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 مقدمه

 ترین لھجه بگویید حق را با صریح

 »÷ حضرت علی«
 سالم و درود بر پیامبر اسالم و خاندان پاکش و اصحاب وفادارش.

روحانیون حاکم در ایران، مدعی آن ھستند، مملو از خرافات مذھبی که 
کنند و  و بدعتھاست و متاسفانه عوام نیز پیرامون عقاید خود تحقیق نمی

پذیرند.  می ھرچه آخوند محله و مراجع تقلیدشان بگویند، بدون چون و چرا
 ام و از بدو تولد شیعه بودمولی اینجانب نیز در میان ھمین مردم بزرگ شده

و دارای اقوامی شیعی با ھمان خرافات آخوندی ھستم. ولی با خواندن قرآن 
و تدبر در آیات آن و ھمچنین تحقیق و بررسی در کتب مختلف، پی به 

پایه و اساس را که به  بی خرافات مدعیان تشیع بردم و این خرافات پوچ و
ی دروغ خود را اصل دین نشان داده برای ھمیشه به دور افکندم و برا

بیداری دیگران دست به قلم بردم، از جمله کتابی با نام سرخاب و سفیدآب 
پاسخ علیه خرافیون بود  بی دھد) نوشتم که دارای سواالتی (شیعه پاسخ نمی

و ھمینطور تناقضات موجود در آن و احادیثی از کتب شیعه که بر خالف 
 عقاید موجود در تشیع بودند را در آن بیان کردم. 

مورد توجه فراوانی قرار گرفت و البته تا کنون ھیچ یک از این کتاب 
به جز یک ردیه از جانب یک اند  مراجع مدعی تشیع جوابی بدین کتاب نداده

منتقد که تعدادی از سواالت را به دلخواه جدا کرده و از سر و ته سؤاالت 
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را  و البته اینجانب پاسخ این ردیه ١زده و به خیال خودش آنھا را نقد نموده
 در کتابی به نام بن بست بطور مفصل دادم.

بینیم که ھر  پاسخ، ھمچنان ادامه دارد و می بی اما سواالت و تناقضات
شود و البته ھمچنان مراجع رافضی پاسخی  روز سواالت جدیدتری مطرح می

 ندارند.
پاسخ ای  در کتاب بن بست تذکر دادم که از این به بعد تنھا به ردیه

جانب مراجعی شناخته شده باشند، چون مشخص است که دھم که از  می
قصد ندارند وجھه خود را اند  آقایانی که در اوھام مالیخولیایی خود فرو رفته

نزد مردم خراب کنند و به ھمین خاطر معموال اشخاصی معمولی و محققی 
 فرستند. می ساده را برای پاسخ دادن و نوشتن ردیه

ندگان امام زمان را از سوراخ موش بیرون اکنون قصد ما این است که نمای
بکشیم تا برای مردم ثابت شود ایشان طبلی تو خالی بیش نیستند و در واقع 
قادر به دفاع از فرقه خرافی خود نیستند، چونکه عقایدشان در تضاد کامل 
با قرآن، عقل و سنت است و بنابراین در برابر منطق محکم، عاجز و درمانده 

 خواھند شد.
از تحریر کتاب نخست، مشاھده کردم که ھر روز سواالت بیشتری پس 

پاسخ ھستند و این یعنی  بی گیرند و ھمچنان این سواالت در ذھنم شکل می
شدم که مذھب رافضی دارای گمراھی و انحراف است و  بیشتر مطمئن می

در تضاد با اسالم است، بنابراین تصمیم گرفتم جلد دوم این کتاب را نیز 

                                           
منتقد مورد نظر، شخصی بنام مصطفی جوادی نسب بود که البته سر و ته برخی از  -١

ھایش نیز  بود (مثل سوال پیرامون نبودن نام علی در قرآن) و پاسخسواالت را زده 
ھمان توجیھات قبلی و ھمیشگی بود و ھمچنین ردیف نمودن احادیث فراوانی بصورت 

 ھایی از سایت ولی عصر متعلق به جناب قزوینی.گزینشی از کتب اھل سنت!! و پاسخ
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، از خواھران و ١کنم تا دیگران نیز از مطالب آن استفاده نمایندتالیف 
اطالع از اھل سنت،  بی برادران شیعه و ھموطن گرفته تا برادران ساده دل و

غالی را بخورند و خوشبختانه در ھای  تا مبادا فریب تبلیغات دروغین رافضی
محمدی  این راستا جلد قبلی این کتاب توسط استاد گرانقدر، دکتر مصطفی

با نام التحدی السافر، به عربی ترجمه شد که امیدوارم خیر دنیا و آخرت، 
 الله. شاء نصیب این مترجم محترم گردد ان

برای خواننده گرامی الزم به تذکر است که مراجع تقلید و عظام رافضی 
در برابر این کتاب عاجز و درمانده ھستند و قادر به پاسخگویی به آن 

که ایشان، انواع لوازم پیشرفته کامپیوتری را برای تحقیق در نیستند، با این
و حتی مرکزی دارند که ای  دست دارند و ھمینطور چندین شبکه ماھواره

طالب بسیاری در اتاقھای مختلف آن مشغول تحقیق ھستند و ھر اتاقی 
ولی  .مخصوص امری جداگانه است، ھمچون اتاق حدیث و فقه و غیره...

ریزد و حتی خود این  برابر سواالت محکم، بال و پرشان می بینیم که در می
مراجع تقلید، حاضر به جلو آمدن در میدان مبارزه نیستند تا مبادا مردم به 

 بیسوادی ایشان پی ببرند.
البته برای خواننده عزیز شیعه که ھموطن من است و من از صمیم دل 

ای عمیق بپردازی  طالعهگویم که اگر در تاریخ به م امیدوارم ھدایت شود می
 و شیعیان نخستین چیزی نبوده جز:  ÷ فھمی که تفکر حضرت علی می

 خواھی.  عدالت  -١
 .آزادی اندیشه و بیان  -٢
 صلح جویی.  -٣

                                           
دھد)  نام این جلد یعنی جلد دوم، دوباره سرخاب و سفید آب (آخوند، پاسخ نمی -١

 گذاشته شد.
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 .عرفان  -٤
 .محبت و اتحاد  -٥
 مبارزه با تندروھای دینی و غالیان.  -٦

و در یک کالم، شیعه چیزی نبوده جز یک حزب سیاسی، معتقد به این 
ای انتخاب شود بھتر است که آن خلیفه از  اگر بناست خلیفهنکته که 

باشد. ولی پیام واقعی آخوندھای رافضی مدعی تشیع پس  صخاندان پیامبر
 سال این شده است: ١٤٠٠از 

 .ترویج خرافات  -١
 .ساختن دکان مذھب در کنار دین  -٢
 .ھای تاریخی افسانه  -٣
 .توزی با سایر مذاھب دشمنی و کین  -٤
 .تندروی و غلو  -٥
اصل شدن ائمه (که باید پیرو دین باشند) نه در کنار دین بلکه فوق   -٦

 بگذریم. .دین!!!....
شنویم که  ای از زبان کسانی چون قزوینی می ھای ماھواره در شبکه

جناب مکارم شیرازی تنھا حاضر به مناظره با مفتی اعظم عربستان سعودی 
سخ به آقایان قزوینی و در پا اند، است ولی ایشان حاضر به این مناظره نشده

مکارم باید گفت شما اگر خیلی ھنرمند ھستید به ھمین کتاب و به ما که 
ام ردیف  ی که من از شما دیدهایم پاسخ دھید، تنھا ھنر روزی شیعه بوده

نمودن احادیث کتب نامعتبر اھل سنت، آن ھم بصورت گزینشی بوده و 
توانید بکار  موحدین ایران نمیبس!! که البته این حربه را نیز در برابر صنف 

ببندید، چون ما ھر حدیث ضعیف و مخالف با قرآن، عقل و سنت متواتر را به 
بایست  کنیم و ھمانطور که در ابتدای کتاب خود گفتم می راحتی رد می

و منطبق با شواھد مسلم  یو قرآن یو منطق یعقل یھای شما پاسخ پاسخ
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 درد خودتان خواھد خورد.ھایتان به  باشد، وگرنه پاسخ یخیتار
از خواننده عزیز و محترم تقاضا دارم سواالت مربوطه را بدون تعصب 
بخواند و در مورد آنھا بیندیشد و چنانچه نیاز به تحقیق بیشتری بود فقط به 
آخوند سر محله یا سایت جناب قزوینی اکتفا نکند، بلکه خود نیز تحقیق و 

و در انتھا با عقل  ١فین را نیز بخواندبررسی بیشتری انجام دھد و کتب مخال
دارم، لطفا به  و شعور خود تصمیم بگیرد. سخنی دیگر نیز با خواننده گرامی

تبلیغات دروغین دکانداران و مروجین خرافات توجھی نکنید و خودتان به 
کنند که  تنھایی تصمیم بگیرید، آنھا امثال مرا دشمنی خطرناک معرفی می

را داریم و با مذھب تشیع و اھل بیت نیز خصومت قصد منحرف کردن شما 
گویم که ما دوست شما ھستیم و تنھا قصد داریم  داریم، ولی صادقانه می

شما را با ھمان اسالم راستین و بدون خرافه اھل بیت آشنا کنیم و ھیچگونه 
داریم و  دشمنی نیز با اھل بیت نداریم و ایشان را از صمیم قلب دوست می

امر معترفیم که با ھدایت شدن مردم ایران جھان اسالم تحولی حتی به این 
کند. حتی شما طلبه و روحانی و مرجع تقلید عزیز شیعه را به  عظیم پیدا می

، بسوی خواندن و مطالعه و ٢خوانم سمت دوستی و ھمکاری و وحدت می

                                           
جلد  ۸۰۰تر شده، بیش از در سایت عقیده که در حکومت از سر به باال آزاد ایران فیل -١

کتاب به زبان فارسی وجود دارد که خرافات شیعی را به قوت و استدالل ھر چه 
ھای  ھا نه تنھا در ایران اجازه چاپ ندارند بلکه سایت ین کتابتر رد کرده است، ا تمام

 س دیکتاتوران تاریخ از دانش!!.شود و این است راز ھرا آن نیز مسدود می
کسانی چون عالمه برقعی و عالمه زنگنه و حجه االسالم رادمھر و عالمه سنگلجی و  ٢-

ھب را به دور انداختند و که خرافات این مذاند  عالمه غروی از روحانیون شیعه بوده
کتب مختلفی نیز در این زمینه تالیف نمودند، پس در این قشر نیز افراد روشن دل 

توان به ھدایت ایشان نیز امید داشت. برای خواننده گرامی  می وجود دارند و بنابراین
الزم به تذکر است که چنانچه یک روحانی شیعه از خرافات خود دست بردارد، 

 زنند، از قبیل اینکه او مزدور اھل سنت می ھا را به او انواع تھمت مدعیان تشیع
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تحقیق بیشتر در دین، تا مبادا آخرت و روز قیامت خود را فنا کنید، زیرا آن 
روز دیگر برای تحقیق خیلی دیر است. پس مطالب این کتاب را دوستانه 
بدانید و چنانچه در جایی نیز مطلبی با لحنی تند وجود دارد فقط برای 
بیداری کسانی بوده که خوابشان بیش از اندازه سنگین است و یا دشمن و 

اسالم باشند تا اتحاد مسلمین و  منافق و مزدوری از جانب تفرقه افکنان می
را نابود کنند. بنابراین در ھیچ جا قصد توھین به شیعیان وجود نداشته و 
چنانچه در جایی چنین احساسی کردید من در ھمین جا از شما عذرخواھی 

کنم. حساب شیعیان و روحانیون واقعی و حق جو با مدعیان تشیع و  می
ده روافض و غالت و شیعیان صفوی جداست و ھر جا نکوھشی از شیعه ش

نه شیعیان واقعی. شما خواننده اند  در واقع غالت شیعه و روافض بوده
 خوانم: گرامی را به پیروی از این آیه فرا می

ِينَ ٱ﴿ ۡحَسَنهُ  ۡلَقۡوَل ٱ�َۡسَتِمُعوَن  �َّ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ۥٓۚ َ�َيتَّبُِعوَن أ

ُ
ِينَ ٱأ ۖ ٱَهَدٮُٰهُم  �َّ ُ َّ� 

ْولُواْ 
ُ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهۡم أ

ُ
ۡلَ�ٰبِ ٱَوأ

َ
 .]۱۸[الزمر:  ﴾١٨ۡ�

شنوند و آنگاه از  یرا م یسخنه کرا  یبه بندگانم مژده ده، آنان«
 ،رده استکتشان یه خداوند ھداکنانند ینند، اک یم یروین آن پیبھتر

 .»ه خردمندانندکنانند یو ا
علمای شیعه معتقدند که اصول دین تحقیقی است نه تقلیدی، ما 

 اصول مذھب شما نیست؟ ر امامت جزءگوئیم: مگ می

                                                                                           
باشد و از ایشان پول گرفته برای مشوش کردن اذھان مردم و جوانان شیعه، در  می

صورتیکه خود آخوندھای مدعی تشیع در حال گمراه نمودن جوانان شیعه ھستند و 
دھند. پس شما  دم مییک مشت خرافات و دروغ را به نام اھل بیت به خورد مر

خواننده گرامی و حق جو و منصف، فریب این تبلیغات دروغین را نخورید و خودتان با 
بررسی سخنان و کتب این اشخاص و مقایسه آن با قرآن و سنت و عقل، به قضاوت 

 بپردازید تا راه درست را پیدا کنید.
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و شنیدن سخنان و پیروی از بھترین آنھا یعنی  ﴾لَۡقۡوَل ٱ�َۡسَتِمُعوَن ﴿
تحقیق و بررسی آراء مختلف و گوناگون، یعنی کتب مخالفین خود را نیز 
خواندن و چنانچه در راه و روش خود شک کردید بدانید که این شکی 

را  ش عمار و ابوذر و سلمان مقدس است نه اینکه انحراف و گمراھی باشد. شما
بسیار قبول دارید، خوب اگر ایشان نیز در روش خود (ھنگام شنیدن 

) شک نکرده بودند مانند ابولھب و ابوجھل و کفار دیگر ص سخنان پیامبر
کسی  دانید خدا با شدند، زیرا ھمانگونه که خود شما بھتر می روانه دوزخ می

 تعارف و خویش و قومی ندارد.



 
 

 

 

 

 نکته مهم

توان با ھذیان  ترین سواالت را نیز می الزم به تذکر است که حتی محکم
گویی و دالیلی مسخره و چرند و پرند، پاسخ داد و این کاری است که علمای 

و ما خورد  کالم در آن استادند! و البته چنین پاسخھایی به درد خود آنھا می
گذاریم به عھده عقل و شعور خواننده گرامی،  در چنین مواقعی، قضاوت را می

 به عنوان مثال، سوال زیر در جلد قبلی این کتاب بوده است، بصورت زیر:
در مورد ماجرای  ÷ نھج البالغه آمده که حضرت علی ٦٧در خطبه 

پاسخ پرسد که انصار در سقیفه چه گفتند؟ و آنھا  یسقیفه از یارانش م
دھند که انصار گفتند: زمامداری از ما و رھبری از شما مھاجرین انتخاب  یم

 ص فرمود: چرا با آنھا به این سخن رسول خدا ÷ گردد پس حضرت علی
استدالل نکردید که آن حضرت درباره انصار سفارش فرمود: با نیکان آنھا به 

گام یارانش از حضرت ن ھنینیکی رفتار کنید و از بدکاران آنھا درگذرید و در ا
چگونه این سخن آنھا را از زمامداری و خالفت دور  :پرسیدند ÷ یعل

د: اگر زمامداری و حکومت در یگو یدر پاسخ م ÷ ه حضرت علیککرد  می
 آنان بود سفارش کردن در مورد آنھا معنایی نداشت.

اگر خالفت  :گوئیممی ÷ حال ما در اینجا طبق گفته خود حضرت علی
 ص بوده است پس چرا اینقدر پیامبر ص صر به اھل بیت پیامبرفقط منح

(شیعه نیز دائم به این سفارشات  کرده است در مورد اھل بیت سفارش می



 ١٥  نکته مهم

 

بود سفارش مکرر در مورد آنھا  می اشاره دارد) اگر خالفت در بین اھل بیت
و به طور مثال ممکن بود مردم در غدیر خم یا جاھایی که  ،معنایی نداشت

شده است به  شیعه معتقد است علی به عنوان خلیفه بالفصل معرفی می
بایست سفارش ما را به علی بکنی نه سفارش او را  تو می :بگویند ص پیامبر

د مراقب ما یه او پس از تو خلیفه و حاکم بر ما خواھد شد و باکبه ما، چون
گیریم که دستوری از  نتیجه می ÷ پس طبق این سخن حضرت علی باشد.

و شما  ،بر خالفت در اھل بیت نبوده است یمبن ص سوی خداوند یا پیامبر
عه یز شین مورد نیرا قبول نکنید. در ا ÷ توانید سخن حضرت علی نیز نمی

 ندارد. یجواب
ای والیت در  جناب دکتر حسینی قزوینی در شبکه ماھواره

ای داشتند که به  برنامه ٢٠ھجری شمسی حدود ساعت  ١١/٥/١٣٨٩تاریخ
دادند، شخصی در این برنامه  تلفن بینندگان و شبھات مطرح شده پاسخ می

تلفن کرد و سوال فوق را از ایشان پرسید و جناب قزوینی ھمان ھذیان و 
 پاسخھای مسخره ھمیشگی را دادند بدینصورت که در مورد انصار گفته شده

و چنین چیزی  ان آنھا به نیکی رفتار کنید و از بدکاران آنھا درگذریدبا نیک
 .که در مورد اھل بیت گفته نشده!!!

است، خود  ش سوال ما واضح بوده و صحبت از سفارش در مورد انصار
: اگر زمامداری و حکومت در آنان بود سفارش کردن فرموده ÷ حضرت علی

زمامداری  ÷ خواننده دقت کند که حضرت علی در مورد آنھا معنایی نداشت.
را گفته و سپس بطور صریح به سفارش در مورد ایشان اشاره دارد یعنی در واقع 

با نیکان آنھا به نیکی رفتار کنید و از بدکاران آنھا جمله  ÷ خود حضرت علی
و اند  را به سفارش کردن معنا نموده است و آنرا نوعی سفارش دانسته درگذرید

پس  ÷ ل ما نیز ھمین است که بنابراین طبق ھمین سخن حضرت علیسوا
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در مورد ایشان معنا  ص اگر زمامداری در اھل بیت بود سفارشات دائم پیامبر
در مورد ایشان است،  ص نداشت، پس سوال تنھا در مورد سفارشات پیامبر

دانید یا خیر؟  در مورد انصار را سفارش می ص آیا شما این جمله پیامبر
در این خطبه آنرا سفارش دانسته است، حال جناب  ÷ خود حضرت علی

ای نیامده و در واقع کاری  گوید نه در مورد اھل بیت چنین جمله قزوینی می
با بحث سفارش و سوال ما نداشته و اصال رفته سر موضوعی دیگر و البته 

 دلیل آن کامال روشن است، چون سوال ما جوابی نداشته است.
از نزدیک، شاھد نکته بسیار چندش آوری در خوارج حزب البته من 

ام که در برابر محکمترین استداللھای قرآنی و روایی و عقلی، اللھی بوده
کنند ولی با مشاھده چرندیات و  موضع گرفته، انکار کرده و مسخره می

-ھذیانھایی مانند پاسخ آقای قزوینی، خوشحالی و جار و جنجال براه می
 حمق، بیشتر از این انتظاری نیست!.البته از انسانھای ااندازند! 

به ھر حال ذکر این موضوع برای این بود تا متذکر شویم که چنانچه بقیه 
پاسخھای شما نیز ھمینگونه ھذیان گویی و بازی با کلمات باشد برای ما 

سر و ته شما  بی ارزش نخواھد داشت و قضاوت در خصوص پاسخھایای  ذره
 ور خوانندگان.به عھده شع



 
 

 

 

 

 چون تیری از کمان اندیشه بر سینه جهل و خرافه یتسؤاال

رھا شده و اکنون سؤاالت جلد دوم که ھم اینک چون تیری از کمان اندیشه 
 الله بر سینه جھل و خرافه خواھد نشست:  شاء و ان

 :۱ سؤال
انصار و مھاجرین در سقیفه بنی ساعده گرد  ص نبی اکرمپس از رحلت 

 را به خالفت برگزیدند. س آمدند و با شورای ایجاد شده، حضرت ابوبکر
ای گشاید و آنرا توطئه روافض دائم بر این تجمع صحابه زبان اعتراض می

 داند!! جھت غصب خالفت الھی می ÷ علیه حضرت علی
در سقیفه  ÷ ویی چرا حضرت علیچنانچه به علما و مراجع رافضی بگ

 ÷ گویند که حضرت علی حاضر نشد تا از حق خود دفاع کند؟ در پاسخ می
بوده و داشته به وصیت  ص مشغول تدفین و غسل دادن پیامبر اسالم

نموده و بنابراین نتوانسته در سقیفه بنی ساعده حاضر شود  می ایشان عمل
دانستند، که در این صورت  نمیگویند ایشان  ترین حاالت می (و در معقول

 آید!) و اما سوال ما این است: مساله علم غیب و سایر قضایا پیش می
حج خود را رھا کرد و آنرا نیمه تمام گذاشت تا به  ÷ چرا امام حسین

دعوت مردم کوفه به آنجا برود و به زعم شما خالفت الھی خود را از یزید 
وانست غسل و تدفین نبی ت ھم می ÷ غاصب پس بگیرد؟!! حضرت علی
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را رھا کند و به سقیفه برود تا از حق الھی خود دفاع کند. آیا فریضه  ص اکرم
 توانست آنرا انجام دھد؟ بود که دیگری نیز می ص حج، کمتر از غسل پیامبر

 ص داشته به وصیت پیامبر ÷ چنانچه پاسخ دھند که حضرت علی
و امر الھی در این  گوئیم که وصیت کرده است در پاسخ می عمل می

مھمترین اصل دین (والیت و خالفت به زعم شما) مھمتر است یا تدفین و 
را  ÷ ؟!! شما امامت و خالفت حضرت علیص غسل دادن بدن پیامبر

دانید و حتی فجایعی چون عاشورا و شھادت  دستوری الھی و بسیار مھم می
خاطر ھمان غصب امامان و غیبت امام زمان و گمراھی مسلمین امروزی را ب

دانید، خوب جلوگیری از به وجود آمدن این ھمه  خالفت در سقیفه می
؟!!! آیا ھیچکس ص انحرافات در اسالم، مھمتر بوده یا غسل دادن پیامبر

 دیگر در آنجا نبود که پیامبر را غسل کند؟
گردد و بنابراین  پس از سه روز دفن می ص دانیم که پیکر پیامبر ما می

توانسته براحتی به سقیفه برود و سپس برای غسل و  می ÷ حضرت علی
 بازگردد. ص تدفین پیامبر

توانسته الاقل یک نایب از جانب خود به سقیفه  می ÷ حتی حضرت علی
رفت و یک نایب در  می بفرستد تا از حقش دفاع کند یا حتی خود به سقیفه

 گذاشت، ولی ھیچکدام از این کارھا انجام نشده است. می ص خانه پیامبر
کند، حج که عبادت و عملی فردی  حج خود را رھا می ÷ امام حسین

 انجام دھند.اند  توانسته را دیگران نیز می ص است، ولی تدفین پیامبر
مجھز به علم غیب بوده و بنابراین  ÷ به عقیده رافضیان، حضرت علی

شود و با تدبیری  ش توانسته متوجه توطئه صحابه به راحتی و از قبل می
نھایت والیت و کمک  بی ھوشمندانه و با استفاده از امدادھای غیبی و علم

فرشتگان و کرامات و معجزات بیشمار و داشتن علوم گذشته و آینده، جلوی 



 ١٩ سؤاالتی چون تیری از کمان اندیشه بر سینه جهل و خرافه

 

غصب خالفت الھی در سقیفه را بگیرد و چنانچه علمای رافضی طبق 
کند!! (یک طنز  ، ھمه جا به علم غیب خود رجوع نمیمعمول بگویند که امام

شود بفرمائید چه جایی مھمتر از اینجا  گوئیم می عجیب!) در پاسخ می
باشد؟!! چطور امام زمان شما در وسط بیابان برای یک نفر شیعه ظاھر  می
شود؟!! و یا امامان دیگر برای یک نفر شیعه انواع کارھا و معجزات عجیب  می

دھند؟!! ولی در جایی به این مھمی که خالفت برای ھمیشه  یرا انجام م
شده و باعث فجایعی چون عاشورا و شھادت امامان و گمراھی امت  غصب می

از علم خود استفاده  ÷ بینیم که حضرت علی شده، می اسالمی می
به این بامزگی شنیده بودید؟!!!! شما فقط سه پاسخ ای  نکرده؟!! آیا لطیفه

دانسته که علم غیب و عصمت منتفی  یید حضرت علی نمیدارید یا بگو
آید که چطور ابوبکر و عمر که کنار علی  شود (ضمنا این سؤال پیش می می

فھمیم خالفتی در  دانسته ولی نرفته که می بودند فھمیدند؟) و یا بگویید می
(که صدھا نفر  ص کار نبوده! یا اینکه بگویید شستن پیکر پیامبر اسالم

کنم در  ای اینکار صف کشیده بودند!) مھمتر بوده که من فکر نمیدیگر بر
 .عصر حاضر، مغز مردم چنین پاسخھایی را قبول کند!

  :۲ سؤال
اگر علما و مراجع مدعی تشیع، فقط به ھمین یک سؤال ما پاسخ دھند ما 

ذھب و کنیم که حاضریم، م از جانب تمامی مسلمانان جھان اعالم می
 .قبول کنیم!!عقاید آنھا را 
 شما برای ما:

 .(با تواتر لفظی) ١حدیث ٥ •

                                           
طریق باشد،  ۱۰ید بیش از مالک تواتر بنا به گفته مطھری در کتاب سیری در امامت با -١

 .حدیث ھم بیاورید کافی است!!! ۵دھیم!!!  ولی ما در اینجا به شما یک آوانس می
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 از کتب خودتان (از کتب شیعه). •
 .طریق مختلف ٥از  •
 .١با سند صحیح •
 ص پیامبرگرامی اسالم بیاورید که در آنھا شخص  ص پیامبراز  •

 فرموده باشند:
 ٢(منظور ما والیت است و نه وصایت) خلیفه ÷ حضرت علی -

 ھستند.فرمان خدا به  بالفصل من
فرموده باشند معنای مولی در غدیر خم  ÷ یا شخص حضرت علی -

یعنی خلیفه یا اینکه فرموده باشند: مراد از آیه ابالغ یا آیه والیت من 
 فرموده باشند!  ص ھستم یا ھمین موضوع را پیامبر

 .٣مھدی موعود، فرزند امام حسن عسگری است -
) یا از جانب خدا علم غیب دارند (به غیر از وحی ص پیامبر اسالم -

و یا به غیر از مورد اند  (و نه انتخاب مردم مدینه) حاکم مدینه شده
 وحی، عصمت دارند. 

                                           
سند صحیح سندی است که تمام سلسله روات آن راستگو و ثقه بوده و مورد تایید  -١

 علمای رجال شیعه مانند کشی و مامقانی و ابن غضائری و عالمه حلی باشند و بین
ھجری فوت کرده باشد  ۱۲۰زمانی وجود نداشته باشد (مثال راوی اول در  آنھا انقطاع

ھجری به دنیا آمده باشد! مثل راوی خطبه فدک!) و مذھب آنھا  ۱۳۰و راوی دوم در 
امامی! که به قول شما  ۶یا  ۵یا  ۴یا  ۷امامی باشد و نه  ۱۲نیز بنا بر قول خود شما 

  .فاسد المذھب ھستند
در قبیله  ÷ را قبول داریم که ایشان جانشین پیامبر ÷ علیما وصایت حضرت  -٢

 اند. در امور مالی ایشان بوده ص بنی ھاشم بوده و وصی نبی اکرم
دانشمند گرامی حیدرعلی قلمداران در کتاب بررسی نصوص امامت یا شاھراه اتحاد  -٣

  اطل دانسته است.نفرند را به خوبی رد کرده و ب ۱۲سند روایاتی مانند لوح جابر و امامان 
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و فرزندان  ÷ مختص حضرت علی فقطتفسیر و توضیح قرآن،  -
 ایشان است. 

 جواز گنبد و بارگاه ساختن روی قبور -
 زیارت عاشورا و دعای ندبه و توسل  -
فدک نبوده بلکه مالک یا وارث و یا فاطمه متولی  ÷ حضرت علی -

 اند. فدک بوده
ھا طبق نص صریح قرآن، دین خود را باید از قرآن  دقت کنید که مسلمان

(که آن ھم باید منطبق با قرآن باشد) بگیرند. پس  ص و سنت نبی اکرم
باشد نه از قول ائمه  ص آورید باید از قول پیامبر احادیثی که برای ما می

خمس دزد، اطراف آنھا را گرفته و از زبان مبارک آنھا ای غالی و  (که عده
 ٧٠٠اند) دقت کنید شما فقط در کتاب بحار االنوار  حدیث دروغ جعل کرده

ھزار حدیث و اگر احادیث کتب دیگر  ١٣ھزار حدیث دارید در اصول کافی 
شما را روی این تعداد بریزیم تعداد احادیث شما از یک میلیون حدیث بیشتر 

شما به جای استناد روز و شب به کتب اھل سنت از بین این یک  شود، می
حدیث) با شرایط  ٥حدیث (برای ھر سؤال  ٥، کتب خودتانمیلیون حدیث 

فوق بیاورید تا ما تسلیم شما شویم! البته برای اینکه زحمت بیھوده نکشید 
خدمت شما باید عرض کنم: گشتم، نبود، نگرد، نیست! آری، شما نه تنھا 

آمیز ضاله خودتان ندارید بلکه حتی  از قرآن برای اثبات عقاید شرک سندی
در کتب خودتان ھم حدیث صحیح السند و بدون انقطاع و متواتری از قول 

امبر اسالم در این زمینه ندارید؟ پس استناد روز و شب شما به کتب اھل یپ
سنت چیست؟ برادر گرامی آقای قزوینی در قیامت، حجت شما چیست؟ که 

 اینھمه در حال گمراھی شیعیان ھستی؟
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آوانس به شما دادیم ولی باز ھم شما در این مبارزه  ۳با اینکه ما در اینجا 
 خورید.  طلبی, شکست می

 آوانس ما: ۳
 احادیث، حتما از کتب خودتان (شیعه) باشد!! -
 شود خبر واحد). طریق می ١٠متر از خبر واحد باشد (زیرا ک -
ق نظر علمای علم رجال شیعه، رد و یا تایید راویان این روایات، طب -

 .١شوند!
در برابر این سه آوانس، ما از شما فقط یک خواھش داریم و آن اینکه: 
موضوع مورد اشاره ما دقیقا در حدیث آمده باشد، یعنی به عنوان مثال، 

اسالم در غدیر خم دقیقا این جمله را فرموده باشند: پیامبر ÷ حضرت علی
 ص وان خلیفه بالفصل من عندالله معرفی کرد! و یا اینکه پیامبرمن را به عن

دقیقا فرموده باشند: حضرت علی به فرمان خدا خلیفه بالفصل من است. 
 یکی دو حدیث داریم که پیامبر ٢دانم که در کتب عامه مسلمین من می

 ولی بعد از من است. ولی:  ÷ : علیاند فرموده ص
اینھا خبر واحد است و چون مدرکی از قرآن و عقل و تاریخ و اجماع  -

تواند حجت  مسلمین ندارد و صدھا حدیث ضد ھم دارد پس نمی
 باشد. 

                                           
دقت کنید که علمای علم رجال شیعه باید اسناد آنھا را تایید کنند! و اینکه شما مثال  -١

(جالب است که در تاریخ،  تضعیفات ابن غضائری را قبول ندارید برای ما مھم نیست
به تردیدھایی در اینکه ابن غضائری به دست مدعیان والیت به خاطر حق گویی 

 اشد وجود دارد!).شھادت رسیده ب
قرن پس از ھجرت است! و برخی از احادیث آن  ۱۰البته برخی از این کتب متعلق به  ٢-

سند ندارد یا خبر واحد است و یا اخبار متعدد ضد آن ھم وجود دارد! آری این است 
 کشد!  احادیثی که آقای قزوینی صبح تا شب به رخ اھل سنت می
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ھم  ش پیامبر اسالم، سخنانی در خصوص خالفت عمر و ابوبکر -
و مشخص است که اینھا یا اخباری غیبی است که نبی اند  فرموده

و از باب خبر دادن از آینده اند  هاز جانب وحی مطلع شدص اکرم
و یا توصیه و سفارشی است به انتخاب این افراد از اند  بیان کرده

 سوی مردم. 
مانند بسیاری از موارد دیگر، نظر شخصی خود را  ص پیامبر -

اینکه من گفتم اند  (رغبات شخصی) و ھیچ کجا نفرمودهاند  فرموده
 (یعنی والیت علی) فرمان و دستور خداست.

فرموده:  ص درست است که خدا در قرآن در خصوص پیامبراسالم

إِۡن ُهَو إِ�َّ +فرماید:  ولی در ادامه ھمین آیه می _ ٣لَۡهَوىٰٓ ٱَوَما يَنِطُق َعِن ﴿
فقط  ص این یعنی اینکه سخن پیامبر اسالم .]٤-٣[النجم:  ﴾٤وَۡ�ٞ يُوَ�ٰ 

در حوزه وحی، خالی از خطا و اشتباه است ولی در سایر موارد، مسلمانھا 

ۡمرِ ٱوََشاوِرُۡهۡم ِ� ﴿توانند نظر خود را بگویند و مگر مشورت می
َ
-[آل ﴾ۡ�

چیزی جز ابراز نظر  .»ای پیامبر در امور با آنھا مشورت کن« .]١٥٩:عمران
کند؟ موارد زیر که  خواسته گوسفند تربیت است؟!! براستی مگر خدا می

اسالم  ص برخی از آنھا نیز در قرآن است دال بر این است که حتی پیامبر
 یا نظری بھتر از ایشان نیز وجود داشته است: اند  نیز اشتباه داشته

ٰٓ ﴿اخم کردن به شخص کور - چھره در « .١]١[عبس:  ﴾١َعبََس َوتََو�َّ

 .»دید و روی گردانیشکھم 

                                           
داند ولی از آیات بعدی که درباره ھدایت  نمی ص مبرالبته شیعه اینرا در مورد پیا ١-

باشد که ھادی آن افراد بوده،  می اسالم ص افراد است و خطاب سخن نیز با پیامبر
 است. ص شود که منظور از عبس و تولی ھمان نبی اکرم مشخص می
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نَّهُ  ۡعلَمۡ ٱفَ ﴿ -
َ
ُ ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ  ۥ� �بَِك َولِۡلُمۡؤِمنَِ� وَ  ۡسَتۡغفِرۡ ٱوَ  �َّ  لُۡمۡؤِمَ�ِٰت� ٱِ�َ

ُ ٱوَ  پس بدان که « .]١٩[محمد:  ﴾١٩َ�ۡعلَُم ُمَتَقلََّبُ�ۡم َوَمۡثَوٮُٰ�مۡ  �َّ
معبود بر حقی جز الله وجود ندارد و برای گناھانت و برای مردان و زنان 

آمرزش کن. و الله، محل رفت و آمد و جای ماندن با ایمان در خواست 

 .»داند شما را می

ِ ٱإِنَّ وَۡعَد  ۡصِ�ۡ ٱفَ ﴿ - �بَِك وََسّبِۡح ِ�َۡمِد َرّ�َِك  ۡسَتۡغفِرۡ ٱَحّقٞ وَ  �َّ َ�ِ
 ِ بَۡ�ٰرِ ٱوَ  ۡلَعِ�ِّ ٱب پس (ای پیامبر) صبر و شکیبایی « .]٥٥[غافر:  ﴾٥٥ۡ�ِ

ھی، حق است؛ و برای گناھت گمان وعده و نوید ال پیشه ساز؛ بی
درخواست آمرزش کن و ضمن حمد و ستایش پروردگارت در صبح و شام 

 .»او را به پاکی یاد نما

بِيٗنا﴿ - َۡغفَِر لََك  ١إِنَّا َ�َتۡحَنا لََك َ�ۡتٗحا مُّ ُ ٱّ�ِ َم ِمن َذ�بَِك  �َّ َما َ�َقدَّ
َر َوُ�تِمَّ نِۡعَمَتهُ  خَّ

َ
ۡسَتقِيٗما ۥَوَما تَأ [الفتح:  ﴾٢َعلَۡيَك َوَ�ۡهِديََك ِصَ�ٰٗطا مُّ

تا خداوند از ، روزی درخشانییم (چه) پیدیروزی بخشیما تو را پ« .]٢-١
خود را بر تو تمام گرداند و تو را   نده تو درگذرد و نعمتیگناه گذشته و آ

 .١»ندکت یبه راھی راست ھدا

                                           
 کنم به البته من مانند آخوندھا از ھر آیه ای برای اثبات عقاید خود استفاده نمی -١

: این آیه پس از صلح انم در خصوص این آیه توضیحی بدھمد ھمین دلیل الزم می
شود و به نظر من یکی از اعجازھای معنوی جالب قرآن است که  حدیبیه نازل می

کامال با اصول مترقی قرن بیستم سازگاری دارد. در اینجا صلح، نشانه پیروزی معرفی 
اعالم بزرگترین فتح آشکار است. مردان  شده و اینکه دشمن تو را به رسمیت بشناسد

با موفقیت به پایان  ص شناسند، در اینجا ھم کار پیامبر می بزرگ را به پایان کار آنھا
رسید (نه در فتح مکه و نه در غدیر خم، بلکه دقیقا در ھمینجا ای محمد، که 

ال ھنوز س ۳۲توانستی دشمن را به پای میز مذاکره بنشانی! کاری که آخوندھا پس از 
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ٓ  ٢٣َوَ� َ�ُقولَنَّ لَِشاْۡيٍء إِّ�ِ فَاِعٞل َ�ٰلَِك َغًدا﴿نگفتن ان شاء الله  - إِ�َّ
ن �ََشآَء 

َ
ُ ٱأ گاه نگو که من فردا این کار را و ھیچ« .]٢٤-٢٣ھف: ک[ال ﴾�َّ

 .»خواھم کرد مگر اینکه (بگویی:) اگر خدا بخواھد
چرا چیزی را که خدا برای افشای رازی برای ھمسران خود و اینکه  -

َها ﴿ رده حرام کردیتو حالل ک ُّ�
َ
� َحلَّ  �َِّ�ُّ ٱَ�ٰٓ

َ
ُ ٱلَِم ُ�َّرُِم َمآ أ لََكۖ  �َّ

ۡزَ�ِٰجَك 
َ
  .]١م: ی[التحر ﴾تَۡبَتِ� َمۡرَضاَت أ

                                                                                           
!) و ھم کار کفار مکه به پایان رسید! این موفقیت و این اند موفق به انجام آن نشده

و تفکر  ص پیروزی و این صلح که به خاطر گذشت و بخشش و روح بلند محمد
شود خداوند از گناھان قبل و بعد او درگذرد. حال این  عالی شخص او بوده باعث می

به  ص یست بلکه گناھانی است که پیامبر اکرمگناھان چیست؟ مسلما گناه فردی ن
مثال کافری که در  اند. نوعی غیرمستقیم به خاطر نقش حاکمیتی در آن نقش داشته

اعمال اشتباه سران  و یا برخیاند  سرپرست شده اش بی شده، زن و بچهجنگ کشته 
) فقط با (در آغاز دانیم که اقامه عدل و برقراری کلمه توحید می ما.. سپاه اسالم و.

ایجاد حکومت و قوای نظامی امکان پذیر است و آنچنان نزد خدا با ارزش است که به 
گذرد. برخی  می خاطر این مھم از گناھان پیامبر اسالم در حوزه حکومتی و اجتماعی

کنند  ھای متعھد و با خدا در ایران و سایر کشورھای عربی از سیاست دوری می انسان
آنھا پاک بوده و تخصص و مدیریت  شوند در صورتی که اگرنیت مبادا به گناھی گرفتار

الله  شاء گذرد، ان داشته باشند و درست عمل کنند خداوند از گناھان حکومتی آنھا می
گویند منظور  (در ضمن برخی دیگر چون جناب مکارم برای حفظ عقیده عصمت می

دانیم اینگونه  !! نمی!اند از گناھان، گناھانی ھستند که مشرکین به تو نسبت داده
تفاسیر یعنی چه؟ گناه نسبت داده شده و تھمت که آمرزش ندارد!! تازه گناه نسبت 

گویند منظور ترک اولی بوده است  داده شده را از کجای آیه در آوردید؟!! یا برخی می
گویند گناه، بلکه  ، که این نیز مردود است زیرا به ترک اولی نمیص توسط پیامبر

ترک اولی!!! و ادبیات عرب، آنقدر غنا داشته که خداوند بتواند منظورش را گویند  می
 .صریح و روشن بیان کند!)
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ُ ٱوَ  �َّاَس ٱَوَ�َۡ� ﴿از خدا سزاورتر بود بترسی تا از خلق - ن  �َّ
َ
َحقُّ أ

َ
أ

  .]٣٧[األحزاب:  ﴾َ�َۡشٮٰهُ 

ُ ٱَ�َفا ﴿ - َ لََك  �َّ ٰ يَتَبَ�َّ ذِنَت لَُهۡم َح�َّ
َ
ِينَ ٱَعنَك لَِم أ َصَدقُواْ َوَ�ۡعلََم  �َّ

خدا تو را ببخشد چرا قبل از اینکه « .]٤٣[التوبة:  ﴾٤٣ۡلَ�ِٰذ�ِ�َ ٱ

 .»دروغگو از راستگو بر تو معلوم شود بدانھا اجازه دادی

و نشاید که به سود « .]١٠٥النساء: [ ﴾َوَ� تَُ�ن ّلِۡلَخآ�ِنَِ� َخِصيٗما﴿ -

بَ طُعمۀَ بن ، در مورد داستان »خیانتکاران به خصومت برخیزی
ُ
 رقیأ

خواستند گناه  است که در دزدی زرھی دست داشتند و با جنجال می
قتاده بن نعمان را که  ص را به گردن دیگری بیندازند. حتی پیامبر

برده بود،  ص عزیز و بدری ھم بود و شکایت دزدی او پیش پیامبر
 سرزنش کرد، که آیه آمد.

ِ وَ ﴿ طلب استغفار برای منافقان - ِينَ ٱَما َ�َن لِلنَِّ�ّ ن  �َّ
َ
ْ أ َءاَمُنٓوا

ْ لِۡلُمۡ�ِ�ِ�َ  مان یه اکسانی کامبر و یبر پ« .]١١٣[التوبة:  ﴾�َۡسَتۡغفُِروا

 .»نندکان طلب آمرزش که برای مشرکست یاند سزاوار ن آورده

پس در لقای « .]٢٣[السجدة:  ﴾ۦِ� ِمۡرَ�ةٖ ّمِن ّلَِقآ�ِهِ فََ� تَُ�ن ﴿شک  -

 .»نکد میترد او [با خدا]

 ﴾١٦ۦٓ لَِسانََك ِ�َۡعَجَل بِهِ  ۦَ� ُ�َّرِۡك بِهِ ﴿عجله در خواندن قرآن  -
 .]١٦امة: ی[الق

ا يُنِسيَنََّك ﴿ فراموشی - ۡيَ�ٰنُ ٱ�مَّ َمَع  ّ�ِۡكَرىٰ ٱفََ� َ�ۡقُعۡد َ�ۡعَد  لشَّ
ٰلِِم�َ ٱ ۡلَقۡومِ ٱ گاه شیطان تو را به (ای پیامبر) ھر« .]٦٨[األنعام:  ﴾ل�َّ

  .»فراموشی انداخت پس دیگر با گروه ظالمان منشین
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تغییر محل، طبق نظر انتخاب محل سپاه در جنگ بدر و سپس  -
 یکی از انصار.

 منع مردم مدینه از گرده افشانی درختان نخل و....  -

۠ �ََ�ٞ ّمِۡثلُُ�مۡ ﴿آری در قرآن به صراحت بیان شده که:  نَا
َ
� ٓ َما  ﴾قُۡل إِ�َّ

و آیا  .!»(ای پیامبر!) بگو: من نیز انسان و بشری مانند شما ھستم« .]١١٠ھف: ک[ال
بشر جز فراموشکاری، تردید، ترس، غمگین شدن، عاشق شدن، فکر کردن، 

دیگری ھم ھست؟ اینھا بر دیدن و شنیدن و سخن گفتن و خطا کردن، چیز 
کند بلکه  را کم نمی ص خالف تفکر احمقھا، نه تنھا ارزش پیامبر اسالم

و  ١مقام او را نزد عاقالن باالتر برده و ما را به صحت گفتار او مطمئن ساخته
 توانیم از ایشان الگو بگیریم. میفقط اینگونه است که ما 

 :۲ سؤال
گوئید  ندارند؟ پس چرا شما دائم میمگر نه اینکه شھدا نیازی به غسل 

فاطمه زھرا به حضرت علی وصیت نمود که مرا شبانه و مخفیانه غسل بده و 
گویید پیدا نبودن محل قبر  ؟ شما میاند دفن کن؟!!! مگر ایشان شھید نشده

عالمت چیزی و حاوی پیامی است برای تاریخ!! آیا غسل ندادن ایشان 
برای تاریخ باشد که: ایشان شھید توانست عالمت بسیار خوبی  نمی
 .؟!!!!اند شده

 :۴ سؤال
، صحابه برای اخذ بیعت ص گوئید پس از رحلت نبی اکرم شما می

و باعث شھادت ایشان شدند،  اجباری به خانه حضرت فاطمه ھجوم بردند

                                           
و این در حالی است اکثر جباران تاریخ، والیت خود را مطلقه دانسته و خود را دست  ١-

 اند!. خدا و سایه خدا و نماینده خدا و حتی خود خدا معرفی کرده
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روز در خانه حضرت عایشه بوده  ٣سوال اینجاست که جنازه پیامبر اسالم تا 
ھمانجا بوده و از نزدیک جنازه پدرش جدا نشده است،  و حضرت فاطمه نیز

 :پس حمله به خانه فاطمه و شھادتش چگونه صورت گرفته؟!!

َها﴿ ُّ�
َ
� ّ�َِكۖ �ن لَّۡم َ�ۡفَعۡل َ�َما بَلَّۡغَت  لرَُّسوُل ٱ َ�ٰٓ نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ

ُ
بَّلِۡغ َمآ أ

ُ ٱوَ  ۥۚ رَِساَ�َهُ  َ ٱإِنَّ  �َّاِس� ٱَ�ۡعِصُمَك مَِن  �َّ  لَۡقوۡمَ ٱَ� َ�ۡهِدي  �َّ
 .]۶۷[المائدة:  ﴾٦٧ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱ
ن و اگر کتو نازل شده ابالغ  سوی بهامبر آنچه از جانب پروردگارت یای پ«
دارد آری  مردم نگاه می )گزند(ای و خدا تو را از  امش را نرساندهینی پکن

  .»ندک ت نمییافران را ھداکخدا گروه 

 :۵سؤال 
ابالغ، چه چیزی بوده که بیان نشده؟ (اگر خالفت علی بوده به زعم این 

شیعه) نعوذبالله خود خداوند از بیان آن ترسیده و خودداری نموده ولی از 
انتظار داشته که از مردم نترسد و آن مطلب را بیان کند؟!! و  ص پیامبر

 ای نیز برای بیان خالفت، ترسیده و از کلمه ص جالب است که پیامبر
استفاده نموده که دارای ابھام فراوانی است و صریحا مقصود را نرسانده 
(منظور کلمه مولی در حدیث غدیر خم است که شیعه قصد دارد معنای 

سازد!!!) در یک کالم:  می خالفت را از آن بیرون بکشد و آنرا بدین آیه مرتبط
است طریق اثبات در پرده ابھام گفته! این ای  خدا نگفته و پیامبر ھم با کلمه

 ل دین به زعم شما؟!!.مھمترین اص

 :۶سؤال 
ُ ٱوَ +کند اینکه خدا تو را از مردم حفظ می ٦٧در سوره مائده آیه  َّ� 

 ص که پیامبراند  منظور از مردم چه کسانی بوده _�َّاِس ٱَ�ۡعِصُمَك ِمَن 
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الفت ترسیده؟ اگر به عقیده شما منظور از نزول این آیه، خ می نباید از آنھا
چه  ÷ شود بفرمایید مردم مخالف با خالفت علیبوده است پس می ÷ علی

، ص ؟ بنی ھاشم وحتی ابوسفیان پس از رحلت پیامبر اسالماند کسانی بوده
 س ھم که در ابتدا سعد بن عباده ش انصار اند، حضرت علی را مد نظر داشته

به علی نیز اشاره  ش و حتی بعد از حضور مھاجریناند  را مد نظر داشته
شدند، و پراکنده میاند  رفتهبقیه قبایل ھم که از غدیر خم می اند، داشته

و کثرت چندان و حضور آنچنانی اند  منافقین ھم که قدرتی نداشته
را  ÷ علی ص رکشی به تبوک، که پیامبرکتازه مگر قبل از لش اند، نداشته

بکنند؟ مسلما جنگ و در مدینه گذاشت این منافقین چه کار توانستند 
به جز مسخره کردن و حرفھای بیھوده زدن کاری (کودتایی نکردند 

بکنند) پس البد منظور از مردم در این آیه ھمان دو نفری اند  توانسته نمی
، مردمی ١ش ھستند که روافض دائما به آنھا اشاره دارند، یعنی ابوبکر و عمر

را صریحا به  ÷ باید خالفت علیترسیده و  می نباید از آنھاص که پیامبر
و بس!! اینرا نیز به اند  بوده ش گفته در واقع فقط ابوبکر و عمر ایشان می

 اضافه کنید.ھا  بقیه لطایف بامزه رافضی

 :۷سؤال 
باشد حاکی از چشیدن گوشت  روایتی می ص پیرامون رحلت نبی اکرم

تھیه شده که توسط زنی یھودی  ص گوسفندی آغشته به زھر توسط پیامبر
بود، ولی روافض، روایات دیگری نیز دارند و البته لطف بسیاری نسبت به 

                                           
به خاطر اسالم آوردن از قبایل خویش مطرود شده بودند و  بتازه ابوبکر و عمر  -١

نیز  س عموی خود را کشته بود و قبیله و طرفداری نداشته و ابوبکر سعمر 
 ھمچنین.
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تا مبادا به اند  و آن روایات را در بطور علنی بیان نکردهاند  اھل سنت نموده
بخورد!! ولی از ته دل بدانھا معتقدند و از آن روایات ای  اتحاد مسلمین لطمه

توسط نزدیکانش  ص دن پیامبرآید. روایاتی که از مسموم ش خوششان می
و....!!! و دلیل اینکار  ش حکایت دارند، نزدیکانی چون عمر و ابوبکر و عایشه

نیز ابالغ خالفت الھی حضرت علی بوده است!!! سوال  ص نزدیکان پیامبر
سوره مائده  ٦٧ما اینجاست که اگر این روایات صحت دارند پس تکلیف آیه 

که خداوند در خصوص اعالم خالفت حضرت چیست؟ مگر در این آیه نیامده 
دارد؟ پس نعوذبالله سخن خداوند  علی ترا از گزند و شر مردم نگاه می

درست در نیامده و پس از ابالغ آن مطلب یعنی خالفت الھی علی (به زعم 
توسط نزدیکانش مسموم  صبینیم که پیامبر  روافض و مدعیان تشیع)می

 شود. شوند و حتی این مسمومیت در انتھا باعث رحلت ایشان می می

 : ۸سؤال 

َها َ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ّ�َِكۖ �ن لَّۡم َ�ۡفَعۡل َ�َما بَلَّۡغَت  لرَُّسوُل ٱ� نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ

ُ
ٓ أ بَّلِۡغ َما

ُ ٱوَ  ۥۚ رَِساَ�َهُ  َ ٱإِنَّ  �َّاِس� ٱَ�ۡعِصُمَك ِمَن  �َّ  ﴾٦٧ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱ لَۡقۡومَ ٱَ� َ�ۡهِدي  �َّ
ن کتو نازل شده ابالغ  سوی بهامبر آنچه از جانب پروردگارت یای پ« .]٦٧[المائدة: 

دارد آری خدا  مردم نگاه می )گزند(ای و خدا تو را از  امش را نرساندهینی پکو اگر ن

علمای مدعی تشیع نزول این آیه را در مورد  .»ندک ت نمییافران را ھداکگروه 
 ص دانند، یعنی مطلبی را که پیامبر می ÷ خالفت و جانشینی حضرت علی

 ÷ ترسیده ھمان خالفت حضرت علی نمی کرده و از مردم باید ابالغ می
بوده است!!! مسلما با مراجعه به خود قرآن به تنھایی و بدون در نظر گرفتن 

شود، چونکه ما انزل، باید داخل خود قرآن  ثبات نمیروایات چنین ادعایی ا
باشد! حاال این معرفی جانشین، کجای قرآن آمده است؟ این ھمه بر 
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حساسیت این موضوع تاکید شده و حتی بیان شده که اگر آنرا نرسانی در 
واقع رسالت خود را انجام نداده ای، ولی ناگھان خود خدا موضوع را 

شروع » ُقل«الب است که حتی آیه بعدی نیز با مسکوت گذاشته است!! و ج
شده، یعنی بگو.... که البته موضوع پیرامون اھل کتاب است و ربطی به 

 ندارد.  ÷ خالفت علی
نزولھایی که در خصوص این آیه وجود دارد به قرار زیر  در کل شان

 شود: بندی می دسته
 تعداد زیادی روایت متواتر وجود دارد که بیشتر به حضرت  -١

ختم شده که بیانگر این است که این آیه در طی یکی  ل عایشه
که نیازی نیست ص از جنگھا نازل شده و فرمان خدا به پیامبر

 کند.  برای خودت محافظ بگذاری و خدا تو را محافظت می
گوید: این آیه مربوط به زمانی است که یک نفر از  دسته دوم می -٢

را وقتی زیر درخت  ص خواسته پیامبر سران قبایل مشرک می
افتد و مابقی  به قتل برساند که شمشیر او میاند  نخلی خوابیده بوده

 ماجرا که باز ھم به نظر من زیاد با سیاق کلی آیه ھماھنگ نیست. 
گوید: این آیه مربوط به حجه الوداع است که این  برخی روایات می -٣

 نیز با وجود کلمه کافرین در انتھای آیه بعید است.
گوید: این آیه در ماجرای غدیر خم و تعیین  ی از روایات نیز میتعداد -٤

نازل شده که بنا به دالیل مختصر زیر  ص جانشین توسط پیامبر
 این روایات به کل، باطل اندر باطل است. 

وجود نام ابوھارون عبدی (عماره ابن جوین) شیعه غالی در بین  -
و امام احمد و زان یدر الم یذھب(بسیاری از اسناد این روایات! 

 .)اند دانسته کعه مترویف و دروغگو و شیمان او را ضعیسل



 دوباره ُسرخاب و سفید آب (جلد دوم) ٣٢

 

ختم شدن بیشتر این روایات به نام فقط ابن عباس و ابوسعید  -
ل شما در غدیر ھزار نفری که به قو ١٢٠! (از بین آن ب خدری

 اند). خم حاضر بوده
وجود کلمه کافرین در انتھای آیه، زیرا در جمع غدیر خم، کافری  -

را  ÷ جود نداشته است! (ممکن است بگویید ھر کس والیت علیو
قبول ندارد کافر است، اوال: این مصادره به مطلوب است زیرا شما 
ھنوز نتوانسته اید اصل موضوع را ثابت کنید، در ثانی طبق این 

گویید علمای اھل  استدالل، اھل سنت کافرند، پس چرا شما می
ق این استدالل پوچ، این شمایید سنت، شیعه را تکفیر میکنند؟ طب

 .که یک میلیارد نفر مسلمان واقعی را تکفیر میکنید!)
ما انزل، باید داخل خود قرآن باشد! حاال این معرفی جانشین کجای  -

 قرآن است؟
دھد  که نشان می ١در میان این اخبار چند خبر واحد نیز وجود دارد -٥

مکه بوده است که نزول این آیه برای علنی کردن دعوت و ابالغ در 

                                           
ابن أيب حاتم: حدثنا  قال -۱عدد از این احادیث به اینصورت ھستند:  ۵متن و سند  -١

َهاَ�ٰٓ ﴿ ا نزلتـمـل ل:اهد قاعن جم ،حدثنا سفيان عن رجل ،حدثنا قبيصة بن عقبة ،أيب ُّ�
َ
� 

ٓ  بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱ نزَِل  َما
ُ
ّ�َِك  ِمن َك إَِ�ۡ  أ جيتمعون  كيف أصنع وأنا وحدي ،يا رب«قال:  ﴾رَّ

 ورواه ابن جرير من طريق سفيان ﴾رَِساَ�َهُ  َت بَلَّغۡ  َ�َما َعۡل َ�فۡ  �ن لَّمۡ ﴿ فنزلت؟ عيلّ 

حدثنا  ،حدثنا أمحد بن حممد بن سعيد ،مدينيـال عيل بن أيب حامد حدثنا -٢وهو الثوري

 ،ارـحدثنا حممد بن معاوية بن عم ،حدثنا أيب ،إبراهيم األشعري حممد بن مفضل بن

 قال: كان رسول ،مكي حيدث عن جابر بن عبد اهللاـسمعت أبا الزبري ال«حدثنا أيب قال: 

ُ ٱوَ ﴿إذا خرج بعث معه أبو طالب من يكلؤه حتى نزلت  صاهللا   ِمنَ  ِصُمَك َ�عۡ  �َّ
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 يا عم إن اهللا قد عصمني ال حاجة يل إىل من تبعث«فقال  ،فذهب ليبعث معه ﴾�َّاِس ٱ

 قال: حدثنا حممد بن أمحد بن إبراهيم، حدثنا حممد بن حييى، حدثنا أبو كريب، حدثنا ثم -٣

 ص اين عن النرض، عن عكرمة عن ابن عباس، قال: كان رسول اهللاـحمـعبد احلميد ال

فكان أبو طالب يرسل إليه كل يوم رجاالً من بني هاشم حيرسونه حتى نزلت  حيرس

َهاَ�ٰٓ ﴿ االَية عليه هذه ُّ�
َ
ٓ  بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱ � نزَِل  َما

ُ
ّ�َِكۖ  ِمن َك إَِ�ۡ  أ  َت بَلَّغۡ  َ�َما َعۡل َ�فۡ  لَّمۡ  �ن رَّ

ُ ٱوَ  ۥۚ رَِساَ�َهُ   فقال: ،فأراد عمه أن يرسل معه من حيرسهقال:  ﴾�َّاِس ٱ ِمنَ  ِصُمَك َ�عۡ  �َّ

 ،اينـورواه الطرباين عن يعقوب بن غيالن العم ،»إن اهللا قد عصمني من اجلن واإلنس«

وقد أخرج عبد بن محيد وابن جرير وابن أيب حاتم وأبو الشيخ عن  -۴ عن أيب كريب به

ٓ  بَّلِغۡ ﴿ ا نزلتـمـجماهد قال: ل نِزَل  َما
ُ
ّ�َِكۖ  ِمن َك إَِ�ۡ  أ ا أنا واحد كيف ـقال: يا رب إنم ﴾رَّ

وأخرج ابن  -۵ ﴾رَِساَ�َهُ  َت بَلَّغۡ  َ�َما َعۡل َ�فۡ  �ن لَّمۡ ﴿ فنزلت أصنع؟ جيتمع عيل الناس،

أنزلت  سئل: أي آية ص أن رسول اهللا"مختارة عن ابن عباس ـمردويه والضياء يف ال

 فاجتمع مرشكو العرب وأفناءقال: كنت بمنى أيام موسم،  اء أشد عليك؟ـمن السم

َهاَ�ٰٓ ﴿ موسم، فأنزل عيل جربيل فقال:ـالناس يف ال ُّ�
َ
ٓ  بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱ � نزَِل إَِ�ۡ  َما

ُ
 ِمن َك أ

ّ�َِكۖ  ُ ٱوَ  ۥۚ رَِساَ�َهُ  َت بَلَّغۡ  َ�َما َعۡل َ�فۡ  لَّمۡ  �ن رَّ َ ٱإِنَّ  �َّاِس� ٱ ِمنَ  ِصُمَك َ�عۡ  �َّ  ِديَ� َ�هۡ  �َّ
قال: فقمت عند العقبة فناديت يا أهيا الناس من  ]،۶۷[المائدة:  ﴾٦٧َ�ِٰفرِ�نَ لۡ ٱ مَ َقوۡ لۡ ٱ

رسالة ريب وله اجلنة، أهيا الناس قولوا ال إله إال اهللا وأنا رسول اهللا  ينرصين عىل أن أبلغ

ا بقي رجل وال امرأة وال صبي إال يرمون ـتفلحوا وتنجحوا ولكم اجلنة، قال: فم إليكم،

واحلجارة ويبزقون يف وجهي ويقولون: كذاب صابئ، فعرض عيل عارض  بالرتاب

ا دعا نوح عىل قومه ـرسول اهللا فقد آن لك أن تدعو عليهم كم فقال: يا حممد إن كنت

ا� اهد قو� فإنهم ال يعلمون، فجاء العباس عمه فأنقذه «:ص فقال النبي هالك،ـبال

: »بنو العباس و�قولون فيهم نزلت األعمش: فبذلك يفتخر منهم وطردهم عنه". قال
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گرفته است و  سال دعوت مخفیانه صورت می ٣بایست پس از  می
چنانچه بخواھیم به روایات مراجعه کنیم باید گفت تنھا ھمین چند 

تواند منطبق با  روایت است که تقریبا بدون ھیچگونه تضادی می
 سیاق کلی آیه و حتی کل قرآن شود، زیرا:

، امر و مامور به دعوت ص مدر این آیه مشخصا شخص پیامبر اسال -
  اند. علنی اسالم شده

با تعداد اندکی از مسلمین در  ص جای نگرانی ھم بوده، چون پیامبر -
خواسته با بت پرستی و زر و زور و تزویر به  بین انبوه کفار مکه می

 شوی.  مبارزه بر خیزد و بنابراین در آیه آمده که از گزند مردم، حفظ می
انتھای آیه بدون ھیچگونه دوز و کلک و » کافرین«مشکل کلمه  -

شود، زیرا در آن زمان نه  بازی با کلمات و توجیه و سفسطه حل می
تنھا شھر مکه بلکه کل عربستان و شاید به نوعی تمام جھان، مملو 

 از کافرین بوده است! 
با رسول تفاوت دارد و مثال رسول دارای کتاب  دانیم که نبی می -

 .ست و ھر رسول، نبی ھست ولی ھر نبی، رسول نیست و غیره..ا
تا آن زمان رسول نبوده ولی از این زمان یعنی ابالغ  ص پیامبر

شود. یعنی دعوت مخفیانه  رسالت ایشان شروع میعلنی و آشکار، 
کافی نیست و اگر اقدام به دعوت علنی نکنی در واقع رسالت خود 

در بین ھمان جمعیت داخلی و در دل  و این پیامای  را انجام نداده
به قول ضرب المثل معروف (رود.  شود و از میان می تاریخ گم می

 گیرد)  التین: با شھامت قوام می

                                                                                           
ۡحبَۡبَت  َمنۡ  ِديإِنََّك َ� َ�هۡ ﴿

َ
َ ٱ َوَ�ِٰ�نَّ  أ ۚ  َمن ِديَ�هۡ  �َّ ۡعلَمُ  وَُهوَ  �ََشآُء

َ
ۡ بِٱ أ  ﴾٥٦ُمۡهَتِدينَ ل

 . ...مطلبـال أبا طالب، وشاء اهللا عباس بن عبد هو النبي .]۵۶[القصص: 
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که با وجود اند  ابتدا از حنفاء بوده و حنفاء کسانی بوده ص پیامبر -
اند  در ابالغ علنی و دعوت دیگران نداشتهای  موحد بودن وظیفه

از مواقع به صورت مالیم و گذرا) خدا در اینجا به (مگر در برخی 
فرماید حنیف و موحد بودن کافی نیست بلکه  می ص پیامبر اسالم

 .تو رسولی و باید با تمام وجود ابالغ کنی!

نزَِل +: فرماید در این آیه خداوند می -
ُ
ٓ أ ابالغ کن آنچه بر تو  _بَّلِۡغ َما

نازل شده، یعنی آنچه در طی این سه سال مخفیانه به تو نازل کرده 
ایم را نیز به صورت علنی ابالغ کن. (در انتھا ممکن است بگوئید 

گوئیم شما که  سوره مائده مدنی است و نه مکی، در پاسخ می
گوئید این آیه در روز جمعه در عرفات و در مکه نازل شده و  می
دین روز پس از آن نیز در غدیر خم نازل شده است، خوب ھیچ چن

کنند بلکه  و آیه را مدنی نمی کدام از این دو نقطه در مدینه نیستند
کنند و بنابراین احتمال نظر ما نیز  دو مکان آیه را مکی میھر

سال دعوت مخفیانه در مکه بوده و  ٣شود که آیه پس از  درست می
ن آیه اصرار دارید پس نزول آیه در غدیر چنانچه شما بر مدنی بود

شود. به نظر من آیه ابالغ در  خم و خالفت حضرت علی باطل می
 ص مکه بصورت تک آیه بوده و البته آیات قرآن بنا به دستور پیامبر

و این تک آیه بعدھا در این قسمت از اند  گرفتهدر جای خود قرار می
گیرد تا  است قرار می سوره مائده که آخرین سوره جمع آوری شده

اینکه امضاء و مھر تاییدی باشد در آخرین سوره مبنی بر اینکه ھمه 
 آیات توسط پیامبر بدون یک حرف کم یا زیاد، ابالغ شد).
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 :۹سؤال 
نزول این آیه را مربوط به دعوت علنی و آشکار اسالم شان  این روایات که

کند با سایر آیات قرآن نیز تطبیق و  سال دعوت مخفیانه تایید می ٣پس از 
ن را یار دکه کشود: خداوند عزوجل به پیامبر اسالم فرمان داد  تایید می

ۡعرِۡض َعِن  ۡصَدعۡ ٱفَ ﴿ند و به دعوت پردازد و فرمود:کار کآش
َ
بَِما تُۡؤَمُر َوأ

ان کن و از مشرکار کپس آنچه را بدان ماموری آش« .]٩٤[الحجر:  ﴾٩٤لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱ

بگردان و  یان روکن و از مشرکار کآش یآنچه را دستور دار .»روی برتاب
ز خداوند فرمود: و یبود و ن ین نھانیار دکش از آن در سه سال اول مبعث یپ

-فرموده ص جالب است که پیامبر )٢١٦(شعرا/ را بترسان ت یکشان نزدیخو

ْۚ  ۡسَتقِمۡ ٱفَ ﴿: ند این آیه من را پیر کردا ِمۡرَت َوَمن تَاَب َمَعَك َوَ� َ�ۡطَغۡوا
ُ
ٓ أ َكَما

ای  افتهیه دستور کگونه  پس ھمان« .]١١٢[ھود:  ﴾١١٢بَِما َ�ۡعَملُوَن بَِص�ٞ  ۥإِنَّهُ 
ه او به کد ینکان میو طغ )ندکن یز چنین(رده که با تو توبه کن و ھر کستادگی یا

که این نیز منطبق با آیه ابالغ است که مسلما  .»ناستید بیدھ آنچه انجام می
دعوت علنی با آن عده اندک در مکه نیاز به استقامت فراوان داشته و جای 

بر ترس ھم داشته و اتفاقا بیشتر دردسرھا بعد از دعوت علنی برای پیام
شود. علمای رافضی طبق روایات خود معتقدند که  شروع می ص اسالم

اند نه اینکه به مرگی طبیعی مرده باشند و به تمامی معصومین کشته شده

ٌد إِ�َّ رَُسوٞل قَۡد َخلَۡت مِن َ�ۡبلِهِ ﴿ این آیه اشاره دارند: ۚ ٱَوَما ُ�َمَّ فَإِيْن  لرُُّسُل
َ
أ

ۡو قُتَِل 
َ
اَت أ ٰ َعقَِبۡيهِ فَلَن يَُ�َّ  نَقلَۡبُتمۡ ٱمَّ ۡعَ�ٰبُِ�ۡمۚ َوَمن يَنَقلِۡب َ�َ

َ
ٰٓ أ َ ٱَ�َ َّ� 

ۗ وََسَيۡجزِي  ٔٗ َشۡ�  ُ ٱا ِٰكرِ�نَ ٱ �َّ و محمد جز « .]١٤٤[آل عمران:  ﴾١٤٤ل�َّ
رد یا اگر او بمیست آیامبرانی (آمده و) گذشتند نیش از او (ھم) پیه پکای  فرستاده

ده خود بازگردد ھرگز یس از عقکد و ھر یگرد ده خود برمییاز عقشته شود کا ی
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. »دھد رساند و به زودی خداوند سپاسگزاران را پاداش می انی به خدا نمییچ زیھ
در واقع به این آیه چنین استناد دارند که چون سخنان خداوند از روی 

و  بینیم که در این آیه از قتل حساب و منطق و دقیق است بنابراین می
کشته شده نه اینکه ص کشته شدن سخن رفته و به ھمین دلیل پیامبر

إِنََّك َمّيِٞت ﴿ آمده: ٣٠گوئیم در سوره زمر آیه رحلت کرده باشد. حال ما می
ّيُِتونَ  ز) خواھند یقطعا تو خواھی مرد و آنان (ن یعنی« .]٣٠[الزمر:  ﴾٣٠��َُّهم مَّ

سخن گفته نه از قتل و یا کشته  . در این آیه خداوند از مردن (میت)»مرد

آمده که دلیل بر قطعی بودن است در  ﴾إِنََّك ﴿: شدن، و حتی در ابتدای آیه
فرماید اگر کشته شود، پس روایات  سوره عمران می ١٤٤صورتیکه در آیه 

 مربوط به کشته شدن ھمه معصومین صحیح نیستند. 

 :۱۰سؤال 
آمده که پیام نازل شده را  ص خطاب به پیامبر ٦٧در سوره مائده آیه

دارد. روافض معتقدند که  ابالغ کن و خداوند ترا از گزند مردم نگاه می
مطلب مورد نظر در واقع ھمان خالفت الھی حضرت علی بوده است، پس 
چرا در جریان حدیث قرطاس (قلم و دوات) که علمای رافضی شدیدا 

 س کند و عمر را کتابت ÷ قصد داشته خالفت علی ص معتقدند پیامبر
باید این مطلب را ابالغ  ص مانع اینکار شده، پس در آنجا نیز پیامبر

کرده  ترسیده چون خداوند، حفظش می نمی کرده و از گزند اطرافیان می
کودتا کرده بودند و  ش و صحابه س گویید که عمر است، پس چرا دائم می

کتابت کند را  ÷ قصد دارد خالفت علی ص متوجه شده بودند که پیامبر
باید مطلب را در جلوی ھمه و  ص و به ھمین خاطر مانع او شدند!! پیامبر

 رسیده است.  کرده، چون گزندی به او نمی ھیچ ترسی بیان می بی براحتی و
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 :۱۱سؤال 
گویند که حضرت  آخوندھای مدعی تشیع بر باالی منبرھا مرتب می

 خلفا به سرسال خانه نشین بوده و تحت خفقان و فشار  ٢٥ ÷ علی
برده است!! سوال اینجاست که با وجود این موارد چگونه خانه نشین  می

دادن مشورتھای گوناگون در امور مختلف قضایی ھمچون قضاوت  -١بود؟! 
گفت: چنانچه  بارھا می س بطوریکه عمر .پیرامون رجم یک زن و غیره...

به  ب فرستادن حسن و حسین -٢شد  ھالک می س نبود عمر س علی
 -٣جنگ (در جنگھای با ایران، مثًال حضور امام حسن در فتح اصفھان) 

جنگی، ھای  دادن مشورت به خلفا در زمینه -٤نظارت بر جمع آوری قرآن 
اقتصادی، اجتماعی، قضایی و در یک کالم به عنوان وزیر و مشاور برای 

تعیین  -٦ س به ھمسری عمر بن خطاب لدر آوردن ام کلثوم -٥خلفا 
جانشینی  -٧ ص دا تاریخ مسلمین، یعنی ھمان ھجرت نبی اکرممب

روش اتخاذی پیرامون  -٨در مدینه (حداقل دو بار)  س حضرت عمر
پس این چگونه خانه نشینی است؟!  .زینتھای خانه کعبه و موارد دیگر...

ایکاش آقای منتظری که مشاور خمینی بود پس از عزل شدنش به ھمین 
 .بود!!طریق، خانه نشین شده 

 :۱۲سؤال 
مغز نخودی شما ھر کجا در قرآن به کلمات اولی االمر، امام، ائمه و 

شود  نماید، می می امام شیعه مربوط ١٢کند آنرا به  خلیفه برخورد می
دھد:  بفرمایید بطور نمونه در آیات زیر، امام و ائمه و خلیفه چه معنی می

ّ�ِهِ ﴿ ٰ بَّيَِنةٖ ّمِن رَّ َ�َمن َ�َن َ�َ
َ
كَِ�ُٰب ُموَ�ٰٓ  ۦَوَ�ۡتلُوهُ َشاهِٞد ّمِۡنُه َوِمن َ�ۡبلِهِ  ۦأ

ْوَ�ٰٓ�َِك يُۡؤِمنُوَن بِهِ 
ُ
ۚ أ ۡحَزاِب ٱمَِن  ۦَوَمن يَۡ�ُفۡر بِهِ  ۦۚ إَِماٗما َورَۡ�ًَة

َ
 �َّارُ ٱفَ  ۡ�
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ۡ�َ�َ  ۡ�َقُّ ٱفََ� تَُك ِ� ِمۡر�َةٖ ّمِۡنُهۚ إِنَُّه  ۥۚ َموِۡعُدهُ 
َ
ّ�َِك َوَ�ِٰ�نَّ أ َ�  �َّاِس ٱمِن رَّ

ه از جانب پروردگارش بر حجتی روشن است کسی کا یآ« .]١٧[ھود:  ﴾١٧يُۡؤِمُنونَ 
تاب موسی راھبر و کز) یش از وی (نیرو آن است و پیشان) او پیو شاھدی از (خو

ه آن اند) ب قتیه در جستجوی حقکبافد) آنان ( ه رحمت بوده است (دروغ مییما
گاه اوست  فر ورزد آتش وعدهکھای (مخالف) به آن  س از گروهکگروند و ھر  می

ه آن حق است (و) از جانب پروردگارت (آمده است) ولی کن کد میپس در آن ترد

ن �َُّمنَّ َ�َ ﴿ .»نندک شتر مردم باور نمییب
َ
ِينَ ٱَونُرِ�ُد أ ْ ٱ �َّ �ِض ٱِ�  ۡستُۡضعُِفوا

َ
�ۡ 

ٗة َوَ�َۡعلَُهُم  �ِمَّ
َ
ه در کسانی کم بر یو خواست« .]٥[القصص:  ﴾٥ۡلَ�ٰرِ�ِ�َ ٱَوَ�َۡعلَُهۡم أ

م و یان (مردم) گردانیشوایم و آنان را پیشده بودند منت نھ  فرو دست، نیآن سرزم

ِيٱَوُهَو ﴿. »مینکن) یشان را وارث (زمیا �ِض ٱَجَعلَُ�ۡم َخَ�ٰٓ�َِف  �َّ
َ
َورََ�َع  ۡ�

ٓ َءاتَٮُٰ�ۡمۗ إِنَّ َر�ََّك َ�ِ�ُع  َۡبلَُوُ�ۡم ِ� َما َ�ۡعَضُ�ۡم فَۡوَق َ�ۡعٖض َدَرَ�ٰٖت ّ�ِ
ۢ  ۥ�نَّهُ  ۡلعَِقابِ ٱ ه شما را در کسی کو اوست « .]١٦٥[األنعام:  ﴾١٦٥لََغُفورٞ رَِّحيُم

درجاتی گر به یگر) قرار داد و بعضی از شما را بر برخی دیدیکن (ین جانشیزم
فر کید آری پروردگار تو زودیازمایبرتری داد تا شما را در آنچه به شما داده است ب

ُ�مَّ َجَعۡلَ�ُٰ�ۡم َخَ�ٰٓ�َِف ِ� ﴿ .»است و (ھم) او بس آمرزنده مھربان است
�ِض ٱ

َ
آنگاه شما را پس از « .]١٤ونس: ی[ ﴾١٤ِمۢن َ�ۡعِدهِۡم ِ�َنُظَر َكۡيَف َ�ۡعَملُونَ  ۡ�

ۡظلَُم ﴿. »دینک م چگونه رفتار مییم تا بنگرین قرار دادین جانشیزمآنان در 
َ
َ�َمۡن أ

ِن  ِ ٱَ�َ  ۡ�َ�َىٰ ٱِممَّ َب � �َّ ۡو َكذَّ
َ
 ﴾١٧لُۡمۡجرُِمونَ ٱَ� ُ�ۡفلُِح  ۥإِنَّهُ  ۦٓۚ َ�ٰتِهِ َكِذبًا أ

شتی که در کسانی کردند آنگاه وی را با کب یذکپس او را ت« .]١٧ونس: ی[
سانی کم و یاران) ساختکن (تبھیم و آنان را جانشیبودند نجات داد ھمراه او

ه فرجام کم پس بنگر یردکردند غرق کب یذکات ما را تیه آکرا 

ِيٱُهَو ﴿ شدگان چگونه بود داده میب �ِض� ٱَجَعلَُ�ۡم َخَ�ٰٓ�َِف ِ�  �َّ
َ
َ�َمن  ۡ�
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ۖ َوَ�  لَۡ�ٰفِرِ�نَ ٱَوَ� يَزِ�ُد  ۥۖ َ�َفَر َ�َعلَۡيهِ ُ�ۡفُرهُ  ُ�ۡفرُُهۡم ِعنَد َرّ�ِِهۡم إِ�َّ َمۡقٗتا
ه شما کس کاوست آن « .]٣٩[فاطر:  ﴾٣٩ُ�ۡفُرُهۡم إِ�َّ َخَساٗر� ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱيَزِ�ُد 
ان اوست یفرش به زکفر ورزد کس کد پس ھر ین گردانین جانشین سرزمیرا در ا

فرشان کافران را کد و یافزا فرشان جز دشمنی نزد پروردگارشان نمیکافران را کو 

. برای خواننده گرامی الزم به تذکر است که آیات فوق »دیافزا ان نمییر از زیغ
 ÷ ھیچ ربطی به امامت و خالفت منصوص و من عندالله حضرت علی

بین آیات نیست و موضوع آیات  ÷ و ندارند و اصال نامی از علیاند  نداشته
داند،  مستضعفین را خلیفه می پیرامون مسائل دیگری است و نوع بشر و یا

ولی علمای مدعی تشیع با روایات و احادیث جعلی این آیات را تفسیر کرده و 
آورند در صورتیکه چنانچه شما بدون توجه به مذھب  به میل خود در می

را  ÷ خود این آیات را بخوانید ھیچوقت از آنھا خالفت حضرت علی
شوید. این اصل  آیات متوجه نمیبرداشت نخواھید کرد و چنین چیزی را از 

دانند در جایی از  مھم یعنی امامت که علمای شما آنرا از نبوت ھم باالتر می
قرآن نیست، پس فورا فریب آخوند سر محله را نخورید که تعداد رکعات نماز 
ھم در قرآن نیست!! تعداد رکعات، فرعی از فروع دین است نه از اصول دین 

است ولی در اینجا اصلی بدین مھمی را با فرعی از  و تازه شیعه منکر قیاس
کند و اگر بخواھیم چون آخوندھا عمل کنیم بطور حتم  فروع دین قیاس می

گویم  آیم و می شود و مثال من ھم می باب خرافات از ھمه طرف باز می
عصای پدربزرگم دیشب تبدیل به اژدھا شد و اگر کسی منکر شد به او 

که عصای موسی تبدیل به اژدھا ای  در قرآن نخوانده گویم: ای کافر مگر می
شد!!! (آخوندھا باید امامت را ثابت کنند نه اینکه سر مردم را با موارد دیگر، 

 شیره بمالید).
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 با چندین فرض محال سؤالیک : ۱۳سؤال 
آخوندھای رافضی بر باالی منبرھای خود مرتب از دوستی حضرت 

کنند،  کنند و حتی مطالبی بسیار افراطی را بیان می صحبت می ÷ علی
ھمچون اینکه چنانچه کسی اعمال نیک بسیاری داشته باشد و قوانین 
اسالم را مو به مو انجام دھد و در بین صفا و مروه مظلومانه شھید شود، ولی 

برد!!! از نظر ما علت  نمی را نداشته باشد، بویی از بھشت ÷ دوستی علی
این است که مدعیان تشیع، علی و امامان خود را  ییین ھذیان گویی ھاچن

و اند  در صورتیکه ائمه تنھا تابع دین بوده ١پندارند می اصل دین و خود دین
ھر کس باید مثل ایشان تابع دین باشد و تنھا به ھمان دستورات دین عمل 

افراد اینگونه را بشناسد یا نشناسد و اگر در دین اسالم،  ÷ کند، خواه علی
 اینگونه آمده: ١٤٤دارای اھمیت بودند پس چرا در سوره آل عمران آیه

ٌد إِ�َّ رَُسوٞل قَۡد َخلَۡت ِمن َ�ۡبلِهِ ﴿ ۚ ٱَوَما ُ�َمَّ ۡو قُتَِل  لرُُّسُل
َ
اَت أ فَإِيْن مَّ

َ
 نَقلَۡبُتمۡ ٱأ

ٰ َعقَِبۡيهِ فَلَن يَُ�َّ  ۡعَ�ٰبُِ�ۡمۚ َوَمن يَنَقلِۡب َ�َ
َ
ٰٓ أ َ ٱَ�َ ۗ وََسَيۡجزِي  ٔٗ َشۡ�  �َّ ُ ٱا َّ� 

ِٰكرِ�نَ ٱ ش از او (ھم) یه پکای  و محمد جز فرستاده« .]١٤٤[آل عمران:  ﴾١٤٤ل�َّ
د خو به اعقابشته شود کا یرد یا اگر او بمیست آیامبرانی (آمده و) گذشتند نیپ

رساند و به  انی به خدا نمییچ زیبازگردد ھرگز ھبه عقب س کد و ھر یگرد برمی

بینید که افراد مالک نیستند  . می»دھد زودی خداوند سپاسگزاران را پاداش می
را به ادامه راه و تالش برای حفظ ھمان دین  ش و در این آیه نیز صحابه

کنیم که شخصی تمامی  تشویق کرده است. اکنون ما فرض محال می

                                           
و ھمیشه نیز به غصب خالفت اند  مذھبی خود کرده اصولبینید که امامت را از  می -١

شده است، پس  می بایست خلیفه می اشاره دارند، یعنی به خود او که حتما ÷ علی
دانیم چرا این اصل مھم دینی در قرآن ذکر  دانند، ما نمی در واقع امام را جزء دین می

 نشده؟!! ھمچون اصول دیگری چون توحید و معاد و نبوت.
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را دوست نداشته باشد، سوال من از  ÷ اعمالش نیکو باشد ولی علی
دارید فکر  ÷ آین است که با شناختی که شما از علی خواننده گرامی

 ÷ ز قیامت در برابر حضرت علیکنید اگر این شخص را بطور مثال در رو می
حاضر کنند و بگویند این شخص ھمه اعمالش نیکو بوده ولی تو را دوست 

کنید مثال  بخشی یا خیر؟ فکر می می نداشته است و آیا تو ای علی او را
گوید: نه من او را به ھیچ  گوید؟ آیا با کمال تکبر می چه می ÷ حضرت علی

گذرم؟!!!  بی ھم بوده باشد من از او نمیبخشم، ھر چند انسان خو نمی عنوان
بلکه حتی یک انسان معمولی نیز با  ÷ کنم نه تنھا علی من فکر می

کند. و اما مورد مھم  شدن کسی! بخشش و عفو را پیشه می مشاھده جھنمی
و اساسی این است که این دوستی در زمان زنده بودن و حاکم بودن حضرت 

بایست  تا حاال! و افراد در آن زمان میبوده  تر علی بسیار واجب و حساس
حاکم را دوست داشته و به دستورات او پیرامون جھاد و غیره گوش 

تا باعث خرابی و انحراف در اسالم و امت نشوند و البته ھمین اند  داده می
گردد نه به شخص  مورد نیز باز به ھمان دین و نجات جامعه و حفظ آن برمی

ردپرستی و غلو به شدت مخالف است. به ھر حال مذکور و اصوال اسالم با ف
در زمان ما کسی دشمن علی نیست و ھمه اعم از شیعه و سنی او را دوست 

دانم ھدف آخوندھا و نگرانی ایشان بخاطر چه چیز است؟!!  دارند و نمی می
اکنون که ایشان زنده نیست که اعتقاد یا عدم اعتقاد به خالفت ایشان 

گویید حکومت ھم اینک در  ته باشد، اگر راست میسودی به حال کسی داش
 .است، رفتارتان را مانند او کنید!دستان شم

 :۱۴سؤال 
علمای رافضی پیرامون حدیث حوض که در کتب اھل سنت ثبت شده 

کنند و با اینکه من در جلد قبلی ھمین کتاب پاسخی  شلوغ بسیاری می
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روی مبارک خود نیاورده و دندان شکن بدانھا دادم ولی باز جناب قزوینی به 
کند، در جلد قبلی  ھمچنان ھمان چرندیات قبلی علمای رافضی را تکرار می

عه یش یه علماک یگریآورم: مورد د اینگونه پاسخ دادم، عین سوال را می
ه در جھان آخرت کنیبر ا یاست مبن یثینند حدک یمرتب به آن استناد م

 یدانیند: تو نمیگو یبه او مرد و یگیش را میسراغ اصحاب خو ص امبریپ
 ردند و آنھا پس از تو مرتد شدند.کارانت پس از تو چه یاصحاب و 

ث مورد استناد شماست؟ مگر شما ین حدیه چطور اکن است یسوال ما ا
ز از احوال ما باخبرند و در یامبر و امامان پس از مرگ نیه پکد یده نداریعق

اران خودش ھم یاز  ص امبریث پین حدیپس چطور در ا اند، واقع زنده
 ندارد. یش اطالعیاز حوادث پس از رحلت خو یخبر است؟ و حت یب

رده بودند که او ظلم یه علیکسانکد: حضرت فاطمه به یگوئ یمگر شما نم
 ص امبریت شما را نزد پدرم خواھم برد، پس چطور پیاکه شکفرموده 

 اطالع است. بی
 ب ر و عمرک، ابوبش از اصحابه منظور کد یجا متوجه شده اکو شما از 

 ÷ یه منظور از ارتداد غصب خالفت علکد یدیجا فھمکھستند؟ و از 
  د.ینکد آنرا ثابت یا ه ھنوز ھم نتوانستهکشماست  یادعا ین خالفت الھیا بوده؟

و اما یک مورد دیگر نیز در پاسخ به روافض وجود دارد که آنرا در کتاب 
 ٤١کنیم: در سوره الرحمن آیه قبلی نیاوردیم و بنابراین در اینجا بیان می

ۡعَرَض َعن ذِۡكرِي فَإِنَّ َ�ُ ﴿چنین آمده: 
َ
هُ  ۥَوَمۡن أ يَوَۡم  ۥَمعِيَشٗة َضنٗ� َوَ�ُۡ�ُ

ۡ�َ�ٰ  ۡلقَِ�َٰمةِ ٱ
َ
قت یاد من دل بگرداند در حقیس از کو ھر « .]١٢٤: [طه ﴾١٢٤أ

نا محشور یز او را نابیخواھد داشت و روز رستاخ )و سختی(زندگی تنگ 

ۡ�َ�ٰ َوقَۡد ُكنُت بَِصٗ��﴿ ،»مینک می
َ
تَِ�ٓ أ  .]١٢٥[طه:  ﴾١٢٥قَاَل َرّبِ لَِم َحَ�ۡ

قَاَل َكَ�ٰلَِك ﴿ .»بودمنا یه بکردی با آنکنا محشور ید پروردگارا چرا مرا نابیگو می«
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ۖ َوَ�َ�ٰلَِك  َ�ۡتَك َءاَ�ُٰتَنا فَنَِسيَتَها
َ
د یفرما می .]١٢٦[طه:  ﴾١٢٦تُنَ�ٰ  ۡ�َۡومَ ٱ�
گونه ما بر تو آمد و آن را به فراموشی سپردی امروز ھمانھای  ه نشانهکھمانطور «

 .١»شوی فراموش می
اصحاب به ن یدر قیامت ا ص سوال اینجاست که پس چطور پیامبر

شناسد؟!! مگر طبق قرآن  گفته شما مرتد خودش را از چھره آنھا نمی
گوید در  شوند؟ ولی عالم رافضی می مجرمین از سیمایشان شناخته نمی

قیامت، اصحاب پیامبر اسالم را بردند و پیامبر علتش را جویا شد و به او 
باشید: تو دانی!! به این دو کلمه توجه بیشتری داشته  گفتند که تو نمی

دانی!!! البته علمای رافضی برای ھمان سوال قبلی ھم جوابی ندادند که  نمی
دانند پس چگونه و چرا به  با وجود اینکه معصومین خود را حی و حاضر می

 این حدیث اشاره دارند؟

 :۱۵سؤال 
 ص پس چرا پیامبراند  ھزار نفر در غدیر خم با علی بیعت کرده ١٢٠اگر 

ھزار نفر که  ١٢٠بیعت نگرفت؟ آن  ÷ در مدینه و از مردم آنجا برای علی
و آن زمان نیز تلویزیون و وسائل مخابراتی اند  شده در عربستان پراکنده می

                                           
� ٱ ِ�  يُنَفخُ  مَ يَوۡ ﴿ -١ ورِ ۡ ٱ ُ�ُ َوَ�ۡ  لصُّ روزی «[ھمان]  ،]۱۰۲[طه:  ﴾١٠٢اقٗ ُزرۡ  َم�ِذٖ يَوۡ  رِِم�َ ُمجۡ ل

در ». میزیانگ چشم برمی بودکشود و در آن روز مجرمان را  ده مییه در صور دمک
سوره طه صریحا بیان شده که فرد غافل از خدا  ۱۲۶و  ۱۲۵و  ۱۲۴ضمن در آیات 
شود که چگونه قبال بینا بوده ولی  شود و حتی سبب آن را جویا می مینابینا محشور 

توانید بگویید که منظور از نابینا بودن در واقع  نمی اکنون اینگونه شده است؟ بنابراین
گوید چطور قبال  کوردل بودن است چون بسیار مسخره خواھد شد، زیرا گنھکار می

ال نی منظورش این خواھد بود که چطور قببینا بوده ام و بنابراین طبق تفسیر شما یع
گاه بوده  .ام؟!!! بصیر و ھوشیار و دل آ
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در کار نبوده است، پس بیعت گرفتن از آنھا سود چندانی نداشته است، 
مسجد  چون پایتخت و مرکز خالفت در مدینه بوده و آنجا ھسته اصلی و

و مشخص است که پس از وفات اند  پیامبر اسالم و خود پیامبر اسالم بوده
شده است، پس این شھر با  پیامبر اسالم یک نفر خلیفه و جانشین ایشان می

که داشته چطور از مردمش بیعتی گرفته نشده ای  این اھمیت فوق العاده
الم منحرف است تا به زعم شما خالفت الھی در ھمان شھر غصب شود و اس

 .١شود و فالن و فالن و فالن شود؟!!!

 :۱۶سؤال 
دھیم؟  گفتند زکات نمی در جریان شورش اھل رده چرا مرتدین تنھا می

گفتند ما  شکنیم؟ چرا نمی نمی ÷ گفتند ما بیعت خود را با علی چرا نمی
ھایی بھتر  خواھیم؟ اینھا که بھانه را نمی س خواھیم و ابوبکر را می ÷ علی
 برای ندادن زکات؟بود 

 :۱۷سؤال 
یکی از فضایل بسیار مھم حضرت علی که شیعه حتی برای خالفت نیز 

 س ابتدا ابوبکر ص بدان اشاره دارد در مورد ابالغ سوره برائت است که پیامبر
را برای انجام آن فرستاد ولی پس از آن به قول شما وحی نازل شده که 

حضرت  ص بایست توسط علی صورت بگیرد و بنابراین پیامبر اینکار می

                                           
دست دوستی داده باشند علت  ÷ اگر ھم قبایل عرب در غدیر خم با حضرت علی -١

و اند  که به اواخر عمر خود نزدیک شدهاند  دانسته آن مشخص است: پیامبر اسالم می
نیز از ھر  ÷ ایشان کم است و حضرت علیامکان چنین حضور یکپارچه ای برای 

اند  خواسته با این عمل می ص قبیله عرب چندین نفر را کشته است، پیامبر اسالم
 را مرتفع کنند. ÷ کینه و دشمنی با حضرت علی
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کند. سوال ما از شیعیان این است که مگر شما  علی را مامور انجام آن می
ان دانید؟!! مگر ھمه سخن را معصوم از ھرگونه خطا و سھوی نمی ص پیامبر

در  ص دانید؟ خوب طبق این جریان، پیامبر او را ما ینطق عن الھوی نمی
ابتدا خطا کرده است. چنانچه شیعه بگوید ایشان توسط وحی متوجه خطای 

 ص باید بگوئیم نظر ما نیز ھمین است که ھر موقع پیامبراند  خود شده
 ، ولی واضح است که١شده است خطایی داشته توسط وحی الھی متذکر می

و حتی  ص چنین چیزی مد نظر علمای شیعه نیست و ایشان پیامبر
دانند و در این عصمت  امامان خود را کامال معصوم از ھر خطا و سھوی می

 .بینند!! نیازی به وحی نمی

 :۱۸سؤال 
مدعیان تشیع برای حضرت علی و امامان قائل به عصمت ھستند، ولی 

خالف این امر را ثابت  جمالت خود ایشان و مطالب مندرج در تاریخ،
پس از گفتن نھج البالغه فرموده:  ٢١٦در خطبه  ÷ کند، حضرت علی می

حق یا مشورت دادن به من خودداری نکنید زیرا خود را از آن که اشتباه 
در نھج البالغه نامه  .دانم مگر آنکه خداوند مرا حفظ کند کنم مصون نمی

شایستگی پدرت مرا نسبت به تو ھمانا «به منذربن جارود عبدی فرموده:  ٧١
خ یو از توار روی باشی و راه او را می فریب داد و گمان کردم ھمانند پدرت می

جمع صدقات فرستاده  یشود که آن حضرت، منذر بن جارود را برا یمعلوم م
ن کار و او اموال را اختالس کرده و ملحق به یا یو او را انتخاب کرده برا

تا آخر. ..» غر� كفإن صالح أبي«سد: ینو یاو مشده، حضرت به  س هیمعاو

                                           
آیات قرآنی گواه این امر ھستند، ھمچون آیات ابتدایی سوره عبس و تحریم و یا سوره  -١

 .۱۱۳و سوره توبه آیه ۲۴و  ۲۳و سوره کھف آیات  ۳۷آیهو سوره احزاب  ۴۳توبه آیه 
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 یشود که آن حضرت، ابوموس یخ معلوم مینھج البالغه و توار ٦٣ ۀو از نام
(به عقیده خود  س یکه ابوموس یحالرا عامل کوفه قرار داده در س یاشعر

نھج  ٦١ ۀشما) ھم منافق در آمد و ھم با حضرت مخالفت کرد و از نام
ت یاد را عامل ھیل بن زیشود که آن حضرت، کم یمعلوم م خیالبالغه و توار

م دشمن نمود، و یت را تسلیکه او مقاومت نکرد و شھر ھ یقرار داد در حال
خ معلوم ینھج البالغه و توار ٤٤ ۀحضرت او را مذمت کرده است. و از نام

ه را عامل بر فارس قرار داده و اشتباه نموده یاد بن ابیشود که حضرت، ز یم
را  »مصقلة بن ھبیرة« شود که ینھج البالغه معلوم م ٤٣ ۀاست. و از نام

نھج البالغه و رجال و  ٤١ ۀر قرار داده و او خائن در آمد. و از نامیعامل اردش
اشتباه نموده  س ن ابن عباسییشود در تع یخ (نزد شیعه) معلوم میتوار

که حاکم او بر را  ةقیس بن سعد بن عبادخ ین طبق تمام تواریاست و ھمچن
بکر، مصر  یعزل او و نصب محمد بن اب ۀمصر بود معزول نمود و بواسط

ن ید به سخن نمامیسقوط کرد و معلوم شد حضرتش اشتباه کرده و نبا
علویه دعای سوم ماه و در  ۀدر صحیف ÷ نمود. و حضرت علی یگوش م

اللهم اغفر يل «دعای کمیل و دعای صباح و چند دعای دیگر فرموده: 

ما اطلعت عليه من رسي وال  یبخف یالذنوب التي تنزل البالء، ال تفضحن

 یتعاجلني بالعقوبة علی ما عملته يف خلوايت من سوء فعيل وإسائتي ودوام تفريط

 یوجهل یوعمد ی، اللهم اغفر يل خطايایثرة شهوايت وغفلتكو یوجهالت

ا كوانتها، أبيت إال تقحام علی معاصيك یل ذلك عندكوجدي ف یوهزل

حلرماتك وتعديا حلدودك، احلمد هللا الذي سرت عيويب ومل يفضحني بني الناس، 

ثرية، ولساين مقر كفبئس املطية التي أمتطت نفيس من هواها، ومعصيتي 
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تباع اعلی نفسی و یبالذنوب، وأعوذبك أن حتول خطاياي أو ظلمي أو إرساف

يل يف الدنيا ذنوبا ومل دون رمحتك وبرك، اهلي سرتت ع یواستعامل شهوت یهوا

إذ مل تظهرها  یتظهرها للعصابة وأنا إلی سرتها يوم القيامة أحوج وقد أحسنت ب

مني، ـمسلمني فال تفضحني هبا يوم القيامة علی رءوس العالـللعصابة من ال

واسرت عيل ذنويب، إهلي لو ال ما قرفت من الذنوب ما فرقت عقابك، ألقني 

قد أصبت من الذنوب ما قد عرفت وأرسفت  السيئات بني عفوك ومغفرتك،

ر لك فاقتي كنعام وأوقرت نفيس ذنوبا، أذ یعلی نفسی بام قد علمت، أوقرتن

نتي وميل نفيس وقسوة قلبي وضعف عميل، حاجتي إليك اللهم العتق من كومس

م ن� �« د:یفرما یم ٣٤ یه دعایسجاد ۀفیحضرت سجاد در صح ».النار

اللهم إن الشيطان « دھم فرموده: یو در دعا». تسبناهاكلك قد أتيناه وسيئة ا

 یفرموده: شھوات ٥٢ یو در دعا، »معصيتك قد شمت بنا إذ شايعناه عىل

ال تعلن « فرموده: ٤١ یبھره ساخته، و در دعا ی، شھواتم مرا بیعنی یحرمتن

 یو در دعا، »ون نرشه عيل عاراكأخف عنهم ما ي«، »مأل خربيـعيون ال علی

ما مل  أعذين وذريتي من الشيطان الرجيم، سلطته منا عىل« فرموده: ١٦و  ٢٥

ومن أبعد غورا يف الباطل وأشد إقداما عيل السوء مني حني «، »تسلطنا عليه منه

ن یکه ب ی،...... ھنگامیعنی، »أقف بني دعوتك و دعوة الشيطان فأتبع دعوته
 یحضرت عل رم.یپذ یطان را میستم دعوت شیطان بایدعوت تو و دعوت ش

ما أبوء به  ىلكثر ع«ه فرموده: یسجاد ۀفیصح ٣٢ یدر دعا ÷ نیبن الحس

کنم، و  یت تو بر من که اقرار میار است معصی، بسیعنی، »كمن معصيت
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ا تو مرا امر ی، خدایعنی »بتكفر يت وهنيتنكفرت يأمرتن كنإاللهم «فرموده: 

بائر ك«، پس بجا آوردم، و فرموده: ینمود یپس سر باز زدم و نھ ینمود

رمضان  یکه مرتکب شدم، و در دعا یمی، گناھان عظیعنی »ذنوب اجرتحتها

قابل توجه است که عبدالله بن و  »تطهرنا به من الذنوب«از خدا خواسته که: 

که از یاران نزدیک امام بوده برای او قائل به عصمت نبوده  ب عباس
و به  ،مخالف بوده ÷ ویه با حضرت علیاست و در مورد طریقه عزل معا

را نگه دار و پس از آرام  س دھد که معاویه پیشنھاد می ÷ حضرت علی
 ) که حضرت علی٣٠٨٩ص  ٦شدن مملکت او را عزل کن (تاریخ طبری ج 

گوید: بر تو است که رای خود را به من  کند و در پاسخ می قبول نمی س
آنگاه اگر خالف نظر تو فرمان دادم  ،و من باید پیرامون آن بیندیشم ،بگویی

 .)٣٢١(نھج البالغه حکمت  .باید اطاعت کنی
امام در  گویید: زده و می دوباره دست به تاویل مطالبدر مقابل این شما 

کرده که در  و نظر بقیه را اجرا می ،کرده است خیلی از امور مشورت می
 چون شده است بعضی اوقات نتیجه آن خیانتکار شدن بعضی از والیان می

کرده است!!! و در شرایطی مجاز  امام ھمیشه از علم غیب خود استفاده نمی
طبق آیات  ص گوئیم: پیامبر !!! در جواب میاز آن نبوده است استفاده به

ۡعلَُم ﴿ه یآبسیاری از قرآن مثل 
َ
َوَما  ۡ�َۡ�ِ ٱِمَن  ۡسَتۡكَ�ُۡت َ�  ۡلَغۡيَب ٱَولَۡو ُكنُت أ

 َ�ِ وٓءُ ٱَمسَّ و در ھمین آیه آمده که  ،علم غیب نداشته است« .]١٨٨[األعراف:  ﴾لسُّ

گونه است که حال چ .»کردم اگر علم غیب داشتم حتما از آن استفاده می
علم غیبی که از و  علم غیب داشته ولی استفاده نکرده؟! ÷ علی حضرت

! اگر به دارد؟ای  آن استفاده نشود و به کار حکومت و مردم نیاید چه فایده
از علم غیب خود استفاده نکرده و در نتیجه  ÷ قول شما حضرت علی
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 ،شده باعث خیانتکار شدن والیان و سست شدن و انحراف حکومت اسالمی
دانید  چیست؟! شما آنھا را نیز فاقد علم غیب می دیگر خلفا درپس فرق او با 

 اند، اسالم شدهو باعث انحراف اند  صالحیت حکومت را نداشته :گوئید و می
 ید:گوی چیست؟! یا می ÷ پس ھیاھوی شما برای دادن خالفت به علی

دانم مگر آنکه خدا مرا  فرموده: خود را مصون از خطا نمی ÷ حضرت علی
کرده چون او دارای عصمت بوده  او را حفظ می وندخدا البته و ،حفظ کند

ھر  وندخدا و کند صدق می گوئیم: این در مورد ھمه در جواب می !!!است
 ÷ و اگر حضرت علی ،حفظ کند از خطا مصون خواھد ماندکه کس را 

 دیگر گفتن این جمله ،کرد دارای عصمت بود و به ھیچ عنوان خطایی نمی
دانم  معنا بود که به من مشورت دھید چون خود را مصون از خطا نمی بی

ن است گوید که ممک را کسی می جمله و این ،مگر اینکه خدا مرا حفظ کند
 نیاز داشته باشد.مشورت  به خطا بکند و

 : ۱۹سؤال 
فامهلوا جتتمع «پیش از آنکه با وی بیعت شود فرموده:  ÷ حضرت علی

مھلت دھید تا مردم جمع شوند و با یکدیگر  :یعنی »انلاس و�تشاورون

ا اخليار ـنمإ« و ھمچنین فرموده: )٤٣٣ص ٤مشورت کنند (تاریخ طبری ج

پیش از بیعت کردن اختیار با مردم است (تا چه  :یعنی »يبايعوان أللناس قبل 
چاپ تبریز و مستدرک نھج  ،٢٧٢ص ٨نوار جبحاراأل(کسی را انتخاب کنند) 

أهيا الناس، عن مألٍ وإذن، إن هذا أمركم ليس ألحد «فرموده:  ) و٨٨البالغه ص

 ای مردم انبوه و ھوشیار این کار شما :یعنی »تمفيه حق إال من أمر
(زمامداری) حق ھیچکس نیست مگر کسی که شما او را امارت دھید (تاریخ 

پس طبق این سخنان  )٣٦٧ص  ٨نوار جو بحاراأل ٤٣٥ص  ٤طبری ج
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، خالفت الھی و من عندالله وجود نداشته است، چون در ÷ حضرت علی
معنا  بی اینصورت مشورت کردن برای تعیین خلیفه و انتخاب توسط مردم

 خواھد بود. 

 :۲۰سؤال 
َ� ﴿آمده:  ص از جانب پیامبر س ، خطاب به ابوبکر۴۰در سوره توبه آیه 

َ ٱ إِنَّ  َزنۡ َ�ۡ  . سوال »یعنی غمگین مباش که خدا با ماست«. ]۴۰[التوبة:  ﴾َمَعنَا �َّ
ما این است که بھترین توضیح و تفسیر پیرامون آیات قرآنی، توضیح و تفسیر 
یک آیه با آیات دیگر است، یعنی یک آیه را با آیات دیگر توضیح دھیم. خوب 

شود بفرمایید معیت و ھمراھی خداوند در آیات دیگر نسبت به چه کسانی  می
متقین (مع المتقین) و بیان شده است؟!! در ھمه جای قرآن این معیت با 

صابرین (مع الصابرین) و مومنین (مع المومنین) و بطور کل با افراد نیکوکار و 
مومن است نه با غاصب خالفت الھی، نه با ظالم، نه با غاصب فدک، نه با منافق، 

ایمان!!! (واقعا برای آقایان محترم رافضی جای بسی  بی نه با ترسو، نه با فردی
 کنند). اب برازنده خود را نثار بھترین مومنین میتاسف است که الق

 :۲۱سؤال 
را به ترس و خوف ترجمه  _َزنۡ َ� َ�ۡ +، ٤٠چرا شما در سوره توبه آیه 

از حزن و اندوه و غم است، یعنی غمگین  _َزنۡ َ� َ�ۡ +کنید؟ در صورتیکه  می
 رفت. مباش و چنانچه خوف و ترس مقصود بود، التخف بکار می

 :۲۲سؤال 
اشاره دارند  _َزنۡ َ� َ�ۡ +تنھا به  ٤٠علمای مدعی تشیع در سوره توبه آیه

را زیر سوال ببرند، سوال  س و با اینکار قصد دارند ایمان حضرت ابوبکر



 دوباره ُسرخاب و سفید آب (جلد دوم) ٥٢

 

آمده و  _َزنۡ َ� َ�ۡ +نیز  ص اینجاست که در آیات قرآن خطاب به پیامبر

آمده است (و  ﴾َ�َۡف َ� ﴿و حتی _َزنۡ َ� َ�ۡ +ھمینطور به پیامبران دیگر 

آمده، پس در واقع شما این ایرادھا را  ﴾َوَ� َ�َۡزنَ ﴿خطاب به مسلمین نیز 
نسبت به ایشان نیز دارید و نعوذبالله ایمان پیامبران را نیز زیر سوال برده 

سوره مائده و  ١٢٧ه یسوره نحل آو  ١٧٦ه یسوره آل عمران آاید، آیاتی چون 
و  ٢٣هیسوره لقمان آو  ٤١ه یسوره فرقان آو  ٣٣هیسوره انعام آو  ٤١ه یآ

ه یسوره نمل آو  ١٢ هیسوره الشعراء آو  ٧٧/٦٧/٦٨/٤٦/٢١ اتیسوره طه آ
ه یات آیسوره ذارو  ٣٣ه یبوت آکسوره عنو  ٢٥/٣١/اتیسوره قصص آو  ١٠
توانید بگویید که مثال  . ضمنا در جواب نمی١٣٩ه یسوره آل عمران آو  ٢٨

و ھمینطور پیامبران دیگر بخاطر ھدایت نشدن کافران و  ص پیامبر اسالم
 س چون اوال: حضرت ابوبکر اند، برای پیشرفت نکردن دین الھی اندوھناک شده

و در واقع برای اسالم اندوھناک شده است و چطور  ص نیز برای پیامبر

َ ٱ إِنَّ +شما در ھمین آیه  یعنی خدا با ماست (با پیامبر اسالم و  _َمَعَنا �َّ
ایمان و  بی بینید؟ از کی تا به حال ھمراھی خداوند با افرادی ابوبکر) را نمی

ترسو و ظالم و غاصب خالفت بوده است؟!! ثانیا: در آیات دیگری چون آیات 
 ÷ که در مورد حضرت موسی ٢٥/٣١و قصص/ ١٠یا سوره نمل/ سوره طه و

است، ترسیدن  ÷ که در مورد حضرت ابراھیم ٢٨ت/ھستند و سوره ذاریا
تنھا بخاطر چنین مواردی نبوده، بلکه حتی بخاطر جان بوده است (ھمچون 

 و ترسیدن وی). ÷ مار شدن عصای حضرت موسی

 :۲۳سؤال 
شوند، وقتی در آیه  علمای مدعی تشیع ھر روز به کشفی جدید نائل می

َ ٱ إِنَّ +از سوره توبه به  ٤٠ خورند، یعنی خدا با ماست، یعنی  بر می _َمَعَنا �َّ
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بوده  س و ابوبکر ص اسالماینکه معیت و ھمراھی و کمک خداوند با پیامبر
است (ان الله مع المتقین، مع المحسنین، مع المومنین، یعنی ابوبکر مومن 
و محسن و متقی بوده) خوب مسلما این علمای نابغه در برابر این سؤال، 

و سفسطه ھم ندارند و بنابراین دست به اکتشافی بزرگ زده و حتی توجیه 
در غار یک ابوبکر دیگر بوده، نه خلیفه اول!!!  س گویند اصال این ابوبکر می

سوال ما از علمای مدعی تشیع و از امثال قزوینی این است که شما در 
 مناظرات خود دائم به این نکته اشاره دارید که چون دالئل ما از کتب خود
اھل سنت است پس آنھا باید قبول کنند، ولی چرا در اینجا ناگھان خالف 

% مفسرین و علمای شیعه، ٩٠کنید؟! آقایان عزیز:  این شیوه عمل می
نه اند  و خلیفه اول دانسته س شخص مورد نظر در این آیه را ھمان ابوبکر

دست ابوبکری دیگر، چرا در اینجا به مطالب کتب خودتان توجھی ندارید و 
زنید؟! و در برابر آن ھمه اخبار متواتر به یک خبر  می به اکتشاف و اختراع

کنید که چون ابوبکر در قبا پیشنماز بوده  واحد از صحیح بخاری اشاره می
 پس در غار نبوده، پس چرا نباید این ابوبکر یک ابوبکر دیگر بوده باشد؟

 :۲۴سؤال 
نسب من از  »بكر مرتنيولدين أبو«فرمایند:  می ÷ حضرت امام صادق

کنند.  رسد. آخوندھا در سند این حدیث مناقشه می می س دو سو به ابوبکر
رسد؟ شاید شود بفرمایید در اینصورت نسب امام صادق به چه کسی می می

خواھید گفت به دختر یزدگرد؟ واعجبا از تعصب! یعنی حاضرید نسب امام 
نرسانید؟ آن  س به ابوبکرصادق را به مشتی گبر آتش پرست برسانید ولی 

ای که دکتر شریعتی این شیعه تندرو و متبحر در علم تاریخ و  ھم افسانه
 .جامعه شناسی قویا رد کرده است!
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 :۲۵سؤال 
، پیش نماز و امام جماعت ص روز آخر عمر مبارک پیامبر ١٣در 

ولی رافضیان منکر این مسئله ھستند!! سوال  اند، بوده س حضرت ابوبکر
شود بفرمائید پس چه کسی امام جماعت بوده است؟!! اگر  ت که میاینجاس

 ص ابوبکر نبوده چه کسی بوده؟ علمای رافضی خواھند گفت که پیامبر
اسالم در حالت بیماری و با زحمت فراوان و با کمک دیگران از اتاق خود به 

 ص محل نماز آمده و با دست خود ابوبکر را کنار زده است و خود پیامبر
 ص گوئیم یعنی حضرت محمد ! در جواب میاند مت نماز را بر عھده گرفتهاما

زده است؟!!  می آمده و ابوبکر را کنار می ھر روز در حال بیماری به مسجد
نوبت  ٦٥شود  روز می ١٣کرده است؟!!  یعنی روزی پنج نوبت اینکار را می

؟!!! واقعا ندا و ابوبکر را کنار زدهاند  دفعه آمده ٦٥ص نماز، یعنی پیامبر
آمده و مردم ھم چیزی  می باز ھر روز س عجیب است!! چطور ابوبکر

حکه و مسخره عقاید !! ببینید چگونه تاریخ و مقلدین نادان را مضاند گفته نمی
 اید. منحط خود کرده

 :۲۶سؤال 
اینجا در جلد یک کتاب خود، سواالتی پیرامون حدیث قرطاس نوشتم، در 

در  ص پیامبرحدیث قرطاس سواالت دیگری را نیز اضافه کرده و آورده ام، در 
وات قلم و دفرماید:  ، میبودنداطرافشان  ش صحابهمرض وفاتش ھنگامی که 

(شیعه  که بعد از من گمراه نشوید. یمبیاورید تا برای شما چیزی بنویس
را  ÷ قصد داشته خالفت و جانشینی علی ص معتقد است پیامبر اسالم

و جلوی تحقق اند  و یارانش متوجه این موضوع شده ش کتابت کند ولی عمر

حدثنا علی « متن حدیث بصورت زیر روایت شده است: !!)اند این امر را گرفته
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خربنا معمر عن الزهری عن عبد اهللا بن عبد أبن عبد اهللا قال حدثنا عبد الرزاق 

البيت رجال فقال  ويف صرسول اهللا ام حرض ـقال: ل بعن ابن عباس اهللا بن عتبه

ن رسول اهللا قد إتضلوا بعده قال بعضهم:  ال تاباً كم كتب لكأ: هلموا صالنبی 

 .)٢/٦٣٨(صحیح بخاری  »تاب اهللاكم القرآن، حسبنا كغلبه الوجع عند

قصد بیان آنرا داشته از دو حالت  ص مطلبی را که پیامبر -
توانسته بیرون بوده باشد، یا اینکه این مطلب جزء وحی و خود  نمی

بوده است.  ص آیات قرآنی بوده و یا اینکه سخن خود نبی اکرم
توان گفت  بطور حتم مورد اول مد نظر ھیچکس نیست چون نمی

است  آیه قرآنی بوده است، قرآن نزد شیعه و سنی ھمین قرآن فعلی
توان گفت آن مطلب سخن نبی  که در آن بحثی نیست و تنھا می

بوده است، خوب آیا این نوعی اھانت به قرآن نیست؟  ص اکرم
توانسته امت را از گمراھی نجات دھد  می ص چطور سخن پیامبر

توانسته چنین کاری بکند؟!! (در  ولی خود قرآن و کالم الھی نمی
مھم را براحتی جزء حدیث  توانید این سخن و مطلب ضمن نمی

کنید چون احادیث، ظنی الصدورند ولی قرآن قطعی است و در 
میان احادیث موارد جعل بسیارند ولی وعده حفظ قرآن در خود 

گیرد باید  قرآن آمده و بنابراین مطلبی که جلوی گمراھی امت را می
ای پیرامون خالفت حضرت علی در  در قرآن ذکر شود و البته آیه

 نیست).قرآن 
تواند مردم و امت را از گمراھی برھاند یعنی چه؟ اگر  ای می اینکه جمله -

نمود تا  می ای وجود داشت خود خداوند آنرا در قرآن بیان چنین جمله
ھمه ھدایت شوند. ھر کس باید خودش ایمان بیاورد و ھدایت لطفی 

 الھی است و امری اختیاری است نه جبری و یا اکراھی.
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در غدیر خم ص ست دو ماه قبل از این جریان پیامبرشیعه معتقد ا -
را به خالفت برگزیده و حتی بیش  ÷ به دستور الھی حضرت علی

خوب آیا اگر مردم بیعتی  اند. از صد ھزار نفر در آنجا با او بیعت کرده
پس چه اھمیتی به یک نوشته اند  هبدان مھمی را فراموش کرد

ای خاص بیشتر نبوده و  جلوی عدهکه ای  ؟!! تازه نوشتهاند داده می
 .نه جلوی صد ھزار نفر!!

بخاطر سخن  ص اگر این مطلب جزء دین بوده پس چطور پیامبر -
یک نفر آنرا بیان نکرده است؟!! مگر جانشینی یکی از اصحاب از 

در مکه  ص شکستن بتھا و موارد دیگر مھمتر بوده؟!! چطور پیامبر
و در محاصره کفار و مشرکین نھراسید و سخنان الھی را بیان 
نمود؟! چطور از ابوجھل و ابولھب نترسید و ھمه سخنان خود را 
گفت ولی اینجا بخاطر سخن یک نفر سکوت کرده و امر الھی را 

َها يَ ﴿نرسانده است؟!!!! این سخن مخالف با این آیه است:  ُّ�
َ
 لرَُّسوُل ٱ�ٰ�ٓ�

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

در این آیه آمده که مطلب را  .]٦٧[المائدة:  ﴾�َّاِس ٱَ�ۡعِصُمَك مَِن 
شوی، بنابراین  ابالغ کن و تاکید شده که از گزند مردم حفظ می

آنرا ص بوده قطعا پیامبر ÷ چنانچه دستوری پیرامون خالفت علی
بخاطر سخن  ص گویند پیامبر کرده است، ولی رافضیان می بیان می

سکوت کرده و ابالغ و دستور پیرامون خالفت الھی علی را  ÷ عمر
 .مسکوت گذاشته و مکتوب نکرده است!!

خواسته  سال زحمت و مجاھدت تازه می ٢٣پس از  ص آیا پیامبر -
 وند؟!! پس شما گمان دارید پیامبرمطلبی بگوید که امت گمراه نش

 .کرده است؟!! سال چه می ٢٣در این  ص



 ٥٧ سؤاالتی چون تیری از کمان اندیشه بر سینه جهل و خرافه

 

به تاخیر انداختن چنین مطلب مھمی تا آن لحظه و در بستر  -
 تواند منطقی بوده باشد. بیماری نمی

فرماید: أکتب، یعنی برایتان  می ص در این حدیث، پیامبر امی -
یتان امالء کنم. گفته: املی، یعنی برا بنویسم در صورتیکه باید می

بیان چنین مواردی، کل نبوت را زیر سوال خواھد برد چون اسالم 
نزد اھل  ص ستیزان نیز ھمین عقیده را دارند که پیامبر اسالم

رفته و این آیات الھی را از آنھا آموخته است،  می کتاب و دیگران
 ÷ یعنی در واقع امی نبوده است!! (دقت کنید که حضرت علی

 دانسته).  را افصح عرب می ص مپیامبر اسال
الفاظی که در  کردند و با لغت اھل حجاز صحبت می ص پیامبر -

حدیث است بطور ھلّموا، صیغه جمع استعمال شده، مخالف با عادت 
زیرا که اھل حجاز کلمه ھلّم (صیغه مفرد) را  روش ایشان استو 

، کردند ولی در حدیث برای تثنیه و جمع بطور یکسان استعمال می
 صیغه ھلّموا که لغت بنی تمیم است بکار رفته است.

شخصی بوده که فرماندھی ھشتاد غزوه و جنگ را بر  ص پیامبر -
کرده چه برسد  عھده داشته و حتی نظر شخصی خود را نیز بیان می

باید بترسد یا قھر  به دستورات الھی و امور مربوط به دین، پس چرا
 کند و نگوید!

خواھم برایتان مطلبی بگویم ولی در انتھا  میفرموده  ص آیا پیامبر -
چون آن مطلب اند  آن مطلب را نگفته؟! پس یعنی امت گمراه شده

 بیان نشده است و در واقع ھم اکنون نیز ما گمراه ھستیم!!!!
سال  ١٠ابن عباس راوی حدیث در آن زمان کم و بیش، حدود  -

 و در س داشته که وجود این طفل در آن اتاق و بین کبار صحابه
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که بیمار بوده و لحظات آخر زندگی خود را ص محضر پیامبر
 گذرانده، غیر معقول است. می

حدیث قرطاس جزء اخبار واحد است و خبری واحد برای امری  -
 بدین مھمی قابل پذیرش نیست.

 گویند: چرا اصحاب صدایشان را در محضر پیامبر شیعیانی که می -
با  ص قضیه در مقابل پیامبربلند کردند؟ و چرا پیرامون این  ص

و  ÷ یکدیگر مشاجره کردند؟ خوب در اینصورت حضرت علی
و اند  با اصحاب دیگر مشاجره کرده ص یارانش نیز در برابر پیامبر

بنابراین آنھا نیز مقصر ھستند و ایراد شما به خود شما بر 
 گردد. می

اعتراض دارند که او متوجه مقصود  س شیعیان به حضرت عمر -
خواھند جانشینی و  شده و فھمیده که ایشان می ص برپیام

را کتابت کنند و به ھمین خاطر جلوی  ÷ خالفت حضرت علی
از کجا  ÷ گوییم حضرت عمر وقوع این امر را گرفته است!!! ما می

متوجه این موضوع شده؟!! مگر علم غیب داشته؟!! مگر از افکار و 
گاھی داشته است؟!!!!  ضمیر انسانھا آ

و یا یکی از طرفدارانش قلم و دوات را  س رت علیچرا حض -
!!!! شما که اند؟ ترسیده می س ؟!! البد ھمه از عمراند نیاورده

کرده، چرا اینجا  ترسو بوده و در جنگھا فرار میس گویید عمر می
 ترسند؟!!!  می آنھمه شجاع از این انسان ترسو

این مطلب مھم در انتھا بیان نشده است، پس ھیاھوی شما برای  -
چیست؟! شاید اصال خالفت حضرت ابوبکر مد نظر بوده و یا 

توانید بگویید در کتب  مطلبی دیگر بوده است. فراموش نکنید نمی
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پس از بیرون کردن اصحاب  ص دیگری از شیعه آمده که پیامبر
خاص خود گفته است،  و دوستان ÷ آن مطلب را به حضرت علی

چون فعال بحث پیرامون این حدیث کتب صحیحین است که دائما 
 مورد استناد شماست.

خالفت و امامت موجود در تشیع از مھمترین اصول دینی است که  -
بایست در  حتی از نبوت ھم باالتر است، پس چنین اصل مھمی می

حجت قرآن بیان شود (مثل اصولی چون توحید، نبوت و معاد) تا 
و در بستر  س بر ھمه تمام گردد نه اینکه در لحظات آخر عمر

 بیماری باشد و تازه در انتھا بیان نشود.
در حدیث مورد استناد شما آمده بعضی چنین گفتند که قرآن ما را  -

) پس شما چگونه این مطلب را به حضرت قال بعضھمبس است (
 دھید؟!!! نسبت می س عمر

برای کتابت دلیل بر عدم ایمان ایشان اگر شما مخالفت صحابه را  -
ھم در جریان صلح حدیبیه حاضر  ÷ دانید پس حضرت علی می

 عمل نموده و نام ایشان را پاک کند.  ص نشد به دستور پیامبر

 :۲۷سؤال 
علمای مدعی تشیع، معتقد ھستند که فھم قرآن مستلزم وجود اھل بیت 

گویند که قرآن  د و میو امامی معصوم است و قرآن، قابل فھم نخواھد ش
 آمده: ٢بدون اھل بیت، قرآن نیست!! سوال ما این است که در سوره بقره آیه

این کتابیست که « .]٢[البقرة:  ﴾٢َ� َرۡ�َبۛ �ِيهِ� ُهٗدى ّلِۡلُمتَّقِ�َ  لِۡكَ�ُٰب ٱَ�ٰلَِك ﴿

(فراموش نکنید که  .»پرھیزکاران است در آن ھیچ شکی نیست و راھنمای
کنند تا قرآن را غیرقابل فھم نشان  مراجع رافضی آیات را اشتباه معنا می

ھیچ شک  بی کنند: این کتاب دھند، مثال ھمین آیه را اینگونه معنا می
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و فیه  ﴾َ� َرۡ�َبۛ �ِيهِ� ﴿راھنمای پرھیزکارانست، در صورتیکه در آیه آمده 
ت، یعنی در قرآن ھیچ شکی یعنی در آن، یعنی در آن ھیچ شکی نیس

 .]٢[السجدة:  ﴾٢ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱَ� َرۡ�َب �ِيهِ ِمن رَّّبِ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱتَ�ِ�ُل ﴿:نیست
کتابی است فرو فرستاده که ھیچ شک در آن نیست از سوی پروردگار «

پس چیزی که غیر قابل فھم باشد و در آن شک و ظن وجود  .»جھانھاست
داشته باشد نیاز به امام برای فھمیدن دارد، نه چیزی که الریب و بدون 

کند. در پاسخ  شک است و خود را نور و جدا کننده حق از باطل معرفی می
گویند: شما تعداد رکعات نماز را ھم  علمایی چون جناب قزوینی می

گوییم: این چه ربطی به قابل  قرآن بفھمید!! در جواب ایشان میتوانید از  نمی
فھم بودن یا نبودن قرآن دارد؟ بحث بر سر خود آیات قرآن به تنھایی است و 
بس، تعداد رکعات و برخی از احکام در قرآن نیستند و اینھا فروع دینی 

صحیح و مسلما برای فھم آنھا باید به احادیث اند  ھستند که اصال ذکر نشده
مراجعه کنیم، امر به نماز در قرآن آمده و ھرکس  ص و سنت رسول اکرم

فھمد و البته تعداد رکعاتش ذکر نشده و برای فھم آن باید به  معنایش را می
سنت رجوع کنیم، اینھا در واقع آیات معدودی مربوط به احکام و غیره 

ه ربطی به و البتاند  در سنت توضیح داده شده ص ھستند که توسط پیامبر
غیر قابل فھم بودن آیات قرآن ندارند، پس این دلیل شما مردود است. 
خطاب آیات الھی، ناس (مردم) ھستند و بھره گیری از عقل توسط دارندگان 
آن (یعنی ھمین عقل معمولی که اکثرا از آن برخوردارند) و جایی خطاب با 

المی را برای فھم امام یا حتی علما نیست، پس چرا مردم و عوام و امت اس
دانید و ھدایت را مستلزم وجود اھل بیت و  قرآن و عمل به آن قادر نمی

َ لِلنَّاِس ﴿دانید؟!! مراجع شما به آیه  امامی معصوم می نیز  .]٤٤[النحل:  ﴾ِ�ُبَّ�ِ
امر شده آیات را برای مردم تبیین  ص اشاره دارند، یعنی اینکه به پیامبر
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گوییم  دانند. در پاسخ می قابل فھم بودن قرآن میکند و این را نشانه غیر 
تبیین دو معنا خواھد داشت، یکی ھمان ابالغ و رساندن وحی است که در 

امر شده که آیات را برای مردم بیان و ابالغ کند ص آیات متعددی به پیامبر
و دیگر اینکه این دستورات الھی و آیات را بطور عملی برای مردم انجام بده 

ند و یاد بگیرند، پس این نیز ربطی به قابل فھم نبودن قرآن ندارد. تا ببین
نیز در مقابل چشمان  ص و پیامبراند  فھمیده خود آیات قرآن را مردم می

داده تا یاد بگیرند. ضمنا اگر  ایشان آن دستورات را بصورت عملی انجام می
ھمین آیه معنای تبین، تفسیر و توضیح باشد (بنا به اعتقاد شما) پس طبق 

حق تفسیر قرآن را دارند نه امام و آخوند و مراجع  ص فقط پیامبر اسالم
در ضمن آیات دیگری نیز حاکی از آسان بودن و قابل فھم بودن قرآن  .و...

نَا ﴿دھند قرآن نیازی به امام ندارد، آیاتی چون: دارند که نشان می ۡ َولََقۡد �َ�َّ
كِرٖ لِّ�ِۡكرِ َ�َهۡل ِمن  ۡلُقۡرَءانَ ٱ دَّ و قطعا قرآن را برای « .]١٧[القمر:  ﴾١٧مُّ

 .»ای ھست رندهیا پندگیم پس آیا ردهکپندآموزی آسان 

 :۲۸سؤال 
دین را  ص مدعیان تشیع بر این باورند که بنا به دستور پیامبر

بایست تنھا از امامان و معصومین گرفت، یعنی تنھا اھل بیت شایستگی  می
تعلیم قرآن و سنت را بطور صحیح و بدون خطا دارند و به احادیثی چون 
قرآن و عترتی و... اشاره دارند و حتی قرآن را بدون وجود اھل بیت، کافی و 

 ص ن است پس چرا پیامبردانند، اما سوال اینجاست: اگر چنی یا قابل فھم نمی
 را نیز برای تعلیم قرآن به قبایل مختلف ÷ افرادی دیگر به جز علی

شده  انجام می ÷ فرستاده است؟ مگر نه اینکه اینکار باید توسط علی می
و برای این  اند؟ داده دیگر نیز مردم را تعلیم می ش است؟ پس چرا صحابه
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برای نمونه به برخی از این  اند؟ رفته می امر به قبایل و شھرھای مختلف
میالدی)  ٦٢١نبوت،  ١٢کنیم: بعد از عقبه اولی (در سال  موارد اشاره می

بود که مردم مدینه به پیامبر در مکه نوشتند که مردی برای ما بفرست تا 
را به مدینه  س ھم مصعب بن عمیر ص فقه و قرآن به ما بیاموزد. پیامبر
را به اسالم و قرآن دعوت کرد و قرآن را بر  فرستاد که او قبایل اطراف مدینه

کرد. وقتی ھم که اوس و خزرج نتوانستند درباره تعیین  مردم قرائت می
. و به قولی ١خواند بر آنھا نماز می س امام جماعت به توافق برسند مصعب

. وقتی ٢ھم یار و یاور او بود س در این کار مھم عبدالله بن ام مکتوم
برای تعلیم ھمراه آنھا  س آمدند، ابوعبیده بن جراح نمایندگان مردم یمن

بود در ای  را که نوجوان ھفده ساله س عمروبن حزم انصاری ٣فرستاده شد
به نجران فرستاد تا به مردم آنجا قرآن و فقه ای  سال دھم ھجری با نامه

بیاموزد. این نامه مفصلی بود که تکلیف قاریان قرآن در آن روشن بود. 
بشارت  -تعلیم قرآن و بیان احکام شرع -به خیر و امر به نیکی بشارت مردم

به بھشت و انذار از آتش، در این نامه مفصل، جزء تکالیف قاریان قرآن بیان 
ھم بودند  ش و نیز اسید بن حضیر و خالد بن سعید بن عاصی ٤شده است

 ص گروھی از بنی تمیم که نزد پیامبر ٥اند ھایی یافته که چنین ماموریت

                                           
، ۲۹۱و  ۲۸۴:۴، احمد ۱۳۶، و ۲/۲: ۱/۸۳،۳: ۱:۱/۱۴۸،۳، ابن سعد۷۶:۲ابن ھشام  ١-

) چه، قرائت ۱۲۱۴:۱خواندند(طبری  را مقری می ، در مدینه او۷۰۴طیالسی: ح 
 کرد. قاریان قرآن را اصالح می

، ۷۲ة ، جوامع السیر۳۵-۳۴ید: امتاع مقریزی ، اضافه مراجعه کن۴:۱/۱۵۱ابن سعد ٢-
 .۴۲:۱کتانی  ةاالداری -تراتیب

 .۴۳:۱کتانی  ةتراتیب االداری ٣-
 . ۱۰۶-۱۰۵ ة، مجموعه الوثائق السیاس۲۴۳-۲۴۱: ۴ابن ھشام ٤-
 .۴۴:۱تراتیب االداریه  ٥-
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را ھمراه آنھا فرستاد تا شرایع اسالم و قرائت  س آمدند وی عباد بن بشر
 ص ، در فتح مکه ھنگام عزیمت به حنین رسول کریم١ھا بیاموزد قرآن را بدان

را به امارت در مکه نھاد و  س به نام عتاب بن اسیدای  جوان بیست ساله
دی اسالم در را برای آموختن و حفظ قرآن و یاد دادن مبا س معاذ بن جبل

 ش ، در سال چھارم ھجرت در نیمه ماه صفر ده تن از اصحاب٢مکه باقی گذارد
در رجیع (آبی در نزدیکی مکه) به دست کفار افتادند. اینھا برای تعلیم قرآن 

در ھمین ماه، یعنی چھار ماه  ٣به اعراب عضل و قاره فرستاده شده بودند
 چھل نفر و یا به روایتی ھفتاد نفر از برگزیدگان انصار ص بعد از احد، پیامبر

شدند به تقاضای رئیس قبیله بنی عامر برای آموزش  را که قراء نامیده می ش
که پیش از اسالم ھم  س قبیله بدآنجا فرستاد. در راس آنھا منذر بن عمرو بود

به مکه،  دانسته. در بئر معونه که آبی است در کوه بر سر راه مدینه نوشتن می
 ص در حدیث نیز آمده که پیامبر .٤کافران بر سر آنھا ریخته، ھمه را کشتند

                                           
 .۹۰:۵و تھذیب التھذیب ۲/۱۷: ۳و ۲:۱/۱۱۶ابن سعد ١-

 .۲/۱۰۸: ۲سعد و ابن  ۳۶۲:۲ابن ھشام  -٢
 ۱۵۷(یا ۳۴۴) رک. واقدی۲۰۷-۲۰۴:۲در قرآن ھم بر این حادثه اشاره شده است( ٣-

، ۳۴-۳۳/ ۲ :۳و ۱/۳۶ :۲گوتینگن)، ابن سعد ۶۴۸به بعد(یا ۱۷۸:۲برلن)، ابن ھشام
، ۱۷۴، امتاع ۶۲:۴، سیره ابن کثیر ۴۰:۲ابن سیدالناس  به بعد، ۱۴۳۱:۱طبری 
، بخاری: مغازی، باب ۱۷۶، جوامع ابن حزم ۴۵۴:۱، تاریخ الخمیس ۱۳۰:۱مواھب 

 .۳۱۰:۲غزوه الرجیع، احمد 
: ۲گوتینگن)، ابن سعد ۶۴۸( به بعد ۱۹۳:۳برلن) ابن ھشام  ۱۵۳( ۳۷۸، ۳۳۷واقدی ٤-

، ۷۴-۷۱: ۴به بعد، ابن کثیر۱۴۴۱:۱، طبری۲/۸۹: ۴و۱/۱۸۳: ۴و۲/۷۱ :۳و۱/۳۶
، بخاری: جھاد ۲۹۸:۷الباری ، فتح۵۰۸یا ۴۵۱:۱، تاریخ الخمیس ۲۷۲:۲زادالمعاد 

، ۲۸۹، ۲۸۸، ۲۷۰، ۲۵۵، ۲۳۵، ۲۱۰، ۱۳۷، ۱۱۱، ۱۰۹:۳، احمد۲۸، مغازی۱۸۴،۹
 .۱۷۸، جوامع ابن حزم۴۳۹:۴، التاج ۱۲۹-۱۲۸: ۶، مجمع الزواید۲۳۰:۸عمده القاری 
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فرمود: قرآن را از چھار نفر فرا بگیرید: عبدالله بن مسعود، سالم مولی ابن 
و البته در این روایت ھیچگونه  ١ش حذیفه، معاذ بن جبل و ابی بن کعب

ه محدود به ھمین حصری نیست. یعنی تعداد معلمین کتاب به ھیچ وج
ھمچون: اھل الصفه، مصعب  اند، چھار نفر نشده و عده زیاد دیگری نیز بوده

بن عمیر، عتاب بن اسید، عمرو بن حزم، خالد بن سعید، رافع بن مالک، 
تنھا پاسخ مدعیان تشیع این است  .و.... ش اسید بن حضیر، شھاب قرشی

توسط علم غیب و  ص پیامبرزده،  می که چنانچه خطایی از این قاریان سر
) ص(داده است و چون خود پیامبر شده و به آنھا تذکر می وحی مطلع می

زنده بوده و بر کار ایشان نظارت داشته، بنابراین فرستادن این نائبان بالمانع 
گوئیم، اوال: امکان دارد چند مورد از این خطاھا را که  بوده است، در پاسخ می

 ص دیگر رخ داده است و سپس توسط پیامبر در شھرھای ش توسط صحابه
گوید دین را تنھا  از طرفی میص را نام ببرید، ثانیا: آیا پیامبراند  متذکر شده

فرستد؟  می از اھل بیت بگیرید ولی از آن طرف افرادی دیگر را برای تعلیم
قرآن را  ص ثالثا: این قاریان و حافظان قرآن ابتدا در مقابل پیامبر

و سپس برای اند  شده و چنانچه خطایی داشتند متذکر میند ا خوانده می
نیز  ص بنابراین پس از رحلت نبی اکرم اند، رفته می تعلیم به جاھای دیگر

پس نیازی نبوده که  اند، داده به ھمان طریق قبل کار تعلیم خود را ادامه می
ا این امر تنھا منحصر به حضرت علی و اھل بیت باشد، رابعا: طبق نظر شم

                                           
، ۹۵، مقدمتان۵۸:۱، قرطبی ۳۸۸۹ح ۵ ۲۶:۱الجامع الصغیر  ،۲۰نوع ۲۴۴:۱اتقان  ١-

 .، ایضا رک۳۶، ابوشامه۳۷۲، النووی ۲۵تاب االحکام شمارهک ۲۷۸:۱۰قسطالنی 
، مسلم: ۸، فضائل القرآن۱۶، ۱۴، مناقب االنصار۲۷و  ۲۶بخاری: فضائل اصحاب 

، و ۱۹۵، ۱۸۹، ۱۶۳:۲، احمد ۲/۱۱۰ :۲، ابن سعد۱۱۸-۱۱۶ح  ةفضائل الصحاب
 .۲۲۴۷، ۲۲۴۵، طیالسی: ح ۱۶۵:۶
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در موقع زنده بودنش نظارت شخصی داشته و توسط علم  ص یعنی پیامبر
دارای  ÷ شده و پس از او نیز علی غیب و وحی از خطای قاریان مطلع می

کرده است، یعنی ھمیشه و در ھر  علم غیب بوده و به ھمان روش عمل می
زمان باید معصومی من عندالله حاضر و ناظر باشد تا این کار عملی شود، 

شود بفرمائید االن چه کسی بر کار عالمان نظارت  خوب با این تفاسیر می
ب و در پس پرده شود؟! امام زمان که غائ دارد و خطاھای ایشان را متذکر می

است و البد با تمام عالمان در تمامی شھرھا ارتباط مخفی دارد؟!! خامسا: 
در مدینه خلیفه باشد و فرستاده او در  ÷ اگر به عنوان مثال حضرت علی

یمن مشغول تدریس قرآن باشد، سپس آن فرستاده خطایی بکند و حضرت 
ونه آن فرستاده شود بفرمائید چگ توسط علم غیب متوجه شود، می ÷ علی

رود و پس از تذکر  کند؟! البد سریعا با طی االرض به یمن می را مطلع می
گردد!!! در ضمن فراموش نکنید تلفن و لوازم  دادن سریعا به مدینه بر می

اگر ھم بگویید  ١مخابراتی نیز در کار نبوده تا مورد استفاده قرار بگیرد!!
خطایی نداشته باشند، باید  گرفته تا از آنھا آزمایش می ÷ حضرت علی

مامور انجام این کار اند  توانسته حافظ قرآن نیز می ش گفت بنابراین صحابه
باشند و حتی خودشان از اشخاص تعلیم دیده آزمایش بگیرند و سپس ایشان را 

 ص روانه شھرھای مختلف کنند، چون قرائت این صحابه نیز قبال توسط پیامبر
، ٢توان گرفت نیز می ش ک کالم دین را از صحابهتایید شده است (یعنی در ی

 .١خواھند این را قبول کنند) ولی مدعیان تشیع نمی

                                           
لی وجود دارد که بعید نیست چندی دیگر با مذھب روافض روایات جع البته آنقدر در ١-

 .سیم نیز دست پیدا کنند!!! بی تاویل و تفسیر نمودن روایات به وجود تلفن و
به جمع آوری قرآن پرداختند تا در اصال ھمین صحابه پس از رحلت نبی اکرمص  -٢

کار و تالش خود را به نتیجه رساندند، حال چگونه است که  س زمان حضرت عثمان



 دوباره ُسرخاب و سفید آب (جلد دوم) ٦٦

 

 :۲۹سؤال 
(و پس  ص گویند پس از رحلت پیامبر اسالمآخوندھای مدعی تشیع می

برای عیادت  ب ) ابوبکر و عمراند از حوادث مختلفی که خودشان ساخته
جواب سالم ایشان  ل آمدند ولی فاطمه ل و طلب پوزش نزد فاطمه

را نداد و روی خود را از ایشان برگرداند!! و حتی وقتی ایشان در مقابل روی 
مجددا اینکار را تکرار کرد و روی خود را دوباره  ل او رفتند، فاطمه

روی صورت خود ای  برگرداند تا باالخره از این عمل خسته شد و پارچه
 ب د!! و حتی بطور مستقیم با ابوبکر و عمرانداخت تا ایشان را نبین

را واسطه اینکار قرار داد!! سوال ما این  ÷ کرد، بلکه علی صحبتی نمی
به عیادت آن شخص یھودی رفت که ھر روز بر  ص است که چطور پیامبر

داد تا  ریخت؟ و در مقابل راھش خار و خاشاک قرار می می سرش آشغال
حتی به ھنگام عیادت، آن یھودی روی خود را  موجب آزار و اذیت فراوان شود و

رود تا  مجددا مقابل روی او می ص گرداند ولی پیامبر بر می ص از پیامبر
گیرد،  قرار می ص باالخره آن شخص تحت تاثیر اخالق واالی پیامبر اسالم

                                                                                           
پذیرند؟!! و ای کاش  می یان تشیع تعلیم این قرآن را تنھا از جانب علی و اھل بیتمدع

بینیم عمل به احادیث و  می بر روش ھمان اھل بیت بودند، ولی چیزی که ما از شما
 روایات جعلی کتب عالمه مجلسی و جناب کلینی است.

ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿ ١  ٱ ل�َّ
َ
لُونَ ۡ� ۡ ٱِمَن  وَّ  ٱوَ  ُمَ�ِٰجرِ�نَ ل

َ
ِينَ ٱوَ  نَصارِ ۡ� ُ ٱ رَِّ�َ  َ�ٰنٖ �ِإِحۡ  �ََّبُعوُهمٱ �َّ َّ� 

ْ  ُهمۡ َ�نۡ  َعدَّ  هُ َ�نۡ  َورَُضوا
َ
ٰٖت  لَُهمۡ  َوأ  ٱ َتَهاَ�ۡ  رِيَ�ۡ  َج�َّ

َ
ٓ  َ�ٰرُ نۡ ۡ� بَدٗ  َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها

َ
 زُ َفوۡ لۡ ٱ َ�ٰلَِك  �ۚ �

ه با کسانی کن از مھاجران و انصار و یشگامان نخستیو پ« .]۱۰۰[التوبة:  ﴾١٠٠َعِظيمُ لۡ ٱ
ز] از او خشنودند و یشان خشنود و آنان [نیردند خدا از اکروی یاری از آنان پکویکن

شه در آن یر [درختان] آن نھرھا روان است ھمیه از زکرده کی آماده یبرای آنان باغھا
 .به بعد) ۸(و سوره حشر  .»ابی بزرگیامکن است ھمان یاند ا جاودانه
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کنند؟ به  پس آیا این دختر ھمان پیغمبر است که آخوندھای رافضی معرفی می
خطایی ھم کرده باشند، آیا آن یھودی نسبت به ب کر و عمرفرض اینکه ابوب

مھم نیست؟  ص ظلم نکرده بود؟ آیا ظلم به پیامبر ص خود پیامبر اسالم
بایست با  خطایی کرده بودند، آیا می ب پس به فرض اینکه ابوبکر و عمر

ایشان اینگونه برخورد شود؟ آیا باید جواب سالمشان داده نشود و از ایشان روی 
 ص برگردانده شود؟!! مگر اھل بیت در رفتار ھمچون خود پیامبر اسالم

 نیستند؟!! پس چرا در اینجا از زمین تا آسمان تفاوت دارند؟!! چنانچه فردی
بیزاری خواھد  ل اطالع اینگونه روایات را بخواند از حرکات فاطمه بی

و  ل شود و البته فاطمه خشنود می ب جست و از فروتنی شیخین
و افرادی بسیار پرھیزکار و اند  شناسیم، اینگونه نبوده بیتی که ما میاھل 

 شناسیم و نه شما). شوم، اھل بیتی که ما می باز متذکر می(اند  فروتن بوده

 :۳۰سؤال 
در کتاب کافی حدیثی ھست مبنی بر اینکه امامان از زمان مرگ خود 

که پس تقیه است میرند، سوال ما این  می باخبرند و حتی به اختیار خویش
برای چیست؟! چون مدعیان تشیع بسیاری از رفتارھای امامان خود را حمل 

دانیم که تقیه برای حفظ جان است و چنانچه امامان از  کند و می بر تقیه می
 دانند قاتل کیست و حتی به اختیار خویش زمان مرگ خویش باخبرند و می

 !!.د؟ان کرده میرند، پس دیگر برای چه تقیه می می

 :۳۱سؤال 
آمده که بگو من از  ص در بسیاری از آیات قرآنی خطاب به پیامبر اسالم

خواھم. سوال ما این است که چه مزدی بھتر از  شما اجر و مزد رسالت نمی
خمس و گرفتن یک پنجم از مال مردم؟! و چه مزدی بھتر از موروثی کردن 
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با  ص خالفت در خاندان خود؟!! و چه مزدی بھتر از فدک؟! خوب پیامبر
امور از نظر شما عقلی و خواسته؟! آیا این  این تفاسیر دیگر چه مزدی می
 .منطقی و منطبق با قرآن است؟!!

 :۳۲سؤال 
 ب از سوره حجرات در مورد ابوبکر و عمر ٢شیعه معتقد است آیه 

َها َ�ٰٓ ﴿: اند صدایشان را باال برده ص نازل شده، چون ایشان جلوی پیامبر ُّ�
َ
�

ِينَ ٱ ۡصَ�ٰتَُ�ۡم فَۡوَق َصوۡ  �َّ
َ
ْ أ ْ َ� تَۡرَ�ُعٓوا ْ َ�ُ  �َِّ�ِّ ٱِت َءاَمُنوا ِ  ۥَوَ� َ�َۡهُروا  لَۡقۡولِ ٱب

نُتۡم َ� �َۡشُعُرونَ 
َ
ۡعَ�ٰلُُ�ۡم َوأ

َ
ن َ�َۡبَط أ

َ
 ﴾٢َكَجۡهرِ َ�ۡعِضُ�ۡم ِ�َۡعٍض أ

د و بر او فریاد بر یباالی صدای پیامبر صدا بلند مکن ،ای اھل ایمان« .]٢[الحجرات: 
کار، اعمال نیک تان را محو  مکشید مانند فریاد کشیدن بعضی از شما که این

سوال اینجاست که شما با استناد به این آیه قصد  .»فھمید کند و شما نمی می
را دارید در صورتیکه ھمین آیه نیز در  ب تخریب شخصیت ابوبکر و عمر

َها َ�ٰٓ +تضاد با عقاید شماست، مگر در ابتدای آیه نیامده:  ُّ�
َ
ِينَ ٱ� َّ�  ْ  _َءاَمُنوا

؟!! پس خطاب با مومنین و اھل ایمان است، .»ایمان آورده ایدای کسانیکه «
خالف تصور ، بر١اند از اھل ایمان و مومن بوده ب پس ابوبکر و عمر

 دانند. کسانیکه آنھا را منافق و ظالم و غاصب خالفت می

 :۳۳سؤال 
و  ل ارزش کردن اعمال ام المومنین عایشه بی علمای مدعی تشیع برای

در منزل خود پس از دفن  ل گویند که چرا عایشه می برای تخریب ایشان
کرده؟ و مگر از شخص مرده ھم رو  ، از حجاب استفاده میس عمر

                                           
 تا کور شود ھر آنکه نتواند دید. اند، از بھترین مومنین بوده ب آری، ابوبکر و عمر -١
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گویند این عمل عایشه ھیچ مبنای شرعی نداشته و ندارد و  گیرند؟ و می می
باید از زندگان رو گرفت، نه از مردگان طبق این عقیده سوال ما این است که 

گیرد؟ و مگر از شخص  از آن شخص نابینا رو می ل چرا حضرت فاطمه
ھیچ مبنای شرعی  ل گیرند؟ و البته این عمل فاطمه نابینا ھم رو می

گیرند نه از اشخاص کور و نابینا.  نداشته و ندارد و از شخص بینا رو می
(فراموش نکنید صحبت تنھا بر سر شرعی نبودن این اعمال است، وگرنه 

مالی نشانه پرھیزکاری بسیار است و البته منکر نیستیم که چنین اع
 محدود کنند). ل رافضیان قصد دارند آنرا تنھا به حضرت فاطمه

 :۳۴سؤال 
ن (و یس بر دکھر  :یعنی »مرء ىلع دين خليلهـال«ده: فرمو ص امبریپ

العبد مع « و فرموده: )٢/٣٠٣(مسند احمدبن حنبل. روش) دوستش است
. »ه دوست دارد ھمراه استک یسکبا  یا ھر بنده« :یعنی »من أحب

ه کس را از آنکھر «فرموده:  ÷ یحضرت عل )٩/٨/٢٤٦٦٧نزالعمال/ ک(
 .)٦٩ (نھج البالغه نامه »شناسند یدوست اوست م

سوال اینجاست که طبق این احادیث چنانچه ما بخواھیم از دیدگاه 
اسالم نگاه کنیم، مسلم است که  ص آخوندھای رافضی به یاران پیامبر

ھا خواھند بود و بنابراین و  ترین و غاصبترین انسان ایشان از بدترین و ظالم
نیز دارای چنین صفاتی بوده است، پس آیا  ص نعوذبالله خود شخص پیامبر

 د؟ (البته اگر آخوندھا بگذارند).وقت آن نرسیده که در عقایدتان تجدید نظر کنی

 :۳۵سؤال 
عصر حاضر شخصی مثال مسیحی بخواھد مسلمان شود و بگوید  اگر در

ترین  این دین شما در زمان حیات پیامبرتان و نزول فرشتگان، بدترین و ظالم
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سال تحویل بشریت داده است که اکثرشان دستور الھی  ٢٣افراد را پس از 
را زیر پا گذاشتند و بیعت خود را شکستند و مرتد شدند و به اھل بیت 

ستم فراوان کردند و بنابراین دین شما قابل پیروی نیست و رتان ظلم وپیامب
دھید؟ فراموش  من مسلمان نخواھم شد، شما مدعیان تشیع چه پاسخی می

نکنید در اینجا صحبت، تنھا بر سر خاتم انبیاء و دین تکمیل شده اسالم و 
ده ین دین است که چنین یارانی پرورش داده و لطف کرتر بھترین و کامل

 دوباره دست به قیاسھای مسخره در تاریخ نزنید.

 :۳۶سؤال 
�َ�ٰنَ ٱَولََقۡد َخلَۡقَنا ﴿ خوانیم: در قرآن می  ۥۖ َ�ۡفُسهُ  ۦَوَ�ۡعلَُم َما تُوَۡسوُِس بِهِ  ۡ�ِ

ۡقَرُب إَِ�ۡهِ ِمۡن َحۡبِل 
َ
م و یا دهیو ما انسان را آفر« .]١٦[ق:  ﴾١٦لَۡورِ�دِ ٱَوَ�ُۡن أ

به او  رگ گردنند و ما از ک ای به او می او چه وسوسهه نفس کم یدان می

تر  ھا نزدیک ند، خود را از رگ گردن به انسان. در این آیه خداو»میتر یکنزد
داند و از طرفی مدعیان تشیع، ائمه را واسطه و شفیع و باب میان انسان  می

فاصله دانند. سوال اینجاست که در این آیه مقدار نزدیکی و  و خداوند می
خواھیم بدانیم ائمه در کجای این  میان خداوند و انسان بیان شده و ما می

از رگ گردن  تر که نزدیکاند  یعنی در کجا قرار گرفته اند؟ فاصله قرار گرفته
به انسان است؟!!! فراموش نکنید ما به دالیل رافضیان مبنی بر توجیه 

ا دارای آبرو نزد خداوند اشی کاری نداریم، دالیلی چون اینکه اینھتر واسطه
ه خرافات!!!! ما فقط یھستند و درخواستشان اجابت خواھد شد و بق

ه، در کجا و در چه جایگاھی میان ین آیخواھیم بدانیم ائمه با توجه به ا می
 اند؟ انسان و خداوند قرار گرفته
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 :۳۷سؤال 
کنون را آخوندھای مدعی تشیع، انحرافات به وجود آمده از صدر اسالم تا 

دانند و حتی حوادثی چون عاشورا و شھادت و  بخاطر کودتای سقیفه می
سازند!! حال سوال ما این است  می مظلومیت ائمه خود را به سقیفه مرتبط

که چنانچه در طی این مدت، شھرھای اسالمی و مسلمین جھان از نظر شما 
که مرکز  پس چرا این فساد و انحراف در خود شھر مدینه اند، منحرف شده

خالفت و محل سقیفه بوده است به وجود نیامده؟ و حتی ھم اکنون نیز پس 
بینیم که مدینه حتی  رویم می سال، وقتی به سفر حج می ١٤٠٠از گذشت 

از سایر شھرھای عربستان ھم بھتر است؟ و حتی بسیاری از زوار ایرانی به 
نکنید ما با  این امر معترف ھستند (از جمله دکتر علی شریعتی) فراموش

شیعه نبودن مردم مدینه کاری نداریم، چون ھمین از نظر شما برای فاسد 
جلوه دادن اشخاص کافیست، سوال ما در اینجا تنھا انحرافات و فسادھای 

ھا به وجود مختلف و گوناگون اجتماعی است که از نظر شما در ھمه روزنه
ز نظر شما، گناه ھر آمده و تنھا علتش نیز سقیفه است. به عنوان مثال ا

زناکاری بر گردن خلیفه دوم است!! چون معتقدید که صیغه و نکاح موقت 
آنرا حرام کرده و ھمینطور  س اسالم بوده ولی عمر ص جزء سنت پیامبر

به خالفت رسیده بود قطعا  س موارد بسیار دیگری که چنانچه حضرت علی
نیز در سقیفه غصب  س آمدند و البته این خالفت الھی علی نمی به وجود

شده و بنابراین مسبب تمامی تباھی و فسادھا در میان مسلمین، تنھا 
پرسیم که چرا در مرکز این توطئه و  می کودتای سقیفه است!! پس مجددا

 .١کودتا یعنی در شھر مدینه اینگونه نیست

                                           
، خواھید دید که البته چنانچه ھمان شھر مدینه یا مکه را به دست ایرانیان بسپارید -١

کنند، مثل شھرھای مقدس خودشان  حجابی را بدانجا منتقل می چگونه فساد و بی
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 :۳۸سؤال 
گویند: مقصر اصلی در گمراه شدن مردم و عوام،  مدعیان تشیع می

ھستند، چون مردم اکثرا به خواص خود نگاه  ب ابوبکر و عمرشخص 
و اند  بقیه نیز به دنبالشان رفته اند، کنند و چون اینھا جزء خواص بوده می

غصب شده است، پس  ÷ و در نتیجه حق الھی علیاند  بیعت کرده
 است!!! ب گناھان و انحرافات بعدی نیز بر گردن ابوبکر و عمر تمامی

قد ھستید که علی و تعدادی از طرفدارنش در منزل تجمع سوال: شما معت
پس با این اوصاف  اند، و حتی تا مدتی بیعت نکردهاند  کرده و معترض بوده

 اند؟ مگر اینھا جزء خواص نبوده اند؟ چرا مردم به این خواص نگاه نکرده
، مگر ش کسانی چون حضرت علی، فاطمه زھرا، ابوذر، سلمان، عمار و مقداد

تجمع نکرده بودند؟ چرا مردم به آنھا  ÷ در اطراف حضرت علی ایشان
را جزء ب توجھی نکردند؟ سوال دیگر اینکه شما از طرفی ابوبکر و عمر

 ص دانید که دائمًا مورد توبیخ و سرزنش پیامبر اھمیتی می بی افراد
کنید، شما باید تکلیف ما  ولی در اینجا ناگھان آنھا را جزء خواص می اند، بوده

یا اند  جزء یاران نزدیک و از خواص بوده ب را روشن کنید، ابوبکر و عمر
را باالترین و  ب علمای شما علی و فاطمه اھمیت؟ بی جزء افراد

در مورد ایشان  ص دانند و به سفارشات دائم پیامبر مھمترین خواص می
فراموش نکنید که  اند؟ اره دارند، پس چرا مردم به سمت ایشان نرفتهاش

چون بحث پیرامون کسانی است  اند، توان گفت خود مردم مقصر بوده نمی

                                                                                           
ه قابل قیاس با مدینه و مکه نیستند و انواع فساد ھمچون قم و مشھد که به ھیچ وج

(البته  در آنجا وجود دارد، چون به قول دکتر شریعتی: ھنر نزد ایرانیان است و بس!!
دین است و روی سخن ما با  فھیم و دانشمند جدا از روافض بی یان حساب ایران

 ایرانیان خرافی و خوارج منش است).



 ٧٣ سؤاالتی چون تیری از کمان اندیشه بر سینه جهل و خرافه

 

در ضمن باید گفت طبق این  اند. که به زعم شما این مردم را گمراه کرده
 نظریه، پس ھم اکنون نیز که جامعه شما مملو از فساد و انحراف است در

واقع مقصر اصلی آخوندھا و مراجع تقلید و رھبران و علمای خودتان ھستند، 
 کنند. چون اینھا کسانی ھستند که مردم از ایشان پیروی می

 :۳۹سؤال 
گویند بخاطر کودتای سقیفه و غصب خالفت  علمای مدعی تشیع می

بوده که اسالم از  س و در واقع بخاطر خلیفه شدن ابوبکر ÷ الھی علی
اصلی خود منحرف شده و به ھمین دلیل حوادث و انحرافات بعدی را مسیر 

اندازند و حتی ایشان را  می و یارانشان ب نیز بر گردن ابوبکر و عمر
دانند!!! سوال ما اینجاست که  و عاشورا می س مسبب شھادت امام حسین

سال در مدینه خالفت داشت و  ١٠ ص طبق این نظر پس چطور پیامبر
یز مرتبط بود، ولی به زعم شما در انتھا اکثر شاگردان و حتی با وحی ن

یارانش مرتد و بیعت شکن شدند و تازه از بدترین انسانھا از نظر شما شدند، 
کسانی که به عقیده شما دستور الھی را زیر پا گذاشتند و مرتد شدند و به 

 ص اھل بیت نیز ظلم فراوان کردند، پس آیا نعوذ بالله مقصر اصلی محمد
بوده است که دینش به نظر شما اینگونه منحرف شده است؟! حتی 

ھای مختلف این عقیده را رد کنید و مثال بگویید پیامبر  توانید با بھانه نمی
فرصت کافی نداشته و غیره، چون حتی سلیمان و داوود و  ص اسالم

نیز حاکم بودند، پس چرا دینشان منحرف شد؟ آیا به عقیده  ‡موسی 
آمد و عاشورایی  نمی شد انحرافی در اسالم پدید خلیفه می ÷ شما اگر علی

دانید؟!! از کجا  را باالتر از پیامبر اسالم می ÷ داد؟! آیا شما علی رخ نمی
شدند؟!! چه  باز مردم مرتد نمی ÷ معلوم که پس از اتمام خالفت علی

ضمینی برای این موضوع دارید؟! وقتی خداوند و مالئکه و امدادھای غیبی ت
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به عنوان حاکم سودی  ص و معجزات و وحی و وجود شخص پیامبر
خواسته با خلیفه  نداشته و بدترین انسانھا را پرورش داده است، پس علی می
 دھد و قصد دارد شدن چکار کند؟!! این عقاید شما تنھا یک چیز را نشان می

 ص تنھا یک چیز را ثابت کند و آن این است که شما علی را باالتر از محمد
دانید و با این عقایدتان به میص دانید و عملکرد او را بھتر از پیامبر می

 کنید. و حتی به خداوند و دین و شریعت اھانت می ص پیامبر اسالم

 :۴۰سؤال 
بن ابی بکر را  مدعیان تشیع، کسانی مانند مالک اشتر و عمار و محمد

دانند که در واقع مو به مو پیرو امامت  می ÷ بھترین یاران حضرت علی
سوال اینجاست که  اند، گذاشته می ÷ و جای بر جای پاھای علیاند  بوده

در مقابل سه امام  س چطور این سه نفر در جریان قتل حضرت عثمان
 س که جلوی درب منزل عثمان ب ! در مقابل حسن و حسیناند؟ ایستاده

که دو  س جھت دفاع ایستاده بودند و در واقع در برابر خود حضرت علی
چنانچه  اند. فرزندش را آنجا قرار داده بود، پس در برابر سه معصوم ایستاده

را قبول  س از عثمان ب بگوئید ما این موضوع و دفاع حسن و حسین
و شریک دانستن او  ÷ تن علینداریم، باید گفت پس مردم در مقصر دانس

توانید دائم به آنھا خرده  و نمیاند  به نوعی حق داشته س در قتل عثمان
که اند  دیدهچون می اند، کرده را متھم می ÷ بگیرید که چرا حضرت علی

کند (مھاجمینی که از اطرافیان و  در برابر مھاجمین کاری نمی ÷ علی
فرماندھی عد نیز در خالفت وی به و باند  بوده ÷ یاران نزدیک حضرت علی

در  ÷ که علیاند  دیدهدر ضمن وقتی ھمه می )اند سپاھش منصوب شده
تفاوت است، پس نباید  (داماد دو دختر) بی ص برابر قتل داماد رسول خدا
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 ص بر این مردم ایراد بگیرید که چرا در عاشورا به فریاد نوه رسول خدا
اسالم  ص قتل داماد و صحابه پیامبراند  دیده !! خوب وقتی میاند؟ نرسیده

 اند. تفاوت شده عادی است، بنابراین در برابر قتل نوه او نیز بی

 :۴۱سؤال 
نند حارث ک یت مکنبرد جمل حر یبرا یوقت ییدر جا ÷ حضرت علی

ردند چه ک) صلح نش ریشه و طلحه و زبیپرسد اگر آنھا (عا می شانیاز ا
پرسد: با  یم. حارث با تعجب مینک ینبرد مدھند:  ی؟ حضرت پاسخ مینک یم

ر پاسخ د ÷ یر؟ حضرت علیف االسالم و طلحه الخین و سیالمومن ام
گمان اشخاص،  یحارث مسائل بر تو مشتبه شده است و ب یا«: فرماید می
ه اول حق را بشناس تا اھل کار حق و باطل باشند بلیو مع کتوانند مال ینم

آن گام نھاد باز سوی  به ه راکز اول باطل را بشناس تا ھر یو ن یآنرا بشناس
گوید:  در پاسخ نمی ÷ . سوال اینجاست که چرا حضرت علی١»یشناس

و چطور شخص پرسشگر از این حدیث بسیار  ؟!!احلق مع عىلمع احلق و عىل
 .خبر بوده است؟!! مھم و معروف بی

                                           
باطل بوده  ش(البته نه اینکه طلحه و زبیر و ام المومنین عایشه  ۲۱۰-۲تاریخ الیعقوبی ١-

اند، ولی منظور  باشند و مشخص است که ایشان خدمات فراوانی برای اسالم انجام داده
این است که مالک حق و باطل و جدا کننده آنھا یعنی فرقان در واقع ھمان قرآن و 

اص که منجر به فردپرستی و غلو شوند، افرادی که سنت ھستند نه وجود خود اشخ
معصوم نیستند و طبق اجتھاد خودشان امکان خطا دارند. در بدترین حالت حتی اگر 

الله، خداوند از  شاء تصمیمی بر سر خشم گرفته شده به خاطر طبیعتی بشری بوده و ان
ه شدگان بر جسد ھمه کشت ÷ گذرد. و مگر نه اینکه حضرت علی گناه ھمه در می

خواند و آنھا را با جسد لشکریان خود در یکجا به خاک  گرید و بر ھمه نماز می می
 گرداند و...  را با عزت و احترام به مدینه باز می ل سپارد و حضرت عایشه می
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 :۴۲سؤال 
فرموده: افراد (یعنی ائمه، علماء، مجتھدان، آقا، ولی  ÷ حضرت علی

فقیه و....) مالک حق نیستند، بلکه حق را خود مالکی است که افراد با آن 

من «کنید که:  شوند. شما این حدیث را مرتب در بوق و کرنا می سنجیده می
ھر کسی بمیرد و امام « یعنی، »مات ولم يعرف امام زمانه مات ميته جاهلية

. اگر تحلیل و »مان خودش را نشناسد، مرگ او به مرگ جاھلیت بوده استز
برداشت شما از این حدیث این است که بدانیم چه کسی امام و رھبر و خلیفه 

چون و چرا پیروی کنیم آیا این تحلیل با آن حدیث حضرت  بی است تا ما از او
به شیوه زیر  از زمین تا آسمان در تضاد نیست؟ و اگر این حدیث را ÷ علی

 ÷ تحلیل کنیم آیا منطبق با قرآن و عقل و ھمین حدیث حضرت علی
یعنی اینکه ھر کس باید رھبر و حاکم زمان خود را بشناسد که اگر او  نیست؟

َها ﴿کند:  مطابق قرآن و سنت عمل می ُّ�
َ
ِينَ ٱَ�ٰٓ� َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْ أ َ ٱَءاَمُنوٓا ِطيُعواْ  �َّ

َ
َوأ

ْوِ�  لرَُّسوَل ٱ
ُ
ۡمرِ ٱَوأ

َ
ءٖ فَُردُّوهُ إَِ�  ۡ� ِ ٱمِنُ�ۡمۖ فَإِن تََ�ٰزَۡ�تُۡم ِ� َ�ۡ إِن  لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ
 ِ ِ ٱُكنُتۡم تُۡؤمِنُوَن ب � ٱ ۡ�َوۡمِ ٱوَ  �َّ ۡحسَ  �ِخرِ

َ
وِ�ً�  نُ َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ َوأ

ۡ
 .]۵۹[النساء:  ﴾٥٩تَأ

کنید از فرمان رسول خدا و ای اھل ایمان اطاعت کنید از فرمان خدا و اطاعت «
فرماندارانتان، و چون در چیزی کارتان به گفتگو و نزاع کشد به حکم خدا (قرآن) و 
رسول (سنت) باز گردید اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید این کار (رجوع به حکم 

از او پیروی کند و اگر  .»خواھد بود تر خدا و رسول، برای شما بھتر و خوش عاقبت
برخی موارد با او اختالف داشتیم کار را به قرآن و سنت ارجاع دھیم. پس با در 

این تفاسیر ھم اکنون امام زمان شما چه کسی است؟ و کجاست؟ و اصال چه 
در این  .١میرید می شکلی دارد؟ پس ھم اکنون نیز ھمه شما به مرگ جاھلیت

                                           
ھمانطور که اجداد شما از این دنیا رفتند و ظھور امام زمان را جز در خواب ندیدند،  -١



 ٧٧ سؤاالتی چون تیری از کمان اندیشه بر سینه جهل و خرافه

 

آمده: امام زمانه و حدیث، پیرامون فردی که باید امام زمان خود را بشناسند 
زمانه یعنی زمان خودش، یعنی امامش در ھمان زمان خودش، یعنی امام 
زمانش، ولی مھدی شما امام آینده است نه امام حال و در زمان حال غائب و 
از نظرھا پنھان است و امور مربوط به حاکم و امام را در دست اجرا ندارد، 

ه داشت؟ ضمنا در اینجا یک وگرنه چه نیازی به نائب بر حق و ولی فقی
گویید ھر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد به  تناقض وجود دارد، شما می

گویید ھر  مرگ جاھلی مرده، ولی در حدیث دیگری از قول امام زمانتان! می
شناسد) او دروغگو و کذاب است! خوب حاال  کس ادعا کرد مرا دیده (و می

خودمان را بشناسیم؟ و اگر منظور شما  ما با این تناقض چگونه امام زمان
 احادیث امام زمان است که این احادیث بیشتر حول و حوش خمس دور

زند و ما فقرا را با آن کاری نیست، بھتر است بازاریھای عزیز به این  می
 احادیث عمل کنند.

 :۴۳سؤال 
ای از شیعیان در قم وقتی خبر رحلت امام حسن عسکری را شنیدند  عده

به سمت سامرا به راه  ،خواھد به جای او امام شود جعفر می که یدندو فھم
رویم تا از جعفر سواالتی (در مورد علم غیب) بکنیم تا  افتادند و گفتند می

شما که قائل به حدیث لوح  ؟ و اما سوال:بدانیم آیا او واقعًا امام است یا نه

                                                                                           
شوید و تنھا ھدف امثال من بیداری  ھمان سرنوشت دچار میشما نیز متاسفانه به 

باشد، انتظاری که به مرگ  می شما از این خواب گران و از این فریب و انتظار بیھوده
شود. برای تحقیق پیرامون مھدی به کتبی چون غائب ھمیشه غائب نوشته  ختم می

مھدی موعود یا در احادیث مھدی نوشته عالمه برقعی و  اینجانب و بررسی علمی
مھدی موھوم؟ نوشته دکتر عبدالرحیم مالزاده و عجیب ترین دروغ تاریخ نوشته 

 عثمان الخمیس مراجعه کنید. 
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ھم بر این عقیده اید جابر ھستید که نام امامان تا مھدی در آن بوده و دائم 
در بقیه فقط اند  که برادر بوده ب که جواز امامت به جز حسن و حسین

عه یھم شرسیده نه برادر، پس اھالی قم  به فرزند امامان از نسل حسین می
 ،پس از خبر رحلت امام حسن عسکریو ھم در مھد علم و دانش! اند  بوده

گفتند ما طبق لوح  کردند و می باید فورًا امامت و ادعای جعفر را تکذیب می
توانیم امامت جعفر  نمی ،جابر و طبق عقیده جواز امامت در فرزندان حسین

را بپذیریم، نه اینکه از قم به راه بیفتند و بخواھند سواالت عجیب (علم 
 !.غیب) از جعفر بپرسند

 :۴۴سؤال 
روایات متعددی اشاره دارند و معتقدند طبق آنھا علمای مدعی تشیع به 

تصریح داشته که دین را از امامان بگیرید، سوال اینجاست  ص پیامبر اسالم
و آیا در جایی اند  که در زمان غیبت صغری نواب اربعه مجری این امر بوده

که دین خود را از نواب اربعه بگیرید؟!! پس چه لزومی اند  فرموده ص پیامبر
 .؟!!١پیروی از نواب وجود داردبرای 

 :۴۵سؤال 
برده است، سال در زندان به سر می ٤حسین بن روح نوبختی مدت 

چطور امام زمان برای نجات این نایب خود کاری نکرده است؟ چطور خود 
این نایب کراماتی نداشته تا کاری کند؟ حالج نیز ادعای نیابت امام زمان را 

نسته و نیابتش را قبول ندارید ولی در داستانھا داشته ولی شما او را کذاب دا
 بینیم که ھمین آقای حالج کرامات فراوانی داشته و ھر بار که به زندانمی

                                           
پس امکان خطا از  اند، تازه به عقیده خود شیعه حتی این نواب معصوم نیز نبوده ١-

 رفته است. ایشان می
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آمده کرده و از زندان بیرون می افتاده توسط کراماتش نجات پیدا می می
توانسته کاری بکند و یا خود امام  است، ولی نایب بر حق امام زمان نمی

 کاری نکرده است. زمان برایش

 : ۴۶سؤال 
اگر پاکی و کرامت علماء و مجتھدین شما و یا نواب اربعه، نشانه صداقت 

ا ایشان است، پس چرا شما ادعای نیابت منصور حالج را قبول ندارید؟! و ی
 پاکی و عرفان مرتاضان ھندی را؟

 :۴۷سؤال 
امام مدعیان تشیع روایاتی دارند که چنانچه کسی قصد داشت برای 

بنویسد باید چکار کند؟ و مثال باید آنرا در رودی بیندازد و ای  زمان نامه
 خود را در آنھای  در جمکران نیز چاھی ھست که مردم نامه .غیره....

اندازند، نامه به حسین بن روح نوبختی نائب امام زمان!!! سوال اینجاست  می
لطفا نگوئید  ١ه ببرد؟!!تواند نامه را برای امام زند که چطور نائب مرده می

اینھا خرافات است و حقیقت ندارد و اکنون نیز برچیده شده، چون اوال: علما 
کنند،  و مراجع مدعی تشیع بطور جدی و از تلویزیون این مسئله را رد نمی

ثانیا: اکثر مردم مذھبی و عوام ساده به این مسئله اعتقاد دارند و یا حداقل 
تفاوت است، ثالثا: این مورد نامه  تنھا برایشان بیدانند و  آنرا خرافات نمی

انداختن سالھا به اجرا در آمده، پس چه اعتمادی به سایر عقاید شماست که 

                                           
وجود دارد ولی ظاھرا امام  البته در عصر جدید ایمیل و وسائل پیشرفته ارتباطی ١-

پسندد!! و حتی به ھنگام ظھور نیز با اسب و  زمان ھمان روش قدیمی را بھتر می
کند!!! احتماال مردم در ھنگام ظھور باید به چادر بروند و با اسب و  شمشیر جھاد می

االغ مسافرت کنند و از چاه آب بکشند که البته اینھا برای بعضی از آخوندھای راحت 
 کمی سخت خواھد بود. طلب
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فردا نگویید اینھا نیز خرافات است؟ (مانند سینه زنی برای حسین) پس 
الاقل باید معترف شوید که در مذھب بدون عیب و ایراد شما، خرافات نیز 

بدون عیب و ایراد و کنید  و آنچنان که در ھمه جا تبلیغ میوجود دارد 
 خرافات نیست.

 :۴۸سؤال 
ھان پیرامون دیدار و ظھور مھدی گفته بود  جناب آیت الله ناصری در اصف

حتی جناب آیت الله بھجت که بسیار کھنسال است گفته که من نیز ان 
ته جناب بھجت بینم پس طبق این گف شاءالله زنده ام و ظھور مھدی را می

شما جوانان و حتی پیرمردھا باید بسیار امیدوار باشید که ظھور مھدی را 
دانند پس از این سخنان جناب بھجت  ببینید!! سوال اینجاست که ھمه می

فوت شدند و مھدی ھم ظھور نکرد!! چرا ھر چند وقت یکبار سر مردم را شیره 
 .١دارید؟!! اری بیھوده نگه میمالید؟!!! چرا عوام را فریب داده و در انتظ می

 :۴۹سؤال 
ِينَ ٱَوِمَن ﴿ ا ُذّكُِرواْ  �َّ ا ّمِمَّ ْ َحّظٗ َخۡذنَا ِميَ�َٰقُهۡم فَنَُسوا

َ
ْ إِنَّا نََ�َٰرىٰٓ أ قَالُٓوا

ۡغَرۡ�َنا بَۡيَنُهُم  ۦبِهِ 
َ
� ٱإَِ�ٰ يَۡوِم  ۡ�َۡغَضآءَ ٱوَ  لَۡعَداَوةَ ٱفَأ وََسۡوَف يُنَّبُِئُهُم  ۡلقَِ�َٰمةِ

ُ ٱ  .]۱۴[المائدة:  ﴾١٤بَِما َ�نُواْ يَۡصَنُعونَ  �َّ
ب یم، نصیم از آنھا عھد گرفتیھست نصاریه کگفتند  که از آنان یبرخ«

را تا  یفر عملشان آتش جنگ و دشمنکیرا از دست دادند ما ھم به  یبزرگ
خدا آنھا را بر عاقبت بد آنچه  یم و به زودیان آنھا برافروختیامت میق

گاه خواھد ساختنند ک یم  .»آ

                                           
دلیلش روشن است: اول از ھمه حماقت و جھالت و باور به وجود امام زمان و اما  ١-

 ھان است. دلیل مھم دیگر حفظ حکومت و سیاست توسط نائبان امام زمان و فقی
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ِ ٱيَُد  ۡ�َُهودُ ٱَوقَالَِت ﴿ ْۘ بَۡل يََداهُ  �َّ يِۡديهِۡم َولُعُِنواْ بَِما قَالُوا
َ
َمۡغلُولٌَةۚ ُغلَّۡت �

نزَِل إَِ�َۡك مِن 
ُ
آ أ َمۡبُسوَطَتاِن يُنفُِق َكۡيَف �ََشآُءۚ َولََ�ِ�َدنَّ َكثِٗ�� ّمِۡنُهم مَّ

ّ�َِك ُطۡغَ�ٰٗنا َوُ�ۡفٗر�ۚ  ۡلَقۡيَنا بَ  رَّ
َ
� ٱإَِ�ٰ يَۡوِم  ۡ�َۡغَضآءَ ٱوَ  ۡلَعَ�َٰوةَ ٱ ۡيَنُهمُ َو�  ۡلقَِ�َٰمةِ

َها 
َ
ۡطَفأ

َ
ۡوقَُدواْ نَاٗر� ّلِۡلَحۡرِب أ

َ
ۚ ٱُ�ََّمآ أ ُ �ِض ٱَو�َۡسَعۡوَن ِ�  �َّ

َ
ُ ٱفََساٗد�ۚ وَ  ۡ� َّ� 

 .]۶۴[المائدة:  ﴾٦٤لُۡمۡفِسِدينَ ٱَ� ُ�ِبُّ 
بواسطه این گفتار دروغ دست آنھا  ،خدا بسته استیھود گفتند دست «

بسته شده به لعن خدا گرفتار گردیدند بلکه دو دست خدا گشاده است و 
کند و ھمانا قرآنی که به تو نازل گشت بر کفر و  ھرگونه بخواھد انفاق می

طغیان بسیاری از اھل کتاب بیفزود و ما به کیفر آن تا روز قیامت آتش 
در میان آنھا افروختیم ھرگاه برای جنگ با مسلمانان  کینه و دشمنی را

آتشی برافروزند خدا آن آتش را خاموش سازد و آنھا در روی زمین به فساد 

 .»دارد کوشند و خدا ھرگز مردم ستمکار مفسد را دوست نمی کاری می

ُ ٱ قَاَل  إِذۡ ﴿ ِينَ ٱّهُِرَك ِمَن َ�ٰعِيَ�ٰٓ إِّ�ِ ُمتََوّفِيَك َوَرافُِعَك إَِ�َّ َوُمطَ  �َّ َّ� 
ِينَ ٱَ�َفُرواْ وََجاِعُل  ِينَ ٱفَۡوَق  �ََّبُعوكَ ٱ �َّ ُ�مَّ  ۡلقَِ�َٰمةِ� ٱَ�َفُرٓواْ إَِ�ٰ يَوِۡم  �َّ

ۡحُ�ُم بَيۡنَُ�ۡم �ِيَما كُ 
َ
[آل  ﴾٥٥�ِيهِ َ�َۡتلُِفونَ  نُتمۡ إَِ�َّ َمرِۡجُعُ�ۡم فَأ

 .]۵۵عمران: 
آنکه بمیری) و فرمود: من تو را (بی ھنگامی که الله به عیسی ن)کاد ی(«
 کاند پا دهیفر ورزکه کسانی کش) یبرم و تو را از (آال ش باال مییخو سوی به

سانی کاند فوق  ردهکروی یه از تو پکسانی را ک قیامتگردانم و تا روز  می
من است پس در  سوی بهاند قرار خواھم داد آنگاه فرجام شما  افر شدهکه ک

  .»ردکان شما داوری خواھم ید میردک ختالف میآنچه بر سر آن ا
علمای مدعی تشیع معتقد ھستند که با ظھور امام زمان، مذھب تشیع 

باشد سرتاسر جھان را فرا خواھد  که از نظر ایشان نماینده اسالم واقعی می



 دوباره ُسرخاب و سفید آب (جلد دوم) ٨٢

 

گیرد و جھان تحت  گرفت و اینکار توسط مھدی صاحب الزمان صورت می
رسد، ولی سوال  می صلح و صفای ھمیشگی حکومت شخص واحد (مھدی) به

عقیده رایج شما مخالفت  ٣اینجاست که آیات فوق به صراحت ھر چه تمامتر با 
وجود ادیان  –تداوم جنگ تا روز قیامت (یوم القیامه) ب  -کامل دارد: الف 

عدم امکان تشکیل حکومت واحد  –مسیحیت، یھود و کفار تا روز قیامت ج
جھانی برای یک دین یا یک نفر (در آیه آخر به تسلط و سلطه مسیحیان بر 

کنید؟ قرآنی  کافران اشاره دارد) براستی برای این آیات چه توجیھی سرھم می
برای مردم عادی و بدون شک و ای  که خداوند آنرا قابل فھم، نور، واضح، موعظه

  .ق از باطل معرفی کرده است؟!!شبھه و وسیله تشخیص ح

 :۵۰سؤال 
دانند که پیشوای  علمای مدعی تشیع، این آیه را در حق امام زمان می

ن �َُّمنَّ َ�َ ﴿مردم جھان و وارث زمین خواھد شد، 
َ
ِينَ ٱَونُرِ�ُد أ ْ ٱ �َّ  ۡستُۡضعُِفوا

�ِض ٱِ� 
َ
ٗة َوَ�َۡعلَُهُم  ۡ� �ِمَّ

َ
م بر یو خواست« .]٥[القصص:  ﴾٥ۡلَ�ٰرِ�ِ�َ ٱَوَ�َۡعلَُهۡم أ

ان یشوایم و آنان را پیشده بودند منت نھ ن فرو دستیه در آن سرزمکسانی ک

 .»مینکن) یشان را وارث (زمیم و ای(مردم) گردان
آید که آیا امام زمان مستضعف و ضعیف است؟ بطور  این سوال پیش می

دانید،  مستضعف نمیحتم شما ایشان را نه از نظر مادی و نه از نظر معنوی 
شما قائل به والیت تکوینی امام زمان بر جھان و به خصوص ایران ھستید، 
کسی که انواع کرامات یا معجزات و علم غیب و غیره.... را دارد و در جاھای 

رسد و مانند آفتابی از پشت ابر به ھمه کمک  می مختلف به فریاد پیروانش
پس چرا با آیات قرآن بازی توان گفت مستضعف است.  کند که نمی می
و  ÷ کنید؟ در ضمن آیات قبل و بعد از این آیه پیرامون حضرت موسی می

کنید؟  خود به این موارد توجھی نمیھای  فرعون است، پس چرا در بررسی
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 شما ھمیشه یک آیه یا حتی قسمتی از یک آیه را به نفع خود بیرون
و روایت به نفع خود  کشید و تازه ھمان قسمت را نیز به زور حدیث می

نیست (و  کنید، وگرنه در ھمین آیه نیز صحبتی از امام زمان شما تفسیر می
 ھمینطور در آیات دیگر).

 :۵۱سؤال 
گیریم تمامی احادیث زیر صحیح ھستند و اشکالی در تواتر و  ما فرض می

سند ندارند و تعارضی با تاریخ و قرآن و عقل و سنت در آنھا وجود ندارد: 
خوب  .الله و عترتی، انا مدینه علم و علی بابھا، انت بمنزله ھارون و... کتاب

اینھا چه ربطی به خالفت منصوص من عندالله دارند؟! چه ربطی به سایر 
مس، فدک، ائمه اثنی عقاید خاصه شما دارند، مانند: امام زمان، والیت، خ

 عشریه و.....

 :۵۲سؤال 
حدیث مبنی  ٢٠٠٠است پس  اگر وجود احادیث در کتب مخالفین سند

بر تحریف قرآن در کتب شما چیست؟! (کتاب فصل الخطاب محدث نوری) 
حتی در مھمترین کتاب شما پس از قرآن یعنی کتاب اصول کافی نوشته 

ىب أم عن هشام بن سالم عن �ىلع بن احل«جناب کلینی نیز چنین آمده: 
سبعة عرش  ص مدىل �إن القرآن اذلی جاء به جربئيل إقال:  ÷عبدا� 

امام صادق فرمود: قرآنی که  یعنی) ٦٣٤، ص٢(اصول کافی، ج» لف آيةأ

. مطالب 1آورد ھفده ھزار آیه بوده است ص جبرئیل برای پیغمبر اسالم
خودتان و از کتب خودتان مبنی بر تحریف قرآن به  دیگری نیز از علمای

شرح زیر: (فراموش نکنید ھر جوابی بدھید که مثال اینھا دروغ ھستند و 

                                           
 .جالب است که سند این حدیث نیز صحیح است!!! ١-
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و مورد اتفاق و اجماع اند  سند صحیحی ندارند و به ائمه نسبت داده شده
ھا را نیز مخالفین شما در خصوص مطالب  علمای ما نیستند، ھمین جواب

 خواھند داد):کتب خود، به شما 
ھـ) در کتابش ۲۶۰فضل بن شاذان نیشابوری متوفای سال ( -اول

گوید: باب در بیان آنچه از قرآن از بین رفته است.  ) می۱۱۴-۱۱۲(االیضاح 
که با توجیه  –و او برای اثبات مدعای خود روایاتی از اھل سنت آورده 

طبرسی تأکید کوشیده ناقص بودن قرآن را ثابت کند، و نوری  –نادرست آن 
 رده که معتقد به تحریف قرآن است.ک

فرات بن ابراھیم کوفی از علمای قرن سوم ھجری با سند خودش  -دوم

إن اهللا «خواند:  در تفسیرش روایت کرده که ابو جعفر این آیه را این گونه می
 ». م�ـاصطىف آدم ونوحا وآل ابراهيم (وآل �مد) ىلع العال

 ). ١/٧٨و چند آیه به ھمین صورت آورده است (
 ).٤٨، ٤٧، ١٣، ١/١٢عیاشی از علمای قرن سوم در تفسیرش در ( -سوم

 ).١٠، ٩، ١/٥لینی در تفسیرش در (قمی استاد ک -چھارم
) روایات زیادی برای اثبات تحریف ١/٤١٣کلینی در اصول کافی ( -پنجم

 ).٢٧، ٢٦، ٢٥ ،٢٣، ٨جمله: ( قرآن آورده است، از آن
ھـ) ابوبکر را متھم  ٣٥٢ابو القاسم علی بن احمد کوفی متوفای ( -ششم

آوری نکرد.  د ھمه قرآن را جمعکرده که او از ترس آن که کارشان خراب نشو

 ) ذکر کرده است.٥٣-١/٥١( »االستغاثة من بدع اثلالثة«این را در کتاب 
محمد بن ابراھیم نعمانی در قرن پنجم ناقص بودن قرآن را در  -ھفتم

 ذکر کرده است. »الغيبة«کتاب
 ٤١٣ابو عبدالله محمد بن نعمان، ملقب به مفید متوفای سال ( -ھشتم

گویم: روایات و اخبار بسیار  گوید: (می می »أوائل المقاالت«ھـ) در کتابش 
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آمده که شاھد و گواھی  ص اکرمزیادی از امامان ھدایت از فرزندان پیامبر 
است بر اختالفاتی که در قرآن است، و بر آنچه برخی از ظالمان از جمله 

 ...).اند. حذف کردن و بریدن برخی آیات در آن انجام داده
ابو منصور احمد بن علی بن ابی طالب طبرسی از علمای قرن ششم  -نھم

 قرآن کم شده است. ه) ادعا کرده ک٢٤٩-٢٤٥-١/٢٤٠در کتابش (االحتجاج 
در کتابش ھـ)  ٦٩٢ابو الحسن علی بن عیسی اربلی (متوفای  -دھم

 ).٣١٩/ ١ کشف الغمة في معرفة األئمة(
) در تفسیرش (الصافی) در اول ١٠٩١فیض کاشانی (متوفای  -یازدھم
کنی که درست به  گوید: (اما اینکه در قرآن با چیزھایی برخورد می تفسیر می
نوشته. رفتار عادالنه  بدینصورت ٣سوره/نساء: پس از آوردن ، (آیند نظر نمی

با یتیمان تشابھی با ازدواج با زنان ندارد، و بلکه منافقان مطالبی را از وسط 
 اند). اند و بیش از یک سوم قرآن را کم کرده حذف کرده

 ). ١٨-١٧دھد. (ورقه  و این گونه کاشانی به دروغ بستن بر خدا ادامه می
کتابش ھـ) در  ١١٠٤محمد بن حسن حر عاملی (متوفای  -دوازدھم

 ).١٨/١٤٥(وسائل الشیعة 
ھـ)، کتابش (بحار االنوار)  ١١١محمد باقر مجلسی (متوفای  -سیزدھم

کنند قرآن ناقص است. ھمچنین روایات  را پر از روایاتی کرده که تأکید می
 .تآورده که قرآن ناقص اس ١٢/٥٢٥زیادی در کتابش مرآة العقول 

ھـ) در کتابش  ١١١٢ ینعمة الله موسوی جزائری (متوفا -چھاردھم
 ).٣٦٤-٢/٣٦٠(األنوار النعمانیة 

در کتابش (الدرر   ١١٨٦یوسف بن احمد بحرانی (متوفای  -پانزدھم
 ). ٢٩٦-٢٩٤ة یالنجف

در کتاب کلینی (کتاب الحجه) (باب ذکر الصحیفه و الجفر و  -شانزدھم
) آمده است: از ابی بصیر است که ٢٤١-١/٢٣٩الجامعه و مصحف فاطمه) (
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وارد شدم، سخن به درازا کشید و در پایان  ÷ عبدالله فرماید: بر ابی می
دانید   نزد ماست، و شما چه می ÷ ھمانا مصحف فاطمه«ابوعبدالله گفت: 

از مصحف فاطمه؟ گفتم یا اباعبدالله مصحف فاطمه چیست؟ فرمود: سه برابر 
 اوند سوگند حرف واحدی از قرآن شما در آن نیست).قرآن شماست، به خد

) آمده است (به راستی ھیچ کسی جز ةکتاب کتاب (الحجباز در ھمان 
 ):١/٢٢٨ت) (امامان شیعه قرآن را تمامًا جمع ننموده اس

ھر کسی که ادعا کند «شنیدم:  ÷ گوید: از اباجعفر جابر الجعفی می
آوری نموده، به راستی کّذاب  تمام قرآن را بدان منوال که نازل شده جمع

به صورت  پس از ایشان قرآن را ۀائمو  ÷ است و ھیچ کس جز امام علی
 آوری ننموده است). منزلش جمع

) البته روایتی مکذوب از امام جعفر صادق، ٢/٦٣٣کند ( و باز روایت می
را بیرون آورده و فرمودند: (ھنگامی که  ÷ ان قرآن حضرت علیکه ایش

از کتابت قرآن فارغ گشت، آن را بر مردم عرضه نمود، و به  ÷ امام علی
است، من آن را ھمانطوری که بر پیامبر  ألمردم گفت: این کتاِب خداونِد 

ام. مردم بدو گفتند: کتابی که  نازل شده در دو لوح گرد آورده ص اعظم
در دست ماست مصحف جامع قرآن حکیم است و ما را به مصحف شما نیز 

یابید و  نیازی نیست. امام گفت: به خدا سوگند پس از امروز دیگر شما آن را نمی
گاه نمایم که شاید آن را بخوانید  .!!!)تنھا بر من بود که شما را از آن آ

به کتاب  مبنی بر تحریف قرآن دارد، نگاه کنیدکلینی روایات دیگری نیز 
 )٤٢٥، ٤٢٤، ٤٢٢، ٤١٧، ٤١٦، ٤١٤، ١/٤١٢( :)ة(الحج

گوید:  می(  ھ ١٣٨٦) (نجف ١/٥تفسیر خویش ( ۀقمی در مقدم -ھفدھم
قرآن دارای آیات ناسخ و منسوخ است، قسمتی از آن آیات محکمه و «

باشد و در قرآن نیز آیاتی وجود دارد خالف آنچه که  قسمتی ھم متشابھه می
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آنچه که «گوید:  ) می١/١٠کتابش ( ۀو در مقدم!!! فرموده استخداوند نازل 

ۡخرَِجۡت ﴿خالف قول خداوند متعال است این آیه است: 
ُ
ٍة أ مَّ

ُ
ُكنُتۡم َخۡ�َ أ

 ِ ُمُروَن ب
ۡ
ِ  لُۡمنَكرِ ٱَوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱلِلنَّاِس تَأ ِ ٱَوتُۡؤِمُنوَن ب [آل عمران:  ﴾�َّ

ابوعبدالله به قاری این آیه گفتند: آیا خیر امت اقدام به کشتن  .]١١٠
به ابوعبدالله گفته شد، پس چگونه کند؟  بن علی می امیرالمؤمنین و حسین

ُكنُتۡم َخۡ�َ +طور نازل شده،  ؟ فرمود: اینص الله است، ابن رسول  نازل شده
ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس 

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
از قرآن برداشته شده این اما آنچه که «و باز فرمود:  _أ

ترجمه: (و خداوند گواه است بر } فی علّی كن اهللاَ يشهدُ بام انزل اليكل{است: 

يا {فرماید:  آنچه به تو نازل شده ای پیامبر در مورد علی) و باز خداوند می

ترجمه: (ای پیامبر آنچه در  }فی علی كمن ربّ  كليإهيا الرسول بلّغ ما أنزل أ
رابطه  در این نازل گشته ابالغ نمایید). برای اطالع بیشترمورد علی بر تو 

) ٣٨٩، ٣٦٠، ٢١١، ١/٨٤به تفسیر قمی در این مواضع ( کنیدرجوع 
 پردازد. الکرسی نیز به اثبات تحریف می ). و حتی در آیه١٢٥، ٢/١١٧(

ششم تفسیرش (ص  ۀدر مقدم ١کاشانیدر تفسیر الصافی،  -ھجدھم
کند که او نیز یکی از مشایخین بزرگ و  ) (تھران) از مفّسر بزرگی نقل می١٠

جعفر ذکر  در تفسیر خویش از ابی«گوید:  مفّسر به نام شیعه است و می
داد صاحب حّجت بر  کند که: اگر در قرآن مطالب زائد و نقصان روی نمی می

نماید. و ھمچنین  او را تصدیق می گشت، و اگر قائم بپاخیزد قرآن ما مخفی نمی
روایت  ÷ عبدالله ) از تفسیر عّیاشی و او نیز از ابی١١کتابش (ص  ۀدر مقدم

شد دو اسم را در  اگر قرآن بدان شیوه که نازل شده قرائت می«کند که:  می
مجموع آنچه که ): «١٤گوید (ص  و در ھمان مقدمه باز می». یافتیم آن می

                                           
 .یا کاشی یض کاشانیمالمحسن و ملّقب به ف -١
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قوله از طریق اھل بیت به ما رسیده این نکته را از اخبار و روایات من
رساند که؛ به راستی قرآنی که در میان ماست کامل و تمام نیست،  می

نازل گشته. بلکه برخی از مطالب آن خالف  ص ھمانطوری که بر محمد
آنچه ھست که نازل شده، و برخی نیز تغییر و تحریف یافته، و مطالب زیادی 

ه است. از آن جمله اسم علی در بسیاری جاھا و نیز در میان آن حذف شد
لفظ آل محمد در بیشتر از یک بار، و ھمچنین اسامی منافقین در جاھایی 
خاص، و چیزھای دیگر، و این قرآن به آن ترتیبی نیست که خدا و رسول از 

گوید: و اما اعتقاد بزرگان ما  ) می١٤و باز در (ص ». آن خشنود ھستند
باره: ظاھر آنچه که از امام محمدبن یعقوب کلینی  رحمھم الله در این

آید آن است که وی معتقد به تحریف و نقصان در قرآن  االسالم) برمی ة (ثق
آورد و نیز مالمحسن نه  کریم است. و در این باره روایاتی را در کتاب (کافی) می

ش اینکه ھیچگونه نقد و اعتراضی در نوشته کلینی ندارد بلکه در اول تفسیر
 کلینی را فردی موثق و مطمئن در روایات منقول دانسته است.

نوری طبرسی در مقدمه کتاب (فصل الخطاب) اسم چھل نفر  _نوزدھم
اند قرآن ناقص است و تحریف شده است را نام برده است،  از کسانی که گفته

 ). ٥١و او از علمای گذشته ھیچ کسی را استثناء نکرد به جز چھار نفر (ص 
شما اینھمه حدیث و مطلب دال بر تحریف قرآن در کتب خودتان خوب، 

گویید به آنھا عقیده ندارید، پس چرا اھل سنت باید به برخی از  دارید ولی می
احادیث ضعیف و واحد و جعلی مبنی بر خالفت حضرت علی یا.... در برخی 

 از کتب خودشان معتقد باشند؟

  :۵۳سؤال 
م و یر مستقینص غ حدیث غدیر خم رای ف مرتضیشردر کتاب خودتان، 

د: یگو ی) میتاب (الشافکه در کداند. آنجا  می خالفت یده برایپوشای  اشاره
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خودمان ونه  یق نص، نه براین خالفت از طرییرش تعیما به ضرورت پذ«
ن یز به چنیان ما نکاز ھم مسل یکچ یم. ھیستین ما قائل نیمخالف یبرا

، ضمن اینکه ١٢٨ص  ٢، جی: الشافیرتضالم» رده استکح نیتصر یضرورت
مھندس مھدی بازرگان، دانشمند و رییس اولین دولت شیعه در کتاب بعثت 
و ایدئولوژی اعتراف کرده: بعید است ماجرای غدیر خم موضوع خالفت بوده 
باشد! و ھمچنین ھیچ شیعه یا عالم شیعی در قرن اول ھجری به موضوع 

 ای نداشته است!. شارهت حضرت علی اغدیرخم در باب خالف

 :۵۴سؤال 
علمای مدعی تشیع در مناظرات خود با علمای اھل سنت، دائم از داخل 

کنند و روایات و احادیث ضعیف و واحد را  کتب اھل سنت دلیل ردیف می
 که باب میلشان است بطور گزینشی جدا کرده و در مناظرات خود بکار

قابل قبول است، پس سوال ما این برند و اما چنانچه این عمل منطقی و  می
است که چنانچه یک مسیحی در مناظره با شما بگوید: ببینید در کتاب 
آسمانی شما نام عیسی مسیح برده شده و به نبوت او اعتراف شده و این 
نشانه حقانیت ماست و چنانچه شما به او بگوئید خوب نام محمد نیز برده 

ول ندارم و من تنھا نام عیسی را در شده، ولی آن مسیحی بگوید من آنرا قب
کتاب شما دیده ام و فقط آنرا قبول دارم نه محمد را!! آیا چنین پاسخی در 
برابر شما قابل قبول و منطقی است؟ اگر نیست که نیست، پس چرا شما نیز 

کنید؟ شما احادیث و  در مقابل اھل سنت دقیقا به ھمین شیوه عمل می
و داشتن رابطه دوستانه آنھا با ب کر و عمرروایات پیرامون فضایل ابوب

کنید و قبول ندارید، ولی چنانچه در جایی از کتب  اھل بیت را مطرود می
چسبید، آیا این  اھل سنت بر فضائل علی تاکید شده باشد فوری به آن می

 .است روش تحقیقی شما در دفاع از مذھبتان؟!!
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 :۵۵سؤال 
مطالبی را بصورت گزینشی از  علمای مدعی تشیع، دائم به نفع خود،

کشند و به احادیث ضعیف و اخبار واحدی که در  می کتب اھل سنت بیرون
کنند، ھمین علما وجود شخصی بنام  کتب اھل سنت ھستند استناد می

بینیم که در کتب خودشان پیرامون این  ولی می ١عبدالله بن سبا را منکرند
 نوبت به خود ایشانشخص مطالب بسیاری نقل شده است، اما وقتی 

بینیم که به راحتی ھمه این مطالب و احادیث را رد کرده و  رسد می می
دانند، این است روش علمی و تحقیقی آخوندھا در اثبات حقانیت  باطل می

خودشان، برخی مطالب پیرامون ابن سبا به این شرح ھستند و برای 
وجود آمدن خرافات خواننده گرامی الزم به تذکر است که ریشه تاسیس و به 

 گردد: در تشیع و اصل امامت و وجود غالت شیعی، به این شخص بر می
 یعبدالله بن سبا مدع« ه فرمودند:ک ندیکت میروا ÷ از امام باقر یسک

 ین خودش خداست، وقتیرالمؤمنیه نعوذبالله امکده داشت یعق نبوت بود، و
دند، یپرس یدر مورد از ود او را فراخواندند، و ین خبر رسیرالمؤمنیبه ام

من  و ییه تو خداک، در دلم آمده است یی، تو خدایرد و گفت: آرکاعتراف 
طان ترا مسخره یت برتو باد، شکفرمودند: ھال ÷ن یرالمؤمنیامبرم، امیپ
رد، او را زندان کار کان ین، وکمادر مرده! فورا برگرد و توبه  رده است،ک
ن یبنابرا ،ردکتوبه ن یند ولکه توبه کردند و سه روز به او مھلت دادند ک
ب داده بود، یطان او را فرین او را به آتش انداختند و فرمودند: شیرالمؤمنیام

و از امام ) ١/٧٠یشکرجال ( »ردک یرا در دلش وسوسه م یاتیفرکن یو چن
ند عبدالله بن سبا را کخداوند لعنت « ه فرمودند:کت است یروا ÷ صادق

                                           
ای در  امام زمان وجود دارد و نباید ذرهجالب است که ابن سبا وجود ندارد ولی  -١

 .وجودش شک کرد و حتی نائب بر حقش باید ولی امر مسلمین جھان باشد!!!
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ه کرد، و به خدا سوگند یکت میربوب یادعا ÷ نیرالمؤمنیام ۀه در بارک
 یسکت باد برکخدا نبود، ھال یبرا یفرمانبردار ۀجز بند ÷ نیرالمؤمنیام
ه خودمان کنند یکرا ادعا م ییزھایای درباره ما چ بندد، عده می ه برما دروغک

رجال (» مییجو می م و به خدا پناهیزاریم، از آنان بیرده اکخود ادعا ن ۀدربار
فر که به کاست  یسکعبدالله بن سبا « :یدگو یم یمامقان) ١/٧١ یشک

ن یرالمؤمنیه امکاست  یمطعون یغال« :یدگو یم بازگشت و اظھار غلو نمود و
 »امبرستیخدا و خودش پ ÷ یه علکمعتقد بود  یاو را با آتش سوزاند، و

 یامامت علھا به یسبائ« :یدگو یم ینوبخت) ١٨٢-١٨٣/  ٢ح المقال جیتنق(
خدا  یه امامت فرض است و از سوکقائل بودند، و اعتقاد داشتند  ÷

بود  یسانکروان عبدالله بن سبا ھستند، ابن سبا از یگردد، آنھا پ می نییتع
رد و از ک یارا طعن وارد مکآش ش گر صحابهیر و عمر و عثمان و دکه بر ابوبک

رده کلف کار مکن یبه ااو را  ÷ یه علکبود  یجست و مّدع می یزاریآنان ب
ح خواستند، او اعتراف نمود، یباره توض نیدر ا ین از ویرالمؤمنیاست، ام

 ن رفتند ویرالمؤمنیش امیمه پین دستور به قتلش دادند، مردم سراسیبنابر
ند و ک یت دعوت میه به محبت شما اھل بک یشیکرا م یسکا یگفتند: آ

ن او را به یخواند، بنابرا می از دشمنان شما یزاریت شما و بیوال یبسو
ه کاند  ردهکت یاکاز اھل علم حای  عده :یدگو یز مین» ردندکد یمدائن تبع

 یدوست ÷ یه مسلمان شد، و با علکبود  یھودی یعبدالله بن سبا مرد
 یه پس از موسکوشع بن نون یبود در باره  یھودیه ھنوز کرد، او قبًال، ک

بن  یه مسلمان شد درباره علک یگفت وقتین مقوله را میآمد ھم ÷
ه از فرض بودن کبود  یسکن یرد. او اولک ین ادعائیز چنین ÷ طالبیاب

ه کنجاست یاز دشمنانش سخن گفت از ا یزاریو اظھار ب ÷ یامامت عل
فرق ( »ت استیھودیند: اصل رفض از یگو یعه مخالفند میه با شک یسانک
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در آغاز سخنش از  یقم یسعد بن عبدالله اشعر )٤٤-٣٢ص  الشیعة
او عبدالله بن  روان عبد الله بن سبا ھستند،یھا پیسبائ« :یدگو یت میسبائ

ن یه از معتمدترک سوداوابن  یعبد الله بن خرس است، یھمدان یوھب راسب
ر که بر ابوبکبود  یسکن یاول یردند، وک یاریار کن یارانش بودند او را در ای

 »نمود یزاریو از آنان اعالن ب ردکارا طعن وارد کو عمر و عثمان آش
 یه علک یه درحالکرده کح ید تصریالحد یابن اب) ٢٠المقاالت والفرق ص (

 ییتو »أنت أنت« :گفت خواند عبدالله بن سبا بلند شد و می خطبه ÷

ن ینفر« فرمودند: ÷ یرد، حضرت علکرار کن جمله را تین بار ای، چندییتو

ه او را با ک، دستور دادند ییتو خدا »اهللاأنت «ستم؟ گفت: کیبر تو باد من 
-یم ینعمة الله جزائر) ٥/٥شرح نھج البالغه ج ( »نندکر یروانش دستگیپ

ن یرالمؤمنیما، ین گفت: تو الِه بر حقیرالمؤمنیعبدالله بن سبا به ام« :گوید
ه کت مسلمان شده بود، و مانند آنچه یھودیردند، او از کد یاو را به مدائن تبع

 ÷ یوشع بن نون و موسیت به یھودیگفت در  ÷ یت علبه حضر
شتر با ابن یب یاطالع و آشنائ یبرا )٢٣٤/ ٢ة ج یاالنوار النعمان( »گفت می

غارات ثقفي، رجال طويس، «کنید: مراجعه  نیز تبک این د بهیتوان یسبا م

ي موسوم به معارف اعلمي حائرـرجال حيل، قاموس الرجال تسرتي، دائرة ال

حل االشكال بن طاووس، رجال  االلقاب از عباس قمي،االثر، الكني ومقتبس 

بن داود، حترير طاوويس، جممع الرجال قهبائي، نقد الرجال تفريش، جامع الرواة 

مناقب آل ايب طالب از ابن آة االنوار حممد بن طاهر عاميل ومقديس اردبييل، مر

 .»شهر آشوب
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 :۵۶سؤال 
سانی چون جناب قزوینی، جدا کردن تنھا ھنر علمای مدعی تشیع و ک

احادیث ضعیف و نامعتبر از کتب اھل سنت است، ولی ھمین آقایان احادیث 
فراوانی در کتب خودشان دارند که بر ضد عقایدشان است ولی به روی 

آورند و ھمه را ھر طور که شده ماست مالی و باطل  مبارک خود نمی
کتب رند ولی در صیغه عقیده داکنند، آخوندھای رافضی به نکاح موقت و  می

 ÷ نیرالمؤمنی: امخالف آن وجود دارد، ھمچون اینکهخودشان مطالبی بر
ن�اح يوم خيرب حلوم احلمر األهلية و ص حرم رسول اهللا« د:یفرما می

در روز خیبر، گوشت خر اھلی و  ص یعنی حرام کرد رسول خدا ،»متعةـال
از  ) و١٤/٤٤١عة یوسائل الش ٣/١٤٢، استبصار٢/١٨٦ب یتھذنکاح متعه را (

بدون  ص ا مسلمانان در زمان رسول خدایآ«ده شد: یپرس ص امام صادق
ح یدر توض یطوس) ٢/١٨٩ب یتھذ( .»ریردند؟ فرمودند نخیکشاھد ازدواج م

ه ازدواج مؤقت کبل ،ستیاح دائم نکمنظور از سؤال ن: «یدگو یت مین روایا
د یگو یعبدالله بن سنان م »ه استت را در باب متعه آوردین روایاست، لذا ا

 »ال تُدنّس نفسك هبا«:دم فرمودندیدرباره متعه پرس ÷ -امام صادق از
ت یاز عمار روا«) ٣١٨/ ١٠٠بحار االنوار( ف مگردان.یثکنفس خود را با آن 

قا یتحق »متعةـقد حرمت عليكم ال«:فرمودند ÷ ه گفت امام صادقکاست 
 )١٤/٤٥٠، وسائل الشعیة ٢/٤٨ یکاف فروع( شما حرام شده است. متعه بر

غه یاز ص ردند وک یاصحاب خودشان را ھمواره سرزنش م ÷ صادق امام
شد ک یاز شما خجالت نم یکیا یآ«فرمودند:  می داشتند لذا می ردن بر حذرک
ردار ناپسند او به کن یده شود آنگاه اید یآور پنھان و شرم یه در جاک

 یفروع کاف( »؟!ارش گذاشته شودکو یکاران صالح و نیحساب برادران و 
 ÷ امام رضا ن ازیقطیبن  یه علک یھنگام) ٤٥٠/ ١٤. وسائل الشیعة ٢/٤٤
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 تو را با »ما أنت وذاك؟ قد أغناك اهللا عنها«د جواب دادند: یدرباره متعه پرس
 یافکفروع ( رده است.کاز ین بی خداوند تو را از آن ،است یارکو متعه چه سر

 ÷ ر به امام باقریعبد الله بن عم یوقت) ١٤/٤٤٩ ةیع، وسائل الش٢/٤٣
ك أنّ نساءك و«:گفت  -اي يتمتعن-أخواتك وبنات عمك يفعلن؟بناتك وأيرسّ

ا خوشحال یآ-»بنات عمهحني ذكر نساءه و ÷ فأعرض عنه ابوجعفر
ار را کنیت ایه ھمسران و دختران وخواھران و دختران عموک یشو یم
دند چھره خودشان ین را شنیا یوقت ÷ نند، امام باقرکمتعه  یعنینند؟! کب

 ).٢/١٨٦ب یتھذ ،٢/٤٢ یافکفروع (را برگرداندند. 

 :۵۷سؤال 
افرادی مانند آقای قزوینی در مناظرات خود به سخنی از فالن عالم سنی 

، بنابراین ما نیز در اینجا از علمای ١در صفحه فالن از کتاب فالن تکیه دارند
آوریم و  خودتان و از کتب خودتان، مطالبی پیرامون واجب نبودن خمس می

                                           
شیوه کار آخوندھای رافضی و امثال قزوینی، جدا کردن احادیث و روایات ضعیف و  ١-

کتب اھل سنت و یا اشاره به سخن بصورت گزینشی و دلخواه از  نامعتبر است آن ھم
فالن عالم سنی در فالن کتاب، در صورتیکه برای بررسی و تحقیق علمی باید به قرآن 
و سنت و احادیث متواتر و حتمی و موضوعات مسلم تاریخی مراجعه نمود، وگرنه از 

شود و سخن ھر عالمی نیز  این اخبار واحد و روایات جعلی ھمه جا به وفور یافت می
ت و وحی الھی نیست. پس باید بطور کلی و جامع به بررسی متون مختلف حج

بلکه  پرداخت و تنھا به دنبال مطالب مورد دلخواه بودن کار علمی و تحقیق نیست!
خبر است. اکثر علمای اھل سنت نیز شیوه درست را  بی گول زدن عوام ساده و

تر و موضوعات مسلم و حتمی انتخاب کرده و با رجوع به قرآن و احادیث معتبر و متوا
وگرنه مطمئن  اند، و عقاید اھل تشیع را قبول نکردهاند  تاریخی به این عقاید رسیده

 شدند. می کردند و ھمگی شیعه باشید تقیه نمی
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 گردانیم: ھر جوابی که بدھید ما نیز ھمان جواب را به خودتان باز می
ابن جنید که از بزرگان علمای شیعه بوده در زمان دیالمه به نقل  -اول

 . ٣١ص  ٢عالمه در کتاب مختلف ج 

 . معادـذخرية السبزواری در کتاب  مرحوم ابن عقیل به نقل محقق -دوم

 . ٣٨ص  ١٢شیخ مفید به نقل محدث بحرانی در کتاب حدائق ج  -سوم
شیخ صدوق محمدبن بابویه القمی در کتاب من الیحضر که  -چھارم

سخنی از ارباح مکاسب و خمس تجارت نیاورده، ولی احادیث تحلیل خمس 
االمال در  قمی در منتھیرا برای شیعیان آورده. و از کالم حاج شیخ عباس 

و اھل قم اول کسانی ھستند که «زکریا ابن آدم که نوشته: شان  ذکر جاللت
شود تا آن زمان خمس معمول  معلوم می» ÷ خمس فرستادند بسوی ائمه

 نبوده است. 
 ÷ فرموده: ائمه ١٤٣ص  ٤شیخ طوسی درکتاب تھذیب ج  -پنجم

اند که تّصرف شیعه در آن جائز است، و  خمس متاجر را برای ما مباح کرده

چنین  ٢٠٠ص  النهايةو در کتاب  ٢٦٣ص  ١نیز در کتاب المبسوط ج 
 فرموده است. 

شیخ فقیه سّالر حمزه بن عبدالعزیز به نقل عالمه در مختلف ج  - ششم

 كف من ذلقد أحلونا ما نترص« که راجع به خمس فرموده: ٣٧و  ٣٠ص  ٢

 ». فضالً كرما و

فرموده خمس  ٢٦ص  خراجيةمحقق ثانی الکرکی در کتاب  - ھفتم
 مناکح و متاجر و مساکن برای عموم شیعه حالل است که ندھند. 

و در شرح ارشاد  ٢١٠مقدس اردبیلی در کتاب زبده البیان ص  - ھشتم
 بکلی خمس را ساقط نموده.  ٢٧٧ص 
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تا ص  ١٠١الشیخ الجلیل ابراھیم القطیفی در خراجیه خود ص  - نھم
شرح داده که خمس برای شیعه مباح است تا روز قیام قائم و خمس و  ١١٦

 اند.  حالل و مباح نموده ÷ انفال را ائمه
السید السند سید محمد صاحب مدارک در ذیل جمله شرائع:  - دھم

و شده ین خمس بطور مطلق عففرموده: ا »اخلامس ما يفضل عن مؤنة السنة«
 است.

مرحوم محقق سبزواری میرزا محمد باقر خراسانی در کتاب  - یازدھم
 . »ذخیرة المعاد«

فرموده:  ٤٨ص  ٦ ۀجزو ٢مالمحسن الفیض در کتاب وافی ج  - دوازدھم
سھم امام چون دسترسی به امام نیست پس بکلی ساقط است و چنین 

 ٤٤٢ص  ١٢فرموده در المفاتیح. و شیخ یوسف بحرانی در کتاب حدائق ج 
 سقوط حق امام را نسبت به کاشانی داده است. 

کتاب الخمس، سھم  ةالشیخ الحر العاملی در وسائل الشیع - سیزدھم
ّذر ایصال به امام برای شیعه مباح دانسته است. و در امام را در صورت تع

 فرموده او قائل به سقوط سھم امام است.  ٤٤٢ص ١٢حدائق ج 
 ٤٤٨ص  ٢صاحب الحدائق شیخ یوسف بحرانی در حدائق ج  - چھاردھم

 قائل به سقوط سھم امام است. 
صاحب جواھر در باب خمس فرموده: ظاھر اخبار این است که  - پانزدھم

اند، ولی  خمس مخصوص امام باشد و ایشان ھم به شیعیان بخشیده جمیع
بخشد) چاپ  خان نمی اند (شاه بخشیده شیخ علی نایبان ادعائی نفله کرده

 .١٦٤تبریز ص 

كون ي«شیخ بزرگوار عبدالله بن الصالح البحرانی که فرموده:  - شانزدھم

 ».ساقطا عنهماخلمس بأمجعه مباحا للشيعة و
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که  ٤٤٦ص  ١به نقل عالمه مجلسی در مرآت العقول ج  - ھفدھم

 .1دانند فرموده: جمعی از متأخرین خمس ارباح را واجب نمی
ه خمس: به خدا یر آیعبس: از امام صادق در تفس یم موذن بنکیح: ھجدھم
ه کد جز آنیآ می ه به دستکروز به روز است  یھا و ربحھا  مت بھرهیقسم آن غن
 .)٥٤ص  ٢استبصار ج (شود.  کحالل فرمود تا نسل آنان پاان ما یعیپدرم بر ش

 کان پایعیش ی: امام باقر: ما خمس را برا٢٧٦ص  ٦ج  یواف :نوزدھم
 زه گردند.کیو فرزندانشان حالل و پا کد آنان پایم تا موالیساخت

د: امام باقر یر گوی: ابوبص٥٢٩ص  ٨عه ج یث شیجامع احاد: بیستم
ت خدا و رسالت حضرت یاساس شھادت به وحدانه بر ک یزیفرمود: ھر چ

 یسکمت گرفته شود خمس آن حق ماست و بر یفار غنکارزار با کمحمد در 
پس (ه حق ما را به ما برساند. کاز خمس بخرد تا آن یزیه چکست یحالل ن

 .منافع مال چه؟)
: محمد ابن مسلم گفت: ٥٣٣ص  ٨عه ج یث شیجامع احاد :بیست و یکم

دم فرمود: در ھمه یرباره طال و نقره و مس و آھن و سرب پرساز امام باقر د
 .دھد؟) ین معادن را به مراجع میا دولت خمس ایآنھا خمس است. (آ

: یر رقیثکداوود بن  ٥٩٣ص  ٨عه ج یث الشیجامع احاد :بیست و دوم
نند جز ک یم یمال شده (خمس) ما زندگیامام صادق: ھمه مردم در حقوق پا

                                           
جالب است که اگر ما کسانی چون عبدالرزاق صنعانی را از قدمای شیعه بدانیم و  ١-

بینیم که منتقدین  می ز او نقل کنیم، فوریمطلبی بر خالف اعتقادات شیعیان فعلی ا
آورند و او را بطور کل از  می گرامی مطالبی از کتب او بر خالف عقاید مدعیان تشیع

کنند تا به این طریق ما نتوانیم به سخنان او استدالل کنیم،  مذھب تشیع خارج می
خمس را  که پس این علمای شما نیز در اینجااند  ولی این منتقدین فراموش کرده

و علمایی دیگر نیز مواردی دیگر را، پس لطف کنید و ھمه آنھا را (به اند  واجب نداسته
 .جز جناب قزوینی) از دایره تشیع بیرون کنید!!!
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 م.یردکان آنرا حالل یعیش یه ما براکآن
ل از امام صادق: یفض – ٥٩٧ص  ٨عه ج یث شیجامع احاد :بیست و سوم

به پدران  یت المال داریه از بکرا ای  به فاطمه گفت: بھره یحضرت عل
 زه شوند.کین تا پاکان ما حالل یعیش

از امام صادق  – ٥٩٥ص  ٨عه ج یث شیجامع احاد :بیست و سوم
ه قائم شما از نظرھا غائب است حالت ک یبه ھنگامابن رسول الله یدند یپرس

ه خدا به شما داده (خمس) چه خواھد ک ییھا یژگیان شما درباره ویعیش
م و اگر به خاطر یده ایم با آنا انصاف نورزیریبود؟ فرمود: اگر از آنان بگ

ه کم بلیشان را دوست نداشته ایگر ایم دینکردن آنانرا مواخذه کپرداخت ن
شان درست باشد و یا یم تا عبادتھایمنزلھا را مباحشان ساختنھا و کمس

سب و کگردد و  کم تا والدتشان پایردکو ازدواجھا را بر آنھا مباح ھا  احکن
 .به جز خمس!)(سازند.  کخود را پا یم تا اموال و دارایرکتجارت را مباح 

(من ال  لغنائم خاصةا  يف إال اخلمس  ليس ÷ الصادق قال: بیست و چھارم
عه) امام صادق فرمودند: یه شیو پا یتاب اصلکاز چھار  یکی هیالفق حضرهی

 م.یت مگر در غناسیخمس ن
ج بوده یز رایم قبل از اسالم نکدادن خمس غنائم به حا: بیست و پنجم

عه است یخ قم که از کتب معتبر شیر از جمله کتاب تاریدر کتب توارخ و س
است که خمس را قسمت کرد  یآنکس یسد ابومالک اشعرینو ی) م۲۹۱(ص 

سد: مالک بن عامر ینو ی) م۲۷۸قبل از نزول قرآن بذکر خمس. و در (ص 
ه خمس، خمس را یش از نزول آیکه از جمله مھاجران است ابتدا کرد پ

افت در یرا  یمتیبود که مالک بن عامر غن یدر وقت ین معنیقسمت کرد و ا
ک سھم از آن بھر خدا بنه، ی فرمود او را که ص از غزوات، رسول یبعض

به  یمالک بن عامر گفت خمس آن از بھر خداست، پس حق سبحانه و تعال
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ه را ین آیقسمت مالک بن عامر رضا داده و آن قسمت را امضاء فرموده ا

ْ لَُموٓ عۡ ٱوَ ﴿ فرستاد: َما ا َّ�
َ
نَّ  ءٖ َ�ۡ  ّمِن ُتمَغنِمۡ  �

َ
ِ  فَأ  ].۴۱االنفال: [ ﴾ُ�َُسهُ  ِ�َّ

از  یا و در پاره ،»..آورید، از آِن الله یک پنجم غنایم جنگی که بدست میبدانید «
قبل از جنگ بدر  س ن خمس را عبدالله بن جحشیخ است که اولیتب تارک

 ).و ابن خلدون یخ ابوالفدا واقدیه خود بخدمت رسول خدا آورد (تاریدر سر

کتب دو تحلیل مشابه پیرامون تنها استدالل آخوندها: در : ۵۸سؤال 
 خودتان (اهل سنت)!

عالم شیعه، خطاب به عالم سنی: طبق احادیث موجود در کتب خود   •
اند  شک داشته اند، شما (اھل سنت) ابوبکر و عمرب، ترسو بوده

(منظور شک خلیفه دوم در جریان صلح حدیبیه) متمایل به یھود و 
لی و... واند  ھا سختگیر و عبوس بوده ، با مسلمان١اند یا کفار بوده
 ! پس شما باید شیعه شوید!!!.اند چنین نبوده ÷ حضرت علی

عالم مسیحی، خطاب به عالم مسلمان: طبق آیات قرآن خود شما   •
و مائده  ٣٧(احزاب اند  ترسیده می :ص ھا) پیامبر اسالم (مسلمان

به بعد) با  ٧٣(االسراء اند  به کنایه) متمایل به مشرکین بوده ٦٧
گناھکار و خطاکار  به بعد) ١(سوره عبس،اند  ھا عبوس بوده مسلمان

) ساده دل بوده و فریب ٢و فتح/ ١٩، محمد/٥٥(غافر/اند  بوده
) نسبت به رسالتش یا برخی امور ٤٨و ٦١و  ٤٣خورده (توبه/ می

و  ١٠٩به طور کنایه و  ١٧و ھود/  ٩٤دیگر شک داشته (یونس/ 
و  ٤٣ (توبه انجام دادن عملی بدون اجازه خداوند )٢٣سجده/

) و... ٦٨) فراموشکار (انعام/١٢تحریم) امکان لغزش و تردید (ھود/

                                           
 .کتاب مسخره تبار انحراف مھار انحراف -١
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ولی حتی یک مورد و یک نکته از چنین مواردی در خصوص 
در قرآن وجود ندارد، پس شما باید مسیحی  ÷ حضرت عیسی

 .گیری با عقل و شعور خواننده) قضاوت و نتیجه( ١شوید!!!!! 
 گوئیم:  گویید چرا عمر بن خطاب احادیث را سوزاند؟ در پاسخ می می  -

د یه به ابوسعکوجود دارد  ص از قول رسول خدا یث معتبریحد  -
از من چیزی ننویسید و اگر نوشته باشید  ند:یفرما یم س یخدر

(با عنایت به اینکه ابوسعید  ٢محو نمایید، فقط قرآن را بنویسید
بیش ای  ه و در ابتدای ھجرت، بچهاز اھل مدینه بود س خدری

 ص نبوده پس به احتمال زیاد، این حدیث مربوط به اواخر عمر پیامبر
به یک بچه سفارش کند که احادیث  ص است، زیرا بعید است پیامبر

نیز وقتی او را برای شرکت در جنگ بدر  س مرا ننویسید! پدر ابوسعید
 دھد). اجازه شرکت نمیبودن سن او، بخاطر کم  ص آورد پیامبر می

دستور داده که حدیث را مذاکره کنند تا از یادھا  ÷ حضرت علی  -
 .٣نرود

 گفتن حدیث آزاد بوده و نوشتن آن ممنوع بوده.  -

                                           
البته برخی افراد احمق ممکن است با دیدن این آیات ناراحت شده و در صدد توجیه  ١-

و بازی با کلمات برآیند ولی برای من اتفاقا ھمین آیات دلیل حقانیت  و سفسطه
است و راز آنرا عاقالن دانند! گرچه فھم آن نیاز به ھوش چندان  حضرت محمدص

این موارد استثناءاتی ھستند که الزمه ذات بشری است و قطعا ھم  -۲باالیی ندارد. 
اند و نه  در کل، نه عبوس بوده و ھم حضرات ابوبکر و عمر و عثمان وعلی ص پیامبر

اند به ندرت دچار اشتباه و فراموشی و سھو و  ولی چون بشر بوده اند. خورده فریب می
 اند.  شده می ...خشم و

 .۵۶، ۳۹، ۲۱، ۱۲:۳، احمد ۴۲ه، الدارمی: مقدم۷۲مسلم: زھد ٢-
 .۹۵:۱، مستدرک حاکم ۲۴۲:۵کنزالعمال  -٣
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افتاد  می داد و قرآن از اصالت اگر خلیفه دوم اجازه ثبت حدیث را می  -
شد ھمین جناب آقای قزوینی با انبوه تحلیلگران و  و تحریف می

کردند که قصد ھا که نمیان و وعاظ شیعه از صبح تا شب چهمداح
از اینکار، تحریف قرآن بود و موفق ھم شد و ما  س عمر بن خطاب

 ھای آبگوشتی دیگر... بقی تحلیل

 : ۵۹سؤال 
و  ÷ یک سری از احادیث ھستند که حاوی روابط گرم میان حضرت علی

شما  .باشند ھمچون تمجید از یکدیگر، طلب آمرزش و غیره.. می ش خلفا
!! ولی چنانچه از شما سوال شود اند گوئید اینھا توسط بنی امیه جعل شده می

در زمان خالفتشان، مطالب و عقاید مورد نظر شما  ÷ که چرا حضرت علی
را بیان نکردند (مانند احراق بیت و قتل محسن و غصب خالفت و غصب 

 ÷ در میان سپاه علیب گوئید که ابوبکر و عمر ...) شما فوری میفدک و
 ÷ و بنابراین حضرت علیاند  و در میان مردم طرفداران زیادی داشته

کند آید حدیثی جعل  توانسته صراحتا چیزی بگوید!! حاال آیا بنی امیه می نمی
تا  ؟!÷ باشد یا دشمنی آنھا با علی ش با خلفا ÷ که بیانگر دوستی علی

بتواند سپاه علی را نابود کند؟ سپاھی که به قول خودتان طرفداران شیخین در 
 ÷ اصال به نظر ما احادیثی که حاوی دشمنی میان حضرت علی اند. آن بوده

گر دوستی و اتحاد باشد و نه احادیثی که بیان و خلفاست ساخته بنی امیه می
 علی با خلفاست!.

 :۶۰سؤال 
یا امام  ص نی تالش برای درک قول و فعل پیامبرشما معتقدید اجتھاد یع

یا نص شریعت (قرآن و سنت) در ھر موضوع خاص با استفاده از منابع حدیث، 
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ھای سال تالش  که برای رسیدن به این مرحله سال .اجماع، عقل و قرآن و...
و کوشش الزم است، سوال ما اینجاست: چرا در مسائل تفرقه برانگیز اعتقادی 

دلیل شما فقط وجود یک یا چند حدیث در کتب نامعتبر اھل سنت  و تاریخی
شود؟ کافی است یک نفر که فقط سواد خواندن و  پس اجتھاد چه می ؟١است

نوشتن دارد کتب اھل سنت را باز کند و احادیث مورد دلخواه خودش را از 
میان آنھا استخراج کند و بر مبنای آنھا مکتبی فکری یا عقیدتی برای خودش 
 پایه ریزی نماید، کجای این روش عقلی و منطقی است؟!! ھمان کاری که

 دھند.  آقای قزوینی و ھمفکرانشان مانند عالمه امینی انجام می

 :۶۱سؤال 
اصل منطقی در ھر تحقیق تاریخی این است که برای بررسی یک واقعه 

، به خصوص به کتب تاریخی که ھر چه ٢به کتب تاریخی مراجعه کنیم
نزدیکتر به زمان واقعه مورد نظر ھستند، پس چرا شما در اثبات و تحقیق 

رامون موضوعات تاریخی تنھا به احادیث، اشاره دارید و فقط از احادیث پی
 کنید؟!. ذائقه خودتان استفاده می گزینشی مورد پسند

 :۶۲سؤال 
، عربی بادیه ٣فرمودند: به صورت مداحان خاک بپاشید ص رسول اکرم

                                           
ضعیف و اخبار واحد و جعلی و دارای سندھای مخدوش انتخابی گزینشی از احادیث  ١-

و یا کتب غیر معتبر اھل سنت از ھنرھای علمای رافضی است.(یا در بیان آن مطلب، 
 کنند).  نظر مولف اھل سنت را سانسور می

ھر چند در ھمان کتب تاریخی نیز دروغ و ضد و نقیض وجود دارد تا شما آنھا را به  ٢-
 کنید. ولی به ھر حال ھمین کار را ھم نمی نفع خود بیرون بکشید،

و من الیحضره  ۷۰/۲۹۴و بحار االنوار  ۵/۲۸۲و محجه البیضاء  ۴۲۵مصباح الفقاھه  ٣-
 . ۴/۱۱الفقیه 
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آمد و گفت: مگر نه این است که تو از جھت  ص نشین حضور پیامبر خدا
ی؟ در ایام جاھلیت تر ھمه ما بھتر و از جھت اوالد از ھمه ما شریفوالدین از 

از  ص بر ما مقدم بودی و ھم اکنون در اسالم رییس ما ھستی! رسول اکرم
این سخنان تملق آمیز خشمگین شد و به مرد اعرابی فرمود: زبانت در پشت 

ھا!  چند حجاب قرار دارد؟ جواب داد دو حجاب، یکی لب و دیگری دندان
فرمود: ھیچیک از این دو مانع، نتوانست شدت زبان تو را از ما بگرداند؟ 
سپس فرمود به حقیقت بین تمام آنچه که در دنیا به فردی اعطا شده است 
ھیچ چیز برای آخرت او زیانبارتر از طاقت زبان و نفوذ کالم نیست. آنگاه 

ه خاتمه حضرتش برای آنکه مرد را ساکت کند و به آن صحنه ناراحت کنند
فرمود: برخیز و زبانش را قطع کن! آن حضرت حرکت کرد  ÷ دھد به علی

ھای اجتماعی و  و چند درھمی به وی داد و خاموشش ساخت. (آسیب
 .١)٣٠٧ص  ١٣٨٥درمان آن. احمد بحرینی دشتی. قم. موعود اسالم 

به زنده بودنشان از سخنان راست یک عرب برآشفتند،  ص پیامبر  -
چرا شما از صبح تا شب باالی سر قبر جعلی اینھمه امام و امامزاده 

 بافید؟  به بھانه مداحی، دروغ به ھم می
به زنده بودنشان راضی به این ستایشھا نبودند، اینھمه  ص پیامبر  -

قبر خود  امام و امامزاده آیا راضی به این مخارج سنگین روی
 ال شرک آمیزی چون توسل و واسطه؟!.ھستند؟ و یا اعم

 
 

                                           
به تواتر در کتب شیعه و سنی وجود دارد، ماجرای مردم شھر انبار و یا ھا  از این نمونه -١

. ھای اجتماعی و درمان آن آسیب ھمان کتاب(مردی که از امام ھادی ستایش کرد 
 ).۳۰۶و  ۳۰۵ص 
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 :۶۳سؤال 
ِ وَ ﴿ آمده ١١٣در سوره توبه آیه  ِينَ ٱَما َ�َن لِلنَِّ�ّ ن �َۡستَۡغفُِرواْ  �َّ

َ
ْ أ َءاَمُنوٓا

ۡصَ�ُٰب 
َ
�َُّهۡم أ

َ
َ لَُهۡم � ْوِ� ُقۡرَ�ٰ ِمۢن َ�ۡعِد َما تَبَ�َّ

ُ
ْ أ لِۡلُمۡ�ِ�َِ� َولَۡو َ�نُٓوا

ه کست یاند سزاوار ن مان آوردهیه اکسانی کامبر و یبر پ« .]١١٣[التوبة:  ﴾١١٣ۡ�َِحيمِ ٱ
ه آنان اھل دوزخند طلب آمرزش کد یگردار کشان آشیه براکان پس از آنکبرای مشر

. به اعتقاد آخوندھای نامحترم رافضی، »شاوند (آنان) باشندینند ھر چند خوک
که اند  جزء منافقین و گمراھانی بوده ش اشخاصی چون ابوبکر و عمر و عثمان
و کینه علی و اھل بیت را نیز به دل اند  قصد غصب خالفت و توطئه داشته

و اینرا در جاھای مختلفی اند  واقع ایمان قلبی و واقعی نداشتهو در اند  داشته
گویند در جنگ احد عمر فرار  بینیم که آخوندھا می مثال می اند، نیز نشان داده

مخالفت کرده است و یا  ص با پیامبر س کرده است!! یا در فالن جا عمر
شان را به ایاند  خواسته و میاند  را داشته ص حتی ایشان قصد قتل نبی اکرم

 ص نگذاشته پیامبر س پرتاب کنند!!! و یا در حدیث قرطاس که عمرای  دره
سوال اینجاست که چطور برای  .را مکتوب کند!!! و غیره.. ÷ جانشینی علی

توان طلب آمرزش  منافقین و گمراھان و مشرکین حتی پس از مرگشان نمی
به زنده بودنشان  توان حتی به جسد ایشان نماز میت خواند، ولی کرد و نمی

توان با دخترانشان ازدواج کرد و یا دختر به ایشان داد؟! چطور در زنده  می
توان با آنھا از مکه به مدینه ھجرت کرد؟! چطور در زنده بودنشان  بودنشان می

شوند؟! و  شوند؟ چطور در زنده بودنشان پرچم دار تبوک می امیرالحاج مکه می
 .١ند؟! و.......شو یا امام جماعت در نماز می

                                           
و اند  بوده س دو تن از دختران پیامبرص ھمسران حضرت عثمان ذی النورین -١

از  س دختر حضرت عمر ل و حفصه س دختر حضرت ابوبکر لعایشه
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 :۶۴سؤال 
آیا جمع آوری قرآن توسط خلفا جزء کارھای نیک و محسنات ایشان 

 گیرید؟! ھر زنید و چه ایرادی می می نبوده است؟ به اینکار ایشان چه َانگی
اید، چون به اجماع مسلمین، قرآن ھمین  ایرادی بگیرید در واقع کافر شده
نیز در دوران خالفتش آنرا امضاء و  ÷ است و بس و حتی حضرت علی

تایید کرده و تغییری در آن صورت نداده است، چون چه چیز مھمتر از نجات 
قرآن بوده، اگر خلفا آنرا درست جمع نکرده بودند؟ پس باید معترف شوید 
اینکار خلفا بسیار ارزنده و نیکو بوده، فقط ھمین اعتراف شما کافیست، 

 . ١تان به ھنگام اعتراف باال نیایدالبته اگر بتوانید و جان

 :۶۵سؤال 
از غصب خالفت (به زعم شما) چه بوده است؟ ب ھدف ابوبکر و عمر

ایجاد حرمسرا؟!! یا تاسیس مذھب و دینی جدید؟!! یا دادن مقام به فرزندان 
و اقوام خویش یا گذاشتن ایشان به عنوان جانشین خویش؟!! البته روافض 

گوئیم این ریاست طلبی  لبی بوده است، ما میگویند بخاطر ریاست ط می
بخاطر چه بوده؟ برای گسترش اسالم؟ شما که اینھا را دشمن اسالم 

سال ریاست  ٢سال مجاھدت کرده برای  ٢٣ س دانید، حضرت ابوبکر می
بینیم و میاند  طلبی؟!! این چه ریاستی بوده که حتی ایشان محافظی نداشته

                                                                                           
از مکه به مدینه  س با حضرت ابوبکر ص و پیامبراند  بوده ص ھمسران نبی اکرم

و ھمینطور پرچم دار تبوک و در اند  امیرالحاج بوده س ھجرت کردند و حضرت ابوبکر
 اند. اسالم، امام جماعت و پیش نماز بوده ص روزھای آخر زندگی پیامبر

کنند تا مبادا کسی در  را بیان نمی ب و عمر آخوندھای رافضی اعمال نیک ابوبکر -١
واھد به دنبال بقیه اعمال نیک ایشان برود و در نتیجه ذھنش جرقه ای بخورد و بخ

 متوجه کالھی که سرش رفته بشود.
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ابولولو مورد حمله قرار گرفته و شھید براحتی توسط  س که حضرت عمر
شود. آخوندھای رافضی، افکاری را که خودشان در سر دارند به شیخین  می

از ریاست طلبیھای شما چون ایجاد والیت مطلقه ای  دھند، نمونه نسبت می
 و ولی امر مسلمین جھان، برای ھمه مردم دنیا ثابت شده است. 

 :۶۶سؤال 
پس چرا بھترین  اند، نادان بوده ب عمر اگر به نظر شما ابوبکر و

سال متعلق به آنھاست؟ چرا در دوران  ١٤٠٠دوران خالفت در طول 
خالفت ایشان از جنگھای داخلی خبری نیست؟ چرا بیشترین فتوحات 
اسالم در زمان ایشان بوده است؟ و چرا مسلمان و غیر مسلمان، مقتدرترین 

 دانند؟  می س ن خطابقرن گذشته را عمر ب ١٤حاکم عرب در طی 

 :۶۷سؤال 
 مانند رجوع ینید در امور دیند: تقلیگو یم برای توجیه تقلید دیمراجع تقل

 که چشم او درد یماریمثل ب ،است در امری ر متخصص به متخصصیغ یک نفر
 گوئیم: ما میرود،  می معالجه به نزد چشم پزشک یکند و برا می

ن واجب یعلم د یدھند ول یرا به متخصص رجوع م یعلوم کفائ: اوال
عالم به اصول و فروع  بایست می شھر مسلمان خود بنابراین است و ینیع
 د کند.یتقل انگرینکه از دیباشد نه ا شنید

 ؟دیر متخصص چطور بفھمند شما متخصص ھستیو غ یمردم عاد: ثانیا
 ص دادهیشود، چون تشخ می صادرگر ید یز توسط مجتھدیدرجه اجتھاد ن

 ی، پس مردم برااست متخصص شده آن شخص نیز مثل خودش مجتھد و
ھم که در اثر  یق کنند، وقتیتحق در امورد دینی بروند و بایست میص یتشخ
گاه شوندیتحق  د از شما ندارند و خودشانیبه تقل یازیگر نید که ق آ
 بفھمند. توانند می
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نیا : عاقبت کار چشم پزشکان و متخصصین دیگر در ھمین دثالثا
شود و حتی چنانچه مشھور شد که پزشکی در کار خود ناشی  مشخص می

است بطور حتم کسی نزد او نخواھد رفت ولی در مورد تقلید کسی نتیجه 
گردد تا نتیجه را به مردم اطالع  فھمد و از آن جھان کسی بر نمی آن را نمی

در ھمین  عقل خود را بکار بیندازید نتایج شوم آنراای  دھد (گرچه اگر ذره
  بینید) جا می

 یرا با مسائل انسانھا ینیپس چرا امور د، دیاس را قبول نداریشما ق: رابعا
 ؟ دیکن می اسیق و غیره... ماریچون پزشک و ب

 ٣٦و سوره یونس آیه ٣٦و سوره اسراء آیه ٢٨: در سوره نجم آیهخامسا
تقلیدی ھای  پیروی از ظن و گمان نھی شده است و به اجماع علما رساله

گوناگون ھستند و ممکن ھا  ظنی الصدورند و البته واضح است، چون رساله
توان از ظن  قرآن نمی است مرجعی دیگر نظری دیگر داشته باشد، پس طبق

 پیروی کرد.

 :۶۷سؤال 
َها َ�ٰٓ ﴿آمده:  ٥٩در سوره نساء آیه  ُّ�

َ
ِينَ ٱ� َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْ أ َ ٱَءاَمُنٓوا ِطيُعواْ  �َّ

َ
َوأ

ْوِ�  وَل لرَّسُ ٱ
ُ
ۡمرِ ٱَوأ

َ
ءٖ فَُردُّوهُ إَِ�  ۡ� ِ ٱِمنُ�ۡمۖ فَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ� َ�ۡ إِن  لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ

 ِ ِ ٱُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن ب � ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ ۡحسَ  �ِخرِ
َ
وِ�ً�  نُ َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ َوأ

ۡ
 .]٥٩[النساء:  ﴾٥٩تَأ

اطاعت کنید از فرمان رسول خدا و ای اھل ایمان اطاعت کنید از فرمان خدا و «
فرماندارانتان، و چون در چیزی کارتان به گفتگو و نزاع کشد به حکم خدا (قرآن) 
و رسول (سنت) باز گردید اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید این کار (رجوع به 

. علمای »خواھد بود تر حکم خدا و رسول) برای شما بھتر و خوش عاقبت
دانند، سوال  المر را ھمان امام معصوم و من عندالله میرافضی، اولی ا

یعنی از  _ِمنُ�مۡ +در آیه چیست؟ چون  _مِنُ�مۡ +اینجاست که کلمه 
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خودتان، یعنی اولی االمر و حاکمی از خودتان و این با عقیده شیعیان در 
آمد نه تضاد است و طبق این عقیده باید مثال من اھل بیت نبی می

مه که امام و معصوم نیستند و اصال خودتان یعنی ما و ، چون ھ_ِمنُ�مۡ +
بقیه مردم عادی و مشخص است که مردم عادی با امامان خارق العاده 
شیعه تفاوتی از زمین تا آسمان دارند، خلقت ما از خاک است ولی، خلقت 

ای  امامان از نور است!! ما معصوم نیستیم در صورتیکه امامان معصوم از ذره
نداریم ولی از ھر انگشت امامان ای  ھستند!! ما کرامات یا معجزهسھو و خطا 

آید!! در ضمن معنای منکم با توجه به آیات  بیرون میای  اعمال خارق العاده

ِينَ ٱوَ ﴿ آمده: ٧٥شود، در سوره انفال آیهدیگر روشن می ْ مِۢن َ�ۡعُد  �َّ َءاَمُنوا
ْوَ�ٰٓ�َِك ِمنُ�مۡ 

ُ
ه بعدا ک یسانکو « .]٧٥[األنفال:  ﴾َوَهاَجُرواْ َوَ�َٰهُدواْ َمَعُ�ۡم فَأ

 .»ندینان از زمره شمایاند ا ردهکمان آورده و ھجرت نموده و ھمراه شما جھاد یا

 _ِمنُ�مۡ +و فرزندانش جزء ÷ (پس نگفته فقط اھل بیت یا فقط علی
سوره نساء آمده که چون در چیزی کارتان به  ٥٩شوند)، در انتھای آیه می

گفتگو و نزاع کشید به حکم خدا و رسول بازگردید، سوال اینجاست که مگر 
کسی حق دارد با امامی که معصوم از خطا است نزاع کند؟ مگر سخن 

توان با ایشان نزاع  امامان معصوم ھمچون وحی نیست؟ پس چگونه می
آمد که ھرچه امام معصوم گفت فوری اطاعت  می ؟ در آیه باید چنینداشت

ھمینگونه آمده است و امر به  ص کنید، ھمانطور که در مورد پیامبر
 ص اطاعت او شده است و آیا در جایی به مخالفت و نزاع با پیغمبر اسالم

اشاره شده و این امر را عادی شمرده یا برعکس از آن نھی نیز شده است؟ 
نزول این آیه بخاطر تنازع با فرمانده است، اطاعت از خدا و رسول شان  اصال

داند، پس موضوع اصلی  که از اول تا آخر قرآن ذکر شده و ھرکس اینرا می
ھمان تنازع با حاکم است و چنانچه امام ھمچون رسول بود که تنازع با او 
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سخھای ممکن نبود. الزم به تذکر است که علمایی چون جناب قزوینی پا
دار و جالبی برای تنازع در این آیه دارند که چه بسا این تنازع با اولی  خنده

باشد!!! در اینجا دیگر باید  االمر و معصوم بر سر ھمان موضوع خالفت او می
 قضاوت را گذاشت به عھده عقل و شعور خواننده محترم. 

 :۶۹سؤال 
 ٦١اسراء/ھای  ره(سو در قرآن، بیان شده که خلقت انسانھا از خاک است

پس به چه  )٥و حج/ ٧و سجده/ ٢٦و حجر/ ٣٧و کھف/ ٧٩/١٢و مومنون/
دانید؟ چرا طبق روایات جعلی  دلیل شما خلقت معصومین خود را از نور می

دھید و قرآن را روایت  کنید؟ چرا روایات را بر آیات قرآن ترجیح می عمل می
فع خود تفسیر و توجیه نکنید و آیاتش را با روایات و احادیث به  زده می

 کنید؟!! می

 :۷۰سؤال 
ۡحَيآءُ ٱَوَما �َۡسَتوِي ﴿آمده:  ٢٢در سوره فاطر آیه 

َ
ۡمَ�ُٰتۚ ٱَوَ�  ۡ�

َ
َ ٱإِنَّ  ۡ� َّ� 

ن ِ�  نَت بُِمۡسِمٖع مَّ
َ
ۖ َوَمآ أ و زندگان و « .]٢٢فاطر: [ ﴾٢٢لُۡقُبورِ ٱ�ُۡسِمُع َمن �ََشآُء

سانی کگرداند و تو  ه را بخواھد شنوا میکه ھر کستند خداست یسان نیکمردگان 

نیز آمده:  ٢١. در سوره نحل آیه »توانی شنوا سازی ند نمییه در گورھاکرا 

يَّاَن ُ�ۡبَعُثونَ ﴿
َ
ۡحَيآءٖ� َوَما �َۡشُعُروَن �

َ
ۡمَ�ٌٰت َ�ۡ�ُ أ

َ
 غیرمردگان « .]٢١[النحل:  ﴾٢١أ

در این آیات تصریح شده که  .»خته خواھند شدیی برانگکدانند و نمی ندزندگان
مردگان و زندگان یکسان نیستند، پس چطور شما به زیارات قبور امام و 

کنید؟ و در ھر جا ایشان را  روید؟ و از ایشان طلب حاجت می امامزاده می
 کنید؟!. زندگان با آنھا رفتار می خوانید؟! و در واقع ھمچون صدا زده و می
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 :۷۱سؤال 
 )÷ حضرت عزیر( بیان شده که بنده خدا ۲۵۹ آیه بقره در سوره

شود و در ھنگام زنده شدن حتی از میرد و دوباره زنده میتوسط خداوند می
در سوره مائده  ،ھم خبر ندارد و از زمان مرده بودن خویش االغ خویش

نَت قُلَۡت ﴿پرسدمی ÷ نیز خداوند از حضرت عیسی ۱۱۷/ ۱۱۶آیات/
َ
َءأ

ُِذوِ� ٱلِلنَّاِس  َ إَِ�َٰهۡ�ِ مِن ُدوِن  �َّ ِ�ّ
ُ
ِ ٱَوأ آیا تو به پیروانت « .]۱۱۶[المائدة:  ﴾�َّ

و  »؟معبود قرار دھیدد و ینکگفتی که من و مادرم را مثل خدا پرستش 

ا َشِهيٗدا َعلَۡيِهمۡ  َوُ�نُت ﴿ :دگوی میعیسی در پاسخ  ا �ِيِهۡمۖ  ُدۡمُت  مَّ ۡيتَِ�  فَلَمَّ  تَوَ�َّ
نَت  ُكنَت 

َ
میانشان بودم، تا زمانی که در« .]۱۱۷[المائدة:  ﴾َعلَۡيِهمۡ  لرَّ�ِيَب ٱ أ

مراقب و گواھشان بودم و چون مرا (از میانشان) برداشتی، خودت مراقبشان 

ا تَۡدُعوَن مِن ُدوِن ﴿: آمده و در سوره احقاف .»بودی رََءۡ�ُتم مَّ
َ
ِ ٱقُۡل أ ُروِ�  �َّ

َ
أ

ْ ِمَن  �ِض ٱَماَذا َخلَُقوا
َ
ٞك ِ�  ۡ� ۡم لَُهۡم ِ�ۡ

َ
َ�َٰ�ِٰت� ٱأ بِِ�َ�ٰٖب ّمِن َ�ۡبِل  ۡ�تُوِ� ٱ لسَّ

َ�َٰر�ٖ ّمِۡن ِعۡلٍ� إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�ِ�َ 
َ
ۡو أ

َ
ن يَۡدُعواْ مِن ُدوِن  ٤َ�َٰذآ أ َضلُّ ِممَّ

َ
َوَمۡن أ

ِ ٱ �ذَا  ٥ۡم َ�ٰفِلُونَ وَُهۡم َعن ُدَ�ٓ�ِهِ  لۡقَِ�َٰمةِ ٱإَِ�ٰ يَوِۡم  ۥٓ َمن �َّ �َۡسَتِجيُب َ�ُ  �َّ
ْ بِعَِباَدتِِهۡم َ�ٰفِرِ�نَ  �َّاُس ٱُحِ�َ  ۡعَداٗٓء َوَ�نُوا

َ
ْ لَُهۡم أ  .]۶-۴[األحقاف:  ﴾٦َ�نُوا

اید؟ به من نشان دھید چه  خوانید، توجه کرده بگو: آیا به معبودانی که جز الله می«
ھا سھم و مشارکتی دارند؟ اگر  اند یا آیا در آفرینش آسمان چیزی از زمین را آفریده

گویید کتابی که پیش از این نازل شده یا اثری از دانش (پیامبران  راست می

تر از کسی  وچه کسی گمراه ائتأیید کند). گذشته) برایم بیاورید (که شرک را 
خواند که تا رستاخیز درخواستش را پاسخ  است که جز الله، را به فریاد می

و آن گاه که یخبرند.  گوید و معبودان باطل، از دعا و درخواست اینھا بی نمی
شوند، این معبودھا دشمن ایشان خواھند بود و دعا و عبادت  مردم برانگیخته می
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ۡمَ�ٌٰت َ�ۡ�ُ ﴿ نیز آمده ۲۱آیه و در سوره نحل .»ا انکار خواھند کرد.اینھا ر
َ
أ

يَّاَن ُ�ۡبَعُثونَ 
َ
ۡحَيآءٖ� َوَما �َۡشُعُروَن �

َ
و مردگان غیر زندگانند «. ]۲۱[النحل:  ﴾٢١أ

پس چرا شما  .»شوند ھیچ حس و شعور ندارند که در چه ھنگام مبعوث می
ایشان را حی و حاضر دانسته و در ھر کجا انید و خو میائمه مرده در گور را 

ید؟! البد طبق کن میزنید؟!! چرا مخالف قرآن عمل  می ھمچون خدا صدا
م دان میروایات به این نتایج شگرف رسیده اید!! چون اگر روایات نبودند من ن

 .استید چکار بکنید؟!!!خو میشما 

 :۷۲سؤال 
نھج البالغه در مورد اموات فرموده:  ٢٣٥در خطبه  ÷ حضرت علی

کسی که  ،رفتگان گورشان خانه ھایشان گشت و اموالشان به میراث رفت«
کند  شناسند و به کسی که برایشان گریه می آید نمی بر سر گورشان می

و در خطبه  .»دھند و ھر کس ایشان را بخواند جواب نمی ،توجھی ندارند
یشان را بخواند پاسخ ندھند و ظلم و ستمی را دفع ھر کس ا«فرموده:  ١١١

آنھا  اگر«فرموده:  ٢٢١.و در خطبه »شوند نکنند و متوجه مداحی کسی نمی
و نیز فرموده:  .»(اموات و قبور) مایه عبرت باشند سزاوارتر است تا تفاخر

و نه از فریادھای  ،ھا ترسناک ھا نگرانند و نه از زلزله آنھا نه از دگرگونی«
آنان گویا بودند و الل شدند و شنوا بودند «و فرموده:  .»سخت ھراسی دارند

سوال اینجاست که چرا شما  .»و کر گشتند و حرکاتشان به سکون تبدیل شد
دانید و ایشان را  امامان مرده (و حتی امامزاده ھا) را شنوا و حی و حاضر می

یشوای خود توجھی ندارید؟ (البته اگر خوانید؟ چرا به سخنان امام و پ می
راست بگوئید و حضرت علی را واقعا الگوی خویش بدانید، چون من تصور 

 دانید). دارم شما بیشتر جناب مجلسی را الگوی خویش می
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 :۷۳سؤال 
طبق  اند، خداوند را قبول داشته ص کافران و مشرکین زمان پیامبر

 سوره عنکبوت و ن شدهبیا ٣٨/٨٥/٨٧/٨٩سوره مومنون که در آیات/
، ٣٨آیه و سوره زمر ٨٧آیه و سوره زخرف ٢٥آیه سوره لقمان و ٦١/٦٣آیات

 طبق اند، ولی برای این خدای خود (یعنی الله) قائل به واسطه و شفیع بوده
، سوال ما ٢٨آیه احقاف سوره و ١٨آیه یونس سوره و ٣آیه سوره زمر

مشرکین مکه در چیست؟! چون شود بفرمایید تفاوت شما با  اینجاست که می
شما نیز دقیقا ھمین استدالل را در مورد امامان خود دارید و ایشان را 

دانید. اگر بنا بر توجیھات شما  واسطه و شفیع میان خود و خدای خود می
باشد پس ابوجھل ھم از بت الت طلب حاجت نداشته بلکه این مجسمه فرد 

بین خود و خدایش ای  اسطهصالح (مانند قبر فردی صالح) را تنھا و
 به عنوان خدایی قبول داشته است. دانسته و خدا را می

 :۷۴سؤال 
ۡستَِجۡب لَُ�ۡمۚ إِنَّ  ۡدُعوِ�ٓ ٱَوقَاَل َر�ُُّ�ُم ﴿در قرآن آمده: 

َ
ِينَ ٱأ َّ� 

وَن َ�ۡن ِعَباَدِ� َسيَۡدُخلُوَن َجَهنََّم َداِخرِ�نَ  و « .]٦٠[غافر:  ﴾٦٠�َۡسَتۡكِ�ُ
ه از کسانی کقت ینم در حقکد تا شما را اجابت یان فرمود مرا بخوانپروردگارت

. چرا خداوند »ندیآ ورزند به زودی خوار در دوزخ درمی بر میکپرستش من 
و افراد صالح و ھا  فرموده تنھا مرا بخوانید و چرا به خواندن امامان و امامزاده

تنھا خدا را  چرا امامان شما در دعاھای خود ؟١ای نیست قبورشان اشاره
علویه در دعاھای  ۀدر صحیف ÷ ھمچون حضرت علی اند، خوانده می

                                           
خواندن امام و امامزاده و ساختن گنبد و بارگاه بر روی قبورشان در نزد شیعیان  ١-

دارای اھمیت فراوانی است ولی در قرآن به این امر مھم اشاره ای نیست و حتی از 
 شده است. خواندن غیرخدا به شدت نھی
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احلمد هللا «صباح، جمل، شش ماه، یمانی، کمیل، صفین، شعبان فرموده: 

أناديه كلام  ي، احلمدهللا الذيأسئله فيعطين ي، احلمدهللا الذيأدعوه فيجيبن يالذ

بك أنزلت حاجتي فال  هلي أنت الذي تنفس عند الغموم كربتي،إ، يشئت حلاجت

 كوهتليل كأتوسل إليك بتوحيد الوغول، فإينمفتوح للطلب و ك، بابتردين

، يعذر كغري قبول ي، ال مفزعا أتوجه إليه أمركتعظيمو كتكبريو كومتجيد

 .»وسيلتی ك، فقد جعلت اإلقرار بالذنب إليكإيا يمسئلت يف ياللهم اجعل رغبت
تنھا  ٤٥-٤٦دعاھای  سجادیه صحیفةھمینطور حضرت زین العابدین در 

  خدا را خوانده است.

 :۷۵سؤال 
مدعیان تشیع برای توجیه ساخت گنبد و بارگاه و قصر بر روی قبور اولیاء 
به این آیه از قرآن اشاره دارند و به ساخت مسجد در کنار قبر اولیاء استناد 

نَّ وَۡعَد ﴿ کنند: می
َ
ْ أ نَا َعلَۡيِهۡم ِ�َۡعلَُموٓا ۡ�َ�ۡ

َ
ِ ٱَوَ�َ�ٰلَِك أ نَّ  �َّ

َ
اَعةَ ٱَحّقٞ َوأ َ�  لسَّ

ۡمرَُهۡمۖ َ�َقالُواْ 
َ
ْ ٱَرۡ�َب �ِيَهآ إِۡذ َ�َتَ�ٰزَُعوَن بَيۡنَُهۡم أ ۡعلَُم بِِهۡمۚ  ۡ�ُنوا

َ
�ُُّهۡم أ َعلَۡيِهم ُ�ۡنَ�ٰٗناۖ رَّ

ِينَ ٱقَاَل  َّ�  ٰٓ ۡسِجٗدا َغلَبُواْ َ�َ ۡمرِهِۡم َ�َتَِّخَذنَّ َعلَۡيِهم مَّ
َ
ن یو بد« .]٢١ھف: ک[ال ﴾٢١أ

گاه ساختیگونه (مردم آن د ه وعده خدا راست است کم تا بدانند یار را) بر حالشان آ
ارشان با کان خود در یه مکست ھنگامی یی نکچ شیامت ھیدن) قیو (در فرا رس

بنیانی بگذاریم (بنیان: بنا، ای) گفتند بر روی آنھا  ردند پس (عدهک گر نزاع مییدیک
ه بر کسانی کپروردگارشان به (حال) آنان داناتر است (سرانجام) گنبد و بارگاه!) 

 . »کنیم محل سجده را ن اتخاذ میشایافتند گفتند حتما بر ایارشان غلبه ک
ساختمانی توان  در پاسخ باید گفت که درون فضای کوچک غار نمی

که ھمچون روافض بر روی جنازه اند  ای قصد داشتهساخت و بنابراین عده
ای کوچک ھمچون ضریح بسازند و البته آنھا که اصحاب کھف، بنیان و سازه
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غلبه داشتند از این کار ممانعت به عمل آوردند و گفتند: آنجا را مسجد (نه 
 ». کنیم ب کھف) میامامزاده) و محل عبادت خدای یکتا (نه عبادت اصحا

از ھمه گذشته در آیه آمده آنھایی که غلبه داشتند و نگفته که بر حق 
 شدبا میھمین مسجد مورد نظر شما  بودند یا بر باطل، در ضمن چنانچه

و قبور امامان، مسجد ھستند؟!! ھا  کدامیک از این امامزاده شود بفرمایید می
آیا نام آنھا مسجد است یا امام  روند؟! و آیا مردم به نیت مسجد به آنجا می
گذارید و پول  چرخید و آنجا ضریح می زاده؟ شما در این محلھا دور قبر می

کنید و... آیا نام  پزید و زن صیغه می می طلبید و نذری می ریزید و حاجت می
و ضریح نداریم ، در مسجد !؟و فاحشه خانه این محل مسجد است یا بتکده

تنازع و اختالف  در آیه آمده که بین دو گروه، !گردیم! دور قبر کسی نمی
 مسئله و ایناند  پیش آمده و گروھی که غلبه داشته چنین پیشنھادی داده

 آنھا ست وخدا مسجد، محلی برای عبادت ربطی به مجوز قبرسازی ندارد.
 البته ساختن یک بسازند؟!! و ساختماندرون آن غار اند  خواسته چگونه می

ساختن گنبد و بارگاه و ضریحھای شما ندارد  جا ربطی بهدر کنار آن مسجد
آیه ادعای شما را رد  باشند. جالب است که ھمین میکه بر روی خود قبور 

کند، چون خواسته مردم به قبور مردگان توجھی نداشته باشند و تنھا به  می
مسجد که محل عبادت خداست معطوف شوند و از بنا بر روی قبور اولیاء 

به نظر ما ھمین آیه و  م و احترام ایشان جلوگیری شده استجھت تکری
بین دو گروه منازعه  :فرماید زیرا خداوند می ،ف قبر سازی استلمخا

ای دیگر  بسازیم ولی عده یانیای گفتند روی قبر آنھا بن عده ،(دعوی) شد
گفتند این محل را سجده گاه قرار دھیم. دقت کنید نگفتند ابنوا (بنا کنیم) 

زیرا  ،یعنی اتخاذ کنیم _َ�َتَِّخَذنَّ +احدثوا (احداث کنیم) بلکه گفتند: یا 
شما  ،تواند نباشد مسجد به معنای مصطلح آن یعنی ساختمان ھم می

 توانید به یک قطعه زمین صاف که در آن خدا عبادت شود بگویید مسجد می
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، بنابراین مشخص نیست که مسجد در لغت عرب یعنی: محل سجده و
 ساختمانی بنا شده باشد و در آیه نیز نیامده که اینکار شد یا نشد. 

 :۷۶سؤال 
علمای مدعی تشیع، برای توجیه ساخت قبور به این مورد اشاره دارند که 

سال به زیارت قبر مادرشان  ٤٠پس از مراجعت به مکه و پس از  ص پیامبر
داشته و مشخص ای  قبر داللت و نشانه دھد که آن رفتند و این نشان می

بوده است. در پاسخ باید گفت: اوال: به عقیده شما معصومین دارای علم 
توانند محل دفن اشخاص مورد نظرشان  غیب ھستند و بنابراین براحتی می

شد که یکی از معصومین  را پیدا کنند (اگر بطور مثال در داستانی ذکر می
ما این داستان را برای عدم داشتن علم  محل دفن شخصی را گم کرده و

کردید) ثانیا: وجود  کردیم، بطور حتم شما قبول نمی غیب بیان می
مختصر در آن زمان ربطی به جواز ساخت گنبد و بارگاه و ضریح ھای  نشانه

ندارد و جای ھر قبری تا حدودی مشخص است و چنانچه چھار انگشت 
و بنا به دستور پیامبر این کار بلندی داشته باشد قابل شناسایی است (

از چند  ص اشکالی ندارد) و موردی که در ذھن شماست البد باید پیامبر
دیده است، یعنی ساختمانی چون حرم امام رضا  کیلومتری قبر مادرش را می

که از چند کیلومتری ھم دیده شود و البته شناسایی چنین قبری خیلی 
اد قبورشان در آن زمان قابل قیاس مشکل نیست. ثالثا: جمعیت مردم و تعد

، قبر مادر ایشان خیلی راحت ص با زمان حال نیست و در زمان پیامبر
شده است، چون میان قبور مختلف و زیادی نبوده که مشخص  شناسایی می

نباشد و از ابتدا در محلی معلوم بوده است. رابعا: برای تشخیص قبر مربوطه، 
ای  مین بسیار مرتفع بوده باشد یا ساختهنیازی نبوده که حتمًا از سطح ز

داشته باشد، بلکه تنھا بودن قطعه سنگی کوچک بر روی آن، باعث پیدا 
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امام شما در قبرستان  ٤شده است. خامسا: چطور ھم اکنون قبر  بودنش می
نیز ھمینگونه مشخص بوده و  ص بقیع مشخص است؟ قبر مادر پیامبر
س مشخص بودن یک قبر دلیل بر ھمینگونه دارای نشانه بوده است، پ

 شود.  ساختن گنبد و بارگاه و ضریح بر روی آن نمی

 :۷۷سؤال 
 ابتدا به آیات زیر دقت کنید: 

ۡحَبۡبَت َوَ�ِٰ�نَّ ﴿ -
َ
َ ٱإِنََّك َ� َ�ۡهِدي َمۡن أ ۡعلَُم  �َّ

َ
َ�ۡهِدي َمن �ََشآُءۚ َوُهَو أ

 ِ ه را دوست داری کقت تو ھر یدر حق« .]٥٦[القصص:  ﴾٥٦لُۡمۡهَتِدينَ ٱب
ی یه را بخواھد راھنماکه ھر کن خداست یکنی لکی یتوانی راھنما نمی

  .»افتگان داناتر استی ند و او به راهک می

نَفۡقَت َما ِ� ﴿ -
َ
لََّف َ�ۡ�َ قُلُو�ِِهۡمۚ لَۡو أ

َ
�ِض ٱَو�

َ
لَّۡفَت َ�ۡ�َ  ۡ�

َ
� ٓ ا َ�ِيٗعا مَّ

َ ٱقُلُو�ِِهۡم َوَ�ِٰ�نَّ  لََّف بَيۡنَُهۡمۚ إِنَّهُ  �َّ
َ
 .]٦٣[األنفال:  ﴾٦٣َعزِ�ٌز َحِكيمٞ  ۥ�

ه کاری] خدا برای تو بس است ھمو بود یبند [یو اگر بخواھند تو را بفر«
شان الفت یان دلھایو م .دیرومند گردانیاری خود و مؤمنان نیتو را با 
ردی ک ن است ھمه را خرج مییه اگر آنچه در روی زمکانداخت 

ان آنان یه مکنی ولی خدا بود کشان الفت برقرار یان دلھاینستی متوا نمی

 .»م استکیه او توانای حکالفت انداخت چرا 

قُوُل لَُ�ۡم ِعنِدي َخَزآ�ُِن ﴿ -
َ
ٓ أ ِ ٱقُل �َّ ۡعلَُم  �َّ

َ
قُوُل  ۡلَغۡيَب ٱَوَ�ٓ أ

َ
َوَ�ٓ أ

ۚ قُۡل َهۡل �َۡسَتوِي  تَّبُِع إِ�َّ َما يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ
َ
ۡ�َ�ٰ ٱلَُ�ۡم إِّ�ِ َملٌَكۖ إِۡن �

َ
�ۡ 

ُرونَ  ۡ�َِصُ�ۚ ٱوَ  فََ� َ�َتَفكَّ
َ
به شما من بگو ای پیامبر « .]٥٠[األنعام:  ﴾٥٠أ

 دانم و به شما ز نمییب نیھای خدا نزد من است و غ نهیم گنجیگو نمی
شود  من وحی می سوی بهه کام جز آنچه را  ه من فرشتهکم یگو نمی
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 .»دینک ر نمیکا تفیسان است آیکنا ینا و بیا نابینم بگو آک روی نمییپ
جالب است که خداوند به وضوح و روشنی ھر چه تمامتر (و بدون نیاز به 

زمان فرماید حتی پیامبر عزیز اسالم در  توجیه و تفسیر و بازی با کلمات) می
حیات و نبوت! دخالت و تسلطی در امور ندارند آنگاه شیعیان محترم، اطراف 

تر اینجاست که  گردند؟!!! نکته جالب دنبال چه چیزی میھا  قبر امامزاده
گیرند که چرا خداوند در آیات  مخالفین اسالم به اینگونه آیات ایراد می

شود؟ و اینرا یمتعددی فرموده: فقط ھرکسی که خداوند بخواھد ھدایت م
کنند، در صورتیکه راز این نکته در پاسخی است که  نوعی جبر تلقی می

خواھد توجه مردم را از تمامی علل و اسباب دنیوی (حتی  دادیم: خداوند می
) به یک نقطه (توحید) که آن الله است ص وجود نازنین شخص پیامبر

خرافه و والیت معطوف کند، زیرا فقط در این صورت است که بساط شرک و 
 شود.  و ارباب و دیکتاتوری و طاغوت برای ھمیشه بسته می

 :۷۸سؤال 
علمای رافضی برای دعا کردن و برای مستجاب شدن آن، بسوی قبر 

دھند ولی در قرآن  برند و ایشان را واسطه قرار می می ائمه خود پناه
ز شده خوانیم که حتی دعای ابلیس بدون واسطه بوده و البته قبول نی می

 ص سوره و ٣٦آیه حجرسوره  و ١٤/١٥آیات در سوره اعراف است،
وند مھلت ده و خدا تا قیامت آمده که ابلیس گفت: خدایا مرا ٧٩/٨٠/٨١آیات
مردم  ھمینطور دعای یابد، می و ابلیس تا قیامت مھلت کند قبول می نیز

و سوره  ٦٧و سوره اسراء آیه  ٣٢که در سوره لقمان آیه  ناسپاس و کافری
در آن  اند، آمده ھنگامی که در طوفان در حال غرق بوده ٢٢/٢٣ آیات یونس

و مثال به حضرت  نه اینکه واسطه بیاورند( اندحال تنھا خداوند را خوانده
، ولی پس است و خداوند ھم دعای آنان را قبول کرده یونس متوسل شوند!)
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چطور است که شما حال  اند. کرده را فراموش می وندنجات دوباره خدااز 
 .دانید؟!! خود را از ابلیس و کفار کمتر می

 :۷۹سؤال 
چرا شما نام فرزندان خود را عبدالحسین یا عبدالعلی یا عبدالرضا 

الله و گذارید؟ مگر بنده غیر خدا بودن شرک نیست؟ و در واقع عبد می
گویند در زبان عربی  د. علمای رافضی در پاسخ میعبدالرحمن صحیح ھستن

دھد  کلمه عبد تنھا به معنای بندگی بکار نرفته است و معنای خضوع نیز می
و این اسامی نیز به معنای بنده امامان نیستند و به عنوان خاضع بودن در 

را داشتن منظور است نه بندگی او و  س برابر ایشان است و نوکری حسین
ردی که عبدالحسین است بگویی آیا حسین خدای توست؟ در چنانچه به ف

دانیم. در جواب به این  را خدا نمی ÷ گوید: خیر و ما حسین جواب می
باید چند نکته را متذکر شویم، اوال: اگر این اسامی بالاشکال ھا  ماست مالی

بینیم  خبری از آنھا نیست و می ص ھستند، پس چرا در سنت نبی اکرم
عبدالله یا عبدالرحمن بوده است، چرا کسی  ش که نام اکثر صحابه

چرا  ÷ عبدالمحمد نبوده است؟ یا حتی در زمان خالفت حضرت علی
عبدالعلی نبوده است؟ ثانیا: اگر عبد در عبدالحسین معنای بندگی ندارد، 

لثا: اینکه خدا را به عنوان پس عبد در عبدالله چیست و چه معنایی دارد؟ ثا
 خدایی و جدا از حسین قبول دارید خیلی بامزه است و ما را به یاد کفار مکه

مسئله در شیوه  اند، اندازید که خدا را جدا از بتھای خود قبول داشته می
بندگی کردن و نداشتن واسطه و پناه نبردن به من دون الله است، در دعا 

آن فرد مشرک، الله را جدا از خدایان دیگرش  کردن و صدا زدن غیرخدا نیز
قبول دارد ولی چون صفات خدایی به خدایان خود داده مشرک شده است، 
پس اگر کسی واقعا خود را بنده خدا بداند نام خود را عبدالحسین 
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گذارد، مثل این است که کسی بگوید خدا را  گذارد بلکه عبدالله می نمی
م!!! رابعا: چنانچه منظور شما از عبد فقط خوان قبول دارم ولی نماز نمی

نوکری حسین و امامان است باید گفت که این نیز اشتباه است، مگر حسین 
خواھد؟ نوکری حسین یعنی چه؟ ھر انسان، شخصیت و مقام خود را  نوکر می

 س دارد و نباید در برابر مخلوقی دیگر خودش را کوچک کند، اگر امام حسین
گفت من نیازی به نوکر ندارم و مطمئن باشید که  ا مینیز زنده بود به شم

که درود بر روان  ÷ داشت. حضرت علی شما را از اینگونه حماقتھا باز می
گاھش باد می فرمایند: بنده دیگری مباش در حالیکه خدا تو  پاک و اندیشه آ

را آزاد آفریده است. پس لعنت بر کسانی که کامال مخالف اندیشه متعالی آن 
خامسا: در مورد  اند. وار و به نام او اسالم و انسانیت را به لجن کشیدهبزرگ

معنای کلمه عبد نیز باید آنرا در شرع و در قرآن جستجو کرد و باید دید که 
بیشتر برای چه منظور بکار رفته است و بیشترین معنای آن چه بوده است؟ 

 دگی کردن است.مسلم است که عبد بطور شدیدی و تنھا به معنای بنده و بن

 :۸۰سؤال 
علما و آخوندھای مدعی تشیع، قصد دارند به ھر نحو که شده ازدواج ام 

را خدشه دار کنند  س با حضرت عمر ب دختر فاطمه زھرا ب کلثوم
و روایات مربوط به این قضیه را به ھر صورت تاویل و توجیه و ماست مالی 

ان جناب عالمه کنند، ولی ھیچگاه به سخن عالم طراز اول خودش می
ای ندارند، چون خیلی باب میلشان نیست، در اینجا متن گفته  مجلسی اشاره
آوریم تا خواننده گرامی بداند که علمای مدعی تشیع به ھنگام  ایشان را می

ای ندارند: عالمه مجلسی در بحار  رد کردن این ازدواج به این سخن اشاره
ر شیخ مفید درباره اصل واقعه چنین نوشته: انکا ١٠٩صفحه  ٤٢االنوار جلد

(ازدواج خلیفه با ام کلثوم) تنھا مربوط به آنستکه این حادثه از طریق آنان 
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شود وگرنه، پس از ورود اخباری که (از طریق امامیه)  (اھل سنت) ثابت نمی
گذشت انکار این امر، شگفت است! و کلینی به سند خود (سلسله سند را 

 س گزارش نموده که گفت: چون عمر ÷ قآورد) از ابوعبدالله صاد می
رفت و او را به خانه خود برد. و  ب نزد ام کلثوم ÷ وفات یافت، علی

 ÷ کند) از ابوعبدالله صادق ھمانند این روایت با سند دیگر (سند را ذکر می
 زارش شده است.نیز گ

 :۸۱سؤال 
کنند که آنھا را از  ھای خود را نثار کسانی می دترین سرزنشیھا شد انسان

انسان سالم زندگی سالم  ١٣٨١ھمه بیشتر دوست دارند (کلینک.کریس ال 
است که نه ای  این نکته )تھران ñترجمه علی محمد گودرزی. انتشارات رسا 

تنھا از نقطه نظر علمی ثابت شده بلکه ھر انسان عاقلی از صبح تا شب 
کند. مانند  از آنرا در خصوص خودش و دیگران تجربه میھای فراوانی  نمونه

کنند یا  پدر و مادری که فرزند خود را به خاطر خطایی کوچک سرزنش می
گیرد و...  یک مربی که بر شاگرد خود به خاطر شدت عالقه، سخت می

 ھای راست و دروغ متعددی را از تاریخ بیرون اکنون علمای رافضی نمونه
در فالن موقع و فالن محل و  ص داوند و یا پیامبرکشند که مثال خ می

را توبیخ و سرزنش کردند! خوب اگر این  ب فالن واقعه، ابوبکر و عمر
د به آنھا بوده و نه و خداون ص موارد راست باشد نشانه شدت عالقه پیامبر

 .نشانه تنفر!

 : ۸۲سؤال 
و اند  را داشته ص ای از منافقین قصد کشتن پیامبر طبق روایات عده

ای  پیامبر اسالم را به ھنگام سوار بودن بر مرکبش به درهاند  قصد داشته
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و حذیفه ایشان را  ص شوند و پیامبر بیندازند که البته موفق نمی
کند که اسامی آنھا را نزد  سفارش می س به حذیفه ص شناسند، پیامبر می

را داشته است.  ص لقب صاحب سر رسول س کسی فاش نسازد و حذیفه
 ١دانند!!! را جزء این دسته از منافقین میب حال روافض ابوبکر و عمر

با خبر نبوده پس  کسی از این اسامی س سوال اینجاست که به جز حذیفه
نیز جزء این دسته  ب شما از کجا متوجه شده اید که ابوبکر و عمر

به او گفته  ص دانسته و پیامبر می ÷ ! اگر بگوئید حضرت علیاند؟ بوده
از  ص شود، چون این بدین معناست که پیامبر بوده است که بسیار مسخره می

 ÷ طرفی به حذیفه گفته به کسی چیزی نگو ولی خودش از طرفی دیگر علی
را با خبر ساخته است؟!!! اگر بگوئید خود حذیفه (یا ھر کس دیگر) این 
 موضوع را فاش ساخته است، این نیز مورد قبول نیست، چون کسی که سر

 را فاش سازد حرفش معتبر نخواھد بود و مطرود است. ص رسول

 :۸۳سؤال 
تا ثابت کنند خلفای اول و اند  زیادی کردهھای  محققان شما قلمفرسایی
و...  ٢اند و یا اینکه با یھود سروکار داشتهاند  دوم نعوذبالله منافق بوده

 این رابطه است: سؤاالت زیر در
چرا خدا  ب انحراف، ابوبکر و عمر بودنداگر مسبب اصلی فتنه و  -

که به زعم شما علم  ص را مطلع نساخت و چرا پیامبر ص پیامبر

                                           
دارند، برای کسانی که در دام این مذھب ھا  را با بھترینھا  روافض بدترین دشمنی ١-

 شوم گرفتارند بسیار نگرانم.
کتاب مھار انحراف و تبار انحراف از یک آخوند احمق مالیخولیایی که حتی آوردن  -٢

 شود!. می نامش نیز موجب ملوث شدن این تحقیق
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کرد؟ به خصوص در  غیب داشت آنھا را اینھمه به خود نزدیک می
و  ش بود و نه مھاجرین ش مدینه که دیگر قدرت در دست انصار

 .!١ھم در آنجا نداشتندای  قبیله ب اینکه ابوبکر و عمر
ای که کلمه منافق  بین علمای شیعه و سنی اجماع است که ھر آیه -

در آن باشد مدنی است، محققان شرلوک ھولمز شما از کجا متوجه 
که از مھاجرین مکه بودند منافق ھستند؟!  ب شدند ابوبکر و عمر

سال، داناتر از خداوند و پیامبر اسالم و اجتماع  ١٤٠٠آیا آنھا پس از 
 .سقیفه ھستند؟!!

ھدف این منافقان از غصب خالفت چه بوده؟ رواج بت پرستی؟  -
؟ سپردن خالفت به ساختن حرمسرا؟ غارت بیت المال

 .فرزندانشان؟!!!
 ÷ و به خصوص مردم مدینه از کنار گذاشتن علی ش ھدف اصحاب -

چه بود؟ و اصوال اینکار چه نفعی برای  س و روی کار آوردن ابوبکر
 .کنند؟! آنھا داشت تا خودشان را به خاطر آن جھنمی

چرا این منافقان اینھمه سعی در انتشار اسالم در جھان و مکتوب  -
 جلوگیری از انحراف قرآن داشتند؟ کردن قرآن و

چرا خلیفه دوم در زمان خالفتش یھودیان را از شبه جزیره  -
د؟ (ابتدا از فدک شروع کرد) و پس از آن سھم عربستان بیرون کر

 (یا ھمان باج) مولفه قلوبھم را حذف کرد؟
شد ابتدا سھم اھل  چرا این منافقان وقتی زمان تقسیم غنیمت می -

 .دادند؟! س سھم حافظان قرآن را میو سپ ص بیت پیامبر

                                           
ھای  در اینجا خالی از اعراب است زیرا سخن از انحراف نسلمباحثی مانند امتحان  -١

 آینده است. 
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دستور اکید داده که حتی بر  ص خداوند در قرآن به پیامبر اسالم -
افقان حاضر نشو! ولی به آنھا زن بده! و از آنھا زن بگیر و جنازه من

 ÷ آنھا را امیرالحاج و امام جماعت مسجد کن! و چرا حضرت علی
بر خالف دستور خداوند نه تنھا در تمامی نمازھای جماعت پشت 

خواند بلکه پس از مرگ آنھا نیز بر جنازه و قبر  سر خلفاء نماز می
ستایش آمیز را در خصوص عمر ابن آنھا حاضر شده و آن جمالت 

 .ایراد نمود؟! س خطاب
برای جلوگیری از اطاله کالم برای شما آدرس چند آیه از قرآن را  -

آوردم که خداوند دقیقا در آنھا برخی از مردم مدینه و اعراب  می
اطراف شھر مدینه را از زمره منافقان اعالم نموده است و نه 

به بعدش و  ١٢آیات سوره احزاب  و ١٠١مھاجرین از مکه را: توبه 
 .٦٠ھمچنین آیه 

َ� ﴿فرماید:  می ص خداوند در قرآن کریم، خطاب به پیامبر -
) ١٠١و  ٦٤توبه (شناسی  تو منافقان را نمی .]١٠١[التوبة:  ﴾لَُمُهمۡ َ�عۡ 

سال در کشور و فرھنگی دیگر،  ١٤٠٠اکنون شما پس از گذشت 
شده اید؟ البته من  ب چگونه متوجه منافق بودن ابوبکر و عمر

 ص قبول دارم که آیاتی نیز وجود دارد دال بر اینکه پیامبر اسالم
به (اند  ای اطالع داشته ولی اینھا افرادی از مدینه بوده از نفاق عده

و در اند  کرده ریاست عبدالله ابن ابی) که نفاق خود را آشکار می
ین مانند بلکه برخی از اصحاب تیز ب ص حقیقت نه تنھا پیامبر

  اند. نیز از نفاق آنھا مطلع بوده ش عمر و ابوبکر و حضرت علی
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 :۸۴سؤال 
کنم با چشم  یک سؤال مھم تحلیلی و نه جدلی که من از شما خواھش می

 کنیم که احادیث زیر صحیح است:  دل به آن نگاه کنید. ما فرض می

 .»إن شيعة علی هم الفائزون«پیروان علی رستگارند.  -

 من شھر علم و علی باب آن است.  -
ھر کس بمیرد و امام زمان خودش را نشناسد بر مرگ جاھلیت مرده  -

 است. 
گذارم کتاب خدا و عترت  من در میان شما دو چیز مھم به یادگار می -

 شوند. خاندانم را. این دو تا کنار حوض کوثر از ھم جدا نمی
کنیم (که  می آوریم: فرض اکنون یک فرض بسیار محال دیگر ھم می

ھم نداریم و سیره حضرت  ص نعوذ بالله) ما نیازی به قرآن و سنت پیامبر
از این سراغ دارید؟!) قبل از  تر ای تندرو عهیعلی برای ما کافی است! (آیا ش

 طرح سؤال اصلی، تذکر یک نکته واجب است: 
، غصب فدک یا ÷ اعتقاد یا عدم اعتقاد به خالفت حضرت علی •

حمله به خانه فاطمه یا عدم حمله، دست به سینه عدم غصب فدک، 
ترین و  نماز خواندن یا دست باز خواندن و...... مطمئنا نادان

ھا در عصر حاضر، قبول دارند که اعتقاد خبرترین شیعیان و سنی بی
یا عدم اعتقاد به این موارد، نه در روز قیامت کسی را جھنمی 

ین چند مساله که اعتقاد یا کند و نه کسی را بھشتی! اکنون از ا می
سود به حال دنیا و آخرت کسی ندارد ای  عدم اعتقاد به آن ذره

 ÷ حضرت علی رویم سراغ عقاید اصلی و رفتار اصلی گذریم و می می
که ما باید از آنھا پیروی کنیم تا شیعه واقعی علی باشیم. اتفاقا نه 

آین موارد را قبول دارند بلکه سایر  تنھا برادران اھل سنت تمامی
  خدا نیز این موارد را قبول دارند: بی ھای ادیان جھان و حتی کمونیست
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 فقیر نوازی و عدالت محوری شخصی و حکومتی. -
 .١شیفته صلح و دوری از جنگ -
 .٢ممانعت از لعن و نفرین -
 شان. لیانه از مردم در زمان خالفتنگرفتن خمس منافع سا -
وقت به صورت  ٥توصیه اکید به فرمانداران در خواندن نماز در  -

 .٣جداگانه
 .٤نگفتن جمله اشھد ان علی ولی الله در اذان -
 .و دادن دختر خود به خلیفه دوم ÷ ازدواج با ھمسر ابوبکر -
 در مدینه. س عمردو بار جانشین  -
 .٥دادن مشورتھای متعدد به خلیفه دوم -
 .٦انتخاب خلیفه حق مھاجر و انصار است -

                                           
قبل از ھر سه جنگ اصلی خودشان تامل فراوان  ÷ به شھادت تاریخ حضرت علی ١-

نزدیک به صلح بوده  کرده تا کار به جنگ ختم نشود، در جمل و گفتگوی زیادی می
ھزار  ۱۲ھزار نفر از  ۸در نھروان  کنند. که پیروان ابن سبا آتش جنگ را شعله ور می

گیرند. و در صفین نیز تالش  نفر خوارج با سخنان حضرت علی از جنگ کناره می
  شده است. فراوانی به صلح می

سپاھیان خود را از گفتن ناسزا به سپاه دشمن منع  ÷ در صفین حضرت علی -٢
گویند: منع  یعه میفرماید آنھا را دعا کنید! جالب است که جدلیون ش کند و می می

 شود کرد!!!!. ولی لعن و نفرین می حضرت علی در خصوص دشنام است
 .۵۲نھج البالغه نامه  ٣-
شیخ صدوق در من الیحضره الفقیه که از کتب اصلی شیعه است این جمله را بدعتی  ٤-

 از سوی غالیان دانسته است.
 .۱۴۶و  ۱۳۴ھای  نھج البالغه خطبه ٥-
 .۶نھج البالغه نامه ٦-
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 .١التزام به اتحاد و مبارزه با تفرقه افکنی -
و دنبال حاکمان  ٢دشمنی با خرافات و بدعتھایی نظیر عزاداری -

 .چه رسد به گنبد و بارگاه ساختن روی قبر نوادگان آنھا!)( ٣دویدن
یا فاطمه یا  ص تی یک آجر روی قبر پیامبر اسالمنگذاشتن ح -

 .٤یا دیگر شھدا ش خدیجه یا حمزه
تحمل مخالف و عاشق نوع بنی بشر بودن (سوای ھر دین و مذھب  -

 .٥آنھا)
 عدم اعتقاد به صیغه. -
 عدم عالقه به حکومت. -
 .٦عدم اعتقاد به واسطه و شفیع -

                                           
کند بکشید  فرموده: الزموا بالسواد األعظم و فرموده: کسی را که به تفرقه دعوت می -١

 ۱۲۷حتی اگر زیر عمامه من باشد! (یعنی حتی اگر خود من باشم!) نھج البالغه خطبه
 ص پیامبر به ھنگام غسل دادن ÷ حضرت علی ۲۳۵در نھج البالغه خطبه  ٢-

 فرمودی آنقدر اشک نمی نھی تابی، بی کردی و از نمیاگر به شکیبایی امر «فرموده: 
 .»ماند می و این درد جانکاه ھمیشه در من ،ریختم تا اشکھایم تمام شود می

 ل در التزامیوفه برگشت حرب بن شرحکن به یاز صف ÷ نیرالمومنیه امکھنگامی  -٣
والی و فته شدن یار موجب فرکن یه اکفرمود: برگرد  .اده چند قدمی رفتیپ ابشکر

ض یچاپ مرحوم ف ۱۲۲۹. برای اطالع به نھج البالغه، ص زبونی مومن است هیما
، چاپ محمد ۲۳۵، ص ۱۹د، ج یاول به شرح نھج البالغه ابن ابی الحد االسالم، چاپ
 د. ییمراجعه فرما ۱۹۶۳مصر،  م،یابوالفضل ابراھ

(من  بسازد از اسالم خارج شده است. یا مجسمه ایند و کد بنا یرا تجد یه قبرکھر  -٤
 .)۴۳عة باب یل الشینوار و وسابحاراأل ۱۸و جلد  یه صدوق و المحاسن برقیحضره الفقیال

 به مالک اشتر. ÷ نامه حضرت علی ٥-
ن در دست اوست به تو اجازه درخواست یھای آسمان و زم ، خداوندی که گنجبدان ٦-

تو را فرمان داده که از او بخواھی تا عطا کند. داده و اجابت آنرا به عھده گرفته است 
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 نداشتن زندان سیاسی و ترور و شکنجه مخالفان و...  -
و صدھا مورد دیگر که خدا را ھزاران مرتبه شکر، ذات تئوریک حکومت 

نیست بلکه کامال  ÷ سال نشان داد نه تنھا پیرو علی ٣٢اسالمی در این 
کند؟ خوب، شما که خودتان پیرو  عمل می ÷ مخالف سیره حضرت علی

 ÷ نیستید اینھمه حدیث و روایت در پیروی از حضرت علی ÷ علی
شب در بوق و کرنا کرده اید؟! به خداوند قسم اگر به چیست که صبح تا 

بدترین کشورھای مسلمان بروید خواھید دید که اسالم و اخالق و منش 
مردم آنجا به اسالم نزدیکتر از شماست. سؤال من که اینھمه برای آن 

خواھیم طبق ھمان احادیث شما  مقدمه چینی کردم این است: آری ما می
باشیم و ایشان امام ما باشند! ولی آیا شما  ÷ عه حضرت علییپیرو و ش

دھید؟ یا زیر قرنھا جھل و  حاضرید و توانایی آنرا دارید و به ما اجازه می
توانید و نه به دیگران اجازه این کار را  خرافه و تعصب دفن شده اید و نه نمی

دھند ولی  دھید! گرچه اکثر روحانیون به سؤال من پاسخ منفی می می
ن ثابت خواھد کرد که مردم ایران روزی حقیقت را خواھند گذشت زما

 الله.  شاء فھمید ان

 :۸۵سؤال 
به مالک اشتر را مرور کنید و ھمچنین  ÷ یک بار، نامه حضرت علی

قرن کار  ١٤روش حکومت داری ایشان را؟ چرا روحانیون شیعه پس از 
کادمیک روی مبانی فکری خودشان و در کشوری که عظیم منابع گاز ین تر آ

درصد مردم در ابتدا طرفدار آنھا بودند و وفور مغزھای  ٩٨و نفت را دارد و 
                                                                                           

ن تو و خودش کسی را قرار نداده تا ید و خداوند بیدرخواست رحمت کنی تا ببخشا
ع و واسطه ای پناه یجاد کند و تو را مجبور نساخته که به شفیحجاب و فاصله ا

 .در بازگشت از جنگ صفین) ۳۱(نھج البالغه نامه  ببری...
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متفکر و... آری چرا نه تنھا نتوانستید به روح تعالیم عالیه اسالم و سیره 
حیاتر،  بی ،تر اخالق بی حضرت علی نزدیک شوید بلکه مردم ایران روز به روز

ھا و اعتیاد نیز روز به روز  ن صاله و طالقتر شده، آمار تارکیتوز تر و کینه تنبل
لنگد؟ یک  می شود؟ آیا این بیانگر آن نیست که یک گوشه کار بیشتر می

گوشه که نام آن شرک به خداست! البته من آدم منصفی ھستم و قبول دارم 
که مناطق مستضعف نشین فراوانی در زمان شما آب و برقدار و گاز دار شد، 

د، جھاد سازندگی تشکیل شد و مردم در برخی از کمیته امداد تشکیل ش
مقاطع (زمان خاتمی) توانستند حرف دلشان را بزنند و از دخالت آشکار 
بیگانگان در کشور جلوگیری بعمل آمد، ولی یک سؤال: آیا اینھا ارزش آنرا 
داشت که بیشتر مردم ابتدا نسبت به شما و سپس نسبت به دین بدگمان 

ت عظیم بوش در آلمان، صد سال قبل گفته بود: شوند؟ موسس کارخانجا
حاضرم تمام سرمایه ام را بدھم ولی اعتماد مردم را از دست ندھم. متاسفانه 
روحانیون برای کسب قدرت ھمه چیز خود را دادند و اعتماد مردم را نیز از 
دست دادند. نگویید که ما کاری به سیاست نداریم. پس جمله معروف شما: 

شود؟! و مگر شما نبودید که از ھمان  ن دیانت ماست چه میسیاست ما عی
ابتدا مساله خالفت را منصوص من عندالله و عملی سیاسی قلمداد کردید 

ران، نتیجه که روی کار آمدن حکومت والیت فقیه نائب امام زمان در ای
 .ھمین طرز تفکر شماست!

 :۸۶سؤال 
ین و ستمگرترین تر خداوند در قرآن کریم، چندین و چندبار، ظالم

ۡظلَُم ﴿بندند می ھا را کسانی معرفی کرده که به خداوند دروغ انسان
َ
َوَمۡن أ

ِن  ِ ٱَ�َ  ۡ�َ�َىٰ ٱِممَّ َب � �َّ ۡو َكذَّ
َ
ارتر کست ستمکی« .]٢١[األنعام:  ﴾ۦٓ َ�ٰتِهِ َكِذبًا أ

من در اینجا به  .»ب نموده؟یذکات او را تیا آیه بر خدا دروغ بسته کس کاز آن 
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کنم که آخوندھا به دروغ، دانسته  صورت بسیار مختصر، چند آیه را بیان می
کنند, تفاسیری  یا نادانسته، تفسیری خالف منظور خداوند برای آن ارائه می

 که سرآغاز شرک در دین و کینه توزی در امت اسالم است: 
ا کلمه : اگر مراد خدا یک نفر یعنی حضرت علی است چرآیه والیت -

ِينَ ٱ﴿ گویید از باب تکریم و  (کسانی) به صورت جمع آمده؟ می ﴾�َّ
آیات قرآن که  است، پس چرا در تمامی ÷ احترام به حضرت علی

(تو) به » انت«و » ک«به پیامبر اسالم، اشاره شده با ضمائر مفرد 
 است؟!!. ص پیامبر خطاب شده؟! آیا حضرت علی باالتر از پیامبر

گویید مراد از این آیه، حضرت علی بوده! پس چرا  می :آیه بالغ -
سال بعد از آن، برای یکبار ھم به این  ٣٠در طول  ÷ حضرت علی

ھم به این آیه اشاره  س ! و امام حسناند؟ آیه اشاره نفرموده
؟ و درست از سرآغاز گسترش غالت س و امام حسین اند؟ نفرموده

ادیث از زبان این امامان در اطراف امامان صادق و باقر به این اح
خوریم؟ ضمنا در غدیر خم چه کسی کافر بوده که انتھای آیه  برمی

َ ٱإِنَّ ﴿ابالغ آمده:    .]٦٧[المائدة:  ﴾لَۡ�ٰفِرِ�نَ ٱ ۡلَقۡومَ ٱَ� َ�ۡهِدي  �َّ
از کلمه مولی در غدیر خم یعنی خلیفه!  ص گویید: مراد پیامبر می -

پس چرا ھیچیک از امراء و خلفای عرب، قبل و بعد از پیامبر اسالم 
و اگر  اند؟ از این کلمه برای معرفی جانشین خودشان استفاده نکرده

تواند شامل معنایی شود پس نقش  یک کلمه به خودی خود می
کلمه شیر، معنای شود؟ مثال: بیشتر مردم از  کلمه در جمله چه می

شود که در عبارت زیر،  شیر مایع خوردنی را بفھمند آیا این دلیل می
شیر، ھمین معنا را داشته باشد: شیر درنده جنگل! پس معنای 

ھم در انتھا  ص فھمید و پیامبر ص مولی را باید در جمله پیامبر
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: خدایا دوست داشته باش ھر که علی را دوست دارد، پس اند فرموده
ست و ای مولی دوستی با علی و آقایی و سروری معنوی علی امعن

 نه خالفت منصوص من عندالله!.

اعم از استفتم (منافع مالی)  ﴾َغنِۡمُتم﴿ گویید کلمه می آیه خمس: -
است پس چرا آیات قبل و بعد مربوط به جنگ است؟ و چرا پیامبر 

و خلفای بعدی (بنی امیه و بنی  ÷ و حضرت علی ص اسالم
و چرا تعداد  اند؟ گرفته عباس) از مردم، خمس منافع مال را نمی

و چرا در  اند؟ زیادی از علمای شیعه در ابتدا مخالف این قضیه بوده
من الیحضره الفقیه که از کتب اربعه و اصلی شیعه است این حدیث 

، یعنی خاصة الغنائم يف إال اخلمس  ليس :÷ الصادق قال آمده:
 م.یت مگر در غناسیخمس ن

ای در سوره کھف، باید بر مزار صلحا و شھدا  گویید: طبق آیه می -
بر قبر حمزه و خدیجه و  ص بنای یادبود ساخت؟ پس چرا پیامبر

 ص بر قبر پیامبر ÷ و حضرت علی ش ابوطالب و فرزندش ابراھیم
حداقل برای قرن بعد،  ٥بنای یادبودی نساختند؟ و چرا خلفاء در 

انجام  ص تزویر و ریا ھم شده چنین کاری را با قبر پیامبر اسالم
نداند؟ و کجای قرآن گفته باید از این بناھای یادبود حاجت طلبید، 

و  متوسل شد، عاشق شد و دور آنھا گشت و داخلش پول ریخت!
 گشت؟!!.ای  آنجا دنبال زن صیغه

د! پس چرا در زندگی گویید: باید به قبرھا و اشخاص، متوسل ش می -
 ، شاھد چنین مواردی نیستیم؟ ÷ و حضرت علی ص پیامبر اسالم

گویید: مراد از رجس (آلودگی) دوری از ھر گونه  می :آیه عصمت -
نفر است! پس چرا  ٥گناه و خطا و اشتباه است و این آیه مختص 
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اسالم،  ص آیات قبل و بعدی این آیه دارد در خصوص زنان پیامبر

مذکر است ولی  .]٣٣:[احزاب ﴾َعنُ�مُ ﴿گویید د؟ میکن صحبت می
از کلمه مذکر علیکم استفاده شده در  ٧٣در سوره ھود آیه 

صورتیکه در آیه قبل از آن خطاب با ابراھیم و ھمسرش است؟! 

آیه عصمت شما به دلیل آن است که مردانی مانند:  ﴾َعنُ�مُ ﴿پس
و حضرت زید (پسر خوانده پیامبر اسالم) ابوبکر و سلمان فارسی

(داماد) نیز جزء اھل بیت (اھل خانه)  ش علی (داماد) و عثمان
وگرنه طبق استدالل خود شما  اند. شده پیامبر اسالم محسوب می

 لحضرت فاطمهمختص مردان است پس تکلیف  ﴾َعنُ�مُ ﴿اگر 
شود؟ به ناچار ایشان باید از شمول آیه خارج شوند! ضمنا اگر  چه می

این  ٦معنای تطھیر، عصمت است چرا خداوند در سوره مائده آیه 
ھم داده؟  ÷ وعده را با کلمه تطھیر خطاب به اصحاب پیامبر

در این آیه  .]٦[المائدة:  ﴾يُرِ�ُد ِ�َُطّهَِرُ�مۡ ﴿جالب است که ھم کلمه 
صحبت از وضو و  آمده و ھم مانند آیه عصمت شما قبل از آن

 .خواندن نماز است!

َوَمۡن ﴿کنم:  در انتھا من سؤالی را خداوند در قرآن کرده، تکرار می -
ِن  ۡظلَُم مِمَّ

َ
ِ ٱَ�َ  ۡ�َ�َىٰ ٱأ ارتر از کست ستمکی« .]٢١[األنعام:  ﴾َكِذبًا �َّ

برادران روحانی عزیز و گرامی که  .»ه بر خدا دروغ بستهکس کآن 
من مطئنم باالخره نور توحید روزی بر قلب شما خواھد تابید، آیا 
موقع آن نرسیده که از خواب غفلت و از زیر قرنھا جھل و تعصب و 

دانید که عده زیادی در ایران تنھا با بیداری  خرافه بیدار شوید؟ می
و دیگران را به دوش شما بیدار خواھند شد! پس گناه گمراھی خود 
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نکشید و اجازه دھید نور توحید بار دیگر بر این کشور بتابد و دست 
در دست مسلمانان منطقه بگذارید تا بار دیگر دنیا را فتح کنیم و تا 

فلسطین و اروپا طنین انداز ھای  بار دیگر آواز اسالم پشت دروازه
 درست خود ما. با نور دانش و عمل شود و اینبار نه با ارتش و جنگ که

 : ۸۷سؤال 
ما حدیث متواتری داریم (که راوی آن نیز در برخی اسانید، حضرت 

 ب : ابوبکر و عمراند در آن فرموده ص ھستند!)که پیامبر اسالم ÷ علی
ساالر و سید سالخوردگان بھشتند. علمای کالمی (بازی با کلمات) شما 

 ب ابوبکر و عمر کنند که: مگر در بھشت کسی پیر است که مناقشه می
سید و ساالر آنھا باشند؟ خوب ما ھم در مورد حدیث مورد ادعای شما 

، سید و ساالر جوانان اھل بھشتند. ب کنیم: حسن و حسین مناقشه می
سؤال ما اینجاست: مگر در بھشت، پیرمرد و بچه و میانسال و.... داریم که 

بھشتند؟ سید جوانان اھل  ب : حسن و حسیناند فرموده ص پیامبر
سید اھل بھشتند! و  ب فرمودند: حسن و حسین می باید ص پس پیامبر

آید که آیا آنھا سید و  اگر این معنا را بگیریم نعوذ بالله این شبھه پیش می
ھم ھستند؟ حداقل علمای  ÷ و حضرت علی ص ساالر پیامبر اسالم

د؟ ھر شما معتقد به برتری پیامبر اسالم و حضرت علی بر سایر ائمه ھستن
پاسخی که با بازی با کلمات بدھید ما ھمان پاسخ را در خصوص حضرت 

 .دھیم! ابوبکر و عمر به خود شما می

 :۸۸سؤال 
شما ھر سنتی را با چوب تقیه و یا ظلم به اھل بیت، بدعت معرفی 

کنید. من یک  کنید و ھر بدعتی را با چماق مصلحت، سنت قلمداد می می
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سؤال ساده و سر راست از شما دارم: به فرض محال که غصب خالفت و 
تصرف فدک و حمله به خانه فاطمه واقع شده و ما اینھا را ظلم به اھل بیت 

، در موارد زیر چه ظلمی به اھل بیت وجود داشته که نه پیامبر اسالم بدانیم
 خلیفه اول و نه دھھا خلیفه بعدی اموی و عباسی آنرا انجام ندادند:  ٤و نه 
و حمزه و ابوطالب و  ص ساختن قبر و گنبد روی قبر پیامبر -

خدیجه و گذاشتن ضریح روی قبر آنھا و طواف گرد آنھا و طلب 
ل به این قبرھا! (حداقل برای ظاھر فریبی مانند استمداد و توس

ق پادشاھان صفویه و اینکه مکه را از رونق بیندازند اگر خلفاء را مناف
 دانید، مانند پادشان صفوی!). می

 گرفتن خمس منافع مال مردم!. -
 رای رواج فساد در جامعه اسالمی!).رواج صیغه (ب -

آمیز فساد انگیز نه تنھا جالب است که اعتقاد و ترویج این موارد شرک 
ظلم به اھل بیت بوده و نه تنھا ضرری برای خلفا نداشته بلکه اتفاقا بسیار به 
نفع خزانه آنھا (خمس) و عوامفریبی و تفرقه بین مردم (قبرسازی) و 
حرمسراھا (صیغه) بوده است! آیا ھمین خود دال بر آن نیست که سایر 

یست؟! به فرض آنکه در یکی دو کفریات و شرکیات شما نیز دروغی بیش ن
 کتاب نامعتبر اھل سنت نیز وارد شده باشد؟

 :۸۹سؤال 
سر و ته و غیر قابل اثبات عرفانی شوم  بی خواھم وارد بحثھای من نمی

ولی برای اینکه گوش ھوش ھموطنان من که با زبان شعر، آشنایی بیشتری 
آب و خاک است را  دارد به خود آید، اشعار زیر را که از شعرای بزرگ ھمین

پرسم چرا عالقه به غیر خدا و چرا ھدف غیر خدا و چرا  می آورم و از شما می
 به غیر خدا و چرا روزه شک دار؟: امید توکل و توسل
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دل  یکم و در یدار یکیدل  د دو سریبا نمی تن یکم و در یدار یکیتن * 
 .اریگنجد دو  ینم

محض آنکه از  توحید * روی از خدا به ھر چه کنی شرک خالص است 
 ھمه رو در خدا کنی.

 :۹۰سؤال 
 ص گویید پیامبر زنید و می می انگ بدعت س شما به حضرت عمر

: ھر بدعتی ظاللت است و ھر ضاللتی در آتش. شما بدعت خوب و اند فرموده
بر  ÷ بد را ھم قبول ندارید. من از شما سؤالی داریم: چرا حضرت علی

گرفت؟ و چرا شما در نماز مھر  می از اسب زکات ص خالف پیامبر

؟ و چرا روی قبرھا »اشهدان علی ولی اهللا« :گویید میگذارید؟ و در اذان می
سازید؟ و صدھا بدعت و خرافه دیگر که اصال قابل مقایسه با مثال  می قصر

 نماز جماعت تراویح نیست؟!!!

 :۹۱سؤال 
تمامی افکار پاسخ شما به آیات صریح و واضح و روشن زیر چیست، که با 

 شرک آمیز و خرافی شما متضاد است: 

ُ ٱقُِل ﴿ • َّ�  ُ�َ ْۖ ۡعلَُم بَِما َ�ُِثوا
َ
َ�َٰ�ٰتِ ٱَ�ۡيُب  ۥأ �ِض� ٱوَ  لسَّ

َ
بِۡ�ۡ بِهِ  ۡ�

َ
 ۦ�

ۡسِمۡعۚ َما لَُهم ّمِن ُدونِهِ 
َ
ٖ َوَ� �ُۡ�ُِك ِ� ُحۡكِمهِ  ۦَوأ َحٗدا ۦٓ ِمن َوِ�ّ

َ
 ﴾٢٦أ

ردند داناتر است نھان آسمانھا و کبگو خدا به آنچه درنگ « .]٢٦ھف: ک[ال
جز او  ولینا و شنواست برای آنان ین به او اختصاص دارد وه چه بیزم

(نفی خالفت و . »ردیگ نمی یکخود شر حکمس را در کچ یست و ھین
ترین حکم  والیت منصوص و نفی شراکت اھل بیت در قرآن که بزرگ

 خداست).
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ْ ٱ﴿ • َُذٓوا ۡرَ�اٗ�ا ّمِن ُدوِن  �َّ
َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَ�َٰنُهۡم أ

َ
ِ ٱأ َمۡر�ََم  ۡ�نَ ٱ لَۡمِسيحَ ٱوَ  �َّ

ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۚ ُسۡبَ�َٰنهُ  ْ إَِ�ٰٗها َ�ِٰحٗد�ۖ �َّ ْ إِ�َّ ِ�َۡعُبُدٓوا ِمُرٓوا
ُ
ٓ أ ا  ۥَوَما َ�مَّ

ح پسر یمسنان دانشمندان و راھبان خود و یا« .]٣١[التوبة:  ﴾٣١�ُۡ�ُِ�ونَ 
ه کنیه مامور نبودند جز اکت گرفتند با آنیم را به جای خدا به الوھیمر

ست منزه است او از یچ معبودی جز او نیه ھکگانه را بپرستند یی یخدا

نفی اینکه کسی جز خدا در جریان (.»گردانند می یکشر )با وی(آنچه 
آفرینش، مداخله دارد و نفی شرکت اھل بیت یا ھر شخص دیگری 

 قرآن) در

• ﴿ َ�ۡ�َ
َ
ِ ٱقُۡل أ ُِذ َوِ�ّٗا فَاِطرِ  �َّ َّ�

َ
َ�َٰ�ٰتِ ٱ� �ِض ٱوَ  لسَّ

َ
وَُهَو ُ�ۡطعُِم َوَ�  ۡ�

ۡسلََمۖ َوَ� تَُ�وَ�نَّ مَِن 
َ
َل َمۡن أ وَّ

َ
ُ�وَن أ

َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
ٓ أ ُ�ۡطَعُمۗ قُۡل إِّ�ِ

یاور بگیریم؟! بگو: آیا جز الله را دوست و « .]١٤[األنعام:  ﴾١٤لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱ
ھا و زمین است و اوست که روزی ی آسمان(حال آنکه او) پدیدآورنده

ام نخستین مسلمان باشم و گیرد. بگو: فرمان یافتهدھد و روزی نمیمی

(نفی والیت به معنای . »به من دستور داده شد که از مشرکان مباش
 حکومت و نه دوستی و ھمکاری و موده).

� �َۡ ٱَدۡعَوةُ  ۥَ�ُ + • ِينَ ٱوَ  ّقِ ٍء  ۦيَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ  �َّ َ� �َۡسَتِجيُبوَن لَُهم �َِ�ۡ
ۡيهِ إَِ�  َوَما ُدَ�ُٓء  ۦۚ ِ�َۡبلَُغ فَاهُ َوَما ُهَو بَِ�ٰلِغِهِ  لَۡمآءِ ٱإِ�َّ َكَ�ِٰسِط َكفَّ

دعوت حق برای اوست و « .]١٤[الرعد:  ﴾١٤إِ�َّ ِ� َضَ�ٰلٖ  ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱ
دھند  چ جوابی به آنان نمییخوانند ھ میرا جز او  )انکمشر(ه کسانی ک

به دھانش  )آب(د تا یآب بگشا سوی بهه دو دستش را کسی کمگر مانند 
افران جز کد و دعای یاو نخواھد رس )دھان(به  )آب(ه کبرسد در حالی 

 (طلب حاجت از قبر!!!) . »بر ھدر نباشد
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ِ ٱَوَ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ﴿ • ُؤَ�ٓءِ  �َّ َما َ� يَُ�ُُّهۡم َوَ� يَنَفُعُهۡم َوَ�ُقولُوَن َ�ٰٓ
ِۚ ٱُشَفَ�ُٰٓؤنَا ِعنَد  ُ�نَّ�ِ  �َّ

َ
َ ٱوَن  ُٔ قُۡل � َ�َٰ�ٰتِ ٱبَِما َ� َ�ۡعلَُم ِ�  �َّ َوَ� ِ�  لسَّ

�ِض� ٱ
َ
ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ۥُسۡبَ�َٰنهُ  ۡ� و به جای « .]١٨ونس: ی[ ﴾١٨َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ

رساند و نه به آنان سود  ان مییه نه به آنان زکپرستند  ی را مییزھایخدا چ
ا خدا را به ینھا نزد خدا شفاعتگران ما ھستند بگو آیند ایگو دھد و می می

گاه می ن نمییه در آسمانھا و در زمکزی یچ و برتر  کد او پایگردان داند آ

ب توسل به مردگان و طل. »سازند می یکشر )با وی(است از آنچه 
(حاال شما بروید و افسانه توسل عمر به عباس را برای  حاجت از قبر

ما از کتب ضعیف اھل سنت بیرون بکشید، تازه ھمان عباس نیز 
زنده بوده است و خودش دعا کرده است، نه اینکه حضرت عمر 

 .برای توسل نزد قبر کسی رفته باشد)

• ﴿ ِ َّ�ِ �َ
َ
ِينَ ٱوَ  ۡ�َالُِصۚ ٱ ّ�ِينُ ٱ� ْ ٱ �َّ َُذوا ۡوِ�َآَء َما َ�ۡعُبُدُهۡم  ۦٓ ِمن ُدونِهِ  �َّ

َ
أ

ٓ إَِ�  ِ ٱإِ�َّ ِ�َُقّرُِ�ونَا َ ٱُزلَۡ�ٰٓ إِنَّ  �َّ َ�ُۡ�ُم بَۡيَنُهۡم ِ� َما ُهۡم �ِيهِ  �َّ
َ ٱَ�َۡتلُِفوَنۗ إِنَّ  ارٞ  َ�ِٰذبٞ َ� َ�ۡهِدي َمۡن ُهَو  �َّ  .]٣[الزمر:  ﴾٣َكفَّ

گاه باش« ه به جای او دوستانی کسانی کاز آن خداست و  الصخن یید آیآ
ه ما را ھر کنیه) ما آنھا را جز برای اکن بھانه یاند (به ا برای خود گرفته

ان آنان در یم البته خدا میپرست گردانند نمی یکشتر به خدا نزدیچه ب
خدا  قت یرد درحقکه بر سر آن اختالف دارند داوری خواھد کباره آنچه 

ای از . (نمونه»ندک ت نمییپرداز ناسپاس است ھدا دروغ  هکسی را کآن 
 .بینید) استدالالت بچه گانه علمای شیعه را در این آیه می

البته آیاتی که مخالف عقاید شرک آمیز شماست بسیار بیشتر از این است 
 و من فقط در اینجا به چند نمونه از آن اشاره کردم.
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 :۹۲سؤال 
قیل و قال زیادی به راه  ÷ یشما در خصوص والیت حضرت عل

انداخته اید. ولی ھیچگاه این والیت را تعریف نکرده اید. اگر والیت به معنای 
اوال کسی در این خصوص با شما  ÷ دوست داشتن حضرت علی است

مخالف نیست و ما باید ھر انسان خوب و درستکار و با خدایی را دوست 
کار آن بزرگوار است مانند قرآن داشته باشیم. و اگر به معنای پیروی از اف

محوری و عدالت پروری و فقیر نوازی و دانش دوستی و نظم و تقوای الھی 
و... نه تنھا اھل سنت بلکه دیگر مذاھب نیز، کسی با شما مخالف نیست. 
ولی اگر منظور شما از والیت یعنی خالفت و انقیاد و بردگی و بندگی و 

ت تاریخی و... سطر سطر زندگی علی نشان ھا و خرافا دنباله روی از افسانه
دھد که آن بزرگوار دشمن این موارد بوده است. ارزش خالفت برای او از  می

گوید: بنده  آب دماغ بز و لنگه کفشی پاره کمتر بوده این انسان آزاده می
دیگری نباش در حالیکه خدا تو را آزاد آفریده! آن بزرگوار، دیگران را از مدح 

دش برحذر داشته و از اینکه حتی به عنوان مشایعت دنبال او و ستایش خو
گوید مپندارید سخن حق بر من  از شھر خارج شوند، این پیشوای بزرگ می

دانم. آری و ھمینھاست  گوید من خود را از خطا مبری نمی تلخ است، او می
که اتفاقا ارزش حضرت علی را دھھا برابر بیشتر از آن علی که شما معرفی 

برد و ھزار افسوس که سی سال است جوانان  می ه اید در نزد من باالکرد
ایران را شتشوی مغزی داده اید تا در مغزھای گچی و نخودی آنھا حرف حق 

 تاثیری نگذارد. 

 :۹۳سؤال 
چرا صنف و طبقه شما ھمیشه تاریخ با انسانھای عاقل و میانه رویی که 

للی دارند، ھم مسلمانند و ھم درک درستی از جامعه ایران و صحنه بین الم
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کنید: مصدق، بازرگان، بنی صدر،  وطن پرست، دشمنی و مخالفت می
ماند، تاریخ گواھی  رود و روسیاھی آن به ذغال می خاتمی. البته زمستان می

 خواھد داد که حق با کیست. 

 :۹۴سؤال 
و اھل بیت از  ÷ شما با بیان روز و شب مظلومیت امام حسین

خود استفاده کرده و خود و مکتب ای  احساسات عوام به نفع عقاید فرقه
گویید و ریگی به  دانید. اگر راست می خود را مدافع ھمیشگی مظلوم می

کفش شما نیست امکان دارد در خصوص وقایع زیر نیز برای ما توضیحی 
 مختصر ایراد بفرمایید: 

به دست  س ر بن خطابشھادت اولین شھید محراب یعنی عم -
 اولین تروریست در جامعه اسالم: ابولولو.

قتل عام یک میلیون نفر از مسلمانان بغداد توسط ھالکوخان مغول  -
 به اشاره و مشورت خواجه نصیر الدین طوسی فرزند عالمه حلی شیعی!

قتل عام مسلمانان ھرات به دست شاه عباس و ساختن گنبد طال با  -
 .گنبد و قبر امام رضا! آنھا برای غارت اموال

گناه بازپرسی دادگاه به دست  بی قتل فجیع کسروی و رییس و منشی -
گروھک تروریستی نواب صفوی (وقتی آقایان در برابر حرف حق و 

 برند: منطق قمه). می شوند دست به چاقو و قمه منطق عاجز می
 )منطق قمه(تخریب مساجد اھل سنت و ترور علمای اھل سنت  -
ترور عالمه برقعی و قلمداران و زندانی کردن مصطفی حسینی  -

 .)منطق قمه(طباطبایی و حمله به غروی و آتش زدن کتابھای او و... 
روشنفکران و نویسندگان و روزنامه نگاران به ای  ھای زنجیره قتل -

 بدنام وزارت اطالعات (منطق قمه). دست سربازان
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جوانان دختر و پسر ایرانی و نفر از  ٢٠٠٠اعدام بدون دادگاه حداقل  -
و دفن آنھا در گورھای دسته جمعی در  ٦٧شیعه در تابستان 

ھدین گورستان خاوران، صرفا به خاطر ھواداری آنھا از گروھک مجا
 (منطق قمه).

نفر در ماجرای اعتراض به انتخابات مھندسی شده  ٢٠٠قتل حداقل   -
 ق قمه).(منط ١٣٨٨در زمستان تاریک دور دھم ریاست جمھوری 

ممکن است مدعیان دوآتشه تشیع مانند جناب آقای قزوینی اینگونه 
مناقشه کنند که ما کاری به سیاست نداریم ولی جناب قزوینی، شما بارھا و 

اعتراف کرده اید که مجری اوامر آقای ای  ھای مختلف ماھواره بارھا در شبکه
ارکان  مکارم شیرازی ھستید و مگر حکومت مستبد و طاغوتی جز بر

تواند دست به چنین جنایاتی بزند؟  طرفداری این مجتھدان و مقلدان آنھا می
 برا از این جنایات قلمداد نکنید.بیھوده مانند یزید خود را م

 :۹۵سؤال 
کنند که ارکان کشور منطبق قانون  طرفداران شما زیاد مناقشه می

سی نباید و اساسی است، والیت فقیه نیز اصلی از قانونی اساسی است و ک
حق ندارد با قانون اساسی مخالفت کند. اکنون من توجه شما را به یک نکته 

کنم، ھر  تواند درس مھمی برای شما باشد جلب می جالب در تاریخ که می
 چند گوش شما سالھاست از شنیدن حرف حق، خسته و سنگین شده است: 

رھا را منطبق با پرسد: شما این کا می در بیدادگاه انقالب، قاضی از ھویدا
دھد: تشخیص  دانستید؟ ھویدا پس از کمی طفره پاسخ می قانون اساسی می

 این موضوع با دیوان عالی کشور بود. 
دھد که من با عرض  در اینجا قاضی دادگاه، پاسخ بسیار جالبی می

 معذرت ھمین پاسخ را به شما میدھم: 
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ت آن چیزی است شما بھتر از من به مفھوم حقیقت آشنایی دارید. حقیق
که در آن سیستم به تعبیر ما الھی و انسانی و به تعبیرھای دیگر با مفاھیم 
دیگر باید وجود داشته باشد و تالش ھمه مسلمین و ھمه کسانی که درد 

کردند و رھبری اجتماعات را داشته این بوده است که  اجتماعات را درک می
عیات را بر این حقایق منطبق حقایق را به کیفیتی پیاده کنند که جامعه واق

کند و یک انسان به خصوص مسلمان در سیستم فکری که ھست ھمیشه 
این رسالت انسانی و خدایی را دارد که با عقایدی مبارزه کند که مخالف 

کنید یک مسلمان و یک فرد متدین بودید  ھا باشد و شما که ادعا می واقعیت
تم، کامال فساد و خالف حقیقت دیدید که این واقعیات در یک سیس وقتی می

داده اید؟ و اگر  بود شما حداقل کاری برای مقابله با این سیستم انجام می
حکایت ھویدا و اسرار (اقداماتی در این مورد کرده اید آنھا را شرح دھید. 

 .)٣٩٩ص  ١٣٨٢شاه. بھرام افراسیابی. ناشر مھتاب. تھران 
مرتبا به این نکته اشاره  ضمنا آقای خمینی قبل از رسیدن به قدرت،

کرد که پدران ما سالھا قبل با تصویب قانون مشروطیت حق نداشتند  می
آیا پدران ما ای  برای ما و به جای ما تصمیم گیری کنند. جناب آقای خامنه

سال قبل حق داشتند با تصویب اصل شاھانه و سلطانی و مستبدانه  ٣٢
دانم  من در اینجا بر خود الزم می والیت فقیه برای ما تصمیم گیری کنند؟!!

بسیار مھم اشاره کنم: من به شما قول ای  برای ثبت در تاریخ به نکته
ین عاملی که روزی باعث سقوط تر دھم مھمترین و حتی شاید تنھا می

شود ھمین اصل والیت فقیه است. من این نکته بسیار مھم  انقالب شما می
دا و کسانی که عاشق حفظ اسالم و شھھای  و خانوادهھا  را برای انقالبی

خدا ھستند گفتم دیگر خود دانید. این بیھای  ھراسناک از بازگشت غربزده
سنت الھی است که تمامی حکومتھای دیکتاتوری در تاریخ با خفت و 
خواری سقوط کنند (از حکومت شاھان ساسانی گرفته تا رضا شاه و 
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ه فقیه و... اسم مھم نیست، محمدرضا شاه و تا حکومت پاپھا و والیت مطلق
 عمل و ماھیت کار مھم است).

 :۹۶سؤال 
شود با  ١چنانچه در اروپا یا اسرائیل کسی بخواھد منکر مسئله ھولوکاست

او به سختی برخورد خواھد شد و از جریمه نقدی گرفته تا رفتن به دادگاه و 
به شدت زندان در انتظار منتقد ھولوکاست است. رجال سیاسی در ایران نیز 

این عمل را محکوم کرده و حتی خودشان بارھا ھولوکاست را زیر سوال 
سوال اینجاست که اگر آزادی بیان چیز خوبی است و رجال سیاسی  اند. برده

پس چرا خودشان نیز شیعه نیز با خفقان و دیکتاتوری به شدت مخالفند، 
ھد یکی از دقیقا ھمان روش را دارند؟ چرا اگر شخصی محقق و منتقد بخوا

اصول و عقاید مذھب شیعه را زیر سوال ببرد باید منتظر زندان و حتی مرگ 
مثال آیا در ایران کسی جرات دارد در نقد امام زمان کتاب بنویسد و  ؟٢باشد

و آتش زدن درب  ل یا سخنرانی کند؟ یا در مورد ھجوم به خانه فاطمه
نی عشریه و اصل خانه اش، یا در مورد عصمت ائمه و نص برای فرقه اث

پس در ایران نیز یک ھولوکاست شیعی حکمفرماست و  .امامت و غیره...
ی خودشان زمامداران مدعی تشیع ھر چیز ناپسندی را برای دیگران بد و برا

 .دانند!!! خوب می

                                           
گردد به جنگ جھانی دوم  سوزاندن انسان و این موضوع برمی یعنی زندهھولوکاست  -١

 آدم سوزی توسط او.ھای  ھا و کوره و قتل عام یھودیان توسط ھیتلر و ایجاد اردوگاه
مرگ توسط ھمان سربازان گمنام امام زمان یا مامورین دولتی و افراد به اصطالح  -٢

شویم که در میان ھمین قشر نیز  کر میحزب اللھی و سپاھی و بسیجی. البته باز متذ
افراد کم اطالع و فریب خورده وجود دارند و امیدواریم ھر چه زودتر از دشمنی با 

 قرآن و سنت دست بردارند و ھدایت شوند، ان شاء الله.
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 : ۹۷سؤال 
من این سؤال را در ھمه کتابھا و مقاالتم نوشته ام و برای صدمین بار آنرا 

جناب آقای قزوینی و تمامی مجتھدان عظام شیعی، ما وقتی کنم:  تکرار می
ھای  % کتاب٥٠توان گفت  شویم به جرات می وارد یک کتابفروشی می

چرخد. شما که دستتان خیلی  می موجود، حول و حوش عقاید خرافی شما
ُپر است به ما اجازه چاپ فقط یک کتاب به زبان فارسی و به ھزینه خودمان 

گذاریم، ھر چه مردم  میھا  قضاوت را به عھده خود ایرانیبدھید، آنگاه ما 
(و در حق ما  تر منصفانه ایران گفتند ما تسلیم ھستیم. آیا داوری و قضاوتی

تر!) از این در تاریخ سراغ دارید؟ البته شما محال است چنین کاری  ظالمانه
 دانید که مردم حق طلب و حقیقت جو در را انجام دھید چون به خوبی می

الله به  شاء ایران زیاد ھستند و انبار باروت فقط منتظر یک جرقه است تا ان
 امید خدا بساط شرک و خرافه برای ھمیشه تاریخ از ایران برافتد.

 :۹۸سؤال 
شود و  ات باش که کردارت میفرموده: مراقب اندیشه ÷ حضرت علی

 شود و مراقب شخصیت خود باش مراقب کردارت باش که شخصیت تو می
یعنی در یک  ÷ که سرنوشت تو خواھد شد. طبق این سخن حضرت علی

گوئیم اگر اندیشه و ایدئولوژی شما ات باش، حال ما میکالم مراقب اندیشه
بھترین است پس باید نتیجه و سرنوشتی بسیار خوب و عالی داشته باشد، 

از  دینیباید ایران گلستان شود، عدالت در ھمه جا گسترش یابد، فساد و بی
دل جامعه محو شود، امام زمان ظھور کند و ھمه جا را پر از عدل و داد کند 

نشینیم تا تحقق و ثمره این اندیشه را ببینیم که آیا  می خوب ما .و غیره...
دھد؟ البته چنانچه کمی دقت  ھمینگونه خواھد شد یا بر عکس آن رخ می

بینید!! در ضمن  ن نیز میکنید نتایج شگرف این اندیشه و ایدئولوژی را ھم اکنو
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فوری نگوئید که اینھا مربوط به سیاست است و ما کاری با آن نداریم، مگر 
 ت در دین است؟خالفت منصوص مورد ادعای شما چیزی جز دخالت سیاس

 :۹۹سؤال 
 و به عنوان حسن ختام، سؤال آخر از خداوند بزرگوار: 

َع ﴿ - ءَِ�ٰهٞ مَّ
َ
ِۚ ٱأ ا معبودی با یآ« .]٦٠[النمل:  ﴾بَۡل ُهۡم قَۡومٞ َ�ۡعِدلُونَ  �َّ

 . »ه آنان قومی منحرفندکبل ؟خداست

ن ُ�ِيُب ﴿ - مَّ
َ
وٓءَ ٱإَِذا َدَ�هُ َوَ�ۡ�ِشُف  لُۡمۡضَطرَّ ٱأ َو�َۡجَعلُُ�ۡم ُخلََفآَء  لسُّ

�ِض� ٱ
َ
َع  ۡ� ءَِ�ٰهٞ مَّ

َ
ِۚ ٱأ ُرونَ  �َّ ا تََذكَّ ست] کیا [ی« .]٦٢[النمل:  ﴾٦٢قَلِيٗ� مَّ

ند و گرفتاری را ک ه درمانده را چون وی را بخواند اجابت میکس کآن 
ا معبودی یدھد آ ن قرار میین زمینان ایگرداند و شما را جانش برطرف می

 .»دیریپذ م پند میکبا خداست چه 

ۡ�َن تَۡذَهُبونَ ﴿  -
َ
 ؟دیرو جا میکپس به  .]٢٦ر: یوکالت[ ﴾٢٦فَ�

 دین یک نفس استاز منزل کفر تا به 
 

 از عالم شک تا به یقین یک نفس 
 

 دار این یک نفس عزیز را خوش می
 

 چون حاصل عمر ما ھمین یک نفس است. 
 

 حکیم عمر خیام نیشابوری)(

َ�َمۡن َحقَّ َعلَيۡهِ َ�َِمُة ﴿  -
َ
نَت تُنقُِذ َمن ِ�  لَۡعَذاِب ٱأ

َ
فَأ

َ
 .]١٩[الزمر:  ﴾١٩�َّارِ ٱأ

ه در آتش کسی را کا تو یآ ،فرمان عذاب بر او واجب آمدهه کسی کا یپس آ«

 ؟»رھانی است می
 

 ھجری شمسی ۱۳۸۹تابستان 
 پایان
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