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 مقدمه

 اصحاب او. و لآلمین و سالم و درود بر رسول خدا والحمدلله رب العا
 ند:یگو یم بلند و برمال یع ھر روز سه بار در اذان با صدایاھل تش

 ويل اهللا)) ن علياً أشهد أ((

 اهللا))حجة  ن علياً أشهد أ(( 
از طرف خداوند و اذان اسالم است. ھا  آن ھستند که اذان یمدعو 

باال را ھمواره بخاطر داشته  نکته کنید می وقتیکه این کتاب را مطالعه
 باشید.

 .کند می قتیبه کشف حق یانین نکته کمک شایتوجه به ا 





 
 

 تحریف نیست قابلقرآن 

ھا  یلیخ یول ست،ین یکتاب معمول کیم یکه قرآن کر داند می ھرکس
 ین است که ھر کتابیگراید ھای کتاب ک فرق مھم قرآن بایکه  دانند نمی

خ از یم درطول تاریرک اما قرآنشود  می یادیا زی یف و کمیدستخوش تحر
 .مصؤن مانده است یفیھرگونه تحر

 دینیرا ببھا  آن ام و امثالیو خ یحافظ و سعد ھای کتاب مثال یبرا 
ھا  آن با یدارند و نه کس یھستند، نه دشمن یمعمولھای  نوشتهھا  این

 ینسخھا گر...،یعوامل د و یانگارسھل مخالف است اما بر اثر مرور زمان و
ا ین کتاب اضافه ید به ایدج یدا کردند شعرھایباھم تفاوت پھا  آن مختلف

است  ین در حالیاست و ا افتهیر ییاجمالت تغیاز آن حذف شده و  ییزھایچ
 ول قرآن است.نز، نصف عمر ھان کتابیمت ااکه قد

 یانه جمله یول م دشمنان فراوان و قسم خورده داشته و داردیقرآن کر
ز دست نخورده یب آن نیاد شده و ترتیو نه ز از آن کم شده یحرف یو نه حت

 از یوچکام در گستره کیفظ و خحاو  یسعد ھای کتاب است.ه ماند یباق
در اند  کرده می را مطالعهھا  آن زبانان یفارسفقط ن پخش شدند ویکره زم

ع پخش بوده و ھست ین به مقدار وسیسراسر کره زم م دریکه قرآن کریحال
ترکستان، ھای  قا تا بلند قلهیافر یقلب صحرا گسترده از انتشار نیا یاما حت
ولو  یریینتوانست در قرآن تغز یره بالکان نیتا شبه جز یزیر اندونیاز جزا

 اورد. یکوچک ب
 
 



 در قرآن نیست؟! سچرا نام حضرت علی   ٤

 نتوانستند یول قصد تحریف قرآن را داشتند یمردان قدرتمند
از مردان موفق وقدرتمند قصد دست برد به قرآن را  یلیخ خیدر طول تار

ک مثال یا یل به (و) کند یک حرف (ب) را تبدی یشتند اما نتوانستند حتاد
 گوید می عه راستیم که شیندار یم: کاریداریقت برمین حقیا ینقاب از رو

 ۷۳ن یم فقط از اختالف بیندار ین کاریگر، حاال به اید یاا فرقهی یا سنی
قت ین حقیم ایاست نا چار یسن عه وین شیاختالف بھا  آن نیفرقه که بارزتر

ب یبر تخر ین دو فرقه عمدًا و قصدًا سعیاز ا یکی یم که حتما علمایریرا بپذ
ن بود. عرض کردم حاال نه ین بردن دیشان از بیداشتند و ھدف ااسالم 

مجرم و گناھگار است در  یکینکه یرا، اما ا یو نه سن کنم می عه را مھتمیش
ر داده، اذان را، ییاز دو فرقه نماز را تغ یکیست چرا؟ چون ین ین گفته شکیا

 یشوخ یبل ر داده شب را، روزه را،ییحج را، روزه را، زکات را، جھاد را تغ
شب است روزه را  گوید می ن فرقهیر داده، اییو روز را تغ بش یکنم حت نمی

دست نگھدار ھنوز شب نشده  گوید می یگریآن د ،نماز بخوان افطار کن و
 افطار نکن.

ن دو فرقه ھر دستور یاز ا یکیم چونکه ین باشیر چقدر ھم خوش بھما 
 .بنامیم یبشر یخطاآن را  میتوان نمی ر دادهییاسالم را تغ

ر داده ییرا صد در صد تغ جن دو فرقه سخنان حضرت محمد یاز ا یکی
 است.
ن امت حضرت ین فرد ایبھتر :فرمود جحضرت محمد  :گوید می یسن

ن امت ین فرد ایبدتر :فرمود جحضرت محمد  :گوید می عهیابوبکر است. ش
ک یدر یندارند حت یچ اختالفیباھم ھ ن دو فرقه در قرآنیابوبکر است. اما ا

 ه.طک نقیدر یک حرف حتیدر یکلمه حت
ر داده ییصد تغررا صد د ج رت محمدضکه حرف حینجاست کسیسوال ا 

 ردھد؟ییک درصد تغیچرا نتوانست قرآن را 



 ٥   نیستقرآن قابل تحریف 

ات یث متعدد و رواین دو فرقه احادیاز ا یکینحاست که یب ایعج
را ھم نشان ف یتحر یجا وف شده ینکه قرآن تحریبر ا یدارد مبن یمستند
 یدر دستش بوده ھم نتوانسته قرآن که قدرتیقتو یعمًال حت یداده ول

ن قرآن موجود گردن یکند و مجبورشده به ھم ث خود چاپیمطابق احاد
 تالوت کند. ن راینھد و ھم

 ت تحریف را به مخالفان دادهصعجبا که قرآن فر
قدرت خود را به فرعون نشان بدھد اول در  خواست می کهیالله وقت

شناساند. فرعون  یبود به و یر خواریخواب، دشمن او را که کودک ش
ش بزرگ یخو ۀدست به کشتار نوزادان زد اما ھمان نوازد مطلوب را در خان

 کرد.

ۡ�َا ﴿ :رآن آمدهقدر   .]٩ الحجر:[ ﴾٩َلَ�ٰفُِظوَن  ۥ�نَّا َ�ُ  ّ�ِۡكرَ ٱإِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
 .کنیم می حتما حفظآن را  م ومایما قرآن نازل کرد یعنی

ف را یتحرشان فرصت یا یزمان درجلوھای  عونرف یبا فراخوان أالله
 ھم قرار داد.

 ایعلمون. آی، کرونذتی فقھون،یعلمون، یتفکرون، یمثًال در قرآن آمده:  
 عوض کرد؟ ن کلمات مشابه رایا یجا یتاحر به شود نمی

سوره توبه،  ر ازیم دارد غیقرآن بسم الله الرحمن الرحھای  سورهھمه 
ھا  آن لیا دلیوره ھم بسم الله داسته آسن یکه ا کردند می عاددشمان اگر ا

فرصت  نیا زا دهار دییرا تغ جحرف محمد  که یا مقبولتر نبود؟ چرا فرقه
 مانندجمله تکرار شده  کیک سوره بارھا یدر یاستفاده نکرد؟ گاھ ییطال

يِّ ﴿
َ
بَاِن  فَبِأ ا کم ی دایزآن را  ک باری شد نمی ایآ ﴾١٣َءاَ�ٓءِ َرّ�ُِ�َما تَُ�ّذِ
 ۀپس چار ه شب را روز قرار دادند کجا بودند و ھستند؟!!کییھا آن کرد؟
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 یبیک قدرت غی ست ویف نیتحر م قرآن قابلیریست جز آنکه بپذین یگرید
 .کند می از آن حفاظت



 
 

 شدن موضوع روشن ییک مثال برا

قبل از  یشد ول ار دور دستید یش راھینوکر و خادم خو ۷۳ با یتاجر
 مت، به پسران خود در خلوت گفت:یعز

به شما  نباشد پس اگر خبر مرگم ین سفر را بازگشتید ایزانم! شایعز
ن ما و شما باشد که من یبر ن قراید و اینوکرانم مطالبه کند ثروتم را از یرس

 یحاو یگریطال ودھای  سکه یحاو یکی دھم می سهیک ۲به ھر نوکر 
 نقره.ھای  سکه

 کنم می ید من ھمواره سعین من و شما باشد و بدانین راز بیا !پسرانم
 ک رنگ وی و ک اندازهی ک جور وی نوکر، ۷۳طال و نقره  یحاوھای  سهیک
د یدیسکه طال د ۳۰۰ یسه نوکریدر ک اگر یعنیک مقدار باشند یک وزن و ی

 یگریا جور دی یمقدار یسکه باشد و اگر کس ۳۰۰ یداراھا  سهید ھمه کیبا
 د.ید که او خائن است و طردش کنیبدان داشت،

به فرزندان گفته  د چنان کرد کهیک دیچون مرگ خود را نزد پدر رفت و
 ۷۳ سه طال که مثل ھم بودند ویک ۷۳را خواست و نوکر خود  ۷۳ یعنیبود، 

سه داد یک ۲گذاشت و به ھر نفر ھا  آن یرا جلو سه نقره که ھمانند بودندیک
 د.یبرسان کم و کاست به فرزندانم یرا بھا  سهین کیا د ویبترس فت از اللهگ و

 یسه خود را جلویک ۲ھرکس  بعد از وفات تاجر، نوکران برگشتند و
 .فرزندان نھاد

ھای  سهین صورت که کیشدند، به ا یبیاھد اتفاق عجشاما پسران تاجر 
ک ی ک وزن وی ک جور وی ک اندازه ویباھم فرق نداشتند  ییسر مو ییطال

ه کس ۵۰ یکی نقره بود،ھای  سهیک اشکال در ماکسان بودند ایو خالصه  اریع
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در  یکیھمراه نداشت  یا نقره سهیاصًال ک یکی، ۵۰۰ یکی ۴۹ یکیآورد 
 نقره برنز بود. یجاه سه او بیک

 درھا  آن رتیح انت داشتند امایپسران متقاعد شدند که نوکران قصد خ
مھمتر بود دست نبردند و فقط  ه باارزشتر وکطال ھای  سهین بود چرا در کیا

ز ومرم یرویک نینند کافتادند پس ناچار شدند باور  نقرهھای  هسیبه جان ک
 .کرد می یطال نگھدارھای  سهیاز ک
توانست از  ییسه طالیک پسر باھوشتر تاجر به کمک قرائن موجود در کی

دست نخورده شده بود را کشف کند و  که یا سهیکف نقره تلمخ یھاین کیب
 ص دھد.ینوکر صادق را تشخ نوکر، ۷۳ان یاز م

امت او در  اند، ه به تاجر مانند شدهیغمبر اسالم بالتشبین داستان پیدر ا
ھای  سهیفرقه ھست، ک ۷۳ نوکر، ۷۳ ھمان پسران تاجر ھست، خیطول تار

 غمبر است.یث پیحد ،سه نقرهیقرآن و ک ییطال
ث یمربوط به حد کهیزیدر ھر چ یسن عه ویم شیچنان که قبًال گفت و

ندارند. حاال ما چون  یچ اختالفیگر اختالف دارند اما در قرآن ھیدکیاست با 
ث یست احادین یقرآن که در آن اختالفد به کمک یبا آن پسر باھوش تاجر

 م.یدا کنیرا پ یخادم اصل م ویص دھیث باطل تشخیح را از احادیصح
به را که  یھا فرح توانیم می ک نشانه پاک، حاال مایم یک نشانه داریما 

ز ا ارم و راست یمحک قرآن بسنج نسبت داده شده را با ترازو و جمد حم
 م.یص دھیتشخ دورغ
 کهیکسدرباره  ،گوید می چه سیعلدرباره  مینیم و ببیبخواند قرآن را یایب

 ین رسمید او جانشنیگو یمعه بر او بنا شده و یش بذھه میاساس و پا
 ه دارد؟یده از طرف خدا است چند آزیبرگ غمبر ویپ

 یق علمایو امامت او از طر یھزاران سخن به نفع عل ث البتهیدر حد
ت یعه از طرف اھلسنت روایش یادعا ضد ربث یحدھا  ده ت شده ویعه روایش



 ٩   شدن موضوع یک مثال برای روشن

کند عالج در قرآن است،  نمی ث در مرحله اول درد ما را دوایشده پس حد
 ،کند می ی، از امامت صحبتگوید می سخن یعل ا قرآن ازیم که آینید ببییایب

 .ن قرآنین ما و ایزند؟ ا می یحرف ین و مھدیحسن و حسدرباره 





 
 

 در قرآن نیست یاز نام امامت عل یذکر

که  گیریم می جهیست، پس نتین یاز حضرت عل یکرذم یدر قرآن کر
 اند. نداشته ینیجانش اصالً  جحضرت محمد 

م ینیب می ن است کهین نفرموده لذا ھمیث را تضمیحفاظت حد أالله
ھا  امامانشان جعل کرده بلکه امام یباق و یعلدرباره  ث رایعه ھزاران حدیش

 یو حت خواسته دروغ بافتهھرچه  غمبرینسته و از زبان پاث دیرا مصدر حد
 یامام تق یتچ، حیکه ھ یم باالتر دانسته حضرت علیرا از حضرت ابراھ یعل

ھا  ن گفتهیبھتر دانسته و ھمه ا یو حضرت موس یسیرا از حضرت ع یو نق
م ممنوع یدر قرآن چونکه حر یثابت کرده ول یث ساختگیادحروز ارا به 

 ل خود را داخل کند.یبوده نتوانسته اباط
ت از اصول ماگر اما بود می غمبرین پیجانش یحضرت عل یاگر به راست

ائمه مصدر  م باالتر باشد باالخره اگریابراھ معصوم و از ین باشد اگر علید
 ن بارهیا ه دریآھا  ده در قرآن حد اقل دیاسالم باشند با در یقانونگذار

 .بود می
 أنکه اللهیا یعنیچه؟ از نظر ما  یعنین یست. ایه ھم نیک آیعمًال  یول

ن ین باره در بیا و ھرچه که در دیگزبرن ینیش جانشیغمبر خویپ یبرا

نَزَل ﴿ یھا حرف منتشر است ھماناھا  عهیش
َ
ٓ أ ا ُ ٱمَّ است  ﴾بَِها ِمن ُسۡلَ�ٍٰن�  �َّ

 ندارد. ونداز طرف خدا که سند یھا حرف
ھا  آن بزرگ یعلما از یکیند، یگو یمن باره چه یعه در ایش یم علماینیبب

د یه خواھدق داده است و مشاھیطر۱۹باشد جواب سوال ما را بر  ینیکه خم
 او را یھا جواب است ما تر سست و گر بدتریقه دیطر اش از قهیکرد که ھر طر
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ن عمل یا در أو از الله دھیم می جواب را نشان و بعد ضعف نویسیم می
 .مخواھی می ق و برکتیتوف



 
 

 در قرآن نیست؟ یچرا نام حضرت عل

 چرا موضوع امامت در قرآن مطرح نیست؟

 : یجواب اول خمین
 :گوید می ینیخط آخر خم ۵کشف االسرار کتاب  ۱۰۵به نقل از صفحه 

 د:ید قبول کنیقرآن ننوشته باشد ھم با
به  دانیم می ازمندیخود را ن ن پرسشیاز ا ینک ما قبل از جواب اساسیا«

تا  مخواھی می یورات از خرد و عقل، دمامادرباره  یبه طور کل ک نظری
ن به یاز اصول مسلمه د یکی عقل که فرستاده خدا است ،ت رامم اماینیبب

د بنا رخ ش ھمه براساسیارھاک جھان یکه خدا داند می اورد و الزمیشمار م
ن جا سخن ما و شما ختم ید ھمیشا ن اصل را گوشزد بشر کندینھاده شده ا

 .»میدادن آن نباش ازمند به دنبالین شود و
 سد:ینو یم ینیبه بعد خم ۵سطر  ۱۰۷ ۀو در صفح

ردادن یکردن با زن و ش مستراح و خلوت رفتن به یکه برا یغمبریپ«
و  وچککز یچ چیھ یآورده و برا یو فرمان آسمان یین حکم خدایطفل چن

غمبر که یپ ینیموضوع جانش ین کرده برایف معیست مگر آنکه تکلیبزرگ ن
چ کلمه تمام عمر یاساس دعوت نبوت بر آن است چطور ممکن است ھ بقا و
 ییخدا ھرزه کند، ما یچپاولچ یرا دستخوش اغراض مشت ین الھید و دینگو

مرتفع  یکه بنا ینکند نه خدا یکه به خالف گفته عقل کار پرستیم می را
ه و ید و معاویزیآن بکوشد و  یابخره ب را بنا کند و خود ینداریعدالت و د

ف یگر را به مردم امارات دھد و تکلیدھای  یل چپاولچین قبیعثمان و از ا
 ن کند.یتع غمبریپس از پ ملت را
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نفر ۱۰له که ئا سرپرست عاید نفر کارمند دار ۵۰س کارخانه که ییک ری
 فیتکل یماه مسافرت کند نه آن کارخانه را ب ۲بخواھد  د دارد اگراافر
غمبر اسالم ینک پیگذارد ا می سرپرست یله خود را بئن عایاندازد و نه ا می

از  خواھد می نظام بزرگ برپا کردهک یآورده و  یکه ھزاران قانون آسمان
 گوید می ؟ اکنون خردگوید می شه برود، اکنون خرد چهیھم یبراھا  آن انیم

اساس  یبقا ین کار براین کار آخر بزرگتریکند و ا ین معرفید جانشیکه با
ست درھا کند و به  سرپرست ین خود را بییآ ن کهید است را بکند نه ایتوح

است بر سر کله ھم یوقت مردن او بر سر ر ک مشت معلوم الحال کهی
شما و ھمه خردمندان چه  واگذار کند عقل کردند می پاه زدند وآشوت ب یم

ک اصل مسلم یکه امامت  گوید می ایچ حکم ندارد یھ گوید می حکم دارد
ا فرضًا یقرآن اسم برده باشد  ن آن را کرده چه درییاست که در اسالم خدا تع

 .»اسم برده نباشد
 :ابجو
که  یرادیھمان ا فرض که حرف تو درست باشد در آن صورته اگر ب :اوالً 

امام را  ۱۲ ج و محمدتال یرا به خیتو وارد است ز یبر مھد گیرید می بر ما
 یمھدھا  آن نیو آخر یحضرت علھا  آن نیکرد، اول ین خود معرفیجانش

اسالم را د و کارخانه یب کردیش غیسال پ ۱۲۰۰را  یاست اما شما مھد
ادعا  تواند مین چ کسین ھیکره زم ید و حاال در روین رھا کردیبدون جانش

 عاقالنه را ین کار مھدیچرا ا ھبر مردم ھستم،رکند که من از طرف الله 
 د؟یشمار یرا دور از خرد م جو کار محمد  دانید می

غمبر رھبر یکند قبل از ظھور پ یت را رھبریبشر ید شخصیشه بایر ھمگا
 بود؟ یک تیبشر
ا عقل یامت ندارند؟ یق ا باور به روزیشان آید متضاد ایان و عقیا از ابعج 

ند و آنچه که به آن معتقدند را یگو یمکه  ن آنچهین تضاد آشکار بیندارند تا ا
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 کار ب دریفر و ن مکریکه چن یدارند روز داور نمی ا باورییگو درک کنند.
 .کنند می داور

د ین مرد اما شایجانش بی ھاست خودش ن حرفیا ۀندیکه گو ینیعجا خم
 نند.یب نمی تناقضات آشکار را نیکرده که ا روان او را کوریخداوند پ
اگر عقل ھمه  میخواست یل شرعیم دلینخواست یل عقلیما از تو دل دومًا:

 یم حتمًا در عقل نقصیاج نداریقرآن احت به یزیچ چیھ گر دریکاره باشد د
گاو  عومدف گوید می ین عقل به ھندیرا فرستاد ھمغمبران یپ است که خدا

 یوانیو به زن تا یبخور که خاک قبر مرده را کند می امر را بخورد و به تو
 کارتان ثواب است. کنید می ھرسه گمان خود را بخورد و ادرار گوید می

اج یاست البته احت ناشناخته ست و راه بر اویرا بلد ن یکه راھیکس سومًا:
ھم  ک بار راه را به او نشان داد و نقشه راه رایراھنما  اگر یدارد ولبه راھنما 

ک بار یغمبر یشه راھنما ھمراه او باشد، پیست که ھمیگر الزم نیبه او داد د
 یندھد کس شان داد و خداوند ھم ضمانت کرده که اجازهنت یرا به بشر راه

 تواند می رکسا با نقشه ھذل). ستیر نییجاده را عوض کنند (قرآن قابل تغ
 برخالف عقل انجام نشده است. یدا کند پس کاریراه را پ

ن کرده یرا خداوند جانش یم که حضرت علیفرضًا اگر قبول کن چھارمًا:
ن کند ییتع یز ھم اماموالزم است که امر ده است ویفا بی ما یباز حاال برا

در  خود بی ران است و تویبست و ین نکرده حرف تو از پاییپس چونکه تع
 .یوان ھستیبند نقش ا

 : یپاسخ دوم خمین
به بعد  ۹ تاب کشف االسرار سطر ۱۱۳ ن سوال به نقل از صفحهیبه ا

 :گوید می ینیخم
 پردازد! یات نمیقرآن به جزئ«
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 است و ینید یدر مقابل ب ینداریقرآن کتاب دعوت به د دانیم می هچنانک
 د فاسدهیعقاشکستن  درھم یبرا یبزرگ آسمان ن کتابیقت ایدر حق

د ھمان یبلکه با ،ات بپردازدید به جزئینبا ین کتابیچن ت آمده ویجاھل
غمبر واگذار کرده یان پیات را به عھده بیات و خصوصید و جزئیات را بگویکل

 .»است
 ما: جواب

ش یفصل پ در ،دھیم می را باحرف خودش پاسخ ینین حرف خمیما ا
ات یجزئ یادش رفت علیکند  را ثابت یعل ینیجانش خواست می ید وقتیدید

 سد:ینو یم ینیبه بعد خم ۵ سطر ۱۰۷است و در صفحه 
ردادن یکردن با زن و ش رفتن به مستراح و خلوت یکه برا یغمبریپ«

 ز کوچک ویچ چیھ یآورده و برا یفرمان آسمان یین حکم خدایطفل چند
 غمبر کهیپ ینیموضوع جانش ین کرده برایف معیست مگر آنکه تکلیبزرگ ن

تمام عمر  چ کلمهیآن است چطور ممکن است ھ بر تنبو بقا و اساس دعوت
 ییھرزه کند ما خدا یچپاولچ یمشت اضررا دستخوش اغ ین الھید د وینگو

مرتفع  یکه بنا ینکند نه خدائ یکه به خالف گفته عقل کار پرستیم می را
 .»آن بکوشد یبنا کند و خود به خراب ینداریعدالت و د

دار و مدار  یثابت کن را یت علماما یل عقلیبا دل خواھی می خب آنجا که
ن یا ایآ یدان نمی تر یرا از آن کل یموضوع چیو ھ دانی می آن عالم بقا را بر

 تر ن باالتر و افضلیشیغمبران پیاز ھمه پ یعل گویید می د کهیستیشما ن
 اتیئزقرآن به ج گویید می دینیب نمی سراغ یا هینجا که در قرآن آیاست، ا

آخر  ؟دانید می اتیئرامامت را از ج و یپردازد شما را قسم به خدا عل نمی
ردادن بچه و رفتن به یکه به قول تو ش ییخدا است یزیھم خوب چ ایح

ندارد و  یعلدرباره  دارد چطور یداند و فرمان آسمان نمی اتیجزئ مستراح را
 اند: راست گفته کند می اتیک باره او را جزئی
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 دیشاعر به جفنگ آ دیتنگ آ ه چویقاف
 نجایاست ا د بر امامتینبوت و توح یدارمدار و بقا گویید می آنجا 
ا قسم حضرت یخروس  دم؟ میکدام را باور کن ات است،یجزئ گویید می

ب ممکن ینست که در قرآن و تخریست حرف ایات نیجزئ یعباس را!!! نه عل
که  ثید و در حدیدر آن داخل کن یه به نفع علیک آینبود پس نتوانستد 

 .تر کردند یکل یرا از ھر کل یف بود علیامکان تحر
ت کند یروان تو را ھدایخدا پ »دیمقامش را باالتر برد انربمایاز پ یحت«

 ؟یطور بر الله دورغ بست نیکه ا یآخر چطور طاقت آتش جھنم را داشت

 : یخمینپاسخ سوم 
 :گوید می ینیخم ۶-۱االسرار خط کتاب کشف  ۱۱۴به نقل از صفحه 

  برشما است. یرادین ننوشتن در قرآن خود ایا«
 ن ھمآندار یرا دیز شما وارد است کم و کاست بر ین اشکال بیھم

 بودن آن را خدا دروغ است چرا یک امر دروغی تمند اگر امایبگو توانند می
بر سر  یزین ھمه خونریو ا اشته شودن مسلمان بردیاعالن نکرده تا خالف ب

طالب و  یبن اب یکه عل کرد می ک سوره نازلیبود خدا  ن کار نشود خوبیا
نًا خالف یقین صورت ینداند در ا غمبریاوالد او در اسالم امامت پس از پ

 .»شد می برداشته
 ما:  پاسخ

 رســد ھـردم از ایــن بـاغ بــری مـی
 

ــازه  ــر ت ــازه زا ت ــری مــی از ت  رســد ت
 

 توانند می ھا ھم یانیھا و قاد یاستدالل بھائن یا با ؟رف شدحن ھم یآخر ا
غمبرند و در جواب اعتراض مخالفان یپ احمدادعا کنند که بھاء الله و غالم 

 ینیتعجب از خم ست!یچرا در قرآن ذکر نشده که ن ستندیند که اگر نیبگو
 ند.یاست که مقلد او یتعجب از کسان ستین
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از کجا معلوم که  ستین غمبرین پیجانش یامد که علیدومًا: اگر در قرآن م
 ست شما کهیشد که عباس ھم ن یم ذکر د و اگریدکر یشما عباس را علم نم

غمبر ین پید را جانشیزیو دنبال اختالف ھستند  زنید می حرف سند بی
سد یرا بنو جامت محمد  ید نام تمامین حساب قرآن بایبا ا کردند می یمعرف

 یقانون یستیمجادله ھم با یآخر برا ستندیغمبر نیچ کدام پیو ذکر کند که ھ
 د.یت کنیرا رعا

بارھا و بارھا آمده  ست در قرآنیامام ن یسومًا: در قرآن ذکر شده که عل
که  گوناگونی ین اسامید و آمده اینکن یرویکه از آنچه که خدا نازل نکرده پ

 هد و از طرف اللیا است که شما و پدرانتان ساخته ییھا نامھا  این وجود دارد
 د.یندار یلیبر آن دل

نَزَل  ۦٓ َما َ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدونِهِ ﴿
َ
آ أ نُتۡم َوَءابَآؤُُ�م مَّ

َ
ۡيُتُموَهآ أ ۡسَماٗٓء َسمَّ

َ
ٓ أ ُ ٱإِ�َّ َّ� 

ۚ َ�ٰلَِك  ۡ�ُۡ�مُ ٱبَِها ِمن ُسۡلَ�ٍٰن� إِِن  ٓ إِيَّاهُ �َّ َ�ۡعُبُدٓواْ إِ�َّ
َ
َمَر �

َ
ِ أ  ۡلَقّيِمُ ٱ ّ�ِينُ ٱإِ�َّ ِ�َّ

 َ�َ�ۡ
َ
 .]٤٠ :وسفی[ ﴾٤٠َ� َ�ۡعلَُموَن  �َّاِس ٱَوَ�ِٰ�نَّ أ

که خودتان و پدرانتان  را یالیخھای  د جز الله مگر اسمیپرست ینم«
که حکم  یحال نازل نشده در یلیدلھا  د از خداوند بر آن نامیا کرده ینامگذار
اما است ن درست ین دید ایالله است و حکم کرده جز او را نپرست یفقط برا

 .»دانند نمی اکثر مردم

ۡسَمآٖء ﴿
َ
تَُ�ِٰدلُونَِ� ِ�ٓ أ

َ
ّ�ُِ�ۡم رِۡجٞس وََغَضٌبۖ � قَاَل قَۡد َوَ�َع َعلَۡيُ�م ّمِن رَّ

َل  ا نَزَّ نُتۡم َوَءابَآؤُُ�م مَّ
َ
ۡيُتُموَهآ أ ُ ٱَسمَّ ْ ٱبَِها ِمن ُسۡلَ�ٰٖن� فَ  �َّ إِّ�ِ َمَعُ�م  نَتِظُرٓوا

 .]٧١ [األعراف: ﴾٧١ لُۡمنَتِظرِ�نَ ٱّمَِن 
 من مجادله ا بایمده آآبر شما فرود  یبدو که غضب رب  یراسته ب :گفت«

 د و از طرف الله بریا ساخته تان که خودتان و پدران ییھا سما سر کنید می
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(و منظر  .کنم می صبر شما د من ھم ھمراهیکن د؟ پس صبریندار یلیدلھا  آن
 .»حکم الله ھستم)

 اد است.یات زین آیمثل او 

 : خمینی چهارمپاسخ 
 :گوید می ینیخم۱۱۳ن سوال به نقل از کتاب کشف االسرار ص یبه ا

  ،کردند مین نوشت مخالفان قبول می اگر نام را قرآن«
 واقعھا  مسلمان نیاختالف ب باز کرد می نییفرضًا قرآن اسم امام را تع

ن چسپانده یغمبر و دیخود را به پاست یھا به طمع ر که سال ییھا نآ شد می
گفته قرآن از کار خود دست ه ممکن نبود ب کردند می ھا یبند بودند و دست

که  شد می یطورھا  مسلمان نین صورت اختالف بید به ایبلکه شا ،بردارند
که به اسم  ییھا بود آن را ممکنیز ،شد می یبه انھدام اساس اسالم منتھ

به مقصود  شود نمی دند به اسم اسالمیچون د است بودندیاسالم در صدد ر
ن صورت ناچار یدادند در ا یم لیبر ضد اسالم تشک یکسره حزبیخود برسند 

داشتند و نھال نورس  نمی نداران سکوت را روایگر دیو د طالب یابن اب یعل
مه یرفت و آن ن ین میاز بھا  مسلمان نیب ن اختالف بزرگیک چنیاسالم با 

طالب در قرآن  یاب ابن یبردن از عل داد پس نام می باد فناه اسالم را ھم ب
 .»شد می ن ھمیبرخالف صالح د ،چیبرخالف صالح اصل امامت که ھ

 ما: جواب
د من تا ظھر یبگو ید نومسلمانیده ندارد فرض کنیمه فایاسالم ن :اوالً 

؟ تا به نصف اسالم ابوبکر و شود می یراض یخداوند ک گیرم می نصف روزه را
بلکه بدتر  ،ندارد یچ فرقیھ یبودن با نامسلمان مسلمان شود نصف یعمر راض

 ست!ین یتیچ مصلینکه در حفظ نصف اسالم ھیاست. منظور ا
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نرود از  نیخداوند از ترس آنکه اسالم از ب :گوید می ینیخم مًا:ود
را چرا  ین نگرانین ترس و ایا دیگو یمد اما نیدر قرآن دست کش ییگو حق

در  یعه ھزاران بار و حتیش ایشان زبان اسالم نداشت که از یبراغمبر یپ
 .یعل یفرمود عل یکه م کند می مرگ ھم نقل قول ۀلحظ

است یر یکه برا ییھا نیغمبر چرا ایدھد که پ نمی حیوضت ینیخم سومًا:
که  یغمبریدھد پ نمی حیباز توض ده بودند را از خود دور نکرد ویبه او چسپ

 دچون عمر و مر یجوان بین برد از ابوجھل را از بزرگ چون یھا غول
 داشت. واھمه ن ھمهیچرا ا کرابوب چون یقدرت بی

غمبر ما یند نام پیگو یغمبر کذاب بھاالله میاال طرفداران پحن یھم
ن حرف چقدر یند اشد نمی یراضھا  مسلمان ست چونیصراحتًا در قرآن ن

 .چرند است
است که مشرکان  وقت ضعف) در مکه در ی(حت یاریبسھای  هیدر قرآن آ

د یرا درھم کوبھا  آن یھا قرآن بت باالتر، یخوش نداشتند اما نازل شد از عل
داند  نمی خیتار ینیجانش را از دست داد آخر مگر خم اعتراض کردھرکس  و

نبودند و  ینه آنقدر قویان در مدرداند که عمر و ابوبکر و مھاج ینم مگر
 یطلب چطور ممکن است که فرد قدرت یبود و آنگھقدرت در دست انصار 

 -ابوجھل- برود و خود را به پاشاه زمان آنکه کسب قدرت عوض یبرا
 ؟شود می ھم داستان یقدرت فرار بی ک نفرید و با یآ یبچسباند م

 مان آوردند،یا جکه عمر و ابوبکر به حضرت محمد  ینکه وقتیا نه ایآ
 ینخود را عل دهیتوانستند عق ینم یبود که طرفدارانش حت یشان فردیا

باشد اما  یحد دیھم با ییگو انیھذ یبرا ؟کنند و آخر از شھر خود رانده شدند
 شناسد. ینم یمرز ینیخم
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 : یخمین ۵جواب
 :گوید می ینیکتاب کشف االسرار خم ۱۱۴به نقل صفحه 

 کردند می فیقرآن را تحر شد می ذکر یاگر نام عل«
که جز یھائ آن کردند می ثبت نام امام را در قرآنکه یممکن بود در صورت

له یوس است با اسالم و قرآن سر و کار نداشتند و قرآن رایا و ریدن یبرا
ات را از قرآن بردارند و کتاب یآ ات فاسده خود کرده بودند آنین یاراج

اندازند و تا روز یان بیشه از نظر جھانیھم یف کنند وبرایرا تحر یآسمان
 را که یبیبماند و ھمان عھا  آن و قرآنھا  مسلمان یننگ بران یامت ایق

 .»ثابت شودھا  این بر خود ناً یفتند عرگ یم یھود و نصاریمسلمانان به کتاب 
 ما: جواب

شتر یالله ھم ب عمر و ابوبکر قدرتشان از که کند می گمان ینید خمیشا

ۡ�َا ﴿ ه را نخواندهین آید ایا شایبود   ﴾٩لََ�ٰفُِظوَن  ۥ�نَّا َ�ُ  ّ�ِۡكرَ ٱإِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
د خوانده و یا شای. کنیم می حفظآن را  م و ما حتماً یما قرآن را نازل کرد

توانست چنانچه نام یالله نم کند می گمان ینیا خمیداند آ نمی ش رایمعنا
 ن آدم چهیا ؟قرآن را از شر ابوبکر وعمر حفظ کند کرد می ذکررا  یعل

ش الله یپ یا روزیھستند آ یمردمنه وگن آدم طرفدارانش چیا گوید می
 ؟نخواھند رفت

ست اگر بود شما یف در قرآن ممکن نیتحر گر استید یزیه چیاصل قص
 نیاختالف ب یواو پر کردند می را ذکر یعل یش نامیجا۱۰۰حاال در 

از اذان  یحت ز تانیامروز ھر چ داشتید می اگر داشتید نمی را ھمھا  مسلمان
 کرد. نمی تان با ما فرق

 ینھمه رسول الله محافظه کاریا یحضرت عل ینیاگر در اعالن جانش
قرآن به خاطر حفظ اسالم خود  ک گوشهیاز ذکر نام او در  یکرده و الله حت

گر چرا در صدر یند که دیما بگو یبراشود  می نطور است.یکرده اگر ا یدار
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 ؟کردند می را ذکر یبلند نام حضرت عل یاذان با صدا پنج بار در اسالم بالل
ن یم که ایا اختراج کردهھا  ست بعدین اذان زمان رسول الله نید اییاگر بگو

 د!!ید؟ نداریدارجواب شود  می عذر بدتر از گناه

 : خمینی ۶ جواب
 :گوید می ینیکتاب کشف االسرار خم ۱۱۵ – ۱۱۴به نقل صفه 

 کردند می کارا بیه ریث آیقدرت طلبان با جعل حد شد می ذکر یاگر نام عل«
امبر نسبت دھند یث به پیحد کیاست خواه فورًا یممکن بود آن حزب ر

د یشا ن منصب خلع کردیرا از ا یباشد و عل یبا شور که گفت: امر شما
با  یول کردند مین ن مخالفتیخیش شد می حید اگر در قرآن امامت تصرییبگو
ز قبول نمودند یمخالفت کردند ومردم نھا  آن که کنیم می مثال ثابت ذکر

فاطمه دختر  ان نقل شده کهیح سنیصح ھای کتاب تبره بهمع خیمثال ًدر توار

إنا « امبر فرمود:یارث پدر کرد ابوبکر گفت پ ش ابوبکر و مطالبهیامبر آمده پیپ
 یامبران کسیاز ما گروه پ یعنی »معرش األنبياء ال نورث وما تر�ناه صدقه

که  یکالم نید صدقه داده شود، ایم بایھرچه به جا گذاشت برد و نمی ارث
 ح است. در سوره نمل آمده (ویات صریغمبر نسبت داده مخالف آیابوبکر به پ

م آمده یه مررمان از داود و در سویارث برد سل یعنی مان داود)یسل ورث(و

نَك ﴿ غمبر فرمود:یپ یازکر ُ ا  َ�َهۡب ِ� ِمن �َّ يَرِثُِ� َوَ�رُِث ِمۡن َءاِل  ٥َوِ�ّٗ
ا  ۡجَعۡلهُ ٱَ�ۡعُقوَبۖ وَ  بده که از من و  ک فرزندیا به من یخدا یعنی ﴾٦َرّبِ رَِضّيٗ

غمبر یم پییا بگویم یب کنید خدا را تکذییبگو نک شمایعقوب ارث ببرد، ایآل 
ست و یغمبر نیث از پین حدیا مییا بگویخدا سخن گفته ھای  بر خالف گفته

حکم بر  نیا ایم آیگذشتھا  این دا شده ازیغمبر پیاوالد پ استئصال یبرا
 را از ارث پدر ممنوع کند و اموال غمبرانیست که خدا اوالد پیخالف عقل ن
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 »؟ت المال قرار دھدیرا از بھا  آن قرار دھند انگاه خرج را صدقهھا  آن
 جواب ما:

ه امامت یث آیحد به فرض اگر گفته تو درست باشد و ابوبکر باجعل :اوالً 
باز ذکر نام  کردند میھم قبول  و مسلمانان کرد می را منسوخ اعالم یعل
شما داشت تا در پاسخ به سوال من آسمان و  یبرا ده راین فایدر قرآن ا یعل
 .نکنید ییگو نپریشاد و یرا باھم نباف سمانیر

در  را ن کتاب ماید ھمیشد نمی داشت که مجبور شما یده را براین فایا
ن یمقابل ا در یبه راحت توانستید می د ویحوزه قدرت خود ممنوع اعالم کن

 د.یدھ ه را نشانیما به طرفداران خود آ ییگو حق
ھا  آن بلکه درنزد دانند نمی ه باالتریث را از آیحدھا  مسلمان ھرگز دومًا:

با  یعنی کند می عهیآنچکه ش درست بر عکسث دوم است، یه اول وحدیآ
که  یو مثال کند می و تاویل ریتفس ھرطور که دلش خواست ه رایث آیحد
ر یو ش یر جنگلیو ش یرخوراکین شیب یا فرقیک سفسطه است آیھم  یزد

ز یچ ۳آن  ییگو یمچونکه ھر سه کلمه مشابه ھستند  ای؟یشو نمی آب قائل
 یعنیچه  یعنی نیاء ھستند ایوارث انب علما یز است توھم قبل داریچ کی
ا یم شود ین علما تقسید بیبا اءین و گاو و گوسفند ولباس انبینکه زمیا
 وارث علم ھستند؟ ییگو یم

ا یکه حضرت زکر یکن یو بعد گمان م یکن می نجا تفسرین طور ایچرا ا
 وارث نگذار بعد مگر بی مرا یر پایا فرش زیکه خداکرده  می سال دعا ۳۰

عقوب یھمه آل  یعقوب بوده که دنبال وارث برایآل  ا تنھا وارثیکرزحضرت 
که ھمه  یکن یم ک فرزند داشته که تو گمانی رگشته، وحضرت داود مگ یم
 مان به ارث برده خودت ھمیسل حضرت واثاث آشپزخانه او را یز و صندلیم

م یچه کنات علم و نبوت و حکومت است اما ین آیدر ا منظور از ارث دانی می
 کردن مردم است. ف گمراهیو شغل ناشر یکه کوردل
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ش را به پسرت یک رهید جزیما با یران شدیحاال مثًال تو دو روز حاکم ا
 یا فدک ارث پدریمه بدھد آطبه فا ابوبکر فدک را یم که انتظار داریبدھ
رد و بعد یار دخترش قرار گیشان در اختیبود که بعد از ا جرت محمد حض

ن ی(دختران ابوبکر و عمر) با ا شه و حفصهیغمبر خصوصًا عایپمگر زنان 
 ینکه علیغمبر محروم نشدند؟ و مگر نه ایارث پ از یث به گفته شما جعلیحد

بشتر  یا تو دلت از علیفه شد ھم فدک را به فرزندان فاطمه نداد آیکه خل
 ؟یشناس یا از او بھتر اسالم را می سوزد می یاوالد حضرت عل یبرا

فرزندان خود ارث نگذارد  یغمبر برایخالف عقل است که پ یگفت :سوماً 
ن؟ چرا ز ۴ھا  مسلمان رد ویزن بگ ۹غمبر یخالف است که پ ییگو یمچرا ن

 وکند  یق به عروسیوه را تشویغمبر زنان بیاست که پ خالف عقل ییگو یمن
 ییگو یمن منع کند؟ چرا یش مطلقًا از عروسیخود را بعد از وفات خو زنان

 دھد می زنان مسلمان اجازه خالف عقل است که قرآن در حد مشروع به
 گوید می ؟ وکنید می غمبر را منعیزنان پ یول نتش را بخواھندیا و زیمال دن

 . در اموردھد می غمبر شما را طالقینتش را بخواھد پیا و زیاگر مال دن
تو قبول  ما فرق دارد خواه عقل یھست که با زندگ یغمبران مسائلیپ یندگز

نداشت،  یالنر بود و مال و میما فق غمبریکه پ یاد بردیا از یا نکند آیکند 
گذشت و از  یک ماه میده بود) که یدانست (بلکه د یم ابوبکر ھم مثل تو

ث جعل ینبود که حد یگر حاجتیپس د شد نمی بلند یدود جخانه محمد 
 غمبر را از ارث او منع کند.یکند و وارثان پ

و حسن در  یحضرت عل بود می ث غلطین حدینکه اگر ایا و حرف آخر
مد آ یدر قرآن م ینام عل گراپس  کردند مین زمان خالفت خود به آن عمل

ن یرفت، و ایپذ نمی یکس کرد می ث جعل کند و اگریتوانست حد نمی ابوبکر
از ھر  تو راھنداری ن خاطر است که جواب یفقط به ا یباف یکه م یلیاباط

 بسته است.  طرف
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  :خمینی ۷جواب 
 ینیبه بعد خم ۱۰ راالسرار سط کتاب کشف ۱۰۹ به نقل صفحه

 :گوید می
 در قرآن است اما به اشاره! ینام عل«

َها ﴿ :در سوره نساء آمده ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْ أ َ ٱَءاَمُنٓوا َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
 لرَُّسوَل ٱَوأ

ْوِ� 
ُ
ۡمرِ ٱَوأ

َ
آوردگان از خدا و رسول و از صاحبان  مانیا یا« :یعنی ﴾ِمنُ�ۡمۖ  ۡ�

 .»دیامر خود اطاعت کن
 غمبر ویتمام مومنان واجب نموده اطاعت خود و اطاعت پ بر یتعالیاخد

ل حکومت اسالم را داده یه تشکیدر آ یتعال یا خداراطاعت صاحبان امر 
ن سه یجز ا یگریکس د یاست که فرمانبردار امت روشنیروز ق تا است
االمر را پس  یاطاعت ال را واجب نکرده چون بر تمام امت واجب کردهکس 

خرد که  شتر نباشد حاال به عقل ویکومت بحک ی ید حکومت اسالمیناچار با
 یم آن است که اولیقرار دھ ید مورد بررسیفرستاده خدا است آنچه را با

 د ویزیه و یمعاو رضاخان و کمال آتاتورک وھا  آن ھستند یکسان االمر چه
تمام  در هکاالمر است  یاول یا کسیھستند  یو امو یعباس یگر خلفاید

د و عمل نکند یک کلمه برخالف دستورات خدا نگویامارتش از اول تا آخر 
 .»یحضرت عل یعنی

 جواب ما:
د یافزا یاو م یین به رسوایا کند می یخود دارد با قرآن شوخ یب ینیخم

که  یاست به شرط یعه ساختگیامامت شل است که ین دلیه بزرگترین آیھم

َها ﴿ نست:یه ایم کامل آیو کامل بنوس م.ینکن یچیه را قیآ ینیمثل خم ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ِينَ ٱ َّ�  ْ ِطيُعوا
َ
ْ أ َ ٱَءاَمُنٓوا َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْوِ�  لرَُّسوَل ٱَوأ

ُ
ۡمرِ ٱَوأ

َ
ِمنُ�ۡمۖ فَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم  ۡ�

وُه إَِ�  ٖء فَُردُّ ِ ٱِ� َ�ۡ ِ  لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ ِ ٱإِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن ب َ�ٰلَِك  �ِخرِ� ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ
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ۡحسَ 
َ
وِ�ً�  نُ َخۡ�ٞ َوأ

ۡ
 یمراأل یاولخدا و رسولش و  ،آوردگان مانیا یا« ﴾٥٩تَأ

د یدا کردیاختالف پ یزی. اگر در چدین خودتان است را اطاعت کنیز بکه ا
 ن بھترید ایامت داریمان به الله و روز قیاد اگر یمراجعه کن به خدا و رسول او

 .»تر است و درست
حرفش مرجع باشد و  گوید می عهیچنانکه ش» مراأل یاول« یخب اگر عل

وإذا تنازعتم يف يشء فردوه إىل اهللا والرسول «: فرمود ید الله میمعصوم باشد با

 مراجعه کنید)یعنی وقت اختالف به الله و رسول و اولی االمر ( »وأويل األمر
 دست پاچه ینیست خمیبرد ن و چون الله نفرموده و قرآن ھم قابل دست

آن نصف نوشته  راید زیه را ننوسیده که نصف آین دیشده و راه حل را در ا
االمر  یپس امر اول دھد می قرار ف امتینشده امام را در وقت اختالف در رد 

شما  که یعل نیست پس ایاالمر معصوم ن یست پس اولیحرف آخر ن
 شناسد تا در وقت اختالف به ما امر کند که به او نمی د را اللهیا ساخته

وقت نزاع در  را در یه، حضرت علین قسمت نوشته نشده آیم ایمراجعه کن
 یعه و اولیاست بر رد امامت ش لیه دلین آیه مردم قرار داد پس ایف بقیرد

ن ما که حق ندارد پا را از یاست از ب یریم امیگو یم االمر ھمان است که ما
که  یاو، در صورت درون بگذارد و ما حق ریقرآن و سنت به ترسیمی ریدا

 م.یکرد را دار یخالف قرآن و سنت کار
 یسنت کار وھرگز خالف قرآن  یکه عل گوید می عهیم که شیدان یم
چ یه ھین آیسوال ما کجا است ا ن حرف به فرض درست باز جوابیکند ا نمی

ا امامت اصل سوم یغمبر است یپ ین رسمیجانش یندارد که عل یا اشاره
 یآن معن االمر ھرگز یه از اولیم آیاست دورغ و ثابت کرد ین استباطیاست ا
 .گوید آن را می عکس دھد بلکه نمی ئها د را ارمفھ یعه از امامت میکه ش
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اشد ب ینیخم ایا رضاخان ید کمال آتاتورک یاالمر با یم اولیدومًا: ما نگفت
ره قرآن و سنت یش را از دایاالمر که پا یاول ه حق نزاع با ھرین آیو طبق ھم

 ما محفوظ است. یرون نھاد برایب

  :خمینی ۸جواب 
 ۲-۱خط ۱۳ صفحهآخر و  ۵ کتاب کشف االسرار سطر ۱۳ به نقل صفحه

 :گوید می
 در قرآن است اما به اشاره! ینام عل«

غمبر امام را با اسم و رسم در یکه پم ین گفتار ثابت کردیل ایما در اوا
ا یکه مبادا پس از خودش قرآن را دست بزند  ترسید می قرآن ذکر کند

نکه یکسره کار اسالم تمام شد و اید شود و یشدھا  مسلمان نیاختالف ب
 یکار م که در اظھار امامت با اسم و رسم محافظهیورآ یاز قرآن م یگواھ

َها ﴿ مائده آمده هو در سورو از منافقان ترس داشت کرده  می ُّ�
َ
�  لرَُّسوُل ٱ۞َ�ٰٓ

ّ�َِكۖ �ن لَّۡم َ�ۡفَعۡل َ�َما بَلَّۡغَت رَِساَ�َهُ  نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ
ُ
ُ ٱوَ  ۥۚ بَّلِۡغ َمآ أ َ�ۡعِصُمَك  �َّ

 .﴾�َّاِس� ٱِمَن 
 ید و ابیسع یبه طرق معتبره از ابھا  آن و نقل ه به اعتراف اھلسنتین آیا

 یبن اب یغ امامت علیتبلدرباره  ر خمیعه روز غدیره و اتفاق شیھر یرافع و اب
 فهیه شریه و آین آین سوره نازل شده. ایطالب نازل شده و سوره مائده آخر

ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�مۡ  ۡ�َۡومَ ٱ﴿
َ
غمبر ین حج پیدر حجت الوداع که آخر ﴾أ
ش یروز فاصله ب ۱۰ماه  مبر، دوغیه و وفات پین آین نزول ایشده و ب بود نازل

را فرموده بوده  غ ھمه احکامیغمبر تا آن وقت تبلینبوده و معلوم است که پ
شود  می پس معلوم گوید می ر خمیروز غد چنانچه خود آنحضرت در خطبه

 کند می ینگھدار راو دا تخنکه یکردن ا ن تبلغ راجع به امامت است و وعدهیا
 ریغ کند و اگر نه در سالیخواھند تب یم را یزیآن است که ھمچو چ ل بریدل



 در قرآن نیست؟! سچرا نام حضرت علی   ٢٨

ه به واسطه ین آیآنکه از ام ه کاللنبود جم یکار و محافظه یاحکام ترس
خوف  غ امامتیغمبر در تبلیکه پشود  می ره معلومیکث ثیقرآئن و نقل احاد
فھمد که ترس  یو اخبار کند م خیرجوع به توار یاگر کس از مردم داشت و

کرد او را  و وعده ید تبلغ کنیخداوند او را امر کرده با یول جا بودهه غمبر بیپ
 ین نفس ولیھا کرد تا آخر آن کوشش ۀغ کرد و درباریز تبلیحفظ کند او ن

 . »حزب مخالف نگذاشت کار انجام گردد
 :ماپاسخ 

در قرآن  یکه آوردن نام عل ین کتاب کشف االسرار گفتیقبًال در ھم اوًال:
ه و به شد می ر و جنگییف و تغیاختالف و تحر مصلحت نبود چونکه سبب

الله به رسولش  گوید می ل الله نام او را در قرآن ذکر نکرده حاالین دالیھم
ث بگو و حضرت یتو در حد یم ولیدم در قرآن بگویگفته من صالح ند

د یست خداوند فرموده نه تو بایث ھم صالح نیداده در حد جواب جمحمد
 ؟ییگو یست که مین چیآخر ا ییگو یمن چه ھست که یا ؟!ییبگو

جا  یخداوند (نعوذ بالله) ب یعنیجا بوده ه ب جترس محمد  ییگو یم مًا:دو
 ؟ییگو یم یتو آخر چ ؟گفتند

مردم آمدند  غ کردیامامت را تبل جحضرت محمد  گویید می شما سومًا:
 یه ربطین است که آیقت ایبوده حق یچ یگر ترس برایک گفتند پس دیتبر
ال یخ یال باالیفرض است خ یت فرض رویھا ه ندارد ھمه حرفین قضیبه ا

 است پندار در پندار است.
 یره نوشتیت آنھم ابوھرنق اھلسیه را از طرین آیر ایسفتو ت چھارمًا:

 یالله برا یکه قبًال گفته بود یاد بردیه است از ظحاف کم چونکه دروغگو
ه یخواه آ استیرا در قرآن ذکر نکرد چونکه ترس آن بود حزب ر ین نام علیا

را  یسن حاال ھمان شد می ن بربادیو د کردند می فیا تحریند شد می را منکر
 ریتفس یاز عل یچپستان را به طرفدار وکه معما  یصادق کرد نقدریا
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ث یک حدید آن را با یآ یدر قرآن م یکه به قول تو اگر نام عل یکس کند می
 رین اشاره را به امامت عمر تفسید ایبا یق اولیبه طر پس شد می منکر یجعل
و حرف بر تناقص و تضاد و  یپس معلوم شد که اول دروغ گفت کرد می

 استوار است. ییگو دوگانه
ده به حضرت یبگو چه را بگو خودش ترس یعنیالله گفته بلغ  پنجمًا:

 ؟گوید می ن حرف رایا عاقل ایه است آیر تو از آین تفسیگفته بگو ا جمحمد 
درباره  ند کهیب می ه را مطالعه کندین آیخواننده اگر قبل و بعد از ا ششمًا:

 گوید می یه بعدیبلغ و در آ گوید می هین آیا است. در یھود و نصاریجدال با 
ات از ین آیبه ا ید، ربط علیستیک ذره ھم برحق نیاھل کتاب شما  یا

است پس  یعل ره دشمنیابوھر گوید می عهیش ؟رهیکجاست؟ از گفته ابوھر
 نھفته است. حرف تضاد در خود

 : خمینی ۹جواب 
 ینیبه بعد خم ۱۲االسرار سطر  کتاب کشف ۱۳۶به نقل صفحه 

 :گوید می
 در قرآن است اما به اشاره! ینام عل«

 یان که مخالف با امامت علیسن م که به شھادتیاز قرآن کر یاتیاکنون آ
 :کنیم می و امامت او وارد شده را ذکر یعلدرباره  ھستند

ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت  ۡ�َۡومَ ٱ﴿ -
َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم ِديَنُ�ۡم َو�

َ
أ

ۚ  ۡ�ِۡسَ�ٰمَ ٱلَُ�ُم   .﴾دِيٗنا
ث اھلسنت نقل شده یث از احادیشش حد ۳۹ت المرام در باب یدر غا -

کرد  یرا به امامت معرف یعل غمبریر خم که پیغد ه در روزین آیاست که ا
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اهللا أكرب عىل « غمبر گفت:یاست که پھا  آن شترینازل شده و ب یعل ۀدربار

 .»لعيل النعمة ورضا الرب برسالتي والواليةإكامل الدين ومتام 
 ما: پاسخ

 :دھیم می گرش جوابیرا با حرف د ینین حرف خمیما ا
 کتاب خود نوشته: ۱۱۴در صفحه 

ک یخواه  استیآن حزب ر را ممکن بودیدر قرآن ذکر نشد ز یم علان«
د یید بگویشا را خلع کرد یغمبر نسبت دھند که خدا علیرا به پ یث جعلیحد

 مردم کردند می و اگر کردند میمخالف ن نیخیش شد می حیاگر در قرآن تصر
مخالف کردند و مردم ھا  آن کنیم می رفتند ما با ذکر مثال ثابتیپذ نمی

 .»رفتندیپذ
ت که تو نق ھمان اھلسیم از طررات المین کتاب غایخب حاال چطور ا

چرا  ؟است یبه حضرت عل مربوط هین آیا کند می نقل یشان کرد فیتوص
  ؟نطور صادق شدهیا نجایا یسن

چ یاست و ھ ه بزرگیاز آ یذکر کرده جمله کوچک ینیکه خم یا هین آیا
 یمجبور شده برا ینیاست که خم ربط یندارد تا آنجا ب یبه حضرت عل یربط
د حضرت یبگو تواند مین یاورد سنیرا شاھد ب یسن دادن آن به امامت، ربط

 بماند به یباق یاست و در ھمان حال سن به امر الله غمبرین پیجانش یعل
به محض  یک سنیکه یھمان طور ،شود می شیعه ن جملهیمحض گفتن ا

 تواند مین یانیست و قادین یسن گریغالم احمد د یغمبریدادن به پ شھادت
 اورد.یحرف او را سند ب

 : خمینی ۱۰جواب 
 :گوید می ینیکشف االسرار خم کتاب ۱۳۷-۱۳۶به نقل ص 

 در قرآن است اما به اشاره! ینام عل«
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َل َسآ�ُِلۢ بَِعَذاٖب َواقِٖع ﴿ ک آمدهیه یمعارج آ ۀدر سور
َ
نعمان بن  ﴾١َسأ

آمد  ت نصب کردمر به اماین را روز غدیر المومنیام غمبرید پیحرث چون شن
وحدانیت  به تکه شھاد یامر کرد غمبر گفت تو ما را از جانب خدایش پیپ

ز ینماز و ما ن جھاد و حج و روزه و خدا و رسالت تو دھیم و امر کردی به
 یبرا ین بچه را نصب کردیتا آنکه ا ینشد یراضھا  این م بعد ازیقبول کرد

ن گفته را از یھم ھست ا یعل او ھستم یکه ھرکس که من مول یت. گفتماما
  طرف خدا است؟ ا ازی یخود آورد

برگرداند و  یخدا است، نعمان بن حرث رو طرف غمبر سوگند خورد ازیپ
ا یسنگ ببار ناگھان خدا نم ن راست است از آسمان به سریا اگر ایخدا :گفت
 .نازل شده ین آیاو را کشت و ا بر سر او زد و یسنگ

در کتاب نور  یشپلنج یر خود و عالمه مصریر کبیدر ثفس یامام ثعلب
خود در حجت الوداع و حاکم در  رهیدر جز سوم از س یاالبصار و حلب
ن یاز معتبرھا  این ه نقل نمودند ویضن قیا یاز جز ثان ۵۰۲ مستدرک ص

 ».اھلسنت ھستند
 ما: جواب

مصلحت نبود حزب  یگفت ستیدر قرآن ن یم چرا نام علیگفت اوًال:
خدا مخالف  ییگو یم، حاال شد می فیکرد قرآن را تحر نمی خواه قبول استیر

ن یتوانست با عمر و ابوبکر ھم نمی ایکشت آ یآسمان سنگه را ب یامامت عل
 را بکند! کار

بود که سرش ته ه الله فروخب یزم ترین نعمان بن حرث چه ھیا دومًا:
 یلیابوبکر و حضرت عمر خ شما جرم حضرتکه از نظر یحال سنگ آمد در

د الله به عوض آنکه به سرشان یدیبود، اما د بزرگتر از جرم نعمان بن حرث
 ماند! یامت باقیتا ق شانکیز کرد و نام نیرا عزھا  آن سنگ بگوبد
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ھمان حال عدم ذکر  در قرآن و در یشرح واقعه عذاب مخالف عل سومًا:
مثل  حرف غریبی است درست مردم مخالفتخاطر ترس از ه ب یامامت عل

خود را در دفتر  یک دختر و پسر از ترس حکومت عروسیم یینکه بگویا
ش یا آمد رفتند از حکومت برایاما بچه که به دن ازدواج ثبت نکردند.

 است. دارتر نھم خندهیه از ایر تو از آیرند! والله حرف تو و تفسیبگ شناسنامه

َل َسآ�ُِلۢ بَِعَذاٖب َواقِٖع ﴿ هیم که آیما قبول کناگر  ارمًا:ھچ
َ
 در ﴾١َسأ

م که قرآن یقبول کن د ھمراھشیاست با یسوره معارج درباره امامت عل
که فقط امثال  ییاست کتاب معمایستان دنین کتاب معما وچیبزرگتر

 سنگ بند یر سنگ روین تفسیآن را حل کنند با ا توانند می ینیخم
دارند به  یبھا الله کتاب یغمبریاثبات پ یھا برا یبھائ دانید می ایآ شود نمی

ات را به یآ ینیو در آن مثل خم ؟ات قرآنیبھا الله از آ یغمبرینام اثبات پ
چون  یرا مذھب بھائیندارد ز یتعجب کنند می ریسفغمبر کذاب خود تینفع پ

 ک کرباسند.یسر و ته ھردو  ھستند و یذاھب باطنمعه ھردو یمذھب ش
ست جواب یھا در کتب اھلسنت ن ن حرفیا ایخواننده بپرسد آنجا ید ایشا

جمع کرده و آش دھن  ینیآنچه که خم ست وینست که نه نیما قاطعانه ا
 ز:یھست از چند چ یا سوز خود را پخته مجموعه

 در نزد یعل حضرت رایگفته ز یعلدرباره  که اھلسنت یحرف حق -۱
 غمبر است.یاز اصحاب بزرگ پھا  آن

خودش و امثال خودش  ینیاست که خم یباطل یھا حرف -۲
 اند. ساخته

 یعنینصفه  یاست که از اھلسنت نقل کرده منتھ یحق یھا حرف -۳
 که با قرآن کرده. یدرست مثل ھمان کار

 یا سنی ندعه بودیست شینقل قول کرده که معلوم ن یستانیاز دوز -۴
در  ؟یلبعمام ثا سدینو یم ینیامام کرده که خم یرا ک یمثًال ثعلب
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ن یا ؟شناسند میعتبر م ک آدمیرا  یھا ثعلب یسن ینیکالم حوزه د

َل ﴿ حالی که آیهباشد در یسن تواند می چطور یثعلب
َ
 را ﴾َسآ�ُِلۢ  َسأ

 ؟داند می یدشمن خالفت حضرت علدرباره 
م نه آنکه به یکن ریث را تفسید احادینکه ما به کمک قرآن بایا رحرف آخ

 ینیم و باالخره خمیکن یمعن مخواھی می کهیث قرآن را آنطوریکمک حد
 ات اشاره را به نفعیبودند و آ یکه طرفدار عل ین ھمه امامان سنینگفت با ا

 ذکر نکرد. تاحبه صر را یچرا قرآن نام عل کردند می ریتفس یعل

 : خمینی ۱۱ جواب
 :گوید می ینیکتاب کشف االسرار خم ۱۳۸-۱۳۷به نقل صفحه 

 در قرآن است اما به اشاره! ینام عل«

ُ ٱإِ�ََّما َوِ�ُُّ�ُم ﴿ :۵۵ه یسوره مائده آ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ ِينَ ٱَءاَمُنوا َّ� 
لَٰوةَ ٱيُقِيُموَن  َكٰوةَ ٱَوُ�ۡؤتُوَن  لصَّ  .﴾٥٥وَُهۡم َ�ٰكُِعوَن  لزَّ

که یغمبر است و آنانیدر شما خدا و پ متصرف و یست که مولین نیجز ا«
 .»دھند یم و زکات در حالت رکوع کنند می مان دارند و نماز به پایا

طالب نازل  یبن اب یه درباره علین آیث از اھلسنت نقل شده که ایحد ۲۴
 م،یورآ یم ان ذکر کردندیث را که سنیث از آن احادیحد کینجا یشده و ما ا

به اسناد خود از عبابه ابن  یثعلب که از بزرگان علماء اھسنت است و ینیحمو
غمبر یپ نشسته بود و از ر چاه زمزمسکه ابن عباس بر  کنند می نقل یربع
خود  یرو که عمامه خود را بر آمد یشخص انھناگ کرد می ث نقلیحد

 ث نقلیک حدیاو ھم  کرد می که ابن عباس نقل یثیبود و ھر حد دهیچیپ
خود باز  یعمامه را از رو ؟یھست یک را به خداو ابن عباس گفت ت کرد می

شناسد من ابوذر  نمی شناسد بشناسد و ھرکس یکرد و گفت ھرکس مرا م
ن یا م بایدین دو گوش و إال کر شوند و دیغمبر با ایم از پیدیشن ھستم یغفار
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خوبان است کشنده کفار  یشوایپ یگفت عل یدو چشم وإال کور شوند که م
خذول شود ھرکس او را مخذول کند و م یاریاو را  یھرک شود یاریاست 

گاه باش در  یزیچ یم سائلدخوان یغمبر نماز ظھر میک روز با پید من یکند آ
 به او نداد آن سائل دست به آسمان برداشت و گفت: یخواست کس مسجد

 یزیچکس به من چیغمبر سوال کردم ھید پجشاھد باش که در مس ،ایخدا
که در انگشت  یکرد که انگشتراشاره  اوه در حالت رکوع بود ب یعل نداد و

 .رون آوردیرون آورد و سائل رفت و بیکوچک دست راست داشت ب
نماز فارغ شد سر به  غمبر ازیغمبر بود چون پین در مقابل چشم پیو ا

ا به یسوال کرد از تو و گفت خدا یموس ،ایخدا :گفت آسمان بلند کرد و یسو
بان من بگشا تا سخن مرا از ز من شرح صدر بده و کار مرا آسان کن و گره

او ه مرا از اھل من قرار ده ھارون برادر من است پشت مرا ب ریبفھمند و وز
 یبه او نازل کرد هندیده پس تو قرآن گو ک من قراریمحکم کن و او را شر

را به برادرت و قرار دھم شما را مسلط بر  تو یمحکم کنم بازو دکه زو
بر مغیا من محمد ھستم پیابند. خداین به شما دستھا  آن ان ویفرعون
من  یا شرح صدر به من بده و کار مرا آسان کن و از برایخدا .تو دهیبرگز

 باشد پشت مرا به او محکم کن. یکه آن عل از اھل من قرار بده یریوز
ش یل آمد از پیربغمبر که جیھنوز تمام نشده بود کالم پ :ابوذر گفت

 :گفت چه بخوانم گفت بخوان ،بخوان جمحمد  یا :و گفت یتعال یخدا

ُ ٱإِ�ََّما َوِ�ُُّ�ُم ﴿ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ ِينَ ٱَءاَمُنوا لَٰوةَ ٱيُِقيُموَن  �َّ َوُ�ۡؤتُوَن  لصَّ
َكٰوةَ ٱ  .﴾٥٥َوُهۡم َ�ٰكُِعوَن  لزَّ

که عمرو بن  کند می ان است نقلیسن یموفق بن احمد که از علما
که  ین علأدر قرآن نازل شده در ش یزھایچ :ه نوشتیاوعالعاص به م

ابن شھر  و .شمرده ه راین آیآن جمله ا ست و ازیک نیبا او شر چکسیھ
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 یکیکه  ینازل شده و قوشچ یه درباره علین آیماع امت اجد: به ایآشوب گو
ه ین آین ایاجتماع مفسر به :دید گویان است در شرح تجریبزرگان سن از

 .»است یعل ۀدربار
 ما: جواب

امامت است و باز  ه دربارهین آیکه به اجتماع امت ا یراست نگفت اوًال: 
ن دروغت یان است و باالتریسن یاز بزرگان علما یکه قوشچ یدروغ گفت

 ر کردند. یه را تفسین مثل تو آیمفسر ھمه ینست که گمان کردیا
اذان ا یحت کرد ینص ا بچه خود رایتوان تالوت کرد  یا در رکوع میآ دومًا:

د در حالت نماز یبا دھد می که زکاتیکس خود را دارد یجا یگفت؟ ھر کار
نست دوستان شما خدا و یا یمعن یدیغلط فھم ه رایآ یمعن نباشد و

دھند و  یخوانند و زکات م یرسولش ومومنان ھستند که نماز م
 کنندگانند. رکوع

خواندند و  ین گدا مگر مسلمان نبود که مسلمانان نماز ظھر میھم سومًا:
ن سائل عقل یبعد مگر ا نمود یم را پرتھا  آن و حواس کرد می ییاو گدا

 ب خودیمسلمانان در وقت نماز دست در ج دانست ینداشت که که نم
 به گدا بدھند بعد شما یزیشمارند تا از آن چ نمی خود را کنند و پول نمی
زه را از ین که شد یخود م بی در حالت نماز آنچنان از خود یعل گویید می

ک ی یانرچطور متوجه سخن نجایو او متوجه نبود ا کردند می بدنش خارج
که گدا را دست  تر نبود بخشنده یعل غمبر ازیپ شد بعد مگر گو ھرزه یگدا
 ک دفعهیبود که  یکوچک دادن چه ھنر یک انگشتریبعد  برگرداند یخال

ن یش از ایبارھا و ب یکه علنین ھمه دعاھا را شروع کرد مگر نه ایغمبر ایپ
 .نطور بودندیاصحاب ھم نکه ھمهیاتفاق کرده بود مگر نه ا

نقدر صادق شد که یبود چطور ا یبعد عمرو بن العاص که دشمن عل
نطور یعمرو بن العارص ا یوقت ؟ه استین آیمصداق ا یفقط عل کند می گمان
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وع موض نیادربارۀ  یوقت ؟را ننوشت ینام عل یک یپس قرآن از ترس باشد
ه یموضوع بزرگ امامت آدرباره  ه فورًا آمده چرای(دادن انگشتر) آ کوچک

ث ید از احادیر بدھیید تغیامد؟ اصل حرف ھمان است که قرآن را نتوانستین
ر یغلط تفسآن را  ید تا معنیکمک گرفت یگر یو دجال ر و دورغیاسفو ت
 د.یکن

 و راست نگاه چپ ن ابوذر عوض آنکه نماز ظھر خود را بخواند بهیبعد ا
ن یرون آورد که ایکدام انگشت خود ب انگشتر را از ید علیکه د یحت کرد می

 بھتان بر ابوذر است.
 ث جعلیحد داند می را مغرضھا  آن ینیکه خم یحاال اگر ھمان کسان

م یداد یمھا  آن به یعمر است چه جوابدرباره  هین آیگفتند ا یو م کردند می
زان یم تواند میگر قرآن نیو د کنیم می را عاجز ما قرآن ثین احادیبه کمک ا

 فرقان باشد. و
 یعنیغمبر قبول نشد یپ یم عمًال دعایعه را اگر باور کنیش یو بعد ادعا

 جر محمد یمحکم گشت اما وز به او یشد و پشت موس یر موسیھارون وز
 ین حاصل ادعایمحکم شد اھا  آن با ابوبکر و عمر بودند و پشت او

 ھاست. عهیش
روز بود و یاو پ کهیآنھم در زمان جاز طرف محمد  یموس یبعد تکرار دعا
 یده بودند و حکومت اسالمیفھم س بود و مردم حرفش رایزبانش روان و سل

  ؟از اعراب دارد یجاد شده بود چه محلیا
 دینیببآن را  ش و پسیپ د ویه را بخوانینکه اگر شما آیحرف آخر ا

د بلکه دوستان ینکن یمومنان با کافران دوست یا گوید می د که اللهینیب می
 ندارند. یبا عل یه ربطیآ نید و ایگر باشیکدی
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 : خمینی ۱۲جواب 
 :گوید می ینیخم ۳-۱سرار سطر کشف االکتاب  ۱۳۹به نقل صفحه 

 در قرآن است اما به اشاره! ینام عل«

ْ ٱوَ ﴿ هیآل عمرآن آ ۀسور ِ ٱِ�َۡبِل  ۡ�َتِصُموا َّ�  ْۚ قُوا ق یطر از ﴾َ�ِيٗعا َوَ� َ�َفرَّ
متمسک  نقل شده که حبل الله که مردم مامورند به او ثیحد ۴اھلسنت 
 ».طالب است یبن اب یشوند عل

 جواب ما:

مردم  ست وین ست، حبل الله قرآنین جحبل الله حضرت محمد  ینعی
 یسنن را یا است، یالله عل حبل ؟متمسک شودھا  آن ستند که بهیمامور ن

 ؟گوید می
که الله مردم را مامور کند که به حبل الله چنگ  ن انصاف است؟یآخر ا

 از مردم مشخص یترس بعض ن امر کند اما ازیف به ایرا تکل برنند، مردم
خاطر ه ب امت مردم رایست و بعد روز قیست و کینکند حبل الله چ

نخواھند گفت  آن روز مردم به الله ا درینزدن به حبل الله عذاب کند آ گچن
از ترس عمر و ابوبکر نام حبل  یکه بار الھا تو که خالق مردم و جھان ھست

 ربلکه انتظا ،مینام او را به زبان آر یاز ما انتظار داشت چطور یخود را نگفت
 ؟میکن یرویاز او پ یداشت

 فیتحر ه راین آیجرأت داشتند و ا ینیمثل خم یسن یاگر علما
ن یف مردم چه بود و ایتکل آن وقت کردند می ریو به نفع عمر تفس کردند می

 داشت؟ یا مردم چه فائده یقرآن ساکت برا

 : خمینی ۱۳جواب 
 :گوید می ینیخم ۸-۴کتاب کشف االسرار سطر  ۱۳۹به نقل صفحه 

 !در قرآن است اما به اشاره یام علن«
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َها ﴿ ۱۱۹ه یسوره توبه آ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ ٱَءاَمُنواْ  �َّ ُقوا َ ٱ �َّ ِٰد�ِ�َ ٱَوُ�ونُواْ َمَع  �َّ  ل�َّ

 ابن شھر است، یعل هه دربارین آیشده که ا وارد ث از اھلسنتیحد ۷ ،﴾١١٩
که  کند می ان نقلیعقوب بن سفی وسفیر ابویان از تفسیق سنیآشوب از طر
اصحاب ث کرده که خداوند به یابن انس از نافع از ابن عمر حد گفت: مالک

و  جبا محمد  یعنید ین باشید و با صادقیبترس غمبر امر کرده که از خدایپ
 ».ت اویاھل ب

 جواب ما:
شدند  یھمه عل نینقؤن، مین، مسلمیمنؤن، مین، متقین، راکعیصادق

صحبت کند و  یاشاره درباره عل و یپس قرآن فقط نازل شده تا به طور رمز
کنند اما از ترس ھمان اصحاب نام او را  یرویپ یعل اصحاب را امر کند که از

مردم این  اید آیآ ین (ترس) و آن (امر) چطور باھم جور میذکر نکند ا حاً یصر
 ؟دنیگو یان مینگونه ھذیکه ااند  فتهرسرسام گ

 آمده:۱۵ه یحجرت آ ۀدر سور

ِينَ ٱ لُۡمۡؤِمُنونَ ٱإِ�ََّما ﴿ َّ�  ِ  ب
ْ ِ ٱَءاَمُنوا ْ َوَ�َٰهُدواْ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ ُ�مَّ لَۡم يَۡرتَابُوا

نُفِسِهۡم ِ� َسبِيِل 
َ
ۡمَ�ٰلِِهۡم َوأ

َ
ِۚ ٱبِأ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  �َّ

ُ
ِٰدقُونَ ٱأ  .﴾١٥ ل�َّ

نکردند  یسست مان به الله و رسولش آوردند ویکه ا یمومنان یبه درست«
ن یشان از جمله صادقیو با مال و جان خود جھاد کردند در راه الله ا

 .»ندھست
 ینیاما خم کند می رین را تفسیات کلمه صادقین آین در چندیالله مثل ا

و اوالدش و  یعل یعنین یصادق گوید می ک کفش کرده ویش را در یدو پا
 یلعنت ایآ !یعیق ابن شھر اشوب شیآنھم از طر دھد می اھلسنت حواله ھم از

 شناسد؟! یبه نام شرم را م
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ار و یھستند که از د یین آنھایصادق گوید می ۸ه یحشر آ ۀخداوند در سور
ت خدا شدند و الله یکسب فضل و رضا یجستجو مال خود اخراج شدند و در

 ه ھستند و صادقین آیتمام صحابه مصداق ا یعنیکردند  یاریو رسولش را 
 م.یبدان یم که آن را فقط مختص به حضرت علیندار یلیباشند و دل یم

 : خمینی ۱۴جواب 
 :گوید می ینیخم ۱۳-۹کشف االسرار سطر  کتاب ۱۳۹صفحه به نقل 

 در قرآن است اما به اشاره! ینام عل«

ۡ� ﴿ ۲۴ه یصافات آ ۀسور   .﴾٢٤ولُوَن  ُٔ َوقُِفوُهۡمۖ إِ�َُّهم مَّ
امت یدارند روز ق یرا نگاه م ان وارد است که مردمیق سنیث از طریحد ۸

ت یروا بعض از و در کند می سوالھا  آن طالب از یابن اب یت علیو از وال

من «: گفت ثابت کرد و یعل یبرا غمبریرا که پ یتیاست که از ھمان وال
 ».شود می امت سوالیدر روز ق »كنت مواله فع� مواله

 جواب ما:
 صحبت یعلدربارۀ  نیه را بخوان ببیش آیپس و پ خواننده برو یا
 امت.یکنندگان روز ق بیا تکذی کند می

بودند و حاال با  امتیق که منکر روز کند می صحبت یمردمات از حالت یآ
گر شورش را در ید ینیندارد و خم یبه عل یچ ربطیآن روز روبرو شدند و ھ

حرف ناحق خود را حق  تواند می ییبا تکرار دروغگو کند می الیآورده و خ
 امت ھمیات مربوط به روز قیاست پس تمام آ یعلدربارۀ  هیآن یکند اگر ا

 او است.دربارۀ 

 : خمینی ۱۵جواب 
 :گوید می ینیخم ۲۰-۱۴االسرار سطر  کتاب کشف ۱۳۹به نقل ص 
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 در قرآن است اما به اشاره! ینام عل« 

قَاَل إِّ�ِ َجاِعلَُك لِلنَّاِس إَِماٗماۖ قَاَل َوِمن ُذّرِ�َِّ�� قَاَل ﴿ ۱۲۴ه یسوره بقره آ
ٰلِِم�َ ٱَ� َ�َناُل َ�ۡهِدي  ث وارد یه دو حدین آیان در ایق سنیطر از ﴾١٢٤ ل�َّ

 .کنیم می به طور اجمال ذکر را یکیاست 
غمبر یکند که پ ینقل م به سند خود از ابن مسعود یشافع یلزابن مغ

 ا مرا واوالد مرا ازیھستم که گفت خدا میابراھ یگفت من جزء دعا
رسد و  نمی نیدور کن آنجا که خدا گفت که عھد امامت به ظالم یپرست بت

 ھرگز یپرست ک ما بتیچ یرا شامل کرد ھ یم مرا و علیابراھ یدر دعا
 ».کرد یرا و ص یغمبر و علیم پس خدا مرا پینکرد

 جواب ما:
عمر خود  ده روز آخر و غمبر در ھمان دو ماهیھا را پ ن حرفیتمام ا

دا یث از کجا پین ھمه حدیپس ا ترسید می د که از مردمیگفت می شما ؟گفت
د آنچه که کتب شما یھا کشف کرد یھا را در کتب سن ن حرفیتازه ا ؟دیکرد

غمبر شب یروز اگر پ ده و ن دو ماهید در ایکن نمی ا فکریھست چقدر است آ
 ؟شد نمی جمع ثین ھمه حدیا کرد می غیو روز ھم تبل

بار  یست کار دارد به جاھایبه صراحت در قرآن ن یم چرا نام علیما گفت
است اگر  یدرباره عل گوید می دیآ یشان م در دست رسد ھرچه که یک می
ات را در حق امامان ین آیه و تمام ایلیدا شود مثل اسماعیگر پیک فرقه دی

است ھا  آندرباره  هین آیو ااند  دهیند امامان ما بت نپرستیخود بدانند و بگو
نکه یا یچه نازل شد؟ برا یم قرآن پس برایبحث کنھا  آن ما به چه منطق با

ات خود را ید خودش آیا بایمن بکشم!!  یتو بکش یث جعلیبه کمک احاد
 ر کند.یتفس
 



 ٤١   چرا نام حضرت علی در قرآن نیست

 : خمینی ۱۶جواب 
 :گوید می ینیسطر آخر، خم دو سراراالکتاب کشف  ۱۳۹به نقل 

 در قرآن است اما به اشاره! ینام عل«

ۡهَل  َٔ فَۡ� ﴿ ۴۳ه یسوره نحل آ
َ
ْ أ از  ﴾٤٣إِن ُكنُتۡم َ� َ�ۡعلَُموَن  ّ�ِۡكرِ ٱلُٓوا

 .»طالب است یبن اب یشده که اھل ذکر عل ث واردیحد ۳ھا  یق سنیطر
 جواب ما:

 م مشاھدهینیبب از آن را شیات پیم و آیه را کامل بخوانین آیاگر ا
 ،یکه خدا مرد کردند مین ن قبولین است که مشرکیکه بحث سر ا کنیم می

د از جنس فوق بشر یغمبر بایکه پ کردند می گمانغمبر کند و یرا پ یانسان
نصفش را  -طبق عادش- ینیه که خمین آیباشد و مثًال غذا نخورد و در ا

 یغمبریھم ھر پ جن قبل از محمد یمشرک ید که ایفرما یآورده اول الله م
د که یرا قبول ندار جو مرد بود، اگر حرف محمد  که آمد از جنس بشر

 ینید، حاال خمیباشد از اھل کتاب بپرس از جنس بشر تواند می غمبریپ
 ید بشریمحمد به مشرکان بگو اگر باور ندار یکه الله فرموده که: ا گوید می

ن حرف یا اید آیبپرس رو من استیکه پ یغمبر باشد از علیپ تواند می مثل من
را چطور  یقبول نداشتند حرف عل را جن که محمد یعاقالنه است، مشرک

ۡهَل  َٔ فَۡ� ﴿ دیبگو که الله کردند می قبول
َ
 )!!ید از علیبپرس یعنی( ﴾ّ�ِۡكرِ ٱلُٓواْ أ

 جبا محمد  یوجود دشمن پس اھل الذکر ھمانا اھل کتاب بودند که با
خورند و در بازار  یطعام م زینھا  آن امبرانیناچار بودند شھادت بدھند که پ

 باشد. ینیخم ییسند رسوام تا یورآ یکامل م ه رایرفتند و در آخر ما آ یم

رَۡسۡلَنا َ�ۡبلََك إِ�َّ رَِجاٗ� نُّوِ�ٓ إَِ�ِۡهۡمۖ َفۡ� ﴿
َ
ۡهَل  َٔ َوَمآ أ

َ
إِن ُكنُتۡم َ�  ّ�ِۡكرِ ٱلُٓواْ أ

ُ�لُوَن  ٧َ�ۡعلَُموَن 
ۡ
َعامَ ٱَوَما َجَعۡلَ�ُٰهۡم َجَسٗدا �َّ يَأ  ﴾٨َوَما َ�نُواْ َ�ِٰ�ِيَن  لطَّ

 .]٨-٧ :ءاینباأل[



 در قرآن نیست؟! سچرا نام حضرت علی   ٤٢

 یامبریرا به پ یگریمرد کس د یھا ز جز انسانیش از تو نیما پ و«
 انامبریپ( زیرا نھا  آن د ویدان نمی د اگریم از اھل کتاب بپرسینفرستاد

 یعنیدان باشند (یا جاویکه غذا نخورند  مینطور بدن نداریا زیرا نین) شیپ
 .»مثل شما بودند و فرشته نبودند)ی یھا آدم

 : خمینی ۱۷پاسخ 
 ینیخم ۲و  ۱طر ف االسرار سشکتاب ک ۱۴۰ن سوال از صفحه یبه ا

 :گوید می
 در قرآن است اما به اشاره! ینام عل«

ْ ٱوَ ﴿ ۴۳ه یبقره آ ۀدر سور ٰكِِع�َ ٱَمَع  ۡرَكُعوا  ۴ق اھلست یاز طر .﴾٤٣ ل�َّ
 ».است یغمبر و علیه درباره پیاست آ ت واردیروا

 جواب ما:
 ۀنگفتند فقط دربار د ویک کردیشر یغمبر را با علینجا پیشکر خدا در ا

ات خطاب به یند آی. خواننده خودش برود و قرآن را باز کند و بباست یعل
ه ین آیندارد اگر منظور از ا یبه عل یل است و اول و آخر آن ربطیاسرائ یبن
 است. یات قرآن، علیباشد پس منظور ھمه آ یعل

 : خمینی ۱۸پاسخ 
 ینیخم ۷-۳کشف االسرار سطر کتاب  ۱۴۰ن سوال از صفحه یبه ا

 :گوید می

نَت ُمنِذٞرۖ ﴿ ۷ه یرعد آ ۀسور در قرآن است اما به اشاره ینام عل«
َ
ٓ أ َما إِ�َّ

ِ قَۡوٍ� َهاٍد 
 یغمبر و ھادیپ ت وارد شده که منذرنث از اھلسیحد ۷ ﴾٧َولُِ�ّ

 که از بزرگان اھلسنت است به سند ینیحمو میاست از آن جمله ابراھ یعل

ۖ ﴿ گفت می غمبریکه پ کند می ره نقلیابوھرخود از  نَت ُمنِذرٞ
َ
َمآ أ و دست  ﴾إِ�َّ



 ٤٣   چرا نام حضرت علی در قرآن نیست

ِ قَۡوٍ� َهاٍد ﴿ :گذاشت و گفت ینھاد پس دست به دست عل نه خودیبر س
لُِ�ّ

٧﴾.« 
 جواب ما:

 ن حرف رایا ا مسلمانینبود و فقط منذر بوده آ یغمبر ھادیپ یعنی
 !؟گوید می

 -شانزغم خود به- ھا یار مھم بھائیل بسیدال زا یکید یجالب است بدان
) یآوردر (من دریکه تفسیاست. وقت هین آیبھا الله کذاب ھم یغمبریبر پ

است با  که سھل یغمبریت و پماما یرسد. ادعا یآنجا ھم مه ب باشد آخر کار
 کرد. ھم ییخدا یادعاشود  می )یر (من درآوردیتفس

 : خمینی ۱۹پاسخ 
 ینیخم ۱۰-۸کشف االسرار سطر کتاب  ۱۴۰ن سوال از صفحه یبه ا

 :گوید می
 در قرآن است اما به اشاره!  ینام عل«

ق اھلسنت درباره یکه از طر را یاتیم آیاختصار ترک کرد ینجا برایو ما ا
ف یام تألرالم تیبه کتاب غا خواھد می شتریآمده و ھرکس ب و اوالد او یعل
ه ذکر کرده از یآ ۱۴۰رجوع کند که در آنجا  ید ھاشم بحرانیل سید الجلیلس
 .»یعلدرباره  یعه و سنیش قیطر

 جواب ما:
ه یآ ۱۴۰۰عه یش حتماً  داند می یعلدربارۀ  ه قرآن رایآ ۱۴۰ یاگر سن

 م:یقت ما دو سوال داریحق نیدر پرتو ا داند می قرآن را مربوط او
چرا در  ینیامامت است خمدربارۀ  ه قرآنیآ ۱۴۰۰ا ی ۱۴۰ یوقت -۱

 ات است.یاز جزئ یپردازد و عل نمی اتیپاسخ دوم گفت قرآن به جزئ



 در قرآن نیست؟! سچرا نام حضرت علی   ٤٤

ث یھزاران حد ه را به کمکیآ ۱۴۰ق اھلسنت یاز طر ینیخم یوقت -۲
 گوید می خود ۶و ۵و  ۴ یھا اسخپ رچرا د کند می ریتفس یبه نفع عل

 قرآن ننوشته است را در یھا نام عل یالله از ترس سن
بر باطل و حرف  ینیکه خم کند می ثابت یخوبه متضاد ب یھا ن حرفیا

نخواھد  ست ویر نبوده و نییف و تغیقابل تحر چون قرآن یعنیما برحق است 
 نتوانست نام امام خود را در آن داخل کند و ناچار شد دست عهیبود پس ش

 یبرا ینیخم یھا د که تمام کوششیث بزند و خواننده دیبه جعل حد
شتر یبطالن مذھبش را ب نداشت جز آنکه یا دهین سوال فایدادن به ا پاسخ

 آشکار کرد.
رد و از یحق را بپذ اد آورد ویقبر را به  ییتنھا یھا د شبیحاال خواننده با

 فشار جامعه نترسد.
 از ما گفتن بود....



 
 

 حرف آخر...

بر آن  یجوان و یعه مذھب زاده شدم و در کودکیش یپدر و مادرمن از 
از اھل  یادیکتب ز نشستم و عه، فراوانیش یمنبر علما یمذھب بودم در پا

مذھب  ت کرد ویمرا به برکت قرآن ھدا الله ع را مطالعه کردم تا آنکهیتش
 ن استیا عه ترسم ازیبه مذھب ش یین آشنایا به توجه با عه را رھا کردمیش

- عالم خود ییمقابل سوال ما و رسوا در یعه وقتیش یاز علما یبرخ
ند در یدند دست به دامان تھمت بزنند و بگویراه چاره را بسته د -ینیخم

 یمیقد یھا ممکن است چاپ یحت ایست یزھا نیکتاب کشف االسرار آن چ
 ینیبھتر از خمھا  آن میسند ما مطمئنینو بنو کتاب را جمع کنند و از سر

 ن سوال جواب دھند ولو آنکه کتاب کشف االسرار را صد باریتوانند به ا یمن
  .کنند یسیھم بازنو

خواھند کرد تا مردم را از  یین طرفند، ما را متھم به دروغگویا با یول
 نگھدارند. یگر در گمراھید یچند صباح دور کنند و یموضوع اصل

دنـد از موضـوع ید را یا لهین حیچنھا  آن اگر از مخواھی می ما از خواننده
 :بخواھندھا  آن سوال را از نیجواب ا ارصرا با دور نشوند و یلاص

 ست؟یدر قرآن ن یچرا نام حضرت عل
 ست؟یچرا موضوع امامت در قرآن مطرح ن





 
 

 این کتاب را بخوانید

این کتاب کوچک حاوی گفتاری بزرگ است از یک طرف یکی از  
سوادی  بی از سوی دیگر ناتوانی و کند می معجزات جاوید قرآن کریم را بیان

 .دھد می نشان عجز دانشمندان شیعه را و
رود  امامت نزد اھل تشیع از اصول دین بلکه اصل سوم دین به شمار می

قایلند ھیچ ذکری ولو اندک در قرآن  مقابل این اھمیتی که برای آن ولی در
از امامت نشده و این درحالی است که قرآن از مستحباب و فروعات دین 

و علمای بزرگ شیعه منجمله (آیت الله خمینی) عاجزند  کند می صحبت
علت نادیده گرفته شدن این مسئله در قرآن را به پیروان خود بیان بکنند و 

 کند؟! نمی قرآن کریم از امامت صحبت جواب این سوال را بدھند که چرا
مذھب بود و  لطف کتاب در این است که نویسنده ایرانی و خود اول شیعه

مدارس تھران  او حتی سه سوال در اند، ھمه فامیل او تا اکنون شیعه
خرین شغل او مدیریت آو کرده  می تعلیمات دینی و امور تربیتی را تدریس

میدان محسنی تھران بوده است اما  مدرسه راھنمایی سلمان فارسی در
ت و جماعت ناو را ھدایت کرد و مذھب باطل را ترک و به اھلس أالله

 پیوست و برای حفظ عقیده خود مجبور به ھجرت از ایران شد.
این کتاب کوشش مبارکی است برای ھدایت ایرانیانی که تا ھنوز از باطل 

ت این کتاب را مطالعه خبوند و بر ھر شیعه الزم اس بودند مذھب خود بی
 . این کتاب را بخوانید.کنیم می نیز توصیهھا  به سنیآن را  کند و مطالعه

 ابوسلمان عبدالمنعم بلوچ
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