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در ﻣﻮرخ  ۲۱اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه  ۱۳۹۲ﺟﻨﺎب آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻗﺰوﯾﻨﯽ از ﺷﺒﮑﻪ وﻻﯾﺖ داد ﺳﺨﻦ داده ﺑﻮد
ﮐﻪ :اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻨﺎﻇﺮه ای ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﭻ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﻣﻌﺮوف اھﻞ ﺳﻨﺖ را ﮔﺮﻓﺘﻢ
و ﺣﺪﯾﺚ زﯾﺮ را از ﮐﺘﺎب ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن دادم :ﺧﺪا از ﻏﻀﺐ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻏﻀﺒﻨﺎک ﻣﯽ
ﺷﻮد ،و ﺑﻌﺪ ﺣﺪﯾﺚ زﯾﺮ :ﻓﺎﻃﻤﻪ از اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺑﻮد  .و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا از اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ اﺳﺖ و آن ﻋﺎﻟﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺮا ﺑﺪھﺪ و ﺑﺎ ﺧﺸﻢ رﻓﺖ..
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺷﺎﻋﺮ :
ﺧﻮد ﮔﻮﯾﯽ و ﺧﻮد ﺧﻨﺪی ﻋﺠﺐ ﻣﺮد ھﻨﺮﻣﻨﺪی !
اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻮن ﺣﻀﺮات ﻧﺎﻣﺤﺘﺮم ،ﻓﻀﺎ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﻏﺒﺎر آﻟﻮد و ﻣﺴﻤﻮم ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ
ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮫﺎت و آﺳﻤﺎن رﯾﺴﻤﺎن ﮐﺮدن ھﺎی ﺑﯽ ﺳﺮ و ﺗﻪ ،ذﮐﺮ ﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ
ﺿﺮوری اﺳﺖ:
 -۱ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﻧﺴﺎن ،ﺗﻮﺣﯿﺪش )ﯾﻌﻨﯽ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ اﺻﻞ دﯾﻦ( ﺗﻘﻠﯿﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ و ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﻪ دام ﺷﯿﻄﺎن اﻓﺘﺎده و در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻔﺮ و ﺷﺮک ﻗﺪم ﺑﺮ ﻣﯽ دارد و ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻗﻮل
ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ راه ،ﺷﯿﻄﺎن اﻋﻤﺎل زﺷﺖ او را ﺑﺮاﯾﺶ زﯾﻨﺖ داده و او ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻋﻤﺎل
ﮐﺜﯿﻔﺶ ،ﺧﯿﻠﯽ ھﻢ زﯾﺒﺎﺳﺖ ! و ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺜﺎﻓﺘﮑﺎری ھﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ھﻢ ﻣﯽ زﻧﺪ و اﺣﺴﺎس ﺷﺎدی ھﻢ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ !
 -۲ﺑﻪ ﻓﺮض ﻗﺒﻮل ﺗﻤﺎﻣﯽ ادﻋﺎھﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﮫﺎ دﻟﯿﻞ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺷﯿﻌﻪ ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد زﯾﺮا ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﺗﺸﯿﻊ ﯾﻌﻨﯽ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﻣﻨﺼﻮص و ﺑﻼﻓﺼﻞ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﮐﻪ
ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ آﻧﺮا از ﺻﺮﯾﺢ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ اﺛﺒﺎت ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻪ از دﻋﻮای اﯾﻦ و آن.
 -۳اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ) ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺸﻢ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺸﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ( ﺑﺪون ﺷﮏ ،ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪی ھﻢ
داﺷﺘﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮردی ﺑﻮده ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ
وﺳﻠﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﻨﯽ را ﻓﺮﻣﻮده اﻧﺪ  .ﺧﻮب اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭼﻪ ﺑﻮده ؟ ﻋﺪه ای ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ
ﺣﺘﯽ در ﮐﺘﺐ ﺷﯿﻌﻪ ھﻢ وﺟﻮد دارد ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ
ﻋﯿﻠﻪ اﻟﺴﻼم از دﺧﺘﺮ اﺑﻮﺟﮫﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺣﻀﺮات اﯾﻦ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﺻﻼ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﺮات ھﻤﺎھﻨﮓ ﺷﺪه و ﻃﺒﻖ روش اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ روﯾﻢ و ﻻﺑﺪ ﺑﻪ زﻋﻢ ﺷﻤﺎ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﮏ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻏﻀﺒﻨﺎک ﻧﻤﯽ ﺷﻮد! ﺗﺎزه ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ اﺑﻮﺟﮫﻞ ﮔﻨﺎھﮑﺎر
۲

ﺑﻮده و اﯾﻦ ﭼﻪ رﺑﻄﯽ دارد ﺑﻪ دﺧﺘﺮ او؟ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﺑﺎ دﺧﺘﺮ اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن
ازدواج ﮐﺮد و ﭼﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻏﻀﺒﻨﺎک ﻧﺸﺪ! ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ھﻤﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل و دﻻﯾﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ھﯿﭽﮕﺎه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺼﺮف ﻓﺪک و ﺧﺮج آن ﺑﺮای ﺗﺠﮫﯿﺰ ﺳﭙﺎه اﺳﻼم ﻏﻀﺒﻨﺎک
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و اﺻﻮﻻ اﮔﺮ ﺧﺸﻢ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﮐﺴﯽ ،ﺟﻨﺒﻪ ﺷﺨﺼﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ آن
ﻋﻈﻤﺘﺶ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮارد ﺑﯽ اھﻤﯿﺘﯽ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ وﻗﺘﯽ از
ﺧﺸﻢ ﮐﺴﯽ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺸﻢ آن ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺮدم ﺑﻮده
ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺨﺺ ﺧﻮدش!
 -۴از ﺟﻨﺲ ھﻤﯿﻦ ﺣﺪﯾﺚ ،اﺣﺎدﯾﺚ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ از اﻣﺎﻣﺎن ﺷﯿﻌﻪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺎم ﺻﺎدق( وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﺧﺪا از ﺧﺸﻢ ﻣﻮﻣﻦ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد  . . .ﺧﻮب ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻮاﻗﻊ از روی ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺸﺮی ﺧﻮدش و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ ،ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﻮد  .ﺑﺪون ﺷﮏ،
ﺧﺪا در اﯾﻨﺠﺎ از ﺧﺸﻢ آن ﻣﻮﻣﻦ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد  .ﻧﻤﻮﻧﻪ ھﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﻧﯿﺰ دارﯾﻢ  .ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﻪ
ﻣﻌﺮوف در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ  :وﻗﺘﯽ ﻣﯿﺎن دو ﮔﺮوه و ﻃﺎﺋﻔﻪ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﮫﺎ ﺟﻨﮓ
و درﮔﯿﺮی ﺷﺪ ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ ﺻﻠﺢ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ ﯾﮏ ﻃﺮف زﯾﺮ ﺑﺎر ﺻﻠﺢ ﻧﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ ﺑﺮوﯾﺪ ﺗﺎ آن ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ راﺿﯽ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﺷﻮد  .ﺧﻮب در اﯾﻨﺠﺎ ﺧﺪا ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ھﺮ دو
ﻃﺮف ،ﻣﻮﻣﻦ و ﻣﺴﻠﻤﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ) و اﺻﻼ ﺑﺤﺚ در اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺣﻖ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻟﺰوم دوری از ﺗﻔﺮﻗﻪ و اﺧﺘﻼف اﺳﺖ ( و ﻧﻤﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ از ﺧﺸﻢ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺧﺪا
ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد!! ﯾﻌﻨﯽ اﻣﮑﺎن دارد ﯾﮑﯽ ﺑﺮ ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ و دﯾﮕﺮی در اﺷﺘﺒﺎه ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺘﯽ ھﺮ
دو ﻃﺮف در اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻠﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻃﺮف ﭘﺲ از ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺣﻖ زﯾﺮ ﺑﺎر ﻧﻈﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﮫﺎ ﻧﺮﻓﺖ و ﺑﺎز ﺑﻪ ﻟﺠﺎﺟﺖ
ﺧﻮد اداﻣﻪ داد ﺧﺪا از او ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ  .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ اﻓﺴﺎﻧﻪ ھﺎی دروغ
ﺷﯿﻌﻪ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﻢ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺧﺎص ،ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،زﯾﺮا دﺳﺖ رد ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪ دو ﺷﯿﺦ و ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺑﺰرﮔﻮار و ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ در اﺳﻼم ﻣﯽ زﻧﺪ
)اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ( و آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اش راه ﻧﻤﯽ دھﺪ و وﻗﺘﯽ وارد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺻﻮرﺗﺶ را ﺑﻪ آن
ﺳﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺟﻮاب ﺳﻼم ﻧﻤﯽ دھﺪ و ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻈﺮ و رای اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﮫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ رای
داده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯽ اﯾﺴﺘﺪ و  . . .ﺧﻮب ،دﻗﯿﻘﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﭼﻨﯿﻦ روﺷﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻮرد ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ھﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ دروغ ھﺎ دور اﺳﺖ از ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪس ﺣﻀﺮت
ﻓﺎﻃﻤﻪ
۳

 -۵ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ
اﺳﺖ ،ﺧﻮب در ﺧﺼﻮص ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم اﯾﻦ آﯾﺎت ﺻﺮﯾﺢ زﯾﺮ وﺟﻮد دارد:
در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ در ﺳﻮره اﺣﺰاب آﯾﻪ  ۳۷آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪه اﻧﺪ و ﺧﻮف
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ در ﺳﻮره اﺳﺮاء آﯾﻪ  ۷۳آﻣﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﻨﺪ  .در ﺳﻮره ﻋﺒﺲ آﻣﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻋﺒﻮس ﺷﺪه و ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ )ﮐﻪ
دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺧﻮدﺗﺎن در ﮐﺘﺐ ﺧﻮدﺗﺎن ! اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﯽ داﻧﺪ و ﻧﻪ ﺷﺨﺺ
دﯾﮕﺮی( در ﺳﻮره ﻏﺎﻓﺮ آﯾﻪ  ۵۵و ﺳﻮره ﻣﺤﻤﺪ آﯾﻪ ۱۹و ﺳﻮره ﻓﺘﺢ آﯾﻪ  ۲آﻣﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﻄﺎ و اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺪه اﻧﺪ در آﯾﺎت  ۴۳و  ۶۱و  ۴۸ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ آﻣﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم اﻣﮑﺎن
ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮردن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و در ﺳﻮره ﯾﻮﻧﺲ آﯾﻪ  ۹۴و ﺳﻮره ھﻮد آﯾﻪ  ۱۷و ﺳﻮره ﺳﺠﺪه آﯾﻪ ۲۳
آﻣﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺘﺸﺎن ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ اﻣﻮر دﯾﮕﺮ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و در
ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ آﯾﻪ  ۴۳آﻣﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ،ﻋﻤﻠﯽ را ﺑﺪون اﺟﺎزه ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ در ﺳﻮره
ھﻮد آﯾﻪ  ۱۲ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم اﻣﮑﺎن ﻟﻐﺰش و ﺗﺮدﯾﺪ داﺷﺘﻪ و در ﺳﻮره اﻧﻌﺎم آﯾﻪ  ۶۸ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ دﭼﺎر
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ و در آﯾﻪ  ۷ﺳﻮره ﺿﺤﯽ آﻣﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم آوردن
ﮔﻤﺮاه ﺑﻮده اﻧﺪ  . . .ﺑﺪون ﺷﮏ اﯾﻦ آﯾﺎت ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ذره ای از ﻣﻘﺎم واﻻی آن روح ﺑﺰرگ و
آﺳﻤﺎﻧﯽ ﮐﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ھﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺼﻔﯽ را ﺑﻪ ﺗﻌﻘﻞ واداﺷﺘﻪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ او
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻓﺮﻣﻮده :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ
ﻣﺮدم ﺑﮕﻮ ﻣﻦ ھﻢ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺸﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻢ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ وﺣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد !
آری ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻗﺰوﯾﻨﯽ ،وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﺑﺸﺮی ﺑﻮده اﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ
اﻣﮑﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ و از روی اﺷﺘﺒﺎه ،دﭼﺎر ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﺷﻮﻧﺪ ﺧﺪا از ﭼﻪ رو و ﺑﻪ ﭼﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ و ھﻤﯿﺸﻪ از ﺧﺸﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﻮد؟
 -۶ﺑﺮادران و ﺧﻮاھﺮان ﻋﺰﯾﺰ ﺷﯿﻌﻪ ،ﺑﺮای ﻣﻦ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ زﯾﺎد ﻣﮫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص ) ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺼﺮف ﯾﺎ ﻏﺼﺐ ﻓﺪک و ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﻓﺎﻃﻤﻪ ( راﺳﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ دروغ ،زﯾﺮا
اﻋﺘﻘﺎد ﯾﺎ ﻋﺪم اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺴﺎﻧﻪ ھﺎی دروﻏﯽ ،ﮐﺴﯽ را ﺑﮫﺸﺘﯽ ﯾﺎ ﺟﮫﻨﻤﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
آﻧﭽﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﺮای اﺑﺪ ﺟﮫﻨﻤﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺷﺮک اﺳﺖ و ﺷﺮک ﭼﯿﺰی ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ :
– ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﻣﻄﻠﻖ ﮐﺴﯽ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﻣﻄﻠﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪاﻧﯽ .
– ﻋﻠﻢ ﻏﯿﺐ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ و ﮐﺎﻣﻞ و ﮐﻠﯽ و ﻟﺪﻧﯽ ﻣﺨﺼﻮص اﺋﻤﻪ ﺑﺪاﻧﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ
ﺑﺮ ﺻﺮﯾﺢ آﯾﺎت ﻗﺮآن ﻋﻠﻢ ﻏﯿﺐ ﻣﻄﻠﻖ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ در ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺼﺎدﯾﻖ
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ﺧﺎص ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان را از آن آ ﮔﺎه ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﮔﺮﻧﻪ اﻋﺘﻘﺎدی ﺟﺰ اﯾﻦ در ردﯾﻒ ﮐﻔﺮ و
ﺷﺮک ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ .
– ﭘﺎﮐﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﻋﺼﻤﺖ و دوری ﮐﺎﻣﻞ از ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻄﺎ و اﺷﺘﺒﺎه ،ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺘﺺ ذات
ﺑﺎرﯾﺘﻌﺎﻟﯽ ﺑﻮده و ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان )ﺟﺰ در ﺧﺼﻮص درﯾﺎﻓﺖ و اﺑﻼغ وﺣﯽ( دﭼﺎر ﺧﻄﺎ و ﺣﺘﯽ
ﮔﻨﺎه ﻣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﻣﺜﻼ دﺧﺘﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ! آری اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻋﺼﻤﺖ ﻣﻄﻠﻖ در
ﺧﺼﻮص اﺋﻤﻪ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﺷﺮک ﺑﻪ ﺧﺪا و ﺧﻠﻮد در آﺗﺶ ﺟﮫﻨﻢ اﺳﺖ.
– اﻣﮑﺎن ﺗﺼﺮف در اﻣﻮر ﺧﻠﻘﺖ و ﺷﻔﺎی ﻣﺮﯾﺾ و ﮔﺮه ﮔﺸﺎﯾﯽ از ﻣﺸﮑﻼت و اﻃﻼع از
ﻣﺸﮑﻞ ھﻤﻪ اﻧﺴﺎن ھﺎ و  . . .ﺑﺮای اﺋﻤﻪ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﺷﺮک ﺑﻪ ﺧﺪا و ﺧﻠﻮد در دوزخ اﺳﺖ . . .
– ﺑﺮاﺳﺘﯽ ای ﺷﯿﻌﻪ ﮔﺮاﻣﯽ آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ذره ای ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮده ای ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﻧﺴﺎن
دارای ﻋﻠﻢ ﻏﯿﺐ و ﻋﺼﻤﺖ و ﺗﻘﺪس و ﮔﺮه ﮔﺸﺎﯾﯽ و ﺑﺎب اﻟﺤﻮاﺋﺞ و  . . .ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آن
اﻧﺴﺎن در ردﯾﻒ ﺧﺪا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺟﺰ ﺷﺮک دارد ؟ ﺑﺮاﺳﺘﯽ آﯾﺎ ﻓﮑﺮ اﮔﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺣﯿﺪی ﺑﻮد روز و ﺣﺎﻟﺶ ﺑﮫﺘﺮ از اﯾﻦ ﺑﻮد ؟ و ﺑﯿﮫﻮده ﮔﻨﺎه را ﺑﻪ ﮔﺮدن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﯿﻨﺪازﯾﺪ
زﯾﺮا در رواﯾﺎت آﻣﺪه ﮐﻪ :ﺑﺮ ھﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﻠﺘﯽ ﮐﺴﯽ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آن ﻣﻠﺖ،
ﻻﯾﻖ آﻧﮫﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ! و ﻣﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺧﺮوﺟﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪی ،ﺣﺘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﮏ ﻋﺪه
ﻻﺷﺨﻮر دزد ﺧﺮاﻓﺎﺗﯽ اﺣﻤﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ؟
– آری ھﺮ اﻣﺮ ﻣﻄﻠﻖ و ﮐﺎﻣﻠﯽ ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺘﺺ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮده ) ﻋﻠﻢ ﻣﻄﻠﻖ،ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻖ ،اﻣﮑﺎن
ﺷﻔﺎی ﻣﻄﻠﻖ ،ﻋﺼﻤﺖ ﻣﻄﻠﻖ ،ﻋﻠﻢ ﻏﯿﺐ ﻣﻄﻠﻖ و  ( . . .و ھﺮ ﺧﯿﺎل ﺑﺎﻃﻠﯽ ﺟﺰ اﯾﻦ،ﮐﻔﺮ و ﺷﺮک
و ﺗﻮھﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪس ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻦ ﺻﺮاﺣﺘﺎ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻢ  :ﺗﮑﻔﯿﺮ
ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺧﻮد ﮔﻨﺎه ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺳﺎﻧﺴﻮر و ﺧﻔﻘﺎن ﺷﺪﯾﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان،
اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﻒ اﯾﺮان از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ﺑﻮده و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ روزی اﯾﻦ ﺳﺎﻧﺴﻮر و ﺧﻔﻘﺎن از
ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﺷﺎھﺪ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ،ﮔﺮوه ﮔﺮوه ﺑﻪ دﯾﻦ ﺧﺪا در ﻣﯽ آﯾﻨﺪ  . . .زﯾﺮا
ﻓﻄﺮت ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﺻﯿﻞ اﻧﺴﺎﻧﮫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﻮده و آﺧﻮﻧﺪھﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻗﺪرت
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﻨﮕﯿﻦ رﺳﺎﻧﻪ ای و ﺳﻔﺴﻄﻪ ھﺎی ﮐﻼﻣﯽ و آﺳﻤﺎن رﯾﺴﻤﺎن ﮐﺮدن و ﺑﺎزی ﺑﺎ اﺣﺎدﯾﺚ
و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺮدم و اﯾﺠﺎد ﺧﻔﻘﺎن و ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺷﺪﯾﺪ در
زﻣﯿﻨﻪ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺎب ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﯿﻖ و ﮔﻤﺮاھﯽ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ  . . .وﻟﯽ ﺷﮏ ﻧﮑﻨﯿﺪ
ﮐﻪ روزی ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺣﻖ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ و ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﯽ ﺷﮏ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ . .
.
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 -۷در اﻧﺘﮫﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺜﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ) ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺸﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ و ﺧﺸﻢ ﺧﺪا
ﯾﺎ ﺧﺸﻢ ﻣﻮﻣﻦ و ﺧﺸﻢ ﺧﺪا ( ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﯽ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺧﺸﻢ از روی ﻋﻮاﻃﻒ و
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺸﺮی و ﺣﺐ و ﺑﻐﺾ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﺿﺎی ﺧﺪا و ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻘﻂ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ از ﻏﻀﺐ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻠﮑﻪ از
ﻏﻀﺐ ھﺮ اﻧﺴﺎن آزاده ی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ  .ﺣﺎﻻ ﺟﻨﺎب آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻗﺰوﯾﻨﯽ اﮔﺮ
ﻣﺮدی ﺑﯿﺎ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪه ! اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺪھﯽ زﯾﺮا ھﻨﻮز در ﺳﺌﻮاﻻت ﺑﯿﺸﻤﺎر ﻗﺒﻠﯽ
ﻣﺎﻧﺪه ای  . . .ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺪان و آ ﮔﺎه ﺑﺎش ﮐﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان از ﺷﻤﺎ و اﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺰار و ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ
ﺑﻮده و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ از ﺷﻤﺎ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﮏ ﻧﮑﻦ ﮐﻪ در ﻗﯿﺎﻣﺖ وارد
آﺗﺶ دوزخ ﻣﯽ ﺷﻮی ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﯽ و ﺑﻪ راه راﺳﺖ ﺑﺎزآﯾﯽ.
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