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  بخش اول
  
  

 رگاننظر برخي از بز •

 روابط حضرت علي و خلفاء   •

   صلي اهللا عليه وسلم پيامبر اكرم •
  )ع (امام محمد باقر  )نا برادري( زيد  •
  امام صادق  •
 امام سجاد  •

 دفاع اهل بيت از خلفاي راشدين •

  عملكردها •

 

  

  

 
 



  

مرده را زنده مـي كنـد ولـي     ،گاهي اوقات ،هر چند شوك .شوك است ،اين كتاب
برخي دلها از سنگ هم محكمتر است زيرا از خـالل سـنگها آب    :دمتاسفانه به قول خداون

و خداوند بـر برخـي دلهـا و گـوش و      .دبرخي انسانها از حيوانات كم ترن .دجاري مي شو
كالم دلنشين و زيباي خـدا   ،آري وقتي ابوجهل .. .دتا درك حقيقت نكنن چشمها مهر نهاده

ولي  ؟قبول نمي كند به نوشته هاي من چه اميدي است ،را از زبان مرد وااليي چون محمد
  : ول حافظبه ق
  شد شد نشد نشدباش كه مآن  قيدحافظ وظيفه تو دعا گفتن است و بس     در   
  
) ع(يم نمي شود مسلمان نيست زيرا حضـرت علـي   تسل ،كسي كه در برابر سخن حق •

  .اسالم يعني تسليم :االسالم هو التسليم :دمي فرماي
به درستكاران و دادگران بنگريد تا بدانيد كه سخت ترين دشمنان خود را چه كسـاني مـي   

ـ  در هم شكننده الواحي كه نقش سنتهاي خود را بر آن حـك كـرده   .ددانن همـان   .دان
  ! ولي او كه نو آفرين است ،ويرانگر گناهكار

به مومنان و به همه باورهاي آنان بنگريد تا بدانيد سـخت تـرين دشـمنان خـود را چـه       •
؟ در هم شكننده الواحي كه نقش هنجارهاي خود را بـر آن حـك كـرده     دانند كساني مي

ــ ــار   .دانــ ــر گنهكــ ــان ويرانگــ ــت     ،همــ ــرين اســ ــو آفــ ــه نــ ــي او كــ                             !   ولــ
  نيچه

  .دبا ندانستن ما حقيقت از بين نمي رو •
تكرار يك سخن يا عقيده در ذهن آدمي بـه صـورت يـك بـاور درمـي آيـد و ذهـن را از         •

تـو در   اين نقشه اي است كه صاحبان زر و زور و تزوير براي .دكن استدالل منطقي دور مي
  .دنظر گرفته ان

  32 :سوره مائده آيه ]ھَا فََكأَنََّما أَْحيَا النَّاَس َجِميًعاَو َمْن أَْحيَا[  •

رهايي بخشد چنان است كه گويي همه مـردم را زنـده كـرده     ،انساني را از مرگ ،هر كس ...
                                               .است



  

  خدايا كتاب مرا چنين كتابي قرار ده •
عالم است كه علم خويش آشكار كند هر كه نكند بدعتها هويدا گشت بر  ،زمانيكه در امتم •

  اصول كافي .رسول اكرم                  .خدا لعنت كند او را
  
  ) ع(حضرت علي                     .جهل است ،باالترين بدبختي •

 ،بـدون تحقيـق از انسـان   ) توحيـد و نبـوت و معـاد    ( وقتي اصول دين به اين مهمـي  
ايي بايد عميق ترين عقايد و احساسات خودم را روي چند پذيرفته نمي شود من بر چه مبن

 ؟تقليد كـنم ،سواد ريزي كرده و از مداحان و وعاظ كم افسانه بي اصل و اساس تاريخي پايه
آن هم زماني كه اصالت قرآن ثابت شده و دروغ بودن قصه هاي تاريخي نيـز مسـلم شـده    

  .است
صـوص كاوشـهاي عقيـدتي و    بـه خ  .هر كاوشي نيازمند جسارتي فوق العاده است

خدايا اين جسارت را به من ارزاني كن .تاريخي . 
  ءنظر ديگران  در خصوص خلفا •

و اين يك اصل ثابت شده در . مورد اتفاق شيعه و سني اجماع استيكي از اصول 
بهتـر از   عاقـل نفرسه  و عقل عاقلبهتر از يك نفر عاقل عقل دو نفر .نزد تمام ملل دنياست

( اكنون شيعه معتقد است كه يك ميليـارد سـني اشـتباه مـي كننـد       .است عاقلعقل دو نفر
) منظورم مسائل فقهي نيست بلكه منظورم موضوع خالفت و حضرت عمر و ابوبكر است 

اكنون در اين قسمت خواهيم ديد حتي در ميان شيعيان نيز در اين زمينـه اجمـاعي وجـود    
   .درافات و افسانه هاي پوچ تاريخي ندارنندارد و اكثر آزادمردان شيعي نيز اعتقادي به خ

   :مي فرمايد خداوند
  3آيه  :سوره تحريم ]بَْعِض أَْزَواِجِه َحِديثًا  إِلىَ     َو إِْذ أََسرَّ النَّبىِ [

سـخني دربـاره   صلي اهللا عليه و سلم اكرمپيامبر  :دبرخي مفسران قديمي معتقدن
 :دده بوده ابوالفتح مي نويسـ خالفت بعدي حضرت ابوبكر و حضرت عمر به ميان آور

رسـول يـك روز عايشـه را     :آن بود كـه و رازسر  سعيد جبير گفت از عبداهللا عباس كه 



  

و اين امانت است مرا بـه  گفت من با تو سري دارم خواهم گفت نگر تا با كس نگويي 
حفصه از پس مـن امامـت   فرمود پدر تو و پدر  ؟آن چيست :تو عايشه گف. نزديك تو

در حال كه رسول از خانـه بيـرون رفـت او ديـوار      .و پس ايشان عثمان. نخواهند كرد
حفصه بكوفت و او را خبر داد و او ديگري را خبـر داد تـا ايـن منتشـر شـد و گفتنـد       

  ) تفسير ابوالفتح (عايشه با پدر گفت بر سبيل بشارت 
  

ُ بِقَ*ْوٍم يِح*بھُّْم َو يُحبُونَ*هيَأَيھُّا الَِّذيَن َءاَمنُوْا َم*ن يَْرتَ*دَّ ِم*نُكْم َع*ن ِدينِ*ِه فََس*[ •  ] ْوَف يَ*أْتِى هللاَّ
 54سوره مائده آيه 

اي كساني كه ايمان آورده ايد هر كس از شما كه مرتد شود خداوند در آينده قـومي را  
  ...مي آورد كه آنها خدا را دوست دارند و خدا هم آنها را دوست دارد و

ره ابوبكر و اصحاب نازل شده زيرا خطـاب  اكثر مفسرين قديمي معتقدند اين آيه دربا 
خداوند با افراد حي و زنده است و پـس از اسـالم شـورش رده اي بـه ايـن مهمـي و       

  .دگسترده گي رخ ندا
ُرهُ لِْليُْسَرى[]  َو َصدََّق بِالْحْسنى[  •  7/6ليل آيه ]سوره  فََسنُيَسِّ

 .دالهي را تصديق كـر  و جزاي نيك.داما آن كس كه در راه خدا انفاق و پرهيزگاري كر
معتقدند ايـن آيـات در حـق     ،برخي از مفسرين .ما او را در مسير آساني قرار مي دهيم

 .ابوبكر صديق است
مورخين بي طرف از سني و شيعه و مسيحي معترفند كه بسيار مـي شـد    �

حضرت عمر نظري داشت و ديگران نيز نظري و پـس از مـدتي آيـاتي در تاييـد نظـر      
اعتقاد حضرت عمر به بـي   -1 :مهمترين و متواترترين آنها .دي شحضرت عمر نازل م

نمـاز نخوانـدن بـر ميـت      -3حجـاب زنـان    -2گناهي و پاكي عايشه در جريان افـك  
  .عدم آزادي اسراي جنگ بدر -4منافقان    

 

كه تمـامي مفسـرين و محققـين از شـيعه و      40و از همه مهمتر سوره توبه آيه  �
 :تو ابوبكر اسصلي اهللا عليه و سلم صوص پيامبرسني قبول دارند كه در خ



  

إِ�َّ تَْنُصُروهُ فَقَ�ْد نََص�َرهُ هللاُ إِْذ أَْخَرَج�هُ الَّ�ِذيَن َكفَ�ُروا ثَ�انَِي اْثنَ�ْيِن إِْذ ُھَم�ا فِ�ي الَغ�اِر إِْذ [
َوأَيَّ�َدهُ بُِجنُ�وٍد لَ�ْم  يَقُوُل لَِصاِحبِِه َ� تَْح�َزْن إِنَّ هللاَ َمَعنَ�ا فَ�أَْنَزَل هللاُ َس�ِكينَتَهُ َعلَْي�هِ 

��ْفلَى َوَكلَِم��ةُ هللاِ ِھ��َي الُعْليَ��ا َوهللاُ َعِزي��ٌز  تََرْوَھ��ا َوَجَع��َل َكلَِم��ةَ الَّ��ِذيَن َكفَ��ُروا السُّ
  } ۴٠:التوبة{] َحِكيمٌ 

اگر او را ياري نكنيد خداوند آن هنگام كه كافران او را بيرون كردند در حاليكـه دومـين     �
غـم مخـور خـدا بـا      :تگف) ابوبكر(ر آن زمان در غار بود به همسفر خود د) ابوبكر ( نفر 

در اين زمان خداوند سكينه و آرامش خود را بـر او فرسـتاد و بـا لشـكرهايي كـه       .ماست
كرديد او را تقويت نمود و گفتار كافران را پايين قرار داد و سخن خدا بـاال و   مشاهده نمي

  .تپيروز است و خداوند عزيز و حكيم اس
 

در خصوص اين آيه شيعيان براي كمرنگ كردن آن و بـرادران سـنت بـراي پـر رنـگ      
انجام داده اند ولـي مـن بـه عنـوان يـك ايرانـي        ،كردن آن مناقشات زيادي در طول تاريخ

القولند كه بهترين تفسير قـرآن تفسـير بـا سـاير      شيعه و سني متفق .متعادل يك سئوال دارم
ـ     در اينجا خداوند .آيات است إِنَّ هللاَ [ :داز زبان رسول اكرم خطاب بـه ابـوبكر مـي فرماي

كنيم تا ببينـيم   اكنون به آيات ديگر قرآن مراجعه مي .همان خداوند با ما دو نفر است ]َمَعنَ�ا
�ابِِرينَ [ :) َم�عَ (خدا بـا چـه كسـاني اسـت      أَنَّ هللاَ َم�َع [ -}١۵٣:البق*رة{] إِنَّ هللاَ َم�َع الصَّ

َ لََم����َع [-}١٩:اLنف****ال{] َوأَنَّ هللاَ َم����َع الُم����ْؤِمنِينَ  [-} ١٩۴:لبق****رةا{] الُمتَّقِ����ينَ  َو إِنَّ هللاَّ

خـدا بـا    .خدا بـا پرهيزگـاران اسـت    .تخدا با صابران اس:   -}۶٩:عنکبوت{] اْلُمْحِسنين
و اين يعني اينكه حضرت ابوبكر هم صابر بـوده و   .مومنين است و خدا با نيكوكاران است

مـن ماننـد   ) كه تاريخ نيز اين را بـه خـوبي ثابـت كـرده     (  .بوده و هم مومنهم پرهيزگار 
كنم و يا توجيه و سفسطه يا اسـتناد بـه روايـات جعلـي      آسمان ريسمان نمي ،علماي شيعه

محمـد رسـول اهللا    :در آيه اي ديگر نيـز آمـده   .بلكه اين صريح آيات قرآن است! تاريخي 
محمد فرستاده خداست كساني كه بـا اوينـد بـا     .ينهمالذين معه اشداء علي الكفار رحماء ب

  .دكفار شديد و با يكديگر مهربانن
  
  



  

  
  
  
  

 

o صلي اهللا عليه وسلم پيامبر اكرم:    
شهادتين را بر زبان جاري كـرد و   ،وقتي عمر ابن خطاب در خانه زيد ابن ارقم -

رفـت و بـه طـرف    پيراهن او را از سـينه اش گ صلي اهللا عليه و سلم اسالم آورد پيامبر اكرم
خدايا هرگونه اشتباه و غل و عش را از سينة   :تخود كشيد و سه بار به سينه اش زد وگف
براستي آيا مي شود خداوند دعـاي نبـي اكـرم را     1 .عمر به در آور و ايمانش را پايدار بدار

 ؟مستجاب نكرده باشد
اسـالم  به اسالم هيچكس چنان خـرم نشـد كـه بـه     صلي اهللا عليه و سلم پيامبر  -

اول كسي كه از مردان مسلمان شـد ابـوبكر بـود و از زنـان     ) ابوبكر (صديق رضي اهللا عنه 
تاريخ گزيده حمـد اهللا مسـتوفي و   ( خديجه و از كودكان علي و از بندگان زيد ابن حارثه 

 )تاريخ طبري 
صلي اهللا رسول اهللا ) اواخر عمر نبي اكرم ( ابوبكر در هفده نماز در حال حيات  -

شيعه بر مبناي احاديثي واهـي سـعي در خدشـه دار    (  .دمسلمانان را امامت كرو سلم  عليه
  )كردن اين حديث دارد ولي دكتر شريعتي اين موضوع را اثبات كرده است

  .داقتدا كني) ابوبكر و عمر ( پس از من به اين دو نفر  -
رمود يعني از ابوبكر را عبداهللا نام كرد و عتيق لقب فصلي اهللا عليه و سلم پيامبر -

گزيـده تـاريخ حمـداهللا    (  .آتش دوزخ آزاد شده و صديق لقب كرد جهت تصديق معـراج 
 ) مستوفي و ساير منابع قديمي تر

                                                 
1
شركت توسعه كتابخانه هاي ايـران تهـران    109ربازي ص روشن تر از خورشيد آبي تر از دريا نوشته مظفر س(  

1383 (  



  

عمر را فاروق لقب داد جهت آنكه حـق را از باطـل   صلي اهللا عليه و سلم پيامبر -
هللا تـاريخ گزيـده حمـدا   (  .فرق كرد و دين اسالم را پذيرفت و اسـالم بـدو قـوت گرفـت    

 )مستوفي و منابع قديمي تر 
روزي ما در كنار خانه نبي اكرم ايسـتاده بـوديم و    :قال جابر ابن عبداهللا انصاري -

در خصوص فضايل بين خودمان صحبت مي كرديم در اين هنگام رسـول اكـرم آمدنـد و    
و  احدي از شما بر ابـوبكر در دنيـا   :دنه فرمو :گفتيم ؟آيا ابوبكر در ميان شماست :دفرمودن

 1 .دآخرت برتري ندار
پيامبر مرا ديد كـه جلـوتر از ابـوبكر راه مـي      :تو خبر ابي درداء كه مشهور اس -

 ؟اي ابي درداء آيـا جلـوتر از كسـي راه مـي روي كـه بهتـر از توسـت        :درفتم به من فرمو
  .خورشيد طلوع و غروب نكرده بر احدي بعد از پيامبران بهتر از ابوبكر

  .عبور مي كند عمر است اولين كسي كه از صراط -
و دو شـهيد  ) حضرت ابوبكر (اي كوه تكان مخور كه بر تو پيامبري و صديقي  -

 )حضرت عمر و حضرت عثمان (است 
و ابوبكر و عمـر و علـي و فضـل و    صلي اهللا عليه و سلم پيامبر ،در جنگ حنين -

( كـرده بودنـد    عباس و نوفل و ربيعه و اسامه بايستادند و مرديها كردند وقتي كه همه فرار
 )تاريخ گزيده اثر حمد اهللا مستوفي از نوادگان حربن يزيد رياحي 

 .انتخاب شد حضـرت ابـوبكر بـوده   ) از سوي پيامبر ( اولين كسي كه امير حج  -
كشته شد غالم عمر ابن خطاب بوده است و اولين باري كه ) بدر ( اولين كسي كه در نبرد 

اولـين   .ماز خواندند پس از اسالم آوردن عمر بودهمسلمين به صورت علني در كنار كعبه ن
 .كسي كه ديوان دستمزد ترتيب داد و براي تاريخ اسالم مبداء گذاشت حضرت عمـر بـوده  

اولين شـهيد محـراب حضـرت عمـر     . آخرين كسي كه پيامبر را خنداند حضرت عمر بوده
بن خطاب بوده اولين كسي كه به اصرار او قرآن كريم جمع آوري شد حضرت عمر ا .بوده

                                                 
1
  مع الشيعه اثني عشريه محمد سالوس  



  

اولين كسي كه از صراط عبـور كـرده و   : نبي اكرم و به كوري چشم منافقان و طبق حديث
  .حضرت عمر ابن خطاب است: شود وارد بهشت مي

مثـال تـو    ،اي ابوبكر :دبه مناسبتي به ابوبكر مي گويصلي اهللا عليه و سلم پيامبر -
ت و هر كه نافرماني من كند تو هر كه تابع من شود از من اس :تچون ابراهيم است كه گف

اگر عذابشان كني بندگان تواند و  :تآمرزگار و مهرباني و مثال تو چون عيسي است كه گف
خـدايا   :تاگر ببخشي تو نيرومند و دانايي و مثال تو اي عمـر ماننـد نـوح اسـت كـه گفـ      

ا هيچكس از كافران را بر زمين باقي مگذار و مثال تو چون موسي اسـت كـه گفـت خـداي    
 .داموالشان را نابود كن و دلهاشان را سخت كن كه ايمان نيارند تا عذاب دردنـاك را ببيننـ  

 تاريخ طبري  994ص 

در آخرين روزي كه پيامبر به روي منبر رفت عمر ابن خطاب به مناسـبتي بـه   (  -
 :تگفـ صلي اهللا عليه و سلم پيامبر .خودت را رسوا كردي ،اي مرد)  :تيكي از منافقان گف

خدايا راستي و ايمان به  :تآنگاه گف .مر رسوايي دنيا آسان تر از رسوايي آخرت استاي ع
 :تسخني گفت كـه پيـامبر بخنديـد و گفـ     ،عمر .او عطا كن و او را به سوي نيكي بگردان

تاريخ طبـري ص   .هر جا باشد حق با اوست ،عمر با من است و من با عمرم و پس از من
1316 

 

صـلي اهللا عليـه و   ابوبكر و عمر را پـس از پيامبر  ،ايشان در زمان نبي اكرم اصحاب
در تاييـد   .اكرم هم در اين خصوص سخني نمـي گفـت   دادند و نبي بر همه برتري ميسلم 

ابوسفيان مـي   ،براي مثال پس از شكست احد. اين نكته وقايع زيادي در تاريخ وجود دارد
مي گويـد آيـا   ) ي پاسخ نمي دهد كس( آيا محمد زنده است  :دآيد و پاي كوه فرياد مي زن

حضرت عمـر بـا   ( گويد آيا عمر زنده است  مي) كسي پاسخ نمي دهد (ابوبكر زنده است 
يا وقتـي ابوسـفيان بـراي تجديـد     !!!) خشم پاسخ مي دهد به كوري چشم تو همه زنده اند

آيد اول به سراغ نبي اكرم مي رود و سـپس بـه سـراغ حضـرت      صلح حديبيه به مدينه مي
يا حديثي كه  .درو وبكر و سپس به سراغ حضرت عمر و در آخر به نزد حضرت علي مياب



  

من  :تآمد و مي گف بسيار مي شد پيامبر به خانه مي :از حضرت علي و عايشه نقل شده كه
   ...من و ابوبكر و عمر .من و ابوبكر و عمر گفتيم .و ابوبكر و عمر رفتيم

  
  
  
  
  
  :)ع (ر امام محمد باق )نا برادري( زيد  •

ما وارد اين بحث نمي شويم كه قيام او بر حق بوده و يـا نـه و اينكـه نظـر امامـان      
در باره او چه بوده است زيرا در ايـن رابطـه گزارشـات    ) ع(و جعفر صادق ) ع(محمد باقر

ولي نكته اي كه مسلم است اين است كه او برادر  .ضد و نقيضي در تاريخ ثبت شده است
ـ   2بوده و مادرش با ) ع(رناتني امام محمد باق اكنـون ايـن    .دواسطه حضرت فاطمه بـوده ان

عمر و ابـوبكر را تاييـد مـي كـرده و قبـول       ،سئوال عجيب مطرح مي شود كه چگونه زيد
عمري كه قاتـل مـادرش بـوده و    ) حتي هم اينك زيديه نيز همين عقيده را دارند ( ؟داشته

زيـرا اينهـا از   ! گزار در دين جـدش و بدعت ! غاصب خالفت و مسبب اصلي واقعه كربال 
اكنـون   .عمده موارد اتهامات وارده توسط شيعه به حضرت عمر و حضـرت ابـوبكر اسـت   

بوده از اين ) اهل بيت ( چگونه زيد كه متعلق به همان مكان و همان زمان و همان خاندان 
ممكـن   ؟كنيم يقرن بعد مسائل را بهتر از او درك م 14خبر بوده ولي ما ايراني ها  موارد بي

است كسي بگويد او قصد بهره برداري سياسي از اين قضيه را داشته ولي ما در جريان قيام 
او مي بينيم برخي از شيعيان تندرو به خاطر تاييدي كه او از عمر و ابوبكر بعمـل آورده از  

 1 .دسپاه او جدا شدند و اصطالح رافضي براي اولين بار توسط زيد به اين گروه اطالق شـ 
امـام قـائم بـه سـيف      ،در اينجا نمي توان تقيه و توريه و مصلحت را پيش كشيد زيرا زيـد 

و تـا   .است يعني با شمشير برخاست تا نسل بني اميه را بر اندازد پس نيازي به تقيه نداشته

                                                 
 .بوده كه بارها مورد لعن و نفرين امامان قرار گرفتند ) غلو كنندگان (چه بسا اين افراد جزو غاليان  1



  

حدود زيادي خشونت را چاشني كارش كرده و براي همين نمي توان او را به تـولرانس و  
  .دمماشات متهم كر

  
  
  
  
  

  : امام صادق •
سئوال مي كند آيا نيام شمشير را مي توان نقره اندود ) ع(شخصي از امام صادق  -
آن شـخص مـي    .دبله ابوبكر صديق نيز چنين مي كر :دمي فرماين) ع(امام صادق .دكر
هـر   .بلـه صـديق   ،بله صديق :دامام صادق مي فرماي .صديق :دگويي شما هم مي :دگوي

 .دصديق قرار نده ،را در دنيا و آخرتخداوند او  ،كس نگويد
امـام   .آيا آن دو نفر را دوسـت داشـته باشـم    :دزني از امام صادق سئوال مي كن -

 )اصول كافي (بله  :دفرماين صادق مي
 )ولدني ابوبكر مرتان (  1 .دنسب من از دو سو به ابوبكر مي رس :امام صادق -
سـوره   159القرآن ذيل آيه  آيت اهللا هاشم بحراني در كتاب البرهان في تفسير(  -

خداونـد كـارت را نيكـو گردانـد      :دزراره به ايشان مي گوي: انعام از امام صادق آورده
نمي شناسد اما با شما دشمني نمي ورزد ) شما را به امامت ( راي تو درباره كسي كه 

و روزه مي دارد و نماز مي گذارد و از محرمات اجتناب ورزيده و بـه خـوبي تقـوي    
همانا خداوند آن گروه را به رحمت خويش به بهشـت  : فرمود ؟مي كند چيستپيشه 
 ! ) فقط شيعه به بهشت مي رود  :دولي برخي علماي شيعه مي گوين(  .ددرآور

                                                 
1
ابت كنند دختر يزدگرد همسـر امـام   البته برخي نويسندگان شيعه ، به استناد يكي دو روايت جعلي مي خواهند ث 

سجاد بوده تا نسب امام صادق كه به ابوبكر مي رسد را منتفي كنند ولي دكتر شـريعتي در كتـاب تشـيع علـوي و     
  . صفوي اين موضوع را به خوبي ثابت كرده كه دختر يزدگرد همسر امام سجاد نبوده است 



  

  
   :دامام سجا •

علي اردبيلي در كتابش كشف الغمه نقل كرده كه از امام سجاد روايـت اسـت   
نـد و از ابـوبكر و عثمـان در    عده اي از مردم عراق خـدمت حضـرت آمد   :دكه فرمو

ممكـن اسـت بـه مـن      :دمحضر ايشان نكوهش كردند وقتي صحبتشان تمام شد فرمو
   :بگوييد كه آيا شما از مهاجرين اوليه هستيد كه خداوند دربارة آنها فرموده

كساني كه از خانه هايشان و اموالشان رانده شـده انـد و از خداونـد فضـل و     
(  .دسولش را ياري مي دهند همينانـد كـه راسـتگويانن   جويند و خدا و ر خشنودي مي

  )8حشر 
  خير  :دگفتن
كسـاني كـه    :دپس شما از آنهايي هستيد كه خداوند درباره آنها فرمـو  :دفرمو

كساني كـه بـه    .پيش از آنان در دار اسالم جاي گرفتند و ايمان در دلشان جاي گرفت
) بـه مهـاجران   ( از آنچـه   سوي آنان هجرت كنند دوست مي دارند و در دلهاي خود

را بر خودشان ولو نيازمند باشـند ترجيـه   ) ديگران (داده اند احساس نياز نمي كنند و 
  )9حشر (  .داينانند كه رستگارن ،مي دهند كساني كه از آز نفس خويش مصون باشند

  خير  :دگفتن
پس وقتي اعتراف كرديد كه از دو گروه اولي نيستيد مـن گـواهي مـي     :دفرمو
   :دم كه شما از كساني هم نيستيد كه خداوند درباره آنها فرموده

پروردگارا ما را و آن برادرانمـان را كـه    :دآنان كه پس از اينان آمدند مي گوين
در ايمان آوردن از ما پيشي گرفتند بيامرز و در دلهاي ما هيچ كينه اي در حق 

(  .شـنده و مهربـاني  پروردگارا تويي كه بخ .كساني كه ايمان آوردند قرار مده
  ) 10حشر 

   .دبلند شويد و از پيش من بيرون رويد خداوند شما را به سزايتان برسان
 :سعدي •



  

  عليك السالم اي نبي الورا                     چه نعت پسنديده گويم ترا   
  بر اصحاب و بر پيروان تو باد      درود ملك بر روان تو باد
  جه بر پيچ ديو مريدپن ،عمر      نخستين ابوبكر پير مريد

  چهارم علي شاه دلدل سوار            خردمند عثمان شب زنده دار
  كه بر قولم ايمان كنم خاتمه      خدايا به حق بني فاطمه

  من و دست و دامان اهل رسول                 اگر دعوتم رد كني ور قبول
  

 )بوستان سعدي ديباچه در ستايش پيغمبر (                        
  
 

داشتن تقواي الهي در اين عصر پر آشوب شايد مشـكل باشـد ولـي بـا تحقيـق و      
مطالعة افكار كساني كه در تقوا و عرفان آنها ذره اي شـك و ترديـد نيسـت مـي تـوان بـه       

آورم نمي توانم قبول كنم كه  حقيقت پي برد و من نمي دانم چرا هر چه به خودم فشار مي
ز مولوي و سـعدي و عطـار و فردوسـي و حتـي دكتـر      آخوندها و مداحان صفوي بيشتر ا

سال ثابت كردند حتي مسائل زمان حال  30كساني كه در اين !!! شريعتي حاليشان مي شود 
سـال پـيش يـك كشـور و      1400كشور خودشان را هم نمي فهمند چه برسـد بـه مسـائل    

  .} ٢٢٧:الشعراء{] ْنقَلِبُونَ َوَسيَْعلَُم الَِّذيَن ظَلَُموا أَيَّ ُمْنقَلٍَب يَ [!!! فرهنگ ديگر 
  
  
  
از جمله فرق عالم كه خالف  كرده انـد هـيچكس    :تگف) شبلي ( نقل است كه  -

دني تر از رافضي و خارجي نيامد زيرا كه ديگران كه خالف كردند در حق كردند و سخن 
  1!!!روز در خلق به باد دادند  ،از او گفتند و اين دو گروه

                                                 
شيعيان است كه به جاي توجه بـه خـالق از صـبح تـا      منظورش(  643ص  –عطار نيشابوري  –تذكره االولياء  1

  )شب حواسشان معطوف خلفاء است و توهين به زنان نبي اكرم 



  

  :فردوسي
  بعد از رسوالن مه                        نتابيد بـر كس زبـوبكر بـه كه خورشيد      

  آشكـــار                        بياراست گيتي چو باغ بهار عمـر كـرد اسـالم را               
  كه از تيغ او روز گشتي چو شب                    چنان بـــــد كجا سرفراز عرب                  
  ستوده و را خالـق بـي نظير        عمر آن كه بد مومنان را امير            
  
  

  :شهيد دكتر علي شريعتي
در اينكه شريعتي اسالم شناس و جامعه شناس متفكري بود كه هنـوز هـم پـس از    

در اينكـه او شـيعه تـا     .گذشت چند دهه افكارش تازه و ناب جلوه مي كند شـكي نيسـت  
ي نيست كساني كه كتب او را خوانده انـد عالقـه بـي حـد او     حدودي تندرو بوده نيز شك

را به خـوبي مـي داننـد نگـاه كنيـد كـه وقتـي در         ...حجر و ،ابوذر ،سلمان ،نسبت به علي
شخصيت يك نفر روحيه علمي خالي از تعصب بنشيند در باره روساي مذاهب مقابل چـه  

 :گويد مي
حكومـت   ،علي نمي بـود اگر در مقابل حكومت استثنايي و شخصيت استثنايي  -

  1.از همه برتر بوده ،ابوبكر و عمر در قياس با رژيمهاي حاكم تاريخ
دكتر شريعتي خطبه هللا بالد فالن را كه حضرت علـي در مـدح حضـرت عمـر      -

  .دگفته است را مانند بقيه محققين منصف در حق حضرت عمر مي دان
  
 

  :استاد عالمه دهخدا
از معرفي او توضيح داده كه عمـر در دادگـري و    در لغتنامه در مقابل نام عمر پس

البته در نسـخ تحريـف   ( عدالت چنان سختگير و دقيق بوده كه عدل عمري را بنيان نهاده  
  !)نشده قبل از انقالب 

                                                 
 تشيع علوي و تشيع صفوي از همين نويسنده 43مقدمه حجر ابن عدي نوشته دكتر شريعتي و پاورقي ص  1



  

 

  :شافعي
 .دانم من نمازي كه صلوات بر محمد و خاندانش در آن نباشد را باطل مي -
 !فعي رافضي است اگر حب علي رفض است گواهي دهيد همانا شا -

حاال چگونه است كه اين عالم آگاه كه شاگرد امام صادق نيز بوده خالفت بالفصل 
  ؟حضرت علي را قبول نداشته است

  دفاع اهل بيت از خلفاي راشدين •
گروهي از مردم عراق نزد علي بـن حسـن آمدنـد و در    : يحيي بن سعيد مي گويد

هم حرفهـايي گفتنـد هنگـامي كـه     مورد حضـرت ابـوبكر و عمـر و عثمـان رضـي اهللا عـن      
گواهي مي دهم كه شما مصـداق ايـن آيـه    : سخنانشان به پايان رسيد علي بن حسن فرمود

ْخَوانِنَا الَِّذيَن َسبَقُونَا بِاِ�يَماِن [: نيستيد َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن بَْعِدِھْم يَقُولُوَن َربَّنَا اْغفِْر لَنَا َوِ�ِ

كسـاني كـه    :}١٠:الحش*ر{] َرِحيمٌ بِنَا ِغّ�ً لِلَِّذيَن آََمنُوا َربَّنَا إِنََّك َرُءوٌف َوَ� تَْجَعْل فِي قُلُو
ما را و برادران مـا را كـه در   ! پروردگارا: پس از مهاجرين و انصار بدنيا مي آيند، مي گويند

و كينه اي نسبت بـه مومنـان در دلهايمـان جـاي     . ايمان اوردن بر ما پيشي گرفته اند بيامرز
  .تو داراي رافت و رحمت فراواني هستي! مده، پروردگارا

ابو جعفر محمد بن علي موقـع خـداحافظي بـه مـن     : موالي جابر جعفي مي گويد
اين پيام مرا به اهل كوفه برسان كه من از كسي كه از ابوبكر و عمر رضي اهللا عنهمـا  : گفت

  .بيزاري بجويد، بيزارم
كسـي  : علي نقل مي كند كه ايشان فرمـود محمد بن اسحاق از ابو جعفر محمد بن 

صلي اهللا عليه كه فضل و مرتبه ابوبكر و عمر رضي اهللا عنهما را نداند نسبت به سنت پيامبر
  .جاهل استو سلم 
  مـــؤمن كـــــاملي و بي بدلي             ي كه هســتي محب آل عـــليا

  ي و در خلليورنـه گم گشته ا           گزين كه مذهب ماست1ره سنّي 
                                                 

1
عاقل باشيد و نگذاريـد ديگـران از    البته مجددا متذكر مي شوم من از كسي نمي خواهم شيعه يا سني شود بلكه 

  .جهالت شما سوء استفاده كنند 



  

  دشمن علي ؟خارجي كيست             دشمن بوبكــر ؟رافضي كيست
  أمت پـاك مذهب است و ولي            هر چهار دارد دوست ،هر كه او

  يار ســـــــنّي و خصم معتزلي             دوست دار صــــحابه ام به تمام
  ــــود مـرا أزلياين هدايت بــــ               مذهب جامع از خـــدا دارم

  چـاكر خواجه ام خفي و جلي             نعمت اللّهم و زآل رســــــــول
كليات أشعار شاه نعمت اهللا ولي ـ به سعي دكتر جـواد نـور بخـش ـ انتشـارات خانقـاه        ( 

   ) .است 689 ،688صفحه 1499 ـ چاپ سوم ـ شماره غزل 67نعمت اللهي سال 
  
  

اجتماعي ابوبكر و عمر را از بهترين رژيمهايي كه در دكتر شريعتي رژيم سياسي و 
او «: وي در مورد شخصيت ابـوبكر مينويسـد  . طول تاريخ به وجود آمده معرّفي كرده است

پـدر همسـر او، يـار غـار او و از     . نخستين گرونده به پيغمبر از خارج خانه پيغمبـر اسـت  
رد كـه جـز شـكنجه و مـرگ و     او هنگامي اسالم خود را آشكار ك. نزديكترين ياران اوست

هنگــامي بــه پيــامبر گرويــد كــه حتّــي در . تبعيـد و تنهــايي و شكســت انتظــاري نداشــت 
خانوادهاش هنوز جز شخص علي كه كودكي ده ساله بود، كسي به او دست بيعـت نـداده   

او در مكّه سرمايه داري مرفّه بود و به خاطر ايمان به دعوت پيامبر، دست از زندگي و . بود
پيغمبر تنها او را . ش شست و در مدينه همچون كارگري فقير براي يهوديان كار ميكردثروت

در دوران خالفتش هم كمترين تغييري نكـرد  . براي هجرت خطرناكش از مكّه انتخاب كرد
و حتّي با همه سنگيني بار مسئوليت خالفت، عملگي ميكرد تا نان بخورد و معتقد بود كـه  

به معروف و نهي از منكر است و حق ندارد از بيت المـال مـردم   خالفت، انجام وظيفه امر 
و چون قانعش كردند كه مدتي را كه براي زندگيت كـار شخصـي ميكنـي،    . حقوقي بردارد

به كار مردم بپرداز و در ازاي آن مزدي را كه از كارفرمايت ميگرفتي، از بيت المـال برگيـر،   
قي را كـه برداشـته، حسـاب كننـد و بـا      با اين همه هنگام مرگ وصيت كرد مجموعه حقو
  ».فروش زره و مركبش آنرا به بيت المال پس دهند



  

   
سوابق ابوبكر در صحبت رسول اهللا و خـدمات او بـه   «: در دايرة المعارف تشيع آمده است

در صـلي اهللا عليـه و سـلم    او يار غار و تنها مالزم و همسفر پيامبر. اسالم قابل انكار نيست
نامش در صدر فهرست مهـاجران ثبـت اسـت و هجـرت بـه      . به مدينه بودهجرت از مكّه 

بعـد از اعضـاي   . مدينه كه سرفصل تاريخ سياسي اسـالم اسـت، از خانـه او آغـاز گرديـد     
خانواده رسول اهللا، او نخستين كسي بود كه اسالم آورد و منشي و خزانه دار و كـارگزار و  

د و عبـدالرّحمن     رفيق و مشاور پيغمبر بود و امام صادق كه مـاد  فـروه نـواده محمـ رش ام
از اين روست كه عالّمه اميني در » .من از دو سو نواده ابوبكرم«: پسران ابوبكر بود، ميفرمود

  ».نشناختن حقّ ابوبكر از جنايات فاحش به شمار ميرود: الغدير گفته است
   

داشـته، در يـك مـورد    عالّمه اميني با همه اجحافي كه در مواضع بسيار در حقّ ابوبكر روا 
جنايتي بزرگ است كه بخواهيم حقّ يار غار پيامبر و تنهـا كسـي را كـه از    «: اعتراف ميكند

ما بايد او را بزرگ بداريم و هنگـام  . نخستين دسته مهاجران با او همراه بود، ناديده بگيريم
  ».داوري درباره وي از عدالت به يك سو نشويم و از روي عاطفه قضاوت نكنيم

ابـوبكر و  «: باالخره سيد شرف الدين موسوي عالم بزرگ شيعي لبنـان ميگويـد   و 
و خدا را . ميتواند كرد، مگر يك معاند و حق كشنر فضايلي داشتند كه هيچكس انكار عم

  ».سپاس كه ما معاند و حق كش نيستيم
  

  مولوي
  ؟حرص ميري و خالفت كي كند        آنكه او تن را بدين سان پي كند

  تـا اميـران را نمـايـد راه و حكم حكم                ظاهر كوشد اندر جاه و زان به 
  تـــا دهـد نخل خالفـت را ثمـر          تا اميري را دهد جاني دگر

            كي توان بربط زدن در گوش كر                  كي توان با شيعه گفتن از عمر 

  )ور مولوي حضرت علي بودهمنظ(                                 



  

  
تمامي اين سخنان پس از رحلت نبي اكـرم گفتـه    .داكنون به سخنان زير توجه كني

در خصـوص خلفـاء و   ) ع(گوشه اي از سخنان و نظرات حضرت علـي   ،شده قسمت اول
 ،براسـتي آيـا در ايـن سـخنان     .اسـت ) ع(نظرات خلفاء پيرامون حضرت علي ،قسمت دوم

و  1هر دو قسـمت  ( و آيا در اين احاديث  ؟و حسادت وجود دارد اثري از كينه و دشمني
پـس واي بـر مـداحان و    ) روح تولي بين حضرت علي و ساير خلفاء مـوج نمـي زنـد     2

  .روحانيون از آتش
  
  بهترين ميزان :علي -1

ـ  از شـري كـه    .دبدانيد كه اين امت همچون امتهاي گذشته فرقه فرقه خواهد گردي
آنچـه پديـد آمـدني    ) اين جمله را دوبار گفت (  .خدا پناه مي برم مي خواهد پديد آيد به

بدترين آنان فرقه اي است كه  .دآي و اين امت به هفتاد و سه فرقه در مي .داست خواهد آم
   ١ .دخود را به من ببندد و چون من رفتار نكن

 قبل از جنگ جمل ) ع(حضرت علي    

عالم كه خالف كرده انـد هـيچكس    از جمله فرق :تگف) شبلي ( نقل است كه  ...
دني تر از رافضي و خارجي نيامد زيرا كه ديگران كه خالف كردند در حق كردند و سخن 

   ٢!از او گفتند و اين دو گروه روز در خلق به باد دادند 
 

                                                 
قرن ، دارند خطاب به ما  14انگار از پس . ادامه سخنان آن حضرت بسيار جالب است  3141ص  6طبري ، ج  1

ـ . و راه پيمبرتـان را در پـيش گيريـد    . شنيديد و ديديد پس بر دين خود پايدار مانيـد  : . . . سخن مي گويند ه و ب
آنچه قرآن شناسد بگيريد و آنچه انكـار كنـد بـه    . و آنچه بر شما دشوار بود به قرآن عرضه كنيد . سنت او برويد 

 .خدا را پروردگار ، و اسالم را دين ، محمد را پيامبر و قرآن را امام و داور دانيد . يكسو زنيد 
ر خداوند اختالف دارند و شـيعيان سـرگرم   يعني ساير مذاهب د(  643ص  -عطار نيشابوري  –تذكره االولياء  2

  )خاليق شده اند 



  

رفيق ترين و دوست ترين و خوبترين آدمها نيز گاهي با هم قهر و دعوا مـي كننـد   
ين آنها را بررسي كنيم و نه يكي دو گله گزاري جزئي و مـوردي  ماب پس بايد كل روابط في

 .دروغ را :دو حتي شاي
آيـا  ( از شخصيت كسي پرسش مكن از همنشـينان او سـئوال كـن      :حضرت علي

  )  ؟همنشينان پيامبر اكرم و حضرت علي كسي غير از صحابه و خلفاء بوده اند
علي از دشـمني   ...بخشيده استعلي به فقر شكوه و افتخار  ؟علي از فقر مي ترسد

علـي از چـه    ؟زوزة سگان چگونه مهتـاب را پريشـان مـي توانـد كـرد      ؟ترسد و دشنام مي
اين دو پرسشي است كه همـواره در تـاريخ مطـرح اسـت و      ؟ترسد؟ علي چرا مي نالد مي

توجيـه و تفسـير برخـي از     ،هيچكدام! دريغا كه شيعيان علي نيز هيچكدام آنرا ندانسته اند 
غالبـاً   .لماي بزرگ شيعه نيز چنان زشت است و سطحي كه من از يادآوريش نفرت دارمع

شيعيان مي گويند علي از اينكه حقش را در خالفت غصب كردند و محرومش كردند نالـه  
شـيعه   ...شنيدنش براي علي چه دردآور اسـت  ،واي كه اين سخن از زبان شيعيان!! مي كند

 )دكتر علي شريعتي (   1. ست كه اين دو را بداندكسي ا ،صاحب سر علي  ،خاص علي

حضرت علي مي فرمايند حق و باطل را ميزاني است كه با آن سنجيده مي شود  •
البته ايشان زنده ( چه بسا ايشان اگر زنده بودند  .دو افراد مالك سنجش حق و باطل نيستن

در رابطه بـا جنجـالي   )يما اند و اين ماييم كه با اين افكار سبك و پوچمان در حقيقت مرده
حـق و باطـل را   : گفتنـد  كه شيعه پيرامون حضرت عمر و حضرت ابوبكر راه انداختـه مـي  

حق كامل است و شيطان باطل كامل است و آنچـه بـين آن    :دمراتبي است و ميزاني خداون
است نزاعي و نبردي است ما بين خير و شر و خير و شر مطلـق در جهـان هسـتي وجـود     

است كه يك نفر مظهر خير مي شود و ديگـري مظهـر    علق به فيلمهام باشد متاگر ه .دندار
  .شر
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) ع(بررسـي نظـرات حضـرت علـي      ،مطمئناً بهترين و عادالنه تـرين قضـاوت      
مطالبي كـه از ايشـان در ايـن     ،پيرامون اين قضاياست هرچند متاسفانه بنا به داليل مختلف

ن مقدار انـدك و همچنـين بررسـي مناسـبات     زمينه نقل شده بسيار اندك است ولي با همي
  .دايشان با ساير خلفاء مي توان به گوشه اي از حقايق دست پيدا كر

از البه الي سخنان آن حضـرت در نهـج البالغـه ابتـدا نظـر ايشـان را پيرامـون           
  .حضرت عمر و حضرت ابوبكر و سپس نظر ايشان را در رابطه با خالفت بررسي مي كنيم

دو بار هر بار بـه مـدت حـدود يكمـاه از      ،ت خودفزمان خالحضرت عمر در  -
   .دمدينه خارج مي شود و حضرت علي را جانشين خود در مدينه مي گذار

  .عمار ياسر از سوي حضرت عمر والي كوفه بوده است -
  .سلمان فارسي از سوي حضرت عمر والي مدائن بوده است -
  

دشوار و  -و پيام و امر ما -ا تبعيت و همراهي با م " :دمي فرماين) ع(حضرت علي
بر دوش كشيدن اين بار سنگين را كسي نتواند مگر آن بنده اي كـه خداونـد    .پيچيده است

 ،هاي اسـتوار  چه اينكه جز سينه هاي امانتدار و انديشه .دقلب او را براي ايمان آزموده باش
خطبه شقشـقيه عمـر و    متاسفانه شيعه با استناد به" 1.ژرفاي گفتار و حديث ما را در نيابند

   :ابوبكر را غاصب خالفت قلمداد كرده اند ولي
حضرت علي در اين خطبه به بدي به طلحه و زبير اشاره مي كننـد ولـي ثابـت     •

شده كه پس از نبرد جمل ايشان بر جنازه اين دو نفر گريسته و نماز خوانده و حتي قاتلين 
   .دآنها را نفرين كرده ان

 80ده و فقط از يك نفر نقل شده ولي در مقابـل آن از  خبر واحد بو ،اين خطبه •
 80طريق نقل شده كه حضرت علي روي منبر براي خلفـاء طلـب آمـرش كـرده و بـاز از      

هر كس مرا بـر عمـر و ابـوبكر     :دطريق نقل شده كه به تمام فرمانداران خود ابالغ كرده ان
ي بياينـد و خودشـان روي   آنگاه پس از چنـين فرمـان   .زنم برتري دهد بر او حد مفتري مي
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و خود را برتر از همه معرفي كرده و حتي به آنها توهين ! منبر چنين سخناني را ايراد كنند 
برحـذر   ،كسي كه سپاهيانش را در جنگ صفين از دشـنام دادن بـه سـپاه شـام    ! هم بكنند 

  . !توهين كند ،داشته است اكنون خودش به ابوبكر و عمر
كه فقط از طريق عكرمه مولي ابن عباس نقـل  اين خطبه خبري واحد است  •
جالب است كه بدانيد عكرمه از گروه خوارج بوده است و مي تـوان حـدس زد    .شده

علت همان است كـه دكانـداران   . علت جعل چنين خطبه اي توسط او چه بوده است
 .اختالف و تفرقه :دامروز نيز از بيان اين خطبه دنبال مي كنن ،مذهب
كتاب فاطمه زهراء روايات مربـوط بـه عكرمـه را رد كـرده     عالمه اميني در  •

  ؟پس چگونه است كه اينجا بايد روايت عكرمه را قبول كنيم
در اين خطبه حضرت علي در چند جا از خودشان تعريف و به خلفـاء قبلـي    •

دانند اين روش كـامال   كساني كه متون تاريخي را مطالعه كرده اند مي. توهين كرده اند
زيرا ايشان هميشه در كوفـه و بـر روي منبـر     .و روش آن بزرگوار است مخالف سيره

براي خلفاء طلب آمرش كرده اند تا حديكه اين نكته به تواتر رسيده و كسي را ياراي 
 . رد كردن آن نيست

محققان معتقدند يكي از داليلي كه باعث مي شد معاويه در نامه هاي خود به  •
ر و وقايع پس از رحلت نبي اكرم اشـاره كنـد ايـن    حضرت علي مرتباً به عمر و ابوبك

اي  بوده است كه حضرت علي سـخنان او را تاييـد كـرده و خشـمگين شـده و نكتـه      
هان نگاه كنيد حق با ماست علي با خلفاي قبلي نيز مشـكل   :دبگويد تا مخالفان بگوي

ولي حضرت علي با زيركي تمام و بر خالف ميـل روحـانيون شـيعه در     .داشته است
تمام نامه هايي كه پاسخ معاويه را داده اند به غير از نيكي و خوبي از حضرت عمر و 

اكنون ايشان در زمان خالفت خـود دشـمنان متعـددي     .دحضرت ابوبكر ياد نمي كنن
ناراضي مانند طلحه و زبير و خانواده و  افرادي -معاويه و مردم شام  -خوارج  :ددارن

 ،شـان بياينـد و روي منبـر كوفـه بـراي خودشـان      آنوقت اي .عثمانحضرت طرفداران 
يعني همان چيزي كه دشمنان در ! دشمني طرفدران عمر و ابوبكر را هم درست كنند 



  

براستي چرا عكس العمل چنين خطبه مهيجي در هيچ كجاي تاريخ ثبت ! پي آن بوده 
 نشده و چرا فقط عكرمه آنرا نقل كرده است؟ 

و اين سخنان متضاد بـا   )وا امواتکم ب*الخيراذکر( :آمده كه ائمه در حديث از •
 .اين حديث است

در زمان خالفتشان اين خطبه را ايراد كرده اند و ) ع(مي گويند حضرت علي  •
ما مي دانيم مشكل بزرگ و اساسي كه حضرت علي از همـان روز اول بـا آن مواجـه    

ان تقريبا از سوي ديگر مي دانيم كه در آن زم .شدند موضوع قتل حضرت عثمان بوده
حتي مردم (تمام مسلمانها عالقه و اعتقاد شديدي به حضرت عمر و ابوبكر داشته اند 

 .دچنين سخناني را گفته باشن ،آيا معقول است در چنان شرايطي حضرت علي) كوفه 
 ،توجه داشته باشيد كه ايراد چنين سخنان تازه و تندي عليه خلفـاء بايـد در آن زمـان   

در جامعه كوفه داشته باشد ولي خبري از اين عكس العمـل  انعكاس شديد و وسيعي 
جالـب   .و يا حتي اشاره اي به آن را در ساير منابع و متون تاريخي مشاهده نمي كنيم

است كه اين خطبه و خطبه فدكيه با اينكه شيعه معتقد است در مسـجد و در حضـور   
ـ     ،قـرن  14س از عده زيادي از مسلمانها خوانده شده و موضوع آن حتي هـم اينـك پ

جالب بوده و بايد حتماً انعكاس وسيعي در بين مردم آن زمان داشـته باشـد ولـي بـا     
هيچ اشاره اي به اين خطبه در ساير متون و از زبان مردم همان روزگار  ،كمال تعجب

انسان را در جعلي بودن اين دو خطبه قوي مـي   ،به چشم نمي خورد و همين امر ظن
 . كند

كسي كه ادعا كند هر آينـه بـه نهايـت علـم      :دي فرموده انحضرت علي در جاي •
در ابتداي اين خطبه حضرت علـي بـر    .نهايت جهل خود را ظاهر كرده است ،رسيده

خود را منتهاي علم و دانايي معرفي كـرده انـد آيـا ايـن خـالف       ،خالف اين فرمايش
  ؟سخنان و سيره آن بزرگمرد نيست

غـه پـس از رحلـت حضـرت عمـر      البال نهـج  219در خطبـة  ) ع(حضرت علي •
   :دفرماين مي



  

را بركت دهد و نگـاه دارد  )) عمر بن خطاب  ((خدا شهرهاي فالن  ....هللا بالد فالن
كه كجي را راست نمود و بيماري را معالجه كرد و سنت را بـر پـا داشـت و تباهكـاري را     

فت و از شـر  نيكويي خالفت را دريا .پاك جامه و كم عيب از دنيا رفت .پشت سر انداخت
از  .دطاعت خدا را بجا آورده از نافرماني او پرهيز كرده حقش را ادا نمـو  .آن پيشي گرفت

گمراه در آنها راه   نمي يابـد و   .دنيا رفت در حاليكه مردم را در راههاي گوناگون انداخت
  1.دراه يافته بر يقين و باور نمي مان

) عمـر (آفـرين بـر فـالن     :خطبهترجمه و توضيح دكتر علي شريعتي دربارة اين  -
كجي را راست كرد و درد را درمان نمود و سنت رسول را بر پا داشت و فتنه را پشت سر 

پيشـي   ،خيـر خالفـت را بـه چنـگ آورد و از شـرش      ،گذاشت پاكدامن رفت اندك عيـب 
طاعت خداوند را ادا كرد و بر حقـش تقـوي ورزيـد رحلـت كـرد و خلـق را در        .جست

ه رها كرد آنچنانكه گمراه در آن راه نمي يابد و انسان در راه استوار نمي راههاي شعبه شعب
ادب انساني اعتراف ارزشهاي  ،بزرگواري :دشريعتي قبل از ترجمه خطبه مي نويس  2 .دمان

 ،ستايش از فضيلتهاي كسي كه نقيصت هايي نيز دارد عيب و هنر ديگـري را گفـتن   ،رقيب
كسي را گفتن و در پايان از اوـ با تعبيري عميق و در در آغاز همه خدمات و صفات مثبت 

درسي است كه علي به انسانيت مي آموزد و به ويـژه بـه    ...ـ انتقاد كردن عين حال مودبانه
  3! ناقدان و قضاوت كنندگان دربارة شخصيتها و حتي دربارة مخالف 

ن خبـر  اين سخنان را پس از شـنيد ) ع(برخي بر اين عقيده اند كه حضرت علي  -
رحلت عمر و در حاليكه دست و صورت خود را شسته و از خانه خارج شده بودند ايـراد  

 .دفرمودن
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) بـدون هيچگونـه دليـل و مـدركي     ( مطهري در كتاب سيري در نهـج البالغـه    -
مـن نمـي دانـم    !!!  1 "سيد رضي اين حديث را اشتباهي در نهج البالغه آورده " :دنويس مي

البتـه ايـن سـوال پـيش     ! شود  ذائقة ما ايراني هاست اشتباهي مي چرا هر چيزي كه مخالف
شراح نهـج البالغـه غالبـاً گفتـه انـد       2آيد كه طبق نوشته شهيد مطهري در همين كتاب  مي

به قرينة نوع ستايشها كـه   " :دابن ابي الحديد مي نويس .مقصود عمرابن خطاب بوده است
ستايش شده زيرا سخن ) مقام بلند مرتبه  و آنهم( رساند از يك مقام متصدي حكومت  مي

از مردي است كه كجي ها را راست و علتها را رفع نموده و چنين توصيفي بر گذشته گان 
     ".قطعاً جز عمر كسي مقصود نبوده است .صحابه قابل انطباق نيست

من بيشتر تفسيرهاي عربي و فارسي كه در طول تاريخ در رابطـه بـا نهـج البالغـه     
اعـم از عـرب يـا ايرانـي      ،ده است را بررسي كردم اكثريت  شـارحين و مفسـران  نوشته ش

به صورت گذرا از روي معاني  ،عده كمي نيز. عمر ابن خطاب بوده است ،معتقدند مقصود
يك نفر نوشته مراد مالـك اشـتر    3.دو اشاره اي به نام هيچ شخصي نكرده ان  خطبه رد شده

هللا بـالد  (  4حاكم يـا متصـرف چـه شـهرهايي بـود      ،است سوال اينجاست اوال مالك اشتر
مالك اشتر كجا پس از خود مـردم را در   :و ثانياً) خدا شهرهاي فالن را بركت دهد  ...فالن

  !مالك اشتر كه خليفه نبوده است :؟ و ديگر اينكه راههاي گوناگون انداخت
) توريه (در ظاهر عمر را ستوده ) ع(حضرت علي :دبرخي در مقام توجيه مي گوين

جمالت آخر ايـن   :آيد كه پس اين سئوال پيش مي!!! سرزنش و توبيخ كرده  ،ولي در باطن
 ،يعنـي وقتـي آخـر جمـالت    !(  ؟حديث كه در ظاهر هم سرزنش  كرده اند چه مـي شـود  

سـتايش نمـود و ايـن     ،سرزنش است چه نيازي است كه در اول آن توريه كرد و در ظاهر
لش ظاهرسازي و توريه است و آخـرش صـراحت لهجـه و    ديگر چه توريه اي است كه او

                                                 
سال پيش متوجه اين نكته اي كه شهيد مطهري شـده ، نشـده    1000جالب است سيد رضي در همان فرهنگ و  1

 .است 
   163ص  هري شهيد مط. سيري در نهج البالغه  2
 !شايد بر خالف اينجانب دنبال دردسر نبوده اند  3
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و اصوالً پس از مرگ عمر چه نيازي به سـرزنش يـا نكـوهش عمـر بـوده      ! ) بيان حقيقت 
  هميشه در مورد افراد به صورت صريح و رك سـخن گفتـه  ) ع(زيرا حضرت علي  1؟است

كار پاكان را قيـاس   . (2و هيچگاه در پرده سخن نگفته اند كه اين بار دوم ايشان بوده باشد 
ترسيده اند كه به محض مـرگ او   از عمر مي)ع(و نعوذباهللا آيا حضرت علي) از خود مگير 

آيا نمي دانيد با اينگونه توجيهات ! بخواهند او را سرزنش كنند تازه آن هم به اين صورت 
  ؟بچه گانه مقام آن حضرت را خدشه دار  مي كنيد

گويـد   ه اهللا بن ابي الحديد معتزلي مدائني مـي عزالدين عبدالحميد بن هب :در ضمن
طبـري نيـز    .عمر :دمن در نسخه اي كه به خط سيد رضي بود ديدم كه زير فالن نوشته بو

تصريح كرده مراد عمر بن خطاب بوده است و در نسخه خطي سيد رضي نام عمر را ديده 
 3ول خدا بوده اسـت گويند مراد برخي از اصحاب رس دو نفر ديگر از مفسرين نيز مي. است

و چنانچه حضرت عمر را جزو اصحاب ندانيم باز اين سوال پيش مي آيد كه كدام يـك از  
انتظـام بـه امـور    ) يا متصرف شـده  ( شهرهايي داشته  ،صلي اهللا عليه و سلماصحاب پيامبر

ـ  و مردم را در طرق مختلف انداخته) در مقام حكومتي ( دين داده  و قبـل از حضـرت    .دان
صلي اهللا عليه برخي مي گويند منظور حضرت علي شخص پيامبر ؟خليفه بوده اند )ع(علي

تازه كجا مردم  در راههاي  .بوده ولي پيامبر بدون عيب از جهان رفت و نه كم عيبو سلم 
ع ( به طور كلي اكثر شارحين  نهج البالغه معتقدند مقصود حضرت علي  ؟گوناگون بودند

سخ كساني كه معتقدند اين سـخنان متعلـق بـه حضـرت     در پا 4.حضرت عمر بوده است) 
                                                 

  .از مردگانتان به نيكي ياد كنيد : اذكروا امواتكم بالخير: با عنايت به اين حديث نبوي كه 1
بالغه و وقايع تاريخي اين نكته كه ايشان هميشه عقيده خود را صراحتا بيان مـي كـرده انـد بـر     با مطالعه نهج ال 2

همه آشكار مي شود ضمن اينكه مسائلي مانند تقيه و توريه به صورت گسترده از زمان امام سجاد و امـام محمـد   
يد و حضرت علي با آن پيروان باقر در بين توده شيعه براي سالمت جان آنها مطرح و از جانب امامان تجويز گرد

ايشان حتي براي پيـروزي بـر معاويـه از صـراحت     . از جان گذشته و قوت بازو نيازي به ترس و تقيه نداشته اند 
  .لهجه خود در هيچ كدام از نامه ها اندكي كم نكردند چه برسد به سخن گفتن درباره كسي كه مرده است 

  ه جامع نهج البالغه منبع تمام اين موارد در سي دي دانشنام 3
سال و طبق چه متوني مـي گوينـد    1400البته به جز شارحين پس از انقالب اسالمي ايران كه نمي دانم پس از  4

 منظور سلمان فارسي بوده



  

نيست بايد بگوييم به اعتراف تمامي ادبـاي عـرب پـس از آيـات قـرآن كـريم و       ) ع(علي 
بوده است چگونه ) ع(، فصيح ترين سخنان متعلق به حضرت علي )ص(سخنان پيامبر اكرم

ش و كسـي چنـين سـخنان فصـيح و بليغـي را در سـوگ دامـاد        ،ممكن است به جز علي
  .دگفته باش ،دوستش و موثرترين عنصر اسالم

ـ  برخي معتقدند حضرت براي مماشات با دوستداران عمر اين سخنان را گفتـه   .دان
  :ولي

در طول عمر خود براي مماشات از چه كسـي تعريـف   ) ع(حضرت علي  -1
ايشان در طـول عمـر گهربـار خـود در      -2 ؟اند كه اين بار دومشان بوده باشد بيهوده كرده

حضـرت   -3 .دكرده اند كه اين بار دوم ايشان باش ...ام موقع توريه و مماشات و تقيه وكد
با آن خشونت ذاتي كه حتي اقوام و (  ؟چه طرفداراني داشته ،سال خالفت 10عمر پس از 

اتفـاق  ) ع(سه جنگي كه در زمان  حضرت علي   -4)  نزديكانش از او به ستوه آمده بودند
تعريـف و   ،از عثمـان ) ع(رت عثمان داشته و اگـر حضـرت علـي    افتاد ريشه در قتل حض

خصوصيات عثمان را بدون  ،كردند يقيناً موثر بود ولي مي بينيم ايشان موردي مي تمجيد بي
و آيـا مماشـات بـا طرفـداران      ؟آيا اينجا نيـازي بـه مماشـات نبـوده     .دتعارف بيان مي كنن

كشته شده اولويت دارد  -سپاه علي  توسط افرادي داخل در -حضرت عثمان كه به تازگي 
( حضرت علـي   - 5 ؟يا مماشات با عمري كه به دست يك نفر غير عرب كشته شده است

خليفه نشدند كه نياز به مماشات با كسي و جمع آوري طرفـدار   ،كه پس از مرگ عمر) ع 
هب و سـني مـذ   ،ميليـارد مسـلمانان جهـان    1و چرا اكنون كه  -6 .دداشته باشن ...و نيرو و

سعي در مماشات با آنها ندارد و ) ))ع(به تبعيت از حضرت علي  ((شيعيان  .دطرفدار عمرن
  ؟گويند در برافروختن آتش اختالف است بر عكس هرچه مي

از عمر تعريف كرده  ،در مقام مقايسه با عثمان) ع(برخي نيز معتقدند حضرت علي
نيازي به  ،ساس پس از قتل عثمانچگونه است كه در آن شرايط بحراني و ح – 1 :اند ولي

كـه ايشـان بخواهنـد     ؟نياز به مماشات بـوده اسـت   ،مماشات نبوده ولي پس از مرگ عمر
اين سخنان را بالفاصله پس از قتل عمـر ايـراد   ) ع( حضرت علي – 2عثمان را مذمت كند 



  

رد داشته مو ،كرده اند در حاليكه عثمان بعداً خليفه شد و هنوز كاري نكرده بود كه مقايسه
پـاك جامـه و كـم      ..." :داين چه مقايسه ايست كه فرموده ان -3 .ديا نيازي به مقايسه باش

طاعت خدا را بجا  .نيكويي خالفت را دريافت و از شر آن پيشي گرفت .عيب از دنيا رفت
در صورتي كه در مقام مقايسـه بايـد    "...دآورده از نافرماني او پرهيز كرده حقش را ادا نمو

حضرت عمر بهتر از عثمان عمل كرد و يا  شيوه  :گونه اي ديگر سخن گفت مانند اينكهبه 
زيـرا   ؟انتقاد آخر خطبه چه مي شود :آنگاه سئوال ديگر اينكه پس  ...و روش او بهتر بود و

حضـرت  (و تـوبيخ طـرف ديگـر   ) حضرت عمر (اي كه در مقام تعريف يك طرف  مقايسه
تا تمـام رشـته    -قسمت آخر خطبه  -ا توبيخ همراه باشد است نبايد در آخر سر ب) عثمان 

  1. ها پنبه شود
اگر جمالت آخر خطبه نبود براحتي مي شـد هـر فـردي را جـايگزين      ،به هر حال

ولـي خوشـبختانه وجـود     ...كرد يا گفت ايشان توريه كرده اند يا مماشات كـرده انـد و يـا   
البتـه   .بسته اسـت  ،و تاويل و تحريفيراه را براي هر گونه توجيه و تفسير  ،همين جمالت

در حاليكـه  ( سـلمان فارسـي بـوده     :اند منظـور  گفته) معاصر(مترجماني مانند آقاي دشتي 
هيچيك از مفسرين قبلي چنين نظري نداشته اند و ايشان با يك استناد بسيار خنـده دار در  

ه كه من در هيچيـك از  و با ترجمه اي بسيار مكاران) 2پاورقي چنين مطلبي را بيان كرده اند
ساله چنين تحريفي نديده ام خواسته  1000ترجمه ها و تفاسير قبلي نهج البالغه در تاريخ 
خود رفت و مردم را پراكنده   ...:ددقت كني .داند مشكل جمالت آخر خطبه را نيز حل كنن

   3! !!.دراه خويش را شناخت و نه هدايت شده به يقين رسي ،كه نه گمراه .برجاي گذاشت

                                                 
 .كه استاد فن خطابه بوده اند ) ع(به خصوص در خصوص حضرت علي  1
نسخه خطي سيد رضي كه دخترش خـدمت عمـوي   مرحوم شهرستاني نقل كرده اند كه در ": ايشان مي فرمايند 2

بزرگوار سيد مرتضي آنرا مي آموخت نام سلمان فارسي ابتداي اين خطبه نوشته شده بود و همين درسـت اسـت   
آقاي دشتي ، مرحوم شهرستاني ، دخترشـان ، عمـوي سـيد    ! واقعا كه محقق شيعه عجب منطقي دارد  ". . . زيرا 

دختر بچه با چند واسطه قبول است و شهادت چندين و چند دانشمند قـديمي   يعني شهادت يك. . . . مرتضي و 
 !البته اين هم يكي از روشهاي تحقيق در عصر جديد است. سني و شيعه مردود است 

  عجب بازي با كلمات جالبي! يعني چنين برداشتي نكنيم كه سلمان فارسي  مردم را گمراه كرده است  3



  

و شـهرهايي را   ؟ولي باز اين سئوال پيش مي آيد كه سلمان فارسـي خليفـه نبـوده   
بالء و جمالت انتهـاي   :بالد را همزه كنيم و بگوييم "د"؟ مگر اينكه  نبودهنكرده  متصرف 

  1.كل قضيه را منتفي كنيم ،خطبه را هم آنگونه ترجمه كنيم و با همين دوز و كلكها
اوج بزرگواري و حق طلبي را  :قول دكتر شريعتي بگوييمراهي نيست جز اينكه به 

ابتـدا محاسـن عمـر را برشـمرده و      ،در مقام قضاوتي عادالنـه ) ع(ببينيد كه حضرت علي 
ضمن اينكه برخي مي گوينـد ايـن خطبـه بـا خطبـه شقشـقيه        .دسپس عيب او را مي گوي

شقشقيه هـم آمـده اسـت     منافات دارد در حاليكه انتقاد آخر خطبه به نوعي ديگر در خطبه 
در انتها بايد سئوال كنيم كه شخصيت بزرگـوار و قدرشناسـي ماننـد علـي نبايـد از دامـاد       

 :مگر در حديث نيامده ؟تمجيد و ستايش كند 2پس از مرگ او  ،خودش وپدر زن نبي اكرم
براستي چنين جمـالت عربـي    .دمردگان خود را به نيكي ياد كني .)اذكروا امواتكم ب*الخير(
  ؟صيح و مسجع و زيبايي را به جز علي چه كسي مي تواند گفته باشدف

ـ  فرمـوده )) دربـاره عمـر بـن خطـاب     ((  459در حكمت ) ع(حضرت علي   " :دان
فرمانروا شد و بر مردم فرمانروايي كرد پس بر پا داشت و ايستادگي نمـود تـا اينـك ديـن     

نام عمر از داخـل پرانتـز حـذف     ،البته در بيشتر ترجمه هاي پس از انقالب 3" .قرار گرفت
  ! شده است 

قرينه مهمي كه مي توانيم بيان كنيم در تاييد اينكه حضرت علـي ايـن سـخنا ن را    
وقتي حضرت عمر در بستر شـهادت   :پس از مرگ عمر بيان كرده اند اين داستان است كه

از خوف الهي مي گريسته ابن عباس بر روي پوست او دست مي كشـد و مـي گويـد چـه     

                                                 
واقعا كه تعصبات فرقه اي چه بروزگـار آدم  . ترم پس از انقالب انجام داده است اين كاري است كه مترجم مح 1

 . مي آورد 
شيعيان حتي درس خوانده هاي آنها از اين موضـوع بـي   %  99گرچه . بوده است ) ع(عمر ، داماد حضرت علي  2

 اند  اطالعند يا بي اطالع نگهداشته شده

هــ ش صـحافي    1351فـروردين   26چاپ .د علينقي فيض االسالم ترجمه و شرح نهج البالغه به قلم حاج سي 3
در ترجمه هاي پس از انقالب اين موضـوع ماننـد خطبـه قبلـي حـذف  يـا       (  459حكمت  1300ص . ايرانمهر 

  )تحريف شده است 



  

 :دگويـ  حضرت عمر با شادي به او نگاه مي كند و مـي  .ددني كه آتش را درك نخواهد كرب
ابن عباس اندكي ترديد مي كند حضرت علي  ؟آيا حاضري در اين خصوص شهادت دهي

  .گواهي بده من نيز با تو گواهي مي دهم :داز پشت سر بر روي شانه او مي زند و مي گوي
 )از آتش  پس واي بر روحانيون و مداحان( 

متاسفانه برخي از نويسندگان و يا مداحان بدون هيچگونه تحقيق و يـا تبحـري از   
البه الي متون تاريخي مطالبي را بر ضد خلفاء بيرون كشيده و تحويل مـردم مـي دهنـد و    

مـي  ) ع(مردم عامي نيز براحتي بر مبناي آن قضاوت مي كننـد در حاليكـه حضـرت علـي     
ژرف  –همانند ژرف انديشان و نه چون ظـاهر بينـان    –شنيديد چون خبري را  " :دفرماين

بسـيارند و   ،در آن بينديشيد و تنها به شنيده خود بسنده نكنيد زيرا كه روايت گران دانـش 
ضمن اينكه هنگام تجزيه و تحليل يك شخصيت يا يك واقعه   1".رعايت كنندگانش اندك

ريخي جستجو كرد و فقط نقاط منفـي  نبايد به صورت گزينشي عمل كرد و در بين متون تا
مطابق سليقه خود بيرون كشيد و بقيه موارد را ناديده گرفت بلكه راه درست و عادالنـه   2را

بـه   ،آن است كه هرچيز چه مثبت چه منفي را بررسي و در انتها با جمع بندي تمام مـوارد 
 .تجزيه و تحليل نشست

وچكترين ساز مخالف را نداشته  متاسفانه هم عوام و هم علماي ما تحمل شنيدن ك
 ،بدون توجه و تعمق در سـخنان او  ،و اگر كسي كوچكترين نغمة خالفي زد مانند ابوجهل

اشـتباه بـزرگ    .هر چند دورة اين حماقتها رو به پايان است ...دچماق تكفير را بلند مي كنن
در  ،طـل ما اين است كه مالك حق و باطل براي ما نام اشخاص است و نه خـود حـق و با  

به آنچه گفته مي شود نگاه كن و نـه بـه شـخص     " :دفرماين مي) ع( صورتيكه حضرت علي
كننـد حـارث از ايشـان مـي      در جايي ديگر نيز وقتي براي نبرد جمل حركت مي. "گوينده

حضـرت پاسـخ مـي     ؟صلح نكردند چه مي كنـي ) عايشه و طلحه و زبير ( پرسد اگر آنها 
المـومنين و سـيف االسـالم و طلحـه      بـا ام  :دپرس ا تعجب ميحارث ب .نبرد مي كنيم :ددهن
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اي حـارث   " :ددر اينجا پاسخ بسيار نغز و پرمعنايي به او مي دهن) ع(حضرت علي ؟الخير
نمي توانند مالك و معيار حق و باطـل   ،مسائل بر تو مشتبه شده است و بي گمان اشخاص

نيز اول باطل را بشناس تا هر كـه را   باشند  بلكه اول حق را بشناس تا اهل آنرا بشناسي و
نـام عمـر اسـت     ،ولي متاسفانه براي شيعه مالك باطل " 1.به سوي آن گام نهاد باز شناسي
بوده و دختـر حضـرت علـي همسـر او     صلي اهللا عليه و سلم هرچند دخترش همسر پيامبر

فرزنـدش  بوده و ايران در زمان او اسالم آورده و قرآن با سماجت او جمـع آوري شـده و   
زير تازيانه عدل خود او جان داده و عدالت در دوران حكومت او به سـخت تـرين شـكل    

البتـه ممكـن اسـت كسـي از طريـق       .داجرا شده و خود او نيز در اين راه جان باخته باشـ 
اين حرف  .دان سفسطه سئوال كند كه اگر علي بر حق بود به ناچار عمر و ابوبكر باطل بوده

هـر كـس بـا مـا     :  ند اين سخن تاريخي جرج دبليو بوش است كه گفـت مزخرف، دقيقاً مان
ولي طبق منطق فازي كه به آن اشاره شد در جهان پيرامون ما بـه  ! نيست با تروريستهاست 
متعلـق بـه    ،و ديـو دو شـاخ   رنگ هاي ديگري نيز وجـود دارد  ،جز دو رنگ سياه و سفيد

يـدن و شـنيدن آن نيـز عـوام النـاس بـا       داستانهاي شاه پريان و فيلمها است كه مشـتاقان د 
  .ضريبهاي هوشي آنچناني هستند

گريه مي كند و قاتلش را نفـرين   ،براي زبير) ع(چگونه است كه حضرت علي  �
 آنگاه ما بر چه اساسي حضرت عمر و ابوبكر را لعن و نفرين مي كنيم؟. مي كند

ـ       :حضرت علي � ري هر كس مرا بر ابوبكر و عمـر برتـري دهـد بـر او حـد مفت
 ) اين روايت از هشتاد طريق نقل شده است (  .مي زنم) دروغگو (

بر روي منبر در زمان خالفتشان براي خلفاي قبلي طلب آمرزش  :حضرت علي �
 ) طريق روايت شده است  80از . ( اند كرده

ابن سعد از جعفر صادق فرزند محمد بـاقر از پـدرش علـي بـن حسـين نقـل        �
وي آنها را  ،رضي اهللا عنه آوردند اسهايي از يمن نزد عمرپوشاك و لب: كند كه وي گفت مي

 رضي اهللا عنه عمر ،ميان مردم تقسيم نمود، مردم لباسهاي جديد را پوشيده به مسجد آمدند
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نشسـته بـود، مـردم مـي آمدنـد و سـالم        و سـلم  صلي اهللا عليـه  بين منبر و قبر رسول اهللا
ن هنگام حسن و حسـين از خانـه مادرشـان    در اي. كردند گفتند و براي او دعاي خير مي مي

فاطمه رضي اهللا عنها بيرون آمدند و از كنار جمعيت رد شدند، در حالي كه لباس جديـدي  
عمر با ديدن آنها افسرده و غمگين شد، پرسيدند علـت نـاراحتي چيسـت؟    . به تن نداشتند

 ،ي وجود نداشـت من از بابت اين دو پسر ناراحت هستم كه به اندازه قد آنها پوشاك :تگف
اي به كارگزاران خود در يمن نوشت تا هرچـه سـريعتر دو دسـت لبـاس بـراي       سپس نامه

آنگـاه مطمـئن و مسـرور     ،چون لباس رسيد آنرا به آنـان پوشـاند  . حسن و حسين بفرستند
  106ص1االصابه ج .تگش

وقتي شمشير خسرو و كمربند و زيور وي را پيش عمر ابن  :دقيس عجلي گوي �
ـ : دند گفتآور ،خطاب تـو   :تعلـي گفـ   .دكساني كه اين را تسليم كرده اند موتمن بوده ان

عمر وقتي سالح خسـرو را  : شعبي نيز گويد 1.رعيت نيز خويشتن دار شده ،خويشتن داري
 1822تاريخ طبري ص  .داند موتمن بوده ان كساني كه اين را تسليم كرده :تبديد گف

محمد ابن حنفيه پسـر حضـرت    ،بعبيداهللا ابن عمر ابن خطا ،در جنگ صفين �
علي را به هماوردي مي خواند حضرت علي از بيم اينكه محمد كشـته شـود او را بـر مـي     

به هماوردي تو آمدم پـيش   :دگرداند و خودشان به ميدان مي روند و به پسر عمر مي گوين
ـ  :دگوي! نه  :تگف .بيا :تمرا به هماوردي تو حاجت نيست گف :تعبيداهللا گف .بيا ن عمـر  اب

پدر جان بـه همـاوردي ايـن فاسـق      :دگوي ابن حنفيه به پدرش حضرت علي مي .بازگشت
 .دانستم خواست همارود تو باشد من اين كار را شايستة تو نمي رفتي به خدا اگر پدرش مي

و  2526تـاريخ طبـري ص   .به جز نيكـي مگـوي  ) عمر ( پسركم دربارة پدر او  :تعلي گف
2525 

بـر كتـاب خـدا و     :تخثعمي پيش علي آمد كه بدو گفـ  ربيعه بن شداد :دگوي �
اگـر   ،واي تـو : علي گفـت  .بر سنت ابوبكر و عمر :تربيعه گف .سنت پيمبر خدا بيعت كن

                                                 
اگر عمر بـد بـود سـپاهيانش آنچنـان     . س علي دين ملوكهم نيز سخن حضرت علي را تاييد مي كند حديث النا 1

 . قابل توجه روحانيون كه از كمرنگ شدن مباني ديني در جامعه نگرانند . فداكاري و از جان گذشتگي نداشتند



  

ابوبكر و عمر جز به كتاب خدا و سنت پيمبر خدا بيعت كرده بودند بر حق نبودند و ربيعه 
گـويي مـي    :تسـت و گفـ  آنگاه علي در او نگري 2599تاريخ طبري ص  .دبا وي بيعت كر

ـ     .دبينمت كه با اين خوارج حركت كرده اي و كشته شده اي و اسبان لگد كوبـت كـرده ان
 2599تاريخ طبري ص  .دوي در جنگ نهروان همراه خوارج بصره بود و كشته ش

خدا رحمت كنـد   :دروايت متواتر كه از طرق مختلف به حضرت علي مي رس �
 .درا ميان دو جلد نها) قرآن ( حف او اولين كسي بود كه مص .ابوبكر را
ـ  �  .دمرتضي علي و عبدالرحمن و زيد ابن ثابت و زيد ابن ارقم كاتبان عمر بودن

 )تاريخ گزيده حمداهللا مستوفي ( 
ابـوبكر را   ،در روايات متواتر از علي بن ابيطالب نقـل شـده اسـت كـه ايشـان      �

: مد حنفيه فرزند علي ميگويدمح. معرّفي ميكردصلي اهللا عليه و سلم برترين صحابي پيامبر
» مگـر نميـداني؟  «: گفـت » بهترين فرد پس از رسول خـدا كيسـت؟   ،پدر«: از پدرم پرسيدم

مگـر نميـداني   «: گفـت » پـس از وي كـه؟  «: عرض كردم» .ابوبكر است«: گفت» .نه«: گفتم
ـ «: آنگاه پيشدستي كردم و گفتم» .عمر«: گفت» .نه«: گفتم» پسرم؟ و ! وپدرجان، بعد از او ت

پدرت يك تن از مسلمانان است و همـان حقـوق و تكـاليفي را    «: گفت» .تو سومين نفري
صـدها   ،ارزش و مقام حضرت علي را در نزد من ،البته اين سخنان( » .دارد كه ايشان دارند

 ) برابر باالتر مي برد تا دروغهاي شيعيان 
پس از پيـامبر  «: ماز علي پرسيد: اصبغ بن نباتة از بزرگان اصحاب علي ميگويد �

نخست ابوبكر صديق است، سپس عمر، سـپس عثمـان و   «: گفت» برترين مردمان كيست؟
خداونـد مـواودي در   : پيامبر را ديدم و از او شنيدم كه ميفرمـود . آنگاه من هستم اي اصبغ

اسالم نيافريده اسـت پـاكيزه تـر و پرهيزگـارتر و بـاتقواتر و عـادلتر و فاضـلتر از ابـوبكر         
 ».صديق

از مالك از امام جعفر صادق از امام محمد باقر از حضرت علـي روايـت شـده     �
ما اقلت الغبراء و الاظلت الخضراء احدا احـب   :تكه برابر جسد حضرت عمر ايستاد و گف



  

مـن دوسـت دارم در پيشـگاه خداونـد نامـة      (  1الي ان التي اهللا بصحيفه من هذا المسـجي  
 )اشد اعمالم مانند نامة اعمال اين شخص ب

ابن عباس بر بالين حضـرت عمـر در آخـرين لحظـات حاضـر بـوده و بـراي         �
 .دچه پوست خوبي كه آتش آنرا لمس نمي كن :ددلداري او دست بر او مي كشد و مي گوي

 .دابن عباس دچـار ترديـد مـي شـو     ؟حاضري گواهي دهي :دحضرت عمر  از او مي پرس
گواهي  :دمي گذارد و مي فرماي حضرت علي از پشت سر دستش را بروي شانة ابن عباس

 .بده من نيز با تو گواهي مي دهم
بر عهـده  ) رهبري( پس از شما اين امر  :دحضرت علي از پيامبر سئوال مي كنن �
اگر ابوبكر را امير كنند او را امـين و زاهـد    :دمي فرماينصلي اهللا عليه و سلم پيامبر ؟كيست

ير كنند او را قوي امين مـي يابنـد كـه در راه    دنيا و راغب آخرت مي يابند و اگر عمر را ام
و اگر علي را امير كنند و نمي بينم چنين كننـد   .دخدا از مالمت هيچ مالمتگري نمي هراس

 2 .داو را هادي و مهدي مي يابند كه آنها را به راه راست هدايت مي كن
ل از حضرت علي در حاليكه روي منبر بود سئوا :قد رواه مالك :خبر ابي عقال �
ابوبكر سپس عمر سپس  :دپس فرمو ؟چه كساني پس از پيامبر بهترين مردم بودند :دمي كنن

  .عثمان و سپس من
از نظر ما براي خالفت شايسته تر و محقتر از همه ابوبكر «: زبير بن عوام گويد �
زيرا او يار غار رسول اهللا و داراي فضائل عظيمي اسـت كـه مـا از آن آگـاهي     . صديق بود

 ».قرار داده است) در نماز(و پيامبر در حيات خود او را امام ما داريم 
 

جالب است كه علماي شيعه نمي توانند بگويند ايـن روايـات جعـل شـده توسـط      
امويان است زيرا اگر بنا بود جعل كنند اول از قول نبي اكرم جعل مـي كردنـد نـه از قـول     

خصومت حضرت علي باشد و گفتند كه دال بر دشمني و  و  چيزي هم مي! حضرت علي 
حتي اگر بگويند راوي ايـن احاديـث سـويد ابـن      .دنه چيزي كه دال بر دوستي ايشان باش

                                                 
1
  91و  90مع اشيعه االثني عشريه محمد سالوس ص  
2
  . و اسناد آن نزد اهل سنت صحيح است  859روايت  2مسند امام احمد ج  



  

غفله است و ما او را قبول نداريم عمال بسياري از احاديث مـورد عالقـه خودشـان را كـه     
   .دهمين شخص سويد نقل كرده است را بايد زير پا بگذارن

روش حكومتي حضرت عمر و حضرت ابوبكر نويسندگان شيعه براي رد كردن  �
  :روي نة حضرت علي در شورا به عبدالرحمن ابن عوف گفت تاكيد زيادي دارند ولي

بايـد نزديكتـرين     :حضرت علي در نامه خود به مالك اشتر مي فرماينـد كـه   -
در بررسي روابط حضرت علي با سه خليفـه   .دافراد به تو مخالفت ترين آنها به تو باشن

 ...ته را مشاهده مي كنيم كه ايشان هم با خلفاء روابـط خـانوادگي و مشـورتي و   اين نك
شـيعه را دچـار تعجـب و     ،داشته و هم مخالفت و انتقاد مي كرده اند البتـه ايـن مـوارد   

بايـد   :تتناقض مي كند ولي راز اين پارادكس در همين سخن حضرت علي نهفتـه اسـ  
  ف ترين آنها نسبت به تو باشند نزديكترين افراد به تو منتقد ترين و مخال

چون شب قبـل   .ظاهراً در خصوص اين نه قضيه براي شيعه مشتبه شده است -
خواسـته ايشـان    از روي مكر چون نمـي ( عمروعاص  ،از انتخاب عبدالرحمن ابن عوف

عبدالرحمن كسي است كه به اجتهاد شخصي : گويد علي مي حضرت   به)انتخاب شوند 
اگر از تو سئوال كرد كه طبق روش عمر و ابوبكر عمل مي كنـي  عالقه زيادي دارد پس 

براي همين نيز پس از بيعـت   .دبه طريقي ديگر پاسخ بده و حضرت علي چنين مي كنن
 .الخدعه و ماالخدعه :دبا حضرت عثمان مي فرماين

دركتب تاريخي مانند تاريخ طبري و تاريخ گزيده حمداهللا مستوفي واقعـه بـه    -
  :ته اسصورت زير نقل شد

علي را گفت بر تو بيعـت كـنم بـه متابعـت كـالم خـدا و        ،عبدالرحمن ابن عوف
كرد تا علي به سيرت شيخين تـن در  ) حيله ( عمرو عاص كيد  .رسول وسيرت شيخين

عبدالرحمن همين معني را بر عثمان عرضـه   .به اجتهاد خود قبول مي كنم :تنداد و گف
 .دعبدالرحمن باز بـه علـي رجـوع كـر     .دل كرعمروعاص او را ترغيب كرد تا قبو .دكر

كار بر عثمان  .خاراهللا لنا و له :تعلي گف .بيعت كنم عثمان را :تگف .دهمان جواب را دا
چون عثمان در برخي امـور بـه    .دقرار گرفت و نكتة سيرت شيخين بر علي پوشيده مان



  

 :تگفـ  ؟ي كنـي اجتهاد و راي خود كار كرد او را گفتند چرا از سيرت شيخين تجاوز م
همان سيرت شيخين  .نمي كنم ايشان به اجتهاد و راي خود كردند من نيز همان مي كنم

  .دباش
  

  :عملكردها •
عملكرد آنها بسيار مهمتر و بهتر از سخنان آنها بيانگر واقعيـات   ،در زندگي انسانها
اني سـخن  ،زيرا انسان ممكن است در مقام گله گزاري و يـا خشـم   .و نيات دروني آنهاست

ـ    بگويد ولي هنگام عمل سعي مي اكنـون ببينـيم    .دكند بسيار سنجيده تر و دقيقتـر عمـل كن
بسـياري از مـوارد را بـه     ،البتـه تـاريخ  . عملكرد حضرت علي با خلفاء چگونه بوده اسـت 

سكوت برگزار مي كند ولي از روي برخي موارد ريز و درشت مي توان كل قضيه را درك 
  :دكر

ازدواج   1حضرت علي  با همسر او يعني اسماء ،بكرپس از فوت حضرت ابو - ١
جالـب اسـت كـه بـدانيم     (  .دكرده و او را همراه محمد پسر ابوبكر به خانه خود مـي آور 

 )نسب امام صادق از دو سو به ابوبكر مي رسد 
ضمن  .دابوبكر و عثمان مي گذار ،نام سه پسر خود را عمر) ع(حضرت علي  - ٢

بـه چشـم    ...عثمـان و   ،عايشـه   ،ساير امامان نيز نامهاي ابوبكر اينكه در بين اسامي فرزندان
ضمن اينكه نام محسن در بين نام هيچكدام از فرزندان امامـان نيسـت كـه ايـن      (خورد  مي

الزم به ذكر است كه در احاديث معتبر مي خوانيم كـه  ) خود محل تحقيقي جداگانه است 
يف مهم پدر و مادر گذاردن نـام نيكـو بـر    يكي از حقوق فرزندان بر والدين و يكي از وظا

نـام چنـين اشخاصـي را بـر      ،و سـاير امامـان  ) ع(روي فرزند است چگونه حضرت علـي  

                                                 
حتي همين اسماء همسر ابوبكر در آخرين لحظات در كنار حضرت زهرا بوده و وصـيت ايشـان را گـوش مـي      1

و از طرف ديگر به ابـوبكر خـتم مـي    ) ع(كرده است ضمن اينكه نسب امام صادق از يك طرف به حضرت علي 
ر كه مي خواسته دختر يزدگرد را همسـر امـام حسـين معرفـي كنـد و      بر خالف داستانسراييهاي بحاراالنوا( شود 

 )دكتر شريعتي به زيبايي هر چه تمامتر ، دروغ بودن اين موضوع را در كتاب تشيع صفوي ،  ثابت كرده است 



  

در حاليكه در ايران نه تنها انجام چنين كاري حتي به مخيله  1؟گذاشته اند فرزندان خود مي
البتـه  !!! كننـد  كسي خطور نمي كند بلكه حتي مذهبيون ما اسامي ايراني را هم مسخره مي 

گويد اين اسامي در آن روزها  كند و مي روحاني صفوي در اينجا براي ايراد شبهه مغلطه مي
ولي آيا قحطي اسم بوده كـه هـر سـه پسـر      ،اين سخن درست است .اسم رايج بوده است

اسـم رايـج بـوده     ،عمر و ابوبكر و عثمان نام داشته اند و آيا فقط ايـن سـه اسـم   ) ع(علي 
 ؟است

زمان خالفت و روي منبر بـه كـرات بـراي خلفـاء قبلـي طلـب آمـرزش        در  - ٣
   2.كند مي

آنقدر به حضرت عمر مشورت داده اند كـه حضـرت عمـر    ) ع(حضرت علي - ٤
و هنگامي كـه حضـرت    .داگر علي نبود عمر هالك مي ش :بارها گفته لوال علي لهلك عمر

مـانع از رفـتن و كشـته     ملحق شود ،عمر مي خواهد به سپاهيانش در جنگ با روم و ايران
   3.دشدن او مي شو

يعنـي   ،دختري كه از خودش و حضرت فاطمه بوده اسـت ) ع(حضرت علي  - ٥
پس از وفـات حضـرت فاطمـه و در زمـان خالفـت      ( كلثوم را به عقد عمر در مي آورد  ام

  4)عمر
ما مي دانيم كه در شيعه يكي از شرايط امام  .پشت سر خلفاء نماز مي خوانده - ٦
تقيـه  ) ع(ضمن اينكه در اينجا نمي توانيد بگوييـد حضـرت علـي     .دالت استع ،جماعت

                                                 
ن انتخاب نام نيكو حق فرزندا: حضرت علي مي فرمايند!!!  (از باب تقيه بوده : حتما پاسخ مرقوم مي فرمايند كه 1

 .)است 
حضرت علي نام سه فرزندش را عمر و : نكته بسيار زشت و كثيفي را از زبان يكي از آقايان شنيدم كه مي گفت 2

مـن نمـي دانـم چـرا ايـن      . ابوبكر و عثمان گذاشته تا وقتي طلب آمرزش مي كند منظورش پسران خودش باشند
است را به ساحت مقدس آن حضرت نسـبت  آقايان اين صفات زشت دودوزه بازي و حيله گري كه در خودشان 

 ) گرچه اين جفنگيات را از كتاب سليم ابن قيس ياد گرفته اند . ( داده و كسي هم به آنها هيچ اعتراضي نمي كند 
      134خطبه : نهج البالغه 3
 آن) محسن ( و برادر )  حضرت فاطمه ( دخترش را به قاتل مادر ) ع(جاي تعجب است چگونه حضرت علي  4

 ! دختر مي دهد مگر پيامبر نفرموده اند عاقل از يك سوراخ دوبار گزيده نمي شود



  

 .ددانم در زمانة فعلي حتي يك بچه دبستاني اين حرفها را قبول كن اند زيرا بعيد مي كرده مي
1
 

حضرت عمر به همراه عـده اي بـه بيـت     ،هنگام تسليم تاريخي بيت المقدس - ٧
مامـداري مدينـه را بـه عهـده گرفتـه      ز ،در ايـن مـدت  ) ع( المقدس رفته و حضـرت علـي  

 .همچنين هنگام سفر عمر به شام.اند بوده
  
  نظر حضرت علي دربارة خالفت  •

  فكيف بهذا والمشيرون غيب   فان كنت بالشوري ملكت امورهم
 فغيرك اولي بالنبي و اقرب    وان كنت بالقربي حججت خصيمهم 

2  
  )ع(حضرت علي 

يب بوديم و اگر به قرابت بود پس مـا بـه   اگر خالفت به شوري بود پس چرا ما غا
   .پيامبر نزديكتر بوديم

دقت كنيد كه عمده ايراد حضرت علي كه به كـرات و در مواقـف مختلـف بـه آن     
  .اشاره داشته اند عدم حضور ايشان در سقيفه بوده است

به هوش باشيد سوگند به آفريدگاري كه دانه را شكافت و به جنبنـده هـا جـان     •
حضور انبوه مردم در صحنه نبود و اگر وجود اينهمه ياران حجت را تمام  :بخشيد اگر
و اگر نبـود آن تعهـدي كـه خـدا از دانشـمندان گرفتـه اسـت تـا در برابـر           .دنمي كر

مهـار شـتر خالفـت را بـر      ،شكمبارگي ستمگر و گرسنگي مظلوم بي تفـاوت نماننـد  
  3.ولين آن سيراب مي كردمكوهانش مي افكندم و آخرين شتر اين كاروان را به كاسة ا

                                                 
 . البته به استثناي برخي مذهبيوني كه دينشان را از دهان ديگران مي فهمند  1
  دارالكتب االسالميه ـ تهران1380فضل اهللا كمپاني  73ص .علي كيست  2
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شايد الزم به ذكر نباشد كه حضرت ابوبكر با راي اكثريت انتخـاب شـد و    -
در زمان حكومتش نيز تبعيض و ستمي نه از نظر مالي و نـه از جنبـه هـاي ديگـر بـه      

  .كسي روا نداشت
هيچ كجاي   ،براي پذيرفتن خالفت) ع( در اشارات و داليل حضرت علي  -
نمـي  . ..وصلي اهللا عليه و سلم ي بر وجود نص و حتي تاكيد پيامبرنكته اي مبن ،تاريخ
 .بينيم

حضرت علي پس از شهادت حضرت عثمان با وجود هجـوم انبـوه مـردم     -
اين چنين انزجار خود را از خالفت اعـالم مـي كننـد چگونـه ممكـن اسـت پـس از        

د ايشان وقتي اكثريت خواهان خالفت ديگري بودنصلي اهللا عليه و سلم رحلت پيامبر
  ؟طالب خالفت بوده باشد

  
 

) ع(هجري در صفين شخصي از طايفه بني اسد از حضرت علـي   37در سال  •
پرسيد  چگونه شما را از آن مقام كه سزاوارتر از همه بوديد كنار زدنـد؟ آن حضـرت   

 : فرمود
كنـي   اي برادر بني اسدي تو مردي پريشان و مضطربي كه نا به جـا پرسـش مـي    "

 .حق خويشاوندي است و حقي كه در پرسيدن داري و بي گمان طالب دانستنيليكن تو را 
پس بدان كه آن استبدادي كه نسبت به خالفت بر ما تحميل شـد در حاليكـه مـا را نسـب     

  برتر و پيوند خويشاوندي با پيامبر استوارتر بود 
  :دموضع زير را دار 5ما مي دانيم كه انسان در رابطه با ديگران يكي از 

  دشمني  -5مخالفت  -4رقابت  -3بي تفاوتي  -2وستي و همكاري د
كه در ارتبـاط بـا خلفـاء    ) ع(با مطالعه تمامي سخنان و عملكردهاي حضرت علي 

رقابتي هـم در كـار    .دبيان كرده اند متوجه مي شويم ايشان موضع دشمني با آنها نداشته ان
 :ولي به ترتيب در روش ايشان .ودهنبوده چون خالفت در نزد ايشان از آب دماغ بز كمتر ب

بي عالقه گي به رياسـت از آنجـا كـه     .دشو و همكاري ديده مي ،بي تفاوتي ،بي عالقه گي



  

سال هيچ سمت دايمي را قبول نكرده و در هـيچ جنگـي شـركت نمـي      25ايشان در طول 
ـ  گرفتـه  و همكاري از آنجا كه مرتب طرف شور و مشورت قرار مي .دكنن بـه حضـرت    .دان
حسن و حسين را براي دفـاع پشـت در خانـه حضـرت عثمـان مـي        .دمر دختر مي دهنع

  ...فرستند و
ولـي   .انسان يا با ديگران دوست است و يـا دشـمن   ،البته طبق منطق خوارج زمانه

ـ  .اين سطحي نگري مخصوص انسانهاي بسيار باهوش است  :دزيرا جرج بوش نيز مي گوي
  ! !!هر كس با ما نيست با تروريستهاست 

من به قدري درباره تاريخ صدر اسالم فكر و تحقيق انجام دادم گويي يكي از آنها  •
مناسبات ميـان حضـرت    ،شدم و اكنون به اين نتيجه رسيده ام كه پس از خالفت ابوبكر

ولـي   .دو عمر رو به گرمي مي گرايد و جريانـات سـقيفه فرامـوش مـي شـو     ) ع(علي 
دسـت بـردار نيسـتند درحاليكـه      ،سـال  1400 متاسفانه برادران شيعه من هنـوز پـس از  

داليـل مـن   . كنـد  همه چيز را فراموش مـي  ،حضرت علي پس از خالفت حضرت عمر
  :براي اين ادعا

هيچ عالقه اي به حكومت و خالفـت نداشـته و   ) ع(مي دانيم كه حضرت علي  -
. اسـت  دنيا و مافيها در نظر او كمتر از آب دماغ بز و بي ارزش تر از كفشي كهنـه بـوده  

اعتراض  مي كنـد بـه علـت عـدم حضـور در       ،اينكه ايشان در جريان پر آشوب سقيفه
و  .مراسم انتخابات در سقيفه بوده يعني اعتراض به شيوة انتخابات و نه اصل انتخابـات 

اند براي حفظ و حراست از آيين حضرت محمـد بـوده ولـي     اينكه قصد خالفت داشته
كنـد كـه حضـرت  ابـوبكر بـا       بكر مشاهده ميسال خالفت حضرت ابو2وقتي پس از  

ذره اي از بيـت   ،به اقوام خود منصـبي نـداده   ،اقتدار شورش اهل رده را سركوب نموده
و دقيقـاً راه و روش   ....قرآن را بدون ذره اي تحريف جمع آوري كـرده  ،المال برنداشته

حضرت ابوبكر  را در پيش گرفته به همين دليل پس از مرگصلي اهللا عليه و سلم پيامبر
تـوان مصـلحت    در اينجا ديگر نمـي ( بدون كوچكترين  مخالفتي با عمر بيعت مي كند  

بـه  )  ...اسالم را بهانه كرد زيرا نه منافقي در مدينه بوده و نه شـورش اهـل رده اي و نـه   



  

پس از فـوت حضـرت ابـوبكر بـه      ،همين دليل نشانه هاي گرمي روابط ايشان با خلفاء
 : افزايش مي گذارد قرار زير  ور به

ازدواج با اسماء همسر حضرت ابوبكر و تربيـت محمـد فرزنـد حضـرت      -
  ) محمد پسر من است از صلب ابوبكر: علي(         .ابوبكر
دختـر حضـرت   (ازدواج عمر با ام كلثـوم   ،پس از خالفت و بيعت با عمر -
 .انجام مي گيرد)  از فاطمه) ع(علي 

تسليم اورشليم به همراه عده اي از  در فاصله زماني كه حضرت عمر براي -
  1.عهده دار حكومت و جانشين او مي شوند ،)ع(مدينه مي رود حضرت علي 

نام سه فرزندش را عمر و ابوبكر و عثمان مي گذارد كه دو ) ع(حضرت علي  -
دقت كنيد كـه  ! در كربال شهيد شدند ) عثمان ابن علي و ابوبكر ابن علي (نفر از آنها 

كه جزو وظايف پدر و مادر اسـت  صلي اهللا عليه و سلم ات اكيد پيامبريكي از سفارش
 2.گذاشتن نام نيكو بر فرزند است

به قدري در زمان خالفت حضرت عمر به او مشورت مي دهد كه عمر بارها  -
 !گفته لوال علي لهلك عمر 

در جنگ با ايران و روم با مشورتي كه به حضرت عمر مي دهد جلوي رفـتن   -
 .دبا اين دو كشور را گرفته و مانع كشته شدن احتمالي او مي شواو به نبرد 

كه در فوق به آن اشاره شده ( خطبه هللا بالد فالن  ،پس از مرگ حضرت عمر -
 ) را مي خواند 

                                                 
 85، دكتر سيدحسين محمد جعفري ، دفتر نشر فرهنگ اسالمي ، ص تشيع در مسر تاريخ  1
البته آقايان ، حرف بسيار كثيفي مي زنند و از آنجا كه ديگر نمي تواننـد بگوينـد حضـرت علـي تقيـه و توريـه         2

علي نام سه فرزندش را عمـر و عثمـان و ابـوبكر گذاشـت كـه هـر و قـت        : مي گويند. . . كردند يا مصلحت و 
آيا ساير ائمـه نيـز بـه همـين دليـل نامهـاي       : ولي سئوال من اينجاست. لفاء را لعنت كند كسي نفهمد خواست خ

خلفاء را بر فرزندانشان مي گذاشتند ؟ يا اينكه مي خواستند به كساني كـه فريـب شـيعيان غـالي را مـي خورنـد       
 درسي و تذكري داده باشند ؟ 



  

در زمان خالفت خودشـان بـراي   ) سند ان به دست ما رسيده  80كه ( مرتب  -
 .دطلب آمرزش مي كرده ان ،خلفا روي منبر

  
 

ث مختلف مي خوانيم كه انسان نبايـد زيـر بـار ظلـم بـرود و بايـد       ما در احادي •
نشسـت تـا بـه    ) ع(پس چرا معتقديم حضرت علي  ...صريح و رك و راستگو باشد و

ايشان ظلم كنند و يا تقيه و توريه كرد يا عناويني ماننـد مصـلحت و مماشـات را بـه     
در  ...م واقع شـدن و تقيه و مظلو :من علتش را مي دانم .ساحت پاك ايشان مي بنديم

مواردي مجاز است كه فقط راجع به يك نفر و يك شخص باشد و بيم كشـته شـدن   
ولي اگر  مصالح جمع و اجتمـاع در خطـر باشـد تقيـه و توريـه و مماشـات و        .دباش

مصلحت و مظلوم واقع شدن به هيچ وجه جايز نيست و انسان بدون شك در پيشگاه 
شهادت امام حسـين و صـلح امـام حسـن و      .ديرخداوند مورد بازخواست قرار مي گ

زيرا اگر ظلـم و   .با خلفاء فقط بر همين مبنا قابل تفسير است) ع(بيعت حضرت علي 
يـك لحظـه هـم سـكوت     ) ع(گرديد حضرت علي ستمي به اسالم و يا جامعه روا مي

بـوده و آن هـم بـراي    ) ع(ضمن اينكه تقيه متعلق به بعد از امام صـادق   1.دنمي كردن
 .عياني كه جانشان در خطر قرار مي گرفته استشي

با جمع بندي و مطالعه همه جانبه متوجه مي شويم كه موضع حضرت علي در  •
بـوده و نـه دشـمني و حتـي     ) مشـورت  (دوسـتي    ،انتقاد :برخورد با خلفاء به ترتيب

  .2رقابت
بود كه اما برخورد على با كسانى كه او را بر ابوبكر و عمر ترجيح ميدادند اين   •

يعنـى هشـتاد   (هركس مرا بر ابوبكر و عمر دهد من بر او حد افتراء جـارى ميكـنم    :دفرمو

                                                 
و بدبختي مسلمين در قرون بعدي را خالفت حضرت عمر و  به خصوص اگر نظر شيعه مبني بر انحراف اسالم 1

 .ابوبكر بدانيم اين موضوع حتمي تر مي شود 
دوست ، منتقد ، مخـالف ، بـي تفـاوت ، رقيـب     : حالت خارج نيست 6موضع انسان در رابطه با ديگران از اين  2
  دشمن  ،



  

اين روايت متواتر است و بيش از هشتاد روايت از اين طريق نقل شده ) ميزنم ضربه شالق
بهترين و برترين اين امت بعد از پيامبر ابوبكر و عمر : است است كه حضرت علي فرموده

و 837و  833و مسند احمد تحقيق احمد شاكر أحاديث شـمارهء   7/20لبارى هستند، فتح ا
 220و  1/219ابن تيميه  :و منهاج السنة 2ج 1054و  880و  879و 878و  871

صـفي الـدين     -1چند دليل مختصر در اثبات ازدواج ام كلثوم با حضرت عمر  •
هجري نسب شـناس و   709محمد ابن تاج الدين معروف به ابن الطقطقي الحسني متوفاي 

) ع(زير عنوان دختران امير المونين علـي   2/152مورخ معروف در كتاب سير اعالم النبالء 
باشد كه مادرش فاطمـه دختـر    يكي ديگر از دختران حضرت علي ام كلثوم مي :دمي نويس

رسول اهللا است كه عمر ابن خطاب با وي ازدواج كرد و فرزندي به نام زيـد از او بـه دنيـا    
محقـق سـيد مهـدي رجـايي در      -2  .دد و پس از عمر به عقد عبداهللا ابن جعفر درآمـ اور

آنچه از اين روايات مي توان بدان اعتماد كـرد مطلبـي اسـت كـه اكنـون از نظـر        :المجدي
گذشت كه عباس ابن عبدالمطلب ام كلثوم را با رضايت و اجازه پـدرش بـه ازدواج عمـر    

 :دنويسـ  مـي !!! مالبـاقر مجلسـي    -3 .دد بـه دنيـا آور  درآورد و از عمر فرنزدي به نـام زيـ  
اين براي بيان اين مطلب اسـت كـه    .همچنين است انكار شيخ مفيد از اصل جريان ازدواج

ازدواج از طريق آنها ثابت نشده است و اال بعد از ورود آن روايات و روايات ديگري كه با 
زد ام كلثوم آمد و او را بـا خـود   هنگامي كه عمر وفات كرد ن) ع(سند خواهد آمد كه علي 

ـ      .دبه خانه اش برد و روايت ديگري كه از بحارالنوار آورده ام اين انكـار عجيـب مـي نماي
فكـر كـنم   !!! ( اصل جواب اين است كه اين ازدواج از روي تقيه و اضـطرار بـوده اسـت    

امـام   معاويـه ابـن عمـار از    :6/115فـروع كـافي ج    -4) مجلسي فيلم زياد مي ديده است 
زني كه شوهرش مرده بايد در خانه عده بنشـيند يـا هـر جـايي خواسـت       :دپرس صادق مي

هنگاميكه عمر وفات كرد ام كلثوم را بـا  ) ع(بلكه هر جايي كه خواست علي  :دفرمو ؟برود
  .داش بر خود به خانه



  

رسوايان آلوده پخش و شيوع عيبهاي مردم را دوست دارنـد   :)ع(حضرت علي  •
   1.دامي هاي خود زمينه عذر تراشي داشته باشنتا براي بدن
براستي كه چه خوشنام و خوش نيت و خوش چهر ه اند كساني كه براي گرمي  -

دكان خود و منحرف كردن اذهـان از تبـه كاريهايشـان از هـر دروغ و تهمتـي بـه ديگـران        
 !!!رويگردان نيستند

يشه سـياه نمـايي مـي    براستي چرا شيعه اينقدر منفي بين و منفي باف است و هم( 
براستي آيا علت اينهمه بدبياري براي مردم ايـران   .دكند و از خود افكار منفي منتشر مي كن

  ) ؟وجود همين روحيه تعصب و جهل و شرك و كينه در آنها نيست
  
  )ع(نظر خلفاء در خصوص حضرت علي  -2
! نشيني علي خانه  :جالب است كه محققين شيعه اكاذيبي را نقل مي كنند از قبيل( 

سوزاندن احاديثي براي جلوگيري از نشر فضايل علي ولي در اينجا خود خلفاء فضـايل   –
  )حضرت علي را نشر داده اند 

  
مهـدي بـن محمـد     –مطاب زير از كتاب امام امير المومنين علي از ديدگاه خلفـاء  

  : 1378روردين ف 1419تشار عيد غدير چاپ دوم چاپخانة امير تاريخ ان –باقر فقيه ايماني 
البته دو فرع مهم مختص مذهب شيعه تولي و تبري چه خوب در ايـن احاديـث   ( 

و عجيب است حتي يك نفر از مردم مدينه بلند نمي شـود و نمـي پرسـد    !! موج مي زند  
پس چرا شما خالفت را غصب كرديد و در خانه علي را آتش زديد و همسرش را زديد و 

در هيچ يك از اين احاديث از هيچ كـس نغمـه اي   !!!!  ....و كشتيد و بچه داخل شكم او را
 ؟هم بر نمي خيزد كه پس چرا خالفت غصب شده و خالف دستور خداوند  عمل كرديـد 

اگر خلفاء حق علي را غصب كرده بودند هيچگاه چنين جمـالت سـتايش آميـزي را در     -
شما كه اينهـا را   :دبگوين و مردم ،حق او نمي گفتند تا اينكه مورد تمسخر مردم واقع شوند
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بـه   ؟مي گوييد چرا خودتان اول از همه و بيش از همه با غصب خالفت به او ظلم كرديـد 
  ؟رود تو كه الاليي بلدي چرا خوابت نمي :قول ما ايراني ها

نويسـنده كـه پيداسـت شـيعة بسـيار       :دنكتة بسيار جالبي در اين كتاب وجـود دار 
دش را از احاديثي پر كرده از زبان عمـر و ابـوبكر   متعصبي است تمامي صفحات كتاب خو

حديث زيـر را نيـز آورده    ،و عثمان كه در فضايل حضرت علي است و ضمن اين احاديث
  :تاس

ةَ اْلُكْفِر إِنَّھُْم ] أَْيماَن لَھُْم لََعلَّھُْم يَْنتَھُون�ْ  -1 براسـتي پـس    12 :توبه. � فَقاتِلُوا أَئِمَّ
  .دو بر تافتنچرا مسلمين از اين آيه ر

پس چرا حضرت ( وجود امراي ظالم پس از پيامبر و لزوم عدم همكاري با آنها  -2
ضمن اينكه حضـرت علـي نيـز     .دعلي و ساير مسلمين با عمر و ابوبكر همكاري مي كردن

سال خليفه بوده اند پس نعوذ باهللا آيا ايشان هـم داخـل شـمول ايـن      5پس از پيامبر مدت 
 .دچه كساني بوده انصلي اهللا عليه و سلم پيداست كه منظور پيامبر روايت مي شوند ناگفته

نكته بسيار جالب ديگر اينكه اگر احاديث مربوط به خالفت بالفصل حضرت علي و ائمـه  
صـلي اهللا  اثني عشريه صحيح بود اين روايات بيهوده جلوه مي كند زيرا هـيچكس از پيامبر 

ش كه ظالم نيستند كه شما اين روايات را مـي  سئوال نمي كند كه علي و اعقابعليه و سلم 
 !!!): مگر شما نمي گويي كه اينها جانشينان و امراي پس از من هستند  ؟گوييد

انه سيكون عليكم امراء يغشاهم غواش من الناس فمن صدقهم بكذبهم و اعانهم  -
  1 ...علي ظلمهم فانا بريء منه و هو بريء مني 

2الصلوه لغير وقتها  انه سيكون بعدي ائمه فسقه يصلون -
 

ان بعدي ائمه ان اطعتموهم اكفـروكم و ان عصـيتموهم قتلـوكم ائمـه الكفـر و       -
1روس الضالله 
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خدا وكيلـي  (  2سيكون امراء بعدي يقولون ما ال يفعلون و يفعلون ما ال يومرون -
 ) آيا حضرت عمر اينگونه بوده؟ 

كذبهم و مـا ال هـم   اال انه سيكون بعدي امراء يكذبون و يظلمون فمن صدقهم ب -
علي ظلمهم فليس مني و ال انا منه و من لم يصدقهم بكـذبهم و لـم يمـالئهم علـي     

  3ظلمهم فهو مني و انا منه
اسمعوا هل سمعتم انه سيكون بعدي امراء فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم و  -

اعانهم علي ظلمهم فليس مني و لست منه و ليس بـوارد علـي الحـوض و مـن لـم      
م و لم يصدقهم بكذبهم و لم يعنهم علي ظلمهم فهـو منـي و انـا منـه و     يدخل عليه

 4 .سيرد علي الحوض
من تقدم علي قوم من المسلمين و هو يري ان فيهم من هـو افضـل منـه فقـد      -

 5 .خان اهللا و رسوله و المسليمن
 .اعاذك اهللا يا كعب مـن امـاره السـفهاء    :حديث خطاب به كعب بن عجره -

قال امراء يكون بعدي ال يهدون بهـديي و ال يسـتنون    ؟فهاء يا رسول اهللاو ما اماره الس :قال
بسنتي فمن صدقهم بكذبهم و اعانهم علي ظلمهم فاولئك ليسـوا منـي و لسـت مـنهم و ال     

و من لم يصدقهم بكذبهم و لم يعنهم علي ظلمهم فاولئك  مني و انـا   .ييردون علي حوض
  6منهم و سيردون علي حوضي 
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  به نقل از طبراني 
 1/456مسند احمد  2

مجمـع الزوائـد    – 5/362تاريخ بغداد خطيـب   – 3020شماره  3/168معجم كبير طبراني  -4/268مسند احمد  3
  از احمد 5/248
 19/345معجم كبير طبراني  – 2/107غداد خطيب تاريخ ب 4

  190تمهيد باقالني ص  5
  358شماره /  19معجم كبير طبراني  – 4/422مستدرك حاكم  6



  

 11پيامبر كه نام علي و  -1(  1يعرف امام زمانه مات ميته جاهليهمن مات و لم  -3
مگر همه از اين اسـامي بـا خبـر     ؟فرزندش را گفته چرا كسي نبايد امام زمانش را بشناسد

اين حديث دال بر لزوم تعيين فوري و اطاعت از حـاكم اسـالمي جهـت حفـظ      .دنبوده ان
آن شرايطي كه اسالم به خوبي تثبيت نشـده  اتحاد و حفاظت از كيان اسالم دارد آن هم در 

 ) ...شورش رده و :دبو
( مواله  از خليفة اول ناقلين داستان غدير و حديث من كنت مواله فهذا علي  -4
  :)ابوبكر 

نفـر از صـحابه    105در كتاب حـديث الواليـه   ) ق333وفات ( حافظ ابن عقده  -
  2! كر بن ابي قحافه تيمي است ابوب :برد كه نخستين آنها ناقل حديث غدير را نام مي

نفر راوي حـديث غـدير را    125در نخب المناقب ) 356وفات  _ابوبكر جعابي  -
    3!نام برده از جمله ابوبكر 

رازي در كتاب حـديث الغـدير ابـوبكر را از جملـه راويـان      ) آبي (منصور اليي  -
 غدير آورده 

جمله عشره مبشره ابـوبكر و  نفر از  100) 484وفات ( عالمه ابن مغازلي شافعي  -
 4 .عمر و عثمان را از راويان حديث غدير نقل كرده است

صلي اهللا عليه و سلم عالمه مورخ زيني دحالن از ابوبكر نقل نموده و او از پيامبر -
  5 ...من كنت مواله فعلي مواله :كه

در خصـوص خالفـت    ،عجيب است اگر حديث من كنت مواله فهذا علي مواله( 
 !!! )مرتب در زمان خالفتشان به آن اشاره كرده اند  ،ا حضرت ابوبكر و عمربود چر

                                                 
 تاريخي و كالمي نقل شده   نفر از صحابه اين حديث را نقل كرده اند از هفتاد و سه مصدر حديثي ، 7 1
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عالمه خطيب خوارزمي با ذكر سند از عثمان بن عفان نقل نموده و او از عمر  -5
صلي اهللا عليـه و سـلم   ابن خطاب و او از ابوبكر بن ابي قحافه كه گفت شنيدم رسول خدا 

ي فرشتگاني آفريد كه خداوند را تسبيح گويند همانا خداوند از نور صورت عل :دمي فرماي
 – .دو تقديس نمايند و ثواب آنرا براي دوستان علي و دوستان فرزندش ثبت و ضـبط كننـ  

 1 ...همين سند را به سندي ديگر از عثمان و او از عمر نقل كرده كه
شـنيدم   :تحافظ ابن حجر عسقالني از ابواالسود دوئلي نقل نمـوده كـه گفـ    -6

اي مردم بر شما باد به علي ابن ابي طالب پس همانـا مـن شـنيدم     :دق مي گويابوبكر صدي
علي بعد از من بهترين كسي باشد كه خورشيد  :دمي فرمايصلي اهللا عليه و سلم رسول خدا

 2 .بر او تابيده و غروب نموده
چطور يك نفر پيدا نمي شود كه بگويد پس چـرا در خانـه او را آتـش زدي و از    (

البته اگر اين دروغهـا راسـت    ؟بيعت گرفتي و مقام خالفت او را غصب كرديعلي به زور 
  !!! ) باشد 

 

عالمه مـورخ ابـن عسـاكر از طريـق ابوالحسـن دار قطنـي از ابورافـع صـحابي          -7
ظـاهرا  ( بعد از ماجراي بيعت مردم با ابوبكر نشسـته بـودم    :تمعروف نقل مي كند كه گف

پس شنيدم ابوبكر به عبـاس  ) را داشته است  ...وعباس عموي پيامبر ادعاي ارث و ميراث 
تو را به خدا سوگند مي دهـم آيـا مـي دانـي رسـول خـدا بنـي عبـدالمطلب و          :دمي گوي

) پس مشخص است منظور وصي و سرپرستي بني هاشم بـوده  (فرزندانش را بدون قريش 
ين موضوع به اي فرزندان عبدالمطلب ا :دجمع كرد و تو هم در ميان آنها بودي آنگاه فرمو

حقيقت پيوسته كه خداوند هيچ پيغمبري را بر نينگيخت مگر آنكه براي او از اهل خودش 
برادري و وزيري و وصيي و خليفه و جانشيني در بين اهلش  مقرر نمود پـس اكنـون چـه    
كسي از شما به پا خيزد و با من بيعت كند بر اينكه برادر من وزير من وصي مـن و خليفـة   

نفـر بـوده انـد پـس      5گويد اهل بيت پيامبر فقـط   مگر شيعه نمي(  ؟هلم باشدمن در بين ا
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پـس  )  !!!تمامي قبايل عربستان منظـور اسـت    ،چگونه ايجا معتقد است كه اهل پيامبر اكرم
يا بنـي عبـدالمطلب كونـوا فـي االسـالم رؤسـا و ال        :دسپس فرمو .احدي از جا برنخاست

اي بنـي عبـدالمطلب    :او لتكونن في غيـركم ثـم لتنـدمن    تكونوا اذنابا و اهللا ليقومن قائمكم
باشيد در اسالم روسا و نباشيد دنباله رو به خدا يا قيام كننده شما بپاخيزد يا شما در تحت 

منظور رياست قبيلـه  . (دفرمان غير خود خواهيد بود و آنوقت است كه پشيمان خواهيد ش
ت و حضـرتش بـر اسـاس آنچـه     پس علي از بـين شـماها برخاسـ   ) بني هاشم بوده است 

( پيشنهاد نمود و براي وي شرط كرده بود با وي بيعت كرد و او را به سوي خود فراخواند 
اكنون بگو بـدانم آيـا ايـن موضـوع را از ناحيـه      ) يعني تو دست همكاري به پيامبر ندادي 

عالمـه   1.آري  :تعباس گفـ  ؟براي او عملي و رسمي مي دانيصلي اهللا عليه و سلم پيامبر 
محمد بن جرير طبري نيز همين داستان را  با ذكر سند از ابو رافع نقل كرده با اين تفـاوت  

من عموي رسول اهللا و وارث او هسـتم و علـي مـا     :دعباس با علي مي آيد و مي گوي :كه
تو كجا بـودي وقتـي پيـامبر     :دپس ابوبكر مي گوي .بين من و تركه او حائل و مانع گرديده

كدام  ؟وازرني و يكون خليفتي و وصيي في اهلي و ينجز عدتي و يقضي دينيايكم ي :تگف
براستي اگـر  (  2يك از شما با من همكاري مي كند كه خليفه من و وصي من در بين اهلم 

واليت امام بر تمامي انسانها و موجودات بوده چرا پيامبر گفته في اهلي و كلمـه خليفـه را   
البته ادامه داستان ساختگي و جعلي است به همين دليل ) ( ؟اند بدون قيد و كلي بيان نكرده
 ) ابن عساكر آنرا ننوشته است 

 :تعالمه محب الدين طبري و ديگر علماي سني از ابوبكر نقل كرده اند كه گفـ  -8
خيمه اي بر افراشته و در حاليكه بـر قوسـي عربـي    صلي اهللا عليه و سلم ديدم رسول خدا 

اي گـروه   :دو حسـن و حسـين در داخـل خيمـه انـد فرمـو      تكيه نموده و علـي و فاطمـه   
مسلمانان من با كسي كه با اهل خيمـه سـازگار باشـد سـازگارم و بـا جنگجـوي بـا آنهـا         
جنگجويم  و با دوستداران ايشان دوستم آنها را دوست ندارد مگر سعدي زاده پاك مولد و 
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پـس مـردي    :افه جملهدر روايت خوارزمي با اض 1.ددشمن ندارد مگر شقي زاده پست مول
آري بـه خـداي    :تزيـد گفـ   :تاي زيد تو خود شنيدي كه ابوبكر چنين گف: به زيد گفت
  .كعبه قسم
دربـاره  } ۴٣:اLع*راف{] َونََزْعنَ�ا َم�ا فِ�ي ُص�ُدوِرِھْم ِم�ْن ِغ�لٍّ [ :مي گويند آيه -9

 2 .استصلي اهللا عليه و سلم اصحاب پيامبر
در حاليكه ابـوبكر بـر    :توشته اسعالمه ابن بي الحديد بروايت از شعبي ن -10

برخاسـت و بـا روي   ) كودك بوده ( باالي منبر مشغول خطبه خواندن بود حسن ابن علي 
راسـت   :تپس ابوبكر گفـ  .انزل عن منبر ابي از منبر پدرم پايين بيا :دسخن به ابوبكر فرمو

نقل قنـدوزي از   و در 3.گفتي به خدا سوگند همانا كه اين منبر پدر تو باشد نه منبر پدر من
پـس   .ددارقطني اين اضافه آمده كه ابوبكر حضرتش را بر روي زانو نشانيد و به گريه افتـا 

راسـت گفتـي واهللا مـن تـو را      :تابوبكر گف .دواهللا اين سخن از ناحيه من نبو :دعلي فرمو
  .متهم نمي كنم
روزي ابوبكر امام حسن را در يكي از كوچه هاي مدينه مـي بينـد و بـه او     -11

 غير شبيه بعلي    شبيه بالنبي  بابي  :دگوي مي

 )تاريخ يعقوبي ( پدرم فداي تو باد كه شبيه پيامبري نه شبيه علي 
عالمه محب الدين طبري به روايت از حافظ ابن سمان از شعبي نقـل نمـوده    -12
كسي كه خرسند و خوشـحال گـردد از    :تنگاه به علي ابن ابي طالب كرد و گف ،كه ابوبكر
به نزديكترين نزديكان پيامبر و باالترين بي نيـاز شـونده از ناحيـه حضـرتش و      نگاه كردن
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برخوردارترين كس از حيث مقام و منزلت در نزد او پس بايد به علي ابن ابي طالـب نگـاه   
  1.دكن

عالمه شيخ ابوالمكارم عالء الدين سمناني در عروه الوثقي پس از نقل حديث  -13
و به همين  :دعلي مواله مربوط به غدير خم مي نويس منزلت و حديث من كنت مواله فهذا

هنگـامي كـه    ،ابـوبكر صلي اهللا عليه و سـلم  سر اشاره كرد سيد صديقين رفيق غار پيغمبر 
صـحت  (اي ابوعبيده تو امين اين امتي  :تابوعبيده جراح را براي احضار علي فرستاد و گف

تر آن كه در همه جا به چشـم مـي   اين حديث پيامبر كه ابوعبيده امين اين امت است و توا
به دنبال كسي مي فرستمت كه در مرتبه كسي بود كه ديروز او را از دست داديـم  )  خورد 

سزاوار است كه با حسن ادب در نزد او سـخن بگـويي و بـا او حـرف     ) يعني پيامبر اكرم(
 2. بزني

ابوبكر به هنگـام   :دعالمه معاصر شيخ محمد مخلوف مالكي مصري مي نويس -14
اعزام نيرو بيشتر بدانچه علي اشاره مي نمود عمل مي كرد و به خاطر حرص و عالقـه بـه   

داد وي را بـه همـراه    برداري از نظريـه و مشـورت بـا او اجـازه نمـي      بقاء حضرتش و بهره
 3 .دخارج گرد) از حجاز و يا مدينه ( مجاهدان 
خالـد ابـن   سيوطي و ديگران به نقل از سه نفر راويان حديث آورده اند كه  -15

) به جهت اجراي حد بر يك نفر مـرد  ( اي فقهي به ابوبكر نامه نوشت  وليد در مورد مساله
راي من ايـن اسـت    :دعلي ابن ابي طالب فرمو .ابوبكر  با صحابه خدا به مشورت پرداخت

پس صحابه پيامبر همراي شدند و ابوبكر به خالـد نوشـت او را    .كه او را با آتش بسوزاني
 4 .دبسوزانن
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ابوبكر خواست با روم بجنگد پـس بـا    :دعالمه ابن واضح يعقوبي مي نويس -16
ـ      .داحضار گروهي از صحابه رسول اهللا شوراي جنگي تشكيل داد و هـر يـك چيـزي گفتن

اگر اقدام كنـي   :تعلي گف .دطالب نظر خواهي و مشورت كر آنگاه از شخص علي ابن ابي
ختصـر بـا اضـافه سـئوال ابـوبكر از دليـل       ني ابن عساكر به طـور م  ...پيروز خواهي شد و

 1 .پيروزي و پاسخ امام به او
شيعه مي گويد دستور حضرت عمر به سوزاندن احاديث براي جلوگيري از (  -17

بوده است ولي چرا در اين سطور حضرت عمـر   ...نشر فضايل علي و دشمني او با علي و
و ديگران با ذكر سند از عمـر  عالمه خطيب خوارزمي  :!!! )كنند اينهمه تعريف و تمجيد مي
همانـا علـي و    :دفرمـو صلي اهللا عليـه و سـلم   رسول خدا  :تابن خطاب نقل نموده كه گف

فاطمه و حسن و حسين در حظيره و جايگاه مقدس در قبه بيضاء و سفيدرنگي باشـند كـه   
عالمه متقي بـا ذكـر سـند از مـامون و او از پـدرش      2 .سقفش عرش خداوند رحمان است

او از مهدي واو از منصور دوانيقي و او از پدرش محمـد و او از پـدرش عبـداهللا     هارون و
از بـدگويي دربـارة علـي     :تشنيدم عمر ابن خطاب مي گف :تابن عباس نقل نموده كه گف

خودداري نماييد چه من خود بر خورد به خصلتها و ويژگي هايي از رسول خدا در حق او 
طاب پيدا مي شد به نظر من از انچه آفتاب بر آن تابيده نمودم كه اگر يكي از آنها در آل خ

من و ابوبكر و ابوعبيده جراح همراه چند نفـر از اصـحاب رسـول اهللا مـي      .داست بهتر بو
پس گفتـيم مـي    .درفتيم تا رسيديم به درب خانه ام سلمه در حاليكه علي دم در ايستاده بو

حضرتش از خانه بيرون مي آيـد كـه   خواهيم به خدمت پيامبر برسيم علي گفت هم اكنون 
آنگاه در حاليكه تكيه بر علي ابـن ابـي طالـب     .يرون آمد و ما از ديدنش خوشحال شديمب

همانا تو اي علي با دشمن دست بـه گريبـان شـوي و     :دكرد با دست بر شانه او زد و فرمو
را نقـل  اگر عمر اولين دشمن بوده خودش چنين حديثي ( دشمن به رويارويي تو بر خيزد 

نمي كند مسلم است كه اولين دشمنان كوفيان و خوارج و بانـدي كـه عثمـان را كشـت و     
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در حاليكه نخستين مومني باشي كه ايمان اورده است و آگـاه تـرين   ) سپاه شام بوده است 
مردم به رخدادهاي جهان و وفاكننده ترين كس به عهد الهي و تقسيم كننده بيـت المـال و   

ت اندكار زعامت و حكومت نسبت به رعيت و بزرگتـرين مبـتال بـه    روف ترين فرد و دس
و تو بازوي كمك كار من و غسل دهنـده مـن و دفـن كننـده ام و      .مصائب و گرفتاري ها

عده اي از اعالم  ...پيشرو و دست به گريبان با هر گونه سختي و امر ناخوشايندي باشي  و
سالكر و ابـن ابـي الحديـد و سـيوطي و     محدثين و تاريخ نگاران از جمله اسكافي و ابن ع

 1.دخطيب خوارزمي و محب طبري اين حديث را با پاره اي اختالفات آورده ان
عالمه محقق رجالي خطيب بغدادي و ديگر حديث اوران و تاريخ نگـاران بـا    -18

ذكر سند از سويد بن غفله از عمر ابن خطاب نقل كرده اند كه مردي را ديد به علي دشنام 
 :تپـس عمـر گفـ   . كرد در بعض مصادر آمده كه با علي مخاصمه و دشمني ميمي دهد و 

محققا علـي نسـبت بـه مـن ماننـد      : فرمود پندارم تو از منافقين باشي شنيدم رسول خدا مي
 2.هارون باشد نسبت به موسي جز آنكه بعد از من پيامبري نباشد

عمـر ابـن    ابن شيرويه ديلمي همداني از اعالم محدثين سني با ذكـر سـند از   -19
 .حب علي بـراءه مـن النـار    :دفرموصلي اهللا عليه و سلم خطاب نقل نموده كه رسول خدا 
 3.دوستي علي رهايي از آتش است

عالمه سيد علي بن شهاب الدين همداني از عمر ابن خطاب نقل مي كند كـه   -20
كردنـد   اگر مردم همه تجمع بر دوستي علـي بـن ابـي طالـب مـي      :دپيامبر خدا فرمو :تگف
 4 .دكر داوند آتش را خلق نميخ
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عالمه ابن عساكر با ذكر دو سـند و ديگـران بـا اسـناد مختلـف از عمـر ابـن         -21
عمربن خطاب به معترضـين مـي    ،خطاب داستاني را نقل كرده اند كه در انتهاي آن داستان

اين علي ابن ابي طالب است گواهي مي دهم درباره او رسول خدا كه خـود شـنيدم    :دگوي
ر طبقات هفتگانه آسمانها را در يك ترازو نهنـد و ايمـان علـي را در كفـه ديگـر      اگ :دفرمو

 1 .دايمان علي برتري كن
عالمه محب الدين طبـري و ديگـران بـه روايـت از طبرانـي از عمـر ابـن         -22

هـيچ كاسـبي همانـدن علـي در كسـب       :درسول خدا فرمو :تخطاب نقل كرده اند كه گف
ش را بـه راه راسـت هـدايت كنـد و از بيراهـه روي      فضيلت كاسبي نكرد او همراه و رفيق

بـا عمـر ابـن     :تعالمه ابن عساكر با ذكر سند از ابن عباس نقل نمـوده كـه گفـ   2.برگرداند
( اي ابن عباس پندارم قـوم   :تخطاب در بعضي كوچه هاي مدينه مي رفتم پس به من گف

متصـدي زعامـت در   را كوچك قلمداد كردند كـه او را  ) علي(رفيقت ) يعني قبليه قريش 
واهللا خداوند او را كوچك قلمـداد نكـرد هنگـامي كـه وي را      :من گفتم .دامور شما نكردن

) پس عزلي در كار نبوده ( .دبراي ابالغ سوره برائت و خواندن آن بر اهل مكه انتخاب نمو
صلي صواب همين باشد كه مي گويي واهللا من خود شنيدم كه رسول خدا  :تپس عمر گف

ت داشته سكسي كه ترا دوست دارد مرا دو :دبه علي ابن ابي طالب مي گويه و سلم اهللا علي
و كسي كه مرا دوست دارد خدا را دوست داشـته و كسـي كـه خـدا را دوسـت دارد او را      

 3 .دداخل بهشت نماي
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عمر يكي از حاضران در غدير خم بوده كه حديث من كنـت مـواله فهـذا     -23
 1.علي مواله را نقل كرده است

در  :مه محب الدين طبري به نقل از الموافقه ابن سمان اورده است كـه عال -24
همانـا جبرييـل    .اين داماد رسول خداسـت  :تعمر گف .دنزد عمر سخن از علي به ميان آم

اي محمد براستي كه خداوند امر مي كند ترا به اينكه فاطمه دختـرت   :تفرود آمد پس گف
 2.را به زوجيت علي درآوري

حمد صالح ترمذي حنفي عمر ابن خطاب از سلمان روايت به نقل عالمه م -25
يـا   :هاي درگذشت رسول خدا به خدمتش رسيدم پس گفـتم  من در لحظه :تنموده كه گف

خـدا   :گفتم ؟داني اوصياء كيانند اي سلمان آيا مي :دفرمو ؟رسول اهللا آيا وصيت فرموده اي
و او برتـرين كـس از     همانـا آدم وصـيش شـيث بـود     :دفرمـو  .دو رسولش بدان آگاه ترن

و وصي نوح سام بود كه برترين كسي بود كه بعد از  .فرزندان وي بود كه بر جاي گذاشت
يوشع بود كه افضل كسي بود كه پـس از خـود بـر     ،و وصي موسي .خود بر جاي گذاشت

و وصي  .دو وصي سليمان آصف بر برخيا بود كه افضل افراد بعد از وي بو .جاي گذاشت
 :دآنگاه فرمو .دبن فرخيا بود كه برترين افراد به جاي گذارده پس از خود بوعيسي شمعون 

نقض حديث (  3 .دهمانا من علي را وصي خود قرار دادم كه او افضل افراد بعد از من باش
تاييد اينكه در ساير موارد  –انت به منزله هارون اگر آنرا به معناي خالفت بگيريم و بدانيم 
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اكثر ايـن افـراد سـمت     –وصايت بوده و نه خالفت ي اهللا عليه و سلم صلنيز منظور پيامبر
 ) وصايت را داشتته و هيچكدام نقش جانشيني و حكومت را بازي نكرده اند 

عالمه سيد علي ابن شهاب همداني و ديگران قضيه وصايت را نيز از قـول   -26
د اخـوت و  هنگامي كه رسـول خـدا عقـ    :تعمر ابن خطاب بدينگونه نقل كرده اند كه گف

هذا علـي اخـي فـي الـدنيا و      :دبرادري بين اصحاب خود جاري كرد با اشاره به علي فرمو
اآلخره و خليفتي في اهلي و وصيي في امتي و وارث علمي و قاضي ديني ما له منـي مـالي   

اين علي برادر  :1مني نفعه نفعي و ضره ضري من احبه فقد احبني و من ابغضه فقد ابغضني
آخرت است و خليفه من در بين خاندانم و وصي من در ميـان امـتم و وارث    من در دنيا و

علمم و ادا كننده دين و بدهي ام آنچه از براي اوست متعلق به من باشـد و آنچـه از بـراي    
من است متعلق به اوست نفع و سود او متعلق به من است و ضرر و زيانش هم مربوط بـه  

ا مرا دوست داشته و كسي كه با او كينـه تـوزي   كسي كه او را دوست دارد پس محقق ،من
معلوم است معناي خليفه في اهلي به معناي ( .كند بدون شك با من كينه توزي كرده است
ـ     ،خليفه في امتي نيست وگرنه حضرت عمر  .دآنقدر باهوش بوده است كـه آنـرا ذكـر نكن

طمه و علي و حسـن  ديگر اينكه اگر معناي اهل را همانطور كه شيعه معني مي كند فقط فا
! و حسين معنا كنيم اين معني پوچ را مي دهد كه علي سرپرسـت خـانواده دختـرم اسـت     

هاشم بوده كه حضرت علي رياست ايـن   بنيصلي اهللا عليه و سلم البته مسلماً منظور پيامبر(
 ) .قبيله را عهده دار شده

از عالمه ابن عساكر دمشـقي و ديگـران از ابـن عمـر روايـت نمـوده و او        -27
اي علـي روز قيامـت در    :دشنيدم پيامبر به علي مي فرمو :تپدرش عمر ابن خطاب كه گف

 2 .حاليكه دست تو در دست من باشد داخل شوي با من هر كجا كه من داخل شدم
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با حضـرت   ...عمر ابن خطاب به دفعات مكرر  امور قضاوتي و مشورتي و -28
هر جملـه را چنـدين بـار در    ( ير راگذاشته و پس از حل مساله جمالت ز علي در ميان مي

صداقت و صراحت عجيب عمـر در بيـان حـق و    ( :تمي گفته اس) چند موقعيت مختلف 
 )دوستي بي شائبه او نسبت به علي 

خدا باقي نگذارد مرا در امر سختي كه تو بـراي آسـان كـردنش     ،اي پدر حسن -
  1 .نباشي و نه در شهري كه تو در آن حاضر نباشي

ه خدا از به سر بردن در بين قومي كه تو اي پدر حسن در بين آنها پناه مي برم ب -
 2 .نباشي

 3 .دپناه مي برم به خدا از زندگي در بين قومي كه ابوالحسن در آن نباش -
 4 .دپناه مي برم به خدا از مشكلي كه علي براي حل آن نباش -
 5 .دخداوند خود آگاه تر است كه بار نبوت را كجا قرار ده -
  6.دقي مگذار مرا در برابر مشكلي كه علي براي حل آن زنده نباشبارالها با -
در ) براي حـل آن  ( بارالها كار سختي را بر من فرود نياور مگر آنكه ابوالحسن  -

  7.دپهلوي من باش
  8.تو اي علي بهترين صحابه در امر فتوي هستي -
دايت كرد باد كه بوسيله شما خداوند ما را ه) نبوت(پدرم به فداي شما خاندان  -

 1.دو بوسيله شما ما را از عالم تاريكي به نور و روشنايي اسالم درآور
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57  
  181ص  2رقطني ج سنن دا – 2/102بخش  2طبقات ابن سعد ج  8



  

سه چيز بود كه من در پي آن بودم و حمد خداي را كه قبـل از مـرگم بواسـطه     -
 2. علي بدان دست يافتم

  3.ناداني ها را به سنت برگردانيد و گفتة عمر را هم به علي -
  4.دنبود عمر هالك شده بو قول عمر را به علي برگردانيد اگر علي -
  5.دراست گفتي اي علي خداوند بقائت را طوالني كن -
همانا زنها از زائيدن همانند علي ناتوان باشند و چنانچه علي نبود عمـر هـالك    -
 6.دشده بو

 7.علي بدانچه خدا بر محمد نازل فرمود آگاه ترين مردم است -
طر اجراي حد بيجـاي  خداوند مشكلت را بگشايد بدون شك نزديك بود به خا -

  8.اين زن هالك شوم
  9.داگر علي ابن ابي طالب نبود نزديك بود ابن خطاب هالك شو -
از پيشامد مشكلي كـه  ) و اعوذ باهللا مي گفت ( پيوسته عمر به خدا پناه مي برد  -

  10.دابوحسن براي حل آن نباش
                                                                                                                                        

 4چ  133/  4شرح ابـن ابـي الحديـد     – 52و  51ص  7مناقب خوارزمي فصل  -3/595ربيع االبرار زمخشري  1
 جلدي 

 5/56 –منتخب كنزالعمال چ حاشيه مسند احمد  –به نقل از ديلمي  13/170كنزالعمال  2
  - 50مناقب خوارزمي ص  -7/441سنن بيهقي  -1/504احكام القران جحاص  3
 147تذكره سبط ابن جوزي ص  4

  چ مصر  1/106جامع العلوم و الحكم عبدالرحمن سالمي بغدادي  5
ينـابيع   – 1/351فرائـد المسـطين حمـويني     – 93ص  7مناقب خوارزمي فصـل   – 466اربعين فخر رازي ص  6

 چ اسالمبول  373و  75الوده قندوزي ص 

 1/29شواهد التزيل حاكم حسكاني  7
 -چهارجلدي  2/366شهرآشوب مناقب ابن  8
   57كفايه الطالب گنجي اول باب  – 46طرق الحكميه ابن قيم ص  9
تـاريخ الخلفـاء    -7/59اصابه ابن حجـر   – 4/22اسدالغابه اين اثير  –چاپ ذيل اصابه  8/157استيعاب قرطبي  10

تح البـاري شـرح   فـ  – 82ذخايرالعقبي محـب طبـري ص    – 3/51تاريخ دمشق ابن عساكر  – 171و  66سيوطي 
 74نوراالبصار شبلنجي ص  – 1100شماره  2/647فضايل الصحابه احمد حنبل  – 17/105صحيح بخاري 



  

ـ      - ين آن باقي نگذارد خدا مرا در وقتيكه درك كـنم قـومي را كـه ابوالحسـن در ب
 1.دنباش

 2.باقي نگذارد خدا مرا در سرزميني كه ابوالحسن در آن نباشد -
  3.دخدا مرا باقي نگذار _علي  _بعد از فرزند ابي طالب  -
 4.داي علي خدا مرا بعد از تو باقي نگذار -
  5.ددر برابر مشكلي كه ابوحسن براي حل و فصلش نباشد خدا مرا باقي نگذار -
  6.دنده نباشد خدا مرا زنده نگذاردر پيشامد مشكلي كه علي ز -
  7.اي ابوالحسن در بين قومي كه تو در بين آنها نباشي باقي نمانم -
  8.ددر زندگاني مردمي كه تو اي ابوالحسن در بين آنها نباشي خيري نباش -
 9.داگر علي نبود عمر گمراه شده بو -
 10.داگر علي نبود عمر هالك شده بو -
  11.ه ما مفتضح و رسوا مي شديماگر تو نبودي هر آين) يا علي ( -

                                                 
 2/56مصباح الظالم جرداني  – 2/417حاشيه حنفي بر شرح جامع صغير عزيزي  1
 3/195ارشاد الساري 2

 80ذخاير العقبي ص  – 36طرق الحكميه ابن قيم ص  – 60مناقب خوارزمي ص  3
 82ذخاير العقبي محب طبري ص  – 54ص  7مناقب خوارزمي فصل  4
 2/99انساب االشراف بالذري  5
 مصر 1393چ  35الجامع اللطيف محمد جاراهللا قرشي ص  6

  1082شماره  3/53تاريخ دمشق بخش امام علي  7
 1392چ مصر  35الجامع اللطيف محمد جاراهللا قرشي ص  8

 199تمهيد باقالني ص  9

 –چ نجـف   39مناقـب خطيـب خـوارزمي ص     – 2سنن ابن ماجه قزوينـي ج   – 466ن فخر رازي ص اربعي 10
 چ نجف  448و  75و  70ينابيع الموده قندوزي ص 

 5/159سنن بيهقي  -2/269سنن ابن ماجه  -1/317سنن ابي داوود  – 3/81صحيح بخاري  11



  

در رابطه با سئوالي كه از او شده بود و او ارجاع به حضرت علـي داده و  ( عمر  -
جـز   :تگف) سئوال كننده پاسخ امام را براي او بازگو كرد و گويا مجددا نظر خواهي نمود 
  1.آنچه را كه فرزند ابوطالب پاسخ داده چيزي در جواب سئوال تو سراغ ندارم

علي پيوسته زداينده هر گونـه غـم و غصـه اي باشـي و واضـح كننـده هـر        اي  -
  2.حكمي

 3.اعلم و آگاه ترين صحابه به پيامبر ما و به كتاب پيامبر ماست) علي ( اين  -
همانا كه علي برخوردار از قرابت و نزديكي با بني هاشـم و نزديكـي بـا     ،دريغا -

نه اينكه او بيايد و در خانه و محل  سول خدا و نشانه اي از علم است كه به سراغش رفت
 4.پوشد و بس او حكمت جامه عمل مي

كه بـراي حـل و فصـل هـر مشـكل  و      ) يگانه كسي هستي ( اي ابوالحسن تو  -
 5.شوي سختي آماده اي و دعوت مي

اي فرند ابوطالب همانا كه پيوسته پرده بردار از هر شبهه و توضيح دهنـده هـر    -
  6.حكمي هستي
اس احمد بن يحيي ثعلب در كتاب امالي پس از شـرح قضـيه   عالمه ابوالعب -29

در اين موقـع علـي وارد شـد پـس      :دشوري و بيان نقاط ضعف آنها توسط عمر مي نويس
محققاً شايسته ترين كسي كه مردم را وادار بر عمل  :تعمر با روي سخن به ابن عباس گف

هللا اگـر او عهـده دار امـر    به كتاب پروردگارشان و سنت پيامبرشان كند رفيـق تـو باشـد وا   
 7 .دخالفت شود مردم را به رفتن در جاده روشن و راه راست گرايش ده

                                                 
  2/195نضره رياض ال – 2/463استيعاب قرطبي  – 2/76محلي ابن حزم اندلسي  1
 5/834كنزالعمال متقي هندي  2

 زين الفتي در تفسير سوره هل اتي  3

 به نقل از علي بن كاتب 5/831كنزالعمال  4

 232عرائس ثعلبي ص  -566قصص االنبياء ثعلبي ص  5

  5/834كنزالعمال  6
 326-6/327شرح ابن ابي الحديد  7



  

عمر به هنگام ضربت خـوردن و وصـيت    :عالمه ابن عبدالبر قرطبي آورده -30
اگر اين شخص را متصـدي امـر    :تدر امر خالفت بعد از خود با نگاهي عميق به علي گف

 .دراه حق خواهد برد هر چند شمشير بر گردنش باشـ خالفت كنيد شما را به راه راست و 
1
 

به مناسبتي عمر با ابن عباس وارد بحثي مـي شـود و عمـر در پاسـخ ابـن       -31
به خدا سوگند آنگونه كه مـا دربـارة او    :دعباس علت اينكه خالفت به علي نرسيد مي گوي

پنداشتيم و )  از نظر سن و سال( رفتار كرديم نه از روي دشمني بود بلكه ما او را كوچك 
ديگـر كـار از كـار گذشـته اسـت هـم        .دترسيديم عرب و قريش بر او تجمع و اتفاق نكنن

واهللا ما هيچ امري را بدون نظرخواهي از وي برگزار نمـي كنـيم و    ؟اكنون چه نظري داري
 2 .كاري بدون اجازه او انجام نمي دهيم

آورده اسـت   به نقل عالمه خوارزمي و ديگر اعالم حديثي حافظ دارقطنـي  -32
كني كـه   از چه رو با علي آنچنان تعظيم و خوشرفتاري مي :دكه به عمر بن خطاب گفته ش

 3 .او موالي من است :تعمر گف ؟با هيچيك از اصحاب پيامبر اين چنين نمي كني
ابن حزم اندلسي و ديگران با ذكر سند از ابن اذنيه عبدي نقـل  ! ) بدعت (  -33
م و از محلي كه بايـد عمـره را آغـاز كـنم و لبـاس احـرام       به نزد عمر رفت :تنموده كه گف

به نزد علي برو و از وي سئوال كن و چون به  :سالهاايت عليا ف :تعمر گف .بپوشم پرسيدم
پـس   .سراغ علي رفتم و از حضرتش سئوال كردم پاسخ داد از محلي كـه بـه مكـه آمـدي    

                                                 
 چاپ حاشيه اصابه  8/211استيعاب  1

 7/213محاضرات راغب  2

شـرح   – 11سطر  26صواعق المحرقه ابن حجر ص  -2/115رياض النضره طبري  – 97مناقب خوارزمي ص  3
فتح المبين زيني دحالن  –چ لكنهو  366روض االزهر عالمه قلندر ص  – 13المواهب اللدنيه زرقاني مالكي ص 

 2/162و  178و  1/171حاشيه شيره النبويه او  –



  

مـن جـوابي بـراي     :تعمر گف .مجددا به نزد عمر رفتم و جواب علي را به او گزارش دادم
 1 .سئوال تو ندارم مگر آنچه را كه علي گفته است

مردي از علي به نـزد   :دعالمه زمخشري و ديگران با ذكر سند نقل كرده ان -34
اي ابوالحسـن   :تعمر دادخواهي نمود و چون حضرتش حاضر در مجلس بـود عمـر گفـ   

رد نشسـت و پـس از   علـي برخاسـت و پهلـوي آن مـ     .برخيز و در پهلوي خصمت بنشين
اما عمر متوجـه شـد    .گفتگو و پايان يافتن قضيه و رفتن آن شخص به جاي خود برگشت

اي ابوالحسـن از چـه رو چهـره ات را     :تپس گف .چهره آن جناب متغير و دگرگون است
 :تعمـر گفـ   .آري :دمتغير مي بينم مگر از آنچه گذشت ناخشنودي؟ حضرت علـي فرمـو  

صدا ) كه احترام آميز تر است ( ر آنكه مرا در برابر مدعي به كنيه به خاط :دعلي فرمو ؟چرا
عمر از اين خرده گيري علي بـر   ؟زدي و چرا نگفتي يا علي برخيز پهلوي خصمت بنشين

بابي انتم  :تعليه خود به شگفت آمد سر آن حضرت را گرفت و چشمانش را بوسيد و گف
پدر و مادرم بـه فـداي شـما بـاد     :ت الي النورو امي بكم هدانا اهللا و بكم اخرجنا من الظلما

بوسيلة شما خداوند ما را رهنمود فرمود و بوسيلة شما ما را از تيرگـي و تـاريكي بـه نـور     
 2.مشرف ساخت

عالمـه ابـن حجـر بـه نقـل از      ) عدم معناي واليت بـه معنـاي خالفـت    (  -35
لـي االشـراف و   تحببـوا ا  :تاستيعاب ابن عبدالبر از ابن مسيب روايت نموده كه عمـر گفـ  

نسـبت بـه    :توددوا اتقوا علي اعراضكم من السفله و اعلموا انه ال يتم شرف اال بواليه علـي 
افراد شريف و با شخصيت محبت و دوستي از خود نشان دهيد و در رابطه با حفظ آبروي 

                                                 
اسـتيعاب   – 121ارجح المطالـب امرتسـري ص    – 7/125تاج العروس زبيدي  - 76ص  7محلي ابن حزم ج  1

 8/158ابن عبدالبر

شرح نهج البالغه  – 54و به نقل از زمخشري ص  52ص  7مناقب خوارزمي اواخر فصل  -3/595ربيع االبرار  2
سـتطرف ابشـيهي   الم – 273حديث شماره  1/349فرائد المسطين حمويني  –جلدي 4چ  4/133ابن ابي الحديد 

 به نقل از زمخشري  2/211نزهه المجالس صفوري  – 1/91



  

خود از افراد پست و بي شخصيت بپرهيزيد و بر حذر باشيد و دانسته باشيد كه هيچگونـه  
 1 .ه درجه تماميت نرسيد مگر بواليت عليشرفي ب

رسول خـدا از دنيـا    :تحافظ بخاري از عمر ابن خطاب نقل نموده كه گف -36
 2 .درفت در حاليكه از علي راضي و خشنود بو

عالمه محب الدين طبري از عمر نقل نمـوده  ) معني موال  خليفه نيست (   -37
صـلي  كسي است كه رسول خدا  علي مولي : سول اهللا موالهعلي مولي من كان ر :تكه گف

 3 .موالي او بوده استاهللا عليه و سلم 
مـردي در   :امام احمد حنبل با ذكر سند از عروه ابن زبيـر نقـل نمـوده كـه     -38

حضور عمر جسارت زباني به علي ابن ابي طالب نمود پس عمر بـا اشـاره بـه قبـر پيـامبر      
بنابراين از . عبدالمطلب است بن او محمد ابن عبداهللا ؟صاحب اين قبر را مي شناسي :تگف

علي ابن ابي طالب جز به خير و خوبي دم مزن كه اگر نسبت به وي بـدگويي نشـان دادي   
اگر عمر فاطمه را زده بود و در خانه علي را آتش زده بود ( 4 .صاحب اين قبر را آزرده اي

كه خودت نه رويش مي شد چنين حركتي كند و اگر هم مي كرد مسلما به او مي گفتند تو 
 ) ؟گويي بدتر از اينها را كرده اي چه مي

حضرت امام حسن مجتبي در سپاهي كه عمر براي فتح اصـفهان فرسـتاده    -39
مشـورت دادن علـي بـه عمـر در     )  156علـي از زبـان خلفـاء ص    (  .حضور داشته است

ضمن حـوادث   4/237تاريخ طبري ( چگونگي اعزام سپاه به ايران و توصيه به نرفتن عمر 
 )  2/37الفتوح احمد ابن اعثم كوفي  – 134اخبار الطوال دينوري ص ) (  27 سنه

                                                 
كـه   اسـت  اين روايت اينجا ذكر شده است به خـاطر فهـم معنـي واليـت     -16سطر  106صواعق المحرقه ص  1

 .مي باشدداللت بر خالفت نمي كند نه اين كه اين روايت صحيح 
 چ قاهره  181ص  2صحيح بخاري ج  2

 2/115رياض النضره  3

كنزالعمـال متقـي هنـدي     – 3/259تاريخ دمشق ابـن عسـاكر    – 1089شماره  2فضائل الصحابه احمد حنبل ج  4
  17شماره 16مناقب سيدنا علي ص – 515ارجح المطالب امر تسري ص  -13/124



  

به مناسبتي خاص وقتي حضرت علي از مسجد مدينـه خـارج مـي شـوند      -40
حضـرت عمـر    .دفردي از ايشان بدگويي مي كند و به ايشان نسبت عجب و تكبر مي دهـ 

قسم اگر شمشـير او نبـود    به خدا .دشايسته است براي همانند او كه به خود ببال :دمي گوي
آن شخص به عمر مي  ...هرگز اسالم پابرجا نمي شد واو بعد از اين برترين قاضي است و

جالب است كه نمي گويد چرا بيعت خـود در غـدير   ( پس چرا او را خليفه نكرديد  :دگوي
ت ما بـه خـاطر موقعيـ    :تعمر گف) را شكستيد و يا فرمان خدا و پيامبر را زير پا گذاشتيد 

 1 .سني و دوستيش بني عبدالمطلب را از خالفتش كراهت داشتيم
ـ   -41 بـين عمـر و    :دعالمه خطبي خوارزمي و ديگران با ذكر سند نقل كـرده ان

حضرت علي در آن نزديكي بود عمر بـا اشـاره    .دمردي پيرامون مساله اي كار به نزاع كشي
رد طرف نزاع با تعبيـري  م .دچه بهتر اين مرد بين من و تو داوري كن :تبه آن حضرت گف

عمر بـا گـرفتن يقـه او يـا گوشـهايش وي را       .دتحقيرآميز از هويت آن حضرت سئوال كر
واي بر تو آيا فهميـدي چـه شخصـيتي را كوچـك      :تكشان كشان از زمين بلند كرد و گف

 2 .شمردي اين علي ابن ابي طالب موالي من و موالي هر مسلماني است
ز علي خواست بـين دو نفـر داوري كنـد پـس     در موقعيتي ديگر نيز عمر ا -42

و داوري علي  .داين چه كسي باشد كه بين ما قضاوت كن :تطرفي كه محكوم شده بود گف
ايـن علـي    ؟واي بر تو نمي داني اين كيست :تپس عمر يقه او را گرفت و گف .درا رد نمو

و مـواليش  ابن ابي طالب است اين موالي من و موالي هر مومني باشد پس هر كسي كـه ا 
 3 .دنباشد مومن نخواهد بو

عالمه محب طبري و ديگران با ذكر سند روايتي مانند روايت فوق را نقـل   -43
 4 .دكرده ان

                                                 
 12/82شرح نهج البالغه  1
 2/115رياض النضره  – 98مناقب ص  2

 2/370ميه فتوحات االسال – 1/266شواهد التنزيل  3
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بنـا بـه   ) اينكه نصب خليفه اي از سوي پيامبر يا خـدا صـورت نگرفتـه    (  -44
علي (اي ابن عباس آگاه باش به خدا قسم اين رفيقت  :دگوي موقعيتي عمر به ابن عباس مي

اولي و برترين مردم براي تصدي خالفت پس از پيامبر بود اما به خـاطر تـرس مـا از دو    ) 
عمر سخني گفت كه مـن چـاره اي نداشـتم     :دابن عباس گوي .دچيز او به خالفت نائل نش

جوانسالي او و حـب و دوسـتي    :تمگر انكه بپرسم آن دو چيز چه بود و چون پرسيدم گف
  .اش نسبت به بني عبدالمطلب

عالمه خطيب بغدادي و ديگـران  ) اينكه تفكر شيعيان مانند بچه ها است (  -45
 :تدر حاليكه عمر ابن خطاب بر فراز منبر نشسته بود حسين ابن علي به او گفـ   :دان آورده

و اهللا منبر منبر پدر تو باشد نه  :تعمر گف .از منبر پدرم پايين بيا و برو به سوي منبر پدرت
واهللا من به حسين دستور اين سخن را نداده بـودم عمـر    :دفرمو و چون علي .منبر پدر من

و به نوشته اين سعد عمر حسـين را در بغـل    .واهللا من ترا متهم بدين گفتار نمي كنم :تگف
يعني ( آيا چه كسي جز پدرت مو بر سر ما رويانيده  :تگرفت و پهلوي خود نشانيد و گف

 1) او باعث سرافرازي ما شده 
ظلم به اهل بيت و علت العلل واقعـه عاشـورا اسـس اسـاس     پايه ريزي (  -46

روزي عمر سراغ علي را گرفـت پـس بـه او گفتـه      :دارقطني نقل كرده!!!  ) الظلم و الجور 
بياييد برويم نزد او  :تعمر به همراهان خود گف .شد علي در زمين زراعتي خود رفته است

او همكاري نمودند در ايـن موقـع    و چون رفتند ديدند مشغول كار است انها هم ساعتي با
اي اميرالمومنين اگر چنـين برخـوردي مـي نمـودي كـه       :دعلي با روي سخن به عمر فرمو

مـن پسـر عـم     :تگروهي از بني اسراييل به نزد تو مي آمدند و يكي از آنها به تو مـي گفـ  
تيب موسي هستم آيا نسبت به همراهانش امتيازي براي وي قائل مي شدي و به گفته او تر

(  .پس واهللا من برادر پيغمبر و پسر عم او هستم :تعلي گف .بلي :تعمر گف ؟اثر مي دادي
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نه واهللا ترا  :تعمر هم عباي خود را بر زمين گسترد و گف)  ؟چرا از خالفت سخني نيست
علي هم بـر روي   .جاي نشستن نباشد مگر بر روي عباي من تا وقتي كه از هم جدا شويم

 ) اين يعني جاي تو بر فرق سر ماست (  1هنگامي كه متفرق شدند عباس عمر نشست تا
حديث من كنت مواله را عثمان نيز نقل كرده است چگونه تمامي غاصبين  -47

خالفت و كساني كه همين حديث را زير پا گذاشته اند همين حديث را هم نقل مي كـرده  
 مه ابن مغازلي در مناقب منصور آبي رازي در الغديرعال –ابن عقده در كتاب الواليه  :دان

در هيچ يك از موارد فوق حتي اشاره اي به غصب خالفت و زير پا گذاشتن آيات 
  .الهي و دستور خداوند نيست

 ،آيـا امكـان دارد ايـن افـراد     ؟اكنون دم خروس را ببينيم يا قسم حضرت عباس را
و بعـد   ؟ر مسـجد يا دستور كشتن علـي را د  ؟دستور آتش زدن در خانه علي را داده باشند

آيا اين همه تواتر مـورد تاييـد شـيعه و     ؟هم بيايند و اين احاديث را در فضيلت او بگويند
و آيا در اين احاديـث مـوج دوسـتي و     ؟سني را قبول كنيم يا آن چند خبر واحد جعلي را

  ؟ خورد رفاقت بين اصحاب به خصوص بين حضرت علي با ساير خلفاء به چشم نمي
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  شرك يا توحيد

  به نام خداوند بخشاينده مهربان
  

ن ُشَرَكاَء فِى َما َرَزْقنَاُكْم  ا َملََكْت أَْيَمانُُكم مِّ ن مَّ ْن أَنفُِسُكْم  ھَل لَُّكم مِّ ثaًَ مِّ َضَرَب لَُكم مَّ
ُل ا]َْ◌يَاِت لِقَْوٍم يَْعقِلُونَ  فَأَنتُْم فِيِه َسَواءٌ  بَِل )٢٨(تَخافُونَھُْم َكِخيفَتُِكْم أَنفَُسُكْم  َكَذالَِك نُفَصِّ

ُ َوَمالھَم اتَّبََع الَِّذيَن ظَلَُموْا أَْھَواَءھُم بَِغيْرِ◌ ِعْلٍم فََمن يھَِدى مِّن  َمْن أََضلَّ هللاَّ
يِن َحنِ )٢٩(نَّاِصِرينَ  ِ الَّتِى فَطََر النَّاَس َعلَيْھا  َ] تَْبِديَل فَأَقِْم َوْجھََك لِلدِّ يفًا  فِْطَرَت هللاَّ

يُن اْلقَيُِّم َو لَِكنَّ أَْكثَرَ◌ النَّاِس َ] يَْعلَُمونَ  ِ  َذالَِك الدِّ ُمنِيبِيَن إِلَْيِه َو اتَّقُوهُ َو  )٣٠(لَِخْلِق هللاَّ
لَوةَ َو َ] تَُكونُوْا ِمَن اْلُمْشرِ  قُوْا ِدينَھُْم َو َكانُوْا ِشيًَعا  اِ  )٣١(ِكينَ أَقِيُموْا الصَّ َن الَِّذيَن فَرَّ

نِيبِيَن إِلَْيِه ثُمَّ إَِذا ) ٣٢(ِحْزِب  بَِما لََديِھْم فَِرُحونَ     كلُ  َو إَِذا َمسَّ النَّاَس ُضرٌّ َدَعْوْا َربھُّم مُّ
نْھم بَِربِِّھْم يُ  ْنهُ َرْحَمةً إَِذا فَِريٌق مِّ لِيَْكفُُروْا بَِما َءاتَْينَاھُْم  فَتََمتَُّعوْا ) ٣٣(ْشِرُكونَ أََذاقَھُم مِّ

  ) ٣٤(فََسْوَف تَْعلَُمونَ 
 

اين ) اگر مملوك و برده اي داشته باشيد(آيا : خداوند، مثالي از خودتان براي شما زده
يتان هرگز شريك شما در روزيهايي كه به شما داده ايم مي باشند، آنچنان كه هر  مملوكها

مساوي ببريد و از تصرف مستقل و بدون اجازه آنها بيم داشته باشيد آنگونه كه در  دو
كنند شرح  مورد شركاي آزاد بيم داريد؟ اين چنين آيات خود را براي كساني كه تعقل مي

   ��28   مي دهيم
كنند و  بلكه ظالمان از هوي و هوسهاي خود بدون علم و آگاهي پيروي مي 

ا را كه خدا گمراه كرده است هدايت كند؟ و براي آنها چه كسي مي تواند آنه
  ��29هيچ يار و ياوري نخواهد بود 

روي خود را متوجه آيين خالص پروردگار كن اين فطرتي است كه خداوند  
انسانها را بر آن آفريده دگرگوني در آفرينش خدا نيست دين و آيين محكم و 

  ��30استوار ولي اكثر مردم نمي دانند 
ايد در حالي باشد كه شما بازگشت به سوي او كنيد و از او بپرهيزيد و اين ب

  ��31نماز را بر پا داريد و از مشركان نباشيد  



  

از كساني كه دين خود را پراكنده ساختند و به دسته ها و گروهها تقسيم  
) دلبسته و(هر گروهي به آنچه نزد آنهاست ) عجب اينكه(شدند و 
  ��32خوشحالند

يكه ضرر و ناراحتي به مردم برسد پروردگار خود را مي خوانند و هنگام32 
به سوي او باز مي گردند اما هنگاميكه رحمتي از خودش به آنها بچشاند 

  ��33گروهي از آنان نسبت به پروردگارشان مشرك مي شوند 
از نعمتهاي زود گذر (ايم كفران كنند و  نعمتهايي را كه ما به آنها داده) بگذار( 
كه نتيجه (بهره گيريد اما به زودي خواهيد دانست ) ا هر چه مي توانيددني

آيا ما دليل  ��34) كفران و كامجوييهاي بي حساب شما چه بوده است
محكمي براي آنها نازل كرديم كه از شرك آنها سخن مي گويد و آنرا موجه 

  !!!!!   شمارد؟ مي
                

   ؟؟؟؟؟؟؟؟براستي روي سخن با چه كساني است
  پيشواي من
 1من در جستجوي پيشوايي هستم كه قبل از هر چيز، بنده تو باشد! خداوندا

نه بت باشد و نه مثل تو و نه حتي قابل . 2و پس از آن، بشري باشد از جنس ما 
خواهم با  خدايا، من پيشوايي مي. العاده نه فرشته و نه حتي خارق 3مقايسه با تو

مانند ديگران هم بخورد و هم  4.ندوهگينسرشت بشري كه هم شاد شود و هم ا

                                                 
1
براي من چه افتخاري : در مناجات خود با خداوند مي فرمايندحضرت علي نيز . اشهد ان محمد عبده و رسوله  

  . باالتر از اين كه بگويند علي بنده خداست 
2
 ]ثْلُكُمشَرٌ ما أَنَا ب110:الكهف{] قُلْ إِنَّم { .  

3
 ]يولَد لَم و ديل 3(لَم ( دا أَحكُفُو يكُن لَّه لَم و)قـرن، چـه نكـات     14واقعا جاي تاسف است كه پـس از  (  ) ]4

  !)ساده اي را بايد به شيعه آموخت 
4
   } 26:الحجر{] ولَقَد خَلَقْنَا اإلِنْسانَ منْ صلْصالٍ منْ حمإٍ مسنُونٍ[ 



  

هر . 1بياشامد و بيمار و گرسنه شود و در همه حال، فقط تو دواي درد او باشي 
نه با پارتي بازي و معجزه يا  2چيزي را مانند بقيه با تالش و كوشش به دست بياورد

خدايا من به جاي نوري آسماني، پيشوايي زميني با لقب . حمايت مخصوص تو
به دور از عناوين . خودماني، قابل فهم و قابل پيروي: راب را ترجيح مي دهمابوت
خدايا من نمي خواهم سخنان و كردار و افكار . درآوردي جعلي و دور از دسترس من

خواهم اي خدا  من نمي! اي خطا و اشتباه باشد اين پيشوا مانند تو بدون حتي ذره
تو بر زمين و زمان، واليت تامه داشته  خواهم مانند چون تو، علم غيب بداند و نمي

! زيرا اين چنين پيشوايي ديگر انسان نيست و بيشتر شبيه تو است تا شبيه من. باشد
قرن، براي مدعيانش  14پس براي من، قابل پيروي نخواهد بود همانگونه كه در اين 

ريني و براستي اينگونه زندگي چه جذابيتي دارد؟ كه شي. نيز قابل پيروي نبوده است
جذابيت دنيا براي من و حتي از نگاه تو اي خدا در همين آزمايش ها و خطاها، 

خدايا، من . ها و سختي ها و پيروزي ها و شكست هاست ها و ندانستن دانستن
مظهري كامل از يك 3دوست دارم پيشوايم با تمامي عالئم و خصوصيات بشري

  . شود در بهشت هم پيدا نميانسان باشد نه مظهري از يك انسان كامل، كه حتي 
پيشوايي كه حاوي . خدايا من با تحقيق و معرفت كامل، اين پيشوا را يافتم

  .4تمامي اين صفات است و او كسي نيست جز علي پسر ابوطالب، ياور خاك
  
  

  خداي شيعه •

                                                 
1
  . } 80:الشعراء{] وإِذَا مرِضْت فَهو يشْفينِ[ 
   } 39:النجم{  ]و أَنْ لَيس للْإِنْسانِ إِالَّ ما سعى[ 2
3
  ! } 7:الفرقان{] وا مالِ هذَا الرَّسولِ يأْكُلُ الطَّعام ويمشي في األَسواقِوقَالُ[ 
4
  )اهللا اكبر از دورانديشي نبي اكرم ( ابوتراب  



  

تمام جهان به اين  1!پشيمان مي شود. خداي شيعه شخصيت جالبي دارد
 124 2!!آن پنج نفر را هم فقط براي يك نفر آفريده است نفر و 5بزرگي را فقط براي 

كه به (را برانگيخت تا مردم گناه نكنند ... هزار پيامبر و مصلح و حكيم و كتاب و
ولي با همه اين توصيفات، اگر كسي روز !) دنبال آن صدها هزار نفر نيز شهيد شدند

ه باشد صرفاً به خاطر قيامت، سراپا غرق گناه باشد و گناه همه جهان را هم داشت
بخشد و به  دوست داشتن يك نفر ديگر يا خواندن يك زيارتنامة جعلي، او را مي

 18جهت مزيد اطالع بايد بدانيد كه خداي شيعه در اين زيارتنامه،  3.برد بهشت مي
مرتبه، كساني كه پيامبر اكرم را با جان و مال ياري كرده اند  به جاي تشكر، لعن و 

و اين در حالي است كه همين خدا در قرآن كريم، فرموده به بتهاي  4د نفرين مي كن
البته اين خدا در ! مشركين ناسزا نگوييد تا اينكه آنها هم به خداي شما ناسزا بگويند

يكصد آيه از اصحاب پيامبرصلي اهللا عليه وسلم، تمجيد كرده ولي اين آيات فقط 
رحلت نبي اكرم مرتد شدند به  مشمول سه نفر مي شود زيرا همه اصحاب پس از

  5!جز سه نفر
ديده نام جانشين  خداي شيعه اهل تقيه و مصلحت است او صالح نمي 

براي همين در پرده و بسيار غير مستقيم  6آخرين پيامبرش را صريحاً در قرآن بياورد
آيات اين قرآن، : و نامفهوم سخن گفته، آن هم بر خالف وعده قبلي خود كه گفته

                                                 
 بداء  1

2
  حديث كساء 
داشتن تمام گناهان جهان با حب علي بي ضرر و داشتن همه خوبي ها با بغض علـي بـي   : اشاره به اين حديث 3

 ت و صدها احاديث ديگرفايده اس

4
منظور زيارت جعلي عاشورا است كه شيعه معتقد است حديث قدسي است و از جانـب خـدا بـه پيـامبر نـازل       

  شده و در آن عمر و ابوبكر لعن شده اند 
5
اينها شوخي نيست شيعه تا چند دهه قبل واقعا به اين احاديـث معتقـد بـود و در كتـب احاديـث آنهـا چنـين          

  !د داشت احاديثي وجو
 آيه ابالغ 6



  

براي هدايت عموم انسانهاست و وسيله اي است  1وشن و واضح و آشكاربسيار ر
ـ  تفرقه  ـ و نه مستمسكي براي!3و ريسماني براي اتحاد 2براي جدايي حق از باطل

خداي شيعه، !  داند شايد هم از ترس قريش، تقيه كرده باشد البته كسي چه مي
ني ترين شرايط، ياري اش را لحظه به لحظه در سخت ترين و بحرا آخرين فرستاده

ناگهان با زمين قهر مي كند و  4داده ولي درست زماني كه بايد ميوة اينكار چيده شود
گذارد تا مسير اين آخرين دين و  دست روي دست مي 5و بر خالف وعده قبلي خود

و تنها دين مورد تاييد او، فقط توسط شيطنت يك نفر آدم مكار، منحرف و تحريف 
  ! شود

شيعه براي هدايت تمامي انسانها در تمامي زمانها نازل كرده قرآني كه خداي 
و نيمي  6نيمي از آن در سرزنش و نكوهش سه نفر: شود از دو قسمت تشكيل مي

تازه اين خدا !!! ديگر از آن در ستايش و تعريف و تمجيد از يك نفر ديگر است
ده اي خاص مطالب آخرين كتاب آسماني خود را به گونه اي تنظيم كرده كه فقط ع

و ! 7فهمند و بقية انسانها به خاطر كم شعور بودن از درك و فهم آن عاجزند آنرا مي
) شما بخوانيد دكانهايي(براي درك منظور او بايد به افرادي خاص و مكانهايي 

                                                 
  } 2:البقرة{] ذَلك الكتَاب لَا ريب فيه هدى للْمتَّقينَ[ –} 7:الفرقان{] ء و نَزَّلْنا علَيك الْكتاب تبياناً لكُلِّ شَي[ 1
  } 4:آل عمران{] منْ قَبلُ هدى للنَّاسِ وأَنْزَلَ الفُرْقَانَ[ 2
   } 103:آل عمران{] اهللاِ جميعا ولَا تَفَرَّقُوا واعتَصموا بِحبلِ[ 3
 رحلت نبي اكرم 4

5 ]  كُميـننْ د ينَ كَفَرُوا مـالَّذ سيئ مي       [ــ  }  3:المائـدة {] اليو تـمعن لَـيكُمع ت مـأَتْمو يـنَكُمد لَكُـم لْـتأَكْم ماليـو [
  } 9:الحجر{] وإِنَّا لَه لَحافظُونَ إِنَّا نَحنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ[ – } 3:المائدة{
 عمر و ابوبكر و عثمان  6

بدون شبان رها ) گله گوسفندان ( مگر در استدالالت خود نمي گوييد كه پيامبر اكرم نبايد امت را مانند رمه اي  7
 رها مي كرد ؟



  

و تازه اين آخر ماجرا نيست زيرا اين خدا متاسفانه نتوانسته بر  1.خاص، رجوع كنند
ز اين آخرين كتاب، محافظت كرده و چند نفر آدم جاهل و ا 2خالف وعده قبلي خود

پس از رحلت پيامبرصلي اهللا عليه وسلم آمدند و آيات آن كتاب را جابه جا يا ! ترسو
به نحوي كه هيچكس از مومنان حاضر، بو هم . دستكاري و حذف و اضافه كردند

كه  (ا زماني قرآن اصلي در نزد افرادي خاص، مخفي است ت،پس به ناچار 3!نبردند
  ! آن قرآن، آشكار شود) البته بعيد است چنين زماني اصوالً فرا برسد

با اينكه عدل، جزء اصول مذهب شيعه است ولي خداي شيعه در آفرينش 
نوع بشر، پارتي بازي كرده به اين صورت كه بيشتر انسانها را از لجن و گل و الي 

به  5!خالص خودش آفريده استنفر ديگر را از نور پاك و  14و سرشت   4متعفن
بيشتر انسانها توانايي گناه كردن داده تا آنها را به جهنم ببرد ولي آن عده معدود، حتي 

بيشتر انسانها براي كسب علم بايد  6.توان گناه و حتي امكان خطا كردن را هم ندارند

                                                 
1
ن ايشان وجود داشـته باشـد   البته اگر در توضيح و تفسير آيات قرآن كريم، حديثي از پيامبر اكرم و حتي خاندا  

ثقه باشند و آن حديث، منطبق با ساير آيات قران باشد ) هم از نظر شيعه و هم از نظر سني ( كه سلسله روات آن 
  .قبول آن حديث بر همه مسلمين الزم و واجب است 

  .ود، نگاهبان و محافظ آنيم را بر تو فروفرستاديم و خ) قرآن( همانا ما اين ذكر : انا نزلنا الذكر و انا له لحافظون 2
روايـات تحريـف   . رجوع كنيد به كتاب محدث نوري و بحار االنوار و ساير كتب مجلسي و شيخ عباس قمي   3

و هم خيلي كمتر است البته در كتب سني ها نيز رواياتي وجود دارد ولي !! قرآن در منابع شيعي به حد تواتر است
است و كمتر سـخن از   ناسخ و منسوخات يا ءبر اختالف قرا بوده و هم مبتنيمورد قبول علماء و توده مردم آنها ن
در آن به چشم مي خورد هر چند علماي شيعه اجماع بر عدم تحريف كـرده  . . . تحريف و تغيير و جابه جايي و 

رده جـز  اند ولي چيزي كه تا قرن قبل در مغز توده شيعه و برخي از مالهاي محالت و منابر جا داشته و ريشه كـ 
 .اين است

  } 26:الحجر{] ولَقَد خَلَقْنَا اإلِنْسانَ منْ صلْصالٍ منْ حمإٍ مسنُونٍ[ 4
 . . . )بحاراالنوار و كتب شيخ عباس قمي و ( باز هم رجوع كنيد به كتب عهد صفويه  5

6
ندارد و در ثاني ما انسانهايي من، منكر پاكي و پاكدامني امامان شيعه نيستم ولي اوال اين موضوع ربطي به شيعه  

ولـي آن ذاتـي   . . . عطار و مولوي و  –ابراهيم ادهم  –حالج : انسانهايي كه به دور از گناه بوده ا ند فراوان داريم



  

بايد سالها تالش و كوشش كنند ولي آن عده مخصوص، براحتي و به صورت 
تمام انسانها ! تمامي اطالعات و علوم بشري و حتي مافوق بشريند ژنتيكي حامل

حتي از يك ثانيه ديگر خود هم بي خبرند ولي آن عده، وقايع چند هزار سال آينده 
  1.را هم  مي دانند) و گذشته(

با اينكه عدل، جزو اصول مذهب شيعه است و شيعه خدا را بي نهايت عادل 
رش دستور مي دهد فدك را تمام و كمال به دخترش داند ولي همين خدا به پيامب مي

  ! بدهد و بقية وراث را از ارث محروم كند
آن هم بر خالف آياتي كه به پيامبرش گفته ديده بر متاع زود گذر دنيوي كه 

  2!به ديگران داده ايم نكش
با اينكه عدل در اين مذهب، جايگاه بسيار مهمي دارد و اوج آن در روز 

در شخصيت پيشواي اول آنها نمودار مي شود ولي در همين روز،  قيامت و همچنين
اي وجود دارد تا برخي از گناهكاران، صرفاً به  يك دستگاه حساب و كتاب جداگانه

   4.بخشيده شده و به  بهشت بروند) 3يا داشتن كليدهاي جنت(خاطر محبتي كور 
اي آن با اينكه عدل، از اصول اساسي اين مذهب است ولي تئوريسين ه

معتقدند كساني كه همراه امام حسين و يا همراه پيامبر اكرم در بدر و احد شهيد شده 

                                                                                                                                        
كه مبرا از هرگونه خطا و اشتباه است فقط خداوند متعال است و قائـل شـدن صـفات مخـتص خداونـدي بـراي       

  والسالم. انسانها، شرك محض است 
1
روحاني شيعه هزار و يك توجيه مي آورد كه انسان را به ياد آن سخن معروف جرج اورل در كتاب قلعـة  البته   

  ! همه با هم برابرند ولي بعضي ها برابر ترند : حيوانات مي اندازد
2
  . . . و ال تمدن عينيك الي ما متعنا بهم زهره الحيوه الدنيا  
3
  !مفاتيح الجنان  
 شفاعت 4



  

اند فقط يك ثواب مي برند ولي اگر كسي گوشه خانه اش بنشيند و زيارت عاشورا 
  1.بخواند دو هزار برابر آن اشخاص، ثواب مي برد

م عمرش به آري با اينكه عدل، بسيار مهم است در روز جزا انساني كه تما
را به بهشت مي  2تالش و كوشش و سختي و مجاهدت و تقوي و پاكدامني گذشت

برند و به دنبال او اشباه الرجالي كه غرق گناهند  نيز،  فقط به خاطر دوست داشتن 
  !روند زباني و نمايشي همين شخصيت، به بهشت  مي

ترانش را و با اينكه عدل جزء اصول اساسي است حتي پيامبر نيز يكي از دخ
مثال وقتي از سفر بر مي گشته هميشه اول به ! بيشتر از بقيه خانواده دوست داشته

تواند درب اتاقش را طرف مسجد باز نگهدارد و فقط  ديدن او  مي رفته و فقط او مي
  ... و فقط فرزندان او بايد حاكم و خليفه باشند و فقط او 3.او از پدر، ارث مي برد

اي محمد به مردم بگو من : يات مكرر قرآن كه گفتهخداي شيعه بر خالف آ
اجر و مزد رسالت از شما نمي خواهم در اواخر عمر همين پيامبر، نظرش عوض 

آن هم (شود و به او دستور مي دهد كه فدك را به دخترش بدهد و خالفت  مي
را نيز همراه تمامي علوم بشري به داماد و پسرعمويش و خمس را هم !) مورورثي

  4!!!بني هاشم براي
زيرا او تمامي 5خداي شيعه تقريباً نقشي در جهان هستي ندارد و بيكار است 

قدرتها و اختيارات خود را در قالب واليت تكويني به مقام امامت، تفويض كرده 

                                                 
  .را بخوانيد ) ع(و از قول امام باقر ) احتماال غالي ( ه عاشورا از زبان راوي مقدمه زيارتنام 1
  )ع(حضرت علي  2
البته تمام اين موارد نظر شبه علماي  شيعه است و بديهي است كه تمام اين نكات از ساحت پاك پيامبر ( فدك  3

 ) و امامان ما دور است 
4
پس بـه  !!! اصل بسيار مهم و حياتي ، اعتقادي ندارند  3انها به اين البته عجيب است كه يك ميليارد نفر از مسلم 

  !ناچار همه جهنمي هستند جز شيعه 
5
  !  } 29:الرَّحمن{] كُلَّ يومٍ هو في شَأْنٍ[: بر خالف آيه 



  

و به اذن خدا قادر به انجام ! است زيرا مقام امام فقط يك پله پايين تر از خداست
  ! ا فقط نظاره گر است و امام، فعال ما يشاءپس خد! تمام امور الهي است

بسياري چيزها ! و به خاطر رعايت مصلحت! خداي شيعه بر مبناي اصل تقيه
مردم ! را در قرآن نگفته يا اگر گفته بسيار غير مستقيم و پيچيده گفته تا پس از آن

و مگر اينكه به روايات ضد و نقيض تاريخي و بحثهاي بي سر !!! دچار تفرقه شوند
  !ته كالمي آخوندها مراجعه كنند

خداي شيعه بر خالف سخنان قبلي خود كه گفته محمد آخرين پيامبر است، 
ماه مانده به رحلت اين آخرين پيامبر، نظرش عوض مي شود و تصميم مي گيرد  2

سلسله فرستادگانش را تا مدت محدودي ادامه دهد زيرا به تازگي متوجه شده اين 
اينكه حاال حاالها خيال آدم شدن ندارد، حتي توانايي استقالل هم بشر دوپا عالوه بر 

و فقط تا صد سال بعد، ) همانطور كه در آن چند هزار سال قبل نداشته است(ندارد 
آن هم توسط افرادي كه مقام آنها از مقام نبوت . تواند اين توانايي را كسب كند مي

چيزي باالتر از نبوت را برقرار  پس در غدير خم،خاتميت را منتفي و 1.باالتر است
ضمن اينكه در 3! و در اين بلبشو  باب وحي نيز بسته مي شود 2!!!مي كند

به همين دليل، نفر .نهايت،متوجه مي شود اين بشر، حاال حاالها آدم بشو نيست
البته . (، مي شود ، به مدت نامعلومي از نظرها غايب4دوازدهم از آن فهرست جعلي 

يفة خطير دريافت خمس تا مدتي توسط نواب محترم اربعه ادامه بار گران و وظ
  !) داشته است

                                                 
 .اشاره به حديث جعلي كه در آن پيامبر اكرم، نام امامان را به ترتيب تا امام زمان گفته اند  1
  !عتقد است مقام امامت از مقام نبوت باالتر است شيعه م 2
3
  !) البته طبق عقايد شيعه ( عجب آشفته بازاري  
4
  لوح جابر  



  

آري، باب وحي بسته مي شود و به ناچار، براي گير نيفتادن در تناقضاتي 
شود ولي تناقض، دوباره چهره  باب عصمت و علم غيب و معجزه باز مي ديگر،
تناقض پس از غيبت ادامه كند و به ناچار، باب تقيه و بداء باز مي شود ولي اين  مي

!  پيدا مي كند پس به ناچار، بحث نواب اربعه و اينكه آنها باب هستند باب مي شود
و پس از آن، بحث رجوع به فقهاء براي آموختن دين و تكامل اين دروغ به نيابت 
عامه و باز هم تكامل آن به واليت فقيه و در نهايت، كار به واليت مطلقه فقيه و ولي 

و طبيعتاً هر كس منكر اين واليت شود به جهنم !!! لمين جهان كشيده مي شودامر مس
   1.شود مي رود و وضويش آب بازي مي

مانند خداي آنها بر ) البته به اعتقاد پيروان(متاسفانه پيشوايان اين مذهب نيز 
خالف سخنان خود عمل مي كرده اند مثال آنها در جاي جاي سخنان خود سفارش 

و و دوري از سخنان زشت و ناروا و حتي منع از لعن خلفاء داشته اند به صحبت نيك
ولي ناگهان از گوشه اي زيارتنامه اي پيدا مي شود كه سراسر لعن و نفرين است و 

) حديث قدسي!  (پيروان آن معتقدند اين سخنان پيامبر اكرم از طريق خداوند است
البته مبادا فكر كنيد . باقر، علني شدهكه از ناحيه امامان رسيده تا در زمان امام محمد 

حتي ! چون غالي ها نيز در زمان امام محمد باقر، فراوان شده اند اين كار كار آنهاست
باز هم شك نكنيد و ! اگر در بين راويان اين زيارتنامه، افراد غالي وجود داشته باشد

  !صبح تا شب آنرا بخوانيد
حق را بگو اگر چه هالك تو :كه همچنين اين پيشوايان بر خالف سخنان خود
  !مرتباً تقيه مي كرده اند. در آن باشد كه در حقيقت، نجات تو در آن است

                                                 
1
ياتي در كاشان كه به حق، نام ديوانگان دارد و شايد تنها چيز راسـت آن همـين عنـوان آن باشـد بـروي      حدر    

  : پارچه اي نوشته بودند
ــن                          ــد   چــرا س ــد بدان ــازي اســت  /                ي نمــي خواه ــت آب ب ــي والي                                                                  . وضــوي ب

  .البته روز قيامت، چهره اين ديوانگان، ديدني تر خواهد بود 



  

زيرا بايد . خداي شيعه: من بسيار اشتباه كردم كه گفتم،و در انتها بايد بگويم
قبور مردگان، اوراقي جز . زيرا خداي شيعه يكي دو تا نيست. خدايان شيعه: گفتم مي
كه هيچگاه در سنت نبوي ) تعزيه: عزا، جشن و يا تئاترهاي خياباني(سمي ، مرا1قرآن

و حتي علوي نبوده، پرستش شخصيت فرد به جاي تبعيت از فكر و روش، پيروي 
،  نگاهداري و حمل و نمايش هزار و يك 2كوركورانه از آقاباالسرها، تعصب جاهلي

  ... و...) در روزهاي عاشورا و(شيء عجيب و غريب 
: حب الشيء يعمي و يصم: آري طبق حديث! مردم ما عاشقند: ند گفتخواه

دوستي چيزي انسان را كور و كر مي كند و مگر نه اين است كه اگر شما چيزي را 
دوست داشته باشي يا توجه تو به اندازه ذره اي ) و نه بيش از آن(حتي به اندازه خدا 

تو مشرك ) نه به طور كامل باز هم ذره اي(متوجه هدف و چيزي غير از خدا شود 
به جز شرك، هر گناهي را : خواهي شد و اگر نمي داني بدان كه خدا در قرآن فرموده

  . اگر خواستم  مي بخشم
كه رحمت و ) و نه خداي شيعه(و اين چنين است كه خداي واقعي 

بخشايش را بر خود فرض كرده است، در روز قيامت به فرع، رجوع مي كند و 
نه اينكه او . كه  انسانهاي نادان و مشركين سر از دوزخ در مي آورنداينگونه است 

بينند كه يك  اندازد بلكه آنها هنگام مرگ، خود را ته چاهي مي آنها را به دوزخ مي
خدايا ما را براه . خداوندا ما را از جمله اين افراد قرار مده. عمر، ندانسته كنده اند

بر خالف . م كه اينك در چه حالي هستيمزيرا ما يقين نداري. راست هدايت كن

                                                 
  !مفاتيح الجحيم 1
يـك جملـه از مطالـب مـن را بـراي      . نمي شناسد 1و قرن  20آري عصبيت و جاهليت،  ايراني و عرب و قرن  2

آنگـاه در چشـمان آنهـا همـان نگـاه      . آقايان بگو تا متوجه برخورد عصبي خارج از منطق و استدالل آنها بشـوي  
  . ابوجهل را خواهي يافت 



  

آن هم با با آرزوهاي . كه از همين اآلن، خود را در وسط بهشت مي بينند ١فريسياني
  . كه مي ترسم عاقبت، كليد دوزخ شود ٣و در دست داشتن كليدهاي بهشت ٢بزرگ

  
  

  شعور سياسي •
اعراب در زمان : دكتر شريعتي در يكي از سخنراني هاي خود مي گويد

من با ! حلت پيامبر اكرم شعور سياسي و صالحيت انتخاب رهبر را نداشته اندر
  : كنم زيرا تعجب مي،وجود ارادتي كه به ايشان دارم

قبل از آن اين شعور  ،سال 23) اعم از انصار و مهاجرين(چطور، اعراب  -1
امي و فقير كه هر چه مي گفت نو و : سياسي را داشتند كه به مردي ايمان بياورند

ازه و مخالف تمامي اعتقادات جاهلي و عميق ترين فرهنگ آنها بود؟ به مردي كه ت
دقت . (اش او را از خود رانده بود؟ به مردي كه به خدايان توهين مي كرد خانواده

و نه تنها ايمان بياورند   )كنيد خدا يعني باالترين و مقدس ترين مفهوم در ذهن آدمي
 !و مال و خانواده و شهر و وطن خود بگذرند بلكه به تصديق قرآن كريم از جان

در بستر بيماري مي افتند و مردم ) ع(ما مي دانيم كه وقتي حضرت علي   -2
هر : ايشان مي فرمايند. آيا پس از تو با فرزندت حسن بيعت كنيم:  گويند به ايشان مي

سال، مردم شعور سياسي پيدا  30آيا پس از  گذشت! جور خودتان صالح مي دانيد
 )  !!!آن هم مردم كوفه(رده بودند ك

                                                 
1
فـراد  خشكه مقدسي، عالمت اصلي اين ا.  فريسيان يكي از فرق يهود كه بيشترين دشمني را با عيسي داشته اند  

  . و خوارج زمان حضرت علي و افراد موسوم به حزب اللهي در زمان فعلي است 
2
  منتهي اآلمال شيخ عباس قمي  
3
  مفاتيح الجنان 



  

چطور اصحاب، قادر به درك و فهم و عمل خالصانه به قرآن بودند ولي  -3
 قادر به انتخاب رهبر نبودند؟ 

اصحابي كه پيامبرصلي اهللا عليه وسلم را به عنوان رهبر قبول كردند با  -4
 تفكر جاهلي دست به چنين كاري زدند چطور ممكن است پس از چند دهه زندگي
در كنار پيامبرصلي اهللا عليه وسلم و تعاليم اسالمي و عمل مخلصانه به آن و در يك 

 كالم با تفكري اسالمي  دست به انتخاب غلط زده باشند؟ 

چرا ما هميشه در تحليل قضايا اوضاع و احوال قبل از اتفاقات را بررسي  -5
نداشته و  كرده و نتيجه اقدامات را فراموش مي كنيم؟ اگر اعراب شعور سياسي

انتخاب غلطي انجام دادند پس بايد اين انتخاب بد منجر به نتيجه بدتر شود و نه 
چطور ابوبكر توانست شورش اهل رده را با قاطعيت سركوب كند؟ با توجه به !  بهتر

ولي همين !!! اينكه در نگاه مردم او نه پيامبر بود، نه معصوم و نه از تيره مهم قريش
كند كه در زمان حضرت  براي حضرت عمر رضي اهللا عنه مهيا مي فرد، چنان زمينه را

در برابر اسالم سر تسليم فرود ) ايران، روم و مصر(عمر رضي اهللا عنه سه ابرقدرت 
 . مي آورند
بهترين مردمان دوران، مردم : در حديث موثقي فرموده اند پيامبر اكرم، -6
 1.قرار داديم) الگو و نمونه(نه و ما شما را امت ميا: در قرآن نيز آمده. زمان منند

چگونه ممكن است اين بهترين امت و امت نمونه، دست به بدترين انتخاب زده 
 !!!باشد؟

دكتر شريعتي در يكي از كتابهاي خود مي نويسند مرغ جوجه اش را مي  -7
. زند و از خود دور مي كند تا جوجه بتواند مستقل شود و روي پاي خودش بايستد

پس اگر بناست مردم . نويسد خاتميت در اسالم، چنين معنايي داردو در ادامه مي 
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با عنايت به اينكه شيعه مقام امامت را  (مستقل نشوند خاتميت چه معنايي دارد؟ 
 ) باالتر از نبوت مي داند اين تعارض شديد تر مي شود

شما در توجيه خاتميت و اينكه چرا پيامبر اكرم آخرين فرستاده بوده مي  -8
بشر در آن زمان به چنان درك باال و بلوغ فكري رسيده بود كه ديگر مي : گوييد

پس چرا در مورد ... توانست پذيرا و حافظ دين و دستورالعملهاي الهي باشد و
 ؟  كنيد خالفت اين سخن را نقض مي

تفكر بسيار خطرناك و اشتباه متكلمين و فقهاي شيعه قرون سوم و چهارم  -9
ب تشيع را بر وجود نص در خالفت و جانشيني هجري آن بود كه مبناي مذه

قرار دادند و پس از مدتي مجبور به تكفير و لعن حضرت ) ع(بالفصل حضرت علي 
تفرقه و دشمني در امت . عمر رضي اهللا عنه و حضرت ابوبكر رضي اهللا عنه شدند

اسالمي نتيجه بعدي اين خشت كج و بنيان غلط بود و طرفه آنكه حضرت عمر 
در ادامه ! عنه و حضرت ابوبكر رضي اهللا عنه را متهم به انحراف كردندرضي اهللا 

اگر سلمان فارسي زنده بود به . (دولت صفويه روي كار آمد و كرد آنچه كرد
در اين زمان غلو و انحراف دو چندان !) كرديد و نكرديد: روحانيون صفوي مي گفت

در . تحريف شد شد و تشيع علوي به طور كامل در قالب تشيع صفوي مسخ و
صورتيكه تشيع واقعي و حقيقي بر مبناي عقايد و روش و سخنان واال و عميق 

بوده است كه براي تثبيت و قوام آن نيازي به دروغ پردازي و بناي ) ع(حضرت علي
تشيع دين مدارا و . پايه هاي آن بر دروغ و تعصب و دشنام و ناسزا نبوده است

تشيع دين ظلم ستيزي و مبارزه با باطل . دوستي با خودي و تحمل مخالف است
تشيع دين پويايي و تفكر و تدبر در جهان طبيعت و دنياي درون و آيات الهي . است
انديشه علي سراسر مملو از نكات عميق علمي و معرفتي و روح او روح يك . است

 . جنگجوي عابد و عابد جنگجو بوده است



  

فاتحين مسلمان؟ طي نقشه زرتشتيان براستي چرا چنين كردند؟ براي انتقام از 
ايراني و يهوديان تارو مار شده؟ يا براي اينكه پشت اين تز پنهان شوند كه ما نيز 
دوستداران علي هستيم و به ناچار شايستگي بيشتري در قبضه حكومت داريم؟ و 
آنگاه حكومت را غصب كردند و حضرت عمر رضي اهللا عنه و حضرت ابوبكر 

شايد هم مي خواستند توده عوام متوجه !!! غاصب معرفي كردند رضي اهللا عنه را
انديشه هاي ناب علوي نشوند مگر ممكن است كسي علي گونه فكر كند و آنگاه 
مرتب توسري بخورد و زير بار هر خفت و خواري برود؟ مگر مي شود بر چنين فرد 

ول را بهتر جسور و گستاخي حكومت كرد؟ اصوال عامي داستانها و افسانه هاي مجع
حق و باطل را معياري : يا! عدل بهتر است از جود: مي فهمد يا اين جمله علي را

 .است كه با آن سنجيده شده و افراد مالك تشخيص حق از باطل نيستند
 

  
  

  خواص •
ا ند تحت عنوان خواص و  اي را مطرح كرده تازگي مساله علماي شيعه به

حضرت عمررضي اهللا عنه و حضرت خواهند بگويند مردم مدينه تحت تاثير  مي
 :جواب! ابوبكر رضي اهللا عنه كه از خواص بوده اند حق علي را نديده گرفتند

اگر طبق متون تندروي شيعه شخصيت حضرت عمررضي اهللا عنه و  -
رضي اهللا عنه را بررسي كنيم اين دو نفر نه تنها از خواص نبوده اند  حضرت ابوبكر

كساني كه مرتب مورد لعن و . اسالم، نداشته اندجاي  جبلكه هيچ جايگاهي در هي
!!! قرار گرفته) البته به زعم شيعه...(سرزنش پيامبرصلي اهللا عليه وسلم و قرآن و

چگونه خواص  شده اند؟ و از اين دو نفر كه بگذريم آيا مردم، تابع دو نفر از 
تمام خواص بودند؟ يا اينكه پيرو تمام خواص و اگر پيرو تمام خواص، چگونه 



  

خواص يك شبه بد و گمراه شدند؟ زيرا اصوالً گذشت زمان و همنشيني با ناپاكان 
آن هم در مورد انسانهايي كه مستعد بد شدن هستند . موجب گمراهي انسان مي شود

سال قبل در محيط فاسد و جاهلي دعوت پيامبرصلي اهللا عليه وسلم  23نه كساني كه 
ها را خواص كرد و موجبات خواص شدن آنها و براستي چه كسي آن! را لبيك گفتند

نعوذباهللا آيا اين . را فراهم كرد؟ تا مردم در آينده فريب بخورند و گمراه شوند
سال به صورت شبانه روزي  23شخص، كسي جز نبي اكرم بود كه مرتب و به مدت 

ا به به آنها دختر مي داد و دختران آنها ر!!!  با اين افراد نشست و برخاست  مي كرد؟
گرفت؟ اجازه مي داد همراه او در سفر و حضر و در جنگ و صلح باشند و  زني مي

و امير حجاج شوند؟ و اجازه داشته باشند مرتب در راه اسالم ) تبوك (علمدار جنگ 
پول خرج كنند؟ پس آيا پايه گذار اصلي خط انحراف و بنيان گذار و موجب اصلي 

ند؟ يا همة اينها زاييدة توهمات و ذهن چنين اتفاقي نعوذباهللا نبي اكرم بود
ماليخوليايي غاليان و موالي ايراني ساكن كوفه و روافض و مفوضه است كه از دل 
تاريخ به كتابهاي سني و شيعه راه يافته ولي فقط در فرهنگ شيعه توانسته رشد و 

 نمو كند؟ 

تند مردم، مانند گوسفند هس:  تر اين مي شود كه اين بحث به عبارت ساده -
ما از زبان ابوسفيان در تاريخ مي شنويم كه . كنند هاي خود نگاه مي و به باالتري

كمترين قبيله قريش بوده از نظر ثروت نيز تمام دارايي ،حضرت ابوبكررضي اهللا عنه
خود را در راه اسالم خرج كرده بود  حضرت عمر رضي اهللا عنه نيز نه ثروت 

ه و نه با آن اخالق تند و تيزش، محبوبيتي در بين چنداني داشته نه از قبيله مهمي بود
مگر اينكه بگوييم واقعا از نظر دين . پس آنها چگونه خواص شدند. مردم داشته است

.  ماند و ايمان و يا اخالص و كارداني و اعتقاد برتر بوده اند كه جاي بحثي باقي نمي
ص منحصر مي شده اند اگر هم قبول كنيم از ديد سايرين آنها خواص بودند آيا خوا



  

؟ و حتي اگر اين تز را رضي اهللا عنهبه حضرت عمر رضي اهللا عنه و حضرت ابوبكر
 هم درست بدانيم باز اين سئوال پيش مي آيد كه گناه اين دو نفر چه بوده است؟

چرا، در ابتداي بعثت پيامبر اكرم، اول مردم فقير و بدون مسئوليت و يا  -
آوردند و سپس روساي قبايل و اشراف  وسلم ايمان مي سمت به پيامبرصلي اهللا عليه

 )اگر مردم تابع خواصند؟(و خواص؟ 
اگر مردم تابع خواصند به عنوان مثال در تاريخ  مي خوانيم كه انصار در  -

سقيفه دور سعد ابن عباده جمع شده و مي خواستند او را به خالفت بر گزينند و به 
ررضي اهللا عنه خبر مي رسد و آنها خود و حضرت ابوبك رضي اهللا عنه حضرت عمر

چگونه است كه اين دو نفر خواص، خودشان از . را با عجله به آنجا مي رسانند
و !!! مي رسانند؟  !!!خودرا به جمع عوام ماجرا بي خبر بوده و براي همين با عجله، 

 ؟ 1علل اين تضاد سليقة عمومي در پيروي از خواص مختلف چيست 
رصلي اهللا عليه وسلم، هر يك از افراد مهاجر و انصار پس از فوت پيامب -

براي خودش در درك آيات قرآن و از حفظ بودن آيات و احاديث پيامبرصلي اهللا 
عليه وسلم و حتي مشاهدة عملي روش پيامبرصلي اهللا عليه وسلم، يك خواص بوده 

س اينها بوده اند پ..  و در حقيقت بيشتر مردم، خواص و حافظ و عامل به قرآن و
 دنباله رو كدامين خواص شدند؟

نفر ديگر از ساكنين  250عباس، طلحه، زبير، سلمان، مقداد، ابوسفيان و  -
آيا ) كاري به نيات آنها نداريم( 2بوده اند) ع(مدينه طرفدار انتخاب حضرت علي 

 اينها خواص نبودند كه مردم دنباله رو آنها شوند؟

هللاَ َ� يَُغيُِّر َما بِقَْوٍم َحتَّى يَُغيُِّروا َما  إِنَّ [:چرا خداوند در قرآن مي فرمايد -

همانا خداوند سرنوشت هيچ قومي را تغيير نمي دهد مگر  " : }١١:الرعد{] بِأَْنفُِسِھمْ 

                                                 
  و به تبع آن علت اينهمه تضاد و تناقض در آراء و افكار شيعه ؟ 1
 طبق نوشته شيخ شرف الدين در كتاب الفصول المهمه  2



  

و چرا نمي فرمايد خداوند سرنوشت  ". اينكه آنها خودشان خودشان را تغيير دهند
البته در آياتي از قرآن . ها تغيير كنندهيچ قومي را تغيير نمي دهد مگر اينكه خواص آن

از قول دوزخيان مي خوانيم كه ما سران و بزرگانمان را پيروي كرديم پس گمراه 
ولي در جايي ديگر از قول همين سران، پاسخ مي شنويم كه خدايا اينها . شديم

 ...خودشان چون گمراه بودند پيروي ما را كردند و ما هم خودمان گمراه بوديم
و نفر، براي رييس جمهوري كانديد شوند، يكي اليقتر باشد ولي اگر د -

ديگري انتخاب شود آيا اولي بايد از دست دومي دلگير شود؟ يا طرفدارانشان با هم 
اصالً در صحنه سقيفه غايب بودند ولي براي ) ع(نبرد كنند؟ البته حضرت علي 

ما هيچ رييس فرهنگ عرب، شرط مسن بودن و سالخوردگي يك شرط اساسي بوده 
بينيم كه جوان بوده باشد چه برسد به رييس تمام  قبيله اي را در تاريخ عرب نمي

از اين نكته كه افراد زياد و سرشناسي توسط حضرت علي از ! (قبايل، يعني  خليفه
 )قبايل مهم كشته شده اند مي گذريم

ما مي دانيم : اگر بحث خواص طبق استدالل برادران شيعه درست باشد -
اولين يا دومين مرد بالغي كه به پيامبرصلي اهللا عليه وسلم ايمان آورد حضرت  كه

و مي دانيم قريش در بيشتر كارها با حضرت ابوبكر مشورت مي كرده و . ابوبكر بود
او را قبول داشته و دقيقا به همين علت به محض اسالم حضرت ابوبكر پنج نفر از 

ادي كه اسالم آنها در آن لحظات بسيار موثر افر. افراد متنفذ به اسالم در مي آيند
سپس حضرت ابوبكر برده هايي كه اسالم مي آورند را از مال خود خريده و . بوده

در مكه قرآن را با لحن خوشي مي خوانده و ) مانند بالل(كرده  در راه خدا آزاد مي
ا كسي تنه. مردم دور خانه او جمع شده و اينگونه خشم كافرين را بر مي انگيخته

بوده كه همراه پيامبرصلي اهللا عليه وسلم در آن لحظات مخاطره آميز به مدينه هجرت 
پس اگر بحث خواص درست باشد حضرت ابوبكر و حضرت عمر  با ... مي كند و



  

اسالم آوردن و مسلمان شدنشان در آن شرايط دشوار باعث تقويت اسالم و مسلمان 
 نيمه خالي ليوان را مي بينيد؟  پس چرا شما هميشه. شدن بقية عوام شدند

منظور (بوده اند ) و ديگران دنباله رو و پيرو آنها(اين چه خواصي  -
كه هيچكس آنها را اليق خبر كردن از اجتماع ) حضرت عمر  و حضرت ابوبكر

و صدها !!!  سقيفه ندانسته و آنها به طور اتفاقي متوجه اجتماع سقيفه مي شوند؟
 ...سئوال بي پاسخ ديگر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مولي •
  1)سنت اگزوپري ـ شازده كوچولو. (زبان، سرچشمه سوء تفاهم هاست -
هيچگاه از من نقل قول نكنيد زيرا آنچه مي گوييد چيزي است كه شما  -

 ) الورنس فرانك. (ايد نه چيزي كه من گفته ام شنيده
 

                                                 
ه من از نويسندگان غربي و غير مسلمان سخن مي آورم آن است كه اين افـراد مـتهم بـه سـني بـودن      علت اينك 1

  . نيستند 



  

دقت كنيد كه سرمنشاء اصلي اختالف شيعه با ساير فرق و مذاهب اسالمي 
ر همين نكته نهفته است و برداشت غلطي كه علماي شيعه از كلمه مولي دقيقا د

و اين اعتقاد كه كلمه مولي به معناي اولي است و بعد اولي را اولي . داشته اند
بالتصرف معنا و سپس اولي بالتصرف را اولي االمر يا ولي امر معني كرده و سپس از 

كار را به جايي مي كشانند كه مقام آن، مفهوم امامت را برداشت كرده و آرام آرام 
و در نتيجه معناي سخن پيامبرصلي اهللا عليه ! امامت را باالتر از نبوت اعالم مي كنند

هركس من خليفه او هستم علي هم رهبر و خليفه و حاكم بر : وسلم اينگونه مي شود
ته الب. خدايا دوست بدار هر كه او را دوست دارد و دشمن باش با دشمن او! اوست

پيامبر اكرم دقيقاً براي اينكه كسي معناي خالفت را از كلمه مولي برداشت نكند در 
  . ادامه، سخن از دوستي و دشمني دارند

البته عالمه اميني در كتاب الغدير بحثي را باز كرده اند با اين نتيجه گيري كه 
در  -1 بيشتر علماي علم عرب كلمه مولي را به معناي اولي تعريف كرده اند ولي

  .اين خصوص اتفاق نظر وجود ندارد
  : تفاوت از زمين تا آسمان است  ميان ماه من تا ماه گردون  – 2 

حتي داشتن مفهوم اولي در كلمه مولي هيچگاه نمي تواند معناي خالفت و 
زيرا اعراب براي بيان اين مفاهيم، كلمات روشن و  . جانشيني و امامت را داشته باشد

دارند و در هيچ كجاي تاريخ، حتي يكنفر عرب هم براي بيان واضح و روشنتري 
معني دقيق  1.مفهوم حكومت و خالفت و امامت از كلمه مولي استفاده نكرده است

اگر دقت كنيد در اين معناي فارسي . آقا و سرور: كلمه مولي در زبان فارسي مي شود
ي پادشاهي و حكومت نيز، مفهوم برتري و اولويت وجود دارد ولي به هيچ وجه معنا

                                                 
1
تاريخ اعراب قبل و پس از نبي اكرم خلفاء و روساء و پادشاهان فراواني داشته ولي عجيب است كه حتـي يـك    

از خود از كلمه مولي استفاه نكرده اسـت  نفر از آنها در هيچ شعر و سخنراني و نامه اي براي معرفي جانشين پس 
 !!!!  



  

از آن برداشت نمي شود و اگر پيامبر اكرم در ميان مردم ايران مي فرمودند كه هر 
كس من آقا و سرور او هستم علي نيز آقاي اوست، مردم ايران، معناي حكومت و 

نوعي ) مولي يا آقا(بلكه اين كلمه . پادشاهي را از اين كلمات برداشت نمي كردند
زيرا انسان تا چيزي را برتر و باالتر . كند ذهن انسان، تداعي ميبرتري معنوي را در 

نداند نمي تواند به او عشق بورزد و او را دوست داشته باشد براي همين پيامبر اكرم 
پس طبيعي . خدايا دوست داشته باش هر كه او را دوست دارد: گويند در ادامه نيز مي

قرينه . عناي اولي را هم داشته باشدبايد م) يعني دوست داشتن(است كه كلمه مولي 
در (آن هم سخنان بعدي پيامبرصلي اهللا عليه وسلم است و اينكه درجه اين اولويت 

مشخص نيست آيا ) صورتيكه بنا به فرض محال، معناي صرف مولي، اولي بود
ما طبق . واليت مانند واليت خداوند مطلقه است؟ يا مانند واليت پدر بسيار محدود

يح شخص پيامبرصلي اهللا عليه وسلم مي دانيم كه كلمات او را بايد با دستور صر
قرآن بسنجيم و خداوند در قرآن كريم عوض مزد و اجر رسالت را دوستي با خاندان 

و چون اين محل آخرين ) و نه حكومت آنها(پيامبرصلي اهللا عليه وسلم اعالم كرده 
در آخر كار گرفت پس طبق آيه قرآن  ميقات نبي اكرم با مردم بوده و مزد را هم بايد 

از كلمه موده يعني دوستي خاندان نبي استفاده كرده و كلمه مولي كه معني دوست 
داشتن مي دهد و سخنان بعدي پيامبر اكرم متوجه مي شويم كه منظور از اين كلمه 

بهتر است بدانيد كه اعراب اين كلمه را بيشتر . يعني مولي دوست داشتن علي است
ساني اطالق مي كنند كه اسيراني را آزاد كنند به آن اسيران موالي مي گويند و به به ك

مولوي نيز در اشعار زير همين عقيده . شخصي كه اسراء را آزاد كرده مولي مي گويند
  :را دارد

  بند رقيت ز پايت وا كند    كيست مولي؟ آنكه آزادت كند 
  



  

رت كسي باشد ديگر آزادي پس اگر بنا باشد كه انسان تحت فرماندهي و اسا
يعني اگر منظور پيامبر اكرم لزوم تبعيت بي چون ! و كلمه مولي چه معنايي مي دهد؟

و چرا و واليت مطلقة علي بوده باشد اين سخن پيامبر اكرم،  مفهومي ضد كلمه 
و اين خود يكي ديگر از صدها تناقضي است كه شيعه گرفتار . مولي خواهد داشت

شيخ شرف . ور كلي مولي كلمه اي است كه بيشتر بار معنوي داردبه ط. آن شده است
امام، عهده دار خزائن معنوي و : الدين عالم شيعه نيز در سخنراني دارالتقريب  گفته

 . خليفه عهده دار خزائن مادي خداوند است
 : معناي يك كلمه را بايد با توجه به موارد زير فهميد •
  )و احوال همان زمان اوضاع(شرايط بوجود آمده در محيط  -
 .فرهنگ مردم همان زمان -
 .نوع انديشه و روحيه مخاطبين -
 . استفاده اي كه مردم از آن واژه در همان زمان داشته اند -
 . و منظور گوينده و هدفي كه داشته ترجمه كرد -
آن كلمه به تنهايي چه معنايي مي دهد و همراه با ساير جمالت و  -

 . قرائن چه معنايي مي دهد
 

ه بسيار ظريفي كه محققين شيعه از آن غافل مانده اند آن است كه نكت •
غناي سنگين ادبيات عرب گاه باعث مي شود يك كلمه داراي معاني متعدد و حتي 
ضد هم باشد براي همين براي درك منظور و هدف گوينده هيچ راهي نيست جز 

ونه معني كردن (اينكه شرايطي كه آن سخن در آن گفته شده را با توجه به كل متن 
  . و تمامي اوضاع و احوال معني كنيم) فقط يك كلمه

  



  

اگر منظور پيامبر اكرم در غدير خم تعيين جانشين براي خودشان بود  •
)  سرپرست خانواده خود(مانند زماني كه در جنگ تبوك حضرت علي را در مدينه 
ا علي من كنت مواله فهذ: گذاشتند بايد پس از معرفي حضرت علي مي فرمودند

مواله و لكن ال نبي بعدي يعني  خليفه و جانشين من است ولي با اين تفاوت كه 
پس از من نبي و پيامبري نيست زيرا شما معتقديد پيامبر در اين موضع، علي را با 
خودش برابر و در تمامي امتيازات يكسان معرفي كرد پس بسيار واجب بود براي 

هنگام خروج براي جنگ تبوك مي فرمودند ال جلوگيري از گمراهي آيندگان، مانند 
 .نبي بعدي
مردم از زبان پيامبرصلي اهللا عليه وسلم و  از قول قرآن مي دانستند كه  •

پس از رحلت پيامبر اكرم ديگر وحي در كار نيست و علي نمي تواند با آسمان در 
د ارتباط باشد چرا رسول خدا تكليف نوع حكومت و نفر بعدي را  مشخص نمي كنن

زيرا ممكن بود مردم پس از رحلت نبي اكرم به خاطر عدم وجود وحي سخن 
حضرت علي را در رابطه با خالفت امام حسن و امام حسين قبول نكنند؟ پس بنا بر 
طريق اولي نبي اكرم ابتدا بايد روش تعيين خليفه را بيان مي كردند و بعد به سراغ 

ا عنايت به اين نكته مهم كه شما در مي رفتند  ب) يعني معرفي علي(تعيين مصداق 
. استداللهاي خود مساله جانشيني و خالفت را بسيار مهم و اساسي جلوه مي دهيد
براستي چرا پيامبرصلي اهللا عليه وسلم در مورد چنين مساله بسيار مهمي از كلمه 

كند كه هيچكدام نيز معني خالفت نمي  معني مختلف استفاده مي 27مبهم مولي با 
و به جاي تعيين روش انتخاب حاكم فقط به معرفي مصداق، بسنده مي كنند؟   دهد؟

در قرآن كه روشي براي انتخاب حاكم و خليفه وجود ندارد سخن پيامبر اكرم نيز در 
بسيار مبهم و نامفهوم است پس ) اگر آنرا حمل بر تعيين جانشين كنيم(اين موضع 

  يست؟ تكليف در اين امر به قول شما بسيار مهم، چ
 



  

همانگونه كه آيات قرآن با ساير آيات تفسير مي شوند سخنان پيامبرصلي  •
پيامبرصلي اهللا عليه وسلم در . اهللا عليه وسلم نيز با ساير سخنان ايشان تفسير مي شود

خدايا دوست داشته باش هركه . اللهم وال من وااله و عاد من عاداه: ادامه  مي فرمايد
اگر معني مولي در اينجا . اش با هر كه با او دشمن استاو را دوست دارد و دشمن ب

خدايا باالببر شان و مقام كسي را كه علي را برتر : فرمودند برتر بودن باشد بايد مي
يا دشمن باش با كسي كه ... مي داند و پايين بياور مقام آنرا كه او را پايين   مي داند

 .او پيروي مي كنداز او پيروي نمي كند و دوست باش با كسي كه از 
اگر پيامبرصلي اهللا عليه وسلم قصد تعيين جانشين داشتند با توجه به  •

شناختي كه از جامعه عرب داشتند بايد مي گفتند علي جانشين من پس از من براي 
ولي نكته اينجاست كه پيامبر اكرم، اصالً خليفه نبودند كه . حكومت بر شماست

و هدف ايشان از بعثت حسب گفته . ن كنندبخواهند براي خودشان، جانشين تعيي
بعثت التمم مكارم االخالق بوده است ولي برادران روحاني من طبق ميل : خود ايشان

ذاتي خود فكر مي كنند هدف بعثت، حكومت و رياست بر مردم بوده و علي يا 
 !!! پيامبر نيز نعوذ باهللا، مشتاق آن

پيامبرصلي اهللا عليه براي فهميدن معناي واقعي يك كلمه در سخنان  •
پيامبر اكرم . وسلم، تطبيق آن با قرآن و ساير سخنان پيامبرصلي اهللا عليه وسلم است

خدايا دوست  )اللهم وال من وااله و عاد من عاداه(در ادامه همين سخنان مي گويد 
وال با . داشته باش هر كه او را دوست دارد و دشمن باش هر كه او را دشمن دارد

شايد يكي از داليل ! دهد و نه خالفت ريشه است و معني دوستي مي مولي از يك
پيامبر اكرم از بيان اين جمله اين باشد كه كسي فكر نكند منظور ايشان از كلمه مولي 
خليفه است شرايط آن لحظه يعني دشمني سپاه يمن و شايعه پراكني ها با علي و 

يم اين موضوع را قويا تاييد دشمني خالد و زدو خورد او با حضرت علي بر سر غنا
وگرنه پيامبرصلي اهللا عليه وسلم بايد مي گفت خدايا دوست داشته باش هر . مي كند



  

حتي اگر به قرآن نيز رجوع كنيم و طبق سفارش . كه او را اطاعت يا پيروي مي كند
پيامبرصلي اهللا عليه وسلم كه مي فرمايند سخنان مرا با قرآن تطبيق كنيد و اگر مطابق 
آن بود قبول كنيد مي بينيم در قرآن نيز در رابطه با نزديكان و اهل بيت پيامبرصلي 

با ) موده(بگو من اجري از شما نمي خواهم جز دوستي : اهللا عليه وسلم آمده
و نه (اجري نمي خواهم جز دوستي خاندانم : دقت كنيد كه مي فرمايد. نزديكانم

ود نيازي نبود پيامبر اكرم اينهمه سفارش و اگر علي خليفه بالفصل ب!). خالفت آنها
ممكن . (اهل بيت را به مردم بكند بلكه بايد سفارش مردم را به اهل بيت مي كرد

ولي مردم كه علم غيب نداشتند چرا كسي  "پيامبر علم غيب داشته  "است بگوييد 
 علي خليفه است و شما بايد: يكبار هم از پيامبرصلي اهللا عليه وسلم نپرسيد كه

 !!!)سفارش ما را به او بكنيد و نه سفارش او را به ما
معني مولي معني نزديكي را مي دهد و نه معناي فرمانروايي و  27تمام  •

. دوست نزديكترين فرد به انسان است. همسايه نزديك انسان است. جانشيني را
عني جالب اينجاست كه فقط م. اينها همه به انسان نزديكند... پسرعمو، آزاد شده و

و شيعه دقيقا همين معناي . سرپرست و حاكم است كه معناي نزديكي در آن نيست
 .مخالف را پذيرفته است

در انتهاي اين مبحث، نكته اي ظريف به ذهن من خطور كرد كه خيلي 
دقت كنيد : كنند دوست دارم بدانم روحانيون عزيز چه پاسخي براي آن سر هم مي

فهومي بسيار ساده و آسان و قابل فهم داشته باشد تا اصوالً دين و اصول ديني بايد م
همه مردم اعم از پير و جوان و با سواد و بيسواد و عرب و عجم با هر زبان و 
فرهنگي آنرا بفهمند و به آن ايمان بياورند تا روز قيامت نيز هيچ جايي براي عذر و 

چيده باشد اصوال نه بهانه باقي نباشد و اگر فهم دين و مباني آن سخت و دشوار و پي
توان از آن  كسي آنرا مي فهمد و نه حتي كسي در صدد فهم آن بر مي آيد و نه مي

دفاع كرد  و روز قيامت نيز خداوند نمي تواند كسي را به خاطر عدم فهم موضوعي 



  

درباره . تمام اديان الهي نيز آسان و قابل فهمند. پيچيده و غير قابل فهم مجازات كند
نيد كه خداوند پيامبري را فرستاد تا آن پيامبر به مردم بگويد من اسالم دقت ك

و شما بايد فقط يك خدا را پرستش كنيد و به يك خدا ) نبوت(فرستاده خدايم 
تقوي و عمل  (و اگر چنين كنيد و مرتكب گناه نشويد ) توحيد (ايمان داشته باشيد 

نگاه كنيد به ) معاد(رويد  در آن جهان به بهشت مي رويد و گرنه به دوزخ مي) صالح
دين اسالم يعني اعتقاد و پذيرفتن همين چهار كلمه ! و آساني و سادگي همين راحتي 

: حضرت علي(و تسليم شدن در برابر همين چهار كلمه ) الدين عنداهللا اسالم ان(
اكنون نگاه كنيم كه تشيع صفوي چه ) االسالم هو التسليم، اسالم يعني تسليم شدن

رهم و برهمي را به عنوان اصلي ترين اصول براي پيروانش تشريح مي چيزهاي د
اصولي كه حتي ! كند كه عدم اعتقاد به آنرا نيز موجب دوزخي شدن مي داند

 14بزرگترين علماء و روحانيون شيعه نيز پس از نگارش صدها جلد كتاب در طول 
ضوع غدير و معرفي به عنوان مثال همين مو. قرن هنوز موفق به اثبات آن نشده اند

آنها مي گويند براي تفسير آيه ابالغ . 1به عنوان جانشين پيامبر اكرم) ع(حضرت علي 
بايد به سخنان نبي اكرم در غدير مراجعه كنيم و ما وقتي به ...) يا ايها الرسول بلغ(

 27كه داراي ) مولي(كنيم به كلمه اي بر مي خوريم  سخنان نبي اكرم مراجعه مي
وت و مختلف است كه معني خليفه و جانشين به هيچ وجه از آن مستفاد معني متفا

قرنهاست بر سر تعريف ) شيعه و سني (نمي شود و اينجاست كه علماي دو طرف 
شود يا  بالتصرف از آن استخراج مي كلمه مولي و اينكه آيا معناي اولي االمر و اولي

اي بي سرو ته و دشوار صرف خير، صدها صفحه كاغذ را سياه كرده اند و وارد بحثه
                                                 

نكته جالي اينكه شهيد مطهري در كتاب سيري در امامت متوجه اين تعارضات الينحل شده و به خيال خود بـه   1
قرن بحث و كشمكش ميان علماي سني و شـيعه حـرف جديـد مـي      14راه حل جديد دست پيدا كرده و پس از 

البته باز سئوال به جاي خـود بـاقي   ! رده اند كه امامت را با خالفت يكي گرفته اند متكلمين شيعه اشتباه ك: زند كه
در كجاي ادبيات عرب مولي معني امام مي دهد ؟ آري تا دست از دروغ و اشتباه بر نداريم موضـوع  : مي ماند كه

  . د همچنان الينحل باقي مي ماند و با هيچ دوز و كلكي نيز نمي توان دروغ را ماست مالي كر



  

سئوال من اينجاست آيا خداوند به خاطر عدم فهم و درك . و نحو عربي شده اند
ساير انسانها را ) حتي براي دانشمندان ادبيات عرب(چنين موضوع پيچيده و الينحلي 

به دوزخ مي برد و اصوال آيا اين است روش تبيين و تفهيم مهمترين اركان دين به 
يعني نبوت و توحيد و (عني امامت و خالفت، و چرا ساير اصول دين ي!!!  مردم؟
زيرا پيامبر اكرم طي توضحيات خود و خداوند در آيات قرآن  (را همه فهميدند ) معاد

ولي هنگام )  اصل را توضيح دادند 3براحتي و با بياني ساده و شيوا و روان اين 
نبوت مي داند و معتقد است شيعه امامت را باالتر از (توضيح چنين اصل مهمي 

شرايط زمان رسول اكرم به نحوي بود كه ايشان حتما مي بايست جانشين تعيين مي 
ناگهان ...) و كليد فهم و قبول ساير اصول دين پذيرش امامت است و... كردند و

سخن به ايهام و ايجاز و كلمات گنگ و دو پهلو و شان نزولهاي متعدد و متفاوت 
  1باي حديث بعده يومنونكشيده مي شود؟ ف

  
  
o داشتن نگاه ساده تنها راه حل مشكالت  

بسياري از مواقع پاسخ قضاياي پيچيده در جلوي چشم انسان است ولي 
شيطان با استفاده از تعصبات و احساسات كوري كه انسان دارد جلوي ديد او را مي 

آن اشاره شده شايد يكي از مصاديق كران و كوران كه در قرآن چندين بار به . گيرد
و ) ع(براي مثال چرا ما در تحليل، داستان حمله به خانه حضرت علي . همين است

ضربه به در را بررسي مي كنيم؟ داستاني كه به چندين طريق مختلف بيان شده و 
 شاخ و برگهاي آن فراوان و حق و باطل در آن به هم آميخته است؟ بياييد و سر

ازدواج حضرت : برويد كه صحت آنها قطعي است راست و مستقيم به سراغ مطالبي 

                                                 
 50پس به كدامين سخن بعد از آن ايمان مي آورند سوره مرسالت آيه  1



  

مگر مي شود كسي دخترش را   !دختر علي از فاطمه 1عمر رضي اهللا عنه با ام كلثوم
به قاتل مادر و برادر آن دختر بدهد؟ مگر يك شيعه در قرن بيستم حاضر است 
دخترش را به يك نفر سني حتي خيلي خوب بدهد؟ پس علي رييس شيعه چگونه 

ا به حضرت عمر رضي اهللا عنه رييس سني ها داد؟ پس متوجه مي شويم دخترش ر
اسالم آوردن ايراني ها در : مورد ديگر. اين بازي شيعه و سني مال قرون بعد است

باز هم مسلما اگر او به ايران حمله نكرده بود ما . زمان حضرت عمر رضي اهللا عنه
مورد ديگر ! ش شده بودندهم اكنون مسيحي بوديم و آقايان روحاني ما هم كشي
مورد ديگر عدالت قاطع . شهادت حضرت عمر رضي اهللا عنه به دست ابولولو

مورد ديگر . حضرت عمر رضي اهللا عنه نسبت به همه حتي خودش و يا فرزندش
كنيم و به  پس چرا اين موارد قطعي و صد درصد را رها مي... جمع آوري قرآن و

  موارد جزيي و مشكوك چسبيده ايم؟ 
دقيقا به همين علت اگر وارد بحث و جدلهاي اينگونه شويم هيچگاه به نتيجة 
روشني نمي رسيم ولي لحظه اي به اعماق فطرت و وجدان خود رجوع كنيد و ببينيد 
اگر  فقط، خدا را صدا كني، بدون هيچ شفيع و واسطه اي بدون هيچ شاخ و برگي و 

و را قادر مطلق، بداني آري آيا فقط در جهان به او محبت داشته باشي و فقط ا
  ...و آرامش بخش تر است يا اينگونه زيباتر و جذاب تر 

  
  
o تقيه  

                                                 
البته اگر آقايان علماء و فضالء به تو پاسخ دادند كه آن ام كلثوم يك ام كلثوم ديگر و دختر ابوبكر بوده بـه آنهـا    1

. . ان مدينه و عـرب و  سال قبل كه ساكن هم 1200بگو شما اين موضوع را بهتر مي دانيد يا ابن اسحاق شيعه در 
سال قبل ؟شايد هم اطالعات عالمه مجلسي اصفهاني در  1000بوده يا شما بهتر مي دانيد يا يعقوبي شيعه عرب . 

 )  رجوع كنيد به سيره ابن هشام و تاريخ يعقوبي ( سال قبل بيشتر از خود عربها بوده ؟  200



  

محققين و علماي شيعه هر كجا كه به تناقض يا مشكلي برخورد مي كنند مي 
يا توريه و مماشات . امام تقيه كردند يا بنابر مصلحت آن سخن را گفتند: گويند
. هادي و الگوي تمام خلق است: تقد است كه امامشيعه مع: سئوال اينجاست. كردند

با اين وصف، يك امام، چگونه مي تواند هادي و الگو باشد در حاليكه تمام سخنان 
پيچيده و مسخ شده ... و رفتار او در هاله اي از تقيه و توريه و مصلحت و مماشات و

رسد به چه ب(است؟ و اين الگو را چگونه مي توان در چنين جوي تشخيص داد؟ 
به اين موارد، روايات و احاديث راست و دروغ تاريخي را اضافه !) پيروي و تبعيت

به اضافه داستانهايي كه به امام، جنبه ما فوق بشري .  كنيد تا مشكل دو چندان شود
يكي از عللي كه جوانان، رو به . مي دهد ديگر موضوع الگو پذيري منتفي خواهد شد

ن و ورزشكاران خارجي آورده اند نيز دقيقا همين نكته سوي هنرپيشه ها و هنرمندا
. مثل ما هستند. آنها، مثل خود ما داراي گوشت و پوست و استخوانند: است

پس مي شود آنها را الگو قرار داد براي همين در قرآن در رابطه با نبي اكرم ... انسانند
بگو من نيز بشري مانند شما هستم     }١١٠:الكھف{] قُْل إِنََّما أَنَا بََشٌر ِمْثلُُكمْ [: آمده

ايكاش برخي از علماي ما دست از حماقت بر مي داشتند تا مذهب شيعه بيش از 
  .اين راه انحطاط را طي نكند

سال در مكه به دعوت اسالم  13صلي اهللا عليه وسلم مدت  پيامبر اكرم
ايان مورد بتها يعني خد.  مشغول بودند آن هم دعوت كفار و مشركين لجوج جاهلي

خواندند آري هيچ اثري از تقيه  عالقه آنها را نفي مي كردند و پدرانشان را گمراه مي
در رفتار ايشان مشاهده نمي شود و بدون اينكه معجزه اي هم اتفاق بيفتد ايشان به 

سال در مكه زندگي كردند و گرچه مداوم مورد آزار و  13صحت و سالمت در اين 
رفتند ولي هيچگاه تقيه نكرده و به خاطر عدم تقيه نيز جان اذيت مشركين قرار مي گ

نكته بسيار عجيب دربارة برادران شيعه اين است كه شيعيان دقيقا همان . نباختند
: انتظاراتي كه كفار از پيامبرصلي اهللا عليه وسلم داشته اند را از امامان خود دارند



  

رائة معجزات عجيب و غريب، داشتن علم غيب، ارتباط با فرشتگان و ديدن آنها، ا
   ،داشتن كتاب يا صحيفه اي يكجا از جانب خداوند

حق را بگو اگر چه هالك تو در آن باشد كه در حقيقت نجات تو در آن 
است و باطل را رها كن اگر چه نجات تو در آن باشد كه در حقيقت هالك تو در آن 

  . حضرت علي. است
  انيان و مردم عربستان جنوبياعتقاد به خالفت موروثي در فرهنگ اير

چرا علي و برخي از انصار و افرادي مانند سلمان فارسي و عمارياسر علي را 
  براي خالفت شايسته تر مي دانستند؟

اين افراد هيچگاه در بيان علت مخالفت خود به واقعه غدير يا آيات قرآن و 
لكه عمده محور علل ب. حتي حديثي از پيامبرصلي اهللا عليه وسلم  اشاره اي  نكردند

  : مخالفت ايشان با بررسي متون تاريخي به شرح زير است
  . عدم حضور آنها در هنگام انتخابات در سقيفه -1
نژاد مهاجرين از عربستان شمالي و مردم مدينه از عربستان جنوبي بوده  -2

سلمان فارسي متعلق به فرهنگ ايران و عمار ياسر نيز از مردم عربستان جنوبي . است
در فرهنگ ايران و مردم عربستان جنوبي، وجود قداست ژنتيكي و دودمان الهي . هبود

در قرآن كريم نيز . در حكومت و تفكر به ارث رسيدن حكومت وجود داشته است
مويد اين نكته است ،ذريه و آل در رابطه با خاندان پيامبران –قربي  –واژه هاي اهل 

البته خطاب به (وراثت منتقل شود  كه صفات برجسته ژنتيكي مي تواند از طريق
به همين دليل و به ) ابراهيم مي فرمايد در ذريه ظالم اين چنين قانوني ملغي است

تبعيت از چنين فرهنگي در ذهن اين افراد اين نكته نقش بسته بوده است كه 
و اين امر، باعث . است) ع(اليقترين فرد، جهت جانشيني پيامبر اكرم حضرت علي 

انشعابي كه با گذشت زمان، روز به روز به فاصله . الم به سني و شيعه شدانشعاب اس
الزم به ذكر است كه در فرهنگ مردم عربستان شمالي انتخاب . آن افزوده گرديد



  

رييس با نظر و راي اكثريت بوده و هيچگاه، جنبه وراثتي و دوماني در آن نقشي 
 .نداشته است
ي افراد يك قبيله، تفاخر به نياكان باالترين افتخار در آن روزگاران برا -3

حتي برتري عددي مالك نبوده بلكه وجود يك فرد يا رهبر . خودشان بوده است
شايد تنها علت تمايل حضرت . شايسته با صفات ممتاز اخالقي مالك بوده است

به خالفت اين ) به فرض محال اگر تمايلي بوده باشد(عمر رضي اهللا عنه و ابوبكر 
و براي افراد بني . است  ل آنها از كم اهميت ترين تيره هاي قريش بودهبوده كه قباي

اميه و بني هاشم گران تمام مي شده كه فردي از اين دوقبيله جانشين پيامبر و حاكم 
سخنان ابوسفيان به حضرت علي در ترغيب ايشان به شورش عليه ! كل عربستان شود

ون عجيب اينجاست كه شيعه با ابوسفيان اكن. ابوبكر، اين نكته راقوياً تاييد مي كند
 !!! اظهار عداوت مي كند ولي طرز فكر او دقيقا مانند ابوسفيان است

  
  

  
  ............اگر پيرو علي هستي •

من آنچه از زندگي علي در تاريخ بود را نه تنها يك بار و صد بار خواندم 
تو مي گويم پيرو  پس براي. حتي گويي يكي از آنها شدم. بلكه جويدم و هضم كردم

  :واقعي علي كيست
بايد به جاي نق زدن، با ديگران حتي . اگر پيرو علي هستي بايد صبور باشي

مخالفين خودت، جهت آباداني كشور و پيروزي بر دشمن واحد، همكاري و 
تا مي تواني با ديگر كشورها وارد جنگ نشوي و راههاي . همفكري داشته باشي

ولي اگر بناچار آتش جنگ، شعله ور شد بدون ذره اي  صلح و آشتي را بررسي كني
ترس، تا آخرين قطره خون ايستادگي كني ولي اگر دشمن، قصد صلح داشت، بي 



  

اگر شيعه هستي محال است يك ) به خصوص اگر مسلمان باشد(درنگ صلح كني 
جز ادب  ،كلمه حرف زشت و حتي لعنت و نفرين، از دهانت خارج شود زيرا تاريخ

اگر پيرو علي هستي ذره اي عالقه . واري از علي چيز ديگري به خاطر نداردو بزرگ
به دنيا و آنچه در آن است نداشته باش، بلكه از دنيا متنفر هم باش ولي با تمام توان 
و نيرو كار كن و اطرافت را تا مي تواني آباد كن و وسايل رفاه و آسايش ملت و 

هي شيعه باشي بايد بي نهايت صريح و رك اگر مي خوا. خانواده ات را فراهم نما
باشي و ذره اي دروغ و نيرنگ و توريه و مصلحت و تقيه در تو راه نداشته باشد ولي 

اگر پيرو علي . باز هم مي گويم مراقب باش صراحت، تو را به بي ادبي نكشاند
رين هستي و عهده دار مسئوليت و سمتي شده اي، بايد نزديكترين افراد به تو منتقد ت

اگر پيرو علي هستي هرگاه باطلي يا سخن  نا حقي . 1و مخالف ترين آنها به تو باشند
اگر پيرو علي . ، ذره اي ترديد به خود راه دهي را ديدي نبايد در بيان حق و حقيقت

هستي بايد دوستان تو در غياب يا مرگشان به تو اميدوارتر از لحظه حضورشان 
   2!باشند

ا بگويم اگر پيرو علي نيستي چنين و چنان كن ولي  و مي خواستم در انته
. از من دلخور نباش. متاسفانه نيازي به گفتن ندارد زيرا اينگونه هستي: نمي گويم كه

اگر پيرو علي هستي رك و صريح باش و در بيان حق و : زيرا پيش از اين گفتم
  .انشاء اهللا. ومن پيرو علي ام. حقيقت، ذره اي ترديد به خود راه مده

  
  
  

                                                 
  سفارش حضرت در نامه به مالك اشتر 1
د خروج طوالني مدت  از مدينه را داشت فقط به علي اعتماد داشـت كـه او را جانشـين خـود     عمر هر گاه قص 2

  در ساير موارد زيد را جانشيي مي كرد . كند



  

  
  
  
  
  
  

  
o شرك يا توحيد، مساله اين است  
َوَ� يَأُْمَرُكْم أَْن تَتَِّخُذوا الَمَ�ئَِكةَ َوالنَّبِيِّيَن أَْربَابًا أَيَأُْمُرُكْم بِالُكْفِر بَْعَد إِْذ [- ١

   }٨٠:آل عمران{] أَْنتُْم ُمْسلُِمونَ 
ار خود و نه اينكه به شما دستور دهد كه فرشتگان و پيامبران را پروردگ

      آيا شما را پس از آنكه مسلمان شديد، به كفر دعوت مي كند؟. انتخاب كنيد
  
اتََّخُذوا أَْحبَاَرھُْم َوُرْھبَانَھُْم أَْربَابًا ِمْن ُدوِن هللاِ َوالَمِسيَح اْبَن َمْريََم َوَما [- ٢

ا يُْشِرُكونَ أُِمُروا إِ�َّ لِيَْعبُُدوا إِلًَھا َواِحًدا َ� إِلَهَ إِ�َّ ُھَو سُ      }٣١:التوبة{] ْبَحانَهُ َعمَّ
دانشمندان و راهبان را معبودهايي در برابر خدا قرار دادند و ) آنها( -2

در حاليكه جز به عبادت معبود واحدي كه هيچ . مسيح فرزند مريم را) همچنين(
پاك و منزه است از آنچه شريك وي قرار مي . معبودي جز او نيست دستور نداشتند

                                                                                                                           1.ندده
    

در آيه اي خدا به حضرت عيسي مي گويد تو به مردم گفتي تو را معبود 
ائمه احتماال چنين اتفاقي در خصوص . (بگيرند و ايشان با تعجب منكر مي شوند

  ) شيعه نيز اتفاق خواهد افتاد

                                                 
  براستي آيا خداوند اين آيات را فقط براي مسيحيان گفته ؟ مسيحيان كه اعتقادي به اسالم ندارند ؟  1



  

  )حضرت علي ع. (خدا تو را آزاد آفريده پس بندة ديگري مباش -4
انسانهاي ساده لوح وقتي شرك و توحيد قاطي مي شود قادر به درك آن  -5

  دكتر رحيم پور ازغدي            .نيستند
                          

وي گنج است پشتگو و را كورا س      فلسفـي خود را ز انديشه بكشت  
شــوي از مـراد دل جداتـــر مي            دوي گو بدو چندان كه افزون مي  

جاهــدوا انا نگفت اي بي قــرار             جاهدوا فينا بگفت آن شهريار  
                                                                                     

  مولوي
  

انساني عامي، مسلمان باشد يا  هرت از سر هيچ كس بر نمي دارد، شيطان، دس
هر انسان و هر قوم و هر مذهبي را منحرف و گمراه ... مسيحي، شيعه باشد يا سني

مي كند و از آنجا كه ما مردمي خوش قلب و پر مهر و محبت و ايده آليسم و در 
  :ست كهعين حال، باهوش هستيم در زمينة دين، اينگونه وارد شده ا

در برخي ادعيه و روايات شيعه ما با كلماتي از قبيل  باب اهللا، خليفه اهللا، ولي 
برخورد مي كنيم و مي دانيم كه در روايات معتبر ... اهللا، حجه اهللا، بقيه اهللا، ثاراهللا،  و

و در آيات قرآن، اين اصطالحات وجود ندارد و جاهايي هم كه ذكر شده اشاره به 
اهللا منظور نوع بشر  ه خصوصي نبوده است و مثال اگر گفته خليفهشخصيت انساني ب

و يا     كلمه اهللا كه . بوده و كرامت دادن و ارزش دادن به شخصيت وجودي انسانها
و معناي شرك آميزي از آن مستفاد نمي . دارد) ع(فقط اختصاص به حضرت عيسي 

دي از اين كلمات و عوام پسن1به همين علت، اگر اصطالح صوفي مĤبانه . شود
  :ايم، زيرا اهللا را ناديده گرفته اال اله داشته باشيم براحتي مفهوم مقدس كلمه  ال

                                                 
 .صوفي مشرب صفوي است  به احتمال فراوان اينها يادگاران پادشاهان 1



  

 

روي از خدا به هر چه كني شرك خالص است    توحيد محض آنكه از همه رو 
  1كني  در خدا

  
خداوند در قرآن مي فرمايد به جز شرك، هر گناه ديگري را اگر خواست 

د شيطان از اين نكته غافل است؟ و آيا شيطان قصد ندارد از كني فكر مي.بخشد مي
طريق مذهب در كنار دين، به صورتي بسيار ظريف و غير مستقيم، ايراني باهوش را 

  به وادي شرك بكشاند؟ 
براي يك نفر مورخ و دين شناس بي تعصب اين نكته از واضحات است كه 

قله سار توحيد و نبوت جاري  دين يا همان شريعت، مانند رودخانه اي است كه از
مذاهب و فرقه ها نيز مانند . شده و به درياي ابديت و وحدانيت فرو مي ريزد

كانالهايي انحرافي هستند كه در كنار اين روخانه كشيده شده و از شدت و سرعت و 
و براي اينك مردم را فريب دهند مسير اولية آنها چند . راحتي و زيبايي آن، مي كاهند

ر امتداد رودخانة اصلي است ولي كمي بعد راهشان كج مي شود و به قدمي د
در ابتداي اين كانالهاي . هاي شرك و دره هاي كينه و تعصب ختم مي گردد بيغوله

صليب : انحرافي نيز پرچمها و عالمتهاي ظاهرفريب فراواني نصب كرده اند مانند
  .... عيسي مسيح در فرقه هاي مسيحي و

باطن اين كلمة مقدس يعني ال اله اال اهللا، بقدري واضح و دقت كنيد ظاهر و 
قاطع است كه جايي براي تفسير و توجيه و تحريف و باز كردن پرانتز بين معني آن 

بيان فرموده اند براي تفسير و تبيين ) ع(و حتي شرطي كه امام رضا . گذارد باقي نمي

                                                 
 سعدي 1



  

و براي اينكه همان . 1 رمصداق تئوري و عملي اين مفهوم مقدس است و نه چيز ديگ
در . خدا مردم را به دوستي با نزديكان پيامبرصلي اهللا عليه وسلم سفارش كرده است

قرآن آمده كه خاندان پيامبر را دوست داشته باشيد ولي هموطنان من، مانند ساير 
نكته ديگر اينكه در زمان . كارهايشان، در اين زمينه نيز كار را به افراط كشانده اند

مبرصلي اهللا عليه وسلم اگر لقبي به كسي داده مي شده از حدود اين القاب خارج پيا
كه معاني آن نشان از قدرت و عزت ... اهللا، سيف االسالم، عبداهللا و سيف: شده نمي

نفس انساني و يا بندگي او در پيشگاه خداوند داشته و هيچ بويي از شرك نداشته 
  .است

در قرآن، خطاب به مسيحياني كه عيسي را  اكنون آيا تهديدات مكرر خداوند
فرزند خدا دانسته و كفار كه فرشتگان را دختر خدا و بتها را شفعاء خود نزد خدا 

براي بستن باب خرافاتي از اين دست نبوده است؟ شايد برخي از ...  اند و دانسته مي
يز برادران شيعة من ناراحت شوند و بگويند تو چرا اينقدر روي اين مسائل ر

هايش، چيزي نيست كه اگر كسي  اي؟ ولي شرك، حتي در پنهاني ترين اليه شده
نكتة ديگر اينكه شيطان به شرك خفي . متوجه آن شد و نگفت خدا از سر او بگذرد

. دارد راضي نيست و تا انسان را به طور كامل، گمراه نكند دست از سر او بر نمي
نويم يكي از مداحان در مراسم دقيقاً به همين خاطر است كه با تعجب مي ش

ال اله اال الزهرا و آنگاه آن روحاني : از خود بيخود شده و مي گويد 83عاشوراي
عزيز، در تلويزيون ظاهر شده و با ناراحتي و اظهار تاسف، مردم را از گفتن چنين 

دارد البته روحانيون ما نيز چندان بي تقصير نيستند وقتي كه به  جمالتي بر حذر مي

                                                 
و شايد منظور از انا من شروطها اين است كه امامان ما مظهر انسانيت هستند و اين سخن يعني براي رسيدن بـه   1

راهي جز انسانيت و انسان شدن وجود ندارد و فقط از اين ) كه فقط لقلقه زبان نباشد (مفهوم حقيقي ال اله اال اهللا 
صراط، : به قول نيچه. رهايي يافت ) غيرالمغضوب عليهم ( و رذالتها ) والضالين ( حماقتها  راه مي توان از دوزخ

 . . . رسي  راهيست از حيوانيت به سوي انسانيت  كه اگر اين راه را طي نكني به دوزخ مي



  

ترسند مسلم است كه  طر جريحه دار نشدن عواطف كور مردم از گفتن حقيقت ميخا
هايي از اين دست فراوان است مانند اين شعري  هرچند نمونه. كار به اينجا مي كشد

  :  گويد كه آقاي عصار درباره علي اكبر خوانده است ايشان اول مي
  ...........شبهه پيغمبر، بران بر خصم دون

  : بعدي مي گويد سپس در ابيات
  گفت لشگر او رسول اهللا بود   گر خطا نبود خوداهللا بود 

البته مقام واالي فرزندان علي نه با اصطالحات شرك آلود شما باال مي رود و 
كه نام خود را عبدالرضا و ( 1.رود نه با پايين آمدن مقام شما مقام آنها باال مي

براستي آيا اين شرك نيست كه از امام و ) غالمرضا و كلبعلي و غالمعلي مي گذاريد
حسين يا حضرت علي بيشتر از خداوند حساب مي بريد و ياد مي كنيد؟ و مثال در 
ايام عاشورا به اعتراف رسانه هاي دولت جمهوري اسالمي، ميزان جرايم كمتر شده و 

دكتر رحيم پورازغدي در ! مثال در ايام شهادت حضرت علي فقط روزه مي گيرند؟
و پيامبران با . بسياري از اديان، انحرافي اند": گفتند ز سخنراني هاي خود مييكي ا

بت پرستي كفر نيست، . ابراهيم كه با الحاد مبارزه نكرد. معنويتهاي انحرافي درافتادند
من به يك نوع ماوراءالطبيعه و به يك نوع : شرك است، بت پرست مي گويد

ضد . ل ملحد نيست  اين معنويت، مخدر بودنيايش ما. نيايش مي كنم. معونيتي قائلم
بيند بتخانه  ابراهيم وقتي مي. انسان را در دنيا و آخرت ضايع مي كند. انساني بود

                                                 
بـه زودي دو  : نيز فرموده انـد ) ع(البته آقايان ابوجهل، با خواندن اين مطالب، عصباني نشوند زيرا حضرت علي  1

كند و به غير حق كشانده شود و دشمني كه در كينه تـوزي  دوستي كه افراط :  گروه نسبت به من هالك مي شوند
نهـج   .، از آنها جـدا نشـويد   رو هستند زياده روي كند و به راه باطل درآيد  بهترين مردم نسبت به من، گروه ميانه

خواهند گفت منظور آن حضرت، غاليان بـوده انـد ولـي اگـر سـخنان      البته آقايان توجيه گر    127خطبه : البالغه
حضرت علي براي تمام دورانهاست هم اكنون نيز دوست نادان و دشمن حيله گر دررابطه با تفكرات و شخصيت 

 .ايشان، وجود دارد 
 



  

مظهر اغوا و سوء استفاده از مردم شده تبر بر مي دارد و بتها را مي شكند و در 
رصلي اهللا دوران پيامبرصلي اهللا عليه وسلم، مشركين دور كعبه طواف مي كردند پيامب

    "... طواف بت نيست بلكه طواف يك معنويت است: عليه وسلم فرمود
. مسلماً شيطان آنقدر زيرك است كه سعي مي كند به هدف و به ريشه بزند 
پس اگر خواست . داند كه خدا هر گناهي را ممكن است ببخشد مگر شرك او مي

  .شود وارد شود از همين جا وارد مي
واندم برايم جاي تعجب بود كه چرا هر گاه خداوند من هر وقت قرآن مي خ

اي پيامبر تو نمي دانستي و ما تو را : از امور غيبي خبري مي دهد بالفاصله مي گويد
چرا هيچ پيامبري در قرآن به اندازه پيامبر اكرم، مورد عتاب قرار . مطلع كرديم

ان چراي ديگر و اكنون نگرفته، چرا مرتب او را انساني مانند بقيه معرفي كرده و هزار
دانسته كه  خدا آينده را مي ديده او مي! فهمم با مشاهده جامعه خودم علت آنرا مي

خواسته  مسيحيان، عيسي را به مقام خدايي و پسر خدايي بردند براي همين  نمي
دست آويزي براي آخرين فرستاده اش در دست شيطان و انسانهاي احمق وجود 

ان با كمك جهل، كار خودش را مي كند ولي خدا گفته تا هر چند شيط! داشته باشد
واقعاً چرا در قرآن اينهمه روي توحيد و . راه براي هر عذري در قيامت بسته باشد

مبارزه با شرك تاكيد شده؟ اگر شرك منحصر به بت پرستي بود كه نيازي به اينهمه 
يشه بت پرستي را پيامبرصلي اهللا عليه وسلم كه ر. سفارش و تكرار و تاكيد نبود

پس مي فهميم . خشكاند؟ و اكنون كه به جز نقاطي در هندوستان بت پرست نداريم
  .كه شيطان براي مشرك كردن انسان، هزار و يك راه به جز بت پرستي بلد است

جا دارد برادران عزيز هموطنم را كه كردار و رفتار و افكار خود را بهترين در 
قُْل َھْل نُنَبِّئُُكم بِاْ[َْخَسِريَن ����: آن متوجه كنمجهان مي دانند به اين آيه قر

ْنيَا َو ھُْم يَحَسبُوَن أَنھَّْم يُحِسنُوَن )١٠٣(أَْعَما�ً  الَِّذيَن َضلَّ َسْعيھُْم فِى الَحيَوِة الدُّ
كساني كه . بگو آيا شما را از زيانبارترين اعمال اگاه كنم :)104-103: كهف(   ����ُصْنًعا



  

را در حيات دنيوي به كار مي اندازند و پيش خود حساب مي تمام كوشش خود 
  .كنند كه مشغول بهترين كارها هستند

و عناويني مانند ) ان الدين عنداهللا اسالم(دين در نزد خداوند اسالم است 
در بارگاه حضرتش به عنوان دين و ... سني و شيعه و مالكي و زيدي و حنبلي و

ه تكه شدن و فرقه فرقه شدن در اين دين مذهب پذيرفته نيست و هر گونه تك
و افتادن در وادي شرك است و چه ) يكي(آسماني، سرآغاز خدشه به اصل توحيد 

من در شرعيات مذهب قرآن دارم و در عقليات، : زيبا امام محمد غزالي گفته كه
و يا هاتف اصفهاني در آن ترجيع بند معروف خود كه سراسر دعوت . مذهب برهان
  :است و يگانگيبه توحيد 

  عـاشقـي بـي قرار و سرگردان    : پير پرسيـد كيسـت اين، گفتند
  گر چه ناخوانده باشد اين مهمان    گفت جـامي دهيدش از مي ناب   

  ريخت در ساغـر آتـش ســوزان    ساقـي آتـش پرست آتش دست            
  و هم ايمان سوخت هم كفر از آن    چون كشيدم نه عقل ماند و نه دين         

  بــه زبـاني كه شـرح آن نتـوان  مــست افتـــادم و در آن مستـي            
  همـه حتـي الـــــوريد و الشريـان  اين سخـن مي شنيـدم از اعضـاء           

  وحــده ال الــه اال هــــــــــو             كه يكي هست و هيچ نيست جز او 
  

: سيار مهم است كه شيعه در مقام پاسخ مي گويدبيان اين نكته در اينجا ب
من . امامان ما موحد و خوب بوده اند و اين هم نمونه هايي از دعاهاي توحيدي آنها

علي و فرزندان او انسانهاي بسيار خوب و موحدي . بر منكرش لعنت: گويم مي
ا و اند ولي اين چه ربطي به شما دارد؟ اگر سري به تكايا و روضه خواني ه بوده

مسيحيان نيز خود ! افكار تودة شيعه بزني چيزي كه آنجا نيست توحيد است و خدا
را پيرو و عاشق دو آتشه عيسي مي دانند ولي عيسي كجا گفته من پسر خدا يا خدا 

  هستم و اين افكاري كه شرك مسلم است كجا در تعاليم عيسي بوده؟ 



  

نام الت و عزي و يعوث جالب است كه بدانيد كفار، بتهايي ساخته بودند به 
و اينها نام افرادي نيكوكار و خوبي از اعراب بوده كه پس از مرگشان از ... و مناه و

بس آنها را دوست داشته اند پس از مدتي به يادبود آنها اين بتها را مي سازند و 
 ما اينها را واسطه: وقتي كه به كفار مي گفتند چرا اينها را مي پرستيد؟ پاسخ مي دادند

چقدر شبيه تفكرات شيعه در خصوص ائمه . (و شفعاء بين خود و خدا قرار داده ايم
  !)است

اين : دقت كنيد كعبه نيز چيز بسيار خوبي بوده و كفار نيز راست مي گفتند
خانه اي است كه ابراهيم پيامبر خدا ساخته و هدف در اينجا عبادت است و بايد به 

ي بتهايي كه داخل اين مكان مقدس گذاشته ول... اين سمت سجده و عبادت كنيد و
بودند كار را خراب مي كرد و مردم نادان نيز چون حق و باطل با هم قاطي شده بود 

ديگر اينكه پرستش خدا چه ربطي به پذيرش اراجيف و . متوجه نمي شدند
  توجيهات كاهن قبيله و جادوگران و ابوجهل دارد؟ 

صري با ظاهري بسيار زيبا ساخته و شيعه نيز در كنار رود خانه توحيد، ق
پرچم حب اهل بيت را روي اين قصر به اهتزاز در آورده و بر تابلوي ورودي راه نيز 

ولي اگر كمي عقل داشه باشي و اندكي دقت . فقط شيعه به بهشت مي رود: نوشته
بيني اين قصر در زمين باتالقي و سست شرك و كفر و تعصب و تفرقه و  كني مي
شده و نه بر زمين استوار توحيد و به همين دليل است كه وقتي سري به كينه بنا 

داخل اتاقهاي اين قصر مي زني آنجا را پر از خرافاتي چون قبر پرستي و آباداني 
قبور و عزاداريهاي كفر آميز و اعتراض به خداوند و توجه به واسطه ها و قرار دادن 

اند  و در نهايت، آن قدر شلوغش كرده بيني شركائي براي خدا و افسانه هايي پوچ مي
  .كه چيزي كه در اين هاي و هو پيدا نيست خداوند است و توحيد

  : اين قسمت را با آياتي از قرآن كريم به پايان مي رسانم



  

َھُؤَ�ِء قَْوُمنَا اتََّخُذوا ِمْن ُدونِِه آَلَِھةً لَْوَ� يَأْتُوَن َعلَْيِھْم بُِسْلطَاٍن بَيٍِّن [ -
ِن اْفتََرى َعلَى هللاِ َكِذبًافََمْن    }١۵:الكھف{] أَْظلَُم ِممَّ
اينان قوم ما هستند كه خداياني غير خداي يگانه برگرفتند در صورتيكه  -

هيچ دليل روشني بر خدايي آنها ندارند و چه ظلمي باالتر از اينكه به خدا دروغ 
 بندند؟  مي

  
 

ُدوِن هللاِ فَيَقُوُل أَأَْنتُْم أَْضلَْلتُْم ِعبَاِدي  َويَْوَم يَْحُشُرھُْم َوَما يَْعبُُدوَن ِمنْ [ -
بِيلَ  قَالُوا ُسْبَحانََك َما َكاَن يَْنبَِغي لَنَا أَْن نَتَِّخَذ ِمْن ُدونَِك  [] َھُؤَ�ِء أَْم ھُْم َضلُّوا السَّ

ْكَر َوَكانُ  ] وا قَْوًما بُوًراِمْن أَْولِيَاَء َولَِكْن َمتَّْعتَھُْم َوآَبَاَءھُْم َحتَّى نَُسوا الذِّ
  }١٧/١٨:الفرقان{

و روزي كه اين مشركان را با آنچه غير خدا پرستش مي كردند بر مي  -
انگيزيم آنگاه سئوال مي كنيم آيا شما بندگان مرا گمراه كرديد؟ يا خود آنها راه را گم 

هرگز جز تو كسي را سزاوار آنكه . پاك و منزه هستي تو: آنها گويند. كرده بودند
و ليكن تو اين !) اولياء: كلمه قرآن(بود و محبوب خودمان اختيار كنيم ندانستيم مع

ن گردانيدي تا آنكه ياد تو را فراموش آكافران و پدرانشان را متمتع به دنيا و نعمتهاي 
 )18و  17فرقان . (كردند و مردمي شقي و تبه روزگار بودند

  
 

هُ َحَسنًا فَإِنَّ هللاَ يُِضلُّ َمْن يََشاُء أَفََمْن ُزيَِّن لَهُ ُسوُء َعَملِِه فََرآَ [ -
َويَْھِدي َمْن يََشاُء فََ� تَْذَھْب نَْفُسَك َعلَْيِھْم َحَسَراٍت إِنَّ هللاَ َعلِيٌم بَِما 

  }٨:فاطر{] يَْصنَعُونَ 
پس . آيا آن كسي كه رفتار زشتش براي او جلوه گر شد پس آنرا خوب مي بيند

پس تو . مي كند و هر كه را خواهد هدايت مي كند خدا هر كه را خواهد گمراه
نفس شريف خود را بر اين مردم به غم و حسرت مينداز خدا به هر چه اينان 

  . كنند كامال آگاهست



  

  
  
  
  
  

ْت قُلُوُب الَِّذيَن َ� يُْؤِمنُوَن بِاjَِخَرةِ [ - مر{] َوإَِذا ُذِكَر هللاُ َوْحَدهُ اْشَمأَزَّ   }۴۵:الزُّ
آخرت، ايمان ندارند وقتي نام خداوند به تنهايي برده مي شود كساني كه به 

     1!مشمئز و عصباني مي شوند
منظور از اين آيات، : طرفه آنكه در برخي از تفاسير، ذيل اين آيات آمده

خدا !!!!  شود ناراحت مي شوند كساني هستند كه وقتي فضايل اهل بيت گفته مي
بارك اهللا روحاني صفوي، : زنده بود مي گفتبيامرزد دكتر علي شريعتي را كه اگر 

  .... اي ول
  
o بينش يا انبار اطالعات  

واژه هايي مانند علم، نور، الباب، عقل و حكمت در قرآن مجيد، فراوان به 
منظور خداوند چيست؟ آيا منظور انبار اطالعات شدن و انباشتن مغز از . كار رفته

ورت ابوذر و بالل بايد بيسواد يكسري اطالعات موجود در كتابهاست؟ در اينص
من ! زيرا آنها نه صرف و نحو بلد بودند و نه قواعد پيچيده و دشوار عربي را. باشند

. چه مي گويم حتي شخص پيغمبر نيز امي بوده و سواد خواندن و نوشتن نداشته اند
افرادي مانند بالل يا ابوذر، . پس منظور خداوند از اين كلمات چيز ديگري است

                                                 
1
زودي قيامـت فـرا    آري بـه . البته من وقتي نام خدا در كنار نامها و اهدافي ديگر برده مي شود مشمئز مي شوم   

: اي خـوارج و اي روحـاني صـفوي   . مي رسد و مشخص مي شود كه چه كساني بر حقند و چه كساني بر باطل 
  .لكم دينكم ولي دين 



  

بينش و به قول ايراني هاي قديم، خرد سپيدي داشتند كه به فراست و به  نوعي
صورت فطري سخن حق را با تمام وجود چشيده و در برابر آن سر تسليم فرو مي 

ولي ابوالحكم يعني . و حتي برايش شكنجه شده و در راهش جان مي دادند 1آوردند
رفت كه اين بينش خالي از پدر علم و بزرگترين عالمه مكه از آنجا لقب ابوجهل گ

تعصب و اين خرد سپيد را نداشت و اين روح حقيقت جويي را، پس خسرالدنيا و 
  .اآلخره شد

آري شما مي توانيد يك نوت بوك با چند عدد سي دي برداريد و همه جا 
برويد و به همه سئواالت پاسخ دهيد ولي آيا در اينصورت عالمه ايد؟ خداوند 

لُوا التَّْوَراةَ ثُمَّ لَْم [: به خر تشبيه كرده است انسانهاي اينگونه را َمثَُل الَِّذيَن ُحمِّ

يَْحِملُوَھا َكَمثَِل الِحَماِر يَْحِمُل أَْسفَاًرا بِْئَس َمثَُل القَْوِم الَِّذيَن َكذَّبُوا بِآَيَاِت هللاِ َوهللاُ َ� 
    }٥:الجمعة{] يَْھِدي القَْوَم الظَّالِِمينَ 
ناب و خالي از گرد و غبار تعصب و مدرسه و آموزه هاي و  به فهم و شعور

بينش در آتني سوفيا و در عربي علم و حكمت مي : باورهاي غلط قدماء در فارسي
يعني كسي كه داراي روح حق طلبي است در پي عناد و لجاج و تعصب و .گويند

فقط و  بلكه. در پي اثبات و توجيه خريت آباء و اجدادش نيست. كينه توزي نيست
نيت . او نيت اثبات تعصبات و اميال نفساني خود را ندارد. تشنه حقيقت است،فقط

بلكه .  نيت به كرسي نشاندن اباطيل منحط آباء و اجداد خود را ندارد. شهرت ندارد
چگونه . تشنه رسيدن به وحدانيت، درك حقيقت و رسيدن به خدا و به آرامش است

حي رسيد؟ نبايد اجازه دهي شيطان اعمالت و مي توان به چنين بلوغ فكري و رو
ْيطَاُن أَْعَمالَھُمْ [. علمت را در نظر تو زينت دهد )  }٤٨:اLنفال{] َوإِْذ َزيََّن لَھُُم الشَّ

افرايت من (خداي تو هواي نفساني تو و اثبات وجود خودت و تعصباتت نباشد
ن هر روز در نماز چو(و فكر نكني راه و روش تو بهترين است ) اتخذ الهه هويه 
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َراطَ الُمْستَقِيمَ [:ميخواني  :تا الاقل جزو زيانكارترين مردم نباشي }٦:الفاتحة{] اْھِدنَا الصِّ
ْنيَا َو ھُْم )١٠٣(قُْل َھْل نُنَبِّئُُكم بِاْ[َْخَسِريَن أَْعَما�ً ���� الَِّذيَن َضلَّ َسْعيھُْم فِى الَحيَوِة الدُّ

آيا مي خواهيد شما را به . :)104-103: كهف(   ����ُصْنًعايَحَسبُوَن أَنھَّْم يُحِسنُوَن 
كساني كه تمام تالش خود را در حيات دنيوي به كار . زيرانبارترين اعمال آگاه كنم

به ياد سخن آيت اهللا مطلق . (مي گيرند و فكر مي كنند بهترين راه و روش را دارند
بهشت نرود كــــه اگر شيعه به : رافضي افتادم كه در سخنراني خود مي گفت

  !!!!) برود؟
  . خداوندا ملت ساده دل مرا از ناداني و تعصب نجات ده

  
o انگيزه مخالفت با نص الهي!  

سال براي اكثر محققين شيعه و سني پيش آمده و  1400اين سئوال در طول 
براستي اصحاب . هر يك به نحوي در صدد يافتن پاسخي براي آن بوده اند

وسلم پس از آنهمه ايثار و از جان گذشتگي به چه انگيزه اي پيامبرصلي اهللا عليه 
فرمان الهي و سفارش پيامبرصلي اهللا عليه وسلم جهت جانشيني علي را زير پا 
گذاشته و براي انتخاب جانشين در سقيفه جمع شدند؟ در جرم شناسي و پليس 

كاب جنايت، يعني هر گناهكاري در ارت. علمي بحثي وجود دارد به نام انگيزه جنايت
علت و دليل و انگيزه اي را در ذهن خود دارد و به تبع آن هر چه جنايت سنگين تر 
. باشد مجازات نيز سنگين تر و به دنبال آن، انگيزه جنايت نيز بايد بسيار قويتر باشد
در مورد تخلف اصحاب پيامبرصلي اهللا عليه وسلم، مورد گناه بسيار سنگين است 

آيات الهي و شكستن بيعت روز غدير و سرپيچي از فرمان يعني زير پا گذاشتن 
آتش دوزخ و افراد متخلف از همه : مجازات از اين هم شديدتر است! رسول خدا
سال در راه اسالم جانبازي كرده و به آيات   23كساني كه به زعم قرآن، : عجيب تر



  

ناه و تخلف آنها انگيزه گ: اكنون سئوال اينجاست! قرآن، ايمان و عقيده كامل داشتند
  در سقيفه چه بوده است؟ 

نمي توان گفت كسي يا كساني آنها را به زور وادار به بيعت شكني با علي و 
متعاقب آن بيعت با ابوبكر كرده زيرا انصار پيش از حضرت عمر رضي اهللا عنه و 

و شهر هم شهر انصار ! حضرت ابوبكر رضي اهللا عنه در سقيفه تجمع كرده بودند
نمي .  در اقليت كامل بوده اند) حضرت عمر و حضرت ابوبكر(مهاجرين  بوده و

توان گفت آنها فريفته دنيا و پول و مقام و پست و منصب شدند زيرا نه در روز 
سال بعد يعني پس از كشته شدن حضرت عمر رضي اهللا عنه،  12سقيفه و نه تا 

نمي توان گفت )  عداز آنو حتي نه قبل و نه ب! (خبري از اين سوء استفاده ها نيست
آنها قصد ابداع يك دين و ايدئولوژي جديد را داشتند زيرا اينگونه لقمه ها بسيار 

) ع(آيا با حضرت علي. بزرگتر از دهان عربهاي جاهلي و بيسواد آن زمان بوده
حضرت علي كه كسي از .خصومت و كينه اي شخصي داشتند؟ بسيار بعيد است

مهاجرين نيز با علي در خون اقوام خود شريك بوده ! بودانصار را در جنگها نكشته 
ضمن اينكه به جز خصومتي كه علي در جريان تقسيم غنايم يمن با خالد ابن . اند

وليد پيدا كرد هيچ كجاي تاريخ، نشاني از دعوي و خصومت بين علي و ساير 
ه چرا آن هم كسي كه هميشه خوشرو بوده و لبخند بر لب داشت. اصحاب وجود ندارد

بايد با اصحاب دشمن باشد؟ تازه اگر بر فرض محال هم با او بد بودند چطور انتظار 
داريد در صورت خالفت علي از او تبعيت مي كردند؟ آيا از شدت عدالت و 
قاطعيت علي مي ترسيدند؟ پس چطور پيامبرصلي اهللا عليه وسلم را به شهر خود 

از شدت عدالت  پيامبر اكرم صلي اهللا دعوت كرده و با او همراهي كرده و هيچگاه 
عليه وسلم، نترسيدند؟ وانگهي خشونت  و  عدالت حضرت عمر رضي اهللا عنه كه 

  شديدتر بوده؟



  

ضمنا اگر اصحاب به خصوص مهاجرين با يكي از سرشناسان مكه يا مدينه 
بيعت مي كردند  مي توانستيم احتمال خيانت و ) مثال سعد ابن عباده يا ابوسفيان(
به خصوص اگر آن شخص از دشمنان ديرين (ير پا گذاشتن نصوص الهي را بدهيمز

هاي قريش بوده و پس از  ولي تيره ابوبكر از كم اهميت ترين تيره) اسالم بود
به كسي نداد ضمن اينكه سابقه اي طوالني در ... خالفت نيز هيچ منصب و پول و

انگيزه يا دليل، پس از آنهمه براستي اصحاب به كدامين . اسالم و كمك به آن داشت
جانفشاني، فرمان خدا را زير پا گذاشتند؟ و خودشان را به چه دليل جهنمي كردند؟ 

قرن، خودمان را جهنمي مي كنيم؟   14و ما به چه دليل و انگيزه اي اكنون پس از 
محال است عالم شيعه با تمام زرنگي و حاضر جوابي و  فنون توجيه و دليل تراشي، 

   1!!!داشته باشد پاسخي
  
  
  
  
  
  

  محب واقعي اهل بيت كيست؟
كسي كه كينه توزي مي كند يا آنكه مطابق آيات قرآن، ساير مسلمين را  -

  داند؟ برادر ديني خود مي

                                                 
 !!!براي مصلحت است يا تقيه يا مماشات  1



  

مذهب شيعه  به پيروانعالمي كه سني ها را جهنمي مي داند يا مفتي كه  -
 ؟1احترام مي گذارد

يا آنكه همه تاريخ را پيش كسيكه دروغهاي تاريخي را به هم مي بافد؟  -
 رو دارد؟

كسي كه نمازش را به موقع و در پنج وقت مي خواند يا آنكه هر وقت  -
 شد نماز مي خواند آن هم با بي حالي و كسالت؟

كسي كه سر هموطنش كاله نمي گذارد يا آنكه مرتب در صدد  -
 كالهبرداري است؟

اقت، مالك كسي كه دروغ و دنيا پرستي جزء فرهنگ اوست يا آنكه صد -
 كارش است؟

كسي كه اهل بيت پيامبرصلي اهللا عليه وسلم را پس از معرفت دوست  -
دارد يا آنكه حتي يك حديث هم از اهل بيتي كه اينهمه سنگ آنها را به سينه مي زند 

 !)عمل كه جاي خود دارد(بلد نيست؟ 
كسي كه خدا هدف اصلي اوست يا آنكه گرفتار حب بدون معرفت قبور  -
 است؟ اهل بيت

                                                 
ان تشيع خود احترام خاصي قائل هستند هر چند كـه هـر از چنـد    مثل علماي اهل سنت ساكن ايران كه برادر - 1

گاهي مورد ظلم حكومت شيعي قرار گرفته و ميگيرند و نقل قولهايي كـه از علمـاي سـني ديگـر كشـورها مثـل       
عربستان در مورد تكفير شيعيان و فتواي قتل آنها ذكر مي شود دروغ بوده و بافته خبرگزاريهاي شيعيان در داخـل  

مي باشد همانطور كه سايت بازتاب از قول وزير فرهنگ و ارشاد عربستان سـعودي نوشـته بودنـد كـه      و خارج 
ايشان تحقيق كردند و با هيئت افتاي عربستان وبا ديگر علماي بزرگ عربستان تماس برقرار كردند و گفتند مـا از  

فرات شـيعي ايـن خبـر را منتشـر     و در نهايت بعد از تحقيقات مشخص شد كه شبكه !! چنين فتوايي خبر نداريم
بله درست است !! كرده اند و ديگر خبرگزاريهاي شيعه هم به تقليد از اين شبكه به بزرگ نمايي موضوع پرداختند

علماي عربستان و ديگر نقاط جهان فتواي باطل بودن مذهب شيعه و انكار قبر پرستي آنها داده انـد و مـي دهنـد    
  )مصحح. (ولي با دليل و مدرك از قرآن



  

كسي كه اهل بيت را به خاطر فرمان خدا دوست دارد يا آنكه اهل بيت را  -
 براي شفاي بيمارش يا بيمه جسمش يا گره گشاييهاي ماديش مي خواهد؟

كسي كه حب اهل بيت را براي رسيدن به خدا مي خواهد يا آنكه گرفتار  -
ضي اهللا عنه كينه توزي هاي بيهوده با حضرت عمر رضي اهللا عنه و حضرت ابوبكرر

 خواهد؟ شده است؟ و حب اهل بيت را براي پاك شدن گناهانش مي

كسي كه سنگ اهل بيت را به سينه نمي زند و برايشان عزاداري نمي كند  -
ولي طبق دستورات آنها عمل مي كند يا كسي كه با يكسري نمايشهاي طوطي وار 

 تقليدي  مي خواهد سر خدا كاله بگذارد؟ 

گريه بدون تغيير، موجب يكسري تغييرات شيميايي  كسي كه فكر مي كند -
 و پاك شدن گناهانش مي شود و يا آنكه اصال گرد گناه نمي گردد؟

آنكه زندگان و كمك و محبت به اطرافيان را فراموش كرده و به جاي  -
فقط ادعاي دوستي اهل بيت را دارد يا آنكه زندگان و اطرافيانش را در مي يابد و ،آن

 ندارد؟ هيچ ادعايي هم

آنكه هميشه ناراحت گذشته است و افسوس اسالم را  مي خورد ولي در  -
 يا آنكه نگران وضعيت فعلي و آينده اسالم است؟! تاريخ

 آنكه هميشه سرگرم مخلوق است؟ يا آنكه توجهش به خالق است؟  -

 آنكه مفاتيح را بيشتر مي خواند؟ يا آنكه به قرآن، بيشتر عمل مي كند؟ -

تعصب غوطه ور است؟ يا آنكه با بينش قرآني و حق آنكه در جهل و  -
 نگرد؟  طلبانه به مسايل مي

آنكه هميشه شنونده است و فقط مي شنود و برايش و به جايش انتخاب  -
 مي كنند؟ يا آنكه خواننده است و فقط فكر مي كند و خودش انتخاب مي كند؟

آنكه  آنكه انسان است و طريق انسانيت  مي پويد، يا: و در يك كالم -
 حيوان شده و دنبال جاهالن  مي دود؟



  

  
  

به . تشيع صفوي با نوع تفكر و اعتقاداتش عزت نفس را از انسان مي گيرد
ناچار كسي كه عزت نفس ندارد خود را حقير حس مي كند و مرتكب گناه مي شود 

تشيع صفوي معتقد . و يا در اين جهان پر آشوب احساس پوچي و حقارت مي كند
! ائنات فقط براي چند نفر خلق شد و آن چند نفر نيز براي يك نفراست تمامي ك

  :ولي تشيع علوي  مي گويد
  
همانا گرامي  :}١٣:الحجرات{] إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد هللاِ أَْتقَاُكْم إِنَّ هللاَ َعلِيٌم َخبِيرٌ [ 

وت و اين با عقيده باال بسيار متفا. ترين شما نزد خداوند پرهيزكارترين شماست
است طبق اين عقيده همه انسانها در نزد خداوند به ميزان تقوايشان  مي توانند داراي 

  !نه اينكه همه براي چند نفر و آن چند نفر هم براي يك نفر. ارزش باشند
خطاب خداوند به تمام نفوس . تشيع علوي انسان را مسجود مالئكه مي داند

و هدف از خلقت . }٢٨:الفجر{] اِضيَةً َمْرِضيَّةً اْرِجِعي إِلَى َربِِّك رَ [: مطمئنه اين است
عبادت و شناخت خداوند است و دوري از شرك و بت پرستي و انسان پرستي، نه 

خدايي كه . هدف خلقت درك وحدانيت خداوند است! گرفتار عشقهاي زميني شدن
كنت : حديث قدسي( زيباست و گنجي پنهان كه انسان را آفريد تا او را پيدا كند 

ْلنَاھُْم َعلَى [و : و در جهان خلقت، باالتر از انسان نيز وجود دارد) كنزا مخفيا َوفَضَّ

ْن َخلَْقنَا تَْفِضيً�  و انسان را برتري داديم به بسياري از   }٧٠:اtسراء{] َكثِيٍر ِممَّ
آفريدگان خود و نمي گويد بر همه آفريدگان، پس معلوم مي شود باالتر از انسان نيز 

ن وجود دارد پس چگونه مي شود هدف از خلقت يك نفر انسان باشد؟ در جها
: وقتي كه باالتر از نوع بشر هم وجود دارد؟ يا طبق افسانه هاي بحاراالنوارمي گوييد

پس در سختي هايي كه تحمل كردند و مراتبي ! آنها از سرشت و جنس بشر نبودند



  

ي در كار است ما هم آماده هر اگر نيرو و استعداد فوق بشر. كه پيمودند هنري نيست
ولي عجيب است كه خداوند نعوذ باهللا متوجه اين موضوع ! گونه فداكاري هستيم

] قُْل إِنََّما أَنَا بََشٌر ِمْثلُُكمْ [:صلي اهللا عليه وسلم گفته نشده و به پيامبر اكرم

عجيب است چرا خدا توضيح . بگو من هم بشري مانند شما هستم :}١١٠:الكھف{
ت داده مگر اعراب نمي دانستند پيامبر بشر است؟ آري خداوند براي واضحا

  . انسانهاي آينده گفته زيرا او از حماقت نوع بشر مطلع بوده
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ايده آليسم يا رئاليسم •

  قـومي به گمان فتاده در راه يقين            قـومـي متفكـرنـد انـدر ره ديـن   



  

  كي بي خبران راه نه آنست و نه اين            د روزي مي ترسم از آنكه بانگ آيـ
  خيام                                                                    

  
  )ع(علي                             . جاهل را نديدم مگر اينكه افراط كرد يا تفريط

 !اول امتحان بعد درس.روزگار عجب معلم بدي است

  به ها بي تجر
  مدام از آرمانها حرف مي زنند

 .دارند و تاكيد بر ارزش ها
  با تجربه ها

  مدام از مشكالت اجرايي حرف مي زنند
  .و تاكيد بر روشها دارند

  :بي تجربه ها بيشتر مي گويند
  »...ما بايد«

  :با تجربه ها هم اغلب در جواب مي گويند
  »....ولي در عمل ما نبايد به اين بهانه! قبول«
سعي مي كنند مشكالت اجرايي و مشكالت را به ياد آورند و بگويند به همين  و

  سادگي ها هم نيست
  :بي تجربه ها هم در جواب مي گويند

  »....اما ،بله«
و به اقتضاي بي تجربگي و آرمان خواهي شان گمان قاطع دارند كه آن ها اشتباهات 

  ديگران را نخواهند كرد
  .ند كه مويد تصميمات مبتني بر آرمانهايشان باشدو سعي مي كنند داليلي بياور



  

  براي با تجربه ها صد من دليل هم جاي واقعيت تجربي اي كه لمس كرده اند 
  .شان را منتقل كنند هايي درخور نمي يابد كه تجربه و زبانشان نيز جمله. را نمي گيرد

و آرمانخواهشان و تبشير هم جاي ميل قوي   براي بي تجربه ها  صد من دليل و انذار
را كه در تمام وجودشان ريشه دوانده و قواي محركشان را به كار گرفته را نمي 

  و خياط زبانشان نيز جمله هايي در خور نمي يابد كه لباس عقل بر. گيرد
  روزي كه با تجربه تر هايمان به ما گفتند. غليان احساسشان بپوشد
نويسنده ....(ربه ترهايمان مي گوييمروزي هم ما به كم تج. ما هم بي تجربگي كرديم

  )نامعلوم
  

  
عدل دقيق، زندگي جاويد، خوشي و : ايده آليست بودن مال آن دنياست 

همه مال آن دنياست ... آشكار شدن ذخايردروني زمين و مجازات شدن ستمگران و
ولي در داستانها و روايات شيعه داستانهاي متعددي وجود دارد كه همه اينها در 

  ... جهان اتفاق مي افتد با ظهور منجي با تناسخ و باهمين 
  

ايده . از نگاهي، بيشتر انسانها و برخي از مكاتب به دو دسته تقسيم  مي شوند
انسان آرمانگرا آرزوها و ايده هايي . آليسم، تفكري آرمانگراست ايده. آليسم و رآليسم

خواهد به آنها  ميرا در سر دارد كه خوب و زيباست و در خواب و خياالت خود 
جامه عمل بپوشاند و اگر نتوانست، به سوي  داستانهاي خيال پردازانه و رمانتيك رو 

مسلماً طرحها و نقشه ها در ذهن، براحتي قابل اجراست ولي رئاليسم پاسخ . مي كند
بسياري از نظرات مفيد و آرزوهاي خوب و ايده هاي زيبا فقط در محدودة : مي دهد

ت ولي در مرحله عمل و در دنياي واقعي، انسان اسير شرايطي مي ذهن قابل اجراس
  . شود كه به او اجازه عملي كردن ايده ها و تصورات ذهني را نمي دهد



  

اگر اندكي واقع بين باشد و به تجارب تاريخي جامعه و شخصي ،انسان
خودش مراجعه كند مي بيند تا حدود زيادي حق با رئاليسم است و اگرچه اين 

تمام انقالبها در ابتدا با . اندكي تلخ است ولي حقيقت به ناچار تلخ است موضوع
طرح يكسري شعار به پيروزي مي رسد ولي پس از پيروزي و در مرحله واقعيت، 

ما وقتي كودك هستيم در آرزوي . درصد بسيار كمي از شعارها عملي     مي شود
رگسالي به نحو ديگري رقم مي شويم ولي شرايط در بز... خودمان، خلبان و دكتر و

  .مي خورد
حتي گاه ممكن است يك آرمان يا ايده آل، بسيار خوب و جذاب باشد ولي 
. شرايط محيطي به نحوي باشد كه رسيدن به آن آرمان را بسيار خطرناك مي كند

ساله  14ساله اي كه در آرزوي خود مي خواست با يك دختر  40مانند جوان مجرد
شاري توانست به آرزوي خود برسد ولي پس از آن هزار و يك ازدواج كند و با پاف

مشكل بوجود آمد كه خود شما بهتر مي دانيد و در نهايت كار با دو بچه به طالق 
كشيده شد مثالهاي از اين دست زياد است انساني كه مي خواهد ثروتمند شود ولي 

د از فاميل چون ظرفيت ثروت را ندارد پس از ثروتمند شدن خودش را گم مي كن
  .شود... مي برد متكبر مي شود خدا را فراموش مي كند و حتي ممكن است فاسد و

برادران شيعه من . گوشه اي از داستان شيعه و سني نيز بر همين منوال است
هميشه در اوهام و خياالت ايده آليستي غوطه ورند و ذهن آنها قادر به درك شرايط 

ايده آل آنها .  نيست) در زمان رحلت پيامبربه خصوص (واقعي محيطي و اجتماعي 
است كه    ايده آلي بسيار مناسب و زيباست ) ع(حكومت بالفصل حضرت علي 

فهميم كه امكان  ولي با نگاهي واقع بينانه و به دور از تعصب به شرايط سقيفه مي
و در صورتي كه اندكي درنگ در . عملي شدن اين ايده آل بسيار بعيد بوده است

اب ابوبكر به عمل   مي آمد، معلوم نبود دو قبيله اوس و خزرج در حول و انتخ
والي حمله قبايل راهزن به مدينه و شورش اهل رده و  نقشه هاي ابوسفيان، چه بر 



  

نيز چشم را بر تمام اين شرايط   مي بندد ! متاسفانه حتي محققين. سر هم مي آورند
بر عليه خاندان پيامبرصلي اهللا عليه  و فقط سخن از دسيسه چيني و كودتا و توطئه

من هر چه تحقيق كردم كوچكترين سندي مبني بر دشمني و . زنند وسلم مي
با حضرت عمر رضي اهللا عنه و حضرت ) ع(خصومت شخصي ميان حضرت علي 

. ، نه قبل و نه پس از وفات پيامبر اكرم صلي اهللا عليه وسلم پيدا نكردم)رض(ابوبكر 
ايده و هدفي كه براي حضرت عمر و حضرت ابوبكر در قبول و حتي كوچكترين ف

و با بررسي روايات موجود متوجه شدم كه خالفت . خالفت باشد را نيز پيدا نكردم
  . جز دردسر براي آنها چيزي نداشته است

  
احساسات افسارگسيخته ايده آليستي، واقعيت را در هم نورديده و پس از  -

 .سم به دره عميق تعصب سقوط مي كندگذشتن از دنياي خيالي رمانتيسي
غرق شدن در احساسات رمانتيكي و : آخر و عاقبت تفكر ايده آليستي -

و پرتاب شدن در دره  1كنار گذاشتن عقل و منطق و رسيدن به فحش و ناسزا
 . خرافات است

البته اگر . رئاليست هستند) واقعي(زنان و كودكان، ايده آليست و مردان  -
كي باقي مانده يا در محيطهاي زنانه بزرگ شود يا به طايفة زنان، مردي در مرحلة كود

 .عالقه زيادي داشته باشد، ايده آليست مي شود و بر عكس
به همين دليل، . نكته مثبت ايده آليست آن است كه گوهر شناس است -

ايراني ها از عمق جان خود، بزرگي علي و وفاداري عباس و از جان گذشتگي 
  2ب را حس مي كنندحسين و رشادت زين

                                                 
  !!!يا سب و لعن ؟  1
پـس گوهرشناسـي   . دقت كنيد گفتم حس مي كنند زيرا جايگاه احساس در قلب است و جايگاه فهم در عقـل   2
ي از اين قرار است كه فقط مي دانيم يك چيز قيمتي و با ارزش است ولي اينكه چرا قيمتي است و چرا بايـد  دما



  

  ! بازي با كلمات در توجيه نظرات -
اهمال در انجام ). در تمام شرايط و مراحل(توجه صرف به ايده آل : شيعه -

عدم قاطعيت در اجراي احكام و حدود الهي، از نظر سياسي سركش و . فرايض ديني
داراي احساسات رمانتيك . قوي، تعصب و قضاوت از روي احساس در برخي موارد

 1.محبت بدون معرفت: انهزن
مانند غرب كه با تالشهاي . با واقعيت و رئال، مي توان به ايده آل رسيد -

سالة كليسا توانست با نيروي  1000واقع بينانه و بيداري و رهايي از خواب و خيال 
دست پيدا كند ولي تفكر ايده ... علم به ايده آل تسخير فضا و بمب اتم و پرواز و

شعار : نمونه جالب آن. را هم به ورطه نابودي مي كشاند) واقعيت(آليستي، رئال  
فتح كربال و پس از آن تسخير قدس بود ولي ديديم كه در روزهاي آخر جنگ، 

اكنون آيا محبتهاي بدون !!!  نزديك بود كشور خودمان را هم تسليم دشمن كنيم
ه كل دين را شود چهر معرفت نسبت به ائمه كه بعضاً به خرافات نيز آميخته مي

 خدشه دار نكرده و موجب نابودي مذهب نمي شود؟ 

من پيرو رئالي هستم كه به ايده آل ختم شود نه ايده آلي كه رئال را هم به  -
همانگونه كه شيعه، علي را تبديل به افسانه كرد، عجب جادوگري . افسانه بدل كند

تدا كرد و نه شبه و پيرو آن علي هستم كه مي شود به او اق! است اين عالم صفوي
خدا يا فرشته اي كه نه تا به حال ديده ام و نه مي دانم چيست و نه در توان من 

دانم به همين دليل، خداوند در قرآن در  و مي. است كه مثل او يا دنباله رو او شوم
بگو من : انما انا بشر مثلكم  قل: رابطه با پيامبر اكرم صلي اهللا عليه وسلم مي فرمايد

                                                                                                                                        
خرافـات  ( و به چه كار مي آيد و چگونه بايد آنرا از گزند حوادث قدر آنرا دانست و آن چيز چگونه قيمتي شده 

 . آري از اين موارد شناسايي و معرفتي در كار نيست . . . مصون نگاه داشت و ) 
امام اول شيعيان است و مردم ايران بـه او  ) ع(دليل من براي اين سخن آن است كه با وجود اينكه حضرت علي 1

حفـظ  ) ع(تا حديث هم از حضرت علي  2درصد مردم ايران حتي  90دهند ولي  ان ميارادت و عالقه فراواني نش
 )عمل كردن كه جاي خود دارد ( نيستند 



  

از پيامبر الگو و سرمشق : و در جاي ديگر مي فرمايد 1. ي مانند شما هستمهم بشر
 . بگيريد

در اين مكتب هر چيزي پر آب و )و به تبع آن رمانتيسيسم: (ايده آليسم -
در داستانها و اتفاقات، يك نفر مظهر . رنگتر از واقعيت اصلي خود جلوه گر مي شود
يك طرف هميشه مظلوم است و يك . خير مطلق مي شود و يك نفر مظهر شر مطلق

 . نفر هميشه ظالم
رسيد و ) حقيقت و واقعيت(نمي توان به رئال ) خواب و خيال(با ايده ال  -

نه تنها هميشه در جا مي زني بلكه حتي ممكن است از اوج ابرها و آسمانها به دره 
 .  فقط با رئال مي توان به ايده آل رسيد! هاي هولناك رمانتيك سقوط كني

ده آليست افراطي سر از رمانتيسيسم در مي آورد و ما مي دانيم كه در اي -
مكتب رمانتيك، مسائل و پديده ها بزرگتر و بر جسته تر جلوه كرده و افسار 
. احساسات گسيخته شده و هر چيزي شديدتر و پر رنگ و لعابتر جلوه مي كند

فر شد او تبديل انسان خطاكار، ديو دو سر مي شود و اگر يك ظلم كوچك به يك ن
ايضاً پارتي (سران اين مكتب بيشتر در ميان زنان ديده مي شوند . به فرشته مي شود

يا مرداني كه مانند ويكتور هوگو در جوامع زنانه اي مانند پاريس رشد ...) هاي زنانه
و يا كساني كه قصد گرم كردن مجامع زنانه را داشته و يا به اين جنس، . كرده اند

 ...تقيم و پنهاني دارند و يا عقلشان در سن كودكي باقي مانده است وعالقة غيرمس
يكي از نتايج زيانبار سينماي هاليوود، فرو بردن جوانان در اوهام و  -

دقيقا همان كاري كه شيعيان غالي . خياالت غير واقعي و غلو آميز و رويايي است
 . سال پيش در عراق و ايران، پايه ريزي كردند 1300

                                                 
 .بوده است. . . تقيه و توريه و مماشات و : در اينجا قصد) نعوذ باهللا : ( البته ممكن است آقايان بگويند 1



  

واقع گرا بودند كه پس از قتل عثمان با مردمي كه به ) ع(ي حضرت عل -
يا اينكه هيچ كجا سراغ نداريم . سوي ايشان هجوم آوردند در ابتدا بيعت نمي كردند

 ...ايشان جشن و عزارداري بر پا كرده يا باالي مرقد كسي گنبد و بارگاه بسازند و
-  
 :انمصاديقي از آرمانگرايي يا ايده آليست در فرهنگ اير •
در صورتيكه در ميدان نبرد واقعي مبارزه هايي مانند (مبارزه كشتي  -

  )بيشتر كارايي دارد... شمشير زني و تيراندازي و كاراته و
ادامه جنگ ايران و عراق تحت شعار فتح كربال و بغداد و بعد از آن قدس  -

گ، در حاليكه در شرايط واقعي و در روزهاي آخر جن...) و اگر هم شد امريكا و(
ارتش عراق مجدداً وارد خاك ايران شد و چه بسا اگر ايران صلح نمي كرد تهران هم 

 ... سقوط مي كرد
گزينش نقل : از ميان وقايع تاريخي كه چند نقل قول مختلف دارد -

 ... قولي كه رمانتيك تر و دراماتيك تر و ايده آل تر است
نمادين  شعار و نمايش و تظاهر به دينداري تحت مراسم سمبليك و -

 ... و انگشتر و عبا و قَباساختن ظاهر اسالمي با ... زني و سينه زني، تعزيه، قمه
رو آوردن به مخدراتي چون سيگار و ترياك و حشيش براي غوطه  -

 ... وري هر چه بيشتر در دنياهاي فانتزي و خيالي
رهبران آرمانگرا در ايران موفقيت بيشتري دارند و اگر كسي بخواهد  -
 .باشد او را به زمين مي زنند واقعگرا
همه ... در فرهنگ عمومي جامعه از شخصيتهاي تاريخي تا سياسي و -

 . حد وسط و تحليل واقعي از افراد وجود ندارد. يا خوب كاملند يا ديو كامل



  

در تفكر جمعي مردم ايران يك يا دو نفر مي توانند سرنوشت جامعه  -
چيزي فقط با تغيير اكثريت جامعه  را تغيير دهند ولي در تفكر رئاليستي چنين

 .امكان پذير است
آرمانگرايي راحت است ولي تن دادن به شرايط واقعي و سعي و تالش،  -

مشكل است براي همين ايراني بيشتر جنبه هايي از دين را مي گيرد كه آسان است و 
 تبري!) حب بدون عمل: شما بخوانيد(دعا، نذر، گريه، شفاعت، لعن، تولي : آرماني

به قول . مشكل است... ولي عمل، تغيير، جهاد و)  !دشمني بدون دليل: شما بخوانيد(
 !!!معروف نازكي آب را مي گيرند و كلفتي نان را

عالقه مندي زياد به فالگيري و طالع بيني و خواندن كتابهاي مربوطه و  -
 ..  رفتن پيش دعا نويس و

. ا تر و خشك كنتا ابد مراقب كودك باش و او ر: ايده آل مي گويد -
ولي رئال مي گويد وقتي كودك به سن بلوغ رسيد كاري كن كه روي پاي 

 . خودش بايستد
بنگاه : به تبع تفكر راحت طلبانه ايده آليستي در گذشته مشاغلي مانند -

 داري و واسطه گري، 

بر خالف برادران اهل سنت اعتقاد به اينكه محال است پيامبر اكرم  -
اعتقاد به علم . امامان حتي دچار خطا و اشتباه شوند صلي اهللا عليه وسلم و

 . اعتقاد به معجزات بي حد و حصر.غيب نزد پيامبرصلي اهللا عليه وسلم و امامان
تحمل سختي ها و تالش و كوشش است  ،يكي از شرايط رآليست بودن  •

ولي آرمانگرا در خواب و خيال و اوهام شيرين غوطه ور است و اين اگر چه زيبا و 
 .يال برانگيز است ولي انسان را وارد مرحله عمل نمي كندخ

  



  

. ايده آل مي گويد تمام جاده هاي دنيا صاف است و يا بايد صاف باشد  •
ولي رئال مي داند كه جاده ها . بايد با سرعتي ثابت در مسيري ثابت حركت كرد
اده راست و هيچ كجاي دنيا ج. پستي و بلندي و كج و راستي و پيچ و دره زياد دارد

مگر در فيلمها و روياها و كارتونها و خواب و خيالها و اوهام و يا روي . (نداريم
دقيقا به همين علت است كه آدمهايي با تفكر  ايده اليستي اصوال آدمهاي )  كاغذ

نفهم، : غير منطقي و سختگير و غير قابل انعطاف و در يك كالم ،متعصب، خشك
  .هستند

 

  .بر رئال است  براي جهان مادي ـالاقل   نظر خداوند ـ •
با اينكه مي تواند (او جهان را مرحله به مرحله و طي هفت دوره آفريد  -

 )كن فيكون كند
پيامبرانش را مرحله به مرحله تا تكميل آنها توسط رسول اكرم طي يك  -

 . دوره چند هزارساله فرستاد
ي بهتر هيچ يك از پيامبران او به راحتي بر مخالفين پيروز نشد و حت -

بگوييم هيچ يك از پيامبران او به جز پيامبر اكرم صلي اهللا عليه وسلم و حضرت 
 . موسي بر مخالفين پيروز نشدند

هر چه . امدادهاي غيبي در كمك به پيامبران بسيار معدود و كمرنگ است -
 . هست تالش است و كوشش و سختي و رنج در راه رسيدن به هدف

حاكم كرده  ـ ... ماده، تاريخ و جوامع بشري و  قوانين ثابتي را بر طبيعت ـ -
 : كه تمام آنها جنبه رئاليستي دارد

ْنَساِن إِ�َّ َما َسَعى[ - ِqِْ٣٩:النَّجم{] َوأَْن لَْيَس ل{   
  }١١:الرعد{] إِنَّ هللاَ َ� يَُغيُِّر َما بِقَْوٍم َحتَّى يَُغيُِّروا َما بِأَْنفُِسِھمْ [ -
َماِء َولَْو أَنَّ أَْھَل القُ [ - َرى آََمنُوا َواتَّقَْوا لَفَتَْحنَا َعلَْيِھْم بََرَكاٍت ِمَن السَّ

   }٩۶:اLعراف{] َوا[َْرِض َولَِكْن َكذَّبُوا فَأََخْذنَاھُْم بَِما َكانُوا يَْكِسبُونَ 



  

  
  

شخصي مي آيد و به شما پيشنهاد . مجسم كنيد شما يك نيروگاه ذغالي داريد
خودتان از اورانيوم غني شده اي كه او تهيه كرده مي دهد براي سوخت نيروگاه 

%  99و هم . هم هوا را آلوده نمي كند. هم ارزانتر و به صرفه تر است. استفاده كنيد
شما مطمئناً به او پاسخ مي دهيد بله پيشنهاد شما يك . آن تبديل به انرژي مي شود

من نيروگاه ذغالي  .خورد ايده آل بسيار جالب و خوب است ولي به درد كار من نمي
دارم و در اين نيروگاه، فقط مي توان از ذغال سنگ به عنوان سوخت استفاده كرد 

. كند زيرا با تمام معايبي كه دارد فقط با اين نوع سوخت است كه نيروگاه من كار مي
صلي اهللا  در مورد جو فرهنگي و شرايط پيچيدة اجتماعي پس از رحلت پيامبر اكرم

جامعة عرب به قول خود حضرت عمر . اوضاع بر همين منوال بودهعليه وسلم نيز 
رضي اهللا عنه، زباني داشت كه فقط حضرت عمر، آنرا بلد بود البته حضرت علي هم 

من راه به صالح آوردن شما : بلد بوده ولي او در زمان خالفتش به كوفيان مي گويد
آري ! نجام نمي دهمرا خوب بلدم ولي چون اينكار در فساد خود من است آنرا ا

شرايط رئال در آن زمان و مكان به خصوص، با رياست حضرت عمر رضي اهللا عنه 
و حضرت ابوبكررضي اهللا عنه بهتر سپري مي شد همانگونه كه تمامي مدارك 

مثال روشن و بارز آن سركوب مقتدرانه . تاريخي اين نكته را قوياً اثبات مي كند
م در شبه جزيره در زمان حضرت ابوبكر و شورش اهل رده و تثبيت مجدد اسال

از آن . تصرف سه امپراطوري در زمان حضرت عمر شاهد محكمي بر اين ادعاست
سو سه جنگ داخلي در زمان خالفت حضرت علي و گله هاي مداوم آن حضرت از 

اگر هم بگوييد اين حادثه مرگ حضرت . كوفيان نيز ادعاي ما را ثابت مي كند
ه بود كه باعث بوجود آمدن آن شرايط آشفته براي حضرت علي عثمانرضي اهللا عن

شد ما در تاريخ مي بينيم كه پس از رحلت پيامبر اكرم صلي اهللا عليه وسلم اوضاع 



  

آشفته تر و درهم تر از زمان به خالفت رسيدن حضرت علي بوده زيرا عالوه بر 
داشته همه مي چندان عمقي ن) به خصوص قبايل تازه مسلمان(اينكه اسالم مردم 

دانستند پس از محمد، پيامبري فرستاده نشده و او آخرين فرستاده است و جانشين 
. پس راه براي طغيان و شورش بازتر بوده است... او هيچ رابطه اي با آسمانها ندارد و

و به قول شما عالوه بر بني هاشم افراد ديگري نيز از اصحاب با خالفت حضرت 
  ... د وابوبكر موافق نبوده ان

ايده آل با نگاه به وقايعي كه در گذشته اتفاق افتاده و با يك نوع تقلب و  •
ولي رئال ! اگر آنطور مي شد بهتر بود و نبايد آنطور مي شد: گويد با زرنگي مي

خودش دست به محك و تجربه زمان حال مي زند رئاليسم در پاسخ ايده آليست مي 
درست باشد ولي اين كه تو مي !)علي توآن هم طبق زمان ف(شايد حرف تو : گويد

: اگر تو خيلي زرنگي و راست مي گويي به من بگو!گويي توضيح واضحات است
البته ! اكنون اگر شرايط چگونه باشد يا چگونه نباشد در آينده اوضاع بهتر مي شود؟

سال پيش به حرف ايده آليستها گوش داديم و در كمتر از ربع قرن رسيديم به  25
 !كامل فرهنگ و دين در ايران نابودي

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  ضاتتتناق •
1- 

وقتي ابوبكر به همراه اطرافيانش از سقيفه به : يك جا مي نويسند: الف
سمت مسجد مدينه مي رفتند اطرافيان او هر كس را در راه مي ديدند 

و اين اخذ بيعت در جوي آكنده از ! مي زدند و با زور بيعت ميگرفتند
 .رعب و تهديد، بعمل آمدترس و 

چرا هنوز آب غسل بدن پيامبر ! اي واي: در جايي ديگر مي گويند :ب
خشك نشده با انتخاب ابوبكر هلهله و شادي براه انداخته و در كوچه 

  ها جشن و پايكوبي مي كردند؟ 
باالخره معلوم نيست جشن و پايكوبي و شادي بوده يا ترس و خفقان   :ج

كتك كاري؟ براستي مردم چرا پس از قتل حضرت و ارعاب و تهديد و 
عثمان با آن وضع فجيع، شادي كنان و هلهله كنان براي بيعت به سمت 



  

خانه حضرت علي رفتند؟ و آيا نعوذ باهللا حضرت علي كه كامالً با قتل 
حضرت عثمان مخالف بود در اين هلهله و شادماني نقشي داشت؟ كه 

ده باشد ابوبكر را در آن شريك اگر هلهله اي در سوگ نبي اكرم بو
  بدانيم؟

2- 
زيارتنامه عاشورا قطعا متعلق به معصوم است : محقق شيعه مي گويد: الف

: ب. براي اين كه اين زيارتنامه از فصاحت و بالغت بااليي برخوردار است
بنا به ) هللا بالد فالن(در ستايش از حضرت عمر رضي اهللا عنه ) ع(خطبه علي

ق به علي نيست هر چند از فصاحت بااليي برخوردار بوده و عقيده شيعه متعل
 .باشد)ع(دقيقا مانند لحن و شيوه كالم علي 

) از خوارج(خطبه شقشقيه با اينكه خبر واحد است و راوي آن عكرمه  -1
صحيح است ـ خطبه هللا بالد فالن در ستايش از حضرت عمر رضي اهللا عنه، صحيح 

 !!!ن مغيرهنيست زيرا خبر واحد است و راوي آ
در ) پس از رحلت پيامبر(در تمام داستانها و سخناني كه از آن روزگاران -2

كتابها نقل شده حتي يك مورد اشاره به غصب خالفت و زير پا گذاشتن آيه قرآن و 
؟ و اگر موضوع خفقان را پيش مي كشيد  فرمان پيامبرصلي اهللا عليه وسلم نيست

ز اصحاب نقل شده است؟ زيرا اگر به زعم نفر ا 110چگونه اصل واقعه غدير توسط 
شما اين واقعه مستقيما مربوط به خالفت بوده حتي يك نفر هم نبايد جرات نقل آنرا 

 آيا اين دو مطلب با يكديگر در تناقض نيستند؟. داشته باشد

وقتي مي خواهند بگويند منظور خداوند در آيه غار پيامبرصلي اهللا عليه   -3
مي گويند . خدا آرامش بر او فرستاده شد و نه ابوبكر وسلم بوده كه از ناحيه

و به ... پيامبرصلي اهللا عليه وسلم هم مانند بقيه انسانها بشر بوده و ناراحت مي شده و
قل انما انا بشر مثلكم اشاره مي كنند ولي وقتي مي خواهند جريان قلم و دوات : آيه



  

گويند چرا عمر گفت اين مرد  خواستن پيامبرصلي اهللا عليه وسلم را پيش بكشند مي
و ما ينطق عن الهوي و پيامبر با خداوند در : هذيان مي گويد و مگر قرآن نگفته

 ... ارتباط بوده و مويد به تاييدات الهي بوده و
الذين . به پيامبر بر مي گردد) يعني يك نفر(ايده  )ه(در آيه غار ضمير  -4

ولي اگر الذين   مي تواند . ي گردددر آيه انما وليكم اهللا يعني جمع به علي بر م
يا خطاب به يك !!! خطاب به يك نفر باشد چرا ه ايده نبايد خطاب به دو نفر باشد؟

 نفر يعني ابوبكر؟

 3پس از نبي اكرم همه مردم مرتد شدند به جز : شما در جايي مي گوييد -5
ين و در جاي ديگر ميگوييد علت عدم پرداخت زكات و شورش عليه ابوبكر ا. نفر

نفر كه بنا به  3همه به جز : بود كه خالفت او را قبول نداشتند ولي سئوال اينجاست
آيا مرتدين اين همه غم دين داشته اند كه حاضر شده . اعتراف شما مرتد شده بودند

آيا خنده !!! اند به خاطر چيزي كه به آن اعتقاد ندارند خودشان را به كشتن بدهند؟
 ؟ ايد نيدهدارتر از اين، لطيفه اي ش

و به عقيده شيعه سوره هل .حضرت علي و فاطمه هميشه در فقر بوده اند -6
اتي در مدح آنان نازل شده كه سه روز غذا نداشتند و غذاي خود را به يتيم و فقير و 

به حالتي نزديك به مرگ ) كه كودك بودند(اسير دادند به نحوي كه حسن و حسين
ه داخل مسجد بوده پس در جريان اخذ بيعت اتاق فاطمه ك: سئوال. / رسيده بودند

اجباري حضرت علي را از كجا به كجا بستند و بردند و حضرت فاطمه از كجا در 
نه، حضرت علي يك : ؟ پاسخ شيعه...راه آمدند به مسجد براي ايراد خطبه فدكيه و
وقتي سائل وارد مسجد شد حضرت !! / خانه دوم هم كنار قبرستان بقيع داشته اند

به او !!!) قيمت يكسال خراج يمن(انگشتري خود را كه بسيار گران قيمت بود علي
به هر حال . و آيه انما وليكم اهللا در مدح و تعيين ايشان به خالفت نازل شد. بخشيد

 !!!!!ايشان فقير بودند يا ثروتمند؟ و براي اينهمه تناقض چه پاسخي داريد؟ شايد تقيه



  

امبرصلي اهللا عليه وسلم بوده و در هر غم افرادي كه از اول عمر همراه پي -7
و سختي يار و ياور او بوده و با او رابطه خويشاوندي داشته و از طرف او سمتهاي 
متعددي را داشته اند و پس از او خليفه شده اند نمي توانند حكم حكومتي صادر 
كنند ولي كساني كه يك شبه مجتهد شده اند مي توانند مثال خالف نظر شوراي 

گهبان حكم حكومتي صادر كرده و كانديداهاي رد صالحيت شده رياست ن
 ... يا حكم اعدام صادر كنند يا حكم تخريب مسجد بدهند و! جمهوري را تاييد كنند

وقتي حضرت ابوبكر خليفه شده بود بسياري ادعاي پيامبري كرده : الف -8
بايل راهزن به بودند و بسياري از قبايل نيز شورش كردند و هر لحظه بيم حمله ق

ابوبكر با سياست و ... مدينه مي رفت و مدينه در جوي از تهديد و رعب فرو رفت و
مصلحت جويي خاص خود نه تنها شورش رده را سركوب بلكه چنان تثبيتي به 
مركزيت اسالم داد كه حضرت عمر توانست در زمان حكومتش سه امپراطوري را به 

ت عدم موفقيت حضرت علي قتل عثمان بود شيعه معتقد است عل: ب. زانو درآورد
ولي آيا اگر ايشان به جاي ابوبكر خليفه شده بودند مشكالت شديدتري پيش رو 

شيعه معتقد است وقتي امام زمان ظهور مي كنند جهان مملو از ظلم و : نداشتند؟ ج
در حاليكه بايد در (جور است و ايشان موفق به پيروزي و تسلط بر جهان مي شوند 

دا امامت خود را ثابت كنند چيزي كه براي حضرت علي ثابت شده بود عالوه بر ابت
آيا اين تناقض نيست كه امام زمان ...) اينكه حضرت علي ياران بسياري نيز داشته و

در شرايط بسيار سخت تر و با ياوران كمتر موفق مي شوند ولي حضرت علي موفق 
رح مي كنيد حريف شما نيز در نشدند؟ و اگر قضا و قدر و خواست خدا را مط

 .مقابل، همين پاسخ را    مي دهد
پس از پيامبر اكرم : در كتب شيعه به حد تواتر اين روايت وجود دارد كه -9

نفر از سوي ديگر اين  5يا  3صلي اهللا عليه وسلم همه مردم مرتد شدند به جز 
ده زيادي از مطلب نيز به حد تواتر در كتب شيعه وجود دارد كه بيشتر انصار و ع



  

 1.سران اصحاب خواستار بيعت با علي بوده و حتي تا مدتي با ابوبكر بيعت نكردند
نفر و عالقه همه به علي به جز چند  3ارتداد همه به جز (اكنون اگر اين دو مطلب 

كنيد كه بيعت آنها با ابوبكر  تناقض نيست پس چيست؟ و اگر هم توجيه مي)نفر
عقيده شما عده اي از اين افراد تا مدتي بيعت نكردند موجب ارتداد است اوال طبق 

 ... و در ثاني حضرت علي هم بيعت كردند پس نعوذ باهللا
در حديث است كه روزي پيامبر اكرم صلي اهللا عليه وسلم به همراه  -10

حضرت عمررضي اهللا عنه و حضرت ابوبكررضي اهللا عنه و حضرت عثمانرضي اهللا 
شروع به لرزيدن كرد پيامبرصلي اهللا عليه وسلم كوه . عنه بر روي كوهي بودند

شيعه با تمسخر  مي . فرمودند اي كوه نلرز كه بر تو نبي و صديق و دو شهيد است
براي تولد طفلي از ) يعني خانه خدا (مگر كوه مي لرزد؟ ولي وقتي ديوار كعبه : پرسد

 هم باز مي شود چرا نبايد كوه زير پاي پيامبر خدا فقط بلرزد؟ 

اطاعت ) ع(سني مي گويد در جريان صلح حديبيه حضرت علي : فال -11
امر پيامبر را در پاك كردن نام ايشان نكرد و پيامبرصلي اهللا عليه وسلم با انگشت 

شيعه پاسخ مي دهد كه عمل حضرت علي . مبارك خودشان نام خود را پاك كردند
يد چرا عمر و شيعه مي گو: از شدت احترام و عالقه به نبي اكرم بوده است  ب
از شدت عالقه نگران حال : ابوبكر از جيش اسامه تخلف كردند؟ سني مي گويد

آيا . ولي شيعه اين موضوع را قبول نمي كند. پيامبر اكرم صلي اهللا عليه وسلم بوده اند
 اين تضاد در نقد و تجزيه و تحليل يك مساله نيست؟

: ب. تندحضرت محمد صلي اهللا عليه وسلم آخرين نبي هس: الف  -12
مقام امامت از مقام : ج.  حضرت علي امام اول تعيين شده از جانب خدا هستند

                                                 
نفر از سـران اصـحاب را آورده كـه     250لفصول المهمه نام در ا) عالي شيعه ( بع عنوان مثال شيخ شرف الدين  1

 .طرفدار علي بوده اند 



  

حضرت محمد آخرين پيامبر، مقام حضرت علي باالتر از مقام : د. نبوت باالتر است
 !!!!!نبوت

خداوند وعده حفظ . خداوند و رسول اكرم سه مژده به مسلمانها دادند -13
پيامبر اكرم وعده فتح سه امپراطوري توسط  قرآن از نابودي و سركوب شورش رده و

جالب است كه هر سة اين مژده ها به دست حضرت عمر . مسلمانها را به آنها داد
رضي اهللا عنه و حضرت ابوبكررضي اهللا عنه و تحت فرماندهي و پافشاري و 

 ! سياستمداري آنها عملي شد
: ب) رآنآيه ق(گرامي ترين شما نزد خدا پرهيزكارترين شماست : الف -14

شيعه معتقد است فقط خاندان : ج) آيه قرآن(خاندان پيامبر را دوست داشته باشيد
آيا اين نكته با . پيامبرصلي اهللا عليه وسلم پس از پيامبر حق خالفت را داشته اند

موارد الف و ب در تناقض نيست؟ زيرا در قرآن حتي يك آيه هم از برتري نژادي و 
 . اص مي توانند حاكم باشند وجود نداردقومي و اينكه فقط افرادي خ

: ب. عمر احاديث پيامبر را سوزاند تا فضايل علي را كتمان كند:  الف -15
حضرت عمر رضي اهللا عنه آيات قرآن را جمع آوري كرد تا جلوي نابودي آن 

آيه قرآن در ستايش علي و مقدار زيادي از  300شيعه معتقد است : ج. گرفته شود
اكنون آيا مورد ج با مورد الف و . نكوهش  عمر و ابوبكر استآيات قرآن نيز در 

 ب در تناقضي مسخره نيست؟

چرا مردم، پيامبر اكرم را دفن نكرده به سرعت ابوبكر را به خالفت : الف -16
چرا . پيامبر به هر حال افراد متعددي را جهت تدفين داشتند: انتخاب كردند؟ ب

ت براي بيعت به طرف خانه حضرت علي مردم، عثمان را به خاك نسپرده و همانوق
 هجوم آوردند؟ 



  

ازدواج حضرت عمر با ام كلثوم دختر علي و فاطمه يك رسم عادي و  -17
فكر ... (ولي ازدواج علي با فاطمه/ پيش پا افتاده بوده و چندان موضوع مهمي نيست 

 )مي كنم نيازي به توضيح نباشد
اند و مذهب خود دولتي كه تمام اصول خود را بر مبناي مذهب مي د -18

را بهترين مذهب جهان، با بدترين و گمراه ترين مكاتب فكري يعني ملحدين و 
با چين و شوروي و ) يعني بدتر از مشركين مكه(كساني كه خداوند را قبول ندارند 

كوبا گرم ترين روابط تجاري و سياسي را دارند آيا اين با مباني فكري و عقيدتي و 
ممنوعيت رابطه با چنين دولي در تناقض نيست و اگر مساله حتي فقهي آنها مبني بر 

سال به حضرت عمر و حضرت ابوبكر  1400مصلحت را پيش مي كشيد پس چرا 
انگ بدعت مي زديد؟ به هر حال شما با قياس مخالفيد از كجاي احاديث و آيات 

 قرآن چنين حكمي را استخراج كرديد؟

اهللا عليه وسلم به ام  در حديث كساء مي گوييد پيامبر اكرم صلي -19
حسن و  -فاطمه  –علي (سلمه گفت اهل بيت فقط و فقط اين چهار نفرند 

و ام سلمه  را حتي با تمام خوبي و نيكي و اصراري كه دارد جز اهل ) حسين
بيت ندانستند ولي در جايي ديگر مي گوييد پيامبر اكرم صلي اهللا عليه وسلم 

براستي هيچ زني در كل ! از اهل بيت است سلمان: سلمان منا اهل البيت: فرمود
قرني كه تا كنون از اسالم گذشته به اندازه خديجه نقش موثر و مهمي  14تاريخ 

 براستي چرا؟ ! در اسالم، نداشته است ولي شيعه او را جز اهل بيت نمي داند

افرادي مانند تيجاني مي گويند علت شورش رده اين بوده كه  -20
ولي مسلمان كه بودند پس ! ابوبكر را قبول نداشتندمردم ساير قبايل خالفت 

نفري كه مردم قبائل  4آيا آن : چرا ابوبكر آنها را مي كشت؟ سئوال اينجاست
دور آنها جمع شده بودند و ادعاي پيامبري داشتند به خاطر مخالفت با ابوبكر 

له حضرت علي مي توانستند همراه با قبي: ادعاي پيغمبري كردند؟ سئوال جالبتر



  

آري .بني هاشم و كمكهاي ابوسفيان به آنها پيوسته و خالفت را پس بگيرند
وقتي يك به اصطالح دانشمند درباره مسائل تاريخي اينگونه قضاوت مي كند 
چه انتظاري از مداحان و مردم عادي مي رود؟ براستي خوارج هم كه مسلمان 

 4يكساعت آن هم از نوع خيلي دو آتشه بودند چرا حضرت علي در عرض 
 هزار نفر از آنها را كشت؟

برخي از نويسندگان شيعه مانند تيجاني يكسري از احاديث پيامبر  -21
اكرم صلي اهللا عليه وسلم را مطرح مي كنند مبني بر اينكه ايشان فرمودند پس 
از هيچ پيامبري امت اختالف نكردند مگر اينكه بدترين افراد زمام كار را به 

ه پس از من حاكمان بدي روي كار مي آيند و از اينگونه عهده گرفتند و يا اينك
 :سئوال اينجاست... احاديث
و امام حسن و سران جمهوري اسالمي نيز پس از ) ع(حضرت علي  -

  ...نبي اكرم به قدرت رسيدند پس نعوذ باهللا
پس از پيامبرصلي اهللا عليه وسلم چه كسي مخالفت كرد؟ حتي  -

كه ايشان را تحريك به عدم بيعت با در پاسخ ابن عباس ) ع(حضرت علي 
يعني . من از اختالف بيزارم: اني اكره عن اختالف: ابوبكر مي كند مي فرمايند
در حد فرموده نبي اكرم و درجه مخالفت يعني (حضرت علي نيز مخالفتي 

 . نكردند) كشت و كشتار
شيعه عدم بيعت حضرت علي را تا مدت زماني اندك نوعي  -22

حضرت علي به ابن عباس در مورد بيعت مي / كند مخالفت قلمداد مي 
آيا اين دو عقيده متناقض . من از اختالف بيزارم: اني اكره عن اختالف: فرمايند
 نيست؟

متاسفانه شيعه و نويسندگان آن به جاي اينكه در يافتن علل وقايع  -23
تاريخي پاسخهاي حضرت علي را سرمشق خود قرار دهند كه هم به زعم 



  

ورزند و هم آن حضرت در همان مكان و  حضرت عشق مي خودشان به آن
. زمان زندگي كرده اند به جاي اينكار به تحليلهاي من درآوردي بسنده مي كنند
مثال اين تحليل هميشگي آنها كه علت مشكالتي كه براي علي در زمان 

ولي پاسخ را از زبان خود آن ! خالفتش پيش آمد خرابكاريهاي خلفاي قبلي بود
چرا در زمان خلفاي قبلي : شخصي به آن حضرت مي گويد: بشنويدحضرت 

چنين مسائلي پيش نمي آمد كه در زمان خالفت شما پيش آمده؟ حضرت 
اين ! آنها بر چون مني حكومت مي كردند و من بر چون تويي: پاسخ مي دهد

ان اهللا اليغيروا ما بقوم : سخن دقيقا منطبق با آيات قرآن است كه مي فرمايد
ي يغيروا ما با نفسهم خداوند سرنوشت هيچ قومي را تغيير نمي دهد مگر حت

اين يعني اينكه هيچگاه يك نفر نمي تواند عامل . اينكه خودشان را تغيير دهند
خوشبختي يا بدبختي ملتي شود و جو عمومي و فرهنگ كلي جامعه عامل 

گناهان را ولي نويسنده شيعه تالش مي كند همه . اساسي و تعيين كننده است
يا در جايي ديگر حضرت .به گردن حضرت عمر و حضرت ابوبكر بيندازد

. اين معاويه در زمان  عمر  نيز حاكم شام بود: عثمان به حضرت علي مي گويد
معاويه از يرفا غالم عمر بيشتر از خود  عمر : و حضرت علي پاسخ مي دهند

يع نيم نگاهي نيز به ايكاش نويسنده شيعه در تجزيه و تحليل وقا! مي ترسيد
سخنان حضرت علي مي انداخت هر چند اينگونه راهي براي كوبيدن حضرت 

 . عمر و ابوبكر نخواهد داشت
شهيد مطهري در كتاب سيري در امامت براي رهايي از تناقضات  -24

سال كشمكش،  1400متعددي كه در اين زمينه گريبانگير محققين شيعه شده پس از 
متكلمين شيعه اشتباه مي كردند كه امامت را : داده و مي گويد راه حل تازه اي  ارائه

خالفت، جزئي از امامت است و وظيفه مهمتر امام، ! همان خالفت  مي دانستند
 :ولي!!!!  تفسير و توضيح و تبيين دين است



  

آيا مي شود هر از چندگاهي براي رهايي از سئواالت بي پاسخ،  -
  موضع خودمان را عوض كنيم؟

اليَْوَم [اليوم : شهيد مطهري مخالف نص صريح قرآن استاين سخن  -

مي   }٣:المائدة{] أَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم َوأَْتَمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت لَُكُم اِ�ْسَ�َم ٌ
همه اينها براي . بينيد چقدر تاييد و تاكيد دارد كه امروز دين كامل و تمام شد

ند پس از پيامبرصلي اهللا عليه وسلم به بهانه تكميل اين است كه كسي هوس نك
كه متاسفانه آوردند . و تفسير دين، چيزي جديدي بياورد و موجب بدعت شود

 ) توسط تفكرات ابن سباء يهودي... (و شد
 . مخالفت كامل با اصل خاتميت -
سال مي شود آيا اتفاقي كه در طول هزاران  150فهرست نام امامان تا  -

نيفتاد مي توانست در عرض چند نسل بيفتد؟ آن هم با آن شرايط  سال عمر بشر
 بيسوادي و عدم وجود وسايل ارتباط جمعي؟

بيمه، مصرف مواد مخدر، قرصهاي : در زمان امامان شيعه مواردي مانند -
اكستازي، ارتباط تجاري و سياسي با دول مشرك و كافري چون چين و شوروي و 

پس آيا بايد سلسله امامان و مفسران دين تا روز . شتهوجود ندا... كوبا، شبيه سازي و
و اگر بحث اجتهاد را پيش  مي كشيد پس گناه حضرت . قيامت ادامه داشته باشد

 ابوبكر و حضرت عمر چيست؟ 

شده و مي ) شان حكومتي امام(شهيد مطهري به خوبي متوجه اين تناقض  -
وي امام است و شان گويد  شان اصلي امام، تفسير و توضيح دين و مقام معن

ما نيز اين سخن را . خوب، اين كه مشكلي را حل نمي كند! حكومتي فرع آن است
قبول داريم ولي تمام دعوي بر سر خالفت است و اينكه شما طبق كدامين دليل، 

 معتقد به وجود نص هستيد؟



  

ولي در . باطل و عمل شيطان مي داند) به نوعي(شيعه قياس را  -25
: وقتي مي پرسي. خودش يعني امامت دست به قياس مي زند مهمترين اصول مذهبي

شيوه وضو گرفتن هم : چرا نام جانشين پيامبر در قرآن صريحا ذكر نشده مي گويد
ولي شما كه قياس را عمل شيطان مي دانيد؟ ضمن اينكه اين چه ! در قرآن نيامده
را شيوه وضو گرفتن فرعي از فروع دين است ولي شما امامت : قياسي است

 .يعني حتي قياس باطل شما هم باطل است! مهمترين اصل دين مي دانيد
از سويي . شيعه زيارتنامه عاشورا را منتسب به امام محمد باقر مي داند -26

ديگر شيعه رواج تقيه و جواز آنرا متعلق به دوران امام محمد باقر و امام صادق مي 
به خصوص عليه خلفاي اول ) لعنبار  18(اين زيارتنامه مملو از نفرين و لعن . داند

و دوم و سوم است آيا چنين چيزي با اصل تقيه در تعارض نيست؟ زيرا اين دو امام 
به قول شيعه مرتب سفارش به پنهان كاري و عدم درگيري با ديگر فرق مسلمان 

و زيارتنامه نيز چيزي است كه به صورت اوراد و اذكار در سفر و حضر . ميكرده اند
پس اين چه سفارشي به تقيه . شده خوانده مي... و در كربال و مسجد وو در خانه 
 )مگر اينكه قبول كنيم اين زيارت ساخته و پرداخته غاليان است(بوده است؟ 
امام را به  12شيعه معتقد است پيامبر اكرم صلي اهللا عليه وسلم نام  -27

د يعني اسماعيل را فرزند ارشد خو) ع(امام صادق. ترتيب تا امام زمان بيان كرده اند
به عنوان امام معرفي كردند ولي پس از فوت او فرمودند در اين مورد، بداء حاصل 

اين امر باعث پيدايش فرقه ضاله . شد و پس از آن فرزند سوم خود را معرفي كردند
از ) ع(چگونه است كه امام صادق . بگذريم. اسماعيليه شد كه كردند آنچه كردند

 لي اهللا عليه وسلم بي اطالع بوده اند؟حديث پيامبر اكرم ص

آنچه در فرهنگ توده شيعه جريان دارد بسيار قويتر است از آنچه  -28
شيعيان يكجا با سوز و گداز اين آيه زيبا . نويسندگان شيعه در كتابهايشان مي نويسند

وَء َويَ [: را مي خوانند ْن يُِجيُب الُمْضطَرَّ إَِذا َدَعاهُ َويَْكِشُف السُّ ْجَعلُُكْم ُخلَفَاَء أَمَّ



  

و جايي ديگر، همراه با آقاي   }٦٢:النمل{] ا[َْرِض أَئِلَهٌ َمَع هللاِ قَلِيً� َما تََذكَُّرونَ 
ام امشب رو بخونم واستون از سر احساس كه ومي خ: فرياد مي زنند) مداح(ذاكر

قرآن  براستي آيا هنگام گرفتاري طبق آيه. شه مياد پيش عباس چرا هر كي گرفتار مي
بايد خداوند را صدا زد يا حضرت ابوالفضل را؟ وآيا بايد به سراغ خداوند رفت يا 
به سراغ حضرت عباس؟ و آيا شرك، شاخ و دم دارد؟ و اگر اينها شرك نيست پس 

 شرك چيست؟

در ) ع(شيعه اين داستان را قبول دارد كه ابوسفيان به حضرت علي  -29
دينه را از سواره و پياده عليه ابوبكر پر مي جريان انتخاب ابوبكر گفت اگر بخواهي م

شيعه در . كنم ولي حضرت علي به او گفت برو من نيازي به سواره و پياده تو ندارم
از برخي افراد خواست تا سر خود را ) ع(جايي ديگر معتقد است كه حضرت علي 

اين افراد بتراشند و هنگام سحر براي قيام عليه ابوبكر به در خانه ايشان بيايند كه 
عجيب است شيخ شرف الدين علت عدم اشاره حضرت علي ... خلف وعده كردند و

به ماجراي غدير را حفظ و رعايت مصلحت مي داند ولي در اين داستان، حضرت 
و از آن طرف كمك !!!! نفر خواسته اند كه عليه حكومت شمشير بكشند 40علي از 

 تناقضات درهم و برهم چيست؟ براستي علت اينهمه ! ابوسفيان را رد مي كند

نويسندگاني مانند تيجاني براي كوبيدن حضرت عمررضي اهللا عنه و  -30
حضرت ابوبكررضي اهللا عنه احاديثي از پيامبرصلي اهللا عليه وسلم نقل مي كنند كه 
پس از من، حاكماني ستمگر مي آيند و يا اينكه هيچ امتي پس از رسول خود 

هر چند به نظر يك محقق هر . افراد روي كار آمدند اختالف نكرد مگر اينكه بدترين
) يا الاقل اكثريت مردم(چه اختالف بوده فقط در روز سقيفه بوده و پس از آن مردم

 -از دل و جان در خدمت ابوبكر بوده اند ولي به هرحال اين سئوال پيش مي آيد كه 
يا حكومت  –و امام حسن نيز خليفه بوده اند ) ع(پس از رسول اكرم حضرت علي 

 ..  جمهوري اسالمي نيز روي كار آمده پس آيا



  

 :سال خانه نشين شدند ولي 25شيعه مي گويد حضرت علي  -31
چگونه است كه حد اقل دو بار در تاريخ ثبت شده كه ايشان دو بار هر  -

بار به مدت يكماه در زمان خالفت حضرت عمر رضي اهللا عنه جانشين او در 
  مدينه بوده اند؟

رشان را در زمان خالفت حضرت عمر رضي اهللا عنه به عقد چگونه دخت -
 خليفه در    مي آورند؟ 

 چگونه امام حسن و امام حسين در جنگهاي ايران شركت داشته اند؟ -

ما مي دانيم حضرت عمر رضي اهللا عنه به هيچ يك از صحابه سرشناس  -
اده و مي گفته كه داراي پايگاه قبيله اي باال بوده اجازه خروج از مدينه را نمي د

و . هر چه در زمان رسول اهللا در راه اسالم شمشير زده ايد صوابش كافي است
اين اجازه عدم خروج يا عدم اجازه شركت در جنگها مختص حضرت علي نبوده 

 . است
حضرت علي قسم ياد كرده بودند پس از رحلت نبي اكرم تا قرآن  -

 .جمع نكنند از خانه خارج نشوند) براي خودشان(را
است و ما مي  35يا  30شور و نشاط و جنگجويي يك جوان تا سن  -

سال  33دانيم حضرت علي در زمان رحلت نبي اكرم صلي اهللا عليه وسلم حداكثر 
پس مقايسه و انتظار اينكه ايشان مانند زمان جواني خود از خانه خارج . داشته اند

 .شوند يك قياس باطل و اشتباه است
قي و فساد قدرت و ظلم و ستم پادشاهان شيعه از يكسو ضعف اخال -32

را علت شكست سپاه اسالم مي داند و از سوي ديگر    ...ساساني و تبعيضات طبقاتي و
مي گويد حضرت ابوبكر و عمر حكومتي خفقان زا و ديكتاتوري داشته اند پس 
علت پيروزي آنها بر ايران چه بود؟ ضمن اينكه يكي از علل اينكه پيامبرصلي اهللا 

يه وسلم بايد حتما در غدير جانشين معرفي مي كردند را حضور دو ضلع قدرتمند عل



  

و خطرناك ياران و روم در مرزهاي كشور اسالمي مي دانند ولي شما كه مي گوييد 
 .دربار ايران رو به انحطاط و ضعف بوده است

به عقيده شيعه ظهور امام زمان نياز به زمينه سازي و شرايط مناسب  -33
بايد خليفه بالفصل پيامبرصلي اهللا عليه وسلم مي شد هر ) ع(ت علي حضر/ دارد 

چند زمينه فرهنگي اعراب، سن پيرمردها را براي رهبري قبول مي كرد و هر چند 
 . حضرت علي سران و جنگجويان بسياري از قبايل را از دم تيغ گذرانده بود

از منافق علم را فرابگير حتي ) / علي(به سخن نگاه كن نه به گوينده  -34
فقط سخنان و عقايد ما حق است و فقط سخنان مرا بشنويد و : واعظ شيعه) / علي(

 1.فقط كتابهايي خاص مورد تاييد است و فقط بايد پيرو آقا بود
با مفهومي و معناي وسيعي كه نزد شيعه به عنوان اصل دارد (شفاعت  -35

ين سخن نبي اكرم در با ا) و نه با معناي واقعي آن كه امري فرعي و استثنايي است
اي فاطمه  فكر نكن من مي توانم براي تو كاري كنم هر كاري :  تضاد كامل است

 .كردي خودت براي خودت كرده اي
ٌد َرُسوُل هللاِ [محمد رسول اهللا والذين معه اشداء علي الكفار  -36 ُمَحمَّ

اُء َعلَى الُكفَّاِر ُرَحَماُء بَْينَھُْم تَ  ًدا يَْبتَغُوَن فَْضً� ِمَن َوالَِّذيَن َمَعهُ أَِشدَّ ًعا ُسجَّ َراھُْم ُركَّ
: تمام اصحاب به جز سه نفر پس از پيامبر اكرم مرتد شدند  }٢٩:الفتح{] هللاِ َوِرْضَوانًا

 آيا اينها تناقض نيست؟؟؟ 

اختالفات بعدي در امت اسالم به خاطر عملكرد خلفاء بوده : الف -37
جود تشتت آراء در اعتقاد به قرآن و تمام فرق و مذاهب اسالمي با و: ب. است

و حسب تواتر قطعي موجود در تاريخ اين حضرت ابوبكر و . صحت آن متفق القولند

                                                 
البته پيرو چشم و گوش بسته يك نفر بودن ـ اگر كار درستي باشد ـ فقط هنگام جنگ و هجوم دشمن به داخل    1

 . كشور صحيح است 



  

عمر و عثمان بودند كه قرآن را جمع آوري و از خطر تحريف و پراكندگي نجات 
 . دادند

اگر امامت با بيعت منعقد نمي شود چرا مي گوييد در غدير خم با  -38
و اگر با بيعت منعقد مي شود چرا حضرت علي براي امام حسن،  علي بيعت كردند؟
 بيعت نگرفتند؟ 

طبق نص صريح آيات قرآن بايد رفتار پيامبرصلي اهللا عليه وسلم براي  -39
پيامبرصلي اهللا  -: مسلمين الگو باشد اكنون ببينيم با عقايد شيعه مي توان چنين كرد

به خصوص بين همسران و فرزندان عليه وسلم ديگران را به كرات به رعايت عدالت 
خود سفارش كرده اند ولي خودشان نعوذ باهللا خالف اين عمل كرده و دو تا از 

و ديگري را ) عثمان: اول پيران ابولهب و سپس(دخترانشان را به ازدواج بدترين آدم 
اكنون من به عنوان پيرو بايد در مورد ! در مي آورند) علي(به ازدواج بهترين انسان 

پيامبر اكرم صلي اهللا عليه وسلم مرتباً ديگران / زندانم پارتي بازي كنم يا عدالت؟ فر
را سفارش به انتخاب دوست خوب و با ايمان و نشست و برخاست با صالحين 

انسانها همسفر !  كرده اند ولي خودشان بر خالف اين هميشه با بدترين و ظالمترين
و حتي با آنها نسبت خانوادگي برقرار مي و مونس و همدم و يار و همراه بوده اند 

حضرت عمر  و ابوبكر و عثمان و ساير اصحابي كه به قول شيعه پس از !(كرده اند
اكنون من به عنوان يك پيرو طبق سخن پيامبرصلي اهللا !) رحلت نبي اكرم مرتد شدند

آري اگر طبق عقائد منحرف و ضاله ! عليه وسلم عمل كنم يا طبق عمل ايشان؟
يان و احمقها بروي به جايي نمي رسي و مسلماً پيامبر عزيز ما و خاندان با غال

معرفت و بزرگوار ايشان ميان حرف و عملشان هيچ تضاد و تفاوتي نبوده است و 
نفاق و دورويي كار كساني است كه تمامي شئونات آنها با مصلحت و تقيه و توريه 

 .  طي مي شود



  

رسيد كه در همه خانه ها رو به  شيعه مي گويد از جانب خدا فرمان -40
ـ ما مي دانيم كه پيامبر اكرم ) ع(صحن مسجد بسته شود جز در خانه حضرت علي 

صلي اهللا عليه وسلم به تناوب هر روز و شب در اتاق يكي از همسرانش كه در كنار 
كرده اند و اين سخن شيعه بدين  اتاق حضرت فاطمه يا علي بوده است زندگي مي

رب ساير اتاقها كه متعلق به پيامبرصلي اهللا عليه وسلم بوده است نيز معناست كه د
 ! باالتر از پيامبر بوده است) ع(بسته شده و مقام حضرت علي

  
  
  
  

  اهميت از ديدگاه ما يا از ديدگاه الهي  •
بسياري از شبهات وارده از سوي علماي شيعه از اينجاست كه موضوعات را 

بررسي كرده و چون قادر به درك و فهم آن نيستند  از جنبه نگاه بشري خود ديده و
از نگاه بشري پيامبر بايد براي خود جانشين تعيين مي . زبان به اعتراض مي گشايند

كرد تا امت دچار تفرقه و اختالف نشود پس محال است جانشين انتخاب نكرده 
ليف جمع باشد ولي از نگاه بشري بسيار مهمتر بود كه پيامبر قبل از رحلت خود تك

. آوري قرآن را روشن كرده تا اين كتاب مانند بقيه كتب آسماني دچار تحريف نشود
ممكن است بگوييد خداوند در قرآن حفظ قرآن را وعده داده ولي مگر پيامبرصلي 
اهللا عليه وسلم به آن عرب نفرمود با توكل زانوي اشتر را ببند عالوه بر اين، چه بسا 

تمام .  عليه وسلم وعده حفظ و بقاي اسالم را نيز داده باشدخداوند به پيامبرصلي اهللا
مگر . اين شبهات به اين خاطر است كه ما به قضايا از ديد بشري خود نگاه مي كنيم

ممكن است پيامبرصلي اهللا عليه وسلم در گرماي شديد غدير مردم را نگهداشته باشد 
كنيد قبل از آن نيز  كه فقط بگويد علي را دوست داشته باشيد؟ ولي اگر دقت



  

خداوند براي مسائل بسيار كمتر از امكان قتل حضرت علي و يا قهر مردم با ايشان 
نيز آياتي را نازل كرده و اين نشان مي دهد اهميت يا كم اهيمت !) اگر كم باشد(

آيه نازل مي شده كه صدايتان را جلوي : بودن موارد از ديد الهي با ما فرق مي كند
حتي . گناه غيبت از زنا شديدتر است: الغيبه اشد من الزنا: يا حديث. نبريدپيامبر باال 
سال كه براي ما شب و روز گفته اند باز هم غيبت در بين ما رواج  1400پس از 

غيبت مانند خوردن گوشت .(و اهميت شدت گناه آنرا قبول نمي كنيم. شديد دارد
آيه اي كه خطاب به زنان !  رسولاعالم جنگ با خدا و : دادن ربا. برادر مرده است

كه خدا مالئكه و صالح مومنين پشت سر رسول : (پيامبرصلي اهللا عليه وسلم است
جنگ تبوك و طي صدها كيلومتر و مخارج . تخريب مسجد ضرار) خدا هستند

  .هنگفت سپاه بدون نتيجه و جنگي باز مي گرند
مي خورد ولي از  از ديد ما نبايد پس از رحلت نبي اكرم آب از آب تكان 

ديد منطق و واقعيات مسلم تاريخي، هنگام گذر از هر بلوغي و ورود به مراحل اوليه 
ي تصادمات و مشكالت حادي نيز بروز مي كند دقيقا مانند گذر يك نوجوان از لتكام

و مگر  محقق شيعه مانند محقق سني معتقد نيست كه اسالم . سن بلوغ به سن رشد
م به خاطر اينكه بشر به درجه اي از بلوغ فكري و معنوي آخرين دين بوده آن ه

  رسيده بود كه ديگر از آن پس نيازي به برنامه اي جديد و يا پيامبري تازه نداشت؟
جالب است كه اعالم تمامي اين موارد در ابتدا كم اهميت جلوه مي كند و 

شتر جنبه گذشت زمان، پرده از اهميت آن بر مي دارد؟ تبعات بسيار سويي كه بي
 . ايجاد تفرقه و اختالف دارد

  
  

  تشيع صفوي  بشنو             1تشيع علوي  بخوان
                                                 

  } 1:العلق{] اقْرَأْ بِاسمِ ربك الَّذي خَلَقَ[1



  

  تشيع صفوي  سكوت            تشيع علوي  فرياد     
  تشيع صفوي  مظلوميت             تشيع علوي  مبارزه    
  تشيع صفوي  دعا و نذر       تشيع علوي  عمل       
  وي  شفاعتتشيع صف       تشيع علوي عمل        
  تشيع صفوي  تقليد       تشيع علوي  تحقيق     
  تشيع صفوي  مفاتيح       تشيع علوي  قرآن       
  تشيع صفوي  تكيه       تشيع علوي  مسجد      

  تشيع صفوي  اشك و عزا            تشيع علوي  شور و نشاط 
  تشيع صفوي سياه         تشيع علوي سرخ

  ي  احساستشيع صفو       تشيع علوي  عقل       
  )كور(تشيع صفوي  محبت        تشيع علوي  معرفت     
  تشيع صفوي  كينه و تفرقه      تشيع علوي  اتحاد      
  تشيع صفوي  تعصب      تشيع علوي  علم        
  تشيع صفوي  غلو      تشيع علوي  منطق     
  تشيع صفوي  خياالت و اوهام      تشيع علوي  واقعيت   

  تشيع صفوي  مصلحت      تشيع علوي  حقيقت      
  تشيع صفوي  تقيه      تشيع علوي  صراحت      
  تشيع صفوي  شفاعت      تشيع علوي  تالش        
  تشيع صفوي  ذلت      تشيع علوي  عزت        

  تشيع صفوي حجاب        تشيع علوي عفاف
  تشيع صفوي بازي با كلمات     تشيع علوي جان داده به كلمات

  شيع صفوي  خدايانت       تشيع علوي  خدا       



  

تشيع صفوي امام، واسطه، باب،     1تشيع علوي  تمت بنبينا حجه
 ،حجه، مجتهد، روحاني، شيخ، مرشد، پير، مراد، واليت عامه، واليت خاصه، ولي فقيه

  ...واليت مطلقه فقيه و
تشيع صـفوي امامـت بـاالتر از        تشيع علوي نبي از جنس بشر 

  نبوت
  يع صفوي  شركتش      تشيع علوي  توحيد      
  تشيع صفوي غم واليت      تشيع علوي  غم امت   

تشيع صـفوي ذوب در واليـت       تشيع علوي ذوب در وحدانيت 
  )شما بخوانيد ذوب در حماقت(

  تشيع صفوي  استثناء و فروع بيشمار      تشيع علوي  اصل        
  

و اين چنين است كه در روز قيامـت، خداونـدي كـه اصـل را بـر رحمـت و       
رجوع مي كند و چنـين اتفـاق مـي    ) يعني غضب و آتش(ش قرار داده به فرع بخشاي
  :افتد

  
  تشيع صفوي  دوزخ      تشيع علوي  بهشت        

  
  

  
  

 يك نمونه از شبهات •

                                                 
1
  .تمام شد به پيامبر ما حجت : ر نهج البالغه يعنيسخن حضرت علي د 



  

  
در ) مانند تيجاني(برخي نويسندگان كه ادعاي فضل عجيبي هم دارند  -

ابوبكر  كتب خود مدعي شده اند كه شورش اهل رده به خاطر غصب خالفت توسط
خواهش مي كنم اين سخن را به يك استاد ..  بوده و آنها فقط زكات نمي داده اند و

پس آن تعدادي كه مدعي :تاريخ بگوييد و لبخند او را مشاهده كنيد؟ سئوال اينجاست
  پيامبري بوده اند چه مي گفتند و چه مي خواستند؟ 

و بعد طبق  تيجاني مي گويد آنها مسلمان بودند ولي زكات نمي دادند -
گويد كسي كه الاله اال اهللا بگويد به هيچ وجه  روايتي از پيامبرصلي اهللا عليه وسلم مي

در هر سه ) ع(سئوال اينجاست پس چرا حضرت علي . نمي توان و نبايد او را كشت
هزار  4جنگ داخلي خودشان دهها هزار نفر از مسلمانها را كشتند؟ به خصوص آن 

بودند؟ براستي اگر ابوبكر با ... قرآن و نماز شب خوان و نفر خوارجي كه حافظ كل
فردا چند نفر مرد . آنها نمي جنگيد روز اول، چند قبيله مي گفتند زكات نمي دهيم

به آنها پيوست و حتي آياتي ) مسيلمه(ادعاي پيامبري كردند و روز بعد يك زن هم 
ست و دست روي شبيه آيات قرآن آورد با اين حساب اگر حضرت ابوبكر مي نش

دست مي گذاشت آيا اكنون چيزي به نام اسالم به دست ما رسيده بود؟ ضمناً دقت 
كنيد خداوند در قرآن هر كجا كلمه صلوه را آورده بالفاصله پس از آن كلمه زكوه را 

 . اين يعني اينكه اين دو الزم و ملزوم همند. نيز آورده است
  
  
  
  
  
  



  

 

  
  پتروشيمي نقش جهان •
 

دامنه معنايي بسيار وسيعي دارند براي همين، ناآگاهان، مغرضان لغات عربي 
  : و سياسيون از اين انعطاف نهايت سوء استفاده را مي كنند

 :تغيير ماهيت كلمات در پااليشگاه تشيع صفوي -
وقتي در اصفهان پا در ميدان نقش جهان، مي گذاري با يك مثلث روبرو مي 

دقيقاً در . تزوير: مسجد. زور: عالي قاپو. زر :بازار. مثلث زر و زور و تزوير. شوي
از مفاد اصلي . اين مثلث بود كه طرح تشيع صفوي توسط روحاني صفوي ريخته شد

  :كه روش آن به قرار زير است. اين طرح، تبديل و مسخ روح كلمات اسالمي بود
  
  
 :نشاندن استثناء در جايگاه اصل -

  شفاعت به جاي ايمان و عمل صالح 
  ي عمل دعا به جا
  ! مبر به علي  و تبديل وصايت به اصل خالفتاسفارش پي

  تقيه به جاي صراحت و حقيقت گويي 
حكام فعلي شيعه آنچه را به نام مصلحت انجام مي دهند در تحليل : مصلحت

حكومت حضرت عمر رضي اهللا عنه به نام بدعت مطرح مي كنند و اين يعني بازي 
  . با كلمات
 :غير اصلي خودتحريف كلمه در جايگاه  -



  

: مولي كه بيشتر به معناي دوست و همنشين يا بنـده آزاد شـده اسـت بـه    
  !!! امامت و خالفت منصوص

  واليت با فتح و تبديل به واليت با كسر 
 :تشديد معناي كلمه -

  .كه ريشه تاريخي در غلو غاليان دارد
  ) شرك خالص: اين يعني(واليت بر كل كائنات  –خليفه  –ولي امر :  مولي

استفتم  : غنمتم در آيه خمس كه شمول خمس را فقط به غنايم مي داند به
  . يعني كليه منافع ساليانه

  سب و لعن خلفاء  :انتقاد از خلفاء توسط حضرت علي
  مقام امامت باالتر از نبوت :  امامت و در ادامه: مقام وصايت به

 :تخفيف و تخصيص بار معنايي كلمات -
  ه عزا و مرگ سيا:  شهادت به

 !فقط تذكر حفظ حجاب زنان: امر به معروف و نهي از منكر
...) مانند تقيه و مصلح و علم غيب و(بسياري از پاسخهاي محققين شيعه  -

 :درست است ولي در اينجا چند مساله مطرح است
اين كلمات روي كاغذ و در اصطالح تئوريك و در معنا و جايگاه  -1

ر و بازتاب آن در فرهنگ شيعه بر اصلي و واقعي خود درست است ولي آيا تفك
همين منوال است؟ يعني آيا يك نفر شيعه عادي مسجدي همين برداشت را از 

  شفاعت دارد كه آقايان نويسنده دارند؟ 
ما مي دانيم اين موارد اصوال جزو استثنائات هستند و اصل چيز ديگري  -2

مانند . ه انداست ولي آيا در فرهنگ عوام شيعه به صورت يك اصل كلي در نيامد
 جمع بين نماز ظهر و عصر؟



  

آيا با جمع بندي به اين نتيجه نمي رسيم كه معاني اصلي بسياري از  -3
مانند كلمه مولي كه معناي دوست مي دهد . اين كلمات تحريف و تشديد شده است

ولي تبديل به معناي خليفه و پس از آن واليت بر آسمانها و زمين و كل كائنات شده 
مانند شفاعت كه مي تواند براحتي موجب به . ب به حاشيه رفتن اصلو موج! است؟

يا مفاتيح كه موجب به حاشيه رفتن قرآن و . حاشيه رفتن ايمان و عمل صالح  شود
و كل رفتار و شعائر آقايان كه . شود تكيه كه موجب به حاشيه رفتن مسجد مي

  توحيد شده است؟،موجب به حاشيه رفتن اصل اصيل
 و و انديشه هاي غاليان در تفكرات شيعيريشه هاي غل •

قُْل يَا أَْھَل الِكتَاِب َ� تَْغلُوا فِي ِدينُِكْم َغْيَر الَحقِّ َوَ� تَتَّبُِعوا أَْھَواَء قَْوٍم قَْد [
  }٧٧:المائدة{] َضلُّوا ِمْن قَْبُل َوأََضلُّوا َكثِيًرا َوَضلُّوا َعْن َسَواِء السَّبِيلِ 

نكنيد و از هوسهاي ) زياده روي(ين خود غلوبگو اي اهل كتاب در د
جمعيتي كه پيشتر از اين گمراه شدند و ديگران را گمراه كردند و از راه راست 

  .منحرف گشتند پيروي نكنيد
  

يكي از راههايي كه انسان را آرام آرام به : با عنايت به مفهوم صريح اين آيه
كند زياده روي و غلو  وادي كفر و شرك مي كشاند و از راه راست منحرف مي

و غلو طبق احاديث و روايات فراوان در هر امري حتي امور پسنديده نيز . است
دو گروه نسبت به من هالك شدند محب زياده رو : حضرت علي(امكان پذير است 

غلو يكي از پديده هايي است كه به نوعي نقطة مقابل عدالت بوده و به ) و دشمن
غلو ممكن است . و ظلمت و تاريكي و كوري مي شودآرامي زمينه ساز حضور ظلم 

. در ابتدا كوچك جلوه كند ولي در انتها انسان را به جاهاي بسيار بدي مي كشاند
افرادي خواسته يا ناخواسته آلت دست عده اي  ،متاسفانه در همان دوران امامان

غاليان و  در راس اين افراد.(شدند تا متاسفانه شيعه به وضعيت اسف بار فعلي برسد



  

پس از آنها به ترتيب مفوضه ـ روافض يا رافضي ها و ساير مذهب فاسده چون 
فطحي، واقفي، اسماعيليه، كيسانيه، سبائيه  و گروههاي مانند موالي ايراني ساكن 
كوفه  وجود دارند البته درست است كه در زمان فعلي بسياري از اين گروهها و 

ي بسيار اندكند ولي در دوره امامان اكثريت با مذاهب وجود نداشته يا از لحاظ عدد
اين عده بوده و روساء و علماي آنها كردند آنچه كردند براي نمونه جاي پاي اكثر 
اين افراد فاسدالمذهب را در قديمي ترين و معتبرترين كتب شيعه يعني اصول كافي 

ر تفكرات شيعي به وفور مي بينيم اينك به عنوان نمونه جاي پاي انديشه غاليان را د
  :نگاه كنيد
مردم را نگاه ) غدير(چطور ممكن است نبي اكرم در آن گرماي شديد  -1

غدير خم بدون : داشته باشد كه بگويد فقط علي را دوست داشته باشيد؟  پاسخ
و طبق بررسي ما از )  اسفند 29احتماال (هيچگونه ترديدي در اواخر اسفند ماه بوده

هواي آنروز در شديدترين و 1385و  1384سفند سال سايت هواشناسي عربستان در ا
ديگر اينكه بسياري از حجاج در ! درجه سانتي گراد است  28گرمترين ساعات روز 

مكه از بقيه جدا شده و رهسپار جنوب عربستان شدند و بسياري در جحفه جدا شده 
  ..  بودند و
معني كلمه مولي دوست و ياور است و به هيچ وجه خالفت و  -2

معني آن استنباط نمي شود ولي در اينجا نيز  27مت و جانشيني و امارت از هر حكو
 . باز شاهد غلو و زياده روي هستيم

َ�ةَ َويُْؤتُوَن [  -3 إِنََّما َولِيُُّكُم هللاُ َوَرُسولُهُ َوالَِّذيَن آََمنُوا الَِّذيَن يُقِيُموَن الصَّ
َكاةَ َوھُْم َراِكعُونَ  حضرت علي نيز داخل : ه طبق  حديث  امام باقرك : }۵۵:المائدة{] الزَّ

 .است) ع(در لفظ مومنين است ولي شيعه مي گويد منظور آيه فقط حضرت علي 
درست است كه امامان شيعه : اعتقاد به پاره اي امور در مورد امامان -4

انسانهايي متقي و پاك و پاكيزه و خداترس بوده اند ولي مفهومي كه شيعه از عصمت 



  

امكان هيچگونه خطا، فراموشي و حتي اشتباه : دست مي دهد اين است كه امامان به
اكنون با عنايت به اينكه حتي شيعه نيز معتقد . در گفتار و رفتار امامان وجود ندارد

است در رابطه با امامان، وحي در كار نيست و ما به تواتر در تاريخ صدر اسالم مي 
خواسته دچار اشتباهي شود از طريق  سلم ميبينيم كه هر گاه پيامبرصلي اهللا عليه و

آيد كه پس امامان چگونه متوجه مي شده  وحي مطلع مي شده اين سئوال پيش مي
 اند؟ 

صحت دارد و هم از نظر ...  اموري مانند شفاعت و تقيه، مصلحت و -5
عقلي و هم از نظر قرآن و روايات نبي اكرم، امري ثابت شده است ولي شيعه در 

ر را به افراط كشانده و هر حديث معارض با عقايد رايج را با چوب تقيه اينجا نيز كا
حراج كرده و هر گناهكاري را در پيشگاه خدا مستعد شفاعت دانسته و هر رفتاري 

 ...  از امامان را كه براي آن پاسخي ندارند حمل بر مصلحت يا تقيه مي كنند و

غاليان در متن و سند كه رد پاي (در ابتداي برخي زيارتنامه هاي جعلي  -6
ثوابهاي شگفت انگيزي براي خواننده آن زيارتنامه در نظر ) آنها به خوبي پيداست

گرفته شده است مانند ثواب دوهزار حج و دوهزار شهيد كه در بدر و احد شهيد 
 .كه فكر نمي كنم نياز به توضيح داشته باشد....!!!! شده اند و
 عليه وسلم فقط نظر لطف به چند شيعه معتقد است پيامبر اكرم صلي اهللا -7

نفر به خصوص داشته و به تبع آن خداوند نيز فقط آن عده معدود را مورد عنايت 
پيامبرصلي اهللا عليه وسلم در ميان زنانش فقط خديجه : قرار مي داده و به عنوان مثال

و در قرآن  1و از مردان فقط علي و از فرزندانش فقط فاطمه را دوست داشته است 

                                                 
براستي اگر اينها پارتي بازي نيست پس چه نامي مي توان به آن داد ؟ هر چند شيعه از بين انبوه كتـب تـاريخي    1

نفرند ولي اين روايات روايـات متضـاد نيـز دارد و در     5مي تواند مطالبي جمع آوري كند كه مثال اهل بيت فقط 
 . م راويان آن نيز جاي بحث زياد است صحت و سق



  

هر كجا ستايشي شده فقط منظور خانواده آخرين دختر آن پيامبرند و اگر نكوهشي 
 ! شده فقط منظور ابوبكر و عمر بوده اند

رفتارهاي بسيار سبك سرانه و زشت و ناپسند به عنوان حب اهل بيت در  -8
عزاداريهاي از قمه زني گرفته تا زنجير زني و حتي سينه زني كه هر كودك دبستاني 

ولي وقتي هنوز علماي ما  1ه جهالت و وحشي گري اينگونه رفتار مي شودنيز متوج
در استحباب قمه زني مانده اند ديگر چه انتظاري از برخي عوام كاالنعام مي رود؟ در 

و فهم علت ) ع(صورتيكه اندوه قلبي پس از كسب معرفت از شخصيت امام حسين 
از هر محرمي تغيير كرده و  رفتار ايشان در كربال كافي است و اينكه انسان پس

روحيه اي ظلم ستيز تر پيدا كرده و از حالت بي تفاوتي و گوسفندي خارج شده و 
 . سر و پايي در هر اداره يا جاي ديگري به او ظلم و ستم كند نگذارد هر انسان بي

در انتها توجه شما را به اين نكته بسيار عجيب جلب مي كنم كه عدل  -9
اين اصل يعني اصل عدل و اصل امامت جزو (ع است يكي از اصول مذهب تشي

ولي تمامي مثالهاي فوق در تضاد ) اصول دين ساير فرق و مذاهب اسالمي نيست
كامل با اصل عدل و عدالت قرار دارد چه خداوند را عادل بدانيم و چه نبي اكرم را، 

شيعه  البته ممكن است نويسندگان فعلي. با اعتقادات شيعه اين اصل نقض مي شود
اي از آنها را نقض و رد كنند  در كتب خود به موارد فوق اشاره اي نداشته يا پاره

آنچه از قديم االيام و قرنهاست از طريق مالهاي منبري در سر مردم و توده  -1: ولي
برخي از نويسندگان و علماي قديمي شيعه  -2عوام شيعه جا گرفته جز اين است 

اگر به ميان توده شيعه بروي و از آنها پيرامون  -3ند به چنين مطالبي معتقد بوده ا
موارد فوق سئوال كني چون آنها حقيقت را از طريق شما نشنيده اند و يا شما جرات 

كنند پس  گفتن حقيقت را با آنها نداشته ايد  آنها مطمئناً اكثر اين موارد را تاييد مي

                                                 
وقتي روزه كه جزو فروع دين و حكمي مربوط به خداوند  است را اگر بيمار بودي مي تواني ترك كني و روزه  1

 نگيري آيا مجازي به خاطر ساير امور به جسم و روحت  صدمه وارد كني؟



  

در متن جامعه بسيار متفاوت نويسند با واقعيت عيني و ملموس  آنچه در كتابها مي
  . است

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  علم تاريخ و عقايد تشيع صفوي •
  

اگر كسي در متون تاريخي به صورتي علمي و آكادميك و به دور از تعصب، 
عميق و دقيق شود با كمال تعجب مشاهده مي كند كه نه تنها اصول تفكر تشيع 

آن در تضادي كامل و  صفوي با قوانين و متون تاريخي قابل اثبات نيست بلكه با
از همان اولين و مهمترين اصل مورد اعتقاد آنها يعني وجود نص بر . آشكار است

انتخاب حضرت علي به عنوان جانشين بالفصل پيامبر توسط خداوند گرفته تا 
براستي چرا هيچكدام از عقايد خرافي شيعه با متون . فرضيه وجود امام غايب

اثبات نيست؟ و صد البته چيزي كه با اشتباه و سوء  تاريخي جور در نمي آيد و قابل
با دروغ و امور واهي و ) امامت منصوص حضرت علي در غدير(تفاهم شروع شود 

امام حسن عسگري اصوال فرزندي نداشته اند كه تازه (خيالي به پايان مي رسد 
ن و ايكاش به پايا!) قرن 14بخواهد غيبت كند و آن هم غيبتي با عمري در حدود 



  

نظريه غيبت مهدي فقهاء و متكلمين و علماي شيعه را مجبور به پذيرش ! مي رسيد
چيزي كه تا سالها پس از غيبت كبري به آن عقيده (و باز كردن باب اجتهاد كرد 

  : البته طبق ضرب المثل) نداشته و به سني ها از همين باب، ايراد مي گرفتند
  

  تا ثريا مي رود ديوار كج    خشت اول چون نهد معمار كج              
  

كار به همين جا ختم نشد و اين بناي شوم اختالف و غلو و كينه توزي كه 
در قرن ... توسط شيعيان غالي و رافضي كوفي و عراقي و ابن سباء ها و ابوالخطابها و

اول هجري گذاشته شد، همچنان به انحراف و كج روي خود ادامه داد و كار از 
بعد از آن خمسي كه بايد به امامان پرداخت مي شد و . تقليد كشيد اجتهاد به وجوب

در قرون اول و دوم پس از غيبت كبري در چگونگي و حتي وجوب يا عدم وجوب 
آن ميان فقهاي شيعه اختالف بود ناگهان پس از چند قرن، جنبه وجوب به خود 

كه در اوايل اجماع بعدي . گرفت و در اين باب ميان فقها شيعه اجماع حاصل شد
ميان ) و پس از پيدا شدن سرو كله كتاب سليم ابن قيس هاللي(قرن چهارم هجري 

پس از ! فقهاء شيعه حاصل شد تبري و لعن و نفرين خلفاي اول و دوم و سوم بود
اين خشتهاي كج يعني باز شدن باب اجتهاد و وجوب تقليد و به تبع آن دو لزوم 

در انديشه هاي به خصوص سياسي شيعه  پرداخت خمس به علماء، ركودي نسبي
حاكم بود تا نوبت به عصر صفويه رسيد و قلع و قمع كامل اهل سنت و اعالم 
دشمني و جنگ آشكار شيعه و سني و آشتي دين و دولت و شكل گيري پديده اي 
به نام روحانيت به تقليد از كشيشهاي مسيحي با آن وعظهاي به خصوص و لباسها و 

كه البته نبايد عنصر بازار را در اين ميان . (شتي بين روحانيت و دربارو آ... عقايد و
نتيجه اين تركيب شوم زر و زور و تزوير، مسخ معاني واالي دين ) فراموش كنيم

همه ... و اشك و عزا و تكيه و قرآن و شهيد و حج و. اسالم و تشيع اصيل علوي شد



  

و تبديل به عناصري بي دردسر و و همه در پااليشگاه نقش جهان به لجن كشيده شد 
مفاتيح در جايگاه قرآن نشست و هزاران امام زاده به . بي خاصيت براي حكومتها شد

و در يك ! تكيه به جاي مسجد! القاب مشهدي و كرباليي به جاي حاجي! جاي كعبه
اين خشت كج كه اكنون تبديل به . كلمه حماقت و افيون به جاي تعقل و جسارت

و سترگ بين شيعه و ساير ملل اسالمي شده بود همچنان مسير خود را ديواري عظيم 
چيزي كه فقها و علماي شيعه . رسيد و نظريه واليت فقيه 1357ادامه داد تا به سال 

. سال نه اجماعي نسبت به آن داشتند و نه نظر مثبت و مساعدي 1400در طول اين 
د توسط ساير مجتهدين و آزادي البته اين نظريه در تضاد كامل با اصل آزادي اجتها

سال و با رهبري  25نظريه واليت فقيه پس از . تقليد از هر مجتهد به دلخواه بود
اي به عقيده ذوب در واليت توسط پيروان ايشان و نظريه واليت مطلقه  آقاي خامنه

فقيه تبديل شد الزم است كه بدانيد اين كلمه چيزي جز حكومت ديكتاتوري نيست 
اير شاهكارهاي پااليشگاه نقش جهان به صورت ظريفي كلمات را به بازي و مانند س

هر چند رهبري در ! سود تضمين شده: گرفته اند مانند ربا كه پس از انقالب شد
ايران به خصوص در زمان آقاي خامنه اي سوء استفاده اي از قدرت نداشته و آن 

را در ايران شاهد نيستيم استبدادي كه در ساير دول مستبد جهان وجود داشته است 
  ولي چه كسي مي تواند تضمين كند كه نفر بعدي نيز مانند آقاي خامنه اي فكر كند؟ 

ملتي كه نتواند براي خودش تصميم بگيرد : يكي از دانشمندان غربي مي گويد
ساير دولتها با ضرب توپ و تانك مي آيند و براي او تصميم گيري مي كنند و 

  . روزي را به خود نبيندايكاش كشور ما چنين 
  
  

 امامت يا نبوت؟ •

 



  

معصومند يعني حتي مرتكب : محققين شيعه در مورد امامان معتقدند كه آنها
البته بنا به عقيدة شيعه بدون ارتباط با وحي كه اين (خطا و اشتباه نيز نمي شوند 

ز خود جاي تعجب دارد زيرا پيامبر اكرم هرگاه مرتكب خطا يا اشتباهي مي شدند ا
!) باز هم بدون ارتباط با وحي(داراي علم غيب هستند ) طريق وحي مطلع مي شدند

كه شباهت زيادي به (و به نوعي تحت ارشاد و هدايت و راهنمايي الهي هستند 
البته طبق آيات قرآن هر انسان متقي مي تواند تحت ارشاد الهي قرار . وحي دارد

اكنون با توجه به اينكه همه اين ... د  ومرتباً دست به معجزات مختلفي زده ان) گيرد
موارد در پيامبران نيز وجود داشته است و با توجه به اينكه شيعه مقام امامت را باالتر 
از نبوت مي داند و با توجه به اعتقاد شيعه مبني بر خالفت منصوص حضرت علي و 

تميت را به غيبت و ظهور منجي، آري، با جمع بندي تمامي اين موارد، شيعه اصل خا
گويند  براستي آيا پيامبر به كسي نمي. طور كامل، مخدوش كرده و از بين برده است

پس تغيير ... داند و به او وحي مي شود، معجزه دارد، معصوم است، علم غيب مي: كه
تواند تغييري در مسمي بدهد و امامي كه شما تعريف مي كنيد در  در اسم نمي

دقت كنيد كه در قرآن در رابطه با . تر از پيامبر استحقيقت همان پيامبر حتي باال
و رسول يعني . آخرين فرستاده: خاتم الرسل: پيامبر اكرم صلي اهللا عليه وسلم آمده كه

شيعه . كسي كه حامل پيامي براي بشريت بوده و وظيفه اي نو و تازه به عهده دارد
ت  آن هم تحت دقيقاً اين شرايط را براي حضرت علي و حضرت مهدي قائل اس

به همين دليل نص در امامت و نص در غيبت با نص صريح . فرمان مستقيم الهي
  . خاتميت در تناقضي شديد و آشكار است

  
  

  عصمت •



  

و بدون عنايت به برخي (از بررسي مجموع متون تاريخي درست و صحيح 
كرم، آيد كه در زمان صدر اسالم، اطرافيان ائمه و نبي ا چنين بر مي) روايات واحد
از صحبتها، . به آنها نداشته اند) به معناي امكان عدم خطا و اشتباه(نگاه عصمت 

برخوردها، گفتگوها و عملكردهاي آنان دقيقاً پيداست كه آنها معتقد به عصمت، 
علت اينكه  چنين مواردي مانند عصمت يا علم غيب يا . براي هيچكس، نبوده اند

ين است كه براي عيسي چنين مواردي نبود جانشين منصوص در قرآن وجود ندارد ا
دادند اكنون اگر  ... و مردم در زمانهاي بعد به او مقام خدايي و پسر خدايي و

خداوند، چنين مشخصاتي براي نبي اكرم يا امامان، قائل مي شد همان اتفاقي مي 
افتاد كه اكنون شيعيان دچار آن شده اند و با عقايد خود به نحو خطرناكي به 

  .  گاههاي شرك، نزديك مي شوندپرت
  
  
  
  

  :حب، ماسكي بر چهرة شرك •
براستي براي انساني كه ذره اي حقيقت بين است و خالي از تعصب، مشاهدة 

براستي . كساني كه اينهمه دم از حب اهل بيت مي زنند جاي تعجب و تاسف است
اين حب چه سودي دارد آن هم اين حب بدون معرفت و شناخت؟ اگر اهل بيت 
هم اينك زنده بودند شايد آري فقط شايد دوست داشتنشان سودي به حال آنها 
داشت براي دفاع از آنها يا ابراز عالقه به آنها ولي حاال چه سودي دارد؟ ممكن است 
روحاني محل، بگويد دوست داشتن آنها فايده اش به خود ما بر مي گردد پس شما 

اگر : اطر صفات واالي آنها؟ سئوال ديگرآنها را براي خودتان دوست داريد؟ نه به خ
نتيجه دوستي اهل بيت اين است كه ما در حكومت اسالمي مي بينيم يعني آنچه كه 



  

سال انقالب  30سال كه از دوران صفويه مي گذرد و آنچه پس از  400پس از 
اسالمي مي بينيم چيزي نيست جز افزايش تصاعدي خرافات و تعصبات و دروغها و 

پرستي و دين گريزي  ا در بين به اصطالح مذهبيون و فساد و فحشا و دنياكينه توزيه
و حيله گري و دروغ در بين بقيه، آري اگر اين نتيجه حب اهل بيت است من فكر 
مي كنم اهل بيت بسيار خوشوقت خواهند شد اگر شما ديگر آنها را دوست نداشته 

د برآييد و دست از دروغ و باشيد و به جاي آن، اندكي به فكر اصالح و تغيير خو
البته اگر اندكي دقت كنيم اينهمه دم از حب اهل بيت زدن چيزي . تعصب برداريد

نيست جز پوششي بر آنهمه خطا و خرافه و تعصب كه در دل همة آنها چهرة كريه 
روز آشكار شدن نهانها و رازها، روز (شرك النه كرده و در روزي كه تبلي السرائر 

إِ�َّ [. كشاند سفانه اين چهره آشكار شده و صاحبش را به دوزخ مياست متا) قيامت

الَِحاِت َوَذَكُروا هللاَ َكثِيًرا َواْنتََصُروا ِمْن بَْعِد َما ظُلُِموا  الَِّذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
   }٢٢٧:الشعراء{] َوَسيَْعلَُم الَِّذيَن ظَلَُموا أَيَّ ُمْنقَلٍَب يَْنقَلِبُونَ 

   
  
  

  ا پيامبر اكرم جانشين تعيين نكردند؟چر •
درست است كه تاريخ دروغگوي بزرگي است ولي بعضي اوقات مي توان از 

نكته اي مسلم وجود دارد كه دو قبيلة قدرتمند قريش . آن درسهاي خوبي آموخت
بني هاشم و بني اميه بوده اند و نكتة مسلم ديگر اين كه چه قبل و چه بعد از اسالم 

تجربه نشان داد و ثابت كرد كه وقتي . ديگر بر سر قدرت نزاع داشته اندمرتبا با يك
وقي كه . قدرت به دست بني اميه افتاد آنرا به صورت موروثي و پادشاهي درآورد

حضرت علي در زمان خالفتشان به شهادت رسيدند مردم با امام حسن فرزند ارشد 
بكر و اكثريت اصحاب به پس حضرت عمر رضي اهللا عنه و ابو. ايشان بيعت كردند



  

محض رحلت پيامبر اكرم صلي اهللا عليه وسلم درست فكر كرده بودند كه اگر 
خالفت در بني هاشم باشد چون پيامبرصلي اهللا عليه وسلم نيز از بني هاشم بوده 

شايد سئوال كنيد عيب اين كار در كجاست؟ . حالت موروثي و پادشاهي پيدا مي كند
بدون حتي  -ه در تمامي حكومتهاي موروثي و سلسله اي عيب كار در همانجاست ك

سر سلسله ها و نفرات اول خوب و كاري و شجاع و مستقل بوده اند  –يك استثناء 
ولي به مرور زمان نرات و جانشينان بعدي راه خودكامگي و تنبلي و فساد را پيموده 

. و فساد كشيده اندو نام كل آن سلسله را در پيشگاه تاريخ و بشريت به تباهي . اند
آري خدا نمي خواسته نام آورندة اين آخرين دين پس از يكي دو قرن به خاطر 

تا به اين . جانشيناني كه از خانوادة او و به دستور او روي كار آمده اند خراب شود
زيرا مردم هر مورد منفي و . بهانه كل آن مكتب زير سئوال نرود و خدشه دار نشود

همانگونه كه اكنون بسياري . دادند ن نبوت و دين و خدا ربط ميفسادي را به خاندا
از مردم ايران به خاطر ندانمكاري روحانيون و افراد حزب اللهي از دين و اسالم 

در يك كالم مردم اگر از سالطين دين زده شدند از دين هم زده مي . بيزار شده اند
  . شوند و تمام فاجعه اينجاست

ي هر حكومت ديني يك نقطة سياه است بر قداست هر اشتباه عمدي يا سهو
براي همين بزرگترين خيانت آن است كه يك حكومت به خودش مارك و . دين

حاكمان بايد متدين و . نقاب دين بزند و زير اين پوشش حتي تبليغ دين هم بكند
ن يا هر آخوب و مسلمان باشند ولي اگر تحت پوشش دين فرو رفتند هر اشتباه 

  . آنها يعني خلل و فساد در دينخرابي در 
  
  
  
  



  

  تناقض از ايده تا واقعيت •
اصل عدل يكي از اصول اختصاصي مذهب شيعه است و اين يعني اينكه 
شيعه به اين اصل، خيلي معتقد و پايبند است و حساب ويژه اي روي آن باز كرده 

 شيعه همچنين مدعي اين است كه آيات قرآن را قبول دارد به خصوص اين. است
اي پيامبر به مردم بگو من اجر و مزد و پاداشي در برابر : آيات كه مكرر در قرآن آمده

به عبارتي ديگر هدف من از اين تبليغ آنگونه كه . اين رسالت از شما نمي خواهم
هدف من . ابوجهل و ابولهب فكر مي كنند به دست گرفتن قدرت و رياست نيست

موارد زير كه فقط شيعه به آن عقيده دارد اكنون به . جمع آوري مال و ثروت نيست
  : دقت كنيد
منافع ساليانه خود را ) خمس(مردم بايد هر سال، يك پنجم : خمس -

  . به پيامبر بدهند تا ايشان مقداري از آن را صرف بني هاشم كنند
پيامبر اكرم منطقه حاصلخيز و پردرآمد فدك را تماماً فقط به : فدك -
 . فاطمه داد
اكرم قدرت و حكومت را به صورت موروثي در  پيامبر: خالفت -

خاندان دخترش و پسرعمو و دامادش علي قرارداده و از همه مردم در اين خصوص 
 . در غدير خم بيعت گرفته است

براستي اگر به مقدمه اين بحث برگرديد و اندكي فكر كنيد مي بينيد اين 
اين چه عدالتي است كه . موارد كامال با اصل عدل و آن آيات مكرر در تناقض است

همسر داشته باشد ولي در زمان حياتش، ملك مرغوبي مانند فدك را به  9انسان 
دخترش بدهد؟ اين چه عدالتي است كه مردم بايد خمس منافع ساليانه خود را به 
بني هاشم بدهند؟ و اين چه عدالتي است كه اصحاب، آنهمه از مال و جان خود 

از اينها گذشته  تكليف . وروثي در خاندان پيامبر باشدگذشتند تا خالفت به صورت م
آنهمه آيات كه در ابتداي دعوت نازل شد و مي گفت پيامبر اسالم از شما اجر و 



  

پاداشي نمي خواهد چه شد؟ براستي چه اجري بهتر از فدك؟ و چه پاداشي باالتر از 
و چه اجر و موروثي كردن حكومت در خاندان پسر عمو و تنها دختر باقيمانده؟ 

پاداشي دائمي تر و بهتر از دريافت ساليانه خمس؟ برادران عزيز شيعه، پاسخ اين 
تناقضات اينجاست كه فدك مال وقفي بوده و فقط توليت آن در دست حضرت علي 
و فاطمه بوده است كه بايد مصارف آن مقداري خرج فقرا و بقيه به آنها مي رسيد كه 

و حتي حضرت عمر دو سال بعد، اين . (1مل مي كند ابوبكر نيز دقيقا همينگونه ع
خمس، همان ماليات است كه مردم بايد جهت ) توليت را به حضرت علي برگرداند

و ماجراي غدير خم نيز تعيين خليفه . حفظ امنيت و رفاه اجتماعي به پيامبر بدهند
  .نبوده است و من نيز سني نيستم بلكه مشتاق حقيقت و دشمن خرافاتم

 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1
ايـن هـم از آن   ( فـدك را بـه پيـامبر بخشـيد     شيعه در اينجا اين شبهه را مطرح مي كند كه يك نفـر، يهـودي،    

همسر خليفه روم در زمان خالفت حضرت عمر براي تشكر از هديه ام كلثوم يعني همسر : سئوال!!! ) حرفهاست 
عمر همه را در مسجد جمع مـي  . گردنبند گرانبهايي را با پيك مسلمين به مدينه مي فرستد ) و دختر علي ( عمر 

عمـر انـدكي فكـر    . همه مي گويند اشكالي ندارد كه آنرا ام كلثوم بردارد . ند معلوم شود كند تا تكليف اين گردنب
مي كند و مي گويد اگر موقعيت من و دالوري سپاه اسالم و پيك مسلمين نبود اين هديه براي ام كلثوم نمي آمـد  

بودنـد و فـداكاري و جانفشـاني    براستي اگر پيامبر اكرم در مكه نشسـته  ) تاريخ طبري!( آنرا به بيت المال بدهيد 
  !!!!! اصحاب نبود آيا آن يهودي از مدينه به مكه مي آمد و فدك را به پيامبر مي بخشيد ؟ 



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  

  

  

  بخش سوم

   

  شعر  •
  زنگ تفريح •
  آياتي از قرآن و احاديثي از كتب شيعه •
  سوال •
  كارمندان مذهب و روشنفكران احمق  •
  نتيجه گيري •

  
 



  

  آمـدنـد و بـه مـا ز ديـن گفـتـنـد •
  صبح تا شب، از آن و اين گفتند          بـه مـا ز ديـن گفـتـنـد    آمـدنـد و
  قصه هايي ز خشم و كيـن گفتند           ليـغ عشـق يــا ايثــــار جـاي تب

  لعن و نفـرين بـه مومنيـن گفتند              نــدـن زنـده را رهــا كـرددشم
  از گذشتــه بـه سوز ديـن گفتند   اي آينـــــده             جـاي فكـري بــر

  از جهـان هـاي واپسـيـن گفتنـد  دنيــا              جـاي فكـري بــراي ايـن
  يـن بـه مومنين گفتندلعـن و نفـر    ا رهــا كــردند               دشمـن زنــده ر
  خودشان،ترك علم و ديـن گفتند    گ دين خواندند             صبح تا شب ز مر
  غـرب را دزد در كميـن گفـتنـد       ن ديـن بـودند              خـودشـان، رهـزنا

  ديگران را چــرا لعيــن گفتنــد؟                  !چـارده قـرن، صـد فـرقه شدند
  سخنـانـي چــه آتشيــن گـفتنـد       دشمنـان ديــن           دار اسـت خنـده 

  نــام خـود بـا خـدا قرين گفتند          ـه اسـم حـزب اهللا      ايـن خـوارج، ب
  چهـره هـا نيـز اينچنيـن گفتنــد         يــه شيطـان اسـت      فكـر اينهـا شب

  مفـت ديـدنـد و يــاسيـن گفتند                به پاي منبرهــا   گـوش خــرهــا
  پـوشـش جهـل را چنيــن گفتند            علَـم كــردنـــد     نــام عالمــه را 
  چـارده قـرن، فـرع ديـن گفتند            اختـن به اصل دين       جــاي پــرد

  گفتنـد  كــه اينچنينآن فقيهـان       ـي كـردنــد          مغـز اسـالم را تهـ
  كـافران نيــز آفــريــن گفتنــد          ستيـــز بـا اسالم      بـــر شمـا در 
  گـرچـه از رب العـالميـن گفتنـد          مي برند ايـن قـوم         ره بـه بيراهه 

  دگـرچـه بـا نـالـه اي حزين گفتن           طاني است اين افكــار      وه چه شي
  ذكـرشان را بـه قصد كيـن گفتند           يهـوده       فكـرشان، تيـره بـود و ب

  سخنـانـي بـه كفـر، عجين گفتند          ام اهـل البيت      جاهلنـد و بــه نـ
  حرف احســاس را يقيــن گفتنـد            د              سخـن عقـل را كفـن كـردنـ

  تـَـرك اسـالم و مسلميـن گفتنـد      ند                  شوروي گشت دوست چيـن و



  

  هر چه دولت كه كافر و گبر است                         بـا شمـا يــار و همنشيــن گفتنـد
  آمـدنـد و بــه مـا ز ديــن گفتند          پشـت پـرده چـه كارها كردند               

  
  

  حب بدون عمل •
  

  شاكـي بـي مدعاست      حب بدون عمل 

  طبـل بـدون صـداست      حب بدون عمل
  جمله خطا در خطاسـت      حب بدون عمل
  آدم پــا در هــواسـت      حب بدون عمل

  مثـل نفــاق و ريـاست      حب بدون عمل
  خواب و خيال و خطاست      حب بدون عمل
  مـايــه شـر و بـالسـت      حب بدون عمل
  تراحـتــي و ادعـاســ      حب بدون عمل
  فكـر سـراسـر خطاست       حب بدون عمل

  
  

  حب بدون معرفت •
  

نيسـت تــو را يـاوري، غيـر عمـــل در     حب بــدون عمـل، نيست بــرادر امـان
  جهـان

كشــتي بـــي لنگــر اســت، قـايـــق بــــي    حب بـدون شناخت، راه بـه جايي نبرد
  بـادبـان



  

  است، پيـكر بـــياستخوان حب بدون عمل، پوچي و درمـانـدگيست   مـايـة گنـديـدن
خواب و خيالي خوش است، سود نـدارد    حب بـدون عمل، خـوب ولـي آرزوسـت

  بدان
كاتـب بــي كـاغــذ اسـت،قــاضي بــي       حب بــدون عمـل،  شـاه بـدون سپـاه 

  پاسبان
  ، جسـم بــــدونروان حب بدون شناخت، شاكي بي مدعـاست  طبل بدون صـداست

  مـن چـه بـگويـم از ايـن، درد بـدون بيـــان/ ملت من انحرافحيف كـه بسيار داشت، 
  
  
  

  زبان حال مداحان و وعاظ نادان •
  

ـــاده                 مــا بــراي اختالف آمـاده ايـم ــاد آمـ ـــراي اتح ـــي بــ نــ
  ايــــم

  نــي بـــراي وصـل كــردن آمـديم              مـا بـراي فصل كـردن آمـديـم
  مــا بــــرون را بنگــــريم و قال را          گريـم و حــال را         مـا درون را نن

  مـــورد تــاييد مـا شـد حـرف مفت             هر كه هر چيزي كه در تاريخ گفت
فكرهــاي مــا سيــاه و زشــت و                     چون خوارج، ديد ما گنجشكي اسـت 

  پـست
  نـام عـــالمـه نقـاب جهـــل بــود                مـا ابـوجهليم در باطن چه سود؟

  هل مـن مـزيـد؟: در جهالت بي گمان         شد ابوجهل از شماها رو سفيــد     
  سـر بـه تـاريـخ عـربهـا بـرده ايـم       زشتي خود را فرامش كرده ايـم
  شـــرم دارم از كتــــاب و از قلــم    !جاهليت بـا تعصـب در عجـم

  فـارس آمـــد انــدريـن وادي چـرا    ز جاهليت چون رهـاشد عرب ا



  

  سر بــه امـوات كسـان بـرديـم مـا  دشمـن زنـده رهـا كرديم مـا            
  سـر بـه تـاريـخ عـربها بـرده ايـم  ظلم اكنون را فرامش كرده ايم           

  ديـوانه ماروي مشتي قصـه و افسانه مـا           خلق را كـــرديــم هـي 
  

  از توهم تا حقيقت •
  هـم حسـود و خشـن هـم مـزور              عمر بـود كـافـر : گفت شخصي

  دشـمـن اهــل و بـيــت نبـوت      غــاصـب بـــارگـاه خـالفــت
  عـاشق تفــرقـه دشمـن ديــن                  قـاتــل فـاطمـه از سـر كيــن

  در تعصب چـرا مـي زنـي جوش              فتم اي دوست يك لحظه خاموش گ
ـرديزيـر تقليـد،              زيـــر تبليـغ مــداح، مـــُردي  چـون ره سپـ  
  قصر و تخت و محافظ، محال است            بـارگـاه خـالفـت، خيـال است 
  چونكه مبناش، وهم و خيال است            حرف تـو كفر و وزر و وبال است

  اطالعـــات تـــو چنـــد نــامي               خامي  مست مشتــي خيـاالت
  نـزد احمد كـه پــاك است رد بود                     گـر عمـر يـا ابـوبكر، بـد بود
  قاتـل و ظالـم و غــاصب و بــد؟              همنشيـن علـي و مـحمـــد
  !ارهمـنشينـان او زشـت و غــد             آفـريـن بـر محمـد از اينكار
  !عــده اي آدم ظـالـم و بــــد              حـاصـل دستـرنـج محمــد

  !جملـه شيطان صفت در نهـايت    بـَه بـه از دست پرورده هايت 
  !عـــده اي آدم ظـالــم و بـد             حـاصـل سالهـا رنج احمــد 

  ام كلثوم كـي همسـرش شـد؟      گـر عمـر، قـاتـل فاطمه بد 
  غـافـلي غـافـل از الم تـا كـام      قاتـل مـام؟ كـه شود همسر

  عقـل شيعـه چـرا گشتـه زائل؟       كـه دهد دخترش را به قاتل؟
  حرف حق، تلخ شد تلخ شد حق              عقـل تو دست مداح احمق 



  

  كس نمـي رفـت انـدر سقيفــه               گـر علـي بـود اول خليفـه
  در تخلف ز قـرآن، علمــــدار؟                        در سقيفه كه بودند؟ انصار  
  ناگهان يك شبه مثل كفـــار؟             مـدح آنهـا به قرآن نمودار
  جمله بيمار دل جمله مكــــار؟                در سقيفه كه بودند؟ انصار

  آمده، شيعه خود را زده خـواب                    يكصد آيه به تمجيد اصحاب
  جمله بيعت شكن، جمله غـدار      ها بـه قـرآن، نمودارمدح آن

  !جمله شيطان صفت جمله مكار      جملگي كوردل، جمله بيمـار
  ناگهان يك شبه اوج عصيان؟      يك شبه ناگهان ضد قرآن؟

    نــه اشــاره به يك نيمه آيت        نيست اندر سقيفه روايــت 
  يث پـوچ از حماقت از احــاد        نيسـت آنجا سخن از وراثت    

  نـه ز آيـات قـرآن رحمــت         نه سخن از غدير است و بيعت  
  نـه خبـر از احـاديـث فعلي         نـه سخن از روايـات جعـلي   
  ايكـه هستـي ابوجهل عالم           بود علي مشورت ده به ظالم؟ 

  سينه اش غرق بيماري كين          نيست عالمه جهاله است اين    

  خالي از دانش و در ضاللت      مستمعهـاي تـو پـر جهـالت 
  بعد از آن مثل گرگي رها شد           عقـل تـو بنـد  قـالده ها شد 

  تـا دهـانـت به تكفير وا شد        دور از واژه هــاي خــدا شد
  خشـم و اندوه بيهوده و كين   منطق و مدركت، فحش و نفرين 

  فكـر كردي كه ناف بهشتي      ينــام خـود در تبـاهي نوشتـ
  واي بر آنكه با شرك پيوست    حيف، چون راه تو راه شرك است 



  

  كي رها مي شوي از ضاللـت      در تعصب، نفهمـي حقيقــت 
  عـادلي تو، همـه خلق، ظالم      جمله اصحاب جاهل، تو عالم

  يا كه عطار شد شخص بعدي     مولوي جاهل است يا كه سعدي  
  يـا كـه زيـد آن شهيـد مصفا      م يـا ابـن سينـا يـا كـه خيـا

  يا غزالي كه او بهترين است        يا سنايي كه عارف ترين است
  !يك نفر را بگو گر تو مردي      يـا شهاب الـديـن سهروردي
  پس بفهمي اگـر اهـل رازي      افتخـــار همـــه فخـر رازي
  عالمـه مـستــياز اباطيـل          شيعة شـاه عبــاس هستـي   

  مـن ز افكـار تـو مي گريزم      مي روي قعر دوزخ، عزيـزم    
  دشمن مفت خورهاي نا اهل      دشمن روضه ام دشمن جهل  

  قصـة قهـر خـالـه زنـي ها      دشمـن منبـر و خود زني ها 
  دشمن جهـل، كينه، تقلب       دشمن فـرقه بـازي، تعصب   

  ثل يك روح بي كينه بكرمم      دوست عقل و تحقيق و فكرم
  آيـه هــاي خـدا در فروغم      دشمن جهل و خشم و دروغـم

  عـاشق خنــده و نـور ماهم    دشمن اشـك و رنـگ سيـاهم

  عــاشـق حـرفهاي علي ام    پيــرو  راه پــاك نبـــــي ام
  چون ابوبكر، صديق و صادق    چون عمر، ساده و رك و عاشق
  دشمـن آدم بيـســـــوادم    چـون علـي عـاشق اتحــادم

  دشمـن آدم احمـقـم مـــن    چــون علي بـا خوارج بدم من 



  

  متعصب، هميشه سگ بعدي     خارجي كيست؟ ديد تك بعدي 

  دشمـن انتقــاد و راه حـــق    خـــارجي كيست؟ آدم احمق 
  عـاشـق رنـگ مكروه مشكي  خارجي كيست؟ ديد گنجشكي

  سبك عقل نـــاحق جاهالن    دشمن شبهه مـردان احمـــق
  من چه گـويم ز دادار بهتـر؟    گـوش اينها به قرآن شده كـر 
  عاقبـت در جهـالت بميـرنـد     پس رها كن كه اينها اسيرند
  مات و مبهوت زين كار گردند    چـون بميرنـد بيـدار گـردند

  سوي دوزخ، همـه رهسپارند    چون قيامت شود شرمسارند
  !ر دوزخ شدي جاي جنتقع    در سرت بـود فكـر شفاعت 

  بـرد آخـر، بـه دارالبــوارت    كـرد آخوند، گمراه و خوارت
  مست صـدهـا  اباطيل كردي    عقل را چون كه تعطيل كردي

  جاي جنت به دوزخ رسيـدي     در پي نفس دون، چون دويدي 
                   

  
  
  
  

  مذهب ما •
  روزي  داستـان غـم و تيــره      مـذهب مـا شـده كينـه توزي 
  مذهب گوش نه مذهب چشم      مذهب كينه و غصـه و خشــم 
  مذهب چشم، يعني كه اقراء      مذهب گوش، يعني كه اسمع
  مذهب چشم، يعني كه ديدم      مذهب گوش، يعنــي شنيدم



  

  بهر چه؟ بهر يك مشت قصه      مذهب آه و افسوس و غـصـه
  ي وصلصيغه اين فصل تاريك ب             اين فرع بي اصل،مذهب خمس

  جـاي تحقيق، تقليد، البـــد      جــاي فكـر و تعقـل، تعبــد 
  لعن و نفرين ،دوري از مسلمين     مـذهـب ســاز ناساز در دين 
  مثل كودك ز هر قصه غصــه      كينـه از روي يـك مشت قصه 
  مـذهـب ديـن، بـراي تفنن      مــذهب دشمنـي بــا تسنن
  قبر و زاري و تدفيـن عاشـق      مـذهـب داد و فرياد و توهين
  مثل خـر هـر چه گفتند تاييد      مثـل طـوطـي سـزاوار تقليد
  جـاي رفتـن بـه راهي الهي      مذهب نـذر و اميــد واهـي 
  غصه از قصـه هايي دروغين      مذهب كينه توزي و نفريـن
  نـه كسـي ديده و نه شنيده      غصـه از قصـه هايي نديده 

  مذهب مدح و تكفير و تعريف      مذهب جعل و تاويل و تحريف
  مـذهب مرگ و حدس و بليه      مـذهب شك و ترس و تقيه
  بـا يهـود و مسيحـي تـولي                 مـذهـب بـا صحابـه تبـري
  بـا هر آنكس كه سني تبري      بـا همـه اهـل عالـم، تولي

  قصة قهـر خـالـه زنـي هـا       مذهـب منبـر و خود زني ها 
  آن هم از قصه اي خاك خورده      اي مـردهدشمني روي دعـو

  زير صد گونه تبليغ، تحميق      خالي از ذره اي فكر و تحقيق 
  در فرار از حقيقت به هر تيه      سفسطه مغلطه يا كه توجيه
  زيـر هـر ظلـم و رنج و بليه                     مــذهب انتظـار و تقيـــه

  ي اهللا، ترجيحشرك را جا              مفاتيح: مذهب جاي قرآن
  ديـن و اسالم بـر باد دادن      جاي مسجد به تكيه رفتن

  رايگان دين و ايمان به شيطان      خر شدن پاي منبر چه آسان
  مهر و تسبيح و اذكـار بي حد      مـذهب قبـه و قبـر و گنـبد



  

  يا كه بر فرق سر، تيغ شمشير      يـا علم يـا كتل يا كه زنجير
  )هر چه گفتيم تـاييد مـي كـن      اي مقلد تو تقليد مـي كـن(

  گرچه آخوند، خود، راز كفر است)             شك نكن شك سرآغاز كفر است(

  َـم شمــاييد   ديــن اهللا را سـ      پيشـواي جهنـــم شمــاييد
  طرز فكـر شمـاهـا ترش بود      دين اهللا، شيرين و خوش بود
  رايـج احمقانـه ولـي گشتـه       طرز فكر شما چون، خـوارج
  بدتـريـن نـوع از هـر بالييد      منشـاء ديـن گريزي شماييد
  بهترين يـار شيطـان شماييد      دوست كـور و نـادان شماييد

  كـز سپـاه مغـول بـر نيـامد    دوست خر، چنان ضربه اي زد 
  
  
  

  گفتگوي واعظ و عارف •
  

  نيـست  گفتمـش آنجا كـه حرف زور           واعظي گفتـا كـه ايمان تـو كـو؟
  گفتمش راه حقيقت، دور نـيست           گفت دوري از حقيقت، بـازگـرد
  گفتمش افسوس، چشمم كـور نيست                 گفت تـوبـه كـن بيا دنبال مـن
  گفتمش تيـره است آنجـا نـور نيست           گفت در تكيه جايت خالي است
  مـش افسوس زيرا ســور نيست گفـتـ              گفت پاي منبر من نكته هاسـت
  گفتمش جهـل و حقيقـت جــــور نيست  گفت قرآن را كنم تفسير، مــن 
  گفتمش مجنـــون نيـم مـاجـور نيـست     گفت دوره كن مفاتيح الجنــان

  گفتمش با غـم كسـي مســــرور نيست    گفت شاد و خرمي اي دوزخــي
  كسـي مجبــــور نيستگفتمش در دين     گفت اجبـاراً بيـا سـوي بهشت



  

  گفتمش نـيـشـت، كم از زنبــور نيـست     گفت دلهـا مـوم افسـون مننـد
  گفـتـمـش مستيـم از انـگــــور نيـست   گفت مستـي بـوسه بـر رويم نزن
  گفتمش حــرف خــم و مخمـــور نيست            گفت مستـي غـافلـي هوشيار شو
  گفتمش هنگام نفــــخ صــــور نيـست       گفت بــايـد تـا مجـازاتـت كنم

  گفتمش صيـــدي تـــو را در تور نيست  گفت خلقـي را هـدايـت كـرده ام

  گفتمش حــق، تلـخ بـاشد شـور نيست     گفت دلشوره زدي در جـان مــن
  
  

  محبان عمر و علي •
  
  توصيه اي داشته ام بي ضرر      مـن بـه محبـان علـي و عمـر 

  معرفت و فهم، بـًود پـر ثمر               است خام دوستي صرف، خيالي
  دشمني صـرف نـدارد ضـرر      دوستـي صـرف نـدارد بهـــاء
  واي ز هـر دشمنـي پـر خطر    آن دو نفر دوست هم بــوده اند

  مـايـة انـدوه و جنايات و شر     واي ز هـر قصة بي اصل و پوچ
  لـي كـوي و گذردر خـور نقـا      واي ز افسانـة خــالـه زنــي
  اي كه جواني تو حذر كن حذر      واي بــه انـديشة پيــرزنـي
  واي بـر آن پيـرو  نادان و خر       واي بر آن مجتهد كم ســواد
  هم ز جهان هم ز خودش بي خبر      بـي خبر از عاقبت رفتـه گان

  اول هـر كـار، شـرف بـايدت     وحدت و توحيد، هدف بايدت
  
  شك كن  

  شـو، كـه اگر تـو چنين شوي   با پاكي و شرافت دانش قرين شوي از جهل دور 



  

  تا چون نبي اكرم، آماج كين شوي      شك كـن بـه راه و رسـم، اجـداد احمقت
  اينجاست لحظه اي كه تو داراي دين شوي   ارباب دين بخون تو چون تشنه ميشوند 

  اليق عـرش برين شوي  دوزخ است     تحقيق كن، كه: پـايـان كار تقليد، اي دوست
  تحقيق مـن، بخوانـي و حـق اليقيـن شوي    /علـم يقيـن و عيـن يقينـي رهــا كنـــي

  
  

  روحاني شهر •
  

  اش روانه در جادة جهل  قومي ز پي    روحاني شهر، مست از بادة جهل 
  بـي نور يقين، نهاده سجادة جهل    در نيمه شب سياه شرك و كينـه 

  هـر لحظه بـدون فكر، آمادة جهل       روان اينـهامـن در عجبـم ز پيـ
  هستند عزيـزان به خدا زادة جهل       نفريـن و سيـاهـي و عـزا و كينه

  افسار نگــون بختي و قالدة جهل    افسوس كه شيطان زده بر گردنتان 
  هستنـد همـه از شكم مـادة جهل     شيطانكهـاي مهـد فكـر پـوكـت

  
  واعظ و مداح نادان •
بعد از آن مداح احمق، نوحه خـواني كـرد و     نادان، برايت خوشزباني كرد و رفت واعظ
  رفت

فكـر كـردي روي منبر، نكته داني كـرد و    روح پاكت را دچار كينة بـــــي جا نمود 
  رفت 

واي بـر آن پيـرمـردي كـه جواني كرد و     واي بر عمر گرانقدري كه در باطل گذشت 
  رفت 

روي نـادانــي و كينــه، بـدزباني كــرد و       ر و خشم، جهل و تيرگي ناله و نفرين، غرو
  رفـت 



  

تباني كـرد و  ،بيخدا شد چون كه با شيطان  هايي جعلي و افسانه هايي پوچ خواند قصه
  رفت

در خيال خام خود چـون روضـه خـواني      اختالف و كينـه انـدر امـت احمـد فكنـد
  كرد و رفت 

  خـانـة تـزويـرهـا را پـاسبـانـي كـرد و رفت   شد در سپـاه جهـل، سـردمـدار راه كفر
  

  ...اگر •
  تمـام روزهــا روزه بگيــري    اگر شب تا سحر قرآن بخواني 

  شوي پيروز ميـدان بـا دليري  سپـاه كفر را درهـم بكـوبــي 
  زيـري  كني ياد خدا و سر بـه    هر آنجا خواست پاي تو بلغزد
  زير پاي تو بـاشد حصيريبه     بدون مسكن و مـال و منــالي 
  غذايت تكـة نـانـي و شيري  سرايت كلبه اي خالي و كوچك
  به زهري يا كه شمشيري و تيري          شهادت را پذيـرايـي كنـي تو 

  ندارد ذره اي سود اي عـزيزم       اگـر هنگام مـردن، خر بميري
          

  
  
  

  بترس •
  عظي كـه رفته پي چند و چون بترس از وا  از نعره هـاي آدم غـرق جنـون بتـرس 

  از آن كسي كه زشت شده از درون بترس   كه زشت چهره تر از ديو شد نترساز آن
  از رنگهاي تيـره تـر از رنـگ خون بترس       رنگ سياه، خون به دلت مي كند بدان
  از ديو جهـل و نغمـة روحـانيـون بتـرس       شيطانـي است رسم و ره مفتيان شهر 

  بگذشت آنچه بـود، عـزيـزم كنون بترس      كه تا كنون سر تو شيره مال شد  گيرم



  

  زين قصه هاي له شده انـدر قـرون بترس      ، قصـه هـا نشـود اعتقـاد تـوزنهـار
  از گريه و سياهـي و فريـاد و خـون بترس          از ديو جهل و آدم مداح و حرف مفت

  

  
  
  

  دين اهللا •
  

  مذهب اهللا، عقل و منطق است     ش بــــود مذهب شيطان ز راه گو
  غرق نفرين و عزا و نق نق است     واعـظ تـكيـــه مـــانند زنـــان 

  فكر اينها با حقيقت، عايق است     چون خوارج، ديد او گنجشكي است
  بدتر از صدها هزاران سارق است     آنكـه ايمـان تـو را دزديــــد، او
  حاكماني احمق و خر، اليق است    ملتـي كـه تـابـع احسـاس شــد

  آدم نـادان و ابلـه، نــاطق است     آدم كـاري و دانـا سـاكـت اسـت 
  كار من اي دوست، نزديك دق است           مـن، ولـي بسيـار دارم غصه هـا
  دشمـن عقـل و دليل و منطق است                 آنكـه بـا افسانه ها دلخوش شده 

  دوستـي مـا ز عهـد سـابـق است                 جهل گفت ديـو را ديـدم شبي با
  قاسط است و ناكث است و مارق است        آنكه جاهل مي دود دنبال نفــس 
  مذهـب اهللا، عقـل و منطـق اســـت          مذهب ما مذهب افسانه هـاست 

  ! مذهب حق، ضد اشك و هق هق است      مذهب ما مــــذهب گوش است و خشم
 

  رم درون سينه ز اندوه آههادا •
  جـانـم فــداي قافلة بي پنــاهـهــا            دارم درون سينـــه ز انـــدوه، آههـا

  رفتـم هزار مــرتبه از كــوره راههـــا           از سرزمين جهل، گـذشتـم به نور علم



  

  راحت ترم ز مجمع ظاهـر صالحهـــا  با رند و مست و عاشق و ديـوانـه و گدا
  با اين صـوابهاي خنك، اين گناههـا    زين زندگي مسخره اين شبهـه مـردها

  از كشوري كه پر شده است از خرافه ها   از مذهبي كه پر شده است از االهها

  غمگيـن نشستـه در كفنـي از سياهها /از ملتـي كـه يخ زده و بـي تفاوت است
  ـــاي سبكتر ز كـاههـــا با اعتقــاده  از مـردمـي كه در پي افسانه ها شـدند

  خورشيد، روشني ندهد شخص كـور را     بيهـوده است جهد مـن و شاهراهها 
  اينان كه مي روند به سوي تباههـا     حتي گريخت  عيسـي از جمـع احمقان
  فريسيان احمق سطحي نگـاههــا      خاموش باش، مرگ تو را حكم مي كنند

  
  اي كه با ياران پيغمبر بدي •
  اي كه با ياران پيغمبـر بــدي       كـه از روي تعصب آمـدي اي 

  آزمايش گر شــود راحت ردي       اعتقادات تو روي قصه هاست 

  نا اميد از رحمت و از احمــدي       در قيامت رو سياه و شرمسار 
  آتش كينه چرا بر جـــان زدي       روي حـرف يكسري مداح خر 
  ودي تهمت و بهتان زدياز حس      موجـب اسالم تـو فاروق بود 

  رانـده و مطـرود نـور  ايـزدي    مثـل شيطان مي شوي تو دوزخي
  

  كار جاهل  •
  هــر چــه گفتنـد، تسليم و تاييد     كـار جاهـل، نگاه است و تقليد  
  هرچه را ديـد، بـي شـك پسنديد         هر چه بشنيد، بي شك پذيرفت 
  ـدبختي خويش تجديد كــرد، بـ    رفت، گمـــراه در راه اجــداد
  حرف حـق را چـو بشنيــد خنديد     بست، چشم خـرد بـر حقيقت 
  جـاي تحقيـق، تــاييـد و تقليـد     جاي قـرآن، مفـاتيـح را خواند 



  

  غـــرق شد در تباهي و تــرديـد     جـاي مسجد، به تكيه ها رفت
  رفـت از روح او نــور تـوحـيــد     پاي منبر نشست و چه آسـان 

  در پــي گـريـه و اشـك و مـاتم     اشق كينه و خشم و نفريـن ع

  با جهالت برو تا جهنم                              
  داستانهاي بس ايــده آلي       عـــاشق قصه هايي خيالي  

  دوستي هاي بي جا و خالي      دشمنـي هاي پوسيده و پوچ
  سئوالي  فكر تو خالي از هر      ذهن تو خالي از عقل و تحقيق 
  هر چه كه هست در آن ماللي       عـاشق رنــگ مكـروه تيـره

  دوست داري هميشه بنالـي       دوست داري هميشـه بگـريي 
  آنكه او هست شبه رجالـي                    مثــل زنهـــا گـرفتار كينـه
  قصه هـايي ز راوي غالـي            پايــة اعتقــادات تــو شـد

  مي شوي دفن، آرام و كم كم       داني و مرگ زيـــر فرهنگ نا
  

  با جهالت برو تا جهنم  •
  مي وزد بـاد و تـو بيد هستي                 تــا كجــا بنــد تقليد هستي 
  فكر كردي كه تـوحيد هستي                 غرق درياي شركي چه حاصل 
  هستي  در پـــي رد و تـاييـد              از ابـــاطيل عالمــــه مستي 
  آخـــر سال، تجديد هستي                 مثـل اجـداد، مقبـول شيـطان
  خام يك مشت، اميد هستي              مست يك مشت، افسانه گشتي

  مثل آنكس كه نشنيد هستي          حرف حق را شنيدي ولي حيف 
  فارغ از شك و ترديد هستي                  در تعصب شده قلب تو سنگ 

  نيستـي در خـور نــام  آدم                  ز ميوة جهل و ناچار خــوردي ا
   



  

  با جهالت برو تا جهنم                     
  خسته از اشك و زاري و ماتــــم                  نا اميدم از اين مردم غم 
  شبـــه زنهـــاي بيچــاره و كم                شبه مردان نادان و احمق 

  شبـــه عالمــه هــــاي مؤمم            وارج شبـه اسالمهاي خـ
  ديـــو جهلنـــد چـون شبه آدم                   مثل انعـام يـا كمتر از آن 
  در بهشت است گــــويي مسلم            عاشق وردهـاي مفاتيـح 
  بــاطن كـــارها آتش و ســـم            ظاهر حـرفهـا آب  زمزم
قبــه و قبــر، شد گردنت خـم                    جـــاي اهللا در پيشگـاه  
  رو بــه دوزخ بـه صـف مقــدم                    راه تو كج ترين راه باشد

  با جهالت برو تا جهنم              
  

  علي يا شيعه؟ •
  شيعـه دوري، علـي،  پيوند    شيعه گـريـه، علـي  لبخنـد 
  مثـل ماهعلـي امـا سپـيـد     شيعـه  مفتـون رنـگ سيـاه
  علـي امـا حقيقتـي عـالـي     شيعه افسانه هاي پوشـالـي

  فكر او مثل روح او بكر است   شيعه احساس، علي فكر است
  شيعه نفـريـن، علـــي واال    شيعـه تـوهيـن، علـي آقـا

  علي اما صريح و رك  و راست    ة دورويـي هاست تقيـه شيو
  و، علي خوشروشيعه ها كينه ج    شيعه دنباله رو، علي تكرو
  علـي امـا شـه مراعات است    شيعه بيچارة خرافات است
  علـي اصـل و شيعــه بــدل    شيعـه نـذر و علـي عمـل
  شيعه خواري علي تكـريــم     شيعـه شكـوه علي تسليم 

  ذوالفقار علي است پيشاپيش      تيغ شيعه بروي فرق خويش



  

  ـاقــل شيعه جاهل، علي ع       شيعـه باطل، علـي عـادل 
  منش متعصبين                                

  مثل غالـي هـا گنـاه انـدوختـي         چون خـوارج در تعصب سوختي
  شير جهلند اين گروه زن به مزد    پـاسدار مكتب يـك مشت دزد
  تو كجايي چون علي عالي منش    كينه جو و احمق و غالي منش 
  شوند اينها به هر عيسي سرودكر     عـالم تـو مثـل احبـار يهـود

  اين سبك عقالن و اوباشان جهل    كور خورشيدند خفاشان جهل 
  

  شرك و جهل •
  يا راه به سوي كهكشان خواهم داد    يا چهرة جهل را نشان خواهم داد 
  يا بر سر اين قضيه جان خواهم داد            يا ريشة شرك را مـي خشكانـم

  
  
  
  
  
  
  

  جهالت •
  نياز از واسطه يك حقه بازيست           بازيست نمـاز جاهالنه مثل 

  وضوي بـا جهالت، آب بازيست  چرا شيعه نمي خواهد بفهمد      
  

  حقيقت را نمي دانند اي دوست       خوارج مثل حيوانند اي دوست
  بـراه جهل آسـاننـد اي دوست      خوارج دست شيطان داده افسار 



  

  يا كه پنهانند اي دوست  مـوجه     خوارج پشت دين و ريش و تسبيح
  ولي بدتر ز شيطانند اي دوست     خوارج فكر كـرده عيـن حقنـد     
  ميرند سگ جانند اي دوست  نمي                  خوارج در تعصب رشد كردن       

  سيـاهـي را نگهبانند اي دوست     سپيدي را بسـي مكروه داننـد
  كار و سيه بانند اي دوست سيه      خوارج عـاشق رنـگ سياهند        

  براي اينكه شيطانند اي دوست    خـوارج مستحق لعنـت حـق 
  خوانند اي دوست كتابي را نمي    خوارج غير آنچه دوست دارند        

  ز دين و عقل، خارج باشي اي دوست  مبادا از خوارج باشي اي دوست
  نادان خوارجنددر كار دين و دنيا       پشت نقاب دين شده پنهان خوارجند    
  اما بدان كه آيت شيطان خوارجند          ب اهللا است انگار عنوان اين گروحز  
  امـا خالف مكتب ايشـان خوارجند            در دستهـايشان علم حـب اهـل بيـت 

  ايران شدست كلبة ويران خوارجند           از كينـه و تعصـب ايـن قـوم نـابـكار
  آدم كشند راحت و آسان خوارجند    قند و با خداچون فكر مي كنند كه ح

  فريسيـان دشمن انسـان خـوارجند    يك ذره احتمال خطا هم نمي دهند
  پس غافلند از ره ايمان خـوارجند     اهللا پرده ها زده بر گوش و چشمشان
  از آفتاب و نور گريزان خوارجند        اينهـا خالف خنـده و آزادي و رفـاه

  مثل مصيبتند كه اينان خوارجند      و ديني كه بوده انددر هر لباس و ملت 
  خواري خوارجند و شيطان خوارجند            احمق خوارجند خرابي خوارجند

  
  خبري نيست به جز مرگ و كفن             و تمام است مرا با تو سخن
  اثــري نيـست ز آرامش و مـن             خبري نيست به جز ناله و آه

  مـردم حيله گـر عهــد شكـن            نهمه نـامـرديهاخستـه از اي
  وطن مـا همـه اش بيت حزن           غصة ما همه اش در تاريخ 
  دين نمايش شده و حرف زدن          خنده ممنوع و عزاداري رسم



  

  در سخنـرانـي جنـات عــدن                در عمل دوزخ رنج است و ستم
  همه اش صحبت پيروز شدن          همه اش وعده و اميد و فريب
  سـر مـا مـي رود آخر از تن           گوسفنديم در ايـن راه سراب

  و تمـام است مـرا با تو سخن                 عمر تو مثل حبابي است بر آب
  
  چون بي عمل بود همه چيزش بدل بود    روز جزا كه شافع شيعه عمل بود    
  او بدترين خلق ز كل ملل بود  در پيشگاه حق چو همه جمع مي شوند  

  !!پنداشته كه ما حصل او عسل بود؟    با فكرهاي تلخ تر از زهر شوكران      
افسوس زان نگاه كه در جهل حل     اينها خوارجند كه از دين جلو زدند      
  بود

  مانند آن طبيب كه يك عمر كل بود    گمراه مي دود پي ارشاد ديگران     
  جاي عمل تمام وجودش امل بود    ان و كم خردشرك است راه مردم ناد

  اينجا هزار قدرت و چندين دول بود    اينجا هزار فرقه و صدها گروه شرك 
  

تا خوارج حزب اللهي  چماق وهابي گري بلند ) ع(اين هم شعري در مدح حضرت علي 
  نكنند
  شكوه علــي از مدعيان حب او  

  به سوي مرگ، سرازير مي كند  من را     چيزيست در دلم كه نه تغيير مي كند 

  چون عقده در فضاي گلو گير مي كند     فرياد مي شود كه بجوشد ز دل ولي
  دل را بـراي حـادثـه هـا شيـر مي كند     تنهاييم بـزرگتـريـن، پــادشاهيست
  مـن را هـزار فـاجعه تقـديـر مـي كند     من را هزار جهل، گريبان گرفته اند

  چون غده تير مي كشد و پير مي كند     اي كوه سربلندچيزيست در نهاد من 
  انگـار، زهـر دارد تـاثيـر مـي كنـد     توحيد ناب مي شوم و آب مي شوم 
  هـر چنـد ديـو دارد تزويـر مي كند     انگار، عشق دارد تفسيـر مـي شود



  

  راه مـرا تعصـب و تعبيـر مـي كنـد     افسوس از حماقت آنكس كه بعد من
    كريست در سرم كه نمي آيدم به لبف     

 چيزيست در دلـم كه نه تغيير مي كند           

  
  

  زنگ تفريح 
  
                      1.اولين روحاني، اولين حيله گري بود كه با اولين احمق، برخورد كرد •

 ويل دورانت

  )احمد شاملو. (خود از دردي بود كه ايشانند. سخن من نه از درد ايشان بود •
مهاي احمقي كه مانند خوارج، چشمشان، فقط تا نوك نيزه را مي بينـد، نيازمنـد   آد •

 .شمشير علي هستند كه بيايد و به قول خود آن حضرت، چشم  فتنه را از حدقه درآورد
پزشكان، كشيشان، قضات و مامورين حكومتي، انسان را طوري مي بينند كه گويي  •

با كمال معذرت، اينجانب، روحـانيون  ). تهوع ژان پل سارترـ(خودشان آنرا خلق كرده اند 
 . كنم را هم به فهرست آقاي سارتر، اضافه مي

 .رهسپار باش با جهالت تا قيامت •
هرگاه در خصوص هر مساله اي دچار ابهام شدي آنرا در سه قالب زير قـرار بـده    •

ـ . اگر با آنها منطبق بود قبول كن و گرنه آنها را به سطل آشغال بريز ه گـردن مـن،   گناه آن ب
 .آرامش -3اتحاد  -2توحيد  -1: صواب آن مال خودت

                                                 
روحانيون مسيحي بوده ولي اگر در تاريخ اديان ، دقت كني با كمـال تعجـب مشـاهده    : البته منظور ويل دورانت 1

شـاهد  . از ناحيه همين آقايـان گرامـي و محتـرم بـوده اسـت      مي كني  كه تمامي ضرباتي كه به اديا ن وارد شده 
عملكرد كليسا در قرون وسطي و شاهده زنده اش را هم كه خدا را شكر از صيح تا شب ، مالحظـه مـي   : گذشته
  . كنيد 



  

يكي از مهم ترين شبهاتي كه در ذهن شيعيان وجود داشته و باعث مي شـود آنهـا    •
چگونـه اينهمـه عـالم خـوب و دانـا متوجـه ايـن        : زير بار حرف حق نروند اين است كـه 

و حتـي عـارف و    فرق است ميان داشتن يكسـري اطالعـات   -1: اشتباهات نشدند؟ پاسخ
بوده اند علمايي از شيعه كه حقيقت را  -2. زاهد بودن با روشن بين بودن و خوب فهميدن

 .فهميده اند ولي سانسور دستگاه روحانيت و حكومت نگذاشته تو از وجود آنها آگاه شوي
 -سـيد مصـطفي حسـيني طباطبـايي      -عالمـه برقعـي   : علمايي كه حتي ترور هـم شـدند  

 –آيت اهللا صالحي نجف آبـادي   –عالمه غروي  –عالمه سنگلجي  –ان حيدرعلي قلمدار
ما دانشمندان و  -3...   االسالم راد مهر  و شهيد حجه –استاد يوسف شعار  –عالمه زنگنه 

اند آيا صرف عالم بـودن آنهـا دليـل     ايم كه منكر خدا بوده علماي بزرگي را در غرب داشته
ز ما انسانهاي بسيار زاهد و رياضت كشيده تر در بـين  حقانيت آنهاست؟ در زمينه عرفان ني

دهند  مرتاضهاي هندي و بودايي داريم كه هزار و يك عمل خارق العاده و كرامت انجام مي
علماء و شعراء و فيلسوفان و عرفاي بزرگ گذشته ايـران   -4آيا مذهب آنها بر حق است؟ 

پس چرا به اينها اقتـدا نمـي   ... ي وغزالي، مولوي، سنايي، عطار، سعد: اند همگي سني بوده
: حضرت علي كه شما ادعاي پيروي او را داريد قبل از جنگ جمل مـي فرماينـد   -5كنيد؟ 

حق و باطل را مالكي است كه افراد با آن سنجيده مي شوند و افراد، مالك سنجش حـق و  
حت هر چند براي عوام كاالنعام صرف نام و شهرت يـك نفـر دليـل بـر صـ     . باطل نيستند

 .  تمامي سخنان و عقايد اوست
بيند كـه   كساني كه زياد ادعا مي كنند، روزگار، امتحانات سختي برايشان تدارك مي •

منظورم  ادعاهاي حكـومتي  . (فاعتبروا يا اولي االبصار. اكثراً نيز در آن، شكست مي خورند
 )سالة ايشان است 1400
يم كه خودمان بهتـر عمـل   ما فقط در صورتي حق داريم گذشته گان را سرزنش كن •

كرده باشيم و فقط در صورتي مي توانيم بهتر عمل كنـيم كـه دسـت از سـرزنش ديگـران      
 . برداريم



  

زنده مي شدند و مدعيان حب اهل بيـت را مـي ديدنـد    ) ع(چنانچه حضرت علي  •
 ) سخن حقي است كه از آن ارادة باطل كرده اند(كلمه الحق يراد بها الباطل : مي فرمودند

شد  مانهاي گذشته، يوغ بردگي بر گردن و زنجير اسارت بر دست و پا زده ميدر ز •
ولي اينك فكر تو و باور تو را اسير مي كنند زيرا اينگونه تو با پاي خودت و با كمال ميـل  

يوغ و زنجير قرن بيستم سي دي اسـت و مـاهواره، اينترنـت و    . دوي و عالقه دنبال آنها مي
 ....روزنامه و كتاب و واعظ، خوانندگان و هنرپيشه ها و تلويزيون، منبر و تريبون،

خطرناكترين معجون تاريخ، انسانهاي نادان و احمق و خوبي هستند كه هوس مـي   •
 . كنند باخدا شده و ديگران را هم به بهشت ببرند

مسخره ترين نهادهاي اجتماعي بر پاية مذهبي است كه بـر خـالف اصـالت اوليـة      •
شكل سازمان يافته به خود گرفته و متوليان آن، مانند پزشكان و  ،وانشنيات بنيانگذار و پير

هايي مدون كرده و  ماموران دولتي، لباسهاي به خصوصي پوشيده و براي عقائد خود برنامه
شما مي توانيد اين پوچي و مسخره گي را در سـاير مـذاهب   ! مراكز و اماكني را راه اندازي

يد از كليسـاها گرفتـه تـا معابـد بـودايي هـا و كاهنـان و        به خوبي مشاهده كن) و نه اديان(
 ... جادوگران قبايل سرخ پوستها و

كسي كه خوابيده است را مي توان بيدار كرد ولي چه مي گويي دربـاره كسـي كـه     •
 خودش را به خواب زده است؟

يكي از طنزهاي مسخره تاريخ كشور ما اين بوده و هست كه هر گاه كسي خواسته  •
سوي قرآن و دوري از خرافات و روايات خرافي دعوت كند و بگويد اي مردم،  مردم را به

شما بايد روشتان و احاديث و همه چيزتان را با قرآن تطبيـق دهيـد، از همـه سـو چمـاق      
فسيعلمو الذين ظلمـوا  . ديني بر سر او فرود مي آيد وهابي گري و التقاط گري و كفر و بي

 . اي منقلب ينقلبون
عقائدي كه بر مبناي : ره و تاسف آور و بچه گانه و سطحي استچه زشت و مسخ •

 . قصه شكل گرفته باشد



  

و منهـاي مـداح و منهـاي     -نـادان   -اسالم ناب، يعنـي اسـالم منهـاي روحانيـت      •
زيرا هر چند برخي از اينها آدمهاي خوبي هستند و حتي نيتشـان هـم   . خوان و واعظ روضه

مقدمة خرافه است و كفر، كـه  راه   ،و جهل! لخوب است ولي چه سود كه احمقند و جاه
 . آري، اينها در  قيامت، علمداران دوزخند. به دوزخ مي برد

در روي كرة زمين فقط دو ملت هستند كه تمام عقايد مذهبي خـود را بـر اعتقـاد     •
هـاي   سرخ پوستاني كه مدهوش افسانه سرايي -1: هاي تاريخي بنا كرده اند راسخ به افسانه

: البته به قول استاد قلمـداران . ايراني هايي كه خام افسانه هاي پاي منبرند  -2اند  لهكاهن قبي
رسد و هيچ ملتـي در بـاور كـردن     هيچ ملتي در جهان در افسانه سرايي به پاي اعراب نمي

 . افسانه ها به پاي ايراني ها نمي رسد
ملتـي ماننـد مـا     هيچ ملتي مانند شيعه، تاريخ را اين چنين به انحراف نكشيده هيچ •

هيچ ملتي اين مقـدار دروغ و تحريـف و قلـب    . تاريخ را تبديل به طنزهايي مسخره نكرده
 . واقعيت، وارد تاريخ نكرده است

علـت آنـرا   . دروغ ـ تقيـه و مصـلحت اسـت    : متعفن ترين واژه ها در روز قيامـت  •
 .مي فهمي -و در ادامة اين تحقيق  –بزودي 

اشـك ـ شـهيد ـ مظلـوم ـ دعـا ـ         : را به لجن كشيد تشيع صفوي زيباترين واژه ها •
 ... حجاب و

علماء، وعاظ  و  نويسندگان احمق در طول تاريخ اين ملت هر سخن حقـي را بـا    •
چماق مصلحت خرد و با چوب تقيه حراج  كردنـد در حاليكـه خودشـان در زيـر نقـاب      

ا بـر تـودة مـردم    كردند تا تسلط معنوي و فكري خود ر واليت پنهان شده بودند تالش مي
اميد است به ياري خداوند  و در  عصر انفجار اطالعات، اين بسـاط شـرك و   . تثبيت كنند

اي جوانان براي مبارزه با ايـن بزرگتـرين سـنديكاي شـرك و     . خرافه يكسره بر چيده شود
 .كفر و خرافه و تعصب، بپاخيزيد

ودشـان بـدترين   خـوارج كـه خ  ! روزگار مرا خنداند بعد از آنكه به گريه انـداخت  •
 ! اينك در هر سوراخي كه در ايران سر مي كشي مشغول امر به معروفند،منكرند



  

آزادي در غرب فقط از گردن به پايين است و در ايـران اسـالمي   : آقايان مي گويند •
ولي واقعيت اين است كه آزادي در غرب هم از گردن به باالست و هم از . از گردن به باال

جـرات  ! دي در ايران، نه از گردن به پايين است و نه از گردن بـه بـاال  گردن به پايين و آزا
تـرين خرافـات بـزن تـا ببينـي آزادي در       داري يك ساز مخالف بسيار كوچك، عليه واضح

سرگذشت عالمه برقعي و قلمداران و حجـه االسـالم   . (ايران از سر به باال هست يا نيست
نمونه هاي ديگري از اين آزادي از سـر بـه بـاال    را بخوان تا با ... مرتضي رادمهر و منتظري

 )آشنا شوي
شوم وقتي  در ساديسمي بودن و مريض بودن شيعه همين بس كه من خوشحال مي •

 !مي فهمم اذيت و آزاري به حضرت فاطمه وارد نشده است ولي شيعه ناراحت مي شود 
ا او حتي نمي دانم اين چه اصرار عجيبي است كه شيعه در تحريف تاريخ دارد زير •

طبق حديث صريح امام صادق و امـام بـاقر، پيـامبر    . كند مسائل بي فايده را نيز تحريف مي
اكرم در دوم ربيع االول رحلت كرده اند ولي او به خاطر قول شيخ مفيد معتقد است پيامبر 

) ربيـع االول مـي شـود دوشـنبه     2با رايانه هم حساب كنـي  ! (صفر رحلت كرده است 28
خانة ابوطالب به دنيا آمده ولي او به خاطر حديثي كه راوي آن يـك نفـر   حضرت علي در 

حضرت علـي هنگـام ورود بـه مسـجد     . مشرك بوده معتقد است علي در كعبه متولد شده
شخصـي بـه نـام قطـام اصـالً      . خورد او معتقد است در محراب ضربه خورده اند ضربه مي

رمضان به شهادت مـي   19در  رمضان ضربت خورده و 17حضرت علي در ! وجود نداشته
سنان ابـن انـس، امـام حسـين را بـه      . رسند و در داراالماره كوفه به خاك سپرده مي شوند

براستي ايـن تحريفـات هـيچ سـودي بـراي شـيعه       . شهادت رسانده و سر ايشان را مي برد
البته وقتي كسي عادت به دروغگويي و تحريف تاريخ كرد ديگر برايش موضـوعات  . ندارد
 . تحريف، فرقي نمي كند مورد
و . علم فقه، روح تهاجمي و شاداب اسالم را گرفت و علم كـالم آنـرا فاسـد كـرد     •

اگـر  . اينگونه بود كه موتور محرك اين نيروي عظيم در همان قرون اوليه اسالم از كار افتاد



  

ـ  دل عالقه مند به دميدن روح دوباره در كالبد ملل اسالمي هستيد اين دو علم را به جهل، ب
 .كنيد
يكي از عللي كه روحانيون نمي توانند زير بار حرف حق برونـد آن اسـت كـه تـا      •

چند سال قبل، مردم تمام سخنان آنانرا وحي منزل دانسته و براحتي و بـدون چـون و چـرا    
ضمن اينكه بحث و جدلهاي كالمي حوزه نيز در ايـن روحيـه زيـر بـار     . تبعيت مي كردند

 . اي ديگر است ود ولي اكنون وضعيت به گونهحق نرفتن مزيد بر علت مي ش
فكـر  : دروغها و خرافات جهان، نزد هموطنان گرامي من است و طرفـه آنكـه  % 90 •

 . مي كنند فقط آنها به بهشت مي روند و بقيه به جهنم
بشر، رنگ سعادت را به خود نمي بيند مگر اينكه بـه توحيـد برسـد و بـه توحيـد       •
فات فرقه اي بردارد و دست بر نمي دارد مگر اينكه لبـاده  رسد مگر اينكه دست از خرا نمي

 . پوشان ردا پوش دست از سر او بردارند
وقتي سياست با دين قاطي شود اگر خواستي انتقـادي بـه خرافـات وارده در ديـن      •

كنند و اگر خواستي سخني سياسي بگويي چماق  بكني بر سرت چماق سياست را خرد مي
اينگونه مي شود كه ديـن و سياسـت هـر دو رو بـه فسـاد و       دين بر سرت فرود مي آيد و

مـردم بـا مـا بودنـد و     % 98تباهي مي رود و آنگاه آقايان تعجب مي كنند كه چرا با اينكـه  
كشور نيز در دست روحانيون و قوانين اسالم نيز ناب و عالي، پس چطور شد كه هم ديـن  

ب و بـا خـدا بايـد حـاكم باشـند      فاسد و نابود شد و هم سياست؟ در اينكه انسانهايي خو
شكي نيست ولي وقتي با لباس دين حاكم شدي و در دستانت پرچم دين و اهل بيت قرار 
گرفت هر اشتباه و خطاي تو و يارانت به حساب دين گذاشه مي شود و اينگونه است كـه  
. مردم هم به دين و هم به سياست بدبين شـده و هـر دو رو بـه ويرانـي و فسـاد مـي رود      

اش كسـاني مـي آمدنـد كـه نـه عنـواني دينـي داشـتند و نـه لبـاس دينـي و حتـي در             ايك
شعارهايشان، دين جايگاهي نداشت و در دستشان پرچم دين نبود ولي در عمل به قـوانين  

 .والسالم. اين آروزي اكثريت ايراني هاست. مترقي و ناب اسالم رفتار مي كردند



  

هسـتند  ... خداشـناس و مظلـوم و  حضرت علي و ساير ائمه بسيار خوب و پاك و  •
ولي من نمي دانم اين امور چه دخلي به شيعه دارد؟ مگر يكي از امامـان در اصـول كـافي    
نفرموده شيعه ما كسي است كه اگر در يك شهر صد هزارنفري زنـدگي مـي كنـد بايـد از     

 اگر كسـي بـه  . تمام آن صد هزار نفر بهتر باشد در اينصورت مي تواند بگويد شيعه ماست
مسافرت كند به خوبي متوجه مـي شـود   !  كشورهاي سني و حتي ملل كافر و نجس غربي

ميليارد نفر مردم روي كرة زمين از همه دروغگوتر و دزدتر و حيلـه گرتـر  و    5كه در بين 
اينجاسـت كـه بايـد سـخن     . تنبل تر و دورتر از  روح اسالم حقيقـي چـه كسـاني هسـتند    

از چيزي گفتي كه اگر هم ثابـت شـود   : ايان تكرار كنيمحضرت علي به معاويه را  براي آق
 !سودي به حال تو ندارد

نمي دانم اين چه اصرار شديدي است كه  شيعه و علماي شـيعه   : ساديسم اعتقادي •
دارند تا به هر نحوي ثابت كنند كه به خاندان پيامبر، اذيت و آزارهـايي اضـافي وارد شـده    

 ساديسم عقيدتي نيست؟ است؟ براستي آيا اين حالت، يك نوع

امامان شيعه نمونه هاي بزرگي از پاكي و صداقتند ولي ايـن چـه ربطـي بـه شـيعه       •
ولي چـه كسـي   . درست. صفوي و روحانيون شاه عباسي دارد؟ دين از سياست جدا نيست

شناسـم كـه بسـيار بـا      گفته شما دين هستيد؟ من آدمي كراواتي و بدون ريش و سبيل مـي 
چه . ها روحي  با صفاتر از شماها دارند حتي بسياري از الت و لختي. خداتر از شماهاست

كسي گفته دين يعني روحانيت؟ و اصوال چون دين از سياست جدا نيست شما را بايـد از  
 .سياست جدا كرد چون شما ثابت كرديد كه خطرناك ترين عنصر براي دين هستيد

كه اين مذهب را تبديل  باليي كه روحاني صفوي بر سر مكتب تشيع آورد اين بود •
مبـاني ايـن   . كرد به يك فرقة متعصب، درگير و دشمن درجه يك بـا سـاير ملـل مسـلمان    

تقيه، مصـلحت، توريـه كـه نتيجـه آن بـه      : مذهب را آكنده كرده از مصالحي شيطاني به نام
ساختن كاله شـرعي و تفسـير و توجيـه    . نفاق و دو رويي و دروغگويي پيروانش ختم شد

و فن گذاشتن پرانتز بين ترجمه هاي قرآن و حاشيه نويسي، دسـته گـل ديگـر     آيات قرآن
و ايكاش كار به اينجا خاتمـه پيـدا مـي كـرد آنهـا بـا تجزيـه و        . شبه علماي صفوي است



  

هاي عقيـدتي ايـن مـذهب را بـر      هاي متعصبانه و غير علمي از وقايع تاريخي، پايه]تحليل
فرامـوش  : نتيجة آن تناقضات بيشمار شد و در ادامـه  مبناي استثنائاتي بيشمار بنا كردند كه

و افسوس و صد افسوس كه هنوز هم دست از سر ايـن مـا بـر    !  شدن اصول اساسي دين
 .هرچند مقصر اصلي خود ما هستيم.  دارند نمي
تعصـب و  : ابن ملجم، ابوجهل و شمر يكي اسـت !) اگر فكري باشد(محور فكري  •

چه در برادران حزب اللهي من،  بـه وفـور ديـده مـي     آن. عدم تحمل يا باور حرف مخالف
 . شود
تقليد از افكار خرافي گذشته گان و عرفهاي پوچ و منحط جامعة فعلي هيچ نيازي  •

و من نفهميدم خداوند چرا به انسـانها عقـل داده و چـرا اينهمـه در     . به تعقل و تدبر ندارد
: توانسـت براحتـي بگويـد   ]يقرآن كريم دعوت به تعقل و تدبر كرده است در صورتيكه مـ 

  . تقليد كنيد
 !تحقيق بدون شك، تقليد است پس خودت را مسخره نكن •
تحقيقي كه نتيجه اش از پيش تعيين شده و از روي كتابهايي خـاص و بـا روشـي     •

 .گيرد تحقيق نيست بلكه يك تقليد دبستاني مسخره و بچه گانه است خاص، صورت مي
ثي و تفكرات كهنه تقليدي، بيشتر مايـه خنـدة   تحقيق با ذهني مملو از تقدسات ار  •

 .خدا و ماليكه است پس خودت را مسخره نكن
 .خودت را در مسير تحقيق قرار بده نه تحقيق را در مسير خودت •
تمام هم و غم روحانيون از بيان افسانه هـاي غصـب واليـت، تحكـيم پايـه هـاي        •

 .حكومت خودشان به صورت غير مستقيم در اذهان عوام است
مام بدبختي شيعه از اينجا شروع مي شود كه كاتوليك تر از پاپ و كاسة داغتر از ت •

پيامبر در غدير خم گفته هر كس مرا دوست دارد بايد علي را نيز دوسـت  . آش شده است
خـدا در  ! ولي شيعه مي گويد منظور از مولي، خليفه و جانشـين اسـت  ) مولي(داشته باشد 

ان پيامبر مساوي است با اجر رسالت، ولي شيعه از كلمـه  نزديك) موده(قرآن فرموده دوستي
! مولي و موده معني وجوب حكومت و خالفت در خاندان پيامبر را برداشـت كـرده اسـت   



  

خدا در قرآن گفته مي خواهد اهل بيت پيامبر را از آلودگي ها دور نگاه دارد ولي شيعه مي 
، دوري از هر گونه گنـاه كبيـره و   نفرند و منظور از رجس 5گويد منظور از اهل بيت، فقط 

و !) يعنـي چيـزي شـبيه خـدا    ! (صغيره و حتي مبري بودن از هر گونه خطا و اشتباه اسـت 
رويها ريشـه در   البته تمام اين زياده!!!  خواهد اين است كه اين كار شده است]منظور از مي

ز مورد لعـن و نفـرين   دارد كه از همان ابتدا ني) تندروها، غلو كننده ها(انديشه هاي غاليان 
 . امامان شيعه قرار داشته اند

مهم اين است كه آقاباالسرها تو را احمق . مهم نيست... داشتن اسم شيعه يا سني يا •
 ! فرض نكنند و مغزت را از يكسري اطالعات نادرسته انباشته

حسـين را يزيـد و   . علي را معاويه نكشت بلكه يكي از شيعيان احمق كوفي كشت •
و اكنـون نيـز   . نكشت بلكه همان شيعيان كوفه كه از او دعوت كرده بودند كشتندسپاه شام 

 ... كنند بلكه سني ها خون به دل امامان شيعه نمي
شيعه در دو جنبه غلو مي كند يكي در باالبردن اشخاص مورد عالقه اش و ديگري  •

اي : فرموده و اين در حالي است كه خدا در قرآن. اش در كوبيدن اشخاص غير مورد عالقه
دسـته دسـته، گـروه گـروه،     (كساني كه ايمان آورده ايد در دين خود غلـو نكنيـد و شـيعه    

مي دانيد منظور مشخص اين آيه يعني چه؟ يعني اينكـه  . نشويد) شيعا: پراكنده، تعبير قرآن
اكنون تو را به . گي و ايجاد فرقها و مذاهب مختلف مي شود غلو در دين موجب چند دسته

بيشترين غلـو در حـق   . ميان فرق اسالمي بيشترين غلو را در كجا مشاهده مي كنيدخدا در 
 دوست و دشمن؟

همين نكتة ساده كه امپراطوري ايران از سپاه سـادة اعـراب   : سخني با ايران پرستها •
شكست خورد بهترين دليل بر پوسيده شدن و ناكارآمد بودن آن نظامي است كه شما آنقدر 

 .دافسوس آنرا مي خوري
به تمام آنچه مي شنوي و نيمي از آنچه مي بيني و يـك سـوم آنچـه مـي خـواني        •

 . شك كن
 . كسي با گوش دادن، چيزي ياد نگرفته است: ضرب المثل چيني •



  

هر گاه شيعه، مركز احساساتش را به مركز تعقلش پيوند بزند تمـامي مشـكالتش     •
 .حل مي شود

: شنوم كه قوم و مسئولين در ايران ميمن مرتباً حرف خنده داري را از زبان زعماي  •
آزادي در غرب يا در دوران شاه از سر به پايين بوده و هست ولي در ايران و در اسـالم از  

عالمـه برقعـي،   : ولي تعجب آور است كه چرا حتي روحانيون شيعه ماننـد . سر به باالست
ي حسـيني طباطبـايي،   اهللا مصـطف  آيت اهللا سنگلجي، آيـت  ،آيت اهللا منتظري، آيت اهللا زنگنه
و حتـي اجـازه   ! اجازة چـاپ كتابهايشـان را نداشـته انـد    ... آيت اهللا حيدرعلي قلمداران و

آري من، كتاب اين افراد را خوانده ام نه به كسي توهين كرده انـد و نـه خـالف    ! سخنراني
 بلكه آنها فقط و فقط، خرافات موجود در تشـيع را . اصول دين مبين اسالم سخني گفته اند

تنها علت عدم مجوز چاپ به آنها نيز آن است كه روحانيون براي مطالب . توضيح داده اند
و سزاي اين افراد تبعيد بوده است و ترور و زنداني . اين كتابها پاسخ و توجيهي نداشته اند

شـما  : دربارة شما بايد گفت كـه . براستي آيا اين است آزادي از گردن به باالي شما!  شدن
البتـه  . به مردم نمي دهيد نه آزادي از گردن به پايين و نه آزادي از گردن به باال هيچ آزادي

هـم آزادي از گـردن بـه پـايين دارنـد      : مردم در خفا و پشت پرده و دور از ديـدگان شـما  
 )خوشبختانه(و هم آزادي از گردن به باال ) متاسفانه(
نيست كه از منبري يا از زيرا روزي . من واقعاً از افكار و عقايد شيعه در تعجبم •

كسي اين سخن را نشنوي كه پيامبر مردم را مكرراً به توجه به اهل بيت و آموختن روش 
سئوال من . و سيرة آنها جلب مي كرد ولي همه گمراه شدند زيرا اهل بيت را رها كردند

به جز شما كه با عقايد خرافي و شرك آميز و با تفرقه و اختالف افكني و : اينجاست
داشتن روحية علمي  و تحريف چهره اهل بيت، باعث دوري نه تنها ساير مسلمين بلكه ن

ايد چه كسي مقصر است؟ و  چه كسي به جز  حتي عده اي از مردم ايران از اهل بيت شده
شيعيان و طرفداران حضرت علي و امام حسين و امام صادق خون به دل آنها كردند؟ 

سپاه خود ايشان بود و امام حسين را شيعيان كوفه ملجم كشت كه از  حضرت علي را ابن
كشتند و بيشترين لعنت از سوي امام صادق، نثار ابوالخطاب شيعه و غاليان شيعه شده 



  

براستي به جز غلوهاي شاخدار شما چه چيز ديگري باعث دوري مردم سني و حتي . است
مردم شده بود و مثل شما مثل همان دزدي است كه داخل . شيعه از اهل بيت شده است

  .}٢٢٧:الشعراء{] َوَسيَْعلَُم الَِّذيَن ظَلَُموا أَيَّ ُمْنقَلٍَب يَْنقَلِبُونَ [. دزد دزد مي كرد
يكروز صبح، مال براي اينكه بفهمد زنش رازدار است يا نه، هنگام خروج از خانـه   •

هـوا  امروز صبح كه به دستشويي رفتم يك كالغ از مـن خـارج شـد و بـه     : به او مي گويد
زنش به يكي از همسايگان مي گويد مي داني امروز صبح دو كالغ از مال خارج شـد  . پريد
وقتي هنگام عصر مال به خانه بر مي گشـته مـي شـنود كـه دو زن دارنـد بـا يكـديگر        ... و

! مي داني كه امروز صبح چهل كالغ از مال خارج شده است: صحبت مي كنند و مي گويند
سـال چـه    1400وز يك كالغ مي شود چهل كالغ، آيا در طـول  براستي وقتي در طول يكر

 . اتفاقاتي كه نيفتاده است؟ ريشة غلو در انديشه هاي شيعي را بايد در همينجا جستجو كرد
شيعه از روي افسانه هاي تاريخي با ياران پيامبر دشمن است و من از روي يكصد  •

اران پيـامبر هسـتم و منظـور    آية قرآن كه در ستايش و تعريف اصحاب نازل شده عاشق يـ 
 .خداوند را در اين يكصد آيه، ـ بر خالف شيعه ـ بيشتر از سه نفر مي دانم

همانطور كه در غرب، هيچكس حق نـدارد تحقيقـي يـا سـخني     : هلوكاست شيعي •
پيرامون دروغ بـودن يهـود سـوزان هيتلـر و دروغ بـودن آزار و اذيتهـاي اضـافي وارد بـر         

ران نيز كسي حق ندارد در مورد دروغ بودن آزار و اذيتهاي افسانه يهوديان انجام دهد در اي
 . اي وارد شده بر افراد مورد عالقة شيعه تحقيق كرده يا سخني بگويد

ابوبكر يكي از ثروتمنداني بـود كـه مرتـب در راه اسـالم و بـه خصـوص       : گفتم .1
در . ادي خرج كـرد پول زي) مانند بالل(هاي تازه مسلمان در مكه  خريدن و آزاد كردن برده

اين  (بريد  1از قبيله و خانواده اش. هجرت به مدينه جانش را همراه پيامبر به خطر انداخت
در جنگهـا شـركت كـرده و بعضـاً در     ) يكي براي عربهاي آن دوره از همه بدتر بوده است

  .كرده است هزينه مي... تامين بودجه جنگها يا ساختن مساجد و

                                                 
  .پسر و پدر ابوبكر بعد از فتح مكه مسلمان مي شوند  1



  

را بخواني، مي بيني كه پيامبر اكرمصـلي اهللا عليـه و سـلم بـه      ولي اگر تاريخ شيعه: گفت
. دفعات مكرر ابوبكر و حضرت عمر را به هر مناسـبتي خـوار و خفيـف مـي كـرده اسـت      

  !ضمن اينكه مرتباً آيات مختلفي در نكوهش آنها نازل مي شده
و  پس آنها چقدر خوب بوده اند و چقدر مخلص و بـا وفـا، كـه بـا اينهمـه تـوبيخ      : گفتم

سرزنش، از كنار پيامبر دور نشده و به جمع دشمنان نرفته و به پيامبر، دختر داده و دختران 
خواسته انـد پـس از مـرگ     ، نام محمد را بر فرزندان خود گذاشته و  مي او را به زني گرفته

و او ) حضـرت علـي  (اگر پيامبر اكرم مرتباً از كسي تعريف كند ! نيز، در كنار او دفن شوند
ار باشد بيشتر هنر كرده يا اينكه پيامبر اكرم كسي را مرتب، تـوبيخ كنـد و او همچنـان    وفاد

 !!!؟1وفادار باقي بماند
مي داني اگر خوارج در دوران حضرت عمر قيام  مـي كردنـد و حضـرت    : گفتم  .2

كشــت اكنــون مــداحان مــا بــاالي منبــر چكــار  جنگيــد و آنهــا را مــي عمــر بــا آنهــا مــي
اي مسلمين، اي واي، هيهات، نمي دانيد در يك   :فرياد مي زدند  :گفتم. نه : كردند؟گفت مي

مي دانيد چه ضربه سنگيني بـه  . روز، چهار هزار عارف عابد شب زنده دار را شهيد كردند
و بعد با ..   اي واي... 2فقط براي اينكه خليفه نخواست يك كلمه توبه كند. اسالم وارد شد

: گفـت . ك عوام و جيغ و فرياد زنـان را در مـي آوردنـد   ضجه و فرياد و فحش و ناسزا اش
) ع(خورند كه ايكاش اين اتفاق، در زماني غير از زمان حضـرت علـي   حاال چقدر غصه مي

: گفـتم . افتاد چون سوژه بسياري مناسبي را براي گرم كردن دكانشان از دسـت داده انـد   مي
  ! د بلكه بدترالبته من فكر مي كنم كه خود اينها خوارج دوران ما هستن

خوارج ادعاي دوستداري علي و ادعاي شيعه بـودن نداشـته   : ديگر چرا بدتر؟ گفتم: گفت
الاقل نيتشان صـاف بـوده ولـي راه را    ) ع(و به قول حضرت علي . آنها منافق نبوده اند. اند

                                                 
البتـه ايـن جوابهـاي بچـه گانـه فـوق       !!! ليفه شوند آنها نيت داشتند بعداً خ: البته پاسخ حضرات مشخص است 1

خورد نه كودك دبستاني عصر كنوني كه با خواندن جفنگيات يكي  احمقانه به درد شعور انسانهاي ماقبل تاريخ مي
  !!بابا اينها طنز است : از كتب عالمه هاي عصر صفوي ، با تعجب از پدرش پرسيده بود

  .حكميت توبه كند ما به سپاه او بازمي گرديم خوارج مي گفتند اگر علي از قبول  2



  

ولي برخي از اينها، همكاسة انگليس و همدست اسـراييل و در پـي كسـب    . اشتباه رفته اند
  1.جلب شهرت، سلب اتحاد و قلب واقعياتندثروت، 

حوادث روزگار، مانند همند و از روي اتفاقات قبلي، : مي فرمايند) ع(حضرت علي .3
سال پيش ايران دقـت كنـي مـي     400اگر در تاريخ . مي توان وقايع آينده را پيش بيني كرد

ن و حتـي  بيني اكثر شهرها سني بوده اند و به خصوص شهري مانند اصفهان، مخالف تـري 
سـاله اولـين پادشـاه     13تا شاه اسماعيل صفوي ! بنا به قولي مردم بر دين خوارج، بوده اند

از ،البتـه دسـتورات  (دهـد   روز فرصت  مي 40صفوي روي كار مي آيد و به مردم اصفهان 
و بسيار جالـب اسـت كـه هـم     ! كه تكليفشان را مشخص كنند) پشت پرده صادر مي شده

ن خوارج، طبق روش اسالف خود، كار را به افراط و تفريط  كشانده اينك نيز فرزندان هما
 .اند
خـدا را  . عملي كردن يك تئوري تفاوت فاحشي بـا مطلـع بـودن از آن تئـوري دارد     .4

قرن حكومت را به طـور كامـل    14هزاران بار شكر كه متفكرين و مطلعين اين امر پس از 
عيت را چه خوب فهميدند و به ديگـران  در قبضه گرفتند و فاصلة عظيم ميان تئوري تا واق

 . نشان دادند

                                                 
بيشتر قضاوتهاي ما درباره مسائل تاريخي بر همين منوال است ما بر مبناي شـناخت غلـط از افـراد و     1

كنيم و نه بر مبناي شناخت صحيح از اوضاع و احوال و شرايط زمـان   تلقيناتي كه به ما شده قضاوت مي
چيز را بر مبناي فرهنگ خودمان و زمان حال ، بررسي و تجزيـه و   بلكه همه. و فرهنگ مردم آن دوره 

چرا بدن پيامبر دفن نشده افرادي در سقيفه مشغول انتخاب : به عنوان نمونه مي پرسيم. تحليل مي كنيم 
: اين بدان خاطر است كه ما شرايط را با زمان كنوني مي سـنجيم و نمـي تـوانيم بفهمـيم    . خليفه بودند 
. . . مدينـه بـدون دژ و بـارو و سـرباز بـوده      . . . ابوسفيان مترصد برگشتن ورق بوده انـد   افرادي مانند

كه ديديم افراد متعـددي در همـان   . . . ( امكان داشته هركس از هرگوشه ادعاي خالفت و پيامبري كند 
ز آن و هزاران نكته ريـز و درشـت ديگـر كـه مـا ا     ) روزهاي اول خالفت ابوبكر ادعاي پيامبري كردند 

. ( در صورتيكه عدم حضور چند نفر در مراسم تدفين پيامبر ضربه اي بـه جـايي وارد نكـرد    . غافليم  
هزار نفري اسالم ، نزديك بود فقط به خاطر يك  12دقت كنيد در نبرد حنين و پس از فتح مكه ، سپاه 

  )اشتباه كوچك ، بطور كامل مضمحل شود 
 



  

پاسخ سئواالت خود را هميشه بر محور توحيد پيدا كن؟ دكتر شريعتي سئوال كرده  .5
چرا پيامبر يك تنه موفق شد ولي حضرت علي با آن همه قـدرت بـدني و تـوان علمـي و     

. وجـود اال اهللا ال موثر فـي ال : موفق نشد؟ پاسخ مشخص است... طرفدران از جان گذشته و
البته انسان بايد تمامي توان و تالش خودش را به كار بيندازد ولي تصـميم گيرنـدة نهـايي    

 .و  تا او مهر تاييد نهايي را نزند حتي نمي توان نفس كشيد) اهللا(ديگري است 
طبق تحليلهاي شيعه، نعوذباهللا اين فكر به ذهن آدمي خطور مي كند كه نكند پيامبر  .6

زيـرا وقتـي متـون    ! ، اولين سنگ اختالف و كينه را در دل ياران خود كاشـتند گرامي اسالم
را مطالعه مي كني مي بيني پيامبر اكـرم  ) به خصوص كتب عهد صفويه(مورد استناد شيعه  

فقط و فقط به علي و فاطمه توجه و عنايت داشته و خدا نيز فقط در ستايش آنها آيه نـازل  
و يا سرزشنهاي پيامبر اكرم نيـز متوجـه حضـرت عمـر و      مي كرده و بيشتر توبيخات الهي

افـراد  : نتيجه مسلم و قطعي چنين روشي به خوبي قابل پيش بيني اسـت !  ابوبكر بوده است
پـس نعـوذ بـاهللا،    !! توبيخ شده  به مرور زمان، كينه افراد تشويق شده را بـه دل مـي گيرنـد   

البته تمام اينهـا  بازيهـاي   !!!  اخته اندخداوند و رسول اكرم اولين سنگ كينه و تفرقه را اند
اگر  كسي به طـور كامـل و بـدون    . است... اطالع و غاليان و تاريخ نويسان داستانسرا و كم

فهمد كه پيامبر اكرم و خداونـد   تعصب و به صورت علمي در متون تاريخي دقيق شود مي
در . ..اثري از پارتي بـازي و اند  و هيچ  كرده عادل متعال به همة انسانها به يك ديد نگاه مي

و زمينه براي رشد و شكوفايي استعداد همه مردم فراهم بوده و انحصارات . كار نبوده است
طبقاتي و موروثي پادشاهان ساساني و يا كاستهاي جوامع هندي هيچ جايگـاهي در تـاريخ   

ا و بيشتر تقدس تراشي ه) به خصوص براي رسيدن به حكومت.(صدر اسالم نداشته است
و كينه بازيها متعلق به سالهاي بعدي و تحت تاثير ساير اديان و فرهنگها در بـين مسـلمين   

 .بوده  است
محققان اسالم شناس غربي در تحقيقات خود بيشـتر بـر منـابع و متـون سـني تكيـه        .7
كنند و شيعه را به عنوان يك فرقه در نظر مي گيرند و به منابع و متون آن توجه چنداني  مي

آخ اگر بدانند كه چه عقايد جالبي براي تضعيف و كوبيدن اسـالم در متـون شـيعه    . ندارند



  

منابعي كه نشان مي دهد هدف : وجود دارد محال بود يك لحظه از متون شيعه، غافل شوند
پيامبر اكرم، حكومت و رياست بوده و موروثي كـردن خالفـت در خانـدان دختـر و پسـر      

متوني كه نشـان مـي دهـد    ) مامت اثني عشريهحديث غدير خم و احاديث ا(عمويش علي 
هدف پيامبر، مسائل مالي و اقتصادي و بخشيدن منطقه وسيع و حاصلخيزي به نام فدك در 

روايات متواتري كه نشان مي دهد قـرآن  ! اواخر عمرش به دختر و پسرعمويش بوده است
شـان مـي دهـد    احاديثي كـه ن . نيز مانند تورات و انجيل دستكاري و كم و زياد شده است

تمامي ياران و نزديكان پيامبر پس از رحلت او به او و حتي به آيات قرآن، خيانت كـرده و  
مطالبي كه نشان مي دهد كه دين اسالم دين ناقصي اسـت  ! نفر 3همگي مرتد شدند به جز 

چون علي به خالفـت انتخـاب نشـد ديـن اسـالم      ... زيرا طبق آيه اليوم اكملت لكم دينكم
شد و چيزي كه مسلمانان در زمان حاضر، پيروان ساير اديان را بـه آن دعـوت    ناقص پياده

مطـالبي كـه نشـان مـي دهـد      !! مي كنند يك دين ناقص و تحريف شده توسـط خلفاسـت  
ساله پيامبر  اكرم پرورش و تربيت يك عده انسان غاصـب ظـالم منـافق     23حاصل تالش 

ن آن هـم در غيـاب پيـامبرش پـس از     پس نمي توان از اين دي!!! ترسوي مرتد بوده است 
و صـدها مطلـب جالـب ديگـر بـراي      . سال انتظار تربيت انسانها را داشـت  1400گذشت 

فسيعلموا . كوبيدن اسالم و تضعيف آن و ارائه چهره اي زشت از پيامبر و همچنين ياران او
 . الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون

انبيـاي الهـي توجـه بـه خصـوص و       فكر مي كنم علت اينكه در تعاليم قـرآن و سـاير   .8
اين است كه راه بـراي  ) البته حكومت از جانب خداوند(فراواني به مسايل حكومتي نشده 

شيادان در آينده باز نشود تا به نام خدا حكومت را به دست گرفته و پدر مـردم را درآورده  
نـدة خـدا را   و مردم هم از ترس آتش جهنم، جرات قيام در برابر دست خدا و سايه و نماي

چيزي كه متاسفانه با وجوديكه در تعاليم انبيـاء نبـوده اسـت هـم در قـرون      ! نداشته باشند
اكنـون تصـور كنيـد اگـر     . وسطي در اروپا و هـم در جوامـع اسـالمي بـه وقـوع پيوسـت      

 !!!مستمسكي هم داشتند چها كه نمي كردند



  

ه زمانها حتي پس آخر حرف به ظاهر علماء و محققين شيعه اين است كه مردم در هم .9
از خاتميت، نيازمند قيم و آقا باالسرند و چون فعال امامي در قيد حيات نيسـت پـس ايـن    

به عهده روحانيت و وعاظ و مداحان و در نهايـت ولـي فقيـه  و يـا واليـت      ! وظيفه خطير
و حرف آخر علماي سني اين است كه هر جامعه خودش بايد سرنوشت ! مطلقه فقيه است
خدا را هزاران بار شكر، كـه هـر دوي    1وري و نظر اكثريت به دست بگيردخودش را با ش

 .قرن، جواب خود را در عرصة عمل پس داده است 14اين نظريات پس از گذشت 
تواني بـروي و از   تو اگر پشت سر زنده اي غيبتي كردي يا ندانسته تهمتي زدي مي .10

خـواهي چـه    تـاني زدي مـي  او عذرخواهي كني ولي اگر به كسي كه مرده است دروغ و به
 كني؟

: فرمايد حضرت علي در پاسخ آن شخصي كه مي پرسد آيا خدايت را ديده اي، مي .11
آنگـاه مـن از شـبه شـيعيان     ! خدا: دقت كنيد! چگونه خدايي را كه نديده باشم  مي پرستم

سال است دهان به دهان و كتاب بـه   1400متعجبم كه چگونه بر مبناي يكسري افسانه كه 
شته تا از سرزميني ديگر و از ميان چندين نسل و فرهنگ مختلـف  بـه دسـت مـا     كتاب گ

رسيده و يك ميليارد نفر از مسلمانان واقعي نيز مخالف آنند، و عقل و قرآن نيز مخالف آن 
 . است، خودشان را جهنمي مي كنند

) به تاييـد قـرآن  (همكاري گروهي از افراد نخبه دست از مال و جان و قبيله شسته  .12
رشادت و دالوري علي، جايگاه اجتماعي و همكـاري  . اعث موفقيت و اعتالي اسالم شدب

و اطاعت كامل و مصلحت انديشي و ولخرجي هاي مداوم و بي منـت حضـرت ابـوبكر و    
عثمان، خشونت و قاطعيت و سماجت و فراست حضرت عمر، اين عوامل انسـاني باعـث   

وز شد و باقي مانـد و بـه دسـت مـا رسـيد      اسالمي كه پير. نيرو گرفتن و توفيق اسالم شد
پـس  . حاصل تالش گروهي عده اي از مردم مختلف، از قبايل قريش و مردم مدينـه اسـت  

 .شرم كنيد و شرم كنيد و شرم كنيد

                                                 
1 ]منَهيى بشُور مرُهأَم[ – } 38:الشُّورى{] وهِما بِأَنْفُسرُوا مغَيتَّى يمٍ حا بِقَورُ مغَي11:الرعد{ ]إِنَّ اهللاَ لَا ي { 



  

روحاني صفوي با توجيه و تحريف و تاويل و تفسير و پرانتز گذاشتن ميان ترجمه  .13
ا مسخ كرده و جالب اينجاست كـه بـه   آيات الهي اين كتاب آسماني را تحريف و روح آنر

زند يعني كسـاني كـه اگـر قـرآن را جمـع       حضرت عمر و ابوبكر انگ تحريف قرآن را مي
آوري نكرده بودند بدون شك، همان باليي كه بر سر تورات و انجيل آمده بود بر سر قرآن 

 . هم مي آمد
)  رف و نقلـي دعوي و مشاجره و حـ (در عمر خود بسيار ديده ايم كه امروز اتفاقي .14

كه حتـي بـا   . مي افتد و فردا با هزار تفسير و تغيير و تبديل از زبان ديگران بازگو مي شود
اينكه خود ما در صحنه حضور داشته ايم در تشخيص اينكه حق با كيسـت سـردرگم مـي    

سال پيش اتفاقي در مكاني ديگر و فرهنگي ديگر افتـاده   1400من چگونه باور كنم . شويم
صددرصد درست به دست ما رسيده و نه از اسرائيليات است و نه غاليـان در آن  و كامل و 

 دستكاري كرده اند و نه عالمه هاي دولت فخيمة صفويه در آن تحريفي انجام داده اند؟

 

بله و ايـن  ": دومي  "براي مصلحت اسالم سكوت كردند) ع(حضرت علي"  :اولي .15
الم شدند تا اسالم، مسير ديگري را طـي  حضرت عمر و ابوبكر بودند كه باعث انحراف اس

بـراي حفـظ مصـلحت اسـالم،     ) ع(پس نتيجه مي گيريم كه حضرت علـي ": سومي  "كند
 !!!"سكوت كردند تا در آينده، مسير اسالم، منحرف شود 

درست است : گفتم. سالگي به پيامبر ايمان آوردند 10حضرت علي در سن  : گفت  .16
حضرت است ولي حضرت عمـر و ابـوبكر نيـز در نـوع     نظيري براي آن  كه اين افتخار بي

سـال از عمـرش    40كجا سراغ داري يـك نفـر،   :  چطور؟ گفتم: گفت. خود شاهكار كردند
گذشته باشد آن هم در آن محـيط جاهليـت و فرهنگهـاي خـاص قـومي و قبيلـه اي و از       

تعصـبات  خانداني غير از خاندان پيامبر و آنگاه پس از يك عمر بزرگ شدن بـا فرهنـگ و   
كه عالوه بر اينكـه از اقـوام و   (خاص خودش، بتواند در آن سن، سخن مردي را قبول كند 

هر چه مي گفت نـو و تـازه و مخـالف    ) نزديكان آنها نبود و اقوامش هم از او بريده بودند
داري بـود   و نفي سرمايه) معبود: دقت كنيد يعني (اساسي ترين تفكرات آن زمان، يعني بتها 

تواند تغيير كنـد   در يك كالم يك بچه راحت تر مي) انين اسالم كه جاي خود داردبقيه قو(



  

و يا يك پيرمرد؟ و شما فرزندي كه در خانه شما بزرگ شده است را بهتر مي توانيد تغيير 
و در قرن علم و فرهنگ و تمـدن و شـهر،    20دهيد يا غريبه ها را؟ اگر شما اكنون در قرن 

فر را بچه را آوردي كه فقط حاضر شود از يك عقيده خيلي پـيش  يك نفر پيرمرد نه، يك ن
ايكاش انسانها در تحليل وقايع بـا ديـد   . پا    افتاده اش بگذرد من اسمم را عوض مي كنم

 .كردند عقل محض و به دور از تعصبات مذهبي قضاوت مي
ايراني هاي زرتشت در زمان حضرت عمر، به نحوي مسلمان شدند كه اسالم آنهـا   .17

 28سال در تند باد تمام حوادث، دوام آورد ولـي اكنـون شـاهديم كـه ظـرف فقـط        1400
 ...سال
حضـرت عمـر، بيسـواد بـوده و شخصـي از او      : (يك نفر بـاالي منبـر مـي گفـت     .18

خدا پدرش را بيامرزد كه گفـت  : من در دلم گفتم)  موضوعي را پرسيد و او گفت نمي دانم
) ع(رش را بيامرزد كه به مشورتهاي حضـرت علـي   نمي دانم و پاسخ اشتباه نداد و خدا پد

بـر  . گوش  مي داد و خدا پدرش را بيامرزد كه هميشه بـه اشـتباهاتش اعتـراف مـي كـرد     
خالف حضراتي كه خود را معصوم مـي داننـد و حتـي بـراي يـك لحظـه در عمـر خـود         

خيلـي   .مشورت پذير نبوده بلكه به هيچ وجه حاضر نيستند به اشتباهات خود اعتراف كنند
خوريـد و بعـد    دوست داشتم به ايشان بگويم شما از گوشه  امن خانه خـود كبـاب را مـي   

دهيد كه در زمـان او نـه    آوريد اينجا و به حضرت عمر گير مي سوار بنز شده و تشريف مي
كتابي بوده و نه مدرسه اي و نه امكاناتي و نه اوقات فراغتي و هرچه بـوده جنـگ بـوده و    

 .كار و تالش
در سيره ابن هشام آمده كه پس از شكسـت مسـلمين در احـد، پيـامبر بـه       ": اولي .19

اطـراف او جمـع   ... و  حضرت عمر و ابوبكر و) ع(باالي يك بلندي رفته و حضرت علي 
روند و سپر خـود را از آب پـر    مي) ع(كنند حضرت علي پيامبر تقاضاي آب مي. مي شوند

ظهار كراهت كرده و مي فرمايند آن آب را بـه  پيامبر از آشاميدن آب ا.مي كنند و مي آورند
داني اگر حضرت عمر آب را آورده بود نويسندگان  مي: دومي  ".روي سر مباركشان بريزند
حضرت عمر در آن آب سم ريخت و : گفتند مي "  :دومي "نه  ": شيعه چه مي گفتند؟ اولي



  

اينكـه حضـرت عمـر در     جبرييل به پيامبر اطالع داد و پيامبر از شدت بزرگـواري و بـراي  
باز هم به انصـاف و شـرف   !!! ( انظار، خراب نشود فرمودند آن آب را بروي سرشان بريزند

و حتي سـاير ائمـه مـا يـاد     ) ع(كه جز به خوبي و نيكي از حضرت علي 1نويسندگان سني
 )كنند نمي
من نمي دانم اين چه اصرار و تعصب احمقانه ايست كه در سر خوارج شـيعه نمـا    .20

ش كرده كه هر چه گذشته گان گفته اند دربست درست است و اگر كسي در قـرن  جا خو
كـي ايـن   ! كنند انفجار اطالعات به نكته جديدي رسيد چماق تكفير را در سر او خورد مي

 قرون وسطاي جوامع اسالمي به پايان مي رسد؟ واهللا اعلم

مجسـم كنيـد    .امان از وقتي كه لجاجت در كار باشد بهانه جويي كار آساني اسـت  .21
حضرت علي ابتدا خليفه مي شد و پس از ايشان حضرت عمر به حكومـت مـي رسـيد و    

هزار نفـر از ايـن انسـانهاي     4000مجبور مي شد با خوارج نبرد كند و مانند حضرت علي 
كـرد و اكنـون    زاهد قرآن خوان شب زنده دار را در نصف روز بكشد شيعه چهـا كـه نمـي   

 . خوارج چه تقدسي كه نداشتند
هر كه در پي چيـزي بـود و بـراي آن    : جمله بسيار زيبايي دارند) ع(حضرت علي  .22

پس مسلم است كه وقتي محقق شـيعه  . تالش كرد به همة آن يا مقداري از آن دست يافت
در پي عيبجويي و عيب تراشي باشد براحتي مي تواند از بين انبوه متـون درهـم تـاريخي،    

ر و ابوبكر پيدا كند همانطور كه خوارج و ناصبي چند داستان و حديث بر ضد حضرت عم
را از البه الي متون تاريخي پيدا ) ع(ها نيز مي توانند براحتي مطالبي بر ضد حضرت علي 

 . كنند
يعني چه؟ يعني اينكه مـثالً  : چرا در زمان ما شهادت هم سياسي شده؟ دومي: اولي .23

لي آقاي مصطفي خميني كـه ماننـد   دكتر شريعتي يا دكتر فاطمي مرحومند و بعضاً منفور و
ايـن روش امـروز و ديـروز مـا     : آنها به طرزي مشكوك رحلت كرد، شهيد اسـت؟ دومـي  

                                                 
در راس آنها ابن ابي الحديد كه حتي اشعار زيبايي در ستايش حضرت علي و نكوهش دو خليفه قبلـي سـروده    1

  .است 



  

گنـاه،   ما حضرت عمر را هم مقتول مي دانيم با اينكه مي دانيم واقعاً در مسجد و بي. نيست
 . شهيد شده است

آنها كاري  مي گويند سني ها متعصب و خشمگين و غير منطقي هستند من با عوام .24
ندارم ولي تعجب مي كنم كه چگونه شيخ شلتوت مفتي مصري با اينكه مي دانست، عـوام  

آنهـم در  ( 1و حتي خواص و علماي شيعه، حضرت عمر و ابوبكر را سب و لعن مي كننـد 
با اين وجـود، مـذهب   ) آن زمان كه هفته وحدت نبوده و به جايش عمر كشان فراوان بوده

عنوان كرده و اكنون براي مـن جـاي سـئوال اسـت كـه       هب اسالمياز مذاتشيع را مذهبي 
فقط همينقدر قياس كنيد كه عالقه اي كه مـا نسـبت بـه    (؟  متعصب و احمق واقعي كيست

داريم آنها نسبت به حضرت عمر و ابـوبكر دارنـد آنگـاه عمـق قضـيه و      ) ع(حضرت علي
ظاهر عالمه هـاي ماسـت را    شجاعت اين مفتي را كه روشنفكر تر و دل آگاه تر از تمام به

و آيا اكنون نوبت آن نيست كـه گـام بعـدي را مـا بـرداريم؟ يـا اينكـه         بهتر درك مي كنيد
ها، ملل مسلمان را مانند انگليس و صهيونيست مـي داننـد و بـراي ايـن      خوارج و ابوجهل

 اتحاد، اعتراض خواهند كرد؟

رت عجيب، سعي داشـته بـا   براي من جاي تعجب است كه چرا ابوسفيان با آن جد و حرا
اميه هميشه براي  آيا براستي نقشه اي در سر نداشته؟ و آيا  بني! بيعت كند) ع(حضرت علي

تمـام  ) ع(آينده نقشه نمي كشيدند؟ آيا او نمي خواسته كه پس از انتخـاب حضـرت علـي    
قبايلي كه چند نفر از بزرگانشان توسط آن حضرت، كشته شده بودنـد را بـر عليـه ايشـان     

زيرا اعراب بـه  (؟  راحت تر نبوده) ع(برانگيزد؟ و آيا برانگيختن آنها بر عليه حضرت علي 
افراد سالخورده احترام بيشتري گذاشته و به سختي از فردي كـه هـم جـوان اسـت و هـم      

و آيا شورش ) كنند چندين نفر از بزرگان آنها را كشته و هم موقعيت مالي ندارد، تبعيت مي
 كرد؟ تر نمي اوضاع را پيچيده) ز خالفت ابوبكر اتفاق افتادكه پس ا(اهل رده 

سال، روش خوانـدن   23پيامبر به صورت واضح و صريح و به صورت عملي طي  .25
نماز و ساير آداب و رسوم اسالم را به مردم ياد داد با اينهمه ميان فرق و مـذاهب اسـالمي   

                                                 
 .ه حضرت علي داريم آنها نسبت به هر چهار خليفه دارند توجه داشته باشيد همان عالقه اي كه ما نسبت ب 1



  

ممكن است در مـورد امـري    چگونه. اينهمه تفاوت در برگزاري اين امور مشاهده مي شود
ايشـان از كلمـه اي   ) خالفـت و جانشـيني  (كه صددرصد مي تواند اختالف برانگيز باشـد  

معني مختلف است و به صورت واضـح و شـفاف بيـان     27استفاده كنند كه داراي ) مولي(
نفرمودند كه علي اولين خليفه و جانشين بالفصل من است؟ و پس از غدير خـم در طـول   

پس از آن نيز حتي يكبار هم اشاره اي مجدد به اين موضوع بسـيار هـم نكـرده    هفتاد روز 
نكته ديگر اينكه در لزوم انجام هيچيك از واجبات ديني بين شيعه و سني اخـتالف  !  باشند

نيست يعني شيعه و سني متفقاً اقرار به توحيد، نبوت و معاد  داشته و انجام نماز و روزه و 
دانند پس چرا فقط در مـورد جانشـيني پيـامبر اخـتالف      اجبات ميرا از و... حج و جهاد و
1وجود دارد؟
 

مي گويند حضرت عمر و ابوبكر براي تحريف اسالم يا اينكه حكومت بر عثمان و  .26
بني اميه مستقر شود مرتكب آن كارها شدند ولي ما در تاريخ مي بينيم كـه ابوسـفيان  مـي    

خص زيرك، در سن پيري اينقدر كم هوش خواسته با حضرت علي بيعت كند يعني اين ش
كـافي بـوده   . شده كه مي خواسته با ايجاد خطر براي خودش، لقمه را دور سرش بگردانـد 

و اگر حضرت ابوبكر، آدم بدي بوده چه نيازي داشته كه . بنشيند تا مقصودش حاصل شود
بـرد و   ابوسفيان نگران چيزي باشد؟ مسلم است كه رهبر بد، نهضت را رو بـه تبـاهي مـي   

ولي نويسـندگان ايرانـي همـوطن مـن، حضـرت عمـر و       . مقصود دشمن حاصل  مي شود
 !!!ابوبكر را بهتر از ابوسفيان و بهتر از مهاجر و انصار مي شناسند

چرا مي گوييد حضرت عمر و ابوبكر در جنـگ احـد   : از يك نفر از آقايان پرسيدم .27
كه شيعه هـم  (يعني سيره ابن اسحاق  ترين و موثق ترين منبع فرار كردند در حاليكه قديمي

اكـرم، غمگـين    آنها همراه تعدادي ديگر با شنيدن خبر كشته شـدن پيـامبر  :  نويسد مي) بوده
چطور در آن گير و دار مي شده نشست؟ و : ايشان پاسخ فرمودند... گوشه اي نشسته بودند

جگر حمزه را بخورد همانطور كه هند جگر خوار مي توانسته با فراغ بال بنشيند : من گفتم

                                                 
البته اختالفاتي مانند خمس و صيغه بين شيعه و سني وجود دارد ولي اين دسته از اختالفات آنگونه نيسـت كـه    1

 .كار را به جدال و خونريزي بكشاند 



  

بند درست كند و همراه بقيه زنان، باالي سر جنازه هـا برقصـد     و با بقية جگر حمزه، گردن
 )فبهت الذي كفر....... (و

چگونه است كه حضرت عمر و ابوبكر را هم مردم زمان خودشان و هم مسلمانان در ايـن  
نفـرت و تنفـر ايرانيـان و    سال دوست داشته اند ولي آقايان به زنده بودشنان مـورد   1400

 !ساير ملل جهان قرار گرفته اند؟
نكتة بسيار زشت و بيشرمانه اي در البه الي سخنان برخـي از آقايـان شـنيده مـي      .28

شود مبني بر اينكه ابوبكر به خاطر اينكه بعداً خليفه شود بـه پيامبرصـلي اهللا عليـه و سـلم     
تـا چـه حـد؟ پيامبرصـلي اهللا      1اقتيعني حم. كرد ايمان آورد و از اموالش مرتب خرج مي

عليه و سلم در روايات معتبر و موثق، فرموده تنها كسـي كـه بـدون لحظـه اي تامـل و بـه       
مگر مي شـود ابـوبكر،   . سرعت با من دست بيعت داد و حرف مرا تصديق كرد ابوبكر بود

سته مثـل  با اينكه آدم ثروتمندي هم بوده و مي توان(سال از بهترين دوران عمر خود را  23
همـراه  ) عباس، عمـوي پيـامبر، هـواي دو طـرف را داشـته باشـد و راحـت زنـدگي كنـد         

سال خليفه شود؟ تازه در زمان خالفتش  2پيامبرصلي اهللا عليه و سلم به سختي بگذراند تا 
يك دينار از بيـت المـال   . اي كرد؟ حتي يك نفر از نزديكانش را مقام نداد چه سوء استفاده

سال در مكه و در آن محيط خفقان زا با اينكه از قبيله مطرحي هم نبود  13فقط .  برنداشت
و بـه قـولي   . از پسر و پدرش بريد. مرد و مردانه در كنار پيامبرصلي اهللا عليه و سلم ايستاد

واقعاً من نمي دانم ايـن چـه حمـاقتي    . در جنگ تبوك تمام دارايي خود را خرج سپاه كرد
 .و ريشة هموطنان من جا خوش كرده است است كه به اسم حب علي در رگ

روحانيون، خودشان عاشق پست و مقامند فكر مي كنند حضرت عمر و ابوبكر نيز  .29
خودشان، در قرن بيستم و در محيط شهري اهل حقد و كينه اند فكر مي . اند همينطور بوده

كي مـي  خودشان، براي كسب مقام با بزرگان، نزدي. سال پيش هم همينطور بوده 1400كند 

                                                 
و بـراي مـن مايـه    . نتـرل كـنم   من آدم بي ادبي نيستم ولي واقعاً در اين مـوارد نمـي تـوانم خشـم خـودم را ك      1

در حاليكه ما ايرانـي  . سرافكندگي و شرمساري است كه برخي از مردم كشورم تا اين حد كم عقل و كم شعورند 
  .ها خودمان را باهوش ترين مردم جهان مي دانيم 



  

. كند فكر مي كنند علت همنشيني ابوبكر با پيامبرصلي اهللا عليه و سلم نيز همين بوده است
كند چرا در غدير در آن گرماي شديد  آورد، سئوال  مي خودشان در هواي گرم، طاقت نمي

گويند پيامبرصلي اهللا عليه  ترسند مي خودشان از جانشان مي. پيامبر اكرم مردم را نگهداشت
و باالخره روحانيوني كه يـك درس تـاريخ   . در اعالم آيه ابالغ، شك و ترديد داشته و سلم

سال پيش را بهتر از مـردم همـان    1400و سياست مطالعه نكرده اند در قرن بيستم، اعراب 
 . شناسند زمان مي

العمل  تمام توجه عوام شيعه روي صادر كننده دستور العمل است و نه خود دستور .30
بـراي همـين   ...  به سخن نگاه كن  نه به گوينـده : مي فرمايند) ع(ت علي در حاليكه حضر

محبت شيعه بدون معرفت و كم بار است و رو به تعصب رفته و دين را تبديل بـه مـذهب   
 ...و مذهب را تبديل به يك فرقه كرده است

بـراي زن دادن بـه او يـا    (براي ما ايراني ها يكـي از معيارهـاي ارزيـابي يـك نفـر      .31
كنيم به اطرافيان و دوسـت و رفيقهـا و همنشـينان و     اين است كه نگاه مي...) م او واستخدا

حال جاي تعجب است شيعه اينهمه نسبت به حضرت محمد صلي اهللا عليه  1.اقوام آن فرد
كند در حاليكه اطرافيان، دوسـتان، همنشـينان و    اظهار عالقه مي) ع(و سلم و حضرت علي 

 !!!دانند ترسو ترين، منافق ترين و ظالم ترين ميترين،  اقوام آنها را پليد
اگر افسانه هاي تاريخي جعلي، موهوم، مشكوك و پر از شاخ و برگ مـورد قبـول    .32

علماء، نويسندگان و عوام شيعه، راست هم بود ما حق نداشتيم بـا اسـتناد بـه آنهـا، ايجـاد      
ناراحت كنيم چه برسـد  كرده و ساير مسلمين را ... تفرقه و نفرت و بدبيني و سب و لعن و

 ... پس واي بر ما. به وقتي كه تمام اين افسانه ها، دروغ محض است
من لـم يشـكر المخلـوق لـم يشـكر      : پيامبرصلي اهللا عليه و سلم مي فرمايند: اولي .33

ولـي  : دومـي . كسي كه شكرگزار بندگان خدا نباشد شـكر گـزار خـدا هـم نيسـت     : الخالق
كه شخص پيامبرصلي اهللا عليه و سلم به اين سـخن خـود   ) باهللا نعوذ(عجيب است          

زيرا مرتب عمر و ابوبكر را به هر مناسـبتي خـوار و   : چطور؟  دومي: اولي. عمل نكرده اند

                                                 
 .نيز مي فرمايند يك نفر را از روي اطرافيان او بايد شناخت ) ع(حتي حضرت علي  1



  

سال دعوت پيامبرصـلي اهللا عليـه و    23خفيف مي كرده اند در حاليكه اين دو نفر در طول 
 !!!!سلم از بذل هر گونه كمكي خودداري نكردند

اگر كسي . احاديث معتبري از ائمه داريم كه راه دنيا و آخرت از هم جداست ما در .34
دنبال دنيا رفت آخرتش را به باد مي دهد و اگر دنبال آخرت رفت، خداونـد  در دنيـا هـم    

اكنون اگر با نگاهي بدون تعصب بـه روايـات معتبـر    . فرمايد اي به او عطاء مي زندگي طيبه
سالي كه همراه پيامبرصـلي اهللا عليـه    23مر و ابوبكر در طول تاريخي نگاه كنيم مي بينيم ع

و سلم بودند و پس از آن در زمان خالفت خود كوچكترين حركتي كـه مويـد دنيـا طلبـي     
پس واي به  2.بلكه هر چه كردند مويد دشمني و دوري آنها از دنيا بود 1.باشد انجام ندادند

 ... افراد بر باد دادند حال شيعياني كه آخرت خود را با توهين به اين
افراد، مالك و معيار سنجش حـق نيسـتند   : در جايي مي فرمايند) ع(حضرت علي  .35

در جايي ديگر نيز مي فرمايند به سخن نگاه كن و نه به گوينـده و بسـياري ديگـر از ايـن     
ولـي متاسـفانه   . جمالت كه تاكيد بر واقع بيني و دوري از تعصب و پيش داوري مي كنـد 

ندگان شـيعه، تمـام وقـايع و اوضـاع و احـوال تـاريخي را از روي نـام افـراد،         برخي نويس
به عنوان مثال اگر حضرت علي ابتدا خليفه مي شـدند و ماننـد ابـوبكر،    . قضاوت مي كنند

شورش اهل رده را سركوب و موقعيت اسالم را تثبيت كرده و سپس مانند زمـان حضـرت   
دادنـد و پـس از ايشـان،     آنهـا را شكسـت مـي   عمر به دو ابرقدرت آن زمان حمله كرده و 

گرفتـار جنگهـاي   ) ع( حضرت عمر و ابوبكر به خالفت رسيده و مانند زمان حضرت علـي 

                                                 
تب نويسندگان شيعه است كه اگر كوچكترين نكته اي در اين زمينه وجود داشت بـدون شـك آنـرا    ك: شاهد آن 1

 . با آب و تاب فراوان و شاخ و برگهاي مربوطه نقل كرده و صفحات فراواني را به آن اختصاص مي دادند 
استي از نظر شـيعه تفـاوت   بر. . . بر عكس برخي از پادشاهان كه دنيا طلبي در تمام شئون زندگي آنها پيدا بود  2

شـايد در اينجـا   . . . اينها با هم در چيست ؟ گر چه از ديدهاي گنجشكي انتظار تشخيص تفـاوت بيهـوده اسـت    
الحات      [:خطاب خدا را بايد متذكر شد لُـوا الصـمعنُـوا وينَ آَمذ م كَالـَّ لَهـعأَنْ نَج يئَاتوا الستَرَحينَ اجالَّذ بسح أَم

ونَسكُما يحم اءس ماتُهممو مياهحم اءآيا آنان كه گناهكارند فكر مي كنند ماننـد كسـاني هسـتند    : }21:الجاثية{] و
 . . . كه ايمان آورده و كار نيك مرتكب شدند زندگاني و مرگ آنها جدا ست چه بد حكم مي كنند 



  

داخلي و كشتن دهها هزار نفر از به ظاهر مسلمانان، مي شدند من حاضرم به شرافتم قسـم  
 :بخورم كه تحليل آنها اينگونه بود

ت ادامه دهند آنها نيز راه پدر خود را ادامه داده و اگر مي گذاشتند فرزندان علي به حكوم
اكنون اسالم، تمام جهان را فتح كرده بود و سر منشاء بدبختي اسالم و مسـلمين، حضـرت   
عمر و ابوبكر بودند كه امت اسالم را دچار تفرقه و نفـاق و جنگهـاي بيهـوده برادركشـي     

و نه حتي يـك نفـر در زمـان     كرده به نحوي كه نه يك وجب به خاك اسالم اضافه كردند
آنها مسلمان شد، بلكه مملكت اسالمي را تا مرحله تجزيه پيش بردند و حتي براي اين كـه  

هزار نفر عابد عـارف قـرآن خـوان شـب      4يك كلمه توبه و عذرخواهي نكند در يك روز 
ن زنده دار را به شهادت رسانده و تازه به اين كار خود افتخار هم مي كرده كـه بـه جـز مـ    

اي واي، مگر كشتن اين چنين انسانهاي مخلصي افتخـار  ... 1كسي جرات اينكار را نداشت 
هم دارد و اين علي بود كه موقعيت اسالم را تثبيت و از نابودي حتمي نجات داد و مسلماً 
اگر افراد نادان و ترسويي مانند حضرت عمر و ابوبكر بالفاصله پس از پيامبر اكرم، خليفـه  

كه خـدا  ! و از قبيل همين تزهاي آبگوشتي....  ه اسالم در جا كنده شده بود ومي شدند ريش
  .را شكر برادران اهل سنت اهل چنين حماقتهايي نيستند

يعني هنگام سختي هـا  ... در حديث آمده كه في تقلب االحوال علم جواهر الرجال .36
ما ياران . شوند جوهره واقعي مردان، شناخته شده و دوستان و دشمنان واقعي شناخته  مي

در جنگ بدر نيـز عبدالـه ابـن    . امام حسين را به همين علت مرداني نمونه و برتر مي دانيم
ابي به همراه بقيه منافقان سپاه اسالم را رهـا مـي كننـد و افـرادي ماننـد ابـوبكر و عمـر و        

بوده و احتمـال كشـته شـدن     1به  3مي مانند در صورتيكه تعداد نفرات ..  .حضرت علي و
كنيم كه عمر و ابوبكر، نيتشان بد بـوده و   پس ما بر چه مبنايي حكم صادر مي. بسيار فراوان
 اي از شب اول قبر نمي ترسيم؟  و چرا ذره... ترسو بودند و

بدبختي بزرگ كساني كه مانند خوارج، ديد گنجشكي دارند آن است كه قشـري و   .37
مثال اگـر يـك نفـر    . خن مي گويندظاهر بين بوده و بر همين مبنا وارد عمل مي شوند و س

                                                 
  .منظور خوارج است  1



  

روحاني رييس جمهور شد خوشحال مي شوند كه دين از سياست جدا نشد و مالك ديـن  
براي آنها لباس روحانيت است و اگر يـك نفـر كـت و شـلواري ريـيس جمهـور شـد وا        

حتي در مورد حضرت عمر مي . آورند كه دين از سياست جدا شد افسوس و واويال بر مي
قد به جدايي دين از سياست بوده و يا جنبه سياسـي حكومـت در نـزد او بـر     گويند او معت

چرا؟ چون از نظر ژنتيكي رابطه خويشاوندي بـا پيـامبر اكـرم    . 1جنبه مذهبي آن غلبه داشته
پـس بـراي   ) چند سال ديگر مي گويند چون لباس روحانيت نپوشـيده بـود  !!!(نداشته است

 يعني خريت تا چه حد؟ !!! ه استهمين معتقد به جدايي دين از سياست بود

برخي اوقات برادران محقق من سئوالهاي عجيب و غريبي در كتب خود مطرح مي  .38
چرا از بني هاشم در سقيفه دعوت نشده بـود؟ ولـي مگـر  بـراي     : كنند مثل اين سئوال كه

حضرت عمر و ابوبكر كارت دعوت فرستادند كه بني هاشم دلخور شوند؟ يا اينكه وزارت 
متصدي امر انتخابات بوده و بايد جهت ثبت نام كانديداتوري از افراد، دعوت بعمل  كشور،

سال حق شركت در انتخابات را داشته اند؟ چـرا مـا    16مي آورده؟ و فقط هم افراد باالي 
نمي خواهيم ياد بگيريم كه وقايع هر دوره را بايد طبق شرايط همان زمان، تجزيه و تحليل 

 كرد؟ 

بر ) ع(ويسندگان و سخنوران شيعه در بيان فضايل حضرت علي عجيب است كه ن .39
تاكيد زيادي دارند و اين موضوع را تحت فرمان الهي ) س(ازدواج ايشان با حضرت فاطمه

مي دانند ولي وقتي حضرت عمر در زمان خالفت خودش با ام كلثوم دختـر حضـرت   ... و
اهميت يا ساده جلـوه مـي    بيازدواج مي كند اين موضوع را ) از حضرت فاطمه) (ع(علي 
برادر و مـادر و پـدر و جـدش    ) س(كلثوم بر عكس حضرت فاطمه  در صورتيكه ام. دهند

 ... و يا عثمان كه دو دختر پيامبر به ازدواج او در مي آيند و!!! معصوم بوده اند
. جدليون و نويسندگان شيعه و سني قرنهاست در جدالي بيهوده به سـر مـي برنـد    .40

حتي اگر چنـين چيـزي   . نفر شيعه سني شود و يا يك نفر سني شيعه شودمحال است يك 
هر سود و ضـرري كـه وجـود    ! شود و نه سودي اتفاق بيفتد نه ضربه اي به اسالم وارد مي

                                                 
  !!!جه نمي شد اينها چه مي گويند بيچاره عمر اگر زنده بود متو 1



  

و متاسفانه فقط دول غربي، متوجه اين . دارد در اتحاد يا تفرقه بين شيعه و سني نهفته است
 ) آنهاهمچنين ايادي داخلي ! (نكته شده اند

و مقايسـه آن بـا تفكـر و    ) ع(با مطالعه همه جانبه سخنان و زندگي حضرت علي  .41
رفتار شيعيان فعلي به اين نكته تاسف آور  رسيدم كه اين دو دقيقاً در دو نقطـه ضـد قـرار    

دمار از روزگار خوارج درآورد ولي ما اگر كسي كمترين نمايش و ) ع( حضرت علي. دارند
طبعـي  ) ع(حضرت علي . باشد جرات نداريم حتي به او انتقاد كنيمتظاهري اسالمي داشته 

داشته اند ) در لفافه اي از  طنزي خفيف(بسيار شيرين و سخناني بسيار ظريف و آموزنده  
. درشت و ناهموار و خشن و بيروح و مايه تفرقه است: ولي سخنان به ظاهر عالمه هاي ما

آقايان جز اظهار تنفر و نفرت و لعـن   مجسمه ادب و فضيلت است ولي) ع(حضرت علي 
 . اينها مجسمه بالهت و حماقتند 1و نفرين هنر ديگري ندارند

عجـب  : گفـتم . برخي از شيعيان، معتقدند كه ابوبكر حسود و كينه توز بـوده : گفت .42
حسود كينه توزي كه با وجود آن سخنان تندي كه بين او و حضرت فاطمه رد و بدل مـي  

پـس  . اجازه داد  تا آخرين لحظات، كنار حضـرت فاطمـه باشـد     شود به همسرش، اسماء
 . ايكاش همه حسودها اينگونه بودند

: چطـور؟ اولـي  : دومـي . شنيده اي مي گويند آدم دروغگو فراموشكار اسـت : اولي .43
وقتي مي خواهند ثابت كنند پيامبرصلي اهللا عليه و سلم، كساني كه از سپاه اسامه سـرپيچي  

وقتـي مـي   . گويند حضرت عمر و ابـوبكر جـزء ايـن سـپاه بودنـد      ميكردند را لعن فرمود 
خواهند در جايي ديگر، حضرت عمر را يار ابوبكر و ابـوبكر را غاصـب خالفـت معرفـي     

وقتي پيامبرصلي اهللا عليه و سلم رحلت فرمود حضـرت عمـر بـا شمشـير     : گويند كنند مي
اينكار را كرد تـا ابـوبكر از    و. كشم بيرون آمد و گفت هر كس بگويد محمد مرده او را مي

. به مدينه برسد تا مبادا كس ديگري خليفه شود) روستايي در بيرون مدينه(منزلش در سنخ 
ابوبكر، بدون اجازه رفت و در ايام بيماري پيامبرصلي اهللا  آنگاه در جاي ديگري مي گويند

                                                 
كسـاني كـه   : البته شايد هم مجبورند و دست خودشان نيست زيرا طبق حديثي از امام صـادق در اصـول كـافي    1

  .اند يا شيطان در نطفه آنها شريك شده است  زاده آورند يا حرام سخنان زشت بر زبان مي



  

عليه و سلم به جاي ايشان امام جماعت مسجد شد و پيامبرصلي اهللا عليه و سلم آمـد و او  
آخـر نفهميـديم او در آن   ! ما آخر نفهميديم آيا ابوبكر طي االرض مي كـرده ... را كنار زد و
بيـرون  (بوده يا در سپاه اسامه  ) خانه زن دومش(در سنح ) روز رحلت پيامبر(روز دوشنبه 

البتـه محقـق شـيعه خيلـي دوسـت دارد      !!!) در مدينـه (بوده يا امام جماعت مسجد ) مدينه
بگويد او در تمام اين مكانها حاضر بوده تا براي هر كدام از اين احاديث، محملي جداگانه 

 !!!جهت كوبيدن ابوبكر، سر هم كند
مـن  ! اميدوارم با همـين افـراد محشـور شـوي    : به من گفتيكي از آقايان با غيض  .44

گفتم ولي من، اميدوار نيستم بلكه مطمئنم كه تو با ابوجهل و ابن ملجم، محشـور خـواهي   
متعصـبانه،  : شد، زيرا نوع تفكرت، شيوه سخن گفتنت و حتي قيافه ظاهريـت، ماننـد آنهـا   

 . نهايت، احمقانه است لجوجانه، خالي از منطق و بي
روزي با حواريون از جايي مي گذشتند چشـم آنهـا بـه سـگ     ) ع(عيسي  حضرت .45

چه بوي بدي، چه منظـره  . هر كس به نوعي شروع به ابراز نفرت مي كند. افتد مرده اي مي
چه دندانهاي : فرمايند حضرت عيسي مي... آوري، چه پوست بي ريخت و پليدي و چندش

ها و نويسندگان شيعه، فقط ديده  اهر عالمهبراستي چرا برخي به ظ!!! سفيد و براق و زيبايي
بر زشتي ها مي دوزند؟ چرا هميشه مانند خوارج، منفي نگرند؟ و چرا هميشه نيمـه خـالي   

ديـوي  . ليوان را مي بيننـد؟ در هندوسـتان، بـاالي يكـي از دروازه هـا دو مجسـمه اسـت       
شـته را بـا   ديو با انگشت، خـال روي صـورت فر  . چهره و روبرويش  فرشته اي زيبا زشت

يكي آنكه ديو مـي خواهـد توجـه    . اين صحنه معاني بسياري دارد. دهد تمسخر، نشان  مي
ديگران را از زشتي خودش به سمت خال فرشته، منحرف كند در صـورتيكه همـان خـال،    

 . اتفاقاً باعث زيبايي بيشتر فرشته نيز شده است
ظه از زندگي خود به يكي از طنزهاي جالب روزگار اين است كه ابوبكر در سه لح .46

ابتدا به عنوان اولين مرد بالغ خارج از خانواده پيامبرصلي اهللا عليه . اسالم كمك شاياني كرد
نفر از افراد سرشناس مكـه مسـلمان شـدند     5و سلم كه اسالم آورد و بالفاصله پس از او 

هللا عليه دوم پس از رحلت پيامبرصلي ا. ضمن اينكه او در اين راه مرتب پول خرج مي كرد



  

يعني ياوران اوليـه  (و سلم كه در سقيفه مي رفت آشوبي بر پا شده و به دست همان انصار 
ريشه اسالم كنده شود و سوم وقتي كه شـورش گسـترده اهـل رده شـبه جزيـره را      ) اسالم
گرفت او با اقتدار و دورانديشي كامل، موقعيت اسالم را چنان تثبيت كرد كه پـس از او   فرا

توانست فتوحات بيشماري انجام داده و موجب مسلمان شدن عـده زيـادي   حضرت عمر، 
 !!!نكته طنز اينجاست كه شيعه اين دو نفر را نابودكننده اسالم مي دانند. شود
آيا ممكن نيست برخي از قصه هاي تاريخي، : از يكي از حضرات، سئوال كردم .47

ته كه مي دانيم اولين نوشته با عنايت به اين نك. جزء اسرائيليات بوده و دروغ محض باشد
خير، مردم در آن روزگاران، : سال بعد بوده؟ ايشان پاسخ فرمودند كه 250ها متعلق به 

پس : من پرسيدم... روي اينگونه مسائل حساس بوده و ،حافظه قوي داشته، غم دين داشته
سال كه شاهد وضو  23چرا با وجود اين غم دين و حساسيت و حافظه قوي پس از 

تن پيامبر بودند در شيوه وضو گرفتن، اختالف شد؟ و چرا حتي در يك نسخه تاريخي گرف
حتي يك نفر در جريان سقيفه به واقعه غدير اشاره نكرده؟ و چرا به محض رحلت 
پيامبرصلي اهللا عليه و سلم تمام اصحاب در تعداد دفعات تكبير در نماز ميت اختالف 

واقعه به اين مهمي يعني شهادت حضرت فاطمه  و چرا حتي يك نفر از اصحاب!!! كردند
 } ٢۵٨:البقرة{] فَبُِھَت الَِّذي َكفَرَ [توسط حضرت عمر را ذكر نكرده است؟ 

به ظاهر عالمي كه تمام اطالعات او از مذهب، منحصر در غصب خالفت اسـت و   .48
به عنـوان خليفـه   ) ع(وجود نص در انتخاب حضرت علي : تنها وجه تمايز شيعه و سني را

آري چنين كسي بـا شـنيدن هـر سـاز     . بالفصل پس از پيامبرصلي اهللا عليه و سلم مي داند
زيـرا تمـام   . مخالف در اين خصوص، رگهـاي گـردنش ماننـد ابوجهـل، سـرخ مـي شـود       

اطالعات و در نتيجه جايگاه خود را بر باد فنا مي داند  ولي كسي كه مي داند كه اين علي 
اريخ شناس آگاهي كه مي داند خالفت نزد علـي از آب  بود كه به خالفت زينت بخشيد، ت

دماغ بز كمتر بوده آري اينچنين كسي، تفكر و انديشه علوي را خيلي گسترده تـر و عميـق   
گي فرهنگ جاهليت را  تر از خالفت بر مشتي انسان با تفكرات ناهمگون مي داند كه به تاز



  

وارد آن  21دارند ما  را در قرن  همان فرهنگي كه حضرات، تازه... پشت سر گذاشته بودند
 ... مي كنند

خرافات، جهالت، دروغ و بهتان به ديگران و تفسير ناپسـند و متعصـبانه از اصـول     .49
دين بر مبناي روايات مغشوش تاريخي، آري اين موارد مانند غده هاي سـرطاني در كالبـد   

ميـرد يـا ماننـد    واگر كسي آنها را خارج نكند، مذهب شـيعه يـا مـي    .مذهب ما ريشه كرده
افليجي در گوشه اتاق مي نشيند و هر روز شاهد نشـو و نمـو و شـادي كودكـان همسـايه      

گذارند و افسوس كه فرهنگ و باورهاي غلطـي كـه    افسوس كه ابوجهلها نمي. خواهد بود
 : با اينهمه.رود در رگ و ريشه مردم ما فرو كرده اند به راحتي از ميان نمي

در بنـد آن نبـاش كــه نشنيــد                      گفتن است و بس حافظ، وظيفه تو دعا    
  يـا شنيد

  
 

بيشـتر  ! هاي اين امت، به مقدار بسيار فراوان، افتخار آشنايي داشته ام من با ابوجهل .50
آنها در طول هفته مرتـب مطالـب منـدرج در مفـاتيح الجنـان را  مـي خواننـد و حتـي در         

به جـز در  (ند ولي شايد در كل سال يك سوره قرآن كن مراسمات مربوط به آن، شركت مي
 )از تعقل و عمل كه ديگر نگو و نپرس!!!(خوانند را هم نمي) نماز يا ماه رمضان

آيا كسي كه از اول خميرمايه خوب و صفات مثبت ژنتيكي داشته و در خانواده اي  .51
ار دشوارتري خوب و زير نظر فردي واال رشد كرده، هنرمند تر است و در صورت تغيير، ك

انجام داده يا كسانيكه در سنين باال و در خانواده اي بد و در جامعه اي جاهلي، تغيير   مي 
 )منظورم حضرت عمر و ابوبكر است(كنند و خوب مي شوند؟ 

اسـم   "سـلمان منـا اهـل البيـت      "ما مي دانيم كه حضرت عمر بر اساس حـديث   .52
ليست خانواده پيامبرصـلي اهللا عليـه و    سلمان را جهت دريافت حقوق از بيت المال داخل

در اينصـورت  ...) با اينكه او عجم بوده، طرفدار پر و پا قرص علي بوده و(سلم مي نويسد 
چگونه ممكن است باور كنيم كه حضرت عمر به خانواده پيامبرصلي اهللا عليه و سلم، ظلم 



  

اهللا عليه و سلم و  و ستمي كرده باشد؟ و خالفت را غصب كرده باشد و سخنان پيامبرصلي
 !آيات قرآن را زير پا گذاشته باشد

در حضور يكي از حضرات، جهت تاييد مطلبـي آيـه اي از قـرآن را شـاهد آوردم      .53
آيـات قـرآن   ! فهم آيات قرآن كار امثـال شـما نيسـت   ! اينگونه نيست! نخير: ايشان فرمودند

و بايد . رشناس استناسخ و منسوخ و محكم و متشابه دارد و فهميدن آن كار متخصص كا
 : شود من گفتم) توجيه و تحريف: شما بخوانيد(تفسير و تاويل ،طبق احاديث

آيا محكم و متشابه و ناسخ و منسوخ در رابطه با آيات احكام است يـا دربـاره تمـام     -
  .ضمن اينكه آيه اي كه من گفتم جزو آيات محكمات بود. موضوعات قرآن

آيات قرآن آيـات متشـابه اسـت تعـدادي ديگـر       با اين توصيف جنابعالي، تعدادي از -
تعدادي در مـدح  . تعدادي مربوط به روز قيامت. تعدادي هم آيات احكام. ناسخ و منسوخ

لطفا بفرماييد ما براي هدايت و رشد و . افرادي خاص و تعدادي ديگر در ذم افرادي خاص
م و بعد هـم اگـر شـيطان،    تعالي كدام آيه را بايد بخوانيم و بعد اگر شما اجازه دهيد بفهمي

 !!!اجازه داد عمل كنيم
چطور قرآن كه كالم وحي است و براي راهنمايي و هدايت بشر در تمام طبقات نازل  -

معرفي كرده و شيعه و سـني نيـز در   ... شده و خداوند آيات آنرا مبين نور روشن  مفصل و
: آنگـاه . ه الزم اسـت صحت آن ذره اي ترديد ندارند براي سند قرار دادن آن اينهمـه مقدمـ  

مداحان و نويسندگان و وعاظ شيعه مطالبي را آن هم به صورت گزينشي از البه الي متون 
در هم تاريخي انتخاب كرده و مطالبي ناروا به كساني نسبت مي دهند كـه نتيجـه اش جـز    
تفرقه در امت اسالمي و شادي انگليس و صهيونيسم نتيجه اي ندارد؟ آيـا فهـم و بررسـي    

 تاريخي كار هر بيسوادي است و كارشناسي نمي خواهد؟  متون

حضرت عمر و ابوبكر تـا قبـل   : ، مي گويند1تر شيعه  نويسندگان و محققين متعادل .54
از رحلت پيامبرصلي اهللا عليه و سلم، خوب بودند ولي پس از رحلت پيامبرصلي اهللا عليـه  

ز شما كسي را ديده ايد كه شود يك شبه بد شد؟ كدام يك ا ولي مگر مي. و سلم، بد شدند

                                                 
 مانند عالمه اميني  1



  

يك شبه بد شده باشد؟ آن هم كساني كه هميشه در كنار پيامبرصلي اهللا عليه و سلم بوده و 
به ياد بياوريد داستاني كه در حضور پيـامبر غيبـت   (نمي توانسته اند دست از پا خطا كنند 

ها صـحابه و  و كساني كه تمان همنشينان آن)شد و ايشان بر خاستند و از محل خارج شدند
 اهل بيت و آدمهاي قرآن خوان شب زنده دار بوده اند چگونه يك شبه بد شدند؟ 

و ... مي گويند حضرت عمر و ابوبكر ترسو بودند و در جنگها فـرار مـي كردنـد و    .55
اگر قيـاس را  (غافل از اينكه در هنگام مقايسه . مقايسه مي كنند) ع(آنها را با حضرت علي 

حضرت علي مرد رزم بوده ـ  : ولي. د وجه تشابه وجود داشته باشدباي) عمل شيطان ندانيم
سـال از ابـوبكر جـوانتر بـوده ـ پسـر عمـوي         28سال از حضرت عمر و  18از نظر سني 

پيامبرصلي اهللا عليه و سلم بوده و از نظر فرهنگ آن زمان، وظيفـه بيشـتري در همراهـي و    
ه ـ يا مي گويند در جنگ خيبر ابتدا ابوبكر  دفاع از پيامبرصلي اهللا عليه و سلم به عهده داشت

رفت و كاري از پيش نبرد سپس عمر رفـت و او هـم موفـق نشـد و روز سـوم حضـرت       
وقتي شما سه روز متوالي دشـمني را    - 1: موفق به فتح خيبر شد ولي سه سئوال) ع(علي

وز اول زير فشار بگذاري مسلم است كه روز سوم، نيروي او تحليـل رفتـه و ضـعيفتر از ر   
اگر يك نفر به تنهايي مي تواند سرنوشت جنگ را تعيين كنـد چـرا پيـامبر اكـرم      -2است 

اگر   -3كه مسلمين كشته ندهند  !فرستند را به تنهايي براي فتح خيبر نمي) ع( حضرت علي
با همان سپاه و افراد تحت امـر  ) ع(هم يك نفر به تنهايي چاره ساز نيست و حضرت علي 

آيـا نعوذبـاهللا    -4وبكر رفته پس گناه حضرت عمـر و ابـوبكر چيسـت؟    حضرت عمر و اب
پيامبرصلي اهللا عليه و سلم قصد خراب كردن حضرت ابوبكر و حضرت عمر را داشـته يـا   

همان ترتيبي كـه در خالفـت آنهـا نيـز     (طبق رسم آن زمان، رعايت سن آنها را نموده اند؟ 
 )و عليحضرت ابوبكر ـ عمر ـ عثمان ـ : اتفاق مي افتد

چرا محققين شيعه هرگاه در برابر حقـايق تـاريخي قـرار گرفتـه و دچـار تنـاقض        .56
شهيد مطهري در كتاب سيري در نهج البالغه در رابطـه   !!! اشتباه شده؟: شوند مي گويند مي

پس از رحلت حضرت عمر در ستايش او فرموده اند مـي  ) ع(با خطبه اي كه حضرت علي
يا دكتـر شـهيدي در   !!! اشتباهي در نهج البالغه آورده استسيد رضي اين خطبه را : نويسد



  

هنگامي كه به بررسـي سـند خطبـه حضـرت فاطمـه در      ) س(كتاب زندگاني فاطمه زهرا 
مـن  (مسجد مدينه مي پردازد در پاسخ به اين تناقض كه نويسنده كتاب بالغاه النساء گفتـه  

 122در حاليكـه زيـد در سـال    ) به ابوالحسن زيد ابن علي ابن حسين ابن ابي طالب گفتم
آنگـاه دكتـر     !!!به دنيا آمده 204در سال ) احمد ابن ابي طاهر(شهيد شده و نويسنده كتاب 

براستي چرا هرجا بـه   "! اند نويسندگان در ضبط سند دچار سهو شده": شهيدي مي نويسند
يـا  نفع ماست نويسندگان سهو نمي كنند و هر كجا به ضرر ماسـت اشـتباهي مـي شـود و     

 نويسندگان سهو مي كنند؟ و آيا مالك تحقيق و بررسي علمي اينگونه است؟ 

حضرت عمر و حضرت ابوبكر، عالوه بـر جمـع آوري قـرآن، اسـالم را تثبيـت و       .57
موجب گسترش آن در ساير كشورها شدند با اينهمه شيعه چه هياهويي پيرامون آنهـا بـراه   

هـاي داخلـي و يـا تضـعيف اسـالم            مجسـم كنيـد اگـر در زمـان آنهـا جنگ     . انداخته است
پس صد رحمت بـه سـني   !!! صورت مي گرفت، چه مي كردند) مانند زمان حضرت علي(
 .ها

را ) ع(عجيب است كه برخي از افراطيون شيعه، مقـام قنبـر غـالم حضـرت علـي       .58
برند ولي حضرت عمـر كـه پـدر زن پيامبرصـلي اهللا عليـه و سـلم و دامـاد         اينهمه باال مي
و موجب مسلمان شدن آنها و جمع كننده قرآن، بـوده اسـت را سـب و    ) ع(ي حضرت عل
 !!!  كند لعن مي
سـئوال    !در خانه را آتش مي زنم ولي شيعه مي گويد آتش زد: حضرت عمر گفت .59

حضرت عمر، قبل از آن هم در زمـان پيامبرصـلي اهللا عليـه و سـلم، گـردن      : من اينجاست
يـك نـوع سياسـي كـاري و     (زد؟  يا فقط حـرفش را مـي  خيلي ها را زد ولي آيا واقعاً زد؟ 

 )مديريت
يعنـي  (مرتبـه وضـو مـي گرفتنـد      5سال هر روز دست كـم   23پيامبر اكرم مدت  .60

ولي با اينهمه پس از ايشان در شيوه وضو گرفتن اختالف شـد چطـور شـيعه    !) بار 41975
با تمـام جزئيـات   را ) حمله به سوي خانه علي(دقيقه بيشتر طول نكشيده  15حادثه اي كه 

مي داند كه حضرت فاطمه دقيقا كجا ايستاده بود و حضرت عمـر كجـا   . مو به مو مي داند



  

آيـا  ... بود و ابوبكر كجا و حتي افراد حاضر در سرشان چه نيات و افكاري در جريان بوده
 اين موارد شك برانگيز نيست؟ 

ه هاي محققـين  ولي وقتي وارد بطن انديش. يكي از اصول مذهب تشيع، عدل است .61
كني مـي بينـي    و نويسندگان شيعه مي شوي و محور فكري وعاظ و مداحان را بررسي مي

يـك دسـتگاه، مخصـوص    . مثال در روز قيامت دو تا دستگاه حساب و كتـاب وجـود دارد  
يك دسـتگاه مخصـوص   . شيعيان و دستگاه ديگري مخصوص سني ها و كفار و اهل كتاب

آنگاه انسان تعجب مي كند كه چگونـه  . تگاه براي ديگرانكساني كه پارتي دارند و يك دس
پس  هنگاميكه اصول را خدشه دار كـرده  . عدل جزو اصول اختصاصي مذهب شيعه است

 !!! اند، واي به حال فروع
هر گاه سياستي تحت علَم دين به قدرت برسد پس از مـدتي ديـن زيـر نفـوذ آن      .62

دي مانند مصـلحت و مقتضـيات زمـان كـه     و با عناوين من درآور. (سياست قرار مي گيرد
و شـايد بـه همـين دليـل،     . روح اصلي دين، مسخ مـي شـود  ) الزمه تنازعات سياسي است

 . خداوند براي آخرين پيامبرش جانشين تعيين نفرمود
براي من جاي تعجب است كه چگونه انصار پس از آنهمه فداكاري و بذل جـان و   .63
گي با هم حاضر شدند براي خليفه شدن يك نفر و همچنين مهاجرين، چگونه هم... مال و
آيات قرآن و دستورات پيامبرصلي اهللا عليه و سـلم را زيـر پـا بگذارنـد؟ آن هـم بـه       ،ديگر

مگـر اينكـه فكـر كنـيم آنهـا      ) االئمه من قـريش (خاطر گفتن يك حديث از جانب ابوبكر 
اشتند و آيه تبليغ و سفارش پيامبرصلي اهللا عليه و سلم را ـ نعوذباهللا ـ بيشتر از خدا قبول د  

پيامبرصلي اهللا عليه و سلم را كنار گذاشتند و به يك سـخن ديگـر پيامبرصـلي اهللا عليـه و     
البته فقط يك ذهن ماليخوليايي چنين افكار آشفته اي را قبول مي كنـد  !!!  سلم، عمل كردند

 !!! ورزد و به آن عشق و تعصب مي
بايـد حقيقـت را گفـت و    : مي گويند برخي محققين فاضل و دانشمند هموطن من .64

بنـا بـه فـرض    . از گفتن حقيقت ابـا كـرد  ... نمي شود به خاطر برخي مصالح مانند اتحاد و
الي متون درهم  ذهنهاي بيمار و افكار متعصب و انديشه هاي جاهلي شما از البه: محال كه



  

گر زن همسايه تاريخي، موفق به كشف حقيقتي هم شده باشد، آيا همه چيز را بايد گفت؟ ا
خراب بود بايد در كوچه و بازار راه بيفتي و اين حقيقت را افشاء كني؟ من با ديدن همـين  

اسـتدالالت و افكـار شـما      % 80نكات پيش پا افتاده و احمقانه در شما متوجه غلط بـودن  
 .هدايت شدم: و خدا را صدهزار مرتبه شكر كه. شده و در پي اين تحقيق بر آمدم

از البه الي سخنان فاضالنه مـداحان  (انه هاي تاريخي شيعه دقيق شوي اگر در افس .65
بيني كه اين عملكرد و طرز سخنان و رفتار پيامبر اكرم بـوده كـه باعـث شـده      مي) و وعاظ

و پـس از رحلـت   !!! دشـمن شـوند  ) ع(حضرت عمر و ابوبكر به مرور بـا حضـرت علـي    
  !!!غصـب كننـد  ) ع(خالفـت را از علـي    پيامبرصلي اهللا عليه و سلم به قصد گرفتن انتقـام، 

باهللا يعني پيامبرصلي اهللا عليه و سلم، اولين سنگ اختالف را ميان اصحاب خـود مـي    نعوذ
: سئوال من از برادران دانشـمندم اينجاسـت    !!!اندازد تا بعدها ثمره آن در سقيفه چيده شود

 شود؟  آيا اينكارها توهين به پيامبرصلي اهللا عليه و سلم محسوب نمي

آبروريزي و دروغ . ظلم آن نيست كه چاقو برداري و در شكم كسي فرو كني .66
همانگونه كه خداوند . گناهش از قتل باالتر است بستن به اين و آن و ايجاد تفرقه و فتنه، 

اينرا براي مداحان و وعاظ و . گناه فتنه باالتر از قتل است: در قرآن كريم مي فرمايد
م كه تنها هنرشان ايجاد تفرقه و تنها اطالعات آنها افسانه هاي نويسندگان متعصبي گفت

َوَسيَْعلَُم الَِّذيَن ظَلَُموا أَيَّ ُمْنقَلٍَب [:آري به قول خودتان. موهوم سليم ابن قيسي است

 1 .}٢٢٧:الشعراء{] يَْنقَلِبُونَ 
 عملكرد و رفتار و سخنان بـدي . يك نفر بايد يك عمر، همنشينان بدي داشته باشد .67

بـه  ) انصـار و مهـاجر  (آيا اصـحاب  . تا به يك نقطة فاجعه آميز و بد برسد... داشته باشد و
 2طور اعم و حضرت عمر و ابوبكر به طور اخص، چنين مراحلي را طي كردند تا به سقيفه

 !!!رسيدند؟

                                                 
آقايان ، هميشه اين آيه قرآن را آخر سخنراني هاي خود عليـه عمـر  و ابـوبكر    طنز جالب روزگار اينجاست كه  1

 !!! تالوت مي كنند 
  .بوده است . . . كودتا ، توطئه و دسيسه چيني ، حسد بر اهل بيت و : دقت كنيد كه تعبير شيعه از سقيفه 2



  

سال گذشت تا متوجه شدند قمه زنـي اشـتباه    400وعاظ و نويسندگان باهوش ما  .68
گوينـد   و جالـب اينجاسـت كـه نمـي      !ري هنوز هم متوجه نشده اندگرچه عده بسيا(است 

حرام است چون موجب تخريب وجهه ما در برابر خارجي هاسـت فقـط اشـتباه اسـت و     
فهمند زنجير زني و هر آنچه به جسم و روح آسيب وارد  سال ديگر مي 400!) انجام ندهيد

عمر قاتـل محسـن نبـوده و    فهمند اصوال حضرت  سال ديگر مي 800. مي كند اشتباه است
من با ايـن تحقيـق،   !!! سال ديگر، مي فهمند اصالً غصب خالفتي در كار نبوده است 1200
 . ديگر، خود دانيد  .سال به جلو مي برم 2000شما را 
اگر حق با علي بود پس حضرت عمر و : محقق شيعه در مقام جدل سئوال مي كند .69

آيا پيامبر اكرم جامعه عرب را در زمان : ل مي كنمابوبكر باطل بودند من بر همين مبنا سئوا
پـس  : بله  مـي پرسـم  : رحلت خود از نظر فرهنگي و اخالقي ساخته بود يا نه؟ اگر بگويي

. نـه : و اگر بگـويي   !چگونه جامعه خوب دست به انتخاب بد زد؟ و فرد خوب را رها كرد
ب بزند؟ و گناه فرد منتخـب  چرا از جامعه بد، انتظار داري دست به انتخاب خو  :مي پرسم

هـر ملتـي ناچـار از داشـتن اميريسـت حتـي       : نمي گويـد ) ع(چيست؟ مگر حضرت علي 
و چگونه انتظار داري اسالم، ديني انسان ساز باشد وقتي پيامبرش به زنده بـودنش  . ستمگر

تـوان دربـارة همـة     نمـي : و اگر بگويي! نتوانست مردم و حتي نزديكان خود را هدايت كند
مـن مـي   . ه اينگونه قضاوت كرد و افراد يك جامعه در طيفهاي متفـاوتي قـرار دارنـد   جامع
پس چگونه است كه فرد منتخب توسط همين طيفهاي متفاوت در يك طيف كـامالً  : پرسم

زيرا سئوال غيـر  . نگاه كنيد هر پاسخي بدهيد دچار تناقض مي شويد!!! گيرد؟ باطل قرار مي
 . ، راهي جز تناقض در پيش رو نداردمنطقي و پاسخهاي غير منطقي تر

چرا تا پيامبرصلي اهللا عليه و سلم زنده بـود كسـي مخـالفتي نكـرد ولـي بـه       : اولي .70
محض رحلت پيامبرصلي اهللا عليه و سلم ناگهان همه در سقيفه جمع شده و از فـرامين آن  

 تا پيامبرصلي اهللا عليه و سـلم زنـده بـود كسـي جـرات     : حضرت، سرپيچي كردند؟ دومي
: اولـي . مخالفت نداشت ولي به محض رحلت ايشان، حسدهاي ديرين مجال بـروز يافـت  

. آنها كه هميشه مطيع محض فرامين پيامبرصلي اهللا عليه و سـلم و دسـتورات الهـي بودنـد    



  

ا لـدين در   نخيـر، شـيخ شـرف   : پس چرا در اين يك مورد خاص، مخالفت كردند؟ دومـي 
در زمان حيات پيامبرصلي اهللا عليه و سلم را آورده كتاب خود، دهها مورد از تخلفات آنها 

آنها با رحلت پيامبر، جـرات مخالفـت    :  شود تكليف ما را روشن كنيد لطفاً مي: اولي!!! است
 !!!!كردند پيدا كردند يا در زمان حيات ايشان هم جرات مخالفت داشتند و مخالفت مي

رين، ناگهـان بـه محـض    شيعه معتقد است در جريان سقيفه تمـام انصـار و مهـاج    .71
شنيدن خبر رحلت پيامبرصلي اهللا عليه و سلم براي تعيين خليفه گـرد هـم جمـع شـده و     

و سفارش پيامبرصلي اهللا عليه و سلم را بـه  )ع(آيات الهي در مورد جانشيني حضرت علي 
كـه بـه زعـم    (سال بعد  27چگونه است كه  . طور ناگهاني و دسته جمعي زير پا گذاشتند

در جريـان  ) يعني مـردم كوفـه  (افرادي مثل خوارج ) ي عقيدتي سست تر شده بودشما مبان
شوند در برابر همين قرآن كه بر سر نيـزه شـده شمشـير بكشـند؟      جنگ صفين حاضر نمي

اي بيش نبوده؟ در حاليكـه يـك سـاعت هـم بـه پيـروزي بيشـتر فاصـله          چيزي كه خدعه
آن دوره الاقـل بـراي آيـات الهـي ارزش      آيا اين نشان دهنده آن نيست كه مردم!!! نداشتند

 قائل بودند؟ 

سال پس از واقعه سقيفه، يك عرب بدوي در حضور همه در مسجد  6يا  5حدود  .72
بر سر حضرت عمر، خليفه مقتدري كه سه امپراطوري را به زانو در آورده، فرياد مي كشـد  

د فرزنـدش را  شـو  كه چرا لباس تو بلند تر از لباس من است؟ و حضرت عمر، مجبور مـي 
آنگاه براي من، جاي تعجـب اسـت   ! بياورد كه شهادت بدهد پارچه اضافي از سهم اوست

كه چگونه هنگام رحلت پيامبر اكرم، هيچيك از انصار و مهاجرين نه تنها در برابـر غصـب   
 !!! گيرند، بلكه كمك هم مي كنند خالفت ـ البته به زعم شيعه ـ ايرادي نمي

بهات دوران خلفاء را در قالب كلمات مصـلحت يـا تقيـه    شيعه پاسخ بسياري از ش .73
و خلفـاء را حمـل   ) ع(ممكن است روابط و مناسبات في مابين حضرت علي . كند بيان مي

قبيلـه  (اش  بر اين دو كلمه كرد ولي در مورد پيامبر چه مي گوييد؟ زيرا او با تمام خـانواده 
از همة آنها بريد و به مدينـه  ! درگيري ايجاد كرد و هيچ رعايت مصلحت هم نكرد) قريش

يا چرا حضرت ! با اينكه در مكه در ضعف و اقليت هم بود! رفت و رعايت مصلحت نكرد



  

علي در مورد معاويه بنا بر توصيه ابن عباس رعايت مصلحت نكرد تا در زمـان مناسـب او   
 را بركنار كند؟ 

اب فراوان و بـا  واعظي كه لباس روحانيت پوشيده بود، داشت روي منبر با آب و ت .74
ايماء و اشاره به حضرت عمر مي تاخت و داستانهاي جعلي تـاريخي را بـا شـاخ و بـرگ     

سال قبل، حضرت عمر به ايران  1400من در اين فكر فرورفتم كه اگر ... تمام نقل مي كرد
حمله نكرده بود و ما مسلمان نشده بوديم طبق تحليل دكتر شريعتي، تمام ايران بدون شك 

در حاليكه لبـاس كشيشـها    1سالها مسيحي شده بود و اكنون، همين آقاي روحاني در همان
را به تن داشت با آب و تاب تمام داستان به صليب كشيده شدن عيسي را تعريف مي كرد 

ايـن مسـلمين، چقـدر    : يا با احساس تمام مي گفت!! و جيغ و ضجه زن و مرد به هوا بلند
 !!! القدس پدر، پسر، روح: تاست ندارند خدا سهنادان و بدبختند براي اينكه قبول 

ما مي دانيم كه اگر حديثي مخالف صريح آيات قرآن بود بايد آنرا به ديـوار بـزنيم    .75
ولي متاسفانه محققين شيعه نه تنها احاديث مخـالف آيـات قـرآن، بلكـه حتـي داسـتانهاي       

ي است كه در سـتايش  نمونه بارز آن آيات. تاريخي مخالف آيات قرآن را هم قبول مي كنند
اند و رد و تكفيـر و منـافق    انصار و مهاجريني كه در جنگ بدر و بيعت رضوان حاضر بوده
 !!! كردن برخي از اين افراد با استناد به داستانهاي جعلي تاريخي

آيا پيامبرصلي اهللا عليه و سلم در گرماي غدير مردم را نگهداشت كه بگويـد  : اولي .76
هـزار نفـر    120ولي عجيـب اسـت كـه پيـامبر اكـرم      : د؟ دوميعلي را دوست داشته باشي

) ع(مسلمان را به قول شما در آن گرماي زياد نگهداشت تا موضوع خالفت حضرت علي 
وقتي موقع بيان اصـل مطلـب فـرا مـي رسـد از      ... را اعالم كند ولي با تمام اين مقدمات و

براسـتي  . معني مختلـف اسـت   27كلمه اي براي بيان اين معني استفاده مي كنند كه داراي 
پيامبر در ابالغ و تفسير كدام يك از آيات الهي در پرده و به كنايه سخن گفتند كه اين بـار  

                                                 
نيون مسـيحي در ايـران شـكل    جالب است كه بدانيم اين صنف درست از زمان صفويه و آشنايي با طبقه روحـا  1

و گـر نـه در قبـل از آن در هـيچ     . گرفت و كلمه روحاني دقيقا ترجمه همان كلمه روحاني در مسـيحيت اسـت   
 . به صنفي با عنوان روحاني مواجه نمي شويم . . . حديث و يا شعر و 



  

و اگر اينچنين نيست پس ايـن اخـتالف   ! دومشان بوده باشد؟ آن هم موضوع به اين مهمي
 ناشي از چيست؟

حتي در مواردي كه  خداوند نه تنها در مورد اصول دين، صدها آيه نازل كرده بلكه .77
فقط در حد اينكه صدايشـان را جلـوي   (به پيامبرصلي اهللا عليه و سلم اسائه ادبي مي شده 

آيه و حتي سوره نازل  مـي  ... يا زني با شوهرش دعوا مي كرده و) ايشان بلند مي كرده اند
چگونه است كه در اين يك مورد خاص اختالف بين شيعه و سـني هـيچ آيـه    . شده است
 !!! و واضحي وجود نداردمشخص 

 ): حسب عيده شيعه! (آخرين روزهاي حيات پيامبر اكرم، اولين ها در اسالم .78
پيامبر اكرم براي اولين بار در طول عمر گهربار خود در ابالغ يك آيه دچـار شـك و    -1

  ! ترديد و ترس از مردم مي شوند
اي از ابهام و بـا كلمـه    پيامبرصلي اهللا عليه و سلم براي اولين بار پيام خدا را در پرده -2

 . معني متفاوت است بيان مي كنند 22اي كه داراي 
پيامبرصلي اهللا عليه و سلم براي اولين بـار و بـا وجـود اينكـه قـرآن ايشـان را امـي         -3
معرفي كرده درخواست قلم و كاغذ مي كنند تا چيزي بنويسند كه مردم تا قيامت ) بيسواد(

 . گمراه نشوند
 .ن بار مي تواند نقطه نظراتش را به كرسي بنشاندحضرت عمر براي اولي -4
پيامبري كه قبل از آن مي گفت اگر مي دانستم بيش از هفتاد بار طلب آمـرزش بـراي    -5

منافقين موثر است چنين مي كردم براي اولين بار لعن و نفرين مي كنند آن هم نزديكتـرين  
ر را در حادثه بئـر معونـه از   در صورتيكه پيش ازاين خداوند، پيامب!(مسلمانان به خودش را

 )لعن و نفرين حتي قاتلين مسلمانها منع كرده بود
ساعت ياران از جـان گذشـته    2براي اولين بار در تمامي تاريخ بشري در فاصله بين  -6

 !تبديل مي شوند به مرتد و ظالم و ياور غاصب
سـالمي  شيعه معتقد است كه اگر ابوبكر خليفه نشده بود هم اكنون، اسالم و ملـل ا  .79

سرنوشتي ديگر داشت ولي من عميقاً معتقدم اگر ابوبكر خليفه نشده بود حتي نام و نشاني 



  

تـاريخ  . از اسالم در خود عربستان هم باقي نمانده بود و ما نيز اكنون مسيحي شـده بـوديم  
مراجعه كنيد به شـورش اهـل رده و نظـرات دكتـر     .(سخن مرا به طور قاطع، ثابت مي كند

 )ص اينكه مسيحيت مي رفته تا ايران را بگيردشريعتي در خصو
به خاطر حفظ مصلحت اسـالم بـا خلفـاء    ) ع(شيعه معتقد است كه حضرت علي  .80

نبرد نكرد و سكوت نمود ولي جاي تعجب است كه چرا ايشان براي حفـظ تفكـر واقعـي    
ولين اسالم از خطر افكار انحرافي خوارج و با  سه گروه كه مسلمان هم بودند نبرد كرد و ا

جنگ داخلي را براه انداخت؟ و حتي از خطر تجزيه مملكت اسـالمي در راه بيـان حـق و    
1حقيقت نترسيد؟ و در همين راه دهها هزار نفر انسان قشري را به درك واصل كرد؟ 
 

... يكي از داليل اصلي كه باعث مي شود مداحان و برخي از وعاظ و نويسندگان و .81
: زند ريشـه در يـك مسـاله روانشناسـي دارد بـه نـام      به حضرت عمر و حضرت ابوبكر بتا

اگر از نزديك با روحية اين افراد، آشنا شوي مـي بينـي مسـلماني آنهـا قشـري و      . فرافكني
مسلماً خود آنها اين موضوع را مي دانند ولي . ظاهري است و درون آنها پر از كثافت است

و حضـرت ابـوبكر را    براي اينكه روي وجدان خودشان، سرپوشي بگذارند حضرت عمـر 
 !!! پيش مي كشند

وقتي كه زبير كه از بني هاشم بـود و يـار وفـادار علـي، تـاب تحمـل عـدل او را         .82
مـا چگونـه   ) و همچنين عقيل برادر حضرت علي آن هم در زمان پيـري ايشـان  (آورد  نمي

بـر  انتظار داريم در اولين روز وفات پيامبر اكرم، تمـام قبايـل عربسـتان، سـر تسـليم در برا     
دقت كنيد ارادتي كه ما نسبت به حضرت علي داريم آنهـا  !!! ساله فرود بياورند؟ 33جواني 

 . نداشته اند و ما بايد با عينك آنها به قضايا نگاه كنيم
بسياري از آيات قرآن و احاديث وارده به ما توصيه مي كند كه همنشين بد نداشته  .83
ديده و از غيب خبـر   باطني افراد را ميولي جاي تعجب است كه پيامبري كه چهره . باشيد
چرا اينهمه حضرت عمر و حضرت ابـوبكر را بـه خـود نزديـك     ) طبق عقيده شيعه (داشته 
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كرده اند؟ و حتي پس از پيامبر اكرم، حضرت علي نيز با آنهـا رفـت و آمـد داشـته، ماننـد      
ن را گرفته، طـرف  پيامبرصلي اهللا عليه و سلم به آنها دختر داده، پس از وفات آنها همسرشا

با عنايت به اين نكته مهم و حساس كه يكي از علل اصـلي رسـيدن   ... مشورت آنها بوده و
 . اين افراد به خالفت،  وجود همين مناسبات با پيامبر اكرم بوده است

چون در حديث امامان آنهـا را لعـن   : براي چه خلفاء را لعن مي كني؟ دومي: اولي .84
در برخـي از احاديـث   : اولـي . تولي و تبري بايد لعـن كنـيم   كرده اند و براي رعايت اصل

آيـا خنـده دار   : اولـي ! آنها در مقام تقيه بـوده انـد  : دومي. امامان از خلفاء تعريف كرده اند
نيست كه هرگاه به نفع شما مي شود تقيه نكرده اند و هرگاه به ضررتان مي شود تقيه كرده 

. فاك و خونريز نبوده اند و مردم هم همان مـردم اند مگر تمام حكومتهاي دوران امامان، س
چرا برخي اوقات تقيه كرده اند و تعريف و تمجيد و برخي اوقـات  نـه تنهـا تقيـه نكـرده      

 !!! اند؟ بلكه لعن و نفرين هم كرده
نكته بسيار جالب و خنده دار در نزد علماء و وعاظ و مداحان و نويسندگان ما اين  .85

از مخالفي بر خالف افسانه هاي تاريخي زد، چماق تكفير است كه اگر كسي كوچكترين س
در : و سب و لعن و دشنام را بلند مي كنند و بعد روي منبر مي نشـينند و مـي گوينـد كـه    

آنگاه ما در تـاريخ مـي خـوانيم    . دوران حضرت عمر و ابوبكر، خفقان و اختناق بوده است
ر، خليفـه مقتـدري كـه    كه يك عرب بيابانگرد وحشي وسط مسجد در حضور حضرت عم

چرا پارچه عباي : شود و با داد و فرياد به او مي گويد سه ابرقدرت را شكست داده بلند مي
تو بلند تر از عباي من است؟ تا جايي كه حضرت عمر مجبور مي شود فرزندش را بياورد 

اگر خواسـتي  : گويد يا آن عربي كه در حضور همه به حضرت عمر مي!!! كه شهادت بدهد
دست از گمراهـي مـردم   : برادران عزيز  من. شوي تو را با اين شمشير راست مي كنيم كج

. مـرد باشـيد  : و اگر آزاد مرد نيسـتيد، الاقـل  . اگر دين نداريد الاقل آزاد مرد باشيد. برداريد
... دوران آنها خفقان بود يا دوران شما كه حتي علمايي مانند برقعي و قلمداران و منتظـري 

 !!!!!يدن را ندارند چه برسد به سخنراني و چاپ كتابجرات نفس كش



  

: مردم شام، وقتي شنيدند كه علي در محراب كشته شده با تعجـب سـئوال كردنـد    .86
ام كلثوم، دختـر  : مگر علي نماز هم مي خوانده  من هم وقتي به يكي از طالب حوزه گفتم
رفـت و تعجـب    علي در زمان خالفت حضرت عمر با او ازدواج مي كند او به فكـر فـرو  

ــ قلـب   ) بـزرگ نمـايي، كوچـك نمـايي    (سياه نمـايي  : 1اين يعني قلب لك االمور !!! كرد
واقعيات ـ افراد خوب را بد و بد را خوب جلوه دادن ـ درهم آميختن حق و باطـل بـراي      

 .. فريفتن ديگران
اگر اين چند كلمه وجـود نداشـت علمـاء و نويسـندگان شـيعه بـراي بسـياري از         .87

مصلحت ـ عصمت ـ تقيه ـ مماشات ـ توريه و علم  : اريخي هيچ پاسخي نداشتندابهامات ت
 !!!غيب
افتخاري بس بزرگ اسـت كـه حتـي    ،چگونه غبار روبي حرم امام رضا براي آقايان .88

نياز دارد ولـي كسـاني كـه    ... اجازه آن را به هر كسي نمي دهند و هزار تا پارتي و نوبت و
 عليه و سلم ايمـان آورده و در راه او تحمـل سـختي و    جزو اولين نفرات به پيامبرصلي اهللا

شكنجه كرده از خانه و خانواده بريده و هجرت كرده، تمام دارايـي خـود را در راه خريـد    
زمين مسجد و آزاد كردن برده ها و تدارك جنگها انفـاق كـرده،  و در نهايـت در ايـن راه     

ن از روباهان حيله گري كـه مـردم   كشته شدند بي اهميت و حتي سزاوار لعن و نفرينند؟ م
را فريب مي دهند تعجب نمي كنم زيرا آنها سرگرم انجام وظيفه اي هستند كه انگليس بـه  

نهايت عده اي از هموطنانم است كـه ادعـاي    تعجب من در حماقت بي. عهده آنها گذاشته
 !هوش و نبوغ آنها گوش فلك را كر كرده

گويند در كارهاي مختلـف   ديگر سو مي از. مي گويند خلفاء غاصب خالفت بودند .89
مجسم كنيد مانند اين است كه يك دزد بيايد و با شـما  . كردند با حضرت علي مشورت مي

حضـرت  ! درباره شيوة از كار انداختن دزدگير مشورت كند و شما هم او را راهنمايي كنيد
ردند؟ تحريف ك و آنها چه مي. علي براي چه به آنها مشورت مي داد؟ براي مصلحت اسالم
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براسـتي آيـا اينگونـه تفكـرات، زاييـده      ! هاي قدرت خـود  و تحكيم پايه!!! و تخريب اسالم
 هاي بيمار و مريض نيست؟  ذهن

آمدنـد   ممكن است پاسخ دهند كه آنها كاري به مصلحت نداشتند و همينطوري مي .90
پس چرا همينطوري نمي رفتنـد سـراغ ابوسـفيان؟ بـاز ممكـن اسـت       ! سراغ حضرت علي

بگويند اگر پاسخ سئوال آنها نتيجه ظلـم داشـت حضـرت جـواب نمـي داد و اگـر بـراي        
خـوب ايـن يعنـي اينكـه آنهـا برخـي مواقـع دنبـال         ! مصلحت اسالم بود پاسخ  مي دادند

گرچه مسخره است ولـي  ! مصلحت اسالم بودند و برخي مواقع ديگر در پي تحريف اسالم
شما هم نيستيد شما هم برخـي  . نها معصوم نبودندآ. اگر هم قبول كنيم شما هم اينگونه ايد

غلط عمل مي كنيد پس شما كه از آنها بدتريد حـق  ) اكثر مواقع: بهتر است بگوييم(مواقع 
 . ايراد گرفتن به آنها را نداريد

شـايد  . معنـي مختلـف اسـت    27پيامبر اكرم قطعاً مي دانسته اند كلمه مولي داراي  .91
كننـد تـا معنـاي آن مفيـد معنـاي       از اين كلمه اسـتفاده مـي   دقيقاً به همين خاطر در غدير،

خالفت و امارت نباشد زيرا در غناي ادبيات عرب، كلمات فراواني وجود دارد كه دقيقـاً و  
امير، اولي االمر، خليفـه، والـي،   : كلماتي مانند. بدون هيچ ابهامي مفيد معناي خالفت است

ه اين نقص شده و در كتب متاخر نوشـته انـد   البته برخي از مورخين شيعه متوج... حاكم و
براستي ! پيامبر پس از اتمام سخنانشان به ديگران گفتند به حضرت علي سالم امارت بدهيد

ـ نعوذ باهللا ـ طبق استدالل برادران شيعه، آيا پيامبرصلي اهللا عليه و سلم با اسـتفاده از ايـن    
يـا  ! ختالف در امـت اسـالمي نبـوده؟   اولين باعث و باني ا)  مولي(پهلوي  22كلمه گنگ و 

 يا مشتبه كرده اند؟ ....  اينكه طبق آية قرآن مسائل براي ما مشتبه شده

نعوذ (يكي از حماقتهاي عجيب برخي از عوام شيعه اين است كه حضرت عمر را  .92
منافق مي دانند در حاليكه منافق هيچگاه به صورت علني مخالفت نكـرده و خـودش   ) باهللا

به قول معروف، بده نمي كند بر خالف حضرت عمر كه هميشه پنهـاني تـرين    را در انظار
افكار و نيات خود را در حضور همه رك و راست و بدون تعـارف بـر زبـان مـي آورده و     

دقيقاً همان . مانند ايراني ها اهل نمايش و تظاهر و دودوزه بازي و مخفي كاري نبوده است



  

مطالعة همه جانبة متون تاريخي به اين نتيجه رسـيده  چيزي بوده كه نشان مي داده و من با 
ام كه متاسفانه هموطنان من به قصد فرافكني، اتهاماتي را به حضرت عمـر وارد مـي كننـد    

 !!! يعني دقيقاً همان چيزهايي كه در خودشان است را به ديگران، نسبت مي دهند
شـين پيامبرصـلي   يكي از نكات بسيار جالب ديگر اين است كه شيعه در زمينة جان .93

اهللا عليه و سلم، سئوال مي كند چگونه مي شود خداوند و يا پيامبر اكرم، تكليف رهبري را 
مشخص نكرده و امت نوپاي اسالمي را بـه حـال خـود رهـا كـرده تـا دچـار اخـتالف و         

مگر مـردم مدينـه بـا انتخـاب ابـوبكر      . پراكندگي شوند؟ انسان، متعجب و حيران مي شود
ابوبكر با كمك همين مردم ـ كه بـه قـول حضـرت عمـر      ،دند؟ يا برعكسدچار اختالف ش

خود را كامال وقف ابوبكر كردند ـ نتوانسـت شـورش اهـل رده را سـركوب و وحـدت و       
انسجام كامل را در سراسر شبه جزيره حاكم كند؟ ايـن نيـز از نـوع همـان فرافكنـي هـاي       

يعيان شـاه عباسـي جامعـه    شيعيان غالي و كـذاب و شـ  : مگر كسي غير از. هميشگي است
اسالمي را دچار اختالف و پراكندگي كرده و جلوي نفوذ و گسترش اسـالم را در سراسـر   
جهان گرفته و در لحظات حساسي كه امپراطوري عثماني مي رفت طومار كليساي مسيحي 

توسـط  (در اروپا را در هم بپيچد،به قول دكتر علي شريعتي، ناگهـان ضـربه اي از پشـت     
به او وارد شد؟ شيعيان عزيز همـوطن، كـه متاسـفانه مـن افتخـار      ) د سني صفويايران ض

ايكاش هيچگاه اين افتخـار نصـيب   : و به قول حضرت علي(آشنايي با شما را پيدا كرده ام 
عقل را براي همـين جاهـا بـه    ،خدا) من نمي شد و نه من شما را مي شناختم و نه شما مرا

اشباح الرجال، چرا مانند روبـات و عروسـك كـوكي     اي: انسان داده  به قول حضرت علي
كنيد؟ آن هم از ناحيه كساني كه حماقت و دروغگو بودن  هر حرف احمقانه اي را قبول مي

آنها بر شما ثابت شده؟ چرااز عقل خود استفاده نمي كنيد؟ تو را به خدا بگوييد خدا عقـل  
به حال جز براي كسب ثروت و بـافتن  را براي چه به شما داده؟ تو را به خدا بگوييد آيا تا 

ايـد؟ در   دروغ و حقه بازي و توجيه و عذر تراشي، استفاده ديگري هم از عقل خود كـرده 
من اين سخنان را براي غير تـو  : انتها باز هم به قول حضرت علي كه به معاويه مي نويسند

يـر محققـين   من نيز اين سخنان را براي غيـر ابوجهلهـاي روحـاني نمـا و بـراي غ     . نوشتم



  

. متعصب و براي غير مداحان كودن،   نوشته ام تا مگر جرقـه اي در انديشـه اي زده باشـم   
والسالم علي من التبـع  : هر چند تا خدا نخواهد هيچكس توفيق هدايت پيدا نمي كند، پس

 .الهدي
وقتي پيامبر اكرم، زنده بودند از طريق برخي از منافقان، تهمتي به حضرت عايشـه   .94

. و از طريق عوام الناس احمق، به صورت شايعه در آمد و دهان به دهـان گشـت  وارد شد 
تا اينكه با نزول جبرييل و از طريق وحي الهي به تمامي اين شايعات پايان داده شـد و بـي   

اكنون نگاه كن : (به قول شيخ شرف الدين. گناهي و پاكدامني عايشه به تصديق الهي رسيد
ولي متاسفانه ديگر وحي نازل  نمـي شـود تـا بـه     ) مان زمانهمردم همان مردمند و زمانه ه

عوام الناس احمق و منافقان كوردل حالي كند پدر عايشه نيز بي گناه و بي تقصـير بـوده و   
براستي آيا فكر مي كنيـد او  . فقط به خاطر شرايط درهم و آشفته سقيفه خالفت را پذيرفت

سـتفاده هـم در آن نداشـت، خـودش را     براي يكسال و سه ماه خالفتي كـه ذره اي سـوء ا  
جهنمي كرد و تمامي سوابق و زحمات خودش را در راه اسالم بـر بـاد فنـا داد؟ آيـا ايـن      

 كودني زاييده ذهن بيمار وعاظ و عالمه هاي ما نيست؟

ور مكرر به ايـن نكتـه اشـاره مـي كنـد كـه       شاسلطان الواعظين در كتاب شبهاي پي .95
است و شيعه هيچ تحريكي در طول تاريخ انجام نـداده  تمامي كين توزيها از جانب سني ه

حتـي در امـاكن   (براستي براي انسان جاي تعجب است چه كساني از صبح تا شـب  . است
در حال خواندن زيارت جعلي عاشورا و لعن خلفاي آنها هستند؟ چه ) مقدس در عربستان

ورد زبـان صـبح تـا     چه كسـاني . كساني همه ساله در عيدالزهرا عمر كشان راه مي اندازند
براستي اگر جماعتي حضرت علي را لعن كنند رفتار شـيعه بـا     شبشان لعنت بر عمر است؟

 آنها چگونه است؟

در ابتدا جهت جلوگيري از نابودي اسالم بوده ) ع(مي گويند سكوت حضرت علي .96
پس در زمان حضرت عمر كه اسالم در اوج قـدرت  .)  ..خروج اهل رده در زمان ابوبكر و(
كردند تا او  وده چرا ايشان قيام نمي كنند؟ يا الاقل در مشورت با حضرت عمر سكوت ميب

دانسته اند حتي با كشته شدن  مسلماً ايشان مي(به جنگ با ايران و روم برود و كشته شود؟ 



  

حضرت عمر خالفت در آن شرايط به ايشان نرسيده و كسي روي كار مي آيد كـه ممكـن   
يا حتي چرا به حضرت عثمان، توسط فرزنـدان خـود يـاري    ) نداست اسالم را ريشه كن ك

 تر از انحراف و نابودي اسالم بوده است؟ رسانند؟ آيا عدم سكوت، واجب

چـرا  ... كمك به ظالم مانند شركت در ظلم اوست و: مي فرمايند) ع(حضرت علي  .97
ند؟ دو بار هر بار به مدت يكماه جانشين حضرت عمر در مدينه مي شو) ع(حضرت علي 

چرا عمار ياسر و سلمان فارسي در زمـان  . تا حضرت عمر به شام و فلسطين سركشي كند
آنقـدر بـه حضـرت عمـر     ) ع(چرا حضـرت علـي   . خلفاء، حاكم كوفه و مدائن مي شوند

چرا فرزنـدانش  . لوال علي لهلك عمر: بار گفته 70مشورت  مي دهد كه فقط حضرت عمر 
ثمان مي فرسـتد و چـرا پـس از قتـل حضـرت      حسن و حسين را براي دفاع از حضرت ع

من وزير و مشاور باشـم  : فرمايد عثمان وقتي مردم براي بيعت با ايشان هجوم مي آورند مي
البته در مورد امـام رضـا   ) (ام سال مشاور بوده 25يعني در اين (براي شما بهتر است تا امير 

ته شدن و اينكار مخير شدم و ايشان در رابطه با پذيرش واليتعهدي فرموده اند بين كش) ع(
در كل، ايشان با اجبار وادار به اينكار شدند ولي حضرت علي و ديگران در مصاديق فـوق،  

 )اجباري نداشته اند
در تاريخ آمده پس از اينكه حضرت عمر فدك را پس داد در رابطه با مالكيـت آن   .98

وند و حضرت و عباس اختالف پيش آمد كه نزد حضرت عمر مي ر) ع(بين حضرت علي 
چـرا شـيعه در بـاره فـدكي كـه در اصـل       ... عمر مي گويد اين ديگر ربطي به من نـدارد و 

 مالكيت آن اختالف بوده چنين هياهويي براه انداخته است؟

كرده ... توطئه، كودتا، دسيسه و(مي گويند حضرت عمر و ابوبكر در جريان سقيفه  .99
به آن دو نفر خبر مي رسـد كـه انصـار در    خوانيم كه  ولي ما در تمامي كتب تاريخ مي) اند

سقيفه براي انتخاب خليفه جمع شده اند و آن دو نفر نيز با سرعت خود را به آن محل مي 
ايكاش مردم ما بـا  (خبر بوده اند؟  رسانند  اين چه توطئه اي بوده كه خود آنها هم از آن بي

و سريع هر ! ردمي كردندشنيدن هر سخني، اندكي به سلولهاي خاكستري مغز خود فشار وا
 )حرفي را قبول نمي كردند

 



  

مگر پيامبرصلي اهللا عليه و سلم نفرموده اند آدم عاقل و يـا مـومن از يـك سـوراخ      .100
با وجود اين پيمان شكني باز هم ) ع(شود؟ چگونه است كه حضرت علي دوبار گزيده نمي

... و زبير و خـوارج و  كه مي بينيم طلحه(شوند با مردم بيعت كنند؟  سال بعد حاضر مي 25
و آن حضرت با چه اعتمادي بيعت كردند؟ و چرا در گله و شـكايت  ) پيمان شكني كردند

خود از بيعت شكنان در كوفه به اين نكته اشاره نمي كنند كه اين كار امروز و بار اول شما 
 نيست و شما در اينگونه امور سابقه داريد؟

  دست گرفتن قدرت چه بوده است؟  اهداف و نيات حضرت عمر و ابوبكر از به .101
چپاول بيت المال و ساختن كاخهاي سر به فلك كشيده و خريدن غالمان و كنيزكـان   -

همان كاري كه اكثر مسئولين حـداقل  !!! (و پوشيدن لباسهاي فاخر و خوردن غذاهاي لذيذ
  ) در انديشه آنند

همان بانـد بـازي   !(!!اعطاي حكومت واليات به پسران و برادران و نزديكان قبيله خود -
 ) خودمان

 1)براي پس از خود(اعطاي منصب خالفت به فرزند يا اقوام خود -
 )همان پارتي بازي خودمان!!!(اجرا نكردن حدود الهي بر نزديكان خود -
همـان كـاري كـه دارد    !!!(عدم جمع آوري قرآن و سعي در نابودي و يـا تحريـف آن   -

 ) اتفاق مي افتد
همـان كـاري كـه در زمـان مـا      !!!(كشورهاي همسايه بسط و گسترش ندادن اسالم به -

 )عكسش اتفاق افتاد و مي بينيم آمريكا دورتا دور ايران را در پنجه خود گرفته
كدام يك از مـا  )!!!(ع(حضرت علي : گوش نكردن به مشورتها و نصايح افرادي چون -

 )حتي به يك حديث علي عمل كرده ايم؟
همـان محافظهـا و بـادي    !!!(مقام و منصـب نداشتن خطر جاني و كشته نشدن در اين  -

 ...) گاردها و

 !!! از ترس جانم مي ترسم ادامه دهم -

                                                 
 ! به شهادت تاريخ عمر و ابوبكر حتي به يك نفر از افراد قبيله خود سمتي ندادند  1



  

 

در حيله گر بودن و كتمان حق كردن و تعصب وعاظ و نويسندگان، همين بس كه  .102
حتي يك نفر از شيعيان نمي دانند حضرت عمر، داماد حضرت علي و پدر زن رسول خدا 

گويند حضرت عمر به  و حتمي است ولي دري كه مي يعني چيزهايي كه قطعي! بوده است
يعني يك چيـز دروغ  . پهلوي فاطمه زد و در هيچ كتاب غير شيعي نيامده را همه  مي دانند

پس به من حق بدهيد كه در دروغ بودن ساير سخنان و عقايد شـما نيـز شـك    . غير قطعي
 .كنم

ان، سـالها يكـي از   آيا مي دانيد بركه غدير خم، آبش مسـموم بـوده و در ايـن مكـ     .103
مشهورترين بتهاي عرب به نام منات عبادت مي شده است آيا اين خود، تداعي گـر افكـار   
مسموم و شرك آميز شيعه نيست؟ و تعجب اينجاست كـه شـيعه خلفـاي راشـدين را بـه      

 !!!فريب سامري بني اسراييل را در عبادت گوساله زرين تشبيه مي كنند
ن القاب عالمه و واعظ و مداح، به كساني اسـت كـه   داد:خنده دارترين لطيفة تاريخ .104

جهل و تعصب از سر و روي آنها مي بارد و حتي در چهرة آنها اثـر گذاشـته و در بـاطن،    
 25شـاهد اينكـه   . جز پايين آوردن حقيقت اسالم و شخصيت ائمه كار ديگري نكـرده انـد  
در دست آنهاسـت  ... سال است حكومت و تمام ارگانها و رسانه ها ومخارج و هزينه ها و

راكـي و آرنولـد محبـوبترين چهـره نـزد      :ولي وقتي آمار مي گيرند با تعجـب   مـي بيننـد   
خدا را شكر، جنگ هم تمام شده و نفت هم به باالترين قيمـت خـود در تـاريخ    ! جوانانند

ولي تعجب مـن در اينجاسـت كـه چـرا     . رسيده و به جز آمريكا بهانه ديگري وجود ندارد
 ! تحت تاثير تهاجم آمريكا قرار نگرفته اند... اندونزي و عربستان وجوانان سني 

بـه آن  : بهترين دليل زنده و ملموس براي اشتباه بودن راه و روش ما اين است كـه  .105
 براستي عيب كار در كجاست؟ . رسيده ايم و در سطح جامعه مي بينيم

قه تقسيم مـي  پس از من اين امت به هفتاد و سه فر: مي فرمايند) ع(حضرت علي  .106
بندند ولي رفتارشان ماننـد   شوند بدانيد بدترين آنها كساني هستند كه خودشان را به من مي

خدا وكيلي نگاهي به اطراف خودتان بيندازيد، آيا دروغگو تر و حيله گر تـر و  . من نيست
ها جاه طلب تر و دنيادوست تر و بي نظم و ترتيب تر و كاهل نماز يا بي نماز تر از ايراني 



  

شما را . سراغ داريد؟ شيعه دين خوب و درستي است ولي آقايان عزيز، خلط مبحث نكنيد
شما باعث سـرافكندگي امامـان شـيعه    . شما فقط اسم شيعه را يدك مي كشيد. چه به شيعه

صرف پوشـيدن لبـاس ديـن    . دين از سياست جدا نيست ولي خلط مبحث نكنيد. شده ايد
دا نيست ولي اين سخن راست و درست چه ربطي به دين از سياست ج. نشان دين نيست

 پوشيدن لباس روحانيت؟: مگر معني دين   يعني 1شما دارد؟ 

از : مگر طبق صـريح آيـات قـرآن، خداونـد نفرمـوده     : از يكي از حضرات پرسيدم .107
كسانيكه هجرت كردند و در جنگ بدر حاضر بودند و در بيعت رضـوان حضـور داشـتند    

ا بر آنها وعده داده و حضرت عمر و ابوبكر نيـز در تمـام ايـن    خدا راضي است و بهشت ر
: موارد حضور، آن هم حضور حساس و سرنوشت سـاز داشـته انـد؟ ايشـان پاسـخ دادنـد      

چه بي ايماني جالبي كه بـه  : من پاسخ دادم. مومنين و آنها مومن نبودند: خداوند مي گويد
كند در خطرات و سختي هـاي   رج ميپيامبر دختر مي دهد تمام اموالش را در راه اسالم خ

مـن  ! به هر حال، ايمان نداشته اند: ايشان باز هم گفتند... هجرت، تنها همراه پيامبر است و
مگـر  : گفتم. بله: گفتند. آيا قبول داريد كه بهترين تفسير قرآن، تفسير آيه به آيه است: گفتم

فقـط بـا مومنـان رفـت و آمـد      در قرآن نيامده كه مومنان بايد از مومنان دوست بگيرنـد و  
چطور تاريخ را كه مي خواني نام حضرت عمر و ابوبكر و علي و عمار ياسـر  .داشته باشند

را همه جا در كنار نام پيامبر مي بيني؟ مگر در قرآن نيامده كه فقط مـومنين حـق تعميـر و    
بخـرد و  آباداني مساجد را دارند چطور پيامبر به ابوبكر اجازه مي دهند كـه زمـين مسـجد    

برده هاي تازه مسلمان شده را از جيـب خـودش در راه خـدا بخـرد و آزاد كنـد و هزينـه       
را بدهد و در ايـن جنـگ علمـدار هـم باشـد و چطـور       ) به خصوص جنگ تبوك(جنگها 

پيامبرصلي اهللا عليه و سلم يك نفر بي ايمان را سال قبل از آن، امير حجاج مومن كرد و در 
 .فبهت الذي كفر... م جماعت مسجد؟آخرين روزهاي حياتش اما

                                                 
سخن حقـي اسـت كـه از آن    : كلمه الحق يراد بها الباطل: كه با اشاره به خوارج گفتند) ع(به قول حضرت علي  1

 .ه اند نتيجه باطلي را اراده كرد



  

بيعت خود را نقـض  مـي كـرد و    ) ع(آيا اگر ابوبكر پس از اعتراض حضرت علي  .108
كنار مي رفت سعد ابن عباده دوباره مدعي نمي شد؟ پس مسلماً بني هاشـم و بنـي اميـه و    
اوس و خزرج به جان هم مي افتادند؟ ضـمن اينكـه حرمـت و جايگـاه بيعـت نيـز لـوث        

استي ابوبكر مرتب به مردم مي گفت مرا رها كنيد و بياييد و بيعت خود را با من بر! شد مي
كردنـد؟ و گنـاه ابـوبكر     پس چـرا مـردم چنـين نمـي    . فسخ كنيد كه من بهترين شما نيستم

چيست كه بار مسئوليتي را بـه اجبـار و در شـرايط پيچيـده و در هـم سـقيفه بـه دوش او        
 گذاشتند؟

عه ها نادان و جزئي نگر  نيسـتند كـه از عـده اي الكـي     سني ها مانند برخي از شي .109
و صدها دليل (آنها به دو دليل اصلي . خوششان بيايد و با عده اي ديگر الكي دشمن باشند

تمام مورخين بي طرف، معترفند  – 1: حضرت عمر و ابوبكر را دوست دارند) فرعي ديگر
عمر و حمزه در سـال ششـم،   از نقطه نظر قدرت ظاهري و مادي با اسالم آوردن حضرت 

سـال بعـد بـاز هـم از همـين       20جالب است كه حضرت عمر حدود . اسالم قوت گرفت
به اسالم، خدمات شـاياني كـرده و بـا شكسـت سـه      ) يعني قدرت ظاهري و مادي(جهت 

امپراطوري وقت و فتح سرزمينهاي همسايه نه تنها بقاء اسالم را در امتداد تـاريخ تضـمين   
بـار   2ابوبكر نيز مانند حضرت عمـر   -2. اسالم آوردن ملل ديگر نيز شدكرد بلكه موجب 

در طول عمر خود از نقطه نظر فكـري و معنـوي و مصـلحت انديشـي و اسـتراتژيكي بـه       
اسالم، خدمات شاياني كرد بار اول به عنوان اولين مرد بالغي كه بدون لحظـه اي تامـل بـه    

نفــر از  5الفاصــله پــس از اســالم آوردن او پيامبرصــلي اهللا عليــه و ســلم ايمــان آورد و ب
سال بعد بـراي بـار    23و . سرشناسان مكه تحت نفوذ فكري و شخصيتي او مسلمان شدند

نه تنهـا شـورش اهـل رده را    ) دورانديشي و مصلحت نگري(دوم دقيقا از همين نقطه نظر 
ل كـرد تـا   سركوب كرد بلكه آن جو آشوب زده را به محيطي با ثبات و امن و يكپارچه بد

سال بعد پس از رحلتش، حضرت عمر توانست سه امپراطوري آن زمان را به زمين  2فقط 
 . بزند



  

براي اين فدك را از فاطمه گرفتند مبادا آنها با بـذل و  : محقق نادان شيعه مي گويد .110
بخشش منافع فدك طرفداراني براي خود دست و پا كننـد ولـي از شـدت بيسـوادي نمـي      

ال بعد حضرت عمر فدك را پس داد و آنگاه بين مالكيـت آن اخـتالف   دانند كه فقط دو س
 !!شد

درست است كه بهترين گزينه علي بوده ولي بهتـرين گزينـه در بهتـرين شـرايط و      .111
براي همين، علي پس از مرگ حضرت . بين بهترين فرهنگ و بهترين مردم جواب مي دهد

زيرا شما تحمل عدل مرا نداريـد و   مرا رها كنيد و به سراغ ديگري برويد: عثمان مي گويد
امام زمان براي اين ظهور نمي كند كه دين اكثر مردم : همين شيخ مفيد شيعي نيز مي گويد
دانيم كه اورانيـوم   مي: براي روشن شدن بهتر مطلب. تقليدي است و به آن اعتمادي نيست

بـراي نيروگـاه   غني شده بهترين سوخت براي نيروگاه است ولي براي نيروگاه اتمـي و نـه   
 !ذغالي
مـن از روحـانيون و علمـاء و محققـين ايرانـي در تعجـبم كـه چـوب روزگــار را          .112
 . اند و باز هم حاضر نيستند دست از تعصب و دروغ بردارند خورده
سال است كه در حوزه ها روي قـوانين فقهـي كـار آكادميـك      1400به قول خودتان  -

تمام . را در جهان داريم) حاظ قانون مدنيبه خصوص از ل(شده و ما پيشرفته ترين قوانين 
با تمام امكانات رسـانه اي و قـواي   . است 21قرن قرن . شئونات كشور در دست شماست

با اينهمه دست تقدير چنان كرد كه شما روي كار بياييد و مجبور ... انتظامي و دانشگاهها و
تصـويب قـوانين   به تشكيل مجمع تشخيص مصلحتي شويد كه دقيقا وظيفه اي ندارد جـز  

سال به حضرت عمر گير داديد كه چرا صيغه  1400آنوقت شما متعصبانه !!! مخالف اسالم
  بدون اينكه شرايط و اوضاع و احوال زمان او را بدانيد؟) طبق ادعاي شيعه(را حرام كرد؟

مگـر  : شبانه روز در كتابها و بـاالي منبرهـا مـي گفتيـد    ،سال بود از زمان صفويه 400 -
مبرصلي اهللا عليه و سلم امت را بدون سرپرست رهـا كنـد و بـرود؟ و جانشـين     شود پيا مي

براي خودش تعيين نكرده باشد؟ آنگاه دست تقدير چنان كرد كه شما حاكم شـويد و بعـد   
آيت اهللا خميني فوت كند بدون اينكه براي خودش جانشيني تعيـين كـرده باشـد آنهـم در     



  

كشـورهاي همسـايه بـا ايـران سـر دشـمني       شرايطي كه تمام جهان به خصوص آمريكا و 
و آنگاه مجلس خبرگان يك شبه و بـه صـورت   . داشتند؟ و منافقان داخلي نيز بيكار نبودند

فلته و ناگهاني يك نفر را درجه اجتهاد داده و به عنوان رهبر به مردم معرفي كـرده و آيـت   
ا رضايت تمام كنار اهللا منتظري هم هيچگاه نگفت كه خالفت را از من غصب كرديد بلكه ب

دانست كه مجلس خبرگان جانشـين را تعيـين    آقاي خميني مي: ممكن است بگويند. كشيد
از غيب مطلع بود نبايد بداند كه در عربستان )به قول شما(پس چطور پيامبري كه . مي كند

شمالي هميشه انتخاب رهبر با راي اكثريت مردم بوده است؟ و اينكه اصحاب و مهـاجرين  
  . فداكارش به خوبي از عهده اين وظيفه بر مي آيند كه بر هم آمدند مخلص و

اگر بنا شود حضرت عمر و ابوبكر پس از آنهمه خدمت و فداكاري، فقط به خاطر  .113
 .يك اشتباه، جهنمي شوند مطمئن باشيد تمام مردم كرة زمين جهنمي خواهند شد

 9عمـر روز   عوام ما به قدري احمقند كه فكر مي كننـد روز درگذشـت حضـرت    .114
ذي الحجـه روز شـهادت    28ربيع االول است در حاليكـه همـه مـورخين مـي داننـد روز      

البته انسانهاي آگاه مي دانند كه عمركشان كاري است پايه ريزي شـده  . حضرت عمر است
آيا براي خريت، نهـايتي هسـت؟   ! توسط مستر همفر جاسوس انگليسي در ممالك اسالمي

 . قرن هنوز هم صواب واريز شود 14تا به حسابش پس از گذشت البته اين هم به نفع عمر 
شيعه براي به كرسي نشاندن عقايدش تمام قوانين عقلـي و فطـري و روانشناسـي     .115

تاثير همنشين در روحيه و رفتار انسان امـري مسـلم   : به عنوان مثال. را به هم مي ريزد... و
 :است  سعدي نيز در شعر زيباي خود مي گويد

  يز در حمـام روزي     رسيد از دست محبوبي به دستمگلـي نـاچ
  كـه از بـوي دالويز تو مستم  بدو گفتم كه مشكي ياعبيري     

  وليكـن مـدتي بـا گل نشستم    بگفتا من گلي ناچيز بودم    
  كمال همنشين در من اثر كرد     وگرنه من همان خاكم كه هستم

  



  

ه جز پيامبر اكرم و ساير صحابه، همنشيني بـراي  اگر تمام كتب تاريخي را زير و رو كني ب
البتـه طبـق نظـر    (حال اينها در كنار چـه كسـاني   . حضرت عمر و ابوبكر پيدا نخواهي كرد

 .واهللا اعلم!!! حسود و منافق و ظالم شدند) شيعه
در برخي از شهرهاي ايران، مسيحيان، زرتشتي ها و حتـي يهوديهـا بـراي عبـادت      .116

جالـب اسـت   (ي سني ها حتي اجازه ساختن يك مسجد هم ندارند خداوند معبد دارند ول
كه بدانيم بسياري از مدارس و مساجدي كه در زمانهاي قـديم در شـهرهاي ايـران توسـط     
وزراء و پادشاهان سني مذهب ساخته شده وقف طالب يكي از مـذاهب چهارگانـه سـنت    

را مي دانيد؟ من به آيا علتش ) و اينك صرف تربيت روحاني دشمن سنت شده! بوده است
ممكن است در مساجد اهل سنت، حقايقي مطرح شود و مشت دروغگوها : شما مي گويم

ضمن اينكه آنها بر خالف ما كه امامان آنهـا را لعـن مـي كنـيم     !! باز شود و دكانهايي بسته
حتـي شـيخ شـلتوت    ) كه بهانه كنيم به امامان ما توهين مي كنند.(امامان ما را دوست دارند

ي دل آگاه مصري حكم آزادي و عدول از ساير مذاهب سنت به مذهب شيعه را داد بـا  مفت
پس به من حق بدهيـد بـه عنـوان يـك     ! اينكه مي دانست شيعه امامان آنها را لعن  مي كند

 !آري اين است آزادي از گردن به باالي شما. شيعه در صداقت آخوندها شك كنم
پيامبر فقط يكي دوبار از روي اضـطرار  : ئاتدين استثنا) البته از نوع صفوي(تشيع  .117

طبـق روح تمـام آيـات و    ! نماز ظهر و عصر را با هم خواند ولي ما كار هر روزمـان اسـت  
بر شادي و نشـاط  ! بر حقيقت و صراحت است نه تقيه! روايات، اصل بر عمل است نه دعا

ها مشغول كرده انـد  ولي ما را به شاخ و برگ! بر تحقيق و تعقل است نه تقليد! است نه عزا
يعني شناختن ذات خداوند بـه  . اصل بر توحيد است: عزيزان من. تا اصل را فراموش كنيم

و اگر سرگرم شاخ و برگها شوي، شيطان، تو را .  و گم شدن در درياي حيرت او! يگانگي
 .آرام آرام به وادي شرك مي كشاند

اغ داريد كاري انجـام  كجاي تاريخ ديده ايد؟ حتي در زندگي اطراف خود كجا سر .118
شود و سخني زده شود و همه موافقت كنند و كف بزنند؟ پس چرا انتظار داريد ابـوبكر را  

همـه تاييـد كـرده و    ... شورش اهل رده و شرايط قبيله اي و جاهليت و: با آنهمه مشكالت



  

خواهد خياباني را در شهر احداث  هيچكس از دستش دلخور نباشد؟ وقتي يك شهردار مي
شود ناراحتنـد و كسـاني كـه خانـه هايشـان       مسلما كساني كه خانه هايشان خراب ميكند 

چاره چيست و چه : طبق شرايط رئاليستي به من بگوييد! نزديك خيابان مي افتد خوشحال
 بايد كرد كه همه راضي و خشنود باشند؟

تا به حال ديده اي دو نفر غريبـه بـا هـم دعـوي كننـد؟ مسـلماً بيشـتر دعواهـا و          .119
و هر چه اين روابط دوستانه تر . گيريها بين كساني است كه با هم دوست و آشنا هستنددر

مـن  ) دوري و دوسـتي : ضرب المثل قديمي(باشد امكان اختالف و دعوي نيز بيشتر است 
و مطمـئن شـده ام كـه     1مطمئنم كه ابوبكر حضرت فاطمه را بيشتر از عايشه دوست داشته

ر، كامال عكس آن چيزي است كه براي ما مـي گوينـد و طنـز    روابط ابوبكر با خاندان پيامب
 !!!تلخ روزگار نيز در همينجاست

مي گويند فدك را براي اين گرفتند كه خاندان پيامبر با بذل و بخشش عايدات آن،  .120
ولي خاندان پيامبر كه تمام نيتشان قربه الي اهللا بوده چرا ! به دنبال كسب محبوبيت بوده اند

حال فكر مي كنيد آنها در فكر كسب آراء انتخاباتي بيشتر بوده انـد؟ و آيـا    شما مانند زمان
كرد فقـط بـراي رضـايت خـدا بـود؟       اين سخنان، توهين به خانداني نيست كه هر چه مي

 : ممكن است شما اينچنين باشيد ولي
  كار پاكان را قياس از خود مگير
 گر چه باشد در نوشتن شير شير

بي ارزش تـر از لنگـه كفشـي    ! كمتر از آب دماغ بز: بودهنگاه علي به خالفت اين  .121
آيا خدا حضرت عمر يا ابوبكر را در روز قيامت براي چنين چيز بي اهميتي مجـازات  ! پاره

ولـي بـراي   . مي كند؟ آري حكومت، مهم است و موجب كسب شهرت و جلـب منفعـت  
 !شما، نه براي حضرت عمر يا براي علي

                                                 
براي مثال هنگام عقد ازدواج علي با فاطمه ابوبكر بيشتر از همه تالش كرد همانگونه كه براي ازدواج پيـامبر بـا    1

  ! خديجه سعي و تالش فراواني كرد



  

! د و گناه بزرگتر، بايد انگيزه تخلف نيز قويتر باشدهرقدر عذاب الهي شديدتر باش .122
براستي انگيزه اصحاب پيامبر از كنار گذاشتن علي و روي كار آوردن يك نفر ديگر آن هم 

و زير پا گذاشـتن آيـات قـرآن و توصـيه پيـامبر و جهنمـي كـردن        )! قريش(از همان قبيله
اي داد؟ آيـا بـه كسـي     ي رشوهخودشان چه بود؟ آيا ابوبكر پس از روي كار آمدنش به كس

مقامي داد؟ من هرچه در البه الي متون تاريخي كنكـاش كـردم و هرچـه بـه مغـزم فشـار       
با توجه به اين نكته كه عدالت در زمان حضرت عمر و ابوبكر . آوردم به نتيجه اي نرسيدم

ه براستي اصحاب پيامبر بـه چـ  . مانند زمان خالفت علي، به شديدترين شكل، اجرا مي شد
دليل و انگيزه اي خودشان را جهنمي كرده و فرمان صريح پيـامبر و آيـه قـرآن را زيـر پـا      

 گذاشتند؟ 

 

پيامبر اكرم قبر آن صحابي شهيد را با چنان دقتي ساخت كه موجب تعجـب همـه    .123
آنگاه در معرفي جانشين بـراي پـس   ! اهميت كه زير خاك مي رود يعني چيزي بي! قبر. شد

معنـي مختلـف دارد و نعوذبـاهللا در ايـن زمينـه       27كنند كه  ستفاده مياز خود از كلمه اي ا
 دهند؟  بسيار مهم و حياتي اينقدر ابهام و سهل انگاري به خرج مي

برخي از آقايان، سيره ابن اسحاق را قبـول نداشـته و آنـرا شـديدا نفـي مـي كننـد         .124
محققـين غربـي و   درصورتيكه شهيد دكتر علي شريعتي و تمامي اساتيد دانشگاه و تمـامي  

ولـي  . شناسـند  تمامي محققين سني آنرا به عنوان معتبرترين كتاب تاريخي صدر اسالم مـي 
همين آقايان، كتاب سليم ابن قيس را وحي منزل مي دانند در صورتيكه بيشتر اساتيد شيعه 
!!! و برخي علماي علم رجال و تمامي محققين غربي و سني اين كتاب را جعلي مـي داننـد  

هم مشخص است سيره ابن اسحاق، حضرت عمر و ابوبكر را لعـن نكـرده ولـي     علت آن
 ...!!! سليم

يكي از آقايان فضالء در كتاب خود نوشته بود من روزي داخل مغـازه اي نشسـته    .125
بودم و صاحب مغازه كناري براي كاري خـارج شـد و يـك نفـر ديگـر را جـاي خـودش        

بر اكرم، امت را بدون سرپرست رها كـرده  من به خودم گفتم مگر امكان دارد پيام. گذاشت
چنانچه پيامبر اكرم هم اينك در ايـران حضـور   : باشد؟ البته به اين برادر بزرگوار بايد گفت



  

كردند ولي با اين مثال به جايي كه زديد خدمت  داشتند قطعاً براي خود جانشين معرفي مي
زه دارهـا دكـان خـود را    شما بايد عرض كنم هم اينك در عربستان، موقع ظهـر تمـام مغـا   

زيـرا از وضـعيت   ! همانطور باز رها كرده و به مسجد مي روند و هيچ اتفاقي هم نمي افتـد 
سال پيش  1400همان اطميناني كه پيامبر اكرم . محيط و جامعه خود به خوبي آگاهي دارند

 . به اصحاب از جان گذشته خود داشت
حمل پذيرش سـخن مخـالف را   آقايان چون خودشان روحيه ديكتاتوري داشته و ت .126

خواهند همه مانند گوسفند مطيع محض آنها باشـند فكـر مـي كننـد نعوذبـاهللا       ندارند و مي
يـا سـاير   (پيامبر اكرم نيز همينگونه بوده و به همين دليل، يكي دوباري كه حضـرت عمـر   

 مخالفت كرده اند را علم مي كنند در صورتيكه اين نشـانه اوج آزادي و ارزش و ) اصحاب
اعتبار و شخصيتي است كه پيامبر به اصحاب خود داده تا آنها بر خالف يك ربات، امكـان  

و دقيقاً همين تربيت پيامبر اكرم باعث شد اصحاب او نـه  . رشد و مطرح شدن داشته باشند
موفـق بيـرون   ...) انتخاب ابوبكر، شورش رده و(تنها از شرايط آشفته پس از رحلت پيامبر 

.                                           فاعتبروا يا اولي االبصار: پس. برقدرت آن روزگار را نيز به زمين بزنندبيايند بلكه سه ا
تفرقـه افكنـي و    شـت جالب است كه عالم صفوي به ابوبكر و حضـرت عمـر، انگ   .127

تحريف و اختالف مي زند ولي اكنون نگاهي بـه جامعـه ايرانـي كـه ايـن آقايـان خـواص        
فارس براي ترك جوك مي سازد ) گوييد عوام، پيرو خواصند؟ مگر نمي(ند بيندازيدا ساخته

و لر با كرد دشمن است و در شهرها جنگ چپ و راسـت و در ادارات دشـمني ريـيس و    
آخوندها هم كه صبح تا شب پايشان را كرده اند تـوي  ... مرئوس و حسادت و باند بازي و

پـس چـوب خـدا را    ! دشـمن و در حـال اخـتالف    تمام اقشار ايراني با هم! كفش سني ها
 .فاعتبروا يا اولي االبصار! ه دوابخوريد كه نه صدا دارد و ن

پيامبر اكرم مي گويند اگر مي دانسـتم بيشـتر از هفتـاد بـار اسـتغفار مـن موجـب         .128
در قرآن آمده اگـر هفتـاد   .(شود بيش از هفتاد بار طلب آمرش مي كردم بخشش منافقان مي

اين نيت و طرز تفكر و روحيـه و  ) نها طلب بخشش كني بخشيده نمي شوندبار هم براي آ
محور انديشة كسي بوده كه ما ادعاي پيروي و حب او را داريم ولي آقايان از آنجـايي كـه   



  

كننـد نبـي    خودشان روحيات نازك نارنجي زنانه و زودخشم و كينه توزانه دارند فكـر مـي  
ي او و اسالم جان نثاري كردنـد را بـراي يكـي دو    اكرم، روز قيامت، اصحابي كه آنهمه برا

 :عزيز دل برادر.خطاي بدون سوء نيت نمي بخشد
  كار پاكان را قياس از خود مگير

  گـرچـه بـاشد در نـوشتن شير شير
اگر روحية طنز و باز و پرگذشت شيعه را با روحيه تند و تيز و منظم سـني قـاطي    .129

 !كنيد يك آدم كامل درست مي شود
رادرانش را بخشيد با اينكه او را در كودكي و با سوء نيت به داخـل چـاه   يوسف، ب .130

اگر گناه (انداختند چرا پيامبرصلي اهللا عليه و سلم نبايد در روز قيامت اصحابش را ببخشد؟
 )يا خطايي آن هم از روي سهو و آن هم به زعم و خياالت شما انجام داده باشند؟

الفـت نـزد مـن از آب دمـاغ بـز كـم       در جايي مـي فرماينـد خ  ) ع(حضرت علي  .131
بـا ايـن وصـف    ! تر است و در جايي ديگر مي فرمايند از لنگه كفش پاره كمتر است ارزش

اگر خالفت و امامت يك موضوع واحد بوده و بر مبناي نص الهي باشد، آيـا آن حضـرت،   
سخ مي شايد مانند هميشه پا! مجاز بوده اند چنين توهيني به اين مقام و منصب الهي بكند؟
بوده يا اينكـه ايشـان قصـد    ... دهيد كه منظور ايشان تقيه و توريه و مماشات و مصلحت و

به قول شهيد دكتر علـي شـريعتي بـراي    . عاقالن دانند: شكسته نفسي داشته اند به هر حال
علي هيچ چيز دردآورتر از اين نيست كه به ظاهر شيعيان او فكر  كننـد او بـراي خالفـت    

 !!!درد خود را با چاه مي گفته است غصه مي خورده و
مرتبه  5سال دست كم در هر شبانه روز  23پيامبر اكرمصلي اهللا عليه و سلم مدت   .132

اكنـون  . گرفتند با اينهمه پس از ايشان در نحوه وضو گرفتن بين مردم اختالف شد وضو مي
) سـانه در غـدير يـا سـقيفه و اف   (ما با چه اطميناني حوادثي كه در يك ساعت از يـك روز  

اتفاق افتاده را با اطمينان كامل تجزيه و تحليل كرده و مثال با اطمينان صددرصد مي گوييم 
معنـي مختلـف اسـت معنـي      27منظور پيامبرصلي اهللا عليه و سلم از كلمه مولي كه داراي 

و بر مبناي آن بـه نزديكتـرين يـاران پيـامبر، تهمـت غصـب       !!! خليفه بالفصل بوده است؟



  

فتراء وارد مي كنيم؟ و به خيال خود فكر مي كنيم مقام حضرت علي رااينگونـه  خالفت و ا
يا اينكه دقيقا مي دانيم در آن چند دقيقه حملـه بـه خانـه علـي چـه كسـاني       . باال برده ايم

شركت داشته و دقيقا افراد در چه نقاطي ايسـتاده بـوده و دقيقـا چـه افكـاري در سرشـان       
 ...!! ي بين آنها رد و بدل شده است وجريان داشته و دقيقا چه جمالت

شيعه حضرت فاطمه را شهيد مي داند در صورتيكه ربط دادن علت رحلت ايشـان   .133
به جريانات روز سقيفه بسيار ضعيف است ولي حضرت عمر كه بدون علت و به صـورت  

 براستي چرا؟ . عمد به دست يك نفر مجوسي كشته شد را شهيد نمي دانند

ت كه فكر مي كند روز قيامت، حضرت علي و حضرت فاطمـه  اشتباه شيعه اين اس .134
رونـد   بعد سني ها مـي . يك طرف ايستاده اند و حضرت عمر و ابوبكر هم يك طرف ديگر

آنگاه حضرت عمر و .پشت سر حضرت عمر و ابوبكر و شيعه ها  مي روند پشت سر علي
اه علي وارد بهشـت مـي   ابوبكر را به همراه سني ها به جهنم مي برند و شيعه ها را به همر

. حضرت علي و فاطمه كه يقينا به بهشت مـي رونـد  . ولي عزيزان من اينگونه نيست! كنند
ولي مي آيـيم  . حضرت عمر و ابوبكر هم كه انشاء اهللا به كوري چشم بعضي ها بهشتي اند

نمـازم را  : پاسخ مي دهد. شود چكار كردي از سني سئوال مي. به سراغ شيعه ها و سني ها
به كسي فحش ندادم و كاري هم نكردم كه . موقع خواندم دروغ و حقه بازي هم نداشتم به

آنگـاه از شـيعه   . پس آنها به بهشت مي رونـد . در امت اسالمي تفرقه و اختالف ايجاد شود
درجه محاصره كرده بود چه كردي؟ چون  360سئوال مي شود وقتي آمريكا كشور شما را 

عمـر كشـان راه انـداختم، فحـش و لعنـت      : گفت مي گويددر آنجا ديگر نمي شود دروغ 
 .س خطاب مي آيد كه وارد جهنم شوپ. فرستادم و ايجاد تفرقه و اختالف كردم

محقق شيعه با هزار و يك دليـل و توجيـه و تفسـير، جريـان ازدواج ام كلثـوم بـا        .135
وجود شخصي به نـام ابـن    –خواستگاري حضرت علي از دختر ابوجهل  –حضرت عمر 

 –امامت نماز جماعت توسط ابوبكر در ايام بيماري پيامبرصـلي اهللا عليـه و سـلم     –ء سبا
فـوت   –اجازه باز بودن فقط در خانه ابوبكر به سمت مسجد پيامبرصلي اهللا عليـه و سـلم   

مـن نيـز   . را زير سئوال مي برد و نفي مي كنـد ... عشره مبشره و -محسن در سنين كودكي



  

تمام اين وقايع كامال درست و صحيح است ولـي سـئوال مـن    اصراري ندارم كه ثابت كنم 
ماننـد بحـاراالنوار يـا تـاريخ     (وقتي مواردي كه در اكثر كتب تاريخي حتي شيعه: اينجاست
آمده است را شما مي توانيد نفي كنيد چرا نمي توان فقط نحوه برداشـت از يـك   ) يعقوبي

ر اكرم از اعـالم دوسـتي بـا علـي در     مانند قصد پيامب(واقعه تاريخي را مورد شك قرار داد 
وقتي كه شما اصل يك واقعه را زير سئوال مي بريد چگونـه نمـي شـود فـرع يـك      ) غدير

همانطور كه در بخش غدير و سقيفه نيز مشـاهده كرديـد كـه بـه     ! اتفاق را زير سئوال برد؟
لم  در خوبي و با صدها سئوال و مثال، ثابت كرديم كه منظـور پيامبرصـلي اهللا عليـه و سـ    

 . غدير خم، تعيين جانشين براي پس از خودشان نبوده است
تناقض بالي جان محقق شـيعه اسـت او در جـايي حـديث كسـاء را مـي آورد و        .136
سلمه گفت تو نمي تواني جزء اهل بيـت باشـي و    گويد پيامبرصلي اهللا عليه و سلم به ام مي

ولي در جايي ديگر ايـن   )حسن و حسين –فاطمه  –علي (اهل بيت فقط اين چهار نفرند 
موضوع را فراموش مي كند و براي خرد كـردن هـر چـه بيشـتر حضـرت عمـر و ابـوبكر        

حاال اگـر  . سلمان منا اهل البيت: پيامبرصلي اهللا عليه و سلم در باره سلمان فرمود: گويد مي
امام پس از علـي   11اين تناقض نيست پس چيست؟ يا در جايي مي گويند پيامبر اكرم نام 

امام صادق، اسماعيل ـ پسر بزرگشان ـ را بـه    : ا دقيقا گفت ولي در جاي ديگر مي نويسدر
عنوان جانشين معرفي كردند ولي پس از فوت او فرمودند در مورد اسماعيل بـداء حاصـل   

توان باور كرد كه  اكنون آيا مي. شده و فرزند سومشان را به عنوان امام بعدي معرفي كردند
اطالع  بوده اند؟ تا اسماعيل را به عنـوان جانشـين    حديث بسيار مهم بيامام صادق از اين 

پس از خود معرفي نكرده تا فرقة ضاله اسماعيليه به همين بهانـه سـاخته نشـود و هـزار و     
يـا مـي   ! يك مساله ديگر؟ يا در اينجا باز هم تقيه و توريه و مصلحت را پـيش مـي كشـيد   

هر چند در عصر فعلـي چنـين   !!! ود رجوع نكردندامام در آن لحظه به علم غيب خ: گوييد
 !كنند پاسخهايي را حتي كودكان خردسال نيز قبول نمي

به ياد نمي : ديشب چه خورده اي؟ گفت: هاي زمان گفتم روزي به يكي از ابوجهل .137
با استناد به داستانهايي كـه بـين   ! پس با چه مدركي خودت را جهنمي مي كني: گفتم. آورم



  

پس از پيـامبر اكـرم نوشـته و مكتـوب شـده و از حالـت        1سال 1200تي و ح 400تا  250
سال دست به دست شده تا به تو رسيده اسـت؟ و هـر كسـي     1400شفاهي درآمده و تازه 

 رسيده البه الي متون آن، دستكاري و اعمال نظر كرده است؟

اگر ابوجهل ها و خوارج دوران ما يا اصال در اصول دين خود تحقيقي ندارند و يا  .138
و به هر حـال محـال   !!! دارند مسير تحقيق آنها همانجايي مي رود كه خود آنها مي خواهند

ولي عزيز دلم اگر فقط كتب ! است كتب مخالف را بخوانند چون ممكن است گمراه شوند
يعني به همـان نتـايج تقليـدي    ! رسي موافق را بخواني به همينجايي كه هم اكنون هستي مي

مثل اسب عصاري كـه صـبح تـا شـب     (دهي؟  را زحمت بيهوده ميپس چرا خودت ! قبلي
نمـي  ! تاب مي خورد و هنگاميكه چشمش را باز مي كنند مي بيند همانجـاي اول ايسـتاده  

 !)خواهد زحمت بكشي و تحقيق كني همينجا كه ايستاده اي بايست
من تمامي كتب تاريخي را زير و رو كردم و به قـدري در ايـن زمينـه فكـر كـردم       .139
تعجب من اينجاست كه فهميده ام تاريخ، ساده دل تـر  . ار يكي از افراد همان زمان شدمانگ

و رك تر و صريح الهجه تر و بي غل و غش تر از حضرت عمر را نيافريده ولـي مـداح و   
كند و اين نيست جز به خـاطر   روحاني شيعه او را حيله گر و دروغگو و حسود معرفي مي

اگر مـي خـواهي بـه    : كتر شريعتي به فرزندش وصيت كردهعزيزان من د. بي سوادي مردم
 .بخوان و بخوان و بخوان: دست هيچ ديكتاتوري گرفتار نشوي يك كار بكن

محقق شيعه وقتي در مخمصـه و تضـاد گيـر مـي كنـد دسـت بـه دامـان يكـي از           .140
 :اصطالحات زير مي شود

  !!!امام در آن لحظه به علم غيب خود رجوع نكردند -
 تقيه -

 توريه -

 حت مصل -

 مماشات  -
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 1!نويسنده، اشتباهي اين نكته را آورده -
ولي من مطمئنم در قرن حاضر، حتـي كودكـان دبسـتاني نيـز متوجـه ايـن دوز و كلكهـا        

 .شوند مي
مادري در حضور فرزندان به پدر توهين مي كرد البته پدر، بد دهن و سيگاري بود  .141

ولـي پـدر و مـادر، جامعـه و     . بچه ها وقتي بزرگ شدند مانند پدر و مادرشـان شـدند  ... و
وقتي علماء و آقاباالسرها در پشت بلند گو و به صورت شبانه ! دولت را مقصر مي دانستند

روزي به حضرت عمر و ابوبكري كه حد اقل يك ميليارد از مسلمانها به آنها عالقه داشـته  
ي كنند آنگاه و نزد آنها مقدسند توهين كرده و از هرگونه بدگويي و دروغ و ناسزايي ابا نم

شخصي به نام سلمان رشدي مي آيد و به پيامبر اسالم توهين مي كند و يا روزنامـه هـاي   
،  آقايان كه بنيانگذار حرمت شكني هسـتند  2دانماركي كاريكاتورهاي نبي اكرم را مي كشند

 .عصباني مي شوند و آمريكا و انگليس را مقصر مي دانند
. ويي مشـغول شسـتن جسـد ميتـي بـوده     طبق داستاني افسـانه اي روزي مـرده شـ    .142

بس كنيـد  : مرده شو با خشم مي گويد. اطرافيان داشتند پشت سر ميت بدگويي  مي كردند
ناگهان ميت دست او را گاز ! شيطان هم دست از سر او برداشته و شما دست بر نمي داريد

از او علـت را  . شب هنگام ميت را در خواب مي بينـد . مرده شو تعجب مي كند. مي گيرد
من خيلي گناه داشتم و آنها داشتند با حرفهايشان گناهان مـن را پـاك   : مي گويد. پرسد مي

مي كردند و نامة اعمال خودشان را سياه و تو با حرفي كه زدي باعـث شـدي مقـداري از    
اكنون من مطمئن  شده ام بسياري از آقايان از شـيطان بدترنـد كـه    .  گناهان من باقي بماند

 . دارند قرن پيش مرده اند بر نمي 14ساني كه دست از سر ك
ولي نويسنده و سخنران شـيعه  . در سراسر قرآن سخن از ايمان است و عمل صالح .143

در خصوص قضاياي تاريخي نه ايمان و علـم صددرصـد و يقينـي دارد و نـه رفتـارش از      
                                                 

ت خطبـه حضـر  ( نويسنده كتاب بالغاه النساء در آوردن نام راوي اشتباه كرده : مانند دكتر شهيدي كه مي گويد 1
البته مـن  ! سيد رضي خطبه تعريف از عمر را اشتباهي در نهج البالغه آورده : گويد يا شهيد مطهري كه مي) فاطمه

  .با اين افراد خصومتي ندارم ولي چاره اي از گفتن حقيقت نيست 
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عمل صالح عملي است كه موجب صلح و صـفا و اتحـاد مـي    . مصاديق عمل صالح است
ولي آقايان عملشان عمل فاسد است آيا فحش و ناسزا و دروغ و تهمتي كـه موجـب   شود 

تفرقه و اختالف در امت اسالمي است عمل صالح است يا عمل فاسد؟ به ايـن آيـه دقـت    
همانـا مومنـان بـا    ) 12سوره حجرات آيه (انما المومنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم : كنيد

 .ود صلح و آشتي برقرار كنيديكديگر برادرند پس ميان برادران خ
نكته تاسف آور و خنده دار در مورد هموطنان شـيعه مـن آن اسـت كـه در تمـام       .144

احاديث سفارش به آشتي دادن و اصالح امور بين مردم شده و حتـي دروغ كـه بزرگتـرين    
گناه است را براي آشتي بين دو مسلمان جايز شمرده اند ولي عالمكها و مـداحكها و قلـم   

نادان، براي ايجاد خونريزي و عداوت و كينه بين شيعه و سني دروغهـايي را بـه    به دستان
هم مي بافند تا دو گروه عمده از جامعه اسالمي را از هم جدا كنند و دول مخـالف اسـالم   

تنها مدرك معتبـر و مسـتدل آقايـان نيـز ايـن      . نيز از آن سو نقشه هاي خود را عملي كنند
مطالب را نوشته اند ولـي عزيـز دلـم هـزار و يـك مطلـب       است كه در كتب خودشان اين 

وحشتناكتر و اشتباهتر در بحاراالنوار و مفاتيح و حتي اصول كافي آمده پس آنها هم بيايند 
 !و هو كنند

اگر نيت ابوبكر توطئه و دسيسه بود و قصد خالفت داشت و به قول آقـاي سـليم    .145
آري چرا با اين وجود، در يكـي  ... بودند وابن قيس، در كنار كعبه پيمان نامه توطئه نوشته 

دو روز مانده به وفات پيامبرصلي اهللا عليه و سلم به منزل زن دومـش در سـنح رفـت و از    
 مدينه دور شد و همانجا در مدينه مترصد فرصت نماند؟؟؟؟

عجيب اسـت كـه احاديـث مختلفـي از زبـان حضـرت علـي بـه اسـتناد سـخنان            .146
مـارقين و  (جود دارد كه اي علي تو پس از من بـا سـه گـروه    پيامبرصلي اهللا عليه و سلم و

خواهي جنگيد و حتي نشانه آن مردي كـه پسـتان بـزرگ داشـته اسـت      ) قاسطين و ناكثين
را نيز بـه حضـرت علـي  مـي     ) حضرت علي او را در ميان كشته شدگان خوارج مي بيند(

ضـرت عمـر و   دهند ولي حتي يك حديث از زبان حضرت علي در رابطـه بـا تخلفـات ح   
وجود ندارد؟ با اينكه به زعم شـيعه ايـن تخلفـات مهمتـر و     ) كه پيامبر گفته باشد(ابوبكر 



  

مگر اينكه به احاديث جعلي . نزديكتر به زمان رحلت پيامبرصلي اهللا عليه و سلم بوده است
گرچه دوران اين دوز و كلكها رو . كتاب موهوم سليم ابن قيس يا بحار االنوار مراجعه كنيد

 . به پايان است
برخي از نويسندگان و وبالگ نويسها مي گويند حضرت عمر و حضـرت ابـوبكر    .147

من حرفـي بـراي گفـتن    . لياقت حكومت را نداشتند زيرا معناي ابا و كالله را نمي دانستند
 .قضاوت با عقل و شعور خوانندگان. ندارم
ق هيچ تعصـبي  اگر نويسنده و مداح و واعظ شيعه راست مي گويد و در بيان حقاي .148
چرا وقتي در مورد فدك داد سخن مي دهد نمي گويد كه حضرت عمرابن خطـاب  . ندارد

گويد وقتي حضرت عمر، فدك را پس داد تازه بين علي  سال بعد آنرا پس داد؟ چرا نمي 2
و عباس درباره مالكيت آن اختالف شد؟ چـرا نمـي گويـد مالكيـت آن را نگرفتنـد بلكـه       

ئات آن را گرفتند؟ چرا نمي گويد حضرت ابـوبكر عوايـد آنـرا بـراي     استفاده از عين و نما
خواست بلكه براي تجهيز سـپاه اسـالم در سـركوب شـورش رده كـه زكـات        خودش نمي

دادند مي خواست؟ آري چرا هنگام بيان يك مطلب يا حتي يك حديث يـا آيـه، همـه     نمي
ان است انتخـاب و برجسـته    آنرا نمي گويند بلكه فقط يك قطعه از آن را كه به نفع خودش

 و به صورت نيمه جويده در بوق و كرنا مي كنند؟ 

بزرگترين گناه حضرت عمر اين بود كه به ايران حمله كرد و باعث مسلمان شـدن   .149
 .وگرنه محال بود در ايران يك دشمن هم داشته باشد. ايراني ها شد

ا مـتهم كنـد كـه    انسان در صورتي حق دارد به ديگري انتقـادي وارد كـرده و او ر   .150
در هيچ كجاي تاريخ ذره اي سوء استفاده از بيـت  . خودش الاقل مثل او يا بهتر از او باشد

توسط حضـرت  ... المال يا روي كار آوردن قوم و خويش يا رانت خواري يا ظلم و ستم و
و خـدا را  )  حتي در كتاب جعلي سليم ابـن قـيس  (عمر و حضرت ابوبكر ثبت نشده است 

قرن كساني روي كار آمدند و مرتكب چه كارهايي كه نشدند و طرفـه   14ز شكر كه پس ا
 . آنكه صبح تا شب به حضرت عمر و ابوبكر توهين مي كنند



  

برخي از نويسندگان قديمي شيعه ابوبكر را مورد طعن قرار مي دهند كه نتوانسـت   .151
م نيـز بسـياري از   نعوذ باهللا پيامبرصلي اهللا عليه و سل: يكي از پسرانش را مسلمان كند ولي

اقوام خود را نتوانست مسلمان كند و ديگر اينكه ابوبكر نيز از كودكي دوسـت پيامبرصـلي   
نتوانسـت ايمـان را در دل   ) البته بـه قـول شـما   (اهللا عليه و سلم بوده و نعوذباهللا پيامبر نيز 

 .) ضمنا پسر حضرت نوح نيز در كفر ماند.(دوست خود يعني ابوبكر، وارد كند
در اروپا اسالم ديدم ولي مسلمان نبود و آمدم اينجـا   : الدين اسدآبادي گفتجمال  .152

عزيزان، من به يكبار به عربستان رفته ام، هم مسـلمان بـود و   . مسلمان بود ولي اسالم نبود
 .هم اسالم

سـال بـه كشـور     10هنگاميكه اسراء جنگ ايران و عـراق  فقـط پـس از گذشـت      .153
آهنگهـاي آنچنـاني و طـرز حجـاب زنـان،      . ده بودندبازگشتند از تعجب مات و مبهوت ش

مطمئن باشيد اگـر  ... برنامه هاي راديو و تلويزيون، تغيير لحن شعارها و مواضع مسئولين و
 . شوند بلكه از غصه دق مي كنند مسلمانان صدر اسالم زنده شوند از تعجب خشك نمي

ن زمـان  مخفي بودن محل قبر فاطمـه و مشـخص نبـود   : روحاني صفوي مي گفت .154
سئوال من اينجاست معلوم نبودن تاريخ تولد ايشان . وفات ايشان، حامل معنا و پيامي است

حاوي چه پيامي است؟ و مخفي بودن قبر زنان و ساير فرزندان پيامبرصلي اهللا عليه و سلم 
حاوي چه پيامي است؟ و معلوم نبودن تاريخ رحلت پيامبر اكرم حاوي چه پيامي اسـت؟و  

 لثوم دختر علي با حضرت عمر حاوي چه پيامي است؟ ازدواج ام ك

مي گويند پيامبر اكرمصلي اهللا عليه و سلم هنگام هجرت، ابوبكر را اتفـاقي ديـد و    .155
بـه خـدا خواسـتي    : به قول حضـرت علـي خطـاب بـه معاويـه     . ابوبكر در پي ايشان رفت

گـاه كـن كـه    شدت عالقه به پيامبرصلي اهللا عليـه و سـلم را ن  ! سرزنش كني ستايش كردي
بدون خداحافظي با زن و فرزند، بدون اينكه فكر مال و اموالش باشد حاضر شد شهرش را 

و ! رها كند  و به دنبال پيامبرصـلي اهللا عليـه و سـلم بـرود و جـانش را در خطـر بينـدازد       
تنهـا كسـي   : اينجاست كه من متوجه شدم آن حديث پيامبر اكرم، صحيح است كه فرمودند



  

براسـتي  . تامل با من دست بيعت داد و نبـوت مـرا پـذيرفت ابـوبكر بـود      كه بدون ذره اي
 چگونه مي توان قبول كرد هم او اولين كسي بود كه بيعت شكني كرد؟

اگر حضرت عمر و ابوبكر پس از فتح مكه مسلمان شده بودند امكـان وارد كـردن    .156
هستند كـه در مكـه    ولي اينكه آنها جزء اولين نفراتي. هر گونه تهمتي به آنها وجود داشت

: به محمد ايمان آوردند راه را براي هرگونه تهمتي مي بندد پـس واي بـر تهمـت زننـدگان    
 .فويل للكافرين من نار

شيعه مي پرسد اين چه طريق بيعت گرفتن در سقيفه است؟ و فراموش مي كند كه  .157
 1400 سال با فرهنگ جاهلي فاصله داشته، 23آنجا وسط صحراهاي عربستان بوده و فقط 

سال پيش بوده، فراموش مي كند كه بيشتر قبايل با شنيدن خبر رحلت پيامبر اكرمصـلي اهللا  
و ! كننـد  نفر كه يكي از آنها زن بوده ادعـاي پيـامبري مـي    4عليه و سلم مرتد شده و حتي 

و اگر حكومت مركزي به سرعت در مدينـه  . قبائل راهزن قصد حمله به مدينه را داشته اند
و گرفتار جنگ قدرت داخلي ميان قبايل انصـار و مهـاجرين مـي شـد كلـك       تثبيت نشده

به همه اين موارد اضافه كنيد حضور ابوسفيان در مدينـه  . (اسالم در همانجا كنده شده بود
 !!!) را

آقايان علماي ما باهوشند و زيـرك  ! من از كار پيامبرصلي اهللا عليه و سلم در عجبم .158
و احاديث بحاراالنوار و كتاب سليم ابن قيس، متوجـه بـد    و با مطالعه كتب تاريخي متعدد

آن عرب بيچـاره  . بودن و منافق بودن و ظالم بودن و خيانتكار بودن برخي از صحابه شدند
بدوي جاهلي بيسواد ساده دل كه اين چيزها را نمي دانسـته، چـرا پيامبرصـلي اهللا عليـه و     

رت عمر و ابوبكر را به خود نزديـك كـرد؟   فريب داد و اينقدر حض) نعوذباهللا(سلم آنها را 
تا جايي كه گاه، غريبه ها بين تشخيص پيامبرصلي اهللا عليه و سلم و ابـوبكر دچـار اشـتباه    
مي شدند، دختر آنها را به زني مي گرفت بـه آنهـا دختـر مـي داد، آنهـا را طـرف شـور و        

ه و سلم بـا اتخـاذ   حسب نگاه شما شخص پيامبرصلي اهللا علي.... مشورت خود قرار داده و
چنين روشي نعوذباهللا  اولين كسي بود كه موجبات گمراهي امت خود و ايجاد اطمينـان در  

اكنون با عنايت به اين نكته كه شـما  ! آنها نسبت به حضرت عمر و ابوبكر را فراهم نمودند



  

ي پيامبر اكرم را داراي علم غيب و معصوم از هر خطايي مي دانيد، آيـا يـافتن پاسـخ  بـرا    
 سئوال من بسيار دشوار و غير ممكن نمي شود؟ 

سال به حضرت عمر و ابوبكر گير مي داد كه چرا به آن سرعت و قبل  1400شيعه  .159
از دفن پيامبرصلي اهللا عليه و سلم در سقيفه جهـت انتخـاب خليفـه جمـع شـديد و چـرا       

ن در همين قر 14خدا را شكر كه سردمداران اين تفكر، پس از . حضرت علي را كنار زديد
كنار زدند و او سـالها خانـه   ) به حق يا ناحق(كشور روي كار آمدند و جانشنين رهبري را 

و يك نفر ناگهان از روي اجبار و اضطرار يك شبه مجتهد ) حصر بيت منتظري(نشين شد 
و امام !) سقيفه( 1رهبر به صورت شورايي انتخاب شد!) فلته(شد و با سرعتي باور نكردني 

در حاليكه براي خودش جانشيني تعيين نكرده بود و ثمرات انقالب با اينهمه  خميني رفت
را در ميان دشمنان قلدري چون آمريكا و اسراييل و انگليس و منـافقين  ... شهيد و جنگ و

 فاعتبروا يا اولي االبصار... داخلي، بي پناه و بي جانشين رها كرد و

ي پيـروي تـام و تمـام از راه و    خيلـي ادعـا  ) به خصوص از نوع دو آتشه(شيعيان  .160
امـام شـيعه    12امام از  10: براي آنهايي كه نمي دانند مي گويم. روش امامان خود را دارند

اند اگر شما راست  در بين فرزندان خود نامهاي عمر و ابوبكر و عثمان و حتي عايشه داشته
را عمر و ابوبكر نمي  مي گوييد و پيرو واقعي امامان هستيد چرا مثل آنها نام فرزندان خود

گذاريد؟ البته خواهش مي كنم بحث تقيه را پيش نكشيد كه ديگر در اين زمانه خريـداري  
 . ندارد
از كارهاي بسيار جالب و ديدني پتروشيمي صفويه اين است كـه تبصـره را اصـل     .161

عمل خوب و ايمان به خداسـت  : در قرآن، مالك رستگاري در!!  !مي كند و اصل را حذف
پتروشيمي صفويه اصل را در شفاعت نشان مي دهند در حاليكه شـفاعت، تبصـره    ولي در

اصل بر عمل توام با تعقل و تفكر است ولي اينجا اصل را در دعاي توام با ! اي بيش نيست
اصل بر انتخاب توام با تحقيق و تعقل است ولي اينجا اصل را پيروي ! نذر و نياز مي دانند

داند  با اين روال شايد خداونـدي كـه    ان مي دهند و كسي چه ميهمراه با تقليد و تعبد نش

                                                 
  .البته من هيچ عالقه و اعتقادي به هيچيك از اين دو نفر ندارم  1



  

اصل را در روز قيامت بر رحمت و بخشايش خود قرار داده به تبصـره رجـوع كـرده و در    
 روز قيامت، آقايان را روانه جهنم كند، انشاء اهللا 

عليرغم ذهنيت ماليخوليايي محقق شيعه، اين ذهن مĤل انديش و واقع گراي ابوبكر  .162
د كه باعث تثبيت و بقاي اسالم شد و مطمئناً اگر يكي از اين آقايان رمانتيك با ذهنيـات  بو

آرمانگراي زنانه در آن روز زنده بودند و خداي ناكرده خليفه مي شدند فقط خدا مي دانـد  
كه نمونه فعلي آن به عنوان شاهدي زنده پيداست كه چه بر سر (چه به روز اسالم مي آمد 

 !)اسالم آمده
وقتي يك نفر، احساس مظلوميت كند حتـي اگـر پشـه اي از كنـار او رد شـود آن       .163

محقق شـيعه نيـز هـدف از    . شخص، اين حركت را چيزي عليه خودش به شمار مي آورد
هدف از تصرف فدك را ضربه زدن مالي ) ع(خالفت ابوبكر را كنار گذاشتن حضرت علي 

مـي  ... و) ع(ن فضايل حضرت علي به حضرت فاطمه،  هدف از سوزاندن احاديث را كتما
داند كه بچه گانه بودن اين استداللها از ظاهر آن به خـوبي پيداسـت و نيـازي بـه توضـيح      

 . ندارد
از حماقت شبه عالمه ها و نويسندگان و مداحان و وعاظ شيعه در عجبم كه ظلـم   .164

ن نمونـه  حال و ظالم زنده را فراموش كرده و سرگرم كساني شده اند كه حكومتشان بهتري
 . در كل تاريخ جهان  بوده است) حداقل براي مردم خودشان(عدل و داد 

يكي از جمالت تكراري و بسيار خنده آور نويسندگان شيعه اين است كـه بـا آه و    .165
گويند كه اي واي، دار و دسته ابوبكر پس از رحلت نبي اكرم به خانه وحـي حملـه    ناله مي

و حرمت خانه وحي را ريختند در حاليكه مـا مـي    كردند و خانه وحي را به آتش كشيدند
بوده و ) يعني دختر ابوبكر(دانيم بدن مطهر پيامبر اكرمصلي اهللا عليه و سلم در خانه عايشه 

و همه از جمله حضرت فاطمه و علي در اتـاق  !!! در همانجا نيز به خاك سپرده شده است
ه درش را بروي هر كس مـي خواهـد   عايشه بوده اند و عايشه نيز اختيار اتاقش را داشته ك

كنيم اتاقهاي آن دوره در  گر چه در جاي خودش در اين كتاب ثابت مي(ببندد و يا باز كند 
 )  !!!نداشته و فقط يك پارچه جلوي آن آويزان بوده است



  

بزرگترين مصيبتي كه تشيع و پيشوايان آن يعني امام علي و امام حسين گرفتـار آن   .166
و ابن ملجم نيستند زيرا آنها قرنهاست كه مرده اند و به سزاي اعمـال  شده اند يزيد و شمر 

بلكه بزرگترين مصيبت براي امامان شيعه خود شيعه است و افكار مـنحط  . خود رسيده اند
بيهوده نيست كه امامان شيعه خطاب به پيروان خـود فرمـوده   . و آداب و رسوم جاهلي آنها

 !!!زينت ما باشيد نه مايه سرافكندگي ما مايه: كونوا لنا زينا و ال شينا: اند
من نمي دانم چرا محقق شيعه هميشه مي خواهد همه چيز را به حضـرت عمـر و    .167

ابوبكر بچسباند مانند حديثي كه اصحاب پيامبرصلي اهللا عليه و سـلم در روز قيامـت از او   
مي گويد نه  فرار مي كنند و پيامبرصلي اهللا عليه و سلم مي گويد خدايا اصحابم و خداوند

گذشته از مخالفت اين حديث بـا  !!! داني بعد از تو چها كردند اينها اصحاب تو نيستند نمي
آيات قرآن كه در ستايش اصحاب آمده و قرائن جعل نيز به خوبي از متن حـديث آشـكار   

چـرا  . است ولي به هر حال از كجا فهميديد منظور پيامبر اكرم حضرت عمر و ابوبكر بوده
نبايد مصداق اين حديث باشند؟ هر چنـد كـه مـي    ... بير و ابوهريره و  معاويه وطلحه و ز

 ! دانيم حضرت علي حتي قاتل زبير را لعن و نفرين كرده اند
سال، اسالم  10حضرت عمر ادعاي صدور اسالم را نداشت ولي ظرف مدت فقط  .168

. مـا دوام آورده  سال تا زمان 1400را به تمام جهان متمدن آن روز صادر كرد به نحوي كه 
آقايان نيز با ادعاي صدور اسالم به جهان، خونها به زمين ريخته و ميلياردها دالر از ذخاير 
كشور را بر باد فنا داده و در عوض نه تنها اسالم را صادر نكردند و نه تنها  بدترين چهـره  

الم حتـي در  را از اسالم در جهان ترسيم كردند بلكه كم كم داريم به جايي ميرسيم كه اسـ 
و زبـان حـال انسـانهاي    !! داخل كشور نيز دستخوش تحريف و نابودي قرار گرفته  اسـت 

 :دلسوخته اين مرز و بوم نيز اينچنين است
 از طال گشتن پشيمان گشته ايم                           مرحمت فرموده ما را مس كنيد

ه ايشـان را بـر   به تواتر ثابت شده حضـرت علـي در زمـان خالفتشـان كسـاني كـ       .169
يكي از آقايان گفت چرا حضرت علي . حضرت عمر و ابوبكر برتري ميدادند حد مي زدند

مـرا رهـا كنيـد مـن     : چون ابوبكر هم مي گفـت : گفت. ابوبكر را حد نزد؟ گفتم چرا)  ع(



  

... گفتم اي آدم احمق، امامان ما نيز در دعاهايشـان خـود را گناهكـار و   . بهترين شما نيستم
 : آري...كردند و كردند و با سوز و گداز از خداوند طلب بخشش مي معرفي مي

 كار پاكان را قياس از خود مگير        گرچه باشد در نوشتن شير شير

كار بسيار زشت و كثيف برخي از نويسندگان قديمي شـيعه ايـن اسـت كـه بـراي       .170
و سـلم را لگـد مـال    باالبردن مقام يك نفر مقام تمام اصحاب و ياران پيامبرصلي اهللا عليـه  

 .كرده و آنها را مرتد و بي غيرت و بي حال معرفي مي كند
اگر كسي در زمينه احاديث مورد استناد شيعه تحقيقي جامع و دقيق به عمـل آورد   .171

متوجه مي شود دست كم سند نيمي از اين احاديث، مغشـوش و باطـل اسـت و بـه افـراد      
 .شود ختم مي..) .واقفي خوارج كيسانيه و(غالي يا فاسدالمذهب 

وقتي انسان تهي مغز باشد اينكه كي و كجا به دنيا آمده باشد فرقي به حال او نمي  .172
به سخن نگاه كـن نـه بـه گوينـده ولـي بـراي       : سال قبل فرموده 1400حضرت علي . كند

خوارج زمان ما كتابها و نظرات افرادي مانند شريعتي يا بازرگان فقط و فقط به صرف نـام  
مطرود و منفور است در حاليكه حتي نام كتابهاي ايـن نويسـندگان را هـم نمـي     اين افراد، 

 ! دانند
خدا با آن عظمتش در رابطه با نبوت پيامبرصلي اهللا عليه و سـلم بـه آن عزيـزيش     .173

تك تك و يا دو به دو بنشينيد و به جاي لعـن و  : فرمايد خطاب به اعراب به آن جاهلي مي
جنون و جادوگري و شـاعري،  فكـر كنيـد و ببينيـد آيـا       نفرين و تكفير و چسباندن مارك

يعني حتي پيرامـون  . سخنان اين شخص درست است و منطقي يا دروغ است و غير عقلي
وجود خدا بايد فكر كرد و كوركورانه اطاعت نكرد حتي اگر دعوت كننده محمـد امـين و   

گويـد را   ريبـون مـي  آقايان خوارج چرا هر كس هر چه باالي منبر و پشت ت. راستگو باشد
شنويد  بدون تحقيق و به طور كامل قبول مي كنيد؟ آقايان ابوجهل، چرا ذره اي در آنچه مي

تحقيق نمي كنيد؟ آن هم پيرامون سخنان كساني كه حماقت و تعصـب و نـدانم كاريهـاي    
 .آنها براي شما رو شده است



  

د و محـال  محال است كسي پاي منبر بنشيند و دشمن حضرت عمر و ابوبكر نشـو  .174
است كسي كتابهاي معتبر تاريخي را بي طرفانه مطالعه نكند و ايـن دو نفـر را آنگونـه كـه     

  . واقعاً بوده اند نشناسد
پيامبر اكـرم نيـز   : اوال... مي گويند ابوبكر ترسو بوده و در جنگها كسي را نكشته و .175

. ته شـد فقط در يك جنگ يك نفر را زخمي كرد و آن شخص در راه بازگشت به مكه كش
: آدم كشي افتخار نيست نبي اكرم به قول خداوند رحمه للعالمين بـوده اسـت و ثالثـا   : ثانيا

خواهـد در اولـين روزهـاي     اين چه شخص ترسويي بوده كه وقتي حضرت علي از او مـي 
و آن ) تجمع بني هاشم با شمشيرهاي كشـيده و خشـمگين  (پس از خالفتش به خانه علي 

در حاليكه هنوز بيعتـي نيـز   . رود ترس قبول مي كند و به آنجا مي هم به تنهايي بيايد بدون
بر گردن حضرت علي نداشته است؟ يا در هجرت پر مخاطره نبي اكـرم بـه مدينـه همـراه     

 ايشان مي رود؟ يا در مكه بين آن همه از مشركين فوري مسلمان مي شود؟

دست آورد به  هر كس در تاريخ صدر اسالم مطالعه كند و عميق شود و تبحري به .176
خوبي متوجه مي شود نگاه مردم آن زمان به خالفت به هيچ وجه مانند نگـاه مـردم زمـان    

ديدگاه آنها . نبوده است) يعني زمان خالفت حضرت علي(سال بعد  30حال و حتي مردم 
خليفه شـدن فقـط و فقـط در ديـد     . نسبت به خالفت، قدرت بالمنازع يك نفر نبوده است

آن هـم افتخـار خـدمت بـه     .  ه اي براي كسب افتخار بوده است و بـس خلفاي اوليه وسيل
زيرا هر گاه خليفه قصد داشته كه دست از پا خطا كند تمامي . اسالم  و بردن صواب بيشتر

اصحاب تربيت شده توسط پيامبرصلي اهللا عليه و سلم با قدرت جلـوي او ايسـتادگي مـي    
نظرش مي آمد از پيامبرصلي اهللا عليه و  حضرت عمر نمي تواند حتي يك آيه كه به. كردند

سلم شنيده بوده را وارد قرآن كند و حتي مجبور مي شود براي يك وجب پارچـه اضـافي   
هاي توهين بـه واليـت و غصـب خالفـت و      و تعجب من از افسانه! لباسش توضيح بدهد

 و از آن عجيبتر افسانة شهادت حضرت. سكوت امت است كه ورد صبح و شام شيعه شده
واقعاً  كه شيعه، تاريخ را تبديل به يك طنز . فاطمه است به دست حضرت عمر ابن خطاب

 . تلخ و مسخره كرده است



  

چرا حضرت عمر،  معاويه را در شـام پـرو   : يكي از آقايان با خشم، سئوال مي كرد .177
برادر عزيز،  اتفاقاً حضرت عثمـان نيـز همـين سـئوال شـما را از      : بال داد؟ من به او گفتم

را قبول داريد يـا نـه؟ آن شـخص    ) ع(علي  ضرت علي مي پرسد آيا شما پاسخ حضرتح
مطمئن باشيد حتي اگر حضرت علي زنده هم شود، اين آقايان زير بار حـرف  (جواب نداد 

مگر تو نمي دانـي   ":حضرت علي به عثمان پاسخ مي دهند: من ادامه دادم) حق نمي روند
و آن دوسـت عزيـز    "يشتر از خود عمر مي ترسيد؟ كه معاويه از يرفا غالم حضرت عمر ب

 !همچنان به من نگاه مي كرد
آدمي هرگـز از كسـي كـه از     -1: به اين دو سخن از دو نويسنده بزرگ، دقت كنيد .178

شمارد نفرت ندارد، بلكه هنگامي به كسي نفرت مي ورزد كه او را با خـود   خود خردتر مي
وقتي ما از يـك نفـر متنفـريم،     -2) اسوي نيك و بدنيچه ـ فر  (برابر يا از خود برتر شمارد 

هرمـان هسـه ـ    (چيزي از چهره او ما را متنفر مي كند كـه در درون خـود ماسـت              
آيا اكنون  به علت نفرت و كينه روحانيون و نويسندگان از حضرت عمر و ابـوبكر  )  دميان

 بهتر پي نمي بريد؟

قام او را باالتر از همة امامان حتـي امـام   ـ يعني امامي كه شيعه م) ع(حضرت علي  .179
حسين مي داند ـ در زمان حيات و خالفتش مردم شهر انبار را كـه دنبـال ايشـان فقـط راه      

كند و مي فرمايد چه زشت است رنجـي كـه پايـانش آتـش دوزخ      افتاده بودند سرزنش مي
بر سر تحريم قمه ) دعوام كه جاي خود دار(آنگاه افرادي مثل من بايد با روحانيون   !!!است

! يعني كوبيدن با شمشير به فرق سر  در سوگ و حب امام حسين! زني بحث و جدل كنيم
خدا وكيلي با روشي كه از حضرت علي سـراغ داريـم اگـر ايشـان يـا امـام حسـين زنـده         

 شدند به ما چه مي گفتند؟  مي

كنـد   يجلـد را مشـاهده مـ    110انسان وقتي كتب حديثي ماننـد بحـار االنـوار در     .180
اختيار اين فكر به مغزش خطور مي كند كه نعوذ باهللا پيامبرصلي اهللا عليه و سلم و ساير  بي

اصحاب، بيكار بوده اند و كارشان از صبح تا شـب فقـط گفـتن و شـنيدن و حفـظ كـردن       
حديث بوده است و من نمي دانم كي و چه وقت به نبـرد و ثبـت و ضـبط قـرآن و نمـاز      



  

ساير امور ديني و اجتمـاعي خـود مـي رسـيده انـد زيـرا بيشـتر         خواندن و كار و تالش و
سال بوده است بـا ايـن    10احاديث، مربوط به دوران اقامت ايشان در مدينه است كه فقط 

پيش فرض جالب كه بدانيم شيعه معتقد است ائمه هر چه گفته اند از پيامبرصلي اهللا عليـه  
ازه مي گويند اينها نيز همة احاديثي نيست و ت! و سلم بوده و از پيش خود چيزي نگفته اند

كه به دست ما رسيده و مقداري از احاديث در گذر زمان دچار فراموشـي شـده و از ميـان    
 !رفته است

منظور من اموري است كه به عنوان تشيع در كوچه و بازار و مسجد و منبـر  (تشيع  .181
ان دارد و نه آنچه بـه  و تكيه و روضه خواني و در رگ و ريشه و فكر و فرهنگ مردم جري

بـه  . اند زيرا ميان نوشته تا عمل تفاوت بسيار اسـت  صورت تئوري در كتابهاي شيعه نوشته
...) ، حقيقت در ميدان حرف، جوالنگاه وسـيعي دارد ولـي در عمـل   )ع(قول حضرت علي

ملغمه اي است از تفكرات صوفي گرايانة مسيحي و هندي و صوفي هـاي دوران صـفوي،   
ي گرايانه و تاويلي فرقة اسماعيليه، احساسات و داستانهاي عجيب و غريب و تفكرات باطن

پر از غلو غاليان قرن اول و دوم هجري، فلسفه بـافي هـاي پـوچ متكلمـين و رافضـيان و      
 .. .مفوضه، اسرائيليات نويسندگان نفوذي يهودي، آداب و رسوم مسيحي و

كتب اهل سنت هـم نوشـته   اين مطالب كه به نفع شيعه است در : دوستي مي گفت .182
آيا تمام مطالبي كه در كتب شيعه وجـود دارد صـحيح و درسـت اسـت؟     : به او گفتم. شده
نه حتي در كتب قديمي و معتبري مانند اصـول كـافي نيـز روايـات دروغ و جعلـي      : گفت

زيـرا ايـن   : گفـت . پس چرا كتب اهل سنت بايد از اين عيب مبرا باشـد : گفتم. وجود دارد
مگر آنها دشمن علي هستند يا ايشـان را قبـول   : گفتم. فع ما و به ضرر آنهاستمطالب به ن

 . ندارند؟  و در اينجا دوستم به فكر فرو رفت
در غرب اگر كسي هولوكاست را رد كند زنداني و محكوم مي شود ولي در ايـران   .183

است  و اين. آيد سال قبل ايراد بگيرد هزار و يك بال سرش مي 1400اگر كسي به خرافات 
 . فسيعلو الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. معناي آزادي از سر به باال در ايران



  

يهوديان ساكن در نقطه اي ساحلي از : داستان بسيار تامل برانگيزي در قرآن هست .184
از قضا ماهي ها فقـط روزهـاي شـنبه بـه كنـار آب      . ماهيگيري در روز شنبه منع مي شوند

ينند و نقشه مي كشند كه در كنار سـاحل حوضـچه هـايي    آيند و مغزهاي متفكر مي نش مي
درست كنند تا ماهي ها روز شنبه در آن گير افتاده و آنها روز يكشـنبه آنهـا را صـيد كننـد     

بـا خوانـدن ايـن    . كنـد  براي همين زرنگ بازي خداوند آنها را مسخ و تبديل به بوزينه مي
افتـد زيـرا اينهـا نيـز بـراي هـر        وي مـي داستان، انسان به ياد البراتوار روحانيون دربار صف

و حرام خداوند پس از ورود به ) كاله شرعي:شما بخوانيد(مشكلي راه حلي زيركانه دارند 
توجيه و تفسير و تاويـل و مصـلحت و   :  اين البراتوار با وسايل و مصالح پيچيده اي مانند

ماهيت و نفس عمـل و   در حاليكه نزد خداوند،. تبديل به حالل مي شود.. .تعبد و تقليد و
نيات افراد مهم اسـت و نـه نوشـته هـاي روي كاغـذ و لقلقـه هـاي زبـان و يـا قواعـد و           

 .چارچوبهاي تراشيده شدة ظاهري و حقوقي ما و يا كاله شرعيهاي آنان
جاي تعجب و حتي تاسف است كه همان دروغي كه ابوجهل و ابولهـب در مكـه    .185

رها، حكومت و فرمـانروايي اسـت آري همـين    شايع كرده بودند كه هدف محمد از اين كا
قرن، روحانيون در ايران از صبح تا شب تبليغ مي كنند و اين در حالي  14دروغ را پس از 

اي بـيش   دهنده و ترساننده بشارت) اي محمد(تو : است كه در جاي جاي قرآن مي خوانيم
از شما نمـي خـواهم    نيستي، تو فرستاده اي، تو تذكر دهنده اي، بگو من هيچ اجر و مزدي

 ... و
مي دانيد در كشورهاي سني  سخنرانان باالي منبر  چگونـه چهـره اي از شـيعه در     .186

شيعه تركيبي است از يهود و مجوس كه تحت نـام اهـل بيـت پيامبرصـلي اهللا     : ذهن دارند
) عايشه(به ناموس پيامبر . عليه و سلم  با اسالم دشمني مي كنند و قرآن را ناقص مي دانند

اصحاب را از يك كنار تكفير مي كنند خلفـا را از اول  قبـول اسـالم    . هانت روا مي دارندا
علـي را مـي   . به نماز با مسلمين عقيده ندارنـد . شمرند منافق و خائن و مشرك و فاسد مي

گويند مامور بوده كه رسالت را بـه علـي ابـالغ     جبرييل را خائن مي شمارند و مي. پرستند
خواهند  به تقليد كعبه، ضـريح   از قبر شفا مي. مهر پرستي مي كنند. كرد كند به محمد ابالغ



  

ائمه شان را در گردش كائنات و خلقت . و دور آن طواف مي كنند. سازند براي مردگان مي
مـي  ... دانند موجودات و نزول باران و تابش آفتاب و روييدن گياه دخيل و شريك خدا مي

قرآن دست امامهاي ما بـوده و  . كم كرده اند. ماد نيستگويند اين قرآن غلط است قابل اعت
اينها مشـركند و  ... االن دست امام زمان است و قرآن هم مثل امام غايب است وجود ندارد

دكتـر شـريعتي   . تشيع علوي و تشيع صـفوي ... (دشمن اسالم و مسلمين و قرآن و پيامبر و
 ) 243ص 
گي به ميزان سـختي هـا و بالهـايي    چرا ما فكر مي كنيم ارزش و مقام يك نفر بست .187

است كه سر او آمده به همين دليل مسيحيان بايد از مسـلمين كـه اعتقـاد دارنـد حضـرت      
داستانهايي كـه  . عيسي به صليب كشيده نشد بلكه خداوند او را به آسمان برد، متنفر باشند

شايد بدانيد  و. گويند در همين راستاست  مداحان به شيوة مكتب رمانتيسيسم براي مردم مي
كه در اين مكتب  افسار احساسات گسيخته شده و هر چيز، بسـيار پـرآب و رنـگ تـر از     

انسانها نيز به طرز عجيبي طالب ديدن و شـنيدن مصـايب   . شود واقعيت اصلي جلوه گر مي
نكتـة  ) به فروش بي سابقه فيلم مصايب مسيح دقـت كنيـد  (وارده بر بزرگان تاريخ هستند 

اسـتادترند  ) ساختن خرافه ها و داستانهاي واهي(خانمها در اين مكتب : جالب ديگر اينكه
 . اند و گوي سبقت را از مردها ربوده

سعي كن حتي به چشمانت نيز اعتماد نكني چه برسد به خياالت و باورهاي غلـط   .188
و پندارهايي كه ريشة آن در قصه هاي دروغين تاريخي است كـه از كـودكي تـا بـه حـال      

الكـي احساسـاتي   ... با راديو، تلويزيون  كتاب، سخنراني و: فرو كرده اندمرتب در گوشت 
بقيه چيزها را به سـطل  . نشو بلكه تنها معيار تو بايد عقل سليم و داليل محكم منطقي باشد

 .آشغال بريز اگر ضرر كردي پاي من
كسي كه مي خواهد وارد بنگاه شود از قبل مي داند كه دروغهاي زيادي را خواهد  .189
ولـي كسـي كـه    . با توجه به اين نكته كه بنگاه دار، وجهة خوبي هم در جامعه ندارد. يدشن

پاي روضة واعظ و مداح مي نشيند حتي احتمال شنيدن ذره اي دروغ را هم به خود نمـي  



  

براي همين، مداح و واعظي كه بدون تحقيق و مطالعه داد سخن مي دهد از هر بنگاه . دهد
 .تگري، پست تر اس دار حيله
كنـيم و   براستي ما با چه جراتي درباره ديگران حتي مردگان به راحتي قضاوت مـي  .190

مگر اينجا محكمـه الهـي اسـت و مگـر زمـان      . مي گوييم او خوب بود و او بد و او خائن
آن هم با اطالعات ما كه در حد صفر . (قيامت است و مگر ما فرشتگان محاسب خداونديم

رباره يك نفر بايد اطالعات كاملي از  وراثت، خانواده، است زيرا براي بررسي و قضاوت د
ما بايد از كارهاي خـوب الگـو بگيـريم و    ) محيط جغرافيايي و اجتماع آن فرد داشته باشيم

كاري نداشته باشيم كه آن كار خوب را خارجي انجام داده يا ايراني، مسلمان بوده يا كـافر،  
و ديگر، كاري با خود اشخاص نداشته و حساب ... شاه بوده يا رعيت، كودك بوده يا پير و

 .آنها را به خداوند واگذار كنيم
ساختن بنا روي مقبره ها يك عمل فرعوني و القاء شده توسط شيطان در مغز پوك  .191

آيـا اهـرام   . شيعيان است كه طبق احاديث مكرر و متواتر توسط پيامبر اكرم، منع شده است
 جز يك بناي يادبود است؟ مصر و مقبره پاسارگاد در شيراز چيز 

برگزاري مراسم تولد و عـزا در هـيچ جـايي از سـنت نبـوي و علـوي و در هـيچ         .192
 .  حديث و آيه اي از قرآن بيان نشده است و چيزي جز بدعت نيست

نمي دانم چرا فقط مسائلي كه به مذاق روحانيون خوشايند است در مذهب تشـيع   .193
 ـ صيغه ـ تقليد ـ واليت مطلقه فقيه ـ خمس : هست ولي در تسنن نيست مسائلي مانند

چقدر زشت و اشتباه و مسخره و تاسف آور است كه فكر كنـيم رهبـري سياسـي     .194
بايد در خاندان و قبيله اي خاص يا نژادي خاص باشد يا بـه دسـت افـرادي از يـك قشـر      

اينـده  يا اينكه اين افراد سايه خـدا و نم ) مثال سرمايه داران يا روحانيون يا نظاميون(خاص 
اين نوع طرز تفكر در هميشة تاريخ به استبداد و ديكتاتوري . هستند... خدا و دست خدا و

 .ختم شده است
پيامبرصلي اهللا عليه و سلم به آن عزيزي و بزرگـواري وقتـي خورشـيد در هنگـام      .195

گيرد و در بين مـردم مدينـه شـايعه مـي شـود كـه ايـن         ساله اش ابراهيم، مي 2مرگ پسر 



  

: گي به خاطر مرگ ابراهيم بوده به سرعت باالي منبر مي روند و مي گوينـد خورشيد گرفت
اكنـون  ..  خورشيد و ماه دو آيت از آيات الهي هستند كه در سوگ هيچ كسي نمـي گيرنـد  

مردم احمق ما هر خرافه اي را از زبان هر كسـي كـه مـي     21مايه تاسف است كه در قرن 
هر كس بگويد يا بشنود بدون دليـل از جرگـة   : سيناالبته به قول ابن . شنوند قبول مي كنند
 . انسانيت، خارج است

فقط از روي عملكرد و نتيجه كارها مي توان پي به نيت افراد برد عملكرد و نتيجه  .196
و صرفه نظر از برخي ايرادهاي بچه گانه و افسانه هاي (كار حضرت عمر و ابوبكر در كل 

و مثبـت بـوده اسـت تـا جـايي كـه شـريعتي         بسيار عـالي ) دروغ تاريخي و روايات واحد
. بهترين حكومت در تمام تاريخ بشـر مـي دانـد   ) ع(حكومت آنها را پس از حكومت علي 

 براستي محقق فاضل شيعه از كجا متوجه سوء نيت اين دو نفر شده است؟ 

تحليلهاي اشتباه شيعه حتي آيات قرآن كريم را نيز به چالش كشيده است در قـرآن   .197
كسـاني كـه بـا تقـوي هسـتند وقتـي طايفـه اي از        : ي وجود دارد مبني بر اينكهكريم آيه ا

. شياطين مي خواهند آنها را منحرف كنند متذكر خدا شده و به حقيقت امر بينا مـي شـوند  
شيعه و سني متفق القولند كه حضرت ابوبكر تا زمان رحلت پيـامبر اكرمصـلي اهللا عليـه و    

ده است چطور ناگهان بالفاصله پس از رحلت نبي اكرم سلم، فرد با تقوي و پرهيزكاري بو
خيانتكار از آب درآمد؟ و فريب شيطان را خورد و بينا هم نشد؟ آيا ثمرة آنهمه همنشـيني  
با پيامبرصلي اهللا عليه و سلم و آنهمه ايثار و اخالص، گمراهي در آخر عمر است؟ آن هـم  

 !  براي هيچ و پوچ
ن جو و هياهويي براه انداخته انـد كـه تمـام مـردم     علماء و نويسندگان شيعه آنچنا .198

كنند پيرو واقعي قرآن و اهل بيت اينها هستند ولي با كمي دقت مي بيني كـه   شيعه فكر مي
در عرصة عمل، عامل به قرآن، كساني ديگرند و محبان بدون افراط و تفريط و عارف اهـل  

 . بيت فقط اهل سنتند
اگر پيامبر اكـرم بـا   : نويسندگان دربار صفوييك تحليل، شبيه تحليلهاي آبگوشتي  .199

دختران حضرت عمر و ابوبكر ازدواج نمي كرد اگر ايشان با ابوبكر دوست و همـدم نبـود   



  

اگر در هجرت به مدينه فقط ابوبكر همراه او نبود اگر در سال آخر، علمدار جنـگ تبـوك،   
ابوبكر امـام جماعـت مسـجد    ابوبكر نبود اگر در ايام آخر عمر پيامبرصلي اهللا عليه و سلم، 

نبود و اگر در روزهاي آخر، پيامبر اكرم در خانه دختر او بستري نمي شد و اگـر در سـال   
آري چنانچه پيامبر اكرم، اينكارها را نكرده بودند و اينگونه .... هفتم ابوبكر امير حاج نبود و

ـ   كردند مردم مدينه به جاي ابوبكر با علي بيعت مـي  رفتار نمي ايـن  ) نعوذبـاهللا (س كردنـد پ
پيامبر اكرم بودند كه اولين پايه گـذار خـروج مـردم از واليـت و موجـب فريـب مـردم و         

 !!!نزديكي و حمايت آنها از  ابوبكر شدند
اشتباه بزرگ محققين شيعه آن است كه انتظار دارنـد تخمـي كـه در وسـط كـوير       .200

. روييـد  و مـوز از آن مـي  عربستان كاشته شده بود  به جاي نخل خرما مثال درخت نارگيل 
هدف اوليه آن هم در چنان شرايط و اوضاعي ريشه كردن اسـالم در خـاك بـود و سـپس     

 . 21گسترش در سطح جهان و نه خواب و خيالهاي آيده آليستي شيعه در قرن 
 : به اين شعر شاعر نادان شيعه توجه كنيد .201

 ما به محبان علي و عمر      هيچ نگوييم ز خير و ز شر

  حبان علي با علي       حشر محبان عمر با عمرحشر م
آقاي شاعر عزيز براي اينكه كسي با كسي محشور شود دوست داشتن صرف آن شـخص  

بلكه بايد عالوه بر دوست داشتن، شناختي حداقل نسبي از آن شخص داشـته  . كافي نيست
نـد شـما از علـي     اكنون انسانهاي احمقي كه مان. باشي و رفتار و كردارت نيز مانند او باشد

؟ ولي از  بتي غير قابل دسترس ساخته اند كجا مي توانند او را بشناسند و مثل او رفتار كنند
آنجا كه حضرت عمر انساني بوده مانند بقيه انسانها با ماهيتي بشري پس سني هـا براحتـي   

رائـه  ولي تصويري كه شما از حضرت علـي ا . مي توانند او را بشناسند و از او پيروي كنند
مي كنيد تصويري نيمه انساني نيمه خدايي و تا حدود زيادي دست نايافتني است پس نمي 

شـويد و چـه بسـا ايـن      توانيد او را بشناسيد و مانند او رفتار كنيد پس با او محشـور نمـي  
و بـراي همـين در روز   ! جهالت و تعصب باعث شود كه شما با ابوجهـل محشـور شـويد   

 ما در چه خياليم و فلك در چه خيال: به قول شاعر. د شدقيامت مات و مبهوت خواهي



  

به ابوبكر تاخته اند كه چرا مرتـدين  !!! آقاي تيجاني در كتب گرانقدر و علمي خود .202
گويد ابوبكر طبق حديث پيامبر اكرم، حق نداشته گوينده الاله اال اهللا را  را كشته است و مي

 حضـرت علـي در يـك    موش كرده كهفرا !!بكشد ولي عجيب است كه اين محقق گرانقدر
فقط براي اينكه نخواست بـراي   1نفر عابد متقي حافظ قرآن را از دم تيغ گذراند 4000روز 

براستي اگر بنا بر گرفتن ايراد باشد دست چـه  ! حفظ ظاهر هم كه شده يك كلمه توبه كند
 است؟ و بازتر كساني پرتر

مفـاتيح  (دن به كليدهاي بهشـت  رسي) منتهي اآلمال(منتهاي آمال و آرزوي شيعيان  .203
است ولي من مي ترسم كه با اين خـواب و  ) بحاراالنوار (از طريق درياهايي از نور ) الجنان

 ! آليستي و اوهام ماليخوليايي بچه گانه، سر از دوزخ درآورند خيالهاي خوش ايده
ـ    .204 ه و آيا پاداش امتي كه تمام مال و جان و عمر خود را به پـاي پيامبرصـلي اهللا علي

سلم و خدا ريخت اين بود كه عده اي آدم ظالم و منافق بر گردن آنهـا سـوار شـوند؟ آيـا     
تعجب آور نيست كه اين نكته در هيچ كجاي تاريخ تكـرار نشـده و مطـابق هـيچ عقـل و      

 عرف و حتي عدالت خداوند نيست؟

امام صادق  در حديثي فرموده اند هرجا در قرآن به كلمـه منـافق اشـاره اي شـده      .205
جالب است كه بدانيم منافقين هـر صـدايي را عليـه    ! صداق اتم و اكمل آن شيعيان هستندم

مانند برخي از شيعيان كه هر حركتي را عليه خـود و هـر انتقـادي عليـه     . خود مي پندارند

                                                 
است كه عابد و متقي و حافظ قرآن و شبانه روز قرآن مي خواندند ولي بر علي عليه السـالم  اشاره به خوارج  - 1

خروج كردند، و مولف محترم در اينجا خواسته اند به شيعيان بفهمانند كه اگر قرار به ايراد گيـري بـي جـا و بـي     
ه خالفت اسـالمي در زمـان سـه    از جمله اينك. مورد باشد از اين گزينه ها در مورد علي عليه السالم بيشتر هست

نقاط جهان رسيد از شرق به اروپا و از غرب به چين ولي در زمان علي فتوحات متوقف شد و  دورترينخليفه به 
مسلمانان مشغول فتنه و جنگهاي داخلي شدند ولي هيچكدام از اهل سنت اين را نگفته اند و نمي گوينـد و مثـل   

دبي نمي كنند و هيچ وقت موالي مومنان را به بدي ذكر نمي كنند بلكه بـر  بسياري از شيعيان به ساحت خلفا بي ا
عكس همانطور كه از سه خليفه دفاع مي كنند و ايرادهاي وارده كه غالبا دروغ بوده و از اين قبيـل مـي باشـد رد    

 )مصحح. ( مي كنند به همان اندازه از علي عليه السالم هم دفاع مي كنند



  

و اگـر در تـاريخ، پشـه اي از گوشـه اي رد     . خرافات را با اتهام وهابي گري خرد مي كنند
 ... خود يا اهل بيت، قلمداد مي كنند وشده باشد آنرا ظلم به 

تنها كتابي كه قبـل از اختـراع چـاپ، مكتـوب شـده و ذره اي تحريـف در آن راه        .206
نيافته كتاب قرآن است و تنها ديني كه ياران پيامبر آن دين توانستند آنـرا بـه خـوبي حفـظ     

ن ديـن كننـد   كرده و بر مبناي آن تشكيل حكومت داده و حتي ساير ملل را نيز متمايل به آ
اكنون محقق شيعه چرا طبق خياالت ايده آليستي خود انتظـار بيشـتري از   . دين اسالم بوده

ياران پيامبرصلي اهللا عليه و سلم دارد و همه آنها را ـ به خاطر چنـد تحليـل پـوچ و چنـد      
 .افسانة مسخره ـ مرتد اعالم مي كند؟ واهللا اعلم

كرد و خود نيز جانشين كسي براي خود جانشيني معرفي ن) ع(حضرت عيسي  .207
با اينهمه )  ساله در انقطاع وحي بوده 600با اينكه پس از ايشان زمين دچار فترتي (نبود 

پس از غيبت و صعود او به آسمانها، مسيحيان، آنقدر درباره او غلو كردند كه گفتند او پسر 
و سلم به  براستي علت فوت زود هنگام تمام فرزندان پيامبرصلي اهللا عليه! خداست

ٌد أَبَا أََحٍد ِمْن [: فرمايد خصوص فرزندان پسر ايشان چيست؟ چرا در قرآن مي َما َكاَن ُمَحمَّ

 :}۴٠:اLحزاب{] ِرَجالُِكْم َولَِكْن َرُسوَل هللاِ َوَخاتََم النَّبِيِّيَن َوَكاَن هللاُ بُِكلِّ َشْيٍء َعلِيًما
اي همين پيامبرصلي اهللا عليه و سلم به محمد پدر احدي از مردان شما نيست و دقيقاً بر

علت اعالم . دختر پدرش: مادر پدرش و نه بنت ابيها: ام ابيها: دخترش فاطمه مي گفته
صريح بر عدم فرزندخواندگي زيد و آوردن صريح نام زيد در قرآن، و علت عدم تعيين 

ن انحرافات و جانشين، توسط پيامبرصلي اهللا عليه و سلم و خداوند، اين بوده است كه آ
زياده رويهايي كه در ساير اديان الهي  به خصوص دين مسيحيت بوجود آمد در اين 

كسي را فرزند خدا و يا ولي و سايه او ندانند و با اين بهانه .آخرين دين الهي بوجود نيايد
اي غالي و رافضي بر  هر چند با كمال تاسف، عده. هاي واهي بر گرده مردم سوار نشوند

قايد مسيحي و ايراني و هندي و يهودي، چنين كاري را در زمان حضرت علي و مبناي ع
ساير امامان، پايه ريزي كردند و قرنها بعد، پادشاهان صفوي آمدند و ميوة آنرا چيدند و 

 .}٢٢٧:الشعراء{] َوَسيَْعلَُم الَِّذيَن ظَلَُموا أَيَّ ُمْنقَلٍَب يَْنقَلِبُونَ [...اينك نيز



  

هر دو كار پسـنديده  ! در راه خدا يا يك نان ببخش در راه خدا تو يك سيب بخور  .208
برخي مردم، كار درست و صحيح را انجام مي دهند و برخي ديگـر كـاري كـه الزم    . است

حضرت علي از دسته نخست و حضرت عمر از دسـته دوم  . دهند است و بايد را انجام مي
بـراي  . رت عمر كـار بايسـته را  حضرت علي كار شايسته را انجام مي داده و حض. بوده اند

علي چون فردي شايسته بـود   .همين علي مردي شايسته بوده و حضرت عمر مردي بايسته
در مقابل خوارج حتي حاضر نشد يك كلمه توبه مصلحتي كند و كار به جنگ كشيده شـد  
ولي چون حضرت عمر فردي بايسته بود مسلماً اگر آنها مي خواستند صد بار هم توبه مي 

علي چون فردي شايسته بود براي پس از خود جانشيني تعيين نكـرد ولـي حضـرت    . كرد
: مسير و شريعت و راه يكي اسـت . عمر چون فردي بايسته بود كار را به شوري واگذاشت

تشـيع  . ولـي وسـيلة حركـت مـي توانـد متفـاوت باشـد       . اصول و فروع يكي است. اسالم
ند ولي رانندگان احمق، چرخهاي آنرا توانست مثل يك خودروي آخرين سيستم عمل ك مي

 . پنچر كردند تا اينكه برادران اهل تسنن از ما جلو زدند
بزرگترين هنر شيعه و نويسندگان و علماي شيعه بزرگ كردن نقاط ضعف ياران و  .209

) آن هم بر مبناي روايات آحاد و بحثهاي كالمي(اصحاب پيامبرصلي اهللا عليه و سلم است 
به يقين، بـرادران اهـل سـنت    . رد جز تضعيف اسالم در برابر ساير ادياناي ندا و اين نتيجه

 . براي همين آبروداري هم كه شده در روز قيامت، بر شيعيان برتري پيدا كنند
شايد مشاهدة گنبد و بارگاه و طال و نقره ها و تزيينات آنها نوعي آرامش كـاذب و   .210

م و درك آن آرامش عميق و دائمـي كـه   مقطعي براي انسان داشته باشد ولي انسان را از فه
و براي اين است كه دين شـيعه قشـري و سـطحي    . دارد در توحيد ناب، نهفته است باز مي

آري مواد مخدر نيز در ابتدا نوعي آرامش موقتي به انسن مي دهـد و  . است و عمقي ندارد
 در دراز مدت چه؟

بـه او گفـتم آيـا تـو     روزي . يكي از دوستانم به عقايد من مرتب ايراد مـي گرفـت   .211
تواني بدون استفاده از روايات تاريخي حتي نيم آيه از قرآن در تاييد عقايدت بيـاوري؟   مي

گويند در هر علمي بايد به خبـره آن علـم رجـوع كـرد و در      گفتم روحانيون مي. نه: گفت



  

 هـا حتـي يـك واحـد     دانيم كه قبال در حـوزه  ما مي... ها رجوع كرد و علوم فقهي به رساله
. تاريخ تدريس نمي شده شما يك استاد تاريخ از دانشگاه  بياور تـا مـن بـا او بحـث كـنم     
جالب است كه بدانيد سالها از اين مباحثه مي گذرد ولي دوستم هنوز موفق به پيـدا كـردن   

 !!! آن استاد تاريخ نشده است
نـد  وقتي اراده الهي بر امري تعلق گرفت دشوارترين كارها به نتيجـه مـي رسـد مان    .212

موفقيت پيامبر اكرم در شبه جزيره عقب افتاده و جاهلي عربستان با دست خـالي و تـك و   
 ... تنها و وقتي او نخواهد

آزادي نوع انسان از يوغ بنـدگي بتهـا و   : بزرگترين ارمغان پيامبر اكرم براي بشريت .213
ي بـراي  پادشاهان و سرمايه داران و جهالتها و خرافات بود و بزرگترين ارمغان تشيع صفو

ايراني ها زنجير تقليد و ابداع خرافات و ترويج دروغها و افسـانه هـاي تـاريخي و تبـديل     
 . شدن به يك غدة سرطاني در گلوي جهان اسالم بود

قـرن بـه جلـو     14مسلمين پس از رحلت نبي اكرم با اصل انتخاب آزاد و شوري،  .214
خاندان پيامبرصلي اهللا عليـه  تاختند و شيعيان با اعتقاد به وجود نص و خالفت موروثي در 

 . و سلم و پس از آن واليت مطلقة فقيه، سه هزار سال به عقب بازگشتند
روشن، آشكار، فرقـان، وسـيله اي بـراي    : قرآن كريم طي دهها آيه مرتباً خودش را .215

معرفي كرده ... جدايي حق از باطل، وسيله هدايت، راه نجات، راه اتحاد، ريسمان هدايت و
از كلمه غنمتم در آيه : گويند كنيم چرا بايد خمس بدهيم؟ مي انيون سئوال مياز روح. است
: رسـاند كـه موضـوع    ولي سياق آيات قبلي و بعـدي ايـن نكتـه را مـي    : مي پرسيم. خمس

يكي از معاني غنمتم استفتم يعني سـود منـافع سـاليانه    : مي گويند 1.غنيمت در جنگ است

                                                 
1
دربـارة مـا جنگـاوران    : از عباده ابن صامت دربارة آيات انفال پرسيدم و گفت: گويد ابوامامة باهلي: خمس 

بدر نازل شد كه در كار غنايم ، اختالف پيدا كرديم و بدخويي كرديم و خدا آنرا از مـا گرفـت و بـه دسـت     
مسـلمانان   پيمبر داد كه آنرا به طور مساوي ميان مسلمانان تقسيم كرد كه ترس خدا و اطاعت پيمبر و صالح

در هيچ كجاي تاريخ طبري نيامده كه در زندگاني پيامبر و سـاير خلفـاء   ( تاريخ طبري  976ص . در آن بود 
 ) جز در هنگام جنگ ، خمسي از كسي گرفته باشند يعني منفعت مال را

  



  

از آيـة  : را از كجا فهميديد؟ مي گوينـد ) ع(مي پرسي نص بر خالفت حضرت علي . است
پيامبر اكـرم  : گويند مي پرسي در اين آيه اشاره اي به خالفت حضرت علي نشده مي. ابالغ

مي پرسي از . اين آيه را تفسير كرده و در غدير خم علي را به عنوان جانشين معرفي كردند
شـديد؟ مـي   ) ع(لـي  كجاي سخنان پيامبرصلي اهللا عليه و سلم متوجه خالفت حضـرت ع 

معني مختلف اسـت كـه هيچكـدام از     27اين كلمه داراي : مي پرسي. گويند از كلمه مولي
يكي از معاني مـولي، اولـي بالتصـرف اسـت و     : مي گويند. دهد آنها معناي خالفت را نمي

امر است و ولي امر يعني همـان واليـت و واليـت يعنـي      مصداق بارز اولي بالتصرف، ولي
 ! مي بينيد كه دين خدا چقدر راحت و آسان و قابل فهم است !همان خالفت

آشكارترين دليل بر گمراهي شيعه آن است كه بر خالف صريح آيات قرآن بـا هـر    .216
گبر و كافر و پيروان ساير اديان، دوستي مي كنند و باز بر خالف صريح آيات قرآن با ساير 

ا رها كنيد منظور من آن چيـزي اسـت   شعارها و نمايشها و سياستها ر. مسلمانها كينه توزند
 . كه واقعاً در متن تودة جامعه و در اعماق جان و دل آنها در جريان است

روحاني صفوي در اعماق ضمير ناخودآگاهش مي داند كه پاسخهاي او توجيه و  .217
سفسطه بازي و مغلطه و بازي باكلمات است ولي نمي دانم اين چه نيروي شيطاني است 

َوَسيَْعلَُم الَِّذيَن ظَلَُموا [هد او در برابر حرف حق، سر تسليم فرود بياورد كه اجازه نمي د

  .}٢٢٧:الشعراء{] أَيَّ ُمْنقَلٍَب يَْنقَلِبُونَ 
نويسنده شيعه به دنبال كشف حقيقت نيست بلكه به دنبال انتقام گرفتن از سني ها  .218

 .و خلفائيست كه قرنها پيش مرده اند
در روز قيامت براي چيزي كه به خواب هم نمـي بيننـد    افراد به ظاهر حزب اللهي .219

 . دشمني با سني ها و دشمني با حضرت عمر و ابوبكر: گيرند يقة آنها را مي
اگر حق با شيعه باشد سني ها به جهنم نمي روند زيرا آنها به اصـول ديـن معتقـد     .220

دشمني بـا سـه    كنند ولي اگر حق با شيعه نباشد و در بوده و كسي را هم لعن و نفرين نمي
حتـي اگـر بنـا بـه فـرض      . (خليفة اول، اشتباه كرده باشند به نظر شما چه اتفاقي مـي افتـد  

صددرصد محال، تمام ادعاهاي شيعه درست باشد سه خليفة اول به جهنم نمي روند زيـرا  



  

َوَس�يَْعلَُم [پـس  . به جز شرك هر گناهي را اگر خواستم مي بخشم: خداوند در قرآن فرموده

 }٢٢٧:الشعراء{] يَن ظَلَُموا أَيَّ ُمْنقَلٍَب يَْنقَلِبُونَ الَّذِ 
مي دانيد چرا خداونـد و پيـامبر اسـالم، جانشـيني معرفـي نكردنـد؟ بـراي اينكـه          .221
گذار اين بدعت شوم نشوند تا اينكه تا ابد، خلق خدا مجبور باشند عالوه بـر خداونـد    پايه

قـرن   14همان چيزي كـه شـيعه پـس از     .در برابر مخلوقات او نيز سر تسليم فرود بياورند
 . تحت عنوان واليت مطلقة فقيه به آن رسيده است

شيعه معتقد است تمام اصحاب به جز سه نفر پس از نبي اكرم مرتـد و در نهايـت    .222
سال از مال و جان خـود در راه اسـالم    23اين به آن معناست كه اصحاب، . دوزخي شدند

نعوذباهللا وجـود نـازنين و مقـدس پيـامبر اكـرم و      گذشتند و چه سختي ها كه نكشيدند و 
براستي يعنـي  ! رسالت ايشان، باعث دوزخي شدن آنها شد، درست مانند ابوجهل و ابولهب

دستمزد آنها اين بوده كه پس از آنهمه سختي و فداكاري جهنمي شوند؟ آن هم بـه خـاطر   
 !!!! وجود رحمه للعالمين نبي اكرم؟

دند كه قائم مقام رهبري آيت اهللا منتظري بـا آنهمـه   وقتي خوارج حزب اللهي معتق .223
سوابق علمي و سياسي در آخر عمر فريب خورد و منحرف شد از كجا معلوم كه مجلسـي  

 پدر تشيع صفوي اشتباه نكرده باشد؟ 

اگر حضـرت عيسـي ظهـور كنـد بيشـتر مشـكالتش ماننـد دورة اول، مجـدداً بـا           .224
 . روحانيون اسالم و ارباب كليساهاست

سـري بـه كتـب و فتواهـا و     : در عقل آقايان شك نداري از تو خواهشـي دارم  اگر .225
. سايت آقايان بزن و نظرات آنها را در مورد عزاداري و مواردي مانند قمه زني مطالعه كـن 

 !!!! هنوز بر سر مباح بودن و صواب داشتن يا حرام بودن آن دعوا و شك است
226. GOOD NEWS IS NO NEWS    ايـن شـعار   . نيسـت  اخبار خوب، اخبار

مردم دنبال حوادث . خبرنگاران غربي است يعني مردم، اخبارخوب و عادي را نمي پسندند
آري . گردند و اين موضوعات براي آنها جالب تر است و امور عجيب و غريب و دروغ مي

اين نكات ساده را غاليان و رافضـيان دروغگـوي افسـانه پـرداز قـرون اول و دوم هجـري       
 . فهمند شيعيان تحصيلكرده قرن بيستم، هنوز اين مسائل را نمي فهميدند ولي



  

طبق صريح آيات قرآن، مجوز داشت آن ) البته نام خضر برده نشده(حضرت خضر  .227
نمونـه هـايي از   . به قتـل برسـاند  ) البته به فرمان خدا(كودك را پيش از ارتكاب هر جرمي 

. مدينه در تاريخ ثبـت شـده اسـت    ترورهاي مخفيانه سياسي در زمان حيات پيامبر اكرم در
اگر حضرت عمر و ابوبكر عامالن اصلي خط انحراف و نابودي اسالم و تمامي آنچه شيعه 

گويد بوده باشند و چنانچه پيامبرصلي اهللا عليه و سلم از طريق وحي، علم غيب داشـته   مي
رت عمـر و  و از وقايع آينده مطلع بوده چرا در زمان حياتشان، دستور ترور مخفيانـه حضـ  

ابوبكر را صادر نمي كنند؟ يعني خطر آنها كمتر از آن كودك بوده كه به دسـت خضـر بـه    
حضرت علي يا اصحاب ايشان چنين نمي !!! و چرا پس از غصب خالفت!!!! قتل مي رسد؟

 .... كنند؟ و چرا و چرا و چرا
ر عالي شروع پيامبر اكرم بسيا. در هر كاري استارت و شروع اوليه بسيار مهم است .228

گانه كـه   منهاي چند ايراد جزيي و بچه(بوده و ادامة كار، توسط ابوبكر و حضرت عمر نيز 
 .بسيار عالي بوده است) شيعه در بوق و كرنا كرده

هر تخلفي كه دشمنان شيعه انجام دهند نامش مي شود بـدعت و هـر تخلفـي كـه      .229
زمـان و اجتهـاد و    حب اهل بيت و مصلحت و مقتضـيات : شود شيعه انجام دهد نامش مي

 ! فقه پوياي شيعه
تشيع را اگر شناختن و دوست داشتن علي و پيروي از او تعريف كني بهترين مرام  .230

در جهان و اگر به معناي خالفت منصوص حضرت علي معنا كني سرآغاز هزار گونه كفـر  
 . بدترين مرام در جهان: و خرافه مي شود و در نهايت

ل نواصب و خوارج با رافضيان و غاليان در چيست؟ مي دانيد شباهت رفتار و اعما .231
 . آنها به صوابهاي حضرت علي اضافه مي كنند و اينها به صوابهاي حضرت عمر و ابوبكر

يكي از علل مهم عدم تعيين جانشين براي پيامبر اكرم، همين شرايطي است كه  .232
اهللا عليه و فراموشي اصل كه خدا و قرآن و روش پيامبرصلي : شيعه دچار آن شده است

سلم بوده و اصل شدن مصاديق حاشيه اي و پس از آن به دام خرافه و شرك افتادن و 
َوَسيَْعلَُم الَِّذيَن [.رود كه نابود شود اينگونه كه پيداست همين پوسته هاي ظاهري نيز، مي

  .}٢٢٧:الشعراء{] ظَلَُموا أَيَّ ُمْنقَلٍَب يَْنقَلِبُونَ 



  

تعجب شـده كـه چـرا تمـام عقائـد خاصـة شـيعه را        براستي براي من بسيار جاي  .233
! خداوند در قرآن كريم در هاله اي از ابهام و تقيه و غير واضح و رمزي بيان فرموده است؟

غيبـت و ظهـور    –عصـمت   –امامت اثني عشـريه   –خالفت حضرت علي : مواردي مانند
عن اصحاب پيامبر ارتداد و ل  –ساختن و آباد كردن قبور و زيارت و زيارتخواني  –منجي 
 ... عزاداري و  –معجزات خرافي   –علم غيب  –

وقتي انسان، حكومتهايي را كه ادعاي عـدل علـي را دارنـد بـا حكومـت عادالنـة        .234
فهمد نه تنها ذره اي از عدالت حضرت عمـر در اينهـا نيسـت     حضرت عمر، مي سنجد مي

بيـنم ظـالم و    وقتي مـي بلكه اينها دست يزيد را هم از پشت بسته اند و چه مضحك است 
 . مظلوم هر دو بر حسين، مي گريند

سال بيشتر نداشتم برخي مواقع اين  10شايد باور نكنيد ولي من حتي در زماني كه  .235
سئوال براي من به صورت ناخودآگاه پيش مي آمـد كـه چـرا موضـوع بـه ايـن مهمـي را        

علي نيسـت؟ فكـر مـي     خداوند در قرآن نياورده و چرا در قرآن كريم به صراحت، نامي از
كنم اين سئوالي است كه براي بيشتر شيعيان حتي در سنين خردسالي پيش مي آيد ولي در 

 . بزرگسالي فراموش مي كنند
ما مي دانيم كه خوارج، بسيار مقيد به امور ديني بوده و بسـياري از آنهـا حـافظ و     .236

قبول داشته و حتي نيتشان  را از صميم دل... قاري قرآن بودند و حتي پيامبر اكرم و قرآن و
خوب بوده ولي با اينهمه حضرت علي چهارهزار نفـر  ) ع(هم طبق فرمايش حضرت علي 

مـي خواسـتند يـك كلمـه     ) ع(از آنها را در يك روز مي كشد براي اينكه آنها فقط از علي
را ... رعايـت مصـلحت و  ) ع(در صلح با معاويه اشـتباه كـرده ولـي حضـرت علـي     : بگويد

بـراي حفـظ   ) ع(آنگاه من تعجـب مـي كـنم كـه حضـرت علـي       . ا آنها جنگيدنكردند و ب
مصلحت اسالم با غاصبان خالفت و كساني كه دستور خدا و آنهمه سفارش پيامبرصلي اهللا 
عليه و سلم را زير پا گذاشتند، نه تنها درگير نمي شود بلكه رفت و آمد فاميلي مي كنـد و  

كالمـي هـم   ) غصب خالفـت (نيز در اين باب  به آنها مشورت مي دهد و حتي يك كلمه 
 براستي آيا اينها تناقض نيست؟ ! نمي گويد



  

خدا را شكر كه تا كنـون ديـن و ايمانمـان،    : يكي از خوارج حزب اللهي مي گفت .237
بـه قـول خطبـة جعلـي     : به او گفتم. سالم مانده و در مسير خدا بوده ايم و گمراه نشده ايم

آگاه باشيد كه در فتنه قرار گرفته ايـد و براسـتي   . ه مي ترسيدبهانه آورديد كه از فتن: فدكيه
 .جهنم، محيط بر كافران است

 !شيعه، دشمن سني هاست. حتي دوست علي هم نيست. شيعه پيرو علي نيست .238
روحـاني  . اينكه داري به كجا مي روي مهمتر است از اينكه با چـه چيـز مـي روي    .239

رتگاه بي بازگشت شرك مي كشاند  درست صفوي تو را با نقاب زيباي حب اهل بيت به پ
از . گويد آقا مسافرت بيا همراه من، من بنز دارم بنـز آخـرين مـدل    مانند كسي كه به تو مي

فهمي گيج و منـگ و احساسـاتي و القيـد اسـت و مقصـد او       مقصدش جويا مي شوي مي
ولـي   گويد آقا وسـيله مسـافرتي مـن االغ اسـت     يك نفر ديگر مي. جايي نيست جز ته دره

كني مي بيني مقصدش مكاني خوش آب  تحقيق مي. بيني عاقل است و راهدان و هشيار مي
هر انسان عاقلي دنبال اين نفـر دوم مـي رود ولـي آدم احساسـاتي كـه عقلـش       . و هواست

 .فسيعلموالذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. رود دنبال نفر اول مي: داخل چشمش است
كند   ه نتيجه نيستيم و وسيله هدف را توجيه نميما مكلف ب: آقاي خميني مي گفت .240

گوينـد انسـان    مـي ) حتي مكاتب اقتصادي و مديريتي(ولي در جهان امروز، تمامي مكاتب 
بزرگ را نه از نيت او يا حتي از كاري كه شروع كرده بلكه به آنچه كه به پايان رسانده مي 

مي گويد خوب كاشـته اي كـه   . ه امداد و فرياد مي زني كه آقا من دانه ميوه كاشت. شناسند
مي گويد به ما چـه؟ مـي گـويي آقـا نهـال شـد و       . مي گويي آقا دانه سبز شد. كاشته باش
چه فايده؟ شكوفه هاي ميوه مي شود آنها را مي چيني و مي گـويي  : مي گويد. شكوفه داد

. خـوب بـود  كار تو .آفرين بر تو: آنگاه به تو مي گويند. آقا ببين چه ميوه مرغوب و خوبي
اگر نگاهي به عملكرد و نتيجه اعمال پيامبر اكرمصلي اهللا عليه و سلم و حضرت ابـوبكر و  

آن هم . مي دهي 20حضرت عمر در اواخر عمر هر كدام از آنها بيندازي قطعاً به آنها نمره 
 . در آن شرايط



  

رت حض) و با وجود اينكه ايشان هنوز زنده بودند(سه ماه قبل از رحلت نبي اكرم  .241
كه حتـي منجـر بـه    (علي فرمانده سپاهيان مسلمان عازم يمن بوده و با آنها درگيري شديد 

چگونه شيعه معتقد است كه به محـض رحلـت   . كنند پيدا مي!) ضرب و جرح نيز مي شود
نبي اكرم همه از پير و جوان بي چون و چرا از علي تبعيت كرده و در آن گيرو دار شورش 

كردند؟ ممكن است بگوييد وقتي جانشيني به فرمـان   ي پيدا نميرده با حضرت علي درگير
سال هنوز موفق نشده ايـد   1400خدا بوده كسي را ياراي سرپيچي نيست ولي شما پس از 

 چگونه با استناد به آن، مي خواهيد ساير دروغها را ثابت كنيد؟! اين دروغ را ثابت كنيد

اللهم اصلح كل فاسد من (: از اين قرار مذهبيون در ايران مرتباً دعايي را مي خوانند .242
ولي در عمل اگر . خداوندا اصالح كن در امر فاسدي از امور مسلمين را: )امور المسلمين

كسي قصد كوچكترين اصالحي را آنهم فقط در حد حرف و سخن را داشته باشد سرو 
] ُمْنقَلٍَب يَْنقَلِبُونَ  َوَسيَْعلَُم الَِّذيَن ظَلَُموا أَيَّ [. كارش با كرام الكاتبين خواهد شد

  .}٢٢٧:الشعراء{
  
  
  
  
 

َوَما َھِذِه الَحيَاةُ [حيات واقعي است ،در فرهنگ قرآني، مرگ و زندگي آن جهاني .243

ْنيَا إِ�َّ لَْھٌو َولَِعٌب َوإِنَّ الدَّاَر اjَِخَرةَ لَِھَي الَحيََواُن لَْو َكانُوا يَْعلَُمونَ  } ۶۴:العنكبوت{] الدُّ
َوَ� تَْحَسبَنَّ الَِّذيَن قُتِلُوا فِي َسبِيِل هللاِ [ر آن مرگ، از نوع شهادت باشد به خصوص اگ

ولي در فرهنگ شيعه، نگاه به  } ١۶٩:آل عمران{] أَْمَواتًا بَْل أَْحيَاٌء ِعْنَد َربِِّھْم يُْرَزقُونَ 
 !مرگ، به گونه اي ديگر است و جاي تعجب كه آن هم در مورد شهداء شديدتر مي شود

دهند و از روح حاكمي كه بر مجالس آنها حاكم  از مراسماتي كه در اين مواقع انجام مي
تفاوت آنچه محققين شيعه در اين . رسد است بوي اعتراض به خداوند به مشام مي

در . خصوص روي كاغذ مي نويسند با آنچه در عمل وجود دارد از زمين تا آسمان است



  

و ته دلشان مي . غمگين و گيج و مبهوت كننده استعمل  برخورد شيعه با مرگ، بسيار 
ساله به  12اين در حالي است كه مثالً عبداهللا آن جوان . خواهد ايكاش اين چنين نشده بود

ممكن است در پاسخ بگويند ! امام حسين مي گويد مرگ نزد من از عسل شيرين تر است
مگر خداوند ما . همينجاست دقيقاً در ،ولي عيب كار! شيعه هميشه براي مردن آماده است

نفر آنها در صلح  11را براي مردن آفريده است؟ حتي اگر به امامان شيعه هم رجوع كنيم 
و صفا و آرامش بوده اند و حتي امام حسين نيز اگر نبود خلف وعده مردم كوفه به آن 

ر ذلت خوار و خفيف شود و زي،آري اگر بنا باشد انسان. شدند شهر نمي رفتند و كشته نمي
زندگي كند همان بهتر كه بميرد و من سئوال مي كنم چه ذلتي باالتر از شرك و خرافه و 

 هاي تاريخي و ايجاد تفرقه در جامعه اسالمي؟  لعن صحابه و قبر پرستي و اعتقاد به افسانه

حضـرت  : سئوال من اينجاسـت . شيعه مي گويد فقط مسلمانها به بهشت مي روند .244
آيا شـما نـداي اسـالم را بـه     . اسالم يعني تسليم شدن: م هو التسليمفرمايند االسال علي مي

صورت صحيح و منطقي و درست و حقيقي به گوش مردم دنيا رسانده ايد و آنهـا تسـليم   
آيا اين است اسالم ناب محمـدي؟ آيـا ايـن    . نشدند تا به جهنم بروند؟ رفتار شما را ديدم

 : است حكومت عدل علي؟ به قول حافظ
  واي اگر از پس امروز بود فردايي                لماني از اين است كه حافظ داردگر مس   

آري واي بر شما اگر قيامتي در كار باشد كه نه تنها خود را جهنمي كرديد و نه تنها مانع 
َوَسيَْعلَُم [. مسلمان شدن ديگران شديد بلكه اسالم را در داخل كشور هم ريشه كن كرديد

  } ٢٢٧:الشعراء{] وا أَيَّ ُمْنقَلٍَب يَْنقَلِبُونَ الَِّذيَن ظَلَمُ 
وقتي صفويه شكل گرفت و پس از آنكه با زور شمشمير مردم را شيعه كرد با ايـن   .245

سئوال بسيار مهم از جانب تودة مردم مواجه شد كه چگونه آنهمه دانشمند و شـاعر مـورد   
ب مزورانة روحاني صـفوي  عالقة مردم ايران، سني بوده و حقيقت را نمي دانسته اند؟ جوا

آنها حقيقت را مي دانسته اند ولي از ترس جانشـان و از تـرس حكومتـاي سـني،     : اين بود
عجيب است پس چرا شيخ شهاب الدين سهروردي و يا مالصـدرا و يـا   ! تقيه مي كرده اند

عين القضات همداني و امام محمد غزالي و حالج و صدها عالم  شيعه يا سني ديگـر  بـر   



  

ائلي بسيار كم اهميت تر از  اين، تقيـه نكـرده و مقتـول و مرعـوب و آوارة كـوه و      سر مس
 ... دشت شدند؟ و چطور عده اي از علماء شيعه بودند و اتفاقي هم برايشان نيفتاد و

و اين در حالي است كـه  تـا كنـون نشـنيده بـودم او قسـم       (مادرم قسم مي خورد  .246
و  مادرش او را به مسجد پـاي منبـر   !) ال قبلس 60يعني (سال داشتم  7وقتي : كه) بخورد
 7، او كـه  و عمـر   شروع مي كرد به بد و بيراه گفتن به ابـوبكر  حاجيبرد وقتي  مي... حاج

سال هم بيشتر نداشته متنفر مي شده و تعجب مي كرده كه چرا اين آدمهاي بزرگ، نشسـته  
 !!!كنند اند و چنين اراجيفي را گوش مي

درصد  90عليه مخالفين خود زياد مطرح مي كند در حاليكه  شيعه، عنوان بدعت را .247
دروغها و بدعتها و خرافات دنيا در فرهنگ تودة شيعه در جريـان اسـت و ايـن موضـوع،     

 !انسان را به ياد دزدي مي انداخت كه داخل مردم شده بود و دزد دزد مي كرد
در يـك   همـه : از حضرت علي سئوال مي كنند بهترين شاعر كيست؟ مـي فرمايـد   .248

وادي نتاخته اند تا بدانيم بهترين شاعر كيست ولي اگـر چـاره اي از انتخـاب نباشـد بايـد      
شيعه بحث اولويت را زياد مطرح مي كند كه اگر حضرت علـي زنـده   . امروالقيس: بگوييم

گفتنـد اگـر چـاره     بودند همين پاسخ را به خوارج حزب اللهي مي دادند عالوه بر اينكه مي
روايت متواتر در اين بـاره از   80البته (ابوبكر و عمر : نباشد پس از نبي اكرماي از انتخاب 

حضرت علي وجود دارد كه حضرت ابوبكر و عمر را برتر دانسته اند، اگر گـوش شـنوايي   
 )باشد
اولين كسي كه گفت من از او بهترم شيطان بود و آخرين كساني هم كـه صـبح تـا     .249

 . ما و وعاظ و مداحانندشب در حال تبليغ اين نگرش هستند عل
مردم مي گويند شما علـم غيـب داريـد؟ امـام     : مي پرسد) ع(شخصي از امام رضا  .250

: چرا؟ امام رضا مي فرمايند: آن مرد مي گويد! دستت را بر من بگذار: رضا به او مي گويند
 !!!!از اين سخن تو تمام موهاي بدنم راست شد

در  -ذهب ساختة دست بشر است دين از جانب خدا و م: تفاوتهاي دين و مذهب .251
دين؟ انسانها را بـه   -دين هيچ تضاد و تناقضي نيست ولي مذهب، سرشار از تناقض است 



  

كند ولي مـذاهب، سرمنشـاء و دعـوت كننـده بـه       توحيد خدا و اتحاد بين ملتها دعوت مي
ت دين توجه مردم را به خدا و مذهب توجه مردم را بـه انسـانها دعـو    -تفرقه و اختالفند 

فهم و اثبات دين بسيار آسان و ساده ولي اثبات مـذهب نيـاز بـه هـزار و يـك       -مي كند  
دين فقط كتاب خداست ولـي در مـذهب هـزار و     -جدل و كتاب و توجيه و تفسير دارد 

در ديـن، هـيچ خرافـه اي نيسـت ولـي مـذهب        -يك كتاب عجيب و غريب وجود دارد 
يـن در هميشـه تـاريخ، موجـب اتحـاد و      د –سرشار از خرافه و بدعت و انحـراف اسـت   

پس در يك كـالم بـه   . سربلندي يك ملت و مذاهب سرآغاز تفرقه و بدبختي آنها بوده اند
  . دين نزد خدا اسالم است: ان الدين عنداهللا اسالم: فرموده خداوند

  
ى َوَ� إِنََّك َ� تُْسِمُع الَمْوتَ [:در انتها به توضيح دكتر علي شريعتي از اين آيه دقت كنيد

َعاَء إَِذا َولَّْوا ُمْدبِِرينَ  مَّ الدُّ به . به مرده نمي تواني حرف بفهماني :}٨٠:النمل{] تُْسِمُع الصُّ
داري با او حرف مي . آدم كري كه اصال گوشش نمي شنود و ناز و اداهايش زياد است

ازه ت. زني حرفت را گوش نمي دهد و به تو پشت كرده مي رود كه حرفت را گوش ندهد
اگر بيايد و بخواند و گوش بدهد و . اگر هم بخواهد گوش دهد باز هم اصال نمي فهمد

ببيند و دقيق هم بشود و فكر هم بكند و انصاف هم به خرج دهد شعور ندارد كه بفهمد 
شنود و حاضر هم نيست كه گوش بدهد و فرار هم  چه برسد به اينكه نمي خواهد و نمي

چقدر شبيه منش خوارج به اصطالح ) دكتر شريعتي. د كردچه باي: از كتاب. (مي كند
  !!!حزب اللهي در ايران است

  
  
  
  
  
  



  

  
  
  

  : آياتي از قرآن كريم و احاديثي از كتب شيعه
  

  : قرآن كريم
  
ا إِ�َّ َما َشاَء هللاُ َولَْو ُكْنُت أَْعلَُم الَغْيَب َ�ْستَكْ [-1 ثَْرُت ِمَن قُْل َ� أَْملُِك لِنَْفِسي نَْفًعا َوَ� َضّرً

وُء إِْن أَنَا إِ�َّ نَِذيٌر َوبَِشيٌر لِقَْوٍم يُْؤِمنُونَ  اي (} ١٨٨:اLعراف{] الَخْيِر َوَما َمسَّنَِي السُّ
رسيد  بگو من اگر بر غيب، آگاه بودم خير بسيار گرد مي آوردم و به من بدي نمي) پيامبر

 . ده اي بيش نيستممن براي آنانكه بيم آورده اند جز بيم دهنده و مژده آورن
  

اي  :}١٧١:النساء{] يَا أَْھَل الِكتَاِب َ� تَْغلُوا فِي ِدينُِكْم َوَ� تَقُولُوا َعلَى هللاِ إِ�َّ الَحقَّ [ -2
زياده روي افراط و تفريط سياه نمايي تقدس نمايي بدعت (اهل كتاب در دين خود غلو 

 . نكنيد و دربارة خدا جز به راستي سخن مگوييد...) و
 

قُْل يَا أَْھَل الِكتَاِب َ� تَْغلُوا فِي ِدينُِكْم َغْيَر الَحقِّ َوَ� تَتَّبُِعوا أَْھَواَء قَْوٍم قَْد َضلُّوا ِمْن [-3
بِيلِ قَْبُل َوأََضلُّوا َكثِيًرا َوَضلُّوا َعْن َسَواِء  بگو اي اهل كتاب در دين   :}٧٧:المائدة{] السَّ
اهشهاي آن قومي كه خود گمراه شدند و بسياري را خود به ناحق غلو نكنيد و از پي خو

مانند مداحان و وعاظ نادان و برخي از (نيز گمراه كردند و از راه راست دور افتادند نرويد
 ) روحانيون و نويسندگان متعصب و كينه جو

 

َوالَِّذيَن آََمنُوا أََشدُّ ُحبًّا  َوِمَن النَّاِس َمْن يَتَِّخُذ ِمْن ُدوِن هللاِ أَْنَداًدا يُِحبُّونَُھْم َكُحبِّ هللاِ [-4
ةَ wِ َجِميًعا َوأَنَّ هللاَ َشِديُد  ] الَعَذابِ wِ َولَْو يََرى الَِّذيَن ظَلَُموا إِْذ يََرْوَن الَعَذاَب أَنَّ القُوَّ

برخي از مردم، غير خدا را همانند خدا گيرند و آنها را دوست دارند مانند  :}١۶۵:البقرة{
ليكن آنها كه اهل ايمانند كمال محبت را فقط به خدا مخصوص دارند و اگر دوستي خدا، 



  

بدانند مشركان ستمكار آن هنگام كه عذاب خدا را مشاهده كنند كه قدرت خاص 
 .عذاب خدا مشركان را بسيار سخت است. خداست

  
  
  
 

ِ أَْنداداً لِيُِضلُّوا َعْن َسبيلِِه قُْل تََمتَُّعوا [ -5 َّwِ فَإِنَّ َمصيَرُكْم إِلَى النَّارِ و ََجَعلُوا[  }
و در مقابل خداوند، امثال و اضدادي جعل كردند كه خود و خلق را از راه  }٣٠:ابراھيم

به لذات دنيوي مشغول باشيد كه بازگشت شما به آتش ) اي بدبختان(خدا گمراه كنند بگو 
 .دوزخ خواهد بود
 

تَْكبَُروا بَْل َمْكُر اللَّْيِل َو النَّھاِر إِْذ تَأُْمُرونَنا أَْن نَْكفَُر َو قاَل الَّذيَن اْستُْضِعفُوا لِلَّذيَن اسْ [-6
ِ َو نَْجَعَل لَهُ أَْندادا َّwهاى  بلكه نيرنگ: گويند مستضعفان به مستكبران مى  }٣٣:سبا{] بِا

داديد به خدا كافر شويم و همتايانى براى  شب و روز كه به ما فرمان مى] گير شما در پى[
 ]. ما را گمراه كرد[و قرار دهيم ا
  

 

اِع إَِذا َدَعانِ [-7 و  }  ١٨۶:البقرة{] َوإَِذا َسأَلََك ِعبَاِدي َعنِّي فَإِنِّي قَِريٌب أُِجيُب َدْعَوةَ الدَّ
هنگاميكه بندگان من از تو درباره من سئوال مي كنند بگو من نزديكم دعاي دعا كننده را 

 ..)واسطه و دربان و حاجب و بدونيعني . (گويم به هنگاميكه مرا مي خواند پاسخ مي
 

مر{] أَلَْيَس هللاُ بَِكاٍف َعْبَدهُ [-8 يا (آيا خداوند براي بنده اش، كافي نيست؟ } ٣۶:الزُّ
 !!) !محمد و يا علي يا علي و يا محمد اكفياني فانكما كافيان

ي پرستيم و فقط از تو ياري مي فقط تو را م} ۵:الفاتحة{] نَْستَِعينُ إِيَّاَك نَْعبُُد َوإِيَّاَك [-9
اين آيات يعني اينكه خداوند دربان و وكيل و وصي و واسطه ندارد و همه اينها . (خواهيم

شرك و كفر است كه زير نقاب زيباي حب اهل بيت و هزار و يك زيارت جعلي و 



  

خرافي و هزاران صفحه توجيه و سفسطه پنهان شده است هر چند اين مطالب و كل اين 
 :)براي عده اي نامفهوم و گنگ است زيرا كتاب
َولَقَْد َذَرْأنَا لَِجَھنََّم َكثِيًرا ِمَن الِجنِّ َواِ�ْنِس لَُھْم قُلُوٌب َ� يَْفقَُھوَن بَِھا َولَُھْم أَْعيٌُن [ -10

لُّ أُولَئَِك ُھُم َ� يُْبِصُروَن بَِھا َولَُھْم آََذاٌن َ� يَْسَمُعوَن بَِھا أُولَئَِك َكا[َْنَعاِم بَْل ُھْم أَضَ 
به طور مسلم گروه بسياري از جن و انس را براي دوزخ }  ١٧٩:اLعراف{] الَغافِلُونَ 

آفريديم آنها دلهايي دارند كه با آن نمي فهمند و چشماني دارند كه با آن نمي بينند و 
مانا شنوند آنها همچون چهارپايانند بلكه گمراه تر اينان ه گوشهايي دارند كه با آن نمي

البته بر خالف عقيده نادانان متعصب، حتي حنبلي ها نيز به دوست داشتن و . (غافالنند
مقام واالي اهل بيت معتقدند ولي فرق است ميان دوست داشتن با معرفت و عمل طبق 
سيره آن بزرگواران تا افتادن به دام هزار و يك خرافه و دروغ و غلو و شرك و كينه و 

 )تعصب بيجا و بيمورد
ْيَطاُن أَْعَمالَُھمْ [ -11 و به ياد آر هنگاميكه شيطان } ۴٨:اLنفال{] َوإِْذ َزيََّن لَُھُم الشَّ

 48اعمال آنها را در نظرشان جلوه داد انفال 
ْنيَا ] [أَْعَماً] قُْل َھْل نُنَبِّئُُكْم بِا[َْخَسِريَن [ -12 الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُُھْم فِي الَحيَاِة الدُّ

بگو آيا مي خواهيد شما را } ١٠٣/١٠۴:الكھف{] ُصْنًعاَن أَنَُّھْم يُْحِسنُوَن َوُھْم يَْحَسبُو
به زيانبارتين اعمال آگاه كنم؟ زيانكارترين مردم كساني هستند كه عمرشان را در دنيا تباه 

 . كردند و به خيال خود فكر مي كردند بهترين كارها را انجام مي دهند
ِن اْفتَرَ [ -13 ] الظَّالُِمونَ ى َعلَى هللاِ َكِذبًا أَْو َكذََّب بِآَيَاتِِه إِنَّهُ َ� يُْفلُِح َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

واي به حال دروغ . (كيست ظالمتر از آنكه به خداوند دروغ مي بندد} ٢١:اLنعام{
گوياني كه اينهمه حديث دروغ وارد كتب شيعه و سني كرده و پايه گذار اينهمه كينه و 

 ) واي. شدند تفرقه و اختالف و شرك
 

ْخَوانِنَا الَِّذيَن َسبَقُونَا بِاِ�يَماِن [ -14 َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن بَْعِدِھْم يَقُولُوَن َربَّنَا اْغفِْر لَنَا َوِ�ِ
و كساني كه } ١٠:الحشر{] َرِحيمٌ َوَ� تَْجَعْل فِي قُلُوبِنَا ِغّ�ً لِلَِّذيَن آََمنُوا َربَّنَا إِنََّك َرُءوٌف 

خدايا ما و برادرانمان را كه : گويند آمدند به درگاه خداوند مي) اصحاب پيامبر(نها پس از آ



  

خدايا تويي . در ايمان بر ما پيشي گرفتند ببخش و در دل ما هيچ كينة مومنان را قرار مده
 . كه بسيار رئوف و مهرباني

  
رصلي اهللا عليه و همه اصحاب پيامب!!! و شيعه در طول تاريخ چه زيبا به اين آيه عمل كرده(

نفر و با آنها دشمن است و آنها را بدترين انسانها مي داند و  3سلم را مرتد مي داند به جز 
  ...) دشمن اهل بيت و

 

لُوَن ِمَن الُمَھاِجِريَن َوا[َْنَصاِر َوالَِّذيَن اتَّبَُعوُھْم بِإِْحَساٍن َرِضَي [ -15 ابِقُوَن ا[َوَّ َوالسَّ
َعْنهُ َوأََعدَّ لَُھْم َجنَّاٍت تَْجِري تَْحتََھا ا[َْنَھاُر َخالِِديَن فِيَھا أَبًَدا َذلَِك الفَْوُز  هللاُ َعْنُھْم َوَرُضوا

َن اْ[َْعَراِب ُمنَافِقُوَن  َو ِمْن أَْھِل اْلَمِدينَِة  َمَرُدوْا َعلَى النِّفَاِق َ� []  الَعِظيمُ  ْن َحْولَكُم مِّ َو ِممَّ
تَينْ تَْعلَُمُھْم  نْحُن نَعْ  رَّ بُھم مَّ وَن إِلىَ     ثمُ    لَُمُھْم  َسنَُعذِّ } ١٠٠/١٠١:التوبة{] َعَذاٍب َعِظيم  يَُردُّ

آنانكه در صدر اسالم سبقت به ايمان گرفتند از مهاجر و انصار و آنانكه بطاعت خدا 
پيروي آنان كردند از ساير امت، خدا از آنان خشنود است و آنها از خدا خشنودند و خدا 

اي آنها بهشتي كه از زير درختانش نهرها جاريست مهيا ساخته كه تا ابد در آن متنعم بر
برخي از اعراب اطراف مدينه منافقند و برخي . باشند و اين به حقيقت سعادت بزرگ است

از اهل شهر مدينه هم منافق و بر نفاق ماهر و ثابتند و تو از نفاقشان آگاه نيستي ما بر 
گاهيم و انان را دوبار عذاب مي كنيم و عاقبت نيز به عذاب سخت ابدي درون ناپاك انها آ
 . دوزخ بر مي گردند

 

در اين آيه خداوند صريحاً منافقين را منحصر به برخي مردم مدينه و اطراف آن كرده و از 
مسلمين نخستين، تمجيد كرده ولي نظر شيعه دقيقاً عكس اين است شيعه انصار را خوب 

كه همگي جزو نخستين ... و حضرت عمر و ابوبكر و ابوعبيده جراح ويا فريب خورده 
مسلمانان مهاجر هستند را منافق مي داند نكته ديگر اينكه تمامي آياتي كه در آنها كلمه 
منافق وجود دارد متعلق به مدينه است و حتي يك آيه مكي نداريم كه در آن كلمه منافق 

لي اهللا عليه و سلم فرموده منافقان را نمي شناسي يعني ضمنا در آيه به پيامبرص!!!)آمده باشد



  

چشم بصيرتي كه بعضي شيعيان مدعي آن هستند و يا معتقدند افراد مقدس مذهب شيعه 
  .چهره برزخي افراد را مي بينند تبليغات پوچ مي باشند و دروغ است

  
 

ٌد َرُسوُل هللاِ َوالَِّذيَن َمَعهُ أَِشدَّاُء َعلَى الُكفَّ [ -16 } ٢٩:الفتح{] اِر ُرَحَماُء بَْينَُھمْ ُمَحمَّ
. محمد فرستادة خداست و كساني كه با اويند با كافران سخت و بين هم مهربان و دوستند

 )ولي شيعه مي گويند آنها با هم و با اهل بيت دشمن بوده اند(
] ُمْؤِمنِينَ ْن ُكْنتُْم فَاتَّقُوا هللاَ َوأَْصلُِحوا َذاَت بَْينُِكْم َوأَِطيُعوا هللاَ َوَرُسولَهُ إِ [ -17

از خدا بپرهيزيد و ميان برادراني كه با هم ستيزه دارند را آشتي دهيد و } ١:اLنفال{
باز هم چشم مداحان و نويسندگان نادان (اطاعت خدا و پيامبرش را كنيد اگر ايمان داريد 

 )روشن
َعَسى أَْن يَُكونُوا َخْيًرا ِمْنُھْم َوَ� نَِساٌء يَا أَيَُّھا الَِّذيَن آََمنُوا َ� يَْسَخْر قَوٌم ِمْن قَْوٍم [ -18

] ِمْن نَِساٍء َعَسى أَْن يَُكنَّ َخْيًرا ِمْنُھنَّ َوَ� تَْلِمُزوا أَْنفَُسُكْم َوَ� تَنَابَُزوا بِا[َْلقَابِ 
ايد نبايد گروهي از شما گروهي ديگر را  اي كساني كه ايمان آورده} ١١:الحجرات{

و يكديگر را مورد طعن و عيبجويي قرار ... نها از اينها بهتر باشندمسخره كنند شايد آ
 ندهيد و با القاب زشت و ناپسند ياد مكنيد

بسيار بد است كه بر كسي بعد از ايمان، نام كفر بگذاريد و آنها كه توبه نكنند ظالم و 
  . ستمگرند

 

مساجد مخصوص } ١٨:الجنّ {] أََحًداَوأَنَّ الَمَساِجَد wِ فََ� تَْدُعوا َمَع هللاِ [ -19
چشم هياتها و روضه خوانها و . (خداست پس در آنها احدي را به جز خداوند صدا نزنيد

 ) مداحان، روشن
ْن َمنََع َمَساِجَد هللاِ أَْن يُْذَكَر فِيَھا اْسُمهُ َوَسَعى فِي َخَرابَِھا أُولَئَِك َما [ -20 َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

ْنيَا ِخْزٌي َولَُھْم فِي اjَِخَرِة َعَذاٌب َكاَن لَُھْم أَْن يَْدُخلُو ] َعِظيمٌ َھا إِ�َّ َخائِفِيَن لَُھْم فِي الدُّ
و كيست ظالمتر از آنكه مانع پرستش و عبادت و ذكر خدا در مساجد } ١١۴:البقرة{
 . شود و سعي مي كند كه آنرا ويران كند مي



  

ورود هزار و يك خرافه مشخص است كه منظور از تخريب، تخريب معنوي است كه با (
و مراسم در مسجد و از كار انداختن وجه توحيدي آن انجام گرفته و مي گيرد ونه تخريب 

 )با بيل و كلنگ، باز هم چشم هياتها و مداحان روشن
قُوا ِدينَُھْم َوَكانُوا ِشيًَعا لَْسَت ِمْنُھْم فِي َشْيٍء إِنََّما أَْمُرُھْم إِلَى [ -21 هللاِ ثُمَّ إِنَّ الَِّذيَن فَرَّ

آن كساني كه دين خود را پراكنده و متفرق } ١۵٩:اLنعام{] يَْفَعلُونَ يُنَبِّئُُھْم بَِما َكانُوا 
شدند چشم از آنها بپوش كه چنين كسان به كار تو نيايند ) دسته دسته(ساختند و شيعه 

 . مجازات كار آنها با خداست خداوند آنها را به اعمالشان آگاه مي كند
تُكمُ َو إِ [ -٢٢ ةً َواِحَدةً َو أَنَا َربُُّكْم فَاتَّقُونِ    نَّ َھِذِه أُمَّ فَتَقَطَُّعوْا أَْمَرُھم بَْينَھْم ُزبًُرا  ) ۵٢(أُمَّ

  }۵٢/۵٣:اLنعام{] ِحْزِب  بَِما لََديْھْم فَِرُحون    كلُ 
پس كارشان را در . و اين مردم امتي واحدند و من خداي شما هستم پس از من بترسيد 
  . ن خودشان جدا جدا كردند كه هر گروهي به آنچه نزدش هست خوشحال استبي
 

قُوا ِدينَُھْم َوَكانُوا ِشيًَعا ُكلُّ ِحْزٍب بَِما لََدْيِھْم فَِرُحونَ [ -23 وم{ ]ِمَن الَِّذيَن فَرَّ از } ٣٢:الرُّ
آن فرقه نباشيد كه دين خود را متفرق هواي نفس خواستند و گروه گروه شدند و بودند 

 . دلشاد است) اوهام و عقايد و خياالت فاسد خود(و هر گروهي به ) شيعا(عه شي
 

َوَ� تَُسبُّوا الَِّذيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن هللاِ فَيَُسبُّوا هللاَ َعْدًوا بَِغْيِر ِعْلٍم َكَذلَِك َزيَّنَّا لُِكلِّ [ -24
ٍة َعَملَُھْم ثُمَّ إِلَى َربِِّھْم َمْرِجُعُھْم فَيُنَبِّ  دشنام به } ١٠٨:اLنعام{ ]ئُُھْم بَِما َكانُوا يَْعَملُونَ أُمَّ

آنان كه غير خدا را مي خوانند ندهيد تا مبادا آنها نيز از روي جهل و دشمني خدا را دشنام 
پس بازگشت آنها به سوي خداست . دهند ما عمل هر قومي را در نظرشان زينت مي دهيم

 . ندو خدا انان را به كردارشان آگاه مي گردا
  
بار كلمة لعن آمده  18حاال تو از صبح تا شب زيارت جعلي عاشورا را بخوان كه در آن (

  )است
  



  

براي جلوگيري از اطالة كالم از خوانندگان عزيز مـي خـواهم قـرآن را بـاز كننـد سـوره       
سـوره   69و  42و  41و  25و سـوره مائـده را و آيـات    ) البته  معناي آيات آنرا(اعراف را 
با  دقت مطالعه كنيد انگار اين آيات همين امروز براي مردم ايـران نـازل شـده     عنكبوت را

  ! است
  

  : احاديث •
دهنـد   مردگان، رفته گان همسايگاني هستند كه هر گاه آنان را بخوانند پاسخي نمي -1

شـوند اگـر در حـق     و ظلم و ستمي را دفع نمي كنند و متوجه نوحه سرايي و مداحي نمي
شوند با هم هستند در حالي كه   نگردند و اگر قحطي شود نا اميد نميايشان نيكي شود شاد 

نهـج  . (تنها هستند و همسايه اند در حالي كه از هم دورند به زيارت يكـديگر نمـي رونـد   
 )111البالغه خطبه

يا ابن رسول اهللا در كوفه گروهي هستند كه : هروي از امام رضا مي پرسد -2
: امام رضا فرمودند. اشتباهي در نمازش واقع نمي شدپندارند كه بر رسول خدا سهو و  مي

آنكه سهو نمي كند فقط خداي تعالي است كه جز . خدا ايشان را لعنت كند دروغ گفته اند
قُْل إِنََّما [: آيه قرآن: همچنين) (بحاراالنوار و عيون اخبار الرضا 7جلد . (او خدايي نيست

پيامبر بگو من نيز بشري مانند شما هستم نيز مويد اي  :}١١٠:الكھف{] أَنَا بََشٌر ِمْثلُُكمْ 
 )اين مطلب است

همانا نيكوكاري پدرت مرا : حضرت علي در نامه اي به منذر ابن جارود مي فرمايد -3
البالغـه نامـه    نهـج (فريفت و پنداشتم كه هدايت او را پيروي مي كني و به راه او مي روي 

71 ( 
قول است كساني بعضي آيـات را بـه ائمـه    در مقدمه تفسير البرهان در باب دهم من -4

مفضل ابن عمر اين معني را خـدمت حضـرت صـادق عـرض نمـود آن      . تفسير مي كردند
كسي كه چنين عقيده اي كـه تـو از آن پرسـش نمـودي دارد در نـزد مـن       : بزرگوار فرمود

 ) چشم مفسران و محققان و مداحان روشن!(مشرك به خداست



  

باره ما برحذر باشيد ما بنـدگاني پـرورده خـداييم    از غلو و مبالغه در: حضرت علي -5
كسي كه ما را دوست بـدارد بايـد عمـل مـا را     . درباره فضايل ما آنچه مي خواهيد بگوييد

 )تحف العقول. (انجام دهد و از پرهيزگاري مدد بگيرد
بـا ايـن عقايـد سـخيفه     : ال تفضحوا انفسكم عند عدوكم يوم القيامه: حضرت علي -6

 -زيـارت قبـور   . (دشمن و رسوايي خودتان در روز قيامـت نشـويد  موجب روشني چشم 
  )162حيدرعلي قلمداران ص 

من ديروز همنشين شـما بـودم و امـروز بـراي شـما عبـرتم و فـردا از شـما جـدا           -7
 ) 149نهج البالغه خطبه .(شوم مي
رفته گان، گورشان خانه هايشان شد و اموالشان به ميراث رفت كسي را كه بـر سـر    -25

ي آيد نمي شناسند و به كسي كه برايشان گريه مي كنـد تـوجهي ندارنـد و هـر     گورشان م
 )235البالغه خطبه  نهج. (كس كه ايشان را بخواند جواب نمي دهند

عجب مقصـد دوري اسـت و   : حضرت علي پس از خواندن سوره تكاثر مي فرمايد -26
آن است كه مايـه  باعث عبرت باشد سزاوارتر از ) قبور بزرگان(چه زيارت غافالنه اي اگر 

فخر گردد و اگر با ديده فروتني به قبر نگاه كنند خردمندانه تر از آن است كه آنها را وسيله 
فخر قرار دهند بي درنگ كه با ديده اي تار به آنها نگاه مي كنند و بدين سـبب بـه دريـاي    

ا به گنگي و به اهل قبور جامي نوشانده اند كه قوه گويايشان ر. جهل و ناداني فرو رفته اند
 ) 221البالغه خطبه  نهج.(شنوايشان را به كري و حركاتشان را به سكون تبديل كرده است

مرا با ثناي پسنديده ثنا خواني نكنيد تا خود را نسبت به خداوند آماده كـنم   -27
و از عهدة حقوقي كه هنوز ادا نكرده ام برآيم و من خود را از خطا مصون نمي دانـم و در  

ايمن نيستم مگر اينكه خداوند مرا در برابر نفسم نگه فرمايد كه از من بر ايـن  كارم از خطا 
كار تواناتر اسـت همانـا مـن و شـما بنـدگان و مملـوك پروردگـاري هسـتيم كـه جـز او           

پروردگاري كه ما را از آنچه در آن بوديم بيرون آورد و به آنچه صالح . پروردگاري نيست
. به هدايت و نا بينايي مـا را بـه بينـايي مبـدل سـاخت      ما بود وارد ساخت و گمراهي ما را

 ) 216البالغه خطبه  نهج(



  

حـديث   132ص  12وسائل الشـيعه ج  (رسول اكرم . به روي مداحان خاك بپاشيد -28
 ) اول
قبرم را قبله گاه و محل توجه و مسجد قرار ندهيد همانا خداي متعال يهود را لعنت  -29

باب  2وسائل الشيعه ج (پيامبر اكرم  . د قرار داده اندنمود زيرا قبور پيامبران خود را مساج
 )887ص  65
پيامبرصــلي اهللا عليــه و ســلم از گــچ كــاري قبــر و نوشــتن روي آن نهــي فرمــوده  -30
مسـتدرك چـاپ سـنگي    . مستدرك الوسائل محدث نوري از عالمه حلي در كتاب النهايه(
1/127 ( 

محل رفت و آمد قرار ندهيد  قبرم را: شنيدم كه رسول خدا مي فرمايد: علي فرمود -31
و قبرهايتان را مساجد خويش قرار ندهيد و خانه هايتان را محل دفـن مـرده هايتـان قـرار     

 ) 132از ابواب دفن ص  55باب  1مستدرك الوسائل ج (ندهيد 
وسـائل  . (قبر مرا بيش از چهار انگشت باز از هم بيشتر باال نبريد: موسي ابن جعفر -32

 )858ابواب دفن ص از  31باب  2الشيعه ج 
هرگز ايستاده آب منوش و هيچ قبري را طـواف مكـن و در آب پـاك    : امام صادق -33

 ) 99ص  2سفينه البحار ج 92باب  10وسائل الشيعه ج (ادرار مكن 
رسول خدا ما را از ذخيره كردن گوشتهاي قرباني بـيش از سـه   ): ع(حضرت علي  -34

 )مسند امام زيد كتاب الحج(نمود  و ما را از زيارت قبور نهي...  روز نهي فرمود و
 . من نزد دلهاي شكسته و قبرهاي ويرانم: خداوند فرموده: پيامبر اكرم -35
 37بـاب   2وسـائل الشـيعه ج   (قبر رسول خدا از شن قرمز رنگ است : امام صادق -36
 ! نشده بوده... پس تا آن زمان قبر رسول اهللا بنا و زينت و) 864ص 
پيامبرصلي اهللا عليه : عه از ابن طاووس روايت كردهعبدالرزاق صنعاني از قدماي شي -37

و سلم از اينكه بر قبر مسلمين بنايي ساخته شود و يا گچ كاري و يـا بـر روي آن زراعـت    
. المنصـف . (بهترين قبور شما قبري اسـت كـه شـناخته نشـود    : شود نهي نموده و فرمودند

3/506 ( 



  

: و قاسم ابن محمـد گويـد   رسول خدا قبر فرزندش ابراهيم را مسطح نمود: ذكري -38
گويـد قبـر مهـاجرين و     قبر نبي اكرم و شيخين را در حالي ديدم كه مسطح بود و نيـز مـي  

 )149توحيد عبادت سنگلجي انتشارات دانش ص (انصار در مدينه منوره مسطح بود 
بـاب   2وسائل الشـيعه ج  (قبر مرا از گل غير خودش گل كاري نكنيد : امام صادق -39
 ) 864ص  از ابواب دفن 16
رسول خدا از اينكه بر قبر، خاكي ريختـه شـود كـه از خـودش     ): ع(حضرت علي  -40

 )126از ابواب دفن ص  34باب  1مستدرك ج (نيست نهي فرمود 
خـدايا  : اللهم ال تجعل قبري وثنا يعبـد : رسول خدا در آخرين لحظات عمر شريف -41

 . قبرم را بتي قرار مده كه عبادت شود
گذاشتن يك قطيفه بر مرقد مطهر نبي اكرم را فاقد دليل  شهيد اول در كتاب ذكري -42

 . شرعي و ترك اين كار را اولي دانست
جالب است در مفاتيح و ساير كتب جعلي آمده كه وقتي قبه قبر ما را ديدي چنان ( -43

و چنين بگو و وقتي به ضريح رسيدي چنين و چنان بكن و اين در حالي است كه تا سالها 
 !!!) اختمان و قبه و ضريحي بر مزار انها نبوده استپس از رحلت ائمه، س

شايسته است كسي كه جالل پروردگار بر خود بزرگ مـي بينـد   ): ع(حضرت علي  -44
و مقام حق در دلش عظمت دارد همه چيز جـز حـق در نظـرش بـه سـبب عظمـت الهـي        

و من نمي پسندم كه از ذهن تان بگذرد كه مدح و ستايش خـويش و شـنيدن   . كوچك آيد
 ) 216نهج البالغه خطبه (سپاس آن خدايي را كه چنين نيستم . اي خود را دوست دارمثن

امام .  پروردگارا هيچ پناهگاه و گريزگاهي جز به سوي تو وجود ندارد: رسول خدا -45
ستايش سزاوار آن خدايي است كه تمام درهاي طلب حاجت را بروي ما بست مگر : سجاد

: امـام سـجاد  ) صـحيفه سـجاديه دعـاي اول   . (شود آن دري كه فقط به سوي او منتهي مي
 )مفاتيح الجنان اواخر دعاي ابوحمزه ثمالي(خدايا جز از تو طلب گشايش را نخواهم كرد 

يا محمد و يا علي احفظاني فانكما حافظان : يكي از دعاهاي كتاب جعلي مفاتيح( -46
و شما دو نفر مرا  اي محمد و اي علي شما دو نفر مرا حفظ كنيد) اكفياني فانكما كافيان



  

براي شما غير خدا : ولي در سوره توبه مي خوانيم. كفايت كنيد كه شما مرا كافي هستيد
] َوَكفَى بِاwِ َولِيًّا َوَكفَى بِاwِ نَِصيًرا[: و در سوره نساء. سرپرست و ياوري نيست

ر و د. فقط خدا ولي و سرپرست است و كافي است كه خدا ياور باشد :}۴۵:النساء{
مر{] أَلَْيَس هللاُ بَِكاٍف َعْبَدهُ [: سوره زمر آيا خداوند براي بنده خود كافي : عبده } ٣۶:الزُّ

نيست؟ البته نبي اكرم و حضرت علي و ساير اصحاب بلندقدر ايشان بايد براي ما الگو و 
ن َو ظَنُّوْا أَ [ .سرمشق باشند ولي تفاوت است ميان اسوه بودن تا داشتن عقايد شرك آميز

ِ إِ�َّ إِلَْيه مر{ ]�َّ َمْلَجأَ ِمَن هللاَّ هيچ پناهگاهي در برابر خداوند نيست مگر به :  } ٣۶:الزُّ
براستي اين . (بگو من غيب نمي دانم :}۵٠:اLنعام{] َوَ� أَْعلَُم الَغْيبَ [. سوي خود او

 !) آيات چقدر براي شيعيان، عجيب و جديد و تازه و غيرقابل فهم، خواهد بود
فقط از خدا حاجتت را بخواه زيرا عطا كردن و محروم ساختن ): ع(حضرت علي  -47

فقط به دست خداست و فقط خداست كه تو را از گرفتاري رهايي مي بخشد پس بايد 
كه ) 31نهج البالغه نامه . (تعبد و بندگيت فقط براي او و رغبت تو فقط به سوي او باشد

وَء [: دقيقا با آيات قرآني موافق است مانند ْن يُِجيُب الُمْضطَرَّ إَِذا َدَعاهُ َويَْكِشُف السُّ أَمَّ

  } ۶٢:النمل{] َمَع هللاِ قَلِيً� َما تََذكَُّرونَ   َويَْجَعلُُكْم ُخلَفَاَء ا[َْرِض أَِءلَه
واي به حال شما اي علمـاي دينـي و فريسـيان    : عيسي فرمود: 23انجيل متي باب  -48

ه اجدادتان آنها را كشته اند با دست خود بناي يادبود درسـت  رياكار، شما براي پيامبراني ك
 .!!!!!!! مي كنيد

تـن از   150هجـري كـه بـيش از     104ابوعمر عامر ابن شراحيل الكـوفي متوفـاي    -49
: صحابه رسول خدا را ديده و از آنان حديث اخذ كرده به قول ابن بطال همواره مي گفـت 

ر نهي فرموده است من قبر پيامبرصلي اهللا عليه اگر نه اين بود كه رسول خدا از زيارت قبو
 . و سلم را زيارت مي كردم

كسي كه قبرها را زيـارت كنـد   : عبدالرزاق الصنعاني شيعي در كتاب خود المنصف -50
 6705حديث  3/569المنصف ) رسول خدا. (از ما نيست

مـا بـا رسـول خـدا     : حاكم نيشابوري از عبداهللا ابن عمرو ابن عاص روايت مي كند -51
مردي را كه مرده بود در قبر گذاشتيم چون برگشتيم و برابر خانه آن ميت رسيديم ناگاه بـا  



  

اي فاطمـه از  : پـس فرمـود  . كنم رسول خدا او را شناخت زني برخورد كرديم كه گمان مي
مبادا بـا ايشـان بـه    : رسول خدا فرمود. از نزد خانواده اين ميت: كجا مي آيي؟ آن زن گفت

معاذاهللا كه من با ايشان تا قبرستان رفته باشم در حـالي كـه   : ي؟ زن گفتقبرستان رفته باش
اگر با ايشان بـه قبرسـتان   : رسول خدا فرمود! تو در اين باب آنچه را كه بايد تذكر داده اي

 !رفته بودي ديگر بهشت را نمي ديدي تا آنگاه كه جد پدرت كه بت پرست بود را ببيني
مسـند امـام زيـد دار    (را از زيارت قبور نهـي فرمـود    پيامبرصلي اهللا عليه و سلم ما -52
 )246ص الحياه مكتبه
. و كساني كه بر قبرها مسجد مي سازند. خدا لعنت كند زائرات قبور را: رسول خدا -53
 ) 1/382التاج الجامع االصول في احاديث الرسول (

 )حديث متواتر مورد اتفاق. (قبرم را محل آمد و شد قرار ندهيد: رسول خدا -54
بار خدايا قبر مرا بتي قرار مـده كـه پرسـتيده    : يث عطاء ابن يسار از رسول خداحد -55
 .شود
) سالگي فوت كرد 2كه در سن (باالي قبر ابراهيم پسر رسول خدا : حضرت صادق -56

حتما پسر (شاخه نخل خرمايي بود كه چون خشك شد قبر نيز گم شد و ديگر معلوم نشد 
وده و براي نشان دادن ايـن دشـمني بـه آينـدگان،     رسول خدا نيز با ابوبكر و عمر دشمن ب

كتـاب كـافي و كتـاب مـن     !) خواسته است محل قبرش مانند حضرت فاطمه نامعلوم باشد
 .اليحضر الفقيه

اگر نه اين بود كه جنازه حمزه با اين وضع زنان مـا را انـدوهگين مـي    : رسول خدا -57
بخورنـد و در روز قيامـت از   گذاشتيم تا درندگان و مرغـان جسـدش را    كند ما او را وامي

سيره ابن هشام و تفسير علي ابن ابـراهيم  . (شكم درندگان و چينه دان مرغان محشور شود
 ...) قمي و جلد ششم بحاراالنوار و

قبري را باقي مگذار مگـر آنكـه آن را بـا خـاك     : دستور حضرت علي به ابي الهياج -58
 . ييكسان سازي و تنديسي باقي مگذار مگر آنكه خرابش كن



  

هر كه قبري را تجديد بنا كند و يا مجسـمه اي بسـازد از اسـالم    ): ع(حضرت علي  -59
بحـاراالنوار و   18من اليحضره الفقيه صدوق و المحاسن برقي و جلـد  . (خارج شده است

 )43وسايل الشيعه باب 
پـس  . جناب حسن مثني فرزند امام حسن مجتبي گروهي را در نزد قبر پيـامبر ديـد   -60

محل آمـد و  (همانا پيامبر خدا فرمود قبر مرا عيد : ن عمل نهي نمود و فرمودايشان را از اي
المصنف صنعاني و وفـاء الوفـاء سـمهودي    . (مگيريد و خانه هايتان را قبرستان نكنيد) شد
 )1360ص 
: علـي فرمـود  : در كتاب كافي از ابي القداح روايت شده كه امام جعفر صادق فرمود -61

: داشت براي خرابي گورستانها و شكستن صورتها و فرمـود  رسول خدا مرا به مدينه گسيل
هيچ تصويري مگذار مگر اينكه آنرا محو كني و هرچه قبري را مگذار مگـر آنكـه آنـرا بـا     

 . زمين مساوي گرداني
علـي  : از ابواب دفـن آورده  44در كتاب تهذيب شيخ طوسي و وسايل الشيعه باب  -62

آيـا سـاختمان روي قبـر و    : ر سـئوال كـردم  از برادرم موسي بن جعفـ : ابن جعفر مي گوي
نه ساختمان روي قبر خوب است و نه نشستن بر : نشستن بر روي آن خوب است؟ فرمود

 . مالي نمودن آن روي آن و نه گچ كاري آن و نه گل
در مجالس شيخ صدوق از حضرت امام صـادق روايـت شـده كـه آن حضـرت از       -63

دا از گچ مالي نمودن قبر و نماز خواندن رسول خ: اجداد بزرگوارش روايت نموده و گفت
 . در آن نهي فرمود

بـر  : در محاسن برقي از جراح مدايني از ابي عبداهللا صادق روايت شـده كـه فرمـود    -64
قبرها بنا نكنيد و سقف هاي خانه ها را نقاشي نكنيد براي اينكه رسول خدا ايـن عمـل را   

 . مكروه دانست
رسـول خـدا نهـي    : ز امام صادق روايت شدهابواب دفن ا 44در وسايل الشيعه باب  -65

 . فرمودند كه بر قبري نمازگزاري شود يا روي آن بنشينند يا بر آن ساختماني بنا كنند
 . پيامبر از گچ كاري گورها نهي فرمود: در معاني االخبار آمده -66



  

آيا مـي دانيـد كـه رسـول     : علي به سوي مردم آمد و فرمود: فقه الرضا روايت كرده -67
ا كه قبرها را مصلي و جاي نمازخواندن قرار دهد لعنت كرده است و كسي كه خدا كسي ر

 ! با خدا معبودي ديگر قرار دهد نيز لعنت فرموده يعني هر دو مشركند
قبر پيامبرصلي اهللا عليـه  : در علل الشرايع امام صادق از پدران بزرگوارش نقل نموده -68

پيامبر نيز كه فرموده بودنـد قبـر مـرا    وخود . (و سلم فقط يك وجب از زمين باال آمده بود
قبله قرار ندهيد و مسجد نكنيد زيرا خداي تعالي يهود را براي اينكه قبور پيامبران خـود را  

احاديث فوق همه از كتب شيعه مي باشـد و نـه از كتـب    . (مسجد كرده بودند لعنت فرمود
 !)وهابي ها و سني ها

مهاجرت اول در حبشه بوده معبـدي   ام سلمه به رسول خدا يادآور شد وقتي كه در -69
را ديده به نام ماريه و براي نبي اكرم آنچه كه در آن از نقش و نگارها و آيينه كاريهـا ديـده   

اينان گروهي بودند كـه چـون بنـدة صـالح و مـرد      : بود تعريف كرد حضرت رسول فرمود
نگارهـا بـه   خوبي در ميان ايشان مي مرد روي قبر او مسجد مي ساختند و در آن نقـش و  

و  243ص  1التاج الجامل االصـول ج . (اين قبيل مردم بدترين خلق خدايند. كار مي بردند
244( 
كسـي برتـر از تـو    . و شفيع آناني.... پروردگارا تو اولي و قبل از مخلوقات بوده اي -70

و جـاي رفـتن جايگاهشـان در قبضـه     ) يعني واسـطه (نيست تا ميان تو و آنان حائل شود 
 هر ماه  14صحيفه علويه دعاي روز  –ضرت علي ح. قدرت توست

و ديگـري حجتـي   (با پيامبر ما حجت تمـام شـد   . تمت بنبينا حجت: حضرت علي -71
ولي در زيارات جعلي و احاديث خرافي شيعه (نهج البالغه خطبه اشباح  90خطبه ) نداريم

ه در هـر حـديثي كـه مشـاهد    ) شـويم  با هزاران حجت و واسطه و شرك و كفر، روبرو مي
كرديد سخن از حجتي پس از پيامبرصلي اهللا عليه و سلم شده طبق همين سـخن حضـرت   

 .علي آن را رد كنيد



  

پروردگارا كرم و بزرگواريت را در ....اگر شفاعت خواهم پس سزاوار شفاعت نيستم -72
هيچ شفيعي در پيشگاهت ندارم پس بگذار فضـل و كـرم تـو بـرايم     ... خطاهايم شفيع فرما

 .صحيفه سجاديه دعاي توبه و طلب آن: م سجاداما. شفاعت كند
رجال كشـي از امـام محمـد    : و اينكه چرا اينهمه حديث جعلي در كتابها وارد شده -73

او سـلمان محمـدي   : در نزد ايشان نام سلمان برده مي شود مـي فرماينـد  : باقر روايت شده
شـما مـردم از    :است همانا سلمان از ما اهل بيت بود او بود كه همواره به مردم مـي گفـت  

شـايد بـراي همـين در زمـان حيـات همـين سـلمان        (قرآن گريخته به احاديث پناه برديد 
از ان جهت كه قرآن را كتـابي يافتيـد كـه    ...) حضرت عمر اجازه كتابت احاديث را نداد و

يعني به اندك چيزي چون پوسـته هسـته خرمـا و خـال     (شما را بر نقير و قطمير و خردل 
از اين جهت بر شما پذيرش قرآن سخت آمد و به تنگنـا  . ب مي كشدبه حسا) پشت هسته

رجال كشـي چـاپ كـربال ص    . (لذا به احاديث پناه برديد زيرا بر شما گشايش داد. افتاديد
 ) 23و  22
َولَنَْبلَُونَُّكْم بَِشْيٍء ِمَن الَخْوِف َوالُجوِع َونَْقٍص ِمَن ا[َْمَواِل َوا[َْنفُِس َوالثََّمَراِت [  -74

ابِِرينَ  ِر الصَّ   } ١۵۵:البقرة{] َوبَشِّ
ما شما را مي آزمائيم به چيزي از خوف وگرسنگي ونقص در امـوال وجانهـا و ميـوه هـا     

به هنگام برخورد با مصـيبتي گوينـد مـا ازآن خـدا      پس بشارت ومژده ده صابران را آنانكه
گارشـان هسـتند   كه مشمول صلوات ورحمت پرورد گرديم آنانند  هستيم وبسوي او باز مي

  . يافتگان وهمانها هستند هدايت شدگان وراه
َ�ةَ َوْأُمْر بِ�الَمْعُروِف َواْن�هَ َع�ِن الُمْنَك�ِر َواْص�بِْر َعلَ�ى َم�ا أََص�ابََك إِنَّ َذلِ�َك [ يَا بُنَيَّ أَقِِم الصَّ

از منكر من نماز را بپا دار و امر بمعروف ونهي  اي فرزند :}١٧:لقم*ان{] ِمْن َعْزِم ا[ُُمورِ 
  .ازامور بسيار مهم است)صبر(كه آن  رسد همانا نما و صبر كن بر آنچه بتو مي

 

  
ِر الُمْخبِتِينَ [  -75 الَِّذيَن إَِذا ُذِكَر هللاُ َوِجلَْت قُلُوبُُھْم [] فَإِلَُھُكْم إِلَهٌ َواِحٌد فَلَهُ أَْسلُِموا َوبَشِّ

ابِِريَن َعلَى َما أََصابَُھْم َوالُمقِيِمي  ا َرَزْقنَاُھْم َوالصَّ َ�ِة َوِممَّ  }٣۴/٣۵:الحج{] يُْنفِقُونَ الصَّ



  

شويد بشارت ده صاحبان دلهاي آرام را  پس اله شما معبود واحدي است پس به او تسليم
وبرآنچه به ايشان رسد صابر باشند وآنانكه نماز  خدا شود دلهايشان بترسد آنانكه چون ياد

  .م انفاق مي كنندكردي را بپادارند وآز آنچه روزي ايشان
جـزء   -شـيخ صـدوق    -من ال يحضـره  .(الجاهليه النياحه من عمل :اهللا قال رسول -76
 .دوران جاهليت است نوحه خواني از كارهاي: فرمود پيامبر خدا)4

شـهيد  _مسـكن الفـواد   .(الجيـوب  ليس منا من ضرب الخدود وشـق :قال رسول اهللا -77
ها بزنند و گريبانهـا   برگونه) ه هنگام مصيبتب(از ما نيستند كسانيكه : پيامبر خدافرمود)ثاني

 .پاره كنند

فـروع  .(عندالمصـيبه احبـاط الجـره    ضرب المسلم بيده علـي فخـذه  :قال رسول اهللا -78
چون بادست خويش بـران خـود بكوبـد     مسلمان به هنگام مصيبت:پيامبر خدا فرمود)كافي

 .شود مزدش نابود مي
مسكن .(ه جيبها والداعيه بالويل واثبورواشاق لعن اهللا اخامشه وجهها :قال رسول اهللا -79
لعنـت كنـد زنـي راكـه چهـره اش را درمصـيبت بخراشـد         خـدا :پيامبر خدا فرمـود )الفواد

 .بگويد وگريبانش بدرد وفغان و واويال

) شوهراولش(كه ابوسلمه  هنگامي: در كتاب مسكن الفواد از ام سلمه روايت مي كند -80
گرفتـار شـدم گريـه     مين مـن بـه ايـن مصـيبت    از دنيا رفت من با خود گفتم در اين سـرز 

برمن وارد شد ومي خواست مرا  بود هم گر اتفاقا زني كه نوحه.وعزاداري براي او برپا كنم
دوبـاره   آيـا مـي خواهيـد   : درآن مصيبت كمك كند پيامبر اكرمصلي اهللا عليه و سلم فرمود

  !شيطان را كه خدايتعالي از اين خانه بيرون رانده است برگردانيد؟

 كتاب مسكن الفواد از يوسف بن عبداهللا بن سالم نقل كرده كه پيامبر 56درصفحه  -81

و مصيبتي بر خانواده اش وارد مي شـد ايشـان را    اكرمصلي اهللا عليه و سلم هروقت شدت
ات را بـه نمـاز    امـركن خـانواده  : مـي كـرد   نماز خواندن واين آيه را قرائت امر مي كرد به

 .ردر باره آن بپذي وصبر را



  

 بـه خـواهرش   آورده كه امام حسـين  97صفحه  2جلد  شيخ مفيد در كتاب ارشاد -82

وفـادار بـاش كـه     اي خواهر جان من تورا سوگند دادم وتو به سوگند من:فرمود)س(زينب
مـرگ مـن واويـال     ودر چون كشـته شـدم گريبـان بـرمن چـاك مكـن وچهـره مخـراش        

1مگو)عذاب برمن بادخدايم مرگ دهد(واثبورا
 

 از امـام موسـي بـن جعفـرآورده كـه      225ص  3كـافي ج   در فـروع  شـيخ كلينـي   -83

مردي كه به هنگام مصيبت دست خود بررانش بكوبد موجب تباه كردن اجر خويش :فرمود
 .شود مي
كـه   آورده از حضـرت صـادق   520ص  1شيخ صدوق در مـن ال يحضـرالفقيه ج    -84

 .دبه هنگام مصيبت دست خود بررانش بكوبداجرش تباه ميشو هركس:فرمود
البته بر قاتلين امام حسين لعنت و حتي بر كساني كه منكر عزاداري بر آن بزرگوارند ولـي  

آيا بيشتر دوسـت  !) سال 120البته بعد از (اگر شما رحلت كرديد : من سئوالي از شما دارم
داريد كه انسانهاي زنده از رفتار شما تبعيت كرده و عقايد شما را رواج دهند و عملي كنند 

سال براي جسم فاني شما بر سر و مغز خودشان بكوبند؟ براسـتي كـدام شـيعه يـك     يا هر 
حديث از امام حسين بلد است؟ و كدام شيعه در برابر ظلم مي ايستد و كدام شيعه رفتار و 
منش امام حسين را دارد؟ در مجمع علماي اهل سنت، شخصي از آقاي ازغدي سئوال كرد 

! اينها جزو آداب و رسوم ماسـت  "؟ ايشان پاسخ دادند چرا شما اينگونه عزاداري مي كنيد
واقعاً جاي تعجب است مگر پيامبران نيامدند تـا بـا همـين آداب و رسـوم شـرك آميـز        "

خرافي و شيطاني مبارزه كنند؟ و مگر زنده به گـور كـردن دختـران، جـزء آداب و رسـوم      
) ع(حضـرت علـي    اعراب جاهلي نبود؟ و براي حسن ختام اين قسمت به اين حـديث از 

  : دقت كنيد
خوشا به حال كسي كه از پندگويي كه هدايتش مي كند اطاعت كند و از فريبكاري كـه او  

  465ص  2غررالحكم جلد . را به گودال گمراهي مي افكند بپرهيزد
  

                                                 
1
  .اين  روايت ، در تاريخ يعقوبي شيعه نيز وجود دارد  



  

  
  
  
  

  سئوال •
  
تفاوت انبياء و علماء در اين بوده كه آنچه انبياء مي گفته اند مخالف عقايـد رايـج بـين     •
م بوده پس مردم، با آنها مخالفت كرده و آنها مورد اذيت و آزار قرار مي گرفته اند ولي مرد

. علماء هر چه مي گويند مورد عالقه و تاييد مردم است پس مـردم آنهـا را دوسـت دارنـد    
و حتي بـه القـاب عالمـه و آيـت اهللا و مجتهـد و      ) (تحريفات عاشورا –مرتضي مطهري (

مجنون، ساحر، شـاعر و  : بر خالف پيامبران كه مي شوند!  ندحجت االسالم، مزين مي شو
 )كاهن
 

بسيارند كساني كـه عمـري زيسـته انـد امـا هرگـز، نشـانه اي از وجـود خـرد در           •
به هيچ چيز، شـك نمـي   . قدرت سئوال از هيچ مشكلي را ندارند. اعمالشان ديده نمي شود

. من از رحمت خاصة حق، دورند آنان به نظر. پندارند همه چيز را صحيح و كامل مي. كنند
 ) اي زندگي خيام، مصطفي بادكوبه –حكيم عمر خيام (

  
در اينجا سعي شده براي جلوگيري از اطالة كالم، از ورود به بحثهاي طوالني، خـودداري  

  . و مستقيماً به رئوس مطالب، پرداخته شده وارد جزئيات نشويم
  

  سئواالت و شبهات شيعه 
  
سرپرست رهـا كـرد    امت نوپاي اسالمي را مانند گلة بي چوپان و بي چگونه، نبي اكرم -1

 و چگونه حضرت ابوبكر براي پس از خود جانشين تعيين كرد؟



  

اگر مردم جامعه اي از نگاه شما گوسفند باشند نبايد فكر كنيد كه همة جوامع از جمله 
ها يا افراد ضد جامعة صدر اسالم نيز مانند گوسفند بوده است زيرا در اينصورت، غربي 

اسالم ممكن است فكر كنند پذيرش اسالم توسط اين افراد نيز به خاطر گوسفند بودن و 
و اين در . نه از روي فهم و درك عميق و خودآگاهانه! كم بودن شعور آنها  بوده است

حالي است كه طبق صريح آيات قرآن كريم و احاديث فراوان نبي اكرم، بهترين امتها امت 
ةٌ يَْدُعوَن إِلَى الَخْيِر َويَأُْمُروَن بِالَمْعُروِف َويَْنَھْوَن [. م بوده استصدر اسال َوْلتَُكْن ِمْنُكْم أُمَّ

همچنين يكصد آية ديگر از قرآن  } ١٠۴:آل عمران{] َعِن الُمْنَكِر َوأُولَئَِك ُھُم الُمْفلُِحونَ 
  . اكرم نازل شده است كه در تاييد و تمجيد از اصحاب نبي

روز در بستر بيماري بودند و شـرايط زمـان    3پس از ضربت ابن ملجم، ) ع(ت عليحضر
با اينهمه وقتي مردم كوفه از ايشـان  . ايشان نيز بسيار آشفته تر از زمان رحلت نبي اكرم بود

آيـا بـا حسـن     -كه انشاء اهللا چنين نشـود   -كنند كه اگر شما را از دست داديم  سئوال مي
خود دانيد خواستيد بيعت كنيد و خواستيد بيعت نكنيـد و  : رمايندف حضرت مي. بيعت كنيم

در حالي شهيد شدند كه امت نوپاي اسالمي را در آن شرايط آشـوب بـه حـال خـود رهـا      
امام در آن آمـده   12و واعجبا كه به حديث لوح جابر كه از جانب خداوند، نام هر . كردند

ب تر وقتي كه پس از قتل حضـرت عثمـان   و از اين عجي!!! بي توجهي و بي اعتنايي كردند
مردم به در خانه او ريختند در ابتدا از اين مقام بسيار واجب و مهم الهي سرپيچي كـرده و  

 ....و! ابا نمودند
مقايسه رفتار حضرت ابوبكر با نبي اكرم قياس و آن هم از نوع مع الفارقش بوده و قيـاس  

اكرم، فرستادة خـدا بـوده و بـا اشـارة      نبي. عمل شيطان است) ع(طبق حديث امام صادق 
ولي حضـرت ابـوبكر ايـن ويژگـي هـا را      . اند كرده وحي و يا مشورت با اصحاب عمل مي

به احتمال قريب به يقين، شرايط آرام زمان رحلت نبي اكرم و شرايط پرآشوب . نداشته اند
ده در شورش رده در زمان خالفت ابوبكر و همچنين خاطرة تلخ آشوب سـقيفه بنـي سـاع   

ذهن حضرت ابوبكر، باعث اتخاذ اين دو روش متفـاوت از سـوي نبـي اكـرم و حضـرت      
همانگوه كه شما روشهاي متفـاوت ائمـه در برخـورد بـا مسـائل را بـه       . ابوبكر شده است



  

در غير اين صورت سني ها نيز مي توانند به راحتي ايـراد  . مقتضيات زمان نسبت مي دهيد
  كرد ولي برادرش جنگيد؟بگيرند كه چره امام حسن صلح 

  
چرا حضرت ابوبكر خالفت را كه حق مسلم علي طي فرمان صريح و مستقيم الهي و  -2

 سفارش نبي اكرم  بود را غصب كرد؟

در بخش خالفت نص يا شوري به اين سئوال به خوبي پاسخ داديم كه ماجراي غدير خم 
و صد البته دشوار براي ولي يك سئوال بسيار ساده و كوچك . تعيين خليفه نبوده است

يك نمونه بياوريد كه حضرت علي در آن صريحاً فرموده باشند ابوبكر، خالفت را : شما
. اين خطبه، خبر واحد است -1البته استناد به خطبة شقشقيه بيهوده است زيرا .غصب كرد

 80مفاد اين خطبه، ضد  -3. راوي آن، عكرمه مولي ابن عباس از خوارج بوده است -2
علي براي خلفاي قبل از خود، طلب آمرزش كرده و  يت متواتر ديگر است كه حضرت روا
فرمايد اگر كسي را نزد من آورديد كه مرا بر عمر و  روايت ديگري كه حضرت علي مي 80

حتي در صورت قبول اين خطبه ما مي  - 4!ابوبكر، برتري مي داد بر او حد مفتري مي زنم
زيرا اصوالً جاعل حديث كه در ! ت است و نه امامتبينيم كه موضوع مورد بحث خالف

در اين خطبه، حضرت علي  -5.  قرن اول بوده با مفهوم امامت منصوص بيگانه بوده است
كنند و اين مخالف صدها روايت و حديث و حتي  به نحو عجيبي از خودشان ستايش مي

وا أَْنفَُسُكمْ فََ� تُ  [:آيات قرآن است كه انسانها را از اين كار، منع نموده  } ٣٢:النَّجم{] َزكُّ
  ! حتي از راه رفتن با خودستايي و تكبر

غصب خالفت، توسط حضرت عمر و ابوبكر باعث انحراف مسير اسـالم در سـالهاي    -3
 ! بعد و باعث انحطاط مسلمين شد

پس مصلحت انديشي حضرت علي چه فايده اي داشت؟ آيا اين تمدن و مـذهب بعـدها   
نابود مي شد بهتر بود يا فاسد؟ هر عقل سالمي معتقد است چيزي نـابود  فاسد و منحرف، 

 !شود بهتر است تا فاسد شود و پس از آن، همة دنيا را به فساد بكشد



  

ةٌ قَْد َخلَْت لََھا َما َكَسبَْت [: اين روش تحليل، مخالف صريح صدها آيه قرآن است تِْلَك أُمَّ

ا َكانُوا يَْعَملُونَ َولَُكْم َما َكَسْبتُْم َوَ� تُْسأَلُ  سرنوشت : به عبارتي( :}١۴١:البقرة{] وَن َعمَّ
 :هر امتي آنچنان است كه خود به دست خويش مي سازد مخصوصاً كه ياد آور مي شود

ا َكانُوا يَْعَملُونَ [ 1 } ١۴١:البقرة{] َوَ� تُْسأَلُوَن َعمَّ إِنَّ هللاَ [ان اهللا اليغيروا ما بقوم حتي /  

گويد سرنوشت هر قوم  و نمي( } ١١:الرعد{] ُر َما بِقَْوٍم َحتَّى يَُغيُِّروا َما بِأَْنفُِسِھْم ٍَ� يَُغيِّ 
توانند اسالم را  اين يعني اينكه يك يا دو نفر نمي  2)در گرو رفتار پيشينيان آن قوم است

خداوند : گويد باهللا خدا با آنهمه عظمت و قدرت و محبتش مي تحريف كنند نعوذ
اليَْوَم يَئَِس [.ت هيچ قومي را تغيير نمي دهد مگر اينكه آنها خودشان را تغيير دهندسرنوش

ْلنَا [) يعني دين شما ماندگار و ابدي شد( } ٣:المائدة{] الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن ِدينُِكمْ  إِنَّا نَْحُن نَزَّ

ْكَر َوإِنَّا لَهُ لََحافِظُونَ  و فرستاديم و ما خود حافظ و همانا ما قرآن را فر :}٩:الحجر{] الذِّ
اين يعني قرآني كه در دست ماست دچار هيچ تغيير و كاهش يا افزايشي . نگهدار آنيم

ُسوُل يَا َربِّ إِنَّ قَْوِمي اتََّخُذوا َھَذا القُْرآََن [: در جاي ديگري از قرآن آمده. نشده َوقَاَل الرَّ

وردگار همانا قوم من از اين قرآن و رسول مي گويد اي پر: 3} ٣٠:الفرقان{] َمْھُجوًرا
از ) يعني دوري از قران باعث انحراف و بدبختي مسلمين شده است. (دوري جستند

اسالم و قرآن و حتي سنت نبي اكرم، صحيح و : فهمد كه مجموع اين نكات انسان مي
گي خودمان در عمل به  عرضه توانيم بي حالي و بي درست به دست ما رسيده و ما نمي

                                                 
. خواندم فرمودند اين آيه را روز قيامت در پاسخ امتهاي گنهكار مي گوينـد   وقتي براي يكي از آقايان اين آيه را 1

تعداد فراواني از آيات قـرآن دربـاره   . گفتم واقعا كه شما علماي عظام جه تصوير جالبي از قرآن درست كرده ايد 
يد بقيه آيات هـم  آوريد  مربوط به معاد مي كن معاد است بقيه هم كه مربوط به اين جهان است را هر وقت كم مي

  .پس كدام آيات به كار ما مي آيد . . . كه يا ناسخ و منسوخ است و يا آيات احكام است و 
گرچـه  . نيسـت  . . . جزو آيات احكام يا آيات متشابه يا منسوخ و . مطمئنا اين آيه مربوط به روز قيامت نيست  2

ين آيه را هم براحتي توجيه و تفسير و تاويل و ذهن خالق برادران من در پتروشيمي روحانيت صفوي مي تواند ا
 .تحريف كند . . . 

  30فرقان آيه  3



  

ات آن را به گردن حضرت عمر و ابوبكر بيندازيم و بگوييم اسالم را تحريف دستور
بلكه جامعه خودش  بايد براي نجات خودش تغيير كند! كردند . 

صدها آيه اي كه پيرامون معاد است نيز تك تك انسانها را مسئول اعمال و رفتار خودشان 
هيچكس بار گناه ديگري را به دوش  :}٧:مرالزُّ {] َوَ� تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى[. مي داند
 ) نمي كشد

اگر اهل دياري ايمان آورده و پرهيزگار شوند بركات الهـي  ... و لو اهل القري آمنو و اتقوا
 ! از زمين و آسمان بر آنها مي بارد

اكنون نزديك سي سال است حكومت در ايران بـه دسـت روحـانيون اسـت آيـا حسـب       
شتناك اخالقيات و اعتقادات مردم و صعود تجمـل گرايـي و   علت سقوط وح: تحليل شما

دنيا پرستي آنها، حاكمان ايرانند؟ به ديگر سخن هر گناهي تا قيامت در ايران واقع شود بـه  
 ! گردن شماست

َظَھَر الفََساُد فِي البَرِّ [: و بحث را با اين آية قاطع از كالم خداوند به پايان مي رسانيم 

] َكَسبَْت أَْيِدي النَّاِس لِيُِذيقَُھْم بَْعَض الَِّذي َعِملُوا لََعلَُّھْم يَْرِجُعونَ َوالبَْحِر بَِما 
وم{ فساد در دريا و خشكي آشكار شده به خاطر آنچه مردم به دست آورده اند  .}۴١:الرُّ

 .اعمالشان را شايد برگردند) نتايج(تا بچشانيم به آنها برخي از
 

 !غصب كرد؟چرا حضرت ابوبكر، فدك را  -4
وقتي سپاه اسالم، يهوديان خيبر و ساير نقاط را شكست مي دهد پيامبر اكرم، سـفيري بـه   

يوشع بن نون، رياست منطقه را به عهده داشته و . نام محيط را نزد روساي فدك مي فرستد
فردي صلح طلب بوده او به پيامبر تعهد مي دهد كه هر سال، نيمي از محصول فدك را بـه  

هد و بعد از اين در زير پرچم اسالم زندگي كند و بر ضـد مسـلمانان، دسـت بـه     پيامبر بد
از كتاب روشن تر از خورشيد آبي تر . (توطئه نزند و حكومت امنيت منطقه را تامين نمايد

 –شركت توسعه كتابخانه هاي ايران  –نوشته مظفر سربازي . زندگي رسول اكرم –از دريا 
1383 ( 



  

باه و بيمـار روحـاني شـيعه، ملكيـت فـدك، در زمـان رحلـت        پس بر خالف ذهنيت اشت
اكرم، تماماً متعلق به يهوديان بوده و فقط، نيمي از محصول به صورت ساليانه در اختيار  نبي

 ! و ملكيت فدك متعلق به كسي نبوده كه بخواهد غصب شود. گرفته است پيامبر قرار مي
. خاندان دخترش فاطمه تقسـيم مـي كـرده   پيامبر اكرم، اين محصول را بين فقراء از جمله 
نقش اصلي را داشته ) يعني توليت اين كار(احتماالً خانوادة حضرت علي نيز در اين وظيفه 

 . حضرت ابوبكر و عمر نيز دقيقاً همين روش را دنبال مي كنند. اند
شورش گسترده رده واقع مي شود و همانگونـه  ) رض(به محض خالفت حضرت ابوبكر 

حكومت، وظيفة حفظ امنيـت  : مي بينيم) كه از كتب شيعه نقل شده(تعهد فوق  كه در متن
منطقة فدك و ساير مناطق را عهده دار بـوده و در ازاي دريافـت نيمـي از محصـول، بايـد      

ولي تمـامي قبايـل از دادن زكـوه خـودداري مـي كننـد و       .  امنيت را حفظ مي كرده است
يعني (تجهيز سپاه براي دفع شورش رده كند  شود عوايد فدك را هزينة حكومت مجبور مي

آنهمه بـراي آن رنـج و سـختي     –حضرت فاطمه  –براي نجات ديني كه پدر همين دختر 
 ) ديده بود 

در زمـان خالفـت عمـر هديـه اي را بـراي      ) و دختر علي(ام كلثوم همسر حضرت عمر 
ندي قيمتـي بـراي او   همسر پادشاه روم مي فرستد و همسر پادشاه روم نيز در مقابل، گردنب

: حضرت عمر مسلمانها را در مسجد جمع مي كند و مـي پرسـد  . دهد به پيك مسلمين مي
اشكالي ندارد و ايـن متعلـق بـه ام كلثـوم     : اين گردنبند را چه كار كنم؟ مسلمين مي گويند

اگر قدرت مسلمين نبود و اگـر  ! نه: حضرت عمر اندكي فكر مي كند آنگاه مي گويد. است
و گردن بند را به . كلثوم، هيچگاه چنين هديه اي را دريافت نمي كرد مانها نبود امپيك مسل

اگـر نبـود قـدرت سـپاه     : سئوال من از آخوندهاي بي شرم اين است. بيت المال مي فرستد
اسالم و اگر پيامبر اكرمصلي اهللا عليه و سلم در مكه مانده بودند آيا يوشع بن نون از مدينه 

 فدك را به حضرت محمدصلي اهللا عليه و سلم مي داد؟به مكه مي آمد و 

آيا حضرت فاطمه در قبال دريافت نيمي از محصول فدك مي توانستند به تعهدات پيامبر، 
پـس  (عمل كرده و امنيت منطقه را حفظ كنند؟ و آيا ديگر خوردن چنين مالي حالل بـود؟  



  

ن پرداخـت مـي شـود و    آنچه حضرت فاطمه طلب كرده همان سهم قبلي بوده كه به ايشـا 
 )سال بعد حضرت عمر به حضرت علي پس مي دهد 2توليت اين كار كه 

اكنون بايد براي ما مشخص كنيد پيامبر اكرم، عوايد فدك را در زمان حياتشان به حضرت 
.  و يا اين عوايد به صورت ارث به حضـرت فاطمـه رسـيد   ) يعني بخشيد(فاطمه، هبه كرد 

به احتمال فراوان حضـرت فاطمـه طبـق    . د نيز از آن حرفهاستالبته به ارث رسيدن عواي(
نيات بشردوستانه خود مي خواسته اند ثواب دريافت و تقسـيم ايـن عوايـد بـين فقـراء را      

 ) كند سال بعد به حضرت علي رد مي 2عهده دار شوند كه حضرت عمر نيز اينكار را 
زيرا فدك، . اند م، خبري نداشتهاگر هبه بوده چرا هيچيك از مردم مدينه از اين موضوع مه

اين موضوع از آنجا معلوم مي شود كـه بـه جـز يـك نفـر،      . ارزش مالي بااليي داشته است
: سـئوال دوم . كسي حاضر نمي شود به نفع حضرت فاطمه در اين خصوص، شهادت دهد

عتقـاد  البته بنا به ا(اگر هبه بوده چرا پيامبر اكرم، جانب انصاف و عدالت را رعايت ننموده 
با توجه به ايـن نكتـه كـه زن، فقـط از     . و به همسران ديگر خود، چيزي نمي بخشند) شما

تكليف تـامين زنـدگي آتـي همسـران     . ارث مي برد) و نه زمين(يك هشتم ابنيه و درختها 
اند پس از رحلت نبي اكرم،  شده؟ زيرا طبق نص صريح قرآن، آنها حق نداشته پيامبر چه مي

ه طريق اولي، واجب تر بوده كه به آنها چيـزي بخشـيده شـود و نـه بـه      ازدواج كنند پس ب
و اين فرض، وقتي قوت مـي گيـرد كـه    . اند حضرت فاطمه كه همسري كاري و دلير داشته
توانند با بيش از يك زن ازدواج كنند كه بـين   بنا به نص صريح قرآن، مردها در صورتي مي

البته طبـق عقيـدة مـنحط و خرافـي     (ي اكرم پس كو عدالت نب! آنها عدالت را رعايت كنند
 )شيعه و گرنه نبي اكرم مجسمة عدل بوده اند

اگر ارث بوده چرا حتي يك نفر از همسران پيامبر در اين خصوص، ادعايي نمي كنـد؟ و  
 همچنين چرا كسي از اين موضوع، بي خبر بوده تا براي شهادت، حاضر شود؟

بقيه از پدرش ارث مي برد ولي در اصول  علماي شيعه مي گويند حضرت فاطمه مانند
. همانا پيامبران درهم و دينار ارث ننهادند: كافي باب صفه العلم حديثي آمده به اين عنوان

در خصوص آية و و رث سليمان داوود بايد بگوييم اگر منظور وراثت مادي بوده پس چرا 



  

د؟ پس معلوم است كه ساير فرزندان حضرت سليمان ارث نبرده اند و چرا فقط ورث داوو
حضرت زكريا خطاب به خداوند مي ) مانند لسان طير(منظور نبوت است و پاره اي علوم 

ا يعني خدايا مرا تنها } ٨٩:اLنبياء{] الَواِرثِينَ َربِّ َ� تََذْرنِي فَْرًدا َوأَْنَت َخْيُر [: گويد
حضرت ابراهيم نيز به يعني خدا مال به ارث مي برد؟ . مگذار كه تو بهترين وارثين هستي

خدا مي گويد آيا اين نبوت در ذرية من خواهد بود كه خداوند پاسخ مي دهد در ظالمين 
 . يعني حتي به ارث رسيدن همين علم و حكمت نيز شرايطي دارد. نه: آنها

پيامبرصلي اهللا عليه و سلم در برخي موارد ديگر نيز با بقيه تفاوت داشته اند مثال همسران 
يا ايشـان از يـك تـاريخ    . مي توانسته اند پس از رحلت ايشان با كسي ازدواج كنندايشان ن

 . معين به بعد حق ازدواج نداشته اند يا صدقه بر ايشان حرام بوده
سال بعد حضرت عمر، فدك را به حضرت علي پس داد بين حضرت علي و  2چرا وقتي 

شود و وقتي آن دو نفـر، دعـوي    دعوي مي) احتماال توليت آن(عباس، عموي پيامبر بر سر 
را به حضرت عمر، ارجاع مي دهند حضرت عمر، مي گوينـد ايـن ديگـر بـه مـن مربـوط       

 پس، موضوع، همچنان الينحل باقي مي ماند؟ ! نيست، خود دانيد

البتـه پاسـخهاي   (چرا حضرت علي، در زمان خالفت خودشان، فدك را تصرف نكردند؟ 
 )ده استجدلي و كالمي در اين خصوص بي فاي

به احتمال فراوان، اين نيم محصول فدك، وقف نبي اكرم بوده كه حضـرت علـي توليـت    
حضرت ابـوبكر نيـز مالكيـت را    . آنرا به عهده داشته و عوايد آن به مصرف فقرا مي رسيده

كند بلكه عوايد آنرا براي تجهيز سپاه در سركوب شورش رده تصرف مي كنـد   تصرف نمي
 . آنرا دو سال بعد پس مي دهدو حضرت عمر نيز توليت 

چيـزي  : گويند روزي حضرت فاطمه حسن و حسين را به حضور نبي اكرم مي برند و مي
و امـا حلمـم را   : پيامبرصلي اهللا عليه و سلم مي فرماينـد . براي اين دو نفر به ارث بگذاريد

: اينـد امام صادق نيـز مـي فرم  . براي حسن و اما شجاعتم را براي حسين به ارث مي گذارم
از خود بـه  ... اين يعني اينكه پيامبران علم و دانش و ايمان و... علماء وارثان انبياء هستند و

 !ارث مي گذارند نه مال و منال



  

اي پيامبر به مردم بگـو مـن   : در دهها آية قرآن، مي خوانيم كه خدا به نبي اكرم مي فرمايد
خداوند به پيامبرصلي اهللا عليه چگونه ممكن است . مزد و اجر رسالت از شما نمي خواهم

و سلم، فرمان تصرف فدك را به نفع تنها دخترش، داده باشد؟ آيا در اين صورت، رسـالت  
و بعد هم، فرمان مـوروثي كـردن خالفـت در خانـدان همـين      (رود  ايشان، زير سئوال نمي

ت و چه مزدي بهتر از قـدرت و حكومـ  ! دختر از جانب خدا و الزام مردم به اطاعت از آن
براستي اگر قدرت اسـالم و مسـلمانان و مقـام    ) تصرف منطقه مرغوب و حاصلخيز فدك؟

 نبوت ايشان نبود آن يهودي، به مكه مي آمد و فدك را به ايشان مي داد؟

مساله دلخوري حضرت فاطمه با حضرت ابـوبكر حتـي اگـر صـحت هـم داشـته باشـد        
پيامبر اكرم حضرت عايشـه را نيـز    تواند دليل محكمي در رد و تخطئه كسي باشد زيرا نمي

پس از رحلـت نبـي اكـرم    . حضرت فاطمه را نيز دوست داشته اند. اند بسيار دوست داشته
با حضـرت ابـوبكر و حضـرت علـي     ) يعني حضرت فاطمه و حضرت عايشه(اين دو نفر 
 پيدا مي كنند آيا اينكه پيامبرصلي اهللا) اگر روايات تاريخي صحت داشته باشد(مخالفتهايي 

عليه و سلم آنها را دوست داشته دال بر صحت قضاوت آنهاست؟ به اين سـخن ام سـلمه   
ستون دين اگر شكست با زنان برپا نشود و پراكندگي اگـر در  : خطاب به عايشه دقت كنيد

در آيه صريح قرآن نيز خطـاب بـه پيـامبر    . دين حاصل شد با زنان به جمعيت مبدل نگردد
بگـو مـن نيـز    : و هم پيامبر و هم سن بااليي داشته اند مي فرمايداكرم كه هم مرد بوده اند 
چـرا بايـد در خصـوص    . كه به من وحي مي شـود ) با اين تفاوت(بشري مانند شما هستم 

اگر به فرض محال چنين افسانه هـاي وجـود داشـته    (ساله   18قضاوت و تحليل دختري 
 اين همه هياهو براه بيندازيم؟) باشد

به خانه علي حمله كرد و در خانه را آتش زد و باعـث قتـل جنـين    چرا حضرت عمر  -5
 شد؟ ) محسن(داخل رحم حضرت فاطمه 

و تاريخ طبري آمده پيامبرصلي اهللا عليـه و  ) شيعه(در تواريخ معتبري مانند تاريخ يعقوبي 
 !سلم در گوش محسن، اذان گفت و محسن در كودكي بر اثر بيماري در گذشت



  

انـد و اصـوال    كـرده  جز نخل، جلوي اكثر درها پارچه آويـزان مـي   بعلت نبودن درختي به
همچنـين مراجعـه   ! (اتاقك حضرت فاطمه كه داخل مسجد بوده نيازي به در نداشته است

كنيد به آن داستاني كه حضرت فاطمه پارچه رنگين آويزان كرده بودند و پيامبر از مشاهدة 
دون اجازه وارد اتاق پيامبر و عايشـه مـي   آن ناراحت شدند و داستاني كه رييس آن قبيله ب

بلند صدا نزنيد و با اجازه  -اتاقكها  -شود و آياتي كه مي گويد پيامبر را از پشت حجرات 
در مقدمـه كتـاب نهـج الفصـاحه آورده كـه      ) شيعه(استاد ابوالقاسم پاينده ...) وارد شويد و

پـس اصـوالً دري   . كـرده انـد   جلوي اتاقكهاي زنان پيامبر از شدت فقر، پارچه آويزان مـي 
 !!!وجود نداشته كه بخواهد آتش بگيرد

شيعه مي گويد حضرت فاطمه پس از اين واقعه هر شب به همـراه حضـرت علـي بـراي     
... جلب نظر انصار به در خانه آنها مي رفت و روزها از صبح تا شب به بقيـع مـي رفـت و   

ايشان چنين كارهايي را انجـام   اگر اين ضربات به شدتي بوده كه باعث مرگ، شده چگونه
 مي دادند؟

 حاضر مي شود با قاتل مادرش ازدواج كند؟ ) كوچكترين فرزند فاطمه(چگونه ام كلثوم 

چگونه يك نفر از مردم مدينه يا مهاجرين، قصد ترور قاتـل تنهـا يادگـار پيامبرصـلي اهللا     
كتاب جعلي سـليم ابـن   كنند و حتي در هيچ تاريخ معتبر قديمي به جز  عليه و سلم را نمي

البته اشاراتي هست كـه حضـرت   (اي نكرده اند؟  قيس، مردم آن زمان به اين موضوع اشاره
عمر به افرادي كه داخل خانه حضرت علي به عنوان اعتراض و حتي به نيت حمله، تجمع 

زنم ولي فقط در همين  كرده بودند مي گويد اگر اين تجمع را بر هم نزنيد خانه را آتش مي
 ) د تهديد و ال غيرح

موضـوعي  ... آتش زدن در خانه دختر پيامبر و شهادت ايشان و سقط جنين داخل رحم و
در (بسيار مهم است كه بايد همه متوجه آن شده و داستانها و شـعرها پيرامـون آن بسـازند    

چگونه در هيچ سند تاريخي حتي اشاره مردم مدينـه بـه   ) همان زمان نه در زمانهاي بعدي
 . وضوع وجود ندارداين م



  

كتاب سليم ابن قيس كه براي اولين بار به اين افسانه اشاره مي كند در اوايل قرن چهـارم  
اش پيدا مي شود و علماي بسياري مانند ابن غضايري،  لـويي ماسـينيون و شـيخ     سرو كله

 . مفيد معتقدند در اين كتاب خلط و تدليس صورت گرفته و اين كتاب جعلي است
  
ضرت عمر اجازه نداد نبـي اكـرم در بسـتر بيمـاري آخـرين وصـيت خـود را        چرا ح -6

 بنويسد؟

در اين روايت كذايي شما مي گوييد پيامبرصلي اهللا عليه و سـلم كـه افصـح عـرب بـوده      
مانند مطهري در كتاب پيامبر (اكتب در حالي كه بنا به اعتراف حتي محققين شيعه : فرموده
املـي  : ته اند و چون افصح عرب بوده اند بايد مي گفتنـد نبي اكرم، سواد نوشتن نداش) امي

  )يعني امالء كنم تا شما بنوسيد نه اينكه خودم بنويسم! (لكم و نه اكتب لكم
يعنـي فقـط او چنـين    (ساله  13يا  10اين روايت، خبر واحد است و راوي آن ابن عباس 

 !)چيز مهمي را شنيده است
همة فرق اسالمي داشته و جاعلين حديث، هميشـه   ما مي دانيم ابن عباس مقام واالي نزد

براي همين . براي تثبيت بهتر مجعوالت خود، نام ايشان را در صدر روات قرار مي داده اند
 .بايد در پذيرش احاديثي كه به نام ابن عباس، ختم مي شود  دقت زيادي داشت

 فت علي نمي گويند؟پيامبر، نهايتاً سفارش خود را به زبان مي آورند ولي سخني از خال

 پس واقعة غدير چه بوده است؟

چرا پيامبر اكرم در زمان سالمتي چنين امر مهمي را در مسجد و در حضـور همـه انجـام    
 ندادند؟

در همان ) حد اقل زباني كه مي شده بگويند(آيا پيامبر با عدم ابالغ چنين موضوع مهمي 
عوذ باهللا مرتكب گناه كبيره تخلف از ن... لحظه يا در روزهاي بعد در بستر يا در مسجد و

اي پيامبر هر چه از جانب : بلغ ما انزل اليك من ربك الرسوليا ايها : اين آيه نشده اند
پس . و اگر نگويي ابالغ رسالت نكرده اي! خدا به تو نازل شده است را به مردم، برسان

وج قدرت در مدينه چرا ايشان در آنهمه شكنجه و قلت يار در مكه ابالغ كردند و در ا



  

تازه اگر دستوري از جانب خداوند بوده پيامبر موظف به بيان آن بوده ... سكوت كردند و
  .  نه اينكه به خاطر سخن يك نفر آنرا بازگو نكند

 

 چرا حضرت فاطمه خواستند بدن ايشان مخفيانه دفن شود؟ -7

عمر و ابوبكر دشمن بدن حضرت علي نيز مخفيانه دفن مي شود آيا ايشان نيز با حضرت 
 اند؟ بوده

علت اينكه بدن حضرت علي را مخفيانه دفن مي كنند به خاطر اين بوده كه امكان داشـته  
عده اي چون شيعيان قبر آن حضرت را پرستش كنند همـانطور كـه در زمـان زنـده بـودن      

و بعضي نيز معتقدند به خاطر خطـر دشـمني خـوارج بـا     .حضرت به او مقام خدايي دادند
 . ت علي قبر مخفي شدهحضر

علت اينكه حضرت فاطمه مي خواهند بدنشان مخفيانه دفن شود ايـن بـوده كـه پـس از     
اكرم، شورش گستردة رده واقع مي شود و هر لحظه امكان حملة قبايـل راهـزن    رحلت نبي

به مدينه وجود داشته است و براي اينكه اساعة ادبي به قبر ايشـان نشـود اطرافيـان ايشـان     
بـراي اينكـه اگـر هـدف ايشـان ايـن بـوده كـه         ) يا خودشان چنين خواستند(ردند چنين ك

حضرت عمر و ابوبكر بر جسد ايشان نماز نخوانند چرا پس از دفن و مثال پـس از مـدتي   
آيـا  ) يا امام صادق و ساير امامان قبر را نشان ندادنـد (؟ دهند حضرت علي قبر را نشان نمي

لي مانند قبر در آن زمان زياد مهم نبوده و چنين چيزهايي همة اينها نشان نمي دهد كه مسائ
شايد هم از ترس غاله بـوده كـه آنجـا را قبلـه     ! (فقط براي شيعه بسيار حايز اهميت است

 !!!)كنند؟
آيا حضرت فاطمه كه از شخص كور رو مي گرفته راضي بوده بدن ايشان در روز روشـن  

لوي انظار عمومي حمل و دفن شـود؟ البتـه بـا    در ج) كه رو باز بوده(با تابوتهاي آن زمان 
تمامي اين توصيفات اهل سنت معتقدند كه قبري كه در كنار قبور ائمه بقيـع اسـت همـان    

  ... قبر حضرت فاطمه است و شيعه براي تفرقه افكني وجود قبر را منكر است
هم اين قبر حضرت زينب نيز معلوم نيست در دمشق است يـا مصـر يـا مدينـه پـس آيـا       

 . ايشان نيز با عمر و ابوبكر دشمن بوده اند



  

چرا در زمان خالفت حضرت عمر، دستور به سوزاندن احاديث و عـدم كتابـت آنهـا     -8
 داده شد؟ 

بدعت مي زنيد ما مي دانيم در زمان حيـات نبـي اكـرم     كهنآشما به حضرت عمر، مرتب 
داد  ديث را مـي اگر حضرت عمر دستور ثبت احا. سنت حديث نويسي وجود نداشته است

و به هر دليل، اصالت قرآن، زير سئوال مي رفت آيا هم اينك همين نكتـه موضـوعي نمـي    
  ! شد براي گرفتن ايراد توسط شيعه؟

يعني اگر هـم در  . نفر 3شما مي گوييد پس از نبي اكرم، همة اصحاب، مرتد شدند به جز 
مي گفتيد راويـان ايـن    زمان حضرت عمر، احاديث، ثبت مي شد و مخالف ذائقة شما بود،

احاديث، مرتد هستند و مورد تاييد ما نمي باشند پس چرا از اينكه يك عده مرتد احاديـث  
 پيامبرصلي اهللا عليه و سلم را ثبت نكرده اند ناراحت هستيد؟ 

آن چه از : فرمايند حديث معتبري از قول رسول خدا وجود دارد كه به ابوسعيد خدري مي
احتمال قريب به يقين براي مخلـوط نشـدن   (كنيد و مكتوب نكنيد من مي شنويد را حفظ 

 ) احاديث با آيات قرآن و از اصالت افتادن قرآن كريم
افتاد آيا شيعه گناه  اگر با كتابت احاديث، قرآن مانند ساير كتب آسماني قبلي از اصالت مي

 آنرا به گردن حضرت عمر نمي انداخت؟

سـال و نـيم خالفـت خـود      5و ) شما خانه نشينيبه قول (سال  25چرا حضرت علي در 
 2بهانة مشغله را پيش نكشـيد كـه حضـرت ابـوبكر در     (دستور كتابت احاديث را ندادند؟ 

سال خالفت خود، با شورش گستردة رده و حضرت عمر نيز با فتح سه امپراطوري دسـت  
 )به گريبان بوده اند

ته كتابي كـه همـه شـيعيان در صـحت     چرا از امامان شيعه كتاب حديثي به جا نمانده؟ الب
 انتساب آن به امام خود متفق القول باشند؟

بحار االنوار، حاوي حدود هفتصد هـزار حـديث و اصـول كـافي     ) متاخر(كتاب : در انتها
شيعيان به چه تعداد از اين احاديث عمل كـرده  . هزار حديث است 13نيز داراي  )  متقدم(

 اكرم هستند؟ اند كه نگران ما بقي احاديث نبي 



  

  
 چرا حضرت عمر اجازه خروج اصحاب از مدينه را نمي داد؟  -9

شما در مدينه بمانيد : حضرت علي نيز بعد از رسيدن به خالفت به طلحه و زبير مي گويد
  . و يار و مشاور من باشيد بهتر است تا از اينجا برويد

بـر بـاد فنـا بـرود      پس از زنگ خطر شورش رده و اينكه هر ان ممكن است اساس اسالم
تمـامي دسـتورات   . زنگ خطري در دل همه مسلمانها از جمله حضرت عمر روشـن شـد  

تـا عـدم   . از خواندن دسته جمعي نماز تراويح. حضرت عمر نيز در همين راستا بوده است
قرن بعد همين موضوع يعني احادث، باعـث اختالفـات شـديد بـين      2كه (كتابت احاديث 

اين است كه شيعه به خـاطر بـدفهمي حـديث مـن كنـت مـواله        امت اسالم شد و مگر نه
  . و عدم خروج اصحاب از مدينه) هميشه ساز مخالف مي زده

  ؟...!نعوذ باهللا ترسو بوده و) رض(حضرت عمر -10     
پس چرا وقتي عمر بن عبدود در جنگ احزاب، از روي خندق به اين سـو مـي آيـد نـام     

ه نيست جنگاورترين شخص، نام ترسوترين فـرد  حضرت عمر را صدا مي زند؟ آيا مسخر
  را براي هماوردي صدا كند؟

چرا تنها كسي كه آشكارا از مكه به مدينه هجرت كرد حضرت عمر بود؟ ايشان روز قبـل  
از هجرت، طواف  كعبه مي كند و با صداي بلند مي گويد من فردا به سمت مدينه مي رود 

 ) رات جلوگيري پيدا نمي كندو كسي هم ج... (كسي نگويد عمر فرار كرد
چرا وقتي ابولولوء ايشان را تهديد به ترور كرد حضرت عمر براي خـود بـادي گـارد يـا     

 .قرار نداد!!!)  مانند بعضي از شجاع ها در عصر حاضر(همان محافظ 
البته شيعه گناهان زشت ديگري را نيز به ايشان نسبت مي دهد كه اگر صحت داشته باشد 

آمده كه زنان خبيث و ناپاك از آن مردان خبيـث   26در سوره نور آيه : استسئوال ما اينج
: اگر گناهاني كه شما به حضرت عمر نسبت مي دهيد صحت داشته باشـد . و ناپاك هستند

چرا حضرت علي،  ام كلثوم را به ازدواج حضرت عمر درآورد؟ انكار ايـن واقعـه بيهـوده    
مانند تاريخ طبري  به وقايعي اشاره شـده كـه   است زيرا در جاي جاي كتب تاريخي معتبر 



  

حاصـل ايـن ازدواج   : بـه عنـوان نمونـه   . دال بر ازدواج ام كلثوم با حضرت عمر مي باشـد 
. روزي در حضور معاويه شخصي به حضرت علي ناسزا مي گويـد . پسري بوده به نام زيد

ص مي گويـد در  معاويه به آن شخ. زيد با عصا به سر او مي كوبد و او را مجروح مي كند
حضور اين شخص به علي توهين مي كني در حاليكه از يكسو به علي مي رسد و از ديگر 

  !!!سو به عمر
  

ْجَس أَْھَل البَْيِت [: مراد از آية -11      إِنََّما يُِريُد هللاُ لِيُْذِھَب َعْنُكُم الرِّ

ر و حضرت نفريعني پيامب 5فقط   } ٣٣:اLحزاب{] َويُطَھَِّرُكْم تَْطِھيًرا
باشند و منظور خداوند پاكي تكويني از  فاطمه و علي و حسن و حسين مي

  .است) عصمت(هر گونه خطا و اشتباه 
خطاب به زنان پيامبرصـلي اهللا عليـه و سـلم    ) و نه آيات قبل(كلمات قبلي همين آيه  •

است چگونه ناگهان خطاب خداوند بر مي گردد بـه حضـرت فاطمـه و علـي و حسـن و      
 ! حسين
حتي اگر احاديثي كه شما از كتب اهل سنت نقل مي كنيد صحيح باشد و منظور از  •

در برخي از آيات قرآن، اشارتي : نفر باشند سئواالت زير پيش مي آيد 5اهل بيت همين 
] قُْل إِنََّما أَنَا بََشٌر ِمْثلُُكمْ [دهد پيامبر اكرم، حسب طبيعت بشري  رفته كه نشان مي

ندانسته مرتكب برخي لغزشهاي ) نيز بشري مانند شما هستم بگو من :}١١٠:الكھف{
 -1: كوچك شده اند كه سريعاً از طريق وحي به ايشان اخطار الزم داده شده مواردي مانند

 تصميم به آزادي اسراي جنگ بدر در مقابل فديه 

رَ [: آيه -2 • َم ِمْن َذْنبَِك َوَما تَأَخَّ براي ) 2فتح آية ( } ٢:لفتحا{] لِيَْغفَِر لََك هللاُ َما تَقَدَّ
البته شيعه در اينجا چنين استدالل مي . اينكه خداوند گناهان گذشته و آيندة تو را ببخشد

كند كه يعني گناهاني كه كفار به تو نسبت مي داده اند بر اثر صلح حديبيه پاك شده كه من 
 .مبه جاري هر گونه توضيح اضافه اي شعور خوانندگان را قاضي قرار مي ده



  

كه پيامبر اكرم از آن شخص نابينا رو در هم  } ١:عبس{] َعبََس َوتََولَّى[ :آيه-3  •
دكتر شريعتي و پدر ايشان به . (كشيد و خداوند ايشان را مورد عتاب سخت قرار داد

خوبي ثابت كرده اند كه بر خالف عقيده شيعه منظور خداوند در اين آيه شخص نبي اكرم 
 )بوده
روز قطع  40كنند بگويند انشاء اهللا و وحي به مدت  مبر فراموش ميموردي كه پيا -4  •

 مي شود

 و در نماز خواندن پيامبرصلي اهللا عليه و سلم بر جنازه منافقين و عبداهللا بن ابي – 5 •

 ...در اول سوره تحريم  و – 6  •
 

همه اين نكات نشان مي دهد  همانگونه كه عالمه برقعي اشاره كرده منظور از اينكـه   •
اين آيه از چند قسـمت  . داوند اراده كرده شما پاك شويد اراده تشريعي است نه تكوينيخ

: تشكيل شده كه شيعه فقط قسمت وسط آنرا معني مي كند  به چند كلمة قبلي نگـاه كنيـد  
در خانه هاي خود بمانيد و همچون جاهليت نخستين در ميان مردم ظاهر نشويد و نماز را 

كنيد و خدا و رسولش را اطاعت كنيد خداوند مي خواهد پليدي و  ابرپاداريد و زكوه را اد
از شـدت وضـوح حتـي    . گناه را از شما اهل بيت دور كند و شما را پاك و پـاكيزه نمايـد  

مشخص است كه منظور خداوند اين بوده كـه اگـر ايـن    . نيازي به توضيح و تفسير نيست
گيـرد و نـه اينكـه طبيعـت و      قرار مي كارها را انجام دهيد مشيت خداوند نيز بر پاكي شما
اي  تنظـيم شـده كـه اصـال توانـايي       سرشت شما با پارتي بازي از سوي خداوند بـه گونـه  

كه در اين صورت مي شوند فرشته و مخـالف ايـن   . هيچگونه خطايي را هم نداشته باشيد
به ) فاوت كهفقط با اين ت(بگو من هم بشري هستم مانند شما ... قل انما انا بشر مثلكم: آيه

 )110كهف . (من وحي مي شود كه خداي شما يكي است
َ�ةَ تَْنَھى َعِن الفَْحَشاِء َوالُمْنَكِر [ • َ�ةَ إِنَّ الصَّ اْتُل َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمَن الِكتَاِب َوأَقِِم الصَّ

ند مانند مورد فوق مي خداوو  } ۴۵:العنكبوت{] َولَِذْكُر هللاِ أَْكبَُر َوهللاُ يَْعلَُم َما تَْصنَُعونَ 
 .دارد باز مي) يعني همان رجس(فرمايد نماز بخوانيد كه نماز شما را از 



  

با اين دسـتورات راههـاي   (خداوند مي خواهد : سوره نساء خداوند مي فرمايد 26در آيه 
پيشـينيان رهبـري   ) صحيح(آشكار سازد و به سنتهاي )  خوشبختي و سعادت را براي شما

ترجمه از تفسير نمونه آيت . (گناه پاك سازد و خداوند حكيم و دانا استكند و شما را از 
پس بنا بر عقيدة شيعه بايد بگوييم خداوند اراده تكويني داشته بر پاكي ) اهللا مكارم شيرازي

  !!! و عصمت تمام مومنان
شما مي گوييد عنكم مذكر است پس منظور خداونـد زنـان پيامبرصـلي اهللا عليـه و سـلم      

  :لينبوده و
شما حضرت فاطمه را منظور اصلي خلقت و منظور اصلي در اين آيـه مـي دانيـد و     -1 

  ! پس ايشان چون عنكم مذكر است از شمول آيه خارج مي شوند.ايشان زن بوده اند
واليت وقتي سئوال مي شود كـه كلمـة الـذين جمـع اسـت پـس       : در آية به قول شما -2

د مي گوييد اين از استثنائات اسـت و بـراي   ان چگونه مورد خطاب فقط حضرت علي بوده
  !خوب اينجا هم استثناء است... تكريم است و

بهترين تفسير قرآن حسب قول حتي شيعه تفسير آيات بـا يكـديگر اسـت چـرا در سـاير      
زنان و فرزندان پيامبران بوده ،آيات كه در قرآن كريم آمده است منظور خداوند از اهل بيت

 -2. البيت به همسر حضرت ابراهيم شده اسـت  كه خطاب اهل 73سوره هود آيه  -1:است
 .كه خطاب اهل البيت به فرعون و همسر او شده است 12سوره قصص آيه 

البته احاديث زيادي نيز وجود دارد كه پيامبر اكرم خانواده حضرت فاطمه را خطاب اهـل  
و مكان و فرهنـگ  بيت كرده است كه براي درك آن بايد خودمان را به شرايط همان زمان 

همانگونه كه از سياق تمامي آيات فوق بر مي آيد اعراب، اهل بيت را فقط منحصـر  : ببريم
در زنان يك نفر و فرزندان پسر او مي دانسته اند  و حتي براي عمـوي يـك نفـر اهميتـي     
بسيار باال در حد پدر آن شخص قائل بوده اند و دختر، اصالً جزء هـيچ كجـا بـه حسـاب     

براي همين نيز آنها دختران خود را زنده به گور كرده و از خبـر دختـر دار شـدن     آمده نمي
پيامبرصلي اهللا عليه و سلم بـا ايـن رفتـار و    . كرده اند خود احساس شرم و گناه سنگين مي

عمل خود مي خواسته اند نه تنها جايگاه دختر را در خانواده ها تثبيت كنند بلكه به مـردم  



  

و در حقيقـت ايـن   . ز جز اهل بيت يك خانواده بـه حسـاب مـي آيـد    بفهمانند كه دختر ني
جالب است كه ايشان  براي مدتي كه براي نماز صبح بـه مسـجد   . تبعيض را از ميان ببرند

اند و شما اگر به كلمات قبل اين آيه  خوانده مي رفته اند اين آيه را پشت در اتاق فاطمه مي
د كه منظور پيامبرصلي اهللا عليه و سلم اين بوده فهيم كه سفارش به نماز شده دقت كنيد مي

كه هم آنها را جزو اهل بيت معرفي كند و هم به ايشان يـادآوري كنـد كـه خوانـدن نمـاز      
كند اين است كـه پيامبرصـلي اهللا    نكته اي كه تحليل ما را قوياً اثبات مي. باعث پاكي است

سـلمان از مـا اهـل    : منا اهل البيـت سلمان : عليه و سلم در موارد متعدد ديگري فرموده اند
: علـت هـم مشـخص بـوده    ) خوشبختانه شيعه اين روايت را كامال قبـول دارد (بيت است 

تثبيت موقعيت اجتماعي سلمان فارسي كه عرب نبوده و خانه و خـانواده اي هـم نداشـته    
نفـر   5و اين كامال مخالف عقيده رايج شيعه اسـت كـه اهـل و بيـت را منحصـر در      . است
دو سـوال مهمـي كـه    . سته است و عالوه بر آن از مفاد آيه استنباط معصوميت مي كنـد دان

اينجا پيدا مي شود اين است كه چرا سلمان نفر ششم نباشد؟ و چرا سلمان را معصوم نمي 
  !!!توان  پاسخ اين سئوال مهم را داد دانيد؟ البته با هيچ كلك و توجيهي نيز نمي

)  ابـو سـعيد  (ا منحصر در پنج نفر مي دانند نام عطيـه  در سلسله اسنادي كه روايات ر •
 . به چشم مي خورد كه امام احمد و نسايي و بقيه او را ضعيف مي دانند

: سـلمان منـا اهـل البيـت    : شيعه اين حديث را قبول دارد كه پيامبر اكرم فرمـوده انـد   •
اهـل بيـت    سلمان از اهل بيت است ولي شما كه سلمان را معصوم نمي دانيد و مي گوييد

در . البته اگر بنا بر توجيه و سفسطه باشد همه چيزي را مـي تـوان ثابـت كـرد    ! نفر 5فقط 
آيا من هم از اهل بيت هسـتم؟ پيامبرصـلي اهللا   : حديثي نيز ابي عمار به نبي اكرم مي گويد

 1! و تو از اهل مني: و انت من اهلي: فرمايند عليه و سلم مي

                                                 
1
  دارالتقوي ، مصر –علي سالوس  –مع االثني عشريه  



  

  
  پاسخي علمي و منطقي نه جدلي و كالمي. سخ دهدو اينك، نوبت شيعه است تا پا

لطفاً پاسـخ  . انگيزه و نيت جرم است: مهمترين عامل در انجام هر تخلف يا گناهي -1
بفرماييد كه انگيزة حضرت ابوبكر و حضرت عمر از غصب خالفت چه بـوده اسـت؟ بـه    

جهنم رفتن عبارتي ديگر، اين افراد در زمان خالفتشان مرتكب چه اعمالي شدند كه ارزش 
را داشته باشد؟ آيا كاخي ساختند يا اقوام خود را روي كار آوردند يا به مردم، ظلم و سـتم  

در اينصـورت آيـا سـكوت علـي و     (كردند يا شيوه و روشي جديد و ديني نو بنا نهادنـد؟  
يـا خالفـت را در خانـدان    ) مصلحت انديشي او ديگر جايز بود و معنا و فايده اي داشـته؟ 

ي كردند؟ فقط مي ماند اين بهانة بچه گانه كه آنها حسادت كردند؟ ولي سئوال خود موروث
لوال علي لهلك عمر و بـا  : مرتبه در حق رقيبش مي گويد 70،آيا يك نفر حسود: اينجاست

كند و با او مشورت مي كند و چندين بار به حديث  مـن كنـت مـواله     دختر او ازدواج مي
كه اگر معناي مولي خليفه مـي شـد محـال بـود هـر سـه       ! !!فهذا علي مواله استناد مي كند

 ... خليفة اول، چندين بار به اين حديث، اشاره كرده باشند و
  
چرا حضرت علي در قبال غصب خالفت، سكوت نمودند؟ اگر براي مصلحت بود  -2

پس چرا از رفتن حضرت عمر به ميدان جنگ ايران و روم جلـوگيري كردنـد؟ و چـرا بـا     
ن و حسين از حضرت عثمان در برابر شورشيان دفاع نمودند؟ آيـا فقـط   فرزندان خود حس

 يك سكوت كافي نبود تا خود به خود، مسائل به نفع علي، حل شود؟ 

  
چرا در سقيفة بني ساعده حتي يك نفر هم به واقعة غدير اشاره نمي كنـد و حتـي    -3

مـر؟  سـال خالفـت حضـرت ع    10سال و نيم خالفت حضرت ابـوبكر و   2پس از آن در 
البته واقعة غدير صحت دارد ولي موضوع، مربوط بـه خالفـت و تعيـين جانشـين، نبـوده      (

سال بعد در شوراي حضرت عمر، بـه آن اشـاره    12است و در آن يكي دو موردي هم كه 
البته محققان شـيعه بـا   ) شده از باب عنايت پيامبر به دوستي با علي بوده و نه خالفت علي



  

ايي جدلي و كالمي به اين سـئوال بسـيار سـاده و در عـين حـال،      عرقريزان فراوان، پاسخه
دشوار داده اند ولي پاسخ آنها پاسخ اين سئوال است كه چرا انصار براي انتخاب خليفه در 

چرا كسي در سقيفه به واقعة غـدير  : ولي سئوال ما چيز ديگري است. سقيفه جمع شده اند
گفتند ما فقط با علي بيعـت   نصار در سقيفه مي؟ مگر نمي گوييد تعدادي از ا كند اشاره نمي

مي كنيم پس دوست علي بودند پس چرا به واقعة غدير و نقـض بيعـت و پيمـان الهـي و     
. گويند كما با علي بيعـت مـي كنـيم    سفارشات پيامبر اكرم، اشاره اي نمي كنند؟ و فقط مي

گفتند ما بيعت  عجيب است مگر در غدير خم بيعت نكرده بودند در اين صورت بايد مي(
ضمنا هنوز كسي انتخاب نشده بوده كه بخواهـد خفقـان بـراه    . خود با علي را نمي شكنيم

اشاره شده ولي مورخين از ترس حكومتهاي سـني، ثبـت نكـرده    : اگر هم بگوييد)  بيندازد
نفـر از صـحابه، نقـل و در     110توسط ) يعني واقعه غدير خم(اند پس چگونه اصل واقعه 

 !!!! ده ولي اشارة به آن ثبت نشده است؟تاريخ ثبت ش
البته در اينكه . علي بهترين بشر است(علي خير البشر : شما طبق حديثي مي گوييد -4

حضرت علي فردي بسيار واال با كماالتي بي حد بوده اند شكي نيست ولي چرا ما بايد 
نيست پس غلو  مقام نبي اكرم و ساير پيامبران الهي را پايين بياوريم؟ و اگر اينها غلو

] قُْل إِنََّما أَنَا بََشٌر ِمْثلُُكمْ [: در قرآن كريم خطاب به نبي اكرم آمده) چيست؟

پس چرا نبايد پيامبرصلي اهللا عليه و . بگو من نيز بشري مانند شما هستم :}١١٠:الكھف{
 سلم خير بشر باشند؟

فقـط در  و آنـرا  (چرا شيعه در سه قرن اول هجري، اجتهاد را باطـل مـي دانسـت     -5
 ولي پس از آن، باب اجتهاد را يكسره در فقه باز كرد؟ ) دانست حوزة صالحيت معصوم مي

مردي از حضرت علي قبل از جنگ جمل مي پرسد آيا امكان دارد طلحه و زبير و  -6
تو اشتباه كردي از آنجا كه فكر مـي  : عايشه بر باطل باشند؟ حضرت علي به او مي فرمايند

ولي حق و باطل را مالكي است كـه افـراد بـا آن    . ص حق و باطلندكني افراد، مالك تشخي
 : سئوال. سنجيده مي شوند



  

علـي مـع الحـق و الحـق مـع      : چرا حضرت علي در پاسخ به اين مرد، نمـي فرماينـد   -
  !!! علي؟
بر خالف عقيده حضرت علي ايشان مـالك حـق   ) علي مع الحق(چرا در اين حديث  -

نكر حق بودن علي، ولي شيعه قصد دارد از ايـن حـديث   البته لعنت بر م(معرفي شده اند؟ 
برداشت معناي عصمت بدون احتمال ذره اي خطا بدهد كـه البتـه فقـط خداونـد اينگونـه      

 ) است
بسيار مهم و معروف بي خبر ) علي مع الحق(چگونه شخص پرسشگر از اين حديث  -

 بوده است؟

: كلنا الي انفسنا طرفه عين ابـدا ربنا ال ت: پيامبر اكرم دو دعا را مرتب مي خوانده اند -7
خـدايا بـر حيـرت مـن     : و ديگر اين دعـا . خدايا مرا حتي براي يك لحظه به خود وامگذار

يعنـي عـدم امكـان    (اكنون بيان بفرماييد چرا دعاي اول با اعتقاد به عصمت تكـويني  . بيفزا
علم غيـب  اكرم و مورد دوم با داشتن  در خصوص نبي) ذاتي و سرشتي حتي خطا و اشتباه

كسي كه از همه چيز و همه جا با خبر است از چه چيز بايـد در حيـرت   (در تضاد است؟ 
 !)باشد
ال موثر في الوجود اال اهللا با اعتقادات شما به توسل و وساطت تضادي : آيا بين آية -8

امـن يجيـب المضـطر اذا دعـاه و يكشـف      : وجود ندارد؟ و همچنين آيات بيشماري مانند
 ... السوء و

توحيد كه هدف اصلي است بين اينهمه قبر و مقبره و دعا و زيارتنامه و مرشـد   آيا -9
 و شيخ و مجتهد و خرافه و تعصب گم نمي شود؟  

بار كلمة لعـن بكـار    18علت رواج و قرائت روز و شب زيارت عاشورا كه در آن  -10
رفته چيست؟ اين روايت، خبر واحد است و فقط از سـه طريـق، روايـت شـده كـه در دو      

ريق آن، اسامي افراد غالي وجود دارد و طريق سوم نيـز يـك نفـر مشـكوك بـه غلـو در       ط
سلسلة روات وجود دارد؟ آيا لعن، روش خدا و پيامبرصلي اهللا عليه و سـلم و ائمـه بـوده    

در ابتداي زيارت كه راوي از قول امام باقر مي گويد ثواب قرائت اين زيارت هزار (است؟ 



  

و ) است انديشه هـاي غلـو بـه خـوبي مـوج مـي زنـد       ... هيد وهزار حج و هزار و هزار ش
ام لعـن كننـده بلكـه دعـوتي دارم      من برانگيخته نشده: چگونه است كه پيامبري كه فرموده

چگونه اين حديث به قول شما قدسـي را نقـل مـي    ...) اني لم ابعث لعانا(همراه با رحمت 
و چگونـه  !!!! خود را لعنت كرده استبار نزديكترين و وفادارترين ياران  18كند كه در آن 

گويد به سپاهيان شام توهين نكنيد و چرا در  است كه علي در نبرد صفين به ياران خود مي
 قرآن آمده كه به خدايان كافران توهين نكنيد و چرا و چرا و چرا؟

شما مي گوييد اين زيارت، حديث قدسي است و از طريق پيامبرصلي اهللا عليه و سلم بـه  
چرا با وجود تصريح به نام ابـن زيـاد   . علي و سپس بقيه امامان، منتقل شده است حضرت

در اين زيارت، حضرت علي به پدر او سمتها و اختيـارات فراوانـي در حكومـت خـويش     
  اند؟  داده
لطفا روند تدريجي شكل گرفتن نيابت خاصه به نيابت عامـه و پـس از آن واليـت     -11

 ه را در ادوار مختلف تاريخي بيان بفرماييد؟ فقيه و در نهايت واليت مطلقة فقي

علت تشابه فكري و حتي ظاهري بسيار فراوان، ميان خوارج با افـراد مصـطلح بـه     -12
 در ايران، چيست؟ ... حزب اللهي و گروه كاوه و ابوذر و

علت تشابهات حيرت انگيز، ميان فريسيان و روحانيون يهود با حزب اللهـي هـا و    -13
 روحانيون در چيست؟ 

. دانيد ما علت واقعه عاشورا را عدم تعيين حضرت علي به عنوان اولين خليفه ميش -14
چنانچه حسب عقيدة شما اين خالفت به صورت موروثي در خاندان علي مستقر مي شـد  
آيا پس از يك قرن همان باليي كه بني عباس بر سر بني اميه آورد آيا بني اميه بر سـر بنـي   

 هزار نفر را نمي كشتند؟72نفر  72ي هاشم نمي آورد؟ و آنگاه به جا

يعني اينكـه بـا   (مجتهدند  4گروه آنها پيرو  4چرا اهل سنت، امت واحدند و حتي  -15
هم اختالف عقيدتي ندارند بلكه فقط اخـتالف فقهـي دارنـد ماننـد پيـروان دو مجتهـد در       

و يك  ولي شيعه پس از قتل عثمان، تا كنون به هزار و يك فرقه تقسيم شده و هزار) شيعه
 دروغ و خرافه و هزار و يك تفرقه و دشمني با ساير مسلمين؟



  

در فرهنگ گذشتة شيعه، اعتقاد به تحريف قرآن و حذف نام علي از آيات قـرآن و   -16
بـه  ... واليت مطلقة امامان بر زمين و زمان و مشاركت آنهـا در ادارة خلقـت بـا خداونـد و    

اكنـون، چـه   . اكنون، بسيار كمرنگ شدهشدت و عمق هر چه تمامتر، وجود داشته كه البته 
 تضميني وجود دارد كه ساير اعتقادات شما درست باشد؟

ترسـيد و   بخشم آيا نمـي  خدا در قرآن فرموده به جز شرك،هر گناهي را از شما مي -17
 حتي يك درصد احتمال نمي دهيد كه گرفتار شرك آن هم از نوع جلي باشيد؟ 

انديشه اي را در خودش جذب كرد و بـه  قرن هر گونه  14چرا اهل سنت در اين  -18
ولي نتوانسته با شيعه كنـار  ...) مانند عقايد اشاعره و معتزله و(نوعي اصالح كرد و پذيرفت 

بيايد؟ آيا اين به خاطر آن نيست كه عقايد شيعه در تضاد كامل با دو اصل اساسـي اسـالم   
رسول اهللا از طريق زيرا دشمني شيعه با اصحاب است و سنت (يعني توحيد و سنت است 

 ) همين اصحاب و با جانفشاني آنها دست به دست گشته و به ما رسيده است
نوعي اعتراض به خداوند نيسـت؟ و اينگونـه عـزاداري    ) به اين شيوه(آيا عزاداري  -19

چه جايگاهي در سنت نبوي و علوي داشته است؟ و مگر نه اينكه پيامبران اصلًا آمدنـد تـا   
 روسم خرافي خرافي مبارزه كنند؟با مراسمات و آداب و 

 ساختن و آباداني قبور، چه جايگاهي در سنت نبوي و علوي داشته است؟  -20

چرا هيچيك از آيات قرآني مورد استناد شيعه را نمي توان با آيـات قبـل و بعـد از     -21
آن، ثابت كرد يا تفسير نمود و توضيح داد و حتماً بايـد معنـاي هـر آيـه را بـدون در نظـر       

آن هم بـه  (ات قبل و بعد و فقط و فقط با مراجعه به روايات و احاديث  تاريخي گرفتن آي
 فهميد؟ ) صورت گزينشي، يعني بعضي از روايات تاريخي

خداوند در يكصد آيه از قرآن كريم از اصحاب پيامبرصلي اهللا عليه و سلم، تمجيد  -22
س از نبـي اكـرم   كرده است ولي شيعه معتقد است همة  اصحاب، به جز سه يا پنج نفـر پـ  

 مرتد شدند، تكليف چيست؟ 



  

حاضـر بـه ازدواج شـد؟    ) يعني حضرت عمر(چرا ام كلثوم با قاتل مادرش فاطمه  -23
در اصول كافي حديث صريحي در تاييد اين كه ام كلثوم، دختر علي همسـر عمـر، بـوده    (

 )است وجود دارد
و سلم در گـوش  مي خوانيم كه پيامبرصلي اهللا عليه ) شيعه(چرا در تاريخ يعقوبي  -24

محسن، اذان گفت و اين نام را براي او انتخـاب كـرد و او در خردسـالي بـر اثـر بيمـاري       
 !!!!) شما مي گوييد حضرت عمر يا قنفذ قاتل او بوده اند(درگذشت؟ 

اشاره بـه  (چرا نام حضرت علي، صريحاً در قرآن به عنوان خليفه ذكر نشده است؟  -25
ق است و قياس امامت كه به قول شـما از اصـول ديـن    عدم ذكر شيوه نماز، قياس مع الفار
ضمن اينكه موضوع مهم امامت باالتر از نبوت، كجـا  . است با فروع فروع دين اشتباه است

 )و شيوة نماز كجا؟
چرا خرافات هندي و عراقي و اسرايليات يهودي و خرافات يهودي و مسـيحي در   -26

گ اهل سنت؟ آيا اين به خاطر زمينـة  فرهنگ ايراني شدت و نمود بيشتري دارد تا در فرهن
 مستعد و روحيه زودباور ايراني ها نيست؟ 

بيشترين ظلم و ستم در تاريخ، نسبت به اهل بيت از جانـب مـدعيان تشـيع بـوده      -27
. است امام حسين را همان مردم كوفه كه هميشه دم از حب اهـل بيـت مـي زدنـد كشـتند     

. يان خيلي تندرو خودش، شهيد شـد حضرت علي توسط يكي از افراد سپاه خودش و شيع
 پس شيعه به چه كسي معترض است؟ ... و

يكي از اعتراضات مكرر شما بر اهل سنت اين است كه قـرآن در كنـار امـام بايـد      -28
اكنون كـه امـامي در قيـد    : سئوال اينجاست. فهميده شود و قرآن به تنهايي قابل فهم نيست
معتبرتـرين و قـديمي تـرين    . ان رجـوع كنـيم  حيات نيست قاعدتاً بايد به احاديث اين امام
كتابي نوشـته  ) مجتهد شيعه(ولي عالمه برقعي . كتاب شيعه در اين زمينه اصول كافي است

به نام بت شكن و در اين كتاب اكثر احاديث كافي را مخـالف قـرآن و يـا از نظـر سلسـله      
روات ضعيف و نـاموثق تشـخيص داده اسـت پـس تكليـف، چيسـت؟ همچنـين مسـائل         

 مستحدثه روزافزون كه در احاديث نيست را چه بايد كرد؟



  

آيا بين امامت منصوص با خاتميت، تعارض جدي وجود ندارد؟ با عنايت به اينكه  -29
شود؟ اگر هم مـي   شيعه مقام امامت را باالتر از نبوت مي داند آيا اين تعارض شديدتر نمي

د رسالت باشد چرا خداونـد مثـل   گوييد به خاطر عدم آمادگي مردم، الزم بوده امامت امتدا
هزاران سال قبل، نبي نفرستاد؟ و چرا پس از حضرت عيسي تـا رسـالت حضـرت محمـد     

ساله بدون حتي يك پيامبر و يا امام داريم كه نه زمين  600صلي اهللا عليه و سلم يك دورة 
و ! ه؟پس امان زمين و زمـان در آن دوران، كـه بـود   . به آسمان مي آيد و نه آسمان به زمين

سال طول كشيد هم جواب  240چرا حتي همين امامت كه : هادي مردم؟ در آخر: همچنين
 نداد؟

بسياري از آيات قرآن، مخالف وجـود علـم غيـب در انسـان اسـت، پاسـخ شـما          -30
 )  188/مثل اعراف(چيست؟ 

عدل، جزو اصول مذهب شيعه است پس چـرا خداونـد، جانشـيني را منحصـر در      -31
 را دستور داد فدك، فقط به حضرت فاطمه بخشيده شود؟ خاندان علي كرد؟ و چ

دهها آية قرآن، مي گويد اي پيامبر به مردم بگو من مزد و اجر رسالت از شما نمي  -32
خواهم اگر خالفت به صورت موروثي در خاندان دختـر ايشـان باشـد و فـدك را نيـز بـه       

 ايشان داده باشند تكليف اين آيات چه مي شود؟ 

نصير الدين طوسي شيعه را در حملـة هوالكـو خـان مغـول بـه       لطفاً نقش خواجه -33
 بغداد و كشتار يك ميليون نفر از مسلمانان آنجا را بيان نماييد؟

تمامي آياتي كه در آن كلمة منافق و منافقين آمده مربوط به ده سـال آخـر اقامـت     -34
اله اقامـت  سـ  13يعنـي دوران  (پيامبرصلي اهللا عليه و سلم در مدينه بوده و در آيات مكـي  

حتي يك بار هم كلمه منافق وجود ندارد به كدامين دليـل، شـيعه برخـي از    ) پيامبر در مكه
 مهاجرين را مشمول منافقين مي داند؟ آيا شيعه عالمتر از خداوند است؟

خداونـد لعنـت   : لطفاً نظر خود را دربارة اين حديث متواتر نبي اكرم بيان فرماييـد  -35
 ! پيامبرانشان را قبله و مسجد قرار دادند كند يهود و نصاري را كه قبر



  

باهللا  چرا پيامبرصلي اهللا عليه و سلم در نماز از مهر استفاده نمي كرده اند؟ آيا نعوذ -36
اطالع بوده اند؟ يا اينكه وسايل آنزمان اجازة توليـد   ايشان از تكنيك تبديل خاك به مهر بي

 داده است؟ چنين محصول استراتژيك را نمي

كنند؟  اكرم روي قبور شهداي احد به خصوص حمزه، ساختماني بنا نمي چرا پيامبر -37
و چرا بـه  ... يا روي قبر پسرش ابراهيم يا روي قبر حضرت خديجه يا شهداي بئر معونه و

 داده اند قبرها را با سطح زمين، يكي كنند؟  حضرت علي فرمان مي

و ) اهرام مصر(وي قبورآيا شباهتي بين عمل فراعنه در آباداني و ايجاد عمارت بر ر -38
اهتمام يهوديان و مسيحيان و هنديها به آباداني قبرستانها بـا عقايـد شـيعيان در ايـن زمينـه      

 وجود ندارد؟

نام فرزندي از ايشان كه قيام مـي كنـد همنـام    : شما مي گوييد نبي اكرم فرموده اند -39
دي، حسـن اسـت نـه    است چرا نام پدر امام مه) عبداهللا(ايشان و نام پدرش نام پدر ايشان 

 عبداهللا؟

امام در سياق قرآن بـه معنـاي الگـو اسـت شـما چگونـه از آن برداشـت خالفـت          -40
 كنيد؟  مي

شما در مورد بدعتگزار بودن خلفاء زياد قيل و قـال بـراه مـي اندازيـد لطفـاً بيـان        -41
 : فرماييد در زمان حيات رسول خدا كدام يك از موارد زير وجود داشته

مرجع تقليد، ولي فقيه، روحاني و اينكه مردم حتما بايد مقلد افرادي وجود اصنافي به نام 
چرا مالصدرا با تقليد مخالف بوده است و چرا علماء او را از شـهر بيـرون   (خاص باشند؟ 

  )كنند؟ مي
 . ساختن و تعمير و آباد كردن قبرها و احداث بنا روي آنها

 وجود چيزي به نام مهر 

د دهه هاي اول و دوم و سوم و خودآزاري و زنجير زني و و وجو) به جز گريه(عزاداري 
 ... سينه زني و براه انداختن كارناوالهاي خياباني و قمه زني و



  

در حاليكـه شـيخ صـدوق در مـن اليحضـر      . (وجود جمله اشهد ان علي ولي اهللا در اذان
 !)رده اندوارد اذان ك –تهينا و تبركاً  -الفقيه غاليان را لعنت كرده كه اين جمله را 

در اصول كافي حديثي هست كه زراره در آن روش وضو گـرفتن را از امـام محمـد بـاقر     
  :سئوال. توضيح مي دهد

  اند؟ گرفته مگر پدر و مادرش سني بوده زراره تا آن روز چگونه وضو مي -1 
 بار وضو نمي گرفته اند و او نمي ديده؟ 5مگر امام محمد باقر روزي حداقل  -2 

) در يافت يك پنجم منافع ساليانه از مردم و نـه يـك پـنجم غنـايم جنگـي     يعني (خمس 
در كتب قديمي ماننـد سـيره ابـن اسـحاق يـا      (براستي چرا حتي يك روايت معتبر تاريخي
وجود ندارد كه پيامبر اكرم در ده سال حكومـت  )  تاريخ طبري و حتي تاريخ يعقوبي شيعه

كسبه و بازرگانـان و كشـاورزان و   (مردم  سال خالفتشان از 5در مدينه و حضرت علي در 
به عنوان خمس، سود منافع ساليانه را دريافت كرده باشند ولي به كرات رواياتي ) دامداران

 را مي بينيم كه خمس غنايم جنگي را دريافت كرده اند؟ 

به خصوص زيـارات عاشـورا و   (قرائت زيارتنامه هاي موجود در مفاتيح توسط اصحاب 
 آيا وجود داشته است؟...) عاي عهد ودعاي ندبه و د

توسل اصحاب پيامبرصلي اهللا عليه و سلم به قبر حضرت حمزه يا قبـر پـدر و مـادر نبـي     
 اكرم، آيا وجود داشته است؟

 . لعن و نفرين بتها و خدايان كافران
پيامبرصلي اهللا عليه و سلم به حضرت حمزه لقب سيدالشهداء را دادند ولي شما اين لقب 

البته من، خاك پاي امام حسين هم نمي شوم ولي بحـث بـر   (ايد  داده) ع(امام حسين را به 
سر بدعت و نوآوري است اگر خوب است چرا براي ديگران بد است و اگر بد است چـرا  

  ) شما انجام مي دهيد؟
 

ارتباط با دولتهاي مشرك و كافري كـه خـدا را قبـول ندارنـد و حتـي مبـادالت گسـتردة        
مگر اين كار طبق نص صريح قرآن و احاديث متـواتر، گنـاه كبيـره و حـرام     . تجاري با آنها

 نيست؟



  

سود ساالنه در برخي موسسات و بانكهاي ايراني سود است يا ربا؟ اگـر  % 24آيا پرداخت 
مضاربه يا هر چيز ديگر است چرا هميشه سود است و هيچگاه خبري از ضـرر نيسـت؟ و   

 بهره هايي داده نمي شود؟  چرا حتي در بانكهاي ملل كفار چنين 

البته براي اثبات عقايد خود به تفسير از آيات قرآن، اشاره نكنيد يـا بـه يـك خبـر واحـد      
در ) بـه تـواتر  (جعلي بلكه بايد در كتب معتبر تاريخي نوشته شده باشد كه چنين مـواردي  

متاخر و  اشاره به كتب. زمان حيات رسول خدا وجود داشته و مورد تاييد ايشان بوده است
  .  نيز  بيهوده است... جعلي بحار و منتهي اآلمال و

حضرت علي وقتي ابن عباس را براي گفتگو به سوي خوارج مي فرستد مي گويد با آنها 
با آيات قرآن مجادله نكن زيرا آيات قرآن تاب تفسيرها و برداشتهاي گوناگون را دارد بلكه 

راي همين من در مورد كل سئواالت اين بخش با آنها از سنت نبوي  دليل و حجت بياور ب
  . از روحانيون مي خواهم كه از سنت متواتر و قطعي نبوي دليل بياورند

 

بيان فرماييد آيا وظيفة مجمع تشخيص مصلحت نظام، چيزي جز تصويب قـوانين    -42
زيـرا ايـن مجمـع قـوانيني كـه      ) (يعني همـان بـدعت  (خالف شرع و خالف اسالم است؟ 

تشخيص داده خالف شرع است و به مجلـس برگردانـده را تصـويب مـي     نگهبان شوراي 
1!)كند

 

قبلي در ايران هر گاه حاكم يا شاهي مـي خواسـته از قـوانين     در زمان حكومتهاي -43
او را سر جاي خـود مـي   ... اسالم سرپيچي نمايد روحانيون و علماء با انتقاد و سخنراني و

سياسي فعلي در جامعه ايران آن نيست كه  آيا علت ضعف و انحطاط اخالقي و. نشانده اند
روحاني نمي تواند عليه روحاني حاكم انتقاد كند و هر كسـي هـم كـه انتقـاد كنـد مـارك       

 وهابي و سني و كافر و آمريكايي مي خورد؟ 

                                                 
نجا هست كه در آ البته همانطور كه مي دانيد شواري نگهبان هم نماينده شرع اسالم نيست بلكه نظر عده اي - 1

نيست و مولف  ا هم معروف است كه بي تأثير بر مخالفت و موافقتشان با قوانيننهاتجاه سياسي آكار مي كنند كه 
  )مصحح. (خواسته اند يكي از نواقض مذهب شيعه كه اآلن واقعيت دارد بيان كنند

  



  

شما برخي از سخنان ائمه را كه در تاييد و ستايش حضـرت عمـر و ابـوبكر وارد      -44
اند در كجا  دانسته تقديد ائمه علم غيب داشته و دقيقاً ميشما مع. كنيد شده، حمل بر تقيه مي

پس با داشتن اين علـم غيـب، تقيـه، چـه     . رسند و كي و توسط چه شخصي به شهادت مي
 معنايي داشته است؟ 

در قرآن كريم، خطاب به پيامبرصلي اهللا عليه و سلم آمده بگـو مـن بشـري هسـتم      -45
چـرا چنـين   . اشـهد ان محمـد عبـده و رسـوله     :خـوانيم  در نماز نيز هر روز مي. مانند شما

از زمـين تـا آسـمان    ) ع(عقايدي با عقايد شيعه در خصوص مقام و جايگاه حضرت علـي 
 فاصله دارد؟ 

در قرآن صريحا ذكر شده كه مومنين بين هيچيك از پيامبران افتراقي وجـود نـدارد    -46
 .دانيد زم باتر ميچرا شما ائمه را از همه انبياء حتي پيامبران اولي الع) ال نفرق(

چرا نبي اكرم با وجود حضور حضرت فاطمه و حضرت علي احاديثي دارند كه به  -47
اصحاب گفته اند قرآن را از برخي از اصحاب فرابگيرنـد؟ و چـرا ايشـان افـرادي بـه جـز       
خاندان خود را براي تبليغ اسالم به ساير قبايل مي فرستادند؟ مگر نه اينكه فقط اهل بيـت  

ساله  25ساله و حضرت علي  15حضرت فاطمه : كارها را دارند؟ يعني فقطصالحيت اين 
 ساله؟ 8و  7و حسن و حسين 

به اجمـاع يـك ميليـارد نفـر از     . اجماع يكي از ادلة مسلم فقهي در نزد شيعه است -48
پس چرا شما گـوش شـنوا   . مسلمانان واقعي عقايد شما خرافي و شرك آميز و باطل است

 نداريد؟ 

 زينشي شما با وقايع تاريخي چيست؟علت برخورد گ -49

تمامي استنادات و تنها برگ برنده شما اين است كه مي گوييد داليل مـا در كتـب    -50
امام و اشـاره بـه تحريـف     13لطفاً بيان بفرماييد اشاره به وجود ! اهل سنت نيز وجود دارد

به اين مسائل  شيعه: قرآن در كتب شيعه آيا مي تواند عليه شيعه بكار رود؟ و اينكه بگوييم
كـه بـا اسـتناد بـه     (معتقد است؟ به هر حال تفاوت شما با اسالم شناسـان مغـرض غربـي    



  

اسالم را مـي كوبنـد در   ) روايات و افسانه هاي دروغين موجود در كتب تاريخي مسلمانها
 چيست؟ 

آيا اين شيعه نبود كه با توهين به همسر مورد عالقة پيامبرصلي اهللا عليـه و سـلم و    -51
اول و دوم و سوم مورد عالقة يك ميليارد مسلمان، بي احترامي و هتـك مقدسـات   خلفاي 

خدا لعنت كند كسـاني را  : پس. را باب كرد تا اينكه غربي ها كاريكاتور نبي اكرم را بكشند
اللهم لعن اسس اساس الظلم و الكـذب و الخرافـه   : پس! (كه اساس اين كار را بنيان نهادند

 ) في االيران و االسالم
يَن ِعْنَد هللاِ اِ�ْسَ�مُ [:در قرآن كريم آمده -52 دين نزد خدا  :}١٩:آل عمران{] إِنَّ الدِّ

و سخني از صدها مذهب و فرقه، ساختة ذهن بيمار بشر، نيامده آيا اگر . فقط اسالم است
 روز قيامت كسي بر مذهب و راه و روشي جز دين اسالم باشد نزد خدا پذيرفته است؟ 

مسلماني كافي است يا اگر كسي رسم و روشش توحيد و بر مبنـاي  آيا داشتن اسم  -53
 اصول اسالم باشد پسنديده تر است؟ 

در خصوص اين احاديـث كـه در   ) يا بهتر بگوييم سفسطه و توجيه شما(نظر شما  -54
در كتاب تهذيب و وسائل الشيعه بنقـل  كتب معتبر و اصلي و قديمي شيعه آمده چيست؟  

ال تبنـوا علـي القبـور وال تصـوروا سـقوف      : (جعفرصادق فرمـود از جراح مدائني آمده كه 
ها  بر قبرها بنا نسازيد و سقف خانه  )كره ذلك وسلم صلي اهللا عليه  البيوت فإن رسول اهللا

  .اينكار را ناپسند شمرده است  صلي اهللا عليه وسلمرا پر از تصوير نكنيد كه رسول خدا 
باب ) ي شيعه از كتب اربعه(» ال يحضره الفقيهمن «همچنين در مĤخذ فوق و نيز در كتاب 

: بنقل از يونس بن ظبيان آمـاده كـه جعفرصـادق فرمـود     صلي اهللا عليه وسلممناهي پيامبر 
رسول « )ي عليهنأن يصلي علي قبر أو يقعد عليه أو يب وسلم صلي اهللا عليهنهي رسول اهللا (

ي نماز گزارند يا بـرآن بنشـينند و يـا    نهي فرمود از اين كه بر قبر  صلي اهللا عليه وسلماهللا 
  .»برآن بنا سازند

طالـب أال أبعثـك علـي مـا بعثنـي عليـه        قال لي علي بن ابي: عن ابي الهياج االسدي قال(
از « )أن ال تدع تمثاال إال طمسته و ال قبرا مشـرفا إال سـويته   صلي اهللا عليه وسلمرسول اهللا 



  

كـنم   طالب به من گفت تو را انتخاب مي ابي علي بن: ابوالهياج اسدي روايت شده كه گفت
من را بر آن انتخاب كرد وآن ايـن اسـت كـه هـيچ      صلي اهللا عليه وسلمبر آنچه رسول اهللا 

اي را فرونگذاري جز آنكه آن را پاك نمـايي و از بـين ببـري و     عكس و تصوير و مجسمه
  .»هيچ قبري را فرونگذاري جز آنكه آن را تخت نمايي

از كليني بدين صورت نقل شـده   209/ الشيعه چاپ سنگي جلد اول ص در كتاب وسائل
إلـي   وسـلم  صلي اهللا عليهبعثني رسول اهللا ) رض(قال امام علي: عبداهللا قال عن ابي: (است

  امام علي فرمـود، رسـول خـدا   : جعفرصادق گفت« )المدينة في هدم القبور و كسر الصور
روي قبـور و شكسـتن تصـاوير و    ) و گنبـد بنـا  (من را جهت تخريب صلي اهللا عليه وسلم

  .»ها به سوي مدينه مامور و رهسپار كرد مجسمه
: آورده اسـت ) ارشاد السـاري  304الي  301/، ص4ج(همچنين امام نووي در شرح مسلم 
 اهللا صليو رايت االئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبني و يؤيد الهدم قوله : قال الشافعي في االم(

امـام شـافعي در كتـاب    : فرمايد امام نووي مي« ))…را مشرفا إال سويته و ال قب( عليه وسلم
در مكه مشاهده نمودم كه ائمه دستور دادند بنـاي روي قبـور را ويـران    : االم فرموده است

و ال قبـرا  : (كـه فرمـوده    صـلي اهللا عليـه وسـلم   ي رسول اهللا  نمايند و اين عمل را فرموده
  .كند تأييد مي) مشرفا إل سويته

ده اي از سقيفه بر مي گشتند حضرت علي از آنها مي پرسد مهاجرين چگونه بـر  ع -55
چـرا از  : فرمايـد  حضرت علي مـي .االئمه من القريش: گويند با حديث انصار غلبه يافتند مي

اين حديث استفاده نكردند كه پيامبر اكرم مرتب سفارش انصار را به مهاجرين مي كردند؟ 
حضـرت  . رياست و خالفت مهاجرين، معلـوم مـي شـود   مي گويند از كجاي اين حديث، 

اكـرم، سـفارش مهـاجرين را بـه      از آنجا كه اگر خالفت در انصار بود پيامبر: علي مي گويد
آيا آنهمـه  : اكنون سئوال من اينجاست. انصار مي كردند و نه سفارش انصار را به مهاجرين

مردم مي كردند دليـل بـر ايـن     كه پيامبر اكرم، سفارش اهل بيت و خاندان خود را به ديگر
اگر مردم مي دانسته اند كـه  : به ديگر سخن. نبوده كه خالفت در خاندان ايشان نبوده است

خالفت به صورت موروثي در خاندان علي است آيا نبايد يك نفر تعجب كند و بلند شـود  



  

ي مـا را  يا رسول اهللا، شما بايد سفارش ما را به دستگاه خالفـت بكنيـد كـه هـوا    : و بگويد
ضمن اينكـه چـرا حضـرت علـي نمـي گوينـد       !!! (داشته باشند و نه سفارش آنها را به ما؟

 ) من و فرزندان من هستند؟: منظور از االئمه
زيـرا در  (محققين تاريخ مي دانند چيزي به نام خطبه فدكيه وجـود نداشـته اسـت     -56

سـال قبـل مـرده     120كتاب بالغاه النساء شخصي كه دارد روايت را براي مولف مي گويد 
حمله اي نيز به خانة فاطمه صورت نگرفته است و حسن و حسين را نيـز ام  !!!) بوده است
علـت فضـيلت تراشـي شـما بـراي برخـي شخصـيتهاي تـاريخي         . بزرگ كردند... البنين و

اند؟ يا دختـري كـه    چيست؟ براستي آيا حضرت خديجه و سميه بانوهاي اول اسالم نبوده
) سـالگي  28يـا  (سـالگي   18ن پيامبر نسبت به او و فرزندانش در سن عليرغم محبت فراوا

براستي بهترين كتاب در ايـن  . وفات مي كند؟ و تاثيري در وقايع صدر اسالم نداشته است
مورد كتاب فاطمه فاطمه است اثر دكتر شريعتي مي باشد من هر چه اين كتاب را خوانـدم  

در خصـوص فضـيلت و برتـري افـرادي      عليرغم نثر قوي و مطالـب آموزنـده آن، چيـزي   
 .خاص، دستگيرم نشد

چرا شيعه برخي از احاديث عكرمه و سويد ابن غفله را قبول دارد و برخي را نـه؟   -57
گويد اهـل بيـت    به عنوان نمونه خطبه شقشقيه از عكرمه را قبول دارد ولي روايتي كه مي(

يا حـديثي  . ت قبول نداردمشمول همسران پيامبر نيز مي شده اند را چون راوي عكرمه اس
كه حضرت علي فرموده هر كس مرا بر ابوبكر و عمر برتري داد بر او حد مفتري مي زنـم  
چون راوي، سويد ابن غفله است را قبول ندارد در صـورتي كـه بسـياري از احـاديثي كـه      

 ) مورد عالقه شيعه است متعلق به همين سويد ابن غفله است
پس چرا همة مردم بايد در . يقي است و نه تقليدياصول دين، تحق: شما مي گوييد -58

عدل : يعني توحيد و نبوت و معاد و اصول مذهب(تحقيقات خودشان، پيرامون اصول دين 
دقيقاً به همان  نتايجي برسند كه شما بر اساس تقليد و تلقين و تعصب و كينه و ) و امامت

چنـين روشـي، تقليـد اسـت يـا      پيروي از گذشته گان گمراه خود، رسيده ايد؟  و آيـا نـام   
 !!! تحقيق؟



  

چـرا عقيـده داريـد نامـه     . شما و همه مسلمانان، خداوند را ستارالعيوب  مي دانند -59
اعمال شما هر هفته به مالحظه امامان مي رسد؟ اينگونه آيا دارالسالم براي آنهـا دارالحـزن   

 نمي شود؟ و اينگونه ستارالعيوبي خداوند چه مي شود؟

رك آن است كه صفات خالق را براي مخلوق قائل شـويم چـرا   آشكارترين نوع ش -60
عـدم  : (وقتي در متون و سخنراني هاي شما دقيق شويم به چنـين عقايـدي برمـي خـوريم    

حي و حاضر بـودن   –داشتن علم غيب و علم لدني كامل  –امكان خطا و اشتباه براي ائمه 
 )تشنوايي و بينايي در ممات و حيا –در همه جا و همه ساعتها 

شما طي حديثي معتقديد كه هر كجا از قرآن آيه اي با يا ايها الـذين آمنـوا شـروع     -61
شده مصداق اتم و اكمل آن حضرت علي هستند آيا نعوذ باهللا حضرت علي مصـداق ايـن   

اي كساني كه ايمـان آورده ايـد    –اي كساني كه ايمان آورده ايد ربا نخوريد : آيات هستند
اي كساني كه ايمان آورده ايد در حالت مستي نمـاز   –ند نكنيد صدايتان را جلوي پيامبر بل

البتـه  ... اي كساني كه ايمان آورده ايد چرا مي گوييد آنچه را عمل نمي كنيـد و  –نخوانيد 
ولي . بر منكر اينكه حضرت علي يكي از بهترين مومنان و اصحاب نبي اكرم بوده اند لعنت

 چرا دروغ و چرا جعل حديث؟ 

كيست ظالمتر و ستمگرتر از كسي كه بر خدا دروغ : قرآن كريم فرمودهخداوند در  -62
در اين تحقيق، ثابت شد بسياري از تفسيرها و شان نزولهايي كه شما به آن عقيده . مي بندد

 چرا دست از سر اين مردم بر نمي داريد؟.داريد و به خداوند نسبت مي دهيد دروغ است

و . آن مفسر و مبين بعـض ديگـر اسـت   حضرت علي فرموده اند آيات قرآن بعض  -63
در قرآن كريم نيز كلمات متعددي دال بـر ايـن حقيقـت    . اند قرآن را امام خود معرفي كرده

يا ايهاالناس و يا ايهاالمومنون اسـت و دعـوت بـه تعقـل و     : خطاب اكثر آيات. وجود دارد
اب نور است فرقان بسياري جاها گفته اين كت. تفكر و تدبر و آن هم دقيقا با همين واژه ها

بـا واژ ه هـاي   (و وسيله جدايي حق از باطل است ذكر است تفصيل آن در خود آن اسـت  
روي چه حساب شيعه تنها مرجع توضيح قرآن را ائمه مي دانـد؟  ...)تفصيل، يفصل، بيان و

در حاليكه حتي همين ائمه به تواتر گفته اند اگر حديثي از ما به شما رسيد و مخالف قرآن 



  

با همة اينها عالمه بزرگوار سـيد مصـطفي حسـيني طباطبـايي     ! آنرا به سينة ديوار بزنيدبود 
تفسيري دارد از حضرت علي در توضيح آيات قرآن كريم چرا شما بـه ايـن كتـاب اجـازه     

 چاپ نداده ايد؟ و حتي سايت آنرا فيلتر كرده ايد؟ 

  
*  *  *  

زمانها و مكانها حضور مستمر و جدي  در انتها براي اينكه بدانيد كارمندان مذهب در همه
و خطرناك، داشته و دارند، توجه شما را به سخنراني زير از ويكتور هوگـو زمـاني كـه در    

كنم كـه خطـاب اسـت بـه نماينـدگان كاتوليكهـا در        مجلس فرانسه نماينده بوده جلب مي
امر تعليم  خواسته اند كاتوليكها مي) به عبارتي همان خوارج حزب اللهي خودمان. (مجلس

نگاه كنيـد  !) داريد آيا فاجعه اي بزرگتر از اين سراغ(و تربيت در فرانسه را به دست بگيرند 
 : خيزد ويكتور هوگو با چه جوش و حرارتي با اين خوارج احمق، به مخالفت بر مي

اي  و من به فرقـه . اي سروران، اين قانون، قانون سياسي نيست قانون خدعة جنگي است 
نون را انشاء يا القاء كرده است به آن فرقه كه عيان نيست اما فعال اسـت و نمـي   كه اين قا

دانم در حكومت است يا در مجلس است اما مي دانم همه جا هست و گوشش تيز اسـت  
خواهم تعليم حقيقت دين است نه اصول فـالن   آنچه من مي: و آواز مرا مي شنود مي گويم

دست انـدازي يـك منبـر را بـر     . خواهم آسمان مي. تزوير و ريا نمي خواهم! فرقه و حزب
تعليم كردن، سـاختمان كـردن   . خواهم به جاي معلم، كشيش نمي. منبر ديگر روا نمي دارم

زيرا مـا  ! دهيم ما جوانان فرانسه را به شما نمي. است و من از آنچه شما مي سازيد بيم دارم
خواهم اخالف ما يادگار خود ما  مي و من. گيريد به امانت مي سپاريم اما شما به ملكيت مي

مـن نمـي خـواهم    ! باشند و نمي خواهم دست شما بر سرشان و دم شما همدمشان باشـد 
ايـن  ! خواهم پس از آن شرافت اين ننگ را نمي! آنچه پدران ما ساخته اند شما خراب كنيد
ي عـذاب مـ  ! گذاريد  و مي گوييد آزادي است رسم ديرين شماست كه زنجير به گردن مي

من شما را به جاي دين قبول نمي . من اشتباه نمي كنم! گوييد عفو عمومي است كنيد و مي
علَم داريد و معني آنچـه مـي گوييـد    . شما ديندار نيستيد! شما انگل دين و آفت دينيد. كنم



  

و به كارهاي خود و نيرنگها و خدعه ها و ! كنيد شما قدس را بازي نمايش مي. نمي فهميد
مـادر مـي گوييـد امـا كنيـز      . زيها و هوس رانيهاي خـود آميختـه مـي سـازيد    اندا هم پشت
خودتان را ديـن جلـوه   . شما را به خدا، دين را به پيچ و تاب سياست ميندازيد! خواهيد مي
بـه تحليـل   ) يعني ديـن (دهيد كه آنرا تباه مي كنيد و هم اكنون به واسطة وجود شما او  مي
حقيقت اين ! د جلب مي كنيد به او هم تاثير مي بخشدنفرتي كه شما نسبت به خو. رود مي

. از شما بيزار است شما از او دوري بجوييد تا مردم به او نزديك شـوند ) دين(است كه او 
بگذاريد اين مادر محترم، بي كس شود آنوقت ببينيد آن بي كسي، چگونه مردم را به سوي 

... توانايي و شكوه و جالل او خواهد شدو مسكيني او چه اندازه ماية !!! آن خواهد شتابانيد
مي دانيم كـه شـما چقـدر    . شناسيم قبالة كهنة حزب شما پيش ما هست ما فرقة شما را مي

يكـي  : شناسـيم  دو محافظ بزرگ كه بر آن گماشـته ايـد مـي   ! خوب، پاسباني دين مي كنيد
 حزب شماست كه علم و معرفت را محجوب مي كنـد  1!جهل است و يكي عقايد سخيف

و افكار را در حدود تعليمات خود مقيد مي ! و نمي گذارد مومنان از كتاب دعا تجاوز كنند
يعنـي  ! تاريخ حزب شما در گزارش ترقيات انسان، ثبت است اما به خط معكـوس . سازيد

آري، فرقة كاتوليك يا هر اسم ديگر كـه بـه خـود بدهيـد     ! به صورت مزاحمت و مخالفت
ي است كه دلها از شما آزرده و با شما مخـالف اسـت و مـي    شما را مي شناسيم و ديرگاه

كنيد و همـواره مـي پرسـند از جـان مـا چـه مـي         دانند كه شما عقل انسان را محبوس مي
خواهيد؟ اگر مغز انسان را مانند صفحة كتاب، پيش چشم شما باز كنند و بـه اختيـار شـما    

ر بگويم كتابي كـه آسـمان آمـده    از اين باالت. كشيد كنيد و خط مي بگذارند همه را حك مي
است و براي مردم روي زمين مانند قرآن براي مسلمانان و ودا براي هنود، معـزز و محتـرم   

كنيد مگر نه بعضي از پاپها مردم را از خوانـدن تـورات    است شما آن كتاب را هم حجر مي
حقـارت،  من براي اين كشور، حق و عدالت مي خواهم و رشد دائمـي و نـه   !... منع كردند

                                                 
1
زيرا با تمام وجـود  . به خدا قسم در اين لحظات كه اين جمالت را مي نويسم و مي خوانم تمام بدنم مي لرزد  

فسـيعلمو الـذين ظلمـوا اي منقلـب     . و مي چشم انچه ويكتور هوگو مي ديده و مي فهميده اسـت   دارم مي بينم
  ينقلبون



  

. هستي مي خـواهم نـه نيسـتي   . خواهم نه بندگي، بزرگي مي خواهم نه كوچكي قدرت مي
فكر انسان را متحجر سازيد نور الهـي را خـاموش   . خواهيد فرانسه را متوقف كنيد شما مي

  . بينيد و در اين دوره بيگانه هستيد شما مقتضيات زمان را نمي. نماييد روح را ماده كنيد
***  

اميدوارم، خوارج مقيم ايران از من عصباني نشوند زيرا شما قوياً معتقديد كه امـام  در انتها 
آقـاي  . زمان، حافظ نظام و انقالب شماست و انقالب شما به قيام امام زمان منتهي مي شود

جنتي نيز در خطبه هاي نماز جمعة تهران، قوياً  فرمودنـد كـه محـال اسـت اتفـاقي بـراي       
هم كه حافظ نظام شماست و تمام مردم ايران نيز با شما هستند، بـه  خداوند . انقالب بيفتد

نويسند زياد ناراحت نشويد و نخواهيد  همين دليل، از چند جمله اي كه من يا امثال من مي
البتـه چـه   !!! تـرور كنيـد  ... افرادي مانند مرا نيز مانند عالمه برقعي و حيدرعلي قلمداران و

ه دست شقي ترين خلـق؟ هـر چنـد مـن بـه خـاطر همـان        افتخاري باالتر از كشته شدن ب
متاسفانه من و شـما هـر دو،   . نويسم انقالب و همان شهداء و همان اسالم، مي سوزم و مي

كاريهاي خود به ريشه مـي زنيـد ولـي     ولي شما با ندانم. غم اسالم: يك درد مشترك داريم
هم وجهة اسالم را خراب تمام اندوه من و امثال من، وجود صنف شماست كه روز به روز 

  .هم دنياي ما را خراب كرديد و هم آخرتمان را. مي كنيد و هم مردم را از دين گريزان
ارمني ها كليسا دارند و به راحتي بـه خريـد و   : براستي چرا در آزادي از سر به باالي شما

ـ   ي فروش مشروبات الكلي مشغولند و هر كس هر خالفي را مي تواند انجام دهد ولـي وقت
 80به رفتارهاي شرك آميز شما ايراد مـي گيـرد ايـن پيرمـرد     ) مجتهد شيعه(عالمه برقعي 

ساله را زنداني و تبعيد و ترور مي كنيد؟ يا علماي ديگر شيعه مانند حيـدرعلي قلمـداران،   
سنگلجي، غروي، مصطفي حسيني طباطبايي؟ اهل سنت كـه جـاي خـود دارد چـرا حتـي      

از راديو و تلويزيون سخنراني كننـد؟ آيـا معنـاي آزادي از     همين علماي شيعه، حق ندارند
سر به باال اين است كه در شهرهاي بزرگ، انجام هر گونه كثافتكاري آزاد باشد و همه نوع 
سي دي مبتذل در دسترس باشد ولي چاپ كتابهاي اين علماء ممنوع باشد؟ و حتي مطالب 

اينهمـه تـرس و واهمـة شـما از حقيقـت       آنها را در اينترنت هم فيلتر كنيد؟ براستي علـت 



  

چيست؟  براستي اين است آزادي از سر به باالي شما؟ پس چرا ما در عمل چيـز ديگـري   
در زير الية شهر، آزادي از سر به پايين به وفور وجود دارد ولي چـه در پنهـان و   . بينيم مي

  ! قيد سرش را بزند چه در ظاهر اگر كسي به سرش زد آزادي از سر به باال داشته باشد بايد
. من دستهاي شما را ديده ام. من از صميم دل، توصيه اي به روحانيون در ايران دارم

به خدا . دستهايي بسيار لطيف و ظريف و سفيد كه تا كنون سنگين تر از قلم بر نداشته
پس تو را به خدا خودتان و اين مردم را بيشتر . قسم، اين دستها تاب آتش دوزخ را ندارند

  .}٢٢٧:الشعراء{] َوَسيَْعلَُم الَِّذيَن ظَلَُموا أَيَّ ُمْنقَلٍَب يَْنقَلِبُونَ [. از اين بدبخت نكنيد
  

در اين قسمت براي اينكه بدانيد بيشترين مخالفان اين كتاب در آينده چه كساني هستند و 
. با آنها وارد هيچگونه بحث و جدلي نشويد خصوصيات آنها را براي شـما نقـل مـي كـنم    

  :همين كارمندان مذهب، خوارج به ظاهر حزب اللهي نادان
  
  
  
  
  كارمندان مذهب و روشنفكران احمق •
چه احمقند كساني كه فقط از يك بعد فكر مي كنند، فقط حرف عده اي خاص را  •

فرمـوده  ) ع(قبول دارند، و فقط كتابهايي خاص را مي خوانند در صورتيكه  حضرت علي 
  .ي از منافقحكمت را فرا بگير حت: اند
كارمندان مذهب و : دو دسته از دو سوي پل صراط به اعماق جهنم سقوط مي كنند •

 .اينان علمداران گمراهيند. روشنفكران احمق
يـا  ) روشـنفكر (اهل زمين دو جورند يا عقل دارند و دين ندارنـد  : ابوالعالء معري •

 )كارمند مذهب! (دين دارند و عقل ندارند



  

ين مهره هاي تاريخ، كارمندان مذهبي هسـتند كـه در عـين    گمراه ترين و زيانبارتر •
 !حال، كارمندان دولت نيز هستند

زياده روي، نقطه اشتراك روشنفكران احمق و كارمنـدان مـذهب، و علـت اصـلي      •
  . خروج از صراط تعادل و موجب سقوط به دوزخ است

، هـر  هر دو احمقند: كارمندان مذهب و روشنفكران احمق، سه نقطه مشترك دارند •
هـم  : و خيلـي هنـر كننـد   (  دو فكر مـي كننـد خيلـي زرنگنـد  و هـر دو فقـط خودشـان       

 . را قبول دارند) مسلكانشان
كارمندان مذهب و روشنفكران احمق، بيشتر به شخصيت طرفشان نظر دارند تا بـه   •

 .شود حرفي كه زده مي
يـت  كارمندان مذهب و روشنفكران احمق، داخل ورودي گوشهايشان يك ادارة امن •
وظيفة اين اداره آن است كه از ورود هر نوع انديشـة جديـد و   . تاسيس كرده اند)  ساواك (

حرف نو و تازه جلوگيري كرده و يا اينكه بعد از سانسور به آن اجازة ورود بدهد  برخـي  
 .مواقع نيز همان موضوع وارده را تبديل به چماق كرده و در مغز گوينده خرد مي كنند

در زندگي مخالفان خود كند و كـاش كـرده و يـك يـا دو عيـب      كارمندان مذهب  •
و آنگاه با شادماني از اين ) مسلماً همه انسانها بي گناه نيستند(كوچك و يا بزرگ پيدا كرده

موفقيت بزرگ، حاضر نمي شوند حتي يك كلمه از سخنان آن شخص را گوش كنند و يـا  
نمونة . (خن نگاه كن و نه به گويندهبه س: مي فرمايد) ع(در حاليكه حضرت علي . بخوانند

دكتر علـي شـريعتي البتـه صـد هـزار      : كساني كه كارمندان مذهب از او دل خوشي ندارند
 )مرتبه شكر

متاسفانه كارمندان مذهب فكر مي كنند اگر در اين دنيا به طـور كامـل پيـرو فـالن      •
ـ     تواننـد   ا مـي عالم و فالن شخص بودند و در اين پيروي دچـار گمراهـي شـدند در آن دني
در صـورتيكه  . بگويند ما از فالني پيروي كرديم و خدا هـم عـذر آنهـا را قبـول مـي كنـد      

و مي گويند ما اطاعت كـرديم بزرگانمـان را   : خداوند در قرآن از زبان دوزخيان مي فرمايد



  

پس عقل را براي چه به تو داده بوديم؟ : گويد آري خدا مي... پس ايشان ما را گمراه كردند
 !ن همراه همان بزرگان وارد دوزخ شواكنو
ماننـد  . گاهي هدف خوب و درست است ولي راه، اشتباه است و قابل رفتن نيست •

مگسي كه مي خواهد به سمت نور از شيشه خارج شـود و مرتـب خـودش را بـه شيشـه      
و اينگونـه اسـت يـك عمـر، دسـت و پـا       ! داند در اتاق در تاريكي است كوبد ولي نمي مي

 .دة كارمندان مذهبزدنهاي بيهو
حماقت بزرگ كارمندان مذهب آن است كه اگر به عنوان مثال تو از نكتة مثبتي در  •

حضرت عمـر،  : يا اگر با رعايت ادب گفتي. ها سخني گفتي تو را غرب زده مي بينند غربي
كي ايـن خريتهـا   . مي پندارند) ع(فالن نقطة مثبت را هم داشت، تو را دشمن حضرت علي

  .داند رسد؟ خدا مي به پايان مي
كارمنـدان مـذهب، درسـت بـه هـدف      . روشنفكران احمق، زود به هدف مي رسند •
  . ولي عارف خداشناس به هدف درست مي رسد. رسند مي
راه راست يا صراط مستقيم راهيست كه ستونهايش بر توازن و تعادل، ميان امنيـت   •

و متاسـفانه  . متي اسـت گردد و نهايت ايـن راه آرامـش، شـادي و سـال     و آزادي استوار مي
  . كارمندان مذهب، فقط به امنيت و روشنفكران احمق، فقط به آزادي نظر دارند

روشنفكران احمق و كارمندان مذهب، كمبـود شخصـيت خـود را بـا ايـن نسـخة        •
 . من مخالفت مي كنم پس من هستم:  كنند دكارت جبران مي

خدير وجدان خود و اينكـه  كسي كه نه شجاعت دارد و نه اسلحه و نه ايده، براي ت •
 . به خودش شخصيتي داده باشد، مخالفت مي كند

...) شخصيتي تاريخي، انسان و يـا عقيـده اي، مكتـب و   (اين دو گروه اگر با كسي  •
و اگر خوب شوند او يكپارچـه خـوب   . مخالف شوند او يكپارچه بد مي شود و ديو كامل

 .م احساس استشود و فرشتة كامل، كه اين به خاطر نگاه از چش مي



  

بيننـد و   اين دو گروه، كوچكترين نقص و يا عيبي را در مخالفان خود به خوبي مي •
شوند و آنرا بزرگ مي كنند ولي خروارها عيوب خود يا پيشوايان خـود را نمـي    متوجه مي

  . زنند شايد هم خود را به نفهمي مي. بينند
  .شود م حسابي درست مياگر روشنفكران ما را با مذهبي هاي ما قاطي كنيد يك آد •
اشتباه كارمندان مذهب، آن است كه نمي دانند تا بديها را نفهمند نمي توانند خوب  •

  .دانند و اشتباه بدتر روشنفكران، آن است كه اصالً  چيزي را بد نمي. باشند
تعصـب اسـت و يـك    : راه درست، مرز ظريفي است كه يك طرفش بـه اصـطالح   •

  .روشنفكري: طرفش به اصطالح
عصبين، افراط مي كنند و روشنفكران، تفريط و اينگونـه تعـادل جامعـه بـه هـم      مت •
  .ريزد مي
عاشق امنيت، روشنفكر،  عاشق آزادي و مردم عادي در پـي يـك لقمـه    ، متعصب •

 .نانند
چشـمش را بـه روي آنچـه دوسـت نـدارد و      . كارمند مذهب، ايده آليسـت اسـت   •

ـ    نمي . د خيـال مـي كنـد آنهـا وجـود نـدارد      خواهد باشد مي بندد و چون آنهـا را نمـي بين
او هر چيزي را هر قدر هم ناپسند و قبـيح باشـد فقـط بـه     . روشنفكر احمق رآليست است

 .علت اينكه هست و وجود دارد، مي پذيرد و حتي ممكن است به آن عالقه مند شود
در . كارمندان مذهب فقط توكـل و روشـنفكران احمـق فقـط آينـده نگـري دارنـد        •

  .ر كنار اطمينان به خداوند، آينده نگر بود و برنامه ريزي كردحاليكه بايد د
ايكاش مي توانستم به اين دو قشر، حالي كنم كه به ندرت اتفاق مي افتـد حـق يـا     •

بلكه راه درست از برخورد آراء و انديشه ها به . نظر درست  به طور كامل با يك نفر باشد
رسـتها و غلطهـا و فقـط بـا روحيـة      آيد افكار يك انسـان، مجموعـه ايسـت از د    دست مي

يـا الاقـل ضـريب خطاهـا را     . مشورت و انتقاد پذيري مي توان راه درست را انتخاب كـرد 
گيرنـد و در نهايـت، كـار     اي نيز فقط ژست مشـورت پـذيري را مـي    البته عده(كاهش داد 

  )كنند خودشان را مي



  

ـ  : وجوه تشابه كارمند مذهب و روشنفكر احمق • اده روي در غرور و كج فكـري، زي
برخي جهات زندگي و كوتاهي در جهات ديگر، عدم تـوان تغييـر در نـوع تفكـر و روش     

يا همان سانسور (زندگي، نگاه يكسان به مصاديق متفاوت، محك زدن هر نوع انديشه تازه 
با اصول و تعصبات از قبل تراشيده شده توسـط ذهـن، عـدم تحمـل عقايـد و يـا       ) دروني

دي از قبل تهيه شده روبروي هر نوع ساز مخالف، خود و عقايد ساليق ديگران، ساختن س
و روش زندگي خود را بهترين دانستن، قضاوت و صدور حكـم  بـدون احاطـة كامـل بـر      

 .اوضاع و احوال
كه حتي در روشنفكران احمـق هـم   (يكي از بزرگترين اشتباهات كارمندان مذهب  •

ي خواندن كتابي از او، فقط به ايـن  اين است كه بدون دانستن عقايد يك نفر و حت) نيست
علت، كه فالن آقا او را رد كرده اند پس او بد است و براي همين حتي حاضر نمي شـوند  
يك كتاب بر خالف عقايد مرسوم خود مطالعه كنند مبادا گمراه شـده و بـه دامـن شـيطان     

  و من نمي دانم اين قرون وسطاي جامعة اسالمي كي به پايان مي رسد؟. بيفتند
.  باز بودن زيادي فكر، باعث مي شود همه چيز از هم باز و از هـم گسـيخته شـود    •

 .بسته بودن و تعصب زيادي هم باعث مي شود همه چيز در هم گره بخورد
خواسـتند   كارمندان مذهب، همان روحانيوني هستند كه مقابل عيسي ايستادند و مي •

و ) بازاريهـا (و زر ) ربازان روميقاضي و س(او را به صليب بكشند كساني كه با كمك زور 
مقاصد خود را عملي مي ) پوشش روحانيت يهود و تحريف و توجيه مفاهيم تورات(تزوير
و  اين در حالي بود كه كودكان، گداها، ماهيگيران، و حتـي زنـان   . همان فريسي ها. كردند

ر سر علي كارمندان مذهب همانهايي هستند كه شمشير ب! آوردند خراب به عيسي ايمان مي
همانهايي كه كاري كه رضا شاه در كشف حجاب نتوانست بكند با خريتهاي خود به . زدند

خوبي پس از انقالب، عملي كردند تا فساد در جامعه ايران رايج شد و همانهايي كه باعث 
اند همه مردم بي دين شوند و هنوز هم دست از سر اسالم و از سر اين مردم بر نمـي   شده
 . دارند



  

مندان مذهب مانند درختند اگر طنابي به آنها ببندي به هيچ وجه نمي تواني آنها كار •
 . اند ذره اي تكان بدهي را از جايي كه ايستاده

دين دار واقعي بايـد چكيـدة   . كارمند مذهب، چسبيدة به دين است نه چكيدة دين •
  .دين باشد

. حركت كننـد عيب بزرگ كارمند مذهب آن است كه انتظار دارد همه پشت سر او  •
 !ولي اينگونه آيا ترافيك نمي شود؟

آيا اين دليل آن است كه ترشـي  . يك نفر، ترشي دوست دارد و آن ديگري شيريني •
اي دارد، ايـن نكتـة    بلكه هر كـس سـليقه  ! هرگز) و يا بر عكس(خوب است و شيريني بد 

 .بفهمندبسيار ساده و بچه گانه را كارمندان مذهب و روشنفكران احمق نمي توانند 
حماقت بسيار زشت كارمندان مذهب، آن است كه مي پندارند براي رسيدن به يك  •

روزي به يكـي از ايـن آقايـان    . هدف يا شناخت آن، فقط يك راه يا يك وسيله وجود دارد
براي شناخت مفهوم ايمان، حقيقت و خدا، تماشاي فيلم استالكر بسيار مناسب است :  گفتم

: به قول يك نفـر .... (بيا برويم روضه، فقط روضه: رنگ، فرمودندو ايشان بدون لحظه اي د
 ) خدايا خر بشوم ولي گرفتار خر نشوم

تفكر گزينشي، شيطانكي است كه بالي جان كارمندان مذهب و روشنفكران احمق  •
مي شود  اين افراد، فقط آيات، سخنان و داليلي را حفظ كرده انـد كـه بـه نفـع سـاليق و      

ابعاد ديگر و تفكرات تعديل كننده و يا تفسـير كننـدة ديگـر را نمـي      احساساتشان است و
البته اين يك اصل مسلم در روانشناسي اسـت كـه انسـان، وقـايع     . توانند به خاطر بسپارند

 .خوشايند را به خاطر سپرده و موارد ناخوشايند را به سرعت فراموش مي كند
سـورة  (ايگزين نموده اسـت   خداوند در قرآن، آياتي را نسخ و آيات ديگري را ج •

بخاطر گذشت زمان، شرايط روز، نياز به تغيير و رفتن بـه سـوي تكامـل و    ) 101نحل آيه 
ولي متاسفانه كارمندان مذهب وقتي به ايـده اي مـي چسـبند    ... اجراي مرحله اي طرحها و

مانند مرغي گرسنه كه چشـمش فقـط سـبزي را مـي بينـد، تمـام       ) سواي اصول اعتقادي(



  

درست مانند خوارج كه چشمشـان  . ن يك بعدي شده و فقط يك چيز را مي بينندوجودشا
  .غافل شد) ع(فقط قرآنهاي روي نيزه را ديد و از ديدن قرآن ناطق يعني حضرت علي 

همـة انسـانها را از   . اگر قرار بود يك كارمند مذهب، دست به كـار آفـرينش شـود    •
زمين را مسـطح و صـاف مـي    . رستادفقط يك پيامبر مي ف. آفريد رنگ و يك شكل مي يك
شـايد از خيـر   . هميشه غضبناك و اخمو بـود . از جانوران و گياهان هيچ خبري نبود. آفريد

گذشت و در آخر، فقـط دعـاي عـدة بـه خصوصـي را       آفريدن موجودي به نام شيطان مي
  .كرد و نظر لطفي به ديگران نداشت مستجاب مي

ترجيه نمي دهم، زيرا درست اسـت كـه   من، كارمند مذهب را بر روشنفكر احمق،  •
او به خدا معتقد است و دوست دارد خوب باشد، ولي وجهة دين را خراب مي كند و اين 

  .خيلي بد است
افسوس كـه شـيطان    . من به ايمان و خلوص نيت كارمندان مذهب غبطه مي خورم •

كـي بـا   تمامي اين صفات خوب را با يك كلك خيلي قديمي و ساده ريشه كن مي كند  كل
  !احساسات و نگاه تك بعدي: تلفيق

  .شود زندگي آدمهاي به اصطالح متعصب يا روشنفكر، كج و كوله مي •
 .كارمندان مذهب، بيشتر به تعبد و روشنفكران احمق، فقط به تعقل، نظر دارند •
عجيب است كه در جاي جاي قرآن و نهج البالغه سخن از تعقل و تدبر و علـم و   •

كارمندان مذهب در بيشتر مواقع، وقتي كم مي آورند، براي اينكـه   دليل و برهان است ولي
 .برند خود را قانع كنند يا دست به دامان تعبد مي شوند و يا چماق مصلحت را باال مي

  .مصلحت: كارمندان مذهب، هر كجا كم مي آورند متوسل به اين كلمه مي شوند  •
هب و روشنفكران احمق به بزرگترين ضربات در طول تاريخ از ناحيه كارمندان مذ •

 .  ملتها وارد شده است
روزي كه پيامبر صلي اهللا عليه و سلم با كفار در حديبيـه صـلح كـرد و روزي كـه      •

. با حضرت ابـوبكر بيعـت كـرد   ) ع(روزي كه حضرت علي . ايشان فرمان تغيير قبله را داد



  

واليـت عهـدي   ) ع(و روزي كه امـام رضـا   . با معاويه صلح كرد) ع(روزي كه امام حسن 
  .فكر مي كنم در اين روزها نيمي از كارمندان مذهب دق كرده باشند. مامون را پذيرفتند

 . كارمندان مذهب، انتظار دارند همه مثل آنها شوند، روشنفكران احمق هم •
چيزي كه بسيار باعث خنده و تعجب من مي شود اين است كه بسـياري از افـراد    •

انگار )  در هر گوشة كشور كه باشند(همگي مثل همند .  ماين دو گروه را از نزديك ديده ا
همه بدون هماهنگي قبلي، روش تفكر و اشتباهاتشان مانند . آنها را در يك قالب ريخته اند

مثـل  : براي تشبيه مـي تـوان گفـت   . انگار، فقط لهجه هايشان متفاوت است. يكديگر است
  .ميخند

ذهب، آن است كه نمي تواند تغييـر  باالترين عيب يك روشنفكر احمق يا كارمند م •
كند و مثل خزه به عقايد خود مي چسبد و همانجا فسيل شـده و مـي پوسـد البتـه تغييـر،      

تغيير يعني هر آنچه موجب رشد است و فقط در . چيزي جداي از دمدمي مزاج بودن است
ت نهـال تـا ضـعيف اسـ    . (جايي اتفاق مي افتد كه افتادگي و نرم خويي وجود داشته باشد

 .)كند رشد مي
اگر از جان گذشتگي كارمندان مذهب را پيروان ساير مكاتب داشتند، جهان را مـي   •

 .گرفتند
ايـن دو گـروه   ! و روشنفكران احمق، هميشه شـل ! كارمندان مذهب هميشه سفتند •

 !!نمي توانند به جاي خود، سفت و به جاي خود، شل باشند
ه در رفتـار و عقايـد خـود    كامندان مذهب يك درصد هـم احتمـال خطـا و اشـتبا     •

البتـه بـه خداونـدي    ! درست مانند خوارج. دهند  و اين امر باعث سقوط آنها مي شود نمي
خدا قسم من ذره اي تفاوت ميان كارمندان مذهب زمانه حال با خوارج زمـان علـي نمـي    

 . بينم
نشانة كارمند مذهب آن است كه اگر تو سخني را به نقل قول از ديگري گفتي اين  •
 . وارج، خود تو را معتقد يا عامل به اين سخن مي دانندخ



  

طرز تفكر مسخره اي در بين كارمندان مذهب، رايج اسـت و آن اينكـه يـك عمـر      •
پشت سر اين و آن غيبت كـرده و هنگـام مسـافرت يـا رفـتن بـه حـج، از همـه حالليـت          

دنـد، بـا   گيرم حاللـت كر . و اين كار به صورت يك عرف مسخره در آمده است. طلبند مي
  روح خودت كه آنرا خراب و سياه و شيطاني كرده اي چه مي كني؟ 

 .برخي مردم، روشنفكرند ولي روشندل نيستند •
گيرند كه مـثالً چـه    براي خداوند تصميم مي) يعني همان كارمندان مذهب(خوارج  •

كساني بايد به بهشت بروند و چه كساني جهنمي هستند و حتي چه كساني را ما مي توانيم 
 !بكشيم

هر گاه حكومت را تصاحب كنند چـون ابزارهـاي   ) كارمندان مذهب(افراد قشري  •
) يعني كساني كـه اتفاقـاً قشـري نيسـتند    (در دست ديگران است ) سرمايه و دانش(قدرت 

مجبورند نابه دلخواه به آنها سهمي از قدرت را بدهند و آن افراد به مـرور سـوار كـار مـي     
د حتي دنبال علم و ثروت بورند چون سطحي فكر مي كننـد  شوند اگر افراد قشري بخواهن

 . دانش و ثروت آنها هم مثل خودشان سطحي و حبابي روي آب خواهد بود
متاسفانه جرقه اي كه در وجود حر خورد در وجود ابوذر خورد در وجود حضرت  •

 عمر خورد هيچگاه در وجود كارمندان مذهب نمي خورد زيرا بزرگتـرين گنـاه نـزد اينهـا    
  . شك است

پـس  . فرهنگ، يعني مجموعة آنچه موجب رشد مادي و تعالي معنوي انسان شـود  •
بايد به هر دو جنبة مادي و معنوي زندگي نظر داشت نه مانند كارمند مذهب بـه معنويـت   

اين نگرش، با تعادلي كه دارد، تنهـا راه  . صرف، و نه مانند روشنفكر احمق فقط به ماديات
در جامعه و تنها وسيلة عبور از صراط و رسيدن به بهشـت و حتـي   ايجاد يك زندگي آرام 

 . خود بهشت است
ميان كارمند مذهب شيفتة فرهنگ عرب و روشنفكر احمق شـيفتة فرهنـگ غـرب،     •

 . فقط يك نقطه تفاوت و فاصله وجود دارد



  

كارمندان مذهب از بس در خرافات خودشان، غوطه ورند وقتي با آنها صحبت مي  •
هوت به تو نگاه مي كنند و اصالً متوجه سخنان تو نمي شوند و انگـار داري  كني مات و مب

درست مانند وقتي كه مثالً يـك اسـتاد دانشـگاه    . با ديواريا يك تكه سنگ صحبت مي كني
 . مي خواهد مطلبي را حالي يك كودك پنجساله كند

م و ايـن نقطـة آغـاز تمـا    . كارمندان مذهب يا همان خوارج، مقطع فكر مـي كننـد   •
شنوند و  فقط قسمتي از سخنان شما را مي: تفكر و ديد مقطع يعني. (بدبختي هاي آنهاست

خورند و چه لقمـه   قادر به تجزيه  وتحليل و قدرت استنتاج نيستند و براحتي نيز فريب مي
 )اي چربتر از اينها براي شيطان

 احمق، بر مبناي توهماتش قضاوت مي كنـد، عاقـل، بـر مبنـاي مشـاهداتش ولـي       •
و آنچه : عارف جهان ديده حتي به حواسش نيز اعتمادي ندارد و شايد اين است معناي آية

را به آن علم نداري پيروي مكن، همانا گوش و چشم و دلها همگـي در پيشـگاه خداونـد    
  .مسئولند

گمراه، اگر بخواهد به راحتي مي تواند راه را پيدا كند ولي كسي كه خود را در راه  •
به هيچ وجه نمي تواند از گمراهي نجات پيـدا  ) مذهب و روشنفكر احمق كارمند(داند  مي

  .اهدانا الصراط المستقيم: كند و شايد براي همين هر روز در نماز بايد بگوييم كه
توانـد   اگر ده هزار سال ديگر بگذرد و علم پزشكي به اوج تكامل خود برسد نمـي  •

 . ويي پيدا كندبراي حماقت كارمندان مذهب و روشنفكران احمق، دار
روحـانيون درسـت كردنـد و عملـه     ) ع(بزرگترين مشكل را براي حضرت عيسي  •

اگر هم بنا باشد در حال يا آينده كسي به عنوان منجي ظهـور كنـد   . هاي دولتي و پولدارها
بيشتر طرفداران عيسي افراد بينوا و بي كـس و  . كنند همين افراد براي او دردسر درست مي

پـس  . راب بوده اند كه توبه كرده و از جـان و دل پيـرو عيسـي شـدند    كار و حتي زنان خ
 . بينديش

  . احمق، هميشه مي پندارد تمام كارهايش كامل و درست است •



  

دهن بيني دام ديگران و چشم بيني فريب نفس اسـت و چـه زيانكـار و مضـحك      •
  .است آنكه فريب خودش را مي خورد

براي هـر  . و بيكاري و بي خانگي همبا فقر . با بيماري و ناخوشي مي توان ساخت •
ولـي  . توان ساخت و كنار آمـد  آري با هر شرايطي مي. توان راه چاره اي يافت مشكلي  مي

  .شود، حتي بدتر در كنار احمق، زندگي جهنم مي
از پيامبران، هر معجزه اي كه بخواهي مـي تواننـد انجـام دهنـد ولـي بـا اطمينـان         •
  . ان، احمق را تغيير دادگويم حتي با معجزه نيز نمي تو مي
  .وحشتناكتر از مرگ، آدم احمق است •
سال روي مغز يك آدم احمق كار كني روز آخر باز هم مـي بينـي برگشـته     40اگر  •

  .اي سر جاي اول
 .آنها كه احمقند و آنها كه حيله گرند: دو عده نابود مي شوند •
يز در جامعـه  به جز دو گروه روشنفكران احمق و كارمندان مذهب، دستة ديگري ن •

ولي چون اين گروه ) و چه زشت است آوردن نامشان(وجود دارند به نام التها و لختي ها 
كنند من نمي دانم به آنها يا دربارة آنها چه بگـويم  بـر    با فرمان نفس و شهوت حركت مي

 .  دانند خالف دو گروه نخست كه پشتوانة خود را به عقل يا ايمان، متكي مي
اين دو سخن بسيار تامل برانگيز از حضرت علي و امام صادق به  اين قسمت را با •

. غالي ها بـدترين مـردم هسـتند   ) حضرت علي. (خوارج بدترين مردم هستند: برم پايان مي
! اعتقادات اين دو گروه كـه كـامالً مخـالف اسـت    . آيا عجيب نيست! اهللا اكبر) امام صادق(

پـس چـرا هـر دوي آنهـا بـدترين      ! بيتخوارج دشمن علي و غالي ها عاشق دوآتشه اهل 
مردم معرفي شده اند؟ مي دانيد چرا؟ چون ايمان راسخ دارند كـه راهشـان درسـت اسـت     

زير بار حرف حق نمي رونـد و تـا پـاي جـان، پـاي      . ولي در عين حال، احمق و لجوجند
ـ . عقايد پوچ و مخرب خود مي ايستند و در اين راه از انجام هيچ عملـي ابـا ندارنـد    د مانن

. افراد به ظاهر حزب اللهي ما كه در راه عقايد غلط خود حاضرند دست به هر كاري بزننـد 



  

فسـيعلوا الـذين ظلمـوا اي    .چون عمي صم بكم در ظلمات جهل و تعصـب غوطـه ورنـد   
 . منقلب ينقلبون

بدانيد اين امـت پـس از   : جالب است كه حضرت علي قبل از جنگ جمل نيز فرموده اند
بدترين آنها كساني هستند كه ادعاي دوسـتي و پيـروي   . يمي مي شوندفرقه تقس 73من به 

  .مرا دارند ولي عملشان مانند من نيست
  :ابوالعالء معري در خصوص اين دو گروه، قرنهاي پيش چنين سروده

  .مردم دنيا را آزمودم يا دين دارند و عقل ندارند     يا عقل دارند و دين ندارند
  
  
  

  نتيجه گيري  •
  
يَن يَْستَِمُعوَن القَْوَل فَيَتَّبُِعوَن أَْحَسنَهُ أُولَئَِك الَِّذيَن َھَداُھُم هللاُ َوأُولَئَِك ُھْم أُولُو الَّذِ [ 

مر{] ا[َْلبَابِ  پس مژده ده بندگانم را آنانكه سخن را مي شنوند و بهترينش را  .}١٨:الزُّ
  .پيروي مي كنند

  
سخن مـن نـه از درد ايشـان بـود        ا بگير دست مر  برويم اي يار          اي يگانه من  

خود از دردي بود كه ايشانند  اينان دردند و بود خود را        نيازمند جراحات بـه چـرك   
كه چـون بـا زخـم و فسـاد و سـياهي بـه جنـگ          اندر نشسته اند     و چنين است 

  برويم و دريغا برخيزي  كمر به كينت استوارتر مي بندند      برويم اي يار  اي يگانه من   
به همپايي اين نوميدي خوف انگيز  به همپايي ايـن يقـين كـه هـر چـه از ايشـان دورتـر        

                                          شويم    حقيقت ايشان را آشكاره تر در مي يابيم   مي
  )احمد شاملو( 
يَْحَذُر اjَِخَرةَ َويَْرُجو َرْحَمةَ َربِِّه قُْل َھْل  أَْم َمْن ُھَو قَانٌِت آَنَاَء اللَّْيِل َساِجًدا َوقَائًِما[  •

مر{] يَْستَِوي الَِّذيَن يَْعلَُموَن َوالَِّذيَن َ� يَْعلَُموَن إِنََّما يَتََذكَُّر أُولُو ا[َْلبَابِ  بگو آيا  :}٩:الزُّ



  

ن مطمئنم اينك در انتهاي اين تحقيق، م. آنانكه مي دانند با آنانكه نمي دانند مساوي هستند
 . كند كه خوانندة عزيز، معناي اين آيه را بهتر از قبل، درك مي

اگر هنوز هم در حقانيت مطالب اين تحقيق شك داري به تو مي گويم كه تا كنون  •
بارها علماي شيعه مانند عالمه برقعي و اساتيد دانشگاهاي پاكستان و مصر از علماي ايران 

يم آن از صدا و سيما را داشته اند كه آقايان چون درخواست برگزاري مناظره و پخش مستق
 . حتي يكبار هم به اين درخواستها پاسخ مثبت نداده اند!!! دستشان خيلي پر است

براسـتي كـدامين   . باز هم اگر شك داري نگاهي به دو جامعه سني و شـيعه بينـداز   •
خرافـات و   كند و كدامين گروه است كه هميشـه دور وبـر   گروه است كه لعن و نفرين مي

گردد و كدام گروه متعصب تر است و نتـايج اعمـال كـدام گـروه،      افسانه هاي تاريخي مي
تفرقه افكنانه تر است و در كدامين جامعه، دزدي و دروغ و اختالف و دشمني و بـدبياري  

 بيشتر است؟

هيچ شكي نيست ولـي جـايي كـه فرهنـگ     ) ع(در لياقت و جامعيت حضرت علي •
را مي پسندد و از آنان اطاعت مـي كنـد و آنجـا كـه تمـام قبايـل از       اعراب، رياست پيران 
داغدار بودند و آنجا كه بيشتر مردم، موافـق حكومـت حضـرت    ) ع(شمشير حضرت علي 

ابوبكر شدند و آنجا كه ما مطمئن شديم نصي در خالفت علي وجود نداشته، گناه حضرت 
 عمر و ابوبكر چيست؟  

ز اشعار و سـخنان ايشـان اسـتنباط مـي شـود      كه ا) ع(تمام اعتراض حضرت علي  •
. نسبت به شيوه انتخابات بوده كه ايشان و بني هاشم حضور نداشته اند و نه اصل انتخابات

معرفي ...  حضرت  عمر و ابوبكر را ظالم و كافر و منافق و غاصب و،و در هيچ كجا ايشان
 .نكرده اند

حضرت عمر و ابوبكر بود مواجه ما در اين تحقيق با كوهي از اطالعاتي كه به نفع  •
، جعل 1مصلحت، تقيه، توريه: شديم ممكن است براي يكي دو مورد بتوان با كلماتي مانند

                                                 
 .تاريخ مصرف ، اين گونه پاسخها و توجيهات متعلق به يك قرن پيش بود نه حاال  1



  

دليل تراشي كرد ولي آيا اين جوابهاي سربسته، پا در هوا و مبهم، مـي توانـد   .  . . مورخين و
 باشد؟  در برابر كوهي از اطالعات كه در برابر محقق، دهان گشوده قانع كننده

محال است در روز قيامت تو را به خاطر لعن نكردن خلفاء و دشـمني نكـردن بـا     •
سني ها و نخواندن زيارت جعلي عاشورا با دوزخ ببرند ولي مطمئن باش اگر عقائدت و يا 
رفتارت يا گفتارت حتي رنگ و بوي شرك يا تعصب و تفرقه داشته باشد در وسـط دوزخ  

 .ا گفتن و از نادانها نشنيدناز م. تا ابد معذب خواهي شد
بـه جامعـه ايرانـي    . عيب تقليد در اينجاست كه از فروع به اصول كشيده مي شـود  •

 نگاه كنيد چه كسي اصول دينش را بر مبناي تحقيق درك كرده است؟

 .خوارج، ذوب در حماقتند •
اشتباه بزرگ شيعه آن است كه فكر مي كند اگر فردي مقـدس و پـاك بـا شـخص      •

و ! ف نظر پيدا كرد آن شخص ديگر مـي شـود بـدترين آدم روي كـره زمـين     ديگري اختال
متاسفانه شيعه براي پايه ريزي داليلي كه منجر به محكوميـت ديگـران شـود هـزار و يـك      

 ... خرافه را به پيشواي دين خود بسته است از مقام وحي و عصمت گرفته تا علم غيب و
سوخ  و نه متشابه  بلكه از آيات كه نه ناسخ است و نه من(طبق صريح آيه قرآن  •

انسان آنچه را به آن   :}٣۶:اtسراء{] َوَ� تَْقُف َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلمٌ [) بسيار محكم است
براي همين از آنجا كه . علم و دانش ندارد نبايد پيروي كند و حتي نبايد به آن فكر كند
دارد و اكثر قريب به اتفاق هيچ مدرك معتبر و محكمي دال بر گنهكاري خلفاء وجود ن

به همين دليل، بيان . شناسند خلفاء را به عنوان مسلمان مي) حتي در بين شيعيان(مسلمين 
هر داستان و حتي نكته اي بر خالف اين، موجب گناهي بزرگ و ورود به آتش دوزخ 

زيرا خالف صريح آيه قرآن و مدارك معتبر تاريخي و اجماع مسلمين و . خواهد شد
 . ت شرط عقل و ادب استرعاي
در اين زمان حاضر بودند، مطمئناً شيعه و تمـام مسـلمين را   ) ع(اگر حضرت علي  •

از بيان سخنان تفرقه افكن منع مي كردند و از دروغ و بهتان هـايي كـه بـه عمـر و ابـوبكر      
 .وارد شده تعجب كرده و ما را در اين زمينه به شدت مواخذه مي كردند



  

ان پيامبر، سـرپيچي نكـرده و در امـر خالفـت مرتكـب سـوء       ابوبكر و عمر از فرم •
با توجه به قرائن، امارات، اسناد و مدارك و شـواهد بيشـمار موجـود،    . نشدند... استفاده و

ضمن اينكه لزوم اصل خاتميت نيـز بـر   . پيامبر براي پس از خود جانشيني تعيين نفرمودند
 .همين مبنا استوار است

انـد ديگـر    كرم براي پس از خود جانشيني تعيين نفرمودهوقتي ثابت شد كه پيامبر ا •
نمي توان براي ابوبكر و عمر پاپوشهاي بيهوده ساخت و با ايرادهايي واهي مانند اينكـه در  

  1.سقيفه اجماع و دموكراسي نبوده آنها را زير سئوال برد
آن نكتة بسيار مهمي وجود دارد كه شيعه از آن غافل مانده و در صورت توجه بـه   •

قـل انمـا ان   : بسياري از شبهات او پاسخ داده مي  شود و آن توجه به اين آية قـرآن اسـت  
دقت كنيد كه مواردي كـه در آن  . اي پيامبر بگو من نيز بشري مانند شما هستم: بشر مثلكم

تمايزهايي آن هم فقط به خطر هدف نبوت وجود داشته در قرآن كـريم دقيقـاً وجـود دارد    
وحي ـ عدم اشتباه و خطا در دريافت و ابالغ دستورات خدا يا همان  : د ازاين موارد عبارتن

وحي به مردم ـ عمل و التزام عملي شخص پيامبر به آنچه كه مردم را به آن فرا مي خوانـد   
پس تمـامي گفتارهـا و رفتارهـاي    . ـ ولي در ساير موارد ايشان نيز مانند بقية مردم بوده اند

يا ايشان طبق دسـتور مسـتقيم خداونـد     -1: ر بايد تعريف شودشق زي 3پيامبر در يكي از 
) البته اينگونه هم نبوده كه خداوند، مرتب براي هر موردي آيه نازل كند(كرده اند  عمل مي

مانند اتخاذ روش جنگـي  (كرده اند  يا با مشورت با ساير اصحاب تصميمي را اتخاذ مي -2
كـه ناشـي از طبيعـت و    (نظر شخصـي خـود    يا اينكه طبق -3) در بدر و همچنين در احد

و هر . سخني را بيان مي كرده اند...) ماهيت بشري ايشان بوده ـ عالقه و رغبات شخصي و 
بـه  . شدند سريعاً  از طريق وحي مطلع مي شـدند  گاه نيز در اين زمينه مرتكب اشتباهي مي

فرموده اند در همين بيان ) ع(همين دليل بيشتر سخناني كه ايشان در رابطه با حضرت علي 
كه صد البته اشتباه نيز نكرده و ما نيز معترفيم كه علي يكـي از قاضـي   . شق سوم مي گنجد

                                                 
ستند ابوبكر را نفر از مهاجرين توان 5شايد همين نكته كه در اجتماع سقيفه و بين انبوه دو قبيله اوس و خزرج ،  1

 . به خالفت برسانند شايد يكي از معجزات الهي باشد 



  

ترين اصحاب و حتي وصي و برادر پيامبر، بـوده اسـت ولـي بـي      ترين و داناترين و شجاع
كـه طبـق فرمـان    (هيچ شكي هيچ نص واضح و روشني مبني بر خالفت منصوص ايشـان  

 . وجود ندارد) باشدخداوند بوده 
در (نيت حضرت عمر و ابوبكر بدون ذره اي شك و ترديد از زمان پذيرش اسالم  •

 .تا زمان وفات، مثبت و خالي از هر گونه سوء نيتي بوده است) شرايط خفقان زاي مكه
اين دو نفر به جز در روز پر آشوب و خطرناك سقيفه در تمـامي مراحـل قبلـي و     •

يچگونه برخوردي با سـاير مسـلمانها نداشـتند چـه برسـد بـه       بعدي جز خوبي و نيكي، ه
 !خاندان پيامبر

شايد اشتباه آنها اين بوده كه با وجود شخص اليقتر از خود يعنـي حضـرت علـي     •
تـوانيم   البته اين قضاوت ماست و ما به هيچ وجه نمي. از حكومت كناره گيري نكردند) ع(

سـال پـيش را تجزيـه و تحليـل      1400گي به اين راحتي، شرايط اجتماعي، سياسي و فرهن
 . كنيم
تمام اعتقادات شيعه يك صحت جزئي و اوليه دارد ولـي در قـرون بعـدي بعلـت      •

نفوذ انديشه هاي غاليان و نفوذ فرهنگ مسيحيت و يهود و ايراني و هندي به آنهـا شـاخ و   
بـراي   برگ داده شده و دچار غلو و خرافه و زياده روي شده و علت اينكه علمـاي شـيعه  

تمام اشتباهات و نتيجه گيريهاي غلط خود يك يا چند آيـه و حـديث و داسـتان در چنتـه     
پيامبر اكرم جهت طلب آمـرزش  :  براي مثال.دارند وجود همين صحت اوليه و جزئي است

رفته اند ولي ساختن گنبد و بارگاه و  و آموزش عبرت گيري به ديگران به قبرستان بقيع مي
زدن قفـل و طلـب شـفا و    ) ماننـد كعبـه  (خواني و دور ضـريح گشـتن   ضريح و زيارتنامه 

به هيچ وجه در سـنت و روش ايشـان   ... بوسيدن درو ديوار و براه انداختن گروه اركستر و
بـه همـين   . جايي نداشته و قطعاً از فرهنگ ايراني مسيحي وارد فرهنگ شـيعه شـده اسـت   



  

كـه سـر از    1رش بـه دوسـتي بـا علـي    ترتيب زياده رويهاي ديگر را بررسي كنيد مانند سفا
 . و درآورده است.. واليت مطلقه فقيه و خالفت و امامت و

اينجانب مشتاقانه در پي دانستن عيوب و اشتباهات كار خود هستم البته پاسـخ بـه    •
يعنـي اگـر مفـاد حـديثي مخـالف      (در چارچوب قرآن باشد  - 1ايرادات و سئواالت بايد 

و ) ان آن آيه را با حديث، توجيه و تفسـير و تحريـف كـرد   معناي آيات قرآن باشد نمي تو
اصوال با حديث نمي توان آيه قرآن را نسخ كرد و كارآيي حـديث جـايي اسـت كـه مفـاد      

حـديث يـا روايـت     -2. آيات، نامعلوم و مبهم بوده و يا توضيح كاملي وجود نداشته باشد
از كتبي كـه در قسـمت منـابع،     -3تاريخي با ذكر سلسله روات و منبع مورد استفاده باشد 

اگر آيه اي از قران شاهد آورده شود بايد حتما توسط آيـات   -4. سنديت آن رد شد نباشد
قبل و بعد و همچنين ساير آيات قران تاييد و تفسير و تجزيه و تحليل شـود و نـه توسـط    

 . هاي تاريخي افسانه
جهـل دروغ  ماجراي خواسـتگاري حضـرت علـي از دختـر ابو    : شيعه معتقد است •

خطبـه علـي   . ازدواج ام كلثوم با عمر ساختگي و جعلي است. ابن سباء افسانه است. است
بار طلب آمـرزش علـي بـراي خلفـاء روي منبـر       80. در ستايش عمر جعلي و دروغ است

نامه هاي علي به استاندرانش كه اگر كسي ايشان را بر خلفاء برتـري  . جعلي و دروغ است
امام جماعت بـودن ابـوبكر در آخـرين روزهـاي حيـات      . روغ استداد حد مفتري بزنند د
اينكه فقط ابوبكر حق داشته در خانه اش را به مسجد بـاز بگـذارد   . پيامبر اكرم دروغ است

بـه جـز   (و تمامي احاديث پيامبرصلي اهللا عليـه و سـلم در سـتايش اصـحاب     . دروغ است
ام اينها راست است ولي براحتي ما نيز اصراري نداريم كه تم... درو غ است) حضرت علي

 . مي توانيم نتيجه گيري كنيم كه اكثر افسانه سرايي هاي شيعه نيز دروغ و جعلي است
زعماي شيعه در طول قرنهاي گذشته و به خصوص پس از صفويه چنان جوي در  •

اذهان مردم ايجاد كرده اند كه هر چه كتـاب وجـود دارد متعلـق بـه شـيعه اسـت و تمـام        

                                                 
. علي قاضـي تـرين شماسـت    . علي شهر علم است . علي برادر من است ) دوست ( علي موالي مومنان است  1

 ) هيچكدام اينها معني خليفه نمي دهد . ( علي وصي است 



  

د شيعه است و تمام دانشمندان اين طرف هستند در صـورتيكه در ايـن تحقيـق    پاسخها نز
 . متوجه شديد موضوع، دقيقاً عكس اين است

چنانچه شيعه  به دور از احساسات مذهبي، افسانه هاي تاريخي دروغين وارد شده  •
در فرهنگ خود را كنار بگذارد و برادران سني نيز تعصبات و تقدسات بيهوده روي برخـي  

ز شبه اصحاب را كنار بگذارند و از نگاه عقل به مسائل نگاه كنند هر دو به ماهيت اسـالم  ا
و اگـر مـا   . ناب و رضايت پيامبر و خشنودي خدا و وحدت كلمه دست پيدا خواهند كـرد 

دست از سب و لعن خلفاي آنها برداريم و آنها متقابالً رفتار و گفتار علي را نصـب العـين   
ما متحد شوند براستي در اين ميان چه كسـي سـود مـي كنـد؟ و چـه       خود قرار دهند و با

؟ و چه كساني ناراضي؟ و دكان چه كساني بـراي   شود كسي ضرر؟ و چه كسي خشنود مي
 هميشه بسته خواهد شد؟ 

در اين تحقيق به خوبي متوجه شديم كه تمام اعتقـادات مخصوصـة شـيعه بـدون      •
ي است و همه مي دانند كه تاريخ يك دروغگوي حتي يك استثناء بر پاية داستانهاي تاريخ

 . چيزي نيست جز يك دروغ بزرگ) و نه تشيع(پس متاسفانه شيعه . بزرگ است
)   بر خالف قرآن كـريم (تمامي عقايد شيعه بر مبناي تاريخ است و روايات تاريخي  •

ظني الصدور است پس اعتقادات شيعه بر مبناي گمان و ظن اسـت و ظـن و گمـان طبـق     
پـس بهتـر اسـت    . صريح قرآن و عقل در پيشگان خداوند متعال هيچ جايگاهي نداردنص 

 . براي زماني كه در پيشگاه خداوند قرار مي گيريد پاسخ بهتر و مناسبتري پيدا كنيد
من يقين دارم كه متهم به شورش و خروج از دين مي شوم ولي باكي نيست، امـام   •

را كردند شبه علمـاء بـه همـراه قـدرتهاي     نيز وقتي قصد اصالح امت جدشان ) ع(حسين 
بـه قـول   . سياسي و با استفاده از جهل عوام الناس، ايشان را متهم به خروج از دين كردنـد 

هدف من پاك كـردن  ... حسنك وزير، باالتر از حسين علي نيم، كه بر دار كشند يا غير دار
 .گنده كاريهاي شاهان و روحانيون صفويه است



  

) مستقيم يا غير مستقيم(مي كنم هركس كوچكترين مخالفتي من با صراحت اعالم  •
مطمئن باشـيد  . با اتحاد بين مسلمين داشته باشد حقوق بگير انگليس يا عملة شيطان است

 .و شك نكنيد
  
  
  
  
 : سخني با برادران اهل سنت •

عـالم  به قرآن معتقدند و ايـن نغمـه   ) بر خالف شيعيان گذشته(برادران عزيز، آحاد شيعه 
بـرادران  . د شيعه معتقد به تحريـف قـرآن اسـت   نگوي است كه مي )جاهالن حقيقي(ان نماي

. عزيز اهل سنت، شيعه قبرها را پرستش نمي كند بلكه در اين زمينـه او را فريـب داده انـد   
برادران عزيز تنها عيب و اشتباه شيعه خصومت و دشمني با خلفاء بود و من اينك به شـما  

درصـد از شـيعيان ـ الاقـل      80مـن   يمطالب تحقيقاين اندن قول شرف مي دهم كه با خو
  . ايراني ـ نظرشان نسبت به خلفاء عوض خواهد شد

  
  

 : سخني با هموطنان شيعه
من در اين كتاب كوشش و سعي و تـالش بسـياري بـه خـرج دادم كـه بـدور از ذره اي       

معتقـدم يكـي از    تعصب، داستانهاي تاريخي مورد تاييد شيعه را تجزيه و تحليل كنيم زيرا
علل اساسي و مهمي كه موجب بروز تفرقه و دشمني ميان شيعه و سني شده وجود همـين  
داستانهاي جعلي و موهوم است  من در اين تجزيه و تحليل، نهايت سعي را به خرج دادم 

و تعصـبي در  . كه راه افراط و تفريط را نپيموده و از ديد عقل محض به مسـائل نگـاه كـنم   
كاري بـه اينكـه عمـر بـه     . كاري به اينكه ايراني هستم نداشته باشم. نداشته باشماين زمينه 

كشورم حمله كرد و ما را شكست داد نداشته باشم و به قدري در اين زمينه تحقيق و تامل 



  

سلم شـدم و دقيقـا بـا     آله و كردم گويي يكي از همان افراد در زمان پيامبرصلي اهللا عليه و
اكنون حاصل تالش خـود  . صيت تك تك آنها آشنايي پيدا كردمروحيات و عملكرد و شخ

را براي شما نوشتم تا انديشه شما را نيز روشن كرده باشم البته انديشه اي كه با دروغهـاي  
تاريخي، خرافه هاي مداحان، تحليلهاي وعاظ، فرهنگ گوسفندي برخي از عوام و تجزيـه  

 .نگ، نشده باشدو تحليلهاي نويسندگان نادان، تخدير و پوك و س
اشتباه بسيار بزرگ شيعه آن است كه فكر مي كند نظر پيـامبر اكـرم روي مصـداق و     •

در ) انـد  البته ايراني ها هميشه بـه جـاي فكـر پرسـتي فـرد پرسـت بـوده       (فرد بوده است، 
صورتيكه هدف پيامبر اكرم تثبيت اسالم در شـبه جزيـره و گسـترش آن در سـطح جهـان      

حال تفاوتي نمي كند اين هدف به دست حضرت علي صـورت  . متمدن آن روز بوده است
و ايكاش هموطنان من، اين نكات ساده . بگيرد يا به دست حضرت عمر يا حضرت ابوبكر

 . را مي فهميدند
چه فرق، گر زر سـرخ و گـر آهـن اسـت       غرض، گشودن قفل سعادتست به جهد  •

 كليد

  پروين اعتصامي
  
 

هبي وارد كنـه عقايـدي كـه در فرهنـگ عـوام      اگر با دقت و به دور از تعصبات مذ •
شيعه، از طريق برخي از علماء و نويسندگان و مداحان وارد شده نگاه كنـي آنجـا را پـر از    

يعني باليي . دروغ و كينه و نفرت و سب و لعن و تعصب و ناداني و خرافه، خواهي يافت
گردان شده اند نبايد زياد پس اگر جوانان از دين رو. كه آقايان بر سر شيعه آوردند اين بود

... تعجب كنيم و گناه آن را به گردن آمريكا و اسراييل و اينترنت و ماهواره و مواد مخدر و
زيرا تمام اينها به صورت بسيار گسترده تر در ساير ممالك سني نشين نيز، وجود . بيندازيم

مام روحانيون ما بهترند  دارد در صورتيكه جوانان آنها از نظر پايبندي به شعائر اسالمي از ت
 .كرم از خود درخت است: پس عزيزان من



  

براي خوانندة بي طرف، مسلم شد كه حضـرت عمـر و ابـوبكر، خصوصـاً و سـاير       •
بـا  . اصحاب، عموماً به آيات قرآن و سخنان پيامبرصلي اهللا عليه و سلم، ايمان كامل داشتند

در طـول خالفـت، حتـي ذره اي سـوء      عنايت به اين نكته و با عنايت به اينكه اين دو نفر
استفاده نكردند نمي توان باور كرد به صرف قدرت طلبي و يا دشمني با علي،  خودشان را 

ـ    و اگر هم ـ بنا به فرض باطـل و محـال   ! سال حكومت، جهنمي كرده باشند 2فقط براي 
نفـر   چنين باشد به هيچ وجه نمي توان قبول كرد كه ساير اصحاب به خاطر خالفـت يـك  

و باز بنا بر فرض محال نمـي تـوان قبـول كـرد بـا      . ديگر، خودشان را جهنمي كرده باشند
از جمـع  (چنين بنياد باطل اندر باطلي آنهمه موفقيت پس از نبي اكـرم در همـه زمينـه هـا     

آوري قرآن تا سركوب شورش رده و شكست امپراطورهاي و گسـترش اسـالم در جهـان    
پس نتيجه مي گيريم كه تفكرات باطلي مانند غصب . بياورندبه دست ...) متمدن آن روز و

 !خالفت، زاييدة ذهن ماليخوليايي غاليان و نويسندگان قرن اول و دوم هجري به بعد است 
شايد براي خواننده عزيز، پس از خواندن اين تحقيق، مطالب آن اندكي نو و تـازه و   •

صـنعت چـاپ فقـط    : آن است كـه حتي عجيب و غريب، جلوه كند يكي از داليل اين امر 
چند دهه است كه به اين گستردگي وارد ايران شده و در اين سالها نيز بنا به علل مختلفـي  

حتي كتب مرجع شيعه مانند استبصار و تهذيب و من اليحضـر  ...) هزينه باال ـ سانسور و (
تمامي . نالفقيه، ترجمه، چاپ و منتشر نگرديده است  چه برسد به كتب مخالفين و منتقدي

نيز در دست آقايان بوده است پس مسلم است كه ... تريبونها و راديو و تلويزيون و كتب و
 . اكنون اين مسائل براي هر خوانندة ايراني عجيب و تازه جلوه كند

اگر هنوز هم، نسبت به مطالب اين كتاب، شك داري كاري به تـو يـاد مـي     •
و همراه اين تحقيـق سـپس،   . را انتخاب كن يكي از بهترين كتابهاي نويسندگان شيعه. دهم

بدون اينكه نام و مشخصات نويسندگان آنها را بنويسي اين دو كتاب را به يك نفر كه دين 
دارد، بده و از او بخواه، نظر خـودش را دربـاره ايـن دو    ) به غير از تشيع و تسنن(ديگري 

ولي مطمـئن بـاش دربـارة    من نمي دانم دربارة كتاب من چه مي گويد . كتاب به تو بگويد
سراسر تعصـب، كينـه، كـامالً خـالي از منطـق و دليـل       : كتاب نويسنده شيعه خواهد گفت



  

علمي، پر از اوهام و خياالت، خرافات و دروغ، توجيهات مكـرر و درهـم و بـرهم، بـافتن     
 ...!آسمان و ريسمان براي تاييد نظرات خود، آرمانگرايي شديد، فرار از واقعيت و

ر تقليد كند، مرتباً دچار اشتباه و خطا مي شود ولـي اگـر بـه قـرآن و عقـل      انسان، اگ •
خداوند در قرآن كريم آيـه اي دارد  . خودش رجوع كند درصد اشتباهات او كمتر مي شود
ايـن  : و ال تقف ما ليس لك به علـم :  كه كامالً مخالف تقليد و پيروي از ظن و گمان است

عات شبه برانگيز با تحقيق و تالش به علـم و يقـين   يعني اينكه خودت بايد در باره موضو
برسي و با تحقيق و علم، فكر كني، حرف بزني و عمل كني نه بر مبناي تقليد كه سرشار از 

 ظن و شك و ترديد است كه  ان الظن اليغني من اهللا شيئا  

ل اين تحقيق براي خود من نيز جالب و نو و تازه بود من در جريان اين تحقيق با كما •
تعجب، مي ديدم كه چگونه بيشتر عقايد شيعه بر خالف قرآن و غير عقلي و غيـر منطقـي   

رجعت، بداء، خالفت منصوص، غيبت، عصـمت،  : عقائدي مانند. است و به خرافه نزديك
براستي ...  علم غيب، واليت تكويني، شفاعت، مناسك تدفين و عزاداريها و ساختن قبور و

تلويزيون و يا مطالعه كتب، عقايد عجيب و غريب ساير ملـل را  ايراني ها هر گاه از طريق 
مي فهمند لبخندي تمسخر آميز بر لبان آنها نقش مي بندد ولي چرا نوبت به خود ما كه مي 

 ! رسد تمامي خرافات، حقيقت محض مي شود؟
آنچه از دين و روح اسالم به جهان تشيع فعلي رسيده و درك و فهمـي كـه شـيعه از     •

د از طريق منقوالت راوياني معدود بوده كه بيشتر آنها به خاطر منافع سياسـي يـا   اسالم دار
اقتصادي يا علمي اطراف امامان شيعه را گرفته بوده اند افرادي كه بعضـاً يـا رانـده امامـان     

ضمن اينكه نبايد نقش آنهـا را در دسـتكاري و يـا    . بوده يا فاسد المذهب و غالي بوده اند
درك و استنباط اهل سـنت از  . ادن آن به امامان شيعه ناديده گرفتجعل حديث و نسبت د

سال مسـتقيماً   23يا  10اسالم بر مبناي منقوالت سي هزار نفر از صحابه اي بوده كه مدت 
در اينجا عنصر اجماع و تـواتر و نزديكـي بيشـتر بـه عصـر      . با نبي اكرم در تماس بوده اند

ي ها و عنصر خاندان اهل بيت پيامبرصلي اهللا عليـه و  پيامبرصلي اهللا عليه و سلم به نفع سن



  

سلم به نفع شيعه ها مي چرخد و شايد تنها راز بقاي انديشه هـا خرافـي شـيعه تـا كنـون،      
 . وجود اين عقايد در پشت  نقاب زيباي حب اهل بيت بوده باشد

را البته تبعيـت از سـنت پيـامبر    (من نه در جامعة سني زندگي كرده ام  نه سني هستم •
به هـر چـه رسـيده ام در    . و نه حتي از كتب و منابع اهل سنت استفاده كرده ام) قبول دارم

ايـن موضـوع را بـه دو    . الي همين كتابهـا بـوده اسـت    همينجا و ميان همين مردم و از البه
 -2. كند، هـر كجـا كـه باشـد     اگر كسي به دنبال حقيقت باشد آنرا پيدا مي -1: جهت گفتم
ارك سني گري به من بزنـد زيـرا مـن در جـاي جـاي كتـابم نسـبت بـه         تواند م كسي نمي

شوم حتـي اگـر قطعـه قطعـه      حضرت علي، اظهار ارادت و عالقه كرده و مجدداً متذكر مي
شوم دست از علي بر نمي دارم و همين سفارش را براي تمام دوستان و خوانندگان عزيـز  

تعصـب و تقليـد كوركورانـه  و     ولي آنگونه تشيعي كه خالي از خريت و حماقـت و . دارم
در يـك  . كينه و نفرت و تفرقه و اوهام و خياالت ماليخوليايي و غلو و شرك و دروغ است

تشيعي كه از مداحان دروغگو و وعاظ متعصب و روحانيون نادان و نويسندگان يك : كالم
و محبتي . بعدي، تاثير نگرفته باشد، بلكه بر مبناي حقيقت ناب و عقل محض، استوار باشد

اي كوركورانه و  هم كه نسبت به علي دارم محبتي است بر پاية شناخت و معرفت، نه عالقه
و ترجيح  مي دهم اگر لياقت محشور شدن با علي را نداشتم با حضـرت  . از روي احساس

عمر و حضرت ابوبكر محشور شوم ولي با روحـانيون و نويسـندگان و مـداحان احمـق و     
ملجـم محشـور    نشوم زيرا شك ندارم اينها با ابوجهـل و ابـن   دروغگوي هموطنم، محشور

 . اين را به شرافتم قسم مي خورم. خواهند شد
براي كساني كه درگير دعواهاي شيعه و سني و برتري علي يا عمر و ابوبكر هستند  •

 : شعر زير از پروين اعتصامي را مي آورم
و گـر آهـن   چه فرق، گر زر سرخ     غرض، گشودن قفل سعادتست به جهد 

 است كليد

اگر روز قيامت در پيشگاه خداوند حاضر شدي و او از تو پرسيد چرا عمر و ابوبكر  •
را لعن مي كردي و من كجاي قرآن، چنين چيزي گفتم و تو از كجا به اين مطالب، مطمئن 



  

گويي در داستانهاي تاريخي مطالبي را خوانـدم؟ آنوقـت از    شدي چه جوابي داري؟ آيا مي
يا مي گـويي  ! سند چرا فقط مطالبي كه دوست داشتي را انتخاب كردي و خوانديپر تو مي

 .پس همراه همان آقا باالسرها وارد دوزخ شو: گويند آنگاه به تو مي! پيرو آقا باالسرها بودم
من در اين تحقيق نه در پي اثبات دوزخي بـودن كسـي بـودم و نـه در پـي اثبـات        •

كنم هر آنچه آقايان مي گويند بـر مبنـاي شـك و     من مي خواهم ثابت! بهشتي بودن كسي
ترديد است و بنابر تاييد هر عقل آزاد خالي از تعصب و بنا بر آيات قـرآن، نمـي تـوان بـا     

 .شك و ظن و ترديد به ديگران تهمت و افتراء وارد كرد
انسان به حكم عقل، هيچگاه در اموري كه شك دارد نبايد داخل شـود صـريح آيـه     •

آنچه به آن علم نداري را پيروي نكن زيرا گوش و چشم و دلهـا همـه   :گويدقرآن نيز  مي 
اكثريت مسلمين و حتي دانشمندان غير مسلمان، نظـر مسـاعدي   . در برابر خداوند مسئولند

به حكم عقل و آيات قرآن و اجمـاع اكثريـت   : نسبت به خلفاء دارند پس نتيجه مي گيريم
دقت كنيد كه عذابي كه در احاديـث بـراي زبـان     .مسلمين، نبايد خلفاء را سب و لعن كرد

و در احاديث فراواني نيز آمـده كـه نجـات در سـكوت     . نقل شده شديدترين عذاب است
خواننده منصف و منطقي با خواندن مطالب اين تحقيق، متوجه شـد كـه بسـياري از    . است

و شك و ترديـد   اصولي كه براي او يقيني جلوه داده اند بر مبناي داستانهاي تاريخي و ظن
است و هيچ پايه علمي و يقيني ندارد و نمي توان بر مبناي آنها قضاوت كرد به ناچار طبق 

اي كساني كه ايمـان آورده  (يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم : آيه
ق نـداريم بـا   ما حـ ) ايد دوري كنيد از بسياري از گمانها همانا پاره اي از گمانها گناه است
و اگـر كسـي سـزاوار    . سني ها دشمني كنيم و با عمر و ابوبكر حتي در دل دشـمن باشـيم  

قرن قبل در امـت اسـالمي    14لعنت باشد آن كساني هستند كه با عنوان كردن افسانه هاي 
ايجاد تفرقه كرده و بدگويي كساني را مي كنند كه بيشترين و موثرترين نقشها را در حفـظ  

پس اگر كسي دوزخي باشد همين آقايان هستند و اگـر كسـي   . الم داشته اندو گسترش اس
حسود و منافق و رياست طلب باشد نيز همينها هستند چنانچه براي بيشـتر مـردم مـا نيـز     

 . ثابت شده و انشاء اهللا در آينده نيز بيشتر ثابت خواهد شد



  

ي با خلفـاء هـر   چنانچه شيعه علي هستي، در اين تحقيق، متوجه شدي كه رابطه عل •
توان گفـت مبتنـي بـر انتقـاد بـوده       چه بوده مبتني بر دشمني نبوده بلكه با بدترين نگاه مي

هستي مـي تـواني   ) جاسوس انگليسي در ممالك اسالمي(ولي اگر پيرو مستر همفر . است
پشت بلندگو بـروي و داسـتانهاي   ،طبق يكي از مواد دستورالعمل اداره جاسوسي انگلستان

له عمر به خانه علي و قلم و دوات خواستن پيامبرصلي اهللا عليه و سلم را نقل دروغين حم
كني كه حتي اگر راست هم بود مايه وزر و وبال بود چه برسد به زماني كه مطمئن شـديم  

 .دروغ  محض است
اين تحقيق براي ايجاد درگيريهاي بيهوده لفظي با ديگـران نيسـت   : نكتة بسيار مهم •

 .ن است كه خلفاء را به حال خود رها كني و در جستجوي خدا برآيياين مطالب براي اي
من از خوانندة عزيز، انتظار دارم چنانچه مطالب حاضر به دلش نشست با ديگـران   •

زيـرا يـك   . درگيري لفظي نداشته و به شكرانه اين آگاهي سعي كند ديگران را تحمل كنـد 
زند بلكـه بـرايش دل مـي     پزشك هيچگاه مريض سرطاني خودش را با چوب كتك  نمي

 .سوزاند
:  خداوند كريم هرآنچه غير حسي و غير تجربي بوده را در قرآن بيـان كـرده اسـت    •

وجود يك خداي ناپيدا، زنده شدن مردگان در قيامت، نبوت، معجزه، وجود فرشـته گـان،   
تمام ايـن مـوارد از   ... ساله نوح، خواب سيصدساله اصحاب كهف و1000جن، طول عمر 

ظر تجربه و عقل و منطق بشري امور بسيار عجيب و غيرعادي است ولـي چـون مـا    نقطه ن
به اعجاز قرآن و صداقت و شرافت و امانت حضرت محمدصـلي اهللا عليـه و سـلم ايمـان     
داريم اين موارد را بي چون و چرا قبول مي كنيم ولي اين دليل نمي شـود كـه هـر خرافـة     

تطبيق با آيات قـرآن و روايـات تـاريخي، قبـول     مخالف عقل ديگري را بر پاية قياس و يا 
هر خرافه اي كه در كتابهاي تاريخي وجود دارد خواه نويسـنده اش سـني باشـد يـا     . كنيم

براستي پس خداوند براي چه به انسان، . شيعه، ايراني يا عرب، نبايد جزو اعتقادات ما شود
به تعقل و تفكر دعوت شده عقل داده است؟ و براي چه اينهمه در قرآن و احاديث، انسان 



  

در ! است؟ آيا تقليد از عرفهاي غلط يا افكار منحط گذشته گان نياز به تعقل و تـدبر دارد؟ 
 .تعقل: در ساير موارد.  تعبد: در رابطه با قرآن:  يك كالم

محمد جواد مغنيه عالم شيعه لبناني در كتاب امامت علي در آينه عقل و قرآن خطـابي   •
ني كه من در اينجا بسيار بـه جـا و مناسـب ديـدم همـين خطـاب را بـه        دارد به برادران س

 :ايشان مي گويند. برادران شيعة هموطنم داشته باشم
خرف{] َولَِكنَّ أَْكثََرُكْم لِْلَحقِّ َكاِرُھونَ [ •  .اكثرشان از حق كراهت دارند :}٧٨:الزُّ

كـه مـدعي ايـن     اما در عين حال بيشتر كساني. همه مي گوييم هيچ امامي جز حق نيست
حق مي گويد پيش از آنكه تو مسئول اشتباه ديگري : يك مثال. مطلبند بدان عمل نمي كنند

هر اشتباهي كه ديگري مرتكب مي شـود  : باشي مسئول خطاي خودي و نيز حق مي گويد
تو نيز ممكن است مرتكب آن گردي زيرا گاهي خطا ناشي از خواهشهاي نفساني و زماني 

ت ناصحيح و گاه ديگر به سبب تحقيقي نارسا و يا بـه هـر علـل ديگـري     از محيط يا تربي
تمام اين اشتباهها همانطوري كه بر تو رواست بر ديگران نيز ممكن اسـت  . منشاء مي گيرد

  . و تو مانند ديگران مصون از خطا نيستي
اگر گمان كني كه تو صددرصد بر حق هستي و غير از تو يكسره در خطاسـت بـي آنكـه    

ن او را بنگري و تحقيق كافي درباره آن كني در اينصورت امامي غير از حـق پذيرفتـه   براهي
  .  امامي جز حق نداري دروغگويي: اي و در نتيجه تو در ادعاي خود كه

آري هر چند ممكن است ديگري در باور خود به خطا رود ليكن عكـس آن نيـز محتمـل    
استوار باشد و تو يقين كنـي كـه او در    چه بسا ممكن است اعتقاد او بر پايه واقعيت. است

توان حكم بر خطاكار بودن تو نمود ولي درباره  به خاطر زود داوري كردن مي. اشتباه است
  . او پس از تحقيق و مطالعه بايد قضاوت كرد

بنابراين اگر مي خواهي در تناقض گويي نيفتي و از خطا دور بمـاني بـر توسـت كـه زود     
بلكه بايد راه درستي كـه  . عقيده پدران و نياكانت در تضاد باشد حكم نكني گرچه با نظر و

بـديهي اسـت   . رساند با تحقيق كافي انتخـاب كنـي   مي) در اثبات يا نفي آن(تو را به يقين 
چه گـاهي  . گزيني مي بايست متناسب با طبيعت آن مطلب مورد نظر باشد روشي كه بر مي



  

حس و لمس و زماني از طريـق عقـل و    روش وصول به واقع مشاهده عيني و گاه سمع و
  . براهين عقلي مي باشد

بي شك راه وصول به حقيقت وجود دارد ليكن چنان نيست كه هر خطاكـاري بـه اشـتباه    
پس در برابر كسي كـه  . و سپس خود را با ميزان حق بسنجد و از آن برگردد. خود پي ببرد

  ايد كرد؟ و درمان دردش چيست؟ـ عمدا يا سهوا ـ بر اشتباه خود پافشاري مي كند چه ب
متوجه شديم كه عقايد اختصاصي شيعه نه با اجماع و نه با عقل و نه با تاريخ و نه  •

با قرآن و نه با اصول تجربي و واقعي امروز همخواني و هماهنگي ندارد و حتـي بـا تمـام    
 . اينها در تضاد كامل است

افـه و دروغ بـود نبايـد    اگر آموزه هاي روحانيون صحيح و خالي از تحريف و خر •
اكنون به جايي برسيم كه مردم ما آدمهاي لختي بي دين را مسـلمان تـر از آقايـان خـوارج     

 .الهي بدانند حزب
رود ايـن   علت اينكه جامعة شيعي روز به روز بيشتر در مرداب خرافـات فـرو مـي    •

اسـت و  است كه تمام برداشتهاي غلط او از مباحث تاريخي مانند زنجير بـه هـم پيوسـته    
توان يكي را نقض و بقيه را قبول كرد و او اگر يكي از خرافات را نقـض كنـد تمـامي     نمي

خالفت به امامت وصل است و امامت به علم غيب و مقـام  . اين كاخ رويايي فرو مي ريزد
 ... عصمت و اين هر سه به تقيه و بداء و

 اثبات است؟  براستي چرا ادعاهاي شيعه فقط با بحثهاي كالمي و جدلي قابل  •

آيا تعجب آور نيست كه تمام اتهاماتي كه شيعه به حضرت عمر و ابوبكر وارد مي  •
كند براحتي قابل رد است؟ آيا حداقل نبايد يكي از اين اتهامات قابل اثبات باشد؟ در ايـن  
كتاب به خوبي مشاهده كرديد كه تمامي اين اتهامات براحتي و بـا صـدها دليـل و مـدرك     

 . ي رد شدعقلي و تاريخ
شيعه با پافشاري بر اين عقيدة اشتباه كه پيامبر اكرم طبق فرمان خداونـد حضـرت    •

 : خود معرفي كردند باعث شده كه) به معناي حاكم و امير(را به عنوان خليفه ) ع(علي
  .باز شدن باب تفرقه و نفاق در بين امت اسالمي -



  

 .اكرملعن و تكفير و خوار و بي مقدار ساختن تمام اصحاب نبي  -
) البته به زعم شيعه(ضعيف جلوه دادن حضرت علي در تثبيت مهمترين اصل دين  -

 . يعني امامت بر مبناي خالفت
 . بستن دروغ بر خدا و پيامبرصلي اهللا عليه و سلم و امامان -
 . بي غيرت نشان دادن جامعة صدر اسالم -
 . باب شدن جواز انحصاري حكومت افرادي خاص بر مردم در طول تاريخ -
 . مخدوش كردن كامل اصل خاتميت و حتي نبوت -
ناقص جلوه دادن دين اسالم كه با عدم انتخاب حضرت علي ناقص مانـد و طبـق    -

 . آيه اكمال، اكمال دين صورت نگرفت
زيرا هر آنچه به ما رسـيده توسـط تـواتر و    . منحرف نشان دادن چهره اسالم فعلي -

 . سلم بوده استاحاديث و عملكرد اصحاب پيامبرصلي اهللا عليه و 
سـاله شـخص نبـي اكـرم در تربيـت و       23ناكارآمد جلوه دادن زحمات و تـالش   -

قرن كساني  14پس بنابر طريق اولي پس از . (اصالح جامعه و حتي اطرافيان نزديك ايشان
 ...) ديگر كه پيامبر هم نيستند نمي توانند ديگران را هدايت و اصالح كنند و

...) به خاطر ترس يا تقيـه و يـا  (سخنان نبي اكرم عدم فصاحت آيات قرآن و حتي  -
 )معني متفاوت 27و به عنوان مثال استفاده از كلمه مولي با (در معرفي صريح جانشين 

مبهم و گنگ و نارسا جلوه دادن آيات قرآن كريم كه حتما نياز است با روايـات و   -
آيات قبل و بعـد آن   داستانهاي ضد و نقيض تاريخي تفسير و فهميده شود و حتي نبايد به

و در نهايت بي اعتبار ساختن قرآن به عنوان كتاب نور و هـدايت و وسـيلة   .... توجه كرد و
 . اتحاد

آيد بيشتر داليـل   در اين تحقيق متوجه شديم كه هر كجا پاي عقل و منطق به ميان مي •
 .و مدارك تشيع صفوي پوج و بي اعتبار مي شود

امي داليل شيعه بدون حتي يك استثناء بـر مبنـاي   در اين تحقيق متوجه شديم كه تم  •
داستانها و روايات تاريخي بنا شده است چه در تاييد عقايـد خـود و چـه در رد و تكفيـر     



  

پس اگر تاريخ و روايات تاريخي مي تواند مورد استناد قرار بگيرد در . اصحاب پيامبر اكرم
ا آورديم و هر چـه بـوده از بـين    اين كتاب ما نيز در تاييد نظرات خود روايات بيشماري ر

پس اگر روحاني محله به تو گفـت همـه   . همان كتبي است كه شيعه به آنها استناد مي كند
اينها جعليات و دروغهاي تاريخي است به طريق اولي تمام ياوه هاي روحانيون نيـز دروغ  

 . است زيرا منابع مورد استناد ما از كتب معتبرتر و قديمي تر است
حقيق اين نكته به خوبي ثابت شد كه پاسخهاي شيعه بيشتر جنبه كالمي و در اين ت •

جدلي و بافتن آسمان ريسمان و خروج از قواعد مسلم  صرف و نحو عربي و عدم توجـه  
محققين شيعه شاه عباسي نمي تواننـد  : در يك كالم. است... به سياق آيات قبلي و بعدي و

صريح و ساده و روشن و سر راسـت داشـته   حتي براي يكي از سئواالت مطروحه پاسخي 
 .باشند

بر خالف تبليغات رايج جو حاكم بر فرهنگ ديني ايران جوي كامالً بسته و جاهالنـه   •
به همين دليل، خواننده اي كه در اين جو بزرگ شده است ممكن اسـت  . و متعصبانه است

با بسـياري از   و سپس مخالفت او) ع(با مشاهدة عالقه نويسنده اين كتاب به حضرت علي
ولي دوست عزيـز، در ايـن سـطور تـو بـا نهايـت آزادي و       . روايات تاريخي متعجب شود

آزادگي و حقيقت بيني مواجه مي شوي كه متاسفانه با جوي كه تو در آن بـزرگ شـده اي   
 . كامالً در تضاد است

سـالم  ديـن نـزد خـدا ا   : ان الدين عنداهللا اسالم: خداوند در آيه اي از قرآن مي فرمايد •
 .پس عناويني مانند سني و شيعه بي معنا است. است

اگر خوانندة عزيز به سخنان من در اين كتاب مبنـي بـر قشـري بـودن محبـت شـيعه        •
نسبت به اهل بيت و نبودن ذره اي معرفت در اين زمينه شك دارد من مـي تـوانم براحتـي    

ضـه خـواني اسـت    يك شب به محلي كه در آن رو. صحت سخنانم را براي شما تاييد كنم
و از افرادي كه در آنجـا  ) شوند زيرا شيعيان دو آتشه در اين اماكن به وفور ديده مي(برويد 

معصوم مورد اعتقـاد و عالقـه شـان     14تردد مي كنند بخواهيد فقط يك حديث از يكي از 
 . گيرم آنها چنين كردند من حرفم را پس مي% 10براي شما بگويند اگر 



  

شـود آن اسـت    همي كه خرافات توسط زعماي قوم، اصالح نمـي يكي از علل بسيار م •
كه آنها نمي خواهند سخني مخالف عقائد رايـج و عاليـق مـردم بگوينـد و بـدين ترتيـب       

 . پايگاه خودشان در ميان آنها را از دست بدهند
اگر شيعه را پيروي از علي به عنوان يك انسان متعادل تابع عقل و ديـن اسـالم و بـه     •

ولي اگـر شـيعه را بـه معنـاي اعتقـاد بـه       . اسات، تعريف كنيد من يك شيعه امدور از احس
البته بهتـرين نـام از نظـر    .(خالفت منصوص تعريف كنيد من به هيچ وجه يك شيعه نيستم

 )من فقط مسلمان است
ممكن است اين ايراد به من وارد شود كه چرا اينهمه به همه چيز شك كـرده و ايـراد    •

نم، به قول حضرت عيسي وقتي در كسي يك چيز بد ديدي بگـرد بـاز   ولي عزيزا. گرفته ام
عالوه بر اين آتش جهنم چيزي نيست كه بـا وجـود   ! هم چيزهاي بد ديگري پيدا مي كني

كننـد   اينهمه اشكال و ايراد وارده كه روحانيون پاسخ آنرا با يك حديث سرسري توجيه مي
 ! خودم را جهنمي كنم

سال است تمامي شـئونات كشـور    30يل و قالهاي كتابها، من سئوالي دارم خارج از ق •
بر خالف ساير مردم، براي من گرانـي  ... در دست روحانيون است از ولي فقيه تا مجلس و

ولي سـئوال مـن اينجاسـت در    . حتي جنگ و كشته شدن جوانان. نخود و لوبيا مهم نيست
اگر با اتوبوس . فتن نداردعمل به كجا رسيده ايم؟ وضعيت حجاب كه الحمدهللا نيازي به گ

. اعتياد هم كه ماشـاء اهللا . فهمي به مسافرت بروي وضعيت نمازخوانها را هم در بين راه مي
بـا  . خوشي هم كه نداريم. مهر و محبت و تعاون هم كه حرفش را نزن. سيگار هم كه فبها

هـم  . ولي از آن طرف، وضعيت مثالً عربستان چگونـه اسـت  . تمام دنيا هم سرجنگ داريم
اگر هم بنا به عقيـدة شـما آن دنيـا بـه     . خوشند هم قوانين اسالم را مو به مو اجرا مي كنند

پس واي به حال روحانيون كه هم دنياي ما را نابود . جهنم بروند الاقل اين دنيا كه خوشند
 .  كردند و هم آخرتمان را

تاب، كمتر از يكي از كاستي هايي كه كتاب، نسبت به سخنراني دارد اين است كه ك •
انسان وقتي داخل جمع قرار گرفته حتي . وقتي كه انسان در جمع قرار دارد تاثير مي گذارد



  

كنـد و بـراي همـين اسـت كـه       اگر مخالف عقيده اي باشد راحت تر آن عقيده را قبول مي
 . وعاظ و روحانيون، سوار اعتقادات مردم شده اند

ها و سالهاسـت كـه از صـبح تـا شـب      مردم ما قرن. من از روحانيون، خواهشي دارم •
سخنان شما را شنيده اند و كتابهاي شما را خوانده اند، پس خواهش مي كنم اجازه بدهيـد  

 . كتاب مرا هم به دور از جار و جنجال بخوانند و خودشان در نهايت قضاوت كنند
مباني نظري، ايدئولوژي و تئوري شيعه بر اساس دروغهاي آحاد موجـود در كتـب    •

نت در قرن اول هجري شكل گرفت و بر همين مباني در قرون بعدي بسط يافـت و  اهل س
 . در سطح تودة شيعه به جريان درآمد

براستي آيا اين عجيب نيست كه هر كس دست به مطالعة بـدون غـرض و تعصـب     •
شـود موضـوع از دو حالـت خـارج      زند با افكار خوارجي حزب اللهي ها مخـالف مـي   مي

و آيه دربارة فضـيلت علـم و دانـش دروغ اسـت و يـا اينكـه كـار        نيست يا انهمه حديث 
 . حضرات، خيلي حرف دارد

مي فرمايند چنانچه باطل به تنهايي جلوه مـي كـرد مـردم فريـب     ) ع(حضرت علي  •
نمي خوردند ولي چون با حق در مي آميزد مردم فريب مـي خورنـد و دچـار اشـتباه مـي      

خود را زير نقاب زيباي حب اهل بيـت تـرويج    خرافيون نادان نيز عقايد شرك آميز. شوند
 . مي كنند و همين باعث فريب مردم ايران شده است

در مورد نبودن نام حضرت علي و يا امام زمان در قـرآن كـريم علمـاي شـيعه مـي       •
گويند آمدن نام گذشتگان چون ذوالقرنين در قرآن قابل قيـاس بـا آينـدگان نيسـت چـون      

و دشمني ايجاد مي شود ولي اين امر نسبت بـه گذشـتگان    نسبت به آيندگان حسد و كينه
به بني اسرائيل مـي  ) ع(، حضرت عيسي6نيست مي گوئيم پس چطور در سوره الصف آيه

گويد پس از من پيامبري مي آيد كه نامش احمد است و اسم پيامبرصلي اهللا عليـه و سـلم   
ده است، و كينه و حسـدي  سال بعد مي آم 600بيان شده در حاليكه در آينده و نزديك به 

كه مورد نظر شما است باز هم نسبت به اهل بيت ايجاد شده و از نظـر شـما آنهـا هميشـه     
مورد ظلم بوده اند، مثل امام حسين در كربال و خوردن درب به پهلوي حضـرت فاطمـه و   



  

مسموم شدن امام رضا و بقيه امامان، كه شما معتقد به شهادت همگي آنها هستيد، پس چه 
 .متي در نبودن نام آنها استحك
در اينجا  براي نمونه نام چند كتاب را بـراي شـما مـي آورم كـه توسـط برخـي از        •

انديش شيعه نوشته شده ولي به علت شدت آزادي بيان و عقيـده در كشـور    روحانيون آزاد
در اين كتابها نه يك كلمـه حـرف زشـت    ! اجازة چاپ و انتشار به آنها داده نشده است 1ما

د دارد و نه يك نكته انحرافي و ضد خدا و پيغمبر و تمـامي مباحـث بـا اسـتدالل بـر      وجو
ولي متاسفانه دچار سانسور و خفقان شده . آيات قران و روايات و وقايع تاريخي مي باشد

 : است چون آقايان، پاسخي براي سئواالت مطروحه در اين كتابها ندارند
  حيدرعلي قلمداران  از) يا بررسي نصوص امامت(شاهراه اتحاد 
  از عالمه برقعي) در رد و تضعيف احاديث اصول كافي(بت شكن 

  ترجمه منهاج السنه از عالمه برقعي 
  تابشي از قرآن از عالمه برقعي 

  درسي از واليت از عالمه برقعي 
  خرافات وفور در زيارات اهل قبور از عالمه برقعي 
  قلمداران  زيارت قبور بين حقيقت و خرافات از حيدر علي

فتح البيان في ما روي علي ابن ابي طالب عن تفسير القرآن از عالمه سيد مصطفي حسيني 
  )به فارسي و عربي(طباطبايي 

  
  
  
  
  
  

                                                 
   !!!همان آزادي از سر به باال  1



  

  
  
  
  
 ...... و

بياييم از اين پس، سخنان و تفكراتمان، بـر مبنـاي علـم و دانـش تخصصـي و بـه دور از       
مق باشد و چنانچه كسـي سـخن حقـي    تعصب و بهتان و تقليد كوركورانه از انسانهاي اح
 :  به قول خواجة شيراز. گفت حتي اگر برخالف انديشة رايج بود قبول كنيم

  1جـامة كس سيـه و دلـق خـود ازرق نكنيــم       مـــــا نگوييم بـد و ميـل بـه نـاحــق نكنيــم  
  ـست كـه مطلـق نكنيـمعـيب درويـش و توانگر به كم و بيش بد است        كـار بـد مصـلحت آن

  سـر حـق بـر ورق شعـبـده ملحـــق نكنـيـم    رقــم مـغلطـه بــر دفتــر دانـــش نــــزنـيــم
  گـو تـو خوش باش كه ما گوش به احمق نكنيم  گـر بــدي گـفت حســودي و رفيقــي رنجيـد
2سخن حق نكنيم ور بــه حـق گفـت، جـدل با  حـافـظ ار خصـم خـطـا گفـت نگيـريـم بر او

 

من در اين كتاب صدها دليل از قرآن و حديث و عقل و منطق آوردم ولي به قول پـروين  
  :اعتصامي

كــو آنچنــان كســي كــه نرنجــد ز حــرف    پروين به كجروان سخن از راستي چه سود 
  راست؟

كسـي   -1: ضمناً نويسندة اين سطور به دور از هر گونه ادعايي دو نكته را بيان مـي كنـد  
از هر دو نفر شيعه اي كه ايـن كتـاب را بخواننـد     -2. واند بر اين كتاب رديه بنويسدنمي ت

  .يك نفر به مطالب آن ايمان مي آورد
  .آلفوس: در انتها الزم مي دانم توضيحي مختصر، پيرامون نام اين تحقيق بدهم

                                                 
جامه تقـواي هـيچكس را   . و گرايشي به باطل و ناصواب نداريم . نكوهش كسي نمي پردازيم  ما به بد گويي و 1

برنگ گناه تيره و آلوده نمي سازيم و پشمينه خود را كبود رنگ نمي كنيم تا خود را در لباس صـوفي نمايـان بـه    
  . خلق خدا نشان دهيم 

ا مواخذه نمي كنـيم و اگـر راسـت گفـت چـون      اي حافظ ، اگر دشمن ، غلط گفت و اعتراضي ناروا كرد وي ر 2
  .خيزيم  جاهالن با حقيقت به ستيزه و مجادله بر نمي



  

. كنـد  ميسال آنرا تميز ن 30اوژين، امپراطور روم، اصطبلي داشته با سه هزار گاو كه مدت 
هركول، خداي قدرت، رودخانه آلفوس را تغيير مسير مي دهد و داخـل ايـن اصـطبل مـي     

 .گذارد تا اينكه همه جا پاك و تميز مي شود
 

http://alfos.wordpress.com  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  


