا اعلم.
ها براي عبادت  ها و حتی یهودي مسیحیان، زرتشتیدر برخی از شهرهاي ایران،  .116

ها حتی اجازه ساختن یک مسجد هم ندارند (جالب است  خداوند معبد دارند ولی سنی
که بدانیم بسیاري از مدارس و مساجدي که در زمانهاي قدیم در شهرهاي ایران توسط 
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چهارگانه سنت وزراء و پادشاهان سنی مذهب ساخته شده وقف طالب یکی از مذاهب 
دانید؟ من  بوده است! و اینک صرف تربیت روحانی دشمن سنت شده) آیا علتش را می

گویم: ممکن است در مساجد اهل سنت، حقایقی مطرح شود و مشت  به شما می
هایی بسته!! ضمن اینکه آنها بر خالف ما که امامان آنها را لعن  دروغگوها باز شود و دکان

کنند) حتی شیخ  دوست دارند.(که بهانه کنیم به امامان ما توهین میکنیم امامان ما را  می
شلتوت مفتی دل آگاه مصري حکم آزادي و عدول از سایر مذاهب سنت به مذهب شیعه 

کند! پس به من حق بدهید به عنوان  دانست شیعه امامان آنها را لعن  می را داد با اینکه می
 .این است آزادي از گردن به باالي شما!یک شیعه در صداقت آخوندها شک کنم. آري 

تشیع (البته از نوع صفوي) دین استثنائات: پیامبر فقط یکی دوبار از روي   .117
اضطرار نماز ظهر و عصر را با هم خواند ولی ما کار هر روزمان است! طبق روح تمام 

ي آیات و روایات، اصل بر عمل است نه دعا! بر حقیقت و صراحت است نه تقیه! بر شاد
و نشاط است نه عزا! بر تحقیق و تعقل است نه تقلید! ولی ما را به شاخ و برگها مشغول 

اند تا اصل را فراموش کنیم. عزیزان من: اصل بر توحید است. یعنی شناختن ذات  کرده
ها شوي،  خداوند به یگانگی! و گم شدن در دریاي حیرت او.  و اگر سرگرم شاخ و برگ

 کشاند. م به وادي شرك میشیطان، تو را آرام آرا
اید؟ حتی در زندگی اطراف خود کجا سراغ دارید کاري انجام  کجاي تاریخ دیده  .118

شود و سخنی زده شود و همه موافقت کنند و کف بزنند؟ پس چرا انتظار دارید ابوبکر را 
اي و جاهلیت و... همه تایید کرده و  با آنهمه مشکالت: شورش اهل رده و شرایط قبیله

خواهد خیابانی را در شهر  س از دستش دلخور نباشد؟ وقتی یک شهردار میهیچک
شود ناراحتند و کسانی که  هایشان خراب می احداث کند مسلما کسانی که خانه

افتد خوشحال! طبق شرایط رئالیستی به من بگویید: چاره  هایشان نزدیک خیابان می خانه
 د؟چیست و چه باید کرد که همه راضی و خشنود باشن
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اي دو نفر غریبه با هم دعوي کنند؟ مسلماً بیشتر دعواها و  تا به حال دیده .119
 تر درگیریها بین کسانی است که با هم دوست و آشنا هستند. و هر چه این روابط دوستانه

باشد امکان اختالف و دعوي نیز بیشتر است (ضرب المثل قدیمی: دوري و دوستی) من 
که ام  و مطمئن شده 1ا بیشتر از عایشه دوست داشتهمطمئنم که ابوبکر حضرت فاطمه ر

گویند و طنز  روابط ابوبکر با خاندان پیامبر، کامال عکس آن چیزي است که براي ما می
 .تلخ روزگار نیز در همینجاست!!!

گویند فدك را براي این گرفتند که خاندان پیامبر با بذل و بخشش عایدات  می .120
اند! ولی خاندان پیامبر که تمام نیتشان قربه الی اهللا بوده  آن، به دنبال کسب محبوبیت بوده
اند؟ و  کنید آنها در فکر کسب آراء انتخاباتی بیشتر بوده چرا شما مانند زمان حال فکر می

کرد فقط براي رضایت خدا بود؟  آیا این سخنان، توهین به خاندانی نیست که هر چه می
 ممکن است شما اینچنین باشید ولی:

 اکــان را قیــاس از خــود مگیــر   کــار پ
 

 گــر چــه باشــد در نوشــتن شــیر شــیر  
 

از لنگه کفشی  تر ارزش بی نگاه علی به خالفت این بوده: کمتر از آب دماغ بز! .121
اهمیتی مجازات  بی پاره! آیا خدا حضرت عمر یا ابوبکر را در روز قیامت براي چنین چیز

جلب منفعت. ولی براي کند؟ آري حکومت، مهم است و موجب کسب شهرت و  می
 .شما، نه براي حضرت عمر یا براي علی!

تر  هرقدر عذاب الهی شدیدتر باشد و گناه بزرگتر، باید انگیزه تخلف نیز قوي .122
باشد! براستی انگیزه اصحاب پیامبر از کنار گذاشتن علی و روي کار آوردن یک نفر دیگر 

قرآن و توصیه پیامبر و جهنمی (قریش)! و زیر پا گذاشتن آیات  آن هم از همان قبیله
اي داد؟ آیا به  کردن خودشان چه بود؟ آیا ابوبکر پس از روي کار آمدنش به کسی رشوه

کسی مقامی داد؟ من هرچه در البه الي متون تاریخی کنکاش کردم و هرچه به مغزم 

                                           
ا براي مثال هنگام عقد ازدواج علی با فاطمه ابوبکر بیشتر از همه تالش کرد همانگونه که براي ازدواج پیامبر ب -1

 .خدیجه سعی و تالش فراوانی کرد!
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و اي نرسیدم. با توجه به این نکته که عدالت در زمان حضرت عمر  فشار آوردم به نتیجه
شد. براستی اصحاب پیامبر  ابوبکر مانند زمان خالفت علی، به شدیدترین شکل، اجرا می

اي خودشان را جهنمی کرده و فرمان صریح پیامبر و آیه قرآن را زیر  به چه دلیل و انگیزه
 پا گذاشتند؟ 

پیامبر اکرم قبر آن صحابی شهید را با چنان دقتی ساخت که موجب تعجب همه  .123
رود! آنگاه در معرفی جانشین براي پس  اهمیت که زیر خاك می چیزي بی شد. قبر! یعنی

معنی مختلف دارد و نعوذباهللا در این زمینه  27کنند که  اي استفاده می از خود از کلمه
 دهند؟  انگاري به خرج می مهم و حیاتی اینقدر ابهام و سهل بسیار

کنند  آنرا شدیدا نفی میبرخی از آقایان، سیره ابن اسحاق را قبول نداشته و  .124
درصورتیکه شهید دکتر علی شریعتی و تمامی اساتید دانشگاه و تمامی محققین غربی و 

شناسند. ولی  تمامی محققین سنی آنرا به عنوان معتبرترین کتاب تاریخی صدر اسالم می
ه دانند در صورتیکه بیشتر اساتید شیع همین آقایان، کتاب سلیم ابن قیس را وحی منزل می

دانند!!!  و برخی علماي علم رجال و تمامی محققین غربی و سنی این کتاب را جعلی می
بکر را لعن نکرده ولی علت آن هم مشخص است سیره ابن اسحاق، حضرت عمر و ابو

 .سلیم...!!!
اي نشسته  یکی از آقایان فضالء در کتاب خود نوشته بود من روزي داخل مغازه .125

راي کاري خارج شد و یک نفر دیگر را جاي خودش بودم و صاحب مغازه کناري ب
گذاشت. من به خودم گفتم مگر امکان دارد پیامبر اکرم، امت را بدون سرپرست رها کرده 
باشد؟ البته به این برادر بزرگوار باید گفت: چنانچه پیامبر اکرم هم اینک در ایران حضور 

این مثال به جایی که زدید  کردند ولی با داشتند قطعاً براي خود جانشین معرفی می
خدمت شما باید عرض کنم هم اینک در عربستان، موقع ظهر تمام مغازه دارها دکان خود 

افتد! زیرا از وضعیت  روند و هیچ اتفاقی هم نمی را همانطور باز رها کرده و به مسجد می
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سال  1400محیط و جامعه خود به خوبی آگاهی دارند. همان اطمینانی که پیامبر اکرم 
 پیش به اصحاب از جان گذشته خود داشت. 

آقایان چون خودشان روحیه دیکتاتوري داشته و تحمل پذیرش سخن مخالف را  .126
کنند نعوذباهللا  خواهند همه مانند گوسفند مطیع محض آنها باشند فکر می ندارند و می

یا سایر پیامبر اکرم نیز همینگونه بوده و به همین دلیل، یکی دوباري که حضرت عمر (
کنند در صورتیکه این نشانه اوج آزادي و ارزش و  اند را علم می اصحاب) مخالفت کرده

اعتبار و شخصیتی است که پیامبر به اصحاب خود داده تا آنها بر خالف یک ربات، امکان 
رشد و مطرح شدن داشته باشند. و دقیقاً همین تربیت پیامبر اکرم باعث شد اصحاب او نه 

یط آشفته پس از رحلت پیامبر (انتخاب ابوبکر، شورش رده و...) موفق بیرون تنها از شرا
   بیایند بلکه سه ابرقدرت آن روزگار را نیز به زمین بزنند. پس: فاعتبروا یا اولی االبصار.                                         

نی و جالب است که عالم صفوي به ابوبکر و حضرت عمر، انگشت تفرقه افک .127
زند ولی اکنون نگاهی به جامعه ایرانی که این آقایان خواص  تحریف و اختالف می

سازد  گویید عوام، پیرو خواصند؟) فارس براي ترك جوك می اند بیندازید(مگر نمی ساخته
و لر با کرد دشمن است و در شهرها جنگ چپ و راست و در ادارات دشمنی رییس و 

اند توي  .. آخوندها هم که صبح تا شب پایشان را کردهمرئوس و حسادت و باند بازي و.
ها! تمام اقشار ایرانی با هم دشمن و در حال اختالف! پس چوب خدا را  کفش سنی

ْ �ۡ ٱفَ ﴿بخورید که نه صدا دارد و نه دوا!  وا ْوِ� َ�ٰٓ  تَِ�ُ
ُ
 ٱ أ

َ
 .﴾رِ َ�ٰ بۡ ۡ�

استغفار من موجب دانستم بیشتر از هفتاد بار  گویند اگر می پیامبر اکرم می  .128
کردم.(در قرآن آمده اگر هفتاد  شود بیش از هفتاد بار طلب آمرش می بخشش منافقان می

شوند) این نیت و طرز تفکر و روحیه و  بار هم براي آنها طلب بخشش کنی بخشیده نمی
محور اندیشۀ کسی بوده که ما ادعاي پیروي و حب او را داریم ولی آقایان از آنجایی که 

کنند نبی  روحیات نازك نارنجی زنانه و زودخشم و کینه توزانه دارند فکر می خودشان
اکرم، روز قیامت، اصحابی که آنهمه براي او و اسالم جان نثاري کردند را براي یکی دو 
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 بخشد.عزیز دل برادر: خطاي بدون سوء نیت نمی
 کــار پاکــان را قیــاس از خــود مگیــر    

 

 گـرچـه بــاشد در نــوشتن شـیر شـیر     
 

اگر روحیۀ طنز و باز و پرگذشت شیعه را با روحیه تند و تیز و منظم سنی قاطی  .129
 .شود! کنید یک آدم کامل درست می

یوسف، برادرانش را بخشید با اینکه او را در کودکی و با سوء نیت به داخل چاه  .130
 (اگر گناه یا خطایی آن نباید در روز قیامت اصحابش را ببخشد؟ انداختند چرا پیامبر

 .هم از روي سهو و آن هم به زعم و خیاالت شما انجام داده باشند؟)
فرمایند خالفت نزد من از آب دماغ بز کم  در جایی می حضرت علی .131

فرمایند از لنگه کفش پاره کمتر است! با این وصف  تر است و در جایی دیگر می ارزش
شد، آیا آن حضرت، اگر خالفت و امامت یک موضوع واحد بوده و بر مبناي نص الهی با

اند چنین توهینی به این مقام و منصب الهی بکند؟! شاید مانند همیشه پاسخ  مجاز بوده
دهید که منظور ایشان تقیه و توریه و مماشات و مصلحت و... بوده یا اینکه ایشان  می

اند به هر حال: عاقالن دانند. به قول شهید دکتر علی شریعتی  قصد شکسته نفسی داشته
علی هیچ چیز دردآورتر از این نیست که به ظاهر شیعیان او فکر  کنند او براي  براي

 .گفته است!!! خورده و درد خود را با چاه می خالفت غصه می
گرفتند  مرتبه وضو می 5سال دست کم در هر شبانه روز  23مدت  پیامبر اکرم  .132

. اکنون ما با چه با اینهمه پس از ایشان در نحوه وضو گرفتن بین مردم اختالف شد
اطمینانی حوادثی که در یک ساعت از یک روز (غدیر یا سقیفه و افسانه در) اتفاق افتاده 

گوییم منظور  را با اطمینان کامل تجزیه و تحلیل کرده و مثال با اطمینان صددرصد می
معنی مختلف است معنی خلیفه بالفصل بوده  27از کلمه مولی که داراي  پیامبر

ترین یاران پیامبر، تهمت غصب خالفت و افتراء وارد  بر مبناي آن به نزدیک است؟!!! و
ایم. یا اینکه  ام حضرت علی رااینگونه باال بردهکنیم مق کنیم؟ و به خیال خود فکر می می

دانیم در آن چند دقیقه حمله به خانه علی چه کسانی شرکت داشته و دقیقا افراد  دقیقا می
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وده و دقیقا چه افکاري در سرشان جریان داشته و دقیقا چه در چه نقاطی ایستاده ب
 .ین آنها رد و بدل شده است و...!!جمالتی ب

داند در صورتیکه ربط دادن علت رحلت ایشان  شیعه حضرت فاطمه را شهید می .133
به جریانات روز سقیفه بسیار ضعیف است ولی حضرت عمر که بدون علت و به صورت 

 دانند. براستی چرا؟  کشته شد را شهید نمی عمد به دست یک نفر مجوسی
کند روز قیامت، حضرت علی و حضرت فاطمه  اشتباه شیعه این است که فکر می .134

روند  ها می اند و حضرت عمر و ابوبکر هم یک طرف دیگر. بعد سنی یک طرف ایستاده
روند پشت سر علی.آنگاه حضرت عمر و  ها  می پشت سر حضرت عمر و ابوبکر و شیعه

ها را به همراه علی وارد بهشت  برند و شیعه ها به جهنم می وبکر را به همراه سنیاب
کنند! ولی عزیزان من اینگونه نیست. حضرت علی و فاطمه که یقینا به بهشت  می
اند. ولی  ها بهشتی روند. حضرت عمر و ابوبکر هم که انشاء اهللا به کوري چشم بعضی می
دهد:  شود چکار کردي. پاسخ می ها. از سنی سئوال می ها و سنی آییم به سراغ شیعه می

نمازم را به موقع خواندم دروغ و حقه بازي هم نداشتم. به کسی فحش ندادم و کاري هم 
روند. آنگاه  نکردم که در امت اسالمی تفرقه و اختالف ایجاد شود. پس آنها به بهشت می

رجه محاصره کرده بود چه د 360شود وقتی آمریکا کشور شما را  از شیعه سئوال می
گوید: عمر کشان راه انداختم، فحش  شود دروغ گفت می کردي؟ چون در آنجا دیگر نمی

 آید که وارد جهنم شو. و لعنت فرستادم و ایجاد تفرقه و اختالف کردم. پس خطاب می
محقق شیعه با هزار و یک دلیل و توجیه و تفسیر، جریان ازدواج ام کلثوم با   .135

وجود شخصی به نام ابن  -واستگاري حضرت علی از دختر ابوجهلخ-حضرت عمر 
اجازه باز بودن فقط در  -امامت نماز جماعت توسط ابوبکر در ایام بیماري پیامبر- سباء

عشره مبشره و...  -فوت محسن در سنین کودکی - خانه ابوبکر به سمت مسجد پیامبر
ي ندارم که ثابت کنم تمام این وقایع کند. من نیز اصرار برد و نفی می را زیر سئوال می

کامال درست و صحیح است ولی سئوال من اینجاست: وقتی مواردي که در اکثر کتب 
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توانید نفی  (مانند بحاراالنوار یا تاریخ یعقوبی) آمده است را شما می تاریخی حتی شیعه
داد (مانند  توان فقط نحوه برداشت از یک واقعه تاریخی را مورد شک قرار کنید چرا نمی

قصد پیامبر اکرم از اعالم دوستی با علی در غدیر) وقتی که شما اصل یک واقعه را زیر 
شود فرع یک اتفاق را زیر سئوال برد؟! همانطور که در بخش  برید چگونه نمی سئوال می

غدیر و سقیفه نیز مشاهده کردید که به خوبی و با صدها سئوال و مثال، ثابت کردیم که 
 در غدیر خم، تعیین جانشین براي پس از خودشان نبوده است.   امبرمنظور پی
آورد و  تناقض بالي جان محقق شیعه است او در جایی حدیث کساء را می .136

توانی جزء اهل بیت باشی و اهل بیت فقط این  تو نمی :سلمه گفت به ام گوید پیامبر می
حسن و حسین) ولی در جایی دیگر این موضوع را فراموش  -فاطمه  -چهار نفرند (علی 

در باره  گوید: پیامبر کند و براي خرد کردن هر چه بیشتر حضرت عمر و ابوبکر می می

. حاال اگر این تناقض نیست پس چیست؟ یا در هل ابليتأسلمان منا سلمان فرمود: 
ا گفت ولی در جاي دیگر امام پس از علی را دقیق 11گویند پیامبر اکرم نام  جایی می

را به عنوان جانشین معرفی کردند ولی  -پسر بزرگشان -نویسد: امام صادق، اسماعیل  می
پس از فوت او فرمودند در مورد اسماعیل بداء حاصل شده و فرزند سومشان را به عنوان 

یار توان باور کرد که امام صادق از این حدیث بس امام بعدي معرفی کردند. اکنون آیا می
 هاند؟ تا اسماعیل را به عنوان جانشین پس از خود معرفی نکرده تا فرق اطالع  بوده مهم بی

ضاله اسماعیلیه به همین بهانه ساخته نشود و هزار و یک مساله دیگر؟ یا در اینجا باز هم 
گویید: امام در آن لحظه به علم غیب  کشید! یا می تقیه و توریه و مصلحت را پیش می

هایی را حتی کودکان خردسال  نکردند!!! هر چند در عصر فعلی چنین پاسخ خود رجوع
 .کنند! نیز قبول نمی

اي؟ گفت: به یاد  هاي زمان گفتم: دیشب چه خورده هلروزي به یکی از ابوج .137
هایی که  کنی! با استناد به داستان آورم. گفتم: پس با چه مدرکی خودت را جهنمی می نمی
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پس از پیامبر اکرم نوشته و مکتوب شده و از حالت  1سال 1200و حتی  400تا  250بین 
سال دست به دست شده تا به تو رسیده است؟ و هر کسی  1400شفاهی درآمده و تازه 

 رسیده البه الي متون آن، دستکاري و اعمال نظر کرده است؟
ها و خوارج دوران ما یا اصال در اصول دین خود تحقیقی ندارند و یا  ابوجهل .138

خواهند!!! و به هر حال  رود که خود آنها می دارند مسیر تحقیق آنها همانجایی میاگر 
محال است کتب مخالف را بخوانند چون ممکن است گمراه شوند! ولی عزیز دلم اگر 

رسی! یعنی به همان  فقط کتب موافق را بخوانی به همینجایی که هم اکنون هستی می
دهی؟ (مثل اسب عصاري که  حمت بیهوده مینتایج تقلیدي قبلی! پس چرا خودت را ز

بیند همانجاي اول  کنند می خورد و هنگامیکه چشمش را باز می صبح تا شب تاب می
 .اي بایست!) خواهد زحمت بکشی و تحقیق کنی همینجا که ایستاده ایستاده! نمی

من تمامی کتب تاریخی را زیر و رو کردم و به قدري در این زمینه فکر کردم  .139
 تر تاریخ، ساده دلام  یکی از افراد همان زمان شدم. تعجب من اینجاست که فهمیدهانگار 
از حضرت عمر را نیافریده ولی مداح و  تر غل و غش بی و تر و صریح الهجه تر و رك

 کند و این نیست جز به خاطر روحانی شیعه او را حیله گر و دروغگو و حسود معرفی می
خواهی به  شریعتی به فرزندش وصیت کرده: اگر می سوادي مردم. عزیزان من دکتر بی

 دست هیچ دیکتاتوري گرفتار نشوي یک کار بکن: بخوان و بخوان و بخوان.
کند دست به دامان یکی از  محقق شیعه وقتی در مخمصه و تضاد گیر می .140

 شود: اصطالحات زیر می
 .امام در آن لحظه به علم غیب خود رجوع نکردند!!!

 تقیه
 توریه

  مصلحت

                                           
 .بحاراالنوار -1
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 .مماشات
 .1نویسنده، اشتباهی این نکته را آورده!

ولی من مطمئنم در قرن حاضر، حتی کودکان دبستانی نیز متوجه این دوز و کلکها 
 شوند. می

کرد البته پدر، بد دهن و سیگاري  مادري در حضور فرزندان به پدر توهین می .141
ولی پدر و مادر، جامعه و ها وقتی بزرگ شدند مانند پدر و مادرشان شدند.  بود و... بچه

در پشت بلند گو و به صورت  دانستند! وقتی علماء و آقاباالسرها دولت را مقصر می
روزي به حضرت عمر و ابوبکري که حد اقل یک میلیارد از مسلمانها به آنها عالقه  شبانه

کنند  یداشته و نزد آنها مقدسند توهین کرده و از هرگونه بدگویی و دروغ و ناسزایی ابا نم
کند و یا  آید و به پیامبر اسالم توهین می آنگاه شخصی به نام سلمان رشدي می

،  آقایان که بنیانگذار حرمت 2کشند هاي دانمارکی کاریکاتورهاي نبی اکرم را می روزنامه
 دانند. شوند و آمریکا و انگلیس را مقصر می شکنی هستند عصبانی می

شویی مشغول شستن جسد میتی بوده. اي روزي مرده  طبق داستانی افسانه .142
گوید: بس کنید  کردند. مرده شو با خشم می اطرافیان داشتند پشت سر میت بدگویی  می

دارید! ناگهان میت دست او را گاز  شیطان هم دست از سر او برداشته و شما دست بر نمی
از او  بیند. علت را کند. شب هنگام میت را در خواب می گیرد. مرده شو تعجب می می
گوید: من خیلی گناه داشتم و آنها داشتند با حرفهایشان گناهان من را پاك  پرسد. می می
کردند و نامۀ اعمال خودشان را سیاه و تو با حرفی که زدي باعث شدي مقداري از  می

بسیاري از آقایان از شیطان بدترند که ام  گناهان من باقی بماند.  اکنون من مطمئن  شده
 دارند.  اند بر نمی قرن پیش مرده 14کسانی که دست از سر 

                                           
گوید: نویسنده کتاب بالغاه النساء در آوردن نام راوي اشتباه کرده (خطبه حضرت  مانند دکتر شهیدي که می -1

گوید: سید رضی خطبه تعریف از عمر را اشتباهی در نهج البالغه آورده! البته  فاطمه) یا شهید مطهري که می
 اي از گفتن حقیقت نیست. من با این افراد خصومتی ندارم ولی چاره

 .1384بهمن  -2
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در سراسر قرآن سخن از ایمان است و عمل صالح. ولی نویسنده و سخنران  .143
شیعه در خصوص قضایاي تاریخی نه ایمان و علم صددرصد و یقینی دارد و نه رفتارش 
از مصادیق عمل صالح است. عمل صالح عملی است که موجب صلح و صفا و اتحاد 

ولی آقایان عملشان عمل فاسد است آیا فحش و ناسزا و دروغ و تهمتی که  شود می
موجب تفرقه و اختالف در امت اسالمی است عمل صالح است یا عمل فاسد؟ به این آیه 

ۡ ٱ إِ�ََّما﴿دقت کنید:  ٞ إِخۡ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل ۡص  َوة
َ
ْ فَأ َخَو�ۡ  َ�ۡ�َ  لُِحوا

َ
همانا «. ]12[الحجرات:  ﴾ُ�مۡ أ

 .»یکدیگر برادرند پس میان برادران خود صلح و آشتی برقرار کنیدمومنان با 
نکته تاسف آور و خنده دار در مورد هموطنان شیعه من آن است که در تمام  .144

ترین  احادیث سفارش به آشتی دادن و اصالح امور بین مردم شده و حتی دروغ که بزرگ
ولی عالمکها و مداحکها و قلم اند  گناه است را براي آشتی بین دو مسلمان جایز شمرده

هایی را به  به دستان نادان، براي ایجاد خونریزي و عداوت و کینه بین شیعه و سنی دروغ
بافند تا دو گروه عمده از جامعه اسالمی را از هم جدا کنند و دول مخالف اسالم  هم می

یان نیز این هاي خود را عملی کنند. تنها مدرك معتبر و مستدل آقا نیز از آن سو نقشه
اند ولی عزیز دلم هزار و یک مطلب  است که در کتب خودشان این مطالب را نوشته

تر و اشتباهتر در بحاراالنوار و مفاتیح و حتی اصول کافی آمده پس آنها هم  وحشتناك
 .بیایند و هو کنند!

اگر نیت ابوبکر توطئه و دسیسه بود و قصد خالفت داشت و به قول آقاي سلیم  .145
س، در کنار کعبه پیمان نامه توطئه نوشته بودند و... آري چرا با این وجود، در یکی ابن قی

به منزل زن دومش در سنح رفت و از مدینه دور شد و  دو روز مانده به وفات پیامبر
 همانجا در مدینه مترصد فرصت نماند؟؟؟؟

 عجیب است که احادیث مختلفی از زبان حضرت علی به استناد سخنان پیامبر .146
وجود دارد که اي علی تو پس از من با سه گروه (مارقین و قاسطین و ناکثین) خواهی 
جنگید و حتی نشانه آن مردي که پستان بزرگ داشته است (حضرت علی او را در میان 
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دهند ولی حتی یک حدیث از  بیند) را نیز به حضرت علی  می کشته شدگان خوارج می
ت حضرت عمر و ابوبکر (که پیامبر گفته باشد) زبان حضرت علی در رابطه با تخلفا

 وجود ندارد؟ با اینکه به زعم شیعه این تخلفات مهمتر و نزدیکتر به زمان رحلت پیامبر
بوده است. مگر اینکه به احادیث جعلی کتاب موهوم سلیم ابن قیس یا بحار االنوار 

 مراجعه کنید. گرچه دوران این دوز و کلکها رو به پایان است. 
گویند حضرت عمر و حضرت ابوبکر  برخی از نویسندگان و وبالگ نویسها می .147

دانستند. من حرفی براي گفتن  لیاقت حکومت را نداشتند زیرا معناي ابا و کالله را نمی
 ندارم. قضاوت با عقل و شعور خوانندگان.

گوید و در بیان حقایق هیچ تعصبی  اگر نویسنده و مداح و واعظ شیعه راست می .148
 2گوید که حضرت عمرابن خطاب  دهد نمی رد. چرا وقتی در مورد فدك داد سخن میندا

گوید وقتی حضرت عمر، فدك را پس داد تازه بین علی  سال بعد آنرا پس داد؟ چرا نمی
گوید مالکیت آن را نگرفتند بلکه  و عباس درباره مالکیت آن اختالف شد؟ چرا نمی

گوید حضرت ابوبکر عواید آنرا براي  د؟ چرا نمیاستفاده از عین و نمائات آن را گرفتن
خواست بلکه براي تجهیز سپاه اسالم در سرکوب شورش رده که زکات  خودش نمی

خواست؟ آري چرا هنگام بیان یک مطلب یا حتی یک حدیث یا آیه، همه  دادند می نمی
برجسته   گویند بلکه فقط یک قطعه از آن را که به نفع خودشان است انتخاب و آنرا نمی

 کنند؟  و به صورت نیمه جویده در بوق و کرنا می
ترین گناه حضرت عمر این بود که به ایران حمله کرد و باعث مسلمان  بزرگ .149

 ها شد. وگرنه محال بود در ایران یک دشمن هم داشته باشد. شدن ایرانی
انسان در صورتی حق دارد به دیگري انتقادي وارد کرده و او را متهم کند که  .150

اي سوء استفاده از بیت  خودش الاقل مثل او یا بهتر از او باشد. در هیچ کجاي تاریخ ذره
المال یا روي کار آوردن قوم و خویش یا رانت خواري یا ظلم و ستم و... توسط حضرت 

) و خدا را  عمر و حضرت ابوبکر ثبت نشده است (حتی در کتاب جعلی سلیم ابن قیس
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روي کار آمدند و مرتکب چه کارهایی که نشدند و طرفه  قرن کسانی 14شکر که پس از 
 کنند.  آنکه صبح تا شب به حضرت عمر و ابوبکر توهین می

دهند که نتوانست  برخی از نویسندگان قدیمی شیعه ابوبکر را مورد طعن قرار می .151
نیز بسیاري از اقوام خود را  یکی از پسرانش را مسلمان کند ولی: نعوذ باهللا پیامبر

بوده و نعوذباهللا  انست مسلمان کند و دیگر اینکه ابوبکر نیز از کودکی دوست پیامبرنتو
پیامبر نیز (البته به قول شما) نتوانست ایمان را در دل دوست خود یعنی ابوبکر، وارد 

 .پسر حضرت نوح نیز در کفر ماند) کند.(ضمنا
نبود و آمدم اینجا  جمال الدین اسدآبادي گفت: در اروپا اسالم دیدم ولی مسلمان  .152

مسلمان بود ولی اسالم نبود. عزیزان، من به یکبار به عربستان رفته ام، هم مسلمان بود و 
 هم اسالم.

سال به کشور  10هنگامیکه اسراء جنگ ایران و عراق  فقط پس از گذشت  .153
بازگشتند از تعجب مات و مبهوت شده بودند. آهنگهاي آنچنانی و طرز حجاب زنان، 

اي رادیو و تلویزیون، تغییر لحن شعارها و مواضع مسئولین و... مطمئن باشید اگر ه برنامه
 کنند.  شوند بلکه از غصه دق می مسلمانان صدر اسالم زنده شوند از تعجب خشک نمی

گفت: مخفی بودن محل قبر فاطمه و مشخص نبودن زمان  روحانی صفوي می .154
اینجاست معلوم نبودن تاریخ تولد وفات ایشان، حامل معنا و پیامی است. سئوال من 

حاوي چه  ایشان حاوي چه پیامی است؟ و مخفی بودن قبر زنان و سایر فرزندان پیامبر
و ازدواج ام  پیامی است؟ و معلوم نبودن تاریخ رحلت پیامبر اکرم حاوي چه پیامی است؟

 کلثوم دختر علی با حضرت عمر حاوي چه پیامی است؟ 
هنگام هجرت، ابوبکر را اتفاقی دید و ابوبکر در پی  گویند پیامبر اکرم می .155

ایشان رفت. به قول حضرت علی خطاب به معاویه: به خدا خواستی سرزنش کنی ستایش 
را نگاه کن که بدون خداحافظی با زن و فرزند، بدون  کردي! شدت عالقه به پیامبر

برود و  بال پیامبراینکه فکر مال و اموالش باشد حاضر شد شهرش را رها کند  و به دن
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جانش را در خطر بیندازد! و اینجاست که من متوجه شدم آن حدیث پیامبر اکرم، صحیح 
اي تامل با من دست بیعت داد و نبوت مرا  است که فرمودند: تنها کسی که بدون ذره

توان قبول کرد هم او اولین کسی بود که بیعت  پذیرفت ابوبکر بود. براستی چگونه می
 شکنی کرد؟

اگر حضرت عمر و ابوبکر پس از فتح مکه مسلمان شده بودند امکان وارد کردن  .156
هر گونه تهمتی به آنها وجود داشت. ولی اینکه آنها جزء اولین نفراتی هستند که در مکه 

بندد پس واي بر تهمت زنندگان:  به محمد ایمان آوردند راه را براي هرگونه تهمتی می
 فویل للکافرین من نار.

کند که  پرسد این چه طریق بیعت گرفتن در سقیفه است؟ و فراموش می میشیعه  .157
 1400سال با فرهنگ جاهلی فاصله داشته،  23آنجا وسط صحراهاي عربستان بوده و فقط 

مرتد  کند که بیشتر قبایل با شنیدن خبر رحلت پیامبر اکرم سال پیش بوده، فراموش می
کنند! و قبائل راهزن قصد  ه ادعاي پیامبري مینفر که یکی از آنها زن بود 4شده و حتی 

اند. و اگر حکومت مرکزي به سرعت در مدینه تثبیت نشده و  حمله به مدینه را داشته
شد کلک اسالم در همانجا  گرفتار جنگ قدرت داخلی میان قبایل انصار و مهاجرین می

 .ینه را!!!)د حضور ابوسفیان در مدکنده شده بود. (به همه این موارد اضافه کنی
در عجبم! آقایان علماي ما باهوشند و زیرك و با مطالعه کتب  من از کار پیامبر .158

تاریخی متعدد و احادیث بحاراالنوار و کتاب سلیم ابن قیس، متوجه بد بودن و منافق 
بودن و ظالم بودن و خیانتکار بودن برخی از صحابه شدند. آن عرب بیچاره بدوي جاهلی 

آنها را (نعوذباهللا) فریب داد و  دانسته، چرا پیامبر که این چیزها را نمیبیسواد ساده دل 
ها بین  اینقدر حضرت عمر و ابوبکر را به خود نزدیک کرد؟ تا جایی که گاه، غریبه

گرفت به آنها  شدند، دختر آنها را به زنی می و ابوبکر دچار اشتباه می تشخیص پیامبر
داد، آنها را طرف شور و مشورت خود قرار داده و.... حسب نگاه شما شخص  دختر می

با اتخاذ چنین روشی نعوذباهللا  اولین کسی بود که موجبات گمراهی امت خود و  پیامبر
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مر و ابوبکر را فراهم نمودند! اکنون با عنایت ایجاد اطمینان در آنها نسبت به حضرت ع
دانید، آیا  به این نکته که شما پیامبر اکرم را داراي علم غیب و معصوم از هر خطایی می

 شود؟  یافتن پاسخ  براي سئوال من بسیار دشوار و غیر ممکن نمی
داد که چرا به آن سرعت و  سال به حضرت عمر و ابوبکر گیر می 1400شیعه  .159

در سقیفه جهت انتخاب خلیفه جمع شدید و چرا حضرت علی را  ز دفن پیامبرقبل ا
قرن در همین کشور روي  14کنار زدید. خدا را شکر که سردمداران این تفکر، پس از 

کار آمدند و جانشنین رهبري را (به حق یا ناحق) کنار زدند و او سالها خانه نشین شد 
روي اجبار و اضطرار یک شبه مجتهد شد و با  (حصر بیت منتظري) و یک نفر ناگهان از

(سقیفه!) و امام خمینی  1سرعتی باور نکردنی (فلته!) رهبر به صورت شورایی انتخاب شد
رفت در حالیکه براي خودش جانشینی تعیین نکرده بود و ثمرات انقالب با اینهمه شهید 

انگلیس و منافقین و جنگ و... را در میان دشمنان قلدري چون آمریکا و اسراییل و 

 .فاعتربوا يا اويل االبصارجانشین رها کرد و...  بی پناه و بی داخلی،
شیعیان (به خصوص از نوع دو آتشه) خیلی ادعاي پیروي تام و تمام از راه و  .160

امام شیعه در  12امام از  10گویم:  دانند می روش امامان خود را دارند. براي آنهایی که نمی
اند اگر شما راست  مهاي عمر و ابوبکر و عثمان و حتی عایشه داشتهبین فرزندان خود نا

گویید و پیرو واقعی امامان هستید چرا مثل آنها نام فرزندان خود را عمر و ابوبکر  می
کنم بحث تقیه را پیش نکشید که دیگر در این زمانه  گذارید؟ البته خواهش می نمی

 خریداري ندارد. 
دنی پتروشیمی صفویه این است که تبصره را اصل از کارهاي بسیار جالب و دی .161

!! در قرآن، مالك رستگاري در: عمل خوب و ایمان به خداست  کند و اصل را حذف! می
اي  دهند در حالیکه شفاعت، تبصره ولی در پتروشیمی صفویه اصل را در شفاعت نشان می

در دعاي توام با  بیش نیست! اصل بر عمل توام با تعقل و تفکر است ولی اینجا اصل را

                                           
 البته من هیچ عالقه و اعتقادي به هیچیک از این دو نفر ندارم. -1
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دانند! اصل بر انتخاب توام با تحقیق و تعقل است ولی اینجا اصل را پیروي  نذر و نیاز می
داند  با این روال شاید خداوندي که  دهند و کسی چه می همراه با تقلید و تعبد نشان می

اصل را در روز قیامت بر رحمت و بخشایش خود قرار داده به تبصره رجوع کرده و در 
 .ن را روانه جهنم کند، انشاء اهللاروز قیامت، آقایا

علیرغم ذهنیت مالیخولیایی محقق شیعه، این ذهن مآل اندیش و واقع گراي  .162
ابوبکر بود که باعث تثبیت و بقاي اسالم شد و مطمئناً اگر یکی از این آقایان رمانتیک با 

شدند فقط خدا  خلیفه می ذهنیات آرمانگراي زنانه در آن روز زنده بودند و خداي ناکرده
آمد (که نمونه فعلی آن به عنوان شاهدي زنده پیداست که  داند چه به روز اسالم می می

 .چه بر سر اسالم آمده!)
اي از کنار او رد شود آن  وقتی یک نفر، احساس مظلومیت کند حتی اگر پشه .163

دف از آورد. محقق شیعه نیز ه شخص، این حرکت را چیزي علیه خودش به شمار می
هدف از تصرف فدك را ضربه زدن  خالفت ابوبکر را کنار گذاشتن حضرت علی

 مالی به حضرت فاطمه،  هدف از سوزاندن احادیث را کتمان فضایل حضرت علی
ها از ظاهر آن به خوبی پیداست و نیازي به  داند که بچه گانه بودن این استدالل و... می

 توضیح ندارد. 
ا و نویسندگان و مداحان و وعاظ شیعه در عجبم که ظلم ه از حماقت شبه عالمه .164

اند که حکومتشان بهترین نمونه  حال و ظالم زنده را فراموش کرده و سرگرم کسانی شده
 عدل و داد (حداقل براي مردم خودشان) در کل تاریخ جهان  بوده است. 

ا آه و یکی از جمالت تکراري و بسیار خنده آور نویسندگان شیعه این است که ب .165
گویند که اي واي، دار و دسته ابوبکر پس از رحلت نبی اکرم به خانه وحی حمله  ناله می

کردند و خانه وحی را به آتش کشیدند و حرمت خانه وحی را ریختند در حالیکه ما 
در خانه عایشه (یعنی دختر ابوبکر) بوده و در همانجا  دانیم بدن مطهر پیامبر اکرم می

نیز به خاك سپرده شده است!!! و همه از جمله حضرت فاطمه و علی در اتاق عایشه 
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خواهد ببندد و  اند و عایشه نیز اختیار اتاقش را داشته که درش را بروي هر کس می بوده
هاي آن دوره در  نیم اتاقک یا باز کند (گر چه در جاي خودش در این کتاب ثابت می

 .) نداشته و فقط یک پارچه جلوي آن آویزان بوده است!!!
ترین مصیبتی که تشیع و پیشوایان آن یعنی امام علی و امام حسین گرفتار  بزرگ .166
اند و به سزاي  اند یزید و شمر و ابن ملجم نیستند زیرا آنها قرنهاست که مرده آن شده

رگترین مصیبت براي امامان شیعه خود شیعه است و افکار اند. بلکه بز اعمال خود رسیده
منحط و آداب و رسوم جاهلی آنها. بیهوده نیست که امامان شیعه خطاب به پیروان خود 

 .اند: کونوا لنا زینا و ال شینا: مایه زینت ما باشید نه مایه سرافکندگی ما!!! فرموده
یز را به حضرت عمر و خواهد همه چ دانم چرا محقق شیعه همیشه می من نمی .167

کنند و  در روز قیامت از او فرار می ابوبکر بچسباند مانند حدیثی که اصحاب پیامبر
دانی  گوید نه اینها اصحاب تو نیستند نمی گوید خدایا اصحابم و خداوند می می پیامبر

بعد از تو چها کردند!!! گذشته از مخالفت این حدیث با آیات قرآن که در ستایش 
آمده و قرائن جعل نیز به خوبی از متن حدیث آشکار است ولی به هر حال از  اصحاب

کجا فهمیدید منظور پیامبر اکرم حضرت عمر و ابوبکر بوده. چرا طلحه و زبیر و ابوهریره 
دانیم حضرت علی حتی  و  معاویه و... نباید مصداق این حدیث باشند؟ هر چند که می

  .ند!ا قاتل زبیر را لعن و نفرین کرده
سال،  10حضرت عمر ادعاي صدور اسالم را نداشت ولی ظرف مدت فقط  .168

سال تا زمان ما دوام  1400اسالم را به تمام جهان متمدن آن روز صادر کرد به نحوي که 
آورده. آقایان نیز با ادعاي صدور اسالم به جهان، خونها به زمین ریخته و میلیاردها دالر 

داده و در عوض نه تنها اسالم را صادر نکردند و نه تنها   از ذخایر کشور را بر باد فنا
رسیم که  بدترین چهره را از اسالم در جهان ترسیم کردند بلکه کم کم داریم به جایی می

اسالم حتی در داخل کشور نیز دستخوش تحریف و نابودي قرار گرفته  است!! و زبان 
 است:حال انسانهاي دلسوخته این مرز و بوم نیز اینچنین 
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 ایـــم از طـــال گشـــتن پشـــیمان گشـــته
 

ــد     ــس کنی ــا را م ــوده م ــت فرم  مرحم
 

به تواتر ثابت شده حضرت علی در زمان خالفتشان کسانی که ایشان را بر  .169
زدند. یکی از آقایان گفت چرا حضرت  حضرت عمر و ابوبکر برتري میدادند حد می

گفت: مرا رها کنید من  ابوبکر را حد نزد؟ گفتم چرا. گفت: چون ابوبکر هم می  علی
بهترین شما نیستم. گفتم اي آدم احمق، امامان ما نیز در دعاهایشان خود را گناهکار و... 

 کردند و...آري: اوند طلب بخشش میکردند و با سوز و گداز از خد معرفی می
 کــار پاکــان را قیــاس از خــود مگیــر    

 

ــیر     ــیر ش ــتن ش ــد در نوش ــه باش  گرچ
 

کار بسیار زشت و کثیف برخی از نویسندگان قدیمی شیعه این است که براي  .170
را لگد مال کرده و آنها را مرتد  باالبردن مقام یک نفر مقام تمام اصحاب و یاران پیامبر

 کند. حال معرفی می بی غیرت و بی و
تحقیقی جامع و دقیق به عمل آورد اگر کسی در زمینه احادیث مورد استناد شیعه  .171

شود دست کم سند نیمی از این احادیث، مغشوش و باطل است و به افراد  متوجه می
 شود. غالی یا فاسدالمذهب (واقفی خوارج کیسانیه و...) ختم می

وقتی انسان تهی مغز باشد اینکه کی و کجا به دنیا آمده باشد فرقی به حال او  .172
سال قبل فرموده: به سخن نگاه کن نه به گوینده ولی براي  1400کند. حضرت علی  نمی

ها و نظرات افرادي مانند شریعتی یا بازرگان فقط و فقط به صرف  خوارج زمان ما کتاب
این نویسندگان را هم  نام این افراد، مطرود و منفور است در حالیکه حتی نام کتابهاي

 .دانند! نمی
به آن عزیزیش خطاب به اعراب  یامبرخدا با آن عظمتش در رابطه با نبوت پ .173

فرماید: تک تک و یا دو به دو بنشینید و به جاي لعن و نفرین و تکفیر و  به آن جاهلی می
چسباندن مارك جنون و جادوگري و شاعري،  فکر کنید و ببینید آیا سخنان این شخص 

فکر درست است و منطقی یا دروغ است و غیر عقلی. یعنی حتی پیرامون وجود خدا باید 
کرد و کورکورانه اطاعت نکرد حتی اگر دعوت کننده محمد امین و راستگو باشد. آقایان 
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گوید را بدون تحقیق و به طور  خوارج چرا هر کس هر چه باالي منبر و پشت تریبون می
کنید؟ آن  شنوید تحقیق نمی اي در آنچه می کنید؟ آقایان ابوجهل، چرا ذره کامل قبول می

کسانی که حماقت و تعصب و ندانم کاریهاي آنها براي شما رو شده  هم پیرامون سخنان
 است.

محال است کسی پاي منبر بنشیند و دشمن حضرت عمر و ابوبکر نشود و محال  .174
طرفانه مطالعه نکند و این دو نفر را آنگونه که  بی هاي معتبر تاریخی را است کسی کتاب

 اند نشناسد.  واقعاً بوده
و بوده و در جنگها کسی را نکشته و... اوال: پیامبر اکرم نیز گویند ابوبکر ترس می .175

فقط در یک جنگ یک نفر را زخمی کرد و آن شخص در راه بازگشت به مکه کشته شد. 
ثانیا: آدم کشی افتخار نیست نبی اکرم به قول خداوند رحمه للعالمین بوده است و ثالثا: 

خواهد در اولین روزهاي  و میاین چه شخص ترسویی بوده که وقتی حضرت علی از ا
هاشم با شمشیرهاي کشیده و خشمگین) و آن  پس از خالفتش به خانه علی (تجمع بنی

رود. در حالیکه هنوز بیعتی نیز  کند و به آنجا می هم به تنهایی بیاید بدون ترس قبول می
 بر گردن حضرت علی نداشته است؟ یا در هجرت پر مخاطره نبی اکرم به مدینه همراه

 شود؟ رود؟ یا در مکه بین آن همه از مشرکین فوري مسلمان می ایشان می
هر کس در تاریخ صدر اسالم مطالعه کند و عمیق شود و تبحري به دست آورد  .176

شود نگاه مردم آن زمان به خالفت به هیچ وجه مانند نگاه مردم زمان  به خوبی متوجه می
حضرت علی) نبوده است. دیدگاه سال بعد (یعنی زمان خالفت  30حال و حتی مردم 

آنها نسبت به خالفت، قدرت بالمنازع یک نفر نبوده است. خلیفه شدن فقط و فقط در 
اي براي کسب افتخار بوده است و بس.  آن هم افتخار خدمت به  دید خلفاي اولیه وسیله

اسالم  و بردن صواب بیشتر. زیرا هر گاه خلیفه قصد داشته که دست از پا خطا کند 
کردند.  با قدرت جلوي او ایستادگی می تمامی اصحاب تربیت شده توسط پیامبر

شنیده بوده را وارد  آمد از پیامبر تواند حتی یک آیه که به نظرش می حضرت عمر نمی



 243 روشنفکران احمقبخش سوم: کارمندان مذهب و 

 

شود براي یک وجب پارچه اضافی لباسش توضیح بدهد! و  قرآن کند و حتی مجبور می
و غصب خالفت و سکوت امت است که ورد  هاي توهین به والیت تعجب من از افسانه

صبح و شام شیعه شده. و از آن عجیبتر افسانۀ شهادت حضرت فاطمه است به دست 
حضرت عمر ابن خطاب. واقعاً  که شیعه، تاریخ را تبدیل به یک طنز تلخ و مسخره کرده 

 است. 
و  پر کرد: چرا حضرت عمر،  معاویه را در شام یکی از آقایان با خشم، سئوال می .177

اتفاقاً حضرت عثمان نیز همین سئوال شما را از  داد؟ من به او گفتم: برادر عزیز،بال 
را قبول دارید یا نه؟ آن شخص  علی پرسد آیا شما پاسخ حضرت حضرت علی می

جواب نداد (مطمئن باشید حتی اگر حضرت علی زنده هم شود، این آقایان زیر بار حرف 
دانی که  مگر تو نمی« دهند: : حضرت علی به عثمان پاسخ میروند) من ادامه دادم حق نمی

و آن دوست عزیز  »ترسید؟ معاویه از یرفا غالم حضرت عمر بیشتر از خود عمر می
 .کرد! همچنان به من نگاه می

آدمی هرگز از کسی که از  -1به این دو سخن از دو نویسنده بزرگ، دقت کنید:  .178
ورزد که او را با خود  که هنگامی به کسی نفرت میشمارد نفرت ندارد، بل خود خردتر می

وقتی ما از یک نفر متنفریم،  -2نیچه ـ فراسوي نیک و بد)  برابر یا از خود برتر شمارد (
دمیان) آیا  -کند که در درون خود ماست (هرمان هسه  چیزي از چهره او ما را متنفر می

به علت نفرت و کینه روحانیون و نویسندگان از حضرت عمر و ابوبکر بهتر پی  اکنون
 برید؟ نمی

یعنی امامی که شیعه مقام او را باالتر از همۀ امامان حتی امام - حضرت علی .179
در زمان حیات و خالفتش مردم شهر انبار را که دنبال ایشان فقط راه  -داند حسین می

فرماید چه زشت است رنجی که پایانش آتش دوزخ  میکند و  افتاده بودند سرزنش می
آنگاه افرادي مثل من باید با روحانیون (عوام که جاي خود دارد) بر سر تحریم   است!!!

قمه زنی بحث و جدل کنیم! یعنی کوبیدن با شمشیر به فرق سر  در سوگ و حب امام 
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ن یا امام حسین حسین! خدا وکیلی با روشی که از حضرت علی سراغ داریم اگر ایشا
 ؟گفتند شدند به ما چه می زنده می
کند  جلد را مشاهده می 110انسان وقتی کتب حدیثی مانند بحار االنوار در  .180

و سایر اصحاب، بیکار  کند که نعوذ باهللا پیامبر اختیار این فکر به مغزش خطور می بی
یث بوده است و اند و کارشان از صبح تا شب فقط گفتن و شنیدن و حفظ کردن حد بوده

دانم کی و چه وقت به نبرد و ثبت و ضبط قرآن و نماز خواندن و کار و تالش و  من نمی
اند زیرا بیشتر احادیث، مربوط به دوران اقامت  رسیده سایر امور دینی و اجتماعی خود می

سال بوده است با این پیش فرض جالب که بدانیم شیعه  10ایشان در مدینه است که فقط 
اند! و تازه  بوده و از پیش خود چیزي نگفته اند از پیامبر است ائمه هر چه گفته معتقد

گویند اینها نیز همۀ احادیثی نیست که به دست ما رسیده و مقداري از احادیث در  می
 .گذر زمان دچار فراموشی شده و از میان رفته است!

ار و مسجد و زتشیع (منظور من اموري است که به عنوان تشیع در کوچه و با .181
خوانی و در رگ و ریشه و فکر و فرهنگ مردم جریان دارد و نه  منبر و تکیه و روضه

اند زیرا میان نوشته تا عمل تفاوت بسیار  آنچه به صورت تئوري در کتابهاي شیعه نوشته
، حقیقت در میدان حرف، جوالنگاه وسیعی دارد ولی در است. به قول حضرت علی

هاي دوران  ت از تفکرات صوفی گرایانۀ مسیحی و هندي و صوفیاي اس عمل...) ملغمه
صفوي، تفکرات باطنی گرایانه و تاویلی فرقۀ اسماعیلیه، احساسات و داستانهاي عجیب و 

هاي پوچ متکلمین و  غریب و پر از غلو غالیان قرن اول و دوم هجري، فلسفه بافی
 ، آداب و رسوم مسیحی و... رافضیان و مفوضه، اسرائیلیات نویسندگان نفوذي یهودي

گفت: این مطالب که به نفع شیعه است در کتب اهل سنت هم  دوستی می  .182
نوشته شده. به او گفتم: آیا تمام مطالبی که در کتب شیعه وجود دارد صحیح و درست 
است؟ گفت: نه حتی در کتب قدیمی و معتبري مانند اصول کافی نیز روایات دروغ و 

م: پس چرا کتب اهل سنت باید از این عیب مبرا باشد. گفت: زیرا جعلی وجود دارد. گفت
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این مطالب به نفع ما و به ضرر آنهاست. گفتم: مگر آنها دشمن علی هستند یا ایشان را 
 قبول ندارند؟  و در اینجا دوستم به فکر فرو رفت. 

شود ولی در ایران  در غرب اگر کسی هولوکاست را رد کند زندانی و محکوم می .183
آید. و این  سال قبل ایراد بگیرد هزار و یک بال سرش می 1400گر کسی به خرافات ا

 است معناي آزادي از سر به باال در ایران. فسیعلو الذین ظلموا اي منقلب ینقلبون. 
اي ساحلی از  داستان بسیار تامل برانگیزي در قرآن هست: یهودیان ساکن در نقطه .184

ها فقط روزهاي شنبه به کنار آب  د. از قضا ماهیشون ماهیگیري در روز شنبه منع می
هایی  کشند که در کنار ساحل حوضچه نشینند و نقشه می آیند و مغزهاي متفکر می می

ها روز شنبه در آن گیر افتاده و آنها روز یکشنبه آنها را صید کنند  درست کنند تا ماهی
کند. با خواندن این  نه میبراي همین زرنگ بازي خداوند آنها را مسخ و تبدیل به بوزی

افتد زیرا اینها نیز براي هر  داستان، انسان به یاد البراتوار روحانیون دربار صفوي می
کاله شرعی) و حرام خداوند پس از ورود  مشکلی راه حلی زیرکانه دارند (شما بخوانید:

یل و مصلحت و اي مانند:  توجیه و تفسیر و تاو به این البراتوار با وسایل و مصالح پیچیده
شود. در حالیکه نزد خداوند، ماهیت و نفس عمل و  تعبد و تقلید و... تبدیل به حالل می
هاي زبان و یا قواعد و  هاي روي کاغذ و لقلقه نیات افراد مهم است و نه نوشته

 هاي آنان. ظاهري و حقوقی ما و یا کاله شرعی ههاي تراشیده شد چارچوب
که همان دروغی که ابوجهل و ابولهب در مکه جاي تعجب و حتی تاسف است  .185

شایع کرده بودند که هدف محمد از این کارها، حکومت و فرمانروایی است آري همین 
کنند و این در حالی  قرن، روحانیون در ایران از صبح تا شب تبلیغ می 14دروغ را پس از 

اي بیش  ترسانندهدهنده و  خوانیم: تو (اي محمد) بشارت است که در جاي جاي قرآن می
خواهم  اي، تو تذکر دهنده اي، بگو من هیچ اجر و مزدي از شما نمی نیستی، تو فرستاده

 و... 
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اي از شیعه در  دانید در کشورهاي سنی  سخنرانان باالي منبر  چگونه چهره می .186
با اسالم   ذهن دارند: شیعه ترکیبی است از یهود و مجوس که تحت نام اهل بیت پیامبر

دارند.  دانند. به ناموس پیامبر (عایشه) اهانت روا می کنند و قرآن را ناقص می می دشمنی
کنند خلفا را از اول  قبول اسالم منافق و خائن و مشرك  اصحاب را از یک کنار تکفیر می

پرستند. جبرییل را خائن  شمرند. به نماز با مسلمین عقیده ندارند. علی را می و فاسد می
گویند مامور بوده که رسالت را به علی ابالغ کند به محمد ابالغ کرد. مهر  شمارند و می می

سازند. و دور  به تقلید کعبه، ضریح براي مردگان می خواهند کنند. از قبر شفا می ی میپرست
را در گردش کائنات و خلقت موجودات و نزول باران و شان  کنند. ائمه آن طواف می

گویند این قرآن غلط است  دانند... می و شریک خدا می تابش آفتاب و روییدن گیاه دخیل
اند. قرآن دست امامهاي ما بوده و االن دست امام زمان است  قابل اعتماد نیست. کم کرده

و قرآن هم مثل امام غایب است وجود ندارد... اینها مشرکند و دشمن اسالم و مسلمین و 
 .)243ر شریعتی ص و تشیع صفوي. دکتقرآن و پیامبر و... (تشیع علوي 

ها و بالهایی  کنیم ارزش و مقام یک نفر بستگی به میزان سختی چرا ما فکر می .187
است که سر او آمده به همین دلیل مسیحیان باید از مسلمین که اعتقاد دارند حضرت 

هایی  عیسی به صلیب کشیده نشد بلکه خداوند او را به آسمان برد، متنفر باشند. داستان
گویند در همین راستاست. و شاید   مکتب رمانتیسیسم براي مردم می هشیوکه مداحان به 

 تر بدانید که در این مکتب  افسار احساسات گسیخته شده و هر چیز، بسیار پرآب و رنگ
شود. انسانها نیز به طرز عجیبی طالب دیدن و شنیدن  از واقعیت اصلی جلوه گر می

سابقه فیلم مصایب مسیح دقت کنید)  بی روشمصایب وارده بر بزرگان تاریخ هستند (به ف
هاي واهی)  ها و داستان ها در این مکتب (ساختن خرافه نکتۀ جالب دیگر اینکه: خانم

 اند.  استادترند و گوي سبقت را از مردها ربوده
سعی کن حتی به چشمانت نیز اعتماد نکنی چه برسد به خیاالت و باورهاي  .188

هاي دروغین تاریخی است که از کودکی تا به حال  قصهآن در  هغلط و پندارهایی که ریش
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اند: با رادیو، تلویزیون  کتاب، سخنرانی و... الکی احساساتی  مرتب در گوشت فرو کرده
نشو بلکه تنها معیار تو باید عقل سلیم و دالیل محکم منطقی باشد. بقیه چیزها را به سطل 

 آشغال بریز اگر ضرر کردي پاي من.
هاي زیادي را خواهد  داند که دروغ هد وارد بنگاه شود از قبل میخوا کسی که می .189

شنید. با توجه به این نکته که بنگاه دار، وجهۀ خوبی هم در جامعه ندارد. ولی کسی که 
اي دروغ را هم به خود  نشیند حتی احتمال شنیدن ذره پاي روضۀ واعظ و مداح می

دهد از هر  یق و مطالعه داد سخن میدهد. براي همین، مداح و واعظی که بدون تحق نمی
 است. تر گري، پست بنگاه دار حیله

کنیم و  براستی ما با چه جراتی درباره دیگران حتی مردگان به راحتی قضاوت می .190
گوییم او خوب بود و او بد و او خائن. مگر اینجا محکمه الهی است و مگر زمان  می

(آن هم با اطالعات ما که در حد قیامت است و مگر ما فرشتگان محاسب خداوندیم. 
صفر است زیرا براي بررسی و قضاوت درباره یک نفر باید اطالعات کاملی از  وراثت، 
خانواده، محیط جغرافیایی و اجتماع آن فرد داشته باشیم) ما باید از کارهاي خوب الگو 

، مسلمان بگیریم و کاري نداشته باشیم که آن کار خوب را خارجی انجام داده یا ایرانی
بوده یا کافر، شاه بوده یا رعیت، کودك بوده یا پیر و... و دیگر، کاري با خود اشخاص 

 نداشته و حساب آنها را به خداوند واگذار کنیم.
ها یک عمل فرعونی و القاء شده توسط شیطان در مغز  ساختن بنا روي مقبره .191

اکرم، منع شده است. آیا پوك شیعیان است که طبق احادیث مکرر و متواتر توسط پیامبر 
 اهرام مصر و مقبره پاسارگاد در شیراز چیز جز یک بناي یادبود است؟ 

برگزاري مراسم تولد و عزا در هیچ جایی از سنت نبوي و علوي و در هیچ  .192
 اي از قرآن بیان نشده است و چیزي جز بدعت نیست.   حدیث و آیه

وشایند است در مذهب تشیع نمی دانم چرا فقط مسائلی که به مذاق روحانیون خ .193
  .-والیت مطلقه فقیه  -تقلید  -صیغه  -هست ولی در تسنن نیست مسائلی مانند: خمس 
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چقدر زشت و اشتباه و مسخره و تاسف آور است که فکر کنیم رهبري سیاسی  .194
ادي از یک قشر اي خاص یا نژادي خاص باشد یا به دست افر باید در خاندان و قبیله

داران یا روحانیون یا نظامیون) یا اینکه این افراد سایه خدا و نماینده  هخاص (مثال سرمای
خدا و دست خدا و... هستند. این نوع طرز تفکر در همیشۀ تاریخ به استبداد و 

 دیکتاتوري ختم شده است.
اش  ساله 2به آن عزیزي و بزرگواري وقتی خورشید در هنگام مرگ پسر  پیامبر .195

شود که این خورشید گرفتگی به خاطر  بین مردم مدینه شایعه میگیرد و در  ابراهیم، می
گویند: خورشید و ماه دو آیت از  روند و می مرگ ابراهیم بوده به سرعت باالي منبر می

گیرند..  اکنون مایه تاسف است که در قرن  آیات الهی هستند که در سوگ هیچ کسی نمی
کنند. البته به  شنوند قبول می سی که میاي را از زبان هر ک مردم احمق ما هر خرافه 21

 قول ابن سینا: هر کس بگوید یا بشنود بدون دلیل از جرگۀ انسانیت، خارج است. 
توان پی به نیت افراد برد عملکرد و نتیجه  فقط از روي عملکرد و نتیجه کارها می .196

هاي  سانهکار حضرت عمر و ابوبکر در کل (و صرفه نظر از برخی ایرادهاي بچه گانه و اف
دروغ تاریخی و روایات واحد) بسیار عالی و مثبت بوده است تا جایی که شریعتی 

داند.  بهترین حکومت در تمام تاریخ بشر می حکومت آنها را پس از حکومت علی
 براستی محقق فاضل شیعه از کجا متوجه سوء نیت این دو نفر شده است؟ 

را نیز به چالش کشیده است در  هاي اشتباه شیعه حتی آیات قرآن کریم تحلیل .197
اي از  اي وجود دارد مبنی بر اینکه: کسانی که با تقوي هستند وقتی طایفه قرآن کریم آیه

شوند.  خواهند آنها را منحرف کنند متذکر خدا شده و به حقیقت امر بینا می شیاطین می
فرد با تقوي و ، شیعه و سنی متفق القولند که حضرت ابوبکر تا زمان رحلت پیامبر اکرم

پرهیزکاري بوده است چطور ناگهان بالفاصله پس از رحلت نبی اکرم خیانتکار از آب 
و  درآمد؟ و فریب شیطان را خورد و بینا هم نشد؟ آیا ثمرة آنهمه همنشینی با پیامبر

 .پوچ! آنهمه ایثار و اخالص، گمراهی در آخر عمر است؟ آن هم براي هیچ و
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اند که تمام مردم  ه آنچنان جو و هیاهویی براه انداختهعلماء و نویسندگان شیع .198
بینی که  کنند پیرو واقعی قرآن و اهل بیت اینها هستند ولی با کمی دقت می شیعه فکر می

در عرصۀ عمل، عامل به قرآن، کسانی دیگرند و محبان بدون افراط و تفریط و عارف اهل 
 بیت فقط اهل سنتند. 

آبگوشتی نویسندگان دربار صفوي: اگر پیامبر اکرم هاي  یک تحلیل، شبیه تحلیل .199
کرد اگر ایشان با ابوبکر دوست و همدم نبود  با دختران حضرت عمر و ابوبکر ازدواج نمی

اگر در هجرت به مدینه فقط ابوبکر همراه او نبود اگر در سال آخر، علمدار جنگ تبوك، 
م جماعت مسجد نبود و اگر در ، ابوبکر اماابوبکر نبود اگر در ایام آخر عمر پیامبر

شد و اگر در سال هفتم ابوبکر امیر  روزهاي آخر، پیامبر اکرم در خانه دختر او بستري نمی
حاج نبود و.... آري چنانچه پیامبر اکرم، اینکارها را نکرده بودند و اینگونه رفتار 

) این پیامبر کردند پس (نعوذباهللا کردند مردم مدینه به جاي ابوبکر با علی بیعت می نمی
اکرم بودند که اولین پایه گذار خروج مردم از والیت و موجب فریب مردم و  نزدیکی و 

 .حمایت آنها از  ابوبکر شدند!!!
اشتباه بزرگ محققین شیعه آن است که انتظار دارند تخمی که در وسط کویر  .200

رویید.  آن میعربستان کاشته شده بود  به جاي نخل خرما مثال درخت نارگیل و موز از 
هدف اولیه آن هم در چنان شرایط و اوضاعی ریشه کردن اسالم در خاك بود و سپس 

 . 21گسترش در سطح جهان و نه خواب و خیالهاي آیده آلیستی شیعه در قرن 
 شعر شاعر نادان شیعه توجه کنید: به این .201

ــر  ــی و عمــ ــان علــ ــه محبــ ــا بــ  مــ
 

 هــــیچ نگــــوییم ز خیــــر و ز شــــر 
 

ــا  علــــی حشــــر محبــــان علــــی بــ
 

 حشـــر محبـــان عمـــر بـــا عمـــر     
 

آقاي شاعر عزیز براي اینکه کسی با کسی محشور شود دوست داشتن صرف آن 
شخص کافی نیست. بلکه باید عالوه بر دوست داشتن، شناختی حداقل نسبی از آن 
شخص داشته باشی و رفتار و کردارت نیز مانند او باشد. اکنون انسانهاي احمقی که مانند 
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توانند او را بشناسند و مثل او رفتار  اند کجا می بتی غیر قابل دسترس ساخته  شما از علی
ها با ماهیتی بشري پس  ؟ ولی از آنجا که حضرت عمر انسانی بوده مانند بقیه انسان کنند
توانند او را بشناسند و از او پیروي کنند. ولی تصویري که شما از  ها براحتی می سنی

تصویري نیمه انسانی نیمه خدایی و تا حدود زیادي دست  کنید حضرت علی ارائه می
توانید او را بشناسید و مانند او رفتار کنید پس با او محشور  نایافتنی است پس نمی

شوید و چه بسا این جهالت و تعصب باعث شود که شما با ابوجهل محشور شوید! و  نمی
شاعر: ما در چه خیالیم و  براي همین در روز قیامت مات و مبهوت خواهید شد. به قول

 .فلک در چه خیال
اند که چرا مرتدین  آقاي تیجانی در کتب گرانقدر و علمی خود!!! به ابوبکر تاخته .202

گوید ابوبکر طبق حدیث پیامبر اکرم، حق نداشته گوینده الاله اال اهللا  را کشته است و می
حضرت علی در  را بکشد ولی عجیب است که این محقق گرانقدر!! فراموش کرده که

فقط براي اینکه نخواست  1نفر عابد متقی حافظ قرآن را از دم تیغ گذراند 4000یک روز 
براي حفظ ظاهر هم که شده یک کلمه توبه کند! براستی اگر بنا بر گرفتن ایراد باشد 

 دست چه کسانی پرتر و بازتر است؟
کلیدهاي بهشت ) رسیدن به منتهي اآلمالمنتهاي آمال و آرزوي شیعیان ( .203

ترسم که با این  ) است ولی من میبحاراالنوار ) از طریق دریاهایی از نور (مفاتيح اجلنان(

                                           
خروج  خواندند ولی بر علی روز قرآن می اشاره به خوارج است که عابد و متقی و حافظ قرآن و شبانه -1

مورد  جا و بی بیاند به شیعیان بفهمانند که اگر قرار به ایراد گیري  کردند، و مولف محترم در اینجا خواسته
بیشتر هست. از جمله اینکه خالفت اسالمی در زمان سه خلیفه به  ها در مورد علی باشد از این گزینه

دورترین نقاط جهان رسید از شرق به اروپا و از غرب به چین ولی در زمان علی فتوحات متوقف شد و 
گویند و  اند و نمی سنت این را نگفته هاي داخلی شدند ولی هیچکدام از اهل مسلمانان مشغول فتنه و جنگ

کنند  کنند و هیچ وقت موالي مومنان را به بدي ذکر نمی ادبی نمی مثل بسیاري از شیعیان به ساحت خلفا بی
کنند و ایرادهاي وارده که غالبا دروغ بوده و از این قبیل  بلکه بر عکس همانطور که از سه خلیفه دفاع می

 کنند. (مصحح) هم دفاع می ن اندازه از علیکنند به هما باشد رد می می
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گانه، سر از دوزخ  آلیستی و اوهام مالیخولیایی بچه هاي خوش ایده خواب و خیال
 .درآورند!
و خدا ریخت  آیا پاداش امتی که تمام مال و جان و عمر خود را به پاي پیامبر .204

اي آدم ظالم و منافق بر گردن آنها سوار شوند؟ آیا تعجب آور نیست که  این بود که عده
این نکته در هیچ کجاي تاریخ تکرار نشده و مطابق هیچ عقل و عرف و حتی عدالت 

 خداوند نیست؟
اي شده  اند هرجا در قرآن به کلمه منافق اشاره امام صادق  در حدیثی فرموده .205

م و اکمل آن شیعیان هستند! جالب است که بدانیم منافقین هر صدایی را علیه مصداق ات
پندارند. مانند برخی از شیعیان که هر حرکتی را علیه خود و هر انتقادي علیه  خود می

اي رد شده  اي از گوشه کنند. و اگر در تاریخ، پشه خرافات را با اتهام وهابی گري خرد می
 کنند و...  اهل بیت، قلمداد می را ظلم به خود یا باشد آن
اي تحریف در آن راه  تنها کتابی که قبل از اختراع چاپ، مکتوب شده و ذره .206

نیافته کتاب قرآن است و تنها دینی که یاران پیامبر آن دین توانستند آنرا به خوبی حفظ 
کنند کرده و بر مبناي آن تشکیل حکومت داده و حتی سایر ملل را نیز متمایل به آن دین 

دین اسالم بوده. اکنون محقق شیعه چرا طبق خیاالت ایده آلیستی خود انتظار بیشتري از 
مرتد  -به خاطر چند تحلیل پوچ و چند افسانۀ مسخره-دارد و همه آنها را  یاران پیامبر

 کند؟ واهللا اعلم. اعالم می
براي خود جانشینی معرفی نکرد و خود نیز جانشین کسی  حضرت عیسی .207

ساله در انقطاع وحی بوده)  با اینهمه  600نبود (با اینکه پس از ایشان زمین دچار فترتی 
پس از غیبت و صعود او به آسمانها، مسیحیان، آنقدر درباره او غلو کردند که گفتند او 

به خصوص فرزندان  زندان پیامبرپسر خداست! براستی علت فوت زود هنگام تمام فر

َحٖد ّمِن رَِّجالُِ�ۡم َوَ�ِٰ�ن ﴿فرماید:  پسر ایشان چیست؟ چرا در قرآن می
َ
بَآ أ

َ
ٌد � ا َ�َن ُ�َمَّ مَّ

ِ وََخاَ�َم ٱ�َّبِّ�ِ  ٍء َعلِيٗما  ۧرَُّسوَل ٱ�َّ ُ بُِ�ّلِ َ�ۡ . محمد پدر ]40[االحزاب:  ﴾٤٠َنۗ َوَ�َن ٱ�َّ
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گفته: ام  به دخترش فاطمه می شما نیست و دقیقاً براي همین پیامبر احدي از مردان
ابیها: مادر پدرش و نه بنت ابیها: دختر پدرش. علت اعالم صریح بر عدم فرزندخواندگی 

و  زید و آوردن صریح نام زید در قرآن، و علت عدم تعیین جانشین، توسط پیامبر
به  ه رویهایی که در سایر ادیان الهیادخداوند، این بوده است که آن انحرافات و زی

کسی را فرزند  خصوص دین مسیحیت بوجود آمد در این آخرین دین الهی بوجود نیاید.
هاي واهی بر گرده مردم سوار نشوند. هر  خدا و یا ولی و سایه او ندانند و با این بهانه

رانی و هندي و اي غالی و رافضی بر مبناي عقاید مسیحی و ای چند با کمال تاسف، عده
ها  ریزي کردند و قرن علی و سایر امامان، پایه یهودي، چنین کاري را در زمان حضرت

يَّ ﴿ را چیدند و اینک نیز... آن هبعد، پادشاهان صفوي آمدند و میو
َ
ِيَن َظلَُمٓواْ أ وََسَيۡعلَُم ٱ�َّ

 .]227[الشعراء:  ﴾٢٢٧ُمنَقلَٖب يَنَقلُِبوَن 
خدا یا یک نان ببخش در راه خدا! هر دو کار پسندیده تو یک سیب بخور در راه  .208

دهند و برخی دیگر کاري که الزم  است. برخی مردم، کار درست و صحیح را انجام می
دهند. حضرت علی از دسته نخست و حضرت عمر از دسته دوم  است و باید را انجام می

ار بایسته را. براي داده و حضرت عمر ک اند. حضرت علی کار شایسته را انجام می بوده
همین علی مردي شایسته بوده و حضرت عمر مردي بایسته. علی چون فردي شایسته بود 
در مقابل خوارج حتی حاضر نشد یک کلمه توبه مصلحتی کند و کار به جنگ کشیده شد 

خواستند صد بار هم توبه  ولی چون حضرت عمر فردي بایسته بود مسلماً اگر آنها می
ن فردي شایسته بود براي پس از خود جانشینی تعیین نکرد ولی حضرت کرد. علی چو می

عمر چون فردي بایسته بود کار را به شوري واگذاشت. مسیر و شریعت و راه یکی است: 
تواند متفاوت باشد. تشیع  حرکت می هاسالم. اصول و فروع یکی است. ولی وسیل

هاي  انندگان احمق، چرختوانست مثل یک خودروي آخرین سیستم عمل کند ولی ر می
 آنرا پنچر کردند تا اینکه برادران اهل تسنن از ما جلو زدند. 
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ترین هنر شیعه و نویسندگان و علماي شیعه بزرگ کردن نقاط ضعف  بزرگ  .209
هاي کالمی) و این  است (آن هم بر مبناي روایات آحاد و بحث یاران و اصحاب پیامبر

رابر سایر ادیان. به یقین، برادران اهل سنت براي اي ندارد جز تضعیف اسالم در ب نتیجه
 همین آبروداري هم که شده در روز قیامت، بر شیعیان برتري پیدا کنند. 

ها و تزیینات آنها نوعی آرامش کاذب و  گنبد و بارگاه و طال و نقره هشاید مشاهد .210
و دائمی که مقطعی براي انسان داشته باشد ولی انسان را از فهم و درك آن آرامش عمیق 

دارد. و براي این است که دین شیعه قشري و سطحی  در توحید ناب، نهفته است باز می
دهد و  است و عمقی ندارد. آري مواد مخدر نیز در ابتدا نوعی آرامش موقتی به انسن می

 در دراز مدت چه؟
گرفت. روزي به او گفتم آیا تو  یکی از دوستانم به عقاید من مرتب ایراد می .211

وانی بدون استفاده از روایات تاریخی حتی نیم آیه از قرآن در تایید عقایدت بیاوري؟ ت می
گویند در هر علمی باید به خبره آن علم رجوع کرد و در  گفت: نه. گفتم روحانیون می

ها حتی یک واحد  دانیم که قبال در حوزه ها رجوع کرد و... ما می علوم فقهی به رساله
ما یک استاد تاریخ از دانشگاه  بیاور تا من با او بحث کنم. شده ش تاریخ تدریس نمی

کردن گذرد ولی دوستم هنوز موفق به پیدا  جالب است که بدانید سالها از این مباحثه می
 .آن استاد تاریخ نشده است!!!

رسد مانند  وقتی اراده الهی بر امري تعلق گرفت دشوارترین کارها به نتیجه می .212
در شبه جزیره عقب افتاده و جاهلی عربستان با دست خالی و تک و موفقیت پیامبر اکرم 

 تنها و وقتی او نخواهد... 
ترین ارمغان پیامبر اکرم براي بشریت: آزادي نوع انسان از یوغ بندگی  بزرگ .213

ترین ارمغان تشیع  ها و پادشاهان و سرمایه داران و جهالتها و خرافات بود و بزرگ بت
هاي تاریخی  جیر تقلید و ابداع خرافات و ترویج دروغها و افسانهها زن صفوي براي ایرانی

 و تبدیل شدن به یک غدة سرطانی در گلوي جهان اسالم بود. 
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قرن به جلو  14مسلمین پس از رحلت نبی اکرم با اصل انتخاب آزاد و شوري،  .214
از  و پس تاختند و شیعیان با اعتقاد به وجود نص و خالفت موروثی در خاندان پیامبر

 فقیه، سه هزار سال به عقب بازگشتند.  هآن والیت مطلق
اي براي  قرآن کریم طی دهها آیه مرتباً خودش را: روشن، آشکار، فرقان، وسیله .215

جدایی حق از باطل، وسیله هدایت، راه نجات، راه اتحاد، ریسمان هدایت و... معرفی 
گویند: از کلمه غنمتم  م؟ میکنیم چرا باید خمس بدهی کرده است. از روحانیون سئوال می

رساند که موضوع:  پرسیم: ولی سیاق آیات قبلی و بعدي این نکته را می در آیه خمس. می
گویند: یکی از معانی غنمتم استفتم یعنی سود منافع سالیانه  می .1غنیمت در جنگ است

گویند: از آیۀ  را از کجا فهمیدید؟ می پرسی نص بر خالفت حضرت علی است. می
گویند: پیامبر اکرم  اي به خالفت حضرت علی نشده می پرسی در این آیه اشاره بالغ. میا

پرسی از  این آیه را تفسیر کرده و در غدیر خم علی را به عنوان جانشین معرفی کردند. می
گویند از کلمه مولی.  شدید؟ می متوجه خالفت حضرت علی کجاي سخنان پیامبر

معنی مختلف است که هیچکدام از آنها معناي خالفت را  27پرسی: این کلمه داراي  می
گویند: یکی از معانی مولی، اولی بالتصرف است و مصداق بارز اولی  دهد. می نمی

امر است و ولی امر یعنی همان والیت و والیت یعنی همان خالفت!  بالتصرف، ولی
  .بینید که دین خدا چقدر راحت و آسان و قابل فهم است! می

آشکارترین دلیل بر گمراهی شیعه آن است که بر خالف صریح آیات قرآن با هر  .216
کنند و باز بر خالف صریح آیات قرآن با سایر  گبر و کافر و پیروان سایر ادیان، دوستی می

ها کینه توزند. شعارها و نمایشها و سیاستها را رها کنید منظور من آن چیزي است  مسلمان

                                           
ما جنگاوران بدر  هآیات انفال پرسیدم و گفت: دربار هخمس: ابوامامۀ باهلی گوید: از عباده ابن صامت دربار -1

نازل شد که در کار غنایم، اختالف پیدا کردیم و بدخویی کردیم و خدا آنرا از ما گرفت و به دست پیمبر داد 
که آنرا به طور مساوي میان مسلمانان تقسیم کرد که ترس خدا و اطاعت پیمبر و صالح مسلمانان در آن بود. 

امده که در زندگانی پیامبر و سایر خلفاء جز در هنگام تاریخ طبري (در هیچ کجاي تاریخ طبري نی 976ص 
 .ت مال را)جنگ، خمسی از کسی گرفته باشند یعنی منفع
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 جامعه و در اعماق جان و دل آنها در جریان است. که واقعاً در متن تودة 
هاي او توجیه و  داند که پاسخ روحانی صفوي در اعماق ضمیر ناخودآگاهش می .217
دانم این چه نیروي شیطانی است  بازي و مغلطه و بازي باکلمات است ولی نمی سفسطه

ِيَن َظلَُمٓواْ وََسَيعۡ ﴿دهد او در برابر حرف حق، سر تسلیم فرود بیاورد  که اجازه نمی لَُم ٱ�َّ
يَّ ُمنَقلَٖب يَنَقلُِبوَن 

َ
 .]227[الشعراء:  ﴾٢٢٧أ

ها  نویسنده شیعه به دنبال کشف حقیقت نیست بلکه به دنبال انتقام گرفتن از سنی .218
 اند. و خلفائیست که قرنها پیش مرده

بینند  افراد به ظاهر حزب اللهی در روز قیامت براي چیزي که به خواب هم نمی .219
 ها و دشمنی با حضرت عمر و ابوبکر.  گیرند: دشمنی با سنی قۀ آنها را میی

روند زیرا آنها به اصول دین معتقد  ها به جهنم نمی اگر حق با شیعه باشد سنی .220
کنند ولی اگر حق با شیعه نباشد و در دشمنی با سه  بوده و کسی را هم لعن و نفرین نمی

افتد. (حتی اگر بنا به فرض  شما چه اتفاقی میخلیفۀ اول، اشتباه کرده باشند به نظر 
روند زیرا  صددرصد محال، تمام ادعاهاي شیعه درست باشد سه خلیفۀ اول به جهنم نمی

وََسَيۡعلَُم ﴿بخشم. پس  خداوند در قرآن فرموده: به جز شرك هر گناهی را اگر خواستم می
يَّ ُمنَقلَٖب يَنَقلُِبوَن 

َ
ِيَن َظلَُمٓواْ أ  .]227[الشعراء:  ﴾٢٢٧ٱ�َّ

دانید چرا خداوند و پیامبر اسالم، جانشینی معرفی نکردند؟ براي اینکه  می .221
گذار این بدعت شوم نشوند تا اینکه تا ابد، خلق خدا مجبور باشند عالوه بر خداوند  پایه

قرن  14در برابر مخلوقات او نیز سر تسلیم فرود بیاورند. همان چیزي که شیعه پس از 
 فقیه به آن رسیده است.  هالیت مطلقتحت عنوان و

شیعه معتقد است تمام اصحاب به جز سه نفر پس از نبی اکرم مرتد و در نهایت  .222
سال از مال و جان خود در راه اسالم  23دوزخی شدند. این به آن معناست که اصحاب، 

ها که نکشیدند و نعوذباهللا وجود نازنین و مقدس پیامبر اکرم و  گذشتند و چه سختی
رسالت ایشان، باعث دوزخی شدن آنها شد، درست مانند ابوجهل و ابولهب! براستی یعنی 
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دستمزد آنها این بوده که پس از آنهمه سختی و فداکاري جهنمی شوند؟ آن هم به خاطر 
 .جود رحمه للعالمین نبی اکرم؟!!!!و

نهمه وقتی خوارج حزب اللهی معتقدند که قائم مقام رهبري آیت اهللا منتظري با آ .223
سوابق علمی و سیاسی در آخر عمر فریب خورد و منحرف شد از کجا معلوم که مجلسی 

 پدر تشیع صفوي اشتباه نکرده باشد؟ 
اگر حضرت عیسی ظهور کند بیشتر مشکالتش مانند دورة اول، مجدداً با  .224

 روحانیون اسالم و ارباب کلیساهاست. 
سري به کتب و فتواها و اگر در عقل آقایان شک نداري از تو خواهشی دارم:  .225

سایت آقایان بزن و نظرات آنها را در مورد عزاداري و مواردي مانند قمه زنی مطالعه کن. 
 .حرام بودن آن دعوا و شک است!!!! هنوز بر سر مباح بودن و صواب داشتن یا

226. GOOD NEWS IS NO NEWS   اخبار خوب، اخبار نیست. این شعار خبرنگاران
پسندند. مردم دنبال حوادث و امور  اخبارخوب و عادي را نمی غربی است یعنی مردم،

است. آري این  تر گردند و این موضوعات براي آنها جالب عجیب و غریب و دروغ می
نکات ساده را غالیان و رافضیان دروغگوي افسانه پرداز قرون اول و دوم هجري فهمیدند 

 فهمند.  ا نمیولی شیعیان تحصیلکرده قرن بیستم، هنوز این مسائل ر

حضرت خضر (البته نام خضر برده نشده) طبق صریح آیات قرآن، مجوز داشت  .227
هایی از  آن کودك را پیش از ارتکاب هر جرمی (البته به فرمان خدا) به قتل برساند. نمونه

ترورهاي مخفیانه سیاسی در زمان حیات پیامبر اکرم در مدینه در تاریخ ثبت شده است. 
بوبکر عامالن اصلی خط انحراف و نابودي اسالم و تمامی آنچه اگر حضرت عمر و ا

از طریق وحی، علم غیب داشته و از وقایع  گوید بوده باشند و چنانچه پیامبر شیعه می
آینده مطلع بوده چرا در زمان حیاتشان، دستور ترور مخفیانه حضرت عمر و ابوبکر را 

ك بوده که به دست خضر به قتل تر از آن کود کنند؟ یعنی خطر آنها کم صادر نمی
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رسد؟!!!! و چرا پس از غصب خالفت!!! حضرت علی یا اصحاب ایشان چنین  می
 کنند؟ و چرا و چرا و چرا....  نمی

در هر کاري استارت و شروع اولیه بسیار مهم است. شروع پیامبر اکرم بسیار  .228
ایراد جزیی و  کار، توسط ابوبکر و حضرت عمر نیز (منهاي چند هعالی بوده و ادام

 گانه که شیعه در بوق و کرنا کرده) بسیار عالی بوده است. بچه
شود بدعت و هر تخلفی که  هر تخلفی که دشمنان شیعه انجام دهند نامش می .229

زمان و اجتهاد و شود: حب اهل بیت و مصلحت و مقتضیات  شیعه انجام دهد نامش می
 .فقه پویاي شیعه!

شتن علی و پیروي از او تعریف کنی بهترین تشیع را اگر شناختن و دوست دا .230
مرام در جهان و اگر به معناي خالفت منصوص حضرت علی معنا کنی سرآغاز هزار گونه 

 شود و در نهایت: بدترین مرام در جهان.  کفر و خرافه می
می دانید شباهت رفتار و اعمال نواصب و خوارج با رافضیان و غالیان در  .231

هاي حضرت  کنند و اینها به صواب حضرت علی اضافه میهاي  چیست؟ آنها به صواب
 عمر و ابوبکر. 

یکی از علل مهم عدم تعیین جانشین براي پیامبر اکرم، همین شرایطی است که  .232
بوده و اصل  شیعه دچار آن شده است: فراموشی اصل که خدا و قرآن و روش پیامبر

فتادن و اینگونه که پیداست اي و پس از آن به دام خرافه و شرك ا شدن مصادیق حاشیه

يَّ ُمنَقلَٖب ﴿ رود که نابود شود هاي ظاهري نیز، می همین پوسته
َ
ْ أ ِيَن َظلَُمٓوا وََسَيۡعلَُم ٱ�َّ

 .]227[الشعراء:  ﴾٢٢٧يَنَقلُِبوَن 
شیعه را  هبراستی براي من بسیار جاي تعجب شده که چرا تمام عقائد خاص .233

اي از ابهام و تقیه و غیر واضح و رمزي بیان فرموده است؟!  خداوند در قرآن کریم در هاله
غیبت و ظهور  -عصمت  -امامت اثنی عشریه  -مواردي مانند: خالفت حضرت علی 

 ارتداد و لعن اصحاب پیامبر  -ساختن و آباد کردن قبور و زیارت و زیارتخوانی  -منجی 
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 عزاداري و...  -زات خرافی معج -علم غیب  -
 هوقتی انسان، حکومتهایی را که ادعاي عدل علی را دارند با حکومت عادالن .234

اي از عدالت حضرت عمر در اینها نیست  فهمد نه تنها ذره سنجد می حضرت عمر، می
بینم ظالم و  اند و چه مضحک است وقتی می بلکه اینها دست یزید را هم از پشت بسته

 گریند.  ر حسین، میمظلوم هر دو ب
سال بیشتر نداشتم برخی مواقع  10شاید باور نکنید ولی من حتی در زمانی که  .235

آمد که چرا موضوع به این مهمی را  این سئوال براي من به صورت ناخودآگاه پیش می
خداوند در قرآن نیاورده و چرا در قرآن کریم به صراحت، نامی از علی نیست؟ فکر 

آید ولی  است که براي بیشتر شیعیان حتی در سنین خردسالی پیش میکنم این سئوالی  می
 کنند.  در بزرگسالی فراموش می

دانیم که خوارج، بسیار مقید به امور دینی بوده و بسیاري از آنها حافظ و  ما می .236
قاري قرآن بودند و حتی پیامبر اکرم و قرآن و... را از صمیم دل قبول داشته و حتی 

خوب بوده ولی با اینهمه حضرت علی  رمایش حضرت علینیتشان هم طبق ف
خواستند  می کشد براي اینکه آنها فقط از علی چهارهزار نفر از آنها را در یک روز می

رعایت مصلحت  یک کلمه بگوید: در صلح با معاویه اشتباه کرده ولی حضرت علی
براي حفظ  رت علیکنم که حض و... را نکردند و با آنها جنگید. آنگاه من تعجب می

را  مصلحت اسالم با غاصبان خالفت و کسانی که دستور خدا و آنهمه سفارش پیامبر
کند و به آنها مشورت  شود بلکه رفت و آمد فامیلی می زیر پا گذاشتند، نه تنها درگیر نمی

گوید! براستی  دهد و حتی یک کلمه نیز در این باب  (غصب خالفت) کالمی هم نمی می
 آیا اینها تناقض نیست؟ 

گفت: خدا را شکر که تا کنون دین و ایمانمان،  یکی از خوارج حزب اللهی می .237
جعلی  هلم مانده و در مسیر خدا بوده ایم و گمراه نشده ایم. به او گفتم: به قول خطبسا

ترسید. آگاه باشید که در فتنه قرار گرفته اید و براستی  فدکیه: بهانه آوردید که از فتنه می
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 جهنم، محیط بر کافران است.
 .هاست! شیعه پیرو علی نیست. حتی دوست علی هم نیست. شیعه، دشمن سنی .238
روي. روحانی  روي مهمتر است از اینکه با چه چیز می اینکه داري به کجا می .239

کشاند  درست  بازگشت شرك می بی صفوي تو را با نقاب زیباي حب اهل بیت به پرتگاه
گوید آقا مسافرت بیا همراه من، من بنز دارم بنز آخرین مدل. از  مانند کسی که به تو می

و منگ و احساساتی و القید است و مقصد او فهمی گیج  شوي می مقصدش جویا می
گوید آقا وسیله مسافرتی من االغ است ولی  جایی نیست جز ته دره. یک نفر دیگر می

بینی مقصدش مکانی خوش آب  کنی می بینی عاقل است و راهدان و هشیار. تحقیق می می
ه عقلش رود ولی آدم احساساتی ک و هواست. هر انسان عاقلی دنبال این نفر دوم می

 رود. فسیعلموالذین ظلموا اي منقلب ینقلبون. داخل چشمش است: دنبال نفر اول می
کند   گفت: ما مکلف به نتیجه نیستیم و وسیله هدف را توجیه نمی آقاي خمینی می .240

گویند انسان  ولی در جهان امروز، تمامی مکاتب (حتی مکاتب اقتصادي و مدیریتی) می
ی از کاري که شروع کرده بلکه به آنچه که به پایان رسانده بزرگ را نه از نیت او یا حت

اي که  گوید خوب کاشته ام. می زنی که آقا من دانه میوه کاشته یشناسند. داد و فریاد م می
گویی آقا نهال شد و شکوفه  گوید به ما چه؟ می گویی آقا دانه سبز شد. می کاشته باش. می

گویی آقا ببین چه  چینی و می شود آنها را می یوه میهاي م گوید: چه فایده؟ شکوفه داد. می
گویند: آفرین بر تو.کار تو خوب بود. اگر نگاهی به  میوه مرغوب و خوبی. آنگاه به تو می

و حضرت ابوبکر و حضرت عمر در اواخر عمر هر  عملکرد و نتیجه اعمال پیامبر اکرم
 آن هم در آن شرایط.  دهی. می 20کدام از آنها بیندازي قطعاً به آنها نمره 

سه ماه قبل از رحلت نبی اکرم (و با وجود اینکه ایشان هنوز زنده بودند)  .241
حضرت علی فرمانده سپاهیان مسلمان عازم یمن بوده و با آنها درگیري شدید (که حتی 

کنند. چگونه شیعه معتقد است که به محض  شود!) پیدا می منجر به ضرب و جرح نیز می
چون و چرا از علی تبعیت کرده و در آن گیرو دار  بی مه از پیر و جوانرحلت نبی اکرم ه
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کردند؟ ممکن است بگویید وقتی جانشینی  شورش رده با حضرت علی درگیري پیدا نمی
سال هنوز موفق  1400به فرمان خدا بوده کسی را یاراي سرپیچی نیست ولی شما پس از 

ها را ثابت  خواهید سایر دروغ ستناد به آن، مینشده اید این دروغ را ثابت کنید! چگونه با ا
 کنید؟

ا� اصلح لك فاسد «خوانند از این قرار:  مذهبیون در ایران مرتبًا دعایی را می .242
ولی در عمل . »خداوندا اصالح کن در امر فاسدي از امور مسلمین را«: »مسلم�ـمور الأمن 

حرف و سخن را داشته باشد ترین اصالحی را آنهم فقط در حد  اگر کسی قصد کوچک

يَّ ُمنَقلَٖب يَنَقلُِبوَن ﴿ سرو کارش با کرام الکاتبین خواهد شد.
َ
ِيَن َظلَُمٓواْ أ  ﴾٢٢٧وََسَيۡعلَُم ٱ�َّ

 .]227[الشعراء: 

َوَما َ�ِٰذهِ ٱۡ�ََيٰوةُ ﴿در فرهنگ قرآنی، مرگ و زندگی آن جهانی،حیات واقعی است  .243
ۡ�َيآ إِ�َّ لَۡهوٞ  اَر ٱ�ِخَرةَ لَِ�َ ٱۡ�ََيَواُنۚ لَۡو َ�نُواْ َ�ۡعلَُموَن ٱ�ُّ به  .]64[العنکبوت:  ﴾٦٤َولَعِٞبۚ �نَّ ٱ�َّ

ۡمَ�ٰتَۢ�ۚ ﴿خصوص اگر آن مرگ، از نوع شهادت باشد 
َ
ِ أ ِيَن قُتِلُواْ ِ� َسبِيِل ٱ�َّ َوَ� َ�َۡسَ�َّ ٱ�َّ

ۡحَيآٌء ِعنَد َرّ�ِِهۡم 
َ
. ولی در فرهنگ شیعه، نگاه به مرگ، به ]169عمران:  [آل ﴾١٦٩يُۡرَزقُوَن بَۡل أ
شود! از  اي دیگر است و جاي تعجب که آن هم در مورد شهداء شدیدتر می گونه

دهند و از روح حاکمی که بر مجالس آنها حاکم  مراسماتی که در این مواقع انجام می
فاوت آنچه محققین شیعه در این رسد. ت است بوي اعتراض به خداوند به مشام می

نویسند با آنچه در عمل وجود دارد از زمین تا آسمان است. در  خصوص روي کاغذ می
عمل  برخورد شیعه با مرگ، بسیار غمگین و گیج و مبهوت کننده است. و ته دلشان 

 12خواهد ایکاش این چنین نشده بود. این در حالی است که مثالً عبداهللا آن جوان  می
است! ممکن است در پاسخ  تر گوید مرگ نزد من از عسل شیرین له به امام حسین میسا

بگویند شیعه همیشه براي مردن آماده است! ولی عیب کار، دقیقاً در همینجاست. مگر 
نفر  11خداوند ما را براي مردن آفریده است؟ حتی اگر به امامان شیعه هم رجوع کنیم 

اند و حتی امام حسین نیز اگر نبود خلف وعده مردم  هآنها در صلح و صفا و آرامش بود
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شدند. آري اگر بنا باشد انسان،خوار و خفیف شود  رفتند و کشته نمی کوفه به آن شهر نمی
کنم چه ذلتی باالتر از شرك و  و زیر ذلت زندگی کند همان بهتر که بمیرد و من سئوال می

هاي تاریخی و ایجاد تفرقه در جامعه  انهخرافه و لعن صحابه و قبر پرستی و اعتقاد به افس
 اسالمی؟ 

روند. سئوال من اینجاست: حضرت  گوید فقط مسلمانها به بهشت می شیعه می .244

آیا شما نداي اسالم را . »اسالم یعنی تسلیم شدن« »االسالم هو التسليم« :فرمایند علی می
به صورت صحیح و منطقی و درست و حقیقی به گوش مردم دنیا رسانده اید و آنها 
تسلیم نشدند تا به جهنم بروند؟ رفتار شما را دیدم. آیا این است اسالم ناب محمدي؟ آیا 

 است حکومت عدل علی؟ به قول حافظ:این 
 گر مسلمانی از این است که حـافظ دارد 

 

 از پــس امــروز بــود فردایــی   واي اگــر  
 

آري واي بر شما اگر قیامتی در کار باشد که نه تنها خود را جهنمی کردید و نه تنها  
مانع مسلمان شدن دیگران شدید بلکه اسالم را در داخل کشور هم ریشه کن کردید. 

يَّ ُمنَقلَٖب يَنَقلُِبوَن ﴿
َ
ِيَن َظلَُمٓواْ أ  .]227[الشعراء:  ﴾٢٢٧وََسَيۡعلَُم ٱ�َّ

وقتی صفویه شکل گرفت و پس از آنکه با زور شمشمیر مردم را شیعه کرد با  .245
این سئوال بسیار مهم از جانب تودة مردم مواجه شد که چگونه آنهمه دانشمند و شاعر 

روحانی  هاند؟ جواب مزوران دانسته مردم ایران، سنی بوده و حقیقت را نمی همورد عالق
اند ولی از ترس جانشان و از ترس  دانسته می صفوي این بود: آنها حقیقت را

اند! عجیب است پس چرا شیخ شهاب الدین سهروردي  کرده اي سنی، تقیه میه حکومت
و یا مالصدرا و یا عین القضات همدانی و امام محمد غزالی و حالج و صدها عالم  شیعه 

و مقتول و مرعوب و  از  این، تقیه نکرده تر یا سنی دیگر  بر سر مسائلی بسیار کم اهمیت
اي از علماء شیعه بودند و اتفاقی هم برایشان  کوه و دشت شدند؟ و چطور عده هآوار

 نیفتاد و... 
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خورد (و این در حالی است که  تا کنون نشنیده بودم او قسم  مادرم قسم می .246
سال قبل!) و  مادرش او را به مسجد پاي منبر  60سال داشتم (یعنی  7بخورد) که: وقتی 

 7کرد به بد و بیراه گفتن به ابوبکر و عمر، او که  برد وقتی حاجی شروع می حاج... می
کرده که چرا این آدمهاي بزرگ،  شده و تعجب می سال هم بیشتر نداشته متنفر می

 .کنند!!! اند و چنین اراجیفی را گوش می نشسته
 90یکه کند در حال شیعه، عنوان بدعت را علیه مخالفین خود زیاد مطرح می .247

ها و خرافات دنیا در فرهنگ تودة شیعه در جریان است و این  درصد دروغها و بدعت
 .کرد! انداخت که داخل مردم شده بود و دزد دزد می موضوع، انسان را به یاد دزدي می

فرماید: همه در یک  کنند بهترین شاعر کیست؟ می از حضرت علی سئوال می .248
اي از انتخاب نباشد باید  شاعر کیست ولی اگر چاره اند تا بدانیم بهترین وادي نتاخته

کند که اگر حضرت علی زنده  بگوییم: امروالقیس. شیعه بحث اولویت را زیاد مطرح می
اي  گفتند اگر چاره دادند عالوه بر اینکه می بودند همین پاسخ را به خوارج حزب اللهی می

روایت متواتر در این باره از  80ته از انتخاب نباشد پس از نبی اکرم: ابوبکر و عمر (الب
اند، اگر گوش شنوایی  حضرت علی وجود دارد که حضرت ابوبکر و عمر را برتر دانسته

 .باشد)
اولین کسی که گفت من از او بهترم شیطان بود و آخرین کسانی هم که صبح تا   .249

 شب در حال تبلیغ این نگرش هستند علما و وعاظ و مداحانند. 
گویند شما علم غیب دارید؟ امام  پرسد: مردم می می رضاشخصی از امام   .250

فرمایند:  گوید: چرا؟ امام رضا می گویند: دستت را بر من بگذار! آن مرد می رضا به او می
 .از این سخن تو تمام موهاي بدنم راست شد!!!!

-تفاوتهاي دین و مذهب: دین از جانب خدا و مذهب ساختۀ دست بشر است  .251
دین؟ انسانها را  -و تناقضی نیست ولی مذهب، سرشار از تناقض است در دین هیچ تضاد

کند ولی مذاهب، سرمنشاء و دعوت کننده به  به توحید خدا و اتحاد بین ملتها دعوت می
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مردم را به انسانها دعوت دین توجه مردم را به خدا و مذهب توجه  -تفرقه و اختالفند 
ساده ولی اثبات مذهب نیاز به هزار و یک جدل فهم و اثبات دین بسیار آسان و  -کند  می

دین فقط کتاب خداست ولی در مذهب هزار و یک  -و کتاب و توجیه و تفسیر دارد 
اي نیست ولی مذهب سرشار از  در دین، هیچ خرافه -کتاب عجیب و غریب وجود دارد 
ک دین در همیشه تاریخ، موجب اتحاد و سربلندي ی -خرافه و بدعت و انحراف است 

اند. پس در یک کالم به فرموده خداوند:  ملت و مذاهب سرآغاز تفرقه و بدبختی آنها بوده

ِ ٱ ِعندَ  ّ�ِينَ ٱ إِنَّ ﴿  دین نزد خدا اسالم است.  ﴾مُ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ �َّ

إِنََّك َ� �ُۡسِمُع ٱلَۡمۡوَ�ٰ َوَ� ﴿ در انتها به توضیح دکتر علی شریعتی از این آیه دقت کنید:
َ�َٓء إِذَا َولَّۡواْ ُمۡدبِرِ�َن �ُۡسِمُع  مَّ ٱ�ُّ توانی حرف بفهمانی. به  . به مرده نمی]80[النمل:  ﴾٨٠ٱلصُّ

زنی  شنود و ناز و اداهایش زیاد است. داري با او حرف می آدم کري که اصال گوشش نمی
رود که حرفت را گوش ندهد. تازه اگر  دهد و به تو پشت کرده می حرفت را گوش نمی

فهمد. اگر بیاید و بخواند و گوش بدهد و ببیند  خواهد گوش دهد باز هم اصال نمیهم ب
و دقیق هم بشود و فکر هم بکند و انصاف هم به خرج دهد شعور ندارد که بفهمد چه 

شنود و حاضر هم نیست که گوش بدهد و فرار هم  خواهد و نمی برسد به اینکه نمی
شریعتی) چقدر شبیه منش خوارج به اصطالح کند. (از کتاب: چه باید کرد. دکتر  می

 .حزب اللهی در ایران است!!!

 آیاتی از قرآن کریم و احادیثی از کتب شیعه

 قرآن کریم

ۡعلَُم ٱلَۡغۡيَب َ�ۡسَتۡكَ�ُۡت ﴿ -1
َ
ۚ َولَۡو ُكنُت أ ُ ا إِ�َّ َما َشآَء ٱ�َّ ۡملُِك ِ�َۡفِ� َ�ۡفٗعا َوَ� َ�ًّ

َ
ٓ أ قُل �َّ

۠ إِ�َّ نَِذيٞر َو�َِش�ٞ لَِّقۡوٖ� يُۡؤِمُنوَن  ِمَن ٱۡ�َۡ�ِ  نَا
َ
ۚ إِۡن � وُٓء ِ�َ ٱلسُّ (اي « .]188: األعراف[ ﴾١٨٨َوَما َمسَّ

 براي من رسید آوردم و به من بدي نمی پیامبر) بگو من اگر بر غیب، آگاه بودم خیر بسیار گرد می
 . »نیستم بیشاي  آورنده مژده و دهنده بیم جزاند  آورده بیم آنانکه
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ِ إِ�َّ ٱۡ�َقَّ ﴿  -2 ۡهَل ٱلِۡكَ�ِٰب َ� َ�ۡغلُواْ ِ� دِينُِ�ۡم َوَ� َ�ُقولُواْ َ�َ ٱ�َّ
َ
أ  .]171[النساء:  ﴾َ�ٰٓ

اي اهل کتاب در دین خود غلو (زیاده روي افراط و تفریط سیاه نمایی تقدس نمایی بدعت «
  .»و...) نکنید و دربارة خدا جز به راستی سخن مگویید

ۡهَوآَء قَۡوٖ� قَۡد َضلُّواْ ﴿ -3
َ
ۡهَل ٱلِۡكَ�ِٰب َ� َ�ۡغلُواْ ِ� دِينُِ�ۡم َ�ۡ�َ ٱۡ�َّقِ َوَ� تَتَّبُِعٓواْ أ

َ
أ قُۡل َ�ٰٓ

بِيِل  ْ َعن َسَوآءِ ٱلسَّ ْ َكثِٗ�� َوَضلُّوا َضلُّوا
َ
بگو اي اهل کتاب در « .]77: ة[المائد ﴾٧٧ِمن َ�ۡبُل َوأ

و از پی خواهشهاي آن قومی که خود گمراه شدند و بسیاري را نیز  دین خود به ناحق غلو نکنید
(مانند مداحان و وعاظ نادان و برخی از  گمراه کردند و از راه راست دور افتادند نروید

 .»متعصب و کینه جو) روحانیون و نویسندگان
نَداٗدا ُ�ِبُّوَ�ُهۡم ﴿ -4

َ
ِ أ َشدُّ َوِمَن ٱ�َّاِس َمن َ�تَِّخُذ مِن ُدوِن ٱ�َّ

َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ ِۖ َوٱ�َّ َكُحّبِ ٱ�َّ

 َ نَّ ٱ�َّ
َ
ِ َ�ِيٗعا َوأ نَّ ٱۡلُقوَّةَ ِ�َّ

َ
ْ إِۡذ يََرۡوَن ٱلَۡعَذاَب أ ِيَن َظلَُموٓا ِۗ َولَۡو يََرى ٱ�َّ َّ ا ّ�ِ َشِديُد ٱلَۡعَذاِب  ُحّبٗ

و آنها را دوست دارند مانند  برخی از مردم، غیر خدا را همانند خدا گیرند« .]165: ة[البقر ﴾١٦٥

دوستی خدا، لیکن آنها که اهل ایمانند کمال محبت را فقط به خدا مخصوص دارند و اگر بدانند 
مشرکان ستمکار آن هنگام که عذاب خدا را مشاهده کنند که قدرت خاص خداست. عذاب خدا 

 .»مشرکان را بسیار سخت است
ُضِ ﴿  -5 نَداٗدا ّ�ِ

َ
ِ أ َّ�ِ ْ ْ فَإِنَّ َمِصَ�ُ�ۡم إَِ� ٱ�َّارِ وََجَعلُوا ْ َعن َسبِيلِهِۦۗ قُۡل َ�َمتَُّعوا  ﴾٣٠لُّوا

و در مقابل خداوند، امثال و اضدادي جعل کردند که خود و خلق را از راه خدا « .]30[ابراهیم: 
گمراه کنند بگو (اي بدبختان) به لذات دنیوي مشغول باشید که بازگشت شما به آتش دوزخ 

 .»خواهد بود
ن ﴿  -6

َ
ٓ أ ُمُروَ�َنا

ۡ
ِۡل َوٱ�ََّهارِ إِۡذ تَأ ْ بَۡل َمۡكُر ٱ�َّ وا ِيَن ٱۡستَۡكَ�ُ ْ لِ�َّ ِيَن ٱۡستُۡضعُِفوا َوقَاَل ٱ�َّ

نَداٗدا
َ
ۥٓ أ ِ َوَ�َۡعَل َ�ُ گویند: بلکه  مستضعفان به مستکبران مى« .]33[سبأ:  ﴾نَّۡ�ُفَر بِٱ�َّ

دادید به خدا کافر شویم و همتایانى  ه به ما فرمان مىگیر شما در] شب و روز ک هاى [پى نیرنگ
 . »براى او قرار دهیم [ما را گمراه کرد]
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اِع إَِذا َدَ�نِ ﴿ -7 ِجيُب َدۡعَوةَ ٱ�َّ
ُ
لََك ِعَبادِي َ�ّ�ِ فَإِّ�ِ قَرِ�ٌبۖ أ

َ
 .]186: ة[البقر ﴾�َذا َس�

نزدیکم دعاي دعا کننده را به  کنند بگو من و هنگامیکه بندگان من از تو درباره من سئوال می«
 .»بدون واسطه و دربان و حاجب و..) یعنی. (گویم خواند پاسخ می هنگامیکه مرا می

ُ بَِ�اٍف َ�ۡبَدهُۥ﴿  -8 لَۡيَس ٱ�َّ
َ
آیا خداوند براي بنده اش، کافی « .]36[الزمر:  ﴾�

 ).!! يا حممد و يا عيل يا عيل و يا حممد اكفياين فانكام كافيان!( »نیست؟

پرستیم و فقط از تو یاري  فقط تو را می« .]5: الفاحتة[ ﴾٥إِيَّاَك َ�ۡعُبُد �يَّاَك �َۡسَتعُِ� ﴿ -9

(این آیات یعنی اینکه خداوند دربان و وکیل و وصی و واسطه ندارد و همه . »خواهیم می
اینها شرك و کفر است که زیر نقاب زیباي حب اهل بیت و هزار و یک زیارت جعلی و 

و هزاران صفحه توجیه و سفسطه پنهان شده است هر چند این مطالب و کل این خرافی 
 اي نامفهوم و گنگ است زیرا:) کتاب براي عده

10- ﴿ ٞ�ُ�ۡ
َ
�ِس� لَُهۡم قُلُوٞب �َّ َ�ۡفَقُهوَن بَِها َولَُهۡم أ ّنِ َوٱۡ�ِ نَا ِ�ََهنََّم َكثِٗ�� ّمَِن ٱۡ�ِ

ۡ
َولََقۡد َذَر�

وَن بَِها ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  �َّ ُ�ۡبِ�ُ
ُ
ۚ أ َضلُّ

َ
نَۡ�ِٰم بَۡل ُهۡم أ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك َكٱۡ�

ُ
ٓۚ أ َولَُهۡم َءاذَاٞن �َّ �َۡسَمُعوَن بَِها

به طور مسلم گروه بسیاري از جن و انس را براي دوزخ «  .]179: األعراف[ ﴾١٧٩ٱۡلَ�ٰفِلُوَن 
بینند و گوشهایی  ه با آن نمیفهمند و چشمانی دارند ک آفریدیم آنها دلهایی دارند که با آن نمی

 بر البته(. »غافالنند همانا اینان تر گمراه بلکه چهارپایانند همچون آنها شنوند دارند که با آن نمی
ها نیز به دوست داشتن و مقام واالي اهل بیت  عقیده نادانان متعصب، حتی حنبلی خالف

معتقدند ولی فرق است میان دوست داشتن با معرفت و عمل طبق سیره آن بزرگواران تا 
 .افتادن به دام هزار و یک خرافه و دروغ و غلو و شرك و کینه و تعصب بیجا و بیمورد)

ۡعَ�ٰلَُهمۡ �ۡذ َز�ََّن لَُهُم ﴿ -11
َ
ۡيَ�ُٰن أ عمال و به یاد آر هنگامیکه شیطان ا« .]48: األنفال[ ﴾ٱلشَّ

 .»آنها را در نظرشان جلوه داد
ۡعَ�ًٰ� ﴿ -12

َ
ۡخَ�ِ�َن أ

َ
ۡ�َيا َوُهۡم  ١٠٣قُۡل َهۡل نُنَّبِئُُ�م بِٱۡ� ِيَن َضلَّ َسۡعُيُهۡم ِ� ٱۡ�ََيٰوةِ ٱ�ُّ ٱ�َّ

ُهۡم ُ�ِۡسُنونَ  َّ�
َ
خواهید شما را به  بگو آیا می« .]104-103[الکهف:  ﴾١٠٤ُصۡنًعا  َ�َۡسُبوَن �

زیانبارتین اعمال آگاه کنم؟ زیانکارترین مردم کسانی هستند که عمرشان را در دنیا تباه کردند و 
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  .»دهند کردند بهترین کارها را انجام می به خیال خود فکر می
ِن ٱۡ�َ�َٰى َ�َ ﴿ -13 ۡظلَُم ِممَّ

َ
َب �َوَمۡن أ ۡو َكذَّ

َ
ِ َكِذبًا أ ٰلُِموَن ٱ�َّ َ�ٰتِهِۦٓۚ إِنَُّهۥ َ� ُ�ۡفلُِح ٱل�َّ

(واي به حال دروغ . »بندد تر از آنکه به خداوند دروغ می کیست ظالم« .]21: األنفال[ ﴾٢١
گویانی که اینهمه حدیث دروغ وارد کتب شیعه و سنی کرده و پایه گذار اینهمه کینه و 

 اختالف و شرك شدند. واي)تفرقه و 

يَ�ِٰن ﴿ -14 ِيَن َسَبُقونَا بِٱۡ�ِ ِيَن َجآُءو مِۢن َ�ۡعِدهِۡم َ�ُقولُوَن َر�ََّنا ٱۡغفِۡر َ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنِنَا ٱ�َّ َوٱ�َّ
ْ َر�ََّنآ إِنََّك رَُءوٞف رَِّحيٌم  ِيَن َءاَمُنوا و کسانی « .]10[الحشر:  ﴾١٠َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ ّلِ�َّ

 در که را برادرانمان و ما خدایا: گویند که پس از آنها (اصحاب پیامبر) آمدند به درگاه خداوند می
 بسیار که تویی خدایا. مده قرار را مومنان کینۀ هیچ ما دل در و ببخش گرفتند پیشی ما بر ایمان
  .»مهربانی و رئوف

را مرتد  کرده!!! همه اصحاب پیامبر(و شیعه در طول تاریخ چه زیبا به این آیه عمل 
داند و دشمن اهل  نفر و با آنها دشمن است و آنها را بدترین انسانها می 3داند به جز  می

 بیت و...) 

15- ﴿ ُ ِيَن ٱ�َّبَُعوُهم �ِإِۡحَ�ٰٖن رَِّ�َ ٱ�َّ نَصارِ َوٱ�َّ
َ
لُوَن ِمَن ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�َن َوٱۡ� وَّ

َ
ٰبُِقوَن ٱۡ� َوٱل�َّ

بَٗد�ۚ َ�ٰلَِك ٱلَۡفۡوُز َ�ۡنُهۡم 
َ
� ٓ نَۡ�ُٰر َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها

َ
ٰٖت َ�ۡرِي َ�َۡتَها ٱۡ� َعدَّ لَُهۡم َج�َّ

َ
ْ َ�ۡنُه َوأ َورَُضوا

ْ َ�َ ٱ�َِّفاِق َ�  ١٠٠ٱۡلَعِظيُم  ۡهِل ٱلَۡمِدينَةِ َمَرُدوا
َ
ۡعَراِب ُمَ�ٰفُِقوَنۖ َومِۡن أ

َ
ۡن َحۡولَُ�م ّمَِن ٱۡ� َومِمَّ

َ�ۡ�ِ ُ�مَّ يَُردُّوَن إَِ�ٰ َعَذاٍب َعِظيٖ� َ�ۡعلَُمهُ  رَّ ُ�ُهم مَّ  .]101-100: التوبة[ ﴾١٠١ۡمۖ َ�ُۡن َ�ۡعلَُمُهۡمۚ َسنَُعّذِ
آنانکه در صدر اسالم سبقت به ایمان گرفتند از مهاجر و انصار و آنانکه بطاعت خدا پیروي «

خدا خشنودند و خدا براي آنها  آنان کردند از سایر امت، خدا از آنان خشنود است و آنها از
بهشتی که از زیر درختانش نهرها جاریست مهیا ساخته که تا ابد در آن متنعم باشند و این به 
حقیقت سعادت بزرگ است. برخی از اعراب اطراف مدینه منافقند و برخی از اهل شهر مدینه 

بر درون ناپاك انها آگاهیم و انان  هم منافق و بر نفاق ماهر و ثابتند و تو از نفاقشان آگاه نیستی ما
 . »گردند کنیم و عاقبت نیز به عذاب سخت ابدي دوزخ بر می را دوبار عذاب می
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در این آیه خداوند صریحاً منافقین را منحصر به برخی مردم مدینه و اطراف آن کرده 
را و از مسلمین نخستین، تمجید کرده ولی نظر شیعه دقیقاً عکس این است شیعه انصار 

خوب یا فریب خورده و حضرت عمر و ابوبکر و ابوعبیده جراح و... که همگی جزو 
داند نکته دیگر اینکه تمامی آیاتی که در آنها  نخستین مسلمانان مهاجر هستند را منافق می

کلمه منافق وجود دارد متعلق به مدینه است و حتی یک آیه مکی نداریم که در آن کلمه 
شناسی یعنی چشم  فرموده منافقان را نمی ضمنا در آیه به پیامبرمنافق آمده باشد!!!) 

بصیرتی که بعضی شیعیان مدعی آن هستند و یا معتقدند افراد مقدس مذهب شیعه چهره 
 باشند و دروغ است. بینند تبلیغات پوچ می برزخی افراد را می

آُء ﴿ -16 ِشدَّ
َ
ۥٓ أ ِيَن َمَعُه ِۚ َوٱ�َّ ٞد رَُّسوُل ٱ�َّ َمَّ ارِ رَُ�َآُء بَۡيَنُهمۡ �ُّ  .]29[الفتح:  ﴾َ�َ ٱلُۡكفَّ

. »خداست و کسانی که با اویند با کافران سخت و بین هم مهربان و دوستند همحمد فرستاد«

 .اند) گویند آنها با هم و با اهل بیت دشمن بوده (ولی شیعه می

ِطيعُ ﴿ -17
َ
ْ َذاَت بَۡينُِ�ۡمۖ َوأ ۡصلُِحوا

َ
َ َوأ ْ ٱ�َّ ۡؤمِنَِ� فَٱ�َُّقوا ۥٓ إِن ُكنُتم مُّ َ َورَُسوَ�ُ ْ ٱ�َّ  ﴾١وا

از خدا بپرهیزید و میان برادرانی که با هم ستیزه دارند را آشتی دهید و اطاعت « .]1: األنفال[

 (باز هم چشم مداحان و نویسندگان نادان روشن) .»خدا و پیامبرش را کنید اگر ایمان دارید

ِيَن يَ ﴿ -18 َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ّمِۡنُهۡم َوَ� �َِسآءٞ ّمِن �ٰ�ٓ� ن يَُ�ونُواْ َخۡ�ٗ

َ
َءاَمُنواْ َ� �َۡسَخۡر قَۡومٞ ّمِن قَۡوٍ� َعَ�ٰٓ أ

ۡلَ�ٰبِ 
َ
ْ بِٱۡ� نُفَسُ�ۡم َوَ� َ�َنابَُزوا

َ
ْ أ ۖ َوَ� تَۡلِمُزٓوا � ّمِۡنُهنَّ ن يَُ�نَّ َخۡ�ٗ

َ
 .]11[الحجرات:  ﴾�َِّسآٍء َعَ�ٰٓ أ

 از آنها شاید کنند مسخره را دیگر گروهی شما از گروهی نباید اید آوردهاي کسانی که ایمان «
یکدیگر را مورد طعن و عیبجویی قرار ندهید و با القاب زشت و ناپسند یاد  و... باشند بهتر اینها

 .»مکنید
بسیار بد است که بر کسی بعد از ایمان، نام کفر بگذارید و آنها که توبه نکنند ظالم و 

 ستمگرند. 

َحٗدا ﴿ -19
َ
ِ أ ْ َمَع ٱ�َّ ِ فََ� تَۡدُعوا نَّ ٱلَۡمَ�ِٰجَد ِ�َّ

َ
مساجد مخصوص « .]18[الجن:  ﴾١٨َوأ

(چشم هیاتها و روضه خوانها و . »خداست پس در آنها احدي را به جز خداوند صدا نزنید
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 مداحان، روشن) 

ن يُۡذَكَر �ِيهَ ﴿ -20
َ
ِ أ َنَع َمَ�ِٰجَد ٱ�َّ ن مَّ ۡظلَُم مِمَّ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك َوَمۡن أ

ُ
ا ٱۡسُمُهۥ وََسَ�ٰ ِ� َخَرابَِهاۚٓ أ

ۡ�َيا ِخۡزٞي َولَُهۡم ِ� ٱ�ِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيٞم  ن يَۡدُخلُوَهآ إِ�َّ َخآ�ِفَِ�ۚ لَُهۡم ِ� ٱ�ُّ
َ
 ﴾١١٤َما َ�َن لَُهۡم أ

 و شود مساجد میتر از آنکه مانع پرستش و عبادت و ذکر خدا در  و کیست ظالم« .]114: ة[البقر

 . »کند ویران آنرا که کند می سعی
(مشخص است که منظور از تخریب، تخریب معنوي است که با ورود هزار و یک 

گیرد ونه  خرافه و مراسم در مسجد و از کار انداختن وجه توحیدي آن انجام گرفته و می
 .تخریب با بیل و کلنگ، باز هم چشم هیاتها و مداحان روشن)

21- ﴿ ِ ِ ُ�مَّ إِنَّ ٱ�َّ ۡمُرُهۡم إَِ� ٱ�َّ
َ
ٓ أ َما � إِ�َّ ٍء ْ ِشَيٗعا لَّۡسَت ِمۡنُهۡم ِ� َ�ۡ ْ دِيَنُهۡم َوَ�نُوا يَن فَرَّقُوا

ْ َ�ۡفَعلُوَن  آن کسانی که دین خود را پراکنده و متفرق « .]159[االنعام:  ﴾١٥٩يُنَّبُِئُهم بَِما َ�نُوا
آنها بپوش که چنین کسان به کار تو نیایند مجازات  ساختند و شیعه (دسته دسته) شدند چشم از

  .»کند کار آنها با خداست خداوند آنها را به اعمالشان آگاه می
نَا۠ َر�ُُّ�ۡم فَٱ�َُّقوِن ﴿ -22

َ
ٗة َ�ِٰحَدٗة َو� مَّ

ُ
تُُ�ۡم أ مَّ

ُ
ۡمرَُهم بَۡيَنُهۡم ُزُ�ٗر�ۖ  ٥٢�نَّ َ�ِٰذهِۦٓ أ

َ
ُعٓواْ أ َ�َتَقطَّ

يِۡهۡم فَرُِحوَن  ُ�ُّ ِحۡزبِۢ بَِما و این مردم امتی واحدند و من خداي  « .]53-52[المؤمنون:  ﴾٥٣َ�َ
شما هستم پس از من بترسید. پس کارشان را در بین خودشان جدا جدا کردند که هر گروهی به 

 . »آنچه نزدش هست خوشحال است

ِيَن فَرَّقُواْ دِيَنُهۡم َوَ�نُواْ ِشَيٗعاۖ ُ�ُّ ﴿ -23 يِۡهۡم فَرُِحوَن ِمَن ٱ�َّ  .]32[الروم:  ﴾٣٢ِحۡزبِۢ بَِما َ�َ
از آن فرقه نباشید که دین خود را متفرق هواي نفس خواستند و گروه گروه شدند و بودند «

  .»شیعه (شیعا) و هر گروهی به (اوهام و عقاید و خیاالت فاسد خود) دلشاد است
24- ﴿ ِ ِيَن يَۡدُعوَن مِن ُدوِن ٱ�َّ ْ ٱ�َّ َ َعۡدَوۢ� بَِغۡ�ِ ِعۡلٖ�� َكَ�ٰلَِك َز�َّنَّا َوَ� �َُسبُّوا ْ ٱ�َّ  فَيَُسبُّوا

رِۡجُعُهۡم َ�يُنَّبُِئُهم بَِما َ�نُواْ َ�ۡعَملُوَن  ٍة َ�َملَُهۡم ُ�مَّ إَِ�ٰ َرّ�ِِهم مَّ مَّ
ُ
ِ أ

دشنام « .]108[االنعام:  ﴾١٠٨لُِ�ّ
ا نیز از روي جهل و دشمنی خدا را دشنام خوانند ندهید تا مبادا آنه به آنان که غیر خدا را می
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دهیم. پس بازگشت آنها به سوي خداست و خدا  دهند ما عمل هر قومی را در نظرشان زینت می
 .»گرداند انان را به کردارشان آگاه می

بار کلمۀ لعن  18(حاال تو از صبح تا شب زیارت جعلی عاشورا را بخوان که در آن  
 آمده است)

خواهم قرآن را باز کنند سوره  براي جلوگیري از اطالۀ کالم از خوانندگان عزیز می
سوره  69و  42و  41و  25اعراف را (البته  معناي آیات آنرا) و سوره مائده را و آیات 

عنکبوت را با  دقت مطالعه کنید انگار این آیات همین امروز براي مردم ایران نازل شده 
 است! 

 احادیث

دهند و  ، رفته گان همسایگانی هستند که هر گاه آنان را بخوانند پاسخی نمیمردگان .1
شوند اگر در حق  کنند و متوجه نوحه سرایی و مداحی نمی ظلم و ستمی را دفع نمی

شوند با هم هستند در حالی   ایشان نیکی شود شاد نگردند و اگر قحطی شود نا امید نمی
نهج [ روند. که از هم دورند به زیارت یکدیگر نمی اند در حالی که تنها هستند و همسایه

 ].111خطبه :البالغه
پندارند  پرسد: یا ابن رسول اهللا در کوفه گروهی هستند که می هروي از امام رضا می .2

شد. امام رضا فرمودند: خدا ایشان  که بر رسول خدا سهو و اشتباهی در نمازش واقع نمی
کند فقط خداي تعالی است که جز او خدایی  و نمیاند. آنکه سه را لعنت کند دروغ گفته

۠ �ََ�ٞ ﴿بحاراالنوار و عیون اخبار الرضا) (همچنین: آیه قرآن:  7نیست. (جلد  نَا
َ
� ٓ َما قُۡل إِ�َّ

نیز موید این مطلب  »اي پیامبر بگو من نیز بشري مانند شما هستم«. ]110[الکهف:  ﴾ّمِۡثلُُ�مۡ 
 .است
فرماید: همانا نیکوکاري پدرت مرا  اي به منذر ابن جارود می حضرت علی در نامه .3

نامه  :البالغه  نهج[روي  کنی و به راه او می فریفت و پنداشتم که هدایت او را پیروي می
71.[ 
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در مقدمه تفسیر البرهان در باب دهم منقول است کسانی بعضی آیات را به ائمه  .4
عمر این معنی را خدمت حضرت صادق عرض نمود آن  کردند. مفضل ابن تفسیر می

اي که تو از آن پرسش نمودي دارد در نزد من  بزرگوار فرمود: کسی که چنین عقیده
 .داحان روشن)(چشم مفسران و محققان و م. مشرك به خداست!

حضرت علی: از غلو و مبالغه درباره ما برحذر باشید ما بندگانی پرورده خداییم  .5
خواهید بگویید. کسی که ما را دوست بدارد باید عمل ما را  ما آنچه می درباره فضایل

 ].حتف العقول[ انجام دهد و از پرهیزگاري مدد بگیرد.

با این عقاید سخیفه  »ةال تفضحوا انفس�م عند عدو�م يوم القيام«حضرت علی:  .6
 :زیارت قبور[موجب روشنی چشم دشمن و رسوایی خودتان در روز قیامت نشوید. 

 ].162حیدرعلی قلمداران ص 
شوم.  من دیروز همنشین شما بودم و امروز براي شما عبرتم و فردا از شما جدا می .7

 ].149خطبه  :نهج البالغه[
هایشان شد و اموالشان به میراث رفت کسی را که بر سر  گان، گورشان خانه رفته .8

جهی ندارند و هر کس کند تو شناسند و به کسی که برایشان گریه می آید نمی گورشان می
 ].235خطبه  :البالغه نهج[ دهند. که ایشان را بخواند جواب نمی

فرماید: عجب مقصد دوري است و  حضرت علی پس از خواندن سوره تکاثر می .9
اي اگر (قبور بزرگان) باعث عبرت باشد سزاوارتر از آن است که مایه  چه زیارت غافالنه

از آن است که آنها را وسیله  تر قبر نگاه کنند خردمندانهفخر گردد و اگر با دیده فروتنی به 
کنند و بدین سبب به دریاي  اي تار به آنها نگاه می درنگ که با دیده بی فخر قرار دهند

اند که قوه گویایشان را به گنگی و  اند. به اهل قبور جامی نوشانده جهل و نادانی فرو رفته
 .]221خطبه  :البالغه نهج[ سکون تبدیل کرده است.شنوایشان را به کري و حرکاتشان را به 

مرا با ثناي پسندیده ثنا خوانی نکنید تا خود را نسبت به خداوند آماده کنم و از  .10
دانم و در کارم  برآیم و من خود را از خطا مصون نمیام  عهدة حقوقی که هنوز ادا نکرده
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نگه فرماید که از من بر این کار از خطا ایمن نیستم مگر اینکه خداوند مرا در برابر نفسم 
تواناتر است همانا من و شما بندگان و مملوك پروردگاري هستیم که جز او پروردگاري 
نیست. پروردگاري که ما را از آنچه در آن بودیم بیرون آورد و به آنچه صالح ما بود وارد 

 :البالغه  نهج[ت. ساخت و گمراهی ما را به هدایت و نا بینایی ما را به بینایی مبدل ساخ
 ].216خطبه 
حدیث  132ص  12ج  :ةوسائل الشيع[به روي مداحان خاك بپاشید. رسول اکرم  .11

  ].اول
گاه و محل توجه و مسجد قرار ندهید همانا خداي متعال یهود را  قبرم را قبله .12

ج  :ةوسائل الشيع[اند. پیامبر اکرم   لعنت نمود زیرا قبور پیامبران خود را مساجد قرار داده

 ].887ص  65باب  2
محدث  مستدرك الوسائل[از گچ کاري قبر و نوشتن روي آن نهی فرموده  پیامبر .13

 ].1/127. مستدرك چاپ سنگی ةالنهاينوري از عالمه حلی در کتاب 

فرماید: قبرم را محل رفت و آمد قرار ندهید  علی فرمود: شنیدم که رسول خدا می .14
هایتان قرار  هایتان را محل دفن مرده و قبرهایتان را مساجد خویش قرار ندهید و خانه

 ].132از ابواب دفن ص  55باب  1ج  :مستدرك الوسائل[ندهید 
وسائل [م بیشتر باال نبرید. موسی ابن جعفر: قبر مرا بیش از چهار انگشت باز از ه .15

 ].858از ابواب دفن ص  31باب  2ج  :ةالشيع
امام صادق: هرگز ایستاده آب منوش و هیچ قبري را طواف مکن و در آب پاك  .16

 ].99ص  2ج :البحار ةسفين 92باب  10ج  :ةوسائل الشيع[ادرار مکن 
ز هاي قربانی بیش ا : رسول خدا ما را از ذخیره کردن گوشتحضرت علی .17

 ].مسند امام زید کتاب الحج[سه روز نهی فرمود و...  و ما را از زیارت قبور نهی نمود 
 پیامبر اکرم: خداوند فرموده: من نزد دلهاي شکسته و قبرهاي ویرانم.  .18
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 37باب  2ج  :ةوسائل الشيع[ امام صادق: قبر رسول خدا از شن قرمز رنگ است .19

 .و زینت و... نشده بوده!اهللا بنا پس تا آن زمان قبر رسول  ]864ص 
از اینکه  عبدالرزاق صنعانی از قدماي شیعه از ابن طاووس روایت کرده: پیامبر .20

بر قبر مسلمین بنایی ساخته شود و یا گچ کاري و یا بر روي آن زراعت شود نهی نموده 
 ].3/506 :منصفـال[و فرمودند: بهترین قبور شما قبري است که شناخته نشود. 

خدا قبر فرزندش ابراهیم را مسطح نمود و قاسم ابن محمد گوید: ذکري: رسول  .21
گوید قبر مهاجرین و  قبر نبی اکرم و شیخین را در حالی دیدم که مسطح بود و نیز می

 .)149انصار در مدینه منوره مسطح بود (توحید عبادت سنگلجی انتشارات دانش ص 
باب  2ج  :ةوسائل الشيع[امام صادق: قبر مرا از گل غیر خودش گل کاري نکنید  .22

 ].864از ابواب دفن ص  16
: رسول خدا از اینکه بر قبر، خاکی ریخته شود که از خودش حضرت علی .23

 ].126از ابواب دفن ص  34باب  1ج  :مستدرك[ نیست نهی فرمود

َْعْل  الَ  اللَُّهمَّ «رسول خدا در آخرین لحظات عمر شریف:  .24
َ

 »◌ُ ُ�ْعبَد َوَ�نًا َ�رْبِى جت
 . »قبرم را بتی قرار مده که عبادت شود خدایا«

شهید اول در کتاب ذکري گذاشتن یک قطیفه بر مرقد مطهر نبی اکرم را فاقد  .25
 دلیل شرعی و ترك این کار را اولی دانست. 

(جالب است در مفاتیح و سایر کتب جعلی آمده که وقتی قبه قبر ما را دیدي  .26
و چنان بکن و این در حالی است که چنان و چنین بگو و وقتی به ضریح رسیدي چنین 

 .ریحی بر مزار انها نبوده است!!!)تا سالها پس از رحلت ائمه، ساختمان و قبه و ض
بیند  : شایسته است کسی که جالل پروردگار بر خود بزرگ میحضرت علی .27

و مقام حق در دلش عظمت دارد همه چیز جز حق در نظرش به سبب عظمت الهی 
پسندم که از ذهن تان بگذرد که مدح و ستایش خویش و شنیدن  کوچک آید. و من نمی

 ].216نهج البالغه خطبه [ثناي خود را دوست دارم. سپاس آن خدایی را که چنین نیستم 
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رسول خدا: پروردگارا هیچ پناهگاه و گریزگاهی جز به سوي تو وجود ندارد.   .28
حاجت را بروي ما امام سجاد: ستایش سزاوار آن خدایی است که تمام درهاي طلب 

شود. (صحیفه سجادیه دعاي اول) امام  بست مگر آن دري که فقط به سوي او منتهی می
مفاتیح الجنان اواخر دعاي ابوحمزه [ سجاد: خدایا جز از تو طلب گشایش را نخواهم کرد

 ].ثمالی
 ن�ما حافظا�إ�ا يلع احفظا� فيا �مد و«یکی از دعاهاي کتاب جعلی مفاتیح:  .29

اي محمد و اي علی شما دو نفر مرا حفظ کنید و شما دو نفر مرا « »ن�ما اكفيا�إاكفيا� ف
خوانیم: براي شما غیر خدا  ولی در سوره توبه می. »کفایت کنید که شما مرا کافی هستید

ِ نَِص�ٗ ﴿سرپرست و یاوري نیست. و در سوره نساء:  ِ َوِ�ّٗا َوَ�َ�ٰ بِٱ�َّ  ﴾٤٥� َوَ�َ�ٰ بِٱ�َّ
. فقط خدا ولی و سرپرست است و کافی است که خدا یاور باشد. و در سوره ]45[النساء: 

ُ بَِ�اٍف َ�ۡبَدهُۥ﴿زمر:  لَۡيَس ٱ�َّ
َ
. عبده: آیا خداوند براي بنده خود کافی ]36[الزمر:  ﴾�

نیست؟ البته نبی اکرم و حضرت علی و سایر اصحاب بلندقدر ایشان باید براي ما الگو و 

ن �َّ ﴿ آمیز. ان اسوه بودن تا داشتن عقاید شركمشق باشند ولی تفاوت است میسر
َ
َوَظنُّٓواْ أ

ٓ إَِ�ۡهِ  ِ إِ�َّ  ِمَن ٱ�َّ
َ
. هیچ پناهگاهی در برابر خداوند نیست مگر به سوي ]118: التوبة[ ﴾َمۡلَجأ

ۡعلَُم ٱۡلَغۡيَب ﴿خود او. 
َ
دانم. (براستی این آیات  نمی. بگو من غیب ]50[االنعام:  ﴾َوَ�ٓ أ

 .خواهد بود!) چقدر براي شیعیان، عجیب و جدید و تازه و غیرقابل فهم،
: فقط از خدا حاجتت را بخواه زیرا عطا کردن و محروم ساختن حضرت علی .30

بخشد پس باید  فقط به دست خداست و فقط خداست که تو را از گرفتاري رهایی می
) که 31رغبت تو فقط به سوي او باشد. (نهج البالغه نامه تعبد و بندگیت فقط براي او و 

وَٓء ﴿دقیقا با آیات قرآنی موافق است مانند:  ن ُ�ِيُب ٱلُۡمۡضَطرَّ إِذَا َدَ�هُ َوَ�ۡ�ِشُف ٱلسُّ مَّ
َ
أ

ِۚ قَلِيٗ�  َع ٱ�َّ ءَِ�ٰهٞ مَّ
َ
�ِض� أ

َ
ُروَن َوَ�ۡجَعلُُ�ۡم ُخلََفآَء ٱۡ� ا تََذكَّ  .]62[النمل:  ﴾٦٢ مَّ
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: عیسی فرمود: واي به حال شما اي علماي دینی و فریسیان 23انجیل متی باب  .31
ناي یادبود درست اند با دست خود ب ریاکار، شما براي پیامبرانی که اجدادتان آنها را کشته

 .کنید.!!!!!!! می
تن از  150هجري که بیش از  104ابوعمر عامر ابن شراحیل الکوفی متوفاي  .32

گفت:  را دیده و از آنان حدیث اخذ کرده به قول ابن بطال همواره میصحابه رسول خدا 
را زیارت  اگر نه این بود که رسول خدا از زیارت قبور نهی فرموده است من قبر پیامبر

 کردم.  می
عبدالرزاق الصنعانی شیعی در کتاب خود المنصف: کسی که قبرها را زیارت کند  .33

 ].6705حدیث  3/569 :منصفـال[از ما نیست. (رسول خدا) 
کند: ما با رسول خدا  حاکم نیشابوري از عبداهللا ابن عمرو ابن عاص روایت می .34

مردي را که مرده بود در قبر گذاشتیم چون برگشتیم و برابر خانه آن میت رسیدیم ناگاه با 
کنم رسول خدا او را شناخت. پس فرمود: اي فاطمه از  زنی برخورد کردیم که گمان می

آیی؟ آن زن گفت: از نزد خانواده این میت. رسول خدا فرمود: مبادا با ایشان به  میکجا 
قبرستان رفته باشی؟ زن گفت: معاذاهللا که من با ایشان تا قبرستان رفته باشم در حالی که 
تو در این باب آنچه را که باید تذکر داده اي! رسول خدا فرمود: اگر با ایشان به قبرستان 

 .دیدي تا آنگاه که جد پدرت که بت پرست بود را ببینی! گر بهشت را نمیرفته بودي دی
 ].246ص ةحلياا ة مكتبمسند امام زید دار [ما را از زیارت قبور نهی فرمود  پیامبر .35
رسول خدا: خدا لعنت کند زائرات قبور را. و کسانی که بر قبرها مسجد  .36

 ].1/382 :التاج اجلامع االصول يف احاديث الرسول[سازند.  می
 .رسول خدا: قبرم را محل آمد و شد قرار ندهید. (حدیث متواتر مورد اتفاق) .37
حدیث عطاء ابن یسار از رسول خدا: بار خدایا قبر مرا بتی قرار مده که پرستیده  .38
 شود.
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سالگی فوت  2حضرت صادق: باالي قبر ابراهیم پسر رسول خدا (که در سن  .39
شد قبر نیز گم شد و دیگر معلوم نشد  کرد) شاخه نخل خرمایی بود که چون خشک

(حتما پسر رسول خدا نیز با ابوبکر و عمر دشمن بوده و براي نشان دادن این دشمنی به 
کتاب کافی و [آیندگان، خواسته است محل قبرش مانند حضرت فاطمه نامعلوم باشد!) 

 .]من الحيرض الفقيهکتاب 
ن وضع زنان ما را اندوهگین رسول خدا: اگر نه این بود که جنازه حمزه با ای .40

گذاشتیم تا درندگان و مرغان جسدش را بخورند و در روز قیامت از  کند ما او را وامی می
شکم درندگان و چینه دان مرغان محشور شود. (سیره ابن هشام و تفسیر علی ابن ابراهیم 

 .قمی و جلد ششم بحاراالنوار و...)
باقی مگذار مگر آنکه آن را با خاك  دستور حضرت علی به ابی الهیاج: قبري را .41

 یکسان سازي و تندیسی باقی مگذار مگر آنکه خرابش کنی. 
اي بسازد از اسالم  : هر که قبري را تجدید بنا کند و یا مجسمهحضرت علی .42

و  بحاراالنوار 18صدوق و المحاسن برقی و جلد  من الحيرضه الفقيه[خارج شده است. 

 ].43باب  ةوسايل الشيع
حسن مثنی فرزند امام حسن مجتبی گروهی را در نزد قبر پیامبر دید. پس  جناب .43

ایشان را از این عمل نهی نمود و فرمود: همانا پیامبر خدا فرمود قبر مرا عید (محل آمد و 
المصنف صنعانی و وفاء الوفاء سمهودي ص [ هایتان را قبرستان نکنید. شد) مگیرید و خانه

1360.[ 
ابی القداح روایت شده که امام جعفر صادق فرمود: علی فرمود: در کتاب کافی از  .44

ها و  رسول خدا مرا به مدینه گسیل داشت براي خرابی گورستانها و شکستن صورت
آنکه فرمود: هیچ تصویري مگذار مگر اینکه آنرا محو کنی و هرچه قبري را مگذار مگر 

 آنرا با زمین مساوي گردانی.
از ابواب دفن آورده: علی  44وسایل الشیعه باب  در کتاب تهذیب شیخ طوسی و .45
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گوي: از برادرم موسی بن جعفر سئوال کردم: آیا ساختمان روي قبر و  ابن جعفر می
نشستن بر روي آن خوب است؟ فرمود: نه ساختمان روي قبر خوب است و نه نشستن 

 مالی نمودن آن.  بر روي آن و نه گچ کاري آن و نه گل
از حضرت امام صادق روایت شده که آن حضرت از  در مجالس شیخ صدوق .46

اجداد بزرگوارش روایت نموده و گفت: رسول خدا از گچ مالی نمودن قبر و نماز 
 خواندن در آن نهی فرمود. 

در محاسن برقی از جراح مداینی از ابی عبداهللا صادق روایت شده که فرمود: بر  .47
نید براي اینکه رسول خدا این عمل را ها را نقاشی نک هاي خانه قبرها بنا نکنید و سقف

 مکروه دانست. 
ابواب دفن از امام صادق روایت شده: رسول خدا نهی  44در وسایل الشیعه باب  .48

 فرمودند که بر قبري نمازگزاري شود یا روي آن بنشینند یا بر آن ساختمانی بنا کنند. 
  در معانی االخبار آمده: پیامبر از گچ کاري گورها نهی فرمود. .49
دانید که رسول  فقه الرضا روایت کرده: علی به سوي مردم آمد و فرمود: آیا می .50

خدا کسی را که قبرها را مصلی و جاي نمازخواندن قرار دهد لعنت کرده است و کسی 
 .لعنت فرموده یعنی هر دو مشرکند! که با خدا معبودي دیگر قرار دهد نیز

فقط یک  ش نقل نموده: قبر پیامبردر علل الشرایع امام صادق از پدران بزرگوار .51
وجب از زمین باال آمده بود. (وخود پیامبر نیز که فرموده بودند قبر مرا قبله قرار ندهید و 
مسجد نکنید زیرا خداي تعالی یهود را براي اینکه قبور پیامبران خود را مسجد کرده 

ها و  کتب وهابی باشد و نه از بودند لعنت فرمود. (احادیث فوق همه از کتب شیعه می
 .ها!) سنی

ام سلمه به رسول خدا یادآور شد وقتی که در مهاجرت اول در حبشه بوده  .52
معبدي را دیده به نام ماریه و براي نبی اکرم آنچه که در آن از نقش و نگارها و آیینه 
کاریها دیده بود تعریف کرد حضرت رسول فرمود: اینان گروهی بودند که چون بندة 
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ساختند و در آن نقش و  مرد روي قبر او مسجد می خوبی در میان ایشان میصالح و مرد 
 1ج :التاج اجلامل االصول[بردند. این قبیل مردم بدترین خلق خدایند.  نگارها به کار می

 ].244و  243ص 
تو اولی و قبل از مخلوقات بوده اي.... و شفیع آنانی. کسی برتر از تو  ،پروردگارا .53

نیست تا میان تو و آنان حائل شود (یعنی واسطه) و جاي رفتن جایگاهشان در قبضه 
 .هر ماه 14صحیفه علویه دعاي روز  -قدرت توست. حضرت علی 

جتی حضرت علی: تمت بنبینا حجت. با پیامبر ما حجت تمام شد (و دیگري ح .54
نهج البالغه خطبه اشباح (ولی در زیارات جعلی و احادیث خرافی  90نداریم) خطبه 

شویم) در هر حدیثی که  شیعه با هزاران حجت و واسطه و شرك و کفر، روبرو می
شده طبق همین سخن حضرت علی آن را  مشاهده کردید سخن از حجتی پس از پیامبر

 رد کنید.
اعت نیستم....پروردگارا کرم و بزرگواریت را اگر شفاعت خواهم پس سزاوار شف .55

در خطاهایم شفیع فرما... هیچ شفیعی در پیشگاهت ندارم پس بگذار فضل و کرم تو برایم 
 شفاعت کند. امام سجاد: صحیفه سجادیه دعاي توبه و طلب آن.

و اینکه چرا اینهمه حدیث جعلی در کتابها وارد شده: رجال کشی از امام محمد  .56
فرمایند: او سلمان محمدي  شود می ت شده: در نزد ایشان نام سلمان برده میباقر روای

گفت: شما مردم از  است همانا سلمان از ما اهل بیت بود او بود که همواره به مردم می
قرآن گریخته به احادیث پناه بردید (شاید براي همین در زمان حیات همین سلمان 

و...) از ان جهت که قرآن را کتابی یافتید که  حضرت عمر اجازه کتابت احادیث را نداد
شما را بر نقیر و قطمیر و خردل (یعنی به اندك چیزي چون پوسته هسته خرما و خال 

کشد. از این جهت بر شما پذیرش قرآن سخت آمد و به تنگنا  پشت هسته) به حساب می
 .)23و  22کشی چاپ کربال ص (رجال  افتادید. لذا به احادیث پناه بردید زیرا بر شما گشایش داد.
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نُفِس َوٱ�ََّمَ�ِٰت� ﴿ .57
َ
ۡمَ�ِٰل َوٱۡ�

َ
ءٖ ّمَِن ٱۡ�َۡوِف َوٱۡ�ُوِع َوَ�ۡقٖص ّمَِن ٱۡ� َوَ�َۡبلَُونَُّ�م �َِ�ۡ

ِٰ�ِ�َن  ِ ٱل�َّ  .]155: ة[البقر ﴾١٥٥َو�َّ�ِ
ها  میوهآزمائیم به چیزي از خوف وگرسنگی ونقص در اموال وجانها و  ما شما را می«

آنانکه به هنگام برخورد با مصیبتی گویند ما ازآن خدا  »پس بشارت ومژده ده صابران را
گردیم آنانند که مشمول صلوات ورحمت پروردگارشان هستند   هستیم وبسوي او باز می

 یافتگان.  وهمانها هستند هدایت شدگان وراه

ُمۡر بِٱلَۡمۡعُرو﴿
ۡ
لَٰوةَ َوأ قِِم ٱلصَّ

َ
َصابََكۖ إِنَّ َ�ٰلَِك ِمۡن َ�ُٰبَ�َّ أ

َ
ٰ َمآ أ ِف َوٱنَۡه َعِن ٱلُۡمنَكرِ َوٱۡصِ�ۡ َ�َ

ُمورِ 
ُ
اي فرزند من نماز را بپا دار و امر بمعروف ونهی از منکر نما و « .]17[لقمان:  ﴾١٧َعۡزِم ٱۡ�

 .»که آن (صبر)ازامور بسیار مهم است همانا رسد صبر کن بر آنچه بتو می

58. ﴿ ِ
نَۡ�ِٰم� َولُِ�ّ

َ
ٰ َما َرزََ�ُهم ّمِۢن بَِهيَمةِ ٱۡ� َ�َ ِ ْ ٱۡسَم ٱ�َّ َۡذُكُروا ةٖ َجَعۡلَنا َمنَسٗ� ّ�ِ مَّ

ُ
أ

ِ ٱلُۡمۡخبِتَِ�  ْۗ َو�َّ�ِ ۡسلُِموا
َ
ۥٓ أ ُ وَِجلَۡت قُلُو�ُُهۡم  ٣٤فَإَِ�ُٰهُ�ۡم إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞد فَلَُه ِيَن إَِذا ذُكَِر ٱ�َّ ٱ�َّ

 ٰ ِٰ�ِ�َن َ�َ ا َرَزۡقَ�ُٰهۡم يُنفُِقوَن َوٱل�َّ لَٰوةِ َومِمَّ َصاَ�ُهۡم َوٱلُۡمقِيِ� ٱلصَّ
َ
 .]35-34[الحج:  ﴾٣٥ َمآ أ

هاي آرام را  پس اله شما معبود واحدي است پس به او تسلیم شوید بشارت ده صاحبان دل«
که نماز را آنانکه چون یاد خدا شود دلهایشان بترسد وبرآنچه به ایشان رسد صابر باشند وآنان

 .»کنند بپادارند وآز آنچه روزي ایشان کردیم انفاق می

جزء  -شیخ صدوق- :من ال حيرضه[ .»ةمن عمل اجلاهلي ةقال رسول اهللا: انلياح« .59

 .»پیامبر خدا فرمود: نوحه خوانی از کارهاي دوران جاهلیت است« ].4
شهید  :الفوادمسكن [ .»ليس منا من رضب اخلدود وشق اجليوب قال رسول اهللا:« .60

ها بزنند و گریبانها پاره  پیامبر خدافرمود: از ما نیستند کسانیکه (به هنگام مصیبت) برگونه«]. ثانی
 .»کنند

 .»جرهحباط ألإ ةمصيبـفخذه عندال مسلم بيده ىلعـرضب ال قال رسول اهللا:« .61
خود مسلمان به هنگام مصیبت چون بادست خویش بران  پیامبر خدا فرمود:«] فروع کافی[

 .»شود بکوبد مزدش نابود می
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 .»بورثلبالو�ل وا ةجيبها وادلاعي ةشاقلوجهها وا ةامشخلقال رسول اهللا: لعن اهللا ا« .62
 مصیبت بخراشد و را دراش  خدا لعنت کند زنی راکه چهره پیامبر خدا فرمود:«]. مسکن الفواد[

 .»گریبانش بدرد وفغان و واویال بگوید
 که ابوسلمه (شوهر کند: هنگامی سلمه روایت میدر کتاب مسکن الفواد از ام  .63

اولش) از دنیا رفت من با خود گفتم در این سرزمین من به این مصیبت گرفتار شدم گریه 
خواست  می گر بود هم برمن وارد شد و اتفاقا زنی که نوحه عزاداري براي او برپا کنم. و

اهید دوباره شیطان را که خو فرمود: آیا می آن مصیبت کمک کند پیامبر اکرم مرا در
 .انه بیرون رانده است برگردانید؟!تعالی از این خ خداي
از یوسف بن عبداهللا بن سالم نقل کرده که  ]کتاب مسکن الفواد 56صفحه [ در .64

کرد به  شد ایشان را امر می وارد میاش  هروقت شدت و مصیبتی بر خانواده پیامبر اکرم
باره آن صبر را در ات را به نماز و کن خانواده کرد: امر میاین آیه را قرائت  نماز خواندن و

 بپذیر.
آورده که امام حسین به خواهرش  97صفحه  2شیخ مفید در کتاب ارشاد جلد  .65

اي خواهر جان من تورا سوگند دادم وتو به سوگند من وفادار باش که  فرمود: زینب(س)
. رگ من واویال واثبوراچون کشته شدم گریبان برمن چاك مکن وچهره مخراش ودر م

 .1مگو خدایم مرگ دهد) من باد (عذاب بر
از امام موسی بن جعفرآورده که  ]225ص  ،3ج : فروع کافی[شیخ کلینی در  .66
مردي که به هنگام مصیبت دست خود بررانش بکوبد موجب تباه کردن اجر  فرمود:

 شود. خویش می
از حضرت صادق آورده که  ]520ص  ،1ج  :من ال حيرضالفقيه[شیخ صدوق در  .67

 شود. اجرش تباه می هرکس به هنگام مصیبت دست خود بررانش بکوبد فرمود:

                                           
 این  روایت، در تاریخ یعقوبی شیعه نیز وجود دارد. -1
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البته بر قاتلین امام حسین لعنت و حتی بر کسانی که منکر عزاداري بر آن بزرگوارند 
سال!) آیا بیشتر  120ولی من سئوالی از شما دارم: اگر شما رحلت کردید (البته بعد از 

هاي زنده از رفتار شما تبعیت کرده و عقاید شما را رواج دهند و  د که انساندوست داری
عملی کنند یا هر سال براي جسم فانی شما بر سر و مغز خودشان بکوبند؟ براستی کدام 

ایستد و کدام  شیعه یک حدیث از امام حسین بلد است؟ و کدام شیعه در برابر ظلم می
رد؟ در مجمع علماي اهل سنت، شخصی از آقاي شیعه رفتار و منش امام حسین را دا

اینها جزو آداب «کنید؟ ایشان پاسخ دادند  ازغدي سئوال کرد چرا شما اینگونه عزاداري می
واقعاً جاي تعجب است مگر پیامبران نیامدند تا با همین آداب و رسوم  »و رسوم ماست!

ردن دختران، جزء آداب و شرك آمیز خرافی و شیطانی مبارزه کنند؟ و مگر زنده به گور ک
رسوم اعراب جاهلی نبود؟ و براي حسن ختام این قسمت به این حدیث از حضرت 

 دقت کنید:  علی
کند اطاعت کند و از فریبکاري که  خوشا به حال کسی که از پندگویی که هدایتش می

 ].465ص  ،2جلد  :احلكم غرر[افکند بپرهیزد.  او را به گودال گمراهی می

 سئوال

اند مخالف عقاید رایج بین  گفته تفاوت انبیاء و علماء در این بوده که آنچه انبیاء می
اند ولی  گرفته مردم بوده پس مردم، با آنها مخالفت کرده و آنها مورد اذیت و آزار قرار می

گویند مورد عالقه و تایید مردم است پس مردم آنها را دوست دارند.  علماء هر چه می
تحریفات عاشورا) (و حتی به القاب عالمه و آیت اهللا و مجتهد و  -(مرتضی مطهري 

شوند: مجنون، ساحر، شاعر و  شوند!  بر خالف پیامبران که می حجت االسالم، مزین می
 .کاهن)

اي از وجود خرد در اعمالشان  اند اما هرگز، نشانه بسیارند کسانی که عمري زیسته
کنند. همه  ی را ندارند. به هیچ چیز، شک نمیشود. قدرت سئوال از هیچ مشکل دیده نمی
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پندارند. آنان به نظر من از رحمت خاصۀ حق، دورند. (حکیم  چیز را صحیح و کامل می
 .اي) زندگی خیام، مصطفی بادکوبه -عمر خیام 

هاي طوالنی،  در اینجا سعی شده براي جلوگیري از اطالۀ کالم، از ورود به بحث
 خودداري و مستقیماً به رئوس مطالب، پرداخته شده وارد جزئیات نشویم. 

 سئواالت و شبهات شیعه 

سرپرست رها  چوپان و بی بی چگونه، نبی اکرم امت نوپاي اسالمی را مانند گلۀ -1
 کرد و چگونه حضرت ابوبکر براي پس از خود جانشین تعیین کرد؟

شما گوسفند باشند نباید فکر کنید که همۀ جوامع از جمله  اي از نگاه اگر مردم جامعه
ها یا افراد ضد  جامعۀ صدر اسالم نیز مانند گوسفند بوده است زیرا در اینصورت، غربی

اسالم ممکن است فکر کنند پذیرش اسالم توسط این افراد نیز به خاطر گوسفند بودن و 
رك عمیق و خودآگاهانه. و این در کم بودن شعور آنها  بوده است! نه از روي فهم و د

حالی است که طبق صریح آیات قرآن کریم و احادیث فراوان نبی اکرم، بهترین امتها امت 

ُمُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف ﴿صدر اسالم بوده است. 
ۡ
ةٞ يَۡدُعوَن إَِ� ٱۡ�َۡ�ِ َوَ�أ مَّ

ُ
َوۡ�َُ�ن ّمِنُ�ۡم أ

ْوَ�ٰٓ�َِك 
ُ
� َوأ  ه. همچنین یکصد آی]104[آل عمران:  ﴾١٠٤ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن  َوَ�ۡنَهۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِ

 اکرم نازل شده است.  دیگر از قرآن که در تایید و تمجید از اصحاب نبی
روز در بستر بیماري بودند و شرایط  3پس از ضربت ابن ملجم،  حضرت علی

از زمان رحلت نبی اکرم بود. با اینهمه وقتی مردم کوفه از  تر زمان ایشان نیز بسیار آشفته
آیا با  -که انشاء اهللا چنین نشود  -کنند که اگر شما را از دست دادیم  ایشان سئوال می

فرمایند: خود دانید خواستید بیعت کنید و خواستید بیعت  حسن بیعت کنیم. حضرت می
می را در آن شرایط آشوب به حال خود نکنید و در حالی شهید شدند که امت نوپاي اسال

امام در آن  12رها کردند. و واعجبا که به حدیث لوح جابر که از جانب خداوند، نام هر 
وقتی که پس از قتل حضرت  تر اعتنایی کردند!!! و از این عجیب بی توجهی و بی آمده
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مهم الهی سرپیچی عثمان مردم به در خانه او ریختند در ابتدا از این مقام بسیار واجب و 
 کرده و ابا نمودند! و....

مقایسه رفتار حضرت ابوبکر با نبی اکرم قیاس و آن هم از نوع مع الفارقش بوده و 
عمل شیطان است. نبی اکرم، فرستادة خدا بوده و با  قیاس طبق حدیث امام صادق

ها  یژگیاند. ولی حضرت ابوبکر این و کرده اشارة وحی و یا مشورت با اصحاب عمل می
اند. به احتمال قریب به یقین، شرایط آرام زمان رحلت نبی اکرم و شرایط  را نداشته

پرآشوب شورش رده در زمان خالفت ابوبکر و همچنین خاطرة تلخ آشوب سقیفه بنی 
ساعده در ذهن حضرت ابوبکر، باعث اتخاذ این دو روش متفاوت از سوي نبی اکرم و 

هاي متفاوت ائمه در برخورد با مسائل  ه که شما روشحضرت ابوبکر شده است. همانگو
توانند به راحتی  ها نیز می دهید. در غیر این صورت سنی را به مقتضیات زمان نسبت می

 ایراد بگیرند که چره امام حسن صلح کرد ولی برادرش جنگید؟
چرا حضرت ابوبکر خالفت را که حق مسلم علی طی فرمان صریح و مستقیم  -2

 فارش نبی اکرم  بود را غصب کرد؟الهی و س
در بخش خالفت نص یا شوري به این سئوال به خوبی پاسخ دادیم که ماجراي غدیر 
خم تعیین خلیفه نبوده است. ولی یک سئوال بسیار ساده و کوچک و صد البته دشوار 
براي شما: یک نمونه بیاورید که حضرت علی در آن صریحاً فرموده باشند ابوبکر، 

این خطبه، خبر  -1ا غصب کرد.البته استناد به خطبۀ شقشقیه بیهوده است زیرا خالفت ر
مفاد این  -3راوي آن، عکرمه مولی ابن عباس از خوارج بوده است.  -2واحد است. 
علی براي خلفاي قبل از خود، طلب  روایت متواتر دیگر است که حضرت  80خطبه، ضد 

فرماید اگر کسی را نزد من آوردید  ی میروایت دیگري که حضرت عل 80آمرزش کرده و 
حتی در صورت قبول  -4 زنم! داد بر او حد مفتري می که مرا بر عمر و ابوبکر، برتري می

بینیم که موضوع مورد بحث خالفت است و نه امامت! زیرا اصوالً جاعل  این خطبه ما می
در این  -5  حدیث که در قرن اول بوده با مفهوم امامت منصوص بیگانه بوده است.



 283 روشنفکران احمقبخش سوم: کارمندان مذهب و 

 

کنند و این مخالف صدها  خطبه، حضرت علی به نحو عجیبی از خودشان ستایش می

ٓواْ ﴿  روایت و حدیث و حتی آیات قرآن است که انسانها را از این کار، منع نموده: تَُز�ُّ
نُفَسُ�مۡ 

َ
 .از راه رفتن با خودستایی و تکبر!. حتی ]32[النجم:  ﴾أ

و ابوبکر باعث انحراف مسیر اسالم در غصب خالفت، توسط حضرت عمر  -3
 .اي بعد و باعث انحطاط مسلمین شد!ساله

اي داشت؟ آیا این تمدن و مذهب بعدها  پس مصلحت اندیشی حضرت علی چه فایده
شد بهتر بود یا فاسد؟ هر عقل سالمی معتقد است چیزي نابود  فاسد و منحرف، نابود می

 .همۀ دنیا را به فساد بکشد!شود بهتر است تا فاسد شود و پس از آن، 

ةٞ قَۡد َخلَۡتۖ لََها َما ﴿این روش تحلیل، مخالف صریح صدها آیه قرآن است:  مَّ
ُ
تِۡلَك أ

ا َكَسبۡتُۡمۖ َوَ� �ُۡ�  ْ َ�ۡعَملُوَن  َٔ َكَسَبۡت َولَُ�م مَّ ا َ�نُوا . (به عبارتی: ]141: ة[البقر ﴾١٤١لُوَن َ�مَّ
سازد مخصوصاً که یاد آور  به دست خویش می سرنوشت هر امتی آنچنان است که خود

ْ َ�ۡعَملُوَن  َٔ َوَ� �ُۡ� ﴿ شود: می ا َ�نُوا ُ َما بَِقۡوٍ� ﴿ .1]141: ة[البقر ﴾١٤١لُوَن َ�مَّ َ َ� ُ�َغّ�ِ إِنَّ ٱ�َّ
نُفِسهِمۡ 

َ
ْ َما بِأ وا ُ ٰ ُ�َغّ�ِ گوید سرنوشت هر قوم در گرو رفتار  . (و نمی]11[الرعد:  ﴾َح�َّ

توانند اسالم را تحریف کنند  این یعنی اینکه یک یا دو نفر نمی  .2پیشینیان آن قوم است)
گوید: خداوند سرنوشت هیچ قومی  نعوذ باهللا خدا با آنهمه عظمت و قدرت و محبتش می

ْ ِمن ﴿ دهد مگر اینکه آنها خودشان را تغییر دهند. را تغییر نمی ِيَن َ�َفُروا ٱۡ�َۡوَم يَ�َِس ٱ�َّ

                                           
 گویند. وقتی براي یکی از آقایان این آیه را خواندم فرمودند این آیه را روز قیامت در پاسخ امتهاي گنهکار می -1

گفتم واقعا که شما علماي عظام جه تصویر جالبی از قرآن درست کرده اید. تعداد فراوانی از آیات قرآن 
کنید بقیه  آورید  مربوط به معاد می درباره معاد است بقیه هم که مربوط به این جهان است را هر وقت کم می

 آید. م آیات به کار ما میآیات هم که یا ناسخ و منسوخ است و یا آیات احکام است و... پس کدا
مطمئنا این آیه مربوط به روز قیامت نیست. جزو آیات احکام یا آیات متشابه یا منسوخ و... نیست. گرچه  -2

تواند این آیه را هم براحتی توجیه و تفسیر و  ذهن خالق برادران من در پتروشیمی روحانیت صفوي می
 تاویل و... تحریف کند.
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ۡ�َا ٱّ�ِۡكَر �نَّا َ�ُۥ ﴿ .یعنی دین شما ماندگار و ابدي شد .]3: ة[المائد ﴾ينُِ�مۡ دِ  إِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
. »همانا ما قرآن را فرو فرستادیم و ما خود حافظ و نگهدار آنیم«. ]9[الحجر:  ﴾٩لََ�ٰفُِظوَن 

این یعنی قرآنی که در دست ماست دچار هیچ تغییر و کاهش یا افزایشی نشده. در جاي 

ْ َ�َٰذا ٱۡلُقۡرَءاَن َمۡهُجوٗر� ﴿دیگري از قرآن آمده:  َُذوا  ﴾٣٠َوقَاَل ٱلرَُّسوُل َ�َٰرّبِ إِنَّ قَۡوِ� ٱ�َّ
(یعنی . »ري جستندگوید اي پروردگار همانا قوم من از این قرآن دو و رسول می« .]30[الفرقان: 

دوري از قران باعث انحراف و بدبختی مسلمین شده است) از مجموع این نکات انسان 
فهمد که: اسالم و قرآن و حتی سنت نبی اکرم، صحیح و درست به دست ما رسیده و  می

گی خودمان در عمل به دستورات آن را به گردن  عرضه حالی و بی بی توانیم ما نمی
ر بیندازیم و بگوییم اسالم را تحریف کردند! بلکه جامعه خودش  حضرت عمر و ابوبک

 .باید براي نجات خودش تغییر کند
اي که پیرامون معاد است نیز تک تک انسانها را مسئول اعمال و رفتار  صدها آیه

ۡخَرىٰ ﴿داند.  خودشان می
ُ
به ر گناه دیگري را . هیچکس با]7[الزمر:  ﴾َوَ� تَزُِر َوازَِرةٞ وِۡزَر أ

 .کشد) دوش نمی

نَّ  َولَوۡ ﴿
َ
هۡ  أ

َ
ْ  ُقَرىٰٓ لۡ ٱ َل أ َقوۡ ٱوَ  َءاَمُنوا َّ� ْ اگر اهل دیاري ایمان آورده و پرهیزگار شوند  ﴾...ا
 .بارد! ز زمین و آسمان بر آنها میبرکات الهی ا

اکنون نزدیک سی سال است حکومت در ایران به دست روحانیون است آیا حسب 
وحشتناك اخالقیات و اعتقادات مردم و صعود تجمل گرایی و تحلیل شما: علت سقوط 

ر ایران واقع شود دنیا پرستی آنها، حاکمان ایرانند؟ به دیگر سخن هر گناهی تا قیامت د
 .به گردن شماست!

 :رسانیم و بحث را با این آیۀ قاطع از کالم خداوند به پایان می 

﴿ ِ ِ َوٱۡ�َۡحرِ ب ِي َعِملُواْ َظَهَر ٱلَۡفَساُد ِ� ٱۡلَ�ّ يِۡدي ٱ�َّاِس ِ�ُِذيَقُهم َ�ۡعَض ٱ�َّ
َ
َما َكَسَبۡت �

فساد در دریا و خشکی آشکار شده به خاطر آنچه مردم به « .]41[الروم:  ﴾٤١لََعلَُّهۡم يَرِۡجُعوَن 
 .»اند تا بچشانیم به آنها برخی از(نتایج) اعمالشان را شاید برگردند دست آورده
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 .فدك را غصب کرد؟! چرا حضرت ابوبکر، -4
دهد پیامبر اکرم، سفیري به  وقتی سپاه اسالم، یهودیان خیبر و سایر نقاط را شکست می

فرستد. یوشع بن نون، ریاست منطقه را به عهده داشته  نام محیط را نزد روساي فدك می
دهد که هر سال، نیمی از محصول فدك را  و فردي صلح طلب بوده او به پیامبر تعهد می

پیامبر بدهد و بعد از این در زیر پرچم اسالم زندگی کند و بر ضد مسلمانان، دست به به 
از  تر از خورشید آبی تر از کتاب روشن[توطئه نزند و حکومت امنیت منطقه را تامین نماید. 

 ].1383 ،هاي ایران شرکت توسعه کتابخانه ،زندگی رسول اکرم. نوشته مظفر سربازي ،دریا
یت اشتباه و بیمار روحانی شیعه، ملکیت فدك، در زمان رحلت پس بر خالف ذهن

اکرم، تماماً متعلق به یهودیان بوده و فقط، نیمی از محصول به صورت سالیانه در  نبی
غصب گرفته است. و ملکیت فدك متعلق به کسی نبوده که بخواهد  اختیار پیامبر قرار می

 .شود!
کرده.  پیامبر اکرم، این محصول را بین فقراء از جمله خاندان دخترش فاطمه تقسیم می

احتماالً خانوادة حضرت علی نیز در این وظیفه (یعنی تولیت این کار) نقش اصلی را 
 کنند.  اند. حضرت ابوبکر و عمر نیز دقیقاً همین روش را دنبال می داشته

شود و همانگونه که  رده رده واقع میشورش گست به محض خالفت حضرت ابوبکر
بینیم: حکومت، وظیفۀ حفظ امنیت  در متن تعهد فوق (که از کتب شیعه نقل شده) می

باید منطقۀ فدك و سایر مناطق را عهده دار بوده و در ازاي دریافت نیمی از محصول، 
و کنند  ولی تمامی قبایل از دادن زکوه خودداري میکرده است.  امنیت را حفظ می
تجهیز سپاه براي دفع شورش رده کند  هشود عواید فدك را هزین حکومت مجبور می

مه براي آن رنج و آنه -حضرت فاطمه-(یعنی براي نجات دینی که پدر همین دختر 
 .سختی دیده بود)

اي را براي  ام کلثوم همسر حضرت عمر (و دختر علی) در زمان خالفت عمر هدیه
همسر پادشاه روم نیز در مقابل، گردنبندي قیمتی براي او  فرستد و همسر پادشاه روم می
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پرسد:  کند و می ها را در مسجد جمع می دهد. حضرت عمر مسلمان به پیک مسلمین می
گویند: اشکالی ندارد و این متعلق به ام کلثوم  این گردنبند را چه کار کنم؟ مسلمین می

ه! اگر قدرت مسلمین نبود و اگر گوید: ن کند آنگاه می است. حضرت عمر اندکی فکر می
کرد. و گردن بند را به  اي را دریافت نمی کلثوم، هیچگاه چنین هدیه پیک مسلمانها نبود ام

شرم این است: اگر نبود قدرت سپاه  بی فرستد. سئوال من از آخوندهاي بیت المال می
آمد و  نه به مکه میدر مکه مانده بودند آیا یوشع بن نون از مدی اسالم و اگر پیامبر اکرم

 داد؟ می فدك را به حضرت محمد
توانستند به تعهدات  آیا حضرت فاطمه در قبال دریافت نیمی از محصول فدك می

پیامبر، عمل کرده و امنیت منطقه را حفظ کنند؟ و آیا دیگر خوردن چنین مالی حالل بود؟ 
شود  ان پرداخت می(پس آنچه حضرت فاطمه طلب کرده همان سهم قبلی بوده که به ایش

 .دهد) سال بعد حضرت عمر به حضرت علی پس می 2و تولیت این کار که 
اکنون باید براي ما مشخص کنید پیامبر اکرم، عواید فدك را در زمان حیاتشان به 
حضرت فاطمه، هبه کرد (یعنی بخشید) و یا این عواید به صورت ارث به حضرت فاطمه 

هاست. به احتمال فراوان حضرت  عواید نیز از آن حرفرسید.  (البته به ارث رسیدن 
اند ثواب دریافت و تقسیم این عواید بین  خواسته فاطمه طبق نیات بشردوستانه خود می

سال بعد به حضرت علی رد  2فقراء را عهده دار شوند که حضرت عمر نیز اینکار را 
 .کند) می

اند. زیرا  وع مهم، خبري نداشتهاگر هبه بوده چرا هیچیک از مردم مدینه از این موض
شود که به جز یک  فدك، ارزش مالی باالیی داشته است. این موضوع از آنجا معلوم می

شود به نفع حضرت فاطمه در این خصوص، شهادت دهد. سئوال  نفر، کسی حاضر نمی
به  دوم: اگر هبه بوده چرا پیامبر اکرم، جانب انصاف و عدالت را رعایت ننموده (البته بنا

بخشند. با توجه به این نکته که زن، فقط  اعتقاد شما) و به همسران دیگر خود، چیزي نمی
برد. تکلیف تامین زندگی آتی همسران  از یک هشتم ابنیه و درختها (و نه زمین) ارث می
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اند پس از رحلت نبی  شده؟ زیرا طبق نص صریح قرآن، آنها حق نداشته پیامبر چه می
بوده که به آنها چیزي بخشیده شود و نه  تر پس به طریق اولی، واجب اکرم، ازدواج کنند

گیرد که  اند. و این فرض، وقتی قوت می به حضرت فاطمه که همسري کاري و دلیر داشته
توانند با بیش از یک زن ازدواج کنند که بین  بنا به نص صریح قرآن، مردها در صورتی می

لت نبی اکرم (البته طبق عقیدة منحط و خرافی آنها عدالت را رعایت کنند! پس کو عدا
 .اند) شیعه و گرنه نبی اکرم مجسمۀ عدل بوده

کند؟  اگر ارث بوده چرا حتی یک نفر از همسران پیامبر در این خصوص، ادعایی نمی
 خبر بوده تا براي شهادت، حاضر شود؟ بی و همچنین چرا کسی از این موضوع،

برد ولی در اصول  مانند بقیه از پدرش ارث می گویند حضرت فاطمه علماي شیعه می
کافی باب صفه العلم حدیثی آمده به این عنوان: همانا پیامبران درهم و دینار ارث ننهادند. 
در خصوص آیۀ و و رث سلیمان داوود باید بگوییم اگر منظور وراثت مادي بوده پس 

ث داوود؟ پس معلوم اند و چرا فقط ور چرا سایر فرزندان حضرت سلیمان ارث نبرده
اي علوم (مانند لسان طیر) حضرت زکریا خطاب به  است که منظور نبوت است و پاره

نَت َخۡ�ُ ٱۡلَ�ٰرِ�َِ� ﴿گوید:  خداوند می
َ
خدایا « :. یعنی]89[االنبیاء:  ﴾٨٩َرّبِ َ� تََذۡرِ� فَۡرٗدا َوأ

برد؟ حضرت ابراهیم  یعنی خدا مال به ارث می. »مرا تنها مگذار که تو بهترین وارثین هستی
دهد در  گوید آیا این نبوت در ذریۀ من خواهد بود که خداوند پاسخ می نیز به خدا می

 ظالمین آنها: نه. یعنی حتی به ارث رسیدن همین علم و حکمت نیز شرایطی دارد. 
ان ایشان اند مثال همسر در برخی موارد دیگر نیز با بقیه تفاوت داشته پیامبر

اند پس از رحلت ایشان با کسی ازدواج کنند. یا ایشان از یک تاریخ معین به  توانسته نمی
 اند یا صدقه بر ایشان حرام بوده.  بعد حق ازدواج نداشته

سال بعد حضرت عمر، فدك را به حضرت علی پس داد بین حضرت  2چرا وقتی 
شود و وقتی آن دو نفر،  ) دعوي میعلی و عباس، عموي پیامبر بر سر (احتماال تولیت آن
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گویند این دیگر به من مربوط  دهند حضرت عمر، می دعوي را به حضرت عمر، ارجاع می
 ماند؟  نیست، خود دانید! پس، موضوع، همچنان الینحل باقی می

چرا حضرت علی، در زمان خالفت خودشان، فدك را تصرف نکردند؟ (البته 
 .فایده است) بی صوصپاسخهاي جدلی و کالمی در این خ

به احتمال فراوان، این نیم محصول فدك، وقف نبی اکرم بوده که حضرت علی تولیت 
رسیده. حضرت ابوبکر نیز مالکیت را  آنرا به عهده داشته و عواید آن به مصرف فقرا می

کند  کند بلکه عواید آنرا براي تجهیز سپاه در سرکوب شورش رده تصرف می تصرف نمی
 دهد.  نیز تولیت آنرا دو سال بعد پس می و حضرت عمر

گویند:  برند و می روزي حضرت فاطمه حسن و حسین را به حضور نبی اکرم می
فرمایند: و اما حلمم را براي حسن و  می چیزي براي این دو نفر به ارث بگذارید. پیامبر

لماء وارثان فرمایند: ع گذارم. امام صادق نیز می اما شجاعتم را براي حسین به ارث می
انبیاء هستند و... این یعنی اینکه پیامبران علم و دانش و ایمان و... از خود به ارث 

 .گذارند نه مال و منال! می
فرماید: اي پیامبر به مردم بگو من  خوانیم که خدا به نبی اکرم می در دهها آیۀ قرآن، می

، فرمان به پیامبر خواهم. چگونه ممکن است خداوند مزد و اجر رسالت از شما نمی
تصرف فدك را به نفع تنها دخترش، داده باشد؟ آیا در این صورت، رسالت ایشان، زیر 

رود (و بعد هم، فرمان موروثی کردن خالفت در خاندان همین دختر از جانب  سئوال نمی
خدا و الزام مردم به اطاعت از آن! چه مزدي بهتر از قدرت و حکومت و تصرف منطقه 

اصلخیز فدك؟) براستی اگر قدرت اسالم و مسلمانان و مقام نبوت ایشان مرغوب و ح
 داد؟ آمد و فدك را به ایشان می نبود آن یهودي، به مکه می

مساله دلخوري حضرت فاطمه با حضرت ابوبکر حتی اگر صحت هم داشته باشد 
را نیز تواند دلیل محکمی در رد و تخطئه کسی باشد زیرا پیامبر اکرم حضرت عایشه  نمی

اند. پس از رحلت نبی اکرم  اند. حضرت فاطمه را نیز دوست داشته بسیار دوست داشته
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این دو نفر (یعنی حضرت فاطمه و حضرت عایشه) با حضرت ابوبکر و حضرت علی 
آنها  کنند آیا اینکه پیامبر مخالفتهایی (اگر روایات تاریخی صحت داشته باشد) پیدا می

ت قضاوت آنهاست؟ به این سخن ام سلمه خطاب به عایشه را دوست داشته دال بر صح
دقت کنید: ستون دین اگر شکست با زنان برپا نشود و پراکندگی اگر در دین حاصل شد 
با زنان به جمعیت مبدل نگردد. در آیه صریح قرآن نیز خطاب به پیامبر اکرم که هم مرد 

ماید: بگو من نیز بشري مانند شما فر اند می اند و هم پیامبر و هم سن باالیی داشته بوده
شود. چرا باید در خصوص قضاوت و تحلیل  هستم (با این تفاوت) که به من وحی می

هاي وجود داشته باشد) این همه  ساله  (اگر به فرض محال چنین افسانه 18دختري 
 هیاهو براه بیندازیم؟

چرا حضرت عمر به خانه علی حمله کرد و در خانه را آتش زد و باعث قتل  -5
 جنین داخل رحم حضرت فاطمه (محسن) شد؟ 

در گوش  در تواریخ معتبري مانند تاریخ یعقوبی (شیعه) و تاریخ طبري آمده پیامبر
 .محسن، اذان گفت و محسن در کودکی بر اثر بیماري در گذشت!

اند و اصوال  کرده جز نخل، جلوي اکثر درها پارچه آویزان میبعلت نبودن درختی به 
اتاقک حضرت فاطمه که داخل مسجد بوده نیازي به در نداشته است! (همچنین مراجعه 
کنید به آن داستانی که حضرت فاطمه پارچه رنگین آویزان کرده بودند و پیامبر از مشاهدة 

ون اجازه وارد اتاق پیامبر و عایشه آن ناراحت شدند و داستانی که رییس آن قبیله بد
بلند صدا نزنید و با  -اتاقکها–گوید پیامبر را از پشت حجرات  شود و آیاتی که می می

اجازه وارد شوید و...) استاد ابوالقاسم پاینده (شیعه) در مقدمه کتاب نهج الفصاحه آورده 
اند. پس اصوالً دري  دهکر که جلوي اتاقکهاي زنان پیامبر از شدت فقر، پارچه آویزان می

 .وجود نداشته که بخواهد آتش بگیرد!!!
گوید حضرت فاطمه پس از این واقعه هر شب به همراه حضرت علی براي  شیعه می

رفت و...  رفت و روزها از صبح تا شب به بقیع می جلب نظر انصار به در خانه آنها می



 آلفوس (جلد دوم)  290

 

یشان چنین کارهایی را انجام اگر این ضربات به شدتی بوده که باعث مرگ، شده چگونه ا
 دادند؟ می

شود با قاتل مادرش ازدواج  چگونه ام کلثوم (کوچکترین فرزند فاطمه) حاضر می
 کند؟ 

را  چگونه یک نفر از مردم مدینه یا مهاجرین، قصد ترور قاتل تنها یادگار پیامبر
یس، مردم آن کنند و حتی در هیچ تاریخ معتبر قدیمی به جز کتاب جعلی سلیم ابن ق نمی

اند؟ (البته اشاراتی هست که حضرت عمر به افرادي  اي نکرده زمان به این موضوع اشاره
که داخل خانه حضرت علی به عنوان اعتراض و حتی به نیت حمله، تجمع کرده بودند 

فقط در همین حد تهدید  زنم ولی گوید اگر این تجمع را بر هم نزنید خانه را آتش می می
 .و ال غیر)

تش زدن در خانه دختر پیامبر و شهادت ایشان و سقط جنین داخل رحم و... آ
ها و شعرها پیرامون آن  موضوعی بسیار مهم است که باید همه متوجه آن شده و داستان

هاي بعدي) چگونه در هیچ سند تاریخی حتی اشاره  بسازند (در همان زمان نه در زمان
 مردم مدینه به این موضوع وجود ندارد. 

کند در اوایل قرن  کتاب سلیم ابن قیس که براي اولین بار به این افسانه اشاره می
شود و علماي بسیاري مانند ابن غضایري،  لویی ماسینیون و  اش پیدا می چهارم سرو کله

 شیخ مفید معتقدند در این کتاب خلط و تدلیس صورت گرفته و این کتاب جعلی است. 
نبی اکرم در بستر بیماري آخرین وصیت خود را چرا حضرت عمر اجازه نداد  -6

 بنویسد؟
که افصح عرب بوده فرموده: اکتب در  گویید پیامبر در این روایت کذایی شما می

حالی که بنا به اعتراف حتی محققین شیعه (مانند مطهري در کتاب پیامبر امی) نبی اکرم، 
گفتند: املی لکم و نه اکتب  یاند باید م اند و چون افصح عرب بوده سواد نوشتن نداشته

 .لکم! (یعنی امالء کنم تا شما بنوسید نه اینکه خودم بنویسم)
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ساله (یعنی فقط او چنین  13یا  10این روایت، خبر واحد است و راوي آن ابن عباس 
 .چیز مهمی را شنیده است!)

، دانیم ابن عباس مقام واالي نزد همۀ فرق اسالمی داشته و جاعلین حدیث ما می
اند. براي  داده همیشه براي تثبیت بهتر مجعوالت خود، نام ایشان را در صدر روات قرار می

 شود  دقت زیادي داشت. همین باید در پذیرش احادیثی که به نام ابن عباس، ختم می
 گویند؟ آورند ولی سخنی از خالفت علی نمی پیامبر، نهایتاً سفارش خود را به زبان می

 بوده است؟پس واقعۀ غدیر چه 
چرا پیامبر اکرم در زمان سالمتی چنین امر مهمی را در مسجد و در حضور همه انجام 

 ندادند؟
شده بگویند) در  آیا پیامبر با عدم ابالغ چنین موضوع مهمی (حد اقل زبانی که می

همان لحظه یا در روزهاي بعد در بستر یا در مسجد و... نعوذ باهللا مرتکب گناه کبیره 

َهاَ�ٰٓ ﴿اند:  این آیه نشدهتخلف از  ُّ�
َ
ٓ  بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱ � نزَِل  َما

ُ
ّ�َِك  ِمن َك إَِ�ۡ  أ اي پیامبر هر «  ﴾رَّ

و اگر نگویی ابالغ رسالت نکرده ! »چه از جانب خدا به تو نازل شده است را به مردم، برسان
قدرت در اي. پس چرا ایشان در آنهمه شکنجه و قلت یار در مکه ابالغ کردند و در اوج 

مدینه سکوت کردند و... تازه اگر دستوري از جانب خداوند بوده پیامبر موظف به بیان آن 
 بوده نه اینکه به خاطر سخن یک نفر آنرا بازگو نکند.  

 چرا حضرت فاطمه خواستند بدن ایشان مخفیانه دفن شود؟ -7
و ابوبکر شود آیا ایشان نیز با حضرت عمر  بدن حضرت علی نیز مخفیانه دفن می

 اند؟ دشمن بوده
کنند به خاطر این بوده که امکان  علت اینکه بدن حضرت علی را مخفیانه دفن می

اي چون شیعیان قبر آن حضرت را پرستش کنند همانطور که در زمان زنده  داشته عده
بودن حضرت به او مقام خدایی دادند.و بعضی نیز معتقدند به خاطر خطر دشمنی خوارج 

 ی قبر مخفی شده. با حضرت عل
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خواهند بدنشان مخفیانه دفن شود این بوده که پس از  علت اینکه حضرت فاطمه می
شود و هر لحظه امکان حملۀ قبایل راهزن  رده واقع می هاکرم، شورش گسترد رحلت نبی

به مدینه وجود داشته است و براي اینکه اساعۀ ادبی به قبر ایشان نشود اطرافیان ایشان 
(یا خودشان چنین خواستند) براي اینکه اگر هدف ایشان این بوده که  چنین کردند

حضرت عمر و ابوبکر بر جسد ایشان نماز نخوانند چرا پس از دفن و مثال پس از مدتی 
(یا امام صادق و سایر امامان قبر را نشان ندادند) آیا  ؟ دهند حضرت علی قبر را نشان نمی

مانند قبر در آن زمان زیاد مهم نبوده و چنین چیزهایی دهد که مسائلی  همۀ اینها نشان نمی
فقط براي شیعه بسیار حایز اهمیت است! (شاید هم از ترس غاله بوده که آنجا را قبله 

 .کنند؟!!!)
گرفته راضی بوده بدن ایشان در روز  آیا حضرت فاطمه که از شخص کور رو می

ي انظار عمومی حمل و دفن شود؟ روشن با تابوتهاي آن زمان (که رو باز بوده) در جلو
البته با تمامی این توصیفات اهل سنت معتقدند که قبري که در کنار قبور ائمه بقیع است 

 همان قبر حضرت فاطمه است و شیعه براي تفرقه افکنی وجود قبر را منکر است... 
هم این قبر حضرت زینب نیز معلوم نیست در دمشق است یا مصر یا مدینه پس آیا 

 اند.  شان نیز با عمر و ابوبکر دشمن بودهای
چرا در زمان خالفت حضرت عمر، دستور به سوزاندن احادیث و عدم کتابت آنها  -8

 داده شد؟ 
دانیم در زمان حیات نبی اکرم  زنید ما می شما به حضرت عمر، مرتب آنکه بدعت می

داد  ث را میسنت حدیث نویسی وجود نداشته است. اگر حضرت عمر دستور ثبت احادی
رفت آیا هم اینک همین نکته موضوعی  و به هر دلیل، اصالت قرآن، زیر سئوال می

 .توسط شیعه؟!شد براي گرفتن ایراد  نمی
نفر. یعنی اگر هم  3گویید پس از نبی اکرم، همۀ اصحاب، مرتد شدند به جز  شما می

گفتید راویان  میشد و مخالف ذائقۀ شما بود،  در زمان حضرت عمر، احادیث، ثبت می
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باشند پس چرا از اینکه یک عده مرتد  این احادیث، مرتد هستند و مورد تایید ما نمی
 اند ناراحت هستید؟  را ثبت نکرده احادیث پیامبر

فرمایند: آن  حدیث معتبري از قول رسول خدا وجود دارد که به ابوسعید خدري می
(احتمال قریب به یقین براي مخلوط شنوید را حفظ کنید و مکتوب نکنید  چه از من می

 .آن و از اصالت افتادن قرآن کریم)نشدن احادیث با آیات قر
افتاد آیا شیعه  اگر با کتابت احادیث، قرآن مانند سایر کتب آسمانی قبلی از اصالت می

 انداخت؟ گناه آنرا به گردن حضرت عمر نمی
سال و نیم خالفت خود  5سال (به قول شما خانه نشینی) و  25چرا حضرت علی در 

 2دستور کتابت احادیث را ندادند؟ (بهانۀ مشغله را پیش نکشید که حضرت ابوبکر در 
سال خالفت خود، با شورش گستردة رده و حضرت عمر نیز با فتح سه امپراطوري دست 

 .اند) به گریبان بوده
عیان در صحت چرا از امامان شیعه کتاب حدیثی به جا نمانده؟ البته کتابی که همه شی

 انتساب آن به امام خود متفق القول باشند؟
در انتها: کتاب (متاخر) بحار االنوار، حاوي حدود هفتصد هزار حدیث و اصول کافی 

هزار حدیث است. شیعیان به چه تعداد از این احادیث عمل  13(متقدم)  نیز داراي  
 اند که نگران ما بقی احادیث نبی اکرم هستند؟  کرده
 داد؟  ا حضرت عمر اجازه خروج اصحاب از مدینه را نمیچر -9

گوید: شما در مدینه  حضرت علی نیز بعد از رسیدن به خالفت به طلحه و زبیر می
 بمانید و یار و مشاور من باشید بهتر است تا از اینجا بروید. 

پس از زنگ خطر شورش رده و اینکه هر ان ممکن است اساس اسالم بر باد فنا برود 
گ خطري در دل همه مسلمانها از جمله حضرت عمر روشن شد. تمامی دستورات زن

حضرت عمر نیز در همین راستا بوده است. از خواندن دسته جمعی نماز تراویح. تا عدم 
قرن بعد همین موضوع یعنی احادث، باعث اختالفات شدید بین  2کتابت احادیث (که 
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 »من كنت مواله«خاطر بدفهمی حدیث  امت اسالم شد و مگر نه این است که شیعه به
 زده) و عدم خروج اصحاب از مدینه.  همیشه ساز مخالف می

 .نعوذ باهللا ترسو بوده و...!؟ حضرت عمر -10
آید نام  پس چرا وقتی عمر بن عبدود در جنگ احزاب، از روي خندق به این سو می

نام ترسوترین فرد زند؟ آیا مسخره نیست جنگاورترین شخص،  حضرت عمر را صدا می
 را براي هماوردي صدا کند؟

چرا تنها کسی که آشکارا از مکه به مدینه هجرت کرد حضرت عمر بود؟ ایشان روز 
گوید من فردا به سمت مدینه  کند و با صداي بلند می قبل از هجرت، طواف  کعبه می

 .د)کن ی هم جرات جلوگیري پیدا نمیرود کسی نگوید عمر فرار کرد... (و کس می
چرا وقتی ابولولوء ایشان را تهدید به ترور کرد حضرت عمر براي خود بادي گارد یا 

 ها در عصر حاضر!!!)  قرار نداد. همان محافظ (مانند بعضی از شجاع
دهد که اگر صحت داشته  البته شیعه گناهان زشت دیگري را نیز به ایشان نسبت می

آمده که زنان خبیث و ناپاك از آن مردان  26باشد سئوال ما اینجاست: در سوره نور آیه 
ت داشته دهید صح خبیث و ناپاك هستند. اگر گناهانی که شما به حضرت عمر نسبت می

ام کلثوم را به ازدواج حضرت عمر درآورد؟ انکار این واقعه  باشد: چرا حضرت علی،
یعی اشاره بیهوده است زیرا در جاي جاي کتب تاریخی معتبر مانند تاریخ طبري  به وقا

باشد. به عنوان نمونه: حاصل این  شده که دال بر ازدواج ام کلثوم با حضرت عمر می
ازدواج پسري بوده به نام زید. روزي در حضور معاویه شخصی به حضرت علی ناسزا 

کند. معاویه به آن شخص  کوبد و او را مجروح می گوید. زید با عصا به سر او می می
کنی در حالیکه از یکسو به علی  ص به علی توهین میگوید در حضور این شخ می
 .رسد و از دیگر سو به عمر!!! می

ۡهَل ٱۡ�َۡيِت َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطِهٗ�� ﴿: همراد از آی -11
َ
ُ ِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم ٱلرِّۡجَس أ َما يُرِ�ُد ٱ�َّ إِ�َّ

حسن و حسین یعنی پیامبر و حضرت فاطمه و علی و  نفر 5. فقط ]33[االحزاب:  ﴾٣٣
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 باشند و منظور خداوند پاکی تکوینی از هر گونه خطا و اشتباه (عصمت) است. می
است چگونه ناگهان  کلمات قبلی همین آیه (و نه آیات قبل) خطاب به زنان پیامبر

 .حضرت فاطمه و علی و حسن و حسین! گردد به خطاب خداوند بر می
کنید صحیح باشد و منظور از اهل  می حتی اگر احادیثی که شما از کتب اهل سنت نقل

آید: در برخی از آیات قرآن، اشارتی رفته  نفر باشند سئواالت زیر پیش می 5بیت همین 

۠ �ََ�ٞ ّمِۡثلُُ�مۡ ﴿ :دهد پیامبر اکرم، حسب طبیعت بشري که نشان می نَا
َ
َمآ � [الکهف:  ﴾قُۡل إِ�َّ

هاي کوچک  مرتکب برخی لغزشندانسته  »بگو من نیز بشري مانند شما هستم« .]110
 اند که سریعاً از طریق وحی به ایشان اخطار الزم داده شده مواردي مانند:  شده
 .ادي اسراي جنگ بدر در مقابل فدیهتصمیم به آز -1

رَ ﴿آیه:  -2 خَّ
َ
َم مِن َذ�بَِك َوَما تَأ ُ َما َ�َقدَّ َۡغفَِر لََك ٱ�َّ . براي اینکه خداوند ]2[الفتح:  ﴾ّ�ِ

کند که یعنی  تو را ببخشد. البته شیعه در اینجا چنین استدالل می هگناهان گذشته و آیند
اند بر اثر صلح حدیبیه پاك شده که من به جاري هر  داده گناهانی که کفار به تو نسبت می

 دهم. اي شعور خوانندگان را قاضی قرار می گونه توضیح اضافه

ٰٓ ﴿آیه: -3  . که پیامبر اکرم از آن شخص نابینا رو در هم ]1[عبس:  ﴾١َعبََس َوتََو�َّ
کشید و خداوند ایشان را مورد عتاب سخت قرار داد. (دکتر شریعتی و پدر ایشان به 

اند که بر خالف عقیده شیعه منظور خداوند در این آیه شخص نبی اکرم  خوبی ثابت کرده
 .بوده)
روز  40شاء اهللا و وحی به مدت  کنند بگویند ان موردي که پیامبر فراموش می -4 

 .شود قطع می
 .بر جنازه منافقین و عبداهللا بن ابی و در نماز خواندن پیامبر – 5
 در اول سوره تحریم  و... – 6 

دهد  همانگونه که عالمه برقعی اشاره کرده منظور از اینکه  همه این نکات نشان می
ت نه تکوینی. این آیه از چند قسمت خداوند اراده کرده شما پاك شوید اراده تشریعی اس
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کند  به چند کلمۀ قبلی نگاه کنید:  تشکیل شده که شیعه فقط قسمت وسط آنرا معنی می
هاي خود بمانید و همچون جاهلیت نخستین در میان مردم ظاهر نشوید و نماز را  در خانه

خواهد پلیدي و  برپادارید و زکوه را ادا کنید و خدا و رسولش را اطاعت کنید خداوند می
گناه را از شما اهل بیت دور کند و شما را پاك و پاکیزه نماید. از شدت وضوح حتی 
نیازي به توضیح و تفسیر نیست. مشخص است که منظور خداوند این بوده که اگر این 

گیرد و نه اینکه طبیعت و  کارها را انجام دهید مشیت خداوند نیز بر پاکی شما قرار می
اي  تنظیم شده که اصال توانایی  پارتی بازي از سوي خداوند به گونهسرشت شما با 

شوند فرشته و مخالف این  هیچگونه خطایی را هم نداشته باشید. که در این صورت می
آیه: قل انما انا بشر مثلکم... بگو من هم بشري هستم مانند شما (فقط با این تفاوت که) 

 ].110 :کهفال[. شود که خداي شما یکی است به من وحی می

لَٰوةَ َ�ۡنَ�ٰ َعِن ٱلَۡفۡحَشآءِ ﴿ -12 ۖ إِنَّ ٱلصَّ لَٰوةَ قِِم ٱلصَّ
َ
وِ�َ إَِ�َۡك مَِن ٱلِۡكَ�ِٰب َوأ

ُ
ٓ أ ٱتُۡل َما

ُ َ�ۡعلَُم َما تَۡصَنُعوَن  ۗ َوٱ�َّ ُ�َ�ۡ
َ
ِ أ و خداوند مانند  .]45[العنکبوت:  ﴾٤٥َوٱلُۡمنَكرِ� َوَ�ِۡ�ُر ٱ�َّ

 .دارد فرماید نماز بخوانید که نماز شما را از (یعنی همان رجس) باز می میمورد فوق 
خواهد (با این دستورات راههاي  فرماید: خداوند می سوره نساء خداوند می 26در آیه 

خوشبختی و سعادت را براي شما)  آشکار سازد و به سنتهاي (صحیح) پیشینیان رهبري 
خداوند حکیم و دانا است. (ترجمه از تفسیر نمونه کند و شما را از گناه پاك سازد و 

ه آیت اهللا مکارم شیرازي) پس بنا بر عقیدة شیعه باید بگوییم خداوند اراده تکوینی داشت
 .بر پاکی و عصمت تمام مومنان!!!

 نبوده ولی: گویید عنکم مذکر است پس منظور خداوند زنان پیامبر شما می
دانید و  لی خلقت و منظور اصلی در این آیه میشما حضرت فاطمه را منظور اص -1 

 .شوند! ر است از شمول آیه خارج میاند.پس ایشان چون عنکم مذک ایشان زن بوده
شود که کلمۀ الذین جمع است پس  در آیۀ به قول شما: والیت وقتی سئوال می -2

براي گویید این از استثنائات است و  اند می چگونه مورد خطاب فقط حضرت علی بوده
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 .تکریم است و... خوب اینجا هم استثناء است!
بهترین تفسیر قرآن حسب قول حتی شیعه تفسیر آیات با یکدیگر است چرا در سایر 
آیات که در قرآن کریم آمده است منظور خداوند از اهل بیت،زنان و فرزندان پیامبران 

ابراهیم شده البیت به همسر حضرت  که خطاب اهل 73سوره هود آیه  -1بوده است:
 که خطاب اهل البیت به فرعون و همسر او شده است. 12سوره قصص آیه  -2است. 

البته احادیث زیادي نیز وجود دارد که پیامبر اکرم خانواده حضرت فاطمه را خطاب 
اهل بیت کرده است که براي درك آن باید خودمان را به شرایط همان زمان و مکان و 

آید اعراب، اهل بیت را فقط  از سیاق تمامی آیات فوق بر می فرهنگ ببریم: همانگونه که
اند  و حتی براي عموي یک نفر  دانسته منحصر در زنان یک نفر و فرزندان پسر او می

اند و دختر، اصالً جزء هیچ کجا به  اهمیتی بسیار باال در حد پدر آن شخص قائل بوده
زنده به گور کرده و از خبر دختر دار  آمده براي همین نیز آنها دختران خود را حساب نمی

با این رفتار و عمل خود  اند. پیامبر کرده شدن خود احساس شرم و گناه سنگین می
ها تثبیت کنند بلکه به مردم بفهمانند که  اند نه تنها جایگاه دختر را در خانواده خواسته می

این تبعیض را از میان آید. و در حقیقت  دختر نیز جز اهل بیت یک خانواده به حساب می
اند این آیه  رفته ببرند. جالب است که ایشان  براي مدتی که براي نماز صبح به مسجد می

اند و شما اگر به کلمات قبل این آیه که سفارش به نماز  خوانده را پشت در اتاق فاطمه می
یت معرفی این بوده که هم آنها را جزو اهل ب فهیمد که منظور پیامبر شده دقت کنید می

اي که تحلیل ما  کند و هم به ایشان یادآوري کند که خواندن نماز باعث پاکی است. نکته
اند: سلمان منا  در موارد متعدد دیگري فرموده کند این است که پیامبر را قویاً اثبات می

اهل البیت: سلمان از ما اهل بیت است (خوشبختانه شیعه این روایت را کامال قبول دارد) 
ت هم مشخص بوده: تثبیت موقعیت اجتماعی سلمان فارسی که عرب نبوده و خانه و عل

اي هم نداشته است. و این کامال مخالف عقیده رایج شیعه است که اهل و بیت را  خانواده
کند. دو  نفر دانسته است و عالوه بر آن از مفاد آیه استنباط معصومیت می 5منحصر در 
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شود این است که چرا سلمان نفر ششم نباشد؟ و چرا  سوال مهمی که اینجا پیدا می
توان  پاسخ این سئوال  دانید؟ البته با هیچ کلک و توجیهی نیز نمی سلمان را معصوم نمی

 .مهم را داد!!!
دانند نام عطیه (ابو سعید)  به  در سلسله اسنادي که روایات را منحصر در پنج نفر می

 دانند.  بقیه او را ضعیف می خورد که امام احمد و نسایی و چشم می
اند: سلمان منا اهل البیت: سلمان  شیعه این حدیث را قبول دارد که پیامبر اکرم فرموده

 5گویید اهل بیت فقط  دانید و می از اهل بیت است ولی شما که سلمان را معصوم نمی
در حدیثی نیز توان ثابت کرد.  نفر! البته اگر بنا بر توجیه و سفسطه باشد همه چیزي را می

فرمایند: و انت  می گوید: آیا من هم از اهل بیت هستم؟ پیامبر ابی عمار به نبی اکرم می
 .1من اهلی: و تو از اهل منی!

 
 و اینک، نوبت شیعه است تا پاسخ دهد. پاسخی علمی و منطقی نه جدلی و کالمی

است. لطفاً پاسخ ترین عامل در انجام هر تخلف یا گناهی: انگیزه و نیت جرم  مهم -1
حضرت ابوبکر و حضرت عمر از غصب خالفت چه بوده است؟ به  هبفرمایید که انگیز

عبارتی دیگر، این افراد در زمان خالفتشان مرتکب چه اعمالی شدند که ارزش جهنم 
رفتن را داشته باشد؟ آیا کاخی ساختند یا اقوام خود را روي کار آوردند یا به مردم، ظلم 

در اینصورت آیا سکوت یا شیوه و روشی جدید و دینی نو بنا نهادند؟ (و ستم کردند 
اي داشته؟) یا خالفت را در  اندیشی او دیگر جایز بود و معنا و فایده علی و مصلحت

ماند این بهانۀ بچه گانه که آنها حسادت کردند؟  خاندان خود موروثی کردند؟ فقط می

لوال يلع «گوید:  رتبه در حق رقیبش میم 70ولی سئوال اینجاست: آیا یک نفر حسود،
کند و چندین بار به حدیث   کند و با او مشورت می و با دختر او ازدواج می »هللك عمر

                                           
 .دارالتقوي، مصر ،علی سالوس ،االثنی عرشيه الشيعة مع -1
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شد محال  کند!!! که اگر معناي مولی خلیفه می استناد می »من كنت مواله فهذا يلع مواله«
 د و... اول، چندین بار به این حدیث، اشاره کرده باشن هبود هر سه خلیف

چرا حضرت علی در قبال غصب خالفت، سکوت نمودند؟ اگر براي مصلحت  -2
بود پس چرا از رفتن حضرت عمر به میدان جنگ ایران و روم جلوگیري کردند؟ و چرا 
با فرزندان خود حسن و حسین از حضرت عثمان در برابر شورشیان دفاع نمودند؟ آیا 

 ئل به نفع علی، حل شود؟ فقط یک سکوت کافی نبود تا خود به خود، مسا
کند و حتی  بنی ساعده حتی یک نفر هم به واقعۀ غدیر اشاره نمی هچرا در سقیف -3

سال خالفت حضرت عمر؟  10سال و نیم خالفت حضرت ابوبکر و  2پس از آن در 
(البته واقعۀ غدیر صحت دارد ولی موضوع، مربوط به خالفت و تعیین جانشین، نبوده 

سال بعد در شوراي حضرت عمر، به آن اشاره  12موردي هم که است و در آن یکی دو 
شده از باب عنایت پیامبر به دوستی با علی بوده و نه خالفت علی) البته محققان شیعه با 

هایی جدلی و کالمی به این سئوال بسیار ساده و در عین حال،  عرقریزان فراوان، پاسخ
ل است که چرا انصار براي انتخاب خلیفه در اند ولی پاسخ آنها پاسخ این سئوا دشوار داده

غدیر  هاند. ولی سئوال ما چیز دیگري است: چرا کسی در سقیفه به واقع سقیفه جمع شده
گفتند ما فقط با علی بیعت  گویید تعدادي از انصار در سقیفه می ؟ مگر نمی کند اشاره نمی

عت و پیمان الهی و غدیر و نقض بی هکنیم پس دوست علی بودند پس چرا به واقع می
کنیم.  گویند کما با علی بیعت می کنند؟ و فقط می اي نمی سفارشات پیامبر اکرم، اشاره

گفتند ما بیعت  (عجیب است مگر در غدیر خم بیعت نکرده بودند در این صورت باید می
ه که بخواهد خفقان براه شکنیم. ضمنا هنوز کسی انتخاب نشده بود خود با علی را نمی

اند  اگر هم بگویید: اشاره شده ولی مورخین از ترس حکومتهاي سنی، ثبت نکرده زد)بیندا
نفر از صحابه، نقل و در  110پس چگونه اصل واقعه (یعنی واقعه غدیر خم) توسط 

 .ی اشارة به آن ثبت نشده است؟!!!!تاریخ ثبت شده ول
لبته در اینکه گویید: علی خیر البشر (علی بهترین بشر است. ا شما طبق حدیثی می -4
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اند شکی نیست ولی چرا ما باید  حد بوده بی حضرت علی فردي بسیار واال با کماالتی
مقام نبی اکرم و سایر پیامبران الهی را پایین بیاوریم؟ و اگر اینها غلو نیست پس غلو 

۠ �ََ�ٞ ّمِۡثلُُ�مۡ ﴿چیست؟) در قرآن کریم خطاب به نبی اکرم آمده:  نَا
َ
� ٓ َما [الکهف:  ﴾قُۡل إِ�َّ

 خیر بشر باشند؟ پس چرا نباید پیامبر. »بگو من نیز بشري مانند شما هستم«. ]110
دانست (و آنرا فقط در  چرا شیعه در سه قرن اول هجري، اجتهاد را باطل می -5

دانست) ولی پس از آن، باب اجتهاد را یکسره در فقه باز  حوزة صالحیت معصوم می
 کرد؟ 
پرسد آیا امکان دارد طلحه و زبیر و  مردي از حضرت علی قبل از جنگ جمل می -6

فرمایند: تو اشتباه کردي از آنجا که فکر  عایشه بر باطل باشند؟ حضرت علی به او می
کنی افراد، مالك تشخیص حق و باطلند. ولی حق و باطل را مالکی است که افراد با  می

 شوند. سئوال:  آن سنجیده می
 فرمایند: علی مع الحق و الحق مع علی؟!!!  ضرت علی در پاسخ به این مرد، نمیچرا ح

چرا در این حدیث (علی مع الحق) بر خالف عقیده حضرت علی ایشان مالك حق 
اند؟ (البته لعنت بر منکر حق بودن علی، ولی شیعه قصد دارد از این حدیث  معرفی شده

ه البته فقط خداوند اینگونه ا بدهد کاي خط برداشت معناي عصمت بدون احتمال ذره
 .است)

خبر  بی چگونه شخص پرسشگر از این حدیث (علی مع الحق) بسیار مهم و معروف
 بوده است؟

انفسنا طرفه ع�  ىلإر�نا ال ت�لنا «اند:  خوانده پیامبر اکرم دو دعا را مرتب می -7
این دعا: خدایا بر حیرت و دیگر . »خدایا مرا حتی براي یک لحظه به خود وامگذار« »ابدا

من بیفزا. اکنون بیان بفرمایید چرا دعاي اول با اعتقاد به عصمت تکوینی (یعنی عدم 
اکرم و مورد دوم با داشتن علم  امکان ذاتی و سرشتی حتی خطا و اشتباه) در خصوص نبی

غیب در تضاد است؟ (کسی که از همه چیز و همه جا با خبر است از چه چیز باید در 
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 .ت باشد!)حیر
با اعتقادات شما به توسل و وساطت  »ال اهللاإثر يف الوجود ؤال م« آیا بین آیۀ: -8

مَّن﴿ شماري مانند: تضادي وجود ندارد؟ و همچنین آیات بی
َ
إَِذا َدَ�هُ  لُۡمۡضَطرَّ ٱُ�ِيُب  أ

وٓءَ ٱَوَ�ۡ�ِشُف    .﴾...وَ  لسُّ
آیا توحید که هدف اصلی است بین اینهمه قبر و مقبره و دعا و زیارتنامه و مرشد  -9

 شود؟   و شیخ و مجتهد و خرافه و تعصب گم نمی
لعن بکار  هبار کلم 18علت رواج و قرائت روز و شب زیارت عاشورا که در آن  -10

رفته چیست؟ این روایت، خبر واحد است و فقط از سه طریق، روایت شده که در دو 
طریق آن، اسامی افراد غالی وجود دارد و طریق سوم نیز یک نفر مشکوك به غلو در 

و ائمه بوده است؟ (در ابتداي  سلسلۀ روات وجود دارد؟ آیا لعن، روش خدا و پیامبر
گوید ثواب قرائت این زیارت هزار هزار حج و هزار  ام باقر میزیارت که راوي از قول ام

زند) و چگونه است که پیامبري  هاي غلو به خوبی موج می و هزار شهید و... است اندیشه

ا� لم «ام لعن کننده بلکه دعوتی دارم همراه با رحمت  که فرموده: من برانگیخته نشده
بار  18کند که در آن  قدسی را نقل می چگونه این حدیث به قول شما »ابعث لعانا...

ترین و وفادارترین یاران خود را لعنت کرده است!!!! و چگونه است که علی در  نزدیک
گوید به سپاهیان شام توهین نکنید و چرا در قرآن آمده که به  نبرد صفین به یاران خود می

 خدایان کافران توهین نکنید و چرا و چرا و چرا؟
به حضرت علی و  ن زیارت، حدیث قدسی است و از طریق پیامبرگویید ای شما می

سپس بقیه امامان، منتقل شده است. چرا با وجود تصریح به نام ابن زیاد در این زیارت، 
 اند؟  حضرت علی به پدر او سمتها و اختیارات فراوانی در حکومت خویش داده

و پس از آن والیت لطفا روند تدریجی شکل گرفتن نیابت خاصه به نیابت عامه  -11
 فقیه را در ادوار مختلف تاریخی بیان بفرمایید؟ ه فقیه و در نهایت والیت مطلق

علت تشابه فکري و حتی ظاهري بسیار فراوان، میان خوارج با افراد مصطلح به  -12
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 حزب اللهی و گروه کاوه و ابوذر و... در ایران، چیست؟ 
ها و  علت تشابهات حیرت انگیز، میان فریسیان و روحانیون یهود با حزب اللهی -13

 روحانیون در چیست؟ 
شما علت واقعه عاشورا را عدم تعیین حضرت علی به عنوان اولین خلیفه  -14

شما این خالفت به صورت موروثی در خاندان علی  هدانید. چنانچه حسب عقید می
ن بالیی که بنی عباس بر سر بنی امیه آورد آیا بنی شد آیا پس از یک قرن هما مستقر می

 کشتند؟ هزار نفر را نمی 72نفر  72آورد؟ و آنگاه به جاي  هاشم نمی امیه بر سر بنی
مجتهدند (یعنی اینکه  4گروه آنها پیرو  4چرا اهل سنت، امت واحدند و حتی  -15

یروان دو مجتهد در با هم اختالف عقیدتی ندارند بلکه فقط اختالف فقهی دارند مانند پ
شیعه) ولی شیعه پس از قتل عثمان، تا کنون به هزار و یک فرقه تقسیم شده و هزار و 

 یک دروغ و خرافه و هزار و یک تفرقه و دشمنی با سایر مسلمین؟
شیعه، اعتقاد به تحریف قرآن و حذف نام علی از آیات قرآن  هدر فرهنگ گذشت -16

ن و مشارکت آنها در ادارة خلقت با خداوند و... به امامان بر زمین و زما هو والیت مطلق
تر، وجود داشته که البته اکنون، بسیار کمرنگ شده. اکنون، چه  شدت و عمق هر چه تمام

 تضمینی وجود دارد که سایر اعتقادات شما درست باشد؟
ترسید و  بخشم آیا نمی خدا در قرآن فرموده به جز شرك،هر گناهی را از شما می -17

 دهید که گرفتار شرك آن هم از نوع جلی باشید؟  رصد احتمال نمیحتی یک د
اي را در خودش جذب کرد و به  قرن هر گونه اندیشه 14چرا اهل سنت در این  -18

نوعی اصالح کرد و پذیرفت (مانند عقاید اشاعره و معتزله و...) ولی نتوانسته با شیعه کنار 
در تضاد کامل با دو اصل اساسی اسالم  بیاید؟ آیا این به خاطر آن نیست که عقاید شیعه

یعنی توحید و سنت است (زیرا دشمنی شیعه با اصحاب است و سنت رسول اهللا از 
  .طریق همین اصحاب و با جانفشانی آنها دست به دست گشته و به ما رسیده است)

آیا عزاداري (به این شیوه) نوعی اعتراض به خداوند نیست؟ و اینگونه عزاداري  -19
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گاهی در سنت نبوي و علوي داشته است؟ و مگر نه اینکه پیامبران اصلًا آمدند تا چه جای
 با مراسمات و آداب و روسم خرافی خرافی مبارزه کنند؟

 ساختن و آبادانی قبور، چه جایگاهی در سنت نبوي و علوي داشته است؟  -20
توان با آیات قبل و بعد از  چرا هیچیک از آیات قرآنی مورد استناد شیعه را نمی -21

آن، ثابت کرد یا تفسیر نمود و توضیح داد و حتماً باید معناي هر آیه را بدون در نظر 
گرفتن آیات قبل و بعد و فقط و فقط با مراجعه به روایات و احادیث  تاریخی (آن هم 

 از روایات تاریخی) فهمید؟  به صورت گزینشی، یعنی بعضی
، تمجید کرده است ولی خداوند در یکصد آیه از قرآن کریم از اصحاب پیامبر -22

اصحاب، به جز سه یا پنج نفر پس از نبی اکرم مرتد شدند، تکلیف  هشیعه معتقد است هم
 چیست؟ 

چرا ام کلثوم با قاتل مادرش فاطمه (یعنی حضرت عمر) حاضر به ازدواج شد؟  -23
ل کافی حدیث صریحی در تایید این که ام کلثوم، دختر علی همسر عمر، بوده (در اصو

 .است وجود دارد)
در گوش محسن، اذان گفت  خوانیم که پیامبر چرا در تاریخ یعقوبی (شیعه) می -24

و این نام را براي او انتخاب کرد و او در خردسالی بر اثر بیماري درگذشت؟ (شما 
 .اند!!!!) اتل او بودهر یا قنفذ قگویید حضرت عم می

چرا نام حضرت علی، صریحاً در قرآن به عنوان خلیفه ذکر نشده است؟ (اشاره  -25
به عدم ذکر شیوه نماز، قیاس مع الفارق است و قیاس امامت که به قول شما از اصول 
دین است با فروع فروع دین اشتباه است. ضمن اینکه موضوع مهم امامت باالتر از نبوت، 

 .نماز کجا؟) کجا و شیوة
چرا خرافات هندي و عراقی و اسرایلیات یهودي و خرافات یهودي و مسیحی  -26

در فرهنگ ایرانی شدت و نمود بیشتري دارد تا در فرهنگ اهل سنت؟ آیا این به خاطر 
 ها نیست؟  زمینۀ مستعد و روحیه زودباور ایرانی
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ن تشیع بوده بیشترین ظلم و ستم در تاریخ، نسبت به اهل بیت از جانب مدعیا -27
زدند کشتند.  است امام حسین را همان مردم کوفه که همیشه دم از حب اهل بیت می

حضرت علی توسط یکی از افراد سپاه خودش و شیعیان خیلی تندرو خودش، شهید شد. 
 و... پس شیعه به چه کسی معترض است؟ 

باید  یکی از اعتراضات مکرر شما بر اهل سنت این است که قرآن در کنار امام -28
فهمیده شود و قرآن به تنهایی قابل فهم نیست. سئوال اینجاست: اکنون که امامی در قید 

ین تر حیات نیست قاعدتاً باید به احادیث این امامان رجوع کنیم. معتبرترین و قدیمی
کتاب شیعه در این زمینه اصول کافی است. ولی عالمه برقعی (مجتهد شیعه) کتابی نوشته 

و در این کتاب اکثر احادیث کافی را مخالف قرآن و یا از نظر سلسله  به نام بت شکن
روات ضعیف و ناموثق تشخیص داده است پس تکلیف، چیست؟ همچنین مسائل 

 مستحدثه روزافزون که در احادیث نیست را چه باید کرد؟
آیا بین امامت منصوص با خاتمیت، تعارض جدي وجود ندارد؟ با عنایت به  -29

شود؟ اگر  داند آیا این تعارض شدیدتر نمی مقام امامت را باالتر از نبوت میاینکه شیعه 
گویید به خاطر عدم آمادگی مردم، الزم بوده امامت امتداد رسالت باشد چرا  هم می

خداوند مثل هزاران سال قبل، نبی نفرستاد؟ و چرا پس از حضرت عیسی تا رسالت 
پیامبر و یا امام داریم که نه زمین به  ساله بدون حتی یک 600یک دورة  حضرت محمد

آید و نه آسمان به زمین. پس امان زمین و زمان در آن دوران، که بوده؟! و  آسمان می
سال طول کشید هم  240همچنین: هادي مردم؟ در آخر: چرا حتی همین امامت که 

 جواب نداد؟
شما پاسخ بسیاري از آیات قرآن، مخالف وجود علم غیب در انسان است،   -30

 .)188چیست؟ (مثل اعراف/
عدل، جزو اصول مذهب شیعه است پس چرا خداوند، جانشینی را منحصر در  -31

 خاندان علی کرد؟ و چرا دستور داد فدك، فقط به حضرت فاطمه بخشیده شود؟ 
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گوید اي پیامبر به مردم بگو من مزد و اجر رسالت از شما  ها آیۀ قرآن، می ده -32
ت موروثی در خاندان دختر ایشان باشد و فدك را نیز به خواهم اگر خالفت به صور نمی

 شود؟  ایشان داده باشند تکلیف این آیات چه می
هوالکو خان مغول به  هلطفاً نقش خواجه نصیر الدین طوسی شیعه را در حمل -33

 بغداد و کشتار یک میلیون نفر از مسلمانان آنجا را بیان نمایید؟
منافقین آمده مربوط به ده سال آخر اقامت  تمامی آیاتی که در آن کلمۀ منافق و -34
ساله اقامت پیامبر در مکه) حتی  13در مدینه بوده و در آیات مکی (یعنی دوران  پیامبر

یک بار هم کلمه منافق وجود ندارد به کدامین دلیل، شیعه برخی از مهاجرین را مشمول 
 تر از خداوند است؟ داند؟ آیا شیعه عالم منافقین می

این حدیث متواتر نبی اکرم بیان فرمایید: خداوند لعنت  هر خود را دربارلطفاً نظ -35
 .نشان را قبله و مسجد قرار دادند!کند یهود و نصاري را که قبر پیامبرا

اند؟ آیا نعوذ باهللا ایشان از تکنیک  کرده در نماز از مهر استفاده نمی چرا پیامبر -36
ه وسایل آنزمان اجازة تولید چنین محصول اند؟ یا اینک اطالع بوده تبدیل خاك به مهر بی

 است؟ داده استراتژیک را نمی
چرا پیامبر اکرم روي قبور شهداي احد به خصوص حمزه، ساختمانی بنا  -37

کنند؟ یا روي قبر پسرش ابراهیم یا روي قبر حضرت خدیجه یا شهداي بئر معونه  نمی
 طح زمین، یکی کنند؟ اند قبرها را با س داده و... و چرا به حضرت علی فرمان می

آیا شباهتی بین عمل فراعنه در آبادانی و ایجاد عمارت بر روي قبور(اهرام مصر)  -38
و اهتمام یهودیان و مسیحیان و هندیها به آبادانی قبرستانها با عقاید شیعیان در این زمینه 

 وجود ندارد؟
کند همنام  اند: نام فرزندي از ایشان که قیام می گویید نبی اکرم فرموده شما می -39

ایشان و نام پدرش نام پدر ایشان (عبداهللا) است چرا نام پدر امام مهدي، حسن است نه 
 عبداهللا؟
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امام در سیاق قرآن به معناي الگو است شما چگونه از آن برداشت خالفت  -40
 کنید؟  می

اندازید لطفاً بیان  شما در مورد بدعتگزار بودن خلفاء زیاد قیل و قال براه می -41
 در زمان حیات رسول خدا کدام یک از موارد زیر وجود داشته: فرمایید 

وجود اصنافی به نام مرجع تقلید، ولی فقیه، روحانی و اینکه مردم حتما باید مقلد 
افرادي خاص باشند؟ (چرا مالصدرا با تقلید مخالف بوده است و چرا علماء او را از شهر 

 .کنند؟) بیرون می
 برها و احداث بنا روي آنها. ساختن و تعمیر و آباد کردن ق

 وجود چیزي به نام مهر 
هاي اول و دوم و سوم و خودآزاري و زنجیر زنی  عزاداري (به جز گریه) و وجود دهه

 و سینه زنی و براه انداختن کارناوالهاي خیابانی و قمه زنی و... 
الحيرض من «وجود جمله اشهد ان علی ولی اهللا در اذان. (در حالیکه شیخ صدوق در 

 .اند!) وارد اذان کرده -تهینا و تبرکاً-غالیان را لعنت کرده که این جمله را  »یهالفق
در اصول کافی حدیثی هست که زراره در آن روش وضو گرفتن را از امام محمد باقر 

 دهد. سئوال: توضیح می
 اند؟ گرفته مگر پدر و مادرش سنی بوده زراره تا آن روز چگونه وضو می -1 
 دیده؟ اند و او نمی گرفته بار وضو نمی 5مگر امام محمد باقر روزي حداقل  -2 

خمس (یعنی در یافت یک پنجم منافع سالیانه از مردم و نه یک پنجم غنایم جنگی) 
براستی چرا حتی یک روایت معتبر تاریخی(در کتب قدیمی مانند سیره ابن اسحاق یا 

د ندارد که پیامبر اکرم در ده سال حکومت تاریخ طبري و حتی تاریخ یعقوبی شیعه)  وجو
سال خالفتشان از مردم (کسبه و بازرگانان و کشاورزان و  5در مدینه و حضرت علی در 

دامداران) به عنوان خمس، سود منافع سالیانه را دریافت کرده باشند ولی به کرات روایاتی 
 اند؟  بینیم که خمس غنایم جنگی را دریافت کرده را می
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هاي موجود در مفاتیح توسط اصحاب (به خصوص زیارات عاشورا و  زیارتنامهقرائت 
 دعاي ندبه و دعاي عهد و...) آیا وجود داشته است؟

به قبر حضرت حمزه یا قبر پدر و مادر نبی اکرم، آیا وجود  توسل اصحاب پیامبر
 داشته است؟

 لعن و نفرین بتها و خدایان کافران. 
سیدالشهداء را دادند ولی شما این لقب را به امام  به حضرت حمزه لقب پیامبر

شوم ولی بحث بر سر بدعت  اید (البته من، خاك پاي امام حسین هم نمی داده حسین
و نوآوري است اگر خوب است چرا براي دیگران بد است و اگر بد است چرا شما انجام 

 دهید؟)  می
 

ه ندارند و حتی مبادالت گستردهاي مشرك و کافري که خدا را قبول  ارتباط با دولت
تجاري با آنها. مگر این کار طبق نص صریح قرآن و احادیث متواتر، گناه کبیره و حرام 

 نیست؟
% سود ساالنه در برخی موسسات و بانکهاي ایرانی سود است یا ربا؟ 24آیا پرداخت 

اگر مضاربه یا هر چیز دیگر است چرا همیشه سود است و هیچگاه خبري از ضرر 
 شود؟   هایی داده نمی هاي ملل کفار چنین بهره نیست؟ و چرا حتی در بانک

البته براي اثبات عقاید خود به تفسیر از آیات قرآن، اشاره نکنید یا به یک خبر واحد 
جعلی بلکه باید در کتب معتبر تاریخی نوشته شده باشد که چنین مواردي (به تواتر) در 
زمان حیات رسول خدا وجود داشته و مورد تایید ایشان بوده است. اشاره به کتب متاخر 

 اآلمال و... نیز  بیهوده است.   و جعلی بحار و منتهی
گوید با  فرستد می حضرت علی وقتی ابن عباس را براي گفتگو به سوي خوارج می

آنها با آیات قرآن مجادله نکن زیرا آیات قرآن تاب تفسیرها و برداشتهاي گوناگون را 
االت دارد بلکه با آنها از سنت نبوي  دلیل و حجت بیاور براي همین من در مورد کل سئو
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 خواهم که از سنت متواتر و قطعی نبوي دلیل بیاورند.  این بخش از روحانیون می
بیان فرمایید آیا وظیفۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام، چیزي جز تصویب   -42

قوانین خالف شرع و خالف اسالم است؟ (یعنی همان بدعت) (زیرا این مجمع قوانینی 
ه مجلس برگردانده را تصویب که شوراي نگهبان تشخیص داده خالف شرع است و ب

 .1کند!) می
خواسته از قوانین  هاي قبلی در ایران هر گاه حاکم یا شاهی می در زمان حکومت -43

اسالم سرپیچی نماید روحانیون و علماء با انتقاد و سخنرانی و... او را سر جاي خود 
اند. آیا علت ضعف و انحطاط اخالقی و سیاسی فعلی در جامعه ایران آن نیست  نشانده می

اد کند و هر کسی هم که انتقاد کند مارك تواند علیه روحانی حاکم انتق که روحانی نمی
 خورد؟  وهابی و سنی و کافر و آمریکایی می

شما برخی از سخنان ائمه را که در تایید و ستایش حضرت عمر و ابوبکر وارد   -44
اند در  دانسته کنید. شما معتقدید ائمه علم غیب داشته و دقیقاً می شده، حمل بر تقیه می

رسند. پس با داشتن این علم غیب، تقیه،  ه شهادت میکجا و کی و توسط چه شخصی ب
 چه معنایی داشته است؟ 

آمده بگو من بشري هستم مانند شما. در نماز  در قرآن کریم، خطاب به پیامبر -45
خوانیم: اشهد ان محمد عبده و رسوله. چرا چنین عقایدي با عقاید شیعه  نیز هر روز می

 مین تا آسمان فاصله دارد؟ از ز در خصوص مقام و جایگاه حضرت علی
در قرآن صریحا ذکر شده که مومنین بین هیچیک از پیامبران افتراقی وجود ندارد  -46

 دانید. (ال نفرق) چرا شما ائمه را از همه انبیاء حتی پیامبران اولی العزم باتر می
چرا نبی اکرم با وجود حضور حضرت فاطمه و حضرت علی احادیثی دارند که  -47

                                           
اي هست که در آنجا کار  دانید شواري نگهبان هم نماینده شرع اسالم نیست بلکه نظر عده البته همانطور که می -1

تأثیر بر مخالفت و موافقتشان با قوانین نیست و مولف  کنند که اتجاه سیاسی آنها هم معروف است که بی می
 از نواقض مذهب شیعه که اآلن واقعیت دارد بیان کنند. (مصحح) اند یکی خواسته
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اند قرآن را از برخی از اصحاب فرابگیرند؟ و چرا ایشان افرادي به جز  به اصحاب گفته
فرستادند؟ مگر نه اینکه فقط اهل بیت  خاندان خود را براي تبلیغ اسالم به سایر قبایل می

 25ساله و حضرت علی  15صالحیت این کارها را دارند؟ یعنی فقط: حضرت فاطمه 
 ساله؟ 8و  7ساله و حسن و حسین 

مسلم فقهی در نزد شیعه است. به اجماع یک میلیارد نفر از  هکی از ادلاجماع ی -48
مسلمانان واقعی عقاید شما خرافی و شرك آمیز و باطل است. پس چرا شما گوش شنوا 

 ندارید؟ 
 علت برخورد گزینشی شما با وقایع تاریخی چیست؟ -49
در کتب  گویید دالیل ما تمامی استنادات و تنها برگ برنده شما این است که می -50

امام و اشاره به تحریف  13اهل سنت نیز وجود دارد! لطفاً بیان بفرمایید اشاره به وجود 
تواند علیه شیعه بکار رود؟ و اینکه بگوییم: شیعه به این مسائل  قرآن در کتب شیعه آیا می

معتقد است؟ به هر حال تفاوت شما با اسالم شناسان مغرض غربی (که با استناد به 
کوبند در  هاي دروغین موجود در کتب تاریخی مسلمانها) اسالم را می افسانه روایات و
 چیست؟ 

و خلفاي اول و دوم  آیا این شیعه نبود که با توهین به همسر مورد عالقۀ پیامبر -51
احترامی و هتک مقدسات را باب کرد تا اینکه  بی و سوم مورد عالقۀ یک میلیارد مسلمان،

رم را بکشند. پس: خدا لعنت کند کسانی را که اساس این کار را ها کاریکاتور نبی اک غربی

 .»سالماإليران وإيف  ةساس الظلم والكذب واخلرافأسس ألعن ا ا�«بنیان نهادند! پس: 

ِ ٱۡ�ِۡسَ�ٰمُ ﴿  در قرآن کریم آمده: -52 دین نزد خدا «. ]19[آل عمران:  ﴾إِنَّ ٱّ�ِيَن ِعنَد ٱ�َّ

و سخنی از صدها مذهب و فرقه، ساختۀ ذهن بیمار بشر، نیامده آیا اگر . »فقط اسالم است
 روز قیامت کسی بر مذهب و راه و روشی جز دین اسالم باشد نزد خدا پذیرفته است؟ 

آیا داشتن اسم مسلمانی کافی است یا اگر کسی رسم و روشش توحید و بر  -53
 است؟  تر مبناي اصول اسالم باشد پسندیده



 آلفوس (جلد دوم)  310

 

تر بگوییم سفسطه و توجیه شما) در خصوص این احادیث که در نظر شما (یا به -54

بنقل  ةالشيعکتب معتبر و اصلی و قدیمی شیعه آمده چیست؟  در کتاب تهذیب و وسائل 

ال تبنوا يلع القبور وال تصوروا سقوف «از جراح مدائنی آمده که جعفرصادق فرمود: 

ها را پر از تصویر  نسازید و سقف خانهبر قبرها بنا « »كره ذلك  ابليوت فإن رسول اهللا
 .»اینکار را ناپسند شمرده است  نکنید که رسول خدا

ي شیعه)  (از کتب اربعه» من ال حيرضه الفقيه«همچنین در مآخذ فوق و نیز در کتاب 

رسول  ن�«بنقل از یونس بن ظبیان آماده که جعفرصادق فرمود:  باب مناهی پیامبر

نهی فرمود از این که بر   رسول اهللا« »عليه قرب أو يقعد عليه أو يب� أن يص� ىلع اهللا
 .»قبري نماز گزارند یا برآن بنشینند و یا برآن بنا سازند

ما بعث� عليه  أال أبعثك ىلع :طالب يبأسدي قال: قال يل يلع بن يب اهلياج األأعن «
از ابوالهیاج اسدي «. »إال سو�تهال قربا مشـرفا أن ال تدع تمثاال إال طمسته و رسول اهللا

 کنم بر آنچه رسول اهللا طالب به من گفت تو را انتخاب می روایت شده که گفت: علی بن ابی
اي را فرونگذاري جز  من را بر آن انتخاب کرد وآن این است که هیچ عکس و تصویر و مجسمه

 .»آنکه آن را تخت نمایی آنکه آن را پاك نمایی و از بین ببري و هیچ قبري را فرونگذاري جز
از کلینی بدین صورت نقل  209چاپ سنگی جلد اول ص/  ةالشيعدر کتاب وسائل 

مدينة يف هدم ـال إىل بعث� رسول اهللا :مام يلعإلاهللا قال: قال ا عبد يبأعن «شده است: 

 من را جهت تخریب صادق گفت: امام علی فرمود، رسول خدا جعفر« »�رس الصورالقبور و
 .»ها به سوي مدینه مامور و رهسپار کرد (بنا و گنبد) روي قبور و شکستن تصاویر و مجسمه

آورده  ]ارشاد الساري 304الی  301، ص/4ج: شرح مسلم[همچنین امام نووي در 

: ئمة بمكة يأمرون بهدم ما يب� و�ؤ�د اهلدم قوهليت األأرم: وقال الشافيع يف األ«است: 
فرماید: امام شافعی در کتاب االم فرموده است:  امام نووي می«. »…ال قربا مرشفا إال سو�ته و

در مکه مشاهده نمودم که ائمه دستور دادند بناي روي قبور را ویران نمایند و این عمل را 

 .»کند تأیید می »ال قربا مرشفا إل سو�تهو«که فرموده:   ي رسول اهللا فرموده
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پرسد مهاجرین چگونه بر  گشتند حضرت علی از آنها می اي از سقیفه بر می عده -55

فرماید: چرا  حضرت علی می .»من القر�ش ةئماأل«گویند با حدیث:  انصار غلبه یافتند می
از این حدیث استفاده نکردند که پیامبر اکرم مرتب سفارش انصار را به مهاجرین 

شود.  یث، ریاست و خالفت مهاجرین، معلوم میگویند از کجاي این حد کردند؟ می می
اکرم، سفارش   گوید: از آنجا که اگر خالفت در انصار بود پیامبر حضرت علی می

کردند و نه سفارش انصار را به مهاجرین. اکنون سئوال من  مهاجرین را به انصار می
دیگر مردم  اینجاست: آیا آنهمه که پیامبر اکرم، سفارش اهل بیت و خاندان خود را به

کردند دلیل بر این نبوده که خالفت در خاندان ایشان نبوده است. به دیگر سخن: اگر  می
اند که خالفت به صورت موروثی در خاندان علی است آیا نباید یک نفر  دانسته مردم می

تعجب کند و بلند شود و بگوید: یا رسول اهللا، شما باید سفارش ما را به دستگاه خالفت 
ه هواي ما را داشته باشند و نه سفارش آنها را به ما؟!!! (ضمن اینکه چرا حضرت بکنید ک

 .تند؟)گویند منظور از االئمه: من و فرزندان من هس علی نمی
دانند چیزي به نام خطبه فدکیه وجود نداشته است (زیرا در  محققین تاریخ می -56

سال قبل مرده  120ید گو النساء شخصی که دارد روایت را براي مولف می ةکتاب بالغا

اي نیز به خانۀ فاطمه صورت نگرفته است و حسن و حسین را نیز ام  بوده است!!!) حمله
هاي تاریخی  اشی شما براي برخی شخصیتتر البنین و... بزرگ کردند. علت فضیلت

اند؟ یا دختري که  چیست؟ براستی آیا حضرت خدیجه و سمیه بانوهاي اول اسالم نبوده
سالگی)  28سالگی (یا  18فراوان پیامبر نسبت به او و فرزندانش در سن  علیرغم محبت

کند؟ و تاثیري در وقایع صدر اسالم نداشته است. براستی بهترین کتاب در این  وفات می
باشد من هر چه این کتاب را خواندم  مورد کتاب فاطمه فاطمه است اثر دکتر شریعتی می

، چیزي در خصوص فضیلت و برتري افرادي علیرغم نثر قوي و مطالب آموزنده آن
 خاص، دستگیرم نشد.



 آلفوس (جلد دوم)  312

 

چرا شیعه برخی از احادیث عکرمه و سوید ابن غفله را قبول دارد و برخی را  -57
گوید اهل  نه؟ (به عنوان نمونه خطبه شقشقیه از عکرمه را قبول دارد ولی روایتی که می

رمه است قبول ندارد. یا اند را چون راوي عک شده بیت مشمول همسران پیامبر نیز می
حدیثی که حضرت علی فرموده هر کس مرا بر ابوبکر و عمر برتري داد بر او حد مفتري 

زنم چون راوي، سوید ابن غفله است را قبول ندارد در صورتی که بسیاري از احادیثی  می
 .تعلق به همین سوید ابن غفله است)که مورد عالقه شیعه است م

مردم باید  هن، تحقیقی است و نه تقلیدي. پس چرا همگویید: اصول دی شما می -58
در تحقیقات خودشان، پیرامون اصول دین (یعنی توحید و نبوت و معاد و اصول مذهب: 
عدل و امامت) دقیقاً به همان  نتایجی برسند که شما بر اساس تقلید و تلقین و تعصب و 

ین روشی، تقلید است ا نام چنکینه و پیروي از گذشته گان گمراه خود، رسیده اید؟  و آی
 .یا تحقیق؟!!!

دانند. چرا عقیده دارید نامه  شما و همه مسلمانان، خداوند را ستارالعیوب  می -59
رسد؟ اینگونه آیا دارالسالم براي آنها دارالحزن  اعمال شما هر هفته به مالحظه امامان می

 شود؟ شود؟ و اینگونه ستارالعیوبی خداوند چه می نمی
نوع شرك آن است که صفات خالق را براي مخلوق قائل شویم چرا  آشکارترین -60

هاي شما دقیق شویم به چنین عقایدي برمی خوریم: (عدم  وقتی در متون و سخنرانی
حی و حاضر بودن  - داشتن علم غیب و علم لدنی کامل -امکان خطا و اشتباه براي ائمه 

 .ت و حیات)شنوایی و بینایی در مما -ها  در همه جا و همه ساعت

َهاَ�ٰٓ ﴿اي با  شما طی حدیثی معتقدید که هر کجا از قرآن آیه -61 ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ  ﴾َءاَمُنوا

شروع شده مصداق اتم و اکمل آن حضرت علی هستند آیا نعوذ باهللا حضرت علی 
اي کسانی که ایمان  -مصداق این آیات هستند: اي کسانی که ایمان آورده اید ربا نخورید 

اید در حالت  اي کسانی که ایمان آورده - صدایتان را جلوي پیامبر بلند نکنیدآورده اید 
کنید  گویید آنچه را عمل نمی اید چرا می اي کسانی که ایمان آورده -مستی نماز نخوانید 



 313 روشنفکران احمقبخش سوم: کارمندان مذهب و 

 

اند  و... البته بر منکر اینکه حضرت علی یکی از بهترین مومنان و اصحاب نبی اکرم بوده
 لعنت. ولی چرا دروغ و چرا جعل حدیث؟ 

تر و ستمگرتر از کسی که بر خدا  خداوند در قرآن کریم فرموده: کیست ظالم -62
شد بسیاري از تفسیرها و شان نزولهایی که شما به آن بندد. در این تحقیق، ثابت  دروغ می

چرا دست از سر این مردم بر  دهید دروغ است. عقیده دارید و به خداوند نسبت می
 دارید؟ نمی

اند آیات قرآن بعض آن مفسر و مبین بعض دیگر است. و  حضرت علی فرموده -63
عددي دال بر این حقیقت اند. در قرآن کریم نیز کلمات مت قرآن را امام خود معرفی کرده

َهاَ�ٰٓ ﴿وجود دارد. خطاب اکثر آیات:  ُّ�
َ
است و دعوت به  »مومنونـيا ايهاال« و ﴾�َّاُس ٱ �

ها. بسیاري جاها گفته این کتاب نور  تعقل و تفکر و تدبر و آن هم دقیقا با همین واژه
ت (با است فرقان و وسیله جدایی حق از باطل است ذکر است تفصیل آن در خود آن اس

روي چه حساب شیعه تنها مرجع توضیح قرآن را ائمه  هاي تفصیل، یفصل، بیان و...) واژه
اند اگر حدیثی از ما به شما رسید و  داند؟ در حالیکه حتی همین ائمه به تواتر گفته می

اینها عالمه بزرگوار سید مصطفی  هدیوار بزنید! با هم همخالف قرآن بود آنرا به سین
شما به یی تفسیري دارد از حضرت علی در توضیح آیات قرآن کریم چرا حسینی طباطبا

 اید؟  اید؟ و حتی سایت آنرا فیلتر کرده این کتاب اجازه چاپ نداده
*** 

در انتها براي اینکه بدانید کارمندان مذهب در همه زمانها و مکانها حضور مستمر و 
سخنرانی زیر از ویکتور هوگو زمانی جدي و خطرناك، داشته و دارند، توجه شما را به 

کنم که خطاب است به نمایندگان کاتولیکها  که در مجلس فرانسه نماینده بوده جلب می
اند امر  خواسته در مجلس. (به عبارتی همان خوارج حزب اللهی خودمان) کاتولیکها می

دارید!)  سراغ تر از این اي بزرگ تعلیم و تربیت در فرانسه را به دست بگیرند (آیا فاجعه
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نگاه کنید ویکتور هوگو با چه جوش و حرارتی با این خوارج احمق، به مخالفت بر 
 خیزد:  می

اي سروران، این قانون، قانون سیاسی نیست قانون خدعۀ جنگی است. و من به  
اي که این قانون را انشاء یا القاء کرده است به آن فرقه که عیان نیست اما فعال است  فرقه

دانم همه جا هست و گوشش تیز  دانم در حکومت است یا در مجلس است اما می و نمی
خواهم تعلیم حقیقت دین است نه اصول  گویم: آنچه من می شنود می است و آواز مرا می

اندازي یک منبر را  خواهم. دست خواهم. آسمان می فالن فرقه و حزب! تزویر و ریا نمی
خواهم. تعلیم کردن، ساختمان کردن  معلم، کشیش نمی دارم. به جاي بر منبر دیگر روا نمی

دهیم! زیرا ما  سازید بیم دارم. ما جوانان فرانسه را به شما نمی است و من از آنچه شما می
خواهم اخالف ما یادگار خود  گیرید. و من می سپاریم اما شما به ملکیت می به امانت می

خواهم  شما همدمشان باشد! من نمیخواهم دست شما بر سرشان و دم  ما باشند و نمی
خواهم! این  اند شما خراب کنید! پس از آن شرافت این ننگ را نمی آنچه پدران ما ساخته

گویید آزادي است! عذاب  و میگذارید  است که زنجیر به گردن میرسم دیرین شم
بول کنم. من شما را به جاي دین ق گویید عفو عمومی است! من اشتباه نمی کنید و می می

کنم. شما انگل دین و آفت دینید! شما دیندار نیستید. علَم دارید و معنی آنچه  نمی
ها و  کنید! و به کارهاي خود و نیرنگ فهمید. شما قدس را بازي نمایش می گویید نمی می

گویید اما کنیز  سازید. مادر می اندازیها و هوس رانیهاي خود آمیخته می هم ها و پشت خدعه
شما را به خدا، دین را به پیچ و تاب سیاست میندازید. خودتان را دین جلوه  خواهید! می
وجود شما او (یعنی دین) به تحلیل ه کنید و هم اکنون به واسط دهید که آنرا تباه می می
بخشد! حقیقت این  کنید به او هم تاثیر می رود. نفرتی که شما نسبت به خود جلب می می

زار است شما از او دوري بجویید تا مردم به او نزدیک شوند. است که او (دین) از شما بی
کسی، چگونه مردم را به سوي  بی کس شود آنوقت ببینید آن بی بگذارید این مادر محترم،

آن خواهد شتابانید!!! و مسکینی او چه اندازه مایۀ توانایی و شکوه و جالل او خواهد 
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دانیم که شما  حزب شما پیش ما هست. می هکهن هشناسیم قبال شد... ما فرقۀ شما را می
شناسیم:  اید می ! دو محافظ بزرگ که بر آن گماشتهکنید چقدر خوب، پاسبانی دین می

حزب شماست که علم و معرفت را محجوب  1یکی جهل است و یکی عقاید سخیف!
خود حدود تعلیمات گذارد مومنان از کتاب دعا تجاوز کنند! و افکار را در  کند و نمی می

تاریخ حزب شما در گزارش ترقیات انسان، ثبت است اما به خط  سازید. مقید می
معکوس! یعنی به صورت مزاحمت و مخالفت! آري، فرقۀ کاتولیک یا هر اسم دیگر که به 

ها از شما آزرده و با شما مخالف  شناسیم و دیرگاهی است که دل خود بدهید شما را می
پرسند از جان ما چه  کنید و همواره می سان را محبوس میدانند که شما عقل ان است و می

کتاب، پیش چشم شما باز کنند و به اختیار  هخواهید؟ اگر مغز انسان را مانند صفح می
کشید. از این باالتر بگویم کتابی که آسمان  کنید و خط می شما بگذارند همه را حک می

سلمانان و ودا براي هنود، معزز و آمده است و براي مردم روي زمین مانند قرآن براي م
کنید مگر نه بعضی از پاپها مردم را از خواندن  محترم است شما آن کتاب را هم حجر می

خواهم و رشد دائمی و نه  تورات منع کردند!... من براي این کشور، حق و عدالت می
نه خواهم  خواهم نه کوچکی. هستی می خواهم نه بندگی، بزرگی می حقارت، قدرت می

خواهید فرانسه را متوقف کنید. فکر انسان را متحجر سازید نور الهی را  نیستی. شما می
بینید و در این دوره بیگانه  خاموش نمایید روح را ماده کنید. شما مقتضیات زمان را نمی

 هستید. 
*** 

ه در انتها امیدوارم، خوارج مقیم ایران از من عصبانی نشوند زیرا شما قویاً معتقدید ک
شود.  امام زمان، حافظ نظام و انقالب شماست و انقالب شما به قیام امام زمان منتهی می

                                           
لرزد. زیرا با تمام وجود  خوانم تمام بدنم می نویسم و می به خدا قسم در این لحظات که این جمالت را می -1

ِينَ ٱ لَمُ وََسَيعۡ ﴿فهمیده است.  دیده و می چشم انچه ویکتور هوگو می بینم و می دارم می ْ َظلَُموٓ  �َّ يَّ  ا
َ
 ُمنَقلَبٖ  أ

 .﴾يَنَقلُِبونَ 
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هاي نماز جمعۀ تهران، قویاً  فرمودند که محال است اتفاقی براي  آقاي جنتی نیز در خطبه
انقالب بیفتد. خداوند هم که حافظ نظام شماست و تمام مردم ایران نیز با شما هستند، به 

نویسند زیاد ناراحت نشوید و نخواهید  اي که من یا امثال من می ، از چند جملههمین دلیل
افرادي مانند مرا نیز مانند عالمه برقعی و حیدرعلی قلمداران و... ترور کنید!!! البته چه 

ین خلق؟ هر چند من به خاطر همان تر افتخاري باالتر از کشته شدن به دست شقی
نویسم. متاسفانه من و شما هر دو،  سوزم و می اسالم، میانقالب و همان شهداء و همان 

زنید ولی  کاریهاي خود به ریشه می یک درد مشترك داریم: غم اسالم. ولی شما با ندانم
اسالم را  هتمام اندوه من و امثال من، وجود صنف شماست که روز به روز هم وجه

را خراب کردید و هم آخرتمان کنید و هم مردم را از دین گریزان. هم دنیاي ما  خراب می
 را.

ها کلیسا دارند و به راحتی به خرید و  براستی چرا در آزادي از سر به باالي شما: ارمنی
تواند انجام دهد ولی وقتی  فروش مشروبات الکلی مشغولند و هر کس هر خالفی را می

 80پیرمرد گیرد این  عالمه برقعی (مجتهد شیعه) به رفتارهاي شرك آمیز شما ایراد می
کنید؟ یا علماي دیگر شیعه مانند حیدرعلی قلمداران،  ساله را زندانی و تبعید و ترور می

سنگلجی، غروي، مصطفی حسینی طباطبایی؟ اهل سنت که جاي خود دارد چرا حتی 
همین علماي شیعه، حق ندارند از رادیو و تلویزیون سخنرانی کنند؟ آیا معناي آزادي از 

ست که در شهرهاي بزرگ، انجام هر گونه کثافتکاري آزاد باشد و همه سر به باال این ا
هاي این علماء ممنوع باشد؟ و حتی  نوع سی دي مبتذل در دسترس باشد ولی چاپ کتاب

ترس و واهمۀ شما از  مطالب آنها را در اینترنت هم فیلتر کنید؟ براستی علت اینهمه
باالي شما؟ پس چرا ما در عمل چیز براستی این است آزادي از سر به  حقیقت چیست؟

بینیم. در زیر الیۀ شهر، آزادي از سر به پایین به وفور وجود دارد ولی چه در  دیگري می
اشته باشد باید قید پنهان و چه در ظاهر اگر کسی به سرش زد آزادي از سر به باال د

 .سرش را بزند!
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ام.  هاي شما را دیده من دستاي به روحانیون در ایران دارم.  من از صمیم دل، توصیه
از قلم بر نداشته. به خدا  تر هایی بسیار لطیف و ظریف و سفید که تا کنون سنگین دست

دم را ها تاب آتش دوزخ را ندارند. پس تو را به خدا خودتان و این مر قسم، این دست
 بیشتر از این بدبخت نکنید.

يَّ ُمنَقلَ ﴿
َ
ِيَن َظلَُمٓواْ أ  .]227[الشعراء:  ﴾٢٢٧ٖب يَنَقلُِبوَن وََسَيۡعلَُم ٱ�َّ

در این قسمت براي اینکه بدانید بیشترین مخالفان این کتاب در آینده چه کسانی 
هستند و با آنها وارد هیچگونه بحث و جدلی نشوید خصوصیات آنها را براي شما نقل 

 کنم. همین کارمندان مذهب، خوارج به ظاهر حزب اللهی نادان: می

 مذهب و روشنفکران احمقکارمندان 

اي خاص را  کنند، فقط حرف عده چه احمقند کسانی که فقط از یک بعد فکر می •
 خوانند در صورتیکه  حضرت علی هایی خاص را می قبول دارند، و فقط کتاب

 اند: حکمت را فرا بگیر حتی از منافق. فرموده
کارمندان مذهب و کنند:  دو دسته از دو سوي پل صراط به اعماق جهنم سقوط می •

 روشنفکران احمق. اینان علمداران گمراهیند.
ابوالعالء معري: اهل زمین دو جورند یا عقل دارند و دین ندارند (روشنفکر) یا دین  •

 دارند و عقل ندارند! (کارمند مذهب)
هاي تاریخ، کارمندان مذهبی هستند که در عین حال،  ین و زیانبارترین مهرهتر گمراه •

 .لت نیز هستند!کارمندان دو
روي، نقطه اشتراك روشنفکران احمق و کارمندان مذهب، و علت اصلی  زیاده •

 خروج از صراط تعادل و موجب سقوط به دوزخ است. 
کارمندان مذهب و روشنفکران احمق، سه نقطه مشترك دارند: هر دو احمقند، هر  •

(و خیلی هنر کنند: هم   کنند خیلی زرنگند  و هر دو فقط خودشان دو فکر می
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 مسلکانشان) را قبول دارند. 
کارمندان مذهب و روشنفکران احمق، بیشتر به شخصیت طرفشان نظر دارند تا به  •

 شود. حرفی که زده می
امنیت  هکارمندان مذهب و روشنفکران احمق، داخل ورودي گوشهایشان یک ادار •

که از ورود هر نوع اندیشۀ جدید و اند. وظیفۀ این اداره آن است  ) تاسیس کرده ساواك (
حرف نو و تازه جلوگیري کرده و یا اینکه بعد از سانسور به آن اجازة ورود بدهد  برخی 

 کنند. مواقع نیز همان موضوع وارده را تبدیل به چماق کرده و در مغز گوینده خرد می
کارمندان مذهب در زندگی مخالفان خود کند و کاش کرده و یک یا دو عیب  •

گناه نیستند) و آنگاه با شادمانی از این  بی وچک و یا بزرگ پیدا کرده(مسلماً همه انسانهاک
شوند حتی یک کلمه از سخنان آن شخص را گوش کنند و یا  موفقیت بزرگ، حاضر نمی

فرماید: به سخن نگاه کن و نه به گوینده. (نمونۀ  می بخوانند. در حالیکه حضرت علی
ب از او دل خوشی ندارند: دکتر علی شریعتی البته صد هزار کسانی که کارمندان مذه

 مرتبه شکر)
کنند اگر در این دنیا به طور کامل پیرو فالن عالم  متاسفانه کارمندان مذهب فکر می •

توانند بگویند ما  و فالن شخص بودند و در این پیروي دچار گمراهی شدند در آن دنیا می
کند. در صورتیکه خداوند در قرآن  آنها را قبول می از فالنی پیروي کردیم و خدا هم عذر

گویند ما اطاعت کردیم بزرگانمان را پس ایشان ما را  فرماید: و می از زبان دوزخیان می
گوید: پس عقل را براي چه به تو داده بودیم؟ اکنون همراه  گمراه کردند... آري خدا می
 .همان بزرگان وارد دوزخ شو!

است ولی راه، اشتباه است و قابل رفتن نیست. مانند گاهی هدف خوب و درست  •
خواهد به سمت نور از شیشه خارج شود و مرتب خودش را به شیشه  مگسی که می

داند در اتاق در تاریکی است! و اینگونه است یک عمر، دست و پا  کوبد ولی نمی می
 کارمندان مذهب. هزدنهاي بیهود
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مثبتی در  هاگر به عنوان مثال تو از نکتحماقت بزرگ کارمندان مذهب آن است که  •
بینند. یا اگر با رعایت ادب گفتی: حضرت عمر،  ها سخنی گفتی تو را غرب زده می غربی

پندارند. کی این خریتها  می فالن نقطۀ مثبت را هم داشت، تو را دشمن حضرت علی
 داند. رسد؟ خدا می به پایان می

کارمندان مذهب، درست به هدف رسند.  روشنفکران احمق، زود به هدف می •
 رسد.  رسند. ولی عارف خداشناس به هدف درست می می

هایش بر توازن و تعادل، میان امنیت  راه راست یا صراط مستقیم راهیست که ستون •
گردد و نهایت این راه آرامش، شادي و سالمتی است. و متاسفانه  و آزادي استوار می

 کارمندان مذهب، فقط به امنیت و روشنفکران احمق، فقط به آزادي نظر دارند. 
 هروشنفکران احمق و کارمندان مذهب، کمبود شخصیت خود را با این نسخ •

 کنم پس من هستم.  من مخالفت می کنند: میدکارت جبران 
کسی که نه شجاعت دارد و نه اسلحه و نه ایده، براي تخدیر وجدان خود و اینکه  •

 کند.  به خودش شخصیتی داده باشد، مخالفت می
این دو گروه اگر با کسی (شخصیتی تاریخی، انسان و یا عقیده اي، مکتب و...)  •

و دیو کامل. و اگر خوب شوند او یکپارچه خوب شود  مخالف شوند او یکپارچه بد می
 کامل، که این به خاطر نگاه از چشم احساس است. هشود و فرشت می

بینند و  ترین نقص و یا عیبی را در مخالفان خود به خوبی می این دو گروه، کوچک •
کنند ولی خروارها عیوب خود یا پیشوایان خود را  شوند و آنرا بزرگ می متوجه می

 زنند.  ند. شاید هم خود را به نفهمی میبین نمی
 شود. هاي ما قاطی کنید یک آدم حسابی درست می اگر روشنفکران ما را با مذهبی •
توانند خوب  دانند تا بدیها را نفهمند نمی اشتباه کارمندان مذهب، آن است که نمی •

 دانند. باشند. و اشتباه بدتر روشنفکران، آن است که اصالً  چیزي را بد نمی
راه درست، مرز ظریفی است که یک طرفش به اصطالح: تعصب است و یک  •
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 طرفش به اصطالح: روشنفکري.
کنند و روشنفکران، تفریط و اینگونه تعادل جامعه به هم  متعصبین، افراط می •
 ریزد. می

عاشق امنیت، روشنفکر،  عاشق آزادي و مردم عادي در پی یک لقمه ، متعصب •
 نانند.
آلیست است. چشمش را به روي آنچه دوست ندارد و  کارمند مذهب، ایده •
کند آنها وجود ندارد. روشنفکر  بیند خیال می بندد و چون آنها را نمی خواهد باشد می نمی

احمق رآلیست است. او هر چیزي را هر قدر هم ناپسند و قبیح باشد فقط به علت اینکه 
 ه مند شود.پذیرد و حتی ممکن است به آن عالق هست و وجود دارد، می

کارمندان مذهب فقط توکل و روشنفکران احمق فقط آینده نگري دارند. در حالیکه  •
 باید در کنار اطمینان به خداوند، آینده نگر بود و برنامه ریزي کرد.

افتد حق یا نظر  توانستم به این دو قشر، حالی کنم که به ندرت اتفاق می ایکاش می •
ها به  باشد. بلکه راه درست از برخورد آراء و اندیشهدرست  به طور کامل با یک نفر 

 هآید افکار یک انسان، مجموعه ایست از درستها و غلطها و فقط با روحی دست می
توان راه درست را انتخاب کرد. یا الاقل ضریب خطاها را  مشورت و انتقاد پذیري می

و در نهایت، کار  گیرند اي نیز فقط ژست مشورت پذیري را می کاهش داد (البته عده
 .کنند) خودشان را می

روي در  فکر احمق: غرور و کج فکري، زیادهوجوه تشابه کارمند مذهب و روشن •
برخی جهات زندگی و کوتاهی در جهات دیگر، عدم توان تغییر در نوع تفکر و روش 
زندگی، نگاه یکسان به مصادیق متفاوت، محک زدن هر نوع اندیشه تازه (یا همان 

درونی) با اصول و تعصبات از قبل تراشیده شده توسط ذهن، عدم تحمل عقاید سانسور 
و یا سالیق دیگران، ساختن سدي از قبل تهیه شده روبروي هر نوع ساز مخالف، خود و 

کامل  هعقاید و روش زندگی خود را بهترین دانستن، قضاوت و صدور حکم  بدون احاط
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 بر اوضاع و احوال.
اهات کارمندان مذهب (که حتی در روشنفکران احمق هم یکی از بزرگترین اشتب •

نیست) این است که بدون دانستن عقاید یک نفر و حتی خواندن کتابی از او، فقط به این 
شوند  اند پس او بد است و براي همین حتی حاضر نمی علت، که فالن آقا او را رد کرده

مراه شده و به دامن شیطان یک کتاب بر خالف عقاید مرسوم خود مطالعه کنند مبادا گ
 رسد؟ دانم این قرون وسطاي جامعۀ اسالمی کی به پایان می بیفتند. و من نمی

شود همه چیز از هم باز و از هم گسیخته شود.   باز بودن زیادي فکر، باعث می •
 شود همه چیز در هم گره بخورد. بسته بودن و تعصب زیادي هم باعث می

خواستند  نی هستند که مقابل عیسی ایستادند و میکارمندان مذهب، همان روحانیو •
او را به صلیب بکشند کسانی که با کمک زور (قاضی و سربازان رومی) و زر (بازاریها) و 
تزویر(پوشش روحانیت یهود و تحریف و توجیه مفاهیم تورات) مقاصد خود را عملی 

ا، ماهیگیران، و حتی ها. و  این در حالی بود که کودکان، گداه کردند. همان فریسی می
آوردند! کارمندان مذهب همانهایی هستند که شمشیر بر  زنان خراب به عیسی ایمان می

سر علی زدند. همانهایی که کاري که رضا شاه در کشف حجاب نتوانست بکند با 
خریتهاي خود به خوبی پس از انقالب، عملی کردند تا فساد در جامعه ایران رایج شد و 

دین شوند و هنوز هم دست از سر اسالم و از  بی اند همه مردم اعث شدههمانهایی که ب
 دارند.  سر این مردم بر نمی

توانی آنها  کارمندان مذهب مانند درختند اگر طنابی به آنها ببندي به هیچ وجه نمی •
 اي تکان بدهی.  اند ذره را از جایی که ایستاده

 ه. دین دار واقعی باید چکیددین هکارمند مذهب، چسبیدة به دین است نه چکید •
 دین باشد.

عیب بزرگ کارمند مذهب آن است که انتظار دارد همه پشت سر او حرکت کنند.  •
 .شود؟! ولی اینگونه آیا ترافیک نمی
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یک نفر، ترشی دوست دارد و آن دیگري شیرینی. آیا این دلیل آن است که ترشی  •
 هاي دارد، این نکت کس سلیقه خوب است و شیرینی بد (و یا بر عکس) هرگز! بلکه هر

 توانند بفهمند. بسیار ساده و بچه گانه را کارمندان مذهب و روشنفکران احمق نمی
پندارند براي رسیدن به یک  حماقت بسیار زشت کارمندان مذهب، آن است که می •

هدف یا شناخت آن، فقط یک راه یا یک وسیله وجود دارد. روزي به یکی از این آقایان 
براي شناخت مفهوم ایمان، حقیقت و خدا، تماشاي فیلم استالکر بسیار مناسب :  گفتم

اي درنگ، فرمودند: بیا برویم روضه، فقط روضه.... (به قول  است و ایشان بدون لحظه
 .ایا خر بشوم ولی گرفتار خر نشوم)یک نفر: خد

 تفکر گزینشی، شیطانکی است که بالي جان کارمندان مذهب و روشنفکران احمق •
اند که به نفع سالیق و  شود  این افراد، فقط آیات، سخنان و دالیلی را حفظ کرده می

دیگر را  هاحساساتشان است و ابعاد دیگر و تفکرات تعدیل کننده و یا تفسیر کنند
توانند به خاطر بسپارند. البته این یک اصل مسلم در روانشناسی است که انسان،  نمی

 کند. پرده و موارد ناخوشایند را به سرعت فراموش میوقایع خوشایند را به خاطر س
 هخداوند در قرآن، آیاتی را نسخ و آیات دیگري را جایگزین نموده است  (سور •

) بخاطر گذشت زمان، شرایط روز، نیاز به تغییر و رفتن به سوي تکامل و 101نحل آیه 
چسبند  اي می اي طرحها و... ولی متاسفانه کارمندان مذهب وقتی به ایده اجراي مرحله

بیند، تمام  (سواي اصول اعتقادي) مانند مرغی گرسنه که چشمش فقط سبزي را می
بینند. درست مانند خوارج که چشمشان  چیز را میوجودشان یک بعدي شده و فقط یک 

 غافل شد. فقط قرآنهاي روي نیزه را دید و از دیدن قرآن ناطق یعنی حضرت علی
ها را از  انسان هاگر قرار بود یک کارمند مذهب، دست به کار آفرینش شود. هم •
 فرستاد. زمین را مسطح و صاف آفرید. فقط یک پیامبر می رنگ و یک شکل می یک
آفرید. از جانوران و گیاهان هیچ خبري نبود. همیشه غضبناك و اخمو بود. شاید از  می

گذشت و در آخر، فقط دعاي عدة به خصوصی را  خیر آفریدن موجودي به نام شیطان می
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 کرد و نظر لطفی به دیگران نداشت. مستجاب می
است که او دهم، زیرا درست  من، کارمند مذهب را بر روشنفکر احمق، ترجیه نمی •

کند و این  به خدا معتقد است و دوست دارد خوب باشد، ولی وجهۀ دین را خراب می
 خیلی بد است.

خورم. افسوس که شیطان   من به ایمان و خلوص نیت کارمندان مذهب غبطه می •
کند  کلکی با  تمامی این صفات خوب را با یک کلک خیلی قدیمی و ساده ریشه کن می

 .اه تک بعدي!تلفیق: احساسات و نگ
 شود. هاي به اصطالح متعصب یا روشنفکر، کج و کوله می زندگی آدم •
 کارمندان مذهب، بیشتر به تعبد و روشنفکران احمق، فقط به تعقل، نظر دارند. •
عجیب است که در جاي جاي قرآن و نهج البالغه سخن از تعقل و تدبر و علم و  •

آورند، براي اینکه  مواقع، وقتی کم می دلیل و برهان است ولی کارمندان مذهب در بیشتر
 برند. شوند و یا چماق مصلحت را باال می خود را قانع کنند یا دست به دامان تعبد می

 شوند: مصلحت. آورند متوسل به این کلمه می کارمندان مذهب، هر کجا کم می  •
 ترین ضربات در طول تاریخ از ناحیه کارمندان مذهب و روشنفکران احمق به بزرگ •

 ملتها وارد شده است.  
با کفار در حدیبیه صلح کرد و روزي که ایشان فرمان تغییر قبله  روزي که پیامبر •

 با حضرت ابوبکر بیعت کرد. روزي که امام حسن را داد. روزي که حضرت علی
والیت عهدي مامون را پذیرفتند. فکر  با معاویه صلح کرد. و روزي که امام رضا

 زها نیمی از کارمندان مذهب دق کرده باشند.کنم در این رو می
 کارمندان مذهب، انتظار دارند همه مثل آنها شوند، روشنفکران احمق هم.  •
اد این شود این است که بسیاري از افر چیزي که بسیار باعث خنده و تعجب من می •

انگار ام.  همگی مثل همند (در هر گوشۀ کشور که باشند)   دو گروه را از نزدیک دیده
اند. همه بدون هماهنگی قبلی، روش تفکر و اشتباهاتشان مانند  آنها را در یک قالب ریخته
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توان گفت: مثل  هایشان متفاوت است. براي تشبیه می یکدیگر است. انگار، فقط لهجه
 میخند.
تواند تغییر  باالترین عیب یک روشنفکر احمق یا کارمند مذهب، آن است که نمی •

پوسد البته تغییر،  چسبد و همانجا فسیل شده و می ه عقاید خود میکند و مثل خزه ب
چیزي جداي از دمدمی مزاج بودن است. تغییر یعنی هر آنچه موجب رشد است و فقط 

د. (نهال تا ضعیف است افتد که افتادگی و نرم خویی وجود داشته باش در جایی اتفاق می
 .)کند رشد می

را پیروان سایر مکاتب داشتند، جهان را  اگر از جان گذشتگی کارمندان مذهب •
 گرفتند. می

کارمندان مذهب همیشه سفتند! و روشنفکران احمق، همیشه شل! این دو گروه  •
 .توانند به جاي خود، سفت و به جاي خود، شل باشند!! نمی
ه در رفتار و عقاید خود مندان مذهب یک درصد هم احتمال خطا و اشتبارکا •
شود. درست مانند خوارج! البته به خداوندي  و این امر باعث سقوط آنها می دهند نمی

اي تفاوت میان کارمندان مذهب زمانه حال با خوارج زمان علی  خدا قسم من ذره
 بینم.  نمی
نشانۀ کارمند مذهب آن است که اگر تو سخنی را به نقل قول از دیگري گفتی این  •

 دانند.  این سخن می خوارج، خود تو را معتقد یا عامل به
اي در بین کارمندان مذهب، رایج است و آن اینکه یک عمر  طرز تفکر مسخره •

پشت سر این و آن غیبت کرده و هنگام مسافرت یا رفتن به حج، از همه حاللیت 
طلبند. و این کار به صورت یک عرف مسخره در آمده است. گیرم حاللت کردند، با  می

 کنی؟  اي چه می سیاه و شیطانی کردهروح خودت که آنرا خراب و 
 برخی مردم، روشنفکرند ولی روشندل نیستند. •
گیرند که مثالً چه  خوارج (یعنی همان کارمندان مذهب) براي خداوند تصمیم می •
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توانیم  کسانی باید به بهشت بروند و چه کسانی جهنمی هستند و حتی چه کسانی را ما می
 بکشیم!
) هر گاه حکومت را تصاحب کنند چون ابزارهاي افراد قشري (کارمندان مذهب •

قدرت (سرمایه و دانش) در دست دیگران است (یعنی کسانی که اتفاقاً قشري نیستند) 
مجبورند نابه دلخواه به آنها سهمی از قدرت را بدهند و آن افراد به مرور سوار کار 

سطحی فکر  شوند اگر افراد قشري بخواهند حتی دنبال علم و ثروت بورند چون می
 کنند دانش و ثروت آنها هم مثل خودشان سطحی و حبابی روي آب خواهد بود.  می

اي که در وجود حر خورد در وجود ابوذر خورد در وجود حضرت  متاسفانه جرقه •
خورد زیرا بزرگترین گناه نزد اینها  عمر خورد هیچگاه در وجود کارمندان مذهب نمی

 شک است. 
ه موجب رشد مادي و تعالی معنوي انسان شود. پس فرهنگ، یعنی مجموعۀ آنچ •

باید به هر دو جنبۀ مادي و معنوي زندگی نظر داشت نه مانند کارمند مذهب به معنویت 
صرف، و نه مانند روشنفکر احمق فقط به مادیات. این نگرش، با تعادلی که دارد، تنها راه 

اط و رسیدن به بهشت و حتی ایجاد یک زندگی آرام در جامعه و تنها وسیلۀ عبور از صر
 خود بهشت است. 

میان کارمند مذهب شیفتۀ فرهنگ عرب و روشنفکر احمق شیفتۀ فرهنگ غرب،  •
 فقط یک نقطه تفاوت و فاصله وجود دارد. 

کارمندان مذهب از بس در خرافات خودشان، غوطه ورند وقتی با آنها صحبت  •
شوند و انگار  توجه سخنان تو نمیکنند و اصالً م کنی مات و مبهوت به تو نگاه می می

کنی. درست مانند وقتی که مثالً یک استاد  داري با دیواریا یک تکه سنگ صحبت می
 خواهد مطلبی را حالی یک کودك پنجساله کند.  دانشگاه می

کنند. و این نقطۀ آغاز تمام  کارمندان مذهب یا همان خوارج، مقطع فکر می •
شنوند و  مقطع یعنی: فقط قسمتی از سخنان شما را می هاي آنهاست. (تفکر و دید بدبختی
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خورند و چه  قادر به تجزیه  وتحلیل و قدرت استنتاج نیستند و براحتی نیز فریب می
 اي چربتر از اینها براي شیطان) لقمه
کند، عاقل، بر مبناي مشاهداتش ولی عارف  احمق، بر مبناي توهماتش قضاوت می •

اعتمادي ندارد و شاید این است معناي آیۀ: و آنچه را به  جهان دیده حتی به حواسش نیز
آن علم نداري پیروي مکن، همانا گوش و چشم و دلها همگی در پیشگاه خداوند 

 مسئولند.
تواند راه را پیدا کند ولی کسی که خود را در راه  گمراه، اگر بخواهد به راحتی می •
تواند از گمراهی نجات پیدا  نمی داند (کارمند مذهب و روشنفکر احمق) به هیچ وجه می

 کند و شاید براي همین هر روز در نماز باید بگوییم که: اهدانا الصراط المستقیم.
تواند  اگر ده هزار سال دیگر بگذرد و علم پزشکی به اوج تکامل خود برسد نمی •

 براي حماقت کارمندان مذهب و روشنفکران احمق، دارویی پیدا کند. 
هاي  روحانیون درست کردند و عمله براي حضرت عیسیبزرگترین مشکل را  •

دولتی و پولدارها. اگر هم بنا باشد در حال یا آینده کسی به عنوان منجی ظهور کند همین 
کس و کار و  بی کنند. بیشتر طرفداران عیسی افراد بینوا و افراد براي او دردسر درست می

 و دل پیرو عیسی شدند. پس بیندیش. اند که توبه کرده و از جان  حتی زنان خراب بوده
 پندارد تمام کارهایش کامل و درست است.  احمق، همیشه می •
دهن بینی دام دیگران و چشم بینی فریب نفس است و چه زیانکار و مضحک  •

 خورد. است آنکه فریب خودش را می
خانگی هم. براي هر  بی توان ساخت. با فقر و بیکاري و با بیماري و ناخوشی می •
توان ساخت و کنار آمد. ولی  اي یافت. آري با هر شرایطی می توان راه چاره لی  میمشک

 شود، حتی بدتر. در کنار احمق، زندگی جهنم می
گویم  توانند انجام دهند ولی با اطمینان می اي که بخواهی می از پیامبران، هر معجزه •

 توان، احمق را تغییر داد.  حتی با معجزه نیز نمی
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 ز مرگ، آدم احمق است.وحشتناکتر ا •
اي  بینی برگشته سال روي مغز یک آدم احمق کار کنی روز آخر باز هم می 40اگر  •

 سر جاي اول.
 شوند: آنها که احمقند و آنها که حیله گرند. دو عده نابود می •
به جز دو گروه روشنفکران احمق و کارمندان مذهب، دستۀ دیگري نیز در جامعه  •

ها (و چه زشت است آوردن نامشان) ولی چون این گروه  و لختی وجود دارند به نام التها
دانم به آنها یا دربارة آنها چه بگویم  بر  کنند من نمی با فرمان نفس و شهوت حرکت می

 دانند.   خالف دو گروه نخست که پشتوانۀ خود را به عقل یا ایمان، متکی می
ضرت علی و امام صادق به این قسمت را با این دو سخن بسیار تامل برانگیز از ح •

ها بدترین مردم هستند.  برم: خوارج بدترین مردم هستند. (حضرت علی) غالی پایان می
(امام صادق) اهللا اکبر! آیا عجیب نیست. اعتقادات این دو گروه که کامالً مخالف است! 

ها عاشق دوآتشه اهل بیت! پس چرا هر دوي آنها بدترین  خوارج دشمن علی و غالی
دانید چرا؟ چون ایمان راسخ دارند که راهشان درست است ولی  اند؟ می معرفی شده مردم

روند و تا پاي جان، پاي عقاید  در عین حال، احمق و لجوجند. زیر بار حرف حق نمی
ایستند و در این راه از انجام هیچ عملی ابا ندارند. مانند افراد به  پوچ و مخرب خود می

راه عقاید غلط خود حاضرند دست به هر کاري بزنند. چون ظاهر حزب اللهی ما که در 

ِينَ ٱ لَمُ وََسَيعۡ ﴿ عمی صم بکم در ظلمات جهل و تعصب غوطه ورند. ْ َظلَُموٓ  �َّ يَّ  ا
َ
 ُمنَقلَبٖ  أ

 . ﴾يَنَقلُِبون
اند: بدانید این امت پس از  جالب است که حضرت علی قبل از جنگ جمل نیز فرموده

شوند. بدترین آنها کسانی هستند که ادعاي دوستی و پیروي  میفرقه تقسیمی  73من به 
 مرا دارند ولی عملشان مانند من نیست.

 هاي پیش چنین سروده: ابوالعالء معري در خصوص این دو گروه، قرن
 یا عقل دارند و دین ندارند. مردم دنیا را آزمودم یا دین دارند و عقل ندارند



 
 

 گیري  نتیجه

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهمۡ ﴿
ُ
ۖ َوأ ُ ِيَن َهَدٮُٰهُم ٱ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك ٱ�َّ

ُ
ۥٓۚ أ ۡحَسَنُه

َ
ِيَن �َۡسَتِمُعوَن ٱۡلَقۡوَل َ�َيتَّبُِعوَن أ ْولُواْ  ٱ�َّ

ُ
أ

ۡلَ�ِٰب 
َ
شنوند و بهترینش را  بندگانم را آنانکه سخن را می. پس مژده ده ]18[الزمر:  ﴾١٨ٱۡ�

 کنند. پیروي می
خود از  ،ودبسخن من نه از درد ایشان  ،دست مرا بگیر ؛اي یگانه من ،م اي یاربروی«

اند      اندر نشسته نیازمند جراحات به چركاینان دردند و بود خود را  دردي بود که ایشانند
به کینت استوارتر  و سیاهی به جنگ برخیزي  کمر که چون با زخم و فساد و چنین است

انگیز  به  به همپایی این نومیدي خوف، برویم اي یار اي یگانه من برویم و دریغا بندند می
در  تر حقیقت ایشان را آشکاره شویم  هر چه از ایشان دورتر می همپایی این یقین که

 ].احمد شاملو[ .»یابیم می

ۡن ُهَو َ�ٰنٌِت ﴿  • مَّ
َ
ْ رَۡ�ََة َرّ�ِهِۦۗ قُۡل َهۡل أ ِۡل َساِجٗدا َوقَآ�ِٗما َ�َۡذُر ٱ�ِخَرةَ َوَ�رُۡجوا َءانَآَء ٱ�َّ

ۡلَ�ِٰب 
َ
ْولُواْ ٱۡ�

ُ
ُر أ َما َ�تََذكَّ ِيَن َ� َ�ۡعلَُموَنۗ إِ�َّ ِيَن َ�ۡعلَُموَن َوٱ�َّ بگو آیا « .]9[الزمر:  ﴾٩�َۡسَتوِي ٱ�َّ

دانند مساوي هستند. اینک در انتهاي این تحقیق، من مطمئنم که  نمی دانند با آنانکه آنانکه می
 . »کند خوانندة عزیز، معناي این آیه را بهتر از قبل، درك می

گویم که تا کنون  اگر هنوز هم در حقانیت مطالب این تحقیق شک داري به تو می •
مصر از علماي بارها علماي شیعه مانند عالمه برقعی و اساتید دانشگاهاي پاکستان و 

اند که آقایان  ایران درخواست برگزاري مناظره و پخش مستقیم آن از صدا و سیما را داشته
 اند.  چون دستشان خیلی پر است!!! حتی یکبار هم به این درخواستها پاسخ مثبت نداده

باز هم اگر شک داري نگاهی به دو جامعه سنی و شیعه بینداز. براستی کدامین  •
کند و کدامین گروه است که همیشه دور وبر خرافات و  عن و نفرین میگروه است که ل

است و نتایج اعمال کدام گروه،  تر گردد و کدام گروه متعصب هاي تاریخی می افسانه
است و در کدامین جامعه، دزدي و دروغ و اختالف و دشمنی و بدبیاري  تر تفرقه افکنانه
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 بیشتر است؟
هیچ شکی نیست ولی جایی که فرهنگ  در لیاقت و جامعیت حضرت علی •

کند و آنجا که تمام قبایل از  پسندد و از آنان اطاعت می اعراب، ریاست پیران را می
داغدار بودند و آنجا که بیشتر مردم، موافق حکومت حضرت  شمشیر حضرت علی

ابوبکر شدند و آنجا که ما مطمئن شدیم نصی در خالفت علی وجود نداشته، گناه 
 و ابوبکر چیست؟   حضرت عمر

شود نسبت  که از اشعار و سخنان ایشان استنباط می تمام اعتراض حضرت علی •
اند و نه اصل انتخابات. و در  هاشم حضور نداشته به شیوه انتخابات بوده که ایشان و بنی

حضرت  عمر و ابوبکر را ظالم و کافر و منافق و غاصب و...  معرفی  هیچ کجا ایشان،
 اند. نکرده
ما در این تحقیق با کوهی از اطالعاتی که به نفع حضرت عمر و ابوبکر بود مواجه  •

، 1شدیم ممکن است براي یکی دو مورد بتوان با کلماتی مانند: مصلحت، تقیه، توریه
اشی کرد ولی آیا این جوابهاي سربسته، پا در هوا و مبهم، تر . دلیل . . جعل مورخین و

 طالعات که در برابر محقق، دهان گشوده قانع کننده باشد؟ تواند در برابر کوهی از ا می
محال است در روز قیامت تو را به خاطر لعن نکردن خلفاء و دشمنی نکردن با  •
ها و نخواندن زیارت جعلی عاشورا با دوزخ ببرند ولی مطمئن باش اگر عقائدت و یا  سنی

ته باشد در وسط دوزخ رفتارت یا گفتارت حتی رنگ و بوي شرك یا تعصب و تفرقه داش
 تا ابد معذب خواهی شد. از ما گفتن و از نادانها نشنیدن.

شود. به جامعه ایرانی نگاه  عیب تقلید در اینجاست که از فروع به اصول کشیده می •
 کنید چه کسی اصول دینش را بر مبناي تحقیق درك کرده است؟

 خوارج، ذوب در حماقتند. •
کند اگر فردي مقدس و پاك با شخص  می اشتباه بزرگ شیعه آن است که فکر •

                                           
 تاریخ مصرف، این گونه پاسخها و توجیهات متعلق به یک قرن پیش بود نه حاال. -1
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شود بدترین آدم روي کره زمین! و  دیگري اختالف نظر پیدا کرد آن شخص دیگر می
متاسفانه شیعه براي پایه ریزي دالیلی که منجر به محکومیت دیگران شود هزار و یک 

 ... خرافه را به پیشواي دین خود بسته است از مقام وحی و عصمت گرفته تا علم غیب و
طبق صریح آیه قرآن (که نه ناسخ است و نه منسوخ  و نه متشابه  بلکه از آیات  •

انسان آنچه را به آن  . ]36: اإلسراء[ ﴾َوَ� َ�ۡقُف َما لَۡيَس لََك بِهِۦ ِعۡلمٌ ﴿بسیار محکم است) 
علم و دانش ندارد نباید پیروي کند و حتی نباید به آن فکر کند. براي همین از آنجا که 
هیچ مدرك معتبر و محکمی دال بر گنهکاري خلفاء وجود ندارد و اکثر قریب به اتفاق 

بیان  شناسند. به همین دلیل، مسلمین (حتی در بین شیعیان) خلفاء را به عنوان مسلمان می
اي بر خالف این، موجب گناهی بزرگ و ورود به آتش دوزخ  هر داستان و حتی نکته

خواهد شد. زیرا خالف صریح آیه قرآن و مدارك معتبر تاریخی و اجماع مسلمین و 
 رعایت شرط عقل و ادب است. 

در این زمان حاضر بودند، مطمئناً شیعه و تمام مسلمین را از  اگر حضرت علی •
هایی که به عمر و ابوبکر وارد  کردند و از دروغ و بهتان ن تفرقه افکن منع میبیان سخنا

 کردند. شده تعجب کرده و ما را در این زمینه به شدت مواخذه می
ابوبکر و عمر از فرمان پیامبر، سرپیچی نکرده و در امر خالفت مرتکب سوء  •

ارك و شواهد بیشمار موجود، استفاده و... نشدند. با توجه به قرائن، امارات، اسناد و مد
پیامبر براي پس از خود جانشینی تعیین نفرمودند. ضمن اینکه لزوم اصل خاتمیت نیز بر 

 همین مبنا استوار است.
اند دیگر  وقتی ثابت شد که پیامبر اکرم براي پس از خود جانشینی تعیین نفرموده •
یرادهایی واهی مانند اینکه هاي بیهوده ساخت و با ا توان براي ابوبکر و عمر پاپوش نمی

 .1در سقیفه اجماع و دموکراسی نبوده آنها را زیر سئوال برد

                                           
نفر از مهاجرین توانستند ابوبکر  5شاید همین نکته که در اجتماع سقیفه و بین انبوه دو قبیله اوس و خزرج،  -1

 د. را به خالفت برسانند شاید یکی از معجزات الهی باش
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بسیار مهمی وجود دارد که شیعه از آن غافل مانده و در صورت توجه به آن  هنکت •
شود و آن توجه به این آیۀ قرآن است: قل انما ان بشر  بسیاري از شبهات او پاسخ داده می

من نیز بشري مانند شما هستم. دقت کنید که مواردي که در آن  مثلکم: اي پیامبر بگو
تمایزهایی آن هم فقط به خطر هدف نبوت وجود داشته در قرآن کریم دقیقاً وجود دارد 

عدم اشتباه و خطا در دریافت و ابالغ دستورات خدا یا  -این موارد عبارتند از: وحی 
مبر به آنچه که مردم را به آن فرا عمل و التزام عملی شخص پیا - همان وحی به مردم

اند. پس تمامی گفتارها و  ولی در سایر موارد ایشان نیز مانند بقیۀ مردم بوده -خواند  می
یا ایشان طبق دستور مستقیم  -1شق زیر باید تعریف شود:  3رفتارهاي پیامبر در یکی از 

رتب براي هر موردي آیه اند (البته اینگونه هم نبوده که خداوند، م کرده خداوند عمل می
اند (مانند اتخاذ  کرده یا با مشورت با سایر اصحاب تصمیمی را اتخاذ می -2نازل کند) 

یا اینکه طبق نظر شخصی خود (که ناشی از  -3روش جنگی در بدر و همچنین در احد) 
طبیعت و ماهیت بشري ایشان بوده ـ عالقه و رغبات شخصی و...) سخنی را بیان 

شدند سریعاً  از طریق وحی  د. و هر گاه نیز در این زمینه مرتکب اشتباهی میان کرده می
بیان  شدند. به همین دلیل بیشتر سخنانی که ایشان در رابطه با حضرت علی مطلع می

گنجد. که صد البته اشتباه نیز نکرده و ما نیز معترفیم که  اند در همین شق سوم می فرموده
ترین اصحاب و حتی وصی و برادر پیامبر،  داناترین و شجاعین و تر علی یکی از قاضی

هیچ شکی هیچ نص واضح و روشنی مبنی بر خالفت منصوص ایشان  بی بوده است ولی
 (که طبق فرمان خداوند بوده باشد) وجود ندارد. 

اي شک و تردید از زمان پذیرش اسالم (در  نیت حضرت عمر و ابوبکر بدون ذره •
 ) تا زمان وفات، مثبت و خالی از هر گونه سوء نیتی بوده است.شرایط خفقان زاي مکه

این دو نفر به جز در روز پر آشوب و خطرناك سقیفه در تمامی مراحل قبلی و  •
ها نداشتند چه برسد به  بعدي جز خوبی و نیکی، هیچگونه برخوردي با سایر مسلمان

 .خاندان پیامبر!
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 ص الیقتر از خود یعنی حضرت علیشاید اشتباه آنها این بوده که با وجود شخ •
توانیم به  از حکومت کناره گیري نکردند. البته این قضاوت ماست و ما به هیچ وجه نمی

 سال پیش را تجزیه و تحلیل کنیم.  1400این راحتی، شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 
وذ تمام اعتقادات شیعه یک صحت جزئی و اولیه دارد ولی در قرون بعدي بعلت نف •

هاي غالیان و نفوذ فرهنگ مسیحیت و یهود و ایرانی و هندي به آنها شاخ و برگ  اندیشه
شیعه براي تمام روي شده و علت اینکه علماي  شده و دچار غلو و خرافه و زیاده داده

هاي غلط خود یک یا چند آیه و حدیث و داستان در چنته دارند  گیري اشتباهات و نتیجه
اکرم جهت طلب آمرزش و و جزئی است.براي مثال:  پیامبر  وجود همین صحت اولیه

اند ولی ساختن گنبد و بارگاه و  رفته گیري به دیگران به قبرستان بقیع می آموزش عبرت
ضریح و زیارتنامه خوانی و دور ضریح گشتن (مانند کعبه) زدن قفل و طلب شفا و 

هیچ وجه در سنت و روش ایشان بوسیدن درو دیوار و براه انداختن گروه ارکستر و... به 
عه شده است. به همین جایی نداشته و قطعاً از فرهنگ ایرانی مسیحی وارد فرهنگ شی

که سر از  1هاي دیگر را بررسی کنید مانند سفارش به دوستی با علی روي ترتیب زیاده
 والیت مطلقه فقیه و خالفت و امامت و.. و درآورده است. 

اسخ به انستن عیوب و اشتباهات کار خود هستم البته پاینجانب مشتاقانه در پی د •
در چارچوب قرآن باشد (یعنی اگر مفاد حدیثی مخالف  -1ایرادات و سئواالت باید 

توان آن آیه را با حدیث، توجیه و تفسیر و تحریف کرد) و  معناي آیات قرآن باشد نمی
جایی است که مفاد  توان آیه قرآن را نسخ کرد و کارآیی حدیث اصوال با حدیث نمی

حدیث یا روایت  -2آیات، نامعلوم و مبهم بوده و یا توضیح کاملی وجود نداشته باشد. 
از کتبی که در قسمت منابع،  -3تاریخی با ذکر سلسله روات و منبع مورد استفاده باشد 

اي از قران شاهد آورده شود باید حتما توسط آیات  اگر آیه -4سندیت آن رد شد نباشد. 

                                           
ترین شماست. علی  علی موالي مومنان است (دوست) علی برادر من است. علی شهر علم است. علی قاضی -1

 .دهد) چکدام اینها معنی خلیفه نمیوصی است. (هی
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ل و بعد و همچنین سایر آیات قران تایید و تفسیر و تجزیه و تحلیل شود و نه توسط قب
 هاي تاریخی.  افسانه
شیعه معتقد است: ماجراي خواستگاري حضرت علی از دختر ابوجهل دروغ است.  •

ابن سباء افسانه است. ازدواج ام کلثوم با عمر ساختگی و جعلی است. خطبه علی در 
بار طلب آمرزش علی براي خلفاء روي منبر جعلی  80روغ است. ستایش عمر جعلی و د

هاي علی به استاندرانش که اگر کسی ایشان را بر خلفاء برتري داد حد  و دروغ است. نامه
مفتري بزنند دروغ است. امام جماعت بودن ابوبکر در آخرین روزهاي حیات پیامبر اکرم 

را به مسجد باز بگذارد دروغ است. اش  هدروغ است. اینکه فقط ابوبکر حق داشته در خان
است... ما نیز  در ستایش اصحاب (به جز حضرت علی) درو و تمامی احادیث پیامبر

گیري کنیم که اکثر  توانیم نتیجه است ولی براحتی می اصراري نداریم که تمام اینها راست
 هاي شیعه نیز دروغ و جعلی است.  افسانه سرایی

زعماي شیعه در طول قرنهاي گذشته و به خصوص پس از صفویه چنان جوي در  •
اند که هر چه کتاب وجود دارد متعلق به شیعه است و تمام  اذهان مردم ایجاد کرده

پاسخها نزد شیعه است و تمام دانشمندان این طرف هستند در صورتیکه در این تحقیق 
 متوجه شدید موضوع، دقیقاً عکس این است. 

هاي تاریخی دروغین وارد شده  انچه شیعه  به دور از احساسات مذهبی، افسانهچن •
در فرهنگ خود را کنار بگذارد و برادران سنی نیز تعصبات و تقدسات بیهوده روي برخی 
از شبه اصحاب را کنار بگذارند و از نگاه عقل به مسائل نگاه کنند هر دو به ماهیت اسالم 

دي خدا و وحدت کلمه دست پیدا خواهند کرد. و اگر ما ناب و رضایت پیامبر و خشنو
دست از سب و لعن خلفاي آنها برداریم و آنها متقابالً رفتار و گفتار علی را نصب العین 

کند؟ و چه  خود قرار دهند و با ما متحد شوند براستی در این میان چه کسی سود می
؟ و دکان چه کسانی براي ؟ و چه کسانی ناراضی شود کسی ضرر؟ و چه کسی خشنود می

 همیشه بسته خواهد شد؟ 
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در این تحقیق به خوبی متوجه شدیم که تمام اعتقادات مخصوصۀ شیعه بدون حتی  •
دانند که تاریخ یک دروغگوي  هاي تاریخی است و همه می یک استثناء بر پایۀ داستان

  بزرگ است. پس متاسفانه شیعه (و نه تشیع) چیزي نیست جز یک دروغ بزرگ.
)   تمامی عقاید شیعه بر مبناي تاریخ است و روایات تاریخی (بر خالف قرآن کریم •

ظنی الصدور است پس اعتقادات شیعه بر مبناي گمان و ظن است و ظن و گمان طبق 
نص صریح قرآن و عقل در پیشگان خداوند متعال هیچ جایگاهی ندارد. پس بهتر است 

 تري پیدا کنید.  گیرید پاسخ بهتر و مناسب میبراي زمانی که در پیشگاه خداوند قرار 
شوم ولی باکی نیست، امام  من یقین دارم که متهم به شورش و خروج از دین می •

هاي  نیز وقتی قصد اصالح امت جدشان را کردند شبه علماء به همراه قدرت حسین
د. به قول سیاسی و با استفاده از جهل عوام الناس، ایشان را متهم به خروج از دین کردن

حسنک وزیر، باالتر از حسین علی نیم، که بر دار کشند یا غیر دار... هدف من پاك کردن 
 گنده کاریهاي شاهان و روحانیون صفویه است.

کنم هرکس کوچکترین مخالفتی (مستقیم یا غیر مستقیم) با  من با صراحت اعالم می •
شیطان است. مطمئن باشید و  اتحاد بین مسلمین داشته باشد حقوق بگیر انگلیس یا عملۀ

 شک نکنید.

 سخنی با برادران اهل سنت

برادران عزیز، آحاد شیعه (بر خالف شیعیان گذشته) به قرآن معتقدند و این نغمه عالم 
گویند شیعه معتقد به تحریف قرآن است. برادران  نمایان (جاهالن حقیقی) است که می

اند.  کند بلکه در این زمینه او را فریب داده عزیز اهل سنت، شیعه قبرها را پرستش نمی
ب و اشتباه شیعه خصومت و دشمنی با خلفاء بود و من اینک به شما برادران عزیز تنها عی

الاقل -درصد از شیعیان  80دهم که با خواندن این مطالب تحقیقی من  قول شرف می
 نظرشان نسبت به خلفاء عوض خواهد شد.  -ایرانی
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 سخنی با هموطنان شیعه

اي  بدور از ذرهمن در این کتاب کوشش و سعی و تالش بسیاري به خرج دادم که 
هاي تاریخی مورد تایید شیعه را تجزیه و تحلیل کنیم زیرا معتقدم یکی از  تعصب، داستان

علل اساسی و مهمی که موجب بروز تفرقه و دشمنی میان شیعه و سنی شده وجود همین 
داستانهاي جعلی و موهوم است  من در این تجزیه و تحلیل، نهایت سعی را به خرج دادم 

فراط و تفریط را نپیموده و از دید عقل محض به مسائل نگاه کنم. و تعصبی در که راه ا
این زمینه نداشته باشم. کاري به اینکه ایرانی هستم نداشته باشم. کاري به اینکه عمر به 
کشورم حمله کرد و ما را شکست داد نداشته باشم و به قدري در این زمینه تحقیق و 

شدم و دقیقا با روحیات و عملکرد  افراد در زمان پیامبرتامل کردم گویی یکی از همان 
و شخصیت تک تک آنها آشنایی پیدا کردم. اکنون حاصل تالش خود را براي شما نوشتم 

هاي  اي که با دروغهاي تاریخی، خرافه تا اندیشه شما را نیز روشن کرده باشم البته اندیشه
هاي  عوام و تجزیه و تحلیل مداحان، تحلیلهاي وعاظ، فرهنگ گوسفندي برخی از

 نویسندگان نادان، تخدیر و پوك و سنگ، نشده باشد.
کند نظر پیامبر اکرم روي مصداق و فرد  اشتباه بسیار بزرگ شیعه آن است که فکر می

اند) در صورتیکه  ها همیشه به جاي فکر پرستی فرد پرست بوده بوده است، (البته ایرانی
در شبه جزیره و گسترش آن در سطح جهان متمدن آن  هدف پیامبر اکرم تثبیت اسالم

کند این هدف به دست حضرت علی صورت بگیرد یا  روز بوده است. حال تفاوتی نمی
به دست حضرت عمر یا حضرت ابوبکر. و ایکاش هموطنان من، این نکات ساده را 

 فهمیدند.  می
 غرض، گشودن قفل سعادتست به جهـد 

 

 ن است کلیـد چه فرق، گر زر سرخ و گر آه 
 

 ]پروین اعتصامی[
اگر با دقت و به دور از تعصبات مذهبی وارد کنه عقایدي که در فرهنگ عوام  •

شیعه، از طریق برخی از علماء و نویسندگان و مداحان وارد شده نگاه کنی آنجا را پر از 
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دروغ و کینه و نفرت و سب و لعن و تعصب و نادانی و خرافه، خواهی یافت. یعنی 
اند  که آقایان بر سر شیعه آوردند این بود. پس اگر جوانان از دین روگردان شده بالیی

نباید زیاد تعجب کنیم و گناه آن را به گردن آمریکا و اسراییل و اینترنت و ماهواره و مواد 
در سایر ممالک سنی نشین  تر مخدر و... بیندازیم. زیرا تمام اینها به صورت بسیار گسترده

رد در صورتیکه جوانان آنها از نظر پایبندي به شعائر اسالمی از تمام نیز، وجود دا
 روحانیون ما بهترند  پس عزیزان من: کرم از خود درخت است.

طرف، مسلم شد که حضرت عمر و ابوبکر، خصوصاً و سایر  بی براي خوانندة •
به این  ، ایمان کامل داشتند. با عنایتاصحاب، عموماً به آیات قرآن و سخنان پیامبر

اي سوء استفاده نکردند  نکته و با عنایت به اینکه این دو نفر در طول خالفت، حتی ذره
 2توان باور کرد به صرف قدرت طلبی و یا دشمنی با علی،  خودشان را فقط براي  نمی

چنین باشد به  -بنا به فرض باطل و محال-سال حکومت، جهنمی کرده باشند! و اگر هم 
توان قبول کرد که سایر اصحاب به خاطر خالفت یک نفر دیگر، خودشان  هیچ وجه نمی

توان قبول کرد با چنین بنیاد باطل اندر  را جهنمی کرده باشند. و باز بنا بر فرض محال نمی
ها (از جمع آوري قرآن تا سرکوب  باطلی آنهمه موفقیت پس از نبی اکرم در همه زمینه

ده و شکست امپراطورهاي و گسترش اسالم در جهان متمدن آن روز و...) به شورش ر
ذهن  هگیریم که تفکرات باطلی مانند غصب خالفت، زایید دست بیاورند. پس نتیجه می

 .مالیخولیایی غالیان و نویسندگان قرن اول و دوم هجري به بعد است!
ب آن اندکی نو و تازه و شاید براي خواننده عزیز، پس از خواندن این تحقیق، مطال •

حتی عجیب و غریب، جلوه کند یکی از دالیل این امر آن است که: صنعت چاپ فقط 
ها نیز بنا به علل  چند دهه است که به این گستردگی وارد ایران شده و در این سال

سانسور و...) حتی کتب مرجع شیعه مانند استبصار و تهذیب و من  -مختلفی (هزینه باال 
الفقیه، ترجمه، چاپ و منتشر نگردیده است  چه برسد به کتب مخالفین و الیحضر 

منتقدین. تمامی تریبونها و رادیو و تلویزیون و کتب و... نیز در دست آقایان بوده است 
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 پس مسلم است که اکنون این مسائل براي هر خوانندة ایرانی عجیب و تازه جلوه کند. 
دهم. یکی  اب، شک داري کاري به تو یاد میاگر هنوز هم، نسبت به مطالب این کت •

از بهترین کتابهاي نویسندگان شیعه را انتخاب کن. و همراه این تحقیق سپس، بدون اینکه 
نام و مشخصات نویسندگان آنها را بنویسی این دو کتاب را به یک نفر که دین دیگري 

درباره این دو کتاب به  (به غیر از تشیع و تسنن) دارد، بده و از او بخواه، نظر خودش را
کتاب  هگوید ولی مطمئن باش دربار کتاب من چه می هدانم دربار تو بگوید. من نمی

نویسنده شیعه خواهد گفت: سراسر تعصب، کینه، کامالً خالی از منطق و دلیل علمی، پر 
از اوهام و خیاالت، خرافات و دروغ، توجیهات مکرر و درهم و برهم، بافتن آسمان و 

 .ن براي تایید نظرات خود، آرمانگرایی شدید، فرار از واقعیت و...!ریسما
شود ولی اگر به قرآن و عقل  انسان، اگر تقلید کند، مرتباً دچار اشتباه و خطا می •

اي دارد  شود. خداوند در قرآن کریم آیه خودش رجوع کند درصد اشتباهات او کمتر می
ن است:  و ال تقف ما لیس لک به علم: این که کامالً مخالف تقلید و پیروي از ظن و گما

یعنی اینکه خودت باید در باره موضوعات شبه برانگیز با تحقیق و تالش به علم و یقین 
برسی و با تحقیق و علم، فکر کنی، حرف بزنی و عمل کنی نه بر مبناي تقلید که سرشار 

 .ان الظن اليغني من اهللا شيئاه از ظن و شک و تردید است ک
حقیق براي خود من نیز جالب و نو و تازه بود من در جریان این تحقیق با این ت •

دیدم که چگونه بیشتر عقاید شیعه بر خالف قرآن و غیر عقلی و غیر  کمال تعجب، می
منطقی است و به خرافه نزدیک. عقائدي مانند: رجعت، بداء، خالفت منصوص، غیبت، 

تدفین و عزاداریها و ساختن قبور  عصمت، علم غیب، والیت تکوینی، شفاعت، مناسک
ها هر گاه از طریق تلویزیون و یا مطالعه کتب، عقاید عجیب و غریب  و...  براستی ایرانی

بندد ولی چرا نوبت به  فهمند لبخندي تمسخر آمیز بر لبان آنها نقش می سایر ملل را می
 .شود؟! مامی خرافات، حقیقت محض میرسد ت خود ما که می

و روح اسالم به جهان تشیع فعلی رسیده و درك و فهمی که شیعه از  آنچه از دین •
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اسالم دارد از طریق منقوالت راویانی معدود بوده که بیشتر آنها به خاطر منافع سیاسی یا 
اند افرادي که بعضاً یا رانده امامان  اقتصادي یا علمی اطراف امامان شیعه را گرفته بوده

اند. ضمن اینکه نباید نقش آنها را در دستکاري و یا  ودهبوده یا فاسد المذهب و غالی ب
جعل حدیث و نسبت دادن آن به امامان شیعه نادیده گرفت. درك و استنباط اهل سنت از 

سال مستقیماً  23یا  10اي بوده که مدت  اسالم بر مبناي منقوالت سی هزار نفر از صحابه
جماع و تواتر و نزدیکی بیشتر به عصر اند. در اینجا عنصر ا با نبی اکرم در تماس بوده

چرخد و  ها می به نفع شیعه ها و عنصر خاندان اهل بیت پیامبر به نفع سنی پیامبر
ها خرافی شیعه تا کنون، وجود این عقاید در پشت  نقاب  شاید تنها راز بقاي اندیشه

 زیباي حب اهل بیت بوده باشد. 
(البته تبعیت از سنت پیامبر را  نی هستمنه س ام  من نه در جامعۀ سنی زندگی کرده •

در ام  ام. به هر چه رسیده تب و منابع اهل سنت استفاده کردهقبول دارم) و نه حتی از ک
الي همین کتابها بوده است. این موضوع را به دو  همینجا و میان همین مردم و از البه

 -2هر کجا که باشد.  کند، اگر کسی به دنبال حقیقت باشد آنرا پیدا می -1جهت گفتم: 
تواند مارك سنی گري به من بزند زیرا من در جاي جاي کتابم نسبت به  کسی نمی

شوم حتی اگر قطعه قطعه  حضرت علی، اظهار ارادت و عالقه کرده و مجدداً متذکر می
دارم و همین سفارش را براي تمام دوستان و خوانندگان عزیز  شوم دست از علی بر نمی

ونه تشیعی که خالی از خریت و حماقت و تعصب و تقلید کورکورانه  و دارم. ولی آنگ
کینه و نفرت و تفرقه و اوهام و خیاالت مالیخولیایی و غلو و شرك و دروغ است. در یک 
کالم: تشیعی که از مداحان دروغگو و وعاظ متعصب و روحانیون نادان و نویسندگان یک 

حقیقت ناب و عقل محض، استوار باشد. و  بعدي، تاثیر نگرفته باشد، بلکه بر مبناي
اي  شناخت و معرفت، نه عالقه همحبتی هم که نسبت به علی دارم محبتی است بر پای

دهم اگر لیاقت محشور شدن با علی را  کورکورانه و از روي احساس. و ترجیح  می
نداشتم با حضرت عمر و حضرت ابوبکر محشور شوم ولی با روحانیون و نویسندگان و 
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مداحان احمق و دروغگوي هموطنم، محشور نشوم زیرا شک ندارم اینها با ابوجهل و 
 خورم.  ملجم محشور خواهند شد. این را به شرافتم قسم می ابن

براي کسانی که درگیر دعواهاي شیعه و سنی و برتري علی یا عمر و ابوبکر هستند  •
 آورم: یر از پروین اعتصامی را میشعر ز

 سعادتست به جهـد غرض، گشودن قفل 
 

 چه فرق، گر زر سرخ و گر آهن است کلیـد  
 

اگر روز قیامت در پیشگاه خداوند حاضر شدي و او از تو پرسید چرا عمر و  •
کردي و من کجاي قرآن، چنین چیزي گفتم و تو از کجا به این مطالب،  ابوبکر را لعن می

تاریخی مطالبی را خواندم؟ گویی در داستانهاي  مطمئن شدي چه جوابی داري؟ آیا می
پرسند چرا فقط مطالبی که دوست داشتی را انتخاب کردي و خواندي! یا  آنوقت از تو می

گویند: پس همراه همان آقا باالسرها وارد  گویی پیرو آقا باالسرها بودم! آنگاه به تو می می
 دوزخ شو.

پی اثبات  من در این تحقیق نه در پی اثبات دوزخی بودن کسی بودم و نه در •
گویند بر مبناي شک و  خواهم ثابت کنم هر آنچه آقایان می بهشتی بودن کسی! من می

توان با  تردید است و بنابر تایید هر عقل آزاد خالی از تعصب و بنا بر آیات قرآن، نمی
 شک و ظن و تردید به دیگران تهمت و افتراء وارد کرد.

دارد نباید داخل شود صریح آیه انسان به حکم عقل، هیچگاه در اموري که شک  •
ها همه  آنچه به آن علم نداري را پیروي نکن زیرا گوش و چشم و دل گوید: قرآن نیز  می

در برابر خداوند مسئولند. اکثریت مسلمین و حتی دانشمندان غیر مسلمان، نظر مساعدي 
اکثریت  گیریم: به حکم عقل و آیات قرآن و اجماع نسبت به خلفاء دارند پس نتیجه می

مسلمین، نباید خلفاء را سب و لعن کرد. دقت کنید که عذابی که در احادیث براي زبان 
نقل شده شدیدترین عذاب است. و در احادیث فراوانی نیز آمده که نجات در سکوت 
است. خواننده منصف و منطقی با خواندن مطالب این تحقیق، متوجه شد که بسیاري از 

اند بر مبناي داستانهاي تاریخی و ظن و شک و تردید  جلوه دادهاصولی که براي او یقینی 
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توان بر مبناي آنها قضاوت کرد به ناچار طبق  است و هیچ پایه علمی و یقینی ندارد و نمی

َهاَ�ٰٓ ﴿ آیه: ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ جۡ ٱ َءاَمُنوا نِّ ٱ ّمِنَ  �َكثِ�ٗ  َتنُِبوا نِّ ٱ َض َ�عۡ  إِنَّ  لظَّ  .]12[الحجرات:  ﴾ٞمۖ إِثۡ  لظَّ

اي از گمانها گناه  اید دوري کنید از بسیاري از گمانها همانا پاره اي کسانی که ایمان آورده«
ها دشمنی کنیم و با عمر و ابوبکر حتی در دل دشمن باشیم.  ما حق نداریم با سنی .»است

قرن  14هاي  و اگر کسی سزاوار لعنت باشد آن کسانی هستند که با عنوان کردن افسانه
کنند که بیشترین و  قبل در امت اسالمی ایجاد تفرقه کرده و بدگویی کسانی را می

اند. پس اگر کسی دوزخی باشد همین  رش اسالم داشتهموثرترین نقشها را در حفظ و گست
آقایان هستند و اگر کسی حسود و منافق و ریاست طلب باشد نیز همینها هستند چنانچه 

 براي بیشتر مردم ما نیز ثابت شده و انشاء اهللا در آینده نیز بیشتر ثابت خواهد شد. 
طه علی با خلفاء هر چنانچه شیعه علی هستی، در این تحقیق، متوجه شدي که راب •

توان گفت مبتنی بر انتقاد بوده  چه بوده مبتنی بر دشمنی نبوده بلکه با بدترین نگاه می
توانی  است. ولی اگر پیرو مستر همفر (جاسوس انگلیسی در ممالک اسالمی) هستی می

هاي  طبق یکی از مواد دستورالعمل اداره جاسوسی انگلستان،پشت بلندگو بروي و داستان
را نقل کنی که حتی اگر  غین حمله عمر به خانه علی و قلم و دوات خواستن پیامبردرو

راست هم بود مایه وزر و وبال بود چه برسد به زمانی که مطمئن شدیم دروغ  محض 
 است.
این تحقیق براي ایجاد درگیریهاي بیهوده لفظی با دیگران نیست  نکتۀ بسیار مهم: •

 این مطالب براي این است که خلفاء را به حال خود رها کنی و در جستجوي خدا برآیی.
من از خوانندة عزیز، انتظار دارم چنانچه مطالب حاضر به دلش نشست با دیگران  •

دیگران را تحمل کند. زیرا یک  درگیري لفظی نداشته و به شکرانه این آگاهی سعی کند
زند بلکه برایش دل  پزشک هیچگاه مریض سرطانی خودش را با چوب کتک  نمی

 سوزاند. می
:  خداوند کریم هرآنچه غیر حسی و غیر تجربی بوده را در قرآن بیان کرده است •
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وجود یک خداي ناپیدا، زنده شدن مردگان در قیامت، نبوت، معجزه، وجود فرشته گان، 
ساله نوح، خواب سیصدساله اصحاب کهف و... تمام این موارد از  1000طول عمر  جن،

نقطه نظر تجربه و عقل و منطق بشري امور بسیار عجیب و غیرعادي است ولی چون ما 
 ایمان داریم این موارد را به اعجاز قرآن و صداقت و شرافت و امانت حضرت محمد

شود که هر خرافۀ مخالف عقل دیگري را  ل نمیکنیم ولی این دلی چون و چرا قبول می بی
اي که در  بر پایۀ قیاس و یا تطبیق با آیات قرآن و روایات تاریخی، قبول کنیم. هر خرافه

سنی باشد یا شیعه، ایرانی یا عرب، نباید اش  کتابهاي تاریخی وجود دارد خواه نویسنده
ان، عقل داده است؟ و براي جزو اعتقادات ما شود. براستی پس خداوند براي چه به انس

چه اینهمه در قرآن و احادیث، انسان به تعقل و تفکر دعوت شده است؟ آیا تقلید از 
: در  عرفهاي غلط یا افکار منحط گذشته گان نیاز به تعقل و تدبر دارد؟! در یک کالم

 رابطه با قرآن: تعبد.  در سایر موارد: تعقل.
ر کتاب امامت علی در آینه عقل و قرآن محمد جواد مغنیه عالم شیعه لبنانی د •

خطابی دارد به برادران سنی که من در اینجا بسیار به جا و مناسب دیدم همین خطاب را 
 گویند: به برادران شیعۀ هموطنم داشته باشم. ایشان می

ُ�ۡم لِۡلَحّقِ َ�ٰرُِهوَن ﴿ • َ�َ�ۡ
َ
اکثرشان از حق کراهت « .]78[الزخرف:  ﴾٧٨َوَ�ِٰ�نَّ أ

 .»دارند
گوییم هیچ امامی جز حق نیست. اما در عین حال بیشتر کسانی که مدعی این  همه می

گوید پیش از آنکه تو مسئول اشتباه دیگري  کنند. یک مثال: حق می مطلبند بدان عمل نمی
شود  گوید: هر اشتباهی که دیگري مرتکب می باشی مسئول خطاي خودي و نیز حق می

هاي نفسانی و  دي زیرا گاهی خطا ناشی از خواهشتو نیز ممکن است مرتکب آن گر
زمانی از محیط یا تربیت ناصحیح و گاه دیگر به سبب تحقیقی نارسا و یا به هر علل 

گیرد. تمام این اشتباهها همانطوري که بر تو رواست بر دیگران نیز  دیگري منشاء می
 ممکن است و تو مانند دیگران مصون از خطا نیستی. 
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آنکه  بی که تو صددرصد بر حق هستی و غیر از تو یکسره در خطاست اگر گمان کنی
براهین او را بنگري و تحقیق کافی درباره آن کنی در اینصورت امامی غیر از حق 

 اي و در نتیجه تو در ادعاي خود که: امامی جز حق نداري دروغگویی.   پذیرفته
کن عکس آن نیز آري هر چند ممکن است دیگري در باور خود به خطا رود لی

محتمل است. چه بسا ممکن است اعتقاد او بر پایه واقعیت استوار باشد و تو یقین کنی 
توان حکم بر خطاکار بودن تو نمود  که او در اشتباه است. به خاطر زود داوري کردن می

 ولی درباره او پس از تحقیق و مطالعه باید قضاوت کرد. 
یی نیفتی و از خطا دور بمانی بر توست که زود خواهی در تناقض گو بنابراین اگر می

حکم نکنی گرچه با نظر و عقیده پدران و نیاکانت در تضاد باشد. بلکه باید راه درستی که 
رساند با تحقیق کافی انتخاب کنی. بدیهی است  تو را به یقین (در اثبات یا نفی آن) می

ب مورد نظر باشد. چه گاهی بایست متناسب با طبیعت آن مطل گزینی می روشی که بر می
روش وصول به واقع مشاهده عینی و گاه سمع و حس و لمس و زمانی از طریق عقل و 

 باشد.  براهین عقلی می
شک راه وصول به حقیقت وجود دارد لیکن چنان نیست که هر خطاکاري به اشتباه  بی

ر برابر کسی که خود پی ببرد. و سپس خود را با میزان حق بسنجد و از آن برگردد. پس د
 کند چه باید کرد؟ و درمان دردش چیست؟ بر اشتباه خود پافشاري می -عمدا یا سهوا-

متوجه شدیم که عقاید اختصاصی شیعه نه با اجماع و نه با عقل و نه با تاریخ و نه  •
با قرآن و نه با اصول تجربی و واقعی امروز همخوانی و هماهنگی ندارد و حتی با تمام 

 اینها در تضاد کامل است. 
هاي روحانیون صحیح و خالی از تحریف و خرافه و دروغ بود نباید  اگر آموزه •

از آقایان خوارج  تر دین را مسلمان بی هاي لختی ه جایی برسیم که مردم ما آدماکنون ب
 الهی بدانند. حزب
رود این  علت اینکه جامعۀ شیعی روز به روز بیشتر در مرداب خرافات فرو می •
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هاي غلط او از مباحث تاریخی مانند زنجیر به هم پیوسته است و  است که تمام برداشت
و بقیه را قبول کرد و او اگر یکی از خرافات را نقض کند تمامی توان یکی را نقض  نمی

ریزد. خالفت به امامت وصل است و امامت به علم غیب و مقام  این کاخ رویایی فرو می
 عصمت و این هر سه به تقیه و بداء و... 

 براستی چرا ادعاهاي شیعه فقط با بحثهاي کالمی و جدلی قابل اثبات است؟   •
نیست که تمام اتهاماتی که شیعه به حضرت عمر و ابوبکر وارد آیا تعجب آور  •
کند براحتی قابل رد است؟ آیا حداقل نباید یکی از این اتهامات قابل اثبات باشد؟ در  می

این کتاب به خوبی مشاهده کردید که تمامی این اتهامات براحتی و با صدها دلیل و 
 مدرك عقلی و تاریخی رد شد. 

اشتباه که پیامبر اکرم طبق فرمان خداوند حضرت  هبر این عقیدشیعه با پافشاري  •
 را به عنوان خلیفه (به معناي حاکم و امیر) خود معرفی کردند باعث شده که:  علی

 باز شدن باب تفرقه و نفاق در بین امت اسالمی.
 مقدار ساختن تمام اصحاب نبی اکرم. بی لعن و تکفیر و خوار و

ترین اصل دین (البته به زعم شیعه)  ضعیف جلوه دادن حضرت علی در تثبیت مهم
 یعنی امامت بر مبناي خالفت. 

 و امامان.  بستن دروغ بر خدا و پیامبر
 بی غیرت نشان دادن جامعۀ صدر اسالم. 

 باب شدن جواز انحصاري حکومت افرادي خاص بر مردم در طول تاریخ. 
 میت و حتی نبوت. مخدوش کردن کامل اصل خات

ناقص جلوه دادن دین اسالم که با عدم انتخاب حضرت علی ناقص ماند و طبق آیه 
 اکمال، اکمال دین صورت نگرفت. 

منحرف نشان دادن چهره اسالم فعلی. زیرا هر آنچه به ما رسیده توسط تواتر و 
 بوده است.  احادیث و عملکرد اصحاب پیامبر

ساله شخص نبی اکرم در تربیت و اصالح  23تالش  ناکارآمد جلوه دادن زحمات و
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قرن کسانی دیگر  14جامعه و حتی اطرافیان نزدیک ایشان. (پس بنابر طریق اولی پس از 
 .ران را هدایت و اصالح کنند و...)توانند دیگ که پیامبر هم نیستند نمی

..) در عدم فصاحت آیات قرآن و حتی سخنان نبی اکرم (به خاطر ترس یا تقیه و یا.
 .معنی متفاوت) 27معرفی صریح جانشین (و به عنوان مثال استفاده از کلمه مولی با 

مبهم و گنگ و نارسا جلوه دادن آیات قرآن کریم که حتما نیاز است با روایات و 
داستانهاي ضد و نقیض تاریخی تفسیر و فهمیده شود و حتی نباید به آیات قبل و بعد آن 

 هاعتبار ساختن قرآن به عنوان کتاب نور و هدایت و وسیل بی هایتتوجه کرد و.... و در ن
 اتحاد. 
آید بیشتر  در این تحقیق متوجه شدیم که هر کجا پاي عقل و منطق به میان می •

 شود. اعتبار می بی دالیل و مدارك تشیع صفوي پوج و
ناي در این تحقیق متوجه شدیم که تمامی دالیل شیعه بدون حتی یک استثناء بر مب  •

داستانها و روایات تاریخی بنا شده است چه در تایید عقاید خود و چه در رد و تکفیر 
تواند مورد استناد قرار بگیرد در  اصحاب پیامبر اکرم. پس اگر تاریخ و روایات تاریخی می

این کتاب ما نیز در تایید نظرات خود روایات بیشماري را آوردیم و هر چه بوده از بین 
کند. پس اگر روحانی محله به تو گفت همه  ست که شیعه به آنها استناد میهمان کتبی ا

هاي روحانیون نیز دروغ  اینها جعلیات و دروغهاي تاریخی است به طریق اولی تمام یاوه
 است.  تر است زیرا منابع مورد استناد ما از کتب معتبرتر و قدیمی

شیعه بیشتر جنبه کالمی و  در این تحقیق این نکته به خوبی ثابت شد که پاسخهاي •
جدلی و بافتن آسمان ریسمان و خروج از قواعد مسلم  صرف و نحو عربی و عدم توجه 

توانند  به سیاق آیات قبلی و بعدي و... است. در یک کالم: محققین شیعه شاه عباسی نمی
حتی براي یکی از سئواالت مطروحه پاسخی صریح و ساده و روشن و سر راست داشته 

 .باشند
بر خالف تبلیغات رایج جو حاکم بر فرهنگ دینی ایران جوي کامالً بسته و  •

اي که در این جو بزرگ شده است  جاهالنه و متعصبانه است. به همین دلیل، خواننده
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و سپس مخالفت او  ممکن است با مشاهدة عالقه نویسنده این کتاب به حضرت علی
دوست عزیز، در این سطور تو با نهایت  با بسیاري از روایات تاریخی متعجب شود. ولی

شوي که متاسفانه با جوي که تو در آن بزرگ  آزادي و آزادگی و حقیقت بینی مواجه می
 اي کامالً در تضاد است.  شده
فرماید: ان الدین عنداهللا اسالم: دین نزد خدا اسالم  اي از قرآن می خداوند در آیه •

 عنا است.م بی است. پس عناوینی مانند سنی و شیعه
اگر خوانندة عزیز به سخنان من در این کتاب مبنی بر قشري بودن محبت شیعه  •

توانم براحتی  اي معرفت در این زمینه شک دارد من می نسبت به اهل بیت و نبودن ذره
خوانی است  نم. یک شب به محلی که در آن روضهصحت سخنانم را براي شما تایید ک

شوند) و از افرادي که در آنجا  این اماکن به وفور دیده می بروید (زیرا شیعیان دو آتشه در
شان  معصوم مورد اعتقاد و عالقه 14کنند بخواهید فقط یک حدیث از یکی از  تردد می

 گیرم.  % آنها چنین کردند من حرفم را پس می10براي شما بگویند اگر 
د آن است شو یکی از علل بسیار مهمی که خرافات توسط زعماي قوم، اصالح نمی •

خواهند سخنی مخالف عقائد رایج و عالیق مردم بگویند و بدین ترتیب  که آنها نمی
 پایگاه خودشان در میان آنها را از دست بدهند. 

اگر شیعه را پیروي از علی به عنوان یک انسان متعادل تابع عقل و دین اسالم و به  •
عه را به معناي اعتقاد به دور از احساسات، تعریف کنید من یک شیعه ام. ولی اگر شی

خالفت منصوص تعریف کنید من به هیچ وجه یک شیعه نیستم.(البته بهترین نام از نظر 
 .من فقط مسلمان است)

ممکن است این ایراد به من وارد شود که چرا اینهمه به همه چیز شک کرده و  •
د دیدي ایراد گرفته ام. ولی عزیزانم، به قول حضرت عیسی وقتی در کسی یک چیز ب

کنی! عالوه بر این آتش جهنم چیزي نیست که با  بگرد باز هم چیزهاي بد دیگري پیدا می
وجیه وجود اینهمه اشکال و ایراد وارده که روحانیون پاسخ آنرا با یک حدیث سرسري ت
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 .کنند خودم را جهنمی کنم! می
ونات سال است تمامی شئ 30ها،  هاي کتاب من سئوالی دارم خارج از قیل و قال •

کشور در دست روحانیون است از ولی فقیه تا مجلس و... بر خالف سایر مردم، براي من 
گرانی نخود و لوبیا مهم نیست. حتی جنگ و کشته شدن جوانان. ولی سئوال من 
اینجاست در عمل به کجا رسیده ایم؟ وضعیت حجاب که الحمدهللا نیازي به گفتن ندارد. 

فهمی. اعتیاد  ها را هم در بین راه می وضعیت نمازخوان اگر با اتوبوس به مسافرت بروي
هم که ماشاء اهللا. سیگار هم که فبها. مهر و محبت و تعاون هم که حرفش را نزن. خوشی 
هم که نداریم. با تمام دنیا هم سرجنگ داریم. ولی از آن طرف، وضعیت مثالً عربستان 

 هکنند. اگر هم بنا به عقید اجرا می چگونه است. هم خوشند هم قوانین اسالم را مو به مو
شما آن دنیا به جهنم بروند الاقل این دنیا که خوشند. پس واي به حال روحانیون که هم 

 دنیاي ما را نابود کردند و هم آخرتمان را.  
هایی که کتاب، نسبت به سخنرانی دارد این است که کتاب، کمتر از  یکی از کاستی •

گذارد. انسان وقتی داخل جمع قرار گرفته حتی  دارد تاثیر می وقتی که انسان در جمع قرار
کند و براي همین است که  آن عقیده را قبول می تر اي باشد راحت اگر مخالف عقیده

 اند.  وعاظ و روحانیون، سوار اعتقادات مردم شده
من از روحانیون، خواهشی دارم. مردم ما قرنها و سالهاست که از صبح تا شب  •

کنم اجازه بدهید  اند، پس خواهش می هاي شما را خوانده اند و کتاب را شنیده سخنان شما
 کتاب مرا هم به دور از جار و جنجال بخوانند و خودشان در نهایت قضاوت کنند. 

مبانی نظري، ایدئولوژي و تئوري شیعه بر اساس دروغهاي آحاد موجود در کتب  •
مبانی در قرون بعدي بسط یافت و  اهل سنت در قرن اول هجري شکل گرفت و بر همین

 در سطح تودة شیعه به جریان درآمد. 
براستی آیا این عجیب نیست که هر کس دست به مطالعۀ بدون غرض و تعصب  •
شود موضوع از دو حالت خارج  ها مخالف می زند با افکار خوارجی حزب اللهی می
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ت و یا اینکه کار فضیلت علم و دانش دروغ اس هنیست یا انهمه حدیث و آیه دربار
 حضرات، خیلی حرف دارد. 

کرد مردم فریب  فرمایند چنانچه باطل به تنهایی جلوه می می حضرت علی •
ند. شو خورند و دچار اشتباه می آمیزد مردم فریب می خوردند ولی چون با حق در می نمی

کنند  میآمیز خود را زیر نقاب زیباي حب اهل بیت ترویج  خرافیون نادان نیز عقاید شرك
 و همین باعث فریب مردم ایران شده است. 

در مورد نبودن نام حضرت علی و یا امام زمان در قرآن کریم علماي شیعه  •
گویند آمدن نام گذشتگان چون ذوالقرنین در قرآن قابل قیاس با آیندگان نیست چون  می

ه گذشتگان شود ولی این امر نسبت ب نسبت به آیندگان حسد و کینه و دشمنی ایجاد می
به بنی اسرائیل  ، حضرت عیسی6گوئیم پس چطور در سوره الصف آیه نیست می

بیان شده در  آید که نامش احمد است و اسم پیامبر گوید پس از من پیامبري می می
آمده است، و کینه و حسدي که مورد نظر  سال بعد می 600حالیکه در آینده و نزدیک به 

بیت ایجاد شده و از نظر شما آنها همیشه مورد ظلم  شما است باز هم نسبت به اهل
اند، مثل امام حسین در کربال و خوردن درب به پهلوي حضرت فاطمه و مسموم  بوده

شدن امام رضا و بقیه امامان، که شما معتقد به شهادت همگی آنها هستید، پس چه 
 حکمتی در نبودن نام آنها است.

آورم که توسط برخی از  را براي شما می در اینجا  براي نمونه نام چند کتاب •
اندیش شیعه نوشته شده ولی به علت شدت آزادي بیان و عقیده در کشور  روحانیون آزاد

ها نه یک کلمه حرف زشت  اجازة چاپ و انتشار به آنها داده نشده است! در این کتاب 1ما
با استدالل بر  وجود دارد و نه یک نکته انحرافی و ضد خدا و پیغمبر و تمامی مباحث

باشد. ولی متاسفانه دچار سانسور و خفقان شده  آیات قران و روایات و وقایع تاریخی می
 است چون آقایان، پاسخی براي سئواالت مطروحه در این کتابها ندارند: 

                                           
 . همان آزادي از سر به باال!!! -1
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 شاهراه اتحاد (یا بررسی نصوص امامت) از حیدرعلی قلمداران  .1
 از عالمه برقعیبت شکن (در رد و تضعیف احادیث اصول کافی)  .2
 .رجمه منهاج السنه از عالمه برقعیت .3
 .تابشی از قرآن از عالمه برقعی .4
 .درسی از والیت از عالمه برقعی .5
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از عالمه سید مصطفی  القرآنيب طالب عن تفسري أعيل ابن  ام روفتح البيان في .8

 .حسینی طباطبایی (به فارسی و عربی)
 و...... 

بیاییم از این پس، سخنان و تفکراتمان، بر مبناي علم و دانش تخصصی و به دور از 
تعصب و بهتان و تقلید کورکورانه از انسانهاي احمق باشد و چنانچه کسی سخن حقی 

 :  رایج بود قبول کنیم. به قول خواجۀ شیراز هگفت حتی اگر برخالف اندیش
 مــــا نگوییم بد و میـل بـه نـاحـــق نکنیـــم  

 

 1جـامۀ کس سیـه ودلـق خـود ازرق نکنیـــم  
 ج

 عـیب درویش و توانگر به کم وبـیش بـد اسـت   
 

 کـار بـد مصـلحت آنـست کـه مطلـق نکنیـم 
 ج

 رقــم مـغلطـه بــر دفتــر دانــــش نــزنـیــم  
 

 سـرحـق بـرورق شعـبـده ملحــــق نکنـیــم   
 

 گـر بــدي گـفت حسـودي و رفیقــی رنجیــد  
 ج

 گو تـوخوش باش که ماگوش به احمق نکنـیم  
 

 حـافـظ ار خصـم خـطا گفت نگیــریم بـــر او  
 

 2ور به حق گفت، جدل با سـخن حـق نکنـیم    
 

آوردم ولی به قول من در این کتاب صدها دلیل از قرآن و حدیث و عقل و منطق 
                                           

پردازیم. و گرایشی به باطل و ناصواب نداریم. جامه تقواي هیچکس را  ما به بد گویی و نکوهش کسی نمی -1
کنیم تا خود را در لباس صوفی نمایان به  سازیم و پشمینه خود را کبود رنگ نمی برنگ گناه تیره و آلوده نمی

 خلق خدا نشان دهیم. 
کنیم و اگر راست گفت چون  اي حافظ، اگر دشمن، غلط گفت و اعتراضی ناروا کرد وي را مواخذه نمی -2

 خیزیم. جاهالن با حقیقت به ستیزه و مجادله بر نمی
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 پروین اعتصامی:
 پروین به کجروان سخن از راستی چه سـود 

 ج

 کوآنچنان کسی که نرنجد زحرف راسـت؟  
 

کسی  -1کند:  این سطور به دور از هر گونه ادعایی دو نکته را بیان می هضمناً نویسند
اي که این کتاب را بخوانند  از هر دو نفر شیعه -2تواند بر این کتاب ردیه بنویسد.  نمی

 آورد. یک نفر به مطالب آن ایمان می
 دانم توضیحی مختصر، پیرامون نام این تحقیق بدهم: آلفوس. در انتها الزم می

سال آنرا تمیز  30اوژین، امپراطور روم، اصطبلی داشته با سه هزار گاو که مدت 
دهد و داخل این  کند. هرکول، خداي قدرت، رودخانه آلفوس را تغییر مسیر می نمی

 شود. گذارد تا اینکه همه جا پاك و تمیز می اصطبل می
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