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 سخن آغاز

 مهربانبه نام خداوند بخشنده 

ن کتاب افتاد با توجه به شناخت و تخصصی که در ین وهله که چشمم به ایدر اول

سنده از کدام یلی کنجکاو شدم و خواستم بدانم که نوینهج البالغه داشتم خ

برای اثبات امامت  طالب  یبن أب ین علیرالمؤمنین امیو اقوال زر ها ، نامهها خطبه

ع مطمئن بودم که امامت نه تنها در نهج البالغه استفاده کرده، چون بنده به طور قط

 یلی محکم در کتاب نهج البالغه متجلیعنی خالفت خیتجلی ندارد که عکس آن 

خالفت در نهج  یتجل اند نکه تا کنون جامعه اهل سنت نتوانستهیده است! ایگرد

دهند، روی از نهج البالغه قرار یان پید همگان بویژه مدعیالبالغه را در معرض د

ژه محققان ین پس بویدوارم که از ایگر. امیز دیمشکل خود ما اهل سنت است، نه چ

ز با دقت بخوانند و یهای برادران شیعه را ن ر کتابیما نه تنها نهج البالغه که سا

اق فراوان فهرست کتاب را مرور کردم و در کمتر از یاستفاده کنند. بهر حال با اشت

نک با اختصار یصفحه بود خواندم، ا ۲۲۲را که  ست وچهار ساعت همه کتابیب

آستان قدس  یهای اسالم اد پژوهشینظر خودم را ضمن احترام به مؤلف محترم و بن

ز از نقد ما یدوارم که مؤلف عزیگذارم، ام ان مییزم در میرضوی با خوانندگان عز

و شان یند، و همچنانکه اید انصاف مالحظه فرماینرنجند و نظرات ما را با د

ان اعتقاداتشان آزادند به ما هم حق بدهند که در چهار چوب ادب یهمفکرانشان در ب

 م.یو احترام متقابل اعتقادات خود مان را اظهار کن
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 د:یین کتاب مالحظه فرماینک چند نکته را در باره ایپس ا

 نهج البالغه و امامت منصوص!

و باور من پخته تر و محکم تر  نیقی» تجلی«کتاب نکه پس از خواندن یااول: 

ندارد که با وجود تالشهای  یشد که امامت أئمه اثناعشر نه تنها در نهج البالغه تجل

ده امامت منصوص در یلی برای اثبات عقیچگونه دلیه هین نظریفراوان معتقدان ا

ه و یکی دو مورد یان خطبه شقشقیافت نشده است، تنها مستمسک امامینهج البالغه 

کند که إن شاءالله ما در  نمی چ وجه امامت را آنهم بالفصل ثابتیاست که به هدیگر 

م کرد. عالوه بر آن در تمام نهج البالغه یل آنرا باز خواهیتفص ین کتاب با اندکیهم

ت آنرا ثابت کرد وجود ندارد، اگر وجود یزی که بتوان با آن امامت منصوص و اهمیچ

نوشتند اما  رها مییگرفتند و غد می ها جشنش یر برایث غدیداشت همانند حد می

امامی را  صرا مشروع نکرده و رسول الله  یکه خداوند امامت ییخوشبختانه از آنجا

د در یاز کجا با و کرم الله وجهه و  معرفی ننموده پس علی ابن ابی طالب 

فرمود، به قول شاعر شرق اقبال الهوری که  می باره منصوص بودن امامت سخن

 ن مواردی فرموده است:یا در چنیگو

 زمن بر صوفی و مال سالمی
 

 غام خدا گفتند ما رایکه پ 
 

 رت انداختیل شان درحیتأو یول
 

 ل و مصطفی رایخدا و جبرئ 
 

ا و یارد مسلمان اهل سنت دنیلیک میش از یز استحضار دارند که بیخواننده عز

ده امامت را یکه خداوند عق عه معتقدندیاری از عقال و نخبگان و روشنفکران شیبس

و علی ابن ابی  صل و محمد مصطفی ین حضرت جبرئیمشروع قرار نداده بنابرا

 از آن خبر ندارند. طالب 
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 خرافه در لباس اسالم ناب!

اندن تجلی امامت منصوص در یسنده محترم در ابتدای کتاب جهت نماینو دوم:

عه نقل یش ییرا از کتب مختلف رواات متعددی ینهج البالغه که هرگز وجود ندارد، روا

ده امامت خبری از یچ است! و بدون عقیکرده تا نشان دهد که اسالم بدون امامت ه

شان ینکه ایب تر ایر منکران امامت دوزخ ابدی خواهد بود! و عجیست! و مسیبهشت ن

ن یخشان گذشته و در ایم تاریکرد می عه که امثال بنده تصوریهم مانند بعضی غالت ش

ده یر دانش و تمدن بشری که کاوشها و دستاوردهای علمی بشر به اوج خودش رسعص

 گر خبری از غلو و افراط گذشتگان نخواهد بود. یکند د و عقل انسان دارد معجزه می

ده و آن متون ینش پوشیی گذشته را لباس دانش و بها متأسفانه همان افسانه

شود  نمی که انسان باورش اند تههای امروزی آراس بای کتابیحجری را در صفحات ز

بنده خودش را بر عقل و ینها همان خرافات عصر حجر باشد که دارد طلسم فریا

ک است باور یکند، و نزد ل مییاست انسانهای متمدن امروزی تحمیفراست و ک

ا چگونه یان اسالم ناب محمدی و فقه پوینکنم که دانشمند نماهای امروز و مدع

 را ماکس مدرن ‡ت یامبر و اهل بیقرآنی و ضد پ خرافات و موهومات ضد

 .کنند! می پوشانند و آنرا به نام اسالم ناب به مسلمانان عرضه می

 »ضرورت شناخت إمام «

 سد:ینو می سنده محترمینو

�ََّما ﴿ :یفی قوله تعال عن أبی احلسن  
َ
ْ لََك فَٱۡعلَۡم � فَإِن لَّۡم �َۡسَتِجيُبوا

َ َ� يَتَّبُِعوَن  ِۚ إِنَّ ٱ�َّ َبَع َهَوٮُٰه بَِغۡ�ِ ُهٗدى ّمَِن ٱ�َّ ِن ٱ�َّ َضلُّ ِممَّ
َ
ۡهَوآَءُهۡمۚ َوَمۡن أ

َ
أ

ٰلِِمَ�   .]۵۰القصص: [ ﴾٥٠َ�ۡهِدي ٱۡلَقۡوَم ٱل�َّ
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 . ١»من اختذ دينه رأيه بغري إمام من أئمة اهلدی« قال:

 کند: می سنده محترم اضافهیپس از ترجمه فارسی نو

و اعتبار شناخت امام منصوب از سوی حق تعالی و سفارش شده از  تیاهم«

شرط  ر مؤمنان حضرت علی یاست که امای  به اندازه صامبر اکرم یسوی پ

ت امام یرش امامت و والیورود به بهشت را برای بندگان خدا، معرفت امام و پذ

 ، امام نکه علت سقوط مردم را در دوزخیمعصوم از سوی مردم، و مهمتر از ا

 .٢»از جانب آنان ذکر فرموده است ‡أطهار  هت أئمیعدم قبول امامت و وال

ن به اسالم یمان به خدا و اساس اعتقاد راستیات شرط ایث و روایاحاد محتوای«

ان کرده یو معرفت امام معصوم ب صامبر یرا، اعتقاد قلبی به امامت عترت معصوم پ

  ».تاس

ت صراحت و یدر نها صامبر اکرم یا به وحی پیمنطق قرآن و زبان گو و بآلخره«

ح و معرفت الزم از امام معصوم در هر عصری را، یروشنی عدم شناخت صح

 .٣»ت دانسته استیهمسنگ با کفر روزگار جاهل

سنده محترم در پرتو یز استحضار دارند که با توجه به فرموده نویپس خواننده عز

ه پنجاه از سوره قصص یر آیوم، حضرت موسی کاظم در تفسش که امام معصیفرما

د یین مطلب را تأیف! ایث شرین حدی، عالمه مال باقر مجلسی هم با نقل ااند فرموده

اد پژوهشهای اسالمی هم با چاپ کتاب تجلی امامت در نهج البالغه ی، و بناند کرده

جدا کرده و بر آن مهر ف، یات ضعیو روا »خرافات عوام«ت آنرا از ین روایو نشر ا

 ن است که:یف! چنیث شرین حدیق و پژوهش و صحت زده. مفاد ایتحق

                                           
 .۷۸صفحه  ۲۳األنوار جلد بحار  -١

 .۱۳-۱۲ص  -٢

 .۱۴ص -٣
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ت یرش امامت و والیشرط ورود به بهشت به بندگان خدا، معرفت امام و پذ«

ن که علت سقوط مردم در یو مهمتر از همه ا» «امام معصوم از سوی مردم است

 .١»ت أئمه اطهار استیدوزخ عدم قبول امامت و وال

ن نقل شده! و علمای بزرگوار یات که از ائمه معصومین روایو باز در پرتو هم 

اد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی هم با ی، و بناند عه آنها را نقل کردهیش

سنده محترم کتاب (تجلی امامت در نهج البالغه) لباس قشنگ و یهمکاری نو

مان به خدا و ی، امامت نه تنها شرط ااند ا بر آن پوشاندهیبای اسالم ناب و فقه پویز

 ن به اسالم استیاساس اعتقاد راست

ح و معرفت الزم از امام معصوم در هر عصری همسنگ یکه عدم شناخت صح«

 .)٢(»ت استیبا کفر روزگار جاهل

ست بلکه منطق یسنده محترم اجتهادی و استنباطی نین حکم به فرموده نویو ا

ت صراحت و روشنی یاست که در نها صامبر اکرم یای به وحی پیقرآن و زبان گو

 .ان شده است!!یب

 نتیجه این عقیده

انات علمای بزرگوار ین، و بیفه! حضرات معصومیث شرین احادیپس از افادات ا

اد یقات بنیسنده محترم کتاب (تجلی امامت در نهج البالغه) و تحقیعه و نویش

قت ین حقیآستان قدس رضوی اه شفقت و عطوفت یر سایپژوهشهای اسالمی در ز

شود که هر کس حد أقل از  ت برای ما منکران امامت به صراحت روشن مییو واقع

ن یخ هزار و چهارصد سال گذشته به امامت ائمه معصومین امت در طول تاریا

                                           
 .۱۳و۱۲ص -١

 .۱۴ص -٢
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 »ت استیکفرش همسنگ کفر روزگار جاهل«و ندارد شناخت و اعتقاد قلبی نداشته 

ن به اسالم، اعتقاد قلبی به امامت یا و اساس اعتقاد راستمان به خدیشرط به ا«را یز

را که یان امامی وارد بهشت نخواهد شد زیعین امت به جز شیچکس از ایو ه» است

بلکه » ن و امامت آنها استیرش امامان معصومیشرط ورود به بهشت معرفت و پذ«

اد و زهاد و ن و علماء گرفته تا عبین امت از صحابه و تابعینکه همه ایمهمتر ا

 .»!!در دوزخ سقوط خواهند کرد«ر امامی ین و تک تک افراد غیمجاهد

 پس چرا تقریب؟!

ان امامی و اسالم ناب محمدی، و رهبران و یعیر امامیان از پیروان شیحاال ما غ

 نیریری و واعظی زاده خراسانی و سایاد مذکور و جناب تسخیپژوهشگران بن

م پس یر مسلمان هستیکه ما کافر و دوزخی و غ دیم که، وقتی شما معتقدیپرس می

ب شما چه معنی دارد؟! و این همه سرمایه گذاری و دردسر چرا ین کنفرانسهای تقریا

ن لطف و یت و استبصار ماست!، و ایم! هدف هدایدیکنید؟! بله فهم تحمل می

ها  ها و اباضی لییو اسماع ها دییز یمحبتی که شما در حق ما اهل سنت و حت

دهد، ولی بعضی نمک  د کمال بزرگواری و سعه صدر شما را نشان مییکن می

ر مسلمان و ین هم روشن شد که کافر و غیکنند! ا فهمند و سؤظن می نشناسها نمی

روان اسالم ناب یان امامی و علوی و جعفری که پیعیدوزخی بودن (به جز ش

غی و یصوفی و تبل ما اهل سنت اعم از وهابی و هه هستند!) همیمحمدی و فرقه ناج

ره و حتی مجاوران قبرها و یاخوانی و حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی و غ

کشند  عه امامی زحمت مییش از شما برای مذهب شی! که پ»ی اثنا عشریها سنی«

کنند متأسفانه در  ا با سکوت و سازش شان شما را همراهی مییکنند و  می غیو تبل

 .م!یکی هستیکافر بودن، و دوزخی بودن، همه 
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های  ن کنفرانسیروشن باشد که ا ها د برای همه مایت بایقت و واقعین حقیپس ا

که از برکت این وحدت به بعضی از ما  مؤلفة القلوبیای یهداب و یوحدت و تقر

 ت است" همین "کفار دوران جاهلیاشود فقط برای شکار کردن  ت مییاهداء و عنا

ع یای گزاف و مخصوص توزیت هدایبرای جلب کفار جاهل صامبر یچنانکه پ

روان اسالم ناب محمدی و فرقه ین است که پیکردند، امروز هم مصلحت در ا می

ک کنند، یت و استبصار نزدین امت گمراه را به هدایه! به هر نحوی که شده ایناج

روی ه یت دست بکشند و به اسالم ناب و فرقه ناجیجاهلحاال چه عمال از کفر 

م) عمال از یشناس می (که شخصا ها ط اجازه نداد مثل بعضییا اگر شرایاورند و یب

ب شان حمل یات عظام در جیه هم از بعضی آیدییده خودشان توبه کنند و تأیعق

ت! پی برده اما یت مذهب اهل بین بنده خدا استبصار شده و به حقانیا«کنند که 

تواند کسی را  نمی گریر اعالن کند دچون اگ »ست که اعالن کندیط مناسب نیشرا

غ کند، االن با استفاده از یت تبلیه! اهل بیشکار کند و برای مذهب حقه! و فرقه ناج

تواند خدمتی بکند که از خود  می ک مفتی! و روحانی اهل سنت!یه به عنوان یتق

ست، بخصوص در سفرهای مکرر حج و عمره در یان امامی هم ساخته نیعیش

 م.ین، خوب بگذریفین شریحرم

با و .... اهداف یب، و شعارها و ادعاهای قشنگ و زین کنفرانسهای تقریپس ا

ن ین هدف نجات دادن ایمهمترکند، چه در داخل چه در خارج،  مهمی را دنبال می

ن و اسالم ناب و یمان راستیدن آنها به ایت از کفر و دوزخ و کشیکفار روزگار جاهل

م که تالشهای ینیب ل میین دلیدان است!! به همیجاوه و سرانجام بهشت یفقه ناج

جه هم داده، در تاجیکستان، در یفراوانی انجام شده و در حال انجام شدن است نت

جه داده و صدها و هزاران نفر ین و اروپا، همه جا نتیزی و چیلند و اندونیقا، در تایآفر

(که به فرموده دکتر سید  اند افتهیت و آتش دوزخ نجات یاستبصار شده و از کفر جاهل

 جلد در قم چاپ ۱۴المستبصرین در عة قزوینی أمیر کتاب موسو یمحمد حسین
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م یک و نیک امت ی اند ان امامی توانستهیعین هم خودش هنر است، که شیشده) ا

 اردی که همه کافر و دوزخی هستند را مجاب کنند که:یمل

 ه هستند.یان دوازده امامی فرقه ناجیعیش اوال:

ونّیت جهانخوار الزم است یکا و صهیی امرها برای مقابله با توطئهدوم: 

ر امت که کافر و یک سو و سایه هستند از یان امامی که فرقه ناجیعیمسلمانان (ش

گر) باهم وحدت داشته باشند، و یدوزخی هستند و فقط با اسم مسلمانند از سوی د

 د.ن گونه کنفرانسها بکشاننیعمال هم کسانی را به ا

ه و ین وحدت طلبی طوری ماهرانه و استادانه برای فرقه ناجیر چتر ایدر ز سوم:

 غ کنند که آب از آب تکان نخورد.یاسالم ناب محمدی تبل

ت ینکه برای خنثی کردن هر گونه اخالل گری و تفرقه افگنی که وهابیا چهارم:

سارت ان اثنا عشری هرکس بداند چرا سنی است و جرأت و جیعی(در قاموس ش

اظهار معتقدات و دفاع از آن را داشته باشد و در یک کالم سنی اثناعشری نباشد 

ک ضد حمله جهانی آغاز شود، تا هرکس در هر یزند  می قطعا وهابی است!) دامن

ده خودش را بشناسد و آنرا اظهار و از آن دفاع کند فورا مهر برجسته یگوشه جهان عق

 حک کنند!اش  شانییت را بر پیوهاب

 !باید اعتراف کرد

ه! و اسالم ناب محمدی! یروان فرقه ناجیکنم که پ من که به نوبه خودم اعتراف می

اد یت هستند! و عالوه از بنیان اثناعشری و مذهب حقه! اهل بیعیکه همان ش

هم  »سالم«ای  را شبکه ماهوارهیگر اخیپژوهشهای اسالمی و صدها ارگان د

ت خودشان را به درستی ادا کنند، چشم یمسئول اند سخنگوی آنان است واقعا توانسته

 کشد ده خودش و دفاع از آن زحمت مییدشمن حسود کور! کسی که برای نشر عق
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ن یش است، من که به آنان آفرینی که باشد قابل ستاین و آئیهر کسی در هر د

ه و اسالم ناب محمدی! یروان فرقه ناجیان امامی و پیعین بر همه شیم، آفریگو می

سندگان و مبلغان و ین بر همه نوین حرکت جهانی، آفرین بر تمام بخشهای ایآفر

ن یب بین بر مجمع تقریه! آفریع سرخ و اسالم ناب و فرقه ناجیدعوتگران به تش

ری که واقعا از عهده نقش شان یژه جناب تسخیمذاهب اسالمی و گردانندگان آن بو

تی و دکتر یز! و هداینی عزیجناب قزو ن بریند، آفریآ می و بر اند به خوبی بر آمده

 ده خودشان را اظهار و از آن دفاعیصحافی در شبکه سالم که با جرأت و شهامت عق

ن بر همه کسانی که در هر نقشی که به آنان سپرده شده به درستی و یکنند! و آفر می

ت شان را یکنند، خوشا به حالشان دست شان درد نکند، که مسئول می ماهرانه عمل

 ند، وجدانشان هم راحت است.یآ شناسند و از عهده آن به خوبی بر می می

 چرا خجالت می کشند؟

ه سوار بودن و یو بدا به حال کسانی که با وجود برحق بودن و برکشتی فرقه ناج

ن اسالم محمدی بودن، و یه و مکتب راستیقی اسالم خالص و فرقه ناجیرو حقیپ

چگونه ین بودن، هیاجمع ت اطهار یبار و اهل یقی صحابه اخیدوستار حق

رد که احساس خجالت یگ را طوری جو می ها کنند، و بعضی نمی تییاحساس مسئول

ند، اهل سنت هستند، و از لباس و فرهنگ شان فرار یکنند که بگو و شرمندگی می

ر و یاز اسم شان که مثال ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زب ها کنند، و بعضی می

ها هم که  کشند، بعضی است خجالت می ره یشه و حفصه و غیعد و عاخالد و س

فروشند!  ژه مییف و یکنند و با تخف ده و وجدان و شرف شان را حراج مییعق

فروشند! الل شود آن زبانی که اگر به  می ت شان رایها هم قلم و زبان و موقع بعضی

غ کند، بشکند آن دست و یه معتقدات خودش تبلید، علیگو دفاع از حق سخن نمی
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سد، کور شود یه معتقداتش بنویکند عل د خودش دفاع نمییقلمی که اگر از عقا

د و بلندی آسمان و یها و روشنی خورش ق به عظمت کهکشانیچشمی که حقا

ش و پرستش یند، بترکد قلبی که جز ستایدرخشندگی نور واستواری کوهها را نب

گری جای باز کند، و نابود شود عقلی که یز دیگانه برای کس و چیکتا و یخدای 

مان یبه سرشار از ایات طیو ح صپاک نبی مکرم  هرینتواند قرآن آسان پروردگار و س

و دالور مردی و سخاوت و شجاعت  یثار و قهرمانیو جهاد و فداکاری و رشادت و ا

را درک نکند، و  صت آنحضرت یگر صحابه و اهل بیو دهها و صدها صفت بارز د

های  انوسینشی که کوههای خرافه، و اقیف بر آن فهم و هوش و دانش و بیحصد 

نه و حسادت و دشمنی و یلجن و فضاهای ملوث به میکروب تفرقه و اختالف و ک

عداوت و عقده و هزاران تضاد و تناقض و سردرگمی در اعتقادات را باجهانی پر از 

و محبت و وحدت و دوستی و صداقت و  ییبایگل و چمن و شکوفه و عطر و ز

خ یونها صفحه تاریلیرد، و از البالی میر اشتباه بگینظ بی خی پر از افتخاراتیتار

م: خوشا به حال کسانی که ید بگوینجا بایند، این جز خرافه و زباله نتواند بچیزر

 که دسترسی دارد ییبای بهاری تا هر جایم زیهمچون زنبور عسل با استفاده از نس

ز روی گردان است در یبا و قشنگ از همه چیکند و جز گلهای معطر و ز پرواز می

کند که  د مییتول ییبرد و هم عسل مصفا و شراب شفا جه هم خودش لذت میینت

د و یامکانات و تکنولوژی جد هشرفت و ترقی مدرنش و با همیهنوز بشر با همه پ

ن مخلوق کوچک و هنرمند رقابت کند، یار دارد نتوانسته با ایکه در اختای  ره کنندهیخ

با همانند ین جهان پهناور و زیم که: بدا به حال کسانی که از اید بگویو باز اجازه ده

ونها پزشک و پرستار و یلینند و جز میکروب که امروز میمگس جز بر زباله ننش

را  ون انسان مظلومیلیمارستان را به خود مشغول کرده و دهها و صدها میبهداری و ب

ث ین حدیده اید نکنند و چقدر جالب درخشیگری تولیز دیچاره کرده، چیمار و بیب

َ�ُطوَ� «د: یگو نمی که از مشکات نبوت صادر شده که جز وحی سخن ییگرانبها
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 ِّ ُ ِمْفتَاحاً لِلَْخْ�ِ ِمْغالَقاً لِلرشَّ که خداوند ای  خوشا به سعادت بنده« »ِلَعبٍْد َجَعلَُه ا�َّ

ر و ید خیا مارا هم زنبور عسل و کلیپس خدا  »ده استیر و قفل شر گردانید خیکلاو را 

د شر و قفل یقفل شر بگردان، و از مگس شدن و مکروب پروراندن و پراگندن و از کل

 ن.یر بودن نجاتمان بده.آمیخ



 

 

 

 

 

 »نشانه ها و ویژه گی هاي امام «

 د:یسینو می در مبحث دیگری نویسنده محترم

دم، امام یپرس ابوجارود گفت: از حضرت امام محمد باقر «: روایت اول

: هایی ژه گییفرمود: با خصال و و شود؟ امام  چگونه و به چه نشانی شناخته می

ونُ يفِ ..... « ن آنها خدای تبارک و تعالی استینخست« ُ النَّاسَ بِامَ يَكُ ْربِ لِّمُ  وخيُ يُكَ دٍ وَ غُ

ةٍ  غَ لُ لِّ لِسانٍ وَ ز مردم را از حوادث فردای زندگی باخبر کند، و امام با یو ن« »النَّاسَ بِكُ

 ).۱۴۱ص/ ۲۵ج: . (بحاراألنوار»دیگو می هر زبان و لغتی با مردم سخن

فرمود: ده خصلت از صفات امام معصوم  : امام جعفر صادق روایت دوم

 است: 

 پاکدامنی و عصمت!. -۱

کند  امام از پشت سر مشاهده می -۱۰نص وصراحت بر امامت........  -۲

 ). ۱۴۰ص/ ۲۵ج  :(بحار األنوار »ندیب می ش رویهمان گونه که از پ

ن ید مقصود ایشا«سد: ینو می ح خصلت دهم امام در پاورقییسنده در توضینو

گاه است، از آیهمانگونه که در زمان حال امام به حقااست که  حوادث و  هندیق أمور آ

گاهی کامل دارد!یاخبار آن ن  ).۱۷و۱۷(ص/ »ز آ

ر اموری که در جای خودش بحث مفصل یعالوه از نص و عصمت و سا

 کند: می نجا جلب توجهیل است، دو سه مورد در ایدل بی طلبد و ادعای گزاف و می
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 .کند!! می آنان با خبر یمردم را از فردای زندگ نکه امامیا اول:

 .د!!یگو می نکه امام با هر زبان و لغتی با مردم سخنیادوم: 

 .ند!!یب می ش رو از پشت سر همینکه امام مانند پیا سوم:

 الرضا  یبن موس یدم امام علیشم جعفری گفت: شنها : ابوروایت سوم

 فرمود:

 یدگان ما نوریست، ودر دیمردم مانند ن یاست که به چشمها یما را چشمان« 

 .»ستین یبیطان را در آن بهره و نصیاست که ش
 .ست!!یدارد که مانند چشمان مردم ن ینکه امام چشمانیا چهارم:

بی یطان را در آن بهره و نصیاست که ش یدگان امام نورینکه در دیا پنچم:

 ست!!.ین

 آیا امام غیب می داند؟

 د: یفرما می م که خداوند در آخر سوره لقمانیکن در این باره عرض می نشانه اول

َ ٱ إِنَّ ﴿ اَعةِ ٱ مُ ِعلۡ  ۥِعنَدهُ  �َّ ُِل  لسَّ  ٱ ِ�  َما لَمُ َوَ�عۡ  َث َغيۡ لۡ ٱ َوُ�َ�ّ
َ
 َوَما َحاِم� رۡ ۡ�

اَذا ٞس َ�فۡ  رِيتَدۡ  يِّ  ُسۢ َ�فۡ  رِيتَدۡ  َوَما �ۖ َغدٗ  ِسُب تَ�ۡ  مَّ
َ
� بِأ

َ
 إِنَّ  َ�ُموُتۚ  ٖض أ

َ ٱ ۢ  َعلِيمٌ  �َّ    .]۳۴لقمان: [ ﴾٣٤ َخبُِ�
فرستد باران را، و  هر آئینه خدا است که نزد اوست علم قیامت و فرود می«ترجمه: 

داند آنچه در بچه دانها باشد، و نمیداند هیچ شخصی که چه کار خواهد کرد  می

خدا دانا  داند هیچ شخصی که بکدام زمین خواهد ُمرد، هر آئینه نمی فردا، و

 .»خبردارست

ن یا امامان استثناء هستند که خداوند ایکند، پس آ می داند فردا چه نمی چکسیه

ا یده است؟! آیز بخشیرا که اختصاصا برای خودش حفظ کرده به آنها ن یپنج صفت
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م که یدانستند؟ ما شک ندار می ز راین پنج چیو فرشتگان و جنات ا ‡امبران یپ

د) یوهابی در مبحث قبل مراجعه کن یان (به معنیبه شبهات وهاب ییبرای پاسخگو

را بال فاصله و  ﴾إِ�َّ َمِن ٱۡرتََ�ٰ ِمن رَُّسولٖ ﴿آمادگی دارد  یامام یعیهر طلبه ش

َوَما تَۡدرِي ﴿مه یه کریر  آیطوطی وار ارائه کند ما برای آنکه کسی گله نکند تفس
اذَا تَۡ�ِسُب َغٗدا عه (و نه اهل سنت یا وهابی) نقل یر شیفاسرا از ت ﴾َ�ۡفٞس مَّ

کنم و  د مطلب را خالصه میید صبر کنیم، البته تا آن موقع اگر فرصت نداریکن می

ث سازان و افسانه بافان یر حدیت مانند ساین روایخاطر شما را جمع، که سازنده ا

ن یریروانشان شینکه خودشان را نزد ائمه و پیقرآن بلد نبوده، لذا این دسته به جهت ا

، برای آنکه اند ده امامان بافته و ساختهیکنند مطالب خالف قرآن و خالف عق

دت و ارادت شما را یها شما را نسبت به امامان بد ظن نکند و عقیغات سوء وهابیتبل

عه یر شید باهم به تفاسییاید، پس بینسبت به آنان کم نکند اصال حرف ما را باور نکن

د خورد اما بهرحال یک گل صدها خار بایدن یآنجا هم برای چم گر چه یمراجعه کن

 شه پر برکت است:یسفره قرآن هم

 آیا امام همه زبانها را می داند؟

د، ما متوجه یگو می نکه امام با هر زبان و لغتی با مردم سخنیا نشانه دوم:

ا ر عربی رین باشد که امام عرب، زبانهای غیست؟ اگر منظور ایم که منظور چینشد

نی، اسپانیایی، فرانسوی، یانی، ترکی، فارسی، چیدانسته مثال عبری، سر هم می

امبر خدا یژگی است که پین ویره که در آن زمان وجود داشته پس ایسی و غیانگل

از  یامبران و رسوالن و حتین پین و بهتریو آخر اند که جد بزرگوار ائمه بوده ص

ن ینداشتند، البته خداوند قادر است چنژگی را ین ویا اند فرشتگان هم بهتر بوده

 ر است. یتغیتی بکند اما غالبا سنتهای خداوندی ال یعنا
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 ٱ ِ�  �َبارٗ تِكۡ سۡ ٱ﴿
َ
ۚ�ٱ رَ َوَمكۡ  ِض �ۡ� ۡ ٱ َ�ِيقُ  َوَ�  لسَّ ّيِئُ ٱ رُ َمكۡ ل  إِ�َّ  لسَّ

هۡ 
َ
 ٱ ُسنََّت  إِ�َّ  يَنُظُرونَ  َ�َهۡل  ۦۚ لِهِ بِأ

َ
لَِ�ۚ ۡ�    .]۴۳فاطر: [ ﴾وَّ

]  دند. و [وبالیه ورزکرنگ زشتی بود ین و نیبار در زمک] از روی است نی[ا«ترجمه: 

]  دنیفر دکیوه [یا جز چشم به راه شید. آن گاه آیآ رنگ جز به اهلش فرود نمیین

 .»ان هستند؟ینیشیپ
نکه خداوند بنابر حکمت خودش مصلحتی را در نظر داشته باشد که مثال یمگر ا

العاده از دست کسی ظاهر کند، و صد البته که معجزات منحصر به خارق ای  معجزه

ل یخیلی قل یاست و کرامات که بازهم خارق العاده است استثنا ‡امبران یپ

 ن کرامت به دست او ظاهریست که ایار شخصی نیالوقوعی است که بازهم در اخت

 صرسول مکرم ازده گانه که سه نفر شان همزمان با خود ینکه ائمه یشود. اما ا می
ر یسا ن یکردند اگر حضرت علی مرتضی و حضرت حسن و حس زندگی می

گری را مأمور کنند که یصحابی د صامبر یازی بود که پیزبانها را بلد بودند چه ن

 .باشد؟! صرد تا به عنوان مترجم درخدمت رسول گرامی یاد بگیزبان عبرانی را 

 آیا امام از پشت سر هم می بیند؟

عنی چه؟ با یند!! یب ش رو از پشت سر هم میینکه امام مانند پیا سوم:نشانه 

ا دو چشم؟! یک چشم یا امام از پشت سرهم چشم دارد؟! یا بدون چشم! آیچشم 

ر عادی؟! آخر چرا امام یا غیدی ومردمک و مژه و أبرو؟! یچشم عادی با کاسه و سف

ا کمال و یازی است؟ آیر انسانها عضو بیشتری داشته باشد؟ چه نیشتر از سایب

ن اعضای بدن داشته یریش از سایشود که فردی ب له ثابت مییبزرگواری به این وس

ن استثنا کمال و یباشد؟! فرضا اگر ثابت شود که شخصی چهار تا چشم دارد با ا
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ا یامبر یت حاال پیم فالن شخصینکه ثابت کنیا برای ایشود؟! آ می بزرگواری ثابت

د اعضای بدن اضافی داشته یز است الزاما بایر انسانها متمایز ساا گریهرکس دا یامام 

دن همان دانستن بدون ینکه منظور از دیا ایشود؟!  نمی ن کمال ثابتیباشد؟! بدون ا

شتر یعنی امام بیداند!  می بین است که امام غیش این صورت معنایچشم است، در ا

ن یند، اگر چنیب می سرش را همرا که پشت یکمال و بزرگواری دارد! ز صامبر یاز پ

ب دانی یاست در هر صورت چه در صورت داشتن چشم اضافی و چه در صورت غ

که ابو األئمه بود در غزوه أحد  یدند، حضرت علید ن را میید در غزوه أحد مشرکیبا

ب دانی است باز هم چرا ید، اگر غیحضور داشت دشمن از پشت سر آمد پس چرا ند

و نه حضرت علی متوجه نشدند که دشمن از پشت سر دارد  صنه خود رسول الله 

دند که یالزم د صداشت چرا رسول الله  ت میین امری واقعید؟! و اصال اگر چنیآ می

مأمور نگهبانی کنند؟ تا تحرک دشمن را کنترل  ةر انداز را بر روی جبل الرمایتای  عده

ن یاز و لزومی بود که چنین گر چهینند دیب امبر و امام از پشت سر مییکنند؟ وقتی پ

 ز فهم مان کن.یا! چیده شود؟! خالصه درک ما که قاصر است، خدایشیری اندیتدب

 چشمان متمایز امام!

عنی چه؟ یست! ینکه امام چشمانی دارد که مانند چشمان مردم نیا نشانه چهارم:

ن دو چشم موجود هر انسان است که چشمان مخصوص امام با چشمان یمنظور هم

د؟ یاهی؟ مردمک؟ پلک؟ ابرو؟ دیکند س کند؟! از چه نظر فرق می ر مردم فرق مییسا

ر انسانها یکند؟ یعنی از چشمان سا می ؟ درشتی؟ کار بردی؟ از چه نظر فرقییبایز

ست؟ ما یه چشمان فرشتگان است نور افگن است؟ آخر منظور چیز است؟ شبیمتما

ر از خود شان کافر یر امت اسالمی را غین! که سایم که معتقدان به أئمه معصومیدان نمی

ن یت باال تر ببرند، بزرگتریدانند چرا اصرار دارند که أئمه را از مقام بشر و دوزخی می
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شان با وجود بشر بودن از همه مخلوقات ین بود که ایا صشرف برای رسول مکرم مان 

کی یده بودند، یحتی فرشتگان مقرب الهی بهتر و افضل بودند و به اوج کمال بندگی رس

  شان بود:ین بشر بودن ایهم صش بر رسول خدا ین قریاز اعتراضات مشرک

﴿ ْ   لرَُّسولِ ٱ َذاَ�ٰ  َمالِ  َوقَالُوا
ۡ
َعامَ ٱ ُ�ُل يَأ  ٱ ِ�  ِ� َو�َمۡ  لطَّ

َ
 َ�ٓ لَوۡ  َواقِ سۡ ۡ�

نزَِل 
ُ
 .]۷الفرقان: [ ﴾٧ نَِذيًرا ۥَمَعهُ  َ�َيُكونَ  َملَكٞ  هِ إَِ�ۡ  أ
رود؟  خورد و در بازارها راه می می که خوراکامبر را چه شده است ین پیو گفتند: ا«

 ».ای فرستاده نشده است تا با او هشدار دهنده باشد؟ چرا بر او فرشته
 ح و روشن داد و فرمود:یلی صریل اعتراضات را خین قبیخداوند پاسخ ا

ٓ  قُۡل ﴿ َما ۠  إِ�َّ نَا
َ
ٓ  إَِ�َّ  يُوَ�ٰٓ  لُُ�مۡ ّمِثۡ  �ََ�ٞ  � َما َّ�

َ
�  ٰ  َ�نَ  َ�َمن ِحٞدۖ َ�ٰ  هٞ إَِ�ٰ  ُهُ�مۡ إَِ�

ْ يَرۡ  ٓ  ُجوا  ۦٓ َرّ�ِهِ  بِعَِباَدةِ  كۡ �ُۡ�ِ  َوَ�  الِحٗ َ�ٰ  َ�َمٗ�  َمۡل َيعۡ فَلۡ  ۦَرّ�ِهِ  ءَ لَِقا
َحدَۢ 

َ
  .]۱۱۰الکهف: [ ﴾١١٠�أ

ٓ  قُۡل ﴿  ۠  إِ�ََّما نَا
َ
ٓ  إَِ�َّ  يُوَ�ٰٓ  لُُ�مۡ ّمِثۡ  �ََ�ٞ  � َما َّ�

َ
�  ٰ  ِحدٞ َ�ٰ  هٞ إَِ�ٰ  ُهُ�مۡ إَِ�

ْ َتقِيُموٓ سۡ ٱفَ  ۗ َتغۡ سۡ ٱوَ  هِ إَِ�ۡ  ا  .]۶فصلت: [ ﴾٦ �ِ�َ ُمۡ�ِ ّلِلۡ  لٞ َوَو�ۡ  فُِروهُ

ن یمانند شما، فرق من و شما ا ﴾ّمِۡثلُُ�مۡ ﴿من هم مانند شما بشری هستم 

ست، یشود، پس بشر بودن منافی فضائل و کماالت ن می است که به من وحی نازل

ت باالتر ببرند، یکنند آنان را از مقام بشر می أئمه سعینکه چرا معتقدان به امامت یا

 ست؟یبرای ما قابل فهم ن

 نور افگن امام!

بی یطان را در آن نصیدگان امام نوری است که شینکه در دیا و نشانه پنجم:

ژگی مخصوص جدا از صفات ین ویعنی ایست، یست بازهم منظور روشن نین



 تهمت به علی در نهج البالغه  24

 

ل ین قبیاز ا ‡امبران الهی یپ ایو عموم صفات بشری است، آ ‡امبران یپ

ل ی، اگر منظور عصمت است که خود ادعای گزاف و بدون دلاند داشته ها ژگییو

ل و بحث مستقل اسرار نهج یاست که إن شاءالله بطالن آنرا در شرح دعای کم

گری است که  یز دیم کرد، اما اگر مقصود چیالبالغه بخش عصمت ائمه روشن خواه

 اند دهیسنده محترم زحمت آنرا کشیاز ترجمه فارسی آن که نونه از نص عربی و نه 

نکه امام یر ما نشد. اما در هر صورت اصرار معتقدان امامت ائمه بر ایزی دستگیچ

ز باشد برای یگر متمایر انسانها در خلقت و خصائص فوق العاده دید حتما از سایبا

شد و نبوت شان  ان وحی میما به آنیامبران الهی که مستقیست، چون پیما قابل فهم ن

تی را ین عنایازمند خصائص فوق العاده بودند خداوند چنیقطعی بود و به شدت ن

و ل است (یک تخینسبت به آنان الزم ندانست، حال ائمه که امامت آنان از اساس 

نهمه خصائص فوق یتوان تصور کرد ا ) چگونه میما بنی عيل الباطل فهو باطل

 ست.یشده پاسخ باما ن ازی به آن احساس مییعاده چه نالعاده و صفات خارق ال

 »سیماي امام در نهج البالغه«

ٓ إَِ�ِۡهۡم فِۡعَل ٱۡ�َۡيَ�ِٰت �قَاَم ﴿ وَۡحۡيَنا
َ
ۡمرِنَا َوأ

َ
ٗة َ�ۡهُدوَن بِأ �ِمَّ

َ
وََجَعۡلَ�ُٰهۡم أ

َكٰوةِ� َوَ�نُواْ َ�َا َ�ٰبِِديَن  لَٰوةِ �يَتآَء ٱلزَّ نویسنده محترم پس  . ]۷۳اء: یاألنب[ ﴾٧٣ٱلصَّ

 نگارد: می ن انشاءیاز ذکر آیه کریمه و ترجمه آن  چن

 صامبر اکرم حضرت محمد بن عبدالله ی...... و در روزگار رسالت و زعامت پ«
م قرآن و اسالم به فرمان یت و دفاع از حریت امت اسالمی و حمایأمر ارشاد و هدا

زگاران علی بن ابی طالب یر پرهیبه امام موحدان، ام صمکرر رسول الله  یهخدا و توص

خ یت روشن و آشکار در تاریر قابل انکار و واقعیقت غین حقیض شده است! ایتفو
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ده یصادر و به گوش مسلمانان رس صامبر اکرم یا به وحی پیاسالم، بارها از زبان گو

 در صرم امبر اکیپس از پ ت و خالفت امام علی یح به امامت، وصیاست. تصر

ب و فرستاده خدا حضرت یت صراحت و شدت و کثرت تکرار، از سوی حبینها

ر زندگی حضرت و یان شده که به جای خود در مسیب صمحمد بن عبدالله 

ن ی. امثال ا»عه و سنی ثبت و ضبط استیثی از آثار علمای شیی حدها مجموعه

تلقی شده است، و إال ات امامت در نهج البالغه یسنده محترم تجلیانشاء نگاری نو

ل قطعی از نهج البالغه ارائه نشده که امامت منصوص در آن متجلی یچگونه دلیه

ن یا اینکه آیر؟ و ایا خیت است یقت و واقعین انشاء نگاری حقینکه ایباشد، ا

ن یبارها ا صنکه رسول خدا یر؟ ایا خیر قابل انکار است یت غیقت و واقعیحق

ت و یان واقعین بینکه ایر؟ ایا خی اند ان فرمودهیآشکار! بت را روشن و یقت و واقعیحق

ت به یقت و واقعیح حقیان صرین بینکه ایر؟ و ایا خیقت چقدر باصراحت بوده یحق

نکه عالوه از صراحت، شدت و کثرت تکرار هم در یر؟ ایا خیده یگوش مسلمانان رس

قابل انکار باشدت  ریت غیقت و واقعیان حقین بینکه ایر؟ و ایا خیآن وجود داشته 

عه و سنی! ثبت یثی شیی حدها ره آنحضرت و مجموعهیصراحت و کثرت تکرار در س

 .د گفت: عاقالن دانند!!یر؟ مطالبی است که بایا خیو ضبط است 

 »ر قابل انکاریح و غیت صریقت و واقعیحق«از انشاء نگاری و سوژه سازی تا  
اری از یق و گفتگوی مکرر بسیفرسنگها فاصله است، مطمئنا از راه بحث و تحق

ن یر قابل انکار روشن خواهد شد، تالش ماهم در ایح و غیتهای صریق و واقعیحقا

ن ین بخش تجلی خالفت در نهج البالغه، همیژه در ایسلسله اسرار نهج البالغه بو

ل و برهان یتها را با دلیق و واقعیحقاگران یر و دوزخی خواندن دیاست که عوض تکف

 کنند. می م به عهده مردم که چه راهی را انتخابیم و بگذاریروشن کن



 

 

 

 

 

 است؟!» امام مبین« آیا علی 

 سد:ینو می سنده دلسوزیسپس نو

 صامبر یس بر پیه مبارکه از سوره ین آیفرمود: هنگامی که ا امام باقر «
 فرود آمد: 

ۡ ٱ نُۡ�ِ  نُ َ�ۡ  إِنَّا﴿ ْ  َما ُتُب َونَ�ۡ  َ�ٰ َموۡ ل ُموا  ءٍ َ�ۡ  َوُ�َّ  رَُهمۚۡ َوَءاَ�ٰ  قَدَّ
حۡ 

َ
بِ�ٖ  إَِما�ٖ  ِ�ٓ  هُ َ�ٰ َصيۡ أ  .]۱۲س: ی[ ﴾١٢ مُّ

ن همان ین ایقیاست!! به  ن علی ین همیامبر اعظم فرمودند: آن امام مبیپ

ز را در وجود مقدس او برشمرده و یهمه چ یست که خدای تبارک و تعالیامام آشکار

وتعالی فيه علم  كهو هذا، إنه اإلمام الذی أحصی اهللا تبار«فراهم کرده است. 

 ).۱۷۰. (آمال صدوق: ص/»كل شیء

م جا دارد خواننده یر ارائه کنیمه را از مراجع تفاسیه کرینکه ما معنی آیقبل از ا

ن یت کند و تصور کند که چه ربطی بن متن عربی و ترجمه فارسی آن دقیز در ایعز

وجود دارد؟! خداوند متعال از  مه مذکوره و علی ابن ابی طالب یه کرین آیا

نکه با قدرت و حکمت خودش ید، و ایگو مخزون علم و اقدار خودش سخن می

ن امر را به یز را با شمارش و دقت در کتابی روشن درج کرده است. خداوند ایهمه چ

دهد، کاری که در ابتدای خلقت  اطالع می صک خبر به رسول گرامی یعنوان 

و علی بن ابی طالب، در آن  صش از تولد رسول گرامی یانجام گرفته هزاران سال پ
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عنی امالها یت مذکور که از امالی یبن ابی طالب کجا بود؟! در ترجمه روا یزمان عل

امبر یا پید که گویت کنخ صدوق نقل شده دقیهای شفاهی ش ا درسیها  کتهیبا د

ن همان امام ین ایقیاست، به  ن علی ین همیآن امام مب«فرمودند،  صگرامی 

ز را در وجود مقدس او بر شمرده و یست که خدای تبارک و تعالی همه چیآشکار

ن علی بن ابی طالب که کاش دروغ سازان و ین امام مبیعنی ای »فراهم کرده است!!

ن امام یدر ا بستند. مثال طوفان نوح  نمی دروغی را بر اون یافسانه پردازان چن

م ین کجا بود؟! بگذرین امام مبین درج شده بود! پس هنگام وقوع طوفان نوح ایمب

خبر بودند فقط با  بی ن جعل کاران و دروغ سازان و افسانه پردازان جاهل که از قرآنیا

و  اند علی ابن أبی طالب تو ن مییکه ا اند دن اسم امام در قرآن تصور کردهید

 .رضی الله عنه و کرم الله وجهه باشد!!

 تناقض در امام شناسی!

ابی به یت و دستیت و شخصیشناخت هو«د: یفرما می سنده محترم در ادامهینو

گاهی از منزلت رف فه هر مؤمن است از عهده و توان یع امامت که وظیمعرفت امام و آ

گاهی از قدر و منزلت امامت امت اسالمی خارج است و از آنجا  که معرفت امام و آ

م و دست به سوی یرو می ر به سراغ نهج البالغهیبر هر مسلمانی فرض است ناگز

 ).۲۴(ص/ ».م....یکن می ن کتاب درازیا

فه هر یوظ«د: امام شناسی یفرما می سنده محترمید، نویدر این پاراگراف دقت کن

از عهده و توان «ن حال ی! اما در ع»ستبر هر مسلمان فرض ا«! بلکه »مؤمن است

فه مسلمان است و یزی که وظیم چیم بپرسیتوان ا میی! آ»امت اسالمی خارج است

مان و باور قلبی به آن یرش و ایزی که جز با پذیبلکه برهر مسلمان فرض است چ

زی چگونه از ین چیست و بلکه منکر آن مستحق دوزخ است، چنیبهشتی در کار ن
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 .امت اسالم خارج است؟!! ده و توانعه

ن یاز به سوی ایم و دست نیرو ر به سراغ نهج البالغه مییناگز«د: یگو می سپس

ن از زبان امام، به معرفت یرالمؤمنیض کالم امیم تا مگر در پرتو فیکن کتاب دراز می

 م.ی). باشد موافق۱۴(ص/  ».میامام دست یاب

که کالمش الهام گرفته از قرآن است و ندای  امام علی «کند:  می واضافه

اد و عطر ین گفتارش یف صدای خداست! و آوای دلنشیش در نهج البالغه شریرسا

 ).۲۷(ص/  »کند... می زنده ها ـت بخش رسول الله را در خاطرهیسخنان هدا

گرفت اما نه هنوز تجلی امامت در نهج  د از نهج البالغه کمک مییگر باینجا دیا

 د:ییه شروع نشده در عوض مالحظه فرماالبالغ

 علی محوري مرز نمی شناسد!

سلمان و ابوذر را فرا خواندند و فرمودند:  ن علی یرالمؤمنی: امحدیث اول

، وأنا الذی أخرجت يونس من بطن السفينة بأمر ريب أنا الذی محلت نوحا يف«

، وأنا ريب، وأنا الذی جاوزت بموسی بن عمران البحر بأمر احلوت بإذن ريب

، وأنا الذی أجريت أهنارها وفجرت الذی أخرجت إبراهيم من النار بإذن ريب

 ).۵ص ۲۶(بحار األنوار ج/  »عيوهنا وغرست أشجارها بإذن ريب

من آن کسی هستم که به فرمان پروردگارم نوح «ترجمه (از خود نویسنده است): 

م یکه به دستور خدا نبی را در کشتی برده و به سامان رساندم، و من کسی هستم

ش موسی یدگار خویرون آوردم، و منم آنکه به امر آفریامبر را از شکم ماهی بیونس پی

ا عبور داده ام، و من همان کسی هستم که به اذن پروردگارم یابن عمران را از در

ز من آن کسی هستم که یرون آوردم، و نیداده و ب ییل را از آتش نمرود رهایم خلیابراه
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ی آنرا روان و درختان را  ها ن را جاری و چشمهیفرمان خدای خود نهرهای زمبه 

 ).۳۱. (ص/ »کاشته ام

دم یت شده که گفت: شنی: در کتاب کافی از محمد بن مروان رواحدیث دوم

شنود، و هنگامی  می فرمود: به راستی امام در شکم مادر خود امام جعفر صادق 

ۡت َ�َِمُت َرّ�َِك ﴿ه نوشته شده است: ین آیااش  هان دوشانید در میآ می ایکه به دن َوَ�مَّ
ِميُع ٱۡلَعلِيُم  َل لَِ�َِ�ٰتِهۦِۚ َوُهَو ٱلسَّ (ص/  .]۱۱۵األنعام: [ ﴾١١٥ِصۡدٗقا وََعۡدٗ�ۚ �َّ ُمَبّدِ

و تمام است سخن پروردگار تو در راستی و انصاف هیچ کس تغیر «ترجمه:  ).۳۳

 .»اوست شنوا دانای او را و ها کننده نیست سخن
ت شده که یروا : در اصول کافی از امام موسی بن جعفر حدیث سوم

چ جانداری بر یوان، و بآلخره هیچ آدمی زاده، پرنده، حیسخن ه«آنحضرت فرمود: 

 ).۳۵(ص/  »باشد نمی ست امامین صفات را دارا نیست و هر کس که ایده نیامام پوش

من الناس وال طري وال هبيمة وال شیء إن اإلمام ال خيفی عليه كالم أحد «

ر صافی چاپ ی(تفس ».فيه الروح فمن مل تكن هذه اخلصال فيه فليس هو بإمام

 ).۳۴ص/  -۳۶۲م ص/ یقد

والية علی مكتوبة فی مجيع صحف «: امام کاظم فرمود: حدیث چهارم

امام  تیوال« ».األنبياء ولن يبعث اهللا نبيا إال بنبوة حممد ووصيه صلوات اهللا عليه

امبری را مبعوث یامبران نوشته شده است و خدا هر گز پیی همه پها فهیدر صح علی 

ه ینی علی صلوات الله علیت و جانشیامبری محمد ووصایشان را به پینفرموده مگر آنکه ا

 ).۳۸ -). (ص۲۸۰ص/  ۲۶. (بحار األنوار ج/ »سفارش کرده است



 

 

 

 

 

 ها ها و وهابی توجه سنیقابل 

زش را با تجلی دادن امامت در یسنده محترم عطش خوانندگان عزیعوض آنکه نو

ن یات حضرات معصومیکران روا بی انوسیالبالغه بر طرف کند همچنان در اقنهج 

آورد، واقعا که امامت مورد نظر و  رون میید و جواهر بیکند و برای مان مروار شنا می

ن بحار األنوارها تجلی کرده است! و کاش یمحترم و همفکرانش در اسنده یده نویعق

تا اسم با  »عهیش ییتجلی امامت در کتب روا«گذاشت  می سنده اسم کتابش راینو

 ۱۱۰ن کتاب یاهای نور، واقعا که ایعنی دریبود بخصوص (بحار األنوار)  می مسمی

د یرا که جستجو کنای  رهیبره و کیاهایی از نور را جمع آوری کرده و هر صغیجلدی در

ف ین کتاب شری! استفاده از اها ! ووهابیها افت، اما قابل توجه سنیید یدر آن خواه

د که در پاسخ به یما از آن استفاده نکنینکه مستقیطی مجاز است، از جمله ایبا شرا

ات را جمع کرده و یالمعارف است که فقط روا ةک دائرین یشما گفته خواهد شد: ا

ف و یح و ضعیشه گفته خواهد شد که در آن صحیعه همیش ییر کتب روایسامانند 

ح بحار؟ به جز نهج البالغه که یا صحیح کافی؟ یم صحیجود دارد، ما کی گفت

ن به بعد که یف وجود دارد، البته از ایده نشده که در آن ضعیالحمدلله تا کنون شن

ها و  دا خواهد شد، پس سنییف پیاسرار نهج البالغه ما منتشر شود قطعا در آن ضع

سنده یف استفاده کنند که نویل کتب شرین قبیات ایها هنگامی مجازند از روا وهابی

 ن حجازییگان معاصر و محققان و پژوهشگران زحمت کش امثال، آقای عالء الد

ر ارگانها یا سایکنند  اد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی همکاری مییکه با بن
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ن کتب بزرگ در آورده و در خدمت مردم قرار داده یا از البالی احه ریات صحیروا

تواند بدون دغدغه و طبعا  ن صورت با تشکر فراوان هر کس مییباشند که در ا

سنده محترم یزحمت اضافه از آن استفاده کند، پس با کسب اجازه مجدد از نو

ر یمامت در ساات ای(تجلی امامت در نهج البالغه) که تاکنون تجلی نکرده ما تجل

 م.یکن می ز مان مروریبا خوانندگان عز اند شان فراهم کردهیکتابها را که ا

 ویژگی هاي امام علی 

م، در یکن می ز و گرامی! از تجلی امامت در نهج البالغه صحبتیپس خواننده عز

سنده محترم، و نهج البالغه شناس ما یتی که صاحب بحار آنرا نقل کرده و نوین روایا

ا معجزات و ین از قدرت و عظمت یرالمؤمنیم که امیخوان می آورده و ترجمه کرده آنرا

د: من آن کسی هستم یفرما می نکهین ویژگی اید: اولیگو می کرامات خودش سخن

ا یعنی چه!! آیدم!! یکه به فرمان پروردگارم نوح نبی را در کشتی برده و به سامان رسان

ت یا از ساخت و هدایشان است؟! آیه کار اد کیگو از قدرت آوردن طوفان سخن می

ا از طرح و مشورت ساخت کشتی یشان است؟! آید که کار ایگو می کشتی سخن

ر یا از حمل حضرت  نوح و امتش و سایشان است؟! آید که کار ایگو می سخن

شان است؟! منظور ید که کار ایگو می مخلوقات همراه بر روی کشتی سخن

ت مشکل ین رواین ایبه نظر مهندس »به امر پروردگارم«د یست؟! و با توجه به قیچ

قه بعد ان شاءالله ی!! چند دقحل شده، اعتراض احتمالی خود به خود رفع شده است

ض! را یف! و پر فیث  شرین حدیا هد که دنبالیروشن خواهد شد، اما اکنون اجازه ده

 م.یبررسی کن

امبر را از شکم ماهی یپونس ید: من آن کسی هستم که یفرما می در ویژگی دوم

 همچنان باقی است تا کسی »امر پروردگارم«قید به عنی چه؟! البته یرون آوردم! یب
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عنی چند ین است که حضرت در آن زمان یا منظور ایجرأت اعتراض نداشته باشد، آ

شی که برای حضرت یش از تولد خودشان در آن صحنه، و در آن آزمایهزار سال پ

ا حضور یهی بوجود آمده بود حضور جسمانی داشتند، امبر الیآن پ ونس ی

شان شفاعت کردند، یا ایامبر الهی به چه صورت بود؟ آیرون آوردن پین بیمعنوی، و ا

ونس را نجات دادند! با دعا و کرامات یا نزول فرمودند و حضرت یا شخصا به دری

ونس را پس یا به ماهی دستور دادند که اطاعت کند و حضرت ین کار را کردند یا

ن کار را نکرده بود بلکه به امر پروردگارش یبدهد؟! ماهی هم که به اجازه خودش ا

زی نگفت که: من چه کار کنم دستور یا ماهی چیده بود، پس آیونس را بلعیحضرت 

 .ا از پروردگارم؟!یرم ین بگیرالمؤمنیاز ام

موسی ابن  شیدگار خویم به سراغ ویژگی سوم: منم آنکه به امر آفریالقصه بر

ن شخصا حضور یرالمؤمنیا امیعنی چه؟! و چگونه؟! آیا عبور دادم!! یعمران را از در

ا متوقف شد؟ یا اشاره کردند که دریا حضور معنوی بود؟! چطور عبور دادند؟! آیافتند ی

ن یم که ایستاد؟! فراموش نکنیا متوجه شد و از حرکت باز ایا فقط اراده کردند و دری

بوده است!! البته خداوند بر  ن یرالمؤمنیش از تولد امیهزار سال پ اتفاق حدود دو

ست؟ و یعی انسانها چیزی قادر است، اما سنت الهی در زندگی مادی و طبیهر چ

م دهها و ین موضوع را طوالنی کنیم این مهم است، اگر بخواهیکند ا چگونه عمل می

 تواند مطرح باشد، اما عاقالن را اشارتی کافی است.  می گریصدها پرسش د

ل یم خلیو اما ویژگی چهارم: و من همان کسی هستم که به اذن پروردگارم ابراه

ن چند هزار یرالمؤمنیرون آوردم!! چطور؟ حضرت امیداده ب ییرا از آتش نمرود رها

معنوی  دند، با قوتیرس م یش از تولد شان چگونه به داد حضرت ابراهیسال پ

شان نافذ شد ینکه فقط اراده ایا ایا با حضور جسم و روح؟! شخصا اقدام فرمودند؟! ی

د: آتش یفرما شان میید، آتش را چگونه کنترل کردند؟! طوری که ایو مشکل حل گرد

رون آوردند، ما یرا از آتش ب م یشان حضرت ابراهیبه حال خودش باقی بود و ا
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ن ید و بیگو ن موارد ذکر شده، مییآنچه قرآن در ان یف! بیث شرین حدیان ایدر پا

ن قرآن و یم بینیم، تا ببیکن سه مییند مقایفرما ن مییرالمؤمنیآنچه که گویا ام

ر؟ در صورتی که پاسخ منفی باشد چاره یا خیشان هماهنگی وجود دارد یشات ایفرما

اد یبن م، ازیکن از به سوی نهج البالغه هم دراز مییست؟! دست نیو راه حل چ

م، اگر الزم باشد به چاه جمکران هم نامه یریگ پژوهشهای اسالمی هم کمک می

ن یرالمؤمنین گفتار و کردار امیم تا موضوع روشن شود. چون امکان ندارد بیسینو می

د یم تناقض وجود داشته باشد، پس اجازه دهیو قرآن کر علی ابن ابی طالب 

 م. یل کنیف! را تکمیث شریه حدیبق

ز من آنکسی هستم که به فرمان خدای یند: و نیفرما می ویژگی پنجم: در ادامه

ی آن را روان و درختان را کاشته ام؟! کدام ها ن را جاری و چشمهیخود نهرهای زم

نه و کوفه را؟ یو درختان مد ها و کدام درختان؟! نهرها و چشمه ها نهرها و کدام چشمه

که در سراسر جهان وجود دارد! ظاهرا چون  ییو درختها ها ا همه نهرها و چشمهی

ونس و حضرت موسی و حضرت یصحبت از نجات حضرت نوح و حضرت 

 خ را در بریو مکانها و تمام بستر تار ها با همه زمانیاست که تقر ‡م یابراه

 .رد پس منظور آغاز خلقت استیگ می

 این راه که تو می روي به ترکستان است!

د روشن است یث و ترجمه فارسی آنرا بخوانیبی حدگر متن عریک بار دیشما  

ند، پس یگو ن از قدرت فوق العاده و خارق العاده خودشان سخن مییرالمؤمنیکه ام

ن نهرها یرالمؤمنیده!! امیست کی آفرین و آسمان که (نعوذ بالله) معلوم نیوقتی که زم

که از قرآن و سنت  ییرا جاری فرمودند و درختان را غرس کردند! تا جا ها و چشمه

شود خداوند برای انجام بعضی کارها فرشتگانی را گماشته است  ده مییحه فهمیصح
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کند به کسی نسپرده                     که فکر ناقص ما کار می ییزها را تا جایل چین قبیاما خلقت ا

ۥٓ إِذَ ﴿ده است. یز را آفریبلکه فقط با اراده خودش همه چ ۡمُرهُ
َ
َراَد َشۡ� إِ�ََّمآ أ

َ
ن  ًٔ آ أ

َ
ا أ

جز این نیست فرمان خدا چون «ترجمه:  . ]۸۲س: ی[ ﴾٨٢َ�ُقوَل َ�ُۥ ُ�ن َ�َيُكوُن 

و فرشتگان که برای بعضی  .»شود می بخواهد آفریدن چیزی را که بگویدش بشو، پس

ل آنچه که در یی اداری هستند، نه کارهایی از قبها فقط در کار اند کارها گماشته شده

ۚ َو�َۡحِمُل َعۡرَش َرّ�َِك ﴿ف! ذکر شد مثل: یث شریحدن یا رَۡجآ�َِها
َ
ٰٓ أ َوٱلَۡملَُك َ�َ

های آسمان  و فرشتگان بر کنار«ترجمه:  .]۱۷الحاقة: [ ﴾١٧فَۡوَ�ُهۡم يَۡوَم�ِٖذ ثََ�ٰنَِيةٞ 

 .»باشند و بردارند تخت پروردگار ترا باالی خویش آنروز هشت کس

 ﴾٣٠َعلَۡيَها �ِۡسَعَة َعَ�َ ﴿ن عرش پروردگار هشت فرشته هستند، یحامل
است،  ل ی، مأمور آوردن وحی جبرئ»نگهبانان دوزخ نوزده هستند« .]۳۰المدثر: [

م یکه ما اطالع دار ییاست. اما تا جا ل یمأمور قبض ارواح مخلوقات عزرائ

است. فرشتگان را هم م را خداوند به فرشتگان هم نسپرده ینگونه کارهای عظیا

ل انتخاب کرده که ین دلیداند به ا خداوند متعال بنا بر حکمتی که خود او تعالی می

�َّ ﴿دهند،  نمی . آنها مانند ما حساب و کتاب پساند ده شدهین آفریبرای هم
َمَرُهۡم َو�َۡفَعلُوَن َما يُۡؤَمُرونَ 

َ
َ َمآ أ  نافرمانی«ترجمه:   .]۶م: یالتحر[ ﴾َ�ۡعُصوَن ٱ�َّ

ر مخلوقات ین سایاز ب  .»دهند شود ایشانرا انجام می می کنند خدا را در آنچه حکم نمی

ک مخلوق کار گرفته، و یخداوند از  ییک مورد استثنایک نمونه آنهم در یهم فقط 

قَاَل ﴿ س را برای آن حضرت احضار کرد.یآن صاحب کتاب است که عرش بلق
ِي ِعنَدهُۥ ِعۡلٞم ّمَِن  ا ٱ�َّ ن يَۡرتَدَّ إَِ�َۡك َطۡرفَُكۚ فَلَمَّ

َ
نَا۠ َءا�ِيَك بِهِۦ َ�ۡبَل أ

َ
ٱلِۡكَ�ِٰب �

ۖ َوَمن  ۡ�ُفُر
َ
ۡم أ

َ
ۡشُكُر أ

َ
ا ِعنَدهُۥ قَاَل َ�َٰذا ِمن فَۡضِل َرّ�ِ ِ�َۡبلَُوِ�ٓ َءأ رََءاهُ ُمۡسَتقِرًّ

َما �َۡشُكُر ِ�َۡفِسهِۦۖ َوَمن َ�َفَر فَإِنَّ َرّ�ِ  ٞ َكرِ�ٞم َشَكَر فَإِ�َّ  .]۴۰النمل: [ ﴾٤٠ َغِ�ّ
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گفت شخصی که نزد او علم بود از کتاب الهی من بیارمش نزد تو پیش از آنکه «ترجمه: 

باز گردد بسوی تو چشم تو پس چون سلیمان آنرا قرار گرفته نزدیک خویش دید، گفت: این 

کنم یا نا  ی می(خارق عادت) از فضل پروردگار من است تا امتحان کند مرا آیا شکر گذار

کند  نمایم؟ و هر که شکر گذاری کند پس جز این نیست که شکر گذاری می می سپاسی

 . »نیاز کرم کننده است برای نفع خویش و هر که ناسپاسی کرد پس پروردگار من بی

نگونه کار را از ین خداوند ایاء و صالحیگرفته، تا اول ‡امبران ین انسانها از پیاما از ب

بهتر از فرشتگان  ین انسانها وحتیکه بهتر صخود رسول الله  ینخواسته حتچ کس یه

 صاء یم که حضرت رسول مکرم محمد مصطفی سرور انبیم و نخواندیدیبودند ما نشن
 ‡م یونس وحضرت موسی و حضرت ابراهیدر نجات حضرت نوح و حضرت 

قرار داده  ‡امبران ین را ناجی و منجی پیرالمؤمنینکه خداوند امینقشی داشته باشند، ا

م یخواه ند، اما مییرا نب م، کور شود چشم ناصبی که فضائل علی یکن نمی لییما بخ

ان امامی که ائمه را یعیده معروف شیف! عالوه بر عقیث شرین حدیم که طبق ایروشن کن

 ییکارها ن علی یرالمؤمنیث أبواألئمه امین حدیدانند! در ا می ‡امبران یبهتر از پ

ن کارها به خداوند یدانند!) همه ا می که با ظاهر قرآن! (باطن قرآن را ائمه اند انجام داده

ن کارها را به خودش نسبت داده، حاال ین موارد ایعنی خداوند در همه اینسبت داده شده 

ٰٓ قُۡلنَا َ�ٰنَاُر ُكوِ� بَۡرٗدا وََسَ�ًٰما ﴿د: یگو می کدام درست است والله أعلم! ظاهر قرآن َ�َ
خداوند  ».م سرد و سالمتی شویم: ای آتش بر ابراهیو ما گفت«. ]۶۹األنبیاء: [ ﴾٦٩إِبَۡ�ٰهِيَم 

د من کردم البته اجازه از یفرما ن مییرالمؤمنیم، امیکرد ن کار راید: ما ایفرما متعال می

اش توسط موال  م: در اصل خدا کرده اما اجراءات عملییالله بود، ممکن است بگوئ

رون یم از آتش بیم که ابراهیفهم علی انجام گرفته! اما تناقضی وجود دارد: از قرآن می

ف! یث شرید، اما در حدیش نشسته بود که آتش گلستان گردیآورده نشد همان سر جا

م! پس بیایم به خدا، و دوستی مان با یرون آوردیم را از آتش بید: ابراهیگو مذکور می

با صدای رسا بگوییم: دروغ سازان قرآن بلد نبودند و اهل بیت بدون رو درواسی و 
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توانستند  لی راحت مییانه وإال خیکبارهم قرآن را خوانده بودند یست که اصال یمعلوم ن

کتا و یر و نه در اداره جهان، او یک ندارد نه در خلق و نه در تدبیبدانند که خداوند شر

َحُدۢ  ٣لَۡم يَِ�ۡ َولَۡم يُوَ�ۡ ﴿گانه است، ی
َ
ُۥ ُكُفًوا أ -۳االخالص: [ ﴾٤َولَۡم يَُ�ن �َّ

 ست. یچکس نیر و مانند او هیعنی نظی. ]۴



 

 

 

 

 

 شنیدن امام در شکم مادر!

شنود! خدا را  می م که امام در شکم مادر خودیت خواندین روایت دوم: در ایروا

شتر خوشحال ید بیو معرفی بشود با شتر کشف و شناختهیشکر هرچه فضائل ائمه ب

 .آورد، کور شود چشم ناصبی! می ن را به خشمیرا دشمنان ائمه معصومیم، زیشو

که  ییگفت، اما از آنجا می ن بود که در گهواره سخنیا سی یاز معجزات ع

ک گام جلوتر برداشته و در شکم یامبران بهتر هستند لذا امام ین از پیائمه معصوم

ق خداست! حاال چه ین لطف و توفیشنود! خدا را شکر! ا می تولدمادر قبل از 

ی ها نکه همه صدایا ایر اعضای داخل خانواده را؟ یده، حرفهای مادر و سایشن می

نکه از همان یا ایدن روح یست که بعد از دمین هم مشخص نیدن را؟! ایقابل شن

ه؟! البته که به اجازه دن داشتیشن ییقدرت و توانا ن روز بسته شدن نطفه امام یاول

یی که ها (سنی ها عی است که برای وهابیینگونه فضائل و کماالت طبیخداوند! ا

نه هم بزند! که برادر یدن را دارند! اگر سنی نپرسد و حرف نزند و سیجسارت پرس

ق و ینگونه حقایست، چون فهم ایم) قابل فهم نیکن می بیماست و با او وحدت و تقر

 .ک ارادت صادقانه دارد!یاز به ین ها تیواقع

 مهر امامت!

د از ید هم به تقلی، شاها ن شانهینکه هنگام تولد در بیث این حدیمورد دوم: در ا

زی نوشته نداشت یصک شده بود البته آن مهر چ صامبر یمهر نبوت که بر شانه پ
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عنی حک شده، یک گام جلوتر است ینجا یک عالمت رنگ سبز بود، اما ایفقط 

شانی نوشته ینکه چرا در پیست، چه ربطی دارد؟ البته ایادبی هم ن بی جسارت و اصال

 .ند والله أعلم!ینه که هرکس راحت تر بتواند ببیا روی سینند ینشده که همه ب

 امام با ستونی از نور!

نکه: بعد از امام شدن خداوند ستونی از نور برای او یث این حدیمورد سوم در ا

ند! خدا را شکر، چطور؟ یواسطه آن کردار مردم هر شهری را ببفراهم آورد، که به 

عنی شهری که خود امام در آن حضور ین! یا ذره بیعنی به شکل نور افگن بوده! ی

نکه امام یگر بدون این ستون نور نداشته، اما شهرهای دیازی به ایکه ن اند داشته

ن کردار یا ذره بیافگن  ا نورین ستون نور یله همیف ببرند، بوسیشخصا به آنجا تشر

، اند عنی دوازده تا امام دوازده تا نور افگن داشتهیلی جالب بوده! یدند، خید آنها را می

هم  ص، اما رسول خدا اند ها هم داشتهیحتما حضرت فاطمه سالم الله عل

دن ینه بودند پس چرا از آن جهت دیوقتی در مد اند ر؟ اگر داشتهیا خی، اند داشته

ا به اصطالح عربی که در کتب یکردند؟! که شخصا افراد  نمی استفاده کردار مردم

ن فرستادند در تمام یدن جای غزوه بدر عید ا برایی »نیع«خ آمده یرت و تاریس

فرستادند، حتی در غزوه خندق یا احزاب هم از ستون نور حضرت  غزوات افراد می

دم، چون قرار بر یآهان فهمعلی هم استفاده نکردند، و حضرت طلحه را فرستادند. 

شتر باشد، درست لذا یب ‡امبران یشه از فضائل پین است که فضائل ائمه همیا

ک گام جلوتر هستند، خوش بحالشان! هرکس بپرسد و اعتراض کند یشه یائمه هم

 .ناصبی و وهابی است اصال به شما چه مربوط!



 

 

 

 

 

 داند! می امام زبان حیوانات را

چ جانداری بر یوان و بآلخره هیچ آدمی زاده و پرنده و حیت سوم: سخن هیروا

ست! خدا را شکر، یست امام نین صفات را دارا نیست، و هر کس که ایده نیامام پوش

ها (اهل سنت  ها و وهابی ند، مطمئن هستم که ناصبییکور شود چشمی که نتواند بب

چ آدمی یرا ندارند! بهر حال سخن ه ها تیواقع ق وین حقایدن ایچاره) تحمل شنیب

ک، چه عربی باشد و چه زبان یماند! چه دور باشد و چه نزد نمی زادی بر امام پنهان

ن! یگر، چه بلند صحبت کند چه آهسته و سرگوشی، چه در همان شهر و چه در چید

 امام کسیست! بله، ین صفات را نداشته باشد امام نیکند، چون کسی که ا نمی فرقی

َ َ� َ�َۡ�ٰ ﴿زی از او پنهان نماند، (نعوذ بالله) یچ چیتواند باشد که ه می إِنَّ ٱ�َّ
َمآءِ  �ِض َوَ� ِ� ٱلسَّ

َ
ءٞ ِ� ٱۡ� ن و نه در ینه در زم« . ]۵عمران:  آل[ ﴾٥َعلَۡيهِ َ�ۡ

صفات  ، قربان لطف و کرم پروردگارم که»ماند نمی زی بر خداوند پنهانیچ چیآسمان ه

کند!! نه تنها سخن آدمی زاد، که سخن  ه مییو قدرت خودش را به بندگان نازش هد

ن پرنده گرفته تا یز و حتی سخن تمام جانداران، از کوچکتریوانات نیپرندگان و ح

ها و حتی شتر مرغ  ن آن، از پشه و مگس و حشرات کوچک تا عقاب و درندهیبزرگتر

و  ییایو در ینیست و زمیست و دو زیک زیمرغ، و از خزنده، تا چرنده و یو س

انی که یعیخالصه همه جانداران؛ به به! زهی شرف و سعادت! و خوشا به حال ش

ات ید حیدر ق ‡لی شانس دارند که ائمه ین امامانی داشته باشند، اما خیچن
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ن و یرالمؤمنید که امکردن روان صاف دلشان! میین پیستند وإال همان کاری به این

فلام رأيت أمرا منكرا أوقدت «کردند، اش  با ابن سباء و دار و دسته أبواالئمه 

دم آتشی افروختم و قنبرم ین عظمت را دیوقتی امر منکری به ا« »نارا ودعوت قنربا

گفتند  ن نمییشتر از ایزی بی، آری آنها هم چ»را صدا زدم و آنها را در آتش انداختم

(نعوذ بالله) تو  »أنتَ اهللاُ«گفتند، فقط گفتند:  ل را هم نمییطول و تفص نیتازه ا

ن کتاب پر یات امامت در ایم و در حال و هوای نهج البالغه و تجلی!! بگذرییخدا

کی از آنها صد و ده یم نه در خود نهج البالغه بلکه در کتبی که فقط یض زندگی کنیف

 .برابر نهج البالغه است!!

کد یآری مز ری از یشگیح و آشکار برای پیتهای صریق و واقعین حقاید بر ایتأ

(که به  ها انکارش کنند حضرت امام موسی کاظم  ا وهابییها  نکه مبادا سنییا

ست ین صفات را دارا نیهر کس ا«بافند) فرمود:  خدا سوگند با نام مبارکش دروغ می

ز یقربان آدمهای چ »بإمامفمن مل تكن هذه اخلصال فيه فليس «. »باشد نمی امام

چاره تهمت ین دروغ سازان بیکنند و به ا غلو و افراط می ها فهم! آنقدر هم که بعضی

ست، در آن یدرست ن اند دانسته زی نمیی، و چاند زنند که عقل و هوش نداشته می

ن ین کندگی و با این بوده دروغ به اییلی پاین که سواد مردم در سطح خیعصور نخست

 .ست!یافت بافتن و پرواز دادن کار هرکس ندقت و ظر

 برگ عبور از پل صراط!

ت یروا صامبر اکرم ید: ابن عباس و أنس از پییگر را مالحظه فرمایت دیروا

امت فرا رسد و پل صراط بر جهنم یکه آن حضرت فرمود: هنگامی که ق اند کرده

بن أبی  ت علیینکه برگ أمان والیچ کس از آن پل نگذرد مگر اینصب شود، ه
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د، ینگاهشان دار«ن معنی سخن حق تعالی است که فرمود: یطالب با او باشد، و ا

 .»باشند می شان مورد باز خواست و سؤالیچرا که ا

إذا كان يوم القيامة ونصب الرصاط علی جهنم مل جير عليه إال من معه «

إِ�َُّهم َوقُِفوُهۡمۖ ﴿  :قوله تعالی كجواز والية عيل بن أبی طالب، و ذل
 �ۡ  )۲۰۲، ص ۳۹ (بحار األنوار ج .]۲۴الصافات: [ ﴾٢٤ولُونَ  ُٔ مَّ

ا تنها أمت حضرت ین است که مقصود همه انسانها هستند یپرسش اول ا

ان ید و ادیخ توحینکه در طول تاریعنی ای؟ اگر مقصود همه انسانها باشند صمحمد

را قبول نداشتنه باشد از پل صراط عبور نخواهد   نیرالمؤمنیآسمانی هر کس ام

را به اجماع اهل اسالم پل یجه به داخل دوزخ سقوط خواهد کرد! زیکرد و در نت

گردد چون  نمی صراط بر روی دوزخ نصب شده و هر کس عبور نکند به عقب بر

ا عبور ید یست بر گردد فقط صفهای طوالنی مردم است، پس بایزی نیپشت سر چ

کی ین صورت راه ورود به بهشت صرفا یه باز شود، پس در ایبفتد تا راه برای بق ایکند 

است!  و  ن حضرت علی ابن أبی طالب یرالمؤمنیت امید آن والیاست و کل

باشد باز هم موضوع به همان شکل  صدر صورت دوم اگر مقصود امت محمد 

ن به شهادت یمشرک هر شکنجیکه در مکه زای  نکه صحابهیعنی ایشود  می مطرح

دند و إلی آخر یر غزوات به شهادت رسیکه در بدر و أحد و سا ییدند، و شهدایرس

ت علی جان را (که جانم فدای او خاندانش باد) همراه یچکدام تا برگ امان والیه

چ، تمام افراد و آحاد امت اعم از یه که هیست! بقینداشته باشند از بهشت خبری ن

ن و ین و مؤمنین و تائبین و عابدین و مجاهدیاء و صالحن و شهدیقیعلماء و صد

 خودی هم معطل نشوند!.یند، بیره بروند که کشکشونو بسایمؤمنات و غ

ن امت مراد ید چرا؟ چون تنها ایدان م مییستیلی هم ناراحت نید ما خیباور کن

 امت بساط همه جمعیگرفته تا امروز و تا روز ق ن امتی حضرت آدم یست از اولین



 تهمت به علی در نهج البالغه  42

 

 از خود حضرات معصوم ل و برهان قاطع مییاست، دل
ً
(که به  ‡ن یخواهید؟ اصال

د: حضرت ییکنم بفرما ث نقل مییتان حدیخدا سوگند روحشان هم خبر ندارد) برا

ی ها فهیت امام علی در صحیوال«فرمود:  أبوالحسن امام موسی ابن جفعر 

شان را به یوث نفرموده مگر آنکه اامبری را مبعیامبران نوشته شده است، و خدا هرگز پیپ

هما سفارش کرده ینی علی صلوات الله علیت و جانشیو وصا صامبری محمد یپ

مجيع صحف األنبياء ولن يبعث اهللا نبيا إال بنبوة  والية علی مكتوبة يف«. »است

 ).۲۸۰ص  ۲۶. (بحار األنوار ج »حممد ووصية علی صلوات اهللا عليهام

م، همه باختند مگر کسی یم که بهشت را باختیستین صپس تنها ما امت محمد 

 ‡امبران یر پید که سایزن ت علی گرفته باشد، شما چه حدس مییکه برگ امان وال
 اند ا صراحتا فرمودهیروانشان اشارتا یان و پی، و به امتاند غ کردهیت علی را تبلیهم وال

د از بهشت خبری یریازده فرزندش را نپذیو طبعا  ت حضرت علی یکه: اگر وال

سوره صافات ناظر بر  ۲۴ه یف قبلی آیث شریست؟! فراموش نشود که طبق حدین

ن باشد ید تنها پرسش همیقت است که سر پل صراط پرسش مهم و شاین حقیهم

ث هم اگر کسی یه و حدین همه آیر؟ بعد از ایا خید یت علی را قبول داریا والیکه، آ

ست ید منظور شناخت و محبت و احترام نیت (دقت کنیرد و به والیحق را نپذ

گر حجت بر او تمام شده و جز خودش کسی را مالمت یمقصود است) د »تیوال«

ک و صالح یمان و نماز و روزه و زکات و حج و جهاد و انفاق و تمام اعمال نینکند، ا

مان و شجاعت و صداقت و یده است! قربان ایفا بی ت علی یبدون وال

دی که ید می بودی و بزرگواری ات شوم علی جان، کاش زنده میجوانمردی و آنهمه 

شه یکه هم ییکتایم، ترا به ذات یم و چه بازاری گرم کرده ایا ت چه غوغا به پا کردهیبرا

اطاعت کردی و مردانه در  صاش  دهیامبر برگزیدی و صادقانه از پیکتا پرستیاو را 

گر یبردرانت ابوبکر و عمر و عثمان و در یراه خدا جهاد کردی و بزرگوارانه با سا
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ن خدا دفاع کردی و یامبرت (رضوان الله علیهم أجمعین) از دیت پیصحابه و اهل ب

کردی با  ع را مشاهده میین فجایاز غلو و افراط بازداشتی اگر امروز زنده بودی و ا

 .کردی؟! می چه اند ان محبتت که اسالم خالص را به باد فنا دادهیمدع

 ود به بهشت از علی! برگ ور

د: مجاهد به نقل از ابن عباس گفت: رسول ییگری هم مالحظه فرمایت دیروا

ل فرمان یامت فرا برسد خداوند به جبرئیهنگامی که روز ق«فرمودند:  صخدا 

ند و کسی را به بهشت وارد نکند مگر آن که برگ ورود از یدهد تا بر در بهشت بنش می

إذا كان يوم القيامة أمر اهللا جربيل أن « »اه داشته باشدامام علی بن أبی طالب همر

جيلس علی باب اجلنة فال يدخلها إال من كان معه برءة من علی بن أبی 

قبلی عبور از پل صراط   ف!یث شری). در حد۱۳۱مناقب ابن مغازل ص ( »طالب

شخصا  ل یتر شده و جبر نجا کار مشکلیداشت اما ا از به برگ امان از علی ین

ند و جز به کسی که برگ یافته که بر در بهشت بنشیت! یاز سوی خداوند متعال مأمور

ت یکه اهم ها د بعضییورود از امام علی داشته باشد اجازه ورود به بهشت ندهد، شا

نگونه دستور یست؟ و چرا این اقدام الهی چیدانند بپرسند که علت ا نمی ت رایوال

پرسش به وجود آمد اما خداوند لطف کرد و پاسخش  نیفرموده است؟ برای ما هم ا

 م.یدا کردی) پ۴۰تجلی امامت در نهج البالغه) (ص (ن کتاب یرا در هم

آنان که «فرمودند:   صامبر خدا یفرمود: پ أبوجعفر امام محمد باقر 

بانی یلت او را انکار کرده، از دشمنان او پشتیرا ترک گفته، فض ت امام علی یوال

التاركون والية علی، «. »اند ن اسالم مردهیرند، خارج از دین حال بمیبر اکنند و 

مظاهرون أعداءه، خارجون من اإلسالم من مات ـمنكرون لفضله، الـوال
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د حواسشان جمع باشد و ی). پس همه با۱۸۶(محاسن برقی ص »كمنهم علی ذل

اساسی خودی هم زحمت نکشند و خود شان را خسته نکنند، اگر شرط اصلی و یب

ورود به اسالم و سپس عبور به امان از پل صراط و ورود بهشت را دارا هستند که 

ست، اسالم ین اسالم ناب! محمدی است کشکی نیخوب و إال بروند پی کارشان، ا

ع سرخ ی، اسالم تشصامبر ین! اسالم پیت! اسالم علی! اسالم ائمه معصومیاهل ب

ها! اسالم ینب سالم الله علیحضرت ز ن! اسالمیعلوی! اسالم کربالء و امام حس

ا یف، خدایر! اسالم حضرت مهدی عجل الله فرجه الشریقرآن و عترت! اسالم غد

نند که بر ینکه با چشمان مبارک شان ببیل بفرما تا ایدر ظهور حضرت أبا صالح تعج

 .سر اسالم جدشان چه آمده!

 سرنوشت صوفی و وهابی!

و  ‡ت! یت! و غاصبان فدک!  ظالمان بر اهل بت! و غاصبان خالفیآری! دشمنان وال

خودی وقت صرف نکنند  د بدانند و بییروان امروز شان بایان و پیدوستداران و حام

د یخورد و نه از بهشت خبری هست، شا ت نه اسالم شان به درد مییکه بدون وال

 ب و اتحادین وحدت و تقریها جسارت کنند و بپرسند پس معنی ا بعضی تفرقه افگن

م و نه تنها برای ما که برای همه یستیست؟! اگر ما در دائره اسالم هم نیو انسجام چ

ن امت هم از یشگامان ایژه پیخ بویدر طول تار موحدان »به ظاهر«ان و یگوکلمه 

ن لحظات سر پل صراط و در بهشت جلو همه گرفته یست و در آخریبهشت خبری ن

که  یین کنفرانسهایرد، و ایگ که از ماها انجام می یین دعوتهایخواهد شد پس ا

ست؟ به نظر ما طرح ینها چیشود منظور ا ن جلساتی که دائر مییشود و ا برگذار می

د؟ ید بپرسینگونه مسائل تفرقه افگنی است، اصال به کسی چه مربوط! چه حق داریا

م! وقتی د چشییشود: هفته وحدت بگو می د وقتی گفتهیکن جاد مییچرا تفرقه ا
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ند: سخنرانی در باره وحدت یگو د چشم! وقتی میییند: جلسه وحدت بگویگو می

ن یکند در ا جاد میین گونه مسائل تفرقه اید چشم! اصال کنجکاوی در اییبگو

م و دشمنان از پراگندگی ما یاز داریگری به وحدت نیش از هر زمان دیعصری که ما ب

ن تفرقه افگنی همه کار یارد؟! اکنند اختالف چه معنی د سوء استفاده می

عه ما: هرکسی بداند چرا سنی یست (فراموش نشود در قاموس برادران شها وهابی

شود فضولی هم  نمی عهینکه شیاست و با شرک و خرافات مخالف باشد و عالوه از ا

ن یکار بدی است اگر چه ا د که، لعن و دشنام صحابه یگو ه مییکند و به بق می

حنفی و شافعی و حتی اگر صوفی باشد!  او وهابی است) اگر اش  مذهب فقهی

ب زود به ین برنامه وحدت و تقریدر داخل و خارج تفرقه افگنی نکنند ا ها وهابی

شود، اما داد از دست  می رهیرسد، و اسالم ناب محمدی بر تمام جهان چ جه میینت

ن دو سه دهه یر طی ان اهل سنت اگیگران است، ایر دیتفرقه کن که فقط کارش تکف

ن ید شرف الدیکردند، و به ندای وحدت س را گوش نمی ها غات سوء وهابییر تبلیاخ

قات! ین! و تحقیشاور سلطان الواعظیهای ب نی و مرتضی عسکری و شبیو عالمه ام

دادند مشکل اختالف حل شده بود، حتی نداهای  ن گوش فرا مییریجانی و سایت

نی و صحافی اگر اهل یتی و قزویات مخلصانه آقای هدادلسوزانه شبکه سالم با زحم

ن تفرقه ین فرصت است! چه معنی دارد ایسنت واقعا خواهان وحدت هستند بهتر

گری هم دارد؟ ینکه دشمنان سوء استفاده کنند نفع دیجاد و اختالف جز ایافگنی و ا

کنم  استفاده مین فرصت یک مسلمان (عقیدتا سنی و فقها حنفی) از ایبنده به عنوان 

ان، یرانیژه فارسی زبانان، و باألخص ایکنم که همه اهل سنت جهان، بو و اعالن می

ن بردن تفرقه با یجاد وحدت و از بیشان را درک کنند و برای ا عهیدلسوزی برادران ش

ت الله یب مذاهب اسالمی به رهبری آیکدلی به هر چه از مجمع تقریوحدت و 

زان در شبکه سالم به دلسوزی حجت یله عزیرچه بوسشود و ه می ری صادریتسخ

شود و  سیتی دکتر صحافی نشر میینی و تکنیسیتی دکتر قزویـتی و تئوریاإلسالم هدا
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ست گوش جان بسپارند، طی یقی نیجاد وحدت حقیجز برای مصلحت اسالم و ا

نکه وحدت اسالمی محقق یرند تا ایعنی دو سال حق را بپذیمدت حداقل ممکن 

نباشند که اهل سنت با  ها ن وهابیین اصال اگر اید گردند. آفریدشمنان نا ام شود و

 .عه شان مشکلی ندارند!یبرادران ش

 هاي دوازده امامی! تی سنیح

د یای! که مالحظه فرمود فهیث شرید بدانند که با توجه به احادیالبته اهل سنت با

و خرافات داشته باشند، و  شان هم بدعت عهیش از برادران شیانا بیحتی کسانی که اح

ژه بعضی روحانی یک کنند بوینه بزنند وخود شان را به آنان نزدیان سیعیشتر از شیب

ر یی وحدت و غها ل) سر سفرهیانی که لباس اهل سنت  به تن دارند و (به هر دلینما

کنند  می کنند و حقوق ماهانه هم نوش جان افت مییا هم دریوحدت حاضرند و هدا

د حواسشان جمع باشد که اگر برگ امان یند. بایگشا لب می ها کتهیر اساس دقا بیو دق

 ست.یار نداشته باشند از بهشت خبری نیرا در اخت ن علی یرالمؤمنیت امیوال

أرنا احلق حقا م، (یم چه کنیدان نمی م ویچ و سرگردانیا! ما بندگاه عاجزت گیخدا

أرنا ت فرما (یروی عنایق پیان و توفی)، حق را به رنگ حق بر ما بنماوارزقنا اتباعه

ز یق پرهیان و توفی)، و باطل را به رنگ باطل به ما بنماالباطل باطال وارزقنا اجتنابه

 ت فرما.یاز آن عنا

چ که راه سعادت و رستگاری ابدی مان یک و پرخم و پین جهان تاریا! در ایخدا 

کنند  نقش خودشان را بازی نمیان ما یاری از اطرافیم و متأسفانه بسیدا کنیرا باید پ

م پس فقط خودت با لطف و کرمت برما احسان کن و ما را یابیچگونه راهمان را باز 

 م بکشان و ثابت قدم بدار.یقت و صراط مستقیبه شاهراه حق



 

 

 

 

 

 آمین به دعاي فرج

ن برای رضای توگام ا! همه کسانی که در هر رنگ و لباس در هر گوشه جهایخدا

اری کن ین و خوشنودی توهستند آنان را یدارند و به هر شکلی در پی نصرت د بر می

راهشان کن و  هت و مغفرت و آمرزش و نصرت خود را بدرقیق و کمک و هدایو توف

 شان بدار.و گزند دشمنان جنی و انسی محفوظ از شر

از جهان برای نابودی ای  ا! هرکسانی که به هر رنگ و لباسی در هر گوشهیخدا  

 ن تو، و دشمنی با دوستان تو، گام برمی دارد.یف دین تو، و در راه تضعید

رسوا و نابود شان ای  شان مقدرنفرمودهیت را برایتشان کن اگر هدایا! هدایخدا 

 شان را برای امت اسالمی برمال کن.  قییش از آخرت چهره حقیا پین دنیکن در هم

قی یش و سنت حقیآال بی دیاسالم خالص، و توحا! هرچه زودتر یخدا

را نصرت کن و غالب فرما، همه امت اسالمی را بر محور قرآن و  صامبرتیپ

متحد و منسجم بگردان و دست دشمنان و تفرقه افگنان را از   صسنت پیامبرت 

 سر اسالم و مسلمان کوتاه بگردان.

دعاهای عمومی از بخل و  نگونهین گفتن به ایدوارم در آمیز! امیخوانندگان عز

د و خودتان هم دعا یین بگوید، حتما آمیریتوجهی کار نگ بی کسالت و غفلت و

 د.یکن
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 به عقلستان خوش آمدید

سنده محترم مطالب ینو »های رهبر در کالم امام  یژگیو«ن عنوان یل ایدر ذ

، اند هت عقل و کار برد عقل نوشته و نصوصی هم نقل کردیجالبی در باره عقل و اهم

ت با ین مطالب جالب و خواندنی و پر اهمیکه ما به صرف نظر از عناوین از خود ا

سنده یزان و نوید آنکه خداوند به ما و شما عزیم، به امیکن ز استفاده مییخوانندگان عز

ق استفاده درست و بهینه از عقل را یمحترم کتاب (تجلی امامت در نهج البالغه) توف

 د. یت فرمایعنا

ح یم سپس اندکی توضیکن ن مییشان را باهم گلچیاز مطالب اای  ابتدا خالصه

 ند: یفرما می شانیم داد. ایخواه

ت و برای یکی از حجتهای آشکار و ارزشمند پروردگار که به منظور حمای* 

 باشد. دا و مشهود است نعمت ارزنده و پر بهای عقل مییات او پیت انسان در حیهدا

رد عقل سالم و یل خود را بدور از هوی و هوس و شهوت بکار گ* هرگاه انسان عق

 کند. می ییروزی راهنمایم سعادت و پیمستقل انسان را به صراط مستق

فرمودند: عقل نعمتی است که بواسطه آن خدا پرستش  * امام صادق 

العقل ما عبد به «د. یآ می ه آن ورود به بهشت برای انسان فراهمیشود و در سا می

 ).۱۱، کتاب العقل و الجهل ص۱ج :(اصول کافی  ».الرمحن واكتسب به اجلنان

 ست.ینبوده و ن یین و عقل جدایان دیچگاه می* ه

ن ین دارد، و کسی که از دیفرمودند: هرکس عقل دارد د * امام جعفر صادق 

من كان عاقال له دين ومن كان له «شود.  می گمان به بهشت وارد کند بی روی مییپ

 ).۱۲(همان، ص  »ن دخل اجلنةدي
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ن مشرف ی* عقل موهبتی الهی و نعمتی بزرگ است که به شرافت و خلقت نخست

 است.

 م به واسطه عقل حجت خود را برای مردم تمام کرده است.ی* خدای حک

گاهی و درایاز مراتب علمی را درک کرده و بر قله رفای  * آنها که مرتبه ت باال یع آ

 عقالنی است.شان یکارها اند رفته

گاه ترند، به همان می* انسانها به م زان اعمال و افکار و یزانی که دانشمندتر و آ

 ه احکام عقالنی است.یگفتار شان بر اساس عقل و برپا

ت و کار برد عقل و یسنده محترم در باره اهمین شده از نوشتار نوینکات گلچ

حجت آشکار و ارزشمند  د: که عقلیگاه آن در شرع و جامعه را مالحظه فرمودیجا

ت یت و هدایاست که به منظور حما ییپروردگار است، عقل نعمت ارزنده و پربها

انسان آمده است، عقل سالم و مستقل بدور از هوی و هوس و شهوت صاحبش را 

شود، ورود به بهشت  ده مییرساند، خداوند بواسطه عقل پرست م مییبه صراط مستق

م یرند، خداوند حکینا پذ ییگر جدایکدین و عقل از ید، دیآ بواسطه عقل فراهم می

کارشان  ها ل کردهیبواسطه عقل حجت خود را بر مردم تمام کرده است، تحص

گاه تر و دانشمندتر باشد کارش عقالنی تر است.  عقالنی است، هرکس آ

ک فضای دوستانه و یسنده محترم در یحاال با توجه به نکات فوق و با اجازه نو 

تیان خارج از دائره اسالم و ید والیت از دینکه ما منکران والیبه صرف نظر از ا برادرانه

م محترمانه و یم، اما دوست داریکافر جاهلی و دوزخی و محروم از بهشت هست

ت الله ین و طبعا دور از تصنع! آیبرادرانه و با استفاده از خلق و خوی شک آفر

می مطالبی را در معرض نور و ب مذاهب اسالیری رهبر فرزانه مجمع تقریتسخ

سنده یم که نقش عقل سالم و مستقلی که طبعا نوینیم و ببیدرخشش عقل قرار ده

شان از آن برخوردارند در انتخاب  های دهیقتر، همعقیر همفکرانشان و دقیمحترم و سا

 .ست؟!ید معروف و طبعا برای خود شان قابل افتخاری که دارند چیعقا
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 از کجا شروع کنیم؟

تر   عه مان، در نزد خدا مهمین در نزد براداران شیا مهمترین در نزد خدا یتر مهم از

د است و اصال امامتی وجود ندارد، اما در نزد برادران مان مهمتر امامت و یتوح

نکه خداوند متعال حتی کسانی را که تمام عمر در کفر و یل ایت است، به دلیوال

ن به معنی ال إله إال الله اعتراف کنند بال یقیل با کبار از ته دی اند ور بوده شرک غوطه

شوند، اما امامت نه،  می چ برگه ترددی وارد بهشتیشوند بدون ه فاصله بهشتی می

امبر یکتا پرستی و اطاعت از پید و خدا پرستی و یاگر کسی تمام عمر هم به توح

رف را در طاعت و عبادت صاش  مشغول باشد و تمام لحظات زندگی صگرامی 

مان و باور قلبی ین ایرالمؤمنیت امیک گناهی هم مرتکب نشود اما به والیکند و 

نداشته باشد بدتر از کافر دوران جاهلی و خارج از دائره اسالم و دوزخی و محروم از 

تواند عبور کند  نمی »تیبرگ امان وال«ا یبهشت است! از سر پل هم بدون برگ تردد 

 .بهشت جلوش را خواهد گرفت! ل دم دریاگر هم عبور کرد جبر

 یک پرسش از آقاي حجازي؟

ن است که به صرف نظر از یشان ایهای ا دهیپرسش ما از آقای حجازی و هم عق

ر چند تا راوی شمرده! و به صرف نظر یث غدینی برای اثبات حدینکه آقای عالمه امیا

 صل مکرم له رسویی دعوت اسالمی بوسها ن روزین اینکه والیت علی از اولیاز ا
ست چند هزار نفر در هنگام اعالن ینکه صدو بیاعالن شده بود! به صرف نظر  از ا

ن اعالن مهم چرا در عرفات ینکه ایر حضور داشتند! به صرف نظر ازیت در غدیوال

ث (باز به صرف ین حدیچرا از ا نکه علی یر شد! به صرف نظر از اینشد و در غد

ر) برای دفاع از حق خود! استفاده نکرد! و یدر الغدنی یده امیفا بی نظر از طول نقش
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سال! سکوت فرمود! نه تنها سکوت که همکاری و  ۲۵نکه چر یبه صرف نظر از ا

ر خواهی با دشمنان و ....! و به صرف نظر یت المال و خیقبول کار و قبول حقوق از ب

الم رفته سال سکوت خود مظ ۲۵نکه چرا بعد از بدست گرفتن حکومت در باره یاز ا

افشا گری نکرد، با اینکه خداوند هم در چنین  ‡ت یبر او و بر اسالم و اهل ب

وٓءِ ِمَن ٱلَۡقۡوِل إِ�َّ َمن ُظلَِمۚ ﴿شرایطی اجازه داده بود  ُ ٱۡ�َۡهَر بِٱلسُّ �َّ ُ�ِبُّ ٱ�َّ
ُ َسِميًعا َعلِيًما  خدا بلند دارد  دوست نمی«ترجمه: . ]۱۴۸النساء: [ ﴾١٤٨َوَ�َن ٱ�َّ

. به »گفتن سخن بد را مگر سخت گفتن مظلوم که (عفو است) و هست خدا شنوا دانا

! به صرف اند چه کسانی بوده ها ن سوژهینکه سازنده و بافنده و طراح ایصرف نظر از ا

نکه آمدن و یست؟ به صرف نظر از اینکه لزوم امامت بعد از ختم نبوت چینظر از ا

نکه یاز مشکالت اسالم را حل کرد؟! به صرف نظر از ا رفتن دوران ائمه چه مشکلی

ت ینکه وضعیه امامت با ختم نبوت در تناقض آشکار است! به صرف نظر از ایفرض

چه تفاوتی دارد؟! به  صت بعد از وفات رسول مکرم یاآلن امت اسالمی با وضع

امت بدون امام بود اآلن هم بدون امام است!  صامبر ینکه بعد از پیصرف نظر از ا

ف) چه نفعی یه امام غائب (عجل الله تعالی فرجه الشرینکه فرضیبه صرف نظر از ا

عقل «ح و محکم و مطابق با یل صحیک دلینکه یبرای امت دارد! به صرف نظر از ا

 »أرواحهم لتراب مقدمه الفداء«برای اثبات حضرت أبا صالح  »سالم و مستقل
 .ود ندارد!وج

 امامت در میزان عقل

 »با عقل سالم و مستقل«ت با ین امامت و والین است که کجای ایپرسش ا
 ها ده و به بعضییسازگاری دارد؟! آقای حجازی! شما را به ذاتی که نعمت عقل را آفر

ت فرموده فکر یر سالم، به بعضی مستقل و به بعضی وابسته عنایسالم و به بعضی غ
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نکه عدل و عدالت در ید که با توجه به این نعمت خدا دادی استفاده کند، و از آیکن

رمردی که یک پین عدالت است که خداوند متعال یا این است، آینزد شما از اصول د

کتاپرستی و فرمانبرداری از ذات متعال او طبق فرموده ید و یتمام عمرش را در توح

ندازد، اما کسی را یندارد را به دوزخ بت علی را قبول یگذرانده اما وال صامبرش یپ

ده و نماز و روزه و ین نفهمیز از دیکه در تمام عمر جز شرک و خرافات و مزخرفات چ

ن و یرا قبول دارد به بهشت بر ت علی ینکه والیطاعتی نداشته را صرفا به جهت ا

به ا ین یش عدالتی است که شما آنرا جزو اصول دین کجایفردوس اعلی بفرستد؟! ا

ن یا عقل سالم و مستقل شما چنید؟! آیدان رکها اصول مذهب مییر بعضی زیتعب

ا به نظر شما که عقل را حجت آشکار خدواند و نعمت ارزنده و یرد، آیپذ می زی رایچ

ت یده امامت و والین عقیت کند، ایت و هداید انسان را حماید که بایدان پر بهای می

 »عقل سالم و مستقل«امت، با یدر روز ق ها تییر والیو غ ها تیین سرنوشت والیو ا
د که، عقل سالم و مستقلی که از هوی و هوس یسازگار است؟! البته شما فرموده بود

ک مسلمان و موحد هفتاد ساله را با کوههایی از یا عقلی که یو شهوت به دور باشد، آ

و بدور از شرک و بدعت و خرافات و مزخرفات و  ها علم و عمل و فضائل و خوبی

ت و خارج از دائره اسالم و مستحق یگناه و نافرمانی را بدتر از کافر دوران جاهل

ن عقل سالم و مستقل و دور از هوی و هوس و یداند ا دوزخ و محروم از بهشت می

ن و یکه دید ا ل آوردهین هم دلیو از اقوال ائمه معصوماید  نکه فرمودهیشهوت است؟! ا

ن یا این است و کدام عقل؟! آیرند، منظور شما کدام دیناپذ ییگر جدایکدیعقل از 

ن کتاب یما در ا ‡شات شما و در پرتو اقوال امامان معصوم یقی که بنابر فرمایحقا

ن است؟! و با عقل سالم و مستقل و بدور از هوی و یم اسمش دیکن شما مالحظه می

د عقل سالم و مستقل یمی که فرمودیا صراطی مستقیآ هوس و شهوت سازگار است؟!

ن است؟! یرساند هم م مییکند و به صراط مستق ت مییت و هدایانسان را حما
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ن باشد، ید چنیکارشان عقالنی است، که طبعا و قطعا با ها ل کردهیتحصاید  فرموده

عبادت کتاپرستی و طاعت و ید و یک عمر توحین است که کسی که یاما پرسش ما ا

ک صحابی و دوست و ولی خدا یت و یک شخصیرد و صرفا شناخت یگ ده مییرا ناد

از ای  و مرتبه«ل کرده است ین تحصیداند، ا گانه سبب ورود به اسالم و بهشت مییرا 

گاهی و درایمراتب علمی را درک کرده و بر قله رف ن یا ای؟! و آ»ت باال رفته استیع آ

ل سالم و مستقل و بدور از هوی و هوس و عق«است؟ و با  »عقالنی«کارش 

گاه تر و دانشمندتر است کارش یسازگاری دارد؟! فرموده ا »شهوت د: هرکس آ

ا کسی که تمام دائره اسالم و کفر را ین باشد اما آید چنیعقالنی تر است، قطعا با

اردها مؤمن و موحد و مسلمانی را که یلیکند و م می تیت و انکار والیخالصه در وال

نده خواهند آمد همه را بدتر از کفار یا در آیا وجود دارند و یخ گذشته یدر طول تار

گاهیداند ا می ت و مستحق دوزخ و محروم از بهشتیدوران جاهل تر و دانشمندتر  ن آ

و کارش با عقل سازگارتر است؟! و عقلش سالم است؟! مستقل است؟! از هوی 

ی ها تییدور است؟! ای جمع والبدور است؟! از هوس بدور است؟! از شهوت ب

گاه و دانشمند که بر قله رف گاهی و درایعالم و آ  د. یا  ت صعود فرمودهیع آ

 ارشادمان کنید

م راه کدام است و چاه یدان نمی !اند چ شدهیچ بودم خوانندگان من هم گیمن که گ

کدام! شما که از نعمت عقل سالم و مستقل و بدور از هوی و هوس و شهوت 

بدتر از کفار دوران «ش شما ید ما و امت اسالم سر در گم را که به فرمایبرخوردار

م را یهست »ت و خارج از دائره اسالم و مستحق دوزخ و محروم از بهشتیجاهل

 .د!یت مان کنیم هدایفرمایید و به صراط مستق ییارشاد و راهنما
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د یم و عقایا باز کنم آنرینکه مبحث عقل گسترده است و اگر ما مفصل بخواهیاز ا

خواهد شد، لذا   م مثنوی هفتاد منیتی مان را با آن بسنجیعمده برادران امامی و وال

خواهم که به طور گذرا نور افگن عقل را بر بعضی از معتقدات برادران  اجازه می

هرکس در نقشی که به عهده دارد ما را از کفر  اند عه مان (که سخت در کوششیش

دوزخ نجات دهند و به دائره اسالم و بهشت وارد کنند) بیفگنیم تا ت و یدوران جاهل

ک از یی اعتقادی در کدام ها افتهین یهم برای ما و هم برای خودشان روشن شود که ا

ر مستقل؟ عقل یا غیر سالم؟ عقل مستقل یا غیگنجد: عقل سالم  قالبهای عقل می

 و شهوت؟ ا عقل دور از هوی و هوسیملوث به هوی و هوس و شهوت 

ت کند و به یت و هدایله عقل حمایم که ما را به وسیخواه ق مییاز خداوند توف

 ن بکشاند.یم و بهشت بریصراط مستق

دارند و بنابر  اریدر اخت »تیبرگ امان وال«ندارند چون ازی یاگرچه آنها ظاهرا ن

هم دم در  ل یچگونه دشواری از پل صراط عبور خواهند کرد و جبرین بدون هیا

ن وجود دعا که ضرر ندارد ما مطلق دعا یخواهد نمود! اما با ا ییرایبهشت از آنها پذ

دار و قلب سالم ینا و گوش شنوا و قلب بیا به همه مان چشم بیم که: خدایکن می

ت بفرما، و ما را از هرگونه وابستگی به هوی و هوس و شهوت محفوظ بدار، و یعنا

روی از حق و یق انتخاب درست و پیا آشکار کن، و توفم خودت را برمیصراط مستق

ا یب بفرما، و هرکس از ما که بر باطل و گمراهی است خدایثبات و استقامت نص

ل و رسوای هر دو جهان بگردان تا یست خوار و ذلیت نیتش کن و اگر قابل هدایهدا

 با کالم مان:ید و به قول شاعر زیم رسیم به کجا خواهینیبب

 ان تا سیه = روی شود هرکه دروغش باشد.ید به میگر محک تجربه آ خوش بود   



 

 

 

 

 

 عصمت در میزان عقل

است،  »تجلی امامت در نهج البالغه«فراموش نشود که موضوع ما نقد کتاب 

ست یسنده محترم نین تجلی امامت متجلی نشده مقصر نوینکه چرا تا کنون ایا

 .ماست!ر از یتقص

م که ینیم با عقل سالم و مستقل و بدور از هوی و هوس و شهوت ببیایحاال ب

 .تی مان در پرتو اعتقاداتشان چند مرده حالجند؟!یعه والیبرادران ش

ش با ین عصمت کجایم، ایپرس عصمت است میاش  بعد از امامت چون الزمه

درت گناه داشته ن است که قیعقل سالم و مستقل سازگار است؟ کمال انسان در ا

نکه قدرت گناه از کسی سلب شود گناه نکردن چه هنری است؟ یباشد و گناه نکند ا

رمرد هفتاد ساله اگر یک پینا و ناتوان اگر دزدی نکند چه هنر کرده؟! یک انسان نابیمثال 

ن است که در جوانی که انسان قدرت یدزدی و زنا نکند چه هنری به خرچ داده؟! هنر ا

که  /رازی ین سعدی شیخ مصلح الدیگناه کردن دارد گناه نکند به قول ش ییو توانا

 د: یفرما می ندارد اریدر اخت »تیبرگه امان وال«البته 

 در جوانی توبه کردن شیوه پیغمبری است
 

 شود پرهیزگار می وقت پیری گرگ ظالم 
 

 ییتوانااء و دوستان خدا کسانی هستند که با وجود داشتن قدرت و تسلط و یاول

ع دوستی خدا را به دست یکنند، لذا منزلت رف جسمی به خاطر ترس از خدا گناه نمی

عنی در عصمت و حفاظت خداوند قرار گرفت یآورند اما وقتی امام معصوم شده  می
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ست، کمال و بزرگواری در یو قدرت گناه کردن از او سلب شد که گناه نکردن کمال ن

اما در اوج کمال انسانی بسر  اند معصوم نبوده ده ماین است که امامان به عقیا

ده با عقل سالم و مستقل و ی، حاال کدام عقاند ن دوستان خدا بودهیاز بهتر اند برده می

 .شتر سازگاری دارد؟!یبدور از هوی وهوس و شهوت ب

ن است یاء چه لزومی دارد؟ پاسخ ایممکن است دوستی بپرسد پس عصمت أنب

 به خاطر معصوم و محفوظ نگهداشتن وحی است. ‡اء یکه عصمت أنب

شود؟ کدام  ن در صورت ثبوت عصمت (برای امامان) اما چگونه ثابت مییا

ک یرد که صرفا بخاطر یپذ عقل سالم و مستقل و دور از هوی و هوس و شهوت می

ن است برای یش از أمهات المؤمنیاق آن ستایر که سیه تطهیت که در آیکلمه اهل ب

ن هم ثبوت یم؟! بر فرض ایعصمت قائل شو و  ضرت علی خانواده ح

 »ریتطه«رد که از لفظ یپذ می عصمت برای پنج نفر! اما کدام عقل سالم و مستقل 
عصمت! آنهم برای دوازده نفر! و فقط دوازده نفر! اوال: چرا عصمت؟! دوم: چگونه و 

از یچی؟ چرا امت تیه اهل بیل؟! سوم: چرا برای دوازده نفر؟! پس بقیبا کدام دل

ن؟ یت و عصمت فقط برای فرزندان علی و سپس از نسل حضرت حسیامامت و وال

ل و عباس و فرزندانشان چی؟! فرزندان ین چی؟ حضرت جعفر و عقیأمهات المؤمن

ر یر فرزندان حضرت علی ابن أبی طالب و سایحضرت حسن مجتبی چی؟ سا

ا یکند؟! عقل سالم  می نجا کدام عقل داورییچی؟ ا ‡ن یفرزندان حضرت حس

ا عقل یر مستقل؟! عقل برده هوی و هوس و شهوت یا غیر سالم؟! عقل مستقل یغ

 چ ربطی ندارد. ید به ما هین امراض؟! خود دانیدور از ا



 

 

 

 

 

 و اما خمس

م در صد ی% مال به اصطالح زائد بر مصرف، زکات دون۲۰ست! در صد یعنی بی

ن بردن فقر و بر قراری عدالت یاست و هدف و حکمت و فلسفه آن از ب ۲٫۵%

رود و وعدالت  می نیا با خمس هم فقر از بیاجتماعی است، خمس چی؟ آ

 .شود؟! می اجتماعی بر قرار

امده؟! پس کدام عقل سالم و مستقل ین برای حفظ جان و مال و ناموس نیمگر د

مردم گرفته شود و آنهم به نام خدا و ست در صد مال از ی% ب۲۰کند که  باور می

ک عقل سالم مستقل که وابستگی به هوی و ید که یکن رسول و امام؟ شما چه فکر می

که نه سالم و نه  ها رد؟! عقل ما سنییپذ می ن رایهوس و شهوت نداشته باشد ا

ر یم تا سر پل و دم بهشت گیگرفت ت برای خودمان مییمستقل! اگر بود برگه امان وال

 .د!ییازمایم! اما شما عقل خودتان را بیکنن

 یا متعه

توانند امثال  زان حفظ دارند و مییبه صرف نظر از دالئل فراوان که برادران و عز

لی راحت مجاب کنند و با اسم بردن از چند کتاب و عالم اهل سنت یبنده عاجز را خ

اما شما قضاوت گر کسی جرأت حرف زدن نداشته باشد؟! یرعبی هم قائم کنند که د

ده را ین پدیل به هوی و هوس و شهوت ایک عقل سالم و مستقل و پاک از مید یکن
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ودی است یق عملی آن مطابق با أدله و شروط و قیا واقعا تطبیرد؟! آیپذ می در اجتماع

که زن و مرد با هم ای  ا در جامعهید؟! آیکن که در اثنای مناظره با اهل سنت مطرح می

ز یک میک کالس و یو دختر و پسر (بشر و نه فرشته و معصوم) سر کنند  زندگی می

چ مورد جرم اخالقی عبور از خط قرمز ثابت ین دو سه دهه هینند و طبعا طی اینش می

موجود «د با بودن یگو ست؟! عقل سالم و مستقل که میید علت چیکن نشده! فکر می

نخواهد شد، چون بهانه آماده چ وقت هم عبور از خط قرمز ثابت یه »غهیا صیمتعه 

ن! به نظر شما کار برد یاست هم برای پدر و مادر! هم برای جامعه! هم برای مأمور

م، یت کند؟! دور نریت و هداید انسان را حماین عقل سالم در کجاست؟! و کجا بایا

 م.یاز اذان و وضو و نماز بگو

 اذان و وضو و نماز

کمان دارند و آماده خوردن به هدف است،  به صرف نظر از دالئلی که برادران در

د و رسالت که یم! در اذان إثبات توحیکن ما از عقل سالم و مستقل صحبت می

اضافه شده؟ قرار  ییدر اذان بر چه اساس و مبنا ن ولی بودن علی یدرست، اما ا

 .»!تیبرگه امان وال«د بر اساس همان یم! شایاست عقالنی فکر کن

ش یرد که پایی که بیپذ م، کدام عقل سالم و مستقل مییکن در وضو عاقالنه فکر

دهد، شسته  رد و بوی تعفن مییگ شود و گند می گر ملوث و آلوده میید یاز هر جا

رد یگ که به قصد عبادت و قطعا نظافت انجام می یینشود؟ مگر ممکن است وضو

د ید که مساجد باکن پا را از شستن استثناء کند؟! و کدام عقل سالم و مستقل باور می

 ییر دودهایگار و سایبه علت نشستن پاها بوی گند و تعفن بدهد؟! عالوه بر بوی س

رد یپذ می کی کرده است؟! و کدام عقل سالم و مستقلیکه مسجد را با گلخانه حمام 

ها آنهم روبروی قبله زده باشد؟!  های بعضی که در داخل مسجد و خانه خدا عکس
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ستاده به یرد که در نماز که انسان روبروی خدا ایپذ می کدام عقل سالم و مستقل

ستاده باشد؟! کدام به عقل سالم و یت ایخاص بی صرف نظر از دالئل! نقلی! خشک و

ا دست باز؟! کدام یستد یک تر است که انسان دست بسته و با احترام بایمستقل نزد

ستاده و برای او یو ااد ایرد که انسان در جلو خدا که به یپذ می عقل سالم و مستقل

ست از کدام شهر و از کدام قسمت یکند تکه گل خشکی که معلوم ن سجده می

ش بگذارد و بر آن سجده کند که صحنه کربال و شهادت یبرداشته شده باشد جلو

اد آورد، در حالت سجده کدام یرا باش  د و خانوادهین شهیمظلومانه حضرت حس

ن؟! به عقل سالم و مستقل کدام یاد حسیا و یا اد خداوند یگانه و یکتیمهمتر است، 

ن را؟ خدا را یا حضرت حسیاد کند یکتر است که انسان در نماز و سجده خدا را ینزد

 .ک؟!یکه کنار محراب و روبروی قبله چسپانده شده؟! کدام ییا عکسهایاد کند ی

نَّ ﴿ د:یفرما می میم، اما خداوند متعال در قرآن کریستیما که اهل فتوا ن
َ
َوأ

َحٗدا 
َ
ِ أ ْ َمَع ٱ�َّ ِ فََ� تَۡدُعوا و مساجد از آن « .]۱۸الجن: [ ﴾١٨ٱلَۡمَ�ِٰجَد ِ�َّ

زان کردن و بر روی یا در مساجد عکس آوی. آ»دیخداست پس کسی را با خدا نخوان

کند  جاد نمیین شبهه را ایآورد ا می ادین و صحنه کربال را به یمهری که حضرت حس

گر آغشته و یکتاپرستی که الزمه مساجد است با مسائل دیستش و که عبادت و پر

 رد. یم بگیخواهد که قضاوت کند و تصم آلوده شود؟ عقل سالم و مستقل می

 نماز جمعه کجا بود؟!

ن اول انقالب از نماز جمعه خبری نبود و اآلن مد شده عقل سالم و ینکه تا همیا

شد؟! و امروز چرا  می قرن چرا ترکروز چرا نبود دوازده ید؟ دیگو مستقل چه می

ست؟! عقل یزه چیه نازل شده؟! تازه کشف شده؟! علت و انگیشروع شده؟! تازه آ

تواند حرام را حالل و  د مییک مرجع تقلیا ید؟ آیگو می سالم و مستقل شما چه
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ل؟! اگر امروز نماز جمعه فرض و واجب است پس یحالل را حرام کند؟! به چه دل

نهمه مسلمان ید پاسخ دهد؟! و ایشده چه کسی با سال که ترک میست یهزار و دو

 اند کرده ار داشته و نماز جمعه را ترک مییت هم در اختیکه برگ امان والای  عهیش

ن نماز جمعه ید مثل اید که شایگو ست؟! عقل سالم و مستقل شما مییمقصر ک

 .گر هم باشد که حق بعدها مشخص شود؟!یلی مسائل دیخ

 عاشورا! دسته هاي

شود؟! به صرف  می انجامای  زهیی عاشورا به چه انگها م دستهید خالصه کنییایب

ه و ناله و صورت یاز گر ‡ن یتی که ائمه معصومینظر از دهها و صدها روا

دن منع یاه پوشینه زدن و از لباس سیبان پاره کردن و به سر وسیدن و گریخراش

ک به چهارده یکه نزدای  دهد که فاجعه می، کدام عقل سالم و مستقل اجازه اند کرده

ر یم و زنجینه بکوبیم و به سر و سیه و ناله کنیش اتفاق افتاده امروز برای آن گریقرن پ

ن کارها در کدام بخش از قاموس عقل سالم یم؟ ایل خون براه اندازیم و سیو قمه بزن

م! ین کنیت و نفرش را امروز لعنیی چهارده قرن پها نکه مردهیگنجد؟! ا می و مستقل

 .گنجد؟! می ه از عقل سالم و مستقلیدر کدام زاو

 کدام زیارت قبور؟!

 صامبر گرامی یم پینکه بر خالف دستورات و تعالیم، اییارت قبورهم بگویاز ز
م و به طال و نقره و یوان شاهی بسازیقبرها را کاخ و قصر و د ‡و امامان معصوم 

نکه در یکدام عقل سالم و مستقل سازگار است؟! ام با ین و آراسته کنیجواهرات مز

ر ببندند، و ادعا کنند از فالن مرض یخود را به قفل و زنج ها بعضی ‡مزارات ائمه 
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که  صبا کدام عقل سالم سازگار است؟! در مزار خود رسول الله  اند افتهیشفا 

و قم و افته باشد، در مشهد یده نشده  که کسی شفا یده و شنید ییها ن صحنهیچن

نکه ما قبرستان را که جای پند یشود؟! ا می ن کرامات ظاهریسایر شهرها چگونه ا

ی طال ها اد آخرت افتادن است با انواع و اقسام فرشهای گرانبها و کاشییگرفتن و به 

ی سر سام آور ملبس و ها متیزها و لوسترهای آنچنانی با قیو نقره و الماس، و آو

ا مبتال یاندازد که به عشق دن اد قبر و آخرت نمییان را به م که نه تنها انسیمزین کن

ش با مذهب اهل یش با عقل سالم و مستقل هماهنگی دارد؟! و کجایکند، کجا می

وائمه  صامبر گرامی یکه پیت و اسالم ناب محمدی سازگار است؟! در حالیب

 د مبدل شود بر حذرینکه قبر و قبرستان به جای جشن و عیاز ا ‡ن یمعصوم

نکه در کنار ی، و از ااند نکه قبرشان بت قرار داده شود بر حذر داشتهی، و از ااند داشته

 ها همین وجود آی، با ااند رد بر حذر داشتهیر قبرها نماز و دعا انجام گیقبور آنان و سا

 اء و دوستان خدا، انجامیر اولیدر کنار قبرها و مزارهای آنان و سا ها ن مخالفتیا

 م.یش با عقل سالم هماهنگی دارد؟ بگذرین کجایپس ارد؟! یگ نمی

 و چاه جمکران!

م که به چاه و ینیم و ببین مبحث سری هم به چاه جمکران بزنیان ایدر پا 

ک فرد که احتمال صدق و کذبش وارد است به یجه خواب یمسجدی که صرفا در نت

! از تولد ش با عقل سالم سازگاری دارد؟یدن کجاینقدر تقدس بخشیوجود آمده ا

شان، و داستان نواب یبت صغری و کبرای ایمشکوک حضرت مهدی منتظر گرفته تا غ

ی ها ادیز آنان با مردم ساده دل آن زمان! تا فریی شگفت انگها أربعه و نامه نگاری

مکرر و روزانه دم غار سامراء که خواسته ارادتمندان حضرتش مبنی بر خروج و ظهور 

ن یکه به فرموده آقای عالءالد ییها ز بعضییرت انگیی حها شان! تا نامه نگاری
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ع یاز مراتب علمی را درک کرده و بر قله رفای  مرتبه«سنده محترم ما یحجازی نو

گاهی و درا  !.»شان عقالنی استیو کارها اند ت باال رفتهیآ

 عجائبات تاریخ بشر!

هوی و عقل سالم و مستقل بدور از «ش با یخ بشر کجاین همه عجائبات تاریا

ن ید؟! و هماهنگی و سازگاری دارد؟! کسانی که ایآ می جور در »هوس و شهوت

رند و بلکه به آن افتخار یپذ می ن اسالم ناب محمدییکر را به نام دیهای غول پیشگفت

ان ین میکنند جزو کدام دسته از عقالء هستند؟! و کسانی که از ا و مباهات هم می

گاه و دانشمند هم هستند و اح دهم صاحبان ینا مدارک علمی و دانشگاهی و شاایآ

ی مختلف علمی پژوهشی باشند جزو کدام دسته از عقالء هستند؟! ها مدال در رشته

نها را جزو کدام دسته یشما که به ارزش و درجات و کنه و اقسام عقل واقفید، عقل ا

و هوس و رو هوی یر مستقل؟! عقل پیا غیر سالم؟! مستقل یا غید قرار داد؟سالم یبا

ارد یلیک میش ازینگونه امراض و آفات؟! به نظر شما بیا پاک و بری از ایشهوت، 

ت بدتر و از دائره یده شما از کفار دوران جاهلیمسلمان (به ظاهر مسلمان!) که به عق

ت همراه یرا برگ امان والیاسالم خارج و مستحق دوزخ و محروم از بهشت هستند! ز

د شما جزو کدام دسته هستند؟! ناقص العقل، دارای عقل ملوث به یندارند، از د

د که ییک؟! پس بفرماینها؟! کدامیر ایا غیهوی و هوس؟! دارای عقل شهوانی؟! 

ح ین است که به نصایا نظر شما اید بکنند؟! آیست؟! چه باین افراد چیف ایتکل

ره دستی ین چیسیتئور تی گوش فرا دهند و با استفاده از فرصت ازیدلسوزانه آقای هدا

ن ماهری چون دکتر صحافی و فضائل آرام بخش ینی و تکنسیهمچون آقای قزو

ن یا در ایند؟! آیت علی را حاصل نمایشبکه سالم استفاده کنند و برگه امان وال

ری و یر تصنعی! آقای تسخین کار را بکند یا حتی از اخالق غیصورت هرکس ا
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ت خود را ین  نیرد و ایشان تماس بگیانه با ایو مخفشان استفاده کند یب ایدستگاه تقر

د اسم او را در لست صاحبان عقل سالم و مستقل و بدور از یاعالن کند شما حاضر

 م.ید؟! و برگ امان والیت عنایت فرمایید ممنونیسیهوی وهوس و شهوت بنو

 »امام حق در نهج البالغه«

ات امامت در نهج یکی از تجلین بار یسنده محترم برای اولین عنوان نویل ایدر ذ

قد أمكن الكتاب من زمامه، فهو قائده وإمامه ...«ن آورده است: یالبالغه را چن

ن متن کوتاه را از یآنگاه ترجمه ا »حيل حيث حل ثقله وينزل حيث كان منزله

ش را به یبنده صالح و محبوب خدا زمام اراده خو«کند:  می نگونه نقلیض ایترجمه ف

ش قرار داده است، هرجا که یاب خدا (قرآن) سپرده و آن را امام و رهبر خودست کت

رد همانجا منزل ید و هرجا که قرآن جای گیآ می بار قرآن فرود آمده همانجا فرود

 ). ۷۴، ص۸۶ض خطبه ی. (نهج البالغه ف»اوست

کند: امامت قرآن،  می باآلخره نویسنده محترم امامت را بر سه بخش تقسیم

کتاب  ۷۴و امامت أئمه. ایشان بعد از انتظار طوالنی در صفحه  صیامبر امامت پ

افته و که متأسفانه یشان چشم ما را با متنی روشن کردند که از آن امامت قرآن تجلی 

 د:یدقت کن ن یرالمؤمنین سخن امید، در ایآ ان نمییچگاه از آن سخنی به میه

ش قرار یسپرده و آن را امام و رهبر خوش را بدست کتاب خدا ی.. زمام اراده خو« 

امامت ائمه  صن است که بعد از قرآن و پیامبر یحرف ما هم هم »داده است...

دانستند چه لزومی  که آنها نیز قرآن را امام خود میای  ازده گانه)یقتر یا دقیدوازده گانه (

 صمبر گرامی ایخواهد که درک کند و بداند که خداوند بعد از پ دارد؟! عقل سالم می
امبر او ین پین و آخرین دین آخریدانست که ا نکه مییامبر الهی بودند با این پیکه آخر
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شه زنده و حاضر جامعه بشر باشد، یاست لذا کتاب و دستور زندگی فرستاد که امام هم

کنند؟! و  می ا بروند چه مشکلی را حلیاز دن صامبر گرامی یامامانی که مانند خود پ

چ مشکل یفرض زنده بودن در غار سامرا از دید جامعه پنهان است و به ه امامی که بر

 کند؟!. کند وجود و عدمش چه فرقی می دگی نمییجهان اسالم رس

امبر ینقدر طوالنی کند عمر پیخواست عمر کسی را ا باز اگر خداوند می 

 شناختند و به ده بودند و مییشان را دیکرد که جهانی ا می را طوالنی صگرامی

ری داشتند، و اما امامی که حتی تولدش مشکوک یمان و باور وصف ناپذیشان ایا

ک یده و از آن پس بعد از یشان را ندیچ کسی جز چهار نفر (نواب أربعه) ایاست و ه

دگان حتی معتقدانش پنهان شده چه دردی را یشه از دیا کوچک برای همیب صغری یغ

بنده صالح و « ن یر المؤمنیحضرت ام ن قرآن است که به فرمودهیکند؟! ا دوا می

ش یسپارد و آنرا امام و رهبر خو ش را به کتاب خدا مییمحبوب خداوند زمام اراده خو

 شه حاضر است و غائبیرد، همیم نمی شه زنده است ویرا قرآن همیز »دهد می قرار

د برای یماند، باور کن چگاه عاجز نمییاست ه ییشه قادر به پاسخ گویشود، هم نمی

داست، اما اگر یداشته باشد همچون روز روشن و هو »عقل سالم و مستقل«کسی که 

ن یعقل سالم و مستقل نباشد و به هوی و هوس و شهوت آلوده باشد اگر همه ذرات ا

 هوده است و سودی ندارد.یل و برهان ناطق هم بشود باز هم بیجهان هستی دل

 امام حق قرآن کریم

قرآن را  ن متن که حضرت علی یل اینده محترم مان در ذسیخواننده گرامی: نو

 طالب ین حضرت امام علی ابن ابیرالمؤمنیسد: به فرموده امینو می امام قرار دادند

م است، همان کتاب مطهر و مقدسی که ین امام حق امت اسالمی، قرآن کرینخست«
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گر عطا یصفتهای دار نامها و یان، فرقان، و بسیش نور، هدی، شفاء، طراط، تبیخدا

ژه امت اسالمی یا ضامن و یت و امامت و زعامت همه انسانها به ویفرمود، تا هدا

شه، یفه دارد، اندین امامت قرآن است که مسلمان وظیباعث شود و بر اساس هم

. قربان آدم »ن کتاب خدا باشدیه احکام و فرامیان و کردارش قرآنی و برپایاراده، ب

بود، باور  می ن حرفها جدی و عملیید و ایبود نطور مییشه همیز فهم، کاش همیچ

از من و شما و امت و  صشان رسول مکرم یو قبل از ا نیر المؤمنید که امیکن

د برای ین پرسش برای ما و شای، البته ااند ن نخواستهیش از ایزی بیجامعه اسالمی چ

امام حق امت ن ینخست«د: ینکه فرمودیش آمده باشد ایز هم پیخوانندگان عز

له بازهم راهی برای اثبات امامت و ین وسید به ایا خواستیآ »م استیاسالمی قرآن کر

ه هم در درجه ثانوی قرآن ین امام است و بقیعنی قرآن نخستید؟! یت باز بگذاریوال

د و شرط و بدون نائب ین است؟ وإال قرآن بدون قیاما وجود دارند؟! منظور شما هم

امت «د: ییفرما می نکه در ادامهیل ایم است به دلیشوا و زعیپبان، امام و یو پشت

ت قرآن یفه دارد که همه تالش و جهاد خود را در جهت امامت و حاکمیاسالمی وظ

رد، یاسی، فرهنگی و اخالقی جامعه بکار گیبر همه شئون اجتماعی و اقتصادی و س

ن یتر ییمی به نهات فرهنگ قرآنی، امت اسالیباشد که در پرتو امامت قرآن و حاکم

 . »روزی صعود کندیع عزت، سالمت، کرامت، فالح، رستگاری و پیقله رف

د خواننده ین آرزوها را جدی بگردان و به آن جامه عمل بپوشان، شایا! ایخدا

نگونه یسنده محترم تجلی امامت ایباعث شده که نوای  زهیگرامی بپرسند که چه انگ

 نگونه پاسخیم ایپرس می شانیند، از خود ایبفرمار یل و تفسیسخن برانند و تحل

ها و یروزیچرا که امامت قرآن ـ و نه امامت دوازده امام ـ باعث همه پ«دهند:  می

ها و مانع از ظهور همه علل و اسباب سقوط و رکود  شکست و انحراف و یسرفراز

ان ند، و کاش برادریفرما می صد در صد درست» ان امت اسالمی استیفساد در م
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را دم  ل یکنند و حضرت جبر می عیتوز» تیبرگه امان وال«تی که یعه امامی والیش

را نگذارند وارد بهشت  ها تییر والیو غ ها ر امامییکه غ» اند در بهشت نگهبان گذاشته

ت و یکفار دوران جاهل«ل یاز قب» تیمنکران وال«سته یشوند، و ما را با صفتهای شا

نگونه ینوازند، در ا می »مستحق دوزخ و محروم از بهشتخارج از دائره اسالم و 

کردند تا خدای  ن حجازی دقت مییحات آقای عالءالدیرات نهج البالغه و توضیتعب

د اعتراض کند: آقا شما در تناقض یایت نین کفار دوران جاهلین اینکرده کسی از ب

طالب یرد که علی ابن ابنهمه کار برد داینقدر مهم است و ایاگر امامت قرآن ااید  افتاده

ل که یم و به جبریرین قرآن برگه امان نگید پس چرا از همییفرما می ، و شمااند فرمود

 مان باز کند؟یم تا راه بهشت را ایخودش واسطه آوردن قرآن بوده نشان نده

رد، سائر ائمه و یگ طالب از قرآن برگ امان میید؟ علی ابن ابییفرما مالحظه می 

رند، و خود حضرت علی او را امام معرفی یگ از قرآن برگ امان می علماء و صلحاء

رو قرآن هستند برگ یم از کسانی که خود شان محتاج امان قرآن و پیایکند، اما ما ب می

هوی و «روی یت فرما و از پیعنا »عقل سالم و مستقل«ا! یم؟! خدایریت بگیامان وال

نجا تمام کنم و ین مطلب را در همید که اینجاتمان بده. اجازه بده »هوس و شهوت

اورم تا یل عنوان مستقلی بیت دارد در ذیار اهمیادامه سخنان آقای حجازی را که بس

 د..یلذت ببر

 درخشد حقیقت می

ز و گرامی و ید خدمت شما خوانندگان عزیبا عرض سالم مجدد و خسته نباش

نجا تجلی یا سنده گرانقدر تجلی امامت در نهج البالغه که به حقین نویهمچن

، در ادامه آن سخن گهربار اعلم به قرآن اند امامت قرآن را در نهج البالغه ثابت کرده

 هبنده صالح و محبوب خدا زمام اراد«که فرمودند:  حضرت علی بن ابی طالب 
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آقای  »ش قرار داده استیش را به دست قرآن سپرده و آن را امام و رهبر خویخو

 نیرالمؤمنین حضرت امیو زر یین سخن طالیحاتشان بر ایحجازی در ادامه توض

های امت اسالمی در عصر یروزین پیخ اسالم شاهد درخشنده تریتار«ند: یفرما می

و شهد (.  به به »ان مسلمانان استیت کتاب خدا در میامامت قرآن، و روزگار حاکم

م که یم بدانیخواه ز مییبا اجازه آقای حجازی! ما و خوانندگان عز )شاهد من أهله

کفار «خی است که به فرموده شما بدست یهمان تار »خ اسالمیتار«مقصود تا از 

رقم  »ن از بهشتین دوزخ و محرومین و مستحقین از دیت و خارجیدوران جاهل

ن! و ین! و مرتدیش از ما بوده، منافقیر اضافه بر آن گناه آنان بیخورده است؟! نخ

ف کنندگان یت! و تحریظلم کنندگان بر اهل بغاصبان خالفت! و غاصبان فدک! و 

گر با نص قرآن (چنانکه ین! و مرتکبان صدها مخالفت دیقرآن! و بدعت گذاران در د

آمده، مخالفتهای ابوبکر با نص قرآن! و  ۱۱۴نی ص یدر کشف األسرار جناب خم

» خ اسالمیتار«ن یی عمر با نص قرآن!) منظور شما همها ) مخالفت۱۱۷(ص 

 خ اسالم افتخارین تاریا یی؟! به کجا»اسالم«و کدام » خیتار«آخر کدام است؟! 

م که کی و در ید؟! کدام نقش شما جدی و کدام شوخی است؟! ما چطور بدانیکن می

گران را؟! ممکن است ید و کی و در کجا نقش دیکن کجا نقش خود را بازی می

 .د؟!ییبفرما ییراهنما

د مگر این یده آنرا به امت اسالمی نسبت میهایی که یروزین پین درخشنده تریا

ست و پنج سال سکوت مرگبار یش شما طی بیست که به فرمایهمان امت اسالمی ن

 .ش هستند؟!ینجا چگونه قابل ستایت آوردند؟! ایع را بر سر اسالم و اهل بین فجایبدتر

ان یت کتاب خدا در میدر عصر امامت قرآن و روزگار حاکم«د: ییفرما می

ان مسلمانان حاکم کرده یچه کسانی قرآن را امام معرفی کرده و آنرا در م» مسلمانان

ن کسانی که غاصب یکردند؟! هم ن کسانی که با نص قرآن  مخالفت مییبودند؟! هم
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 ها ف کردند؟! و سنتیو ظالم و منافق و مرتد بودند؟! آخر از کسانی که قرآن را تحر

ت را غصب کردند؟! و بر یمادی و معنوی اهل ب مبدل کردند؟! و حق ها را به بدعت

آنان ظلم و ستم روا داشتند؟! و به نفاق و ارتداد مبتال بودند!! شما چگونه انتطار 

امامت قرآن «را برای امت اسالمی رقم بزنند و » هایروزین پیدرخشنده تر«د که یدار

 .؟!»را حاکم کنند

 تناقض یا حقشناسی؟

ن جمالت را قلم جناب عالی نوشته؟! و ید که ایآقای حجازی شما مطمئن هست

 از طرح ا
ً
نطور است که شما ید؟! اگر جدی همیق چه منظوری داشته این حقایجدا

د و ما و قبل از ما، آن افتخار یکن ع مییت توزید پس چرا برگ امان والییفرما می

اسالم و ت و خارج از دائره یکفار دوران جاهل«خ اسالم را بدتر از ینان تاریآفر

ن ید که تنها درایده ا احتمال میید؟! آیدان می »مستحق دوزخ ومحروم از بهشت

و از هوی و هوس و اید  تان شما با عقل سالم و مستقل نوشتهیها بخش از نوشته

ق را ین حقاید و اگر همیق کنیشتر تحقید که بیا دوست ندارید؟! آیشهوت بدور بوده ا

 .)؟!عرفت فألزمد که (یرینه ما را بپذحت برادراید نصیص دادیدرست تشخ

دن یران باستان به دست مسلمانان، درهم کوبیفتح ا«د: ییفرما می در ادامه

قرآن از ظهور اسالم تا  ییروان قرآن، و فرمانروایزانس از سوی پیم بیامپراتوری عظ

ت و یل روشن وحجت کامل بر حقانیاست جهانی دلیس هبه امروز در صحن

 ).۷۵(ص »قرآن استت امامت یصالح

ست از خود آقای یم از ما نین جمالتی که نقل کردیز! که اید خواننده عزیباور کن

م که شما را سرکار ید من و آقای حجازی با هم ساختیحجازی است، فکر نکن
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ن احتمال وارد است که من و آقای حجازی و یست، البته اینطور نیر ایم! نخیبگذار

خ بشر را مخالف ینان تاریر افتخار آفریو سا ب حتی کسانی که ابوبکر و عمر

م ینید تابان ببیم و حق را مانند خورشیدانند در اعماق دلمان متحد باش نص قرآن می

نکه یم اما اینجا به آن اعتراف کنیارهم مثل همیاخت بی انا نخواسته ویم و احیو بشناس

 آنرا
ً
 و صراحتا

ً
علت دارد، در صورتی که م؟ یکن نمی م و آشکاریریپذ نمی چرا علنا

رات یتوجهی است، و اگر تعب بی م: علتش غفلت وییگو م مییحسن ظن داشته باش

ا استقالل ید عقلها سالم نباشد، یم: شاییگو می میخود آقای حجازی را به کار ببر

ت و یا به دام هوی هوس و شهوت گرفتار باشد! در هر صورت هداینداشته باشد، 

ِضّلٍ ﴿ گمراهی از طرف خداست. ُ َ�َما َ�ُۥ ِمن مُّ  .]۳۷الزمر: [ ﴾َوَمن َ�ۡهِد ٱ�َّ

ُ فََ� َهادَِي َ�ُۥ﴿ هر کس را که خداوند متعال « .]۱۸۶األعراف: [ ﴾َمن يُۡضلِِل ٱ�َّ

ست که او را گمراه کند و هرکسی را که خداوند متعال گمراه کند کسی یت کند کسی نیهدا

 . »تش کندیست که هداین

ت کن و به ما جرأت و یپسندی هدا می همه ما را به راهی که خودتا! یخدا

 ت فرما. یری را عنایم گیشهامت تصم

ران باستان و یفتح ا«د: یفرما سنده محترم مییز! توجه بفرمایید! نویخواننده عز

ن است. یقت همیحق »روان قرآن بودیامپراتوری بیزانس روم به دست مسلمانان و پ

ند، و یخواهد که بب دار و عقل سالم و مستقل مییشنوا و دل ب نا و گوشیفقط چشم ب

خواهد که مثل آقای حجازی اعتراف  جرأت و شهامت و مردانگی و صداقت می

 ک دست پنهان کند.ید را با یخورش »سالم«نکه مثل شبکه بد نام یکند، نه ا



 

 

 

 

 

 سه اعتراف مهم

 آقای حجازی سه اعتراف بزرگ نهفته است:ن جمله کوتاه یدر ا 

 ران حضرت عمر بن خطاب، فاروق اعظم و عدالت گستریفاتح اصلی ا -۱

فرمودند: اگر بعد از من  صامبر یبود، که پ خ بشر یهمتای تار بی

بود، و فرمانده جنگ حضرت سعد بن ابی  می بود قطعا عمر می امبرییپ

مدال  صرسول خدا وقاص بود، فرمانده شجاع و مجاهدی که از 

ىِب «خ وجود ندارد یر آن در تاریافت کرد که نظیافتخاری در
َ
اْرِم فَِداَك أ

 ِّ�
ُ
نداز یر بیای سعد، ت«شان فرمودند: یبه ا صرسول مکرم اسالم  »َوأ

خ در یف تاریجه تحریاما متأسفانه امروز در نت »ت باد!یپدر و مادرم فدا

ت را یخ بشریر تارینظ بی تیشخص لی از مردم نه تنها این دویجامعه ما خ

شجاع و  هن فرماندیکنند، آری ا اد مییشناسند و  شناسند که به بدی می نمی

 ضییکرد که از زخم و مر ران را فرماندهی مییمجاهد در حالی لشکر فتح ا

 توانست خودش را بر روی اسب نگهدارد.. نمی

مسلمان بودند  صعنی صحابه رسول الله یران ینکه فاتحان ایاعتراف دوم ا -۲

خ ساز و یر و تاریکه آن مردان مؤمن و مجاهد و دل ها ده بعضییبرخالف عق

کنند! و برای ورود  می ن را منافق و مرتد و غاصب و ظالم معرفییافتخار آفر

رش یل عدم پذیطلبند و آنها را بدل ت مییبه بهشت از آنها برگ امان وال

 .خوانند!! می حروم از بهشتامامت کافر و خارج از اسالم و دوزخی و م
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قی قرآن بودند، و إال امامت قرآن را یروان حقینکه آنها پیو اعتراف سوم ا -۳

ران باستان همان یکردند، پس فاتحان ا نمی رفتند و قرآن را حاکمیپذ نمی

قی قرآن یروان حقیبودند که مسلمانان واقعی و پ صصحابه رسول الله 

ن حجازی است که یاعترافات آقای عالءالدنها یبودند، فراموش نشود ا

اد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی چاپ شده یشان توسط بنیکتاب ا

قرآن از ظهور اسالم تا به  ییفرمانروا«کنند که:  می شان اضافهیاست، ا

ت و یل روشن و حجت کامل بر حقانیاست جهانی، دلیامروز در صحنه س

مت ائمه دوازده گانه، در جمالت . و نه اما»ت امامت قرآن استیصالح

ت و یحقان«د که چگونه ین پاراگراف آقای حجازی دقت کنیآخر ا

ن است، یکنند، حرف ما هم هم می را اثبات »ت امامت قرآنیصالح

ت امامت را دارد و یم: وقتی قرآن امام است و صالحـییگو می

ش است، ل و برهان قاطع امامتیاز لحظه ظهور تا االن دلاش  ییفرمانروا

 ۳۲۹بت کبری (یپس دوازده امام که امامتشان حد اکثر پس از آغاز غ

سر پرست رها کردند چه  بی هجری) عمال تمام شد و امت را باز مثل اول

نفعی برای اسالم و امت اسالمی دارد؟! و بودن و نبودن امام دوازدهم در 

ده چه یعنی هزار و صد سال طول کشیازده قرن یغار سامراء که تا حاال 

د و دعای ید که منتظر باشینیبب ا بازهم الزم میینفعی برای اسالم دارد؟! آ

د که امامت حق یا همگی مثل آقای حجازی اعتراف کنید؟! یفرج بخوان

ستگی امامت و عمر امامت و حضور و شادابی و نشاط یقرآن است که شا

اندن دردی را د دعای ندبه خویکن ا باز هم فکر مییمستلزم امامت را دارد؟ آ

 د.یآورد؟! خود دان کند؟! و در صف منتظران نشستن واقعا فرج می می دوا

آقای حجازی الحمدلله که عقل سالم و مستقل شان را به کار انداخته  و به 

قت است به یقت، حقیکنند گرچه همراه با تناقض باشد اما حق ق اعتراف مییحقا
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 ).احلق أبلج والباطل جللجقول عربها: (

ن در یش از  ایاز آنجا که شناخت امام و معرفت وی چنانکه پ«د: ییحظه فرمامال

حتمی و قطعی هر مسلمان است،  هفیان شد وظیرامون مسأله امامت بیآغاز بحث پ

 »میآور می ن!! امام امت اسالمی است، به خود قرآن روییبرای شناخت قرآن که اول
ن یات قرآن برای عرفان و شناخت ایکه آچرا «: اند ل آوردهین مطلب دلیبرای اثبات ا

تر را ین تیآنگاه ا »باشد! می ن و مطمئن!یعنی قرآن) سندی معتبر! و مرجعی متیامام (

 کند. اضافه می

 »شناخت قرآن از آیات فرقان « 

ک یم با هم یات ذکر شده مالحظه کنیسنده را از آینکه جمع بندی نویما قبل از ا

 م. یکن جمع بندی می

عنی روشنی و روشنگر و یم نور ی) قرآن کر۱۶؛ ۱۵سوره المائده: (اول:  یه* در آ

 ت معرفی شده است.یله هدایکتاب آشکار و وس

ل قاطع) و نور یعنی دلیم برهان (ی) قرآن کر۱۷۴دوم: (سوره النساء:  یه* در آ

 ن و آشکار).ی(روشن و روشنگر و مب

ت و رحمت یو شفاء و هدا م موعظهی) قرآن کر۵۷ونس: یسوم: (سوره  یه* در آ

 ان معرفی شده است. یبرای جهان

 م، قرآن عربی و بدون کاژی معرفی شده.ی) قرآن کر۲۸چهارم: (سوره زمر:  یه* در آ

ن حق و باطل) و یکنند ب ییم فرقان (جدای)  قرآن کر۱پنجم: (فرقان:  یه* در آ

 ترساننده معرفی شده است.

ت کننده و یان کننده) و هدایعنی بیان (یتب می)  قرآن کر۸۹ششم (نحل:  یه* در آ

 ن معرفی شده است.یرحمت و بشارت برای مسلم
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 ده است.یسمان خدا معرفی گردیم ری) قرآن کر۱۰۷هفتم: (آل عمران:  یه* در آ

 م آسان معرفی شده است.ی) قرآن کر۱هشتم: (قمر:  یه* در آ

ت و رحمت یو هدا م کتاب با حکمتی) قرآن کر۳و  ۲نهم: (لقمان:  یه* در آ

 کوکاران معرفی شده است. یبرای ن

م کتاب غالب، کتابی که باطل به او ی) قرآن کر۴۲، ۴۱دهم: (فصلت:  یه* در آ

 ده است.یراه ندارد، نازل شده از ذات با حکمت و ستوده شده معرفی گرد

انی مفصل معرفی شده یم کتابی محکم با بی) قرآن کر۱ازدهم: (هود: ی یه* در آ

 است.

سته تدبر و پند یم کتابی پر برکت و شای) قرآن کر۲۹دوازدهم: (ص:  یه* در آ

 گرفتن معرفی شده است.

م کتابی مکرم و سودمند و محفوظ ی) قرآن کر۷۹، ۷۷زده: (واقعه: یس یه* در آ

 معرفی شده است.

ت و یم حل کننده اختالف، و هدای) قرآن کر۶۴چهارده: (النحل:  یه* در آ

 ده است.یمؤمنان معرفی گرد رحمت برای

ها یکیم راهنما بسوی نور و نجات از تاری) قرآن کر۱م: یپانزدهم: (ابراه یه* در آ

 معرفی شده است.

دن و یله دیعنی وسیم بصائر ی) قرآن کر۲۰۳شانزدهم: (األعراف:  یه* در آ

 ده است.یت و رحمت برای مؤمنان معرفی گردیهدا

ن راهها معرفی یت کننده به بهتریم هدایرآن کر) ق۱۹هفدهم: (اسراء:  یه* در آ

 شده است.

ت و یله هدایم نور آشکار و روشن و روشنگر و وسینکه قرآن کریحاال با توجه به ا

ت و رحمت و بدون کاژی و جدا کننده حق از باطل و یبرهان و موعظه و شفاء هدا
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کننده و رحمت و مژده و ت یان کننده) و آشکار و بصائر و هدایان) (بیترساننده و (تب

سمان خدا و آسان و با حکمت و غالب و محفوظ از هر باطل و کری و یبشارت و ر

سته تدبر و پند گرفتن و سودمند و حل کننده یمحکم و مفصل و با برکت و شا

گر است، یها و دهها صفت دیکیله نجات از تاریاختالف، و راهنما به سوی نور، وس

ن همه صفت و بزرگی و بزرگواری و قدرت و یامی که ام امیم بپرسیتوان می ایآ

ستگی دارد و آسان هم است و بدون انتظار و دعای ندبه هم به کمک انسان یشا

ازده نفری آنها (به اضافه یا امامانی که سلسله ین امام بهتر است یا ایرسد آ می

صفات قرآن دوازدهمی که به گواهی اصول کافی متولد نشده) در برابر امامت قرآن و 

 ستند.یسه نیچ عنوان قابل مقایبه ه

 فراموش نشود

طالب ید: به فرموده حضرت علی بن ابیجناب آقای حجازی! خود شما فرمود

 ». م استیقرآن کر اسالمین! امام حق امت ینخست«

فه امت یوظ» ت قرآنیتالش در جهت! امامت و حاکم«د: یخود شما فرمود

 اسالمی است.

ت فرهنگ قرآن امت اسالمی یدر پرتو امامت قرآن و حاکم«د: یخود شما فرمود

 ».ع عزت صعود خواهد کردین قله رفیتر ییبه نها

های امت اسالمی یروزین پیخ اسالم شاهد درخشنده تریتار«د: یخود شما فرمود

 ». ان مسلمانان استیت کتاب خدا در میدر عصر امامت قرآن و روزگار حاکم

روان قرآن و در عصر یان باستان بدست مسلمانان پریفتح ا«د: یخود شما فرمود

 ».قرآن بوده است ییفرمانروا
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ل یاست جهانی دلیقرآن در صحنه س ییحضور و فرمانروا«د: یخود شما فرمود

 . »ت امامت قرآن استیت و صالحیروشن بر حقان

 . »ن امام امت اسالمی استیقرآن اول«د: یو خود شما فرمود

ا یت امامت قرآن، آیان معرفی و اهمیشات شما در بیفرمان همه یپس با توجه به ا

ا باز هم منکر امامت ید؟ آیدان از جامعه میین! را مورد نیبازهم امامت ائمه معصوم

ت و خارج از دائره اسالم و مستحق یکافر بدتر از دوران جاهل«ن را یائمه معصوم

صراط و ورود به بهشت ا بازهم برای عبور از ید؟ آیدان می »دوزخ و محروم از بهشت

ا قلمی که امامت قرآن به ید شک دارم که آید؟! باور کنیدان می ت الزمیبرگ امان وال

رفتن یل نپذین قشنگی را نوشته همان قلمی باشد که امت اسالمی را صرفا به دلیا

ل و برهان قابل قبول ندارد بدتر از کفار دوران یچ دلیت ائمه که هیامامت و وال

ماند  ک حالت نمییشه به یرج از دائره اسالم بخوانید! البته انسان همت و خایجاهل

ا حتی ین اثبات امامت قرآن فاصله زمانی یت و بین نوشته اثبات امامت و والید بیشا

نقدر به قرآن یم کسی که ایدواریدتی وجود داشته باشد. در هر صورت ما امیعق

تگر  او را تنها ین ثقل اکبر و امام هدایمان داشته باشد إن شاءالله ایعالقه و محبت و ا

 ت خواهد کرد.یق اقوم خودش هداینخواهد گذاشت و به طر

ت دکتر مهدی رکنی یواما جمله بندی خود آقای حجازی که از کتاب نامه هدا

 م:یکن می ن و مختصری) نقل کرده را ما گلچ۱۷۷تا  ۱۱۵(ص 

 ست.یچ سو به آن راه نیز ههمتا که باطل را ا بی م کتاب با شکوه ویـ قرآن کر

ت و یکند که همه نور است و هدا ن سخن نور را عرضه میین نامه مبارک بهتریـ ا

 باشد. می شفا و رحمت یهسراسر موعظه و حکمت و ما

ان ین دور از ناراستی و هر گونه کاژی، روشنگر حق و باطل  بین کتاب مبیـ ا

آسان برای تذکر و ای  لهین همه وسیکننده هر مشکل، رفع کننده اختالف است، و با ا

 باشد. یی میغفلت زدا
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ختن به آن موجب وحدت و یسمان خداست که در آوید همان ریـ قرآن مج

 نه و عداوت است. یده قدرت و زداینده کیاخوت و زا

کوکار یبخشد و مؤمنان ن اتی تازه مییامش را تولدی دوباره و حیرندگان پیپذ

 .»گرداند می لیکو فرجام و سعادت بخش نایو خوش، نب یاتی طیخوشرفتار را به ح
به  بود. بازهم با توجه» تیهدا هنام«به نقل از نجا جمع بندی آقای حجازی یتا ا

ده به قرآن راسخ تر یت و جمع بندی خودمان عقیهدا همه و جمع بندی نامیات کریآ

کند که  می قرآنفته یگردد و هر انسان مؤمن را از ته دل مشتاق و ش و محکم تر می

 اد کشد که:یار فریاخت بی نیمانند اقبال الهوری شاعر فارسی گوی مشرق زم

 م آنچه در دل مضمر استیفاش گو
 

 گر استیزی دیست چین کتابی نیا 
 

 شود گریچونکه درجان رفت، جان د
  

 گر شودیگر شد جهان دیجان که د 
 

 استنباط عجیب نویسنده!

ه یک موضوع باقی مانده که با آقای حجازی تصفیان مبحث امامت قرآن یدر پا

ن بخش را با ینهج البالغه است که ا یبایشان از متن زیم و آن نحوه استدالل اینکرد

از نهج البالغه را  و  ن یرالمؤمنینکه جمله امیشان قبل از ایم ایآن شروع کرد

ن چهره روشن و ینخست«سند: ینو می اورند که قرآن را امام خود معرفی کرده بودندیب

 دیبا عنوان امام برای امت اسالم معرفی شده قرآن مج مطهری که در کالم امام 

 .»باشد می
امام «سد: ینو می نجا که متعلق به خود مبحث امامت قرآن است، سپسیتا ا

ن بندگان خدا (أحب یف بهترینهج البالغه به توص ۸۶زگار در خطبه یموحدان پره

 صامبر یت پین خطبه به اهل بیاگر چه به ظاهر، امام در اعباد الله) پرداخته و 
که آن حضرت در  ییهایژگید) ولی از محتوای کالم و ویاشاره نفرموده. (دقت کن
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رسد که مقصود امام از  ن به نظر مییان فرموده چنین بندگان خدا بیوصف بهتر

باشند. (ماشاء الله به این استنباط فقیهانه و  می ‡(أحب عباد الله) ائمه اطهار 

ان یهای که امام در باره ایشان (أحب عباد الله) بیژگیفیلسوفانه!!) چرا که صفات و و

تواند داشته  نمی صت رسول الله یگر جز اهل بینی دیع هکرده مصداق و نمون

ن ین و محسنیتقن و میم برای مؤمنینهمه صفاتی که در قرآن کری!! عجبا، پس ا»باشد

گری که آمده ین و دهها صفت دین و مستغفرین و ذاکرین و تائبین و مجاهدیو صابر

ن یم صحبت از ایتواند داشته باشد؟! بگذر نمی گرییت مصداق دیر از اهل بیغ

 ۷۵شان بعد از یاست که کتاب آقای حجازی (تجلی امامت در نهج البالغه) است ا

د که: یگو مامت ائمه در نهج البالغه آورده مین نصی که برای تجلی ایصفحه اول

اشاره نفرموده ولی مقصود امام،  صامبر یت پین خطبه به اهل بیامام  به ظاهر در ا

ن چه طرز یلی جالب است! آقای حجازی! ایباشند؟! خ می ‡ائمه اطهار 

هرکس «د: ید و فرمودیت عقل سخن راندیکه از عقل و اهم ییاستدالل است؟! شما

گاه  گاه و یش عقالنی تر است! آیتر ودانشمندتر باشد کارهاآ ا شما که ظاهرا آ

نطور تجلی امامت در نهج ی؟! ا»د استدالل شما عقالنی تر استیدانشمند هست

ن نحو یکند ا می ارییکه عقل ناقص ما  یید؟! پس تا جایکن می البالغه را ثابت

ز یگر شما را نیعتقدات دلی میست که ممکن است خیاستدالل شما نه تنها عقالنی ن

لی در یچگونه دلینجا هید که تا اینرا قبول دارید قرار دهد، پس ایمورد شک و ترد

 شود. م جلوتر جی میید، تا ببینیجهت اثبات تجلی امامت در نهج البالغه ارائه نکرده ا



 

 

 

 

 

 »پیامبر خدا امام حق«

فه بر آئیم ین صحید: از آنجا که در ایفرما عنوان می نیل ایسنده محترم در ذینو

 ۹۳م، به خطبه ییگران بنمایم و به دینه نهج البالغه مشاهده کنیمای امام را در آئیتا س

 م...یآور ف روی میین کتاب شریا

ده خالق و محبوب خلق و یآن برگز« و  ن خطبه حضرت علی یدر ا

د: یفرما ت طلبان معرفی مییزگاران و هدایشوای پرهیب خدا را، امام حق و پیحب

اجٌ ل« َ
، ورسِ تَدَ نِ اهْ ةُ مَ ريَ بَصِ ى، وَ نِ اتَّقَ امُ مَ وَ إِمَ هُ طَعَ ـَ فَ ابٌ سَ هَ شِ ، وَ هُ ؤُ وْ عَ ضَ مَ

قَ لَ  رَ نْدٌ بَ زَ هُ وَ هُ ـنُورُ عُ هُ  ;مْ مُ كْ حُ ، وَ لُ صْ فَ هُ الْ الَمُ كَ ، وَ دُ شْ نَّتُهُ الرُّ سُ ، وَ دُ صْ قَ هُ الْ تُ ريَ
سِ

لُ  دْ عَ ت یهدا هدیزگاران و روشنی دی) امام پرهصامبر اکرم یپس آن بزرگوار (پ« .»الْ

درخشد، شهابی  است که نورش میای  نور افگن تا بنده صطلبان است، محمد 

ره یست که برقش چشم را خیره کننده است، و آتش زنه ایش خیاست که درخشندگ

رشد، سخنانش جدا اش  قهیروی، طرانه یامبر، استقامت و میکند، راه و روش و پ می

ن نص کوتاه ی. بعد از ترجمه ا»حق و باطل و قضاوتش عدالت محض است هکنند

سد: ینو سنده محترم مییکند، نو می را ثابت صامبر مکرم ینهج البالغه که امامت پ

ت و یع والیگاه رفیبر پا صامبر اسالم ی: پبه فرموده موالی موحدان امام علی 

امبر اسالم و یامبران الهی تنها پیله پیان سلسله جلیجای گرفته است، در مز یامامت ن

باشند که عالوه بر مقام  از ارزنده متاز میین امتیم بت شکن به اینیای بزرگوارش ابراه
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 د).ی!! (دقت کناند افتهیز دست یم امامت نیرسالت، به مقام عظ

 تر از نبوت!! امامت مهم

ان امامی، امامت مهمتر از یعیدارند که در مذهب شز استحضار یگان عز خواننده

نکه یاست!! ا ‡امبران یت باالتر از مقام پیاهل ب هنبوت است! و مقام و منزلت ائم

م یبه مقام عظ صم و خود رسول گرامی یفقط حضرت ابراه«ند یفرما شان مییا

 م یابراهل است، برای اثبات امامت یدل بی ک مغلطهی »اند افتهیز دست یامامت ن

نکه امامت یآورند، اما ا ل مییرا دل. ]۷۴الفرقان: [ ﴾َوٱۡجَعۡلَنا لِۡلُمتَّقَِ� إَِماًما﴿ :هیآ

کی از ین ی! و ااند دا نکردهیلی پیشود تا کنون دل چگونه ثابت می صرسول گرامی 

عه امامی مطرح است که ین نقاط تحدی است که همواره در فرا راه برادران شیبارزتر

شود؟! اگر ثابت کردند ما هم  می از کجا ثابت صامامت حضرت محمد مصطفی 

اد است که إن یل موارد زین قبیم کرد! البته از ایعه شدن فکر جدی خواهیبرای ش

کی از صدها شگفتی ید این مورد یشاءالله در جای خودش مطرح خواهد شد. شا

از تمام  صامبر گرامی یرد که افرادی از خانواده پباشد که در مذهب امامی وجود دا

 لامبران اولوالعزم افضل و بهترند!! نه تنها ائمه که حضرت فاطمه یامبران حتما پیپ
م  در ۲۰۰۷الدی امسال یی شبکه سالم که در آغاز سال مها سنیز به فرموده تئورین

اطمه از حضرت ران) فرمود که: حضرت فینی ا. ایک شنونده شان (آقای حسیپاسخ 

 دن دارد؟ یاج به پرسین هم احتیعی است که بهتر باشد ایسی طبیع

 گرش حکومت اسالمی استیه که اسم دیت فقینی در کتاب والیو جناب خم

 ». رسد امبر مرسل و فرشته مقربی به آن نمییچ پیائمه ما مقامی دارند که ه«د: یفرما می

اد پژوهشهای اسالمی و آقای یم از بنیحاال ما و خوانندگان گرامی حق دار

ش با عقل سالم و مستقل یکجا »ده!یعق«ن یم که ایحجازی و شبکه سالم بپرس
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اسالم ناب ن عجائبی یتوان ادعا کرد کسانی که به چن می ایهماهنگی دارد؟! و آ

؟! و دارند» عقل سالم و مستقل و دور از هوی وهوس و شهوت«ند یگو می محمدی

مات عقل و عقالء که آقای حجازی زحمت آنرا یسی و تقسا طبق ضوابط عقل شنایآ

را که یب عقالنی است؟! زیب وغرید عجینگونه عقایتوان گفت! که ا می اند دهیکش

گاهی و درایبر قله رف«معتقدانش  از آنجایی که این بزرگواران » اند ت باالرفتهیع آ

گاه ترند اعمال و افکار و گفتارشان بر اساس « ه احکام یعقل و بر پادانشمندتر و آ

نکه بر اساس یست!. و شگفت تر ایر عقالءچیم که نظر ساینیتا بب»! عقالنی تر است

 کنند! و دم در بهشت نگهبان می عیتوز» تیبرگ امان وال«ن اعتقادات یهم

کتا پرستان در طول ینشانند! و تمام آحاد امت اسالمی و بلکه تمام خدا پرستان و  می

ت و خارج از اسالم و مستحق دوزخ و محروم یکفار دوران جاهل بدتر از«تاریخ  را 

 ».خوانند!! می از بهشت

سنده محترم یشات نوینجا از فرماینمک! پس تا ا بی به به! چه لذتی دارد شربای گرم و

هستند  صامبر گرامی یم است درست، امام دوم پین ثابت شد که امام اول قرآن کریچن

شوند و آن اثبات  می شان به اصل موضوع واردیبه بعد ان ین هم درست، حاال از ایا

م که آنرا از نهج ینیاست تا بب ‡ن یت و ائمه معصومیامام سوم و امامت اهل ب

 د:ییبخشند مالحظه فرما می البالغه چگونه تجلی

 »امام حق عترت پیامبر«

دا اسالم ناب محمدی هم یعه امامی که جدیهای مذهب ش یکی از شگفتی

ان) مورد خشم و غضب ین است که تمام امت محمد را (به جز امامیشود ا یم دهینام

ن روزهای یدهد! نه از امروز که از اول می ن آشکار قرارینه و عداوت و لعن و نفریو ک

ن افراد و خلفاء و ائمه و یسته ترین و شایخ اسالم! و نه تنها عموم مردم را که بهتریتار
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 ز که حد اکثر به پنج نفریلی نا چیاستثنای خ کیبا باین و تقریعلماء و مجاهد

امت هم خواهند بود، و یه همه غاصب و ملعون و منافق و مرتد بوده و تا قیرسد بق می

ت و خارج از دائره یبدتر از کفار دوران جاهل«ن کتاب یسنده محترم ایر نویبه تعب

 .»باشند!! می اسالم و مستحق  دوزخ و محروم از بهشت
ن عقل سالم و مستقل خودش را به یسنده محترم چنیمذکور نو ل عنوانیدر ذ

ف پس یدر خطبه هشتاد و شش نهج البالغه شر امام علی «گذارد:  می شینما

ان بدعت یشوایدانش! و رهبران و پ بی ان!یهای! عالم نمایان نابکاری! و نامردیاز ب

کنند! در حالی که  می ریگذار! در جامعه اسالمی که قرآن را به نظر و رأی خود تفس

! امت اسالمی را مخاطب اند ق قرآن نبردهیق و علوم و دقایاز اسرار و حقاای  چ بهرهیه

زند:  می ادیفشارد فر ن امت لجوج! که بر انحراف خود پا مییقرار داده و به سر ا

» ، ةٌ ائِمَ الَمُ قَ االْ َعْ )! وَ ونَ فَكُ )؟ و (أَنَّى تُؤْ بُونَ هَ يْنَ تَذْ أَ ، (فَ ةٌ حَ اضِ االْيَاتُ وَ وَ

مْ  هُ ؟ وَ مْ بِيِّكُ ةُ نَ َ رتْ مْ عِ يْنَكُ بَ ونَ وَ هُ مَ يْفَ تَعْ ؟ بَلْ كَ مْ تَاهُ بِكُ يْنَ يُ أَ ، فَ ةٌ وبَ نْصُ املَْنَارُ مَ وَ

ودَ  رُ مْ وُ دُوهُ رِ ، وَ آنِ رْ لِ القُ نَازِ نِ مَ سَ مْ بِأَحْ وهُ لُ زِ ! فأَنْ قِ دْ نَةُ الصِّ أَلْسِ ، وَ َقِّ ةُ احلْ مَّ أَزِ

 ِ د؟ چرا از حق منحرف یرو یمردم! کجا م« ).۸۶. (خطبه / »يمِ الْعِطَاشِ اهلْ

 ینکه چراغهایآن آشکار است، با ا یها حق برپاست و نشانه یها د؟ پرچمیشو یم

که  ید؟ در حالید؟ سرگردانیرو یت روشنگر راهند، چون گمراهان به کجا میهدا

ن، و یان دیشواینند، پیقیو ان شماست، آنها زمامداران حق یامبر شما در میعترت پ

د و یشان دهین منازل قرآن جاید در بهتریانند، پس بایو راستگو یراست یزبانها

 ».دیشان هجوم آوریآب شتابانند، به سو یهمانند تشنگان که به سو

گاه و دانشمندی مثل نوییفرما ز! مالحظه مییخواننده عز سنده که بر ید! که فرد آ

گاهی و درایقله رف و اعمال و افکار و «زنند  باال رفته چقدر عاقالنه قلم میت یع آ

ن چند یمگر هم»! ه احکام عقالنی استیگفتار شان چقدر بر اساس عقل و بر پا
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ن یخ اسالم شاهد درخشنده تریتار«فرمودند:  می شانیش نبود که ایقه پیدق

ان یم ت کتاب خدا دریهای امت اسالمی در عصر امامت قرآن و روزگار حاکمیروزیپ

دن ید) درهم کوبیران باستان به دست مسلمانان! (دقت کنیمسلمانان است؟ فتح ا

قرآن از  یید)، و فرمانروایروان قرآن (دقت کنیزانس از سوی پیم بیامپراتوری عظ

ل روشن و حجت کامل بر یاست جهانی، دلیظهور اسالم تا به امروز در صحنه س

 ).۷۵(ص، ». ت امامت قرآن استیت و صالحیحقان

روان قرآن، یقه بعد مسلمانان و امت اسالمی و پیپس چطور شد که چند دق

شوای بدعت گذار! شدند که قرآن یدانش! و رهبر و پ بی نابکار! و نامرد! و عالم نمای!

ق قرآن یق و علوم و دقایاز اسرار و حقاای  کنند؟! و بهره می ریرا با نظر و رأی خود تفس

ها و یروزین پین امت مسلمان و مبکر درخشنده تریقه ایق؟! فقط طی چند داند نبرده

ده بودند یروی از قرآن آنهمه افتخار آفریران و روم که فقط با پیفاتحان امپراطوری ا

 .منحرف و لجوج شدند؟!

 یک بن بست دیگر

ی شبکه سالم ها نیسید و مثل تئورید طفره برویتوان نمی نباریر آقای حجازی اینخ

د که، آن مسلمانان و امت یید! بفرماید پاسخ بدهید! بایبپراز مشرق به مغرب 

» ی آنان استها روزیین پیخ اسالم شاهد درخشنده تریروان قرآن که تاریاسالمی پ

م یران باستان و امپراطوری عظیفتح ا«ی درخشنده از جمله ها روزییآنها آن پ

قرآنی که آنرا با رأی خود ن یروی از کدام قرآن بدست آوردند؟! از همیرا با پ» زانسیب

نبرده بودند؟! ای  چ بهرهیق آن هیق و علوم و دقایکردند؟! و از اسرار و حقا می ریتفس

ن مخاطبان حضرت علی بودند که با لجاجت بر انحرافشان پافشاری یا آنها همیآ

ق و یو کرم الله وجهه حضرت ابوبکر صد و  ا حضرت علی یکردند؟! آ می
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خ ینان تاریر افتخار آفریو سا ن یحضرت عثمان ذی النور حضرت عمر فاروق و

دانش و  بی روان قرآن را نابکار! و نامرد! و عالم نما! ویران و روم و پیبشر و فاتحان ا

ا حضرت علی  که قرآن را امام یدانست؟! آ شوای و رهبر بدعت گذار! مییرهبر و پ

ن جامعان یالله عنهم اجمع و رضی صن صحابه رسول الله یداند در باره ا می خود

ده را داشته است که آنها ین عقیو عالمان و عامالن و ناشران و مدافعان از قرآن هم

ق قرآن یق و علوم و دقایکردند، و از اسرار و حقا می ریقرآن را به نظر و رأی خود تفس

 .؟!اند نبردهای  چ بهرهیه

ن کتاب به یالبالغه در همف نهج یآقای حجازی ما ان شاءالله از خود کتاب شرنه 

گونه مختصر و در سلسله اسرار نهج البالغه بخش تجلی صحبت و صحابه  مفصل 

عداوت «و » تیبرگ امان وال«ر کسانی که یم کرد که جنابعالی و سایثابت خواه

و حضرت علی و  اند را به همراه دارند به خطای فاحش رفته »ص رسول الله هصحاب

د ضد ینگونه عقایاز ا صقبل از آنها خود رسول مکرم و  ‡ت یر ائمه اهل بیسا

سنده یخود شما نو یزارند. حتیخ بیقرآن و ضد نهج البالغه و ضد عقل و خرد و تار

 .د! درست است؟!یزار بودیده خود بین عقیش از ایقه پیز چند دقیمحترم ن

ن یض چنیسنده محترم نقل کرده ترجمه آنرا به نقل از ترجمه فیکه نوای  خطبه 

که ید؟ در حالییگو می د و چگونه دروغیرو می ن به کجایبنابر ا«است:  آورده 

 ییی خداها هی آشکار و نور افگنی الها ات و نشانهیت بر افراشته، آیپرچمهای هدا

که یکنند؟ و در حال می ران و سرگردانین حال چگونه شما را حینصب شده است، با ا

د؟ خاندان یا چرا خود را به کوری زده شما است،ان یدر م صعترت رسول الله 

باشند،  قت و راستی مییای حقین، و منطق و زبان گویان دیامبر رهبران حق، راهنمایپ

وانات ید، و به مانند حیابیگاههای قرآن بین پایکوترین و نیامبر را در باالتریعترت پ

داخل پرانتز . مترجم محترم »دیشتابند به آنها روی آور می تشنه که به سوی آب
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راب یامبر بهره مند و سیت پیی جوشان علوم اهل بها اضافه کرده است (از چشمه

 د).یشو

 دشمنی با امت چرا؟!

 شانید اییز مالحظه فرمایسنده محترم را نیحات ما سخن نویقبل از توض

ن خطبه از سوز دل و از گذرگاه رأفت و عطوفت یدر ا  یسد: امام علینو می

برد(!!)، و گمراهی و دروغ! و  می ر سؤالیز زیامت اسالمی را ننسبت به مردم، 

شان یدر رابطه با مسأله امامت، بر سرا صامبر یبکاری! آنها را پس از رحلت پیفر

ت گمراهی مسلمانان و یان، مسئولیت صراحت و روشنی بیکند! و در نها اد مییفر

 »گذارد.... می شانیهده ام قرآن و سنت و امامت را بر عیانحراف آنان از صراط مستق

ٍة ﴿م آنرا یز است، امتی که خداوند در قرآن کریانگ لی شگفتیخ مَّ
ُ
ُكنُتۡم َخۡ�َ أ
 ِ ُمُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف َوَ�ۡنَهۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِ َوتُۡؤِمُنوَن بِٱ�َّ

ۡ
ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس تَأ

ُ
 ﴾أ
بیرون آورده شدید برای مردمان، هستید شما بهترین امتی که «ترجمه:  .]۱۱۰عمران:  آل[

نامد از  می ،»دارید خدا را می کنید از ناپسندیده و باور فرمائید بکار پسندیده و منع می می

بکار! و منحرف! است، یروان اسالم ناب محمدی! امتی گمراه! و دروغ گو! و فرید پید

امت  نیا«  یت! علیان محبت اهل بین مسلمانان ناب! و مدعیکه به ادعای ا

ت گمراهی مسلمانان و انحراف از صراط یو مسئول »برد می ر سؤالیاسالمی را ز

ن ی!! عجبا! با عرض پوزش آقای حجازی! ا»گذارد می شانیم قرآن را بر عهده ایمستق

ن یعنی فراموش کار است، ایضرب المثل معروف است که دروغگو حافظه ندارد 

روان قرآن یپ«ش یزانس تا چند دقیقه پیوری بران باستان و امپراتیمسلمانان و فاتحان ا

 »دندیها را آفریروزین پیکردند و درخشنده تر می ت قرآن جهادیبودند و برای حاکم
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ه یکه هفده تا آ ییقه منحرف و گمراه شدند!! وانگهی شمایچی شد که در خالل چند دق

سخنان نغز و که قرآن را حاکم کرده بودند ای  د و در باره قرآن و صحابهیف کردیرد

ةٍ ﴿نجا چطور ید این نوشتیریش مَّ
ُ
ن ینان ایکه افتخار آفرای  هید، آیدیرا ند ﴾ُكنُتۡم َخۡ�َ أ

ِيَن ٱ�َّبَُعوُهم ﴿امت را  نَصارِ َوٱ�َّ
َ
لُوَن ِمَن ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�َن َوٱۡ� وَّ

َ
ٰبُِقوَن ٱۡ� َوٱل�َّ

 
َ
ْ َ�ۡنُه َوأ ُ َ�ۡنُهۡم َورَُضوا نَۡ�ُٰر �ِإِۡحَ�ٰٖن رَِّ�َ ٱ�َّ

َ
ٰٖت َ�ۡرِي َ�ۡتََها ٱۡ� َعدَّ لَُهۡم َج�َّ

بَٗد�ۚ َ�ٰلَِك ٱۡلَفۡوُز ٱلَۡعِظيُم 
َ
� ٓ و سبقت کنندگان «. ]۱۰۰التوبة: [ ﴾١٠٠َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها

نخستین از مهاجران و انصار و آنانکه پیروی ایشان کردند به نیکوکاری خوشنود شد خدا ازین 

رود زیر  از وی، و آماده ساخت برای ایشان بوستانهایی که می جماعت و ایشان خوشنود شدند

د که چگونه یدیلقب داد را ند »آن جویها جاویدان آنجا همیشه، این است پیروزی بزرگ

 ده است!. یم نامیل آنان به بهشت را فوز عظیخداوند به آنان وعده بهشت داده است، و ن

و » منحرف«و » لجوج«و قرآن را ی خدا ها د شدهیین تأیبه نظر شما کسانی که ا

بخوانند جزو کدام » مخالف قرآن«و » بکاریفر«و » دروغگو«و » ظالم«و » غاصب«

 ییکه عقل شان مستقل است؟! آنها ییکه عقل سالم دارند؟! آنها یی؟ آنهااند دسته

ی ها سهیو دس ها د: (...توطئهیکه از هوی و هوس و شهوت بدورند؟! باز فرموده ا

شان اعمال یه ایو طهارت عل ت عصمتیه از سوی غاصبان حق اهل بمنی کیاهر

ست بر ی شب پرها ت الهی را خاموش کرده و شب پرهیشده، تا مگر مصباح هدا

 .امت اسالمی حکومت کنند...!

 منبر رفتن هم هنر است

ل یند دلیفرما روند و وقتی شروع به موعظه می اد منبر میینکه زیآقای حجازی مثل ا

نند ینش بینند کنند، چون معموال کسانی که پای منبر روضه می نمی اصال الزمو برهان 

دن هم ندارند، چه مصباح خاموش باشد یل شنیستند و حوصله دلیدن نیل پرسیاهل دل
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ق آقای حجازی هم که شده بنده و خوانندگان یکند، برای تشو و چه روشن؟ فرق نمی

م! در ادامه یسپار شان گوش جان مییظ ام و به مواعینینش شان مییمحترم پای منبر ا

خدای توانا چراغ «ند: یفرما می چون صحبت از تجلی امامت در نهج البالغه است

کنند  می را موعظهیچقدر جالب و گ» امامت را همواره روشن و تابنده داشته است!!

خاندان رسول  یهن حجت و بقیبت است آخریو امروز که عصر غ«د: ییمالحظه فرما

نجا که عادی است جلوتر یش (تا ایت خویت و عنایرا در کنف (پناه) حما صالله 

الله اکبر چشم »  د). از چشم ناپاک نا اهالن و نا محرمان پنهان کرده است!!یمالحظه کن

نها چه گناهی یحسود کور، اما از چشم پاک اهالن و محرمان چرا پنهان شده است؟! ا

ن بود اما عاشقان چشم یشان بدتر از ایوهابی که سزان اهل سنت نواصب و ی، ااند کرده

 ییپروردگار، برای روزگار رها هریالله و ذخ یهاو بق«د یل دارد مالحظه کنیانتظار چرا؟ دل

 ».باشد می همه انسانها از زندان شرک و کفر و فساد و گناه و انحراف

ست؟ هدف یشان چیم که علت پنهان شدن یا پنهان ماندن ایدیما باآلخره نفهم 

ره کرده تا یشان را ذخینکه خداوند ایا ایه و سزا دادن نا اهالن و نا محرمان است! یتنب

د هم هر دو علت باشد. ینکه در زندانهای شرک و کفر و فساد و گناه را بشکند؟! شایا

سنده محترم برای اثبات تجلی امامت یلی که نوین دلیعنی اولیل ینک به اصل دلیا

نکه محل شاهد را باز یم، قبل از ایپرداز می نهج البالغه آورده ن ازیائمه معصوم

ن خطبه یسنده از ایم ابتدا خطبه هشتاد و شش را که شاهد مورد نظر نویخوانی کن

به خود گرفته  ۸۷ن خطبه شماره یا ها م در بعضی نسخهیکن می گرفته شده معرفی

ن ینهج البالغه خطبه را چن هف رضی گرد آورندید شریاست، قبل از آغاز خطبه، س

گاه یشود، و به جا می انیزگاران و فاسقان بین خطبه صفات پرهیکند: در ا می معرفی

 شود. می عترت پاک و گمان بد بعضی مردم اشاره

ن بندگان یای بندگان خدا! از محبوتر«شود: عباد الله!  می ن آغازیسپس خطبه چن

م تا حدود سه صفحه یکل خطبه دو و ن...» ست که ..یشگاه پروردگار بنده ایخدا در پ
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زگاران است، سپس یان صفات پرهیکه در ب است، بخش عمده آن قسمت اول است

گاه یو جا صامبر یعترت پ هصفات فاسقان که کمتر از آن است، سپس مطلبی در بار

ن خطبه و طبعا یان مطلبی کوتاهی هم در باره گمان بد آمده است. کل ایآنان، و در پا

 ن خطبه وجود دارد.یاز قرائن و شواهدی که در خود ا اند مطلبی که در باره عترت فرموده

مدتی بر آنها حکومت  و  تی است که حضرت علی یخطاب به رع اوال: 

 در پا اند کرده
ً
ن ینک کل ای. ااند راد فرمودهیان دوران حکومت شان آنرا ایو ظاهرا

د و یم تا شما قضاوت کنیآور می زیگان عزنجا خدمت شما خوانندیمطلب را ما در ا

غاصب و ظالم و لجوج و «را » امت اسالمی«اساسی برچه  ها د که بعضیینیبب

ت و خارج از یمنحرف و گمراه و مرتد و منافق و سرانجام بدتر از کفار دوران جاهل

 .دانند!! می »دائره اسالم و مستحق دوزخ  محروم از بهشت

مِ النَّبِيِّنيَ «   اتَ نْ خَ ا عَ وهَ ذُ ، خُ َا النَّاسُ نَّا : «صأَهيُّ اتَ مِ نْ مَ وتُ مَ هُ يَمُ إِنَّ

يْسَ بِبَال لَ نَّا وَ َ مِ
نْ بَيلِ بْىلَ مَ يَ يِّت، وَ يْسَ بِمَ لَ ثَرَ »وَ ، فَإنَّ أَكْ فُونَ رِ عْ وا بِامَ الَتَ ولُ قُ ، فَالَ تَ

وا مَ  رُ ذِ اعْ ، وَ ونَ نْكِرُ َقِّ فِيَام تُ مْ احلْ لْ فِيكُ مَ ْ أَعْ وَ ـ أَملَ أَنَا هُ يْهِ ـ وَ لَ مْ عَ كُ ةَ لَ جَّ نْ الَ حُ

 ، نِ ةَ االْ ِيامَ ايَ مْ رَ تُ فِيكُ زْ كَ رَ ! وَ رَ غَ لَ االْ َصْ مُ الثَّقَ كْ فِيكُ أَتْرُ ! وَ ِ ربَ لِ األكْ بِالثَّقَ

افِ  عَ مُ الْ تُكُ بَسْ لْ أَ ، وَ امِ َرَ احلْ َالَلِ وَ ودِ احلْ دُ ىلَ حُ مْ عَ تُكُ فْ قَ وَ مُ وَ تُكُ شْ رَ فَ ، وَ يلِ دْ نْ عَ يَةَ مِ

لُوا  مِ تَعْ ؟ فَالَ تَسْ ْ
نْ نَفْيسِ الَقِ مِ ائِمَ االَخْ رَ مْ كَ تُكُ يْ أَرَ يل، وَ فِعْ يل وَ نْ قَوْ وفَ مِ رُ املَْعْ

رُ  كَ فِ يْهِ الْ لُ إِلَ لْغَ تَغَ الَ تَ ، وَ ُ بَرصَ هُ الْ رَ عْ كُ قَ رِ دْ أْيَ فِيَام الَ يُ  یا« ).۸۶(خطبه/ » الرَّ

رد، در یم ید که فرمود: هر که از ما میاموزیامبران بیقت را از خاتم پیحق نیمردم، ا

را ید، زیید، نگویدان یشود. پس آنچه نم یاز ما کهنه نم یزیقت نمرده است و چیحق

گاهانه انکار م یق در اموریاز حقا یاریبس  ید. مردم! عذرخواهیکن یاست که ناآ

ان یباشم، مگر من در م یآنکس من م د، ویبر ضد او ندار یلیکه دل ید از کسیکن
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نگذارم؟  یان شما باقیشما بر اساس (ثقل اکبر) عمل نکردم؟ و (ثقل اصغر) را در م

ن شما استوار نساختم؟ و از حدود و مرز حالل و حرام یمان را در بیمگر من پرچم ا

گاه ها یکیت را با عدل خود به اندام شما نپوشاندم؟ و نیراهن عافیتان ندادم؟ مگر پیآ

را به شما  یان شما رواج ندادم؟ و ملکات اخالق انسانیرا با اعمال و گفتار خود در م

آن را مشاهده  ینشان ندادم؟ پس وهم و گمان خود را در آنجا که چشم دل ژرفا

 ».دیریتاختن در آن راه را ندارد، بکار نگ ییکند، و فکرتان توانا ینم
ا یست؟ و آینکه سند آن چیصرف نظر از ان بخش از خطبه به یحاال با توجه به ا

ن خطبه یم ایکن ا نه؟ ما فرض مییشود  می ثابت ن علی یر المؤمنینسبت آن به ام

 های حضرت علی است. قطعا از فرموده

د صدها نمونه و شاهدی که در خود ینحوه خطاب با توجه به دهها و شا ا:یثان

خطاب به اهل کوفه است که گاهی نگونه سخنان غالبا ینهج البالغه وجود دارد ا

 ن هم تندتر بوده است.یلحن سخن از ا

عه ین که برادران شیت ائمه معصومیچگونه سخنی دال بر امامت و والیه ثالثا:

روان اسالم ناب محمدی!! ادعای منصوص بودن و بال فصل بودن آنرا یامامی و پ

 شود.  نمی ن خطبه مشاهدهیمحکم دارند در ا

ن است و نه یرالمؤمنین خطبه مورد خطاب امیاسالمی در ا نه امت رابعا:

 یق و عمر فاروق و عثمان ذین ابوبکر صدیژه خلفای راشدیشگامان امت بویپ

ای ین اولیغضب شان را برا هسنده محترم نه جام که بشکین که نویاجمع ن یالنور

 د: یگو می ده خالی کرده است بلکه قرآنیفا بی سود و بی خدا

ا َكَسۡبُتۡمۖ َوَ� �ُۡ� َك تِلۡ ﴿ ةٞ قَۡد َخلَۡتۖ لََها َما َكَسَبۡت َولَُ�م مَّ مَّ
ُ
لُوَن  َٔ أ

ا َ�نُواْ َ�ۡعَملُوَن   .]۱۳۴البقرة: [ ﴾١٣٤َ�مَّ

این گروهی است که در گذشت وی راست آنچه کسب کردند و شما را «ترجمه:  

 .»کردند می گروهاست آنچه کسب کردید، و شما پرسیده نخواهید شد از آنچه آن 
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نۡ ﴿ ۗ  مَّ َسآَء َ�َعلَۡيَها
َ
ٰٖ�  َعِمَل َ�ٰلِٗحا فَلَِنۡفِسهۦِۖ َوَمۡن أ َوَما َر�َُّك بَِظ�َّ

  .]۴۶فصلت: [ ﴾٤٦ّلِۡلَعبِيِد 

هرکه بکند کار نیک پس نفع او راست و هرکه بدکاری کند پس وبال بر «ترجمه: 

 .»ویست و نیست پروردگار تو ستم کنند بر بندگان

 پایین منبر نشستن سختر است!

سنده محترم چرا در کنار مردم کوفه ننشسته و خودش را یکنم که نو می من تعجب

اموخته ین خطبه درس و پند نین قرار نداده و از ایرالمؤمنیمخاطب حضرت ام

 است!؟.

داند خطاب به  اه مردم کوفه را خوب مییخ سیآنحضرت که کردار زشت و تار

زی است که یشتر حق در چید، که بیید نگویدان نمی پس آنچه را که«د: یفرما آنان می

 .»دید معذور شمارید و آنرا که بر او حجتی نداریمنکر آن
چند » تیع علم و دانش و درایقله رف«ا بهتر نبود جناب عالی از یآقای حجازی! آ

گاهان و دانشمیمانند سا» عقل سالم و مستقل«د و با یآمد ن تر میییپله پا ندان ر آ

 ن یر المؤمنیحت حضرت امین پند و اندرز و نصید و ایکرد می تان را عقالنییکارها

 د؟.یدانست می را متوجه خود هم

 که ییشما» دیید نگویدان نمی و آنچه را که«د یگوش کنن یرالمؤمنین از امیبنابرا

 »دروغگوبکار و یمنحرف و فر«را  ‡امبران ین پس از پین انسانهای روی زمیپاکتر

گاهی داریا حقیآد یدان می  علم و آ
ً
 فین بودند که شما توصید که آنها چنیقتا

بهتر، و پاکتر، و  ‡امبران یخ بشر پس از پید؟! آن فرشته صفتانی که تاریکن می

مؤمن تر، و شجاع تر، و عادل تر، و فداکار تر، و صادق تر، و مخلص تر، از آنان 
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ظالم! و منافق! و مرتد! و گمراه! و منحرف! و  ده است را شما چگونه غاصب! ویند

د و واقعا حضرت ید؟! اگر شما علوی هستیخوان مخالف قرآن! و بدعت گذار! می

ن یشان با همید که اید پس ببنیکن می روییشان پید و از این را دوست داریرالمؤمنیام

آنها راضی و ز از ینتی که از خدا راضی شدند و خداوند نیمؤمنان پاک دل و پاک ط

ْ َ�ۡنهُ ﴿   دهیخوشنود گرد ُ َ�ۡنُهۡم َورَُضوا چگونه برخورد  .]۱۰۰التوبة: [ ﴾رَِّ�َ ٱ�َّ

د کاسه ید، اگر عقل سالم و مستقل داریکرده شماهم همان برخورد را داشتته باش

بِۡئَس ٱِ�ۡسُم ﴿د که یع نکنید وتوزیسید، و القاب زشت ننویداغتر از آش نباش
يَ�ٰنِ ٱۡلُفُسوُق  قتا علوی ید حقیکه ادعا دار یید شماییایب  .]۱۱الحجرات: [ ﴾َ�ۡعَد ٱۡ�ِ

زی یشتر حق در چیب«ند: یفرما می ن چهیر المؤمنید که امید و دقت کنید و بشنویباش

ان حب یزی است که مدعیشتر حق در چید امروز هم بیباور کن» دیاست که منکر آن

د و عوض یناب محمدی! منکر آنند، باور بکنروی از اسالم یان پیت و مدعیاهل ب

مانی سودی ید که پشیمان شوید مبادا روزی پشیق کنیشعار دادن و شعار نوشتن تحق

د) چه ید معذور شمارید (آنرا که بر او حجتی ندارینداشته باشد، آنوقت که بدان

دن دنبال احساسات و ینخواهد داشت، پس عوض دوای  دهیگر فایسود؟ که د

و عقل سالم و «ست که انسان با چشمان باز یل بهتر نیی بدون دلها دهیشن عواطف و

رد، و جز خداوند یش گیرا در پ قیراه تحق» مستقل و بدور از هوی و هوس و شهوت

ت، سعادت و یامت و در نهایخوشنودی خدا و در نظر داشت آخرت و قبر و ق

ر یبپوشد و جز مسگر چشم یز دیاز همه چاش  رستگاری دائم خود و خانواده

د که بنده هم منبر رفتم اما یش مهم نباشد، ببخشین و آن اصال برایخودش، حرف ا

می که ید تصمیریم بگید و خود شما برای خود تصمیت است، فکر کنین واقعیا

 .!ضامن سعادت و رستگاری دائم شما و خوشنودی دائم پروردگار گردد



 

 

 

 

 

 ي گردو نیست؟هر گرد

ن خطبه ید در ایخواست م به موضوع بحث، پس آنچه جنابعالی مییخوب برگرد

ت، امامت منصوص، امامت ید! درست است؟ امامت و والیافتید نیابینهج البالغه ب

 ین امامت منصوص وجود ندارد، ادعایچ اثری از این خطبه هیبال فصل! اما در ا

د و به ینیمنصوص را در نهج البالغه متجلی ببد امامت یخواه می ن است کهیشما ا

ن آرزوی شما بر آورده نشد! ما که یا خوشبختانه اید، اما متأسفانه یانیگران هم بنماید

 ن علی یرالمؤمنیم که امامت منصوص و بالفصل و سلسله وار که از امیدان قطعا می

ر سنت، و نه ن امامتی نه در قرآن، نه دیتمام شود چن شروع و به حضرت مهدی

سازگاری و هماهنگی دارد،  »با عقل سالم ومستقل«خ وجود دارد و نه حتی یدر تار

د که یریا عترت آمد آنرا به معنی امامت منصوص بگیت ینکه هرجا کلمه اهل بیا

ا از آب یده باشد که دریکی شنین است که یکند، مثل ا نمی چ انسان عاقل آنرا باوریه

ا است!. نقطه ید: منظور درید بگویهرجا کلمه آب را شنده است پس یمتشکل گرد

ن یده ایسنده محترم در باره آن دچار اشتباه فاحش گردیگری که متأسفانه نویمهم د

ل خود داشته، گمان کرده که حضرت علی یاست که با توجه به آنچه در ذهن و تخ

د کند حتما ایم به بدی یر مستقیم و چه غید و کسی را چه مستقیهرگاه سخنی بگو

ن خطبه چه ید ایمنظورش غاصبان خالفت است! شما که خطبه را مالحظه کرد

شب «دارد؟! چه ربطی به » ت عصمت و طهارتیغاصبان حق اهل ب«ربطی به 
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» چشمان ناپاک نا اهالن و نا محرمان«دارد؟! چه ربطی به » ی شب پرستها پره

» صامبر یهان پس از رحلت پبکاران و گمرایان و فریدروغگو«دارد؟! چه ربطی به 

خواسته  می سنده محترم دل پرخونی داشته و به هر بهانهیدارد؟! اما از آنجایی که نو

ای  ن خطبه نهج البالغه بهانهین کند نام نهج البالغه و نام عترت در ایخود را تسک

 .! غضبش را بر غاصبان خالفت خالی کند!هشان بتواند بشکیقرار گرفته است تا ا

 دانه! پنبه

ةٌ «ل جمله یدر ذ حَ اضِ االْيَاتُ وَ سنده محترم ید، نویخطبه مالحظه فرمودکه در  »وَ

ن کتاب الهی یده امام علی ایبه عق«سد: ینو می پنبه دانه به خاطر مبارکشان آمده

ت صراحت و صداقت مردم را به اطاعت و ی(قرآن) به روشنی و آشکاری، در نها

در خطبه هشتاد  چونکه حضرت علی » دهد می فرمان ‡هار روی از ائمه اطیپ

ةٌ « و شش فرمودند: حَ اضِ االْيَاتُ وَ ده امام علی را باز گفتند!! یشان عقیپس ا »وَ

باز نگفته؟  اند دهیشان فهمینگونه که ایده خود را ایچرا عق نکه خود امام علی یا

االْيَاتُ «چه ین دریسنده محترم از ایکند! سپس نو می ست! چه فرقیبه ما مربوط ن وَ

ةٌ  حَ اضِ شود و با کمال اخالص و صداقت و صراحت به تجلی  می میوارد قرآن کر »وَ

عنی ید یکن پردازد! شما چه فکر می می مین در قرآن کریدادن امامت ائمه معصوم

د یم تجلی نکرده است؟! کافی است شما بخواهیامامت منصوص ائمه در قرآن کر

 د:یید در شب تار روشن است! مالحظه فرمایرشد همچون خوینین تجلی را ببیا



 

 

 

 

 

 تجلی امامت در قرآن کریم!!

 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم:

ٗة َ�ۡهُدونَ وََجَعلۡ ﴿ -۱ �ِمَّ
َ
ْ � َنا ِمۡنُهۡم أ ْۖ َوَ�نُوا وا ا َصَ�ُ ۡمرِنَا لَمَّ

َ
َ�ٰتَِنا يُوقُِنوَن بِأ

و پیدا کردیم از ایشان پیشوایان که راه نمودند به «ترجمه:  .]۲۴السجدة: [ ﴾٢٤

 .»آورند می فرمان ما وقتیکه صبر کردند و بآیاِت ما یقین

ِيَن َ�َفُرواْ َوَ� ُهۡم ﴿ -۲ ةٖ َشهِيٗدا ُ�مَّ َ� يُۡؤذَُن لِ�َّ مَّ
ُ
ِ أ

َوَ�ۡوَم َ�ۡبَعُث مِن ُ�ّ
ز که بر انگیزیم از هر و آن رو«ترجمه:  .]۸۴النحل: [ ﴾٨٤�ُۡسَتۡعَتُبوَن 

گروهی گواهی را (و آن نبی آن قوم باشد) باز دستوری داده نه شود کافران را (تا 

 .»عذر خود کنند) و نه از ایشان رجوع بمرضیات الهی طلب کرده شود

ۖ قَاَل إِّ�ِ َجاِعلَُك لِلنَّ  ۧ�ذِ ٱۡ�َتَ�ٰٓ إِبَۡ�ِٰ� ﴿ -۳ ُهنَّ َ�مَّ
َ
اِس َم َر�ُُّهۥ بَِ�لَِ�ٰٖت فَ�

ٰلِِمَ�  ۖ قَاَل َوِمن ُذّرِ�َِّ�� قَاَل َ� َ�َناُل َ�ۡهِدي ٱل�َّ البقرة: [ ﴾١٢٤إَِماٗما

و یادکن چون بیآزمود ابراهیم را پروردگار او بسخنی چند، پس «ترجمه:  .]۱۲۴

گردانم ترا پیشوای  ابراهیم بانجام رسانید آنها را، گفت خدا: هر آئینه من می

م: و از اوالد من نیز (پیشوایان پیدا کن ) فرمود: نه رسد عهد مردمان، گفت ابراهی

 .»(وحی) من بظالمان

قِۡمَن ﴿ -۴
َ
� َوأ وَ�ٰ

ُ
َج ٱۡلَ�ِٰهلِيَّةِ ٱۡ� َوقَۡرَن ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ َوَ� َ�َ�َّۡجَن َ�َ�ُّ

َما  ۥٓۚ إِ�َّ َ َورَُسوَ�ُ ِطۡعَن ٱ�َّ
َ
َكٰوةَ َوأ لَٰوةَ َوَءا�َِ� ٱلزَّ ُ ِ�ُۡذهَِب ٱلصَّ يُرِ�ُد ٱ�َّ
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ۡهَل ٱۡ�َۡيِت َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطِهٗ�� 
َ
 .]۳۳األحزاب: [ ﴾٣٣َعنُ�ُم ٱلرِّۡجَس أ

ی خویش و اظهار تجمل مکنید مانند اظهاِر تجمل ها و بمانید در خانه«ترجمه: 

که در جاهلیت پیشین بود، و بر پا دارید نماز را و بدهید زکات را و فرمانبرداری 

خواهد خدا تا دور کند از شما پلیدی  دا و رسول او کنید جز این نیست که میخ

 .»را ای اهل بیت و تا پاک کند شما را پاک کردنی

َ ٱۡصَطَ�ٰٓ َءاَدَم َونُوٗحا َوَءاَل إِبَۡ�ٰهِيَم َوَءاَل ِعۡمَ�َٰن َ�َ ﴿ -۵ إِنَّ ٱ�َّ
دا بر گزید آدم را و نوح را هر آئینه خ«ترجمه:  .]۳۳عمران:  آل[ ﴾٣٣ٱۡلَ�ٰلَِمَ� 

 .»و آل ابراهیم را و آل عمران را بر عالمها

ُ َسِميٌع َعلِيٌم ﴿ -۶  .]۳۴عمران:  آل[ ﴾٣٤ُذّرِ�َّ� َ�ۡعُضَها ِمۢن َ�ۡعٖض� َوٱ�َّ

در حالیکه (این جماعت) نسلی بودند بعضی آن پیدا شده از بعضی و «ترجمه: 

 .»خدا شنوای دانا است

ۡم َ�ُۡسُدونَ ﴿ -۷
َ
ُ ِمن فَۡضلِهِۦۖ َ�َقۡد َءاتَۡيَنآ َءاَل  أ ٰ َمآ َءاتَٮُٰهُم ٱ�َّ ٱ�َّاَس َ�َ

ۡلً� َعِظيٗما   .]۵۴النساء: [ ﴾٥٤إِبَۡ�ٰهِيَم ٱۡلِكَ�َٰب َوٱۡ�ِۡكَمَة َوَءاَ�ۡيَ�ُٰهم مُّ

کنند بر مردمان بر آنچه ایشان را داده است خدای تعالی از  می آیا حسد«ترجمه: 

پس هر آئینه ما دادیم آل ابراهیم را کتاب و دانش و دادیم ایشان را فضل خود، 

 .»پادشاهی بزرگ

رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك إِ�َّ رَِجاٗ� نُّوِ�ٓ إَِ�ِۡهۡمۖ فَۡ� ﴿ -۸
َ
ۡهَل ٱّ�ِۡكرِ إِن  َٔ َوَمآ أ

َ
لُٓواْ أ

و و نه فرستادیم پیش از ت«ترجمه:   .]۴۳النحل: [ ﴾٤٣ُكنُتۡم َ� َ�ۡعلَُموَن 

 مگر مردانی را که وحی فرستادیم بسوی ایشان پس سوال کنید از اهل کتاب اگر

 .»دانید نمی

۹- ﴿ ِ ۚ ُسۡبَ�َٰن ٱ�َّ ۗ َما َ�َن لَُهُم ٱۡ�َِ�َةُ َوَر�َُّك َ�ۡلُُق َما �ََشآُء َوَ�ۡخَتاُر
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ا �ُۡ�ُِ�وَن   و پروردگار تو«ترجمه:   .]۶۸القصص: [ ﴾٦٨َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ

گزیند هر کرا خواهد، نیست ایشان را اختیار،  می ند هرچه خواهد و برآفری می

 .»آرند پاکی خدای راست و بلند ترست از آنکه شریک می

ِ َشِهيَدۢ� بَيِۡ� ﴿ -۱۰ ْ لَۡسَت ُمۡرَسٗ�ۚ قُۡل َكَ�ٰ بِٱ�َّ ِيَن َ�َفُروا َوَ�ُقوُل ٱ�َّ
و «ترجمه:  .]۴۳الرعد: [ ﴾٤٣َوَ�ۡيَنُ�ۡم َوَمۡن ِعنَدهُۥ ِعۡلُم ٱۡلِكَ�ِٰب 

گویند کافران: نیستی پیغامبر، بگو بس است خدا گواه در میان من و شما و  می

 .»بس است کسیکه نزد اوست علم کتاب

۱۱- ﴿ � ُ َ�ۡهِدي لِۡلَحّقِ � قُِل ٱ�َّ ن َ�ۡهِدٓي إَِ� ٱۡ�َّقِ َ�ٓ�ُِ�م مَّ قُۡل َهۡل ِمن ُ�َ
َحقُّ 

َ
َ�َمن َ�ۡهِدٓي إَِ� ٱۡ�َّقِ أ

َ
ن ُ�ۡهَدٰىۖ َ�َما  أ

َ
ٓ أ ٓي إِ�َّ ن �َّ يَِهّدِ مَّ

َ
ن يُتََّبَع أ

َ
أ

بگو: آیا هست از «ترجمه:  .]۳۵ونس: ی[ ﴾٣٥لَُ�ۡم َكۡيَف َ�ُۡكُموَن 

نماید  می شریکان شما کسی که راه نماید بسوی دین حق؟ بگو: خداست که راه

آنکه پیروی نماید بسوی حق الئق تر است ب بسوی دین حق، پس کسی که راه می

یابد مگر آنوقت که راه نموده شود وی را پس  نمی کرده شود یا کسیکه خود راه

 .»کنید می چیست شما را؟ چگونه حکم

نَت ﴿ -۱۲
َ
ٓ أ َما ّ�ِهِۦٓۗ إِ�َّ نزَِل َعلَۡيهِ َءايَةٞ ّمِن رَّ

ُ
ْ لَۡوَ�ٓ أ ِيَن َ�َفُروا َوَ�ُقوُل ٱ�َّ

ِ قَۡوٍ� َهاٍد 
ۖ َولُِ�ّ گویند کافران چرا  می و«ترجمه:  .]۷الرعد: [ ﴾٧ُمنِذرٞ

فرستاده نه شد بر این پیغمبر نشانه از پروردگار او (یا محمد) جز این که تو بیم 

 .»و هر قومی را راه نمائی استای  دهنده
اری از یات و بسین آید: ایفرما ه را با ترجمه فارسی آورده و سپس میین دوازده آیا

 )صامبر اکرم یو آشکاری بر امامت عترت مطهر (پی روشن ها ات مبارک قرآن نشانهیآ

 .»طلبد می گریان و کتاب دیان همه آنها شرح و بیاست که م



 

 

 

 

 

 هدیه دریافت کنید

ازده جلد کتاب شعر و شاعری الزم داشته یر یث غدیک حدیبله! خوب وقتی 

که تا کنون تجلی نکرده و إن شاءالله باشد و برای تجلی دادن امامت در نهج البالغه 

ن یالزم باشد، پس برای شرح و بسط ا ها چ وقت هم تجلی نخواهد کرد کتابیه

د! ما همه ید گنجانین کتاب جدیتوان تمام (بحار األنوار) را در ا مه که مییات کریآ

 ز ما فکر نکنند کهیم تا خوانندگان عزیسنده محترم را آوردیات مورد استشهاد نویآ

ده ین دالئل قاطع عقینکه مبادا کسی با مالحظه ایلی قاطع بوده و از ترس ایدالئل خ

م، ین دالئل را پنهان کردیرد! ما ایامامت منصوص و بال فصل را برای دوازده امام بپذ

سنده محترم کتاب (تجلی ید با نوین دالئل قرآنی بازهم اگر قانع نشدیبا خواندن ا

ا به شبکه سالم متوسل ید تا شما را قانع کنند، یریاس بگامامت در نهج البالغه) تم

 د که شما را ارشاد کنند!.یشو

گری در اثبات امامت ائمه ید هر کدام از دیکه مالحظه فرمودای  هین دوازده آیا

ات و ین آیر است، و ایث غدین واضح تر و آشکار تر است! البته اصل حدیمعصوم

ده و مخمس و انواع و اقسام یغزل و قصتی و یچهار بتی و یات و اشعار و دو بیر آیسا

عنی یامامت » ل قاطعیدل«ر آورده در واقع همه تأیید آن ینظم و نثری که صاحب الغد

د یرش حق مساعد کنینکه جو را برای پذیاست، حاال شما برای ا» ریث غدیحد«

، و اگر باز هم دید استبصار گردید تا شاید و با هم بخوانیهمه را در کنار هم قرار ده

شان مراجعه یی وحدت اها ری و کنفرانسینه حاجی آقای تسخید به کابیقانع نشد
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شه یل سر تون نمیکه دل ییکه به امثال شماها» ای مؤلفة القلوبیهدا«نکه با ید تا ایکن

ن و یی وحدت آفرها افت و مهمان نوازی و سفرهیزی از کرم ضیگردد چ اهداء می

ای  هین شانس شماست که چه هدید اید شویشان مستفینه ایز کابیای محبت آمیهدا

د، آستان قدس هم البته یکن نمی د ضرریب شما شود! (البته اگر هماهنگی کنینص

کنند اما  م مییتقد ییاینگونه مواقع هدایون اهل سنت!) در ایصرفا برای بعضی روحان

نس داشته ساعت، اگر شا ۱۲تا  ۶ن یزی بید چیستیصف با د پشتیآنجا کمی با

د ممکن است چادر مشکی! برنده شوید اما باید خیلی بدست کلفت باشید و یباش

دار باشد کار یتمرین کنید و حریف را خفه کنید وإال اگر ذره از وجدان شما زنده و ب

شه دائر است یو کالسها وجدان کشی همان دور و بر هم ها دستتان خواهد داد! دوره

 د!.ین را ادامه بدهید تمریاوردید اگر نمره نیشرکت کنژه ید در امتحان کنکور ویبا

م به تجلی یگرد م بر میید که کمی دور پرت شدیز! ببخشیخوب خوانندگان عز 

ةٌ «چه یامامت منصوص! در نهج البالغه و از در حَ اضِ االْيَاتُ وَ   ۸۶از خطبه  »وَ

منصوص! و بالفصل! د یمه امامت را با سه قیکر یهم و دوازده آیشو وارد قرآن کریم می

م که یم! گفتیده می م و تجلییکن می و دوازده نفری! را برای دوازده امام معصوم ثابت

کفار دوران «نویسنده محترم از د به فتوای عموم آیات عظام و ید، اگر نشویقانع شو

د یخواه» ت بدتر و خارج از دائره اسالم و مستحق دوزخ و محروم از بهشتیجاهل

و از در بهشت جز با » د کردیت عبور نخواهیراط جز با برگ امان و الاز پل ص«شد و 

د وارد بهشت یارائه ده ل ین که به جبریرالمؤمنیاز حضرت امای  براءت نامه«

هوی و هوس و «د و از یجستجو کن» سالم و مستقل«، بهتر است »دید گردینخواه

 ».دیشهوت بدور باش



 

 

 

 

 

 اسالم در انحصار یک خانواده!!

ةٌ «ل همان جمله یباز هم در ذ حَ اضِ االْيَاتُ وَ سنده یافادات و شرح مفصل نو »وَ

ر است، امامت و یل روشن و انکار ناپذین دلیبه هم«د: یفرما می محترم ادامه دارد

د؟ حق قطعی و ی! متوجه شد»امت اسالمی حق قطعی و حتمی آنان است ییشوایپ

شان احدی از اصحاب رسول الله یرا که جز ایز«د: یفرما می ن است؟یحتمی چرا چن

گاه نیبه اسرار و حقا لش ین است دلید چرا چنی! اگر بپرس»ستیق و علوم و بطون قرآن آ

توانند از آن  می ن خانوادگی است! تنها کسانییک دین ین دیروشن است، چونکه ا

ثابت شود. وإال چه حقی دارند؟! تازه در آن زمان که رسول شان  سهم ببرند که نسب

کردند فقط در خانه علی  می غیرا تبل »ق و علوم و بطون قرآنیاسرار و حقا« صمکرم 

کردند حتما  ان مییزی بیانا در مسجدهم چیشد و اگر اح ان مییق بین اسرار و حقایا

 اند ت چه حق داشتهین رعیصال اوارد نشود! اای  گانهیگذاشتند! که ب می دم در نگهبان

ک خانواده یرند! در امور شخصی یاد بگیا یا گوش کنند یکه در مجالس شرکت کنند 

ن دین خانوادگی یکسی حق دخالت دارد؟! ممکن است خواننده محترمی بپرسد، اگر ا

که ما  ییت چه گناهی دارند که دوزخ بروند؟! تا جاین رعیه ایو انحصاری بوده پس بق

، قرآن اند ن بودهیرحمت للعالم صامبر ین است و پیم خداوند رب العالمیدار اطالع

ی للناس است، پ
ً

ن کتاب ی، قرآن آخراند امبر الهی بودهین پیآخر صامبر یُهد

إِنَّ ﴿ست ید نیاه و سفین عرب و عجم و سیآسمانی است، در اسالم فرقی ب
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ۡ�َقٮُٰ�مۡ 
َ
� ِ ۡ�َرَمُ�ۡم ِعنَد ٱ�َّ

َ
هر آئینه گرامی ترین «ترجمه: . ]۱۳ الحجرات:[ ﴾أ

لت و منزلت هرکس به جای خودش، در باره ی. فض»شما نزد خدا پرهیزگار ترین شماست

ٰ َ�ۡعٖض� ﴿د: یفرما امبران هم خداوند مییپ ۡلَنا َ�ۡعَضُهۡم َ�َ البقرة: [ ﴾تِۡلَك ٱلرُُّسُل فَضَّ

رفته ین هم پذیا »ایشان بر بعضیاین پیغامبران فضل دادیم بعضی را از «ترجمه:  .]۲۵۳

به خاطر نسبتی که با آنحضرت  صشده و قابل افتخار است که خانواده رسول الله 

ْهِل بَييِْت «لت و منزلتی دارند، و فرمودند: یدارند فض
َ
َ يِف أ ُرُ�ُم ا�َّ َذكِّ

ُ
لذا اهل  »أ

 ت حقوقی دارند.یب

 حقوق اهل بیت

 صامبر ین خالف قرآن و عمل پیار آنها باشد! این خدا  انحصارا در اختینکه دیاما ا
ت الزم باشد! ینکه برای عبور از پل صراط برگ امان والیو خالف عقل سالم است، ا

نامه الزم باشد! خالف شرع و قرآن و  ن یرالمؤمنیو برای ورود به بهشت از ام

 عقل سالم است.

 حتی در عصر تکنولوژي!

کی به خرافات و مزخرفات یو مردم را در تاردوران دروغ سازی و افسانه پردازی 

تواند به راحتی  می هم ییمشغول کردن گذشته است، امروز بچه کالس پنجم ابتدا

ک سرچ ساده اطالعات الزم را بدست آورد گرچه در یند و با ینترنت بنشیپشت ا

قت نور است که هر ینترنت هم دروغ و افسانه و خرافات فراوان است اما حق و حقیا

قرار داده شود خودش را آشکار خواهد کرد. خوب بر  ها ند دور و در پشت پردهچ

ات قرآن یح!! آیتصر«د: یفرما می شان در ادامهیسنده محترم، ایم به افادات نویگرد
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ه، یگر توصیسوی دک سو!! و از یاز  صخدا  امبرید در رابطه با امامت عترت پیمج

به امت اسالمی! همراه با تجلی قرآن ‡ اطهار شان از جانب ائمه یغ و انتصاب ایتبل

ر! بر امامت اهل یات روشن و آشکار و انکار نا پذیدر ائمه اطهار (چه ربطی دارد) آ

ر است، ما یات روشن و انکار ناپذین آیحاال که ا ».باشد! می ت عصمت و طهارتیب

له م، در شرح جمینیب نمی ادی الزمیح زیم و توضیکن گر کم کم مختصر میید

ةٌ « وبَ نْصُ املَْنَارُ مَ ن مذهب که تناقض یات ایات و جزئین خطبه، مانند تمام کلیاز ا »وَ

 کند:  می نجا هم بدون تناقض گوهر افشانییشناسد ا نمی را

مای رسول الله دل صحنه ید تابناک سیبا توجه به طلوع خورش امام علی «

تی، راه هر یدر آسمان گ میات قرآن کریات امت اسالمی، و درخشش و تابندگی آیح

اگر  ده امام یداند، و به عق می انحراف و اشتباهی را بر مسلمانان بسته و مردود

گمان  بی م اسالم برای مسلمانان فراهم باشدینه و اسباب انحراف از صراط مستقیزم

امبر اسالم است، همان روزهای تلخ و ناگواری که یمربوط به روزگار پس از رحلت پ

ق اعلی به سوی ملکوت یا فرو بسته و به شوق رفیده از دنید صمبر اکرم ایتازه پ

ات امت اسالمی ید تابناک جمالش از آسمان حیده است و با رحلت او خورشیپرکش

ها جاه طلبی و شهرت و نفس پرستی فضای زندگی یکیجه، تاریغروب کرده و در نت

خطرناکی که از همه سوی ن و یمسلمانان را پر کرده است، در چنان ظلمات وهم آفر

ن فرصت مناسب راه یتا مگر در ا اند ن حمله ور شدهیم اسالم و مسلمیمنان به حریاهر

 !!.»ن سد کنندیت و سعادت را با غصب امامت و خالفت رسول الله بر ضد مسلمیهدا

عقلهای سالم و مستقل و دور از هوی «فقط از ق! یی دقها ریل و تفسینگونه تحلیا

ت قرار یتواند صادر شود، وإال عموم مردم که در سلک رع می »تو هوس و شهو

گاهی و درایبه مراتب علمی و قله رف«دارند و مانند آقای حجازی   اند ت باال نرفتهیع آ

ک یعاجزند! شما  ها لینگونه تحلیو فهم ا اصال از درک» ستیشان عقالنی نیو کارها

د که چقدر عقل و هوش و ینیو بب دیم بخوانیرا که نقل کردای  ن صفحهیگر ایبار د
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گاهی در آن یی رفها زند و چقدر قله می موجت و دانش و صداقت در آن یدرا ع آ

راه هر انحراف و اشتباهی را  علی  امام«د: یفرما می کند، می رهیچشم انسان را خ

ال«شان یچونکه ا عنیی» داند می بر مسلمانان بسته و مردود ةٌ ـْوَ وبَ نْصُ نَارُ مَ  »مَ
ن نور یوجود ا پس اکنون با» نصب شده است ییی خداها و نور افگن«فرمودند: 

 هر گونه انحراف و اشتباهی مردود است، اما:  ییی خداها افگن

ده امام را خودشان واضح نفرمودند اما یده امام (جالب است که عقیبه عق«

اسالم برای م ینه و اسباب انحراف از طراط مستقیکند!) اگر زم می شان استنباطیا

 .!!»امبر اسالم استیگمان! مربرط به روزگار پس از رحلت پ بی مسلمانان فراهم باشد

 باز هم تناقض!

با نصب  ن اسالم ناب محمدی! امام علی ین اسالم شناسی! و ایبنازم به ا

نکار را یا صامبر اسالم یمناره و نور افگن راه انحراف و اشتباه را بستند اما پ

م منحرف یشان از طراط مستقیامت اسالمی بال فاصله بعد از ا«نکردند!!. و لذا 

منانی که از همه سوی به یاهر«سنده اسالم شناس ما نفرمودند که راه یشدند! نو

را چه کسی سد کرد؟ و چه کسانی  »ن حمله ور شده بودندیم اسالم و مسلمیحر

توطئه دشمنان خارجی و منافقان داخلی را  حمالت آنان را دفع کردند؟! و چه کسانی

ق! و ید که چقدر دقییخنثی کردند؟! مالحظه فرماشان  با جهاد و خون و فداکاری

 د:یفرما می لیق! تحلیعم

ت و سعادت!! را، با غصب امامت و ین فرصت مناسب! راه هدایتا مگر در ا«

 .»ن سد کنند!!یبر جمهور مسلم صخالفت رسول الله
ع ید؟! طبعا من و شما که مراتب علمی را درک نکرده و به قله رفیدیشما فهم

گاهی و درا ق! را درک ین اسرار و حقایم! و ایشیندیم، که عقالنی بیا ت باال نرفتهیآ
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 ح و روشن و آشکار است: ید که استدالل چقدر صرینجا هم دقت کنیم، ایکن

نامی برده نشده،  ییی خداها ن نور افگنیاگر چه در کالم امام به صراحت از ا«

 ییخدا ییها ن نور افگنیا کالم امام  هموضوع و داللت ادام هنیولی به قر

 .»صامبر یعبارتست از: قرآن، سنت و عترت پ
امام علی «ن اآلن فرمود: که یسنده محترم همیممکن است بعضی بپرسند که نو 

 »امت اسالمی بستندی نصب شده راه انحراف را بر ها و نور افگن ها با معرفی مناره
شان منحرف شدند!! ینکار را نکردند و امت بعد از ایچونکه ا صاما رسول گرامی 

ی نصب شده قرآن و سنت و در درجه سوم عترت است ها ن منارهیو ا ها اگر نور افگن

ْمَر�ِْن «نصب بود،  صامبریپس اولی و دومی که هنگام وفات پ
َ
ُت ِ�يُ�ْم أ

ْ
تََر�

ِ وَُسنََّة نَِبيِّهِ لَْن تَِضلُّوا مَ  ْكتُْم بِِهَما ِكتَاَب ا�َّ » عترتی«ت شما که یبه روا »ا َ�َمسَّ

هم نصب شده بود، پس امت اسالمی چطور منحرف شد؟! انحراف در قاموس شما 

ت و سعادت را بر یبا غصب امامت و خالفت راه هدا«نکه یبه چه معنی است؟ هم

نی (و به تعبیر شما یجناب خم هطبق فرمودنکه یا ای؟! »ن سد کردندیجمهور مسلم

ح قرآن مخالفت ی) با نص صر۱۱۷تا  ۱۱۴حضرت امام) (کشف األسرار، ص 

حات یضه (اصول کافی ... بحار...و...) و تصریات مستفینکه طبق روایا ایکردند؟!! 

 .سالم جز چند نفر همه مرتد شدند!!مکرر شبکه 

 از شما گله دارد!!» وحدت«

د! کار یستیری از شما گله دارد که کار بلد نینه آقای تسخید! کابیصبر کند! یاجازه بده

د و یید بگوید هرچه دوست دارید مثل ما کار کنید! مردم را متنفر نکنیخراب نکن

ب مذاهب اسالمی باشد ید در چهار چوب مجمع تقرید اما کار علنی شما بایسیبنو

ک درد سر برای ما درست یطر فتد وإال مثل کنفرانس قیتا نکته ضعف دست کسی ن
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ست و هشت ساله ما را ببرد، حواستون جمع باشد، شما یشود که آبرو و زحمات ب می

 م.یگرد د ما بر مییح بکنیک تفری

ه امام به حضور کت تلخ و ناگوار است! ین واقعینکته مهم و شایان توجه! ا«

ه ایشان سبب کفرماید  یدر میان مسلمانان اشاره م یام و جاه طلبکگمراهان خود 

 »در امر خطیر و مهم اطاعت شدند! یامت اسالم یو سرگردان یگمراه
چرا » ام و جاه طلب در میان مسلمانانکحضور گمراهان خود «ه کنفهمیدیم ما  

شده است! اگر آن واقعیت تلخ و  یتلق» واقعیت تلخ و ناگوار« یحجاز یآقا یبرا

 .؟!ردندک یو تألیف انتخاب م یسرگرم یرابای  بود ایشان چه سوژه نمی ناگوار

ه کمثل ایشان را سرگرم نگهداشته بل ها یل موارد خیلین قبیه اکر است کش یجا

 نند: ک می ل بازار را سر پا نگه داشته است بله ایشان همچنان افادهک

را از صراط مستقیم امامت و  یه، زمینه انحراف امت اسالمکهمینها بودند «

 .»فراهم آوردند! صوالیت اولیاء و اوصیاء رسول الله 
ن امت اسالمی که ید که این غاصبان و ظالمان! حال بشنویعنی همی ها نیهم 

ةٍ ﴿خداوند آنرا  مَّ
ُ
ن امت را خداوند: سابقون، یفرموده و پرچمداران ا ﴾ُكنُتۡم َخۡ�َ أ

گر از آنها ین، وبا دهها و صدها صفت دین، مطهریاولون، مهاجرین، انصار، تواب

 کند، می ت و خوشنودییاعالن رضا

ْ َ�ۡنهُ ﴿  ُ َ�ۡنُهۡم َورَُضوا ُ َعِن ﴿  .]۱۰۰التوبة: [ ﴾رَِّ�َ ٱ�َّ لََّقۡد رَِ�َ ٱ�َّ
نَزَل 

َ
َجَرةِ َ�َعلَِم َما ِ� قُلُو�ِِهۡم فَأ ِكينََة  ٱلُۡمۡؤِمنَِ� إِۡذ ُ�َبايُِعونََك َ�َۡت ٱلشَّ ٱلسَّ

َ�َٰبُهۡم َ�ۡتٗحا قَرِ�ٗبا 
َ
روان اسالم ناب محمدی! ید که پیببن .]۱۸الفتح: [ ﴾١٨َعلَۡيِهۡم َوأ

خدا و ن یای راستیاول نیو ا» ریامت خ«ن یا صامبر یت پیان حب اهل بیو مدع

ن (و بقول ین خداوند و فداکاران و مجاهدان و مدافعان عزت و افتخار دیعاشقان د

ن قرآن و حاکم کنندگان امامت قرآن، و فاتحان امپراتور یروان راستیسنده پین نویهم
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نوازند! القابی که این نویسنده شیعی امامی و  ران باستان) را با چه القابی مییزانس و ایب

 کرده مالحظه فرمایید: صپیرو اسالم ناب محمدی نثار صحابه رسول الله 

 ادب  از کی آموختی؟

ست در صورت ین فرهنگ! دشنام به عهده ما نیت بد آموزی ایئولخواننده گرامی! مس

د. ایشان ینکامامت در نهج البالغه تماس برقرار  یتاب تجلکسنده محترم! یلزوم با نو

 کنند: می و خوشنود گردیده چنین افاده یه خداوند از آنان راضک یسانکنسبت به 

کسانی که قرآن را به نظر و دانش، بدعت گذار،  بی *** نابکار، نامرد، عالم نمای

ق و علوم یق و دقایاز اسرار و حقاای  چ بهرهیکنند، کسانی که ه می ریرأی خود تفس

 ).۸۹، لجوج، منحرف. (ص اند قرآن نبرده

 ).۹۰بکار. (صی*** مسئول گمراهی مسلمانان، و دروغگو، فر

ناپاک. ی شب پرست، نا اهل، ها سه باز، غاصب، شب پرهی*** توطئه گر، دس

 ).۹۲(ص

م، شهرت طلب، نفس پرست، غاصب، ی*** جاه طلب، منحرف از طراط مستق 

 ). ۹۹ظالم. (ص

*** گمراه، خود کام، جاه طلب، ظالم، مشرک، کافر، جاهل، منافق، گنهکار، 

 ).۱۰۰و  ۱۰۱هوسباز. (ص

وان، احمق.  یخبر، غافل، گنهکاران بزرگ، جاهل، پست تر از ح بی *** نادان،

 ). ۱۰۲(ص

وان انسان نما، خود کام، خود خواه، کتمان کننده حق، فتنه ی*** پست، منفور، ح

 ).۱۰۳گر، فاسد، منحرف. (ص 

 ).۱۰۵*** مشرک، منافق. (ص 
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 ).۱۰۹رکش، شکنجه گر، غاصب. (ص ی*** ره بر، خودکام، خودسر، شمش 

مان کننده حق رسول یپا بکار، غاصب،یسه باز، فریرگر، دسی*** توطئه گر، تزو 

 ).۱۱۱ت. (ص یکفا بی ، ستمگر،صالله 

 ).۱۱۶ا. (ص یح بی *** لغزنده از راه حق، خطاکار، 

 ).۱۳۵ا. (صیح بی ح ویحکمت، دروغگو، قب بی علم، بی *** پر ادعا، 

 ).۱۳۸، منحرف. (ص صره بخت، نافرمان از خدا و رسول ی*** گمراه ت 

 ).۱۴۲ب، ترفندباز، منکر حق. (ص*** منافق، توطئه گر، فرصت طل

ازده، جاه پرست، یست، دنیت، ناشایکفا بی فته قدرت،ی*** دلدادگان شهرت، ش 

 ).۱۴۳ستمگر، غاصب، حق کش. (ص

 ). ۱۴۵است باز، ناجوان مرد. (صیاه کار، سیض گر، سی*** منحرف، کژرو، تبع

 ).۱۵۱طان صفت. (صی*** ترفندباز، ش

 ).۱۹۳رو خواهشات نفسانی. (ص ی*** توطئه گر، وسوسه آور، شوم، پ 

روان اسالم ناب یت! و پیکی از محبان اهل بیدگاه ین بود دید، ایمالحظه کرد

ت در باره صحابه رسول یم و اهل بیم نظر قرآن کرینیمحمدی! حاال با اختصار بب

 ست:یچ صالله

 صحابه در آئینه قرآن

دٞ ﴿ َمَّ ارِ رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ تََرٮُٰهۡم رَُّسوُل  �ُّ آُء َ�َ ٱلُۡكفَّ ِشدَّ
َ
ۥٓ أ ِيَن َمَعُه ِۚ َوٱ�َّ ٱ�َّ

ٗدا يَۡبَتُغوَن  ٗعا ُسجَّ ِ َورِۡضَ�ٰٗناۖ ِسيَماُهۡم ِ� وُُجوهِِهم ّمِۡن ُركَّ فَۡضٗ� ّمَِن ٱ�َّ
ُجودِ  ثَرِ ٱلسُّ

َ
 .]۲۹الفتح: [ ﴾�

ان خود یر و در میافران سخت گکند بر یاوه با ک یسانکمحمد رسول خداست و «
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 یه از خداوند فضل و خشنودک ینیب می وع و سجدهکمهربانند. آنان را در حال ر

 .»داستیشان پیها ) آنان از اثر سجده در چهرهیارکند. نشانه (درستیجو یم

ِيَن وَ ﴿ نَصارِ َوٱ�َّ
َ
لُوَن ِمَن ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�َن َوٱۡ� وَّ

َ
ٰبُِقوَن ٱۡ� َبُعوُهم ٱل�َّ ٱ�َّ

ٰٖت َ�ۡرِي َ�َۡتَها  َعدَّ لَُهۡم َج�َّ
َ
ْ َ�ۡنُه َوأ ُ َ�ۡنُهۡم َورَُضوا �ِإِۡحَ�ٰٖن رَِّ�َ ٱ�َّ

نَۡ�ُٰر َ�ٰ 
َ
بَٗد�ۚ َ�ٰلَِك ٱۡلَفۡوُز ٱۡلَعِظيُم ٱۡ�

َ
  .]۱۰۰التوبة: [ ﴾١٠٠ِ�ِيَن �ِيَهآ �

 یرویاز آنان پ یارکویکه به نک یسانکن و انصار و ین از مهاجریشروان نخستیو پ«

شان یز) از او خشنود شدند. و بر ایردند، خداوند از آنان خشنود شد و (آنان نک

شه یه درآنجا همکباران روان است آماده ساخت یه فرودسِت آن جوک ییباغها

 .»بزرگ است یابیامکن ی. ااند جاودانه

َجَرةِ َ�َعلَِم َما ِ�  لََّقدۡ ﴿ ُ َعِن ٱلُۡمۡؤمِنَِ� إِۡذ ُ�بَايُِعونََك َ�َۡت ٱلشَّ رَِ�َ ٱ�َّ
نَزَل 

َ
ِكينَةَ قُلُو�ِِهۡم فَأ َ�ٰبَُهۡم َ�ۡتٗحا قَرِ�ٗبا  ٱلسَّ

َ
 . ]۱۸الفتح: [ ﴾١٨َعلَۡيِهۡم َوأ

نود ردند خشک عت مییر درخت با تو بیه زکبه راستی خداوند از مؤمنان هنگامی «

جه بر آنان آرامش فرود آورد و یست، در نتیشان چیه در دلهاکشد، و معلوم داشت 

 .»را به آنان پاداش داد یکفتحی نزد

ْۖ  فَإِنۡ ﴿ ْ بِِمۡثِل َمآ َءاَمنُتم بِهِۦ َ�َقِد ٱۡهَتَدوا َما ُهۡم ِ�  َءاَمُنوا ْ فَإِ�َّ �ن تََولَّۡوا
ِميُع ٱۡلَعلِيُم  ۚ وَُهَو ٱلسَّ ُ  .]۱۳۷البقرة: [ ﴾١٣٧ِشَقاقٖ� فََسيَۡكفِيَكُهُم ٱ�َّ

اند و  افتهیقت راه یمان آورند، در حقید، ایا مان آوردهیپس اگر به آنچه شما به آن ا«

ه خداوند [در برابر] آنان کدا زند. زویه آنان در ستکست ین نیاگر روی برتافتند جز ا

 .»ند. و اوست شنوای داناکت یفاکتو را 

از دوستان من  یکیه با ک یسک« .١»من اعدى يل ويلا فقد آذنته باحلرب«

 .»نمک یند من با او اعالن جنگ مک یدشمن

                                           
 ۶۵۰۲شماره  یح بخاریصح -١
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ْوَ�ٰٓ�َِك َ� �َسۡ ﴿
ُ
ۚ أ نَفَق ِمن َ�ۡبِل ٱۡلَفۡتِح َوَ�ٰتََل

َ
ۡن أ ۡ�َظمُ َتوِي ِمنُ�م مَّ

َ
 أ

 ُ � َوٱ�َّ ُ ٱۡ�ُۡسَ�ٰ ْۚ َوُ�ّٗ وََعَد ٱ�َّ ْ ِمۢن َ�ۡعُد َوَ�َٰتلُوا نَفُقوا
َ
ِيَن أ َدرََجٗة ّمَِن ٱ�َّ
 ]۱۰د: یالحد[ ﴾بَِما َ�ۡعَملُوَن َخبِ�ٞ 

 (میه پکاز شما  یسانک«
ِ

دند (با انفاق یافران) جنگکردند و (باکه) انفاق کش از فتح

ه پس ک یسانکستند. آنان در منزلت از یسان نیکه) کپس از فتح منندگان و جهادگران ک

(از آنان  یکدند، بزرگترند و خداوند به هر یافران) جنگکردند و (باکاز (فتح) انفاق 

  .»د با خبر استینک می (بهشت) را وعده داده است. و خداوند از آنچه یکسرانجاِم) ن

ِيَن َجآُءو ِمۢن َ�ۡعِدهِۡم وَ ﴿ ِيَن َ�ُقولُوَن رَ ٱ�َّ �ََّنا ٱۡغفِۡر َ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا ٱ�َّ
ٓ إِنََّك  ْ َر�ََّنا ِيَن َءاَمُنوا يَ�ِٰن َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ ّلِ�َّ َسَبُقونَا بِٱۡ�ِ

 .]۱۰الحشر: [ ﴾١٠رَُءوٞف رَِّحيٌم 

دگارا! ما را و آن برادرانمان ند: پروریگو می نان آمدند (انصار)یه پس از اک یز) آنانیو (ن«

در حّق ای  نهکیچ  یما ه یامرز، و در دلهایگرفتند، ب یشیمان آوردن از ما پیه در اکرا 

 .»یمهربان هه بخشندک یی، قرار مده، پروردگارا! تواند مان آوردهیه اک یسانک

ْ مِن دَِ�ٰرِهِۡم لِلۡ ﴿ ۡخرُِجوا
ُ
ِيَن أ ۡمَ�ٰلِِهمۡ ُفَقَرآءِ ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�َن ٱ�َّ

َ
يَۡبَتُغوَن  َوأ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
ۥٓۚ أ َ َورَُسوَ�ُ وَن ٱ�َّ ِ َورِۡضَ�ٰٗنا َوَ�نُ�ُ فَۡضٗ� ّمَِن ٱ�َّ

ِٰدقُوَن    .]۸الحشر: [ ﴾٨ٱل�َّ

شان و اموالشان یها ه از خانهکاست ای  ردهکاِن هجرت ینوایخاص ب ]ءیف[آن «

خدا و رسولش را  ]نید[ ند ویجو میی . از خداوند فضل و خشنوداند رانده شده

 .»ندیه راستگوکنانند یدهند، هم ا ی میاری

يَ�َٰن مِن َ�ۡبلِهِۡم ُ�ِبُّوَن َمۡن َهاَجَر إَِ�ۡهِۡم َوَ� وَ ﴿ اَر َوٱۡ�ِ ِيَن َ�َبوَُّءو ٱ�َّ ٱ�َّ
نُفسِ 

َ
ٰٓ أ وتُواْ َو�ُۡؤثُِروَن َ�َ

ُ
آ أ بِِهۡم  هِۡم َولَۡو َ�نَ َ�ُِدوَن ِ� ُصُدورِهِۡم َحاَجٗة ّمِمَّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن 
ُ
 . ]۹الحشر: [ ﴾٩َخَصاَصةۚٞ َوَمن يُوَق ُشحَّ َ�ۡفِسهِۦ فَأ
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گرفت.  یمان در دلشان جایگرفتند و ا یش از آنان در دار اسالم جایه پک یسانک«

خود از آنچه (به  یدارند و در دلها می نند دوستکآنان هجرت  یه به سوکرا  یسانک

ازمند باشند یگران را) بر خودشان و لو نینند و(دک نمی ازیاحساس ن اند مهاجران ) داده

 ».ه رستگارندکنانند یش مصون باشند، ایه از آِز نفس خوک یسانکدهند و  می حیترج

ِيَن وَ ﴿ ِ َوٱ�َّ ِيَن َءاَمُنواْ َوَهاَجُرواْ َوَ�َٰهُدواْ ِ� َسبِيِل ٱ�َّ ٓواْ ٱ�َّ نََ�ُ َءاَوواْ وَّ
ْوَ�ٰٓ 

ُ
ۡغفَِرةٞ َورِۡزٞق َكرِ�ٞم أ َُّهم مَّ ۚ ل ا ِيَن َءاَمُنواْ  ٧٤�َِك ُهُم ٱلُۡمۡؤِمُنوَن َحّقٗ َوٱ�َّ

رَۡحاِم 
َ
ْ ٱۡ� ْولُوا

ُ
ْوَ�ٰٓ�َِك مِنُ�ۡمۚ َوأ

ُ
ْ َمَعُ�ۡم فَأ ْ َوَ�َٰهُدوا ِمۢن َ�ۡعُد وََهاَجُروا

ۡوَ�ٰ بَِبۡعٖض ِ� كِ 
َ
ۢ َ�ۡعُضُهۡم أ ٍء َعلِيُم َ بُِ�ّلِ َ�ۡ ِۚ إِنَّ ٱ�َّ  ﴾٧٥َ�ِٰب ٱ�َّ

  .]۷۵-۷۴األنفال: [

و  اند و در راه خدا جهاد نموده اند ردهکمان آوردند و مهاجرت یه ایکسانکگمان  یب«

 مؤمن و با ایحق اند ردهک یاریو  اند ه پناه دادهیکسانکهمچنان 
ً
آنان  یمانند و برایقتا

 اند مان آوردهیات) این آیه پس از (نزول ایکسانکسته است ـ و یشا یآمرزش و روز

ه ک یسانکشما هستند و  ه، آنان از زمراند و با شما جهاد نموده اند ردهکو مهاجرت 

گمان  یتاب خدا، بکسزاوارترند در  یبرخ یبرا یشاوندند برخیگر خویدیکبا 

گاه از هر چ  .»است یزیخداوند آ

﴿ ٰ�َ ِ ْ َمَعُهۥ َ�َٰهدُ ِ�ِن ٱلرَُّسوُل َوٱ�َّ نُفِسِهۡمۚ يَن َءاَمُنوا
َ
ۡمَ�ٰلِِهۡم َوأ

َ
ْ بِأ وا

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن 
ُ
ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهُم ٱۡ�َۡيَ�ُٰتۖ َوأ

ُ
 .]۸۸التوبة: [ ﴾٨٨َوأ

 هپردازند همیه با او هستند، با مال و جان خود به جهاد مک یغمبر و مؤمنانیپ یول«

 .»گمان رستگارانندیشان است، و آنان بیاز آن ا ها یکیها و نیخوب



 

 

 

 

 

 صحابه در آئینه نهج البالغه

ولِ اهللاِ « -۵۵:/ هخطب سُ عَ رَ نَّا مَ دْ كُ قَ نا صوَ َلَ انَ وَ إخْ نَا وَ نَاءَ بْ أَ نا وَ اءَ تُلُ آبَ قْ ، نَ

نَا ذلِ  يدُ زِ ا يَ نَا، مَ مَ امَ أَعْ ناً  كَ وَ يل إالَّ إِيامَ اً عَ ربْ صَ ، وَ مِ يلَ اللَّقَ يّاً عَ ضِ مُ ، وَ لِيامً تَسْ وَ

نا  وِّ دُ نْ عَ رُ مِ خَ اآلْ نَّا وَ لُ مِ جُ انَ الرَّ دْ كَ قَ لَ ، وَ وِّ دُ عَ ادِ الْ هَ يل جِ اً عَ دّ جِ ِ، وَ َملَ ضِ األْ مَضَ

قِي صَ  ُامَ يَسْ : أهيُّ امَ هُ سَ انِ أَنْفُ سَ الَ تَخَ ، يَ ِ لَنيْ حْ فَ لَ الْ اوُ الَنِ تَصَ اوَ تَصَ أْسَ يَ بَهُ كَ احِ

نَا ـال وِّ دُ لَ بِعَ نَا أَنْزَ قَ دْ أَي اهللاُ صِ لَامَّ رَ نَّا، فَ نا مِ وِّ دُ ةً لِعَ رَّ نَا، ومَ وِّ دُ نْ عَ نَا مِ ةً لَ رَّ ، فَمَ نُونِ مَ

تَّ  ، حَ يْنَا النَّرصَ لَ لَ عَ أَنْزَ ، وَ بْتَ كَ طَ  ىالْ ئاً أَوْ تَبَوِّ مُ هُ وَ انَ رَ ياً جِ لْقِ الَمُ مُ سْ ِ رَّ اإلْ تَقَ ، اسْ هُ انَ

ودٌ.  نِ عُ يامَ ِ َّ لِإلْ رضَ الَ اخْ ، وَ ودٌ مُ ينِ عَ امَ لِلدِّ ا قَ ، مَ يْتُمْ ا أَتَ نَّا نَأْيتِ مَ ي لَوْ كُ رِ مْ عَ لَ وَ

ماً  ا نَدَ نَّهَ تُتْبِعُ لَ ماً، وَ ا دَ تَلِبُنَّهَ تَحْ مُ اهللاِ لَ يْ أَ م و با یبود صامبر خدا یدر رکاب پ« .»وَ

مان و ین مبارزه بر ایم، که ایکرد یخود جنگ م یپدران و فرزندان و برادران و عموها

ها و یبرابر ناگوار یع حق و صبر و بردباریافزود، و ما را در جاده وس یم ما میتسل

از  یگریک نفر از ما و دی یساخت. گاه یجهاد و کوشش برابر دشمن، ثابت قدم م

را  یگریکار دخواست  یکردند، و هر کدام م یدشمنان ما، مانند دو پهلوان نبرد م

 یم و زمانیشد یروز میما بر دشمن پ یبنوشاند، گاه یگریبسازد و جام مرگ را به د

و  ید، خواریو اخالص ما را د یکرد. پس آنگاه که خدا، راست یدشمن بر ما غلبه م

ت فرمود، تا آنجا که اسالم یرا به ما عنا یروزیذلت را بر دشمنان ما نازل و پ
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نفوذ کرد، به جانم سوگند! اگر ما  یپهناور ینهایشد و در سرزمر یافته فراگیاستحکام 

از  یا ماند، و شاخه ین استوار نمید یبرا یا هیم هرگز پایدر مبارزه مثل شما بود

نه شتر خون ید، به خدا سوگند! شما هم اکنون از سیگرد یمان سبز نمیدرخت ا

 ».دیندار یمانیجز پش ید و سرانجامیدوش یم

لَنْ « -۹۶:/ هخطب مْ فَ هُ وا أَثَرَ بِعُ اتَّ مْ وَ تَهُ مْ وا سَ مُ زَ الْ مْ فَ بِيِّكُ يْتِ نَ لَ بَ وا أَهْ انْظُرُ

وا  َضُ إِنْ هنَ وا وَ بُدُ الْ وا فَ بَدُ إِنْ لَ دً فَ مْ يفِ رَ وكُ عِيدُ لَنْ يُ  وَ دً نْ هُ مْ مِ وكُ جُ ْرِ خيُ

نْ  وا عَ رُ تَأَخَّ الَ تَ لُّوا وَ تَضِ مْ فَ وهُ بِقُ الَ تَسْ وا وَ َضُ ابَ فَاهنْ حَ أَيْتُ أَصْ دْ رَ قَ وا لَ لِكُ تَهْ مْ فَ هُ

اتُوا  دْ بَ قَ اً وَ ربْ ثاً غُ عْ ونَ شُ بِحُ انُوا يُصْ دْ كَ قَ مْ لَ نْكُ مْ مِ هُ بِهُ داً يُشْ  أَحَ امَ أَرَ دٍ ص فَ َمَّ حمُ

رِ  َمْ ثْلِ اجلْ ىلَ مِ ونَ عَ فُ قِ يَ مْ وَ ودِهِ دُ خُ مْ وَ هِ بَاهِ َ جِ ونَ بَنيْ حُ اوِ رَ قِيَاماً يُ داً وَ جَّ نْ  سُ مِ

كِرَ اهللاَُّ  ا ذُ مْ إِذَ ودِهِ جُ نْ طُولِ سُ  مِ زَ ِعْ بَ املْ كَ مْ رُ يُنِهِ َ أَعْ أَنَّ بَنيْ مْ كَ ادِهِ عَ رِ مَ ذِكْ

فِ  اصِ عَ يحِ الْ مَ الرِّ وْ رُ يَ جَ يدُ الشَّ مِ امَ يَ وا كَ ادُ مَ ُمْ وَ يُوهبَ بُلَّ جُ تَّى تَ مْ حَ يُنُهُ لَتْ أَعْ َ مهَ

جَ  رَ ابِ وَ قَ عِ نَ الْ فاً مِ وْ ابِ خَ د، از آن یامبرتان بنگریت پیمردم به اهل ب«  .»اءً لِلثَّوَ

د، آنها شما را هرگز از راه یقدمشان بگذار ید، قدم جایدارند برو یسو که گام برم

گردانند، اگر سکوت کردند  یو هالکت باز نم یبرند، و به پست یرون نمیت بیهدا

د، و یشو ید که گمراه میرینگ یشید، از آنها پیام کنیام کردند قید، و اگر قیسکوت کن

 را یسکدم، یرا د صامبر یاران پیهمانا  .دیگرد ید که نابود میاز آنان عقب نمان

رسانند؛ و  می ده مو، و گرد آلود به شبیه همانند آنان باشد. روز را ژولکنم یب نمی

سودند و  می نیبر زم یشانیبردند. گاه پ می ام به سریا قیشب را به نوبت، در سجده 

ستاده یآتش ا هبر پار ییه گوکنمودند  یاد معاد چنان نا آرام می، از کگاه گونه بر خا

ماندن در سجود.  ینه بسته بود، از طوالنیبزان پ یان دو چشمشان چون زانویبودند. م

دند یلرز یشان تر گردد، ومیبانهایه گرکستند یگر یشد چندان م می اگر نام خدا برده
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ه تخم آن در ک یدیا امیم آن داشتند یه بک یفرکیه درخت، روز تندباد لرزد، از کچنان

 .١»اشتندک می دل

وَ -«:/ ……  هخطب۱۱۵ نْ هُ نِي بِمَ َقَ أَحلْ مْ وَ يْنَكُ بَ يْنِي وَ قَ بَ رَّ دِدْتُ أَنَّ اهللاََّ فَ وَ وَ لَ

يحُ  اجِ رَ أْيِ مَ نيُ الرَّ يَامِ اهللاَِّ مَ مٌ وَ مْ قَوْ نْكُ قُّ يبِ مِ يكُ  أَحَ تَارِ َقِّ مَ يلُ بِاحلْ اوِ قَ لْمِ مَ ِ احلْ

ةِ  ائِمَ بَى الدَّ قْ عُ وا بِالْ رُ ةِ فَظَفِ جَّ ىلَ املَْحَ وا عَ فُ جَ أَوْ ةِ وَ يقَ ىلَ الطَّرِ ماً عَ ا قُدُ وْ يِ مَضَ بَغْ لِلْ

الُ  يَّ يفٍ الذَّ مُ ثَقِ الَ مْ غُ يْكُ لَ لَّطَنَّ عَ يُسَ اهللاَِّ لَ ا وَ ةِ أَمَ دَ بَارِ ةِ الْ امَ رَ كَ الْ لُ  وَ أْكُ املَْيَّالُ يَ

ةَ  حَ ذَ ا وَ مْ إِيهٍ أَبَ تَكُ مَ حْ يبُ شَ مْ وَ يُذِ تَكُ َ
رضِ به خدا سوگند! دوست داشتم که « .»خَ

که نسبت به من سزاوارترست  یاندازد، و مرا به کس ییان من و شما جدایخدا م

، یدهنده بردبار حیش، ترجیاند کیبودند، ن ید به خدا سوگند! آنان مردمیملحق فرما

ش از ما به راه راست قدم گذاشته، و شتابان یندگان حق، و ترک کنندگان ستم، پیگو

دند. یروز گردیدان آخرت، و کرامت گوارا، پیجاو یرفتند، در به دست آوردن زندگ

گاه باش گردد که هوسباز  یف  بر شما مسلط میفه ثقیاز طا ید! به خدا سوگند پسرکیآ

 یچرد و چرب یه مییشما را (اموال و دارا یهازار و گردنکش و ستمگر است، سبزه

 .»کند، ابووذحه: بس کن یشما را آب م

رَ «:  -۱۲۰:/ هخطب نْ تَ اءُ مَ زَ ا جَ ذَ مْ بِهِ  كَ هَ تُكُ رْ نيَ أَمَ وْ أَينِّ حِ اهللاِ لَ ا وَ ! أَمَ ةَ دَ قْ عُ الْ

ىلَ  مْ عَ تُكُ َلْ إِ ـالْ  محَ اً، فَ ريْ لُ اهللاُ فِيهِ خَ ْعَ ي جيَ وهِ الَّذِ رُ كْ إِنِ مَ مْ وَ تُكُ يْ دَ تُمْ هَ مْ تَقَ نِ اسْ

؟  نْ إِيلَ مَ نْ وَ لكِنْ بِمَ ي، وَ ثْقَ وُ انَتِ الْ كَ ، لَ مْ تُكُ كْ ارَ يْتُمْ تَدَ بَ إِنْ أَ مْ وَ تُكُ مْ تُمْ قَوَّ جْ جَ وَ اعْ

لَمُ أَنَّ  عْ وَ يَ هُ ، وَ ةِ كَ وْ ةِ بِالشَّ كَ وْ نَاقِشِ الشَّ ائي، كَ تُمْ دَ أَنْ مْ وَ يَ بِكُ اوِ يدُ أَنْ أُدَ ا  أُرِ هَ لْعَ ضَ

لَّتِ النَّ  كَ ، وَ يِّ وِ اءِ الدَّ ا الدَّ لَّتْ أَطِبَّاءُ هذَ دْ مَ مَّ قَ ا! اللَّهُ هَ عَ كِيِّ مَ طَانِ الرَّ ةُ بِأَشْ عَ ! زْ

                                           
 تهران. ۱۳۷۸چاپ چهاردهم  یدیترجمه دکتر جعفر شه -١



 تهمت به علی در نهج البالغه  112

 

وا  يجُ هِ ؟ وَ وهُ مُ كَ أَحْ آنَ فَ رْ قُ أُوا الْ رَ قَ ؟ وَ بِلُوهُ قَ الَمِ فَ ِسْ وا إِيلَ اإلْ عُ ينَ دُ مُ الَّذِ وْ قَ يْنَ الْ أَ

ادِ  هَ وا  إِيل اجلِْ ذُ أَخَ ا، وَ هَ دَ امَ يُوفَ أَغْ لَبُوا السُّ سَ ا، وَ الَدِهَ احِ إِيلَ أَوْ قَ هَ اللِّ لَ ُوا وَ هلِ وَ فَ

لَ  ا؟! بَعْضٌ هَ فًّ ا صَ فًّ صَ فاً وَ حْ فاً زَ حْ ضِ زَ َرْ افِ األْ ا. كَ بِأَطْرَ بَعْصٌ نَجَ ، وَ

نِ الْ  نَ عَ وْ زَّ عَ الَ يُ ، وَ يَاءِ َحْ ونَ بِاألْ ُ بَرشَّ رْ ـالَيُ ، مُ يتَ وْ ْصُ مَ ، مخُ اءِ بُكَ نَ الْ يُونِ مِ عُ هُ الْ

يلَ  ، عَ رِ هَ نَ السَّ انِ مِ وَ َلْ رُ األْ فْ ، صُ اءِ عَ نَ الدُّ اهِ مِ فَ بُلُ الشِّ ، ذُ يَامِ نَ الصِّ بُطُونِ مِ الْ

، أُولئِ  َ عنيِ َاشِ ةُ اخلْ َ ربَ مْ غَ هِ وهِ جُ مْ  كَ وَ يْهِ أَ إِلَ نَا أَنْ نَظْمَ قَّ لَ ، فَحَ بُونَ اهِ اين الذَّ وَ إِخْ

نَ  ُلَّ وَ يدُ أَنْ حيَ رِ يُ ، وَ هُ قَ رُ مْ طُ كُ نِّي لَ يْطَانَ يُسَ ! إِنَّ الشَّ اقِهمْ يلَ فِرَ يَ عَ دِ َيْ عَضَّ األْ

تْنَةَ  فَ ةِ الْ قَ رْ فُ بِالْ ، وَ ةَ قَ رْ فُ ةِ الْ عَ َامَ مْ بَاجلْ طِيَكُ عْ يُ ، وَ ةً دَ قْ ةً عُ دَ قْ مْ عُ نْ  ;دِينَكُ فُوا عَ دِ فَاصْ

بَ  اقْ ، وَ ثَاتِهِ فَ نَ اتِهِ وَ غَ مْ نَزَ كُ سِ يلَ أَنْفُ ا عَ لوهَ قِ اعْ ، وَ مْ يْكُ ا إِلَ اهَ دَ َّنْ أَهْ ةَ ممِ يحَ  .»لُوا النَّصِ

مان بشکند. به خدا سوگند! ید، و پیعت را ترک گویاست که ب یکس ین سزایا«

ر شما را در یخداوند خ یندتان نبود، ولیکه شما را به او فرا خواندم، خوشا یهنگام

کردم و اگر به انحراف  یم ید، شما را راهنمائیکرد یم آن قرار داده بود، اگر مقاومت

 ید، دوباره شما را برایزد یگرداندم، اگر سر باز م ید شما را به راه راست برمیرفت یم

رو یغ، با کدام نیم، اما دریمطمئن داشت یتیکردم، در آن صورت وضع یمبارزه آماده م

ها را یماریله شما بیبه وس خواهم ینان کنم؟ شگفتا، میاطم یبجنگم؟ و به چه کس

ش یمانم که خار در پا یرا م ید، کسیا درمان من شده یشما درد ب یدرمان کنم ول

داند خار در تن او  یکه م یرون کشد، در حالیخواهد آن را ب یم یگریرفته و با خار د

ن درد مرگبار به جان آمده، و آبرسان یا! پزشکان ایماند، خدا یشتر شکند و بر جایب

شده و  که به اسالم دعوت یشده است. کجا هستند مردم زار ناتوان ن شورهیا

شده  ختهیجهاد برانگ یات را شناختند، به سویآ یرفتند، قرآن تالوت کردند و معانیپذ

ام یرها از نیدند، شمشیفته جهاد گردیآورد ش یبچه خود رو یکه به سو یچونان شتر
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 یصف به صف، احاطه نمودند، بعض ن را گروه گروه،یبرآوردند، و گرداگرد زم

دان جنگ شادمان یدر م یچگاه از زنده ماندن کسیافتند. هینجات  ید، و برخیشه

از ترس  یطوالن یها هیت نداشتند، از گریبه تسل یازیدان نینبودند، و در مرگ شه

شان الغر و به پشت یفراوان، شکمها یدار شان ناراحت، و از روزهیخدا، چشمها

ها یدار صورت از شب زنده یدعا خشک، و رنگها یشان از فراوانیلبها ده بود،یچسب

نشسته بود، آنان برادران من هستند که  یشان غبار خشوع و فروتنیها زرد، و بر چهره

م، و از اندوه فراقشان انگشت حسرت به یاند، و بر ماست که تشنه مالقاتشان باش رفته

 یها دهد، که گره یخود را به شما آسان جلوه م یطان، راههایم. همانا شیریدندان گ

، بر یوحدت و هماهنگ ید، و بجایبگشا یگریپس از د یکین شما را یمحکم د

د، و یگردان یطان رویش یبکارید، از وسوسه و زمزمه و فریفزایشما ب یپراکندگ

 .»دیرید، و به جان و دل بپذیرخواه شماست گوش کنیحت آن کس را که خینص
الخروج إلی  یو قد شاوره عمر بن الخطاب ف الم له کومن  -۱۳۴:/ هخطب

 غزو الروم:

ي « ذِ الَّ ةِ. وَ رَ وْ عَ ِ الْ رتْ سَ ةِ، وَ زَ َوْ ازِ احلْ زَ ينِ بِإِعْ ذا الدِّ لِ هَ َهْ لَ اهللاُ ألِ كَّ وَ دْ تَ قَ وَ

لِيلٌ الَ  مْ قَ هُ مْ وَ هُ نَعَ مَ ، وَ ونَ ُ
نْتَرصِ لِيلٌ الَ يَ مْ قَ هُ مْ وَ هُ َ يٌّ الَ نَرصَ ، حَ ونَ تَنِعُ مْ يَ

. إِنَّ  وتُ مُ سِ  كَ يَ وِّ بِنَفْ دُ عَ ا الْ ْ إِيلَ هذَ
تَي تَرسِ ، الَ كَ مَ بْ تُنْكَ کَ فَ صِ خْ مْ بِشَ هُ قَ تَلْ ، فَ

دَ  عْ يْسَ بَ لَ . وَ مْ ةٌ دُونَ أَقْيصَ بِالَدِهِ انِفَ نيَ كَ لِمِ سْ نْ لِلْمُ ،  كَ تَكُ يْهِ ونَ إِلَ عُ جِ رْ عٌ يَ جِ رْ مَ

يْهِ  ثْ إِلَ ابْعَ رَ اهللاُ فَ إِنْ أَظْهَ ، فَ ةِ يحَ النَّصِ بَالَءِ وَ لَ الْ هُ أَهْ عَ زْ مَ فِ احْ باً، وَ ْرَ الً حمِ جُ مْ رَ

ا نيَ  كَ فَذَ لِمِ سْ ةً لِلْمُ ثَابَ مَ أً للنَّاسِ وَ دْ نْتَ رِ ي، كُ رَ ُخْ نِ األْ إِنْ تَكُ ، وَ ِبُّ ا حتُ  .»مَ

ن را یضعف مسلمن وعده داد که اسالم را سربلند و نقاط ین دیروان ایخداوند به پ«

کرد، و آنگاه که  یارینفرات  یکه مسلمانان را به هنگام کم ییجبران کند، خدا

رد. یم یتوانستند از خود دفاع کنند، از آنها دفاع کرد، اکنون زنده است و هرگز نم ینم
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، مسلمانان تا ینیب یبیو آس یو با آنان روبرو گرد یهرگاه خود به جنگ دشمن رو

ست تا بدان ین یندارند و پس از تو کس یگر پناهگاهیود، دخ ین شهرهایدورتر

رخواهان را یآزمودگان و خ آنان روانه کن، و جنگ یرا به سو یریروآورند. مرد دل

، و اگر کار یداد چنان است که تو دوست دار یروزیهمراه او کوچ ده، اگر خدا پ

 .»بود یمطرح شد، تو پناه مردمان و مرجع خواه یگرید

 وقد استشاره عمر بن اخلطاب يف الم له كو من «  -۱۴۶:/ هخطب

ةٍ  ثْرَ الَنُهُ بِكَ ذْ الَ خِ هُ وَ ُ نْ نَرصْ ْ يَكُ رَ ملَ َمْ ا األْ الشخوص لقتال الفرس بنفسه: إِ ِنَّ هذَ

تَّي بَ  ، حَ هُ دَّ أَمَ هُ وَ دَّ ي أَعَ ذِ هُ الَّ نْدُ جُ ، وَ هُ رَ ي أَظْهَ ذِ وَ دِينُ اهللاِ الَّ هُ ، وَ لَّةٍ الَ بِقِ ا وَ لَغَ مَ

 ٌ
نَارصِ ، وَ هُ دَ عْ زٌ وَ نْجِ اهللاُ مُ نَ اهللاِ، وَ ودٍ مِ عُ وْ يلَ مَ نُ عَ نَحْ ، وَ لَعَ يْثُ طَ لَعَ حَ طَ ، وَ لَغَ بَ

طَعَ  قَ إِنِ انْ : فَ هُ مُّ يَضُ هُ وَ عُ ْمَ زِ جيَ َرَ نَ اخلْ انُ النِّظَامِ مِ كَ رِ مَ َمْ يِّمِ بِاألْ قَ انُ الْ كَ مَ . وَ هُ نْدَ جُ

قَ وَ  رَّ فَ انُوا النِّظَامُ تَ إِنْ كَ يَومَ وَ بُ الْ رَ عَ الْ هِ أَبَداً. وَ افِريِ ذَ عُ بِحَ تَمِ ْ ْ جيَ ، ثُمَّ ملَ بَ ذَهَ

ا  حَ رِ الرَّ تَدِ اسْ باً، وَ طْ نْ قُ ! فَكُ تِ َماعِ جْ ِ ونَ بَاإلْ يزُ زِ ، عَ الَمِ سْ ِ ونَ بَاإلْ ريُ
ثِ مْ كَ هُ لِيالً، فَ قَ

إِنَّ  ، فَ بِ َرْ ونَکَ نَارَ احلْ مْ دُ لِهِ أَصْ ، وَ بِ رَ عَ ضِ  كَ بِالْ َرْ هِ األْ نْ هذِ تَ مِ صْ خَ إِنْ شَ

تْ  ضَ تَقَ يْ  انْ لَ نَ  كَ عَ اءَکَ مِ رَ عُ وَ ا تَدَ ونَ مَ تَّي يَكُ ا، حَ هَ أَقْطَارِ ا وَ افِهَ نْ أَطْرَ بُ مِ رَ عَ الْ

يْ  مَّ إِلَ اتِ أَهَ رَ وْ عَ يْ  كَ الْ دَ َ يَ َّا بَنيْ ولُ كَ ممِ قُ داً يَ يْکَ غَ وا إِلَ نْظُرُ مَ إِنْ يَ اجِ َعَ وا: . إِنَّ األْ

يْ  لَ مْ عَ بِهِ لَ دَّ لِكَ ونُ ذلِکَ أَشَ يْكُ ، فَ تُمْ حْ َ رتَ وهُ اسْ تُمُ تَطَعْ ا اقْ إِذَ ، فَ بِ رَ عَ لُ الْ ، كَ هذا أَصْ

مْ فِي هِ عِ طَمَ مِ إِيلَ قِتَالِ الكَ وَ وْ قَ ريِ الْ سِ نْ مَ تَ مِ رْ كَ ا ذَ ا مَ أَمَّ إِنَّ اهللاَ ـ. فَ ، فَ نيَ لِمِ سْ مُ

هُ ل رَ وَ أَكْ هُ هُ انَ بْحَ سِ ـِسُ نْ مَ مْ مِ هِ تَ كَ ريِ رْ كَ ا ذَ ا مَ أَمَّ . وَ هُ رَ ا يَكْ يِريِ مَ غْ يلَ تَ رُ عَ وَ أَقْدَ هُ ، وَ

 ِ اتِلُ بِالنَّرصْ قَ نَّا نُ إِنَّامَ كُ ةِ، وَ ثْرَ كَ اتِلُ فِيَام مَيضَ بِالْ قَ نْ نُ ْ نَكُ إِنَّا ملَ ، فَ مْ دِهِ دَ نْ عَ مِ

ال ونَةِ ـْوَ عُ طرفداران آن نبود،  یو کم یو شکست اسالم، به فراوان یروزیپ« !.»مَ
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فرمود  یاریروز ساخت، و سپاه اوست که آن را آماده و ین خداست که آن را پیاسالم د

د برسد، در هر جا که الزم بود طلوع کرد، و ما بر وعده پروردگار ید تا آنجا که بایو رس

گاه یخواهد کرد. جا یاریکند، و سپاه خود را  یم که او به وعده خود وفا میدواریخود ام

دهد، اگر  یوند میها را متحد ساخته به هم پ محکم است که مهره یسمانیرهبر چونان ر

خواهند افتاد و سپس هرگز  ییها پراگنده و هر کدام به سو ن رشته از هم بگسلد، مهرهیا

نخواهند شد. عرب امروز گرچه از نظر تعداد اندک است اما با نعمت  یآور جمع

اب، جامعه یز و قدرتمندند، چونان محور آسیعز ید و هماهنگاسالم فراوانند، و با اتحا

رون ین بین سرزمیرا اگر تو از ایرا به گردش درآور، و با کمک مردم جنگ را اداره کن. ز

شکنند، چنانکه حفظ  یمان می، مخالفان عرب از هر سو تو را رها کرده و پیشو

 یخواه یش رویمهمتر از آن باشد که در پ یگذار یداخل که پشت سر م یمرزها

شه عرب است اگر آن را ین ریند ایداشت. همانا، عجم اگر تو را در نبرد بنگرند، گو

شود و طمع  یآنان م یاپین سبب فشار و تهاجمات پید، و همیگرد ید آسوده میدیبر

کار کنند، یآنان براه افتادند تا با مسلمانان پ ینکه گفتیشتر گردد، ایشان در تو بیا

شتر و خدا در دگرگون ساختن آنچه که دوست ندارند تواناتر یخدا از تو ب یناخشنود

سرباز  یگذشته با فراوان ی، ما در جنگهایدشمن گفت یاست. اما آنچه از فراوان

 .»میکرد یو کمک خدا مبارزه م یاریم، بلکه با یدیجنگ ینم

وا ما نقموه عىل كالناس شا اجتمع ـمـل الم له كومن «  -۱۶۳:/ هخطب

ائي،  ه فقال:يعثامن وسألوه خماطبته هلم واستعتابه هلم فدخل عل رَ إِنَّ النَّاسَ وَ

ا أَقُولُ لَ  ي مَ رِ ا أَدْ اهللاِ مَ وَ ، وَ مْ يْنَهُ بَ يْنَکَ وَ وين بَ رُ فَ تَسْ دِ اسْ قَ يْئاً كَ وَ فُ شَ رِ ا أَعْ ! مَ

لُّ  الَ أَدُ ، وَ هُ لُ هَ ْ ر الَ تَعْ  كَ جتَ يلَ أَمْ ، إِنَّ عَ هُ فُ نَا كَ رِ بَقْ ا سَ ، مَ لَمُ ا نَعْ لَمُ مَ تَعْ ءٍ  كَ لَ ْ إِيلَ يشَ

 َ ربِ نُخْ امَ  كَ فَ تَ كَ عْ مِ سَ نَا، وَ أَيْ امَ رَ أَيْتَ كَ دْ رَ قَ ، وَ هُ كَ نُبَلِّغَ ءٍ فَ ْ نَا بِيشَ لَوْ الَ خَ ، وَ نْهُ عَ

ولَ اهللا  سُ بْتَ رَ حِ صَ نَا، وَ عْ مِ ا ابْنُ أَيبِ  صسَ مَ بْنَا. وَ حِ امَ صَ الَ ابْنُ كَ ةَ وَ افَ قُحَ
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نْ  َقِّ مِ لِ احلْ مَ يلَ بِعَ َطَّابِ بِأَوْ ولِ اهللاِ كَ اخلْ سُ بُ إِيلَ رَ أَنْتَ أَقْرَ مٍ  ص، وَ حِ ةَ رَ يجَ شِ وَ

سِ  نَاالَ. فَاهللاَ اهللاَ يفِ نَفْ ْ يَ ا ملَ هِ مَ رِ هْ نْ صَ دْ نِلْتَ مَ قَ ، وَ امَ نْهُ إِنَّ كَ مِ ُ  كَ ! فَ بَرصَّ ا تُ اهللاِ ـ مَ ـ وَ

نْ عَ  . مِ ةٌ ائِمَ قَ ينِ لَ الَمَ الدِّ إِنَّ أَعْ ، وَ ةٌ حَ اضِ وَ قَ لَ إِنَّ الْطُّرُ ، وَ لٍ هْ نْ جَ لّمُ مِ عَ الَ تُ ، وَ ميً

 ، ةً لُومَ عْ نَّةً مَ امَ سُ أَقَ ي، فَ دَ هَ يَ وَ دِ ، هُ ادِلٌ امٌ عَ نْدَ اهللاِ إِمَ بَادِاهللاِ عِ لَ عِ لَمْ أَنَّ أَفْضَ اعْ فَ

إِ  ، وَ ةً ولَ ْهُ ةً جمَ عَ اتَ بِدْ أَمَ َا وَ ، هلَ ةٌ رَ ظَاهِ عَ لَ بِدَ إِنَّ الْ ، وَ الَمٌ َا أَعْ ، هلَ ةٌ َ نَريِّ نَنَ لَ نَّ السُّ

ةً،  وذَ أْخُ نَّةً مَ اتَ سُ أَمَ ، فَ لَّ بِهِ ضُ لَّ وَ ائِرٌ ضَ امٌ جَ اهللاِ إِمَ نْدَ َّ النَّاسِ عِ إِنَّ رشَ ، وَ الَمٌ أَعْ

ولَ اهللاِ  سُ تُ رَ عْ مِ إِين سَ . وَ ةً وكَ ُ رتْ ةً مَ عَ يَا بِدْ أَحْ :  صوَ ولُ قُ ةِ «يَ يَامَ قِ مَ الْ وْ يتَ يَ ؤْ يُ

امَ  ا كَ ورُ فِيهَ يَدُ ، فَ نَّمَ هَ ي يفِ نَارِ جَ يُلْقَ ، فَ اذِرٌ الَ عَ ريٌ وَ هُ نَصِ عَ يْسَ مَ لَ َائِرِ وَ امِ اجلْ مَ ِ بِاإلْ

ا هَ رِ عْ بِطُ يفِ قَ تَ رْ ي، ثُمَّ يَ حَ ورُ الرَّ دُ ». تَدُ إِين أَنْشُ امَ هذِ  كَ وَ ونَ إِمَ ةِ اهللاَ أالَّ تَكُ ُمَّ هِ األْ

تَالَ إِيل ـالْ  قِ الْ تْلَ وَ قَ ا الْ يْهَ لَ تَحُ عَ فْ امٌ يَ ةِ إِمَ ُمَّ هِ األْ تَلُ يفِ هذِ قْ : يُ الُ قَ انَ يُ هُ كَ إِنَّ ، فَ تُولَ قْ مَ

نَ  َقَّ مِ ونَ احلْ ُ
بْرصِ ا، فَالَ يُ تَنَ فِيهَ فِ بُثُّ الْ يَ ا، وَ يْهَ لَ ا عَ هَ ورَ بِسُ أُمُ لْ يَ ، وَ ةِ يَامَ قُ مِ الْ وْ يَ

رْ الْ  ا مَ ونَ فِيهَ جُ رُ مْ يَ جاً، وَ وْ ا مَ ونَ فِيهَ وجُ ، يَمُ همانا مردم پشت سر من « .»جاً بَاطِلِ

م؟ یدانم با تو چه بگو یاند، به خدا نم قرار داده یانجیان تو و خودشان میهستند، مرا م

، تو یکنم که نشناس ینم ییراهنما یزی، تو را به چیدانم که تو ندان یرا نم یزیچ

گاه سازیا نگرفته یشیپ یزیم، ما به چیدان یآنچه ما م یدان یم را  یزیم، و چیم که تو را آ

چنانکه ما  یدیم، شنیدیچنانکه ما د یدیم. دیم که آن را به تو ابالغ کنیا افتهین یدر پنهان

م، پس ابوقحافه (ابابکر) و پسر یچنانکه ما بود یبود صم، با رسول خدا یدیشن

از  یشاوندیدر خو صتو بهتر نبودند، تو به رسول خدا  خطاب، در عمل به حق، از

که آنان نشدند. پس خدا را خدا را پروا کن، سوگند  ی، و داماد او شدیکتریآن دو نزد

م دهند، راهها روشن یتا تو را تعل یستیت کنند، نادان نینایتا ب یستیبه خدا! تو کور ن
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شگاه او رهبر یبندگان خدا در پن ین برپاست، پس بدان که برترید یها است، و نشانه

شده را  کند، سنت شناخته یت میگران را هدایت شده و دیعادل است که خود هدا

ش آشکار است، یها راند، سنتها روشن و نشانهیبرپا دارد، و بدعت ناشناخته را بم

شگاه ین بندگان خدا در پین برپاست، پس بدان که برترید یها بدعتها آشکار و نشانه

کند، سنت شناخته  یت میگران را هدایشده و د تیعادل است که خود هدا او رهبر

ن مردم نزد خدا یآن برپاست. و بدتر یها شده را برپا دارد، و بدعتها آشکار و نشانه

رفته را یگران است، که سنت پذید یه گمراهیکه خود گمراه و ما یرهبر ستمگر

دم که گفت: یشن صامبر خدا یپ راند، و بدعت ترک شده را زنده گرداند. من ازیبم

 یاز او پوزش خواه یدارد و نه کس یاوریاورند که نه یامت رهبر ستمگر را بی(ق

اب، یچرخد که سنگ آس یکند، پس او را در آتش جهنم افگنند، و در آن چنان م یم

دهم که امام  یده شود) من تو را به خدا سوگند میر کشیده به زنجیتا به قعر دوزخ رس

ن امت، یان ایشد. در م ین گفته میش از ای، چرا که پین امت مباشیده اش کشته

 یامت گشوده خواهد شد و کارهاید که در کشتار تا روز قیبه قتل خواهد رس یامام

ابد، تا آنجا که یانشان گسترش یبا آن مشتبه شود، و فتنه و فساد در م یامت اسالم

 .»گردند یور م ها غوطه در آن فتنه یشناسند، و به سخت یحق را از باطل نم

بْلُ « -۱۷۶:/ هخطب هُ (حَ إِنَّ ، فَ آنِ رْ قُ ا الْ ثْلِ هذَ داً بِمِ عِظْ أَحَ ْ يَ هُ ملَ انَ بْحَ إِنَّ اهللاَ سُ وَ

الَءٌ ـاهللاِ الْ  لْبِ جَ قَ ا لِلْ مَ ، وَ لْمِ عِ نَابِيعُ الْ يَ ، وَ لْبِ قَ بِيعُ الْ فِيهِ رَ ، وَ نيُ َمِ بَبُهُ األْ سَ )، وَ تِنيُ مَ

بَ ال هَ دْ ذَ هُ قَ عَ أَنَّ ، مَ هُ ُ ريْ ونَ أَوِ الـْغَ يَ النَّاسُ قِ بَ ، وَ ونَ رُ كِّ تَذَ ونَ ـْمُ تَنَاسُ همانا « .»مُ

سمان یچون قرآن پند نداده است، که قرآن ر یزیرا به چ یخداوند سبحان! کس

دانش است،  یها بخش است، در قرآن بهار دل، و چشمه یمنیله ایاستوار خدا، و وس

دار دالن در یکه ب یا افت، بخصوص در جامعهیجز قرآن نتوان  یقلب جالئ یبرا

 .»گذشته و غافالن و تغافل کنندگان حضور دارند
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َا « -۱۸۱:/ هخطب بِيَاءُ هبِ َنْ ظَ األْ عَ تِي وَ ظَ الَّ اعِ مُ املَْوَ كُ ثَثْتُ لَ دْ بَ ، إِينِّ قَ َا النَّاسُ أَهيُّ

مْ مَ  يْكُ يْتُ إِلَ أَدَّ ، وَ مْ َهُ لَمْ أُممَ طِي فَ وْ مْ بِسَ تُكُ بْ أَدَّ ، وَ مْ هُ دَ عْ نْ بَ يَاءُ إِيلَ مَ َوصِ ا أَدَّتِ األْ

ي  ِ ريْ اماً غَ ونَ إِمَ قَّعُ تَوَ تَ ! أَ وا. هللاَِِّ أَنْتُمْ قُ سِ تَوْ لَمْ تَسْ رِ فَ اجِ وَ مْ بالزَّ تُكُ وْ دَ حَ وا، وَ يمُ تَقِ تَسْ

؟ أَالَ  بِيلَ مُ السَّ كُ دُ شِ رْ يُ ، وَ يقَ مُ الطَّرِ أُ بِكُ طَ بِالً،  يَ قْ انَ مُ ا كَ يَا مَ نْ نَ الدُّ رَ مِ بَ دْ أَدْ إِنَّهُ قَ

نَ  لِيالً مِ وا قَ بَاعُ ، وَ يَارُ َخْ اهللاِ األْ بَادُ الَ عِ حَ ْ عَ الرتَّ مَ أَزْ بِراً، وَ دْ انَ مُ ا كَ ا مَ نْهَ بَلَ مِ أَقْ وَ

انَ  وَ َّ إِخْ ا رضَ نَي. مَ فْ ةِ الَيَ رَ خِ نَ اآلْ ثِريٍ مِ ي، بِكَ بْقَ يَا الَ يَ نْ مْ الدُّ هُ اؤُ تْ دِمَ كَ فِ ينَ سُ ذِ نَا الَّ

ونَ الْ  يغُ ؟ يُسِ يَاءً مَ أَحْ يَوْ ونُوا الْ نيَ ـ أَالَّ يَكُ فِّ مْ بِصِ هُ نْقَ ـ وَ بُونَ الرَّ َ يَرشْ ، وَ صَ ! قَدْ غُصَ

يْنَ إِ  . أَ فِهمْ وْ دَ خَ عْ نِ بَ َمْ ارَ األْ مْ دَ لَّهُ أَحَ ، وَ مْ هُ ورَ مْ أُجُ فَّاهُ وا اهللاَ فَوَ قُ اهللاِ ـ لَ اينِ ـ وَ وَ خْ

ا  وْ ضَ مَ ، وَ كِبُوا الطَّريقَ ينَ رَ ذِ يْنَ الَّ أَ ؟ وَ انِ يْنَ ابْنُ التَّيِّهَ أَ ؟ وَ رٌ امَّ ؟ أَيْنَ عَ َقِّ يلَ احلْ عَ

 ِ تَنيْ ادَ هَ والشَّ يلَ الْ ذُ وا عَ اقَدُ عَ ينَ تَ ذِ ِمُ الَّ اهنِ وَ نْ إِخْ مْ مِ هُ اؤُ يْنَ نُظَرَ أَ دَ ـ؟ وَ رِ أُبْ ، وَ نِيَّةِ مَ

مْ إِيلَ  هِ ؤوسِ ةِ؟ قال: ثمّ رضب بيده إيل حليته الرشيفة الكريمة، فأطال  بِرُ رَ جَ فَ الْ

وا البكاء، ثمّ قال  رُ بَّ دَ تَ ، وَ وهُ مُ كَ آنَ فَأَحْ رْ قُ ا الْ لَوُ ينَ تَ ذِ اينِ الَّ وَ يلَ إِخْ هِ عَ : أَوِّ

ادِ  هَ وا لِلْجِ عُ ، دُ ةَ عَ بِدْ اتُوا الْ أمَ ، وَ نَّةَ ا السُّ يَوُ ، أَحْ وهُ امُ أَقَ ضَ فَ رْ فَ وا الْ ثِقُ وَ ابُوا، وَ أَجَ فَ

وه بَعُ اتَّ ائِدِ فَ قَ خود  یان امتهایامبران در میکه پ ییمردم! من پند و اندرزها یا« .»بِالْ

ان مردم یامبران گذشته در میرا که امامان پ یان شما نشر دادم، و وظائفیداشتند در م

د، به راه یرفتیانه شما را ادب کردم نپذیدم، با تازیخود بانجام رساندند، تحقق بخش

د. شما را بخدا! یجمع نشد یفراوان شما را خواندم ول ید، و با هشدارهایراست نرفت

گاه  یجز من با شما همراه ید رهبریا منتظریآ کند؟ و راه حق را به شما نشان دهد؟ آ

آورد و  یآورده بود پشت کرد و آنچه پشت کرده بود رو یا روید! آنچه از دنیباش

را با آخرت  یاندک و فان یایدا آماده کوچ کردن شدند، و دنکوکار خیبندگان ن
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ن خونشان یکه در جنگ صف ی! آن دسته از برادرانیض نمودند. آریدان تعویجاو

ستند تا خوراکشان غم و غصه و یاند گرچه امروز ن نکرده یانیچ زیخت، هیر

، که پاداش آنها خونابه دل باشد، بخدا سوگند! آنها خدا را مالقات کردند یدنینوش

ن فرمود کجا هستند یگزیامن خود جا یآنها را داد و پس از دوران ترس آنها را در سرا

برادران من؟ که بر راه حق رفتند، و با حق درگذشتند کجاست عمار؟ و کجاست پسر 

مه بن ثابت که ین؟ (خزی) و کجاست ذوالشهادتیهان انصاریهان؟ (مالک بن تیت

مان یند همانند آنان از برادرانشان که پیشهادت دانست) و کجاامبر شهادت او را دو یپ

ش مبارک یستمگران فرستادند؟ (پس دست به ر یشان را برایبستند، و سرها یجانباز

غا! از برادرانم که قرآن را خواندند، و بر یست و فرمود) دریگر یطوالن یگرفت و زمان

ه و آنها را برپا داشتند، شه نمودیاند یاساس آن قضاوت کردند، در واجبات اله

رته و به رهبر خود یرا زنده و بدعتها را نابود کردند، دعوت جهاد را پذ یاله یسنتها

 ».نمودند یروینان داشته و از او پیاطم

، ثُمَّ الَ  …..« :هخطب۲۳۴ رِ فْ كُ لُ الْ مْ أَهْ بَكُ ارَ هِ حَ ِ ريْ تُمْ إِيلَ غَ َأْ مْ إِنْ جلَ وإِنَّكُ

الَ  ائِيلُ وَ َ ربْ مْ إِالَّ الجَ ونَكُ ُ نْرصُ ارٌ يَ الَ أَنْصَ ونَ وَ رُ اجِ هَ الَ مُ ائِيلُ وَ يكَ ةَ ـْ مِ عَ ارَ قَ مُ

ايلَ  عَ أْسِ اهللاِ تَ نْ بَ ثَالَ مِ َمْ مُ األْ كُ نْدَ إِنَّ عِ . وَ مْ يْنَكُ مَ اهللاُ بَ ْكُ تَّي حيَ يْفِ حَ بِالسَّ

تَبْطِئُوا وَ  ، فَالَ تَسْ هِ ائِعِ قَ وَ هِ وَ امِ أَيَّ ، وَ هِ عِ ارِ وَ قَ ، وَ هِ ناً بِبَطْشِ َاوُ هتَ هِ، وَ ذِ أَخْ الً بَ هْ هُ جَ يدَ عِ

مُ  كِهِ ْ مْ إِالَّ لِرتَ يكُ دِ َ أَيْ َ بَنيْ
نَ املَْايضِ رْ قَ نِ الْ لْعَ ْ يَ هُ ملَ انَ بْحَ إِنَّ اهللاَ سُ ، فَ هِ أْسِ نْ بَ يأْساً مِ وَ

اءَ لِرُ  هَ فَ نَ السُّ لَعَ ، فَ رِ نِ املُنكَ يَ عَ النَّهْ وفِ وَ رُ رَ بِاملَْعْ َمْ وبِ الْ األْ ءَ ـكُ ُلَامَ احلْ ، وَ ايصِ عَ مَ

 ْ .  كِ لِرتَ هُ امَ كَ تُّمْ أَحْ أَمَ ، وَ هُ ودَ دُ تُمْ حُ لْ طَّ عَ ، وَ الَمِ سْ ِ يْدَ اإلْ تُمْ قَ دْ قَطَعْ قَ ! أَالَ وَ يْ تَّنَاهِ الْ

أَ  ، فَ ضِ َرْ ادِ يفِ األْ سَ فَ الْ ثِ وَ نَّكْ الْ ي وَ بَغْ لِ الْ تَالِ أَهْ َ اهللاُ بِقِ ينِ رَ دْ أَمَ قَ ا النَّاكِثُونَ أَالَ وَ مَّ

ا الْ  أَمَّ ، وَ تُ دْ اهَ دْ جَ قَ طُونَ فَ اسِ قَ ا الْ أَمَّ ، وَ لْتُ اتَ دْ قَ قَ ا ـفَ أَمَّ ، وَ تُ خْ دْ دَوَّ قَ ةُ فَ قَ رِ امَ
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يَتْ  قِ بَ هِ، وَ رِ دْ ةَ صَ جَّ رَ بِهِ وَ لْ بَةَ قَ جْ َا وَ تُ هلَ عْ مِ ةٍ سَ قَ عْ يتُهُ بِصَ فِ دْ كُ قَ ةِ فَ هَ دْ يْطَانُ الرَّ شَ

نْ  يَّةٌ مِ قِ رُ يفِ  بَ ذَّ تَشَ ا يَ مْ إِالَّ مَ نْهُ ُدِيلَنَّ مِ مْ ألَ يْهِ لَ ةِ عَ رَّ كَ ئِنْ أَذِنَ اهللاُ يفِ الْ لَ ، وَ يِ بَغْ لِ الْ أَهْ

راً! ذُّ ضِ تَشَ َرْ افِ األْ  أَطْرَ

 . َ مُرضَ ةَ وَ بِيعَ ونِ رَ رُ مَ قُ اجِ تُ نَوَ ْ كَرسَ ، وَ بِ رَ عَ الَكِلِ الْ رَ بَكَ غَ تُ يفِ الصِّ عْ ضَ أَنَا وَ

ولِ اهللاِ  سُ نْ رَ عِي مِ ضِ وْ تُمْ مَ لِمْ قَدْ عَ :  صوَ ةِ يصَ َصِ ةِ اخلْ لَ املَْنْزِ ، وَ يبَةِ رِ قَ ةِ الْ ابَ رَ قَ بِالْ

نِ  مُّ دٌ يَضُ لَ أَنَا وَ هِ وَ رِ جْ نِي يفِ حِ عَ ضَ نِي وَ سُّ يُمِ ، وَ هِ اشِ نِي يفِ فِرَ نُفُ كْ يَ هِ، وَ رِ دْ ي إِيلَ صَ

ةً يفِ  بَ ذْ دَ يلِ كَ جَ ا وَ مَ ، وَ نِيهِ مُ لْقِ ءَ ثُمَّ يُ ْ غُ اليشَّ ضَ مْ انَ يَ كَ . وَ هُ فَ رْ نِي عَ مُّ يُشِ ، وَ هُ دَ سَ جَ

نَ اهللاُ بِهِ  رَ دْ قَ قَ لَ . وَ لٍ لَةً يفِ فِعْ طْ الَ خَ ، وَ لٍ وْ انَ  صقَ نْ أَنْ كَ دُ نْ لَ ظَمَ  مِ فَطِيامً أَعْ

لُ  سْ تِهِ يَ الَئِكَ نْ مَ لَکٍ مِ ،  كُ مَ هُ َارَ هنَ هُ وَ يْلَ ِ، لَ املَ عَ الَقِ الْ نَ أَخْ َاسِ حمَ ، وَ مِ ارِ يقَ املَْكَ بِهِ طَرِ

 ، القِهِ نْ أخْ لَامً مِ مٍ عَ لِّ يَوْ فَعُ يل يفِ كُ رْ ، يَ هِ رَ أُمِّ يلِ أَثَ صِ فَ بَاعَ الْ هُ اتِّ بِعُ تَّ نْتُ أَ دْ كُ قَ لَ وَ

ي،  ِ ريْ اهُ غَ رَ الَ يَ , وَ اهُ أَرَ اءَ َ فَ رَ نَة بِحِ لِّ سَ رُ يفِ كُ َاوِ انَ جيُ دْ كَ قَ لَ . وَ اءِ بِهِ تِدَ قْ ِ ين بِاإلْ رُ أْمُ يَ وَ

ولِ اهللاِ  سُ َ رَ ريْ الَمِ غَ سْ ِ ئِذٍ يفِ اإلْ مَ وْ دٌ يَ احِ يْتٌ وَ عْ بَ ْمَ ْ جيَ ملَ أَنَا  صوَ ةَ وَ جيَ دِ خَ وَ

حْ  وَ ي نُورَ الْ ، أَرَ امَ الِثُهُ نَّةَ ثَ تُ رَ عْ مِ دْ سَ قَ لَ ةِ. وَ يحَ النُّبُوَّ مُّ رِ أَشُ ، وَ ةِ الَ سَ الرِّ يِ وَ

يْه ِ لَ يُ عَ حْ وَ لَ الْ نيَ نَزَ يْطَانِ حِ :  صالشَّ الَ قَ ؟ فَ نَّةُ هِ الرَّ ا هذِ ولَ اهللاِ مَ سُ ا رَ : يَ لْتُ قُ فَ

ا أَسْ « عُ مَ مَ ، إِنَّکَ تَسْ تِهِ بَادَ نْ عِ دْ أَيِسَ مِ يْطَانُ قَ ا الشَّ ي، إِالَّ هذَ ا أَرَ ي مَ رَ تَ ، وَ عُ مَ

ٍ  كَ أَنَّ  ريْ يلَ خَ عَ إِنَّکَ لَ ، وَ يرٌ زِ لكِنَّکَ وَ ، وَ تَ بِنَبِيّ هُ ». لَسْ عَ نْتُ مَ دْ كُ قَ لَ ملََّا أَتاهُ  صوَ

، إِنَّ  دُ ُمَّ ا حمُ : يَ هُ وا لَ الُ قَ ، فَ نْ قُريْشٍ اؤُ  كُ املَالَ ُ مِ هِ آبَ عِ دَّ ْ يَ ظِيامً ملَ يْتَ عَ عَ دِ ادَّ الَ وَ  كَ قَ

نَا أَنَّکَ نِبِيٌّ  لِمْ ، عَ تَنَاهُ يْ أَرَ يْهِ وَ بْتَنَا إِلَ راً إِنْ أَجَ أَلُکَ أَمْ نُ نَسَ نَحْ ، وَ يْتِکَ ن بَ دٌ مِ أحَ

نَا أَنَّ  لِمْ لْ عَ عَ فْ ْ تَ إِنْ ملَ ، وَ ولٌ سُ رَ الَ هلم  كَ وَ قَ . فَ ابٌ ذَّ رٌ كَ احِ ا : «صسَ مَ وَ



 121 تهمت به علی در نهج البالغه

 

؟ أَلُونَ هِ ا». تَسْ نَا هذِ و لَ عُ وا: تَدْ الُ يْ قَ دَ َ يَ تَقِفَ بَنيْ ا وَ وقِهَ رُ لِعَ بِعُ نْقَ تَّي تَ ةَ حَ رَ جَ . كَ لشَّ

الَ  قَ لِ : «صفَ لَ اهللاُ ذَ ، فإِنْ فَعَ يرٌ ءٍ قَدِ ْ لِّ يشَ يلَ كُ نُونَ  كَ إِنَّ اهللا عَ مِ ، أَتُؤْ مْ كُ لَ

؟ َقِّ ونَ بِاحلْ دُ هَ تَشْ : ». وَ . قَالَ مْ وا: نَعَ الُ ا تَطْلُبُونَ «قَ مْ مَ يكُ أُرِ إِينِّ سَ لَمُ فَ َعْ ، وإِينِّ ألَ

بُ  َزِّ نْ حيُ مَ ، وَ لِيبِ قَ حُ يفِ الْ نْ يُطْرَ مْ مَ إِنَّ فِيكُ ، وَ ٍ ريْ يئُونَ إِيلَ خَ فِ مْ الَ تَ أَنَّكُ

ابَ  زَ َحْ ، : «صثُمَّ قَالَ ». األْ رِ خِ مِ اآلْ اليَوْ نِنيَ بِاهللاِ وَ نْتِ تُؤمِ ةُ إِنْ كُ رَ جَ ا الشَّ تُهَ ا أَيَّ يَ

نيَ أَينِّ رَ  لَمِ عْ تَ وقِ وَ رُ لِعِي بعُ قَ انْ ولُ اهللاِ، فَ نِ اهللاِ كِ سُ يَّ بِإِذْ دَ َ يَ ي بَنيْ فِ قِ تَّي تَ ». حَ

فٌ  قَصْ ، وَ يدٌ دِ يٌّ شَ َا دَوِ هلَ اءَتْ وَ جَ ا، وَ وقِهَ رُ لَعَتْ بِعُ قَ َنْ َقِّ الَ ثَهُ بِاحلْ عَ ي بَ ذِ الَّ وَ فَ

ولِ  سُ يْ رَ دَ َ يَ تْ بَنيْ فَ قَ تَّي وَ ، حَ ِ ةِ الطَّريْ نِحَ فِ أَجْ صْ قَ تْ  صاهللاِ  كَ قَ أَلْ ، وَ ةً فَ رِ فْ رَ مُ

ولِ اهللاِ  سُ يلَ رَ يلَ عَ َعْ ا األْ نِهَ صْ نْ صبِغُ نْتُ عَ كُ نْكِبِي، وَ يلَ مَ َا عَ
اهنِ صَ بِبَعْضِ أَغْ ، وَ

ينِهِ  مِ يَأْتِ صيَ لْ ا فَ هَ رْ مُ بَاراً ـ: فَ تِكْ اسْ اً وَ لُوّ وا ـ عُ الُ مُ إِيلَ ذلِکَ قَ وْ قَ رَ الْ لَامَّ نَظَ  كَ , فَ

هَ  فُ ا بِذلِ نِصْ هَ رَ أَمَ ا. فَ هَ فُ ي نِصْ بْقَ يَ هِ كَ ا وَ دِّ أَشَ بَالٍ وَ بِ إِقْ جَ أَعْ ا كَ هَ فُ يْهِ نِصْ بَلَ إِلَ أَقْ ، فَ

ولِ اهللاِ  سُ تَفُّ بِرَ لْ ادَتْ تَ اً، فَكَ يّ وِ فَ صدَ ا النِّصْ رْ هذَ اً ـ: فَمُ تُوّ عُ راً وَ فْ وا ـ كُ الُ قَ , فَ

أَ  . فَ انَ امَ كَ هِ كَ فِ عْ إِيلَ نِصْ جِ ْ لْريَ نٍ فَ مِ ؤْ لُ مْ لْتُ أَنَا: الَ إِلهَ إِالَّ اهللاُ، إِينِّ أَوَّ قُ , فَ عَ جَ رَ هُ فَ رَ مَ

يقاً  كَ بِ  دِ رِ اهللاِ تَصْ لَتْ بِأَمْ عَ ا فَ لَتْ مَ عَ ةَ فَ رَ جَ أَنَّ الشَّ نَ بَ نْ آمَ لُ مَ أَوَّ ولَ اهللاِ، وَ سُ ا رَ يَ

تِ  لِمَ الَالً لِكَ ، وإِجْ تِکَ مُ كُ كَ لِنُبُوَّ وْ قَ الَ الْ قَ يبُ . فَ جِ ، عَ ابٌ ذَّ رٌ كَ احِ : بَلْ سَ مْ لُّهُ

ِنْ  إِينِّ ملَ نِي). وَ نُونَ عْ ا! (يَ ثْلُ هذَ کَ إِالَّ مِ رِ قُکَ يفِ أَمْ دِّ لْ يُصَ هَ ، وَ يفٌ فِيهِ فِ رِ خَ حْ السِّ

الَمُ  مْ كَ هُ الَمُ كَ ، وَ يقِنيَ دِّ يَام الصِّ مْ سِ يَامهُ ةُ الَئِم، سِ مَ وْ مْ يفِ اهللاِ لَ هُ ذُ م الَ تَأخُ وْ قَ

 َ نَنَ اهللاِ األْ يُونَ سُ ْ ، حيُ آنِ رْ قُ بْلِ الْ ونَ بِحَ كُ سِّ تَمَ ، مُ ارِ نَارُ النَّهَ مَ ، وَ رُ اللَّيْلِ امَّ ، عُ ارِ رَ بْ

ُمْ يفِ  لُوهبُ ، قُ ونَ دُ سِ فْ الَ يُ لُّونَ وَ غُ الَيَ ، وَ لُونَ عْ الَيَ ونَ وَ ُ ربِ تَكْ ، الَ يَسْ ولِهِ سُ نَنَ رَ وسُ
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عَ  مْ يف الْ ادُهُ سَ ، وَ أَجْ نَانِ ِ لِ اجلْ د، کافران یر اسالم پناه بریهمانا اگر شما به غ« .!»مَ

ل، نه مهاجر و نه انصار، وجود ییکایل و نه مییبا شما نبرد خواهند کرد. آنگاه نه جبر

ان ید تا خدا در میر نداریجز نبرد با شمش یا دهند، و چاره یاریندارند که شما را 

فر شدند، و یکه عذاب و ک یقرآن درباره کسان ید. مردم، مثلهایشما حکم فرما

دند در نزد شماست، پس وعده یکه د یدیشد یبهایسخت آنان، و آس یروزها

گاهید، و به عذر ایعذاب خدا را دور مپندار د، و ید خود را گرفتار نسازیندار ینکه آ

سبحان،  یرا که خداید، زیمن مپنداریا یفر الهیانتقام خدا را سبک، و خود را از ک

ترک امر به معروف،  یگذشته را از رحمت خود دور نساخت مگر برا مردم روزگاران

ترک  ی، و خردمندان را براینافرمان یخردان را برایاز منکر، پس خدا، ب یو نه

 گران از گناه، لعنت کرد.یبازداشتن د

گاه باش ل، و یرا تعط یحدود اله یوند با اسالم را قطع، و اجراید! شما رشته پیآ

گاه باشیسپرد یبه فراموشاحکام اسالم را  د! خداوند مرا به جنگ با سرکشان ید. آ

شکن  مانین فرمان داد، با ناکثان پیشکنان، فسادکنندگان در زم مانیتجاوزکار، پ

ن را خوار و زبون یشده از د ن خارجین تجاوزکار جهاد کردم، و مارقیدم، و با قاسطیجنگ

اش را  نهیقلبش را به تپش آورد و س یا طان ردهه) بانگ صاعقهیساختم و رهبر خوارج (ش

ماندند، که اگر  یاز سرکشان و ستمگران باق یلرزاند و کارش را ساخت، حال تنها اندک

نابودشان خواهم کرد، و حکومت حق را در  یگریگذارد با حمله د یخداوند مرا باق

 دار خواهم نمود، جز مناطق پراگنده و دوردست.یپا یسراسر کشور اسالم

له معروف ی، بزرگان عرب را به خاک افگندم، و شجاعان دو قبیخردسال من در

در  صت مرا نسبت به رسول خدا یعه) و (مضر) را درهم شکستم، شما موقعی(رب

ش یامبر مرا در اتاق خوید، پیدان یژه میک، در مقام و منزلت وینزد یشاوندیخو

گرفت، و در استراحتگاه  یکه کودک بودم مرا در آغوش خود م ینشاند، در حال یم

زه خود را یپاک یچسباند، و بو ید، بدنش را به بدن من میخوابان یمخصوص خود م
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در  یگذارد، هرگز دروغ یرا لقمه لقمه در دهانم م ییغذا یاند، و گاهیبو یبه من م

ر یرا از ش صامبر یکه پ یا افت. از همان لحظهیدر کردارم ن یگفتار من، و اشتباه

کرد تا شب و روز،  صامبر یت پین فرشته خود را مامور تربیاوند بزرگترگرفتند، خد

امبر یکند، و من همواره با پ ییکو راهنمایو اخالق ن یو راست یبزرگوار یاو را به راهها

از  یا هر روز نشانه تازه صامبر یبودم چونان فرزند که همواره با مادر است، پ

م، یداد که به او اقتداء نما یو به من فرمان مفرمود،  یم آشکار میکو را برایاخالق ن

گذراند، تنها من او را مشاهده  یچند ماه از سال را در غار حراء م صامبر یپ

راه  یچ خانه مسلمانید، در آن روزها، در هید یجز من او را نم یکردم، و کس یم

 ن آنان بودم،یجه هم در آن بود و من سومیکه خد صافت جز خانه رسول خدا ین

 یکه وح یدم. من هنگامییبو ینبوت را م یدم، و بوید یو رسالت را م یمن نور وح

ن ناله یرسول خدا، ا یدم، گفتم: ایطان را شنیآمد، ناله ش یفرود م صامبر یبر پ

! تو ید و فرمود: (علیوس گردیش مأیطان است که از پرستش خویست؟ گفت: شیک

نکه تو ی، جز اینیب ینم، میب یه من م، و آنچه را کیشنو یشنوم، م یآنچه را من م

 ).یرو یر میر من بوده و به راه خی، بلکه وزیستیامبر نیپ

محمد تو  یش نزد او آمدند و گفتند: (ایبودم آنگاه که سران قر صامبر یمن با پ

 یا ک از پدران و خاندانت نکردند، ما از تو معجزهیچی، که هیکرد یبزرگ یادعا

، و ییامبر و فرستاده خدایم تو پیدان ی، میمثبت داده، انجام دهم، اگر پاسخ یخواه یم

 صامبر ی) پس پییم دانست که ساحر و دروغگوی، خواهیاگر از انجام آن سر باز زن
شده و  شه کندهین درخت را بخوان تا از رید؟) گفتند: (ایخواه یفرمود: (شما چه م

ز تواناست. حال اگر یفرمود: خداوند بر همه چ صامبر یستد). پیش تو بایدر پ

، ید؟ گفتند: آریده ید؟ و به حق شهادت میآور یمان میا این کار را بکند آیخداوند ا

د، و همانا یدهم آنچه را که درخواست کرد ینشانتان م یفرمود: من بزود صامبر یپ
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ان شما یرا در مید گشت، زیباز نخواه یکیر و نیدانم که شما به خ یبهتر از هر کس م

است که جنگ  یشده و در چاه (بدر) دفن خواهد شد، و کس است که کشته یکس

درخت! اگر به  یاحزاب را تدارک خواهد کرد، سپس به درخت اشاره کرد و فرمود: (ا

ت یها شهین با ریم، از زمیامبر خدایمن پ یدان ی، و میمان داریامت ایخدا و روز ق

که خدا او را به  یامبریر). سوگند به پیمن قرار گ یش رویپ، و به فرمان خدا در یدرآ

 یش آمد که با صدایشده، و پ ن کندهیش از زمیها شهیحق مبعوث کرد، درخت با ر

درختان، جلو  یها ا به هم خوردن شاخهید چونان به هم خوردن بال پرندگان، یشد

 یخود را بر روبلند  یها از شاخه یستاد که برخیا صامبر یپ یش رویآمد و در پ

 صامبر یمن انداخت و من در طرف راست پ یگر را روید یبعضو  صامبر یپ
ن منظره را مشاهده کردند، با کبر و غرور گفتند: (به یش ایسران قر یستاده بودم، وقتیا

 صامبر یخود بماند) پ یگر در جاید، و نصف دیدرخت فرمان ده، نصفش جلوتر آ
 صامبر یسخت به پ ییآور و صدا شگفت یاز درخت با وضع یمیفرمان داد. ن

کفر و  یش از رویچد، اما سران قریخواست دور آنحضرت بپ یا میک شد گوینزد

گر ملحق شود، و به صورت یم دین نصف باز گردد و به نیگفتند: (فرمان ده ا یسرکش

رسول  یله ادستور داد و چنان شد، من گفتم: ال إله إال ال صامبر ید). پیاول درآ

هستم اقرار  ین فردیمان آوردم، و نخستیهستم که به تو ا ین کسیخدا من نخست

ق نبوت و بزرگداشت دعوت رسالت، یتصد یکنم که درخت با فرمان خدا برا یم

است دروغگو،  یگفتند: (او ساحر یش همگیانجام داد، اما سران قر یآنچه را خواست

گفتند:  صامبر یآور دارد، و سخت بامهارت است) و خطاب به پ شگفت یکه سحر

هستم که در  یکند؟) و همانا من از کسان یباور م یجز امثال عل یا نبوت تو را کسی(آ

قان، و یصد یمایها س آن یمایکه س یترسند، کسان ینم یچ سرزنشیراه خدا از ه

بخش روزند، به دامن قرآن  یداران و روشن کان است، شب زندهیسخنانشان، سخنان ن
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دارند، و نه  یکنند، نه تکبر و خودپسند یخدا و رسولش را زنده م یپناه برده و سنتها

شان در یکنند، قلبها ین فساد میانتکارند، و نه در زمیند، نه خیجو یم یبرتر یبر کس

 ».ده استیشان سرگرم اعمال پسندیکرهایبهشت، و پ

لِمَ « -۱۸۸:/ هخطب دْ عَ قَ لَ دَّ  وَ ْ أَرُ دٍ ص أَينِّ ملَ َمَّ ابِ حمُ حَ نْ أَصْ ظُونَ مِ فَ تَحْ املُْسْ

ةً قَطُّ  اعَ ولِهِ سَ سُ يلَ رَ الَ عَ يلَ اهللاِ وَ که  صاران حضرت محمد یاصحاب و «. »عَ

ک لحظه هم مخالف فرمان ی یبرا یدانند که من حت یباشند، م یحافظان اسرار او م

 .»خدا و رسول او نبودم

، هللاَِِّ« -۲۱۹:/هخطب نَّةَ امَ السُّ أَقَ ، وَ دَ مَ عَ ي الْ اوَ دَ ، وَ دَ َوَ مَ األْ وَّ دْ قَ قَ لَ ، فَ ءُ فُالَنٍ  بِالَ

ا،  هَ َّ بَقَ رشَ سَ ا، وَ هَ َ ريْ ابَ خَ . أَصَ يْبِ عَ لِيلَ الْ ، قَ بِ يَّ الثَّوْ بَ نَقِ ! ذَهَ تْنَةَ فِ لَّفَ الْ خَ وَ

حَ  ، رَ هِ قِّ اهُ بِحَ قَ اتَّ ، وَ تَهُ َا أَدَّي إِيلَ اهللاِ طَاعَ ي هبِ ْتَدِ ، الَ هيَ بَةٍ عِّ تَشَ قٍ مَ مْ يفِ طُرُ هُ كَ رَ تَ لَ وَ

نُ الْ  تَيْقِ الَ يَسْ ، وَ الُّ يـالضَّ تَدِ هْ ر دهد، یخدا او را در آنچه آزمودش پاداش خ«. »مُ

ها  را بپا داشت، و فتنه صامبر یها را درمان کرد، سنت پیماریها را راست، و بیکه کج

ا یدن یها یکیاندک، درگذشت، به ن یبی، و عرا پشت سر گذاشت، با دامن پاک

افت، وظائف خود نسبت به پروردگارش را انجام داد، ی ییآن رها یهایده و از بدیرس

گذاشت،  ید، خود رفت و مردم را پراگنده برجایترس یم یفر الهید از کیو چنانکه با

 .»دین رسیقیشده به  تیش شناخت، و نه هدایکه نه گمراه، راه خو

نَ الْ  …« -۲۳۸  / هخطب وا مِ يْسُ ا ـلَ ؤُ بَوَّ ينَ تَ ذِ نَ الَّ الَ مِ ، وَ ارِ َنْصَ األْ ينَ وَ رِ اجِ هَ مُ

نَ  يامَ ِ ارَ وَ اإلْ  یآنان نه از مهاجرانند و نه از انصار، و نه آنان که خانه و زندگ« .»الدَّ

 . »مان آوردندیمهاجران آماده کرده، و از جان و دل ا یخود را برا

ولُ اهللاِ …..« ۹تاب:/  ک سُ انَ رَ كَ ،  ص  وَ مَ النَّاسُ جَ أَحْ ، وَ بَأْسُ َرَّ الْ ا امحْ إذَ

ثِ  َارِ ةُ بْنُ احلْ بَيْدَ تِلَ عُ قُ ، فَ نَّةِ َسِ األْ يُوفِ وَ رَّ السُّ هُ حَ ابَ حَ ِمْ أَصَ قَي هبِ يْتِهِ فَوَ لَ بَ مَ أَهْ قَدَّ
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رُ  فَ عْ تِلَ جَ قُ ، وَ دٍ مَ أُحُ وْ ةُ يَ ْزَ تِلَ محَ قُ ، وَ رٍ مَ بَدْ وْ تُ  يَ رْ كَ ئْتُ ذَ وْ شِ نْ لَ ادَ مَ أَرَ ، وَ ةَ تَ ؤْ مَ مُ وْ يَ

... . لَتْ نِيَّتَهُ أُجِّ ،مَ لَتْ جِّ ُمْ عُ اهلَ لكِنَّ آجَ ةِ، وَ ادَ هَ نَ الشَّ وا مِ ادُ ي أَرَ ذِ ثْلَ الَّ هُ مِ مَ  »اسْ

امبر اسالم ص یآوردند پ ید، و دشمنان هجوم میکش ی...هرگاه آتش جنگ زبانه م«

رها و یله آنها، اصحابش را از سوزش شمشیفرستاد تا به وس یش میت خود را پیاهل ب

ده بن حارث در جنگ بدر، و حمزه در احد، و ید، چنانکه عبیها حفظ فرما زهین

خواستم نامشان را  یهم بودند که اگر م یدند. کسانید گردیجعفر در موته، شه

ن یما مقدر چند گردند، ایدان اسالم، شهیآوردم، آنان که دوست داشتند چون شه یم

 .»ر افتاد...یبود که زنده بمانند، و مرگشان به تاخ
، …. « ۵۳تاب:/ ک ةِ ُمَّ هِ األْ ورُ هذِ دُ َا صُ لَ هبِ مِ َةً عَ احلِ نَّةً صَ ضْ سُ نْقُ  َالَ تَ

ءٍ  ُّ بِيشَ نَّةً تَرضُ ثَنَّ سُ دِ ْ الَ حتُ . وَ يَّةُ عِ ا الرَّ يْهَ لَ تْ عَ لَحَ صَ ، وَ ةُ فَ ُلْ َا األْ عتْ هبِ تَمَ اجْ نْ وَ مِ

ايضِ تِلْ  تَ  كَ مَ ضْ يْکَ بِامَ نَقَ لَ رُ عَ زْ وِ الْ ا، وَ نَّهَ نْ سَ رُ بِمَ َجْ ونَ األْ يَكُ ، فَ نَنِ السُّ

ا نْهَ ن امت به آن عمل کردند، و ملت یرا که بزرگان ا یا دهی...و آداب پسند« .»…مِ

که به  یت با آن اصالح شدند، بر هم مزن، و آدابیوند خورده، و رعیاسالم با آن پ

آورنده سنت، و  یاور، که پاداش براید نیکند، پد یان وارد میخوب گذشته ز یسنتها

 .»..یتو باشد که آنها را درهم شکست یفر آن برایک

كَّ  ….…….« ۵۳تاب:/ ک تَذَ يْکَ أَنْ تَ لَ بُ عَ اجِ وَ الْ مَ وَ دَّ قَ ا مَيضَ ملَِنْ تَ نْ  كَ رَ مَ مِ

ا نَّةٍ فَ ، أَوْ سُ ةٍ ادِلَ ةٍ عَ ومَ كُ بِيِّنَاحُ نْ نَ رٍ عَ ، أَوْ أَثَ ةٍ لَ ة يفِ كِتَابِ اهللاِ،  ص ضِ يضَ رِ فَ أَوْ

يْ  تُ إِلَ دْ هِ ا عَ بَاعِ مَ کَ يفِ اتِّ سِ دَ لِنَفْ تَهِ ْ جتَ ا، وَ نَا بِهِ فِيهَ لْ مِ َّا عَ تَ ممِ دْ اهَ يَ بِامَ شَ تَدِ تَقْ  كَ فَ

ةِ لِنَفْيسِ  ُجَّ نَ احلْ تُ بِهِ مِ ثَقْ تَوْ اسْ ا، وَ ي هذَ دِ لَّةٌ يفِ عهْ ونَ لَکَ عِ يْالَ تَكُ ، لِكَ يْکَ لَ عَ

سِ  عِ نَفْ ُّ نْدَ تَرسَ يلَ  كَ عِ تِهِ عَ رَ ظِيمِ قُدْ عَ ، وَ َتِهِ محْ ةِ رَ عَ أَلُ اهللاَ بِسَ أَنَا أَسْ ا. وَ اهَ وَ إِيلَ هَ
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عُ  يلَ الْ ةِ عَ امَ قَ ِ نَ اإلْ اهُ مِ ضَ إِيَّاکَ ملَِا فيهِ رِ نِي وَ قَ فِّ وَ ، أَنْ يُ بَةٍ غْ لِّ رَ طَاءِ كُ حِ إِعْ اضِ وَ رِ الْ ذْ

ةِ،  مَ َامِ النِّعْ متَ بَالَدِ، وَ َثَرِ يفِ الْ ِيلِ األْ مجَ بَادِ، وَ عِ نِ الثَّنَاءِ يفِ الْ سْ عَ حُ ، مَ هِ قِ لْ إِيلَ خَ يْهِ وَ إِلَ

 ،( ونَ عُ اجِ يْهِ رَ ا إِلَ ةِ، (إِنَّ ادَ هَ الشَّ ةِ وَ ادَ عَ لَکَ بالسَّ تِمَ يلِ وَ ْ أَنْ خيَ ، وَ ةِ امَ رَ كَ عِيفِ الْ تَضْ وَ

ولِ اهللاِ وَ  سُ يلَ رَ الَمُ عَ مُ  صالسَّ الَ السَّ ثِرياً وَ لِيامً كَ لَّ َمَ تَسْ سَ , وَ ينَ رِ يِّبِنيَ الطَاهِ  .»الطَ

باارزش  ین، سنتهایشیدادگستر پ یآنچه بر تو الزم است آن که، حکومتها«

که در کتاب  یو واجبات صامبر یده رفتگان، و آثار پیپسند یگذشتگان، روشها

 ی، و برایکن یرویم پیا ، و به آنچه ما عمل کردهیاد آوریره به خداست، را هموا

ام، و با آن حجت را بر تو تمام  تو نوشته یکه برا یا ن عهدنامهین ایاز فرام یرویپ

نزد من نداشته  یره شد عذریکرد و بر تو چ یرا اگر نفس سرکشیام، تالش کن، ز کرده

ها،  قدرت برترش در انجام تمام خواسته. از خداوند بزرگ با رحمت گسترده، و یباش

د، که یاوست ما و تو را موفق فرما یم که به آنچه موجب خشنودیکن یدرخواست م

ادگار یش بندگان، یم، برخوردار از ستایروشن باش یعذر ینزد او و خلق او، دارا

را  ان عمر من و توینکه پایدن به همه نعمتها، و کرامتها بوده، و ایک در شهرها، رسین

م، با درود به یگرد یاو باز م ید، که همانا به سویختم فرما یبه شهادت و رستگار

 .»وسته. با درودیفراوان و پ یزه و پاک او، درودیت پاکیو اهل ب صامبر اسالم یپ

قَالَ « -۴۶۵الم:/ک امَ وَ مَ كَ الَ سْ ِ ا اإلْ بَّوُ مْ وَ اهللاَِّ رَ : هُ ارِ َنْصَ حِ األْ دْ : يفِ مَ

بَّى  رَ طِ يُ الَ مُ السِّ نَتِهِ بَاطِ وَ أَلْسِ هيِمُ السِّ دِ يْ مْ بِأَ نَائِهِ عَ غَ لْوُ  مَ فِ ش انصار ی(در ستا« .»الْ

فرمود) به خدا سوگند آنها اسالم را پروراندند، چونان مادری که فرزندش را بپروراند، 

 .»ایهای بخشنده، و زبانهای برنده و گو با توانگری، با دست



 

 

 

 

 

 نظر خواهی

ز تا هر راهی را که دلتان یم بدوش شما خواننده عزیگذار می حال قضاوت را

سنده در کتاب تجلی امامت، و ید و در باره تناقضات نویخواست انتخاب کن

و ادعاهای  ‡ت یقی اهل بیده و مذهبش با مذهب و مکتب حقیتناقضات عق

د، و هم از طرف خود و هم از طرف ما به آنها یشیندیب جدی بیگزاف وحدت و تقر

 نفاق«و » وحدت شکنی«ن ید که چشم انداز وحدت اسالمی را در پرتو اییبفرما

کنند؟!  و به چه  می ابییچگونه ارز» ییتناقض گو«و » زییانگتفرقه «و  »افگنی

است؟! فضل ا صامبر یل نماز خواندن پشت سر ما از نماز خواندن پشت سر پیدل

لت بر قرار است؟ نظر ین فضیا باز هم ایکنند؟! آ می ا شوخییند یگو جدی می

را جهت ساخت و مرمت گنبد یست؟ (که اخیچ» آستان نا مقدس! حضرت! ابولؤلؤ«

!) نظر شبکه سالم چی؟ نظر حجت اند آن بابای شجاعشان از ماطلب کمک کرده

ب مذاهب اسالمی یدر مجمع تقرشان  نه محترمیری و کابیاسالم حاجی آقای تسخ

ا یه چی؟ آیی علمها ات عظام و حوزهیچی؟ نظر آستان قدس رضوی چی؟ نظر آ

 .ی ناصبی و وهابی هستند؟!ها بازهم مقصر سنی

 م.یگرد د ما اآلن بر مییک چای نوش جان کنیشما 



 

 

 

 

 

 مقایسه نابجا

 با سالم مجدد:

 سد:ینو می )۱۰۷ سنده محترم (صینو

ن است که مجموعه گفتار و سخنان یا صامبر یهای سره خاندان پ یژگیاز و«

 .!!»خ ثبت شده و باقی استیآنها! در تار

 .شان باشد!یو کتابخانه شخصی اید در آرشیشا

تواند  می ن نشان خالف و کذب را در گفتار آنهایجه هرکس کوچکتریو در نت«

 !.»دا کرده و اعتراض کندیپ

 ‡ت یچرا در گفتار آنها خالف و کذب باشد، البته نواصب و روافض با اهل ب 
 ‡ت یخ مدافع اهل بیخی دارند، اما اهل سنت الحمدلله در طول تاریعقده تار

از کتب سته اهل سنت  یصاحب سنن نسائ یخ شاهد است امام نسائی، تاراند بوده

پس از  ن علی یرالمؤمنین عالم اهل سنت بود که به جرم دفاع از حضرت امیاول

رکتک و شکنجه آنان به شهادت یف کتاب خصائص علی بدست نواصب و در زیتأل

 د.یرس

 د: یفرما می سپس

ص امبر یخ و جستجو در آثار و گفتار مخالفان عترت پیولی مطالعه تار«
 .!»کند می ن را ثابتیخالف ا
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عنی چه؟ اوال چه کسی مخالف است؟! با کدام دلیل؟! طبعا منظور نویسنده ی 

عنی مجموعه گفتار و سخنانشان یاست!  صدانشمند و عاقل ما صحابه رسول الله 

به رسول یرت طیژه بخش سیخ بویشان اگر فرصت کنند و تاریثبت نشده؟! که ا

افت، از ین را خواهند را بخوانند تلؤلؤ و درخشش نور جهاد و فداکاری آنا صمکرم

خ یرت و تاریث و سیر و حدیم گرفته تا تمام کتب اسالمی بشمول تفسیخود قرآن کر

زند، البته  مان و رشادت و جهاد و مجاهدت و صداقت و پاکی آنان موج مییاز ا

، اند سنده محترم فرصت گفتار نداشتهیگفتار نه، بلکه کردار، چون آنها مانند بنده و نو

 .اند مشغول عمل و کردار بودهشه یهم

 »خالف و کذب«نان ین افتخار آفرین است که در زندگی ایاشان  اما اگر منظور
 شود: می مشاهده

م و عقیده عصمتی که یدان کسی را معصوم نمی صاوال: که ما جز رسول الله  

 ل است.یدل بی ک ادعای گزاف ویقائل هستند  ‡شان برای ائمه یها دهیشان و همعقیا

محتمل است،  ‡امبران یا: خالف به معنی اشتباه در زندگی هر انسانی جز پیثان 

ر مؤمنان از یو هم ائمه و سا صده ما هم صحابه رسول الله ین وجود به عقیاما با ا

ای ین اولیخ و از بهترین انسانهای تارین مؤمنان و از پاکتریرا، ما از بهتر ‡ت یاهل ب

ن کند در یهر کس به آنها اهانت و سب و لعن و نفر م، ویدان می خداوند ذوالجالل

قی خدا فقط یاء و دوستان حقین اولیرا که با ایم، زیشک داراش  مان و مسلمانییا

نجا ابتداء ی. ما در ااند گرفته می کرده و آنها را به تمسخر و استهزاء می منافقان دشمنی

لی مختصر نظر یو سپس خ ،اند بوده نظر قرآن را که منافقان چگونه دشمن صحابه 

جه دشمنی با دوستان یم تا خوانندگان ما بدانند که ثمره و نتیآور قرآن و نظر علماء را می

ن موضوع را مفصل ان شاءالله در ضمن سلسله اسرار نهج یخدا چه خواهد بود (البته ا

 م کرد).یبحث خواه البالغه بخش افتخار صحبت و صحابه 



 

 

 

 

 

 چی کسی را می آزارید؟!

ک و نا محترم وی یل استعمال الفاظ رکیسنده کتاب تجلی امامت (که به دلینو

ن کم کم نوشتن کلمه محترم یاجمع و  صنسبت به صحابه بزرگواِر رسول الله 

 سد: ینو می )۱۰۹لی دشوار شده است)  (صیشان برای ما به حق خیکنار اسم ا

با رهبران ره بر! و زمامداران خودکام! و خودسر!  صعترت معصوم! رسول الله «

سه یبرابر و قابل مقا اند ر! و شکنجه! رهبری مردم را غصب! کردهیکه در سایه شمش

 .!!»ستندین

سه هم یدگاه ما اگر مقاید؟ البته از دیسه کنیچه کسی شما را مجبور کرده مقا

سه ی، مقاییبایسه قشنگی با زیر با عسل مقایسه شیار، مقاب با انیسه سیم مقایبکن

سه هر آن دو خوبی است که هر یسه چمن با گلزار و خالصه مقایگل با شگوفه، مقا

د کسانی ین از دیگرند، ایکدیاز جامعه و الزم و ملزوم (جدا نشدنی) از یدو مورد ن

ک ید یاما اگر کسی از دنند، یب می ک زنبور عسلیا را از نگاه ید دنیاست که ببخش

با ین جهان، زیزی در ایچ چیهاش  ا نگاه کند جز کاالی مورد استفادهیمگس به دن

 د. ینخواهد د

مای نورانی آنان در قرآن و یخ بشر را، که سیر تارینظ بی تهاییجناب عالی شخص

پنهان ذهن و قلب شما هم (اگر از عقل  یایخ و حتی در زواینهج البالغه و تار

د درخشان نور ید) همچون ماه تابان و خورشیریخود کار بگ» و مستقل سالم«

ه یدر سا«د که یکن می فیتوص»! ره ُبر و خودکام و خود سر«کند، را  افشانی می
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ن کلمات و ید که ایدان ا مییآ»!! اند ر و شکنجه رهبری مردم را غصب کردهیشمش

با چه «و » متییبه چه ق«و » طییدر چه شرا«ست یلجام شما، که معلوم ن بی جمالت

شگاه خداوند ید که در پیدان ا مییآزارد؟!  آ می صادر شده چی کسی را» زه اییانگ

ن ید که این داریقیو  ا باورید؟ آید بپردازینی باینه سنگیعادل در روز جزاء چه هز

م مراجعه یاتی را که قبال آوردیف نشده است؟! پس آیقرآن کریم دست نخورده و تحر

که از  ییها و نامه ها د، به خطبهیشیندیو در خلوت به آنها ب ییبه تنهاد و یکن

نکه ید، در ایشیندیم بینقل کرد لت و منزلت صحابه ین در باره فضیرالمؤمنیام

ت فرزندانشان را به نامهای مبارک ابوبکر و عمر و یر اهل بیو سا ن یرالمؤمنیام

د، به ازدواج یشیندیجدی ب اند دهینامره یر و غیشه و حفصه و طلحه و زبیعثمان و عا

ن و حضرت یرالمؤمنیها دختر گرامی امیعمر فاروق با حضرت أم کلثوم سالم الله عل

بدور از «خود و » عقل سالم و مستقل«، فقط با دیشیجدی بیند فاطمه زهراء 

ان، شما را یدانم که نفس انسانی و بعضی اطراف د، مییشیندیب» هوس و شهوت

امت و آخرت ید قید، اما باور کنین خلوت را با خود انجام دهیاشت که انخواهند گذ

چ کسی بدرد من و شما یه ییو حساب و کتاب، حق است، و در آن عالم تنها

 نخواهد خورد.

ن طوری که قرآن و یق و عمر فاروق وعثمان ذی النورید، اما ابوبکر صدیخود دان 

و  »خودکام«بودند و نه  »ره بر«د نه یگو می خ وعقل و منطقینهج البالغه و تار

نها ی، ا»اند ر و شکنجه رهبری مردم را غصب کردهیدر سایه شمش«، و نه »خود سر«

، عدالت و تواضع و فروتنی آنها را اند خ بشر بودهیالگوی عدالت و صداقت در تار

 کنند.  دشمنان اسالم هم اعتراف می



 

 

 

 

 

 کسی کمک می کنید؟!به چه 

 در ادامه فرموده است:

بکاری یسه و فریر و دسیبرخاسته از تزو ییها ه بر اساس طرحها و نقشهکافرادی «

اء حق رسول ی!! غاصبانی هستند که حق حتمی اوصاند گاه امامت امت نشستهیبر جا

امامت ت یستگی رهبری و صالحیچ گمان!! شایه بی !! واند مال کردهیالله را به ستم پا

 .»!!اند امت اسالمی را دارا نبوده

ع دانش و ید و به قله رفیمراتب علمی دار«که ادعای  ییجناب حجازی! شما

منطق و برهان  ن استیا» د؟ید؟! و عقل سالم و مستقل داریا ت صعود کردهیدرا

گاه ویده نمی ت عقالنی شما؟! احتمالیعلمی و درا  د که خوانندگان شما همه نا آ

کند و کم  می ن عصری که دانش و اطالعات فوارهیژه در اینباشند، بو اطالع بی

ن مزخرفات یتواند به ا می پلمی است که براحتییک جوان دین خواننده شما یسوادتر

نه پروری و ین عقده ترکانی و کیطرف ا بی ن مسلمانیشما پوزخند بزند؟! و ساده تر

د؟ که یکن می رد؟! چه تصوریره بگازی و نفاق افگنی شما را به باد مسخاند اختالف

ف و اوهام و ین اراجینه توزانه شما و به ایه کین روحیامت به ایمردم مسلمان تا ق

شه شما چراغ سبز خواهند داد و چشم و گوش بسته خود یر بی یها و افسانه ها دروغ

که پای منبر شما  ید؟ که مسلمانانیکن را به شما خواهند سپرد؟! چه تصور می

ات ین چرندیفته ایدهند، ش نهای شما گوش فرا میینند و به لعن و نفرینش می

نکه شما واقعا یر کسانی که تا کنون مجلس شما را گرم دارند به گمان ایهستند؟! نخ
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د، اما هر یرو واقعی اسالم ناب محمدی هستیو پ صامبر یت پیدوستدار اهل ب

و چه اید  ستادهیدر کجا اص دهند، و هر کس که متوجه شود که شما یروزی که تشخ

د و عمال و اعتقادا یریش گید و راه حق را در پید توبه کنید که باید مطمئن باشیکن می

 د.یکه و تنها بمانینکه یا اید، یباش ‡تیرو اهل بیعه و پیش

د به چه یپاش می که شماای  ن تخم نفاق و اختالف و تفرقهید که با ایدان می ایو آ

د که چند یدان ا میید؟! و آیشو می مرتکبای  رهیگناه کب د و چهیکن می کسی کمک

نه، گناه حسادت، ید؟! گناه دروغ، گناه تهمت، گناه کیشو کبار مرتکب مییگناه به 

ازی، و از همه بدتر گناه دشمنی با دوستان خدا که طبق اند بت، گناه بهمیگناه غ

عه و سنی یکه در کتب ش »ويلاً فقد آذنته باحلرب من اعدی يل«ث قدسی یحد

کی از دوستان من دشمنی کند من با یهرکس با «د: یفرما می نقل شده خداوند متعال

د کسی که خداوند جبار با او اعالن جنگ کند چه یدان ا مییآ »کنم می او اعالن جنگ

گاه خطرناکی قرار گرفته است؟! یاست؟! و درچه جاای  چارهیانسان بدبخت و ب

ارند ید؟! قطعا نه! لذا چقدر بسیخوشبختی و سعادت را خواهد د ن انسانی روییچن

ا به جرم و گناه دشمنی با دوستان خدا، آن ذات جبار و قهار ین دنیکسانی که در هم

ل و بدبخت و رسوای چشم عالم کرده است ین جهان خار و ذلیالهی او را در هم

م، وإال عذاب خدا یکن می نگونه انسانها را دعوت به توبهیشمار است، ا ها بی نمونه

 ار سخت و دردناک است.یبس

 دشمنان صحابه را به خدا می سپاریم

کسو، و ید با روحی متجرد و ید نظر کنیجناب حجازی! در اطالعات خود تجد

 از» چ جهت و هوا و هوس و شهوتیعقلی سالم و مستقل بدون وابستگی به ه«با 

د و فقط خود قرآن را با یاول شروع کن د ازین نکنیات را گلچید، و آیقرآن شروع کن
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 یین کالم خداوند است با وضو و با توجه و در تنهایمان و باور که این ایدقت و با ا

 یارید و غزوات و نصرت و یمان و توحیاتی که در باره ایژه آید، بویخوب بخوان

مده را ره آیامت و بهشت و دوزخ و غیمان به قیخداوند به مؤمنان و صفات مؤمنان و ا

د که قرآن به هر سو شما را برد ید، و عزم و اراده جازم داشته باشیبا دقت و توجه بخوان

که خود شما نقل ای  هین هفده آید با استفاده از همید و مطمئن باشیدنبال قرآن برو

ۡقوَم﴿اید  کرده
َ
انسان را  ن قرآنیا« .]۹اإلسراء: [ ﴾إِنَّ َ�َٰذا ٱۡلُقۡرَءاَن َ�ۡهِدي لِلَِّ� ِ�َ أ

 .»کند می تین راه هداین و استوار تریبه بهتر
ره ُبر  بجناب حجازی! حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر فاروق 

بر جامعه به گواهی دوست و دشمن جز عدالت، شان  نبودند، و در حکومت و رهبری

ر و شکنجه کار نگرفتند، و جز با انتخاب مردم و به اصطالح قرآن، شوری یاز شمش

ۡمرُُهۡم ُشوَرٰى بَۡيَنُهمۡ ﴿امدند، یکار نروی 
َ
وََشاوِرُۡهۡم ِ� ﴿ .]۳۸الشوری: [ ﴾َوأ

ۡمرِ 
َ
ن موضوع  شما و همه دشمنان یژه در ایم، بویبگذر .]۱۵۹عمران:  آل[ ﴾ٱۡ�

 سپارم: می را به خدای عادل و دوست پرور صحابه 

ر ابو یو مس کند ای صادق و مؤمنت دشمنی میین اولیا! هر کسی که با ایخدا 

ست یت نیت کن اگر قابل هدایپسندد او را هدا می لؤلؤ و ابن ملجم  را برای خودش

 با أبولؤلؤ و ابن ملجم محشور بگردان. 

کنی ترا به دوستی  داری و از دوستانت دفاع می ییا! تو که قدرت و توانایخدا

ا یت یاء و دوستان و بندگان مؤمن و مخلصت چشم امت اسالمی را به هدایاول

 ن.یت خنک بگردان، آمیدشمنان صحابه و اهل ب ییرسوا



 

 

 

 

 

 نمازهاي پنج وقت

ن به محمد بن ابی بکر را آورده که یرالمؤمنیسپس جناب حجازی نامه ام

ا الْ «: اند نوشته تِهَ قْ الَةَ لِوَ لِّ الصَّ ا ـصَ تَهَ قْ لْ وَ جِّ الَ تُعَ َا، وَ قَّتِ هلَ وَ الَ مُ اغ، وَ رَ لِفَ

الَتِ  بَعٌ لِصَ لِکَ تَ مَ نْ عَ ءٍ مِ ْ لَّ يشَ لَمْ أَنَّ كُ اعْ ، وَ الٍ تِغَ شْ ِ ا إلِ تِهَ قْ نْ وَ ا عَ هَ رْ خِّ ؤْ . كَ تُ

دْ  قَ لَ ، وَ وُّ النَّبِيِّ دُ عَ ُّ النَّبِيِّ وَ يلِ وَ دَي، وَ امُ الرَّ إِمَ ي وَ ُدَ امُ اهلْ ، إِمَ اءَ وَ هُ الَ سَ إِنَّ ومنه: فَ

ولُ  سُ ا الْ  :اهللاِ  قَالَ يلِ رَ كاً، أَمَّ ِ الَ مُرشْ ناً وَ مِ ؤْ تِي مُ يلَ أُمَّ افُ عَ نُ ـإِينِّ الَ أَخَ ؤمِ مُ

ا الْ  أَمَّ ، وَ نِهِ هُ اهللاُ بِإِيامَ نَعُ يَمْ ِ ـفَ رشْ لَّ  كُ مُ مْ كُ لَيْكُ افُ عَ . لكِنِّي أَخَ كِهِ ْ
هُ اهللاُ بِرشِ عُ مَ يَقْ فَ

قُ  ، يَ انِ ِ اللِّسَ املِ ، عَ َنَانِ نَافِقِ اجلْ ونَ مَ نْكِرُ ا تُ لُ مَ عَ فْ يَ ،وَ فُونَ رِ ا تَعْ نماز را در « .»ولُ مَ

 یری، و به هنگام درگیزودتر از وقتش بخوان یکارینکه در بیآر، نه ا یوقت خودش بجا

 ، و بدان که تمام کردار خوبت در گرو نماز است.یانداز بی ریو کار آن را تاخ

نخواهند  یچگاه مساویه یتگر، و زمامدار گمراهیاز نامه) امام هدا ی(قسمت 

به من  صامبر اسالم یستند، پیو دشمنانش برابر ن صامبر یبود، چنانکه دوستان پ

مانش یرا مؤمن را ایندارم، ز یفرمود: (بر امت اسالم، نه از مؤمن و نه از مشرک هراس

سازد، من بر شما از مرد  یباز داشته، و مشرک را خداوند به جهت شرک او نابود م

عالمانه دارد، گفتارش دلپسند و رفتارش  یدوچهره، و زبان یترسم که درون یم یمنافق

 ».ناپسند است
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ن است کجای آن موضوع یرالمؤمنین نامه متعلق به امیم که ایکن باز هم فرض می 

د تجلی امامت ائمه را در نهج البالغه یخواه می کند؟ شما مورد نظر شما را ثابت می

ل قاطع برای اثبات یک دلیم شد که شما باآلخره یخواه د، ما هم خوشحالیثابت کن

به مذهب با  ها لیید که آنروز نه تنها من که خید و مطمئن باشیدا کنیمدعای خود پ

نه در »! قاطع«و »! حیصر«و »! حیصح«ل یک دلیغ از یوست. اما دریل خواهند پیدل

 گر.یلی مسائل دیاثبات امامت نه در اثبات عصمت نه در اثبات امام دوازدهم و خ

ن دستور یرالمؤمنیو طبق مفاد آن اماید  ن نامه که نقل کردهیم شما در اینیحاال بب

ا ید آیرتر نخوانید، و زودتر و دین شده آن بخوانییکه نماز را در وقت تع اند داده

کند واقعا  می روییپ ‡ت یروان مذهبی که مدعی است از ائمه اهل بیشماها، و پ

د ید؟! شایخوان عنی پنج وقت نماز را سر وقت آن میید یخوان آن مینماز را در وقت 

د ینجا راه ندارید اما ایل پناه ببریی تأوها فه تان به پس کوچهینجا طبق عادت شریا

 د:یراه را بسته است مالحظه کن ن یرالمؤمنیام

ا، « -۱۹۰خطبۀ/   يْهَ لَ افِظُوا عَ حَ الَةِ، وَ رَ الصَّ وا أَمْ دُ اهَ ا، تَعَ نْهَ وا مِ ثِرُ تَكْ اسْ وَ

يلَ ال انَتْ عَ َا (كَ إِهنَّ َا، فَ بُوا هبِ رَّ تَقَ لِ ـْ وَ ابِ أَهْ وَ ونَ إِيلَ جَ عُ مَ قُوتاً) أَالَ تَسْ وْ نِنيَ كِتَاباً مَ مِ ؤْ مُ

ئِلُوا:  نيَ سُ ْ لَۡم نَُك مَِن ٱلُۡمَصلَِّ�  ٤٢َما َسلََكُ�ۡم ِ� َسَقَر ﴿النَّارِ حِ  ﴾٤٣قَالُوا
ا إِطْالَقَ  .]۴۳-۴۲المدثر: [ هَ تُطْلِقُ ، وَ قِ رَ وَ تَّ الْ نُوبَ حَ تُّ الذُّ تَحُ َا لَ إِهنَّ بَق، وَ الرِّ

ولُ اهللاِ  سُ ا رَ هَ بَّهَ شَ مِ  صوَ يَوْ ا يفِ الْ نْهَ لُ مِ تَسِ وَ يَغْ ، فَهُ لِ جُ يلَ بَابِ الرَّ ونُ عَ ة تَكُ َمَّ بِاحلْ

ي  بْقَ يسَ أَنْ يَ ، فَامَ عَ اتٍ رّ ْسَ مَ يْلَةِ مخَ اللَّ الٌ وَ جَ ا رِ هَ قَّ فَ حَ رَ قَدْ عَ نِ ؟ وَ رَ نَ الدَّ يْهِ مِ لَ عَ

نَ ال . ـْمِ الٍ الَ مَ لَدٍ وَ نْ وَ ٍ مِ نيْ ةُ عَ رَّ الَ قُ ، وَ تَاعٍ ينَةُ مَ ا زِ مْ عنْهَ لُهُ غَ ينَ الَ تَشْ نِنيَ الَّذِ مِ ؤْ مُ

نْ ذِ  يْعٌ عَ الَ بَ ةٌ وَ ارَ َ مْ جتِ يهِ الٌ الَ تُلْهِ جَ : (رِ انَهُ بْحَ ولُ اهللاُ سُ قُ الَةِ يَ إِقَامِ الصَّ رِ اهللاِ وَ كْ

ولُ اهللاِ  سُ انَ رَ كَ اةِ). وَ كَ إِيتَاءِ الزَّ لِ  صوَ وْ ، لِقَ َنَّةِ هُ بِاجلْ ريِ لَ دَ التَّبْشِ الَةِ بَعْ باً بِالصَّ نَصِ
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 : انَهُ بْحَ لَٰوةِ َوٱۡصَطِ�ۡ َعلَۡيَها﴿اهللاِ سُ ۡهلََك بِٱلصَّ
َ
ُمۡر أ

ۡ
رُ  .]۱۳۲طه: [ ﴾َوأ أُمُ انَ يَ َا فَكَ هبِ

هُ  سَ ا نَفْ يْهَ لَ ُ عَ ربِ يَصْ هُ وَ لَ اد ید، زید، و آن را حفظ کنیریمردم! نماز را برعهده گ« .»أَهْ

است که در  یضه واجبید، (نماز فریک کنید، و با نماز خود را به خدا نزدینماز بخوان

ان گوش یا به پاسخ دوزخیده است)، آیخاص بر مؤمنان واجب گرد یوقتها

ز شما را به دوزخ کشانده است؟ یدند: چه چیهنگام که از آنها پرسد، آن یده یفرانم

ز فرو ییپا یم) همانا نماز! گناهان را چونان برگهایگفتند: (ما از نمازگزاران نبود

نماز را به  صامبر اسالم ید، پیگشا یر گناهان را از گردنها میزد، و غل و زنجیر یم

 یه کرد، اگر روزیشته باشد، تشبان دایجر یمرد یکه بر در سرا یچشمه آب گرم

در بدن او نماند. همانا  یپنج بار خود را در آن شستشو دهد، هرگز چرک و آلودگ

 ییا از نماز بازشان ندارد، و روشنایور دنیاز مؤمنان حق نماز را شناختند که ز یکسان

د: یفرما یسبحان م یاموال و فرزندان مانع نمازشان نشود. خدا یعنیچشمشان 

اد خدا، و برپا داشتن نماز، و ید و فروش، آنان را از یهستند که تجارت و خر یانمرد(

پس از بشارت به بهشت، خود را در  صدارد) رسول خدا  یپرداخت زکات باز نم

ش را به یرا خداوند به او فرمود: (خانواده خویانداخت، ز ینماز خواندن به زحمت م

خانواده خود را  یدر پ یپ صامبر یباش). پس پبا ینماز فرمان ده و بر انجام آن شک

 .»با بودیز در انجام نماز شکیداد، و خود ن یبه نماز فرمان م
 سد:ینو می )۱۱۴سنده دلسوز به امامت (درصینو

ش پس از آشوبها و بحرانهای ین روزهای خالفت خویدر نخست امام علی «

درمانده از امامت و رهبری ر و یهنگامی که مردم ناگز  صامبر یبعد از رحلت پ

ن به آن حضرت روی آورده و امامت و رهبری امت اسالمی را از آن یشیخلفای پ

حضرت درخواست و خواهش کردند، در برابر انبوه مسلمانهاِی مشتاق و دلهای 

 .»مامت و خالفت وی لب به سخن گشودفته و چشمان منتظِر ایش
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کند که همواره در مذهب او به  می را مطرحای  نجا شگفتییسنده در ایجناب نو

ک چالش وجود داشته و دارد (که ما انشاءالله در اسرار نهج البالغه بخش یعنوان 

م پرداخت) اما یبرآن است مفصل به آن خواهای  ن نقد در واقع مقدمهیخالفت که ا

 د:یفرما می شانیم که ایکن نجا با اختصار عرض مییدر ا

ا یشان خالفت یواست و خواهش کردند که امردم آمدند و از حضرت در خ«

 ».رند!یامامت را بپذ

ن را برای آن یدگار جهان، آسمانها و زمین امامتی که آفرین است که ایپرسش ما ا

 ن رکن اسالم است.یده، و مهمتریآفر

 (اصول کافی)   – »ةما نؤدی مثل ما نؤدی للواليو« »بنی اإلسالم« 

ست یت، از بهشت خبری نیو حصول برگ امان والمان به آن یو امامتی که جز با ا

ن امامت را اعالن ین ایرالمؤمنیو امامتی که از نبوت هم باالتر است!! چگونه، ام

ند که مردم ینش کند، و بعدهم منتظر می ست و پنج سال سکوت مییکند، و ب نمی

نکه یامبر پس از ایشان امامت را قبول کنند!! کدام پیند و خواهش کنند که ایایب

نشسته و منتظر مانده که مردم ای  ن کرده آمده گوشهییامبری تعیخداوند او را به پ

 .د؟!یرید نبوت خود را بپذییشان خواهش کنند که شما بفرمایند و از ایایب

م که آن بخش از مطالب یخواه ز اجازه میینجا از شما خوانندگان عزیما در ا

ا در اسرار نهج البالغه بخش خالفت نهج البالغه که ان شاءالله محل استشهاد م

اری یسنده کتاب تجلی امامت بسیم، گرچه نوین کتاب به آن نپردازیخواهد بود. در ا

نجا با یکرده در ا می سنده کتاب را ثابتینگونه نصوص را که عکس مقصود نویاز ا

کند که ما  ا امامت را متجلی مییمطرح کرده که گوای  کمال شگفتی و تعجب به گونه

م پرداخت. از جمله بخشی از خطبه یان شاءالله در اسرار نهج البالغه به آن خواه

 ه.یشقشق
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 د: یفرما می )۱۱۷سنده با احساس امامی (صینو 

م ین چهره امامت حق است (ما که اعتراضی نداریتر که درخشنده امام علی «

 .»(!!)باشد می خیان حق تاریشواید) و به حق، امام حق همه پییاما جلوتر توجه فرما

نکه یند؟! ایفرما می سنده محترم جناب حجازی چهید که نویحاال توجه کرد 

حتی اگر با مبالغه هم  »ن چهره امامت حق باشد!یدرخشنده تر امام علی «

ده جناب حجازی، ینجاست که به عقیم، مشکل ایهمراه باشد ما مشکلی ندار

ان یشواین پیم که ایدان نمی باشد!! میخ یان حق تاریشوایحضرت علی امام حق همه پ

د، یشان پرسید از خود اینرا بایا نه؟ ایشود  می را هم شامل ‡امبران یخ پیحق تار

 لی با صراحت هم آنرا اعالنیده براداران امامی معروف است و خین عقیالبته ا

بهترند!!  ‡ازتمام پیامبران  ‡ت وحضرت فاطمه زهراء یکنند که ائمه اهل ب می

ونس و موسی و یم که حضرت نوح و ین نقد نامه هم خواندیی اول اها بخش در

آنها  ش آمده بود حضرت علی یشان پیاز مشکالت سختی که برا‡ م یابراه

شان که حضرت علی را امام حق یش این موارد فرمایرا نجات داد؟!  پس با توجه ا

 .را هم شامل شود! ‡امبران یتواند، پ خ خواندند مییان حق تاریشوایهمه پ

 سد: ینو می )۱۳۰سنده امامی و امام شناس تجلی امامت در نهج البالغه (ص ینو

م که آنها یمان داشته باشین است که ایعبارت از ا ‡معرفت ائمه اطهار «

شان قائم است! و یند، و هستی عالم به وجود ایان خدا و خلق اویض میواسطه ف

باشد، و  می شان برما واجب!یزاری از دشمنان ایمحبت خالصانه آنها برما فرض! و ب

به اذن و فرمان الهی، قدرت تصرف در  م که ائمه اطهار یمان داشته باشیز این

 ».ن معرفتی شرط ورود به بهشت استیهمه عوالم ملک و ملکوت را دارند، چن

است.  دلیل بی یک مغلطه» ند!یان خدا و خلق اویض میواسطه ف«نکه ائمه یا

م و این نشانه عجز و بندگی یض خداوند هستیا بندگان عاجز همواره محتاج فقطعا م



 141 تهمت به علی در نهج البالغه

 

م، اما لطف و کرم و احسان خداوند بر بندگانش ین بابت خدا را شاکریماست از ا

تواند بدون واسطه هر چه بخواهد از  ر است که بنده مؤمن مییاد و سرازیآنقدر ز

ٍء إِ�َّ ﴿ند کخزائن او طلب  َوقَاَل ﴿  .]۲۱الحجر: [ ﴾ِعنَدنَا َخَزآ�ُِنُهۥ�ن ّمِن َ�ۡ
ۡسَتِجۡب لَُ�مۡ 

َ
لََك ِعَبادِي َ�ّ�ِ فَإِّ�ِ ﴿  .]۶۰غافر: [ ﴾َر�ُُّ�ُم ٱۡدُعوِ�ٓ أ

َ
�ذَا َس�

اِع إِذَا َدَ�نِ  ِجيُب َدۡعَوةَ ٱ�َّ
ُ
ۡقَرُب إَِ�ۡهِ ِمۡن ﴿  .]۱۸۶البقرة: [ ﴾قَرِ�ٌبۖ أ

َ
َوَ�ُۡن أ

 .]۱۶ق: [ ﴾ٱلَۡورِ�دِ َحۡبِل 

اء و دوستان خدا پر است  از یگر و سراسر زندگی خود امامان و اولیه دیدهها آ

از اسالم از ین خدا و بنده واسطه قائل نبودند، امتیکند آنها ب که ثابت می ییها نمونه

 ن است. یان همیر ادیسا

َهاتُواْ ﴿یم: یگو می !!»شان قائم استیهستی عالم به وجود ا«نکه یاما ا
ل قاطع ید دلییگو اگر راست می .]۱۱۱البقرة: [ ﴾بُۡرَ�َٰنُ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�ِ�َ 

و حتی فرشتگان مقرب الهی هم قائم  ‡امبران ید، هستی عالم به وجود پیاوریب

 اند ده شدهیکوکار خداوند که برای پرستش و بندگی آفرین بندگان نیست، به وجود این

َوَما ﴿د باری تعالی قائم است، یباشد؟! هستی عالم بر توح تواند قائم می چگونه
�َس إِ�َّ ِ�َۡعُبُدوِن  نَّ َوٱۡ�ِ ن غلو و افراط در باره یا .]۵۶ات: یالذار[ ﴾٥٦َخلَۡقُت ٱۡ�ِ

طان است که مؤمنان ین راههای شکار شیعتریکی از شایکوکار یانسانهای صالح و ن

کروب یرا گرفتار مشان  دهیمان و عقیاندازد و ا میله به دام ینوسیش را بدیاند ساده

شان با خداوند دوست یمان و دوستی ایکند، ما دوستان خدا را به خاطر ا شرک می

 گاه خودشان، نه باالتر از آن.یم اما در جایدار می

چ عنوان راضی نخواهد شد که ما دوستان او را که بر اثر یو خداوند متعال به ه

م که در قاموس یگاهی برسانیبه جا اند دهیدوستی خداوند رس بهشان  بندگی کامل

ن بندگان یک دانستن ایشود و آن شر ن و قرآن خط قرمز شناخته مییعت و دیشر
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است که مخصوص ذات  ییشتر از صفات و کارهایا بیکی یکوکار در یصالح و ن

یگانه و یکتای خداوند ذو الجالل است بلکه خداوند در آن صورت ما را به شدت 

ها  نفس یا از شر بدیمورد خشم و غضب و لعنت خودش قرار خوهد داد. پس خدا

 م.یبر گانه تو پناه مییکتا و یو از شر شرک به ذات 

به »! بر ما فرض است محبت خالصانه آنها«د: ینکه فرموده ایسنده! ایجناب نو

ژه مسلمانان اهل یا واجب بودن، هر مسلمان بویصرف نظر از حکم فرض بودن 

فقط محبت دوازده نفر را) جزو را (نه  ص امبریت پیسنت محبت تمام اهل ب

زاری از یب«نکه یست، و اما ایدانند که بدون درود برآنان نمازمان کامل ن مانشان مییا

ن آسمانی، در کدام یم در کدام دیدان ما نمی»! شدشان واجب می بایدشمنان ا

ن، و کینه و ی، و لعن و نفرمورد بی عت الهی، در کدام مذهب اسالمی دشمنییشر

ن یشود ا می نکه ادعایب ایشود؟! عج می ن و بلکه عبادت شمردهیعقده جزو د

 »دشمنان«ل یت و اسالم ناب محمدی است! آنهم دشمنانی که از تخیمذهِب اهل ب
 فرض و بافته شده است. ‡ت یاهل ب

ز، در جهان فراوان یب با افکار و اعتقادات شگفت انگیب و غریمذاهب عج

ک مذهب اسالمی! آنهم نه اسالم عادی که یکجا در ینهمه شگفتی یوجود دارد اما ا

ن مذهب را یاسالم ناب محمدی! سابقه و نمونه ندارد، شما هر کدام از معتقدات ا

ن مذهب چگونه یمانید، ا د مات و مبهوت مییشیندید و بیاره آن دقت کند و در بینیبب

ازی و اند ن دشمنی کردن و نفاق افگنی و تفرقهیداند؟! و ا دشمنی کردن را عبادت می

دهد! و باز  کارد و نشو و نما می روانش مییاختالف پروری را در اذهان و افکار پ

دارد!! و در » بیوحدت و تقر«ادعای ر امت اسالمی ینکه با سایزتر ایشگفت انگ

کند و کنفرانسها و  ن میییالت مستقل و بودجه مستقل تعین جهت ارگانها و تشکیا

ن یخ پر اسرار ایکند! تار ه را به وحدت شکنی متهم مییکند! و بق منارها دائر مییس

ه نی به اندازه صحابیچ دشمن دین و مذهب و با هیچ دید با هیمذهب را اگر مرور کن
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ابوبکر صدیق و  هنی را به اندازیچ دشمن دی، و هاند دشمنی نکرده صرسول الله 

که  دانند! حتی که برای قاتل عمر فاروق  نمی نند! و دشمنیب نمی بد بعمر فاروق 

ش یارت ساخته و برایک غالم کافر مجوسی بود در شهر کاشان مزار و گنبد و زی

ن حضرت! یزندگی نامه بابا شجاع الد«به نام  را کتابی همیخوانند و اخ ارتنامه مییز

مجاوران آستان نا «ن کتاب توسط یو نواری هم برگرفته از ا اند منتشر کرده» ابولؤلؤ

 ق وین وحدت طلبان! ابوبکر صدیگردد، آری! ا می عیپر شده و توز» مقدس! ابولؤلؤ

 .!!نامند می شیش دو بت قریصنمی قر و» طاغوت«و » جبت«را  بعمر فاروق 

 د.یریت است جدی نگیی وهابها ن توطئهیاما نه، ا 

که برای ای  ژه نامهیم! بله شبکه سالم هم در وید از شبکه سالم بپرسیایب

مفصلی که گویا  هل نامیمیبزرگداشت حضرت! ابولؤلؤ! بر گذار کرده بود به نقل از ا

ای یکی از اولیان داشت و او را یده بود کلی فضائل و کماالت بیه قم رسیاز حوزه علم

 .ن معرفی کرد!یرالمؤمنیخدا و اصحاب ام

شود که دشمنی با  د در آن فتوی نشر میینیب می ن کتاب تجلی امامت کهیهم

اد پژوهشهای اسالمی آستان قدس یت واجب است از سوی بنیدشمنان اهل ب

ت شرکت خواهند که در هفته وحد رضوی منتشر شده است! باز از اهل سنت می

عه کردن جامعه ینکه در طرح شیعنی ایکنند! در کنفرانسهای وحدت شرکت کنند! 

ن حاصل نمایند، و ثابت یاهل سنت جهان عمال شرکت کنند و ثواب و کباب دار

شان  که از آنچه در اطرافشان بلکه در حضور اند کنند که چقدر پوست کلفت

لی مؤدب یعه خیمسلمانان ش م که عمومیدان ما می» فهمند! نمی زییگذرد چ می

زی و اختالف پروری ین تفرقه انگیهستند، و واقعا با اهل سنت مشکلی ندارند و از ا

د هم به دستور یکند و شا که به دشمنان اسالم کمک می ییها ن توطئهیمتنفرند، ا

است که در طول ای  ی شناخته شدهها شود کارگروهک خود آنها طراحی و اجراء می

فه را انجام داده و اآلن هم مشغولند. چون ین وظیف اسالم ایف تضعخ با هدیتار
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ر ین و زینها به نام دیند اختالف و تفرقه ثواب دارد اما ایتوانند بگو نمی دشمنان اسالم

ن یچن«دهند!   می وعده بهشت» زییتفرقه انگ«و » دشمنی کردن«ن در برابر یچتر د

 .به به!» معرفتی شرط ورود به بهشت است

داشته  مانیز ایو ن«سند: ینو می سنده امامی و امام شناس ما در ادامه افاداتشانینو

به اذن و فرمان الهی قدرت تصرف در همه عوالم ملک و  ‡م که ائمه اطهار یباش

گاهییع دانش و درایقله رف«سنده به یما که مانند جناب نو» ملکوت را دارند! » ت و آ

تصرفات فوق «در قاموس امام شناسی و » ملکوتملک و «م یم که بدانیباال نرفته ا

ن به عقل ناقص ما یچن» عوالم ههم«نه یبه چه معنی است؟! از قر» ملکوتی آنان

در : «اند نی است که فرمودهیه جمله جناب خمیبا شبین عبارت تقریرسد که ا می

ع ذرات در برابر ینی که به موجب آن جمیت.... خالفتی است تکویالزمه اثبات وال

ات مذهب یاز ضرور«ند: یفرما می نی در ادامهیجناب خم»! خاضعند» ولی امر«

رسد حتی ملک مقرب و نبی  نمی ‡ ماست! که کسی به مقامات معنوی ائمه

مقرب وال نبی  كحاالت الیسعه ملإن لنا مع اهللا «ش که: ین فرمایا ایمرسل!!.... 

ن یمقاماتی دارند... ان ین جزء اصول مذهب ماست که ائمه چنی... ا !!»مرسل

ه ص یت فقی(وال». ها هم هستیمقامات معنوی برای حضرت زهراء سالم الله عل

» ع ذراتیجم«نگفته بلکه همان جمله ای  ز اضافهی) پس جناب حجازی چ٥٣،٥٤

ر خلف یخ«ر کرده است، واقعا که مصداق یتعب» همه عوالم ملک و ملکوت«را به 

ده درجه استحبابی هم ندارد که کسی بتواند به یعقن یقرار گرفته است. ا» ر سلفیلخ

ن جزء اصول مذهب ماست که یا«نی فرمودند: یسادگی از آن بگذرد بلکه جناب خم

 .»!!ن مقاماتی دارندیائمه چن

ره یغی و غیشنهاد ما به همه اهل سنت اعم از صوفی و وهابی و اخوانی و تبلیپ

افتند یق ید توفیکنند و بشناسند شا ن است که اسالم ناب محمدی! را جدی مطالعهیا

م در ییایکه استبصار شوند و از خرافات و مزخرفات ضد قرآن دست بکشند! حاال ب
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ر جناب حجازی یو به تعب» ع ذراتیجم«نی یر جناب خمیم که به تعبینینه قرآن ببیآئ

نی در یست؟ طبعا به فرموده جناب خمیدر تصرف ک» همه عوالم ملک و ملکوت«

نها به درجات و مقامات یست چون ایکه ن» اء مرسلیمالئکه مقرب و انب«تصرف 

 .رسند! نمی ائمه

ن یرا در اای  کشند و نکات ارزنده سنده امام شناس ما همچنان زحمت میینو

گری که در ینکته مهم و قابل توجه د«د: یفرما می دهند، کران بدست می انوس بییاق

ن یقی ائمه معصومینکه عدم شناخت حقیا سزاوار دقت و تأمل است ان امام یب

روان خود، باعث یاز پ ‡رش ائمه اطهار یگر عدم پذیک سو و از سوی دیاز 

مان ین ایچاره! اگر به ائمه معصومیبان یعیش»!! شود می مانشان در جهنیعیسقوط ش

مان داشته باشند باز هم ینداشته باشند که مثل ما اهل سنت دوزخی هستند! اگر ا

نها ینکه ایا ایشناسند!  نمی ا درستیمان داشتن، یهستند! چون در صورت ادوزخی 

ا به دادشان یرند! در هر صورت دوزخی هستند! خدایپذ شناسند اما ائمه نمی می

نکه استبصار یم همیلی مشکل است! ما فکر کردین اسالم ناب محمدی خیبرس! ا

قطعا حاصل  را»! تیبرگ امان وال«م  ییآدر  ‡ت یم و در سلک مذهب اهل بیشو

 .ن سادگی که ما فکر کرده ایم نبوده است!یم، اما به ایکن می

ن مذهب اهل سنت از سرمان هم اضافه است نه خطرجانی دارد و نه مالی! یهم

م که تعداد ین هستیم! نه نگران ایپردار می ست در صد خمس و سهم امامینه ب

ر و قمه و مشت یها زنج ها و مناسبت مون هر روز اضافه شود! نه در محرم ها داماد

نهمه تکس جانی و یم که بعد از ایم! و نه هم عذاب وجدان داریخور نه مییروی س

مردود مان کنند و دوزخ بفرستند! و خدا نکند که مورد  ‡ن یمالی، ائمه معصوم

هستند (هزاران شان  دم که همه کاره هم خویریقرار بگ ‡خشم و غضب ائمه 

که به نام شما  ییامبر چه دروغهایسالم و درود بر روان پاکتان باد ای نوادگان پ
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در » همه عوالم ملک و ملکوت«ا ی» ع ذراتیجم«ک سو یشود!!) از  نمی فروخته

م کننده بهشت و یتقس» قسیم الجنة والنار«ک سو هم یاست و از شان  تصرف خود

 اند گر هم که سر پل صراط و دم در بهشت نگهبان گذاشتهیدوزخ هستند! و از سوی د

چ راهی برای عبور وجود ندارد! حق هم دارند یهشان  تیوال» برگ امان«که بدون 

» هستی عالم  قائم به وجود آنهاست«، اند اوردهینهمه اختبارات بدست نیخودی ایب

که ای امامان: ح الجنان عباس قمی) آمده است یره (مفاتیلذا در دعای جامعه کب

باز گشت ) «إياب اخللق إليكم وحساهبم عليكم وفصل اخلطاب عندكم(

مخلوق به سوی شماست وحساب آن هم بر شماست و حرف آخرهم حرف 

بنده  ها ن دشوارییعنی حرف آخر! پس با توجه به ایفصل الخطاب »!! شماست

کار نباشد فی در یکنم اگر تخف شخصا که از استبصار منصرف شدم و تصور نمی

د من دو رکعت نماز یک مشورتی بکنیگری آمادگی داشته باشند! پس شما یکسان د

 گردم.  عه نشدم، بر مییشکرانه بخوانم که ش

 .با سالم مجدد!

ت یروان مذهب اهل بیی اسالم ناب محمدی! و پها نیسیبی تئوریک مغلطه عجی

گاهی هم هشت تا) است ن پنج تا (و یند: اصول دیفرما یبرند، غالبا م بکار می ‡

ن که همان سه تاست یند: اصول دیگو کنند می ر مییک عقابی گیاما وقتی به چنگ 

 دیکن د نبوت و معاد، عدل و امامت از اصول مذهب است، اما وقتی دقت مییتوح

ن است، راه بهشت را محکم بسته ین امامت که از اصول مذهب نه اصول دید اینیب می

ن نقدنامه یکند، در بخشهای اول ا بدون استثناء راهی دوزخ میو کل جامعه بشر را 

سنده امام شناس ما که تازه نفس هم بود فتوای ید، نوینغزه اگر به خاطر داشته باش

ن را قبول نداشته باشد بدتر یت ائمه معصومیهر کس امامت وال«فرمود: صادر کرد و 

حق دوزخ و محروم از بهشت ت و خارج از دائره اسالم و مستیاز کفار دوران جاهل

ن مذهب یروان ایبا تمام کسانی که از پیسوره مائده هم تقراز  ٦٧ه یر آیدر تفس»!! است
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که: هر کس امامت علی ابن ابی طالب را قبول نداشته باشد کافر  اند گفته اند ر نوشتهیتفس

َ َ� َ�ۡهِدي ٱلَۡقوۡ ﴿ه فرموده: یرا خداوند در آخر آیاست ز نَّ ٱ�َّ
َ
!! پس در ﴾َم ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ أ

ه! و منصوره! که نام معروفترش یت! و فرقه ناجیاسالم ناب محمدی! و مذهب حقه اهل ب

عه جعفری اثناعشری است با اصل امامت که از اصول مذهب است دائره اسالم و یش

 ن مقدمه بود.یدهد!! ا نمی چ احدی اجازه ورودیبهشت را احتکار کرده و به ه

ا ید، آیکن که وقتی شما امامت را از اصول مذهب! معرفی می ن استیپرسش ا

الزم قرار داده که هرکس آن ای  روان مذهب شما شروط جداگانهیخداوند برای پ

ن شروط و مثال یر مسلمانان بدون ایگردد؟! و سا رد مستحق دوزخ مییشروط را نپذ

ل از یکنند و جبر توانند از پل صراط عبور ن مییمان به امامت ائمه معصومیبدون ا

ک مغلطه است در اصل ین صرفا ینکه ایا ایت نخواهد خواست؟! یآنها برگ امان وال

ل تمام امت را کافر و خارج از ین دلید و به همیدان ن مییشما امامت را از اصول د

رش یعدم پذ«سد: ینو می سنده امام شناس ماینکه نوید!! پس ایدان می دائره اسالم

 ا اینکهیم یریلی جدی نگی! شوخی است؟! ما خ»روان خودیاز پ ‡ائمه اطهار 

شان را به عنوان رهروان خود یرند، و ایروان خود را نپذیو اگر ائمه اطهار پ«ید یفرما می

ه یبق»!! شان قطعی و حتمی استینه سقوط در دوزخ برای ایصادق نشناسند، هر آ

زی است که خداوند از ین چخواهند، هما روانشان مییاز پ عنی آنچه ائمهیچی؟! 

زی جدا از آن است؟! اگر همان یا چیخواهد  می صر بندگان در امت محمد یسا

د ین عقایزی جداست ایر شوند؟! اگر چید همه امت به دوزخ سرازیاست که با

کشاند کی؟ و توسط کی؟ نازل شده؟ وحی  روان ائمه را به دوزخ مییخصوصی که پ

عتی است ین چطور شریقرآن؟ در کجا و چطور؟! اآسمانی است؟! در کدام کتاب؟ 

خبر مانده است؟  بی شود و امت اسالمی طی چهارده قرن از آن که از قرآن ثابت می

د همه به آن مکلف باشند؟! به عقل ناقص ما که یشود پس با می اگر از قرآن ثابت

ان ائمه مکلف به یعیند: از قرآن ثابت باشد و اما فقط شیگو می رسد؟! اگر می نطوریا
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ک کتاب ین و در یک دیآن هستند؟ پس (نعوذ بالله) عدل خداوند کجا رفت؟ که در 

ازات در نظر گرفته یدو نوع دستور و دو نوع امت صامبر یک پیان امت یو در م

ا جرأت و شهامت مثل جرأت شبکه سالم ید که ین نداریجز اای  است؟! پس چاره

سنده خودمان ینو نیا شهامت همی» ابولؤلؤو مجاوران آستان مقدس! حضرت! «

رد ین هرکس آنرا نپذین است بنابراید که: امامت از اصول دییجناب حجازی، بگو

ت و خارج از دائره اسالم و مستحق دوزخ ومحروم از یبدتر از کفار دوران جاهل«

ت، و یبه بهشت بدون برگ امان وال و ورود» پل صراط«و  عبور از ». بهشت است

ن یست! پس در ایچ کسی مقدور نیبرای ه ن یرالمؤمنیبراءت دوزخ از امنامه 

د و با افتخار! ید بلکه راحت باشیتکرار نکنده یرا به فا» روان خودیاز پ«د یقصورت 

قرنهاست دم  ل ید جبرید و خوشحال باشیغ کنید ناب! خود را اعالن و تبلیعقا

ن فرموده شما به یصورت ا نیه ول معطلند. در ایدر بهشت منتظر شماست! بق

حتمی برای ورود به بهشت و نجات از عذاب الهی و سقوط در  شرط«که جاست 

ت رسول یمان و معرفت کامل نسبت به اهل بیح و ایجهنم، عرفان و شناخت صح

از  ها د بعضییح و آشکار شایق روشن و صرین حقایا با توجه به»! است صالله 

ری را ینه حجت اإلسالم تسخیل و کابیب را تعطیرشما بخواهند که دستگاه مجمع تق

ن عده دچار خطای فاحش یص مصلحت بفرستید! اما ایا به مجمع تشخید یمرخص کن

و  ‡ت! یدر باره اسالم ناب محمدی! و مذهب اهل بشان  هستند! چون شناخت

دانش و  بی تین رعیق است، ایر دقیی رو به رشد برادران، سطحی و غها کیتاکت

طی از خودش نقش یدانند که هر شرا نمی که ظاهرا عقل سالم و مستقل ندارندت یدرا

نه زحمت کش آن و در رأس یب مذاهب و کابیطلبد، و نقش مجمع تقر می ییجدا

لی باقی مانده، هر وقت تمام اهل سنت جهان یری و واعظی زاده هنوز خیان تسخیآقا

مجاوران بارگاه مقدس! «ند گرفتند و بدون ترس و بزدلی همان» تیبرگ امان وال«

ب مذاهب اسالمی یت مجمع تقریبه روشنگری جنات شروع کردند مسئول» ابولؤلؤ
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  .گری به آن سپرده خواهد شد!یشود و نقش د می تمام

 رسم. د، من خدمت مییفکر کنای  شما چند لحظه

 عزیزان خواننده! سالم

از آنجایی که نویسنده امام شناس کتاب تجلی امامت در نهج البالغه خلط مبحث 

نهج البالغه را مطالعه کند و » عقل سالم ومستقل«کسی با کرده و از ترس اینکه مبادا 

گذرد، و پشت پرده ادعاهای وحدت و تقریب چه  می متوجه شود که در دنیا چه

سیاری از نصوص نهج البالغه که در مباحث شود لذا ب یی طراحی و اجراء میها برنامه

قرار گیرد، را با چسب قالبی ال » عاقالنه«تواند مورد استدالل و استشهاد  مختلف می

فایده،  سود و بی یتچسپک خواسته که به این تجلی، غیر متجلی امامت بچسباند اما بی

صحابه ی مربوط به موضوع خالفت و مقام و منزلت ها و نامه ها به خصوص خطبه

، و ما به جهت اینکه این نقد نامه نغز طوالنی نشود این موضوعات را ص رسول الله

خواهم خاطر  انشاءالله مفصل در سلسله اسرار نهج البالغه بحث خواهیم کرد. فقط می

مبارکتان جمع باشد که امامت منصوص و بالفصل نه برای یک نفر و نه برای دوازده نفر 

دلیل چیزی ثابت نشده  و چهارصد سال جز ادعای کذب و بیهمچنانکه در طول هزار 

انشاءالله تا قیامت هم ثابت نخواهد شد، اما از آنجایی که در مذهب مدعیان حب اهل 

بیت و اسالم ناب محمدی روایت متواتر دارند که از زبان حضرت امام جعفر صادق 

أنتم علی دين إن شده که ( دروغی بافته و پرواز داده(علیه و علی آبائه ألف ألف سالم) 

شما بر دینی هستید که اگر آنرا پنهان «) خفيتموه أعزكم اهللا وإن أذعتموه أذلكم اهللا

کنید خداوند به شما عزت خواهد داد و اگر آنرا آشکار کنید خداوند شما را ذلیل خواهد 

را آشکار کنند نتیجه را امام جعفر شان  لذا برادران هرچه بیشتر بنویسید و مذهب »کرد

پیش بینی کرده است، به امید تحقق وحدت حقیقی بین امت اسالمی اعم  صادق 

 از شیعه و سنی و به امید رسوایی تفرقه افگنان و اختالف انگیزان.

 کنم. روم دعا می شما دعا کنید من هم می



 

 

 

 

 

 »بیعت موضوع امام در ماجراي«

خواننده گرامی! با سالم مجدد نویسنده امام شناس ما، همچنان من و شما را از 

یکی از «نویسد:  می گرداند، در ذیل عنوان مذکور نفس مسیحایی خود مستفید می

حساس ترین فراز زندگی آن و  امام علی  درخشنده ترین صفحات تاریخ حیات

س از به سر آمدن روزگار حضرت ماجرای بیعت مسلمانان با آن حضرت، پ

ی ساختگی نویسنده و ها فراوان در سوژه از بین مزخرفات» زمامداران! سه گانه است

همفکران قدیم و معاصرش، یکی همین است که وانمود کنند حضرت امیر المؤمنین 

در نتیجه خواهش و تمنای مردم! تن به پذیرش زعامت امت  علی ابن أبی طالب 

نماید و آن اینکه  دادند! در یک صورت این امر درست است و به واقعیت نزدیک می

 صایشان با توجه به قرب و نزدیکی که مانند بسیاری از صحابه به رسول الله 
ین خالف کردند زیرا ا داشتند امارت و زعامت و رهبری را برای خود طلب نمی

است که کسی (بر خالف دموکراسی غربی امروز) خودش را  صدستور پیامبر 

برای پذیرش یک مسئولیت کاندید کند، مگر در شرایط خاص و استثنایی مانند اینکه 

امور اقتصادی مصر  هپس از آزادی از زندان خودش را برای ادار حضرت یوسف 

�ِض قَا﴿در آن شرایط حساس کاندید کرد و فرمود: 
َ
ٰ َخَزآ�ِِن ٱۡ�  ﴾َل ٱۡجَعۡلِ� َ�َ

آنها در آن شرایط به  ﴾إِّ�ِ َحفِيٌظ َعلِيمٞ ﴿دلیلش را هم گفت که  .]۵۵وسف: ی[

همین نیاز داشتند که شخصی امین و با کفایت بتواند در آن قحط سالی شدید جامعه 

ان ریاست را از بحران نجات دهد، در غیر اینصورت قاعده این است که  هیچ مسلم
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هرکس مسئولیتی را برای خودش بطلبد : «فرمودند صطلب نباشد، پیامبر گرامی 

کند اما اگر نخواسته به او سپرده شود خداوند  خداوند او را به خودش واگذار می

 ».کمکش خواهد کرد

کرده  می اگر امیرالمؤمنین به این دلیل از قبول و پذیرش مسئولیت شانه خالی

بق با رویه و ایمان و صداقت و تقوا و فروتنی ایشان است، در این کامال درست و مطا

رود و تمام کاخ  می صورت افسانه امامت و والیت منصوص از اصل و ریشه به باد

پاشد!  می تخیالت دروغ پردازان و افسانه سرایان که از کاغذ بر روی برف بنا شده فرو

امامت منصوص به عنوان یک منصب الهی که از نبوت باالتر است!  هاما اگر فرضی

دانسته و از آغاز  برقرار باشد و ادعا شود که امیرالمؤمنین شخصا این موضوع را می

بعثت! بارها علنا در مجالس و محافل! و آخرین بار در غدیر خم در حضور ایشان به 

ت کردن! و بعدهم منتظر مردم ابالغ شده! در این صورت بیست و پنچ سال سکو

، هم صخواهش و تمنای مردم نشستن نعوذبالله هم اهانت به خدا، هم به پیامبر 

به علی ابن أبی طالب و هم به مقام امامت! به عنوان منصبی باالتر از نبوت! است. 

چرا؟ به دلیل اینکه خداوند متعال سنن ال یتغیری دارد، از جمله اینکه قدرتش نافذ 

 .و چرا و برو و برگشت ندارداست و چون 

 ﴿ ٓ َما َراَد َشۡ�  إِ�َّ
َ
ۥٓ إِذَآ أ ۡمُرهُ

َ
ن َ�ُقوَل َ�ُۥ ُ�ن َ�َيُكوُن  ًٔ أ

َ
 .]۸۲س: ی[ ﴾٨٢ا أ

هرگاه خداوند اراده وجود چیزی را بکند کافی است که بگوید باش آن چیز « 

 .»شود می ایجاد
شود این است که  میعالوه از معنی معروف، آنچه از این آیه کریمه دانسته 

یش نه تنها (نعوذبالله) ناتوان نیست که برای ها خداوند در اجراء و تنفیذ خواسته

اثبات وجود و قدرت و یکتایی خودش هر حکم و امر و دستوری که صادر کند آنرا 

به مرحله اجراء خواهد گذاشت اگر چه به قیمت جان بنده مأمور و مکلفش تمام 

 ‡یش در تاریخ دعوت پیامبران ها گزیند، نمونه ام آن کار بر میشود که او را برای انج
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و این امر صگرفته تا دعوت پیامبر گرامی مان فراوان است از دعوت نوح 

هایی که از لحاظ عقالنی و  آنقدر روشن و شفاف و آشکار است که جز بر انسان

(یعنی  سال ۹۵۰با اینکه  ماند. نوح  ات مشکل دارند پنهان نمییدرک بدیه

هم نداشت ای  داد و ظاهرا نتیجه می چیزی نزدیک به عمر! شریف امام زمان) دعوت

دید، نه خدواند او را از این مسئولیت معذور قرار  و هر روز آزار و اذیت و شکنجه می

ندارد! ای  داد و نه ایشان مثل حضرت امیرالمؤمنین اجتهاد کرد که سخت است! فایده

شدند و از من خواهش کردند کارم را آغاز خواهم کرد!. هر وقت مردم همه راضی 

را که معجزه ایشان در شکافتن درخت ظاهر شد و در داخل  حضرت یحیی 

درخت پناه گرفت و بدست امت گمراه و لجوج با اره دونیم شد، نه خداوند ایشان را 

نکنند معذور داشت و نه خودش مانند امیرالمؤمنین اجتهاد کرد که تا مردم خواهش 

شمار است همین پیامبرانی که در اول این نقدنامه نغز  ها بی کنم!. نمونه کار نمی

خواندیم که حضرت امیر المؤمنین آنان را از مشکالت ال ینحل نجات داد! هر 

کدامشان به همین صورت، همان وقتی که حضرت امیرالمؤمنین برای نجات آنها 

گرفت که کار  بود) از آنها درس می یشتافت (اگر ادعای برادران امامی درست م

نیست، آنهم نه نبوت، کاری مهم تر و باالتر و واالتر از نبوت! که (به ای  ساده

فرمایش جناب خمینی) همه پیامبران مرسل حتی مالئکه مقرب خداوند از رسیدن 

 .به این مقام و منزلت! و به مقام صاحبان آن عاجزند!

غافل نیست و از گذشته و حال و آینده چیزی بر  و آنگهی خداوند که (نعوذبالله)

ماند که کارهایش را تجربی انجام دهد، دستوری صادر کند، اما شرایط  او پنهان نمی

 است» بدا«! این اسمش زمان ثابت کند که (نعوذبالله) این دستور به جا نبوده است

ذ بالله خداوند که جزو معتقدات برادران امامی است، اهل سنت عقیده ندارند که نعو

ممکن است دستوری صادر کند، و بعدها برایش مشخص شود که دستورش درست 

 .نبوده است!
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ثالثا: اگر فرض کنیم که خدای نکرده پیامبری بعد از اینکه خداوند حکمش را به او 

ابالغ کرد که تو از طرف من به پیامبری مأمور و مکلفی که برای هدایت مردم اقدام 

امبر بعد از اینکه حکم را شنید و قبول کرد، در عمل با این توجیه که کنی، و این پی

! اند و جای مرا اشغال کرده اند و ادعای نبوت کرده اند غاصبان یا پیامبران دروغی آمده

یعنی تمام امت توطئه و سازش کرده و فردی را از میان خودشان برای منصب نبوت که 

! سه نفر یکی بعد از دیگری همچنان این اند گزیدهمن مأمور و مکلف به آن شده ام بر 

 اند توطئه را طول دادند حاال این توطئه گران و پیامبران دروغین که نبوت را غصب کرده

که حتما خداوند به  اند و بیست و پنج سال برنامه خدا را (نعوذ بالله) عقب انداخته

پیامبری که خداوند او را از حسابشان خواهد رسید!. اما پرسش این است که رابطه این 

جای داده  »مصطفین األخیار«در گروه میان بهترین انسانهای تاریخ برگزیده و 

با ذاتی که او را فرستاده چگونه خواهد بود؟ در صورتی که (به عقیده برادران اش  رابطه

امامی اینجا قضیه خیلی مهمتر از این حرفهاست امامت از نبوت باالتر! امام از همه 

افضل و بهتر! تازه اینقدر توجهی که خداوند به ائمه عنایت فرموده هیچ  ‡پیامبران 

پیامبری اینقدر مورد نوازش پروردگار قرار نگرفته است!. تقریبا چیزی برای خودش 

باقی نگذاشته همه چیز را به ائمه عنایت فرموده است! تقسیم بهشت و دوزخ کار أئمه! 

مخلوق  شت مخلوفق به سوی ائمه! مسئول حساب و کتاب)! باز گقسيم اجلنة والنار(

إياب اخللق إليكم وحساهبم عليكم وفصل اخلطاب «ائمه! حرف آخر حرف ائمه! 

از مشکالت ال ینحل  ‡حتی که نجات پیامبران  »دعای جامعه کبیره«! »عندكم

ه کار ائمه! به فرموده جناب خمینی دیدیم که پیامبران مرسل و فرشتگان مقرب هم ب

رسند! پس با وجود این همه لطف و عنایت و نوازش باز هم  نمی مقام و منزلت ائمه

أبواألئمه با این توجیه و بهانه که دشمن غاصب و ظالم زور دارد و ممکن است که 

 کند و از آن دفاع نمی اسالم به خطر بیفتد! (دقت کنید) امامت خودش را اعالن
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عقل سالم و «آنانی که ایستد!! آیا به نظر  نمی کند و جلوی غاصبان و ظالمان نمی

کنند و به درجات عالی علم و  نمی مستقل دارند و از هوی و هوس و شهوت  پیروی

این کار عقالنی است؟! خداوند که درحق ائمه قبل از » اند دانش و درایت باالرفته

احسان اینهمه لطف و شان  أئمه! و بعد از خلقتخلقت بشر! و قبل از خلقت خود 

کرده و آنان را از پیامبران و فرشتگان باالتر و واالتر قرار داده این بود شکر این همه 

را عقب بیندازد. ابو األئمه به هر اش  نعمت و نوازشش که بیست و پنچ سال برنامه

دلیلی از دستور چنین پروردگار محسنی سرپیچی کند آیا قابل توجیه است؟! کدام 

کند بعد از این همه لطف  ذیرد؟ کدام عقل سالم قبول و باور میپ می عقل سالم این را

و احسان این امام برگزیده نه تنها برای اعالن و انجام مسئولیتش اقدام و قیام و دفاع 

نکند که حتی بعد از (نعوذ بالله) غاصب و ظالم سوم باز هم سرجایش نشسته و منتظر 

د و دست ایشان را به زور بگیرند و بکشند که این بماند که مردم بیایند خواهش و تمنا کنن

بفرمایید ما خوار و ذلیل و شکست خورده، آمده ایم با شما بیعت کنیم؟! این است 

از همه پیامبران و فرشتگان افضل اش  روحیه امام صاحب والیتی که به عقیده شما درجه

ما غیر  و بهتر است! این است رابطه یک بنده خالص و مخلص خدا که (به عقیده

 رود؟! مگر خداوند نفرموده است، ) از بهترین دوستان و اولیای خدا بشمار میها امامی

ن يَُ�وَن َوَما َ�َن لُِمؤۡ ﴿ 
َ
ۡمًرا أ

َ
ۥٓ أ ُ َورَُسوُ�ُ مِٖن َوَ� ُمۡؤِمنٍَة إَِذا قََ� ٱ�َّ
َ َورَُسوَ�ُۥ َ�قَ  ۡمرِهِۡمۗ َوَمن َ�ۡعِص ٱ�َّ

َ
ۡد َضلَّ َضَ�ٰٗ� لَُهُم ٱۡ�َِ�َةُ ِمۡن أ

بِينٗ   .]۳۶األحزاب: [ ﴾٣٦امُّ

را چون مقرر کند خدا و رسوِل او ای  و نیست هیچ مؤمن و هیچ مؤمنه«ترجمه: 

کاری آنکه باشد ایشان را اختیار در کاِر خویش و هرکه نافرمانی کند خدا و رسول 

 .»او را پس بدرستیکه گمراه شد گمراهی ظاهر
به عنوان یکی از بهترین مؤمنان به خدا چگونه در امری که (به  پس علی 

دهد  به خودش اختیار می اند ادعای امامیها) خدا و رسولش دستور مؤکد صادر کرده
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که از آن سرپیچی کند؟! توجیه و بهانه هرچه باشد نتیجه یکی است، و آن عملی 

والیتی  -م سیاسینشدن حکم خدا و رسول، و بیست و پنج سال عقب افتادن نظا

ای  امت اسالمی! که معلوم نبود (باز هم به ادعای امامیها) چه تحوالت غیر منتظره

پیوست؟ و شاید به قول شبکه سالم (هدایتی) امروز  در جامعه اسالمی به وقوع می

بود!! پس در این که چرخ سریع السیر حکومت عدل  نمی یک کافر هم در روی زمین

متوقف ماند قبول داریم! که مقصر اول ظالمان و غاصبان علوی بیست و پنج سال 

شان  بودند!! که چوب الی این چرخ مظلوم گذاشتند! اینها که حتما به جزای اعمال

خواهند رسید!! اما کسی که از حقش دفاع نکرده چی؟ اصال چرا حق علی؟! مگر 

ی بوده نبوت حق پیامبر است یا مسئولیتی از طرف خدا؟ مگر این حکومت امروز

کنند تا میلیاردها بدست بیاورند؟!   که به خاطر خورد و بردش مردم میلیونها خرچ می

آنجا که هدف فقط ادای یک امانت و مسئولیت بوده و نه حق کسی! اگر کل این 

ی ها فقط عقده ها بینید که بعضی سوژه را از اول تا آخر بررسی و مطالعه کنید می

فهمند که نه امامی  ترکانند، و إال خوب می می انیم) راد نمی متراکم (علتش را ما هم

ریشه و  در کار بوده و نه حقی، که کسی آنرا غصب کند. این سوژه آنقدر سبک و بی

خنده دار است که حتی معتقدان به آن هم از ته دل باورش ندارند! چون حرف غیر 

زیبا و دشوار منطقی خریدار ندارد، در بین هنرهای معاصر رمان نویسی یک هنر 

آن است که ابتداء  هاست، زیبایی رمان به جهت بافت، کشش و جذابیت فوق العاد

کند که تا تمامش  نویسنده  و سپس خواننده را به قدری شیفته و وابسته به خود می

نشیند، و اما دشواری رمان در این است که سوژه آن انعکاسی از تخیل  نمی نکند آرام

ه غالبا بر اساس مطالعات مثال تاریخی، هنری ادبی و غیره ذهن یک نویسنده است ک

گیرد،  یا بر اساس کنجکاوی و دقت نویسنده یا به اصطالح مطالعه ذهنی او شکل می

ی متفاوت داشته باشد در رابطه با سوژه رمان امامت که ها تواند عوامل و انگیزه و می

الم و سپس با پشتوانه و ابتداء براساس تخیل افراد شناخته شده ای! در صدر اس



 تهمت به علی در نهج البالغه  156

 

استنباط غلط و نادرست از بعضی آیات و روایات شکل گرفته است، متأسفانه 

سطحی و ای  برخالف بسیاری از رمانهای تاریخی و ادبی، رمان امامت به اندازه

با فرهنگ و صاحب هوش و با ذکاوت  هتوخالی و پر تناقض است که هر خوانند

شمار این سوژه و رمان مریض را  بی قضات آشکار وتواند تنا می متوسط، به راحتی

مالحظه کند، شما همین اآلن یک خود کار و کاغذ بر دارید و پیش خودتان نکته 

ها و تناقضات سوژه امامت را بنویسید و ببینید که چند تا نکته ضعف و  ضعف

توانید بشمارید. آنچه به  تناقض علمی، منطقی، عقلی، تاریخی و حتی فطری می

نوان اشکال با پرسش یا تناقض یا نکته ضعف یاد داشت کردید در پرتو قرآن کریم، ع

و تاریخ صحیح و عقل سالم و فطرت پاک انسانی  صسنت و سیرت پیامبر گرامی 

 .رسید؟! میای  تفسیر و تحلیل کنید، ببینید به چه نتیجه

مریض متأسفانه براساس این سوژه مریضی که از افکار و اندیشه انسانهای 

تراوش کرده نه تنها بار و بافت علمی و تاریخی ندارد که حتی بدیهی ترین اخالقیات 

گذارد! از لحاظ جامعه  می یک جامعه انسانی هرچند غیر متمدن و کم سواد را زیر پا

شناسی علمی هم اگر بررسی نکنیم ساده ترین و بدیهی ترین اصول و ضوابط 

این است کسانی که از لحاظ نسب یا وصلت اخالقی پذیرفته شده در هر جامعه، 

باهم قوم و خویش هستند بطور نسبی به یکدیگر احترام قائلند، با همدیگر رفت و 

نوعی ای  کنند حتی اگر بر فرض تصور کنیم که در نتیجه داد و ستد و معامله آمد می

عه بوجود بیاید باز با هم قوم و خویشند، در حالیکه جامشان  اختالف هم در بین

مدینه آنروز خیلی طبیعی هم نبود. به این معنی که وحی آسمانی بر تمام شئون 

که از سوی خداوند مکلف شده بود  صکرد، پیامبرگرامی  نظارت میشان  زندگی

یک جامعه ایمانی نمونه بسازد بویژه از لحظه هجرت و رسیدن به مدینه منوره تمام 

مهم و اساسی که برای ایجاد یک جامعه  های کرد، از گام حرکات آنها را کنترول می

 رسید: اسالمی الزم به نظر می
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: مسجد بنا کردند، تا عالوه از مرکزی برای نماز و عبادت و نیایش و اوال 

 پرستش، محلی نیز برای دید و بازدید و مشورت و سایر کارهای اجتماعی باشد. 

برادری ایمانی که : مؤاخات بین مهاجرین و انصار بود، یعنی ایجاد گام دوم

عمال هر صحابی مهاجر را با یک انصاری برادر قرار دادند، تا اینکه بافت جامعه 

 اسالمی محکمتر گردد و دلها به یکدیگر نزدیکتر شود.

 : نشر فرهنگ سالم دادن در بین افراد آن جامعه.گام سوم 

مام : در راستایی تحکیم اخوت و برادری و محبت بود زیرا که تگام چهارم 

کلمات سالم دعاست، وقتی شما یک نفر را چند بار (حد اقل پنج وقت نماز 

کنید و برایش از خداوند طلب  می بینید و هر بار او را سالم جماعت) در یک روز می

 شود. کنید قطعا محبت پیدا می سالمتی و رحمت و برکت می

ه یکدیگر هدیه گام دیگر هدیه دادن بود که حضرت فرمودند: (تهادوا تحابوا) ب 

بدهید تا اینکه یکدیگر را دوست داشته باشید و دهها و صدها مورد دیگری که در 

نتیجه افراد این جامعه ایمانی کوچک و نمونه چنان با أنس و الفت و محبت با یکدیگر 

کردند که گویا عضو یک خانواده هستند، بعد از هر نماز یا درس و موعظه با  زندگی می

این گامهای حکیمانه و پیامبرانه با کنترل و نظارت  هکردند، نتیج می یکدیگر مالقات

و پدر زنان  صی خود رسول الله ها وحی آسمانی این شده بود که نه تنها خانواده

ی آنحضرت ها و داماد بأبوبکر صدیق و عمرفاروق، شان  آنحضرت و در رأس

یکی بعد از  صبویژه علی ابن أبی طالب و  عثمان ذی النورین (که دو دختر پیامبر 

یی که مانند صهیب رومی از اروپا و ها دیگری در ازدواج ایشان بود) که حتی بیگانه

سلمان فارسی از ایران و بالل حبشی از افریقا و سایرینی که از مناطق دور دست 

کردند، حتی کسانی که سالها با  ند یک خانواده زندگی میدیگر آمده بودند همه مان

اسالم و مسلمانان در ستیز بودند، تا با گفتن کلمه ال إله إال الله محمد رسول الله و 

شدند، زیرا که  می شدند وارد همین خانواده می ایمان و باور راستین وارد دائره اسالم



 تهمت به علی در نهج البالغه  158

 

ن قبله واتلو�ة تهدم مااكن اإلسالم يهدم مااك« صطبق فرموده پیامبر گرامی 
کنند، فقط یک استثناء در این  می اسالم و توبه همه گناهان پیش از خود را نابود »قبلها

 )حمزه  صمورد وجود دارد که وقتی وحشی قاتل سید الشهداء (عموی پیامبر 

ایمان او را نپذیرند نخیر، بلکه فرمودند که: هر  صمسلمان شد نه اینکه پیامبر 

ر مجلس من هستی دقیقا رو در رویم ننشین بلکه پشت سر یا طوری بنشین وقت د

که چشمم به چشمت نیفته، چون حضرت حمزه عالوه از اینکه عموی آنحضرت 

ی جامعه مدینه به حدی به ها نظیر بود، پس از او و خانواده بی بود یک قهرمان

 و فرمود: یکدیگر نزدیک بودند که قرآن کریم از آن به الفت تعبیر نمود

ِ عَ وَ ﴿ ْۚ َوٱۡذُكُرواْ نِۡعَمَت ٱ�َّ قُوا ِ َ�ِيٗعا َوَ� َ�َفرَّ لَۡيُ�ۡم ٱۡ�َتِصُمواْ ِ�َۡبِل ٱ�َّ
ۡصَبۡحُتم بِنِۡعَمتِهِۦٓ إِۡخَ�ٰٗنا َوُ�نُتۡم 

َ
لََّف َ�ۡ�َ قُلُو�ُِ�ۡم فَأ

َ
ۡعَداٗٓء فَ�

َ
إِۡذ ُكنُتۡم أ

ٰ َشَفا ُحۡفَر�ٖ ّمَِن ٱ�َّارِ  ُ لَُ�ۡم َ�َ ُ ٱ�َّ ۗ َكَ�ٰلَِك يُبَّ�ِ نَقَذُ�م ّمِۡنَها
َ
فَأ

 .]۱۰۳عمران:  آل[ ﴾١٠٣َءاَ�ٰتِهِۦ لََعلَُّ�ۡم َ�ۡهَتُدوَن 

د و نعمت خدا را بر ینده نشوکد و پرایسمان خدا چنگ زنیو همگی به ر«ترجمه: 

ن دلهای شما الفت داد، آن ید، آن گاه بیگر] بودیه دشمنان [همدکد، ینکاد یخود 

د، ید و بر لبه گودالی از آتش بودیگر] دوست شدیدیکگاه به [فضل و] نعمت او [با 

سازد باشد  اتش را برای شما روشن میینسان آید، خداوند بدیو شما را از آن باز رهان

 .»دیابیه راه ک
 دیگری فرمود: اینها کسانی بودند که قبال سالها با یکدیگر جنگیده بودند و در جای

َما ﴿ َ لََعلَُّ�ۡم إِ�َّ ْ ٱ�َّ َخَوۡ�ُ�ۡمۚ َوٱ�َُّقوا
َ
ْ َ�ۡ�َ أ ۡصلُِحوا

َ
ٞ فَأ ٱلُۡمۡؤِمُنوَن إِۡخَوة

 .]۱۰الحجرات: [ ﴾١٠تُرَۡ�ُوَن 

پس صلح کنید میان دو  اند جز این نیست که مسلمانان براداران یک دیگر«ترجمه: 

 .»رحم کرده شودبرادر خویش و بترسید از خدا تا بر شما 
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 و در جای دیگر فرمود: 

﴿ ٓ ۖ فَإِۢن �َ �ن َطا ْ بَۡيَنُهَما ۡصلُِحوا
َ
ْ فَأ َغۡت �َِفَتاِن ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنَِ� ٱۡ�َتَتلُوا

ِۚ فَإِن  ۡمرِ ٱ�َّ
َ
َء إَِ�ٰٓ أ ٰ تَِ�ٓ ْ ٱلَِّ� َ�ۡبِ� َح�َّ ۡخَرٰى فََ�ٰتِلُوا

ُ
إِۡحَدٮُٰهَما َ�َ ٱۡ�

ۡصلِ 
َ
ْۖ إِنَّ فَآَءۡت فَأ ۡقِسُطٓوا

َ
َ ُ�ِبُّ ٱلُۡمۡقِسِط�َ  ُحواْ بَۡيَنُهَما بِٱۡلَعۡدِل َوأ  ﴾٩ٱ�َّ

 .]۹الحجرات: [

و اگر دو گروه از مسلمانان با یکدیگر جنگ کنند پس صلح کنید میان «ترجمه: 

ایشان پس اگر تعدی کرد یکی ازین دو بر دیگری پس جنگ کنید با آن گروه که 

آنکه رجوع کند بسوی حکم خدا پس اگر رجوع کرد پس صلح کنید کند تا  تعدی می

 .»دارد داد دهندگان را میان ایشان با انصاف و داد دهید هر آئینه خدا دوست می
یعنی حتی اگر دو گروه از مؤمنان با یکدیگر بجنگند از دائره ایمان (هم و نه فقط 

ماند، چون اینها  قرار میهمچنان بر شان  شوند، بلکه برادری از اسالم) خارج نمی

وجود دارد، پس با شان  بشر هستند و امکان اختالف و حتی جنگ و درگیری در بین

توجه به این جامعه ایمانی نمونه به نظر شما سوژه مریض امامت و افسانه غصب 

که نه ای  نیست؟ جامعهای  خالفت! ساخته و پرداخته ذهن مریض افراد شناخته شده

که دشمنان دیروز را به هم آغوش  ها و نه تنها بیگانه ها که بیگانهتنها خویشاوندان 

کشد، آیا ممکن است اینگونه به جان هم بیفتد؟! که سوژه مریض امامت و  می

کشد؟! کسانی که فرزندانشان را به نام یکدیگر نامگذاری  می والیت به تصویر

به خون یکدیگر تشنه کنند آیا ممکن است اینگونه  کنند، و با یکدیگر وصلت می می

کشند؟! مگر  امامت و غصب خالفت به تصویر می هباشند که دروغ پردازان و افسان

نه این است که  به اعتراف و نوشته خود همین آقایان علی بن ابی طالب اسمهای 

فرزندان خود را ابوبکر و عمر و عثمان گذاشته و دخترش ام کلثوم از حضرت فاطمه 

 عمر فاروق داده بود؟ زهراء را به ازدواج 
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تواند  پس با این وجود افسانه امامت منصوص! و  غصب خالفت چگونه می

تواند  درست باشد؟! و این مظلوم نمایی نقاالن و روضه خواناِن هنر پیشه، چگونه می

نیم که نویسنده محترم و امام شناس ما در این باره چه یحقیقت داشته باشد؟! حاال بب

 نظری دارند. 

به سوی رفیق  صتاریخ اسالم پس از عروج ملکوتی پیامبر اکرم  گواهیبه «

اعلی، جریانهای سیاسی که در لباس اسالم(!) و عنوان مسلمانی(!)، منافقانه(!!) 

خود را در تاریخ اسالم مطرح کرده بودند، با اجتماع در سقیفه بنی ساعده علیه 

 توطئه کردند(!) و در حالیکه امام علی  امامت و زعامت امیرالمؤمنین علی 

سرگرم مراسم تغسیل و تشییع و تدفین پیامبر خدا (ص) بود. منافقان(!)  فرصت 

طلب(!) امامت آن حضرت را طی یک ترفند و بازی سیاسی انکار کرده، و پرچم 

 .») را بر افراشتند(!)خالفت و جانشینی رسول الله (ص

نویسنده امام شناس به گواهی تاریخ اسالم  البته وجود یک جریان سیاسی که

فرمایند بلکه این جریان سیاسی  کند درست است اما نه چنان که ایشان می معرفی می

سوژه مریض امامت و افسانه غصب خالفت بود، که انشاءالله  هدر واقع موجد و سازند

بود که ما سر فرصت مفصل آنرا معرفی خواهیم کرد، بله همین جریان سیاسی منافق 

را غیر مسلمان و منافق و مرتد  صاولیاء صادق و دوستان راستین خدا و پیامبرخدا 

را چنان  صمعرفی کرد و چهره پاک و شفاف جامعه ایمانی ساخته دست پیامبر 

مخدوش و مکدر وسیاه معرفی کرد که اگر تاریخ اسالم و قرآن را در آیینه مخدوش 

شناِس! ساخته و پرداخته اذهان و اقالم  همین جامعه و حشی و دنیا طلب و نمک

، دیده و مطالعه گردد، نه تنها از اسالم و قرآن و ها مریض و دلهای بیمار بعضی

ماند که (نعوذ بالله) خود  چیزی باقی نمی صگرامی  دستاوردها و افتخارات و پیامبر

نه تنها  صرامی رود که پیامبر گ خداوند و قدرت و اراده و برنامه او تعالی زیر سوال می
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 به عنوان یک پیامبر الهی و مؤید به وحی مستقیم آسمانی (نعوذ بالله) ناکام و نامؤفق

نماید که حتی به عنوان یک شخصیت توانمند (که تمام جهانیان حتی دشمنان  می

را یک نابغه جهانی موفق  صخوانخوار ایشان این را قبول دارند و آن حضرت 

شناسند که توانسته است در مدت خیلی کوتاه تمام جهان و ادیان و مذاهب  می

رود و تمام قرآن کریم که در  مختلف جهان را تسخیر و زیر تأثیر بیاورد) زیر سؤال می

کند زیر سؤال  واقع آن جامعه نمونه و صفات و ویژگیهای افراد آنرا روایت و ترسیم می

عقل «د! آری چشم بینا و گوش شنوا و به فرموده خود نویسنده امام شناس ما رو می

خواهد که این حقایق روشنتر  می »سالم و مستقل و بدور از هوی و هوس و شهوت

از روز و درخشانتر از خورشید و فروزان تر از ستارگان و شامخ تر از کوهها و دلپذیر 

 ببیند و بفهمد و درک کند و مردانه و شجاعانه ورا  ها از کهکشانها و پهناتر از اقیانوس

 باکانه به آن ایمان بیاورد. بی

من مطمئن هستم که نویسنده محترم ما آقای عالءالدین حجازی و بسیاری از 

فهمند اما اعتراف به حقیقت جرأت و شجاعت   همفکران ایشان قطعا و یقینا می

 ل خواهد شد.طلبد، که انشاءالله به مرور زمان حاص شهامت می

امان فاطمه  بی و کوشش و در نتیجه تالش امام علی «نویسد:  می ایشان

زهراء(س) دختر معصوم رسول الله، در راه احقاق حق امام و اثبات امامت و والیت 

!! این تصویر از انسانهای دنیا طلبی است که مثل رهبران »ایشان، سودمند واقع نشد

شان  قدرت نداشتند و گویا هدف و برنامه زندگیسیاسی امروز هدفی جز رسیدن به 

حصول قدرت سیاسی بود که (نعوذ بالله) حضرت علی مرتضی و حضرت فاطمه 

خیلی پاکتر و باالتر از این حرفها بودند اگر موضوع درحد یک  بزهراء 

کاندیداتوری هم مطرح بود بعد از انتخاب خلیفه توسط شورای مهاجرین و انصار 

 و رفت. موضوع تمام شد
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فضای سیاسی جامعه اسالمی آنچنان آشفته! و پریشان! بود که «نویسد: می 

الله علیها گرچه به شهادت مظلومانه سیده زنان عالم مجاهدتهای فاطمه زهراء سالم 

گاهی امت اسالمی! و بازگشت و  منتهی شد ولی این شهادت باعث بیداری! و آ

 .»دشن سرسپاری ایشان به امامت حقه امام علی 

خدایا! این حزب و جریان سیاسی منافق چگونه تاریخ را مسخ کرده و حقایق را 

وارونه جلوه داده است که گویا محور اسالم و مقصود آفرینش این جهان و تمام جن و 

 ‡بوده که حتی قرآن و پیامبر  ‡انس فقط امامت و خانواده چهار نفری ابواألئمه 
شگفت انگیزتر اینکه با وجودیکه خدا و پیامبر و ، و اند هم برای همین مقصود آمده

قرآن همه به دفاع از علی و امامت او برخواسته بودند با این و جود (نعوذ بالله) 

ه غاصبان و ظالمان برنده شدند و (نعوذ بالله) خدا و جبریل و پیامبر و قرآن هم

 .شکست خوردند!!

بریم، این اسالم ناب محمدی! است که پیروانش آن را فرقه  می خدایا! به تو پناه

کنند و غیر از این سوژه مریض ساخته شده دست یک  ناجیه! منصوره! معرفی می

جریان سیاسی منافق دیگر اسالمی وجود ندارد و جز با پذیرش این مزخرفات 

تر واز از کفار دوران جاهلیت بد«شود و هر کس آنرا نپذیرد  کسی وارد بهشت نمی«

  ،»دائره اسالم خارج است!!

حکومت و زعامت را به شیفتگان  امام  سرانجام«نویسد:  می در ادامه

عجبا! حکومت و زعامت یا امامت و » واگذار کردقدرت! و دلدادگان شهرت! 

بود که از نبوت باالتر بود! و  والیت؟! ایشان از طرف خدا به امامتی منصوب شده

و با چه ای  مبران افضل و بهتر بود! پس به چه عذر و بهانهخود ایشان از همه پیا

تسلیم » شیفتگان قدرت و دلدادگان شهرت«برابر توجیهی به همین سادگی در 

 .کند؟! شود و حکومت و زعامت را به آنها واگذار می می
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آری دروغ پردازی و افسانه سازی این آفت را دارد که هم بافنده و سازنده اول و 

شوند، چون  ندگان بعد از او همیشه دچار فراموشی و تناقض گویی میهم نقل کن

دروغ باآلخره دروغ است و با فطرت سالم انسان سازگار نیست لذا دروغ گو و افسانه 

هایش را تکرار کند  پرداز باید خیلی حضور ذهن داشته باشد تا بتواند یکدست دروغ

 .شود! اء میوإال افش

 به حق امام  این موضع گیری«بفرمایید ادامه مطلب را مالحظه کنید: 

گیری! کدام موضع »!! بودمناسب ترین حرکت اسالمی و سیاسی آن حجت بزرگوار 

واگذاری زعامت و حکومت؟! نخیر عقب نشینی از امامت باالتر از نبوت، عقب 

اده است! این عقب نشینی د نشینی از جایگاهی که ایشان را از پیامبران افضل قرار می

از امامت برتر از نبوت! مناسب ترین حرکت اسالمی و سیاسی آن حجت(!) بزرگوار 

خدا بود!! چقدر جالب این مناسب ترین حرکت اسالمی و سیاسی در تاریخ پیامبران 

منحصر به فرد است! هیچ پیامبری در برابر دشمنانش عقب نشینی نکرد و نبوت 

 مت) را به آنان واگذار ننمود در حالیکه موقعیت علی (امامت، زعامت و حکو

در تمام تاریخ انبیاء و دعوت آنان با هیچ پیامبری قابل مقایسه نیست (فقط بخاطر 

مجبورم این مقایسه را عرض کنم وإال یک بنده عادی و دوست  ها تفهیم بعضی

امبری (که کجا!؟ اما سراغ نداریم که پی ‡معمولی خدا کجا؟ و پیامبران الهی 

نعوذ بالله هم نبوتش و هم خودش کمتر از علی ابن ابی طالب است!!) به دلیل 

ها و وجود غاصبان و ظالمانی نبوت را بیست و پنج سال به آنها  مشکالت و سختی

تا مگر با گذشت زمان عدم کفایت! و شایستگی! مدعیان «باشد!! واگذار کرده 

نان آشکار شده و دنیازدگی! و جاه پرستی! مسلما هخالفت (امامت + نبوت) برای هم

 .»!خلفاء برهمه نسلها و در همه عصرها روشن و ثابت شود

متأسفانه! (بلکه خوشبختانه) چنین اتفاقی در تاریخ نیفتاده و هیچ پیامبری اینکار 

امامِت «(به ادعای افسانه پردازان)  و  را نکرده است، اما علی ابن ابی طالب 
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 .کند! می را با کمال سخاوت مندی به دشمنانش!! واگذار» برتر از نبوت

که شب ستم و روزگار غصب و حق  و دیری نگذشت: «امام شناسی ادامه دارد

کشی بسر آمد و خورشید حقیقت در افق حیات امت اسالم درخشیدن گرفت چنین 

ت شرمندگی(!) به میزان خسران و زیان خویش که شد که امت اسالمی در نهای

بود پی  حاصل جدایی از عترت پیامبر و سرپیچی از امامت و والیت امام علی 

! صاین امت شرمنده! و خسارت برداشته! و دشمن خانواده پیامبر   آری». برد

 همان امت بهتر و برتری است که خداوند متعال بارها در قرآن از آن ستایش کرده و

ی اول (و دارای صفاِت هجرت و نصرت و جهاد و انفاق و ها به هزاران نفر از ردیف

تقوی و غیره) وعده مغفرت و آمرزش و بهشت جاویدان داده است. این همان امتی 

ستاید و از  را می صاست که قرآن کریم معیت و همراهی افراد آن با رسول خدا 

کند، و از  به عنوان یک افتخار یاد میسابقه آنان  بی رحمت و شفقت و انس و الفت

که نشانه ایمان و تقوای آنان است  صشدت و غلظت آنان با دشمنان خدا و رسول 

کند و نه تنها خود قرآن که از تورات و انجیل نیز برای  به عنوان یک ویژگی بارز یاد می

 واهشاهد و گشان  اثبات خلوص آنان در عبادت و پرستش و رکوع و سجود و اخالص

 دهد: می آورد و  در نتیجه همین اعمال به آنان وعده آمرزش و اجر عظیم می

دٞ ﴿  َمَّ ارِ رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ  �ُّ آُء َ�َ ٱۡلُكفَّ ِشدَّ
َ
ۥٓ أ ِيَن َمَعُه ِۚ َوٱ�َّ رَُّسوُل ٱ�َّ

ۖ ِسيَماُهۡم ِ�  ِ َورِۡضَ�ٰٗنا ٗدا يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن ٱ�َّ ٗعا ُسجَّ تََرٮُٰهۡم ُركَّ
ثَرِ 

َ
ٰ وُُجوهِِهم ّمِۡن � � َ�ٰلَِك َمَثلُُهۡم ِ� ٱ�َّۡوَرٮ ُجودِ ِ�يِل ٱلسُّ � َوَمَثلُُهۡم ِ� ٱۡ�ِ ةِ

ۡخَرَج َشۡ� 
َ
ٰ ُسوقِهِۦ ُ�ۡعِجُب  َٔ ُهۥ َ�  َٔ َكَزۡرٍع أ اَزَرهُۥ فَٱۡسَتۡغلََظ فَٱۡسَتَوٰى َ�َ

ٰلَِ�ِٰت  ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱل�َّ ُ ٱ�َّ اَرۗ وََعَد ٱ�َّ اَع ِ�َغِيَظ بِِهُم ٱلُۡكفَّ رَّ ٱلزُّ
جۡ 

َ
ۡغفَِرٗة َوأ  .]۲۹الفتح: [ ﴾٢٩ًرا َعِظيَمۢ� ِمۡنُهم مَّ
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افران کند بر یه با اوکسانی ک) رسول خداست و ص(محّمد («ترجمه: 

ه از کنی یب وع و سجده میکان خود مهربانند. آنان را در حال ریر و در میگ سخت

] آنان از اثر سجده در  اریکند. نشانه [درستیجو خداوند فضل و خشنودی می

ل است. مانند یوصف آنان در تورات و وصفشان در انج نیداست. ایشان پیها چهره

اش را بر آورد آن گاه آن را تنومند ساخت آن گاه ستبر شد،  ه جوانهکشتی هستند ک

] آنان  دنیسازد تا از [د شاورزان را شگفت زده میکستاد یش ایها سپس بر ساقه

ارهای کاند و  مان آوردهیه اکسانی از آنان کافران را به خشم آورد. خداوند به ک

 .»اند آمرزش و پاداشی بزرگ وعده داده است ردهکسته یشا
واقعا سالم باشد و عالوه از سالمت  ؟ که»عقل سالم و مستقل«کجاست اما 

ظاهری سالمت معنوی هم داشته باشد، و عالوه از ادعای استقالل ظاهری، و 

و هوس لذتهای زود گذر و  استقالل حقیقی نیز داشته باشد، و بدور از سلطه هوی

فریبنده شهوت فقط با ایمان صادقانه به کالم خدا و باور کامل به قرآن کریم که 

) صدستور زندگی برای همه امت اسالمی (غیر متهم از دید خدا و قرآن و پیامبر 

این آیات الهی را بخواند و یقین کامل داشته باشد که این کتاب خدا است و از سوی 

ده و هیچگونه تغییر و تحریفی در آن رخ نداده و خداوند هم با هیچ کس خدا نازل ش

از جمله ظالمان و غاصبان رو درواسی و پارتی بازی نداشته است و سخنان قرآن هم 

را بخوانیم مطمئنا هویت  قرآن»  عقل سالم«کامل و بیهوده نیست، پس اگر با ایمان 

به روشنی در خواهیم یافت که کاذب سوژه امامت برای ما آشکار خواهدشد، و 

ی ها جریان سیاسی خطرناکی در صدر اسالم بوده که خواسته است نه تنها دستاورد

 صرا نا دیده بگیرد که خدا و جبریل و پیامبرگرامی  صاسالم و قرآن و پیامبرگرامی 
را متهم به عجز و ناتوانی کند و بگوید که: (نعوذ بالله) همه دست به دست هم دادند 

با وجودیکه بیست و سه سال (مدت نبوت آن رسول مکرم)  وقت هم داشتند و 

نتوانستند یک جامعه الگو و نمونه بسازند، پس اسالم و دین و قرآنی که در حیات 



 تهمت به علی در نهج البالغه  166

 

پیامبرش نتوانسته کار ساز ثابت شود و نتیجه بدهد و اجراء و تطبیق شود پس از 

بردی و شایستگی خود را خواهد قدرت و کار  چگونه می صوفات پیامبرگرامی 

ثابت کند!! آری آن حزب و جریان سیاسی! کار کوچکی نکرده (حداقل) صدها و 

کند!  خاصیت و بیهوده معرفی می بی هزاران آیه از قرآن کریم و در نهایت کل قرآن را

 هرا که خداوند آنرا الگوی نیک و اسو صتمام سیرت و حیات پر برکت نبی مکرم 

کند، آری آن  متأسفانه پوچ ثابت مینظیر  بی حسنه معرفی کرده با آنهمه دستاوردهای

کند، و از دید  معرفی می» صاحب خلق عظیم«پیامبر اخالق که خداوند ایشان را 

این جریان سیاسی! (نعوذ بالله) عاجز و ناتوان بوده که با وجود بیست و سه سال 

ی و مکرر نتوانسته حتی روی نزدیک ترین زمان، و درسها و کالسهای شبانه روز

اطرافیانش تأثیر مثبت بگذارد!! امروز یک معلم عادی در یک ترم سه ماهه، حتی در 

سازد و  نهضت سواد آموزی! اکابر یک معلم در یکسال ذهن و فکر شاگردانش را می

یک استاذ و واعظ و روضه خوان سر منبر طی یکی دو سال شاگردان و پا 

ش را در افکار و اعتقادات و منش و حتی احیانا لباس و نحوه راه رفتن یها منبری

 دهد، اما پیامبری که خداوند ایشان را اساسا معلم فرستاده تحت تأثیر قرار می

کند ایشان  و پاک می« .]۱۶۴عمران:  آل[ ﴾َوُ�َزّ�ِيِهۡم َوُ�َعّلُِمُهُم ٱلِۡكَ�َٰب َوٱۡ�ِۡكَمةَ ﴿

که نه تنها  ﴾َوُ�َعّلُِمُهُم ٱۡلِكَ�َٰب َوٱۡ�ِۡكَمةَ ﴿ »کتاب و دانشآموزد ایشان را  را و می

آموزش دهد که اخالق و کردار درونی آنها را نیز پاک کند، به ادعای این جریان 

سیاسی (که پیروانش امروز به شیعه علوی و پیروان اهل بیت و اسالم ناب محمدی 

د و دم در بهشت نگهبانی نشانند) کنن شوند و برگ امان والیت توزیع می شناخته می

نه یک سال و دوسال و پنج سال و ده سال، با وجود بیست و سه سال  صاین پیامبر 

زحمت و تالش و کوشش طاقت فرسا، جز علی و سلمان و ابو ذر و مقداد که در کل 

ین رسند کسی را نتوانسته بسازد و از خود متأثرکند!! به به! بنازم به ا به ده نفر هم نمی

ی پدر سوخته و این دانشمندان و ها آفریند! این غربی اسالم ناب! چقدر هنر می
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مخترعان و مکتشفان و فیزیک دانان و ریاضی دانان و شیمی دانان و اتم شکافان و 

سایر دانشمندان اروپایی و ژاپنی و چینی و غیره باید اوال این اسالم ناب را بپذیرند تا 

کند! این اسالم ناب! چقدر قشنگ و زیبا و تودل برواست! بیشتر گل شان  دانش و هنر

به به! واقعا هنر کرده این جریان سیاسی، که به همین سادگی به عقل و دانش میلیونها 

کند، شگفت انگیزتر اینکه  انسان مسلمان! خندیده و هنوز هنر آفرین می

ا مسجد اعظم یا ی این اسالم ناب! وقتی از تریبون مؤقت! نماز جمعه یها تئوریسین

پرانند چنان گرم  سخن میای  حوزه یا شبکه سالم یا از طریق نوشته یا هر منبر و رسانه

کنند که به سپر و سالح منطق و دلیل و برهان مسلح  نوازند و ادعا می و قاطع می

که از ای  هستند که کسانی که با این اسالم ناب! (مثل مسلمانان ساده فریب خورده

حد و حصر اسالم ناب! را  ونیزی و تایلند و غیره غائبانه ستایش بیافریقا و اند

در اختیار اداره شفیق شان  شوند اما وقتی به دام افتادند گذر نامه میشنوند جذب  می

گیرد و دیگر تا شستشوی کامل مغزی نشوند اجازه بازگشت  و مهربان قرار می

و بلند پروازیها! فکر  ها و مغلطه ندارند!) آشنایی دقیق ندارند با شنیدن این شعارها

کنند اسالم جز این نیست و حتی اگر امام فخرالدین رازی هم در برابر منطق و  می

جز استبصار و توبه از مناظره و ای  برهان! اسالم ناب! و پیروانش قرار گیرد چاره

استدالل ندارد! آری این یک هنر است همچنانکه هیپنوتیزم سحر و جادو نیست یک 

و » دلیل تراشی«و » مغلطه«و » سفسطه«لم و هنر است و تأثیر آن هم مسلم، فن ع

و (عکس آن) ذمامی (لعن » مداحی«و » روضه خوانی«و » نقالی«و » حق گم کنی«

هم هر کدام یک هنر است، آقایان از فراز منبرها و » مجلس گرم کنی«و نفرین) و 

دلیل داشتشان نیستیم ببخشید عزازیل کشند که ما دلیل ما منکر  فریاد می ها تریبون

۠ َخۡ�ٞ ّمِۡنُه َخلَۡقَتِ� ِمن نَّارٖ وََخلَۡقَتُهۥ مِن ﴿: گفت هم دلیل داشت که می نَا
َ
�

ای و او را از گل  دهیگفت: من از او بهترم. مرا از آتش آفر« .]۱۲األعراف: [ ﴾ِط�ٖ 

رِ ﴿گفت:  هم دلیل داشت و می . خصم موسی »ای دهیآفر
ُ
ٓ أ �ُ�ۡم إِ�َّ َمآ َما
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ۡهِديُ�ۡم إِ�َّ َسبِيَل ٱلرََّشادِ 
َ
ٓ أ َرٰى َوَما

َ
(فرعون گفت:) جز آنچه در « .]۲۹غافر: [ ﴾أ

. و امروز »شوم انم و شما را جز به راه رشد و راستی رهنمون نمیینما ابم، به شما نمیی می

� ﴿گویند:  می کسانی که َ ثَالُِث ثََ�ٰثَةٖ هم دلیل داردند؟ حتی . ]۷۳ المائدة:[ ﴾إِنَّ ٱ�َّ

گویند: این کائنات بزرگ با همه شگفتیهایش خالق و مدبر ندارد هم  می کسانی که

رساند، دوزخ  دلیل دارند! پس هر صاحب دلیلی برحق نیست، و هر دلیلی به حق نمی

تناسل انسان را  هشود! با عرض پوزش حتی کسانی که در هند آل نمی دلیل پر بی هم

برای خودشان دلیل دارند! پس اینکه مثال فالن مال و تئوریسین مذهب شیعه پرستند  می

برای هر موردی اسم چند تا نویسنده و کتاب که قبال برایش فهرست شده یا بعضی 

خواند و به گمان خودش از کتب اهل سنت خرافات و مزخرفات  جمالت را می

کند! و نه  حقی را ثابت می کند از صنف همان دالئل باالست، که نه خودش را ثابت می

خصمی را قانع. این گونه دلیل تراشی و سفسطه و مغلطه از باب پیروی زیغ القلوب از 

ِيَن ِ� قُلُو�ِِهۡم َزۡ�ٞغ َ�َيتَّبُِعوَن َما �ََ�ٰبََه مِۡنهُ ﴿متشابهات است  ا ٱ�َّ مَّ
َ
عمران:  آل[ ﴾فَأ

.  »کنند آنرا که متشابه است.. می اما کسانیکه در دل ایشان کجی است پیروی«ترجمه: . ]۷

گویند اجازه بدهند که آیاتی که در باره صحابه نازل شده و آیات توحید از  اگر راست می

نس با قرآن و مفاهیم (تفسیر غلط) قرآن  ها تریبون و رسانه
ُ
بدور از گرم بازاری محافل أ

ان و نقاالن به گوش مردم برسد، آنوقت مشخص خواهد شد که این دالیل سفسطه باز

 و روضه خوانان، خواهد توانست جلو موج روی آوردن مردم به حقیقت را بگیرد.

 دهد: نویسنده امام شناس ما همچنان به افاداتش ادامه می

گنده از امید و آرزو، خسته «  آن روز که مسلمانان با جهانی شور و شوق و قلبی آ

از همه انحرافها(!) و کجرویها(!) و تبعیضهای(!) دوران سیاه(!) حکومت خلفای سه 

شتافتند، و از آن امام حق در خواست پذیرش  گانه به سوی خانه امام علی 

 .!»بیعت کردند
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باید اش  سی آن برهه است که طبق برنامه سیاسیاین نظر آن حزب و جریان سیا 

چنانکه در نهج  و کرم الله وجهه و  کرد، اما حضرت علی  می چنین حرکت

خوانیم (و ما إن شاءالله در سلسله اسرار نهج البالغه بخش صحابه  البالغه مکرر می

در نهج البالغه آنرا مفصل خواهیم نوشت) که خلفای سه گانه ابوبکرصدیق 

دانست که به  را نه تنها منحرف و کجرو نمی رفاروق و عثمان ذی النورین وعم

برد و آرزو  می زندگی و دستاوردهای افتخار آمیز آنان، که حتی به مرگ آنان نیز رشک

کرد که خداوند ایشان را از شیعیان دروغین جدا کند و به کسانی ملحق کند که  می

) بودند نه تنها این للبغی كمتاريباحلق وميامني الرأی ومراجيح العلم ومقاويل (

فظفروا دانست ( می که آن صحابه بزرگوار و برادران ایمانی را رستگاران دائم و ابدی

 ترجمه دکتر جعفر شهیدی. ۱۱۵) از خطبه بالعقبی الدائمة والكرامة  الباردة

از نخیر آقای حجازی! حتی جنابعالی به عنوان یک نهج البالغه شناس و بسیاری 

دوستان و همفکران شما از این حقایق روشن در نهج البالغه غافل نیستید، اما به قول 

فرمایند بله اینها درست است اما  می بعضی شراح نهج البالغه که در چنین مواردی

از آنجایی که با مذهب ما مذهب حقه امامیه مخالف است لذا نباید به اینگونه 

 نصوص توجه کرد!!.

گاه هستید ما برای اینکه اینگونه نصوص منطبق با روح قرآن دا شما که می  نید و آ

به ایمان ما طراوت و تازگی و شادابی  ‡و سنت و اخالق کریمانه اهل بیت 

کند که عقیده ما دسپخت افسانه سرایان و  بخشد و ما را بیش از پیش مطمئن می می

حقیقت و خالص و ناب دروغ پردازان آن جریان سیاسی نیست و قطعا و یقینا حق و 

ی مربوطه، اینگونه نصوص قشنگ و ها شائبه است لذا هم در اینجا و در بخش بی و

خوانیم و به رخ شیعه نمایان و  نویسیم و می آوریم و می زیبا و محکم و متین را می

برگ امان «عالم خیال کشیم که در  می ‡مدعیان متأسفانه کاذب محبت آل بیت 



 تهمت به علی در نهج البالغه  170

 

نشنانند و ما را کافر و خارج از  می بر در بهشت نگهبان«د و کنن می توزیع» والیت

! تا حد اقل آزادگان و آزاد دانند می» دائره اسالم و مستحق دوزخ و محروم از بهشت

شان با عقل و هوش و هایشان را خود اندیشانی که فکر و وعقیده و اندیشه و باور

رزشمند صحابه اخیار و اهل ذکاوت و طبعا مرجعیت قرآن و سنت و آثار گرانبها و ا

آورند از  دی بدست میها بیت اطهار و با پشتیبانی دعا و توکل و توفیق پروردگار

کیف کنند، و لذت ببرند. آری ما به لطف و  ها خواندن و شناختن این قبیل مروارید

توفیق خداوند، شعار و دروغ و تقیه و کلک بلد نیستیم، و مذهب و عقیده ما برای ما 

و سرگرمی نیست بلکه تعهد و ایمان و باور و یقین است که در برابر تبلیغات  تجارت

حد و حساب دیگران، کاش  بی و شایعه پراکنی و افسانه سرایی و دروغ پردازی

توانستیم به اندازه یک هزارم دیگران حق را به حق جویان معرفی کنیم، اما به  می

هزارم هم برای معرفی حق کافی  هستیم که همین یک لطف و توفیق خداوند مطمئن

کند. صحبت ما از زبان  است که عاقالن را کفایت میای  است و این به مثابه اشاره

فارسی است که متأسفانه در این عصر حاضر بعد از حدود سه دهه تبلیغات و شبهه 

قصاب بدست «کنند که گویا  پراکنی و دروغ پردازی باز هم مظلوم نمایی می

توانستیم دلجویی  سوزد کاش می واقعا دل آدم می» واقع شده استگوسفند مظلوم 

دیدید بوی سیاست  کنیم، از شما خواننده عزیز، عاجزانه التماس داریم که هر وقت

به مشامتان خورد به ما گوش زد کنید که من سیاست را طالق بائن غیر قابل برگشت 

که حدود سه دهه است  کنم تا اینجا که چیزی نگفتم عرض کردم داده ام فکر می

زبان و قلم اهل سنت (قبال بسته بوده و حاال بیشتر) بسته است و براداران ما که طبق 

فتاوای معتبر منجمله: جناب خمینی نماز خواندن پشت سر ما را بهتر از نماز پشت 

دانند (نه تنها اجازه ساخت و ساز و بازسازی مسجد در خیلی از  می صسر پیامبر 

شود که در بعضی جاها (عاقالن را اشارتی) بعضی  نمی داده نشده و جاها به ما
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احسِن «را هم شاید به  ها مساجد را به أحسن (پارک!!) تبدیل کردند و بعضی

، ببخشید این اند تبدیل کنند مانند مسجد شیراز که اخیرا در شان را قفل زده »احسن

که (به  اند را فراهم کردهجمله معترضه بود) با لطف و عنایت فراوان این فرصت 

فرموده حاجی آقای فخر روحانی از قم که در یک جلسه چند نفری سفر عمره 

کرد گفت: من گاهی با صدای  در شهر مدینه خاطراتش را برای ما تعریف می ۱۳۸۰

گویید؟ گفتم: من  گفتند: حاجی آقا چه می کردم ترکمنها می بلند دومی را لعنت می

 »مناظرات حرمین«کنم!! (تفصیل این مالقات را در کتاب  یصبر شما را آزمایش م
 ام).  کامل نوشته

برادران هم طی این سه دهه ما را آزمایش کردند و واقعا هم ما را صبور یافتند، 

البته با عرض پوزش از عموم برادران و خواهران اهل سنتم، در بسیاری موارد هم 

َ َمَع ﴿ننگ هم یافتند،  بی لفت ورا نه تنها صبور که پوست ک ها بعضی از ما إِنَّ ٱ�َّ
ِٰ�ِ�نَ  ، اگر صبر باشد از غوره حلوا سازند، و ما اند از قدیم گفته .]۱۵۳البقرة: [ ﴾ٱل�َّ

هنوز هم از حلوای غوره نا امید نیستیم، مطمئنا روزی دهانمان با این حلوا شیرین 

ی غوره چه خواصی دارد و خواهد شد، البته از حکما و اطباء باید پرسید که حلوا

شوند، حدس ما این است که سوء  معموال چه نوع انسانهایی مؤفق به خوردن آن می

درست نیست که فقط کسانی که دارای شرایط تنبالن شاه عباس باشند  ها ظن بعضی

صبر تلخ است «توانند بخورند بلکه طبق ضرب المثل دیگر که  این نوع حلوا را می

تواند از این میوه استفاده کند و هرکس این میوه را  هرکس می »ردوه شیرین دایاما م

خورد حلوای غوره هم بدست خوهد آورد. بشرطیکه نصیحت سعدی را گوش کند: 

 شود = جان برادر مزد آن گرفت که کار کرد. نمی نابرده رنج گنج میسر

ن لَّيۡ ﴿ 
َ
�َ�ِٰن إِ�َّ َما َسَ�ٰ َوأ   .]۳۹النجم: [ ﴾٣٩َس لِۡ�ِ

 .»آنکه نرسد آدمی را مگر آنچه عمل کرده است«ترجمه: 
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به هرحال از اینکه برادران و خواهران دلسوز وحدت طی بیست و نه سال صبر ما 

کنند بنده از طرف  کشند و دارند آزمایش می را آزمایش کردند و باز هم زحمت می

احیانا  اند تهتمام جامعه اهل سنت حتی همسایگان افغانی و تاجیک ما که توفیق داش

در این ای  از تمام کسانی که به هر وسیله اند سهم مساوی و چه بسا بیشتر هم برده

کنم، تصور  تشکر می اند آموزشگاه بزرگ شرکت داشته و  به ما صبر آموزش داده

 اند کنم نیازی باشد طول و تفصیل عرض کنم چون همه در صحنه حضور داشته نمی

، از دوره دبستان و راهنمایی گرفته تا دبیرستان اند رسیده و تقریبا همه به حق خودشان

های محققانه! تیجانی و غیره را با تشکر  و دانشگاه و پادگاه و محل کار و حتی کتاب

های صبرآموز و وحدت آفرین حتی به  ، از قبیل کتاباند هم رسانده ها فراوان به خانه

روزنامه، مجله کتاب، صدا و سیما، ، بله اند دانش آموزان دبستانی هم هدیه! داده

فیلم، نمایشنامه، تآتر، سریال و غیره همه با کمک هم زحمت کشیده و در این 

فرهنگ سازی! به مصداق جهاد سازندگی همه باهم، لطف کرده و ثواب دارین! 

ی مختلف هم دست ها ، منبر و تریبون و جلسات فراوان و به مناسبتاند حاصل کرده

و در این پاکسازی ملی! شرکت داشته و دارند، سریالهای مفیدی  به دست هم داده

، فقط جای شبکه سالم در اند و غیره واقعا صبر آموز بوده ها مانند امام علی و پروانه

این بیست و نه سال خالی بود که این هم با عنایات (نعوذ بالله) امام زمان! تکمیل 

تالشهای شبانه روزی نقص چندین شد و کار دلسوز آن طی این دو سال گذشته با 

درد نکند! برای تمرین عملی هم که عالوه از مشهد شان  ساله را جبران کردند دست

مقدس و قم و شهرری و نجف و کربال و جمکران و کاشان هم اخیرا اضافه شده تا 

به کوری شان  برای تحقق وحدت و تقریب! در آن اماکن مقدسه در کنار برادران شیعه

بیان (تعریف آن دو سه بار تکرار شده) با آه و ناله برای عزت اسالم و چشم وها

 مسلمین دعا کنند.
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ی نمک نشناس! به هر آموزشگاهی هم برای صبر آموزی مراجعه ها این سنی

شدند نتیجه حتما با این  کردند اوال ممکن بود گزینش شوند و اگر قبول هم می می

بکنند و از تمام دست اندرکاران این کیفیت نبود به عوض اینکه شکر خدا را 

شوند و گاهی حرفهای آنها را  ! متأثر میها آموزشگاه بزرگ تشکر کنند، از وهابی

! نصیحت فایده ندارد) پس نصیحت من به ها کنند! (به این نمک نشناس تکرار می

آموزند این است که وقت خودشان  برادران و خواهران زحمت کشی که به ما صبر می

ضایع نکنند که نتیجه ندارد! این همه داد و فریاد و بوق و کرنا و  ها ی این سنیرا رو

اجراء کردید اگر در  ها هنر نمایی با این نقش بسیار عالی که شما برای این سنی

داد! بیایید این نصیحت مجانی مرا گوش  کردید نتیجه می واتیکان یا تالویو اجرا می

رود! همچنانکه در  رید که زحمت شما به هدر میکنید و دست از سرکچل اینها بردا

این سه دهه به هدر رفته است!! فکر نکنید این خاموشی وسرتکان دادن اینها دال بر 

شناسید ایمان و  هایی هستند که شما می پذیرش اسالم ناب! است. اینها همان وهابی

خیار و اهل توحید و عشق و عالقه به قرآن و سنت و محبت فوق العاده به صحابه ا

زند که با  های اینها جای گرفته و رسوخ کرده و موج می چنان در دل بیت اطهار 

آمیز! وحدت  ی تمسخرها های آشکار و صحنه سازی ریشه و دروغ بی یها این افسانه

شان  محکم تر و عقیدهشان  فروشند که عزم و اراده را نمیشان  و تقریب! نه تنها عقیده

گردد، حتی کسانی که احیانا به  یشتر و دعاهایشان پر سوزتر میبشان  راسخ تر، صبر

یا از روی ناچاری  اند کنند که گویا منطق و برهان! شما را پذیرفته هر دلیلی تظاهر می

گیرند، و عند  کنند و پول توجیبی می ل چرب مییدهند و سب پیش شما سرتکان می

ستند! آنها برای خودشان گویا دلیل طلبند! مطمئن باشید که باشما نی اللزوم هدیه! می

َ�َمِن ٱۡضُطرَّ َ�ۡ�َ ﴿توان خورد  دارند که در حالت اضطرار حتی گوشت خنزیرا می
پس هرکس مجبور شود در حد نیاز و برای «. ]۷۳’: البقر[ ﴾بَاٖغ َوَ� َ�دٖ فََ�ٓ إِۡ�َم َعلَۡيهِ 

پس به اینها  دل گرم نکنید و  »سد رمق از گوشت خنزیرتناول کند هیچ گناهی بر او نیست
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ضیاع وقت ومال را باعث حسرت نگردانید که: زمین شوره! سنبل برنیارد = در او تخم 

 ارزد یانه؟ شما دقت کنید که این نصیحت به مفتش می -عمل ضایع مگردان

دو تاست یکی علی معرفی شده از طرف آن جریان  پس علی ابن ابی طالب 

ز نظر او همه مهاجرین و انصار (بجز حداکثر هفت سیاسی خطرناک است، که ا

نفر) همه مرتد شدند و از اسالم برگشتند! حق مادی و معنوی او را غصب کردند! 

پهلوی همسرش را شکستند! فرزندش را شهید کردند! به گردن خودش طناب 

ش انداختند! و او را کشان کشان! به مسجد بردند و بزور از او بیعت گرفتند! با دختر

به زور ازدواج کردند! او جز همسر و چند دوست انگشت شمار کسی را نداشت! او 

کرد! این علی  کرد و با چاه (یا مخلوقات داخل چاه) راز دل می سرش را در چاه می

شناخت! حتی از امامتی که از نبوت باالتر بود! نتوانست دفاع کند! و  نمی شجاعت را

خدا را عقب انداخت! و باآلخره این علی در نهج در نتیجه بیست و پنج سال برنامه 

 .گوید! البالغه هم جز غم و اندوه و کدورت و کینه چیزی نمی

که  صو کرم الله وجهه، داماد و پسر عموی پیامبر  اما علی ابن ابی طالب 

 صشناسیم، و محبتش جزو ایمان ماست و اگر بر او و سایر اهل بیت پیامبر  ما می
ی ها ماند این علی ابن ابی طالب قهرمان نبرد درود نفرستیم نماز ما ناقص می

مختلف در جهاد و مبارزه علیه شرک و کفر، این علی امیرالمؤمنین هیچگونه حق 

مادی و معنوی از دست نداده است، و لذا با هیچ مسلمانی دعوا و خصومتی نداشته 

دانسته است، به همین  می نی خودرا برادران ایما صپیامبر  هاست، تمام صحاب

نظیر  بی دلیل اسمای فرزندان خودش را به نام سه خلیفه راشد و سه شخصیت بزرگ

گذاشته است، و  تاریخ اسالم ابوبکر صدیق و عمر فاروق و عثمان ذی النورین 

بود را به  صدخترش أم کلثوم که مادرش فاطمه زهراء دختر گرامی رسول مکرم 

نیز همواره با خانواده این بزرگواران  داد، و خانواده علی  وق ازدواج عمر فار
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لذا امام محمد باقر با ام فروه نوه ابوبکر صدیق ازدواج کرد که در  اند وصلت داشته

 است. نتیجه امام جعفر صادق نوه ابوبکر صدیق 

نه تنها به گردنش طناب انداخته نشده و کشان کشان به مسجد  آری این علی 

نظیر از مهاجرین و انصار شورا و انتخاب خلیفه را  بی ه نشده که ایشان به ستایشبرد

داند، و اطاعت از آنها را واجب و انتخاب آنان را مورد رضایت خداوند و  حق آنها می

داند و فتوا به  سرپیچی و مخالفت از شورای آنان را مستوجب جنگ و قتال می

 البالغه).دهد (نامه ششم نهج  گمراهی ایشان می

 ابوبکر و عمر و عثمان شان  و در رأس صآری این علی ما، صحابه رسول الله 

امام شناس کتاب تجلی امامت در نهج البالغه نه تنها منحرف و  هرا به تعبیر نویسند

داند که آنها را صدیق و نیکوکار و تهجد گذار و عامل به قرآن و پایبند  کجرو نمی

 ).۱۹۲داند (خطبه  می سنت

، پاک از ها ، زنده کننده سنتها عمر فاروق را راست کننده کجی این علی 

کند که  ، (نقی الثوب، قلیل العیب) پاک جامه و کم عیب، و کسی معرفی میها فتنه

از دنیا خیرش را گرفته و از شرش نجات یافته، طاعت خدا را ادا کرده و چنانکه حق 

) ۱۳۶و  ۱۳۴) بلکه (در دو خطبه ۲۲۸تقوی بوده از خدا ترسیده است (خطبه 

کند که چشم امید همه  عمر فاروق را تنها مرجع و محور قطب آسیاب خطاب می«

 ». امت اسالمی به ایشان است

، صصحابه پیامبر  ه) ما، در بارپس این است نظر  علی (ابن ابی طالب 

 کرده کسانی که خداوند متعال  در قرآن کریم از آنها اعالن رضایت وخوشنودی 

َجَرةِ َ�َعلَِم َما ِ�  لََّقدۡ ﴿ ُ َعِن ٱلُۡمۡؤِمنَِ� إِۡذ ُ�بَايُِعونََك َ�َۡت ٱلشَّ رَِ�َ ٱ�َّ
نَزَل 

َ
َ�ٰبَُهۡم َ�ۡتٗحا قَرِ�ٗبا  قُلُو�ِهِۡم فَأ

َ
ِكينََة َعلَۡيهِۡم َوأ  . ]۱۸الفتح: [ ﴾١٨ٱلسَّ

میکردند با تو زیر هر آئینه خوشنود شد خدا از مسلمانان وقتیکه بیعت «ترجمه: 
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ی ایشانست، پس فرود آورد اطمینان دل برایشان ها درخت پس دانست آنچه در دل

 . »و ثواب داد ایشان را فتحی نزدیک

معرفی  صو آنانرا یار و غمخوار و بعد از خداوند متعال ناصر و مددگار پیامبر 

 کرده است، کسانی که خداوند به آنان وعده بهشت داده است.

گویند برای خودشان  وذ بالله) خدا و پیامبر و قرآن و علی هر چه میاما (نع

گویند! ببینیم نظر اسالم شناسان و امام شناسان بنیاد پژوهشهای اسالمی در  می

ی اسالم ناب! و مذهب حقه ها آستان قدس رضوی چیست؟ مهم نظر تئوریسین

 منصوره! ناجیه! اهل بیت! است مالحظه فرمایید:

ور اتمام حجت، خاطره تلخ روزهای پس از شهادت و رحلت امام به منظ«

وسیاه کاریها(!) و سیاست بازیهای(!) ناجوانمردانه(!) مدعیان  صرسول الله 

 .!»خالفت (!) را به مردم گوشزد کرد
بله! اسالم ناب! و فرقه ناجیه منصوره که لعن و نفرین را از آن جریان سیاسی 

اللهم کند که ( عای عاشورا) ورد روزانه تلقین میخطرناک به ارث برده و (حتی در د

...) این اسالم ناب! طبیعی است که نظر مستقل و العن أول ظامل ألهل حممد و

جدا از نظر خدا و قرآن و اهل بیت داشته باشد! استقالل و آزادی! خیلی مهم است! 

پس بقیه باید حواسشان جمع باشد و حرف و ادعای بیخودی هم نداشته باشند، این 

دم «نند و ک توزیع می »برگ امان والیت«پیروان اسالم ناب! و مذهب اهل بیت! که 

شان  هم از خود »تقسیم کننده گان بهشت و دوزخ«! و »نشانند می در بهشت نگهبان

است پل صراط هم بسته! بقیه هم که از کفار دوران جاهلیت بدتر و خارج از دائره 

اسالم و مستحق دوزخ و ممنوع الورود به بهشت! پس چه نیازی است که دنبال کسی 

 .دیگر بروند!
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