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بخش اول
 نظر برخي از بزرگان

 روابط حضرت علي و خلفاء

 پيامبر اکرم صلي اهلل عليه وسلم

 زيد (نا برادري) امام محمد باقر (ع)
 امام صادق
 امام سجاد

 دفاع اهل بيت از خلفاي راشدين
 عملكردها

بسم اهلل الرحمن الرحيم
اين كتاب ،شوک است .هر چند شوک ،گاهي اوقات ،مرده را زنده مي كند ولي متاسفانه
به قول خداوند :برخي دلها از سنگ هم محكمتر است زيرا از خالل سننگها آب جناري
مي شود .برخي انسانها از حيوانات كم ترند .و خداوند بر برخي دلها و گوش و چشمها
مهر نهاده تا درک حقيقت نكنند ...آري وقتي ابوجهل ،كالم دلنشين و زيبناي خندا را از
زبان مرد وااليي چون محمد ،قبول نمي كند به نوشته هاي من چه اميدي است؟ ولي به
قول حافظ:
حافظ وظيفه تو دعا گفتن است و بس

در قيد آن مباش كه شد شد نشد نشد

 كسي كه در برابر سخن حق ،تسليم نمي شود مسلمان نيست زيرا حضرت علي
(ع) مي فرمايد :االسالم هو التسليم :اسالم يعني تسليم.
به درستكاران و دادگران بنگريد تا بدانيد كه سخت تنرين دشنمنان خنود را چنه
كساني مي دانند .در هم شكننده الواحي كه نقنش سننتهاي خنود را بنر آن حنك
كردهاند .همان ويرانگر گناهكار ،ولي او كه نو آفرين است!

 به مومنان و به همه باورهاي آنان بنگريد تا بدانيد سخت ترين دشمنان خنود را
چه كساني ميدانند ؟ در هم شكننده الواحي كه نقش هنجارهاي خنود را بنر آن
حك كرده اند .همان ويرانگر گنهكار ،ولي او كه نو آفرين است !
 با ندانستن ما حقيقت از بين نمي رود.

نيچه

 تكرار يك سخن يا عقيده در ذهن آدمي به صورت يك باور درمي آيد و ذهنن
را از استدالل منطقي دور ميكند .اين نقشه اي اسنت كنه صناحبان زر و زور و
تزوير براي تو در نظر گرفته اند.

[ وَ مَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَمَا أَحْيَا النَاسَ جَمِيعًا] سوره مائده آيه42 :
 ...هر كس ،انساني را از مرگ ،رهايي بخشد چنان است كه گويي همه منردم را
زنده كرده است.
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 خدايا كتاب مرا چنين كتابي قرار ده

 زمانيكه در امتم ،بدعتها هويدا گشت بر عالم است كه علم خويش آشنكار كنند
رسول اكرم .اصنول

هر كه نكند خدا لعنت كند او را.
كافي

 باالترين بدبختي ،جهل است.

حضرت علي (ع)

وقتي اصول دين به اين مهمي (توحيند و نبنوت و معناد) بندون تحقينق از انسنان،
پذيرفته نمي شود من بر چه مبنايي بايد عميق ترين عقايد و احساسنات خنودم را روي
چند افسانه بي اصل و اساس تاريخي پايهريزي كرده و از منداحان و وعناك كنمسنواد،
تقليد كنم؟ آن هم زماني كه اصالت قرآن ثابت شده و دروغ بودن قصه هاي تاريخي نيز
مسلم شده است.
هر كاوشي نيازمند جسارتي فوق العاده اسنت .بنه خصنوص كاوشنهاي عقيندتي و
تاريخي .خدايا اين جسارت را به من ارزاني كن.

نظر ديگران در خصوص خلفاء
يكي از اصول مورد اتفاق شيعه و سني اجماع است .و اين يك اصل ثابت شده در نزد
تمام ملل دنياست .عقل دو نفر عاقل بهتر از يك نفرعاقل و عقل سه نفرعاقل بهتر از
عقل دو نفرعاقل است .اكنون شيعه معتقد است كه يك ميليارد سني اشتباه مي كنند
(منظورم مسائل فقهي نيست بلكه منظورم موضوع خالفت و حضرت عمر و ابوبكر
است) اكنون در اين قسمت خواهيم ديد حتي در ميان شيعيان نيز در اين زمينه اجماعي
وجود ندارد و اكثر آزادمردان شيعي نيز اعتقادي به خرافات و افسانه هاي پوچ تاريخي
ندارند.
خداوند مي فرمايد:
ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ سوره حتريم :آيه 3

آلفوس ( )ALFOSجلد دوم

9

برخي مفسران قديمي معتقدند :پيامبر اكرم غ سخني درباره خالفت بعدي حضرت
ابوبكر و حضرت عمر به ميان آورده بوده ابنوالفتح مني نويسند :سنعيد جبينر گفنت از
عبداهلل عباس كه سر و رازآن بود كه :رسول يك روز عايشه را گفت من با تو سري دارم
خواهم گفت نگر تا با كس نگويي و اين امانت است مرا به نزديك تو .و عايشه گفنت:
آن چيست؟ فرمود پدر تو و پدر حفصه از پس من امامت خواهند كردن .و پنس ايشنان
عثمان .در حال كه رسول از خانه بيرون رفت او ديوار حفصه بكوفت و او را خبر داد و
او ديگري را خبر داد تا اين منتشر شد و گفتند عايشه با پندر گفنت بنر سنبيل بشنارت
(تفسير ابوالفتح)
 ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼسوره مائدهه آيده
45
اي كساني كه ايمان آورده ايد هر كس از شما كه مرتد شنود خداونند در آيننده
قومي را مي آورد كه آنها خدا را دوست دارند و خدا هنم آنهنا را دوسنت دارد
و...
اكثر مفسرين قديمي معتقدند اين آيه درباره ابوبكر و اصحاب نازل شده زيرا
خطاب خداوند با افراد حي و زنده است و پس از اسالم شورش رده اي به اين مهمي و
گسترده گي رخ نداد.
 ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ ليل آيه1/1
اما آن كس كه در راه خدا انفاق و پرهيزگاري كرد.و جزاي نيك الهي را تصديق
كرد .ما او را در مسير آساني قرار مي دهنيم .برخني از مفسنرين ،معتقدنند اينن
آيات در حق ابوبكر صديق است.
مورخين بي طرف از سني و شيعه و مسيحي معترفند كه بسيار مي شد حضرت عمر
نظري داشت و ديگران نيز نظري و پس از مدتي آياتي در تاييد نظر حضرت عمر نازل
مي شد .مهمترين و متواترترين آنها -1 :اعتقاد حضرت عمر به بي گناهي و پاكي عايشه
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در جريان افك  -2حجاب زنان  -4نماز نخواندن بر ميت منافقان  -1عدم آزادي
اسراي جنگ بدر.

 و از همه مهمتر سوره توبه آيه  14كه تمامي مفسرين و محققين از شيعه و سني
قبول دارند كه در خصوص پيامبرغ و ابوبكر است:

ﭽﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ {التوبة}54:
اگر او را ياري نكنيد خداوند آن هنگام كه كافران او را بيرون كردند در حاليكه
دومين نفر (ابوبكر) در آن زمان در غار بود به همسفر خود (ابوبكر) گفنت :غنم
مخور خدا با ماست .در اين زمان خداوند سكينه و آرامش خود را بر او فرستاد
و با لشكرهايي كه مشاهده نميكرديد او را تقويت نمود و گفتار كافران را پايين
قرار داد و سخن خدا باال و پيروز است و خداوند عزيز و حكيم است.
در خصوص اين آيه شيعيان براي كمرنگ كردن آن و برادران سنت براي پنر رننگ
كردن آن مناقشات زيادي در طول تاريخ ،انجام داده اند ولي من به عننوان ينك ايرانني
متعادل يك سئوال دارم .شيعه و سني متفق القولند كه بهترين تفسير قرآن تفسير با سناير

آيات است .در اينجا خداوند از زبان رسول اكرم خطاب به ابوبكر مني فرمايند[ :إِنَ اهللَ
مَعَنَا] همان خداوند با ما دو نفر است .اكنون به آيات ديگر قنرآن مراجعنه منيكننيم تنا
ببينيم خدا با چه كساني اسنت (مَـ َ) :ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ (البقنره -)114 :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﭼ (البقره- )111:ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ (األنفال-)11:ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﭼ(عنكبوت : -)11:خدا با صابران است .خدا با پرهيزگاران است .خدا با مومنين است
و خدا با نيكوكاران است .و اين يعنني اينكنه حضنرت ابنوبكر هنم صنابر بنوده و هنم
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پرهيزگار بوده و هم مومن( .كه تاريخ نيز اين را به خوبي ثابت كرده) من ماننند علمناي
شيعه ،آسمان ريسمان نميكنم و يا توجيه و سفسطه يا استناد به روايات جعلي تاريخي !
بلكه اين صريح آيات قرآن است .در آيه اي ديگر نيز آمده :محمد رسول اهلل الذين معنه
اشداء علي الكفار رحماء بينهم .محمد فرستاده خداست كساني كه با اويند با كفار شديد
و با يكديگر مهربانند.

پيامبر اكرم غ
 -وقتي عمر ابن خطاب در خانه زيد ابن ارقم ،شهادتين را بر زبان جاري كنرد و

اسالم آورد پيامبر اكرمغ پيراهن او را از سينه اش گرفت و به طرف خود كشيد و سنه
بار به سينه اش زد وگفت :خدايا هرگونه اشتباه و غل و عش را از سينة عمر به در آور
و ايمانش را پايدار بدار 1 .براستي آيا مي شود خداونند دعناي نبني اكنرم را مسنتجاب
نكرده باشد؟

 -پيامبر غ به اسالم هيچكس چنان خرم نشد كه به اسالم صديق رضي اهلل عننه

(ابوبكر) اول كسي كه از مردان مسلمان شد ابوبكر بود و از زنان خديجنه و از كودكنان
علي و از بندگان زيد ابن حارثه (تاريخ گزيده حمد اهلل مستوفي و تاريخ طبري)

 -ابوبكر در هفده نماز در حال حينات (اواخنر عمنر نبني اكنرم) رسنول اهلل غ

مسلمانان را امامت كرد( .شيعه بر مبناي احاديثي واهي سعي در خدشنه دار كنردن اينن
حديث دارد ولي دكتر شريعتي اين موضوع را اثبات كرده است)
 -پس از من به اين دو نفر (ابوبكر و عمر) اقتدا كنيد.

( -1روشن تر از خورشيد آبي تر از دريا نوشته مظفر سربازي ص  141شركت توسعه كتابخاننه هناي
ايران تهران )1484
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 پيامبرغ ابوبكر را عبداهلل نام كرد و عتيق لقب فرمود يعني از آتنش دوزخ آزادشده و صديق لقب كرد جهت تصديق معراج( .گزيده تاريخ حمنداهلل مسنتوفي و سناير
منابع قديمي تر)

 -پيامبرغ عمر را فاروق لقب داد جهت آنكه حق را از باطل فنرق كنرد و دينن

اسالم را پذيرفت و اسالم بدو قوت گرفت( .تناريخ گزينده حمنداهلل مسنتوفي و مننابع
قديمي تر)
 قال جابر ابن عبداهلل انصاري :روزي ما در كنار خانه نبي اكرم ايستاده بنوديم ودر خصوص فضايل بين خودمان صحبت مي كرديم در اين هنگام رسول اكرم آمدنند و
فرمودند :آيا ابوبكر در ميان شماست؟ گفتيم :نه فرمود :احدي از شما بر ابوبكر در دنيا و
آخرت برتري ندارد.

1

 و خبر ابي درداء كه مشهور است :پيامبر مرا ديد كنه جلنوتر از ابنوبكر راه منيرفتم به من فرمود :اي ابي درداء آيا جلوتر از كسي راه مني روي كنه بهتنر از توسنت؟
خورشيد طلوع و غروب نكرده بر احدي بعد از پيامبران بهتر از ابوبكر.
 اولين كسي كه از صراط عبور مي كند عمر است. اي كوه تكان مخور كه بر تو پيامبري و صديقي (حضرت ابنوبكر) و دو شنهيداست (حضرت عمر و حضرت عثمان)

 -در جنگ حنين ،پيامبرغ و ابوبكر و عمر و علي و فضنل و عبناس و نوفنل و

ربيعه و اسامه بايستادند و مرديها كردند وقتي كه همه فرار كرده بودند (تاريخ گزيده اثر
حمد اهلل مستوفي از نوادگان حربن يزيد رياحي)
 اولين كسي كه امير حج (از سوي پيامبر) انتخناب شند حضنرت ابنوبكر بنوده.اولين كسي كه در نبرد (بدر) كشته شد غالم عمر ابن خطاب بوده است و اولنين بناري
ك ه مسلمين به صورت علني در كنار كعبه نماز خواندند پس از اسالم آوردن عمر بنوده.
اولين كسي كه ديوان دستمزد ترتيب داد و براي تاريخ اسنالم مبنداء گذاشنت حضنرت
 -1مع الشيعه اثني عشريه محمد سالوس
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عمر بوده .آخرين كسي كه پيامبر را خنداند حضرت عمر بنوده .اولنين شنهيد محنراب
حضرت عمر بوده .اولين كسي كه به اصرار او قرآن كريم جمع آوري شد حضرت عمر
ابن خطاب بوده و طبق حديث نبي اكرم و به كوري چشم منافقان :اولنين كسني كنه از
صراط عبور كرده و وارد بهشت ميشود :حضرت عمر ابن خطاب است.

 -پيامبرغ به مناسبتي به ابوبكر مي گويد :اي ابوبكر ،مثال تو چون ابراهيم اسنت

كه گفت :هر كه تابع من شود از من است و هر كنه نافرمناني منن كنند تنو آمرزگنار و
مهرباني و مثال تو چون عيسي است كه گفت :اگر عذابشان كنني بنندگان توانند و اگنر
ببخشي تو نيرومند و دانايي و مثال تو اي عمر مانند نوح است كه گفت :خدايا هيچكس
از كافران را بر زمين باقي مگذار و مثال تو چون موسي است كه گفت خدايا اموالشان را
نابود كن و دلهاشان را سخت كن كه ايمان نيارند تا عذاب دردنناک را ببيننند .ص 111
تاريخ طبري
( -در آخرين روزي كه پيامبر به روي منبر رفت عمر ابن خطاب به مناسنبتي بنه

يكي از منافقان گفت ):اي مرد ،خودت را رسوا كردي .پيامبرغ گفت :اي عمر رسوايي
دنيا آسان تر از رسوايي آخرت است .آنگاه گفت :خدايا راستي و ايمان به او عطا كن و
او را به سوي نيكي بگردان .عمر ،سخني گفت كه پيامبر بخنديد و گفنت :عمنر بنا منن
است و من با عمرم و پس از من ،هر جا باشد حق با اوست .تاريخ طبري ص 1411
در زمان نبي اكرم اصحاب ايشان ،ابوبكر و عمر را پس از پيامبرغ بر همنه برتنري
ميدادند و نبياكرم هم در اين خصوص سخني نمي گفنت .در تاييند اينن نكتنه وقنايع
زيادي در تاريخ وجود دارد .براي مثال پس از شكست احد ،ابوسفيان مني آيند و پناي
كوه فرياد مي زند :آيا محمد زنده است (كسي پاسخ نمي دهد) مي گويد آيا ابوبكر زنده
است (كسي پاسخ نمي دهد) ميگويد آيا عمر زنده است (حضرت عمر با خشم پاسنخ
مي دهد به كوري چشم تو همه زنده اند!!!) يا وقتي ابوسفيان براي تجديد صلح حديبيه
به مدينه مي آيد اول به سراغ نبي اكرم مي رود و سپس به سراغ حضرت ابوبكر و سپس
به سراغ حضرت عمر و در آخر به نزد حضرت علي ميرود .يا حديثي كنه از حضنرت
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علي و عايشه نقل شده كه :بسيار مي شد پيامبر به خانه ميآمد و مي گفت :من و ابوبكر
و عمر رفتيم .من و ابوبكر و عمر گفتيم .من و ابوبكر و عمر...

زيد (نا برادري) امام محمد باقر (ع)
ما وارد اين بحث نمي شويم كه قيام او بر حق بوده و يا نه و اينكه نظنر امامنان محمند
باقر(ع) و جعفر صادق (ع) در باره او چه بوده است زيرا در اين رابطه گزارشات ضد و
نقيضي در تاريخ ثبت شده است .ولي نكته اي كه مسلم است اينن اسنت كنه او بنرادر
ناتني امام محمد باقر(ع) بوده و مادرش با  2واسطه حضرت فاطمه بوده اند .اكنون اينن
سئوال عجيب مطرح مي شود كه چگونه زيد ،عمر و ابوبكر را تاييد مني كنرده و قبنول
داشته؟ (حتي هم اينك زيديه نيز همين عقيده را دارند) عمري كه قاتل منادرش بنوده و
غاصب خالفت و مسبب اصلي واقعه كربال ! و بدعت گزار در دين جدش! زيرا اينها از
عمده موارد اتهامات وارده توسط شيعه به حضرت عمر و حضرت ابوبكر است .اكننون
چگونه زيد كه متعلق به همان مكان و همان زمان و همان خاندان (اهنل بينت) بنوده از
اين موارد بيخبر بوده ولي ما ايراني ها  11قرن بعد مسائل را بهتر از او درک ميكننيم؟
ممكن است كسي بگويد او قصد بهره برداري سياسي از اين قضيه را داشته ولني منا در
جريان قيام او مي بينيم برخي از شيعيان تندرو به خاطر تاييدي كه او از عمنر و ابنوبكر
بعمل آورده از سپاه او جدا شدند و اصطالح رافضي براي اولين بار توسط زيد بنه اينن
گروه اطالق شد 1 .در اينجا نمي توان تقيه و توريه و مصلحت را پيش كشيد زيرا زيند،
امام قائم به سيف است يعني با شمشير برخاست تا نسل بني اميه را بر اندازد پس نيازي
به تقيه نداشته .و تا حدود زيادي خشونت را چاشني كارش كرده و بنراي همنين نمني
توان او را به تولرانس و مماشات متهم كرد.

 -1چه بسا اين افراد جزو غاليان (غلو كنندگان) بوده كه بارها مورد لعن و نفرين امامان قرار گرفتند.
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امام صادق
شخصي از امام صادق (ع) سئوال مي كند آيا نيام شمشير را مي تنوان نقنرهاندود كرد .امام صادق(ع) مي فرمايند :بله ابوبكر صديق نينز چننين مني كنرد .آن
شخص مي گويد :شما هم ميگوييد :صديق .امام صادق مي فرمايد :بله صديق ،بله
صديق .هر كس نگويد ،خداوند او را در دنيا و آخرت ،صديق قرار ندهد.
زني از امام صادق سئوال مي كند :آيا آن دو نفر را دوست داشته باشم .امنامصادق ميفرمايند :بله (اصول كافي)
امام صادق :نسب من از دو سو به ابوبكر مي رسد( 1.ولدني ابوبكر مرتان)(آيت اهلل هاشم بحراني در كتاب البرهان فني تفسنير القنرآن ذينل آينه 111سوره انعام از امام صادق آورده :زراره به ايشان مي گويد :خداوند كنارت را نيكنو
گرداند راي تو درباره كسي كه (شما را به امامت) نمي شناسد اما با شنما دشنمني
نمي ورزد و روزه مي دارد و نماز مي گذارد و از محرمات اجتنناب ورزينده و بنه
خوبي تقوي پيشه مي كند چيست؟ فرمود :همانا خداوند آن گنروه را بنه رحمنت
خويش به بهشت درآورد( .ولي برخي علماي شنيعه مني گوينند :فقنط شنيعه بنه
بهشت مي رود!)

 -1البته برخي نويسندگان شيعه ،به استناد يكي دو روايت جعلي مي خواهند ثابت كنند دختنر يزدگنرد
همسر امام سجاد بوده تا نسب امام صادق كه به ابوبكر مي رسد را منتفي كنند ولني دكتنر شنريعتي در
كتاب تشيع علوي و صفوي اين موضوع را به خوبي ثابت كرده كه دختنر يزدگنرد همسنر امنام سنجاد
نبوده است.
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امام سجاد
علي اردبيلي در كتابش كشف الغمه نقل كرده كه از امام سجاد روايت است كنه فرمنود:
عده اي از مردم عراق خدمت حضرت آمدنند و از ابنوبكر و عثمنان در محضنر ايشنان
نكوهش كردند وقتي صحبتشان تمام شد فرمود :ممكن است به من بگوييد كه آينا شنما
از مهاجرين اوليه هستيد كه خداوند دربارة آنها فرموده:
كساني كه از خانه هايشان و اموالشان رانده شده اند و از خداوند فضل و خشنودي
ميجويند و خدا و رسولش را ياري مي دهند هميناند كه راستگويانند( .حشر )8
گفتند :خير
فرمود :پس شما از آنهايي هستيد كه خداوند درباره آنها فرمود :كساني كه پيش از
آنان در دار اسالم جاي گرفتند و ايمان در دلشان جاي گرفت .كساني كه به سوي آنان
هجرت كنند دوست مي دارند و در دلهاي خود از آنچه (به مهاجران) داده اند احساس
نياز نمي كنند و (ديگران) را بر خودشان ولو نيازمند باشند ترجيه مي دهند كساني كه از
آز نفس خويش مصون باشند ،اينانند كه رستگارند( .حشر )1
گفتند :خير
فرمود :پس وقتي اعتراف كرديد كه از دو گروه اولي نيستيد من گواهي مي دهم كه
شما از كساني هم نيستيد كه خداوند درباره آنها فرمود:
آنان كه پس از اينان آمدند مي گويند :پروردگارا ما را و آن برادرانمان را كه در
ايمان آوردن از ما پيشي گرفتند بيامرز و در دلهاي ما هيچ كينه اي در حق كساني كه
ايمان آوردند قرار مده .پروردگارا تويي كه بخشنده و مهرباني( .حشر )14
بلند شويد و از پيش من بيرون رويد خداوند شما را به سزايتان برساند.
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سعدي
چنننه نعنننت پسننننديده گنننويم تنننرا

عليننننك السننننالم اي نبنننني الننننورا

درود ملننننك بننننر روان تننننو بنننناد

بننر اصننحاب و بننر پيننروان تننو بنناد

نخسننننتين ابننننوبكر پيننننر مرينننند

عمننر ،پنجننه بننر پننيچ ديننو مرينند

زنــده دار

چهــارم علــي شــاه داــد ســوار

خننندايا بنننه حنننق بنننني فاطمنننه

كننه بننر قننولم ايمننان كنننم خاتمننه

اگنننر دعنننوتم رد كنننني ور قبنننول

مننن و دسننت و دامننان اهننل رسننول

خردمنــد عامــان شــ

(بوستان سعدي ديباچه در ستايش پيغمبر)
داشتن تقواي الهي در اين عصر پر آشوب شايد مشكل باشد ولي با تحقيق و مطالعة
افكار كساني كه در تقوا و عرفان آنها ذره اي شك و ترديد نيست مي توان بنه حقيقنت
پي برد و من نمي دانم چرا هر چه به خودم فشار منيآورم نمني تنوانم قبنول كننم كنه
آخوندها و مداحان صفوي بيشتر از مولوي و سعدي و عطار و فردوسني و حتني دكتنر
شريعتي حاليشان مي شود !!! كساني كه در اين  44سال ثابت كردند حتي مسنائل زمنان
حال كشور خودشان را هم نمي فهمند چه برسد به مسائل  1144سال پيش يك كشنور

و فرهنگ ديگر !!! ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ(الشعراء.)221:
 نقل است كه (شبلي) گفت :از جمله فرق عالم كه خالف كرده اند هيچكس دنيتر از رافضي و خارجي نيامد زيرا كه ديگران كه خالف كردند در حق كردند و سخن از
او گفتند و اين دو گروه ،روز در خلق به باد دادند !!!

1

 -1تذكره االولياء – عطار نيشابوري – ص ( 114منظورش شيعيان است كه به جاي توجه بنه خنالق از
صبح تا شب حواسشان معطوف خلفاء است و توهين به زنان نبي اكرم)
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فردوسي
كه خورشيد بعند از رسوالن منه

نتابينند بنر كننس زبننوبكر بننه

عمنر كنرد اسنننالم را آشكنننار

بياراسنننت گيتي چننو بناغ بهار

چنان بننننند كجا سرفراز عرب

كه از تيغ او روز گشتي چو شب

عمر آن كه بد مومننننان را امير

ستوده و را خالنق بني نظينننننر

شهيد دكتر علي شريعتي
در اينكه شريعتي اسالم شناس و جامعه شناس متفكري بود كه هنوز هم پس از گذشت
چند دهه افكارش تازه و ناب جلوه مي كند شكي نيست .در اينكه او شيعه تنا حندودي
تندرو بوده نيز شكي نيست كساني كه كتب او را خوانده اند عالقه بي حد او نسبت بنه
علي ،سلمان ،ابوذر ،حجر و ...را به خوبي مي دانند نگاه كنيد كه وقتي در شخصيت يك
نفر روحيه علمي خالي از تعصب بنشيند در باره روساي مذاهب مقابل چه ميگويد:
 اگر در مقابل حكومت استثنايي و شخصيت استثنايي علي نمي بنود ،حكومنتابوبكر و عمر در قياس با رژيمهاي حاكم تاريخ ،از همه برتر بوده.

1

 دكتر شريعتي خطبه هلل بالد فالن را كه حضرت علني در مندح حضنرت عمنرگفته است را مانند بقيه محققين منصف در حق حضرت عمر مي داند.

 -1مقدمه حجر ابن عدي نوشته دكتر شريعتي و پاورقي ص  14تشيع علوي و تشيع صفوي از همنين
نويسنده
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استاد عالمه دهخدا
در لغتنامه در مقابل نام عمر پس از معرفي او توضيح داده كه عمر در دادگري و عندالت
چنان سختگير و دقيق بوده كه عدل عمري را بنيان نهاده (البته در نسخ تحرينف نشنده
قبل از انقالب !)

شافعي
 من نمازي كه صلوات بر محمد و خاندانش در آن نباشد را باطل ميدانم. اگر حب علي رفض است گواهي دهيد همانا شافعي رافضي است ! حاال چگونه است كه اين عالم آگاه كه شاگرد امنام صنادق نينز بنوده خالفنتبالفصل حضرت علي را قبول نداشته است؟

دفاع اهل بيت از خلفاي راشدين
يحيي بن سعيد مي گويد :گروهي از مردم عراق نزد علي بن حسنن آمدنند و در منورد
حضرت ابوبكر و عمر و عثمان رضي اهلل عنهم حرفهايي گفتند هنگامي كه سخنانشان به
پايان رسيد علي بن حسن فرمود :گواهي مي دهم كنه شنما مصنداق اينن آينه نيسنتيد:
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ(الحشر :)14:كساني كه پنس از مهناجرين و
انصار بدنيا مي آيند ،مي گويند :پروردگارا! ما را و برادران ما را كه در ايمان اوردن بر ما
پيشي گرفته اند بيامرز .و كينه اي نسبت به مومنان در دلهايمان جاي مده ،پروردگارا! تو
داراي رافت و رحمت فراواني هستي.
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موالي جابر جعفي مي گويد :ابو جعفر محمد بن علني موقنع خنداحافظي بنه منن
گفت :اين پيام مرا به اهل كوفه برسان كه من از كسي كنه از ابنوبكر و عمنر رضني اهلل
عنهما بيزاري بجويد ،بيزارم.
محمد بن اسحاق از ابو جعفر محمد بن علي نقل مي كند كه ايشان فرمود :كسي كه

فضل و مرتبه ابوبكر و عمر رضي اهلل عنهما را نداند نسبت بنه سننت پينامبرغ جاهنل
است.
اي كه هسننتي محب آل عنننلي

منننؤمن كننننامليّ و بي بدلي

ره سنّي 1گزين كه مذهب ماست

ورننه گم گشته اي و در خللي

رافضي كيست؟ دشمن بوبكنننر

خارجي كيست؟ دشمننن علي

هر كه او ،هر چهار دارد دوست

أمّت پناک مذهب است و ولي

دوست دار صنننحابه ام به تمام

يار سننننننّي و خصنم معتزلي

مذهب جنننامع از خننندا دارم

اين هدايت بنننننود منرا أزلي

نعمت اللّهم و زآل رسننننننول

چناكر خواجه ام خفيّ و جنلي

(كليات أشعار شاه نعمت اهلل ولي ن به سعي دكتر جواد ننور بخنش ن انتشنارات خانقناه
نعمت اللهي سال  11ن چاپ سوم ن شماره غزل 1111صفحه  181 ،188است).
دكتر شريعتي رژيم سياسي و اجتماعي ابوبكر و عمر را از بهترين رژيمهنايي كنه در
طول تاريخ به وجود آمده معرّفي كرده است .وي در مورد شخصنيت ابنوبكر مينويسند:
«او نخستين گرونده به پيغمبر از خارج خانه پيغمبر است .پدر همسر او ،يار غار او و از
نزديكترين ياران اوست .او هنگامي اسالم خود را آشكار كرد كه جز شكنجه و منرگ و
تبعيد و تنهايي و شكست انتظناري نداشنت .هنگنامي بنه پينامبر گرويند كنه حتّني در
خانوادهاش هنوز جز شخص علي كه كودكي ده ساله بود ،كسي به او دست بيعت نداده
بود .او در مكّه سرمايه داري مرفّه بود و به خناطر ايمنان بنه دعنوت پينامبر ،دسنت از
 -1البته مجددا متذكر مي شوم من از كسي نمي خواهم شيعه يا سني شود بلكه عاقل باشيد و نگذاريند
ديگران از جهالت شما سوء استفاده كنند.
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زندگي و ثروتش شست و در مدينه همچون كارگري فقير بنراي يهودينان كنار ميكنرد.
پيغمبر تنها او را براي هجرت خطرناكش از مكّه انتخاب كنرد .در دوران خالفنتش هنم
كمترين تغييري نكرد و حتّي با همه سنگيني بار مسئوليت خالفت ،عملگي ميكرد تا نان
بخورد و معتقد بود كه خالفت ،انجام وظيفه امر به معروف و نهي از منكر است و حنق
ندارد از بيت المال مردم حقوقي بردارد .و چون قانعش كردنند كنه مندّتي را كنه بنراي
زندگيت كار شخصي ميكني ،به كار مردم بپرداز و در ازاي آن مزدي را كه از كارفرمايت
ميگرفتي ،از بيت المال برگير ،با اين همه هنگام مرگ وصيت كرد مجموعنه حقنوقي را
كه برداشته ،حساب كنند و با فروش زره و مركبش آنرا به بيت المال پس دهند».
در دايرة المعارف تشيّع آمده است« :سوابق ابوبكر در صحبت رسول اهلل و خدمات

او به اسالم قابل انكار نيست .او يار غار و تنها مالزم و همسفر پيامبرغ در هجرت از
مكّه به مدينه بود .نامش در صدر فهرست مهاجران ثبت است و هجرت به مدينه كه
سرفصل تاريخ سياسي اسالم است ،از خانه او آغاز گرديد .بعد از اعضاي خانواده
رسول اهلل ،او نخستين كسي بود كه اسالم آورد و منشي و خزانه دار و كارگزار و رفيق
و مشاور پيغمبر بود و امام صادق كه مادرش امّ فروه نواده محمّد و عبدالرّحمن پسران
ابوبكر بود ،ميفرمود« :من از دو سو نواده ابوبكرم ».از اين روست كه عالّمه اميني در
الغدير گفته است :نشناختن حقّ ابوبكر از جنايات فاحش به شمار ميرود».
عالّمه اميني با همه اجحافي كه در مواضع بسيار در حقّ ابوبكر روا داشته ،در ينك
مورد اعتراف ميكند« :جنايتي بزرگ است كه بخواهيم حقّ يار غار پيامبر و تنها كسني را
كه از نخستين دسته مهاجران با او همراه بود ،ناديده بگيريم .ما بايد او را بزرگ بداريم و
هنگام داوري درباره وي از عدالت به يك سو نشويم و از روي عاطفه قضاوت نكنيم».
و باالخره سيّد شرف الدّين موسوي عالم بزرگ شيعي لبنان ميگويد« :ابوبكر و عمر
فضايلي داشتند كه هيچكس انكار نميتواند كرد ،مگر يك معاند و حنق كنش .و خندا را
سپاس كه ما معاند و حق كش نيستيم».
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مولوي
آنكه او تن را بدين سان پي كند

حننرص ميري و خالفنت كي كند؟

زان به ظاهر كوشد انندر جناه و

حكم تا اميران را نمنايد راه و حكم

تا اميري را دهنند جنناني دگننر

تنننا دهند نخننل خالفنت را ثمنر

كي توان با شيعنننه گفتن از عمر

كي توان بربننط زدن در گنوش كر
(منظور مولوي حضرت علي بوده)

اكنون به سخنان زير توجه كنيد .تمامي اين سخنان پس از رحلنت نبني اكنرم گفتنه
شده قسمت اول ،گوشه اي از سخنان و نظرات حضرت علي (ع) در خصوص خلفاء و
قسمت دوم ،نظرات خلفاء پيرامون حضرت علي(ع) است .براستي آيا در اينن سنخنان،
اثري از كينه و دشمني و حسادت وجود دارد؟ و آيا در اين احاديث (هر دو قسمت  1و
 2روح تولي بين حضرت علي و ساير خلفاء موج نمني زنند) پنس واي بنر منداحان و
روحانيون از آتش.
 -3علي :بهترين ميزان

بدانيد كه اين امت همچون امتهاي گذشته فرقه فرقه خواهد گرديند .از شنري كنه مني
خواهد پديد آيد به خدا پناه مي برم( .اين جمله را دوبار گفت) آنچه پديد آمدني اسنت
خواهد آمد .و اين امت به هفتاد و سه فرقه در ميآيد .بدترين آنان فرقنه اي اسنت كنه
خود را به من ببندد و چون من رفتار نكند.

1

 -1طبري ،ج  1ص  4111ادامه سخنان آن حضرت بسيار جالب است .انگنار از پنس  11قنرن ،دارنند
خطاب به ما سخن مي گويند ...:شنيديد و ديديد پس بر دين خود پايندار مانيند .و راه پيمبرتنان را در
پيش گيريد .و به سنت او برويد .و آنچه بر شما دشوار بود به قرآن عرضنه كنيند .آنچنه قنرآن شناسند
بگيريد و آنچه انكار كند به يكسو زنيد .خدا را پروردگار ،و اسالم را دين ،محمند را پينامبر و قنرآن را
امام و داور دانيد.
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حضرت علي (ع) قبل از جنگ جمل
 ...نقل است كه (شبلي) گفت :از جمله فرق عالم كه خالف كرده اند هيچكس دنني
تر از رافضي و خارجي نيامد زيرا كه ديگران كه خالف كردند در حق كردند و سخن از
او گفتند و اين دو گروه روز در خلق به باد دادند !

1

رفيق ترين و دوست ترين و خوبترين آدمها نيز گاهي با هم قهر و دعنوا مني كننند
پس بايد كل روابط فيمابين آنها را بررسي كننيم و ننه يكني دو گلنه گنزاري جزئني و
موردي و حتي شايد :دروغ را.
حضرت علي :از شخصيت كسي پرسنش مكنن از همنشنينان او سنئوال كنن (آينا
همنشينان پيامبر اكرم و حضرت علي كسي غير از صحابه و خلفاء بوده اند؟)
علي از فقر مي ترسد؟ علي به فقر شكوه و افتخار بخشيده است ...علي از دشمني و
دشنام ميترسد؟ زوزة سگان چگونه مهتناب را پريشنان مني توانند كنرد؟ علني از چنه
ميترسد؟ علي چرا مي نالد؟ اين دو پرسشي است كه همواره در تاريخ مطنرح اسنت و
دريغا كه شيعيان علي نيز هيچكدام آنرا ندانسته اند ! هيچكدام ،توجيه و تفسير برخي از
علماي بزرگ شيعه نيز چنان زشت است و سطحي كنه منن از ينادآوريش نفنرت دارم.
غالباً شيعيان مي گويند علي از اينكه حقش را در خالفنت غصنب كردنند و محنرومش
كردند ناله مي كند!! واي كه اين سخن از زبان شيعيان ،شنيدنش براي علني چنه دردآور
است ...شيعه خاص علي ،صاحب سر علي ،كسي است كه اين دو را بداند( 2.دكتر علي
شريعتي)

 حضرت علي مي فرمايند حق و باطل را ميزاني است كه با آن سنجيده مي شود

و افراد مالک سنجش حق و باطل نيستند .چه بسا ايشان اگر زننده بودنند (البتنه ايشنان
زنده اند و اين ماييم كه با اين افكار سبك و پوچمان در حقيقت مردهاينم)در رابطنه بنا
 -1تذكره االولياء – عطار نيشابوري  -ص ( 114يعنني سناير منذاهب در خداونند اخنتالف دارنند و
شيعيان سرگرم خاليق شده اند)
 -2هبوط – شهيد دكتر علي شريعتي – ص  11انتشارات سروش چاپ اول 1411
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جنجالي كه شيعه پيرامون حضرت عمر و حضرت ابوبكر راه انداخته ميگفتنند :حنق و
باطل را مراتبي است و ميزاني خداوند :حق كامل است و شنيطان باطنل كامنل اسنت و
آنچه بين آن است نزاعي و نبردي است ما بين خير و شر و خير و شر مطلنق در جهنان
هستي وجود ندارد .اگر هم باشد متعلق به فيلمها است كه يك نفر مظهر خير مي شود و
ديگري مظهر شر.
مطمئناً بهترين و عادالنه ترين قضاوت ،بررسي نظرات حضرت علي (ع) پيرامون
اين قضاياست هرچند متاسفانه بنا به داليل مختلف ،مطالبي كه از ايشنان در اينن زميننه
نقل شده بسيار اندک است ولي با همين مقدار اندک و همچنين بررسي مناسبات ايشنان
با ساير خلفاء مي توان به گوشه اي از حقايق دست پيدا كرد.
از البه الي سخنان آن حضرت در نهج البالغه ابتدا نظر ايشان را پيرامون حضرت
عمر و حضرت ابوبكر و سپس نظر ايشان را در رابطه با خالفت بررسي مي كنيم.
 حضرت عمر در زمان خالفت خود ،دو بار هر بار بنه مندت حندود يكمناه ازمدينه خارج مي شود و حضرت علي را جانشين خود در مدينه مي گذارد.
 عمار ياسر از سوي حضرت عمر والي كوفه بوده است. سلمان فارسي از سوي حضرت عمر والي مدائن بوده است.حضرت علي(ع) مي فرمايند " :تبعيت و همراهي با ما  -و پيام و امر ما -دشنوار و
پيچيده است .بر دوش كشيدن اين بار سنگين را كسي نتواند مگر آن بنده اي كه خداوند
قلب او را براي ايمان آزموده باشد .چه اينكه جنز سنينه هناي امانتندار و انديشنههناي
استوار ،ژرفاي گفتار و حديث ما را در نيابند" 1.متاسفانه شيعه با استناد به خطبه شقشقيه
عمر و ابوبكر را غاصب خالفت قلمداد كرده اند ولي:

 -1حضرت علي ع غررالحكم  241 .1و تصنيفه ص 111
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 حضرت علي در اين خطبه به بدي به طلحه و زبير اشاره مي كننند ولني ثابنت
شده كه پس از نبرد جمل ايشان بر جنازه اين دو نفر گريسته و نمناز خواننده و
حتي قاتلين آنها را نفرين كرده اند.

 اين خطبه ،خبر واحد بوده و فقط از يك نفر نقل شده ولني در مقابنل آن از 84
طريق نقل شده كه حضرت علي روي منبر براي خلفاء طلب آمرش كرده و بناز
از  84طريق نقل شده كه به تمام فرمانداران خود ابالغ كرده اند :هر كس مرا بنر
عمر و ابوبكر برتري دهد بر او حد مفتري ميزنم .آنگاه پنس از چننين فرمناني
بيايند و خودشان روي منبر چنين سخناني را ايراد كنند! و خود را برتنر از همنه
معرفي كرده و حتي به آنها توهين هم بكنند ! كسي كه سنپاهيانش را در جننگ
صفين از دشنام دادن به سپاه شام ،برحذر داشته است اكنون خودش به ابوبكر و
عمر ،توهين كند!.

 اين خطبه خبري واحد است كه فقط از طريق عكرمه مولي ابن عباس نقل شده.
جالب است كه بدانيد عكرمه از گروه خوارج بوده است و مي تنوان حندس زد
علت جعل چنين خطبه اي توسط او چنه بنوده اسنت .علنت همنان اسنت كنه
دكانداران مذهب ،امروز نيز از بيان اين خطبه دنبال مي كنند :اختالف و تفرقه.

 عالمه اميني در كتاب فاطمه زهراء روايات مربوط بنه عكرمنه را رد كنرده پنس
چگونه است كه اينجا بايد روايت عكرمه را قبول كنيم؟

 در اين خطبه حضرت علي در چند جا از خودشان تعرينف و بنه خلفناء قبلني
توهين كرده اند .كساني كه متون تاريخي را مطالعه كرده اند ميدانند اينن روش
كامال مخالف سيره و روش آن بزرگوار است .زيرا ايشان هميشه در كوفه و بنر
روي منبر براي خلفاء طلب آمرش كرده اند تا حديكه اين نكته به تواتر رسنيده
و كسي را ياراي رد كردن آن نيست.

 محققان معتقدند يكي از داليلي كه باعث مي شد معاويه در نامه هاي خنود بنه
حضرت علي مرتباً به عمر و ابوبكر و وقايع پس از رحلت نبي اكرم اشاره كنند
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اين بوده است كه حضرت علي سخنان او را تاييند كنرده و خشنمگين شنده و
نكتهاي بگويد تا مخالفان بگويد :هان نگاه كنيد حق با ماسنت علني بنا خلفناي
قبلي نيز مشكل داشته است .ولي حضرت علي با زيركي تمام و بر خالف مينل
روحانيون شيعه در تمام نامه هايي كه پاسخ معاويه را داده اند به غير از نيكي و
خوبي از حضرت عمر و حضرت ابوبكر ياد نمي كنند .اكننون ايشنان در زمنان
خالفت خود دشمنان متعددي دارند :خوارج  -معاويه و منردم شنام  -افنرادي
ناراضي مانند طلحه و زبير و خانواده و طرفداران حضرت عثمان .آنوقت ايشان
بيايند و روي منبر كوفه براي خودشان ،دشمني طرفدران عمنر و ابنوبكر را هنم
درست كنند ! يعني همان چيزي كه دشمنان در پي آن بوده ! براستي چرا عكس
العمل چنين خطبه مهيجي در هيچ كجاي تاريخ ثبت نشده و چرا فقنط عكرمنه
آنرا نقل كرده است؟
 در حديث از ائمه آمده كه( :اذكروا امواتكم بالخير) و اين سخنان متضاد با اين
حديث است.

 مي گويند حضرت علي (ع) در زمان خالفتشان اين خطبه را ايراد كرده اند و ما
مي دانيم مشكل بزرگ و اساسي كه حضرت علي از همان روز اول با آن مواجه
شدند موضوع قتل حضرت عثمان بوده .از سوي ديگر مي دانيم كه در آن زمنان
تقريبا تمام مسلمانها عالقه و اعتقاد شديدي به حضرت عمر و ابوبكر داشته اند
(حتي مردم كوفه) آيا معقول اسنت در چننان شنرايطي حضنرت علني ،چننين
سخناني را گفته باشند .توجه داشته باشيد كه ايراد چنين سنخنان تنازه و تنندي
عليه خلفاء بايد در آن زمان ،انعكاس شديد و وسنيعي در جامعنه كوفنه داشنته
باشد ولي خبري از اين عكس العمل و يا حتي اشاره اي به آن را در ساير منابع
و متون تاريخي مشاهده نمي كنيم .جالب است كه اين خطبه و خطبه فدكينه بنا
اينكه شيعه معتقد است در مسجد و در حضور عده زيادي از مسلمانها خواننده
شده و موضوع آن حتي هم اينك پنس از  11قنرن ،جالنب بنوده و بايند حتمناً
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انعكاس وسيعي در بين مردم آن زمان داشته باشد ولي بنا كمنال تعجنب ،هنيچ
اشاره اي به اين خطبه در ساير متون و از زبان مردم همان روزگار به چشم نمي
خورد و همين امر ظن ،انسان را در جعلي بودن اين دو خطبه قوي مي كند.

 حضرت علي در جايي فرموده اند :كسي كه ادعا كند هر آيننه بنه نهاينت علنم
رسيده ،نهايت جهل خود را ظاهر كرده است .در ابتداي اين خطبه حضرت علي
بر خالف اين فرمايش ،خود را منتهاي علم و دانايي معرفي كنرده انند آينا اينن
خالف سخنان و سيره آن بزرگمرد نيست؟

 حضرت علني(ع) در خطبنة  211نهنجالبالغنه پنس از رحلنت حضنرت عمنر
ميفرمايند:
هلل بالد فالن ....خدا شهرهاي فالن ((عمر بن خطناب)) را بركنت دهند و نگناه
دارد كه كجي را راست نمود و بيماري را معالجه كرد و سنت را بر پا داشنت و
تباهكاري را پشت سر انداخت .پاک جامه و كنم عينب از دنينا رفنت .نيكنويي
خالفت را دريافنت و از شنر آن پيشني گرفنت .طاعنت خندا را بجنا آورده از
نافرماني او پرهيز كرده حقش را ادا نمود .از دنيا رفنت در حاليكنه منردم را در
راههاي گوناگون انداخت .گمراه در آنها راه نمي يابد و راه يافتنه بنر يقنين و
باور نمي ماند.

1

 ترجمه و توضيح دكتر علي شريعتي دربارة اين خطبه :آفرين بر فالن (عمر) كجيرا راست كرد و درد را درمان نمود و سنت رسول را بر پا داشنت و فتننه را پشنت سنر
گذاشت پاكدامن رفت اندک عيب ،خير خالفت را بنه چننگ آورد و از شنرش ،پيشني
جست .طاعت خداوند را ادا كرد و بر حقش تقوي ورزيند رحلنت كنرد و خلنق را در
راههاي شعبه شعبه رها كرد آنچنانكه گمراه در آن راه نمي يابد و انسنان در راه اسنتوار

 -1ترجمه و شرح نهج البالغه به قلم حاج سيد علينقي فيض االسالم.چاپ  21فروردين  1411هنن ش
صحافي ايرانمهر .صفحه  121خطبة 211
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نمي ماند 1.شريعتي قبل از ترجمه خطبه مي نويسند :بزرگنواري ،ادب انسناني اعتنراف
ارزشهاي رقيب ،ستايش از فضيلتهاي كسي كنه نقيصنت هنايي نينز دارد عينب و هننر
ديگري را گفتن ،در آغاز همه خدمات و صفات مثبت كسي را گفتن و در پاينان از اونن
با تعبيري عميق و در عين حال مودبانه ن انتقاد كردن ...درسي است كه علي به انسنانيت
مي آموزد و به ويژه به ناقندان و قضناوت كننندگان دربنارة شخصنيتها و حتني دربنارة
مخالف!

2

 برخي بر اين عقيده اند كه حضرت علي (ع) اين سخنان را پنس از شننيدن خبنررحلت عمر و در حاليكه دست و صورت خود را شسته و از خانه خنارج شنده بودنند
ايراد فرمودند.
 مطهننري در كتنناب سننيري در نهننج البالغننه (بنندون هيچگونننه دليننل و منندركي)مينويسد" :سيد رضي اين حديث را اشتباهي در نهج البالغه آورده " !!! 4من نمي داننم
چرا هر چيزي كه مخالف ذائقة ما ايراني هاست اشتباهي ميشود ! البته اين سوال پنيش
مي آيد كه طبق نوشته شهيد مطهري در همين كتاب 1شراح نهج البالغه غالبناً گفتنه انند
مقصود عمرابن خطاب بوده است .ابن ابي الحديد مي نويسد " :به قرينة ننوع ستايشنها
كه ميرساند از يك مقام متصدي حكومت (و آنهم مقام بلند مرتبه) سنتايش شنده زينرا
سخن از مردي است كه كجي ها را راست و علتها را رفع نموده و چننين توصنيفي بنر
گذشته گان صحابه قابل انطباق نيست .قطعاً جز عمر كسي مقصود نبوده است".
من بيشتر تفسيرهاي عربي و فارسي كه در طول تاريخ در رابطه با نهج البالغه نوشته
شده است را بررسي كردم اكثريت شارحين و مفسران ،اعم از عرب يا ايراني معتقدنند
 -1تشيع علوي و تشيع صفوي .دكتر علي شريعتي چاپ دوم  1418انتشارات چناپخش تهنران – ص
81
 -2همان ص  81و 81
 -4جالب است سيد رضي در همان فرهنگ و  1444سال پيش متوجه اين نكته اي كه شنهيد مطهنري
شده ،نشده است.
 -1سيري در نهج البالغه .شهيد مطهري ص 114
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مقصود ،عمر ابن خطاب بوده است .عده كمي نيز ،به صورت گذرا از روي معاني خطبه
رد شده و اشاره اي به نام هيچ شخصي نكرده اند 1.يك نفر نوشته مراد مالك اشتر است
سوال اينجاست اوال مالك اشتر ،حاكم يا متصرف چه شهرهايي بنود( 2هلل بنالد فنالن...
خدا شهرهاي فالن را بركت دهد) و ثانياً :مالنك اشنتر كجنا پنس از خنود منردم را در
راههاي گوناگون انداخت؟ و ديگر اينكه :مالك اشتر كه خليفه نبوده است!
برخي در مقام توجيه مي گويند :حضرت علي(ع) در ظاهر عمر را سنتوده (تورينه)
ولي در باطن ،سرزنش و توبيخ كرده !!! پس اين سئوال پيش ميآيد كنه :جمنالت آخنر
اين حديث كه در ظاهر هم سرزنش كرده اند چه مي شود؟ !(يعني وقتي آخر جمالت،
سرزنش است چه نيازي است كه در اول آن توريه كرد و در ظاهر ،ستايش نمود و اينن
ديگر چه توريه اي است كه اولش ظاهرسازي و توريه است و آخرش صراحت لهجه و
بيان حقيقت !) و اصوالً پس از مرگ عمر چه نيازي به سرزنش يا نكنوهش عمنر بنوده
است؟ 4زيرا حضرت علي (ع) هميشه در مورد افراد بنه صنورت صنريح و رک سنخن
گفته و هيچگاه در پرده سخن نگفته اند كه اين بار دوم ايشان بوده باشد ( .1كار پاكان را
قياس از خود مگير) و نعوذباهلل آيا حضرت علي(ع)از عمر ميترسيده اند كه به محنض
مرگ او بخواهند او را سرزنش كنند تازه آن هم به اين صورت ! آيا نمي دانيد با اينگونه
توجيهات بچه گانه مقام آن حضرت را خدشه دار مي كنيد؟
 -1شايد بر خالف اينجانب دنبال دردسر نبوده اند !
 -2مي دانيم كه مالك اشتر قبل از اينكه فرماندار مصر شود در راه مصر ،بوسيله زهر كشته مي شود
 -4با عنايت به اين حديث نبوي كه :اذكروا امواتكم بالخير :از مردگانتان به نيكي ياد كنيد.
 -1با مطالعه نهج البالغه و وقايع تاريخي اين نكته كه ايشان هميشه عقيده خنود را صنراحتا بينان مني
كرده اند بر همه آشكار مي شود ضمن اينكه مسائلي مانند تقيه و توريه به صورت گسترده از زمان امام
سجاد و امام محمد باقر در بين توده شيعه براي سالمت جنان آنهنا مطنرح و از جاننب امامنان تجنويز
گرديد و حضرت علي با آن پيروان از جان گذشته و قوت بازو نيازي به ترس و تقيه نداشته اند .ايشان
حتي براي پيروزي بر معاويه از صراحت لهجه خود در هيچ كدام از نامه هنا انندكي كنم نكردنند چنه
برسد به سخن گفتن درباره كسي كه مرده است.
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در ضمن :عزالدين عبدالحميد بن هبه اهلل بن ابي الحديد معتزلي مدائني ميگويد من
در نسخه اي كه به خط سيد رضي بود ديدم كه زير فالن نوشته بنود :عمنر .طبنري نينز
تصريح كرده مراد عمر بن خطاب بوده است و در نسخه خطي سيد رضني ننام عمنر را
ديده است .دو نفر ديگر از مفسرين نيز ميگويند مراد برخي از اصحاب رسول خدا بوده
است 1و چنانچه حضرت عمر را جزو اصحاب ندانيم باز اين سوال پنيش مني آيند كنه
كدام يك از اصحاب پيامبرغ ،شهرهايي داشته (يا متصرف شده) انتظام بنه امنور دينن

داده (در مقام حكومتي) و منردم را در طنرق مختلنف انداختنهانند .و قبنل از حضنرت

علي(ع) خليفه بوده اند؟ برخي مي گويند منظور حضرت علي شنخص پينامبرغ بنوده
ولي پيامبر بدون عيب از جهان رفت و نه كم عيب .تازه كجا مردم در راههاي گوناگون

بودند؟ به طور كلي اكثر شنارحين نهنج البالغنه معتقدنند مقصنود حضنرت علني (ع)
حضرت عمر بوده است 2.در پاسخ كساني كه معتقدند اين سنخنان متعلنق بنه حضنرت
علي (ع) نيست بايد بگوييم به اعتراف تمامي ادباي عرب پنس از آينات قنرآن كنريم و
سخنان پيامبر اكرم(ص) ،فصيح ترين سخنان متعلق بنه حضنرت علني (ع) بنوده اسنت
چگونه ممكن است به جز علي ،كسي چنين سخنان فصيح و بليغي را در سوگ دامادش
و دوستش و موثرترين عنصر اسالم ،گفته باشد.
برخي معتقدند حضرت براي مماشات با دوستداران عمر اين سخنان را گفتهاند.
واي:
 -1حضرت علي (ع) در طول عمر خود براي مماشات از چه كسي تعريف بيهنوده
كردهاند كه اين بار دومشان بوده باشد؟  -2ايشان در طول عمر گهربار خود در كدام
موقع توريه و مماشات و تقيه و ...كرده اند كه اين بار دوم ايشان باشد -4 .حضرت
عمر پس از  14سال خالفت ،چه طرفداراني داشته؟ (با آن خشونت ذاتي كنه حتني
 -1منبع تمام اين موارد در سي دي دانشنامه جامع نهج البالغه
 -2البته به جز شارحين پس از انقالب اسالمي ايران كه نمي دانم پس از  1144سال و طبق چه متنوني
مي گويند منظور سلمان فارسي بوده
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اقوام و نزديكانش از او به ستوه آمده بودند)  -1سه جنگي كه در زمنان حضنرت
علي (ع) اتفاق افتاد ريشه در قتل حضرت عثمان داشته و اگر حضرت علني (ع) از
عثمان ،تعريف و تمجيد بيموردي ميكردند يقيناً موثر بود ولني مني بيننيم ايشنان،
خصوصيات عثمان را بدون تعارف بيان مي كنند .آيا اينجا نيازي به مماشات نبوده؟
و آيا مماشات با طرفداران حضرت عثمان كه به تازگي -توسنط افنرادي داخنل در
سپاه علي  -كشته شده اولويت دارد يا مماشات با عمري كه به دست يك نفنر غينر
عرب كشته شده است؟  - 1حضرت علي (ع) كه پس از مرگ عمر ،خليفنه نشندند
كه نياز به مماشات با كسي و جمع آوري طرفدار و نيرو و ...داشته باشند -1 .و چرا
اكنون كه  1ميليارد مسلمانان جهان ،سني منذهب و طرفندار عمرنند .شنيعيان ((بنه
تبعيت از حضرت علي (ع)))سعي در مماشات بنا آنهنا نندارد و بنر عكنس هرچنه
ميگويند در برافروختن آتش اختالف است؟
برخي نيز معتقدند حضرت علي(ع) در مقام مقايسه با عثمان ،از عمر تعرينف كنرده

اند ولي – 1 :چگونه است كه در آن شرايط بحراني و حساس پس از قتل عثمان ،نيازي
به مماشات نبوده ولي پس از مرگ عمر ،نياز به مماشات بوده است؟ كه ايشان بخواهند
عثمان را مذمت كند  – 2حضرت علي(ع) اين سخنان را بالفاصله پس از قتل عمر ايراد
كرده اند در حاليكه عثمان بعداً خليفه شد و هنوز كاري نكرده بنود كنه مقايسنه ،منورد
داشته يا نيازي به مقايسه باشد -4 .اين چه مقايسه ايست كه فرموده اند ..." :پاک جامه
و كم عيب از دنيا رفت .نيكويي خالفت را دريافت و از شر آن پيشني گرفنت .طاعنت
خدا را بجا آورده از نافرماني او پرهيز كرده حقش را ادا نمود "...در صورتي كه در مقام
مقايسه بايد به گونه اي ديگر سخن گفت مانند اينكه :حضرت عمر بهتر از عثمان عمنل
كرد و يا شيوه و روش او بهتر بود و ...آنگاه سئوال ديگر اينكه پس :انتقاد آخر خطبنه
چه مي شود؟ زيرا مقايسه اي كه در مقام تعريف يك طنرف (حضنرت عمنر) و تنوبيخ
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طرف ديگر(حضرت عثمان) است نبايد در آخر سر با توبيخ همراه باشد  -قسمت آخنر
خطبه  -تا تمام رشته ها پنبه شود.

1

به هر حال ،اگر جمالت آخر خطبه نبود براحتي مي شد هر فردي را جايگزين كنرد
يا گفت ايشان توريه كرده اند يا مماشات كرده اند و يا ...ولي خوشبختانه وجود همنين
جمالت ،راه را براي هر گونه توجيه و تفسنير و تاوينل و تحريفني ،بسنته اسنت .البتنه
مترجماني مانند آقاي دشتي (معاصر) گفتهاند منظور :سنلمان فارسني بنوده (در حاليكنه
هيچيك از مفسرين قبلي چنين نظري نداشته اند و ايشان با يك استناد بسنيار خننده دار
در پاورقي چنين مطلبي را بيان كرده اند )2و بنا ترجمنه اي بسنيار مكاراننه كنه منن در
هيچيك از ترجمه ها و تفاسير قبلي نهج البالغه در تناريخ  1444سناله چننين تحريفني
نديده ام خواسته اند مشكل جمالت آخر خطبه را نيز حل كننند .دقنت كنيند ...:خنود
رفت و مردم را پراكنده برجاي گذاشت .كنه ننه گمنراه ،راه خنويش را شنناخت و ننه
هدايت شده به يقين رسيد!!!.

4

ولي باز اين سئوال پيش مي آيد كه سنلمان فارسني خليفنه نبنوده؟ و شنهرهايي را
متصرف نكرده نبوده؟ مگر اينكه "د" بالد را همنزه كننيم و بگنوييم :بنالء و جمنالت

 -1به خصوص در خصوص حضرت علي (ع) كه استاد فن خطابه بوده اند.
 -2ايشان مي فرمايند" :مرحوم شهرستاني نقل كرده اند كه در نسخه خطني سنيد رضني كنه دختنرش
خدمت عموي بزرگوار سيد مرتضي آنرا مي آموخت نام سلمان فارسي ابتداي اين خطبنه نوشنته شنده
بود و همين درست است زيرا " ...واقعا كه محقق شنيعه عجنب منطقني دارد ! آقناي دشنتي ،مرحنوم
شهرستاني ،دخترشان ،عموي سيد مرتضي و ....يعني شهادت يك دختر بچه با چند واسطه قبول اسنت
و شهادت چندين و چند دانشمند قديمي سني و شيعه مردود است .البتنه اينن هنم يكني از روشنهاي
تحقيق در عصر جديد است!
 -4يعني چنين برداشتي نكنيم كه سلمان فارسي مردم را گمراه كرده است ! عجنب بنازي بنا كلمنات
جالبي
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انتهاي خطبه را هم آنگونه ترجمه كنيم و با همنين دوز و كلكهنا ،كنل قضنيه را منتفني
كنيم.

1

راهي نيست جز اينكه به قول دكتر شريعتي بگوييم :اوج بزرگواري و حق طلبني را
ببينيد كه حضرت علي (ع) در مقام قضاوتي عادالنه ،ابتدا محاسنن عمنر را برشنمرده و
سپس عيب او را مي گويد .ضمن اينكه برخي مي گويند اين خطبنه بنا خطبنه شقشنقيه
منافات دارد در حاليكه انتقاد آخر خطبه به نوعي ديگر در خطبه شقشقيه هم آمده است
در انتها بايد سئوال كنيم كه شخصيت بزرگوار و قدرشناسي ماننند علني نبايند از دامناد
خودش وپدر زن نبي اكرم ،پس از مرگ او 2تمجيد و سنتايش كنند؟ مگنر در حنديث
نيامده( :اذكروا امواتكم بالخير) .مردگان خنود را بنه نيكني يناد كنيند .براسنتي چننين
جمالت عربي فصيح و مسجع و زيبايي را به جز علي چه كسي مي تواند گفته باشد؟
حضرت علي (ع) در حكمت (( 111درباره عمر بن خطاب)) فرمودهاند " :فرمنانروا
شد و بر مردم فرمانروايي كرد پس بر پا داشت و ايستادگي نمنود تنا ايننك دينن قنرار
گرفت 4" .البته در بيشتر ترجمه هاي پس از انقالب ،نام عمر از داخل پرانتز حذف شده
است !
قرينه مهمي كه مي توانيم بيان كنيم در تاييد اينكه حضرت علي اين سخنا ن را پس
از مرگ عمر بيان كرده اند اين داستان است كه :وقتي حضرت عمر در بستر شنهادت از
خوف الهي مي گريسته ابن عباس بر روي پوست او دست مي كشند و مني گويند چنه
بدني كه آتش را درک نخواهد كرد .حضنرت عمنر بنا شنادي بنه او نگناه مني كنند و
 -1اين كاري است كه مترجم محترم پس از انقالب انجام داده است .واقعا كه تعصنبات فرقنه اي چنه
بروزگار آدم مي آورد.
 -2عمر ،داماد حضرت علي (ع) بوده است .گرچه  % 11شيعيان حتي درس خوانده هناي آنهنا از اينن
موضوع بي اطالعند يا بي اطالع نگهداشته شدهاند
 -4ترجمه و شرح نهج البالغه به قلم حاج سيد علينقي فيض االسالم.چاپ  21فروردين  1411هنن ش
صحافي ايرانمهر .ص  1444حكمت ( 111در ترجمه هاي پس از انقنالب اينن موضنوع ماننند خطبنه
قبلي حذف يا تحريف شده است)
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ميگويد :آيا حاضري در اين خصوص شهادت دهي؟ ابن عباس اندكي ترديد مني كنند
حضرت علي از پشت سر بر روي شانه او مي زند و مي گويد :گواهي بده من نيز با تنو
گواهي مي دهم( .پس واي بر روحانيون و مداحان از آتش)
متاسفانه برخي از نويسندگان و يا مداحان بدون هيچگونه تحقيق و يا تبحري از البه
الي متون تاريخي مطالبي را بر ضد خلفاء بيرون كشيده و تحويل مردم مي دهند و مردم
عامي نيز براحتي بر مبناي آن قضاوت مي كنند در حاليكه حضرت علي (ع) مي فرمايند:

" چون خبري را شنيديد – همانند ژرف انديشان و نه چون ظاهر بيننان – ژرف در آن
بينديشيد و تنها به شنيده خود بسنده نكنيد زينرا كنه رواينت گنران داننش ،بسنيارند و
رعايت كنندگانش اندک 1".ضمن اينكه هنگام تجزيه و تحليل يك شخصنيت ينا ينك

واقعه نبايد به صورت گزينشي عمل كرد و در بين متون تاريخي جسنتجو كنرد و فقنط
نقاط منفي را 2مطابق سليقه خود بيرون كشيد و بقيه منوارد را نادينده گرفنت بلكنه راه
درست و عادالنه آن است كه هرچيز چه مثبت چه منفي را بررسي و در انتهنا بنا جمنع
بندي تمام موارد ،به تجزيه و تحليل نشست.
متاسفانه هم عوام و هم علماي ما تحمل شنيدن كوچكترين ساز مخنالف را نداشنته
و اگر كسي كوچكترين نغمة خالفي زد مانند ابوجهل ،بدون توجه و تعمنق در سنخنان
او ،چماق تكفير را بلند مي كنند ...هر چند دورة اين حماقتها رو به پايان اسنت .اشنتباه
بزرگ ما اين است كه مالک حق و باطل براي ما نام اشخاص است و ننه خنود حنق و
باطل ،در صورتيكه حضرت علي(ع) ميفرمايند " :به آنچه گفته مي شود نگاه كن و ننه
به شخص گوينده" .در جايي ديگر نيز وقتي براي نبرد جمل حركت ميكنند حنار

از

ايشان مي پرسد اگر آنها (عايشه و طلحه و زبير) صلح نكردند چه مني كنني؟ حضنرت
پاسخ مي دهند :نبرد مي كنيم .حار

با تعجب ميپرسد :با امالمومنين و سيف االسالم و

طلحه الخير؟ حضرت علي(ع) در اينجا پاسخ بسيار نغز و پرمعنايي به او مي دهند " :اي
 -1نهج البالغه الكلمات18 :
 -2كه صحت و سقم آن نيز نامشخص است.
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مسائل بر تو مشتبه شده است و بي گمان اشخاص ،نمي تواننند منالک و معينار

حق و باطل باشند بلكه اول حق را بشناس تنا اهنل آننرا بشناسني و نينز اول باطنل را
بشناس تا هر كه را به سوي آن گام نهاد باز شناسي " 1.ولي متاسفانه براي شيعه منالک

باطل ،نام عمر است هرچند دخترش همسر پيامبرغ بوده و دختر حضرت علي همسنر
او بوده و ايران در زمنان او اسنالم آورده و قنرآن بنا سنماجت او جمنع آوري شنده و
فرزندش زير تازيانه عدل خود او جان داده و عدالت در دوران حكومنت او بنه سنخت
ترين شكل اجرا شده و خود او نيز در اين راه جان باخته باشد .البته ممكن است كسني
از طريق سفسطه سئوال كند كه اگر علي بر حنق بنود بنه ناچنار عمنر و ابنوبكر باطنل
بودهاند .اين حرف مزخرف ،دقيقاً مانند اين سخن تاريخي جرج دبليو بنوش اسنت كنه
گفت :هر كس با ما نيست با تروريستهاست ! ولي طبق منطق فازي كه به آن اشاره شند
در جهان پيرامون ما به جز دو رنگ سياه و سفيد ،رنگ هاي ديگري نينز وجنود دارد و
ديو دو شاخ ،متعلق به داستانهاي شاه پريان و فيلمها است كه مشتاقان ديدن و شنيدن آن
نيز عوام الناس با ضريبهاي هوشي آنچناني هستند.

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

 حضرت علي :هر كس مرا بر ابنوبكر و عمنر برتنري دهند بنر او حند مفتنري
(دروغگو) مي زنم( .اين روايت از هشتاد طريق نقل شده است)

 حضرت علي :بر روي منبر در زمان خالفتشان براي خلفاي قبلي طلب آمنرزش
كردهاند( .از  84طريق روايت شده است)

 ابن سعد از جعفر صادق فرزند محمد باقر از پدرش علي بن حسين نقل ميكند
كه وي گفت :پوشاک و لباسهايي از يمن نزد عمر رضني اهلل عننه آوردنند ،وي
آنها را ميان مردم تقسيم نمود ،مردم لباسهاي جديد را پوشيده به مسجد آمدنند،

عمر رضي اهلل عنه بين منبر و قبر رسول اهلل غ نشسته بود ،مردم مني آمدنند و
 -1تاريخ اليعقوبي 214 - 2
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سالم ميگفتند و براي او دعاي خير ميكردند .در اين هنگام حسن و حسنين از
خانه مادرشان فاطمه رضي اهلل عنها بيرون آمدند و از كنار جمعيت رد شدند ،در
حالي كه لباس جديدي به تن نداشتند .عمر با ديدن آنها افسرده و غمگين شند،
پرسيدند علت ناراحتي چيست؟ گفت :من از بابت اين دو پسر ناراحنت هسنتم
كه به اندازه قد آنها پوشاكي وجود نداشت ،سپس نامهاي به كارگزاران خنود در
يمن نوشت تا هرچه سريعتر دو دست لباس بنراي حسنن و حسنين بفرسنتند.
چون لباس رسيد آنرا به آنان پوشاند ،آنگاه مطمنئن و مسنرور گشنت .االصنابه
ج1ص141

 قيس عجلي گويد :وقتي شمشير خسرو و كمربند و زيور وي را پيش عمر ابنن
خطاب ،آوردند گفت :كساني كه اين را تسليم كرده اند موتمن بنوده انند .علني
گفت :تو خويشتن داري ،رعيت نيز خويشتن دار شده 1.شعبي نينز گويند :عمنر
وقتي سالح خسرو را بديد گفت :كساني كه اين را تسليم كردهاند موتمن بنوده
اند .تاريخ طبري ص 1822

 در جنگ صفين ،عبيداهلل ابن عمر ابن خطاب ،محمد ابن حنفينه پسنر حضنرت
علي را به هماوردي مي خواند حضرت علي از بيم اينكه محمد كشته شود او را
بر مي گرداند و خودشان به ميدان مي رونند و بنه پسنر عمنر مني گوينند :بنه
هماوردي تو آمدم پيش بيا .عبيداهلل گفت :مرا به هماوردي تنو حاجنت نيسنت
گفت :بيا .گفت :نه ! گويد :ابن عمر بازگشت .ابن حنفيه به پدرش حضرت علي
ميگويد :پدر جان به هماوردي اين فاسق رفتي به خدا اگر پدرش ميخواسنت
همارود تو باشد من اين كار را شايستة تو نميدانستم .علي گفت :پسركم دربارة
پدر او (عمر) به جز نيكي مگوي.تاريخ طبري ص  2121و 2121
 -1حديث الناس علي دين ملوكهم نيز سخن حضرت علي را تاييد مي كند .اگر عمر بد بود سپاهيانش
آنچنان فداكاري و از جان گذشتگي نداشتند .قابل توجه روحانيون كه از كمرنگ شدن مبناني دينني در
جامعه نگرانند.
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 گويد :ربيعه بن شداد خثعمي پيش علي آمد كه بدو گفت :بر كتاب خدا و سنت
پيمبر خدا بيعت كن .ربيعه گفت :بر سنت ابوبكر و عمر .علني گفنت :واي تنو،
اگر ابوبكر و عمر جز به كتاب خدا و سنت پيمبر خدا بيعت كرده بودند بر حنق
نبودند و ربيعه با وي بيعنت كنرد .تناريخ طبنري ص  2111آنگناه علني در او
نگريست و گفت :گويي مي بينمت كه با اين خوارج حركت كنرده اي و كشنته
شده اي و اسبان لگد كوبت كرده اند .وي در جنگ نهروان همراه خوارج بصنره
بود و كشته شد .تاريخ طبري ص 2111

 روايت متواتر كه از طرق مختلف به حضرت علي مي رسد :خندا رحمنت كنند
ابوبكر را .او اولين كسي بود كه مصحف (قرآن) را ميان دو جلد نهاد.

 مرتضي علي و عبدالرحمن و زيد ابن ثابت و زيد ابن ارقم كاتبان عمنر بودنند.
(تاريخ گزيده حمداهلل مستوفي)

 در روايات متواتر از علي بن ابيطالب نقل شده است كه ايشان ،ابوبكر را برترين
صحابي پيامبرغ معرّفي ميكرد .محمّند حنفيّنه فرزنند علني ميگويند :از پندرم

پرسيدم« :پدر ،بهترين فرد پس از رسول خدا كيست؟» گفت« :مگنر نمينداني؟»
گفتم« :نه ».گفت« :ابوبكر است ».عرض كردم« :پس از وي كنه؟» گفنت« :مگنر
نميداني پسرم؟» گفنتم« :ننه ».گفنت« :عمنر ».آنگناه پيشدسنتي كنردم و گفنتم:
«پدرجان ،بعد از او تو! و تو سوّمين نفري ».گفت« :پدرت يك تن از مسنلمانان
است و همان حقوق و تكاليفي را دارد كه ايشنان دارنند( ».البتنه اينن سنخنان،
ارزش و مقام حضرت علي را در نزد من،صدها برابر باالتر مي برد تا دروغهناي
شيعيان)

 اصبغ بن نباتة از بزرگان اصحاب علي ميگويد :از علي پرسيدم« :پنس از پينامبر
برترين مردمان كيست؟» گفت« :نخست ابوبكر صدّيق است ،سپس عمر ،سنپس
عثمان و آنگاه من هستم اي اصبغ .پيامبر را ديندم و از او شننيدم كنه ميفرمنود:
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خداوند مواودي در اسالم نيافريده است پناكيزه تنر و پرهيزگنارتر و بناتقواتر و
عادلتر و فاضلتر از ابوبكر صدّيق».

 از مالك از امام جعفر صادق از امام محمد باقر از حضرت علي روايت شده كنه
برابر جسد حضرت عمر ايستاد و گفت :ما اقلت الغبراء و الاظلت الخضراء احدا
احب الي ان التي اهلل بصحيفه من هذا المسجي ( 1منن دوسنت دارم در پيشنگاه
خداوند نامة اعمالم مانند نامة اعمال اين شخص باشد)

 ابن عباس بر بالين حضرت عمر در آخرين لحظات حاضر بوده و براي دلنداري
او دست بر او مي كشد و مي گويد :چه پوست خوبي كه آتش آنرا لمنس نمني
كند .حضرت عمر از او مي پرسد :حاضري گنواهي دهني؟ ابنن عبناس دچنار
ترديد مي شود .حضرت علي از پشت سر دستش را بروي شانة ابن عباس مني
گذارد و مي فرمايد :گواهي بده من نيز با تو گواهي مي دهم.

 حضرت علي از پيامبر سئوال مي كنند :پس از شما اين امر (رهبنري) بنر عهنده
كيست؟ پيامبرغ مي فرمايند :اگر ابوبكر را امير كنند او را امين و زاهند دنينا و
راغب آخرت مي يابند و اگر عمر را امير كنند او را قوي امين مي يابنند كنه در
راه خدا از مالمت هيچ مالمتگري نمي هراسد .و اگر علي را امينر كننند و نمني
بينم چنين كنند او را هادي و مهدي مي يابند كه آنها را به راه راست هدايت مي
كند.

2

 خبر ابي عقال :قد رواه مالك :از حضرت علي در حاليكه روي منبر بنود سنئوال
مي كنند :چه كساني پس از پيامبر بهترين مردم بودند؟ پس فرمود :ابوبكر سپس
عمر سپس عثمان و سپس من.

 -1مع اشيعه االثني عشريه محمد سالوس ص  14و 11
 -2مسند امام احمد ج  2روايت  811و اسناد آن نزد اهل سنت صحيح است.
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 زبير بن عوام گويد« :از نظر ما براي خالفت شايسته تر و محقتر از همه ابنوبكر
صدّيق بود .زيرا او يار غار رسول اهلل و داراي فضائل عظيمي است كه منا از آن
آگاهي داريم و پيامبر در حيات خود او را امام ما (در نماز) قرار داده است».
جالب است كه علماي شيعه نمي توانند بگويند اين روايات جعل شده توسط امويان
است زيرا اگر بنا بود جعل كنند اول از قول نبي اكرم جعل مي كردند نه از قول حضرت
علي ! و چيزي هم مي گفتند كه دال بر دشمني و خصومت حضنرت علني باشند و ننه
چيزي كه دال بر دوستي ايشان باشد .حتي اگر بگويند راوي اينن احادينث سنويد ابنن
غفله است و ما او را قبول نداريم عمال بسياري از احاديث مورد عالقه خودشنان را كنه
همين شخص سويد نقل كرده است را بايد زير پا بگذارند.

 نويسندگان شيعه براي رد كردن روش حكومتي حضرت عمر و حضرت ابوبكر
روي نة حضرت علي در شورا به عبدالرحمن ابنن عنوف گفنت تاكيند زينادي
دارند ولي:
 حضرت علي در نامه خود به مالك اشتر مي فرمايند كه :بايد نزديكترين افنرادبه تو مخالفت ترين آنها به تو باشند .در بررسي روابنط حضنرت علني بنا سنه
خليفه اين نكته را مشاهده مي كنيم كه ايشان هم با خلفاء روابنط خنانوادگي و
مشورتي و ...داشته و هم مخالفت و انتقاد مي كرده اند البته اين موارد ،شيعه را
دچار تعجب و تناقض مي كند ولي راز اين پارادكس در همين سخن حضنرت
علي نهفته است :بايد نزديكترين افراد به تو منتقد تنرين و مخنالف تنرين آنهنا
نسبت به تو باشند
 ظاهراً در خصوص اين نه قضيه براي شيعه مشتبه شده است .چون شب قبل ازانتخاب عبدالرحمن ابن عوف ،عمروعاص (از روي مكنر چنون نمنيخواسنته
ايشان انتخاب شوند)به حضرت علي ميگويد :عبدالرحمن كسي اسنت كنه بنه
اجتهاد شخصي عالقه زيادي دارد پس اگر از تو سئوال كرد كه طبق روش عمر
و ابوبكر عمل مي كني به طريقي ديگر پاسخ بده و حضنرت علني چننين مني
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كنند .براي همين نيز پس از بيعت با حضنرت عثمنان مني فرماينند :الخدعنه و
ماالخدعه.
 دركتب تاريخي مانند تاريخ طبري و تاريخ گزيده حمنداهلل مسنتوفي واقعنه بنهصورت زير نقل شده است:
عبدالرحمن ابن عوف ،علي را گفت بر تو بيعت كنم به متابعنت كنالم خندا و
رسول وسيرت شيخين .عمرو عاص كيد (حيله) كرد تا علي به سيرت شيخين تن در
نداد و گفت :به اجتهاد خود قبول مي كنم .عبندالرحمن همنين معنني را بنر عثمنان
عرضه كرد .عمروعاص او را ترغيب كرد تا قبول كرد .عبدالرحمن باز به علي رجوع
كرد .همان جواب را داد .گفت :بيعت كنم عثمان را .علي گفت :خاراهلل لنا و له .كنار
بر عثمان قرار گرفت و نكتة سيرت شيخين بر علي پوشنيده مانند .چنون عثمنان در
برخي امور به اجتهاد و راي خود كار كرد او را گفتند چرا از سيرت شنيخين تجناوز
مي كني؟ گفت :نمي كنم ايشان به اجتهاد و راي خود كردند من نيز همان مني كننم.
همان سيرت شيخين باشد.

عملكردها
در زندگي انسانها ،عملكرد آنها بسيار مهمتر و بهتر از سنخنان آنهنا بينانگر واقعينات و
نيات دروني آنهاست .زيرا انسان ممكن است در مقام گله گزاري و يا خشنم ،سنخناني
بگويد ولي هنگام عمل سعي مي كند بسيار سنجيده تر و دقيقتر عمل كند .اكننون ببيننيم
عملكرد حضرت علي با خلفاء چگونه بوده است .البته تناريخ ،بسنياري از منوارد را بنه
سكوت برگزار مي كند ولي از روي برخي موارد ريز و درشت مي تنوان كنل قضنيه را
درک كرد:
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 .1پس از فوت حضرت ابوبكر ،حضرت علي با همسر او يعنني اسنماء 1ازدواج
كرده و او را همراه محمد پسر ابوبكر به خانه خود مي آورد( .جالب اسنت كنه
بدانيم نسب امام صادق از دو سو به ابوبكر مي رسد)
 .2حضرت علي (ع) نام سه پسر خود را عمر ،ابوبكر و عثمان مي گنذارد .ضنمن
اينكه در بين اسامي فرزندان ساير امامان نيز نامهاي ابوبكر ،عايشنه ،عثمنان و...
به چشم ميخورد ( ضمن اينكه نام محسنن در بنين ننام هيچكندام از فرزنندان
امامان نيست كه اين خود محل تحقيقي جداگانه است) الزم به ذكر است كه در
احاديث معتبر مي خوانيم كه يكني از حقنوق فرزنندان بنر والندين و يكني از
وظايف مهم پدر و مادر گذاردن نام نيكو بر روي فرزند است چگونه حضنرت
علي (ع) و ساير امامان ،نام چنين اشخاصي را بر فرزندان خود ميگذاشته اند؟

2

در حاليكه در ايران نه تنها انجام چنين كاري حتي به مخيله كسي خطنور نمني
كند بلكه حتي مذهبيون ما اسامي ايراني را هم مسخره مي كنند !!! البته روحاني
صفوي در اينجا براي ايراد شبهه مغلطه ميكند و منيگويند اينن اسنامي در آن
روزها اسم رايج بوده است .اين سخن درست است ،ولي آيا قحطي اسنم بنوده
كه هر سه پسر علي (ع) عمر و ابوبكر و عثمان نام داشته اند و آيا فقط اين سنه
اسم ،اسم رايج بوده است؟

 -1حتي همين اسماء همسر ابوبكر در آخرين لحظات در كنار حضرت زهرا بوده و وصنيت ايشنان را
گوش مي كرده است ضمن اينكه نسب امام صادق از يك طرف به حضرت علي (ع) و از طرف ديگنر
به ابوبكر ختم مي شود (بر خالف داستانسراييهاي بحاراالنوار كه مي خواسته دختنر يزدگنرد را همسنر
امام حسين معرفي كند و دكتر شريعتي به زيبايي هر چه تمامتر ،دروغ بودن اينن موضنوع را در كتناب
تشيع صفوي ،ثابت كرده است)
 -2حتما پاسخ مرقوم مي فرمايند كه :از باب تقيه بوده !!! (حضرت علي مي فرمايند :انتخاب نام نيكنو
حق فرزندان است).
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 .4در زمان خالفت و روي منبر به كرات براي خلفاء قبلي طلب آمرزش ميكند.

1

 .1حضرت علي(ع) آنقدر به حضرت عمر مشورت داده اند كه حضرت عمر بارها
گفته لوال علي لهلك عمر :اگر علي نبود عمر هنالک مني شند .و هنگنامي كنه
حضرت عمر مي خواهد به سپاهيانش در جنگ با روم و ايران ،ملحق شود مانع
از رفتن و كشته شدن او مي شود.

2

 .1حضرت علي (ع) دختري كه از خودش و حضرت فاطمنه بنوده اسنت ،يعنني
امكلثوم را به عقد عمر در مي آورد (پس از وفات حضنرت فاطمنه و در زمنان
خالفت عمر)

4

 .1پشت سر خلفاء نماز مي خوانده .ما مي دانيم كه در شيعه يكي از شنرايط امنام
جماعت ،عدالت است .ضمن اينكه در اينجا نمي توانيد بگوييد حضنرت علني
(ع) تقيه ميكردهاند زيرا بعيد مي دانم در زمانة فعلي حتي يك بچه دبستاني اين
حرفها را قبول كند.

1

 .1هنگام تسليم تاريخي بيت المقدس ،حضرت عمر بنه همنراه عنده اي بنه بينت
المقدس رفته و حضرت علي(ع) در اين مدت ،زمامنداري مديننه را بنه عهنده
گرفته بودهاند.همچنين هنگام سفر عمر به شام.

 -1نكته بسيار زشت و كثيفي را از زبان يكي از آقايان شنيدم كنه مني گفنت :حضنرت علني ننام سنه
فرزندش را عمر و ابوبكر و عثمان گذاشته تا وقتي طلب آمرزش مني كنند منظنورش پسنران خنودش
باشند .من نمي دانم چرا اين آقايان اين صفات زشت دودوزه بازي و حيله گري كه در خودشان اسنت
را به ساحت مقدس آن حضرت نسبت داده و كسي هم به آنها هيچ اعتراضي نمني كنند( .گرچنه اينن
جفنگيات را از كتاب سليم ابن قيس ياد گرفته اند)
 -2نهج البالغه :خطبه 141
 -4جاي تعجب است چگونه حضرت علي (ع) دخترش را به قاتل منادر (حضنرت فاطمنه) و بنرادر
(محسن) آن دختر مي دهد مگر پيامبر نفرموده اند عاقل از يك سوراخ دوبار گزيده نمي شود!
 -1البته به استثناي برخي مذهبيوني كه دينشان را از دهان ديگران مي فهمند.
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نظر حضرت علي دربارة خالفت
فان کنت بالشوري ملکت امورهــم

فکيف هبذا واملشريون غيب

وان کنت بالقريب حججت خصيمهم

فغريک اويل بالنبي و اقرب

حضرت علي (ع)
اگر خالفت به شوري بود پس چرا ما غايب بوديم و اگر به قرابت بود پنس منا بنه
پيامبر نزديكتر بوديم.
دقت كنيد كه عمده ايراد حضرت علي كه به كرات و در مواقف مختلف به آن اشاره
داشته اند عدم حضور ايشان در سقيفه بوده است.

 به هوش باشيد سوگند به آفريدگاري كه دانه را شكافت و به جنبننده هنا جنان
بخشيد اگر :حضور انبوه مردم در صحنه نبود و اگر وجود اينهمه يناران حجنت
را تمام نمي كرد .و اگر نبود آن تعهدي كه خدا از دانشمندان گرفته است تنا در
برابر شكمبارگي ستمگر و گرسنگي مظلوم بي تفاوت نمانند ،مهار شتر خالفنت
را بر كوهانش مي افكندم و آخرين شتر اين كاروان را به كاسة اولين آن سيراب
مي كردم.

2

شايد الزم به ذكر نباشد كه حضرت ابوبكر با راي اكثريت انتخاب شند و
در زمان حكومتش نيز تبعيض و ستمي نه از نظر مالي و نه از جنبه هاي ديگنر بنه
كسي روا نداشت.
در اشارات و داليل حضرت علي (ع) براي پذيرفتن خالفت ،هيچ كجاي
-

تاريخ ،نكته اي مبني بر وجود نص و حتي تاكيد پيامبرغ و ...نمي بينيم.

حضرت علي پس از شهادت حضرت عثمان با وجود هجنوم انبنوه منردم
اين چنين انزجار خود را از خالفت اعالم مي كنند چگوننه ممكنن اسنت پنس از
 -1علي كيست.ص  14فضل اهلل كمپاني 1484دارالكتب االسالميه ن تهران
 -2نهج البالغه .الخطب 4
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رحلت پيامبرغ وقتي اكثريت خواهان خالفت ديگري بودند ايشان طالب خالفت
بوده باشد؟

 در سال  41هجري در صفين شخصي از طايفه بني اسند از حضنرت علني (ع)
پرسيد چگونه شما را از آن مقام كه سنزاوارتر از همنه بوديند كننار زدنند؟ آن
حضرت فرمود:
" اي برادر بني اسدي تو مردي پريشان و مضطربي كه نا به جا پرسش ميكني ليكن
تو را حق خويشاوندي است و حقي كه در پرسيدن داري و بي گمنان طالنب دانسنتني.
پس بدان كه آن استبدادي كه نسبت به خالفت بر ما تحميل شد در حاليكه منا را نسنب
برتر و پيوند خويشاوندي با پيامبر استوارتر بود
ما مي دانيم كه انسان در رابطه با ديگران يكي از  1موضع زير را دارد:
دوستي و همكاري  -2بي تفاوتي  -4رقابت  -1مخالفت  -1دشمني
با مطالعه تمامي سخنان و عملكردهاي حضرت علي (ع) كه در ارتباط با خلفاء بيان
كرده اند متوجه مي شويم ايشان موضع دشمني با آنها نداشته انند .رقنابتي هنم در كنار
نبوده چون خالفت در نزد ايشان از آب دماغ بز كمتر بنوده .ولني بنه ترتينب در روش
ايشان :بي عالقه گي ،بي تفاوتي ،و همكاري ديده ميشود .بي عالقه گي بنه رياسنت از
آنجا كه ايشان در طول  21سال هيچ سمت دايمني را قبنول نكنرده و در هنيچ جنگني
شركت نمي كنند .و همكاري از آنجا كه مرتب طرف شور و مشورت قرار ميگرفتهانند.
به حضرت عمر دختر مي دهند .حسن و حسين را براي دفاع پشنت در خاننه حضنرت
عثمان مي فرستند و...
البته طبق منطق خوارج زمانه ،انسان يا با ديگران دوست است و يا دشمن .ولي اينن
سطحي نگري مخصوص انسانهاي بسيار باهوش است .زيرا جرج بوش نيز مني گويند:
هر كس با ما نيست با تروريستهاست !!!

 من به قدري درباره تاريخ صدر اسالم فكر و تحقيق انجام دادم گويي يكني از

آنها شدم و اكنون به اين نتيجه رسيده ام كه پس از خالفت ابنوبكر ،مناسنبات مينان
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حضرت علي (ع) و عمر رو به گرمي مي گرايد و جريانات سقيفه فراموش مي شود.
ولي متاسفانه برادران شيعه من هنوز پس از  1144سال ،دست بردار نيستند درحاليكه
حضرت علي پس از خالفت حضرت عمر ،همه چيز را فراموش ميكند .دالينل منن
براي اين ادعا:
مي دانيم كه حضرت علي (ع) هيچ عالقه اي به حكومت و خالفت نداشنته و
دنيا و مافيها در نظر او كمتر از آب دماغ بز و بي ارزش تر از كفشي كهنه بوده است.
اينكه ايشان در جريان پر آشوب سقيفه ،اعتراض مي كند به علت عندم حضنور در
مراسم انتخابات در سقيفه بوده يعني اعتراض به شيوة انتخابات و نه اصل انتخابنات.
و اينكه قصد خالفت داشته اند براي حفظ و حراست از آيين حضنرت محمند بنوده
ولي وقتي پس از 2سال خالفت حضرت ابوبكر مشاهده ميكند كه حضرت ابوبكر
با اقتدار شورش اهل رده را سركوب نموده ،به اقوام خنود منصنبي ننداده ،ذره اي از
بيت المال برنداشته ،قرآن را بدون ذره اي تحريف جمع آوري كرده ....و دقيقناً راه و

روش پيامبرغ را در پيش گرفته به همين دليل پس از مرگ حضرت ابنوبكر بندون
كوچكترين مخالفتي با عمر بيعت مي كند (در اينجا ديگر نميتوان مصلحت اسالم
را بهانه كرد زيرا نه منافقي در مدينه بوده و نه شورش اهل رده اي و نه )...به همنين
دليل نشانه هاي گرمي روابط ايشان با خلفاء ،پس از فوت حضرت ابنوبكر بنه قنرار
زير ور به افزايش مي گذارد:
ازدواج با اسماء همسر حضرت ابوبكر و تربينت محمند فرزنند حضنرت
ابوبكر.

(علي :محمد پسر من است از صلب ابوبكر)
پس از خالفت و بيعت با عمر ،ازدواج عمر با ام كلثنوم (دختنر حضنرت
-

علي (ع) از فاطمه) انجام مي گيرد.
در فاصله زماني كه حضرت عمر براي تسليم اورشليم به همراه عده اي از
مدينه مي رود حضرت علي (ع) ،عهده دار حكومت و جانشين او مي شوند.
 -1تشيع در مسر تاريخ ،دكتر سيدحسين محمد جعفري ،دفتر نشر فرهنگ اسالمي ،ص 81

1
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حضرت علي (ع) نام سه فرزندش را عمر و ابوبكر و عثمان مي گنذارد كنه
دو نفر از آنها (عثمان ابن علي و ابوبكر ابن علي) در كنربال شنهيد شندند ! دقنت
كنيد كه يكي از سفارشات اكيد پينامبرغ كنه جنزو وظنايف پندر و منادر اسنت

گذاشتن نام نيكو بر فرزند است.

1

به قدري در زمان خالفت حضرت عمر به او مشنورت مني دهند كنه عمنر
بارها گفته لوال علي لهلك عمر !
در جنگ با ايران و روم با مشورتي كه به حضرت عمر مي دهد جلوي رفتن
او به نبرد با اين دو كشور را گرفته و مانع كشته شدن احتمالي او مي شود.
پس از مرگ حضرت عمر ،خطبه هلل بالد فالن (كه در فوق به آن اشاره شده
را مي خواند)
مرتب (كه  84سند ان به دست ما رسيده) در زمان خالفت خودشنان بنراي
خلفا روي منبر ،طلب آمرزش مي كرده اند.

 ما در احاديث مختلف مي خوانيم كه انسان نبايد زير بار ظلم برود و بايد صريح
و رک و راستگو باشد و ...پس چرا معتقديم حضرت علني (ع) نشسنت تنا بنه
ايشان ظلم كنند و يا تقيه و توريه كرد يا عناويني مانند مصلحت و مماشنات را
به ساحت پاک ايشان مي بنديم .من علتش را مي دانم :تقيه و مظلوم واقع شندن
و ...در مواردي مجاز است كه فقط راجع به يك نفر و يك شخص باشد و بنيم
كشته شدن باشد .ولي اگر مصالح جمع و اجتماع در خطر باشد تقيه و توريه و
مماشات و مصلحت و مظلوم واقع شدن به هيچ وجه جايز نيست و انسان بدون

 -1البته آقايان ،حرف بسيار كثيفي مي زنند و از آنجا كه ديگر نمي توانند بگويند حضرت علي تقينه و
توريه كردند يا مصلحت و ...مي گويند :علي نام سه فرزندش را عمر و عثمان و ابنوبكر گذاشنت كنه
هر و قت خواست خلفاء را لعنت كند كسي نفهمد .ولي سئوال من اينجاسنت :آينا سناير ائمنه نينز بنه
همين دليل نامهاي خلفاء را بر فرزندانشان مي گذاشتند؟ يا اينكه مي خواسنتند بنه كسناني كنه فرينب
شيعيان غالي را مي خورند درسي و تذكري داده باشند؟
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شك در پيشگاه خداوند مورد بازخواست قرار مي گيرد .شهادت امام حسنين و
صلح امام حسن و بيعت حضرت علي (ع) با خلفاء فقنط بنر همنين مبننا قابنل
تفسير است .زيرا اگر ظلم و ستمي به اسالم و يا جامعه روا ميگرديد حضنرت
علي(ع) يك لحظه هم سكوت نمي كردند 1.ضمن اينكه تقيه متعلنق بنه بعند از
امام صادق (ع) بوده و آن هم براي شيعياني كه جانشان در خطر قرار مي گرفتنه
است.

 با جمع بندي و مطالعه همه جانبه متوجه مي شويم كه موضع حضرت علني در
برخورد با خلفاء به ترتيب :انتقاد ،دوستي (مشورت) بوده و نه دشنمني و حتني
رقابت.2

 اما برخورد على با كسانى كه او را بر ابوبكر و عمر ترجيح ميدادند اين بود كنه
فرمود :هركس مرا بر ابوبكر و عمر دهد من بر او حد افتراء جارى ميكنم (يعنى
هشتاد ضربه شالق ميزنم) اين روايت متواتر است و بنيش از هشنتاد رواينت از
اين طريق نقل شده است كه حضرت علي فرموده است :بهترين و برتنرين اينن
امّت بعد از پيامبر ابوبكر و عمر هستند ،فتح البارى  24/1و مسند احمد تحقينق
احمد شاكر أحادينث شنمارهء  844و 841و  811و  818و 811و  884و 1411
ج 2و منهاج السنه :ابن تيميه  211/1و 224

 چند دليل مختصر در اثبات ازدواج ام كلثوم با حضرت عمنر  -1صنفي الندين
محمد ابن تاج الدين معروف به ابن الطقطقي الحسني متوفاي  141هجري نسب
شناس و مورخ معروف در كتاب سير اعالم النبالء  112/2زينر عننوان دختنران
امير المونين علي (ع) مي نويسد :يكي ديگر از دختران حضرت علني ام كلثنوم

 -1به خصوص اگر نظر شيعه مبني بر انحراف اسالم و بدبختي مسنلمين در قنرون بعندي را خالفنت
حضرت عمر و ابوبكر بدانيم اين موضوع حتمي تر مي شود.
 -2موضع انسان در رابطه با ديگران از اين  1حالت خارج نيست :دوست ،منتقد ،مخالف ،بي تفناوت،
رقيب،دشمن
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مي باشد كه مادرش فاطمه دختر رسول اهلل است كنه عمنر ابنن خطناب بنا وي
ازدواج كرد و فرزندي به نام زيد از او به دنيا اورد و پس از عمر به عقد عبداهلل
ابن جعفر درآمد -2 .محقنق سنيد مهندي رجنايي در المجندي :آنچنه از اينن
روايات مي توان بدان اعتماد كرد مطلبي است كنه اكننون از نظنر گذشنت كنه
عباس ابن عبدالمطلب ام كلثوم را با رضايت و اجنازه پندرش بنه ازدواج عمنر
درآورد و از عمر فرننزدي بنه ننام زيند بنه دنينا آورد -4 .مالبناقر مجلسني !!!
مينويسد :همچنين است انكار شيخ مفيد از اصل جريان ازدواج .اين براي بينان
اين مطلب است كه ازدواج از طريق آنها ثابت نشده است و اال بعند از ورود آن
روايات و روايات ديگري كه با سند خواهد آمد كه علي (ع) هنگامي كنه عمنر
وفات كرد نزد ام كلثوم آمد و او را با خود به خانه اش برد و روايت ديگري كه
از بحارالنوار آورده ام اين انكار عجيب مي نمايد .اصل جواب اين است كه اين
ازدواج از روي تقيه و اضطرار بوده است !!! (فكر كنم مجلسني فنيلم زيناد مني
ديده است)  -1فروع كافي ج  :111/1معاويه ابن عمار از امام صادق ميپرسند:
زني كه شوهرش مرده بايد در خانه عده بنشيند يا هنر جنايي خواسنت بنرود؟
فرمود :بلكه هر جايي كه خواست علي (ع) هنگاميكه عمر وفات كنرد ام كلثنوم
را با خود به خانهاش برد.

 حضرت علي (ع) :رسوايان آلوده پخش و شيوع عيبهاي مردم را دوست دارند تا
براي بدنامي هاي خود زمينه عذر تراشي داشته باشند.

1

 براستي كه چه خوشنام و خوش نيت و خوش چهر ه اند كساني كه براي گرميدكان خود و منحرف كردن اذهان از تبه كاريهايشان از هنر دروغ و تهمتني بنه ديگنران
رويگردان نيستند!!!

 -1غررالحكم  141 :1فصل  42ح 41
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(براستي چرا شيعه اينقدر منفي بين و منفي باف است و هميشه سياه نمايي مي كنند
و از خود افكار منفي منتشر مي كند .براستي آيا علت اينهمه بدبياري بنراي منردم اينران
وجود همين روحيه تعصب و جهل و شرک و كينه در آنها نيست؟)

 -2نظر خلفاء در خصوص حضرت علي (ع)
(جالب است كه محققين شيعه اكاذيبي را نقل مي كنند از قبينل :خاننه نشنيني علني! –
سوزاندن احاديثي براي جلوگيري از نشر فضايل علي ولي در اينجا خود خلفاء فضنايل
حضرت علي را نشر داده اند)

مطاب زير از كتاب امام امير المومنين علي از ديدگاه خلفاء – مهدي بن محمد بناقر

فقيه ايماني – چاپ دوم چاپخانة امير تاريخ انتشار عيد غدير  1111فروردين :1418

(البته دو فرع مهم مختص مذهب شيعه تولي و تبري چنه خنوب در اينن احادينث
موج مي زند !! و عجيب است حتي يك نفر از مردم مدينه بلند نمي شود و نمي پرسند
پس چرا شما خالفت را غصب كرديد و در خانه علي را آتش زديد و همسرش را زديد
و كشتيد و بچه داخل شكم او را و !!!! ....در هيچ يك از اين احاديث از هيچ كس نغمنه
اي هم بر نمي خيزد كه پس چرا خالفت غصب شده و خالف دسنتور خداونند عمنل
كرديد؟  -اگر خلفاء حق علي را غصب كرده بودنند هيچگناه چننين جمنالت سنتايش
آميزي را در حق او نمي گفتند تا اينكه مورد تمسخر مردم واقع شوند ،و مردم بگوينند:
شما كه اينها را مي گوييد چرا خودتان اول از همه و بيش از همه با غصب خالفنت بنه
او ظلم كرديد؟ به قول ما ايراني ها :تو كه الاليي بلدي چرا خوابت نميرود؟
نكتة بسيار جالبي در اين كتناب وجنود دارد :نويسننده كنه پيداسنت شنيعة بسنيار
متعصبي است تمامي صفحات كتاب خنودش را از احناديثي پنر كنرده از زبنان عمنر و
ابوبكر و عثمان كه در فضايل حضرت علي است و ضمن اين احاديث ،حنديث زينر را
نيز آورده است:
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 ْ - 1ﭽ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ( .توبنننه )12 :براسنننتي
پس چرا مسلمين از اين آيه رو بر تافتند.
 - 2وجود امراي ظالم پس از پيامبر و لزوم عدم همكاري با آنها (پس چرا حضرت
علي و ساير مسلمين با عمر و ابوبكر همكاري مي كردند .ضمن اينكه حضرت علي نيز
پس از پيامبر مدت  1سال خليفه بوده اند پس نعوذ باهلل آيا ايشان هم داخل شمول اينن
روايت مي شوند ناگفته پيداست كه منظور پيامبرغ چه كساني بنوده انند .نكتنه بسنيار
جالب ديگر اينكه اگر احاديث مربوط به خالفت بالفصنل حضنرت علني و ائمنه اثنني
عشريه صحيح بود اين روايات بيهوده جلوه مي كند زيرا هيچكس از پينامبرغ سنئوال
نمي كند كه علي و اعقابش كه ظالم نيستند كه شما اين روايات را مي گوييد؟ مگر شما
نمي گويي كه اينها جانشينان و امراي پس از من هستند !!!):

 -انه سيکون عليکم امراء يغشاهم غواش من الناس فمن صدقهم بکذهبم و اعـامم

عيل ظلمهم فانا بريء منه و هو بريء مني...
 انه سيکون بعدي ائمه فسقه يصلون الصلوه لغري وقتها ان بعدي ائمه ان اطعتموهم اکفروکم و ان عصيتموهم قتلوکم ائمه الکفر و روسالضالله

 سيکون امراء بعدي يقولون ما ال يفعلون و يفعلون ما ال يومرون (خدا وكيلي آياحضرت عمر اينگونه بوده؟)
 -1مسند ابويعلي موصلي  141/2شماره  1181و ص  111شماره  - 1281مسند احمد حنبنل  21/4و
 12از دو طريق – مجمع الزوائد هيثمي 211 /1
 -2مسند ابويعلي  214 /1شماره  – 1424معجم كبير طبراني  /2شماره  1144و به سند ديگنر 1111/1
– تاريخ بخاري  241/4و  – 114 / 1مجمع الزوائد هيثمي  411/1به نقل از طبراني و ابويعلي
 -4مسند ابويعلي  141/14شماره  – 1114مجمع الزوائند  – 248/1كنزالعمنال متقني هنندي 118/11
شماره  44811به نقل از طبراني
 -1مسند احمد 111/1
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 اال انه سيکون بعدي امراء يکذبون و يظلمون فمن صدقهم بکذهبم و ما ال هم عيلظلمهم فليس مني و ال انا منه و من مل يصدقهم بکذهبم و مل ياملئهم عيل ظلمهم فهو مني
و انا منه
 اسمعوا هل سمعتم انه سيکون بعدي امراء فمن دخل عليهم فصدقهم بکـذهبم واعامم عيل ظلمهم فليس مني و لست منه و ليس بوارد عـيل اوـوو و مـن مل يـدخل
عليهم و مل يصدقهم بکذهبم و مل يعنهم عيل ظلمهم فهـو منـي و انـا منـه و سـريد عـيل
اووو.
 من تقدم عيل قوم من املسلمني و هو يري ان فيهم من هو افضـل منـه فقـد خـان ا ورسوله و املسليمن.
 حديث خطاب به کعب بن عجره :اعاذك ا يا کعب من امـاره السـفهاء .قـا  :و مـااماره السفهاء يا رسو ا ؟ قا امراء يکون بعدي ال هيدون هبـديي و ال يسـتنون بسـنتي فمـن
صدقهم بکذهبم و اعامم عـيل ظلمهـم فاولئـي ليسـوا منـي و لسـت مـنهم و ال يـردون عـيل
حوضی .و من مل يصدقهم بکذهبم و مل يعنهم عيل ظلمهم فاولئي مني و انـا مـنهم و سـريدون
عيل حويض

 - 4من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميته جاهليه -1( 1پيامبر كه نام علني و 11
فرزندش را گفته چرا كسي نبايد امام زمانش را بشناسد؟ مگر همه از اين اسامي با خبنر
نبوده اند .اين حديث دال بر لزوم تعيين فوري و اطاعت از حاكم اسالمي جهنت حفنظ
 -1مسند احمد  -218/1معجم كبينر طبرانني  118/4شنماره  – 4424تناريخ بغنداد خطينب – 412/1
مجمع الزوائد  218/1از احمد
 -2تاريخ بغداد خطيب  – 141/2معجم كبير طبراني 411/11
 -4تمهيد باقالني ص 114
 -1مستدرک حاكم  – 122/1معجم كبير طبراني  / 11شماره 418
 1 -1نفر از صحابه اين حديث را نقل كرده اند از هفتاد و سه مصدر حديثي ،تناريخي و كالمني نقنل
شده
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اتحاد و حفاظت از كيان اسالم دارد آن هم در آن شرايطي كه اسنالم بنه خنوبي تثبينت
نشده بود :شورش رده و)...
 - 1ناقلين داستان غدير و حديث من كنت مواله فهنذا علني منواله از خليفنة اول
(ابوبكر):
 حافظ ابن عقده (وفات 444ق) در كتاب حديث الواليه  141نفر از صنحابه ناقنلحديث غدير را نام ميبرد كه نخستين آنها :ابوبكر بن ابي قحافه تيمي است !

1

 ابوبكر جعابي _ وفات  )411در نخب المناقب  121نفر راوي حديث غدير را نامبرده از جمله ابوبكر !

2

 منصور اليي (آبي) رازي در كتاب حديث الغدير ابوبكر را از جمله راوينان غنديرآورده
 عالمه ابن مغازلي شافعي (وفات  144 )181نفر از جمله عشنره مبشنره ابنوبكر وعمر و عثمان را از راويان حديث غدير نقل كرده است.

4

 -عالمه مورخ زيني دحالن از ابوبكر نقل نموده و او از پيامبرغ كه :من كنت مواله

فعلي مواله...

1

(عجيب است اگر حديث من كنت مواله فهذا علي مواله ،در خصوص خالفت بنود
چرا حضرت ابوبكر و عمر ،مرتب در زمان خالفتشان به آن اشاره كرده اند !!!)
 - 1عالمه خطيب خوارزمي با ذكر سند از عثمان بن عفان نقل نمنوده و او از عمنر

ابن خطاب و او از ابوبكر بن ابي قحافه كه گفت شننيدم رسنول خندا غ مني فرمايند:
همانا خداوند از نور صورت علني فرشنتگاني آفريند كنه خداونند را تسنبيح گوينند و

 -1به نقل از اسدالغابه ابن اثير  – 211/4اصابه ابن حجر  – 482/2طرائف ابن طاووس ص 114
 -2به نقل از مناقب سروي  21/4و بحارالنوار مجلسي 111/41
 -4مناقب ص 21
 -1فتح المبين في فضايل الخلفاء الراشدين چاض حاشيه سيره النبويه ج  2ص  111و 112
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تقديس نمايند و ثواب آنرا براي دوستان علي و دوستان فرزندش ثبت و ضبط كننند– .
همين سند را به سندي ديگر از عثمان و او از عمر نقل كرده كه...

1

 - 1حافظ ابن حجر عسقالني از ابواالسود دوئلي نقل نموده كه گفت :شنيدم ابوبكر
صديق مي گويد :اي مردم بر شما باد به علي ابن ابي طالب پس همانا من شنيدم رسنول

خداغ مي فرمايد :علي بعد از من بهترين كسي باشد كه خورشيد بر او تابيده و غروب
نموده.

2

(چطور يك نفر پيدا نمي شود كه بگويد پس چرا در خانه او را آتش زدي و از علي
به زور بيعت گرفتي و مقام خالفت او را غصب كردي؟ البته اگنر اينن دروغهنا راسنت
باشد !!!)
 - 1عالمه مورخ ابن عساكر از طريق ابوالحسن دار قطني از ابورافع صحابي معروف
نقل مي كند كه گفت :بعد از ماجراي بيعت مردم با ابوبكر نشسته بنودم (ظناهرا عبناس
عموي پيامبر ادعاي ار

و ميرا

و ...را داشته است) پس شنيدم ابوبكر به عبناس مني

گويد :تو را به خدا سوگند مني دهنم آينا مني دانني رسنول خندا بنني عبندالمطلب و
فرزندانش را بدون قريش (پس مشخص است منظنور وصني و سرپرسنتي بنني هاشنم
بوده) جمع كرد و تو هم در ميان آنها بودي آنگاه فرمود :اي فرزنندان عبندالمطلب اينن
موضوع به حقيقت پيوسته كه خداوند هيچ پيغمبري را بر نينگيخت مگر آنكه براي او از
اهل خودش برادري و وزيري و وصيي و خليفه و جانشيني در بين اهلش مقنرر نمنود
پس اكنون چه كسي از شما به پا خيزد و با من بيعت كند بر اينكه برادر منن وزينر منن
وصي من و خليفة من در بين اهلم باشد؟ (مگر شيعه نميگويد اهل بيت پينامبر فقنط 1
نفر بوده اند پس چگونه ايجا معتقد است كه اهل پيامبر اكنرم ،تمنامي قباينل عربسنتان
منظور است !!!) پس احدي از جا برنخاست .سپس فرمود :يا بني عبدالمطلب كونوا فني
االسالم رؤسا و ال تكونوا اذنابا و اهلل ليقومن قائمكم او لتكونن في غيركم ثم لتندمن :اي
 -1مناقب خوارزمي اواخر فصل  11ص 241
 -2لسان الميزان  – 11/1مناقب سيدنا علي ،عيني ص 11
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بني عبدالمطلب باشيد در اسالم روسا و نباشيد دنباله رو بنه خندا ينا قينام كنننده شنما
بپاخيز د يا شما در تحت فرمان غير خود خواهيد بود و آنوقت است كه پشيمان خواهيد
شد( .منظور رياست قبيله بني هاشم بوده است) پس علني از بنين شنماها برخاسنت و
حضرتش بر اساس آنچه پيشنهاد نمود و براي وي شرط كرده بود با وي بيعت كرد و او
را به سوي خود فراخواند (يعني تو دست همكاري به پيامبر ندادي) اكنون بگو بدانم آيا
اين موضوع را از ناحيه پيامبر غ براي او عملي و رسمي مي داني؟ عباس گفت :آري.

1

عالمه محمد بن جرير طبري نيز همين داستان را با ذكر سند از ابو رافع نقنل كنرده بنا
اين تفاوت كه :عباس با علي مي آيد و مني گويند :منن عمنوي رسنول اهلل و وار

او

هستم و علي ما بين من و تركه او حائل و مانع گرديده .پس ابوبكر مي گويد :تنو كجنا
بودي وقتي پيامبر گفت :ايكم يوازرني و يكون خليفتي و وصيي في اهلي و ينجز عدتي
و يقضي ديني؟ كدام يك از شما با من همكاري مي كند كه خليفه من و وصني منن در
بين اهلم ( 2براستي اگر واليت امام بر تمامي انسانها و موجودات بوده چرا پينامبر گفتنه
في اهلي و كلمه خليفه را بدون قيد و كلي بيان نكردهاند؟) (البته ادامه داستان سناختگي
و جعلي است به همين دليل ابن عساكر آنرا ننوشته است)
 - 8عالمه محب الدين طبري و ديگر علماي سني از ابوبكر نقل كرده اند كه گفت:

ديدم رسول خدا غ خيمه اي بر افراشته و در حاليكه بر قوسني عربني تكينه نمنوده و
علي و فاطمه و حسن و حسين در داخل خيمه اند فرمود :اي گنروه مسنلمانان منن بنا
كسي كه با اهل خيمه سازگار باشد سازگارم و بنا جنگجنوي بنا آنهنا جنگجنويم و بنا
دوستداران ايشان دوستم آنها را دوست ندارد مگر سعدي زاده پاک مولد و دشمن ندارد

 -1تاريخ دمشق بخش امام علي 141
 -2المسترشد ص 141
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مگر شقي زاده پست مولد 1.در روايت خوارزمي با اضافه جملنه :پنس منردي بنه زيند
گفت :اي زيد تو خود شنيدي كه ابوبكر چنين گفت :زيد گفنت :آري بنه خنداي كعبنه
قسم.
 - 1مي گويند آينه :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ (األعنراف )14:دربناره اصنحاب

پيامبرغ است.

2

- 14عالمه ابن بي الحديد بروايت از شعبي نوشته است :در حاليكه ابوبكر بر بناالي
منبر مشغول خطبه خواندن بود حسن ابن علي (كودک بوده) برخاست و با روي سنخن
به ابوبكر فرمود :انزل عن منبر ابي از منبر پدرم پايين بيا .پس ابوبكر گفت :راست گفتي
به خدا سوگند همانا كه اين منبر پدر تو باشد نه منبر پندر منن 4.و در نقنل قنندوزي از
دارقطني اين اضافه آمده كه ابوبكر حضرتش را بر روي زانو نشانيد و به گريه افتاد .پس
علي فرمود :واهلل اين سخن از ناحيه من نبود .ابوبكر گفت :راست گفتي واهلل منن تنو را
متهم نمي كنم.
- 11روزي ابوبكر امام حسن را در يكني از كوچنه هناي مديننه مني بينند و بنه او

ميگويد :بايب شبيه بالنبي

غري شبيه بعيل

پدرم فداي تو باد كه شبيه پيامبري نه شبيه علي (تاريخ يعقوبي)

 -1رياض النظره  181/2چ خانجي مصر و ص  141چ بيروت – مناقنب خطينب خنوارزمي ص 211
اواسط فصل  – 11االمام علي توفيق ابوعلم مصري ص  – 11ارجح المطالب شنيخ عبيدالنه آمرتسنري
حنفي ص 441
 -2تذكره الخواص ص  12چ نجف
 -4شرح نهج البالغه  12/1به نقل از كتاب سنقيفه احمند ابنن عبندالعزيز جنوهري – ريناض النضنره
 141/1چ مصر – صواعق المحرقه ابن حجر ص  – 141تاريخ الخلفاء سيوطي ص -11كنزالعمال ج 1
ص  111شماره  11481به نقل از ابونعيم و جابري – ينابيع الموده ص  411باب  – 11االتحاف بحب
االشراف شبراوي شافعي ص  – 1لسان الميزان ابنن حجنر 411/1چ حيندرآباد – مناقنب علني ،عينني
حيدرآبادي ص 41
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- 12عالمه محب الدين طبري به روايت از حافظ ابن سمان از شعبي نقل نموده كنه
ابوبكر ،نگاه به علي ابن ابي طالب كرد و گفت :كسي كه خرسند و خوشنحال گنردد از
نگاه كردن به نزديكترين نزديكان پيامبر و باالترين بي نياز شونده از ناحينه حضنرتش و
برخوردارترين كس از حيث مقام و منزلت در نزد او پس بايد به علني ابنن ابني طالنب
نگاه كند.

1

- 14عالمه شيخ ابوالمكارم عالء الدين سمناني در عروه الوثقي پس از نقنل حنديث
منزلت و حديث من كنت مواله فهذا علي مواله مربوط به غدير خنم مني نويسند :و بنه

همين سر اشاره كرد سيد صديقين رفيق غار پيغمبر غ ابنوبكر ،هنگنامي كنه ابوعبينده
جراح را براي احضار علي فرستاد و گفت :اي ابوعبيده تو امين اين امتي (صنحت اينن
حديث پيامبر كه ابوعبيده امين اين امت است و تواتر آن كه در همه جنا بنه چشنم مني
خورد) به دنبال كسي مي فرستمت كه در مرتبه كسي بود كه ديروز او را از دست داديم
(يعني پيامبر اكرم) سزاوار است كه با حسن ادب در نزد او سخن بگويي و با او حنرف
بزني.

2

- 11عالمه معاصر شيخ محمد مخلوف مالكي مصري مي نويسد :ابنوبكر بنه هنگنام
اعزام نيرو بيشتر بدانچه علي اشاره مي نمود عمل مي كرد و به خاطر حرص و عالقه به
بقاء حضرتش و بهرهبرداري از نظريه و مشورت با او اجنازه نمنيداد وي را بنه همنراه
مجاهدان (از حجاز و يا مدينه) خارج گردد.

4

- 11سيوطي و ديگران به نقل از سه نفر راويان حديث آورده اند كه خالد ابن وليند
در مورد مساله اي فقهي به ابوبكر نامه نوشت (به جهت اجراي حد بنر ينك نفنر منرد)
ابوبكر با صحابه خدا به مشورت پرداخت .علي ابن ابي طالب فرمود :راي من اين است
 -1رياض النضره  141/2چ بيروت – مناقب خوارزمي پاينان فصنل  11ص  – 18نظنم دررالمسنطين
زرندي ص 121
 -2الغدير 211/1
 -4طبقات المالكيه ج 2ص  11چ مصر
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كه او را با آتش بسوزاني .پس صحابه پيامبر همراي شدند و ابوبكر به خالد نوشت او را
بسوزانند.

1

- 11عالمه ابن واضح يعقوبي مي نويسد :ابوبكر خواسنت بنا روم بجنگند پنس بنا
احضار گروهي از صحابه رسول اهلل شوراي جنگي تشكيل داد و هر يك چينزي گفتنند.
آنگاه از شخص علي ابن ابيطالب نظر خواهي و مشورت كرد .علي گفنت :اگنر اقندام
كني پيروز خواهي شد و ...ني ابن عساكر به طور مختصر با اضافه سئوال ابوبكر از دليل
پيروزي و پاسخ امام به او.

2

-( 11شيعه مي گويد دستور حضرت عمر به سوزاندن احادينث بنراي جلنوگيري از
نشر فضايل علي و دشمني او با علي و ...بوده است ولي چنرا در اينن سنطور حضنرت
عمر اينهمه تعريف و تمجيد ميكنند!!!) :عالمه خطيب خوارزمي و ديگران با ذكنر سنند

از عمر ابن خطاب نقل نموده كه گفت :رسول خدا غ فرمود :هماننا علني و فاطمنه و
حسن و حسين در حظيره و جايگاه مقدس در قبه بيضاء و سفيدرنگي باشند كه سقفش
عرش خداوند رحمان است4 .عالمه متقي با ذكر سند از مامون و او از پدرش هنارون و
او از مهدي واو از منصور دوانيقي و او از پدرش محمد و او از پدرش عبداهلل ابن عباس
نقل نموده كه گفت :شنيدم عمر ابن خطاب مي گفت :از بدگويي دربارة علي خودداري
نماييد چه من خود بر خورد به خصلتها و ويژگي هايي از رسول خدا در حق او نمنودم
كه اگر يكي از آنها در آل خطاب پيدا مي شد به نظر من از انچنه آفتناب بنر آن تابينده
است بهتر بود .من و ابوبكر و ابوعبيده جراح همراه چند نفر از اصحاب رسنول اهلل مني
رفتيم تا رسيديم به درب خانه ام سلمه در حاليكه علي دم در ايستاده بنود .پنس گفتنيم
مي خواهيم به خدمت پيامبر برسيم علي گفت هم اكنون حضرتش از خاننه بينرون مني
 -1مسند علي ابن ابني طالنب ص 211شنماره  – 111درالمنثنور  -411/4كننز العمنال متقني هنندي
 -111/1اعالم الموقعين ابن قيم جوزيه  – 418/1سنن الكبري بيهقي 242/8
 -2تاريخ دمشق چ لندن ص  – 111ملحقات احقاق الحق 241/8
 -4مناقب ص  211فصل  – 11تاريخ دمشق ابن عساكر بخش امام حسن ص122
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آيد كه بيرون آمد و ما از ديدنش خوشحال شديم .آنگاه در حاليكه تكيه بر علي ابن ابي
طالب كرد با دست بر شانه او زد و فرمود :همانا تو اي علي با دشمن دست بنه گريبنان
شوي و دشمن به رويارويي تو بر خيزد (اگر عمر اولنين دشنمن بنوده خنودش چننين
حديثي را نقل نمي كند مسلم است كه اولين دشنمنان كوفينان و خنوارج و بانندي كنه
عثمان را كشت و سپاه شام بوده است) در حاليكه نخستين مومني باشي كه ايمنان اورده
است و آگاه ترين مردم به رخدادهاي جهان و وفاكننده ترين كس به عهد الهي و تقسيم
كننده بيت المال و روف ترين فرد و دست اندكار زعامت و حكومت نسبت به رعيت و
بزرگترين مبتال به مصائب و گرفتاري ها .و تو بازوي كمك كار من و غسل دهنده من و
دفن كننده ام و پيشرو و دست به گريبان با هر گونه سختي و امنر ناخوشنايندي باشني
و ...عده اي از اعالم محدثين و تاريخ نگاران از جمله اسكافي و ابن عسالكر و ابن ابني
الحديد و سيوطي و خطيب خوارزمي و محب طبري اين حديث را با پاره اي اختالفات
آورده اند.

1

- 18عالمه محقق رجالي خطيب بغدادي و ديگر حديث اوران و تناريخ نگناران بنا
ذكر سند از سويد بن غفله از عمر ابن خطاب نقل كرده اند كه منردي را ديند بنه علني
دشنام مي دهد و در بعض مصادر آمده كه با علي مخاصمه و دشمني ميكرد .پس عمنر
گفت :پندارم تو از منافقين باشي شنيدم رسول خدا ميفرمود :محققا علي نسبت به منن
مانند هارون باشد نسبت به موسي جز آنكه بعد از من پيامبري نباشد.

2

 -1كنزالعمال  111/14شماره -41418نقض العثماينه حاجظ ص21چ مصرو ص  -212تناريخ دمشنق
بخش امام علي  -142/1لئالي مصنوعه-111/1مناقب فصل1ص  – 11رياض النضره 18/2و 141به نقل
از الموافقه ابن سمان
 -2تاريخ بغداد 114/1
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- 11ابن شيرويه ديلمي همداني از اعالم محدثين سنني بنا ذكنر سنند از عمنر ابنن

خطاب نقل نموده كه رسول خدا غ فرمود :حب علي بنراءه منن الننار .دوسنتي علني
رهايي از آتش است.

1

- 24عالمه سيد علي بن شهاب الدين همداني از عمر ابن خطاب نقل مني كنند كنه
گفت :پيامبر خدا فرمود :اگر مردم همه تجمع بر دوستي علي بن ابي طالنب منيكردنند
خداوند آتش را خلق نميكرد.

2

- 21عالمه ابن عساكر با ذكر دو سند و ديگران با اسناد مختلف از عمر ابن خطناب
داستاني را نقل كرده اند كه در انتهاي آن داستان ،عمربن خطاب به معترضين مي گويند:
اين علي ابن ابي طالب است گواهي مي دهم دربناره او رسنول خندا كنه خنود شننيدم
فرمود :اگر طبقات هفتگ انه آسمانها را در يك ترازو نهند و ايمان علي را در كفنه ديگنر
ايمان علي برتري كند.

4

- 22عالمه محب الدين طبري و ديگران به روايت از طبراني از عمر ابن خطاب نقل
كرده اند كه گفت :رسول خدا فرمود :هيچ كاسبي هماندن علي در كسب فضيلت كاسبي
نكرد او همراه و رفيقش را به راه راست هدايت كند و از بيراهه روي برگردانند1.عالمنه
ابن عساكر با ذكر سند از ابن عباس نقل نموده كه گفت :با عمر ابن خطناب در بعضني
 -1فردوس االخبار حديث شماره  2124ج  – 2كنز الحقايق مناوي ص 11چ پنوالق – يننابيع المنوده
قندوزي چاپ اسالمبول ص  184و ص  442چ نجف
 -2موده القربي موده ششم حديث  8ص  – 11كوكب الدري محمد صالح كشفي ترمنذي ص  122چ
پاكستان
 -4تاريخ دمشق – بخش امام علي  – 411/2مناقب خوارزمي فصل  14ص  -11مناقنب ابنن مغنازلي
ص  281شماره  -444فردوس ديلمي  414/4شماره  – 1144ميزان العتدال ذهبي  111/4شماره 2188
به نقل از دارقطني – ذخاير العقبي طبري ص  – 144لسان الميزان ابن حجر 111/1
 -1ذخايرالعقبي ص – 11رياض النضره 211/2چخانجي و 111/2چ بيروت – بننابيع المنوده قنندوزي
ص  244چاپ اسالمبول – ارجح المطالب امر تسري ص 18
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كوچه هاي مدينه مي رفتم پس به من گفت :اي ابنن عبناس پنندارم قنوم (يعنني قبلينه
قريش) رفيقت (علي) را كوچك قلمداد كردند كه او را متصدي زعامنت در امنور شنما
نكردند .من گفتم :واهلل خداوند او را كوچك قلمداد نكرد هنگامي كه وي را براي ابنالغ
سوره برائت و خواندن آن بر اهل مكه انتخاب نمود(.پس عزلي در كار نبوده) پس عمنر

گفت :صواب همين باشد كه مي گويي واهلل من خود شنيدم كه رسول خدا غ به علني
ابن ابي طالب مي گويد :كسي كه ترا دوست دارد مرا دوسنت داشنته و كسني كنه منرا
دوست دارد خدا را دوست داشته و كسي كه خندا را دوسنت دارد او را داخنل بهشنت
نمايد.

1

- 24عمر يكي از حاضران در غدير خم بوده كه حديث من كنت منواله فهنذا علني
مواله را نقل كرده است.

2

- 21عالمه محب الدين طبري به نقل از الموافقه ابن سمان اورده است كنه :در ننزد
عمر سخن از علي به ميان آمد .عمر گفت :اين داماد رسول خداست .همانا جبرييل فرود
آمد پس گفت :اي محمد براستي كه خداوند امر مي كند ترا به اينكه فاطمنه دختنرت را
به زوجيت علي درآوري.

4

- 21به نقل عالمه محمد صالح ترمذي حنفي عمنر ابنن خطناب از سنلمان رواينت
نموده كه گفت :من در لحظههاي درگذشت رسول خدا به خدمتش رسيدم پس گفتم :يا
رسول اهلل آيا وصيت فرموده اي؟ فرمود :اي سلمان آيا ميداني اوصنياء كياننند؟ گفنتم:
خدا و رسولش بدان آگاه ترند .فرمود :همانا آدم وصيش شيث بود و او برترين كس از
 -1تاريخ دمشق  – 181/14كنزالعمال متقي هندي 141/14چ حلب
 -2مناقب اميرالمومنين احمد حنبل به نقل از ابن كثير و محب طبري – كتاب الواليه ابن جرير طبنري
– كتاب الواليه ابن عقده شامل معرفي  141نفر صحابي ناقل حديث غدير كه عمر ابن خطناب دومنين
آنها مي باشد به نقل طرائف ابن طاووس ص  -114مقتل الحسنين خطينب خنوارزمي ص  11بينانگر
اسامي  44نفر از صحابي ناقل حديث غدير كه عمر اولين آنها مي باشد – مناقب خنوارزمي ص – 11
رياض النضره محب طبري  111/2چ مصر به نقل از احمد و ابن سمان
 -4رياض النضره  144/2و ذخايرالعقبي ص 41
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فرزندان وي بود كه بر جاي گذاشت .و وصي نوح سام بود كه برترين كسي بود كه بعد
از خود بر جاي گذاشت .و وصي موسي ،يوشع بود كه افضل كسي بود كه پس از خنود
بر جاي گذاشت .و وصي سليمان آصف بر برخيا بود كه افضل افراد بعد از وي بنود .و
وصي عيسي شمعون بن فرخيا بود كه برترين افراد به جاي گنذارده پنس از خنود بنود.
آنگاه فرمود :همانا من علي را وصي خود قرار دادم كه او افضل افراد بعد از من باشد.

1

(نقض حديث انت به منزله هارون اگر آنرا به معناي خالفت بگينريم و بندانيم – تاييند
اينكه در ساير موارد نيز منظور پيامبرغ وصايت بوده و نه خالفنت – اكثنر اينن افنراد
سمت وصايت را داشتته و هيچكدام نقش جانشيني و حكومت را بازي نكرده اند)
- 21عالمه سيد علي ابن شهاب همداني و ديگران قضيه وصايت را نيز از قول عمنر
ابن خطاب بدينگونه نقل كرده اند كه گفت :هنگنامي كنه رسنول خندا عقند اخنوت و
برادري بين اصحاب خود جاري كرد با اشاره به علي فرمود :هذا علي اخي في الندنيا و
اآلخره و خليفتي في اهلي و وصيي في امتي و وار

علمي و قاضي دينني منا لنه منني

مالي مني نفعه نفعي و ضره ضري من احبه فقد احبني و من ابغضه فقند ابغضنني :2اينن
علي برادر من در دنيا و آخرت است و خليفه من در بين خاندانم و وصي منن در مينان
ا متم و وار

علمم و ادا كننده دين و بدهي ام آنچه از براي اوست متعلق به من باشد و

آنچه از براي من است متعلق به اوست نفع و سود او متعلنق بنه منن اسنت و ضنرر و
زيانش هم مربوط به من ،كسي كه او را دوست دارد پس محققنا منرا دوسنت داشنته و
كسي كه با او كينه توزي كند بدون شك با من كينه تنوزي كنرده اسنت( .معلنوم اسنت
معناي خليفه في اهلي به معناي خليفه في امتني نيسنت وگرننه حضنرت عمنر ،آنقندر
باهوش بوده است كه آنرا ذكر نكند .ديگر اينكه اگر معناي اهل را همنانطور كنه شنيعه

 -1كوكب الدري ترمذي ص  144منقبت  -118موده القربي همداني موده هفتم و در چاپ منندرج در
ينابيع الموده ص  441به نقل از ابن عمر
 -2موده القربي موده ششم حديث  1ص  – 14مناقب المرتضويه محمد صالح كشنفي تزمنذي حنفني
ص  121چ بمبمئي – كوكب الدري او ص 141
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معني مي كند فقط فاطمه و علي و حسن و حسين معنا كنيم اين معني پوچ را مي دهند

كه علي سرپرست خانواده دخترم است ! (البته مسلماً منظور پيامبرغ بنيهاشم بوده كه
حضرت علي رياست اين قبيله را عهده دار شده).
- 21عالمه ابن عساكر دمشقي و ديگران از ابن عمر رواينت نمنوده و او از پندرش
عمر ابن خطاب كه گفت :شنيدم پيامبر بنه علني مني فرمنود :اي علني روز قيامنت در
حاليكه دست تو در دست من باشد داخل شوي با من هر كجا كه من داخل شدم.

1

- 28عمر ابن خطاب به دفعات مكرر امور قضاوتي و مشورتي و ...با حضرت علني
در ميان مي گذاشته و پس از حل مساله جمالت زير را(هر جمله را چندين بار در چنند
موقعيت مختلف) مي گفته است( :صنداقت و صنراحت عجينب عمنر در بينان حنق و
دوستي بي شائبه او نسبت به علي)
 اي پدر حسن ،خدا باقي نگذارد مرا در امر سختي كه تو بنراي آسنان كنردنشنباشي و نه در شهري كه تو در آن حاضر نباشي.

2

 پناه مي برم به خدا از به سر بردن در بين قومي كه تو اي پدر حسن در بين آنهانباشي.

4

 پناه مي برم به خدا از زندگي در بين قومي كه ابوالحسن در آن نباشد. پناه مي برم به خدا از مشكلي كه علي براي حل آن نباشد. -خداوند خود آگاه تر است كه بار نبوت را كجا قرار دهد.

1

1

1

 -بارالها باقي مگذار مرا در برابر مشكلي كه علي براي حل آن زنده نباشد.

1

 -1تاريخ دمشق بخش امام علي  441/2و ج  18ص  – 114ذخاير العقبي محب طبري ص 81
 -2كنزالعمال  – 842/1مصباح الظالم جرداني 11/2
 -4مستدرک حاكم  – 111/1تاريخ دمشق ابن عساكر  – 14/4كنزالعمال متقي هندي 111/1
 -1فيض القدير – شرح جامع صغير –  411/1به نقل از دارقطني
 -1مناقب خوارزمي فصل  1ص  – 11نوراالبصار شبلنجي ص 11
 -1الطرق الحكميه ابن قيم ص 11
 -1فضايل احمد شماره حديث  – 211مقتل خوارزمي  – 11/1ينابيع الموده قندوزي ص 81
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 بارالها كار سختي را بر من فرود نياور مگر آنكه ابوالحسنن (بنراي حنل آن) درپهلوي من باشد.

1

 -تو اي علي بهترين صحابه در امر فتوي هستي.

2

 پدرم به فداي شما خاندان (نبوت) باد كه بوسيله شما خداوند ما را هدايت كردو بوسيله شما ما را از عالم تاريكي به نور و روشنايي اسالم درآورد.

4

 سه چيز بود كه من در پي آن بودم و حمد خداي را كه قبنل از منرگم بواسنطهعلي بدان دست يافتم.

1

 -ناداني ها را به سنت برگردانيد و گفتة عمر را هم به علي.

1

 قول عمر را به علي برگردانيد اگر علي نبود عمر هالک شده بود. -راست گفتي اي علي خداوند بقائت را طوالني كند.

1

1

 همانا زنها از زائيدن همانند علي ناتوان باشند و چنانچه علي نبود عمنر هنالکشده بود.

8

 -علي بدانچه خدا بر محمد نازل فرمود آگاه ترين مردم است.

1

 -1ذخاير العقبي ص  – 82رياض النضره  14/2و  – 111فرائد المسطين  414/1شنماره  – 211كفاينه
شنقيطي ص 11
 -2طبقات ابن سعد ج  2بخش  – 142/2سنن دارقطني ج  2ص 181
 -4ربيع االبرار زمخشري  -111/4مناقب خوارزمي فصل  1ص  11و  – 12شرح ابن ابي الحديند / 1
 144چ  1جلدي
 -1كنزالعمال  114/14به نقل از ديلمي – منتخب كنزالعمال چ حاشيه مسند احمد – 11/1
 -1احكام القران جحاص  -141/1سنن بيهقي  -111/1مناقب خوارزمي ص - 14
 -1تذكره سبط ابن جوزي ص 111
 -1جامع العلوم و الحكم عبدالرحمن سالمي بغدادي  141/1چ مصر
 -8اربعين فخر رازي ص  – 111مناقب خوارزمي فصل  1ص  – 14فرائد المسنطين حمنويني 411/1
– ينابيع الوده قندوزي ص  11و  414چ اسالمبول
 -1شواهد التزيل حاكم حسكاني 21/1
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 خداوند مشكلت را بگشايد بدون شك نزديك بود به خاطر اجراي حد بيجناياين زن هالک شوم.

1

 -اگر علي ابن ابي طالب نبود نزديك بود ابن خطاب هالک شود.

2

 پيوسته عمر به خدا پناه مي برد (و اعوذ باهلل مي گفت) از پيشنامد مشنكلي كنهابوحسن براي حل آن نباشد.

4

 باقي نگذارد خدا مرا در وقتيكه درک كننم قنومي را كنه ابوالحسنن در بنين آننباشد.

1

 باقي نگذارد خدا مرا در سرزميني كه ابوالحسن در آن نباشد. بعد از فرزند ابي طالب _ علي _ خدا مرا باقي نگذارد. -اي علي خدا مرا بعد از تو باقي نگذارد.

1

1

1

 در برابر مشكلي كه ابوحسن براي حل و فصلش نباشد خدا مرا باقي نگذارد. -در پيشامد مشكلي كه علي زنده نباشد خدا مرا زنده نگذارد.

8

1

 -اي ابوالحسن در بين قومي كه تو در بين آنها نباشي باقي نمانم.

14

 -1مناقب ابن شهرآشوب  411/2چهارجلدي -
 -2طرق الحكميه ابن قيم ص  – 11كفايه الطالب گنجي اول باب 11
 -4استيعاب قرطبي  111/8چاپ ذيل اصابه – اسدالغابه اين اثير  – 22/1اصابه ابن حجر  -11/1تاريخ
الخلفاء سيوطي  11و  – 111تاريخ دمشق ابن عساكر  – 11/4ذخايرالعقبي محب طبري ص  – 82فتح
الباري شرح صحيح بخاري  – 141/11فضايل الصحابه احمد حنبل  111/2شماره  – 1144نوراالبصنار
شبلنجي ص 11
 -1حاشيه حنفي بر شرح جامع صغير عزيزي  – 111/2مصباح الظالم جرداني 11/2
 -1ارشاد الساري111/4
 -1مناقب خوارزمي ص  – 14طرق الحكميه ابن قيم ص  – 41ذخاير العقبي ص 84
 -1مناقب خوارزمي فصل  1ص  – 11ذخاير العقبي محب طبري ص 82
 -8انساب االشراف بالذري 11/2
 -1الجامع اللطيف محمد جاراهلل قرشي ص  41چ  1414مصر
 -14تاريخ دمشق بخش امام علي  14/4شماره 1482
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 در زندگاني مردمي كه تو اي ابوالحسن در بين آنها نباشي خيري نباشد. -اگر علي نبود عمر گمراه شده بود.

1

2

 -اگر علي نبود عمر هالک شده بود.

4

( -يا علي) اگر تو نبودي هر آينه ما مفتضح و رسوا مي شديم.

1

 عمر (در رابطه با سئوالي كه از او شده بود و او ارجاع به حضنرت علني داده وسئوال كننده پاسخ امام را براي او بازگو كرد و گويا مجددا نظر خواهي نمنود)
گفت :جز آنچه را كه فرزند ابوطالب پاسخ داده چينزي در جنواب سنئوال تنو
سراغ ندارم.

1

 اي علي پيوسته زداينده هر گوننه غنم و غصنه اي باشني و واضنح كنننده هنرحكمي.

1

 -اين (علي) اعلم و آگاه ترين صحابه به پيامبر ما و به كتاب پيامبر ماست.

1

 دريغا ،همانا كه علي برخوردار از قرابت و نزديكي با بني هاشنم و نزديكني بناسول خدا و نشانه اي از علم است كه به سراغش رفت نه اينكنه او بيايند و در
خانه و محل او حكمت جامه عمل ميپوشد و بس.

8

 اي ابوالحسن تو (يگانه كسي هستي) كه براي حل و فصل هر مشكل و سختيآماده اي و دعوت ميشوي.

1

 -1الجامع اللطيف محمد جاراهلل قرشي ص  41چ مصر 1412
 -2تمهيد باقالني ص 111
 -4اربعين فخر رازي ص  – 111سنن ابن ماجه قزويني ج  – 2مناقنب خطينب خنوارزمي ص  41چ
نجف – ينابيع الموده قندوزي ص  14و  11و  118چ نجف
 -1صحيح بخاري  – 81/4سنن ابي داوود  -411/1سنن ابن ماجه  -211/2سنن بيهقي 111/1
 -1محلي ابن حزم اندلسي  – 11/2استيعاب قرطبي  – 114/2رياض النضره 111/2
 -1كنزالعمال متقي هندي 841/1
 -1زين الفتي در تفسير سوره هل اتي
 -8كنزالعمال  841/1به نقل از علي بن كاتب
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 اي فرند ابوطالب همانا كه پيوسته پرده بردار از هر شبهه و توضنيح دهننده هنرحكمي هستي.

2

- 21عالمه ابوالعباس احمد بن يحيي ثعلب در كتاب امالي پس از شرح قضيه شوري
و بيان نقاط ضعف آنها توسط عمر مي نويسد :در اين موقع علي وارد شد پس عمنر بنا
روي سخن به ابن عباس گفت :محققاً شايسته ترين كسي كه مردم را وادار بر عمنل بنه
كتاب پروردگارشان و سنت پيامبرشان كند رفينق تنو باشند واهلل اگنر او عهنده دار امنر
خالفت شود مردم را به رفتن در جاده روشن و راه راست گرايش دهد.

4

- 44عالمه ابن عبدالبر قرطبي آورده :عمر به هنگام ضربت خوردن و وصيت در امنر
خالفت بعد از خود با نگاهي عميق به علي گفنت :اگنر اينن شنخص را متصندي امنر
خالفت كنيد شما را به راه راست و راه حق خواهد برد هنر چنند شمشنير بنر گنردنش
باشد.

1

- 41به مناسبتي عمر با ابن عباس وارد بحثي مي شود و عمر در پاسنخ ابنن عبناس
علت اينكه خالفت به علي نرسيد مي گويد :به خدا سوگند آنگونه كه ما دربارة او رفتار
كرديم نه از روي دشمني بود بلكه ما او را كوچنك (از نظنر سنن و سنال) پنداشنتيم و
ترسيديم عرب و قريش بر او تجمع و اتفاق نكنند .ديگر كار از كار گذشنته اسنت هنم
اكنون چه نظري داري؟ واهلل ما هيچ امري را بدون نظرخواهي از وي برگزار نمي كنيم و
كاري بدون اجازه او انجام نمي دهيم.

1

 -1قصص االنبياء ثعلبي ص  -111عرائس ثعلبي ص 242
 -2كنزالعمال 841/1
 -4شرح ابن ابي الحديد 421-421/1
 -1استيعاب  211/8چاپ حاشيه اصابه
 -1محاضرات راغب 214/1
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- 42به نقل عالمه خوارزمي و ديگر اعالم حديثي حافظ دارقطني آورده است كه بنه
عمر بن خطاب گفته شد :از چه رو با علي آنچنان تعظيم و خوشرفتاري ميكني كنه بنا
هيچيك از اصحاب پيامبر اين چنين نمي كني؟ عمر گفت :او موالي من است.

1

-( 44بدعت !) ابن حزم اندلسي و ديگران با ذكر سند از ابن اذنيه عبدي نقل نمنوده
كه گفت :به نزد عمر رفتم و از محلي كه بايد عمره را آغاز كنم و لبناس احنرام بپوشنم
پرسيدم .عمر گفت :ايت عليا فاساله :به نزد علي بنرو و از وي سنئوال كنن و چنون بنه
سراغ علي رفتم و از حضرتش سئوال كردم پاسخ داد از محلي كه به مكنه آمندي .پنس
مجددا به نزد عمر رفتم و جواب علي را به او گزارش دادم .عمر گفت :من جوابي براي
سئوال تو ندارم مگر آنچه را كه علي گفته است.

2

- 41عالمه زمخشري و ديگران با ذكر سند نقل كرده اند :مردي از علي به نزد عمنر
دادخواهي نمود و چون حضرتش حاضر در مجلس بود عمر گفت :اي ابوالحسن برخيز
و در پهلوي خصمت بنشين .علي برخاست و پهلوي آن مرد نشست و پس از گفتگنو و
پايان يافتن قضيه و رفتن آن شخص به جاي خود برگشت .اما عمر متوجه شد چهره آن
جناب متغير و دگرگون است .پس گفت :اي ابوالحسن از چه رو چهره ات را متغير مني
بينم مگر از آنچه گذشت ناخشنودي؟ حضرت علي فرمود :آري .عمر گفت :چرا؟ علني
فرمود :به خاطر آنكه مرا در برابر مدعي به كنيه (كه احترام آميز تر اسنت) صندا زدي و
چرا نگفتي يا علي برخيز پهلوي خصمت بنشين؟ عمر از اين خرده گيري علي بر علينه
خود به شگفت آمد سر آن حضرت را گرفت و چشمانش را بوسيد و گفت :بابي انتم و
امي بكم هدانا اهلل و بكم اخرجنا من الظلمات الي النور:پدر و مادرم به فنداي شنما بناد

 -1مناقب خوارزمي ص  – 11رياض النضره طبري  -111/2صواعق المحرقه ابن حجنر ص  21سنطر
 – 11شرح المواهب اللدنيه زرقاني مالكي ص  – 14روض االزهر عالمه قلنندر ص  411چ لكنهنو –
فتح المبين زيني دحالن – حاشيه شيره النبويه او  111/1و  118و 112/2
 -2محلي ابن حزم ج  1ص  - 11تاج العروس زبيدي  – 121/1ارجح المطالب امرتسنري ص – 121
استيعاب ابن عبدالبر118/8

پـاسخ عقلى به دروغهاى تاريخى در فرهنگ شيعه

18

بوسيلة شما خداوند ما را رهنمود فرمود و بوسيلة شما ما را از تيرگي و تاريكي به ننور
مشرف ساخت.

1

-( 41عدم معناي واليت به معناي خالفت) عالمه ابن حجر به نقل از اسنتيعاب ابنن
عبدالبر از ابن مسيب روايت نموده كه عمر گفت :تحببوا الي االشنراف و تنوددوا اتقنوا
علي اعراضكم من السفله و اعلموا انه ال يتم شرف اال بواليه علي :نسبت به افراد شريف
و با شخصيت محبت و دوستي از خود نشان دهيد و در رابطه با حفظ آبنروي خنود از
افراد پست و بي شخصيت بپرهيزيد و بر حذر باشيد و دانسته باشيد كه هيچگونه شرفي
به درجه تماميت نرسيد مگر بواليت علي.

2

- 41حافظ بخاري از عمر ابن خطاب نقل نموده كه گفت :رسول خدا از دنينا رفنت
در حاليكه از علي راضي و خشنود بود.

4

(- 41معني موال خليفه نيست) عالمه محب الدين طبري از عمنر نقنل نمنوده كنه

گفت :علي مولي من كان رسول اهلل مواله :علي مولي كسي است كنه رسنول خندا غ
موالي او بوده است.

1

- 48امام احمد حنبل با ذكر سند از عروه ابن زبير نقل نموده كه :منردي در حضنور
عمر جسارت زباني به علي ابن ابي طالب نمود پس عمر با اشاره به قبنر پينامبر گفنت:
صاحب اين قبر را مي شناسي؟ او محمد ابن عبداهللبنن عبندالمطلب اسنت .بننابراين از
علي ابن ابي طالب جز به خير و خوبي دم مزن كه اگر نسبت به وي بدگويي نشان دادي

 -1ربيع االبرار  -111/4مناقب خوارزمي اواخر فصل  1ص  12و به نقل از زمخشري ص  – 11شرح
نهج البالغه ابن ابي الحديد  144/1چ 1جلدي – فرائد المسطين حمويني  411/1حديث شماره – 214
المستطرف ابشيهي  – 11/1نزهه المجالس صفوري  211/2به نقل از زمخشري
 -2صواعق المحرقه ص  141سطر  -11اين روايت اينجا ذكر شده است به خاطر فهنم معنني والينت
است كه داللت بر خالفت نمي كند نه اين كه اين روايت صحيح مي باشد.
 -4صحيح بخاري ج  2ص  181چ قاهره
 -1رياض النضره 111/2
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صاحب اين قبر را آزرده اي(1 .اگر عمر فاطمه را زده بود و در خانه علني را آتنش زده
بود نه رويش مي شد چنين حركتي كند و اگر هم مي كرد مسلما به او مي گفتند تو كنه
خودت بدتر از اينها را كرده اي چه ميگويي؟)
- 41حضرت امام حسن مجتبي در سپاهي كه عمر براي فتح اصفهان فرستاده حضور
داشته است( .علي از زبان خلفاء ص  )111مشورت دادن علني بنه عمنر در چگنونگي
اعزام سپاه به ايران و توصيه به نرفتن عمر (تاريخ طبري  241/1ضمن حواد

(اخبار الطوال دينوري ص  – 141الفتوح احمد ابن اعثم كوفي )41/2

سنه )21

- 14به مناسبتي خاص وقتي حضرت علي از مسجد مدينه خارج مي شوند فردي از
ايشان بدگويي مي كند و به ايشان نسبت عجب و تكبر مني دهند .حضنرت عمنر مني
گويد :شايسته است براي همانند او كه به خود ببالد .به خدا قسم اگنر شمشنير او نبنود
هرگز اسالم پابرجا نمي شد واو بعد از اين برترين قاضي است و ...آن شخص بنه عمنر
مي گويد :پس چرا او را خليفه نكرديد (جالب است كه نمي گويد چرا بيعنت خنود در
غدير را شكستيد و يا فرمان خدا و پيامبر را زير پا گذاشتيد) عمر گفنت :منا بنه خناطر
موقعيت سني و دوستيش بني عبدالمطلب را از خالفتش كراهت داشتيم.

2

- 11عالمه خطبي خوارزمي و ديگران با ذكر سند نقل كرده اند :بنين عمنر و منردي
پيرامون مساله اي كار به نزاع كشيد .حضرت علي در آن نزديكي بود عمر با اشاره به آن
حضرت گفت :چه بهتر اين مرد بين من و تو داوري كند .منرد طنرف ننزاع بنا تعبينري
تحقيرآميز از هويت آن حضرت سئوال كرد .عمر با گرفتن يقه او ينا گوشنهايش وي را
كشان كشان از زمين بلند كرد و گفت :واي بر تو آيا فهميدي چه شخصنيتي را كوچنك
شمردي اين علي ابن ابي طالب موالي من و موالي هر مسلماني است.

4

 -1فضائل الصحابه احمد حنبل ج  2شماره  – 1481تاريخ دمشق ابن عساكر  – 211/4كنزالعمال متقي
هندي  -121/14ارجح المطالب امر تسري ص  – 111مناقب سيدنا علي ص11شماره 11
 -2شرح نهج البالغه 82/12
 -4مناقب ص  – 18رياض النضره 111/2
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- 12در موقعيتي ديگر نيز عمر از علي خواست بين دو نفر داوري كنند پنس طرفني
كه محكوم شده بود گفت :اين چه كسي باشد كه بين ما قضاوت كند .و داوري علني را
رد نمود .پس عمر يقه او را گرفت و گفت :واي بر تو نمي داني اين كيست؟ اينن علني
ابن ابي طالب است اين موالي من و منوالي هنر منومني باشند پنس هنر كسني كنه او
مواليش نباشد مومن نخواهد بود.

1

- 14عالمه محب طبري و ديگران با ذكر سند روايتي مانند روايت فوق را نقل كرده
اند.

2

-( 11اينكه نصب خليفه اي از سوي پيامبر يا خدا صورت نگرفته) بننا بنه منوقعيتي
عمر به ابن عباس ميگويد :اي ابن عباس آگاه باش به خدا قسم اين رفيقت (علي) اولي
و برترين مردم براي تصدي خالفت پس از پيامبر بود اما به خاطر ترس ما از دو چيز او
به خالفت نائل نشد .ابن عباس گويد :عمر سخني گفت كه من چناره اي نداشنتم مگنر
انكه بپرسم آن دو چيز چه بود و چون پرسيدم گفت :جوانسالي او و حب و دوستي اش
نسبت به بني عبدالمطلب.
-( 11اينكه تفكر شيعيان مانند بچنه هنا اسنت) عالمنه خطينب بغندادي و ديگنران
آوردهاند :در حاليكه عمر ابن خطاب بر فراز منبر نشسته بنود حسنين ابنن علني بنه او
گفت :از منبر پدرم پايين بيا و برو به سوي منبر پدرت .عمر گفت :و اهلل منبر منبنر پندر
تو باشد نه منبر پدر من .و چون علي فرمود :واهلل من به حسنين دسنتور اينن سنخن را
نداده بودم عمر گفت :واهلل من ترا متهم بدين گفتار نمي كنم .و به نوشته اين سعد عمنر

 -1شواهد التنزيل  – 211/1فتوحات االسالميه 414/2
 -2مناقب ص  – 118ذخائر العقبي ص  – 18صواعق المحرقه ص  141به نقل از دارقطنني – وسنيله
المال احمد ابن كثير نسخه خطي – شواهد التنزيل حاكم حسكاني  – 211/1فتوحات االسالميه 441/2
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حسين را در بغل گرفت و پهلوي خود نشانيد و گفت :آيا چه كسي جز پندرت منو بنر
سر ما رويانيده (يعني او باعث سرافرازي ما شده)

1

-( 11پايه ريزي ظلم به اهل بيت و علت العلل واقعه عاشورا اسس اسناس الظلنم و
الجور !!! ) دارقطني نقل كرده :روزي عمر سراغ علي را گرفت پس به او گفته شد علني
در زمين زراعتي خود رفته است .عمر به همراهان خود گفنت :بياييند بنرويم ننزد او و
چون رفتند ديدند مشغول كار است انها هم ساعتي با او همكاري نمودند در اينن موقنع
علي با روي سخن به عمر فرمود :اي اميرالمومنين اگر چنين برخوردي مي نمنودي كنه
گروهي از بني اسراييل به نزد تو مي آمدند و يكي از آنها به تو مي گفت :من پسنر عنم
موسي هستم آيا نسبت به همراهانش امتيازي براي وي قائنل مني شندي و بنه گفتنه او
ترتيب اثر مي دادي؟ عمر گفت :بلي .علي گفت :پس واهلل من برادر پيغمبر و پسر عم او
هستم( .چرا از خالفت سخني نيست؟) عمر هم عباي خود را بر زمين گسترد و گفنت:
نه واهلل ترا جاي نشستن نباشد مگر بر روي عباي من تا وقتي كه از هم جدا شويم .علي
هم بر روي عباس عمر نشست تا هنگامي كه متفرق شدند( 2اين يعني جاي تو بر فنرق
سر ماست)
- 11حديث من كنت مواله را عثمان نيز نقل كنرده اسنت چگوننه تمنامي غاصنبين
خالفت و كساني كه همين حديث را زير پا گذاشته اند همين حنديث را هنم نقنل مني

كرده اند :ابن عقده در كتاب الواليه – منصور آبي رازي در الغديرعالمه ابنن مغنازلي در
مناقب

 -1تاريخ بغداد -111/1طبقات ابنن سنعد ص  – 414مقتنل خنوارزمي  – 111/1تناريخ ابنن عسناكر
 – 421/1تاريخ االسالم ذهبي  – 1/4كفايه الطالب گنجي ص – 221كنزالعمال متقي هنندي -111/14
اصابه ابن حجر 211/2شماره -1124صواعق ابن حجر مقصد پنجم ص  – 141تاريخ الخلفاء سنيوطي
و...
 -2به نقل از صواعق ابن حجر ص 141
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در هيچ يك از موارد فوق حتي اشاره اي به غصب خالفت و زير پا گذاشتن آينات
الهي و دستور خداوند نيست.
اكنون دم خروس را ببينيم يا قسم حضنرت عبناس را؟ آينا امكنان دارد اينن افنراد،
دستور آتش زدن در خانه علي را داده باشند؟ يا دستور كشتن علي را در مسجد؟ و بعد
هم بيايند و اين احاديث را در فضيلت او بگويند؟ آيا اين همه تواتر مورد تاييد شنيعه و
سني را قبول كنيم يا آن چند خبر واحد جعلي را؟ و آيا در اين احاديث موج دوسنتي و
رفاقت بين اصحاب به خصوص بين حضرت علي با ساير خلفاء به چشم نميخورد؟

بخش دوم
سلسله مقاالت

 .1شرک يا توحيد

 .14مح

 .2پيشواي من

 .15تشي صفوي،عزت يا ذات؟

 .3خداي شيعه

 .16ايده آايسم يا رئاايسم

 .4شعور سياسي

 .17تناقضات

 .5خواص

 .18اهميت از ديدگاه ما يا از ديدگاه

 .6مواي
 .7داشتن نگاه ساده تنها راه حل
مشكالت
 .8تقيه
 .9اعتقاد به خالفت موروثي در

واقعي اهل بيت کيست؟

ااهي
 .19شبهات
 .21پتروشيمي نقش جهان
 .21ريشه هاي غلو و انديشه هاي
غاايان در تفكرات شيعي

فرهنگ ايرانيان و مردم عربستان

 .22علم تاريخ و عقايد تشي صفوي

جنوبي

 .23امامت يا نبوت؟

 .11اگر پيرو علي هستي...

 .24عصمت

 .11شرک يا توحيد ،مسااه اين است

 .25چرا پيامبر اکرم جانشين تعيين

 .12بينش يا انبار اطالعات
 .13انگيزه مخاافت با نص ااهي!

نكردن
 .26تناقض از ايده تا واقعيت

شرک يا توحيد
به نام خداوند بخشاينده مهربان
ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩﯪ

ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ ﯴﯵﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﭑ
ﭒﭓ ﭔﭕ ﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞ ﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ

خداوند ،مثالي از خودتان براي شما زده :آيا (اگر مملوک و برده اي داشته باشيد)
اين مملوكهايتان هرگز شريك شما در روزيهايي كه به شما داده ايم مي باشند ،آنچنان
كه هر دو مساوي ببريد و از تصرف مستقل و بدون اجازه آنها بيم داشته باشيد آنگونه
كه در مورد شركاي آزاد بيم داريد؟ اين چنين آيات خود را براي كساني كه تعقل
ميكنند شرح مي دهيم()28
بلكه ظالمان از هوي و هوسهاي خود بدون علم و آگاهي پيروي ميكنند و چه
كسي مي تواند آنها را كه خدا گمراه كرده است هدايت كند؟ و براي آنها هيچ يار و
ياوري نخواهد بود()21
روي خود را متوجه آيين خالص پروردگار كن اين فطرتي است كه خداوند انسانها
را بر آن آفريده دگرگوني در آفرينش خدا نيست دين و آيين محكم و استوار ولي اكثر
مردم نمي دانند()44
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اين بايد در حالي باشد كه شما بازگشت به سوي او كنيد و از او بپرهيزيد و نماز را
بر پا داريد و از مشركان نباشيد()41
از كساني كه دين خود را پراكنده ساختند و به دسته ها و گروهها تقسيم شدند و
(عجب اينكه) هر گروهي به آنچه نزد آنهاست (دلبسته و) خوشحالند()42
هنگاميكه ضرر و ناراحتي به مردم برسد پروردگار خود را مي خوانند و به سوي او
باز مي گردند اما هنگاميكه رحمتي از خودش به آنها بچشاند گروهي از آنان نسبت به
پروردگارشان مشرک مي شوند()44
(بگذار) نعمتهايي را كه ما به آنها دادهايم كفران كنند و (از نعمتهاي زود گذر دنيا
هر چه مي توانيد) بهره گيريد اما به زودي خواهيد دانست (كه نتيجه كفران و
كامجوييهاي بي حساب شما چه بوده است)( )41آيا ما دليل محكمي براي آنها نازل
كرديم كه از شرک آنها سخن مي گويد و آنرا موجه ميشمارد؟!!!!!
براستي روي سخن با چه كساني است؟؟؟؟؟؟؟؟

پيشواي من
خداوندا! من در جستجوي پيشوايي هستم كه قبل از هر چيز ،بنده تو باشد 1و پس از
آن ،بشري باشد از جنس ما  .2نه بت باشد و نه مثل تو و نه حتي قابل مقايسه با تو 4نه
فرشته و نه حتي خارقالعاده .خدايا ،من پيشوايي ميخواهم با سرشت بشري كه هم شاد
 -1اشهد ان محمد عبده و رسوله .حضرت علي نيز در مناجات خود با خداوند مي فرمايند :بنراي منن
چه افتخاري باالتر از اين كه بگويند علي بنده خداست.
 -2ﭽ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭼ (الكهف. )114:
 -4ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ (واقعا جاي تاسف اسنت كنه
پس از  11قرن ،چه نكات ساده اي را بايد به شيعه آموخت !)
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شود و هم اندوهگين 1.مانند ديگران هم بخورد و هم بياشامد و بيمار و گرسنه شود و
در همه حال ،فقط تو دواي درد او باشي  .2هر چيزي را مانند بقيه با تالش و كوشش
به دست بياورد 4نه با پارتي بازي و معجزه يا حمايت مخصوص تو .خدايا من به جاي
نوري آسماني ،پيشوايي زميني با لقب ابوتراب را ترجيح مي دهم :خودماني ،قابل فهم و
قابل پيروي .به دور از عناوين مندرآوردي جعلي و دور از دسترس .خدايا من نمي
خواهم سخنان و كردار و افكار اين پيشوا مانند تو بدون حتي ذرهاي خطا و اشتباه باشد!
من نميخواهم اي خدا چون تو ،علم غيب بداند و نميخواهم مانند تو بر زمين و زمان،
واليت تامه داشته باشد .زيرا اين چنين پيشوايي ديگر انسان نيست و بيشتر شبيه تو
است تا شبيه من! پس براي من ،قابل پيروي نخواهد بود همانگونه كه در اين  11قرن،
براي مدعيانش نيز قابل پيروي نبوده است .براستي اينگونه زندگي چه جذابيتي دارد؟ كه
شيريني و جذابيت دنيا براي من و حتي از نگاه تو اي خدا در همين آزمايش ها و
خطاها ،دانستنها و ندانستنها و سختي ها و پيروزي ها و شكست هاست .خدايا ،من
دوست دارم پيشوايم با تمامي عالئم و خصوصيات بشري1مظهري كامل از يك انسان
باشد نه مظهري از يك انسان كامل ،كه حتي در بهشت هم پيدا نميشود.
خدايا من با تحقيق و معرفت كامل ،اين پيشوا را يافتم .پيشوايي كه حاوي تمامي
اين صفات است و او كسي نيست جز علي پسر ابوطالب ،ياور خاک.1

 -1ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ(الحجر)21:
 -2ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ (الشعراء. )84:
 -4ﭽ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ(النجم)41:
 -1ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﭼ (الفرقان! )1:
 -1ابوتراب (اهلل اكبر از دورانديشي نبي اكرم)
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خداي شيعه
خداي شيعه شخصيت جالبي دارد .پشيمان مي شود! 1تمام جهان به اين بزرگي را فقط
براي  1نفر و آن پنج نفر را هم فقط براي يك نفر آفريده است!! 121 2هزار پيامبر و
مصلح و حكيم و كتاب و ...را برانگيخت تا مردم گناه نكنند (كه به دنبال آن صدها هزار
نفر نيز شهيد شدند!) ولي با همه اين توصيفات ،اگر كسي روز قيامت ،سراپا غرق گناه
باشد و گن اه همه جهان را هم داشته باشد صرفاً به خاطر دوست داشتن يك نفر ديگر يا
خواندن يك زيارتنامة جعلي ،او را ميبخشد و به بهشت ميبرد 4.جهت مزيد اطالع بايد
بدانيد كه خداي شيعه در اين زيارتنامه 18 ،مرتبه ،كساني كه پيامبر اكرم را با جان و مال
ياري كرده اند به جاي تشكر ،لعن و نفرين مي كند  1و اين در حالي است كه همين
خدا در قرآن كريم ،فرموده به بتهاي مشركين ناسزا نگوييد تا اينكه آنها هم به خداي

شما ناسزا بگويند! البته اين خدا در يكصد آيه از اصحاب پيامبرغ ،تمجيد كرده ولي
اين آيات فقط مشمول سه نفر مي شود زيرا همه اصحاب پس از رحلت نبي اكرم مرتد
شدند به جز سه نفر!

1

خداي شيعه اهل تقيه و مصلحت است او صالح نميديده نام جانشين آخرين
پيامبرش را صريحاً در قرآن بياورد 1براي همين در پرده و بسيار غير مستقيم و نامفهوم
 -1بداء
 -2حديث كساء
 -4اشاره به اين حديث :داشتن تمام گناهان جهان با حب علي بي ضرر و داشنتن همنه خنوبي هنا بنا
بغض علي بي فايده است و صدها احاديث ديگر
 -1منظور زيارت جعلي عاشورا است كه شيعه معتقد است حديث قدسي اسنت و از جاننب خندا بنه
پيامبر نازل شده و در آن عمر و ابوبكر لعن شده اند
 -1اينها شوخي نيست شيعه تا چند دهه قبل واقعا به اين احاديث معتقد بود و در كتب احادينث آنهنا
چنين احاديثي وجود داشت !
 -1آيه ابالغ
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سخن گفته ،آن هم بر خالف وعده قبلي خود كه گفته :آيات اين قرآن ،بسيار روشن و
واضح و آشكار 1براي هدايت عموم انسانهاست و وسيله اي است براي جدايي حق از
باطل 2و ريسماني براي اتحاد!4ن و نه مستمسكي براي تفرقهن البته كسي چه ميداند
شايد هم از ترس قريش ،تقيه كرده باشد! خداي شيعه ،آخرين فرستادهاش را لحظه به
لحظه در سخت ترين و بحراني ترين شرايط ،ياري داده ولي درست زماني كه بايد ميوة
اينكار چيده شود 1ناگهان با زمين قهر مي كند و بر خالف وعده قبلي خود 1دست روي
دست ميگذارد تا مسير اين آخرين دين و تنها دين مورد تاييد او ،فقط توسط شيطنت
يك نفر آدم مكار ،منحرف و تحريف شود!
قرآني كه خداي شيعه براي هدايت تمامي انسانها در تمامي زمانها نازل كرده از دو
قسمت تشكيل ميشود :نيمي از آن در سرزنش و نكوهش سه نفر 1و نيمي ديگر از آن
در ستايش و تعريف و تمجيد از يك نفر ديگر است!!! تازه اين خدا مطالب آخرين
كتاب آسماني خود را به گونه اي تنظيم كرده كه فقط عده اي خاص آنرا ميفهمند و
بقية انسانها به خاطر كم شعور بودن از درک و فهم آن عاجزند !1و براي درک منظور او

 -1ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ (النحل – )81 :ﭽ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭼ (البقره)2:
 -2ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭼ (آل عمران)1:
 -4ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ (آل عمران)144:
 -1رحلت نبي اكرم
 -1ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ

{المائننننده)4:

ن ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ

(المائده – )4:ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ (الحجر)1:
 -1عمر و ابوبكر و عثمان
 -1مگر در استدالالت خود نمي گوييد كه پيامبر اكرم نبايد امنت را ماننند رمنه اي (گلنه گوسنفندان)
بدون شبان رها مي كرد؟
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بايد به افرادي خاص و مكانهايي (شما بخوانيد دكانهايي) خاص ،رجوع كنند 1.و تازه
اين آخر ماجرا نيست زيرا اين خدا متاسفانه نتوانسته بر خالف وعده قبلي خود 2از اين

آخرين كتاب ،محافظت كرده و چند نفر آدم جاهل و ترسو! پس از رحلت پيامبرغ
آمدند و آيات آن كتاب را جابه جا يا دستكاري و حذف و اضافه كردند .به نحوي كه
هيچكس از مومنان حاضر ،بو هم نبردند! 4پس به ناچار ،قرآن اصلي در نزد افرادي
خاص ،مخفي است تا زماني (كه البته بعيد است چنين زماني اصوالً فرا برسد) آن
قرآن ،آشكار شود!
با اينكه عدل ،جزء اصول مذهب شيعه است ولي خداي شيعه در آفرينش نوع بشر،
پارتي بازي كرده به اين صورت كه بيشتر انسانها را از لجن و گل و الي متعفن 1و
سرشت  11نفر ديگر را از نور پاک و خالص خودش آفريده است! 1به بيشتر انسانها
توانايي گناه كردن داده تا آنها را به جهنم ببرد ولي آن عده معدود ،حتي توان گناه و

 -1البته اگر در توضيح و تفسير آيات قرآن كريم ،حديثي از پيامبر اكرم و حتي خاندان ايشنان وجنود
داشته باشد كه سلسله روات آن (هم از نظر شيعه و هم از نظر سني) ثقه باشند و آن حديث ،منطبق بنا
ساير آيات قران باشد قبول آن حديث بر همه مسلمين الزم و واجب است.
 -2انا نزلنا الذكر و انا له لحافظون :همانا ما اين ذكر (قرآن) را بر تو فروفرسنتاديم و خنود ،نگاهبنان و
محافظ آنيم.
 -4رجوع كنيد به كتاب محد

نوري و بحار االنوار و ساير كتب مجلسي و شيخ عباس قمي .روايات

تحريف قرآن در منابع شيعي به حد تواتر است!! البته در كتب سني هنا نينز روايناتي وجنود دارد ولني
خيلي كمتر است و هم مورد قبول علماء و توده مردم آنها نبوده و هم مبتنني بنر اخنتالف قنراءات ينا
ناسخ و منسوخ است و كمتر سخن از تحريف و تغيير و جابه جايي و ...در آن به چشم مي خورد هنر
چند علماي شيعه اجماع بر عدم تحريف كرده اند ولي چيزي كه تنا قنرن قبنل در مغنز تنوده شنيعه و
برخي از مالهاي محالت و منابر جا داشته و ريشه كرده جز اين است.
 -1ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ (الحجر)21:
 -1باز هم رجوع كنيد به كتب عهد صفويه (بحاراالنوار و كتب شيخ عباس قمي و)...

آلفوس ( )ALFOSجلد دوم

80

حتي امكان خطا كردن را هم ندارند 1.بيشتر انسانها براي كسب علم بايد سالها تالش و
كوشش كنند ولي آن عده مخصوص ،براحتي و به صورت ژنتيكي حامل تمامي
اطالعات و علوم بشري و حتي مافوق بشريند! تمام انسانها حتي از يك ثانيه ديگر خود
هم بي خبرند ولي آن عده ،وقايع چند هزار سال آينده (و گذشته) را هم مي دانند.

2

با اينكه عدل ،جزو اصول مذهب شيعه است و شيعه خدا را بي نهايت عادل ميداند
ولي همين خدا به پيامبرش دستور مي دهد فدک را تمام و كمال به دخترش بدهد و
بقية ورا

را از ار

محروم كند!

آن هم بر خالف آياتي كه به پيامبرش گفته ديده بر متاع زود گذر دنيوي كه به
ديگران داده ايم نكش!

4

با اينكه عدل در اين مذهب ،جايگاه بسيار مهمي دارد و اوج آن در روز قيامت و
همچنين در شخصيت پيشواي اول آنها نمودار مي شود ولي در همين روز ،يك دستگاه
حساب و كتاب جداگانهاي وجود دارد تا برخي از گناهكاران ،صرفاً به خاطر محبتي
كور (يا داشتن كليدهاي جنت )1بخشيده شده و به بهشت بروند.

1

با اينكه عدل ،از اصول اساسي اين مذهب است ولي تئوريسين هاي آن معتقدند
كساني كه همراه امام حسين و يا همراه پيامبر اكرم در بدر و احد شهيد شده اند فقط

 -1من ،منكر پاكي و پاكدامني امامان شيعه نيستم ولي اوال اين موضوع ربطي به شيعه ندارد و در ثناني
ما انسانهايي كه به دور از گناه بوده ا ند فراوان داريم :حالج – ابراهيم ادهم – عطار و مولوي و ...ولني
آن ذاتي كه مبرا از هرگونه خطا و اشتباه است فقط خداوند متعال است و قائل شندن صنفات مخنتص
خداوندي براي انسانها ،شرک محض است .والسالم
 -2البته روحاني شيعه هزار و يك توجيه مي آورد كه انسان را به ياد آن سخن معروف جرج اورل در
كتاب قلعة حيوانات مي اندازد :همه با هم برابرند ولي بعضي ها برابر ترند !
 -4و ال تمدن عينيك الي ما متعنا بهم زهره الحيوه الدنيا...
 -1مفاتيح الجنان !
 -1شفاعت
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يك ثواب مي برند ولي اگر كسي گوشه خانه اش بنشيند و زيارت عاشورا بخواند دو
هزار برابر آن اشخاص ،ثواب مي برد.

1

آري با اينكه عدل ،بسيار مهم است در روز جزا انساني كه تمام عمرش به تالش و
كوشش و سختي و مجاهدت و تقوي و پاكدامني گذشت 2را به بهشت مي برند و به
دنبال او اشباه الرجالي كه غرق گناهند نيز ،فقط به خاطر دوست داشتن زباني و
نمايشي همين شخصيت ،به بهشت ميروند!
و با اينكه عدل جزء اصول اساسي است حتي پيامبر نيز يكي از دخترانش را بيشتر
از بقيه خانواده دوست داشته! مثال وقتي از سفر بر مي گشته هميشه اول به ديدن او مي
رفته و فقط او ميتواند درب اتاقش را طرف مسجد باز نگهدارد و فقط او از پدر ،ار
مي برد 4.و فقط فرزندان او بايد حاكم و خليفه باشند و فقط او...
خداي شيعه بر خالف آيات مكرر قرآن كه گفته :اي محمد به مردم بگو من اجر و
مزد رسالت از شما نمي خواهم در اواخر عمر همين پيامبر ،نظرش عوض ميشود و به
او دستور مي دهد كه فدک را به دخترش بدهد و خالفت (آن هم مورورثي!) را نيز
همراه تمامي علوم بشري به داماد و پسرعمويش و خمس را هم براي بني هاشم!!!

1

خداي شيعه تقريباً نقشي در جهان هستي ندارد و بيكار است 1زيرا او تمامي قدرتها
و اختيارات خود را در قالب واليت تكويني به مقام امامت ،تفويض كرده است زيرا مقام
امام فقط يك پله پايين تر از خداست! و به اذن خدا قادر به انجام تمام امور الهي است!
پس خدا فقط نظاره گر است و امام ،فعال ما يشاء!
 -1مقدمه زيارتنامه عاشورا از زبان راوي (احتماال غالي) و از قول امام باقر (ع) را بخوانيد.
 -2حضرت علي (ع)
 -4فدک (البته تمام اين موارد نظر شبه علماي شيعه است و بديهي است كه تمام اين نكات از ساحت
پاک پيامبر و امامان ما دور است)
 -1البته عجيب است كه يك ميليارد نفر از مسلمانها به اين  4اصل بسيار مهم و حياتي ،اعتقادي ندارند
!!! پس به ناچار همه جهنمي هستند جز شيعه !
 -1بر خالف آيه :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ (الرَحمن! )21:
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خداي شيعه بر مبناي اصل تقيه! و به خاطر رعايت مصلحت! بسياري چيزها را در
قرآن نگفته يا اگر گفته بسيار غير مستقيم و پيچيده گفته تا پس از آن! مردم دچار تفرقه
شوند!!! مگر اينكه به روايات ضد و نقيض تاريخي و بحثهاي بي سر و ته كالمي
آخوندها مراجعه كنند!
خداي شيعه بر خالف سخنان قبلي خود كه گفته محمد آخرين پيامبر است 2 ،ماه
مانده به رحلت اين آخرين پيامبر ،نظرش عوض مي شود و تصميم مي گيرد سلسله
فرستادگانش را تا مدت محدودي ادامه دهد زيرا به تازگي متوجه شده اين بشر دوپا
عالوه بر اينكه حاال حاالها خيال آدم شدن ندارد ،حتي توانايي استقالل هم ندارد
(همانطور كه در آن چند هزار سال قبل نداشته است) و فقط تا صد سال بعد ،ميتواند
اين توانايي را كسب كند .آن هم توسط افرادي كه مقام آنها از مقام نبوت باالتر است.

1

پس در غدير خم ،خاتميت را منتفي و چيزي باالتر از نبوت را برقرار مي كند!!! 2و در
اين بلبشو باب وحي نيز بسته مي شود! 4ضمن اينكه در نهايت،متوجه مي شود اين
بشر ،حاال حاالها آدم بشو نيست.به همين دليل ،نفر دوازدهم از آن فهرست جعلي  ،1به
مدت نامعلومي از نظرها غايب ،مي شود( .البته بار گران و وظيفة خطير دريافت خمس
تا مدتي توسط نواب محترم اربعه ادامه داشته است!)
آري ،باب وحي بسته مي شود و به ناچار ،براي گير نيفتادن در تناقضاتي ديگر ،باب
عصمت و علم غيب و معجزه باز ميشود ولي تناقض ،دوباره چهره ميكند و به ناچار،
باب تقيه و بداء باز مي شود ولي اين تناقض پس از غيبت ادامه پيدا مي كند پس به
ناچار ،بحث نواب اربعه و اينكه آنها باب هستند باب مي شود! و پس از آن ،بحث
رجوع به فقهاء براي آموختن دين و تكامل اين دروغ به نيابت عامه و باز هم تكامل آن

 -1اشاره به حديث جعلي كه در آن پيامبر اكرم ،نام امامان را به ترتيب تا امام زمان گفته اند.
 -2شيعه معتقد است مقام امامت از مقام نبوت باالتر است !
 -4عجب آشفته بازاري (البته طبق عقايد شيعه !)
 -1لوح جابر
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به واليت فقيه و در نهايت ،كار به واليت مطلقه فقيه و ولي امر مسلمين جهان كشيده
مي شود!!! و طبيعتاً هر كس منكر اين واليت شود به جهنم مي رود و وضويش آب
بازي ميشود.

1

متاسفانه پيشوايان اين مذهب نيز (البته به اعتقاد پيروان) مانند خداي آنها بر خالف
سخنان خود عمل مي كرده اند مثال آنها در جاي جاي سخنان خود سفارش به صحبت
نيكو و دوري ا ز سخنان زشت و ناروا و حتي منع از لعن خلفاء داشته اند ولي ناگهان از
گوشه اي زيارتنامه اي پيدا مي شود كه سراسر لعن و نفرين است و پيروان آن معتقدند
اين سخنان پيامبر اكرم از طريق خداوند است! (حديث قدسي) كه از ناحيه امامان
رسيده تا در زمان امام محمد باقر ،علني شده .البته مبادا فكر كنيد چون غالي ها نيز در
زمان امام محمد باقر ،فراوان شده اند اين كار كار آنهاست! حتي اگر در بين راويان اين
زيارتنامه ،افراد غالي وجود داشته باشد! باز هم شك نكنيد و صبح تا شب آنرا بخوانيد!
همچنين اين پيشوايان بر خالف سخنان خود كه:حق را بگو اگر چه هالک تو در آن
باشد كه در حقيقت ،نجات تو در آن است .مرتباً تقيه مي كرده اند!
و در انتها بايد بگويم،من بسيار اشتباه كردم كه گفتم :خداي شيعه .زيرا بايد ميگفتم:
خدايان شيعه .زيرا خداي شيعه يكي دو تا نيست .قبور مردگان ،اوراقي جز قرآن،2
مراسمي (عزا ،جشن و يا تئاترهاي خياباني :تعزيه) كه هيچگاه در سنت نبوي و حتي
علوي نبوده ،پرستش شخصيت فرد به جاي تبعيت از فكر و روش ،پيروي كوركورانه از

 -1در حياتي در كاشان كه به حق ،نام ديوانگان دارد و شايد تنهنا چينز راسنت آن همنين عننوان آن
باشد بروي پارچه اي نوشته بودند:
چرا سني نمي خواهد بداند /
البته روز قيامت ،چهره اين ديوانگان ،ديدني تر خواهد بود.
 -2مفاتيح الجحيم!

وضوي بني والينت آب بنازي اسنت.
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آقاباالسرها ،تعصب جاهلي ،1نگاهداري و حمل و نمايش هزار و يك شيء عجيب و
غريب (در روزهاي عاشورا و )...و...
خواهند گفت :مردم ما عاشقند! آري طبق حديث :حب الشيء يعمي و يصم :دوستي
چيزي انسان را كور و كر مي كند و مگر نه اين است كه اگر شما چيزي را حتي به
اندازه خدا (و نه بيش از آن) دوست داشته باشي يا توجه تو به اندازه ذره اي متوجه
هدف و چيزي غير از خدا شود (باز هم ذره اي نه به طور كامل) تو مشرک خواهي شد
و اگر نمي داني بدان كه خدا در قرآن فرموده :به جز شرک ،هر گناهي را اگر خواستم
مي بخشم.
و اين چنين است كه خداي واقعي (و نه خداي شيعه) كه رحمت و بخشايش را بر
خود فرض كرده است ،در روز قيامت به فرع ،رجوع مي كند و اينگونه است كه
انسانهاي نادان و مشركين سر از دوزخ در مي آورند .نه اينكه او آنها را به دوزخ
مياندازد بلكه آنها هنگام مرگ ،خود را ته چاهي ميبينند كه يك عمر ،ندانسته كنده اند.
خداوندا ما را از جمله اين افراد قرار مده .خدايا ما را براه راست هدايت كن .زيرا ما
يقين نداريم كه اينك در چه حالي هستيم .بر خالف فريسياني 2كه از همين اآلن ،خود
را در وسط بهشت مي بينند .آن هم با با آرزوهاي بزرگ 4و در دست داشتن كليدهاي
بهشت 1كه مي ترسم عاقبت ،كليد دوزخ شود.

 -1آري عصبيت و جاهليت ،ايراني و عرب و قرن  24و قرن 1نمي شناسد .يك جمله از مطالنب منن
را براي آقايان بگو تا متوجه برخورد عصبي خارج از منطق و استدالل آنهنا بشنوي .آنگناه در چشنمان
آنها همان نگاه ابوجهل را خواهي يافت.
 -2فريسيان يكي از فرق يهود كه بيشترين دشمني را با عيسي داشنته انند .خشنكه مقدسني ،عالمنت
اصلي اين افراد و خوارج زمان حضرت علي و افراد موسوم به حزب اللهي در زمان فعلي است.
 -4منتهي اآلمال شيخ عباس قمي
 -1مفاتيح الجنان
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شعور سياسي
دكتر شريعتي در يكي از سخنراني هاي خود مي گويد :اعراب در زمان رحلت پيامبر
اكرم شعور سياسي و صالحيت انتخاب رهبر را نداشته اند! من با وجود ارادتي كه به
ايشان دارم،تعجب ميكنم زيرا:
- 1چطور ،اعراب (اعم از انصار و مهاجرين)  24سال ،قبل از آن اين شعور سياسي
را داشتند كه به مردي ايمان بياورند :امي و فقير كه هر چه مي گفت نو و تازه و
مخالف تمامي اعتقادات جاهلي و عميق ترين فرهنگ آنها بود؟ به مردي كه
خانوادهاش او را از خود رانده بود؟ به مردي كه به خدايان توهين مي كرد.
(دقت كنيد خدا يعني باالترين و مقدس ترين مفهوم در ذهن آدمي) و نه تنها
ايمان بياورند بلكه به تصديق قرآن كريم از جان و مال و خانواده و شهر و وطن
خود بگذرند!
 - 2ما مي دانيم كه وقتي حضرت علي (ع) در بستر بيماري مي افتند و مردم به
ايشان ميگويند :آيا پس از تو با فرزندت حسن بيعت كنيم .ايشان مي فرمايند:
هر جور خودتان صالح مي دانيد! آيا پس از گذشت 44سال ،مردم شعور
سياسي پيدا كرده بودند (آن هم مردم كوفه!!!)
- 4چطور اصحاب ،قادر به درک و فهم و عمل خالصانه به قرآن بودند ولي قادر به
انتخاب رهبر نبودند؟

- 1اصحابي كه پيامبرغ را به عنوان رهبر قبول كردند با تفكر جاهلي دست به
چنين كاري زدند چطور ممكن است پس از چند دهه زندگي در كنار پيامبرغ

و تعاليم اسالمي و عمل مخلصانه به آن و در يك كالم با تفكري اسالمي دست
به انتخاب غلط زده باشند؟
- 1چرا ما هميشه در تحليل قضايا اوضاع و احوال قبل از اتفاقات را بررسي كرده و
نتيجه اقدامات را فراموش مي كنيم؟ اگر اعراب شعور سياسي نداشته و انتخاب
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غلطي انجام دادند پس بايد اين انتخاب بد منجر به نتيجه بدتر شود و نه بهتر!
چطور ابوبكر توانست شورش اهل رده را با قاطعيت سركوب كند؟ با توجه به
اينكه در نگاه مردم او نه پيامبر بود ،نه معصوم و نه از تيره مهم قريش!!! ولي
همين فرد ،چنان زمينه را براي حضرت عمر رضي اهلل عنه مهيا ميكند كه در
زمان حضرت عمر رضي اهلل عنه سه ابرقدرت (ايران ،روم و مصر) در برابر
اسالم سر تسليم فرود مي آورند.
- 1پيامبر اكرم ،در حديث موثقي فرموده اند :بهترين مردمان دوران ،مردم زمان منند.
در قرآن نيز آمده :و ما شما را امت ميانه (الگو و نمونه) قرار داديم 1.چگونه
ممكن است اين بهترين امت و امت نمونه ،دست به بدترين انتخاب زده
باشد؟!!!
- 1دكتر شريعتي در يكي از كتابهاي خود مي نويسند مرغ جوجه اش را مي زند و
از خود دور مي كند تا جوجه بتواند مستقل شود و روي پاي خودش بايستد .و
در ادامه مي نويسد خاتميت در اسالم ،چنين معنايي دارد .پس اگر بناست مردم
مستقل نشوند خاتميت چه معنايي دارد؟ (با عنايت به اينكه شيعه مقام امامت را
باالتر از نبوت مي داند اين تعارض شديد تر مي شود)
- 8شما در توجيه خاتميت و اينكه چرا پيامبر اكرم آخرين فرستاده بوده مي گوييد:
بشر در آن زمان به چنان درک باال و بلوغ فكري رسيده بود كه ديگر مي
توانست پذيرا و حافظ دين و دستورالعملهاي الهي باشد و ...پس چرا در مورد
خالفت اين سخن را نقض ميكنيد؟
- 1تفكر بسيار خطرناک و اشتباه متكلمين و فقهاي شيعه قرون سوم و چهارم
هجري آن بود كه مبناي مذهب تشيع را بر وجود نص در خالفت و جانشيني
بالفصل حضرت علي (ع) قرار دادند و پس از مدتي مجبور به تكفير و لعن
حضرت عمر رضي اهلل عنه و حضرت ابوبكر رضي اهلل عنه شدند .تفرقه و
 -1سوره  2آيه 114
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دشمني در امت اسالمي نتيجه بعدي اين خشت كج و بنيان غلط بود و طرفه
آنكه حضرت عمر رضي اهلل عنه و حضرت ابوبكر رضي اهلل عنه را متهم به
انحراف كردند! در ادامه دولت صفويه روي كار آمد و كرد آنچه كرد( .اگر
سلمان فارسي زنده بود به روحانيون صفوي مي گفت :كرديد و نكرديد!) در
اين زمان غلو و انحراف دو چندان شد و تشيع علوي به طور كامل در قالب
تشيع صفوي مسخ و تحريف شد .در صورتيكه تشيع واقعي و حقيقي بر مبناي
عقايد و روش و سخنان واال و عميق حضرت علي(ع) بوده است كه براي
تثبيت و قوام آن نيازي به دروغ پردازي و بناي پايه هاي آن بر دروغ و تعصب
و دشنام و ناسزا نبوده است .تشيع دين مدارا و دوستي با خودي و تحمل
مخالف است .تشيع دين ظلم ستيزي و مبارزه با باطل است .تشيع دين پويايي و
تفكر و تدبر در جهان طبيعت و دنياي درون و آيات الهي است .انديشه علي
سراسر مملو از نكات عميق علمي و معرفتي و روح او روح يك جنگجوي عابد
و عابد جنگجو بوده است.
براستي چرا چنين كردند؟ براي انتقام از فاتحين مسلمان؟ طي نقشه زرتشتيان ايراني
و يهوديان تارو مار شده؟ يا براي اينكه پشت اين تز پنهان شوند كه ما نيز دوستداران
علي هستيم و به ناچار شايستگي بيشتري در قبضه حكومت داريم؟ و آنگاه حكومت را
غصب كردند و حضرت عمر رضي اهلل عنه و حضرت ابوبكر رضي اهلل عنه را غاصب
معرفي كردند!!! شايد هم مي خواستند توده عوام متوجه انديشه هاي ناب علوي نشوند
مگر ممكن است كسي علي گونه فكر كند و آنگاه مرتب توسري بخورد و زير بار هر
خفت و خواري برود؟ مگر مي شود بر چنين فرد جسور و گستاخي حكومت كرد؟
اصوال عامي داستانها و افسانه هاي مجعول را بهتر مي فهمد يا اين جمله علي را :عدل
بهتر است از جود! يا :حق و باطل را معياري است كه با آن سنجيده شده و افراد مالک
تشخيص حق از باطل نيستند.
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خواص
علماي شيعه به تازگي مساله اي را مطرح كردها ند تحت عنوان خواص و ميخواهند
بگويند مردم مدينه تحت تاثير حضرت عمررضي اهلل عنه و حضرت ابوبكر رضي اهلل
عنه كه از خواص بوده اند حق علي را نديده گرفتند! جواب:
 اگر طبق متون تندروي شيعه شخصيت حضرت عمررضي اهلل عنه و حضرتابوبكر رضي اهلل عنه را بررسي كنيم اين دو نفر نه تنها از خواص نبوده اند بلكه هيچ
جايگاهي در هيج جاي اسالم ،نداشته اند .كساني كه مرتب مورد لعن و سرزنش

پيامبرغ و قرآن و(...البته به زعم شيعه) قرار گرفته!!! چگونه خواص شده اند؟ و از
اين دو نفر كه بگذريم آيا مردم ،تابع دو نفر از خواص بودند؟ يا اينكه پيرو تمام خواص
و اگر پيرو تمام خواص ،چگونه تمام خواص يك شبه بد و گمراه شدند؟ زيرا اصوالً
گذشت زمان و همنشيني با ناپاكان موجب گمراهي انسان مي شود .آن هم در مورد
انسانهايي كه مستعد بد شدن هستند نه كساني كه  24سال قبل در محيط فاسد و جاهلي

دعوت پيامبرغ را لبيك گفتند! و براستي چه كسي آنها را خواص كرد و موجبات
خواص شدن آنها را فراهم كرد؟ تا مردم در آينده فريب بخورند و گمراه شوند .نعوذباهلل
آيا اين شخص ،كسي جز نبي اكرم بود كه مرتب و به مدت  24سال به صورت شبانه
روزي با اين افراد نشست و برخاست مي كرد؟!!! به آنها دختر مي داد و دختران آنها
را به زني ميگرفت؟ اجازه مي داد همراه او در سفر و حضر و در جنگ و صلح باشند
و علمدار جنگ (تبوک) و امير حجاج شوند؟ و اجازه داشته باشند مرتب در راه اسالم
پول خرج كنند؟ پس آيا پايه گذار اصلي خط انحراف و بنيان گذار و موجب اصلي
چنين اتفاقي نعوذباهلل نبي اكرم بودند؟ يا همة اينها زاييدة توهمات و ذهن ماليخوليايي
غاليان و موالي ايراني ساكن كوفه و روافض و مفوضه است كه از دل تاريخ به كتابهاي
سني و شيعه راه يافته ولي فقط در فرهنگ شيعه توانسته رشد و نمو كند؟
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 اين بحث به عبارت سادهتر اين مي شود كه :مردم ،مانند گوسفند هستند و بهباالتريهاي خود نگاه ميكنند .ما از زبان ابوسفيان در تاريخ مي شنويم كه حضرت
ابوبكررضي اهلل عنه،كمترين قبيله قريش بوده از نظر ثروت نيز تمام دارايي خود را در
راه اسالم خرج كرده بود حضرت عمر رضي اهلل عنه نيز نه ثروت چنداني داشته نه از
قبيله مهمي بوده و نه با آن اخالق تند و تيزش ،محبوبيتي در بين مردم داشته است .پس
آنها چگونه خواص شدند .مگر اينكه بگوييم واقعا از نظر دين و ايمان و يا اخالص و
كارداني و اعتقاد برتر بوده اند كه جاي بحثي باقي نميماند .اگر هم قبول كنيم از ديد
سايرين آنها خواص بودند آيا خواص منحصر مي شده اند به حضرت عمر رضي اهلل
عنه و حضرت ابوبكررضي اهلل عنه؟ و حتي اگر اين تز را هم درست بدانيم باز اين
سئوال پيش مي آيد كه گناه اين دو نفر چه بوده است؟
 -چرا ،در ابتداي بعثت پيامبر اكرم ،اول مردم فقير و بدون مسئوليت و يا سمت به

پيامبرغ ايمان ميآوردند و سپس روساي قبايل و اشراف و خواص؟ (اگر مردم تابع
خواصند؟)
 اگر مردم تابع خواصند به عنوان مثال در تاريخ مي خوانيم كه انصار در سقيفهدور سعد ابن عباده جمع شده و مي خواستند او را به خالفت بر گزينند و به حضرت
عمر رضي اهلل عنه و حضرت ابوبكررضي اهلل عنه خبر مي رسد و آنها خود را با عجله
به آنجا مي رسانند .چگونه است كه اين دو نفر خواص ،خودشان از ماجرا بي خبر بوده
و براي همين با عجله ،خودرا به جمع عوام!!! مي رسانند؟!!! و علل اين تضاد سليقة
عمومي در پيروي از خواص مختلف چيست 1؟

 -پس از فوت پيامبرغ ،هر يك از افراد مهاجر و انصار براي خودش در درک

آيات قرآن و از حفظ بودن آيات و احاديث پيامبرغ و حتي مشاهدة عملي روش

پيامبرغ ،يك خواص بوده و در حقيقت بيشتر مردم ،خواص و حافظ و عامل به قرآن
و ..بوده اند پس اينها دنباله رو كدامين خواص شدند؟
 -1و به تبع آن علت اينهمه تضاد و تناقض در آراء و افكار شيعه؟
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 عباس ،طلحه ،زبير ،سلمان ،مقداد ،ابوسفيان و  214نفر ديگر از ساكنين مدينهطرفدار انتخاب حضرت علي (ع) بوده اند( 1كاري به نيات آنها نداريم) آيا اينها خواص
نبودند كه مردم دنباله رو آنها شوند؟
 -چرا خداوند در قرآن مي فرمايد :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓﯔﯕ

ﯖﭼ)الرعد " :(11:همانا خداوند سرنوشت هيچ قومي را تغيير نمي دهد مگر اينكه
آنها خودشان خودشان را تغيير دهند " .و چرا نمي فرمايد خداوند سرنوشت هيچ قومي
را تغيير نمي دهد مگر اينكه خواص آنها تغيير كنند .البته در آياتي از قرآن از قول
دوزخيان مي خوانيم كه ما سران و بزرگانمان را پيروي كرديم پس گمراه شديم .ولي در
جايي ديگر از قول همين سران ،پاسخ مي شنويم كه خدايا اينها خودشان چون گمراه
بودند پيروي ما را كردند و ما هم خودمان گمراه بوديم...
 اگر دو نفر ،براي رييس جمهوري كانديد شوند ،يكي اليقتر باشد ولي ديگريانتخاب شود آيا اولي بايد از دست دومي دلگير شود؟ يا طرفدارانشان با هم نبرد كنند؟
البته حضرت علي (ع) اصالً در صحنه سقيفه غايب بودند ولي براي فرهنگ عرب،
شرط مسن بودن و سالخوردگي يك شرط اساسي بوده ما هيچ رييس قبيله اي را در
تاريخ عرب نميبينيم كه جوان بوده باشد چه برسد به رييس تمام قبايل ،يعني خليفه!
(از اين نكته كه افراد زياد و سرشناسي توسط حضرت علي از قبايل مهم كشته شده اند
مي گذريم)
 -اگر بحث خواص طبق استدالل برادران شيعه درست باشد :ما مي دانيم كه

اولين يا دومين مرد بالغي كه به پيامبرغ ايمان آورد حضرت ابوبكر بود .و مي دانيم
قريش در بيشتر كارها با حضرت ابوبكر مشورت مي كرده و او را قبول داشته و دقيقا به

همين علت به محض اسالم حضرت ابوبكر پنج نفر از افراد متنفذ به اسالم در مي آيند.
افرادي كه اسالم آنها در آن لحظات بسيار موثر بوده .سپس حضرت ابوبكر برده هايي
كه اسالم مي آورند را از مال خود خريده و در راه خدا آزاد ميكرده (مانند بالل) در
 -1طبق نوشته شيخ شرف الدين در كتاب الفصول المهمه
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مكه قرآن را با لحن خوشي مي خوانده و مردم دور خانه او جمع شده و اينگونه خشم

كافرين را بر مي انگيخته .تنها كسي بوده كه همراه پيامبرغ در آن لحظات مخاطره آميز
به مدينه هجرت مي كند و ...پس اگر بحث خواص درست باشد حضرت ابوبكر و
حضرت عمر با اسالم آوردن و مسلمان شدنشان در آن شرايط دشوار باعث تقويت
اسالم و مسلمان شدن بقية عوام شدند .پس چرا شما هميشه نيمه خالي ليوان را مي
بينيد؟
 اين چه خواصي (و ديگران دنباله رو و پيرو آنها) بوده اند (منظور حضرت عمرو حضرت ابوبكر) كه هيچكس آنها را اليق خبر كردن از اجتماع سقيفه ندانسته و آنها
به طور اتفاقي متوجه اجتماع سقيفه مي شوند؟!!! و صدها سئوال بي پاسخ ديگر...

مولي
 -زبان ،سرچشمه سوء تفاهم هاست( .سنت اگزوپري ن شازده كوچولو)

1

 هيچگاه از من نقل قول نكنيد زيرا آنچه مي گوييد چيزي است كه شماشنيدهايد نه چيزي كه من گفته ام( .الورنس فرانك)
دقت كنيد كه سرمنشاء اصلي اختالف شيعه با ساير فرق و مذاهب اسالمي دقيقا در
همين نكته نهفته است و برداشت غلطي كه علماي شيعه از كلمه مولي داشته اند .و اين
اعتقاد كه كلمه مولي به معناي اولي است و بعد اولي را اولي بالتصرف معنا و سپس
اولي بالتصرف را اولي االمر يا ولي امر معني كرده و سپس از آن ،مفهوم امامت را
برداشت كرده و آرام آرام كار را به جايي مي كشانند كه مقام امامت را باالتر از نبوت

اعالم مي كنند! و در نتيجه معناي سخن پيامبرغ اينگونه مي شود :هركس من خليفه او
 -1علت اينكه من از نويسندگان غربي و غير مسلمان سخن مي آورم آن است كه اين افنراد منتهم بنه
سني بودن نيستند.
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هستم علي هم رهبر و خليفه و حاكم بر اوست! خدايا دوست بدار هر كه او را دوست
دارد و دشمن باش با دشمن او .البته پيامبر اكرم دقيقاً براي اينكه كسي معناي خالفت را
از كلمه مولي برداشت نكند در ادامه ،سخن از دوستي و دشمني دارند.
البته عالمه اميني در كتاب الغدير بحثي را باز كرده اند با اين نتيجه گيري كه بيشتر
علماي علم عرب كلمه مولي را به معناي اولي تعريف كرده اند ولي  -1در اين
خصوص اتفاق نظر وجود ندارد.

 – 2ميان ماه من تا ماه گردون

تفاوت از زمين تا آسمان است:

حتي داشتن مفهوم اولي در كلمه مولي هيچگاه نمي تواند معناي خالفت و جانشيني
و امامت را داشته باشد .زيرا اعراب براي بيان اين مفاهيم ،كلمات روشن و واضح و
روشنتري دارند و در هيچ كجاي تاريخ ،حتي يكنفر عرب هم براي بيان مفهوم حكومت
و خالفت و امامت از كلمه مولي استفاده نكرده است 1.معني دقيق كلمه مولي در زبان
فارسي مي شود :آقا و سرور .اگر دقت كنيد در اين معناي فارسي نيز ،مفهوم برتري و
اولويت وجود دارد ولي به هيچ وجه معناي پادشاهي و حكومت از آن برداشت نمي
شود و اگر پيامبر اكرم در ميان مردم ايران مي فرمودند كه هر كس من آقا و سرور او
هستم علي نيز آقاي اوست ،مردم ايران ،معناي حكومت و پادشاهي را از اين كلمات
برداشت نمي كردند .بلكه اين كلمه (مولي يا آقا) نوعي برتري معنوي را در ذهن انسان،
تداعي ميكند .زيرا انسان تا چيزي را برتر و باالتر نداند نمي تواند به او عشق بورزد و
او را دوست داشته باشد براي همين پيامبر اكرم در ادامه نيز ميگويند :خدايا دوست
داشته باش هر كه او را دوست دارد .پس طبيعي است كه كلمه مولي (يعني دوست

داشتن) بايد معناي اولي را هم داشته باشد .قرينه آن هم سخنان بعدي پيامبرغ است و
اينكه درجه اين اولويت (در صورتيكه بنا به فرض محال ،معناي صرف مولي ،اولي بود)
 -1تاريخ اعراب قبل و پس از نبي اكرم خلفاء و روساء و پادشاهان فراواني داشته ولني عجينب اسنت
كه حتي يك نفر از آنها در هيچ شعر و سخنراني و نامه اي براي معرفي جانشين پس از خنود از كلمنه
مولي استفاه نكرده است !!!!
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مشخص نيست آيا واليت مانند واليت خداوند مطلقه است؟ يا مانند واليت پدر بسيار

محدود .ما طبق دستور صريح شخص پيامبرغ مي دانيم كه كلمات او را بايد با قرآن
بسنجيم و خداوند در قرآن كريم عوض مزد و اجر رسالت را دوستي با خاندان

پيامبرغ اعالم كرده (و نه حكومت آنها) و چون اين محل آخرين ميقات نبي اكرم با
مردم بوده و مزد را هم بايد در آخر كار گرفت پس طبق آيه قرآن از كلمه موده يعني
دوستي خاندان نبي استفاده كرده و كلمه مولي كه معني دوست داشتن مي دهد و سخنان
بعدي پيامبر اكرم متوجه مي شويم كه منظور از اين كلمه يعني مولي دوست داشتن علي
است .بهتر است بدانيد كه اعراب اين كلمه را بيشتر به كساني اطالق مي كنند كه
اسيراني را آزاد كنند به آن اسيران موالي مي گويند و به شخصي كه اسراء را آزاد كرده
مولي مي گويند .مولوي نيز در اشعار زير همين عقيده را دارد:
كيست مولي؟ آنكه آزادت كند

بند رقيت ز پايت وا كند

پس اگر بنا باشد كه انسان تحت فرماندهي و اسارت كسي باشد ديگر آزادي و كلمه
مولي چه معنايي مي دهد؟! يعني اگر منظور پيامبر اكرم لزوم تبعيت بي چون و چرا و
واليت مطلقة علي بوده باشد اين سخن پيامبر اكرم ،مفهومي ضد كلمه مولي خواهد
داشت .و اين خود يكي ديگر از صدها تناقضي است كه شيعه گرفتار آن شده است .به
طور كلي مولي كلمه اي است كه بيشتر بار معنوي دارد .شيخ شرف الدين عالم شيعه نيز
در سخنراني دارالتقريب گفته :امام ،عهده دار خزائن معنوي و خليفه عهده دار خزائن
مادي خداوند است.

 معناي يك كلمه را بايد با توجه به موارد زير فهميد:
 شرايط بوجود آمده در محيط (اوضاع و احوال همان زمان) فرهنگ مردم همان زمان. نوع انديشه و روحيه مخاطبين. استفاده اي كه مردم از آن واژه در همان زمان داشته اند. -و منظور گوينده و هدفي كه داشته ترجمه كرد.
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 آن كلمه به تنهايي چه معنايي مي دهد و همراه با ساير جمالت و قرائن چهمعنايي مي دهد.

 نكته بسيار ظريفي كه محققين شيعه از آن غافل مانده انند آن اسنت كنه غنناي
سنگين ادبيات عرب گاه باعث مي شود يك كلمه داراي معناني متعندد و حتني
ضد هم باشد براي همين براي درک منظور و هدف گوينده هنيچ راهني نيسنت
جز اينكه شرايطي كه آن سخن در آن گفته شده را با توجه بنه كنل منتن (وننه
معني كردن فقط يك كلمه) و تمامي اوضاع و احوال معني كنيم.

 اگر منظور پيامبر اكرم در غدير خم تعيين جانشنين بنراي خودشنان بنود ماننند
زماني كه در جنگ تبوک حضرت علي را در مدينه (سرپرسنت خنانواده خنود)
گذاشتند بايد پس از معرفي حضرت علي مي فرمودند :من كنت مواله فهذا علي
مواله و لكن ال نبي بعدي يعني خليفه و جانشين من است ولي با اينن تفناوت
كه پس از من نبي و پيامبري نيست زيرا شما معتقديد پيامبر در اين موضع ،علي
را با خودش برابر و در تمامي امتيازات يكسان معرفي كرد پنس بسنيار واجنب
بود براي جلوگيري از گمراهي آيندگان ،مانند هنگام خروج براي جننگ تبنوک
مي فرمودند ال نبي بعدي.

 مردم از زبان پيامبرغ و از قول قرآن مي دانستند كه پس از رحلت پيامبر اكرم
ديگر وحي در كار نيست و علي نمي تواند با آسمان در ارتباط باشد چرا رسول
خدا تكليف نوع حكومت و نفر بعدي را مشخص نمي كنند زينرا ممكنن بنود
مردم پس از رحلت نبي اكرم به خاطر عدم وجود وحي سخن حضرت علني را
در رابطه با خالفت امام حسن و امام حسين قبول نكنند؟ پس بنا بر طريق اولني
نبي اكرم ابتدا بايد روش تعيين خليفه را بيان مي كردند و بعد بنه سنراغ تعينين
مصداق (يعني معرفي علي) مي رفتند با عنايت به اين نكتنه مهنم كنه شنما در
استداللهاي خود مساله جانشيني و خالفت را بسيار مهنم و اساسني جلنوه مني

دهيد .براستي چرا پيامبرغ در مورد چنين مساله بسنيار مهمني از كلمنه منبهم

91

پـاسخ عقلى به دروغهاى تاريخى در فرهنگ شيعه

مولي با  21معني مختلف استفاده مي كند كه هيچكدام نيز معنني خالفنت نمني
دهد؟ و به جاي تعيين روش انتخاب حاكم فقط به معرفي مصداق ،بسننده مني
كنند؟ در قرآن كه روشي براي انتخاب حاكم و خليفه وجود ندارد سخن پيامبر
اكرم نيز در اين موضع (اگر آنرا حمل بر تعيين جانشنين كننيم) بسنيار منبهم و
نامفهوم است پس تكليف در اين امر به قول شما بسيار مهم ،چيست؟

 همانگونه كه آيات قرآن با ساير آيات تفسير مي شوند سخنان پيامبرغ نينز بنا
ساير سخنان ايشان تفسير مي شود .پيامبرغ در ادامه مي فرمايد :اللهم وال من

وااله و عاد من عاداه .خدايا دوست داشته باش هركه او را دوست دارد و دشمن
باش با هر كه با او دشمن است .اگر معني مولي در اينجا برتر بودن باشند بايند
ميفرمودند :خدايا باالببر شان و مقام كسي را كه علي را برتر مي دانند و پنايين
بياور مقام آنرا كه او را پايين مي داند ...يا دشمن باش با كسي كه از او پيروي
نمي كند و دوست باش با كسي كه از او پيروي مي كند.

 اگر پيامبرغ قصد تعيين جانشين داشتند با توجه به شناختي كه از جامعه عرب
داشتند بايد مي گفتند علي جانشين من پس از من براي حكومت بنر شماسنت.
ال خليفنه نبودنند كنه بخواهنند بنراي
ولي نكته اينجاست كه پينامبر اكنرم ،اصن ً
خودشان ،جانشين تعيين كنند .و هدف ايشان از بعثت حسب گفته خود ايشنان:
بعثت التمم مكارم االخالق بوده است ولي برادران روحاني من طبق مينل ذاتني
خود فكر مي كنند هدف بعثت ،حكومت و رياست بنر منردم بنوده و علني ينا
پيامبر نيز نعوذ باهلل ،مشتاق آن!!!

 براي فهميدن معناي واقعي يك كلمه در سخنان پيامبرغ ،تطبيق آن بنا قنرآن و
ساير سخنان پيامبرغ است .پيامبر اكرم در ادامه همين سخنان مي گويد (اللهنم

وال من وااله و عاد من عاداه) خدايا دوست داشته باش هر كه او را دوست دارد
و دشمن باش هر كه او را دشمن دارد .وال با مولي از يك ريشه است و معنني
دوستي ميدهد و نه خالفت! شايد يكي از داليل پيامبر اكرم از بيان اينن جملنه
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اين باشد كه كسي فكر نكند منظور ايشان از كلمه مولي خليفه است شنرايط آن
لحظه يعني دشمني سپاه يمن و اختالف و شايعه پراكني ها با علي بر سر غننايم
اين موضوع را قويا تاييد مي كند .وگرنه پيامبرغ بايد مي گفت خدايا دوسنت
داشته باش هر كه او را اطاعت يا پيروي مي كند .حتي اگر به قرآن نينز رجنوع

كنيم و طبق سفارش پيامبرغ كه مي فرمايند سخنان مرا با قرآن تطبينق كنيند و
اگر مطابق آن بود قبول كنيد مي بينيم در قرآن نيز در رابطه بنا نزديكنان و اهنل

بيت پيامبرغ آمده :بگو من اجري از شما نمي خواهم جنز دوسنتي (منوده) بنا
نزديكانم .دقت كنيد كه مي فرمايد :اجري نمي خواهم جز دوستي خاندانم (و نه
خالفت آنها!) .و اگر علي خليفه بالفصل بود نينازي نبنود پينامبر اكنرم اينهمنه
سفارش اهل بيت را به مردم بكند بلكه بايد سفارش مردم را به اهنل بينت مني
كرد( .ممكن است بگوييد " پيامبر علم غيب داشته " ولي مردم كنه علنم غينب
نداشتند چرا كسي يكبار هم از پيامبرغ نپرسيد كه :علني خليفنه اسنت و شنما

بايد سفارش ما را به او بكنيد و نه سفارش او را به ما!!!)

 تمام  21معني مولي معني نزديكي را مي دهد و نه معناي فرمانروايي و جانشيني
را .همسايه نزديك انسان است .دوست نزديكترين فرد به انسان است .پسرعمو،
آزاد شده و ...اينها همه به انسنان نزديكنند .جالنب اينجاسنت كنه فقنط معنني
سرپرست و حاكم است كه معناي نزديكي در آن نيست .و شنيعه دقيقنا همنين
معناي مخالف را پذيرفته است.
در انتهاي اين مبحث ،نكته اي ظريف به ذهن من خطور كرد كه خيلي دوست دارم
بدانم روحانيون عزيز چه پاسخي براي آن سر هم ميكنند :دقت كنيد اصوالً دين و
اصول ديني بايد مفهومي بسيار ساده و آسان و قابل فهم داشته باشد تا همه مردم اعم از
پير و جوان و با سواد و بيسواد و عرب و عجم با هر زبان و فرهنگي آنرا بفهمند و به
آن ايمان بياورند تا روز قيامت نيز هيچ جايي براي عذر و بهانه باقي نباشد و اگر فهم
دين و مباني آن سخت و دشوار و پيچيده باشد اصوال نه كسي آنرا مي فهمد و نه حتي
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كسي در صدد فهم آن بر مي آيد و نه ميتوان از آن دفاع كرد و روز قيامت نيز خداوند
نمي تواند كسي را به خاطر عدم فهم موضوعي پيچيده و غير قابل فهم مجازات كند.
تمام اديان الهي نيز آسان و قابل فهمند .درباره اسالم دقت كنيد كه خداوند پيامبري را
فرستاد تا آن پيامبر به مردم بگويد من فرستاده خدايم (نبوت) و شما بايد فقط يك خدا
را پرستش كنيد و به يك خدا ايمان داشته باشيد (توحيد) و اگر چنين كنيد و مرتكب
گناه نشويد (تقوي و عمل صالح) در آن جهان به بهشت مي رويد و گرنه به دوزخ
ميرويد (معاد) نگاه كنيد به همين راحتي و آساني و سادگي! دين اسالم يعني اعتقاد و
پذيرفتن همين چهار كلمه (انالدين عنداهلل اسالم) و تسليم شدن در برابر همين چهار
كلمه (حضرت علي :االسالم هو التسليم ،اسالم يعني تسليم شدن) اكنون نگاه كنيم كه
تشيع صفوي چه چيزهاي درهم و برهمي را به عنوان اصلي ترين اصول براي پيروانش
تشريح مي كند كه عدم اعتقاد به آنرا نيز موجب دوزخي شدن مي داند! اصولي كه حتي
بزرگترين علماء و روحانيون شيعه نيز پس از نگارش صدها جلد كتاب در طول  11قرن
هنوز موفق به اثبات آن نشده اند .به عنوان مثال همين موضوع غدير و معرفي حضرت
علي (ع) به عنوان جانشين پيامبر اكرم .1آنها مي گويند براي تفسير آيه ابالغ (يا ايها
الرسول بلغ )...بايد به سخنان نبي اكرم در غدير مراجعه كنيم و ما وقتي به سخنان نبي
اكرم مراجعه ميكنيم به كلمه اي بر مي خوريم (مولي) كه داراي  21معني متفاوت و
مختل ف است كه معني خليفه و جانشين به هيچ وجه از آن مستفاد نمي شود و
اينجاست كه علماي دو طرف (شيعه و سني) قرنهاست بر سر تعريف كلمه مولي و
اينكه آيا معناي اولي االمر و اوليبالتصرف از آن استخراج مي شود يا خير ،صدها صفحه
 -1نكته جالي اينكه شهيد مطهري در كتاب سيري در امامت متوجه اين تعارضات الينحنل شنده و بنه
خيال خود به راه حل جديد دست پيدا كرده و پس از  11قرن بحث و كشمكش ميان علمناي سنني و
شيعه حرف جديد مي زند كه :متكلمين شيعه اشتباه كرده اند كه امامت را با خالفت يكي گرفتنه انند !
البته باز سئوال به جاي خود باقي مي ماند كه :در كجاي ادبيات عرب مولي معني امام مي دهد؟ آري تا
دست از دروغ و اشتباه بر نداريم موضوع همچنان الينحل باقي مي ماند و با هيچ دوز و كلكي نيز نمي
توان دروغ را ماست مالي كرد.
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كاغذ را سياه كرده اند و وارد بحثهاي بي سرو ته و دشوار صرف و نحو عربي شده اند.
سئوال من اينجاست آيا خداوند به خاطر عدم فهم و درک چنين موضوع پيچيده و
الينحلي (حتي براي دانشمندان ادبيات عرب) ساير انسانها را به دوزخ مي برد و اصوال
آيا اين است روش تبيين و تفهيم مهمترين اركان دين به مردم؟!!! يعني امامت و
خالفت ،و چرا ساير اصول دين (يعني نبوت و توحيد و معاد) را همه فهميدند (زيرا
پيامبر اكرم طي توضحيات خود و خداوند در آيات قرآن براحتي و با بياني ساده و شيوا
و روان اين  4اصل را توضيح دادند) ولي هنگام توضيح چنين اصل مهمي (شيعه امامت
را باالتر از نبوت مي داند و معتقد است شرايط زمان رسول اكرم به نحوي بود كه ايشان
حتما مي بايست جانشين تعيين مي كردند و ...و كليد فهم و قبول ساير اصول دين
پذيرش امامت است و )...ناگهان سخن به ايهام و ايجاز و كلمات گنگ و دو پهلو و
شان نزولهاي متعدد و متفاوت كشيده مي شود؟ فباي حديث بعده يومنون

1

داشتن نگاه ساده تنها راه حل مشكالت
بسياري از مواقع پاسخ قضاياي پيچيده در جلوي چشم انسان است ولي شيطان با
استفاده از تعصبات و احساسات كوري كه انسان دارد جلوي ديد او را مي گيرد .شايد
يكي از مصاديق كران و كوران كه در قرآن چندين بار به آن اشاره شده همين است.
براي مثال چرا ما در تحليل ،داستان حمله به خانه حضرت علي (ع) و ضربه به در را
بررسي مي كنيم؟ داستاني كه به چندين طريق مختلف بيان شده و شاخ و برگهاي آن
فراوان و حق و باطل در آن به هم آميخته است؟ بياييد و سر راست و مستقيم به سراغ
مطالبي برويد كه صحت آنها قطعي است :ازدواج حضرت عمر رضي اهلل عنه با ام
 -1پس به كدامين سخن بعد از آن ايمان مي آورند سوره مرسالت آيه 14
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كلثوم 1دختر علي از فاطمه! مگر مي شود كسي دخترش را به قاتل مادر و برادر آن
دختر بدهد؟ مگر يك شيعه در قرن بيستم حاضر است دخترش را به يك نفر سني حتي
خيلي خوب بدهد؟ پس علي رييس شيعه چگونه دخترش را به حضرت عمر رضي اهلل
عنه رييس سني ها داد؟ پس متوجه مي شويم اين بازي شيعه و سني مال قرون بعد
است .مورد ديگر :اسالم آوردن ايراني ها در زمان حضرت عمر رضي اهلل عنه .باز هم
مسلما اگر او به ايران حمله نكرده بود ما هم اكنون مسيحي بوديم و آقايان روحاني ما
هم كشيش شده بودند! مورد ديگر شهادت حضرت عمر رضي اهلل عنه به دست ابولولو.
مورد ديگر عدالت قاطع حضرت عمر رضي اهلل عنه نسبت به همه حتي خودش و يا
فرزندش .مورد ديگر جمع آوري قرآن و ...پس چرا اين موارد قطعي و صد درصد را
رها ميكنيم و به موارد جزيي و مشكوک چسبيده ايم؟
دقيقا به همين علت اگر وارد بحث و جدلهاي اينگونه شويم هيچگاه به نتيجة
روشني نمي رسيم ولي لحظه اي به اعماق فطرت و وجدان خود رجوع كنيد و ببينيد
اگر فقط ،خدا را صدا كني ،بدون هيچ شفيع و واسطه اي بدون هيچ شاخ و برگي و
فقط در جهان به او محبت داشته باشي و فقط او را قادر مطلق ،بداني آري آيا اينگونه
زيباتر و جذاب تر و آرامش بخش تر است يا...

 -1البته اگر آقايان علماء و فضالء به تو پاسخ دادند كه آن ام كلثوم يك ام كلثوم ديگر و دختر ابنوبكر
بوده به آنها بگو شما اين موضوع را بهتر مي دانيد يا ابن اسحاق شيعه در  1244سنال قبنل كنه سناكن
همان مدينه و عرب و ...بوده يا شما بهتر مي دانيد يا يعقوبي شيعه عنرب  1444سنال قبل؟شنايد هنم
اطالعات عالمه مجلسي اصفهاني در  244سال قبل بيشتر از خود عربها بوده؟ (رجوع كنيد به سيره ابن
هشام و تاريخ يعقوبي)
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تقيه
محققين و علماي شيعه هر كجا كه به تناقض يا مشكلي برخورد مي كنند مي گويند:
امام تقيه كردند يا بنابر مصلحت آن سخن را گفتند .يا توريه و مماشات كردند .سئوال
اينجاست :شيعه معتقد است كه امام :هادي و الگوي تمام خلق است .با اين وصف ،يك
امام ،چگونه مي تواند هادي و الگو باشد در حاليكه تمام سخنان و رفتار او در هاله اي
از تقيه و توريه و مصلحت و مماشات و ...پيچيده و مسخ شده است؟ و اين الگو را
چگونه مي توان در چنين جوي تشخيص داد؟ (چه برسد به پيروي و تبعيت!) به اين
موارد ،روايات و احاديث راست و دروغ تاريخي را اضافه كنيد تا مشكل دو چندان
شود .به اضافه داستانهايي كه به امام ،جنبه ما فوق بشري مي دهد ديگر موضوع الگو
پذيري منتفي خواهد شد .يكي از عللي كه جوانان ،رو به سوي هنرپيشه ها و هنرمندان
و ورزشكاران خارجي آورده اند نيز دقيقا همين نكته است :آنها ،مثل خود ما داراي
گوشت و پوست و استخوانند .مثل ما هستند .انسانند ...پس مي شود آنها را الگو قرار
داد براي همين در قرآن در رابطه با نبي اكرم آمده[ :قُلْ إِنَمَا أَنَا بَشَرٌ مِاْلُكُمْ]
{الكهف }114:بگو من نيز بشري مانند شما هستم ايكاش برخي از علماي ما دست از
حماقت بر مي داشتند تا مذهب شيعه بيش از اين راه انحطاط را طي نكند.

پيامبر اكرم غ مدت  14سال در مكه به دعوت اسالم مشغول بودند آن هم دعوت

كفار و مشركين لجوج جاهلي .بتها يعني خدايان مورد عالقه آنها را نفي مي كردند و
پدرانشان را گمراه ميخواندند آري هيچ اثري از تقيه در رفتار ايشان مشاهده نمي شود
و بدون اينكه معجزه اي هم اتفاق بيفتد ايشان به صحت و سالمت در اين  14سال در
مكه زندگي كردند و گرچه مداوم مورد آزار و اذيت مشركين قرار مي گرفتند ولي
هيچگاه تقيه نكرده و به خاطر عدم تقيه نيز جان نباختند .نكته بسيار عجيب دربارة
برادران شيعه اين است كه شيعيان دقيقا همان انتظاراتي كه كفار از پيامبرغ داشته اند را
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از امامان خود دارند :داشتن علم غيب ،ارتباط با فرشتگان و ديدن آنها ،ارائة معجزات
عجيب و غريب ،داشتن كتاب يا صحيفه اي يكجا از جانب خداوند،
حق را بگو اگر چه هالک تو در آن باشد كه در حقيقت نجات تو در آن است و
باطل را رها كن اگر چه نجات تو در آن باشد كه در حقيقت هالک تو در آن است.
حضرت علي.
اعتقاد به خالفت موروثي در فرهنگ ايرانيان و مردم عربستان جنوبي
چرا علي و برخي از انصار و افرادي مانند سلمان فارسي و عمارياسر علي را براي
خالفت شايسته تر مي دانستند؟
اين افراد هيچگاه در بيان علت مخالفت خود به واقعه غدير يا آيات قرآن و حتي

حديثي از پيامبرغ اشاره اي نكردند .بلكه عمده محور علل مخالفت ايشان با بررسي
متون تاريخي به شرح زير است:
- 1عدم حضور آنها در هنگام انتخابات در سقيفه.
- 2نژاد مهاجرين از عربستان شمالي و مردم مدينه از عربستان جنوبي بوده است.
سلمان فارسي متعلق به فرهنگ ايران و عمار ياسر نيز از مردم عربستان جنوبي
بوده .در فرهنگ ايران و مردم عربستان جنوبي ،وجود قداست ژنتيكي و دودمان
الهي در حكومت و تفكر به ار

رسيدن حكومت وجود داشته است .در قرآن

كريم نيز واژه هاي اهل – قربي – ذريه و آل در رابطه با خاندان پيامبران،مويد
اين نكته است كه صفات برجسته ژنتيكي مي تواند از طريق وراثت منتقل شود
(البته خطاب به ابراهيم مي فرمايد در ذريه ظالم اين چنين قانوني ملغي است)
به همين دليل و به تبعيت از چنين فرهنگي در ذهن اين افراد اين نكته نقش
بسته بوده است كه اليقترين فرد ،جهت جانشيني پيامبر اكرم حضرت علي (ع)
است .و اين امر ،باعث انشعاب اسالم به سني و شيعه شد .انشعابي كه با
گذشت زمان ،روز به روز به فاصله آن افزوده گرديد .الزم به ذكر است كه در
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فرهنگ مردم عربستان شمالي انتخاب رييس با نظر و راي اكثريت بوده و
هيچگاه ،جنبه وراثتي و دوماني در آن نقشي نداشته است.
- 4باالترين افتخار در آن روزگاران براي افراد يك قبيله ،تفاخر به نياكان خودشان
بوده است .حتي برتري عددي مالک نبوده بلكه وجود يك فرد يا رهبر شايسته
با صفات ممتاز اخالقي مالک بوده است .شايد تنها علت تمايل حضرت عمر
رضي اهلل عنه و ابوبكر (به فرض محال اگر تمايلي بوده باشد) به خالفت اين
بوده كه قبايل آنها از كم اهميت ترين تيره هاي قريش بوده است .و براي افراد
بني اميه و بني هاشم گران تمام مي شده كه فردي از اين دوقبيله جانشين پيامبر
و حاكم كل عربستان شود! سخنان ابوسفيان به حضرت علي در ترغيب ايشان به
شورش عليه ابوبكر ،اين نكته راقوياً تاييد مي كند .اكنون عجيب اينجاست كه
شيعه با ابوسفيان اظهار عداوت مي كند ولي طرز فكر او دقيقا مانند ابوسفيان
است!!!

اگر پيرو علي هستي............
من آنچه از زندگي علي در تاريخ بود را نه تنها يك بار و صد بار خواندم بلكه جويدم
و هضم كردم .حتي گويي يكي از آنها شدم .پس براي تو مي گويم پيرو واقعي علي
كيست:
اگر پيرو علي هستي بايد صبور باشي .بايد به جاي نق زدن ،با ديگران حتي مخالفين
خودت ،جهت آباداني كشور و پيروزي بر دشمن واحد ،همكاري و همفكري داشته
باشي .تا مي تواني با ديگر كشورها وارد جنگ نشوي و راههاي صلح و آشتي را بررسي
كني ولي اگر بناچار آتش جنگ ،شعله ور شد بدون ذره اي ترس ،تا آخرين قطره خون
ايستادگي كني ولي اگر دشمن ،قصد صلح داشت ،بي درنگ صلح كني (به خصوص اگر
مسلمان باشد) اگر شيعه هستي محال است يك كلمه حرف زشت و حتي لعنت و
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نفرين ،از دهانت خارج شود زيرا تاريخ ،جز ادب و بزرگواري از علي چيز ديگري به
خاطر ندارد .اگر پيرو علي هستي ذره اي عالقه به دنيا و آنچه در آن است نداشته باش،
بلكه از دنيا متنفر هم باش ولي با تمام توان و نيرو كار كن و اطرافت را تا مي تواني آباد
كن و وسايل رفاه و آسايش ملت و خانواده ات را فراهم نما .اگر مي خواهي شيعه
باشي بايد بي نهايت صريح و رک باشي و ذره اي دروغ و نيرنگ و توريه و مصلحت و
تقيه در تو راه نداشته باشد ولي باز هم مي گويم مراقب باش صراحت ،تو را به بي ادبي
نكشاند .اگر پيرو علي هستي و عهده دار مسئوليت و سمتي شده اي ،بايد نزديكترين
افراد به تو منتقد ترين و مخالف ترين آنها به تو باشند .1اگر پيرو علي هستي هرگاه
باطلي يا سخن نا حقي را ديدي نبايد در بيان حق و حقيقت ،ذره اي ترديد به خود راه
دهي .اگر پيرو علي هستي بايد دوستان تو در غياب يا مرگشان به تو اميدوارتر از لحظه
حضورشان باشند!

2

و مي خواستم در انتها بگويم اگر پيرو علي نيستي چنين و چنان كن ولي نمي
گويم كه :متاسفانه نيازي به گفتن ندارد زيرا اينگونه هستي .از من دلخور نباش .زيرا
پيش از اين گفتم :اگر پيرو علي هستي رک و صريح باش و در بيان حق و حقيقت ،ذره
اي ترديد به خود راه مده .ومن پيرو علي ام .انشاء اهلل.

شرک يا توحيد ،مساله اين است
-1ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ )آل
عمران(04:

 -1سفارش حضرت در نامه به مالك اشتر
 -2عمر هر گاه قصد خروج طوالني مدت از مدينه را داشت فقنط بنه علني اعتمناد داشنت كنه او را
جانشين خود كند .در ساير موارد زيد را جانشيي مي كرد
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و نه اينكه به شما دستور دهد كه فرشتگان و پيامبران را پروردگار خود انتخاب
كنيد .آيا شما را پس از آنكه مسلمان شديد ،به كفر دعوت مي كند؟
-2ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰﭼ)التوبة(31:

( -4آنها) دانشمندان و راهبان را معبودهايي در برابر خدا قرار دادند و (همچنين)
مسيح فرزند مريم را .در حاليكه جز به عبادت معبود واحدي كه هيچ معبودي جز او
نيست دستور نداشتند .پاک و منزه است از آنچه شريك وي قرار مي دهند.

1

در آيه اي خدا به حضرت عيسي مي گويد تو به مردم گفتي تو را معبود بگيرند و
ايشان با تعجب منكر مي شوند( .احتماال چنين اتفاقي در خصوص ائمه شيعه نيز اتفاق
خواهد افتاد)
 -1خدا تو را آزاد آفريده پس بندة ديگري مباش( .حضرت علي ع)
 -1انسانهاي ساده لوح وقتي شرک و توحيد قاطي مي شود قادر به درک آن نيستند.
دكتر رحيم پور ازغدي

فلسفـي خود را ز انديشه بكشت گو و را کورا سوي گنج است پشت
گو بدو چندان که افزون ميدوي

از مـراد د جداتـــر ميشـــوي

جاهدوا فينا بگفت آن شهريــار جاهــدوا انا نگفت اي بي قـــرار
مولوي
شيطان ،دست از سر هيچ كس بر نمي دارد ،هر انساني عامي ،مسلمان باشد يا
مسيحي ،شيعه باشد يا سني ...هر انسان و هر قوم و هر مذهبي را منحرف و گمراه مي
كند و از آنجا كه ما مردمي خوش قلب و پر مهر و محبت و ايده آليسم و در عين حال،
باهوش هستيم در زمينة دين ،اينگونه وارد شده است كه:
 -1براستي آيا خداوند اين آيات را فقط براي مسيحيان گفته؟ مسيحيان كه اعتقادي به اسالم ندارند؟
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در برخي ادعيه و روايات شيعه ما با كلماتي از قبيل باب اهلل ،خليفه اهلل ،ولي اهلل،
حجه اهلل ،بقيه اهلل ،ثاراهلل ،و ...برخورد مي كنيم و مي دانيم كه در روايات معتبر و در
آيات قرآن ،اين اصطالحات وجود ندارد و جاهايي هم كه ذكر شده اشاره به شخصيت
انساني به خصوصي نبوده است و مثال اگر گفته خليفهاهلل منظور نوع بشر بوده و كرامت
دادن و ارزش دادن به شخصيت وجودي انسانها .و يا

كلمه اهلل كه فقط اختصاص به

حضرت عيسي (ع) دارد .و معناي شرک آميزي از آن مستفاد نمي شود .به همين علت،
اگر اصطالح صوفي مآبانه 1و عوام پسندي از اين كلمات داشته باشيم براحتي مفهوم
مقدس كلمه الالهاالاهلل را ناديده گرفتهايم ،زيرا:
روي ازخدا به هرچه کني شرک خااص است

توحيدمحض آنكه از همه رو درخدا کني

2

خداوند در قرآن مي فرمايد به جز شرک ،هر گناه ديگري را اگر خواست
ميبخشد.فكر ميكنيد شيطان از اين نكته غافل است؟ و آيا شيطان قصد ندارد از طريق
مذهب در كنار دين ،به صورتي بسيار ظريف و غير مستقيم ،ايراني باهوش را به وادي
شرک بكشاند؟
براي يك نفر مورخ و دين شناس بي تعصب اين نكته از واضحات است كه دين يا
همان شريعت ،مانند رودخانه اي است كه از قله سار توحيد و نبوت جاري شده و به
درياي ابديت و وحدانيت فرو مي ريزد .مذاهب و فرقه ها نيز مانند كانالهايي انحرافي
هستند كه در كنار اين روخانه كشيده شده و از شدت و سرعت و راحتي و زيبايي آن،
مي كاهند .و براي اينك مردم را فريب دهند مسير اولية آنها چند قدمي در امتداد
رودخانة اصلي است ولي كمي بعد راهشان كج مي شود و به بيغولههاي شرک و دره
هاي كينه و تعصب ختم مي گردد .در ابتداي اين كانالهاي انحرافي نيز پرچمها و
عالمتهاي ظاهرفريب فراواني نصب كرده اند مانند :صليب عيسي مسيح در فرقه هاي
مسيحي و....
 -1به احتمال فراوان اينها يادگاران پادشاهان صوفي مشرب صفوي است.
 -2سعدي
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دقت كنيد ظاهر و باطن اين كلمة مقدس يعني ال اله اال اهلل ،بقدري واضح و قاطع
است كه جايي براي تفسير و توجيه و تحريف و باز كردن پرانتز بين معني آن باقي
نميگذارد .و حتي شرطي كه امام رضا (ع) بيان فرموده اند براي تفسير و تبيين مصداق
تئوري و عملي اين مفهوم مقدس است و نه چيز ديگر .1و براي اينكه همان خدا مردم
را به دوستي با نزديكان پيامبرغ سفارش كرده است .در قرآن آمده كه خاندان پيامبر را
دوست داشته باشيد ولي هموطنان من ،مانند ساير كارهايشان ،در اين زمينه نيز كار را

به افراط كشانده اند .نكته ديگر اينكه در زمان پيامبرغ اگر لقبي به كسي داده مي شده
از حدود اين القاب خارج نميشده :سيفاهلل ،سيف االسالم ،عبداهلل و ...كه معاني آن
نشان از قدرت و عزت نفس انساني و يا بندگي او در پيشگاه خداوند داشته و هيچ
بويي از شرک نداشته است.
اكنون آيا تهديدات مكرر خداوند در قرآن ،خطاب به مسيحياني كه عيسي را فرزند
خدا دانسته و كفار كه فرشتگان را دختر خدا و بتها را شفعاء خود نزد خدا ميدانستهاند
و ...براي بستن باب خرافاتي از اين دست نبوده است؟ شايد برخي از برادران شيعة من
ناراحت شوند و بگويند تو چرا اينقدر روي اين مسائل ريز شدهاي؟ ولي شرک ،حتي
در پنهاني ترين اليههايش ،چيزي نيست كه اگر كسي متوجه آن شد و نگفت خدا از سر
او بگذرد .نكتة ديگر اينكه شيطان به شرک خفي راضي نيست و تا انسان را به طور
كامل ،گمراه نكند دست از سر او بر نميدارد .دقيقاً به همين خاطر است كه با تعجب
مي شنويم يكي از مداحان در مراسم عاشوراي 84از خود بيخود شده و مي گويد :ال اله
اال الزهرا و آنگاه آن روحاني عزيز ،در تلويزيون ظاهر شده و با ناراحتي و اظهار تاسف،

 -1و شايد منظور از انا من شروطها اين است كه امامان ما مظهر انسانيت هسنتند و اينن سنخن يعنني
براي رسيدن به مفهوم حقيقي ال اله اال اهلل (كه فقط لقلقه زبان نباشد) راهي جز انسانيت و انسان شندن
وجود ندارد و فقط از اين راه مي توان از دوزخ حماقتها (والضالين) و رذالتهنا (غيرالمغضنوب علنيهم)
رهايي يافت .به قول نيچه :صراط ،راهيست از حيوانيت به سوي انسانيت كه اگر اين راه را طي نكنني
به دوزخ ميرسي...
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مردم را از گفتن چنين جمالتي بر حذر ميدارد البته روحانيون ما نيز چندان بي تقصير
نيستند وقتي كه به خاطر جريحه دار نشدن عواطف كور مردم از گفتن حقيقت
ميترسند مسلم است كه كار به اينجا مي كشد .هرچند نمونههايي از اين دست فراوان
است مانند اين شعري كه آقاي عصار درباره علي اكبر خوانده است ايشان اول ميگويد:
شبهه پيغمبر ،بران بر خصم دون...........
سپس در ابيات بعدي مي گويد:
گفت لشگر او رسول اهلل بود گر خطا نبود خوداهلل بود
البته مقام واالي فرزندان علي نه با اصطالحات شرک آلود شما باال مي رود و نه با
پايين آمدن مقام شما مقام آنها باال ميرود( 1.كه نام خود را عبدالرضا و غالمرضا و
كلبعلي و غالمعلي مي گذاريد) و براستي آيا اين شرک نيست كه از امام حسين يا
حضرت علي بيشتر از خداوند حساب مي بريد و ياد مي كنيد؟ و مثال در ايام عاشورا
به اعتراف رسانه هاي دولت جمهوري اسالمي ،ميزان جرايم كمتر شده و مثال در ايام
شهادت حضرت علي فقط روزه مي گيرند؟! دكتر رحيم پورازغدي در يكي از سخنراني
هاي خود ميگفتند" :بسياري از اديان ،انحرافي اند .و پيامبران با معنويتهاي انحرافي
درافتادند .ابراهيم كه با الحاد مبارزه نكرد .بت پرستي كفر نيست ،شرک است ،بت
پرست مي گويد :من به يك نوع ماوراءالطبيعه و به يك نوع معونيتي قائلم .نيايش مي
كنم .نيايش مال ملحد نيست اين معنويت ،مخدر بود .ضد انساني بود .انسان را در دنيا
و آخرت ضايع مي كند .ابراهيم وقتي ميبيند بتخانه مظهر اغوا و سوء استفاده از مردم
 -1البته آقايان ابوجهل ،با خواندن اين مطالب ،عصباني نشوند زيرا حضرت علي (ع) نيز فرمنوده انند:
به زودي دو گروه نسبت به من هالک مي شوند :دوستي كه افراط كند و به غينر حنق كشنانده شنود و
دشمني كه در كينه توزي زياده روي كند و به راه باطل درآيد بهترين مردم نسبت به من ،گروه ميانهرو
هستند ،از آنها جدا نشويد .نهج البالغه :خطبه  121البته آقايان توجيه گنر خواهنند گفنت منظنور آن
حضرت ،غاليان بوده اند ولي اگر سخنان حضرت علي براي تمام دورانهاست هنم اكننون نينز دوسنت
نادان و دشمن حيله گر دررابطه با تفكرات و شخصيت ايشان ،وجود دارد.
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شده تبر بر مي دارد و بتها را مي شكند و در دوران پيامبرغ ،مشركين دور كعبه طواف

مي كردند پيامبرغ فرمود :طواف بت نيست بلكه طواف يك معنويت است" ...

مسلماً شيطان آنقدر زيرک است كه سعي مي كند به هدف و به ريشه بزند .او
ميداند كه خدا هر گناهي را ممكن است ببخشد مگر شرک .پس اگر خواست وارد
شود از همين جا وارد ميشود.
من هر وقت قرآن مي خواندم برايم جاي تعجب بود كه چرا هر گاه خداوند از امور
غيبي خبري مي دهد بالفاصله مي گويد :اي پيامبر تو نمي دانستي و ما تو را مطلع
كرديم .چرا هيچ پيامبري در قرآن به اندازه پيامبر اكرم ،مورد عتاب قرار نگرفته ،چرا
مرتب او را انساني مانند بقيه معرفي كرده و هزاران چراي ديگر و اكنون با مشاهده
جامعه خودم علت آنرا ميفهمم! خدا آينده را مي ديده او ميدانسته كه مسيحيان ،عيسي
را به مقام خدايي و پسر خدايي بردند براي همين نميخواسته دست آويزي براي
آخرين فرستاده اش در دست شيطان و انسانهاي احمق وجود داشته باشد! هر چند
شيطان با كمك جهل ،كار خودش را مي كند ولي خدا گفته تا راه براي هر عذري در
قيامت بسته باشد .واقعاً چرا در قرآن اينهمه روي توحيد و مبارزه با شرک تاكيد شده؟
اگر شرک منحصر به بت پرستي بود كه نيازي به اينهمه سفارش و تكرار و تاكيد نبود.

پيامبرغ كه ريشه بت پرستي را خشكاند؟ و اكنون كه به جز نقاطي در هندوستان بت
پرست نداريم .پس مي فهميم كه شيطان براي مشرک كردن انسان ،هزار و يك راه به
جز بت پرستي بلد است.
جا دارد برادران عزيز هموطنم را كه كردار و رفتار و افكار خود را بهترين در جهان

مي دانند به اين آيه قرآن متوجه كنم :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ (كهف :)141-144 :بگو آيا شما را از زيانبارترين
اعمال اگاه كنم .كساني كه تمام كوشش خود را در حيات دنيوي به كار مي اندازند و
پيش خود حساب مي كنند كه مشغول بهترين كارها هستند.
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دين در نزد خداوند اسالم است (ان الدين عنداهلل اسالم) و عناويني مانند سني و
شيعه و مالكي و زيدي و حنبلي و ...در بارگاه حضرتش به عنوان دين و مذهب
پذيرفته نيست و هر گونه تكه تكه شدن و فرقه فرقه شدن در اين دين آسماني ،سرآغاز
خدشه به اصل توحيد (يكي) و افتادن در وادي شرک است و چه زيبا امام محمد غزالي
گفته كه :من در شرعيات مذهب قرآن دارم و در عقليات ،مذهب برهان .و يا هاتف
اصفهاني در آن ترجيع بند معروف خود كه سراسر دعوت به توحيد است و يگانگي:
پير پرسيند كيسننننت اين ،گفتننند:

عناشقني بني قرار و سرگننردان

گفت جنامي دهيدش از منني نناب

گر چه ناخوانده باشد اين مهمان

ساقنني آتنش پرسننت آتش دست

ريخت در ساغنر آتنش سنوزان

چون كشيدم نه عقل ماند و نه دين

سوخت هم كفر ازآن وهم ايمان

منننست افتنننادم و در آن مستني

بننه زبناني كه شنرح آن نتننوان

اين سخنن مي شنيندم از اعضنناء

همنه حتني الننوريد و الشرينان

كه يكي هست وهيچ نيست جز او

وحننده ال الننه اال هننننننننو

بيان اين نكته در اينجا بسيار مهم است كه شيعه در مقام پاسخ مي گويد :امامان ما
موحد و خوب بوده اند و اين هم نمونه هايي از دعاهاي توحيدي آنها .من ميگويم :بر
منكرش لعنت .علي و فرزندان او انسانهاي بسيار خوب و موحدي بودهاند ولي اين چه
ربطي به شما دارد؟ اگر سري به تكايا و روضه خواني ها و افكار تودة شيعه بزني چيزي
كه آنجا نيست توحيد است و خدا! مسيحيان نيز خود را پيرو و عاشق دو آتشه عيسي
مي دانند ولي عيسي كجا گفته من پسر خدا يا خدا هستم و اين افكاري كه شرک مسلم
است كجا در تعاليم عيسي بوده؟
جالب است كه بدانيد كفار ،بتهايي ساخته بودند به نام الت و عزي و يعو

و مناه

و ...و اينها نام افرادي نيكوكار و خوبي از اعراب بوده كه پس از مرگشان از بس آنها را
دوست داشته اند پس از مدتي به يادبود آنها اين بتها را مي سازند و وقتي كه به كفار
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مي گفتند چرا اينها را مي پرستيد؟ پاسخ مي دادند :ما اينها را واسطه و شفعاء بين خود
و خدا قرار داده ايم( .چقدر شبيه تفكرات شيعه در خصوص ائمه است!)
دقت كنيد كعبه نيز چيز بسيار خوبي بوده و كفار نيز راست مي گفتند :اين خانه اي
است كه ابراهيم پيامبر خدا ساخته و هدف در اينجا عبادت است و بايد به اين سمت
سجده و عبادت كنيد و ...ولي بتهايي كه داخل اين مكان مقدس گذاشته بودند كار را
خراب مي كرد و مردم نادان نيز چون حق و باطل با هم قاطي شده بود متوجه نمي
شدند .ديگر اينكه پرستش خدا چه ربطي به پذيرش اراجيف و توجيهات كاهن قبيله و
جادوگران و ابوجهل دارد؟
شيعه نيز در كنار رود خانه توحيد ،قصري با ظاهري بسيار زيبا ساخته و پرچم حب
اهل بيت را روي اين قصر به اهتزاز در آورده و بر تابلوي ورودي راه نيز نوشته :فقط
شيعه به بهشت مي رود .ولي اگر كمي عقل داشته باشي و اندكي دقت كني ميبيني اين
قصر در زمين باتالقي و سست شرک و كفر و تعصب و تفرقه و كينه بنا شده و نه بر
زمين استوار توحيد و به همين دليل است كه وقتي سري به داخل اتاقهاي اين قصر مي
زني آنجا را پر از خرافاتي چون قبر پرستي و آباداني قبور و عزاداريهاي كفر آميز و
اعتراض به خداوند و توجه به واسطه ها و قرار دادن شركائي براي خدا و افسانه هايي
پوچ ميبيني و در نهايت ،آن قدر شلوغش كردهاند كه چيزي كه در اين هاي و هو پيدا
نيست خداوند است و توحيد.
اين قسمت را با آياتي از قرآن كريم به پايان مي رسانم:
 -ﭽ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ

ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﭼ )الكهف(11:
اينان قوم ما هستند كه خداياني غير خداي يگانه برگرفتنند در صنورتيكه هنيچ
دليل روشني بر خدايي آنها ندارند و چه ظلمي بناالتر از اينكنه بنه خندا دروغ
ميبندند؟
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ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ

ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ)الفرقان(18/11:
و روزي كه اين مشركان را با آنچه غير خدا پرستش مي كردند بر مي انگيزيم
آنگاه سئوال مي كنيم آيا شما بندگان مرا گمراه كرديد؟ يا خود آنها راه را گم
كرده بودند .آنها گويند :پاک و منزه هستي تو .هرگز جز تو كسي را سزاوار
آنكه معبود و محبوب خودمان اختيار كنيم ندانستيم (كلمه قرآن :اولياء!) و ليكن
تو اين كافران و پدرانشان را متمتع به دنيا و نعمتهاي آن گردانيدي تا آنكه ياد
تو را فراموش كردند و مردمي شقي و تبه روزگار بودند( .فرقان  11و )18
 -ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ)فاطر(8:
آيا آن كسي كه رفتار زشتش براي او جلوه گر شد پس آنرا خوب مي بيند .پس
خدا هر كه را خواهد گمراه مي كند و هر كه را خواهد هدايت مي كند .پس تو
نفس شريف خود را بر اين مردم به غم و حسرت مينداز خدا به هر چنه ايننان
كنند كامال آگاهست.

 ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼ )الزُمر(11:كساني كه به آخرت ،ايمان ندارند وقتي نام خداوند به تنهنايي بنرده مني شنود
مشمئز و عصباني مي شوند!

1

 -1البته من وقتي نام خدا در كنار نامها و اهدافي ديگر برده مي شود مشمئز مني شنوم .آري بنه زودي
قيامت فرا مي رسد و مشخص مي شود كه چه كساني بر حقند و چه كساني بر باطل .اي خوارج و اي
روحاني صفوي :لكم دينكم ولي دين.

آلفوس ( )ALFOSجلد دوم
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طرفه آنكه در برخي از تفاسير ،ذيل اين آيات آمده :منظور از اين آيات ،كساني
هستند كه وقتي فضايل اهل بيت گفته ميشود ناراحت مي شوند!!!! خدا بيامرزد دكتر
علي شريعتي را كه اگر زنده بود مي گفت :بارک اهلل روحاني صفوي ،اي ول....

بينش يا انبار اطالعات
وا ژه هايي مانند علم ،نور ،الباب ،عقل و حكمت در قرآن مجيد ،فراوان به كار رفته.
منظور خداوند چيست؟ آيا منظور انبار اطالعات شدن و انباشتن مغز از يكسري
اطالعات موجود در كتابهاست؟ در اينصورت ابوذر و بالل بايد بيسواد باشند .زيرا آنها
نه صرف و نحو بلد بودند و نه قواعد پيچيده و دشوار عربي را! من چه مي گويم حتي
شخص پيغمبر نيز امي بوده و سواد خواندن و نوشتن نداشته اند .پس منظور خداوند از
اين كلمات چيز ديگري است .افرادي مانند بالل يا ابوذر ،نوعي بينش و به قول ايراني
هاي قديم ،خرد سپيدي داشتند كه به فراست و به صورت فطري سخن حق را با تمام
وجود چشيده و در برابر آن سر تسليم فرو مي آوردند 1و حتي برايش شكنجه شده و در
در راهش جان مي دادند .ولي ابوالحكم يعني پدر علم و بزرگترين عالمه مكه از آنجا
لقب ابوجهل گرفت كه اين بينش خالي از تعصب و اين خرد سپيد را نداشت و اين
روح حقيقت جويي را ،پس خسرالدنيا و اآلخره شد.
آري شما مي توانيد يك نوت بوک با چند عدد سي دي برداريد و همه جا برويد و
به همه سئواالت پاسخ دهيد ولي آيا در اينصورت عالمه ايد؟ خداوند انسانهاي اينگونه
را به خر تشبيه كرده است :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ) الجمعه(1:

 -1حضرت علي :االسالم هو التسليم :اسالمي يعني تسليم
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به فهم و شعور ناب و خالي از گرد و غبار تعصب و مدرسه و آموزه هاي و
باورهاي غلط قدماء در فارسي :بينش در آتني سوفيا و در عربي علم و حكمت مي
گويند.يعني كسي كه داراي روح حق طلبي است در پي عناد و لجاج و تعصب و كينه
توزي نيست .در پي اثبات و توجيه خريت آباء و اجدادش نيست .بلكه فقط و
فقط،تشنه حقيقت است .او نيت اثبات تعصبات و اميال نفساني خود را ندارد .نيت
شهرت ندارد .نيت به كرسي نشاندن اباطيل منحط آباء و اجداد خود را ندارد .بلكه
تشنه رسيدن به وحدانيت ،درک حقيقت و رسيدن به خدا و به آرامش است .چگونه مي
توان به چنين بلوغ فكري و روحي رسيد؟ نبايد اجازه دهي شيطان اعمالت و علمت را
در نظر تو زينت دهد .ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭼ )األنفال ( 18:داي تو هواي
نفساني تو و اثبات وجود خودت و تعصباتت نباشد(افرايت من اتخذ الهه هويه) و فكر
نكني راه و روش تو بهترين است (چون هر روز در نماز ميخواني :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭼ )الفاتحه (1:تا الاقل جزو زيانكارترين مردم نباشي :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ (كهف .:)141-144 :آيا مي خواهيد
شما را به زيرانبارترين اعمال آگاه كنم .كساني كه تمام تالش خود را در حيات دنيوي
به كار مي گيرند و فكر مي كنند بهترين راه و روش را دارند( .به ياد سخن آيت اهلل
مطلق رافضي افتادم كه در سخنراني خود مي گفت :اگر شيعَه به بهشت نرود كننننه
برود؟!!!!)
خداوندا ملت ساده دل مرا از ناداني و تعصب نجات ده.
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انگيزه مخالفت با نص الهي!
اين سئوال در طول  1144سال براي اكثر محققين شيعه و سني پيش آمده و هر يك به
نحوي در صدد يافتن پاسخي براي آن بوده اند .براستي اصحاب پيامبرغ پس از آنهمه
ايثار و از جان گذشتگي به چه انگيزه اي فرمان الهي و سفارش پيامبرغ جهت

جانشيني علي را زير پا گذاشته و براي انتخاب جانشين در سقيفه جمع شدند؟ در جرم
شناسي و پليس علمي بحثي وجود دارد به نام انگيزه جنايت .يعني هر گناهكاري در
ارتكاب جنايت ،علت و دليل و انگيزه اي را در ذهن خود دارد و به تبع آن هر چه
جنايت سنگين تر باشد مجازات نيز سنگين تر و به دنبال آن ،انگيزه جنايت نيز بايد

بسيار قويتر باشد .در مورد تخلف اصحاب پيامبرغ ،مورد گناه بسيار سنگين است يعني
زير پا گذاشتن آيات الهي و شكستن بيعت روز غدير و سرپيچي از فرمان رسول خدا!
مجازات از اين هم شديدتر است :آتش دوزخ و افراد متخلف از همه عجيب تر :كساني
كه به زعم قرآن 24 ،سال در راه اسالم جانبازي كرده و به آيات قرآن ،ايمان و عقيده
كامل داشتند! اكنون سئوال اينجاست :انگيزه گناه و تخلف آنها در سقيفه چه بوده است؟
نمي توان گفت كسي يا كساني آنها را به زور وادار به بيعت شكني با علي و متعاقب
آن بيعت با ابوبكر كرده زيرا انصار پيش از حضرت عمر رضي اهلل عنه و حضرت ابوبكر
رضي اهلل عنه در سقيفه تجمع كرده بودند! و شهر هم شهر انصار بوده و مهاجرين
(حضرت عمر و حضرت ابوبكر) در اقليت كامل بوده اند .نمي توان گفت آنها فريفته
دنيا و پول و مقام و پست و منصب شدند زيرا نه در روز سقيفه و نه تا  12سال بعد
يعني پس از كشته شدن حضرت عمر رضي اهلل عنه ،خبري از اين سوء استفاده ها
نيست! (و حتي نه قبل و نه بعداز آن) نمي توان گفت آنها قصد ابداع يك دين و
ايدئولوژي جديد را داشتند زيرا اينگونه لقمه ها بسيار بزرگتر از دهان عربهاي جاهلي و
بيسواد آن زمان بوده .آيا با حضرت علي(ع) خصومت و كينه اي شخصي داشتند؟ بسيار
بعيد است.حضرت علي كه كسي از انصار را در جنگها نكشته بود! مهاجرين نيز با علي
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در خون اقوام خود شريك بوده اند .ضمن اينكه به جز اختالف اندكي كه علي در
جريان تقسيم غنايم يمن با خالد ابن وليد پيدا كرد هيچ كجاي تاريخ ،نشاني از دعوي و
خصومت بين علي و ساير اصحاب وجود ندارد .آن هم كسي كه هميشه خوشرو بوده و
لبخند بر لب داشته چرا بايد با اصحاب دشمن باشد؟ تازه اگر بر فرض محال هم با او
بد بودند چطور انتظار داريد در صورت خالفت علي از او تبعيت مي كردند؟ آيا از
شدت عدالت و قاطعيت علي مي ترسيدند؟ پس چطور پيامبرغ را به شهر خود دعوت

كرده و با او همراهي كرده و هيچگاه از شدت عدالت پيامبر اكرم غ ،نترسيدند؟
وانگهي خشونت و عدالت حضرت عمر رضي اهلل عنه كه شديدتر بوده؟
ضمنا اگر اصحاب به خصوص مهاجرين با يكي از سرشناسان مكه يا مدينه (مثال
سعد ابن عباده يا ابوسفيان) بيعت مي كردند مي توانستيم احتمال خيانت و زير پا
گذاشتن نصوص الهي را بدهيم(به خصوص اگر آن شخص از دشمنان ديرين اسالم
بود) ولي تيره ابوبكر از كم اهميت ترين تيرههاي قريش بوده و پس از خالفت نيز هيچ
منصب و پول و ...به كسي نداد ضمن اينكه سابقه اي طوالني در اسالم و كمك به آن
داشت .براستي اصحاب به كدامين انگيزه يا دليل ،پس از آنهمه جانفشاني ،فرمان خدا را
زير پا گذاشتند؟ و خودشان را به چه دليل جهنمي كردند؟ و ما به چه دليل و انگيزه اي
اكنون پس از  11قرن ،خودمان را جهنمي مي كنيم؟ محال است عالم شيعه با تمام
زرنگي و حاضر جوابي و فنون توجيه و دليل تراشي ،پاسخي داشته باشد!!!

 -1براي مصلحت است يا تقيه يا مماشات !!!

1
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محب واقعي اهل بيت كيست؟
 كسي كه كينه توزي مي كند يا آنكه مطابق آيات قرآن ،ساير مسنلمين را بنرادرديني خود ميداند؟
 عالمي كه سني ها را جهنمي مي داند يا مفتي كه به پيروان مذهب شيعه احتنراممي گذارد1؟
 كسيكه دروغهاي تاريخي را به هم مي بافد؟ يا آنكنه همنه تناريخ را پنيش رودارد؟
 كسي كه نمازش را به موقع و در پنج وقت مي خواند يا آنكه هر وقت شد نمازمي خواند آن هم با بي حالي و كسالت؟
 كسي كه سر هموطنش كاله نمي گذارد يا آنكنه مرتنب در صندد كالهبنردارياست؟
 كسي كه دروغ و دنيا پرستي جزء فرهنگ اوست يا آنكه صداقت ،مالک كارشاست؟

 - -1مثل علماي اهل سنت ساكن ايران كه برادران تشيع خود احترام خاصي قائل هستند هر چنند كنه
هر از چند گاهي مورد ظلم حكومت شيعي قرار گرفته و ميگيرند و نقل قولهنايي كنه از علمناي سنني
ديگر كشورها مثل عربستان در مورد تكفير شيعيان و فتواي قتل آنها ذكر مي شنود دروغ بنوده و بافتنه
خبرگزاريهاي شيعيان در داخل و خارج مي باشد همانطور كه سايت بازتاب از قنول وزينر فرهننگ و
ارشاد عربستان سعودي نوشته بودند كه ايشان تحقيق كردند و با هيئت افتاي عربستان وبا ديگر علمناي
بزرگ عربستان تماس برقرار كردند و گفتنند منا از چننين فتنوايي خبنر ننداريم!! و در نهاينت بعند از
تحقيقات مشخص شد كه شبكه فرات شيعي اين خبر را منتشر كرده اند و ديگنر خبرگزاريهناي شنيعه
هم به تقليد از اين شبكه به بزرگ نمايي موضوع پرداختند!! بله درست است علماي عربسنتان و ديگنر
نقاط جهان فتواي باطل بودن مذهب شيعه و انكار قبر پرستي آنها داده اند و مي دهند ولني بنا دلينل و
مدرک از قرآن( .مصحح)
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 كسي كه اهل بيت پيامبرغ را پس از معرفت دوست دارد يا آنكنه حتني ينكحديث هم از اهل بيتي كه اينهمه سنگ آنها را به سنينه مني زنند بلند نيسنت؟
(عمل كه جاي خود دارد!)
 كسي كه خدا هدف اصلي اوست يا آنكه گرفتار حب بدون معرفت قبنور اهنلبيت است؟
 كسي كه اهل بيت را به خاطر فرمان خدا دوست دارد يا آنكه اهل بيت را برايشفاي بيمارش يا بيمه جسمش يا گره گشاييهاي ماديش مي خواهد؟
 كسي كه حب اهل بيت را براي رسيدن به خدا مي خواهد يا آنكه گرفتنار كيننهتوزي هاي بيهوده با حضرت عمر رضي اهلل عنه و حضرت ابوبكررضي اهلل عنه
شده است؟ و حب اهل بيت را براي پاک شدن گناهانش ميخواهد؟
 كسي كه سنگ اهل بيت را به سينه نمي زند و برايشان عزاداري نمي كنند ولنيطبق دستورات آنها عمل مي كند يا كسي كه با يكسري نمايشنهاي طنوطي وار
تقليدي مي خواهد سر خدا كاله بگذارد؟
 كسي كه فكر مي كند گريه بدون تغيير ،موجب يكسنري تغيينرات شنيميايي وپاک شدن گناهانش مي شود و يا آنكه اصال گرد گناه نمي گردد؟
 آنكه زندگان و كمك و محبت به اطرافيان را فراموش كرده و به جاي آن،فقنطادعاي دوستي اهل بيت را دارد يا آنكه زندگان و اطرافينانش را در مني يابند و
هيچ ادعايي هم ندارد؟
 آنكه هميشه ناراحت گذشته است و افسوس اسالم را مي خورد ولي در تاريخ!يا آنكه نگران وضعيت فعلي و آينده اسالم است؟
 آنكه هميشه سرگرم مخلوق است؟ يا آنكه توجهش به خالق است؟ آنكه مفاتيح را بيشتر مي خواند؟ يا آنكه به قرآن ،بيشتر عمل مي كند؟ آنكه در جهل و تعصب غوطه ور است؟ يا آنكه با بينش قرآني و حق طلبانه بهمسايل مينگرد؟
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 آنكه هميشه شنونده است و فقط مي شنود و برايش و به جنايش انتخناب منيكنند؟ يا آنكه خواننده است و فقط فكر مي كند و خودش انتخاب مي كند؟
 و در يك كالم :آنكه انسان است و طريق انسانيت مي پويند ،ينا آنكنه حينوانشده و دنبال جاهالن مي دود؟
تشيع صفوي با نوع تفكر و اعتقاداتش عزت نفس را از انسان مي گيرد .به ناچار
كسي كه عزت نفس ندارد خود را حقير حس مي كند و مرتكب گناه مي شود و يا در
اين جهان پر آشوب احساس پوچي و حقارت مي كند .تشيع صفوي معتقد است تمامي
كائنات فقط براي چند نفر خلق شد و آن چند نفر نيز براي يك نفر! ولي تشيع علوي
مي گويد:
ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ )الحجرات :(14:همانا گرامي ترين شما نزد
خداوند پرهيزكارترين شماست .و اين با عقيده باال بسيار متفاوت است طبق اين عقيده
همه انسانها در نزد خداوند به ميزان تقوايشان مي توانند داراي ارزش باشند .نه اينكه
همه براي چند نفر و آن چند نفر هم براي يك نفر!
تشيع علوي انسان را مسجود مالئكه مي داند .خطاب خداوند به تمام نفوس مطمئنه
اين است :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ )الفجر .(28:و هدف از خلقت عبادت و شناخت
خداوند است و دوري از شرک و بت پرستي و انسان پرستي ،نه گرفتار عشقهاي زميني
شدن! هدف خلقت درک وحدانيت خداوند است .خدايي كه زيباست و گنجي پنهان كه
انسان را آفريد تا او را پيدا كند (حديث قدسي :كنت كنزا مخفيا) و در جهان خلقت،
باالتر از انسان نيز وجود دارد :و ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ) اإلسراء(14:

و انسان را برتري داديم به بسياري از آفريدگان خود و نمي گويد بر همه آفريدگان ،پس
معلوم مي شود باالتر از انسان نيز در جهان وجود دارد پس چگونه مي شود هدف از
خلقت يك نفر انسان باشد؟ وقتي كه باالتر از نوع بشر هم وجود دارد؟ يا طبق افسانه
هاي بحاراالنوارمي گوييد :آنها از سرشت و جنس بشر نبودند! پس در سختي هايي كه
تحمل كردند و مراتبي كه پيمودند هنري نيست .اگر نيرو و استعداد فوق بشري در كار
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است ما هم آماده هر گونه فداكاري هستيم! ولي عجيب است كه خداوند نعوذ باهلل

متوجه اين موضوع نشده و به پيامبر اكرم غ گفته[:قُلْ إِنَمَا أَنَا بَشَرٌ مِاْلُكُمْ]
{الكهف :}114:بگو من هم بشري مانند شما هستم .عجيب است چرا خدا توضيح
واضحات داده مگر اعراب نمي دانستند پيامبر بشر است؟ آري خداوند براي انسانهاي
آينده گفته زيرا او از حماقت نوع بشر مطلع بوده.

ايده آليسم يا رئاليسم
قنومني متفكنرنند انندر ره دينن

قنومي به گمان فتاده در راه يقين

مي ترسم از آنكه بانگ آيند روزي

كي بي خبران راه نه آنست و نه اين
خيام

جاهل را نديدم مگر اينكه افراط كرد يا تفريط.
روزگار عجب معلم بدي است.اول امتحان بعد درس!
بي تجربه ها
مدام از آرمانها حرف مي زنند
و تاكيد بر ارزش ها دارند.
با تجربه ها
مدام از مشكالت اجرايي حرف مي زنند
و تاكيد بر روشها دارند.
بي تجربه ها بيشتر مي گويند:
«ما بايد»...
با تجربه ها هم اغلب در جواب مي گويند:
«قبول! ولي در عمل ما نبايد به اين بهانه»....

علي (ع)
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و سعي مي كنند مشكالت اجرايي و مشكالت را به ياد آورند و بگويند به همين سادگي
ها هم نيست
بي تجربه ها هم در جواب مي گويند:
«بله ،اما»....
و به اقتضاي بي تجربگي و آرمان خواهي شان گمان قاطع دارند كه آن ها اشتباهات
ديگران را نخواهند كرد
و سعي مي كنند داليلي بياورند كه مويد تصميمات مبتني بر آرمانهايشان باشد.
براي با تجربه ها صَد مَن دليل هم جاي واقعيت تجربي اي كه لمس كرده اند
را نمي گيرد .و زبانشان نيز جملههايي درخور نمي يابد كه تجربهشان را منتقل كنند.
براي بي تجربه ها صد من دليل و انذار و تبشير هم جاي ميل قوي و آرمانخواهشان را
كه در تمام وجودشان ريشه دوانده و قواي محركشان را به كار گرفته را نمي گيرد .و
خياط زبانشان نيز جمله هايي در خور نمي يابد كه لباس عقل بر غليان احساسشان
بپوشد .روزي كه با تجربه تر هايمان به ما گفتند ما هم بي تجربگي كرديم .روزي هم ما
به كم تجربه ترهايمان مي گوييم(....نويسنده نامعلوم)
ايده آليست بودن مال آن دنياست :عدل دقيق ،زندگي جاويد ،خوشي و آشكار شدن
ذخايردروني زمين و مجازات شدن ستمگران و ...همه مال آن دنياست ولي در داستانها
و روايات شيعه داستانهاي متعددي وجود دارد كه همه اينها در همين جهان اتفاق مي
افتد با ظهور منجي با تناسخ و با...
از نگاهي ،بيشتر انسانها و برخي از مكاتب به دو دسته تقسيم مي شوند .ايده آليسم
و رآليسم .ايدهآليسم ،تفكري آرمانگراست .انسان آرمانگرا آرزوها و ايده هايي را در سر
دارد كه خوب و زيباست و در خواب و خياالت خود ميخواهد به آنها جامه عمل
بپوشاند و اگر نتوانست ،به سوي داستانهاي خيال پردازانه و رمانتيك رو مي كند.
مسلماً طرحها و نقشه ها در ذهن ،براحتي قابل اجراست ولي رئاليسم پاسخ مي دهد:
بسياري از نظرات مفيد و آرزوهاي خوب و ايده هاي زيبا فقط در محدودة ذهن قابل
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اجراست ولي در مرحله عمل و در دنياي واقعي ،انسان اسير شرايطي مي شود كه به او
اجازه عملي كردن ايده ها و تصورات ذهني را نمي دهد.
انسان،اگر اندكي واقع بين باشد و به تجارب تاريخي جامعه و شخصي خودش
مراجعه كند مي بيند تا حدود زيادي حق با رئاليسم است و اگرچه اين موضوع اندكي
تلخ است ولي حقيقت به ناچار تلخ است .تمام انقالبها در ابتدا با طرح يكسري شعار به
پيروزي مي رسد ولي پس از پيروزي و در مرحله واقعيت ،درصد بسيار كمي از شعارها
عملي

مي شود .ما وقتي كودک هستيم در آرزوي خودمان ،خلبان و دكتر و ...مي

شويم ولي شرايط در بزرگسالي به نحو ديگري رقم مي خورد.
حتي گاه ممك ن است يك آرمان يا ايده آل ،بسيار خوب و جذاب باشد ولي شرايط
محيطي به نحوي باشد كه رسيدن به آن آرمان را بسيار خطرناک مي كند .مانند جوان
مجرد 14ساله اي كه در آرزوي خود مي خواست با يك دختر  11ساله ازدواج كند و
با پافشاري توانست به آرزوي خود برسد ولي پس از آن هزار و يك مشكل بوجود آمد
كه خود شما بهتر مي دانيد و در نهايت كار با دو بچه به طالق كشيده شد مثالهاي از
اين دست زياد است انساني كه مي خواهد ثروتمند شود ولي چون ظرفيت ثروت را
ندارد پس از ثروتمند شدن خودش را گم مي كند از فاميل مي برد متكبر مي شود خدا
را فراموش مي كند و حتي ممكن است فاسد و ...شود.
گوشه اي از داستان شيعه و سني نيز بر همين منوال است .برادران شيعه من هميشه
در اوهام و خياالت ايده آليستي غوطه ورند و ذهن آنها قادر به درک شرايط واقعي
محيطي و اجتماعي (به خصوص در زمان رحلت پيامبر) نيست .ايده آل آنها حكومت
بالفصل حضرت علي (ع) است كه ايده آلي بسيار مناسب و زيباست ولي با نگاهي
واقع بينانه و به دور از تعصب به شرايط سقيفه ميفهميم كه امكان عملي شدن اين ايده
آل بسيار بعيد بوده است .و در صورتي كه اندكي درنگ در انتخاب ابوبكر به عمل مي
آمد ،معلوم نبود دو قبيله اوس و خزرج در حول و والي حمله قبايل راهزن به مدينه و
شورش اهل رده و نقشه هاي ابوسفيان ،چه بر سر هم مي آورند .متاسفانه حتي
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محققين! نيز چشم را بر تمام اين شرايط

مي بندد و فقط سخن از دسيسه چيني و

كودتا و توطئه بر عليه خاندان پيامبرغ ميزنند .من هر چه تحقيق كردم كوچكترين
سندي مبني بر دشمني و خصومت شخصي ميان حضرت علي (ع) با حضرت عمر

رضي اهلل عنه و حضرت ابوبكر (رض) ،نه قبل و نه پس از وفات پيامبر اكرم غ پيدا
نكردم .و حتي كوچكترين فايده و هدفي كه براي حضرت عمر و حضرت ابوبكر در
قبول خالفت باشد را نيز پيدا نكردم .و با بررسي روايات موجود متوجه شدم كه
خالفت جز دردسر براي آنها چيزي نداشته است.
 احساسات افسارگسيخته ايده آليسنتي ،واقعينت را در هنم نوردينده و پنس ازگذشتن از دنياي خيالي رمانتيسيسم به دره عميق تعصب سقوط مي كند.
 آخر و عاقبت تفكر ايده آليستي :غنرق شندن در احساسنات رمنانتيكي و كننارگذاشتن عقل و منطنق و رسنيدن بنه فحنش و ناسنزا 1و پرتناب شندن در دره
خرافات است.
 زنان و كودكان ،ايده آليست و مردان (واقعي) رئاليست هستند .البته اگر منرديدر مرحلة كودكي باقي مانده يا در محيطهاي زنانه بزرگ شود يا به طايفة زنان،
عالقه زيادي داشته باشد ،ايده آليست مي شود و بر عكس.
 نكته مثبت ايده آليست آن است كه گوهر شناس است .به همين دليل ،ايراني هااز عمق جان خود ،بزرگي علي و وفاداري عباس و از جان گذشتگي حسنين و
رشادت زينب را حس مي كنند

2

 بازي با كلمات در توجيه نظرات! -1يا سب و لعن؟ !!!
 -2دقت كنيد گفتم حس مي كنند زيرا جايگاه احساس در قلب اسنت و جايگناه فهنم در عقنل .پنس
گوهرشناسي مادي از اين قرار است كه فقط مي دانيم يك چيز قيمتي و با ارزش است ولي اينكه چنرا
قيمتي است و چرا بايد قدر آنرا دانست و آن چيز چگونه قيمتي شده و به چه كار مني آيند و چگوننه
بايد آنرا از گزند حواد
كار نيست.

(خرافات) مصون نگاه داشت و ...آري از اين منوارد شناسنايي و معرفتني در
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 شيعه :توجه صرف به اينده آل (در تمنام شنرايط و مراحنل) .اهمنال در انجنامفرايض ديني .عدم قاطعيت در اجراي احكنام و حندود الهني ،از نظنر سياسني
سركش و قوي ،تعصب و قضناوت از روي احسناس در برخني منوارد .داراي
احساسات رمانتيك زنانه :محبت بدون معرفت.

1

 با واقعيت و رئال ،مي توان به ايده آل رسيد .مانند غرب كه بنا تالشنهاي واقنعبينانه و بيداري و رهايي از خواب و خيال  1444سالة كليسا توانست با نينروي
علم به ايده آل تسخير فضا و بمب اتم و پرواز و ...دست پيدا كنند ولني تفكنر
ايده آليستي ،رئال (واقعيت) را هم به ورطه نابودي مي كشاند .نمونه جالب آن:
شعار فتح كربال و پس از آن تسخير قدس بود ولي ديديم كه در روزهاي آخنر
جنگ ،نزديك بود كشنور خودمنان را هنم تسنليم دشنمن كننيم!!! اكننون آينا
محبتهاي بدون معرفت نسبت به ائمه كه بعضاً به خرافات نيز آميخته منيشنود
چهره كل دين را خدشه دار نكرده و موجب نابودي مذهب نمي شود؟
 من پيرو رئالي هستم كه به ايده آل ختم شود نه ايده آلني كنه رئنال را هنم بنهافسانه بدل كند .همانگونه كه شنيعه ،علني را تبنديل بنه افسنانه كنرد ،عجنب
جادوگري است اين عالم صفوي! و پيرو آن علي هستم كه مي شود به او اقتندا
كرد و نه شبه خدا يا فرشته اي كه نه تا به حال ديده ام و نه مي دانم چيسنت و
نه در توان من است كه مثل او يا دنباله رو او شوم .و ميدانم بنه همنين دلينل،

خداوند در قرآن در رابطه با پيامبر اكرم غ مي فرمايد :قل انما انا بشنر منثلكم:
بگو من هم بشري مانند شما هستم 2 .و در جاي ديگر مي فرمايد :از پيامبر الگو

و سرمشق بگيريد.

 -1دليل من براي اين سخن آن است كه با وجود اينكه حضرت علي(ع) امام اول شيعيان است و مردم
ايران به او ارادت و عالقه فراواني نشان ميدهند ولي  14درصد مردم ايران حتي  2تنا حنديث هنم از
حضرت علي (ع) حفظ نيستند (عمل كردن كه جاي خود دارد)
 -2البته ممكن است آقايان بگويند( :نعوذ باهلل) در اينجا قصد :تقيه و توريه و مماشات و ...بوده است.
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 ايده آليسم( :و به تبع آن رمانتيسيسم)در اين مكتب هر چيزي پر آب و رنگتر ازواقعيت اصلي خود جلوه گر مي شود .در داستانها و اتفاقات ،ينك نفنر مظهنر
خير مطلق مي شود و يك نفر مظهر شر مطلق .يك طرف هميشه مظلوم است و
يك نفر هميشه ظالم.
 با ايده ال (خواب و خيال) نمي توان به رئال (حقيقت و واقعينت) رسنيد و ننهتنها هميشه در جا مي زني بلكه حتي ممكن است از اوج ابرها و آسمانها به دره
هاي هولناک رمانتيك سقوط كني! فقط با رئال مي توان به ايده آل رسيد.
 ايده آليست افراطي سر از رمانتيسيسم در مي آورد و ما مي دانيم كه در مكتنبرمانتيك ،مسائل و پدينده هنا بزرگ تنر و بنر جسنته تنر جلنوه كنرده و افسنار
احساسات گسيخته شده و هر چيزي شديدتر و پر رنگ و لعابتر جلوه مي كند.
انسان خطاكار ،ديو دو سر مي شود و اگر يك ظلم كوچك به يك نفنر شند او
تبديل به فرشته مي شود .سران اين مكتب بيشتر در ميان زنان ديده مني شنوند
(ايضاً پارتي هاي زنانه )...يا مرداني كه مانند ويكتور هوگو در جوامع زناننه اي
مانند پاريس رشد كرده اند .و يا كساني كه قصند گنرم كنردن مجنامع زناننه را
داشته و يا به اين جنس ،عالقة غيرمستقيم و پنهاني دارند و يا عقلشان در سنن
كودكي باقي مانده است و...
 يكي از نتايج زيانبار سينماي هاليوود ،فرو بردن جوانان در اوهام و خياالت غيرواقعي و غلو آميز و رويايي است .دقيقا همان كاري كه شيعيان غالي  1444سال
پيش در عراق و ايران ،پايه ريزي كردند.
 حضرت علي (ع) واقع گرا بودند كه پس از قتل عثمان با مردمي كنه بنه سنويايشان هجوم آوردند در ابتدا بيعت نمي كردند .يا اينكه هيچ كجا سراغ ننداريم
ايشان جشن و عزارداري بر پا كرده يا باالي مرقد كسي گنبد و بارگناه بسنازند
و...
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 مصاديقي از آرمانگرايي يا ايده آايست در فرهنگ ايران:
 مبارزه كشتي (در صورتيكه در ميدان نبرد واقعي مبارزه هايي مانند شمشير زنيو تيراندازي و كاراته و ...بيشتر كارايي دارد)
 ادامه جنگ ايران و عراق تحت شعار فتح كربال و بغداد و بعند از آن قندس (واگر هم شد امريكا و )...در حاليكه در شرايط واقعي و در روزهاي آخر جننگ،
ارتش عراق مجدداً وارد خاک ايران شد و چه بسا اگر اينران صنلح نمني كنرد
تهران هم سقوط مي كرد...
 از ميان وقايع تاريخي كه چند نقل قول مختلنف دارد :گنزينش نقنل قنولي كنهرمانتيك تر و دراماتيك تر و ايده آل تر است...
 شعار و نمايش و تظاهر به دينداري تحت مراسم سمبليك و نمادين سينه زنني،تعزيه ،قمهزني و ...ساختن ظاهر اسالمي با عَبا و قَبا و انگشتر و...
 رو آوردن به مخدراتي چون سيگار و ترياک و حشيش براي غوطه وري هر چهبيشتر در دنياهاي فانتزي و خيالي...
 رهبران آرمانگرا در ايران موفقيت بيشتري دارند و اگر كسني بخواهند واقعگنراباشد او را به زمين مي زنند.
 در فرهنگ عمومي جامعه از شخصيتهاي تاريخي تا سياسي و ...همه ينا خنوبكاملند يا ديو كامل .حد وسط و تحليل واقعي از افراد وجود ندارد.
 در تفكر جمعي مردم ايران يك يا دو نفر مي توانند سرنوشت جامعنه را تغيينردهند ولي در تفكر رئاليستي چنين چيزي فقط با تغيينر اكثرينت جامعنه امكنان
پذير است.
 آرمانگرايي راحت است ولي تن دادن به شرايط واقعي و سعي و تالش ،مشكلاست براي همين ايراني بيشتر جنبه هايي از دين را مي گيرد كه آسنان اسنت و
آرماني :دعا ،نذر ،گريه ،شفاعت ،لعن ،تولي (شما بخوانيد :حب بندون عمنل!)
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تبري (شما بخوانيد :دشمني بدون دليل!) ولي عمنل ،تغيينر ،جهناد و ...مشنكل
است .به قول معروف نازكي آب را مي گيرند و كلفتي نان را!!!
 عالقه مندي زياد به فالگيري و طالع بيني و خواندن كتابهناي مربوطنه و رفنتنپيش دعا نويس و..
 ايده آل مي گويد :تا ابد مراقب كودک باش و او را تر و خشك كن .ولي رئنالمي گويد وقتي كودک به سن بلوغ رسنيد كناري كنن كنه روي پناي خنودش
بايستد.
 به تبع تفكر راحت طلبانه ايده آليستي در گذشته مشاغلي ماننند :بنگناه داري وواسطه گري،

 بر خالف برادران اهل سنت اعتقاد به اينكه محال است پيامبر اكرم غ و امامانحتي دچار خطا و اشتباه شوند .اعتقاد به علم غيب نزد پيامبرغ و امامان.اعتقاد

به معجزات بي حد و حصر.

 يكي از شرايط رآليست بودن ،تحمل سختي ها و تالش و كوشش اسنت ولني
آرمانگرا در خواب و خيال و اوهام شيرين غوطه ور است و اين اگر چه زيبنا و



خيال برانگيز است ولي انسان را وارد مرحله عمل نمي كند.
ايده آل مي گويد تمام جاده هاي دنيا صاف است و يا بايد صاف باشد .بايد با
سرعتي ثابت در مسيري ثابت حركت كرد .ولي رئال مي داند كه جاده ها پسنتي
و بلندي و كج و راستي و پيچ و دره زياد دارد .و هيچ كجاي دنيا جناده راسنت
نداريم( .مگر در فيلمها و روياها و كارتونها و خواب و خيالها و اوهام و يا روي
كاغذ) دقيقا به همين علت است كه آدمهايي با تفكر ايده اليستي اصوال آدمهاي
متعصب ،خشك ،غير منطقي و سختگير و غينر قابنل انعطناف و در ينك كنالم:
نفهم ،هستند.

 نظر خداوند ن الاقل براي جهان مادي ن بر رئال است.
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 او جهان را مرحله به مرحله و طي هفت دوره آفريد (با اينكنه مني توانند كننفيكون كند)
 پيامبرانش را مرحله به مرحله تا تكميل آنها توسط رسول اكرم طني ينك دورهچند هزارساله فرستاد.
 هيچ يك از پيامبران او به راحتي بر مخالفين پيروز نشند و حتني بهتنر بگنوييمهيچ يك از پيامبران او به جز پيامبر اكنرم غ و حضنرت موسني بنر مخنالفين

پيروز نشدند.
 امدادهاي غيبي در كمك به پيامبران بسنيار معندود و كمرننگ اسنت .هنر چنههست تالش است و كوشش و سختي و رنج در راه رسيدن به هدف.
 قوانين ثابتي را بر طبيعت ن ماده ،تاريخ و جوامع بشري و ...ن حناكم كنرده كنهتمام آنها جنبه رئاليستي دارد:

 ﭽ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ) الّنَجم(33: ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﭼ )الرعه(11: -ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ )األعراف(39:
مجسم كنيد شما يك نيروگاه ذغالي داريد .شخصي مي آيد و به شما پيشنهاد مي
دهد براي سوخت نيروگاه خودتان از اورانيوم غني شده اي كه او تهيه كرده استفاده
كنيد .هم ارزانتر و به صرفه تر است .هم هوا را آلوده نمي كند .و هم  % 11آن تبديل به
انرژي مي شود .شما مطمئناً به او پاسخ مي دهيد بله پيشنهاد شما يك ايده آل بسيار
جالب و خوب است ولي به درد كار من نميخورد .من نيروگاه ذغالي دارم و در اين
نيروگاه ،فقط مي توان از ذغال سنگ به عنوان سوخت استفاده كرد زيرا با تمام معايبي
كه دارد فقط با اين نوع سوخت است كه نيروگاه من كار ميكند .در مورد جو فرهنگي

و شرايط پيچيدة اجتماعي پس از رحلت پيامبر اكرم غ نيز اوضاع بر همين منوال بوده.
جامعة عرب به قول خود حضرت عمر رضي اهلل عنه ،زباني داشت كه فقط حضرت
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عمر ،آنرا بلد بود البته حضرت علي هم بلد بوده ولي او در زمان خالفتش به كوفيان مي
گويد :من راه به صالح آوردن شما را خوب بلدم ولي چون اينكار در فساد خود من
است آنرا انجام نمي دهم! آري شرايط رئال در آن زمان و مكان به خصوص ،با رياست
حضرت عمر رضي اهلل عنه و حضرت ابوبكررضي اهلل عنه بهتر سپري مي شد همانگونه
كه تمامي مدارک تاريخي اين نكته را قوياً اثبات مي كند .مثال روشن و بارز آن سركوب
مقتدرانه شورش اهل رده و تثبيت مجدد اسالم در شبه جزيره در زمان حضرت ابوبكر
و تصرف سه امپراطوري در زمان حضرت عمر شاهد محكمي بر اين ادعاست .از آن
سو سه جنگ داخلي در زمان خالفت حضرت علي و گله هاي مداوم آن حضرت از
كوفيان نيز ادعاي ما را ثابت مي كند .اگر هم بگوييد اين حادثه مرگ حضرت
عثمانرضي اهلل عنه بود كه باعث بوجود آمدن آن شرايط آشفته براي حضرت علي شد ما

در تاريخ مي بينيم كه پس از رحلت پيامبر اكرم غ اوضاع آشفته تر و درهم تر از زمان
به خالفت رسيدن حضرت علي بوده زيرا عالوه بر اينكه اسالم مردم (به خصوص قبايل
تازه مسلمان) چندان عمقي نداشته همه مي دانستند پس از محمد ،پيامبري فرستاده
نشده و او آخرين فرستاده است و جانشين او هيچ رابطه اي با آسمانها ندارد و ...پس
راه براي طغيان و شورش بازتر بوده است .و به قول شما عالوه بر بني هاشم افراد
ديگري نيز از اصحاب با خالفت حضرت ابوبكر موافق نبوده اند و...

 ايده آل با نگاه به وقايعي كه در گذشته اتفاق افتاده و با يك نوع تقلب و با

زرنگي ميگويد :اگر آنطور مي شد بهتر بود و نبايد آنطور مي شد! ولي رئال خودش
دست به محك و تجربه زمان حال مي زند رئاليسم در پاسخ ايده آليست مي گويد:
شايد حرف تو (آن هم طبق زمان فعلي تو!)درست باشد ولي اين كه تو مي گويي
توضيح واضحات است!اگر تو خيلي زرنگي و راست مي گويي به من بگو :اكنون اگر
شرايط چگونه باشد يا چگونه نباشد در آينده اوضاع بهتر مي شود؟! البته  21سال پيش
به حرف ايده آليستها گوش داديم و در كمتر از ربع قرن رسيديم به نابودي كامل
فرهنگ و دين در ايران!
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تناقتضات
-1
الف :يك جا مي نويسند :وقتي ابوبكر به همراه اطرافيانش از سقيفه به سمت مسجد
مدينه مي رفتند اطرافيان او هر كس را در راه مي ديدند مي زدند و با زور
بيعت ميگرفتند! و اين اخذ بيعت در جوي آكنده از ترس و رعب و تهديد،
بعمل آمد.
ب :در جايي ديگر مي گويند :اي واي! چرا هنوز آب غسل بدن پيامبر خشك نشده
با انتخاب ابوبكر هلهله و شادي براه انداخته و در كوچه ها جشن و پايكوبي
مي كردند؟
ج :باالخره معلوم نيست جشن و پايكوبي و شادي بوده يا ترس و خفقان و ارعاب
و تهديد و كتك كاري؟ براستي مردم چرا پس از قتل حضرت عثمان با آن
وضع فجيع ،شادي كنان و هلهله كنان براي بيعت به سمت خانه حضرت علي
رفتند؟ و آيا نعوذ باهلل حضرت علي كه كامالً با قتل حضرت عثمان مخالف بود
در اين هلهله و شادماني نقشي داشت؟ كه اگر هلهله اي در سوگ نبي اكرم
بوده باشد ابوبكر را در آن شريك بدانيم؟
-2
الف :محقق شيعه مي گويد :زيارتنامه عاشورا قطعا متعلق به معصوم است براي اين
كه اين زيارتنامه از فصاحت و بالغت بااليي برخوردار است .ب :خطبه
علي(ع) در ستايش از حضرت عمر رضي اهلل عنه (هلل بالد فالن) بنا به عقيده
شيعه متعلق به علي نيست هر چند از فصاحت بااليي برخوردار بوده و دقيقا
مانند لحن و شيوه كالم علي (ع)باشد.
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 - 1خطبه شقشقيه با اينكه خبر واحد است و راوي آن عكرمه (از خوارج) صحيح
است ن خطبه هلل بالد فالن در ستايش از حضرت عمر رضي اهلل عنه ،صحيح
نيست زيرا خبر واحد است و راوي آن مغيره!!!
 - 2در تمام داستانها و سخناني كه از آن روزگاران(پس از رحلت پيامبر) در كتابها
نقل شده حتي يك مورد اشاره به غصب خالفت و زير پا گذاشتن آيه قرآن و

فرمان پيامبرغ نيست؟ و اگر موضوع خفقان را پيش مي كشيد چگونه اصل
واقعه غدير توسط  114نفر از اصحاب نقل شده است؟ زيرا اگر به زعم شما
اين واقعه مستقيما مربوط به خالفت بوده حتي يك نفر هم نبايد جرات نقل
آنرا داشته باشد .آيا اين دو مطلب با يكديگر در تناقض نيستند؟

 - 4وقتي مي خواهند بگويند منظور خداوند در آيه غار پيامبرغ بوده كه از ناحيه
خدا آرامش بر او فرستاده شد و نه ابوبكر .مي گويند پيامبرغ هم مانند بقيه
انسانها بشر بوده و ناراحت مي شده و ...و به آيه :قل انما انا بشر مثلكم اشاره

مي كنند ولي وقتي مي خواهند جريان قلم و دوات خواستن پيامبرغ را پيش
بكشند مي گويند چرا عمر گفت اين مرد هذيان مي گويد و مگر قرآن نگفته :و
ما ينطق عن الهوي و پيامبر با خداوند در ارتباط بوده و مويد به تاييدات الهي

بوده و...
 - 1در آيه غار ضمير (ه) ايده (يعني يك نفر) به پيامبر بر مي گردد .الذين در آيه
انما وليكم اهلل يعني جمع به علي بر مي گردد .ولي اگر الذين

مي تواند

خطاب به يك نفر باشد چرا ه ايده نبايد خطاب به دو نفر باشد؟!!! يا خطاب به
يك نفر يعني ابوبكر؟
 - 1شما در جايي مي گوييد :پس از نبي اكرم همه مردم مرتد شدند به جز  4نفر .و
در جاي ديگر ميگوييد علت عدم پرداخت زكات و شورش عليه ابوبكر اين
بود كه خالفت او را قبول نداشتند ولي سئوال اينجاست :همه به جز  4نفر كه
بنا به اعتراف شما مرتد شده بودند .آيا مرتدين اين همه غم دين داشته اند كه
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حاضر شده اند به خاطر چيزي كه به آن اعتقاد ندارند خودشان را به كشتن
بدهند؟!!! آيا خنده دارتر از اين ،لطيفه اي شنيدهايد؟
 - 1حضرت علي و فاطمه هميشه در فقر بوده اند.و به عقيده شيعه سوره هل اتي
در مدح آنان نازل شده كه سه روز غذا نداشتند و غذاي خود را به يتيم و فقير
و اسير دادند به نحوي كه حسن و حسين(كه كودک بودند) به حالتي نزديك به
مرگ رسيده بودند / .سئوال :اتاق فاطمه كه داخل مسجد بوده پس در جريان
اخذ بيعت اجباري حضرت علي را از كجا به كجا بستند و بردند و حضرت
فاطمه از كجا در راه آمدند به مسجد براي ايراد خطبه فدكيه و...؟ پاسخ شيعه:
نه ،حضرت علي يك خانه دوم هم كنار قبرستان بقيع داشته اند!!  /وقتي سائل
وارد مسجد شد حضرت علي انگشتري خود را كه بسيار گران قيمت
بود(قيمت يكسال خراج يمن!!!) به او بخشيد .و آيه انما وليكم اهلل در مدح و
تعيين ايشان به خالفت نازل شد .به هر حال ايشان فقير بودند يا ثروتمند؟ و
براي اينهمه تناقض چه پاسخي داريد؟ شايد تقيه!!!!!

 - 1افرادي كه از اول عمر همراه پيامبرغ بوده و در هر غم و سختي يار و ياور او
بوده و با او رابطه خويشاوندي داشته و از طرف او سمتهاي متعددي را داشته
اند و پس از او خليفه شده اند نمي توانند حكم حكومتي صادر كنند ولي
كساني كه يك شبه مجتهد شده اند مي توانند مثال خالف نظر شوراي نگهبان
حكم حكومتي صادر كرده و كانديداهاي رد صالحيت شده رياست جمهوري
را تاييد كنند! يا حكم اعدام صادر كنند يا حكم تخريب مسجد بدهند و...
 - 8الف :وقتي حضرت ابوبكر خليفه شده بود بسياري ادعاي پيامبري كرده بودند و
بسياري از قبايل نيز شورش كردند و هر لحظه بيم حمله قبايل راهزن به مدينه
مي رفت و مدينه در جوي از تهديد و رعب فرو رفت و ...ابوبكر با سياست و
مصلحت جويي خاص خود نه تنها شورش رده را سركوب بلكه چنان تثبيتي
به مركزيت اسالم داد كه حضرت عمر توانست در زمان حكومتش سه
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امپراطوري را به زانو درآورد .ب :شيعه معتقد است علت عدم موفقيت حضرت
علي قتل عثمان بود ولي آيا اگر ايشان به جاي ابوبكر خليفه شده بودند
مشكالت شديدتري پيش رو نداشتند؟ ج :شيعه معتقد است وقتي امام زمان
ظهور مي كنند جهان مملو از ظلم و جور است و ايشان موفق به پيروزي و
تسلط بر جهان مي شوند (در حاليكه بايد در ابتدا امامت خود را ثابت كنند
چيزي كه براي حضرت علي ثابت شده بود عالوه بر اينكه حضرت علي ياران
بسياري نيز داشته و )...آيا اين تناقض نيست كه امام زمان در شرايط بسيار
سخت تر و با ياوران كمتر موفق مي شوند ولي حضرت علي موفق نشدند؟ و
اگر قضا و قدر و خواست خدا را مطرح مي كنيد حريف شما نيز در مقابل،
همين پاسخ را مي دهد.

 - 1در كتب شيعه به حد تواتر اين روايت وجود دارد كه :پس از پيامبر اكرم غ
همه مردم مرتد شدند به جز  4يا  1نفر از سوي ديگر اين مطلب نيز به حد
تواتر در كتب شيعه وجود دارد كه بيشتر انصار و عده زيادي از سران اصحاب
خواستار بيعت با علي بوده و حتي تا مدتي با ابوبكر بيعت نكردند 1.اكنون اگر
اين دو مطلب (ارتداد همه به جز  4نفر و عالقه همه به علي به جز چند
نفر)تناقض نيست پس چيست؟ و اگر هم توجيه ميكنيد كه بيعت آنها با ابوبكر
موجب ارتداد است اوال طبق عقيده شما عده اي از اين افراد تا مدتي بيعت
نكردند و در ثاني حضرت علي هم بيعت كردند پس نعوذ باهلل...

- 14در حديث است كه روزي پيامبر اكرم غ به همراه حضرت عمررضي اهلل عنه
و حضرت ابوبكررضي اهلل عنه و حضرت عثمانرضي اهلل عنه بر روي كوهي

بودند .كوه شروع به لرزيدن كرد پيامبرغ فرمودند اي كوه نلرز كه بر تو نبي و

صديق و دو شهيد است .شيعه با تمسخر مي پرسد :مگر كوه مي لرزد؟ ولي
 -1بع عنوان مثال شيخ شرف الدين (عالي شيعه) در الفصول المهمه نام  214نفر از سنران اصنحاب را
آورده كه طرفدار علي بوده اند.
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وقتي ديوار كعبه (يعني خانه خدا) براي تولد طفلي از هم باز مي شود چرا
نبايد كوه زير پاي پيامبر خدا فقط بلرزد؟
- 11الف :سني مي گويد در جريان صلح حديبيه حضرت علي (ع) اطاعت امر پيامبر
را در پاک كردن نام ايشان نكرد و پيامبرغ با انگشت مبارک خودشان نام خود

را پاک كردند .شيعه پاسخ مي دهد كه عمل حضرت علي از شدت احترام و
عالقه به نبي اكرم بوده است ب :شيعه مي گويد چرا عمر و ابوبكر از جيش

اسامه تخلف كردند؟ سني مي گويد :از شدت عالقه نگران حال پيامبر اكرم غ

بوده اند .ولي شيعه اين موضوع را قبول نمي كند .آيا اين تضاد در نقد و تجزيه
و تحليل يك مساله نيست؟

- 12الف :حضرت محمد غ آخرين نبي هستند .ب :حضرت علي امام اول تعيين
شده از جانب خدا هستند .ج :مقام امامت از مقام نبوت باالتر است .د:
حضرت محمد آخرين پيامبر ،مقام حضرت علي باالتر از مقام نبوت!!!!!
- 14خداوند و رسول اكرم سه مژده به مسلمانها دادند .خداوند وعده حفظ قرآن از
نابودي و سركوب شورش رده و پيامبر اكرم وعده فتح سه امپراطوري توسط
مسلمانها را به آنها داد .جالب است كه هر سة اين مژده ها به دست حضرت
عمر رضي اهلل عنه و حضرت ابوبكررضي اهلل عنه و تحت فرماندهي و پافشاري
و سياستمداري آنها عملي شد!
- 11الف :گرامي ترين شما نزد خدا پرهيزكارترين شماست (آيه قرآن) ب :خاندان
پيامبر را دوست داشته باشيد(آيه قرآن) ج :شيعه معتقد است فقط خاندان

پيامبرغ پس از پيامبر حق خالفت را داشته اند .آيا اين نكته با موارد الف و ب
در تناقض نيست؟ زيرا در قرآن حتي يك آيه هم از برتري نژادي و قومي و
اينكه فقط افرادي خاص مي توانند حاكم باشند وجود ندارد.
- 11الف :عمر احاديث پيامبر را سوزاند تا فضايل علي را كتمان كند .ب :حضرت
عمر رضي اهلل عنه آيات قرآن را جمع آوري كرد تا جلوي نابودي آن گرفته
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شود .ج :شيعه معتقد است  444آيه قرآن در ستايش علي و مقدار زيادي از
آيات قرآن نيز در نكوهش عمر و ابوبكر است .اكنون آيا مورد ج با مورد الف
و ب در تناقضي مسخره نيست؟
- 11الف :چرا مردم ،پيامبر اكرم را دفن نكرده به سرعت ابوبكر را به خالفت
انتخاب كردند؟ ب :پيامبر به هر حال افراد متعددي را جهت تدفين داشتند .چرا
مردم ،عثمان را به خاک نسپرده و همانوقت براي بيعت به طرف خانه حضرت
علي هجوم آوردند؟
- 11ازدواج حضرت عمر با ام كلثوم دختر علي و فاطمه يك رسم عادي و پيش پا
افتاده بوده و چندان موضوع مهمي نيست  /ولي ازدواج علي با فاطمه( ...فكر
مي كنم نيازي به توضيح نباشد)
- 18دولتي كه تمام اصول خود را بر مبناي مذهب مي داند و مذهب خود را بهترين
مذهب جهان ،با بدترين و گمراه ترين مكاتب فكري يعني ملحدين و كساني
كه خداوند را قبول ندارند (يعني بدتر از مشركين مكه) با چين و شوروي و
كوبا گرم ترين روابط تجاري و سياسي را دارند آيا اين با مباني فكري و
عقيدتي و حتي فقهي آنها مبني بر ممنوعيت رابطه با چنين دولي در تناقض
نيست و اگر مساله مصلحت را پيش مي كشيد پس چرا  1144سال به حضرت
عمر و حضرت ابوبكر انگ بدعت مي زديد؟ به هر حال شما با قياس مخالفيد
از كجاي احاديث و آيات قرآن چنين حكمي را استخراج كرديد؟

- 11در حديث كساء مي گوييد پيامبر اكرم غ به ام سلمه گفت اهل بيت فقط و
فقط اين چهار نفرند (علي – فاطمه  -حسن و حسين) و ام سلمه را حتي با
تمام خوبي و نيكي و اصراري كه دارد جز اهل بيت ندانستند ولي در جايي

ديگر مي گوييد پيامبر اكرم غ فرمود :سلمان منا اهل البيت :سلمان از اهل
بيت است! براستي هيچ زني در كل تاريخ  11قرني كه تا كنون از اسالم گذشته
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به اندازه خديجه نقش موثر و مهمي در اسالم ،نداشته است ولي شيعه او را جز
اهل بيت نمي داند! براستي چرا؟
- 24افرادي مانند تيجاني مي گويند علت شورش رده اين بوده كه مردم ساير قبايل
خالفت ابوبكر را قبول نداشتند! ولي مسلمان كه بودند پس چرا ابوبكر آنها را
مي كشت؟ سئوال اينجاست :آيا آن  1نفري كه مردم قبائل دور آنها جمع شده
بودند و ادعاي پيامبري داشتند به خاطر مخالفت با ابوبكر ادعاي پيغمبري
كردند؟ سئوال جالبتر :حضرت علي مي توانستند همراه با قبيله بني هاشم و
كمكهاي ابوسفيان به آنها پيوسته و خالفت را پس بگيرند.آري وقتي يك به
اصطالح دانشمند درباره مسائل تاريخي اينگونه قضاوت مي كند چه انتظاري از
مداحان و مردم عادي مي رود؟ براستي خوارج هم كه مسلمان آن هم از نوع
خيلي دو آتشه بودند چرا حضرت علي در عرض يكساعت  1هزار نفر از آنها
را كشت؟

- 21برخي از نويسندگان شيعه مانند تيجاني يكسري از احاديث پيامبر اكرم غ را
مطرح مي كنند مبني بر اينكه ايشان فرمودند پس از هيچ پيامبري امت اختالف
نكردند مگر اينكه بدترين افراد زمام كار را به عهده گرفتند و يا اينكه پس از
من حاكمان بدي روي كار مي آيند و از اينگونه احاديث ...سئوال اينجاست:
حضرت علي (ع) و امام حسن و سران جمهوري اسالمي نيز پس از نبياكرم به قدرت رسيدند پس نعوذ باهلل...

-پس از پيامبرغ چه كسي مخالفت كرد؟ حتي حضرت علي (ع) در پاسخ

ابن عباس كه ايشان را تحريك به عدم بيعت با ابوبكر مي كند مي فرمايند :اني
اكره عن اختالف :من از اختالف بيزارم .يعني حضرت علي نيز مخالفتي (در حد
فرموده نبي اكرم و درجه مخالفت يعني كشت و كشتار) نكردند.
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- 22شيعه عدم بيعت حضرت علي را تا مدت زماني اندک نوعي مخالفت قلمداد
مي كند  /حضرت علي به ابن عباس در مورد بيعت مي فرمايند :اني اكره عن
اختالف :من از اختالف بيزارم .آيا اين دو عقيده متناقض نيست؟
- 24متاسف انه شيعه و نويسندگان آن به جاي اينكه در يافتن علل وقايع تاريخي
پاسخهاي حضرت علي را سرمشق خود قرار دهند كه هم به زعم خودشان به
آن حضرت عشق ميورزند و هم آن حضرت در همان مكان و زمان زندگي
كرده اند به جاي اينكار به تحليلهاي من درآوردي بسنده مي كنند .مثال اين
تحليل هميشگي آنها كه علت مشكالتي كه براي علي در زمان خالفتش پيش
آمد خرابكاريهاي خلفاي قبلي بود! ولي پاسخ را از زبان خود آن حضرت
بشنويد :شخصي به آن حضرت مي گويد :چرا در زمان خلفاي قبلي چنين
مسائلي پيش نمي آمد كه در زمان خالفت شما پيش آمده؟ حضرت پاسخ مي
دهد :آنها بر چون مني حكومت مي كردند و من بر چون تويي! اين سخن دقيقا
منطبق با آيات قرآن است كه مي فرمايد :ان اهلل اليغيروا ما بقوم حتي يغيروا ما
با نفسهم خداوند سرنوشت هيچ قومي را تغيير نمي دهد مگر اينكه خودشان را
تغيير دهند .اين يعني اينكه هيچگاه يك نفر نمي تواند عامل خوشبختي يا
بدبختي ملتي شود و جو عمومي و فرهنگ كلي جامعه عامل اساسي و تعيين
كننده است .ولي نويسنده شيعه تالش مي كند همه گناهان را به گردن حضرت
عمر و حضرت ابوبكر بيندازد.يا در جايي ديگر حضرت عثمان به حضرت علي
مي گويد :اين معاويه در زمان عمر نيز حاكم شام بود .و حضرت علي پاسخ
مي دهند :معاويه از يرفا غالم عمر بيشتر از خود عمر مي ترسيد! ايكاش
نويسنده شيعه در تجزيه و تحليل وقايع نيم نگاهي نيز به سخنان حضرت علي
مي انداخت هر چند اينگونه راهي براي كوبيدن حضرت عمر و ابوبكر نخواهد
داشت.
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- 21شهيد مطهري در كتاب سيري در امامت براي رهايي از تناقضات متعددي كه
در اين زمينه گريبانگير محققين شيعه شده پس از  1144سال كشمكش ،راه
حل تازه اي ارائه داده و مي گويد :متكلمين شيعه اشتباه مي كردند كه امامت
را همان خالفت مي دانستند! خالفت ،جزئي از امامت است و وظيفه مهمتر
امام ،تفسير و توضيح و تبيين دين است!!!! ولي:
 آيا مي شود هر از چندگاهي براي رهايي از سئواالت بي پاسخ ،موضع خودمانرا عوض كنيم؟
 -اين سخن شهيد مطهري مخالف نص صريح قنرآن اسنت :الينوم ﭽ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﭼ) المائننده (4:منني بينينند
چقدر تاييد و تاكيد دارد كه امروز دين كامل و تمام شد .همه اينهنا بنراي اينن
است كه كسي هوس نكند پس از پيامبرغ به بهانه تكميل و تفسير دين ،چيزي

جديدي بياورد و موجب بدعت شود .كنه متاسنفانه آوردنند و شند( ...توسنط
تفكرات ابن سباء يهودي)
 مخالفت كامل با اصل خاتميت. فهرست نام امامان تا  114سال مي شود آيا اتفاقي كه در طول هزاران سال عمربشر نيفتاد مي توانست در عرض چند نسل بيفتد؟ آن هم با آن شرايط بيسوادي
و عدم وجود وسايل ارتباط جمعي؟
 در زمان امامان شنيعه منواردي ماننند :بيمنه ،مصنرف منواد مخندر ،قرصنهاياكستازي ،ارتباط تجناري و سياسني بنا دول مشنرک و كنافري چنون چنين و
شوروي و كوبا ،شبيه سازي و ...وجود نداشته .پس آينا بايند سلسنله امامنان و
مفسران دين تا روز قيامت ادامه داشته باشد .و اگر بحث اجتهناد را پنيش مني
كشيد پس گناه حضرت ابوبكر و حضرت عمر چيست؟
 شهيد مطهري به خوبي متوجه اين تناقض (شان حكومتي امام) شده و مي گويدشان اصلي امام ،تفسير و توضيح دين و مقام معنوي امام است و شان حكومتي
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فرع آن است! خوب ،اين كه مشكلي را حل نمي كند .ما نيز اين سخن را قبنول
داريم ولي تمام دعوي بر سر خالفت است و اينكه شنما طبنق كندامين دلينل،
معتقد به وجود نص هستيد؟
- 21شيعه قياس را (به نوعي) باطل و عمل شيطان مي داند .ولي در مهمترين اصول
مذهبي خودش يعني امامت دست به قياس مي زند .وقتي مي پرسي :چرا نام
جانشين پيامبر در قرآن صريحا ذكر نشده مي گويد :شيوه وضو گرفتن هم در
قرآن نيامده! ولي شما كه قياس را عمل شيطان مي دانيد؟ ضمن اينكه اين چه
قياسي است :شيوه وضو گرفتن فرعي از فروع دين است ولي شما امامت را
مهمترين اصل دين مي دانيد! يعني حتي قياس باطل شما هم باطل است.
- 21شيعه زيارتنامه عاشورا را منتسب به امام محمد باقر مي داند .از سويي ديگر
شيعه رواج تقيه و جواز آنرا متعلق به دوران امام محمد باقر و امام صادق مي
داند .اين زيارتنامه مملو از نفرين و لعن ( 18بار لعن) به خصوص عليه خلفاي
اول و دوم و سوم است آيا چنين چيزي با اصل تقيه در تعارض نيست؟ زيرا
اين دو امام به قول شيعه مرتب سفارش به پنهان كاري و عدم درگيري با ديگر
فرق مسلمان ميكرده اند .و زيارتنامه نيز چيزي است كه به صورت اوراد و
اذكار در سفر و حضر و در خانه و در كربال و مسجد و ...خوانده ميشده .پس
اين چه سفارشي به تقيه بوده است؟ (مگر اينكه قبول كنيم اين زيارت ساخته و
پرداخته غاليان است)

- 21شيعه معتقد است پيامبر اكرم غ نام  12امام را به ترتيب تا امام زمان بيان كرده
اند .امام صادق(ع) فرزند ارشد خود يعني اسماعيل را به عنوان امام معرفي
كردند ولي پس از فوت او فرمودند در اين مورد ،بداء حاصل شد و پس از آن
فرزند سوم خود را معرفي كردند .اين امر باعث پيدايش فرقه ضاله اسماعيليه
شد كه كردند آنچه كردند .بگذريم .چگونه است كه امام صادق (ع) از حديث

پيامبر اكرم غ بي اطالع بوده اند؟
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- 28آنچه در فرهنگ توده شيعه جريان دارد بسيار قويتر است از آنچه نويسندگان
شيعه در كتابهايشان مي نويسند .شيعيان يكجا با سوز و گداز اين آيه زيبا را مي
خوانند :ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ

ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ )النمل (12:و جايي ديگر ،همراه با آقاي
ذاكر(مداح) فرياد مي زنند :مي خوام امشب رو بخونم واستون از سر احساس
كه چرا هر كي گرفتار ميشه مياد پيش عباس .براستي آيا هنگام گرفتاري طبق
آيه قرآن بايد خداوند را صدا زد يا حضرت ابوالفضل را؟ وآيا بايد به سراغ
خداوند رفت يا به سراغ حضرت عباس؟ و آيا شرک ،شاخ و دم دارد؟ و اگر
اينها شرک نيست پس شرک چيست؟
- 21شيعه اين داستان را قبول دارد كه ابوسفيان به حضرت علي (ع) در جريان
انتخاب ابوبكر گفت اگر بخواهي مدينه را از سواره و پياده عليه ابوبكر پر مي
كنم ولي حضرت علي به او گفت برو من نيازي به سواره و پياده تو ندارم.
شيعه در جايي ديگر معتقد است كه حضرت علي (ع) از برخي افراد خواست
تا سر خود را بتراشند و هنگام سحر براي قيام عليه ابوبكر به در خانه ايشان
بيايند كه اين افراد خلف وعده كردند و ...عجيب است شيخ شرف الدين علت
عدم اشاره حضرت علي به ماجراي غدير را حفظ و رعايت مصلحت مي داند
ولي در اين داستان ،حضرت علي از  14نفر خواسته اند كه عليه حكومت
شمشير بكشند!!!! و از آن طرف كمك ابوسفيان را رد مي كند! براستي علت
اينهمه تناقضات درهم و برهم چيست؟
- 44نويسندگاني مانند تيجاني براي كوبيدن حضرت عمررضي اهلل عنه و حضرت
ابوبكررضي اهلل عنه احاديثي از پيامبرغ نقل مي كنند كه پس از من ،حاكماني
ستمگر مي آيند و يا اينكه هيچ امتي پس از رسول خود اختالف نكرد مگر
اينكه بدترين افراد روي كار آمدند .هر چند به نظر يك محقق هر چه اختالف
بوده فقط در روز سقيفه بوده و پس از آن مردم(يا الاقل اكثريت مردم) از دل و
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جان در خدمت ابوبكر بوده اند ولي به هرحال اين سئوال پيش مي آيد كه -

پس از رسول اكرم حضرت علي (ع) و امام حسن نيز خليفه بوده اند – يا
حكومت جمهوري اسالمي نيز روي كار آمده پس آيا..
- 41شيعه مي گويد حضرت علي  21سال خانه نشين شدند ولي:
 چگونه است كه حد اقل دو بار در تاريخ ثبت شده كه ايشان دو بار هر بنار بنهمدت يكماه در زمان خالفت حضرت عمر رضي اهلل عنه جانشنين او در مديننه
بوده اند؟
 چگونه دخترشان را در زمان خالفت حضرت عمر رضي اهلل عنه به عقد خليفنهدر مي آورند؟
 چگونه امام حسن و امام حسين در جنگهاي ايران شركت داشته اند؟ ما مي دانيم حضرت عمر رضي اهلل عنه به هيچ ينك از صنحابه سرشنناس كنهداراي پايگاه قبيله اي باال بوده اجازه خروج از مدينه را نمي داده و مي گفته هر

چه در زمان رسول اهلل در راه اسالم شمشير زده ايد صوابش كافي است .و اينن
اجازه عدم خروج يا عدم اجازه شركت در جنگها مختص حضرت علني نبنوده
است.
 حضرت علي قسم ياد كرده بودند پس از رحلت نبني اكنرم تنا قنرآن را(بنرايخودشان) جمع نكنند از خانه خارج نشوند.
 شور و نشاط و جنگجويي يك جوان تا سن  44ينا  41اسنت و منا مني داننيمحضرت علي در زمان رحلت نبي اكرم غ حداكثر  44سنال داشنته انند .پنس
مقايسه و انتظار اينكه ايشان مانند زمان جواني خود از خانه خارج شنوند ينك
قياس باطل و اشتباه است.
- 42شيعه از يكسو ضعف اخالقي و فساد قدرت و ظلم و ستم پادشاهان ساساني و
تبعيضات طبقاتي و...را علت شكست سپاه اسالم مي داند و از سوي ديگر
مي گويد حضرت ابوبكر و عمر حكومتي خفقان زا و ديكتاتوري داشته اند
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پس علت پيروزي آنها بر ايران چه بود؟ ضمن اينكه يكي از علل اينكه

پيامبرغ بايد حتما در غدير جانشين معرفي مي كردند را حضور دو ضلع

قدرتمند و خطرناک ياران و روم در مرزهاي كشور اسالمي مي دانند ولي شما
كه مي گوييد دربار ايران رو به انحطاط و ضعف بوده است.
- 44به عقيده شيعه ظهور امام زمان نياز به زمينه سازي و شرايط مناسب دارد /

حضرت علي (ع) بايد خليفه بالفصل پيامبرغ مي شد هر چند زمينه فرهنگي
اعراب ،سن پيرمردها را براي رهبري قبول مي كرد و هر چند حضرت علي
سران و جنگجويان بسياري از قبايل را از دم تيغ گذرانده بود.

- 41به سخن نگاه كن نه به گوينده (علي)  /علم را فرابگير حتي از منافق (علي) /
واعظ شيعه :فقط سخنان و عقايد ما حق است و فقط سخنان مرا بشنويد و فقط
كتابهايي خاص مورد تاييد است و فقط بايد پيرو آقا بود.

1

- 41شفاعت (با مفهومي و معناي وسيعي كه نزد شيعه به عنوان اصل دارد و نه با
معناي واقعي آن كه امري فرعي و استثنايي است) با اين سخن نبي اكرم در
تضاد كامل است :اي فاطمه فكر نكن من مي توانم براي تو كاري كنم هر
كاري كردي خودت براي خودت كرده اي.
- 41محمد رسول اهلل والذين معه اشداء علي الكفار ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ) الفتح (21:تمام
اصحاب به جز سه نفر پس از پيامبر اكرم مرتد شدند :آيا اينها تناقض
نيست؟؟؟
- 41الف :اختالفات بعدي در امت اسالم به خاطر عملكرد خلفاء بوده است .ب:
تمام فرق و مذاهب اسالمي با وجود تشتت آراء در اعتقاد به قرآن و صحت آن
متفق القولند .و حسب تواتر قطعي موجود در تاريخ اين حضرت ابوبكر و عمر
 -1البته پيرو چشم و گوش بسته يك نفر بودن ن اگر كار درستي باشد ن فقنط هنگنام جننگ و هجنوم
دشمن به داخل كشور صحيح است.
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و عثمان بودند كه قرآن را جمع آوري و از خطر تحريف و پراكندگي نجات
دادند.
- 48اگر امامت با بيعت منعقد نمي شود چرا مي گوييد در غدير خم با علي بيعت
كردند؟ و اگر با بيعت منعقد مي شود چرا حضرت علي براي امام حسن ،بيعت
نگرفتند؟

- 41طبق نص صريح آيات قرآن بايد رفتار پيامبرغ براي مسلمين الگو باشد اكنون
ببينيم با عقايد شيعه مي توان چنين كرد - :پيامبرغ ديگران را به كرات به
رعايت عدالت به خصوص بين همسران و فرزندان خود سفارش كرده اند ولي
خودشان نعوذ باهلل خالف اين عمل كرده و دو تا از دخترانشان را به ازدواج
بدترين آدم (اول پيران ابولهب و سپس :عثمان) و ديگري را به ازدواج بهترين
انسان (علي) در مي آورند! اكنون من به عنوان پيرو بايد در مورد فرزندانم

پارتي بازي كنم يا عدالت؟  /پيامبر اكرم غ مرتباً ديگران را سفارش به انتخاب
دوست خوب و با ايمان و نشست و برخاست با صالحين كرده اند ولي
خودشان بر خالف اين هميشه با بدترين و ظالمترين! انسانها همسفر و مونس
و همدم و يار و همراه بوده اند و حتي با آنها نسبت خانوادگي برقرار مي كرده
اند!(حضرت عمر و ابوبكر و عثمان و ساير اصحابي كه به قول شيعه پس از
رحلت نبي اكرم مرتد شدند!) اكنون من به عنوان يك پيرو طبق سخن پيامبرغ

عمل كنم يا طبق عمل ايشان؟! آري اگر طبق عقائد منحرف و ضاله غاليان و
احمقها بروي به جايي نمي رسي و مسلماً پيامبر عزيز ما و خاندان با معرفت و
بزرگوار ايشان ميان حرف و عملشان هيچ تضاد و تفاوتي نبوده است و نفاق و
دورويي كار كساني است كه تمامي شئونات آنها با مصلحت و تقيه و توريه
طي مي شود.
- 14شيعه مي گويد از جانب خدا فرمان رسيد كه در همه خانه ها رو به صحن
مسجد بسته شود جز در خانه حضرت علي (ع) ن ما مي دانيم كه پيامبر اكرم

011

پـاسخ عقلى به دروغهاى تاريخى در فرهنگ شيعه

غ به تناوب هر روز و شب در اتاق يكي از همسرانش كه در كنار اتاق
حضرت فاطمه يا علي بوده است زندگي ميكرده اند و اين سخن شيعه بدين
معناست كه درب ساير اتاقها كه متعلق به پيامبرغ بوده است نيز بسته شده و

مقام حضرت علي(ع) باالتر از پيامبر بوده است!

اهميت از ديدگاه ما يا از ديدگاه الهي
بسياري از شبهات وارده از سوي علماي شيعه از اينجاست كه موضوعات را از جنبه
نگاه بشري خود ديده و بررسي كرده و چون قادر به درک و فهم آن نيستند زبان به
اعتراض مي گشايند .از نگاه بشري پيامبر بايد براي خود جانشين تعيين مي كرد تا امت
دچار تفرقه و اختالف نشود پس محال است جانشين انتخاب نكرده باشد ولي از نگاه
بشري بسيار مهمتر بود كه پيامبر قبل از رحلت خود تكليف جمع آوري قرآن را روشن
كرده تا اين كتاب مانند بقيه كتب آسماني دچار تحريف نشود .ممكن است بگوييد
خداوند در قرآن حفظ قرآن را وعده داده ولي مگر پيامبرغ به آن عرب نفرمود با توكل
زانوي اشتر را ببند عالوه بر اين ،چه بسا خداوند به پيامبرغ وعده حفظ و بقاي اسالم

را نيز داده باشد .تمام اين شبهات به اين خاطر است كه ما به قضايا از ديد بشري خود

نگاه مي كنيم .مگر ممكن است پيامبرغ در گرماي شديد غدير مردم را نگهداشته باشد
كه فقط بگويد علي را دوست داشته باشيد؟ ولي اگر دقت كنيد قبل از آن نيز خداوند
براي مسائل بسيار كمتر از امكان قتل حضرت علي و يا قهر مردم با ايشان (اگر كم
باشد!) نيز آياتي را نازل كرده و اين نشان مي دهد اهميت يا كم اهيمت بودن موارد از
ديد الهي با ما فرق مي كند :آيه نازل مي شده كه صدايتان را جلوي پيامبر باال نبريد .يا
حديث :الغيبه اشد من الزنا :گناه غيبت از زنا شديدتر است .حتي پس از  1144سال كه
براي ما شب و روز گفته اند باز هم غيبت در بين ما رواج شديد دارد .و اهميت شدت
گناه آنرا قبول نمي كنيم(.غيبت مانند خوردن گوشت برادر مرده است .دادن ربا :اعالم
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جنگ با خدا و رسول! آيه اي كه خطاب به زنان پيامبرغ است( :كه خدا مالئكه و
صالح مومنين پشت سر رسول خدا هستند) تخريب مسجد ضرار .جنگ تبوک و طي
صدها كيلومتر و مخارج هنگفت سپاه بدون نتيجه و جنگي باز مي گرند.
از ديد ما نبايد پس از رحلت نبي اكرم آب از آب تكان مي خورد ولي از ديد منطق
و واقعيات مسلم تاريخي ،هنگام گذر از هر بلوغي و ورود به مراحل اوليه تكاملي
تصادمات و مشكالت حادي نيز بروز مي كند دقيقا مانند گذر يك نوجوان از سن بلوغ
به سن رشد .و مگر محقق شيعه مانند محقق سني معتقد نيست كه اسالم آخرين دين
بوده آن هم به خاطر اينكه بشر به درجه اي از بلوغ فكري و معنوي رسيده بود كه ديگر
از آن پس نيازي به برنامه اي جديد و يا پيامبري تازه نداشت؟
جالب است كه اعالم تمامي اين موارد در ابتدا كم اهميت جلوه مي كند و گذشت
زمان ،پرده از اهميت آن بر مي دارد؟ تبعات بسيار سويي كه بيشتر جنبه ايجاد تفرقه و
اختالف دارد.
تشيع علوي بخوان

1

تشيع صفوي بشنو

تشيع علوي فرياد

تشيع صفوي سكوت

تشيع علوي مبارزه

تشيع صفوي مظلوميت

تشيع علوي عمل

تشيع صفوي دعا و نذر

تشيع علوي عمل

تشيع صفوي شفاعت

تشيع علوي تحقيق

تشيع صفوي تقليد

تشيع علوي قرآن

تشيع صفوي مفاتيح

تشيع علوي مسجد

تشيع صفوي تكيه

تشيع علوي شور و نشاط

تشيع صفوي اشك و عزا

تشيع علوي سرخ

تشيع صفوي سياه

[-1اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِكَ ااَذِي خَلَقَ] {العلق}1:
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تشيع علوي عقل

تشيع صفوي احساس

تشيع علوي معرفت

تشيع صفوي محبت (كور)

تشيع علوي اتحاد

تشيع صفوي كينه و تفرقه

تشيع علوي علم

تشيع صفوي تعصب

تشيع علوي منطق

تشيع صفوي غلو

تشيع علوي واقعيت

تشيع صفوي خياالت و اوهام

تشيع علوي حقيقت

تشيع صفوي مصلحت

تشيع علوي صراحت

تشيع صفوي تقيه

تشيع علوي تالش

تشيع صفوي شفاعت

تشيع علوي عزت

تشيع صفوي ذلت

تشيع علوي عفاف

تشيع صفوي حجاب

تشيع علوي جان داده به كلمات

تشيع صفوي بازي با كلمات

تشيع علوي خدا

تشيع صفوي خدايان

تشيع علوي تمت بنبينا حجه

1

تشننيع صننفوي امننام ،واسننطه ،بنناب ،حجننه،

مجتهد ،روحاني ،شيخ ،مرشد ،پير ،مراد ،واليت عامه ،واليت خاصه ،ولي فقينه ،والينت
مطلقه فقيه و...
تشيع علوي نبي از جنس بشر

تشيع صفوي امامت باالتر از نبوت

تشيع علوي توحيد

تشيع صفوي شرک

تشيع علوي غم امت

تشيع صفوي غم واليت

تشيع علوي ذوب در وحدانيت

تشيع صفوي ذوب در واليت (شما بخوانيند

ذوب در حماقت)
تشيع علوي اصل

تشيع صفوي استثناء و فروع بيشمار

 -1سخن حضرت علي در نهج البالغه يعني :تمام شد به پيامبر ما حجت.
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و اين چنين است كه در روز قيامت ،خداوندي كه اصل را بر رحمنت و بخشنايش
قرار داده به فرع (يعني غضب و آتش) رجوع مي كند و چنين اتفاق مي افتد:
تشيع علوي بهشت

تشيع صفوي دوزخ

يك نمونه از شبهات
 برخي نويسندگان كه ادعاي فضل عجيبي هم دارنند (ماننند تيجناني) در كتنبخود مدعي شده اند كه شورش اهل رده به خاطر غصب خالفت توسط ابوبكر
بوده و آنها فقط زكات نمي داده اند و ..خواهش مي كنم اين سخن را بنه ينك
استاد تاريخ بگوييد و لبخنند او را مشناهده كنيند؟ سنئوال اينجاسنت:پنس آن
تعدادي كه مدعي پيامبري بوده اند چه مي گفتند و چه مي خواستند؟
 تيجاني مي گويد آنها مسلمان بودند ولي زكات نمي دادند و بعد طبق روايتي ازپيامبرغ مي گويد كسي كه الاله اال اهلل بگويد به هيچ وجه نمي توان و نبايند او
را كشت .سئوال اينجاست پس چرا حضرت علي (ع) در هر سه جنگ داخلني
خودشان دهها هزار نفر از مسلمانها را كشنتند؟ بنه خصنوص آن  1هنزار نفنر
خوارجي كه حافظ كل قرآن و نماز شب خوان و ...بودند؟ براستي اگر ابوبكر با
آنها نمي جنگيد روز اول ،چند قبيله مي گفتند زكات نمي دهيم .فردا چند نفنر
مرد ادعاي پيامبري كردند و روز بعد يك زن هم (مسيلمه) بنه آنهنا پيوسنت و
حتي آياتي شبيه آيات قرآن آورد با اين حساب اگر حضرت ابوبكر مي نشست
و دست روي دست مي گذاشت آيا اكنون چيزي بنه ننام اسنالم بنه دسنت منا
رسيده بود؟ ضمناً دقت كنيد خداوند در قرآن هنر كجنا كلمنه صنلوه را آورده
بالفاصله پس از آن كلمه زكوه را نيز آورده است .اين يعني اينكه اين دو الزم و
ملزوم همند.
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پتروشيمي نقش جهان
لغات عربي دامنه معنايي بسيار وسيعي دارند براي همين ،ناآگاهان ،مغرضان و سياسيون
از اين انعطاف نهايت سوء استفاده را مي كنند:
تغيير ماهيت کلمات در پااليشگاه تشيع صفوي

وقتي در اصفهان پا در ميدان نقش جهان ،مي گذاري با يك مثلث روبرو مي شوي.
مثلث زر و زور و تزوير .بازار :زر .عالي قاپو :زور .مسجد :تزوير .دقيقاً در اين مثلث
بود كه طرح تشيع صفوي توسط روحاني صفوي ريخته شد .از مفاد اصلي اين طرح،
تبديل و مسخ روح كلمات اسالمي بود .كه روش آن به قرار زير است:
 نشاندن استاناء در جايگاه اصل:شفاعت به جاي ايمان و عمل صالح
ادعا به جاي عمل
سفارش پيامبر به علي و تبديل وصايت به اصل خالفت!
تقيه به جاي صراحت و حقيقت گويي
مصلحت :حكام فعلي شيعه آنچه را به نام مصلحت انجام مي دهند در تحليل
حكومت حضرت عمر رضي اهلل عنه به نام بدعت مطرح مي كنند و اين يعني بازي با
كلمات.
 تحريف کلمه در جايگاه غير اصلي خود:مواي که بيشتر به معناي دوست و همنشين يا بنده آزاد شده است به :امامـت و
خالفت منصوص!!!
واليت با فتح و تبديل به واليت با كسر
 تشديد معناي کلمه:كه ريشه تاريخي در غلو غاليان دارد.

مولي :ولي امر – خليفه – واليت بر كل كائنات (اين يعني :شرک خالص)
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غنمتم در آيه خمس كه شمول خمس را فقط به غنايم مي داند به :استفتم يعني
كليه منافع ساليانه.
انتقاد از خلفاء توسط حضرت علي :سب و لعن خلفاء
مقام وصايت به :امامت و در ادامه :مقام امامت باالتر از نبوت
 تخفيف و تخصيص بار معنايي کلمات:شهادت به :عزا و مرگ سياه
امر به معروف و نهي از منكر :فقط تذكر حفظ حجاب زنان!
بسياري از پاسخهاي محققين شيعه (مانند تقيه و مصلح و علنم غينب و )...درسنت
است ولي در اينجا چند مساله مطرح است:
- 1اين كلمات روي كاغذ و در اصطالح تئوريك و در معنا و جايگاه اصلي و
واقعي خود درست است ولي آيا تفكر و بازتاب آن در فرهنگ شيعه بر همين
منوال است؟ يعني آيا يك نفر شيعه عادي مسجدي همين برداشت را از شفاعت
دارد كه آقايان نويسنده دارند؟
- 2ما مي دانيم اين موارد اصوال جزو استثنائات هستند و اصل چيز ديگري است
ولي آيا در فرهنگ عوام شيعه به صورت يك اصل كلي در نيامده اند .مانند
جمع بين نماز ظهر و عصر؟
- 4آيا با جمع بندي به اين نتيجه نمي رسيم كه معاني اصلي بسياري از اين كلمات
تحريف و تشديد شده است .مانند كلمه مولي كه معناي دوست مي دهد ولي
تبديل به معناي خليفه و پس از آن واليت بر آسمانها و زمين و كل كائنات شده
است؟! و موجب به حاشيه رفتن اصل .مانند شفاعت كه مي تواند براحتي
موجب به حاشيه رفتن ايمان و عمل صالح شود .يا مفاتيح كه موجب به حاشيه
رفتن قرآن و تكيه كه موجب به حاشيه رفتن مسجد ميشود .و كل رفتار و
شعائر آقايان كه موجب به حاشيه رفتن اصل اصيل،توحيد شده است؟
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ريشه هاي غلو و انديشه هاي غاليان در تفكرات شيعي
ﭽﭑﭒﭓﭔﭕ ﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞﭟ ﭠﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ) املائهة(77:

بگو اي اهل كتاب در دين خود غلو(زياده روي) نكنيد و از هوسهاي جمعيتي كه
پيشتر از اين گمراه شدند و ديگران را گمراه كردند و از راه راست منحرف گشتند
پيروي نكنيد.
با عنايت به مفهوم صريح اين آيه :يكي از راههايي كه انسان را آرام آرام به وادي
كفر و شرک مي كشاند و از راه راست منحرف مي كند زياده روي و غلو است .و غلو
طبق احاديث و روايات فراوان در هر امري حتي امور پسنديده نيز امكان پذير است
(حضرت علي :دو گروه نسبت به من هالک شدند محب زياده رو و دشمن) غلو يكي
از پديده هايي است كه به نوعي نقطة مقابل عدالت بوده و به آرامي زمينه ساز حضور
ظلم و ظلمت و تاريكي و كوري مي شود .غلو ممكن است در ابتدا كوچك جلوه كند
ولي در انتها انسان را به جاهاي بسيار بدي مي كشاند .متاسفانه در همان دوران امامان،
افرادي خواسته يا ناخواسته آلت دست عده اي شدند تا متاسفانه شيعه به وضعيت اسف
بار فعلي برسد(.در راس اين افراد غاليان و پس از آنها به ترتيب مفوضه ن روافض يا
رافضي ها و ساير مذهب فاسده چون فطحي ،واقفي ،اسماعيليه ،كيسانيه ،سبائيه و
گروههاي مانند موالي ايراني ساكن كوفه وجود دارند البته درست است كه در زمان
فعلي بسياري از اين گروهها و مذاهب وجود نداشته يا از لحاك عددي بسيار اندكند
ولي در دوره امامان اكثريت با اين عده بوده و روساء و علماي آنها كردند آنچه كردند
براي نمونه جاي پاي اكثر اين افراد فاسدالمذهب را در قديمي ترين و معتبرترين كتب
شيعه يعني اصول كافي به وفور مي بينيم اينك به عنوان نمونه جاي پاي انديشه غاليان
را در تفكرات شيعي نگاه كنيد:
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- 1چطور ممكن است نبي اكرم در آن گرماي شديد (غدير) مردم را نگاه داشته
باشد كه بگويد فقط علي را دوست داشته باشيد؟ پاسخ :غدير خم بدون
هيچگونه ترديدي در اواخر اسفند ماه بوده(احتماال  21اسفند) و طبق بررسي ما
از سايت هواشناسي عربستان در اسفند سال  1481و 1481هواي آنروز در
شديدترين و گرمترين ساعات روز  28درجه سانتي گراد است! ديگر اينكه
بسياري از حجاج در مكه از بقيه جدا شده و رهسپار جنوب عربستان شدند و
بسياري در جحفه جدا شده بودند و..
- 2معني كلمه مولي دوست و ياور است و به هيچ وجه خالفت و حكومت و
جانشيني و امارت از هر  21معني آن استنباط نمي شود ولي در اينجا نيز باز
شاهد غلو و زياده روي هستيم.
- 4ﭽﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ

)المائده :(11:كه طبق حديث امام باقر :حضرت علي نيز داخل در لفظ مومنين
است ولي شيعه مي گويد منظور آيه فقط حضرت علي (ع) است.
- 1اعتقاد به پاره اي امور در مورد امامان :درست است كه امامان شيعه انسانهايي
متقي و پاک و پاكيزه و خداترس بوده اند ولي مفهومي كه شيعه از عصمت
امامان به دست مي دهد اين است كه :امكان هيچگونه خطا ،فراموشي و حتي
اشتباه در گفتار و رفتار امامان وجود ندارد .اكنون با عنايت به اينكه حتي شيعه
نيز معتقد است در رابطه با امامان ،وحي در كار نيست و ما به تواتر در تاريخ

صدر اسالم مي بينيم كه هر گاه پيامبرغ ميخواسته دچار اشتباهي شود از
طريق وحي مطلع مي شده اين سئوال پيش ميآيد كه پس امامان چگونه متوجه
مي شده اند؟
- 1اموري مانند شفاعت و تقيه ،مصلحت و ...صحت دارد و هم از نظر عقلي و
هم از نظر قرآن و روايات نبي اكرم ،امري ثابت شده است ولي شيعه در اينجا
نيز كار را به افراط كشانده و هر حديث معارض با عقايد رايج را با چوب تقيه

پـاسخ عقلى به دروغهاى تاريخى در فرهنگ شيعه

012

حراج كرده و هر گناهكاري را در پيشگاه خدا مستعد شفاعت دانسته و هر
رفتاري از امامان را كه براي آن پاسخي ندارند حمل بر مصلحت يا تقيه مي
كنند و...
- 1در ابتداي برخي زيارتنامه هاي جعلي (كه رد پاي غاليان در متن و سند آنها به
خوبي پيداست) ثوابهاي شگفت انگيزي براي خواننده آن زيارتنامه در نظر
گرفته شده است مانند ثواب دوهزار حج و دوهزار شهيد كه در بدر و احد
شهيد شده اند و !!!!....كه فكر نمي كنم نياز به توضيح داشته باشد.

- 1شيعه معتقد است پيامبر اكرم غ فقط نظر لطف به چند نفر به خصوص داشته
و به تبع آن خداوند نيز فقط آن عده معدود را مورد عنايت قرار مي داده و به

عنوان مثال :پيامبرغ در ميان زنانش فقط خديجه و از مردان فقط علي و از
فرزندانش فقط فاطمه را دوست داشته است  1و در قرآن هر كجا ستايشي شده
فقط منظور خانواده آخرين دختر آن پيامبرند و اگر نكوهشي شده فقط منظور
ابوبكر و عمر بوده اند!
- 8رفتارهاي بسيار سبك سرانه و زشت و ناپسند به عنوان حب اهل بيت در
عزاداريهاي از قمه زني گرفته تا زنجير زني و حتي سينه زني كه هر كودک
دبستاني نيز متوجه جهالت و وحشي گري اينگونه رفتار مي شود 2ولي وقتي
هنوز علماي ما در استحباب قمه زني مانده اند ديگر چه انتظاري از برخي عوام
كاالنعام مي رود؟ در صورتيكه اندوه قلبي پس از كسب معرفت از شخصيت
امام حسين (ع) و فهم علت رفتار ايشان در كربال كافي است و اينكه انسان پس

 -1براستي اگر اينها پارتي بازي نيست پس چه نامي مي توان به آن داد؟ هر چنند شنيعه از بنين انبنوه
كتب تاريخي مي تواند مطالبي جمع آوري كند كه مثال اهل بيت فقط  1نفرند ولي اين روايات روايات
متضاد نيز دارد و در صحت و سقم راويان آن نيز جاي بحث زياد است.
 -2وقتي روزه كه جزو فروع دين و حكمي مربوط به خداوند است را اگر بيمار بودي مي تواني ترک
كني و روزه نگيري آيا مجازي به خاطر ساير امور به جسم و روحت صدمه وارد كني؟
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از هر محرمي تغيير كرده و روحيه اي ظلم ستيز تر پيدا كرده و از حالت بي
تفاوتي و گوسفندي خارج شده و نگذارد هر انسان بيسر و پايي در هر اداره يا
جاي ديگري به او ظلم و ستم كند.
- 1در انتها توجه شما را به اين نكته بسيار عجيب جلب مي كنم كه عدل يكي از
اصول مذهب تشيع است (اين اصل يعني اصل عدل و اصل امامت جزو اصول
دين ساير فرق و مذاهب اسالمي نيست) ولي تمامي مثالهاي فوق در تضاد كامل
با اصل عدل و عدالت قرار دارد چه خداوند را عادل بدانيم و چه نبي اكرم را،
با اعتقادات شيعه اين اصل نقض مي شود .البته ممكن است نويسندگان فعلي
شيعه در كتب خود به موارد فوق اشاره اي نداشته يا پارهاي از آنها را نقض و
رد كنند ولي -1 :آنچه از قديم االيام و قرنهاست از طريق مالهاي منبري در سر
مردم و توده عوام شيعه جا گرفته جز اين است  -2برخي از نويسندگان و
علماي قديمي شيعه به چنين مطالبي معتقد بوده اند  -4اگر به ميان توده شيعه
بروي و از آنها پيرامون موارد فوق سئوال كني چون آنها حقيقت را از طريق
شما نشنيده اند و يا شما جرات گفتن حقيقت را با آنها نداشته ايد آنها مطمئناً
اكثر اين موارد را تاييد ميكنند پس آنچه در كتابها مينويسند با واقعيت عيني و
ملموس در متن جامعه بسيار متفاوت است.

علم تاريخ و عقايد تشيع صفوي
اگر كسي در متون تاريخي به صورتي علمي و آكادميك و به دور از تعصب ،عميق و
دقيق شود با كمال تعجب مشاهده مي كند كه نه تنها اصول تفكر تشيع صفوي با قوانين
و متون تاريخي قابل اثبات نيست بلكه با آن در تضادي كامل و آشكار است .از همان
اولين و مهمترين اصل مورد اعتقاد آنها يعني وجود نص بر انتخاب حضرت علي به
عنوان جانشين بالفصل پيامبر توسط خداوند گرفته تا فرضيه وجود امام غايب .براستي
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چرا هيچكدام از عقايد خرافي شيعه با متون تاريخي جور در نمي آيد و قابل اثبات
نيست؟ و صد البته چيزي كه با اشتباه و سوء تفاهم شروع شود (امامت منصوص
حضرت علي در غدير) با دروغ و امور واهي و خيالي به پايان مي رسد (امام حسن
عسگري اصوال فرزندي نداشته اند كه تازه بخواهد غيبت كند و آن هم غيبتي با عمري
در حدود  11قرن!) و ايكاش به پايان مي رسيد! نظريه غيبت مهدي فقهاء و متكلمين و
علماي شيعه را مجبور به پذيرش و باز كردن باب اجتهاد كرد (چيزي كه تا سالها پس از
غيبت كبري به آن عقيده نداشته و به سني ها از همين باب ،ايراد مي گرفتند) البته طبق
ضرب المثل:
خشت اول چون نهد معمار كج

تا ثريا مي رود ديوار كج

كار به همين جا ختم نشد و اين بناي شوم اختالف و غلو و كينه توزي كه توسط
شيعيان غالي و رافضي كوفي و عراقي و ابن سباء ها و ابوالخطابها و ...در قرن اول
هجري گذاشته شد ،همچنان به انحراف و كج روي خود ادامه داد و كار از اجتهاد به
وجوب تقليد كشيد .بعد از آن خمسي كه بايد به امامان پرداخت مي شد و در قرون اول
و دوم پس از غيبت كبري در چگونگي و حتي وجوب يا عدم وجوب آن ميان فقهاي
شيعه اختالف بود ناگهان پس از چند قرن ،جنبه وجوب به خود گرفت و در اين باب
ميان فقها شيعه اجماع حاصل شد .اجماع بعدي كه در اوايل قرن چهارم هجري (و پس
از پيدا شدن سرو كله كتاب سليم ابن قيس هاللي) ميان فقهاء شيعه حاصل شد تبري و
لعن و نفرين خلفاي اول و دوم و سوم بود! پس از اين خشتهاي كج يعني باز شدن باب
اجتهاد و وجوب تقليد و به تبع آن دو لزوم پرداخت خمس به علماء ،ركودي نسبي در
انديشه هاي به خصوص سياسي شيعه حاكم بود تا نوبت به عصر صفويه رسيد و قلع و
قمع كامل اهل سنت و اعالم دشمني و جنگ آشكار شيعه و سني و آشتي دين و دولت
و شكل گيري پديده اي به نام روحانيت به تقليد از كشيشهاي مسيحي با آن وعظهاي به
خصوص و لباسها و عقايد و ...و آشتي بين روحانيت و دربار( .كه البته نبايد عنصر بازار
را در اين ميان فراموش كنيم) نتيجه اين تركيب شوم زر و زور و تزوير ،مسخ معاني
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واالي دين اسالم و تشيع اصيل علوي شد .و اشك و عزا و تكيه و قرآن و شهيد و حج
و ...همه و همه در پااليشگاه نقش جهان به لجن كشيده شد و تبديل به عناصري بي
دردسر و بي خاصيت براي حكومتها شد .مفاتيح در جايگاه قرآن نشست و هزاران امام
زاده به جاي كعبه! القاب مشهدي و كرباليي به جاي حاجي! تكيه به جاي مسجد! و در
يك كلمه حماقت و افيون به جاي تعقل و جسارت .اين خشت كج كه اكنون تبديل به
ديواري عظيم و سترگ بين شيعه و ساير ملل اسالمي شده بود همچنان مسير خود را
ادامه داد تا به سال  1411رسيد و نظريه واليت فقيه .چيزي كه فقها و علماي شيعه در
طول اين  1144سال نه اجماعي نسبت به آن داشتند و نه نظر مثبت و مساعدي .البته
اين نظريه در تضاد كامل با اصل آزادي اجتهاد توسط ساير مجتهدين و آزادي تقليد از
هر مجتهد به دلخواه بود .نظريه واليت فقيه پس از  21سال و با رهبري آقاي خامنهاي
به عقيده ذوب در واليت توسط پيروان ايشان و نظريه واليت مطلقه فقيه تبديل شد الزم
است كه بدانيد اين كلمه چيزي جز حكومت ديكتاتوري نيست و مانند ساير
شاهكارهاي پااليشگاه نقش جهان به صورت ظريفي كلمات را به بازي گرفته اند مانند
ربا كه پس از انقالب شد :سود تضمين شده! هر چند رهبري در ايران به خصوص در
زمان آقاي خامنه اي سوء استفاده اي از قدرت نداشته و آن استبدادي كه در ساير دول
مستبد جهان وجود داشته است را در ايران شاهد نيستيم ولي چه كسي مي تواند تضمين
كند كه نفر بعدي نيز مانند آقاي خامنه اي فكر كند؟
يكي از دانشمندان غربي مي گويد :ملتي كه نتواند براي خودش تصميم بگيرد ساير
دولتها با ضرب توپ و تانك مي آيند و براي او تصميم گيري مي كنند و ايكاش كشور
ما چنين روزي را به خود نبيند.
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امامت يا نبوت؟
محققين شيعه در مورد امامان معتقدند كه آنها :معصومند يعني حتي مرتكب خطا و
اشتباه نيز نمي شوند (البته بنا به عقيدة شيعه بدون ارتباط با وحي كه اين خود جاي
تعجب دارد زيرا پيامبر اكرم هرگاه مرتكب خطا يا اشتباهي مي شدند از طريق وحي
مطلع مي شدند) داراي علم غيب هستند (باز هم بدون ارتباط با وحي!) و به نوعي
تحت ارشاد و هدايت و راهنمايي الهي هستند (كه شباهت زيادي به وحي دارد .البته
طبق آيات قرآن هر انسان متقي مي تواند تحت ارشاد الهي قرار گيرد) مرتباً دست به
معجزات مختلفي زده اند و ...اكنون با توجه به اينكه همه اين موارد در پيامبران نيز
وجود داشته است و با توجه به اينكه شيعه مقام امامت را باالتر از نبوت مي داند و با
توجه به اعتقاد شيعه مبني بر خالفت منصوص حضرت علي و غيبت و ظهور منجي،
آري ،با جمع بندي تمامي اين موارد ،شيعه اصل خاتميت را به طور كامل ،مخدوش
كرده و از بين برده است .براستي آيا پيامبر به كسي نميگويند كه :به او وحي مي شود،
معجزه دارد ،معصوم است ،علم غيب ميداند و ...پس تغيير در اسم نميتواند تغييري در
مسمي بدهد و امامي كه شما تعريف مي كنيد در حقيقت همان پيامبر حتي باالتر از

پيامبر است .دقت كنيد كه در قرآن در رابطه با پيامبر اكرم غ آمده كه :خاتم الرسل:
آخرين فرستاده .و رسول يعني كسي كه حامل پيامي براي بشريت بوده و وظيفه اي نو و
تازه به عهده دارد .شيعه دقيقاً اين شرايط را براي حضرت علي و حضرت مهدي قائل
است آن هم تحت فرمان مستقيم الهي .به همين دليل نص در امامت و نص در غيبت با
نص صريح خاتميت در تناقضي شديد و آشكار است.
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عصمت
از بررسي مجموع متون تاريخي درست و صحيح (و بدون عنايت به برخي روايات
واحد) چنين بر مي آيد كه در زمان صدر اسالم ،اطرافيان ائمه و نبي اكرم ،نگاه عصمت
(به معناي امكان عدم خطا و اشتباه) به آنها نداشته اند .از صحبتها ،برخوردها ،گفتگوها
و عملكردهاي آنان دقيقاً پيداست كه آنها معتقد به عصمت ،براي هيچكس ،نبوده اند.
علت اينكه چنين مواردي مانند عصمت يا علم غيب يا جانشين منصوص در قرآن
وجود ندارد اين است كه براي عيسي چنين مواردي نبود و مردم در زمانهاي بعد به او
مقام خدايي و پسر خدايي و ...دادند اكنون اگر خداوند ،چنين مشخصاتي براي نبي
اكرم يا امامان ،قائل مي شد همان اتفاقي مي افتاد كه اكنون شيعيان دچار آن شده اند و
با عقايد خود به نحو خطرناكي به پرتگاههاي شرک ،نزديك مي شوند.
حب ،ماسكي بر چهرة شرك

براستي براي انساني كه ذره اي حقيقت بين است و خالي از تعصب ،مشاهدة كساني كه
اينهمه دم از حب اهل بيت مي زنند جاي تعجب و تاسف است .براستي اين حب چه
سودي دارد آن هم اين حب بدون معرفت و شناخت؟ اگر اهل بيت هم اينك زنده
بودند شاي د آري فقط شايد دوست داشتنشان سودي به حال آنها داشت براي دفاع از
آنها يا ابراز عالقه به آنها ولي حاال چه سودي دارد؟ ممكن است روحاني محل ،بگويد
دوست داشتن آنها فايده اش به خود ما بر مي گردد پس شما آنها را براي خودتان
دوست داريد؟ نه به خاطر صفات واالي آنها؟ سئوال ديگر :اگر نتيجه دوستي اهل بيت
اين است كه ما در حكومت اسالمي مي بينيم يعني آنچه كه پس از  144سال كه از
دوران صفويه مي گذرد و آنچه پس از  44سال انقالب اسالمي مي بينيم چيزي نيست
جز افزايش تصاعدي خرافات و تعصبات و دروغها و كينه توزيها در بين به اصطالح
مذهبيون و فساد و فحشا و دنياپرستي و دين گريزي و حيله گري و دروغ در بين بقيه،
آري اگر اين نتيجه حب اهل بيت است من فكر مي كنم اهل بيت بسيار خوشوقت
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خواهند شد اگر شما ديگر آنها را دوست نداشته باشيد و به جاي آن ،اندكي به فكر
اصالح و تغيير خود برآييد و دست از دروغ و تعصب برداريد .البته اگر اندكي دقت
كنيم اينهمه دم از حب اهل بيت زدن چيزي نيست جز پوششي بر آنهمه خطا و خرافه و
تعصب كه در دل همة آنها چهرة كريه شرک النه كرده و در روزي كه تبلي السرائر (روز
آشكار شدن نهانها و رازها ،روز قيامت) است متاسفانه اين چهره آشكار شده و
صاحبش را به دوزخ ميكشاند .ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ) الشعراء(221:

چرا پيامبر اكرم جانشين تعيين نكردند؟
درست است كه تاريخ دروغگوي بزرگي است ولي بعضي اوقات مي توان از آن
درسهاي خوبي آموخت .نكته اي مسلم وجود دارد كه دو قبيلة قدرتمند قريش بني
هاشم و بني اميه بوده اند و نكتة مسلم ديگر اين كه چه قبل و چه بعد از اسالم مرتبا با
يكديگر بر سر قدرت نزاع داشته اند .تجربه نشان داد و ثابت كرد كه وقتي قدرت به
دست بني اميه افتاد آنرا به صورت موروثي و پادشاهي درآورد .وقي كه حضرت علي در
زمان خالفتشان به شهادت رسيدند مردم با امام حسن فرزند ارشد ايشان بيعت كردند.
پس حضرت عمر رضي اهلل عنه و ابوبكر و اكثريت اصحاب به محض رحلت پيامبر

اكرم غ درست فكر كرده بودند كه اگر خالفت در بني هاشم باشد چون پيامبرغ نيز
از بني هاشم بوده حالت موروثي و پادشاهي پيدا مي كند .شايد سئوال كنيد عيب اين
كار در كجاست؟ عيب كار در همانجاست كه در تمامي حكومتهاي موروثي و سلسله

اي  -بدون حتي يك استثناء – سر سلسله ها و نفرات اول خوب و كاري و شجاع و
مستقل بوده اند ولي به مرور زمان نرات و جانشينان بعدي راه خودكامگي و تنبلي و
فساد را پيموده اند .و نام كل آن سلسله را در پيشگاه تاريخ و بشريت به تباهي و فساد
كشيده اند .آري خدا نمي خواسته نام آورندة اين آخرين دين پس از يكي دو قرن به
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خاطر جانشيناني كه از خانوادة او و به دستور او روي كار آمده اند خراب شود .تا به
اين بهانه كل آن مكتب زير سئوال نرود و خدشه دار نشود .زيرا مردم هر مورد منفي و
فسادي را به خاندان نبوت و دين و خدا ربط ميدادند .همانگونه كه اكنون بسياري از
مردم ايران به خاطر ندانمكاري روحانيون و افراد حزب اللهي از دين و اسالم بيزار شده
اند .در يك كالم مردم اگر از سالطين دين زده شدند از دين هم زده مي شوند و تمام
فاجعه اينجاست.
هر اشتباه عمدي يا سهوي هر حكومت ديني يك نقطة سياه است بر قداست دين.
براي همين بزرگترين خيانت آن است كه يك حكومت به خودش مارک و نقاب دين
بزند و زير اين پوشش حتي تبليغ دين هم بكند .حاكمان بايد متدين و خوب و مسلمان
باشند ولي اگر تحت پوشش دين فرو رفتند هر اشتباه آن يا هر خرابي در آنها يعني خلل
و فساد در دين.

تناقض از ايده تا واقعيت
اصل عدل يكي از اصول اختصاصي مذهب شيعه است و اين يعني اينكه شيعه به اين
اصل ،خيلي معتقد و پايبند است و حساب ويژه اي روي آن باز كرده است .شيعه
همچنين مدعي اين است كه آيات قرآن را قبول دارد به خصوص اين آيات كه مكرر در
قرآن آمده :اي پيامبر به مردم بگو من اجر و مزد و پاداشي در برابر اين رسالت از شما
نمي خواهم .به عبارتي ديگر هدف من از اين تبليغ آنگونه كه ابوجهل و ابولهب فكر
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مي كنند به دست گرفتن قدرت و رياست نيست .هدف من جمع آوري مال و ثروت
نيست .اكنون به موارد زير كه فقط شيعه به آن عقيده دارد دقت كنيد:
 خمس :مردم بايد هر سال ،يك پنجم (خمس) منافع ساليانه خنود را بنه پينامبربدهند تا ايشان مقداري از آن را صرف بني هاشم كنند.
 فدک :پيامبر اكرم منطقه حاصلخيز و پردرآمد فدک را تماماً فقط به فاطمه داد. خالفت :پيامبر اكنرم قندرت و حكومنت را بنه صنورت منوروثي در خاننداندخترش و پسرعمو و دامادش علي قرارداده و از همه مردم در اين خصوص در
غدير خم بيعت گرفته است.
براستي اگر به مقدمه اين بحث برگرديد و اندكي فكر كنيد مي بينيد اين موارد كامال
با اصل عدل و آن آيات مكرر در تناقض است .اين چه عدالتي است كه انسان  1همسر
داشته باشد ولي در زمان حياتش ،ملك مرغوبي مانند فدک را به دخترش بدهد؟ اين چه
عدالتي است كه مردم بايد خمس منافع ساليانه خود را به بني هاشم بدهند؟ و اين چه
عدالتي است كه اصحاب ،آنهمه از مال و جان خود گذشتند تا خالفت به صورت
موروثي در خاندان پيامبر باشد .از اينها گذشته تكليف آنهمه آيات كه در ابتداي دعوت
نازل شد و مي گفت پيامبر اسالم از شما اجر و پاداشي نمي خواهد چه شد؟ براستي
چه اجري بهتر از فدک؟ و چه پاداشي باالتر از موروثي كردن حكومت در خاندان پسر
عمو و تنها دختر باقيمانده؟ و چه اجر و پاداشي دائمي تر و بهتر از دريافت ساليانه
خمس؟ برادران عزيز شيعه ،پاسخ اين تناقضات اينجاست كه فدک مال وقفي بوده و
فقط توليت آن در دست حضرت علي و فاطمه بوده است كه بايد مصارف آن مقداري
خرج فقرا و بقيه به آنها مي رسيد كه ابوبكر نيز دقيقا همينگونه عمل مي كند ( .1و حتي

 -1شيعه در اينجا اين شبهه را مطرح مي كند كه يك نفر ،يهودي ،فدک را به پيامبر بخشيد (اين هنم از
آن حرفهاست !!!) سئوال :همسر خليفه روم در زمان خالفنت حضنرت عمنر بنراي تشنكر از هدينه ام
كلثوم يعني همسر عمر (و دختر علي) گردنبند گرانبهايي را با پيك مسلمين به مدينه مي فرسنتد .عمنر
همه را در مسجد جمع مي كند تا تكليف اين گردنبند معلوم شود .همه مي گويند اشكالي ندارد كه آنرا
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حضرت عمر دو سال بعد ،اين توليت را به حضرت علي برگرداند) خمس ،همان
ماليات است كه مردم بايد جهت حفظ امنيت و رفاه اجتماعي به پيامبر بدهند .و ماجراي
غدير خم نيز تعيين خليفه نبوده است و من نيز سني نيستم بلكه مشتاق حقيقت و
دشمن خرافاتم.

ام كلثوم بردارد .عمر اندكي فكر مي كند و مي گويد اگر موقعيت منن و دالوري سنپاه اسنالم و پينك
مسلمين نبود اين هديه براي ام كلثوم نمي آمد آنرا به بيت المال بدهيند !(تناريخ طبنري) براسنتي اگنر
پيامبر اكرم در مكه نشسته بودند و فداكاري و جانفشاني اصحاب نبود آيا آن يهودي از مديننه بنه مكنه
مي آمد و فدک را به پيامبر مي بخشيد؟ !!!!!

بخش سوم
 شعر

 زنگ تفريح

 آياتي از قرآن و احادياي از کت
 سوا

 کارمندان مذه
 نتيجه گيري

شيعه

و روشنفكران احمق

بسم اهلل الرحمن الرحيم
آمـدنـد و بـه مـا ز ديـن گفـتـنـد
آمندنننند و بنننه منننا ز دينننن گفنتننننند

صننبح تننا شننب ،از آن و ايننن گفتننند

جننناي تبلينننغ عشنننق يننننا ايثنننن ننار

قصننه هننايي ز خشننم و كينننن گفتننند

دشمنننن زننننده را رهننننا كنردنننننند

لعننن و نفنننرين بنننه مومنينننن گفتننند

جننناي فكنننري بننننراي آينننننننننده

از گذشتننننه بنننه سننوز دينننن گفتننند

جننناي فكنننري بننننراي اينننن دنيننننا

از جهنننان هننناي واپسنينننن گفتنننند

دشمنننن زنننننده را رهننننا كننردنننند

لعنننن و نفنرينننن بنننه مننومنين گفتننند

صننبح تننا شننب ز مننرگ ديننن خواندننند

خودشننان،ترک علننم و دينننن گفتننند

خنودشنننان ،رهنننزنان دينننن بنننودند

غننننرب را دزد در كميننننن گفنتننننند

چنننارده قنننرن ،صننند فنننرقه شنندند!

ديگننران را چننننرا لعيننننن گفتننننند؟

خننننده دار اسنننت دشمننننان ديننننن

سخننانننني چننننه آتشيننننن گنفتنننند

اينننن خنننوارج ،بنننه اسنننم حنننزب اهلل

نننننام خنننود بنننا خننندا قننرين گفتننند

فكنننر اينهنننا شبيننننه شيطنننان اسنننت

چهنننره هنننا نينننز اينچنينننن گفتننننند

گنننوش خننرهننننا بننه پنناي منبرهننننا

مفنننت ديندنننند و ينناسينننن گفتننند

نننننام عالمننننه را عَلَنننم كننردنننننند

پنوشنننش جهنننل را چنيننننن گفتننند

جنننناي پننرداختنننن بننه اصننل ديننن

چنننارده قنننرن ،فنننرع دينننن گفتننند

مغننننز اسننننالم را تهننننني كنردنننننند

آن فقيهنننان كننننه اينچنننين گفتننننند

بنننننر شمنننا در ستينننننز بنننا اسننالم

كننننافران نينننننز آفننرينننننن گفتنننننند

ره بنننه بيراهننه منني برننند اينننن قنننوم

گنرچننننه از رب العنالميننننن گفتننننند

وه چننه شننيطاني اسننت ايننن افكننننار

گنرچنننه بنننا ننالنننه اي حننزين گفتننند

فكننننرشان ،تيننننره بننننود و بيهننننوده

ذكنننرشان را بنننه قصنند كينننن گفتننند

جاهلنننند و بننننه ننننام اهنننل البيننت

سخننانننني بنننه كفنننر ،عجننين گفتننند

سخننننن عقننننل را كفننننن كنردننننند

حننرف احسنننناس را يقيننننن گفتنننند
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دوسنننت چيننننن و شنننوروي گشنننتند

تنَنننرک اسنننالم و مسلمينننن گفتنننند

هر چنه دولنت كنه كنافر و گبنر اسنت

بنننا شمنننا يننننار و همنشيننننن گفتنننند

پشنننت پننننرده چننننه كارهنننا كردنننند

آمندنننند و بننننه منننا ز ديننننن گفتننند
بدون عمل

ح
حنننب بننندون عمنننل

شاكنننننني بنننننني مدعاسنننننت

حنننب بننندون عمنننل

طبنننننل بننننندون صنننننداست

حنننب بننندون عمنننل

جملننننه خطننننا در خطاسنننننت

حنننب بننندون عمنننل

آدم پننننننننا در هننواسنننننننت

حنننب بننندون عمنننل

مثنننننل نفنننننناق و ريننننناست

حنننب بننندون عمنننل

خنننواب و خينننال و خطاسنننت

حنننب بننندون عمنننل

منايننننننه شنننننر و بنالسنننننت

حنننب بننندون عمنننل

راحنتنننننننني و ادعناسننننننننت

حنننب بننندون عمنننل

فكنننننر سنراسنننننر خطاسننننت
ح

بدون معرفت

حب بندون عمنل ،نيسنت بنرادر امنان

نيست تو را ياوري ،غير عمل در جهنان

حب بدون شناخت ،راه بنه جنايي نبنرد

كشتي بي لنگر اسنت ،قنايق بني بادبنان

حب بدون عمل ،پوچي و درماندگيسنت

ماية گنديدن است ،پيكنر بني اسنتخوان

حب بدون عمل ،خوب ولني آرزوسنت

خواب وخيالي خوش است،سود ندارد بدان

حننب بنندون عمننل ،شنناه بنندون سننپاه

كاتب بي كاغذ است،قاضني بني پاسنبان

حب بدون شناخت ،شاكي بي مدعاسنت

طبل بندون صداسنت  ،جسنم بندونروان

حيف كه بسيار داشت ،ملت من انحراف

من چه بگنويم از اينن ،درد بندون بينان
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زبان حا مداحان و وعاظ نادان
مننننا بننننراي اخننتالف آمننناده اينننم

ننني بنننننراي اتحنناد آمنننناده ايننننننم

منننا بنننراي فصننل كنننردن آمندينننم

ننني بننننراي وصننل كنننردن آمننديم

مننننا درون را ننگريننننم و حنننننال را

مننا بنننننرون را بنگنننننريم و قنال را

هر كه هر چيزي كنه در تناريخ گفنت

منننورد تنناييد منا شنند حننرف مفنت

چون خوارج ،ديد ما گنجشنكي اسنت

فكرهناي منا سيناه و زشننت و پننست

منننا ابنننوجهليم در بنناطن چننه سننود؟

ننام عنننالمننه نقنناب جهننننل بنننود

شنند ابوجهننل از شننماها رو سفينننند

در جهالت بي گمان :هل مننن منزينند؟

زشننتي خننود را فننرامش كننرده اينننم

سنر بننه تناريننخ عنربهننا بننرده ايننم

جاهليننت بنننا تعصنننب در عجنننم!

شنننننرم دارم از كتنننننناب و از قلننننم

شنند عننرب از جاهليننت چننون رهنننا

فننارس آمننننند اننندريننن وادي چنننرا

دشمنننن زننننده رهنننا كننرديم منننا

سر بنننه امننوات كسننان بنرديننم مننا

ظلننم اكنننون را فننرامش كننرده ايننم

سنننر بنننه تنارينننخ عنننربها بنننرده اينننم

روي مشنننتي قصننننه و افسنننانه مننننا

خلننق را كنننرديننننم هننني دينننوانه مننا

از توهم تا حقيقت
گفننت شخصنني :عمننر بنننود كنافنننر

هنننم حسنننود و خشنننن هنننم منننزور

غنناصننننب بنننارگنننناه خنالفنننننت

دشنمنننن اهننننل و بنيننننت نبنننوت

قناتنننننل فناطمننننه از سننننر كينننننن

عننناشق تفننرقنننه دشمنننن ديننننن

گفتم اي دوست ينك لحظنه خناموش

در تعصننب چنننرا مننني زنننني جننوش

زينننننر تبلينننغ مننننداح ،منننننردي

زينننر تقليننند ،چنننون ره سپننننردي

بنارگننناه خنالفنننت ،خينننال اسننت

قصر و تخت و محنافظ ،محنال اسنت

حرف تننو كفنر و وزر و وبنال اسنت

چونكننه مبننناش ،وهننم و خيننال اسننت

مسنننت مشتننننني خينننناالت خنننامي

اطالعنننننات تنننننو چنننننند نننننامي
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گنننر عمنننر ينننا ابنننوبكر ،بننند بننود

ننزد احمد كننه پننناک اسنت رد بنود

همنشينننننن علننننني و منحمننننننند

قاتنننل و ظالنننم و غنننناصب و بنننند؟

آفنريننننن بننننر محمنننند از اينكنننار

همننشينننننان او زشننننت و غننننندار!

حناصنننننل دستنرننننننج محمنننننند

عنننننده اي آدم ظنالننننم و بننننننند!

بنننَه بَنننه از دسننت پننرورده هايننت

جملنننه شننيطان صننفت در نهنننايت!

حناصننننل سالهننننا رننننج احمننننند

عننننننده اي آدم ظنالنننننم و بنننند!

گننننر عمننننر ،قناتننننل فاطمنننه بننند

ام كلثنننوم كنننني همسننننرش شنننند؟

كننننه شنننود همسنننر قاتننننل مننننام؟

غنافننننلي غنافننننل از الم تننننا كننننام

كنننه دهنند دختننرش را بننه قاتننل؟

عقنننل شيعنننه چنننرا گشتنننه زائننل؟

عقننننل تنننو دسنننت منننداح احمنننق

حرف حنق ،تلنخ شند تلنخ شند حنق

گننننر علنننني بننننود اول خليفننننه

كننس نمننني رفنننت انننندر سقيفننننه

در سننننقيفه كننننه بودننننند؟ انصننننار

در تخلنننف ز قننننرآن ،علمننننننندار؟

منننندح آنهننننا بنننه قنننرآن نمنننودار

ناگهننان يننك شننبه مثننل كفنننننار؟

در سننننقيفه كننننه بودننننند؟ انصننننار

جملننه بيمننار دل جملننه مكننننننار؟

يكصنند آيننه بننه تمجينند اصننحاب

آمننده ،شننيعه خننود را زده خنننواب

مننندح آنهنننا بننننه قننننرآن ،نمنننودار

جملننه بيعننت شننكن ،جملننه غننندار

جملگننني كنننوردل ،جملنننه بيمننننار

جملننه شننيطان صننفت جملننه مكننار!

ينننك شنننبه ناگهنننان ضننند قنننرآن؟

ناگهنننان ينننك شنننبه اوج عصنننيان؟

نيسنننت انننندر سنننقيفه رواينننننت

نننننه اشنننناره بننه يننك نيمننه آيننت

نيسننننت آنجنننا سنننخن از وراثنننت

از احنننننناديث پنننننوچ از حماقننننت

نننه سننخن از غنندير اسننت و بيعننت

نننننه ز آيننننات قننننرآن رحمنننننت

نننننه سنننخن از روايننننات جعننننلي

نننننه خبننننر از احناديننننث فعلننني

بننود علنني مشننورت ده بننه ظننالم؟

ايكننننه هستنننني ابوجهنننل عنننالم

نيسننت عالمننه جهالننه اسننت ايننن

سنننينه اش غنننرق بيمننناري كنننين
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مستمعهنننناي تننننو پننننر جهننننالت

خننننالي از دانننننش و در ضنننناللت

عقنننل تنننو بنننند قنننالده هننا شنند

بعنند از آن مثننل گرگنني رهننا شنند

دور از واژه هنننننناي خنننننندا شنننند

تن ننا دهنانننننت بنننه تكفينننر وا شننند

منطننق و منندركت ،فحننش و نفننرين

خشننننم و انننندوه بيهنننوده و كنننين

ننننننام خننننود در تبنننناهي نوشتنننني

فكننننر كنننردي كنننه نننناف بهشنننتي

حيف ،چنون راه تنو راه شنرک اسنت

واي بننر آنكننه بننا شننرک پيوسنننت

در تعصننننب ،نفهمننننني حقيقننننننت

كنني رهننا منني شننوي از ضاللنننت

جملننه اصننحاب جاهننل ،تننو عننالم

عننننادلي تنننو ،همننننه خلنننق ،ظنننالم

مولننوي جاهننل اسننت يننا كننه سننعدي

يننا كننه عطننار شنند شننخص بعنندي

ينننا كنننه خينننام ينننا ابنننن سيننننا

ينننا كنننه زيننند آن شهيننند مصننفا

يننا سنننايي كننه عننارف تننرين اسننت

ينننا غزالننني كنننه او بهتنننرين اسنننت

يننننا شنننهاب النديننننن سنننهروردي

يننك نفننر را بگننو گننر تننو مننردي!

افتخنننننننار همنننننننه فخنننننر رازي

پنننس بفهمننني اگننننر اهننننل رازي

شنننيعة شنننناه عبننننناس هستنننني

از اباطينننننل عالمنننننه منستنننننني

منننني روي قعننننر دوزخ ،عزينننننزم

مننننن ز افكننننار تننننو مننني گرينننزم

دشنننمن روضنننه ام دشنننمن جهنننل

دشنننمن مفنننت خورهننناي ننننا اهنننل

دشمننننن منبننننر و خنننود زنننني هنننا

قصننننة قهننننر خنالننننه زننننني هنننا

دشنننمن فننننرقه بننننازي ،تعصنننب

دشننننمن جهنننننل ،كينننننه ،تقلننننب

دوسنننت عقنننل و تحقينننق و فكنننرم

مثنننل ينننك روح بننني كيننننه بكنننرم

دشننمن جهننل و خشننم و دروغنننم

آيننننه هننننناي خنننندا در فنننروغم

دشنننمن اشننننك و رنننننگ سينننناهم

عنننناشق خننننننده و نننننور مننناهم

پيننننننرو راه پنننننناک نبننننننننني ام

عنناشنننننق حنننننرفهاي علنننني ام

چننون عمننر ،سنناده و رک و عاشننق

چنننون ابنننوبكر ،صنننديق و صنننادق

چننننون علنننني عنننناشق اتحنننننادم

دشمننننننننن آدم بينسننننننننننننوادم
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چننننون علنني بنننا خننوارج بنندم مننن

دشمنننننن آدم احمنقنننننم منننننننن

خننارجي كيسننت؟ دينند تننك بعنندي

متعصنننب ،هميشنننه سنننگ بعننندي

خننننننارجي كيسنننت؟ آدم احمنننق

دشمنننننن انتقنننننناد و راه حنننننننق

خننارجي كيسننت؟ دينند گنجشننكي

عناشننننق رنننننگ مكنننروه مشنننكي

دشنننمن شنننبهه مننننردان احمننننننق

جننناهالن سنننبك عقنننل ننننننناحق

گنننوش اينهننا بننه قننرآن شننده كنننر

منننن چنننه گننننويم ز دادار بهتننننر؟

پننس رهننا كننن كننه اينهننا اسننيرند

عاقبنننننت در جهنننننالت بمينرنننننند

چننننون بميرننننند بينننندار گننننردند

مننات و مبهننوت زيننن كننار گردننند

چنننون قيامنننت شنننود شرمسنننارند

سننننوي دوزخ ،همنننننه رهسننننپارند

در سنننرت بننننود فكننننر شنننفاعت

قعنننر دوزخ شننندي جننناي جننننت!

كننننرد آخونننند ،گمنننراه و خنننوارت

بننننرد آخننننر ،بننننه دارالبنننننوارت

عقننل را چننون كننه تعطيننل كننردي

مسنننت صندهننننا اباطينننل كنننردي

در پنني نفننس دون ،چننون دويننندي

جننناي جننننت بنننه دوزخ رسينننندي

مذه

ما

منذهب مننا شننده كينننه تنوزي

داستننننان غننننم و تينننننره روزي

مذهب كيننه و غصننه و خشنننم

مننذهب گننوش نننه مننذهب چشننم

مننذهب گننوش ،يعننني كننه اسننمع

مننذهب چشننم ،يعننني كننه اقننراء

مننذهب گننوش ،يعننننني شنننيدم

مننذهب چشننم ،يعننني كننه دينندم

مننذهب آه و افسننوس و غنصنننه

بهننر چننه؟ بهننر يننك مشننت قصننه

مذهب خمس،اين فنرع بني اصنل

صيغه اين فصل تارينك بني وصنل

جنننناي فكنننر و تعقنننل ،تعبنننند

جننناي تحقيننق ،تقلينند ،البننننند

منذهنننب سنننناز ناسنناز در ديننن

دوري از مسننلمين،لعننن و نفننرين

كينننه از روي ينننك مشنت قصننه

مثننل كننودک ز هننر قصننه غصننننه
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مننننذهب دشمنننني بننننا تسنننن

منذهننننب ديننننن ،بننننراي تفننننن

منذهنننب داد و فرينناد و تننوهين

عاشننننق قبنننر و زاري و تدفيننننن

مثنننل طنوطننني سنننزاوار تقلينند

مثننل خنننر هنننر چننه گفتننند تايينند

مننذهب ننننذر و امينننند واهننني

جننناي رفتنننن بنننه راهنني الهنني

مننذهب كينننه تننوزي و نفرينننن

غصننه از قصنننه هننايي دروغننين

غصنننه از قصنننه هننايي نديننده

ننننه كسننني ديننده و نننه شنننيده

مذهب جعل و تاوينل و تحرينف

مننذهب منندح و تكفيننر و تعريننف

منننذهب شننك و تننرس و تقيننه

منننذهب مننرگ و حنندس و بليننه

منذهنننب بنننا صحابنننه تبنننري

بننننا يهننننود و مسيحنننني تننننولي

بنننا همنننه اهنننل عالنننم ،تننولي

بنننا هننر آنكننس كننه سننني تبننري

مذهنننب منبنننر و خننود زننني هننا

قصننة قهنننر خنالنننه زنننني هنننا

دشنننمني روي دعننننواي مننننرده

آن هننم از قصننه اي خنناک خننورده

خننالي از ذره اي فكننر و تحقيننق

زيننر صنند گونننه تبليننغ ،تحميننق

سفسننطه مغلطننه يننا كننه توجيننه

در فننرار از حقيقننت بننه هننر تيننه

منننننذهب انتظننننار و تقيننننننه

زينننر هنننر ظلنننم و رنننج و بليننه

منننذهب جننناي قنننرآن :مفننناتيح

شننننرک را جنننناي اهلل ،تننننرجيح

جنناي مسننجد بننه تكيننه رفننتن

ديننننن و اسنننالم بننننر بننناد دادن

خننر شنندن پنناي منبننر چننه آسننان

رايگننان ديننن و ايمننان بننه شننيطان

منننذهب قبنننه و قبنننر و گننننبد

مهننر و تسننبيح و اذكنننار بنني حنند

ينا علنم يننا كتنل ينا كنه زنجينر

يا كنه بنر فنرق سنر ،تينغ شمشنير

(اي مقلنند تننو تقلينند مننني كنننن

هر چنه گفتنيم تنناييد منني كننن)

(شك نكن شك سرآغاز كفراست)

گرچه آخوند ،خود ،راز كفنر اسنت

پيشننننواي جهنننننننم شمننننناييد

ديننننن اهلل را سنننَنننم شمنننناييد

ديننن اهلل ،شننيرين و خننوش بننود

طننرز فكنننر شمناهنننا تننرش بننود
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طننرز فكننر شننما چننون ،خنننوارج

احمقاننننه ولننني گشتنننه راينننج

منشننناء دينننن گريننزي شننماييد

بدتنرينننن ننننوع از هنننر باليينند

دوسننت كنننور و ننننادان شننماييد

بهتنننرين يننننار شيطننننان شنننماييد

دوسنت خنر ،چننان ضنربه اي زد

كنننز سپننناه مغنننول بنننر نينننامد

گفتگوي واعظ و عارف
واعظني گفتنننا كنننه ايمننان تنننو كنننو؟

گفتمنش آنجا كنه حرف زور نينست

گفنننت دوري از حقيقنننت ،بنازگننننرد

گفننتمش راه حقيقننت ،دور ننننيست

گفننت تنوبنننه كنننن بيننا دنبننال منننن

گفتمش افسوس ،چشمم كنور نيست

گفننت در تكيننه جايننت خننالي اسننت

گفتمش تينره است آنجنا ننور نيست

گفننت پنناي منبننر مننن نكتننه هاسنننت

گفنتنمنش افسوس زيرا سننورنيست

گفننت قننرآن را كنننم تفسننير ،مننننن

گفتمش جهنل وحقيقنت جور نيست

گفننت دوره كننن مفنناتيح الجنننننان

گفتمش مجننون نيم مناجور نيننست

گفننت شنناد و خرمنني اي دوزخنننني

گفتمش با غم كسي مسنننرور نيست

گفننت اجبننناراً بينننا سنننوي بهشننت

گفتمش در دين كسني مجبنور نيست

گفننت دلهنننا منننوم افسنننون مننننند

گفتمش نيشت ،كم از زنبننور نينست

گفت مستنني بننوسه بننر روينم ننزن

گفنتنننمش مسننتيم از انگننور نيسننت

گفننت مستننني غنافلننني هوشننيار شننو

گفتمش حنرف خم و مخمور نيسنت

گفننت بننايننند تنننا مجنازاتنننت كنننم

گفتمش هنگام نفننخ صننور نيننست

گفننت خلقننني را هنداينننت كنننرده ام

گفتمش صينندي تو را در تور نيست

گفنننت دلشنننوره زدي در جنننان منننن

گفتمش حننق ،تلنخ باشد شور نيست
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محبان عمر و علي

منن بنه محبنان علنني و عمننر

توصننيه اي داشننته ام بنني ضننرر

دوستي صرف ،خيالي است خنام

معرفت و فهنم ،بننًود پننر ثمنر

دوستني صنرف نندارد بهنننناء

دشنمني صننرف ننندارد ضننرر

آن دو نفر دوست هم بننوده انند

واي ز هنر دشمننني پننر خطنر

واي ز هر قصة بي اصنل و پنوچ

مناينة اننندوه و جناينات و شنر

واي ز افساننننة خننالنننه زننننني

در خنور نقنالني كننوي و گنذر

واي بننننه اننننديشة پيننرزنننني

اي كه جواني تو حذر كن حنذر

واي بر آن مجتهند كنم سنننواد

واي بنر آن پيننرو ننادان و خنر

بني خبر از عاقبنت رفتننه گنان

هم ز جهان هم زخودش بي خبر

وحدت و توحيد ،هدف بايندت

اول هنر كننار ،شننرف بننايدت
شك کن

ازجهل دور شو ،كه اگر تو چنين شوي

با پناكي و شنرافت داننش قنرين شنوي

شك كن به راه و رسم ،اجنداد احمقت

تنا چنون نبني اكننرم ،آمناج كنين شننوي

ارباب دين بخون تو چون تشنه ميشوند

اينجاست لحظهاي كه توداراي دين شوي

پايان كارتقليد ،اي دوست :دوزخ است

تحقيق كن ،كه اليق عنرش بنرين شنوي

علم يقين و عنين يقيننني رهنننا كنني

تحقيق منن ،بخواني وحنق اليقينن شوي

روحاني شهر
روحاني شهر ،مست از بادة جهل

قومي ز پياش روانه در جادة جهل

در نيمه شب سياه شرک و كيننه

بني نور يقين ،نهاده سجادة جهل

مـن در عجبـم ز پيـروان اينـها

هـر احظه بـدون فكر ،آمادة جهل
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نفرينن و سيناهني و عنزا و كينه

هستند عزينزان به خدا زادة جهل

افسوس كه شيطان زده بر گردنتان

افسار نگننون بختي و قالدة جهل

شيطانكهناي مهند فكنر پنوكنت

هستنند همنه از شكم منادة جهل

واعظ و مداح نادان
واعظ نادان ،برايت خوشزبانيكرد ورفت

بعدازآن مداحاحمق،نوحهخنواني كردورفنت

روح پاكت را دچنار كيننة بني جنا نمنود

فكركردي روي منبر،نكته داني كردورفنت

واي برعمر گرانقدري كه درباطل گذشنت

واي برآن پيرمردي كه جواني كرد و رفنت

ناله ونفرين ،غرور وخشم ،جهل و تيرگني

روي ناداني و كينه ،بدزباني كنرد و رفنت

قصه هايي جعلي وافسانههايي پوچ خوانند

بيخداشدچونكه با شيطان،تباني كرد ورفت

اختالف و كيننه انندر امنت احمند فكنند

درخيالخامخودچونروضهخواني كردورفت

در سننپاه جهننل ،سننردمدار راه كفننر شنند

خانننة تزويرهننا را پاسننباني كننرد و رفننت

اگر...
اگننر شننب تننا سننحر قننرآن بخننواني

تمنننننام روزهننننننا روزه بگيننننننري

سپنننناه كفنننر را درهننننم بكنوبنن نني

شنننوي پينننروز مينننندان بننننا دلينننري

هننر آنجننا خواسننت پنناي تننو بلغننزد

كننني ينناد خنندا و سننر بنننه زينننري

بننندون مسنننكن و مننننال و مننننننالي

بننه زيننر پنناي تننو بننناشد حصننيري

سننرايت كلبننه اي خننالي و كوچننك

غنننذايت تكننننة نناننننني و شنننيري

شنننهادت را پذينراينننني كننننني تنننو

بننه زَهننري يننا كننه شمشننيري و تيننري

ننننندارد ذره اي سننننود اي عنننننزيزم

اگننننر هنگنننام مننننردن ،خنننر بمينننري
بترس

از نعره هناي آدم غنرق جننون بتنرس

از واعظي كنه رفته پي چند و چون بترس
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از آنكه زشت چهره تر از ديو شد نترس

از آن كسي كه زشت شده از درون بترس

رنگ سياه ،خون به دلت مي كند بدان

از رنگهاي تينره تنر از رننگ خون بترس

شيطانني است رسم و ره مفتيان شهر

از ديو جهنل و نغمنة روحنانينون بتنرس

گيرم كه تا كنون سر تو شيره مال شد

بگذشت آنچه بنود ،عنزينزم كنون بترس

زنهنار ،قصنه هنا نشنود اعتقناد تنو

زين قصه هاي له شده انندر قنرون بترس

از ديو جهل و آدم مداح و حرف مفت

از گريه و سياهني و فريناد و خنون بترس
دين اهلل

مننذهب شننيطان ز راه گننوش بننننننود

غننرق نفننرين و عننزا و نننق نننق اسننت

واعنننظ تنكينننننه منننننانند زننننننان

منننذهب اهلل ،عقنننل و منطنننق اسنننت

چنننون خنننوارج ،ديننند او گنجشنننكي

فكننر اينهننا بننا حقيقننت ،عننايق اسننت

اسننننت آنكنننننه ايمنننننان تنننننو را

بنندتر از صنندها هننزاران سننارق اسننت

دزديننننننند ،او ملتنننني كننننه تنابننننع

حاكمنناني احمننق و خننر ،اليننق اسننت

احسننناس شنننند آدم كننناري و داننننا

آدم ننننادان و ابلنننه ،ننننناطق اسننت

سناكت است منن،ولني بسيناردارمغصههننا

كار من اي دوست ،نزدينك دق اسنت

آنكنننه بنننا افسننانه هننا دلخننوش شننده

دشمنن عقننل و دلينل و منطنق اسنت

دينننو را ديننندم شننبي بننا جهننل گفننت

دوستننني منننا ز عهننند سنابنننق اسننت

آنكننه جاهننل منني دود دنبننال نفننننس

قاسطاستو ناكث است و مارق اسنت

مننذهب مننا مننذهب افسننانه هننناست

مذهنب اهلل ،عقنل و منطننق اسننننت

مذهب ما منذهب گنوش اسنتوخشنم

مذهب حق ،ضداشك و هق هق است!

دارم درون سينه ز اندوه آهها
دارم درون سيننننه ز انننندوه ،آههنا

جناننم فننداي قافلة بي پننناهنهننا

از سرزمين جهل ،گنذشتنم به نور علم

رفتنم هزار مننرتبه از كننوره راههنننا
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با رند و مست وعاشق ودينواننه وگدا

راحت ترم زمجمع ظاهنر صالحهنننا

زين زندگي مسخره اين شبهنه منردها

با اين صنوابهاي خنك ،اين گناههنا

از كشوري كه پرشده استاز خرافه ها

از مذهبي كه پر شده است از االه ها

از ملتني كنه يخ زده وبني تفاوت است

غمگينن نشستنه در كفنني از سياهها

از منردمني كه در پي افسانه ها شندند

با اعتقننادهننناي سبكتر ز كناههنننا

خورشيد ،روشني ندهد شخص كور را

بيهنوده است جهد منن و شاهراهها

حتي گريخت عيسني ازجمنع احمقان

اينان كه مي روند به سوي تباههنا

خاموش باش ،مرگ تو را حكم ميكنند

فريسيان احمق سطحي نگناههننا

اي که با ياران پيغمبر بدي
اي كنننه از روي تعصننب آمننندي

اي كننه بننا ينناران پيغمبنننر بنننندي

اعتقادات تو روي قصنه هاسنت در

آزمننايش گننر شننننود راحننت ردي

قيامننت رو سننياه و شرمسننار روي

نننا امينند از رحمننت و از احمنننندي

حنرف يكسري مداح خر موجننب

آتننش كينننه چننرا بننر جنننننان زدي

اسالم تنو فاروق بود مثنل شنيطان

از حسننودي تهمننت و بهتننان زدي

منننني شننننوي تننننو دوزخنننني

راننننده و مطنننرود ننننور اينننزدي

کار جاهل
كنار جاهننل ،نگناه اسنت و تقليند

هننر چنننه گفتننند ،تسنليم و تاييند

هر چه بشننيد ،بني شنك پنذيرفت

هرچه را ديند ،بنني شننك پسننديد

رفننت ،گمنننننراه در راه اجننننداد

كننننرد ،بنننندبختي خننويش تجدينند

بسننت ،چشننم خنننرد بنننر حقيقننت

حرف حنق را چنو بشنيننند خنديند

جنناي قنننرآن ،مفناتينننح را خواننند

جننناي تحقينننق ،تنناييننند و تقليننند

جناي مسنجد ،بنه تكينه هنا رفنت

غننننرق شند در تبناهي و تننرديننند
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پنناي منبننر نشسننت و چننه آسنننان

رفنننت از روح او نننننور تنوحنينننند

عاشننق كينننه و خشننم و نفرينننن

در پنننني گنرينننه و اشنننك و مننناتم

با جهالت برو تا جهنم
عننننناشق قصننه هننايي خيننالي

داسننننتانهاي بننننس ايننننننده آلنننني

دشمنني هاي پوسيده و پوچ ذهن

دوسنننتي هننناي بننني جنننا و خنننالي

تننو خننالي از عقننل و تحقيننق

فكنننر تنننو خنننالي از هنننر سنننئوالي

عننننناشق رنننننننگ مكنننننروه

هننر چننه كننه هسننت در آن ماللنني

تينردوست داري هميشنه بگنريي

دوسننننت داري هميشننننه بنالننننني

مثننننل زنهنننننا گنننرفتار كيننننه

آنكنننه او هسنننت شنننبه رجالنننني

پايننننة اعتقننننادات تننننو شننند

قصنننننه هننننننايي ز راوي غالنننننني

زينننننر فرهنننگ ننناداني و مننرگ

منني شننوي دفننن ،آرام و كننم كننم

با جهالت برو تا جهنم
تننا كجنننا بنننند تقليند هسنتي

منني وزد بننناد و تنننو بينند هسننتي

غرق درياي شركي چه حاصل از

فكننر كننردي كننه تنننوحيد هسننتي

ابنننننناطيل عالمنننننننه مسنننتي

در پننننني رد و تناييننند هسنننتي

مثنننل اجنننداد ،مقبنننول شينننطان

آخنننننر سننال ،تجدينند هسننتي

مست يك مشت ،افسنانه گشنتي

خننام يننك مشننت ،امينند هسننتي

حرف حق را شنيدي ولي حينف

مثننل آنكننس كننه نشنننيد هسننتي

در تعصب شده قلنب تنو سننگ

فننارغ از شننك و تردينند هسننتي

خننوردي از ميوة جهل و ناچنار

نيستنننني در خننننور ننننننام آدم
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با جهالت برو تا جهنم
نننا امينندم از ايننن مننردم غننم

خسنته از اشنك و زاري و ماتننننننم

شنننبه منننردان ننننادان و احمنننق

شبنننننه زنهننننناي بيچنننناره و كننم

شبنننننه اسننننالمهاي خنننننوارج

شبنننننه عالمننننه هنننننناي مننؤمم

مثنننل انعننننام يننننا كمتنننر از آن

دينننننو جهلنننننند چنننون شننبه آدم

عاشننننق وردهننننناي مفاتينننننح

در بهشننت اسننت گننننننويي مسننلم

ظننناهر حنرفهننننا آب زمنننزم

بنننناطن كنننننارها آتننش و سنننننم

جنننننننناي اهلل در پيشگنننننناهِ

قبننننه و قبننننر ،شنند گردنننت خنننم

راه تنننو كنننج تنننرين راه باشننند

رو بننننه دوزخ بنننه صنننف مقنننندم

ججج

ججج

با جهالت برو تا جهنم
علي يا شيعه؟
شننيعه گنرينننه ،علننني لبخنننند

شيعننننه دوري ،علنننني ،پيونننند

شيعنننه مفتنننون رننننگ سيننناه

علننني امنننا سپنيننند مثنننل منناه

شننيعه افسننانه هنناي پوشنالننني

علنننني امننننا حقيقتنننني عنالنننني

شيعه احساس ،علني فكنر اسنت

فكننر او مثننل روح او بكننر اسننت

شيعنننه تنوهينننن ،علننني آقنننا

شنننيعه نفنريننننن ،علنننننني واال

تقينننه شننيوة دورويننني هاسننت

علني امنا صنريح و رک و راسنت

شننيعه دنبالننه رو ،علنني تكننرو

شيعه ها كيننه جنو ،علني خوشنرو

شننيعه بيچننارة خرافننات اسننت

علننني امنننا شنننه مراعننات اسننت

شيعنننه ننننذر و علننني عمنننل

علننني اصنننل و شيعننننه بنننندل

شيعنننه شِكنننوه علنني تسننليم

شننيعه خننواري علنني تكنريننننم

تيننغ شننيعه بننروي فننرق خننويش

ذوالفقننار علنني اسننت پيشنناپيش

شيعنننه باطننل ،علننني عنننادل

شنننيعه جاهنننل ،علننني عناقنننننل
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چنننون خننننوارج در تعصنننب سنننوختي

مثننل غالننني هنننا گنننناه انندوختننني

پنننناسدار مكتنننب يننننك مشنننت دزد

شننير جهلننند ايننن گننروه زن بننه مننزد

كيننننه جنننو و احمنننق و غنننالي مننننش

تننو كجننايي چننون علنني عننالي منننش

عننننالم تننننو مثننننل احبننننار يهننننود

كر شوند اينهنا بنه هنر عيسني سنرود

كنننور خورشنننيدند خفاشنننان جهنننل

ايننن سننبك عقننالن و اوباشننان جهننل

شرک و جهل
يا چهرة جهنل را نشنان خنواهم داد

يا راه بنه سنوي كهكشنان خنواهم داد

يننا ريشننة شننرک را مننني خشكاننننم

يا بر سر اينن قضنيه جنان خنواهم داد

جهاات
نمنننناز جاهالننننه مثنننل بازيسنننت

نينناز از واسننطه يننك حقننه بازيسننت

چننرا شننيعه نمنني خواهنند بفهمنند

وضنننوي بننننا جهالنننت ،آب بازيسنننت

خننوارج مثننل حيوانننند اي دوسننت

حقيقنننت را نمننني داننننند اي دوسنننت

خننوارج دسننت شننيطان داده افسننار

بننننراه جهنننل آسنانننننند اي دوسنننت

خوارج پشت دين و رينش و تسنبيح

منننوجه يننا كننه پنهانننند اي دوسننت

خننوارج فكننر كنننرده عينننن حقنننند

ولننني بننندتر ز شنننيطانند اي دوسنننت

خننوارج در تعصننب رشنند كننردن

نمننيميرننند سننگ جانننند اي دوسننت

سننپيدي را بسننني مكننروه داننننند

سيناهنننني را نگهبانننننند اي دوسننننت

خنننوارج عنننناشق رنننننگ سنننياهند

سننيه كننار و سننيه بانننند اي دوسننت

خنننوارج مسنننتحق لعننننت حننننق

بنننراي اينكنننه شنننيطانند اي دوسنننت

خننوارج غيننر آنچننه دوسننت دارننند

كتنننابي را نمنننيخواننننند اي دوسنننت

مبننادا از خننوارج باشنني اي دوسننت

ز دين و عقل ،خارج باشني اي دوسنت
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پشت نقاب دين شده پنهان خوارجند

در كننار ديننن و دنيننا نننادان خوارجننند

حزب اهلل است انگار عنوان اين گنرو

امننا بنندان كننه آيننت شننيطان خوارجننند

دردستهنايشان علم حنب اهنل بينت

امنننا خننالف مكتننب ايشنننان خوارجننند

ازكيننه وتعصنب اينن قنوم ننابننكار

ايننران شدسننت كلبننة ويننران خوارجننند

چون فكر مي كنند كه حقند و با خدا

آدم كشننند راحننت و آسننان خوارجننند

يك ذره احتمال خطا هم نمني دهنند

فريسينننان دشننمن انسنننان خنننوارجند

اهلل پرده ها زده بر گوش و چشمشان

پننس غافلننند از ره ايمننان خنننوارجند

اينهنا خالف خننده و آزادي و رفنناه

از آفتنناب و نننور گريننزان خوارجنننند

درهرلباس و ملت و ديني كه بوده اند

مثننل مصننيبتند كننه اينننان خوارجننند

احمننق خوارجننند خرابنني خوارجننند

خنواري خوارجنند و شنيطان خوارجننند

و تمننام اسننت مننرا بننا تننو سننخن

خبننري نيسننت بننه جننز مننرگ و كفننن

خبري نيست به جز ناله و آه خستنه

اثنننننري نيننننست ز آرامنننش و مننننن

از ايننننننن همننننننه ننامنننننننرديها

مننننردم حيلنننه گننننر عهننننند شكننننن

غصنننة منننا همنننه اش در تننناريخ

وطنننن مننننا همننننه اش بينننت حنننزن

خننننده ممننننوع و عنننزاداري رسنننم

دينننن نمنننايش شنننده و حنننرف زدن

در عمننل دوزخ رنننج اسننت و سننتم

در سخننرانننننني جننننننات عنننننندن

همننه اش وعننده و امينند و فريننب

همنننه اش صنننحبت پينننروز شننندن

گوسنننفنديم در ايننننن راه سنننراب

سننننر مننننا منننني رود آخنننر از تنننن

عمنر تننو مثنل حبننابي اسنت بننر آب

و تمنننام اسننت منننرا بننا تننو سننخن

روز جزا كه شنافع شنيعه عمنل بنود

چون بي عمل بودهمه چيزش بندل بنود

درپيشگاه حق چوهمه جمع مي شوند

او بننندترين خلنننق ز كنننل ملنننل بنننود

با فكرهاي تلخ تنر از زهنر شنوكران

پنداشته كنه منا حصنل او عسنل بنود؟!!

اينها خوارجند كه از دين جلنو زدنند

افسوس زان نگاه كه در جهنل حنل بنود

گمننراه منني دود پنني ارشنناد ديگننران

مانند آن طبيب كنه ينك عمنر كنل بنود
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شرک است راه مردم نادان وكم خنرد

جنناي عمننل تمننام وجننودش امننل بننود

اينجا هزار فرقه و صدها گروه شنرک

اينجا هنزار قندرت و چنندين دول بنود

اين هم شعري در مدح حضرت علي (ع) تا خوارج حزب اللهي چماق وهنابي گنري
بلند نكنند
شكوه علــي از مدعيان ح

او

چيزيست در دلم كه نه تغيير مني كنند

من را به سوي مرگ ،سنرازير مني كنند

فرياد مي شود كنه بجوشند ز دل ولني

چون عقده در فضاي گلو گير مني كنند

تنهنناييم بنزرگتنرينننن ،پننننادشاهيست

دل را بنراي حنادثنه هنا شينر مني كنند

من را هزار جهل ،گريبنان گرفتنه انند

منن را هنزار فناجعه تقندينر مني كنند

چيزيست در نهاد من اي كنوه سنربلند

چون غده تير مي كشد و پينر مني كنند

توحيد ناب مي شنوم و آب مني شنوم

انگنننار ،زهنننر دارد تناثينننر مننني كنننند

انگار ،عشنق دارد تفسيننر منني شنود

هنر چنند ديننو دارد تزويننر مني كنند

افسوس از حماقت آنكس كه بعد منن

راه منرا تعصننب و تعبيننر منني كننند

فكريست در سرم كه نمي آيدم به لنب

چيزيست در دلنم كه نه تغيينر مني كنند
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زنگ تفريح
 اولين روحاني ،اولين حيله گري بود كه با اولين احمق ،برخورد كرد.

1

ويل دورانت

 سخن من نه از درد ايشان بود .خود از دردي بود كه ايشانند( .احمد شاملو)

 آدمهاي احمقي كه مانند خوارج ،چشمشان ،فقط تا نوک نيزه را مي بيند ،نيازمند
شمشير علي هستند كه بيايد و به قول خود آن حضرت ،چشم فتنه را از حدقنه
درآورد.

 پزشكان ،كشيشان ،قضات و مامورين حكومتي ،انسان را طنوري مني بيننند كنه
گويي خودشان آنرا خلق كرده اند (ژان پل سارترن تهنوع) .بنا كمنال معنذرت،
اينجانب ،روحانيون را هم به فهرست آقاي سارتر ،اضافه ميكنم.

 رهسپار باش با جهالت تا قيامت.

 هرگاه در خصوص هر مساله اي دچار ابهام شدي آنرا در سه قالب زير قرار بده
اگر با آنها منطبق بود قبول كن و گرنه آنها را به سطل آشغال برينز .گنناه آن بنه
گردن من ،صواب آن مال خودت -1 :توحيد  -2اتحاد  -4آرامش.

 يكي از مهم ترين شبهاتي كه در ذهن شيعيان وجود داشته و باعث مي شود آنها
زير بار حرف حق نروند اين است كه :چگونه اينهمه عالم خوب و داننا متوجنه
اين اشتباهات نشدند؟ پاسخ -1 :فرق است مينان داشنتن يكسنري اطالعنات و
حتي عارف و زاهد بودن با روشن بين بنودن و خنوب فهميندن -2 .بنوده انند
 -1البته منظور ويل دورانت :روحانيون مسيحي بوده ولي اگنر در تناريخ ادينان ،دقنت كنني بنا كمنال
تعجب مشاهده مي كني كه تمامي ضرباتي كه به ادينا ن وارد شنده از ناحينه همنين آقاينان گرامني و
محترم بوده است .شاهد گذشته :عملكرد كليسا در قرون وسطي و شاهده زنده اش را هنم كنه خندا را
شكر از صيح تا شب ،مالحظه مي كنيد.
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علمايي از شيعه كه حقيقت را فهميده انند ولني سانسنور دسنتگاه روحانينت و
حكومت نگذاشته تو از وجود آنها آگاه شوي .علمايي كه حتي ترور هم شندند:

عالمه برقعي  -سيد مصطفي حسيني طباطبايي  -حيدرعلي قلمنداران – عالمنه

سنگلجي – عالمه غروي – آيت اهلل صالحي نجنف آبنادي – عالمنه زنگننه –
استاد يوسف شعار – شهيد حجنهاالسنالم راد مهنر و -4 ...منا دانشنمندان و
علماي بزرگي را در غرب داشتهايم كه منكر خدا بودهاند آيا صرف عنالم بنودن
آنها دليل حقانيت آنهاست؟ در زمينه عرفنان نينز منا انسنانهاي بسنيار زاهند و
رياضت كشيده تر در بين مرتاضهاي هندي و بودايي داريم كه هزار و يك عمل

خارق العاده و كرامت انجام مي دهند آيا مذهب آنها بر حق است؟  -1علمناء و
شعراء و فيلسوفان و عرفاي بزرگ گذشته ايران همگي سنني بنودهانند :غزالني،
مولوي ،سنايي ،عطار ،سعدي و ...پس چرا به اينها اقتدا نمي كنيد؟  -1حضنرت
علي كه شما ادعاي پيروي او را داريد قبل از جنگ جمل مني فرماينند :حنق و
باطل را مالكي است كه افراد با آن سنجيده مي شوند و افنراد ،منالک سننجش
حق و باطل نيستند .هر چند براي عوام كاالنعام صرف نام و شنهرت ينك نفنر
دليل بر صحت تمامي سخنان و عقايد اوست.

 كساني كه زياد ادعا مي كنند ،روزگار ،امتحانات سختي برايشان تدارک ميبينند
كه اكثراً نيز در آن ،شكست مي خورنند .فناعتبروا ينا اولني االبصنار( .منظنورم
ادعاهاي حكومتي  1144سالة ايشان است)

 ما فقط در صورتي حق داريم گذشته گان را سرزنش كنيم كه خودمان بهتر عمل
كرده باشيم و فقط در صورتي مي توانيم بهتر عمل كنيم كنه دسنت از سنرزنش
ديگران برداريم.

 چنانچه حضرت علي (ع) زنده مي شدند و مدعيان حب اهل بيت را مي ديدنند
مي فرمودند :كلمه الحق يراد بها الباطل (سخن حقي است كنه از آن ارادة باطنل
كرده اند)
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 در زمانهاي گذشته ،يوغ بردگي بر گردن و زنجير اسنارت بنر دسنت و پنا زده
ميشد ولي اينك فكر تو و باور تو را اسير مي كننند زينرا اينگوننه تنو بنا پناي
خودت و با كمال ميل و عالقه دنبال آنها ميدوي .يوغ و زنجير قرن بيستم سني
دي است و ماهواره ،اينترنت و تلويزيون ،منبنر و تريبنون ،روزنامنه و كتناب و
واعظ ،خوانندگان و هنرپيشه ها و....

 خطرناكترين معجون تاريخ ،انسانهاي نادان و احمق و خوبي هستند كنه هنوس
مي كنند باخدا شده و ديگران را هم به بهشت ببرند.

 مسخره ترين نهادهاي اجتماعي بر پاية مذهبي است كه بر خالف اصالت اولينة
نيات بنيانگذار و پيروانش ،شكل سازمان يافته به خود گرفته و متوليان آن ،مانند
پزشكان و ماموران دولتي ،لباسهاي به خصوصي پوشنيده و بنراي عقائند خنود
برنامههايي مدون كرده و مراكز و امناكني را راه انندازي! شنما مني توانيند اينن
پوچي و مسخره گي را در ساير مذاهب (و نه اديان) به خوبي مشناهده كنيند از
كليساها گرفته تا معابد بودايي ها و كاهنان و جادوگران قبايل سرخ پوستها و...

 كسي كه خوابيده است را مي توان بيدار كرد ولي چه مي گويي درباره كسي كه
خودش را به خواب زده است؟

 يكي از طنزهاي مسخره تاريخ كشور ما اين بوده و هسنت كنه هنر گناه كسني
خواسته مردم را به سوي قرآن و دوري از خرافات و روايات خرافي دعوت كند
و بگويد اي مردم ،شما بايد روشتان و احاديث و همه چيزتان را با قرآن تطبينق
دهيد ،از همه سو چماق وهابي گري و التقاط گري و كفر و بيديني بنر سنر او
فرود مي آيد .فسيعلمو الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.

 چه زشت و مسخره و تاسف آور و بچه گانه و سطحي است :عقائندي كنه بنر
مبناي قصه شكل گرفته باشد.

 اسالم ناب ،يعني اسالم منهاي روحانينت  -ننادان  -و منهناي منداح و منهناي
روضهخوان و واعظ .زيرا هر چند برخي از اينها آدمهاي خوبي هسنتند و حتني
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نيتشان هم خوب است ولي چه سود كه احمقند و جاهل! و جهل ،مقدمة خرافه
است و كفر ،كه راه به دوزخ مي برد .آري ،اينها در قيامت ،علمداران دوزخند.

 در روي كرة زمين فقط دو ملت هستند كه تمام عقايد مذهبي خود را بر اعتقناد
راسخ به افسانههاي تاريخي بنا كرده اند -1 :سرخ پوستاني كه مدهوش افسنانه
سراييهاي كاهن قبيلهاند  -2ايراني هايي كه خام افسانه هاي پاي منبرنند .البتنه
به قول استاد قلمداران :هيچ ملتي در جهان در افسنانه سنرايي بنه پناي اعنراب
نميرسد و هيچ ملتي در باور كردن افسانه ها به پاي ايراني ها نمي رسد.

 هيچ ملتي مانند شيعه ،تاريخ را اين چنين به انحراف نكشيده هيچ ملتي مانند منا
تاريخ را تبديل به طنزهايي مسخره نكرده .هيچ ملتي اين مقدار دروغ و تحريف
و قلب واقعيت ،وارد تاريخ نكرده است.

 متعفن ترين واژه ها در روز قيامت :دروغ ن تقيه و مصلحت اسنت .علنت آننرا
بزودي – و در ادامة اين تحقيق  -مي فهمي.

 تشيع صفوي زيباترين واژه ها را به لجن كشيد :اشك ن شهيد ن مظلوم ن دعنا ن
حجاب و...

 علماء ،وعاك و نويسندگان احمق در طول تاريخ اين ملت هر سنخن حقني را
با چماق مصلحت خرد و با چوب تقيه حراج كردنند در حاليكنه خودشنان در
زير نقاب واليت پنهان شده بودند تالش ميكردند تنا تسنلط معننوي و فكنري
خود را بر تودة مردم تثبيت كنند .اميد است به ياري خداوند و در عصر انفجار
اطالعات ،اين بساط شرک و خرافه يكسره بنر چينده شنود .اي جواننان بنراي
مبارزه با اين بزرگترين سنديكاي شرک و كفر و خرافه و تعصب ،بپاخيزيد.

 روزگار مرا خنداند بعد از آنكه به گريه انداخت! خوارج كنه خودشنان بندترين
منكرند،اينك در هر سوراخي كه در ايران سر مي كشي مشغول امر به معروفند!

 آقايان مي گويند :آزادي در غنرب فقنط از گنردن بنه پنايين اسنت و در اينران
اسالمي از گردن به باال .ولي واقعيت اين است كه آزادي در غرب هم از گنردن
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به باالست و هم از گردن به پايين و آزادي در ايران ،نه از گردن به پايين اسنت
و نه از گردن به بناال! جنرات داري ينك سناز مخنالف بسنيار كوچنك ،علينه
واضح ترين خرافات بزن تا ببيني آزادي در ايران از سر به باال هست ينا نيسنت.
(سرگذشننت عالمننه برقعنني و قلم نداران و حجننه االسننالم مرتضنني رادمهننر و
منتظري ...را بخوان تا با نمونه هاي ديگري از اينن آزادي از سنر بنه بناال آشننا
شوي)

 در ساديسمي بودن و مريض بودن شيعه همين بس كه من خوشنحال منيشنوم
وقتي مي فهمم اذيت و آزاري به حضرت فاطمه وارد نشنده اسنت ولني شنيعه
ناراحت مي شود !

 نمي دانم اين چه اصرار عجيبي است كه شيعه در تحرينف تناريخ دارد زينرا او
حتي مسائل بي فايده را نيز تحريف ميكند .طبق حديث صريح امنام صنادق و
امام باقر ،پيامبر اكرم در دوم ربيع االول رحلت كرده اند ولي او بنه خناطر قنول
شيخ مفيد معتقد است پيامبر  28صفر رحلت كرده است! (با رايانه هنم حسناب
كني  2ربيع االول مي شود دوشنبه) حضرت علي در خانة ابوطالب به دنيا آمنده
ولي او به خاطر حديثي كه راوي آن يك نفر مشرک بوده معتقد اسنت علني در
كعبه متولد شده .حضرت علي هنگام ورود به مسجد ضربه ميخنورد او معتقند
است در محراب ضربه خورده اند .شخصي به نام قطنام اصنالً وجنود نداشنته!
حضرت علي در  11رمضان ضربت خورده و در  11رمضنان بنه شنهادت مني
رسند و در داراالماره كوفه به خاک سپرده مي شوند .سنان ابن انس ،امام حسين
را به شهادت رسانده و سر ايشان را مي برد .براستي اين تحريفات هيچ سنودي
براي شيعه ندارد .البته وقتي كسي عادت به دروغگويي و تحرينف تناريخ كنرد
ديگر برايش موضوعات مورد تحريف ،فرقي نمي كند.

 علم فقه ،روح تهاجمي و شاداب اسالم را گرفت و علم كالم آنرا فاسد كنرد .و
اينگونه بود كه موتور محرک اين نيروي عظيم در همان قرون اوليه اسالم از كار
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افتاد .اگر عالقه مند به دميدن روح دوباره در كالبد ملل اسالمي هسنتيد اينن دو
علم را به جهل ،بدل كنيد.

 يكي از عللي كه روحانيون نمي توانند زير بار حرف حق بروند آن است كنه تنا
چند سال قبل ،مردم تمام سخنان آنانرا وحي مننزل دانسنته و براحتني و بندون
چون و چرا تبعيت مي كردند .ضمن اينكه بحث و جدلهاي كالمي حوزه نيز در
اين روحيه زير بار حق نرفتن مزيد بر علت مي شود ولني اكننون وضنعيت بنه
گونهاي ديگر است.

 %14 دروغها و خرافات جهان ،نزد هموطنان گرامي من است و طرفه آنكه :فكر
مي كنند فقط آنها به بهشت مي روند و بقيه به جهنم.

 بشر ،رنگ سعادت را به خود نمي بيند مگر اينكه به توحيد برسد و بنه توحيند
نمي رسد مگر اينكه دست از خرافات فرقه اي بردارد و دست بر نمي دارد مگنر
اينكه لباده پوشان ردا پوش دست از سر او بردارند.

 وقتي سياست با دين قاطي شود اگر خواستي انتقادي به خرافات وارده در دينن
بكني بر سرت چماق سياست را خرد ميكنند و اگر خواسنتي سنخني سياسني
بگويي چماق دين بر سرت فرود مي آيد و اينگونه مي شود كه دين و سياسنت
هر دو رو به فساد و تباهي مي رود و آنگاه آقايان تعجب مي كننند كنه چنرا بنا
اينكه  %18مردم با ما بودند و كشور نيز در دست روحانيون و قوانين اسالم نينز
ناب و عالي ،پس چطور شد كه هم دين فاسد و نابود شند و هنم سياسنت؟ در
اينكه انسانهايي خوب و با خدا بايد حاكم باشند شكي نيست ولي وقتي با لباس
دين حاكم شدي و در دستانت پرچم دين و اهل بيت قرار گرفت هنر اشنتباه و
خطاي تو و يارانت به حساب دين گذاشه مي شود و اينگونه است كه مردم هم
به دين و هم به سياست بدبين شده و هنر دو رو بنه ويرانني و فسناد مني رود.
ايكاش كساني مي آمدند كه نه عنواني ديني داشتند و نه لباس دينني و حتني در
شعارهايشان ،دين جايگاهي نداشت و در دستشان پرچم دين نبود ولي در عمل
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به قوانين مترقي و ناب اسنالم رفتنار مني كردنند .اينن آروزي اكثرينت ايرانني
هاست .والسالم.

 حضرت علي و ساير ائمه بسيار خوب و پاک و خداشناس و مظلوم و ...هسنتند
ولي من نمي دانم اين امور چه دخلي بنه شنيعه دارد؟ مگنر يكني از امامنان در
اصول كافي نفرموده شيعه ما كسي است كه اگر در ينك شنهر صند هزارنفنري
زندگي مي كند بايد از تمام آن صد هزار نفر بهتر باشد در اينصورت مني توانند
بگويد شيعه ماست .اگر كسي به كشورهاي سنني و حتني ملنل كنافر و نجنس
غربي! مسافرت كند به خوبي متوجه مي شود كه در بنين  1ميلينارد نفنر منردم
روي كرة زمين از همه دروغگوتر و دزدتر و حيله گرتر و تنبل تنر و دورتنر از
روح اسالم حقيقي چه كساني هستند .اينجاست كه بايد سخن حضرت علي بنه
معاويه را براي آقايان تكرار كنيم :از چيزي گفتي كه اگر هم ثابت شود سنودي
به حال تو ندارد!

 ساديسم اعتقادي :نمي دانم اين چه اصرار شديدي اسنت كنه شنيعه و علمناي
شيعه دارند تا به هر نحوي ثابت كنند كه به خاندان پينامبر ،اذينت و آزارهنايي
اضافي وارد شده است؟ براستي آينا اينن حالنت ،ينك ننوع ساديسنم عقيندتي
نيست؟

 امامان شيعه نمونه هاي بزرگي از پاكي و صداقتند ولي اين چه ربطي بنه شنيعه
صفوي و روحانيون شاه عباسي دارد؟ دين از سياست جدا نيست .درست .ولني
چه كسي گفته شما دين هسنتيد؟ منن آدمني كراواتني و بندون رينش و سنبيل
ميشناسم كه بسيار با خداتر از شماهاسنت .حتني بسنياري از الت و لختنيهنا
روحي با صفاتر از شماها دارند .چه كسي گفته دين يعني روحانيت؟ و اصنوال
چون دين از سياست جدا نيست شما را بايد از سياست جندا كنرد چنون شنما
ثابت كرديد كه خطرناک ترين عنصر براي دين هستيد.
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 باليي كه روحاني صفوي بر سر مكتب تشيع آورد اين بنود كنه اينن منذهب را
تبديل كرد به يك فرقة متعصنب ،درگينر و دشنمن درجنه ينك بنا سناير ملنل
مسلمان .مباني اين مذهب را آكننده كنرده از مصنالحي شنيطاني بنه ننام :تقينه،
مصلحت ،توريه كه نتيجه آن به نفاق و دو رويي و دروغگنويي پينروانش خنتم
شد .ساختن كاله شرعي و تفسير و توجيه آيات قرآن و فن گذاشتن پرانتز بنين
ترجمه هاي قرآن و حاشيه نويسي ،دسته گل ديگر شبه علماي صفوي اسنت .و
ايكاش كار به اينجا خاتمه پيدا مي كرد آنها با تجزيه و تحليل]هاي متعصنبانه و
غير علمي از وقايع تاريخي ،پايههاي عقيدتي اين مذهب را بر مبناي اسنتثنائاتي
بيشمار بنا كردند كه نتيجة آن تناقضات بيشمار شد و در ادامنه :فرامنوش شندن
اصول اساسي دين! و افسوس و صد افسوس كه هنوز هم دست از سر اين منا
بر نميدارند .هرچند مقصر اصلي خود ما هستيم.

 محور فكري (اگر فكري باشد!) ابن ملجم ،ابوجهل و شمر يكي است :تعصب و
عدم تحمل يا باور حرف مخالف .آنچه در برادران حزب اللهي منن ،بنه وفنور
ديده مي شود.

 تقليد از افكار خرافي گذشته گان و عرفهاي پوچ و مننحط جامعنة فعلني هنيچ
نيازي به تعقل و تدبر ندارد .و من نفهميدم خداوند چرا به انسنانها عقنل داده و
چرا اينهمه در قرآن كريم دعوت بنه تعقنل و تندبر كنرده اسنت در صنورتيكه
مي]توانست براحتي بگويد :تقليد كنيد.

 تحقيق بدون شك ،تقليد است پس خودت را مسخره نكن!

 تحقيقي كه نتيجه اش از پيش تعيين شده و از روي كتابهايي خاص و با روشني
خاص ،صورت ميگيرد تحقيق نيست بلكه يك تقليد دبسنتاني مسنخره و بچنه
گانه است.

 تحقيق با ذهني مملو از تقدسات ارثي و تفكرات كهنه تقليدي ،بيشتر مايه خندة
خدا و ماليكه است پس خودت را مسخره نكن.
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 خودت را در مسير تحقيق قرار بده نه تحقيق را در مسير خودت.

 تمام هم و غم روحانيون از بيان افسانه هاي غصب واليت ،تحكنيم پاينه هناي
حكومت خودشان به صورت غير مستقيم در اذهان عوام است.

 تمام بدبختي شيعه از اينجا شروع مي شود كه كاتوليك تر از پاپ و كاسة داغتر
از آش شده است .پيامبر در غدير خم گفته هر كس مرا دوست دارد بايد علي را
نيز دوست داشته باشد (مولي) ولي شيعه مي گويند منظنور از منولي ،خليفنه و
جانشين است! خدا در قرآن فرموده دوستي(موده) نزديكان پيامبر مساوي اسنت
با اجر رسالت ،ولي شنيعه از كلمنه منولي و منوده معنني وجنوب حكومنت و
خالفت در خاندان پيامبر را برداشت كرده است! خدا در قرآن گفته مي خواهند
اهل بيت پيامبر را از آلودگي ها دور نگاه دارد ولي شيعه مي گويد منظور از اهل
بيت ،فقط  1نفرند و منظور از رجس ،دوري از هر گونه گناه كبيره و صنغيره و
حتي مبري بودن از هر گونه خطا و اشتباه است! (يعنني چينزي شنبيه خندا!) و
منظور از مي]خواهد اين است كه اين كار شده است!!! البته تمام اين زيادهرويها
ريشه در انديشه هاي غاليان (تندروها ،غلو كننده ها) دارد كه از همان ابتدا نينز
مورد لعن و نفرين امامان شيعه قرار داشته اند.

 داشتن اسم شيعه يا سني يا ...مهم نيست .مهم اين است كنه آقاباالسنرها تنو را
احمق فرض نكنند و مغزت را از يكسري اطالعات نادرسته انباشته!

 علي را معاويه نكشت بلكه يكي از شيعيان احمق كوفي كشت .حسين را يزيد و
سپاه شام نكشت بلكه همان شيعيان كوفه كه از او دعوت كرده بودند كشنتند .و
اكنون نيز سني ها خون به دل امامان شيعه نميكنند بلكه...

 شيعه در دو جنبه غلو مي كند يكني در بناالبردن اشنخاص منورد عالقنه اش و
ديگري در كوبيدن اشخاص غير مورد عالقهاش .و اين در حالي است كنه خندا
در قرآن فرموده :اي كساني كه ايمان آورده ايد در دين خود غلو نكنيد و شنيعه
(دسته دسته ،گروه گروه ،پراكنده ،تعبير قرآن :شيعا) نشنويد .مني دانيند منظنور
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مشخص اين آيه يعني چه؟ يعني اينكه غلو در دين موجنب چنند دسنتهگني و
ايجاد فرقها و مذاهب مختلف مي شود .اكنون تو را به خدا در ميان فرق اسالمي
بيشترين غلو را در كجا مشناهده مني كنيند .بيشنترين غلنو در حنق دوسنت و
دشمن؟

 سخني با ايران پرستها :همين نكتة ساده كه امپراطوري ايران از سپاه سادة اعراب
شكست خورد بهترين دليل بر پوسيده شدن و ناكارآمد بودن آن نظامي است كه



شما آنقدر افسوس آنرا مي خوريد.
به تمام آنچه مي شنوي و نيمي از آنچه مي بيني و يك سوم آنچه مني خنواني
شك كن.

 ضرب المثل چيني :كسي با گوش دادن ،چيزي ياد نگرفته است.

 هر گاه شيعه ،مركز احساساتش را به مركز تعقلش پيوند بزند تمامي مشكالتش
حل مي شود.

 من مرتباً حرف خنده داري را از زبان زعماي قوم و مسئولين در ايران ميشننوم
كه :آزادي در غرب يا در دوران شاه از سر به پايين بوده و هست ولي در اينران
و در اسالم از سر به باالست .ولي تعجب آور است كنه چنرا حتني روحنانيون
شيعه مانند :عالمه برقعي ،آيت اهلل منتظري ،آيت اهلل زنگنه ،آينت اهلل سننگلجي،
آيت اهلل مصطفي حسيني طباطبايي ،آيت اهلل حيدرعلي قلمداران و ...اجازة چاپ
كتابهايشان را نداشته اند! و حتي اجازه سخنراني! آري من ،كتناب اينن افنراد را
خوانده ام نه به كسي توهين كرده اند و نه خالف اصول دين مبين اسالم سخني
گفته اند .بلكه آنها فقط و فقط ،خرافات موجود در تشنيع را توضنيح داده انند.
تنها علت عدم مجوز چاپ به آنها نيز آن است كه روحانيون براي مطالنب اينن
كتابها پاسخ و توجيهي نداشته اند .و سزاي اين افراد تبعيد بوده است و تنرور و
زنداني شدن! براستي آيا اين است آزادي از گردن به باالي شنما .دربنارة شنما
بايد گفت كه :شما هيچ آزادي به مردم نمي دهيد نه آزادي از گردن به پنايين و
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نه آزادي از گردن به باال .البته مردم در خفا و پشت پرده و دور از ديدگان شما:
هم آزادي از گردن به پنايين دارنند (متاسنفانه) و هنم آزادي از گنردن بنه بناال
(خوشبختانه)

 من واقعاً از افكار و عقايد شيعه در تعجبم .زيرا روزي نيست كه از منبري يا از
كسي اين سخن را نشنوي كه پيامبر مردم را مكرراً به توجه به اهل بيت و
آموختن روش و سيرة آنها جلب مي كرد ولي همه گمراه شدند زيرا اهل بيت را
رها كردند .سئوال من اينجاست :به جز شما كه با عقايد خرافي و شرک آميز و
با تفرقه و اختالف افكني و نداشتن روحية علمي و تحريف چهره اهل بيت،
باعث دوري نه تنها ساير مسلمين بلكه حتي عده اي از مردم ايران از اهل بيت
شدهايد چه كسي مقصر است؟ و چه كسي به جز شيعيان و طرفداران حضرت
علي و امام حسين و امام صادق خون به دل آنها كردند؟ حضرت علي را
ابنملجم كشت كه از سپاه خود ايشان بود و امام حسين را شيعيان كوفه كشتند
و بيشترين لعنت از سوي امام صادق ،نثار ابوالخطاب شيعه و غاليان شيعه شده
است .براستي به جز غلوهاي شاخدار شما چه چيز ديگري باعث دوري مردم
سني و حتي شيعه از اهل بيت شده است .مثل شما مثل همان دزدي است كه

داخل مردم شده بود و دزد دزد مي كرد[ .وَسَيَعْلَمُ ااَذِينَ ظَلَمُوا أَيَ مُنْقَلَ ٍ
يَنْقَلِبُونَ] {الشعراء.}221:

 يكروز صبح ،مال براي اينكه بفهمد زنش رازدار است ينا ننه ،هنگنام خنروج از
خانه به او مي گويد :امروز صبح كه به دستشويي رفتم يك كالغ از منن خنارج
شد و به هوا پريد .زنش به يكي از همسايگان مي گويد مي داني امروز صبح دو
كالغ از مال خارج شد و ...وقتي هنگام عصر مال به خانه بر مي گشته مي شننود
كه دو زن دارند با يكديگر صحبت مي كنند و مي گويند :مني دانني كنه امنروز
صبح چهل كالغ از مال خارج شده است! براستي وقتني در طنول يكنروز ينك

آلفوس ( )ALFOSجلد دوم

093

كالغ مي شود چهل كالغ ،آيا در طول  1144سال چه اتفاقاتي كه نيفتاده است؟
ريشة غلو در انديشه هاي شيعي را بايد در همينجا جستجو كرد.

 شيعه از روي افسانه هاي تاريخي با ياران پينامبر دشنمن اسنت و منن از روي
يكصد آية قرآن كه در ستايش و تعريف اصحاب نازل شده عاشق يناران پينامبر
هستم و منظور خداوند را در اين يكصد آيه ،ن بر خالف شنيعه ن بيشنتر از سنه
نفر مي دانم.

 هلوكاست شيعي :همانطور كه در غرب ،هيچكس حق ندارد تحقيقي يا سنخني
پيرامون دروغ بودن يهود سوزان هيتلر و دروغ بودن آزار و اذيتهاي اضافي وارد
بر يهوديان انجام دهد در ايران نيز كسي حق ندارد در مورد دروغ بنودن آزار و
اذيتهاي افسانه اي وارد شده بر افراد مورد عالقة شيعه تحقيق كنرده ينا سنخني
بگويد.
 .1گفتم :ابوبكر يكي از ثروتمنداني بود كنه مرتنب در راه اسنالم و بنه خصنوص
خريدن و آزاد كردن بردههاي تازه مسلمان در مكنه (ماننند بنالل) پنول زينادي
خرج كرد .در هجرت به مدينه جانش را همراه پيامبر به خطر انداخت .از قبيلنه
و خانواده اش 1بريد ( اين يكي براي عربهاي آن دوره از همه بدتر بنوده اسنت)
در جنگها شركت كرده و بعضاً در تامين بودجه جنگها ينا سناختن مسناجد و...
هزينه ميكرده است.

گفت :ولي اگر تاريخ شيعه را بخواني ،مي بيني كه پيامبر اكرم غ به دفعات مكرر
ابوبكر و حضرت عمر را به هر مناسبتي خوار و خفيف مي كرده است .ضمن اينكه
مرتباً آيات مختلفي در نكوهش آنها نازل مي شده!
گفتم :پس آنها چقدر خوب بوده ا ند و چقدر مخلص و با وفا ،كه با اينهمه توبيخ و
سرزنش ،از كنار پيامبر دور نشده و به جمع دشمنان نرفته و به پيامبر ،دختر داده و
دختران او را به زني گرفته ،نام محمد را بر فرزندان خود گذاشته و ميخواسته اند پس
 -1پسر و پدر ابوبكر بعد از فتح مكه مسلمان مي شوند.
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از مرگ نيز ،در كنار او دفن شوند! اگر پيامبر اكرم مرتباً از كسي تعريف كند (حضرت
علي) و او وفادار باشد بيشتر هنر كرده يا اينكه پيامبر اكرم كسي را مرتب ،توبيخ كند و
او همچنان وفادار باقي بماند1؟!!!
 .2گفتم :مي داني اگر خوارج در دوران حضرت عمر قيام مي كردنند و حضنرت
عمر با آنها ميجنگيد و آنها را ميكشت اكنون منداحان منا بناالي منبنر چكنار
ميكردند؟گفت :نه .گفتم :فرياد مي زدند :اي مسنلمين ،اي واي ،هيهنات ،نمني
دانيد در يك روز ،چهار هزار عارف عابد شب زننده دار را شنهيد كردنند .مني
دانيد چه ضربه سنگيني به اسالم وارد شد .فقط براي اينكه خليفه نخواست يك
كلمه توبه كند ...2اي واي ..و بعد با ضجه و فرياد و فحش و ناسزا اشك عوام
و جيغ و فرياد زنان را در مي آوردند .گفت :حاال چقدر غصنه منيخورنند كنه
ايكاش اين اتفاق ،در زماني غير از زمان حضرت علي(ع) مي افتاد چنون سنوژه
بسياري مناسبي را براي گرم كردن دكانشان از دست داده انند .گفنتم :البتنه منن
فكر مي كنم كه خود اينها خوارج دوران ما هستند بلكه بدتر!
گفت :ديگر چرا بدتر؟ گفتم :خوارج ادعاي دوستداري علي و ادعاي شيعه بودن
نداشته اند .آنها منافق نبوده اند .و به قول حضرت علي (ع) الاقل نيتشان صاف بوده ولي
راه را اشتباه رفته اند .ولي برخي از اينها ،همكاسة انگليس و همدست اسراييل و در پي
كسب ثروت ،جلب شهرت ،سلب اتحاد و قلب واقعياتند.
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 -1البته پاسخ حضرات مشخص است :آنها نيت داشتند بعداً خليفه شوند !!! البتنه اينن جوابهناي بچنه
گانه فوق احمقانه به درد شعور انسانهاي ماقبل تاريخ ميخورد نه كودک دبستاني عصنر كننوني كنه بنا
خواندن جفنگيات يكي از كتب عالمه هاي عصر صفوي ،با تعجب از پدرش پرسيده بود :بابا اينها طنز
است !!
 -2خوارج مي گفتند اگر علي از قبول حكميت توبه كند ما به سپاه او بازمي گرديم.
 -4بيشتر قضاوتهاي ما درباره مسائل تاريخي بر همين منوال است ما بر مبناي شناخت غلنط
از افراد و تلقيناتي كه به ما شده قضاوت ميكنيم و نه بر مبناي شناخت صنحيح از اوضناع و
احوال و شرايط زمان و فرهنگ مردم آن دوره .بلكه همه چيز را بر مبناي فرهنگ خودمنان و
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روزگار ،ماننند همنند و از روي اتفاقنات

قبلي ،مي توان وقايع آينده را پيش بيني كرد .اگر در تاريخ  144سال پيش ايران
دقت كني مي بيني اكثر شهرها سنني بنوده انند و بنه خصنوص شنهري ماننند
اصفهان ،مخالف ترين و حتي بنا به قولي مردم بر دين خوارج ،بوده اند! تا شناه
اسماعيل صفوي  14ساله اولين پادشاه صنفوي روي كنار مني آيند و بنه منردم
اصفهان  14روز فرصت ميدهد (البته دستورات،از پشت پرده صادر مي شنده)
كه تكليفشان را مشخص كنند! و بسيار جالب است كه هم ايننك نينز فرزنندان
همان خوارج ،طبق روش اسالف خود ،كار را به افراط و تفريط كشانده اند.
 .1عملي كردن يك تئوري تفاوت فاحشي با مطلع بودن از آن تئوري دارد .خندا را
هزاران بار شكر كه متفكرين و مطلعين اين امر پس از  11قرن حكومنت را بنه
طور كامل در قبضه گرفتند و فاصلة عظيم ميان تئوري تا واقعيت را چنه خنوب
فهميدند و به ديگران نشان دادند.
 .1پاسخ سئواالت خود را هميشه بر محور توحيد پيدا كن؟ دكتر شنريعتي سنئوال
كرده چرا پيامبر يك تنه موفق شد ولي حضرت علي با آن همه قندرت بندني و
توان علمي و طرفدران از جان گذشته و ...موفق نشد؟ پاسخ مشخص اسنت :ال
موثر في الوجود اال اهلل .البته انسان بايد تمامي توان و تالش خودش را بنه كنار
زمان حال ،بررسي و تجزيه و تحليل مي كنيم .به عنوان نمونه مي پرسنيم :چنرا بندن پينامبر
دفن نشده افرادي در سقيفه مشغول انتخاب خليفه بودند .اين بدان خاطر است كه ما شنرايط
را با زمان كنوني مي سنجيم و نمي توانيم بفهميم :افرادي ماننند ابوسنفيان مترصند برگشنتن
ورق بوده اند ...مدينه بدون دژ و بارو و سرباز بوده ...امكان داشته هركس از هرگوشه ادعاي
خالفت و پيامبري كند( ...كه ديديم افراد متعنددي در همنان روزهناي اول خالفنت ابنوبكر
ادعاي پيامبري كردند) و هزاران نكته ريز و درشت ديگر كه ما از آن غنافليم  .در صنورتيكه
عدم حضور چند نفر در مراسم تدفين پيامبر ضربه اي به جنايي وارد نكنرد( .دقنت كنيند در
نبرد حنين و پس از فتح مكه ،سپاه  12هزار نفري اسالم ،نزدينك بنود فقنط بنه خناطر ينك
اشتباه كوچك ،بطور كامل مضمحل شود)
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بيندازد ولي تصميم گيرندة نهايي ديگري است (اهلل) و تا او مهر تاييد نهنايي را
نزند حتي نمي توان نفس كشيد.
 .1طبق تحليلهاي شيعه ،نعوذباهلل اين فكر به ذهن آدمي خطور مي كنند كنه نكنند
پيامبر گرامي اسالم ،اولين سنگ اختالف و كينه را در دل يناران خنود كاشنتند!
زيرا وقتي متون مورد استناد شيعه (به خصوص كتب عهند صنفويه) را مطالعنه
مي كني مي بيني پيامبر اكرم فقط و فقط به علي و فاطمه توجه و عنايت داشنته
و خدا نيز فقط در ستايش آنها آيه نازل مي كرده و بيشتر توبيخنات الهني و ينا
سرزشنهاي پيامبر اكرم نيز متوجه حضرت عمر و ابوبكر بوده است! نتيجه مسلم
و قطعي چنين روشي به خوبي قابل پيش بيني است :افراد توبيخ شده به منرور
زمان ،كينه افراد تشويق شده را به دل مي گيرنند!! پنس نعنوذ بناهلل ،خداونند و
رسول اكرم اولين سنگ كينه و تفرقه را انداخته اند!!! البته تمام اينهنا بازيهناي
تاريخ نويسان داستانسرا و كماطالع و غاليان و ...است .اگر كسي به طور كامنل
و بدون تعصب و به صورت علمي در متون تاريخي دقيق شنود منيفهمند كنه
پيامبر اكرم و خداوند عادل متعال به همة انسانها به يك ديد نگاه ميكردهانند و
هيچ اثري از پارتي بازي و ...در كار نبوده است .و زمينه براي رشد و شنكوفايي
استعداد همه مردم فراهم بوده و انحصارات طبقاتي و موروثي پادشاهان ساساني
و يا كاستهاي جوامنع هنندي هنيچ جايگناهي در تناريخ صندر اسنالم نداشنته
است(.به خصوص براي رسيدن به حكومت) و بيشتر تقدس تراشي هنا و كيننه
بازيها متعلق به سالهاي بعندي و تحنت تناثير سناير ادينان و فرهنگهنا در بنين
مسلمين بوده است.
 .1محققان اسالم شناس غربي در تحقيقات خود بيشتر بر منابع و متون سني تكينه
مي كنند و شيعه را به عنوان يك فرقه در نظر مي گيرند و بنه مننابع و متنون آن
توجه چنداني ندارند .آخ اگر بدانند كه چه عقايد جالبي براي تضعيف و كوبيدن
اسالم در متون شيعه وجود دارد محال بود يك لحظه از متون شيعه ،غافل شوند:
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منابعي كه نشان مي دهد هدف پيامبر اكرم ،حكومت و رياست بنوده و منوروثي
كردن خالفت در خاندان دختنر و پسنر عمنويش علني (حنديث غندير خنم و
احاديث امامت اثني عشريه) متوني كه نشان مي دهد هدف پيامبر ،مسائل مالي و
اقتصادي و بخشيدن منطقه وسيع و حاصلخيزي به نام فدک در اواخر عمرش به
دختر و پسرعمويش بوده است! روايات متواتري كه نشان مني دهند قنرآن نينز
مانند تورات و انجيل دستكاري و كم و زياد شده است .احاديثي كه نشنان مني
دهد تمامي ياران و نزديكان پيامبر پس از رحلت او به او و حتي به آيات قرآن،
خيانت كرده و همگي مرتد شدند به جز  4نفر! مطالبي كه نشنان مني دهند كنه
دين اسالم دين ناقصي است زيرا طبق آيه اليوم اكملت لكم دينكم ...چون علني
به خالفت انتخاب نشد دين اسالم ناقص پياده شد و چينزي كنه مسنلمانان در
زمان حاضر ،پيروان ساير اديان را به آن دعوت مني كننند ينك دينن نناقص و
تحريف شده توسط خلفاست!! مطالبي كه نشان مي دهد حاصل تالش  24ساله
پيامبر اكرم پرورش و تربيت يك عده انسان غاصب ظالم منافق ترسنوي مرتند
بوده است !!! پس نمي توان از اين دين آن هم در غياب پيامبرش پس از گذشت
 1144سال انتظار تربيت انسانها را داشت .و صدها مطلنب جالنب ديگنر بنراي
كوبيدن اسالم و تضعيف آن و ارائه چهره اي زشت از پيامبر و همچننين يناران
او .فسيعلموا الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.
 .8فكر مي كنم علت اينكه در تعاليم قرآن و ساير انبياي الهي توجه به خصنوص و
فراواني به مسايل حكومتي نشده (البته حكومت از جانب خداوند) اين است كه
راه براي شيادان در آينده باز نشود تا به نام خدا حكومت را به دسنت گرفتنه و
پدر مردم را درآورده و مردم هم از ترس آتش جهنم ،جرات قيام در برابر دست
خدا و سايه و نمايندة خدا را نداشته باشند! چيزي كه متاسفانه با وجوديكنه در
تعاليم انبياء نبوده است هم در قرون وسطي در اروپا و هم در جوامع اسالمي به
وقوع پيوست .اكنون تصور كنيد اگر مستمسكي هم داشتند چها كه نمي كردند!!!
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 .1آخر حرف به ظاهر علماء و محققين شيعه اين است كنه منردم در همنه زمانهنا
حتي پس از خاتميت ،نيازمند قيم و آقا باالسنرند و چنون فعنال امنامي در قيند
حيات نيست پس اين وظيفه خطير! به عهده روحانيت و وعاك و منداحان و در
نهايت ولي فقيه و يا واليت مطلقه فقيه است! و حرف آخر علمناي سنني اينن
است كه هر جامعه خودش بايد سرنوشت خودش را با شوري و نظر اكثريت به
دست بگيرد 1خدا را هزاران بار شكر ،كه هر دوي اين نظريات پنس از گذشنت
 11قرن ،جواب خود را در عرصة عمل پس داده است.
 .14تو اگر پشت سر زنده اي غيبتي كردي يا ندانسته تهمتي زدي ميتواني بنروي و
از او عذرخواهي كني ولي اگر بنه كسني كنه منرده اسنت دروغ و بهتناني زدي
ميخواهي چه كني؟
 .11حضرت علي در پاسنخ آن شخصني كنه مني پرسند آينا خندايت را دينده اي،
ميفرمايد :چگونه خدايي را كه نديده باشم مي پرستم! دقت كنيد :خندا! آنگناه
من از شبه شيعيان متعجبم كه چگونه بر مبناي يكسري افسنانه كنه  1144سنال
است دهان به دهان و كتاب به كتناب گشنته تنا از سنرزميني ديگنر و از مينان
چندين نسل و فرهنگ مختلنف بنه دسنت منا رسنيده و ينك ميلينارد نفنر از
مسلمانان واقعي نيز مخالف آنند ،و عقل و قرآن نيز مخالف آن است ،خودشنان
را جهنمي مي كنند.
 .12همكاري گروهي از افراد نخبه دست از مال و جنان و قبيلنه شسنته (بنه تاييند
قرآن) باعث موفقيت و اعتالي اسنالم شند .رشنادت و دالوري علني ،جايگناه
اجتماعي و همكاري و اطاعت كامل و مصلحت انديشي و ولخرجي هاي مداوم
و بي منت حضرت ابوبكر و عثمان ،خشونت و قاطعيت و سنماجت و فراسنت
حضرت عمر ،اين عوامل انساني باعث نيرو گرفتن و توفيق اسالم شد .اسنالمي
كه پيروز شد و باقي ماند و به دست ما رسيد حاصل تالش گروهي عنده اي از
 -1ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ (الشُورى – )48:ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﭼ (الرعد)11:
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مردم مختلف ،از قبايل قريش و مردم مدينه است .پس شرم كنيد و شرم كنيد و
شرم كنيد.
 .14روحاني صفوي با توجيه و تحريف و تاويل و تفسنير و پرانتنز گذاشنتن مينان
ترجمه آيات الهي اين كتاب آسماني را تحريف و روح آنرا مسخ كرده و جالب
اينجاست كه به حضرت عمر و ابوبكر انگ تحريف قرآن را ميزند يعني كساني
كه اگر قرآن را جمع آوري نكرده بودند بدون شك ،همنان باليني كنه بنر سنر
تورات و انجيل آمده بود بر سر قرآن هم مي آمد.
 .11در عمر خود بسيار ديده ايم كه امروز اتفاقي(دعوي و مشاجره و حرف و نقلي)
مي افتد و فردا با هزار تفسير و تغيير و تبديل از زبان ديگران بازگو مي شود .كه
حتي با اينكه خود ما در صحنه حضور داشته اينم در تشنخيص اينكنه حنق بنا
كيست سردرگم مي شويم .من چگونه بناور كننم  1144سنال پنيش اتفناقي در
مكاني ديگر و فرهنگي ديگر افتاده و كامل و صددرصند درسنت بنه دسنت منا
رسيده و نه از اسرائيليات است و نه غاليان در آن دستكاري كرده اند و نه عالمه
هاي دولت فخيمة صفويه در آن تحريفي انجام داده اند؟
 .11اولي" :حضرت علي(ع) براي مصلحت اسالم سكوت كردنند" دومني" :بلنه و
اين حضرت عمر و ابوبكر بودند كه باعث انحراف اسالم شدند تا اسالم ،مسنير
ديگري را طي كند" سومي" :پس نتيجه مي گيريم كه حضرت علني(ع) بنراي
حفظ مصلحت اسالم ،سكوت كردند تا در آينده ،مسير اسالم ،منحرف شود "!!!
 .11گفت :حضرت علي در سن  14سالگي به پيامبر ايمان آوردنند .گفنتم :درسنت
است كه اين افتخار بينظيري بنراي آن حضنرت اسنت ولني حضنرت عمنر و
ابوبكر نيز در نوع خود شاهكار كردند .گفت :چطور؟ گفنتم :كجنا سنراغ داري
يك نفر 14 ،سنال از عمنرش گذشنته باشند آن هنم در آن محنيط جاهلينت و
فرهنگهاي خاص قومي و قبيله اي و از خانداني غير از خانندان پينامبر و آنگناه
پس از يك عمر بزرگ شدن با فرهنگ و تعصبات خاص خودش ،بتوانند در آن
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سن ،سخن مردي را قبول كند (كه عالوه بر اينكه از اقوام و نزديكان آنها نبود و
اقوامش هم از او بريده بودند) هر چه مي گفنت ننو و تنازه و مخنالف اساسني
ترين تفكرات آن زمان ،يعني بتها (دقت كنيد يعني :معبود) و نفني سنرمايهداري
بود (بقيه قوانين اسالم كه جاي خود دارد) در يك كنالم ينك بچنه راحنت تنر
مي تواند تغيير كند و يا يك پيرمرد؟ و شما فرزندي كه در خانه شما بزرگ شده
است را بهتر مي توانيد تغيير دهيد يا غريبه ها را؟ اگر شما اكنون در قنرن  24و
در قرن علم و فرهنگ و تمدن و شهر ،يك نفر پيرمرد ننه ،ينك نفنر را بچنه را
آوردي كه فقط حاضر شود از يك عقيده خيلي پيش پا

افتاده اش بگذرد منن

اسمم را عوض مي كنم .ايكاش انسانها در تحليل وقايع با ديد عقل محض و به
دور از تعصبات مذهبي قضاوت ميكردند.
 .11ايراني هاي زرتشت در زمان حضرت عمر ،به نحوي مسلمان شدند كنه اسنالم
آنها  1144سال در تند باد تمام حواد  ،دوام آورد ولي اكنون شاهديم كه ظرف
فقط  28سال...
 .18يك نفر باالي منبر مي گفنت( :حضنرت عمنر ،بيسنواد بنوده و شخصني از او
موضوعي را پرسيد و او گفت نمي داننم) منن در دلنم گفنتم :خندا پندرش را
بيامرزد كه گفت نمي دانم و پاسخ اشتباه نداد و خدا پندرش را بينامرزد كنه بنه
مشورتهاي حضرت علي (ع) گوش مي داد و خدا پدرش را بيامرزد كه هميشه
به اشتباهاتش اعتراف مي كرد .بر خالف حضراتي كه خود را معصوم مي داننند
و حتي براي يك لحظه در عمر خود مشورت پذير نبنوده بلكنه بنه هنيچ وجنه
حاضر نيستند به اشتباهات خود اعتراف كنند .خيلي دوسنت داشنتم بنه ايشنان
بگويم شما از گوشه امن خانه خود كباب را ميخوريد و بعد سوار بنز شنده و
تشريف ميآوريد اينجا و به حضرت عمر گير ميدهيد كه در زمان او نه كتنابي
بوده و نه مدرسه اي و نه امكاناتي و نه اوقات فراغتي و هرچه بوده جنگ بنوده
و كار و تالش.
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 .11اولي " :در سيره ابن هشام آمده كه پس از شكست مسلمين در احد ،پينامبر بنه
باالي يك بلندي رفته و حضرت علي (ع) و حضرت عمر و ابوبكر و ...اطراف
او جمع مي شوند .پيامبر تقاضاي آب ميكنند حضرت علي(ع) ميروند و سنپر
خود را از آب پر مي كنند و مي آورند.پيامبر از آشاميدن آب اظهار كراهت كرده
و مي فرمايند آن آب را به روي سر مباركشان بريزنند ".دومني :منيدانني اگنر
حضرت عمر آب را آورده بود نويسندگان شيعه چه مي گفتنند؟ اولني " :ننه "
دومي ":ميگفتند :حضرت عمر در آن آب سم ريخت و جبرييل به پيامبر اطالع
داد و پيامبر از شدت بزرگواري و براي اينكه حضنرت عمنر در انظنار ،خنراب
نشود فرمودند آن آب را بروي سرشان بريزند!!! (بناز هنم بنه انصناف و شنرف
نويسندگان سني 1كه جز به خوبي و نيكي از حضرت علي(ع) و حتي ساير ائمه
ما ياد نميكنند)
 .24من نمي دانم اين چه اصرار و تعصب احمقانه ايست كه در سنر خنوارج شنيعه
نما جا خوش كرده كه هر چه گذشته گان گفته اند دربست درست است و اگنر
كسي در قرن انفجار اطالعات به نكته جديدي رسيد چماق تكفير را در سنر او
خورد ميكنند! كي اين قرون وسطاي جوامع اسالمي به پاينان مني رسند؟ واهلل
اعلم
 .21امان از وقتي كه لجاجت در كار باشد بهانه جويي كار آساني است .مجسم كنيد
حضرت علي ابتدا خليفه مي شد و پس از ايشان حضرت عمر به حكومت مني
رسيد و مجبور مي شد با خوارج نبرد كند و مانند حضرت علي  1444هزار نفر
از اين انسانهاي زاهد قرآن خوان شب زنده دار را در نصنف روز بكشند شنيعه
چها كه نميكرد و اكنون خوارج چه تقدسي كه نداشتند.

 -1در راس آنها ابن ابي الحديد كه حتي اشعار زيبايي در ستايش حضرت علي و نكنوهش دو خليفنه
قبلي سروده است.

پـاسخ عقلى به دروغهاى تاريخى در فرهنگ شيعه

212

 .22حضرت علي (ع) جمله بسيار زيبايي دارند :هر كه در پي چيزي بود و بنراي آن
تالش كرد به همة آن يا مقداري از آن دست يافت .پس مسلم اسنت كنه وقتني
محقق شيعه در پي عيبجويي و عيب تراشي باشد براحتي مي تواند از بين انبنوه
متون درهم تاريخي ،چند داستان و حديث بر ضد حضرت عمر و ابنوبكر پيندا
كند همانطور كه خوارج و ناصبي ها نيز مني تواننند براحتني مطنالبي بنر ضند
حضرت علي (ع) را از البه الي متون تاريخي پيدا كنند.
 .24اولي :چرا در زمان ما شهادت هم سياسي شده؟ دومي :يعني چنه؟ يعنني اينكنه
مثالً دكتر شريعتي يا دكتر فاطمي مرحومند و بعضاً منفنور ولني آقناي مصنطفي
خميني كه مانند آنها به طرزي مشكوک رحلت كرد ،شهيد اسنت؟ دومني :اينن
روش امروز و ديروز ما نيست .ما حضرت عمر را هم مقتول مي دانيم بنا اينكنه
مي دانيم واقعاً در مسجد و بيگناه ،شهيد شده است.
 .21مي گويند سني ها متعصب و خشمگين و غير منطقي هستند من بنا عنوام آنهنا
كاري ندارم ولي تعجب مي كنم كه چگونه شيخ شلتوت مفتي مصري بنا اينكنه
مي دانست ،عوام و حتي خواص و علماي شيعه ،حضرت عمر و ابوبكر را سب
و لعن مي كنند( 1آنهم در آن زمان كه هفته وحدت نبوده و به جايش عمر كشان
فراوان بوده) با اين وجود ،مذهب تشنيع را منذهبي از منذاهب اسنالمي عننوان
كرده و اكنون براي من جاي سئوال است كه متعصب و احمق واقعني كيسنت؟
(فقط همينقدر قياس كنيد كه عالقه اي كه ما نسبت به حضرت علني(ع) دارينم
آنها نسبت به حضرت عمر و ابوبكر دارند آنگاه عمنق قضنيه و شنجاعت اينن
مفتي را كه روشنفكر تر و دل آگاه تر از تمام به ظاهر عالمه هاي ماست را بهتر
درک مي كنيد و آيا اكنون نوبت آن نيست كه گام بعدي را ما برداريم؟ يا اينكنه

 -1توجه داشته باشيد همان عالقه اي كه ما نسبت به حضرت علي دارينم آنهنا نسنبت بنه هنر چهنار
خليفه دارند.

آلفوس ( )ALFOSجلد دوم

213

خوارج و ابوجهل ها ،ملل مسلمان را مانند انگليس و صهيونيسنت مني داننند و
براي اين اتحاد ،اعتراض خواهند كرد؟
براي من جاي تعجب است كه چرا ابوسفيان با آن جد و حرارت عجيب ،سعي
داشته با حضرت علي(ع) بيعت كند! آيا براستي نقشه اي در سر نداشته؟ و آيا بنياميه
هميشه براي آينده نقشه نمي كشيدند؟ آيا او نمي خواسته كه پس از انتخاب حضرت
علي (ع) تمام قبايلي كه چند نفر از بزرگانشان توسط آن حضرت ،كشته شده بودند را
بر عليه ايشان برانگيزد؟ و آيا برانگيختن آنها بر عليه حضرت علي (ع) راحت تر نبوده؟
( زيرا اعراب به افراد سالخورده احترام بيشتري گذاشته و به سختي از فردي كه هم
جوان است و هم چندين نفر از بزرگان آنها را كشته و هم موقعيت مالي ندارد ،تبعيت
ميكنند) و آيا شورش اهل رده (كه پس از خالفت ابوبكر اتفاق افتاد) اوضاع را
پيچيدهتر نميكرد؟
 .21پيامبر به صورت واضنح و صنريح و بنه صنورت عملني طني  24سنال ،روش
خواندن نماز و ساير آداب و رسوم اسالم را به مردم ياد داد با اينهمه ميان فنرق
و مذاهب اسالمي اينهمه تفاوت در برگزاري اين امور مشاهده مي شود .چگونه
ممكن است در مورد امري كنه صددرصند مني توانند اخنتالف برانگينز باشند
(خالفت و جانشيني) ايشان از كلمه اي (مولي) استفاده كنند كه داراي  21معني
مختلف است و به صورت واضح و شفاف بيان نفرمودند كه علي اولين خليفه و
جانشين بالفصل من است؟ و پس از غدير خم در طنول هفتناد روز پنس از آن
نيز حتي يكبار هم اشاره اي مجدد به اين موضوع بسيار هم نكرده باشند! نكتنه
ديگر اينكه در لزوم انجام هيچيك از واجبات ديني بين شنيعه و سنني اخنتالف
نيست يعني شيعه و سني متفقاً اقرار به توحيد ،نبوت و معاد داشته و انجام نماز

پـاسخ عقلى به دروغهاى تاريخى در فرهنگ شيعه

211

و روزه و حج و جهناد و ...را از واجبنات منيداننند پنس چنرا فقنط در منورد
جانشيني پيامبر اختالف وجود دارد؟

1

 .21مي گويند حضرت عمر و ابوبكر براي تحرينف اسنالم ينا اينكنه حكومنت بنر
عثمان و بني اميه مستقر شود مرتكب آن كارها شدند ولي ما در تاريخ مي بيننيم
كه ابوسفيان مي خواسته با حضرت علي بيعت كند يعني اين شخص زيرک ،در
سن پيري اينقدر كم هوش شده كه مي خواسته با ايجناد خطنر بنراي خنودش،
لقمه را دور سرش بگرداند .كافي بوده بنشيند تا مقصودش حاصل شنود .و اگنر
حضرت ابوبكر ،آدم بدي بوده چه نيازي داشته كه ابوسفيان نگران چيزي باشد؟
مسلم است كه رهبر بد ،نهضت را رو به تباهي مي برد و مقصود دشمن حاصل
مي شود .ولي نويسندگان ايراني هموطن من ،حضرت عمر و ابنوبكر را بهتنر از
ابوسفيان و بهتر از مهاجر و انصار مي شناسند!!!
 .21از يك نفر از آقايان پرسيدم :چرا مي گوييد حضنرت عمنر و ابنوبكر در جننگ
احد فرار كردند در حاليكه قديمي تنرين و موثنق تنرين منبنع يعنني سنيره ابنن
اسحاق (كه شيعه هم بوده) مينويسد :آنها همراه تعدادي ديگر بنا شننيدن خبنر
كشته شدن پيامبر اكرم ،غمگين گوشه اي نشسته بودند ...ايشان پاسنخ فرمودنند:
چطور در آن گير و دار مي شده نشست؟ و من گفتم :همانطور كنه هنند جگنر
خوار مي توانسته با فراغ بال بنشيند جگر حمزه را بخورد و با بقية جگر حمنزه،
گردنبند درست كند و همراه بقيه زننان ،بناالي سنر جننازه هنا برقصند و.......
(فبهت الذي كفر)
چگونه است كه حضرت عمر و ابوبكر را هم مردم زمان خودشان و هم مسلمانان
در اين  1144سال دوست داشته اند ولي آقايان به زنده بودشنان مورد نفرت و تنفر
ايرانيان و ساير ملل جهان قرار گرفته اند؟!
 -1البته اختالفاتي مانند خمس و صيغه بين شيعه و سني وجود دارد ولي اين دسته از اختالفات آنگونه
نيست كه كار را به جدال و خونريزي بكشاند.
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 .28نكتة بسيار زشت و بيشرمانه اي در البه الي سخنان برخي از آقايان شننيده مني
شود مبني بر اينكه ابوبكر به خاطر اينكه بعداً خليفه شود به پيامبرغ ايمان آورد

و از اموالش مرتب خرج ميكنرد .يعنني حماقنت 1تنا چنه حند؟ پينامبرغ در
روايات معتبر و موثق ،فرموده تنها كسي كه بدون لحظه اي تامنل و بنه سنرعت
با من دست بيعت داد و حرف مرا تصديق كرد ابوبكر بود .مگر مي شود ابوبكر،
 24سال از بهترين دوران عمر خود را (با اينكه آدم ثروتمندي هنم بنوده و مني
توانسته مثل عباس ،عموي پينامبر ،هنواي دو طنرف را داشنته باشند و راحنت

زندگي كند) همراه پيامبرغ به سختي بگذراند تا  2سال خليفه شنود؟ تنازه در
زمان خالفتش چه سوء استفادهاي كرد؟ حتي يك نفر از نزديكانش را مقام نداد.
يك دينار از بيت المال برنداشت .فقط  14سال در مكه و در آن محيط خفقنان

زا با اينكه از قبيله مطرحي هم نبود مرد و مرداننه در كننار پينامبرغ ايسنتاد .از

پسر و پدرش بريد .و به قولي در جنگ تبوک تمام دارايي خنود را خنرج سنپاه
كرد .واقعاً من نمي دانم اين چه حماقتي است كه به اسم حنب علني در رگ و
ريشة هموطنان من جا خوش كرده است.
 .21روحانيون ،خودشان عاشق پست و مقامند فكر مي كنند حضرت عمر و ابنوبكر
نيز همينطور بودهاند .خودشان ،در قرن بيستم و در محيط شنهري اهنل حقند و
كينه اند فكر مي كند  1144سال پيش هم همينطور بوده .خودشان ،براي كسنب

مقام با بزرگان ،نزديكي مي كند فكر مي كنند علت همنشيني ابوبكر با پيامبرغ

نيز همين بوده است .خودشان در هواي گرم ،طاقت نميآورد ،سئوال منيكنند
چرا در غدير در آن گرماي شديد پيامبر اكرم منردم را نگهداشنت .خودشنان از

جانشان ميترسند ميگويند پيامبرغ در اعالم آيه ابالغ ،شك و ترديد داشته .و
 -1من آدم بي ادبي نيستم ولي واقعاً در اين موارد نمي توانم خشم خودم را كنتنرل كننم .و بنراي منن
مايه سرافكندگي و شرمساري است كه برخي از مردم كشورم تا اين حد كم عقنل و كنم شنعورند .در
حاليكه ما ايراني ها خودمان را باهوش ترين مردم جهان مي دانيم.
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باالخره روحانيوني كه يك درس تاريخ و سياست مطالعنه نكنرده انند در قنرن
بيستم ،اعراب  1144سال پيش را بهتر از مردم همان زمان ميشناسند.
 .44تمام توجنه عنوام شنيعه روي صنادر كنننده دسنتور العمنل اسنت و ننه خنود
دستورالعمل در حاليكه حضرت علي (ع) مي فرمايند :به سخن نگاه كن ننه بنه
گوينده ...براي همين محبت شيعه بدون معرفت و كم بار است و رو به تعصب
رفته و دين را تبديل به مذهب و مذهب را تبديل به يك فرقه كرده است...
 .41براي ما ايراني ها يكي از معيارهاي ارزيابي ينك نفنر(بنراي زن دادن بنه او ينا
استخدام او و )...اين است كه نگاه ميكنيم بنه اطرافينان و دوسنت و رفيقهنا و
همنشينان و اقوام آن فرد 1.حال جناي تعجنب اسنت شنيعه اينهمنه نسنبت بنه
حضرت محمد غ و حضرت علي (ع) اظهار عالقه ميكند در حاليكه اطرافيان،
دوستان ،همنشينان و اقوام آنها را پليدترين ،ترسو تنرين ،مننافق تنرين و ظنالم
ترين ميدانند!!!
 .42اگر افسانه هاي تاريخي جعلي ،موهوم ،مشكوک و پر از شاخ و برگ مورد قبول
علماء ،نويسندگان و عوام شيعه ،راست هم بود ما حق نداشتيم با استناد به آنها،
ايجاد تفرقه و نفنرت و بندبيني و سنب و لعنن و ...كنرده و سناير مسنلمين را
ناراحت كنيم چه برسد به وقتي كه تمام اين افسانه ها ،دروغ محض است .پنس
واي بر ما...

 .44اولي :پيامبرغ مي فرمايند :من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخنالق :كسني كنه
شكرگزار بندگان خدا نباشد شكر گزار خدا هم نيست .دومي :ولي عجيب است

(نعوذباهلل) كه شخص پيامبرغ به اين سخن خود عمل نكرده اند .اولي :چطور؟
دومي :زيرا مرتب عمر و ابوبكر را به هر مناسبتي خوار و خفيف مي كنرده انند
در حاليكه اين دو نفر در طول  24سال دعوت پيامبرغ از بذل هر گونه كمكي

خودداري نكردند!!!!
 -1حتي حضرت علي (ع) نيز مي فرمايند يك نفر را از روي اطرافيان او بايد شناخت.
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 .41ما در احاديث معتبري از ائمه داريم كه راه دنيا و آخرت از هنم جداسنت .اگنر
كسي دنبال دنيا رفت آخرتش را به باد مني دهند و اگنر دنبنال آخنرت رفنت،
خداوند در دنيا هم زندگي طيبهاي به او عطاء ميفرمايد .اكنون اگنر بنا نگناهي
بدون تعصب به روايات معتبر تاريخي نگاه كنيم مي بينيم عمر و ابوبكر در طول

 24سننالي كننه همننراه پيننامبرغ بودننند و پننس از آن در زمننان خالفننت خننود
كوچكترين حركتي كه مويد دنيا طلبي باشد انجام ندادند 1.بلكه هر چنه كردنند
مويد دشمني و دوري آنها از دنيا بود 2.پس واي به حنال شنيعياني كنه آخنرت
خود را با توهين به اين افراد بر باد دادند...
 .41حضرت علي (ع) در جايي مي فرمايند :افراد ،مالک و معيار سنجش حق نيستند
در جايي ديگر نيز مي فرمايند به سخن نگاه كن و نه به گوينده و بسياري ديگر
از اين جمالت كه تاكيد بر واقع بيني و دوري از تعصب و پيش داوري مي كند.
ولي متاسفانه برخي نويسندگان شيعه ،تمام وقايع و اوضاع و احوال تناريخي را
از روي نام افراد ،قضاوت مي كنند .به عنوان مثال اگر حضرت علي ابتدا خليفنه
مي شدند و مانند ابوبكر ،شورش اهل رده را سركوب و موقعيت اسالم را تثبيت
كرده و سپس مانند زمان حضرت عمر به دو ابرقدرت آن زمنان حملنه كنرده و
آنها را شكست ميدادند و پس از ايشان ،حضنرت عمنر و ابنوبكر بنه خالفنت
 -1شاهد آن :كتب نويسندگان شيعه است كه اگر كوچكترين نكته اي در اين زمينه وجود داشت بندون
شك آنرا با آب و تاب فنراوان و شناخ و برگهناي مربوطنه نقنل كنرده و صنفحات فراوانني را بنه آن
اختصاص مي دادند.
 -2بر عكس برخي از پادشاهان كه دنيا طلبي در تمام شئون زندگي آنها پيدا بود ...براستي از نظر شيعه
تفاوت اينها با هم در چيست؟ گر چه از ديدهاي گنجشكي انتظنار تشنخيص تفناوت بيهنوده اسنت...
شايد در اينجا خطاب خدا را بايد متنذكر شند :ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ (الجاثية :)21:آيا آنان كه گناهكارند فكر مي كننند ماننند
كساني هستند كه ايمان آورده و كار نيك مرتكب شدند زندگاني و مرگ آنها جدا ست چنه بند حكنم
مي كنند...
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رسيده و مانند زمان حضرت علي(ع) گرفتار جنگهاي داخلي و كشتن دهها هزار
نفر از به ظاهر مسلمانان ،مي شدند من حاضرم به شرافتم قسم بخورم كه تحليل
آنها اينگونه بود:
اگر مي گذاشتند فرزندان علي به حكومت ادامه دهند آنها نينز راه پندر خنود را
ادامه داده و اكنون اسالم ،تمام جهان را فتح كرده بود و سر منشاء بدبختي اسالم
و مسلمين ،حضرت عمر و ابوبكر بودند كه امت اسالم را دچار تفرقه و نفاق و
جنگهاي بيهوده برادركشي كرده به نحوي كه نه يك وجب به خاک اسالم اضافه
كردند و نه حتي يك نفر در زمان آنها مسلمان شد ،بلكه مملكت اسنالمي را تنا
مرحله تجزيه پيش بردند و حتي براي اين كه يك كلمه توبه و عذرخواهي نكند
در يك روز 1هزار نفر عابد عارف قرآن خنوان شنب زننده دار را بنه شنهادت
رسانده و تازه به اين كار خود افتخار هم مي كرده كه به جز منن كسني جنرات
اينكار را نداشت  ...1اي واي ،مگر كشتن اين چنين انسانهاي مخلصي افتخار هم
دارد و اين علي بود كه موقعيت اسالم را تثبيت و از نابودي حتمي نجات داد و
م سلماً اگر افراد نادان و ترسويي مانند حضرت عمر و ابوبكر بالفاصنله پنس از
پيامبر اكرم ،خليفه مي شدند ريشه اسالم در جا كنده شده بنود و ....و از قبينل
همين تزهاي آبگوشتي!كه خدا را شكر برادران اهل سنت اهل چنين حماقتهايي
نيستند.
 .41در حديث آمده كه في تقلب االحوال علم جواهر الرجال ...يعني هنگنام سنختي
ها جوهره واقعي مردان ،شناخته شده و دوستان و دشمنان واقعي شنناخته مني
شوند .ما ياران امام حسين را به همين علت مرداني نمونه و برتر مني داننيم .در
جنگ بدر نيز عبداله ابن ابي به همراه بقيه منافقان سپاه اسالم را رها مي كننند و
افرادي مانند ابوبكر و عمر و حضرت علي و ...مني ماننند در صنورتيكه تعنداد
نفرات  4به  1بوده و احتمال كشته شدن بسيار فراوان .پس منا بنر چنه مبننايي
 -1منظور خوارج است.
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حكم صادر مي كنيم كه عمر و ابوبكر ،نيتشان بد بوده و ترسو بودند و ...و چنرا
ذرهاي از شب اول قبر نمي ترسيم؟
 .41بدبختي بزرگ كساني كه مانند خوارج ،ديد گنجشكي دارند آن است كه قشري
و ظاهر بين بوده و بر همين مبنا وارد عمل مي شوند و سخن مي گوينند .منثال
اگر يك نفر روحاني رييس جمهور شد خوشحال مي شوند كه دين از سياسنت
جدا نشد و مالک دين براي آنها لباس روحانيت است و اگنر ينك نفنر كنت و
شلواري رييس جمهور شد وا افسوس و واويال بر ميآورند كه دين از سياسنت
جدا شد .حتي در مورد حضرت عمر مي گوينند او معتقند بنه جندايي دينن از
سياست بوده و يا جنبه سياسي حكومت در ننزد او بنر جنبنه منذهبي آن غلبنه
داشته .1چرا؟ چون از نظر ژنتيكي رابطنه خويشناوندي بنا پينامبر اكنرم نداشنته
است!!!(چند سال ديگر مي گويند چون لباس روحانيت نپوشيده بود) پس بنراي
همين معتقد به جدايي دين از سياست بوده است!!! يعني خريت تا چه حد؟
 .48برخي اوقات برادران محقق من سئوالهاي عجيب و غريبي در كتب خود مطنرح
مي كنند مثل اين سئوال كه :چرا از بني هاشم در سقيفه دعوت نشده بود؟ ولني
مگر براي حضرت عمر و ابوبكر كارت دعوت فرستادند كه بني هاشم دلخنور
شوند؟ يا اينكه وزارت كشور ،متصدي امر انتخابات بوده و بايد جهت ثبت ننام
كانديداتوري از افراد ،دعوت بعمل مي آورده؟ و فقط هم افراد بناالي  11سنال
حق شركت در انتخابات را داشته اند؟ چرا ما نمي خواهيم ياد بگيريم كه وقايع
هر دوره را بايد طبق شرايط همان زمان ،تجزيه و تحليل كرد؟
 .41عجيب است كه نويسندگان و سخنوران شيعه در بيان فضايل حضرت علي (ع)
بر ازدواج ايشان با حضرت فاطمه(س) تاكيد زينادي دارنند و اينن موضنوع را
تحت فرمان الهي و ...مي دانند ولي وقتي حضرت عمر در زمان خالفت خودش
با ام كلثوم دختر حضرت علي (ع) (از حضنرت فاطمنه) ازدواج مني كنند اينن
 -1بيچاره عمر اگر زنده بود متوجه نمي شد اينها چه مي گويند !!!
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موضوع را بياهميت يا ساده جلوه مي دهند .در صنورتيكه امكلثنوم بنر عكنس
حضرت فاطمه (س) برادر و مادر و پدر و جدش معصوم بوده اند!!! و يا عثمان
كه دو دختر پيامبر به ازدواج او در مي آيند و...
 .14جدليون و نويسندگان شيعه و سني قرنهاست در جدالي بيهوده به سر مي برنند.
محال است يك نفر شيعه سني شود و يا يك نفر سني شنيعه شنود .حتني اگنر
چنين چيزي اتفاق بيفتد نه ضربه اي به اسالم وارد ميشود و نه سودي! هر سود
و ضرري كه وجود دارد در اتحاد يا تفرقنه بنين شنيعه و سنني نهفتنه اسنت .و
متاسفانه فقط دول غربي ،متوجه اين نكته شده اند! (همچنين ايادي داخلي آنها)
 .11با مطالعه همه جانبه سخنان و زندگي حضرت علي (ع) و مقايسه آن با تفكنر و
رفتار شيعيان فعلي به اين نكته تاسف آور رسيدم كه اين دو دقيقاً در دو نقطنه
ضد قرار دارند .حضرت علي(ع) دمار از روزگار خنوارج درآورد ولني منا اگنر
كسي كمترين نمايش و تظاهري اسالمي داشته باشد جرات نداريم حتني بنه او
انتقاد كنيم .حضرت علي (ع) طبعي بسيار شنيرين و سنخناني بسنيار ظرينف و
آموزنده (در لفافه اي از طنزي خفيف) داشته اند ولي سخنان به ظناهر عالمنه
هاي ما :درشت و ناهموار و خشن و بيروح و مايه تفرقه اسنت .حضنرت علني
(ع) مجسمه ادب و فضيلت است ولي آقايان جز اظهار تنفر و نفنرت و لعنن و
نفرين هنر ديگري ندارند 1اينها مجسمه بالهت و حماقتند.
 .12گفت :برخي از شيعيان ،معتقدند كه ابوبكر حسود و كينه توز بوده .گفتم :عجب
حسود كينه توزي كه با وجود آن سخنان تندي كه بين او و حضرت فاطمه رد و
بدل مي شود به همسرش ،اسماء اجازه داد تا آخرين لحظات ،كننار حضنرت
فاطمه باشد .پس ايكاش همه حسودها اينگونه بودند.

 -1البته شايد هم مجبورند و دست خودشان نيست زيرا طبق حديثي از امنام صنادق در اصنول كنافي:
كساني كه سخنان زشت بر زبان ميآورند يا حرامزادهاند يا شيطان در نطفه آنها شريك شده است.
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 .14اولي :شنيده اي مي گويند آدم دروغگو فراموشكار است .دومي :چطنور؟ اولني:
وقتي مي خواهند ثابت كنند پيامبرغ ،كساني كه از سپاه اسامه سرپيچي كردنند

را لعن فرمود ميگويند حضرت عمر و ابوبكر جزء اين سپاه بودنند .وقتني مني
خواهند در جايي ديگر ،حضرت عمر را يار ابوبكر و ابوبكر را غاصب خالفنت

معرفي كنند ميگويند :وقتي پيامبرغ رحلت فرمود حضنرت عمنر بنا شمشنير
بيرون آمد و گفت هر كس بگويد محمد مرده او را ميكشم .و اينكار را كرد تنا
ابوبكر از منزلش در سنخ (روستايي در بيرون مدينه) به مدينه برسد تا مبادا كس
ديگري خليفه شود .آنگاه در جاي ديگري مي گويند ابوبكر ،بدون اجازه رفنت

و در ايام بيماري پيامبرغ به جاي ايشان امام جماعت مسجد شند و پينامبرغ
آمد و او را كنار زد و ...ما آخر نفهميديم آيا ابوبكر طي االرض مي كنرده! آخنر
نفهميديم او در آن روز دوشنبه (روز رحلت پيامبر) در سنح (خانه زن دومنش)
بوده يا در سپاه اسامه (بيرون مدينه) بوده يا امام جماعت مسنجد (در مديننه!!!)
البته محقق شيعه خيلي دوست دارد بگويد او در تمام اين مكانها حاضر بوده تنا
براي هر كدام از اين احاديث ،محملي جداگانه جهت كوبيدن ابنوبكر ،سنر هنم
كند!!!
 .11يكي از آقايان با غيض به من گفت :اميدوارم با همين افراد محشور شنوي! منن
گفتم ولي من ،اميدوار نيستم بلكه مطمئنم كه تو با ابوجهل و ابن ملجم ،محشور
خواهي شد ،زيرا نوع تفكرت ،شيوه سخن گفتنت و حتي قيافه ظاهريت ،ماننند
آنها :متعصبانه ،لجوجانه ،خالي از منطق و بينهايت ،احمقانه است.
 .11حضرت عيسي (ع) روزي با حواريون از جايي مي گذشتند چشم آنها بنه سنگ
مرده اي ميافتد .هر كس به نوعي شروع به ابراز نفرت مي كند .چه بوي بندي،
چه منظره چندش آوري ،چه پوست بي ريخنت و پليندي و ...حضنرت عيسني
ميفرمايند :چه دندانهاي سفيد و براق و زيبايي!!! براستي چرا برخني بنه ظناهر
عالمهها و نويسندگان شيعه ،فقط ديده بر زشتي ها مي دوزند؟ چرا هميشه مانند
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خوارج ،منفي نگرند؟ و چرا هميشه نيمه خالي ليوان را مي بينند؟ در هندوستان،
باالي يكي از دروازه ها دو مجسمه است .ديوي زشتچهره و روبرويش فرشته
اي زيبا .ديو با انگشت ،خال روي صورت فرشته را با تمسخر ،نشان منيدهند.
اين صحنه معاني بسياري دارد .يكي آنكه ديو مي خواهند توجنه ديگنران را از
زشتي خودش به سمت خال فرشته ،منحرف كند در صورتيكه همان خال ،اتفاقاً
باعث زيبايي بيشتر فرشته نيز شده است.
 .11يكي از طنزهاي جالب روزگار اين است كه ابوبكر در سه لحظه از زندگي خود
به اسالم كمك شاياني كرد .ابتدا به عننوان اولنين منرد بنالغ خنارج از خنانواده

پيامبرغ كه اسالم آورد و بالفاصله پنس از او  1نفنر از افنراد سرشنناس مكنه
مسلمان شدند ضمن اينكه او در اين راه مرتب پول خرج مي كنرد .دوم پنس از

رحلت پيامبرغ كه در سقيفه مي رفت آشوبي بر پا شده و به دست همان انصار
(يعني ياوران اوليه اسالم) ريشه اسالم كننده شنود و سنوم وقتني كنه شنورش
گسترده اهل رده شبه جزينره را فنراگرفنت او بنا اقتندار و دورانديشني كامنل،
موقعيت اسالم را چنان تثبيت كرد كه پس از او حضرت عمر ،توانست فتوحات
بيشماري انجام داده و موجنب مسنلمان شندن عنده زينادي شنود .نكتنه طننز
اينجاست كه شيعه اين دو نفر را نابودكننده اسالم مي دانند!!!
 .11از يكي از حضرات ،سئوال كردم :آيا ممكن نيست برخي از قصه هاي تاريخي،
جزء اسرائيليات بوده و دروغ محض باشد .با عنايت به اين نكته كه مي دانيم
اولين نوشته ها متعلق به  214سال بعد بوده؟ ايشان پاسخ فرمودند كه :خير،
مردم در آن روزگاران ،حافظه قوي داشته ،غم دين داشته،روي اينگونه مسائل
حساس بوده و ...من پرسيدم :پس چرا با وجود اين غم دين و حساسيت و
حافظه قوي پس از  24سال كه شاهد وضو گرفتن پيامبر بودند در شيوه وضو
گرفتن ،اختالف شد؟ و چرا حتي در يك نسخه تاريخي حتي يك نفر در جريان
سقيفه به واقعه غدير اشاره نكرده؟ و چرا به محض رحلت پيامبرغ تمام
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اصحاب در تعداد دفعات تكبير در نماز ميت اختالف كردند!!! و چرا حتي يك
نفر از اصحاب واقعه به اين مهمي يعني شهادت حضرت فاطمه توسط حضرت

عمر را ذكر نكرده است؟ ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ )البقرة(218:
 .18به ظاهر عالمي كه تمام اطالعات او از مذهب ،منحصر در غصب خالفت اسنت
و تنها وجه تمايز شيعه و سني را :وجود نص در انتخاب حضرت علني (ع) بنه

عنوان خليفه بالفصل پس از پيامبرغ مي داند .آري چنين كسي بنا شننيدن هنر
ساز مخالف در اين خصوص ،رگهاي گردنش مانند ابوجهل ،سنرخ مني شنود.
زيرا تمام اطالعات و در نتيجه جايگاه خود را بر باد فنا مي داند ولي كسي كنه
مي داند كه اين علي بود كه به خالفت زينت بخشيد ،تاريخ شناس آگناهي كنه
مي داند خالفت نزد علي از آب دماغ بز كمتر بوده آري اينچنين كسي ،تفكنر و
انديشه علوي را خيلي گسترده تر و عميق تنر از خالفنت بنر مشنتي انسنان بنا
تفكرات ناهمگون مي داند كه به تاز گي فرهنگ جاهليت را پشت سنر گذاشنته
بودند ...همان فرهنگي كه حضرات ،تازه دارند منا را در قنرن  21وارد آن مني
كنند...
 .11خرافات ،جهالت ،دروغ و بهتان به ديگران و تفسير ناپسند و متعصبانه از اصول
دين بر مبناي روايات مغشوش تاريخي ،آري اين موارد مانند غده هاي سرطاني
در كالبد مذهب ما ريشه كرده.واگر كسي آنها را خارج نكند ،مذهب شيعه يا مي
ميرد يا مانند افليجي در گوشه اتاق مي نشيند و هنر روز شناهد نشنو و نمنو و
شادي كودكان همسايه خواهد بود .افسوس كه ابوجهلها نميگذارند و افسنوس
كه فرهنگ و باورهاي غلطي كه در رگ و ريشه مردم ما فرو كرده اند به راحتي
از ميان نميرود.با اينهمه:
حافظ ،وظيفه تو دعا گفتن است و بس

در بنند آن نبناش كنه نشنيند ينا شنيد

 .14من با ابوجهل هاي اين امت ،به مقدار بسيار فنراوان ،افتخنار آشننايي داشنته ام!
بيشتر آنها در طول هفته مرتب مطالب مندرج در مفاتيح الجنان را مي خوانند و
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حتي در مراسمات مربوط به آن ،شركت مي كنند ولي شنايد در كنل سنال ينك
سوره قرآن (به جز در نماز يا ماه رمضان) را هم نميخوانند!!!(از تعقنل و عمنل
كه ديگر نگو و نپرس)
 .11آيا كسي كه از اول خميرمايه خوب و صفات مثبت ژنتيكي داشته و در خنانواده
اي خوب و زير نظر فردي واال رشد كرده ،هنرمند تر است و در صورت تغيينر،
كار دشوارتري انجام داده يا كسانيكه در سننين بناال و در خنانواده اي بند و در
جامعه اي جاهلي ،تغيير مي كنند و خوب مي شوند؟ (منظورم حضرت عمر و
ابوبكر است)
 .12ما مي دانيم كه حضرت عمر بر اساس حديث " سلمان منا اهنل البينت " اسنم
سلمان را جهت دريافت حقوق از بيت المال داخل ليست خانواده پيامبرغ مي

نويسد (با اينكنه ا و عجنم بنوده ،طرفندار پنر و پنا قنرص علني بنوده و )...در
اينصورت چگونه ممكن است باور كنيم كه حضرت عمر به خانواده پينامبرغ،

ظلم و ستمي كرده باشد؟ و خالفت را غصب كرده باشد و سنخنان پينامبرغ و
آيات قرآن را زير پا گذاشته باشد!
 .14در حضور يكي از حضرات ،جهت تاييد مطلبي آيه اي از قرآن را شناهد آوردم
ايشان فرمودند :نخير! اينگونه نيست! فهم آيات قرآن كار امثال شما نيست! آيات
قرآن ناسنخ و منسنوخ و محكنم و متشنابه دارد و فهميندن آن كنار متخصنص
كارشناس است .و بايد طبق احاديث،تفسير و تاوينل (شنما بخوانيند :توجينه و
تحريف) شود من گفتم:
 آيا محكم و متشابه و ناسخ و منسوخ در رابطه با آيات احكام اسنت ينا دربنارهتمام موضوعات قرآن .ضمن اينكه آيه اي كه من گفتم جنزو آينات محكمنات
بود.
 با اين توصيف جنابعالي ،تعدادي از آيات قرآن آيات متشابه است تعدادي ديگرناسخ و منسوخ .تعدادي هنم آينات احكنام .تعندادي مربنوط بنه روز قيامنت.
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تعدادي در مدح افرادي خناص و تعندادي ديگنر در ذم افنرادي خناص .لطفنا
بفرماييد ما براي هدايت و رشد و تعالي كدام آيه را بايد بخوانيم و بعد اگر شما
اجازه دهيد بفهميم و بعد هم اگر شيطان ،اجازه داد عمل كنيم!!!
 چطور قرآن كه كالم وحي اسنت و بنراي راهنمنايي و هندايت بشنر در تمنامطبقات نازل شده و خداوند آيات آنرا مبين نور روشن مفصل و ...معرفي كرده
و شيعه و سني نيز در صحت آن ذره اي ترديد ندارند براي سنند قنرار دادن آن
اينهمه مقدمه الزم است .آنگاه :مداحان و نويسندگان و وعاك شنيعه مطنالبي را
آن هم به صورت گزينشي از البه الي متون در هنم تناريخي انتخناب كنرده و
مطالبي ناروا به كساني نسبت مي دهند كه نتيجه اش جز تفرقه در امت اسالمي
و شادي انگليس و صهيونيسم نتيجه اي ندارد؟ آيا فهم و بررسي متون تناريخي
كار هر بيسوادي است و كارشناسي نمي خواهد؟
 .11نويسندگان و محققين متعادلتر شيعه  ،1مي گويند :حضرت عمنر و ابنوبكر تنا

قبل از رحلت پيامبرغ ،خوب بودند ولي پس از رحلت پينامبرغ ،بند شندند.

ولي مگر مي شود يك شبه بد شد؟ كدام يك از شما كسي را ديده ايد كنه ينك
شبه بد شده باشد؟ آن هم كساني كنه هميشنه در كننار پينامبرغ بنوده و نمني

توانسته اند دست از پا خطا كنند (به ياد بياوريد داستاني كنه در حضنور پينامبر
غيبت شد و ايشان بنر خاسنتند و از محنل خنارج شندند)و كسناني كنه تمنان
همنشينان آنها صحابه و اهل بيت و آدمهاي قرآن خوان شب زنده دار بنوده انند
چگونه يك شبه بد شدند؟
 .11مي گويند حضرت عمر و ابوبكر ترسو بودند و در جنگها فرار مي كردند و ...و
آنها را با حضرت علي (ع) مقايسه مي كنند .غافنل از اينكنه در هنگنام مقايسنه
(اگر قياس را عمل شيطان ندانيم) بايد وجه تشنابه وجنود داشنته باشند .ولني:
حضرت علي مرد رزم بوده ن از نظر سني  18سال از حضرت عمر و  28سال از
 -1مانند عالمه اميني
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ابوبكر جوانتر بوده ن پسر عمنوي پينامبرغ بنوده و از نظنر فرهننگ آن زمنان،

وظيفه بيشتري در همراهي و دفاع از پيامبرغ به عهده داشته ن يا مي گوينند در
جنگ خيبر ابتدا ابوبكر رفت و كاري از پيش نبرد سنپس عمنر رفنت و او هنم
موفق نشد و روز سوم حضرت علي(ع) موفق به فتح خيبر شد ولي سه سنئوال:
 - 1وقتي شما سه روز متوالي دشمني را زير فشار بگذاري مسلم است كه روز
سوم ،نيروي او تحليل رفته و ضنعيفتر از روز اول اسنت  -2اگنر ينك نفنر بنه
تنهايي مي تواند سرنوشت جنگ را تعيين كند چرا پيامبر اكرم حضرت علي(ع)
را به تنهايي براي فتح خيبر نميفرستند!كه مسلمين كشته ندهنند  -4اگنر هنم
يك نفر به تنهايي چاره ساز نيست و حضرت علي (ع) بنا همنان سنپاه و افنراد
تحت امر حضرت عمر و ابوبكر رفته پس گناه حضرت عمر و ابوبكر چيسنت؟

 -1آيا نعوذباهلل پيامبرغ قصد خراب كردن حضرت ابوبكر و حضنرت عمنر را
داشته يا طبق رسم آن زمان ،رعايت سن آنها را نموده اند؟ (همان ترتيبي كنه در
خالفت آنها نيز اتفاق مي افتد :حضرت ابوبكر ن عمر ن عثمان ن و علي)
 .11چرا محققين شيعه هرگاه در برابر حقايق تاريخي قنرار گرفتنه و دچنار تنناقض
ميشوند مي گويند :اشتباه شده؟!!! شهيد مطهري در كتاب سيري در نهج البالغه
در رابطه با خطبه اي كه حضنرت علني(ع) پنس از رحلنت حضنرت عمنر در
ستايش او فرموده اند مي نويسد :سنيد رضني اينن خطبنه را اشنتباهي در نهنج
البالغه آورده است!!! يا دكتنر شنهيدي در كتناب زنندگاني فاطمنه زهنرا (س)
هنگامي كه به بررسي سند خطبه حضرت فاطمه در مسجد مدينه مي پنردازد در
پاسخ به اين تناقض كه نويسنده كتاب بالغاه النساء گفته (من به ابوالحسن زيند
ابن علي ابن حسين ابن ابي طالب گفتم) در حاليكنه زيند در سنال  122شنهيد
شده و نويسنده كتاب (احمد ابن ابي طاهر) در سال  241به دنينا آمنده!!! آنگناه
دكتر شهيدي مي نويسند" :نويسندگان در ضنبط سنند دچنار سنهو شندهانند!"
براستي چرا هرجا به نفع ماست نويسندگان سهو نمي كنند و هر كجا بنه ضنرر
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ماست اشتباهي مي شود و يا نويسندگان سهو مي كنند؟ و آينا منالک تحقينق و
بررسي علمي اينگونه است؟
 .11حضرت عمر و حضرت ابوبكر ،عالوه بر جمع آوري قرآن ،اسنالم را تثبينت و
موجب گسترش آن در ساير كشورها شدند با اينهمه شيعه چه هياهويي پيرامون
آنها براه انداخته است .مجسم كنيد اگنر در زمنان آنهنا جنگهناي داخلني و ينا
تضعيف اسالم

(مانند زمان حضرت علي) صنورت مني گرفنت ،چنه مني

كردند!!! پس صد رحمت به سني ها.
 .18عجيب است كه برخي از افراطيون شيعه ،مقام قنبر غنالم حضنرت علني (ع) را
اينهمه باال ميبرند ولي حضرت عمر كه پدر زن پيامبرغ و داماد حضرت علني

(ع) و موجب مسلمان شدن آنها و جمع كننده قرآن ،بوده است را سنب و لعنن
ميكند!!!
 .11حضرت عمر گفت :در خانه را آتش مي زنم ولني شنيعه مني گويند آتنش زد!
سئوال من اينجاست :حضرت عمر ،قبنل از آن هنم در زمنان پينامبرغ ،گنردن

خيلي ها را زد ولي آيا واقعاً زد؟ يا فقط حرفش را منيزد؟ (ينك ننوع سياسني
كاري و مديريت)
 .14پيامبر اكرم مدت  24سال هر روز دست كم  1مرتبه وضنو مني گرفتنند (يعنني
 11111بار!) ولي با اينهمه پس از ايشان در شنيوه وضنو گنرفتن اخنتالف شند
چطور شيعه حادثه اي كه  11دقيقه بيشتر طول نكشيده (حمله بنه سنوي خاننه
علي) را با تمام جزئيات مو به مو مي داند .مي داند كه حضرت فاطمه دقيقا كجا
ايستاده بود و حضرت عمر كجا بنود و ابنوبكر كجنا و حتني افنراد حاضنر در
سرشان چه نيات و افكاري در جريان بوده ...آيا اين موارد شك برانگيز نيست؟
 .11يكي از اصول مذهب تشيع ،عدل اسنت .ولني وقتني وارد بطنن انديشنه هناي
محققين و نويسندگان شيعه مي شوي و محور فكري وعاك و مداحان را بررسي
مي كني مي بيني مثال در روز قيامت دو تا دستگاه حساب و كتناب وجنود دارد.
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يك دستگاه ،مخصوص شيعيان و دستگاه ديگري مخصوص سني هنا و كفنار و
اهل كتاب .يك دستگاه مخصوص كساني كه پارتي دارند و يك دسنتگاه بنراي
ديگران .آنگاه انسان تعجب مي كند كه چگونه عندل جنزو اصنول اختصاصني
مذهب شيعه است .پس هنگاميكه اصول را خدشه دار كرده اند ،واي بنه حنال
فروع!!!
 .12هر گاه سياستي تحت عَلَم دين به قدرت برسد پس از مدتي دين زينر نفنوذ آن
سياست قرار مي گيرد( .و با عناوين من درآوردي مانند مصنلحت و مقتضنيات
زمان كه الزمه تنازعات سياسي است) روح اصلي دين ،مسخ مي شود .و شنايد
به همين دليل ،خداوند براي آخرين پيامبرش جانشين تعيين نفرمود.
 .14براي من جاي تعجب است كه چگونه انصار پس از آنهمه فداكاري و بذل جان
و مال و ...و همچنين مهاجرين ،چگونه همگي با هم حاضر شدند بنراي خليفنه
شدن يك نفر ديگر،آيات قرآن و دستورات پيامبرغ را زير پا بگذارند؟ آن هنم

به خاطر گفتن يك حديث از جانب ابوبكر (االئمه من قريش) مگر اينكنه فكنر

كنيم آنها پيامبرغ را ن نعوذباهلل ن بيشنتر از خندا قبنول داشنتند و آينه تبلينغ و
سفارش پيامبرغ را كنار گذاشتند و به يك سخن ديگر پيامبرغ ،عمل كردند!!!
البته فقط يك ذهن ماليخوليايي چنين افكار آشفته اي را قبول مي كنند و بنه آن
عشق و تعصب ميورزد!!!
 .11برخي محققين فاضل و دانشمند هموطن من مي گويند :بايد حقيقت را گفت و
نمي شود به خاطر برخي مصالح مانند اتحاد و ...از گفتن حقيقت ابا كرد .بنا بنه
فرض محال كه :ذهنهاي بيمار و افكار متعصب و انديشه هناي جناهلي شنما از
البهالي متون درهم تاريخي ،موفق به كشف حقيقتي هم شده باشد ،آيا همه چيز
را بايد گفت؟ اگر زن همسايه خراب بود بايد در كوچه و بازار راه بيفتي و اينن
حقيقت را افشاء كني؟ من با ديدن همين نكات پيش پا افتاده و احمقانه در شما
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متوجه غلط بودن  % 84استدالالت و افكار شما شده و در پني اينن تحقينق بنر
آمدم .و خدا را صدهزار مرتبه شكر كه :هدايت شدم.
 .11اگر در افسانه هاي تاريخي شنيعه دقينق شنوي (از البنه الي سنخنان فاضنالنه
مداحان و وعاك) ميبيني كه اين عملكرد و طرز سخنان و رفتار پيامبر اكرم بوده
كه باعث شده حضرت عمر و ابوبكر بنه منرور بنا حضنرت علني (ع) دشنمن

شوند!!! و پس از رحلت پيامبرغ به قصد گرفتن انتقام ،خالفت را از علني (ع)

غصب كنند!!! نعوذباهلل يعني پيامبرغ ،اولين سننگ اخنتالف را مينان اصنحاب
خود مي اندازد تا بعدها ثمره آن در سقيفه چيده شود!!! سنئوال منن از بنرادران

دانشمندم اينجاست :آيا اينكارها توهين به پيامبرغ محسوب نمي شود؟

 .11ظلم آن نيست كه چاقو برداري و در شكم كسي فرو كني .آبروريزي و دروغ
بستن به اين و آن و ايجاد تفرقه و فتنه ،گناهش از قتل باالتر است .همانگونه كه
خداوند در قرآن كريم مي فرمايد :گناه فتنه باالتر از قتل است .اينرا براي
مداحان و وعاك و نويسندگان متعصبي گفتم كه تنها هنرشان ايجاد تفرقه و تنها
اطالعات آنها افسانه هاي موهوم سليم ابن قيسي است .آري به قول خودتان:

ﭽﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ )الشعراء.(221:

1

 .11يك نفر بايد يك عمر ،همنشينان بدي داشته باشد .عملكنرد و رفتنار و سنخنان
بدي داشته باشد و ...تا به يك نقطة فاجعه آميز و بد برسد .آيا اصحاب (انصنار
و مهاجر) به طور اعم و حضرت عمر و ابوبكر به طور اخص ،چنين مراحلي را
طي كردند تا به سقيفه 2رسيدند؟!!!
 .18وعاك و نويسندگان باهوش ما  144سال گذشت تا متوجه شدند قمه زني اشتباه
است (گرچه عده بسياري هنوز هم متوجه نشنده انند! و جالنب اينجاسنت كنه
 -1طنز جالب روزگار اينجاست كه آقايان ،هميشه اين آيه قرآن را آخر سخنراني هاي خود علينه عمنر
و ابوبكر تالوت مي كنند !!!
 -2دقت كنيد كه تعبير شيعه از سقيفه :كودتا ،توطئه و دسيسه چيني ،حسد بر اهل بيت و ...بوده است.
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نمي گويند حرام است چون موجب تخريب وجهه ما در برابر خنارجي هاسنت
فقط اشتباه است و انجام ندهيد!)  144سال ديگر ميفهمنند زنجينر زنني و هنر
آنچه به جسم و روح آسيب وارد مي كند اشتباه است 844 .سال ديگر ميفهمند
اصوال حضرت عمر قاتل محسن نبوده و  1244سنال ديگنر ،مني فهمنند اصنالً
غصب خالفتي در كار نبوده است!!! من با اين تحقينق ،شنما را  2444سنال بنه
جلو مي برم .ديگر ،خود دانيد.
 .11محقق شيعه در مقام جدل سئوال مي كند :اگر حق با علي بود پس حضرت عمر
و ابوبكر باطل بودند من بر همين مبنا سئوال مي كننم :آينا پينامبر اكنرم جامعنه
عرب را در زمان رحلت خود از نظر فرهنگي و اخالقي ساخته بود يا ننه؟ اگنر
بگويي :بله مي پرسم :پس چگونه جامعه خوب دست به انتخاب بد زد؟ و فرد
خوب را رها كرد! و اگر بگويي :نه .مي پرسم :چرا از جامعنه بند ،انتظنار داري
دست به انتخاب خوب بزند؟ و گناه فرد منتخب چيست؟ مگنر حضنرت علني
(ع) نمي گويد :هر ملتي ناچار از داشتن اميريست حتي ستمگر .و چگونه انتظار
داري اسالم ،ديني انسان ساز باشد وقتي پيامبرش به زنده بودنش نتوانست مردم
و حتي نزديكان خود را هدايت كند! و اگر بگويي :نميتوان دربارة همة جامعنه
اينگونه قضاوت كرد و افراد يك جامعه در طيفهاي متفاوتي قرار دارند .من مني
پرسم :پس چگونه است كه فرد منتخب توسط همين طيفهاي متفناوت در ينك
طيف كامالً باطل قرار ميگيرد؟!!! نگاه كنيد هر پاسخي بدهيد دچار تناقض مني
شويد .زيرا سئوال غير منطقي و پاسخهاي غير منطقي تر ،راهي جنز تنناقض در
پيش رو ندارد.

 .14اولي :چرا تا پيامبرغ زنده بود كسي مخنالفتي نكنرد ولني بنه محنض رحلنت
پيامبرغ ناگهان همه در سقيفه جمع شده و از فنرامين آن حضنرت ،سنرپيچي
كردند؟ دومي :تا پيامبرغ زنده بود كسي جرات مخالفت نداشت ولي به محض
رحلت ايشان ،حسدهاي ديرين مجال بروز يافت .اولي :آنها كنه هميشنه مطينع
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محض فرامين پيامبرغ و دستورات الهي بودند .پنس چنرا در اينن ينك منورد
خاص ،مخالفت كردند؟ دومي :نخير ،شيخ شرف ا لدين در كتناب خنود ،دههنا
مورد از تخلفات آنها در زمنان حينات پينامبرغ را آورده اسنت!!! اولني :لطفناً

ميشود تكليف ما را روشن كنيد :آنها با رحلنت پينامبر ،جنرات مخالفنت پيندا
كردننند يننا در زمننان حيننات ايشننان هننم جننرات مخالفننت داشننتند و مخالفننت
ميكردند!!!!
 .11شيعه معتقد است در جريان سقيفه تمام انصار و مهاجرين ،ناگهنان بنه محنض
شنيدن خبر رحلت پيامبرغ براي تعيين خليفه گرد هم جمع شده و آيات الهني

در مورد جانشيني حضرت علي (ع)و سفارش پيامبرغ را بنه طنور ناگهناني و
دسته جمعي زير پا گذاشتند .چگونه است كه  21سال بعد (كه بنه زعنم شنما
مباني عقيدتي سست تر شده بود) افرادي مثل خنوارج (يعنني منردم كوفنه) در
جريان جنگ صفين حاضر نميشوند در برابر همين قرآن كه بر سنر نينزه شنده
شمشير بكشند؟ چيزي كه خدعه اي بيش نبوده؟ در حاليكه يك ساعت هنم بنه
پيروزي بيشتر فاصله نداشتند!!! آيا اين نشان دهنده آن نيست كه منردم آن دوره
الاقل براي آيات الهي ارزش قائل بودند؟
 .12حدود  1يا  1سال پس از واقعه سقيفه ،يك عنرب بندوي در حضنور همنه در
مسجد بر سر حضرت عمر ،خليفه مقتدري كنه سنه امپراطنوري را بنه زاننو در
آورده ،فرياد مي كشد كه چرا لباس تو بلند تر از لباس منن اسنت؟ و حضنرت
عمر ،مجبور ميشود فرزندش را بياورد كه شهادت بدهد پارچه اضافي از سنهم
اوست! آنگاه براي من ،جاي تعجب است كه چگونه هنگام رحلت پيامبر اكنرم،
هيچيك از انصار و مهاجرين نه تنها در برابر غصب خالفت ن البته به زعم شيعه
ن ايرادي نميگيرند ،بلكه كمك هم مي كنند!!!
 .14شيعه پاسخ بسياري از شبهات دوران خلفاء را در قالب كلمات مصلحت يا تقيه
بيان ميكند .ممكن است روابط و مناسبات في مابين حضرت علي (ع) و خلفاء
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را حمل بر اين دو كلمه كرد ولي در مورد پيامبر چه مي گوييد؟ زيرا او با تمنام
خانوادهاش (قبيله قريش) درگيري ايجاد كرد و هيچ رعايت مصلحت هم نكنرد!
از همة آنها بريد و به مدينه رفت و رعايت مصلحت نكرد! با اينكنه در مكنه در
ضعف و اقليت هم بود! يا چرا حضرت علي در مورد معاويه بنا بر توصنيه ابنن
عباس رعايت مصلحت نكرد تا در زمان مناسب او را بركنار كند؟
 .11واعظي كه لباس روحانيت پوشيده بود ،داشت روي منبر با آب و تاب فراوان و
با ايماء و اشاره به حضرت عمر مي تاخت و داسنتانهاي جعلني تناريخي را بنا
شاخ و برگ تمام نقل مي كرد ...من در اين فكر فنرورفتم كنه اگنر  1144سنال
قبل ،حضرت عمر به ايران حمله نكرده بود و منا مسنلمان نشنده بنوديم طبنق
تحليل دكتر شريعتي ،تمام ايران بدون شك در همان سالها مسيحي شنده بنود و
اكنون ،همين آقاي روحاني 1در حاليكه لباس كشيشها را به تن داشنت بنا آب و
تاب تمام داستان به صليب كشيده شدن عيسني را تعرينف مني كنرد و جينغ و
ضجه زن و مرد به هوا بلند!! يا با احساس تمام مي گفت :اين مسنلمين ،چقندر
نادان و بدبختند براي اينكه قبول ندارند خدا سهتاست :پدر ،پسر ،روحالقدس!!!
 .11ما مي دانيم كه اگر حديثي مخالف صريح آيات قرآن بود بايد آنرا به ديوار بزنيم
ولي متاسفانه محققين شيعه نه تنها احاديث مخنالف آينات قنرآن ،بلكنه حتني
داستانهاي تاريخي مخالف آيات قرآن را هم قبول مي كنند .نمونه بارز آن آياتي
است كه در ستايش انصار و مهاجريني كه در جنگ بدر و بيعت رضوان حاضنر
بوده اند و رد و تكفير و منافق كردن برخي از اين افراد با اسنتناد بنه داسنتانهاي
جعلي تاريخي!!!

 -1جالب است كه بدانيم اين صنف درست از زمان صفويه و آشنايي بنا طبقنه روحنانيون مسنيحي در
ايران شكل گرفت و كلمه روحاني دقيقا ترجمه همان كلمه روحاني در مسنيحيت اسنت .و گنر ننه در
قبل از آن در هيچ حديث و يا شعر و ...به صنفي با عنوان روحاني مواجه نمي شويم.
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 .11اولي :آيا پيامبرغ در گرماي غدير مردم را نگهداشت كه بگويد علي را دوسنت
داشته باشيد؟ دومي :ولي عجيب است كه پيامبر اكرم  124هزار نفر مسنلمان را
به قول شما در آن گرماي زياد نگهداشت تا موضوع خالفت حضرت علني (ع)
را اعالم كند ولي با تمام اين مقدمات و ...وقتي موقع بيان اصل مطلب فنرا مني
رسد از كلمه اي براي بيان اينن معنني اسنتفاده مني كننند كنه داراي  21معنني
مختلف است .براستي پيامبر در ابالغ و تفسير كدام يك از آيات الهي در پرده و
به كنايه سخن گفتند كه اين بار دومشان بوده باشند؟ آن هنم موضنوع بنه اينن
مهمي! و اگر اينچنين نيست پس اين اختالف ناشي از چيست؟
 .11خداوند نه تنها در مورد اصول دين ،صدها آيه نازل كرده بلكه حتي در مواردي
كه به پيامبرغ اسائه ادبي مي شده (فقط در حد اينكه صدايشان را جلوي ايشان
بلند مي كرده اند) يا زني با شوهرش دعوا مي كرده و ...آيه و حتي سوره ننازل
مي شده است .چگونه است كه در اين يك مورد خاص اخنتالف بنين شنيعه و
سني هيچ آيه مشخص و واضحي وجود ندارد!!!
 .18آخرين روزهاي حيات پيامبر اكرم ،اولين ها در اسالم! (حسب عيده شيعه):
- 1پيامبر اكرم براي اولين بار در طول عمر گهربار خود در ابنالغ ينك آينه دچنار
شك و ترديد و ترس از مردم مي شوند!

- 2پيامبرغ براي اولين بار پيام خدا را در پرده اي از ابهام و با كلمه اي كنه داراي
 22معني متفاوت است بيان مي كنند.

- 4پيامبرغ براي اولين بار و با وجود اينكه قرآن ايشان را امني (بيسنواد) معرفني
كرده درخواست قلم و كاغذ مي كنند تا چيزي بنويسنند كنه منردم تنا قيامنت
گمراه نشوند.
- 1حضرت عمر براي اولين بار مي تواند نقطه نظراتش را به كرسي بنشاند.
- 1پيامبري كه قبل از آن مي گفت اگر مي دانستم بيش از هفتاد بار طلب آمنرزش
براي منافقين موثر است چنين مي كردم براي اولين بار لعن و نفرين مني كننند
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آن هم نزديكترين مسلمانان به خودش را!(در صورتيكه پنيش ازاينن خداونند،
پيامبر را در حادثه بئر معونه از لعن و نفرين حتي قناتلين مسنلمانها مننع كنرده
بود)
- 1براي اولين بار در تمامي تاريخ بشري در فاصله بنين  2سناعت يناران از جنان
گذشته تبديل مي شوند به مرتد و ظالم و ياور غاصب!
 .11شيعه معتقد است كه اگر ابوبكر خليفه نشده بود هم اكنون ،اسالم و ملل اسنالمي
سرنوشتي ديگر داشت ولي من عميقاً معتقدم اگر ابوبكر خليفه نشده بود حتي نام
و نشاني از اسالم در خود عربستان هم باقي نمانده بود و ما نينز اكننون مسنيحي
شده بوديم .تاريخ سخن مرا به طور قاطع ،ثابت مي كند(.مراجعه كنيد به شنورش
اهل رده و نظرات دكتر شريعتي در خصوص اينكه مسيحيت مي رفته تا اينران را
بگيرد)
 .84شيعه معتقد است كه حضرت علي (ع) به خاطر حفظ مصلحت اسنالم بنا خلفناء
نبرد نكرد و سكوت نمود ولي جاي تعجب است كه چرا ايشان براي حفظ تفكنر
واقعي اسالم از خطر افكار انحرافي خوارج و با سه گروه كه مسلمان هنم بودنند
نبرد كرد و اولين جنگ داخلي را براه انداخت؟ و حتي از خطنر تجزينه مملكنت
اسالمي در راه بيان حق و حقيقت نترسيد؟ و در همين راه دهها هزار نفنر انسنان
قشري را به درک واصل كرد؟

1

 .81يكي از داليل اصلي كه باعث مي شود مداحان و برخني از وعناك و نويسنندگان
و ...به حضرت عمر و حضرت ابوبكر بتازند ريشه در يك مساله روانشناسي دارد
به نام :فرافكني .اگر از نزديك با روحية اين افراد ،آشنا شوي مني بينني مسنلماني
آنها قشري و ظاهري است و درون آنها پر از كثافت است .مسلماً خود آنهنا اينن

 -1دقت كنيد كه او با ام المومنين محبوبترين زن پيامبر و با سيف االسالم و با انسنانهاي حنافظ قنرآن
و ...نبرد كرد.
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موضوع را مي دانند ولي براي اينكه روي وجندان خودشنان ،سرپوشني بگذارنند
حضرت عمر و حضرت ابوبكر را پيش مي كشند!!!
 .82وقتي كه زبير كه از بني هاشم بنود و ينار وفنادار علني ،تناب تحمنل عندل او را
نميآورد (و همچنين عقيل برادر حضرت علي آن هم در زمان پينري ايشنان) منا
چگونه انتظار داريم در اولين روز وفات پيامبر اكنرم ،تمنام قباينل عربسنتان ،سنر
تسليم در برابر جواني  44ساله فرود بياورند؟!!! دقت كنيد ارادتي كه ما نسبت بنه
حضرت علي داريم آنها نداشته اند و ما بايد با عينك آنها به قضايا نگاه كنيم.
 .84بسياري از آيات قرآن و احاديث وارده به منا توصنيه مني كنند كنه همنشنين بند
نداشته باشيد .ولي جاي تعجب است كه پيامبري كه چهره باطني افراد را ميدينده
و از غيب خبر داشته (طبق عقيده شيعه) چنرا اينهمنه حضنرت عمنر و حضنرت
ابوبكر را به خود نزديك كرده اند؟ و حتي پس از پيامبر اكرم ،حضرت علني نينز
با آنها رفت و آمد داشته ،مانند پيامبرغ به آنهنا دختنر داده ،پنس از وفنات آنهنا

همسرشان را گرفته ،طرف مشورت آنها بوده و ...با عنايت بنه اينن نكتنه مهنم و
حساس كه يكي از علل اصلي رسيدن اين افراد به خالفت ،وجود همين مناسبات
با پيامبر اكرم بوده است.
 .81اولي :براي چه خلفاء را لعن مي كني؟ دومي :چون در حديث امامان آنها را لعنن
كرده اند و براي رعايت اصل تولي و تبري بايند لعنن كننيم .اولني :در برخني از
احاديث امامان از خلفاء تعريف كرده اند .دومي :آنها در مقام تقيه بوده اند! اولني:
آيا خنده دار نيست كه هرگاه به نفع شما مي شود تقينه نكنرده انند و هرگناه بنه
ضررتان مي شود تقيه كرده انند مگنر تمنام حكومتهناي دوران امامنان ،سنفاک و
خونريز نبوده اند و مردم هم همان مردم .چنرا برخني اوقنات تقينه كنرده انند و
تعريف و تمجيد و برخي اوقات نه تنهنا تقينه نكنرده بلكنه لعنن و نفنرين هنم
كردهاند؟!!!
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 .81نكته بسيار جالب و خنده دار در نزد علماء و وعاك و منداحان و نويسنندگان منا
اين است كه اگر كسي كوچكترين ساز مخالفي بر خالف افسانه هاي تاريخي زد،
چماق تكفير و سب و لعن و دشنام را بلند مي كنند و بعد روي منبر مي نشينند و
مي گويند كه :در دوران حضرت عمر و ابوبكر ،خفقان و اختناق بوده است .آنگاه
ما در تاريخ مي خوانيم كه يك عرب بيابانگرد وحشي وسنط مسنجد در حضنور
حضرت عمر ،خليفه مقتدري كه سه ابرقدرت را شكست داده بلند ميشنود و بنا
داد و فرياد به او مي گويد :چرا پارچه عباي تو بلند تنر از عبناي منن اسنت؟ تنا
جايي كه حضرت عمر مجبور مي شود فرزندش را بياورد كه شهادت بدهند!!! ينا
آن عربي كه در حضور همه به حضرت عمر ميگويد :اگر خواستي كج شوي تنو
را با اين شمشير راست مي كنيم .بنرادران عزينز منن :دسنت از گمراهني منردم
برداريد .اگر دين نداريد الاقل آزاد مرد باشيد .و اگر آزاد مرد نيستيد ،الاقنل :منرد
باشيد .دوران آنها خفقان بود ينا دوران شنما كنه حتني علمنايي ماننند برقعني و
قلمداران و منتظري ...جرات نفس كشيدن را ندارنند چنه برسند بنه سنخنراني و
چاپ كتاب!!!!!
 .81مردم شام ،وقتي شنيدند كه علي در محراب كشته شده با تعجنب سنئوال كردنند:
مگر علي نماز هم مي خوانده من هم وقتي بنه يكني از طنالب حنوزه گفنتم :ام
كلثوم ،دختر علي در زمان خالفت حضرت عمر با او ازدواج مي كند او بنه فكنر
فرو رفت و تعجب كرد!!! اين يعني قلب لك االمور  :1سياه نمايي (بنزرگ نمنايي،
كوچك نمايي) ن قلب واقعيات ن افراد خوب را بد و بند را خنوب جلنوه دادن ن
درهم آميختن حق و باطل براي فريفتن ديگران..
 .81اگر اين چند كلمه وجود نداشنت علمناء و نويسنندگان شنيعه بنراي بسنياري از
ابهامات تاريخي هيچ پاسخي نداشتند :مصنلحت ن عصنمت ن تقينه ن مماشنات ن
توريه و علم غيب!!!
 -1سوره توبه آيه 18
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 .88چگونه غبار روبي حرم امام رضا براي آقايان،افتخاري بس بزرگ است كنه حتني
اجازه آن را به هر كسي نمي دهند و هزار تنا پنارتي و نوبنت و ...نيناز دارد ولني
كساني كه جزو اولين نفرات به پيامبرغ ايمان آورده و در راه او تحمل سنختي و
شكنجه كرده از خانه و خانواده بريده و هجرت كرده ،تمام دارايي خنود را در راه
خريد زمين مسجد و آزاد كردن برده ها و تدارک جنگها انفاق كرده ،و در نهايت
در اين راه كشته شدند بي اهميت و حتي سزاوار لعن و نفرينند؟ منن از روباهنان
حيله گري كه مردم را فريب مي دهند تعجب نمي كنم زينرا آنهنا سنرگرم انجنام
وظيفه اي هستند كه انگلنيس بنه عهنده آنهنا گذاشنته .تعجنب منن در حماقنت
بي نهايت عده اي از هموطنانم است كه ادعاي هوش و نبوغ آنها گنوش فلنك را
كر كرده!
 .81مي گويند خلفاء غاصب خالفت بودند .از ديگر سو ميگويند در كارهاي مختلف
با حضرت علي مشورت ميكردند .مجسم كنيد مانند اين است كه يك دزد بيايند
و با شما درباره شيوة از كنار اننداختن دزدگينر مشنورت كنند و شنما هنم او را
راهنمايي كنيد! حضرت علي براي چه به آنها مشورت مني داد؟ بنراي مصنلحت
اسالم .و آنها چه ميكردند؟ تحريف و تخريب اسالم!!! و تحكيم پايههاي قندرت
خود! براستي آيا اينگونه تفكرات ،زاييده ذهنهاي بيمار و مريض نيست؟
 .14ممكن است پاسخ دهند كه آنها كاري به مصلحت نداشتند و همينطوري ميآمدند
سراغ حضرت علي! پس چرا همينطوري نمي رفتند سراغ ابوسنفيان؟ بناز ممكنن
است بگويند اگر پاسخ سئوال آنها نتيجه ظلم داشت حضرت جنواب نمني داد و
اگر براي مصلحت اسالم بود پاسخ مي دادند! خوب اين يعني اينكه آنهنا برخني
مواقع دنبال مصلحت اسالم بودند و برخي مواقع ديگنر در پني تحرينف اسنالم!
گرچه مسخره است ولي اگر هم قبول كنيم شما هنم اينگوننه ايند .آنهنا معصنوم
نبودند .شما هم نيستيد شما هم برخي مواقع (بهتر است بگوييم :اكثر مواقع) غلط
عمل مي كنيد پس شما كه از آنها بدتريد حق ايراد گرفتن به آنها را نداريد.
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 .11پيامبر اكرم قطعاً مي دانسته اند كلمه مولي داراي  21معني مختلنف اسنت .شنايد
دقيقاً به همين خاطر در غدير ،از اين كلمه استفاده منيكننند تنا معنناي آن مفيند
معناي خالفت و امارت نباشد زيرا در غناي ادبيات عرب ،كلمات فراواني وجنود
دارد كه دقيقاً و بدون هيچ ابهامي مفيد معناي خالفت است .كلماتي ماننند :امينر،
اولي االمر ،خليفه ،والي ،حاكم و ...البته برخي از مورخين شيعه متوجه اين نقنص
شده و در كتب متاخر نوشته اند پيامبر پس از اتمام سخنانشان به ديگران گفتند به
حضرت علي سالم امارت بدهيد! براستي ن نعنوذ بناهلل ن طبنق اسنتدالل بنرادران
شيعه ،آيا پيامبرغ با استفاده از اين كلمه گنگ و  22پهلوي (مولي) اولين باعنث

و باني اختالف در امت اسالمي نبوده؟! يا اينكه طبق آينة قنرآن مسنائل بنراي منا
مشتبه شده ....يا مشتبه كرده اند؟
 .12يكي از حماقتهاي عجيب برخي از عوام شيعه اين است كه حضرت عمر را (نعوذ
باهلل) منافق مي دانند در حاليكه منافق هيچگاه به صورت علني مخالفنت نكنرده و
خودش را در انظار به قول معروف ،بده نمي كند بنر خنالف حضنرت عمنر كنه
هميشه پنهاني ترين افكار و نيات خود را در حضور همنه رک و راسنت و بندون
تعارف بر زبان مي آورده و مانند ايراني ها اهل نمايش و تظاهر و دودوزه بازي و
مخفي كاري نبوده است .دقيقاً همان چيزي بوده كه نشان مي داده و من با مطالعة
همه جانبة متون تاريخي به اين نتيجه رسيده ام كه متاسفانه هموطنان من به قصند
فرافكني ،اتهاماتي را به حضرت عمر وارد مي كنند يعني دقيقاً همان چيزهايي كنه
در خودشان است را به ديگران ،نسبت مي دهند!!!

 .14يكي از نكات بسيار جالب ديگر اين است كه شيعه در زمينة جانشنين پينامبرغ،
سئوال مي كند چگونه مي شنود خداونند و ينا پينامبر اكنرم ،تكلينف رهبنري را
مشخص نكرده و امت نوپاي اسالمي را به حال خود رها كرده تا دچار اختالف و
پراكندگي شوند؟ انسان ،متعجب و حيران مي شود .مگر مردم مديننه بنا انتخناب
ابوبكر دچار اختالف شدند؟ يا برعكس،ابوبكر با كمك همين مردم ن كه بنه قنول
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حضرت عمر خود را كامال وقف ابوبكر كردنند ن نتوانسنت شنورش اهنل رده را
سركوب و وحدت و انسجام كامل را در سراسر شبه جزيره حاكم كند؟ اين نيز از
نوع همان فرافكني هاي هميشگي است .مگر كسي غير از :شيعيان غالي و كنذاب
و شيعيان شاه عباسي جامعه اسالمي را دچار اختالف و پراكندگي كرده و جلنوي
نفوذ و گسترش اسنالم را در سراسنر جهنان گرفتنه و در لحظنات حساسني كنه
امپراطوري عثماني مي رفت طومار كليساي مسيحي در اروپا را در هنم بپيچد،بنه
قول دكتر علي شريعتي ،ناگهنان ضنربه اي از پشنت (توسنط اينران ضند سنني
صفوي) به او وارد شد؟ شيعيان عزيز هموطن ،كه متاسفانه من افتخار آشننايي بنا
شما را پيدا كرده ام (و به قول حضرت علي :ايكاش هيچگاه اينن افتخنار نصنيب
من نمي شد و نه من شما را مي شناختم و نه شما مرا) خدا،عقل را بنراي همنين
جاها به انسان داده به قول حضرت علي :اي اشباح الرجال ،چرا ماننند روبنات و
عروسك كوكي هر حرف احمقانه اي را قبول ميكنيد؟ آن هم از ناحيه كساني كه
حماقت و دروغگو بودن آنها بر شما ثابت شده؟ چرااز عقل خنود اسنتفاده نمني
كنيد؟ تو را به خدا بگوييد خدا عقل را براي چنه بنه شنما داده؟ تنو را بنه خندا
بگوييد آيا تا به حال جز براي كسب ثروت و بافتن دروغ و حقه بازي و توجيه و
عذر تراشي ،استفاده ديگري هم از عقل خود كردهايد؟ در انتها باز هم مي نويسند:
من اين سخنان را براي غير تو نوشتم .من نيز اين سخنان را براي غير ابوجهلهناي
روحاني نما و براي غير محققين متعصب و براي غير مداحان كودن ،نوشته ام تا
مگر جرقه اي در انديشه اي زده باشم .هر چند تا خدا نخواهند هنيچكس توفينق
هدايت پيدا نمي كند ،پس :والسالم علي من التبع الهدي.
 .11وقتي پيامبر اكرم ،زنده بودند از طريق برخي از منافقان ،تهمتي به حضرت عايشنه
وارد شد و از طريق عوام الناس احمق ،به صورت شايعه در آمد و دهان به دهنان
گشت .تا اينكه با نزول جبرييل و از طريق وحي الهي به تمامي اين شايعات پايان
داده شد و بي گناهي و پاكدامني عايشه به تصديق الهي رسيد .به قول شيخ شرف
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الدين( :اكنون نگاه كن مردم همان مردمند و زمانه همان زمانه) ولي متاسفانه ديگر
وحي نازل نمي شود تا به عوام الناس احمق و منافقان كنوردل حنالي كنند پندر
عايشه نيز بي گناه و بي تقصير بوده و فقط به خاطر شرايط درهم و آشفته سنقيفه
خالفت را پذيرفت .براستي آيا فكر مي كنيد او براي يكسال و سه ماه خالفتي كه
ذره اي سوء استفاده هم در آن نداشت ،خودش را جهنمي كرد و تمامي سنوابق و
زحمات خودش را در راه اسالم بر باد فنا داد؟ آيا اين كودني زاييده ذهنن بيمنار
وعاك و عالمه هاي ما نيست؟
 .11سلطان الواعظين در كتاب شبهاي پيشاور مكرر به اين نكتنه اشناره مني كنند كنه
تمامي كين توزيها از جانب سني هاست و شيعه هنيچ تحريكني در طنول تناريخ
انجام نداده است .براستي براي انسان جاي تعجب است چه كسناني از صنبح تنا
شب (حتي در اماكن مقدس در عربستان) در حال خواندن زيارت جعلي عاشنورا
و لعن خلفاي آنها هستند؟ چه كساني همه ساله در عيدالزهرا عمر كشنان راه مني
اندازند .چه كساني ورد زبان صبح تا شبشان لعنت بر عمنر اسنت؟ براسنتي اگنر
جماعتي حضرت علي را لعن كنند رفتار شيعه با آنها چگونه است؟
 .11مي گويند سكوت حضرت علي(ع) در ابتدا جهنت جلنوگيري از ننابودي اسنالم
بوده (خروج اهل رده در زمان ابوبكر و )...پس در زمان حضرت عمر كنه اسنالم
در اوج قدرت بوده چرا ايشان قيام نمي كنند؟ يا الاقنل در مشنورت بنا حضنرت
عمر سكوت ميكردند تا او به جنگ با ايران و روم برود و كشنته شنود؟ (مسنلماً
ايشان مي دانسته اند حتي با كشته شدن حضرت عمنر خالفنت در آن شنرايط بنه
ايشان نرسيده و كسي روي كار مي آيد كه ممكن است اسالم را ريشه كن كند) يا
حتي چرا به حضرت عثمان ،توسط فرزندان خود ياري رسانند؟ آيا عدم سكوت،
واجبتر از انحراف و نابودي اسالم بوده است؟
 .11حضرت علي (ع) مي فرمايند :كمك به ظالم مانند شركت در ظلم اوست و ...چرا
حضرت علي (ع) دو بار هر بار به مدت يكماه جانشين حضنرت عمنر در مديننه
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مي شوند؟ تا حضرت عمر به شام و فلسطين سركشي كنند .چنرا عمنار ياسنر و
سلمان فارسي در زمان خلفاء ،حاكم كوفه و مدائن مي شوند .چرا حضنرت علني
(ع) آنقدر به حضرت عمر مشورت مي دهد كه فقط حضرت عمر  14بار گفتنه:
لوال علي لهلك عمر .چرا فرزندانش حسن و حسنين را بنراي دفناع از حضنرت
عثمان مي فرستد و چرا پس از قتل حضرت عثمان وقتني منردم بنراي بيعنت بنا
ايشان هجوم مي آورند ميفرمايد :من وزير و مشاور باشم براي شما بهتر است تا
امير (يعني در اين  21سال مشاور بودهام) (البته در مورد امام رضنا (ع) ايشنان در
رابطه با پذيرش واليتعهدي فرموده اند بين كشته شدن و اينكار مخينر شندم و در
كل ،ايشان با اجبار وادار به اينكار شدند ولي حضرت علي و ديگران در مصناديق
فوق ،اجباري نداشته اند)
 .18در تاريخ آمده پس از اينكه حضرت عمر فدک را پس داد در رابطه با مالكينت آن
بين حضرت علي (ع) و عباس اختالف پيش آمد كه نزد حضرت عمر مي روند و
حضرت عمر مي گويد اين ديگر ربطي به من ندارد و ...چرا شيعه در باره فندكي
كه در اصل مالكيت آن اختالف بوده چنين هياهويي براه انداخته است؟
 .11مي گويند حضرت عمر و ابوبكر در جريان سنقيفه (توطئنه ،كودتنا ،دسيسنه و...
كرده اند) ولي ما در تمامي كتب تاريخ ميخوانيم كه به آن دو نفر خبر مني رسند
كه انصار در سقيفه براي انتخاب خليفه جمع شده اند و آن دو نفر نيز بنا سنرعت
خود را به آن محل مي رسانند اين چه توطئه اي بوده كنه خنود آنهنا هنم از آن
بيخبر بوده اند؟ (ايكاش مرد م منا بنا شننيدن هنر سنخني ،انندكي بنه سنلولهاي
خاكستري مغز خود فشار واردمي كردند! و سريع هر حرفي را قبول نمي كردند)
 .144مگر پيامبرغ نفرموده اند آدم عاقنل و ينا منومن از ينك سنوراخ دوبنار گزينده
نمي شود؟ چگونه است كه حضرت علي(ع) با وجود اين پيمان شكني باز هم 21
سال بعد حاضر ميشوند با مردم بيعت كنند؟ (كه مي بينيم طلحه و زبير و خوارج
و ...پيمان شكني كردند) و آن حضرت با چه اعتمادي بيعنت كردنند؟ و چنرا در
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گله و شكايت خود از بيعت شكنان در كوفه به اين نكته اشاره نمي كنند كنه اينن
كار امروز و بار اول شما نيست و شما در اينگونه امور سابقه داريد؟
 .141اهداف و نيات حضرت عمر و ابوبكر از به دست گرفتن قدرت چه بوده است؟
 چپاول بيت المال و ساختن كاخهاي سر به فلنك كشنيده و خريندن غالمنان وكنيزكان و پوشيدن لباسهاي فاخر و خوردن غذاهاي لذيذ!!! (همنان كناري كنه
اكثر مسئولين حداقل در انديشه آنند)
 اعطاي حكومت واليات به پسران و برادران و نزديكان قبيله خود!!!(همان بانندبازي خودمان)
 -اعطاي منصب خالفت به فرزند يا اقوام خود(براي پس از خود)

1

 اجرا نكردن حدود الهي بر نزديكان خود!!!(همان پارتي بازي خودمان) عدم جمع آوري قرآن و سعي در نابودي و يا تحريف آن!!!(همان كاري كه دارداتفاق مي افتد)
 بسط و گسترش ندادن اسالم به كشورهاي همسايه!!!(همان كاري كه در زمان ماعكسش اتفاق افتاد و مي بينيم آمريكا دورتا دور ايران را در پنجه خود گرفته)
 گوش نكردن به مشورتها و نصايح افرادي چون :حضرت علي (ع)!!!(كدام ينكاز ما حتي به يك حديث علي عمل كرده ايم؟)
 نداشتن خطر جاني و كشته نشدن در اين مقنام و منصنب!!!(همنان محافظهنا وبادي گاردها و)...
 از ترس جانم مي ترسم ادامه دهم!!! .142در حيله گر بودن و كتمان حق كردن و تعصب وعاك و نويسندگان ،همين بس كه
حتي يك نفر از شيعيان نمي دانند حضرت عمر ،داماد حضنرت علني و پندر زن
رسول خدا بوده است! يعني چيزهايي كنه قطعني و حتمني اسنت ولني دري كنه
مي گويند حضرت عمر به پهلوي فاطمه زد و در هيچ كتاب غير شنيعي نيامنده را
 -1به شهادت تاريخ عمر و ابوبكر حتي به يك نفر از افراد قبيله خود سمتي ندادند !
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همه مي دانند .يعني يك چيز دروغ غير قطعي .پس بنه منن حنق بدهيند كنه در
دروغ بودن ساير سخنان و عقايد شما نيز شك كنم.
 .144آيا مي دا نيد بركه غدير خم ،آبش مسموم بنوده و در اينن مكنان ،سنالها يكني از
مشهورترين بتهاي عرب به نام منات عبادت مي شده است آيا اين خنود ،تنداعي
گر افكار مسموم و شرک آميز شيعه نيست؟ و تعجب اينجاست كه شيعه خلفناي
راشدين را به فريب سامري بني اسراييل را در عبادت گوسناله زرينن تشنبيه مني
كنند!!!
 .141خنده دارترين لطيفة تاريخ:دادن القاب عالمه و واعظ و مداح ،به كساني است كنه
جهل و تعصب از سر و روي آنها مي بارد و حتي در چهرة آنها اثر گذاشنته و در
باطن ،جز پايين آوردن حقيقت اسالم و شخصيت ائمه كنار ديگنري نكنرده انند.
شاهد اينكه  21سال است حكومت و تمام ارگانها و رسانه ها ومخنارج و هزيننه
ها و ...در دست آنهاست ولي وقتي آمار مي گيرند با تعجب مني بيننند:راكني و
آرنولد محبوبترين چهره نزد جوانانند! خدا را شكر ،جنگ هم تمام شنده و نفنت
هم به باالترين قيمت خود در تاريخ رسيده و به جز آمريكا بهانه ديگنري وجنود
ندارد .ولي تعجب من در اينجاست كه چرا جوانان سني اندونزي و عربسنتان و...
تحت تاثير تهاجم آمريكا قرار نگرفته اند!
 .141بهترين دليل زنده و ملموس براي اشتباه بودن راه و روش ما اين است كه :بنه آن
رسيده ايم و در سطح جامعه مي بينيم .براستي عيب كار در كجاست؟
 .141حضرت علي (ع) مي فرمايند :پس از من اين امت به هفتاد و سه فرقه تقسيم مني
شوند بدانيد بدترين آنها كساني هستند كنه خودشنان را بنه منن منيبندنند ولني
رفتارشان مانند من نيست .خدا وكيلي نگاهي بنه اطنراف خودتنان بيندازيند ،آينا
دروغگو تر و حيله گر تر و جاه طلب تر و دنيادوست تر و بي نظم و ترتيب تر و
كاهل نماز يا بي نماز تر از ايراني ها سراغ داريد؟ شنيعه دينن خنوب و درسنتي
است ولي آقايان عزيز ،خلط مبحث نكنيد .شما را چه به شنيعه .شنما فقنط اسنم
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شيعه را يدک مي كشيد .شما باعث سرافكندگي امامان شنيعه شنده ايند .دينن از
سياست جدا نيست ولي خلط مبحث نكنيد .صرف پوشيدن لباس دين نشان دينن
نيست .دين از سياست جدا نيست ولي اين سخن راست و درست چه ربطني بنه
شما دارد؟  1مگر معني دين يعني :پوشيدن لباس روحانيت؟
 .141از يكي از حضرات پرسيدم :مگر طبق صريح آينات قنرآن ،خداونند نفرمنوده :از
كسانيكه هجرت كردند و در جنگ بدر حاضر بودند و در بيعت رضنوان حضنور
داشتند خدا راضي است و بهشت را بر آنها وعده داده و حضرت عمنر و ابنوبكر
نيز در تمام اين موارد حضور ،آن هم حضور حساس و سرنوشت ساز داشته اند؟
ايشان پاسخ دادند :خداوند مي گويد :مومنين و آنها مومن نبودند .من پاسنخ دادم:
چه بي ايماني جالبي كه به پيامبر دختر مي دهد تمام اموالش را در راه اسالم خرج
ميكند در خطرات و سختي هاي هجرت ،تنها همراه پيامبر اسنت و ...ايشنان بناز
هم گفتند :به هر حال ،ايمان نداشته اند! من گفتم :آيا قبول داريد كه بهترين تفسير
قرآن ،تفسير آيه به آيه است .گفتند :بله .گفتم :مگر در قرآن نيامده كه مومنان بايد
از مومنان دوست بگيرند و فقط با مومنان رفت و آمد داشته باشند.چطور تاريخ را
كه مي خواني نام حضرت عمر و ابوبكر و علي و عمار ياسر را همه جنا در كننار
نام پيامبر مي بيني؟ مگر در قرآن نيامده كنه فقنط منومنين حنق تعمينر و آبناداني
مساجد را دارند چطور پيامبر به ابوبكر اجازه مي دهند كه زمنين مسنجد بخنرد و
برده هاي تازه مسلمان شده را از جيب خودش در راه خندا بخنرد و آزاد كنند و
هزينه جنگها (به خصوص جنگ تبوک) را بدهد و در اين جنگ علمدار هم باشد

و چطور پيامبرغ يك نفر بي ايمان را سال قبل از آن ،امير حجاج منومن كنرد و
در آخرين روزهاي حياتش امام جماعت مسجد؟ ...فبهت الذي كفر.

 -1به قول حضرت علي (ع) كه با اشاره به خوارج گفتند :كلمه الحق يراد بها الباطل :سخن حقي است
كه از آن نتيجه باطلي را اراده كرده اند.
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 .148آيا اگر ابوبكر پس از اعتراض حضرت علي (ع) بيعت خود را نقض مني كنرد و
كنار مي رفت سعد ابن عباده دوباره مدعي نمي شد؟ پس مسلماً بني هاشم و بني
اميه و اوس و خزرج به جان هم مي افتادند؟ ضمن اينكه حرمت و جايگاه بيعنت
نيز لو

ميشد! براستي ابوبكر مرتب به مردم مي گفت مرا رها كنيند و بياييند و

بيعت خود را با من فسخ كنيد كه من بهترين شما نيستم .پنس چنرا منردم چننين
نمي كردند؟ و گناه ابوبكر چيست كه بار مسئوليتي را به اجبار و در شرايط پيچيده
و در هم سقيفه به دوش او گذاشتند؟
 .141سني ها مانند برخي از شيعه ها نادان و جزئي نگر نيسنتند كنه از عنده اي الكني
خوششان بيايد و با عده اي ديگر الكي دشمن باشند .آنها بنه دو دلينل اصنلي (و

صدها دليل فرعي ديگنر) حضنرت عمنر و ابنوبكر را دوسنت دارنند – 1 :تمنام
مورخين بي طرف ،معترفند از نقطه نظر قدرت ظاهري و منادي بنا اسنالم آوردن
حضرت عمر و حمزه در سال ششم ،اسالم قوت گرفت .جالب است كه حضرت
عمر حدود  24سال بعد باز هم از همين جهت (يعني قدرت ظاهري و مادي) بنه
اسالم ،خدمات شاياني كرده و با شكست سه امپراطوري وقت و فتح سنرزمينهاي
همسايه نه تنها بقاء اسالم را در امتداد تاريخ تضنمين كنرد بلكنه موجنب اسنالم
آوردن ملل ديگر نيز شد -2 .ابوبكر نيز مانند حضرت عمر  2بنار در طنول عمنر
خود از نقطه نظر فكري و معنوي و مصلحت انديشني و اسنتراتژيكي بنه اسنالم،
خدمات شاياني كرد بار اول به عنوان اولين مرد بالغي كه بدون لحظه اي تامل بنه

پيامبرغ ايمان آورد و بالفاصله پس از اسالم آوردن او  1نفر از سرشناسان مكنه
تحت نفوذ فكري و شخصيتي او مسلمان شدند .و  24سنال بعند بنراي بنار دوم
دقيقا از همين نقطه نظر (دورانديشي و مصلحت نگري) نه تنها شورش اهنل رده
را سركوب كرد بلكه آن جو آشوب زده را به محيطي با ثبات و امنن و يكپارچنه
بدل كرد تا فقط  2سال بعد پس از رحلتش ،حضرت عمر توانست سه امپراطوري
آن زمان را به زمين بزند.
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 .114محقق نادان شيعه مي گويد :براي اين فدک را از فاطمه گرفتند مبادا آنها با بذل و
بخشش منافع فدک طرفداراني براي خود دست و پا كنند ولي از شدت بيسنوادي
نمي دانند كه فقط دو سال بعد حضرت عمر فدک را پس داد و آنگاه بين مالكيت
آن اختالف شد!!
 .111درست است كه بهترين گزينه علي بوده ولي بهترين گزيننه در بهتنرين شنرايط و
بين بهترين فرهنگ و بهترين مردم جواب مي دهد .براي همين ،علي پس از مرگ
حضرت عثمان مي گويد :مرا رها كنيد و به سراغ ديگري برويد زيرا شما تحمنل
عدل مرا نداريد و همين شيخ مفيد شيعي نيز مي گويد :امام زمان براي اين ظهنور
نمي كند كه دين اكثر مردم تقليدي است و به آن اعتمادي نيسنت .بنراي روشنن
شدن بهتر مطلب :مي دانيم كه اورانيوم غني شده بهتنرين سنوخت بنراي نيروگناه
است ولي براي نيروگاه اتمي و نه براي نيروگاه ذغالي!
 .112من از روحنانيون و علمناء و محققنين ايرانني در تعجنبم كنه چنوب روزگنار را
خوردهاند و باز هم حاضر نيستند دست از تعصب و دروغ بردارند.
 به قول خودتان  1144سنال اسنت كنه در حنوزه هنا روي قنوانين فقهني كنارآكادميك شده و ما پيشرفته ترين قوانين (به خصوص از لحاك قانون مندني) را
در جهان داريم .تمام شئونات كشور در دست شماست .قرن قرن  21اسنت .بنا
تمام امكانات رسانه اي و قواي انتظامي و دانشگاهها و ...با اينهمه دست تقندير
چنان كرد كه شما روي كار بياييد و مجبور به تشكيل مجمع تشخيص مصلحتي
شويد كه دقيقا وظيفه اي ندارد جز تصويب قوانين مخالف اسالم!!! آنوقت شما
متعصبانه  1144سال بنه حضنرت عمنر گينر داديند كنه چنرا صنيغه را حنرام
كرد؟(طبق ادعاي شيعه) بندون اينكنه شنرايط و اوضناع و احنوال زمنان او را
بدانيد؟
  144سال بود از زمان صفويه،شبانه روز در كتابها و باالي منبرها مي گفتيد :مگرمي شود پيامبرغ امت را بدون سرپرست رها كنند و بنرود؟ و جانشنين بنراي
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خودش تعيين نكرده باشد؟ آنگاه دست تقدير چنان كرد كه شما حاكم شويد و
بعد آيت اهلل خميني فوت كند بدون اينكه براي خودش جانشيني تعينين كنرده
باشد آنهم در شرايطي كه تمام جهان به خصوص آمريكا و كشورهاي همسنايه
با ايران سر دشمني داشتند؟ و منافقان داخلي نيز بيكار نبودند .و آنگناه مجلنس
خبرگان يك شبه و به صورت فلته و ناگهاني يك نفر را درجه اجتهاد داده و به
عنوان رهبر به مردم معرفي كرده و آيت اهلل منتظنري هنم هيچگناه نگفنت كنه
خالفت را از من غصب كرديد بلكه با رضايت تمام كنار كشنيد .ممكنن اسنت
بگويند :آقاي خميني مي دانست كه مجلس خبرگان جانشين را تعيين مني كنند.
پس چطور پيامبري كه (به قول شنما)از غينب مطلنع بنود نبايند بدانند كنه در
عربستان شمالي هميشه انتخاب رهبر با راي اكثريت مردم بوده است؟ و اينكنه
اصحاب و مهاجرين مخلص و فداكارش به خوبي از عهده اين وظيفنه بنر مني
آيند كه بر هم آمدند.
 .114اگر بنا شود حضرت عمر و ابوبكر پس از آنهمه خدمت و فداكاري ،فقط به خاطر
يك اشتباه ،جهنمي شوند مطمئن باشيد تمام مردم كرة زمين جهنمي خواهند شد.
 .111عوام ما به قدري احمقند كه فكر مي كننند روز درگذشنت حضنرت عمنر روز 1
ربيع االول است در حاليكنه همنه منورخين مني داننند روز  28ذي الحجنه روز
شهادت حضرت عمر است .البته انسانهاي آگاه مي دانند كه عمركشان كاري است
پايه ريزي شده توسط مستر همفر جاسوس انگليسي در ممالك اسالمي! آيا بنراي
خريت ،نهايتي هست؟ البته اين هم به نفع عمر تا به حسابش پس از گذشنت 11
قرن هنوز هم صواب واريز شود.
 .111شيعه براي به كرسي نشاندن عقايدش تمام قوانين عقلني و فطنري و روانشناسني
و ...را به هم مي ريزد .به عنوان مثال :تاثير همنشين در روحيه و رفتار انسان امري
مسلم است سعدي نيز در شعر زيباي خود مي گويد:
گلني نناچيز در حمنام روزي

رسيد از دست محبوبي به دستم
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بدو گفتم كه مشكي ياعبيننري

كنه از بنننوي دالويز تنو مستم

بگفتا من گلي ناچيننز بننودم

وليكنن منندتي بنا گل نشستم

كمال همنشين در من اثر كرد

وگرنه من همان خاكم كه هستنم

اگر تمام كتب تاريخي را زير و رو كني به جز پيامبر اكرم و ساير صحابه ،همنشيني
براي حضرت عمر و ابوبكر پيدا نخواهي كرد .حال اينها در كنار چه كساني (البته طبق
نظر شيعه) حسود و منافق و ظالم شدند!!! واهلل اعلم.
 .111در برخي از شهرهاي ايران ،مسيحيان ،زرتشتي ها و حتي يهوديهنا بنراي عبنادت
خداوند معبد دارند ولي سني ها حتي اجازه ساختن يك مسجد هم ندارند (جالب
است كه بدانيم بسياري از مدارس و مساجدي كه در زمانهاي قنديم در شنهرهاي
ايران توسط وزراء و پادشاهان سني مذهب سناخته شنده وقنف طنالب يكني از
مذاهب چهارگانه سنت بوده است! و اينك صرف تربيت روحناني دشنمن سننت
شده) آيا علتش را مي دانيد؟ من به شما مي گويم :ممكن است در مسناجد اهنل
سنت ،حقايقي مطرح شود و مشت دروغگوها باز شود و دكانهايي بسنته!! ضنمن
اينكه آنها بر خالف ما كنه امامنان آنهنا را لعنن مني كننيم امامنان منا را دوسنت
دارند(.كه بهانه كنيم به امامان ما توهين مي كنند) حتي شيخ شلتوت مفتي دل آگاه
مصري حكم آزادي و عدول از ساير مذاهب سنت به مذهب شيعه را داد با اينكه
مي دانست شيعه امامان آنها را لعن مي كند! پس به من حق بدهيد به عنوان ينك
شيعه در صداقت آخوندها شك كنم .آري اين است آزادي از گردن به باالي شما!
 .111تشيع (البته از نوع صفوي) دين استثنائات :پيامبر فقط يكي دوبار از روي اضطرار
نماز ظهر و عصر را با هم خواند ولي ما كار هر روزمنان اسنت! طبنق روح تمنام
آيات و روايات ،اصل بر عمل است نه دعا! بر حقيقت و صراحت است ننه تقينه!
بر شادي و نشاط است نه عزا! بر تحقيق و تعقل است نه تقليد! ولي ما را به شاخ
و برگها مشغول كرده اند تا اصل را فراموش كنيم .عزيزان منن :اصنل بنر توحيند
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است .يعني شناختن ذات خداوند به يگانگي! و گم شدن در درياي حينرت او .و
اگر سرگرم شاخ و برگها شوي ،شيطان ،تو را آرام آرام به وادي شرک مي كشاند.
 .118كجاي تاريخ ديده ايد؟ حتي در زندگي اطراف خود كجا سراغ داريد كاري انجنام
شود و سخني زده شود و همه موافقت كنند و كف بزنند؟ پس چرا انتظنار داريند
ابوبكر را با آنهمه مشكالت :شورش اهل رده و شرايط قبيلنه اي و جاهلينت و...
همه تاييد كرده و هيچكس از دستش دلخور نباشد؟ وقتي يك شهردار ميخواهند
خياباني را در شهر احدا

كند مسلما كساني كه خانه هايشنان خنراب منيشنود

ناراحتند و كساني كه خانه هايشان نزديك خيابان مي افتد خوشحال! طبق شرايط
رئاليستي به من بگوييد :چاره چيست و چه بايد كرد كنه همنه راضني و خشننود
باشند؟
 .111تا به حال ديده اي دو نفر غريبه بنا هنم دعنوي كننند؟ مسنلم ًا بيشنتر دعواهنا و
درگيريها بين كساني است كه با هم دوست و آشنا هستند .و هر چنه اينن روابنط
دوستانه تر باشد امكان اختالف و دعوي نيز بيشتر است (ضنرب المثنل قنديمي:
دوري و دوستي) من مطمئنم كه ابوبكر حضرت فاطمه را بيشتر از عايشه دوسنت
داشته 1و مطمئن شده ام كه روابط ابوبكر با خاندان پيامبر ،كامال عكس آن چيزي
است كه براي ما مي گويند و طنز تلخ روزگار نيز در همينجاست!!!
 .124مي گويند فدک را براي اين گرفتند كه خاندان پيامبر با بذل و بخشش عايدات
آن ،به دنبال كسب محبوبيت بوده اند! ولي خاندان پيامبر كه تمام نيتشان قربنه
الي اهلل بوده چرا شما مانند زمان حال فكر مي كنيند آنهنا در فكنر كسنب آراء
انتخاباتي بيشتر بوده اند؟ و آيا اين سخنان ،توهين به خانداني نيسنت كنه هنر
چه ميكرد فقط براي رضايت خدا بود؟ ممكن است شما اينچنين باشيد ولي:
كار پاكان را قياس از خود مگير

گر چه باشد در نوشتن شير شير

 -1براي مثال هنگام عقد ازدواج علي با فاطمه ابوبكر بيشتر از همنه تنالش كنرد همانگوننه كنه بنراي
ازدواج پيامبر با خديجه سعي و تالش فراواني كرد!
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 .121نگاه علي به خالفت اين بوده :كمتر از آب دماغ بز! بي ارزش تنر از لنگنه كفشني
پاره! آيا خدا حضرت عمر يا ابوبكر را در روز قيامت براي چنين چيز بي اهميتني
مجازات مي كند؟ آري حكومت ،مهم اسنت و موجنب كسنب شنهرت و جلنب
منفعت .ولي براي شما ،نه براي حضرت عمر يا براي علي!
 .122هرقدر عذاب الهي شديدتر باشد و گناه بزرگتر ،بايد انگيزه تخلف نيز قويتر باشد!
براستي انگيزه اصحاب پيامبر از كنار گذاشتن علني و روي كنار آوردن ينك نفنر
ديگر آن هم از همان قبيله(قريش)! و زير پا گذاشتن آيات قرآن و توصيه پيامبر و
جهنمي كردن خودشان چه بود؟ آيا ابوبكر پنس از روي كنار آمندنش بنه كسني
رشوه اي داد؟ آيا به كسي مقامي داد؟ من هرچه در البه الي متون تاريخي كنكاش
كردم و هرچه به مغزم فشار آوردم به نتيجه اي نرسيدم .با توجه به اين نكتنه كنه
عدالت در زمان حضرت عمر و ابوبكر مانند زمان خالفنت علني ،بنه شنديدترين
شكل ،اجرا مي شد .براستي اصحاب پيامبر به چه دليل و انگينزه اي خودشنان را
جهنمي كرده و فرمان صريح پيامبر و آيه قرآن را زير پا گذاشتند؟
 .124پيامبر اكرم قبر آن صحابي شهيد را با چنان دقتي ساخت كه موجب تعجنب همنه
شد .قبر! يعني چيزي بياهميت كه زير خاک مي رود! آنگناه در معرفني جانشنين
براي پس از خود از كلمه اي استفاده ميكنند كه  21معني مختلف دارد و نعوذباهلل
در اين زمينه بسيار مهم و حياتي اينقدر ابهام و سهل انگاري به خرج ميدهند؟
 .121برخي از آقايان ،سيره ابن اسحاق را قبول نداشنته و آننرا شنديدا نفني مني كننند
درصورتيكه شهيد دكتر علي شريعتي و تمامي اساتيد دانشگاه و تمنامي محققنين
غربي و تمامي محققين سني آنرا به عنوان معتبرترين كتاب تاريخي صندر اسنالم
ميشناسند .ولي همين آقايان ،كتاب سليم ابن قيس را وحني مننزل مني داننند در
صورتيكه بيشتر اساتيد شيعه و برخي علماي علم رجال و تمامي محققين غربي و
سني اين كتاب را جعلي مي دانند!!! علت آن هم مشخص است سيره ابن اسحاق،
حضرت عمر و ابوبكر را لعن نكرده ولي سليم!!!...
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 .121يكي از آقايان فضالء در كتاب خود نوشته بود من روزي داخل مغازه اي نشسنته
بودم و صاحب مغازه كناري براي كاري خنارج شند و ينك نفنر ديگنر را جناي
خودش گذاشت .من به خودم گفتم مگر امكان دارد پينامبر اكنرم ،امنت را بندون
سرپرست رها كرده باشد؟ البته به اين برادر بزرگوار بايند گفنت :چنانچنه پينامبر
اكرم هم اينك در ايران حضور داشتند قطعاً براي خود جانشين معرفي منيكردنند
ولي با اين مثال به جايي كه زديد خدمت شنما بايند عنرض كننم هنم ايننك در
عربستان ،موقع ظهر تمام مغازه دارها دكان خود را همانطور باز رهنا كنرده و بنه
مسجد مي روند و هيچ اتفاقي هم نمي افتد! زيرا از وضعيت محيط و جامعه خود
به خوبي آگاهي دارند .همان اطميناني كه پيامبر اكرم  1144سال پيش به اصحاب
از جان گذشته خود داشت.
 .121آقايان چون خودشان روحيه ديكتاتوري داشته و تحمل پذيرش سخن مخنالف را
ندارند و ميخواهند همه مانند گوسفند مطيع محض آنهنا باشنند فكنر مني كننند
نعوذباهلل پيامبر اكرم نيز همينگونه بوده و به همين دليل ،يكي دوباري كه حضنرت
عمر (يا ساير اصحاب) مخالفت كرده اند را علم مي كنند در صورتيكه اين نشنانه
اوج آزادي و ارزش و اعتبار و شخصيتي است كه پيامبر به اصحاب خود داده تنا
آنها بر خالف يك ربات ،امكان رشد و مطرح شدن داشته باشنند .و دقيقناً همنين
تربيت پيامبر اكرم باعث شد اصحاب او نه تنها از شرايط آشنفته پنس از رحلنت
پيامبر (انتخاب ابوبكر ،شورش رده و )...موفق بيرون بيايند بلكه سه ابرقندرت آن
روزگار را نيز به زمين بزنند .پس :فاعتبروا يا اولي االبصار.
 .121جالب است كه عالم صفوي به ابوبكر و حضرت عمنر ،انگشنت تفرقنه افكنني و
تحريف و اختالف مي زند ولي اكنون نگاهي بنه جامعنه ايرانني كنه اينن آقاينان
خواص ساختهاند بيندازيد(مگر نميگوييد عوام ،پيرو خواصند؟) فارس براي ترک
جوک مي سازد و لر با كرد دشمن است و در شهرها جنگ چن

و راسنت و در

ادارات دشمني رييس و مرئوس و حسادت و باند بازي و ...آخوندها هم كه صبح
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تا شب پايشان را كرده اند توي كفش سني ها! تمام اقشار ايراني با هنم دشنمن و
در حال اختالف! پس چوب خدا را بخوريد كه نه صدا دارد و نه دوا! فاعتبروا ينا
اولي االبصار.
 .128پيامبر اكرم مي گويند اگر مي دانسنتم بيشنتر از هفتناد بنار اسنتغفار منن موجنب
بخشش منافقان ميشود بيش از هفتاد بار طلب آمرش مي كردم(.در قرآن آمده اگر
هفتاد بار هم براي آنها طلب بخشش كني بخشيده نمي شوند) اينن نينت و طنرز
تفكر و روحيه و محور انديشة كسي بوده كه ما ادعاي پيروي و حب او را دارينم
ولي آقايان از آنجايي كه خودشان روحيات نازک نارنجي زنانه و زودخشم و كينه
توزانه دارند فكر مي كنند نبي اكرم ،روز قيامنت ،اصنحابي كنه آنهمنه بنراي او و
اسالم جان نثاري كردند را براي يكي دو خطاي بدون سوء نيت نمي بخشد.عزيز
دل برادر:
كار پاكان را قياس از خود مگير

گنرچنه بناشد در ننوشتن شير شير

 .121اگر روحية طنز و باز و پرگذشت شيعه را با روحيه تند و تيز و منظم سني قناطي
كنيد يك آدم كامل درست مي شود!
 .144يوسف ،ب رادرانش را بخشيد با اينكه او را در كودكي و با سوء نيت به داخل چناه
انداختند چرا پيامبرغ نبايد در روز قيامنت اصنحابش را ببخشند؟(اگنر گنناه ينا
خطايي آن هم از روي سهو و آن هم به زعم و خياالت شما انجام داده باشند؟)
 .141حضرت علي (ع) در جايي مني فرماينند خالفنت ننزد منن از آب دمناغ بنز كنم
ارزشتر است و در جايي ديگر مي فرمايند از لنگه كفش پاره كمتر است! بنا اينن
وصف اگر خالفت و امامت يك موضوع واحد بوده و بر مبناي نص الهني باشند،
آيا آن حضرت ،مجاز بوده اند چنين توهيني به اين مقام و منصنب الهني بكنند؟!
شايد مانند هميشه پاسخ مي دهيد كه منظور ايشنان تقينه و تورينه و مماشنات و
مصلحت و ...بوده يا اينكه ايشان قصد شكسته نفسي داشته اند به هر حال :عاقالن
دانند .به قول شهيد دكتر علي شريعتي براي علي هيچ چيز دردآورتر از اين نيست
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كه به ظاهر شيعيان او فكر كنند او براي خالفت غصه مي خورده و درد خنود را
با چاه مي گفته است!!!

 .142پيامبر اكرمغ مدت  24سنال دسنت كنم در هنر شنبانه روز  1مرتبنه وضنو
ميگرفتند با اينهمه پس از ايشان در نحوه وضو گرفتن بين مردم اختالف شند.
اكنون ما با چه اطميناني حوادثي كه در يك ساعت از يك روز (غدير يا سقيفه
و افسانه در) اتفاق افتاده را با اطمينان كامل تجزيه و تحلينل كنرده و منثال بنا
اطمينان صددرصد مي گوييم منظور پيامبرغ از كلمه مولي كه داراي  21معني
مختلف است معني خليفه بالفصل بوده است؟!!! و بر مبناي آن بنه نزديكتنرين
ياران پيامبر ،تهمت غصب خالفت و افتراء وارد مي كنيم؟ و به خيال خود فكر
مي كنيم مقام حضرت علي رااينگونه باال برده ايم .يا اينكه دقيقا مني داننيم در
آن چند دقيقه حمله به خانه علي چه كساني شركت داشته و دقيقا افراد در چه
نقاطي ايستاده بوده و دقيقا چه افكاري در سرشان جريان داشنته و دقيقنا چنه
جمالتي بين آنها رد و بدل شده است و!!...
 .144شيعه حضرت فاطمه را شهيد مي داند در صورتيكه ربنط دادن علنت رحلنت
ايشان به جريانات روز سقيفه بسيار ضعيف است ولي حضرت عمر كه بندون
علت و به صورت عمد به دست يك نفر مجوسي كشنته شند را شنهيد نمني
دانند .براستي چرا؟
 .141اشتباه شيعه اين است كه فكر مي كند روز قيامت ،حضنرت علني و حضنرت
فاطمه يك طرف ايستاده اند و حضرت عمر و ابوبكر هم يك طرف ديگر .بعد
سني ها ميروند پشت سر حضرت عمر و ابوبكر و شيعه ها مي رونند پشنت
سر علي.آنگاه حضرت عمر و ابوبكر را به همراه سني ها به جهنم مني برنند و
شيعه ها را به همراه علي وارد بهشت مي كنند! ولي عزيزان من اينگونه نيست.
حضرت علي و فاطمه كه يقينا به بهشت مي روند .حضرت عمر و ابوبكر هنم
كه انشاء اهلل به كوري چشم بعضي ها بهشتي اند .ولي مي آييم به سراغ شنيعه
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ها و سني ها .از سني سئوال ميشود چكار كردي .پاسخ مي دهد :نمازم را بنه
موقع خواندم دروغ و حقه بازي هم نداشتم .به كسي فحش ندادم و كاري هنم
نكردم كه در امت اسالمي تفرقه و اختالف ايجاد شود .پس آنها به بهشت مني
روند .آنگاه از شيعه سئوال مي شود وقتي آمريكنا كشنور شنما را  414درجنه
محاصره كرده بود چه كردي؟ چون در آنجا ديگر نمي شنود دروغ گفنت مني
گويد :عمر كشان راه انداختم ،فحش و لعنت فرستادم و ايجاد تفرقه و اختالف
كردم .پس خطاب مي آيد كه وارد جهنم شو.
 .141محقق شيعه با هزار و يك دليل و توجيه و تفسير ،جريان ازدواج ام كلثنوم بنا
حضرت عمر – خواستگاري حضرت علي از دختر ابوجهل – وجود شخصني

به نام ابن سباء – امامت نماز جماعت توسط ابوبكر در ايام بيماري پينامبرغ
– اجازه باز بودن فقط در خانه ابنوبكر بنه سنمت مسنجد پينامبرغ – فنوت

محسن در سنين كودكي -عشره مبشره و ...را زير سئوال مي بنرد و نفني مني
كند .من نيز اصراري ندارم كه ثابت كنم تمام اين وقايع كامال درست و صحيح
است ولي سئوال من اينجاست :وقتي مواردي كه در اكثر كتب تناريخي حتني
شيعه(مانند بحاراالنوار يا تاريخ يعقوبي) آمده است را شما مي توانيد نفي كنيد
چرا نمي توان فقط نحوه برداشت از يك واقعه تاريخي را مورد شك قنرار داد
(مانند قصد پيامبر اكرم از اعالم دوستي با علي در غدير) وقتي كه شنما اصنل
يك واقعه را زير سئوال مي بريد چگونه نمني شنود فنرع ينك اتفناق را زينر
سئوال برد؟! همانطور كه در بخش غدير و سقيفه نيز مشناهده كرديند كنه بنه
خوبي و با صدها سئوال و مثال ،ثابت كرديم كنه منظنور پينامبرغ در غندير

خم ،تعيين جانشين براي پس از خودشان نبوده است.
 .141تناقض بالي جان محقق شيعه است او در جايي حديث كسناء را مني آورد و
ميگويد پيامبرغ به ام سلمه گفت تو نمي تواني جزء اهل بيت باشني و اهنل
بيت فقط اين چهار نفرند (علي – فاطمه – حسنن و حسنين) ولني در جنايي
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ديگر اين موضوع را فراموش مي كند و براي خرد كردن هر چه بيشتر حضرت

عمر و ابوبكر ميگويد :پيامبرغ در باره سلمان فرمود :سلمان منا اهنل البينت.
حاال اگر اين تناقض نيست پس چيست؟ يا در جايي مي گويند پيامبر اكرم نام
 11امام پس از علي را دقيقا گفت ولي در جاي ديگر مي نويسد :امام صنادق،
اسماعيل ن پسر بزرگشان ن را به عنوان جانشنين معرفني كردنند ولني پنس از
فوت او فرمودند در مورد اسماعيل بداء حاصل شده و فرزنند سومشنان را بنه
عنوان امام بعدي معرفي كردند .اكنون آيا ميتوان باور كرد كنه امنام صنادق از
اين حديث بسيار مهم بياطالع بوده اند؟ تا اسماعيل را به عنوان جانشين پس
از خود معرفي نكرده تا فرقة ضاله اسماعيليه به همنين بهاننه سناخته نشنود و
هزار و يك مساله ديگر؟ يا در اينجا باز هم تقيه و توريه و مصنلحت را پنيش
مي كشيد! يا مي گوييد :امام در آن لحظه به علم غيب خود رجوع نكردند!!! هر
چند در عصر فعلي چننين پاسنخهايي را حتني كودكنان خردسنال نينز قبنول
نميكنند!
 .141روزي به يكي از ابوجهلهاي زمان گفتم :ديشب چه خورده اي؟ گفت :به يناد
نمي آورم .گفتم :پس با چه مدركي خودت را جهنمي مي كنني! بنا اسنتناد بنه
داستانهايي كه بين  214تا  144و حتي  1244سال 1پس از پيامبر اكرم نوشته و
مكتوب شده و از حالت شفاهي درآمده و تازه  1144سال دست به دست شده
تا به تو رسيده است؟ و هر كسي رسيده البه الي متون آن ،دستكاري و اعمال
نظر كرده است؟
 .148ابوجهل ها و خوارج دوران ما يا اصال در اصول دين خود تحقيقي ندارند و يا
اگر دارند مسير تحقيق آنها همانجايي مي رود كه خود آنها مي خواهند!!! و بنه
هر حال محال است كتب مخالف را بخوانند چون ممكن است گمنراه شنوند!
ولي عزيز دلم اگر فقط كتب موافق را بخنواني بنه همينجنايي كنه هنم اكننون
 -1بحاراالنوار
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هستي ميرسي! يعني به همان نتايج تقليدي قبلي! پس چرا خودت را زحمنت
بيهوده ميدهي؟ ( مثل اسب عصناري كنه صنبح تنا شنب تناب مني خنورد و
هنگاميكه چشمش را باز مي كنند مي بيند همانجاي اول ايستاده! نمي خواهند
زحمت بكشي و تحقيق كني همينجا كه ايستاده اي بايست!)
 .141من تمامي كتب تاريخي را زير و رو كردم و به قدري در اين زمينه فكر كنردم
انگار يكي از افراد همان زمان شدم .تعجب من اينجاست كه فهميده ام تناريخ،
ساده دل تر و رک تر و صريح الهجه تر و بي غل و غش تر از حضرت عمر را
نيافريده ولي مداح و روحاني شيعه او را حيله گر و دروغگو و حسود معرفني
مي كند و اين نيست جز به خاطر بي سوادي مردم .عزيزان من دكتر شريعتي به
فرزندش وصيت كرده :اگر مي خواهي به دست هيچ ديكتاتوري گرفتار نشوي
يك كار بكن :بخوان و بخوان و بخوان.
 .114محقق شيعه وقتي در مخمصه و تضاد گير مي كنند دسنت بنه دامنان يكني از
اصطالحات زير مي شود:
 امام در آن لحظه به علم غيب خود رجوع نكردند!!! تقيه توريه مصلحت مماشات -نويسنده ،اشتباهي اين نكته را آورده!

1

ولي من مطمئنم در قرن حاضر ،حتي كودكان دبستاني نيز متوجه اين دوز و كلكها
ميشوند.
 -1مانند دكتر شهيدي كه مي گويد :نويسنده كتاب بالغاه النساء در آوردن نام راوي اشتباه كرده (خطبه
حضرت فاطمه) يا شهيد مطهري كه ميگويد :سيد رضي خطبنه تعرينف از عمنر را اشنتباهي در نهنج
البالغه آورده ! البته من با اين افراد خصومتي ندارم ولي چاره اي از گفتن حقيقت نيست.
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 .111مادري در حضور فرزندان به پدر توهين مي كرد البته پدر ،بد دهن و سيگاري
بود و ...بچه ها وقتي بزرگ شدند مانند پندر و مادرشنان شندند .ولني پندر و
مادر ،جامعه و دولت را مقصر مي دانستند! وقتي علماء و آقاباالسرها در پشت
بلند گو و به صورت شبانه روزي به حضرت عمر و ابوبكري كه حد اقل ينك
ميليارد از مسلمانها به آنها عالقه داشته و نزد آنها مقدسنند تنوهين كنرده و از
هرگونه بدگويي و دروغ و ناسزايي ابا نمي كنند آنگاه شخصي به ننام سنلمان
رشدي مي آيد و به پيامبر اسالم توهين مي كند و يا روزنامنه هناي دانمناركي
كاريكاتورهاي نبي اكرم را مي كشند ،1آقاينان كنه بنيانگنذار حرمنت شنكني
هستند عصباني مي شوند و آمريكا و انگليس را مقصر مي دانند.
 .112طبق داستاني افسانه اي روزي مرده شويي مشغول شسنتن جسند ميتني بنوده.
اطرافيان داشتند پشت سر ميت بدگويي مي كردند .منرده شنو بنا خشنم مني
گويد :بس كنيد شيطان هم دست از سر او برداشته و شما دست بر نمي داريد!
ناگهان ميت دست او را گاز مي گيرد .مرده شو تعجب مي كنند .شنب هنگنام
ميت را در خواب مي بيند .علت را از او ميپرسد .مي گويد :منن خيلني گنناه
داشتم و آنها داشتند با حرفهايشان گناهان من را پاک مي كردند و نامنة اعمنال
خودشان را سياه و تو با حرفي كه زدي باعث شندي مقنداري از گناهنان منن
باقي بماند .اكنون من مطمئن شده ام بسياري از آقايان از شيطان بدترنند كنه
دست از سر كساني كه  11قرن پيش مرده اند بر نميدارند.
 .114در سراسر قرآن سخن از ايمان است و عمل صالح .ولني نويسننده و سنخنران
شيعه در خصوص قضاياي تاريخي نه ايمان و علم صددرصد و يقينني دارد و
نه رفتارش از مصاديق عمل صالح است .عمل صالح عملي است كنه موجنب
صلح و صفا و اتحاد مي شود ولي آقايان عملشان عمل فاسد است آيا فحش و
ناسزا و دروغ و تهمتي كه موجب تفرقه و اختالف در امت اسالمي است عمل
 -1بهمن 1481
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صالح است يا عمل فاسد؟ به اين آيه دقت كنيد :انما المومنون اخوه فاصنلحوا
بين اخويكم (سوره حجرات آيه  )12همانا مومنان با يكديگر برادرند پس ميان
برادران خود صلح و آشتي برقرار كنيد.
 .111نكته تاسف آور و خنده دار در مورد هموطنان شيعه من آن است كنه در تمنام
احاديث سفارش به آشتي دادن و اصالح امور بين مردم شده و حتي دروغ كنه
بزرگترين گناه است را براي آشتي بنين دو مسنلمان جنايز شنمرده انند ولني
عالمكها و مداحكها و قلم به دستان نادان ،براي ايجاد خنونريزي و عنداوت و
كينه بين شيعه و سني دروغهايي را به هم مي بافند تا دو گروه عمده از جامعه
اسالمي را از هم جدا كنند و دول مخالف اسالم نيز از آن سو نقشه هاي خنود
را عملي كنند .تنها مدرک معتبر و مستدل آقايان نينز اينن اسنت كنه در كتنب
خودشان اين مطالب را نوشته اند ولي عزيز دلم هزار و يك مطلب وحشتناكتر
و اشتباهتر در بحاراالنوار و مفاتيح و حتي اصول كافي آمده پس آنها هم بيايند
و هو كنند!
 .111اگر نيت ابوبكر توطئه و دسيسه بود و قصد خالفت داشنت و بنه قنول آقناي
سليم ابن قيس ،در كنار كعبه پيمان نامه توطئه نوشته بودند و ...آري چرا با اين

وجود ،در يكي دو روز مانده به وفات پيامبرغ به مننزل زن دومنش در سننح
رفت و از مدينه دور شد و همانجا در مدينه مترصد فرصت نماند؟؟؟؟
 .111عجيب است كه احاديث مختلفي از زبنان حضنرت علني بنه اسنتناد سنخنان
پيامبرغ وجود دارد كه اي علي تو پس از من با سه گروه (مارقين و قاسنطين
و ناكثين) خواهي جنگيد و حتي نشانه آن مردي كه پستان بزرگ داشته اسنت
(حضرت علي او را در ميان كشته شدگان خوارج مي بيند) را نيز بنه حضنرت
علي مي دهند ولي حتني ينك حنديث از زبنان حضنرت علني در رابطنه بنا
تخلفات حضرت عمر و ابوبكر (كه پيامبر گفته باشد) وجود ندارد؟ با اينكه به

زعم شيعه اين تخلفات مهمتر و نزديكتر به زمان رحلت پيامبرغ بوده اسنت.
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مگر اينكه به احاديث جعلي كتاب موهوم سنليم ابنن قنيس ينا بحنار االننوار
مراجعه كنيد .گرچه دوران اين دوز و كلكها رو به پايان است.
 .111برخي از نويسندگان و وبالگ نويسها مني گوينند حضنرت عمنر و حضنرت
ابوبكر لياقت حكومت را نداشتند زيرا معناي ابا و كالله را نمي دانسنتند .منن
حرفي براي گفتن ندارم .قضاوت با عقل و شعور خوانندگان.
 .118اگر نويسنده و مداح و واعظ شيعه راست مي گويند و در بينان حقنايق هنيچ
تعصبي ندارد .چرا وقتي در مورد فدک داد سنخن مني دهند نمني گويند كنه
حضرت عمرابن خطاب  2سال بعد آنرا پس داد؟ چرا نميگويد وقتي حضرت
عمر ،فدک را پس داد تازه بين علي و عباس درباره مالكيت آن اختالف شند؟
چرا نمي گويد مالكيت آن را نگرفتند بلكنه اسنتفاده از عنين و نمائنات آن را
گرفتند؟ چرا نمي گويد حضرت ابوبكر عوايد آنرا براي خودش نميخواسنت
بلكه براي تجهيز سپاه اسالم در سركوب شورش رده كه زكات نميدادند مني
خواست؟ آري چرا هنگام بيان يك مطلب يا حتي يك حديث يا آيه ،همه آنرا
نمي گويند بلكه فقط يك قطعه از آن را كه به نفع خودشنان اسنت انتخناب و
برجسته و به صورت نيمه جويده در بوق و كرنا مي كنند؟
 .111بزرگترين گناه حضرت عمر اين بود كه به ايران حمله كنرد و باعنث مسنلمان
شدن ايراني ها شد .وگرنه محال بود در ايران يك دشمن هم داشته باشد.
 .114انسان در صورتي حق دارد به ديگري انتقادي وارد كرده و او را متهم كنند كنه
خودش الاقل مثل او يا بهتر از او باشد .در هنيچ كجناي تناريخ ذره اي سنوء
استفاده از بيت المال يا روي كار آوردن قوم و خويش يا رانت خواري يا ظلنم
و ستم و ...توسط حضرت عمر و حضرت ابوبكر ثبت نشنده اسنت (حتني در
كتاب جعلي سليم ابن قيس) و خدا را شكر كه پنس از  11قنرن كسناني روي
كار آمدند و مرتكب چه كارهايي كه نشدند و طرفه آنكنه صنبح تنا شنب بنه
حضرت عمر و ابوبكر توهين مي كنند.
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 .111برخي از نويسندگان قديمي شيعه ابوبكر را منورد طعنن قنرار مني دهنند كنه
نتوانست يكي از پسرانش را مسلمان كند ولي :نعوذ باهلل پيامبرغ نيز بسنياري
از اقوام خود را نتوانست مسلمان كنند و ديگنر اينكنه ابنوبكر نينز از كنودكي

دوست پيامبرغ بوده و نعوذباهلل پيامبر نيز (البته به قول شما) نتوانسنت ايمنان
را در دل دوست خود يعني ابوبكر ،وارد كند(.ضمنا پسر حضرت نوح نينز در
كفر ماند).
 .112جمال الدين اسدآبادي گفت :در اروپا اسالم ديدم ولي مسنلمان نبنود و آمندم
اينجا مسلمان بود ولي اسالم نبود .عزيزان ،من به يكبار به عربسنتان رفتنه ام،
هم مسلمان بود و هم اسالم.
 .114هنگاميكه اسراء جنگ ايران و عراق فقط پس از گذشت  14سنال بنه كشنور
بازگشتند از تعجب مات و مبهنوت شنده بودنند .آهنگهناي آنچنناني و طنرز
حجاب زنان ،برنامه هاي رادينو و تلويزينون ،تغيينر لحنن شنعارها و مواضنع
مسئولين و ...مطمئن باشيد اگر مسلمانان صدر اسنالم زننده شنوند از تعجنب
خشك نميشوند بلكه از غصه دق مي كنند.
 .111روحاني صفوي مي گفت :مخفي بودن محل قبر فاطمه و مشخص نبودن زمان
وفات ايشان ،حامل معنا و پيامي است .سئوال من اينجاست معلوم نبودن تاريخ
تولد ايشان حاوي چه پيامي است؟ و مخفي بودن قبر زننان و سناير فرزنندان

پيامبرغ حاوي چه پيامي است؟ و معلوم نبنودن تناريخ رحلنت پينامبر اكنرم
حاوي چه پيامي است؟و ازدواج ام كلثوم دختر علي با حضنرت عمنر حناوي
چه پيامي است؟

 .111مي گويند پيامبر اكرمغ هنگام هجرت ،ابوبكر را اتفاقي ديد و ابنوبكر در پني
ايشان رفت .به قول حضرت علي خطاب به معاويه :به خدا خواستي سنرزنش

كني ستايش كردي! شدت عالقه به پيامبرغ را نگاه كن كه بدون خنداحافظي
با زن و فرزند ،بدون اينكه فكر مال و اموالش باشد حاضر شد شهرش را رهنا
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كند و به دنبال پيامبرغ برود و جانش را در خطر بيندازد! و اينجاست كه من
متوجه شدم آن حديث پيامبر اكرم ،صحيح است كه فرمودند :تنهنا كسني كنه
بدون ذره اي تامل با من دست بيعت داد و نبنوت منرا پنذيرفت ابنوبكر بنود.
براستي چگونه مي توان قبول كرد هم او اولين كسي بود كه بيعت شكني كرد؟
 .111اگر حضرت عمر و ابوبكر پس از فتح مكه مسنلمان شنده بودنند امكنان وارد
كردن هر گونه تهمتي به آنها وجود داشت .ولي اينكه آنها جزء اولنين نفراتني
هستند كه در مكه به محمد ايمان آوردند راه را براي هرگونه تهمتي مني بنندد
پس واي بر تهمت زنندگان :فويل للكافرين من نار.
 .111شيعه مي پرسد اين چه طريق بيعت گرفتن در سقيفه اسنت؟ و فرامنوش مني
كند كه آنجا وسط صحراهاي عربستان بوده و فقط  24سال با فرهنگ جناهلي
فاصله داشته 1144 ،سال پيش بوده ،فراموش مي كند كه بيشتر قبايل با شنيدن

خبر رحلت پيامبر اكرمغ مرتد شده و حتي  1نفر كنه يكني از آنهنا زن بنوده
ادعاي پيامبري ميكنند! و قبائل راهزن قصد حمله به مدينه را داشته اند .و اگر
حكومت مركزي به سرعت در مديننه تثبينت نشنده و گرفتنار جننگ قندرت
داخلي ميان قبايل انصار و مهاجرين مي شد كلك اسالم در همانجا كنده شنده
بود( .به همه اين موارد اضافه كنيد حضور ابوسفيان در مدينه را!!!)

 .118من از كار پيامبرغ در عجبم! آقايان علماي ما باهوشند و زيرک و بنا مطالعنه
كتب تاريخي متعدد و احاديث بحاراالنوار و كتاب سليم ابن قيس ،متوجنه بند
بودن و منافق بودن و ظالم بودن و خيانتكار بودن برخي از صنحابه شندند .آن
عرب بيچاره بدوي جاهلي بيسواد ساده دل كه اين چيزها را نمي دانسته ،چنرا

پيامبرغ آنها را (نعوذباهلل) فريب داد و اينقدر حضنرت عمنر و ابنوبكر را بنه
خود نزديك كرد؟ تا جايي كه گاه ،غريبه ها بين تشخيص پينامبرغ و ابنوبكر

دچار اشتباه مي شدند ،دختر آنها را به زني مي گرفت به آنهنا دختنر مني داد،
آنها را طرف شور و مشورت خود قنرار داده و ....حسنب نگناه شنما شنخص
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پيامبرغ با اتخاذ چنين روشي نعوذباهلل اولين كسي بود كه موجبات گمراهني
امت خود و ايجاد اطمينان در آنها نسبت به حضرت عمنر و ابنوبكر را فنراهم
نمودند! اكنون با عنايت به اين نكته كه شما پيامبر اكرم را داراي علنم غينب و
معصوم از هر خطايي مي دانيد ،آيا يافتن پاسخ براي سئوال من بسيار دشوار و
غير ممكن نمي شود؟
 .111شيعه  1144سال به حضرت عمر و ابوبكر گير مي داد كه چرا به آن سرعت و
قبل از دفن پيامبرغ در سنقيفه جهنت انتخناب خليفنه جمنع شنديد و چنرا
حضرت علي را كنار زديد .خدا را شكر كه سردمداران اين تفكنر ،پنس از 11
قرن در همين كشور روي كار آمدند و جانشنين رهبري را (به حق ينا نناحق)
كنار زدند و او سالها خانه نشين شد (حصر بيت منتظري) و يك نفر ناگهان از
روي اجبار و اضطرار يك شبه مجتهد شد و با سنرعتي بناور نكردنني (فلتنه!)
رهبر به صورت شورايي انتخاب شد( 1سقيفه!) و امام خميني رفت در حاليكنه
براي خودش جانشيني تعيين نكرده بود و ثمرات انقنالب بنا اينهمنه شنهيد و
جنگ و ...را در ميان دشمنان قلندري چنون آمريكنا و اسنراييل و انگلنيس و
منافقين داخلي ،بي پناه و بي جانشين رها كرد و ...فاعتبروا يا اولي االبصار
 .114شيعيان (به خصوص از نوع دو آتشه) خيلي ادعاي پيروي تام و تمنام از راه و
روش امامان خود را دارند .براي آنهايي كه نمي دانند مي گويم 14 :امام از 12
امام شيعه در بين فرزندان خود نامهاي عمر و ابوبكر و عثمان و حتني عايشنه
داشته اند اگر شما راست مي گوييد و پيرو واقعي امامان هستيد چرا مثنل آنهنا
نام فرزندان خود را عمر و ابوبكر نمي گذاريد؟ البته خواهش مني كننم بحنث
تقيه را پيش نكشيد كه ديگر در اين زمانه خريداري ندارد.
 .111از كارهاي بسيار جالب و ديدني پتروشيمي صفويه اين است كه تبصره را اصل
مي كند و اصل را حذف!!! در قرآن ،مالک رستگاري در :عمل خوب و ايمنان
 -1البته من هيچ عالقه و اعتقادي به هيچيك از اين دو نفر ندارم.
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به خداست ولي در پتروشيمي صفويه اصل را در شفاعت نشان مني دهنند در
حاليكه شفاعت ،تبصره اي بيش نيست! اصل بر عمل تنوام بنا تعقنل و تفكنر
است ولي اينجا اصل را در دعاي توام با نذر و نياز مي دانند! اصل بر انتخناب
توام با تحقيق و تعقل است ولي اينجا اصل را پيروي همراه بنا تقليند و تعبند
نشان مي دهند و كسي چه مي داند با اين روال شايد خداوندي كه اصل را در
روز قيامت بر رحمت و بخشايش خود قرار داده به تبصره رجنوع كنرده و در
روز قيامت ،آقايان را روانه جهنم كند ،انشاء اهلل
 .112عليرغم ذهنيت ماليخوليايي محقق شيعه ،اين ذهن مآل اننديش و واقنع گنراي
ابوبكر بود كه باعث تثبيت و بقاي اسالم شد و مطمئناً اگر يكي از اينن آقاينان
رمانتيك با ذهنيات آرمانگراي زنانه در آن روز زننده بودنند و خنداي نناكرده
خليفه مي شدند فقط خدا مي داند چه به روز اسالم مي آمد (كه نموننه فعلني
آن به عنوان شاهدي زنده پيداست كه چه بر سر اسالم آمده!)
 .114وقتي يك نفر ،احساس مظلوميت كند حتي اگر پشه اي از كنار او رد شنود آن
شخص ،اين حركت را چيزي عليه خودش به شمار مي آورد .محقق شيعه نينز
هدف از خالفت ابوبكر را كنار گذاشتن حضرت علني (ع) هندف از تصنرف
فدک را ضربه زدن مالي به حضرت فاطمنه ،هندف از سنوزاندن احادينث را
كتمان فضايل حضرت علي (ع) و ...مي داند كه بچه گانه بودن اينن اسنتداللها
از ظاهر آن به خوبي پيداست و نيازي به توضيح ندارد.
 .111از حماقت شبه عالمه ها و نويسندگان و مداحان و وعاك شيعه در عجنبم كنه
ظلم حال و ظنالم زننده را فرامنوش كنرده و سنرگرم كسناني شنده انند كنه
حكومتشان بهترين نمونه عدل و داد (حنداقل بنراي منردم خودشنان) در كنل
تاريخ جهان بوده است.
 .111يكي از جمالت تكراري و بسيار خنده آور نويسندگان شيعه اين است كه با آه
و ناله ميگويند كه اي واي ،دار و دسته ابوبكر پس از رحلت نبي اكرم به خانه
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وحي حمله كردند و خانه وحي را به آتش كشيدند و حرمنت خاننه وحني را

ريختند در حاليكه ما مي دانيم بدن مطهر پيامبر اكرمغ در خانه عايشه (يعنني
دختر ابوبكر) بوده و در همانجا نيز به خناک سنپرده شنده اسنت!!! و همنه از
جمله حضرت فاطمه و علي در اتاق عايشه بوده اند و عايشه نيز اختيار اتاقش
را داشته كه درش را بروي هر كس مي خواهد ببندد و يا باز كند (گنر چنه در
جاي خودش در اين كتاب ثابت مي كنيم اتاقهناي آن دوره در نداشنته و فقنط
يك پارچه جلوي آن آويزان بوده است!!!)
 .111بزرگترين مصيبتي كه تشيع و پيشوايان آن يعني امام علي و امام حسين گرفتار
آن شده اند يزيد و شمر و ابن ملجم نيستند زيرا آنها قرنهاست كه مرده انند و
به سزاي اعمال خود رسيده اند .بلكه بزرگترين مصيبت براي امامان شيعه خود
شيعه است و افكار منحط و آداب و رسوم جاهلي آنها .بيهوده نيست كه امامان
شيعه خطاب به پيروان خود فرموده اند :كونوا لنا زينا و ال شينا :مايه زينت منا
باشيد نه مايه سرافكندگي ما!!!
 .111من نمي دانم چرا محقق شيعه هميشه مي خواهد همه چيز را به حضرت عمنر
و ابوبكر بچسباند مانند حديثي كه اصحاب پيامبرغ در روز قيامت از او فنرار

مي كنند و پيامبرغ مي گويد خدايا اصحابم و خداونند مني گويند ننه اينهنا
اصحاب تو نيستند نمي داني بعد از تو چها كردنند!!! گذشنته از مخالفنت اينن
حديث با آيات قرآن كه در ستايش اصحاب آمده و قرائن جعل نيز به خوبي از
متن حديث آشكار است ولي به هر حال از كجا فهميديد منظنور پينامبر اكنرم
حضرت عمر و ابوبكر بوده .چرا طلحه و زبير و ابوهريره و معاويه و ...نبايند
مصداق اين حديث باشند؟ هر چند كه مي دانيم حضرت علي حتي قاتل زبينر
را لعن و نفرين كرده اند!
 .118حضرت عمر ادعاي صدور اسالم را نداشت ولي ظرف مدت فقنط  14سنال،
اسالم را به تمام جهان متمدن آن روز صادر كرد به نحوي كنه  1144سنال تنا
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زمان ما دوام آورده .آقايان نيز با ادعاي صدور اسالم به جهان ،خونها به زمنين
ريخته و ميلياردها دالر از ذخاير كشور را بر باد فنا داده و در عنوض ننه تنهنا
اسالم را صادر نكردند و نه تنها بدترين چهره را از اسنالم در جهنان ترسنيم
كردند بلكه كم كم داريم به جايي ميرسيم كه اسالم حتي در داخل كشنور نينز
دستخوش تحرينف و ننابودي قنرار گرفتنه اسنت!! و زبنان حنال انسنانهاي
دلسوخته اين مرز و بوم نيز اينچنين است:
از طال گشتن پشيمان گشته ايم

مرحمت فرموده ما را مس كنيد

 .111به تواتر ثابت شده حضرت علي در زمان خالفتشان كسناني كنه ايشنان را بنر
حضرت عمر و ابوبكر برتري ميدادند حد مي زدند .يكي از آقايان گفنت چنرا
حضرت علي (ع) ابوبكر را حد نزد؟ گفتم چرا .گفت :چون ابنوبكر هنم مني
گفت :مرا رها كنيد من بهترين شما نيستم .گفتم اي آدم احمق ،امامان ما نيز در
دعاهايشان خود را گناهكار و ...معرفي مي كردند و با سوز و گداز از خداونند
طلب بخشش ميكردند و...آري:
كار پاكان را قياس از خود مگير

گرچه باشد در نوشتن شير شير

 .114كار بسيار زشت و كثيف برخي از نويسندگان قديمي شيعه اين است كه بنراي
باالبردن مقام يك نفر مقام تمام اصحاب و ياران پيامبرغ را لگد مال كنرده و

آنها را مرتد و بي غيرت و بي حال معرفي مي كند.
 .111اگر كسي در زمينه احاديث مورد استناد شيعه تحقيقي جامع و دقينق بنه عمنل
آورد متوجه مي شود دست كم سند نيمي از اين احادينث ،مغشنوش و باطنل
است و به افراد غنالي ينا فاسندالمذهب (واقفني خنوارج كيسنانيه و )...خنتم
ميشود.
 .112وقتي انسان تهي مغز باشد اينكه كي و كجا به دنيا آمده باشد فرقي به حنال او
نمي كند .حضرت علي  1144سال قبل فرموده :به سخن نگاه كن نه به گوينده
ولي براي خوارج زمان ما كتابها و نظرات افرادي مانند شريعتي يا بازرگان فقط
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و فقط به صرف نام اين افنراد ،مطنرود و منفنور اسنت در حاليكنه حتني ننام
كتابهاي اين نويسندگان را هم نمي دانند!

 .114خدا با آن عظمتش در رابطه با نبوت پيامبرغ به آن عزيزيش خطاب به اعراب
به آن جاهلي ميفرمايد :تك تك و يا دو به دو بنشينيد و به جاي لعن و نفرين
و تكفير و چسباندن مارک جنون و جادوگري و شاعري ،فكر كنيد و ببينيد آيا
سخنان اين شخص درست است و منطقي يا دروغ است و غينر عقلني .يعنني
حتي پيرامون وجود خدا بايد فكر كرد و كوركورانه اطاعنت نكنرد حتني اگنر
دعوت كننده محمد امين و راستگو باشد .آقايان خوارج چرا هر كس هنر چنه
باالي منبر و پشت تريبون ميگويد را بدون تحقيق و به طور كامنل قبنول مني
كنيد؟ آقايان ابوجهل ،چرا ذره اي در آنچه ميشنويد تحقيق نمي كنيد؟ آن هم
پيرامون سخنان كساني كه حماقت و تعصب و ندانم كاريهاي آنها بنراي شنما
رو شده است.
 .111محال است كسي پاي منبر بنشيند و دشمن حضنرت عمنر و ابنوبكر نشنود و
محال است كسي كتابهاي معتبر تاريخي را بي طرفانه مطالعنه نكنند و اينن دو
نفر را آنگونه كه واقعاً بوده اند نشناسد.
 .111مي گويند ابوبكر ترسو بوده و در جنگها كسي را نكشته و ...اوال :پينامبر اكنرم
نيز فقط در يك جنگ يك نفر را زخمي كرد و آن شخص در راه بازگشت بنه
مكه كشته شد .ثانيا :آدم كشي افتخار نيست نبي اكرم به قنول خداونند رحمنه
للعالمين بوده است و ثالثا :اين چه شخص ترسويي بنوده كنه وقتني حضنرت
علي از او ميخواهد در اولين روزهاي پس از خالفتش به خانه علني (تجمنع
بني هاشم با شمشيرهاي كشيده و خشمگين) و آن هم به تنهنايي بيايند بندون
ترس قبول مي كند و به آنجا ميرود .در حاليكنه هننوز بيعتني نينز بنر گنردن
حضرت علي نداشته است؟ يا در هجرت پر مخاطره نبي اكرم به مدينه همنراه
ايشان مي رود؟ يا در مكه بين آن همه از مشركين فوري مسلمان مي شود؟
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 .111هر كس در تاريخ صدر اسالم مطالعه كند و عميق شنود و تبحنري بنه دسنت
آورد به خوبي متوجه مي شود نگاه مردم آن زمان به خالفت به هيچ وجه مانند
نگاه مردم زمان حال و حتي مردم  44سال بعد (يعني زمان خالفنت حضنرت
علي) نبوده است .ديدگاه آنها نسبت به خالفت ،قدرت بالمنازع يك نفر نبوده
است .خليفه شدن فقط و فقط در ديد خلفناي اولينه وسنيله اي بنراي كسنب
افتخار بوده است و بس .آن هم افتخار خندمت بنه اسنالم و بنردن صنواب
بيشتر .زيرا هر گاه خليفه قصد داشته كه دست از پا خطا كند تمنامي اصنحاب

تربيت شده توسط پيامبرغ با قدرت جلوي او ايستادگي مي كردند .حضنرت
عمر نمي تواند حتي يك آيه كه به نظرش مي آمد از پيامبرغ شننيده بنوده را

وارد قرآن كند و حتي مجبور مي شود براي يك وجب پارچه اضنافي لباسنش
توضيح بدهد! و تعجب من از افسانه هاي توهين به واليت و غصب خالفت و
سكوت امت است كه ورد صبح و شنام شنيعه شنده .و از آن عجيبتنر افسنانة
شهادت حضرت فاطمه است به دست حضرت عمر ابنن خطناب .واقعناً كنه
شيعه ،تاريخ را تبديل به يك طنز تلخ و مسخره كرده است.
 .111يكي از آقايان با خشم ،سئوال مي كرد :چرا حضرت عمر ،معاوينه را در شنام
پرو بال داد؟ من به او گفتم :برادر عزيز ،اتفاقاً حضرت عثمان نيز همين سئوال
شما را از حضرت علي مي پرسد آيا شنما پاسنخ حضنرتعلني (ع) را قبنول
داريد يا نه؟ آن شخص جواب نداد (مطمئن باشيد حتي اگر حضرت علي زنده
هم شود ،اين آقايان زير بار حرف حق نمي روند) من ادامه دادم :حضرت علي
به عثمان پاسخ مي دهند ":مگر تو نمي داني كه معاويه از يرفا غنالم حضنرت
عمر بيشتر از خود عمر مي ترسيد؟ " و آن دوست عزيز همچنان به منن نگناه
مي كرد!
 .118به اين دو سخن از دو نويسنده بزرگ ،دقت كنيد -1 :آدمي هرگز از كسي كنه
از خود خردتر مي شمارد نفرت ندارد ،بلكه هنگامي به كسي نفنرت مني ورزد
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كه او را با خود برابر يا از خود برتر شمارد (نيچه ن فراسنوي نينك و بند) -2
وقتي ما از يك نفر متنفريم ،چيزي از چهره او ما را متنفر مي كند كه در درون
خود ماست

(هرمان هسه ن دميان) آيا اكنون به علنت نفنرت و كيننه

روحانيون و نويسندگان از حضرت عمر و ابوبكر بهتر پي نمي بريد؟
 .111حضرت علي (ع) ن يعني امامي كه شيعه مقام او را باالتر از همة امامنان حتني
امام حسين مي داند ن در زمان حيات و خالفتش مردم شهر انبار را كنه دنبنال
ايشان فقط راه افتاده بودند سرزنش ميكند و مي فرمايد چه زشت است رنجي
كه پايانش آتش دوزخ است!!! آنگاه افرادي مثل من بايد با روحانيون (عوام كه
جاي خود دارد) بر سر تحريم قمه زني بحث و جدل كنيم! يعنني كوبيندن بنا
شمشير به فرق سر در سوگ و حب امام حسين! خدا وكيلي با روشني كنه از
حضرت علي سراغ داريم اگر ايشان يا امام حسين زنده ميشدند به ما چه مني
گفتند؟
 .184انسان وقتي كتب حديثي مانند بحار االنوار در  114جلند را مشناهده منيكنند
بي اختيار اين فكر به مغزش خطور مي كند كنه نعنوذ بناهلل پينامبرغ و سناير
اصحاب ،بيكار بوده اند و كارشان از صبح تا شب فقط گفتن و شنيدن و حفظ
كردن حديث بوده است و من نمي دانم كي و چه وقت به نبرد و ثبت و ضبط
قرآن و نماز خواندن و كار و تالش و ساير امور دينني و اجتمناعي خنود مني
رسيده اند زيرا بيشتر احاديث ،مربوط به دوران اقامت ايشان در مدينه است كه
فقط  14سال بوده است با اين پيش فرض جالب كه بدانيم شيعه معتقد اسنت
ائمه هر چه گفته اند از پيامبرغ بوده و از پيش خود چيزي نگفته اند! و تنازه
مي گويند اينها نيز همة احاديثي نيست كه به دسنت منا رسنيده و مقنداري از
احاديث در گذر زمان دچار فراموشي شده و از ميان رفته است!
 .181تشيع (منظور من اموري است كه به عنوان تشيع در كوچه و بازار و مسنجد و
منبر و تكيه و روضه خواني و در رگ و ريشه و فكر و فرهنگ منردم جرينان
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دارد و نه آنچه به صورت تئوري در كتابهاي شيعه نوشتهاند زيرا ميان نوشته تا
عمل تفاوت بسيار است .به قول حضرت علي(ع) ،حقيقت در ميندان حنرف،
جوالنگاه وسيعي دارد ولي در عمنل )...ملغمنه اي اسنت از تفكنرات صنوفي
گرايانة مسيحي و هندي و صوفي هاي دوران صفوي ،تفكرات باطني گرايانه و
تاويلي فرقة اسماعيليه ،احساسات و داستانهاي عجيب و غريب و پنر از غلنو
غاليان قرن اول و دوم هجري ،فلسفه بافي هاي پنوچ متكلمنين و رافضنيان و
مفوضه ،اسرائيليات نويسندگان نفوذي يهودي ،آداب و رسوم مسيحي و...
 .182دوستي مي گفت :اين مطالب كه به نفع شيعه است در كتنب اهنل سننت هنم
نوشته شده .به او گفتم :آيا تمام مطالبي كه در كتب شيعه وجود دارد صحيح و
درست است؟ گفت :نه حتي در كتب قديمي و معتبري مانند اصول كنافي نينز
روايات دروغ و جعلي وجود دارد .گفتم :پس چرا كتب اهل سنت بايد از اينن
عيب مبرا باشد .گفت :زيرا اين مطالب به نفع ما و به ضرر آنهاست .گفتم :مگر
آنها دشمن علي هستند يا ايشان را قبول ندارند؟ و در اينجا دوسنتم بنه فكنر
فرو رفت.
 .184در غرب اگر كسي هولوكاست را رد كند زنداني و محكوم مني شنود ولني در
ايران اگر كسي به خرافات  1144سال قبل ايراد بگيرد هزار و يك بنال سنرش
ميآيد .و اين است معناي آزادي از سر به باال در ايران .فسيعلو النذين ظلمنوا
اي منقلب ينقلبون.
 .181داستان بسيار تامنل برانگينزي در قنرآن هسنت :يهودينان سناكن در نقطنه اي
ساحلي از ماهيگيري در روز شنبه منع مي شوند .از قضا ماهي ها فقط روزهاي
شنبه به كنار آب مي آيند و مغزهاي متفكر مي نشينند و نقشه مي كشند كنه در
كنار ساحل حوضچه هايي درست كنند تا ماهي ها روز شنبه در آن گير افتناده
و آنها روز يكشنبه آنها را صيد كنند براي همين زرنگ بنازي خداونند آنهنا را
مسخ و تبديل به بوزينه ميكند .با خواندن اين داستان ،انسان به يناد البراتنوار

پـاسخ عقلى به دروغهاى تاريخى در فرهنگ شيعه

211

روحانيون دربار صفوي مي افتد زيرا اينها نيز براي هر مشكلي راه حلي زيركانه
دارند (شما بخوانيد:كاله شرعي) و حرام خداوند پس از ورود به اين البراتنوار
با وسايل و مصالح پيچيده اي مانند :توجيه و تفسنير و تاوينل و مصنلحت و
تعبد و تقليد و ...تبديل به حالل مي شود .در حاليكه ننزد خداونند ،ماهينت و
نفس عمل و نيات افراد مهم است و نه نوشته هاي روي كاغنذ و لقلقنه هناي
زبان و يا قواعد و چارچوبهاي تراشيده شدة ظاهري و حقنوقي منا و ينا كناله
شرعيهاي آنان.
 .181جاي تعجب و حتي تاسف است كه همان دروغي كنه ابوجهنل و ابولهنب در
مكه شايع كرده بودند كه هدف محمد از اين كارهنا ،حكومنت و فرمنانروايي
است آري همين دروغ را پس از  11قرن ،روحانيون در ايران از صبح تا شنب
تبليغ مي كنند و اين در حالي است كه در جاي جاي قرآن مي خوانيم :تو (اي
محمد) بشارتدهنده و ترسانندهاي بنيش نيسنتي ،تنو فرسنتاده اي ،تنو تنذكر
دهنده اي ،بگو من هيچ اجر و مزدي از شما نمي خواهم و...
 .181مي دانيد در كشورهاي سني سخنرانان باالي منبر چگونه چهنره اي از شنيعه
در ذهن دارند :شيعه تركيبي است از يهود و مجوس كه تحت ننام اهنل بينت

پيامبرغ با اسالم دشمني مي كنند و قنرآن را نناقص مني داننند .بنه نناموس
پيامبر (عايشه) اهانت روا مي دارند .اصحاب را از يك كننار تكفينر مني كننند
خلفا را از اول قبول اسالم منافق و خائن و مشرک و فاسد ميشمرند .به نماز
با مسلمين عقيده ندارند .علي را مي پرستند .جبرييل را خنائن مني شنمارند و
مي گويند مامور بوده كه رسالت را به علي ابالغ كند به محمد ابالغ كنرد .مهنر
پرستي مي كنند .از قبر شفا ميخواهند به تقليد كعبنه ،ضنريح بنراي مردگنان
ميسازند .و دور آن طواف مي كنند .ائمه شان را در گردش كائننات و خلقنت
موجودات و نزول باران و تابش آفتاب و روييدن گياه دخينل و شنريك خندا
ميدانند ...مي گويند اين قرآن غلط است قابل اعتماد نيست .كم كرده اند .قرآن
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دست امامهاي ما بوده و االن دست امام زمان است و قرآن هم مثل امام غاينب
است وجود ندارد ...اينها مشركند و دشمن اسالم و مسلمين و قنرآن و پينامبر
و( ...تشيع علوي و تشيع صفوي .دكتر شريعتي ص )214
 .181چرا ما فكر مي كنيم ارزش و مقام ينك نفنر بسنتگي بنه مينزان سنختي هنا و
بالهايي است كه سر او آمده به همين دليل مسيحيان بايد از مسلمين كه اعتقاد
دارند حضرت عيسي به صليب كشيده نشد بلكه خداوند او را به آسنمان بنرد،
متنفر باشند .داستانهايي كه مداحان به شنيوة مكتنب رمانتيسيسنم بنراي منردم
مي گوينند در همنين راستاسنت .و شنايد بدانيند كنه در اينن مكتنب افسنار
احساسات گسيخته شده و هر چيز ،بسيار پرآب و رنگ تر از واقعينت اصنلي
جلوه گر ميشود .انسانها نيز به طرز عجيبي طالنب ديندن و شننيدن مصنايب
وارده بر بزرگان تاريخ هستند (به فروش بي سابقه فيلم مصنايب مسنيح دقنت
كنيد) نكتة جالب ديگر اينكه :خانمهنا در اينن مكتنب (سناختن خرافنه هنا و
داستانهاي واهي) استادترند و گوي سبقت را از مردها ربودهاند.
 .188سعي كن حتي به چشمانت نيز اعتماد نكني چه برسد به خيناالت و باورهناي
غلط و پندارهايي كه ريشة آن در قصنه هناي دروغنين تناريخي اسنت كنه از
كودكي تا به حال مرتب در گوشت فرو كرده اند :با راديو ،تلويزينون كتناب،
سخنراني و ...الكي احساساتي نشو بلكه تنها معيار تو بايد عقل سليم و دالينل
محكم منطقي باشد .بقيه چيزها را به سطل آشغال بريز اگر ضنرر كنردي پناي
من.
 .181كسي كه مي خواهد وارد بنگاه شود از قبل مي دانند كنه دروغهناي زينادي را
خواهد شنيد .با توجه به اين نكته كه بنگاه دار ،وجهنة خنوبي هنم در جامعنه
ندارد .ولي كسي كه پاي روضة واعظ و مداح مي نشيند حتي احتمنال شننيدن
ذره اي دروغ را هم به خود نمي دهد .براي همين ،مداح و واعظني كنه بندون
تحقيق و مطالعه داد سخن مي دهد از هر بنگاه دار حيلهگري ،پست تر است.
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 .114براستي ما با چه جراتي درباره ديگران حتي مردگان به راحتي قضاوت ميكنيم
و مي گوييم او خوب بود و او بد و او خائن .مگر اينجا محكمه الهي اسنت و
مگر زمان قيامت است و مگر منا فرشنتگان محاسنب خداوننديم( .آن هنم بنا
اطالعات ما كه در حد صفر است زيرا براي بررسي و قضاوت درباره يك نفنر
بايد اطالعات كاملي از وراثت ،خانواده ،محيط جغرافيايي و اجتمناع آن فنرد
داشته باشيم) ما بايد از كارهاي خوب الگو بگيريم و كاري نداشته باشيم كه آن
كار خوب را خارجي انجام داده يا ايراني ،مسلمان بوده يا كافر ،شناه بنوده ينا
رعيت ،كودک بوده يا پير و ...و ديگر ،كاري با خود اشخاص نداشته و حساب
آنها را به خداوند واگذار كنيم.
 .111ساختن بنا روي مقبره ها يك عمل فرعوني و القاء شده توسط شيطان در مغنز
پوک شيعيان است كه طبق احاديث مكرر و متواتر توسط پيامبر اكرم ،منع شده
است .آيا اهرام مصر و مقبره پاسارگاد در شيراز چينز جنز ينك بنناي ينادبود
است؟
 .112برگزاري مراسم تولد و عزا در هيچ جايي از سنت نبنوي و علنوي و در هنيچ
حديث و آيه اي از قرآن بيان نشده است و چيزي جز بدعت نيست.
 .114نمي دانم چرا فقط مسائلي كه به مذاق روحانيون خوشنايند اسنت در منذهب
تشيع هست ولي در تسنن نيسنت مسنائلي ماننند :خمنس ن صنيغه ن تقليند ن
واليت مطلقه فقيه ن
 .111چقدر زشت و اشتباه و مسخره و تاسف آور است كه فكر كنيم رهبري سياسي
بايد در خاندان و قبيله اي خاص يا نژادي خاص باشد يا به دسنت افنرادي از
يك قشر خاص (مثال سرمايه داران يا روحانيون يا نظاميون) يا اينكه اين افنراد
سايه خدا و نماينده خدا و دست خندا و ...هسنتند .اينن ننوع طنرز تفكنر در
هميشة تاريخ به استبداد و ديكتاتوري ختم شده است.
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 .111پيامبرغ به آن عزيزي و بزرگواري وقتي خورشيد در هنگام مرگ پسر  2ساله
اش ابراهيم ،مي گيرد و در بين مردم مدينه شايعه مي شنود كنه اينن خورشنيد
گرفتگي به خاطر مرگ ابراهيم بوده به سنرعت بناالي منبنر مني رونند و مني
گويند :خورشيد و ماه دو آيت از آيات الهي هستند كه در سنوگ هنيچ كسني
نمي گيرند ..اكنون مايه تاسف است كه در قرن  21مردم احمق ما هنر خرافنه
اي را از زبان هر كسي كه مي شنوند قبول مي كنند .البته به قول ابن سينا :هنر
كس بگويد يا بشنود بدون دليل از جرگة انسانيت ،خارج است.
 .111فقط از روي عملكرد و نتيجه كارها مي توان پي به نيت افراد بنرد عملكنرد و
نتيجه كار حضرت عمر و ابوبكر در كل (و صرفه نظر از برخي ايرادهاي بچنه
گانه و افسانه هاي دروغ تاريخي و روايات واحد) بسيار عنالي و مثبنت بنوده
است تا جايي كه شريعتي حكومت آنها را پس از حكومنت علني (ع) بهتنرين
حكومت در تمام تاريخ بشر مي داند .براستي محقق فاضل شيعه از كجا متوجه
سوء نيت اين دو نفر شده است؟
 .111تحليلهاي اشتباه شيعه حتي آيات قرآن كريم را نيز به چالش كشنيده اسنت در
قرآن كريم آيه اي وجود دارد مبني بر اينكه :كساني كه با تقوي هسنتند وقتني
طايفه اي از شياطين مي خواهند آنها را منحرف كنند متنذكر خندا شنده و بنه
حقيقت امر بينا مي شوند .شيعه و سني متفق القولند كه حضرت ابوبكر تا زمان
رحلت پيامبر اكرمغ ،فرد با تقوي و پرهيزكاري بنوده اسنت چطنور ناگهنان
بالفاصله پس از رحلت نبي اكرم خيانتكار از آب درآمند؟ و فرينب شنيطان را

خورد و بينا هم نشد؟ آيا ثمرة آنهمه همنشنيني بنا پينامبرغ و آنهمنه ايثنار و
اخالص ،گمراهي در آخر عمر است؟ آن هم براي هيچ و پوچ!
 .118علماء و نويسندگان شيعه آنچنان جو و هياهويي براه انداخته اند كه تمام مردم
شيعه فكر مي كنند پيرو واقعي قرآن و اهل بيت اينها هستند ولي با كمي دقنت
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مي بيني كه در عرصة عمل ،عامل به قنرآن ،كسناني ديگرنند و محبنان بندون
افراط و تفريط و عارف اهل بيت فقط اهل سنتند.
 .111يك تحليل ،شبيه تحليلهاي آبگوشتي نويسندگان دربار صفوي :اگر پيامبر اكرم
با دختران حضرت عمر و ابوبكر ازدواج نمي كرد اگر ايشان با ابوبكر دوسنت
و همدم نبود اگر در هجرت به مدينه فقط ابوبكر همراه او نبنود اگنر در سنال
آخر ،علمدار جنگ تبوک ،ابوبكر نبود اگر در ايام آخر عمر پينامبرغ ،ابنوبكر
امام جماعت مسجد نبود و اگر در روزهاي آخر ،پيامبر اكرم در خانه دختنر او
بستري نمي شد و اگر در سال هفتم ابوبكر امير حناج نبنود و ....آري چنانچنه
پيامبر اكرم ،اينكارها را نكرده بودند و اينگونه رفتار نميكردند مردم مديننه بنه
جاي ابوبكر با علي بيعت ميكردند پس (نعوذباهلل) اين پيامبر اكنرم بودنند كنه
اولين پايه گذار خروج مردم از واليت و موجنب فرينب منردم و نزديكني و
حمايت آنها از ابوبكر شدند!!!
 .244اشتباه بزرگ محققين شيعه آن است كه انتظار دارند تخمي كه در وسنط كنوير
عربستان كاشته شده بود به جاي نخل خرما مثال درخت نارگيل و منوز از آن
ميروييد .هدف اوليه آن هم در چنان شرايط و اوضاعي ريشه كردن اسنالم در
خاک بود و سپس گسترش در سطح جهان و نه خواب و خيالهاي آيده آليستي
شيعه در قرن .21
 .241به اين شعر شاعر نادان شيعه توجه كنيد:
ما به محبان علي و عمر

هيچ نگوييم ز خير و ز شر

حشر محبان علي با علي

حشر محبان عمر با عمر

آقاي شاعر عزيز براي اينكه كسي با كسي محشور شود دوست داشتن صرف
آن شخص كافي نيست .بلكه بايد عالوه بر دوست داشتن ،شناختي حداقل
نسبي از آن شخص داشته باشي و رفتار و كردارت نيز مانند او باشد .اكنون
انسانهاي احمقي كه مانند شما از علي بتي غير قابل دسترس ساخته اند كجا
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مي توانند او را بشناسند و مثل او رفتار كنند؟ ولي از آنجا كه حضرت عمر
انساني بوده مانند بقيه انسانها با ماهيتي بشري پس سني ها براحتي مي توانند
او را بشناسند و از او پيروي كنند .ولي تصويري كه شما از حضرت علي ارائه
مي كنيد تصويري نيمه انساني نيمه خدايي و تا حدود زيادي دست نايافتني
است پس نمي توانيد او را بشناسيد و مانند او رفتار كنيد پس با او محشور
نميشويد و چه بسا اين جهالت و تعصب باعث شود كه شما با ابوجهل
محشور شويد! و براي همين در روز قيامت مات و مبهوت خواهيد شد .به
قول شاعر :ما در چه خياليم و فلك در چه خيال
 .242آقاي تيجاني در كتب گرانقدر و علمي خود!!! به ابنوبكر تاختنه انند كنه چنرا
مرتدين را كشته است و ميگويد ابوبكر طبق حديث پيامبر اكرم ،حنق نداشنته
گوينده الاله اال اهلل را بكشد ولي عجيب است كه اين محقق گرانقدر!! فراموش
كرده كه حضرت علي در يك روز  1444نفر عابد متقي حنافظ قنرآن را از دم
تيغ گذراند 1فقط براي اينكه نخواست براي حفظ ظاهر هم كه شده يك كلمنه
توبه كند! براستي اگر بنا بر گرفتن ايراد باشد دست چه كسناني پرتنر و بنازتر
است؟

 -1اشاره به خوارج است كه عابد و متقي و حافظ قرآن و شبانه روز قرآن مي خواندند ولني بنر علني
عليه السالم خروج كردند ،و مولف محترم در اينجا خواسته اند به شيعيان بفهمانند كه اگر قرار به اينراد
گيري بي جا و بي مورد باشد از اين گزينه ها در مورد علي عليه السالم بيشتر هسنت .از جملنه اينكنه
خالفت اسالمي در زمان سه خليفه به دورترين نقاط جهان رسيد از شرق به اروپا و از غرب بنه چنين
ولي در زمان علي فتوحات متوقف شد و مسلمانان مشغول فتنه و جنگهاي داخلي شدند ولي هيچكدام
از اهل سنت اين را نگفته اند و نمي گويند و مثل بسياري از شيعيان به ساحت خلفا بي ادبي نمي كنند
و هيچ وقت موالي مومنان را به بدي ذكر نمي كنند بلكه بر عكس همانطور كه از سه خليفه دفناع مني
كنند و ايرادهاي وارده كه غالبا دروغ بوده و از اين قبيل مي باشد رد مي كنند به همنان انندازه از علني
عليه السالم هم دفاع مي كنند( .مصحح)
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 .244منتهاي آمال و آرزوي شيعيان (منتهني اآلمنال) رسنيدن بنه كليندهاي بهشنت
(مفاتيح الجنان) از طريق درياهايي از نور (بحاراالنوار) است ولي من مي ترسم
كه با اين خواب و خيالهاي خوش ايدهآليستي و اوهام ماليخوليايي بچنه گاننه،
سر از دوزخ درآورند!

 .241آيا پاداش امتي كه تمام مال و جان و عمر خنود را بنه پناي پينامبرغ و خندا
ريخت اين بود كه عده اي آدم ظالم و منافق بر گردن آنهنا سنوار شنوند؟ آينا
تعجب آور نيست كه اين نكته در هيچ كجاي تاريخ تكرار نشده و مطابق هيچ
عقل و عرف و حتي عدالت خداوند نيست؟
 .241امام صادق در حديثي فرموده اند هرجا در قرآن به كلمه منافق اشاره اي شنده
مصداق اتم و اكمل آن شيعيان هستند! جالنب اسنت كنه بندانيم مننافقين هنر
صدايي را عليه خود مي پندارند .مانند برخي از شيعيان كه هر حركتي را علينه
خود و هر انتقادي عليه خرافات را با اتهام وهابي گري خرد مي كننند .و اگنر
در تاريخ ،پشه اي از گوشه اي رد شده باشد آنرا ظلم به خنود ينا اهنل بينت،
قلمداد مي كنند و...
 .241تنها كتابي كه قبل از اختراع چاپ ،مكتوب شنده و ذره اي تحرينف در آن راه
نيافته كتاب قرآن است و تنها ديني كه ياران پيامبر آن دينن توانسنتند آننرا بنه
خوبي حفظ كرده و بر مبناي آن تشكيل حكومت داده و حتي ساير ملل را نينز
متمايل به آن دين كنند دين اسالم بوده .اكنون محقق شيعه چرا طبنق خيناالت

ايده آليستي خود انتظار بيشتري از يناران پينامبرغ دارد و همنه آنهنا را ن بنه
خاطر چند تحليل پوچ و چند افسانة مسخره ن مرتد اعالم مي كند؟ واهلل اعلم.
 .241حضرت عيسي (ع) براي خود جانشيني معرفي نكرد و خود نيز جانشين كسي
نبود (با اينكه پس از ايشان زمين دچار فترتي  144ساله در انقطاع وحي بوده)
با اينهمه پس از غيبت و صعود او به آسمانها ،مسيحيان ،آنقدر درباره او غلو
كردند كه گفتند او پسر خداست! براستي علت فوت زود هنگام تمام فرزندان
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پيامبرغ به خصوص فرزندان پسر ايشان چيست؟ چرا در قرآن ميفرمايد :ﭽ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﭼ) األحزاب :(14:محمد پدر احدي از مردان شما نيست و دقيقاً براي

همين پيامبرغ به دخترش فاطمه مي گفته :ام ابيها :مادر پدرش و نه بنت ابيها:
دختر پدرش .علت اعالم صريح بر عدم فرزندخواندگي زيد و آوردن صريح

نام زيد در قرآن ،و علت عدم تعيين جانشين ،توسط پيامبرغ و خداوند ،اين
بوده است كه آن انحرافات و زياده رويهايي كه در ساير اديان الهي به

خصوص دين مسيحيت بوجود آمد در اين آخرين دين الهي بوجود نيايد.كسي
را فرزند خدا و يا ولي و سايه او ندانند و با اين بهانه هاي واهي بر گرده مردم
سوار نشوند .هر چند با كمال تاسف ،عدهاي غالي و رافضي بر مبناي عقايد
مسيحي و ايراني و هندي و يهودي ،چنين كاري را در زمان حضرت علي و
ساير امامان ،پايه ريزي كردند و قرنها بعد ،پادشاهان صفوي آمدند و ميوة آنرا

چيدند و اينك نيز ...ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ )الشعراء.(221:
 .248تو يك سيب بخور در راه خدا يا يك ننان بنبخش در راه خندا ! هنر دو كنار
پسنديده است .برخي مردم ،كار درست و صحيح را انجام مي دهنند و برخني
ديگر كاري كه الزم است و بايد را انجنام منيدهنند .حضنرت علني از دسنته
نخست و حضرت عمر از دسته دوم بوده اند .حضنرت علني كنار شايسنته را
انجام مي داده و حضرت عمر كار بايسته را .براي همين علني منردي شايسنته
بوده و حضرت عمر مردي بايسته .علي چنون فنردي شايسنته بنود در مقابنل
خوارج حتي حاضر نشد يك كلمه توبه مصلحتي كند و كار به جننگ كشنيده
شد ولي چون حضرت عمر فردي بايسته بود مسلماً اگر آنها مي خواستند صد
بار هم توبه مي كرد .علي چون فردي شايسته بود براي پس از خود جانشنيني
تعيين نكرد ولي حضرت عمنر چنون فنردي بايسنته بنود كنار را بنه شنوري
واگذاشت .مسير و شريعت و راه يكي است :اسالم .اصول و فروع يكي است.
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ولي وسيلة حركت مي توانند متفناوت باشند .تشنيع منيتوانسنت مثنل ينك
خودروي آخرين سيستم عمل كند ولي رانندگان احمق ،چرخهناي آننرا پنچنر
كردند تا اينكه برادران اهل تسنن از ما جلو زدند.
 .241بزرگترين هنر شيعه و نويسندگان و علماي شيعه بنزرگ كنردن نقناط ضنعف
ياران و اصحاب پيامبرغ است (آن هم بنر مبنناي رواينات آحناد و بحثهناي

كالمي) و اين نتيجه اي ندارد جز تضعيف اسالم در برابر ساير اديان .به يقنين،
برادران اهل سنت براي همين آبروداري هم كه شده در روز قيامت ،بر شيعيان
برتري پيدا كنند.
 .214شايد مشاهدة گنبد و بارگاه و طال و نقره هنا و تزييننات آنهنا ننوعي آرامنش
كاذب و مقطعي براي انسان داشته باشد ولي انسان را از فهم و درک آن آرامش
عميق و دائمي كه در توحيد ناب ،نهفته است باز ميدارد .و براي اين است كه
دين شيعه قشري و سطحي است و عمقي ندارد .آري مواد مخدر نيز در ابتندا
نوعي آرامش موقتي به انسن مي دهد و در دراز مدت چه؟
 .211يكي از دوستانم به عقايد من مرتب ايراد مي گرفت .روزي به او گفتم آينا تنو
مي تواني بدون استفاده از رواينات تناريخي حتني ننيم آينه از قنرآن در تاييند
عقايدت بياوري؟ گفت :نه .گفتم روحانيون مي گويند در هنر علمني بايند بنه
خبره آن علم رجوع كرد و در علوم فقهني بنه رسنالههنا رجنوع كنرد و ...منا
ميدانيم كه قبال در حوزهها حتي يك واحد تاريخ تدريس نمي شده شما ينك
استاد تاريخ از دانشگاه بياور تا من با او بحث كنم .جالنب اسنت كنه بدانيند
سالها از اين مباحثه مي گذرد ولي دوستم هنوز موفق به پيندا كنردن آن اسنتاد
تاريخ نشده است!!!
 .212وقتي اراده الهي بر امري تعلق گرفت دشوارترين كارها به نتيجه مي رسد مانند
موفقيت پيامبر اكرم در شبه جزيره عقب افتاده و جناهلي عربسنتان بنا دسنت
خالي و تك و تنها و وقتي او نخواهد...
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 .214بزرگترين ارمغان پيامبر اكرم براي بشريت :آزادي نوع انسان از يوغ بندگي بتها
و پادشاهان و سرمايه داران و جهالتها و خرافات بود و بزرگترين ارمغان تشيع
صفوي براي ايراني ها زنجير تقليد و ابداع خرافات و ترويج دروغها و افسنانه
هاي تاريخي و تبديل شدن به يك غدة سرطاني در گلوي جهان اسالم بود.
 .211مسلمين پس از رحلت نبي اكرم با اصل انتخاب آزاد و شوري 11 ،قرن به جلو
تاختند و شيعيان بنا اعتقناد بنه وجنود ننص و خالفنت منوروثي در خانندان

پيامبرغ و پس از آن واليت مطلقة فقيه ،سه هزار سال به عقب بازگشتند.

 .211قرآن كريم طي دهها آيه مرتباً خودش را :روشنن ،آشنكار ،فرقنان ،وسنيله اي
براي جدايي حنق از باطنل ،وسنيله هندايت ،راه نجنات ،راه اتحناد ،ريسنمان
هدايت و ...معرفي كرده است .از روحانيون سئوال مي كنيم چنرا بايند خمنس
بدهيم؟ ميگويند :از كلمه غنمتم در آيه خمس .مي پرسيم :ولني سنياق آينات
قبلي و بعدي اين نكته را مي رساند كه موضوع :غنيمت در جنگ اسنت 1.مني
گويند :يكي از معاني غنمتم استفتم يعني سود منافع ساليانه است .مني پرسني
نص بر خالفت حضرت علي (ع) را از كجا فهميديد؟ مي گويند :از آية ابنالغ.
مي پرسي در اين آيه اشاره اي به خالفت حضرت علي نشده ميگويند :پينامبر
اكرم اين آيه را تفسير كرده و در غدير خم علي را به عننوان جانشنين معرفني

كردند .مي پرسي از كجاي سخنان پيامبرغ متوجه خالفت حضرت علني (ع)
شديد؟ مي گويند از كلمه مولي .مي پرسي :اين كلمه داراي  21معني مختلنف
 -1خمس :ابوامامة باهلي گويد :از عباده ابن صامت دربارة آيات انفال پرسيدم و گفت :دربارة منا
جنگاوران بدر نازل شد كه در كار غنايم ،اختالف پيدا كرديم و بدخويي كرديم و خدا آننرا از منا
گرفت و به دست پيمبر داد كه آنرا به طور مساوي ميان مسلمانان تقسنيم كنرد كنه تنرس خندا و
اطاعت پيمبر و صالح مسلمانان در آن بود .ص  111تاريخ طبري (در هيچ كجناي تناريخ طبنري
نيامده كه در زندگاني پيامبر و ساير خلفاء جز در هنگام جنگ ،خمسي از كسي گرفته باشند يعنني
منفعت مال را)
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است كه هيچكدام از آنها معناي خالفت را نميدهد .مي گويند :يكي از معاني
مولي ،اولي بالتصرف است و مصداق بارز اولي بالتصرف ،وليامر است و ولي
امر يعني همان واليت و واليت يعني همان خالفت! مي بينيند كنه دينن خندا
چقدر راحت و آسان و قابل فهم است!
 .211آشكارترين دليل بر گمراهي شيعه آن است كه بر خالف صريح آيات قرآن بنا
هر گبر و كافر و پيروان ساير اديان ،دوستي مي كنند و باز بنر خنالف صنريح
آيات قرآن با ساير مسلمانها كينه توزند .شعارها و نمايشها و سياسنتها را رهنا
كنيد منظور من آن چيزي است كه واقعاً در متن تودة جامعه و در اعماق جنان
و دل آنها در جريان است.
 .211روحاني صفوي در اعماق ضمير ناخودآگاهش مي داند كه پاسخهاي او توجيه
و سفسطه بازي و مغلطه و بازي باكلمات است ولي نمي دانم اين چه نيروي
شيطاني است كه اجازه نمي دهد او در برابر حرف حق ،سر تسليم فرود بياورد

ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ )الشعراء.(221:
 .218نويسنده شيعه به دنبال كشف حقيقت نيست بلكه به دنبال انتقام گرفتن از سني
ها و خلفائيست كه قرنها پيش مرده اند.
 .211افراد به ظاهر حزب اللهي در روز قيامت براي چيزي كه به خنواب هنم نمني
بينند يقة آنها را ميگيرند :دشمني با سنني هنا و دشنمني بنا حضنرت عمنر و
ابوبكر.
 .224اگر حق با شيعه باشد سني ها به جهنم نمي روند زيرا آنها به اصول دين معتقد
بوده و كسي را هم لعن و نفرين نميكنند ولي اگر حنق بنا شنيعه نباشند و در
دشمني با سه خليفة اول ،اشتباه كرده باشند به نظر شما چه اتفناقي مني افتند.
(حتي اگر بنا به فرض صددرصد محال ،تمام ادعاهاي شيعه درست باشد سنه
خليفة اول به جهنم نمي روند زيرا خداوند در قرآن فرموده :به جز شنرک هنر
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گناهي را اگر خواستم مي بخشنم .پنس ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ

)الشعراء(221:
 .221مي دانيد چرا خداوند و پيامبر اسالم ،جانشيني معرفني نكردنند؟ بنراي اينكنه
پايه گذار اين بدعت شوم نشوند تا اينكه تا ابد ،خلق خدا مجبور باشند عنالوه
بر خداوند در برابر مخلوقات او نيز سر تسليم فرود بياورند .همان چينزي كنه
شيعه پس از  11قرن تحت عنوان واليت مطلقة فقيه به آن رسيده است.
 .222شيعه معتقد است تمام اصحاب به جز سه نفنر پنس از نبني اكنرم مرتند و در
نهايت دوزخي شدند .اين به آن معناست كه اصحاب 24 ،سال از مال و جنان
خود در راه اسالم گذشتند و چه سختي هنا كنه نكشنيدند و نعوذبناهلل وجنود
نازنين و مقدس پيامبر اكرم و رسالت ايشان ،باعث دوزخني شندن آنهنا شند،
درست مانند ابوجهل و ابولهب! براستي يعني دستمزد آنها اين بوده كه پنس از
آنهمه سختي و فداكاري جهنمي شوند؟ آن هم به خاطر وجود رحمه للعالمين
نبي اكرم؟!!!!
 .224وقتي خوارج حزب اللهي معتقدند كه قائم مقام رهبنري آينت اهلل منتظنري بنا
آنهمه سوابق علمي و سياسي در آخر عمر فريب خورد و منحرف شد از كجنا
معلوم كه مجلسي پدر تشيع صفوي اشتباه نكرده باشد؟
 .221اگر حضرت عيسي ظهور كند بيشنتر مشنكالتش ماننند دورة اول ،مجندداً بنا
روحانيون اسالم و ارباب كليساهاست.
 .221اگر در عقل آقايان شك نداري از تو خواهشي دارم :سري به كتب و فتواهنا و
سايت آقايان بزن و نظرات آنها را در مورد عزاداري و مواردي مانند قمه زنني
مطالعه كن .هنوز بر سر مباح بودن و صواب داشتن يا حرام بنودن آن دعنوا و
شك است!!!!
 GOOD NEWS IS NO NEWS .221اخبنار خنوب ،اخبنار نيسنت .اينن شنعار
خبرنگاران غربي است يعني مردم ،اخبارخوب و عادي را نمي پسنندند .منردم
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دنبال حواد

و امور عجيب و غريب و دروغ منيگردنند و اينن موضنوعات

براي آنها جالب تر است .آري اين نكات ساده را غاليان و رافضيان دروغگوي
افسانه پرداز قرون اول و دوم هجري فهميدند ولي شنيعيان تحصنيلكرده قنرن
بيستم ،هنوز اين مسائل را نميفهمند.
 .221حضرت خضر (البته نام خضر برده نشنده) طبنق صنريح آينات قنرآن ،مجنوز
داشت آن كودک را پيش از ارتكاب هر جرمي (البته به فرمنان خندا) بنه قتنل
برساند .نمونه هايي از ترورهاي مخفيانه سياسي در زمان حيات پيامبر اكرم در
مدينه در تاريخ ثبت شده است .اگر حضرت عمر و ابوبكر عامالن اصلي خنط
انحراف و نابودي اسالم و تمامي آنچه شيعه ميگويد بنوده باشنند و چنانچنه

پيامبرغ از طريق وحي ،علم غيب داشته و از وقايع آينده مطلع بنوده چنرا در
زمان حياتشان ،دستور ترور مخفيانه حضرت عمر و ابوبكر را صادر نمي كنند؟
يعني خطر آنها كمتر از آن كودک بوده كه به دست خضر به قتل مي رسند؟!!!!
و چرا پس از غصب خالفت!!! حضرت علي ينا اصنحاب ايشنان چننين نمني
كنند؟ و چرا و چرا و چرا....
 .228در هر كاري استارت و شروع اوليه بسيار مهم است .شروع پيامبر اكنرم بسنيار
عالي بوده و ادامة كار ،توسط ابوبكر و حضرت عمر نينز (منهناي چنند اينراد
جزيي و بچهگانه كه شيعه در بوق و كرنا كرده) بسيار عالي بوده است.
 .221هر تخلفي كه دشمنان شيعه انجام دهند نامش مي شود بدعت و هر تخلفي كه
شيعه انجام دهد نامش مي شود :حب اهل بيت و مصلحت و مقتضيات زمان و
اجتهاد و فقه پوياي شيعه!
 .244تشيع را اگر شناختن و دوست داشتن علي و پيروي از او تعريف كني بهتنرين
مرام در جهان و اگر به معنناي خالفنت منصنوص حضنرت علني معننا كنني
سرآغاز هزار گونه كفر و خرافه مي شود و در نهايت :بدترين مرام در جهان.
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 .241مي دانيد شباهت رفتار و اعمال نواصنب و خنوارج بنا رافضنيان و غالينان در
چيست؟ آنها به صوابهاي حضرت علي اضافه مي كننند و اينهنا بنه صنوابهاي
حضرت عمر و ابوبكر.
 .242يكي از علل مهم عدم تعيين جانشين براي پيامبر اكرم ،همين شرايطي است كه
شيعه دچار آن شده است :فراموشي اصل كه خدا و قرآن و روش پيامبرغ

بوده و اصل شدن مصاديق حاشيه اي و پس از آن به دام خرافه و شرک افتادن
و اينگونه كه پيداست همين پوسته هاي ظاهري نيز ،ميرود كه نابود شود ﭽ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ )الشعراء.(221:
 .244براستي براي من بسيار جاي تعجب شده كه چرا تمام عقائند خاصنة شنيعه را
خداوند در قرآن كريم در هاله اي از ابهام و تقيه و غير واضنح و رمنزي بينان

فرموده است؟! مواردي مانند :خالفت حضرت علي – امامت اثنني عشنريه –
عصمت – غيبت و ظهور منجني – سناختن و آبناد كنردن قبنور و زينارت و
زيارتخواني – ارتداد و لعن اصحاب پيامبر – علم غيب – معجزات خرافني
– عزاداري و...
 .241وقتي انسان ،حكومتهايي را كه ادعاي عدل علي را دارند با حكومنت عادالننة
حضرت عمر ،مي سنجد ميفهمد نه تنها ذره اي از عندالت حضنرت عمنر در
اينها نيست بلكه اينها دست يزيد را هم از پشت بسته اند و چه مضحك است
وقتي ميبينم ظالم و مظلوم هر دو بر حسين ،مي گريند.
 .241شايد باور نكنيد ولي من حتي در زماني كه  14سال بيشتر نداشتم برخي مواقع
اين سئوال براي من به صورت ناخودآگاه پيش مي آمد كه چرا موضوع به اين
مهمي را خداوند در قرآن نياورده و چرا در قرآن كريم بنه صنراحت ،ننامي از
علي نيست؟ فكر مي كنم اين سئوالي است كه بنراي بيشنتر شنيعيان حتني در
سنين خردسالي پيش مي آيد ولي در بزرگسالي فراموش مي كنند.
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 .241ما مي دانيم كه خوارج ،بسيار مقيد به امور ديني بوده و بسياري از آنها حافظ و
قاري قرآن بودند و حتي پيامبر اكرم و قرآن و ...را از صميم دل قبول داشنته و
حتي نيتشان هم طبق فرمايش حضرت علي (ع) خنوب بنوده ولني بنا اينهمنه
حضرت علي چهارهزار نفر از آنها را در يك روز مي كشند بنراي اينكنه آنهنا
فقط از علي(ع) مي خواستند يك كلمه بگويد :در صلح با معاويه اشنتباه كنرده
ولي حضرت علي(ع) رعايت مصلحت و ...را نكردند و با آنها جنگيند .آنگناه
من تعجب مي كنم كه حضرت علي (ع) براي حفظ مصلحت اسالم با غاصبان
خالفت و كساني كه دستور خدا و آنهمه سفارش پيامبرغ را زير پا گذاشتند،
نه تنها درگير نمي شود بلكه رفت و آمد فاميلي مي كند و به آنها مشورت مني
دهد و حتي يك كلمه نيز در اين باب (غصب خالفت) كالمي هم نمي گويد!
براستي آيا اينها تناقض نيست؟
 .241يكي از خوارج حزب اللهي مني گفنت :خندا را شنكر كنه تنا كننون دينن و
ايمانمان ،سالم مانده و در مسير خدا بوده ايم و گمراه نشده ايم .به او گفتم :به
قول خطبة جعلي فدكيه :بهانه آورديد كه از فتنه مي ترسيد .آگاه باشنيد كنه در
فتنه قرار گرفته ايد و براستي جهنم ،محيط بر كافران است.
 .248شيعه پيرو علي نيست .حتي دوسنت علني هنم نيسنت .شنيعه ،دشنمن سنني
هاست!
 .241اينكه داري به كجا مي روي مهمتر است از اينكه با چه چيز مي روي .روحاني
صفوي تو را با نقاب زيباي حب اهل بيت به پرتگاه بي بازگشنت شنرک مني
كشاند درست مانند كسي كه به تو ميگويد آقا مسافرت بيا همراه من ،من بنز
دارم بنز آخرين مدل .از مقصدش جويا مي شنوي منيفهمني گنيج و مننگ و
احساساتي و القيد است و مقصد او جايي نيست جز ته دره .ينك نفنر ديگنر
مي گويد آقا وسيله مسافرتي من االغ است ولي ميبيني عاقل است و راهدان و
هشيار .تحقيق ميكني مي بيني مقصندش مكناني خنوش آب و هواسنت .هنر
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انسان عاقلي دنبال اين نفر دوم مي رود ولي آدم احساساتي كه عقلنش داخنل
چشمش است :دنبال نفر اول ميرود .فسيعلموالذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.
 .214آقاي خميني مي گفت :ما مكلف به نتيجه نيسنتيم و وسنيله هندف را توجينه
نميكند ولني در جهنان امنروز ،تمنامي مكاتنب (حتني مكاتنب اقتصنادي و
مديريتي) مي گويند انسان بزرگ را نه از نيت او يا حتني از كناري كنه شنروع
كرده بلكه به آنچه كه به پايان رسانده مي شناسند .داد و فرياد مي زني كه آقنا
من دانه ميوه كاشته ام .مي گويد خوب كاشته اي كه كاشته باش .مي گويي آقا
دانه سبز شد .مي گويد به ما چه؟ مي گويي آقا نهنال شند و شنكوفه داد .مني
گويد :چه فايده؟ شكوفه هاي ميوه مي شود آنها را مي چيني و مي گنويي آقنا
ببين چه ميوه مرغوب و خوبي .آنگاه به تو مي گويند :آفنرين بنر تنو.كنار تنو

خوب بود .اگر نگاهي به عملكرد و نتيجه اعمنال پينامبر اكنرمغ و حضنرت
ابوبكر و حضرت عمر در اواخر عمر هر كدام از آنها بيندازي قطعاً به آنها نمره
 24مي دهي .آن هم در آن شرايط.
 .211سه ماه قبل از رحلت نبي اكرم (و با وجود اينكنه ايشنان هننوز زننده بودنند)
حضرت علي فرمانده سپاهيان مسلمان عازم يمن بوده و با آنها درگيري شديد
(كه حتي منجر به ضرب و جرح نيز مي شود!) پيندا منيكننند .چگوننه شنيعه
معتقد است كه به محض رحلت نبي اكرم همه از پير و جوان بي چون و چنرا
از علي تبعيت كرده و در آن گيرو دار شورش رده با حضنرت علني درگينري
پيدا نميكردند؟ ممكن است بگوييد وقتي جانشيني به فرمان خدا بوده كسي را
ياراي سرپيچي نيست ولي شما پس از  1144سال هنوز موفق نشنده ايند اينن
دروغ را ثابت كنيد! چگونه با استناد به آن ،مي خواهيد ساير دروغهنا را ثابنت
كنيد؟
 .212مذهبيون در ايران مرتباً دعايي را مي خوانند از اين قرار( :اللهم اصلح كل فاسد
من امور المسلمين) :خداوندا اصالح كن در امر فاسدي از امور مسلمين را.
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ولي در عمل اگر كسي قصد كوچكترين اصالحي را آنهم فقط در حد حرف و
سخن را داشته باشد سرو كارش با كرام الكاتبين خواهد شد .ﭽ ﯸ ﯹ

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ )الشعراء.(221:
 .214در فرهنگ قرآني ،مرگ و زندگي آن جهاني،حيات واقعي است ﭽ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ
)العنكبوت (11:به خصوص اگر آن مرگ ،از نوع شهادت باشد ﭽﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ )آل عمران (111:ولي در
فرهنگ شيعه ،نگاه به مرگ ،به گونه اي ديگر است و جاي تعجب كه آن هم
در مورد شهداء شديدتر مي شود! از مراسماتي كه در اين مواقع انجام ميدهند
و از روح حاكمي كه بر مجالس آنها حاكم است بوي اعتراض به خداوند به
مشام ميرسد .تفاوت آنچه محققين شيعه در اين خصوص روي كاغذ مي
نويسند با آنچه در عمل وجود دارد از زمين تا آسمان است .در عمل برخورد
شيعه با مرگ ،بسيار غمگين و گيج و مبهوت كننده است .و ته دلشان مي
خواهد ايكاش اين چنين نشده بود .اين در حالي است كه مثالً عبداهلل آن
جوان  12ساله به امام حسين مي گويد مرگ نزد من از عسل شيرين تر است!
ممكن است در پاسخ بگويند شيعه هميشه براي مردن آماده است! ولي عيب
كار ،دقيقاً در همينجاست .مگر خداوند ما را براي مردن آفريده است؟ حتي
اگر به امامان شيعه هم رجوع كنيم  11نفر آنها در صلح و صفا و آرامش بوده
اند و حتي امام حسين نيز اگر نبود خلف وعده مردم كوفه به آن شهر نمي
رفتند و كشته نميشدند .آري اگر بنا باشد انسان،خوار و خفيف شود و زير
ذلت زندگي كند همان بهتر كه بميرد و من سئوال مي كنم چه ذلتي باالتر از
شرک و خرافه و لعن صحابه و قبر پرستي و اعتقاد به افسانههاي تاريخي و
ايجاد تفرقه در جامعه اسالمي؟
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 .211شيعه مي گويد فقط مسلمانها بنه بهشنت مني رونند .سنئوال منن اينجاسنت:
حضرت علي ميفرمايند االسالم هو التسليم :اسالم يعني تسليم شدن .آيا شنما
نداي اسالم را به صورت صحيح و منطقي و درست و حقيقي به گنوش منردم
دنيا رسانده ايد و آنها تسليم نشدند تا به جهنم بروند؟ رفتار شما را ديدم .آينا
اين است اسالم ناب محمدي؟ آيا اين است حكومنت عندل علني؟ بنه قنول
حافظ:
گر مسلماني از اين است که حافظ دارد

واي اگر از پس امروز بود فردايي

آري واي بر شما اگر قيامتي در كار باشد كه نه تنها خود را جهنمي كرديد و نه
تنها مانع مسلمان شدن ديگران شديد بلكه اسالم را در داخل كشور هم ريشه

كن كرديد .ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ )الشعراء(221:
 .211وقتي صفويه شكل گرفت و پس از آنكه با زور شمشمير مردم را شيعه كرد بنا
اين سئوال بسيار مهم از جانب تودة مردم مواجه شد كه چگونه آنهمه دانشمند
و شاعر مورد عالقة مردم ايران ،سني بوده و حقيقت را نمي دانسته اند؟ جواب
مزورانة روحاني صفوي اين بود :آنها حقيقت را مي دانسته انند ولني از تنرس
جانشان و از ترس حكومتاي سني ،تقيه مي كرده اند! عجيب اسنت پنس چنرا
شيخ شهاب الدين سهروردي و يا مالصدرا و يا عين القضات همنداني و امنام
محمد غزالي و حالج و صدها عالم شيعه يا سني ديگر بر سر مسائلي بسنيار
كم اهميت تر از اين ،تقيه نكرده و مقتنول و مرعنوب و آوارة كنوه و دشنت
شدند؟ و چطور عده اي از علماء شيعه بودند و اتفاقي هم برايشان نيفتاد و...
 .211مادرم قسم مي خورد (و اين در حالي است كه تا كنون نشنيده بنودم او قسنم
بخورد) كه :وقتي  1سال داشتم (يعني  14سال قبل!) و مادرش او را به مسجد
پاي منبر حاج ...ميبرد وقتي حاجي شروع مي كنرد بنه بند و بينراه گفنتن بنه
ابوبكر و عمر ،او كه  1سال هم بيشتر نداشته متنفر مي شده و تعجب مي كرده
كه چرا اين آدمهاي بزرگ ،نشسته اند و چنين اراجيفي را گوش ميكنند!!!
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 .211شيعه ،عنوان بدعت را عليه مخالفين خود زياد مطرح مي كنند در حاليكنه 14
درصد دروغها و بدعتها و خرافات دنيا در فرهنگ تودة شيعه در جريان اسنت
و اين موضوع ،انسان را به ياد دزدي مي انداخت كه داخل منردم شنده بنود و
دزد دزد مي كرد!
 .218از حضرت علي سئوال مي كنند بهترين شاعر كيست؟ مي فرمايد :همه در يك
وادي نتاخته اند تا بدانيم بهترين شاعر كيست ولني اگنر چناره اي از انتخناب
نباشد بايد بگوييم :امروالقيس .شيعه بحث اولويت را زياد مطرح مي كنند كنه
اگر حضرت علي زنده بودند همين پاسخ را به خوارج حزب اللهي مي دادنند
عالوه بر اينكه مي گفتند اگر چاره اي از انتخاب نباشد پس از نبي اكرم :ابوبكر
و عمر (البته  84روايت متواتر در اين بناره از حضنرت علني وجنود دارد كنه
حضرت ابوبكر و عمر را برتر دانسته اند ،اگر گوش شنوايي باشد)
 .211اولين كسي كه گفت من از او بهترم شيطان بود و آخرين كساني هم كه صنبح
تا شب در حال تبليغ اين نگرش هستند علما و وعاك و مداحانند.
 .214شخصي از امام رضا (ع) مي پرسد :مردم مي گويند شما علم غيب داريد؟ امام
رضا به او مي گويند :دستت را بر من بگذار! آن مرد مي گويد :چرا؟ امام رضنا
مي فرمايند :از اين سخن تو تمام موهاي بدنم راست شد!!!!
 .211تفاوتهاي دين و مذهب :دين از جانب خدا و مذهب ساختة دست بشر اسنت
 در دين هيچ تضاد و تناقضي نيست ولي مذهب ،سرشار از تنناقض اسنت -دين؟ انسانها را به توحيد خدا و اتحاد بين ملتها دعوت ميكند ولني منذاهب،
سرمنشاء و دعوت كننده به تفرقه و اختالفند  -دين توجه مردم را بنه خندا و
مذهب توجه مردم را به انسانها دعوت مي كند  -فهنم و اثبنات دينن بسنيار
آسان و ساده ولي اثبات مذهب نياز به هزار و يك جندل و كتناب و توجينه و
تفسير دارد  -دين فقط كتاب خداسنت ولني در منذهب هنزار و ينك كتناب
عجيب و غريب وجود دارد  -در دين ،هنيچ خرافنه اي نيسنت ولني منذهب
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سرشار از خرافه و بدعت و انحراف است – دين در هميشنه تناريخ ،موجنب
اتحاد و سربلندي يك ملت و مذاهب سرآغاز تفرقه و بدبختي آنها بنوده انند.
پس در يك كالم به فرموده خداوند :ان الدين عننداهلل اسنالم :دينن ننزد خندا
اسالم است.
در انتها به توضيح دكتر علي شريعتي از اين آيه دقت كنيد :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ )النمل :(84:به مرده نمي تواني حرف بفهماني .به آدم كري
كه اصال گوشش نمي شنود و ناز و اداهايش زياد است .داري با او حرف مي زني
حرفت را گوش نمي دهد و به تو پشت كرده مي رود كه حرفت را گوش ندهد .تازه
اگر هم بخواهد گوش دهد باز هم اصال نمي فهمد .اگر بيايد و بخواند و گوش بدهد و
ببيند و دقيق هم بشود و فكر هم بكند و انصاف هم به خرج دهد شعور ندارد كه بفهمد
چه برسد به اينكه نمي خواهد و نميشنود و حاضر هم نيست كه گوش بدهد و فرار
هم مي كند( .از كتاب :چه بايد كرد .دكتر شريعتي) چقدر شبيه منش خوارج به اصطالح
حزب اللهي در ايران است!!!

آياتي از قرآن كريم و احاديثي از كتب شيعه
قرآن کريم
 - 1ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ )األعراف( (100:اي

پيامبر) بگو من اگر بر غيب ،آگاه بودم خير بسيار گرد مي آوردم و به من بدي
نميرسيد من براي آنانكه بيم آورده اند جز بيم دهنده و مژده آورنده اي بيش
نيستم.
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 - 2ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭼ

)الّنساء :(171:اي اهل كتاب در دين خود غلو (زياده روي افراط و تفريط
سياه نمايي تقدس نمايي بدعت و )...نكنيد و دربارة خدا جز به راستي سخن
مگوييد.
 - 4ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ )املائهة :(77:بگو اي اهل
كتاب در دين خود به ناحق غلو نكنيد و از پي خواهشهاي آن قومي كه خود
گمراه شدند و بسياري را نيز گمراه كردند و از راه راست دور افتادند

نرويد(مانند مداحان و وعاك نادان و برخي از روحانيون و نويسندگان متعصب
و كينه جو)
 - 1ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ
ﮏﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ ﭼ

)البقرة :(194:برخي از مردم ،غير خدا را همانند خدا گيرند و آنها را دوست
دارند مانند دوستي خدا ،ليكن آنها كه اهل ايمانند كمال محبت را فقط به خدا
مخصوص دارند و اگر بدانند مشركان ستمكار آن هنگام كه عذاب خدا را
مشاهده كنند كه قدرت خاص خداست .عذاب خدا مشركان را بسيار سخت
است.

 - 1ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ )
ابراهيم (34:و در مقابل خداوند ،امثال و اضدادي جعل كردند كه خود و خلق
را از راه خدا گمراه كنند بگو (اي بدبختان) به لذات دنيوي مشغول باشيد كه
بازگشت شما به آتش دوزخ خواهد بود.
 - 1ﭽﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲﭼ )سبا (33:مستضعفان به مستكبران مىگويند :بلكه
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نيرنگهاى [پىگير شما در] شب و روز كه به ما فرمان مىداديد به خدا كافر
شويم و همتايانى براى او قرار دهيم [ما را گمراه كرد].

 - 1ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ )البقرة(109:
و هنگاميكه بندگان من از تو درباره من سئوال مي كنند بگو من نزديكم دعاي
دعا كننده را به هنگاميكه مرا مي خواند پاسخ ميگويم( .يعني بدون واسطه و
دربان و حاجب و)..
الّزمر (39:آيا خداوند براي بنده اش ،كافي نيست؟
 - 8ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇﭼ ) ُ
(يا حممه و يا عيل يا عيل و يا حممه اكفياين فانكام كافيان!!!)
 - 1ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ )الفاحتة (4:فقط تو را مي پرستيم و فقط از تو
ياري مي خواهيم( .اين آيات يعني اينكه خداوند دربان و وكيل و وصي و
واسطه ندارد و همه اينها شرک و كفر است كه زير نقاب زيباي حب اهل بيت
و هزار و يك زيارت جعلي و خرافي و هزاران صفحه توجيه و سفسطه پنهان
شده است هر چند اين مطالب و كل اين كتاب براي عده اي نامفهوم و گنگ
است زيرا):
- 14ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ

)األعراف (173:به طور مسلم گروه بسياري از جن و انس را براي دوزخ
آفريديم آنها دلهايي دارند كه با آن نمي فهمند و چشماني دارند كه با آن نمي
بينند و گوشهايي دارند كه با آن نميشنوند آنها همچون چهارپايانند بلكه گمراه
تر اينان همانا غافالنند( .البته بر خالف عقيده نادانان متعصب ،حتي حنبلي ها
نيز به دوست داشتن و مقام واالي اهل بيت معتقدند ولي فرق است ميان
دوست داشتن با معرفت و عمل طبق سيره آن بزرگواران تا افتادن به دام هزار و
يك خرافه و دروغ و غلو و شرک و كينه و تعصب بيجا و بيمورد)
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- 11ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ) األنفال (50:و به ياد آر هنگاميكه شيطان
اعمال آنها را در نظرشان جلوه داد انفال 18
- 12ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﭼ )الكهف (145/143:بگو آيا مي خواهيد شما را به زيانبارتين اعمال
آگاه كنم؟ زيانكارترين مردم كساني هستند كه عمرشان را در دنيا تباه كردند و
به خيال خود فكر مي كردند بهترين كارها را انجام مي دهند.

- 14ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ )األنعام(21:
كيست ظالمتر از آنكه به خداوند دروغ مي بندد( .واي به حال دروغ گوياني كه
اينهمه حديث دروغ وارد كتب شيعه و سني كرده و پايه گذار اينهمه كينه و
تفرقه و اختالف و شرک شدند .واي)
- 11ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ )احلرش (14:و كساني كه

پس از آنها (اصحاب پيامبر) آمدند به درگاه خداوند ميگويند :خدايا ما و
برادرانمان را كه در ايمان بر ما پيشي گرفتند ببخش و در دل ما هيچ كينة
مومنان را قرار مده .خدايا تويي كه بسيار رئوف و مهرباني.

(و شيعه در طول تاريخ چه زيبا به اين آيه عمل كرده!!! همه اصحاب پيامبرغ را مرتد
مي داند به جز  4نفر و با آنها دشمن است و آنها را بدترين انسانها مي داند و دشمن
اهل بيت و)...
- 11ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ

ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ) التوبة(141/144:
آنانكه در صدر اسالم سبقت به ايمان گرفتند از مهاجر و انصار و آنانكه بطاعت
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خدا پيروي آنان كردند از ساير امت ،خدا از آنان خشنود است و آنها از خدا
خشنودند و خدا براي آنها بهشتي كه از زير درختانش نهرها جاريست مهيا
ساخته كه تا ابد در آن متنعم باشند و اين به حقيقت سعادت بزرگ است.
برخي از اعراب اطراف مدينه منافقند و برخي از اهل شهر مدينه هم منافق و بر
نفاق ماهر و ثابتند و تو از نفاقشان آگاه نيستي ما بر درون ناپاک انها آگاهيم و
انان را دوبار عذاب مي كنيم و عاقبت نيز به عذاب سخت ابدي دوزخ بر مي
گردند.
در اين آيه خداوند صريحاً منافقين را منحصر به برخي مردم مدينه و اطراف آن
كرده و از مسلمين نخستين ،تمجيد كرده ولي نظر شيعه دقيقاً عكس اين است شيعه
انصار را خوب يا فريب خورده و حضرت عمر و ابوبكر و ابوعبيده جراح و ...كه
همگي جزو نخستين مسلمانان مهاجر هستند را منافق مي داند نكته ديگر اينكه تمامي
آياتي كه در آنها كلمه منافق وجود دارد متعلق به مدينه است و حتي يك آيه مكي

نداريم كه در آن كلمه منافق آمده باشد!!!) ضمنا در آيه به پيامبر غ فرموده منافقان را
نمي شناسي يعني چشم بصيرتي كه بعضي شيعيان مدعي آن هستند و يا معتقدند افراد
مقدس مذهب شيعه چهره برزخي افراد را مي بينند تبليغات پوچ مي باشند و دروغ
است.

- 11ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭼ )الفتح (23:محمد
فرستادة خداست و كساني كه با اويند با كافران سخت و بين هم مهربان و
دوستند( .ولي شيعه مي گويند آنها با هم و با اهل بيت دشمن بوده اند)
- 11ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭼ

)األنفال (1:از خدا بپرهيزيد و ميان برادراني كه با هم ستيزه دارند را آشتي
دهيد و اطاعت خدا و پيامبرش را كنيد اگر ايمان داريد (باز هم چشم مداحان
و نويسندگان نادان روشن)
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- 18ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ )احلجرات (11:اي كساني كه

ايمان آوردهايد نبايد گروهي از شما گروهي ديگر را مسخره كنند شايد آنها از
اينها بهتر باشند ...و يكديگر را مورد طعن و عيبجويي قرار ندهيد و با القاب
زشت و ناپسند ياد مكنيد
بسيار بد است كه بر كسي بعد از ايمان ،نام كفر بگذاريد و آنها كه توبه نكنند ظالم و
ستمگرند.
- 11ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ )اجلن (10:مساجد مخصوص خداست
پس در آنها احدي را به جز خداوند صدا نزنيد( .چشم هياتها و روضه خوانها
و مداحان ،روشن)
- 24ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ

)البقرة (115:و كيست ظالمتر از آنكه مانع پرستش و عبادت و ذكر خدا در
مساجد ميشود و سعي مي كند كه آنرا ويران كند.
( مشخص است كه منظور از تخريب ،تخريب معنوي است كه با ورود هزار و يك
خرافه و مراسم در مسجد و از كار انداختن وجه توحيدي آن انجام گرفته و مي گيرد
ونه تخريب با بيل و كلنگ ،باز هم چشم هياتها و مداحان روشن)
- 21ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﭼ )األنعام (143:آن كساني كه دين خود را پراكنده و متفرق ساختند و
شيعه (دسته دسته) شدند چشم از آنها بپوش كه چنين كسان به كار تو نيايند
مجازات كار آنها با خداست خداوند آنها را به اعمالشان آگاه مي كند.

 - 22ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ { املؤمّنون }٢٥ - ٢٥ :و اين مردم امتي واحدند و من خداي
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شما هستم پس از من بترسيد .پس كارشان را در بين خودشان جدا جدا كردند كه
هر گروهي به آنچه نزدش هست خوشحال است.

الروم(32:
- 24ﭽ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ ) ُ
از آن فرقه نباشيد كه دين خود را متفرق هواي نفس خواستند و گروه گروه
شدند و بودند شيعه (شيعا) و هر گروهي به (اوهام و عقايد و خياالت فاسد
خود) دلشاد است.
- 21ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ

ﯦ ﭼ )األنعام (140:دشنام به

آنان كه غير خدا را مي خوانند ندهيد تا مبادا آنها نيز از روي جهل و دشمني
خدا را دشنام دهند ما عمل هر قومي را در نظرشان زينت مي دهيم .پس
بازگشت آنها به سوي خداست و خدا انان را به كردارشان آگاه مي گرداند.
(حاال تو از صبح تا شب زيارت جعلي عاشورا را بخوان كه در آن  18بار كلمة
لعن آمده است)
براي جلوگيري از اطالة كالم از خوانندگان عزيز مي خواهم قرآن را باز كنند سوره
اعراف را (البته معناي آيات آنرا) و سوره مائده را و آيات  21و  11و  12و  11سوره
عنكبوت را با دقت مطالعه كنيد انگار اين آيات همين امروز براي مردم ايران نازل شده
است!
احاديث

 .1مردگان ،رفته گان همسنايگاني هسنتند كنه هنر گناه آننان را بخواننند پاسنخي
نمي دهند و ظلم و ستمي را دفع نمي كننند و متوجنه نوحنه سنرايي و منداحي
نميشوند اگر در حق ايشان نيكي شود شاد نگردند و اگر قحطي شنود ننا اميند
نمي شوند با هم هستند در حالي كه تنها هستند و همسايه اند در حالي كه از هم
دورند به زيارت يكديگر نمي روند( .نهج البالغه خطبه)111
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 .2هروي از امام رضا مي پرسد :يا ابن رسول اهلل در كوفه گروهي هستند كه
ميپندارند كه بر رسول خدا سهو و اشتباهي در نمازش واقع نمي شد .امام رضا
فرمودند :خدا ايشان را لعنت كند دروغ گفته اند .آنكه سهو نمي كند فقط خداي
تعالي است كه جز او خدايي نيست( .جلد  1بحاراالنوار و عيون اخبار الرضا)
(همچنين :آيه قرآن :ﭽ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭼ )الكهف :(114:اي پيامبر بگو من
نيز بشري مانند شما هستم نيز مويد اين مطلب است)
 .4حضرت علي در نامه اي به منذر ابن جارود مي فرمايد :همانا نيكوكاري پندرت
مرا فريفت و پنداشتم كه هدايت او را پينروي مني كنني و بنه راه او مني روي
(نهجالبالغه نامه )11
 .1در مقدمه تفسير البرهان در باب دهم منقول است كساني بعضي آيات را به ائمه
تفسير مي كردند .مفضل ابن عمر اين معني را خدمت حضنرت صنادق عنرض
نمود آن بزرگوار فرمود :كسي كه چنين عقيده اي كه تنو از آن پرسنش نمنودي
دارد در نزد من مشرک به خداست!(چشم مفسران و محققان و مداحان روشن)
 .1حضرت علي :از غلو و مبالغه درباره ما برحذر باشيد ما بندگاني پرورده خداييم
درباره فضايل ما آنچه مي خواهيد بگوييد .كسي كه منا را دوسنت بندارد بايند
عمل ما را انجام دهد و از پرهيزگاري مدد بگيرد( .تحف العقول)
 .1حضرت علي :ال تفضحوا انفسكم عند عدوكم يوم القيامه :با اين عقايند سنخيفه
موجب روشني چشم دشمن و رسوايي خودتان در روز قيامت نشويد( .زينارت
قبور  -حيدرعلي قلمداران ص )112
 .1من ديروز همنشين شما بودم و امروز بنراي شنما عبنرتم و فنردا از شنما جندا
ميشوم( .نهج البالغه خطبه )111
 .8رفته گان ،گورشان خانه هايشان شد و اموالشان به ميرا

رفت كسي را كنه بنر

سر گورشان مي آيد نمي شناسند و به كسي كه برايشان گريه مي كنند تنوجهي
ندارند و هر كس كه ايشان را بخواند جواب نمي دهند( .نهجالبالغه خطبه )241

آلفوس ( )ALFOSجلد دوم

281

 .1حضرت علي پس از خواندن سوره تكاثر مي فرمايد :عجب مقصد دوري اسنت
و چه زيارت غافالنه اي اگر (قبور بزرگان) باعث عبرت باشند سنزاوارتر از آن
است كه مايه فخر گردد و اگر با ديده فروتني به قبر نگاه كنند خردمندانه تنر از
آن است كه آنها را وسيله فخر قرار دهند بي درنگ كه با ديده اي تنار بنه آنهنا
نگاه مي كنند و بدين سبب به درياي جهل و ناداني فرو رفته اند .به اهنل قبنور
جامي نوشانده اند كه قوه گويايشنان را بنه گنگني و شنوايشنان را بنه كنري و
حركاتشان را به سكون تبديل كرده است(.نهجالبالغه خطبه )221
 .14مرا با ثناي پسنديده ثنا خواني نكنيد تا خود را نسبت به خداوند آماده كننم و از
عهدة حقوقي كه هنوز ادا نكرده ام برآيم و من خود را از خطا مصون نمي داننم
و در كارم از خطا ايمن نيستم مگر اينكه خداوند مرا در برابر نفسم نگه فرمايند
كه از من بر اين كار تواناتر است همانا من و شما بندگان و مملوک پروردگاري
هستيم كه جز او پروردگاري نيست .پروردگاري كه ما را از آنچنه در آن بنوديم
بيرون آورد و به آنچه صالح ما بود وارد ساخت و گمراهي ما را به هدايت و نا
بينايي ما را به بينايي مبدل ساخت( .نهجالبالغه خطبه )211
 .11به روي مداحان خناک بپاشنيد .رسنول اكنرم (وسنائل الشنيعه ج  12ص 142
حديث اول)
 .12قبرم را قبله گاه و محل توجه و مسجد قرار ندهيد همانا خداي متعنال يهنود را
لعنت نمود زيرا قبور پيامبران خود را مساجد قرار داده اند .پيامبر اكرم (وسنائل
الشيعه ج  2باب  11ص )881

 .14پيامبرغ از گچ كاري قبر و نوشتن روي آن نهني فرمنوده (مسنتدرک الوسنائل
محد

نوري از عالمه حلي در كتاب النهايه .مستدرک چاپ سنگي )121/1

 .11علي فرمود :شنيدم كه رسول خدا مي فرمايد :قبرم را محنل رفنت و آمند قنرار
ندهيد و قبرهايتان را مساجد خويش قرار ندهيد و خاننه هايتنان را محنل دفنن
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مرده هايتان قرار ندهيد (مسنتدرک الوسنائل ج  1بناب  11از ابنواب دفنن ص
)142
 .11موسي ابن جعفر :قبر مرا بيش از چهار انگشنت بناز از هنم بيشنتر بناال نبريند.
(وسائل الشيعه ج  2باب  41از ابواب دفن ص )818
 .11امام صادق :هرگز ايستاده آب منوش و هيچ قبري را طواف مكن و در آب پناک
ادرار مكن (وسائل الشيعه ج  14باب  12سفينه البحار ج 2ص )11
 .11حضرت علي (ع) :رسول خدا ما را از ذخيره كردن گوشتهاي قرباني بيش از سه
روز نهي فرمود و ...و ما را از زيارت قبور نهي نمود (مسنند امنام زيند كتناب
الحج)
 .18پيامبر اكرم :خداوند فرموده :من نزد دلهاي شكسته و قبرهاي ويرانم.
 .11امام صادق :قبر رسول خدا از شن قرمز رنگ است (وسائل الشيعه ج  2باب 41
ص  )811پس تا آن زمان قبر رسول اهلل بنا و زينت و ...نشده بوده!

 .24عبدالرزاق صنعاني از قدماي شيعه از ابن طناووس رواينت كنرده :پينامبرغ از
اينكه بر قبر مسلمين بنايي ساخته شود و يا گچ كاري و يا بنر روي آن زراعنت
شود نهي نموده و فرمودند :بهترين قبور شما قبنري اسنت كنه شنناخته نشنود.
(المنصف)141/4 .
 .21ذكري :رسول خدا قبر فرزندش ابراهيم را مسطح نمود و قاسم ابن محمد گويد:
قبر نبي اكرم و شيخين را در حالي ديدم كه مسنطح بنود و نينز منيگويند قبنر
مهاجرين و انصار در مدينه منوره مسطح بود (توحيد عبادت سنگلجي انتشارات
دانش ص )111
 .22امام صادق :قبر مرا از گل غير خودش گل كاري نكنيد (وسائل الشيعه ج  2باب
 11از ابواب دفن ص )811
 .24حضرت علي (ع) :رسول خدا از اينكه بر قبر ،خاكي ريخته شود كه از خنودش
نيست نهي فرمود (مستدرک ج  1باب  41از ابواب دفن ص )121
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 .21رسول خدا در آخرين لحظات عمر شريف :اللهنم ال تجعنل قبنري وثننا يعبند:
خدايا قبرم را بتي قرار مده كه عبادت شود.
 .21شهيد اول در كتاب ذكري گذاشتن يك قطيفه بر مرقد مطهر نبني اكنرم را فاقند
دليل شرعي و ترک اين كار را اولي دانست.
( .21جالب است در مفاتيح و ساير كتب جعلي آمده كه وقتي قبه قبنر منا را ديندي
چنان و چنين بگو و وقتي به ضريح رسيدي چنين و چنان بكن و اين در حنالي
است كه تا سالها پس از رحلت ائمه ،ساختمان و قبه و ضنريحي بنر منزار انهنا
نبوده است!!!)
 .21حضرت علي (ع) :شايسته است كسي كه جالل پروردگار بر خنود بنزرگ مني
بيند و مقام حق در دلش عظمت دارد همه چيز جنز حنق در نظنرش بنه سنبب
عظمت الهي كوچك آيد .و من نمي پسندم كه از ذهن تان بگنذرد كنه مندح و
ستايش خويش و شنيدن ثناي خود را دوسنت دارم .سنپاس آن خندايي را كنه
چنين نيستم (نهج البالغه خطبه )211
 .28رسول خدا :پروردگارا هيچ پناهگاه و گريزگاهي جز به سوي تو وجنود نندارد.
امام سجاد :ستايش سزاوار آن خدايي است كه تمنام درهناي طلنب حاجنت را
بروي ما بست مگر آن دري كه فقنط بنه سنوي او منتهني مني شنود( .صنحيفه
سجاديه دعاي اول) امام سجاد :خدايا جز از تو طلب گشايش را نخنواهم كنرد
(مفاتيح الجنان اواخر دعاي ابوحمزه ثمالي)
( .21يكي از دعاهاي كتاب جعلي مفاتيح :يا محمد و يا علي احفظاني فانكما
حافظان اكفياني فانكما كافيان) اي محمد و اي علي شما دو نفر مرا حفظ كنيد و
شما دو نفر مرا كفايت كنيد كه شما مرا كافي هستيد .ولي در سوره توبه مي
خوانيم :براي شما غير خدا سرپرست و ياوري نيست .و در سوره نساء :ﭽ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ )النساء :(11:فقط خدا ولي و سرپرست است و كافي

است كه خدا ياور باشد .و در سوره زمر :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ )الزُمر(41:
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عبده :آيا خداوند براي بنده خود كافي نيست؟ البته نبي اكرم و حضرت علي و
ساير اصحاب بلندقدر ايشان بايد براي ما الگو و سرمشق باشند ولي تفاوت
است ميان اسوه بودن تا داشتن عقايد شرک آميز .ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭼ {التوبة : }118:هيچ پناهگاهي در برابر خداوند نيست مگر به سوي
خود او .ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ (األنعام :)14:بگو من غيب نمي دانم( .براستي اين
آيات چقدر براي شيعيان ،عجيب و جديد و تازه و غيرقابل فهم ،خواهد بود!)
 .44حضرت علي (ع) :فقط از خدا حاجتت را بخواه زيرا عطا كردن و محروم
ساختن فقط به دست خداست و فقط خداست كه تو را از گرفتاري رهايي مي
بخشد پس بايد تعبد و بندگيت فقط براي او و رغبت تو فقط به سوي او باشد.
(نهج البالغه نامه  )41كه دقيقا با آيات قرآني موافق است مانند :ﭽ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ

ﯩ ﭼ (النمل)12:
 .41انجيل متي باب  :24عيسي فرمود :واي به حال شما اي علماي ديني و فريسنيان
ريا كار ،شما براي پيامبراني كه اجدادتان آنها را كشته اند بنا دسنت خنود بنناي
يادبود درست مي كنيد!!!!!!!.
 .42ابوعمر عامر ابن شراحيل الكوفي متوفاي  141هجنري كنه بنيش از  114تنن از
صحابه رسول خدا را ديده و از آنان حديث اخذ كرده به قول ابن بطال همنواره
مي گفت :اگر نه اين بود كه رسول خدا از زيارت قبور نهي فرمنوده اسنت منن

قبر پيامبرغ را زيارت مي كردم.

 .44عبدالرزاق الصنعاني شيعي در كتاب خود المنصف :كسي كه قبرها را زيارت كند
از ما نيست( .رسول خدا) المنصف  111/4حديث 1141
 .41حاكم نيشابوري از عبداهلل ابن عمرو ابن عاص روايت مي كند :ما با رسول خدا
مردي را كه مرده بود در قبر گذاشنتيم چنون برگشنتيم و برابنر خاننه آن مينت
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رسيديم ناگاه با زني برخورد كرديم كه گمان ميكنم رسول خدا او را شنناخت.
پس فرمود :اي فاطمه از كجا مي آيي؟ آن زن گفت :از نزد خنانواده اينن مينت.
رسول خدا فرمود :مبادا با ايشان به قبرستان رفته باشي؟ زن گفنت :معناذاهلل كنه
من با ايشان تا قبرستان رفته باشم در حالي كه تو در اين باب آنچه را كنه بايند
تذكر داده اي! رسول خدا فرمود :اگر با ايشنان بنه قبرسنتان رفتنه بنودي ديگنر
بهشت را نمي ديدي تا آنگاه كه جد پدرت كه بت پرست بود را ببيني!

 .41پينننامبرغ منننا را از زينننارت قبنننور نهننني فرمنننود (مسنننند امنننام زيننند دار
مكتبهالحياهص)211
 .41رسول خدا :خدا لعنت كند زائرات قبور را .و كساني كه بنر قبرهنا مسنجد مني
سازند( .التاج الجامع االصول في احاديث الرسول )482/1
 .41رسول خدا :قبرم را محل آمد و شد قرار ندهيد( .حديث متواتر مورد اتفاق)
 .48حديث عطاء ابن يسار از رسول خدا :بار خدايا قبر مرا بتي قرار مده كه پرستيده
شود.
 .41حضرت صادق :باالي قبر ابراهيم پسر رسول خدا (كه در سن  2سنالگي فنوت
كرد) شاخه نخل خرمايي بود كه چون خشك شد قبر نيز گم شد و ديگر معلوم
نشد (حتما پسر رسول خدا نيز با ابوبكر و عمر دشمن بوده و براي نشنان دادن
اين دشمني به آيندگان ،خواسته است محل قبرش مانند حضرت فاطمه نامعلوم
باشد!) كتاب كافي و كتاب من اليحضر الفقيه.
 .14رسول خدا :اگر نه اين بود كه جنازه حمزه با اين وضع زنان ما را اندوهگين مي
كند ما او را وامي گذاشتيم تا درندگان و مرغنان جسندش را بخورنند و در روز
قيامت از شكم درندگان و چينه دان مرغان محشور شنود( .سنيره ابنن هشنام و
تفسير علي ابن ابراهيم قمي و جلد ششم بحاراالنوار و)...
 .11دستور حضرت علي به ابي الهياج :قبري را باقي مگذار مگر آنكه آن را با خناک
يكسان سازي و تنديسي باقي مگذار مگر آنكه خرابش كني.
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 .12حضرت علي (ع) :هر كه قبري را تجديد بننا كنند و ينا مجسنمه اي بسنازد از
اسالم خارج شده است( .من اليحضره الفقيه صدوق و المحاسن برقني و جلند
 18بحاراالنوار و وسايل الشيعه باب )14
 .14جناب حسن مثني فرزند امام حسن مجتبي گروهي را در ننزد قبنر پينامبر ديند.
پس ايشان را از اين عمل نهي نمود و فرمود :همانا پيامبر خندا فرمنود قبنر منرا
عيد (محل آمد و شد) مگيريند و خاننه هايتنان را قبرسنتان نكنيند( .المصننف
صنعاني و وفاء الوفاء سمهودي ص )1414
 .11در كتاب كافي از ابي القداح روايت شده كنه امنام جعفنر صنادق فرمنود :علني
فرمود :رسول خدا مرا به مدينه گسيل داشت براي خرابي گورستانها و شكسنتن
صورتها و فرمود :هيچ تصويري مگذار مگر اينكه آنرا محو كني و هرچنه قبنري
را مگذار مگر آنكه آنرا با زمين مساوي گرداني.
 .11در كتاب تهذيب شيخ طوسي و وسايل الشنيعه بناب  11از ابنواب دفنن آورده:
علي ابن جعفر مي گوي :از برادرم موسي بن جعفر سئوال كردم :آينا سناختمان
روي قبر و نشستن بر روي آن خوب است؟ فرمود :نه ساختمان روي قبر خوب
است و نه نشستن بر روي آن و نه گچ كاري آن و نه گلمالي نمودن آن.
 .11در مجالس شيخ صدوق از حضرت امام صادق روايت شده كنه آن حضنرت از
اجداد بزرگوارش روايت نموده و گفت :رسول خدا از گچ منالي نمنودن قبنر و
نماز خواندن در آن نهي فرمود.
 .11در محاسن برقي از جراح مدايني از ابي عبداهلل صادق روايت شده كه فرمود :بر
قبرها بنا نكنيد و سقف هاي خانه ها را نقاشي نكنيد براي اينكه رسول خدا اين
عمل را مكروه دانست.
 .18در وسايل الشيعه باب  11ابواب دفن از امام صادق رواينت شنده :رسنول خندا
نهي فرمودند كه بر قبري نمازگزاري شود يا روي آن بنشينند يا بر آن ساختماني
بنا كنند.
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 .11در معاني االخبار آمده :پيامبر از گچ كاري گورها نهي فرمود.
 .14فقه الرضا روايت كرده :علي به سوي مردم آمد و فرمود :آيا مي دانيد كه رسنول
خدا كسي را كه قبرها را مصلي و جاي نمازخواندن قرار دهد لعنت كرده اسنت
و كسي كه با خدا معبودي ديگنر قنرار دهند نينز لعننت فرمنوده يعنني هنر دو
مشركند!

 .11در علل الشرايع امام صادق از پدران بزرگوارش نقل نموده :قبر پينامبرغ فقنط
يك وجب از زمين باال آمده بود( .وخود پيامبر نيز كه فرموده بودند قبر مرا قبله
قرار ندهيد و مسجد نكنيد زيرا خداي تعالي يهود را براي اينكه قبنور پينامبران
خود را مسجد كرده بودند لعنت فرمود( .احاديث فوق همه از كتنب شنيعه مني
باشد و نه از كتب وهابي ها و سني ها!)
 .12ام سلمه به رسول خدا يادآور شد وقتني كنه در مهناجرت اول در حبشنه بنوده
معبدي را ديده به نام ماريه و براي نبي اكرم آنچه كه در آن از نقش و نگارهنا و
آيينه كاريها ديده بود تعريف كرد حضرت رسول فرمود :اينان گروهي بودند كه
چون بندة صالح و مرد خوبي در ميان ايشان مي منرد روي قبنر او مسنجد مني
ساختند و در آن نقش و نگارها به كار مي بردند .اين قبيل منردم بندترين خلنق
خدايند( .التاج الجامل االصول ج 1ص  214و )211
 .14پروردگارا تو اولي و قبل از مخلوقات بوده اي ....و شفيع آناني .كسي برتر از تو
نيست تا ميان تو و آنان حائل شود (يعني واسطه) و جاي رفتن جايگاهشنان در

قبضه قدرت توست .حضرت علي – صحيفه علويه دعاي روز  11هر ماه

 .11حضرت علي :تمت بنبينا حجت .با پيامبر ما حجت تمام شد (و ديگري حجتني
نداريم) خطبه  14نهج البالغه خطبه اشباح (ولي در زيارات جعلني و احادينث
خرافي شيعه با هزاران حجت و واسطه و شرک و كفر ،روبرو ميشويم) در هنر

حديثي كه مشاهده كرديد سخن از حجتي پس از پينامبرغ شنده طبنق همنين
سخن حضرت علي آن را رد كنيد.
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 .11اگر شفاعت خواهم پس سزاوار شفاعت نيستم....پروردگارا كرم و بزرگواريت را
در خطاهايم شفيع فرما ...هيچ شفيعي در پيشگاهت ندارم پنس بگنذار فضنل و
كرم تو برايم شفاعت كند .امام سجاد :صحيفه سجاديه دعاي توبه و طلب آن.
 .11و اينكه چرا اينهمه حديث جعلي در كتابها وارد شده :رجال كشي از امام محمد
باقر روايت شده :در نزد ايشان نام سلمان برده مي شود مي فرماينند :او سنلمان
محمدي است همانا سلمان از ما اهل بيت بود او بود كه همنواره بنه منردم مني
گفت :شما مردم از قرآن گريخته به احاديث پناه برديد (شنايد بنراي همنين در
زمان حيات همين سلمان حضرت عمر اجازه كتابت احاديث را ننداد و )...از ان
جهت كه قرآن را كتابي يافتيد كه شما را بر نقير و قطمينر و خنردل (يعنني بنه
اندک چيزي چون پوسته هسته خرما و خال پشت هسته) به حساب مني كشند.
از اين جهت بر شما پذيرش قرآن سخت آمد و به تنگنا افتاديد .لذا به احادينث
پناه برديد زيرا بر شما گشايش داد( .رجال كشي چاپ كربال ص  22و )24
 .11ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭼ

(البقرة)111:
ما شما را مي آزمائيم به چيزي از خوف وگرسنگي ونقص در اموال وجانها و مينوه
ها پس بشارت ومژده ده صابران را آنانكه به هنگام برخورد با مصيبتي گويند ما
ازآن خدا هستيم وبسوي او باز مي گرديم آنانند كه مشنمول صنلوات ورحمنت
پروردگارشان هستند وهمانها هستند هدايت شدگان وراهيافتگان.
ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵ ﭼ (لقامن :)17:اي فرزنه من نامز را بپا دار و امر بمعروف وهني از مّنكر ندام
و صرب كن بر آنچه بتو ميرسه مهانا كه آن (صرب)ازامور بسيار مهم است.
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 .18ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ (الحج)41/41:
پس اله شما معبود واحدي است پس به او تسليم شويد بشارت ده صناحبان دلهناي
آرام را آنانكه چون ياد خدا شود دلهايشان بترسد وبرآنچه به ايشان رسند صنابر
باشند وآنانكه نماز را بپادارند وآز آنچه روزي ايشان كرديم انفاق مي كنند.
 .11قال رسول اهلل :النياحه من عمل الجاهليه(.من ال يحضره  -شيخ صدوق  -جنزء
)1پيامبر خدا فرمود :نوحه خواني از كارهاي دوران جاهليت است.
 .14قال رسول اهلل:ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب(.مسكن الفنواد _شنهيد
ثاني)پيامبر خدافرمود :از ما نيستند كسانيكه (به هنگام مصيبت) برگونهها بزنند و
گريبانها پاره كنند.
 .11قال رسول اهلل:ضرب المسلم بيده علي فخذه عندالمصيبه احبناط الجنره(.فنروع
كافي)پيامبر خدا فرمود:مسلمان به هنگام مصيبت چنون بادسنت خنويش بنران
خود بكوبد مزدش نابود ميشود.
 .12قننال رسننول اهلل :لعننن اهلل اخامشننه وجههننا واشنناقه جيبهننا والداعيننه بالويننل
واثبور(.مسكن الفواد)پيامبر خدا فرمود:خدا لعنت كند زنني راكنه چهنره اش را
درمصيبت بخراشد وگريبانش بدرد وفغان و واويال بگويد.
 .14در كتنناب مسننكن الفننواد از ام سننلمه روايننت منني كننند :هنگنناميكننه ابوسننلمه
(شوهراولش) از دنيا رفت من با خود گفتم در اين سرزمين من به اين مصنيبت
گرفتار شدم گريه وعزاداري براي او برپا كنم.اتفاقا زني كنه نوحنهگنر بنود هنم

برمن وارد شد ومي خواست مرا درآن مصيبت كمك كند پيامبر اكرمغ فرمنود:
آيا مي خواهيد دوباره شيطان را كه خدايتعالي از اين خاننه بينرون راننده اسنت

برگردانيد؟!
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 .11درصفحه  11كتاب مسكن الفواد از يوسف بن عبداهلل بن سنالم نقنل كنرده كنه
پيامبر اكرمغ هروقت شدت و مصيبتي بر خانواده اش وارد مي شند ايشنان را
امر مي كرد به نماز خواندن واين آيه را قرائت مي كرد :امركن خانوادهات را بنه
نماز وصبر را در باره آن بپذير.
 .11شيخ مفيد در كتاب ارشاد جلد  2صفحه  11آورده كه امام حسين به خنواهرش
زينب(س)فرمود:اي خواهر جان من تورا سوگند دادم وتو به سوگند من وفنادار
باش كه چون كشته شدم گريبان برمن چاک مكن وچهره مخراش ودر مرگ من
واويال واثبورا(عذاب برمن بادخدايم مرگ دهد)مگو

1

 .11شيخ كليني در فروع كنافي ج  4ص  221از امنام موسني بنن جعفنرآورده كنه
فرمود:مردي كه به هنگام مصيبت دست خود بررانش بكوبد موجب تبناه كنردن
اجر خويش مي شود.
 .11شيخ صدوق در من ال يحضرالفقيه ج  1ص  124از حضرت صنادق آورده كنه
فرمود:هركس به هنگام مصيبت دست خود بررانش بكوبداجرش تباه ميشود.
البته بر قاتلين امام حسين لعنت و حتي بر كساني كه منكر عزاداري بر آن بزرگوارند
ولي من سئوالي از شما دارم :اگر شما رحلت كرديد (البته بعد از  124سال!) آيا بيشتر
دوست داريد كه انسانهاي زنده از رفتار شما تبعيت كرده و عقايد شما را رواج دهند و
عملي كنند يا هر سال براي جسم فاني شما بر سر و مغز خودشان بكوبند؟ براستي كدام
شيعه يك حديث از امام حسين بلد است؟ و كدام شيعه در برابر ظلم مي ايستد و كدام
شيعه رفتار و منش امام حسين را دارد؟ در مجمع علماي اهل سنت ،شخصي از آقاي
ازغدي سئوال كرد چرا شما اينگونه عزاداري مي كنيد؟ ايشان پاسخ دادند " اينها جزو
آداب و رسوم ماست! " واقعاً جاي تعجب است مگر پيامبران نيامدند تا با همين آداب و
رسوم شرک آميز خرافي و شيطاني مبارزه كنند؟ و مگر زنده به گور كردن دختران ،جزء

 -1اين روايت ،در تاريخ يعقوبي شيعه نيز وجود دارد.
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آداب و رسوم اعراب جاهلي نبود؟ و براي حسن ختام اين قسمت به اين حديث از
حضرت علي (ع) دقت كنيد:
خوشا به حال كسي كه از پندگويي كه هدايتش مي كند اطاعت كند و از فريبكاري كنه
او را به گودال گمراهي مي افكند بپرهيزد .غررالحكم جلد  2ص 111

سئوال
 تفاوت انبياء و علماء در اين بوده كه آنچه انبياء مي گفته اند مخالف عقايد رايج
بين مردم بوده پس مردم ،با آنها مخالفت كرده و آنها مورد اذيت و آزار قرار مي
گرفته اند ولي علماء هر چه مي گويند مورد عالقه و تاييد مردم است پس مردم
آنها را دوست دارند( .مرتضي مطهري – تحريفات عاشورا) (و حتي بنه القناب

عالمه و آيت اهلل و مجتهد و حجت االسالم ،مزين مي شوند! بر خالف پيامبران
كه مي شوند :مجنون ،ساحر ،شاعر و كاهن)

 بسيارند كساني كه عمري زيسته انند امنا هرگنز ،نشنانه اي از وجنود خنرد در
اعمالشان ديده نمي شود .قدرت سئوال از هيچ مشكلي را ندارند .به هيچ چينز،
شك نمي كنند .همه چيز را صحيح و كامل منيپندارنند .آننان بنه نظنر منن از
رحمت خاصنة حنق ،دورنند( .حكنيم عمنر خينام – زنندگي خينام ،مصنطفي

بادكوبهاي)
در اينجا سعي شده براي جلوگيري از اطالة كالم ،از ورود به بحثهاي طوالني،
خودداري و مستقيماً به رئوس مطالب ،پرداخته شده وارد جزئيات نشويم.
سئواالت و شبهات شيعه

 -1چگونه ،نبي اكرم امت نوپاي اسالمي را مانند گلة بي چوپان و بنيسرپرسنت رهنا
كرد و چگونه حضرت ابوبكر براي پس از خود جانشين تعيين كرد؟
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اگر مردم جامعه اي از نگاه شما گوسفند باشند نبايد فكر كنيد كه همة جوامع از
جمله جامعة صدر اسالم نيز مانند گوسفند بوده است زيرا در اينصورت ،غربي ها يا
افراد ضد اسالم ممكن است فكر كنند پذيرش اسالم توسط اين افراد نيز به خاطر
گوسفند بودن و كم بودن شعور آنها بوده است! نه از روي فهم و درک عميق و
خودآگاهانه .و اين در حالي است كه طبق صريح آيات قرآن كريم و احاديث فراوان نبي
اكرم ،بهترين امتها امت صدر اسالم بوده است .ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ (آل عمران )141:همچنين يكصد آية
ديگر از قرآن كه در تاييد و تمجيد از اصحاب نبياكرم نازل شده است.
حضرت علي(ع) پس از ضربت ابن ملجم 4 ،روز در بستر بيماري بودند و شرايط
زمان ايشان نيز بسيار آشفته تر از زمان رحلت نبي اكرم بود .با اينهمه وقتي مردم كوفه از
ايشان سئوال ميكنند كه اگر شما را از دست داديم  -كه انشاء اهلل چنين نشود  -آيا با
حسن بيعت كنيم .حضرت ميفرمايند :خود دانيد خواستيد بيعت كنيد و خواستيد بيعت
نكنيد و در حالي شهيد شدند كه امت نوپاي اسالمي را در آن شرايط آشوب به حال
خود رها كردند .و واعجبا كه به حديث لوح جابر كه از جانب خداوند ،نام هر  12امام
در آن آمده بي توجهي و بي اعتنايي كردند!!! و از اين عجيب تر وقتي كه پس از قتل
حضرت عثمان مردم به در خانه او ريختند در ابتدا از اين مقام بسيار واجب و مهم الهي
سرپيچي كرده و ابا نمودند! و....
مقايسه رفتار حضرت ابوبكر با نبي اكرم قياس و آن هم از نوع مع الفارقش بوده و
قياس طبق حديث امام صادق (ع) عمل شيطان است .نبي اكرم ،فرستادة خدا بوده و با
اشارة وحي و يا مشورت با اصحاب عمل ميكردهاند .ولي حضرت ابوبكر اين ويژگي
ها را نداشته اند .به احتمال قريب به يقين ،شرايط آرام زمان رحلت نبي اكرم و شرايط
پرآشوب شورش رده در زمان خالفت ابوبكر و همچنين خاطرة تلخ آشوب سقيفه بني
ساعده در ذهن حضرت ابوبكر ،باعث اتخاذ اين دو روش متفاوت از سوي نبي اكرم و
حضرت ابوبكر شده است .همانگوه كه شما روشهاي متفاوت ائمه در برخورد با مسائل
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را به مقتضيات زمان نسبت مي دهيد .در غير اين صورت سني ها نيز مي توانند به
راحتي ايراد بگيرند كه چره امام حسن صلح كرد ولي برادرش جنگيد؟
 -2چرا حضرت ابوبكر خالفت را كه حق مسلم علي طي فرمان صريح و مستقيم الهي
و سفارش نبي اكرم بود را غصب كرد؟
در بخش خالفت نص يا شوري به اين سئوال به خوبي پاسخ داديم كه ماجراي
غدير خم تعيين خليفه نبوده است .ولي يك سئوال بسيار ساده و كوچك و صد البته
دشوار براي شما :يك نمونه بياوريد كه حضرت علي در آن صريحاً فرموده باشند
ابوبكر ،خالفت را غصب كرد.البته استناد به خطبة شقشقيه بيهوده است زيرا  -1اين
خطبه ،خبر واحد است -2 .راوي آن ،عكرمه مولي ابن عباس از خوارج بوده است-4 .
مفاد اين خطبه ،ضد  84روايت متواتر ديگر است كه حضرت علي براي خلفاي قبل از
خود ،طلب آمرزش كرده و  84روايت ديگري كه حضرت علي ميفرمايد اگر كسي را
نزد من آورديد كه مرا بر عمر و ابوبكر ،برتري مي داد بر او حد مفتري مي زنم! -1حتي
در صورت قبول اين خطبه ما مي بينيم كه موضوع مورد بحث خالفت است و نه
امامت! زيرا اصوالً جاعل حديث كه در قرن اول بوده با مفهوم امامت منصوص بيگانه
بوده است -1 .در اين خطبه ،حضرت علي به نحو عجيبي از خودشان ستايش ميكنند
و اين مخالف صده ا روايت و حديث و حتي آيات قرآن است كه انسانها را از اين كار،
منع نموده :ﭽ ﯚ ﯛﭼ (النَجم )42:حتي از راه رفتن با خودستايي و تكبر!
 -4غصب خالفت ،توسط حضنرت عمنر و ابنوبكر باعنث انحنراف مسنير اسنالم در
سالهاي بعد و باعث انحطاط مسلمين شد!
پس مصلحت انديشي حضرت علي چه فايده اي داشت؟ آيا اين تمدن و مذهب
بعدها فاسد و منحرف ،نابود مي شد بهتر بود يا فاسد؟ هر عقل سالمي معتقد است
چيزي نابود شود بهتر است تا فاسد شود و پس از آن ،همة دنيا را به فساد بكشد!
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اين روش تحليل ،مخالف صريح صدها آيه قرآن است :ﭽ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ (البقرة( :)111:به عبارتي :سرنوشت هر
امتي آنچنان است كه خود به دست خويش مي سازد مخصوصاً كه ياد آور مي شود:

ﭽﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ (البقرة)111:

1

 /ﭽﮬ ﮭﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ

ﯖﭼ (الرعد( )11:و نميگويد سرنوشت هر قوم در گرو رفتار پيشينيان آن قوم
است) 2اين يعني اينكه يك يا دو نفر نميتوانند اسالم را تحريف كنند نعوذ باهلل خدا با
آنهمه عظمت و قدرت و محبتش ميگويد :خداوند سرنوشت هيچ قومي را تغيير نمي
دهد مگر اينكه آنها خودشان را تغيير دهند .ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ
(المائدة )4:يعني دين شما ماندگار و ابدي شد) ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ

(الحجر :)1:همانا ما قرآن را فرو فرستاديم و ما خود حافظ و نگهدار آنيم .اين يعني
قرآني كه در دست ماست دچار هيچ تغيير و كاهش يا افزايشي نشده .در جاي ديگري
از قرآن آمده :ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ (الفرقان :4 )44:و
رسول مي گويد اي پروردگار همانا قوم من از اين قرآن دوري جستند( .يعني دوري از
قران باعث انحراف و بدبختي مسلمين شده است) از مجموع اين نكات انسان ميفهمد
كه :اسالم و قرآن و حتي سنت نبي اكرم ،صحيح و درست به دست ما رسيده و ما
 -1وقتي براي يكي از آقايان اين آيه را خواندم فرمودند اين آيه را روز قيامت در پاسخ امتهاي گنهكار
مي گويند .گفتم واقعا كه شما علماي عظام جه تصوير جالبي از قرآن درست كرده ايد .تعنداد فراوانني
از آيات قرآن درباره معاد است بقيه هم كه مربوط به اين جهان است را هر وقت كم ميآوريد مربنوط
به معاد مي كنيد بقيه آيات هم كه يا ناسخ و منسوخ است و يا آيات احكام است و ...پس كندام آينات
به كار ما مي آيد.
 -2مطمئنا اين آيه مربوط به روز قيامت نيست .جزو آيات احكام يا آيات متشابه يا منسوخ و ...نيسنت.
گرچه ذهن خالق برادران من در پتروشيمي روحانيت صفوي مي تواند اين آيه را هم براحتي توجيه و
تفسير و تاويل و ...تحريف كند.
 -4فرقان آيه 44
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نميتوانيم بي حالي و بيعرضهگي خودمان در عمل به دستورات آن را به گردن
حضرت عمر و ابوبكر بيندازيم و بگوييم اسالم را تحريف كردند! بلكه جامعه خودش

بايد براي نجات خودش تغيير كند.

صدها آيه اي كه پيرامون معاد است نيز تك تك انسانها را مسئول اعمال و رفتار
خودشان مي داند .ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ (الزُمر :)1:هيچكس بار گناه ديگري را
به دوش نمي كشد)
و لو اهل القري آمنو و اتقوا ...اگر اهل دياري ايمان آورده و پرهيزگار شوند بركات
الهي از زمين و آسمان بر آنها مي بارد!
اكنون نزديك سي سال است حكومت در ايران به دست روحانيون است آيا حسب
تحليل شما :علت سقوط وحشتناک اخالقيات و اعتقادات مردم و صعود تجمل گرايي و
دنيا پرستي آنها ،حاكمان ايرانند؟ به ديگر سخن هر گناهي تا قيامت در ايران واقع شود
به گردن شماست!
و بحث را با اين آية قاطع از كالم خداوند به پايان مي رسانيم :ﭽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﭼ (الرُوم .)11:فساد در
دريا و خشكي آشكار شده به خاطر آنچه مردم به دست آورده اند تا بچشانيم به آنها
برخي از(نتايج) اعمالشان را شايد برگردند.
 -1چرا حضرت ابوبكر ،فدک را غصب كرد؟!
وقتي سپاه اسالم ،يهوديان خيبر و ساير نقاط را شكست مي دهد پيامبر اكرم،
سفيري به نام محيط را نزد روساي فدک مي فرستد .يوشع بن نون ،رياست منطقه را به
عهده داشته و فردي صلح طلب بوده او به پيامبر تعهد مي دهد كه هر سال ،نيمي از
محصول فدک را به پيامبر بدهد و بعد از اين در زير پرچم اسالم زندگي كند و بر ضد
مسلمانان ،دست به توطئه نزند و حكومت امنيت منطقه را تامين نمايد( .از كتاب روشن
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تر از خورشيد آبي تر از دريا – زندگي رسول اكرم .نوشته مظفر سربازي – شركت

توسعه كتابخانه هاي ايران – )1484

پس بر خالف ذهنيت اشتباه و بيمار روحاني شيعه ،ملكيت فدک ،در زمان رحلت
نبي اكرم ،تماماً متعلق به يهوديان بوده و فقط ،نيمي از محصول به صورت ساليانه در
اختيار پيامبر قرار ميگرفته است .و ملكيت فدک متعلق به كسي نبوده كه بخواهد غصب
شود!
پيامبر اكرم ،اين محصول را بين فقراء از جمله خاندان دخترش فاطمه تقسيم مي
كرده .احتماالً خانوادة حضرت علي نيز در اين وظيفه (يعني توليت اين كار) نقش اصلي
را داشته اند .حضرت ابوبكر و عمر نيز دقيقاً همين روش را دنبال مي كنند.
به محض خالفت حضرت ابوبكر (رض) شورش گسترده رده واقع مي شود و
همانگونه كه در متن تعهد فوق (كه از كتب شيعه نقل شده) مي بينيم :حكومت ،وظيفة
حفظ امنيت منطقة فدک و ساير مناطق را عهده دار بوده و در ازاي دريافت نيمي از
محصول ،بايد امنيت را حفظ مي كرده است .ولي تمامي قبايل از دادن زكوه خودداري
مي كنند و حكومت مجبور ميشود عوايد فدک را هزينة تجهيز سپاه براي دفع شورش

رده كند (يعني براي نجات ديني كه پدر همين دختر – حضرت فاطمه – آنهمه براي آن
رنج و سختي ديده بود)
ام كلثوم همسر حضرت عمر (و دختر علي) در زمان خالفت عمر هديه اي را براي
همسر پادشاه روم مي فرستد و همسر پادشاه روم نيز در مقابل ،گردنبندي قيمتي براي او
به پيك مسلمين ميدهد .حضرت عمر مسلمانها را در مسجد جمع مي كند و مي پرسد:
اين گردنبند را چه كار كنم؟ مسلمين مي گويند :اشكالي ندارد و اين متعلق به ام كلثوم
است .حضرت عمر اندكي فكر مي كند آنگاه مي گويد :نه! اگر قدرت مسلمين نبود و
اگر پيك مسلمانها نبود امكلثوم ،هيچگاه چنين هديه اي را دريافت نمي كرد .و گردن
بند را به بيت المال مي فرستد .سئوال من از آخوندهاي بي شرم اين است :اگر نبود

آلفوس ( )ALFOSجلد دوم

313

قدرت سپاه اسالم و اگر پيامبر اكرمغ در مكه مانده بودند آيا يوشع بن نون از مدينه به

مكه مي آمد و فدک را به حضرت محمدغ مي داد؟

آيا حضرت فاطمه در قبال دريافت نيمي از محصول فدک مي توانستند به تعهدات
پيامبر ،عمل كرده و امنيت منطقه را حفظ كنند؟ و آيا ديگر خوردن چنين مالي حالل
بود؟ ( پس آنچه حضرت فاطمه طلب كرده همان سهم قبلي بوده كه به ايشان پرداخت
مي شود و توليت اين كار كه  2سال بعد حضرت عمر به حضرت علي پس مي دهد)
اكنون بايد براي ما مشخص كنيد پيامبر اكرم ،عوايد فدک را در زمان حياتشان به
حضرت فاطمه ،هبه كرد (يعني بخشيد) و يا اين عوايد به صورت ار
فاطمه رسيد( .البته به ار

به حضرت

رسيدن عوايد نيز از آن حرفهاست .به احتمال فراوان

حضرت فاطمه طبق نيات بشردوستانه خود مي خواسته اند ثواب دريافت و تقسيم اين
عوايد بين فقراء را عهده دار شوند كه حضرت عمر نيز اينكار را  2سال بعد به حضرت
علي رد ميكند)
اگر هبه بوده چرا هيچيك از مردم مدينه از اين موضوع مهم ،خبري نداشتهاند .زيرا
فدک ،ارزش مالي بااليي داشته است .اين موضوع از آنجا معلوم مي شود كه به جز يك
نفر ،كسي حاضر نمي شود به نفع حضرت فاطمه در اين خصوص ،شهادت دهد .سئوال
دوم :اگر هبه بوده چرا پيامبر اكرم ،جانب انصاف و عدالت را رعايت ننموده (البته بنا به
اعتقاد شما) و به همسران ديگر خود ،چيزي نمي بخشند .با توجه به اين نكته كه زن،
فقط از يك هشتم ابنيه و درختها (و نه زمين) ار

مي برد .تكليف تامين زندگي آتي

همسران پيامبر چه ميشده؟ زيرا طبق نص صريح قرآن ،آنها حق نداشتهاند پس از
رحلت نبي اكرم ،ازدواج كنند پس به طريق اولي ،واجب تر بوده كه به آنها چيزي
بخشيده شود و نه به حضرت فاطمه كه همسري كاري و دلير داشتهاند .و اين فرض،
وقتي قوت مي گيرد كه بنا به نص صريح قرآن ،مردها در صورتي ميتوانند با بيش از
يك زن ازدواج كنند كه بين آنها عدالت را رعايت كنند! پس كو عدالت نبي اكرم (البته
طبق عقيدة منحط و خرافي شيعه و گرنه نبي اكرم مجسمة عدل بوده اند)
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اگر ار

بوده چرا حتي يك نفر از همسران پيامبر در اين خصوص ،ادعايي نمي

كند؟ و همچنين چرا كسي از اين موضوع ،بي خبر بوده تا براي شهادت ،حاضر شود؟
علماي شيعه مي گويند حضرت فاطمه مانند بقيه از پدرش ار

مي برد ولي در

اصول كافي باب صفه العلم حديثي آمده به اين عنوان :همانا پيامبران درهم و دينار ار
ننهادند .در خصوص آية و و ر

سليمان داوود بايد بگوييم اگر منظور وراثت مادي

بوده پس چرا ساير فرزندان حضرت سليمان ار

نبرده اند و چرا فقط ور

داوود؟

پس معلوم است كه منظور نبوت است و پاره اي علوم (مانند لسان طير) حضرت زكريا

خطاب به خداوند مي گويد :ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ (األنبياء)81:
يعني خدايا مرا تنها مگذار كه تو بهترين وارثين هستي .يعني خدا مال به ار

مي برد؟

حضرت ابراهيم نيز به خدا مي گويد آيا اين نبوت در ذرية من خواهد بود كه خداوند
پاسخ مي دهد در ظالمين آنها :نه .يعني حتي به ار

رسيدن همين علم و حكمت نيز

شرايطي دارد.

پيامبرغ در برخي موارد ديگر نيز با بقيه تفاوت داشته اند مثال همسران ايشان نمي

توانسته اند پس از رحلت ايشان با كسي ازدواج كنند .يا ايشان از يك تاريخ معين به
بعد حق ازدواج نداشته اند يا صدقه بر ايشان حرام بوده.
چرا وقتي  2سال بعد حضرت عمر ،فدک را به حضرت علي پس داد بين حضرت
علي و عباس ،عموي پيامبر بر سر (احتماال توليت آن) دعوي ميشود و وقتي آن دو نفر،
دعوي را به حضرت عمر ،ارجاع مي دهند حضرت عمر ،مي گويند اين ديگر به من
مربوط نيست ،خود دانيد! پس ،موضوع ،همچنان الينحل باقي مي ماند؟
چرا حضرت علي ،در زمان خالفت خودشان ،فدک را تصرف نكردند؟ (البته
پاسخهاي جدلي و كالمي در اين خصوص بي فايده است)
به احتمال فراوان ،اين نيم محصول فدک ،وقف نبي اكرم بوده كه حضرت علي
توليت آنرا به عهده داشته و عوايد آن به مصرف فقرا مي رسيده .حضرت ابوبكر نيز
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مالكيت را تصرف نميكند بلكه عوايد آنرا براي تجهيز سپاه در سركوب شورش رده
تصرف مي كند و حضرت عمر نيز توليت آنرا دو سال بعد پس مي دهد.
روزي حضرت فاطمه حسن و حسين را به حضور نبي اكرم مي برند و ميگويند:
چيزي براي اين دو نفر به ار

بگذاريد .پيامبرغ مي فرمايند :و اما حلمم را براي

حسن و اما شجاعتم را براي حسين به ار

مي گذارم .امام صادق نيز مي فرمايند :علماء

وارثان انبياء هستند و ...اين يعني اينكه پيامبران علم و دانش و ايمان و ...از خود به ار
مي گذارند نه مال و منال!
در دهها آية قرآن ،مي خوانيم كه خدا به نبي اكرم مي فرمايد :اي پيامبر به مردم بگو

من مزد و اجر رسالت از شما نمي خواهم .چگونه ممكن است خداوند به پيامبرغ،
فرمان تصرف فدک را به نفع تنها دخترش ،داده باشد؟ آيا در اين صورت ،رسالت
ايشان ،زير سئوال نميرود (و بعد هم ،فرمان موروثي كردن خالفت در خاندان همين
دختر از جانب خدا و الزام مردم به اطاعت از آن! چه مزدي بهتر از قدرت و حكومت و
تصرف منطقه مرغوب و حاصلخيز فدک؟) براستي اگر قدرت اسالم و مسلمانان و مقام
نبوت ايشان نبود آن يهودي ،به مكه مي آمد و فدک را به ايشان مي داد؟
مساله دلخوري حضرت فاطمه با حضرت ابوبكر حتي اگر صحت هم داشته باشد
نميتواند دليل محكمي در رد و تخطئه كسي باشد زيرا پيامبر اكرم حضرت عايشه را نيز
بسيار دوست داشتهاند .حضرت فاطمه را نيز دوست داشته اند .پس از رحلت نبي اكرم
اين دو نفر (يعني حضرت فاطمه و حضرت عايشه) با حضرت ابوبكر و حضرت علي

مخالفتهايي (اگر روايات تاريخي صحت داشته باشد) پيدا مي كنند آيا اينكه پيامبرغ
آنها را دوست داشته دال بر صحت قضاوت آنهاست؟ به اين سخن ام سلمه خطاب به
عايشه دقت كنيد :ستون دين اگر شكست با زنان برپا نشود و پراكندگي اگر در دين
حاصل شد با زنان به جمعيت مبدل نگردد .در آيه صريح قرآن نيز خطاب به پيامبر اكرم
كه هم مرد بوده اند و هم پيامبر و هم سن بااليي داشته اند مي فرمايد :بگو من نيز
بشري مانند شما هستم (با اين تفاوت) كه به من وحي مي شود .چرا بايد در خصوص
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قضاوت و تحليل دختري  18ساله (اگر به فرض محال چنين افسانه هاي وجود داشته
باشد) اين همه هياهو براه بيندازيم؟
 -1چرا حضرت عمر به خانه علي حمله كرد و در خانه را آتش زد و باعث قتل جنين
داخل رحم حضرت فاطمه (محسن) شد؟

در تواريخ معتبري مانند تاريخ يعقوبي (شيعه) و تاريخ طبري آمده پيامبرغ در

گوش محسن ،اذان گفت و محسن در كودكي بر اثر بيماري در گذشت!
بعلت نبودن درختي به جز نخل ،جلوي اكثر درها پارچه آويزان ميكردهاند و اصوال
اتاقك حضرت فاطمه كه داخل مسجد بوده نيازي به در نداشته است! (همچنين مراجعه
كنيد به آن داستاني كه حضرت فاطمه پارچه رنگين آويزان كرده بودند و پيامبر از
مشاهدة آن ناراحت شدند و داستاني كه رييس آن قبيله بدون اجازه وارد اتاق پيامبر و
عايشه مي شود و آياتي كه مي گويد پيامبر را از پشت حجرات  -اتاقكها  -بلند صدا
نزنيد و با اجازه وارد شويد و )...استاد ابوالقاسم پاينده (شيعه) در مقدمه كتاب نهج
الفصاحه آورده كه جلوي اتاقكهاي زنان پيامبر از شدت فقر ،پارچه آويزان ميكرده اند.
پس اصوالً دري وجود نداشته كه بخواهد آتش بگيرد!!!
شيعه مي گويد حضرت فاطمه پس از اين واقعه هر شب به همراه حضرت علي
براي جلب نظر انصار به در خانه آنها مي رفت و روزها از صبح تا شب به بقيع مي
رفت و ...اگر اين ضربات به شدتي بوده كه باعث مرگ ،شده چگونه ايشان چنين
كارهايي را انجام مي دادند؟
چگونه ام كلثوم (كوچكترين فرزند فاطمه) حاضر مي شود با قاتل مادرش ازدواج
كند؟

چگونه يك نفر از مردم مدينه يا مهاجرين ،قصد ترور قاتل تنها يادگار پيامبرغ را

نميكنند و حتي در هيچ تاريخ معتبر قديمي به جز كتاب جعلي سليم ابن قيس ،مردم آن
زمان به اين موضوع اشارهاي نكرده اند؟ (البته اشاراتي هست كه حضرت عمر به افرادي
كه داخل خانه حضرت علي به عنوان اعتراض و حتي به نيت حمله ،تجمع كرده بودند
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مي گويد اگر اين تجمع را بر هم نزنيد خانه را آتش ميزنم ولي فقط در همين حد
تهديد و ال غير)
آتش زدن در خانه دختر پيامبر و شهادت ايشان و سقط جنين داخل رحم و...
موضوعي بسيار مهم است كه بايد همه متوجه آن شده و داستانها و شعرها پيرامون آن
بسازند (در همان زمان نه در زمانهاي بعدي) چگونه در هيچ سند تاريخي حتي اشاره
مردم مدينه به اين موضوع وجود ندارد.
كتاب سليم ابن قيس كه براي اولين بار به اين افسانه اشاره مي كند در اوايل قرن
چهارم سرو كلهاش پيدا مي شود و علماي بسياري مانند ابن غضايري ،لويي ماسينيون
و شيخ مفيد معتقدند در اين كتاب خلط و تدليس صورت گرفته و اين كتاب جعلي
است.
 -1چرا حضرت عمر اجازه نداد نبي اكرم در بسنتر بيمناري آخنرين وصنيت خنود را
بنويسد؟

در اين روايت كذايي شما مي گوييد پيامبرغ كه افصح عرب بوده فرموده :اكتب در

حالي كه بنا به اعتراف حتي محققين شيعه (مانند مطهري در كتاب پيامبر امي) نبي اكرم،
سواد نوشتن نداشته اند و چون افصح عرب بوده اند بايد مي گفتند :املي لكم و نه اكتب
لكم! (يعني امالء كنم تا شما بنوسيد نه اينكه خودم بنويسم)
اين روايت ،خبر واحد است و راوي آن ابن عباس  14يا  14ساله (يعني فقط او
چنين چيز مهمي را شنيده است!)
ما مي دانيم ابن عباس مقام واالي نزد همة فرق اسالمي داشته و جاعلين حديث،
هميشه براي تثبيت بهتر مجعوالت خود ،نام ايشان را در صدر روات قرار مي داده اند.
براي همين بايد در پذيرش احاديثي كه به نام ابن عباس ،ختم مي شود دقت زيادي
داشت.
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پيامبر ،نهايتاً سفارش خود را به زبان مي آورند ولي سخني از خالفت علي نمي
گويند؟
پس واقعة غدير چه بوده است؟
چرا پيامبر اكرم در زمان سالمتي چنين امر مهمي را در مسجد و در حضور همه
انجام ندادند؟
آيا پيامبر با عدم ابالغ چنين موضوع مهمي (حد اقل زباني كه مي شده بگويند) در
همان لحظه يا در روزهاي بعد در بستر يا در مسجد و ...نعوذ باهلل مرتكب گناه كبيره
تخلف از اين آيه نشده اند :يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك :اي پيامبر هر چه
از جانب خدا به تو نازل شده است را به مردم ،برسان! و اگر نگويي ابالغ رسالت نكرده
اي .پس چرا ايشان در آنهمه شكنجه و قلت يار در مكه ابالغ كردند و در اوج قدرت
در مدينه سكوت كردند و ...تازه اگر دستوري از جانب خداوند بوده پيامبر موظف به
بيان آن بوده نه اينكه به خاطر سخن يك نفر آنرا بازگو نكند.
 -1چرا حضرت فاطمه خواستند بدن ايشان مخفيانه دفن شود؟
بدن حضرت علي نيز مخفيانه دفن مي شود آيا ايشان نيز با حضرت عمر و ابوبكر
دشمن بودهاند؟
علت اينكه بدن حضرت علي را مخفيانه دفن مي كنند به خاطر اين بوده كه امكان
داشته عده اي چون شيعيان قبر آن حضرت را پرستش كنند همانطور كه در زمان زنده
بودن حضرت به او مقام خدايي دادند.و بعضي نيز معتقدند به خاطر خطر دشمني
خوارج با حضرت علي قبر مخفي شده.
علت اينكه حضرت فاطمه مي خواهند بدنشان مخفيانه دفن شود اين بوده كه پس
از رحلت نبياكرم ،شورش گستردة رده واقع مي شود و هر لحظه امكان حملة قبايل
راهزن به مدينه وجود داشته است و براي اينكه اساعة ادبي به قبر ايشان نشود اطرافيان
ايشان چنين كردند (يا خودشان چنين خواستند) براي اينكه اگر هدف ايشان اين بوده
كه حضرت عمر و ابوبكر بر جسد ايشان نماز نخوانند چرا پس از دفن و مثال پس از
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مدتي حضرت علي قبر را نشان نميدهند؟(يا امام صادق و ساير امامان قبر را نشان
ندادند) آيا همة اينها نشان نمي دهد كه مسائلي مانند قبر در آن زمان زياد مهم نبوده و
چنين چيزهايي فقط براي شيعه بسيار حايز اهميت است! (شايد هم از ترس غاله بوده
كه آنجا را قبله كنند؟!!!)
آيا حضرت فاطمه كه از شخص كور رو مي گرفته راضي بوده بدن ايشان در روز
روشن با تابوتهاي آن زمان (كه رو باز بوده) در جلوي انظار عمومي حمل و دفن شود؟
البته با تمامي اين توصيفات اهل سنت معتقدند كه قبري كه در كنار قبور ائمه بقيع است
همان قبر حضرت فاطمه است و شيعه براي تفرقه افكني وجود قبر را منكر است...
هم اين قبر حضرت زينب نيز معلوم نيست در دمشق است يا مصر يا مدينه پس آيا
ايشان نيز با عمر و ابوبكر دشمن بوده اند.
 -8چرا در زمان خالفت حضرت عمر ،دستور به سوزاندن احاديث و عدم كتابت آنهنا
داده شد؟
شما به حضرت عمر ،مرتب آنكه بدعت مي زنيد ما مي دانيم در زمان حيات نبي
اكرم سنت حديث نويسي وجود نداشته است .اگر حضرت عمر دستور ثبت احاديث را
ميداد و به هر دليل ،اصالت قرآن ،زير سئوال مي رفت آيا هم اينك همين نكته
موضوعي نمي شد براي گرفتن ايراد توسط شيعه؟!
شما مي گوييد پس از نبي اكرم ،همة اصحاب ،مرتد شدند به جز  4نفر .يعني اگر
هم در زمان حضرت عمر ،احاديث ،ثبت مي شد و مخالف ذائقة شما بود ،مي گفتيد
راويان اين احاديث ،مرتد هستند و مورد تاييد ما نمي باشند پس چرا از اينكه يك عده

مرتد احاديث پيامبرغ را ثبت نكرده اند ناراحت هستيد؟

حديث معتبري از قول رسول خدا وجود دارد كه به ابوسعيد خدري ميفرمايند :آن
چه از من مي شنويد را حفظ كنيد و مكتوب نكنيد (احتمال قريب به يقين براي مخلوط
نشدن احاديث با آيات قرآن و از اصالت افتادن قرآن كريم)
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اگر با كتابت احاديث ،قرآن مانند ساير كتب آسماني قبلي از اصالت ميافتاد آيا
شيعه گناه آنرا به گردن حضرت عمر نمي انداخت؟
چرا حضرت علي در  21سال (به قول شما خانه نشيني) و  1سال و نيم خالفت
خود دستور كتابت احاديث را ندادند؟ (بهانة مشغله را پيش نكشيد كه حضرت ابوبكر
در  2سال خالفت خود ،با شورش گستردة رده و حضرت عمر نيز با فتح سه
امپراطوري دست به گريبان بوده اند)
چرا از امامان شيعه كتاب حديثي به جا نمانده؟ البته كتابي كه همه شيعيان در
صحت انتساب آن به امام خود متفق القول باشند؟
در انتها :كتاب (متاخر) بحار االنوار ،حاوي حدود هفتصد هزار حديث و اصول
كافي (متقدم) نيز داراي  14هزار حديث است .شيعيان به چه تعداد از اين احاديث
عمل كرده اند كه نگران ما بقي احاديث نبي اكرم هستند؟
 -1چرا حضرت عمر اجازه خروج اصحاب از مدينه را نمي داد؟
حضرت علي نيز بعد از رسيدن به خالفت به طلحه و زبير مي گويد :شما در مدينه
بمانيد و يار و مشاور من باشيد بهتر است تا از اينجا برويد.
پس از زنگ خطر شورش رده و اينكه هر ان ممكن است اساس اسالم بر باد فنا
برود زنگ خطري در دل همه مسلمانها از جمله حضرت عمر روشن شد .تمامي
دستورات حضرت عمر نيز در همين راستا بوده است .از خواندن دسته جمعي نماز
تراويح .تا عدم كتابت احاديث (كه  2قرن بعد همين موضوع يعني احاد  ،باعث
اختالفات شديد بين امت اسالم شد و مگر نه اين است كه شيعه به خاطر بدفهمي
حديث من كنت مواله هميشه ساز مخالف مي زده) و عدم خروج اصحاب از مدينه.
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 -14حضرت عمر(رض) نعوذ باهلل ترسو بوده و!...؟
پس چرا وقتي عمر بن عبدود در جنگ احزاب ،از روي خندق به اين سو مي آيد
نام حضرت عمر را صدا مي زند؟ آيا مسخره نيست جنگاورترين شخص ،نام ترسوترين
فرد را براي هماوردي صدا كند؟
چرا تنها كسي كه آشكارا از مكه به مدينه هجرت كرد حضرت عمر بود؟ ايشان روز
قبل از هجرت ،طواف كعبه مي كند و با صداي بلند مي گويد من فردا به سمت مدينه
مي رود كسي نگويد عمر فرار كرد( ...و كسي هم جرات جلوگيري پيدا نمي كند)
چرا وقتي ابولولوء ايشان را تهديد به ترور كرد حضرت عمر براي خود بادي گارد
يا همان محافظ (مانند بعضي از شجاع ها در عصر حاضر!!!) قرار نداد.
البته شيعه گناهان زشت ديگري را نيز به ايشان نسبت مي دهد كه اگر صحت داشته
باشد سئوال ما اينجاست :در سوره نور آيه  21آمده كه زنان خبيث و ناپاک از آن مردان
خبيث و ناپاک هستند .اگر گناهاني كه شما به حضرت عمر نسبت مي دهيد صحت
داشته باشد :چرا حضرت علي ،ام كلثوم را به ازدواج حضرت عمر درآورد؟ انكار اين
واقعه بيهوده است زيرا در جاي جاي كتب تاريخي معتبر مانند تاريخ طبري به وقايعي
اشاره شده كه دال بر ازدواج ام كلثوم با حضرت عمر مي باشد .به عنوان نمونه :حاصل
اين ازدواج پسري بوده به نام زيد .روزي در حضور معاويه شخصي به حضرت علي
ناسزا مي گويد .زيد با عصا به سر او مي كوبد و او را مجروح مي كند .معاويه به آن
شخص مي گويد در حضور اين شخص به علي توهين مي كني در حاليكه از يكسو به
علي مي رسد و از ديگر سو به عمر!!!
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 -11مراد از آية :ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ

(األحزاب)44:

فقط  1نفريعني پيامبر و حضرت فاطمه و علي و حسن و حسين

ميباشند و منظور خداوند پاكي تكويني از هر گونه خطا و اشتباه (عصمت) است.

كلمات قبلي همين آيه (و نه آيات قبل) خطاب به زنان پيامبرغ است چگونه

ناگهان خطاب خداوند بر مي گردد به حضرت فاطمه و علي و حسن و حسين!
حتي اگر احاديثي كه شما از كتب اهل سنت نقل مي كنيد صحيح باشد و منظور از
اهل بيت همين  1نفر باشند سئواالت زير پيش مي آيد :در برخي از آيات قرآن ،اشارتي
رفته كه نشان ميدهد پيامبر اكرم ،حسب طبيعت بشري ﭽ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭼ

(الكهف :)114:بگو من نيز بشري مانند شما هستم) ندانسته مرتكب برخي لغزشهاي
كوچك شده اند كه سريعاً از طريق وحي به ايشان اخطار الزم داده شده مواردي مانند:
 -1تصميم به آزادي اسراي جنگ بدر در مقابل فديه
 -2آيه :ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ (فتح آية  )2براي اينكه خداوند گناهان
گذشته و آيندة تو را ببخشد .البته شيعه در اينجا چنين استدالل مي كند كه يعني گناهاني
كه كفار به تو نسبت مي داده اند بر اثر صلح حديبيه پاک شده كه من به جاري هر گونه
توضيح اضافه اي شعور خوانندگان را قاضي قرار مي دهم.
-4آيه :ﭽ ﭑ ﭒ ﭼ (عبس )1:كه پيامبر اكرم از آن شخص نابينا رو در هم كشيد و
خداوند ايشان را مورد عتاب سخت قرار داد( .دكتر شريعتي و پدر ايشان به خوبي ثابت
كرده اند كه بر خالف عقيده شيعه منظور خداوند در اين آيه شخص نبي اكرم بوده)
 -1موردي كه پيامبر فراموش ميكنند بگويند انشاء اهلل و وحي به مدت  14روز قطع
مي شود

 – 1و در نماز خواندن پيامبرغ بر جنازه منافقين و عبداهلل بن ابي
 – 1در اول سوره تحريم و...

همه اين نكات نشان مي دهد همانگونه كه عالمه برقعي اشاره كرده منظور از اينكه
خداوند اراده كرده شما پاک شويد اراده تشريعي است نه تكويني .اين آيه از چند
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قسمت تشكيل شده كه شيعه فقط قسمت وسط آنرا معني مي كند به چند كلمة قبلي
نگاه كنيد :در خانه هاي خود بمانيد و همچون جاهليت نخستين در ميان مردم ظاهر
نشويد و نماز را برپاداريد و زكوه را ادا كنيد و خدا و رسولش را اطاعت كنيد خداوند
مي خواهد پليدي و گناه را از شما اهل بيت دور كند و شما را پاک و پاكيزه نمايد .از
شدت وضوح حتي نيازي به توضيح و تفسير نيست .مشخص است كه منظور خداوند
اين بوده كه اگر اين كارها را انجام دهيد مشيت خداوند نيز بر پاكي شما قرار ميگيرد و
نه اينكه طبيعت و سرشت شما با پارتي بازي از سوي خداوند به گونهاي تنظيم شده
كه اصال توانايي هيچگونه خطايي را هم نداشته باشيد .كه در اين صورت مي شوند
فرشته و مخالف اين آيه :قل انما انا بشر مثلكم ...بگو من هم بشري هستم مانند شما
(فقط با اين تفاوت كه) به من وحي مي شود كه خداي شما يكي است( .كهف )114
 -12ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ (العّنكبوت )54:و خداوند مانند
مورد فوق مي فرمايد نماز بخوانيد كه نماز شما را از (يعني همان رجس) باز ميدارد.
در آيه  21سوره نساء خداوند مي فرمايد :خداوند مي خواهد (با اين دستورات
راههاي خوشبختي و سعادت را براي شما) آشكار سازد و به سنتهاي (صحيح) پيشينيان
رهبري كند و شما را از گناه پاک سازد و خداوند حكيم و دانا است( .ترجمه از تفسير
نمونه آيت اهلل مكارم شيرازي) پس بنا بر عقيدة شيعه بايد بگوييم خداوند اراده تكويني
داشته بر پاكي و عصمت تمام مومنان!!!

شما مي گوييد عنكم مذكر است پس منظور خداوند زنان پيامبرغ نبوده ولي:
 -1شما حضرت فاطمه را منظور اصلي خلقت و منظور اصلي در اين آيه مي دانيد

و ايشان زن بوده اند.پس ايشان چون عنكم مذكر است از شمول آيه خارج مي شوند!
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 -2در آية به قول شما :واليت وقتي سئوال مي شود كه كلمة الذين جمع است پس
چگونه مورد خطاب فقط حضرت علي بودهاند مي گوييد اين از استثنائات است و براي
تكريم است و ...خوب اينجا هم استثناء است!
بهترين تفسير قرآن حسب قول حتي شيعه تفسير آيات با يكديگر است چرا در
ساير آيات كه در قرآن كريم آمده است منظور خداوند از اهل بيت،زنان و فرزندان
پيامبران بوده است -1:سوره هود آيه  14كه خطاب اهلالبيت به همسر حضرت ابراهيم
شده است -2 .سوره قصص آيه  12كه خطاب اهل البيت به فرعون و همسر او شده
است.
البته احاديث زيادي نيز وجود دارد كه پيامبر اكرم خانواده حضرت فاطمه را خطاب
اهل بيت كرده است كه براي درک آن بايد خودمان را به شرايط همان زمان و مكان و
فرهنگ ببريم :همانگونه كه از سياق تمامي آيات فوق بر مي آيد اعراب ،اهل بيت را
فقط منحصر در زنان يك نفر و فرزندان پسر او مي دانسته اند و حتي براي عموي يك
نفر اهميتي بسيار باال در حد پدر آن شخص قائل بوده اند و دختر ،اصالً جزء هيچ كجا
به حساب نميآمده براي همين نيز آنها دختران خود را زنده به گور كرده و از خبر
دختر دار شدن خود احساس شرم و گناه سنگين ميكرده اند .پيامبرغ با اين رفتار و
عمل خود مي خواسته اند نه تنها جايگاه دختر را در خانواده ها تثبيت كنند بلكه به
مر دم بفهمانند كه دختر نيز جز اهل بيت يك خانواده به حساب مي آيد .و در حقيقت
اين تبعيض را از ميان ببرند .جالب است كه ايشان براي مدتي كه براي نماز صبح به
مسجد مي رفته اند اين آيه را پشت در اتاق فاطمه ميخواندهاند و شما اگر به كلمات

قبل اين آيه كه سفارش به نماز شده دقت كنيد ميفهيمد كه منظور پيامبرغ اين بوده كه
هم آنها را جزو اهل بيت معرفي كند و هم به ايشان يادآوري كند كه خواندن نماز باعث

پاكي است .نكته اي كه تحليل ما را قوياً اثبات ميكند اين است كه پيامبرغ در موارد
متعدد ديگري فرموده اند :سلمان منا اهل البيت :سلمان از ما اهل بيت است (خوشبختانه
شيعه اين روايت را كامال قبول دارد) علت هم مشخص بوده :تثبيت موقعيت اجتماعي
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سلمان فارسي كه عرب نبوده و خانه و خانواده اي هم نداشته است .و اين كامال مخالف
عقيده رايج شيعه است كه اهل و بيت را منحصر در  1نفر دانسته است و عالوه بر آن از
مفاد آيه استنباط معصوميت مي كند .دو سوال مهمي كه اينجا پيدا مي شود اين است كه
چرا سلمان نفر ششم نباشد؟ و چرا سلمان را معصوم نمي دانيد؟ البته با هيچ كلك و
توجيهي نيز نميتوان پاسخ اين سئوال مهم را داد!!!

 در سلسله اسنادي كه روايات را منحصر در پنج نفر مني داننند ننام عطينه (ابنو
سعيد) به چشم مي خورد كه امام احمد و نسايي و بقيه او را ضعيف مي دانند.

 شيعه اين حديث را قبول دارد كه پيامبر اكرم فرموده اند :سلمان منا اهل البينت:
سلمان از اهل بيت است ولي شما كه سلمان را معصوم نمي دانيد و مي گوييند
اهل بيت فقط  1نفر! البته اگر بنا بر توجيه و سفسطه باشد همنه چينزي را مني
توان ثابت كرد .در حديثي نيز ابي عمار به نبي اكرم مي گويد :آيا من هم از اهل
بيت هستم؟ پيامبرغ ميفرمايند :و انت من اهلي :و تو از اهل مني!

1

و اينك ،نوبت شيعه است تا پاسخ دهد .پاسخي علمي و منطقي نه جدلي و كالمي
 - 1مهمترين عامل در انجام هر تخلف يا گناهي :انگيزه و نيت جرم است .لطفاً پاسخ
بفرماييد كه انگيزة حضرت ابوبكر و حضرت عمر از غصنب خالفنت چنه بنوده
است؟ به عبارتي ديگر ،اين افراد در زمان خالفتشان مرتكب چه اعمالي شدند كه
ارزش جهنم رفتن را داشته باشد؟ آيا كاخي ساختند ينا اقنوام خنود را روي كنار
آوردند يا به مردم ،ظلم و ستم كردند يا شنيوه و روشني جديند و دينني ننو بننا
نهادند؟ (در اينصورت آيا سكوت علي و مصلحت انديشي او ديگر جنايز بنود و
معنا و فايده اي داشته؟) يا خالفت را در خاندان خود موروثي كردند؟ فقنط مني
ماند اين بهانة بچه گانه كه آنها حسادت كردند؟ ولي سئوال اينجاست :آيا يك نفر
حسود 14،مرتبه در حق رقيبش مي گويد :لنوال علني لهلنك عمنر و بنا دختنر او
 -1مع االثني عشريه – علي سالوس – دارالتقوي ،مصر
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ازدواج مي كند و با او مشورت مي كند و چندين بار به حديث منن كننت منواله
فهذا علي مواله استناد مي كند!!! كه اگر معناي مولي خليفه مي شد محال بود هنر
سه خليفة اول ،چندين بار به اين حديث ،اشاره كرده باشند و...
 - 2چرا حضرت علي در قبال غصب خالفت ،سكوت نمودند؟ اگنر بنراي مصنلحت
بود پس چرا از رفتن حضرت عمر به ميدان جنگ ايران و روم جلوگيري كردند؟
و چرا با فرزندان خود حسن و حسين از حضرت عثمان در برابر شورشيان دفناع
نمودند؟ آيا فقط يك سكوت كافي نبود تا خود به خود ،مسائل به نفع علي ،حنل
شود؟
 - 4چرا در سقيفة بني ساعده حتي يك نفر هم به واقعة غدير اشاره نمي كند و حتني
پس از آن در  2سال و نيم خالفت حضرت ابوبكر و  14سنال خالفنت حضنرت
عمر؟ (البته واقعة غدير صحت دارد ولي موضنوع ،مربنوط بنه خالفنت و تعينين
جانشين ،نبوده است و در آن يكي دو موردي هم كنه  12سنال بعند در شنوراي
حضرت عمر ،به آن اشاره شده از باب عنايت پيامبر به دوستي با علي بنوده و ننه
خالفت علي) البته محققان شيعه با عرقريزان فراوان ،پاسخهايي جندلي و كالمني
به اين سئوال بسيار ساده و در عين حال ،دشوار داده اند ولي پاسخ آنها پاسخ اين
سئوال است كه چرا انصار براي انتخاب خليفه در سنقيفه جمنع شنده انند .ولني
سئوال ما چيز ديگري است :چرا كسي در سقيفه به واقعة غدير اشناره نمنيكنند؟
مگر نمي گوييد تعدادي از انصار در سقيفه ميگفتند ما فقط با علي بيعت مي كنيم
پس دوست علي بودند پس چرا به واقعة غدير و نقنض بيعنت و پيمنان الهني و
سفارشات پيامبر اكرم ،اشاره اي نمي كنند؟ و فقط ميگويند كما با علي بيعت مي
كنيم( .عجيب است مگر در غدير خم بيعت نكرده بودند در اين صورت بايد مني
گفتند ما بيعت خود با علي را نمي شكنيم .ضمنا هنوز كسي انتخاب نشنده بنوده
كه بخواهد خفقان براه بيندازد) اگر هم بگوييد :اشاره شده ولي مورخين از ترس
حكومتهاي سني ،ثبت نكرده اند پس چگونه اصل واقعه (يعني واقعه غندير خنم)
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توسط  114نفر از صحابه ،نقل و در تاريخ ثبت شده ولي اشارة به آن ثبت نشنده
است؟!!!!
 - 1شما طبق حديثي مي گوييد :علي خير البشر (علي بهترين بشر است .البته در اينكه
حضرت علي فردي بسيار واال با كماالتي بي حد بوده اند شكي نيست ولي چرا ما
بايد مقام نبي اكرم و ساير پيامبران الهي را پايين بياوريم؟ و اگر اينها غلو نيست
پس غلو چيست؟) در قرآن كريم خطاب به نبي اكرم آمده :ﭽ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ

ﭼ (الكهف :)111:بگو من نيز بشري مانند شما هستم .پس چرا نبايد پيامبرغ
خير بشر باشند؟
 - 1چرا شيعه در سه قرن اول هجري ،اجتهاد را باطنل مني دانسنت (و آننرا فقنط در
حوزة صالحيت معصوم مي دانست) ولي پس از آن ،باب اجتهاد را يكسره در فقه
باز كرد؟
 - 1مردي از حضرت علي قبل از جنگ جمل مي پرسد آيا امكان دارد طلحه و زبير و
عايشه بر باطل باشند؟ حضرت علي به او مي فرمايند :تو اشتباه كردي از آنجا كنه
فكر مي كني افراد ،مالک تشخيص حق و باطلند .ولي حق و باطل را مالكي است
كه افراد با آن سنجيده مي شوند .سئوال:
 چرا حضرت علي در پاسخ به اين مرد ،نمي فرمايند :علي مع الحق و الحق منععلي؟!!!
 چرا در اين حديث (علي مع الحق) بر خالف عقيده حضرت علي ايشان منالکحق معرفي شده اند؟ (البته لعنت بر منكر حق بودن علي ،ولي شيعه قصند دارد
از اين حديث برداشت معناي عصمت بدون احتمال ذره اي خطا بدهد كه البتنه
فقط خداوند اينگونه است)
 چگونه شخص پرسشگر از اين حديث (علي مع الحق) بسيار مهنم و معنروفبي خبر بوده است؟
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 - 1پيامبر اكرم دو دعا را مرتب مي خوانده اند :ربنا ال تكلنا الي انفسنا طرفه عين ابدا:
خدايا مرا حتي براي يك لحظه به خود وامگذار .و ديگر اين دعا :خدايا بر حيرت
من بيفزا .اكنون بيان بفرماييد چرا دعاي اول با اعتقاد به عصنمت تكنويني (يعنني
عدم امكان ذاتي و سرشتي حتي خطا و اشتباه) در خصوص نبياكرم و منورد دوم
با داشتن علم غيب در تضاد است؟ (كسي كه از همه چيز و همه جا با خبر اسنت
از چه چيز بايد در حيرت باشد!)
 - 8آيا بين آية :ال موثر في الوجود اال اهلل با اعتقادات شما به توسل و وساطت تضادي
وجود ندارد؟ و همچنين آيات بيشماري ماننند :امنن يجينب المضنطر اذا دعناه و
يكشف السوء و...
 - 1آيا توحيد كه هدف اصلي است بين اينهمه قبر و مقبره و دعا و زيارتنامه و مرشد
و شيخ و مجتهد و خرافه و تعصب گم نمي شود؟
 - 14علت رواج و قرائت روز و شب زيارت عاشورا كه در آن  18بار كلمة لعنن بكنار
رفته چيست؟ اين روايت ،خبر واحد است و فقط از سه طريق ،روايت شنده كنه
در دو طريق آن ،اسامي افراد غالي وجود دارد و طريق سوم نيز يك نفر مشنكوک

به غلو در سلسلة روات وجود دارد؟ آيا لعن ،روش خدا و پيامبرغ و ائمه بنوده
است؟ (در ابتداي زيارت كه راوي از قول امام باقر مي گويند ثنواب قرائنت اينن
زيارت هزار هزار حج و هزار و هزار شهيد و ...است انديشه هاي غلو بنه خنوبي
موج مي زند) و چگونه است كه پيامبري كه فرموده :من برانگيختنه نشندهام لعنن
كننده بلكه دعوتي دارم همراه با رحمت (اني لم ابعث لعانا )...چگونه اين حديث
به قول شما قدسي را نقل مي كند كه در آن  18بار نزديكترين و وفادارترين ياران
خود را لعنت كرده است!!!! و چگونه است كه علي در نبرد صفين به يناران خنود
ميگويد به سپاهيان شام توهين نكنيد و چرا در قرآن آمده كه به خندايان كنافران
توهين نكنيد و چرا و چرا و چرا؟
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شما مي گوييد اين زيارت ،حديث قدسي است و از طريق پيامبرغ بنه حضنرت
علي و سپس بقيه امامان ،منتقل شده است .چرا با وجود تصريح به نام ابن زياد در
اين زيارت ،حضرت علي بنه پندر او سنمتها و اختينارات فراوانني در حكومنت
خويش دادهاند؟
 - 11لطفا روند تدريجي شكل گرفتن نيابت خاصه به نيابت عامه و پنس از آن والينت
فقيه و در نهايت واليت مطلقة فقيه را در ادوار مختلف تاريخي بيان بفرماييد؟
 - 12علت تشابه فكري و حتي ظاهري بسيار فراوان ،ميان خوارج با افراد مصنطلح بنه
حزب اللهي و گروه كاوه و ابوذر و ...در ايران ،چيست؟
 - 14علت تشابهات حيرت انگيز ،ميان فريسيان و روحانيون يهود با حزب اللهي هنا و
روحانيون در چيست؟
 - 11شما علت واقعه عاشورا را عدم تعينين حضنرت علني بنه عننوان اولنين خليفنه
مي دانيد .چنانچه حسب عقيدة شما اين خالفت به صنورت منوروثي در خانندان
علي مستقر مي شد آيا پس از يك قرن همان باليي كه بني عباس بر سر بني امينه
آورد آيا بني اميه بر سر بني هاشم نمي آورد؟ و آنگاه به جاي  12نفر 12هزار نفر
را نمي كشتند؟
 - 11چرا اهل سنت ،امت واحدند و حتي  1گروه آنها پيرو  1مجتهدند (يعني اينكه بنا
هم اختالف عقيدتي ندارند بلكه فقط اختالف فقهي دارند مانند پيروان دو مجتهد
در شيعه) ولي شيعه پس از قتل عثمان ،تا كنون به هزار و يك فرقه تقسيم شده و
هزار و يك دروغ و خرافه و هزار و يك تفرقه و دشمني با ساير مسلمين؟
 - 11در فرهنگ گذشتة شيعه ،اعتقاد به تحريف قرآن و حذف نام علي از آيات قرآن و
واليت مطلقة امامان بر زمين و زمان و مشاركت آنها در ادارة خلقنت بنا خداونند
و ...به شدت و عمق هر چه تمامتر ،وجود داشته كه البته اكننون ،بسنيار كمرننگ
شده .اكنون ،چه تضميني وجود دارد كه ساير اعتقادات شما درست باشد؟
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 - 11خدا در قرآن فرموده به جز شرک،هر گناهي را از شما ميبخشم آيا نميترسنيد و
حتي يك درصد احتمال نمي دهيد كه گرفتار شرک آن هم از نوع جلي باشيد؟
 - 18چرا اهل سنت در اين  11قرن هر گونه انديشه اي را در خودش جذب كرد و بنه
نوعي اصالح كرد و پذيرفت (مانند عقايد اشاعره و معتزله و )...ولي نتوانسنته بنا
شيعه كنار بيايد؟ آيا اين به خاطر آن نيست كه عقايد شيعه در تضاد كامنل بنا دو
اصل اساسي اسالم يعني توحيد و سنت است (زيرا دشمني شيعه با اصحاب است
و سنت رسول اهلل از طريق همين اصحاب و با جانفشاني آنهنا دسنت بنه دسنت
گشته و به ما رسيده است)
 - 11آيا عزاداري (به اين شيوه) نوعي اعتراض به خداوند نيست؟ و اينگوننه عنزاداري
چه جايگاهي در سنت نبوي و علوي داشته است؟ و مگر نه اينكه پينامبران اصنلًا
آمدند تا با مراسمات و آداب و روسم خرافي خرافي مبارزه كنند؟
 - 24ساختن و آباداني قبور ،چه جايگاهي در سنت نبوي و علوي داشته است؟
 - 21چرا هيچيك از آيات قرآني مورد استناد شيعه را نمي توان با آيات قبنل و بعند از
آن ،ثابت كرد يا تفسير نمود و توضيح داد و حتماً بايد معناي هر آيه را بندون در
نظر گرفتن آيات قبل و بعد و فقنط و فقنط بنا مراجعنه بنه رواينات و احادينث
تاريخي (آن هم به صورت گزينشي ،يعني بعضي از روايات تاريخي) فهميد؟

 - 22خداوند در يكصد آيه از قرآن كريم از اصحاب پيامبرغ ،تمجيد كرده است ولني
شيعه معتقد است همة اصحاب ،به جز سه يا پنج نفنر پنس از نبني اكنرم مرتند
شدند ،تكليف چيست؟
 - 24چرا ام كلثوم با قاتل مادرش فاطمه (يعني حضرت عمر) حاضر بنه ازدواج شند؟
(در اصول كافي حديث صريحي در تاييد اين كه ام كلثوم ،دختر علي همسر عمر،
بوده است وجود دارد)
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 - 21چرا در تاريخ يعقوبي (شيعه) مي خنوانيم كنه پينامبرغ در گنوش محسنن ،اذان
گفننت و ايننن نننام را بننراي او انتخنناب كننرد و او در خردسننالي بننر اثننر بيمنناري
درگذشت؟ (شما مي گوييد حضرت عمر يا قنفذ قاتل او بوده اند!!!!)
 - 21چرا نام حضرت علي ،صريحاً در قرآن به عنوان خليفه ذكر نشده است؟ (اشاره به
عدم ذكر شيوه نماز ،قياس مع الفارق است و قياس امامنت كنه بنه قنول شنما از
اصول دين است با فروع فروع دين اشتباه است .ضمن اينكه موضوع مهم امامنت
باالتر از نبوت ،كجا و شيوة نماز كجا؟)
 - 21چرا خرافات هندي و عراقي و اسرايليات يهودي و خرافات يهودي و مسيحي در
فرهنگ ايراني شدت و نمود بيشتري دارد تا در فرهنگ اهل سننت؟ آينا اينن بنه
خاطر زمينة مستعد و روحيه زودباور ايراني ها نيست؟
 - 21بيشترين ظلم و ستم در تاريخ ،نسبت به اهل بيت از جاننب مندعيان تشنيع بنوده
است امام حسين را همان مردم كوفه كه هميشه دم از حب اهنل بينت مني زدنند
كشتند .حضرت علي توسط يكي از افراد سپاه خنودش و شنيعيان خيلني تنندرو
خودش ،شهيد شد .و ...پس شيعه به چه كسي معترض است؟
 - 28يكي از اعتراضات مكرر شما بر اهل سنت اين است كه قرآن در كننار امنام بايند
فهميده شود و قرآن به تنهايي قابل فهم نيست .سئوال اينجاست :اكنون كه امنامي
در قيد حيات نيست قاعدتاً بايد به احاديث اين امامان رجوع كننيم .معتبرتنرين و
قديمي ترين كتاب شيعه در اين زميننه اصنول كنافي اسنت .ولني عالمنه برقعني
(مجتهد شيعه) كتابي نوشته به نام بت شكن و در اين كتاب اكثر احاديث كافي را
مخالف قرآن و يا از نظر سلسله روات ضعيف و ناموثق تشخيص داده است پنس
تكليف ،چيست؟ همچنين مسائل مستحدثه روزافزون كه در احاديث نيست را چه
بايد كرد؟
 - 21آيا بين امامت منصوص با خاتميت ،تعارض جدي وجنود نندارد؟ بنا عناينت بنه
اينكه شيعه مقام امامت را بناالتر از نبنوت مني دانند آينا اينن تعنارض شنديدتر
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نميشود؟ اگر هم مي گوييد به خاطر عدم آمادگي مردم ،الزم بوده امامنت امتنداد
رسالت باشد چرا خداوند مثل هزاران سنال قبنل ،نبني نفرسنتاد؟ و چنرا پنس از

حضرت عيسي تا رسالت حضرت محمد غ يك دورة  144ساله بدون حتي يك
پيامبر و يا امام داريم كه نه زمين به آسمان مي آيد و نه آسمان به زمين .پس امان
زمين و زمان در آن دوران ،كه بوده؟! و همچنين :هادي مردم؟ در آخر :چرا حتني
همين امامت كه  214سال طول كشيد هم جواب نداد؟
 - 44بسياري از آيات قرآن ،مخالف وجود علنم غينب در انسنان اسنت ،پاسنخ شنما
چيست؟ (مثل اعراف)188/
 - 41عدل ،جزو اصول مذهب شيعه است پس چرا خداونند ،جانشنيني را منحصنر در
خاندان علي كرد؟ و چرا دستور داد فدک ،فقط به حضرت فاطمه بخشيده شود؟
 - 42دهها آية قرآن ،مي گويد اي پيامبر به مردم بگو من مزد و اجر رسالت از شما نمي
خواهم اگر خالفت به صورت موروثي در خاندان دختر ايشان باشد و فدک را نيز
به ايشان داده باشند تكليف اين آيات چه مي شود؟
 - 44لطفاً نقش خواجه نصير الدين طوسي شيعه را در حملة هوالكنو خنان مغنول بنه
بغداد و كشتار يك ميليون نفر از مسلمانان آنجا را بيان نماييد؟
 - 41تمامي آياتي كه در آن كلمة منافق و منافقين آمده مربوط به ده سنال آخنر اقامنت
پيامبرغ در مدينه بوده و در آيات مكي (يعني دوران  14سناله اقامنت پينامبر در

مكه) حتي يك بار هم كلمه منافق وجود ندارد به كدامين دلينل ،شنيعه برخني از
مهاجرين را مشمول منافقين مي داند؟ آيا شيعه عالمتر از خداوند است؟
 - 41لطفاً نظر خود را دربارة اين حديث متواتر نبي اكرم بيان فرماييند :خداونند لعننت
كند يهود و نصاري را كه قبر پيامبرانشان را قبله و مسجد قرار دادند!

 - 41چرا پيامبرغ در نماز از مهر استفاده نمي كرده اند؟ آيا نعوذ باهلل ايشان از تكنيك
تبديل خاک به مهر بياطالع بوده اند؟ يا اينكه وسايل آنزمان اجنازة توليند چننين
محصول استراتژيك را نميداده است؟
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 - 41چرا پيامبر اكنرم روي قبنور شنهداي احند بنه خصنوص حمنزه ،سناختماني بننا
نميكنند؟ يا روي قبر پسرش ابراهيم يا روي قبر حضرت خديجه يا شنهداي بئنر
معونه و ...و چرا به حضرت علي فرمان ميداده اند قبرها را با سطح زمنين ،يكني
كنند؟
 - 48آيا شباهتي بين عمل فراعنه در آباداني و ايجاد عمارت بر روي قبور(اهرام مصنر)
و اهتمام يهوديان و مسيحيان و هنديها به آباداني قبرستانها با عقايد شيعيان در اين
زمينه وجود ندارد؟
 - 41شما مي گوييد نبي اكرم فرموده اند :نام فرزندي از ايشان كه قيام مي كنند همننام
ايشان و نام پدرش نام پدر ايشان (عبداهلل) است چرا نام پدر امام مهندي ،حسنن
است نه عبداهلل؟
 - 14امام در سياق قرآن به معنناي الگنو اسنت شنما چگوننه از آن برداشنت خالفنت
ميكنيد؟
 - 11شما در مورد بدعتگزار بودن خلفاء زياد قيل و قال بنراه مني اندازيند لطفناً بينان
فرماييد در زمان حيات رسول خدا كدام يك از موارد زير وجود داشته:
وجود اصنافي به نام مرجع تقليد ،ولي فقيه ،روحاني و اينكه مردم حتما بايد مقلد
افرادي خاص باشند؟ (چرا مالصدرا با تقليد مخالف بوده است و چرا علماء او را
از شهر بيرون ميكنند؟)
ساختن و تعمير و آباد كردن قبرها و احدا

بنا روي آنها.

وجود چيزي به نام مهر
عزاداري (به جز گرينه) و وجنود دهنه هناي اول و دوم و سنوم و خنودآزاري و
زنجير زني و سينه زني و براه انداختن كارناوالهاي خياباني و قمه زني و...
وجود جمله اشهد ان علني ولني اهلل در اذان( .در حاليكنه شنيخ صندوق در منن

اليحضر الفقيه غاليان را لعنت كرده كه اين جمله را  -تهيننا و تبركناً – وارد اذان
كرده اند!)
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در اصول كافي حديثي هست كه زراره در آن روش وضو گرفتن را از امام محمد
باقر توضيح مي دهد .سئوال:
 -1زراره تا آن روز چگونه وضو ميگرفته مگر پدر و مادرش سني بودهاند؟
 -2مگر امام محمد باقر روزي حداقل  1بار وضو نمي گرفته اند و او نمي ديده؟
خمس (يعني در يافت يك پنجم منافع سناليانه از منردم و ننه ينك پننجم غننايم
جنگي) براستي چرا حتي يك روايت معتبر تاريخي(در كتب قنديمي ماننند سنيره
ابن اسحاق يا تاريخ طبري و حتي تاريخ يعقوبي شيعه) وجود نندارد كنه پينامبر
اكرم در ده سال حكومت در مدينه و حضرت علي در  1سال خالفتشان از منردم
(كسبه و بازرگانان و كشاورزان و دامداران) به عنوان خمس ،سود منافع ساليانه را
دريافت كرده باشند ولي به كرات رواياتي را مي بينيم كه خمس غننايم جنگني را
دريافت كرده اند؟
قرائت زيارتنامه هاي موجود در مفاتيح توسنط اصنحاب (بنه خصنوص زينارات
عاشورا و دعاي ندبه و دعاي عهد و )...آيا وجود داشته است؟

توسل اصحاب پيامبرغ به قبر حضرت حمزه يا قبر پدر و منادر نبني اكنرم ،آينا
وجود داشته است؟
لعن و نفرين بتها و خدايان كافران.

پيامبرغ به حضرت حمزه لقب سيدالشهداء را دادند ولي شما اين لقب را به امام
حسين (ع) دادهايد (البته من ،خاک پاي امام حسين هم نمي شوم ولني بحنث بنر
سر بدعت و نوآوري است اگر خوب است چرا براي ديگران بد است و اگنر بند
است چرا شما انجام مي دهيد؟)
ارتباط با دولتهاي مشرک و كنافري كنه خندا را قبنول ندارنند و حتني مبنادالت
گستردة تجاري با آنها .مگر اين كار طبق نص صريح قرآن و احاديث متواتر ،گناه
كبيره و حرام نيست؟
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آيا پرداخت  %21سود ساالنه در برخي موسسات و بانكهاي ايراني سود است ينا
ربا؟ اگر مضاربه يا هر چيز ديگر است چرا هميشه سود است و هيچگاه خبري از
ضرر نيست؟ و چرا حتي در بانكهاي ملل كفار چنين بهره هايي داده نمي شود؟
البته براي اثبات عقايد خود به تفسير از آيات قرآن ،اشاره نكنيد يا بنه ينك خبنر
واحد جعلي بلكه بايد در كتب معتبر تاريخي نوشته شده باشد كه چنين منواردي
(به تواتر) در زمان حيات رسول خدا وجود داشته و مورد تاييد ايشان بوده است.
اشاره به كتب متاخر و جعلي بحار و منتهي اآلمال و ...نيز بيهوده است.
حضرت علي وقتي ابن عباس را براي گفتگو به سنوي خنوارج مني فرسنتد مني
گويد با آنها با آيات قرآن مجادله نكن زيرا آيات قرآن تاب تفسيرها و برداشتهاي
گوناگون را دارد بلكه با آنها از سنت نبوي دليل و حجت بياور براي همنين منن
در مورد كل سئواالت اين بخش از روحانيون مي خنواهم كنه از سننت متنواتر و
قطعي نبوي دليل بياورند.
 - 12بيان فرماييد آيا وظيفة مجمع تشخيص مصلحت نظام ،چيزي جز تصويب قوانين
خالف شرع و خالف اسالم است؟ (يعني همان بدعت) (زيرا اين مجمع قنوانيني
كه شوراي نگهبان تشخيص داده خالف شنرع اسنت و بنه مجلنس برگرداننده را
تصويب مي كند!)

1

 - 14در زمان حكومتهاي قبلي در ايران هر گاه حاكم يا شاهي مني خواسنته از قنوانين
اسالم سرپيچي نمايد روحانيون و علماء با انتقاد و سخنراني و ...او را سنر جناي
خود مي نشانده اند .آيا علت ضعف و انحطاط اخالقي و سياسي فعلي در جامعنه

 - -1البته همانطور كه مي دانيد شواري نگهبان هم نماينده شرع اسالم نيست بلكه نظر عده اي هست
كه در آنجا كار مي كنند كه اتجاه سياسي آنها هم معروف است كه بي تأثير بر مخالفت و موافقتشان با
قوانين نيست و مولف خواسته اند يكي از نواقض مذهب شيعه كه اآلن واقعيت دارد بيان كنند.
(مصحح)
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ايران آن نيست كه روحاني نمي تواند عليه روحاني حاكم انتقاد كند و هنر كسني
هم كه انتقاد كند مارک وهابي و سني و كافر و آمريكايي مي خورد؟
 - 11شما برخي از سخنان ائمه را كه در تاييد و ستايش حضرت عمنر و ابنوبكر وارد
شده ،حمل بنر تقينه منيكنيند .شنما معتقديند ائمنه علنم غينب داشنته و دقيقن ًا
ميدانسته اند در كجا و كي و توسط چه شخصي به شنهادت منيرسنند .پنس بنا
داشتن اين علم غيب ،تقيه ،چه معنايي داشته است؟

 - 11در قرآن كريم ،خطاب به پيامبرغ آمده بگو من بشري هستم مانند شما .در نمناز
نيز هر روز ميخوانيم :اشهد ان محمد عبده و رسوله .چرا چنين عقايدي با عقايد
شيعه در خصوص مقام و جايگاه حضرت علي(ع) از زمين تا آسمان فاصله دارد؟
 - 11در قرآن صريحا ذكر شده كه مومنين بين هيچيك از پيامبران افتراقي وجود نندارد
(ال نفرق) چرا شما ائمه را از همه انبياء حتي پيامبران اولي العزم باتر ميدانيد.
 - 11چرا نبي اكرم با وجود حضور حضرت فاطمه و حضرت علي احاديثي دارنند كنه
به اصحاب گفته اند قرآن را از برخي از اصحاب فرابگيرند؟ و چرا ايشان افنرادي
به جز خاندان خود را براي تبليغ اسالم به ساير قبايل مي فرستادند؟ مگر نه اينكه
فقط اهل بيت صالحيت اين كارها را دارند؟ يعني فقط :حضرت فاطمه  11سناله
و حضرت علي  21ساله و حسن و حسين  1و  8ساله؟
 - 18اجماع يكي از ادلة مسلم فقهي در نزد شيعه است .به اجماع ينك ميلينارد نفنر از
مسلمانان واقعي عقايد شما خرافي و شرک آميز و باطنل اسنت .پنس چنرا شنما
گوش شنوا نداريد؟
 - 11علت برخورد گزينشي شما با وقايع تاريخي چيست؟
 - 14تمامي استنادات و تنها برگ برنده شما اين است كه مي گوييد داليل منا در كتنب
اهل سنت نيز وجود دارد! لطفاً بيان بفرماييد اشاره به وجود  14امنام و اشناره بنه
تحريف قرآن در كتب شيعه آيا مي تواند عليه شيعه بكنار رود؟ و اينكنه بگنوييم:
شيعه به اين مسائل معتقد است؟ به هر حال تفاوت شما با اسالم شناسان مغنرض
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غربي (كه با استناد به روايات و افسانه هاي دروغنين موجنود در كتنب تناريخي
مسلمانها) اسالم را مي كوبند در چيست؟

 - 11آيا اين شيعه نبود كه با توهين به همسر مورد عالقة پيامبرغ و خلفاي اول و دوم
و سوم مورد عالقة يك ميليارد مسلمان ،بي احترامي و هتك مقدسات را باب كرد
تا اينكه غربي ها كاريكاتور نبي اكرم را بكشند .پس :خدا لعنت كند كساني را كنه
اساس اين كار را بنيان نهادند! (پس :اللهم لعن اسنس اسناس الظلنم و الكنذب و
الخرافه في االيران و االسالم)
 - 12در قرآن كريم آمده :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ (آل عمران :)11:دين نزد خدا
فقط اسالم است .و سخني از صدها مذهب و فرقه ،ساختة ذهن بيمار بشر ،نيامده
آيا اگر روز قيامت كسي بر مذهب و راه و روشي جز دين اسالم باشد نزد خدا
پذيرفته است؟
 - 14آيا داشتن اسم مسلماني كافي است يا اگر كسي رسم و روشش توحيد و بر مبناي
اصول اسالم باشد پسنديده تر است؟
 - 11نظر شما (يا بهتر بگوييم سفسطه و توجيه شما) در خصوص اين احاديث كنه در
كتب معتبر و اصلي و قديمي شيعه آمده چيسنت؟ در كتناب تهنذيب و وسنائل
الشيعه بنقل از جراح مدائني آمده كه جعفرصادق فرمود( :ال تبنوا علني القبنور وال

تصوروا سقوف البيوت فإن رسول اهلل غ كره ذلنك) بنر قبرهنا بننا نسنازيد و
سقف خانهها را پر از تصوير نكنيد كه رسول خدا غ اينكار را ناپسنند شنمرده

است.
همچنين در مآخذ فوق و نيز در كتاب «من ال يحضنره الفقينه» (از كتنب اربعنهي
شيعه) باب مناهي پيامبر غ بنقل از يونس بن ظبيان آماده كه جعفرصادق فرمنود:

(نهي رسول اهلل غ أن يصلي علي قبر أو يقعد عليه أو يبني عليه) «رسول اهلل غ
نهي فرمود از اين كه بر قبري نماز گزارند يا برآن بنشينند و يا برآن بنا سازند».
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(عن ايب اهلياج االسدي قا  :قا يل عيل بن ايبطالب أال أبعثي عيل ما بعثني عليه رسو

ا غ أن ال تدع متثاال إال طمسـته و ال قـ ا مشــرفا إال سـويته)«از ابوالهيناج اسندي
روايت شده كه گفت :علي بن ابيطالب به من گفت تو را انتخاب ميكنم بر آنچه
رسول اهلل غ من را بر آن انتخاب كرد وآن اين است كه هيچ عكس و تصنوير و
مجسمهاي را فرونگذاري جز آنكه آن را پاک نمايي و از بين ببري و هيچ قبري را
فرونگذاري جز آنكه آن را تخت نمايي».
در كتاب وسائل الشيعه چاپ سنگي جلد اول ص 241 /از كليني بندين صنورت

نقل شده است( :عن ايبعبدا قـا  :قـا امـام عـيل(رو) بعثنـي رسـو ا غ إيل

املدينة يف هدم القبور و کرس الصور) «جعفرصادق گفت :امنام علني فرمنود ،رسنول

خدا غ من را جهنت تخرينب(بننا و گنبند) روي قبنور و شكسنتن تصناوير و
مجسمهها به سوي مدينه مامور و رهسپار كرد».
همچنين امام نووي در شرح مسلم(ج ،1ص 441/الي  441ارشاد السناري) آورده
است( :قال الشافعي في االم :و رايت االئمة بمكة يأمرون بهندم منا يبنني و يؤيند
الهدم قوله صلياهلل علينه وسنلم (و ال قبنرا مشنرفا ال سنويته …))«امنام ننووي
ميفرمايد :امام شافعي در كتاب االم فرموده است :در مكه مشاهده نمودم كه ائمنه
دستور دادند بناي روي قبور را ويران نمايند و اين عمنل را فرمنودهي رسنول اهلل

غ كه فرموده( :و ال قبرا مشرفا ل سويته) تأييد ميكند.

 - 11عده اي از سقيفه بر مي گشتند حضرت علي از آنها مي پرسد مهاجرين چگونه بر
انصار غلبه يافتند مي گويند با حديث :االئمه من القريش.حضرت علي ميفرمايند:
چرا از اين حديث استفاده نكردند كه پينامبر اكنرم مرتنب سنفارش انصنار را بنه
مهاجرين مني كردنند؟ مني گوينند از كجناي اينن حنديث ،رياسنت و خالفنت
مهاجرين ،معلوم مي شود .حضرت علي مي گويد :از آنجنا كنه اگنر خالفنت در
انصار بود پيامبر اكرم ،سفارش مهاجرين را به انصار مي كردند و نه سفارش انصار
را به مهاجرين .اكنون سئوال من اينجاست :آيا آنهمه كه پيامبر اكرم ،سفارش اهنل
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بيت و خاندان خود را به ديگر مردم مي كردند دليل بر اين نبوده كنه خالفنت در
خاندان ايشان نبوده است .به ديگر سخن :اگر مردم مي دانسته اند كه خالفنت بنه
صورت موروثي در خاندان علي است آيا نبايد يك نفر تعجب كند و بلند شنود و
بگويد :يا رسول اهلل ،شما بايد سفارش ما را به دستگاه خالفت بكنيد كه هواي منا
را داشته باشند و نه سفارش آنها را به ما؟!!! (ضمن اينكه چرا حضرت علي نمني
گويند منظور از االئمه :من و فرزندان من هستند؟)
 - 11محققين تاريخ مي دانند چيزي به نام خطبه فدكيه وجود نداشنته اسنت (زينرا در
كتاب بالغاه النساء شخصي كه دارد روايت را براي مولف مني گويند  124سنال
قبل مرده بوده است!!!) حمله اي نيز به خانة فاطمه صورت نگرفته است و حسنن
و حسين را نيز ام البنين و ...بزرگ كردند .علت فضيلت تراشي شما بنراي برخني
شخصيتهاي تاريخي چيست؟ براستي آيا حضرت خديجنه و سنميه بانوهناي اول
اسالم نبوده اند؟ ينا دختنري كنه علينرغم محبنت فنراوان پينامبر نسنبت بنه او و
فرزندانش در سن  18سالگي (يا  28سالگي) وفات مي كند؟ و تناثيري در وقنايع
صدر اسالم نداشته است .براستي بهترين كتاب در اين مورد كتاب فاطمنه فاطمنه
است اثر دكتر شريعتي مي باشد من هر چه اين كتاب را خواندم عليرغم نثر قنوي
و مطالب آموزننده آن ،چينزي در خصنوص فضنيلت و برتنري افنرادي خناص،
دستگيرم نشد.
 - 11چرا شيعه برخي از احاديث عكرمه و سويد ابن غفله را قبول دارد و برخي را نه؟
(به عنوان نمونه خطبه شقشقيه از عكرمه را قبول دارد ولي روايتي كنه منيگويند
اهل بيت مشمول همسران پيامبر نيز مي شده اند را چون راوي عكرمه است قبول
ندارد .يا حديثي كه حضرت علي فرموده هر كس مرا بر ابوبكر و عمر برتنري داد
بر او حد مفتري مي زنم چون راوي ،سويد ابنن غفلنه اسنت را قبنول نندارد در
صورتي كه بسياري از احاديثي كه مورد عالقه شيعه است متعلق به همنين سنويد
ابن غفله است)
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 - 18شما مي گوييد :اصول دين ،تحقيقي است و نه تقليدي .پس چرا همة منردم بايند
در تحقيقات خودشان ،پيرامون اصول دين (يعني توحيد و نبوت و معاد و اصنول
مذهب :عدل و امامت) دقيقاً به همان نتايجي برسند كه شما بنر اسناس تقليند و
تلقين و تعصب و كينه و پيروي از گذشته گان گمراه خود ،رسيده ايد؟ و آيا ننام
چنين روشي ،تقليد است يا تحقيق؟!!!
 - 11شما و همه مسلمانان ،خداوند را ستارالعيوب مي دانند .چرا عقينده داريند نامنه
اعمال شما هر هفته به مالحظه امامان مي رسد؟ اينگونه آيا دارالسنالم بنراي آنهنا
دارالحزن نمي شود؟ و اينگونه ستارالعيوبي خداوند چه مي شود؟
 - 14آشكارترين نوع شرک آن است كه صفات خالق را براي مخلوق قائل شنويم چنرا
وقتي در متون و سخنراني هاي شما دقيق شويم به چنين عقايدي برمني خنوريم:

(عدم امكان خطا و اشتباه براي ائمه – داشتن علم غيب و علم لدني كامل – حني
و حاضر بودن در همه جا و همه ساعتها – شنوايي و بينايي در ممات و حيات)

 - 11شما طي حديثي معتقديد كه هر كجا از قرآن آيه اي با يا ايها الذين آمننوا شنروع
شده مصداق اتم و اكمل آن حضرت علي هسنتند آينا نعنوذ بناهلل حضنرت علني

مصداق اين آيات هستند :اي كساني كه ايمان آورده ايد ربا نخوريد – اي كسناني
كه ايمان آورده ايد صدايتان را جلوي پيامبر بلند نكنيند – اي كسناني كنه ايمنان

آورده ايد در حالت مستي نماز نخوانيد – اي كساني كه ايمان آورده ايد چرا مني
گوييد آنچه را عمل نمي كنيد و ...البته بر منكر اينكه حضرت علي يكي از بهترين
مومنان و اصحاب نبي اكرم بوده اند لعنت .ولي چرا دروغ و چرا جعل حديث؟
 - 12خداوند در قرآن كريم فرموده :كيست ظالمتر و سنتمگرتر از كسني كنه بنر خندا
دروغ مي بندد .در اين تحقيق ،ثابت شد بسياري از تفسيرها و شان نزولهنايي كنه
شما به آن عقيده داريد و به خداوند نسبت مي دهيد دروغ است.چرا دست از سر
اين مردم بر نمي داريد؟
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 - 14حضرت علي فرموده اند آيات قرآن بعض آن مفسر و مبين بعض ديگنر اسنت .و
قرآن را امام خود معرفي كردهاند .در قرآن كريم نيز كلمات متعنددي دال بنر اينن
حقيقت وجود دارد .خطاب اكثر آيات :ينا ايهاالنناس و ينا ايهناالمومنون اسنت و
دعوت به تعقل و تفكر و تدبر و آن هم دقيقا با همين واژه ها .بسياري جاها گفته
اين كتاب نور است فرقان و وسيله جدايي حق از باطل است ذكر اسنت تفصنيل
آن در خود آن است (با واژ ه هاي تفصنيل ،يفصنل ،بينان و)...روي چنه حسناب
شيعه تنها مرجع توضيح قرآن را ائمه مي داند؟ در حاليكه حتني همنين ائمنه بنه
تواتر گفته اند اگر حديثي از ما به شما رسيد و مخالف قنرآن بنود آننرا بنه سنينة
ديوار بزنيد! با همة اينها عالمه بزرگوار سيد مصطفي حسيني طباطبنايي تفسنيري
دارد از حضرت علي در توضيح آيات قرآن كريم چرا شما بنه اينن كتناب اجنازه
چاپ نداده ايد؟ و حتي سايت آنرا فيلتر كرده ايد؟
***
در انتها براي اينكه بدانيد كارمندان مذهب در همه زمانها و مكانها حضور مستمر و
جدي و خطرناک ،داشته و دارند ،توجه شما را به سخنراني زير از ويكتور هوگو زماني
كه در مجلس فرانسه نماينده بوده جلب ميكنم كه خطاب است به نمايندگان كاتوليكها
در مجلس( .به عبارتي همان خوارج حزب اللهي خودمان) كاتوليكها ميخواسته اند امر
تعليم و تربيت در فرانسه را به دست بگيرند (آيا فاجعه اي بزرگتر از اين سراغداريد!)
نگاه كنيد ويكتور هوگو با چه جوش و حرارتي با اين خوارج احمق ،به مخالفت بر
ميخيزد:
اي سروران ،اين قانون ،قانون سياسي نيست قانون خدعة جنگي است .و من به
فرقه اي كه اين قانون را انشاء يا القاء كرده است به آن فرقه كه عيان نيست اما فعال
است و نمي دانم در حكومت است يا در مجلس است اما مي دانم همه جا هست و
گوشش تيز است و آواز مرا مي شنود مي گويم :آنچه من ميخواهم تعليم حقيقت دين
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است نه اصول فالن فرقه و حزب! تزوير و ريا نمي خواهم .آسمان ميخواهم .دست
اندازي يك منبر را بر منبر ديگر روا نمي دارم .به جاي معلم ،كشيش نميخواهم .تعليم
كردن ،ساختمان كردن است و من از آنچه شما مي سازيد بيم دارم .ما جوانان فرانسه را
به شما نميدهيم! زيرا ما به امانت مي سپاريم اما شما به ملكيت ميگيريد .و من
ميخواهم اخالف ما يادگار خود ما باشند و نمي خواهم دست شما بر سرشان و دم
شما همدمشان باشد! من نمي خواهم آنچه پدران ما ساخته اند شما خراب كنيد! پس از
آن شرافت اين ننگ را نميخواهم! اين رسم ديرين شماست كه زنجير به گردن
ميگذاريد و مي گوييد آزادي است! عذاب مي كنيد و ميگوييد عفو عمومي است! من
اشتباه نمي كنم .من شما را به جاي دين قبول نمي كنم .شما انگل دين و آفت دينيد!
شما ديندار نيستيد .عَلَم داريد و معني آنچه مي گوييد نمي فهميد .شما قدس را بازي
نمايش ميكنيد! و به كارهاي خود و نيرنگها و خدعه ها و پشتهماندازيها و هوس
رانيهاي خود آميخته مي سازيد .مادر مي گوييد اما كنيز ميخواهيد! شما را به خدا ،دين
را به پيچ و تاب سياست ميندازيد .خودتان را دين جلوه ميدهيد كه آنرا تباه مي كنيد و
هم اكنون به واسطة وجود شما او (يعني دين) به تحليل ميرود .نفرتي كه شما نسبت
به خود جلب مي كنيد به او هم تاثير مي بخشد! حقيقت اين است كه او (دين) از شما
بيزار است شما از او دوري بجوييد تا مردم به او نزديك شوند .بگذاريد اين مادر
محترم ،بي كس شود آنوقت ببينيد آن بي كسي ،چگونه مردم را به سوي آن خواهد
شتابانيد!!! و مسكيني او چه اندازه ماية توانايي و شكوه و جالل او خواهد شد ...ما فرقة
شما را ميشناسيم قبالة كهنة حزب شما پيش ما هست .مي دانيم كه شما چقدر خوب،
پاسباني دين مي كنيد! دو محافظ بزرگ كه بر آن گماشته ايد ميشناسيم :يكي جهل
است و يكي عقايد سخيف! 1حزب شماست كه علم و معرفت را محجوب مي كند و
 -1به خدا قسم در اين لحظات كه اين جمالت را مي نويسم و مي خوانم تمام بدنم مي لرزد .زينرا بنا
تمام وجود دارم مي بينم و مي چشم انچه ويكتور هوگو مي ديده و مي فهميده است .فسنيعلمو النذين
ظلموا اي منقلب ينقلبون
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نمي گذارد مومنان از كتاب دعا تجاوز كنند! و افكار را در حدود تعليمات خود مقيد مي
سازيد .تاريخ حزب شما در گزارش ترقيات انسان ،ثبت است اما به خط معكوس! يعني
به صورت مزاحمت و مخالفت! آري ،فرقة كاتوليك يا هر اسم ديگر كه به خود بدهيد
شما را مي شناسيم و ديرگاهي است كه دلها از شما آزرده و با شما مخالف است و مي
دانند كه شما عقل انسان را محبوس ميكنيد و همواره مي پرسند از جان ما چه مي
خواهيد؟ اگر مغز انسان را مانند صفحة كتاب ،پيش چشم شما باز كنند و به اختيار شما
بگذارند همه را حك ميكنيد و خط ميكشيد .از اين باالتر بگويم كتابي كه آسمان آمده
است و براي مردم روي زمين مانند قرآن براي مسلمانان و ودا براي هنود ،معزز و
محترم است شما آن كتاب را هم حجر ميكنيد مگر نه بعضي از پاپها مردم را از خواندن
تورات منع كردند! ...من براي اين كشور ،حق و عدالت مي خواهم و رشد دائمي و نه
حقارت ،قدرت ميخواهم نه بندگي ،بزرگي مي خواهم نه كوچكي .هستي مي خواهم
نه نيستي .شما ميخواهيد فرانسه را متوقف كنيد .فكر انسان را متحجر سازيد نور الهي
را خاموش نماييد روح را ماده كنيد .شما مقتضيات زمان را نميبينيد و در اين دوره
بيگانه هستيد.
***
در انتها اميدوارم ،خوارج مقيم ايران از من عصباني نشوند زيرا شما قوياً معتقديد كه
امام زمان ،حافظ نظام و انقالب شماست و انقالب شما به قيام امام زمان منتهي مي
شود .آقاي جنتي نيز در خطبه هاي نماز جمعة تهران ،قوياً فرمودند كه محال است
اتفاقي براي انقالب بيفتد .خداوند هم كه حافظ نظام شماست و تمام مردم ايران نيز با
شما هستند ،به همين دليل ،از چند جمله اي كه من يا امثال من مينويسند زياد ناراحت
نشويد و نخواهيد افرادي مانند مرا نيز مانند عالمه برقعي و حيدرعلي قلمداران و...
ترور كنيد!!! البته چه افتخاري باالتر از كشته شدن به دست شقي ترين خلق؟ هر چند
من به خاطر همان انقالب و همان شهداء و همان اسالم ،مي سوزم و مينويسم.
متاسفانه من و شما هر دو ،يك درد مشترک داريم :غم اسالم .ولي شما با ندانمكاريهاي
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خود به ريشه مي زنيد ولي تمام اندوه من و امثال من ،وجود صنف شماست كه روز به
روز هم وجهة اسالم را خراب مي كنيد و هم مردم را از دين گريزان .هم دنياي ما را
خراب كرديد و هم آخرتمان را.
براستي چرا در آزادي از سر به باالي شما :ارمني ها كليسا دارند و به راحتي به
خريد و فروش مشروبات الكلي مشغولند و هر كس هر خالفي را مي تواند انجام دهد
ولي وقتي عالمه برقعي (مجتهد شيعه) به رفتارهاي شرک آميز شما ايراد مي گيرد اين
پيرمرد  84ساله را زنداني و تبعيد و ترور مي كنيد؟ يا علماي ديگر شيعه مانند
حيدرعلي قلمداران ،سنگلجي ،غروي ،مصطفي حسيني طباطبايي؟ اهل سنت كه جاي
خود دارد چرا حتي همين علماي شيعه ،حق ندارند از راديو و تلويزيون سخنراني كنند؟
آيا معناي آزادي از سر به باال اين است كه در شهرهاي بزرگ ،انجام هر گونه كثافتكاري
آزاد باشد و همه نوع سي دي مبتذل در دسترس باشد ولي چاپ كتابهاي اين علماء
ممنوع باشد؟ و حتي مطالب آنها را در اينترنت هم فيلتر كنيد؟ براستي علت اينهمه ترس
و واهمة شما از حقيقت چيست؟ براستي اين است آزادي از سر به باالي شما؟ پس
چرا ما در عمل چيز ديگري ميبينيم .در زير الية شهر ،آزادي از سر به پايين به وفور
وجود دارد ولي چه در پنهان و چه در ظاهر اگر كسي به سرش زد آزادي از سر به باال
داشته باشد بايد قيد سرش را بزند!
من از صميم دل ،توصيه اي به روحانيون در ايران دارم .من دستهاي شما را ديده ام.
دستهايي بسيار لطيف و ظريف و سفيد كه تا كنون سنگين تر از قلم بر نداشته .به خدا
قسم ،اين دستها تاب آتش دوزخ را ندارند .پس تو را به خدا خودتان و اين مردم را

بيشتر از اين بدبخت نكنيد .ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ(الشعراء.)221:
در اين قسمت براي اينكه بدانيد بيشترين مخالفان اين كتاب در آينده چه كساني
هستند و با آنها وارد هيچگونه بحث و جدلي نشويد خصوصيات آنها را براي شما نقل
مي كنم .همين كارمندان مذهب ،خوارج به ظاهر حزب اللهي نادان:
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چه احمقند كساني كه فقط از يك بعد فكر مي كنند ،فقط حرف عده اي خاص را
قبول دارند ،و فقط كتابهايي خاص را مي خوانند در صورتيكه حضرت علي (ع)
فرموده اند :حكمت را فرا بگير حتي از منافق.



دو دسته از دو سوي پل صراط به اعماق جهنم سقوط مي كنند :كارمندان منذهب
و روشنفكران احمق .اينان علمداران گمراهيند.



ابوالعالء معري :اهل زمين دو جورند يا عقل دارند و دين ندارنند (روشننفكر) ينا
دين دارند و عقل ندارند! (كارمند مذهب)



گمراه ترين و زيانبارترين مهره هاي تاريخ ،كارمندان مذهبي هسنتند كنه در عنين
حال ،كارمندان دولت نيز هستند!



زياده روي ،نقطه اشتراک روشنفكران احمق و كارمنندان منذهب ،و علنت اصنلي
خروج از صراط تعادل و موجب سقوط به دوزخ است.



كارمندان مذهب و روشنفكران احمق ،سه نقطه مشترک دارند :هر دو احمقند ،هنر
دو فكر مي كنند خيلي زرنگند و هر دو فقط خودشان (و خيلي هننر كننند :هنم
مسلكانشان) را قبول دارند.



كارمندان مذهب و روشنفكران احمق ،بيشتر به شخصيت طرفشان نظر دارند تا به
حرفي كه زده ميشود.



كارمندان مذهب و روشنفكران احمق ،داخل ورودي گوشهايشان يك ادارة امنينت
( ساواک) تاسيس كرده اند .وظيفة اين اداره آن است كه از ورود هر ننوع انديشنة
جديد و حرف نو و تازه جلوگيري كرده و يا اينكه بعد از سانسنور بنه آن اجنازة
ورود بدهد برخي مواقع نيز همان موضوع وارده را تبديل بنه چمناق كنرده و در
مغز گوينده خرد مي كنند.
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كارمندان مذهب در زندگي مخالفان خود كند و كاش كنرده و ينك ينا دو عينب
كوچك و يا بزرگ پيدا كرده(مسلماً همنه انسنانها بني گنناه نيسنتند) و آنگناه بنا
شادماني از اين موفقيت بزرگ ،حاضر نمي شوند حتي ينك كلمنه از سنخنان آن
شخص را گوش كنند و يا بخوانند .در حاليكه حضرت علي (ع) مني فرمايند :بنه
سخن نگاه كن و نه به گوينده( .نمونة كساني كه كارمندان مذهب از او دل خوشي
ندارند :دكتر علي شريعتي البته صد هزار مرتبه شكر)



متاسفانه كارمندان مذهب فكر مي كنند اگر در اين دنيا به طور كامنل پينرو فنالن
عالم و فالن شخص بودند و در اينن پينروي دچنار گمراهني شندند در آن دنينا
مي توانند بگويند ما از فالني پيروي كرديم و خدا هم عذر آنها را قبول مني كنند.
در صورتيكه خداوند در قرآن از زبان دوزخيان مي فرمايد :و مي گويند ما اطاعت
كرديم بزرگانمان را پس ايشان ما را گمراه كردند ...آري خدا ميگويد :پنس عقنل
را براي چه به تو داده بوديم؟ اكنون همراه همان بزرگان وارد دوزخ شو!



گاهي هدف خوب و درست است ولي راه ،اشتباه است و قابل رفتن نيست .مانند
مگسي كه مي خواهد به سمت نور از شيشه خارج شود و مرتنب خنودش را بنه
شيشه ميكوبد ولي نميداند در اتاق در تاريكي است! و اينگونه است ينك عمنر،
دست و پا زدنهاي بيهودة كارمندان مذهب.



حماقت بزرگ كارمندان مذهب آن است كه اگر به عنوان مثال تو از نكتة مثبتي در
غربيها سخني گفتي تو را غرب زده مني بيننند .ينا اگنر بنا رعاينت ادب گفتني:
حضرت عمر ،فالن نقطة مثبت را هم داشت ،تو را دشمن حضنرت علني(ع) مني
پندارند .كي اين خريتها به پايان ميرسد؟ خدا ميداند.



روشنفكران احمق ،زود به هدف مي رسند .كارمندان منذهب ،درسنت بنه هندف
ميرسند .ولي عارف خداشناس به هدف درست مي رسد.



راه راست يا صراط مستقيم راهيست كه ستونهايش بر توازن و تعادل ،ميان امنيت
و آزادي استوار مي گردد و نهاينت اينن راه آرامنش ،شنادي و سنالمتي اسنت .و
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متاسفانه كارمندان مذهب ،فقط به امنيت و روشنفكران احمق ،فقط به آزادي نظنر
دارند.


روشنفكران احمق و كارمندان مذهب ،كمبنود شخصنيت خنود را بنا اينن نسنخة
دكارت جبران ميكنند :من مخالفت مي كنم پس من هستم.



كسي كه نه شجاعت دارد و نه اسلحه و نه ايده ،براي تخدير وجدان خود و اينكه
به خودش شخصيتي داده باشد ،مخالفت مي كند.



اين دو گروه اگر با كسي (شخصيتي تاريخي ،انسان و ينا عقينده اي ،مكتنب و)...
مخالف شوند او يكپارچه بد مي شود و ديو كامل .و اگر خوب شوند او يكپارچه
خوب ميشود و فرشتة كامل ،كه اين به خاطر نگاه از چشم احساس است.



اين دو گروه ،كوچكترين نقص و يا عيبي را در مخالفان خود به خوبي ميبيننند و
متوجه مي شوند و آنرا بزرگ مي كنند ولي خروارها عيوب خود يا پيشوايان خنود
را نمي بينند .شايد هم خود را به نفهمي ميزنند.



اگر روشنفكران ما را با مذهبي هاي ما قاطي كنيد يك آدم حسابي درست ميشود.



اشتباه كارمندان مذهب ،آن است كه نمي دانند تنا بنديها را نفهمنند نمني تواننند
خوب باشند .و اشتباه بدتر روشنفكران ،آن است كه اصالً چيزي را بد نميدانند.



راه درست ،مرز ظريفي است كه يك طرفش به اصنطالح :تعصنب اسنت و ينك
طرفش به اصطالح :روشنفكري.



متعصبين ،افراط مي كنند و روشنفكران ،تفريط و اينگوننه تعنادل جامعنه بنه هنم
ميريزد.



متعصب ،عاشق امنيت ،روشنفكر ،عاشق آزادي و مردم عادي در پني ينك لقمنه
نانند.



كارمند مذهب ،ايده آليست اسنت .چشنمش را بنه روي آنچنه دوسنت نندارد و
نميخواهد باشد مي بندد و چون آنها را نمي بيند خيال مي كند آنها وجود نندارد.
روشنفكر احمق رآليست است .او هر چيزي را هر قدر هم ناپسنند و قبنيح باشند
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فقط به علت اينكه هست و وجود دارد ،مي پنذيرد و حتني ممكنن اسنت بنه آن
عالقه مند شود.


كارمندان مذهب فقط توكل و روشننفكران احمنق فقنط آيننده نگنري دارنند .در
حاليكه بايد در كنار اطمينان به خداوند ،آينده نگر بود و برنامه ريزي كرد.



ايكاش مي توانستم به اين دو قشر ،حالي كنم كه به ندرت اتفاق مي افتد حنق ينا
نظر درست به طور كامل با يك نفنر باشند .بلكنه راه درسنت از برخنورد آراء و
انديشه ها به دست ميآيد افكار يك انسان ،مجموعه ايست از درستها و غلطهنا و
فقط با روحية مشورت و انتقاد پذيري مي تنوان راه درسنت را انتخناب كنرد .ينا
الاقل ضريب خطاها را كاهش داد (البته عدهاي نيز فقط ژست مشورت پنذيري را
ميگيرند و در نهايت ،كار خودشان را ميكنند)



وجوه تشابه كارمند مذهب و روشنفكر احمق :غرور و كج فكري ،زيناده روي در
برخي جهات زندگي و كوتاهي در جهات ديگر ،عدم توان تغيير در ننوع تفكنر و
روش زندگي ،نگاه يكسان به مصاديق متفاوت ،محك زدن هر نوع انديشه تازه (يا
همان سانسور دروني) با اصول و تعصبات از قبل تراشيده شده توسط ذهن ،عندم
تحمل عقايد و يا ساليق ديگران ،ساختن سدي از قبل تهيه شده روبروي هر ننوع
ساز مخالف ،خود و عقايد و روش زندگي خنود را بهتنرين دانسنتن ،قضناوت و
صدور حكم بدون احاطة كامل بر اوضاع و احوال.



يكي از بزرگترين اشتباهات كارمندان مذهب (كه حتي در روشنفكران احمنق هنم
نيست) اين است كه بدون دانستن عقايد يك نفر و حتي خواندن كتابي از او ،فقط
به اين علت ،كه فالن آقا او را رد كرده اند پس او بد اسنت و بنراي همنين حتني
حاضر نمي شوند يك كتاب بر خالف عقايد مرسوم خود مطالعه كنند مبادا گمراه
شده و به دامن شيطان بيفتند .و من نمي دانم اين قرون وسنطاي جامعنة اسنالمي
كي به پايان مي رسد؟
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باز بودن زيادي فكر ،باعث مي شود همه چيز از هم باز و از هنم گسنيخته شنود.
بسته بودن و تعصب زيادي هم باعث مي شود همه چيز در هم گره بخورد.



كارمندان مذهب ،همان روحانيوني هستند كه مقابل عيسي ايستادند و ميخواستند
او را به صليب بكشند كساني كه با كمنك زور (قاضني و سنربازان رومني) و زر
(بازاريها) و تزوير(پوشش روحانيت يهود و تحرينف و توجينه مفناهيم تنورات)
مقاصد خود را عملي مي كردنند .همنان فريسني هنا .و اينن در حنالي بنود كنه
كودكان ،گداها ،ماهيگيران ،و حتني زننان خنراب بنه عيسني ايمنان منيآوردنند!
كارمندان مذهب همانهايي هستند كه شمشير بر سر علي زدند .همانهايي كه كاري
كه رضا شاه در كشف حجاب نتوانست بكند با خريتهاي خود بنه خنوبي پنس از
انقالب ،عملي كردند تا فساد در جامعه ايران راينج شند و همانهنايي كنه باعنث
شده اند همه مردم بي دين شوند و هنوز هم دست از سر اسالم و از سر اين مردم
بر نمي دارند.



كارمندان مذهب مانند درختند اگر طنابي به آنها ببندي به هيچ وجنه نمني تنواني
آنها را از جايي كه ايستادهاند ذره اي تكان بدهي.



كارمند مذهب ،چسبيدة به دين است نه چكيدة دين .دين دار واقعي بايند چكيندة
دين باشد.



عيب بزرگ كارمند مذهب آن است كه انتظار دارد همه پشت سر او حركت كنند.
ولي اينگونه آيا ترافيك نمي شود؟!



يك نفر ،ترشي دوست دارد و آن ديگري شيريني .آيا اين دليل آن است كه ترشي
خوب است و شيريني بد (و يا بر عكس) هرگز! بلكه هر كس سليقهاي دارد ،اينن
نكتة بسيار ساده و بچه گانه را كارمندان مذهب و روشنفكران احمق نمني تواننند
بفهمند.



حماقت بسيار زشت كارمندان مذهب ،آن است كه مي پندارند بنراي رسنيدن بنه
يك هدف يا شناخت آن ،فقط يك راه يا يك وسيله وجود دارد .روزي به يكي از
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اين آقايان گفتم :براي شناخت مفهوم ايمان ،حقيقت و خدا ،تماشاي فيلم استالكر
بسيار مناسب است و ايشان بدون لحظه اي درنگ ،فرمودند :بيا برويم روضه ،فقط
روضه( ....به قول يك نفر :خدايا خر بشوم ولي گرفتار خر نشوم)


تفكر گزينشي ،شيطانكي است كه بالي جان كارمندان مذهب و روشنفكران احمق
مي شود اين افراد ،فقط آيات ،سخنان و داليلي را حفنظ كنرده انند كنه بنه نفنع
ساليق و احساساتشان است و ابعاد ديگر و تفكنرات تعنديل كنننده و ينا تفسنير
كنندة ديگر را نمني تواننند بنه خناطر بسنپارند .البتنه اينن ينك اصنل مسنلم در
روانشناسي است كه انسان ،وقايع خوشايند را به خاطر سپرده و موارد ناخوشايند
را به سرعت فراموش مي كند.



خداوند در قرآن ،آياتي را نسخ و آيات ديگري را جايگزين نموده اسنت (سنورة
نحل آيه  )141بخاطر گذشت زمان ،شرايط روز ،نياز به تغيير و رفنتن بنه سنوي
تكامل و اجراي مرحله اي طرحها و ...ولي متاسفانه كارمندان مذهب وقتي به ايده
اي مي چسبند (سواي اصول اعتقادي) مانند مرغي گرسنه كه چشمش فقط سبزي
را مي بيند ،تمام وجودشان يك بعدي شده و فقط يك چيز را مي بيننند .درسنت
مانند خوارج كه چشمشان فقط قرآنهاي روي نيزه را ديد و از ديندن قنرآن نناطق
يعني حضرت علي (ع) غافل شد.



اگر قرار بود يك كارمند مذهب ،دست به كار آفنرينش شنود .همنة انسنانها را از
يكرنگ و يك شكل ميآفريد .فقط يك پينامبر مني فرسنتاد .زمنين را مسنطح و
صاف مي آفريد .از جانوران و گياهان هيچ خبري نبود .هميشه غضنبناک و اخمنو
بود .شايد از خير آفريدن موجودي به نام شيطان ميگذشت و در آخر ،فقط دعاي
عدة به خصوصي را مستجاب ميكرد و نظر لطفي به ديگران نداشت.



من ،كارمند مذهب را بر روشنفكر احمق ،ترجيه نمي دهم ،زيرا درست است كنه
او به خدا معتقد است و دوست دارد خوب باشد ،ولي وجهة دين را خنراب مني
كند و اين خيلي بد است.
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من به ايمان و خلوص نيت كارمندان مذهب غبطه مي خورم .افسوس كه شنيطان
تمامي اين صفات خوب را با يك كلك خيلي قديمي و ساده ريشه كن مني كنند
كلكي با تلفيق :احساسات و نگاه تك بعدي!



زندگي آدمهاي به اصطالح متعصب يا روشنفكر ،كج و كوله ميشود.



كارمندان مذهب ،بيشتر به تعبد و روشنفكران احمق ،فقط به تعقل ،نظر دارند.



عجيب است كه در جاي جاي قرآن و نهج البالغه سخن از تعقل و تدبر و علم و
دليل و برهان است ولي كارمندان مذهب در بيشتر مواقع ،وقتني كنم مني آورنند،
براي اينكه خود را قانع كنند يا دست به دامان تعبد مي شوند و يا چماق مصلحت
را باال ميبرند.



كارمندان مذهب ،هر كجا كم مي آورند متوسل به اين كلمه مي شوند :مصلحت.



بزرگترين ضربات در طول تاريخ از ناحيه كارمندان مذهب و روشنفكران احمق به
ملتها وارد شده است.



روزي كه پيامبر غ با كفار در حديبيه صلح كرد و روزي كه ايشان فرمنان تغيينر
قبله را داد .روزي كه حضرت علي (ع) با حضرت ابوبكر بيعنت كنرد .روزي كنه
امام حسن (ع) با معاويه صلح كرد .و روزي كه امام رضا (ع) واليت عهدي مامون
را پذيرفتند .فكر مي كنم در اين روزها نيمي از كارمندان مذهب دق كرده باشند.



كارمندان مذهب ،انتظار دارند همه مثل آنها شوند ،روشنفكران احمق هم.



چيزي كه بسيار باعث خنده و تعجب من مي شود اين است كه بسنياري از افنراد
اين دو گروه را از نزديك ديده ام .همگي مثل همنند (در هنر گوشنة كشنور كنه
باشند) انگار آنها را در يك قالب ريخته اند .همه بندون همناهنگي قبلني ،روش
تفكر و اشتباهاتشان مانند يكديگر است .انگار ،فقط لهجه هايشان متفاوت اسنت.
براي تشبيه مي توان گفت :مثل ميخند.



باالترين عيب يك روشنفكر احمق يا كارمند مذهب ،آن است كه نمي تواند تغيير
كند و مثل خزه به عقايد خود مي چسبد و همانجا فسيل شده و مني پوسند البتنه
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تغيير ،چيزي جداي از دمدمي مزاج بودن است .تغيير يعني هر آنچه موجب رشند
است و فقط در جايي اتفاق مي افتد كه افتادگي و نرم خويي وجود داشنته باشند.
(نهال تا ضعيف است رشد ميكند).


اگر از جان گذشتگي كارمندان مذهب را پيروان ساير مكاتب داشتند ،جهان را مي
گرفتند.



كارمندان مذهب هميشه سفتند! و روشنفكران احمق ،هميشه شنل! اينن دو گنروه
نمي توانند به جاي خود ،سفت و به جاي خود ،شل باشند!!



كامندان مذهب يك درصد هنم احتمنال خطنا و اشنتباه در رفتنار و عقايند خنود
نمي دهند و اين امر باعث سقوط آنها مي شود .درسنت ماننند خنوارج! البتنه بنه
خداوندي خدا قسم من ذره اي تفاوت ميان كارمندان مذهب زمانه حال با خوارج
زمان علي نمي بينم.



نشانة كارمند مذهب آن است كه اگر تو سخني را به نقل قول از ديگري گفتي اين
خوارج ،خود تو را معتقد يا عامل به اين سخن مي دانند.



طرز تفكر مسخره اي در بين كارمندان مذهب ،رايج است و آن اينكنه ينك عمنر
پشت سر اين و آن غيبت كرده و هنگام مسافرت يا رفتن به حج ،از همه حالليت
ميطلبند .و اين كار به صورت يك عرف مسخره در آمنده اسنت .گينرم حاللنت
كردند ،با روح خودت كه آنرا خراب و سياه و شيطاني كرده اي چه مي كني؟



برخي مردم ،روشنفكرند ولي روشندل نيستند.



خوارج (يعني همان كارمندان مذهب) براي خداوند تصميم ميگيرند كه مثالً چنه
كساني بايد به بهشت بروند و چه كساني جهنمي هستند و حتي چه كساني را منا
مي توانيم بكشيم!



افراد قشري (كارمندان مذهب) هر گاه حكومت را تصاحب كنند چنون ابزارهناي
قدرت (سرمايه و دانش) در دست ديگران است (يعني كسناني كنه اتفاقناً قشنري
نيستند) مجبورند نابه دلخواه به آنها سهمي از قدرت را بدهند و آن افراد به منرور
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سوار كار مي شوند اگر افراد قشري بخواهند حتي دنبال علم و ثروت بورند چون
سطحي فكر مي كنند دانش و ثروت آنها هم مثل خودشان سطحي و حبنابي روي
آب خواهد بود.


متاسفانه جرقه اي كنه در وجنود حنر خنورد در وجنود ابنوذر خنورد در وجنود
حضرت عمر خورد هيچگاه در وجود كارمندان مذهب نمي خورد زيرا بزرگتنرين
گناه نزد اينها شك است.



فرهنگ ،يعني مجموعة آنچه موجب رشد مادي و تعالي معنوي انسان شنود .پنس
بايد به هر دو جنبة مادي و معنوي زندگي نظر داشت نه مانند كارمند منذهب بنه
معنويت صرف ،و نه مانند روشنفكر احمق فقط به ماديات .اين نگرش ،با تعنادلي
كه دارد ،تنها راه ايجاد يك زندگي آرام در جامعه و تنها وسيلة عبنور از صنراط و
رسيدن به بهشت و حتي خود بهشت است.



ميان كارمند مذهب شيفتة فرهنگ عرب و روشنفكر احمق شيفتة فرهننگ غنرب،
فقط يك نقطه تفاوت و فاصله وجود دارد.



كارمندان مذهب از بس در خرافات خودشان ،غوطه ورند وقتي با آنها صحبت مي
كني مات و مبهوت به تو نگاه مي كنند و اصالً متوجه سنخنان تنو نمني شنوند و
انگار داري با ديواريا يك تكه سنگ صحبت مي كني .درست مانند وقتي كه منثالً
يك استاد دانشگاه مي خواهد مطلبي را حالي يك كودک پنجساله كند.



كارمندان مذهب يا همان خوارج ،مقطع فكر مني كننند .و اينن نقطنة آغناز تمنام
بدبختي هاي آنهاست( .تفكر و ديد مقطع يعني :فقط قسنمتي از سنخنان شنما را
مي شنوند و قادر به تجزيه وتحليل و قدرت استنتاج نيستند و براحتي نينز فرينب
ميخورند و چه لقمه اي چربتر از اينها براي شيطان)



احمق ،بر مبناي توهماتش قضاوت مي كند ،عاقنل ،بنر مبنناي مشناهداتش ولني
عارف جهان ديده حتي به حواسش نيز اعتمادي ندارد و شايد اينن اسنت معنناي
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آية :و آنچه را به آن علم نداري پيروي مكن ،همانا گوش و چشم و دلهنا همگني
در پيشگاه خداوند مسئولند.


گمراه ،اگر بخواهد به راحتي مي تواند راه را پيدا كند ولي كسي كه خود را در راه
ميداند (كارمند مذهب و روشنفكر احمق) به هيچ وجنه نمني توانند از گمراهني
نجات پيدا كند و شايد براي همين هر روز در نماز بايد بگوييم كه :اهدانا الصراط
المستقيم.



اگر ده هزار سال ديگر بگذرد و علم پزشكي به اوج تكامل خود برسد نمنيتوانند
براي حماقت كارمندان مذهب و روشنفكران احمق ،دارويي پيدا كند.



بزرگترين مشكل را براي حضرت عيسي (ع) روحنانيون درسنت كردنند و عملنه
هاي دولتي و پولدارها .اگر هم بنا باشد در حال يا آينده كسني بنه عننوان منجني
ظهور كند همين افراد براي او دردسر درست ميكنند .بيشتر طرفداران عيسي افراد
بينوا و بي كس و كار و حتي زنان خراب بوده اند كه توبنه كنرده و از جنان و دل
پيرو عيسي شدند .پس بينديش.



احمق ،هميشه مي پندارد تمام كارهايش كامل و درست است.



دهن بيني دام ديگران و چشم بيني فريب نفس اسنت و چنه زيانكنار و مضنحك
است آنكه فريب خودش را مي خورد.



با بيماري و ناخوشي مي توان ساخت .با فقر و بيكاري و بي خانگي هم .براي هر
مشكلي ميتوان راه چاره اي يافت .آري با هر شرايطي ميتنوان سناخت و كننار
آمد .ولي در كنار احمق ،زندگي جهنم ميشود ،حتي بدتر.



از پيامبران ،هر معجزه اي كه بخواهي مني تواننند انجنام دهنند ولني بنا اطميننان
ميگويم حتي با معجزه نيز نمي توان ،احمق را تغيير داد.



وحشتناكتر از مرگ ،آدم احمق است.



اگر  14سال روي مغز يك آدم احمق كار كني روز آخر باز هم مي بينني برگشنته
اي سر جاي اول.
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دو عده نابود مي شوند :آنها كه احمقند و آنها كه حيله گرند.



به جز دو گروه روشنفكران احمق و كارمندان مذهب ،دستة ديگري نيز در جامعنه
وجود دارند به نام التها و لختي ها (و چه زشت است آوردن نامشان) ولي چنون
اين گروه با فرمان نفس و شهوت حركت مي كنند من نمي دانم به آنها ينا دربنارة
آنها چه بگويم بر خالف دو گروه نخست كه پشتوانة خود را به عقنل ينا ايمنان،
متكي ميدانند.



اين قسمت را با اين دو سخن بسيار تامل برانگيز از حضرت علي و امام صادق به
پايان ميبرم :خوارج بدترين مردم هستند( .حضرت علي) غالي ها بندترين منردم
هستند( .امام صادق) اهلل اكبر! آيا عجيب نيست .اعتقادات اين دو گروه كنه كنامالً
مخالف است! خوارج دشمن علي و غالي ها عاشق دوآتشه اهل بيت! پس چرا هر
دوي آنها بدترين مردم معرفي شده اند؟ مي دانيد چرا؟ چون ايمان راسخ دارند كه
راهشان درست است ولي در عين حال ،احمق و لجوجند .زير بار حرف حق نمي
روند و تا پاي جان ،پاي عقايد پوچ و مخرب خنود مني ايسنتند و در اينن راه از
انجام هيچ عملي ابا ندارند .مانند افراد به ظاهر حزب اللهي منا كنه در راه عقايند
غلط خود حاضرند دست به هر كاري بزنند .چون عمي صم بكم در ظلمات جهل
و تعصب غوطه ورند.فسيعلوا الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.
جالب است كه حضرت علي قبل از جنگ جمل نيز فرموده اند :بدانيد اين امت پس

از من به  14فرقه تقسيمي مي شوند .بدترين آنها كساني هستند كه ادعاي دوستي و
پيروي مرا دارند ولي عملشان مانند من نيست.
ابوالعالء معري در خصوص اين دو گروه ،قرنهاي پيش چنين سروده:
مردم دنيا را آزمودم يا دين دارند و عقل ندارند

يا عقل دارند و دين ندارند.
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نتيجه گيري
ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ

(الزُمر .)18:پس مژده ده بندگانم را آنانكه سخن را مي شنوند و بهترينش را پيروي مي
كنند.
برويم اي يار

اي يگانه من

دست مرا بگير سخن من ننه از درد ايشنان

بود خود از دردي بود كه ايشانند اينان دردند و بود خود را
چرک اندر نشسته اند

و چنين است

برخيزي كمر به كينت استوارتر مي بندند

نيازمند جراحات بنه

كه چون با زخم و فساد و سياهي بنه جننگ
برويم اي ينار اي يگاننه منن بنرويم و

دريغا
به همپايي اين نوميدي خوف انگيز به همپايي اين يقين كه هنر چنه از ايشنان دورتنر
ميشويم حقيقت ايشان را آشكاره تر در مي يابيم
(احمد شاملو)
 ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ (الزُمر :)1:بگو آيا آنانكه مي دانند با آنانكه
نمي دانند مساوي هستند .اينك در انتهاي اين تحقيق ،من مطمئنم كه خوانندة
عزيز ،معناي اين آيه را بهتر از قبل ،درک ميكند.

 اگر هنوز هم در حقانيت مطالب اين تحقيق شك داري به تو مي گويم كه تا كنون
بارها علماي شيعه مانند عالمه برقعني و اسناتيد دانشنگاهاي پاكسنتان و مصنر از
علماي ايران درخواست برگزاري مناظره و پخنش مسنتقيم آن از صندا و سنيما را
داشته اند كه آقايان چون دستشنان خيلني پنر اسنت!!! حتني يكبنار هنم بنه اينن
درخواستها پاسخ مثبت نداده اند.
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 باز هم اگر شك داري نگاهي به دو جامعه سني و شنيعه بيننداز .براسنتي كندامين
گروه است كه لعن و نفرين ميكند و كندامين گنروه اسنت كنه هميشنه دور وبنر
خرافات و افسانه هاي تاريخي ميگردد و كدام گروه متعصنب تنر اسنت و نتنايج
اعمال كدام گروه ،تفرقه افكنانه تنر اسنت و در كندامين جامعنه ،دزدي و دروغ و
اختالف و دشمني و بدبياري بيشتر است؟

 در لياقت و جامعيت حضرت علي(ع) هيچ شكي نيست ولني جنايي كنه فرهننگ
اعراب ،رياست پيران را مي پسندد و از آنان اطاعت مي كند و آنجا كه تمام قباينل
از شمشير حضرت علي (ع) داغدار بودند و آنجا كه بيشتر مردم ،موافنق حكومنت
حضرت ابوبكر شدند و آنجا كه ما مطمئن شديم نصني در خالفنت علني وجنود
نداشته ،گناه حضرت عمر و ابوبكر چيست؟

 تمام اعتراض حضرت علي (ع) كه از اشعار و سنخنان ايشنان اسنتنباط مني شنود
نسبت به شيوه انتخابات بوده كه ايشان و بني هاشم حضور نداشته اند و ننه اصنل
انتخابات .و در هيچ كجا ايشان،حضرت عمر و ابوبكر را ظالم و كنافر و مننافق و
غاصب و ...معرفي نكرده اند.

 ما در اين تحقيق با كوهي از اطالعاتي كه به نفع حضرت عمر و ابوبكر بود مواجه
شديم ممكن است براي يكي دو مورد بتنوان بنا كلمناتي ماننند :مصنلحت ،تقينه،
توريه ،1جعل مورخين و ...دليل تراشي كرد ولي آيا اين جوابهناي سربسنته ،پنا در
هوا و مبهم ،مي تواند در برابر كوهي از اطالعات كه در برابر محقق ،دهان گشنوده
قانع كننده باشد؟

 محال است در روز قيامت تو را به خاطر لعن نكردن خلفاء و دشنمني نكنردن بنا
سني ها و نخواندن زيارت جعلي عاشورا با دوزخ ببرنند ولني مطمنئن بناش اگنر
عقائدت و يا رفتارت يا گفتارت حتي رنگ و بوي شرک يا تعصب و تفرقه داشنته
باشد در وسط دوزخ تا ابد معذب خواهي شد .از ما گفتن و از نادانها نشنيدن.
 -1تاريخ مصرف ،اين گونه پاسخها و توجيهات متعلق به يك قرن پيش بود نه حاال.
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 عيب تقليد در اينجاست كه از فروع به اصول كشيده مي شنود .بنه جامعنه ايرانني
نگاه كنيد چه كسي اصول دينش را بر مبناي تحقيق درک كرده است؟

 خوارج ،ذوب در حماقتند.

 اشتباه بزرگ شيعه آن است كه فكر مي كند اگر فردي مقندس و پناک بنا شنخص
ديگري اختالف نظر پيدا كرد آن شخص ديگنر مني شنود بندترين آدم روي كنره
زمين! و متاسفانه شيعه براي پايه ريزي داليلي كه منجر به محكوميت ديگران شود
هزار و يك خرافه را به پيشواي دين خود بسنته اسنت از مقنام وحني و عصنمت
گرفته تا علم غيب و...

 طبق صريح آيه قرآن (كه نه ناسخ است و نه منسوخ و نه متشابه بلكه از آيات
بسيار محكم است) ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﭼ (اإلسراء :)41:انسان آنچه را به
آن علم و دانش ندارد نبايد پيروي كند و حتي نبايد به آن فكر كند .براي همين از
آنجا كه هيچ مدرک معتبر و محكمي دال بر گنهكاري خلفاء وجود ندارد و اكثر
قريب به اتفاق مسلمين (حتي در بين شيعيان) خلفاء را به عنوان مسلمان
ميشناسند .به همين دليل ،بيان هر داستان و حتي نكته اي بر خالف اين ،موجب
گناهي بزرگ و ورود به آتش دوزخ خواهد شد .زيرا خالف صريح آيه قرآن و
مدارک معتبر تاريخي و اجماع مسلمين و رعايت شرط عقل و ادب است.

 اگر حضرت علي (ع) در اين زمان حاضر بودند ،مطمئناً شيعه و تمام مسلمين را از
بيان سخنان تفرقه افكن منع مي كردند و از دروغ و بهتان هايي كه به عمر و ابوبكر
وارد شده تعجب كرده و ما را در اين زمينه به شدت مواخذه مي كردند.

 ابوبكر و عمر از فرمان پيامبر ،سنرپيچي نكنرده و در امنر خالفنت مرتكنب سنوء
استفاده و ...نشدند .با توجه به قرائن ،امارات ،اسنناد و مندارک و شنواهد بيشنمار
موجود ،پيامبر براي پس از خود جانشيني تعيين نفرمودند .ضمن اينكه لزوم اصنل
خاتميت نيز بر همين مبنا استوار است.
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 وقتي ثابت شد كه پيامبر اكرم براي پس از خود جانشيني تعيين نفرمودهانند ديگنر
نمي توان براي ابوبكر و عمر پاپوشهاي بيهوده ساخت و با ايرادهايي واهني ماننند
اينكه در سقيفه اجماع و دموكراسي نبوده آنها را زير سئوال برد.

1

 نكتة بسيار مهمي وجود دارد كه شيعه از آن غافل مانده و در صورت توجه بنه آن
بسياري از شبهات او پاسخ داده مي شود و آن توجه به اين آية قنرآن اسنت :قنل
انما ان بشر مثلكم :اي پيامبر بگو من نيز بشري مانند شما هسنتم .دقنت كنيند كنه
مواردي كه در آن تمايزهايي آن هم فقط به خطر هدف نبوت وجود داشته در قرآن
كريم دقيقاً وجود دارد اين موارد عبارتند از :وحي ن عدم اشتباه و خطا در دريافت
و ابالغ دستورات خدا يا همان وحي به مردم ن عمل و التزام عملي شخص پينامبر
به آنچه كه مردم را به آن فرا مي خواند ن ولي در ساير موارد ايشان نيز مانند بقينة
مردم بوده اند .پس تمامي گفتارها و رفتارهاي پيامبر در يكي از  4شنق زينر بايند
تعريف شود -1 :يا ايشان طبق دستور مستقيم خداوند عمنل منيكنرده انند (البتنه
اينگونه هم نبوده كه خداوند ،مرتب براي هنر منوردي آينه ننازل كنند)  -2ينا بنا
مشورت با ساير اصحاب تصميمي را اتخاذ ميكرده اند (مانند اتخاذ روش جنگني
در بدر و همچنين در احد)  -4يا اينكنه طبنق نظنر شخصني خنود (كنه ناشني از
طبيعت و ماهيت بشري ايشان بوده ن عالقه و رغبات شخصي و )...سخني را بينان
مي كرده اند .و هر گاه نيز در اين زمينه مرتكب اشتباهي مي شدند سريعاً از طريق
وحي مطلع مي شدند .به همين دليل بيشتر سخناني كه ايشان در رابطه با حضنرت
علي (ع) بيان فرموده اند در همين شق سوم مي گنجد .كنه صند البتنه اشنتباه نينز
نكرده و ما نيز معترفيم كه علي يكني از قاضني تنرين و دانناترين و شنجاعتنرين
اصحاب و حتي وصي و برادر پيامبر ،بوده است ولي بني هنيچ شنكي هنيچ ننص

 -1شايد همين نكته كه در اجتماع سنقيفه و بنين انبنوه دو قبيلنه اوس و خنزرج 1 ،نفنر از مهناجرين
توانستند ابوبكر را به خالفت برسانند شايد يكي از معجزات الهي باشد.
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واضح و روشني مبني بر خالفت منصوص ايشان (كه طبنق فرمنان خداونند بنوده
باشد) وجود ندارد.

 نيت حضرت عمر و ابوبكر بدون ذره اي شك و ترديد از زمان پذيرش اسالم (در
شرايط خفقان زاي مكه) تا زمان وفات ،مثبت و خالي از هر گونه سوء نيتني بنوده
است.

 اين دو نفر به جز در روز پر آشوب و خطرناک سقيفه در تمنامي مراحنل قبلني و
بعدي جز خوبي و نيكي ،هيچگونه برخوردي با ساير مسلمانها نداشتند چه برسند
به خاندان پيامبر!

 شايد اشتباه آنها اين بوده كه با وجود شخص اليقتر از خود يعنني حضنرت علني
(ع) از حكومت كناره گيري نكردند .البته اين قضاوت ماست و ما بنه هنيچ وجنه
نميتوانيم به اين راحتي ،شرايط اجتماعي ،سياسي و فرهنگي  1144سنال پنيش را
تجزيه و تحليل كنيم.

 تمام اعتقادات شيعه يك صحت جزئي و اوليه دارد ولي در قرون بعدي بعلت نفوذ
انديشه هاي غاليان و نفوذ فرهنگ مسيحيت و يهود و ايراني و هندي به آنها شناخ
و برگ داده شده و دچار غلو و خرافه و زياده روي شنده و علنت اينكنه علمناي
شيعه براي تمام اشتباهات و نتيجه گيريهاي غلط خود يك يا چند آيه و حنديث و
داستان در چنته دارند وجود همين صحت اوليه و جزئي است.براي مثنال :پينامبر
اكرم جهت طلب آمرزش و آموزش عبرت گينري بنه ديگنران بنه قبرسنتان بقينع
ميرفته اند ولي ساختن گنبد و بارگاه و ضريح و زيارتنامنه خنواني و دور ضنريح
گشتن (مانند كعبه) زدن قفل و طلب شنفا و بوسنيدن درو دينوار و بنراه اننداختن
گروه اركستر و ...به هيچ وجه در سنت و روش ايشنان جنايي نداشنته و قطعناً از
فرهنگ ايراني مسيحي وارد فرهنگ شنيعه شنده اسنت .بنه همنين ترتينب زيناده
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رويهاي ديگر را بررسي كنيد مانند سفارش به دوستي با علي 1كنه سنر از والينت
مطلقه فقيه و خالفت و امامت و ..و درآورده است.

 اينجانب مشتاقانه در پي دانستن عيوب و اشتباهات كار خود هستم البته پاسنخ بنه
ايرادات و سئواالت بايد  - 1در چارچوب قرآن باشند (يعنني اگنر مفناد حنديثي
مخالف معناي آيات قرآن باشد نمي توان آن آيه را با حنديث ،توجينه و تفسنير و
تحريف كرد) و اصوال با حديث نمي توان آيه قرآن را نسخ كرد و كارآيي حنديث
جايي است كه مفاد آيات ،نامعلوم و مبهم بوده و يا توضيح كاملي وجنود نداشنته
باشد -2 .حديث يا روايت تاريخي با ذكر سلسله روات و منبع مورد استفاده باشد
 -4از كتبي كه در قسمت منابع ،سنديت آن رد شد نباشد -1 .اگر آينه اي از قنران
شاهد آورده شود بايد حتما توسط آيات قبل و بعد و همچنين سناير آينات قنران
تاييد و تفسير و تجزيه و تحليل شود و نه توسط افسانههاي تاريخي.

 شيعه معتقد است :ماجراي خواستگاري حضرت علي از دختر ابوجهل دروغ است.
ابن سباء افسانه است .ازدواج ام كلثوم با عمر ساختگي و جعلي است .خطبه علني
در ستايش عمر جعلي و دروغ است 84 .بار طلب آمرزش علي براي خلفناء روي
منبر جعلي و دروغ است .نامه هاي علي به استاندرانش كه اگر كسي ايشنان را بنر
خلفاء برتري داد حد مفتري بزننند دروغ اسنت .امنام جماعنت بنودن ابنوبكر در
آخرين روزهاي حيات پيامبر اكرم دروغ است .اينكه فقنط ابنوبكر حنق داشنته در

خانه اش را به مسجد بناز بگنذارد دروغ اسنت .و تمنامي احادينث پينامبرغ در

ستايش اصحاب (به جز حضرت علي) درو غ است ...ما نيز اصنراري ننداريم كنه
تمام اينها راست است ولي براحتي مي توانيم نتيجه گينري كننيم كنه اكثنر افسنانه
سرايي هاي شيعه نيز دروغ و جعلي است.

 -1علي موالي مومنان است (دوست) علي برادر من است .علي شهر علنم اسنت .علني قاضني تنرين
شماست .علي وصي است( .هيچكدام اينها معني خليفه نمي دهد)
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 زعماي شيعه در طول قرنهاي گذشته و به خصوص پس از صفويه چنان جوي در
اذهان مردم ايجاد كرده اند كه هر چه كتاب وجود دارد متعلق به شيعه است و تمام
پاسخها نزد شيعه است و تمام دانشمندان اين طرف هسنتند در صنورتيكه در اينن
تحقيق متوجه شديد موضوع ،دقيقاً عكس اين است.

 چنانچه شيعه به دور از احساسات مذهبي ،افسانه هاي تاريخي دروغين وارد شده
در فرهنگ خود را كنار بگذارد و برادران سنني نينز تعصنبات و تقدسنات بيهنوده
روي برخي از شبه اصحاب را كنار بگذارند و از نگاه عقل به مسائل نگاه كنند هنر
دو به ماهيت اسالم ناب و رضايت پيامبر و خشنودي خدا و وحدت كلمنه دسنت
پيدا خواهند كرد .و اگر ما دست از سب و لعن خلفاي آنها برداريم و آنهنا متقنابالً
رفتار و گفتار علي را نصب العين خود قرار دهند و با ما متحند شنوند براسنتي در
اين ميان چه كسي سود مي كند؟ و چه كسي ضرر؟ و چه كسي خشنود ميشنود؟
و چه كساني ناراضي؟ و دكان چه كساني براي هميشه بسته خواهد شد؟

 در اين تحقيق به خوبي متوجه شديم كه تمام اعتقنادات مخصوصنة شنيعه بندون
حتي يك استثناء بر پاية داستانهاي تاريخي است و همه مي دانند كنه تناريخ ينك
دروغگوي بزرگ است .پس متاسفانه شيعه (و نه تشيع) چينزي نيسنت جنز ينك
دروغ بزرگ.

 تمامي عقايد شيعه بر مبناي تاريخ است و روايات تاريخي (بر خالف قرآن كنريم)
ظني الصدور است پس اعتقادات شيعه بر مبناي گمان و ظن است و ظن و گمنان
طبق نص صريح قرآن و عقل در پيشگان خداوند متعال هيچ جايگاهي ندارد .پنس
بهتر است براي زماني كه در پيشگاه خداوند قرار مي گيريد پاسخ بهتر و مناسبتري
پيدا كنيد.

 من يقين دارم كه متهم به شورش و خروج از دين مي شوم ولي باكي نيست ،امنام
حسين (ع) نيز وقتي قصد اصالح امت جدشنان را كردنند شنبه علمناء بنه همنراه
قدرتهاي سياسي و با استفاده از جهل عوام الناس ،ايشان را متهم به خروج از دينن
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كردند .به قول حسنك وزير ،باالتر از حسين علي نيم ،كه بر دار كشند يا غير دار...
هدف من پاک كردن گنده كاريهاي شاهان و روحانيون صفويه است.

 من با صراحت اعالم مي كنم هركس كوچكترين مخالفتي (مستقيم يا غير مستقيم)
با اتحاد بين مسلمين داشته باشد حقوق بگير انگليس يا عملة شيطان است .مطمئن
باشيد و شك نكنيد.
سخني با برادران اهل سنت

برادران عزيز ،آحاد شيعه (بر خالف شيعيان گذشته) به قرآن معتقدند و اين نغمنه عنالم
نمايان (جاهالن حقيقي) است كه ميگويند شيعه معتقد به تحريف قرآن است .بنرادران
عزيز اهل سنت ،شيعه قبرها را پرستش نمي كند بلكه در اين زمينه او را فريب داده اند.
برادران عزيز تنها عيب و اشتباه شيعه خصومت و دشمني با خلفاء بود و منن ايننك بنه
شما قول شرف مي دهم كه با خواندن اين مطالب تحقيقي منن  84درصند از شنيعيان ن
الاقل ايراني ن نظرشان نسبت به خلفاء عوض خواهد شد.
سخني با هموطنان شيعه

من در اين كتاب كوشش و سعي و تالش بسنياري بنه خنرج دادم كنه بندور از ذره اي
تعصب ،داستانهاي تاريخي مورد تاييد شيعه را تجزيه و تحليل كنيم زيرا معتقدم يكي از
علل اس اسي و مهمي كه موجب بروز تفرقه و دشمني ميان شنيعه و سنني شنده وجنود
همين داستانهاي جعلي و موهوم است من در اين تجزيه و تحليل ،نهايت سنعي را بنه
خرج دادم كه راه افراط و تفريط را نپيموده و از ديد عقل محض به مسائل نگاه كننم .و
تعصبي در اين زمينه نداشته باشم .كاري به اينكه ايراني هستم نداشته باشنم .كناري بنه
اينكه عمر به كشورم حمله كرد و ما را شكست داد نداشته باشنم و بنه قندري در اينن

زمينه تحقيق و تامل كردم گويي يكي از همان افراد در زمان پيامبرغ شندم و دقيقنا بنا
روحيات و عملكرد و شخصيت تك تك آنها آشنايي پيدا كردم .اكننون حاصنل تنالش
خود را براي شما نوشتم تا انديشه شما را نيز روشن كرده باشم البته انديشنه اي كنه بنا

311

پـاسخ عقلى به دروغهاى تاريخى در فرهنگ شيعه

دروغهاي تاريخي ،خرافه هاي مداحان ،تحليلهاي وعاك ،فرهننگ گوسنفندي برخني از
عوام و تجزيه و تحليلهاي نويسندگان نادان ،تخدير و پوک و سنگ ،نشده باشد.
اشتباه بسيار بزرگ شيعه آن است كه فكر مي كند نظر پيامبر اكرم روي مصداق و
فرد بوده است( ،البته ايراني ها هميشه به جاي فكر پرستي فرد پرست بودهاند) در
صورتيكه هدف پيامبر اكرم تثبيت اسالم در شبه جزيره و گسترش آن در سطح جهان
متمدن آن روز بوده است .حال تفاوتي نمي كند اين هدف به دست حضرت علي
صورت بگيرد يا به دست حضرت عمر يا حضرت ابوبكر .و ايكاش هموطنان من ،اين
نكات ساده را مي فهميدند.
غرض ،گشودن قفل سعادتست به جهد

چه فرق ،گر زر سرخ و گر آهن است كليد
پروين اعتصامي



اگر با دقت و به دور از تعصبات مذهبي وارد كنه عقايندي كنه در فرهننگ عنوام
شيعه ،از طريق برخي از علماء و نويسندگان و مداحان وارد شده نگاه كني آنجا را
پر از دروغ و كينه و نفرت و سب و لعنن و تعصنب و نناداني و خرافنه ،خنواهي
يافت .يعني باليي كه آقايان بر سر شيعه آوردند اين بود .پس اگر جواننان از دينن
روگردان شده اند نبايد زياد تعجب كنيم و گناه آن را به گردن آمريكا و اسراييل و
اينترنت و ماهواره و مواد مخدر و ...بيندازيم .زيرا تمنام اينهنا بنه صنورت بسنيار
گسترده تر در ساير ممالك سني نشين نيز ،وجود دارد در صورتيكه جوانان آنها از
نظر پايبندي به شعائر اسالمي از تمام روحانيون ما بهترند پس عزيزان من :كرم از
خود درخت است.



براي خوانندة بي طرف ،مسلم شد كه حضرت عمنر و ابنوبكر ،خصوصناً و سناير

اصحاب ،عموماً به آيات قرآن و سخنان پيامبرغ ،ايمان كامل داشتند .با عنايت بنه
اين نكته و با عنايت به اينكه اينن دو نفنر در طنول خالفنت ،حتني ذره اي سنوء
استفاده نكردند نمي توان باور كرد به صرف قدرت طلبني و ينا دشنمني بنا علني،
خودشان را فقط براي  2سال حكومت ،جهنمي كرده باشنند! و اگنر هنم ن بننا بنه
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فرض باطل و محال ن چنين باشد به هيچ وجنه نمني تنوان قبنول كنرد كنه سناير
اصحاب به خاطر خالفت يك نفر ديگر ،خودشان را جهنمي كرده باشند .و باز بننا
بر فرض محال نمي توان قبول كرد با چنين بنياد باطل اندر باطلي آنهمنه موفقينت
پس از نبي اكرم در همه زمينه ها (از جمع آوري قرآن تا سنركوب شنورش رده و
شكست امپراطورهاي و گسترش اسالم در جهنان متمندن آن روز و )...بنه دسنت
بياورند .پس نتيجه مي گيريم كه تفكرات باطلي مانند غصب خالفت ،زاييدة ذهنن
ماليخوليايي غاليان و نويسندگان قرن اول و دوم هجري به بعد است !


شايد براي خواننده عزيز ،پس از خواندن اين تحقيق ،مطالب آن اندكي نو و تازه و
حتي عجيب و غريب ،جلوه كند يكي از داليل اين امر آن است كه :صنعت چناپ
فقط چند دهه است كه به اين گستردگي وارد ايران شده و در اين سالها نيز بنا بنه
علل مختلفي (هزينه باال ن سانسور و )...حتي كتب مرجع شنيعه ماننند استبصنار و
تهذيب و من اليحضر الفقيه ،ترجمه ،چاپ و منتشر نگرديده است چه برسند بنه
كتب مخالفين و منتقدين .تمامي تريبونها و راديو و تلويزينون و كتنب و ...نينز در
دست آقايان بوده است پس مسلم است كه اكنون اين مسنائل بنراي هنر خواننندة
ايراني عجيب و تازه جلوه كند.



اگر هنوز هم ،نسبت به مطالب اين كتاب ،شك داري كاري به تنو يناد مني دهنم.
يكي از بهترين كتابهاي نويسندگان شيعه را انتخاب كن .و همراه اين تحقيق سپس،
بدون اينكه نام و مشخصات نويسندگان آنها را بنويسي اين دو كتاب را به يك نفر
كه دين ديگري (به غير از تشيع و تسنن) دارد ،بده و از او بخواه ،نظنر خنودش را
درباره اين دو كتاب به تو بگويد .من نمي دانم دربارة كتاب من چه مي گويد ولني
مطمئن باش دربارة كتاب نويسنده شيعه خواهد گفت :سراسر تعصب ،كينه ،كنامالً
خالي از منطق و دليل علمي ،پر از اوهام و خياالت ،خرافنات و دروغ ،توجيهنات
مكرر و درهم و برهم ،بافتن آسمان و ريسمان براي تاييد نظرات خود ،آرمانگرايي
شديد ،فرار از واقعيت و!...
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انسان ،اگر تقليد كند ،مرتباً دچار اشتباه و خطا مي شود ولي اگر بنه قنرآن و عقنل
خودش رجوع كند درصد اشتباهات او كمتر مي شود .خداوند در قرآن كنريم آينه
اي دارد كه كامالً مخالف تقليد و پيروي از ظن و گمان است :و ال تقف منا لنيس
لك به علم :اين يعني اينكه خودت بايد در باره موضوعات شبه برانگيز با تحقيق و
تالش به علم و يقين برسي و با تحقيق و علم ،فكر كني ،حرف بزني و عمل كنني
نه بر مبناي تقليد كه سرشار از ظن و شك و ترديد است كه ان الظن اليغنني منن
اهلل شيئا



اين تحقيق براي خود من نيز جالب و نو و تازه بود من در جريان اينن تحقينق بنا
كمال تعجب ،مي ديدم كه چگونه بيشتر عقايد شيعه بر خالف قرآن و غير عقلي و
غير منطقي است و بنه خرافنه نزدينك .عقائندي ماننند :رجعنت ،بنداء ،خالفنت
منصوص ،غيبت ،عصمت ،علم غيب ،واليت تكويني ،شفاعت ،مناسنك تندفين و
عزاداريها و ساختن قبور و ...براستي ايراني ها هنر گناه از طرينق تلويزينون و ينا
مطالعه كتب ،عقايد عجيب و غريب ساير ملل را مي فهمند لبخندي تمسنخر آمينز
بر لبان آنها نقش مي بندد ولي چرا نوبت به خود ما كه مي رسد تمنامي خرافنات،
حقيقت محض مي شود؟!



آنچه از دين و روح اسالم به جهان تشيع فعلي رسيده و درک و فهمي كه شيعه از
اسالم دارد از طريق منقوالت راوياني معدود بوده كه بيشتر آنهنا بنه خناطر مننافع
سياسي يا اقتصادي يا علمي اطراف امامان شيعه را گرفته بوده اند افرادي كه بعضناً
يا رانده امامان بوده يا فاسد المذهب و غالي بوده اند .ضمن اينكه نبايد نقش آنهنا
را در دستكاري و يا جعل حديث و نسبت دادن آن به امامان شيعه نادينده گرفنت.
درک و استنباط اهل سنت از اسالم بر مبناي منقوالت سي هزار نفر از صنحابه اي
بوده كه مدت  14يا  24سال مستقيماً با نبي اكنرم در تمناس بنوده انند .در اينجنا
عنصر اجماع و تواتر و نزديكي بيشتر به عصر پيامبرغ به نفع سنني هنا و عنصنر

خاندان اهل بيت پيامبرغ به نفع شيعه ها مي چرخد و شايد تنها راز بقاي انديشه
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ها خرافي شيعه تا كنون ،وجود اين عقايد در پشت نقاب زيباي حنب اهنل بينت
بوده باشد.


من نه در جامعة سني زندگي كرده ام نه سني هستم(البته تبعيت از سنت پينامبر را
قبول دارم) و نه حتي از كتب و منابع اهل سنت استفاده كرده ام .به هر چه رسنيده
ام در همينجا و ميان همين مردم و از البهالي همين كتابها بوده است .اين موضنوع
را به دو جهت گفتم -1 :اگر كسي به دنبال حقيقت باشد آنرا پيدا ميكند ،هر كجنا
كه باشد -2 .كسي نمي تواند مارک سني گري به من بزند زيرا من در جناي جناي
كتابم نسبت به حضرت علي ،اظهار ارادت و عالقه كرده و مجدداً متذكر منيشنوم
حتي اگر قطعه قطعه شوم دست از علي بر نمي دارم و همين سفارش را براي تمام
دوستان و خوانندگان عزيز دارم .ولي آنگونه تشيعي كه خالي از خريت و حماقنت
و تعصننب و تقلينند كوركورانننه و كينننه و نفننرت و تفرقننه و اوهننام و خينناالت
ماليخوليايي و غلو و شرک و دروغ است .در ينك كنالم :تشنيعي كنه از منداحان
دروغگو و وعاك متعصب و روحانيون نادان و نويسندگان يك بعدي ،تاثير نگرفته
باشد ،بلكه بر مبناي حقيقت ناب و عقل محض ،استوار باشند .و محبتني هنم كنه
نسبت به علي دارم محبتي است بر پاية شناخت و معرفت ،نه عالقهاي كوركوراننه
و از روي احساس .و ترجيح مي دهم اگر لياقت محشور شدن با علي را نداشتم با
حضرت عمر و حضرت ابوبكر محشور شوم ولني بنا روحنانيون و نويسنندگان و
مداحان احمق و دروغگوي هموطنم ،محشنور نشنوم زينرا شنك نندارم اينهنا بنا
ابوجهل و ابنملجم محشور خواهند شد .اين را به شرافتم قسم مي خورم.



براي كساني كه درگير دعواهاي شيعه و سني و برتري علي يا عمر و ابوبكر هستند
شعر زير از پروين اعتصامي را مي آورم:

غرض ،گشودن قفل سعادتست به جهد
است كليد

چه فرق ،گنر زر سنرخ و گنر آهنن
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اگر روز قيامت در پيشگاه خداوند حاضر شندي و او از تنو پرسنيد چنرا عمنر و
ابوبكر را لعن مي كردي و من كجاي قرآن ،چنين چيزي گفتم و تو از كجا به اينن
مطالب ،مطمئن شدي چه جوابي داري؟ آيا مي گويي در داستانهاي تاريخي مطالبي
را خواندم؟ آنوقت از تو مي پرسند چرا فقط مطالبي كه دوست داشنتي را انتخناب
كردي و خواندي! يا مي گويي پيرو آقا باالسرها بودم! آنگاه به تو ميگوينند :پنس
همراه همان آقا باالسرها وارد دوزخ شو.



من در اين تحقيق نه در پي اثبات دوزخي بنودن كسني بنودم و ننه در پني اثبنات
بهشتي بودن كسي! من مي خواهم ثابت كنم هر آنچه آقايان مي گوينند بنر مبنناي
شك و ترديد است و بنابر تاييد هر عقل آزاد خالي از تعصب و بنا بر آيات قنرآن،
نمي توان با شك و ظن و ترديد به ديگران تهمت و افتراء وارد كرد.



انسان به حكم عقل ،هيچگاه در اموري كه شك دارد نبايد داخل شود صنريح آينه
قرآن نيز مي گويد:آنچه به آن علم نداري را پيروي نكنن زينرا گنوش و چشنم و
دلها همه در برابر خداونند مسنئولند .اكثرينت مسنلمين و حتني دانشنمندان غينر
مسلمان ،نظر مساعدي نسبت به خلفاء دارند پس نتيجه مي گيريم :به حكم عقل و
آيات قرآن و اجماع اكثريت مسلمين ،نبايد خلفاء را سب و لعن كرد .دقنت كنيند
كه عذابي كه در احاديث بنراي زبنان نقنل شنده شنديدترين عنذاب اسنت .و در
احاديث فراواني نيز آمده كه نجات در سكوت است .خواننده منصف و منطقي بنا
خواندن مطالب اين تحقيق ،متوجه شد كه بسياري از اصنولي كنه بنراي او يقينني
جلوه داده اند بر مبناي داستانهاي تاريخي و ظن و شك و ترديد است و هيچ پاينه
علمي و يقيني ندارد و نمي توان بر مبناي آنها قضاوت كرد به ناچار طبنق آينه :ينا
ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم (اي كساني كه ايمان آورده
ايد دوري كنيد از بسياري از گمانها همانا پاره اي از گمانها گنناه اسنت) منا حنق
نداريم با سني ها دشمني كنيم و با عمر و ابوبكر حتي در دل دشمن باشيم .و اگنر
كسي سزاوار لعنت باشد آن كساني هستند كه با عنوان كردن افسانه هناي  11قنرن
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قبل در امت اسالمي ايجاد تفرقه كرده و بدگويي كساني را مي كنند كه بيشنترين و
موثرترين نقشها را در حفظ و گسترش اسالم داشته اند .پس اگنر كسني دوزخني
باشد همين آقايان هستند و اگر كسي حسود و منافق و رياسنت طلنب باشند نينز
همينها هستند چنانچه براي بيشتر مردم ما نيز ثابت شده و انشناء اهلل در آيننده نينز
بيشتر ثابت خواهد شد.


چنانچه شيعه علي هستي ،در اين تحقيق ،متوجه شدي كه رابطه علي با خلفاء هنر
چه بوده مبتني بر دشمني نبوده بلكه با بدترين نگاه ميتوان گفت مبتنني بنر انتقناد
بوده است .ولي اگر پيرو مستر همفر (جاسوس انگليسي در ممالك اسالمي) هستي
مي تواني طبق يكي از مواد دسنتورالعمل اداره جاسوسني انگلستان،پشنت بلنندگو
بروي و داستانهاي دروغين حمله عمنر بنه خاننه علني و قلنم و دوات خواسنتن

پيامبرغ را نقل كني كه حتي اگر راست هم بود مايه وزر و وبال بود چه برسد بنه
زماني كه مطمئن شديم دروغ محض است.


نكتة بسيار مهم :اين تحقيق براي ايجاد درگيريهاي بيهوده لفظي با ديگنران نيسنت
اين مطالب براي اين است كه خلفاء را به حال خود رها كني و در جستجوي خدا
برآيي.



من از خوانندة عزيز ،انتظار دارم چنانچه مطالب حاضر به دلش نشست با ديگنران
درگيري لفظي نداشته و به شكرانه اين آگاهي سعي كند ديگران را تحمل كند .زيرا
يك پزشك هيچگاه مريض سرطاني خودش را با چنوب كتنك نمني زنند بلكنه
برايش دل مي سوزاند.



خداوند كريم هرآنچه غير حسي و غير تجربي بوده را در قرآن بينان كنرده اسنت:
وجود يك خداي ناپيدا ،زنده شدن مردگان در قيامت ،نبوت ،معجزه ،وجود فرشته
گان ،جن ،طول عمر 1444ساله نوح ،خواب سيصدساله اصحاب كهنف و ...تمنام
اين موارد از نقطه نظر تجربه و عقل و منطق بشري امور بسيار عجيب و غيرعادي

است ولي چون ما به اعجاز قرآن و صداقت و شرافت و امانت حضرت محمندغ
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ايمان داريم اين موارد را بي چون و چرا قبول مي كنيم ولي اين دليل نمي شود كه
هر خرافة مخالف عقل ديگري را بر پاية قياس و يا تطبيق با آيات قرآن و رواينات
تاريخي ،قبول كنيم .هر خرافه اي كه در كتابهاي تاريخي وجود دارد خواه نويسنده
اش سني باشد يا شيعه ،ايراني يا عرب ،نبايد جزو اعتقادات ما شود .براسنتي پنس
خداوند براي چه به انسان ،عقل داده است؟ و براي چه اينهمه در قرآن و احاديث،
انسان به تعقل و تفكر دعوت شده است؟ آيا تقليد از عرفهاي غلط يا افكار منحط
گذشته گان نياز به تعقل و تدبر دارد؟! در يك كالم :در رابطه بنا قنرآن :تعبند .در
ساير موارد :تعقل.


محمد جواد مغنيه عالم شيعه لبناني در كتاب امامنت علني در آيننه عقنل و قنرآن
خطابي دارد به برادران سني كه من در اينجا بسيار به جنا و مناسنب ديندم همنين
خطاب را به برادران شيعة هموطنم داشته باشم .ايشان مي گويند:



ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ (ال ُّزخرف :)78:اكثرشان از حق كراهت دارنه.
همه مي گوييم هيچ امامي جز حق نيست .اما در عين حال بيشتر كساني كه مدعي

اين مطلبند بدان عمل نمي كنند .يك مثال :حق مي گويد پيش از آنكه تو مسئول اشتباه
ديگري باشي مسئول خطاي خودي و نيز حق مي گويد :هر اشتباهي كه ديگري مرتكب
مي شود تو نيز ممكن است مرتكب آن گردي زيرا گاهي خطا ناشي از خواهشهاي
نفساني و زماني از محيط يا تربيت ناصحيح و گاه ديگر به سبب تحقيقي نارسا و يا به
هر علل ديگري منشاء مي گيرد .تمام اين اشتباهها همانطوري كه بر تو رواست بر
ديگران نيز ممكن است و تو مانند ديگران مصون از خطا نيستي.
اگر گمان كني كه تو صددرصد بر حق هستي و غير از تو يكسره در خطاست بي
آنكه براهين او را بنگري و تحقيق كافي درباره آن كني در اينصورت امامي غير از حق
پذيرفته اي و در نتيجه تو در ادعاي خود كه :امامي جز حق نداري دروغگويي.
آري هر چند ممكن است ديگري در باور خود به خطا رود ليكن عكس آن نيز
محتمل است .چه بسا ممكن است اعتقاد او بر پايه واقعيت استوار باشد و تو يقين كني
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كه او در اشتباه است .به خاطر زود داوري كردن ميتوان حكم بر خطاكار بودن تو نمود
ولي درباره او پس از تحقيق و مطالعه بايد قضاوت كرد.
بنابراين اگر مي خواهي در تناقض گويي نيفتي و از خطا دور بماني بر توست كه
زود حكم نكني گرچه با نظر و عقيده پدران و نياكانت در تضاد باشد .بلكه بايد راه
درستي كه تو را به يقين (در اثبات يا نفي آن) ميرساند با تحقيق كافي انتخاب كني.
بديهي است روشي كه بر ميگزيني مي بايست متناسب با طبيعت آن مطلب مورد نظر
باشد .چه گاهي روش وصول به واقع مشاهده عيني و گاه سمع و حس و لمس و زماني
از طريق عقل و براهين عقلي مي باشد.
بي شك راه وصول به حقيقت وجود دارد ليكن چنان نيست كه هر خطاكاري به
اشتباه خود پي ببرد .و سپس خود را با ميزان حق بسنجد و از آن برگردد .پس در برابر
كسي كه ن عمدا يا سهوا ن بر اشتباه خود پافشاري مي كند چه بايد كرد؟ و درمان
دردش چيست؟


متوجه شديم كه عقايد اختصاصي شيعه نه با اجماع و نه با عقل و نه با تاريخ و نه
با قرآن و نه با اصول تجربي و واقعي امروز همخواني و هماهنگي ندارد و حتي با
تمام اينها در تضاد كامل است.



اگر آموزه هاي روحانيون صحيح و خالي از تحريف و خرافنه و دروغ بنود نبايند
اكنون به جايي برسيم كه مردم ما آدمهاي لختي بي دينن را مسنلمان تنر از آقاينان
خوارج حزبالهي بدانند.



علت اينكه جامعة شيعي روز به روز بيشتر در مرداب خرافنات فنرو منيرود اينن
است كه تمام برداشتهاي غلط او از مباحث تاريخي مانند زنجينر بنه هنم پيوسنته
است و نميتوان يكي را نقض و بقيه را قبول كنرد و او اگنر يكني از خرافنات را
نقض كند تمامي اين كاخ رويايي فرو مي ريزد .خالفت به امامنت وصنل اسنت و
امامت به علم غيب و مقام عصمت و اين هر سه به تقيه و بداء و...



براستي چرا ادعاهاي شيعه فقط با بحثهاي كالمي و جدلي قابل اثبات است؟
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آيا تعجب آور نيست كه تمام اتهاماتي كه شيعه به حضرت عمر و ابوبكر وارد مي
كند براحتي قابل رد است؟ آيا حداقل نبايد يكي از اين اتهامات قابل اثبات باشند؟
در اين كتاب به خوبي مشاهده كرديد كه تمامي اين اتهامات براحتني و بنا صندها
دليل و مدرک عقلي و تاريخي رد شد.



شيعه با پافشاري بر اين عقيدة اشتباه كه پيامبر اكرم طبق فرمنان خداونند حضنرت
علي(ع) را به عنوان خليفه (به معناي حاكم و امير) خود معرفي كردند باعث شنده
كه:
 باز شدن باب تفرقه و نفاق در بين امت اسالمي. لعن و تكفير و خوار و بي مقدار ساختن تمام اصحاب نبي اكرم. ضعيف جلوه دادن حضرت علي در تثبيت مهمترين اصل دينن (البتنه بنه زعنمشيعه) يعني امامت بر مبناي خالفت.

 بستن دروغ بر خدا و پيامبرغ و امامان. بي غيرت نشان دادن جامعة صدر اسالم. باب شدن جواز انحصاري حكومت افرادي خاص بر مردم در طول تاريخ. مخدوش كردن كامل اصل خاتميت و حتي نبوت. ناقص جلوه دادن دين اسالم كه با عدم انتخاب حضرت علي ناقص ماند و طبقآيه اكمال ،اكمال دين صورت نگرفت.
 منحرف نشان دادن چهره اسالم فعلي .زيرا هر آنچه به ما رسيده توسط تواتر واحاديث و عملكرد اصحاب پيامبرغ بوده است.

 ناكارآمد جلوه دادن زحمات و تالش  24ساله شخص نبني اكنرم در تربينت واصالح جامعه و حتي اطرافيان نزديك ايشان( .پس بنابر طريق اولي پنس از 11
قرن كساني ديگر كه پيامبر هم نيستند نمي توانند ديگران را هندايت و اصنالح
كنند و)...
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 عدم فصاحت آيات قرآن و حتي سخنان نبي اكرم (به خناطر تنرس ينا تقينه ويا )...در معرفي صريح جانشين (و به عنوان مثال استفاده از كلمنه منولي بنا 21
معني متفاوت)
 مبهم و گنگ و نارسا جلوه دادن آيات قرآن كريم كه حتما نياز است با روايناتو داستانهاي ضد و نقيض تاريخي تفسير و فهميده شود و حتي نبايد بنه آينات
قبل و بعد آن توجه كرد و ....و در نهايت بي اعتبار ساختن قرآن به عنوان كتاب
نور و هدايت و وسيلة اتحاد.


در اين تحقيق متوجه شديم كه هر كجا پاي عقل و منطق به مينان منيآيند بيشنتر
داليل و مدارک تشيع صفوي پوج و بي اعتبار مي شود.



در اين تحقيق متوجه شديم كه تمامي داليل شيعه بدون حتي يك استثناء بر مبناي
داستانها و روايات تاريخي بنا شده است چه در تاييد عقايند خنود و چنه در رد و
تكفير اصحاب پيامبر اكرم .پس اگر تاريخ و روايات تاريخي مي تواند مورد استناد
قرار بگيرد در اين كتاب ما نيز در تاييد نظرات خود روايات بيشماري را آورديم و
هر چه بوده از بين همان كتبي است كه شيعه به آنهنا اسنتناد مني كنند .پنس اگنر
روحاني محله به تو گفت همه اينها جعليات و دروغهاي تاريخي است بنه طرينق
اولي تمام ياوه هاي روحانيون نيز دروغ است زيرا منابع مورد اسنتناد منا از كتنب
معتبرتر و قديمي تر است.



در اين تحقيق اين نكته به خوبي ثابت شد كه پاسخهاي شيعه بيشتر جنبه كالمي و
جدلي و بافتن آسمان ريسمان و خروج از قواعد مسلم صرف و نحو عربي و عدم
توجه به سياق آيات قبلي و بعدي و ...است .در ينك كنالم :محققنين شنيعه شناه
عباسي نمي توانند حتي براي يكي از سئواالت مطروحه پاسخي صنريح و سناده و
روشن و سر راست داشته باشند.



ال بسنته و
بر خالف تبليغات رايج جو حاكم بنر فرهننگ دينني اينران جنوي كنام ً
جاهالنه و متعصبانه است .به همين دليل ،خواننده اي كه در اين جو بنزرگ شنده
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است ممكن است با مشاهدة عالقه نويسنده اين كتاب به حضرت علي(ع) و سپس
مخالفت او با بسياري از روايات تاريخي متعجب شود .ولي دوست عزيز ،در اينن
سطور تو با نهايت آزادي و آزادگي و حقيقت بيني مواجه مي شنوي كنه متاسنفانه
با جوي كه تو در آن بزرگ شده اي كامالً در تضاد است.


خداوند در آيه اي از قرآن مي فرمايد :ان الدين عنداهلل اسالم :دين نزد خدا اسنالم
است .پس عناويني مانند سني و شيعه بي معنا است.



اگر خوانندة عزيز به سخنان من در اين كتاب مبني بر قشري بنودن محبنت شنيعه
نسبت به اهل بيت و نبودن ذره اي معرفت در اين زمينه شك دارد منن مني تنوانم
براحتي صحت سخنانم را براي شما تاييد كنم .يك شب به محلي كه در آن روضه
خواني است برويد (زيرا شيعيان دو آتشه در اين اماكن به وفور ديده ميشنوند) و
از افرادي كه در آنجا تردد مي كننند بخواهيند فقنط ينك حنديث از يكني از 11
معصوم مورد اعتقاد و عالقه شان براي شما بگويند اگر  %14آنها چنين كردند منن
حرفم را پس ميگيرم.



يكي از علل بسيار مهمي كه خرافات توسط زعماي قوم ،اصالح نميشود آن است
كه آنها نمي خواهند سخني مخالف عقائد راينج و عالينق منردم بگوينند و بندين
ترتيب پايگاه خودشان در ميان آنها را از دست بدهند.



اگر شيعه را پيروي از علي به عنوان يك انسان متعادل تابع عقل و دين اسالم و به
دور از احساسات ،تعريف كنيد من يك شيعه ام .ولي اگر شيعه را به معناي اعتقناد
به خالفت منصوص تعريف كنيد من به هيچ وجه يك شيعه نيستم(.البته بهترين نام
از نظر من فقط مسلمان است)



ممكن است اين ايراد به من وارد شود كه چرا اينهمه به همنه چينز شنك كنرده و
ايراد گرفته ام .ولي عزيزانم ،به قول حضرت عيسي وقتي در كسني ينك چينز بند
ديدي بگرد باز هم چيزهاي بد ديگري پيدا مي كني! عنالوه بنر اينن آتنش جهننم
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چيزي نيست كه با وجود اينهمه اشكال و ايراد وارده كه روحانيون پاسنخ آننرا بنا
يك حديث سرسري توجيه ميكنند خودم را جهنمي كنم!


من سئوالي دارم خارج از قيل و قالهاي كتابها 44 ،سال است تمامي شئونات كشور
در دست روحانيون است از ولي فقيه تا مجلس و ...بر خالف ساير مردم ،براي من
گراني نخود و لوبيا مهم نيست .حتي جنگ و كشته شدن جوانان .ولي سنئوال منن
اي نجاست در عمل به كجا رسيده ايم؟ وضعيت حجاب كه الحمدهلل نيازي به گفتن
ندارد .اگر با اتوبوس به مسافرت بنروي وضنعيت نمازخوانهنا را هنم در بنين راه
ميفهمي .اعتياد هم كه ماشاء اهلل .سيگار هم كه فبها .مهر و محبت و تعاون هم كنه
حرفش را نزن .خوشي هم كه نداريم .با تمام دنيا هم سنرجنگ دارينم .ولني از آن
طرف ،وضعيت مثالً عربستان چگونه است .هم خوشند هم قوانين اسالم را مو بنه
مو اجرا مي كنند .اگر هم بنا به عقيدة شما آن دنيا به جهنم بروند الاقل اين دنيا كه
خوشند .پس واي به حال روحانيون كه هم دنياي ما را نابود كردند و هم آخرتمان
را.



يكي از كاستي هايي كه كتاب ،نسبت به سخنراني دارد اين است كه كتاب ،كمتر از
وقتي كه انسان در جمع قرار دارد تاثير مي گذارد .انسان وقتني داخنل جمنع قنرار
گرفته حتي اگر مخالف عقيده اي باشد راحت تر آن عقيده را قبول ميكند و بنراي
همين است كه وعاك و روحانيون ،سوار اعتقادات مردم شده اند.



من از روحانيون ،خواهشي دارم .مردم ما قرنها و سالهاست كنه از صنبح تنا شنب
سخنان شما را شنيده اند و كتابهاي شما را خوانده اند ،پس خواهش مي كنم اجازه
بدهيد كتاب مرا هنم بنه دور از جنار و جنجنال بخواننند و خودشنان در نهاينت
قضاوت كنند.



مباني نظري ،ايدئولوژي و تئوري شيعه بر اساس دروغهاي آحاد موجنود در كتنب
اهل سنت در قرن اول هجري شكل گرفت و بر همين مباني در قرون بعدي بسنط
يافت و در سطح تودة شيعه به جريان درآمد.
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براستي آيا اين عجيب نيست كه هر كس دست به مطالعة بدون غنرض و تعصنب
ميزند با افكار خوارجي حزب اللهي ها مخنالف منيشنود موضنوع از دو حالنت
خارج نيست يا انهمه حديث و آيه دربارة فضيلت علم و داننش دروغ اسنت و ينا
اينكه كار حضرات ،خيلي حرف دارد.



حضرت علي (ع) مي فرمايند چنانچه باطل به تنهايي جلوه مي كنرد منردم فرينب
نمي خوردند ولي چون با حق در مي آميزد مردم فريب مي خورند و دچار اشنتباه
مي شوند .خرافيون نادان نيز عقايد شرک آميز خود را زير نقاب زيباي حنب اهنل
بيت ترويج مي كنند و همين باعث فريب مردم ايران شده است.



در مورد نبودن نام حضرت علي و يا امام زمان در قرآن كنريم علمناي شنيعه مني
گويند آمدن نام گذشتگان چون ذوالقرنين در قرآن قابل قياس بنا آينندگان نيسنت
چون نسبت به آيندگان حسد و كينه و دشمني ايجاد مي شود ولي اين امنر نسنبت
به گذشتگان نيست مي گوئيم پس چطور در سوره الصف آيه ،1حضرت عيسي(ع)
به بني اسرائيل مي گويد پس از من پيامبري مي آيد كه نامش احمد اسنت و اسنم

پيامبرغ بيان شده در حاليكه در آينده و نزديك به  144سال بعد مي آمده است ،و
كينه و حسدي كه مورد نظر شما است باز هم نسبت به اهل بيت ايجناد شنده و از
نظر شما آنها هميشه مورد ظلم بوده اند ،مثل امام حسين در كربال و خنوردن درب
به پهلوي حضرت فاطمه و مسموم شدن امام رضا و بقيه امامان ،كه شما معتقد بنه
شهادت همگي آنها هستيد ،پس چه حكمتي در نبودن نام آنها است.


در اينجا براي نمونه نام چند كتاب را براي شنما مني آورم كنه توسنط برخني از
روحانيون آزادانديش شيعه نوشته شده ولي به علت شدت آزادي بيان و عقينده در
كشور ما 1اجازة چاپ و انتشار به آنها داده نشده است! در اين كتابها نه يك كلمنه
حرف زشت وجود دارد و نه يك نكته انحرافني و ضند خندا و پيغمبنر و تمنامي
مباحث با استدالل بر آيات قران و روايات و وقايع تاريخي مي باشد .ولي متاسفانه

 -1همان آزادي از سر به باال!!!

آلفوس ( )ALFOSجلد دوم
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دچار سانسور و خفقان شده است چون آقايان ،پاسخي براي سئواالت مطروحه در
اين كتابها ندارند:
 .1شاهراه اتحاد (يا بررسي نصوص امامت) از حيدرعلي قلمداران
 .2بت شكن (در رد و تضعيف احاديث اصو کافي) از عالمه برقعي
 .3ترجمه منهاج ااسنه از عالمه برقعي
 .4تابشي از قرآن از عالمه برقعي
 .5درسي از واليت از عالمه برقعي
 .6خرافات وفور در زيارات اهل قبور از عالمه برقعي
 .7زيارت قبور بين حقيقت و خرافات از حيدر علي قلمداران
 .8فتح اابيان في ما روي علي ابن ابي طاا

عن تفسير ااقـرآن از عالمـه سـيد

مصطفي حسيني طباطبايي (به فارسي و عربي)
و......
بياييم از اين پس ،سخنان و تفكراتمان ،بر مبناي علم و دانش تخصصي و به دور از
تعصب و بهتان و تقليد كوركورانه از انسانهاي احمق باشد و چنانچه كسي سخن حقي
گفت حتي اگر برخالف انديشة رايج بود قبول كنيم .به قول خواجة شيراز:
1

مننننا نگوييم بد و مينل بنه نناحننق نكنيننم

جنامة كس سينه ودلنق خنود ازرق نكنيننم

عنيب درويش و توانگر به كم وبيش بد است

كنار بند مصنلحت آننست كنه مطلنق نكنينم

رقننم منغلطنه بننر دفتننر داننننش نننزننينم

سنرحنق بنرورق شعنبنده ملحنننق نكننينم

گنر بنندي گنفت حسنودي و رفيقني رنجيند گو تنوخوش باش كه ماگوش به احمق نكنيم
حنافنظ ار خصنم خنطا گفت نگينريم بننر او

ور به حق گفت ،جدل با سخن حق نكنيم

1

 -1ما به بد گويي و نكوهش كسي نمي پردازيم .و گرايشي به باطل و ناصواب ننداريم .جامنه تقنواي
هيچكس را برنگ گناه تيره و آلوده نمي سازيم و پشمينه خود را كبود رنگ نمني كننيم تنا خنود را در
لباس صوفي نمايان به خلق خدا نشان دهيم.
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پـاسخ عقلى به دروغهاى تاريخى در فرهنگ شيعه

من در اين كتاب صدها دليل از قرآن و حديث و عقل و منطق آوردم ولي به قول
پروين اعتصامي:
پروين به كجروان سخن از راستي چه سود كوآنچنان كسي كه نرنجد زحرف راست؟
ضمناً نويسندة اين سطور به دور از هر گونه ادعايي دو نكته را بيان مي كند-1 :
كسي نمي تواند بر اين كتاب رديه بنويسد -2 .از هر دو نفر شيعه اي كه اين كتاب را
بخوانند يك نفر به مطالب آن ايمان مي آورد.
در انتها الزم مي دانم توضيحي مختصر ،پيرامون نام اين تحقيق بدهم :آلفوس.
اوژين ،امپراطور روم ،اصطبلي داشته با سه هزار گاو كه مدت  44سال آنرا تميز
نميكند .هركول ،خداي قدرت ،رودخانه آلفوس را تغيير مسير مي دهد و داخل اين
اصطبل مي گذارد تا اينكه همه جا پاک و تميز مي شود.

 -1اي حافظ ،اگر دشمن ،غلط گفت و اعتراضي ناروا كرد وي را مواخذه نمي كنيم و اگر راست گفت
چون جاهالن با حقيقت به ستيزه و مجادله بر نميخيزيم.

