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  يقر سجودبامحمد 



  ميبسم اهللا الرحمن الرح
  مقدمه

  .اصحاب او و لآن و سالم و درود بر رسول خدا ويعا لمهللا رب الالحمد
  :نديگو يم بلند و برمال يع هر روز سه بار در اذان با صداياهل تش

  ))اهللا ويل اًين علأشهد أ(( 
  ))اهللا حجة اًين علأشهد أ(( 

ن كتـاب  يكه ايوقت. هستند كه اذان آنها از طرف خداوند و اذان اسالم است يو مدع
  .ديباال را همواره بخاطر داشته باش د نكتهيكنيلعه مرا مطا
  .كنديقت ميبه كشف حق يناين نكته كمك شايتوجه به ا 



 ستيف نيقرآن قابل تحر

داننـد كـه   يها نم يليخ يست،ولين يك كتاب معموليم يرداند كه قرآن كير كس مه
ـ  يف و كميدستخوش تحر يكتابن است كه هر ياگريد يك فرق مهم قرآن باكتابهاي ا ي
 .مصؤن مانده است يفيخ از هرگونه تحريم درطول تاريرك شود اما قرآنيم ياديز

 ينوشـته هـا  ا نهيد اينيامثال آنها را بب و اميخ و يسعد حافظ و يمثال كتابها يبرا 
 زمـان مـرور  مخالف است اما بر اثـر  با آنها  يدارند و نه كس يهستند، نه دشمن يمعمول

 يدا كردند شـعرها يباهم تفاوت پمختلف آنها  ينسخها ،...گريعوامل د و يوسهل انگار
و اسـت   افتهير يياجمالت تغين حذف شده و از آ ييزهايا چياضافه ن كتاب يد به ايدج
  .ول قرآن استنز، نصف عمر هان كتابيمت ااكه قد است يحالن در يا

ـ  ينه جمله ا يول م دشمنان فراوان و قسم خورده داشته و دارديقرآن كر  يو نه حت
 .اسـت ه مانـد  يز دست نخورده بـاق يب آن نياد شده و ترتيو نه ز از آن كم شده يحرف

ـ   يام در گستره كوچكيفظ و خحاو  يسعد يكتابها قـط  ن پخـش شـدند وف  يازكـره زم
ـ  يكه قرآن كريحال د درنكرده ايم زبانان آنها را مطالعه يفارس ن بـه  يم درسراسر كـره زم

قـا تـا   يافر يده ازقلب صـحرا گستر انتشار نيا يپخش بوده و هست اما حت عيمقدار وس
ـ ره بالكان نيتا شبه جز يزير اندونيتركستان، از جزا يبلند قله ها ز نتوانسـت در قـرآن   ي

  . رداويب ولو كوچك يرييتغ
  نتوانستند يف قرآن را داشتندوليقصد تحر يمردان قدرتمند

شتند اما ادست برد به قرآن را دتمند قصد از مردان موفق وقدر يليخ خيدر طول تار
ـ كند ) و(ل به يرا تبد) ب(ك حرف ي ينتوانستند حت ـ ا ي ـ ا يك مثـال نقـاب از رو  ي ن ي

گر، حـاال  يد يا فرقه اي يسن ايد يگويه راست معيم كه شيندار يكار: ميداريمقت بريحق
ـ   نيفرقه كه بارزتر 73ن يم فقط از اختالف بيندار ين كاريبه ا  عهين شـ يآنها اخـتالف ب
ن دو فرقه عمـداً  ياز ا يكي يم كه حتما علمايريقت را بپذين حقيم اياست نا چار يوسن



دم عرض كر. ن بودين بردن ديشان از بيو هدف ا داشتندب اسالم يبر تخر يسع و قصداً
ـ جرم و گناهگار اسـت در ا م يكينكه يرا، اما ا يكنم و نه سنيعه را مهتم ميحاال نه ش ن ي
ر داده، اذان را، حـج را، روزه  يياز دو فرقه نماز را تغ يكيست چرا؟ چون ين يگفته شك

ـ   ينم يشوخ ير داده شب را، روزه را، بلييتغرا، زكات را، جهاد را  و  بشـ  يكـنم حت
مـاز بخـوان ، آن   د شب است روزه را افطار كـن ون يگو ين فرقه مير داده، اييرا تغ روز
  .د دست نگهدار هنوز شب نشده افطار نكنيگو يم يگريد

ن دو فرقه هر دسـتور اسـالم را   ياز ا يكيم چونكه ين باشير چقدر هم خوش بهما 
  .بناميم يبشر يم آنرا خطايتوان ير داده نمييتغ

ـ اهللا عل يصل محمدن دو فرقه سخنان حضرت ياز ا يكي را صـد در صـد    ه وسـلم ي
  .ر داده استييتغ

ـ ن فـرد ا يفرمود بهتـر  ه وسلمياهللا عل يمحمد صلد حضرت يگو يم يسن ن امـت  ي
ن يفرمود بدتر ه وسلمياهللا عل يمحمد صلد حضرت يگو يعه ميش. حضرت ابوبكر است

ـ   ن دو فرقه در قرآنياما ا. ر استن امت ابوبكيفرد ا ـ يبـاهم ه ـ  يچ اختالف ـ ندارن  يد حت
  .هطك نقيدر يحرف حت كيدر يك كلمه حتيدر
ـ تغ صدررا صد د ه وسلمياهللا عل يمحمد صلكه حرف حصرت ينجاست كسيسوال ا  ر يي

  هد؟ردييك درصد تغيداده چرا نتوانست قرآن را 
ـ و روا ث متعددين دو فرقه احادياز ا يكينحاست كه يب ايعج دارد  يات مسـتند ي

كه يقتو يعمالً حت يف را هم نشان داده وليتحر يجا وده ف شينكه قرآن تحريبر ا يمبن
كنـد و مجبورشـده    ث خود چاپيمطابق احاد يدر دستش بوده هم نتوانسته قرآن قدرت
  .تالوت كند ن راين قرآن موجود گردن نهد و هميبه هم

  
  ف را به مخالفان دادهيت تحرصعجبا كه قرآن فر



بدهد اول در خواب، دشمن او  اننش خواست قدرت خود را به فرعونيكه مياهللا وقت
فرعون دست به كشـتار نـوزادان زد امـا    . شناساند يبود به و ير خواريرا كه كودك ش

  .ش بزرگ كرديهمان نوازد مطلوب را در خانهء خو
مـا قـرآن نـازل     يعني .)۹ :احلجر( إِنَّا َنْحُن َنزَّلَْنا الذِّكَْر َوإِنَّا لَُه لََحاِفظُونَآمده در فرآن 

  .ميكن يم وما آنرا حتما حفظ ميدكر



 را هم فيتحرشان فرصت يا يزمان درجلو يعون هارف يفراخوانبا اهللا جل جالله 

  .قرار داد
 شود بـه  يا نميآ .علموني ،كرونذتي فقهون،يعلمون، يتفكرون، ي: مثالً در قرآن آمده 

  عوض كرد؟ ن كلمات مشابه رايا يجا يتاحر
توبه، دشـمان اگـر    سوره ر ازيم دارد غيالرحمن الرحقرآن بسم اهللا  يهمه سوره ها

 يا ل آنها مقبولتر نبود؟ چرا فرقـه يا دليبسم اهللا داسته آ وره همسن يكه ا دكردن يعا مدا
استفاده نكـرد؟   ييفرصت طال نيا زا دهار دييه وسلم را تغيعل اهللا يمحمد صلحرف  كه
شـد  ينم ايآ بِأَيِّ آالِء َربِّكَُما ُتكَذَِّباِنفَجمله تكرار شده مانند  كيك سوره بارها يدر يگاه
 !!قرار دادند كجـا بودنـد و هسـتند؟    ه شب را روزكيي اا كم كرد؟ آنهياذ يك بار آنرا زي

ـ يقدرت غك يست ويف نيتحر م قرآن قابليريست جز آنكه بپذين يگريپس چارهء د  يب
  .كند ياز آن حفاظت م



  روشن شدن موضوع يك مثال براي
مت، به يقبل از عز يشد ول ار دور دستيد يش راهينوكر و خادم خو 73اب يتاجر

  :پسران خود در خلوت گفت
د ثروتم را يبه شما رس پس اگر خبر مرگمنباشد  ين سفر را بازگشتيد ايشا! زانميعز

ـ سه ميك 2ن ما و شما باشد كه من به هر نوكر يب رن قرايد و اياز نوكرانم مطالبه كن دهم ي
  .نقره يسكه ها يحاو يگريطال ود يها سكه يحاو يكي

 يسـه هـا  يك كـنم يم يد من همواره سـع يو شما باشد و بدان ن منيب ن رازيا پسرانم
ـ ك رنـگ و يو ك اندازهيك جور وينوكر،73طال و نقره  يحاو ـ ك وزن و ي ك مقـدار  ي

سكه  300 يسه ها دارايه كد هميد بايديسكه طال د 300 يسه نوكريدر كاگر يعنيباشند 
  .ديد كه او خائن است و طردش كنيداشت،بدان يگريا جور دي يمقدار يو اگر كسباشد 
 يعنيبه فرزندان گفته بود،  د چنان كرد كهيك ديپدر رفت وچون مرگ خود را نزد 

سه نقره كـه هماننـد   يك 73سه طال كه مثل هم بودند ويك 73نوكر خود را خواست و  73
 سه هاين كيد وايبترس فت از اهللاگسه داد ويك 2آنها گذاشت و به هر نفر  يرا جلو بودند
  .ديبرسان كم و كاست به فرزندانم يرا ب

  .فرزندان نهاد يسه خود را جلويك 2بعد از وفات تاجر، نوكران برگشتند و هر كس 
سر  ييطال يسه هاين صورت كه كيبه ا شدند، يبيعجاهد اتفاق شاما پسران تاجر  

كسـان  يو خالصـه   اريك عيوك وزن يك جور ويه وك اندازياشتند باهم فرق ند ييمو
 يكـ ي، 500 يكـ ي 49 يكيه آورد كس 50 يكي نقره بود، يسه هايك اشكال در مابودند ا
  .نقره برنز بود يسه او بجايدر ك يكيهمراه نداشت  ينقره ا سهياصالً ك

ن بود چـرا  يرت آنها درايح انت داشتند امايپسران متقاعد شدند كه نو كران قصد خ
 نقـره  يه هاسيه باارزشتر ومهمتر بود دست نبردند و فقط به جان ككطال  يسه هاير كد

  .كرديم يطال نگهدار يسه هايز از كومرم يرويك نينند كافتادند پس ناچار شدند باور 



ـ   يـي طال سـه يتر تاجر به كمك قرائن موجـود در ك ك پسر باهوشي ن يتوانسـت از ب
ـ رده شده بود را كشـف كنـد و از م  دست نخو كه يسه ايكف نقره تلمخ يهايك  73ان ي

  .ص دهدينوكر،نوكر صادق را تشخ
خ ياند، امت او در طول تـار  ه به تاجر مانند شدهيغمبر اسالم بالتشبين داستان پيدر ا

 سه نقـره يقرآن و ك ييطال يسه هايفرقه هست، ك 73نوكر، 73 همان پسران تاجر هست،
  .غمبر استيث پيحد،

ث اسـت بـا   يمربـوط بـه حـد    هكـ يزيدر هر چ يعه وسنيش ميوچنان كه قبالً گفت
حاال ما چون آن پسر با هـوش  . ندارند يچ اختالفيگر اختالف دارند اما در قرآن هيدكي

ث با طـل  يح را از احاديث صحيست احادين يكمك قرآن كه در آن اختالف د بهيبا تاجر
  .ميدا كنيرا پ يم وخادم اصليص دهيتشخ

 يمد صـل حمبه را كه  يفهارحم يتوانينشانه پاك، حاال ما مك يم يك نشانه داريما  
 ز دورغا ارم و راسـت  يشده را با ترازو ومحك قـرآن بسـنج   ه وسلم نسبت دادهياهللا عل
  .ميص دهيتشخ
ـ   اهللا يرض يعل م در بارهينيم و ببيد قرآن را بخوانيايب ـ گو يعنه چـه م  د، در بـاره ي
 غمبر ويپ ين رسميد او جانشنيگو يده و مبر او بنا شعه يش بذهم هياساس و پا كهيكس
  ه دارد؟يده از طرف خدا است چند آيزبرگ

ت يعه روايش يق علمايو امامت او از طر يهزاران سخن به نفع عل ث البتهيدر حد 
ث در يت شـده پـس حـد   يعه از طرف اهلسنت روايش يرضد ادعابث يا حدهشده و ده

 يعل ا قرآن ازيم كه آينيد ببييايرآن است، بكند عالج در ق ينم اول درد ما را دوا مرحله
ـ  يحرف ين و مهديحسن و حس كند، در باره يم يد، از امامت صحبتيگو يسخن م  يم
  .ن قرآنين ما و ايزند؟ ا



  
  ستيدر قرآن ن ياز نام امامت عل يذكر

محمـد  م كه حضرت يريگيم جهيست، پس نتين ياز حضرت عل يكرذم يدر قرآن كر
  .نداشته اند ينيجانش اصالً ه وسلمياهللا عل يصل

عه يم شـ ينيب ين است كه ميهم موده لذان نفريث را تضميحفاظت حداهللا جل جالله 
ث يامامانشان جعل كرده بلكه امامها را مصدر حـد  يقوبا يعل ث را در بارهيهزاران حد

ـ  يو حت غمبر هر چه خواسته دروغ بافتهيپنسته و از زبان اد م يابـراه را از حضـرت   يعل
و حضرت  يسيرا از حضرت ع يو نق يامام تق يتچ، حيكه ه يتر دانسته حضرت علباال
ـ   يث ساختگيادحبه روز ان گفته ها را يبهتر دانسته و همه ا يموس در  يثابت كـرده ول

  .ل خود را داخل كنديم ممنوع بوده نتوانسته اباطيقرآن چونكه حر
ـ ت از اصول دمبود اگر اما يغمبر مين پيجانش يحضرت عل ياگر به راست ن باشـد  ي

اسـالم   در يم باالتر باشد باالخره اگرائمه مصدر قانون گذاريابراه معصوم و از ياگر عل
  .دوبين باره ميه درايد در قرآن حد اقل دهها آيباشند با
نكـه اهللا جـل جاللـه    يا ينعيچه؟ از نظر ما  يعنين يا. ستيه هم نيك آيعمالً  يول

ـ يو هرچه كه درا ديگزبرن ينيش جانشيغمبر خويپ يبرا عه هـا منتشـر   ين شـ ين باره در ب
 ونـد از طرف خدا كه سند ياست حرفها َما أَْنَزلَ اللَُّه بَِها ِمْن ُسلْطَاٍن يحرفها است همانا

  .ندارد
 ينيبزرگ آنها كه خم يعلما از يكيند، يگو ين باره چه ميعه در ايش يم علماينيبب

قه اش يد كرد كه هر طريه خواهده است و مشاهق داديطر19باشد جواب سوال ما را بر 
و بعد ضـعف جـواب را    ميسينوياو را م يجوابها است ما گر بدتروسست تريقه ديطراز

  .ميخواهيق و بركت مين عمل توفيا م و از اهللا جل جالله دريدهينشان م
 



  
  
  
  
  ست؟يدر قرآن ن يچرا نام حضرت عل

  ست؟يچرا موضوع امامت در قرآن مطرح ن
خـط آخـر    5كشـف االسـرار    كتـاب  105به نقل از صفحه  :ينيول خمجواب ا

  :ديگو يم ينيخم
  :ديد قبول كنيقرآن ننوشته باشد هم با

 به ك نظريم به يدايازمند ميخود را ن ن پرسشياز ا ينك ما قبل از جواب اساسيا(( 
 كـه  عقـل  ،ت رامم اماينيتا بب ميخواهيم يورات از خرد و عقل، دماما رهدر با يطور كل

 يداند كـه خـدا  يم اورد و الزمين به شمار مياز اصول مسلمه د يكي فرستاده خدا است
د يشـا  بشـر كنـد   ن اصل را گوشزديد بنا نهاده شده ارخ ه بر اساسش هميهاارك جهان
  ))ميازمند به دنبال دادن آن نباشين ن جا سخن ما و شما ختم شود ويهم

  :سديون يم ينيبه بعد خم 5سطر  107و در صفحهء  
ـ  يكردن با زن و شـ  مستراح و خلوت رفتن به يكه برايغمبريپ(( ن ير دادن طفـل چن

ست مگر آنكـه  يو بزرگ ن وچككز يچ چيه يآورده و برا يو فرمان آسمان ييحكم خدا
غمبر كه بقا واسـاس دعـوت نبـوت بـر آن     يپ ينيموضوع جانش ين كرده برايف معيتكل

خوش اغـراض  را دسـت  ين الهيد و ديگوچ كلمه تمام عمر نياست چطور ممكن است ه
نـه  نكند  يكه به خالف گفته عقل كار ميپرستيرا م ييهرزه كند، ماخدا يلچچپاو يمشت
ـ زيآن بكوشد و  يابربخ را بنا كند و خود ينداريمرتفع عدالت و د يكه بنا يخدا د و ي



ـ  گر را به مردم يد يها يل چپاولچين قبيه و عثمان و از ايمعاو ـ كلد و تامـارات ده ف ي
  .ن كنديتع غمبريملت را پس از پ

د دارد انفر افر10له كه ئا سر پرست عاي دنفر كار مند دار 50س كارخانه كه ييك ري
ـ اندازد و نه ا يف ميتكل يماه مسافرت كند نه آن كارخانه را ب 2بخواهد  اگر لـه  ئن عاي

آورده و  يغمبر اسالم كه هزاران قـانون آسـمان  ينك پيگذارد ا يسرپرست م يخود را ب
ـ  يهم يان آنها برايخواهد از ميك نظام بزرگ برپا كرده مي  يشه برود، اكنون خرد چـه م

ن كـار  ين كار آخـر بزرگتـر  يكند و ا ين معرفيد جانشيد كه بايگويخرد مد؟ اكنون يگو
رهـا كنـد و    پرستسر ين خود را بييآ ن كهيد است را بكند نه اياساس توح يبقا يبرا
زدنـد  ياست بر سر كله هم مين او بر سر روقت مرد الحال كهك مشت معلوم يست دبه 

ـ يگويشما و همه خردمندان چه حكم دارد م كردند واگذار كند عقليوآشوت بپا م چ يد ه
ن آن را يـي ك اصل مسلم است كه در اسـالم خـدا تع  يد كه امامت يگويا ميحكم ندارد 
  .))ا فرضاً اسم برده نباشديقرآن اسم برده باشد  كرده چه در
  :جواب

كـه بـر مـا    يراديهمـان ا  اگر بفرض كه حرف تو درست باشد در آن صـورت  :اوالً
امـام را   12 صلى اهللا عليه وسـلم  محمدو تال يرا به خيتو وارد است ز يد بر مهديريگيم

است امـا شـما    ين آنها مهديو آخر ين آنها حضرت عليكرد، اول ين خود معرفيجانش
ـ ن رهـا كرد يو كارخانه اسالم را بدون جانشد يب كرديش غيسال پ1200را  يمهد د و ي

دهبـر مـردم   تواند ادعا كند كه من از طـرف اهللا   يچ كس نمين هيكره زم يحاال در رو
را دور از  صلى اهللا عليه وسـلم  محمدد و كار يدانيراعاقالنه م ين كار مهديچرا ا هستم،
  د؟يشماريخرد م

 تيغمبر رهبـر بشـر  يظهور پاز كند قبل  يت را رهبريبشر يد شخصيشه باياكر هم
  بود؟ يك



ـ ا عقل ندارند تـا ا يامت ندارند؟ يق ا باور به روزيشان آيد متضاد ايان و عقيعجا از ا  ن ي
ا بـاور  ييگو .ند و آنچه كه به آن معتقدند را درك كننديگو يكه م ن آنچهيتضاد آشكار ب

  .كننديم داور كار ب دريفر و ن مكريكه چن يدارند روز داور ينم
د خداونـد  يشـا  ن مرد امايجانش ين حرفهاست خودش بيندهء ايكه گو ينيعجا خم

  .ننديب يتناقضات آشكار را نم نيكرده كه ا كور را اوروان يپ
گر ياگر عقل همه كاره باشد د ميخواست يل شرعيم دلينخواست يل عقليما از تو دل :دوماً
غمبـران را  يپ اسـت كـه خـدا    يم حتماً در عقل نقصياج نداريقرآن احت به يزيچ چيدره

كند كه خاك  يامر م گاو را بخورد و به تو عود مدفيگو يم يعقل به هندن يفرستاد هم
ـ كن يسه گمان م د ادرارخود را بخورد وهريگويم يوانيو به زن تا يبخور قبر مرده را د ي

  .كار تان ثواب است
اج بـه راهنمـا   ياحت است البته ست و راه بر اوناشناختهيرا بلد ن يكه راهيكس :سوماً

 گـر الزم يرا به او نشان داد و نقشه راه راهم بـه او داد د  ك بار راهياگرراهنما  يدارد ول
ت تشـان داد و  يرا بـه بشـر   ك بـار راه يغمبر يشه راهنما همراه او باشد، پيست كه همين

ـ قرآن قابـل تغ (جاده را عوض كنند  يندهد كس خداوند هم ضمانت كرده كه اجازه ر يي
برخالف عقل انجام نشـده   يدا كند پس كاريتواند راه را پيا با نقشه هركس مذل. )ستين

  .است
كرده باز حـاال   نيرا خداوند جانش يم كه حضرت عليفرضاً اگر قبول كن :چهارماً 
ن يـي ن كند پـس چونكـه تع  ييتع يز هم اماموالزم است كه امر ده است ويفا يما ب يبرا

  .يوان هستيخود در بند نقش ا ياست و تو ب رانيبست و ينكرده حرف تو از پا
  
  ن سوال به نقل از صفحهيبه ا :ينيپاسخ دوم خم 



  :ديگو يم ينيبه بعد خم 9تاب كشف االسرار سطر113
  !پردازد يات نميقرآن به جزئ(( 
   ينداريم قرآن كتاب دعوت به ديدانيم هچنانك 

  ن كتابيقت اياست ودر حق ينيديدر مقابل ب
  د فاسدهيعقادرهم شكستن  يراب يبزرگ آسمان

  ات يد به جزئينبا ين كتابيت آمده وچنيجاهل
   د ويات را بگويد همان كليبپردازد بلكه با

  غمبر يان پيات را به عهده بيات و خصوصيجزئ
  )).واگذار كرده است

  :جواب ما 
ـ يدهيم را باحرف خودش پاسخ ينين حرف خميما ا ـ ديش ديم،درفصل پ ـ ي  يد وقت

 107ات است و در صـفحه  يجزئ يادش رفت عليكند  را ثابت يعل ينيخواست جانشيم
  :سدينو يم ينيبه بعد خم 5 سطر

  رفتن به مستراح و خلوت يكه برا يغمبريپ(( 
  يين حكم خداير دادن طفل چنديكردن با زن و ش

  ز كوچك ويچ چيه يآورده و برا يآسمانفرمان 
  ين كرده برايف معيست مگر آنكه تكليبزرگ ن

  غمبر كه بقا و اساس دعوتيپ ينيجانشموضوع 
  چ كلمهيبرآن است چطور ممكن است ه تنبو

  اضرخوش اغرا دست ين الهيد وديتمام عمر نگو
  ميرا مي پرست ييزه كند ما خداهر يچپاو لچ يمشت



  يكه بناينكند نه خدائ يكه به خالف گفته عقل كار
  يبنا كند و خود به خراب ينداريمرتفع عدالت و د

  )).آن بكوشد
  
  

  را يت علماما يل عقليبا دل يخواهيخب آنجا كه م
  چيو ه يدانيدار و مدار عالم بقا را برآن م يثابت كن
  د كهيستينن شما يا ايآ يدان يتر نم يرا از آن كل يموضوع

  ن باالتر و افضل تريشيغمبران پيپ از همه يد علييگويم 
  دييگويد مينيب يسراغ نم يه اينجا كه در قرآن آياست، ا

  و يپردازد شما را قسم به خدا عل ينم اتيقرآن به جرئ
كه به قول تـو   ييخدا است يزيهم خوب چ ايد؟آخر حيدانيات ميامامت را از جرئ

دارد چطـور در   يداند و فرمان آسـمان  يات نميجزئ ردادن بچه و رفتن به مستراح رايش
  :دگفته ان كند راست يات ميك باره او را جزئيندارد و  يعل باره

  ديشاعر به جفنگ آ ديه چو تنگ آيقاف 
ـ  ياسـت ا  د بر امامـت ينبوت و توح يمدار و بقاد دارييگويآنجا م  ـ گو ينجـا م د يي
ـ  !!!  ا قسـم حضـرت عبـاس را   يخروس  دم؟ ميات است،كدام را باور كنيجزئ  ينـه عل
ه بـه  يك آيب ممكن نبود پس نتوانستد ينست كه در قرآن و تخريست حرف ايات نيئجز

ـ  يرا از هر كل يف بود عليكه امكان تحر ثيد و در حديدر آن داخل كن ينفع عل  يكل
  .تر كردند



ـ خدا پ)) ديمقامش را باالتر برد انربماياز پ يحت(( ت كنـد آخـر   يروان تـو را هـدا  ي
  ؟يطور بر اهللا دورغ بست نيكه ا يرا داشتچطور طاقت آتش جهنم 



  
  114 به نقل از صفحه :ينيپاسخ سوم خم
 :ديگو يم ينيخم 6-1السرار خط كتاب كشف ا

  .برشما است يرادين ننوشتن در قرآن خود ايا(( 
  كم و كاست برشما وارد است ين اشكال بيهم
  تمند اگر امايتوانند بگويندار ان هم ميرا ديز
  خدا دروغ بودن آن را است چرا يامر دروغك ي

  مسلمان برداشته شود ن ياعالن نكرده تا خالف ب
  ن كار نشود خوبيبر سر ا يزين همه خونريو ا

   يبن اب يكرد كه عليك سوره نازل ميبود خدا 
  غمبريطالب و اوالد او در اسالم امامت پس از پ

  )).شديناً خالف برداشته ميقين صورت ينداند در ا
  رسد يم ين باغ بريهردم از ا :پاسخ ما

  رسديم ياز تازه تر زا تر تازه 
توانند ادعا كننـد  يها هم م يانيها و قاد يبهائ ن استدالليباا ؟رف شدحن هم يآخر ا

 سـتند يند كه اگـر ن يغمبرند و در جواب اعتراض مخالفان بگويپ احمدكه بهاء اهللا و غالم 
اسـت كـه    يسـان عجب از كت ستين ينيتعجب از خم!ستيچرا در قرآن ذكر نشده كه ن

  .نديمقلد او
   
  
  



  
  
  
  
از كجـا معلـوم كـه شـما      ستين غمبرين پيجانش يامد كه علياگر در قرآن م: دوماً 

د يزنيسندحرف م يست شما كه بيشد كه عباس هم نيد و اگرذكرميدكريعباس را علم نم
ـ ن حساب قرآن بايكردند با ايم يمعرفغمبر ين پيد را جانشيزيو دنبال اختالف هستند  د ي

ـ يرا بنو ه وسلمياهللا عل يمحمد صلامت  ينام تمام مبـر  غيچ كـدام پ يسد و ذكر كند كه ه
  .ديت كنيرا رعا يقانون يستيمجادله هم با يستند آخر براين

و بارها آمده كه از آنچه  بارها ست در قرآنيامام ن يدر قرآن ذكر شده كه عل: سوماً
نهـا  يكـه وجـود دارد ا   يگونـاگون  ين اسـام يد و آمده اينكن يرويكه خدا نازل نكرده پ

  .ديندار يليبر آن دل طرف اهللا د و ازياست كه شما و پدرانتان ساخته ا يينامها
إن ماانزل اهللا بها من سلطان  ؤكمتموها انتم و آبايما تعبدون من دونه اال اسماء سم( 

  ).علمونيرالناس الكثم ولكن اين القيلك الداه ذيإال إ الحكم إال اهللا امر اال تعبدوا
  ))40هيوسف آيسوره (( 

  
د از يكرده ا يگذارخودتان و پدرانتان نامراكه  ياليخ يد جز اهللا مگر اسم هايپرست ينم

 كـرده اهللا است و حكم  يكه حكم فقط براينازل نشده درحال يليدل خداوند بر آن نام ها
  .دانند ياما اكثر مردم نماست ن درست ين ديد اياو را نپرست جز

تموها انـتم  ياسماء سـم  يف يننكم من ربكم رجس وغضب اتجادلويقال قد وقع عل(
  )نيمعكم من المنتظر يفانتظروا إن من سلطان نزل اهللا بهاوأباوكم ما 



  »7ه يسورهء اعراف آ« 
 د سريكن يمن مجادله م ا بايده آبر شما فرود ام يبدو كه غضب رب  يگفت براست

  د؟ يندار يليد و از طرف اهللا بر آنها دليساخته ا كه خود تان و پدرانتان ييسم هاا
  .كنم يمصبر  شما د من هم همراهيپس صبركن

  .اد استيات زين آيو مثل ا) و منظر حكم اهللا هستم(
  
  ن سوال به نقل از يبه ا :ينيپاسخ چهارم خم 

  :ديگو يم ينيخم113كتاب كشف االسرار ص 
  كردند، ينوشت مخالفان قبول نم يقرآن اگر نام را م

كـه  يياشـد انه ين مسلمانها واقع مياختالف ب كرد بازين مييرضاً قرآن اسم امام را تعف
كردنـد  يها مين چسپانده بودند و دست بنـد يغمبر و دياست خود را به پيسالها به طمع ر

ن يصورت اختالف ب نيد به ايدارند بلكه شاممكن نبود بگفته قرآن از كار خود دست بر
كه بـه  ييبود آنها را ممكنيشد زيم يشد كه به انهدام اساس اسالم منتهيم يطور مسلمانها

خـود  شود به مقصـود   يدند به اسم اسالم نميچون د است بودندير اسم اسالم در صدد
ـ   ين صورت نا چار عليدادند در ايم ليبر ضد اسالم تشك يكسره حزبيبرسند   يابـن اب
ـ داشتند و نهال نورس اسالم بـا   يان سكوت را روا نمنداريگر ديو د طالب ـ ي ن يك چن

داد پس نام  يفنا مم را هم بباد مه اساليرفت و آن نين مين مسلمانها از بيب اختالف بزرگ
ـ  ياب ابن ين از علبرد بـر خـالف    ،چيطالب در قرآن بر خالف صالح اصل امامت كه ه

  »شدين هم ميصالح د
  :جواب ما



د من تا ظهر نصـف روزه  يبگو يد نو مسلمانيده ندارد فرض كنيمه فاياسالم ن: اوال ً
 شود نصف يوبكر و عمر راضشود؟ تا به نصف اسالم ابيم يراض يرم خداوند كيگيرا م

نكـه در حفـظ   يمنظـور ا . ندارد بلكه بدتر اسـت  يچ فرقيه يمسلمان بودن با نا مسلمان
  !ستين يتيچ مصلينصف اسالم ه

در  يينـرود از حـق گـو    نياسالم از بد خداوند از ترس آنكه يگويم ينيخم: در ماً
ـ يترس و ا نيد ايگو يد اما نميقرآن دست كش اسـالم   يمبـر بـرا  غيرا چـرا پ  ين نگران
  نداشت كه از

 يفرمود عليكند كه ميدر لحظهء مرگ هم نقل قول م يعه هزاران بار و حتيش ايشان زبان
 .يعل

اسـت بـه او   ير يكـه بـرا   يينهـا يغمبر چرا ايدهد كه پ يح نميوضت ينيخم: سوماً 
بـزرگ   يكه غولهـا  يغمبريدهد پ يح نميباز توض ده بودند را از خود دور نكرد ويچسپ
ـ چـرا ا  كربوبا چون يقدرت يب دچون عمر و مر يجوان بين برد از ابوجهل را از ونچ ن ي

  .داشت واهمه همه
سـت  يغمبر ما صراحتاً در قرآن نينام پ نديگويغمبر كذاب بهااهللا مياال طرفداران پحن يهم 

  .ن حرف چقدر چرند استيشدند ا ينم يچون مسلمانها راض
اسـت كـه مشـركان خـوش      )كه دروقت ضـعف در م يحت( ياريبس يه هايدر قرآن آ

د و هر كس اعتـراض  يآنها را در هم كوب يقرآن بتها باالتر، ينداشتند اما نازل شد از عل
دانـد كـه عمـر و    يداند مگـر نم  يخ نميتار ينيجانش را از دست داد آخر مگر خم كرد

ـ نبودند و قدرت در دست انصـار بـود و آ   ينه آنقدر قويابوبكر و مهاجزان در مد  ينگه
برود و خـود را   آنكه كسب قدرت عوض يبرا يچطور ممكن است كه فرد قدرت طلب



ـ  يد و با يايبچسباند م -ابوجهل -به پاشاه زمان هـم داسـتان    يقـدرت فـرار   يك نفـر ب
  ؟شوديم
  مان آوردند،يا ه وسلمياهللا عل يمحمد صلكه عمر و ابوبكر به حضرت ينكه وقتيا نه ايآ 
ـ خود را عل دهيتوانستند عقينم يرانش حتبود كه طرفدا يشان فرديا كننـد و آخـر از    ين

  ؟شهر خود رانده شدند
  .شناسدينم يمرز ينيباشد اما خم يدحديهم با ييان گويهذ يبرا 

  
  كتاب  114به نقل صفحه : ينيخم 5جواب 

  :ديگو يم ينيسرار خمكشف اال
  كردند يف ميشد قرآن را تحريذكر م ياگر نام عل((

  كه نام امام را در قرآنيتممكن بود در صور
  است يا و ريدن يبراكه جز يكردند آنهائيثبت م

  با اسالم و قرآن سر و كار نداشتند و قرآن را
  ات فاسده خود كرده بودند آنين يارله اجيوس
  را  يات را از قرآن بردارند و كتاب آسمانيآ

  ان يشه از نظر جهانيهم يف كنند وبرايتحر
   ين ننگ برايت اامياندازند و تا روز قيب

  را كه يبيمسلمانها و قرآن آنها بماند و همان ع
  ناًيفتند عرگيم يهود و نصاريمسلمانان به كتاب 

  .))نها ثابت شوديبر خود ا
  



  
  
  

  :جواب ما
ـ شتر بـود  يكند كه عمر و ابوبكر قدرتشان ازاهللا هم بيگمان م ينيد خميشا  د يا شـا ي

م و مـا  يما قرآن را نـازل كـرد   )ر وإنا له لحافظونإنا نحن نزلناالذك(ه را نخوانده ين آيا
كنـد   يگمان م ينيمخا يداند آ يش را نميد خوانده و معنايا شاي .ميكنيآنرا حفظ م حتماً
ن يا ؟حفظ كندعمر وقرآن را از شر ابوبكر  ذكر ميكردرا  يتوانست چنانچه نام علياهللا نم

ش اهللا نخواهنـد  يپ يا روزيتند آهس يمردمنه وگن آدم طرفدارانش چيد ايگو يم آدم چه
  ؟رفت
ست اگر بود شما حـاال در  يف در قرآن ممكن نيتحر گر استيد يزيه چياصل قص 
د يداشـت يلمانها را هـم نم سن مياختالف ب يواكردند و پريرا ذكر م يعل يش ناميجا100
  .كرد يبا ما فرق نم از اذان تان يحت ز تانيد امروز هر چيداشتياگر م

كـرده و اهللا   ينهمه رسول اهللا محافظـه كـار  يا يحضرت عل ينيجانش اگر در اعالن
نطور يكرده اگر ا يقرآن به خاطر حفظ اسالم خود دار ك گوشهياز ذكر نام او در  يحت

 يپنج بار در اذان با صدا گر چرا در صدر اسالم بالليند كه ديما بگو يشود برايم.است
ها  ست بعدين اذان زمان رسول اهللا نيد ايياگر بگو؟كردنديم را ذكر يبلند نام حضرت عل

  !!ديد؟ نداريدار جواب شود ين عذر بدتر از گناه ميم كه اياختراج كرده ا
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  كردنديكار مبيا ه ريث آيلبان با جعل حدشد قدرت طيذكر م ياگر نام عل«
: امبر نسبت دهند كه گفـت يث به پيحد كياست خواه فوراً يب رممكن بود آن حز 

  ن منصب خلع كرديرا از ا يباشد و عل يبا شور امر شما
  با ذكر يكردند ول ين مخالفت نميخيشد شيم حيد اگر در قرآن امامت تصرييد بگويشا

ه تبـر مع خيز قبول نمودند مثال ًدر تواريم كه آنها مخالفت كردند ومردم نيكنيمثال ثابت م
  ش ابوبكر و مطالبهيآمده پامبر يفاطمه دختر پ ان نقل شده كهيح سنيصح يبه كتابها

  ا ال نورث و ما تركناه صدقهيإنا معشر االنب :امبر فرموديارث پدر كرد ابوبكر گفت پ
ـ م بايگذاشـت  هرچه به جا برد و يارث نم يامبران كسياز ما گروه پ يعني د صـدقه داده  ي

در سـوره  . ح اسـت يات صريغمبر نسبت داده مخالف آيابوبكر به پ كه يكالم نيشود، ا
  و (نمل آمده 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  مان از داود و در يارث برد سل يعني)مان داوديسل ورثو( 



لي من لدنك ولياً يرثني و يرث من آل  فهب« : غمبر فرموديپ يام آمده زكريمر هرسو
عقـوب  يبده كـه از مـن و آل    دك فرزنيا به من يخدا يعني» اياجعله رب رض يعقوب و

 يغمبر بر خالف گفته هـا يم پييا بگويم يب كنيد خدا را تكذييبگو نك شمايارث ببرد، ا
 دايغمبر پياوالد پ الصاستئ يست و برايغمبر نيث از پين حديا مييا بگويخدا سخن گفته 

  شده 
را از  غمبـران يست كـه خـدا اوالد پ  يحكم بر خالف عقل ن نيا ايم آينها گذشتياز ا

ـ قرار دهند انگاه خرج آنها را از ب ارث پدر ممنوع كند و اموال آنها را صدقه ت المـال  ي
  ؟دقرار ده

  :جواب ما
ـ يث آيحد به فرض اگر گفته تو درست باشد و ابوبكر باجعل: اوال ً را  يه امامت عل

ـ ن فايدر قرآن ا يكدند باز ذكر نام عليهم قبول م د و مسلمانانركيمنسوخ اعالم م  را دهي
ـ را بـاهم نباف  سـمان يشما داشت تا در پاسخ به سوال من آسمان و ر يبرا  نپريشـا د و ي
   نكنيد ييگو

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
ـ يشد يداشت كه مجبور نم شما يرا برا دهين فايا  در حـوزه  را ن كتـاب مـا  يد هم

ـ درمقابل ا يد به راحتيتوانستيد و ميقدرت خود ممنوع اعالم كن مـا بـه    يين حـق گـو  ي
  .ديده ه را نشانيد آطرفداران خو

ث يه اول وحـد يدانند بلكه درنزد آنها آيه باالتر نميث را از آيهرگز مسلمانها حد: دوماً 
ـ   ه رايث آيبا حد يعنيكند يعه ميآنچكه ش دوم است، درست بر عكس ش هرطور كـه دل

ـ ك سفسطه اسـت آ يهم  يكه زد يو مثال كند يم و تاويلريتفس خواست ـ ي ـ  يا فرق ن يب
چونكه هر سـه كلمـه مشـابه     اي؟يشو ير آب قائل نميو ش ير جنگليشو  يرخوراكيش

ـ اء هستند ايعلما وارث انب يز است توهم قبل داريچ كيز يچ 3آن  ييگو يهستند م  ني
 يا ميم شود ين علما تقسيد بيبا اءيلباس انبن و گاو و گوسفند وينكه زميا يعنيچه  يعني

  علم هستند؟ وارث ييگو
ـ كه حضرت زكر يكنيو بعد گمان م يكن يسر منجا تفين طور ايچرا ا سـال دعـا    30ا ي

ـ كرزوارث نگذار بعد مگرحضرت  يمرا ب ير پايا فرش زيكرده كه خدايم  ا تنهـا وارث ي
ـ  رمگگشته، وحضرت داود يعقوب ميهمه آل  يعقوب بوده كه دنبال وارث برايآل  ك ي

  فرزند داشته كه 
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

مان بـه ارث  يسـل  واثاث آشپزخانه او راحضـرت  يز و صندليكه همه م ينكيم تو گمان
ات علم و نبوت و حكومت اسـت امـا   ين آيدر ا منظور از ارث يدانيبرده خودت هم م

 .ف گمراه كردن مردم استيو شغل ناشر يم كه كور دليچه كن
م كه انتظار يش را به پسرت بدهيك رهيد جزيما با يران شديحاال مثالً تو دو روز حاكم ا

ـ اهللا عل يصل محمدرت حض يا فدك ارث پدريبه فاظمه بدهد آ كر فدك راابوب يدار ه ي
خصوصاً غمبر يرد و بعد مگر زنان پيار دخترش قرار گيشان در اختيوسلم بود كه بعد از ا

غمبر يارث پ از يث به گفته شما جعلين حديبا ا) دختران ابوبكر و عمر (شه و حفصهيعا
ا يفه شد هم فدك را به فرزندان فاطمه نداد آيه خلك ينكه عليمحروم نشدند؟ و مگر نه ا

  ؟يشناسيا از او بهتر اسالم را ميسوزد يم ياوالد حضرت عل يبشتر برا يتو دلت از عل
ـ  يغمبر برايخالف عقل است كه پ يگفت: سوماً  يفرزندان خود ارث نگذارد چرا نم

 خالف عقل ييگو ين؟ چرا نمز 4رد و مسلمانها گيزن ب 9 غمبريخالف است كه پ ييگو
ش يخود را بعد از وفات خو زنان وكند  يق به عروسيوه را تشويغمبر زنان بياست كه پ

 خالف عقل است كه قرآن در حد مشروع بـه  ييگو ينم ؟ چرامنع كند يمطلقاً از عروس
  زنان 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـ كنيغمبر را منع ميزنان پ يول نتش را بخواهنديا و زيدهد مال دنيمسلمان اجازه م د؟ ي
 يندگزدر امور. دهديغمبر شما را طالق مينتش را بخواهد پيا و زيد اگر مال دنيگو يو م
ـ ا نكند آيما فرق دارد خواه عقل تو قبول كند  يهست كه با زندگ يغمبران مسائليپ ا از ي
بلكـه  (دانست يابوبكر هم مثل تومنداشت،  يالنر بود و مال و ميغمبرما فقيكه پ ياد بردي
شـد  يبلند نم يدود ه وسلمياهللا عل يمحمد صلشت و از خانه گذيك ماه مي كه) ده بوديد

  .غمبر را از ارث او منع كنديث جعل كند و وارثان پينبود كه حد يگر حاجتيپس د
ـ   يث غلط مين حدينكه اگر ايو حرف آخر ا و حسـن در زمـان    يبـود حضـرت عل

  كردند يخالفت خود به آن عمل نم
كرد يث جعل كند و اگر ميتوانست حد يامد ابوبكر نميدر قرآن م ينام عل گراپس  
و نداري ن خاطر است كه جواب يفقط به ا يبافيكه م يلين اباطيرفت، و ايپذ ينم يكس
   .بسته است از هر طرف تراه
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  :ديگو يم
  !هدر قرآن است اما به اشار ينام عل«

 االمر منكم يرسول و اولا العوياهللا و اط عوايآمنو اط نيالذ هايا ايدر سوره نساء آمده 
  ديامر خود اطاعت كن مان آوردگان از خدا و رسول و از صاحبانيا يا يعني

  غمبر ويبرتمام مومنان واجب نموده اطاعت خود و اطاعت پ يتعالاخد 
 تـا  ل حكومت اسالم را داده استيه تشكيدر آ يتعال يا خدارصاحبان امر اطاعت 

ن سه كس را واجب نكـرده  يجز ا يگريكس د ياست كه فرمانبردار امت روشنيق روز
 كي يد حكومت اسالمياالمر را پس ناچار با ياطاعت ال بر تمام امت واجب كرده چون

  د مورد يخرد كه فرستاده خدا است آنچه را با وشتر نباشد حاال به عقل يكومت بح
 ها رضـاخان و كمـال  نهستند آ يكسان االمر چه يم آن است كه اوليرار دهق يبررس

 االمر است ياول يا كسيهستند  يو امو يعباس يگر خلفايد وديزيه و يمعاو آتاتورك و
ـ نگوخـدا   ك كلمه بر خالف دستوراتيتمام امارتش از اول تا آخر  در هك  د و عمـل ي

  »يحضرت عل يعنينكند 



  
  :جواب ما

ـ او م يين به رسوايا كنديم يدارد با قرآن شوخخود يب ينيخم ـ ا فزاي ـ ي ـ ن آيد هم ه ي
ـ يكه مثـل خم  ياست به شرط يعه ساختگيل است كه امامت شين دليبزرگتر ـ آ ين ه را ي

عوالرسـول  ياهللا و اط عواين آمنوا اطيهالذيااي:(نستيه ايكامل آم يو كامل بنوس.مينكن يچيق
اهللا و رسوله إن كنتم تو منون بـاهللا و   يشئ فردوه إل ياالمر منكم و إذا تنازعتم ف يو اول

 ياالامـر  يمان آوردگان خدا و رسولش و اوليا يا)ر و احسن تاوبالًيوم االخر ذلك خيال
د بـه خـدا و   يدا كردياختالف پ يزياگر در چ. د ين خود تان است را اطاعت كنيكه از ب

  .ن بهترو درست تر استيد ايدارامت يمان به اهللا و روز قيد اگر ايمراجعه كنرسول او
د يمرجع باشد و معصوم باشد با د حرفشيگويعه ميچنانكه ش» االامر ياول«يخب اگر عل

ـ الاهللا و  يدوه إلئ فريش يفرمود و إذا تنارعتم فياهللا م يعنـي وقـت   ( مـر اال يرسول و اول
رآن هـم قابـل   نفرموده و قو چون اهللا  )ولي االمر مراجعه كنيداختالف به اهللا و رسول و ا

ـ ن ديشده و راه حل را در ا دست پاچه ينيست خميدست برد ن ـ ده كـه نصـف آ  ي ه را ي
دهـد  يقرار م ف امتيآن نصف نوشته نشده امام را در وقت اختالف در رد  رايد زيننوس

شما  كه ين عليست پس ايمر معصوم ناال يست پس اوليمر حرف آخر ناال يپس امر اول
ن يم ايمراجعه كن اسد تا در وقت اختالف به ما امر كند كه به اوشن ينمد را اهللا يساخته ا

ه مردم قرار داد پس يف بقيوقت نزاع در رد را در يه، حضرت عليقسمت نوشته نشده آ
است  يريم اميگويم مر همان است كه مااال يعه و اولياست بر رد امامت ش ليه دلين آيا

 درون بگذارد و مـا حـق ر  يقرآن و سنت ب يه ترسيمريحق ندارد پا را از دان ما كه ياز ب
  .ميكرد را دار يخالف قرآن و سنت كار كه ياو، در صورت



ـ  يسنت كـار وهرگز خالف قرآن  يد كه عليگويعه ميم كه شيدانيم ـ كنـد ا  ينم ن ي
نـدارد كـه    يچ اشاره ايه هين آيسوال ما كجا است ا حرف به فرض درست باز جواب

غ و اسـت دور  يتباطن اسـ يامامت اصل سوم است اا يغمبر است يپ ين رسميجانش يعل
دهـد   يئه نما فهد را اريعه از امامت ميكه ش يمر هرگزآن معناال يه از اوليم آيثابت كرد

  .ديگو يعكس آنرا م بلكه
ـ   ينياخميرضاخان  ايد كمال آتاتورك يمر بااال يم اوليما نگفت: دوماً ن يباشد و طبـق هم

 ه يآ
ما محفـوظ   يبرا رون نهاديره قرآن و سنت بيش را از دايه پامر كاال ياولحق نزاع با هر

  .است
  

 13صـفحه  آخر و 5االسرار سطر كتاب كشف13.به نقل صفحه :ينيخم 8جواب 

  :ديگويم 2-1خط 
  !در قرآن است اما به اشاره ينام عل«

غمبر امام را با اسم و رسـم در قـرآن ذكـر    يم كه پين گفتار ثابت كرديل اياما در او
د ين مسلمانها شـد ياختالف ب ايكه مبادا پس از خودش قرآن را دست بزند  ديترسيكند م

كه در اظهار امامت با  مياورياز قرآن م ينكه گواهياسالم تمام شد و ا كسره كاريشود و 
ـ «مائده آمده  هاز منافقان ترس داششت و در سور كرده ويم ياسم و رسم محافظه كار ا ي

عصـمك  ي لم تفعل فما بلغت رسـالته و اهللا  نيربك و ا ك منيها الرسول بلغ ما انزل اليا
  » من الناس

 يرافع و اب يد و ابيسع يو نقل آنها به طرق معتبره از اب ه به اعتراف اهلسنتين آيا
طالب نـازل شـده و    يبن اب يغ امامت عليدر باره تبل ر خميروز غدعه يره و اتفاق شيهر



ـ وم اكملـت لكـم د  يفه اليه شريه و آيآن يا .ن سوره نازل شدهيسوره مائده آخر در م نكي
غمبـر،  يه و وفات پين آين نزول ايشده و ب غمبر بود نازلين حج پيحجت الوداع كه آخر

 غ همه احكـام يغمبر تا آن وقت تبليش نبوده و معلوم است كه پيروز فاصله ب 10ماه  دو
شود يپس معلوم مد يگوير خم ميروز غد خود آنحضرت در خطبهرا فرموده بوده چنانچه 

ـ كند دليم ينگهدار ادا ترخنكه ين تبلغ راجع به امامت است و وعده كردن ايا ل بـرآن  ي
و محافظـه   يراحكام ترسـ يغ كند و اگر نه در سـا ليخواهند تبيرام يزيچ است كه همچو

ـ ه به واسطه قـرآئن و نقـل احاد  ين آيآنكه از ا مه كاللنبود جم يكار ـ كث ثي ره معلـوم  ي
و  خيرجوع بـه تـوار   يخوف از مردم داشت واگر كس غ امامتير در تبلغمبيشود كه پيم

و  يد تبلغ كنيخداوند او را امر كرده با يول غمبر بجا بودهيفهمد كه ترس پياخبار كند م
ن نفـس  يآن كوششها كرد تا آخر غ كرد و در بارهءيز تبليوعده كرد او را حفظ كند او ن

  ). )حزب مخالف نگذاشت كار انجام گردد يول
  :پاسخ ما
آن مصـلحت  در قر ينام عل كه آوردن يكشف االسرار گفتن كتاب يقبالً در هم:اوالً

ل اهللا نـام او  ين داليشده و به همير و جنگ مييف و تغيتحرنبود چونكه سبب اختالف و 
ـ د اهللا به رسولش گفته مـن صـالح ند  يگو يرا در قرآن ذكر نكرده حاال م  در قـرآن  دمي

ـ اهللا عل يمحمد صـل ث بگو و حضرت يدتو در ح يم وليبگو داده در  جـواب  ه وسـلم ي
ـ ست خداوند فرموده نه تو بايث هم صالح نيحد ـ ا <؟! ييد بگـو ي ن چـه هسـت كـه    ي
  .> ؟ييگويست كه مين چيآخر ا ييگويم

  خداوند  يعنيبجا بوده  ه وسلمياهللا عل يمحمد صلترس  ييگويم: دو ماً
  ؟ ييگويم يجا گفتند ؟ تو آخر چيب) نعوذ باهللا(

  غ كرديامامت را تبل ه وسلمياهللا عل يمحمد صل د حضرتييگويشما م :سوماً



ـ ن است كه آيقت ايبوده حق يچ يگر ترس برايك گفتند پس ديمردم آمدند تبر  ه ي
ال اسـت  يخ يال بااليفرض است خ يت فرض رويه ندارد همه حرفهاين قضيبه ا يربط

  .است پندار در پندار
 روغگوچونكه د يره نوشتيق اهلست آنهم ابوهريه را از طريآ نير ايتو تقس: چهارماً

را در قـرآن ذكـر    يام علن نيا ياهللا برا يكه قبالً گفته بود ياد برديه است از ظحافم ك
كردنـد و   يف ميا تحريشدند يه را منكر مياستخواه آينكرد چونكه ترس آن بود حزب ر

چپسـتان را بـه    و معمـا  كـه  يدنقدرصـادق كـر  يرا ا يسـن  شد حاال همانين برباد ميد
ك يد آن را با يĤيقرآن مدر  يكه به قول تو اگر نام عليكند كسير ميتفس ياز عل يطرفدار

ر ين اشاره را بـه امامـت عمـر تفسـ    يد ايبا يق اوليبه طر پس شديمنكر م يلث جعيحد
 ييو حرف بر تناقص و تضـاد و دوگانـه گـو    يكرد پس معلوم شد كه اول دروغ گفتيم

  .ر استاستوا
اهللا  يمحمد صلده به حضرت يبگو چه را بگو خودش ترس يعنياهللا گفته بلغ : پنجماً

  د؟يگو ين حرف را ميا عاقل اياست آه ير تو از آين تفسيگفته بگو ا ه وسلميعل
جدال بـا   ند كه در بارهيب يه را مطالعه كند مين آيخواننده اگر قبل و بعد از ا:ششماً

اهـل كتـاب    يد ايگو يم يه بعديد بلغ و در آيگو يه مين آيدرا. است يهود و نصاري
 ؟رهيات از كجاست؟ از گفتـه ابـوهر  ين آيابه  يد، ربط عليستيك ذره هم برحق نيشما 

  .نهفته است حرف است پس تضاد در خود يعل ره دشمنيد ابوهريگو يعه ميش



  
  كتاب كشف  136به نقل صفحه  :ينيخم 9جواب 

  :ديگو يم ينيخمبه بعد  12االسرار سطر 
  !در قرآن است اما به اشاره ينام عل«

  م كه به شهادتياز قرآن كر ياتياكنون آ
و امامت او وارد شـده را ذكـر    يهستند در باره عل يان كه مخالف با امامت عليسن

  :ميكنيم
  »نايت لكم االسالم ديو رض يكم نعمتينكم و اتممت عليوم اكملت لكم ديال«-
ث اهلسنت نقل شده است كـه  يث از احاديشش حد 39باب  ت المرام دريدر غا -

نازل شده  يكرد در بارهء عل يرا به امامت معرف يغمبرعلير خم كه پيه در روزغدين آيا
ه و رضا الرب من و تمام النعيإكمال الد يعل اهللا اكبر: غمبر گفتيشتر آنها است كه پيبو 

   يبرسالت
  »يه لعليو الوال

  :پاسخ ما.
  ميدهيگرش جواب ميرا با حرف د ينيخمن حرف يما ا

  :كتاب خود نوشته 114در صفحه 
ـ يك حدياستخواه ين حزب رآرا ممكن بوديدر قرآن ذكر نشد ز يم علان«  يث جعل
  را به 
  را خلع كرد يغمبر نسبت دهند كه خدا عليپ

كردنـد  يكردنـد و اگـر م  يمخالف نم نيخيشد شيح ميد اگر در قرآن تصرييد بگويشا
  ».فتندريم آنها مخالف كردند و مردم پذيكنير فتند ما با ذكر مثال ثابت ميذپ يمردم نم



فشـان  يق همان اهلست كه تـو توص يطرم از رات المين كتاب غايخب حاال چطور ا
نطور صـادق  ينجار ايا يچرا سن ؟است يبه حضرت عل مربوط هين آيكند اينقل م يكرد
   ؟شده
بـه   يچ ربطياست و ه ه بزرگياز آ يذكر كرده جمله كوچك ينيكه خم يه اين آيا

ربـط دادن آن بـه    يمجبور شده برا ينيربط است كه خم يندارد تا آنجا ب يحضرت عل
 به امر اهللا غمبرين پيجانش يد حضرت عليتواند بگوينم ياورد سنيرا شاهد ب يسن ،امامت

شـود همـان   يم شـيعه  ن جملـه يمحض گفتن ا بماند به يباق ياست و در همان حال سن
ت و سـ ين يگرسـن يغالم احمـد د  يغمبريبه محض شهادت دادن به پ يك سنيكه يورط

  .اورديتواند حرف او را سند بينم يانيقاد



 

  كتاب 137-136به نقل ص  :ينيخم 10جواب 
  :ديگو يم ينيكشف االسرار خم

  !در قرآن است اما به اشاره ينام عل« 
  سال سائل (ك آمده يه يدر سورهء معارج آ

ت مر به اماين را روز غدير المومنيغمبراميد پينعمان بن حرث چون شن ) واقع بعذاب
  نصب كرد
وحـدانيت   بـه  تكه شـهاد  يامر كرد غمبر گفت تو ما را از جانب خدايش پيآمد پ

م يز قبـول كـرد  يجهاد و حج و روزه ونماز و ما ن خدا و رسالت تو دهيم و امر كردي به
كه هركس  يگفت. ت ماما يبرا يچه را نصب كردن بيتا آنكه ا ينشد ينها راضيبعد از ا

   طرف خدا است؟ ا ازي ين گفته را از خود آورديهم هست ا يعل او هستم يكه من مول
  :برگرداند و گفت يخدا است، نعمان بن حرث رو غمبر سوگند خورد ازطرفيپ 

بـر   يا سـنگ يسنگ ببار ناگهان خدا نم ن راست است از آسمان به سريا اگر ايخدا
  ه نازل شدين آياو را كشت و ا او زد و سر

بصـار و  كتـاب نـور اال  در  يشپلنج ير خود و عالمه مصرير كبيدر ثفس يامام ثعلب 
از جـز   502در مسـتدرك ص  خود در حجت الوداع و حاكم رهيدر جز سوم از س يحلب
  .»ن اهلسنت هستنديمعتبر نها ازينمودند و اه نقل ين قصيا يثان

  :جواب ما
استخواه قبـول  يمصلحت نبود حزب ر يست گفتيدر قرآن ن يم چرا نام عليگفت: اوالً

ـ     ييگو يد، حاال مشيم فيكرد قرآن را تحر ينم  سـنگ را ب يخـدا مخـالف امامـت عل
  !را بكند ن كاريتوانست با عمر و ابوبكر هم ينما يكشت آ يآسمان



گ آمـد  بود كـه سـرش سـن   ته ه اهللا فروخب يزم ترينعمان بن حرث چه ه نيا: دوماً
بزرگتر از جـرم نعمـان    يليابوبكر و حضرت عمر خ كه از نظر شما جرم حضرتيدرحال

ز كـرد و  يآنها را عز د اهللا به عوض آنكه به سر شان سنگ بگوبديديبود، اما د بن حرث
  !ماند يامت باقيتا ق شانكينام ن

همان حال عـدم ذكـر امامـت     در قرآن و در يشرح واقعه عذاب مخالف عل: سوماً
ـ  مييكـه بگـو  نيمثـل ا  حرف غريبي است درست مردم بخاطر ترس از مخالفت يلع ك ي

اما بچه كـه  .خود را در دفتر ازدواج ثبت نكردند يدختر و پسر از ترس حكومت عروس
ه از ير تو از آيواهللا حرف تو و تفس! رنديبگ ش شناسنامهيا آمد رفتند از حكومت برايبه دن

  .تراست نهم خنده داريا
درسوره معارج دربـاره  )واقع سال سائل به عذاب(ه يم كه آياگر ما قبول كن: ارماًهچ

سـتان  ين كتـاب معمـا وچ  يم كه قرآن بزرگتـر يقبول كن د همراهشياست با يامامت عل
ر سـنگ  ين تفسيتوانند آن را حل كنند با ايم ينيكه فقط امثال خم ييست كتاب معماايدن
دارند به نـام   يبها اهللا كتاب يغمبرياثبات پ يراها بيد بهائيدانيم ايشود آيسنگ بند نم يرو

غمبر كـذاب  يات را به نفع پيآ ينيو در آن مثل خم ؟ات قرآنيبها اهللا از آ يغمبرياثبات پ
ـ  عه هـردو يچون مـذهب شـ   يرا مذهب بهائيندارد ز يتعجب كنندير ميخود تقس ذاهب م

  .ك كرباسنديسر و ته  ر دوهستند و ه يباطن
ست جواب ما قاطعانـه  يلسنت نن حرفها در كتب اهيا ايبپرسد آ نجا خوانندهيد ايشا

جمـع كـرده و آش دهـن سـوز خـود را پختـه        ينيآنچه كه خم ست وينست كه نه نيا
  :زيهست از چند چ يمجموعه ا

در نزد آنهـا از اصـحاب    يعل حضرت رايگفته ز يعل كه اهلسنت در باره يحرف حق 1
  .غمبر استيبزرگ پ



  .خودش و امثال خودش ساخته اند ينيت كه خماس يباطل يحرفها -2
ـ ينصـفه   ياست كه از اهلسنت نقل كرده منته يحق يحرفها -3 درسـت مثـل    يعن

  .كه با قرآن كرده يهمان كار
ـ   يا سني ندبود عهيت شينقل قول كرده كه معلوم نس يستانياز دوز-4 را  يمـثالً ثعلب

  ك يرا  يها ثعلبيسن ينيحوزه ددر كالم  ؟يلبعمام ث سدينويم ينيامام كرده كه خم يك
را  )سال سـائل (آيه كه حاليباشد در يتواند سنيچطور م ين ثعلبيا ؟شناسنديعتبر مم آدم

  ؟دانديم يدر باره دشمن خالفت حضرت عل
م نـه آنكـه بـه كمـك     يكنريث را تفسيد احادينكه ما به كمك قرآن بايا رحرف آخ

ـ يباالخره خمم و يكن يمعن ميخواهيكه ميث قرآن را آنطوريحد ـ نگفـت بـا ا   ين ن همـه  ي
كردند چرا قـرآن  يرميتفس يعل ات اشاره را به نفعيبودند و آ يكه طرفدار عل يامامان سن

  .ذكر نكرد تاحصر به را ينام عل



  
  138-137به نقل صفحه  :ينيخم11جواب

  :ديگو يم ينيكتاب كشف االسرار خم
  !در قرآن است اما به اشاره ينام عل«

  كم اهللا و رسولهيإنما و ل(55 هيسوره مائده آ
  وتون الزكاةيمون الصاله ويقين يالذ ن آمنوايذوال

  )و هم راكعون
  مان دارند يكه ايغمبر است و آنانيدر شما خدا و پ ومتصرف يست كه مولين نيجز ا

  .دهنديم كنند و زكات در حالت ركوعيو نماز به پا م
طالب نازل شده و ما  يبن اب يلع بارهه درين آيث از اهلسنت نقل شده كه ايحد 24

  م،ياوريم ان ذكر كردنديث را كه سنيث از آن احاديحد كينجا يا
   يعبابه ابن ربع به اسناد خود از يكه از بزرگان علماء اهسنت است وثعلب ينيحمو 

كرد يث نقل ميغمبر حدينشسته بود و ازپ ر چاه زمزميكنند كه ابن عباس بر  ينقل م
كه ابن عباس  يثيبود و هر حد دهيچيخود پ يعمامه خود را برروآمدكه  يشخص انهناگ

؟ عمامـه  يهست يك كرد ابن عباس گفت ترا به خدايث نقل ميك حديكرد او هم ينقل م
شناسد مـن   ينم شناسد بشناسد و هركسيخود باز كرد و گفت هركس مرا م يرا از رو

  هستم يابوذر غفار
ن دو چشم وإال كور يا بام يديكر شوند و د ن دو گوش و إاليغمبر با ايم از پيديشن 

ـ   شود ياريخوبان است كشنده كفار است  يشوايپ يفت علگيشوند كه م او را  يهـر ك
ـ د من يكند و مخذول شود هركس او را مخذول كند آگاه باش ياري غمبـر  يك روز بـا پ ي



 نداد آن سائل دست بـه به او  يخواست كس در مسجد يزيچ يم سائلدخوانينماز ظهر م
  :آسمان برداشت و گفت

  
ـ چكس به مـن چ يغمبر سوال كردم هيد پجا شاهد باش كه در مسيخدا  نـداد و  يزي

كـه در انگشـت كوچـك دسـت      يشـتر انگاشاره كرد كه  در حالت ركوع بود باو يعل
  رون آورديئل رفت و برون آورد و سايراست داشت ب

آسـمان   يد سر به سونماز فارغ ش غمبر ازيغمبر بود چون پين در مقابل چشم پيو ا
  :كرد وگفتبلند 
ا به من شرح صدر بده و كار مرا آسان يسوال كرد از تو و گفت خدا يا موسيخدا 

مرا از اهل مـن قـرار ده هـارون     رياز زبان من بگشا تا سخن مرا بفهمند و وز كن و گره
 هنـد يده پس تو قرآن گو ك من قراريبرادر من است پشت مرا باو محكم كن و او را شر

شما را مسلط بر  رت و قرار دهمتورا به براد يمحكم كنم بازو دكه زو يبه او نازل كرد
ـ بر برگزمغيهستم پ محمدا من يخدا. ابندين دست ان و آنها به شمايفرعون ا يخـدا  .تـو  دهي

كـه   از اهل من قرار بده يريمن وز يشرح صدر به من بده و كار مرا آسان كن و از برا
 .ا به او محكم كنشد پشت مر با يآن عل

و  يتعـال  يش خدايل آمد از پيربكه جغمبر يابوذر گفت هنوز تمام نشده بود كالم پ
  :گفت
ـ إنمـا  ( بخوان گفت چه بخوانم گفت بخوان ه وسلمياهللا عل يمحمد صل يا  كم يو ل

  ).وتون الزكاة و هم راكعونيمون الصالة و يقين ين آمنوا الذياهللا و رسوله والذ
ـ اوعكند كه عمرو بن العاص به ميم ان است نقليسن يه از علماموفق بن احمد ك ه ي

  :نوشت



سـت و ازآن  يك نيبا او شـر  چ كسيكه ه يدر قرآن نازل شده در شان عل يزهايچ 
  ه راشمردهين آيجمله ا

كه  يقوشچنازل شده و  يعل دربارهه ين آيبه احماع امت ا: ديوشهر آشوب گوابن 
  :ديد گويتجر ان است در شرحيبزرگان سن از يكي

  ».است يه دربارهء علين آين اياجتماع مفسر به 
  :جواب ما

 يامامت است و باز دروغ گفت ه دربارهين آيكه به اجتماع امت ا يراست نگفت: اوالً 
 ينست كه گمـان كـرد  ين دروغت ايان است و باالتريسن ياز بزرگان علما يكه قوشچ

  . ر كردنديه را تفسين مثل تو آيمفسر همه
ا اذان گفت؟ هر يحت كرد ينص ا بچه خود رايتوان تالوت كرد يا در ركوع ميآ: اًدوم

ـ يدهد بايكه زكات ميكس خود را دارد يجا يكار ـ آ يد در حالت نماز نباشد ومعن  ه راي
خوانند ينست دوستان شما خدا و رسولش ومومنان هستند كه نماز ميا يمعن يديغلط فهم
  .گانند كنند دهند و ركوعيو زكات م
 ييخواندنـد و او گـدا  ين گدا مگر مسلمان نبود كه مسلمانان نماز ظهـر م يهم: سوماً

   نموديم كرد و حواس آنها را پرتيم
مسلمانان در وقت نماز دست در  دانستين سائل عقل نداشت كه كه نميبعد مگر ا 

  به گدا بدهند  يزيشمارند تا از آن چ يخود را نم كنند و پول يب خود نميج
ـ كـه ن  خود مبشد يدر حالت نماز آنچنان از خود ب يد علييگويم بعد شما زه را از ي

 گو هرزه يك گداي يچطور متوجه سخنزان نجايكردند و او متوجه نبود ايبدنش خارج م
  شد 

  برگرداند يبخشنده تر نبودكه گدا را دست خال يغمبر ازعليپ بعد مگر



ن همه دعاهـا  يغمبر ايپ ك دفعهيبود كه  يكوچك دادن چه هنر يانگشترك يبعد  
 نكـه همـه  ين اتفاق كرده بود مگر نه ايش از ايبارها و ب يكه عليرا شروع كرد مگر نه ان

  نطور بودندياصحاب هم
كنـد  ينقدر صادق شد كه گمان ميبود چطور ا يبعد عمرو بن العاص كه دشمن عل 

از  پـس قـرآن   نطـور باشـد  يعمرو بن العارص ا يوقت ؟ه استين آيمصداق ا يفقط عل
ـ آ) دادن انگشـتر (موضوع كوچـك  نيدر بارهء ا يوقت ؟را ننوشت ينام عل يك يترس ه ي

قـرآن   امد؟ اصل حرف همان است كهيه نيموضوع بزرگ امامت آ فوراً آمده چرا در باره
ـ كمـك گرفت  يگر يو دجال ر و دورغيث و تقاسيد از احادير بدهييد تغينسترا نتوا د تـا  ي

  .دير كنيآنرا غلط تفس يمعن
كـرد  يچپ و راسـت نگـاه م   ن ابوذر عوض آنكه نماز ظهر خود را بخواند بهيعد اب
ن بهتـان بـر ابـوذر    يرون آورد كه ايكدام انگشت خود ب از انگشتر را يد عليكه د يحت

  .است
  آنها را مغرض ينيكه خم يكسانحاال اگر همان  

به آنها  يابعمر است چه جو ه در بارهين آيگفتند ايكردند و ميث جعل ميداند حديم
ـ توانـد م يگر قرآن نميم و ديكن يما قرآن را عاجز م ثين احاديم به كمك ايداديم  زان وي

  .فرقان باشد
ـ هارون وز يعنيقبول نشد غمبر يپ يم عمالً دعايعه را اگر باور كنيش يو بعد ادعا ر ي

ابوبكر  ه وسلمياهللا عل يمحمد صلر يمحكم گشت اما وز به او يشد و پشت موس يموس
  .عه هاستيش ين حاصل ادعايبا آنها محكم شد ا عمر بودند و پشت اوو 



ـ اهللا عل يمحمد صلاز طرف  يموس يبعد تكرار دعا او  كـه يآنهـم در زمان  ه وسـلم ي
ـ فهم س بود و مـردم حـرفش را  يروز بود و زبانش روان و سليپ ده بودنـد و حكومـت   ي

   ؟از اعراب دارد يجاد شده بود چه محليا ياسالم
ـ ينيش و پس آنرا ببيپ د ويه را بخوانينكه اگر شما آيحرف آخر ا ـ نيب يد م د كـه اهللا  ي

با  يه ربطيآ نيد و ايگر باشيكديد بلكه دوستان ينكن يدوستمومنان با كافران  يد ايگويم
  .ندارند يعل



  
  كتاب  139به نقل صفحه  :ينيخم 12واب ج 

  :ديگو يم ينيخم 3-1كشف اال سرار سطر 
  !ت اما به اشارهدر قرآن اس ينام عل«

ـ از طر)عاًو ال تفرقوايو اعتصموا بجبل اهللا جم(ه يسورهء آل عمرآن آ  4ق اهلسـنت  ي
ـ  يمتمسك شوند عل نقل شده كه حبل اهللا كه مردم مامورند به او ثيحد طالـب   يبن اب

  .»است
  :جواب ما

سـت  ين سـت، حبـل اهللا قـرآن   ين ه وسلمياهللا عل يمحمد صلحبل اهللا حضرت  يغني
  ؟ديگويم ين را سنياست،ا ياهللا عل حبل ؟ستند كه به آنها متمسك شوديمور نومردم ما

 ن انصاف است؟كه اهللا مردم را مامور كند كه به حبل اهللا چنگ برنند، مـردم يآخر ا 
سـت و  ينكنـد حبـل اهللا چ   از مردم مشخص ين امر كند اما ازترس بعضيف به ايرا تكل

ا درآن روز ينزدن به حبل اهللا عذاب كند آ بخاطر چنك امت مردم رايست و بعد روز قيك
از تـرس عمـر و    يهستبه اهللا نخواهند گفت كه بار الها تو كه خالق مردم و جهان  مردم

ـ نام او را بـه زبـان آر   ياز ما انتظار داشت چطور يابوبكر نام حبل خود را نگفت م بلكـه  ي
  ؟ميكن يروياز او پ يداشترانتظا

كردند و بـه نفـع   يف ميتحر ه راين آيداشتند و ا جرأت ينيمثل خم يسن ياگر علما
مـردم چـه    ين قرآن ساكت بـرا يف مردم چه بود و ايتكل كردند آن وقتير ميعمر تفس

  داشت؟ يا فائده
  
  



  
  كتاب  139به نقل صفحه : ينيخم 13جواب 

  :ديگو يم ينيخم 8-4سطر كشف االسرار 
  !در قرآن است اما به اشاره  ينام عل« 

  ن آمنو اتقوا يها لذيا اي( 119 هيسوره توبه آ
ـ ن آيواردشده كه ا ث از اهلسنتيحد 7،)نياهللا وكونوا مع الصادق ـ  هه دربـار ي  يعل
كنـد   يان نقل ميعقوب بن سفي وسفير ابو يتفس ان ازيق سنياست،ابن شهرآشوب از طر

  مالك: كه گفت
كرده كه  غمبر امريخداوند به اصحاب پ ث كرده كهيابن انس از نافع از ابن عمر حد

  .»ت اويو اهل ب ه وسلمياهللا عل يمحمد صلبا  يعنيد ين باشيد و با صادقيبترس از خدا



  
  :جواب ما

شدند پس قـرآن فقـط    يهمه عل نينقن، موين، مسلمين، مومنين، متقين، راكعيصادق
 بت كند و اصحاب را امر كند كه ازصح يعل اشاره درباره و ينازل شده تا به طور رمز

و آن ) ترس(ن يذكر نكند ا حاًيكنند اما از ترس همان اصحاب نام او را صر يرويپ يعل
ـ فتـه انـد كـه ا   رمردم سرسام گ اين ايد آيايچطور با هم جور م) امر( ان ين گونـه هـذ  ي
  .؟دنيگويم

  :آمده15ه يدر سورهء حجرت آ
فسـهم  وجاهدوا باموالهم و ان ر تابوايباهللا و رسوله ثم لم  ان آمنويإنما المومنون الذ(

  )نيالصادق ل اهللا اولئك هميسب يف
نكردند و بـا مـال و    يسست مان به اهللا و رسولش آوردند ويكه ا يمومنان يبه درست

  .ن هستنديشان از جمله صادقيجان خود جهاد كردند در راه اهللا ا
ش را يدو پا ينيكند اما خم يم رين را تفسيصادق ات كلمهين آين در چندياهللا مثل ا

ـ  يعنين يد صادقيگويم كرده وك كفش يدر  اهلسـنت   و اوالدش و حوالـه هـم از   يعل
  !شناسد؟يبه نام شرم را م يلعنت ايآ!يعيابن شهر اشوب شق يدهد آنهم از طريم

ـ هستند كه از د يين آنهايد صادقيگو يم 8ه يخداوند در سورهء حشر آ ار و مـال  ي
هللا و رسـولش را  ت خدا شدند و ايكسب فضل و رضا يجوخود اخراج شدند و درجست

م ينـدار  يليباشند و دليم ه هستند و صادقين آيتمام صحابه مصداق ا يعنيكردند  ياري
  .ميبدان يضرت علكه آن را فقط مختص به ح

  كتاب 139به نقل صفحه : ينيخم 14جواب 
  :ديگو يم ينيخم 13-9كشف االسرار سطر 



  !در قرآن است اما به اشاره ينام عل«
  )و قفوهم إنهم مسوولون( 23ه يسورهء صافات آ

امـت و از  يدارنـد روز ق يرا نگـاه م  ان وارد است كـه مـردم  يق سنيث از طريحد 8
ت است كـه از همـان   يروا كند و دربعض ازيطالب از آنها سوال م يابن اب يت عليوال
ـ    يعل يبرا غمبريرا كه پ يتيوال مـواله در روز   يثابت كرد وگفت من كنـت مـواله فعل
  .»شوديامت سوال ميق

  :جواب ما
  ن در بارهءيه را بخوان ببيش آيپس و پ خواننده برو يا

  .امتيب كنند گان روز قيا تكذيكند يصحبت م يعل
  امتيكند كه منكر روزقيصحبت م يات از حالت مردميآ

ـ  يچ ربطيبا آن روز روبرو شدند و هبودند و حاال  ـ ينـدارد و خم  يبه عل گـر  يد ين
تواند حرف ناحق خود را حق يم ييتكرار دروغگو اكند بيال ميشورش را در آورده و خ

امت هم در بارهء او يات مربوط به روز قياست پس تمام آ يه در بارهء علين ايا كند اگر
 .است

  كتاب كشف 139به به نقل ص : ينيخم 15جواب 
  :ديگو يم ينيخم 20-14االسرار سطر 

  !در قرآن است اما به اشاره ينام عل« 
  جاعلك للناس إماما ينا( 123ه يسوره بقره آ

  از)نيملاظال ينال عهديقال ال يتيقال و من ذر 
  وارد است  ثيه دو حدين آيان در ايق سنيطر
  .ميكنيرابه طور اجمال ذكر م يكي



  به سند خود از ابن مسعود يشافع يلزابن مغ
  ميابراه يغمبر گفت من جزء دعايند كه پيكينقل م

  يازبت پرستالد مرا ا مرا واويهستم كه گفت خدا
  دور كن آنجا كه خدا گفت كه عهد امامت به 

   يم مرا و عليابراه يرسد و در دعا ين نميظالم
  هرگز يك ما بت پرستيچ يرا شامل كرد ه

  .»كرد يرا و ص يغمبر و عليم پس خدا مرا پينكرد
  :جواب ما

ـ  ؟عمر خود گفت ده روز آخر و غمبر در همان دو ماهين حرفها را پيتمام ا  يشما م
ـ تازه ا ؟ديدا كرديث از كجا پيهمه حدن يد پس ايترسيگفتند كه از مردم م  ن حرفهـا را ي

د در يكن يفكر نم ايد آنچه كه كتب شما هست چقدر است آيها كشف كرديدر كتب سن
ـ كرد ا يغ ميروز هم تبل غمبر شب ويروز اگر پ ده و ن دو ماهيا  جمـع  ثين همـه حـد  ي
  ؟شدينم

رسد يم كيبار  يست كار دارد به جاهايصراحت در قرآن نبه  يم چرا نام عليما گفت
مثـل   دا شوديگر پيك فرقه دياست اگر  يعل د دربارهيگويم ديايهرچه كه در دستشان م

ده يند امامان ما بت نپرستيو بگو ات را در حق امامان خود بدانندين آيه و تمام ايلياسماع
 چـه  يم قرآن پـس بـرا  يا آنها بحث كنآنها است ما به چه منطق ب ه در بارهين آيو ااند 

ـ !! بكشـم  من  يتو بكش يث جعلينكه به كمك احاديا ينازل شد؟ برا ـ ا باي د خـودش  ي
  .ر كنديات خود را تفسيآ



  
  كتاب كشف  139به نقل  :ينيخم 16جواب 
  :ديگويم ينيآخر، خم سطر دو االاسرار

  !در قرآن است اما به اشاره ينام عل«
ث يحـد  3ها يق سنياز طر)وا اهل الذكر ان كنتم ال تعلمونفائسل( 43ه يسوره نحل آ

  و ارد
  .طالب است ياببن  يشده كه اهل ذكر عل

  :جواب ما
  از آن را شيات پيم و آيه را كامل بخوانين آياگر ا

ـ  نين است كه مشتركيم كه بحث سر ايكن يم مشاهده مينيبب كردنـد كـه    يقبول نم
د از جـنس فـوق بشـر    يغمبر بايكردند كه پيان مگم غمبر كند ويرا پ ي، انسان يخدا مرد
نصفش را آورده اول اهللا  -طبق عادش– ينيه كه خمين آيمثالً غذا نخورد و در ا باشد و

از كـه آمـد    يغمبريهم هر پ ه وسلمياهللا عل يمحمد صل ن قبل ازيمشرك يد كه ايفرمايم
ـ داررا قبول ن ه وسلمياهللا عل يمحمد صلحرف  جنس بشرو مرد بود، اگر غمبـر  يد كـه پ ي

  تواند از جنس بشريم
بـه   محمـد  يا: د كه اهللا فرمـوده كـه  يگويم ينيد، حاال خميباشد از اهل كتاب بپرس
ـ يتواند پيمثل من م يد بشريمشركان بگو اگر باور ندار ـ كـه پ  يغمبر باشد از عل رو مـن  ي

قبول  ار ه وسلمياهللا عل يمحمد صلن كه ين حرف عاقالنه است، مشركيا ايد آيبپرس است
ـ بگو كردند كه اهللايرا چطور قبول م ينداشتند حرف عل ـ ي(د فاسـئلوا اهـل الـذكر    ي  يعن

  )!!يد از عليبپرس



ـ اهللا عل يمحمد صـل با  يدشمن پس اهل الذكر همانا اهل كتاب بودند كه باوجود ه ي
  رفتند يخورند و در بازار ميطعام م زيآنها نامبران يناچار بودند شهادت بدهند كه پ وسلم

  .باشد ينيخم ييا سند رسوام تياوريكامل م ه رايدر آخر ما آو 
ومـا  . ال تعلمون اهل الذكر إن كنتم هم فاسئلوايال يو ما ارسلنا قبلك إال رجاالً نوح(

  ).نياكلون الطعام و كانوا خالدي الجعلنا هم جسداً 
  »  7و  6ه يا آيسورهء االنب« 

م از اهـل  ينفر سـتاد  يامبريرا به پ يگريكس دمرد  يز جز انسانهايش از تو نيوما پ
  مينطور بدن نداريا زيرا ن) ينشيپ انامبريپ(زيآنها را ن د ويدان يد اگر نميكتاب بپرس

  )مثل شما بودند و فرشته نبودند ييآدمها يعني(دان باشند يا جاويكه غذا نخورند 



  
   041ن سوال از صفحه يبه ا :ينيخم 17پاسخ 

  :ديگو يم ينيخم 2 و 1طر ف االسرار سشكتاب ك
   
  !در قرآن است اما به اشاره ينام عل« 

ت وارد است يروا 4ق اهلست ياز طر).نيعكااركعوا مع الر و( 43ه يدر سورهء بقره آ
  .»است يغمبر و عليپ ه دربارهيآ

  :جواب ما
. است  يد ونگفتند فقط دربارهء عليك كرديشر يغمبر را با علينجا پيشكر خدا در ا

ـ يند آيبيش برود و قرآن را باز كند و بخواننده خود ل اسـت و  ياسـرائ  يات خطاب به بن
ات يباشد پس منظور همه آ يه علين آيندارد اگر منظور از ا يبه عل ياول و آخر آن ربط

  .است يقرآن، عل
  
  

   140ن سوال از صفحه يبه ا :ينيخم 18پاسخ 
  :ديگو يم ينيخم 7-3سرار سطر كتاب كشف اال

  
  قرآن است اما به اشارهدر  ينام عل«  

ث از اهلست وارد شده كه يحد 7) إنما انت منذرولكل قوم هاد( 7ه يسورهء رعد آ
  منذر



نت اسـت بـه   كه از بزرگان اهلس ينيحمو مياست از آن جمله ابراه يعل يغمبر و هاديپ
  سند 

  نه خوديگفت انماانت منذر و دست بر س يم غمبريكند كه پينقل م رهيخود از ابوهر
  .»قوم هاد گذاشت و گفت لكل يد پس دست به دست علنها
  
  

  :جواب ما
  د؟يگو ين حرف را ميا ا مسلمانينبود و فقط منذر بوده آ يغمبر هاديپ يعني

 يغمبـر يبر پ -زغم خود شان به-هايار مهم بهائيل بسي دالزا يكيد يجالب است بدان
بĤنجـا هـم    اشد آخر كـار ب) يمن در آورد(ر يكه تفسيوقت. است هين آيبها اهللا كذاب هم

 يشـود ادعـا  يم) يمن درآورد(ر ياست با تفس كه سهل يغمبريت و پماما يادعا. رسديم
  هم ييخدا
  .كرد



  
   140ن سوال از صفحه يبه ا :ينيخم 19پاسخ 

  :ديگو يم ينيخم 10-8كتاب كشف االسرار سطر 
   !در قرآن است اما به اشاره ينام عل«
ـ  يكه از طر را ياتيم آيكرداختصار ترك  ينجا برايو ما ا  و  يق اهلسنت دربـاره عل

ـ د الجليف لسـ يام تألرالم تيكتاب غا خواهد بهيشتر ميآمده و هركس ب اوالد او د يل سـ ي
 در بـاره  يعه و سـن يش قيه ذكر كرده از طريآ 140رجوع كند كه در آنجا  يهاشم بحران

  )).يعل
  :جواب ما
ه قرآن را مربوط يآ 1400عه يش ند حتماًدايم يه قرآن را در بارهء عليآ 140 ياگر سن

  :ميقت ما دو سوال داريحق نيداند در پرتو اياو م
ـ ياست خم ه قرآن در بارهء امامتيآ 1400ا ي 140 يوقت -1 چـرا در پاسـخ دوم    ين

  .ات استياز جزئ يپردازد و عل يات نميگفت قرآن به جزئ
ـ ين حدهزارا ه را به كمكيآ 140ق اهلسنت ياز طر ينيخم يوقت -2  يث به نفع عل
ـ يد اهللا از ترس سنيگو يخود م 6و 5و  4 ياسخهارپكند چرا دير ميتفس  را در يها نام عل

  قرآن ننوشته است
بر باطل و حرف ما برحق اسـت   ينيكه خم كنديثابت م يمتضاد بخوب ين حرفهايا 

نام  نتوانست عهيست ونخواهد بود پس شير نبوده و نييف و تغيقابل تحر چون قرآن يعني
د كه يث بزند و خواننده ديبه جعل حد امام خود را در آن داخل كند و ناچار شد دست

بطـالن   نداشت جز آنكه يده اين سوال فايپاسخ دادن به ا يبرا ينيخم يتمام كوششها
  .شتر آشكار كرديمذهبش را ب



ـ قبر را به  ييتنها يد شبهايبا حاال خواننده  رد و از فشـار يحـق را بپـذ   اد آورد وي
  .جامعه نترسد

  ....از ما گفتن بود 



  
  ...حرف آخر

بـر آن مـذهب    يجـوان  و يعه مذهب زاده شدم و در كودكيش يمن از پدر و مادر
ع را مطالعه كردم ياز اهل تش ياديوكتب ز نشستم عه، فراوانيش يمنبر علما يبودم در پا

ـ ا بـه  باتوجـه  عه را رها كـردم يت كرد ومذهب شيمرا به بركت قرآن هدا اهللا تا آنكه ن ي
درمقابل سوال ما و  يعه وقتيش ياز علما ين است برخيعه ترسم ازايبه مذهب ش ييآشنا
بزننـد و   تهمـت  دند دست بـه دامـان  يراه چاره را بسته د -ينيخم- عالم خود ييرسوا
 يميقـد  يممكن اسـت چاپهـا   يحت ايست يزها نيند در كتاب كشف االسرار آن چيبگو

ـ توانند بـه ا ينم ينيم آنها بهتر از خميسند ما مطمئنينو بنو سر كتاب را جمع كنند و از  ني
  كنند  يسيهم بازنو سوال جواب دهند ولو آنكه كتاب كشف االسرار را صد بار

خواهند كـرد تـا مـردم را از موضـوع      يين طرفند، ما را متهم به دروغ گويباا يول
  .نگهدارند يگر در گمراهيد يدور كنند وچند صباح ياصل

دور  يلدند از موضـوع اصـ  يد را يله اين حيم اگر از آنها چنيخواهياز خواننده مما 
  :سوال را از آنها بخواهند نيجواب ا ارصرا با نشوند و

  ست؟يدر قرآن ن يچرا نام حضرت عل
  ست؟يچرا موضوع امامت در قرآن مطرح ن

   
  
  
  
  



  اين كتاب را بخوانيد         
است از يك طرف يكـي از معجـزات جاويـد    اين كتاب كوچك حاوي گفتاري بزرگ  

دان شـيعه  ناتواني وبي سـوادي وعجـز دانشـمن    قرآن كريم را بيان ميكند از سوي ديگر
  .رانشان ميدهد

رمقابل شمار ميرود ولي د سوم دين به اصل امامت نزد اهل تشيع از اصول دين بلكه
امت نشـده و ايـن در   ذكري ولو اندك در قرآن از ام ند هيچلياين اهميتي كه براي آن قا

شـيعه   و علماي بـزرگ تحباب و فروعات دين صحبت ميكند از مسقرآن  حالي است كه
ايـن مسـئله در قـرآن را بـه      عاجزند علت ناديده گرفته شدن) آيت اهللا خميني(ه لممنج

سوال را بدهند كه چرا قرآن كريم از امامت صحبت  خود بيان بكنند و جواب اينپيروان 
 !نمي كند؟
مـذهب بـود و همـه    شيعه است كه نويسنده ايراني و خود اول كتاب در اين لطف 

درمدارس تهران تعليمـات دينـي و امـور     فاميل او تا اكنون شيعه اند، او حتي سه سوال
ي سـلمان فارسـي   يت مدرسه راهنمايو اخرين شغل او مدير تربيتي را تدريس مي كرده

جالله او را هدايت كرد و مذهب باطل را اما اهللا جل  سني تهران بوده استدر ميدان مح
به اهلست و جماعت پيوست و براي حفظ عقيده خود مجبور به هجرت از ايران  ترك و

  .شد
تـا هنـوز از باطـل بودنـد      اين كتاب كوشش مباركي است براي هدايت ايرانياني كـه 

آنرا بـه  است اين كتاب را مطالعه كند و مطالعه  وند و بر هر شيعه الزممذهب خود بيخب
  .انيدواين كتاب را بخ. توصيه ميكنيمني ها نيز س

  ابوسلمان عبدالمنعم بلوچ


