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  توضيحي پيرامون نام اين كتاب

  ون:ند با اين مضمآور ميعوام و بازاريها در ايران در پاسخ مدعي، مثلي 

تراشـم و بـه جـاي آن     نان شد مـن ريـش و سـبيل خـودم را مـي     اگر چنين و چ
مالم. هر چنـد مـن در تمـامي ايـن تحقيـق از مراتـب ادب        سرخاب و سفيدآب مي

اسالمي خارج نشدم ولي با كمال معذرت از آقايان خوارج حزب اللهي مـن نيـز در   
قلـي و منطقـي و   ت اين تحقيق، پاسـخي ع سؤاال %10صورتي كه آخوندها فقط به 

  قرآني و منطبق با شواهد مسلم و متواتر و معتبر تاريخي بدهند، حاضرم چنين كنم!!
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  مقدمه

  حق را با صريح ترين لهجه بگوييد

  »�حضرت علي «                 
  .سالم و درود بر پيامبر اسالم و خاندان پاكش و اصحاب وفادارش

مذهبي كه روحانيون حاكم در ايران، مدعي آن هستند، مملو از خرافات و بدعتهاست 
ند و هرچه آخوند محله و مراجع كن ميو متاسفانه عوام نيز پيرامون عقايد خود تحقيق ن

چرا مي پذيرند. ولي اينجانب نيز در ميان همين مردم تقليدشان بگويند، بدون چون و 
ام و از بدو تولد شيعه بودم و داراي اقوامي شيعي با همان خرافات آخوندي بزرگ شده

هستم. ولي با خواندن قرآن و تدبر در آيات آن و همچنين تحقيق و بررسي در كتب 
بي پايه و اساس را كه مختلف، پي به خرافات مدعيان تشيع بردم و اين خرافات پوچ و 

به دروغ خود را اصل دين نشان داده براي هميشه به دور افكندم و براي بيداري ديگران 
د) نوشتم ده ميشيعه پاسخ ن( از جمله كتابي با نام سرخاب و سفيدآب ،دست به قلم بردم

كه داراي سواالتي بي پاسخ عليه خرافيون بود و همينطور تناقضات موجود در آن و 
   .ديثي از كتب شيعه كه بر خالف عقايد موجود در تشيع بودند را در آن بيان كردماحا

اين كتاب مورد توجه فراواني قرار گرفت و البته تا كنون هيچ يك از مراجع مدعي 
ه اند به جز يك رديه از جانب يك منتقد كه تعدادي از دتشيع جوابي بدين كتاب ندا

ت زده و به خيال خودش آنها را نقد سؤاالز سر و ته سواالت را به دلخواه جدا كرده و ا
  و البته اينجانب پاسخ اين رديه را در كتابي به نام بن بست بطور مفصل دادم. 1نموده

نيم كه هر روز سواالت بي مياما سواالت و تناقضات بي پاسخ، همچنان ادامه دارد و 
  ندارند.د و البته همچنان مراجع رافضي پاسخي شو ميجديدتري مطرح 

                                                 

سب بود كه البته سر و تـه برخـي از سـواالت را زده    منتقد مورد نظر، شخصي بنام مصطفي جوادي ن -1
(مثل سوال پيرامون نبودن نام علي در قرآن) و پاسخهايش نيز همان توجيهات قبلي و هميشـگي   بود

بود و همچنين رديف نمودن احاديث فراواني بصورت گزينشي از كتب اهل سـنت!! و پاسـخهايي از   
  سايت ولي عصر متعلق به جناب قزويني.
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م كه از ده ميدر كتاب بن بست تذكر دادم كه از اين به بعد تنها به رديه اي پاسخ 
جانب مراجعي شناخته شده باشند، چون مشخص است كه آقاياني كه در اوهام 
ماليخوليايي خود فرو رفته اند قصد ندارند وجهه خود را نزد مردم خراب كنند و به همين 

و محققي ساده را براي پاسخ دادن و نوشتن رديه مي  خاطر معموال اشخاصي معمولي
  فرستند.

اكنون قصد ما اين است كه نمايندگان امام زمان را از سوراخ موش بيرون بكشيم تا 
براي مردم ثابت شود ايشان طبلي تو خالي بيش نيستند و در واقع قادر به دفاع از فرقه 

با قرآن، عقل و سنت است و  خرافي خود نيستند، چونكه عقايدشان در تضاد كامل
  بنابراين در برابر منطق محكم، عاجز و درمانده خواهند شد.

پس از تحرير كتاب نخست، مشاهده كردم كه هر روز سواالت بيشتري در ذهنم شكل 
م كه شد مييرند و همچنان اين سواالت بي پاسخ هستند و اين يعني بيشتر مطمئن گ مي

حراف است و در تضاد با اسالم است، بنابراين تصميم مذهب رافضي داراي گمراهي و ان
، از 1گرفتم جلد دوم اين كتاب را نيز تاليف كنم تا ديگران نيز از مطالب آن استفاده نمايند

خواهران و برادران شيعه و هموطن گرفته تا برادران ساده دل و بي اطالع از اهل سنت، تا 
را بخورند و خوشبختانه در اين راستا  مبادا فريب تبليغات دروغين رافضي هاي غالي

جلد قبلي اين كتاب توسط استاد گرانقدر، دكتر مصطفي محمدي با نام التحدي السافر، به 
عربي ترجمه شد كه اميدوارم خير دنيا و آخرت، نصيب اين مترجم محترم گردد 

  اهللا. شاء ان
رافضي در برابر اين ام به تذكر است كه مراجع تقليد و عظ براي خواننده گرامي الزم

كتاب عاجز و درمانده هستند و قادر به پاسخگويي به آن نيستند، با اينكه ايشان، انواع 
لوازم پيشرفته كامپيوتري را براي تحقيق در دست دارند و همينطور چندين شبكه ماهواره 
اي و حتي مركزي دارند كه طالب بسياري در اتاقهاي مختلف آن مشغول تحقيق هستند 

هر اتاقي مخصوص امري جداگانه است، همچون اتاق حديث و فقه و غيره....، ولي و 

                                                 

 دهد) گذاشته شد. (آخوند، پاسخ نمي م اين جلد يعني جلد دوم، دوباره سرخاب و سفيد آبنا -1
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د و حتي خود اين مراجع تقليد، ريز مينيم كه در برابر سواالت محكم، بال و پرشان بي مي
  حاضر به جلو آمدن در ميدان مبارزه نيستند تا مبادا مردم به بيسوادي ايشان پي ببرند.

شيعه كه هموطن من است و من از صميم دل اميدوارم  البته براي خواننده عزيز
مي كه تفكر فه مياي عميق بپردازي  گويم كه اگر در تاريخ به مطالعه ميهدايت شود 
   :و شيعيان نخستين چيزي نبوده جز �حضرت علي

   .عدالتخواهي -1
 آزادي انديشه و بيان -2

 صلح جويي  -3

 عرفان -4

 محبت و اتحاد -5

 .يانمبارزه با تندروهاي ديني و غال -6

به اين نكته كه اگر  و در يك كالم، شيعه چيزي نبوده جز يك حزب سياسي، معتقد
ولي پيام  .باشد �اي انتخاب شود بهتر است كه آن خليفه از خاندان پيامبر بناست خليفه

  :سال اين شده است 1400تشيع پس از واقعي آخوندهاي رافضي مدعي 
  ترويج خرافات -1
 ساختن دكان مذهب در كنار دين -2

 ي تاريخيها افسانه -3

 توزي با ساير مذاهب دشمني و كين -4

 تندروي و غلو -5

....، .كه بايد پيرو دين باشند) نه در كنار دين بلكه فوق دين!!!( اصل شدن ائمه -6
  بگذريم.

ويم كه جناب مكارم شن مياي از زبان كساني چون قزويني  هاي ماهواره شبكهدر 
عربستان سعودي است ولي ايشان حاضر به  شيرازي تنها حاضر به مناظره با مفتي اعظم

اين مناظره نشده اند، در پاسخ به آقايان قزويني و مكارم بايد گفت شما اگر خيلي هنرمند 
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ايم پاسخ دهيد، تنها هنري كه من از  كتاب و به ما كه روزي شيعه بوده هستيد به همين
بصورت گزينشي بوده شما ديده ام رديف نمودن احاديث كتب نامعتبر اهل سنت، آن هم 
يد بكار ببنديد، توان ميو بس!! كه البته اين حربه را نيز در برابر صنف موحدين ايران ن

يم كن ميچون ما هر حديث ضعيف و مخالف با قرآن، عقل و سنت متواتر را به راحتي رد 
پاسخي عقلي و ست پاسخهاي شما باي ميو همانطور كه در ابتداي كتاب خود گفتم 

قرآني و منطبق با شواهد مسلم تاريخي باشد، وگرنه پاسخهايتان به درد خودتان منطقي و 
  خواهد خورد.

از خواننده عزيز و محترم تقاضا دارم سواالت مربوطه را بدون تعصب بخواند و در 
مورد آنها بينديشد و چنانچه نياز به تحقيق بيشتري بود فقط به آخوند سر محله يا سايت 

نكند، بلكه خود نيز تحقيق و بررسي بيشتري انجام دهد و كتب  جناب قزويني اكتفا
د. سخني ديگر نيز با ها با عقل و شعور خود تصميم بگيرو در انت 1مخالفين را نيز بخواند

رم، لطفا به تبليغات دروغين دكانداران و مروجين خرافات توجهي نكنيد دا ميخواننده گرا
ند كه كن ميا امثال مرا دشمني خطرناك معرفي و خودتان به تنهايي تصميم بگيريد، آنه

قصد منحرف كردن شما را داريم و با مذهب تشيع و اهل بيت نيز خصومت داريم، ولي 
م كه ما دوست شما هستيم و تنها قصد داريم شما را با همان اسالم گوي ميصادقانه 

بيت نداريم و راستين و بدون خرافه اهل بيت آشنا كنيم و هيچگونه دشمني نيز با اهل 
ريم و حتي به اين امر معترفيم كه با هدايت شدن دا ميايشان را از صميم قلب دوست 

د. حتي شما طلبه و روحاني و مرجع كن ميمردم ايران جهان اسالم تحولي عظيم پيدا 

                                                 

جلد كتاب بـه زبـان    800در سايت عقيده كه در حكومت از سر به باال آزاد ايران فيلتر شده، بيش از  -1
ابهـا  خرافات شيعي را به قوت و استدالل هر چه تمامتر رد كرده است، ايـن كت  فارسي وجود دارد كه

شـود و ايـن اسـت راز هـراس      هاي آن نيز مسدود مي نه تنها در ايران اجازه چاپ ندارند بلكه سايت
  ديكتاتوران تاريخ از دانش!!
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، بسوي خواندن و 1انمخو ميتقليد عزيز شيعه را به سمت دوستي و همكاري و وحدت 
ر در دين، تا مبادا آخرت و روز قيامت خود را فنا كنيد، زيرا آن روز مطالعه و تحقيق بيشت

ديگر براي تحقيق خيلي دير است. پس مطالب اين كتاب را دوستانه بدانيد و چنانچه در 
جايي نيز مطلبي با لحني تند وجود دارد فقط براي بيداري كساني بوده كه خوابشان بيش 

شند تا با ميافق و مزدوري از جانب تفرقه افكنان از اندازه سنگين است و يا دشمن و من
اتحاد مسلمين و اسالم را نابود كنند. بنابراين در هيچ جا قصد توهين به شيعيان وجود 
نداشته و چنانچه در جايي چنين احساسي كرديد من در همين جا از شما عذرخواهي 

ع و روافض و غالت م. حساب شيعيان و روحانيون واقعي و حق جو با مدعيان تشيكن مي
و شيعيان صفوي جداست و هر جا نكوهشي از شيعه شده در واقع غالت شيعه و 
روافض بوده اند نه شيعيان واقعي. شما خواننده گرامي را به پيروي از اين آيه فرا 

  انم:خو مي
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(#θä9 'ρé& É=≈ t7ø9 F{$# ∩⊇∇∪ ﴾]/شنوند و آنگاه  را مي سخنيرا كه  دگانم مژده ده، آنانيبه بن« ]18زمر

                                                 

كساني چون عالمه برقعي و عالمه زنگنه و حجه االسالم رادمهر و عالمه سنگلجي و عالمه غروي از  1-
به دور انداختند و كتب مختلفي نيز در اين زمينـه  روحانيون شيعه بوده اند كه خرافات اين مذهب را 

تاليف نمودند، پس در اين قشر نيز افراد روشن دل وجود دارند و بنابراين مي توان به هدايت ايشـان  
شت. براي خواننده گرامي الزم به تذكر است كه چنانچه يك روحـاني شـيعه از خرافـات    نيز اميد دا

تهمتها را به او مي زنند، از قبيل اينكه او مزدور اهل سنت مي  خود دست بردارد، مدعيان تشيع انواع
باشد و از ايشان پول گرفته براي مشوش كـردن اذهـان مـردم و جوانـان شـيعه، در صـورتيكه خـود        
آخوندهاي مدعي تشيع در حال گمراه نمودن جوانان شيعه هستند و يك مشـت خرافـات و دروغ را   

ند. پس شما خواننده گرامي و حق جـو و منصـف، فريـب ايـن     هد ميبه نام اهل بيت به خورد مردم 
تبليغات دروغين را نخوريد و خودتان با بررسي سخنان و كتب اين اشخاص و مقايسه آن با قـرآن و  

 سنت و عقل، به قضاوت بپردازيد تا راه درست را پيدا كنيد.



  15  دوباره سرخاب و سفيد آب

 

و اينانند كه  ،كنند، اينانند كه خداوند هدايتشان كرده است بهترين آن پيروي مياز 
  ».خردمندانند

مگر امامت  :ئيمگو ميتحقيقي است نه تقليدي، ما  علماي شيعه معتقدند كه اصول دين
  جزء اصول مذهب شما نيست؟ 

﴿tβθãèÏϑ tFó¡o„ tΑ öθs) ø9 و شنيدن سخنان و پيروي از بهترين آنها يعني تحقيق و بررسي  ﴾#$

آراء مختلف و گوناگون، يعني كتب مخالفين خود را نيز خواندن و چنانچه در راه و 
اين شكي مقدس است نه اينكه انحراف و گمراهي روش خود شك كرديد بدانيد كه 

را بسيار قبول داريد، خوب اگر ايشان نيز در روش  �باشد. شما عمار و ابوذر و سلمان
) شك نكرده بودند مانند ابولهب و ابوجهل و كفار صهنگام شنيدن سخنان پيامبر( خود

يد خدا با كسي تعارف ندا ميند، زيرا همانگونه كه خود شما بهتر شد ميديگر روانه دوزخ 
  و خويش و قومي ندارد. 

  نكته مهم

با هذيان گويي و  توان ميالزم به تذكر است كه حتي محكمترين سواالت را نيز 
داليلي مسخره و چرند و پرند، پاسخ داد و اين كاري است كه علماي كالم در آن 

ر چنين مواقعي، قضاوت رد و ما دخو ميو البته چنين پاسخهايي به درد خود آنها  !استادند
سوال زير در جلد  ،اريم به عهده عقل و شعور خواننده گرامي، به عنوان مثالگذ ميرا 

  قبلي اين كتاب بوده است، بصورت زير:
در مورد ماجراي سقيفه از يارانش  �نهج البالغه آمده كه حضرت علي 67در خطبه 

ند كه انصار گفتند: زمامداري ده ميپرسد كه انصار در سقيفه چه گفتند؟ و آنها پاسخ  مي
فرمود: چرا با آنها  � از ما و رهبري از شما مهاجرين انتخاب گردد پس حضرت علي

استدالل نكرديد كه آن حضرت درباره انصار سفارش  صبه اين سخن رسول خدا
فرمود: با نيكان آنها به نيكي رفتار كنيد و از بدكاران آنها درگذريد و در اين هنگام 

چگونه اين سخن آنها را از زمامداري و خالفت  :پرسيدند �نش از حضرت علييارا
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يد: اگر زمامداري و حكومت در آنان بود گو ميدر پاسخ  �د كه حضرت عليكر ميدور 
  سفارش كردن در مورد آنها معنايي نداشت.

اگر خالفت فقط منحصر  :گوئيممي �حال ما در اينجا طبق گفته خود حضرت علي
در مورد اهل بيت سفارش  صبوده است پس چرا اينقدر پيامبر صيت پيامبربه اهل ب

شيعه نيز دائم به اين سفارشات اشاره دارد) اگر خالفت در بين اهل بيت ( ده استكر مي
و به طور مثال ممكن بود مردم در  ،مي بود سفارش مكرر در مورد آنها معنايي نداشت

ه شد ميلي به عنوان خليفه بالفصل معرفي غدير خم يا جاهايي كه شيعه معتقد است ع
ست سفارش ما را به علي بكني نه سفارش او را به باي ميتو  :بگويند صاست به پيامبر

ما، چونكه او پس از تو خليفه و حاكم بر ما خواهد شد و بايد مراقب ما باشد. پس طبق 
 صامبريريم كه دستوري از سوي خداوند يا پيگ مينتيجه  �اين سخن حضرت علي

را  �يد سخن حضرت عليتوان ميو شما نيز ن ،مبني بر خالفت در اهل بيت نبوده است
  قبول نكنيد. در اين مورد نيز شيعه جوابي ندارد.

هجري  11/5/1389اي واليت در تاريخ تر حسيني قزويني در شبكه ماهوارهجناب دك
هات مطرح شده اي داشتند كه به تلفن بينندگان و شب برنامه 20شمسي حدود ساعت 

دند، شخصي در اين برنامه تلفن كرد و سوال فوق را از ايشان پرسيد و جناب دا ميپاسخ 
قزويني همان هذيان و پاسخهاي مسخره هميشگي را دادند بدينصورت كه در مورد انصار 

و چنين چيزي كه  با نيكان آنها به نيكي رفتار كنيد و از بدكاران آنها درگذريد گفته شده
  رد اهل بيت گفته نشده!!!در مو

است، خود حضرت  �سوال ما واضح بوده و صحبت از سفارش در مورد انصار
: اگر زمامداري و حكومت در آنان بود سفارش كردن در مورد آنها فرموده �علي

زمامداري را گفته و سپس بطور  �خواننده دقت كند كه حضرت علي معنايي نداشت.
جمله  �اشاره دارد يعني در واقع خود حضرت عليصريح به سفارش در مورد ايشان 

را به سفارش كردن معنا نموده  با نيكان آنها به نيكي رفتار كنيد و از بدكاران آنها درگذريد
است و آنرا نوعي سفارش دانسته اند و سوال ما نيز همين است كه بنابراين طبق همين 



  17  دوباره سرخاب و سفيد آب

 

در  صشات دائم پيامبرپس اگر زمامداري در اهل بيت بود سفار �سخن حضرت علي
در مورد ايشان  صمورد ايشان معنا نداشت، پس سوال تنها در مورد سفارشات پيامبر

يد يا خير؟ خود دان ميدر مورد انصار را سفارش  صاست، آيا شما اين جمله پيامبر
د نه گوي ميدر اين خطبه آنرا سفارش دانسته است، حال جناب قزويني  �حضرت علي

نيامده و در واقع كاري با بحث سفارش و سوال ما  اي جملهچنين در مورد اهل بيت 
نداشته و اصال رفته سر موضوعي ديگر و البته دليل آن كامال روشن است، چون سوال ما 

  جوابي نداشته است.
ام كه البته من از نزديك، شاهد نكته بسيار چندش آوري در خوارج حزب اللهي بوده

ي قرآني و روايي و عقلي، موضع گرفته، انكار كرده و در برابر محكمترين استداللها
ند ولي با مشاهده چرنديات و هذيانهايي مانند پاسخ آقاي قزويني، كن ميمسخره 

اندازند! البته از انسانهاي احمق، بيشتر از اين انتظاري مي خوشحالي و جار و جنجال براه
  نيست! 

ر شويم كه چنانچه بقيه پاسخهاي به هر حال ذكر اين موضوع براي اين بود تا متذك
شما نيز همينگونه هذيان گويي و بازي با كلمات باشد براي ما ذره اي ارزش نخواهد 

  داشت و قضاوت در خصوص پاسخهاي بي سر و ته شما به عهده شعور خوانندگان.
  
  
  
  
  



 

  چون تيري از كمان انديشه بر سينه جهل و خرافه يتسؤاال

ه هم اينك چون تيري از كمان انديشه رها شده و ت جلد دوم كسؤاالو اكنون 

   :بر سينه جهل و خرافه خواهد نشست اهللا شاء ان

 :1 سؤال

انصار و مهاجرين در سقيفه بني ساعده گرد آمدند و با  صپس از رحلت نبي اكرم
 را به خالفت برگزيدند. �شوراي ايجاد شده، حضرت ابوبكر

اي عليه گشايد و آنرا توطئه تراض مير اين تجمع صحابه زبان اعروافض دائم ب
  د!!دان ميجهت غصب خالفت الهي  �حضرت علي

در سقيفه حاضر نشد  �چنانچه به علما و مراجع رافضي بگويي چرا حضرت علي
مشغول تدفين و غسل  �ند كه حضرت عليگوي ميتا از حق خود دفاع كند؟ در پاسخ 

ن عمل مي نموده و بنابراين نتوانسته بوده و داشته به وصيت ايشا صدادن پيامبر اسالم
ستند، دان ميند ايشان نگوي ميترين حاالت  و در معقول( در سقيفه بني ساعده حاضر شود

  :د!) و اما سوال ما اين استآي ميكه در اين صورت مساله علم غيب و ساير قضايا پيش 
وت مردم حج خود را رها كرد و آنرا نيمه تمام گذاشت تا به دع �چرا امام حسين

كوفه به آنجا برود و به زعم شما خالفت الهي خود را از يزيد غاصب پس بگيرد؟!! 
را رها كند و به سقيفه  صست غسل و تدفين نبي اكرمتوان ميهم  �حضرت علي

بود كه  صبرود تا از حق الهي خود دفاع كند. آيا فريضه حج، كمتر از غسل پيامبر
  د؟ست آنرا انجام دهتوان ميديگري نيز 

ده كر ميعمل  صداشته به وصيت پيامبر �چنانچه پاسخ دهند كه حضرت علي
واليت و ( ئيم كه وصيت و امر الهي در اين مهمترين اصل دينگو مياست در پاسخ 

؟!! شما امامت و صخالفت به زعم شما) مهمتر است يا تدفين و غسل دادن بدن پيامبر
يد و حتي فجايعي چون دان مي را دستوري الهي و بسيار مهم �خالفت حضرت علي

عاشورا و شهادت امامان و غيبت امام زمان و گمراهي مسلمين امروزي را بخاطر همان 
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يد، خوب جلوگيري از به وجود آمدن اين همه انحرافات دان ميغصب خالفت در سقيفه 
؟!!! آيا هيچكس ديگر در آنجا نبود كه صمهمتر بوده يا غسل دادن پيامبر ،در اسالم

  مبر را غسل كند؟پيا
ردد و بنابراين حضرت گ ميپس از سه روز دفن  صپيامبر پيكريم كه دان ميما 

 صسته براحتي به سقيفه برود و سپس براي غسل و تدفين پيامبرتوان مي �علي
  بازگردد.

سته الاقل يك نايب از جانب خود به سقيفه بفرستد تا توان مي �حتي حضرت علي
 صود به سقيفه مي رفت و يك نايب در خانه پيامبراز حقش دفاع كند يا حتي خ

  اشت، ولي هيچكدام از اين كارها انجام نشده است.گذ مي
د، حج كه عبادت و عملي فردي است، ولي كن ميحج خود را رها  �امام حسين

  سته اند انجام دهند.توان ميرا ديگران نيز  صتدفين پيامبر
غيب بوده و بنابراين به راحتي و از  مجهز به علم �به عقيده رافضيان، حضرت علي

شود و با تدبيري هوشمندانه و با استفاده از  �سته متوجه توطئه صحابهتوان ميقبل 
امدادهاي غيبي و علم بي نهايت واليت و كمك فرشتگان و كرامات و معجزات بيشمار و 

نچه داشتن علوم گذشته و آينده، جلوي غصب خالفت الهي در سقيفه را بگيرد و چنا
 د!!كن ميعلماي رافضي طبق معمول بگويند كه امام، همه جا به علم غيب خود رجوع ن

  د بفرمائيد چه جايي مهمتر از اينجا شو ميئيم گو مييك طنز عجيب!) در پاسخ (
د؟!! و شو ميشد؟!! چطور امام زمان شما در وسط بيابان براي يك نفر شيعه ظاهر با مي

ند؟!! ولي ده ميشيعه انواع كارها و معجزات عجيب را انجام يا امامان ديگر براي يك نفر 
ه و باعث فجايعي چون شد ميدر جايي به اين مهمي كه خالفت براي هميشه غصب 

از  �نيم كه حضرت عليبي ميه، شد ميعاشورا و شهادت امامان و گمراهي امت اسالمي 
بوديد؟!!!! شما فقط سه  علم خود استفاده نكرده؟!! آيا لطيفه اي به اين بامزگي شنيده

 دشو ميسته كه علم غيب و عصمت منتفي دان ميپاسخ داريد يا بگوييد حضرت علي ن
د كه چطور ابوبكر و عمر كه كنار علي بودند فهميدند؟) و يا آي ميپيش  سؤالضمنا اين (
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ميم خالفتي در كار نبوده! يا اينكه بگوييد شستن فه ميسته ولي نرفته كه دان ميبگوييد 
كه صدها نفر ديگر براي اينكار صف كشيده بودند!) مهمتر بوده ( صپيامبر اسالم پيكر

  م در عصر حاضر، مغز مردم چنين پاسخهايي را قبول كند! كن ميكه من فكر ن

   :2 سؤال

ما پاسخ دهند ما از جانب  سؤالاگر علما و مراجع مدعي تشيع، فقط به همين يك 
 يم كه حاضريم، مذهب و عقايد آنها را قبول كنيم!! نك ميتمامي مسلمانان جهان اعالم 

   :شما براي ما
 )با تواتر لفظي( 1حديث 5 •

 از كتب شيعه) ( از كتب خودتان •

 طريق مختلف 5از  •

 2با سند صحيح •

  :فرموده باشندصپيامبرگرامي اسالم بياوريد كه در آنها شخص  صپيامبراز  •

به  بالفصل من 3)صايتمنظور ما واليت است و نه و( خليفه �حضرت علي  - 
 هستند.فرمان خدا 

                                                 

طريـق باشـد، ولـي مـا در      10از مالك تواتر بنا به گفته مطهري در كتاب سيري در امامت بايد بيش  -1
 حديث هم بياوريد كافي است!!!   5يم!!! ده مياينجا به شما يك آوانس 

سند صحيح سندي است كه تمام سلسله روات آن راستگو و ثقه بوده و مـورد تاييـد علمـاي رجـال      -2
وجـود  شيعه مانند كشي و مامقاني و ابن غضائري و عالمه حلـي باشـند و بـين آنهـا انقطـاع زمـاني       

هجـري بـه دنيـا     130هجري فوت كرده باشد و راوي دوم در  120(مثال راوي اول در  نداشته باشد
 4يا  7امامي باشد و نه  12آمده باشد! مثل راوي خطبه فدك!) و مذهب آنها نيز بنا بر قول خود شما 

  كه به قول شما فاسد المذهب هستند .  امامي! 6يا  5يا 
در قبيله بني هاشـم بـوده و    �ا قبول داريم كه ايشان جانشين پيامبرر �ما وصايت حضرت علي -3

  در امور مالي ايشان بوده اند .صوصي نبي اكرم
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فرموده باشند معناي مولي در غدير خم يعني  �يا شخص حضرت علي - 
خليفه يا اينكه فرموده باشند: مراد از آيه ابالغ يا آيه واليت من هستم يا همين موضوع 

   !فرموده باشند صرا پيامبر
  .1فرزند امام حسن عسگري است ،مهدي موعود - 
و نه ( به غير از وحي) يا از جانب خدا( لم غيب دارندع صپيامبر اسالم - 

 انتخاب مردم مدينه) حاكم مدينه شده اند و يا به غير از مورد وحي، عصمت دارند. 

  .و فرزندان ايشان است �مختص حضرت علي فقطتفسير و توضيح قرآن،  - 

 گنبد و بارگاه ساختن روي قبور جواز - 

 زيارت عاشورا و دعاي ندبه و توسل  - 

و يا فاطمه متولي فدك نبوده بلكه مالك يا وارث فدك بوده  �رت عليحض - 
  اند.

دقت كنيد كه مسلمانها طبق نص صريح قرآن، دين خود را بايد از قرآن و سنت نبي 
يد آور ميكه آن هم بايد منطبق با قرآن باشد) بگيرند. پس احاديثي كه براي ما ( صاكرم

اي غالي و خمس دزد، اطراف آنها را  كه عده( ئمهباشد نه از قول ا صبايد از قول پيامبر
اند) دقت كنيد شما فقط در كتاب  ن مبارك آنها حديث دروغ جعل كردهگرفته و از زبا

هزار حديث و اگر احاديث كتب  13هزار حديث داريد در اصول كافي  700بحار االنوار 
يون حديث بيشتر ديگر شما را روي اين تعداد بريزيم تعداد احاديث شما از يك ميل

د، شما به جاي استناد روز و شب به كتب اهل سنت از بين اين يك ميليون حديث شو مي
حديث) با شرايط فوق بياوريد تا ما تسليم  5 سؤالبراي هر ( حديث 5 ،كتب خودتان

 ،گشتم :شما شويم! البته براي اينكه زحمت بيهوده نكشيد خدمت شما بايد عرض كنم
آميز ضاله  دي از قرآن براي اثبات عقايد شركشما نه تنها سن ،آري نبود، نگرد، نيست!

خودتان نداريد بلكه حتي در كتب خودتان هم حديث صحيح السند و بدون انقطاع و 

                                                 

دانشمند گرامي حيدرعلي قلمداران در كتاب بررسي نصوص امامت يا شـاهراه اتحـاد سـند روايـاتي      -1
  ه است.  نفرند را به خوبي رد كرده و باطل دانست 12مانند لوح جابر و امامان 
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متواتري از قول پيامبر اسالم در اين زمينه نداريد؟ پس استناد روز و شب شما به كتب 
امت، حجت شما چيست؟ كه اينهمه اهل سنت چيست؟ برادر گرامي آقاي قزويني در قي

  گمراهي شيعيان هستي؟ در حال
شكست  ,آوانس به شما داديم ولي باز هم شما در اين مبارزه طلبي 3با اينكه ما در اينجا 

   .خوريد مي

  :آوانس ما 3

  شيعه) باشد!!( احاديث، حتما از كتب خودتان - 
 د خبر واحد) شو ميطريق  10زيرا كمتر از ( خبر واحد باشد - 

  1راويان اين روايات، طبق نظر علماي علم رجال شيعه، رد و يا تاييد شوند!  - 
موضوع مورد  :در برابر اين سه آوانس، ما از شما فقط يك خواهش داريم و آن اينكه
دقيقا اين  �اشاره ما دقيقا در حديث آمده باشد، يعني به عنوان مثال، حضرت علي

غدير خم من را به عنوان خليفه بالفصل من عنداهللا  اسالم درجمله را فرموده باشند: پيامبر
دقيقا فرموده باشند: حضرت علي به فرمان خدا خليفه  صمعرفي كرد! و يا اينكه پيامبر

يكي دو حديث داريم كه  2م كه در كتب عامه مسلميندان ميبالفصل من است. من 
   :ولي .ولي بعد از من است �علي :فرموده اند صپيامبر
واحد است و چون مدركي از قرآن و عقل و تاريخ و اجماع مسلمين اينها خبر  - 

  د حجت باشد. توان ميندارد و صدها حديث ضد هم دارد پس ن

                                                 

دقت كنيد كه علماي علم رجال شيعه بايد اسناد آنها را تاييد كنند! و اينكه شما مـثال تضـعيفات ابـن     -1
غضائري را قبول نداريد براي ما مهم نيست(جالب اسـت كـه در تـاريخ، ترديـدهايي در اينكـه ابـن       

 ارد!)  غضائري به دست مدعيان واليت به خاطر حق گويي به شهادت رسيده باشد وجود د

قرن پس از هجرت است! و برخي از احاديث آن سند نـدارد يـا    10البته برخي از اين كتب متعلق به  2-
خبر واحد است و يا اخبار متعدد ضد آن هم وجود دارد! آري اين است احاديثي كـه آقـاي قزوينـي    

 كشد!   به رخ اهل سنت ميصبح تا شب 
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هم فرموده اند و  �پيامبر اسالم، سخناني در خصوص خالفت عمر و ابوبكر - 
از جانب وحي مطلع شده صمشخص است كه اينها يا اخباري غيبي است كه نبي اكرم

اب خبر دادن از آينده بيان كرده اند و يا توصيه و سفارشي است به انتخاب اين اند و از ب
  .افراد از سوي مردم

رغبات ( مانند بسياري از موارد ديگر، نظر شخصي خود را فرموده اند صپيامبر - 
يعني واليت علي) فرمان و دستور ( شخصي) و هيچ كجا نفرموده اند اينكه من گفتم

 خداست.

tΒ$﴿فرموده:  صخصوص پيامبراسالم دا در قرآن دردرست است كه خ uρ ß,ÏÜΖtƒ Çtã 

#“uθoλù; ] 4-3[النجم/ ﴾∪⊇∩ βÎ) uθèδ āωÎ) Öóruρ 4yrθãƒ÷﴿ :يدفرما ميولي در ادامه همين آيه  ﴾∪⊃∩ #$

فقط در حوزه وحي، خالي از خطا و اشتباه است  صاين يعني اينكه سخن پيامبر اسالم

öΝèδ ﴿:مشورت نظر خود را بگويند و مگرند توان مينها ولي در ساير موارد، مسلما ö‘ Íρ$x©uρ 

’ Îû Í÷ö∆F{$# (﴾ظرنچيزي جز ابراز  »اي پيامبر در امور با آنها مشورت كن«] 159عمران/[آل 

موارد زير كه برخي از آنها نيز  خواسته گوسفند تربيت كند؟ براستي مگر خدا مياست؟!! 
اسالم نيز اشتباه داشته اند يا نظري  صل بر اين است كه حتي پيامبردر قرآن است دا

   :بهتر از ايشان نيز وجود داشته است

’# t6tã§{﴿اخم كردن به شخص كور -  ‾< uθs? uρ ∩⊇∪﴾1 » چهره در هم كشيد و روى

 .»گردانيد

 - ﴿óΟ n= ÷æ$$sù … çµ‾Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) āωÎ) ª! $# ö�Ï� øótG ó™$# uρ š�Î7 /Ρs% Î! tÏΖÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ï9uρ ÏM≈ oΨÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# uρ 3 ª! $#uρ ãΝ n= ÷ètƒ 

öΝ ä3t7‾= s) tG ãΒ ö/ ä31uθ÷W tΒ uρ ∩⊇∪﴾]پس بدان كه معبود بر حقي جز اهللا وجود ندارد و « ]19/محمد

                                                 

ند ولي از آيـات بعـدي كـه دربـاره هـدايت افـراد اسـت و        اد مين صالبته شيعه اينرا در مورد پيامبر 1-
د كه منظـور از  شو مياسالم مي باشد كه هادي آن افراد بوده، مشخص  صخطاب سخن نيز با پيامبر

 است.صعبس و تولي همان نبي اكرم
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 براي گناهانت و براي مردان و زنان با ايمان در خواست آمرزش كن. و اهللا، محل رفت و
 .»داند آمد و جاي ماندن شما را مي

 - ﴿ ÷� É9 ô¹$$sù āχ Î) y‰ ôã uρ «! $# A,ym ö�Ï� øótG ó™$# uρ š�Î7 /Ρs% Î! ôx Îm7 y™uρ Ï‰ ôϑ pt¿2 y7 În/ u‘ ÄcÅ ýèø9 $$Î/ 

Ì�≈ x6ö/M} $#uρ ∩∈∈∪ ﴾ /گمان وعده  اي پيامبر) صبر و شكيبايي پيشه ساز؛ بي( پس«] 55[غافر

و نويد الهي، حق است؛ و براي گناهت درخواست آمرزش كن و ضمن حمد و ستايش 
 .»ح و شام او را به پاكي ياد نماپروردگارت در صب

 - ﴿ $‾Ρ Î) $oΨ óstFsù y7 s9 $[s÷G sù $YΖ� Î7•Β ∩⊇∪ t�Ï� øóu‹ Ïj9 y7 s9 ª!$# $tΒ tΠ£‰ s)s? ÏΒ š�Î7 /ΡsŒ $tΒ uρ t� ¨zr's? 

¢Ο ÏFãƒuρ …çµtFyϑ ÷èÏΡ y7 ø‹ n= tã y7 tƒÏ‰ öκ u‰uρ $WÛ≡u� ÅÀ $Vϑ‹ É) tFó¡•Β ∩⊄∪ ﴾ /ما تو را پيروزى «] 2-1[الفتح

 تا خداوند از گناه گذشته و آينده تو درگذرد و نعمت، زى درخشانىپيروچه) ( بخشيديم
  .1»خود را بر تو تمام گرداند و تو را به راهى راست هدايت كند 

                                                 

م م بـه همـين دليـل الز   كـن  مـي البته من مانند آخوندها از هر آيه اي براي اثبات عقايد خود اسـتفاده ن  -1
د و به نظر من شو مينم در خصوص اين آيه توضيحي بدهم : اين آيه پس از صلح حديبيه نازل دا مي

يكي از اعجازهاي معنوي جالب قرآن است كه كامال با اصول مترقي قرن بيسـتم سـازگاري دارد. در   
ين فـتح  اينجا صلح، نشانه پيروزي معرفي شده و اينكه دشمن تو را به رسميت بشناسد اعالم بزرگتر

با موفقيـت بـه    صآشكار است. مردان بزرگ را به پايان كار آنها مي شناسند، در اينجا هم كار پيامبر
پايان رسيد (نه در فتح مكه و نه در غدير خم، بلكه دقيقا در همينجا اي محمد، كه توانستي دشمن را 

ه انجـام آن نشـده انـد!) و    سال هنوز موفق ب 32به پاي ميز مذاكره بنشاني! كاري كه آخوندها پس از 
هم كار كفار مكه به پايان رسيد! اين موفقيت و اين پيروزي و ايـن صـلح كـه بـه خـاطر گذشـت و       

د خداوند از گناهان قبـل و  شو ميو تفكر عالي شخص او بوده باعث صبخشش و روح بلند محمد
اسـت كـه پيـامبر     بعد او درگذرد. حال اين گناهان چيست؟ مسلما گناه فردي نيست بلكـه گناهـاني  

به نوعي غيرمستقيم به خاطر نقش حاكميتي در آن نقش داشته اند. مثال كافري كه در جنگ  صاكرم
كشته شده، زن و بچه اش بي سرپرست شده اند و يا برخي اعمال اشتباه سران سپاه اسالم و . . .،  ما 

د حكومت و قواي نظامي امكـان  نيم كه اقامه عدل و برقراري كلمه توحيد(در آغاز) فقط با ايجادا مي
پذير است و آنچنان نزد خدا با ارزش است كه به خاطر اين مهم از گناهـان پيـامبر اسـالم در حـوزه     
حكومتي و اجتماعي مي گذرد. برخي انسانهاي متعهد و با خدا در ايران و ساير كشورهاي عربـي از  
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(Ÿωuρ £s9θà ﴿نگفتن ان شاء اهللا  -  s? > ô“($t±Ï9 ’ ÎoΤ Î) ×≅ Ïã$sù š�Ï9≡sŒ # ´‰xî ∩⊄⊂∪ HωÎ) βr& u!$t±o„ 

ª!  مگر اينكه �qفردا اين كار را خواهم كرد. گاه نگو كه منو هيچ« ]24-23كهف[﴾ #$

 .»اگر خدا بخواهد بگويي:)(

چرا چيزي را كه خدا براي تو حالل افشاي رازي براي همسران خود و اينكه  - 

pκ$﴿ كرده حرام كردي š‰r' ‾≈ tƒ ÷É<̈Ζ9$# zΟ Ï9 ãΠÌh� ptéB !$tΒ ¨≅ ymr& ª! $# y7 s9 ( ‘ÉótG ö;s? |N$|Êö� tΒ y7 Å_≡uρø— r&﴾ 

 ] 1التحريم/[

ý﴿ از خدا سزاورتر بود بترسي تا از خلق - øƒrB uρ }̈ $̈Ζ9 $# ª! $#uρ ‘,ymr& βr& çµ9 t±øƒrB ( ﴾ 

  ] 37/احزاب[

 - ﴿ $x� tã ª! $# š�Ζ tã zΝÏ9 |MΡ ÏŒr& óΟ ßγs9 4®Lym ẗt6tG tƒ š�s9 šÏ% ©!$# (#θè% y‰|¹ zΜn= ÷ès? uρ 

šÎ/ É‹≈ s3ø9$# ∩⊆⊂∪ ﴾ /ينكه دروغگو از راستگو خدا تو را ببخشد چرا قبل از ا«] 43[التوبه

 »شود بدانها اجازه داديبر تو معلوم 

 - ﴿Ÿωuρ ä3s? tÏΖ Í←!$y‚ù= Ïj9 $Vϑ‹ ÅÁyz ∩⊇⊃∈∪﴾ايد كه به سود شو ن« ]105/نساء [ال

است كه در دزدي  أُبيرقُطعمةَ بن  داستان در مورد ،»خيانتكاران به خصومت برخيزي
را به گردن ديگري بيندازند. حتي  استند گناهخو ميزرهي دست داشتند و با جنجال 

                                                                                                                              

كه اگرنيت  آنها پاك بوده و تخصص  ند مبادا به گناهي گرفتار شوند در صورتيكن ميسياست دوري 
(در  اهللا شـاء  انگذرد،  خداوند از گناهان حكومتي آنها ميو مديريت داشته باشند و درست عمل كنند 

يند منظور از گناهان، گناهـاني  گو ميضمن برخي ديگر چون جناب مكارم براي حفظ عقيده عصمت 
اينگونه تفاسير يعني چه؟ گناه نسبت داده شده و نيم دا ميهستند كه مشركين به تو نسبت داده اند!!! ن

ينـد  گو مـي تهمت كه آمرزش ندارد!! تازه گناه نسبت داده شده را از كجاي آيه در آورديد؟!! يا برخي 
ينـد  گو مـي ، كه اين نيز مردود است زيرا به ترك اولي نصمنظور ترك اولي بوده است توسط پيامبر

ادبيات عرب، آنقدر غنا داشـته كـه خداونـد بتوانـد منظـورش را      يند ترك اولي!!! و گو ميگناه، بلكه 
 صريح و روشن بيان كند!)
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 صقتاده بن نعمان را كه عزيز و بدري هم بود و شكايت دزدي او پيش پيامبر صپيامبر
 برده بود، سرزنش كرد، كه آيه آمد.

%tΒ šχ$﴿ طلب استغفار براي منافقان -  x. ÄcÉ<̈Ζ=Ï9 šÏ% ©!$# uρ (# þθãΖ tΒ#u βr& (#ρã�Ï� øótG ó¡o„ 

tÅ2Î� ô³ßϑ ù= Ï9 ﴾ /اند سزاوار نيست كه براى  بر پيامبر و كسانى كه ايمان آورده«] 113[توبه

 .»مشركان طلب آمرزش كنند

÷Ÿξsù ä3s? ’Îû 7πtƒó﴿شك  -  É∆ ÏiΒ ÏµÍ←!$s) Ïj9﴾ ] پس در لقاى او [با خدا]«] 23/سجده 

 .»ترديد مكن

�Ÿω õ8Ìh ﴿عجله در خواندن قرآن  - ptéB ÏµÎ/ y7tΡ$|¡Ï9 Ÿ≅ yf÷ètG Ï9 ÿÏµÎ/ ∩⊇∉∪﴾  /16[قيامه[ 

Β̈$﴿فراموشي -  Î) uρ y7 ¨ΖuŠÅ¡Ψ ãƒ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9$# Ÿξsù ô‰ãèø) s? y‰ ÷èt/ 3“t� ò2Éj‹9$# yìtΒ ÏΘöθs) ø9$# tÏΗ Í>≈ ©à9$# 

اي پيامبر) هر گاه شيطان تو را به فراموشي انداخت پس ديگر با ( ] «68[انعام/ ﴾∪∇∌∩

 » ظالمان منشينگروه 

 حل، طبق نظر يكي از انصار انتخاب محل سپاه در جنگ بدر و سپس تغيير م - 

  ....منع مردم مدينه از گرده افشاني درختان نخل و - 

≅ö ﴿آري در قرآن به صراحت بيان شده كه:  è% !$yϑ ‾Ρ Î) O$tΡ r& ×� |³o0 ö/ ä3è= ÷W ÏiΒ ∩⊇⊇⊃∪ ﴾ ]/18كهف[ » 

! و آيا بشر جز فراموشكاري، »من نيز انسان و بشري مانند شما هستم :بگو !)اي پيامبر(
ترس، غمگين شدن، عاشق شدن، فكر كردن، ديدن و شنيدن و سخن گفتن و خطا ترديد، 

كردن، چيز ديگري هم هست؟ اينها بر خالف تفكر احمقها، نه تنها ارزش پيامبر 
د بلكه مقام او را نزد عاقالن باالتر برده و ما را به صحت گفتار او كن ميرا كم ن صاسالم

 يم از ايشان الگو بگيريم. توان ميا و فقط اينگونه است كه م 1مطمئن ساخته

  

                                                 

و اين در حالي است اكثر جباران تاريخ، واليت خود را مطلقه دانسته و خود را دسـت خـدا و سـايه     ١-
  خدا و نماينده خدا و حتي خود خدا معرفي كرده اند!
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  :2 سؤال

ئيد فاطمه زهرا به گو ميمگر نه اينكه شهدا نيازي به غسل ندارند؟ پس چرا شما دائم 
حضرت علي وصيت نمود كه مرا شبانه و مخفيانه غسل بده و دفن كن؟!!! مگر ايشان 

حاوي پيامي است يد پيدا نبودن محل قبر عالمت چيزي و گوي ميشهيد نشده اند؟ شما 
 :ست عالمت بسيار خوبي براي تاريخ باشد كهتوان ميبراي تاريخ!! آيا غسل ندادن ايشان ن

 ايشان شهيد شده اند؟!!!!

 :4 سؤال

، صحابه براي اخذ بيعت اجباري به خانه صئيد پس از رحلت نبي اكرمگو ميشما 
ست كه جنازه و باعث شهادت ايشان شدند، سوال اينجا حضرت فاطمه هجوم بردند

روز در خانه حضرت عايشه بوده و حضرت فاطمه نيز همانجا بوده و از  3پيامبر اسالم تا 
نزديك جنازه پدرش جدا نشده است، پس حمله به خانه فاطمه و شهادتش چگونه 

  صورت گرفته؟!!

 :5 سؤال

﴿$pκ š‰r' ‾≈ tƒ ãΑθß™§�9$# õCÏk= t/ !$tΒ tΑÌ“Ρ é& š�ø‹ s9 Î) ÏΒ y7 Îi/¢‘ ( βÎ) uρ óΟ ©9 ö≅ yèø� s? $yϑ sù |M øó‾= t/ … çµtG s9$y™Í‘ 4 ª! $#uρ 

š�ßϑ ÅÁ÷ètƒ zÏΒ Ä¨$̈Ζ9 $# 3 ¨βÎ) ©! $# Ÿω “Ï‰ öκu‰ tΠöθs) ø9 $# tÍ� Ï�≈ s3ø9 اى پيامبر « ]67/مائده [ ﴾ ∪∠∌∩ #$

آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل شده ابالغ كن و اگر نكنى پيامش را 
دارد آرى خدا گروه كافران را هدايت  مردم نگاه مى )دگزن( اى و خدا تو را از نرسانده

   »كند نمى
اگر خالفت علي بوده به زعم شيعه) ( اين ابالغ، چه چيزي بوده كه بيان نشده؟

انتظار  صنعوذباهللا خود خداوند از بيان آن ترسيده و خودداري نموده ولي از پيامبر
نيز براي  صو جالب است كه پيامبرداشته كه از مردم نترسد و آن مطلب را بيان كند؟!! 

بيان خالفت، ترسيده و از كلمه اي استفاده نموده كه داراي ابهام فراواني است و صريحا 
منظور كلمه مولي در حديث غدير خم است كه شيعه قصد دارد ( مقصود را نرسانده
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الم: خدا معناي خالفت را از آن بيرون بكشد و آنرا بدين آيه مرتبط مي سازد!!!) در يك ك
نگفته و پيامبر هم با كلمه اي در پرده ابهام گفته! اين است طريق اثبات مهمترين اصل 

  دين به زعم شما؟!! 

  :6 سؤال

!ª﴿دكن مياينكه خدا تو را از مردم حفظ  67در سوره مائده آيه  $#uρ š�ßϑ ÅÁ÷è tƒ zÏΒ 

Ä¨$̈Ζ9 از آنها مي ترسيده؟ اگر  نبايد صمنظور از مردم چه كساني بوده اند كه پيامبر ﴾ 3 #$

شود بفرماييد بوده است پس مي �به عقيده شما منظور از نزول اين آيه، خالفت علي
چه كساني بوده اند؟ بني هاشم وحتي ابوسفيان پس از  �مردم مخالف با خالفت علي

هم كه در ابتدا سعد  �، حضرت علي را مد نظر داشته اند، انصارصرحلت پيامبر اسالم
به علي نيز اشاره  �را مد نظر داشته اند و حتي بعد از حضور مهاجرين �بن عباده

شدند، منافقين هم كه مي رفته اند و پراكندهداشته اند، بقيه قبايل هم كه از غدير خم مي
قدرتي نداشته اند و كثرت چندان و حضور آنچناني نداشته اند، تازه مگر قبل از 

را در مدينه گذاشت اين منافقين چه كار  �علي صركشي به تبوك، كه پيامبركلش
به جز مسخره كردن و حرفهاي بيهوده  ( توانستند بكنند؟ مسلما جنگ و كودتايي نكردند

سته اند بكنند) پس البد منظور از مردم در اين آيه همان دو نفري توان ميزدن كاري ن
مردمي كه ، �1هستند كه روافض دائما به آنها اشاره دارند، يعني ابوبكر و عمر

ته در گف ميرا صريحا به ايشان  �مي ترسيده و بايد خالفت علي نبايد از آنهاصپيامبر
بوده اند و بس!! اينرا نيز به بقيه لطايف بامزه رافضي ها اضافه  �واقع فقط ابوبكر و عمر

  كنيد.
  

                                                 

عموي خـود   �ن از قبايل خويش مطرود شده بودند و عمربه خاطر اسالم آورد �تازه ابوبكر و عمر ١
 نيز همچنين.� را كشته بود و قبيله و طرفداري نداشته و ابوبكر
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  : 7 سؤال

شد حاكي از چشيدن گوشت گوسفندي با ميروايتي  صپيرامون رحلت نبي اكرم
كه توسط زني يهودي تهيه شده بود، ولي روافض،  صه به زهر توسط پيامبرآغشت

روايات ديگري نيز دارند و البته لطف بسياري نسبت به اهل سنت نموده اند و آن روايات 
را در بطور علني بيان نكرده اند تا مبادا به اتحاد مسلمين لطمه اي بخورد!! ولي از ته دل 

 صد. رواياتي كه از مسموم شدن پيامبرآي مييات خوششان بدانها معتقدند و از آن روا
و....!!! و دليل  �توسط نزديكانش حكايت دارند، نزديكاني چون عمر و ابوبكر و عايشه

نيز ابالغ خالفت الهي حضرت علي بوده است!!! سوال ما  صاينكار نزديكان پيامبر
ره مائده چيست؟ مگر سو 67اينجاست كه اگر اين روايات صحت دارند پس تكليف آيه 

در اين آيه نيامده كه خداوند در خصوص اعالم خالفت حضرت علي ترا از گزند و شر 
رد؟ پس نعوذباهللا سخن خداوند درست در نيامده و پس از ابالغ آن دا ميمردم نگاه 

ص) ( نيم كه پيامبربي ميبه زعم روافض و مدعيان تشيع)( مطلب يعني خالفت الهي علي
ند و حتي اين مسموميت در انتها باعث رحلت ايشان شو ميش مسموم توسط نزديكان

  د.شو مي

        : 8 سؤال

﴿$pκ š‰r' ‾≈ tƒ ãΑθß™§�9$# õCÏk= t/ !$tΒ tΑÌ“Ρ é& š�ø‹ s9 Î) ÏΒ y7 Îi/¢‘ ( βÎ) uρ óΟ ©9 ö≅ yèø� s? $yϑ sù |M øó‾= t/ … çµtG s9$y™Í‘ 4 ª! $#uρ 

š�ßϑ ÅÁ÷ètƒ zÏΒ Ä¨$̈Ζ9 $# 3 ¨βÎ) ©! $# Ÿω “Ï‰ öκu‰ tΠöθs) ø9 $# tÍ� Ï�≈ s3ø9 اى پيامبر « ]67/مائده [ ﴾ ∪∠∌∩ #$

آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل شده ابالغ كن و اگر نكنى پيامش را 
دارد آرى خدا گروه كافران را هدايت  مردم نگاه مى )گزند( اى و خدا تو را از نرسانده

و جانشيني حضرت علماي مدعي تشيع نزول اين آيه را در مورد خالفت  ،»كند نمى
ده و از مردم نمي ترسيده كر ميبايد ابالغ  صند، يعني مطلبي را كه پيامبردان مي �علي

بوده است!!! مسلما با مراجعه به خود قرآن به تنهايي و  �همان خالفت حضرت علي
ما انزل، بايد داخل د، چونكه شو ميبدون در نظر گرفتن روايات چنين ادعايي اثبات ن
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اين همه بر حساسيت  شد! حاال اين معرفي جانشين، كجاي قرآن آمده است؟خود قرآن با
اين موضوع تاكيد شده و حتي بيان شده كه اگر آنرا نرساني در واقع رسالت خود را انجام 

و جالب است كه  نداده اي، ولي ناگهان خود خدا موضوع را مسكوت گذاشته است!!
ي بگو.... كه البته موضوع پيرامون اهل كتاب شروع شده، يعن »لُق«حتي آيه بعدي نيز با 

 ندارد.  �است و ربطي به خالفت علي

  :دشو مي بندي آيه وجود دارد به قرار زير دسته نزولهايي كه در خصوص اين در كل شان

ختم شده  كتعداد زيادي روايت متواتر وجود دارد كه بيشتر به حضرت عايشه  -1
يكي از جنگها نازل شده و فرمان خدا به كه بيانگر اين است كه اين آيه در طي 

   .دكن ميكه نيازي نيست براي خودت محافظ بگذاري و خدا تو را محافظت صپيامبر
اين آيه مربوط به زماني است كه يك نفر از سران قبايل  :دگوي ميدسته دوم  -2

ند به قتل برساند را وقتي زير درخت نخلي خوابيده بوده ا صسته پيامبراخو ميمشرك 
افتد و مابقي ماجرا كه باز هم به نظر من زياد با سياق كلي آيه هماهنگ  كه شمشير او مي

 نيست. 

اين آيه مربوط به حجه الوداع است كه اين نيز با وجود  :دگوي ميبرخي روايات  -3
 است. كلمه كافرين در انتهاي آيه بعيد

اين آيه در ماجراي غدير خم و تعيين جانشين  :دگوي ميتعدادي از روايات نيز  -4
باطل اندر  ،نازل شده كه بنا به داليل مختصر زير اين روايات به كل صتوسط پيامبر

  .باطل است

عماره ابن جوين) شيعه غالي در بين بسياري از اسناد ( وجود نام ابوهارون عبدي -
در الميزان و امام احمد و سليمان او را ضعيف و دروغگو و شيعه ذهبي  ( !اين روايات

  ) متروك دانسته اند
از ( !بختم شدن بيشتر اين روايات به نام فقط ابن عباس و ابوسعيد خدري -

 هزار نفري كه به قول شما در غدير خم حاضر بوده اند)  120بين آن 
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م، كافري وجود نداشته وجود كلمه كافرين در انتهاي آيه، زيرا در جمع غدير خ -
اين  :را قبول ندارد كافر است، اوال �ممكن است بگوييد هر كس واليت علي( است!

مصادره به مطلوب است زيرا شما هنوز نتوانسته ايد اصل موضوع را ثابت كنيد، در ثاني 
يد علماي اهل سنت، شيعه را گوي ميطبق اين استدالل، اهل سنت كافرند، پس چرا شما 

يكنند؟ طبق اين استدالل پوچ، اين شماييد كه يك ميليارد نفر مسلمان واقعي را تكفير م
 تكفير ميكنيد!) 

 ما انزل، بايد داخل خود قرآن باشد! حاال اين معرفي جانشين كجاي قرآن است؟ -

د نزول اين آيه ده ميكه نشان  1در ميان اين اخبار چند خبر واحد نيز وجود دارد -5
سال دعوت  3ست پس از باي ميو ابالغ در مكه بوده است كه  براي علني كردن دعوت

                                                 

ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا قبيصة  قال -1عدد از اين احاديث به اينصورت هستند:  5متن و سند  -1

pκ$﴿لما نزلت  ل:حدثنا سفيان عن رجل, عن مجاهد قابن عقبة,  š‰r'‾≈ tƒ ãΑθ ß™ §�9$# õCÏk= t/ !$tΒ tΑÌ“Ρ é& š� ø‹s9Î)  ÏΒ 

y7 Îi/ β﴿يجتمعون علي ؟ فنزلت  قال: يا رب, كيف أصنع وأنا وحدي ﴾‘¢ Î)uρ óΟ ©9 ö≅ yè ø� s? $yϑsù |M øó ‾= t/ …çµtGs9$y™ Í‘﴾ 

علي بن أبي حامد المديني, حدثنا أحمد بن  حدثنا -2وهو الثوري ورواه ابن جرير من طريق سفيان

إبراهيم األشعري, حدثنا أبي, حدثنا محمد بن معاوية بن  مد بن سعيد, حدثنا محمد بن مفضل بنمح

اهللا صلى اهللا  حدثنا أبي قال: سمعت أبا الزبير المكي يحدث عن جابر بن عبد اهللا, قال: كان رسول ,عمار

!ª﴿عليه وسلم إذا خرج بعث معه أبو طالب من يكلؤه حتى نزلت  $#uρ š� ßϑÅÁ ÷è tƒ z ÏΒ Ä¨$̈Ζ9$#﴾  فذهب

قال: حدثنا محمد بن أحمد  ثم -3 يا عم إن اهللا قد عصمني ال حاجة لي إلى من تبعث«ليبعث معه, فقال 

عبد الحميد الحماني عن النضر, عن عكرمة  بن إبراهيم, حدثنا محمد بن يحيى, حدثنا أبو كريب, حدثنا

يرسل إليه كل يوم رجاالً من بني هاشم فكان أبو طالب  يحرس صعن ابن عباس, قال: كان رسول اهللا

pκ$﴿ االَية يحرسونه حتى نزلت عليه هذه š‰r'‾≈ tƒ ãΑθ ß™ §�9$# õCÏk= t/ !$tΒ tΑÌ“Ρ é& š� ø‹ s9Î)  ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ ( β Î)uρ óΟ ©9 ö≅ yè ø� s? $yϑsù 

|M øó ‾= t/ …çµtGs9$y™ Í‘ 4 ª! $#uρ š� ßϑÅÁ ÷è tƒ z ÏΒ Ä¨$̈Ζ9$#﴾ ,إن اهللا قد «فقال:  قال: فأراد عمه أن يرسل معه من يحرسه

وقد  - 4 ورواه الطبراني عن يعقوب بن غيالن العماني, عن أبي كريب به ,«عصمني من الجن واإلنس

=õCÏk﴿ أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد قال: لما نزلت t/ !$tΒ tΑÌ“Ρ é& 

š� ø‹ s9Î)  ÏΒ y7 Îi/ β﴿فنزلت  صنع؟ يجتمع علي الناس،قال: يا رب إنما أنا واحد كيف أ  ﴾‘¢ Î)uρ óΟ ©9 ö≅ yè ø� s? $yϑsù 
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رفته است و چنانچه بخواهيم به روايات مراجعه كنيم بايد گفت تنها گ ميمخفيانه صورت 
د منطبق با سياق كلي آيه توان ميهمين چند روايت است كه تقريبا بدون هيچگونه تضادي 

 :و حتي كل قرآن شود، زيرا

به دعوت علني اسالم  ، امر و مامورصص پيامبر اسالماين آيه مشخصا شخ در -
  شده اند. 

با تعداد اندكي از مسلمين در بين انبوه  صجاي نگراني هم بوده، چون پيامبر -
استه با بت پرستي و زر و زور و تزوير به مبارزه بر خيزد و بنابراين در خو ميكفار مكه 

 ي. شو ميآيه آمده كه از گزند مردم، حفظ 

انتهاي آيه بدون هيچگونه دوز و كلك و بازي با كلمات و  »كافرين«مه مشكل كل -
د، زيرا در آن زمان نه تنها شهر مكه بلكه كل عربستان و شو ميتوجيه و سفسطه حل 

 شايد به نوعي تمام جهان، مملو از كافرين بوده است! 

                                                                                                                              

|M øó ‾= t/ … çµtGs9$y™ Í‘﴾  5-  سئل:  صأن رسول اهللا"وأخرج ابن مردويه والضياء في المختارة عن ابن عباس

الناس في  قال: كنت بمنى أيام موسم، فاجتمع مشركو العرب وأفناء أنزلت من السماء أشد عليك؟ أي آية

pκ$﴿ل علي جبريل فقال: الموسم، فأنز š‰r'‾≈ tƒ ãΑθ ß™ §�9$# õCÏk= t/ !$tΒ tΑÌ“Ρ é& š� ø‹ s9Î)  ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ ( β Î)uρ óΟ ©9 ö≅ yè ø� s? $yϑsù 

|M øó ‾= t/ … çµtGs9$y™ Í‘ 4 ª! $#uρ š� ßϑÅÁ ÷è tƒ zÏΒ Ä¨$̈Ζ9$# 3 ¨β Î) ©! $# Ÿω “Ï‰ öκ u‰ tΠöθ s) ø9$# tÍ� Ï�≈ s3 ø9$# ∩∉∠∪ ﴾ / قال: ] 67[مائده ،

رسالة ربي وله الجنة، أيها الناس قولوا ال  بة فناديت يا أيها الناس من ينصرني على أن أبلغفقمت عند العق

تفلحوا وتنجحوا ولكم الجنة، قال: فما بقي رجل وال امرأة وال صبي إال  إله إال اهللا وأنا رسول اهللا إليكم،

عارض فقال: يا محمد والحجارة ويبزقون في وجهي ويقولون: كذاب صابئ، فعرض علي  يرمون بالتراب

اللهم  :ص فقال النبي رسول اهللا فقد آن لك أن تدعو عليهم كما دعا نوح على قومه بالهالك،  إن كنت

األعمش: فبذلك يفتخر بنو  . قال"اهد قومي فإنهم ال يعلمون، فجاء العباس عمه فأنقذه منهم وطردهم عنه

y7﴿العباس ويقولون فيهم نزلت:  ¨Ρ Î) Ÿω “Ï‰ öκ sE ô tΒ |M ö6 t7ômr& £Å3≈ s9uρ ©! $# “Ï‰ öκ u‰  tΒ â!$t± o„ 4 uθ èδ uρ ãΝ n= ÷ær& 

šÏ‰ tF ôγ ßϑø9$$Î/ ∩∈∉∪﴾  : المطلب أبا طالب، وشاء اهللا عباس بن عبد   هوى النبي ")  56(القصص ... 
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 با رسول تفاوت دارد و مثال رسول داراي كتاب است و هر يم كه نبيدان مي -
تا آن زمان رسول نبوده  ص..، پيامبر.رسول، نبي هست ولي هر نبي، رسول نيست و غيره

د. يعني دعوت شو ميرسالت ايشان شروع  ،ولي از اين زمان يعني ابالغ علني و آشكار
مخفيانه كافي نيست و اگر اقدام به دعوت علني نكني در واقع رسالت خود را انجام نداده 

 د.رو ميد و از ميان شو ميهمان جمعيت داخلي و در دل تاريخ گم  اي و اين پيام در بين
 يرد) گ ميبا شهامت قوام  :به قول ضرب المثل معروف التين (

ابتدا از حنفاء بوده و حنفاء كساني بوده اند كه با وجود موحد بودن  صپيامبر -
ع به صورت مگر در برخي از مواق( وظيفه اي در ابالغ علني و دعوت ديگران نداشته اند

يد حنيف و موحد بودن كافي فرما مي صماليم و گذرا) خدا در اينجا به پيامبر اسالم
 نيست بلكه تو رسولي و بايد با تمام وجود ابالغ كني! 

=õCÏk﴿ :يدفرما ميدر اين آيه خداوند  - t/ !$tΒ tΑ Ì“Ρé&﴾  ،ابالغ كن آنچه بر تو نازل شده

تو نازل كرده ايم را نيز به صورت علني ابالغ  يعني آنچه در طي اين سه سال مخفيانه به
ئيم گو ميدر انتها ممكن است بگوئيد سوره مائده مدني است و نه مكي، در پاسخ ( كن.

ئيد اين آيه در روز جمعه در عرفات و در مكه نازل شده و چندين روز گو ميشما كه 
نقطه در مدينه  پس از آن نيز در غدير خم نازل شده است، خوب هيچ كدام از اين دو

ند و بنابراين احتمال كن ميند بلكه هر دو مكان آيه را مكي كن مينيستند و آيه را مدني ن
سال دعوت مخفيانه در مكه بوده و چنانچه  3د كه آيه پس از شو مينظر ما نيز درست 

شما بر مدني بودن آيه اصرار داريد پس نزول آيه در غدير خم و خالفت حضرت علي 
بصورت تك آيه بوده و البته آيات قرآن بنا به  د. به نظر من آيه ابالغ در مكهوش ميباطل 

گرفته اند و اين تك آيه بعدها در اين قسمت از در جاي خود قرار مي صدستور پيامبر
يرد تا اينكه امضاء و مهر گ ميسوره مائده كه آخرين سوره جمع آوري شده است قرار 

ي بر اينكه همه آيات توسط پيامبر بدون يك حرف كم تاييدي باشد در آخرين سوره مبن
 .يا زياد، ابالغ شد)
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  :9 سؤال

 3اين روايات كه شان نزول اين آيه را مربوط به دعوت علني و آشكار اسالم پس از 
خداوند  :دشو ميد با ساير آيات قرآن نيز تطبيق و تاييد كن ميسال دعوت مخفيانه تاييد 
 :ان داد كه كار دين را آشكار كند و به دعوت پردازد و فرمودعزوجل به پيامبر اسالم فرم

﴿÷íy‰ ô¹$$sù $yϑ Î/ ã� tΒ ÷σ è? óÚÌ� ôã r&uρ Çtã tÏ. Î� ô³ßϑ ø9$# ∩⊆∪﴾ ]/پس آنچه را بدان مامورى ] «94حجر

، آنچه را دستور داري آشكار كن و از مشركان روي »از مشركان روى برتابآشكار كن و 
سال اول مبعث كار دين نهاني بود و نيز خداوند فرمود: و  بگردان و پيش از آن در سه
ند اين آيه افرموده ص) جالب است كه پيامبر216شعرا/ ( خويشان نزديكت را بترسان

öΝ ﴿من را پير كرد: É)tG ó™$$sù !$yϑ x. |N ö�ÏΒ é& tΒ uρ z>$s? y7 yètΒ Ÿωuρ (# öθtóôÜ s? 4 …çµ‾Ρ Î) $yϑ Î/ šχθè= yϑ ÷ès? 

×��ÅÁt/ ∩⊇⊇⊄∪﴾ اى ايستادگى كن و هر كه با تو  پس همان گونه كه دستور يافته«] 112د/[هو

كه اين  »,دهيد بيناست و طغيان مكنيد كه او به آنچه انجام مى )نيز چنين كند ( توبه كرده
نيز منطبق با آيه ابالغ است كه مسلما دعوت علني با آن عده اندك در مكه نياز به 

هم داشته و اتفاقا بيشتر دردسرها بعد از دعوت علني استقامت فراوان داشته و جاي ترس 
علماي رافضي طبق روايات خود معتقدند كه  د.شو ميشروع  صبراي پيامبر اسالم

اند نه اينكه به مرگي طبيعي مرده باشند و به اين آيه اشاره تمامي معصومين كشته شده

tΒ$﴿ دارند: uρ î‰ £ϑ ptèΧ āωÎ) ×Αθß™u‘ ô‰s% ôM n= yz ÏΒ Ï&Î# ö7 s% ã≅ ß™”�9$# 4 'Î* sùr& |N$̈Β ÷ρr& Ÿ≅ ÏFè% ÷Λ äö6n= s)Ρ $# #’ n?tã 

öΝ ä3Î6≈ s) ôãr& 4 tΒ uρ ó=Î= s)Ζ tƒ 4’ n?tã Ïµø‹ t6É) tã n= sù §� ÛØ tƒ ©! $# $\↔ø‹ x© 3 “Ì“ ôfu‹ y™uρ ª! $# tÌ� Å6≈ ¤±9$# ∩⊇⊆⊆∪ ﴾ 

گذشتند آمده و) ( هم) پيامبرانى( اى كه پيش از او و محمد جز فرستاده« )144عمران/ آل(
گرديد و هر كس از عقيده خود  نيست آيا اگر او بميرد يا كشته شود از عقيده خود برمى

رساند و به زودى خداوند سپاسگزاران را پاداش  بازگردد هرگز هيچ زيانى به خدا نمى
در واقع به اين آيه چنين استناد دارند كه چون سخنان خداوند از روي حساب و ». دهد مى

نيم كه در اين آيه از قتل و كشته شدن سخن رفته و به بي ميست بنابراين منطق و دقيق ا
گوئيم در سوره كشته شده نه اينكه رحلت كرده باشد. حال ما ميصهمين دليل پيامبر
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y7﴿ آمده: 30زمر آيه  ¨ΡÎ) ×M Íh‹tΒ Ν åκ̈ΞÎ) uρ tβθçFÍh‹ ¨Β ∩⊂⊃∪ ﴾ ،»نيز) ( قطعا تو خواهى مرد و آنان يعني

ميت) سخن گفته نه از قتل و يا كشته شدن، و ( مردناين آيه خداوند از  . در»خواهند مرد

7̈Ρ﴿حتي در ابتداي آيه Î) ﴾  144آمده كه دليل بر قطعي بودن است در صورتيكه در آيه 

يد اگر كشته شود، پس روايات مربوط به كشته شدن همه معصومين فرما ميسوره عمران 
   صحيح نيستند.

  :10 سؤال

آمده كه پيام نازل شده را ابالغ كن و صخطاب به پيامبر 67آيهدر سوره مائده 
رد. روافض معتقدند كه مطلب مورد نظر در واقع دا ميخداوند ترا از گزند مردم نگاه 

قلم و ( همان خالفت الهي حضرت علي بوده است، پس چرا در جريان حديث قرطاس
را  �خالفت عليقصد داشته  صدوات) كه علماي رافضي شديدا معتقدند پيامبر

بايد اين مطلب را ابالغ  صمانع اينكار شده، پس در آنجا نيز پيامبر �كتابت كند و عمر
ده است، پس چرا كر ميده و از گزند اطرافيان نمي ترسيده چون خداوند، حفظش كر مي

كودتا كرده بودند و متوجه شده بودند كه  �و صحابه �يد كه عمرگوي ميدائم 
را كتابت كند و به همين خاطر مانع او شدند!!  �الفت عليقصد دارد خ صپيامبر
ده، چون كر ميبايد مطلب را در جلوي همه و براحتي و بي هيچ ترسي بيان  صپيامبر

   ده است.رسي ميگزندي به او ن

  :11 سؤال

سال  25 �ند كه حضرت عليگوي ميآخوندهاي مدعي تشيع بر باالي منبرها مرتب 
قان و فشار خلفا به سر مي برده است!! سوال اينجاست كه با خانه نشين بوده و تحت خف

دادن مشورتهاي گوناگون در امور مختلف  -1وجود اين موارد چگونه خانه نشين بود؟! 
ت: گف ميبارها  �...، بطوريكه عمر.قضايي همچون قضاوت پيرامون رجم يك زن و غيره

در ( به جنگ بحسينفرستادن حسن و  -2 شد ميهالك  �نبود عمر �چنانچه علي
نظارت بر جمع آوري قرآن  -3جنگهاي با ايران، مثالً حضور امام حسن در فتح اصفهان) 
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اجتماعي، قضايي و در يك  دادن مشورت به خلفا در زمينه هاي جنگي، اقتصادي، -4
به همسري عمر بن  كدر آوردن ام كلثوم -5كالم به عنوان وزير و مشاور براي خلفا 

جانشيني  -7 صن مبدا تاريخ مسلمين، يعني همان هجرت نبي اكرمتعيي -6 �خطاب
روش اتخاذي پيرامون زينتهاي خانه كعبه و  -8حداقل دو بار) ( در مدينه �حضرت عمر
...، پس اين چگونه خانه نشيني است؟! ايكاش آقاي منتظري كه مشاور .موارد ديگر

  ده بود!!خميني بود پس از عزل شدنش به همين طريق، خانه نشين ش

  :12 سؤال

مغز نخودي شما هر كجا در قرآن به كلمات اولي االمر، امام، ائمه و خليفه برخورد 
د بفرماييد بطور نمونه در آيات زير، شو ميامام شيعه مربوط مي نمايد،  12د آنرا به كن مي

yϑ ﴿د: ده ميامام و ائمه و خليفه چه معني  sùr& tβ% x. 4’ n?tã 7πoΨ Éi� t/ ÏiΒ ÏµÎn/ §‘ çνθè= ÷G tƒuρ Ó‰Ïδ$x© çµ÷Ψ ÏiΒ 

ÏΒ uρ Ï&Î# ö7 s% Ü=≈ tFÏ. #y›θãΒ $YΒ$tΒ Î) ºπyϑ ômu‘ uρ 4 y7 Í× ‾≈ s9'ρé& tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ÏµÎ/ 4 tΒ uρ ö�à� õ3tƒ ÏµÎ/ zÏΒ É>#t“ ômF{$# 

â‘$̈Ψ9 $$sù …çνß‰ ÏãöθtΒ 4 Ÿξsù à7 s? ’ Îû 7πtƒó÷ É∆ çµ÷Ζ ÏiΒ 4 çµ‾Ρ Î) ‘,ysø9 $# ÏΒ y7 Îi/¢‘ £Å3≈ s9 uρ u� sYò2r& Ä¨$̈Ψ9 $# Ÿω 

šχθãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ ∩⊇∠∪﴾ ]/آيا كسى كه از جانب پروردگارش بر حجتى روشن است و « ]17هود

نيز) كتاب موسى راهبر و مايه ( خويشان) او پيرو آن است و پيش از وى( شاهدى از
گروند و  اند) به آن مى كه در جستجوى حقيقت( بافد) آنان دروغ مى( رحمت بوده است
گاه اوست پس در آن ترديد  عدهمخالف) به آن كفر ورزد آتش و( هاى هر كس از گروه

آمده است) ولى بيشتر مردم باور ( و) از جانب پروردگارت( مكن كه آن حق است

ß‰ƒÌ�çΡ﴿.»كنند نمى uρ βr& £ßϑ ‾Ρ ’ n?tã šÏ% ©!$# (#θà�ÏèôÒçG ó™$# †Îû ÇÚö‘ F{$# öΝßγn= yèøgwΥuρ Zπ£ϑ Í←r& 

ãΝ ßγn= yèôftΡ uρ šÏOÍ‘≡uθø9 فرو ، كسانى كه در آن سرزمين و خواستيم بر«] 5[قصص/ ﴾ ∪∋∩ #$

زمين) ( مردم) گردانيم و ايشان را وارث( شده بودند منت نهيم و آنان را پيشوايان  دست

uθèδ ﴿ .»كنيم uρ “Ï%©!$# öΝ à6n= yèy_ y# Í×‾≈ n= yz ÇÚö‘ F{$# yìsùu‘ uρ öΝä3ŸÒ÷èt/ s−öθsù <Ù÷èt/ ;M≈y_u‘ yŠ 
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öΝ ä.uθè= ö7 uŠÏj9 ’ Îû !$tΒ ö/ ä38 s?#u 3 ¨βÎ) y7 −/u‘ ßìƒÎ� |� É>$s) Ïèø9$# … çµ‾Ρ Î) uρ Ö‘θà� tós9 7ΛÏm§‘ ∩⊇∉∈∪ ﴾ ]/و ] «165انعام

يكديگر) قرار داد و بعضى از شما را بر برخى ( اوست كسى كه شما را در زمين جانشين
ديگر به درجاتى برترى داد تا شما را در آنچه به شما داده است بيازمايد آرى پروردگار 

Ν§ ﴿ »بس آمرزنده مهربان استهم) او ( تو زودكيفر است و èO öΝä3≈ oΨ ù= yèy_ y#Í× ‾≈ n= yz ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 

.ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷èt/ t� ÝàΖoΨ Ï9 y# ø‹ x. tβθè= yϑ ÷ès? ∩⊇⊆∪ ﴾ ]/آنگاه شما را پس از آنان در زمين « ]14يونس

ôyϑ﴿»كنيد جانشين قرار داديم تا بنگريم چگونه رفتار مى sù ÞΟ n= øßr& Ç£ϑ ÏΒ 2”u� tIøù$# ’n?tã «! $# 

$¹/ É‹ Ÿ2 ÷ρr& šU¤‹ x. ÿÏµÏG≈ tƒ$t↔Î/ 4 … çµ‾Ρ Î) Ÿω ßx Î= ø�ãƒ šχθãΒ Ì� ôfßϑ ø9 پس او را « ]17يونس/[ ﴾ ∪∠⊆∩ #$

تكذيب كردند آنگاه وى را با كسانى كه در كشتى همراه او بودند نجات داديم و آنان را 
تبهكاران) ساختيم و كسانى را كه آيات ما را تكذيب كردند غرق كرديم پس ( جانشين

%uθèδ “Ï﴿.»شدگان چگونه بود داده بنگر كه فرجام بيم ©!$# ö/ä3n= yèy_ y# Í× ‾≈ n= yz ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 4 yϑ sù 

t� x� x. Ïµø‹ n= yèsù … çνã� ø�ä. ( Ÿωuρ ß‰ƒÌ“ tƒ tÍ� Ï�≈ s3ø9 $# öΝèδ ã� ø�ä. y‰Ζ Ïã öΝÍκ Íh5u‘ āωÎ) $\Fø) tΒ ( Ÿωuρ ß‰ƒÌ“ tƒ tÍ� Ï�≈ s3ø9 $# 

óΟ èδã� ø� ä. āωÎ) #Y‘$|¡yz ∩⊂∪ ﴾ ]/اوست آن كس كه شما را در اين سرزمين جانشين « ]39فاطر

گردانيد پس هر كس كفر ورزد كفرش به زيان اوست و كافران را كفرشان جز دشمنى نزد 
براي خواننده گرامي  .»افزايد افزايد و كافران را كفرشان غير از زيان نمى پروردگارشان نمى

امامت و خالفت منصوص و من عنداهللا  الزم به تذكر است كه آيات فوق هيچ ربطي به
بين آيات نيست و  �نداشته اند و ندارند و اصال نامي از علي �حضرت علي

د، دان ميموضوع آيات پيرامون مسائل ديگري است و نوع بشر و يا مستضعفين را خليفه 
ولي علماي مدعي تشيع با روايات و احاديث جعلي اين آيات را تفسير كرده و به ميل 

ند در صورتيكه چنانچه شما بدون توجه به مذهب خود اين آيات را آور ميدر  خود
را برداشت نخواهيد كرد و چنين  �بخوانيد هيچوقت از آنها خالفت حضرت علي

يد. اين اصل مهم يعني امامت كه علماي شما آنرا از شو ميچيزي را از آيات متوجه ن
ت، پس فورا فريب آخوند سر محله را ند در جايي از قرآن نيسدان مينبوت هم باالتر 
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نخوريد كه تعداد ركعات نماز هم در قرآن نيست!! تعداد ركعات، فرعي از فروع دين 
است نه از اصول دين و تازه شيعه منكر قياس است ولي در اينجا اصلي بدين مهمي را با 

حتم باب د و اگر بخواهيم چون آخوندها عمل كنيم بطور كن ميفرعي از فروع دين قياس 
م عصاي پدربزرگم گوي ميم و آي ميد و مثال من هم شو ميخرافات از همه طرف باز 

م: اي كافر مگر در قرآن گوي ميديشب تبديل به اژدها شد و اگر كسي منكر شد به او 
آخوندها بايد امامت را ثابت كنند نه ( نخوانده اي كه عصاي موسي تبديل به اژدها شد!!!

  .ا موارد ديگر، شيره بماليد)اينكه سر مردم را ب

  با چندين فرض محال سؤاليك : 13 سؤال

صحبت  �آخوندهاي رافضي بر باالي منبرهاي خود مرتب از دوستي حضرت علي
ند، همچون اينكه چنانچه كسي اعمال كن ميند و حتي مطالبي بسيار افراطي را بيان كن مي

انجام دهد و در بين صفا و مروه  نيك بسياري داشته باشد و قوانين اسالم را مو به مو
را نداشته باشد، بويي از بهشت نمي برد!!! از  �مظلومانه شهيد شود، ولي دوستي علي

نظر ما علت چنين هذيان گويي هايي اين است كه مدعيان تشيع، علي و امامان خود را 
ر كس در صورتيكه ائمه تنها تابع دين بوده اند و ه 1اصل دين و خود دين مي پندارند

را  �بايد مثل ايشان تابع دين باشد و تنها به همان دستورات دين عمل كند، خواه علي
افراد اينگونه داراي اهميت بودند پس چرا در  ،بشناسد يا نشناسد و اگر در دين اسالم

tΒ$﴿ اينگونه آمده: 144سوره آل عمران آيه uρ î‰ £ϑ ptèΧ āωÎ) ×Αθß™u‘ ô‰ s% ôM n= yz ÏΒ Ï&Î# ö7s% ã≅ ß™”�9$# 4 
'Î* sùr& |N$̈Β ÷ρr& Ÿ≅ ÏFè% ÷Λ äö6n= s)Ρ $# #’ n?tã öΝ ä3Î6≈ s)ôã r& 4 tΒ uρ ó= Î= s)Ζtƒ 4’n?tã Ïµø‹ t6É) tã n= sù §� ÛØtƒ ©! $# $\↔ø‹ x© 3 

“Ì“ ôfu‹ y™uρ ª! $# tÌ� Å6≈ ¤±9  هم) پيامبرانى( اى كه پيش از او و محمد جز فرستاده« ،﴾∪⊇⊇⊆∩ #$

                                                 

اشـاره   �بينيد كه امامت را از اصول مذهبي خود كرده اند و هميشه نيز به غصـب خالفـت علـي    مي 1
ي به خود او كه حتما مي بايست خليفه مي شده اسـت، پـس در واقـع امـام را جـزء ديـن       دارند، يعن

دانيم چرا اين اصل مهم ديني در قرآن ذكر نشـده؟!! همچـون اصـول ديگـري چـون       دانند، ما نمي مي
 توحيد و معاد و نبوت.
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گرديد و هر  خود برمى به اعقابيا كشته شود ميرد آمده و) گذشتند نيست آيا اگر او ب(
رساند و به زودى خداوند  بازگردد هرگز هيچ زيانى به خدا نمىبه عقب كس 

 �نيد كه افراد مالك نيستند و در اين آيه نيز صحابهبي مي .»دهد سپاسگزاران را پاداش مى
ون ما فرض محال را به ادامه راه و تالش براي حفظ همان دين تشويق كرده است. اكن

را دوست نداشته باشد، سوال  �يم كه شخصي تمامي اعمالش نيكو باشد ولي عليكن مي
يد اگر كن ميداريد فكر  �ن است كه با شناختي كه شما از عليآي ميمن از خواننده گرا

حاضر كنند و بگويند  �اين شخص را بطور مثال در روز قيامت در برابر حضرت علي
ش نيكو بوده ولي تو را دوست نداشته است و آيا تو اي علي او را اين شخص همه اعمال

د؟ آيا با كمال تكبر گوي ميچه  �يد مثال حضرت عليكن ميمي بخشي يا خير؟ فكر 
د: نه من او را به هيچ عنوان نمي بخشم، هر چند انسان خوبي هم بوده باشد من از گوي مي
بلكه حتي يك انسان معمولي نيز با  �م نه تنها عليكن ميرم؟!!! من فكر گذ مياو ن

د. و اما مورد مهم و اساسي اين كن مين كسي! بخشش و عفو را پيشه شد ميمشاهده جهن
است كه اين دوستي در زمان زنده بودن و حاكم بودن حضرت علي بسيار واجب و 

ست حاكم را دوست داشته و به باي ميحساس تر بوده تا حاال! و افراد در آن زمان 
ده اند تا باعث خرابي و انحراف در اسالم دا ميات او پيرامون جهاد و غيره گوش دستور

و امت نشوند و البته همين مورد نيز باز به همان دين و نجات جامعه و حفظ آن 
ردد نه به شخص مذكور و اصوال اسالم با فردپرستي و غلو به شدت مخالف است. گ ميبر

نيست و همه اعم از شيعه و سني او را دوست به هر حال در زمان ما كسي دشمن علي 
م هدف آخوندها و نگراني ايشان بخاطر چه چيز است؟!! اكنون كه دان ميرند و ندا مي

ايشان زنده نيست كه اعتقاد يا عدم اعتقاد به خالفت ايشان سودي به حال كسي داشته 
را مانند او يد حكومت هم اينك در دستان شماست، رفتارتان گوي ميباشد، اگر راست 

  كنيد! 
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  :14 سؤال

علماي رافضي پيرامون حديث حوض كه در كتب اهل سنت ثبت شده شلوغ بسياري 
ند و با اينكه من در جلد قبلي همين كتاب پاسخي دندان شكن بدانها دادم ولي باز كن مي

جناب قزويني به روي مبارك خود نياورده و همچنان همان چرنديات قبلي علماي 
مورد  م:آور ميد، در جلد قبلي اينگونه پاسخ دادم، عين سوال را كن ميتكرار رافضي را 

ند حديثي است مبني بر اينكه در جهان كن ميديگري كه علماي شيعه مرتب به آن استناد 
داني اصحاب يند: تو نميگو ميگيرد و به او سراغ اصحاب خويش را ميصآخرت پيامبر

 ا پس از تو مرتد شدند.و يارانت پس از تو چه كردند و آنه

سوال ما اين است كه چطور اين حديث مورد استناد شماست؟ مگر شما عقيده نداريد 
كه پيامبر و امامان پس از مرگ نيز از احوال ما باخبرند و در واقع زنده اند، پس چطور در 

خبر است؟ و حتي از حوادث پس از از ياران خودش هم بي صاين حديث پيامبر
  اطالعي ندارد.رحلت خويش 
ئيد: حضرت فاطمه به كسانيكه عليه او ظلم كرده بودند فرموده كه گو ميمگر شما ن

  بي اطالع است. صشكايت شما را نزد پدرم خواهم برد، پس چطور پيامبر
هستند؟ و  بابوبكر و عمر ،�و شما از كجا متوجه شده ايد كه منظور از اصحاب

اين خالفت الهي  بوده؟ �صب خالفت علياز كجا فهميديد كه منظور از ارتداد غ
                          ادعاي شماست كه هنوز هم نتوانسته ايد آنرا ثابت كنيد.

و اما يك مورد ديگر نيز در پاسخ به روافض وجود دارد كه آنرا در كتاب قبلي 

ôtΒ﴿ چنين آمده: 41يم: در سوره الرحمن آيهكن مينياورديم و بنابراين در اينجا بيان  uρ 

uÚt� ôã r& tã “Ì� ò2ÏŒ ¨βÎ* sù … ã&s! Zπt±ŠÏètΒ % Z3Ψ |Ê … çνã� à±øtwΥuρ uΘöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9$# 4‘yϑ ôã r& ∩⊇⊄⊆∪ ﴾ ]/124طه[ 

خواهد داشت و  )و سختى( و هر كس از ياد من دل بگرداند در حقيقت زندگى تنگ«

<tΑ$s% Éb﴿،»كنيم روز رستاخيز او را نابينا محشور مى u‘ zΟ Ï9 ûÍ_s? ÷� |³ym 4‘yϑ ôã r& ô‰ s% uρ àMΖä. #Z�� ÅÁt/ 

 %tΑ$s﴿ ،»گويد پروردگارا چرا مرا نابينا محشور كردى با آنكه بينا بودم مى« ]125[طه/ ﴾ ∪∋⊅⊆∩
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y7 Ï9≡x‹x. y7 ÷G s? r& $uΖ çF≈ tƒ# u $pκ tJŠÅ¡uΖ sù ( y7 Ï9≡x‹x. uρ tΠöθu‹ ø9 $# 4|¤Ψ è? ∩⊇⊄∉∪ ﴾/طور همان«فرمايد  مى ]،126[طه

گونه فراموش ما بر تو آمد و آن را به فراموشى سپردى امروز همانهاى  كه نشانه
 .1»شوى مى

مرتد گفته شما به اصحاب اين در قيامت  صسوال اينجاست كه پس چطور پيامبر
اسد؟!! مگر طبق قرآن مجرمين از سيمايشان شناخته شن ميخودش را از چهره آنها ن

صحاب پيامبر اسالم را بردند و پيامبر د در قيامت، اگوي ميند؟ ولي عالم رافضي شو مين
به اين دو كلمه توجه بيشتري داشته  ي!!دان ميعلتش را جويا شد و به او گفتند كه تو ن

ي!!! البته علماي رافضي براي همان سوال قبلي هم جوابي ندادند كه با دان ميباشيد: تو ن
ا به اين حديث ند پس چگونه و چردان ميوجود اينكه معصومين خود را حي و حاضر 

  اشاره دارند؟

  :15 سؤال

در مدينه و  صهزار نفر در غدير خم با علي بيعت كرده اند پس چرا پيامبر 120اگر 
هزار نفر كه در عربستان پراكنده  120بيعت نگرفت؟ آن  �از مردم آنجا براي علي

بيعت ه اند و آن زمان نيز تلويزيون و وسائل مخابراتي در كار نبوده است، پس شد مي
گرفتن از آنها سود چنداني نداشته است، چون پايتخت و مركز خالفت در مدينه بوده و 
آنجا هسته اصلي و مسجد پيامبر اسالم و خود پيامبر اسالم بوده اند و مشخص است كه 

ه است، پس اين شهر با شد ميپس از وفات پيامبر اسالم يك نفر خليفه و جانشين ايشان 
                                                 

1 ﴿tΠöθ tƒ ã‡ x�Ζãƒ ’Îû Í‘θ ÷Á9$# 4 ç�à³ øt wΥuρ t ÏΒ Ì� ôfßϑø9$# 7‹ Í× tΒ öθ tƒ $]% ö‘ ã— ∩⊇⊃⊄∪ ﴾ /روزى كـه در صـور   «[همـان]   )،102(طه

و  125و  124. در ضـمن در آيـات   »انگيزيم چشم برمى شود و در آن روز مجرمان را كبود دميده مى
د و حتي سبب آن را جويـا  شو ميسوره طه صريحا بيان شده كه فرد غافل از خدا نابينا محشور  126
ن اينگونه شده است؟ بنابراين نمي توانيد بگوييد كه منظـور  د كه چگونه قبال بينا بوده ولي اكنوشو مي

يـد  گو مـي از نابينا بودن در واقع كوردل بودن است چون بسيار مسخره خواهـد شـد، زيـرا گنهكـار     
چطور قبال بينا بوده ام و بنابراين طبق تفسير شما يعني منظورش اين خواهد بود كه چطور قبال بصير 

 م؟!!!و هوشيار و دل آگاه بوده ا
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ه اي كه داشته چطور از مردمش بيعتي گرفته نشده است تا به زعم اين اهميت فوق العاد
شما خالفت الهي در همان شهر غصب شود و اسالم منحرف شود و فالن و فالن و فالن 

   1شود؟!!!

  :16 سؤال

تند گف مييم؟ چرا نده ميتند زكات نگف ميدر جريان شورش اهل رده چرا مرتدين تنها 
اهيم و خو ميرا  �تند ما عليگف ميكنيم؟ چرا ننمي ش �ما بيعت خود را با علي

  يي بهتر بود براي ندادن زكات؟ها بهانهاهيم؟ اينها كه خو ميرا ن �ابوبكر

  :17 سؤال

يكي از فضايل بسيار مهم حضرت علي كه شيعه حتي براي خالفت نيز بدان اشاره 
ي انجام آن را برا �ابتدا ابوبكر صدارد در مورد ابالغ سوره برائت است كه پيامبر

ست توسط علي باي ميفرستاد ولي پس از آن به قول شما وحي نازل شده كه اينكار 
د. سوال ما از كن ميحضرت علي را مامور انجام آن صصورت بگيرد و بنابراين پيامبر

يد؟!! دان ميرا معصوم از هرگونه خطا و سهوي نصشيعيان اين است كه مگر شما پيامبر
 صيد؟ خوب طبق اين جريان، پيامبردان ميينطق عن الهوي ن مگر همه سخنان او را ما

در ابتدا خطا كرده است. چنانچه شيعه بگويد ايشان توسط وحي متوجه خطاي خود شده 
خطايي داشته توسط وحي  صاند بايد بگوئيم نظر ما نيز همين است كه هر موقع پيامبر

نظر علماي شيعه نيست  ، ولي واضح است كه چنين چيزي مد2ه استشد ميالهي متذكر 

                                                 

دست دوستي داده باشند علت آن مشخص است: �اگر هم قبايل عرب در غدير خم با حضرت علي ١
نسته اند كه به اواخر عمر خود نزديك شده اند و امكان چنين حضور يكپارچـه اي  دا ميپيامبر اسالم 

نيز از هر قبيله عرب چنـدين نفـر را كشـته اسـت، پيـامبر       �براي ايشان كم است و حضرت علي
   .را مرتفع كنند �استه اند كينه و دشمني با حضرت عليخو ميبا اين عمل  صاسالم

و  43آيات قرآني گواه اين امر هستند، همچون آيات ابتدايي سوره عبس و تحريم و يا سوره توبه آيه  ٢
 113و سوره توبه آيه 24و  23و سوره كهف آيات  37سوره احزاب آيه
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ند و در دان ميو حتي امامان خود را كامال معصوم از هر خطا و سهوي  صو ايشان پيامبر
  نند!!بي مياين عصمت نيازي به وحي ن

  :18 سؤال

مدعيان تشيع براي حضرت علي و امامان قائل به عصمت هستند، ولي جمالت خود 
در  �د، حضرت عليكن ميا ثابت ايشان و مطالب مندرج در تاريخ، خالف اين امر ر

پس از گفتن حق يا مشورت دادن به من خودداري نكنيد نهج البالغه فرموده:  216خطبه 
در نهج  .م مگر آنكه خداوند مرا حفظ كنددان ميزيرا خود را از آن كه اشتباه كنم مصون ن

نسبت به تو همانا شايستگي پدرت مرا «به منذربن جارود عبدي فرموده:  71البالغه نامه 
و از تواريخ معلوم  يرو ميشي و راه او را با ميفريب داد و گمان كردم همانند پدرت 

شود كه آن حضرت، منذر بن جارود را براي جمع صدقات فرستاده و او را انتخاب  مي
شده، حضرت به او  �كرده براي اين كار و او اموال را اختالس كرده و ملحق به معاويه

نهج البالغه و تواريخ معلوم  63تا آخر. و از نامة » صالح أبيک غرين..فإن « :نويسد مي
كه  حاليرا عامل كوفه قرار داده در �شعريابوموسي ا ،شود كه آن حضرت مي

شما) هم منافق در آمد و هم با حضرت مخالفت كرد و از به عقيده خود ( �ابوموسي
كميل بن زياد را عامل هيت  ،حضرتشود كه آن  نهج البالغه و تواريخ معلوم مي 61نامة 

و حضرت او را  قرار داد در حالي كه او مقاومت نكرد و شهر هيت را تسليم دشمن نمود،
زياد بن  ،شود كه حضرت نهج البالغه و تواريخ معلوم مي 44مذمت كرده است. و از نامة 

البالغه معلوم نهج  43ابيه را عامل بر فارس قرار داده و اشتباه نموده است. و از نامة 
 41را عامل اردشير قرار داده و او خائن در آمد. و از نامة  »مصقلة بن هبيرة« شود كه مي

اشتباه  �شود در تعيين ابن عباس معلوم مي نزد شيعه)( نهج البالغه و رجال و تواريخ
را كه حاكم او بر مصر  ةقيس بن سعد بن عبادنموده است و همچنين طبق تمام تواريخ 

عزول نمود و بواسطة عزل او و نصب محمد بن ابي بكر، مصر سقوط كرد و معلوم بود م
در  �و حضرت علي نمود. شد حضرتش اشتباه كرده و نبايد به سخن نمامين گوش مي
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 :صحيفة علويه دعاي سوم ماه و در دعاي كميل و دعاي صباح و چند دعاي ديگر فرموده
ال تعاجلني ما اطلعت عليه من سري و  یبخف یال تفضحن اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البالء،«

کثرة شهواتي و  یجهالتو  یدوام تفريطن سوء فعلي وإسائتي و بالعقوبة علی ما عملته في خلواتي م
، أبيت إال تقحما یجدي فکل ذلك عندو  یهزلو  یجهلو  یعمدو  ی، اللهم اغفر لي خطايایوغفلت

لم يفضحني بين ك، الحمد هللا الذي ستر عيوبي و ودانتهاکا لحرماتك وتعديا لحدعلی معاصيك و 
معصيتي کثيرة، ولساني مقر بالذنوب، وأعوذبك طت نفسي من هواها، و الناس، فبئس المطية التي أمت

دون رحمتك  یاستعمال شهوتو  یتباع هوااعلی نفسی و  یأن تحول خطاياي أو ظلمي أو إسراف
قد نا إلی سترها يوم القيامة أحوج و أللعصابة و  الهي سترت علي في الدنيا ذنوبا ولم تظهرهاوبرك، 

إذ لم تظهرها للعصابة من المسلمين فال تفضحني بها يوم القيامة علی رءوس العالمين،  یأحسنت ب
واستر علي ذنوبي، إلهي لو ال ما قرفت من الذنوب ما فرقت عقابك، ألقني السيئات بين عفوك 

نعما  یأسرفت علی نفسی بما قد علمت، أوقرتنقد أصبت من الذنوب ما قد عرفت و  ومغفرتك،
ضعف عملي، حاجتي ا، أذکر لك فاقتي ومسکنتي وميل نفسي وقسوة قلبي و وأوقرت نفسي ذنوب

کم « :فرمايد مي 34حضرت سجاد در صحيفة سجاديه دعاي  ».إليك اللهم العتق من النار
للهم إن الشيطان قد شمت بنا ا« :و در دعاي دهم فرموده». سيئة اکتسبناهانهي لك قد أتيناه و 

شهواتي حرمتني يعني، شهواتم مرا  :فرموده 52و در دعاي ، »إذ شايعناه علي معصيتك
أخف عنهم ما «، »عيون المأل خبري علیال تعلن « :فرموده 41بهره ساخته، و در دعاي  بي

لرجيم، ذريتي من الشيطان اأعذني و « :فرموده 16و  25و در دعاي ، »يکون نشره علي عارا
أشد إقداما علي السوء مني أبعد غورا في الباطل و من و «، »علي ما لم تسلطنا عليه منه سلطته منا

..... هنگامي كه بين دعوت تو و .، يعني،»حين أقف بين دعوتك و دعوة الشيطان فأتبع دعوته
در دعاي  �حضرت علي بن الحسين پذيرم. دعوت شيطان بايستم دعوت شيطان را مي

، يعني، بسيار است معصيت »كما أبوء به من معصيت ليکثر ع« :ة سجاديه فرمودهصحيف 32
يعني، خدايا  »فرکبت ينهيتنفترکت و  يأمرتن كنإاللهم « :كنم، و فرموده تو بر من كه اقرار مي

کبائر ذنوب « :تو مرا امر نمودي پس سر باز زدم و نهي نمودي، پس بجا آوردم، و فرموده
 :اهان عظيمي كه مرتكب شدم، و در دعاي رمضان از خدا خواسته كهيعني، گن »اجترحتها

كه از ياران نزديك  بقابل توجه است كه عبداهللا بن عباسو  »تطهرنا به من الذنوب«
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امام بوده براي او قائل به عصمت نبوده است و در مورد طريقه عزل معاويه با حضرت 
را نگه دار و  �د كه معاويهده ميپيشنهاد  �و به حضرت علي ،مخالف بوده �علي

) كه حضرت 3089ص  6تاريخ طبري ج ( پس از آرام شدن مملكت او را عزل كن
و  ،د: بر تو است كه راي خود را به من بگوييگوي ميد و در پاسخ كن ميقبول ن �علي

نهج ( .آنگاه اگر خالف نظر تو فرمان دادم بايد اطاعت كني ،من بايد پيرامون آن بينديشم
  .)321ه حكمت البالغ

امام در خيلي از امور  يد:گوي ميزده و  دوباره دست به تاويل مطالبدر مقابل اين شما 
ده كه در بعضي اوقات نتيجه آن خيانتكار كر ميو نظر بقيه را اجرا  ،ده استكر ميمشورت 

ده كر ميامام هميشه از علم غيب خود استفاده ن چون ه استشد ميشدن بعضي از واليان 
 صئيم: پيامبرگو مي!!! در جواب از آن نبوده است استفاده به! و در شرايطي مجاز است!!

öθs9﴿آيه  طبق آيات بسياري از قرآن مثل uρ àMΖ ä. ãΝ n= ôã r& |= ø‹ tóø9 $# ßN÷� sYò6tG ó™]ω zÏΒ Î� ö�y‚ø9 $# $tΒ uρ 

zÍ_¡¡tΒ âþθ�¡9 علم غيب  و در همين آيه آمده كه اگر ،نداشته استعلم غيب  ]188اعراف/ [ ﴾#$

علم غيب  �علي گونه است كه حضرتحال چ ،دمكر ميداشتم حتما از آن استفاده 
علم غيبي كه از آن استفاده نشود و به كار حكومت و مردم و  داشته ولي استفاده نكرده؟!

از علم غيب خود استفاده  �نيايد چه فايده اي دارد؟! اگر به قول شما حضرت علي
انتكار شدن واليان و سست شدن و انحراف حكومت نكرده و در نتيجه باعث خي

چيست؟! شما آنها را نيز فاقد علم غيب  ديگر خلفا درپس فرق او با  ،هشد مياسال
 ،صالحيت حكومت را نداشته اند و باعث انحراف اسالم شده اند :ئيدگو مييد و دان مي

 �علي حضرت يد:گوي ميچيست؟! يا  �پس هياهوي شما براي دادن خالفت به علي
او را  وندخدا البته و ،م مگر آنكه خدا مرا حفظ كنددان ميفرموده: خود را مصون از خطا ن

 ئيم: اين در مورد همهگو ميدر جواب  !!!ده چون او داراي عصمت بوده استكر ميحفظ 
و اگر  ،حفظ كند از خطا مصون خواهد ماندكه هر كس را  وندو خدا دكن ميصدق 

ديگر گفتن اين  ،دكر ميبود و به هيچ عنوان خطايي نداراي عصمت  �حضرت علي
م مگر دان ميجمله بي معنا بود كه به من مشورت دهيد چون خود را مصون از خطا ن
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 به د كه ممكن است خطا بكند وگوي ميرا كسي  جمله و اين ،اينكه خدا مرا حفظ كند
  نياز داشته باشد.مشورت 

  : 19 سؤال

فامهلوا تجتمع الناس «بيعت شود فرموده:  پيش از آنكه با وي �حضرت علي
تاريخ ( مهلت دهيد تا مردم جمع شوند و با يكديگر مشورت كنند :يعني »ويتشاورون
پيش از  :يعني »ن يبايعواأنما الخيار للناس قبل إ«) و همچنين فرموده:  433ص 4طبري ج

 ،272ص 8نوار جبحاراأل( تا چه كسي را انتخاب كنند)( بيعت كردن اختيار با مردم است
أيها الناس، عن مٍأل وإذن، إن هذا «فرموده:  ) و88چاپ تبريز و مستدرك نهج البالغه ص

 اي مردم انبوه و هوشيار اين كار شما :يعني »تمأمركم ليس ألحد فيه حق إال من أمر 
 4تاريخ طبري ج( زمامداري) حق هيچكس نيست مگر كسي كه شما او را امارت دهيد(

، خالفت �پس طبق اين سخنان حضرت علي ) 367ص  8نوار جاألو بحار 435ص 
الهي و من عنداهللا وجود نداشته است، چون در اينصورت مشورت كردن براي تعيين 

   خليفه و انتخاب توسط مردم بي معنا خواهد بود.

  :20 سؤال

“Ÿω ÷βt﴿ آمده:  صاز جانب پيامبر�خطاب به ابوبكر ،40در سوره توبه آيه  øtrB āχ Î) 

©! $# $oΨ yètΒ (﴾ »سوال ما اين است كه بهترين توضيح »يعني غمگين مباش كه خدا با ماست .

آيات قرآني، توضيح و تفسير يك آيه با آيات ديگر است، يعني يك آيه و تفسير پيرامون 
د بفرماييد معيت و همراهي خداوند در آيات شو ميرا با آيات ديگر توضيح دهيم. خوب 

مع ( اني بيان شده است؟!! در همه جاي قرآن اين معيت با متقينديگر نسبت به چه كس
مع المومنين) و بطور كل با افراد نيكوكار و ( مع الصابرين) و مومنين( المتقين) و صابرين

مومن است نه با غاصب خالفت الهي، نه با ظالم، نه با غاصب فدك، نه با منافق، نه با 
براي آقايان محترم رافضي جاي بسي تاسف است كه  واقعا( ترسو، نه با فردي بي ايمان!!!

  .ند)كن ميالقاب برازنده خود را نثار بهترين مومنين 
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  :21 سؤال

“Ÿω ÷βt﴿ ،40چرا شما در سوره توبه آيه  øtrB ﴾  يد؟ در كن ميرا به ترس و خوف ترجمه

“Ÿω ÷βt﴿صورتيكه  øtrB ﴾ وفاز حزن و اندوه و غم است، يعني غمگين مباش و چنانچه خ 

  رفت. و ترس مقصود بود، التخف بكار مي

  :22 سؤال

“Ÿω ÷βt﴿تنها به  40علماي مدعي تشيع در سوره توبه آيه øtrB ﴾  اشاره دارند و با اينكار

را زير سوال ببرند، سوال اينجاست كه در آيات قرآن  �قصد دارند ايمان حضرت ابوبكر

“Ÿω ÷βt﴿نيز  صخطاب به پيامبر øtrB ﴾ به پيامبران ديگر  آمده و همينطور﴿Ÿω ÷βt“ øtrB ﴾  و

#Ÿω ô ﴿حتي y‚s? ﴾ و خطاب به مسلمين نيز ( آمده است﴿ŸŸωuρ (#θçΡ t“øtrB ﴾  آمده، پس در واقع

ايرادها را نسبت به ايشان نيز داريد و نعوذباهللا ايمان پيامبران را نيز زير سوال  شما اين
سوره مائده آيه و  127ه نحل آيه سورو  176سوره آل عمران آيه برده ايد، آياتي چون 

 اتسوره طه آيو  23سوره لقمان آيهو  41سوره فرقان آيه و  33سوره انعام آيهو  41
سوره قصص و  10سوره نمل آيه و  12 هسوره الشعراء آيو  77/67/68/46/21

. 139سوره آل عمران آيه و  28سوره ذاريات آيه و  33سوره عنكبوت آيه و  25/31/آيات
و همينطور پيامبران ديگر  صيد بگوييد كه مثال پيامبر اسالمتوان ميدر جواب نضمنا 

بخاطر هدايت نشدن كافران و براي پيشرفت نكردن دين الهي اندوهناك شده اند، چون 
و در واقع براي اسالم اندوهناك شده است و  صنيز براي پيامبر �اوال: حضرت ابوبكر

āχ﴿چطور شما در همين آيه  Î) ©! $# $oΨ yètΒ ﴾ با پيامبر اسالم و ( يعني خدا با ماست

نيد؟ از كي تا به حال همراهي خداوند با افرادي بي ايمان و ترسو و ظالم بي ميابوبكر) را ن
يا سوره  و غاصب خالفت بوده است؟!! ثانيا: در آيات ديگري چون آيات سوره طه و

كه  28ه ذاريات/هستند و سور �كه در مورد حضرت موسي 25/31و قصص/ 10نمل/
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است، ترسيدن تنها بخاطر چنين مواردي نبوده، بلكه حتي  �در مورد حضرت ابراهيم
  .)و ترسيدن وي �همچون مار شدن عصاي حضرت موسي( بخاطر جان بوده است

  :23 سؤال

از سوره  40ند، وقتي در آيه شو ميعلماي مدعي تشيع هر روز به كشفي جديد نائل 

āχ﴿ توبه به Î) ©! $# $oΨ yètΒ﴾  رند، يعني خدا با ماست، يعني اينكه معيت و همراهي خو ميبر

ان اهللا مع المتقين، مع ( بوده است �و ابوبكر صاسالمو كمك خداوند با پيامبر
المحسنين، مع المومنين، يعني ابوبكر مومن و محسن و متقي بوده) خوب مسلما اين 

ه هم ندارند و بنابراين دست به ، حتي توجيه و سفسطسؤالعلماي نابغه در برابر اين 
در غار يك ابوبكر ديگر بوده، نه  �ند اصال اين ابوبكرگوي مياكتشافي بزرگ زده و 

خليفه اول!!! سوال ما از علماي مدعي تشيع و از امثال قزويني اين است كه شما در 
ت مناظرات خود دائم به اين نكته اشاره داريد كه چون دالئل ما از كتب خود اهل سن

يد؟! كن مياست پس آنها بايد قبول كنند، ولي چرا در اينجا ناگهان خالف اين شيوه عمل 
% مفسرين و علماي شيعه، شخص مورد نظر در اين آيه را همان 90 :آقايان عزيز

و خليفه اول دانسته اند نه ابوبكري ديگر، چرا در اينجا به مطالب كتب خودتان  �ابوبكر
كتشاف و اختراع مي زنيد؟! و در برابر آن همه اخبار متواتر به توجهي نداريد و دست به ا

يد كه چون ابوبكر در قبا پيشنماز بوده پس كن مييك خبر واحد از صحيح بخاري اشاره 
  در غار نبوده، پس چرا نبايد اين ابوبكر يك ابوبكر ديگر بوده باشد؟

  :24 سؤال

نسب من از دو سو به  »ولدني أبوبكر مرتين« :يندفرما مي �حضرت امام صادق
د بفرماييد در شو ميند. كن ميمي رسد. آخوندها در سند اين حديث مناقشه  �ابوبكر

رسد؟ شايد خواهيد گفت به دختر يزدگرد؟ اينصورت نسب امام صادق به چه كسي مي
واعجبا از تعصب! يعني حاضريد نسب امام صادق را به مشتي گبر آتش پرست برسانيد 



  49  دوباره سرخاب و سفيد آب

 

نرسانيد؟ آن هم افسانه اي كه دكتر شريعتي اين شيعه تندرو و متبحر در  �ولي به ابوبكر
  علم تاريخ و جامعه شناسي قويا رد كرده است!

  :25 سؤال

 �، پيش نماز و امام جماعت حضرت ابوبكرصروز آخر عمر مبارك پيامبر 13در 
رمائيد پس د بفشو ميبوده اند، ولي رافضيان منكر اين مسئله هستند!! سوال اينجاست كه 

چه كسي امام جماعت بوده است؟!! اگر ابوبكر نبوده چه كسي بوده؟ علماي رافضي 
اسالم در حالت بيماري و با زحمت فراوان و با كمك  صخواهند گفت كه پيامبر

ديگران از اتاق خود به محل نماز آمده و با دست خود ابوبكر را كنار زده است و خود 
ئيم يعني حضرت گو ميده گرفته اند! در جواب امامت نماز را بر عه صپيامبر
هر روز در حال بيماري به مسجد مي آمده و ابوبكر را كنار مي زده است؟!!  صمحمد

نوبت نماز، يعني  65د شو ميروز  13ده است؟!! كر مييعني روزي پنج نوبت اينكار را 
است!! چطور دفعه آمده اند و ابوبكر را كنار زده اند؟!!! واقعا عجيب  65صپيامبر
ته اند!! ببينيد چگونه تاريخ و گف ميباز هر روز مي آمده و مردم هم چيزي ن �ابوبكر

  مقلدين نادان را مضحكه و مسخره عقايد منحط خود كرده ايد.

  :26 سؤال

در جلد يك كتاب خود، سواالتي پيرامون حديث قرطاس نوشتم، در اينجا سواالت 
در مرض وفاتش  صپيامبرحديث قرطاس در م، ديگري را نيز اضافه كرده و آورده ا

وات بياوريد تا براي شما چيزي قلم و ديد: فرما مي، بودنداطرافشان  �صحابههنگامي كه 
قصد داشته  صشيعه معتقد است پيامبر اسالم( كه بعد از من گمراه نشويد. يمبنويس

وضوع شده و يارانش متوجه اين م �را كتابت كند ولي عمر �خالفت و جانشيني علي
 متن حديث بصورت زير روايت شده است: اند و جلوي تحقق اين امر را گرفته اند!!)

خبرنا معمر عن الزهری عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن أد الرزاق حدثنا علی بن عبد اهللا قال حدثنا عب«
فی البيت رجال فقال رسول اهللا صلی اهللا عليه وسلم و  قال: لما حضر بعتبه عن ابن عباس
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ن رسول اهللا قد إعده قال بعضهم: تضلوا ب ال کتب لکم کتاباً أصلی اهللا عليه وسلم: هلموا النبی 
  )2/638صحيح بخاري ( »غلبه الوجع عندکم القرآن، حسبنا کتاب اهللا

سته بيرون بوده توان ميقصد بيان آنرا داشته از دو حالت ن صمطلبي را كه پيامبر -
ي و خود آيات قرآني بوده و يا اينكه سخن خود نبي باشد، يا اينكه اين مطلب جزء وح

گفت  توان ميبوده است. بطور حتم مورد اول مد نظر هيچكس نيست چون ن صاكرم
آيه قرآني بوده است، قرآن نزد شيعه و سني همين قرآن فعلي است كه در آن بحثي نيست 

نوعي اهانت  بوده است، خوب آيا اين صگفت آن مطلب سخن نبي اكرم توان ميو تنها 
سته امت را از گمراهي نجات دهد ولي توان مي صبه قرآن نيست؟ چطور سخن پيامبر

يد اين سخن و توان ميدر ضمن ن( سته چنين كاري بكند؟!!توان ميخود قرآن و كالم الهي ن
ظني الصدورند ولي قرآن قطعي  ،مطلب مهم را براحتي جزء حديث كنيد چون احاديث

موارد جعل بسيارند ولي وعده حفظ قرآن در خود قرآن آمده و  است و در ميان احاديث
 اي آيهيرد بايد در قرآن ذكر شود و البته گ ميبنابراين مطلبي كه جلوي گمراهي امت را 

  .پيرامون خالفت حضرت علي در قرآن نيست)
د مردم و امت را از گمراهي برهاند يعني چه؟ اگر چنين توان مي اي جملهاينكه  -
وجود داشت خود خداوند آنرا در قرآن بيان مي نمود تا همه هدايت شوند. هر  اي جمله

كس بايد خودش ايمان بياورد و هدايت لطفي الهي است و امري اختياري است نه جبري 
 و يا اكراهي.

در غدير خم به دستور الهي صشيعه معتقد است دو ماه قبل از اين جريان پيامبر -
زيده و حتي بيش از صد هزار نفر در آنجا با او بيعت را به خالفت برگ �حضرت علي

ه اند پس چه اهميتي به كرده اند. خوب آيا اگر مردم بيعتي بدان مهمي را فراموش كرد
خاص بيشتر نبوده و نه جلوي  اي عدهده اند؟!! تازه نوشته اي كه جلوي دا مييك نوشته 

 صد هزار نفر!!

بخاطر سخن يك نفر آنرا بيان  صپيامبر اگر اين مطلب جزء دين بوده پس چطور -
نكرده است؟!! مگر جانشيني يكي از اصحاب از شكستن بتها و موارد ديگر مهمتر بوده؟!! 
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در مكه و در محاصره كفار و مشركين نهراسيد و سخنان الهي را بيان  صچطور پيامبر
ينجا بخاطر نمود؟! چطور از ابوجهل و ابولهب نترسيد و همه سخنان خود را گفت ولي ا

نفر سكوت كرده و امر الهي را نرسانده است؟!!!! اين سخن مخالف با اين آيه سخن يك 

pκ$ *﴿است:  š‰r' ‾≈ tƒ ãΑθß™§�9 $# õCÏk= t/ !$tΒ tΑ Ì“Ρé& š�ø‹ s9 Î) ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ ( βÎ) uρ óΟ ©9 ö≅ yèø� s? $yϑ sù |M øó‾= t/ … çµtG s9$y™Í‘ 4 
ª! $#uρ š�ßϑ ÅÁ÷ètƒ zÏΒ Ä¨$̈Ζ9 در اين آيه آمده كه مطلب را ابالغ كن و تاكيد ] 67مائده [ ﴾ #$

 �ي، بنابراين چنانچه دستوري پيرامون خالفت عليشو ميگزند مردم حفظ شده كه از 
بخاطر  صند پيامبرگوي ميده است، ولي رافضيان كر ميآنرا بيان صبوده قطعا پيامبر

مسكوت سكوت كرده و ابالغ و دستور پيرامون خالفت الهي علي را  �سخن عمر
  گذاشته و مكتوب نكرده است!!

استه مطلبي بگويد كه خو ميسال زحمت و مجاهدت تازه  23پس از  صآيا پيامبر -
  ده است؟!!كر ميچه سال  23در اين  صامت گمراه نشوند؟!! پس شما گمان داريد پيامبر

د توان ميبه تاخير انداختن چنين مطلب مهمي تا آن لحظه و در بستر بيماري ن -
 قي بوده باشد.منط

كتب، يعني برايتان بنويسم در صورتيكه أيد: فرما مي صدر اين حديث، پيامبر امي -
كل نبوت را زير سوال  ،املي، يعني برايتان امالء كنم. بيان چنين مواردي :تهگف ميبايد 

نزد اهل  صخواهد برد چون اسالم ستيزان نيز همين عقيده را دارند كه پيامبر اسالم
گران مي رفته و اين آيات الهي را از آنها آموخته است، يعني در واقع امي كتاب و دي

  .)ستهدان ميرا افصح عرب  صپيامبر اسالم �دقت كنيد كه حضرت علي( نبوده است!!

الفاظي كه در حديث است بطور  دند وكر ميبا لغت اهل حجاز صحبت  صپيامبر -
زيرا كه اهل  روش ايشان استو هلموا، صيغه جمع استعمال شده، مخالف با عادت 

دند ولي كر ميصيغه مفرد) را براي تثنيه و جمع بطور يكسان استعمال ( حجاز كلمه هلم
  صيغه هلموا كه لغت بني تميم است بكار رفته است.، در حديث
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شخصي بوده كه فرماندهي هشتاد غزوه و جنگ را بر عهده داشته و حتي  صپيامبر -
ده چه برسد به دستورات الهي و امور مربوط به دين، كر مييان نظر شخصي خود را نيز ب

 پس چرا بايد بترسد يا قهر كند و نگويد! 

اهم برايتان مطلبي بگويم ولي در انتها آن مطلب را خو ميفرموده  صآيا پيامبر -
نگفته؟! پس يعني امت گمراه شده اند چون آن مطلب بيان نشده است و در واقع هم 

  گمراه هستيم!!!!اكنون نيز ما 
سال داشته كه وجود اين  10بن عباس راوي حديث در آن زمان كم و بيش، حدود ا -

كه بيمار بوده و لحظات آخر صمحضر پيامبر و در �طفل در آن اتاق و بين كبار صحابه
  رانده، غير معقول است.گذ مي زندگي خود را

ري بدين مهمي قابل حديث قرطاس جزء اخبار واحد است و خبري واحد براي ام -
 پذيرش نيست.

بلند كردند؟ و  صچرا اصحاب صدايشان را در محضر پيامبر :ندگوي ميشيعياني كه  -
با يكديگر مشاجره كردند؟ خوب در  صپيرامون اين قضيه در مقابل پيامبر چرا

با اصحاب ديگر مشاجره  صو يارانش نيز در برابر پيامبر �اينصورت حضرت علي
 ردد.گ ميبراين آنها نيز مقصر هستند و ايراد شما به خود شما بر كرده اند و بنا

شده و  صاعتراض دارند كه او متوجه مقصود پيامبر �شيعيان به حضرت عمر -
را كتابت كنند و به  �اهند جانشيني و خالفت حضرت عليخو ميفهميده كه ايشان 

از كجا  �ضرت عمريم حگوي ميهمين خاطر جلوي وقوع اين امر را گرفته است!!! ما 
متوجه اين موضوع شده؟!! مگر علم غيب داشته؟!! مگر از افكار و ضمير انسانها آگاهي 

 داشته است؟!!!!

و يا يكي از طرفدارانش قلم و دوات را نياورده اند؟!! البد  �چرا حضرت علي -
ار ترسو بوده و در جنگها فر� يد عمرگوي ميمي ترسيده اند؟!!!! شما كه  �همه از عمر

 ده، چرا اينجا آنهمه شجاع از اين انسان ترسو مي ترسند؟!!! كر مي
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اين مطلب مهم در انتها بيان نشده است، پس هياهوي شما براي چيست؟! شايد  -
اصال خالفت حضرت ابوبكر مد نظر بوده و يا مطلبي ديگر بوده است. فراموش نكنيد 

پس از بيرون كردن  صپيامبريد بگوييد در كتب ديگري از شيعه آمده كه توان مين
و دوستان خاص خود گفته است، چون فعال  �اصحاب آن مطلب را به حضرت علي

 بحث پيرامون اين حديث كتب صحيحين است كه دائما مورد استناد شماست.

خالفت و امامت موجود در تشيع از مهمترين اصول ديني است كه حتي از نبوت  -
مثل اصولي چون ( ست در قرآن بيان شودباي ميمي هم باالتر است، پس چنين اصل مه

و در  �توحيد، نبوت و معاد) تا حجت بر همه تمام گردد نه اينكه در لحظات آخر عمر
 بستر بيماري باشد و تازه در انتها بيان نشود.

قال ( در حديث مورد استناد شما آمده بعضي چنين گفتند كه قرآن ما را بس است -
 يد؟!!!ده مينسبت  �اين مطلب را به حضرت عمر ) پس شما چگونهبعضهم

يد پس دان مياگر شما مخالفت صحابه را براي كتابت دليل بر عدم ايمان ايشان  -
عمل  صهم در جريان صلح حديبيه حاضر نشد به دستور پيامبر �حضرت علي

   نموده و نام ايشان را پاك كند.

  :27 سؤال

رآن مستلزم وجود اهل بيت و امامي علماي مدعي تشيع، معتقد هستند كه فهم ق
ند كه قرآن بدون اهل بيت، قرآن گوي ميمعصوم است و قرآن، قابل فهم نخواهد شد و 

y7﴿ آمده: 2نيست!! سوال ما اين است كه در سوره بقره آيه Ï9≡sŒ Ü=≈tG Å6ø9 $# Ÿω |=÷ƒu‘ ¡ Ïµ‹ Ïù ¡ 

“W‰ èδ zŠÉ) −Fßϑ ù= Ïj9 ∩⊄∪ ﴾، » پرهيزكاران  نيست و راهنمايكتابيست كه در آن هيچ شكي اين

ند تا قرآن را غيرقابل كن ميفراموش نكنيد كه مراجع رافضي آيات را اشتباه معنا ( »است
ند: اين كتاب بي هيچ شك راهنماي كن ميفهم نشان دهند، مثال همين آيه را اينگونه معنا 

=| Ÿω﴿پرهيزكارانست، در صورتيكه در آيه آمده  ÷ƒu‘ ¡ Ïµ‹ Ïù ﴾ ي در آن، يعني در آن و فيه يعن

ã≅ƒÍ”∴s? É=≈tG ﴿,هيچ شكي نيست، يعني در قرآن هيچ شكي نيست Å6ø9 $# Ÿω |= ÷ƒu‘ ÏµŠ Ïù ÏΒ 
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Éb> §‘ tÏϑ n=≈ yèø9 كتابي است فرو فرستاده كه هيچ شك در آن نيست از « ]2[سجده/ ،﴾∪⊅∩ #$

ود پس چيزي كه غير قابل فهم باشد و در آن شك و ظن وج »سوي پروردگار جهانهاست
داشته باشد نياز به امام براي فهميدن دارد، نه چيزي كه الريب و بدون شك است و خود 

د. در پاسخ علمايي چون جناب قزويني كن ميرا نور و جدا كننده حق از باطل معرفي 
يد از قرآن بفهميد!! در جواب ايشان توان ميند: شما تعداد ركعات نماز را هم نگوي مي
ي به قابل فهم بودن يا نبودن قرآن دارد؟ بحث بر سر خود آيات يم: اين چه ربطگوي مي

قرآن به تنهايي است و بس، تعداد ركعات و برخي از احكام در قرآن نيستند و اينها فروع 
ديني هستند كه اصال ذكر نشده اند و مسلما براي فهم آنها بايد به احاديث صحيح و 

ر قرآن آمده و هركس معنايش را امر به نماز د مراجعه كنيم، صسنت رسول اكرم
مد و البته تعداد ركعاتش ذكر نشده و براي فهم آن بايد به سنت رجوع كنيم، اينها فه مي

در سنت  صآيات معدودي مربوط به احكام و غيره هستند كه توسط پيامبردر واقع 
ين دليل پس ا توضيح داده شده اند و البته ربطي به غير قابل فهم بودن آيات قرآن ندارند،

مردم) هستند و بهره گيري از عقل توسط ( خطاب آيات الهي، ناس شما مردود است.
يعني همين عقل معمولي كه اكثرا از آن برخوردارند) و جايي خطاب با امام ( دارندگان آن

يا حتي علما نيست، پس چرا مردم و عوام و امت اسالمي را براي فهم قرآن و عمل به آن 
مراجع شما  يد؟!!دان ميهدايت را مستلزم وجود اهل بيت و امامي معصوم  يد ودان ميقادر ن

ÏtÎit7﴿ به آيه çFÏ9 Ä¨$̈Ζ= Ï9 ﴾ ]امر شده آيات  صنيز اشاره دارند، يعني اينكه به پيامبر ]44/نحل

ند. در پاسخ دان ميرا براي مردم تبيين كند و اين را نشانه غير قابل فهم بودن قرآن 
معنا خواهد داشت، يكي همان ابالغ و رساندن وحي است كه در آيات يم تبيين دو گوي مي

امر شده كه آيات را براي مردم بيان و ابالغ كند و ديگر اينكه اين صمتعددي به پيامبر
دستورات الهي و آيات را بطور عملي براي مردم انجام بده تا ببينند و ياد بگيرند، پس اين 

ميده اند و فه ميندارد. خود آيات قرآن را مردم نيز ربطي به قابل فهم نبودن قرآن 
ده تا ياد دا مينيز در مقابل چشمان ايشان آن دستورات را بصورت عملي انجام  صپيامبر

بنا به اعتقاد شما) پس طبق همين ( بگيرند. ضمنا اگر معناي تبين، تفسير و توضيح باشد
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و آخوند و مراجع و....، در  حق تفسير قرآن را دارند نه امام صپيامبر اسالم آيه فقط
ضمن آيات ديگري نيز حاكي از آسان بودن و قابل فهم بودن قرآن دارند كه نشان 

(ô‰s﴿ ند قرآن نيازي به امام ندارد، آياتي چون:ده مي s9uρ $tΡ ÷�œ£o„ tβ# u ö� à)ø9 $# Ì� ø.Ïe%# Ï9 ö≅ yγsù ÏΒ 9� Ï.£‰ •Β 

اى  ايم پس آيا پندگيرنده زى آسان كردهو قطعا قرآن را براى پندآمو«،  ]17القمر/[ ﴾ ∪∠⊆∩

  .»هست

  :28 سؤال

ست تنها از امامان باي ميدين را  صمدعيان تشيع بر اين باورند كه بنا به دستور پيامبر
و معصومين گرفت، يعني تنها اهل بيت شايستگي تعليم قرآن و سنت را بطور صحيح و 

اشاره دارند و حتي قرآن را بدون  ...بدون خطا دارند و به احاديثي چون قرآن و عترتي و
ند، اما سوال اينجاست: اگر چنين است پس دان ميوجود اهل بيت، كافي و يا قابل فهم ن

را نيز براي تعليم قرآن به قبايل مختلف مي  �افرادي ديگر به جز علي صچرا پيامبر
را ه است؟ پس چشد ميانجام  �فرستاده است؟ مگر نه اينكه اينكار بايد توسط علي

ده اند؟ و براي اين امر به قبايل و شهرهاي مختلف دا ميديگر نيز مردم را تعليم  �صحابه
در سال ( يم: بعد از عقبه اوليكن ميمي رفته اند؟ براي نمونه به برخي از اين موارد اشاره 

ميالدي) بود كه مردم مدينه به پيامبر در مكه نوشتند كه مردي براي ما  621نبوت،  12
را به مدينه فرستاد  �هم مصعب بن عمير صا فقه و قرآن به ما بياموزد. پيامبربفرست ت

د. كر ميكه او قبايل اطراف مدينه را به اسالم و قرآن دعوت كرد و قرآن را بر مردم قرائت 
وقتي هم كه اوس و خزرج نتوانستند درباره تعيين امام جماعت به توافق برسند 

هم  �و به قولي در اين كار مهم عبداهللا بن ام مكتوم .1اندخو ميبر آنها نماز  �مصعب

                                                 

، 704، طيالسـي: ح  291و  284:4، احمـد  136، و 2/2: 1/83،3: 1:1/148،3، ابن سعد76:2ابن هشام  ١-
 .كرد مي) چه، قرائت قاريان قرآن را اصالح  1214:1اندند(طبري خو ميدر مدينه او را مقري 



  سفيد آب دوباره سرخاب و       56

    

براي تعليم  �وقتي نمايندگان مردم يمن آمدند، ابوعبيده بن جراح. 1يار و ياور او بود
را كه نوجوان هفده ساله اي بود در  � عمروبن حزم انصاري 2همراه آنها فرستاده شد

آنجا قرآن و فقه بياموزد. اين نامه  سال دهم هجري با نامه اي به نجران فرستاد تا به مردم
مفصلي بود كه تكليف قاريان قرآن در آن روشن بود. بشارت مردم به خير و امر به 

بشارت به بهشت و انذار از آتش، در اين نامه  -تعليم قرآن و بيان احكام شرع -نيكي
ن سعيد و نيز اسيد بن حضير و خالد ب 3مفصل، جزء تكاليف قاريان قرآن بيان شده است

گروهي از بني تميم كه نزد 4هم بودند كه چنين ماموريتهايي يافته اند �بن عاصي
را همراه آنها فرستاد تا شرايع اسالم و قرائت قرآن  �آمدند وي عباد بن بشر صپيامبر

جوان بيست ساله  صدر فتح مكه هنگام عزيمت به حنين رسول كريم ،5را بدانها بياموزد
را براي آموختن  �را به امارت در مكه نهاد و معاذ بن جبل �يداي به نام عتاب بن اس

، در سال چهارم هجرت در 6و حفظ قرآن و ياد دادن مبادي اسالم در مكه باقي گذارد
آبي در نزديكي مكه) به دست كفار افتادند. ( در رجيع �نيمه ماه صفر ده تن از اصحاب

در همين ماه، يعني چهار 7تاده شده بودنداينها براي تعليم قرآن به اعراب عضل و قاره فرس
را كه  �چهل نفر و يا به روايتي هفتاد نفر از برگزيدگان انصار صماه بعد از احد، پيامبر

                                                 

االداريـه   -، تراتيـب 72، جوامـع السـيره  35-34، اضافه مراجعه كنيد: امتاع مقريزي 1/151: 4ابن سعد 1-
 .42:1كتاني 

 .43:1ب االداريه كتاني تراتي 2-

  .106-105، مجموعه الوثائق السياسه 243-241: 4ابن هشام 3-

 .44:1تراتيب االداريه  4-

  .90:5و تهذيب التهذيب 2/17: 3و 1/116: 2ابن سعد 5-
 .2/108: 2و ابن سعد  362:2ابن هشام  -6

بـرلن)، ابـن    157(يـا  344) رك. واقـدي 207-204:2در قرآن هم بر ايـن حادثـه اشـاره شـده اسـت(      7-
به بعد،  ابـن   1431:1، طبري 34-33/ 2:  3و 1/36:  2گوتينگن)، ابن سعد 648به بعد(يا 178:2هشام

، جوامع ابـن  454:1، تاريخ الخميس 130:1، مواهب 174، امتاع 62:4، سيره ابن كثير 40:2سيدالناس 
 .310:2، بخاري: مغازي، باب غزوه الرجيع، احمد 176حزم 
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نجا فرستاد. آند به تقاضاي رئيس قبيله بني عامر براي آموزش قبيله بدشد ميقراء ناميده 
سته. در بئر معونه دان مين كه پيش از اسالم هم نوشت �در راس آنها منذر بن عمرو بود

در  1كه آبي است در كوه بر سر راه مدينه به مكه، كافران بر سر آنها ريخته، همه را كشتند.
فرمود: قرآن را از چهار نفر فرا بگيريد: عبداهللا بن مسعود،  صحديث نيز آمده كه پيامبر

روايت هيچگونه و البته در اين  �2سالم مولي ابن حذيفه، معاذ بن جبل و ابي بن كعب
حصري نيست. يعني تعداد معلمين كتاب به هيچ وجه محدود به همين چهار نفر نشده و 
عده زياد ديگري نيز بوده اند، همچون: اهل الصفه، مصعب بن عمير، عتاب بن اسيد، 

 و.....، �عمرو بن حزم، خالد بن سعيد، رافع بن مالك، اسيد بن حضير، شهاب قرشي
 صشيع اين است كه چنانچه خطايي از اين قاريان سر مي زده، پيامبرتنها پاسخ مدعيان ت

ده است و چون خود دا ميه و به آنها تذكر شد ميتوسط علم غيب و وحي مطلع 
) زنده بوده و بر كار ايشان نظارت داشته، بنابراين فرستادن اين نائبان بالمانع ص(پيامبر

د چند مورد از اين خطاها را كه توسط ئيم، اوال: امكان دارگو ميبوده است، در پاسخ 
متذكر شده اند را  صدر شهرهاي ديگر رخ داده است و سپس توسط پيامبر �صحابه

د دين را تنها از اهل بيت بگيريد ولي از آن گوي مياز طرفي صنام ببريد، ثانيا: آيا پيامبر
قرآن ابتدا در  طرف افرادي ديگر را براي تعليم مي فرستد؟ ثالثا: اين قاريان و حافظان

ه اند و شد ميانده اند و چنانچه خطايي داشتند متذكر خو ميقرآن را  صمقابل پيامبر

                                                 

:  3و1/36:  2گـوتينگن)، ابـن سـعد    648بـه بعـد(   193:3بـرلن) ابـن هشـام     153( 378، 337واقدي ١-
، تاريخ الخميس 272:2، زادالمعاد 74-71: 4به بعد، ابن كثير1441:1، طبري2/89: 4و1/183: 4و2/71

، 210، 137، 111، 109:3، احمـد 28، مغـازي 184،9، بخـاري: جهـاد   298:7، فتح الباري508يا 451:1
، جوامـع  439:4، التاج 129-128:  6، مجمع الزوايد230:8، عمده القاري 289، 288، 270، 255، 235

 .178ابن حزم

 278:10، قسـطالني  95، مقـدمتان 58:1، قرطبـي  3889ح 5  26:1،الجامع الصـغير  20نوع 244:1اتقان  ٢-
، 27و  26، ايضـا رك . بخـاري: فضـائل اصـحاب     36، ابوشامه372، النووي 25كتاب االحكام شماره

، 2/110:  2، ابـن سـعد  118-116، مسلم: فضـائل الصـحابه ح   8، فضائل القرآن16، 14مناقب االنصار
 .2247، 2245، طيالسي: ح 165:6، و 195، 189، 163:2احمد 
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نيز به صسپس براي تعليم به جاهاي ديگر مي رفته اند، بنابراين پس از رحلت نبي اكرم
ده اند، پس نيازي نبوده كه اين امر تنها دا ميهمان طريق قبل كار تعليم خود را ادامه 

در موقع صبه حضرت علي و اهل بيت باشد، رابعا: طبق نظر شما يعني پيامبر منحصر
زنده بودنش نظارت شخصي داشته و توسط علم غيب و وحي از خطاي قاريان مطلع 

ده كر ميداراي علم غيب بوده و به همان روش عمل  �ه و پس از او نيز عليشد مي
اهللا حاضر و ناظر باشد تا اين كار است، يعني هميشه و در هر زمان بايد معصومي من عند

د بفرمائيد االن چه كسي بر كار عالمان نظارت شو ميعملي شود، خوب با اين تفاسير 
د؟! امام زمان كه غائب و در پس پرده است و البد شو ميدارد و خطاهاي ايشان را متذكر 

ان مثال حضرت با تمام عالمان در تمامي شهرها ارتباط مخفي دارد؟!! خامسا: اگر به عنو
در مدينه خليفه باشد و فرستاده او در يمن مشغول تدريس قرآن باشد، سپس آن  �علي

د بفرمائيد شو ميتوسط علم غيب متوجه شود،  �فرستاده خطايي بكند و حضرت علي
د و پس از رو ميد؟! البد سريعا با طي االرض به يمن كن ميچگونه آن فرستاده را مطلع 

ردد!!! در ضمن فراموش نكنيد تلفن و لوازم مخابراتي گ ميمدينه بر  تذكر دادن سريعا به
از آنها  �اگر هم بگوييد حضرت علي 1نيز در كار نبوده تا مورد استفاده قرار بگيرد!!

حافظ قرآن نيز  �رفته تا خطايي نداشته باشند، بايد گفت بنابراين صحابهگ ميآزمايش 
اشند و حتي خودشان از اشخاص تعليم ديده آزمايش سته اند مامور انجام اين كار بتوان مي

بگيرند و سپس ايشان را روانه شهرهاي مختلف كنند، چون قرائت اين صحابه نيز قبال 
 توان مينيز  �يعني در يك كالم دين را از صحابه( تاييد شده استصتوسط پيامبر

  .1اهند اين را قبول كنند)خو مي، ولي مدعيان تشيع ن2گرفت

                                                 

البته آنقدر در  مذهب روافض روايات جعلي وجود دارد كه بعيد نيسـت چنـدي ديگـر بـا تاويـل و       ١-
 ود تلفن و بي سيم نيز دست پيدا كنند!!!تفسير نمودن روايات به وج

به جمع آوري قرآن پرداختند تـا در زمـان حضـرت     صاصال همين صحابه پس از رحلت نبي اكرم -٢
كار و تالش خود را به نتيجه رساندند، حال چگونه است كه مدعيان تشيع تعليم اين قـرآن   �عثمان

اش بـر روش همـان اهـل بيـت بودنـد، ولـي       را تنها از جانب علي و اهل بيت مي پذيرند؟!! و اي ك
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  :29 سؤال

و پس از حوادث ( صگويند پس از رحلت پيامبر اسالمآخوندهاي مدعي تشيع مي
براي عيادت و طلب پوزش نزد  بمختلفي كه خودشان ساخته اند) ابوبكر و عمر

جواب سالم ايشان را نداد و روي خود را از ايشان  كآمدند ولي فاطمه كفاطمه
مجددا اينكار را تكرار  كفاطمه برگرداند!! و حتي وقتي ايشان در مقابل روي او رفتند،

كرد و روي خود را دوباره برگرداند تا باالخره از اين عمل خسته شد و پارچه اي روي 
 بصورت خود انداخت تا ايشان را نبيند!! و حتي بطور مستقيم با ابوبكر و عمر

را واسطه اينكار قرار داد!! سوال ما اين است كه چطور  �د، بلكه عليكر ميصحبتي ن
به عيادت آن شخص يهودي رفت كه هر روز بر سرش آشغال مي ريخت؟ و  صيامبرپ

د تا موجب آزار و اذيت فراوان شود و حتي به دا ميدر مقابل راهش خار و خاشاك قرار 
مجددا  صرداند ولي پيامبرگ ميبر  صهنگام عيادت، آن يهودي روي خود را از پيامبر

 صص تحت تاثير اخالق واالي پيامبر اسالمد تا باالخره آن شخرو ميمقابل روي او 
ند؟ كن مييرد، پس آيا اين دختر همان پيغمبر است كه آخوندهاي رافضي معرفي گ ميقرار 

خطايي هم كرده باشند، آيا آن يهودي نسبت به خود ببه فرض اينكه ابوبكر و عمر
اينكه  مهم نيست؟ پس به فرض صظلم نكرده بود؟ آيا ظلم به پيامبر صپيامبر اسالم

آيا  ست با ايشان اينگونه برخورد شود؟باي ميخطايي كرده بودند، آيا  بابوبكر و عمر

                                                                                                                              

چيزي كه ما از شما مي بينيم عمل به احاديث و روايات جعلي كتب عالمه مجلسي و جنـاب كلينـي   
  است.

١ ﴿šχθ à) Î6≈ ¡¡9$#uρ tβθ ä9̈ρ F{$# z ÏΒ tÌ� Éf≈ yγ ßϑø9$# Í‘$|ÁΡ F{$#uρ tÏ%©! $#uρ Ν èδθ ãè t7 ¨? $# 9≈ |¡ômÎ* Î/ š†ÅÌ §‘ ª! $# öΝ åκ ÷]tã (#θ àÊ u‘ uρ 

çµ÷Ζtã £‰ tãr& uρ öΝ çλ m; ;M≈ ¨Ζy_ “Ì� ôfs? $yγ tF øt rB ã�≈ yγ ÷Ρ F{$# tÏ$Î#≈ yz !$pκ�Ïù #Y‰ t/r& 4 y7 Ï9≡sŒ ã— öθ x� ø9$# ãΛÏà yè ø9$# ∩⊇⊃⊃∪ ﴾/و « ]100[توبه

پيشگامان نخستين از مهاجران و انصار و كسانى كه با نيكوكارى از آنان پيروى كردند خدا از ايشـان  
او خشنودند و براى آنان باغهايى آماده كرده كـه از زيـر [درختـان] آن نهرهـا     خشنود و آنان [نيز] از 

  به بعد) 8(و سوره حشر  »اند اين است همان كاميابى بزرگ روان است هميشه در آن جاودانه
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بايد جواب سالمشان داده نشود و از ايشان روي برگردانده شود؟!! مگر اهل بيت در رفتار 
نيستند؟!! پس چرا در اينجا از زمين تا آسمان تفاوت  صهمچون خود پيامبر اسالم

بيزاري  كردي بي اطالع اينگونه روايات را بخواند از حركات فاطمهدارند؟!! چنانچه ف
و اهل بيتي كه  كد و البته فاطمهشو ميخشنود  بخواهد جست و از فروتني شيخين

باز متذكر  ( بوده اند اسيم، اينگونه نبوده اند و افرادي بسيار پرهيزكار و فروتنشن ميما 
  .ما)اسيم و نه ششن ميم، اهل بيتي كه ما شو مي

  :30 سؤال

در كتاب كافي حديثي هست مبني بر اينكه امامان از زمان مرگ خود باخبرند و حتي 
كه پس تقيه براي چيست؟! چون مدعيان به اختيار خويش مي ميرند، سوال ما اين است 

يم كه تقيه براي دان ميد و كن ميتشيع بسياري از رفتارهاي امامان خود را حمل بر تقيه 
ند قاتل كيست و دان ميو چنانچه امامان از زمان مرگ خويش باخبرند و  حفظ جان است

   ده اند؟!!كر ميحتي به اختيار خويش مي ميرند، پس ديگر براي چه تقيه 

  :31 سؤال

آمده كه بگو من از شما اجر و  صدر بسياري از آيات قرآني خطاب به پيامبر اسالم
مزدي بهتر از خمس و گرفتن يك  اهم. سوال ما اين است كه چهخو ميمزد رسالت ن

پنجم از مال مردم؟! و چه مزدي بهتر از موروثي كردن خالفت در خاندان خود؟!! و چه 
استه؟! آيا اين خو ميبا اين تفاسير ديگر چه مزدي  صمزدي بهتر از فدك؟! خوب پيامبر

  امور از نظر شما عقلي و منطقي و منطبق با قرآن است؟!!

  :32 سؤال

نازل شده،  باز سوره حجرات در مورد ابوبكر و عمر 2است آيه شيعه معتقد 

pκ$﴿ صدايشان را باال برده اند: صچون ايشان جلوي پيامبر š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u Ÿω (#þθãèsùö� s? 

öΝ ä3s?≡uθô¹r& s−öθsù ÏN öθ|¹ ÄcÉ<̈Ψ9$# Ÿωuρ (#ρã�yγøgrB … çµs9 ÉΑ öθs) ø9 $$Î/ Ì� ôγyfx. öΝà6ÅÒ÷èt/ CÙ÷èt7 Ï9 βr& xÝ t7øtrB 
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öΝ ä3è=≈yϑ ôã r& óΟ çFΡ r&uρ Ÿω tβρâ÷ ßê ô±s? ∩⊄∪ ﴾ ،»د و يكنباالي صداي پيامبر صدا بلند م ،اي اهل ايمان

مكشيد مانند فرياد كشيدن بعضي از شما كه اين كار، اعمال نيك تان را بر او فرياد بر 
ن آيه قصد تخريب سوال اينجاست كه شما با استناد به اي .»ميدفه ميد و شما نكن ميمحو 

را داريد در صورتيكه همين آيه نيز در تضاد با عقايد  بشخصيت ابوبكر و عمر

pκ$﴿شماست، مگر در ابتداي آيه نيامده:  š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u ﴾ ) اي كسانيكه ايمان آورده

از اهل ايمان و  بايد)؟!! پس خطاب با مومنين و اهل ايمان است، پس ابوبكر و عمر
  ند.دان مي، بر خالف تصور كسانيكه آنها را منافق و ظالم و غاصب خالفت 1من بوده اندمو

  :33 سؤال

و براي تخريب  كعلماي مدعي تشيع براي بي ارزش كردن اعمال ام المومنين عايشه
، از حجاب استفاده �در منزل خود پس از دفن عمر ككه چرا عايشه ندگوي ميايشان 

ند اين عمل عايشه هيچ مبناي گوي مييرند؟ و گ ميرده هم رو و مگر از شخص م ؟دهكر مي
طبق اين عقيده سوال ما  شرعي نداشته و ندارد و بايد از زندگان رو گرفت، نه از مردگان

يرد؟ و مگر از شخص گ مياز آن شخص نابينا رو  كاين است كه چرا حضرت فاطمه
بناي شرعي نداشته و ندارد و از هيچ م كيرند؟ و البته اين عمل فاطمهگ مينابينا هم رو 

فراموش نكنيد صحبت تنها بر سر ( يرند نه از اشخاص كور و نابينا.گ ميشخص بينا رو 
شرعي نبودن اين اعمال است، وگرنه منكر نيستيم كه چنين اعمالي نشانه پرهيزكاري 

  .محدود كنند) كبسيار است و البته رافضيان قصد دارند آنرا تنها به حضرت فاطمه

  :34 سؤال

و روش) دوستش ( هر كس بر دين :يعني »المرء على دين خليله«ده: فرمو صپيامبر
اي با  هر بنده« :يعني »العبد مع من أحب«و فرموده: ) 2/303مسند احمدبن حنبل( .است

                                                 

 از بهترين مومنين بوده اند، تا كور شود هر آنكه نتواند ديد. بآري، ابوبكر و عمر ١
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فرموده:  �حضرت علي  )9/8/24667كنزالعمال/ ( .»كسي كه دوست دارد همراه است
  )69نهج البالغه نامه( »شناسند ست ميهر كس را از آنكه دوست او«

سوال اينجاست كه طبق اين احاديث چنانچه ما بخواهيم از ديدگاه آخوندهاي رافضي 
اسالم نگاه كنيم، مسلم است كه ايشان از بدترين و ظالمترين و  صبه ياران پيامبر

اراي نيز د صغاصبترين انسانها خواهند بود و بنابراين و نعوذباهللا خود شخص پيامبر
البته ( چنين صفاتي بوده است، پس آيا وقت آن نرسيده كه در عقايدتان تجديد نظر كنيد؟

   .اگر آخوندها بگذارند)

  :35 سؤال

اگر در عصر حاضر شخصي مثال مسيحي بخواهد مسلمان شود و بگويد اين دين شما 
سال  23از در زمان حيات پيامبرتان و نزول فرشتگان، بدترين و ظالمترين افراد را پس 

تحويل بشريت داده است كه اكثرشان دستور الهي را زير پا گذاشتند و بيعت خود را 
ستم فراوان كردند و بنابراين دين شكستند و مرتد شدند و به اهل بيت پيامبرتان ظلم و

شما قابل پيروي نيست و من مسلمان نخواهم شد، شما مدعيان تشيع چه پاسخي 
ر اينجا صحبت، تنها بر سر خاتم انبياء و دين تكميل شده يد؟ فراموش نكنيد دده مي

اسالم و بهترين و كامل ترين دين است كه چنين ياراني پرورش داده و لطف كرده دوباره 
  دست به قياسهاي مسخره در تاريخ نزنيد.

  :36 سؤال

(ô‰s﴿ انيم:خو ميدر قرآن  s9 uρ $uΖ ø)n= yz z≈ |¡Σ M} $# ÞΟ n= ÷ètΡ uρ $tΒ â È̈θó™uθè? ÏµÎ/ …çµÝ¡ø� tΡ ( ßøtwΥuρ 

Ü> t� ø% r& Ïµø‹ s9 Î) ôÏΒ È≅ ö7ym Ï‰ƒÍ‘ uθø9 دانيم كه  ايم و مى و ما انسان را آفريده« ]16سوره ق/[ ﴾∪∌⊆∩ #$

در اين آيه  .»به او نزديكتريم رگ گردنكند و ما از  اى به او مى او چه وسوسهنفس 
و از طرفي مدعيان تشيع، ائمه را د دان ميند، خود را از رگ گردن به انسانها نزديكتر خداو

 ند. سوال اينجاست كه در اين آيه مقداردان ميواسطه و شفيع و باب ميان انسان و خداوند 
اهيم بدانيم ائمه در كجاي اين خو مينزديكي و فاصله ميان خداوند و انسان بيان شده و ما 
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از رگ گردن به انسان  فاصله قرار گرفته اند؟ يعني در كجا قرار گرفته اند كه نزديك تر
است؟!!! فراموش نكنيد ما به داليل رافضيان مبني بر توجيه واسطه تراشي كاري نداريم، 
داليلي چون اينكه اينها داراي آبرو نزد خداوند هستند و درخواستشان اجابت خواهد شد 

در چه اهيم بدانيم ائمه با توجه به اين آيه، در كجا و خو ميو بقيه خرافات!!!! ما فقط 
  جايگاهي ميان انسان و خداوند قرار گرفته اند؟

  :37 سؤال

آخوندهاي مدعي تشيع، انحرافات به وجود آمده از صدر اسالم تا كنون را بخاطر 
ند و حتي حوادثي چون عاشورا و شهادت و مظلوميت ائمه خود را دان ميكودتاي سقيفه 

چنانچه در طي اين مدت، به سقيفه مرتبط مي سازند!! حال سوال ما اين است كه 
شهرهاي اسالمي و مسلمين جهان از نظر شما منحرف شده اند، پس چرا اين فساد و 
انحراف در خود شهر مدينه كه مركز خالفت و محل سقيفه بوده است به وجود نيامده؟ و 

نيم كه بي مييم رو ميسال، وقتي به سفر حج  1400حتي هم اكنون نيز پس از گذشت 
ساير شهرهاي عربستان هم بهتر است؟ و حتي بسياري از زوار ايراني به  مدينه حتي از

از جمله دكتر علي شريعتي) فراموش نكنيد ما با شيعه نبودن مردم ( اين امر معترف هستند
مدينه كاري نداريم، چون همين از نظر شما براي فاسد جلوه دادن اشخاص كافيست، 

هاي مختلف و گوناگون اجتماعي است كه از نظر سوال ما در اينجا تنها انحرافات و فساد
ها به وجود آمده و تنها علتش نيز سقيفه است. به عنوان مثال از نظر شما در همه روزنه

شما، گناه هر زناكاري بر گردن خليفه دوم است!! چون معتقديد كه صيغه و نكاح موقت 
نطور موارد بسيار آنرا حرام كرده و همي �اسالم بوده ولي عمر صجزء سنت پيامبر

به خالفت رسيده بود قطعا به وجود نمي آمدند و  �ديگري كه چنانچه حضرت علي
نيز در سقيفه غصب شده و بنابراين مسبب تمامي تباهي و  �البته اين خالفت الهي علي
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فسادها در ميان مسلمين، تنها كودتاي سقيفه است!! پس مجددا مي پرسيم كه چرا در 
   .1كودتا يعني در شهر مدينه اينگونه نيستمركز اين توطئه و 

  :38 سؤال

ند: مقصر اصلي در گمراه شدن مردم و عوام، شخص ابوبكر و گوي ميمدعيان تشيع 
ند و چون اينها جزء خواص كن ميهستند، چون مردم اكثرا به خواص خود نگاه  بعمر

 �يجه حق الهي عليبوده اند، بقيه نيز به دنبالشان رفته اند و بيعت كرده اند و در نت
 بناهان و انحرافات بعدي نيز بر گردن ابوبكر و عمرگ ميغصب شده است، پس تما

سوال: شما معتقد هستيد كه علي و تعدادي از طرفدارنش در منزل تجمع كرده و  است!!!
معترض بوده اند و حتي تا مدتي بيعت نكرده اند، پس با اين اوصاف چرا مردم به اين 

ه اند؟ مگر اينها جزء خواص نبوده اند؟ كساني چون حضرت علي، خواص نگاه نكرد
 �، مگر ايشان در اطراف حضرت علي�فاطمه زهرا، ابوذر، سلمان، عمار و مقداد

تجمع نكرده بودند؟ چرا مردم به آنها توجهي نكردند؟ سوال ديگر اينكه شما از طرفي 
ماً مورد توبيخ و سرزنش يد كه دائدان ميرا جزء افراد بي اهميتي بابوبكر و عمر

يد، شما بايد تكليف ما كن ميبوده اند، ولي در اينجا ناگهان آنها را جزء خواص  صپيامبر
جزء ياران نزديك و از خواص بوده اند يا جزء افراد  برا روشن كنيد، ابوبكر و عمر

ند و به دان ميرا باالترين و مهمترين خواص بعلماي شما علي و فاطمه بي اهميت؟
در مورد ايشان اشاره دارند، پس چرا مردم به سمت ايشان صفارشات دائم پيامبرس

گفت خود مردم مقصر بوده اند، چون بحث  توان ميفراموش نكنيد كه ن نرفته اند؟
پيرامون كساني است كه به زعم شما اين مردم را گمراه كرده اند. در ضمن بايد گفت 

                                                 

مدينه يا مكه را به دست ايرانيان بسپاريد، خواهيد ديد كه چگونه فسـاد و بـي    البته چنانچه همان شهر ١
ند، مثل شهرهاي مقدس خودشان همچون قم و مشهد كه به هيچ وجـه  كن ميحجابي را بدانجا منتقل 

قابل قياس با مدينه و مكه نيستند و انواع فساد در آنجا وجود دارد، چون به قول دكتر شـريعتي: هنـر   
نيان است و بس!!(البته حساب ايرانيان فهيم و دانشمند جدا از روافض بي دين اسـت و روي  نزد ايرا

 .)ايرانيان خرافي و خوارج منش است سخن ما با
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عه شما مملو از فساد و انحراف است در واقع طبق اين نظريه، پس هم اكنون نيز كه جام
مقصر اصلي آخوندها و مراجع تقليد و رهبران و علماي خودتان هستند، چون اينها 

  ند.كن ميكساني هستند كه مردم از ايشان پيروي 

  :39 سؤال

و  �ند بخاطر كودتاي سقيفه و غصب خالفت الهي عليگوي ميعلماي مدعي تشيع 
بوده كه اسالم از مسير اصلي خود منحرف شده و  �دن ابوبكردر واقع بخاطر خليفه ش

و يارانشان  ببه همين دليل حوادث و انحرافات بعدي را نيز بر گردن ابوبكر و عمر
ند!!! سوال ما دان ميو عاشورا  �مي اندازند و حتي ايشان را مسبب شهادت امام حسين

ينه خالفت داشت و حتي سال در مد 10صاينجاست كه طبق اين نظر پس چطور پيامبر
با وحي نيز مرتبط بود، ولي به زعم شما در انتها اكثر شاگردان و يارانش مرتد و بيعت 
شكن شدند و تازه از بدترين انسانها از نظر شما شدند، كساني كه به عقيده شما دستور 

نعوذ  الهي را زير پا گذاشتند و مرتد شدند و به اهل بيت نيز ظلم فراوان كردند، پس آيا
بوده است كه دينش به نظر شما اينگونه منحرف شده است؟!  صباهللا مقصر اصلي محمد

 صي مختلف اين عقيده را رد كنيد و مثال بگوييد پيامبر اسالمها بهانهيد با توان ميحتي ن
نيز حاكم بودند،  ‡ فرصت كافي نداشته و غيره، چون حتي سليمان و داوود و موسي

انحرافي در  شد ميخليفه  �شد؟ آيا به عقيده شما اگر عليپس چرا دينشان منحرف 
را باالتر از پيامبر اسالم  �د؟! آيا شما عليدا مياسالم پديد نمي آمد و عاشورايي رخ ن

ند؟!! چه شد ميباز مردم مرتد ن �يد؟!! از كجا معلوم كه پس از اتمام خالفت عليدان مي
و مالئكه و امدادهاي غيبي و معجزات و  تضميني براي اين موضوع داريد؟! وقتي خداوند

به عنوان حاكم سودي نداشته و بدترين انسانها را  صوحي و وجود شخص پيامبر
استه با خليفه شدن چكار كند؟!! اين عقايد شما تنها خو ميپرورش داده است، پس علي 

شما د و قصد دارد تنها يك چيز را ثابت كند و آن اين است كه ده مييك چيز را نشان 
دانيد و با اين ميصيد و عملكرد او را بهتر از پيامبردان مي صعلي را باالتر از محمد
  يد.كن ميو حتي به خداوند و دين و شريعت اهانت  صعقايدتان به پيامبر اسالم
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  :40 سؤال

مدعيان تشيع، كساني مانند مالك اشتر و عمار و محمد بن ابي بكر را بهترين ياران 
ند كه در واقع مو به مو پيرو امامت بوده اند و جاي بر جاي دان مي �حضرت علي

اشته اند، سوال اينجاست كه چطور اين سه نفر در جريان قتل گذ مي �پاهاي علي
كه  بدر مقابل سه امام ايستاده اند؟! در مقابل حسن و حسين �حضرت عثمان

خود حضرت  جهت دفاع ايستاده بودند و در واقع در برابر �جلوي درب منزل عثمان
كه دو فرزندش را آنجا قرار داده بود، پس در برابر سه معصوم ايستاده اند.  �علي

را قبول نداريم،  �از عثمان بچنانچه بگوئيد ما اين موضوع و دفاع حسن و حسين
به  �و شريك دانستن او در قتل عثمان �بايد گفت پس مردم در مقصر دانستن علي

را  �يد دائم به آنها خرده بگيريد كه چرا حضرت عليتوان مينوعي حق داشته اند و ن
 دكن ميدر برابر مهاجمين كاري ن �ديده اند كه عليده اند، چون ميكر ميمتهم 

بوده اند و بعد نيز در خالفت  �مهاجميني كه از اطرافيان و ياران نزديك حضرت علي(
- �ه اند كه عليديددر ضمن وقتي همه مي وي به فرماندهي سپاهش منصوب شده اند)

تفاوت است، پس نبايد بر اين مردم  داماد دو دختر) بي( صدر برابر قتل داماد رسول خدا
نرسيده اند؟!! خوب وقتي  صايراد بگيريد كه چرا در عاشورا به فرياد نوه رسول خدا

اسالم عادي است، بنابراين در برابر قتل نوه او  صده اند قتل داماد و صحابه پيامبردي مي
  شده اند.  تفاوت بي نيز

  :41 سؤال

كنند حارث از ايشان مي  در جايي وقتي براي نبرد جمل حركت مي�حضرت علي
ي؟ حضرت پاسخ كن مي) صلح نكردند چه �عايشه و طلحه و زبير( پرسد اگر آنها

المومنين و سيف االسالم و طلحه  پرسد: با ام يم. حارث با تعجب ميكن ميند: نبرد ده مي
اي حارث مسائل بر تو مشتبه شده است و «: يدفرما مير پاسخ د �علي الخير؟ حضرت

نند مالك و معيار حق و باطل باشند بلكه اول حق را بشناس تا توا مياشخاص، ن گمان بي
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 .1»اهل آنرا بشناسي و نيز اول باطل را بشناس تا هر كه را به سوي آن گام نهاد باز شناسي
مع الحق و الحق مع  ىعلد: گوي مير پاسخ ند �سوال اينجاست كه چرا حضرت علي

  بوده است؟!! خبر بيو چطور شخص پرسشگر از اين حديث بسيار مهم و معروف  ؟!!ىعل

  :42 سؤال

يعني ائمه، علماء، مجتهدان، آقا، ولي فقيه و....) مالك ( فرموده: افراد �حضرت علي
شما اين  ند.شو ميه حق نيستند، بلكه حق را خود مالكي است كه افراد با آن سنجيد

، ةمن مات ولم يعرف امام زمانه مات ميته جاهلييد كه: كن ميحديث را مرتب در بوق و كرنا 
يعني هر كسي بميرد و امام زمان خودش را نشناسد، مرگ او به مرگ جاهليت بوده است. 
اگر تحليل و برداشت شما از اين حديث اين است كه بدانيم چه كسي امام و رهبر و 

فه است تا ما از او بي چون و چرا پيروي كنيم آيا اين تحليل با آن حديث حضرت خلي
از زمين تا آسمان در تضاد نيست؟ و اگر اين حديث را به شيوه زير تحليل كنيم  �علي

نيست؟يعني اينكه هر كس  �آيا منطبق با قرآن و عقل و همين حديث حضرت علي
 :دكن مياگر او مطابق قرآن و سنت عمل  بايد رهبر و حاكم زمان خود را بشناسد كه

﴿$pκ š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (# þθãΨ tΒ# u (#θãè‹ ÏÛr& ©! $# (#θãè‹ ÏÛr&uρ tΑθß™§�9 $# ’ Í<'ρé&uρ Í÷ö∆F{$# óΟ ä3ΖÏΒ ( βÎ* sù ÷Λ äôã t“≈ uΖ s? ’Îû &óx« 

ùs�ãŠ–ρνç )Î<n’ #$!« ρu#$9�§™ßθΑÉ )Îβ .äΨäΛ÷ ?èσ÷ΒÏΖãθβt /Î$$!« ρu#$9ø‹uθöΘÏ #$ψFzÅ�Ì 4 Œs≡9Ï7y zy�ö�× ρu&rmô¡|ß ?s'ùρÍƒξ ̧

                                                 

باطل بوده باشند و مشخص  �(البته نه اينكه طلحه و زبير و ام المومنين عايشه210-2تاريخ اليعقوبي ١-
انجام داده اند، ولي منظور اين اسـت كـه مـالك حـق و     است كه ايشان خدمات فراواني براي اسالم 

باطل و جدا كننده آنها يعني فرقان در واقع همان قرآن و سنت هستند نه وجـود خـود اشـخاص كـه     
منجر به فردپرستي و غلو شوند، افرادي كه معصوم نيستند و طبق اجتهاد خودشان امكان خطا دارنـد.  

خشـم گرفتـه شـده بـه خـاطر طبيعتـي بشـري بـوده و         در بدترين حالت حتي اگر تصميمي بر سـر  
بر جسـد همـه كشـته     �، خداوند از گناه همه در مي گذرد. و مگر نه اينكه حضرت علياهللا شاء ان

اند و آنها را با جسد لشكريان خـود در يكجـا بـه خـاك مـي      خو ميشدگان مي گريد و بر همه نماز 
 ه باز  مي گرداند و . . . را با عزت و احترام به مدين كسپارد و حضرت عايشه
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∩∈∪ ﴾ ]/اي اهل ايمان اطاعت كنيد از فرمان خدا و اطاعت كنيد از فرمان « ]44نساء

 حكم خدارسول خدا و فرماندارانتان، و چون در چيزي كارتان به گفتگو و نزاع كشد به 
رجوع ( اريد اين كارباز گرديد اگر به خدا و روز قيامت ايمان د سنت)( رسولو  قرآن)(

) از او پيروي كند و »به حكم خدا و رسول، براي شما بهتر و خوش عاقبت تر خواهد بود
اگر در برخي موارد با او اختالف داشتيم كار را به قرآن و سنت ارجاع دهيم. پس با اين 
تفاسير هم اكنون امام زمان شما چه كسي است؟ و كجاست؟ و اصال چه شكلي دارد؟ 

در اين حديث، پيرامون فردي  1اكنون نيز همه شما به مرگ جاهليت مي ميريد.پس هم 
كه بايد امام زمان خود را بشناسند آمده: امام زمانه و زمانه يعني زمان خودش، يعني 
امامش در همان زمان خودش، يعني امام زمانش، ولي مهدي شما امام آينده است نه امام 

رها پنهان است و امور مربوط به حاكم و امام را در حال و در زمان حال غائب و از نظ
دست اجرا ندارد، وگرنه چه نيازي به نائب بر حق و ولي فقيه داشت؟ ضمنا در اينجا يك 

يد هر كس بميرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلي گوي ميتناقض وجود دارد، شما 
و ( يد هر كس ادعا كرد مرا ديدهگوي ميمرده، ولي در حديث ديگري از قول امام زمانتان! 

اسد) او دروغگو و كذاب است! خوب حاال ما با اين تناقض چگونه امام زمان شن مي
خودمان را بشناسيم؟ و اگر منظور شما احاديث امام زمان است كه اين احاديث بيشتر 
حول و حوش خمس دور مي زند و ما فقرا را با آن كاري نيست، بهتر است بازاريهاي 

  ز به اين احاديث عمل كنند.عزي

  :43 سؤال

                                                 

همانطور كه اجداد شما از اين دنيا رفتند و ظهور امام زمان را جز در خواب نديدند، شما نيز متاسفانه  -١
يد و تنها هدف امثال من بيداري شما از اين خـواب گـران و از ايـن    شو ميبه همان سرنوشت دچار 

د. براي تحقيـق پيرامـون مهـدي بـه     شو ميختم  فريب و انتظار بيهوده مي باشد، انتظاري كه به مرگ
ر احاديث مهدي نوشته عالمه برقعي د ميكتبي چون غائب هميشه غائب نوشته اينجانب و بررسي عل

و مهدي موعود يا مهدي موهوم؟ نوشته دكتر عبدالرحيم مالزاده و عجيب ترين دروغ تـاريخ نوشـته   
 عثمان الخميس مراجعه كنيد. 
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 از شيعيان در قم وقتي خبر رحلت امام حسن عسكري را شنيدند و فهميدند اي عده
يم تا رو ميبه سمت سامرا به راه افتادند و گفتند  ،اهد به جاي او امام شودخو ميجعفر  كه

؟ و اما مام است يا نهدر مورد علم غيب) بكنيم تا بدانيم آيا او واقعاً ا( از جعفر سواالتي
به حديث لوح جابر هستيد كه نام امامان تا مهدي در آن بوده و دائم  شما كه قائل سوال:

كه برادر بوده اند در  بهم بر اين عقيده ايد كه جواز امامت به جز حسن و حسين
هم شيعه بوده ده نه برادر، پس اهالي قم رسي ميبقيه فقط به فرزند امامان از نسل حسين 

بايد فوراً امامت و  ،پس از خبر رحلت امام حسن عسكرياند و هم در مهد علم و دانش! 
تند ما طبق لوح جابر و طبق عقيده جواز امامت گف ميدند و كر ميادعاي جعفر را تكذيب 

يم امامت جعفر را بپذيريم، نه اينكه از قم به راه بيفتند و توان مين ،در فرزندان حسين
  .!علم غيب) از جعفر بپرسند( يببخواهند سواالت عج

  : 44 سؤال

علماي مدعي تشيع به روايات متعددي اشاره دارند و معتقدند طبق آنها پيامبر 
تصريح داشته كه دين را از امامان بگيريد، سوال اينجاست كه در زمان غيبت  صاسالم

د كه دين فرموده ان صصغري نواب اربعه مجري اين امر بوده اند و آيا در جايي پيامبر
  1خود را از نواب اربعه بگيريد؟!! پس چه لزومي براي پيروي از نواب وجود دارد؟!!

  :45 سؤال

برده است، چطور امام زمان سال در زندان به سر مي 4حسين بن روح نوبختي مدت 
براي نجات اين نايب خود كاري نكرده است؟ چطور خود اين نايب كراماتي نداشته تا 

نيز ادعاي نيابت امام زمان را داشته ولي شما او را كذاب دانسته و كاري كند؟ حالج 
بينيم كه همين آقاي حالج كرامات فراواني نيابتش را قبول نداريد ولي در داستانها مي

ده و از زندان كر ميداشته و هر بار كه به زندان مي افتاده توسط كراماتش نجات پيدا 

                                                 

  رفته است. ه اند، پس امكان خطا از ايشان ميود شيعه حتي اين نواب معصوم نيز نبودتازه به عقيده خ ١-
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سته كاري بكند و يا خود امام توان ميامام زمان نآمده است، ولي نايب بر حق بيرون مي
  زمان برايش كاري نكرده است.

  : 46 سؤال

اگر پاكي و كرامت علماء و مجتهدين شما و يا نواب اربعه، نشانه صداقت ايشان 
است، پس چرا شما ادعاي نيابت منصور حالج را قبول نداريد؟! و يا پاكي و عرفان 

  ؟ مرتاضان هندي را

  :47 سؤال

مدعيان تشيع رواياتي دارند كه چنانچه كسي قصد داشت براي امام زمان نامه اي 
بنويسد بايد چكار كند؟ و مثال بايد آنرا در رودي بيندازد و غيره.....، در جمكران نيز 
چاهي هست كه مردم نامه هاي خود را در آن مي اندازند، نامه به حسين بن روح نوبختي 

د نامه را براي امام زنده توان ميينجاست كه چطور نائب مرده نائب امام زمان!!! سوال ا
لطفا نگوئيد اينها خرافات است و حقيقت ندارد و اكنون نيز برچيده شده، چون  1ببرد؟!!

ند، ثانيا: كن مياوال: علما و مراجع مدعي تشيع بطور جدي و از تلويزيون اين مسئله را رد ن
مسئله اعتقاد دارند و يا حداقل آنرا خرافات  اكثر مردم مذهبي و عوام ساده به اين

است، ثالثا: اين مورد نامه انداختن سالها به اجرا در  تفاوت بيند و تنها برايشان دان مين
 آمده، پس چه اعتمادي به ساير عقايد شماست كه فردا نگوييد اينها نيز خرافات است؟

كه در مذهب بدون عيب و  مانند سينه زني براي حسين) پس الاقل بايد معترف شويد(
يد بدون عيب و كن ميايراد شما، خرافات نيز وجود دارد و آنچنان كه در همه جا تبليغ 

   ايراد و خرافات نيست.

                                                 

البته در عصر جديد ايميل و وسائل پيشرفته ارتباطي وجود دارد ولي ظاهرا امـام زمـان همـان روش     ١-
دم د!!! احتمـاال مـر  كن ميدد!! و حتي به هنگام ظهور نيز با اسب و شمشير جهاد پسن ميقديمي را بهتر 

در هنگام ظهور بايد به چادر بروند و با اسب و االغ مسافرت كنند و از چاه آب بكشند كه البته اينهـا  
 براي بعضي از آخوندهاي راحت طلب كمي سخت خواهد بود.
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  :48 سؤال

جناب آيت اهللا ناصري در اصفهان پيرامون ديدار و ظهور مهدي گفته بود حتي جناب 
ان شاءاهللا زنده ام و ظهور مهدي آيت اهللا بهجت كه بسيار كهنسال است گفته كه من نيز 

نم پس طبق اين گفته جناب بهجت شما جوانان و حتي پيرمردها بايد بسيار بي ميرا 
ند پس از اين دان مياميدوار باشيد كه ظهور مهدي را ببينيد!! سوال اينجاست كه همه 

سخنان جناب بهجت فوت شدند و مهدي هم ظهور نكرد!! چرا هر چند وقت يكبار سر 
  1ريد؟!!دا ميليد؟!!! چرا عوام را فريب داده و در انتظاري بيهوده نگه ما ميدم را شيره مر

  :49 سؤال

﴿š∅ÏΒ uρ šÏ% ©!$# (# þθä9$s% $‾Ρ Î) #“t�≈ |ÁtΡ $tΡ õ‹yzr& óΟßγs)≈ sWŠÏΒ (#θÝ¡oΨ sù $yà ym $£ϑ ÏiΒ (#ρã�Åe2èŒ ÏµÎ/ 

$oΨ ÷ƒt� øî r' sù ãΝ ßγoΨ ÷� t/ nοuρ# y‰ yèø9 $# u !$ŸÒøót7 ø9 $#uρ 4’ n< Î) ÏΘöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 4 |’ôθy™uρ ÞΟßγã⁄Îm6t⊥ ãƒ ª! $# $yϑ Î/ (#θçΡ$Ÿ2 

šχθãèoΨ óÁtƒ ∩⊇⊆∪﴾ ]/هستيم از آنها عهد  نصاريگفتند كه  كه برخي از آنان« ]14مائده

ني را تا آتش جنگ و دشم گرفتيم، نصيب بزرگي را از دست دادند ما هم به كيفر عملشان
ند آگاه خواهد كن ميو به زودي خدا آنها را بر عاقبت بد آنچه  وختيمقيامت ميان آنها برافر

 .»ساخت

  ﴿ÏM s9$s% uρ ßŠθåκ u� ø9$# ß‰ tƒ «!$# î's!θè= øótΒ 4 ôM ‾= äî öΝÍκ‰É‰ ÷ƒr& (#θãΨÏèä9 uρ $oÿÏ3 (#θä9$s% ¢ ö≅ t/ çν# y‰tƒ Èβ$tG sÛθÝ¡ö6tΒ 

ß,Ï�Ψãƒ y# ø‹ x. â!$t±o„ 4 āχy‰ƒÍ”z� s9 uρ  #Z��ÏVx. Νåκ ÷]ÏiΒ !$̈Β tΑÌ“Ρ é& y7 ø‹ s9 Î) ÏΒ y7Îi/ ¢‘ $YΖ≈ u‹ øóèÛ #\� ø� ä.uρ 4 $uΖ øŠs) ø9 r&uρ 

ãΝ æη uΖ÷� t/ nοuρ≡y‰ yèø9 $# u !$ŸÒøót7 ø9 $# uρ 4’ n< Î) ÏΘöθtƒ  Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9 $# 4 !$yϑ ‾= ä. (#ρß‰ s% ÷ρr& # Y‘$tΡ É> ö�ysù= Ïj9 $yδ r' x� ôÛr& ª! $# 4 
tβöθyèó¡tƒuρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# #YŠ$|¡sù 4 ª! $#uρ Ÿω �= Ïtä† tÏ‰ Å¡ø� ßϑø9 يهود گفتند دست « ]64مائده/[ ﴾∪⊇∌∩ #$

بواسطه اين گفتار دروغ دست آنها بسته شده به لعن خدا گرفتار گرديدند  ،خدا بسته است

                                                 

دليلش روشن است: اول از همه حماقت و جهالت و باور به وجود امام زمان و اما دليـل مهـم ديگـر     ١-
 سط نائبان امام زمان و فقيهان است.حفظ حكومت و سياست تو
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د و همانا قرآني كه به تو كن ميبلكه دو دست خدا گشاده است و هرگونه بخواهد انفاق 
روز قيامت ما به كيفر آن تا ر كفر و طغيان بسياري از اهل كتاب بيفزود و نازل گشت ب
هرگاه براي جنگ با مسلمانان آتشي  دشمني را در ميان آنها افروختيم آتش كينه و

كوشند و  نها در روي زمين به فساد كاري ميبرافروزند خدا آن آتش را خاموش سازد و آ
   .»رددا ميخدا هرگز مردم ستمكار مفسد را دوست ن

﴿øŒÎ) tΑ$s% ª! $# #|¤ŠÏè≈ tƒ ’ÎoΤ Î) š�‹ ÏjùuθtG ãΒ y7 ãèÏù# u‘ uρ ¥’ n< Î) x8ã� ÎdγsÜ ãΒ uρ š∅ÏΒ tÏ% ©!$# (#ρã� x�Ÿ2 

ã≅ Ïã% ỳ uρ tÏ% ©!$# x8θãèt7 ¨? $# s−öθsù šÏ% ©!$# (#ÿρã� x� x. 4’ n< Î) ÏΘöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9$# ( ¢Ο èO ¥’ n< Î) öΝ à6ãèÅ_ö� tΒ 

ãΝ à6ômr' sù öΝä3oΨ ÷� t/ $yϑŠÏù óΟçFΖ ä. Ïµ‹ Ïù tβθà� Î= tF÷‚ s? ∩∈∈∪﴾ ]/هنگامي كه  كن)ياد (« ]55آل عمران

 برم و تو را از و به سوى خويش باال مىآنكه بميري) بي( اهللا به عيسي فرمود: من تو را
كسانى را كه از تو  قيامتو تا روز  گردانم اند پاك مى آاليش) كسانى كه كفر ورزيده(

 آنگاه فرجام شما به سوى من اهم داداند قرار خو اند فوق كسانى كه كافر شده پيروى كرده
   .»كرديد ميان شما داورى خواهم كرد است پس در آنچه بر سر آن اختالف مى

علماي مدعي تشيع معتقد هستند كه با ظهور امام زمان، مذهب تشيع كه از نظر ايشان 
شد سرتاسر جهان را فرا خواهد گرفت و اينكار توسط مهدي با مينماينده اسالم واقعي 

مهدي) به صلح و ( ت حكومت شخص واحديرد و جهان تحگ ميصاحب الزمان صورت 
ولي سوال اينجاست كه آيات فوق به صراحت هر چه تمامتر صفاي هميشگي مي رسد، 

يوم القيامه) ( تداوم جنگ تا روز قيامت - عقيده رايج شما مخالفت كامل دارد: الف  3با 
ت عدم امكان تشكيل حكوم –وجود اديان مسيحيت، يهود و كفار تا روز قيامت ج –ب 

در آيه آخر به تسلط و سلطه مسيحيان بر كافران ( واحد جهاني براي يك دين يا يك نفر
قرآني كه خداوند آنرا  يد؟كن ميبراستي براي اين آيات چه توجيهي سرهم اشاره دارد) 

قابل فهم، نور، واضح، موعظه اي براي مردم عادي و بدون شك و شبهه و وسيله 
   معرفي كرده است؟!! تشخيص حق از باطل

  : 50 سؤال
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ند كه پيشواي مردم جهان و دان ميعلماي مدعي تشيع، اين آيه را در حق امام زمان 

�ß‰ƒÌ ﴿وارث زمين خواهد شد،  çΡuρ βr& £ßϑ ‾Ρ ’ n?tã šÏ% ©!$# (#θà�ÏèôÒçG ó™$# †Îû ÇÚö‘ F{$# 

öΝ ßγn= yèøgwΥuρ Zπ£ϑ Í←r& ãΝ ßγn= yèôftΡ uρ šÏOÍ‘≡uθø9 و خواستيم بر كسانى كه در آن «] 5صص/الق[ ﴾∪∋∩ #$

مردم) گردانيم و ايشان را ( شده بودند منت نهيم و آنان را پيشوايان سرزمين فرو دست
 .»زمين) كنيم( وارث

د كه آيا امام زمان مستضعف و ضعيف است؟ بطور حتم شما آي مياين سوال پيش 
يد، شما قائل به واليت اند ميايشان را نه از نظر مادي و نه از نظر معنوي مستضعف ن

تكويني امام زمان بر جهان و به خصوص ايران هستيد، كسي كه انواع كرامات يا معجزات 
و علم غيب و غيره.... را دارد و در جاهاي مختلف به فرياد پيروانش مي رسد و مانند 

گفت مستضعف است. پس چرا با  توان ميد كه نكن ميآفتابي از پشت ابر به همه كمك 
يد؟ در ضمن آيات قبل و بعد از اين آيه پيرامون حضرت كن ميآيات قرآن بازي 

يد؟ كن ميو فرعون است، پس چرا در بررسي هاي خود به اين موارد توجهي ن �موسي
شما هميشه يك آيه يا حتي قسمتي از يك آيه را به نفع خود بيرون مي كشيد و تازه 

يد، وگرنه در همين كن مينيز به زور حديث و روايت به نفع خود تفسير  همان قسمت را
  . و همينطور در آيات ديگر)( آيه نيز صحبتي از امام زمان شما نيست

  :51 سؤال

يريم تمامي احاديث زير صحيح هستند و اشكالي در تواتر و سند ندارند گ ميما فرض 
، انا وجود ندارد: كتاب اهللا و عترتي و تعارضي با تاريخ و قرآن و عقل و سنت در آنها

مدينه علم و علي بابها، انت بمنزله هارون و....، خوب اينها چه ربطي به خالفت منصوص 
من عنداهللا دارند؟! چه ربطي به ساير عقايد خاصه شما دارند، مانند: امام زمان، واليت، 

   خمس، فدك، ائمه اثني عشريه و.....

  :52 سؤال
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حديث مبني بر تحريف  2000در كتب مخالفين سند است پس  اگر وجود احاديث
كتاب فصل الخطاب محدث نوري) حتي در مهمترين كتاب ( قرآن در كتب شما چيست؟!

علی بن «شما پس از قرآن يعني كتاب اصول كافي نوشته جناب كليني نيز چنين آمده: 
قرآن الذی جاء به جبرئيل ن الإبی عبداهللا عليه السالم قال: أالحکم عن هشام بن سالم عن 

يعني امام صادق  )634، ص2اصول كافي، ج( »لف آيةأسبعة عشر  ص لی محمدإ
 .1آورد هفده هزار آيه بوده است صفرمود: قرآني كه جبرئيل براي پيغمبر اسالم

مطالب ديگري نيز از علماي خودتان و از كتب خودتان مبني بر تحريف قرآن به 
ر جوابي بدهيد كه مثال اينها دروغ هستند و سند فراموش نكنيد ه( شرح زير:

صحيحي ندارند و به ائمه نسبت داده شده اند و مورد اتفاق و اجماع علماي ما 
نيستند، همين جوابها را نيز مخالفين شما در خصوص مطالب كتب خود، به شما 

 خواهند داد):

) 114- 112يضاح اال( هـ) در كتابش260( فضل بن شاذان نيشابوري متوفاي سال _اول
گويد: باب در بيان آنچه از قرآن از بين رفته است. و او براي اثبات مدعاي خود  مي

كوشيده ناقص بودن قرآن را  –كه با توجيه نادرست آن  –رواياتي از اهل سنت آورده 
  ثابت كند، و نوري طبرسي تأكيد كرده كه معتقد به تحريف قرآن است. 

از علماي قرن سوم هجري با سند خودش در تفسيرش  فرات بن ابراهيم كوفي _دوم
إن اهللا اصطفی آدم ونوحا وآل «خواند:  روايت كرده كه ابو جعفر اين آيه را اين گونه مي

  ». العالمين علىابراهيم (وآل محمد) 
  ). 1/78( و چند آيه به همين صورت آورده است

  ).48، 47، 13، 1/12( عياشي از علماي قرن سوم در تفسيرش در _سوم
  ). 10، 9، 1/5( قمي استاد كليني در تفسيرش در _چهارم
) روايات زيادي براي اثبات تحريف قرآن آورده 1/413( كليني در اصول كافي _پنجم

                                                 

 جالب است كه سند اين حديث نيز صحيح است!!! ١-
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  ). 27، 26، 25، 23، 8( جمله: است، از آن
هـ) ابوبكر را متهم كرده كه او از  352( ابو القاسم علي بن احمد كوفي متوفاي _ششم
ن كه كارشان خراب نشود همه قرآن را جمع آوري نكرد. اين را در كتاب ترس آ

  ) ذكر كرده است. 53-1/51( »االستغاثة من بدع الثالثة«
 »الغيبة«محمد بن ابراهيم نعماني در قرن پنجم ناقص بودن قرآن را در كتاب _هفتم

  ذكر كرده است. 
هـ) در كتابش  413( اي سالابو عبداهللا محمد بن نعمان، ملقب به مفيد متوف _هشتم

گويم: روايات و اخبار بسيار زيادي از امامان هدايت از  مي( گويد: مي »أوائل المقاالت«
آمده كه شاهد و گواهي است بر اختالفاتي كه در قرآن است، و صفرزندان پيامبر اكرم

ه بر آنچه برخي از ظالمان از جمله حذف كردن و بريدن برخي آيات در آن انجام داد
  اند....).
 ابو منصور احمد بن علي بن ابي طالب طبرسي از علماي قرن ششم در كتابش _نهم

  ) ادعا كرده كه قرآن كم شده است. 249-245-1/240 االحتجاج(
كشف الغمة يف ( کتابشهـ) در  692متوفاي ( ابو الحسن علي بن عيسي اربلي _دهم

  ). 319/ 1 معرفة األئمة
 گويد: الصافي) در اول تفسير مي( ) در تفسيرش1091وفاي مت( فيض كاشاني _يازدهم

پس از آوردن ( ،آيند كني كه درست به نظر نمي اما اينكه در قرآن با چيزهايي برخورد مي(
نوشته. رفتار عادالنه با يتيمان تشابهي با ازدواج با زنان ندارد، و  بدينصورت 3سوره/نساء: 

  اند). اند و بيش از يك سوم قرآن را كم كرده ردهبلكه منافقان مطالبي را از وسط حذف ك
  ). 18-17ورقه ( دهد. و اين گونه كاشاني به دروغ بستن بر خدا ادامه مي

 وسائل الشيعة( هـ) در كتابش 1104متوفاي ( محمد بن حسن حر عاملي _دوازدهم
18/145 .(  

ا پر از رواياتي بحار االنوار) ر( هـ)، كتابش 111متوفاي ( محمد باقر مجلسي _سيزدهم
ند قرآن ناقص است. همچنين روايات زيادي در كتابش مرآة العقول كن ميكرده كه تأكيد 
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  .آورده كه قرآن ناقص است 12/525
 األنوار النعمانية( هـ) در كتابش 1112 متوفاي( اهللا موسوي جزائري نعمة _چهاردهم

2/360 -364 .(  
-294 لنجفيةالدرر ا( در كتابش  1186متوفاي ( يوسف بن احمد بحراني _پانزدهم

296 .(  
باب ذكر الصحيفه و الجفر و الجامعه و ( كتاب الحجه)( در كتاب كليني _شانزدهم

فرمايد: بر  ) آمده است: از ابي بصير است كه مي241-1/239( مصحف فاطمه)
 همانا مصحف«وارد شدم، سخن به درازا كشيد و در پايان ابوعبداهللا گفت:  �عبداهللا ابي

دانيد از مصحف فاطمه؟ گفتم يا اباعبداهللا مصحف   نزد ماست، و شما چه مي �فاطمه
فاطمه چيست؟ فرمود: سه برابر قرآن شماست، به خداوند سوگند حرف واحدي از قرآن 

  شما در آن نيست).
به راستي هيچ كسي جز امامان شيعه ( ) آمده استةاحلج( باز در همان كتاب كتاب

  ):1/228( ع ننموده است)قرآن را تماماً جم
هر كسي كه ادعا كند تمام قرآن را بدان «شنيدم:  �گويد: از اباجعفر جابر الجعفي مي

 �آوري نموده، به راستي كذّاب است و هيچ كس جز امام علي منوال كه نازل شده جمع
  آوري ننموده است). و ائمة پس از ايشان قرآن را به صورت منزلش جمع

) البته روايتي مكذوب از امام جعفر صادق، كه ايشان 2/633( دكن و باز روايت مي
از كتابت  �هنگامي كه امام علي( را بيرون آورده و فرمودند: �قرآن حضرت علي

وجلّ مردم گفت: اين كتابِ خداوند عزّقرآن فارغ گشت، آن را بر مردم عرضه نمود، و به 
ام.  شده در دو لوح گرد آوردهنازل  صاست، من آن را همانطوري كه بر پيامبر اعظم

مردم بدو گفتند: كتابي كه نيز در دست ماست مصحف جامع قرآن حكيم است و ما را به 
مصحف شما نيازي نيست. امام گفت: به خدا سوگند پس از امروز ديگر شما آن را 

  !!!)يابيد و تنها بر من بود كه شما را از آن آگاه نمايم كه شايد آن را بخوانيد نمي
 :)ةاحلج( ليني روايات ديگري نيز مبني بر تحريف قرآن دارد، نگاه كنيد به كتابك
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)1/412 ،414 ،416 ،417 ،422 ،424 ،425(  
قرآن داراي «گويد:  مي (  ه 1386نجف ( )1/5( قمي در مقدمة تفسير خويش _هفدهم

د و باش آيات ناسخ و منسوخ است، قسمتي از آن آيات محكمه و قسمتي هم متشابهه مي
و در مقدمة !!! در قرآن نيز آياتي وجود دارد خالف آنچه كه خداوند نازل فرموده است

öΝ﴿آنچه كه خالف قول خداوند متعال است اين آيه است: «گويد:  ) مي1/10( كتابش çGΖ ä. 

u� ö� yz >π̈Β é& ôM y_Ì� ÷zé& Ä¨$̈Ψ= Ï9 tβρâ÷ ß∆ù' s? Å∃ρã� ÷èyϑ ø9 $$Î/ šχ öθyγ÷Ψ s? uρ Çtã Ì� x6Ζßϑ ø9 $# tβθãΖ ÏΒ ÷σ è?uρ «! $$Î/ 3﴾ 

ابوعبداهللا به قاري اين آيه گفتند: آيا خير امت اقدام به كشتن اميرالمؤمنين  ]110عمران:آل[
است، ابن   به ابوعبداهللا گفته شد، پس چگونه نازل شدهكند؟  بن علي مي و حسين

و باز  ﴾ äΖGçΝ zy�ö�u &éΒπ̈> &éz÷�Ì_yMô 9Ï=Ψ̈$¨Ä.﴿طور نازل شده،  ؟ فرمود: اينصاهللا رسول

{لکن اَهللا يشهُد بما انزل اليَک فی عّلی} اما آنچه كه از قرآن برداشته شده اين است: «فرمود: 
و خداوند گواه است بر آنچه به تو نازل شده اي پيامبر در مورد علي) و باز ( ترجمه:

اي پيامبر ( ترجمه: ليک من رّبک فی علی}إيها الرسول بّلغ ما أنزل أ{يا فرمايد:  خداوند مي
رابطه رجوع  در اين براي اطالع بيشتر آنچه در مورد علي بر تو نازل گشته ابالغ نماييد).

). و حتي در 125، 2/117( )389، 360، 211، 1/84( به تفسير قمي در اين مواضع كنيد
  پردازد. الكرسي نيز به اثبات تحريف مي آيه

تهران) از ( )10ص ( تفسيرشدر مقدمة ششم  1كاشانيدر تفسير الصافي،  _هجدهم
كند كه او نيز يكي از مشايخين بزرگ و مفسر به نام شيعه است و  مفسر بزرگي نقل مي

كند كه: اگر در قرآن مطالب زائد و  جعفر ذكر مي در تفسير خويش از ابي«گويد:  مي
ا گشت، و اگر قائم بپاخيزد قرآن او ر داد صاحب حجت بر ما مخفي نمي نقصان روي نمي

) از تفسير عياشي و او نيز از 11ص ( نمايد. و همچنين در مقدمة كتابش تصديق مي
شد دو اسم  اگر قرآن بدان شيوه كه نازل شده قرائت مي«كند كه:  روايت مي �عبداهللا ابي

مجموع آنچه كه از اخبار و ): «14ص ( گويد و در همان مقدمه باز مي». يافتيم را در آن مي

                                                 

 مالمحسن و ملقّب به فيض كاشاني يا كاشي ١
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رساند كه؛ به راستي قرآني  ز طريق اهل بيت به ما رسيده اين نكته را ميروايات منقوله ا
نازل گشته. بلكه  صكه در ميان ماست كامل و تمام نيست، همانطوري كه بر محمد

برخي از مطالب آن خالف آنچه هست كه نازل شده، و برخي نيز تغيير و تحريف يافته، 
از آن جمله اسم علي در بسياري جاها و مطالب زيادي نيز در ميان آن حذف شده است. 

و لفظ آل محمد در بيشتر از يك بار، و همچنين اسامي منافقين در جاهايي خاص، و 
و ». چيزهاي ديگر، و اين قرآن به آن ترتيبي نيست كه خدا و رسول از آن خشنود هستند

ظاهر آنچه كه از گويد: و اما اعتقاد بزرگان ما رحمهم اهللا در اين باره:  ) مي14ص ( باز در
آيد آن است كه وي معتقد به تحريف و  االسالم) برمي ثقه( امام محمدبن يعقوب كليني

آورد و نيز  كافي) مي( نقصان در قرآن كريم است. و در اين باره رواياتي را در كتاب
مالمحسن نه اينكه هيچگونه نقد و اعتراضي در نوشته كليني ندارد بلكه در اول تفسيرش 

  را فردي موثق و مطمئن در روايات منقول دانسته است.كليني 
فصل الخطاب) اسم چهل نفر از كساني كه ( نوري طبرسي در مقدمه كتاب _نوزدهم

اند قرآن ناقص است و تحريف شده است را نام برده است، و او از علماي گذشته  گفته
  ). 51ص ( هيچ كسي را استثناء نكرد به جز چهار نفر

مه حديث و مطلب دال بر تحريف قرآن در كتب خودتان داريد ولي خوب، شما اينه
يد به آنها عقيده نداريد، پس چرا اهل سنت بايد به برخي از احاديث ضعيف و گوي مي

در برخي از كتب خودشان معتقد  ....واحد و جعلي مبني بر خالفت حضرت علي يا
  باشند؟

   :53 سؤال

نص غير مستقيم و اشاره اي  خم را ي حديث غديرشريف مرتضدر كتاب خودتان، 
ما به ضرورت «يد: گو ميالشافي) ( پوشيده براي خالفت مي داند. آنجا كه در كتاب

پذيرش تعيين خالفت از طريق نص، نه براي خودمان ونه براي مخالفين ما قائل نيستيم. 
افي، المرتضي: الش» هيچ يك از هم مسلكان ما نيز به چنين ضرورتي تصريح نكرده است

ضمن اينكه مهندس مهدي بازرگان، دانشمند و رييس اولين دولت شيعه در  ،128ص  2ج
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بعيد است ماجراي غدير خم موضوع خالفت  :كتاب بعثت و ايدئولوژي اعتراف كرده
بوده باشد! و همچنين هيچ شيعه يا عالم شيعي در قرن اول هجري به موضوع غديرخم 

   داشته است!ن اي اشارهدر باب خالفت حضرت علي 

  :54 سؤال

علماي مدعي تشيع در مناظرات خود با علماي اهل سنت، دائم از داخل كتب اهل 
ند و روايات و احاديث ضعيف و واحد را كه باب ميلشان است كن ميسنت دليل رديف 

بطور گزينشي جدا كرده و در مناظرات خود بكار مي برند و اما چنانچه اين عمل منطقي 
ت، پس سوال ما اين است كه چنانچه يك مسيحي در مناظره با شما و قابل قبول اس

بگويد: ببينيد در كتاب آسماني شما نام عيسي مسيح برده شده و به نبوت او اعتراف شده 
و اين نشانه حقانيت ماست و چنانچه شما به او بگوئيد خوب نام محمد نيز برده شده، 

ن تنها نام عيسي را در كتاب شما ديده ام و ولي آن مسيحي بگويد من آنرا قبول ندارم و م
! آيا چنين پاسخي در برابر شما قابل قبول و منطقي !فقط آنرا قبول دارم نه محمد را

است؟ اگر نيست كه نيست، پس چرا شما نيز در مقابل اهل سنت دقيقا به همين شيوه 
داشتن رابطه و بيد؟ شما احاديث و روايات پيرامون فضايل ابوبكر و عمركن ميعمل 

يد و قبول نداريد، ولي چنانچه در جايي از كتب كن ميدوستانه آنها با اهل بيت را مطرود 
چسبيد، آيا اين است روش  لي تاكيد شده باشد فوري به آن مياهل سنت بر فضائل ع

  تحقيقي شما در دفاع از مذهبتان؟!!

  :55 سؤال

رت گزينشي از كتب اهل سنت علماي مدعي تشيع، دائم به نفع خود، مطالبي را بصو
بيرون مي كشند و به احاديث ضعيف و اخبار واحدي كه در كتب اهل سنت هستند 

نيم كه بي ميولي  1ند، همين علما وجود شخصي بنام عبداهللا بن سبا را منكرندكن مياستناد 

                                                 

جالب است كه ابن سبا وجود ندارد ولي امام زمان وجود دارد و نبايد ذره اي در وجودش شـك كـرد    ١
 و حتي نائب بر حقش بايد ولي امر مسلمين جهان باشد!!!
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در كتب خودشان پيرامون اين شخص مطالب بسياري نقل شده است، اما وقتي نوبت به 
نيم كه به راحتي همه اين مطالب و احاديث را رد كرده و باطل بي ميشان مي رسد خود اي

ند، اين است روش علمي و تحقيقي آخوندها در اثبات حقانيت خودشان، برخي دان مي
مطالب پيرامون ابن سبا به اين شرح هستند و براي خواننده گرامي الزم به تذكر است كه 

ات در تشيع و اصل امامت و وجود غالت شيعي، به ريشه تاسيس و به وجود آمدن خراف
عبداهللا بن سبا « كه فرمودند: روايت ميكند �كسي از امام باقر ردد:گ مياين شخص بر 

عقيده داشت كه نعوذباهللا اميرالمؤمنين خودش خداست، وقتي به  مدعي نبوت بود، و
سيدند، اعتراف كرد و اميرالمؤمنين خبر رسيد او را فراخواندند، و در مورد از وي پر

من پيامبرم، اميرالمؤمنين عليه  گفت: آري، تو خدايي، در دلم آمده است كه تو خدايي و
مادر مرده! فورا برگرد و  السالم فرمودند: هالكت برتو باد، شيطان ترا مسخره كرده است،

كند ولي  توبه كن، وي انكار كرد، او را زندان كردند و سه روز به او مهلت دادند كه توبه
بنابراين اميرالمؤمنين او را به آتش انداختند و فرمودند: شيطان او را فريب داده  ،توبه نكرد

 �و از امام صادق) 1/70رجال كشي( »دكر ميبود، و چنين كفرياتي را در دلش وسوسه 
خداوند لعنت كند عبداهللا بن سبا را كه در بارة « روايت است كه فرمودند:

جز بندة  �عاي ربوبيت ميكرد، و به خدا سوگند كه اميرالمؤمنيناد �اميرالمؤمنين
درباره ما  اي عدهفرمانبرداري براي خدا نبود، هالكت باد بركسي كه برما دروغ مي بندد، 

چيزهايي را ادعا ميكنند كه خودمان دربارة خود ادعا نكرده ايم، از آنان بيزاريم و به خدا 
عبداهللا بن سبا كسي است كه به « :يدگو ميمامقاني  )1/71رجال كشي ( »پناه مي جوييم

غالي مطعوني است كه اميرالمؤمنين او را با « :يدگو مي كفر بازگشت و اظهار غلو نمود و
/  2تنقيح المقال ج( »خدا و خودش پيامبرست �آتش سوزاند، وي معتقد بود كه علي

دند، و اعتقاد داشتند كه قائل بو �سبائيها به امامت علي« :يدگو مينوبختي  )182- 183
امامت فرض است و از سوي خدا تعيين مي گردد، آنها پيروان عبداهللا بن سبا هستند، ابن 

آشكارا طعن وارد  �سبا از كساني بود كه بر ابوبكر و عمر و عثمان و ديگر صحابه
او را به اين كار مكلف كرده  �د و از آنان بيزاري مي جست و مدعي بود كه عليكر مي
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باره توضيح خواستند، او اعتراف نمود، بنابرين دستور  است، اميرالمؤمنين از وي در اين
گفتند: آيا كسي را ميكشي كه به  به قتلش دادند، مردم سراسيمه پيش اميرالمؤمنين رفتند و

د و بسوي واليت شما و بيزاري از دشمنان شما مي كن ميمحبت شما اهل بيت دعوت 
عده اي از اهل علم حكايت  :يدگو مينيز » ا به مدائن تبعيد كردندخواند، بنابراين او ر

دوستي كرد،  �كرده اند كه عبداهللا بن سبا مردي يهودي بود كه مسلمان شد، و با علي
آمد همين مقوله  �او قبالً، كه هنوز يهودي بود در باره يوشع بن نون كه پس از موسي

نيز چنين ادعائي كرد. او  �ن ابيطالبگفت وقتي كه مسلمان شد درباره علي برا مي
و اظهار بيزاري از دشمنانش سخن  �اولين كسي بود كه از فرض بودن امامت علي

 »يند: اصل رفض از يهوديت استگو ميگفت از اينجاست كه كساني كه با شيعه مخالفند 
سعد بن عبداهللا اشعري قمي در آغاز سخنش از سبائيت  ) 44- 32ص  فرق الشيعة(

 او عبداهللا بن وهب راسبي همداني است، سبائيها پيروان عبد اهللا بن سبا هستند،« :يدگو مي
كه از معتمدترين يارانش بودند او را در اين كار ياري  سوداعبد اهللا بن خرسي وابن 

كردند، وي اولين كسي بود كه بر ابوبكر و عمر و عثمان آشكارا طعن وارد كرد و از آنان 
ابن ابي الحديد تصريح كرده كه درحالي  )20المقاالت والفرق ص ( »اعالن بيزاري نمود

) تويي تويي، أنت أنت( :گفت خطبه مي خواند عبداهللا بن سبا بلند شد و �كه علي
نفرين بر تو باد من «فرمودند: �چندين بار اين جمله را تكرار كرد، حضرت علي

شرح ( »ا با پيروانش دستگير كنند) تو خدايي، دستور دادند كه او رأنت اهللا( كيستم؟ گفت:
عبداهللا بن سبا به اميرالمؤمنين گفت: تو « :گويدنعمة اهللا جزائري مي )5/5نهج البالغه ج 

ميرالمؤمنين او را به مدائن تبعيد كردند، او از يهوديت مسلمان شده بود، و االه بر حقي، 
مي  �و موسي گفت در يهوديت به يوشع بن نون �مانند آنچه كه به حضرت علي

 نيد بهتوا ميبراي اطالع و آشنائي بيشتر با ابن سبا  ) 234/ 2االنوار النعمانية ج ( »گفت
غارات ثقفي، رجال طوسي، رجال حلي، قاموس الرجال تسرتي، « كنيد:مراجعه  نيز كتب اين

الشكال دائرة املعارف اعلمي حائري موسوم به مقتبس االثر، الكين و االلقاب از عباس قمي،حل ا
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بن طاووس، رجال بن داود، حترير طاووسي، جممع الرجال قهبائي، نقد الرجال تفرشي، جامع الرواة 

   .»مقدسي اردبيلي، مرآة االنوار حممد بن طاهر عاملي و مناقب آل ايب طالب از ابن شهر آشوب

  :56 سؤال

ضعيف تنها هنر علماي مدعي تشيع و كساني چون جناب قزويني، جدا كردن احاديث 
و نامعتبر از كتب اهل سنت است، ولي همين آقايان احاديث فراواني در كتب خودشان 

ند و همه را هر طور كه آور ميدارند كه بر ضد عقايدشان است ولي به روي مبارك خود ن
ند، آخوندهاي رافضي به نكاح موقت و صيغه عقيده دارند كن ميشده ماست مالي و باطل 

 �اميرالمؤمنين :لبي بر خالف آن وجود دارد، همچون اينكهولي در كتب خودشان مطا
يعني حرام كرد  ،)يوم خيبر لحوم الحمر األهلية و نكاح المتعة صحرم رسول اهللا( مي فرمايد:
، 2/186تهذيب ( در روز خيبر، گوشت خر اهلي و نكاح متعه را صرسول خدا

آيا مسلمانان «سيده شد: پر صاز امام صادق  و) 14/441وسائل الشيعة  3/142استبصار
) 2/189تهذيب ( .»بدون شاهد ازدواج ميكردند؟ فرمودند نخير صدر زمان رسول خدا

بلكه ازدواج  ،منظور از سؤال نكاح دائم نيست: «يدگو ميطوسي در توضيح اين روايت 
امام  يد ازگو ميعبداهللا بن سنان  »مؤقت است، لذا اين روايت را در باب متعه آورده است

نفس خود را با آن كثيف  :( ال ُتدّنس نفسك بها)درباره متعه پرسيدم فرمودند � - دقصا
 �از عمار روايت است كه گفت امام صادق«) 318/ 100بحار االنوار( مگردان.

 ،2/48فروع كايف ( تحقيقا متعه برشما حرام شده است. :(قد حرمت عليكم المتعة)فرمودند
از  دند وكر مياصحاب خودشان را همواره سرزنش  �امام صادق )14/450وسائل الشعية 

آيا يكي از شما خجالت نمي كشد كه «صيغه كردن بر حذر مي داشتند لذا مي فرمودند: 
در جاي پنهان و شرم آوري ديده شود آنگاه اين كردار ناپسند او به حساب برادران و 

 )450/ 14الشيعة  . وسائل2/44فروع كايف ( »؟!ياران صالح و نيكو كارش گذاشته شود
ما أنت « درباره متعه پرسيد جواب دادند: �امام رضا هنگامي كه علي بن يقطين از

خداوند تو را از آن بي نياز  ،وكاري است متعه چه سر تو را با »وذاك؟ قد أغناك اهللا عنها
وقتي عبد اهللا بن عمير به امام ) 14/449 يعه، وسائل الش2/43فروع كافي ( كرده است.
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فأعرض  -اي يتمتعن-بنات عمك يفعلن؟ بناتك و أخواتك و أيسّرك أّن نساءك و:«گفت �رباق
آيا خوشحال مي شوي كه همسران و دختران -»حين ذكر نساءه و بنات عمه �عنه ابوجعفر

وقتي اين را  �وخواهران و دختران عمويت اينكار را بكنند؟! يعني متعه كنند، امام باقر
  . )2/186تهذيب  ،2/42فروع كافي ( برگرداندند.شنيدند چهره خودشان را 

  :57 سؤال

افرادي مانند آقاي قزويني در مناظرات خود به سخني از فالن عالم سني در صفحه 

، بنابراين ما نيز در اينجا از علماي خودتان و از كتب 1فالن از كتاب فالن تكيه دارند
هر جوابي كه بدهيد ما نيز يم و آور ميخودتان، مطالبي پيرامون واجب نبودن خمس 

 :ردانيمگ ميهمان جواب را به خودتان باز 
ابن جنيد كه از بزرگان علماي شيعه بوده در زمان ديالمه به نقل عالمه در كتاب  –اول 

  . 31ص  2مختلف ج 
  . املعاد ةذخري مرحوم ابن عقيل به نقل محقق سبزواري در كتاب  –دوم 
  . 38ص  12ني در كتاب حدائق ج شيخ مفيد به نقل محدث بحرا –سوم 

                                                 

شيوه كار آخوندهاي رافضي و امثال قزويني، جدا كردن احاديث و روايات ضـعيف و نـامعتبر اسـت     ١-
هم  بصورت گزينشي و دلخواه از كتب اهل سنت و يا اشاره بـه سـخن فـالن عـالم سـني در فـالن       
 كتاب، در صورتيكه براي بررسي و تحقيق علمي بايد به قرآن و سنت و احاديث متـواتر و حتمـي و  
موضوعات مسلم تاريخي مراجعه نمود، وگرنه از اين اخبار واحد و روايات جعلي همه جا به وفـور  

د و سخن هر عالمي نيز حجت و وحي الهي نيست. پس بايـد بطـور كلـي و جـامع بـه      شو مييافت 
بررسي متون مختلف پرداخت و تنها به دنبال مطالب مورد دلخواه بودن كار علمي و تحقيـق نيسـت!    

ه گول زدن عوام ساده و بي خبر است. اكثر علماي اهل سنت نيز شيوه درست را انتخاب كرده و بلك
با رجوع به قرآن و احاديث معتبر و متواتر و موضوعات مسلم و حتمي تاريخي به اين عقايد رسـيده  

مـي   نـد و همگـي شـيعه   كرد مياند و عقايد اهل تشيع را قبول نكرده اند، وگرنه مطمئن باشيد تقيه ن
  شدند.
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شيخ صدوق محمدبن بابويه القمي در كتاب من اليحضر كه سخني از ارباح  –چهارم 
مكاسب و خمس تجارت نياورده، ولي احاديث تحليل خمس را براي شيعيان آورده. و از 

 :االمال در ذكر جاللت شأن زكريا ابن آدم كه نوشته كالم حاج شيخ عباس قمي در منتهي
شود تا آن  معلوم مي» �هستند كه خمس فرستادند بسوي ائمهو اهل قم اول كساني «

  زمان خمس معمول نبوده است. 
خمس متاجر را  �ائمه :فرموده 143ص  4شيخ طوسي دركتاب تهذيب ج  –پنجم 

 1اند كه تصرف شيعه در آن جائز است، و نيز در كتاب المبسوط ج  براي ما مباح كرده
  چنين فرموده است.  200ص  ةالنهاياب و در كت 263ص 

و  30ص  2شيخ فقيه سالّر حمزه بن عبدالعزيز به نقل عالمه در مختلف ج  –ششم 
  ». قد أحلونا ما نتصرف من ذلک کرما و فضالً « :كه راجع به خمس فرموده 37

فرموده خمس مناكح و متاجر و  26ص  ةخراجيمحقق ثاني الكركي در كتاب  –هفتم 
  ي عموم شيعه حالل است كه ندهند. مساكن برا
 277و در شرح ارشاد ص  210مقدس اردبيلي در كتاب زبده البيان ص  –هشتم 

  بكلي خمس را ساقط نموده. 
شرح داده  116تا ص  101الشيخ الجليل ابراهيم القطيفي در خراجيه خود ص  –نهم 

حالل و  �ائمه كه خمس براي شيعه مباح است تا روز قيام قائم و خمس و انفال را
  اند.  مباح نموده

الخامس ما يفضل « :ذيل جمله شرائع السيد السند سيد محمد صاحب مدارك در –دهم 
  اين خمس بطور مطلق عفو شده است.  :فرموده »عن مؤنة السنة

  . املعاد ةذخري مرحوم محقق سبزواري ميرزا محمد باقر خراساني در كتاب  –يازدهم 
سهم امام  :فرموده 48ص  6جزوة  2ض در كتاب وافي ج مالمحسن الفي –دوازدهم 

چون دسترسي به امام نيست پس بكلي ساقط است و چنين فرموده در المفاتيح. و شيخ 
سقوط حق امام را نسبت به كاشاني داده  442ص  12يوسف بحراني در كتاب حدائق ج 

  است. 
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سهم امام را در  الشيخ الحر العاملي در وسائل الشيعه كتاب الخمس، –سيزدهم 
 442ص 12صورت تعذّر ايصال به امام براي شيعه مباح دانسته است. و در حدائق ج 

  فرموده او قائل به سقوط سهم امام است. 
قائل به  448ص  2صاحب الحدائق شيخ يوسف بحراني در حدائق ج  –چهاردهم 

  سقوط سهم امام است. 
ر اخبار اين است كه جميع ظاه :صاحب جواهر در باب خمس فرموده –پانزدهم 

اند، ولي نايبان ادعائي نفله  خمس مخصوص امام باشد و ايشان هم به شيعيان بخشيده
  . 164بخشد) چاپ تبريز ص  شاه بخشيده شيخ علي خان نمي( اند كرده

يکون الخمس بأجمعه « :شيخ بزرگوار عبداهللا بن الصالح البحراني كه فرموده –شانزدهم 
  ». اقطا عنهممباحا للشيعة و س

جمعي از  :كه فرموده 446ص  1به نقل عالمه مجلسي در مرآت العقول ج  –هفدهم 
  .1دانند متأخرين خمس ارباح را واجب نمي

حكيم موذن بني عبس: از امام صادق در تفسير آيه خمس: به خدا قسم آن هجدهم: 
پدرم بر شيعيان و ربحهاي روز به روز است كه به دست مي آيد جز آنكه  غنيمت بهره ها

   ) 54ص  2استبصار ج  ( ما حالل فرمود تا نسل آنان پاك شود.
: امام باقر: ما خمس را براي شيعيان پاك ساختيم تا مواليد 276ص  6وافي ج  نوزدهم:

  آنان پاك و فرزندانشان حالل و پاكيزه گردند. 

                                                 

جالب است كه اگر ما كساني چون عبدالرزاق صنعاني را از قدماي شيعه بدانيم و مطلبـي بـر خـالف     ١-
اعتقادات شيعيان فعلي از او نقل كنيم، فوري مي بينيم كـه منتقـدين گرامـي مطـالبي از كتـب او بـر       

ند تا به اين طريق كن ميخالف عقايد مدعيان تشيع مي آورند و او را بطور كل از مذهب تشيع خارج 
ما نتوانيم به سخنان او استدالل كنيم، ولي اين منتقدين فراموش كرده اند كه پس اين علماي شما نيز 
در اينجا خمس را واجب نداسته اند و علمايي ديگر نيز مواردي ديگر را، پس لطف كنيد و همه آنها 

 را (به جز جناب قزويني) از دايره تشيع بيرون كنيد!!!
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ود: هر چيزي : ابوبصير گويد: امام باقر فرم529ص  8جامع احاديث شيعه ج بيستم: 
كه بر اساس شهادت به وحدانيت خدا و رسالت حضرت محمد در كارزار با كفار غنيمت 
گرفته شود خمس آن حق ماست و بر كسي حالل نيست كه چيزي از خمس بخرد تا 

  ) ؟پس منافع مال چه ( آنكه حق ما را به ما برساند.
گفت: از امام باقر : محمد ابن مسلم 533ص  8جامع احاديث شيعه ج  بيست و يكم:

آيا ( درباره طال و نقره و مس و آهن و سرب پرسيدم فرمود: در همه آنها خمس است.
  د؟) ده ميدولت خمس اين معادن را به مراجع 

داوود بن كثير رقي: امام صادق:  593ص  8جامع احاديث الشيعه ج  بيست و دوم:
جز آنكه ما براي شيعيان آنرا ند كن ميخمس) ما زندگي ( همه مردم در حقوق پايمال شده

  حالل كرديم.
فضيل از امام صادق: حضرت  – 597ص  8جامع احاديث شيعه ج  بيست و سوم:

علي به فاطمه گفت: بهره اي را كه از بيت المال داري به پدران شيعيان ما حالل كن تا 
  پاكيزه شوند. 

يدند يابن از امام صادق پرس – 595ص  8جامع احاديث شيعه ج  بيست و سوم:
رسول اهللا به هنگامي كه قائم شما از نظرها غائب است حالت شيعيان شما درباره ويژگي 

خمس) چه خواهد بود؟ فرمود: اگر از آنان بگيريم با آنا ( هايي كه خدا به شما داده
انصاف نورزيده ايم و اگر به خاطر پرداخت نكردن آنانرا مواخذه كنيم ديگر ايشان را 

ايم بلكه مسكنها و منزلها را مباحشان ساختيم تا عبادتهاي ايشان درست دوست نداشته 
و نكاح ها و ازدواجها را بر آنها مباح كرديم تا والدتشان پاك گردد و كسب و  باشد

  به جز خمس!) ( تجارت را مباح كريم تا اموال و داراي خود را پاك سازند.
 هالفقي من ال يحضره( لغنائم خاصة ا الخمس إال في  ليس �الصادق قالبيست و چهارم: 

  ت مگر در غنايم.سامام صادق فرمودند: خمس ني يكي از چهار كتاب اصلي و پايه شيعه)
در كتب توارخ دادن خمس غنائم به حاكم قبل از اسالم نيز رايج بوده بيست و پنجم: 

 نويسد ) مي291ص ( و سير از جمله كتاب تاريخ قم كه از كتب معتبر شيعه است
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ابومالك اشعري آنكسي است كه خمس را قسمت كرد قبل از نزول قرآن بذكر خمس. و 
نويسد: مالك بن عامر كه از جمله مهاجران است ابتدا كرد پيش از  ) مي278ص ( در

نزول آيه خمس، خمس را قسمت كرد و اين معني در وقتي بود كه مالك بن عامر 
رمود او را كه يك سهم از آن بهر خدا ف صغنيمتي را يافت در بعضي از غزوات، رسول

بنه، مالك بن عامر گفت خمس آن از بهر خداست، پس حق سبحانه و تعالي به قسمت 

#)﴿ مالك بن عامر رضا داده و آن قسمت را امضاء فرموده اين آيه را فرستاد: þθ ßϑ n= ÷æ $#uρ $ yϑ ‾Ρr& 

ΝçG ôϑ ÏΨxî ÏiΒ &óx« ¨βr'sù ¬! …çµ |¡ çΗ è~ … ﴾/د يك پنجم غنايم جنگي كه دانيب« ]41[انفال

اي از كتب تاريخ است كه اولين خمس را عبداهللا  و در پاره ،»..Ĥوريد، از آنِ اهللا بدست مي
تاريخ ابوالفدا ( قبل از جنگ بدر در سريه خود بخدمت رسول خدا آورد �بن جحش

  . واقدي و ابن خلدون)

 در كتب خودتان :ادو تحليل مشابه پيرامون تنها استدالل آخونده: 58 سؤال

 اهل سنت)!(

اهل ( عالم شيعه، خطاب به عالم سني: طبق احاديث موجود در كتب خود شما •
منظور شك خليفه دوم در جريان ( ، ترسو بوده اند، شك داشته اندبابوبكر و عمر سنت)

با مسلمانها سختگير و عبوس بوده اند  ،1صلح حديبيه) متمايل به يهود و يا كفار بوده اند
 چنين نبوده اند! پس شما بايد شيعه شويد!!!  �ولي حضرت علي ...و

مسلمانها) پيامبر ( طبق آيات قرآن خود شما :عالم مسيحي، خطاب به عالم مسلمان  •
 به كنايه) متمايل به مشركين بوده اند 67و مائده  37احزاب ( مي ترسيده اند :صاسالم

گناهكار و خطاكار به بعد) 1سوره عبس،( دبه بعد) با مسلمانها عبوس بوده ان 73االسراء (
و 61و  43توبه/( ردهخو ميساده دل بوده و فريب  )2و فتح/ 19محمد/ ،55غافر/( بوده اند

به طور  17و هود/  94يونس/ ( ) نسبت به رسالتش يا برخي امور ديگر شك داشته48

                                                 

 كتاب مسخره تبار انحراف مهار انحراف -١
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و تحريم)  43 بهتو( انجام دادن عملي بدون اجازه خداوند )23و سجده/ 109كنايه و 
ولي حتي يك مورد و يك  ...) و68انعام/( ) فراموشكار12هود/( امكان لغزش و ترديد

در قرآن وجود ندارد، پس شما  �نكته از چنين مواردي در خصوص حضرت عيسي

  قضاوت و نتيجه گيري با عقل و شعور خواننده)( 1بايد مسيحي شويد!!!!! 

  :ئيمگو ميرا سوزاند؟ در پاسخ يد چرا عمر بن خطاب احاديث گوي مي - - - - 

 �وجود دارد كه به ابوسعيد خدري صحديث معتبري از قول رسول خدا -
 2از من چيزي ننويسيد و اگر نوشته باشيد محو نماييد، فقط قرآن را بنويسيد فرمايند: مي

از اهل مدينه بوده و در ابتداي هجرت، بچه اي  �با عنايت به اينكه ابوسعيد خدري(
است، زيرا صپس به احتمال زياد، اين حديث مربوط به اواخر عمر پيامبر بيش نبوده

 �ديث مرا ننويسيد! پدر ابوسعيدابه يك بچه سفارش كند كه اح صبعيد است پيامبر
بخاطر كم بودن سن او،  صد پيامبرآور مينيز وقتي او را براي شركت در جنگ بدر 

 د) ده مياجازه شركت ن
  .3حديث را مذاكره كنند تا از يادها نروددستور داده كه  �حضرت علي -
 گفتن حديث آزاد بوده و نوشتن آن ممنوع بوده.  -

د و قرآن از اصالت مي افتاد و تحريف دا مياگر خليفه دوم اجازه ثبت حديث را   -
ه تحليلگران و مداحان و وعاظ شيعه از صبح تا همين جناب آقاي قزويني با انبو شد مي

                                                 

البته برخي افراد احمق ممكن است با ديدن اين آيات ناراحت شده و در صـدد توجيـه و سفسـطه و     1-
اسـت و راز   صبازي با كلمات برآيند ولي براي من اتفاقا همين آيات دليل حقانيت حضرت محمد

اين موارد استثناءاتي هستند كه  -2اليي ندارد. آنرا عاقالن دانند! گرچه فهم آن نياز به هوش چندان با
و هم حضرات ابوبكر و عمر و عثمان وعلي در كل، نه  صالزمه ذات بشري است و قطعا هم پيامبر

اند به ندرت دچار اشتباه و فراموشـي و   رده اند. ولي چون بشر بودهخو اند و نه فريب مي عبوس بوده
  اند.  شده سهو و خشم و . . . مي

   56، 39، 21، 12:3، احمد 42، الدارمي: مقدمه72لم: زهدمس ٢-

 95:1، مستدرك حاكم 242:5كنزالعمال  -٣
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از اينكار، تحريف قرآن بود و موفق  �كه قصد عمر بن خطابكردند ا كه نميهشب چه
  ...هم شد و ما بقي تحليلهاي آبگوشتي ديگر

 : 59 سؤال

 �و خلفا �يك سري از احاديث هستند كه حاوي روابط گرم ميان حضرت علي
ئيد اينها توسط گو ميشما  ،شند همچون تمجيد از يكديگر، طلب آمرزش و غيره...با مي

در زمان  �ل شده اند!! ولي چنانچه از شما سوال شود كه چرا حضرت عليبني اميه جع
مانند احراق بيت و قتل محسن ( خالفتشان، مطالب و عقايد مورد نظر شما را بيان نكردند

در ميان بئيد كه ابوبكر و عمرگو مي) شما فوري ...و غصب خالفت و غصب فدك و
 �اشته اند و بنابراين حضرت عليو در ميان مردم طرفداران زيادي د �سپاه علي

د حديثي جعل كند كه بيانگر آي ميسته صراحتا چيزي بگويد!! حاال آيا بني اميه توان مين
؟! تا بتواند سپاه علي را نابود �باشد يا دشمني آنها با علي �با خلفا �دوستي علي

ظر ما احاديثي كند؟ سپاهي كه به قول خودتان طرفداران شيخين در آن بوده اند. اصال به ن
شد و نه با ميو خلفاست ساخته بني اميه  �كه حاوي دشمني ميان حضرت علي

   احاديثي كه بيانگر دوستي و اتحاد علي با خلفاست!

  :60 سؤال

يا امام يا نص  صشما معتقديد اجتهاد يعني تالش براي درك قول و فعل پيامبر
منابع حديث، اجماع، عقل و قرآن و سنت) در هر موضوع خاص با استفاده از ( شريعت
...، كه براي رسيدن به اين مرحله سالهاي سال تالش و كوشش الزم است، سوال .قرآن و

ما اينجاست: چرا در مسائل تفرقه برانگيز اعتقادي و تاريخي دليل شما فقط وجود يك يا 
د؟ كافي است يك شو ميپس اجتهاد چه  1چند حديث در كتب نامعتبر اهل سنت است؟

                                                 

انتخابي گزينشي از احاديث ضعيف و اخبار واحد و جعلي و داراي سندهاي مخدوش و يا كتب غير  ١-
 معتبر اهل سنت از هنرهاي علماي رافضي است.(يا در بيـان آن مطلـب، نظـر مولـف اهـل سـنت را      

   .ند)كن ميسانسور 
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كه فقط سواد خواندن و نوشتن دارد كتب اهل سنت را باز كند و احاديث مورد  نفر
دلخواه خودش را از ميان آنها استخراج كند و بر مبناي آنها مكتبي فكري يا عقيدتي براي 
خودش پايه ريزي نمايد، كجاي اين روش عقلي و منطقي است؟!! همان كاري كه آقاي 

   ند.ده مياميني انجام  قزويني و همفكرانشان مانند عالمه

  :61 سؤال

اصل منطقي در هر تحقيق تاريخي اين است كه براي بررسي يك واقعه به كتب 
، به خصوص به كتب تاريخي كه هر چه نزديكتر به زمان واقعه 1تاريخي مراجعه كنيم

مورد نظر هستند، پس چرا شما در اثبات و تحقيق پيرامون موضوعات تاريخي تنها به 
اشاره داريد و فقط از احاديث گزينشي مورد پسند ذائقه خودتان استفاده احاديث، 

   يد؟!كن مي

  :62 سؤال

عربي باديه نشين حضور  ،2فرمودند: به صورت مداحان خاك بپاشيد صرسول اكرم
آمد و گفت: مگر نه اين است كه تو از جهت والدين از همه ما بهتر و از صپيامبر خدا

تري؟ در ايام جاهليت بر ما مقدم بودي و هم اكنون در  جهت اوالد از همه ما شريف
از اين سخنان تملق آميز خشمگين شد و به مرد صاسالم رييس ما هستي! رسول اكرم

اعرابي فرمود: زبانت در پشت چند حجاب قرار دارد؟ جواب داد دو حجاب، يكي لب و 
ن تو را از ما بگرداند؟ ديگري دندانها! فرمود: هيچيك از اين دو مانع، نتوانست شدت زبا

سپس فرمود به حقيقت بين تمام آنچه كه در دنيا به فردي اعطا شده است هيچ چيز براي 
آخرت او زيانبارتر از طاقت زبان و نفوذ كالم نيست. آنگاه حضرتش براي آنكه مرد را 

فرمود: برخيز و زبانش  �ساكت كند و به آن صحنه ناراحت كننده خاتمه دهد به علي

                                                 

هر چند در همان كتب تاريخي نيز دروغ و ضد و نقيض وجود دارد تا شما آنها را به نفع خود بيرون  1-
 يد.كن ميبكشيد، ولي به هر حال همين كار را هم ن

  .4/11و من اليحضره الفقيه  70/294و بحار االنوار  5/282و محجه البيضاء  425مصباح الفقاهه   2-
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 قطع كن! آن حضرت حركت كرد و چند درهمي به وي داد و خاموشش ساخت.را 
  .1)307ص  1385موعود اسالم  .قم .آسيبهاي اجتماعي و درمان آن. احمد بحريني دشتي(

به زنده بودنشان از سخنان راست يك عرب برآشفتند، چرا شما از صبح  صپيامبر -
  فيد؟ با ميبه بهانه مداحي، دروغ به هم  تا شب باالي سر قبر جعلي اينهمه امام و امامزاده

به زنده بودنشان راضي به اين ستايشها نبودند، اينهمه امام و امامزاده آيا  صپيامبر  -
راضي به اين مخارج سنگين روي قبر خود هستند؟ و يا اعمال شرك آميزي چون توسل 

  و واسطه؟!

 :63 سؤال

%tΒ šχ$﴿آمده 113در سوره توبه آيه  x. ÄcÉ<̈Ζ= Ï9 šÏ% ©!$# uρ (#þθãΖ tΒ# u βr& (#ρã�Ï� øótG ó¡o„ 

tÅ2Î� ô³ßϑ ù= Ï9 öθs9 uρ (# þθçΡ% Ÿ2 ’ Í< 'ρé& 2†n1 ö� è% .ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ š̈t7 s? öΝ çλm; öΝ åκ̈Ξr& Ü=≈ ysô¹r& ÉΟŠÅspgø: $# 

اند سزاوار نيست كه براى مشركان پس از آنكه  بر پيامبر و كسانى كه ايمان آورده« ،﴾∪⊃⊆⊆∩

آنان) ( ار گرديد كه آنان اهل دوزخند طلب آمرزش كنند هر چند خويشاوندبرايشان آشك
 �محترم رافضي، اشخاصي چون ابوبكر و عمر و عثمانبه اعتقاد آخوندهاي نا .»باشند

جزء منافقين و گمراهاني بوده اند كه قصد غصب خالفت و توطئه داشته اند و كينه علي 
واقع ايمان قلبي و واقعي نداشته اند و اينرا در  و اهل بيت را نيز به دل داشته اند و در
ند در جنگ احد عمر گوي مينيم كه آخوندها بي ميجاهاي مختلفي نيز نشان داده اند، مثال 

مخالفت كرده است و يا حتي ايشان  صبا پيامبر �فرار كرده است!! يا در فالن جا عمر
ن را به دره اي پرتاب كنند!!! و استه اند ايشاخو ميرا داشته اند و  صقصد قتل نبي اكرم

را مكتوب كند!!!  �جانشيني علي صنگذاشته پيامبر �يا در حديث قرطاس كه عمر
سوال اينجاست كه چطور براي منافقين و گمراهان و مشركين حتي پس از  و غيره...،
حتي به جسد ايشان نماز ميت خواند،  توان ميطلب آمرزش كرد و ن توان ميمرگشان ن

                                                 

ين نمونه ها به تواتر در كتب شيعه و سني وجود دارد، ماجراي مردم شهر انبار و يا مـردي كـه از   از ا -1
 ) 306و  305امام هادي ستايش كرد ( همان كتاب آسيبهاي اجتماعي و درمان آن . ص 
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با دخترانشان ازدواج كرد و يا دختر به ايشان داد؟! چطور  توان ميزنده بودنشان ولي به 
با آنها از مكه به مدينه هجرت كرد؟! چطور در زنده بودنشان  توان ميدر زنده بودنشان 

ند؟! و يا امام شو ميند؟ چطور در زنده بودنشان پرچم دار تبوك شو مياميرالحاج مكه 
  . 1.......و ند؟!شو ميجماعت در نماز 

  :64 سؤال

آيا جمع آوري قرآن توسط خلفا جزء كارهاي نيك و محسنات ايشان نبوده است؟ به 
يريد؟! هر ايرادي بگيريد در واقع كافر گ مياينكار ايشان چه اَنگي مي زنيد و چه ايرادي 

نيز  �شده ايد، چون به اجماع مسلمين، قرآن همين است و بس و حتي حضرت علي
الفتش آنرا امضاء و تاييد كرده و تغييري در آن صورت نداده است، چون چه در دوران خ

چيز مهمتر از نجات قرآن بوده، اگر خلفا آنرا درست جمع نكرده بودند؟ پس بايد معترف 
شويد اينكار خلفا بسيار ارزنده و نيكو بوده، فقط همين اعتراف شما كافيست، البته اگر 

  . 2تراف باال نيايدبتوانيد و جانتان به هنگام اع

  :65 سؤال

به زعم شما) چه بوده است؟ ايجاد ( از غصب خالفتبهدف ابوبكر و عمر
حرمسرا؟!! يا تاسيس مذهب و ديني جديد؟!! يا دادن مقام به فرزندان و اقوام خويش يا 

ند بخاطر رياست طلبي گوي ميگذاشتن ايشان به عنوان جانشين خويش؟!! البته روافض 

                                                 

دختـر   كبـوده انـد و عايشـه    �همسران حضرت عثمـان ذي النـورين   صدو تن از دختران پيامبر -١
 صبوده اند و پيامبر صاز همسران نبي اكرم �دختر حضرت عمر كو حفصه �حضرت ابوبكر

اميرالحـاج بـوده انـد و     �از مكه به مدينه هجـرت كردنـد و حضـرت ابـوبكر     �با حضرت ابوبكر
نمـاز  اسـالم، امـام جماعـت و پـيش      صهمينطور پرچم دار تبوك و در روزهاي آخر زندگي پيامبر

 اند. بوده

ند تا مبادا كسي در ذهـنش جرقـه اي   كن ميرا بيان ن بيك ابوبكر و عمرآخوندهاي رافضي اعمال ن ٢
بخورد و بخواهد به دنبال بقيه اعمال نيك ايشان برود و در نتيجـه متوجـه كالهـي كـه سـرش رفتـه       

  بشود.
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ئيم اين رياست طلبي بخاطر چه بوده؟ براي گسترش اسالم؟ شما كه گو مي بوده است، ما
سال  2سال مجاهدت كرده براي  �23يد، حضرت ابوبكردان مياينها را دشمن اسالم 

بينيم كه رياست طلبي؟!! اين چه رياستي بوده كه حتي ايشان محافظي نداشته اند و مي
د. شو ميرار گرفته و شهيد براحتي توسط ابولولو مورد حمله ق �حضرت عمر

ند، نمونه ده ميآخوندهاي رافضي، افكاري را كه خودشان در سر دارند به شيخين نسبت 
اي از رياست طلبيهاي شما چون ايجاد واليت مطلقه و ولي امر مسلمين جهان، براي همه 

   .مردم دنيا ثابت شده است

  :66 سؤال

د، پس چرا بهترين دوران خالفت در نادان بوده ان باگر به نظر شما ابوبكر و عمر
سال متعلق به آنهاست؟ چرا در دوران خالفت ايشان از جنگهاي داخلي  1400طول 

خبري نيست؟ چرا بيشترين فتوحات اسالم در زمان ايشان بوده است؟ و چرا مسلمان و 
 �قرن گذشته را عمر بن خطاب 14غير مسلمان، مقتدرترين حاكم عرب در طي 

   ند؟دان مي

  :67 ؤالس

غير  يك نفر يند: تقليد در امور ديني مانند رجوعگو مي براي توجيه تقليد مراجع تقليد
مثل بيماري كه چشم او درد مي كند و براي  ،است در امري متخصص به متخصص

  ئيم:گو ميما معالجه به نزد چشم پزشك مي رود، 
 ب عيني است وند ولي علم دين واجده ميعلوم كفائي را به متخصص رجوع اوال: 
باشد نه اينكه از  شعالم به اصول و فروع دين ستباي مي شهر مسلمان خود بنابراين

  تقليد كند. انديگر
درجه اجتهاد  ؟مردم عادي و غير متخصص چطور بفهمند شما متخصص هستيدثانيا: 

آن شخص نيز مثل خودش  مي شود، چون تشخيص داده صادرنيز توسط مجتهدي ديگر 
در امورد  بروند و ستباي مي، پس مردم براي تشخيص است صص شدهمتخ مجتهد و
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ديگر نيازي به تقليد از شما  كه تحقيق كنند، وقتي هم كه در اثر تحقيق آگاه شوند ديني
  بفهمند. ندتوان مي ندارند و خودشان

د و شو ميثالثا: عاقبت كار چشم پزشكان و متخصصين ديگر در همين دنيا مشخص 
ور شد كه پزشكي در كار خود ناشي است بطور حتم كسي نزد او حتي چنانچه مشه

مد و از آن جهان كسي بر فه مينخواهد رفت ولي در مورد تقليد كسي نتيجه آن را ن
گرچه اگر ذره اي عقل خود را بكار بيندازيد ( ردد تا نتيجه را به مردم اطالع دهدگ مين

   نيد)بي مينتايج شوم آنرا در همين جا 
چون پزشك  يرا با مسائل انسانها پس چرا امور ديني، ا قياس را قبول نداريدشمرابعا: 

  ؟ قياس مي كنيد و غيره... و بيمار
پيروي از ظن  36و سوره يونس آيه 36و سوره اسراء آيه 28خامسا: در سوره نجم آيه

و گمان نهي شده است و به اجماع علما رساله هاي تقليدي ظني الصدورند و البته واضح 
ست، چون رساله ها گوناگون هستند و ممكن است مرجعي ديگر نظري ديگر داشته ا

  از ظن پيروي كرد.  توان مين باشد، پس طبق قرآن

   :67 سؤال

pκ$ ﴿آمده:  59در سوره نساء آيه  š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#þθãΨ tΒ# u (#θãè‹ ÏÛr& ©! $# (#θãè‹ ÏÛr&uρ tΑθß™§�9 $# ’ Í< 'ρé&uρ 

Í÷ ö∆F{$# óΟä3Ζ ÏΒ ( βÎ* sù ÷Λäôã t“≈ uΖ s? ’ Îû & óx« çνρ–Šã� sù ’ n< Î) «! $# ÉΑθß™§�9 $# uρ βÎ) ÷ΛäΨ ä. tβθãΖ ÏΒ ÷σ è? «!$$Î/ ÏΘöθu‹ ø9$# uρ 

Ì� ÅzFψ$# 4 y7 Ï9≡sŒ ×� ö� yz ß|¡ômr&uρ ¸ξƒÍρù' s? ∩∈∪ ﴾ » اي اهل ايمان اطاعت كنيد از فرمان خدا و

چيزي كارتان به گفتگو و  اطاعت كنيد از فرمان رسول خدا و فرماندارانتان، و چون در
سنت) باز گرديد اگر به خدا و روز قيامت ايمان ( قرآن) و رسول( نزاع كشد به حكم خدا

رجوع به حكم خدا و رسول) براي شما بهتر و خوش عاقبت تر خواهد ( داريد اين كار
ند، سوال دان ميعلماي رافضي، اولي االمر را همان امام معصوم و من عنداهللا  .»بود

Ο﴿نجاست كه كلمه اي ä3Ζ ÏΒ﴾  در آيه چيست؟ چون﴿Ο ä3Ζ ÏΒ﴾  يعني از خودتان، يعني اولي

االمر و حاكمي از خودتان و اين با عقيده شيعيان در تضاد است و طبق اين عقيده بايد 
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Ο﴿آمد نه مثال من اهل بيت نبي مي ä3Ζ ÏΒ﴾ چون همه كه امام و معصوم نيستند و اصال ،

دم عادي و مشخص است كه مردم عادي با امامان خارق العاده خودتان يعني ما و بقيه مر
خلقت امامان از نور  ،شيعه تفاوتي از زمين تا آسمان دارند، خلقت ما از خاك است ولي

است!! ما معصوم نيستيم در صورتيكه امامان معصوم از ذره اي سهو و خطا هستند!! ما 
ان اعمال خارق العاده اي بيرون كرامات يا معجزه اي نداريم ولي از هر انگشت امام

شود، در سوره انفال د!! در ضمن معناي منكم با توجه به آيات ديگر روشن ميآي مي

%tÏ﴿ آمده: 75آيه ©!$# uρ (#θãΖ tΒ#u -∅ÏΒ ß‰÷èt/ (#ρã� y_$yδ uρ (#ρß‰ yγ≈ y_uρ öΝ ä3yètΒ y7 Í×‾≈ s9 'ρé' sù óΟ ä3Ζ ÏΒ 4﴾، » و

اند اينان از زمره  ه و همراه شما جهاد كردهكه بعدا ايمان آورده و هجرت نمود يكسان

Οä3Ζ﴿و فرزندانش جزء �پس نگفته فقط اهل بيت يا فقط علي( »شمايند ÏΒ﴾ ند)شو مي، 

سوره نساء آمده كه چون در چيزي كارتان به گفتگو و نزاع كشيد به  59در انتهاي آيه
امي كه معصوم حكم خدا و رسول بازگرديد، سوال اينجاست كه مگر كسي حق دارد با ام

از خطا است نزاع كند؟ مگر سخن امامان معصوم همچون وحي نيست؟ پس چگونه 
با ايشان نزاع داشت؟ در آيه بايد چنين مي آمد كه هرچه امام معصوم گفت فوري  توان مي

همينگونه آمده است و امر به اطاعت او  صاطاعت كنيد، همانطور كه در مورد پيامبر
اشاره شده و اين امر را  صبه مخالفت و نزاع با پيغمبر اسالم شده است و آيا در جايي

عادي شمرده يا برعكس از آن نهي نيز شده است؟ اصال شان نزول اين آيه بخاطر تنازع با 
فرمانده است، اطاعت از خدا و رسول كه از اول تا آخر قرآن ذكر شده و هركس اينرا 

است و چنانچه امام همچون رسول بود د، پس موضوع اصلي همان تنازع با حاكم دان مي
يي چون جناب قزويني پاسخهاي كه تنازع با او ممكن نبود. الزم به تذكر است كه علما

دار و جالبي براي تنازع در اين آيه دارند كه چه بسا اين تنازع با اولي االمر و  خنده
وت را گذاشت شد!!! در اينجا ديگر بايد قضابا ميمعصوم بر سر همان موضوع خالفت او 

   به عهده عقل و شعور خواننده محترم.

  :69 سؤال



  سفيد آب دوباره سرخاب و       96

    

و  61هاي اسراء/ سوره( در قرآن، بيان شده كه خلقت انسانها از خاك است
پس به چه دليل شما خلقت  )5و حج/ 7و سجده/ 26و حجر/ 37و كهف/ 79/12مومنون/

؟ چرا روايات را يدكن مييد؟ چرا طبق روايات جعلي عمل دان ميمعصومين خود را از نور 
يد و آياتش را با روايات و كن مييد و قرآن را روايت زده ده ميبر آيات قرآن ترجيح 

   يد؟!!كن مياحاديث به نفع خود تفسير و توجيه 

  :70 سؤال

tΒ$﴿آمده:  22در سوره فاطر آيه  uρ “ÈθtG ó¡o„ â !$u‹ ômF{$# Ÿωuρ ÝV≡uθøΒ F{$# 4 ¨βÎ) ©!$# ßìÏϑ ó¡ç„ tΒ 

â !$t±o„ ( !$tΒ uρ |MΡr& 8ìÏϑ ó¡ßϑ Î/ ̈Β ’Îû Í‘θç7 à)ø9 و زندگان و مردگان يكسان نيستند « ،﴾∪⊅⊅∩ #$

توانى  گرداند و تو كسانى را كه در گورهايند نمى خداست كه هر كه را بخواهد شنوا مى

ìN≡uθøΒ﴿نيز آمده:  21. در سوره نحل آيه »شنوا سازى r& ç� ö� xî &!$uŠôm r& ( $tΒ uρ šχρã� ãèô±o„ tβ$−ƒr& 

šχθèW yèö7 ãƒ ∩⊄⊇∪ ﴾، » در اين  ».كى برانگيخته خواهند شددانند و نمى ندزندگان غيرمردگان

آيات تصريح شده كه مردگان و زندگان يكسان نيستند، پس چطور شما به زيارات قبور 
يد؟ و در هر جا ايشان را صدا زده كن مييد؟ و از ايشان طلب حاجت رو ميامام و امامزاده 

   يد؟!كن ميد؟! و در واقع همچون زندگان با آنها رفتار انيخو ميو 

  : 71 سؤال

-توسط خداوند مي )�حضرت عزير( بيان شده كه بنده خدا 259 آيه بقره در سوره

و از زمان مرده  شود و در هنگام زنده شدن حتي از االغ خويشميرد و دوباره زنده مي
نيز خداوند از حضرت  117/ 116در سوره مائده آيات/ ،هم خبر ندارد بودن خويش

MΡ| ﴿:پرسدمي �عيسي r&u |M ù= è% Ä¨$̈Ζ= Ï9 ’ ÎΤρä‹ ÏƒªB$# u’ ÍhΓé&uρ È÷yγ≈ s9 Î) ÏΒ ÈβρßŠ «! آيا تو به « ﴾#$

و عيسي در  »؟معبود قرار دهيدكنيد و مثل خدا پرستش پيروانت گفتي كه من و مادرم را 

.àMΖä ﴿ :دگوي ميپاسخ  uρ öΝÍκ ö� n= tã # Y‰‹Íκ y− $̈Β àM øΒßŠ öΝ Íκ�Ïù ( $£ϑ n= sù Í_tG øŠ©ùuθs? |MΨä. |MΡ r& |=‹Ï% §�9$# 



  97  دوباره سرخاب و سفيد آب

 

öΝ Íκö� n= tã 4 ﴾ »از ميانشان) ( تا زماني كه در ميانشان بودم، مراقب و گواهشان بودم و چون مرا

ö≅è% Ν ﴿: آمده و در سوره احقاف ،»برداشتي، خودت مراقبشان بودي çF÷ƒu u‘ r& $̈Β šχθãã ô‰ s? 

ÏΒ ÈβρßŠ «!$# ’ ÎΤρâ‘ r& #sŒ$tΒ (#θà) n= yz zÏΒ ÇÚö‘ F{$# ÷Πr& öΝçλm; Ô8÷� Å° ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ( ’ÎΤθçG øl$# 5=≈ tG Å3Î/ ÏiΒ 

È≅ ö6s% !# x‹≈yδ ÷ρr& ;οt�≈ rOr& ï∅ÏiΒ AΟ ù= Ïã βÎ) ÷Λ äΖ à2 šÏ% Ï‰≈ |¹ ∩⊆∪ ôtΒ uρ ‘≅ |Êr& £ϑ ÏΒ (#θãã ô‰ tƒ ÏΒ 

ÈβρßŠ «!$# tΒ āω Ü=‹ ÉftG ó¡o„ ÿ…ã&s! 4’ n< Î) ÏΘöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9 $# öΝ èδ uρ tã óΟ ÎγÍ←!% tæßŠ tβθè= Ï�≈ xî ∩∈∪ # sŒÎ) uρ u� Å³ãm 

â¨$̈Ζ9 $# (#θçΡ%x. öΝçλm; [!# y‰ôã r& (#θçΡ% x. uρ öΝ ÍκÌEyŠ$t7 ÏèÎ/ tÌ� Ï�≈x. ∩∉∪﴾ /بگو: آيا به معبوداني «] 6- 4[احقاف

اند يا  هايد؟ به من نشان دهيد چه چيزي از زمين را آفريد خوانيد، توجه كرده كه جز اهللا مي
گوييد كتابي كه پيش از  ها سهم و مشاركتي دارند؟ اگر راست مي آيا در آفرينش آسمان

 كه شرك را تأييد كند).( پيامبران گذشته) برايم بياوريد( اين نازل شده يا اثري از دانش

خواند كه تا رستاخيز  تر از كسي است كه جز اهللا، را به فرياد مي وچه كسي گمراه ¼
خبرند.  گويد و معبودان باطل، از دعا و درخواست اينها بي را پاسخ نميدرخواستش 

Ïشوند، اين معبودها دشمن ايشان خواهند بود و دعا و  و آن گاه كه مردم برانگيخته مي

ìN≡uθøΒ ﴿:نيز آمده 21آيه و در سوره نحل »عبادت اينها را انكار خواهند كرد. r& ç� ö� xî & !$uŠômr& ( 
$tΒ uρ šχρã� ãèô±o„ tβ$−ƒr& šχθèW yèö7 ãƒ ∩⊄⊇∪﴾ » و هيچ حس و شعور ندارند مردگان غير زندگانند

انيد و ايشان خو ميپس چرا شما ائمه مرده در گور را  »ندشو ميكه در چه هنگام مبعوث 
را حي و حاضر دانسته و در هر كجا همچون خدا صدا مي زنيد؟!! چرا مخالف قرآن 

اين نتايج شگرف رسيده ايد!! چون اگر روايات يد؟! البد طبق روايات به كن ميعمل 
   استيد چكار بكنيد؟!!!خو ميم شما دان مينبودند من ن

  :72 سؤال

رفتگان گورشان «نهج البالغه در مورد اموات فرموده:  235در خطبه  �حضرت علي
د آي ميكسي كه بر سر گورشان  ،خانه هايشان گشت و اموالشان به ميراث رفت
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و هر كس ايشان را  ،د توجهي ندارندكن ميكسي كه برايشان گريه اسند و به شن مين
هر كس ايشان را بخواند پاسخ «فرموده:  111و در خطبه  .»ندده ميبخواند جواب ن

 221.و در خطبه »ندشو ميندهند و ظلم و ستمي را دفع نكنند و متوجه مداحي كسي ن
و نيز  .»اوارتر است تا تفاخراموات و قبور) مايه عبرت باشند سز( آنها اگر«فرموده: 
و نه از فريادهاي سخت  ،ها ترسناك ها نگرانند و نه از زلزله آنها نه از دگرگوني«فرموده: 

آنان گويا بودند و الل شدند و شنوا بودند و كر گشتند و «و فرموده:  .»هراسي دارند
و حتي ( سوال اينجاست كه چرا شما امامان مرده .»حركاتشان به سكون تبديل شد

انيد؟ چرا به سخنان امام و خو مييد و ايشان را دان ميامامزاده ها) را شنوا و حي و حاضر 
البته اگر راست بگوئيد و حضرت علي را واقعا الگوي ( پيشواي خود توجهي نداريد؟

  .يد)دان ميخويش بدانيد، چون من تصور دارم شما بيشتر جناب مجلسي را الگوي خويش 

  : 73 سؤال

سوره مومنون كه در خداوند را قبول داشته اند، طبق صو مشركين زمان پيامبر كافران
و سوره  25آيه سوره لقمان و 61/63آيات سوره عنكبوت و بيان شده 38/85/87/89آيات/

يعني اهللا) قائل به واسطه و ( ولي براي اين خداي خود ،38آيه و سوره زمر 87آيه زخرف
سوال ما  ،28آيه احقاف سوره و 18آيه يونس سوره و 3آيه سوره زمر شفيع بوده اند، طبق

د بفرماييد تفاوت شما با مشركين مكه در چيست؟! چون شما نيز شو مياينجاست كه 
دقيقا همين استدالل را در مورد امامان خود داريد و ايشان را واسطه و شفيع ميان خود و 

جهل هم از بت الت طلب يد. اگر بنا بر توجيهات شما باشد پس ابودان ميخداي خود 
مانند قبر فردي صالح) را تنها واسطه اي بين ( حاجت نداشته بلكه اين مجسمه فرد صالح

   سته و خدا را به عنوان خدايي قبول داشته است.دان ميخود و خدايش 

  :74 سؤال

%tΑ$s ﴿در قرآن آمده:  uρãΝ à6š/ u‘ þ’ ÎΤθãã ÷Š$# ó=ÉftG ó™r& ö/ä3s9 4¨βÎ) šÏ% ©!$# tβρç� É9 õ3tG ó¡o„ ôtã 

’ ÎAyŠ$t6Ïã tβθè= äzô‰ u‹ y™ tΛ ©yγy_ šÌ� Åz# yŠ ∩∉⊃∪ ﴾ ]/و پروردگارتان فرمود مرا بخوانيد « ]60غافر
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ورزند به زودى خوار  تا شما را اجابت كنم در حقيقت كسانى كه از پرستش من كبر مى
ندن امامان و چرا خداوند فرموده تنها مرا بخوانيد و چرا به خوا .»آيند در دوزخ درمى

چرا امامان شما در دعاهاي خود  1نيست؟ اي اشارهامامزاده ها و افراد صالح و قبورشان 
در صحيفة علويه در دعاهاي صباح،  �حضرت عليانده اند، همچون خو ميتنها خدا را 

الحمد هللا الذی أدعوه فيجيبنی، « :جمل، شش ماه، يماني، كميل، صفين، شعبان فرموده
لهي أنت الذي تنفس إ ی أسئله فيعطينی، الحمدهللا الذی أناديه کلما شئت لحاجتی،الحمدهللا الذ

فال تردنی، بابک مفتوح للطلب و الوغول، فإنی أتوسل إليک  عند الغموم كربتي، بك أنزلت حاجتي
بتوحيدک و تهليلک و تمجيدک و تکبيرک و تعظيمک، ال مفزعا أتوجه إليه أمری غير قبولک 

. همينطور »ل رغبتی فی مسئلتی إياک، فقد جعلت اإلقرار بالذنب إليک وسيلتیعذری، اللهم اجع
   تنها خدا را خوانده است. 45-46دعاهاي  صحيفة سجاديهحضرت زين العابدين در 

  :75 سؤال

يان تشيع براي توجيه ساخت گنبد و بارگاه و قصر بر روي قبور اولياء به اين آيه مدع

y7 ﴿ ند:كن ميء استناد خت مسجد در كنار قبر اوليااز قرآن اشاره دارند و به سا Ï9≡x‹ Ÿ2uρ 

$tΡ ÷� sYôã r& öΝ Íκö� n= tã (# þθßϑ n= ÷èu‹ Ï9 āχr& y‰ ôãuρ «! $# A,ym ¨βr&uρ sπtã$¡¡9 $# Ÿω |=÷ƒu‘ !$yγŠ Ïù øŒÎ) tβθãã t“≈ oΨ oKtƒ öΝ æη uΖ ÷� t/ 

öΝ èδt� øΒ r& ( (#θä9$s) sù (#θãΖ ö/ $# ΝÍκ ö� n= tã $YΖ≈ u‹ ÷Ζç/ ( öΝßγš/ §‘ ãΜn= ôã r& óΟÎγÎ/ 4 tΑ$s% šÏ% ©!$# (#θç7n= yñ #’n?tã öΝÏδ Ì� øΒ r& 

āχx‹ Ï‚−G oΨ s9 ΝÍκ ö� n= tã #Y‰ Éfó¡̈Β ∩⊄⊇∪ ﴾ /مردم آن ديار را) بر حالشان ( و بدين گونه« ]21[كهف

در فرا رسيدن) قيامت هيچ شكى ( آگاه ساختيم تا بدانند كه وعده خدا راست است و
اى) گفتند بر  عده( كردند پس يكديگر نزاع مى نيست هنگامى كه ميان خود در كارشان با

حال) آنان داناتر ( پروردگارشان به!) گنبد و بارگاه بنيان: بنا،( بنياني بگذاريمروى آنها 

                                                 

خواندن امام و امامزاده و ساختن گنبـد و بارگـاه بـر روي قبورشـان در نـزد شـيعيان داراي اهميـت         ١-
لي در قرآن به اين امر مهم اشاره اي نيست و حتي از خواندن غيرخدا به شدت نهـي  فراواني است و

 شده است.
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يم كن مين اتخاذ سرانجام) كسانى كه بر كارشان غلبه يافتند گفتند حتما بر ايشا( است
   .»محل سجده را

ساختماني ساخت و بنابراين  توان ميك غار ندر پاسخ بايد گفت كه درون فضاي كوچ
اي اي قصد داشته اند كه همچون روافض بر روي جنازه اصحاب كهف، بنيان و سازهعده

كوچك همچون ضريح بسازند و البته آنها كه غلبه داشتند از اين كار ممانعت به عمل 
نه عبادت ( نه امامزاده) و محل عبادت خداي يكتا( آوردند و گفتند: آنجا را مسجد

  ».يمكن مياصحاب كهف) 
از همه گذشته در آيه آمده آنهايي كه غلبه داشتند و نگفته كه بر حق بودند يا بر باطل، 

كداميك از اين  د بفرماييدشو مي شدبا ميهمين مسجد مورد نظر شما  در ضمن چنانچه
ند؟! آيا رو ميآنجا  امامزاده ها و قبور امامان، مسجد هستند؟!! و آيا مردم به نيت مسجد به

و آنجا ضريح  چرخيد ده؟ شما در اين محلها دور قبر مينام آنها مسجد است يا امام زا
يد و... كن مييد و حاجت مي طلبيد و نذري مي پزيد و زن صيغه ريز مياريد و پول گذ مي

و دور ضريح نداريم ، در مسجد !؟و فاحشه خانه آيا نام اين محل مسجد است يا بتكده
تنازع و اختالف پيش آمده و گروهي  در آيه آمده كه بين دو گروه، رديم!!گ ميكسي ن قبر

 ربطي به مجوز قبرسازي ندارد. مسئله و اين اند كه غلبه داشته چنين پيشنهادي داده
 ساختماناسته اند درون آن غار خو ميچگونه  آنها ست وخدا مسجد، محلي براي عبادت

ساختن گنبد و بارگاه و  در كنار آنجا ربطي به مسجد البته ساختن يك بسازند؟!! و
آيه ادعاي  شند. جالب است كه همينبا ميضريحهاي شما ندارد كه بر روي خود قبور 

د، چون خواسته مردم به قبور مردگان توجهي نداشته باشند و تنها به كن ميشما را رد 
اولياء جهت تكريم مسجد كه محل عبادت خداست معطوف شوند و از بنا بر روي قبور 

زيرا  ،ف قبر سازي استلبه نظر ما همين آيه مخاو  و احترام ايشان جلوگيري شده است
 يانيگفتند روي قبر آنها بن اي عده ،دعوي) شد( بين دو گروه منازعه :يدفرما ميخداوند 

 ديگر گفتند اين محل را سجده گاه قرار دهيم. دقت كنيد نگفتند ابنوا اي عدهبسازيم ولي 

›χx﴿احداث كنيم) بلكه گفتند: ( بنا كنيم) يا احدثوا( Ï‚−G oΨ s9﴾ زيرا  ،يعني اتخاذ كنيم
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يد به يك توان ميشما  ،د نباشدتوان ميمسجد به معناي مصطلح آن يعني ساختمان هم 
مسجد در لغت عرب يعني:  و بگوييد مسجد قطعه زمين صاف كه در آن خدا عبادت شود

بنا شده باشد و در آيه نيز نيامده كه  يست كه ساختمانيبنابراين مشخص ن ،محل سجده
   اينكار شد يا نشد.

  :76 سؤال

 صعلماي مدعي تشيع، براي توجيه ساخت قبور به اين مورد اشاره دارند كه پيامبر
سال به زيارت قبر مادرشان رفتند و اين نشان  40پس از مراجعت به مكه و پس از 

اي داشته و مشخص بوده است. در پاسخ بايد گفت:  د كه آن قبر داللت و نشانهده مي
ند محل توان مياوال: به عقيده شما معصومين داراي علم غيب هستند و بنابراين براحتي 

كه يكي  شد مياگر بطور مثال در داستاني ذكر ( دفن اشخاص مورد نظرشان را پيدا كنند
براي عدم داشتن علم از معصومين محل دفن شخصي را گم كرده و ما اين داستان را 

ثانيا: وجود نشانه هاي مختصر در  ديد)كر ميديم، بطور حتم شما قبول نكر ميغيب بيان 
آن زمان ربطي به جواز ساخت گنبد و بارگاه و ضريح ندارد و جاي هر قبري تا حدودي 

و بنا به ( مشخص است و چنانچه چهار انگشت بلندي داشته باشد قابل شناسايي است
از  صمبر اين كار اشكالي ندارد) و موردي كه در ذهن شماست البد بايد پيامبردستور پيا

ده است، يعني ساختماني چون حرم امام رضا كه از دي ميچند كيلومتري قبر مادرش را 
ثالثا:  چند كيلومتري هم ديده شود و البته شناسايي چنين قبري خيلي مشكل نيست.

ان قابل قياس با زمان حال نيست و در زمان جمعيت مردم و تعداد قبورشان در آن زم
ه است، چون ميان قبور مختلف و شد مي، قبر مادر ايشان خيلي راحت شناسايي صپيامبر

رابعا: براي تشخيص  زيادي نبوده كه مشخص نباشد و از ابتدا در محلي معلوم بوده است.
باشد يا ساخته اي  قبر مربوطه، نيازي نبوده كه حتماً از سطح زمين بسيار مرتفع بوده

ه شد ميداشته باشد، بلكه تنها بودن قطعه سنگي كوچك بر روي آن، باعث پيدا بودنش 
امام شما در قبرستان بقيع مشخص است؟ قبر مادر  4است. خامسا: چطور هم اكنون قبر 
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نيز همينگونه مشخص بوده و همينگونه داراي نشانه بوده است، پس مشخص  صپيامبر
   د.شو مييل بر ساختن گنبد و بارگاه و ضريح بر روي آن نبودن يك قبر دل

  :77 سؤال

  :ابتدا به آيات زير دقت كنيد

- ﴿y7 ¨Ρ Î) Ÿω “Ï‰ öκsE ôtΒ |M ö6t7 ômr& £Å3≈ s9 uρ ©! $# “Ï‰öκ u‰tΒ â !$t±o„ 4uθèδ uρ ãΝ n= ÷ær& šÏ‰ tFôγßϑ ø9 $$Î/ 

اهنمايى كنى ليكن توانى ر در حقيقت تو هر كه را دوست دارى نمى« ]56قصص/[ ﴾∪∌∋∩

   .»يافتگان داناتر است كند و او به راه كه هر كه را بخواهد راهنمايى مىخداست 

- ﴿y# ©9 r&uρ š÷t/ öΝÍκ Í5θè= è% 4 öθs9 |M ø) x�Ρr& $tΒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $YèŠÏΗ sd !$̈Β |Mø� ©9 r& š÷t/ óΟ ÎγÎ/θè= è% 

£Å6≈ s9 uρ ©! $# y# ©9 r& öΝ æηuΖ ÷� t/ 4 …çµ‾Ρ Î) î“ƒÍ• tã ÒΟŠÅ3ym ∩∉⊂∪﴾ /و اگر بخواهند تو را بفريبند « ]63[انفال

 .[يارى] خدا براى تو بس است همو بود كه تو را با يارى خود و مؤمنان نيرومند گردانيد
كردى  و ميان دلهايشان الفت انداخت كه اگر آنچه در روى زمين است همه را خرج مى

كه ميان آنان الفت انداخت چرا توانستى ميان دلهايشان الفت برقرار كنى ولى خدا بود  نمى
 .»كه او تواناى حكيم است

- ﴿≅ è% Hω ãΑθè% r& óΟ ä3s9 “Ï‰ΖÏã ßÉ !#t“ yz «! $# Iωuρ ãΝn= ôã r& |= ø‹ tóø9 $# Iωuρ ãΑθè% r& öΝ ä3s9 ’ ÎoΤÎ) î7 n= tΒ ( 
÷βÎ) ßìÎ7 ¨?r& āωÎ) $tΒ #yrθãƒ ¥’n< Î) 4 ö≅ è% ö≅ yδ “ÈθtG ó¡o„ 4‘yϑ ôã F{$# ç�� ÅÁt7 ø9$# uρ 4 Ÿξsùr& tβρã� ©3x� tG s? ∩∈⊃∪ ﴾ 

هاى خدا نزد من است و غيب نيز  گويم گنجينه به شما نمىمن بگو اي پيامبر «] 50[انعام/
شود  ام جز آنچه را كه به سوى من وحى مى گويم كه من فرشته دانم و به شما نمى نمى

 .»كنيد كنم بگو آيا نابينا و بينا يكسان است آيا تفكر نمى پيروى نمى
و بدون نياز به توجيه و ( داوند به وضوح و روشني هر چه تمامترجالب است كه خ

يد حتي پيامبر عزيز اسالم در زمان حيات و نبوت! فرما ميتفسير و بازي با كلمات) 
دخالت و تسلطي در امور ندارند آنگاه شيعيان محترم، اطراف قبر امامزاده ها دنبال چه 

مخالفين اسالم به اينگونه آيات ايراد ردند؟!!! نكته جالبتر اينجاست كه گ ميچيزي 
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فرموده: فقط هركسي كه خداوند بخواهد  يرند كه چرا خداوند در آيات متعدديگ مي
ند، در صورتيكه راز اين نكته در پاسخي كن ميشود؟ و اينرا نوعي جبر تلقي هدايت مي

حتي ( اهد توجه مردم را از تمامي علل و اسباب دنيويخو مياست كه داديم: خداوند 
توحيد) كه آن اهللا است معطوف كند، زيرا ( ) به يك نقطهصوجود نازنين شخص پيامبر

فقط در اين صورت است كه بساط شرك و خرافه و واليت و ارباب و ديكتاتوري و 
   د.شو ميطاغوت براي هميشه بسته 

  : 78 سؤال

د پناه مي علماي رافضي براي دعا كردن و براي مستجاب شدن آن، بسوي قبر ائمه خو
انيم كه حتي دعاي ابليس بدون خو ميند ولي در قرآن ده ميبرند و ايشان را واسطه قرار 

 36آيه حجرسوره  و 14/15آيات در سوره اعراف البته قبول نيز شده است،واسطه بوده و 
وند مهلت ده و خدا تا قيامت آمده كه ابليس گفت: خدايا مرا 79/80/81آيات ص سوره و

 مردم ناسپاس و كافري همينطور دعاي و ابليس تا قيامت مهلت مي يابد، دكن ميقبول  نيز
آمده هنگامي  22/23 آيات و سوره يونس 67سوره اسراء آيه  و 32كه در سوره لقمان آيه 

نه اينكه ( انددر آن حال تنها خداوند را خوانده ،كه در طوفان در حال غرق بوده اند
و خداوند هم دعاي آنان را قبول  يونس متوسل شوند!)و مثال به حضرت  واسطه بياورند

چطور است حال  .ده اندكر ميرا فراموش  وند، ولي پس از نجات دوباره خدااست كرده
  يد؟!!دان مي كه شما خود را از ابليس و كفار كمتر

  :79 سؤال

اريد؟ مگر گذ ميچرا شما نام فرزندان خود را عبدالحسين يا عبدالعلي يا عبدالرضا 
اهللا و عبدالرحمن صحيح هستند. علماي نده غير خدا بودن شرك نيست؟ و در واقع عبدب

ند در زبان عربي كلمه عبد تنها به معناي بندگي بكار نرفته است گوي ميرافضي در پاسخ 
د و اين اسامي نيز به معناي بنده امامان نيستند و به عنوان ده ميو معناي خضوع نيز 

را داشتن منظور است نه بندگي او  �شان است و نوكري حسينخاضع بودن در برابر اي
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و چنانچه به فردي كه عبدالحسين است بگويي آيا حسين خداي توست؟ در جواب 
يم. در جواب به اين ماست مالي ها بايد دان ميرا خدا ن � خير و ما حسين :دگوي مي

پس چرا در سنت نبي  چند نكته را متذكر شويم، اوال: اگر اين اسامي بالاشكال هستند،
عبداهللا يا عبدالرحمن بوده  �نيم كه نام اكثر صحابهبي ميخبري از آنها نيست و  صاكرم

چرا  �است، چرا كسي عبدالمحمد نبوده است؟ يا حتي در زمان خالفت حضرت علي
عبدالعلي نبوده است؟ ثانيا: اگر عبد در عبدالحسين معناي بندگي ندارد، پس عبد در 

ت و چه معنايي دارد؟ ثالثا: اينكه خدا را به عنوان خدايي و جدا از حسين عبداهللا چيس
قبول داريد خيلي بامزه است و ما را به ياد كفار مكه مي اندازيد كه خدا را جدا از بتهاي 
خود قبول داشته اند، مسئله در شيوه بندگي كردن و نداشتن واسطه و پناه نبردن به من 

ن و صدا زدن غيرخدا نيز آن فرد مشرك، اهللا را جدا از خدايان دون اهللا است، در دعا كرد
ديگرش قبول دارد ولي چون صفات خدايي به خدايان خود داده مشرك شده است، پس 

ارد بلكه عبداهللا گذ مياگر كسي واقعا خود را بنده خدا بداند نام خود را عبدالحسين ن
انم!!! رابعا: خو ميدارم ولي نماز نارد، مثل اين است كه كسي بگويد خدا را قبول گذ مي

چنانچه منظور شما از عبد فقط نوكري حسين و امامان است بايد گفت كه اين نيز اشتباه 
اهد؟ نوكري حسين يعني چه؟ هر انسان، شخصيت و مقام خو مياست، مگر حسين نوكر 

نيز  �نخود را دارد و نبايد در برابر مخلوقي ديگر خودش را كوچك كند، اگر امام حسي
ت من نيازي به نوكر ندارم و مطمئن باشيد كه شما را از اينگونه گف ميزنده بود به شما 

كه درود بر روان پاك و انديشه آگاهش باد  �شت. حضرت عليدا ميحماقتها باز 
بنده ديگري مباش در حاليكه خدا تو را آزاد آفريده است. پس لعنت بر  :يندفرما مي

نديشه متعالي آن بزرگوار و به نام او اسالم و انسانيت را به لجن كساني كه كامال مخالف ا
كشيده اند. خامسا: در مورد معناي كلمه عبد نيز بايد آنرا در شرع و در قرآن جستجو كرد 
و بايد ديد كه بيشتر براي چه منظور بكار رفته است و بيشترين معناي آن چه بوده است؟ 

  ا به معناي بنده و بندگي كردن است.مسلم است كه عبد بطور شديدي و تنه

  : 80 سؤال



  105  دوباره سرخاب و سفيد آب

 

 بعلما و آخوندهاي مدعي تشيع، قصد دارند به هر نحو كه شده ازدواج ام كلثوم
خدشه دار كنند و روايات مربوط به اين  را �با حضرت عمر بدختر فاطمه زهرا 

عالم  ند، ولي هيچگاه به سخنكن ميقضيه را به هر صورت تاويل و توجيه و ماست مالي 
ندارند، چون خيلي باب ميلشان نيست،  اي اشارهطراز اول خودشان جناب عالمه مجلسي 

يم تا خواننده گرامي بداند كه علماي مدعي تشيع به آور ميدر اينجا متن گفته ايشان را 
عالمه مجلسي در بحار االنوار ندارند:  اي اشارههنگام رد كردن اين ازدواج به اين سخن 

ازدواج خليفه با ام ( انكار شيخ مفيد درباره اصل واقعهچنين نوشته:  109صفحه  42جلد
د وگرنه، شو مياهل سنت) ثابت ن( كلثوم) تنها مربوط به آنستكه اين حادثه از طريق آنان

از طريق اماميه) گذشت انكار اين امر، شگفت است! و كليني به ( پس از ورود اخباري كه
گزارش نموده كه گفت: چون  �) از ابوعبداهللا صادقدآور ميسلسله سند را ( سند خود

رفت و او را به خانه خود برد. و همانند  بنزد ام كلثوم �وفات يافت، علي �عمر
نيز گزارش شده  �د) از ابوعبداهللا صادقكن ميسند را ذكر ( اين روايت با سند ديگر

   است.

  :81 سؤال

ند كه آنها را از همه بيشتر كن ميانسانها شديدترين سرزنشهاي خود را نثار كساني 
انسان سالم زندگي سالم ترجمه علي محمد  1381كلينك.كريس ال ( دوست دارند

تهران ) اين نكته اي است كه نه تنها از نقطه نظر علمي ثابت  –انتشارات رسا  .گودرزي
ي فراواني از آنرا در خصوص خودش ها نمونهشده بلكه هر انسان عاقلي از صبح تا شب 

د. مانند پدر و مادري كه فرزند خود را به خاطر خطايي كوچك كن ميو ديگران تجربه 
يرد گ ميند يا يك مربي كه بر شاگرد خود به خاطر شدت عالقه، سخت كن ميسرزنش 

ي راست و دروغ متعددي را از تاريخ بيرون مي كشند ها نمونهاكنون علماي رافضي  ...و
فالن موقع و فالن محل و فالن واقعه، ابوبكر و  در صكه مثال خداوند و يا پيامبر

را توبيخ و سرزنش كردند! خوب اگر اين موارد راست باشد نشانه شدت  بعمر
  و خداوند به آنها بوده و نه نشانه تنفر!  صعالقه پيامبر
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  : 82 سؤال

را داشته اند و قصد داشته اند  صاز منافقين قصد كشتن پيامبر اي عدهطبق روايات 
ند شو مير اسالم را به هنگام سوار بودن بر مركبش به دره اي بيندازند كه البته موفق نپيامب

د كه كن ميسفارش  �به حذيفه صاسند، پيامبرشن ميو حذيفه ايشان را  صو پيامبر
را داشته  صلقب صاحب سر رسول �اسامي آنها را نزد كسي فاش نسازد و حذيفه

سوال  1ند!!!دان مياين دسته از منافقين  را جزءباست. حال روافض ابوبكر و عمر
خبر نبوده پس شما از كجا متوجه  با ميكسي از اين اسا �اينجاست كه به جز حذيفه
نيز جزء اين دسته بوده اند؟! اگر بگوئيد حضرت  بشده ايد كه ابوبكر و عمر

ن د، چون ايشو ميبه او گفته بوده است كه بسيار مسخره  صسته و پيامبردان مي �علي
از طرفي به حذيفه گفته به كسي چيزي نگو ولي خودش از  صبدين معناست كه پيامبر

يا هر كس ديگر) ( را با خبر ساخته است؟!!! اگر بگوئيد خود حذيفه �طرفي ديگر علي
اين موضوع را فاش ساخته است، اين نيز مورد قبول نيست، چون كسي كه سر 

  و مطرود است. را فاش سازد حرفش معتبر نخواهد بود صرسول

  :83 سؤال

 نعوذباهللا محققان شما قلمفرسايي هاي زيادي كرده اند تا ثابت كنند خلفاي اول و دوم
   :ت زير در اين رابطه استسؤاال ...و 2منافق بوده اند و يا اينكه با يهود سروكار داشته اند

 صچرا خدا پيامبر باگر مسبب اصلي فتنه و انحراف، ابوبكر و عمر بودند - 
كه به زعم شما علم غيب داشت آنها را اينهمه به خود  صمطلع نساخت و چرا پيامبر را

                                                 

روافض بدترين دشمني ها را با بهترين ها دارند، براي كساني كه در دام اين مـذهب شـوم گرفتارنـد     ١-
 بسيار نگرانم.

ي آوردن نامش نيز موجب كتاب مهار انحراف و تبار انحراف از يك آخوند احمق ماليخوليايي كه حت -2
   د!شو ميملوث شدن اين تحقيق 
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بود و نه  �د؟ به خصوص در مدينه كه ديگر قدرت در دست انصاركر مينزديك 
  1قبيله اي هم در آنجا نداشتند!  بو اينكه ابوبكر و عمر �مهاجرين

منافق در آن باشد كه كلمه  اي آيهبين علماي شيعه و سني اجماع است كه هر  - 
كه از  بمدني است، محققان شرلوك هولمز شما از كجا متوجه شدند ابوبكر و عمر

سال، داناتر از خداوند و پيامبر  1400مهاجرين مكه بودند منافق هستند؟! آيا آنها پس از 
 اسالم و اجتماع سقيفه هستند؟!!

ختن هدف اين منافقان از غصب خالفت چه بوده؟ رواج بت پرستي؟ سا - 
 حرمسرا؟ غارت بيت المال؟ سپردن خالفت به فرزندانشان؟!!! 

و روي كار  �و به خصوص مردم مدينه از كنار گذاشتن علي �هدف اصحاب - 
چه بود؟ و اصوال اينكار چه نفعي براي آنها داشت تا خودشان را به  �آوردن ابوبكر
 ند؟! كن ميخاطر آن جهن

اسالم در جهان و مكتوب كردن قرآن و چرا اين منافقان اينهمه سعي در انتشار  - 
 جلوگيري از انحراف قرآن داشتند؟ 

 چرا خليفه دوم در زمان خالفتش يهوديان را از شبه جزيره عربستان بيرون كرد؟ - 
 يا همان باج) مولفه قلوبهم را حذف كرد؟( ابتدا از فدك شروع كرد) و پس از آن سهم(

 صابتدا سهم اهل بيت پيامبر شد ميچرا اين منافقان وقتي زمان تقسيم غنيمت  - 
 دند؟! دا ميو سپس سهم حافظان قرآن را 

دستور اكيد داده كه حتي بر جنازه منافقان  صخداوند در قرآن به پيامبر اسالم - 
حاضر نشو! ولي به آنها زن بده! و از آنها زن بگير و آنها را اميرالحاج و امام جماعت 

ور خداوند نه تنها در تمامي نمازهاي بر خالف دست �مسجد كن! و چرا حضرت علي
اند بلكه پس از مرگ آنها نيز بر جنازه و قبر آنها خو ميجماعت پشت سر خلفاء نماز 

 ايراد نمود؟!  �حاضر شده و آن جمالت ستايش آميز را در خصوص عمر ابن خطاب

                                                 

    مباحثي مانند امتحان در اينجا خالي از اعراب است زيرا سخن از انحراف نسلهاي آينده است. -١
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دم كه آور ميبراي جلوگيري از اطاله كالم براي شما آدرس چند آيه از قرآن را  - 
اوند دقيقا در آنها برخي از مردم مدينه و اعراب اطراف شهر مدينه را از زمره منافقان خد

به بعدش  12و سوره احزاب آيات  101توبه  :اعالم نموده است و نه مهاجرين از مكه را
  60و همچنين آيه 

/ôŸω ö﴿: يدفرما مي صخداوند در قرآن كريم، خطاب به پيامبر -  àS ßϑ n= ÷ès? ( ßøtwΥ 

öΝ ßγßϑ n= ÷ètΡ 4 ﴾ 1400) اكنون شما پس از گذشت 101و  64توبه  ( اسيشن ميتو منافقان را ن 

شده ايد؟ بكشور و فرهنگي ديگر، چگونه متوجه منافق بودن ابوبكر و عمرسال در 
 اي عدهاز نفاق  صالبته من قبول دارم كه آياتي نيز وجود دارد دال بر اينكه پيامبر اسالم

به رياست عبداهللا ابن ابي) كه نفاق خود  ( افرادي از مدينه بوده اند اطالع داشته ولي اينها
بلكه برخي از اصحاب تيز بين مانند  صده اند و در حقيقت نه تنها پيامبركر ميرا آشكار 

  نيز از نفاق آنها مطلع بوده اند. �عمر و ابوبكر و حضرت علي

  :84 سؤال

م با چشم دل به كن ميخواهش مهم تحليلي و نه جدلي كه من از شما  سؤاليك 

  :يم كه احاديث زير صحيح استكن ميآن نگاه كنيد. ما فرض 

  .)ة علي هم الفائزونن شيعإ( پيروان علي رستگارند. - 
 من شهر علم و علي باب آن است.  - 

 هر كس بميرد و امام زمان خودش را نشناسد بر مرگ جاهليت مرده است.  - 

ارم كتاب خدا و عترت خاندانم را. گذ مير من در ميان شما دو چيز مهم به يادگا - 
 ند.شو مياين دو تا كنار حوض كوثر از هم جدا ن

كه نعوذ باهللا) ما ( يمكن ميفرض  :يمآور مياكنون يك فرض بسيار محال ديگر هم 
 هم نداريم و سيره حضرت علي براي ما كافي است! صنيازي به قرآن و سنت پيامبر

اصلي، تذكر يك نكته  سؤالسراغ داريد؟!) قبل از طرح  آيا شيعه اي تندرو تر از اين(
   :واجب است
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، غصب فدك يا عدم غصب �اعتقاد يا عدم اعتقاد به خالفت حضرت علي  •
باز خواندن فدك، حمله به خانه فاطمه يا عدم حمله، دست به سينه نماز خواندن يا دست 

در عصر حاضر، قبول دارند كه ها شيعيان و سنيترين خبر بيترين و  و...... مطمئنا نادان
د و نه كسي را كن مياعتقاد يا عدم اعتقاد به اين موارد، نه در روز قيامت كسي را جهنمي 

اكنون از اين چند مساله كه اعتقاد يا عدم اعتقاد به آن ذره اي سود به حال دنيا و  !بهشتي
حضرت  ييم سراغ عقايد اصلي و رفتار اصلرو ميريم و گذ ميآخرت كسي ندارد 

اتفاقا نه تنها برادران  .كه ما بايد از آنها پيروي كنيم تا شيعه واقعي علي باشيم �علي
ن موارد را قبول دارند بلكه ساير اديان جهان و حتي كمونيستهاي بي آي مياهل سنت تما

   :خدا نيز اين موارد را قبول دارند
  .فقير نوازي و عدالت محوري شخصي و حكومتي - 
 .1دوري از جنگشيفته صلح و  - 
 .2ممانعت از لعن و نفرين - 
  .نگرفتن خمس منافع ساليانه از مردم در زمان خالفتشان - 
 .3وقت به صورت جداگانه 5توصيه اكيد به فرمانداران در خواندن نماز در  - 
 .4نگفتن جمله اشهد ان علي ولي اهللا در اذان - 

                                                 

قبل از هر سه جنـگ اصـلي خودشـان تامـل فـراوان و گفتگـوي        �به شهادت تاريخ حضرت علي 1-
جمل  نزديك به صلح بوده كه پيروان ابـن سـبا آتـش     ه تا كار به جنگ ختم نشود، دركرد ميزيادي 

سخنان حضـرت علـي از    هزار نفر خوارج با 12هزار نفر از  8ند. در نهروان كن ميجنگ را شعله ور 
 .  شده است صفين نيز تالش فراواني به صلح ميگيرند. و در  جنگ كناره مي

د فرمايـ  مـي د و كن ميپاه دشمن منع سپاهيان خود را از گفتن ناسزا به س� در صفين حضرت علي  -2
يند: منع حضرت علي در خصوص دشنام است گو ميآنها را دعا كنيد! جالب است كه جدليون شيعه 

 د كرد!!!!  شو ميولي لعن و نفرين 

  .52نهج البالغه نامه  3-
يـان  شيخ صدوق در من اليحضره الفقيه كه از كتب اصلي شيعه است اين جمله را بدعتي از سوي غال ٤-

 دانسته است.
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 و دادن دختر خود به خليفه دوم �ازدواج با همسر ابوبكر - 

 در مدينه  �ر جانشين عمردو با - 

  1دادن مشورتهاي متعدد به خليفه دوم - 
2انتخاب خليفه حق مهاجر و انصار است  - 

 

3التزام به اتحاد و مبارزه با تفرقه افكني  - 
 

چه  ( 5و دنبال حاكمان دويدن 4دشمني با خرافات و بدعتهايي نظير عزاداري - 
 رسد به گنبد و بارگاه ساختن روي قبر نوادگان آنها!)

يا فاطمه يا خديجه يا  صگذاشتن حتي يك آجر روي قبر پيامبر اسالمن - 
 .6يا ديگر شهدا �حمزه
7سواي هر دين و مذهب آنها) ( تحمل مخالف و عاشق نوع بني بشر بودن - 

 

 عدم اعتقاد به صيغه  - 

  عدم عالقه به حكومت - 
                                                 

 146و  134نهج البالغه خطبه هاي  ١-

 6نهج البالغه نامه 2-

د بكشـيد حتـي اگـر زيـر     كنـ  ميعظم و فرموده: كسي را كه به تفرقه دعوت الزموا بالسواد األفرموده:  -3
 127(يعني حتي اگر خود من باشم!) نهج البالغه خطبه عمامه من باشد!

اگر به شكيبايي «فرموده:  صبه هنگام غسل دادن پيامبر �ت عليحضر 235در نهج البالغه خطبه  4-
و ايـن   ،نهي نمي فرمودي آنقدر اشك مي ريختم تا اشكهايم تمام شـود  ي و از بي تابي،كرد ميامر ن

  .»درد جانكاه هميشه در من مي ماند
  ركـابش   تـزام هنگامى كه اميرالمومنين عليه السالم از صفين به كوفه برگشت حرب بن شرحيل در ال -٥

زبونى مومن اسـت   پياده چند قدمى رفت . فرمود: برگرد كه اين كار موجب فريفته شدن والى و مايه
اول به شرح نهـج البالغـه    چاپ مرحوم فيض االسالم، چاپ 1229البالغه، ص  . براى اطالع به نهج
 جعه فرماييد. مرا 1963مصر،  ، چاپ محمد ابوالفضل ابراهيم،235، ص 19ابن ابى الحديد، ج 

هر كه قبري را تجديد بنا كند و يا مجسمه اي بسازد از اسالم خارج شده است.(من اليحضره الفقيـه   -٦
  .)43باب  وسايل الشيعةنوار و بحاراأل 18صدوق و المحاسن برقي و جلد 

  به مالك اشتر  �نامه حضرت علي 7-
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  1عدم اعتقاد به واسطه و شفيع - 
  ...ونداشتن زندان سياسي و ترور و شكنجه مخالفان  - 

و صدها مورد ديگر كه خدا را هزاران مرتبه شكر، ذات تئوريك حكومت اسالمي در 
نيست بلكه كامال مخالف سيره حضرت  �سال نشان داد نه تنها پيرو علي 32اين 
نيستيد اينهمه حديث و  �د؟ خوب، شما كه خودتان پيرو عليكن ميعمل  �علي

ا شب در بوق و كرنا كرده ايد؟! چيست كه صبح ت �روايت در پيروي از حضرت علي
به خداوند قسم اگر به بدترين كشورهاي مسلمان برويد خواهيد ديد كه اسالم و اخالق و 

من كه اينهمه براي آن مقدمه چيني  سؤالمنش مردم آنجا به اسالم نزديكتر از شماست. 
اهيم طبق همان احاديث شما پيرو و شيعه حضرت خو ميآري ما  :كردم اين است

باشيم و ايشان امام ما باشند! ولي آيا شما حاضريد و توانايي آنرا داريد و به ما  �ليع
يد و نه به توان مييد؟ يا زير قرنها جهل و خرافه و تعصب دفن شده ايد و نه نده مياجازه 

ند ده ميمن پاسخ منفي  سؤاليد! گرچه اكثر روحانيون به ده ميديگران اجازه اين كار را 
ان ثابت خواهد كرد كه مردم ايران روزي حقيقت را خواهند فهميد ولي گذشت زم

   .اهللا شاء ان

  :85 سؤال

به مالك اشتر را مرور كنيد و همچنين روش حكومت  �يك بار، نامه حضرت علي
قرن كار آكادميك روي مباني فكري  14داري ايشان را؟ چرا روحانيون شيعه پس از 

درصد مردم در ابتدا  98ابع گاز و نفت را دارد و خودشان و در كشوري كه عظيم ترين من
آري چرا نه تنها نتوانستيد به روح تعاليم  ...طرفدار آنها بودند و وفور مغزهاي متفكر و

                                                 

ه تو اجـازه درخواسـت داده و اجابـت    بدان، خداوندي كه گنجهاي آسمان و زمين در دست اوست ب 1-
آنرا به عهده گرفته است تو را فرمان داده كه از او بخواهي تا عطا كند. درخواست رحمـت كنـي تـا    
ببخشايد و خداوند بين تو و خودش كسي را قرار نداده تا حجاب و فاصله ايجاد كند و تو را مجبور 

 .در بازگشت از جنگ صفين) 31البالغه نامه (نهج  نساخته كه به شفيع و واسطه اي پناه ببري...
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عاليه اسالم و سيره حضرت علي نزديك شويد بلكه مردم ايران روز به روز بي اخالق تر، 
صاله و طالقها و اعتياد نيز روز به روز  بي حياتر، تنبل تر و كينه توز تر شده، آمار تاركين

د؟ آيا اين بيانگر آن نيست كه يك گوشه كار مي لنگد؟ يك گوشه كه نام آن شو ميبيشتر 
شرك به خداست! البته من آدم منصفي هستم و قبول دارم كه مناطق مستضعف نشين 

جهاد  فراواني در زمان شما آب و برقدار و گاز دار شد، كميته امداد تشكيل شد،
زمان خاتمي) توانستند حرف دلشان را ( سازندگي تشكيل شد و مردم در برخي از مقاطع

آيا اينها  :سؤالبزنند و از دخالت آشكار بيگانگان در كشور جلوگيري بعمل آمد، ولي يك 
ارزش آنرا داشت كه بيشتر مردم ابتدا نسبت به شما و سپس نسبت به دين بدگمان 

حاضرم تمام  :عظيم بوش در آلمان، صد سال قبل گفته بودشوند؟ موسس كارخانجات 
متاسفانه روحانيون براي كسب سرمايه ام را بدهم ولي اعتماد مردم را از دست ندهم. 

نگوييد كه ما كاري به  قدرت همه چيز خود را دادند و اعتماد مردم را نيز از دست دادند.
د؟! و شو ميديانت ماست چه سياست ما عين  :پس جمله معروف شما .سياست نداريم

مگر شما نبوديد كه از همان ابتدا مساله خالفت را منصوص من عنداهللا و عملي سياسي 
قلمداد كرديد كه روي كار آمدن حكومت واليت فقيه نائب امام زمان در ايران، نتيجه 

   همين طرز تفكر شماست!

  :86 سؤال

و ستمگرترين انسانها را كساني خداوند در قرآن كريم، چندين و چندبار، ظالمترين 

ôtΒ﴿معرفي كرده كه به خداوند دروغ مي بندند uρ ÞΟ n= øß r& Ç£ϑ ÏΒ 3“u� tIøù$# ’ n?tã «!$# $¹/ É‹ x. ÷ρr& 

z> ¤‹ x. ÿÏµÏG≈ tƒ$t↔Î/﴾ /كيست ستمكارتر از آن كس كه بر خدا دروغ بسته يا آيات او « ] 21[انعام

م كه كن مير مختصر، چند آيه را بيان من در اينجا به صورت بسيا» را تكذيب نموده؟
آخوندها به دروغ، دانسته يا نادانسته، تفسيري خالف منظور خداوند براي آن ارائه 

  تفاسيري كه سرآغاز شرك در دين و كينه توزي در امت اسالم است: ,ندكن مي
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%x tÏ﴿اگر مراد خدا يك نفر يعني حضرت علي است چرا كلمه  :آيه واليت -  ©!$#﴾ 

 �يد از باب تكريم و احترام به حضرت عليگوي ميجمع آمده؟ ني) به صورت كسا(
و  »ك«ات قرآن كه به پيامبر اسالم، اشاره شده با ضمائر مفرد آي مياست، پس چرا در تما

  است؟!!  ص! آيا حضرت علي باالتر از پيامبر؟تو) به پيامبر خطاب شده( »انت«
رت علي بوده! پس چرا حضرت يد مراد از اين آيه، حضگوي مي :بالغآيه  - 
سال بعد از آن، براي يكبار هم به اين آيه اشاره نفرموده اند؟! و امام  30در طول  �علي

؟ و درست از سرآغاز �و امام حسين ؟نفرموده اند هم به اين آيه اشاره �حسن
گسترش غالت در اطراف امامان صادق و باقر به اين احاديث از زبان اين امامان 

!© (βÎ¨﴿ :ضمنا در غدير خم چه كسي كافر بوده كه انتهاي آيه ابالغ آمده ؟يمرخو ميبر $# Ÿω 

“Ï‰ öκu‰ tΠöθs) ø9$# tÍ� Ï�≈ s3ø9$# ∩∉∠∪﴾!67[مائده/؟[  

از كلمه مولي در غدير خم يعني خليفه! پس چرا  صمراد پيامبر :يدگوي مي - 
كلمه براي معرفي  هيچيك از امراء و خلفاي عرب، قبل و بعد از پيامبر اسالم از اين

د شامل توان ميجانشين خودشان استفاده نكرده اند؟ و اگر يك كلمه به خودي خود 
بيشتر مردم از كلمه شير، معناي  :د؟ مثالشو ميمعنايي شود پس نقش كلمه در جمله چه 
د كه در عبارت زير، شير، همين معنا را شو ميشير مايع خوردني را بفهمند آيا اين دليل 

فهميد و  صشير درنده جنگل! پس معناي مولي را بايد در جمله پيامبر :اشدداشته ب
خدايا دوست داشته باش هر كه علي را دوست دارد،  :هم در انتها فرموده اند صپيامبر

پس معناي مولي دوستي با علي و آقايي و سروري معنوي علي است و نه خالفت 
 منصوص من عنداهللا! 

Ν ﴿ يد كلمهگوي مي :آيه خمس -  çGôϑ ÏΨ xî ﴾ منافع مالي) است پس ( اعم از استفتم

 �و حضرت علي صجنگ است؟ و چرا پيامبر اسالمچرا آيات قبل و بعد مربوط به 
رفته اند؟ و گ ميبني اميه و بني عباس) از مردم، خمس منافع مال را ن( و خلفاي بعدي

و چرا در من  چرا تعداد زيادي از علماي شيعه در ابتدا مخالف اين قضيه بوده اند؟
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 :�الصادق قال حديث آمده: اليحضره الفقيه كه از كتب اربعه و اصلي شيعه است اين
 ت مگر در غنايم.سخمس ني، يعني الغنائم خاصة الخمس إال في  ليس

در سوره كهف، بايد بر مزار صلحا و شهدا بناي يادبود  اي آيهطبق  :يدگوي مي - 
و  �يجه و ابوطالب و فرزندش ابراهيمبر قبر حمزه و خد صساخت؟ پس چرا پيامبر

قرن بعد،  5بناي يادبودي نساختند؟ و چرا خلفاء در  صبر قبر پيامبر �حضرت علي
انجام نداند؟ و  صحداقل براي تزوير و ريا هم شده چنين كاري را با قبر پيامبر اسالم

و دور  كجاي قرآن گفته بايد از اين بناهاي يادبود حاجت طلبيد، متوسل شد، عاشق شد
 !! ؟آنها گشت و داخلش پول ريخت! و آنجا دنبال زن صيغه اي گشت

بايد به قبرها و اشخاص، متوسل شد! پس چرا در زندگي پيامبر  :يدگوي مي - 
 ، شاهد چنين مواردي نيستيم؟ �و حضرت علي صاسالم

آلودگي) دوري از هر گونه گناه و خطا و ( مراد از رجس :يدگوي مي :آيه عصمت - 
نفر است! پس چرا آيات قبل و بعدي اين آيه دارد در  5ست و اين آيه مختص اشتباه ا

Ν﴿گوييد د؟ ميكن مياسالم، صحبت  صخصوص زنان پيامبر à6Ζ tã﴾ /مذكر  ]33[احزاب

از كلمه مذكر عليكم استفاده شده در صورتيكه در آيه  73است ولي در سوره هود آيه 

Ν﴿پسقبل از آن خطاب با ابراهيم و همسرش است؟!  à6Ζ tã﴾  آيه عصمت شما به دليل

و پسر خوانده پيامبر اسالم) ابوبكر و سلمان فارسي( آن است كه مرداني مانند: زيد
اهل خانه) پيامبر اسالم ( داماد) نيز جزء اهل بيت( �داماد) و عثمان ( حضرت علي

Ν﴿ه اند. وگرنه طبق استدالل خود شما اگر شد ميمحسوب  à6Ζ tã﴾ مختص مردان است 

د؟ به ناچار ايشان بايد از شمول آيه خارج شو ميچه  كپس تكليف حضرت فاطمه
اين وعده  6شوند! ضمنا اگر معناي تطهير، عصمت است چرا خداوند در سوره مائده آيه 

�ß‰ƒÌ ﴿هم داده؟ جالب است كه هم كلمه  �را با كلمه تطهير خطاب به اصحاب پيامبر ãƒ 

öΝ ä.t� ÎdγsÜ ãŠÏ9 ﴾ ده و هم مانند آيه عصمت شما قبل از آن صحبت از وضو و در اين آيه آم

 خواندن نماز است! 
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ôtΒ﴿ :مكن ميتكرار  در قرآن كرده،خداوند  ي راسؤالدر انتها من  -  uρ ÞΟ n= øß r& Ç£ϑ ÏΒ 

3“u� tIøù$# ’ n?tã «!$# $¹/É‹ x. ﴾ /كيست ستمكارتر از آن كس كه بر خدا دروغ بسته«]  21[انعام« 

ز و گرامي كه من مطئنم باالخره نور توحيد روزي بر قلب شما برادران روحاني عزي
خواهد تابيد، آيا موقع آن نرسيده كه از خواب غفلت و از زير قرنها جهل و تعصب و 

يد كه عده زيادي در ايران تنها با بيداري شما بيدار خواهند شد! دان ميخرافه بيدار شويد؟ 
كشيد و اجازه دهيد نور توحيد بار ديگر بر پس گناه گمراهي خود و ديگران را به دوش ن

اين كشور بتابد و دست در دست مسلمانان منطقه بگذاريد تا بار ديگر دنيا را فتح كنيم و 
تا بار ديگر آواز اسالم پشت دروازه هاي فلسطين و اروپا طنين انداز شود و اينبار نه با 

  ارتش و جنگ كه با نور دانش و عمل درست خود ما.

 : 87 سؤال

 �كه راوي آن نيز در برخي اسانيد، حضرت علي( ما حديث متواتري داريم
ساالر و سيد بابوبكر و عمر :در آن فرموده اند صهستند!)كه پيامبر اسالم

مگر در  :ند كهكن ميبازي با كلمات) شما مناقشه ( سالخوردگان بهشتند. علماي كالمي
ر آنها باشند؟ خوب ما هم در سيد و ساالببهشت كسي پير است كه ابوبكر و عمر

، سيد و ساالر جوانان بحسن و حسين :يمكن ميمورد حديث مورد ادعاي شما مناقشه 
مگر در بهشت، پيرمرد و بچه و ميانسال و.... داريم كه  :ما اينجاست سؤالاهل بهشتند. 

بايد  صسيد جوانان اهل بهشتند؟ پس پيامبر بفرموده اند: حسن و حسين صپيامبر
سيد اهل بهشتند! و اگر اين معنا را بگيريم نعوذ باهللا  بحسن و حسين :رمودندمي ف

هم  �و حضرت علي صد كه آيا آنها سيد و ساالر پيامبر اسالمآي مياين شبهه پيش 
هستند؟ حداقل علماي شما معتقد به برتري پيامبر اسالم و حضرت علي بر ساير ائمه 

بدهيد ما همان پاسخ را در خصوص حضرت هستند؟ هر پاسخي كه با بازي با كلمات 
  يم!ده ميابوبكر و عمر به خود شما 

  :88 سؤال
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يد و هر كن ميشما هر سنتي را با چوب تقيه و يا ظلم به اهل بيت، بدعت معرفي 
ساده و سر راست از  سؤاليد. من يك كن ميبدعتي را با چماق مصلحت، سنت قلمداد 

و تصرف فدك و حمله به خانه فاطمه واقع  به فرض محال كه غصب خالفت :شما دارم
شده و ما اينها را ظلم به اهل بيت بدانيم، در موارد زير چه ظلمي به اهل بيت وجود 

خليفه اول و نه دهها خليفه بعدي اموي و عباسي آنرا  4داشته كه نه پيامبر اسالم و نه 
  :انجام ندادند

وطالب و خديجه و گذاشتن و حمزه و اب صساختن قبر و گنبد روي قبر پيامبر - 
حداقل ( ضريح روي قبر آنها و طواف گرد آنها و طلب استمداد و توسل به اين قبرها!

براي ظاهر فريبي مانند پادشاهان صفويه و اينكه مكه را از رونق بيندازند اگر خلفاء را 
  مانند پادشان صفوي!)  ،يددان ميمنافق 
 گرفتن خمس منافع مال مردم!  - 

 براي رواج فساد در جامعه اسالمي!) ( رواج صيغه - 

جالب است كه اعتقاد و ترويج اين موارد شرك آميز فساد انگيز نه تنها ظلم به اهل 
خمس) ( بيت بوده و نه تنها ضرري براي خلفا نداشته بلكه اتفاقا بسيار به نفع خزانه آنها

ست! آيا همين صيغه) بوده ا( قبرسازي) و حرمسراها( و عوامفريبي و تفرقه بين مردم
خود دال بر آن نيست كه ساير كفريات و شركيات شما نيز دروغي بيش نيست؟! به فرض 

  آنكه در يكي دو كتاب نامعتبر اهل سنت نيز وارد شده باشد؟

  :89 سؤال

اهم وارد بحثهاي بي سر و ته و غير قابل اثبات عرفاني شوم ولي براي خو ميمن ن
زبان شعر، آشنايي بيشتري دارد به خود آيد، اشعار اينكه گوش هوش هموطنان من كه با 

م و از شما مي پرسم چرا آور ميزير را كه از شعراي بزرگ همين آب و خاك است را 
عالقه به غير خدا و چرا هدف غير خدا و چرا اميد توكل و توسل به غير خدا و چرا 

  :روزه شك دار؟
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دل نمي  يكي داريم و در يكدل   تن يكي داريم و در يك تن نمي بايد دو سر* 
  گنجد دو يار

توحيد محض آنكه از همه رو در   * روي از خدا به هر چه كني شرك خالص است  
  . خدا كني

  :90 سؤال

فرموده اند: هر  صيد پيامبرگوي ميانگ بدعت مي زنيد و  �شما به حضرت عمر
ول نداريد. شما بدعت خوب و بد را هم قب .بدعتي ظاللت است و هر ضاللتي در آتش

 اتاز اسب زكصبر خالف پيامبر �چرا حضرت علي :ي داريمسؤالمن از شما 
يد اشهدان علي ولي اهللا؟ گوي ميرفت؟ و چرا شما در نماز مهر ميگذاريد؟ و در اذان گ مي

و چرا روي قبرها قصر مي سازيد؟ و صدها بدعت و خرافه ديگر كه اصال قابل مقايسه با 
  نيست؟!!!  مثال نماز جماعت تراويح

  :91 سؤال

پاسخ شما به آيات صريح و واضح و روشن زير چيست، كه با تمامي افكار شرك 

  :آميز و خرافي شما متضاد است

• ﴿È≅ è% ª! $# ãΝ n=÷ær& $yϑ Î/ (#θèVÎ6s9 ( … çµs9 Ü=ø‹ xî ÅV≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ ( ÷�ÅÇ ö/ r& ÏµÎ/ ôìÏϑ ó™r&uρ 4 $tΒ 

Ο ßγs9 ÏiΒ ÏµÏΡρßŠ ÏΒ <c’ Í< uρ Ÿωuρ Û‚ Î� ô³ç„ ’ Îû ÿÏµÏϑ õ3ãm # Y‰ ymr& ∩⊄∉∪ ﴾ ]/بگو خدا به « ]26كهف

آنچه درنگ كردند داناتر است نهان آسمانها و زمين به او اختصاص دارد وه چه بينا و 
. »گيرد خود شريك نمى حكمجز او نيست و هيچ كس را در  ولي شنواست براى آنان

ل بيت در قرآن كه بزرگترين حكم (نفي خالفت و واليت منصوص و نفي شراكت اه

  .خداست)
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• ﴿(# ÿρä‹ sƒªB $# öΝ èδu‘$t6ômr& öΝßγuΖ≈ t6÷δ â‘ uρ $\/$t/ ö‘ r& ÏiΒ ÂχρßŠ «!$# yx‹Å¡yϑ ø9 $#uρ š∅ö/ $# zΝ tƒö� tΒ !$tΒ uρ 

(# ÿρã� ÏΒ é& āωÎ) (# ÿρß‰ ç6÷èu‹ Ï9 $Yγ≈ s9 Î) #Y‰ Ïm≡uρ ( Hω tµ≈ s9 Î) āωÎ) uθèδ 4 … çµoΨ≈ ysö7 ß™ $£ϑ tã šχθà2Ì� ô±ç„ ∩⊂⊇∪﴾ 

اينان دانشمندان و راهبان خود و مسيح پسر مريم را به جاى خدا به الوهيت « ]31توبه/[
آنكه مامور نبودند جز اينكه خدايى يگانه را بپرستند كه هيچ معبودى جز او گرفتند با 

( نفي اينكه كسي جز خدا در .»گردانند شريك مى )با وى( نيست منزه است او از آنچه

 جريان آفرينش، مداخله دارد و نفي شركت اهل بيت يا هر شخص ديگري در قرآن)

• ﴿ö≅ è% u�ö� xî r& «! $# ä‹ ÏƒªBr& $|‹ Ï9uρ Ì� ÏÛ$sù ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ uθèδ uρ ãΝÏèôÜ ãƒ Ÿωuρ ÞΟ yèôÜ ãƒ 3 ö≅ è% þ’ ÎoΤÎ) 

ßN ó÷É∆é& ÷βr& šχθà2r& tΑ ¨ρr& ôtΒ zΟ n=ó™r& ( Ÿωuρ āsðθà6s? zÏΒ tÏ. Î�ô³ßϑ ø9 بگو: «] 14[انعام/ ﴾ ∪⊇⊆∩ #$

ين است ها و زمي آسمانحال آنكه او) پديدآورنده( آيا جز اهللا را دوست و ياور بگيريم؟!
ام نخستين مسلمان باشم و گيرد. بگو: فرمان يافتهدهد و روزي نميو اوست كه روزي مي

نه (نفي واليت به معناي حكومت و  .»به من دستور داده شد كه از مشركان مباش

 .)دوستي و همكاري و موده

• ﴿… çµs9 äοuθôã yŠ Èd,ptø: $# ( tÏ% ©!$# uρ tβθãã ô‰ tƒ ÏΒ ÏµÏΡρßŠ Ÿω tβθç7‹ ÉftG ó¡o„ Ο ßγs9 >óý Î/ āωÎ) 

ÅÝ Å¡≈ t6x. Ïµø‹ ¤�x. ’ n< Î) Ï!$yϑ ø9 $# xCè= ö6u‹ Ï9 çν$sù $tΒ uρ uθèδ ÏµÉóÎ=≈ t7 Î/ 4 $tΒ uρ â !% tæßŠ tÍ� Ï�≈ s3ø9 $# āωÎ) ’Îû 9≅≈n= |Ê ∩⊇⊆∪﴾ 

خوانند هيچ  مىرا جز او  )مشركان( دعوت حق براى اوست و كسانى كه« ]14رعد/[
 )آب( مانند كسى كه دو دستش را به سوى آب بگشايد تا دهند مگر جوابى به آنان نمى

او نخواهد رسيد و دعاى كافران جز بر هدر  )دهان( به )آب( به دهانش برسد در حالى كه
  (طلب حاجت از قبر!!!) .»نباشد

• ﴿ šχρß‰ ç7 ÷ètƒuρ ÏΒ ÂχρßŠ «! $# $tΒ Ÿω öΝ èδ •�ÛØ o„ Ÿωuρ óΟ ßγãèx�Ζ tƒ šχθä9θà) tƒuρ Ï Iωàσ ‾≈ yδ 

$tΡ àσ ‾≈ yèx� ä© y‰ΨÏã «!$# 4 ö≅ è% šχθä↔Îm6uΖ è? r& ©! $# $yϑ Î/ Ÿω ãΝn= ÷ètƒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# Ÿωuρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 4 …çµoΨ≈ ysö7 ß™ 

4’ n?≈ yès? uρ $£ϑ tã šχθä.Î� ô³ç„ ∩⊇∇∪ ﴾ ]/پرستند كه نه  و به جاى خدا چيزهايى را مى«]  18يونس
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يند اينها نزد خدا شفاعتگران ما گو دهد و مى رساند و نه به آنان سود مى به آنان زيان مى
گردانيد او پاك  داند آگاه مى هستند بگو آيا خدا را به چيزى كه در آسمانها و در زمين نمى

 توسل به مردگان و طلب حاجت از قبر. »سازند شريك مى )با وى( و برتر است از آنچه
اهل سنت  حاال شما برويد و افسانه توسل عمر به عباس را براي ما از كتب ضعيف(

تازه همان عباس نيز زنده بوده است و خودش دعا كرده است، نه اينكه  بيرون بكشيد،
 )حضرت عمر براي توسل نزد قبر كسي رفته باشد

• ﴿ Ÿωr& ¬! ßƒÏe$!$# ßÈÏ9$sƒø: $# 4 šÏ% ©!$# uρ (#ρä‹ sƒªB$# ∅ÏΒ ÿÏµÏΡρßŠ u!$uŠÏ9 ÷ρr& $tΒ öΝ èδß‰ ç6÷ètΡ āωÎ) 

!$tΡθç/ Ìh� s)ã‹ Ï9 ’n< Î) «! $# #’ s∀ ø9ã— ¨βÎ) ©! $# ãΝ ä3øts† óΟ ßγoΨ ÷� t/ ’ Îû $tΒ öΝ èδ Ïµ‹ Ïù šχθà� Î= tG øƒs† 3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω “Ï‰ ôγtƒ 

ôtΒ uθèδ Ò> É‹≈ x. Ö‘$¤� Ÿ2 ∩⊂∪ ﴾ ]/از آن خداست و كسانى  خالصآگاه باشيد آيين «] 3الزمر

براى اينكه ما  به اين بهانه كه) ما آنها را جز( اند كه به جاى او دوستانى براى خود گرفته
پرستيم البته خدا ميان آنان در باره آنچه كه بر  را هر چه بيشتر به خدا نزديك گردانند نمى

پرداز  خدا آن كسى را كه دروغ  قيقت حسر آن اختالف دارند داورى خواهد كرد در
اي از استدالالت بچه گانه علماي شيعه را در اين نمونه( .»كند ناسپاس است هدايت نمى

 نيد)بي ميه آي

البته آياتي كه مخالف عقايد شرك آميز شماست بسيار بيشتر از اين است و من فقط 
  در اينجا به چند نمونه از آن اشاره كردم.

  :92 سؤال

قيل و قال زيادي به راه انداخته ايد. ولي  �شما در خصوص واليت حضرت علي
اي دوست داشتن حضرت هيچگاه اين واليت را تعريف نكرده ايد. اگر واليت به معن

اوال كسي در اين خصوص با شما مخالف نيست و ما بايد هر انسان خوب  �علي است
و درستكار و با خدايي را دوست داشته باشيم. و اگر به معناي پيروي از افكار آن بزرگوار 
است مانند قرآن محوري و عدالت پروري و فقير نوازي و دانش دوستي و نظم و تقواي 

نه تنها اهل سنت بلكه ديگر مذاهب نيز، كسي با شما مخالف نيست. ولي اگر  ...الهي و



  سفيد آب دوباره سرخاب و       120

    

و  ها افسانهمنظور شما از واليت يعني خالفت و انقياد و بردگي و بندگي و دنباله روي از 
د كه آن بزرگوار دشمن اين ده ميسطر سطر زندگي علي نشان  ...خرافات تاريخي و

او از آب دماغ بز و لنگه كفشي پاره كمتر بوده اين  موارد بوده است. ارزش خالفت براي
 ،بنده ديگري نباش در حاليكه خدا تو را آزاد آفريده! آن بزرگوار :دگوي ميانسان آزاده 

ديگران را از مدح و ستايش خودش برحذر داشته و از اينكه حتي به عنوان مشايعت 
پنداريد سخن حق بر من تلخ د مگوي ميدنبال او از شهر خارج شوند، اين پيشواي بزرگ 

م. آري و همينهاست كه اتفاقا ارزش دان ميد من خود را از خطا مبري نگوي مياست، او 
حضرت علي را دهها برابر بيشتر از آن علي كه شما معرفي كرده ايد در نزد من باال مي 
برد و هزار افسوس كه سي سال است جوانان ايران را شتشوي مغزي داده ايد تا در 

  غزهاي گچي و نخودي آنها حرف حق تاثيري نگذارد. م

  :93 سؤال

طبقه شما هميشه تاريخ با انسانهاي عاقل و ميانه رويي كه درك درستي  چرا صنف و
از جامعه ايران و صحنه بين المللي دارند، هم مسلمانند و هم وطن پرست، دشمني و 

د و روسياهي آن رو ميزمستان  مصدق، بازرگان، بني صدر، خاتمي. البته :يدكن ميمخالفت 
   ند، تاريخ گواهي خواهد داد كه حق با كيست.ما ميبه ذغال 

  :94 سؤال

و اهل بيت از احساسات عوام به  �شما با بيان روز و شب مظلوميت امام حسين
نفع عقايد فرقه اي خود استفاده كرده و خود و مكتب خود را مدافع هميشگي مظلوم 

يد و ريگي به كفش شما نيست امكان دارد در خصوص وقايع گوي مييد. اگر راست دان مي
  :زير نيز براي ما توضيحي مختصر ايراد بفرماييد

به دست اولين تروريست  �يعني عمر بن خطاب محراب شهادت اولين شهيد - 
  .ابولولو :در جامعه اسالم
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هالكوخان مغول به اشاره و قتل عام يك ميليون نفر از مسلمانان بغداد توسط  - 
 !شيعي مشورت خواجه نصير الدين طوسي فرزند عالمه حلي

قتل عام مسلمانان هرات به دست شاه عباس و ساختن گنبد طال با غارت اموال  - 
  !آنها براي گنبد و قبر امام رضا

قتل فجيع كسروي و رييس و منشي بي گناه بازپرسي دادگاه به دست گروهك  - 
ند دست شو ميوقتي آقايان در برابر حرف حق و منطق عاجز ( تروريستي نواب صفوي
 منطق قمه)  :به چاقو و قمه مي برند

 منطق قمه ) ( تخريب مساجد اهل سنت و ترور علماي اهل سنت - 

برقعي و قلمداران و زنداني كردن مصطفي حسيني طباطبايي و حمله ترور عالمه  - 
  منطق قمه ) ( ...غروي و آتش زدن كتابهاي او و به

قتلهاي زنجيره اي روشنفكران و نويسندگان و روزنامه نگاران به دست سربازان  - 
 منطق قمه) ( بدنام وزارت اطالعات

نفر از جوانان دختر و پسر ايراني و شيعه در  2000اعدام بدون دادگاه حداقل  - 
و دفن آنها در گورهاي دسته جمعي در گورستان خاوران، صرفا به خاطر  67تابستان 

 منطق قمه) ( ي آنها از گروهك مجاهدينهوادار

نفر در ماجراي اعتراض به انتخابات مهندسي شده دور دهم  200قتل حداقل   - 
 منطق قمه) ( 1388رياست جمهوري در زمستان تاريك 

ممكن است مدعيان دوآتشه تشيع مانند جناب آقاي قزويني اينگونه مناقشه كنند كه ما 
ي مختلف ها شبكهقزويني، شما بارها و بارها در كاري به سياست نداريم ولي جناب 

ماهواره اي اعتراف كرده ايد كه مجري اوامر آقاي مكارم شيرازي هستيد و مگر حكومت 
د دست به توان ميمستبد و طاغوتي جز بر اركان طرفداري اين مجتهدان و مقلدان آنها 

   ايات قلمداد نكنيد.چنين جناياتي بزند؟ بيهوده مانند يزيد خود را مبرا از اين جن

  :95 سؤال
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ند كه اركان كشور منطبق قانون اساسي است، واليت كن ميطرفداران شما زياد مناقشه 
فقيه نيز اصلي از قانوني اساسي است و كسي نبايد و حق ندارد با قانون اساسي مخالفت 

براي د درس مهمي توان ميكند. اكنون من توجه شما را به يك نكته جالب در تاريخ كه 
م، هر چند گوش شما سالهاست از شنيدن حرف حق، خسته و كن ميشما باشد جلب 
  :سنگين شده است

شما اين كارها را منطبق با قانون  :در بيدادگاه انقالب، قاضي از هويدا مي پرسد
تشخيص اين موضوع با ديوان  :دده ميستيد؟ هويدا پس از كمي طفره پاسخ دان مياساسي 

   .عالي كشور بود
د كه من با عرض معذرت همين ده ميدر اينجا قاضي دادگاه، پاسخ بسيار جالبي 

   :پاسخ را به شما ميدهم
شما بهتر از من به مفهوم حقيقت آشنايي داريد. حقيقت آن چيزي است كه در آن 
سيستم به تعبير ما الهي و انساني و به تعبيرهاي ديگر با مفاهيم ديگر بايد وجود داشته 

دند و رهبري كر ميش همه مسلمين و همه كساني كه درد اجتماعات را درك باشد و تال
اجتماعات را داشته اين بوده است كه حقايق را به كيفيتي پياده كنند كه جامعه واقعيات را 
بر اين حقايق منطبق كند و يك انسان به خصوص مسلمان در سيستم فكري كه هست 

رد كه با عقايدي مبارزه كند كه مخالف واقعيتها هميشه اين رسالت انساني و خدايي را دا
ديد كه اين دي مييد يك مسلمان و يك فرد متدين بوديد وقتي كن ميباشد و شما كه ادعا 

واقعيات در يك سيستم، كامال فساد و خالف حقيقت بود شما حداقل كاري براي مقابله 
 رد كرده ايد آنها را شرح دهيد.ده ايد؟ و اگر اقداماتي در اين مودا ميبا اين سيستم انجام 

  )  399ص  1382تهران  .ناشر مهتاب .بهرام افراسيابي .حكايت هويدا و اسرار شاه (
د كه پدران كر ميضمنا آقاي خميني قبل از رسيدن به قدرت، مرتبا به اين نكته اشاره 

گيري  ما سالها قبل با تصويب قانون مشروطيت حق نداشتند براي ما و به جاي ما تصميم
سال قبل حق داشتند با تصويب اصل شاهانه  32كنند. جناب آقاي خامنه اي آيا پدران ما 

من در اينجا بر خود الزم  و سلطاني و مستبدانه واليت فقيه براي ما تصميم گيري كنند؟!!
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م ده ميمن به شما قول  :م براي ثبت در تاريخ به نكته اي بسيار مهم اشاره كنمدان مي
د همين شو ميحتي شايد تنها ترين عاملي كه روزي باعث سقوط انقالب شما مهمترين و 

اصل واليت فقيه است. من اين نكته بسيار مهم را براي انقالبي ها و خانواده هاي شهدا و 
خدا هستند گفتم كساني كه عاشق حفظ اسالم و هراسناك از بازگشت غربزده هاي بي

تمامي حكومتهاي ديكتاتوري در تاريخ با خفت  ديگر خود دانيد. اين سنت الهي است كه
از حكومت شاهان ساساني گرفته تا رضا شاه و محمدرضا شاه و ( و خواري سقوط كنند

  .اسم مهم نيست، عمل و ماهيت كار مهم است) ...تا حكومت پاپها و واليت مطلقه فقيه و

  :96 سؤال

شود با او به سختي  1وكاستچنانچه در اروپا يا اسرائيل كسي بخواهد منكر مسئله هول
برخورد خواهد شد و از جريمه نقدي گرفته تا رفتن به دادگاه و زندان در انتظار منتقد 
هولوكاست است. رجال سياسي در ايران نيز به شدت اين عمل را محكوم كرده و حتي 

 زير سوال برده اند. سوال اينجاست كه اگر آزادي بيان چيز خودشان بارها هولوكاست را
پس چرا خوبي است و رجال سياسي شيعه نيز با خفقان و ديكتاتوري به شدت مخالفند، 

خودشان نيز دقيقا همان روش را دارند؟ چرا اگر شخصي محقق و منتقد بخواهد يكي از 
مثال  2اصول و عقايد مذهب شيعه را زير سوال ببرد بايد منتظر زندان و حتي مرگ باشد؟

رد در نقد امام زمان كتاب بنويسد و يا سخنراني كند؟ يا در آيا در ايران كسي جرات دا
و آتش زدن درب خانه اش، يا در مورد عصمت ائمه و  كمورد هجوم به خانه فاطمه

نص براي فرقه اثني عشريه و اصل امامت و غيره....، پس در ايران نيز يك هولوكاست 

                                                 

هولوكاست يعني زنده سوزاندن انسان و اين موضوع برمي گردد بـه جنـگ جهـاني دوم و قتـل عـام       -١
 يهوديان توسط هيتلر و ايجاد اردوگاهها و كوره هاي آدم سوزي توسط او.

د بـه اصـطالح حـزب اللهـي و     مرگ توسط همان سربازان گمنام امام زمان يا مامورين دولتي و افـرا  -2
يم كه در ميان همين قشر نيز افراد كم اطالع و فريب خـورده  شو ميسپاهي و بسيجي. البته باز متذكر 

وجود دارند و اميدواريم هر چه زودتر از دشمني با قرآن و سنت دست بردارند و هدايت شـوند، ان  
  شاء اهللا.
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ا براي ديگران بد و براي شيعي حكمفرماست و زمامداران مدعي تشيع هر چيز ناپسندي ر
   ند!!!دان ميخودشان خوب 

  : 97 سؤال

را در همه كتابها و مقاالتم نوشته ام و براي صدمين بار آنرا تكرار  سؤالمن اين 
جناب آقاي قزويني و تمامي مجتهدان عظام شيعي، ما وقتي وارد يك كتابفروشي  :مكن مي
د، حول و حوش عقايد خرافي شما % كتابهاي موجو50گفت  توان مييم به جرات شو مي

مي چرخد. شما كه دستتان خيلي پر است به ما اجازه چاپ فقط يك كتاب به زبان 
اريم، گذ ميفارسي و به هزينه خودمان بدهيد، آنگاه ما قضاوت را به عهده خود ايراني ها 

ر حق ما و د( هر چه مردم ايران گفتند ما تسليم هستيم. آيا داوري و قضاوتي منصفانه تر
ظالمانه تر!) از اين در تاريخ سراغ داريد؟ البته شما محال است چنين كاري را انجام دهيد 

يد كه مردم حق طلب و حقيقت جو در ايران زياد هستند و انبار دان ميچون به خوبي 
به اميد خدا بساط شرك و خرافه براي  اهللا شاء انباروت فقط منتظر يك جرقه است تا 

  از ايران برافتد.هميشه تاريخ 

  :98 سؤال

د و مراقب شو ميات باش كه كردارت فرموده: مراقب انديشه �حضرت علي
د و مراقب شخصيت خود باش كه سرنوشت تو شو ميكردارت باش كه شخصيت تو 

ات باش، يعني در يك كالم مراقب انديشه �خواهد شد. طبق اين سخن حضرت علي
ولوژي شما بهترين است پس بايد نتيجه و سرنوشتي گوئيم اگر انديشه و ايدئحال ما مي

بسيار خوب و عالي داشته باشد، بايد ايران گلستان شود، عدالت در همه جا گسترش 
ديني از دل جامعه محو شود، امام زمان ظهور كند و همه جا را پر از عدل يابد، فساد و بي

اين انديشه را ببينيم كه آيا و داد كند و غيره....، خوب ما مي نشينيم تا تحقق و ثمره 
د؟ البته چنانچه كمي دقت كنيد نتايج ده ميهمينگونه خواهد شد يا بر عكس آن رخ 

نيد!! در ضمن فوري نگوئيد كه بي ميشگرف اين انديشه و ايدئولوژي را هم اكنون نيز 
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اينها مربوط به سياست است و ما كاري با آن نداريم، مگر خالفت منصوص مورد ادعاي 
  ما چيزي جز دخالت سياست در دين است؟ ش

  :99 سؤال

  :آخر از خداوند بزرگوار سؤالو به عنوان حسن ختام، 

 - ﴿×µ≈ s9 Ï r& yì̈Β «!$# 4 ö≅ t/ öΝèδ ×Πöθs% tβθä9 Ï‰ ÷ètƒ ∩∉⊃∪ ﴾ ]/؟آيا معبودى با خداست« ]60نمل 

  .»بلكه آنان قومى منحرفند

 - ﴿ ̈Β r& Ü=‹ Ågä† §� sÜôÒßϑ ø9 $# # sŒÎ) çν% tæyŠ ß#Ï±õ3tƒuρ u þθ�¡9 $# öΝà6è= yèôftƒuρ u !$x� n= äz ÇÚö‘ F{$# 3 
×µ≈ s9 Ï r& yì̈Β «! $# 4 WξŠ Î= s% $̈Β šχρã� ā2x‹ s? ∩∉⊄∪ ﴾ ]/يا [كيست] آن كس كه « ]62نمل

گرداند و  كند و گرفتارى را برطرف مى چون وى را بخواند اجابت مىدرمانده را 
ى با خداست چه كم پند دهد آيا معبود شما را جانشينان اين زمين قرار مى

 .»پذيريد مى

 -  ﴿ tør' sù tβθç7 yδ õ‹ s? ∩⊄∉∪ ﴾ ] /؟رويد پس به كجا مى ]26تكوير 

  از عالم شك تا به يقين يك نفس است    از منزل كفر تا به دين يك نفس است
  چون حاصل عمر ما همين يك نفس است  ردا مياين يك نفس عزيز را خوش 

  ي)حكيم عمر خيام نيشابور(               

-  ﴿ ôyϑ sùr& ¨,ym Ïµø‹ n= tã èπyϑ Î= x. É>#x‹ yèø9 $# |MΡ r'sùr& ä‹É)Ζè? tΒ ’ Îû Í‘$̈Ζ9 $# ∩⊇∪ ﴾ )/19زمر( 

آيا تو كسى را كه در آتش است  ،پس آيا كسى كه فرمان عذاب بر او واجب آمده«
 ؟»رهانى مى
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