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 ��م اهللا ا����ن ا����م

نند اما خار را در یب یه درخت را در چشم خود نمکمباش  یسانکاز «
 .»نندیب یگران میچشم د

 ÷یسیحضرت ع
 .ش و اصحاب وفادارشکامبر اسالم و خاندان پایسالم و درود بر پ

ق، یجا در برابر حقایو مخالفت ب ،رود ین نمیاز بقت یگران، حقیار دکبا ان
 در آن مخالفت وجود دارد. یا مصلحت و منفعتیو  ،ھوده استیب یامر

 .: زنده سوزاندن انسانیعنی 1استکھولو
ان یھودیدوم و قتل عام  یگردد به جنگ جھان یم است برکمسئله ھولو

 کیودکاز  یتو ح ،شان بودهیتلر دشمن سرسخت ایه ھکنیو ا ،تلریتوسط ھ
رد، با یگ یقدرت را به دست م زمانی کهو  ،شان را به دل داشتهیا ۀنکی

ھا و  اردوگاه یند و حتک یان میھودیشتار کھرچه تمامتر اقدام به  یرحم یب
را  یھودیون یلیه پنج مک ییاندازد تا جا یبه راه م یآدم سوز یھا ورهک
ز ارائه یشتار را نکن یمانده از ا یباق که البته شواھد و مدارکشد ک یم
 دھند. یم

ن یمعتقد ھستند ا یا ه عدهکن است یز ایمسئله اختالف بر انگ یول
و درست  ،ش از اندازه غلو شدهیه در حق آن بکنیا ایو  ،ه دروغ استینظر

شتار کتعداد  یشته، ولک یرا مھا  آن ان دشمن بوده ویھودیتلر با یه ھکاست 
و غلو صورت گرفته  ییبزرگ نما یو در واقع نوع ،دهیون نرسیلیبه پنج م

 است.
                                           

 .شود واژه ھولوکاست بصورت ُھلوکاست نیز تلفظ می -١
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شتار کاست و کبخواھد در مسئله ھولو یسکل یا اسرائیچنانچه در اروپا 
 ین وجھیدتریر سوال ببرد، با شدین مسئله را زیند و اک کش یا ان ذرهیھودی

 یسکشانند، در واقع ک یار او را به دادگاه و زندان مکنند و ک یبا او مقابله م
 ن موضوع را ندارد.یجرات مخالفت با ا

است کر ھولوکد منیتوان ینم ید ولیر خدا بشوکد منیتوان یدر غرب م
 دارد. یمه نقدیاست شدن، مجازات زندان و جرکر ھولوکد! و منیبشو

گر به یه دکل شود کیست تشیبا یم یه دولتکن امر بوده یز بر ایعلت آن ن
 ت نرساند.یان آزار و اذیھودی

است کرامون ھولویپ یمختصر ین موارد دادن اطالعاتیان ایور از بمنظ
 .یعیاست شکد و اما: ھولویبود تا شما متوجه منظور ما شو

 یاستکران، ھولویا یاسالم یت جمھورکم فعًال در مملید صراحتًا بگویبا
 یھا گردد به قصه یه برمک یاستکفرماست، ھولو مکدتر از غرب و اروپا حیشد

و چنانچه  ،اند م در آمدهکمح یا دهیه بصورت عقکع یدروغ موجود در تش
د را به اثبات برساند با یھا و عقا ن داستانیبخواھد دروغ بودن ا یسک

ن یجرات انجام چن یسکو اصًال  ،نندک یبا او مخالفت م ین وجھیدتریشد
ھمان اداره ا ی( آورد یسر از اداره اطالعات در م یرا ندارد، چون فور یارک

د ھم توسط سربازان گمنام امام یو البته شا یاسیا از زندان سی) یقبل کساوا
 .١زمان روانه قبرستان شود

ان یاست غربکھمانند ھمان ھولو ین امر روشن است، علتیالبته علت ا
ز یان نیعینرساند، ش یتیان آزار و اذیھودیه به ک یل دولتکیتش یعنیاست، 

ن جھان باشد یامر مسلم یه ولکخواھند  یرا م ینامام زما یومتکل حکیتش
                                           

کافی است سرنوشت برخی از علمای دلسوز در ایران را بخوانید تا به واقعیت پی  -١
که داستان زندگی ایشان به قلم خودشان در  /ببرید، کسانی چون عالمه برقعی
 یا کسانی دیگر چون حجة اإلسالم رادمھر و... ،کتابی به نام سوانح ایام آمده است
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شان یومت اکه و اساس حیو  چون پا .١نرساند یان آزاریعیز به شین یسکو 
رده کاست ین را نردبان سیخته شده و در واقع دیدشان ریبر مذھب و عقا

 نند.ک ین نردبان را بردارد، او را نابود میبخواھد ا یسکچنانچه  ،نیاند، بنابرا
ه ک یاتیات است، روایث و روایع گرفته شده از احادیموجود در تشد یعقا

ستند و بافته ذھن غالت و دشمنان اسالم بوده اند، ین یحیاسناد صح یدارا
، یعه و سنین شیجاد تفرقه بیدن به اھداف شوم خود، ھمچون ایرس یبرا

ع برحق یه تنھا مذھب تشکن امر ید بر اکیت و تاین غلو در حق اھل بیھمچن
 .ھستند!!! ین مرتد و جھنمیه مسلمیو بق ،است

بودن  یند و جعلکق یدا شود و بخواھد تحقیمنصف پ یحال اگر شخص
انداران که فورًا توسط دکد ید دیات را به مردم نشان دھد، خواھین روایا

ھا را به او  رد و انواع تھمتیگ یون احمق مورد ھجوم قرار میو خراف یمذھب
ن یا یو چنانچه شخص مورد نظر رو ،شوند یار او مک زنند و البته مانع یم

ه کنیا ایشانند ک یمه مکار او را به زندان و محاکند بطور حتم ک یامر پافشار
 رسانند. یتوسط سربازان گمنام امام زمان او را به قتل م

ن یندارند و تنھا با مخالف یارکھا  ستیمونکه در غرب با کھمانطور 
ان، ارامنه و یھودیان، یحیز با مسیران نینند، دراک یاست مقابله مکھولو

شان یل دارند و مساجد اکندارند و تنھا با اھل سنت مش یارکھا  ستیمونک
عه ینند، چون شک یسا درست میلکان یحیمس یبرا ینند، ولک یب میرا تخر

عه مخالفند، ید شیشان با عقایداند، چون ا یتنھا دشمن خود را اھل سنت م
 یران به راحتیدر ا ،نیندارند، بنابرا یارکعه ید شیه با عقاکافران ک یول

                                           
گویند: شیعه ھمیشه مظلوم بوده و ھست،  آخوندھای شیعی دائم بر باالی منبرھا می -١

 شیعه مظلوم است، شیعه مورد ستم است، شیعه، شیعه، شیعه...
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ه ک یگریار دکنداشته باش،  ھر  یارک یعیاست شکنند ، با ھولوک یم یزندگ
 .ن!!کب یخواست

ز صنعت ین یعیاست شکو ھولو ،است یساز یھودیاست صنعت کھولو
 ند.ک کع شید پوچ موجود در تشیبه عقا یسکاست تا مبادا  یساز عهیش

ان، صنعت کاست، صنعت درب و د ییاست صنعت مظلوم نماکھولو
ع وجود یدر تش ین صنعت به خوبیبا عواطف. ا یسوزاندن دل مردم و باز

فاطمه، شھادت و شھادت و شھادت و  ین، درب و پھلویربال و حسکدارد، 
 .یبا احساسات مردم ین دھه و بازیدر چند یه و زاریگر

ه واقعه کرا خواندم  یفرانسو یمه رژه گارودکان محایجر یوقت
 یعی(عالم ش خ فضل اللهیاد شیار به یاخت یرده بود بکاست را رد کھولو
رده بود، کان شھادت حضرت فاطمه را رد یجر یه وقتک) افتادم یلبنان
 عه پدر او را در آوردند.یش یعلما یتمام

ھا  استکن ھولویاز ا یکیز یحضرت فاطمه ن ی، قصه درب و پھلویآر
 باشد. یم

ار باعث تفرقه و یرواج دارد و بس یلیان خیعیان شیه در مک یا قصه
 ینه و دشمنکیجاد ین باعث ایشان از اھل سنت شده و ھمچنیا ییجدا

 فه دوم.یشان با عمر بن خطاب، خلیا
 یلکا بطور ی( حضرت فاطمه ین داستان، اصابت درب به پھلویطبق ا

باعث شھادت او و فرزندش محسن ره...) یھجوم به خانه و آتش زدن آن و غ
 شده است.

غیر  تبکه در ک یاتیروا یو حت ،ستین یه و اساسیپا ین داستان دارایا
عه یش یز مورد استناد علمایاند و مرتب ن نباره آمدهیاھل سنت در ا معتبر
مثًال عمر بن خطاب  یعنیردن اشاره دارند، کد یبه تھد یرند ھمگیگ یقرار م

 ییچ جایدر ھ ،نیزند و بنابرا یمورد نظر را آتش م ه منزلکرده کد یتھد
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م یعه، ھمچون سلیش یتب جعلک(مگر در  رده است.کار را کنیه اکامده ین
 .ه)یار عصر صفوکشاھ  در  بحار األنوار، یجعل یاتیا روای یس ھاللیبن ق

ھمسران  یھا دھند در آن زمان حجره یه نشان مکھستند  یموارد یحت
ل یو دال ،اند ردهک یزان میدرب پارچه آو یاند و به جا نداشته یامبر دربیپ

  ١لثوم دختر فاطمه زھرا با عمر بن خطابکھمچون ازدواج ام  یگریمتعدد د
و  ،یبوده نه دشمن یو حضرت عمر دوست ین حضرت علیدھد ب یه نشان مک

 رضایتاب آلفوس نوشته علکد به ینباره بایق در ایتحق یه براک یگریموارد د
 د.ینکمراجعه  ینیحس

ا اصابت یعه نتوانسته اند داستان آتش زدن خانه یش ینون علماکپس تا
 .٢نندکحضرت فاطمه را اثبات  یدرب به پھلو

ت تفرقه ین روایدر مورد ا یا دا شود و بخواھد ذرهیپ یسکحال چنانچه 
گاه کنیا ایند و ک کش یزا و جعل است کھولو نجا بایند، در اکه مردم را آ

ه در غرب کرود  یار مکدر مورد او ب یشود و ھمان روش یم مواجه یعیش
 رود. یار مکاست بکرامون ھولویپ

 یان خرافیعیل خونخوار با شیا اسرائیمنطق  یان بیدانم فرق غرب یمن نم
 .ست؟!یدر چ

ان و یعیاز نظر من ش یو حت ،ستیھا ن نیان ایم یچ تفاوتیاز نظر من ھ
اند،  ردهکت بدتر ھستند، چون لباس اسالم را بر تن یان حب اھل بیمدع

 نند.ک یف مین ھستند و اسالم را از درون تضعیان صفوف مسلمیچون درم

                                           
این ازدواج در کتب خود شیعه ثبت شده است، کتبی چون بحاراألنوار، تاریخ یعقوبی،  -١

 فی و تھذیب.کا
شوند آزار و  یکی از دالیل سادیسمی بودن شیعیان این است که وقتی متوجه می -٢

که انسان سالم باید  شوند!! در صورتی اذیتی به اھل بیت وارد نشده، ناراحت می
 اند. اش آزار و اذیتی ندیده خوشحال شود که افراد مورد عالقه
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است کتر از ھولو ار مسخرهیبس یعیاست شکھولو یاز جھات مختلف
 ه:کھا است، چون ستیونیصھ

ش اتفاق افتاده و در یسال پ ۶۰ھا در حدود  ستیونیاست صھکاوًال: ھولو
 ش.یسال پ ۱۴۰۰عه در یش یھا داستان یو شبھه است، ول کآن ش
ھا موجود است، ھمچون:  ستیونیاست صھکاز ھولو یاریبس کًا: مداریثان

افراد زنده از آن زمان،  وجود  یاز آن زمان، تعداد یمختلف یھا سکع
 .یآدم سوز یھا ورهکگاز، جسدھا و  یھا ھا، اتاق اردوگاه

شان مربوط به یا یھا و داستان ،ار سست استیبسان یعیش کثالثًا: مدار
سال  ۴۰۰ه تازه حدود کعربستان است  یسال قبل در وسط صحرا ۱۴۰۰

شده  یجمع آور یس ھاللیم بن قیھمچون سل یتبکانات در یپس از آن جر
 .ندارد!!! یه و اساسیه پاک

امًال درست است و کعه یش یھا ن افسانهیه اکدار است  وقت خنده آن
است کان ھولویعین شیخود ا یرد، ولک کش یا ذرهھا  آن در وجود دینبا
نند یب ینند و به قول معروف درخت را در چشم خود نمک یان را رد میغرب
 نند.یب یگران میخار را در چشم د یول

د و ین عقایدانم چرا وجود ا یه من نمکنجاست یمسئله جالب در ا
باره در ی(مانند محله جو رانین در اینش یھودی یھا ھا در محله داستان

ان یم کیشتر است و البد نقاط مشتری!!) بیاصفھان در جوار عالمه مجلس
 .(عبدالله سباء و...) ع وجود داردیت با تشیھودی

ھا  استکن ھولویاز ا یکیحضرت فاطمه  یداستان اصابت درب به پھلو
است موجود است در کھولو یکو اگر در غرب  ،ردمکه به آن اشاره کبود 

 یا جرات ذره یسکو  ،است موجود استکصدھا ھولو یشور امام زمانک
خواھم  ینم و مک ین موارد اشاره میاز ا یرا ندارد، به برخھا  آن مخالفت با

 .ر را دارد؟!!یرامون موارد زیپ یق و بررسیجرات تحق یسکا یبدانم آ
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 .هیعشر یفرقه اثن یوجود نص برا -۳
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شاء  ده شود، انین برچیاز زم یعیاست شکن ھولویه شر اک ید روزیبه ام
 الله.

 انیپا
 ھجری شمسی ۱۳۸۷پائیز 

 


