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 مقدمه

 سالم و درود بر پیامبر اسالم و خاندان پاکش و اصحاب وفادارش.
ي قدیم مطرح بوده و به انواع گوناگونی خود را نشان ها زمان شعر و شاعري از مسئلۀ

سـرودن شـعر و فصـاحت و بالغـت      ها عرب در بین Õحتی در زمان پیامبر ت.داده اس
، و کـرده  مـی  و هر کس نیز بر علیه افراد مخالف خود شعر سـرایی  ،امري مهم بوده است

و ما نیز در اینجـا از ایـن    ،شعر و زبان و قلم بسیار مفید است دهد که حربۀ می این نشان
گوینـد و   می ی در ایران براي عالم و دنیا شعرچونکه خرافیون مذهبایم  حربه کمک گرفته

 اننـد اسـتفاده  از ایـن حربـه تـا بتو    خواهند حقانیت خود را اثبات کننـد و  می بدین طریق
نباید باعـث نـاراحتی    سرودن این اشعار ،نابراینب .کنند می ها نیز پخش کنند و از رسانه می

 ایشان شود.
ها و عقاید خـود اشـعاري را سـروده     اندیشهرف یا دانشمندي مطابق با اهر شاعر یا ع

 انـد،  ودهبلکه فقـط اشـعاري را سـر   اند  و حتی بعضی از این افراد صرفاً شاعر نبوده ،است
ـ    کیم عمر خیام که در واقـع دانشـمند  همچون ح ر دسـت بـوده ولـی    و ریاضـی دانـی زب

و اند  نیز داشته البته هر کدام از شاعران معایبی و ،رباعیات و اشعار جالبی نیز سروده است
درست و حتی و سخنان نااند  در سرودن اشعار خود بعضی موارد اسالمی را رعایت نکرده

 بگذریم ... اند، سروده و شرك آلود نیز در بعضی مواقع کفرآمیز
و در ایـن   انـد،  همانطور که گفتیم هر کدام از این شاعران به سبک خود شـعر سـروده  

ار نیـز داراي اشـع   هـ . ق) 672-604( بلخی محمد میان عارف نامدار موالنا جالل الدین
 ریزي یا مثنوي معنوي.بسیاري است همچون دیوان شمس تب

چون اشـعار مولـوي بـه    ایم  ما در اینجا مطابق با اشعار این عارف نامدار شعر سروده 
نیـز   چرخد و کم سـوادترین مـردم   می انطور عجیبی در ذهن همه جا دارد و دهان به ده

عینـاً همـان   ام  آورده و حتی بعضی از ابیـاتی کـه   حداقل با بعضی از ابیات او آشنا هستند
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بر ضد خرافات مذهبی است بهتـر و  بنابراین اشعار ما نیز که  ،است که خود موالنا سروده
ر بلکـه بیشـتر بـه فکـ    گیرد و ممکن است در ایشان اثر کند تـا   می آسانتر در دل مردم جا

 تحقیق پیرامون عقاید خود بیفتند.
و حتی از ابیـات شـاعران   اند  البته پیرامون خرافات مذهبی استادان زیادي شعر سروده

نظیـر   بی تا شعرشان اثر بیشتري داشته باشد. مثالً نویسنده و شاعراند  معروف کمک گرفته
و ، 1را بخوانیدها  آن کنم می توصیه که اند استاد علیرضا حسینی نیز اشعار جالبی را سروده

در  ایشان نیز در کتاب خود آلفوس ابیات زیر را همچون مولوي سروده است که این شعر
 است:وصف تفرقه افکنان شیعه 

ــدیم     ــردن آمـ ــل کـ ــراي فصـ ــا بـ  مـ
 

ــدیم     ــردن آمـ ــل کـ ــراي وصـ ــی بـ  نـ
 

 مــــا درون را ننگــــریم و حــــال را  
 

ــال را   ــریم و قــ ــرون را بنگــ ــا بــ  مــ
 

و مشابه بـا   مطابق در مقابل خود دارد گرامی بداند اشعاري که الزم است خوانندةپس 
و  اثر موالناست که به دیوان شمس و دیوان کبیر نیز شـهرت دارد  شمس تبریزي غزلیات

 شوند. می کسانی که دیوان شمس را خوانده باشند بیشتر و بهتر متوجه این اشعار
آن  وام  برده که هرجا اینجانب نامی از شیعهقدمه الزم به تذکر است پس از این م

باشـند نـه شـیعیان     مـی  و مشـرك  2م منظور تشیع صفوي و شیعیان غالیا نکوهیدهرا 

 درستکار و سالم.

                                                 
و در این کتاب اشعار خود را نیز  ،ایشان کتابی نوشته اند به نام آلفوس که در رد خرافات شیعه است -1

 اند. آورده

غالی از غلو می آید و غلو در مورد شخصی یعنی صفاتی را که آن شخص ندارد به او بدهیم، صفات  -2
و غُالت در زمان ائمه انواع احادیـث   ،خارق العاده، یا صفات خالق را به مخلوق دادن که شرك است

یز همیشه همچون داشتن علم غیب و معجزات عجیب و امامان ن ،ساخته اند جعلی را به نام امامان می
 از این قشر جامعه بیزار بوده اند، امیدواریم شما دوست غالت نباشید. 
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چنانچه شخصی شیعه باشد و به عقاید منحرف و شرك آلود شیعیان فعلی در ایران 

طور حـتم چنـین شخصـی مـورد      به ،معتقد نباشد و این عقاید را قبول نداشته باشد

البته چنین اشخاصی در زمـان فعلـی و    است و روي سخنان ما با او نبوده است.احترام 
بینیم که عقاید شـیعیان کنـونی    می به طور واضح امعه کنونی انگشت شمار هستند ودر ج

و توانند صورت دهند  نمی کارينیز  داد افراد روشنفکر و سالمچگونه است و البته این تع
رسد و همیشه سانسور شده اند. به هر حال روي صحبت ما با  نمی به جاییها  آن اعتراض

که از گفتن هـر   1مداحان و آخوندها و دکانداران مذهبی و متعصب و احمق و غالی است
کنند و چنانچه با شما در جایی خلوت کننـد خواهیـد    نمی گونه شرك و غلوي خودداري
و چه عقاید شرك آلودي دارنـد. ایـن دسـته از     بافند می دیندید که چه مزخرفاتی به نام 

دقیقـاً همچـون   هـا   ایـن  ،خرافیون خوارج زمان ما هستند و صـد پلـه از خـوارج بدترنـد    
انتخـاب   ،انعطاف ناپـذیري  ،تعصب و حماقت ،دید گنجشکی ،دید تک بعدي ،خوارجند
 ...  نادان و ،تفرقه افکن ،از آیات قرآن گزینشی

 این شما و این محفل شیعه: ،ما به این اشخاص استپس روي سخن 

 این کیست این؟

  ایــن کیســت ایــن، ایــن کیســت ایــن؟     
 

ــن     ــت ایـــ ــالی ســـ ــیعه غـــ ــن شـــ  ایـــ
 ج

 کفــــر اســـت و انکــــار ایــن مگـــــر؟   
 

ــن   ـــت ایـــ ـــی ســــ ــا راه گمــراهــــ  یـــ
 

 ایــن کیســت ایــن، ایــن کیســت ایــن؟      
 

ــن     ــت ایـــ ــالی ســـ ــیعه غـــ ــن شـــ  ایـــ
 

 آخونــــــــد را کــــــــرده علــــــــم  
 

 ماســـــت مـــــالی ســـــت ایـــــن دنبـــــال 
 

 آن جل خر را ماند این، تصویر شر را ماند ایـن 
 

 مرگ و خطر را ماند این، سنبل بدعتهاست ایـن  
 

 این مرگ ظلمانی ست این، یا بزم شیطانی سـت ایـن  
 

 این جان جان کاهیـست این، یا دوزخ وناریـســت ایـن   
 

                                                 
 البته الزم است قشر حزب اللهی، بسیجی و سپاهی را نیز به این لیست اضافه کنیم. -1
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 فرمان شـر را مانـد این، سـوداي خر را مانــد ایـن  
 

 را ماند این، حزن و پریشانی ست ایـن  1خارجیآن  
 

 امروز شرکیم اي پدر، توبه نـداریم اي پـدر  
 

 از نور رستیم اي پدر، امسال کفرانـی سـت ایـن    
 

 امروز خواریم اي پدر، دینی نداریم اي پـدر 
 

 در اوج داریم اي پدر، اسالم ناب ماسـت ایـن!!   
 

 بردار بانگ زیر و بم، کاین وقـت مداحیسـت ایـن!!   
 

 آتش بزن در روضه ها، کین یوغ حیوانیست این 
 

 مداح و آخوندست این
 

 دجــال محبــوب تــوام، قاتــل ایمــان تــوام     
 

 مست و پریشان توأم، مداح و آخوند است ایـن  
 

 یار است ایـن  2همکار شیطان است این، با مجلسی
 

 نشر خرافات است این، مداح و آخونـد اسـت ایـن    
 

 قالده نـاس اسـت ایـن   چون شاه عباس است این، 
 

 شیطان خناس است این، مداح و آخوند اسـت ایـن   
 

 یکسو زیارت خوانی و یکسو دو صد نفرین و لعن
 

 ، مداح و آخوند اسـت ایـن  3این هفته وحدت بود  
 

 ســــــــود و زیــــــــان کردســــــــت او؟
 

 دین را دکان کردست این، مداح و آخوند است این 
 

 سـیاه هایش تیره است، او عاشـق رنـگ    هاندیش
 

 مکروه عالم باشد این، مداح و آخوند است این 
 

                                                 
خارجی همان خوارج هستند و همانطور که گفتیم خوارج واقعی و خوارج امـروزي همـین شـیعیان     -1

 و گمراه امروزي هستند. غالی و صفوي و متعصب

جناب مجلسی سنبل خرافات در تشیع صفوي است و در ایجاد تفرقـه میـان شـیعه و سـنی از هـیچ       -2
تالشی دریغ نکرده است، کتب او همچون بحاراالنوار و حق الیقین و حلیۀ المتقین مملو از خرافـات  

بهترین امام است ولـی  و شرك و کفر است و مجلسی براي خرافی شدن و دشمن شدن با اهل سنت 
این شخص تفرقه جو و خرافی در میان علما و آخوندهاي شیعه داراي منزلت بسیاري اسـت، چـرا؟   
چون دکان خوبی براي جانشینان خود درست کرده، از نظر ما بهترین لقب براي جناب مجلسی همان 

 ع.برایش گذاشت یعنی: مروج الخرافات و حارس البد /لقبی است که عالمه برقعی

کدام وحدت؟ هفته وحدت ایشان خراب کردن مساجد اهل سنت در ایران اسـت، همچـون مسـجد     -3
 شیخ فیض محمد مشهد یا مسجد بجنورد و ...، افراد ساده لوح فریب این شعارها را می خورند.
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 در کله عقلی نیسـت ایـن   1ها چیست این این خود زنی
 

 عین حماقت باشد این، مداح و آخونـد اسـت ایـن    
 

 هر روز این قصه ست این درب است و پهلـوي اسـت ایـن   
 

 لعن است و نفرین است این، مداح و آخونـد اسـت ایـن    
 

 2مگو، چون رسم تقلید اسـت ایـن  سجده کن و چیزي 
 

 مرجع تقلید است این، مداح و آخوند است این 
 

 لعن است و نفرین است این جعل است و تزویر اسـت ایـن  
 

 شک مفـاتیح اسـت ایـن    ها ضد است این، بی با آیه 
 

 نائب بر حق است این!، زور است و اجبـار اسـت ایـن   
 

 کرسی دنیاي است این، مداح و آخونـد اسـت ایـن    
 

 با اهل سنت نیست این، با چین و کوباي است این
 

 ، مداح و آخوند است این3دین و سیاست است این 
 

 هاسـت ایـن   در فکر گنبدهاست این، پر از زیـارت 
 

 عین خرافات است این، مداح و آخوند اسـت ایـن   
 

 قبر است و گنبد این مگر، یا بـدعت و شرکیسـت ایـن   
 

 آخوند اسـت ایـن  ها باشد این، مداح و  آن مجلسی 
 

 جهل است و تک بعدي فقط، کله ز مخ خالیسـت ایـن  
 

 آن ابن ملجم باشد این، شیعه خارجی ست این 
 

 اي رافضی به رقص آ

 بـه رقـص آ   4آمد بحار االنوار، اي رافضـی 
 

 شد کار مجلسی زار شـرك و ریـا بـه رقـص آ     
 

                                                 
چون قمه زنی ابلهانه شیعیان در جوامع بین الملل پخش مـی شـود و باعـث وهـن شـیعه مـی شـود         -1

می گویند فعالً جایز نیست وگرنه خیلـی هـم از اینکـار متنفـر نیسـتند همچـون رهبرشـان         آخوندها
 خمینی که می گفت در شرایط فعلی جایز نیست!!!!

اطاعت کورکورانه از کسی و طلب دلیل نکردن از او و در یک کـالم تقلیـد کـردن در اسـالم وجـود       -2
ود باشد، طلب علم در اسالم واجب است، تنها ندارد و هر مسلمان باید آگاه به اصول و فروع دین خ

 می توان از مراجع و اشخاص مختلف سوال و تحقیق کرد نه تقلید.
سیاست ما عین دیانت ماست!! پس چرا در رابطه با کشـورهاي کمونیسـم    :جالب است که می گویند -3

البد این حقه بـازي  دین خود را در نظر نمی گیرید؟ در آنجا فقط به سیاست و منافع آن می چسبید، 
 و یا تقیه کردن است که جزء دستورات همان مذهب شماست.

(ایستاده با شمشیر) به وجود آمدند و جزء یـاران او بودنـد و    روافض در زمان زید امام قائم به سیف -4
نظر تو در مورد ابوبکر و عمر چیست؟ که او در پاسخ شیخین را به نیکی یـاد کـرد و    :از او پرسیدند

همین خاطر ایشان زید را رها کردند و باعث شهید شدن او شدند و رفض و رافضی از رها کردن به 
رافضی چه کسی است؟ گفـت: هـرکس ابـوبکر و عمـر را      :می آید. از امام احمد بن حنبل پرسیدند
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 چوگان شرك دیدي، چـون گـوي در رسـیدي   
 

 عقل و دین به رقص آ بیاز عقل و دین بریدي  
 

ــد   ــه آمـ ــد، آواز روضـ ــل آمـ ــان عقـ  پایـ
 

 سیصــد دهــه درآمــد، اي رافضــی بــه رقــص آ 
 

 ظلم و سـتم در آمـد، مهـدي چـرا نیامـد؟     
 

 آمد چو نایـب او، خمـس و طـال بـه رقـص آ      
 

 قرآن کجاست تفسیر!، از عقـل گشـته اي سـیر   
 

 ندبه است کار شـیعه، اي رافضـی بـه رقـص آ     
 

 باشد؟ وین قبر و سجده باشـد؟ تا چند کفر 
 

ــص آ   ــه رق ــرده باشــد؟ اي رافضــی ب ــنم بب  دی
 

 تا چند خمـس باشـد؟ حـق امـام باشـد؟!!     
 

ــص آ     ــه رق ــی ب ــد؟ اي رافض ــدام باش ــر م  فق
 

ــته   ــره خس ــر تی ــته، از فک ــالده اي و بس  ق
 

 بــا جــاهالن نشســته، بــا جــاهالن بــه رقــص آ 
 

 مبارك باد!!

 بـاد!! مشرك شده اي مستی، سـودات مبـارك   
 

 از دین و خدا رستی، آنجـات مبـارك بـاد!!    
 

 از امت دیـن دوري، تنهـا خـور و مهجـوري    
 

 تا دیـو و ددان گوینـد: تنهـات مبـارك بـاد      
 

ــیطانی    ــو ش ــروز ت ــرك، ام ــیش رو مش  اي پ
 

ــاد!!     ــارك ب ــردات مب ــی، ف  اي دوزخ فردای
 

 کفرت همه جا پر شد چوت گفته حق مر شُد
 

 مبـارك بـاد!!   ، دریـات 1دریاي سـیاهی تـو    
 

ــده از حــوزه    ــه، آن آم ــه و در روض  در تکی
 

ــاد!!    اي ســینه پــر کینــه، غوغــات مبــارك ب
 

 ایـــن گریـــه نـــادانی، از قصـــه نادیـــده    
 

 اي شیعه شاه عبـاس، سـادات مبـارك بـاد!!     
 

 اي راه نکوهیــــده، پژمــــرده و گندیــــده  
 

 پاهــات بلغزیــده، پاهــات مبــارك بــاد!!     
 

 اي منتظـــر غائـــب، زیـــر ســـتم نائـــب    
 

 غم در دل تو حاضر، غمهـات مبـارك بـاد!!    
 

                                                                                                                              
دشنام دهد رافضی است. امامان شیعه نیز از روافض بیزار بوده اند چون همیشه باعث تفرقه و ضـربه  

ن به اسالم می شده اند، امیدواریم شما از روافض نباشـید و فرامـوش نکنیـد دسـتوري از جانـب      زد
خداوند مبنی بر خالفت بالفصل حضرت علی نبوده تا ابوبکر و عمر غاصب آن باشند، نه در قرآن و 

 نه در احادیث معتبر چنین نصی وجود ندارد. 
 بحاراالنوار که باید گفت: بحارالظلمات.دریاي سیاه یا دریاي دروغ یا همان  -1
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 نومید مشو شیطان!!
 

ــد   ــد آم ــد پدی ــیطان!!، کامی ــد مشــو ش  نومی
 

 آن رخنه انـدر دیـن، آن شـیعه رسـید، آمـد      
 

 نومیــد مشــو اینســان، از محــو همــه ایمــان
 

 گمراهــان، از کفــر رســید، آمــد 1کــان فرقــه 
 

 ابلــیس بـــرون آمـــد، از پـــرده مســـتوري 
 

ــه    ــر ک ــد  آن کف ــد آم ــرده بدری ــان را پ  ایم
 

 2اي شب به سحر برده در مهدي ومهدي تو
 

ــد     ــید، آم ــیس رس ــنید، ابل ــدا بش  آن غیرخ
 

 اي دین دو رو گشـته، بـه بـه کـه ریـا آمـد      
 

 ، بـه بـه کـه دروغ آمـد    3اي نائب بر حقـش  
 

                                                 
ما فرقه اثنی عشري هستیم!!، دین اسالم با مذهب سـازي و فرقـه بـازي و     :خود ایشان هم می گویند -1

فرقه و مذهبی وجود ندارد و تنها دین اسـالم   Õشیعه گري مخالف است و پس از خاتمیت پیامبر
ا می دانید چه قدر از ایـن فرقـه هـا داریـم؟     است نه مذاهب جعل شده توسط دکانداران مذهبی، شم

 هفت امامی، دوازده امامی، زیدي، شیخی، بهایی، و صدها فرقه دیگر.
اینکه امامان را همچون خدا صدا زدن و آنها را همه جـا حاضـر و نـاظر دانسـتن شـرك در صـفات        -2

 ر عبادت خداست.خداست و دعا به درگاه غیرخدا و صدا کردن و خواندن من دون اهللا نیز شرك د
امام حسن عسکري فرزندي نداشته و شخصی به نام محمد بن الحسـن العسـکري وجـود نـدارد تـا       -3

نائب بر حق داشته باشد و براي تحقیق درباره این موضوع به کتب مختلفی چـون بررسـی علمـی در    
غائـبِ همیشـه    احادیث مهدي نوشته عالمه برقعی یا از شوري تا والیت فقیه نوشته احمد الکاتب یا

رجـوع کنیـد. فقـط بـه      ، یا بزرگترین دروغ تاریخ، نوشتۀ شیخ عثمـان خمـیس  غائب نوشته اینجانب
در قرآن که مهمترین مرجع مسلمین است هیچ آیه اي پیرامون مهدي  اختصار یاد آور می شویم اوالً:

صاحب الزمان وجود ندارد و اصالً اسم هیچیک از امامان شیعه در قرآن نیست و تمامی آیـات مـورد   
استناد شیعه با زور احادیث جعلی اثبات شدنی است، این چه اصول مهم دینـی اسـت کـه در قـرآن     

الً توحید یا نبوت یا معاد در قـرآن نباشـد؟، ثانیـاً: در احادیـث معتبـر و      نیست؟ آیا عاقالنه بود که مث
صحیح نیز صحبتی از فرزند امام حسن العسکري نیست و کافی است شما احادیث مربـوط بـه امـام    
زمان را بخوانید و مالحظه کنید اینقدر که خرافات پیرامـون مهـدي صـاحب الزمـان وجـود دارد در      

ت، از حدیث حکیمه خاتون و تولد مهدي گرفته تا احادیث قیام و ظهور موضوعات دیگر چنین نیس
او، قبل از تولد در شکم مادرش سخن گفته!!، به هنگام تولد بـه سـجده رفتـه و شـهادت داده و آیـه      
خوانده!! و خرافات دیگر که رد پاي غالت را به خوبی نشان می دهد، ثالثاً: امام غائب چه فایـده اي  
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ــد   ــزا آم ــین، آن روز ج ــري ب ــت کب  در غیب
 

ــد     ــا آمـ ــالم، از دار فنـ ــه عـ ــی همـ  منجـ
 

 بمیرید ،بمیرید

ــد   ــه بمیری ــن فرق ــد، در ای ــد، بمیری  بمیری
 

 در ایــن فرقــه چــو مردیــد، همــه نــار پذیریــد 
 

ــید   ــل مترس ــن عق ــد، و زی ــد، بمیری  بمیری
 

ــد    ــل بگیری ــه جه ــد، هم ــر آیی ــل ب ــزین عق  ک
 

 بمیریــد، بمیریــد، و زیــن عقــل ببریــد    
 

 که این عقل چه سخت است وشما راحت وسیرید 
 

ــد  ــل بمیری ــن جه ــد، در ای ــد، بمیری  بمیری
 

 در این جهل چو ماندیـد، همـه جـور پذیریـد     
 

ــد  ــن خمــس بمیری ــد، دری ــد، بمیری  بمیری
 

 درین خمـس چـو مردیـد، همـه فقـر پذیریـد       
 

 کجایید؟ ،کجایید

 اي قوم به حج رفته، کجاییـد، کجاییـد؟  
 

 کعبـه چــو همینجاســت!!، بیاییــد، بیاییــد  
 

 این قبر امام است همه حج و همه دین!!
 

 شــما در چــه هواییــد؟!در کعبـه و مکــه   
 

 یکبـــار از آن راه بـــدان کعبـــه برفتیـــد
 

 صد بار از ایـن راه بـر ایـن قبـر بیاییـد!!      
 

 قبر است فقط مشـکل هـر شـیعه نـادان    
 

 قبر است فقط مشکل اسالم، بدانید بدانید 
 

 1زیارات قبور

 روزها فکر من این است و همه شب سخنم
 

 2کـه رود ســوي زیــارات قبـور ایــن بــدنم!!   
 

                                                                                                                              
اسالم حاضر و در دسترس مردم است، اگر چیزي حجت و دلیل باشد باید در دسترس دارد؟ امام در 

مردم باشد، حجت و بینه و دلیل روشن در پس پرده چه کار می کند؟ مثالً قـرآن کـه حجـت اسـت     
همیشه حاضر و در دسترس است و از خطر تحریف به دور است، پیامبران نیز بر قوم خـود مبعـوث   

 اند.   ر مردم حاضر بودهمی شده اند و در براب

 اصل این شعر منسوب به موالناست. -1
تنها آرزوي یک شیعه و تنها غم و مشکل او رفتن به کربال و نجف و مشهد و سوریه اسـت، آن هـم    -2

 به خاطر وجود قبور در آنجا.
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 از نجف آمده ام!!، رفتـنم از بهـر چـه بـود؟    
 

 روم آخـر! نیسـتم در وطـنم !!    به مشهد مـی  
 

 اي خوش آن روز که پرواز کنم تا سر قبـر!! 
 

 به هـواي سـنگ قبـرش پـر و بـالی بـزنم!!       
 

 گـویم  تو مپندار که من شرك بـه خـود مـی   
 

 کاین دروس مجلسی رفتـه بـه عمـق بـدنم     
 

ــرم   ــرك بمی ــب و ش ــت در غض ــراعاقب  زی
 

ــخنم     ــام س ــت تم ــین اس ــات عج ــا خراف  ب
 

 مردم دیوانه

 من احمق و تـو نـادان مـا را کـه بـرد خانـه      
 

 دین در پی مذهب شد، این مذهب ویرانـه  
 

ــی   ــد نم ــس را توحی ــی ک ــهر یک ــنم در ش  بی
 

 هر یـک بـدتر از دیگـر، انـدر پـی افسـانه       
 

 هر گوشه یکـی شـیعه، دسـتی زده بـر سـینه     
 

ــن    ــه، ای ــه و تکی ــه در روض ــردم دیوان  1م
 

 تو جهل و خراباتی دخلت غم و خرجت غم
 

 زین جهل به هوشـیاري مسـپار یکـی دانـه     
 

 از خانه برون رفتم، یک شیعه بـه پـیش آمـد   
 

ــه   ــه دیوان ــدم، صــد فتن  در هــر نظــرش دی
 

 شـد  شد و مژ مـی  لنگر، کژ می چون کشتی بی
 

 وز نکبــت او مــرده، صــد عاقــل و فرزانــه 
 

 تسخر زد و گفـت: اي جـان  گفتم: ز کجایی تو، 
 

ــانه     ــیم ز افسـ ــتان، نیمـ ــیم ز قبرسـ  نیمـ
 

ــد  ــیم لـــب گنبـ ــد، نیمـ ــیم لـــب مرقـ  نیمـــیم مفـــاتیح و نیمـــی همـــه کفرانـــه  نیمـ
                                                 

بیـت و  برپایی روضه یا عزاداري بدعت است و فراموش نکنید این امور به نام خدا و اسـالم و اهـل    -1
این امور تنها جزء رسوم و فرهنگ ماسـت   :گیرد و شبه محققین نادانی که می گویند دین صورت می

در اشتباه و گمراهی هستند، همه مردم این امور را نشانه دینداري بسیار و مومن بـودن مـی داننـد در    
ه بـراي  و صـحاب  Õو صحابه چنین مجالسی نبوده و هیچگـاه پیـامبر   Õصورتیکه در زمان پیامبر

یـا   ،حمزه سیدالشهدا یا حضرت خدیجه یا ابراهیم یا حتی پیامبران قبلی شیون و گریه و زاري نکرده
تـابی و گریـه و فغـان     هاي مدینه دسته زنجیرزنی به راه نینداختند و حتی در احادیث از بی در کوچه

ز اسـت نـه کـوفتن بـر     منع شده و نوحه سرایی را عمل جاهلیت دانسته، تنها گریه اي بی اختیار جای
بدن خود یا ایجاد مجالس روضه و عزا و...، پس تمامی این امور عالوه بر اینکه سود و ثوابی ندارنـد  
بلکه حرام هستند و همه بر این عقیده اند که امام حسین شهید شـده و جایگـاه او در بهشـت اسـت     

اشـت شـیعیانش او را تنهـا    پس گریه و زاري براي او بی معناست، زمانی که او بـه کمـک احتیـاج د   
 گذاشتند و اکنون امام حسین در آن جهان به گریه و زاري شما در این جهان نیازي ندارد.   
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 نیمیم ز مدح و شعر، نیمیم ز جهـل و شـرك  
 

ــیطانه    ــه ش ــی هم ــر و نیم ــب کف ــیم ل  نیم
 

ــر    ــنت پیغمب ــا س ــن ب ــی ک ــه رفیق ــتم ک  گف
 

ــن ســنت    ــه بنشناســم م ــا ک ــه!!گفت  1بیگان
 

دمزنده ب، دم!!!رده شُم 

 زنده بدم، مرده شُدم، خنده بدم، گریه شُدم!!
 

 مذهب شرك آمد و من شـیعه دیوانـه شـدم    
 

 دیده کور است مرا، عقل چو قیر اسـت مـرا  
 

 توبـه دیـر اسـت مـرا، بـدعت پاینـده شــدم       
 

 گفت که گمراه نئـی، الیـق ایـن فرقـه نئـی     
 

 ایـن فرقـه شـدم   رفتم و گمراه شـدم، الیـق    
 

 گفت که تو گریه نئی، روضـه و تکیـه نئـی   
 

ــدم    ــده ش ــه پاین ــداح شــدم، گری ــتم و م  رف
 

 گفت که تقلید بکن!، این همـه تاییـد بکـن!   
 

 مغز شدم، پیش رخش بنـده شـدم   رفتم و بی 
 

 ام!! دین شده بی

 تر ازین خـواهم!!  دین ام لیکن بی دین شده بی
 

 خـواهم!!  گویم، من جهل چنـین  با عقل تو می 
 

 خـواهم!!  نمی 2خواهم، من نور من عقل نمی
 

 مــن مــذهبی افتــاده بــر روي زمــین خــواهم!! 
 

ــن     ــام م ــت زم ــن، بگرف ــیح م ــو قب  آن دی
 

 خواهی گفتم که همین خواهم! گفتا که چه می 
 

 خواهم تا گریه کنم هر شب!! در روضه همی
 

 در سی دهه این سال، من غصه و غم خواهم!! 
 

 این ره  در هر طرفش صد چـه  راهی دگر است
 

 خـواهم!! 3زین جهل یقینی من، آن حـق یقـین   
 

 کند!! می شیعه سالمت

 کنـد  کند، پنهان خیانـت مـی   شیعه سالمت می
 

 4کند اندر ظواهر وحدت و در پرده لعنت می 
 

                                                 
 در ایران اگر خواستید سنت پیغمبر را اجرا کنید وهابی می شوید. -1
 منظور از نور آیات قرآن است. -2

 الخرافات مجلسی است.حق الیقین نام یکی دیگر از کتب ضاله مروج منظور  -3

آخوندها به مردم می آموزند که در مقابل اهل سنت به خاطر حفظ وحـدت ابـوبکر و عمـر را لعـن      -4
نکنید و چنانچه خیلی معذب بودید در دل خود لعن و نفرین کنید!! یـا در جاهـایی کـه اهـل سـنت      
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 دهـد  دهد یک لحظه خنجـر مـی   ات شر می یک لحظه
 

 دهد یک لحظـه بـردارت کنـد    یک لحظه دستت می 
 

 آن بود گه این بود، پایان یک رنگـی بـود  گه 
 

 کنـد  لیکن بدین تزویرها مقبول و رامت مـی  
 

 اي بـاخود نشـین   خامش کن وخلوت گزین درگوشـه 
 

 1پخته سخن گویی ولی، گفتار زندانت کنـد  
 

 2اسیران بالییم

 مـــا در ایـــن فرقــــه اســـیران بالیــــیم   
 

 کس نیست چنین جاهل و بیچاره کـه مـاییم   
 

ــه  ــري ده ک ــینیم!! قب ــات نش ــنج مناج  در ک
 

ــیم    ــر آی ــاتیح ب ــرد مف ــر گ ــه ب  شــرکی ده ک
 

ــرابیم   ــتان خ ــه مس ــالحیم و ن ــل ص ــه اه  ن
 

 ایمان نه و قرآن نه، چـه قـومیم و کجـاییم؟    
 

 غـــالی وشـــانیم کـــه از شـــرك نترســـیم!!
 

ــاهیم    ــر و گن ــر از کف ــفتانیم و پ ــرك ص  مش
 

ــود     ــا ب ــرك و ری ــو از ش ــا چ ــیدن م  ترس
 

 در عــین ریــاییم!!اکنــون ز چــه ترســیم کــه  
 

 ما را نه غم دین و نه ایمان درسـت اسـت!!  
 

ــاریم!!    ــتاق بح ــدعت و مش ــه ب  3داراي هم
 

 زهی شرك که ماراست!!

 زهی شرك، زهی شرك که ماراست خـدایا! 
 

 چه نغزست وچه خوبست وچه زیباست خـدایا!  
 

 !چه گرمیم چه گرمیم ازین شرك چو خورشید
 

 خــدایا!چــه پیــدا، چــه پیــدا، چــه پیداســت  
 

 زهی شرك، زهـی کفـر، زهـی بـاده مـداح     
 

ــدایا!    ــت خ ــان را بیاراس ــان را و جه ــه ج  ک
 

                                                                                                                              
اینجاسـت کـه بایـد گفـت:     وجود ندارند علنی هم می توانید لعن کنید یا زیارت عاشورا بخوانیـد!!،  

 آفرین بر تو روحانی صفوي!!!  

دیانت ما عین سیاست ماست، ولی چنانچه شما خواستید فریضـه دینـی امـر بـه     آخوندها می گویند:  -1
معروف و نهی از منکر را در حوزه سیاست بکار بگیرید دیگر دیانت عین سیاست نیست و شما ضد 

ش کـن و  ودا و مفسد فـی االرض مـی شـوید، پـس خـام     دین، ضد والیت فقیه، مرتد، محارب با خ
 خلوت گزین.

 اصل این شعر منسوب به موالناست. -2

 مشتاق بحاریم: بحار همان بحاراالنوار است. -3
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 ز هر کوي، ز هر کوي یکی روضه و مـداح 
 

 دگـر بـار، دگـر بـار چـه غوغاسـت خــدایا؟       
 

 نه دامی ست، نه زنجیر همه بسته چـراییم؟ 
 

 چه بندست؟ چه زنجیر؟ که بـر پاسـت خـدایا؟!    
 

 اینطـور اسـیریم   ز تقلید و ز جهل است که
 

 ز مــداح و آخونــد اســت همــه کفــر، خــدایا 
 

ــد    ــا زار نگردی ــه ت ــید ک ــید، بکوش  بکوش
 

 که شیعه گرفت است چـپ و راسـت خـدایا    
 

 شیعه بدنام

 روي بـر بـام مـا    اي شیعه بدنام ما، بـد مـی  
 

 اي درشکسته دین ما، اي بردریـده جـان مـا    
 

 اي ظلم ما، اي زور ما، اي ملـت مظلـوم مـا   
 

 کفر ما، اي شرك ما، اي واي بر ایمان مـا اي  
 

 در گل بمانده عقلتان، بر باد رفـت ایمانتـان  
 

ــالمتان    ــر اس ــداحتان، اي واي ب ــش م  از آت
 

 رسد می جمع پستان

ــی     ــتان م ــع پس ــدك جم ــدك ان ــند ان  رس
 

 رســـند انــدك انـــدك قبـــر پرســتان مـــی   
 

 مهـــر پرســـتان، پـــول پرســـتان در رهنـــد
 

ــر دوزخ    ــان از قعــ ــیغالیــ ــند مــ  رســ
 

ــرك   ــر و ش ــان کف ــن جه ــدك زی ــدك ان  ان
 

ــی    ــتان مـ ــد و نیسـ ــتان رفتنـ ــند هسـ  رسـ
 

 آن دکانـــداران همـــه از پـــول خمـــس   
 

 رســــند  فربهــــان و تندرســــتان مــــی   
 

 و دائــم ظالمنــد 1اصلشــان عــدل اســت  
 

ــی    ــی مـ ــت و واهـ ــاي مفـ ــند حرفهـ  رسـ
 

                                                 
تعیین اصول دین تنها با خداست و به دست هیچ کس نیست و چه کسی عدل را جـزء اصـول دیـن     -1

بودن و عالم و توانا بودن نیز دارد پـس چـرا آنهـا    کرده؟ خداوند صفات دیگري چون سمیع و بصیر 
آن صفات دیگر مهم نیستند. علت وجود عدل در مذهب  :جزء اصول دین نیستند؟ و نمی توان گفت

شیعه به خاطر وجود اشاعره بوده که عدل را جزء صفات نمی دانسته اند و شیعیان در آن زمان بـراي  
 را جزء اصول مذهب خود کردند.اینکه در برابر اشاعره متمایز شوند عدل 
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 1بت عیار

 هر لحظه به شـکلی بـت عیـار بـر آمـد     
 

 دیــــــن بــــــرد و نهــــــان شــــــد 
 

 به لباس دگر این شـرك بـر آمـد    هر دم
 

ــد    گــــــه پیــــــر و جــــــوان شــــ
 

 گاه به شکل سـنگ قبـوري بـه در آمـد    
 

 دل بــــــــرد و نهــــــــان شــــــــد 
 

 گه گشت آخوند و بـه دل عـام در آمـد   
 

ــد    ــان شـــ ــت و نهـــ ــل رفـــ  عقـــ
 

 آخوند شد و دیـن تُـرا بـرد چـه آسـان     
 

ــت   ــون بخــــــ ــداح نگــــــ  مــــــ
 

 می گشت دمی چند بر این روي زمین او
 

ــات  ــر خرافـــــــــــ  از بهـــــــــــ
 

ــد   شــیعه شــد و دیــن خــدا را عــدو آم
 

 غــــــــــــواص خرافــــــــــــات  
 

 آخونــد شــد و بــر صــفت مــار در آمــد
 

ــد    ــان شــــ ــرك عیــــ ــا شــــ  بــــ
 

 رفـت  آمد و می بالجمله هم او بود که می
 

ــدي   ــه دیــــ ــرن کــــ ــر قــــ  2هــــ
 

 تا عاقبت ایـن دولـت منحـوس در آمـد    
 

ــد    ــان شــــ ــه فغــــ ــران بــــ  ایــــ
 

 شمشیر به کف آمد و نسل صـفوي شـد  
 

ــنی   3شـــــــــد قاتـــــــــل ســـــــ
 

                                                 
 اصل این شعر منسوب به موالنا می باشد. -1
اطراف امامان غالت و کذابین بودند که در نشر احادیث جعلـی مـی کوشـیده انـد و البتـه دولتهـاي        -2

رافضی نیز بر سر کار آمدند همچون دولت منحوس صفویه که ایران را هزار سال به عقب برگردانـد  
 به اصطالح اسالمی که دنباله رو همان صفویه و افکار پوچ مجلسی است.و همین جمهوري 

مردم ایران تا قبل از ظهور صفویه و شاه اسماعیل صفوي از اهـل سـنت بودنـد کـه بیشـتر حنفـی و        -3
شافعی مذهب بودند و صفویه با قتل عام ایشان و به زور شمشـیر مـذهب مسـخره اثنـی عشـریه را      

امپراطوري عثمانی که سنی بوده اند می رفـت تـا اروپـا را تسـخیر کنـد و      تحمیل نمود و البته چون 
انگلیس و غرب آمدند و ایـن دولـت رافضـی صـفویه را در      ، مسیحیت در خطر نابودي قرار گرفت

پشت جبهه عثمانی تشکیل دادند تا با ایجاد جنگ شـیعه و سـنی ایـن امپراطـوري تضـعیف شـود و       
اه عباس به ارامنه ارادت خاصی داشته و محله جلفـاي اصـفهان   مسیحیت نجات یابد و براي همین ش
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 گفـت انـاالکفر   که همو بود که می نی نی
 

 در روضـــــــــــــه مـــــــــــــداح 
 

ــان  ــد و زوزه کشــــ ــداح شــــ  مــــ
 

ــد    ــین شــــ ــه یقــــ ــادان بــــ  نــــ
 

ــد   ــر آم ــه انکــار ب ــود آنکــه ب ــد ب  آخون
 

 ابلـــــــــیس زمـــــــــان شـــــــــد 
 

ــالی   ــه غـ ــر اندیشـ ــد مروجگـ  1آخونـ
 

 از دوزخیـــــــــــــان شـــــــــــــد 
 

 مومن سخن کفر نگفتـه سـت و نگویـد   
 

 منکــــــــــــر  نشــــــــــــویدش  
 

 فرقه زشت

ــه   ــید آن فرقـ ــاز رسـ ــن بـ ــت مـ  زشـ
 

 2ویرانـــی ایـــن دیـــن و فـــرداي مـــن  
 

ــن   ــمان مـ ــت چشـ ــرش ظلمـ  در نظـ
 

ــن     ــان مـ ــوي ایمـ ــد سـ ــت آیـ  عاقبـ
 

ــرم  ــدا از ســ ــن خــ ــن دیــ  دور مکــ
 

 اي تــو شــده هــر دو جهــان اهــرمن     
 

ــر   ــش نگـ ــاي دروغـ ــش دریـ  3جوشـ
 

ــن    ــل م ــه ســوي عق ــر لحظ ــی رود ه  م
 

 حــق امــام و خمــس و نائــب ببــین    
 

 مــی رود هــر لحظــه ســوي جیــب مــن  
 

 اهــــل ســــنت و مســــلمیندشــــمن 
 

 کـــرده پـــر از تفرقـــه ایـــران مـــن     
 

ــی   ــون مجلسـ ــاهلی چـ ــب جـ  از کتـ
 

ــن     ــالم مـ ــده اسـ ــه شـ ــرق خرافـ  غـ
 

                                                                                                                              
را به آنها داده و در سفرنامه برادران شرلی می خوانید که بـا آنهـا شـراب نوشـیده و گفتـه مـن هـم        

 عیسوي مذهب هستم.

علی خداست، اینکـه دیگـر غلـو نیسـت بلکـه       :آخوندها غلو را تنها در این می بینند که شما بگویید -1
ین درجه کفر و شرك است، شیعه پس از صدها سال تحقیق و تفسـیر و کوشـش تـازه متوجـه     باالتر

شده نباید علی و اهل بیت را به جاي خدا بگذارد، باید به این همـه هـوش و اسـتعداد فـوق العـاده      
آفرین گفت. آخوندها باید بفهمند دادن صفاتی چون علم غیب، معجزات، نزول جبرئیل و فرشـتگان  

 از اندیشه غالت است. بر امامان
 فرداي من: فرداي قیامت. -2
 دریاي دروغ، بحار کذب و دروغ، بحاراالنوار تحفه اي از مروج الخرافات. -3
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ــا دکــان      ــر ج ــدا را شــده ه ــن خ  دی
 

ــن    ــراه مـ ــه گمـ ــذهب و فرقـ ــن مـ  ایـ
 

ــن   ــه مـ ــن فرقـ ــتم ازیـ ــت بشسـ  دسـ
 

 1چونکــه محمــد شــده الگــوي مــن     
 

 به مناسبت ورود خمینی به ایران

ــی    ــد، ول ــی آم ــد، ول ــی آم ــد ول ــه آم  مطلق
 

ــد   ــرا آم ــد، دروغ و افت ــد، دروغ آم  2دروغ آم
 

 جفا آمد، جفـا آمـد، ز قـم و جمکـران آمـد     
 

 3خیال آمد خیال آمد، رخش بر روي ماه آمـد  
 

 عدو آمـد، عـدو آمـد، عـدو دیـن حـق آمـد       
 

 بسیج آمد، بسـیج آمـد، بسـیج گوسـفند آمـد      
 

 کجا آمد کجا آمد؟ کز اینجا خود نرفتـه سـت او  
 

 گمرهـی دیگـر ولـی مطلقـه آمـد     به جـایش   
 

 

ــد  ــد، عــدو ســنیان آم ــد، عــدو آم  1عــدو آم
 

 جدا آمـد، جـدا آمـد، جـدا از مسـلمین آمـد       
 

                                                 

   ﴿ :21ســوره احـــزاب آیـــه  -1                      

          ﴾  »ن یکه به خداونـد و روز بـاز پسـ    یکس يشما و برا يکه برا یبه راست

 .  »است ییکویامبر خدا سرمشق نیکند، در پ یاد میار یمان) دارد و خداوند را بسی(و ا دیام

 ﴿ آمده: 18در سوره هود/ -2              ﴾ » ستمکارتر از کسی و کیست

. وجود امام زمان از قرآن و احادیث صحیح ثابت شدنی نیست پـس شخصـی   »که بر خدا دروغ بندد
که مدعی نیابت اوست در واقع به خدا افترا زده چون معتقد است این امامـت از اصـول مهـم دینـی     

زخرفات دیگـر  است که دستور آن از جانب خدا بوده و غائب شدن مهدي و بودن ولی فقیه و بقیه م
در صورتیکه جانشینی بالفصل علی از جانب خدا و نـص بـراي    ،همگی از نصوص دین اسالم است

فرقه اثنی عشریه و در پایان هم والیت مطلقه فقیه از کتاب و سنت ثابت نمی شوند. فراموش نکنیـد  
است، شما به این اصول عقاید قابل قیاس با بعضی از فروعی نیست که در بین فرق اسالمی متفاوت 

 نام مهدي و امامت و والیت، حکومت می کنید و صدها شرك را طبق این عقاید رواج می دهید. 
عکس خمینی در ماه پیداست و کسی هم جـرات نداشـت    :پس از انقالب مردم ساده لوح می گفتند -3

 منکر آن شود.
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غرور آمد، غرور آمـد، مـن و مـن مـن کنـان      
ــد  2آمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 3امام آمـد، امـام آمـد، ز نسـل مجلسـی آمـد       
 

ــد   ــیعیان آم ــه ش ــد، فقی ــه آم ــد، فقی ــه آم  فقی
 

 آمـد وقیح آمد، وقـیح آمـد، ز قـرآن او جـدا      
 

 رفیق آمد، رفیق آمد، رفیق روس و چین آمـد 
 

 4سیاست عین دین آمد، دیانت عین کین آمـد  
 

 ، ز هـر کـویی صـدا آمـد    5عزا آمد، عزا آمـد 
 

 فغــان آمــد، فغــان آمــد، فغــان و کــربال آمــد 
 

 شهید آمد، شهید آمد، شهید از جنـگ او آمـد  
 

 آمد لجوج با عقد صلح آمـد  لجوج آمد لجوج 
 

 فریب آمد، فریب و خدعه ها آمدفریب آمد، 
 

 دروغ آمد، دروغ آمد، تقیـه اصـل دیـن آمـد     
 

 قبور آمد، قبور آمـد، قبـور اهـل شـرك آمـد     
 

 ضریح و گنبد زریـن بـه سـوي آسـمان آمـد      
 

 به مناسبت ورود خمینی

ــی    ــام م ــه ام ــین ک ــد راه را ه ــد آب زنی  رس
 

 رســد مــژده دهیــد خــام را، بــوي جفــا مــی 
 

ــار را، آن ــد یـــ ــاه را راه دهیـــ  رخ در مـــ
 

ــی   ــدام م ــل م ــاه او، جه ــز رخ در م  رســد ک
 

 اي سـت در سـرمان   خاك شدست مغزمان غلغلـه 
 

 رسـد  دمد، وعده پوچ مـی  خواب و خیال می 
 

 رسـد  رود، دین به کناره می عقل به خواب می
 

 رسـد  رود تا بـه سـما مـی    شرك و خرافه می 
 

ــی ــه م ــر خراف ــی تی  رود رود، ســوي نشــانه م
 

 رسـد  ایم پس؟، کفـر ز راه مـی   نشستهما چه  
 

                                                                                                                              
هینی شـود یـا درب آن   جالب است اگر در یکی از کشورهاي اهل سنت جهان به مسجد شـیعیان تـو   -1

پلمپ شود تمام رسانه هاي ایران آنرا در بوق و کرنا می کنند ولی در مـورد تخریـب مسـاجد اهـل     
 سنت در ایران چیزي نمی گویند.

 من.... من توي دهن این دولت می زنم، من فالن می کنم، من، من، من، من دولت تعیین می کنم، -2

 روج الخرافات مجلسی نگاه چپ بکند. خمینی طاقت نداشت کسی به استادش م -3
 دیانت عین کین آمد: کینه از صحابه پیغمبر، کینه از اهل سنت و کینه هاي دیگر. -4

 عزا عزاست هر روز، روز عزاست هر روز، خمینی رافضی صاحب عزاست هر روز. -5
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 به مناسبت ورود خمینی

ــد   ــا آم ــن رب ــام دی ــد، ام ــام آم ــد، ام ــام آم  ام
 

 ها آمد خوش و سرسبز شد شیعه امام خدعه 
 

 ز مومن بشنو اي شیعه که مـومن دیـن حـق دارد   
 

 به دین ناب خود بنگر، که پر شرك و ریـا آمـد   
 

 آمـد به گوشش ابلهان گویند که یار عقـل ودیـن   
 

 ولیکن عاقالن گویند: خراب عقـل و دیـن آمـد    
 

 مکدر شد همه عالم، همه کبـر و غـرور آمـد   
 

 سپید است روي هیتلر چون، ولی مطلقه آمد 
 

 1به نص دین هجوم آمد، براي نص جهاد آمد
 

 براي حج چـو سـد آمـد، امـام مطلقـه آمـد       
 

 براي خر چو بت آمد، رخ نحسش به ماه آمـد 
 

 آمـد، ولـی مطلقـه آمـد     امام جنـگ و کـین   
 

 به کفرستان ظلم و جهل، به امر مجلسـی آمـد  
 

 عــزا و خــودزنی آمــد، امــام کینــه هــا آمــد  
 

 عــدو ســنیان آمــد، رفیــق مجلســی آمــد     
 

ــد    ــه آم ــام تفرق ــد، ام ــلمین آم ــکاف مس  ش
 

 مفاتیح است کتاب او، دعاي شرك و کفر آمد
 

 خرافه با جنـون آمـد، مفـاتیح الجنـون آمـد      
 

 نـدا آمـد، کـه دیـن را آفتـی آمـد      ز هر برگی 
 

ــد   ــره هــا آم ــام ب  شــبان هــر بســیجی او، ام
 

 خروج آمد خروج آمد، خروج از دین حـق آمـد  
 

ــد  ــد 2وارج رو ســپید آم ــام خــارجی آم  ، ام
 

 ببین کان شـیعه گویـا بـر آمـد بـر سـر منبـر       
 

 3که اي یاران روح اهللا، امامم چون خدا آمـد  
 

                                                 
برابـر نصـوص   ولی فقیه می تواند طبق مصالح خود یا با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظـام در   -1

دینی اجتهاد کند، مثالً حج خانه خدا را به مدت سه سال تعطیل کند همانطور کـه خمینـی اینکـار را    
کرد یا مسجدي از اهل سنت را تخریب کند چون تشخیص داده مسجد ضرار است، البته امامزاده هـا  

قـط مسـجد   و مسجد جمکران و صدها مکان ترویج شرك مشکلی ندارند و نباید تخریب شـوند و ف 
 خوانند نه مفاتیح الجنون.  اهل سنت باید تخریب شود چون در آن تنها قرآن می

را سـپید   همانطور که قبالً نیز گفتیم ایشان خـوارج واقعـی هسـتند و روي خـوارج زمـان علـی       -2
 اند. کرده

 همچون حاج محمد رضا آقاسی شاعر گمراه انقالب که چنین سروده: -3
ــلمان ن   ــین دارم مســ ــن یقــ ــتید!!مــ  یســ

 

ــتید!!    ــان نیسـ ــت فرمـ ــی را تحـ ــون ولـ  چـ
 

 در جواب این شاعر چاپلوس باید گفت:
ــتید   ــلمان نیسـ ــین دارم مسـ ــم یقـ ــن هـ  مـ

 

ــتید     ــان نیسـ ــت فرمـ ــدا را تحـ ــون خـ  چـ
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 چنان کفرم!!

ــرم    ــان کف ــرم، چن ــان کف ــروز  چن ــن ام  م
 

ــروز     ــن ام ــتم م ــرون جس ــالم ب ــه از اس  ک
 

ــد    ــاطر نیایـ ــه در خـ ــري کـ ــان کفـ  چنـ
 

 چنانســــتم، چنانســــتم مــــن امــــروز    
 

ــتم   ــرك رفـ ــان شـ ــا همرهـ ــر بـ ــه کفـ  بـ
 

ــروز    ــن ام ــنم م ــن دی ــه ای ــه صــورت گرب  ب
 

ــل    ــتم: اي عق ــل و گف ــوش عق ــرفتم گ  گ
 

ــروز      ــن ام ــتم م ــو وارس ــز ت ــرون رو، ک  ب
 

ــن    ــویش از م ــت خ ــل دس ــوي اي عق  بش
 

ــروز    ــن امـ ــتم مـ ــذهب بپیوسـ ــه در مـ  کـ
 

 نمــــی دانــــم کجــــایم لیــــک، مرتــــد 
 

ــروز!   ــن امـ ــتم مـ ــدر او هسـ ــامی کانـ  مقـ
 

ــد    ــوم آمـ ــورم معلـ ــارات قبـ ــون زیـ  چـ
 

ــروز!!     ــن امـ ــزارم مـ ــه بیـ ــر از کعبـ  1دگـ
 

 بیامـــــد بـــــر درم آیـــــات قـــــرآن   
 

ــروز   ــن امـ ــتم مـ ــر او بسـ ــتی در بـ  ز مسـ
 

 درون شو اي غم و کینه!!

 آیـد  بیمـار مـی   درون شو اي غم و کینه، دلـم 
 

 آیـد  تو هم اي دین زمن گمشو که عقلم زار می 
 

 نگویم شیعه را مشرك که از مشرك گذشـت سـت او  
 

 2آیـد  مرا از فرط شرك او، ز مذهب عار مـی  
 

                                                 
بارها از زبان یک شیعه شنیده ام که می گوید: اگر به کربال بروي دیگر مکه را دوست نداري و فعـالً   -1

بیا و برو کربال و مکه را بگذار براي بعد، کربال بهتر است!!! و آن خوشحالی و وجدي را کـه هنگـام   
ج بر می گردنـد  بازگشت از عراق دارند در مورد حج و مکه اینگونه نیستند و برعکس هر موقع از ح

ناراحت و عبوس هستند که چرا آنجا در دست اهل سنت است و نمی گذارند ما هر کاري دلمان می 
خواهد انجام دهیم، قبور و در و دیوار را ببوسیم!!، روي قبرستان بقیع گنبد و بارگاه بسازیم!!، مفاتیح 

 باشیم؟!!  و دعاهاي شرك آمیز بخوانیم!! و در یک کالم چرا نمی گذارند مشرك 
دین با مذهب تفاوتهاي بسیار دارد، دین توسط وحی الهی ایجاد می شود ولی مذهب توسط انسـانها   -2

شود، دین خرافات ندارد ولـی مـذهب تـا بخـواهی دارد، در دیـن همـه برابرنـد و ارزش         ساخته می
امام در دین هرکس به میزان تقواي اوست ولی مذهب سید و غیر سید، روحانی و غیر روحانی دارد، 

حاضر است ولی در مذهب غائبِ همیشه غائب است، دین دکان نیست ولی مذهب دکـان اسـت، در   
دین پرستش اولیاء و قبورشان حرام است ولی در مذهب واجب است، در دین تقلید نیست ولـی در  
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 مسلمانان، مسلمانان، مسـلمانی ز سـر گیریـد   
 

 آیـد  که شرك از شرم این فرقه، مسلمان وار مـی  
 

 کفر بیـرون شـد  برو اي کفر که این ظلمت ز حد 
 

 بــراي عــالم اســالم، ازیــن فرقــه خطــر آیــد 
 

 در و دیوار این شیعه، پر است از غصه و کینه
 

 همه فکرش فقط این است که مهدي از غیـاب آیـد   
 

 1همه افکـار حـزب اهللا، شـده یـاري روح اهللا    
 

 براي حزب شیطان هم، امامی از نجـف آیـد   
 

 خدا و قرآن

ــدا و     ــام خ ــان ن ــبم ناگه ــت: ل ــرآنگف  ق
 

ــان      ــر ده ــرا ب ــت م ــی، کوف ــد آن رافض  آم
 

 گفت که مومن منم، مـذهب بـر حـق مـنم    
 

 حضرت چون من شهی، جـان خـدا و قـرآن    
 

 هست خدایم علی، دین من است آن ولـی 
 

 در دل مـن هــر زمــان، هسـت ز مــوال نشــان   
 

ــاکر او  ــادم و چـ ــوکر او، خـ ــده و نـ  2بنـ
 

 ذکر من است هر زمان مهدي صاحب الزمان! 
 

ــرق  ــی  غ ــب مجلس ــا کت ــرم، ب ــا و ذک  دع
 

 پــاي پیـــاده آیــم، بـــه مســجد جمکـــران    
 

 نائـــب بـــر حـــق او، صـــاحب ایـــران او
 

 می روم پـا بـوس او، بـه شـهر قـم و تهـران       
 

ــغ   ــداري دری ــل ن ــغ، عق ــر تی ــده زی  اي بن
 

ــی ایــن دیگــران؟   ــره روي در پ  چنــد چــو ب
 

 اسـتاد مــا مجلسـی، داده بــه مـا تحفــه هــا   
 

 3بـه مـا صـد نشـان     تا برویم در بهشت، داده 
 

                                                                                                                              
مذهب هست، در دین بین خدا و بنده واسطه اي نیست و بنده مستقیماً دعـا مـی کنـد ولـی مـذهب      

 واسطه دارد، دین دهه عزاداري ندارد ولی مذهب دهه که چه عرض کنم سده هم دارد و .... 
 .روح اهللا: روح اهللا خمینی -1
آرزوي ما تنها نوکري حسین یـا مهـدي و امامـان اسـت و      :بسیاري از مداحان و خرافیون می گویند -2

اهللا و عبدالرحمن صحیح است و بنده بینی که اسم آنها نیز مثالً عبدالحسین است در صورتیکه عبد می
مـن   :نیز چنانچه زنده بود به این شخص می گفـت  غیرخدا بودن شرك و کفر است، امام حسین

 بنده و نوکر نمی خواهم، تو هم برو و مثل من بنده خدا باش.

و  هر شیعه در خیال خود فکر می کند پس از مرگ برایش قالیچه قرمزي پهن کرده اند و امام حسین -3
فاطمه زهرا نیز در جلوي درب ورودي بهشت ایستاده اند تا سـریعاً شـفاعت او را بکننـد و او را بـه     
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 هم رنگ حماقت شو!!

 هم رنگ حماقت شو، تا ظلم و سـتم بینـی  
 

 در روضــه مــا بنشــین، تــا کفــر گــران بینــی 
 

 درکش قدح شیعه، هـل تـا بشـوي مشـرك    
 

 بربند دو چشم سـر، تـا خـواب فقـط بینـی      
 

 بگشاي دو گوش خود گر میل به تقلیدست
 

 بشکن خـرد خـود را، تـا جهـل فقـط بینـی       
 

 سر کیسه، گر خمس به مالت هست بگشاي
 

 این حکم آخوند توست، تا فقـر فقـط بینـی    
 

 اینجاست ربا نیکو، پـولی ده و صـد بسـتان   
 

 عقل و خردت کم کن، تا مهر آخونـد بینـی   
 

ــد  ــن آخون ــد ز م ــرآن را ببری ــه ق  گــویی ک
 

 رو ترك آخوندها کـن، تـا نـور فقـط بینـی      
 

ــو   ــت ت ــث خالف ــن اال در بح ــه مک  اندیش
 

ــ   ه قـــرآن بـــه، کاندیشـــه آن بینـــیاندیشـ
 

 خامش کن ازین گفتن تا سر نـدهی بـر بـاد   
 

 1از مذهب خود بگذر تـا لـذت جـان بینـی     
 

 قرآنم آرزوست

 بگشــاي لــب کــه روضــه نــادانم آروزســت
 

 در تکیـــــه دروغ فـــــراوانم آرزوســـــت 
 

 اي آفتــاب جهــل، بــرون آ دمــی ز ابــر    
 

ــت!!    ــالم آرزوس ــیجی حم ــره بس ــان چه  ک
 

 سســت عناصــر دلــم گرفــتزیــن شــیعیان 
 

 شــیر خــدا و حضــرت صــدیقم آرزوســت  
 

ــم او   ــه و ظل ــت ز مطلق ــول گش ــانم مل  ج
 

ــت     ــالمم آرزوس ــع اس ــر تشعش ــور پ  آن ن
 

 زین مداح پر شـکایت گریـان شـدم ملـول    
 

 آن هاي و هوي و لشکر اسـالمم آرزوسـت   
 

 گویــاترم ز روضــه و امــا ز تــرس عــام    
 

 مهــر اســت بــر دهــانم و افغــانم آرزوســت  
 

                                                                                                                              
بهشت ببرند!!!، اینجاست که باید گفت: شتر در خواب بیند پنبه دانه      گهی لُپ لُپ خورد، گه دانه 

 دانه

دین اسالم را پـذیرفتم و از  من از مذهب و فرقه خود که همان شیعه اثنی عشریه بود گذشتم و فقط  -1
لحظه اي که اینکار را کرده ام آیات قرآن بسیار برایم قابل فهم و آسان و زیبا و هـدایتگر شـده و آن   
نقاب جهل و ظلمتی را که مذهب به روي چشمانم گذاشته بود به دور انداختم و با چشـمی بـاز بـه    

راهی هسـتند، شـما نیـز همـین کـار را      قرآن نگریستم و دیدم که خرافیون و طرفداران مذهب در گم
 بکنید و این نقاب مذهب را به دور افکنید، من به شما قول می دهم سوسک نشوید.
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 دي شیخ با چراغ همـی گشـت گـرد شـهر    
 

 کز روضه و فغان ملولم و قـرآنم آرزوسـت   
 

ــی  ــت م ــد یاف ــته  گفتن ــود، گش ــا  نش ــم م  ای
 

 نشـود آنـم آرزوسـت    گفت: آنچه یافت مـی  
 

 گوشــم شــنید قصــه درب و ملــول گشــت 
 

 زین نسـل شـاه عباسـیان نجـاتم آرزوسـت      
 

 آواز شرك

 رسد از چپ و راست هردهه آواز شرك می
 

 رویـم، عـزم جهـنم کراسـت!!     به فنـا مـی  ما  
 

 مــا ز همــه برتــریم، از همــه افزونتــریم    
 

 از همه بر حق تریم، منزل ما روضه هاسـت  
 

 داد و فغان یـار مـا، نوحـه خـوانی کـار مـا      
 

 1قافلــه ســاالر مــا شــاید ابــن سباســت      
 

 بوي بد خرافـات از وجـود نحـس اوسـت    
 

 شعشــعه احادیــث زان مــخ پــر کــاه اوســت 
 

 دوزخ رویم جملـه بـر او حاضـریم    بلکه به
 

 ورنه ز دریاي شرك مـوج پیـاپی چراسـت؟    
 

 نوبت ظلم و جفاست!!

 نوبت فصل و جداست نوبت نشر و نداست
 

 2نوبت ظلم و جفاست بحر دروغ وخطاست 
 

 صبح والیت دمید، صبح چه؟ نور خداست!!
 

 دشمن دین و قرآن، از اهل سـنت جداسـت   
 

 وآخونـد یسـت  صورت وتصویر چیست رهبـر  
 

 سید بیکار کیست؟، ایـن همـه تزویرهاسـت    
 

 چــاره تزویرهــا، هســت چنــین جــوش هــا
 

 چشمه این جوشها، در سر و مغـز شماسـت   
 

 در سر خود پیچ لیک هست شما را دو سـر 
 

 این سر تقلید از خاك، وان سر نور از سماسـت  
 

                                                 
جالب است که علماي شیعه وجود عبداهللا بن سبا را منکر می شوند در صورتیکه در کتب بسیاري از  -1

ندارد ولی محمـد   خود شیعه در مورد او صحبت شده و عجیب است که این شخص وجود خارجی
بن الحسن العسکري حتماً وجود دارد و نباید ذره اي در وجود او شک بکنیم و حتی نائب بر حقش 

 باید حکومت کند.
 بحاراالنوار :بحر دروغ و خطا -2
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 میاور کاسه

 دال نزد کسی بنشین که او از دین خبـر دارد 
 

 نــزد آن رفیقــی رو کــه او داغ جگــر داردبــه  
 

 در این بازار مکاران مرو هر سو چو بیکاران
 

 به دکان کسی بنشین، کـه در دکـان صـفا دارد    
 

 ره زند هـرکس 1اگر علمی نداري پس ترا زو
 

 بیاراید، تو پنـداري کـه دیـن دارد    2یکی قلبی 
 

 آیـم  ترا بر در نشاند او بـه طـراري کـه مـی    
 

 ر بر در که آن خانـه دودر دارد تو منشین منتظ 
 

 جوشد میاور کاسه و منشـین  به هر دیگی که می
 

 3جوشد درون چیزي دگر دارد که هردیگی که می 
 

 دار چراغ است نور این قرآن به زیـر جامـه ات مـی   
 

 از این مداح شر بگذر، که او شرك و ریا دارد 
 

 از این عقل بجستم!!

ــار از ایــن عقــل   ــار دگــر ب  بجســتمدگــر ب
 

 ازیــن بنــد و ازیــن دام زبــون گیــر بجســتم 
 

ــدم  ــالم بریــــ ــب و روز از اســــ  شــــ
 

 وزین چرخ بپرسـید کـه چـون تیـر بجسـتم      
 

 من از شرك چه ترسم؟ چو با شرك رفیقم!!
 

 ز فــردا چــه ترســم؟ چــو از دیــن بجســتم  
 

 ز مذهب همـه خلـق کـر و کـور شدسـتند     
 

ــتند   ــتند و ز اســالم بجس ــور شدس ــر و ک  ک
 

ــذهب  ــداح ز م ــی ز م ــت و گمراه ــود آف  ب
 

 ز مـداح دلـم رسـت و ازیـن فرقـه بجسـتم       
 

 دارم نمی دست از تو

 دارم یک لحظه ویک ساعت دست ازتو نمی
 

 زیرا که تویی قبـرم، زیـرا کـه تـویی کـارم!!      
 

 بویم، سنگ تـو همـی بوسـم    از خاك تو می
 

 رو بـر تــو همــی مــالم، تــو واســطه و یــارم  
 

                                                 
 زود :زو -1
قلبی: سکه قلبی را به جاي سکه واقعی عرضه کردن، این مذاهب جعلی مانند سکه قلبی هسـتند کـه    -2

 هر ساده اي تصور می کند اسالم واقعی فقط و فقط مذهب خودش است.  

این دو بیت همان است که خود موالنا سروده و عیناً در اینجا آورده ام، به هر دیگـی کـه هـر نـادانی      -3
می کند میاور کاسه و منشین چون نذر براي غیر خدا حرام است و آن دیگ درون  براي غیر خدا نذر
 چیزي دگر دارد.
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 یکی بوده ستجان من و جان تو گویی که 
 

 ســوگند بــه قبرســتان، کــز دیــن خــدا دورم 
 

 1رفتم بـر مـداحی، گفتـا کـه علـی یـارت!!      
 

 گویی به دعاي او، شـد شـیعه گـري کـارم!!     
 

 یکسان شده در پستی

 ماییم در این گوشـه، پنهـان شـده از شـیعه    
 

 اي دوست روافض بین یکسان شده درپستی 
 

 از نور خدا رسته، دسـت از همگـان شسـته   
 

 دمها زده در روضه، زان کذب کـه گفتسـتی   
 

 ماییم در این مذهب، غرقه شـده در ظلمـت  
 

 خسته شده از نکبت، خسته شـده از هسـتی   
 

 عاشق شده بر مذهب بر خمس و فرودستی
 

 بر مـدح و زبـان بـازي، دل داده و بنشسـتی     
 

 دیـدي، در خـویش بپیچیـدي    جز شیعه نمی
 

 در فرقـــه گمراهـــی، رفتـــی و بچســـبیدي 
 

 بربنــد در روضــه، گمراهــی ایــن عامــه    
 

 آن فرقه که بگشادي، آن عقـل کـه بربسـتی    
 

ــی   ــه م ــا، آن راه ک ــرو جان ــروز م ــی ام  رفت
 

 این راه شیاطین است، از دیـن خـدا جسـتی    
 

 (آخوند) دشمن دین

ــی    ــن، وي داروي بیهوش ــن م ــمن دی  اي دش
 

 من خام تو در من، چون دیو همی جوشـی  
 

 تــو و در ســر تــواول تــو و آخــر تــو، بیــرون 
 

 در داخل روضه تو، در کفر همـی جوشـی   
 

 چون جهل درین مغزي چون کذب دریـن گوشـی  
 

 هم شرکی و هم کفري، با دیو هم آغوشـی  
 

 بد رویی و بد خویی، دل سنگی و پـر جوشـی  
 

 با مجلسی هم رایی، دین را همـه روپوشـی   
 

                                                 
در شعر موالنا آمده: خدا یارت و همین صحیح است چون خدا تنهـا یـاور و مـدد رسـاننده اسـت و       -1

صدا کردن حضرت علی در هرجـا و هـر مکـان او را حاضـر و نـاظر دانسـتن و در گرفتاریهـا او را        
چون خداوند صدا کردن شرك در صفات خداست، چون خداوند همه جا حاضر و ناظر اسـت و  هم

علی یارت، یا علـی مـدد،    :می تواند به ما کمک کند ولی می بینی که متاسفانه ورد زبان مردم ما شده
 یاحسین، یا ابوالفضل، یا فاطمه زهرا و ....
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 شود!! نمی بی تو به سر

 نمیشـود! کفر و شر  همگان به سر شود بی بی
 

 شـود!  داغ تو دارد این دلـم، جـاي دگـر نمـی     
 

 دیده عقل کور تو، چرخه من بـه دسـت تـو   
 

 شـود  تو به سـر نمـی   گوش سرم بسوي تو، بی 
 

 جاه وجالل من تویی قبر وضریح من تویی!
 

 شـود!  تو به سر نمـی  مذهب ناب من تویی، بی 
 

 شـدي  سر شدي هرغالی خود مومن تو اگر به بی
 

 شـود  تو به سر نمی ویران شدي، بی هر گنبدي 
 

 عقــل مــرا ببســته اي، دیــن مــرا بشســته اي
 

 شـود  تو به سر نمـی  وز همه ام گسسته اي، بی 
 

 دین من و خداي من، قبـر همـان امـام مـن    
 

 شـود  تو به سـر نمـی   جان من و دعاي من، بی 
 

 کذب من و جنون مـن، هسـت مفـاتیح مـن    
 

 شـود  نمـی تو بـه سـر    این کتب ضالل من، بی 
 

 دین من است فقیه من، مطلقه بر وجود مـن 
 

 شـود  تـو بـه سـر نمـی     نائب آن امام مـن، بـی   
 

 مذهب کفرینک

 آن شیعه مشرك بین، بـا اسـپک و بـا زینـک    
 

 شنگینک و منگینـک، ایـن مـذهب کفرینـک     
 

 چون منکر عقل است او گوید که خرد کـو کـو؟  
 

 جهل آیدش از شش سو، گوید که منم اینـک  
 

 قبر و مردن گـو، رو دیـن حقیقـی جـو    ترك 
 

ــی   ــد باشــی، ب ــا دیــن اب  رســمک و آیینــک ت
 

 چون دین خدا بینی، مردي کن و خدمت کن
 

 چون آیـه حـق بینـی، در رخ مفکـن چینـک      
 

 رو سر بنه به منبر!!

ــن!!     ــا ک ــر، اهللا را ره ــه منب ــه ب ــر بن  رو س
 

ــه صــفا کــن!!   ــدارد، در تکی  مســجد صــفا ن
 

 عقـل تـو شـود حـل!!     یا سر بنه به منقل، تا
 

 با فکرهاي مهمـل، روح خـودت فنـا کـن!!     
 

ــد   ــره و ب ــار تی ــد، افک ــر و گنب ــاییم و قب  م
 

 در پرتگاه شرکیم، بـر دیـن حـق جفـا کـن!      
 

 در خواب دوش دیوي در کوي شرك دیدم!
 

 با دست اشارتم کرد، که عزم سوي مـا کـن!   
 

در مورد مذهب خودتان کمی  رسیم و امیدواریم شما می شیعه در اینجا به پایان محفل
مـذهب وراثتـی و تقلیـدي     ،تحقیق به خرج دهید و کورکورانه هر چه گفتند قبول نکنیـد 
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ها هم از والدین و مراجع خودشـان   مسیحیان و یهودیان و کمونیست ،قابل اطمینان نیست
خودشان ها  این رسد بلکه نمی در روز جزا مداح و آخوند محله به فریادتان اند، تقلید کرده

توان در  نمی و ،1فراموش نکنید طلب علم در اسالم واجب است از همه گرفتارتر هستند.
مورد مذهب خود ساده برخورد کرد و هر مذهبی که پدر و مادرمان داشتند ما نیـز همـان   

 براي تحقیق نیز باید مراحل زیر را مد نظر داشته باشید: ،را پیروي کنیم
کسی که ذره اي شک بـه راهـی    ،هب خود شک کنیددر ابتدا به راه و روش و مذ -1

داند و حاضر بـه پـذیرفتن هـیچ     می رود ندارد و تنها مذهب خود را بر حق می که
     .پس براي چنین شخصی امید نجات نیست ،ساز مخالفی نیست

طرف کـه   بی مغز و روح خود را از هرگونه تعصب خالی کنید و همچون شخصی -2
آن عینک مذهبی و تعصب قبلی  ،اسالم است عمل کنیدتنها و فقط دنبال حقیقت 

 را به دور افکنید. بسیاري از محققین با همان طرز فکر قبلی خود به سمت تحقیق
کنند و بنـابراین   می روند و در نتیجه همان افکار قبلی را در تحقیق خود دخیل می

شـیعیان   در میـان  روشنفکر و محقق گمـراه کنید  می فکر شما ،رسند نمی به جایی
 نام ببرم؟ خواهید تا می وجود ندارد؟ چند تا را

پس از گذشت از این دو مرحله تحقیق خود را شروع کنیـد و ابتـدا از قـرآن کـه      -3
مهمترین مرجع است شروع کنید. فراموش نکنید آیات قرآن را بـا تعقـل و تـدبر    

با هم را  معناي آیات و خود آیات ،بخوانید نه با همان عینک مذهبی یا بدون تعقل
اي را خواندیـد بـا    و هر جا آیه ،ها صحیح نیستند بررسی کنید چون گاهی ترجمه

که آیا تا کنون طبق همین آیه عمل کرده اید یا خیر؟ مثالً وقتـی در   خود بیندیشید
خـوب   ،خوانید که از صدا کردن و خواندن غیرخدا اجتناب کنید می آیات بسیاري

آیا شما همینگونه بوده اید یا دائم علی و حسین و ابوالفضل را صـدا زده ایـد؟ و   

                                                 
 .»ىلع لك مسلم ةطلب العلم فر�ض«فرموده:  Õپیامبر -1
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نه به  ،ن برایتان ثابت شد دیگر به سخن احدي گوش ندهیدموردي از قرآ چنانچه
 ن در تضاد هستند.مداح و نه احادیث جعلی که با قرآ خوند نهصحبت آ

بروید و فرامـوش نکنیـد تنهـا    در مرحله بعدي به خواندن و مطالعه کتب حدیث  -4
بایسـت کتـب    مـی  کتب حدیث مذهب خود را خواندن روش تحقیق نیست بلکه

و در بررسی احادیث دقت  ،مذاهب اسالمی دیگر و کتب اهل سنت را نیز بخوانید
عمل به خرج دهید. مهمترین مصداق براي صحیح بودن یک حدیث موافق بـودن  

بپذیرید آن را  ن حدیثی با قرآن موافق بودچنانچه مت ،متن آن حدیث با قرآن است
که موافق با تعـالیم اسـالم   آن را  و چنانچه سند آن مخدوش بود باز هم شما متن
توانید آن حدیث را به گوینده  نمی است بپذیرید ولی چونکه سند صحیحی نداشته

یا امام بوده نسبت دهید. در بررسی احادیث نباید در مـورد نـام    Õآن که پیامبر
تعصب به خرج دهید چون به هر حال نویسندگان این کتب ها  آن کتب و نویسنده

را هـا   آن توان نمی کهاند  و احادیث خرافی را در کتب خود آوردهاند  معصوم نبوده
شدند که هر کدام  قبول کرد. پس از گذشت از صدر اسالم مذاهب مختلفی ایجاد

کتب حدیث مخصوص خودشان را دارند و هر فرقه تنها به کتب خودش آگـاهی  
زالل اسـالم را از   خانهخواهد رود می پس کسی که ،را قبول داردها  آن دارد و تنها

همـه ایـن رودهـا را بچشـد تـا بـه       و شعبات فرعی بشناسد باید  میان این رودها
ر باید محکی داشته باشد و آن چیزي نیست جـز  واقعیت امر پی ببرد و براي اینکا

 .Õقرآن و عقل و سنت پیامبر
پس احادیث فرقه هاي مختلف را با عقل خود نیز تطبیق دهید و چنانچه خرافی بودند 

هاي دیگر . البته براي تشخیص احادیث صحیح مراحل  همینطور با تاریخ و قرینه ،نپذیرید
 جاي آن نیست.مختلفی وجود دارد که در این مختصر 

البتـه ایـن مطالعـه را بـا تحقیـق و       ،نیـز بسـیار مفیـد اسـت    مطالعه کتب تاریخی  -5
چون در تاریخ نیز روایات و داستانهاي دروغین وجود دارد  ،هوشیاري انجام دهید
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شـروع کنیـد همچـون     از کتب تاریخ قدیمی و هرچه تاریخ نوشته صحیح نیست.
 و ...  تاریخ طبري سیره ابن هشام و کتب تاریخی دیگري چون

مـثالً در رابطـه    ،ي مخالفین نیز بسیار حائز اهمیت استها کتاب بررسی نظرات و -6
بایست نظرات اهـل سـنت را نیـز     می ،با غدیرخم یا مسئله امامت یا عصمت و ...
 مطالعه کنید نه فقط کتب شیعه را بخوانید. 

بـوده کـه از دل کـوه    اسالم در ابتداي ظهور خود همچون رودخانـه اي زالل و پـاك   
ي طوالنی در هر قرن یک رود کوچـک و انشـعابی از   ها زمان با گذشت ولی ،بیرون آمده

زار و بـاتالق خـتم   نـ جراهی دیگر را پیش گرفته که بـه ل  این رودخانه اصلی جدا شده و
رسید. پس بین خودتان و  می رفت به دریا می ولی چنانچه با رودخانه اصلی به پیش ،شده

 حتی یک وجب. ،اصلی هیچ فاصله اي نیندازیدرودخانه 
 داشتن نامهاي مختلف به خاطر مذهبی که داریم باعث همین جدایی ها و تفرقـه هـا   
بایست فقط و فقط اسالم داشته باشـید و   می پس شما ،دین نزد خدا اسالم است ،شود می

از مذهب بیزارم و فقط  داراي چه مذهبی هستید؟ بگویید من :چنانچه کسی به شما گفت
           و در واقع من مومن و مسلم هستم. ن هم دین اسالمدین دارم آ

 م:یآور یرا م ینیرضا حسینوشته عل ،تاب آلفوسکار جالب یان اشعار بسیدر پا

 ن گفتندیآمدند و به ما ز د

 ـن گفـتـنـــدیــآمـدنـــد و بـــه مـــا ز د
 

ــب، از آن و ا    ــا ش ــبح ت ــص ــدی  ن گفتن
 

ـــا ــتبل يج ـــق ی ـــا ایـغ عش ـــاریـ  ثـــ
 

ــا   ــه ه ــم و ک ییقص ــز خش ــدی  ـن گفتن
 

 دشمـــن زنـــده را رهــــا کـردنــــد   
 

ـــر   ــن و نف ـــه مومنیلع ــن ب ــدی  ـن گفتن
 

 نـــــــده یآ يبــــرا يفکـــر  يجـــا
 

ــوز د   ـــه س ـــه ب ــاز گذشتـ ــدی  ـن گفتن
 

ـــا ـــر يج ـــرا يفک ــا يبـ ـــایـن دنی  ـ
 

 ـن گفتنـــدیــواپسـ ياز جهـــان هـــا  
 

 دشمـــن زنــــده را رهــــا کــــردند   
 

ـــن و نفـر  ــلع ــومنی ـــه م ــدیـن ب  ن گفتن
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 ن خواندنــدیــصــبح تــا شــب ز مــرگ د
 

ــان،  ــم و د خودش ــرك عل ــت ــدی  ـن گفتن
 

ـــزنان د  ـــان، ره ــخـودش ـــودندی  ـن ب
 

ـــرب را دزد در کم  ــغـ ـــدیـ  ـن گفـتنـ
 

ــدند!   ـــرقه ش ـــد ف ـــرن، ص ـــارده ق  چ
 

ـــرا لع ید  ــران را چـ ـــد؟ یگ ـــن گفتنـ  ـ
 

ـــان د   ـــت دشمن ـــده دار اس ـــنیخن  ـ
 

ـــ  ـــه آتش یسخنـان ـــد یچـ ـــن گـفتن  ـ
 

 ـن خـــوارج، بـــه اســـم حـــزب اهللایــا
 

ــر   ـــا خـــدا ق ـــود ب ـــام خ ــدینـ  ن گفتن
 

ـــر ا ـــا شبیفک ـــه شینه ـــتیـ ـــان اس  ط
 

ـــره  ـــا ن چه ــه ــنچنیـز ای ـــدی  ـن گفتنـ
 

ــا  ــه پ ـــا ب ـــوش خــرهـ ـــا يگ  منبرهـ
 

 گفتنــدـن یــــاسیـدنـــد و یمفـــت د 
 

ـــد   ـــم کــردنــ ـــه را علَ ـــام عالمـ  نـ
 

 ــــن گفتنــد یپـوشـــش جهـــل را چن  
 

ـــا ــل د  يجـ ــه اص ـــن ب ــپــرداخت  نی
 

ـــارده قـــرن، فـــرع د     ـن گفتنــدیــچ
 

 کـردنـــــد یمغــــز اســــالم را تهـــــ
 

 ن گفتنــــدینچنـــیهــــان کـــــه ایآن فق 
 

ـــا در ست  ـــر شم ــالم یبــ ـــا اس ـــز ب  ــ
 

 ـــــن گفتنـــــدیـــــز آفــریکــــافران ن 
 

ـــه ب ــیره ب ــه م ــد ا یراه ــبرن ـــومی  ـن ق
 

ـــه از رب العـالم  ــگـرچـ ـــدیـ  ـن گفتنـ
 

ــ  ــه ش ــت ا یطانیوه چ ــاس ـــاری  ن افکـ
 

ـــه ا   ـــا نـال ــدیحــز يگـرچـــه ب  ن گفتن
 

ـــرشان، ت ــفکـ ـــود و بیـ ـــودهیـره بـ  هـ
 

ــد ک   ـــه قص ـــرشان را ب ــذک ــدی  ـن گفتن
 

ـــل الب   ـــام اه ـــه ن ـــد و بـ ــجاهلن  تی
 

ـــ  ــ  یسخنـان ـــر، عج ـــه کف ــدیب  ن گفتن
 

ـــد  ـــن کـردنـ ـــل را کفـ ـــن عقـ  سخـ
 

ـــاس را    ــرف احسـ ـــد یقیح ـــن گفتن  ـ
 

 گشـــتند يـن و شـــورویـــدوســـت چ
 

ـــالم و مسلم   ـــرك اس ــتـَ ـــدی  ـن گفتن
 

 هر چـه دولـت کـه کـافر و گبـر اسـت      
 

ـــا شمـــا    ــــن گفتنـــدیــــار و همنشیب
 

 پشـــت پـــرده چـــه کارهــا کردنــد    
 

ـــا    ـــه م ـــد و بـ ــدیز دآمـدن ـــن گفتن  ـ
 

 حب بدون عمل

ــل   ــدون عمــــــ ــب بــــــ  حــــــ
 

 مدعاســـــــت یبــــــــ یـکـــــــشا 
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ــل   ــدون عمــــــ ــب بــــــ  حــــــ
 

ـــداست    ـــدون صــــ ـــل بــــ  طبــــ
 

ــل   ــدون عمــــــ ــب بــــــ  حــــــ
 

ـــت  ــا در خطاســــ  جملــــــه خطــــ
 

ــل   ــدون عمــــــ ــب بــــــ  حــــــ
 

 دم پــــــــــــا در هــواســـــــــــت 
 

ــل   ــدون عمــــــ ــب بــــــ  حــــــ
 

ـــاق و ر   ـــل نفـــــ ــمثــــ  ـاستیــــ
 

ــل   ــدون عمــــــ ــب بــــــ  حــــــ
 

ــواب و خ  ــخـــ ــتیـــ  ال و خطاســـ
 

ــل   ــدون عمــــــ ــب بــــــ  حــــــ
 

ـــتیمـا  ـــر و بـالســــ ـــه شــــ  ـــــ
 

ــل   ــدون عمــــــ ــب بــــــ  حــــــ
 

 و ادعـاســـــــــــت یراحـتـــــــــــ 
 

ــل   ــدون عمــــــ ــب بــــــ  حــــــ
 

ــف  ــتکــــ ـــر خطاســــ  ـر سـراســــ
 

 حب بدون معرفت

 ست بـــرادر امــان  ین  بــدون عمـل،  حب
 

 ـر عمــل درجهـانیغ يـاوریسـت تــرا ین 
 

 نبـرد  ییحب بـدون شـناخت، راه بــه جـا   
 

 بـادبــان  یـق بــیلنگر است، قـا یبـ یشتک 
 

 ستیو درمـانــدگ  یحب بدون عمل، پـوچ 
 

 استخوان یر بـــکـیـدن است پیـه گنـدیمـا 
 

 آرزوســت  یحب بـدون عمل، خـوب ولـ
 

 خوش است سود ندارد بدان یالیخواب وخ 
 

 حب بـــدون عمــل، شــاه بــدون سپــاه     
 

 پاسـبان  یبـ یقـاض اغـذ اسـت،ک یاتـب بک 
 

ـ  کیحب بدون شناخت، شـا   مدعــاست  یب
 

 ، جسـم بـــدون روان   طبل بدون صـداست 
 

 ار داشت، ملت مـن انحـراف  یـه بسکف یح
 

 ـــانیبـن درد بـدون یـم ازیمـن چـه بـگو 
 

 زبان حال مداحان و وعاظ نادان

ـــرا  ـــا بـ ـــاده ا  يمـ ــتالف آم ــاخ  ـمی
 

 ـــــم یاتحـاد آمـــاده ا   يبــــرا  ینـــ 
 

ـــرا  ـــا ب ــل  يم ــفص ـــردن آمـدک  ـمی
 

 میـــردن آمــد  کوصــل   يبــــرا  ینــ 
 

ـــا درون را ننگر ــمـ ـــال رایـ  ـم و حــ
 

 م و قـال را یمــا بـــــرون را بنگـــــر   
 

 خ گفـت یه در تـار کـ  يزیـ ه هـر چ کهر 
 

ــورد تا  ــم ــت  یی ــرف مف ــد ح ـــا ش  د م
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 اسـت  کید مـا گنجشـ  ید چون خوارج،
 

ــاکف  ــ يره ــا س ـــستیم  اه و زشــت و پ
 

ـــوجهل ـــا اب ــود؟ یم ــه س ــاطن چ  م در ب
 

 نـام عـــالمــه نقــاب جهــــل بـــود     
 

 ــــدیشــد ابوجهــل از شــماها رو سف  
 

ـ    ـدیـ گمـان: هـل مـن مز    یدر جهالت ب
 

ــت ــرامش   یزش ــود را ف ــخ ــرده اک  ـمی
 

 ـمیـ هـا بــرده ا   ـخ عـرب یـ سـر بـه تـار 
 

ـــمیـــجاهل ـــا تعصــــب در عجـ  ! ت بـ
 

ـــرم دارم از   ـــمکشــ ـــاب و از قلـ  تـــ
 

ــرب از جاهل  ــد ع ــش ــون ی ـــات چ  ره
 

ـ فـارس آمـــد انــدر   ؟چــرا  يـن وادی
 

 م مــــایردکـــدشمــــن زنــــده رهــــا 
 

 ـم مــا یـ سر بـــه امــوات کســان بـرد    
 

 میـــظلـــم اکنـــون را فـــرامش کـــرده ا
 

 ـمیـ هـا بــرده ا   ـخ عـرب یـ سـر بـه تـار 
 

ــت يرو ـــا  یمشـ ــانه مـ ـــه و افسـ  قصـ
 

 ـوانه مــایــد یــــم هـــیـــردکخلــق را  
 

 قتیاز توهم تا حق

ــت شخصــ  ـــر  یگف ـــود کـاف ــر ب  : عم
 

ـــزور   ـــم م ـــود و خشـــن ه ـــم حس  ه
 

ـــت  ـــاه خـالفــ ـــب بـــارگـ  غــاصـ
 

ـ    ــــت نبـــوت یدشـمـــن اهــــل و ب
 

ـــر ک  ـــه از سـ ـــل فـاطمـ ـــنیقـاتــ  ــ
 

ـــن د  ـــه دشمـ ـــاشق تفــرقـ ـــنیعـ  ــ
 

 ک لحظـه خـاموش  یـ دوسـت   يا :گفتم
 

ـ   ــ ـــرا م ــب چ ـــ یدر تعص ــوش یزن  ج
 

 يمــــــُرد ـغ مـــــداح،یـــــــــر تبلیز
 

 يـد، چــــون ره سپـــــردیــــر تقلیـــز 
 

 ـال اســـتیـــبـارگــــاه خـالفــــت، خ
 

 قصــر و تخــت و محــافظ، محــال اســت 
 

ــال اســت  ـــو کفــر و وزر و وب  حــرف ت
 

ــم و خ   ــاش، وه ــه مبن ــچونک ــتی  ال اس
 

ـــ ــت مشتــ ــخ یمسـ ــامیـ  یـاالت خـ
 

ـــام    ـــد نـ ـــو چنــ ـــات تــ  یاطالعــ
 

ـــر   ـــر عم ــگ ــود  ی ـــد ب ـــوبکر، ب  ـا اب
 

 نـزد احمـد کــه پـــاك اسـت رد بـود      
 

ــهمنش ـــیــ ـــد یـن علــ  و مـحمــــ
 

ـــد؟    ـــاصب و بـ ـــم و غـ ـــل و ظال  قات
 

ــآفـر ـــد از ا یـ ـــر محمـ ــاریـن بـ  نکـ
 

ـــدار!  یهمـنش  ـــت و غــ ـــان او زشـ  نـ
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 حـاصـــــل دستـرنـــــج محمــــــد  
 

 آدم ظـالـــــم و بــــــــد! يعــــــده ا 
 

 تیـــبــــَه بــــه از دســـت پـــرورده ها
 

 ت!یدر نهــــا طان صـــفتیجملــــه شـــ 
 

ـــد    ــج احمــ ـــا رنـ ـــل سالهـ  حـاصـ
 

ـــده ا  ـــد! يعــــ ـــم و بــ  آدم ظـالـــ
 

ــد   ــه بـ ـــل فاطمـ ـــر، قـاتـ ـــر عمـ  گـ
 

ـ   ــ ــوم کـ ـــد؟  یام کلثـ ـــرش شـ  همسـ
 

ــ ـــام؟ کـ ـــل مـ ــر قاتـ ــود همسـ  ـه شـ
 

ـــل  ـــا  یغـافـ ـــل از الم تـ ــغـافـ  ـامکـ
 

 کــــه دهـــد دختـــرش را بـــه قاتـــل؟ 
 

ـــل ش  ــل؟   یعق ـــه زائ ـــرا گشت ـــه چ  ع
 

ــو   ـــل تـ ــق عقـ ــداح احمـ ــت مـ  دسـ
 

 حــرف حــق، تلــخ شــد تلــخ شــد حــق 
 

ـــ  فـــــهیبـــــود اول خل یگـــــر علــ
 

ـ   ــ ــس نم ـــدر سق  یک ـــت ان ـــهیرف  فـ
 

ــق ــار یدر ســ ــد؟ انصــ ــه بودنــ  فه کــ
 

ـــدار؟    ـــرآن، علمــــ ــف ز قـ  در تخلـ
 

ـــدح آن ــودار   مـ ــرآن نمـ ــه قـ ــا بـ  هـ
 

 فــــــار؟کشـــبه مثـــل  یـــکناگهـــان  
 

ــق ــفه یدر ســ ــارکــ ــد؟ انصــ  ه بودنــ
 

 جملـــه مکـــــــار؟مـــار دل یجملـــه ب 
 

 د اصـــحابیـــه بـــه تمجیـــصـــد آیک
 

ــ  ــده، شـ ـــوابیآمـ ــود را زده خـ  عه خـ
 

ــدح آن ــودار  مـ ـــرآن، نمـ ـــه قـ ــا بـ  هـ
 

ــه ب   ن، جملــه غـــدار کعــت شــ یجمل
 

ــ ــ یجملگـ ــه بکـ ـــاریوردل، جملـ  مـ
 

ــه شــ   ــه م یجمل ــفت جمل ــطان ص  ار!ک
 

ــک ــرآن؟   یـ ــد قـ ــان ضـ ــبه ناگهـ  شـ
 

ــان   ــکناگهـ ــبه اوج عصـــ  یـ  ان؟یشـ
 

 ــــــتیروافه یســــت انــــدر ســــقین
 

ــه     ـــاره ب ـــه اشـ ــکنـ ــه آین ی ــم  تی
 

 ســــت آنجـــا ســـخن از وراثـــت   ین
 

ـــاد  ــت یاز احـــ ـــوچ از حماقــ  ث پــ
 

ــخن از غــد   ــه س ــت و بین  عــتیر اس
 

 ـات قــــرآن رحمـــــت یـــنــــه ز آ 
 

ــخن از روا  ـــه سـ ــنـ ـــلیـ  یـات جعـ
 

 یـث فعلــــیــــنـــــه خبـــــر از احـاد 
 

 مشــورت ده بــه ظــالم ؟   یبــود علــ 
 

ـــیا  ـــه هستــ ــالم یکــ ــل عــ  ابوجهــ
 

 نیـــســـت عالمـــه جهالـــه اســـت این
 

ــ  ــرق بیســ ــارینه اش غــ ــ يمــ  نیکــ
 

 تــــو پــــر جهــــالت   يمستمعهــــا
 

 از دانـــــش و در ضـــــاللت یخـــــال 
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ــد     ــا ش ـــالده ه ـــد  ق ـــو بن ـــل ت  عق
 

ــ  ــل گرگـ ــد یبعـــد از آن مثـ ــا شـ  رهـ
 

ـــا دور از واژه ــد  يهـــ ـــدا شــ  خـــ
 

ــه تکف   ـــت بـ ـــا دهـانـ ــتـ ــدیـ  ر وا شـ
 

 نیمنطــق و مــدرکت، فحــش و نفـــر   
 

 نیهـــوده و کـــ  یو انـــدوه ب  خشــــم  
 

ـــاه  ـــود در تبـ ـــام خـ ـــ ینــ  ینوشتـ
 

ــرد   ـــر کـ ــت   يفکـ ــاف بهشـ ــه نـ  یکـ
 

ــو راه شــرك اســتیــح  ف، چــون راه ت
 

ــرك پ  يوا  ــا شـ ــه بـ ــر آنکـ ــتیبـ  وسـ
 

ـ  ــ ــب، نفهمــ ـــتیحق یدر تعصــ  قـــ
 

 از ضاللــــت يشـــو یرهـــا مـــ یکـــ 
 

 جملـــه اصـــحاب جاهـــل، تـــو عـــالم
 

ـــادل  ــالم  یعـ ــق، ظـ ـــه خلـ ــو، همـ  تـ
 

ــو ــل اســت  يمول ــجاه ــه ســعدی  يا ک
 

ــ  ــخص بعــد    ی ــد ش ــه عطــار ش  يا ک
 

 نــــایـا ابــــن سیــ ـام یــــا کــــه خیــ 
 

ــ  ـــه زیـ ـــا کـ ـــد آن شهیـ ــفایـ  ـد مصـ
 

ــ ــنای ــ ییا س ــر ک ــارف ت ــتیه ع  ن اس
 

ــ  ــیـ ــ یا غزالـ ــرکـ ــتیه او بهتـ  ن اسـ
 

ــ ــهاب الـدیـ ـــا شـ ــهروردیـ  يـن سـ
 

 !ينفـــر را بگـــو گــر تـــو مـــرد  یــک  
 

ـــر راز  ـــه فخــ ـــار همــــ  يافتخــــ
 

 ياگـــــر اهـــــل راز یپــــس بفهمــــ 
 

 یعه شـــــاه عبــــــاس هستـــــیشــــ
 

ــاز اباط  ـــیـــ ـــه مـستــــ  یـل عالمـــ
 

 ـزمیـــــقعــــر دوزخ، عز  يرو یمــــ 
 

ــ    ـــو مـ ـــار تـ ـــن ز افکـ ــگر یمـ  زمیـ
 

ــل    ــمن جهـ ــه ام دشـ ــمن روضـ  دشـ
 

ــا   ــت خورهـ ــمن مفـ ــل يدشـ ــا اهـ  نـ
 

ــ  ــود زنـ ـــر و خـ ـــن منبـ ــا یدشمـ  هـ
 

ـ    ــ ـــه زنـ ـــر خـالـ ـــه قهـ ــا یقصـ  هـ
 

 ، تعصــــبيدشــــمن فـــــرقه بـــــاز
 

ـــل، ک   ــمن جهــ ــب یدشــ ــه، تقلــ  نــ
 

ــل و تحق  ــت عقـ ــدوسـ ــق و فیـ  رمکـ
 

ــل   ــکمثـ ــ یـ ــه بکی یروح بـ ــنـ  رمکـ
 

 دشـــمن جهـــل و خشـــم و دروغــــم
 

 خـــــدا در فــــروغم يـه هــــــایــــآ 
 

ـــ ــمن اشـ ـــگ س کدشـ ــو رنـ  ـاهمیـ
 

 عـــــاشق خنــــــده و نـــــور مــــاهم 
 

ـــایپ ـــرو  راه پـــ ـــ كـــ  ام ینبــــــ
 

ـــرفها   ـــق حـــ ــ يعــاشـــ  ام یعلـــ
 

 و عاشـــق كچـــون عمـــر، ســـاده و ر
 

ــون ابـــوب   ــدکچـ  ق و صـــادقیر، صـ
 



 39  عهیمحفل ش

ـ  ــ ـــون علـ ـــادم  یچـ ـــاشق اتحــ  عـ
 

 ـســــــــــــوادمیدشمــــــــن آدم ب 
 

ــ ـــون عل ــن   یچـ ــدم م ــوارج ب ـــا خ  ب
 

 دشمــــــن آدم احمـقــــــم مــــــــن 
 

ــارج ــت؟ دکی یخ ــس ــی ــد کد ت  يبع
 

 يشــــه ســــگ بعــــدیمتعصــــب، هم 
 

ـــارج ــقکی یخــــ ــت؟ آدم احمــ  ســ
 

 دشمـــــن انتقــــــاد و راه حـــــــق   
 

ــارج ــیـــســـت؟ دکی یخـ  کید گنجشـ
 

ـــق رنــــگ م    کیروه مشـــکـــعـاشـ
 

ـــق   ـــردان احمـــ ــبهه مـ ــمن شـ  دشـ
 

 عقــــل نـــــــاحق کجــــاهالن ســــب 
 

ـــوش ا ــده    یگ ــرآن ش ــه ق ــا ب ــنه  ـرک
 

ـــو    ــه گـ ــن چـ ـــر ؟یمـ  م ز دادار بهتـ
 

 رندینهـــا اســـیه اکـــن کـــپـــس رهـــا 
 

ـــالت بم   ـــت در جهــ ـــدیعاقبــ  ـرنــ
 

ـــون بم ـــد بیچـ ــرنـ ـــردندیـ  ـدار گـ
 

 ار گردنـــدکـــن یـــمـــات و مبهـــوت ز 
 

 امـــت شـــود شرمســـارند   یچـــون ق 
 

ــو  ــپارند  يســ ـــه رهســ  دوزخ، همــ
 

 ـر شـــفاعتکـــدر ســـرت بــــود ف 
 

ــد   ــر دوزخ شـ ــا يقعـ ــت ! يجـ  جنـ
 

ــ ــوارت کـ ــراه و خـ ــد، گمـ  ـرد آخونـ
 

 بـــــرد آخـــــر، بـــــه دارالبــــــوارت 
 

 يردکـــل یـــه تعطکـــعقـــل را چـــون 
 

 يردکـــل یـــمســـت صـدهــــا  اباط  
 

ــ ــون دو یدر پـ ــنفـــس دون، چـ  يدیـ
 

ــا  ــه دوزخ رس  يجـ ــت بـ ــجنـ  يـدیـ
 

 مذهب ما

 ينــــه تـــوزکیمــــذهب مــــا شــــده 
 

 يـــــــره روزیداستــــــان غــــــم و ت 
 

ــذهب  ـــم کیمـ ـــه و خشــ ــه و غصـ  نـ
 

 مـــذهب گـــوش نـــه مـــذهب چشـــم 
 

 ه اســـمعکـــ یعنـــیمـــذهب گـــوش، 
 

ــم،    ــذهب چشـ ــیمـ ــ یعنـ ــراءکـ  ه اقـ
 

 دمیشـــن یعنـــــیمـــذهب گـــوش،  
 

ــم،   ــذهب چشـ ــیمـ ــ یعنـ ــه دکـ  دمیـ
 

ــوس و  ــذهب آه و افســ ـــهمــ  غـصــ
 

 مشــت قصــه  یــکبهــر چــه؟ بهــر    
 

ــذهب خمــس، ــا م ــی ــرع ب  اصــل ین ف
 

ــغه ایصــ  ــکن فصــل تاری ــ ی  وصــل یب
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ـــا ــف يجــ ـــد کـ ـــل، تعبــ  ـر و تعقـ
 

 د، البـــــــدیــــتقل  ق،یــــتحق يجـــــا 
 

ــاز در د  ـــاز ناسـ ـــب ســ ــمـذهـ  نیـ
 

 نیلعــــن و نفــــر  ن،یاز مســــلم يدور 
 

ـــه از روکی ــ ينـ ــه کـیـ ــت قصـ  مشـ
 

 ز هـــر قصـــه غصـــــه كودکـــمثـــل  
 

 بـــــا تســـنن  یمـــــذهب دشمنــــ 
 

ــمـذهـــــب د  ـــرایــ ــنن يـن، بــ  تفــ
 

ـــب داد و فر ــمـذهــ ــوهیــ  نیاد و تــ
 

 ـنیــــو تدف يعاشـــــق قبــــر و زار  
 

 دیـــســــزاوار تقل یمثــــل طـوطــــ 
 

 دییــمثــل خـــر هـــر چــه گفتنــد تا     
 

 یـــــد واهــــ یمـــذهب نــــذر و ام 
 

ـــا  ــ  يجـ ـــه راهـ ـــن بـ ــ یرفتـ  یالهـ
 

ــهکیمــــذهب  ــو نفر يتــــوز نــ  ـنیــ
 

 نیدروغــــ ییقصـــــه هــــاغصــــه از  
 

ــا  دهیــــند ییغصـــــه از قصـــــه هــ
 

ـــه   ـــکنـ ــد یسـ ــن یـ ــه شـ  دهیده و نـ
 

 فیـــل و تحریـــمـــذهب جعـــل و تاو
 

ــدح و ت  ــذهب مـ ــفکمـ ــر و تعریـ  فیـ
 

 هیـــ و تـــرس و تق  کمــــذهب شـــ 
 

ــدس و بل    ــرگ و حـ ـــذهب مـ ــمـ  هیـ
 

 يمـذهـــــب بـــــا صحابـــــه تبـــــر
 

ـــود و مسیبـــــا   ـــیهــ ـــول یحــ  یتــ
 

ــول    ـــم، تـ ـــل عالـ ـــه اهـ ـــا همـ  یبـ
 

 يتبـــر یه ســـنکـــس کـــبــــا هـــر آن 
 

ــ  ــود زنـ ـــر و خـ ـــب منبـ ــا یمذهـ  هـ
 

ـ    ــ ـــه زنـ ـــر خـالـ ــه قهـ ـــا یقصـ  هـ
 

 مــــــرده يدعــــــوا يرو یدشـــــمن
 

ــه ا  ــم از قصـ ــا يآن هـ ــورده كخـ  خـ
 

ــال ــف ياز ذره ا یخــ ــر و تحقکــ  قیــ
 

ــز  ــه تبل یـ ــد گونـ ــر صـ ــغ، تحمیـ  قیـ
 

ــه   ــطه مغلطـ ــسفسـ ــا یـ ــه توجکـ  هیـ
 

ــرار از حق  ــر ت یدر فـ ــه هـ ــت بـ ــقـ  هیـ
 

ـــذهب  ـــار و تقمــــ ـــهیانتظـــ  ـــــ
 

ــز  ــج و بل یـ ـــم و رنـ ـــر ظلـ ـــر هـ  هیـ
 

ــا ــذهب جــ ــات يمــ ــرآن : مفــ  حیقــ
 

 حیاهللا، تـــــرج يرا جـــــا كشـــــر 
 

ــا ــجد بـــه ت  يجـ ــمسـ  ه رفـــتنکیـ
 

ــد  ــاد دادن یــ ـــر بــ ــالم بــ  ـن و اســ
 

 منبـــر چـــه آســـان يخـــر شـــدن پـــا
 

 طانیمـــان بـــه شـــین و ایـــگـــان دیرا 
 

 مــــذهب قبـــــه و قبــــر و گنـــــبد  
 

 حـــد یبــــار کـــح و اذیمهـــر و تســـب 
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ــ ــم ی ـــا عل ــل کـا ی ــت ــا ی ــه زنجک  ری
 

ــ  ــا ی ــر ت  ک ــرق س ــر ف ــه ب ــی  ریغ شمش
 

ــو تقل ي(ا ــد تـ ــمقلـ ـــیـ ــ ید مـ  ـنکـ
 

ــه گفتــ    ــر چ ـــایه ـــییم ت ــ ید م  ـنک
 

 فـر اسـت)  کسـرآغاز   کن شـ کـ ن کش
 

ــد،  ــه آخون ــود، گرچ ــتکراز  خ ــر اس  ف
 

 دییجهنـــــــم شمــــــا   يشـــــوا یپ
 

 دییَــــم شمـــــا    ـــــن اهللا را ســــ ید 
 

ــد ــیـ ــود یرین اهللا، شـ ــوش بـ  ن و خـ
 

ــرز ف  ــطـ ــودکـ ــرش بـ ـــا تـ  ـر شمـاهـ
 

 ر شـــما چـــون، خــــوارجکـــطـــرز ف
 

 ـجیــــگشتـــــه را یاحمقانـــــه ولـــــ 
 

 دییشـــما يزیــــن گریـــمنشــــاء د
 

 دییـــ ـن نــــوع از هــــر بال  یـــ بدتـر 
 

ــت  ــدوسـ ــما کـ ـــادان شـ  دییـور و نـ
 

 دییطـــــان شــــمایـار شیــــن یبهتــــر 
 

ــربه ا  ــان ضـ ــر، چنـ ــت خـ  زد يدوسـ
 

ــ  ـــر  کـ ـــول بـ ـــاه مغـ ــنـز سپـ  ـامدیـ
 

 واعظ و عارف يگفتگو

ـــا  یواعظــ ـــو یـه اکــگفت  ـو؟کــمــان ت
 

 ـستیـ ـه حـرف زور ن کـ گفتمـش آنجا  
 

ــت دور ـــردیاز حق يگفـ ــت، بـازگـ  قـ
 

ــتمش راه حق  ـ یگفـ ــ ــت، دور نـ  ستیقـ
 

ـــه   ــت تـوب ــگف ـــن بک ـــن ی ــال م  ا دنب
 

 سـت یـور نکـ چشـمم   گفتمش افسوس، 
 

ــت در ت ــگف ــه جاکی ــالی ــت یت خ  اس
 

 سـت یآنجــا نــور ن   ـره استیگفتمش ت 
 

ــا ــت پ ــن ن يگف ــر م ـــتکمنب ــه هاس  ت
 

 سـت یرا ســـور ن یگفـتـمـش افسوس ز 
 

 ر، مــــنینم تفســکــگفــت قــرآن را  
 

 سـت یقـت جــور نیگفتمش جهل و حق 
 

ــگفـــت دوره  ــاتکـ ـــانین مفـ  ح الجنــ
 

 ـستیـم مـاجـور نیگفتمش مجنـــون ن 
 

ــت شــاد و خرمــ    یدوزخــــ يا یگف
 

 سـت یمســرور ن  یسـ کگفتمش بـا غـم    
 

ـــاراً ب  ــت اجب ــگف ـــوی ــت يـا س  بهش
 

 سـت یمجبــور ن  یســ کن یگفتمش در د 
 

 گفــت دلهـــا مـــوم افســـون مننـــد    
 

 ـستیـ م از زنبورنکـ ـشــت،  یگفتمش نـ 
 

 م نــزنیــبـــوسه بـــر رو یگفــت مستـــ
 

 ـستیـم از انـگــــور نیگفـتـمـش مست 
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ـــ ــت مست ـــ یگف ــویهوشــ یغـافل  ار ش
 

 ستیمخمـــور ن گفتمش حـرف خـم و 
 

ــت بــا ــگف ـــت  ی ـــا مجـازات ـــد ت  نمک
 

 ـستیگفتمش هنگام نفــــخ صــــور ن 
 

ـ  ــ ــت خلق ــرا هـدا یگف ـــت ی  ـرده امک
 

 سـت یتـــرا در تور ن يـــدیگفتمش ص 
 

ــوره زد  ــت دلش ـــن  يگف ـــان مـ  در ج
 

 سـت یگفتمش حق، تلــخ باشـد شـور ن    
 

 یمحبان عمر و عل

 و عمــــر یمـــن بـــه محبــــان علـــ   
 

 ضــــرر یداشــــته ام بــــ يه ایتوصــــ 
 

ــت ــرف، خ یدوس ــص ــام  یالی ــت خ  اس
 

ــر    ـــر ثمـ ـــُود پـ ــم، بـ ــت و فهـ  معرفـ
 

ـــ ـــاء یدوستـ ـــدارد بهـــ ـــرف نـ  صـ
 

 صــــرف نــــدارد ضــــرر   یدشـــمن 
 

ــد    ـــوده ان ــم بـ ــت ه ــر دوس  آن دو نف
 

ـ  يوا  ــ ـــر دشمنـ ــر  یز هـ ـــر خطـ  پـ
 

ــ  يوا ــه ب ـــر قص ــوچ  یز ه ــل و پ  اص
 

ــمـا  ـــدوه و جنایـ ـــه انـ ــریـ  ات و شـ
 

ـ  يوا ــ ـــه زنـــ ـــه خــالــ  یز افسانــ
 

ـــ  ـــور نقـالـ ــ یدر خـ ــذر يـوکـ  و گـ
 

 یــرزنـــــیشه پیبــــــه انـــــد  يوا
 

ــ يا  ــوانک ــذر   یه ج ــو ح ــت ــذرک  ن ح
 

ــد   يوا ــر آن مجتهـ ــبـ ـــوادکـ  م ســ
 

ـــر آن پ يوا  ــبـ ــر یـ ــادان و خـ  ـرو  نـ
 

 خبـــر از عاقبـــت رفتــــه گـــان یبــــ
 

ــ   خبــر یهــم ز جهــان هــم ز خــودش ب
 

ــوحـــدت و توح ــد، هـــدف بایـ  دتیـ
 

ـــر   ــاول هـ ـــا کـ ـــرف بـ  دتیـار، شـ
 

 نک کش

 ين شویـه اگر تـو چنکازجهل دورشـو 
 

 ين شـو یو شـرافت دانـش قـر    کیبا پـا  
 

 ـن بـراه و رسـم، اجـداد احمقتک کش
 

ـ      ين شــوکـی رم، آمـاج  کــا یتـا چـون نب
 

 شـوند ین بخون تو چون تشنه میارباب د
 

 ين شوید يه توداراک يا نجاست لحظهیا 
 

 دوست دوزخ است يد ایار تقلکـان یپـا
 

 ين شـو یق عـرش بـر یه الکن، کق یتحق 
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 ینـــکرهــا  ینـیقیـن یـن وعیقیعلـم 
 

 يـن شویقیوحـق ال یق مـن بخوانـیتحق 
 

 شهر یروحان

ــان ــل  یروح ــاده جه ــت از ب ــهر، مس  ش
 

 اش روانــه در جــاده جهــل یز پــ یقــوم 
 

ــ یدر ن ــب س ــه ش ــریم ـــهکیو  كاه ش  ن
 

ـــ  ــور  یب ــین ــاده ســجاده جهــلن، یق  نه
 

ـــم ز پ ــمــــن در عجبـ ـــهایـروان ایـ  نـ
 

 ر، آمــاده جهــلکــهـــر لحظــه بـــدون ف 
 

 نــهکیو عـــزا و  یـاهـــیـن و سیــنفر
 

ــتند عز  ــهس ــل ی ــدا زاده جه ــه خ  ـزان ب
 

ــافســوس  ــانیه شــک ــر گردنت  طان زده ب
 

ــ   ـــون بخت ــار نگـ ــل یافس ــالده جه  و ق
 

 ـتکـــر پـوکــمهـــد ف يهـــاکطانیش
 

ـــه از   ـــد هم ــهستن ــلکش ـــاده جه  م م
 

 واعظ و مداح نادان
 

 رد ورفتک یت خوشزبانیواعظ نادان برا
 

 رد ورفـت کـ  یخوان بعد ازآن مداح احمق نوحه 
 

 جـا نمـود   ینه بـــــکیت را دچار کروح پا
 

 رد ورفـت کـ  یته دانکمنبر ن يرو يـردکـر کف 
 

 ه در باطل گذشتک يبر عمر گرانقدر يوا
 

 رد ورفـت کـ  یجوانـه ک يـرمـردیبـرآن پ يوا 
 

 یرگین، غرور و خشم، جهل و تیناله و نفر
 

 ـرد و رفــت کـ  ینـه، بدزبانکیو  ینـادانـ يرو 
 

 پوچ خوانـد  ییها و افسانه یجعل ییها قصه
 

 رد ورفـت کـ  یتبان طانیه باشکخدا شد چون یب 
 

 نــد کنـه انـدر امـت احمـد فکیاختالف و 
 

 ورفـت رد کـ  یخوان ال خام خود چون روضهیدرخ 
 

 فر شدکدر سپـاه جهـل، سـردمـدار راه 
 

 ـرد و رفـت ک یـرهـا را پـاسبـانـیخـانـه تـزو 
 

 اگر . . .

ــوان     ــرآن بخ ــحر ق ــا س ــب ت ــر ش  یاگ
 

ـــا روزه بگ   ـــام روزهـــ ـــریتمــ  يـــ
 

ـــاه  ـــم ب کسپـ ــر را درهـ ـــکفـ  یـوبــ
 

ــو  ــپ يشـ ـــا دلیـــروز میـ ـــدان بـ  يریـ
 

ــا   ــت پ ــا خواس ــر آنج ــزد  يه ــو بلغ  ت
 

ــک  ــ ین ــدای ـــه  اد خ ــر ب ــز  و س  يـری
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ــ ــدون مسـ ـــالکبـ ـــال و منــ  ین و مـ
 

ــه ز  ــب ـــاشد حصــ   ير پــای ــو ب  يریت
 

 کوچـــکو  یخـــال يلبـــه اکت یســـرا
 

 يریو شـــ  یـه نـانــــکـــت تیغـــذا 
 

ــهادت را پذ ـــرایشـ ـــک یـیـ ــو ینـ  تـ
 

ــر  ــه زه ــ يب ــا ی ــو ت يریه شمشــک  يری
 

ــدارد ذره ــود ا يا نـــ ـــز يســـ  زمیعـــ
ــر بم  ـــردن، خـ ــام مـ ـــر هنگـ ــاگـ  يریـ

 

 بترس

 آدم غـرق جنــون بتــرس   ينعره هـااز 
 

 چند وچون بترس یـه رفته پک یاز واعظ 
 

 و شد نترسیه زشت چهره تر از دکاز آن
 

 ه زشت شده از درون بترسک یسکاز آن  
 

 نـد بـدان  ک یاه، خون به دلت مـ یرنگ س
 

 تـر از رنـگ خون بترس ـرهیت ياز رنگها 
 

 ان شـهر یـ است رسـم و ره مفت  یطانـیش
 

 ـون بتـرسیو جهـل ونغمـه روحـانیاز د 
 

 ره مـال شـد  ینون سر تو شـ که تا کرم یگ
 

 نون بترسکـزم یبگذشت آنچه بـود، عـز 
 

 زنهـار، قصـه هــا نشــود اعتقــاد تــو    
 

 له شده انـدر قـرون بترس يها ن قصهیز 
 

 و جهل و آدم مـداح و حـرف مفـت   یاز د
 ـاد و خـون بترسیو فر یاهـیه وسیاز گر

 

 اهللان ید

ــ ــذهب شـ ــودیمـ ــوش بـ  طان ز راه گـ
 

ــت    ــق اسـ ــل و منطـ ــذهب اهللا، عقـ  مـ
 

ـــظ تـ ـــان  کیواع ـــانند زنــ ـــه مــ  ــ
 

ــر  ــرق نف ــت یغ ــق اس ــق ن ــزا و ن  ن و ع
 

 اسـت  کید او گنجشـ یـ چون خوارج، د
 

ــف  ــا حق یر اک ــا ب ــا ینه ــت، ع ــتیق  ق اس
 

ــآن ـــو را دزد یـه اک ـــان ت ـــد، اویم  ـــ
 

ــت    ــارق اس ــزاران س ــدها ه ــدتر از ص  ب
 

ـــ ــ یملت ـــد ک ـــاس شـ ـــع احس  ـه تـاب
 

ــانکحا  ــر، ال  یم ــق و خ ــاحم ــتی  ق اس
 

ــآدم  ـــا سـا يـارک ــو دان ـــتک  آدم نــــادان و ابلــــه، نـــــاطق اســـت  ـت اس
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ـ  ــ ـــن، ول ــبس یم ـــا ی ــه ه  ـار دارم غص
 

 دق اسـت  یـک دوسـت، نزد  يار مـن ا ک 
 

ـــا افســانه هــا دلخــوش شــده کــآن  ـه ب
 

 ل و منطــق اســتیــدشمـــن عقـــل و دل 
 

ــد ــرا د ـوی ــا جهــل گفــت یـدم شــبی  ب
 

ـــ  ــت  یدوست ـــق اس ـــد سـاب ـــا ز عه  م
 

ــآن ــک ــل م ـــس یه جاه ــال نفـ  دود دنب
 

 ث است و مارق اسـت کقاسط است و نا 
 

ـــاست    ــانه ه ــذهب افس ــا م ــذهب م  م
 

 مذهـــب اهللا، عقـــل و منطـــق اســـــت 
 

 مذهب ما مــــذهب گوش است و خشم
 و هق هـق اسـت!   کمذهب حق، ضد اش

 

 نه ز اندوه آههایسدارم درون 

 نـــــه ز انـــــدوه، آههـــایدارم درون س
 

ـ   يجـانــم فـــدا     پنــاهـهـــا  یقافلـه ب
 

 ن جهل، گـذشتـم به نـور علـم  یاز سرزم
 

 ـــوره راههــــا  کرفتـم هزار مــرتبه از  
 

 ـوانـه و گدایبا رند و مست و عاشق و د
 

 راحت ترم ز مجمع ظاهــر صالحهــــا   
 

 ن شبهــه مــردها  یه امسخر ین زندگیز
 

ـ با ا  ـ ، اکخنـ  ين صــوابها ی  ن گناههــا ی
 

 هـا  ه پر شده است از خرافهک يشورکاز 
 

 ه پـر شـده اسـت از االههـا    کـ  یاز مذهب 
 

 تفاوت است یخ زده و بـیـه ک یاز ملتـ
 

ــغمگ  ـــه در ی ــکـن نشست  اههایاز ســ یفن
 

 افسانه هـا شــدند   یه در پک یاز مـردمـ
 

 ـاههــــا کتر ز کسـب  يبا اعتقــادهــــا  
 

 ـور راکـ ندهد شخص  ید، روشنیخورش
 

 هـــوده اســت جهــد مـــن و شــاهراههایب 
 

 از جمـع احمقان یسـیخت  عیگر یحت
 

 تباههـــا يرونــد بـه سـو   ینـان کـه مـ   یا 
 

 نندک یم مکخاموش باش، مرگ تو را ح
 

 نگـاههــــا یان احمــق ســطح یســیفر 
 

 يغمبر بدیاران پیه با ک يا

 يتعصــــب آمـــــد يروـه از کــــ يا
 

 يغمبــــر بـــــدیاران پیـــه بـــا کـــ يا 
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ــو رو  ــادات تـ ــت  ياعتقـ ــه هاسـ  قصـ
 

ــا  ــت رد یآزمـ ـــود راحـ ــر شــ  يش گـ
 

ــت رو ســــ یدر ق ــاریامــ  اه و شرمســ
 

 يد از رحمـــت و از احمـــــدیـــنـــا ام 
 

ـــرف  يرو ــریکحـ ــر يسـ ــداح خـ  مـ
 

 ينـــه چــرا بـــر جــــــان زد کیآتــش   
 

 موجــــب اســـالم تــــو فـــاروق بـــود
 

 يتهمــــت و بهتــــان زد ياز حســــود 
 

 یتــو دوزخــ يشــو یطان مــیمثـــل شــ
 

ـــور  ا   ـــرود نـ ـــده و مطـ ــرانـ  يـزدیـ
 

 ار جاهلک

ــ ــت و تقل  ک ــاه اس ـــل، نگ ـــار جاه  دی
 

ــل   ـــد، تس ـــه گفتن ـــر چـ ــم و تایهـ  دیی
 

ــن  ــه بش ــر چ ــیه ــ ید، ب ــذ کش  رفتیپ
 

ــه را د  ــهرچ ـــی ـــ یـد، ب ــند کش  دیپس
 

 رفــــت، گمـــــــراه در راه اجــــــداد
 

 دیـــش تجدیخـــو یبـــــدبختـــــرد، ک 
 

 قــتیبســت، چشــم خـــرد بـــر حق   
 

 دیــــــد خندیحــرف حـــق را چـــو بشن 
 

ــا ـــرآن، مفـات يجـ ــقـ ــدیـ  ـح را خوانـ
 

 ـدیــ ـد و تقلییــ ـق، تــایــ تحق يجـــا 
 

ـــا ــه ت  يج ــجد، ب ــمس ــت کی ــا رف  ه ه
 

ــاه    ــد در تب ـــرق ش ــو تــرد یغــ  ـدی
 

 منبـــر نشســـت و چـــه آســــان يپـــا
 

 ـــــدیرفــــت از روح او نـــــور تـوحـ 
 

ــق  ــم و نفر کیعاشـ ــه و خشـ ــنـ  ـنیـ
 

ـــ   و مـــاتم کـه و اشـــیــگـر یدر پـ
 

 با جهالت برو تا جهنم

ــا ــه هــ ـــاشق قصــ ــخ ییعــــ  یالیــ
 

ــتانها  ــس ا يداســ ـــده آلــــ یبــ  یـــ
 

 ده و پـــوچیپوســـ يهـــا یدشمنــــ
 

ــت  ــا یدوسـ ــ يهـ ــال  یبـ ــا و خـ  یجـ
 

 قیــاز عقــل و تحق یذهــن تــو خــال  
 

ــف  ــال کـ ــو خـ ــئوال  یر تـ ــر سـ  یاز هـ
 

 ـرهیــــروه تکـــم عــــاشق رنـــــگ 
 

 یه هســـت در آن ماللـــکـــهـــر چـــه  
 

ــت دار ـــریهم يدوســ ـــه بگــ  ییشــ
 

ــت دار  ـــیهم يدوســـ ــه بنالـــ  یشـــ
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 نـــــهکیمثــــــل زنهـــــــا گـــــرفتار 
 

ــآن  ـ کــ ــ ــبه رجالــ ــت شــ  یه او هســ
 

 ــــــه اعتقــــــادات تــــــو شـــــدیپا
 

ـــا   ــه هـــ ـــ يز راو ییقصـــ  یغالـــ
 

ــادان  یز ــگ نـ ـــر فرهنـ ــرگ یـــ  و مـ
 

ــ  ــو یمـ ــن، آرام و  يشـ ــدفـ ــم کـ  مکـ
 

ــنم  ــا جهــــ ــرو تــــ  جهالــــــت بــــ
 

 ید هســـتیـــجـــــا بنـــــد تقلکتـــــا 
 

ــ  ـــو ب یمـ ـــاد و تـ ــوزد بـ ــتیـ  ید هسـ
 

 چــه حاصـــل  کیشــر  يایــ غــرق در 
 

ــف  ــر کـ ــ يردکـ ـــوحکـ ــتیه تـ  ید هسـ
 

ـــاط ــت یاز ابــــ ـــه مســ  یل عالمـــــ
 

ـــ  ــرد و تـا یدر پــــ ــتییــ  یـد هســ
 

ـــول ش   ـــداد، مقبـ ـــل اجـ ــمثـ  ـطانیـ
 

ــال، تجد  ـــر ســ ــآخــــ ــتیــ  ید هســ
 

ــت  ــت، افســانه گشــت   یــکمس  یمش
 

ــام   ــکخـ ــت، ام یـ ــمشـ ــتیـ  ید هسـ
 

ــن   ــق را ش ــرف ح ــ يدیح ــح یول  فی
 

ــل آن  ــمثـ ــس کـ ــنکـ ــتیه نشـ  ید هسـ
 

 در تعصـــب شـــده قلـــب تـــو ســـنگ
 

 ید هســــتیــــو ترد کفــــارغ از شــــ 
 

 وه جهـــل و ناچـــاریـــاز م يخـــــورد
 

ـــین  ـــام  آدم یستـــ ـــور نــــ  در خـــ
 

ــنم     ــا جهــ ــرو تــ ــت بــ ــا جهالــ  بــ
 

ــا ام ــنــ  ن مــــردم غــــمیــــدم از ایــ
 

ــ   و ماتـــــــم يو زار کخســـته از اشـ
 

ــق    ــادان و احمــ ــردان نــ ــبه مــ  شــ
 

 مکـــچـــــاره و یب يشبــــــه زنهــــــا 
 

ـــوارج يشبـــــــه اســــــالمها  خــــ
 

ـــا   ـــه هــــ ـــه عالمــ ــؤمم يشبـــ  مـ
 

ـــام   ــل انعــ ــمثــ ــر از آنکـا یــ  متــ
 

 ــــــو جهلنــــــد چــــون شـــبه آدمید 
 

ـــا ــمفات يعاشــــــق وردهــــ  ـحیــــ
 

 مســـلم ییدر بهشـــت اســـت گـــــــو 
 

 حـرفهـــــــا آب  زمــــــزم ظــــــاهر
 

ـــاطن   ـــمکبــ ـــارها آتـــش و ســـ  ـــ
 

 شگــــــــــاهیاهللا در پ يجــــــــــــا
 

ــت خـــم      ـــر، شــد گردن ـــه و قبـ  قبـ
 

ــو  ــراه تــ ــرکــ ــدیج تــ  ن راه باشــ
 

 رو بــــه دوزخ بــــه صـــف مقـــــدم   
 

ــنم     ــا جهــ ــرو تــ ــت بــ ــا جهالــ  بــ
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 آخوند

 خســته شــد ملــت از حــال آخونــد    
 

 از تمــــــامی اعمــــــال آخونــــــد   
 

 خـــدا ازمســـخ شـــد آیـــه هـــاي    
 

ــد    ــال آخونــ ــر قــ ــث پــ  آن احادیــ
 

 ســـال گـــرگ اســـت تقـــویم امســـال
 

 یـــا بـــه دیگـــر زبـــان ســـال آخونـــد  
 

ــت    ــن مس ــوال ای ــت اق ــر اس ــین کف  ع
 

 عـــین شـــرك اســـت افعـــال آخونـــد  
 

 تــــو بــــرو کــــار کــــن اي بــــرادر 
 

ــد   ــال آخونـ ــود مـ  خمـــس مالـــت شـ
 

ــی ــور بــ ــیدند جــ ــالیش را کشــ  حــ
 

ــد    ــال آخونــــ ــدان فعــــ  آن مریــــ
 

 قیامـــــتاي بســـــیجی بـــــه روز  
 

ــد     ــال آخونــ ــاري و حمــ ــر بــ  زیــ
 

ــورم را  ــدا کشــ ــن اي خــ ــاك کــ  پــ
 

 از تمـــــــامی عمـــــــال آخونـــــــد 
 

ــت   ــدران رفــ ــاي مازنــ ــل دریــ  کــ
 

ــد   ــال آخونـــ ــد و اهمـــ  از زد و بنـــ
 

ــن نفــت      ــدانم از ای ــود پــر ن ــی ش  ک
 

ــد   ــون وال آخونــ ــکمهاي چــ  آن شــ
 

ــد   ــدارد بدانیـــ ــان نـــ ــد پایـــ  حـــ
 

 آرزوهـــــــا و امیـــــــال آخونـــــــد 
 

ــاد   ــید افتــ ــیر و خورشــ ــت شــ  ملــ
 

 مثــــل بــــره بــــه چنگــــال آخونــــد 
 

ــذیرا   ــردد پــ ــق را نگــ ــرف حــ  حــ
 

ــی   ــر بـ ــد   آن سـ ــال آخونـ ــخ و کـ  مـ
 

ــی ــه نبینــــ ــز دروغ و خرافــــ  جــــ
 

 شـــود گـــال آخونـــد تـــا کـــه وا مـــی 
 

ــنت   ــل سـ ــا اهـ ــت بـ ــدال اسـ  در جـ
 

ــد    ــال آخونــ ــار و دجــ ــن بیمــ  ذهــ
 

ــجاعت    ــق و ش ــرف ح ــان ح ــی گم  ب
 

ــد   ــال آخونــ ــال و کوپــ ــکند یــ  بشــ
 

ــار   ــن تبهکـ ــت ایـ ــا را گرفـ ــال مـ  حـ
 

ــد     ــال آخونـ ــا حـ ــریم مـ ــس بگیـ  پـ
 

ــود   ــا بـ ــب و ریـ ــر و فریـ  زرق و مکـ
 

ــد     ــال آخونـ ــافظ زدم فـ ــه حـ ــا بـ  تـ
 

ــت   ــم ندانسـ ــیطان دون هـ ــن شـ  ذهـ
 

ــد     ــال آخونــ ــت آمــ ــا کجاهاســ  تــ
 

 کــی گشادســت جیــب مــن، جیــب تــو،
 

 مـــال مـــن، مـــال تـــو، مـــال آخونـــد 
 

ــن   ــده پهـ ــین شـ ــیه و چـ ــر روسـ  زیـ
 

ــد    ــتمال آخونـ ــواري و دسـ ــه خـ  پاچـ
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ــت  ــیطان در قیامــ ــه شــ ــی کــ  ببینــ
 

ــد   ــال آخونـ ــت حمـ ــراط اسـ ــر صـ  بـ
 

ــته   ــن شکسـ ــه دیـ ــوکش بیضـ ــا نـ  بـ
 

ــد     ــال آخونـ ــر و بـ ــر پـ ــاي آن بـ  جـ
 

ــی   ــواهی نبینــ ــذر خــ ــه و عــ  توبــ
 

ــد   ــق الل آخونــ ــه حــ ــان بــ  زان زبــ
 

ــار  ــن تبهکـ ــب ایـ ــانس دارد عجیـ  شـ
 

ــد     ــال آخونـ ــت اقبـ ــد اسـ ــس بلنـ  بـ
 

ــنش   ــام چیــ ــیس هنگــ ــدم ابلــ  دیــ
 

ــد     ــال آخونـ ــت غربـ ــش داشـ  در کفـ
 

 اســـــالم از کشـــــور مـــــارفـــــت 
 

ــد    ــغال آخونـ ــت اشـ ــن گشـ ــا وطـ  تـ
 

ــی  ــالم عیبـــ ــت در ذات اســـ  نیســـ
 

 هســــت اشــــکال، اشــــکال آخونــــد 
 

ــی  ــا مـ ــی رهـ ــد  کـ ــود اي خداونـ  شـ
 

 ملـــــت مـــــا ز چنگـــــال آخونـــــد 
 

 تقلید و جهالت

 تقلید و جهالت همه جا درد سر ماسـت 
 

 در هر طرفی فتنه و شر زیر سـر ماسـت   
 

ــاد   ــر دادن فری ـــم و س ــش زدن پرچ  آت
 

 سر شاخ شدن با همه تنهـا هنـر ماسـت    
 

 انگار کـه دسـتان خـدا روي سـر ماسـت     
 

 تا دست خـدا روي سـر ماسـت ذلیلـیم    
 

 این دست خدا نیست اگـر بـود خلیلـیم    
 

ــیم   ــیطان رذیلـ ــابع شـ ــه رو و تـ  دنبالـ
 

 هر نطق شما مایـه شـر و ضـرر ماسـت     
 

 انگار کـه دسـتان خـدا روي سـر ماسـت     
 

 امدیامامت ن ،امتیشد ق

ــت ن  ــز جهالــ ــرت جــ ــدیدر ســ  امــ
 

 امـــــدیامامـــــت ن ،امـــــتیشـــــد ق 
 

 امـــــدیامامـــــت ن ،امـــــتیشـــــد ق
 

ــت ن   ــز خالفــ ــرت جــ ــدیدر ســ  امــ
 

 ز دانــــــش در آمــــــد   یآفتــــــاب
 

ــد    ــر آمـ ــت سـ ــل و جهالـ ــر جهـ  عمـ
 

 رارکـــد و تیـــجهـــل و تقل یدر پـــ
 

ــ  ــد یشـ ــر آمـ ــت سـ ــد در جهالـ  عه شـ
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ــودت ف  يا ــرادر خ ــب ــاش ک ــود ب  ر خ
 

ــد ق  ــت نیشـــ ــت امامـــ ــدیامـــ  امـــ
 

ــگ ــرم آیـ ــه خیـ ــد اگرچـ ــتیـ  ال اسـ
 

 بـــه حالـــت نـــدارد   يبـــاز ســـود  
 

ــام  ــرآن ام ــت ق ــ یهس ــتک ــده س  ه زن
 

ــام   ــه امــ ــ ینــ ــد کــ ــانه آمــ  ه افســ
 

 عاقبـــــت جـــــز نـــــدامت نمانـــــد
 

ــد     ــت پیامـ ــر برایـ ــز شـ ــت جـ  نیسـ
 

 كخــوب بــاش و ز اوهــام شــو پــا    
 

ــر دوزخ رود ن  ــقعــــ  ت بــــــدیــــ
 

 زیبــــه پــــاخ  يدار كعقــــل و ادرا
 

ــ  ــل از آنـ ــ یقبـ ــرآکـ ــرت سـ  دیه عمـ
 

ــت  ــد در دلــ ــداوت نمانــ ــز عــ  جــ
 

 امامـــــت نیامـــــد ،شـــــد قیامـــــت 
 

***** 
 چــــون امــــام شــــما غائــــب آمــــد

 

 خمـــس حاضـــر شـــد و نائـــب آمـــد 
 

ــا   ــه جـ ــب بـ ــت نائـ ــیش فقیرفـ  یهـ
 

 یهــــیل وقکآمــــد آنجــــا بــــه شــــ 
 

 ت در آمــــــدیــــــاز فقاهــــــت وال
 

 ت ســـر آمـــد یـــچـــون زمـــان وال  
 

ــد وال ــه شـ ــمطلقـ ــاهیـ ــو شـ  یت چـ
 

ــاه      ــه چـ ــد بـ ــه آمـ ــت از چالـ  یملـ
 

 یترقــــــ يزد عقبگــــــرد جــــــا 
 

 یترقـــ يلنـــگ شـــد هـــر دو پـــا    
 

ــخشــت اول  ــه ک ــت اک ــج رف ــدی  ن ش
 

 ن شـــدیـــد يتـــا خرافـــات مبنـــا   
 

ــا ــات يجـــ ــرآن مفـــ ــدیقـــ  ح آمـــ
 

 ه آمـــــــدیـــــــنوبـــــــت رد و توج 
 

 ت زده شـــدیـــه قـــرآن رواکـــچـــون 
 

ــت و ح   ــل رفـ ــاکعقـ  ت زده شـــدیـ
 

ــرع  ــار فــ ــت و گرفتــ ــل رفــ  میاصــ
 

 میر آوار فـــــرعیـــــمثـــــل خـــــر ز 
 

ــل، توح ــاصــ ــد یــ ــائکد باشــ  ؟یجــ
 

 یقبـــــر و گنبـــــد نـــــدارد صـــــفائ 
 

ــا ــفائی ــ ین ص ــه دک ــت يدی  دروغ اس
 

ـ اسـت و افسـار و    كو شرید   وغ اسـت ی
 

ــل تر ــمثـ ــد كایـ ــیتخـ ــت یر آنـ  اسـ
 

ــزه ن  ــت ایمعجـ ــسـ ــتین امتحانیـ  سـ
 

 بـــــود يمثـــــل گوســـــاله ســـــامر
 

ــدائ   ــا صـ ــ یبـ ــادوگرکـ ــود يه جـ  بـ
 

ــو ا  ــو مشـ ــن از میتـ ــمـ ــدکـ  ر آخونـ
 

ــل شـــ   ــود فیمثـ ــطان بـ ــدکـ  ر آخونـ
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 و خــــوارت رد آخونــــد گمــــراهکـــ 
 

ــوارت   ــه دارالبـــ ــر بـــ ــرد آخـــ  بـــ
 

ــ ــون دو  یدر پـ ــس دون چـ ــنفـ  يدیـ
 

 يدیجنـــت بـــه دوزخ رســـ   يجـــا 
 

 ؟عهیا شی یعل

 لبخنـــــد  یـه، علـــــیــــعه گـریشــــ
 

ـــه دوریش  ـــيعـــ ــدی،  پی، علـــ  ونـــ
 

 ـاهیــــعـــــه  مفتـــــون رنـــــگ سیش
 

ـــ  ـــا سپـ یعلـ ــامـ ــاه یـ ـــل مـ  ـد مثـ
 

ــ ــانهیشــ ــا عه افســ ـــ يهــ  یپوشـالــ
 

ـــ  ـــا حق یعلــ ـــیامــ ـــ یقتــ  یعـالــ
 

 ر اســـتکــ ف یعه احســاس، علـــ یشــ 
 

ــف  ــل روح او بکـ ــر او مثـ ــتکـ  ر اسـ
 

ـــه تـوهیش ــعــ ـــیــ ـــا یـن، علــ  آقــ
 

ــ  ــعه نفـریشـــ ـــیـــ  واال یـن، علـــــ
 

 هاســــت یـیــــه دورو ویـه شــــیــــتق
 

ــ  ــر یعلـ ــا صـ ــت  كح و ریامـ  و راسـ
 

ــ ــیشــ ــه رو، علــ ــت یعه دنبالــ  روکــ
 

ــ  ــا یش ــ کیعه ه ــو، عل ــه ج ــرو ین  خوش
 

ــ ــتیعه بیشــ ــات اســ ــاره خرافــ  چــ
 

ـــ  ــت  یعلـ ــات اسـ ـــه مراعـ ـــا شـ  امـ
 

ـ یش ــ ـــذر و علــ ـــه نــ ـــل یعــ  عمــ
 

 عـــــه بـــــدل یاصــــل و ش یعلــــ 
 

ـــه شیش ــعــ ــکــ ــل یـوه علــ  میتســ
 

 ــــــمیـرکت یعلــــ يعه خــــواریشــــ 
 

ــت ــیـ ــرویغ شـ ــو يعه بـ ــرق خـ  شیفـ
 

 شیشــــاپیاســــت پ یذوالفقــــار علــــ 
 

ـ یش ــ ــل، علــ ـــه باطــ ـــادل یعــ  عــ
 

ــ  ــیشــ ــل، علــ ـــل یعه جاهــ  عـاقـــ
 

 نیمنش متعصب

ـــوارج   ــون خ ــوخت چ ــب س  یدر تعص
 

ـ   ــ ــل غال ـ   یمث ــ ـــاه انـدوخت ـــا گن  یه
 

ـــاسدار م ــتـــب کپـ  مشـــت دزد کـیـ
 

ــ  ــد ایش ــر جهلن ــزد ی ــه م ــروه زن ب  ن گ
 

 مــنش  ینــه جــو و احمــق و غــال    کی
 

ــو   ــاکت ــ ییج ــون عل ــال یچ ــنش یع  م
 

ـــار   ـــل احبـ ـــو مثـ ـــالم تـ ـــودیعـ  هـ
 

 ســرود یســینهــا بــه هــر عیر شــوند اکــ 
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ــ ــکـ ــل یور خورشـ ــان جهـ  دند خفاشـ
 

ــا  ــبی ــل  کن س ــان جه ــالن و اوباش  عق
 

 و جهل كشر

ــ ــواهم داد ی ــان خ ــل را نش ــره جه  ا چه
 

ــ  ــه ســوی  شــان خــواهم دادکهک يا راه ب
 

ــ ــر یا ری ــه ش ـــ كش ـــمکخش یرا م  ان
 

ـ ا بر سـر ا ی   ه جـان خـواهم داد  ین قضـ ی
 

 جهالت

 ســــتینمـــــاز جاهالنــــه مثــــل باز
 

ــن  ــطه ی ــکاز از واس ــه باز ی ــتیحق  س
 

ــ ــرا شـ ــیچـ  خواهـــد بفهمـــد یعه نمـ
 

 ســـتیبــــا جهالـــت، آب باز يوضـــو 
 

 خوارج

ــد ایخـــوارج مثـــل ح  دوســـت يواننـ
 

 دوســـت يداننـــد ا یقـــت را نمـــیحق 
 

 طان داده افســـاریخـــوارج دســـت شـــ
 

ـــد ا   ــل آسـاننـ ـــراه جهـ ــت يبـ  دوسـ
 

 حیش و تســبیــن و ریــخــوارج پشــت د
 

 دوســت يه پنهاننــد اکــا یــمـــوجه  
 

ــوارج ف ــخ ــر ک ـــرده عک ـــدی  ـن حقن
 

ــ  ــ یولـ ــدتر ز شـ ــت يطانند ایبـ  دوسـ
 

ــد   ــب رشـ ــوارج در تعصـ ــدکخـ  ردنـ
 

ــ  ــد ا یم ینم ــگ جانن ــد س ــت يرن  دوس
 

ــپ ـــ يدیسـ ــم یرا بسـ ـــدکـ  روه داننـ
 

 دوســــت يرا نگهباننــــد ا یـاهــــ یس 
 

ـــگ ســـ    ـــاشق رنـ ــوارج عـ  اهندیخـ
 

 دوســت يه باننــد ایار و ســکــه یســ 
 

ـــق   ـــت حـ ــتحق لعنـ ـــوارج مسـ  خـ
 

ــرا  ــنیا يبـ ــکـ ــت يطانند ایه شـ  دوسـ
 

 دارنــدر آنچــه دوســت  یــخــوارج غ
 

ــابک  ــ یتـ ــد ا یرا نمـ ــت يخواننـ  دوسـ
 

 دوســـت يا یمبـــادا از خـــوارج باشـــ
 

 دوسـت  يا ین و عقل، خارج باشـ یز د 
 

 ن شـده پنهـان خوارجنـد   یپشت نقاب د
 

ــدر   ــار دک ــن و دنی ــدی ــادان خوارجن  ا ن
 

 خــــــــوارج مثــــــــل حیواننــــــــد
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 ن گـروه یـ حزب اهللا است انگار عنـوان ا 
 

ــدان   ــامــا ب ــه آک  طان خوارجنــدیت شــی
 

 ـتیـ شان علم حـب اهــل ب یدر دستهـا
 

 شـــان خوارجنــدیتــب اکامـــا خــالف م 
 

 ارکـن قــوم نـابــ  ینـه و تعصـب اکیاز 
 

ــا  ــلبــه وکران شدســت ی  ران خوارجنــدی
 

 ه حقنـد و بـا خـدا   کنند ک یر مکچون ف
 

ــد  کآدم   ــان خوارجن ــت و آس ــند راح  ش
 

 دهنـد  یذره احتمـال خطـا هـم نمـ     یک
 

ــسیفر  ـــان  ی ــمن انس ـــوارجندـان دش  خ
 

 ناهللا پرده ها زده بـر گـوش و چشمشـا   
 

ــد از ره ا   ــس غافلن ـــوارجند یپ ــان خ  م
 

 و رفـــاه ينهـــا خــالف خنـــده و آزادیا
 

 زان خوارجنـــدیــ از آفتــاب و نــور گر   
 

 ه بوده انـد ک ینیدر هر لباس و ملت و د
 

 نــان خوارجنــد یه اکــبتند یمثــل مصــ  
 

ــد خرابــ   ــق خوارجن  خوارجنــد یاحم
 

 طان خوارجنــدیخوارجنــد و شـ  يخـوار  
 

 و تمام است مرا با تو سخن

 و تمـــام اســـت مـــرا بـــا تـــو ســـخن
 

ــر  ــرگ و  ین يخب ــه جــز م ــنکســت ب  ف
 

ــر ــه و آه ین يخبـ ــز نالـ ــه جـ ــت بـ  سـ
 

ـــر  ــن ياثــ ـــنیـ  ـست ز آرامـــش و مـ
 

ـــه از ا ـــردیخستـــ ــه نـامـــ  هاینهمـــ
 

 ـنکـــلـــه گــــر عهـــــد شیمــــردم ح 
 

ــار  ــه اش در تــ ــا همــ ــه مــ  خیغصــ
 

 ت حـــزنیـــهمــــه اش بوطـــن مــــا  
 

ــزادار   ــوع و عـ ــده ممنـ ــم يخنـ  رسـ
 

ــد  ــایـ ــرف زدن ین نمـ ــده و حـ  ش شـ
 

 در عمـــل دوزخ رنـــج اســـت و ســـتم
 

ـــ  ـــدن  یدر سخنـرانــ ـــات عـــ  جنــ
 

ــده و ام  ــه اش وعـ ــهمـ ــد و فریـ  بیـ
 

 روز شـــدنیـــهمـــه اش صـــحبت پ  
 

ــفند ــم در ایگوســ ــرابیــ  ـن راه ســ
 

ـ   ــ ـــا مـ ـــر مـ ــن یسـ ــر از تـ  رود آخـ
 

ــاب  ــل حب ــو مث ــر ت ــر آب  یعم ــت ب  اس
 

ــخن      ــو س ــا ت ـــرا ب ــت م ـــام اس  و تم
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 روز جزا

ــودیه شــافع شــکــروز جــزا   عه عمــل ب
 

 زش بدل بـود یعمل بود همه چ یچون ب 
 

 شـوند  یشگاه حق چو همه جمع میدر پ
 

 ــل ملــل بودکــن خلـق زیاو بــدتــر 
 

 رانکتلــخ تــر از زهــر شــو يرهــاکبــا ف
 

ــود؟!!کــپنداشــته    ه ماحصــل او عســل ب
 

ـ ه از دکـ نها خوارجنـد  یا  ن جلـو زدنـد  ی
 

 ه در جهـل حـل بـود   کافسوس زان نگاه  
 

ــراه مــ  ــ یگم ــاد د یدود پ ــرانیارش  گ
 

 ل بـود کـ عمـر   یـک ه کـ ب یمانند آن طب 
 

 م خـرد کـ است راه مردم نـادان و   كشر
 

ــود  يجــا   عمــل تمــام وجــودش امــل ب
 

 كنجا هـزار فرقـه و صـدها گـروه شـر     یا
 بــودن دول ینجــا هــزار قــدرت و چنــدیا

 

بلند  يگر یچماق وهاب یتا خوارج حزب الله  یدر مدح حضرت عل ين هم شعریا
 .نندکن

 ان حب اویاز مدع یوه علکش

 نـد ک یر مـ ییـ ه نـه تغ کست در دلم یزیچ
 

 نـد ک یر مـ یمـرگ، سـراز   يمن را به سو 
 

ـ  کـ شـود   یاد میفر  یه بجوشـد ز دل ول
 

 نـد ک یر مـ یـ گلو گ يچون عقده در فضا 
 

ــا ــبـزرگتـرم ییتنه ـــادشاهی  ستیـن، پـ
 

 نـد ک یـر مـ یحـادثـه هـا ش يدل را بـرا 
 

 بـان گرفتـه انـد   یمن را هـزار جهـل، گر  
 

 نـد ک یـر مــ یمـن را هـزار فـاجعه تقـد 
 

 وه سـربلند کـ  يست در نهاد مـن ا یزیچ
 

 نـد ک یر مـ یـ شـد و پ ک یر میچون غده ت 
 

 شـوم  یشـوم و آب مـ   ید ناب مـ یتوح
 

 نـــدک یـر مـــیــتـاثانگـــار، زهـــر دارد  
 

ــانگــار، عشــق دارد تفس  شــود یـر مـــی
 

 کنـد  یـر مـ یـ ـو دارد تزویـ هـر چنــد د  
 

 ه بعـد مـن  کـ س کافسوس از حماقت آن
 

 کنـــد یـر مـــیــراه مـــرا تعصـــب و تعب 
 

ـ آ یه نمـ کست در سرم یرکف  دم بـه لـب  ی
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 نـد ک یر مـ ییـ ه نـه تغ کست در دلـم یزیچ
 

 خداحافظ

 خــــدا حــــافظ اي کشــــور لعنتـــــی
 

ــی    ــر لعنتـ ـــوم و بـ ــوب بـ ـــر آشـ  پــ
 

ــی ــو خرافـــات مـ ـــوي تـ ــزد از کـ  ریـ
 

ــی    ـــاور لعنتـ ـــر بـــ ــراه هـ ـــه همـ  بـ
 

ــت  ــا ز توســ ــدبختی مــ ــامی بــ  تمــ
 

ــی   ــوهر لعنتــ ــت اي گــ ــو اي نفــ  تــ
 

ــی   ــود بـ ــیهن شـ ــام مـ ــر مـ ــدر اگـ  پـ
 

ـــی   ــادر لعنتــ ـــه او مــ ـــم بـــ  نگویــ
 

ــی    ــري م ــر خ ــی ه ــو  ول ــد دم ز ت  زن
 

 هــــــزاران هــــــزار انتـــــر لعنتــــی 
 

ــم    ز  ــن دل ــده ای ــون ش ــو خ ــدار ت  دی
 

ــی     ـــر لعنتـ ـــور و کـ ـــادان کـ ــو نـ  تـ
 

 کنیــد انقـــالب  چــرا مثــل خـــر مــی   
 

ــی    ــاور لعنتــ ــن خــ ــماها در ایــ  شــ
 

 زیاراتتـــان مملـــو از لعنـــت اســـت   
 

ــی    ـــر لعنتــ ـــن آخـــ ـــراي همیــ  بــ
 

ــور دل  ــر کــ ــافظ اي رهبــ ــدا حــ  خــ
ـــر  ـــداحافظ اي اکبـــ ــی 1خـــ  لعنتـــ

 

 کیقالب يجمهور

 کنـد  مـی جمهوري قالبکی، دارد سـقوط  
 

 ایــن اقتــدار آبکــی، دارد ســقوط کنــد     
 

 آیـد ولـی   مهدي موهوم شما، آخـر نمـی  
 

ــی   ــقوط م ــی، دارد س ــاي آهک ــد بنیاده  کن
 

 این بچه شیطان ریا افتاده از مرگ و عـزا 
 

 کنـد  مانند کاهی طفلکی، دارد سـقوط مـی   
 

 کار بسیجی مظلمه باتوم و اشک آور قمه
 

 کنـد  مـی آخوند با هر مسلکی، دارد سقوط  
 

 ها هاي حوزه ها، بیکاره سهم امام و روضه
 

 کنـد  خمس و زکات قلکی دارد سقوط می 
 

 از امر منکرهایتان، از نهی معـروف شـما  
 

 کنـد  این امر ونهی سـیخکی دارد سـقوط مـی    
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 از بوق تبلیغ شما، شد مثل طوطی فکرما
 

 کنـد  این خط دهی زورکـی، دارد سـقوط مـی    
 

 فساد از هرطـرف سازمخالف شد هدف آمد 
 

 کنــد آري نظـام جلبکـی، دارد سـقوط مـی     
 

 حق آید و باطل رود، پاي شـما در گـل رود  
 

 کنــد اندیشــه شــیطانکی، دارد ســقوط مــی 
 

 اندیشه هاي آبکـی، تحلیلهـاي یخمکـی   
 

 کنـد  آن شیخ ریش وپشمکی دارد سـقوط مـی   
 

 هـا  ها خاموش شد آن نعره باد هوا شد وعده
 

 کنـد  سـقوط مـی   جمهوري قالبکـی، دارد  
 

 شورم را ....ک

ــراب مــــ  ک ــورم را خــ ــب یشــ  نمیــ
 

 نمیـــ ب یملـــتم غـــرق خـــواب مـــ    
 

 باشـــند یال مـــیـــمـــردمم خـــوش خ
 

 نمیـــب ینقشـــه هـــا را بـــر آب مـــ    
 

 آمـــــــال يمـــــــال را منتهـــــــا 
 

ــو  ــق را تـ ــ يعشـ ــواب مـ ــب یخـ  نمیـ
 

 ن مـــــردم رایـــــد یمـــــن خرابـــــ
 

 نمیـــــب یاز انقـــــالب مـــــ یناشـــــ 
 

ــو را ا  ــود تــ ــن وجــ ــد يمــ  آخونــ
 

 نمیــــب یاســــالم نــــاب مــــمــــرگ  
 

ــور و ق  ــن ظهــ ــمــ ــیــ  را یام منجــ
 

 نمیـــب یســـراب مــ  یــک دروغ،  یــک  
 

ــن بــه راه خــدا     ه آســان اســت کــم
 

ــاب مـــ    ــد و بـ ــطه، سـ ــب یواسـ  نمیـ
 

 را یاقتصـــــــاد نفتـــــــ یشـــــــتک
 

ــنجالب مــــ    ــرق در مــ ــب یغــ  نمیــ
 

ــ   ــراب بـ ــا را خـ ــه جـ ــ یهمـ  ینظمـ
 

 نمیـــب یهمـــه جـــا اضـــطراب مـــ    
 

ــرا ــارت ياز بــــ ــاول و غــــ  چپــــ
 

ــ  ــپــا رن و روس، یچ  نمیــب یاب مــک
 

 انــــت شــــدیو خ يجــــا دزدکهــــر 
 

 نمیــــب یجنــــاب مــــ یدســــت عال 
 

ــول شــــــ   ــدل را از اصــــ  عهیعــــ
 

ــم را بـــ   ــاب مـــ  یظلـ ــب یحسـ  نمیـ
 

ــر  ــکهــ ــالف زد  یســ ــه مخــ  نغمــ
 

ــاب مــــ    ــردنش را طنــ ــب یگــ  نمیــ
 

ــ ــنعت شکــ ــرکار صــ ــته تحــ  میســ
 

ــ  ــاب مــ ــورش و اعتصــ ــب یشــ  نمیــ
 

 وبنـــدک یمصـــلحت را چمـــاق مـــ  
 

ــ  ــ کــ ــواب مــ ــد را ثــ ــب یار بــ  نمیــ
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ــع ــت را   کـ ــاه و ملـ ــه مـ ــا بـ  س آقـ
 

ــذاب مـــ    ــج و عـ ــرق رنـ ــب یغـ  نمیـ
 

ــچون ــرآن همک ــرویه ق ــه مت ــت كش  اس
 

ــراب مــــ  ک  ــورم را خــ ــب یشــ  نمیــ
 

 كندگان راه شریانجمن پو یسرود مل

 نمکـ  یمن گوش، جز به نغمه باطـل نمـ  
 

 نمک یحاصل نم يزی، چكفر و شرکجز  
 

ــ  ر جهـــلینـــادانم و مقلـــدم و در مسـ
 

 نمکــ یعاقــل نمــهرگــز ســئوال، از آدم  
 

 ن وجالب استیریش نفس چه يطعم هوا
 

 نمک ین دل نمیخواهش ا من گوش جز به 
 

ــق  ــدر قفــس، محق ــنمیکان  ســو نگــر م
 

 نمکـ  ینم، گـل نمـ  کـ با تـوام، نگـاه    یه 
 

 رســم یه، چــو روبــاه مــیــدر حالــت تق
 

 نمکـ  یهرگز غـالف توطئـه، حامـل نمـ     
 

 قـت و خفـاش وار مـن   یترسم از حق یم
 

 نمکـ  ید، منـزل نمـ  یخورشـ  نیدر سرزم 
 

 تاب و حرف مخالف نخوانـده ام کهرگز 
 

 نمکـ  یل نمـ کخود را دچار معضل و مش 
 

 دوم آسـان و چارنعـل   یم در راه جهل،
 

ــ کــدل را ز ف  ــل نم ــل، حائ ــ یر باط  نمک
 

 د دائـر اسـت  یـ و تقل ین فروشـ یان دکد
 

 نمکـ  یبه حـل مسـائل نمـ    يپس چاره ا 
 

ــا ــا منته ــر  يب ــار ش ــدر بح ــال، ان  كآم
 

 نمکــ یشــه از خرافــه غافــل نمــ   یاند 
 

ــا هســت  ــاتکــت  ح سرخوشــمیربال و مف
 

 نمکـ  یست؟ حاصل نمـ یعبه چکقرآن و  
 

 نیـ در قلب سنگ من، نرود آب علم و د
 

 نمکـ  یل نمـ یـ ر بـدعت، ما یـ دل را به غ 
 

 نمکـ  یمـ  ید، من نفـ یو ترد کهنگام ش
 

ــیدر ا  ــ ینچن ــدل نم ــع، دل ــ ین مواق  نمک
 

 نمکـ  ینمـ  ، بـاور یث غـال یمن جز حـد 
 

 نمکـ  یمن، گوش، جز به نغمه باطل نمـ  
 

 اه رنگ عشقهیرنگ س

 اهیســت رنــگ ســیرانیعالمــت غــم و و
 

ــد نادان  ــانه بـ ــینشـ  اهیســـت رنـــگ سـ
 

 سـت ییبایقوم خوارج چـه رنـگ ز   يبرا
 

ــاجم ش   ــه ته ــگ ســ  یطانیبل ــت رن  اهیس
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 ن غصه و اندوه و ضـجه و آن اسـت  یقر
 

 اهیست رنـگ سـ  یو شادمان يخالف شاد 
 

ــره تزو ــاب چه ــنق ــاق و ی ــیر در نف  نک
 

 ا هیســت رنــگ ســیعــذاب دوزخ جاودان 
 

 نـدارد اسـتحباب   یچ حالت و نوعیبه ه
 

 اهیسـت رنـگ سـ   یتـب انسان که ننـگ م ک 
 

 ر و به جامه و به جهـان کد باش به فیسف
 

 اهیسـت رنـگ سـ   یطانیبت شکه شر و نک 
 

ـ ه بـه سـنت نبـوده ا   کنیا يبرا  وهین شـ ی
 

 اهیرنــگ ســســت یخــالف رســم مسلمان 
 

 ت آخـر مـن  یـ چقدر روشن و سادست ب
 

ــان ت  ــجه ــگ ســ  یره ظلمانی ــت رن  اهیس
 

 ياسالم ناب آخوند

 اســالم، خــراب اســت از واســطه و بــاب
 

 ام، همـه خـواب  کـ ملت، همه نادان، ح 
 

 تیــن، از نقــل رواآران، شــده قــر یــو
 

ــه توجیاز ا  ــنهمـ ــه آدابیه، از ایـ  نهمـ
 

ـ  یکسنت شده   چ و خـم فقـه  یوهم، در پ
 

 در تاب وتب عـرف از واسـطه وبـاب    
 

ــتوح ــر ی ــده ش ــاكد ش ــدی، در س  ه مرق
 

 از رب، دلبســته بــه اربــاب یتــو غــافل 
 

 ر تـو شـده مسـخ   کـ خرافـات، ف  يوکدر 
 

 عمرت به فنا شد عاقـل شـو وبشـتاب    
 

 د، تـــو را بـــرد، تـــا قعـــر جهـــنمیـــتقل
 

ـ کم کآهسته و    علـت و اسـباب   یم، ب
 

 كا شرید یتوح

 ار؟کـ د را چـه  یـ ه خواب، توحک یبا ملت
 

ـ با مذهب خـراب، توح    ار؟کـ د را چـه  ی
 

ـ ر، اک يبا گوشها  ن حرفهـا چـه سـود؟   ی
 

ــا   ــب ــاب، توحک ــور آفت ــد را چــه ی  ار؟ک
 

ــتغ ــر صــالح یی ــاز ه ــوم هســت، آغ  ر ق
 

 ار؟کــد را چــه یــدر زهــر انقــالب، توح 
 

 ا ترور،  محصول شـورش اسـت  یاعدام 
 

 ار؟کـ د را چـه  یبا ترس و اضطراب، توح 
 

 ن تـو خـراب  یـ و واسطه، شـد د از باب 
 

ـ اندر حضور بـاب، توح    ار؟کـ د را چـه  ی
 

 ار زشت توکخالص است اف كچون شر
 

 ار؟کـ د را چه ین خلوص ناب، توحیدر ا 
 



 59  عهیمحفل ش

ــان    یو ــم ظالم ــت، از ظل ــد دل ــه ش  ران
 

ـ با ا  ـ بـاب، توح کن دل ی  ار؟کـ د را چـه  ی
 

ــ ــا یدر روز واپس ــر کن، ب ــار ش ــه ب  كول
 

 ار؟کـ د را چـه  ین خطاب، توحید ایآ یم 
 

ــد و ضــر ــا گنب ــا قصــه و فریب ــح، ب  بی
 

ـ با رنگ و با لعاب، توح   ار؟کـ د را چـه  ی
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