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 ��م ا� ا����ن ا����م

 سر آغاز

 اي نـــام تـــو بهتـــرين ســـرآغاز
  

ــي ــاز  ب ــنم ب ــه كــي ك ــو نام ــام ت  ن
 

ــم   ــونس روانـ ــو مـ ــاد تـ  اي يـ
  

ــانم   ــر زب ــت ب ــو نيس ــام ت ــز ن  ج
 

 اي كــار گشــاي هــر چــه هســتند
  

ــتند   ــه بس ــر چ ــد ه ــو كلي ــام ت  ن
 

ــتي   ــاس هس ــن اس ــت ك  اي هس
  

ــتي  ــه ز درت دراز دســـ  كوتـــ
 

ــارك  ــو تبــ ــه تــ  اهللا اي خطبــ
  

 فـــيض تـــو هميشـــه بـــارك اهللا
 

ــل و باعــث جــان   اي واهــب عق
  

 با حكم تو هست و نيست يكسان
 

ــدان  ــت بلنــ ــد همــ  اي مقصــ
  

ــدان  ــود دل نيازمنـــــ  مقصـــــ
 

 آن دگــر غالمنــد ييصــاحب تــو
  

ــو  ــلطان ت ــد  ييس ــر كدامن  آن دگ
 

 راه تــــو بــــه نــــور اليزالــــي
  

 از شرك و شـريك هـر دو خـالي   
 

ـ      يشدر صنع تـو كامـد از عـدد ب
  

 عــاجز شــده عقــل علــت انــديش
 

ــت  ــه بايس ــان چنانك ــب جه  ترتي
  

ــه شايســت  ــابتي ك ــه مث ــردي ب  ك
 

ــوم  ــم و دود مظلـ ــش ظلـ  از آتـ
  

 احـــوال همـــه تراســـت معلـــوم
 

 هـــم قصـــه نـــانموده دانـــي   
  

ــواني   ــته خـ ــه نانوشـ ــم نامـ  هـ
 

ــر نــه ره نمايــد     ــق تــو گ  توفي
  

 اين عقـده بـه عقـل كـي گشـايد     
 

 اي عقـــل مـــرا كفايـــت از تـــو
  

ــو ج ــدايت از ت ــن و ه ــتن ز م  س
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ــت  ــددل و راه بيمناكسـ ــن بـ  مـ
  

 چـه باكسـت   ييچون راهنمـا تـو  
 

ــه ــرام گرفتـ ــت  احـ ــه كويـ  ام بـ
  

 لبيـــك زنـــان بـــه جســـتجويت
 

 احرام شـكن بسـي اسـت زنهـار    
  

 ز احــــرام شكســــتنم نگهــــدار
 

 چون نيست به جز تـو دسـتگيرم  
  

ــاگزيرم  ــو نـ ــرم تـ  هســـت از كـ
 

ــاي اخـــالص  يـــك ذره ز كيميـ
  

 مس من زني شـوم خـاص   گر بر
 

ــي   ــت الهـ ــه عنايـ ــو بـ ــم تـ  هـ
  

 آنجــا قــدمم رســان كــه خــواهي 
 

 م دهيياز ظلمـــت خـــود رهـــا  
  

 م دهييبـــا نـــور خـــود آشـــنا   
 

صفوي لباس ننگي بود كه آخوندهاي درباري جبل عامل لبنان براي پادشاهان تشيع 
مدت زمان ديكتاتورمنش دوره شوم صفويت در تاريخ ما بافتند. اين مذهب ويرانگر در 

 .كوتاهي توانست با قدرت زور و زر تشيع علوي را اعدام كند!
ها شده است؛ لعنت و نفرين اين و آن، گريه وزاري  از آنروز تا به امروز دين ما ايراني

و سياه پوشي، زنجير و قمه زني و به ماتم نشستن، تكفير و حقد و كينه و آدم كشي، مرده 
 هاي غاليان قديم و...  ين، و ليسيدن چرك كتابپرستي و لول زدن در تاريخ دروغ

اي و نه نام نيكويي!..  ايم؛ نه دوستي داريم در جهان و نه همسايه همه را از خود رانده
ها و  زاده امام به سوييمان از كعبه پروردگار  در كشور ايمان خبري از توحيد نيست، قبله

 است.. قبرها تغيير جهت داده
ي ابوالفضل دريغ اصالح گراني چون؛ آيت اهللا العظم بي در دهه اخير با زحمات

، و صدها ييني و اساتيدي چون قلمداران و طباطبايياسحاق الخو برقعي، و آيت اهللا آل
ها، و... انقالبي  ها، و حسيني ها، و رادمهرها، و سجودي روشنفكر و انديشمند چون؛ اميري

صدها تن روزانه راه از چاه تشخيص ها و  پر شور و شوق در كشور ما آغاز شده، و ده
 كنند. ها و خرافات پشت مي داده، رو به كعبه ابراهيمي، به بدعت
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كردم آفتاب اين انقالب بزرگ مذهبي تنها در كشور ما تابيدن گرفته است. تا  گمان مي
اينكه فرصتي پيش آمد و از پيامدهاي مشابه اين حركت سازنده، يا انعكاس آن در جهان 

 به سويشدم. در كمال سعادت دريافتم كه حركت اصالح تشيع، و بازگشت  عرب مطلع
توحيد در جهان عرب بسيار پربارتر از آن چيزي است كه در كشورمان شاهد آن هستيم. 
علما و دانشمنداني چون موسي الموسوي، احمد الكاتب، آيت اهللا مهدي الخالصي و 

هايي  تن ديگر در اين راه جانفشانيآيد و صدها  افرادي كه در اين كتاب نامشان مي
  بايد با ترجمه آثار ارزنده آنها زحماتشان را ارج نهيم. ها ايرانياند كه ما  كرده

اش بيانگر مهر و  است. و نوشته گر هاي اصالح كتاب نيز از اين چهره نويسنده اين
نيز از دلسوزي او به قوم و ملتش است. پس از خواندن آن خواستم شما خواننده عزيز 

مند شويد. اين بود كه خداوند همت داد و  ام بهره شيريني و لطافت عسلي كه من چشيده
 اين كتاب به فارسي برگردانده شد... تمام حمد و سپاس و ثنا او را سزاوارست و بس...

ــار     ــرانجام ك ــن س ــان ك ــدايا چن  خ
 

ــتگار   ــا رسـ ــنود باشـــي و مـ  تـــو خشـ
 

 دكتر/ حسيني
26/10/1389 





 
 

 دريچه

اي  ش) مناظره 1286هزار و سيصد و بيست و چهار هجري (مصادف با  در سال
 .علمي جان پنج تن را گرفته، تعدادي مجروح و زخمي بجاي گذاشت!

 .ها در سطح جهان بود!! رين مناظرهالبته اين مناظره از بهت
به اين مناظره و حتي  يك از افراد مضنون در حادثه هاي موثق هيچ گزارش بنا به

 اي قبل از آن گوش نداده است!!..ه مناظره
هاي درگير به صراحت اعالم كردند در آينده بهيچ وجه در اين مسائل بحث و  طرف

اي هستند را  بررسي و مناظره نخواهند كرد. و تمام افرادي كه احيانا به فكر چنين برنامه
 به شدت از انجام آن برحذر داشته، مسئوليت عواقب كارشان را بر عهده خودشان

اي نيست،  خواهند گذاشت. و با صراحت تمام اعالم داشتند بحث و گفتگو را هيچ فايده
و تأكيد نمودند همه بايد بدانچه از پدرانشان به ارث رسيده با چنگ و دندان بچسبند، و 

ْ ٱَحّرِقُوهُ وَ ﴿ از هواداران خود در تمام جهان خواستند شعار خود را چنين اعالم كنند: ٓوا  نُ�ُ
 .)0F1(!»وزانيد و خدايانتان را ياري دهيداو را بس« ﴾َتُ�مَءالِهَ 

و چنين بود كه زخم چركيده از آفتاب ميكروب كش دور نگه داشته شد، تا اينكه 
 ها در آن لول خوردند. پوسيد و متعفن گشت و حشرات و ميكروب

                                           
ٓواْ َءالَِهتَُ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ٰعِلَِ� ﴿آيه قرآني: اين جمله برگرفته شده است از  -1  .]68[األنبياء:  ﴾٦قَالُواْ َحّرِقُوهُ َوٱنُ�ُ

. در »قوم گفتند: ابراهيم را بسوزانيد و خدايان خود را ياري كنيد اگر (بر رضاي خدايان) كاري خواهيد كرد«
هاي  ماندن حقيقت و كشيدن پردهكه براي فه ويري است از حضرت ابراهيم بت شكناين آيات تص

جهالت و تقليد كوركورانه از چشمان مردم مجبور شد سكوت را درهم شكسته بتها را با پتك حقيقت خورد 
كند تا مردمي كه پرده تعصب چشمانشان را از ديدن حق باز داشته بيدار شوند. ولي متأسفانه آنها پس از 

م نتوانستند بر شهوت تقليد و بت تعصب در خود غالب روشن شدن حقيقت و اعتراف ضمني به آن باز ه
 آيند، و داد كشيدند كه ابراهيم را بسوزانيد و به داد خدايانتان برسيد!.. (مترجم)
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گشت: آيا گفتگو باعث  با تمام اينها يك پرسش حيران در سرها دنبال جواب مي
 .ار شد يا اينكه عقل انفجار طلب بود كه گفتگو را رد كرد؟!انفج

در حاليكه  ؟!چه كسي عقليت تنگ انفجار طلب را بر سرزمين ما چيره كرده است
گفتگو و بحث و مناظره آرزويي است كه هر انسان با عزت و كرامتي را كه درپي رسيدن 

 آورد.. به حقيقت و پويايي است به حركت درمي
خواهيم  ايم در باره تمام جهان وكائنات بحث و بررسي كنيم، ولي نمي ادهو چرا ما آم

 .لحظاتي در خودمان بينديشيم؟!
 
 صادق السيهاتي

 



 
 

 فريادي قبل از طوفان!

كه در پي اصالح جهان و آدميت بودند در طول تاريخ به  تمامي پيامبران و كساني
كسانيكه براي رسيدن به  دروغگويي و ديوانگي و جادو و جمبل متهم شدند. و همه

حقيقت با جامعه تقليد پرست مسائل مخالفت كردند به جاسوسي و نوكري بيگانگان 
حرفي زدند كه با تصورات پيشينيان و باورهاي جامعه  ؛متهم گشتند. تنها گناهشان اين بود

 همخواني نداشت.

ِ  نّ ﴿ ّّ   ََٖ ِِ قَۡر  ََ ِ ۡۡل ََ   ِّ ۡلَنا  ََ ۡۡ َ
َ ٓ ا َّ  ََ ِ ٰل ََ ََ ٰ َو َ ََ ٓ َءاََآَءنَا  نَا ۡۡ ََ ٓ إِنّا َو َوُوَاا َۡ ُّ ِر ِر إِّ  قَاَ  

وَن  ُۡ ۡقتَ ّّ ٰرِاِم  ََ ٰ َءا َ ََ ٖ  ّنّا  ّّ ُ
  .]22الزخرف: [ ﴾٢َ

و همچنين ما هيچ رسولي پيش از تو در هيچ شهر و دياري نفرستاديم جز آنكه اهل ثروت «
پدران خود را بر آيين و عقايدي يافتيم و از آنها البته  ما :و مال آن ديار به رسوالن گفتند كه

 .»پيروي خواهيم كرد

 اين است راه و رسم باطل در طول تاريخ... 
كند و براي آنها ساز و  ها و باورهايش را تأييد نمي خواهد هر صدايي كه انديشه مي

 زند را در نطفه خفه كند. دهل نمي
وده و هست. پيش از اين فرعون، ذونواس، اين استراتژي تمامي مستبدان تاريخ ب

 حق سر برآورد و پيروز شد.. ،ها چنين كردند... ولي در نهايت نمرود، و ابوجهل
 ..آري!

آنگاه كه مردم قيد و بند بردگي و غالمي را درهم شكستند، ودر پي حقيقت براه 
پيامبران از توده ها پيروز شد. هرگز  افتادند، آفتاب حقيقت تابيدن گرفت و نور بر تاريكي

مردم نخواستند آنها را بدون دليل و برهان بپذيرند، و بدون درك حقيقت و مرام از آنها 
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هايتان را بكار  عقل !خواستند اين بود كه؛ اي مردم پيروي كنند. تنها چيزي كه پيامبران مي
(گيريد تا به حقيقت دست يابيد

1F

1(: 
 كند: قت نگريستن دعوت ميها را به انديشيدن و با د خداوند متعال عقل

�ِض ﴿
َ
ِِ ٱۡ�  ْ ُ�وا َِ َ  قُۡل  َّ إ إِّن ٱ ِِرَرَۚ َۚ ٱ

َ
ُ  ُشِأُٱ ٱّشّۡأة َّ إ ُ ّم ٱ َُ  ٱۡقَۡل

َ
َ َۡ ْ َكۡبَد ََ وَُنُاُروا

ء   ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ َ ِۡ ٞر  ََ  .]20العنكبوت: [ ﴾٢قَ

اد كرده (تا از مشاهده اسرار بگو كه در زمين سير كنيد و ببينيد كه خدا چگونه خلق را ايج«
خلقت نخست بر شما به خوبي روشن شود كه) سپس خدا نشأه آخرت را ايجاد خواهد كرد، 

 .»همانا خدا بر هر چيز تواناست
 فرمايند: و خداوند مي

نَۡ�ٰرٗ ﴿
َ
َ�ِٰ�َ َو� َۡ َعَل �ِبَها  ََ �َض َو

َ
ّۡ ٱۡ� َّ   ِ ّّ عَ َوُاَو ٱ ََ ِ ٱََّمَ�ِٰت 

ّ�ُ  ِّ ۡ�ِ ۖ  َو ََ َل �ِبَها َزۡو
َۡل  َّ ِِ ٱ ۡۡ ُُ ََ �َ�ٰت  ٱۡۡشَۡ�ِ   ِ ِِ َ�ٰل إ إِّن  َۡ ُروَن  َِّّقۡو�   ٱَّّها َّ ََ َت   .]3الرعد: [ ﴾٣َُ

ها برافراشت و نهرها جاري ساخت و  اوست خدايي كه بساط زمين را بگسترد و در آن كوه«
وز روشن بپوشاند، همانا در اين امور از هرگونه ميوه يك جفت پديد آورد، شب تار را به ر

 .»متفكران را داليلي روشن (بر قدرت آفريدگار) است

 كنيم: و در قرآن كريم تالوت مي

ٌَ  إِۡن ﴿ قُوُ  َُّ�ۡم إِّ�ِ َملَ
َ
ۡبَب َوَ ٓ َ َۡ ّۡ ۡعلَُم ٱ

َ
ِ َوَ ٓ َ َّ آُِِ  ٱ ََ ِۡ  َر قُوُ  َُّ�ۡم ِعن

َ
قُل ّ ٓ َ

ا  ُ  َّ ُُ إِّ   ِ ّّۡ
َ
ُروَن � َّ ََ َت ََ  ََ وَ

َ
ُ�إ َ ِِ َ ۡۡ ٰ َوٱ ََ ۡۡ َ

َتوِ  ٱۡ� ۡۡ َ إ قُۡل َاۡل َ ّ ََ ِ ٰ إ َٰ  .]50األنعام: [ ﴾٥و

                                           
ها را به انديشيدن و بيدار شدن از خواب غفلت و بكارگيري عقل دعوت كرده  ها آيه انسان قرآن كريم در ده -1

وَ ﴿: است. از آن جمله است جمله
َ
ََۡعقِلُونَ َ  ََ

مرتبه در قرآن تكرار شده است.  12كه  »انديشيد؟! آيا نمي« ﴾
، 67و 10، أنبياء/109، يوسف/51، هود/16، يونس/169، أعراف/32، أنعام/65، آل عمران/76و  44بقره/(

ََ ََّرّكُرونَ ﴿ ). اين در كنار جمالت مترادفي ديگر چون138، صافات/60، قصص/80مؤمنون/ وَ
َ
متذكّر  آيا ﴾َ

ََ ََّرّكُرونَ ﴿ ـ كه هفت بار آمده، و جمالتي ديگر چونشويد؟ [حقايق] نمي وَ
َ
آيا متذكّر (و بيدار) « ﴾َ

 و غيره... (مترجم) »شويد؟! نمي
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هاي خدا نزد من است و نه آنكه از غيب (الهي) آگاهم و  گويم كه گنج بگو: من شما را نمي«
رسد. بگو: آيا كور  كنم جز آنچه را كه به من وحي مي ام، من پيروي نمي گويم كه من فرشته نمي

 ».كنيد؟ و بينا برابرند؟ آيا فكر و انديشه نمي

ها برچيده شده، در  ولي با كمال تأسف امروزه در اذهان توده حق از فهم و درك عقل
بي هيچ شك و ترديدي درست  ؛حرفي زد شخصيت افراد مجسم گشته است!! اگر فالن

 صحت و سقم آن بود!!و در پي تحقيق است، و نيازي هم به دليل و برهان ندارد، و نبايد 
خواهيم ديد و برداشتمان از قضايا دقيق و درست  ولي اگر در پي حقيقت هستيم، و مي

توتياي  هايمان، و گوشواره گوش را د بايد فرموده گرانبهاي حضرت عليباش
هاي غافل و خمارمان قرار دهيم، ايشان  هايمان، و درمان عقل چشمانمان، و ورد زبان

 .)2F1(»شود. حق را درياب پيروانش را خواهي شناخت حق با مردان شناخته نمي« اند: مودهفر
 آن راسخني زيبا در اين باره دارند كه بايستي با آب طال  و امام جعفر صادق

اش را هر  ي مؤمن است، پس هر كس از شما گمشده حكمت و حقيقت گمشده« نوشت:
 .)3F2(»برگيرد آن راكجا يافت 

گويد:  بس از جمله دانشمندان مسيحي كه به اسالم مشرف شدند ميماركو كور
شنيد كه  كند كه آيات قرآن را مي خداوند در قرآن كريم ما را به شخصي گوش زد مي

شنود،  شد، ولي بدون توجه به آن و بدون كوچكترين اهتمامي به آنچه مي تالوت مي
دريابيم انسان ـ به هر صورتي بود ـ پشت كرده راهش را ادامه داد! از اين حكايت ما بايد 

                                           
 .)126/ 40، نوشته مجلسي (بحار األنواركتاب  -1
 ).167/ 8(  كافی اثر كلينیكتاب  -2
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اگر چيزي را شنيد، و بدان نينديشيد كه آيا درست است يا اشتباه مسئول و گناهكار 
(آيد بشمار مي

4F

1(. 
ما بايد به اين مرحله از رشد و فهم فكري برسيم كه؛ اگر سخني شنيديم كه به عقل و 

 صو روش زندگي پيامبر اكرمدهد، و با كالم خداوند متعال و راه  منطق انسان بها مي
باالي چشمانمان قرار داده، از آن پيروي كنيم. و اگر چيزي بود غير  آن راهمخواني دارد، 

 بدور اندازيم، سخن هر كس كه باشد... آن رااز اين 

                                           
ِ�ٗ ّ﴿ شايد منظور نويسنده اين آيه است: -1 َۡ َت ۡۡ ٰ ُم َّ ٰ َعلَۡبِِ َءاَ�ُٰتَنا َو ََ ۡت َُ ََُ�ۡبِِ َوقۡرٗ ۖ ََا  ُ

َ ٓ ِِ ّن 
َ
َمۡعَها َكة ۡۡ َ ّّۡم َ ن 

َ
ۖ  َكة

 �ِ َِ
َ
هُ ََِعَراِب َ ۡ چون آيات ما بر او خوانده شود متكبرانه روي برمي گرداند، گويي آنها را «.]7[لقمان:  ﴾٧وَبَّ�ِ

 . ـ مترجم ـ.»نگيني است، پس او را به عذابي دردناك مژده دهنشنيده است، انگار در دو گوشش س



 
 

 افسانه درهم شكست!

بحث و گفتگويم با آن نابلسي سرسخت و لجوج و چيره دست درباره دوستي و 
 به درازا كشيد... محبت با اهل بيت

هاي حديث  بادي به گلو انداخته با كمال اطمينان و اعتماد به نفس به او گفتم: كتاب
اند را نياورده است. و در  نقل كرده صاز پيامبر اكرم هايي كه امام علي شما حديث

دشمني داشته به آنها فحش و ناسزا  »اهل بيت«ها گروهي هستند كه با  بين شما سني
 .گويند مي

دشمني داشته باشد كافر  »اهل بيت«ه با با تعجب به من خيره شده گفت: كسي ك
فحش  صپيامبر خدا »اهل بيت«يك عالم سني نخواهيد يافت كه به است.. و شما هرگز 

 طلبم. و ناسزا گفته باشد. من شما را در اين باره به مبارزه مي
 ..طلبد؟! مرا به مبارزه مي

ام. فورا بدون هيچ  ر دست و پايش به گل انداختهاحساس كردم طرف را با چها
به چه  ؛سوخت مي به حالشاعتراضي مبارزه را قبول كردم. البته از يك طرف هم دلم 
 سادگي به دام افتاد، و چه راحت توانستم بر او پيروز شوم. 

در حاليكه از موفقيتم بسيار خوشحال بودم با اعتماد به نفس كامل، و اطمينان از 
اش  افاضل خودمان را از كتابخانه وستانم رفته برخي از مؤلفات علماي نزد يكي از دپيروز

 به عاريه گرفتم.
 هان! اينجاست..
ما همه آن شبهات را در  براحتي به دست آوردم. علمارا خواستم  همه آنچه مي

 تواند به آنها برسد. اند، و هر كس براحتي مي هايشان جمع كرده كتاب
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... اين »اهل بيت«يشان با ها م صدها مثال از تحقير اهل سنت و دشمنيها و شايد ه ده
ها  در حقيقت برايم يك كنز و ثروت هنگفت بود، در هر كتاب سخني از ناصبي ها كتاب
البته با ذكر مصدر و مرجع آن؛ نام كتاب همراه با صفحه و و صد توانستي بيابي.  را مي

 تمامي مشخصات ديگر.
دندان شكن براي آن نابلسي نبود، با اين وجود خيلي  هاي دليلآن نيازي به نقل همه 

 حريف يا هايي نزد خودم يادداشت كردم تا ها را كه بسيار مهم بود در برگه از آن حرف
 .مناظرم را در يك جا ضربه فني كرده، نقش زمين كنم!

مانندي  بيبار ديگر كه با او مالقات كردم، بادي به گلو انداخته با اعتماد به نفس 
مثال از توهين علماي اهل سنت به امامان (عليهم  ها دهصدايم را كلفت كرده به او گفتم: 

 ام. اشت كردهدالسالم) يافتم، برخي از آنها را برايت در اين برگه ياد
 .اي؟! زده گفت: خوب، بخوان تا ببينم چه يافته  او نيز پوزخندي

ء بزرگوارمان ياداشت كرده بودم را برايش اي كه در آن كنزهايي از علما من هم برگه
 خواندم. اولين نقل قولم اين بود:

گويد: علي با مردم  ـ مي 202، ص/2ـ ج/ »منهاج السنة«ابن تيميه ناصبي در كتاب 

ها را براي  جنگيد تا از او پيروي كنند نه اينكه از خدا پيروي كنند. و هر كسي انسان
ي و فساد بر روي يشد در حقيقت در پي خودنماخود بك رسيدن به قدرت و پيروي از

 فرمايند: خواست. خداوند متعال مي زمين است، و اين همان چيزي بود كه فرعون مي

وَن ُعلُوّٗ ﴿ ُۡ ِ َ  َ   ُرَِ َّ ِ َۡعلَُها ل ََ ِِرَرُۚ  ُۡ ٱ ا ّّ ََ ٱ ادٗ ِّۡل َۡ �ِض َوَ  وَ
َ
ِِ ٱۡ� ُٖ لِۡلُمّتقَِ� ۖ  َۡ ٰقِ ََ ۚإ َوٱّۡ

 .]83القصص: [ ﴾٨
دهيم كه در زمين هيچ برتري و تسلّط و  مي آن سراي [پرارزش] آخرت را براي كساني قرار«
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 .)5F1(»خواهند؛ و سرانجام [نيك] براي پرهيزكاران است نمي هيچ فسادي را
 :گويند ما اهل بيت را دوست داريم! بخوان و بگو سپس پوزخندي زده گفتم: باز مي

 .عجب دروغگوياني!هاي نشنيده....  بحق حرف
ي بزرگانمان يادداشت كرده بودم را يكي بعد ها كتابپوزخند ديگري زده هر آنچه از 

 از ديگري برايش خواندم..

 ها كتابرا از بين قفسه  »منهاج السنة«با لبخندي سرد بلند شد، و كتاب  آقاي نابلسي

ابن تيميه نقل خواهم مطمئن شوم آنچه از  بيرون كشيده گفت: اگر اجازه بدهيد مي
 .ايد درست است يا خير! كرده

هاي پيروزي يكي پس از ديگري در دلم گل  نفس عميقي كشيده، در حاليكه غنچه
دانستم لحظاتي ديگر  اي مغرورانه به او فهماندم كه اعتراضي ندارم. مي شد، با اشاره مي

م شكسته شدن دره تماشاينشيند. منتظر بودم تا از  اش مي سايه تاريك شكست بر چهره
دست لذت ببرم. آرزو داشتم صدها و هزارها انسان ديگر  اين مرد سرسخت و مناظر چيره

بودند تا شكست اين مرد را با چشمان خود ببينند. در همين خياالت بودم كه  اينجا مي
زحمت جمله را از مصدر اصليش بخوان، آنچه شما نقل قول  صدايش مرا بخود آورد: بي

 .ال اشتباه است!ايد كام فرموده
هايش چون پتك بر سرم فرود آمد. دهشت زده و دست پاچه كتاب را از دستش  حرف

بسيار  به صورتگرفته شروع كردم به خواندن. وقتي ديدم سخني كه من نقل كرده بودم 
كاري قرار گرفته بود، گويا برقي از آسمان بر من فرود  اي مورد تحريف و دست موذيانه

دم. در خيره شده بو »منهاج السنة«تقسيم كرد. مات و مبهوت به جمله نيم آمده مرا به دو 

آمده است كه  صو همچنين در حديثي صحيح از پيامبر اكرمگفت: ( آنجا ابن تيميه مي

                                           
از سعد  »أزمة اخلالفة واإلمامة«)، و 36از دكتر صائب عبدالحميد (ص/ »فی صورته احلقيقية ةابن تيمي«نگا:  -1

 ).264قاسم (ص/
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سركشي  گمراهاندر هنگاميكه مسلمانان با هم در اختالفند، گروهي از « ايشان فرمودند:
، و »رساند ترين و حقدارترينشان آنها را به قتل مي هند، كه از دو گروه مسلمان شايستكن مي

 به دست. و خداوند آقايي استاين پسرم « همچنين ـ به امام حسن اشاره كرده فرمودند:
تو را گروه « ، و به عمار فرمودند:»كند او بين دو گروه بزرگ از مسلمانان صلح برقرار مي

ميدند نه كافر. همه اين احاديث نزد . پيامبر آنها را سركش نا»رساند سركش به قتل مي
كه از هم نقل قول  يمختلف سندهايمتخصصان حديث صحيح است. و اين روايات با 

اند روايت شده است. و اين يعني اينكه اعتماد به مضمون آنها واجب است. پس  نكرده
 بهبه صراحت اعالم داشته دو گروه درگير؛ مسلمانند. و كسي كه خداوند  صپيامبر خدا

كند را ستوده است. و به ما اطالع داده كه  او بين اين دو گروه صلح برقرار مي دست
رساند.  آنها را به قتل مي مسلمان ترين و حقدارترين گروه شايسته ، وزنند سر باز مي برخي

ها به شما بگويند: علي خون ريختن  : اگر ناصبيشود آن شيعيان گفته مي سپس به
ه، و با آنها بدون هيچ ضمانتي از خداوند و پيامبرش تنها براي مسلمانان را جايز دانست

ناسزا گفتن مسلمان « اند: فرموده صرسيدن به قدرت جنگيده، در حاليكه پيامبر اكرم
هاي  پس از من كافر نشويد، و گردن« اند: ، و فرموده»فسق است، و جنگ با او كفر

ـ  شما هاي دليلكافر است. آنگاه  ها ده، پس علي با توجه به اين فرمو»همديگر را نزنيد
تر نخواهد بود؛ چرا كه احاديثي كه به آن استدالل  قوي ها ناصبي هاي دليلاز  شيعيان ـ

ها  ها فساد است، و هر كس انسان گويند: كشتن انسان اند درست است. و همچنين مي كرده
ي و فساد بر را براي اطاعت و پيروي از خود بكشد، در حقيقت درپي رسيدن به بزرگ

فرمايند:  روي زمين است، و اين همان راه و رسم فرعون است. چرا كه خداوند متعال مي

وَن ُعلُوّٗ ﴿ ُۡ ِ َ  َ   ُرَِ َّ ِ َۡعلَُها ل ََ ِِرَرُۚ  ُۡ ٱ ا ّّ ََ ٱ ادٗ ِّۡل َۡ �ِض َوَ  وَ
َ
ِِ ٱۡ� ُٖ لِۡلُمّتقَِ� ۖ  َۡ ٰقِ ََ ۚإ َوٱّۡ

 .]83القصص: [ ﴾٨
دهيم كه در زمين هيچ برتري و تسلّط و  مي رزش] آخرت را براي كساني قرارآن سراي [پرا«

 .»خواهند؛ و سرانجام [نيك] براي پرهيزكاران است نمي هيچ فسادي را
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پس هر كس كه در پي بزرگي و فساد بر روي زمين است از سعادتمندان در آخرت 
(نخواهد بود)

6F

1(. 
چپ و راست كردم. جمله او كامال واضح و  چند بار جمله ابن تيميه را باال و پايين و

ست نه سخن ها ناصبي. يعني اينكه اين سخن »به شما بگويند ها ناصبياگر « روشن بود:
 .است!! به ابن تيميه نسبت داده آن را!!) ( او! ولي عالم بزرگوار و عادل و راستگوي شيعه

) شيعه نقل كرده بودم ي علماي برجسته و قابل احترام (!ها كتابو وقتي همه آنچه از 
را مراجعه كردم، ديدم همه آنها در نقل قول با طرفندهاي بسيار موذيانه در سخني كه نقل 

 .اند!! به كلي عوض كرده آن رانموده، مفهوم و معناي  مغرضانهاند تصرفات  كرده
معنا  ام... زندگي در چشمانم بسيار بيهوده و بي احساس كردم بكلي خلع سالح شده

 به من دست داده بود.تهوع  كرد... حالتي ميجلوه 
گفتم: عجب دنيايي است پر از زشتي و دروغ و مكر و حيله و دسيسه و  با خودم مي

ها و  ها و دليل خواندم و مثال يي كه بيش از يك هفته در آنها ميها كتابنيرنگ.. همه آن 
دروغ و دسيسه  لي پرهاي آشغا سطل كردم عبارت بودند از هايشان را ياد داشت مي مدرك

 .و مكر و فريب!!
حزن و اندوه بسيار شديدي بر من چيره بود.. حالتي بسيار دگرگون مداوم چند روز 

كردم تمامي دنيا پر از دروغ و  داشتم.. اعتمادم از همه چيز سلب شده بود. احساس مي
 توان اعتماد كرد. تحريف است، به هيچ چيز نمي

ي مذهبي در آن ها كتابه كه سبه آن قف به خصوصتم، ام نگاهي انداخ به كتابخانه
كه  هاي دروغيم را با همه آن ها كتابخواست كبريت كشيده همه  شده بود. دلم مي چيده

 .گويند؟! زنم... پريشان و حيران بودم.. خداي من! چرا آنها دروغ ميبدر آن است آتش 

                                           
 ).499ـ  498/ ص 4( منهاج السنة النبويةنگا:  -1
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كرد، و از  ذهنم تجلي مي پاسخ در هاي بي بسياري از پرسش ها وقتبيادم آمد؛ خيلي 
فكر كردن درباره آنها شايد نشانه شك  كردم؛ گمان ميكردم،  انديشيدن درباره آنها فرار مي
 .باشد! ‡و ترديد در مذهب اهل بيت

نيز  يولي اآلن خيلي چيزها برايم واضح و روشن شده است. دريافتم راه و رسم ديگر
يت آميخته است. و افراد زيادي هستند هست كه خود را به تقلب و دروغ با روش اهل ب

خواهند از آن راه و رسم قالبي دفاع كنند تا بتوانند مصالح و  شاخدار مي هاي دروغكه با 
خواهند عامه مردم شيعه را از ساير مسلمانان  هاي خود را حمايت كنند. آنها مي خواسته

زحمات آنها ارتزاق  ها و شركيات غرق نموده، از عرق اي از بدعت جدا كرده، در هاله
 .برافروخته از آب گل آلود ماهي بگيرند!آتش فتنه بين مسلمانان و ، نمايند

حاال وقت آن رسيده كه پرده از حقيقت ننگ اين تصورات و مذهب دروغيني كه خود 
را به اهل بيت چسبانده بركشيده شود تا چهره زيباي مذهب آسماني اهل بيت بر همگان 

 نمايان گردد.
كر و استاد بزرگوار حيدر علي قلمداران.. ابراهيم بت شكن ايران معاصر؛ روشنف

حضرت آيت اهللا ابوالفضل برقعي.. مرجع شيعه عراق آيت اهللا خالصي.. آيت اهللا حسين 
.. مفكر معاصر علي شريعتي... ييالمؤيد.. دانشمند بزرگوار عالمه مصطفي حسيني طباطبا

مراجع و علماء شيعه هستند كه جز تعداد بسيار  هاي برخي از روشنفكران و اينها نام
اند. چرا نام و نشان آنها خفه شده  اندكي تمامي شيعيان از شنيدن نام آنها محروم مانده

است؟! تنها براي اينكه آنها در پي اصالح و بازگشت شيعيان به مذهب اهل بيت ـ عليهم 
 السالم ـ بودند.

سنه به اين بزرگان اصالح تازيدند؛ آنها دروغگويان و غاليان شيعه چون ددان گر
هاي ناروايي كه بدان چسبانيده  خواستند مذهب اهل بيت را از همه دروغ و تهمت مي

شده است پاك سازند. تا مردم حقيقت را به آغوش گيرند. ولي آگاهي مردم به ديني كه 
لرزه درخواهد قرآن برايشان به ارمغان آورده، عرش سودجويان و غاليان دغل باز را به 
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 .اندازد، پس بايد با آن بجنگند! آورد، و مصالح دنيوي آنها را به مخاطره مي
است با خودم راستگو و صادق باشم. با خود  »صادق«سعي كردم همانطور كه نامم 

 .گفتم: چرا با اين بنده خدا مناظره كردم؟!
تنها تعصبم مرا بود،  حريفدر درونم جواب درستي نيافتم.. تنها هدفم شكست دادن 

كردم. فقط  بود! براي رسيدن به حقيقت بحث و تالش نمي اندهبه اين مناظره كش
هايي بيابم و از علما و سران  و برهان ها دليلكردم تا  خواندم و بحث و بررسي مي مي

 مذهب خود دفاع كنم.
  ..رفتم بيراهه بود.. كامال در اشتباه بودم. در حقيقت راهي كه مي

 نويسنده مسئول آنچه در كتابش آورده نيست. هيچ كس جز
هاي كسي بجز خودم دفاع كنم. من مسئول  و من هم مجبور نيستم از آراء و انديشه

 هاي ديگران نيستم. حرف
كشيدم. بسيار در حيرت بودم كه چطور اين همه سال را در  از خودم خجالت مي

 .ام! بسته و تنگم سپري كرده  خواب خرگوشي در غار كتابخانه
هرگز فكر نكردم از اين غار تار بيرون بروم تا ببينم آيا آفتابي در بيرون از اين سوراخ 

 .؟!همين تاريكي غار حقيقت مطلق جهان هستي استو آيا تنگ و تاريك هست يا خير، 
با خودم عهد و پيمان بستم كه از امروز به بعد حرف هيچ كسي را قبول نكنم تا خودم 

ل و هواس خودم مطمئن نشوم، طرف هر كس كه باشد. شيعه .. با چشم و گوش و عق
 سني.. و يا حتي يهودي و يا هر كس ديگري...

رسد را  م ميبه دستتصميم گرفتم ديوار غار تاريك را خراب كنم. و هر آنچه 
 سبك و سنگين كرده درستي و اشتباهاتش را مشخص كنم. آن رابخوانم... سپس 

اني نموده تا در پي حقيقت باشم و از آن پيروي كنم. نه خداوند بر من نعمت عقل ارز
اينكه مهارم را به دست اين و آن داده پشت سرشان براه افتم. عقلم را بدون فهم ودرك به 
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كسي نخواهم بخشيد، و از سخن هيچ كس پيروي نخواهم كرد تا خودم بر درستي آن 
 مطمئن نشوم.

ورهايم را بدور از آنچه ديگران تصميم گرفتم خودم حقيقت را كشف كنم. و با
ام نگاهي  هاي اين و آن، رونق دهم. بار ديگر به كتابخانه گويند و از آراء و انديشه مي

همه كتاب را در موضوعات مختلف تنها براي فهميدن  انداخته با خود گفتم: چطور اين
ز چند خواني، ولي درباره دينت ـ مهمترين ستون زندگيت ـ ج ل زندگي ميئبرخي مسا

هاي رايج در محيط  يي كه افكار و انديشهها كتاباي.. تنها  كتاب تبليغاتي هيچ نخوانده
هايي كه  افكار و انديشه ،بخشد كند را استحكام مي زندگيت و آنچه جامعه به تو تلقين مي

 ورزد. اي تأكيد مي تنها بر آنچه از پدران و نياكان به ارث برده
اند نور  تنها توانسته ها كتابذهنم بوجود آمده كه اين  هزارها كيلو پرسش و سؤال در

پنهان بماند. و حاال وقت آن رسيده كه در پي يافتن  همچنان را از آنها دور كنند تا حقيقت
 جوابي براي آنها باشم.

ي تبليغاتي ها كتاباي از روشنايي به عقلم تابيده، برخي از آنچه در آن  حاال كه اشعه
هايي كه در  مورد و تحريف هاي بي كند، و از دروغ و اتهام م تجلي ميمذهبي آمده در ذهن

 .آنها آمده به شدت درحيرتم!
غار بر عامه سوراخ ام هدف اين تبليغات تنها تنگتر كردن  درك كرده به خوبيحاال 

و كينه در بين مسلمانان است. و اختالف بين علما و  دور كردن آتش حق مردم، و شعله
كردم اختالف نظري بيش  گرا و طرفداران غلو ـ كه قبال گمان مي حروشنفكران اصال

نيست ـ در حقيقت جنگي است بسيار سخت بين مذهب اهل بيت ـ عليهم السالم ـ و 
 آنچه بدان چسبانيده شده است.

 برگرديم به حكايتم با آقاي نابلسي:
ي حديث اهل ها ابكتاو در ادامه گفتگو به من رو كرده گفت: اما اينكه ادعا كردي در 

 536چيزي روايت نشده، من با يك بحث سرسري از ايشان  سنت از امام علي
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اين  ؛ي حديث اهل سنت يافتم. البته بگويمها كتاب(پانصد و سي و شش) حديث در 
هايي كه از ابوبكر و عمر و عثمان رسيده بسيار بيشتر است. پس از كجا  تعداد از حديث

اي؟! بيا بخوان ابن  ي اهل سنت نيامده را آوردهها كتاباديثي در اين تهمت كه از ايشان اح
بدون شك دوستي « گويد: ايد چه مي كه شما او را به ناصبي بودن متهم ساخته اي تيميه

علي بر هر مؤمني واجب است. همانطور كه بر هر مؤمني واجب است همه مؤمنان چون 
 .)7F1(»او را دوست داشته باشد

هاي اهل سنت پر است  ها و افكار و انديشه ي همه گروهها كتاب« گويد: و همچنين مي
از مدح و ثنا و يادآوري فضل و مكانت حضرت علي، و بدگويي همه كسانيكه بر او ظلم 

دارند. و ناسزا و دشنام دادن به او را بسيار زشت و ناشايست شمرده، از آن  و ستم روا مي
بين دو جبهه جنگ رد و بدل شد دقيقا چون دارند. و دشنام و ناسزايي كه  بر حذر مي

جنگي است كه بين آنها بود. و اهل سنت بيش از همه جنگ با او يا ناسزا و دشنام 
دادنش را زشت دانسته با چنين حركاتي به شدت مخالفند. و همه اهل سنت بر اين اتفاق 

و پدر و برادرش دارند كه او در نزد خداوند و پيامبرش و در نزد همه مؤمنان از معاويه 
 .)8F2(»تر و واالتر است حقدارتر بر امامت بوده از آنها شايسته

و هيچ شكي در زهد و « گويد: ي حضرت امام علي  مييو در باره زهد و پارسا
 .)9F3(»ي او نيستيپارسا

لعنت خداوند و فرشتگان و همه « گويد: چنين مي و درباره شهادت امام حسين
حسين را به شهادت رسانيد، يا در قتل او شريك بود، يا بدان مردم بر كسي بادا كه امام 

 .»راضي و خشنود بود، خداوند از آنها هيچ چيزي را قبول نخواهد كرد

                                           
 .7/27 السنةنگا: منهاج  -1
 .4/396 السنةاج نگا: منه -2
 .7/489 السنةنگا: منهاج  -3
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محبت و دوستي آنها نزد ما فرض و « گويد: سپس درباره محبت اهل بيت چنين مي
پس در . س»از خدايشان اجر و پاداش خواهند گرفت در قبال آن واجبي است كه مردم

هر كس با آنها ـ اهل بيت ـ بغض و « گويد: ورزند مي باره كسانيكه با اهل بيت دشمني مي
ورزد لعنت خداوند و فرشتگان و همه مردمان بر او بادا، و خداوند از او هيچ چيزي   كينه

 .)10F1(»را نخواهد پذيرفت

                                           
 .488ـ  487/ 4 جمموع الفتاوینگا:  -1



 
 

 هاي يونانيان! ما و افسانه

شوند؛ دوست  باره من بر باد ميدو گروه در« فرمايند: مي حضرت امام علي
توزي كه از روي دشمني بر من  ستايد. و كينه افراطگري كه بدانچه در من نيست مرا مي

 .)11F1(»دارد افترا و بهتان روا مي
در نهج البالغه آورده است كه  اي به همين معني از امام علي شريف رضي جمله

ند: يكي دوست افراطگر و شو در من دو شخص هالك و برباد مي« ايشان فرمودند:
ي ايشان كه  . و اين دقيقا تعبيري است ديگر از همان گفته)12F2(»بهتان و افتراگو يديگر

كند، و  شوند. دوستي كه در محبتش غلو مي دو شخص درباره من هالك مي« فرمودند:
 .)13F3(»گويد خواهد مي دشمني كه هر چه دلش مي

كرديم.  د عزاداري و امامان گفتگو ميدر روزهاي عاشورا با يكي از دوستان در مور
گويند آنها را در  ها مي گويد: آنچه در مورد امام مي بسيار تعجب كردم وقتي شنيدم

 .!دهد حقيقت از كالبد بشري خارج كرده، چيزي شبيه خدايان قرار مي
ديدم جواناني  از حرفش بسيار تعجب كردم. و در عين حال بسيار خوشحال بودم مي

ند كه هر آنچه از پدرانشان به ارث رسيده را بدون فهم و درك قبول فهميده هست
 كنند. نمي

يي كه در آن چيزهاي بسيار مسخره و ها كتاباو در ادامه سخنانش گفت: از 
اثر محمد  »التحفة الرضوية فی جمريات األمامية«داري هست كتابي است به نام  خنده

ت دارد تا به يك كتاب ديني! در آن الرضوي، بيشتر به يك كتاب جادو و جمبل شباه

                                           
 .590/ 2اثر/ ابراهيم الثقفي » الغارات«كتاب  -1
 .108/ 4 هنج البالغة -2
 .4/28 هنج البالغة -3
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ات فراري دهي. و  ها را از خانه تواني موش اوراد و اذكار خاصي آورده كه بوسيله آنها مي
تواني عفت يك زن را بوسيله نامش و نام مادرش  هاي خاصي آورده كه چگونه مي طلسم

(كشف كني
14F

1(. 
يابد كه در  درمي براحتي، نگرد ي معجزه ساز ميها كتابكسي كه با دقت در اينگونه 

را زشت و ناروا و غيرطبيعي به  ‡مانندي چهره زيباي امامان حقيقت با وقاحت بي
كنند بر فضل و جايگاه عالي  اي كه برخي ابلهان گمان مي دارند. چهره مردم تقديم مي

 امامان داللت دارد.

 »بحار األنوار« اثر سيد هاشم البحراني، و همچنين در كتاب »مدينة املعاجز«در كتاب 

 ÷از سلمان فارسي روايت شده كه فرمودند: به حضرت علي اثر مجلسي آمده است:
 گفتم: دوست دارم شتر ثمود را به من نشان دهي.

ده، با اسبي سياه بيرون آمدند. سپس صدا زدند اسب ديگري نيز شاش  ايشان وارد خانه
ناگاه ديدم دو بال دارد كه به شدم، ب بآمد. به من گفت: سلمان سوار شو. من سوار اس

 اند، در هوا به پرواز درآمد...  كمرش چسبيده
به آهني كه در دست  آن رادر ادمه گفت: به يك درخت بسيار تنومندي رسيديم، 

اي بيرون جهيد كه طولش شست متر و عرضش چهل  داشت دو نيم كرد. از آن شتر ماده
ن آمد كه طولش صد و بيست متر و متر بود. سپس صدا زد شتر ماده بزرگتري بيرو

ت متر، و سرش از ياقوت سرخ و پاهايش از زبرجد سبز و پستانش از لؤلؤ، صعرضش ش
و طرف راستش از طال و طرف چپش از نقره بود. من از پستانش عسلي صاف و گوارا 

اي هفتاد صف از فرشتگان بودند.  گويد: در هر گوشه نوشيدم... و در نهايت قصه مي

                                           
از  »احلنيضياء الص«برشته تحرير در آمده كتاب  »التحفة الرضوية«هاي كه شبيه كتاب  و از جمله كتابا -1

 »وقفات مع كتاب ضياء الدين«چي است. استاد حسين بزبور مقاله مهمي درباره اين كتاب به عنوان  جواهر
هاي خرافه گرايي و سحر و جادو و شعبده بازي آن را مشخص كرده است. مقاله را  نوشته، و در آن گوشه

 هاي انترنتي مطالعه كنيد. توانيد در سايت مي
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آمدند و به ايشان سالم  اي نشستند، فرشتگان مي ، در يك گوشهعليحضرت  ايشان؛
(كردند، تا اينكه به آنها اجازه داد و آنها رفتند... مي

15F

1(. 

 روضة«آورتر از آن روايتي است كه در چندين كتاب از جمله كتاب  و حيرت

وستم جبريل اند كه ايشان فرمودند: د نسبت داده صبه رسول خدا ؛آمده است »الواعظين
هنگام تولد علي از آسمان فرود آمده به من گفت: اي دوست خدا! خداوند به تو سالم 

 گويد...  رساند. تولد برادرت علي را به تو تبريك مي مي
طرف مادرش دراز كردم. ديدم علي به طرف دستم ه در ادامه روايت آمده:... دستم را ب

گويد، و به  داده اذان و اقامه اسالم ميكج شده، دست راستش را در گوش راستش قرار 
 دهد!.. يگانگي پروردگار و پيامبري من شهادت و گواهي مي

به مدينه به مسلمانان  صاين در حالي است كه اذان پس از هجرت پيامبر خدا
 .آموخته شد!

بيش از اين؛ در هنگام تولد حضرت علي پيامبر خدا به پيامبري برگزيده نشده بود،  و
 .مبري خودش هيچ اطالعي نداشت!و از پيا

ـ به من گفت: اي رسول  نوزادسپس علي ـ « آيد: اي مي در ادامه اين روايت افسانه
خدا! آيا بخوانم؟ گفتم: بخوان! سوگند به آنكه جان محمد در دست اوست. شروع كرد از 

يي كه خداوند بر حضرت آدم فرستاده بود و بعدها حضرت شيث آنها را اجرا ها كتاب
بود  اي خواند كه اگر شيث در آنجا مي كرد. آنها را از اولين كلمه تا آخرين كلمه بگونه

را بهتر از او حفظ دارد! سپس تورات حضرت  ها كتابكرد كه حضرت علي   اعتراف مي
كرد كه ـ حضرت  بود اقرار مي را طوري خواند كه اگر حضرت موسي آنجا مي ÷موسي

دارد. سپس زبور داود را خواند. سپس انجيل حضرت عيسي  ـ بهتر از او آنها را حفظ علي

                                           
 .339/ 54از مجلسي  وبحار األنوار. 1/535از سيد هاشم البحراني  »معاجزال مدينة«نگا:  -1
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را خواند! سپس قرآني كه خداوند بر من نازل كرده را از اول تا آخرش خواند، ديدم كه 
 .)16F1(»چون من در آن لحظه حفظ دارد آن را

 عجب حكايتي است!..
يا  گويد: علي تازه متولد شده به محمدي كه هنوز به پيامبري برانگيخته نشده مي

رسول اهللا! و قرآني را كه تا آن زمان هيچ چيزي از آن نازل نشده را از اول تا آخرش 
هيچ اطالعي ندارد، و  خواهد شداز اينكه او پيامبر  صخواند! در حاليكه پيامبر خدا مي

 .حتي يك آيه از قرآن نيز بر او نازل نشده است!
ها بعد جبريل بر او  قتي سالو صافتد كه پيامبر خدا اين حكايت در حالي اتفاق مي

شدت وحشت زده شد، و نزد همسرشان خديجه ه نازل شد از هول و شدت آن لحظه ب
گفت: مرا بپوشانيد، مرا بپوشانيد، سپس نزد  لرزيد و به ايشان مي خود ميه كبري رفته، ب

ت اي اس ان فرشتهاين هم ؛ورقه بن نوفل رفت تا ماجرا را از او بپرسد. ورقه به او گفت
 .شد! نازل مي كه بر حضرت موسي

امام « آمده است: »بحار األنوار«ديگري از عجايب ساختگي در كتاب  روايت مشهور
شكافته  ،مادر امام علي ؛علي در داخل كعبه متولد شد. ديوار كعبه براي فاطمه دختر اسد

 شد تا ايشان به داخل بروند. سپس حضرت علي پس از والدتش پدرشان ابوطالب را
يا  كالسالم عليرا ديدند گفتند:  صديدند و به او سالم كردند. سپس وقتي پيامبر خدا

 .)17F2(»بعد از والدتش سوره مؤمنون را تالوت كردند ايشان رمحة اهللا وبركاته.رسول اهللا و

دانست او رسول خداست، و حضرت علي نوزاد به او اطالع داده  آيا براستي پيامبر مي
كرد، و پيامبر  كرد، و براي مردم نقش بازي مي همه چيز را انكار مي بود. و با وجود اين؛
 .نمود؟! بودنش را پنهان مي

                                           
 . 59-57/ 2از سيد هاشم البحراني  حلية األبرارو ،٨٣الواعظني ص/ روضةنگا:  -1
 .18 -17/ 35نگا: بحار األنوار  -2
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ََ ﴿ فرمايند: خداوند متعال مي نَت ِّۡل
َ
َ ٓ ََۡعلَُمَها ا ُكنَت  َّ   ََ ۡ ََ ِ ٓ إ ۡبِب نُوِحبَها َۡ ّۡ َۡآءِ ٱ �

َ
َ  ِّۡ

 ٰ ََ ّۡ ِ�ۡ  إِّن ٱ ۡۡ َٰرۚ  وَُ ََ ِۡۡل  ََ   ِّ  ََ َٖ لِۡلُمّتقَِ� َوَ  قَۡوُم َۡ  .]49هود: [ ﴾٤قِ
 كنيم، نه تو آنها را پيش از اين مي اينها از خبرهاي غيبي است كه آن را به تو وحي«

 .»دانستي و نه قوم تو؛ پس شكيبايي ورز؛ يقيناً فرجام [نيك] براي پرهيزكاران است مي

ِ ۡ ﴿ فرمايند: و مي ّّ وٗحا  ُۡ  ََ ۡ ََ ِ ٓ إ وَۡحۡبَنا
َ
َ ََ ِ ٰل ََ ََ ََِ�ُٰب َوَ   َو ا ٱّۡ َّ   ِۡ ۡۡ ا ُكنَت َّ َّ إ  ۡمرِنَا

َ
َ

َ�ٰط   ِۡ  ٰ ََ ِ ٓ  إ ِۡ ََ َ�َۡه إ ّنّ َۡادِنَا ِّۡ  ِع َّ  َّّأآُء  ِۡ  َِِِم  ۖ ّ�ۡه ٗۡ ُِ نُو َعۡلَهٰ ََ ٱۡيِ َنُٰ  َوَ�ِٰ�  
َتقِب�   ۡۡ  .]52الشوري: [ ﴾٥ّّ

را [چون قرآن] از امر خود به تو و همان گونه [كه بر پيامبران پيشين وحي كرديم] روحي «
دانستي كتاب و ايمان چيست؟ ولي آن [كتاب] را نوري قرار  نمي وحي كرديم. تو [پيش از اين]

كنيم؛ بي ترديد تو [مردم را]  مي داديم كه هر كس از بندگانمان را بخواهيم به وسيله آن هدايت

 .»نمايي مي به راهي راست هدايت
كند  عالم، آفريدگار جهان و جهانيان، به صراحت اعالم ميخداوند متعال؛ پروردگار 

قبل از آمدن وحي بر او از رسالت خود هيچ اطالعي نداشت، و ما  صكه پيامبر خدا
دانست، بلكه  نه تنها مي كنيم كه امام علي ازيم و ادعا ميس هايي دروغين مي روايت

كرد!! به حق  مي تالوتهمينكه از شكم مادرش به دنيا آمد تمام قرآن را از حفظ 
 هاي نشنيده!!.. حرف

البته روايات ديگري كه درباره والدت ساير امامان آمده است همه از همين قبيل 
 هاي خيالي است.  هاي عجيب و غريب و افسانه داستان

از روي تعصب اين روايات را قبول و و مايه حيرت و تعجب است كه ما كوركورانه 
خاطر اينكه ما با اين روايات بزرگ ه ن را دور بريزيم، فقط بهايما كنيم و قرآن و عقل

 .ايم! اند و با آنها انس گرفته هايمان خوانده ايم و از كوچكي آنها را در گوش شده
جايگاه زن در انديشه امام خميني ـ  »فكر اإلمام اخلمينی يفمرأة ـمكانة ال«در كتاب 

ود؛ ايشان زني روحاني و ملكوتي زهراء زني معمولي نب« ) آمده است:24ـ 23(ص/ 
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.. بودند... بلكه ايشان موجودي ملكوتي بودند كه به شكل انساني در جهان نمايان شد
. نتيجه اين غلو »زني نمودار گشت به صورتي و جبروتي بودند كه يبلكه موجودي خدا

 .و تندرويي اين است كه حضرت فاطمه زهراء بشر و يا انساني نبودند!
 فرمايند: مي صاست كه خداوند درباره پدرشان؛ حضرت رسول اهللا اين در حالي

﴿ ٓ ۠ �ََ�ٞ قُۡل إِّ�َما نَا
َ
�  ْ وا َُ ۡٞ  َ�َم  َ�َن  َۡر ٓ إَِ�ُٰهُ�ۡم إَِ�ِٰٞ َ�ِٰح ّ�َما

َ
� ّ ََ ِ ٰ إ َٰ ُۡلُُ�ۡم  ُو ِ ّ�ِِِم ّّ َۡ َِّقآَء 

 َٗ َم َۡ َۡ  َ�ٰلِحٗ وَۡلَبۡعَمۡل  ِ ا َوَ  َُۡ�ِۡك َِعِ �ّ َۡ ۢۖ اَدِۚ  َۡ َح
َ
 .]110الكهف: [ ﴾١ِِمٓ َ

شود كه معبود شما  مي بگو: جز اين نيست كه من هم بشري مانند شمايم كه به من وحي«
فقط خداي يكتاست؛ پس كسي كه ديدار پروردگارش را اميد دارد، پس بايد كاري شايسته انجام 

 .»دهد و هيچ كس را در پرستش پروردگارش شريك نكند

شاذان بن عمر براي ما « آورده است: »المعاجز مدينة«راني در كتابش آقاي هاشم البح

يد الجعفي به من گفت: از مرة بن قبيصة بن عبدالحميد آورده كه او گفت: جابر بن يز
را ديدم فيلي از گل ساخته، بر آن سوار شد و در آسمان پرواز كرد و رفت  آقايم باقر

 ا باور نكردم تا اينكه امام باقرگشت. من اين ربه مكه و سوار بر همان فيل از آنجا باز
گويد؟ ايشان دوباره فيلي ساخته مرا بر  را ديده به او گفتم: جابر از شما چنين و چنان مي

 .)18F1(»آن سوار كرده با خود به مكه برد و بازگردانيد
 يا جل الخالق!..

 هاي نشنيده!.. ق حرفكند!.. اسبي كه دو بال دارد!!.. به ح فيلي كه در آسمان پرواز مي
كنيم؛ ولي اين كرامات  البته ما كرامات بندگان صالح و نيكوكار خداوند را انكار نمي

 قبول كند!.. آن راتواند  هايي خيالي است كه هيچ عقل آدم سالمي نمي نيست... اينها افسانه

                                           
 .10/ 5المعاجز  مدينة -1
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اند كافي است كه آنها را چون  تصوير واقعيت امامان و بزرگان آنچنان كه بوده
هاي فروزان هدايت بشريت نمودار سازد. و آنها به هيچ كس نياز ندارند تا چنين  شعله

 .اساسي را به آنها نسبت دهد! خرافات پوچ و بي
هايي بزرگوار و شايان قدر و  هاي وااليشان انسان آنها به خودي خود، و با شخصيت

هاي خيالي و دروغين چهره  همنزلتند، و هيچ نيازي به ما ندارند تا با چنين روايات و افسان
 .زيباي آنها را زشت و كريه جلوه دهيم!

 عجب دروغگويان و مكارانيد اين به اصطالح علماء ما!..
كنند تا ثابت كنند  هاي خيالي درست مي از يك سو براي ائمه بال و پر و شاخ و برگ

نارواي ترس  هاي هاي مافوق بشري برخوردار بودند، و از سوي ديگر نسبت آنها از قدرت
دهند.  و بزدلي و سكوت بر ظلم و ستم و تن دادن به ذلت و خواري را به آنها نسبت مي

يورش برده شد، سينه  به خانه حضرت امام علي :گويند مي ر از همه اينكهت و زشت
اي كه در شكمش بود را سقط  را جلوي او شكستند، بچه صرسول خدا رزنش؛ دخت

 كرد، و انگار كه موضوع هيچ به او ربطي ندارد! اده تماشا ميكردند، و امام خاموش ايست
 حقا كه دروغگو حافظه ندارد!..

توانند به نمايش بگذارند، و  آيا پيامبران خدا معجزاتشان را هر آنجا كه بخواهند مي
خواهد را انجام دهند، يا اينكه معجزات در اختيار پروردگار  توانند هر آنچه دلشان مي مي

 .است، و پيامبر تا پس از صورت گرفتنشان از آنها اطالعي ندارد؟!عالميان 
(ا ساعاتي چند را در خواب بوديميروز  يك اصحاب كهف گفتند: ما

19F

. آنها )1
 .ند!ا هدانستند كه بيش از سيصد سال در خواب بود نمي

                                           
َُۡهُٰهۡم ﴿ -1 ََ َ�َع ِ ٰل ََ ََ آَءلُواْ ََيَۡنُهۡمإ َو َۡ َتَ ِثۡنَا  قَاَ  قَآِِلٞ  َِ َۡ ِثُۡتۡم  قَالُواْ  َۡ ِۡنُهۡم َ�ۡم  ّّ � ۡو َ�ۡعَض  َۡو� 

َ
ا َ ًّ ُ   َۡو ۡعلَُم ََِما قَال

َ
ّ�ُ�ۡم َ َۡ واْ 

 ّٗ ۡزَ�ٰ َطَعا
َ
َهآ َ ُّ َ

ِۡ َنِٖ وَلَۡبنُاۡر � ََ ٱلَۡم ِ ِٰرهِمٓ إ ََ ِۡقُِ�ۡم  ُ�م ََِو َۡ َح
َ
ُُٓواْ َ ِثُۡتۡم وَُۡ�َع ُِّ�م َۡ

ۡ
ۡد َوَ   َِرِۡزق  ا وَلَۡبة َّ ََتلَ َۡ ُِ َو ۡن ِ ّّ

ا َُۡأعَِرّن  ًۡ َح
َ
و همان گونه [كه با قدرت خود خوابشان كرديم، از خواب] بيدارشان «. ]19[الكهف:  ﴾١َُِ�ۡم َ

اي از آنان گفت: چه مقدار [در خواب]  نموديم تا ميان خود از يكديگر [از حادثه اتفاق افتاده] بپرسند. گوينده
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فاصله چون جني به  چون عصايش را انداخت و ديد كه بال و پيامبر خدا موسي
(ده، ترسيد و از صحنه دور شدحركت درآم

20F

1(. 
دهد، و فرمان كار در دست  خواهد از كرامات را انجام مي پس آيا امام هر آنچه مي

كند، و احيانا  كند، و احيانا در خورشيد دخل و تصرف مي اوست؛ احيانا مرده را زنده مي
ان كند، و رزق و روزي برايش هاي مردم را برآورده مي داند، و حاجت غيب را مي

 فرستد؟! مي
اند، و آنها را از  العاده و خارج از تصور عقل بشري نسبت داده به امامان چيزهاي خارق

اند! پس  كالبد بشري خارج كرده، موجوداتي كه معلوم نيست چه هستند به تصوير كشيده
يم در حاليكه آنها موجوداتي توانيم از آنها پيروي كرده، چون آنها شو ميچگونه ما 

ها و  ها فاقد تمام آن قدرت عاده و خارج از دايره بشريت هستند، و ما انسانال خارق
 .هستيم! بعجاي

صورت فطري و جبلي خلق ه اگر امام چون فرشتگان بر طاعت و عبادت پروردگار ب
 .توانيم چون او شده، او را اسوه و الگوي خود سازيم؟! شده، چگونه مي

وي كنيم كه خداوند او را در بشريت چون ما پير صپس آيا بهتر نيست از پيامبر اكرم
 فرمايند: معرفي كرده، از ما خواسته در وارستگي چون او باشيم. خداوند متعال مي ها انسان

                                                                                                             
ايم. [و برخي ديگر] گفتند:  اي از روز را [در خواب] مانده د؟ [برخي] گفتند: يك روز يا پارهاي مانده

ايد، داناتر است، پس يكي از خودتان را با اين پولتان به شهر  پروردگارتان به مقداري كه [در خواب] مانده
تر است؟ پس غذايي از آن  پاكيزهروانه كنيد و او بايد با تأمل بنگرد كدام يك [از مغازه داران شهر] غذايش 

برايتان بياورد، و او بايد [در رفت، برگشت و داد و ستد] دقت و نرمي و لطف نشان دهد و احدي را از حال 
 ».شما آگاه نكند

آنّٞ ﴿  -1 ََ ّ�َها 
َ
ّ َكَ َُ ۡه ََ ََۡءاَاا  اَكإ وَلَّما  َِ ُِ َع

ّۡ
َ
ٰ  َو� َّ َِرٗ  َو ۡۡ َعّقِۡبإ َ�ُٰموَ�ٰ ُّ ُُ لُوَن  َ  َ�َۡد ۖ َولَۡم  ََ ّ  ٱلُۡمۡر َ َّ  ُُ َا ََ إِّ�ِ َ  

كند، گويا ماري باريك  و عصايت را بيفكن. پس وقتي آن را ديد كه تند و شتابان حركت مي« .]10[النمل:  ﴾١
و تيزرو ـ يا جن ـ است، پشت كنان رو به فرار گذاشت و به پشت برنگشت. [ندا رسيد:] اي موسي! نترس 

 .»ترسند ران نزد من نميكه پيامب
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وِ  ٱ﴿ َُ َۡ  ِِ ۡۡ َ�َن َُّ�ۡم  َنٖٞ َّّق َۡ َوٌۚ َح َۡ ُ
َ ِ َّ  َ َّ َََكَر ٱ ِِرَر َو ََ ٱ َۡو َۡ َ َوٱ َّ ْ ٱ وا َُ لَِّم  َ�َن  َۡر

 .]21األحزاب: [ ﴾٢ۖ ُِ�ٗ كَ 
يقيناً براي شما در پيامبر خدا الگوي نيكويي است براي كسي كه همواره به خدا و روز «

 .»كند مي قيامت اميد دارد؛ و خدا را بسيار ياد
ل و يا ساير فرشتگان پيروي كنيم. چرا ييو خداوند به ما امر نكرده تا از جبريل و ميكا

يست به مخلوقاتي كه با ما تفاوت دارند، و در احساسات و ن ها انسانكه در توان ما 
 .عواطف و مشاعر و ساختار بدني با ما فرق دارند اقتدا كرده، از آنها پيروي كنيم؟!

راستي بعد از اين چه كسي بهتر و واالتر است. كسي كه خداوند او را انساني معمولي 
با بزرگي و همت و روحانيت  بتواند هاي نفساني، و او ها و خواسته د با تمام شهوتنآفري

واالي خود بر هوي و هوسش پيروز گردد، يا كسي كه خداوند او را بر طاعت و 
جز طاعت و فرمانبرداري او را توان  وفطري مجبور سازد  به صورتفرمانبرداري از خود 

 .هيچ كار ديگري نباشد؟!
براي مردماني كه از او  بنگر چگونه خداوند به پيامبرش امر كرده تا بشريت خود را

َِّ  َوقَالُواْ َّ  نّ ﴿ خواستند گوش زد كند: معجزات خارق العاده مي َا  َّ ُجَر  َۡ ََ  ٰ َّ ََ َح َ َِّ  ل ۡۡ

ُۡوً�  �ِض  َ�
َ
ّنٖٞ  ٩ٱۡ� ََ  ََ َ ۡو َُّ�وَن ل

َ
ِبل   َ َّ   ِ ِجً�ا  وَِعَنب   ّّ َۡ ََ نَۡ�َٰر ِرَ�ٰلََها 

َ
َر ٱۡ� ّجِ ََ ۡو  ٩َ�ُت

َ
َ

 ۡۡ ُ مَ � ّۡ ََ ٱل ًَ قِ ِٖ قَِۡب ََ ِ � ٰ ََ ِ َوٱلَۡم َّ َُِ َ َِ
ۡ
ۡو َّة

َ
ا َ ًَ َۡ ۡمَت َعلَۡبَنا كِ َۡ ََ  ٩آَء َكَما َز َ ۡو  َُ�وَن ل

َ
َ

مَ  َ�ۡبتٞ  ّۡ ِِ ٱل  ٰ ََ ۡو َّۡر
َ
َ ُِ ِ  زُۡرُر ّّ ٗۡ َِ  َعلَۡبَنا كَِ�ٰ ّ�ََُ  ٰ َّ ََ َح ِ َِّ  لُِرَِّب ۡۡ ۥۗ قُۡل ا ّ�ۡقرَ آءِ َوَّ  نّ  ُؤهُ

ِ َاۡل ُكنُت إِّ  �ََ�ٗ  ّّ َۡ َۡۡحاَن  وٗ  َُ َُ ّۡ  .]93 -90اإلسراء: [ ﴾٩ ۖ 
ن سرزمين [خشك و سوزان مكه] آوريم، مگر آنكه از اي و گفتند: ما به تو ايمان نمي«

) يا براي تو باغي از درختان خرما و انگور باشد كه 90اي پر آب و جوشان روان سازي!! ( چشمه
اي [قدرت داري] پاره  ا آسمان را آن گونه كه گمان كرده) ي91نهرها روان كني. ( از البه الي آنها

اي از طال براي تو  يا خانه )92پاره بر سر ما بيفكني، يا خدا و فرشتگان را رو به روي ما آوري. (
كه  اي بر ما نازل كني كنيم تا آنكه نوشته نمي را باور باشد، يا در آسمان باال روي، و باال رفتنت
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هاي سبك مغزان ياوه گو را پاسخ  گارم منزّه است [از اينكه خواستهآن را بخوانيم!! بگو: پرورد
اند، نه براي اينكه  تادهدهد] آيا من جز بشري فرستاده هستم؟ [كه مرا براي هدايت شما فرس

 .»)93مورد شما را پاسخ دهم.] ( هاي بي درخواست
رسيد برخي از مردم در حق آنها غلو گوشش ه وقتي ب ؛امام صادق به و بنگر

و  نسوگند كه ما نيستيم جز بندگا به خدا« ي و خشمگين شده فرمودند:نابورزند، عص مي
اي را براي كسي نداريم،  بردگان كسي كه ما را آفريده، توان هيچ ضرر و نقصان و فايده

د نتيجه اگر خداوند بر ما رحم ورزد از كرم و رحمت اوست، و اگر ما را عذاب كن
سوگند ما هيچ حجتي بر پروردگارمان نداريم. و هيچ براءتي از  به خداگناهانمان است. 

شويم، و روز قيامت  خداوند نزد ما نيست. ما خواهيم مرد، و در زير خاك دفن مي
برانگيخته خواهيم شد و در برابر خداوند خواهيم ايستاد، و مسئول كارهايمان هستيم. 

بافند ـ خداوند لعنتشان كند؟!  بر ما مي هايي دروغرا چه شده ـ كه چنين واي بر آنها! آنها 
و امير مؤمنان و فاطمه و  ،شان خداوند و پيامبر خدا را در قبرشهاي دروغآنها با اين 

 .)21F1(»اند حسن و حسين و علي بن الحسين و محمد بن علي را آزار داده

                                           
 .289/ 25، و بحار األنوار 2/491نگا: رجال الكشي  -1



 
 

 امامان بشرند

طي  ها انسانه مراحل خلقت بشر را چون ساير امامان چون ما بشرند!.. دقيقا هم
هاي بزرگي كه از آنها  هاي پاكي است، و در وجدان همت آنها قلب  اند. ولي در سينه كرده

 است. مرداني بس بزرگ در تاريخ رقم زده
 فرق در خمير خلقت نيست، در بزرگي همت واخالق واالي آنهاست..

دهند حقيقت  ان بدانها نسبت ميواگر آنچه سست عنصران جاهل و دوستان ناد
داشت، هيچ برتري و عظمتي شايان آنها نبود. نه ثوابي بر طاعت و نه عقابي و  مي

پندارند ـ بر طاعت و  ها، چرا كه آنها ـ آنگونه كه جاهالن مي بازخواستي بر لغزش
 اند، چون مالئك معصومند، و طاعت و فرمانبرداري حق از فرمانبرداري خلق شده

ي است بر طاعت و نه عقابي بر معصيت.. و نه ين است! پس آنها را نه جزاسرشتشا
 بهشتي بهاي همت و استقامت و نه جهنمي سزاي لغزش و معصيت..

رض ـ را شنيد كه چون سخن آن جاهالن ـ و يا دشمنان مغ لعابدينامام زين ا
ا بر لعنت خد«گويند بخشم آمده فرمودند:  چنين و چنان مي درباره حضرت علي

آيد موي بر  هاي عبداهللا بن سبأ بيادم مي گويند. وقتي حرف آناني كه در حق ما دروغ مي
اي كرده! او را چه شده است؟! لعنت و  شود، اين مرد ادعاي بسيار بيهوده تنم سيخ مي

سوگند علي بنده نيكوكاري از بندگان خداوند بود، و هيچ  به خدانفرين خدا بر او بادا!.. 
عزت و كرامتي نزد خداوند نيافت مگر به سبب پيروي و فرمانبرداريش از جايگاه و 

هيچ جايگاه و منزلتي نزد خداوند نيافت  صخداوند و پيامبر او. و همچنين پيامبر اكرم
 .)22F1(»مگر به سبب فرمانبرداري و اطاعتش از خداوند متعال

                                           
 .)286/ 25 بحار األنوار، و١/٣٢٤رجال الكشی نگا: ( -1
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 گويد: امام ميمفكر و روشنفكر معاصر جهان تشيع دكتر علي شريعتي در باب عصمت 
در تشيع صفوي عصمت عبارت است از يك حالت فيزيولوژي خاص، بيولوژي خاص، «

اند كه اصال آنها  ي خالص ساخته شده ها دارند و از يك ماده پسيكولوژي خاص، كه امام
توانستم گناه  توانند گناه بكنند! خوب بنده هم اگر چنين ساخته شده بودم كه نمي نمي

و شاهي هم ارزش نداشت. چون وقتي من نتوانم گناه بكنم، اين چه بكنم، تقواي من د
تواند گناه بكند، چون ذاتش طوري  گناهي است؟! ديوار هم با اين وضع نمي جور بي

شمشير در تن  :گويند خوانها مي تواند گناه بكند. مثل اين كه بعضي روضه است كه نمي
تراشد و دور  ت كه فضيلت را ميتراشي احمقانه اس امام اثر نداشت! اين چه فضيلت

تواند به سادگي  خوان كارگر نباشد، مي ريزد؟ اگر شمشير به تن خود همين آقاي روضه مي
ي شهيد را  يك شوخي و بازي، قهرمان شهادت باشد! چون در اين صورت روضه

تر است! در تشيع صفوي ذات امام يك نوع عصمتي پيدا  خواندن، از شهيد شدن سخت
قدرت گناه بود) و چون امام معصوم فاقد زشي نداشت؛ نه ارزش انساني (چ اركرد كه هي

با آنها فرق دارد سرمشق توانند از موجودي كه ذاتش  چون مردم نمينه ارزش علمي (
 .بگيرند)!

ائمه را موجودات متافيزيكي و مجرد و غيبي و از آب و گل مخصوص معرفي كردند 
شد و هم معتقد بودن به امام! و ظاهرش هم اين كه  ارزش و در نتيجه، هم امام بودن بي

مالي وابسته به رژيم صفوي، با فرشته نشان دادن امام، مقام امام را ارتقاء داده است. از 
محمد و علي و فاطمه و حسن و حسين خيلي تجليل كرده و فضائل و مناقب بسيار 

اي  صوم را از خميرهعظيم و عميقي را تازگي در ائمه كشف كرده است! و چهارده مع
غيبي و جوهري ماوراء طبيعي و فوق بشري شمرده و ذات آنها را از ذات ـ انسان ـ جدا 
نموده و خلقت اين چهارده تن را از خلقت آدم استثناء كرده! و آنها را عناصري از نور 

اي تعبيرشان كرده كه اوال برخي  الهي در صورت ظاهري آدمي تلقي نموده و به گونه
و ثانيا برخي صفات و  ،تواند داشته باشد ل انحصاري دارند كه نوع انسان هرگز نميفضائ
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هاي  توانند در سطح هاي عالي انساني مي خصوصيات متعالي دارند كه برخي از نمونه
تري، مشابه آنها را فرا گيرند. اما اين صفات عالي انساني در آنها ذاتي و طبيعي و  پايين

ي ها انساني جنس و خصوصيت ذاتي نژادشان است ودر فطري است و اقتضاي جبر
 ديگر اكتسابي است و اختياري و عرضي...

تواند بداند. آنها دشمنشان را با يك فوت به سگ  دانند و انسان نمي مثال آنها غيب مي
و سوسك يا شغال يا خرس و خوك و هر نوع حيواني كه سفارشش را داده باشند، تبديل 

ي سالح  جامه در درانند و انسان را تواند. آنها در قنداق اژدها را مي يكنند و انسان نم مي
آور است و  دراند. فضائل اختصاصي ديگري كه برخي از آنها سخت چندش اژدها مي

ي خلوت و خاموش ـ زشت و  هاي خيال و گوشه نقلش و حتي تصوري در پس پرده
 .)23F1(»نفرت بار ـ!

حمد از آنچه در وجدان بندگان خدا بود خبر امامان از آل م« :گويد شيخ مفيد مي

 .)24F2(»داشتند، و از همه چيز قبل از بوقوع پيوستن آن آگاهند
گويند: امام از غيب خبر دارد، در  دهند و مي خود ميه چگونه افرادي چنين جرأت ب

دانست، و  و او به مراتب از امام برتر و واالتر است، غيب را نمي صحاليكه پيامبر اكرم

عٗ ﴿ آورد: پاك؛ كالم پروردگار عالم از زبان او چنين مي قرآن َۡ �َ �ِ َۡ َ ِّ  َُ ِ ۡمل
َ
ا َوَ  قُل ّ ٓ َ

ا شَ  َّ ا إِّ   ا نَا۠ ًَ
َ
إ إِۡن � وُٓء ّۡ َ ٱل ِِ ّۡ ا َم َّ َِّ  ٱۡقَۡ�ِ َو ُۡت  َۡ َۡ َت َۡ ۡبَب َس َۡ ّۡ ۡعلَُم ٱ

َ
إ َولَۡو ُكنُت َ ُ َّ آَء ٱ

ِ  إِّ  نَِر رٞ  ّّ ُِّنوَن  ُ  َقۡو�  َو�َِأ�ٞ   .]188األعراف: [ ﴾١ۡۡ
بگو كه من مالك نفع و ضرر خويش نيستم مگر آنچه خدا خواسته، و اگر من از غيب آگاه «

ديدم، من نيستم مگر  گاه زيان و رنج نمي افزودم و هيچ بودم بر خير و نفع خود هميشه مي

 .»رسولي ترساننده، و بشارت دهنده گروهي كه اهل ايمانند

                                           
 .)نسخه پي دي اف(، 36 -35تشيع علوي  تشيع صفوي ـ علي شريعتي ص/نگا:  -1
 .67اوائل المقاالت از مفيد ص/ نگا:  -2
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 شما را به خدا !...
آيا شايسته است ما حرف شيخ مفيد را گوشواره گوشمان كرده باور كنيم، و سخن 

 پروردگارمان را دروغ پنداشته دور بيندازيم؟!..
بدون اينكه كمترين احتياطي  دانست؛ چگونه حضرت امام علي ب مياگر امام غي

دانست (!) كه ابن ملجم او را  يم به خوبيخرج دهد براي نماز بيرون رفت، در حاليكه ه ب
 خواهد كشت؟!..

امامان ما يا به قتل رسيدند، ويا با زهر مسموم شدند. چگونه امكان دارد امام غذاي 
 .داند در آن زهر است؟! حاليكه مي مسمومي را بخورد، در

 آيا اين خودكشي نيست؟!..

َ ﴿گويد:  و آيه كالم پاك پروردگار صراحتا مي ِِ ّۡ ا َم َّ وٓءُ وَََ ّۡ گاه زيان و  ...و هيچ« ﴾ٱل
، كه مفهوم آن واضح و روشن داللت دارد بر اينكه؛ من بايد در حالتي كه »ديدم رنج نمي

ا و ه دوري كنم. و خودم را از باله زيان و رنجاطالع داشته باشم، و در حد توانم باشد از 
 ها و مشكالت نجات دهم. سختي

و  ي،ت كه هيچ اساسي در ميزان شريعت اسالماي اس پس اين تنها يك ادعاي بيهوده
نزد خداوند و رسول او و اهل بيت آنها ندارد، و غيب و پنهان را جز خداوند كسي 

 داند. نمي

ا ﴿ فرمايند: پروردگار يكتا مي َّ إ َو ُ َّ ۡبَب إِّ  ٱ َۡ ّۡ �ِض ٱ
َ
ِٰت َوٱۡ� َٰ ٰ َن ّۡ ِِ ٱل   َّ ۡعلَُم  َُ قُل ّ  

 ّاَن 
َ
ُُوَن ََۡأُعُروَن � َۡۡع  .]65النمل: [ ﴾٦ُُ

ها و زمين جز خدا كسي از علم غيب آگاه نيست و اينان هيچ  بگو كه در همه آسمان«

 .»دانند كه چه هنگام زنده و برانگيخته خواهند شد نمي
 ..!عجب ملتي هستيم ما

و اخالق واال و ويژگيهاي بزرگ انساني  يياز روايات و حكاياتي كه زهد و پارسا
كه از آنها امام ساخته، و آنها را نزد خدايشان عزيز نموده، و از عبادتها و تصاوير امامان 
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هاي  ي فرمانبرداريشان دست كشيده، خود را به روايات دروغين و افسانه طاعات و شيوه
 ايم!!.. شود مشغول داشته خيالي كه به آنها نسبت داده مي

 خدايا...
 اي كاش ملت و قوم من كمي بينديشند...

 بار الها...
 هايمان استفاده كنيم!.. به ما توفيق ده از عقل

َمُعوِن ﴿ َۡ نُت ََِرّ�ُِ�ۡم وَُ َّ ٓ َءا ۡعلَُموَن  ٢إِّ�ِ َُ َٖ  قَاَ  َ�ٰلَۡبَت قَۡوِ�  ّن َ ۡۡ ََِما   ٢َِبَل ٱۡدُرِل ٱ
 �َِّ َر َۡ َِّ  ٱلُۡم  ِِ

َعلَ ََ ِ َو ّّ َۡ  َِ َر  ََ  .]27-25يس: [ ﴾٢٧َ�
ن بشنويد (و گواه باشيد) كه به خداي (فرستنده) شما ايمان آوردم* (و به اين ... پس، از م«

مرد با ايمان پس از كشته شدن، در عالم برزخ) گفته شد: بيا داخل بهشت شو، گفت: اي كاش 
* كه خدا چگونه در حق من مغفرت و رحمت  م (از اين نعمت بزرگ) آگاه بودندملّت من ه

 .»رم قرار دادفرمود و مرا مورد لطف و ك



 
 

 افراط در غير از امامان!

خالصه نشده، ديگران را نيز در  ها امامعقيده شخصيت پرستي و تقدس افراد تنها در 
و   جمله اينكه در مورد مراجع نيز چنين تصورات خارق العادهآن برگرفته است. از 

از چيزهاي نهان  اي شايع كردند. در تصور آنها مراجع نيز از جهان غيب و باورهاي افسانه
 .توانند كارهاي خارق العاده انجام دهند! خبر دارند، و مي

ـ كرامات غيبي امام خميني ـ نوشته حسن  »الكرامات الغيبية لإلمام اخلمينی«كتاب 
... در مورد اين سيد « آمده است: »زنداني يا آزاده«زندانبان به عنوان   الكوراني در قصه

ديد كه او  ديد، و احيانا مي . او را هميشه در حال نماز ميگفت چيزهاي عجيبي به من مي
شده است، قفل در سلول را باز كرد،  غيبشده است! يك بار وقتي ديد او  غيباز زندان 

و رفت داخل تا خوب جستجو كند، ولي هيچ اثري از او نيافت. بيرون شده دروازه را 
يد كه او بازگشته داخل سلول قفل و زنجير كرد و برگشت به كارش، چند لحظه بعد د

 مشغول نماز است!
هاي خودم  زده شدم، خواستم خودم با چشمحيرتمن از اين حكايت دوستم بسيار 

حقيقت را ببينم، جاهايمان را در خدمت با هم عوض كرديم. و من رفتم روي پست او. 
  .)25F1(»گفته بود را مو به مو با چشمان خودم ديدم مدقيقا همان چيزي كه دوست

ساعت سه بعد از نيمه شب « آمده است: »امام كجا غايب شده؟«و در زير موضوع 
هاي جمعه، دستگاه اشاره داد كه بايد باطري را عوض كنم، به اتاق امام  يكي از شب

باز هم خبري نشد. بعد  ،نزديك شده گفتم: يا اهللا! هيچ جوابي نيامد. چند بار تكرار كردم
ولي ايشان را در اتاقش نيافتم! وحشت زده با سرعت  از آن مجبور شدم داخل شوم.
هاي ديگر را بگردد. البته  ها كه در خانه امام بود گفتم اتاق بيرون آمدم. وبه يكي از خادم

                                           
 .)51، ص/مام اخلمينیلإل الكرامات الغيبيةنگا: ( -1
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هاي  خانه آنقدر بزرگ نبود كه نتوانم خودم دنبالشان بگردم، ولي نخواستم داخل اتاق
تيم قسمت داخلي ـ خاص خانواده ـ يكي از ديگر بروم. او نيز هيچ اثري از امام نيافت. رف

ها به ما اطالع داد امام آنجا نيست. از اين خانم خواستم كه با ما همراه شود و بيايد  خانم
بار ديگر ايشان را در اتاقش جستجو كنيم. هر سه نفر آمديم باز هم هيچ اثري از ايشان 

 نيافتيم...
را از خوابشان بيدار  »احمد خميني«اي بسيار وحشتزده و نگران شده بودم. خواستم آق

مان بيشتر  اند. نگراني كنم. گفتند ايشان شب جمعه براي زيارت سيده معصوم به قم رفته
ي برايمان ا هچار و حل اين مشكل ياري كند و راه در ما هشد، هيچ كسي نبود كه بتواند ب

م دوباره دنبال امام بار ديگر از آقاي عيسي ـ خادم ـ خواست بعد پيدا كند. ربع ساعت
زند. گفت: امام روي تختش  بگردد. وقتي برگشت ديدم خوشحال است و لبخند مي

نشسته است. بسيار خوشحال شدم. به سرعت وارد اتاقشان شدم. ديدم كه روي تختشان 
زند، دستشان را بوسيدم. و باطري را عوض كردم. البته از غيابش هيچ  نشسته لبخند مي
خواست به ما  دانستيم، و يا شايد نمي بايستي ما مي ر حالتي بود كه نمينپرسيدم. شايد د

 اطالع دهد.
دانم چه  ايم، و نمي تا حاال اين موضوع در ذهن ماست و برايش هيچ جوابي نيافته

ي يكبار از اين موضوع از ايشان پرسيد. امام لبخندي يفاقي افتاد. عروسشان خانم طباطباات
گفت: بعدها هرگز به خودم  شد و هيچ نگفت. عروسشان مي زده به خانم پسرش خيره

 . )26F1(»اجازه ندادم در اين مورد از امام چيزي بپرسم
توانند هرجا  ادعا كرده اولياء مي ،هاي خودبافته نويسنده كتاب در تعليق بر اين قصه

بخواهند بروند. و ادعاهاي خارق العاده ديگري نيز كرده، و گفته امام خميني غيب 

                                           
 .)53ص/ ،لإلمام الخميني الغيبيةنگا: (الكرامات  -1
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ها پخش نشود، ولي  دانست. از جمله اينكه امام خميني دستور داده بود برخي اعالنيه مي
(ها را پخش كردند، و امام از آن آگاه شد برخي بدون اطالع ايشان بيانيه

27F

1(. 
... وقتي امام خميني به نجف آمد، خوابم  آمده است: »نصر اهللا شاه آبادي« و در قصه

خندي زده گفتند: همه اين چيزها صورت خواهد گرفت. را برايش تعريف كردم. ايشان لب
...؛ آنگاه برايم روشن شد گويد در ادامه ميپرسيدم: چگونه؟ گفتند: بعدها خواهي فهميد.. 

چيزها صورت خواهد گرفت.. يك مرتبه يكي از  آنآنچه امام خميني گفته بود كه همه 
گويم كه برايم  ه شيخ فالني ميدوستانم در كاري بسيار حيران مانده بود، به من گفت: ب

استخاره كند. نزد شيخ رفته از او خواست برايش استخاره كند. بعدها از او پرسيدم ـ البته 
گيرد و  كند؟ گفت: تسبيح را مي دانستم ـ شيخ چگونه استخاره مي خودم همه چيز را مي
را بكن. و اگر دو كشد اگر يك مهره باقي ماند يعني اينكه؛ اين كار  دو مهره دو مهره مي

كرد! به او گفتم:  مهره باقي ماند يعني؛ نكن. و اگر سه مهره باقي ماند؛ از نو استخاره مي
عكس آنچه اآلن گفته نخواهد  اگر دوباره از او بخواهي استخاره كند آيا جوابش بر

(شد؟!
28F

2(.  
زمان  جا و آنچه در هاي بي ها و حركت دانم چه فرقي است بين اين شعبده بازي نمي

نوشتند: بكن. و روي ديگري:  دادند؟ روي يك نيزه مي جاهليت مشركان قريش انجام مي
 كشيدند! نوشتند، ويكي را شانسي از كجاوه بيرون مي نكن، و روي سومي هيچ چيزي نمي

برو و به خداوندت استخاره كن. از او بخواه آنچه خير تو در آن است را برايت مهيا 
 .از تسبيح چه معنا دارد؟!سازد، استخاره گرفتن 

اند  ها كه اين راه و رسم را شيوه كسب و كارشان كرده شود يكي از اين شيخ مي
هاي گهربار  بفرمايند؛ چه دليلي بر اين كارشان از كالم پاك پروردگارمان، و يا از فرموده

 .و يا حتي خبري از اهل بيتشان در اين زمينه دارند؟! صرسول اكرم

                                           
 .)55ص/ الكرامات الغيبيه لإلمام اخلمينینگا: ( -1
 ).28ص/ الكرامات الغيبيه لالمام اخلمينینگا: ( -2
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هايمان سياه گشته، و هيچ  هايمان چون خرابه ويران شده است. قلب ولي چه كنم، دل
 .اثري از پروردگار عالم در آنها نيست!

جان، كمك بخواهيم. ولي از  حاضريم از همه چيز و همه كس؛ حتي از يك تسبيح بي
 پروردگار و خالق عالم و آدم هرگز!!...



 
 

 ها بازي با نام

هاي آزاد  اي صوفي است ـ البته از صوفي ادهبا يكي از دوستان مصريم كه از خانو
ها و خرافات صوفيانه بدورند ـ مشغول تماشاي فيلم مستندي از  انديشي كه از بدعت

هاي هندو  هاي فيلم تصاوير زنده از گروهي از بوذي هندوستان بوديم. از جمله گزارش
ا روي نوك كردند، برخي از آنه بود كه جادو و تردستي و كارهاي خارق العاده مي

رفتند، و برخي چاقوي تيز را  خوابيدند، برخي روي اخگرهاي داغ راه مي هاي تيز مي ميخ
 كردند... و از اين قبيل چيزهاي عجيب و غريب!.. داخل سرشان مي

هايي است كه  ها و جادو جمبل دوست صوفيم گفت: اينها دقيقا مثل همان تردستي
 دهند... صوفيان ما در مصر انجام مي

ديدند  آمدند و مي ها مي گفت: اي كاش همه صوفي با تمسخرس پوزخندي زده سپ
 گيرد! هاي بت پرست هم انجام مي شتشان چگونه توسط اين بوذيركرامات اولياي نيكوس

پرستي در  مرا به فكر فرو برد. در يك لحظه به ياد آوردم چگونه بت و بت »بت«كلمه 
مجسمه مردي پارسا و  »الت«گويد: بت  يخ ميشبه جزيره عربستان رواج پيدا كرد. تار

نمود، و خدمت و  نيكو سرشت و سخاوتمند بود كه از حاجيان خانه خدا استقبال مي
كرد. چون چشم از جهان فروبست مردم برايش بسيار اشك ريختند و  مهمانداري آنها مي

درست اي  در فراقش افسرده و ناراحت و غمگين شدند. بعدها به يادبود او مجسمه
كرد، و كم كم  خدا نزديك ميه كه مردم را ب »بتي«بعد همان مجسمه شد  مدتيكردند، و 

شد خداي كوچكي كه مردم را به خداي بزرگ  »الت«بت پرستي رواج پيدا كرد و 
 .ساخت! نزديك مي

اند و در كمال تواضع و  در عالم خيال بتي را تصور كردم كه مردم گردش جمع شده
ز او رزق و روزي و شفا و درمان دردها و حل مشكالتشان را فروتني و خشوع ا
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خواهند. ناگهان شيطان سر رسيد و بت را از وسط آنها برداشته به جايش درختي قرار  مي
هايشان را مطرح  داد. و مردم همچنان دور و بر درخت جمع بودند و درخواست

مچنان به فرياد و ساختند! سپس درخت گم شد و آتشي جايش را گرفت، و مردم ه مي
بعد آتش رفت و قبري جايش را گرفت و مردم همچنان  يزاريشان مشغول بودند، چند

خواستند، و در كمال اخالص و فروتني  مي كردند و شفا و بركت گردش فرياد و زاري مي
 .خواستند تا آنها را به خداي يكتا نزديك كند! و خشوع از او مي

چيزهايي كه پياپي آمد و رفت اگر آنچه دور و راستي چه فرقي است بين همه اين 
 .گيرد همچنان به جاي خود باقي بماند؟! برشان صورت مي

كند كه در وسط ميدان چه باشد؛ بتي يا درختي، و يا آتشي و يا قبري و  چه فرقي مي
دعاي غير خدا و خواستن از غير ؛ يا هر چيز ديگري اگر حركات مردم تغيير نكند... 

 خدا؟!...
تواند جاي چيزها  با چه زيركي و مكري مي !..ما همكر و حيله و نيرنگ شيطان واماند از

ها را در طول تاريخ با چه حيله و زرنگي تغيير دهد تا به هدفش  را عوض كند، و نام
خواهد كمر بشر را به زمين زده به خورد او دهد كه؛ هر كس به  برسد؛ گويا شيطان مي

ها تفاوت داشته باشد؛ شرك  ديگري خواهد گشت.. اگر چه نامو بر  رگرد الت نگردد، دو
 يكي است!!..

بخش، يا به  هاي روح هاي گازدار، يا نوشيدني تغيير دادن نام شراب به نوشيدني
رسد به هيچ وجه باعث حالل شدن  آور و يا هر آنچه به ذهن شما مي هاي شادي نوشيدني

شود. و حتي اگر  تن نام شراب عوض نميشود. و حكم شرعي آن با تغيير ياف شراب نمي
ديگر كشف شود كه در تأثير چون شرابند، حكم شراب را گرفته حرام  هاي نوشيدني

 .خواهند بود!!
شراب به دليل اينكه نامش شراب است حرام نشده، به اين خاطر حرام شده كه عقل 

حاال نامش هر چه  كند. و هر آنچه عقل انسان را خمار كند حرام است، انسان را ضايع مي
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 باشد!..
ين و ساير يمخدرات، ترياك، حشيش، افيون، و حتي بو كشيدن دود ترياك و هرو

 شوند مثل شراب حرامند.. آورها چون باعث ضايع شدن عقل مي نشه
شرك است، نه به اين  »بت«بر همين اساس خواستن و فرياد و زاري كردن در مقابل 

بلكه به دليل اينكه فرياد و زاري در مقابل غير خاطر كه طرف مقابل بت نام دارد. 
خداست! پس هيچ فرقي بين خواستن از بت، و يا خورشيد، و يا فرشتگان، و يا امام 

هاي آنها دعا و  ها و يا پيامبران و غيره نيست. در تمام اين موارد بدون توجه به نام زاده
 است..عبادت و فرياد و زاري و خواري و بندگي در مقابل غير خد

از سوي خداوند متعال مأموريت يافتند تا به ما بگويند رزق و  صآيا پيامبر اكرم
به روزي و شفايمان را از امامان بخواهيم، يا اينكه آمدند تا جهت پيكان بندگي را تنها 

 خداوند يكتا قرار دهند. سوي
را  ن آنخوب بنگر در سخن گهربار پيامبر و فرستاده خداوند؛ حضرت ابراهيم كه قرآ

 .]80الشعراء: [ ﴾٨ََّا َمرِۡضُت َ�ُهَو ََۡأَِِ� ﴿ به ما يادآور شده است:
 .»دهد مي شوم، او شفايم مي و هنگامي كه بيمار«

ۡلُُقوَن َشۡ� ﴿ فرمايند: و خداوند متعال مي ََ   َ ِ َّ ِّ  ُدوِن ٱ ُعوَن  ۡۡ َ   َ ِ ّّ ا َوُاۡم  ٔٗ َوٱ
ۡلَُقوَن  ٌٰت �َ  ٢َُ َٰ ّۡ َ

ۡحَبآء   َ
َ
ُُوَن  ۡ�ُ َ َۡۡع ُُ  ّاَن 

َ
ا ََۡأُعُروَن � َّ  .]21 -20النحل: [ ﴾٢َو

آفرينند، بلكه خودشان  نمي پرستند [نه اينكه] چيزي را مي و معبودهايي را كه به جاي خدا«
 .»شوند مي دانند چه زماني برانگيخته نمي شوند. مردگانند نه زندگان، و مي آفريده

ها و دعا كردن در مقابل آنها، و  تند... اگر اين آيه از خواندن مردهمردگانند زنده نيس
 .گويد؟! مي گويد، پس چه ترك حاجتمندي در مقابل پروردگار يكتا سخن نمي

شايد كسي بخواهد شهوت مجادله انگيزي را سيراب كرده بگويد: امامان شهيدند، و 

ّ ﴿ تعال فرموده است:شهيدان نزد پروردگارشان زنده، مگر نه اين كه خداوند م ََ َۡ ۡ ََ َوَ  
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�َّٰۢ َٰ ّۡ َ
َ ِ َّ بِبِل ٱ ََ  ِِ  ْ ِ َ  قُتِلُوا ّّ ان كه در راه خدا و هرگز گمان مبر آن« .]169عمران:  آل[ ﴾ٱ

 .»!اند كشته شدند مرده
اند. زندگي  گوييم: برادر اين زندگي برزخي است و در آن حتي كافرها نيز زنده مي

زندگي نام  آن رادگيشان در عذاب و سختي است از اينرو خداوند برزخي، ولي چون زن
ننهاده؛ چون شايستگي اين نام را ندارد. اما شهيدان در كمال سعادت و رفاهند از اينرو به 

 برند... حق آنها در زندگي پر باري بسر مي
ر ان كه دو هرگز گمان مبر آن«خوانيد و روي كلمه  سپس چرا تنها آيه را تا وسط مي

آيه به صراحت روشن  ايستيد؟! اگر كمي در آيه بنگري، مي »اند راه خدا كشته شدند مرده

ّ�ِِهۡم  ُۡرزَقُونَ ﴿ نموده كه: َۡ  َۡ ۡحَبآٌء ِعن
َ
اند و نزد  بلكه زنده«. ]169عمران:  آل[ ﴾ََۡل َ

 .»شوند مي پروردگارشان روزي داده
د. نه اينكه آنها به ديگران روزي شو فرمايند: به آنها روزي داده مي خداوند متعال مي

 دهند!.. مي
دهند.  دهد، آنها به مردم ديگر روزي نمي بار ديگر توجه كن: خداوند به آنها روزي مي

كردند هرگز از اين آيه براي جواز روزي  اگر واقعا آنها به اين آيه با دقت توجه مي
 كردند.. خواستن از مردگان دليل تراشي نمي

خدا سوگند كه ما ه ب« فرمايند: ه حديثي كه قبال بدان اشاره شد ميحضرت علي در ادام
جز بندگاني از پروردگاري كه ما را خلق كرده نيستيم، توان هيچ نفع و ضرري به كسي را 
نداريم، اگر خدايمان بر ما رحم كرد از مهرباني خود اوست، و اگر ما را عذاب دهد 

يچ حجتي بر خداوند نداريم. و هيچ ضمانت خدا قسم كه ما هه بسبب گناهانمان است. ب
و براءتي از پروردگار نداريم، و ما خواهيم مرد. و در زير خاك دفن خواهيم شد. و چون 

شويم و در برابر خداوند ما را قرار خواهند  ديگران از قبرهايمان بيرون آمده برانگيخته مي
نفرين خدا بر آنها بادا! آنها  داد، و سؤال خواهند كرد. واي بر آنها، آنها را چه شده؟!
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و همچنين؛ امير مؤمنان، و فاطمه، و  »اند خداوند و پيامبرش را در قبر آزار و اذيت كرده
(اند حسن و حسين، و علي بن حسن و محمد بن علي را در قبرهايشان آزرده

29F

1(!. 
هرگز بر قبر پسر عمويش جعفر و يا عمويش حمزه قبه و مزار و درباري  صپيامبر

 صست نكرد. و هرگز اميرمؤمنان حضرت علي در زمان خالفتش بر قبر پيامبر اكرمدر
اي نساخت، امامان پس از او نيز هرگز چنين كاري  قبه و ساختمان و بارگاه و روضه

ندازد را نكردند. بلكه بيشتر از اين؛ پيامبر كسي را كه بر قبرها چنين دم و دستگاهي براه ا
 لعنت و نفرين كرده است.

اند كه ايشان  روايت كرده صيخ صدوق، و شيخ الحر العاملي از پيامبر اكرمش
ال تتخذوا قربی قبلة وال مسجدا، فإن اهللا عزوجل لعن اليهود حيث اختذوا قبور « فرمودند:

 .»أنبيائهم مساجد

 قبر مرا قبله و يا مسجد قرار ندهيد، چرا كه خداوند يهوديان را كه قبرهاي«
 .)30F2(»جد قرار دادند لعنت و نفرين كرده استپيامبرانشان را مس

                                           
 .289/ 25، و بحار األنوار از مجلسي 2/491نگا: رجال الكشي  -1
 .3/235از الحر العاملي  وسائل الشيعة، 2/358نگا: علل الشرائع از صدوق  -2



 
 

 اند! هامامان واسط

امامان و كمك خواستن و استعانه به آنها سخن  درخواست دعاء ازبا دوستي در مورد 
 .!اند بين پروردگار و بندگان گفتم. ايشان گفتند: امامان واسطه مي

اي نزد مدير و  اسطهتوانيد بدون داشتن و مينشما  مثال سپس در توضيح باورش گفتند:
 .يا مسئولي بزرگ برويد؟!

گفتم: اگر مدير انساني عادل و فروتن و نيكو سرشت باشد، و اجازه دخول دهد؛ بله 
توانم بدون واسطه به او برسم، اما اگر انساني متكبر و ظالم و خودخواه باشد كه هرگز  مي

 .ل و انصاف است؟!توان بدو رسيد. ولي آيا به نظر شما داشتن واسطه از عد نمي
ها را ميان خود و  ها و ميانجي گري ها و واسطه خداوند عالم همه سدها و مانع

َتِجۡب َُّ�ۡمإ إِّن ﴿ فرمايند: بندگانش برچيده است. خداوند مي َۡ َ
َ ٓ ِِ ّ�ُ�ُم ٱۡدُعو َۡ َوقَاَ  

َهّنَم َداِررِ  ََ ُرلُوَن  ۡۡ َب ََ  َِ َۡاَد ۡ  ِع َۡ وَن  ُ�ِ َۡ َت ۡۡ َ َ  َ ِ ّّ  .]60غافر: [ ﴾٦ََ  ٱ
و پروردگارتان گفت: مرا بخوانيد تا شما را اجابت كنم، آنان كه از عبادت من تكبر ورزند، «

 .»به زودي خوار و رسوا به دوزخ درآيند
گرهايتان را بياوريد تا دعاهايتان  ها و ميانجي و نفرمودند: امامان را بخوانيد، و يا واسطه

 .را بپذيرم!
ن بسيار پيشتر رفته است، روي قبر آقاي خميني و ديگران گنبد و حكايت از اماما

روند و از او  ران به زيارتش ميياند، و زا دستگاهي براه انداخته اي و دم و بارگاه و قبه
خواهند. اين همان نيرنگ و  هايشان را مي دردها و عالج بيماري يرزق و روزي و شفا

و پيچيده شده است. ديروز اگر مرد نيكوكاري ن اي نسخهخدعه ديرينه شيطان است كه در 
ساختند، و امروز هرگاه عالمي چشم از  اي مي كرد، به يادبودش بتي و مجسمه وفات مي

پرستان در برابر  سازند، و درست همان چيزي كه بت بندد بر قبرش گنبدي مي مي جهان
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ها همان چيزها  رگاهدادند، امروز دقيقا در قبرها و با هايشان انجام مي آن مجسمه و بت
 .مطابق اصل! فتوكپي ؛گيرد... تماما صورت مي

ها و  ي نيز منتشر كرده، در آنها اين بدعتيي دعاها كتاببسيار عجيب است كه 
و امامان كه اجازه  صهايي از پيامبر خدا كنند، روايت كارهاي شرك آلود را نيز توجيه مي

ديدن قبر و قرارگاه  باپند و اندرز خود  براي عبرت گرفتن از موت و ها انساناند  داده
در  صهاي ديگري در مورد شفاعت پيامبر اكرم به زيارت قبرها بروند، را با روايت ،اخير

گيرند كه  كنند و در نهايت نتيجه مي روز قيامت از برخي از افراد امتش با هم جمع مي
رها جايز است!! و طواف كردن گنبدها و قبرها و درخواست ياري و كمك از صاحبان قب

هيچ معلوم نيست چه ربطي است بين جواز زيارت قبرها و پند و اندرز گرفتن از آنها، و 
 ؛بين جايز بودن درخواست و دعا كردن صاحبان قبرها و فراموش كردن پروردگار يكتا

 .چيز؟! مهخالق زمين و زمان و توانا بر ه
و اند بين بندگان  كرده يسع مذاهب ساختگي بشر، همچنينهاي باطل، و  همه ديانت

خدايشان فاصله بيندازند، و از اينرو شخصي يا اشخاصي را بين بندگان و پروردگارشان 
اند بين بندگان و  و كشيشان واسطه شده »راهبان«اند؛ در نزد مسيحيان  قرار داده واسطه

رنگش را بر ساير اند! آيا شيطان همين ني پروردگارشان! مشركان نيز بتها را واسطه قرار داده
تواند گول زند تا بين خود و  نيز چيره خواهد ساخت، و ديگران را نيز مي ها انسان

 .ايشان واسطه قرار دهند؟!دخ
در همه كارهايت « كند: حضرت امام علي فرزندشان امام حسين را چنين نصيحت مي

تواند  اوست كه مي گير، چرا كه او تنها پناهگاه قوي و قابل اعتماد است، و به خدايت پناه
ا در امان نگه دارد. و در درخواست و طلب از پروردگارت نهايت اخالص هالتو را از ب

 .)31F1(»را اختيار كن كه بخشش و عطا و محروم ساختن و نا اميدي تنها در توان اوست..

                                           
 .40 – 39/ 3 هنج البالغةنگا:  -1
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بار الها، من فاقد هر قوت و توان و نيرويم، و هيچ « گفتند: امام رضا در دعايشان مي
برم، و بيزاريم را نزد تو اعالم  الها، من به تو پناه مي و تواني نيست مگر نزد تو. بارنيرو 

اند. بارخدايا، من در نزد تو  كساني كه بر ما چيزهايي به ناحق نسبت داده تماميكنم از  مي
خود  باره اند كه ما در كنم از همه كساني كه در مورد ما چيزهايي گفته بيزاريم را اعالم مي

 ايم. فتهنگ
م و كني الها، آفرينش از توست، و زرق و روزي از توست و ما تنها تو را عبادت مي بار

 يم.يجو تنها از تو كمك و ياري مي
 بار خدايا، تو آفريدگار ما و خالق پدران و آفريدگار همه پدر بزرگان ما هستي. بار

ي را نشايد جز تو را. كس ي تنها تو را سزاوار است. و خدايخدايا، ربوبيت و پروردگار
اند. و نفرين كن هر  پس نفرين كن مسيحيان را كه بزرگي تو را خوار و كوچك پنداشته

 از عظمت و بزرگي تو بكاهد. ،چون آنها ،آن كسي را كه
م. توان هيچ نفع و زيان و ضرري، و مرگ ييخدايا، ما بندگان و فرزندان بندگان تو بار

 بر، را براي خود نداريم.و زندگي، و برانگيخته شدن از ق
ما چيزي در توان داريم، ما از او بيزاريم. و هر كس ادعا  ؛خدايا، هر كس ادعا كرده

ما چون براءت و بيزاري  ،دهيم آفريدن در دست ماست، و ما رزق و روزي مي ؛كرده
 عيسي بن مريم از مسيحيان، از او بيزاريم.

ايم. پس ما را بر آنچه آنها  هرگز دعوت نكردهكنند  الها، ما آنها را بدانچه ادعا مي بار
  .كنند گويند محاسبه نكن. و ببخشاي بر ما هر آنچه آنها ادعا مي مي

خدايا آنها را نيست و نابود گردان و هيچ اثري از آنها بر زمين مگذار. خدايا اگر  و بار
اني جز فاجران تو اينها را به حال خود بگذاري بندگانت را گمراه خواهند كرد. و فرزند

 .)32F1(»كافر نخواهند آورد

                                           
 .25/343. و بحار األنوار از مجلسي 100-99نگا: االعتقادات از صدوق ص/ -1
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آري! اين است امام رضا؛ كسي كه در برابر پروردگارش ايستاده از همه كساني كه از 
اند  و به او پناه گرفته ،اند خواهند، و او را از مقام بشريت بيرون كرده او رزق و روزي مي

خواهد ريشه اين افراد  يش ميكند، و از خدا اعالم بيزاري و براءت كرده، آنها را نفرين مي
بينيم افرادي هستند كه با  را از زمين بركند و نيست و نابودشان كند. با اين وجود مي

جويند، و خداي  خوانند و از آنها كمك و استعانت و ياري مي اصرار تمام آنها را مي
 اند؟!.. عالميان و پروردگار دو جهان را از ياد برده

تمام خاليق حضرت عيسي بن مريم از كسانيكه او را شريك در روز قيامت در مقابل 
اند، اعالم براءت و بيزاري  اند، و او را واسطه بين خود و خدايشان گرفته خدا قرار داده

 كند... كرده آنها را نفرين مي
خواهي در روز قيامت امامان در برابر تمام خاليق از تو اظهار بيزاري و  آيا تو نيز مي

 فرمودند: ان كه حضرت امام عليو تو را لعن و نفرين گويند؟! آن چنبراءت كنند، 
بارالها از افراطگران غالي بيزارم چون بيزاري عيسي بن مريم از مسيحيان. خداوندا، آنها «

 .)33F1(»را هميشه خوار و ذليل گردان، و هرگز هيچ يك از آنها را ياري مده
اند، هدفشان  ان و بزرگان اختراع كردهكساني كه گنبد و بارگاه و ضريح را براي امام

 هاي آنها بوده است. باال كشيدن جيب مردم، و دزديدن پول
اند؛ در قاهره، دمشق،  ي براي امام حسين ساختهدر بيش از چندين شهر دنيا قبرها

است. حضرت علي  امام حسين را قبرهاي نيز جاهاي ديگر در ورقه، و عسقالن و شايد
رد و قبري در افغانستان و قبرهاي ديگري اينجا و آنجا... همه نيز قبري در عراق دا

را دوست دارند، و به آنها ارادت  صها امام حسين و ساير اهل بيت پيامبر خدا مسلمان
ورزيده برايشان احترام قائلند، و اين عشق و محبت و احترام را برخي شياداني كه قبرها 

هاي مردم را خالي  دوشند، و جيب اند مي نشين شده سجاده ـ به اصطالح ـ را ساخته و
گران و  براي گروهي از حيله استهاي پر درآمدي  كنند... در واقع اين قبرها دكان مي

                                           
 .650األمالي از طوسي، ص/ -1
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هاي دنيا  مذهب فروشان! كساني كه زندگي با سعادت آخرت را با پشيزي ناچيز از چرك
 اند! چه بيچاره و بدبختند اين ابلهان نادان!... فروخته

ربي غدر جنوب  رت اليسعبرند قبر حض قت اين است كه گمان مياز عجايب خل
 عربستان است!! »قطيف«در منطقه  »أوجام«روستاي 
 در قطيف عربستان!!.. »اليسع«قبر حضرت بله! 

 عربستان از فلسطين لغزيده و در قطيف »اليسع«يا جل الخالق!.. چطور قبر حضرت 
 .افتاده؟!

تمام زندگيش را در بين كوه  »اليسع«حضرت  ؛دهد همه سندهاي تاريخي نشان مي
اينجا سر  ازسپري كرد، حاال چطور شده كه قبرش  »بيت المقدس«و شهر  »قاسيون«

زنده  هنگاميكهدرآورده است؟! آيا از محاصره يهوديان فرار كرده است؟! آيا چون ملتش 
از بين آنها  بود، او را تكذيب كرده دعوتش را نپذيرفتند، چون از جهان چشم فرو بست

 .فرار كرده به اينجا پناهنده شد؟!
اگر فرصتي يافتي سري به اينجا بزن و قبري كه براي حضرت اليسع در روستاي 

ها در اينجا گرم  ساخته شده بود را تماشا كن، و ببين چطور بازار روضه خوان »اوجام«
 .است؟!

را  ت عليار و عجايب خلقت است كه حضرد شاخ هاي دروغو اين هم از آن 
 .قبري در شهر مزار شريف افغانستان باشد؟!

ما چرا از  ها گفتند يده شد، افغانييد شدند، و قبري در نجف برايش زاامام در كوفه شه
 .ها كم بياوريم؟! عراقي

بازار قبرسازي و اكتشاف قبرهاي بزرگان همچنان گرم است. همه سعي دارند بيشترين 
د. چرا كه اين راهي است بسيار ساده و آسان براي ملياردر چنگ آورنه گنبد و مزارها را ب

 هاي هنگفت بادآور... شدن، و به جيب زدن ثروت
شود، تا در جهان  اين بازاري است آباد و منبع درآمد هنگفتي است كه هرگز كساد نمي
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پربار است و نانشان لوح و كم عقلي است آخوندها و قبرفروشان بازارشان  هاي ساده آدم
ماند).. و اين حكايت تا زماني كه  تا ابله در جهان است مفلس در نميروغن... (در 

افرادي نادان و ابله اصرار دارند لعنت خدا و رسول و نفرين پيامبران و امامان و صالحان 
 خرند همچنان ادامه خواهد داشت...برا به جان و دل 
ندهيد، چرا كه خداوند لعنت قبر مرا قبله و مسجد قرار « فرمايند: مي صپيامبر اكرم 

 .)34F1(»ها را كه قبرهاي پيامبرانشان را مسجد قرار دادند و نفرين كرده است يهودي
 و در روايت پيشين ديديم چگونه امام رضا آنها را لعن و نفرين كرد...

                                           
 .3/235از الحر العاملي  وسائل الشيعة، و 358/ 2علل الشرائع از صدوق  -1



 
 

 هاي شيطاني مكر و حيله

و ها در آنجا افرادي  در مصر به من گفت: برخي از خانواده ها صوفييكي از 
هايشان كرامتها بسازند. مردم نيز اين  كنند كه براي مرده خوانيهايي را كرايه مي روضه
شود، و همه خانواده از اين راه  كنند، و بر روي قبر مرده مزاري سبز مي ها را باور مي قصه

د! و گفت كه خانواده او با جسد پدربزرگشان همين نمايش را نرس به ثروت بزرگي مي
 او وقتي كوچك بود تمام اين ماجرا را با چشمان خود ديده است.  بازي كردند، و

را كرايه كردند تا تابوت پدربزرگ را به قبرستان ببرند، وقتي  افراديگفت: خانواده  مي
خواهد با آنها   كشد، و نمي به قبرستان رسيدند، ادعا كردند تابوت آنها را به پشت مي

واهند تابوت را به طرف قبرستان بكشند، ولي خ كردند مي جلوتر رود. آنها تظاهر مي
كشد، و خالصه ادعا كردند زور تابوت بيشتر شده آنها را به  تابوت آنها را به عقب مي

طرف زميني كه مال خانواده بود كشيد، و آنجا تظاهر كردند تابوت ايستاد. گفتند: آه! حتما 
 .خواهد اينجا دفن شود! ميت مي

 ي قبرش ساختند.آنگاه گنبد و بارگاهي رو
، بعدها باعث شد از چرنديات و ه بودآنچه اين كودك خردسال به چشمان خود ديد

 خرافات نجات يابد..
هاي اين مردم كجاست؟! چرا اندكي  حيرتم!.. خدايا عقل و من سخت در

 انديشند؟!.. نمي
هاي اشغالگر، و استعمارگران، و به اصطالح شرق شناسان (!)؛ يا سربازان  دولت

كنند. مستشرق سرشناس؛ آقاي  هاي غافل ما را به چنين كارهايي تشويق مي ستعمار، ملتا
 .كند! چنين كارها تجليل ميايناز  »طاهر الجزائري«اش به شيخ  ولدسيهر در نامهگ

كنند كه استعمارگران يا اشغالگران  هاي صوفي با افتخار اقرار مي آخوندها و شيخ
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اند، و البته اين را توفيقي الهي و از كرامات  يان را ساختهفرانسه بسياري از گنبدهاي صوف
 شمرند!.. اولياء مي

گفت: يك يهودي  ي جديد ميها صوفيدر فيلمي مستند در شبكه جزيره ديدم يكي از 
 .او را با تصوف آشنا ساخته است!

 چرا نه!...
 د؟!..برن هاي گزاف مي مگر نه اين است كه آنها از جهل مردم به دينشان فايده

مگر نه اين است كه اشغالگران ساليان دراز كشورهاي مسلمان را چپاول كردند، و 
 اند؟!.. ساخته صوفيان و قبرپرستان هميشه راه را برايشان هموار مي



 
 

 آقاي شيخ عباس موسوي و درخواست از غير خدا

پيروي از حق از همه «مقاله زيبايي از جناب حضرت شيخ عباس موسوي با عنوان 
اين شعار ائمه اهل بيت بود كه همواره « خواندم. در اين مقاله آمده بود: »ز برتر استچي

هايمان را از خداوند متعال بخواهيم و تنها  كردند تا؛ هميشه خواسته ما را بدان گوشزد مي
از او رزق و روزي طلب كنيم. هر كس دري غير از در خداي را بزند جز خواري و ذلت 

چه زيباست آن روايتي كه از امام صادق به ما رسيده است. ايشان نصيبش نخواهد شد. 
فرمايند: قسم به عزت و جالل  خداوند متعال مي ؛ام خوانده ها كتابفرمودند: در برخي از 

 شخصي كه به يآرزوي هر كس ،و مكانت و جايگاه و بزرگي و مقام من بر عرش معاليم
كنم، و لباس ذلت و خواري را بر تن او  يرا با نا آميدي قطع م ،غير از من چشم دوخته

 كنم. مي رانم، و از فضل و كرمم محرومش پوشانم، و او را از نزديكي به خود مي مي
. پس »توست بالهي آفريدگار تويي و رزق و روزي از جان« فرمايند: و امام رضا مي

 .همتاست نه از امامان! ي دهنده بيروزي از جانب پروردگار يكتاي روز
هر كس ادعا كند خلق و آفرينش از ماست، و رزق و روزي بر « فرمايند: شان ميو اي

جويد از  . امام بيزاري مي»ماست، ما از او بيزاريم چون بيزاري عيسي بن مريم از مسيحيان
 .دهند! هر آن كسي كه ادعا كند آنها روزي مي

يعيان ـ در كمال ما ـ برخي ش با وجود همه اينهايا سبحان اهللا! عجب حكايتي است؟! 
 دهند... جهالت اصرار داريم كه آنها روزي مي

ريشه هر  ؛خواهد در پايان دعايش از درگاه پروردگار با تضرع و زاري مي مو اما
برد امامان روزي رسانند را از بيخ بركند، ايشان چنين به جالل  آنكسي كه گمان مي
از آنان باقي مگذار، خدايا اگر تو  بار الها بر زمين هيچ اثري« شوند: خداوندي متوسل مي

 .»يديو جز فاجران كافر نيز نخواهند زاكنند،  آنها را رها كني بندگانت را گمراه مي
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آنها ـ يعني اهل بيت ـ هرگز به ياران و  ؛كند و در كمال فروتني بارها تأكيد مي
اند، و از اين  شود را بر زبان نرانده شان گفته مي پيروانشان و به ديگران آنچه درباره

 .اطالعند! شود بكلي بي هايي كه به آنها نسبت داده مي كماالت و صفات و قدرات و توان
شود كه تنها خداوند متعال روزي دهنده  بر اين نقطه تأكيد مي »جوشن كبير«در دعاي 

اي آنكه « خوانيم: از اين دعا مي 90است و كسي جز او را چنين تواني نيست، در مقطع/
تواند  داند جز او، اي پروردگاري كه سختي و مشكالت را جز او كسي نمي نميغيب را 

بر طرف كند. اي آفريدگاري كه جز او كسي را توان آفرينش بندگان نيست. اي غفوري 
تواند  خشودن گناهان نيست. اي آنكه جز او كسي نميه كه جز او كسي را توان ب

ها را  تواند قلب آنكه جز او كسي نمي بندگانش را از نعمت خويش مستفيض گرداند، اي
جز او ه تغيير دهد، اي آنكه جز او كسي را توان تدبير و كارآيي دنيا نيست، اي آنكه ب

كسي را توان فرستادن باران نيست. اي آنكه جز او كسي را توان گشايش روزي بر 
 .»تجز او كسي را توان زندگي بخشيدن به مردگان نيسه بندگان نيست. اي آنكه ب

اي علي به من روزي رسان. يا؛ اي علي « توان گفت: پس از اين بطور مثال چگونه مي
 .»نياز گردان؟! مشكل گشا. يا؛ اي علي حاجت روا. يا؛ اي علي مرا بي

دارند. و هر كسي  امامان اهل بيت بشدت اين را انكار كرده، مردم را از آن برحذر مي
غالي و تندرو و دروغگو و مكار است، و شايسته چنين ادعايي كند در نزد آنها انساني 

 مهري و نفرين الهي، و امامان بكلي از او بيزارند. لعنت و بي
و آدم، در حق ما چنين و اي عالم  ؛زنند عجب حكايتي است درد آور: امامان جار مي

توانيم  مورد است و در توان ما نيست! و ما نمي يد. همه اين ادعاهاي شما بييچنان نگو
شمرند اصرار  بندگان را روزي دهيم، باز هم كساني كه بنا حق خود را پيروان آنها مي

 .امامان روزي رسان و حاجت روايند؟!! ؛ورزند مي
متأسفانه با وجود اين سخنان گهربار ائمه بسياري از علما و آخوندها و 

اند به خالف  ارزش تلقي كرده، به فروش گذاشته هاي ما كه دين را متاعي بي خوان روضه
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ايم به دامن  ايم، و محكم چسبيده كنند. خدايمان را به كلي فراموش كرده آن دعوت مي
زنيم: اي علي روزيمان ده، اي علي مشكلمان  وجواني داد مي اهل بيت؛ با كمال بي

را خدا  »علي« ـ العياذ باهللا ـ ييعلي حاجتمان برآورده كن... تو گوبگشاي، اي 
به پروردگار يكتا رجوع نكنيم؟! اهل بيت را  ون خود حضرت عليايم! چرا چ داشتهپن

خوانيم و از خداي اهل بيت غافليم... حاجت رواي يكتا پروردگار عالم را رها كرده،  مي
 م: يا ام البنين به دادمان رس!.راني مهابا بر زبان مي بي

شويم و  يايم، و دست به دامن فاطمه زهرا م خداوند شفا دهنده را از ياد برده
هايمان  فورا قلب گرفتار شويم: يا فاطمه ما را شفا ده!.. اگر در مشكل و مصيبتي گوييم مي

 آوريم!. خداي را هرگز به ياد نميشود. اما  متوجه اهل بيت مي
آيا شايسته است خداي عالم را رها كرده، حقيقت مطلق را زير پا نهاده، اساس توحيد 

درخت خودمان را آويزان كنيم؟! خداوند يكتا اصل و  گبررا كنار گذاشته، به شاخه و 
اساس وحدانيت و قدرت مطلق است، و اهل بيت بندگان نيكوكار و پارسايان پاك 

 سرشتي از بندگان خدايند...

َ ﴿ خداوند چه زيبا تصوير نموده فاسقان گمراه را: َّ ْ ٱ وا ُۡ َ ّ  َ ِ ّّ ْ َكُ َوَ  َُّ�ونُوا
 َۡ َُ ن

َ
ٮُٰهۡم َ َۡ ّ

َ
ُقوَن وَة ِۡ ٰ�َّۡ ََ ُاُم ٱ ِ �ٰ ََ ْو

ُ
 .]19الحشر: [ ﴾١ُهۡمإ َ

و مانند كساني مباشيد كه خدا را فراموش كردند، پس خدا هم آنان را دچار خودفراموشي «

 .»كرد؛ اينان همان فاسقانند
 پس از اين؛ اميدها به كجا بايد دوخته گردد؟

 از چه كسي رزق و روزي بخواهيم؟
 چه كسي را بكوبيم؟.. دروازه ها جتب و مشكالت و حايدر مصا

 غير خداوند دست حاجت دراز كنيم؟! به سويآيا باز هم 
اگر خداي ناخواسته باز هم چنين كنيم، بر طبق آنچه امامان راسخ در ايمان، و 

هاي  شاگردان مكتب توحيد برايمان روشن ساختند بدون شك از نا اميدها و رانده شده
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 بالء و رگز هيچ دعا و حاجتي از ما پذيرفته نخواهد شد. آيادرگاه الهي خواهيم شد. و ه
 .مصيبتي بزرگتر از اين است كه از درگاه حق رانده شوي!

هاي كج، و باورهاي  ها و اين كلمات شرك آميز، و اين چرك زبان پس اين بدعت
ز ست: آيا اين اشرك آلود كه با توحيد و يكتاپرستي به كلي در تضاد است از كجا آمده ا

وَن ﴿ :باب ُۡ ٰرِاِم ّمۡهَت ََ ٰ َءا َ ََ ٖ  ّنّا  ّّ ُ
َ ٰ َ ََ نَآ َءاََآَءنَا  ۡۡ ََ  .]22الزخرف: [ ﴾٢ََۡل قَالُٓواْ إِنّا َو

 ايم هم با پيروي از آثارشان ره يافتهبلكه گفتند: ما پدرانمان را بر آييني يافتيم و مسلماً ما «
 .»است؟

 نه هرگز!..
هاي خود اين  م آور است... كساني هستند كه براي رسيدن به هدفبله!... بسيار شر

ي مغرضان و مذهب فروشانند؟ يا ها كتاباند، آيا  باورهاي كج را در اذهان ما كاشته
آخوندهاي مكار و مذهب فروش؟ يا مادران و پدران جاهلمان؟ بدون شك پشت پرده 

 است ناشناخته... هاي اين حقيقت تلخ دست
دانند در ابتداي قرن سوم هجري علما و  اريخ شهر قم اطالع دارند، ميكسانيكه از ت

ايستادند،  »مفوضه«محدثين مدرسه قديم قم چون سدي سترگ در مقابل افكار و باورهاي 
توان اين را ندارند در مقابل اين  و توانستند تيشه به ريشه بدعتي بسيار خطرناك بزنند. آيا 

شيعه صفوي كه در زمان ما با ادبيات بسيار تند و شرك  سيل وحشتناك افراطيان وغاليان
اند، و امامان را از پوستين بشري بيرون كرده در  بر پيشاني تشيع شده و ننگي آلودشان عار

اند، بايستند. و آنها را خوار و ذليل از شهر خود بيرون  فضاي ما وراء بشري برده
 .)35F1(»كشند؟!

كسب و كاسبي در كج  بازار و يگر، و مصلحتيا اينكه در پشت پرده حكايتي است د
 انديشي و چنين باورهايي است؟!..

                                           
 مع الحق أحق أن يتبع) است وقفةهاي انترنتي بيابيد: عنوان عربي مقاله ( وانيد در سايتت مقاله را مي -1

http://www.altwafoq.net/index.php?/article/166231 



 
 

 !زن؛ كاالي روسپيگري صفويان

تواند برخي از مشكالت  كني ازدواج موقت ـ متعه ـ مي به من گفت: آيا احساس نمي
 جامعه را برطرف كند؟

اند برخي از تو بند و باري نيز مي بي روسپيگري و گفتم: بله، اباحيت و شهوانيت و
مشكالت را برچيند! و شايد ربا خواري نيز بسياري از مشكالت پيچيده را جواب دهد. 

ها را باز كند، خداوند خودش صراحتا بيان داشته  شايد شراب هم بتواند بسياري از گره

ََ َعِ  ٱۡقَۡمرِ  َٔ ََۡ� ﴿هايي براي مردمان..  كه در شراب گناهي است بزرگ و فايده لُونَ
 ۡ ۡ�َ�ُ  َمۡيِ�ِ  قُۡل �ِبِهَمآ إِۡۡمٞ َوٱل

َ
ُُ لِلّناِس ّۡ ُمُهَمآ َ َهَِٰ َّ عِِهَماَكِۡ�ٞ َو َۡ   .]219: ةالبقر[ ﴾...ِّ  ّ�

پرسند، بگو: در آن دو، گناهي بزرگ و سودهايي براي مردم  درباره شراب و قمار از تو مي«

 .»...است، و گناه هر دو از سودشان بيشتر است
 هايشان!.. هايشان بيشتر است از فايدهآري! ضرر

اينكه در باور شما برخي از مشكالت را برمي چيند و يا حلي است براي يكي از 
 جايز قرار دهيم. آن راتواند دليل آن باشد كه  معضالت جامعه، نمي

هايي براي برخي مشكالت بيابد. ولي اين مهم  نظام كمونيستي نيز توانست جواب
ت كه آيا اين دستور و نظام از جانب خداوندي است كه بشر را نيست، مهم اين اس

 داند يا خير؟ آفريده، و مصلحت او را بهتر از هر كس ديگري مي
اگر اين دستور از جانب پروردگار و خالق جهان و جهانيان است، هرگز امكان ندارد 

يش سبز ها مشكل ديگر در جا خداوند قانوني وضع كند كه مشكلي را برچيند و مليون
شوند، يا اينكه قانوني بگذارد كه با فطرت و سرشت انساني در تضاد باشد، و كرامت و 

 انسانيت افراد را زير سؤال برد!..
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، توجه كنيم حل كند آن راقبل از اينكه به يك مشكلي كه ازدواج مؤقت شايد بتواند 
و بنياد جامعه را به  شوند، مشكالتي بنگرم كه از اين ازدواج سبز مي انبهتر است به هزار

هاست كه در ايران رواج يافته، آيا توانسته اين  اندازند! ازدواج مؤقت سال مخاطره مي
 .زني را برچيند؟! مشكل خانمانسوزي كه از آن حرف مي

ازدواج مؤقت بافت جامعه سنتي ايران را به شدت دگرگون كرده، نه تنها مشكالت 
ده است، بلكه حكومت اين كشور را در مقابل را در جامعه ببار آور يبسيار خطرناك

مشكالتي بسيار پيچيده قرار داده است. هرگاه پليس ايران پرده از النه فحشا و فسادي 
كنند كه اين مركز  هاي فاحشه با كمال احترام ادعا مي بركشد و به آنها حمله كند، همه زن

 ازدواج مؤقت است!!..
ا كه هيچ فرقي بين زنا و ازدواج موقت واند لب بگشايد، چرت هيچ كسي هم نمي

 نيست، نه در اجراءات شكلي و نه در ساير قضايا.
اي جلوي اين فحشا را بگيرد، و قانوني وضع شد  حكومت ايران خواست به گونه

فرم مشابه درست كردند كه در  ها دههاي فاحشه  براي نوشتن عقدي موقت... بالفاصله زن
 .در وقت حاجت از آن استفاده كنند! آن جاي نام همسر خالي است تا

هاي فاحشه با نام  رسمي شده است، بيشتر زن و روسپيگري حاال ديگر فساد و فحشا
 كنند. متعه و ازدواج مؤقت كار و كاسبي مي

اين  »ازدواج موقت، متعه«خانم دكتر شهالء حائري نوه آيت اهللا حائري در كتابش 
كي از جوانب قضيه بود، غير از صدها نوزاد ي تنها مسائل را يادآور شده است. اين

شوند، مجله  ها و مزارها و روي پلها انداخته مي خياباني كه جلوي مسجدها و حسينيه
س جمهور يي) سال چهارمش از زبان آقاي رفسنجاني (ر684شيعي در شماره ( »الشرائع«

ازدواج موقت بوده هزار بچه خياباني از برآوردهاي  250وقت) آورده كه در ايران بيش از 
 است.
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پس آيا ازدواج موقت توانست مشكلي را حل كند، يا صدها مشكل پيچيده به بار 
 آن راآورد؟ حكومت ايران در گير و دار مشكل ازدواج موقت مانده است چطور جلوي 

 .بگيرد!
ازدواج موقت حالل است و نكاحي است شرعي، اين  ؛اگر به فرض محال ادعا شود

نهايت زن همبستر شود. اما يك زن  تواند در زندگيش با بي ه يك مرد ميبدان معناست ك
اش به بستر مرد ديگري برود. يعني ساالنه تنها  تواند بعد از تمام شدن عده تنها مي

تواند تنها با  يك دختر مي ،چهار مرد شود، و در مدت چهار سال دانشگاه همسرتواند  مي
 .پسر همبستر شود!! 16

طناب پاره است، و در ازدواج موقت هيچ نيازي به عقد شرعي، و يا  و از آنجا كه
(اي از ولي امر دختر شاهد، و يا حتي اجازه

36F

تواني حجم روابط جنسي  نيست، خودت مي )1
آن  »فتوكپي طبق اصل«نامشروع پسران و دختران را در زندگي تصور كني. و اين تماما 

 حيت در جريان است...بندوباري و ابا چيزي است كه در كشورهاي بي
 .به دوستم گفتم: آيا واقعا تو ايمان داري ازدواج موقت حالل است؟!

بادي به گلو انداخته سرش را باال گرفت و گفت: بله، در حالليت آن هيچ شكي 
 .ندارم!

و سرم را پايين انداخته گفتم: واقعا به من  در بين دستانم فشردم، دستش رابه نرمي 
دهي تنها امشب با  خواهم امشب را كمي خوش باشم، آيا اجازه مي ياي، من م لطف كرده

 .خواهر شما همبستر شوم!
به يك آن خون در صورتش خشك شد، رنگش پريد، زبانش از حركت ايستاد، 
دستش را به سرعت از دستم بيرون كشيده با صدايي گرفته و لرزان گفت: البته حالل 

 .م!كني است، ولي راستش ما به آن عمل نمي

                                           
 .2/369از سيد خويي  ة، و صراط النجا21/64از الحر العاملي  وسائل الشيعة، و 5/541نگا: الكافي از كليني  -1
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از آن  آيادهي.  سرم را باال گرفته گفتم: اگر واقعا حالل است، چرا انجامش نمي
 .پنداري؟! مي ننگ و عار آن راشي و ك خجالت مي

خواهرت هر چند ماه در بغل مردي جديد بخوابد، چرا اين ننگ شوي  راضي نمياگر 
پنداري كه حيا و  اي پاك مي پسندي؟! يا اينكه خودت را از خميره را براي ديگران مي

 ناموست بسيار با ارزش و گرانبهاست، اما ناموس ديگران چراگاه هر كس و ناكس است؟!
عزيز من، عقل و فطرت و سرشت و ضمير و وجدانت حاضر نيستند به اين ننگ تن 

يي كه جايز الخطا هستند اينچنين دو آتشه ها انساناهاي ودر دهند! پس چرا براي فت
 .ورزي؟! تعصب مي

ت شيعه، براي حالل كردن روابط جنسي، ازدواج موقت را بوجود آوردند، و با غال
گري تشويق كنند و  ها و احاديث ساختگي سعي كردند مردم را به فاحشه روايت
شوند  هاي آنچناني از جيب خليفه به كساني كه مرتكب چنين كار زشتي مي ثواب

 :دار شاخ هاي دروغبخشيدند. از جمله اين روايات يا 
گفتم: « كند كه امام فرمودند: روايت مي ÷ـ صالح بن عقبه از پدرش و او از امام باقر

كند اجر و پاداشي است؟ امام فرمودند: اگر با ازدواج موقت  آيا براي كسي كه متعه مي
زند  اي كه با زن حرف مي خداوند، و مخالفت با فالن را مد نظر داشت، عوض هر كلمه

نويسد، و اگر با او معاشره كرد خداوند به اندازه آبي كه  پاداشي مي خداوند براي او اجر و
 .»آمرزد! گفتم: به تعداد موها؟! فرمودند: آري، به تعداد موها گذرد او را مي بر موهايش مي

نسبت داده شده است كه ايشان  ÷بنگر به اين روايت ديگر كه باز هم به امام باقر
جبريل خودش را به من  مان برده شد، فرمودند:به آس صچون پيامبر خدا« فرمودند:

هايي از امت تو كه ازدواج  فرمايند: من زن رسانيده گفت: اي محمد، خداوند متعال مي
 .)37F1(»كنند را آمرزيدم موقت ـ متعه ـ مي

                                           
 .21/13از الحر العاملي ةوسائل الشيع، و 3/463ه الفقيه از صدوق نگا: من ال يحضر -1
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در  صآقاي سيد علي حسيني ميالني در تالش براي رد كردن فرموده پيامبر اكرم
بر، و انكار اينكه حضرت ابن عباس نيز به حرام بودن تحريم ازدواج موقت روز فتح خي

. چرا كه ابن عباس در كنيم نمياينرا ما هرگز قبول « گويد: دادند، مي ازدواج موقت فتوا مي
اين قضيه كه يكي از مسائل بسيار اساسي و از ضروريات دين مبين است از 

 .)38F1(»كرد پيروي مي ÷اميرالمؤمنين
 يا سبحان اهللا!...

 ايتي!...عجب حك
 .متعه و ازدواج موقت از ضروريات و واجبات دين مبين اسالم است؟!

 .پس حكم منكر متعه چه خواهد بود؟!
. ناموسي است؟! و باده فروشي و بي گيرد. اين چه مستي واقعا انسان را استفراغ مي

 .بندوباري در زير پرده دين؟! هايي تشنه شهوت، و بي آدم
مرد خوشگذران شهوتراني كه در بغل هم خوابيدند چه  كسي نيست بپرسد؛ اين زن و

هايي را از خداوند متعال داشته  اند، كه لياقت چنين اجر و پاداش دست گلي به آب داده
 .باشند؟!

ازدواج موقت را چه وزن و جايگاه و اهميتي است كه از ضروريات دين برشمرده 
 .شود؟!

فروشان  كه ناموس خود را چراگاه باده آيا اين نيز يكي از اركان اسالم است؟! و كسي
 .سرمست شهوت قرار ندهد كارش به كجا خواهد رسيد؟!

خواهند پرده ناموس  افرادي شهوتران، وجدان و ضمير و انسانيت را زير پا نهاده، مي
 ‡مذهب آل بيت و امضاي هاي گرسنه بدرند و با مهر هاي با عفت را چون گرگ زن

 كنند. اين شهوتراني خود را توجيه

                                           
 .34في المتعتين. اثر سيد علي ميالني ص/ رسالةنگا:  -1



 آژير خطري از عربستان                                              64

 

تواند روزي با  اي كه هر مردي بدون اينكه كوچكترين مسئوليتي را بپذيرد مي در جامعه
 .واده را بها و قيمتي خواهد بود؟!چند دختر دلخواهش هم آغوش شود، آيا هرگز خان

هاي  بند وباري اين چنين آزاد، و با آنهمه اجر و پاداش اي كه اباحيت و بي در جامعه
 .مردها تن به ازدواج و تشكيل خانواده بدهند؟!اخروي باشد، چرا 



 
 

 گرگي در پوستين ميش...

خورد، به او قول داده بود بعد از تمام شدن درس  دختركي جوان گول پسري را مي
كند، به او گفته كه ديوانه عشق و محبت اوست. اين يكي از  دانشگاه با او ازدواج مي

اي  ن است. خيلي تالش كرد از او وعدههاي رائج و دوست داشتني در بين جوانا دام
بگيرد، ولي دخترك زرنگي كرده خودش را به سادگي به دام او نينداخته، به او فهمانده 

ال وضع و ح :گويد كند، ولي مي اج است. پسر قبول ميكه تنها راه رسيدن به مرادش ازدو
كنيم تا وضعيت م صورت گيرد، بهتر است ازدواج موقت يدهد ازدواج دا فعال اجازه نمي

خورد كه پس از ازدواج موقت  رود. پسر قسم مي زندگيمان روبراه شود. دختر زير بار نمي
م را برگذار كند. باز هم دختر زير بار يشدن كارها فورا برنامه ازدواج داو درست 

به  :گويد زند، به او مي ار موذيانه دست مياي بسي رود. در نهايت پسر به حيله نمي
 فتوا در اين زمينه رجوع كند.ي ها كتاب

كند به خواندن فتواهاي صيغه،  مي افتد، با ترس و لرز و وحشت شروع دختر به دام مي
تنشي بسيار حاد در درونش بين فطرت و سرشت و حيا و ناموسش و بين آن همه تأكيد 

ز اينها افتد. بدتر ا خواند براه مي مي ها كتابدر  و اصراري كه بر حالل بودن ازدواج موقت
گويند كه صيغه كننده  فتوا با آب و تاب از اجر و ثواب بسيار بزرگي سخن مي ها دههمه 

شود كه  . بعد از چند ماه متوجه ميهي فتوا شدها كتابرسد. در نهايت تسليم  بدان مي
رود، تا  آبستن است. فورا نزد جواني كه ناموسش را با فتواهاي صيغه بدو فروخته بود مي

گويد: از كجا  موضوع مطلع سازد. جوان با كمال خونسردي به دختر جوان مياو را از 
 .همم اين بچه از من است؟!فب

دخترك بسيار  !رود ديوار كج ميچون نهد معمار كج، تا ثريا  ؛ خشت اولشايد بگويي
احمق بوده كه از اول با پسر بيگانه پنجره دوستي باز كرده، و بسيار ابله بوده كه 
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را قبول كرده، و ديوانه بوده كه عقل و شرف و ناموسش را دو دستي جلوي  او يها حرف
ه نينداخته، بلكه آخوندها ي فتوا گذاشته. ولي اين دختر به تنهايي خودش را به چاها كتاب

در اين گناه  ، آنهااند ل دادههپشت او را از اند  ي صادر كردهو علماي كه چنين فتواها
 بزرگ شريكند.

احساس نيز كه در مقابل اين فتنه و نيرنگ شوم سكوت اختيار كرده، و  جامعه سرد بي
ناموس دفاع كرده، آنها را مقدس شمرده، در اين گناه  از آن فتواهاي ضد اخالق و بي

 .شريك است!
اند، ولي چرا همه  اين گناه تلخ بر گردن همه است، همه در اين جنايت نقشي داشته

اند تا در عذاب  اند و دختر بيچاره را تنها گذاشته ار كردهخود را كنار كشيده، از صحنه فر
پيچد، و او همه مسئوليت را به تنهايي حمل كند. آن گرگ بز دل بوجدان بدور خود 

گرسنه شهوت آرام خود را كنار كشيده است و انگار نه انگار كه كوچكترين مسئوليتي 
 ها دههم دهمي را پاره كرده، و متوجه اوست؟! شايد تا حاال پرده دومي و سومي و شايد 

ناموسي ماليده، و ضمير  و همراهي آخوندها به خاك پست بي ميمنتخانه ديگر را با 
 گذارند!... انسان بيچاره را چنان سر بريده كه با آروزي مرگ هر شب سر به بالين مي ها ده

اينها پاسداران اند! واقعا  اين است گلي كه اين آخوندها با آن فتواهاي خود به آب داده
 اند؟!.. ناموس جامعه

شود، و تمامي انگشتان به او اشاره  ها به آن دختر نگونبخت خيره مي تمامي چشم
است.  د، و تمامي ننگ و عار متوجه اوست، گويا تنها او مرتكب اين جنايت شدهنكن مي

دهد  ميرسد و مرگ او را از اين درماندگي و پستي نجات  تا روزي كه به آرزوي خود مي
كند  كند. و كسي به اين توجه نمي او به تنهايي بهاي سنگين جنايت مشترك را تحمل مي

 .كه اين فاجعه درد آور كه زندگي انساني را دگرگون كرد چگونه صورت گرفت؟!
كند حالل  آنچه مي ؛آيا همه دست در دست هم نگذاشته بودند، و به او تلقين نكردند

 .ندارد بلكه اجر و پاداشهايي خيالي نيز در آخرت دارد! است، و نه تنها هيچ اشكالي
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هاي مجلل، و زندگي آرام خود، غرق باده شهوت،  آخوندهاي خودخواه در كاخ
خندند و سوارند و هيچ از پياده خبر ندارند، و اين دختر  مي رقصند و مي گويند و مي

م كرده است. جامعه نگونبخت سرشكسته و حيران است كه به تنهايي زير بار ننگ كمر خ
گذارد، بلكه با آب و تاب شايعات  نه تنها حد و مرزي براي اين مشكل خانمانسوز نمي

گذارد، دختري كه هيچ گناهي  هاي خاص و عام مي رنگين در مورد اين دختر بر زبان
 زبانشمارند، و حاضرند  نداشت مگر باور كردن فتواهاي براقي كه همه آنها را مقدس مي

 .كوچكترين اعتراضي به آنها بكنند را از حلقوم بدر آرند! كساني كه
آيد  شكند! گناه آن نوزادي كه بي پدر به دنيا مي بار مصيبت تنها كمر اين دختر را نمي

 .چيست؟!
يل و مايه فرزندي كه قبل از اينكه چشم به جهان بگشايد در چشمان همه خوار و ذل

كند و همه با  ن ميكروبي در جامعه رشد ميشود، و چو يده مييننگ است، چون گناهي زا
چه او در جامعه اي سعادت را نخواهد چشيد... گر نگرند. و لحظه اشاره و كنايه به او مي

اي كه احساس در او بيدار گشته  خورد، و به ظاهر زنده است، ولي از همان لحظه لول مي
 .كند.. آرزوي مرگ دارد و براي به دست آوردن آن لحظه شماري مي

هاي ننگ و عاري كه از كارخانه ازدواج موقت يا صيغه  به خدا سوگند تمامي اين بچه
اند در روز قيامت گردن همه آخوندهاي شهوتراني كه چنين فتواي ننگ و  توليد شده

اند را خواهند گرفت، و از پروردگارشان خواهند خواست تا آنها را به  ناموسي داده بي
 سزاي عمل ننگينشان برساند.
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َ
ّۡوَن َ

مٞ  َِ
َ
ََۡعلَُموَن  َعَراٌب َ نُتۡم َ  

َ
ۡعلَُم َوَ َُ  ُ َّ ِ� َوٱ ِِرَرۚ ۡ�َبا َوٱ ّّ   .]19النور: [ ﴾١ِِ ٱ

ميان اهل ايمان شايع شود، در دنيا و آخرت شت دردوست دارند كارهاي بسيار ز كساني كه«

 .»شناسيد نمي شناسد و شما مي عذابي دردناك خواهند داشت، و خدا [آنان را]
واي خداي من!... تنها به مجرد اينكه كسي بخواهد فاحشه پخش شود... تنها به خاطر 
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، بودهد عذابي بسيار دردناك برايشان خوا و روسپيگري محبت و عشق به نشر فاحشه
كند چه خواهد بود؟ خود بنگر حال  حال خود تصور كن حال كسي كه فاحشه را نشر مي

كند چگونه  زند و به آن تشويق مي كسي كه با فتواهاي خود مهر تأييد بر اين جنايت مي
 خواهد بود؟!...

بيوه زني كه شوهرش چند سال پيش وفات  ؛كرد يكي از خويشانم برايم تعريف مي
كند، مصدر رزقي هم ندارد. رفته بود  د بچه دارد در همسايگيش زندگي ميكرده، و چن

نزد يكي از آخوندها تا از صندوق زكات و خيرات چيزي به او كمك كند تا چرخ 
نترس به او  هاي يتيمش را سير كند. ولي آخوند خدا زندگيش را بچرخاند و شكم بچه

عه كند به او كمك خواهد كرد! آن زن دهد با او مت گفته بود تنها در صورتي كه اجازه 
باحيا باشدت با آخوند شهوتران برخورد كرده، زير بار نرفته است. البته هيچ انسان 

زن آزاده از گرسنگي  ؛اند ها از قديم گفته دهد. و عرب باشرفي تن به چنين رذالتي نمي
 .خورد! ميرد ولي از پستانش نمي مي

وند رسيد، آمد تا او را سرزنش كند. آخوند وقتي خبر به يكي از برادران آن آخ
ام، تنها  شرمي گفت: من كار خالفي نكرده عاطفه در كمال بي مروت چون يخي سرد بي بي

از او خواستم اجازه دهد با او متعه كنم تا به او كمك كنم. اينكه خداي ناخواسته كار 
 .حرامي نيست! بلكه خيلي هم ثواب دارد!

  ...بله!
دان شهوتران سوء استفاده از فقر و ناداري و حاجت مردم، و دريدن در نظر اين د

ناموس مردم به لقمه ناني، گناه نيست هيچ، بلكه ثواب هم دارد! گويا در دين و مرام و 
ايده اين روباه صفتان حرام تنها آن چيزي است كه دستت به آن نرسد، و حالل آن است 

 كه به دستت آيد..
پندارند؟! آيا زن را هيچ مقام و  مايه مي را خوار و ذليل و بي چرا اينها اين چنين زن

 .منزلتي نزد آنها نيست؟!
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كنند؟! آيا زن تنها  هاي عصر جهالت و قرون وسطايي به زن نگاه مي چرا چون آدم
هاي گرسنه آنها آفريده شده است؟! شما را به خدا، چه فرقي  بخاطر سير كردن شهوت

اروپا با صيغه يا  و روسپيگري رزه گري جنسي و اباحيتاست بين زندگي حيواني و ه
 ازدواج موقت اين آقايان؟!..

گذراند،  كند و مدتي را با او خوش مي جوان اروپايي دوست دختري را انتخاب مي
گردد، و قصه همينطور  كند و دنبال دختر ديگري مي وقتي از او خسته شد رهايش مي

گيرد سپس چون آدامسي كه  خواهد را مي آنچه ميادامه دارد. در صيغه جوان از دختر 
 .اندازدش! كند و بيرون مي جويده تفش مي

فروشند؟! آيا زن موجودي زنده با  ارزش در بازارها مي چرا اينها زن را چون متاعي بي
 .احساسات و عواطف بشري و كرامت انساني نيست؟!

خالق و پروردگارش با  اگر واقعا زن از جنس بشر است؛ پس بايد او را آنچنان كه
 بها دهيم و قدر و منزلتش را بشناسيم... ،عزت و شرف و كرامت آفريده



 
 

 او را آتش زنيد، و بداد خدايانتان برسيد!

 كني؟ به من گفت: از كدام مرجع تقليد مي
 كنم. تقليد مي صلبخندي زده به او گفتم: من از آقا و سرور و محبوبم رسول خدا

باشد لختي سكوت كرده سپس منمن كنان گفت: بايد از يك  مثل كسي كه شوكه شده
 .شوند! هايت ضايع مي اي تقليد كني، و إال همه كارها و عبادت مرجع زنده

كند را به من معرفي كنيد تا فورا  گفتم: لطف كنيد يك مرجع معصومي كه اشتباه نمي
چيز از مرجعي دستم را در دستانش بگذارم و مهارم را به دستش بدهم. چرا در همه 

دهد و گاهي هم در  مي تقليد كنم كه او نيز انساني است جائز الخطا. احيانا فتواي درست
شوم كه دليلي از  كند؟! تنها در صورتي من به فتواي مرجع قانع مي فتواهايش اشتباه مي

قرآن كريم داشته باشد، اما اينكه بدون دليل و مدرك فتوا دهد و من هم كوركورانه و 
و گوش بسته به دنبالش راه بيفتم، اين چيزي نيست مگر ايمان قلبي به پيامبري او، چشم 

 .هر چند انسان در ظاهر چنين باوري نداشته باشد!
گفت: به نظر شما چه كسي بهتر و برتر است. اينكه از آل بيت پيروي كني يا از 

 ديگران؟
 !»اهل بيت«كنيد نه از  گفتم: دوست عزيز خودت را گول نزن؛ شما از مراجع تقليد مي

بيني كجاست؟ مذهب  سوگند؛ به من بگو مذهب اهل بيت در آنچه مي به خداشما را 
اهل بيت در اين فتواهاي هوايي كه هيچ دليل و مدرك و برهاني از قرآن و از پيامبر 

 صندارند كجاست؟! آيا ائمه دين جديدي غير از دين محمد رسول اهللا صخدا
آورده بود پيروي و فرمانبرداري  صه آنها از هر آنچه پيامبر اكرماند، يا اينك آورده

 .كردند؟! مي

 :گويند مي »الرسائل العملية«ي فتوا كه به آنها ها كتابتا حاال من هرگز كتابي از 
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ام كه مرجعي تمام فتواهايش، و نه حتي نيمي از آنها را به دليلي از قرآن و يا  نديده
 اده باشد.رجوع د صاحاديث پيامبر خدا

 كجاست؟! و اهل بيت صپس عزيزم؛ پيروي از پيامبر اكرم
به من بگو: اين حرام است و آن حالل؛ چونكه خداوند متعال چنين فرموده، يا پيامبر 

 اند. در حديثي چنين فرموده، و يا اهل بيت چنين فرموده صخدا
ت بدون هيچ سخن مستند به دليل و برهان بزن قبول دارم. اما اينكه از طرف خود

دليلي بگويي اين حالل است و آن حرام، و ادعا كني كه اين مذهب اهل بيت است، هرگز 
 براي من قابل قبول نخواهد بود.

مذهب من دليل و برهان است... مذهب من قرآن كتاب رحمان است... مذهب من 
. و اهل بيت اطهار روايت شده است صاحاديث صحيح و درستي است كه از پيامبر خدا

زنيم به  هر كس سخنش مخالف قرآن كريم بود را مي ÷و بنا به فرموده امام صادق
 ديوار...

چه به من بده بعد از آن نامم را هر ها هيچ اهميتي قائل نيستم،.. حق را من براي نام
هاي  خواهد بگذار، آنچه مهم است كار درست است نه نام براق. اگر نام و نشان دلت مي

بود، مسيحيان و كليميان  بدون توجه به كار و عبادت درست ارزشي ميپر زرق و برق را 
بودند، مگر نه اينكه خود را به دو پيامبر اولو العزم خداوند؛ حضرت عيسي  نيز بر حق مي

 .كشند؟! د، و نام آنها را يدك مينده و حضرت موسي نسبت مي
كنم. ولي  يروي ميآورده است پ صاز ديني كه محمد و...  من از پيروان اهل بيتم

دهند از راه  و سر قبرها و مزارها انجام مي ها يهتو را به خدا بگو ببينم آنچه امروز در حسين
هاي مراجع  پرداختهو و اهل بيت پاكش است يا از ساخته  صو رسم و سنت پيامبر خدا

 .و شيوخ و به اصطالح (!) علماء؟!
ه بر اساس آيات قرآني فتوا داده حتي يك كتاب فتوايي ك ؛آقا واقعا شرم آور نيست

، يا »جون بول سارتر«خوانيم انگار كه فتواهاي  ي فتوا ميها كتابباشد نداريم، و وقتي در 
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 .خوانيم نه فتواهاي عالمي مسلمان را؟! را مي »ماركس«و  »استالين«، و »لينين«
نيم نه امت عزيز... ما پيروان قرآنيم نه پيروان شيوخ و مراجع... ما ملت و امت قرآ

 مراجع و شيوخ...
اندازيم. اينكه كوركورانه و  اگر سخن شيخ مخالف قرآن و عقل بود آنر در دريا مي

چشم بسته مهارم را به شيخ و مرجع بدهم و بگويم: چون مرجع فرموده كالغ سفيد 
است، و اينكه پريد بز است و االغ شاخ دارد. پس فرق من با يهوديان و مسيحيان 

 هايشان است. روش برخورد آنها با كشيشان و احبار و رهبان چيست. اين
فرمايند: هر حديثي با قرآن موافقت نداشته باشد بيهوده است. و  مي امام صادق

(دانم اند: هر روايتي كه با قرآن مخالف باشد را دروغي بيش نمي فرموده
39F

1(. 
ف به ميان آمد. چند باري با يكي از آنها درباره استغاثه و كمك خواستن از ائمه حر

گفتم: قرآن ، بدو كرد برايش آورده  آيه از كالم اهللا مجيد را كه از خواندن غير خدا منع مي
 .!داند اين كار را به هيچ وجه جايز نمي

گويي؛ فالن مرجع و  برويم پرخاش كرده با صداي بلند گفت: آقاي محترم، چه مي
هم ندارد. به آرامي به او گفتم: برادر عزيز اند جايز است و هيچ اشكالي  فالن شيخ فرموده

يد: فالن يگو ايند درست نيست، آنگاه شما ميفرم گويم: خداوند مي من دارم به شما مي
 مرجع گفته درست است!..

ها و مراجع كامال مطمئن هستند پيروانشان هرگز  تر اينكه اين شيخ و از همه عجيب
كنند،  يشان را چشم و گوش بسته قبول ميها نيستند و حرف يدليل و برهان يچدنبال ه

خورد مردم ه دهند هر چرندياتي به ذهنشان رسيد را ب خودشان اجازه ميه براي همين ب
 بدهند.

گويد: عبداهللا  اين يكي از اين آخوندهاي شياد و دروغگوست؛ آقاي محمد تيجاني مي
ده نفرند، و همه پس از من دواز خلفا«اند: را كه فرموده صبن عمر حديث پيامبر خدا
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گويد: بر اين امت دوازده خليفه خواهد بود، آنها  دهد و مي . را شرح مي»آنها از قريشند
عبارتند از: ابوبكر صديق، و عمر فاروق، وعثمان ذي النورين، معاويه و پسرش؛ دو 

ر، و جابر و مهدي و امين، و امير العصب همه وپادشاه سرزمين مقدس، سفاح، سالم منص
 .مثل آنها نخواهد آمد! و بن لؤي هستند و همه نيكوكار و پارسايند از كعب

آقاي تيجاني پس از اين دروغ شاخدارش كه كسي از او مصدرش را نخواهد پرسيد 
 تازد: مي چنين ابن عمر ؛صپرورده مكتب رسول خد به

هايش را حقد و جهل كور كرده، قلبش را حسادت و كينه پر كرده، او هيچ فضل  چشم
كانتي براي امير مؤمنان قائل نيست، معاويه جنايتكار و پسر زنديقش، و سفاح مجرم و م

توانم  در اين دنيا سخني حيرت آورتر از اين نيز مي ويال... را بر او برتري داده است. واي
 بيابم.

ابن عمر با اين دروغ و بهتان بهترين خدمت را به دولت « گويد: سپس در ادامه مي
خالفت بر سر معاويه و پسرش گذاشته، و به خالفت سفاح و منصور و  اموي كرده، تاج

 .)40F1(»همه فاسقان و فاجران بني اميه اعتراف كرده است
چنين روايتي جز در ذهن دروغ ساز آقاي تيجاني و يا بيماراني چون او يافت 

به عاريه اين روايت را  يا كمونيستي شود، البته او نياورده از كدام فتنه افروز مسيحي نمي
 .گرفته؟!

از عقلش كار  تادهد  اش اين زحمت را بخود نمي داند خواننده مي بدرستي البته تيجاني
بگيرد، و از خود بپرسد: چطور عبداهللا بن عمر تاج خالفت بر سر سفاح و منصور گذاشته 

ر كند ابن عم ها پيش از آنها وفات كرده است؟ البته شايد تيجاني ادعا مي در حاليكه سال
؟! و يا اينكه دستور خالفت است از قبرش بيرون پريده و به خالفت آنها اعتراف كرده

آنها را قبل از اينكه در رحم مادرشان پيدا شوند داده است؟! راستي كسي نيست از 
 .دانست؟! تيجاني بپرسد؛ آيا ابن عمر غيب مي
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ما بهتران مقدس مآب  خنده دارتر از همه اينها اينكه: روزي با يكي از روشنفكران و از
ي شيخ تيجاني است ها كتابدر مورد خروارها دروغ و تضاد و تحريف و تدليس كه در 

كه رويش بنزين ريخته باشي از  يگفتم. دوستم چون آتش با دليل و مدرك سخن مي
جايش پريد و چون شتر  خشمگين داد و هوار براه انداخت كه: تو كي باشي كه اينطور 

و هر چه از دهن مباركش فحش و ناسزا و بد و بيراه  ؟!اني حرف بزنيدر مورد شيخ تيج
 آمد نثار جان اين حقير كرد. درمي

وقتي كمي خسته شد، به آرامي به او گفتم: دوست عزيز، براي من شيخ تيجاني هيچ 
ام تا با او دشمني داشته باشم، ولي  مهم نيست، من اين بنده خدا را هرگز نديده

ام، نويسنده  يش كشف كردهها حرفالبالي  درام و حقايقي تلخ را  اندهيش را خوها كتاب
جو و دروغ  براي من اصال مهم نيست، من با افراد دشمني ندارم، دشمني من با افكار فتنه

 و مكر و حيله و نيرنگ است.
يش بود را خدمت شما عرض كردم. آيا شما ها كتابمن با دليل و مدرك آنچه در 

يش را ورقي بزنيد، و به مصادر معتمد ها كتابودتان زحمت بدهيد و توانيد به خ نمي
مراجعه كنيد، تا خودتان حقيقت را دريابيد؟ چنين كاري كه شرط عقل و منطق است 

 بهتر است يا اينكه خروارها دشنام و ناسزا و فحش و اتهام را روي سر من خورد كني.
لوي مردم مطرح كرد، همه اش را ج هر كس ـ حتي خود من ـ اگر فكر و انديشه

 شنوند حق دارند: كسانيكه حرفش را مي
از درست بودن و حقيقت آنچه گفته او معلومات  و منبع اوال: با مراجعه به مصدر

 مطمئن شوند.
دوما: رأي و باور خودش را چه در مدح و ثنا و يا انتقاد طرف مقابل ابراز دارد.. خيلي 

 هاي سبك و بدور از ادب... نام و حرفگويم: انتقاد، نه دش روشن دارم مي
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از اينكه كنترلش را از دست داده بود عذر خواهي كرد. سپس گفتگويمان را ادامه 
اثر دكتر حجت اإلسالم  »شيعه و تصحيح«داديم، و من قصدا در بين سخنانم از كتاب 

 موسي موسوي نام بردم تا رد فعل دوستم را امتحان كنم.
 ريده گفت: نويسنده اين كتاب چنين و چنان است...يم پها حرففورا در بين 

به آرامي دستش را گرفته گفتم: دوست عزيز، ببخشيد شما غير از دشنام و توهين و 
د چيز ديگري بلد نيستي؟ هر گاه كتابي با اشبه هر كس كه با شما موافق نب نتهمت زد

كرده به نويسنده آن مزاج ما موافق نبود بايد موضوع كتاب و آنچه در آن است را رها 
آنچناني بر عليه  هاي دروغبتازيم، و هر چه فحش و ناسزا است نثارش كنيم و قصه ها و 

او ببافتم. وقتي من از شيخ تيجاني حرف زدم نه دشنامش دادم و نه تهمتي به او زدم؛ تنها 
يش ها كتابشاخداري كه در  هاي دروغهايش را مورد نقد و بررسي قرار دادم، و از  نوشته

 ايد؟ را مطالعه كرده »شيعه و تصحيح«خوانده بودم سخن گفتم: آيا شما كتاب 
 .ام؟! گفت: و اهللا نه؛ ولي در موردش بسيار شنيده

ايد، و آنچنان  گوييد كه نديده ها را در مورد كتابي مي گفتم: سبحان اهللا! همه اين حرف
 .ديد؟!يي كه خوانده بودم تازيها كتاببيرحمانه به من در مورد 

شنوي را بدون  عزيزم، آيا خداوند به شما عقل ارزاني داشته تا طوطي وار هر آنچه مي
 ها و حقيقت بگردي؟ دليل و برهان قبول كرده، تكرار كني، يا اينكه خودت دنبال واقعيت

ام كه نويسندگان به جاي بحث  من چندها كتاب در مورد دكتر موسي موسوي خوانده
ن و خود فروخته و ياند كه؛ جاسوس و خا خودش تازيده هاي او به و بررسي و نقد نوشته

نوكر استعمار است. براي من شخص موسوي هيچ اهميتي ندارد، مواقف سياسيش هم 
آيد، آنچه برايم مهم است افكار  سياست خوشم نمياصال برايم اهميتي ندارد، من زياد از 

ها و عقايدي است كه مطرح ساخته است. اگر او به خاطر اينكه افكارش با شما  و انديشه
و خودفروخته است، بسياري از علما و مراجع شيعه در برخي و يا  خاينهمخواني ندارد 

لبنان محمد حسين  يانشيعدر بيشتر آنچه مطرح كرده با او موافقند. مثل مرجع سرشناس 
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فضل اهللا، و استاد حيدر علي قلمداران، و مرجع شناخته شده شيعه عراق عالمه خالصي، 
ابوالفضل برقعي، و شيخ عباس موسوي، و شيخ حسين  ؛ عالمه سيدو مرجع نامدار ايراني

 .اند؟! و جاسوس و خودفروخته خاينراضي، و شيخ طالب سنجري، آيا همه آنها نيز 



 
 

 ه كسي پيروي كنيم؟!از چ

ها و راهبان مسيحي كه دين  خواهند درست مثل كشيش تندروهاي افراطي مي
خواهند با غل  اند، اسالم را به بردگي بگيرند، آنها مي نصرانيت را به اسارت خود درآورده

ها را از انديشيدن باز دارند، همانطور كه راهبان ادعا كردند كه تنها انجيل را  و زنجير عقل
 دهند. مي فهمند، اينان نيز خود را پدر اسالم و مالكان آن قرار نها ميآ

اي دارد كه عموم مردم از  كنند، قرآن معناي باطل و پوشيده افراطگرايان تندرو ادعا مي
در هيچ كتابي يافت  صهاي صحيح پيامبر اكرم آورند، و احاديث و فرموده آن سر درنمي

 .شوند! نمي
پر است از احاديث  ها كتاباند؛  اي قرار داده كوره راه پيچيده مردم بيچاره را در يك

ضعيف و نادرست، و قرآن هم براي كسي جز آخوندها قابل فهم نيست! پس اين دين 
 .كشف كرد؟! آن راتوان يافت و فرامين  معما گونه را چگونه مي

مبر خرمن و قبال اشاره كرديم كه مراجع بدون كوچكترين دليل و مدركي از خدا و پيا
ام؛  ي فتوا را مورد بررسي قرار دادهها كتابدهند. بسياري از  خورد مردم ميه بخرمن فتوا 

املسائل املنتخبة، و أجوبة املسائل، و أجوبة ي: منهاج الصالحين، و ها كتابچون 

... در هيچ يك از آنها دليل و برهان و مدركي از اإلستفتاءات، والفتاوی امليرسة، و غريه.

هاي ساختگي كه به اهل بيت  و حتي از روايت صهاي پيامبر اكرم و يا فرموده قرآن
كنند كجاست؟! آيا به هر  اند، اثري نيست! پس اين مذهب اهل بيتي كه ادعا مي نسبت داده

 .؟! كند بايد گفت: مذهب اهل بيت ر ميو بيسواد نشخوا ضآنچه آخوندي مغر
بركت كسب يك يا دو آيه را براي زيباي يا غالبا در مقدمه نويسنده كتاب يا مترجم 

هاي رسول  بايست بر پايه قرآن و فرموده كند، اما در داخل كتاب و فتواهايي كه مي ذكر مي
يابي. به طوري كه اگر صفحه مقدمه را از  باشند هيچ اثري از مدرك و دليل نمي صخدا
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ز فتواهاي آخوندي تواند تشخيص دهد كه كتاب عبارت است ا كتاب پاره كني كسي نمي
 مسلمان يا راهب و كشيشي مسيحي...

لوح چشم و گوش بسته مهارشان را دست اينگونه  بينيم مردم ساده و با كمال تأسف مي
اند، و بدون كوچكترين توقعي و بدون درخواست كوچكترين دليل و مدركي  افراد سپرده

 .كنند!! از آنها تقليد مي
تو خالي و ساختگي اينگونه افراد است كه هر  آيا مذهب اهل بيت ادعاهاي پوچ و

ها و عادات و رسوم و عباداتي نوين و ساختگي را عرضه  سال ديني جديد با مرام
(كنند مي

41F

و خود اهل  ص، يا مذهب اهل بيت آن چيزي است كه قرآن و پيامبر خدا)1
 .اند؟! بر اساس آن زندگي كرده ،بدان امر كرده بيت

هر فرد غير مسلمان ديگري بخواهد از اسالم سر در آورد چه حاال اگر يك مسيحي يا 
 .؟!بگوييمتوانيم به او  مي

است معما  يكتاب ؛: مصدر و اساس قانونگذاري در اسالمبگوييمتوانيم به او  آيا مي
گونه و غير قابل فهم كه نياز به شرح و تفسيرهاي گوناگون دارد، و شما براي فهميدن آن 

 .را برايت باز كنند؟! هاي آن د كه با كليدهاي جادويي خود طلسمنياز به افرادي داري
 مآبي راهبان و كشيشان فرار كرده، قبول فكري و تقدس آيا كسي كه از كهنوت و كوته

آستيني مراجع برود و از باران فرار كرده  مآبي و كوته خواهد كرد زير بار كهنوت و تقدس
 .زير ناودان بايستد؟!

                                           
اى از كارشناسان و محققان جمهورى اسالمى مستقر در مجلس شوراى  بود كه عده 1371مثال در سال  -1

بردند و آن  سال تحقيق و بررسى ناگهان به راز مهمى پي 1400اسالمى كه جزو نمايندگان هم بودند پس از 
اينجا بود كه آن نمايندگان  !فوت ننموده بلكه شهيد شده است صاينكه حضرت فاطمه دختر رسول خدا

جاى وفات بنويسند شهادت! و اين ه ها ب س (كه خداوند از آنان نگذرد) اعالم كردند از اين پس در تقويممجل
روز را تعطيل اعالم نمودند. يكي دو سال در روز شهادت دروغين اشك ريختيم كه آخوندها اختراع جديدي 

زنيم، و  و سنگ فاطمه به سينه مي پوشيم بود. يعني ده روز تمام ما سياه مي »دهه فاطمه«تقديم كردند! و آن 
 (مترجم) كنيم.. قاتالن خيالي او را لعن و نفرين مي
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رد پيامبر اسالم بزرگترين انسان در تاريخ بشريت است، ولي نتوانست تواند بپذي آيا مي
 .در اطرافيان خود كوچكترين تأثيري بگذارد؟!

را در  انين خود خجالت و شرمنده شده، و سرمييا اينكه بهتر است از دين و آ
 اننسبت داده شده را به گردنم ه، حديث دروغيني كه به امام صادقفرو برد انگردنم
را پنهان كند خداوند او را  اي سليمان شما بر ديني هستيد كه هر كسي آن« م:ين كنآويزا

 .)42F1(»كند رش ميواپخش كند خداوند ذليل و خ آن رادهد، و هر كس  عزت و شرف مي
شوند كه حقيقت به كلي از  هاي ما زالوهاي مفت خور ديگري نيز يافت مي در جامعه

اند. آخوندهاي مغرض و دين  ستي زنده بگور كردهيشان را دو دها عقلآنها بريده است. 
 اند. حديثي كه به امام صادق دادهفروش حديثي ساختگي و دروغين را به خورد آنها 

ي يي ـ بچسپيد، كسي كه تقيه و دو رويبه تقيه ـ دو رو« اند: زند كه ايشان فرموده بهتان مي
ندارد، شعار و لباس خود قرار  را با اشخاصي كه به آنها اطمينان دارد و از آنها ترسي

دهد تا به صورت يك عادت و مرام در طبيعت او شود، و از گزند ديگران در امان  نمي
 .)43F2(»باشد از ما نيست

ي عامه مردم را مسخ ها عقلآخوندهاي مذهب فروش با انواع دروغ و مكر و حيله 
ير منطقي و مخالف با عقل اند كه همه كارهاي غ اند، و طوري براي آنها نمايان ساخته كرده

اساس براي خود توجيه كنند، و  اي بسيار پوچ و بي و فطرت و سرشت انساني را به گونه
آن مقام نبوت  و اهل بيت اطهار  صگمان برند كه اين همان دين ناب محمد مصطفي

 است.

                                           
 .235/ 16 وسائل الشيعة از احلر العاملی، 2/222 الكافی اثر كلينینگا:  -1
 .72/395 بحار األنوار از جملسی، 16/212 وسائل الشيعة از احلر العاملینگا:  -2



 
 

 گويند؟! چرا آخوندهاي ما دروغ مي

يكي از آنها به من گفت: برخي از  هاي انترنتي اي علمي در يكي از اتاق در مناظره
يا حسين... يا اند كه روي آن نوشته بود:  اي از كشتي نوح را يافته دانشمندان روسي قطعه

(علي .... يا زهراء
44F

شد. و  مه متوسل مييبه ا ن بدين معناست كه پيامبر خدا نوح. و اي)1
 .شود! اين تكه چوب در موزه آثار قديم در مسكو نگهداري مي

يها روي كشتي تيتانگ يفت: ببخشيد چيزي از اين توسل نمااز مشاركين گيكي 
 .اند؟! نيافته

كنيد؟! اين موضوع خيلي  دوست دو آتشه ما داغ كرده، داد زد: آيا مرا مسخره مي
پخش خواهم كرد، ما  آن راهاي انترنتي  جدي و حساس است و من بر روي همه سايت

 .بايد به اين اكتشافات افتخار كنيم!
دوست ما كه خيلي آدم منطقي و اهل مطالعه و بحث و بررسي است به آرامي گفت: 

هاي كشور شوروي تماس  برادر عزيز من به وزارت جهانگردي و مديريت كل موزه
گرفته در مورد اين قطعه و اين موزه از آنها پرسيدم. آنها جواب دادند كه: در تمام كشور 

اي هيچ اطالعي نداريم، و قبل  دارد. و ما از چنين قطعهاي با اين نام وجود ن شوروي موزه
 .ايم! از اين چنين چيزي را نشنيده

تواند به سايت وزارت  خواهد از حقيقت ماجرا بيشتر تحقيق كند مي و هر كس مي
جهانگردي يا سايت مديريت آثار روسيه در انترنت مراجعه كند، و يا به آنها ايميل 

 .بفرستد!

                                           
ـ فاطمه زهراء از پيش از والدت تا  »الزهراء من قبل امليالد إلی بعد اإلستشهاد ةفاطم«نگا: اين قصه در كتاب  -1

  آمده است. 142پس از شهادت ـ نوشته عبداهللا بن عبدالعزيز الهاشمي، ص/
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اش  هاي افسانه از آن دوست كشتي ران ما نشد، و چون ديد حرفبعد از آن خبري 
 .برقرار ترجيح داد! راخريدار ندارد فرار 

اما آيا براستي آن جوان بيچاره وقتي از كشتي نوح اطالعات بسيار دقيقي را ارائه 
 .گفت؟! كرد دروغ مي مي

بنده خدا  اي نيست، ولي آن بله؛ در اينكه خبر كامال دروغ بود هيچ شك و شبهه
خواست دروغ بگويد؛ او با اطمينان كامل چشم و گوش بسته هر آنچه آخوندها و  نمي

گويند را بدون هيچ برو برگردي آويزه گوش خود كرده، با دل و جان قبول  مراجع مي
 دهد در صحت آنها كوچكترين ترديدي به دل راه دهد.  كند و هرگز به خود اجازه نمي مي

شود را بدون بحث و بررسي و بدون  هر آنچه گفته مي ،ن سادگيولي تا كي ما با اي
كنيم؟! تا كي از ملت گول خوارگان خواهيم بود، ملتي كه  كوچكترين تفكيري قبول مي

اند، و جرأت ديدن آفتاب حقيقت را  زير پوستش خرافات و دروغ خود را دفن كرده
.ندارد؟!



 
 

 بين زندگي و زندگي... از آسمان تا زمين!

كار به اطراف مدينه رفت تا شايد  تالش براي يافتنروزي در  ليامام ع حضرت
آورد، و شكم گرسنه خود را سير كند. زني را ديد كه  به دستبتواند مقداري پول 

اي بسازد. با آن زن اتفاق نمود تا از چاهي كه در آن اطراف  خواهد براي خودش خانه مي
و آب بياورد. آن حضرت در زير آفتاب سوزان بود در مقابل يك دانه خرما برايش يك دل

داد و طناب خشني كه چون خوار  آن بيابان خشك سينه پاكش را به لبه تيز چاه تكيه مي
 كشيد.. كرد را باال مي هايش را پاره مي دست

آن امام با آن وضع بسيار سخت شانزده دلو آب براي آن خانم باال كشيد. و در مقابل 
 صو رفت تا آنها را با عزيزترين دوستش حضرت محمددانه خرما گرفت،  16

(بخورد
45F

1(. 
زند،  هايش پاره شده، پينه مي ريزد، و دست هاي داغ خورشيد عرق مي امام در زير اشعه

 .آورد! به دستتا تنها شانزده دانه خرما 
آري! اين است امام علي زحمتكش... امامي كه تنها در بلنداي عزت نفس و كرامت 

تواند قبول كند.  اي كه احسان و منت هيچ كسي را نمي آزاده آنو را ببيني.. تواني ا مي
خورد، امامي كه از جايگاه ديني و مقام  انساني كه تنها از دسترنج و عرق پيشانيش مي

 خوري نفرت دارد. كند، امامي كه از تقدس مآبي و مفت اجتماعي خود سوء استفاده نمي
ما در راه است. و دنيا در  به سويآخرت « گفت: او همان امامي است كه هميشه مي

هاي دنيا  هايي است، از فرزندان آخرت باشيد و از بچه حال گذر، و هر يك از آنها را بچه

                                           
 .2/250 حلية األبرار از سيد هاشم البحرانینگا:  -1
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نشويد. امروز روز كار است و فعاليت نه ميدان حساب و كتاب، و فردا روز حساب و 
 .)46F1(»كتاب است نه كار و تالش

 اهللا اكبر!...
 ر!... اي امام بزرگوا

 تنها براي شانزده دانه خرما ؟!..
 كنند؟!.. هاي ملت را خالي مي اي امام از آنهايي كه به نام اهل بيت جيب كجايي
 پرورانند؟!.. ها مي خوراني را كه به نام اهل بيت شكم تا ببيني آن مفت كجايي

 اند؟!.. شدهها را دوشيده مليونر  از آن آخوندهايي كه فقر ملت ،ييكجايي اي امام پارسا
 اي خداي من!.. 

 تنها براي شانزده خرما؟!..
 چه زيبا گفته است شاعر خوش سخن در وصف شما: 

ي تابان حقيقتيد...  و ديگر مردمان باطلند.. شما قرآن قرآنيد... شما چهره ييدحق شما
راجع و م دروغگو... و در اينجا تنها بازيگرانند... در اينجا آخوندهاي ييدها شما نهايت غم

هاي شما پنهان  شكم پرستند... آخوندهايي كه در پي شهوت مستند... خود را پشت نام
 ند با شعار حقيقت شما...هاي دروغاند...  كنند... مگسانند كه بر شيريني شما چشم دوخته مي

در  »عبدالحميد البيابي«چند سال پيش با يكي از خويشانم رفته بودم خانه آخوند 
 اش بسيار شلوغ بود. خانه .زيره تاروتمنطقه محدود در ج

هاي قرمز  اي روشن با پشتي مهمانخانه اتاقي مستطيلي شكل بود كه در آن فرش قهوه
ل خاصي در اتاق نبود، تنها يك ميز با مقداري گل روي آن در يرنگ چيده بودند. وسا

. ندورق درهم برهم ريخته بودوسط اتاق قرار داشت. روي ميز چند كتاب و مقداري 
 »خمس«اند تا آخوند  ي خود را نوشتهيها مردم بيچاره دارا در اين برگهبعدها فهميدم كه 

 آنها را برايشان تعيين كند.
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در كنار آخوند مردي فقير نشسته بود كه براي گرفتن كمك از ايشان آمده بود. هربار 
كمك كرده گفت: چند بار به تو  كرد و مي شيخ پس از اندكي درنگ به طرف او روي مي

گشت به آن فقير بيچاره  شد، باز برمي ام؟ سپس با كسي ديگر مشغول حرف زدن مي
 من دراز كني؟ جلويكنم ولي تا كي بايد دستت را  گفت: اينبار هم به شما كمك مي مي

با وجود اينكه اين برخورد زشت شيخ متوجه من نبود، ولي من بسيار شرمنده شده 
گفتم: اين مرد بيچاره كه چنين مورد اهانت  خودم ميكردم، و با  احساس خجالت مي

 .وسرزنش قرار گرفته در خودش چه احساسي دارد؟!
خويشم براي تعيين مقدار خمسي كه بايد از ثروتش پرداخت كند نزد شيخ رفته بود!! 

تواند خرج بخور  هنوز دانشجو است. و پدرش با بدبختي مي واي است  او آدم بيچاره
ش را تأمين كند، اگر شهريه دانشگاه كمي تأخير كند بر خودش هم صدقه ا نمير خانواده
شناختم و از ريز و درشت زندگيش خبر داشتم خواستم  د. من كه او را ميشروا خواهد 

 .خواهد خمس بدهد؟! بفهمم اين بينواي مسكين از چه چيزهايي مي
تا ببينم چند مليارد  نوشته بود از دستش كشيدمروي آن را  ناچيزش ييدارااي كه  برگه

هاي  و كفش و ساير حاجت ي كهنهها دالر دارد (!) ديدم روي برگه ليستي از لباس
 اش را نوشته. ضروري زندگي روزمره
گفتم: شيخ حتما دلش به حال  ام گرفته بود، با خود مي ش خندهييبا ديدن ليست دارا

هاي زندگيش  اشغال آت اين دانشجوي بينوا خواهد سوخت و او را از پرداخت خمس اين
 !..دهد ، و چند ريالي صدقه هم به او ميمنع خواهد كرد

 .البته چرا نه، اين دانشجوي بيچاره چه دارد كه خمس بدهد؟!
گرفت و شروع  »عالء الدين«وند محترم برگه را از دست دوستم وقتي آقاي سيد آخ

 .او دهانم از حيرت واماند! ييكرد به حساب و كتاب دارا
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اتاقي كه با دوستانش در نزديكي  ايجارلبتر اين بود كه دوستم از شيخ در مورد و جا
دانشگاه كرايه كرده پرسيد، شيخ با سردي تمام گفت: كرايه را بر تعداد دوستانت در اتاق 

 .از حصه خودت حساب كن!! آن راتقسيم كن، سپس خمس 
ي انداختم، و از خودم هايي كه روي ميز گذاشته شده بود نگاه آرام به تعداد برگه

اند، و چه مقدار پول ديگر  پرسيدم؛ تا حاال چقدر پول به جيب اين شيخ مفت خور ريخته
خيره شدم؛ مردمي  ندبه او خواهند داد... سپس آرام به كسانيكه دور وبر شيخ نشسته بود

ي گول ... ملتزد موج ميهايشان  بسيار بينوا و بيچاره كه فقر و ناداري و سادگي در چهره
 اند.. خورده كه به سادگي به دام شيادي افتاده

لوح را مالمت كنم، يا به حالشان اشك  هاي مسكين ساده دانم؛ آيا بايد اين بيچاره نمي
هاي بسيار زارشان لقمه نان را از  حالتآن زاري بريزم، واقعا نياز به دلسوزي دارند، با 

عتقاد به اينكه با دادن آن به اين آخوند به كشند و با ا دهان فرزندان گرسنه خود بيرون مي
 .گذارند؟! شوند خود و فرزندانشان سرگرسنه به بالبين مي خدايشان نزديك مي

اش  اند چطور محبت مردم به پيامبر و خانواده خور خوب فهميده اين آخوندهاي مفت
وا كي از مردم خوش باور را خالي كنند؛ ولي اين ملت بين هاي جيبرا بدوشند، و چگونه 

كشند و  خواب غفلت بيدار خواهند شد؟ كي از تقدس مآبي و عبادت اشخاص دست مي
به نام گريه كنند كه  كنند؟ تا كي خود را فداي كساني مي پروردگارشان رجوع مي به سوي

خوري  هاي مفت اند؟ تا كي خود را فداي آدم مليونر شده و ماتم بر امام حسين
 .مكند؟! ه از تشنگي حسين در كربال خون مردم بينوا را ميكنند كه با سوء استفاد مي

هاي حجت اإلسالم و آيت اهللا و مرجع و سيد و  تا كي خود را در دكان كسانيكه با نام
اند تا از راه آن به نان  كنند! اينها مذهب را ساخته اني ميببرند، قر عالمه جيب ملت را مي

 كسب و كاسبي آنهاست. برسند، اين مذهب در حقيقت بازار ييو نوا
ي كه مست يعجب حكايتي دارد اين دنياي پرماجراي ما؛ چپ و راست شهوترانها

گويند! جيب بران مفت خور از  ها سخن مي اند در مورد پاكدامني و عفت زن صيغه
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گويند خمس كي حالل شده، و  نمي هرگز براي يكبار هم كه شده گويند، و مي »خمس«
 .اند؟! هاين حكم را از كجا آورد

 :چه زيبا وصف كرده آنها را اقبال الهوري؛ فيلسوف مشرق زمين
ــال ســالمي  ــر صــوفي و م ــن ب  زم

 

 كــه پيغــام خــدا گفتنــد مــا را     
 

 ولي تأويلشان در حيرت انـداخت 
 

ــطفي را   ــل و مصـ ــدا و جبريـ  خـ
 

 
   
   



 
 

 عبادت يعني همين و بس!

 »خمس«حج  از رفتن به خواست به حج برود. بايد قبل يكي از ثروتمندان منطقه مي
 .اش را بدهد، و إال حجش درست نخواهد بود! سرمايه

شود. براي  اش را حساب كرد، ديد يك مليون ريال سعودي مي سرمايه »خمس«وقتي 
انداخت. سال بعد  أخيرسرباز زدن از پرداخت خمس سفر حجش را براي سال آينده به ت

بزرگ سفرش را بهم زد. چند سال بعد  نيز براي شانه خالي كردن از پرداخت اين مبلغ
پرداخت كرده است. در  »خمس«حج شد از او پرسيده بودند چقدر  وقتي مشرف به سفر

پاسخ گفته بود: نزد شيخ فالني رفتم، ايشان گفتند: صد هزار ريال سعودي پول خمس را 
 .به من بده، و برو حجت درست است!!

چپاول  راهي براي يا مكر و حيله و نيرنگ وآيا اين داد و ستدي است در بازار عبادت 
 .مردم بيچاره و عرق پيشاني آنها؟! جدسترن
شد، يك فقيري  خدا سوگند اگر اين اموال خمس بر مستمندان و بينوايان تقسيم ميه ب

هايي سازنده و عمراني در جامعه  هماند. و اگر با اين سرمايه هنگفت پروژ در كشور نمي
شد.  مشكل بيكاري جوانان نيز حل مي بلكه كرد، كشور پيشرفت ميشد، نه تنها  برپا مي

انديشند و افراد در  خور تنها به مصالح شخصي خود مي ولي متأسفانه اين آخوندهاي مفت
 نظر آنها خاك و خسي بيش نيستند. و جامعه و آينده آن نيز هيچ اهميتي برايشان ندارد.

كند، در مورد خمس  را اداره مي با خانمي از خويشانم كه كارگاه شخصي خودش
اش  كند خمس سرمايه سخن به ميان آمد. ايشان شكايت داشتند كه پدرش او را مجبور مي

را به آخوند پولدار بدهم در  »خمس«گفت: چرا  محله تحويل دهد. او ميرا به آخوند 
كنند، چرا خودم  هايم زير خط فقر زندگي مي حاليكه بسياري از خويشان و همسايه

 .مستقيما به افراد نيازمند و مستمند نرسانم؟!
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اي  گري در رگ و پوست ما رخنه كرده، در همه چيز بايد واسطه گويا فرهنگ واسطه
كمك كند! البته شايد اين  ييپيدا كنيم، حتي اگر آدم خيري بخواهد مبلغي مال به بينوا

مستمندان است را هاي بادآوري كه حق فقيران و  خواهند ثروت آخوندهاي مفت خور مي
براي آنها در آخرت سرمايه گذاري كنند؟! و در آن روزي كه همه محتاج لطف و احسان 

خواهد مردم بينوا به او هجوم آورده، حسناتش را از او گرفته بار  ايند اين آخوند ميدخ
 .!!بيندازندسنگين گناهان خود را روي دوشش 

 فرمايند: پروردگار يكتا مي

ٰ َ  َُّ�وَن وِۡتَنٖٞ َوَ�ٰتِلُوُاۡم ﴿ َّ ۥ  َح ُِ ّ ُُ   ُ ِ ّّ ََُ�وَن ٱ َ ََِما َو َّ ْ وَنِّن ٱ ِإ وَنِِن ٱنَتَهۡوا ّ َِ
 ٞ� ِِ ۡعَملُوَن ََ ّّۡواْ  ٣ َُ ُ� ّن ََّو ِِ ٰ َونِۡعَم ٱّّ ََ َ َمۡوَّٮُٰ�ۡمإ نِۡعَم ٱلَۡمۡو َّ ّن ٱ

َ
َوٱۡعلَُموٓاْ  ٤وَُۡعلَُمٓواْ َ

ّ�َما غَ 
َ
ء  � ۡ�َ  ِ ّّ ّن  نِۡمُتم 

َ
َِِ� َوٱَِۡ  وَة ٰ َوٱلَۡمَ�ٰ ََ ٰ�ََ َۡ ٰ َوٱ َّ ُّۡقۡر ِ  ٱ ِّ وِ  َو َُ ۥ َولِلّر ُِ َۡ ُ ُُ  ِ ّ َِ

بِبِل إِن ّۡ ُ  ٱل َّ َۡمَعاِن  َوٱ ۡۡ ََ ٱ ََ ٱۡ�َ ۡرقَاِن  َۡو َُ ََ ٱّۡ نَا  َۡو ِۡ ۡۡ َۡ  ٰ َ ََ َا  ّۡ ََ ن
َ
َ ٓ ا َّ ِ َو َّ نُتم َُِ َّ  ُكنُتۡم َءا

ء   ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ َ ِۡ ٌر  ََ َۡ  ٤قَ ِ َل ِّنُ�ۡمإ إ ََ َۡ َ

ٰٰ َوٱلّرۡكُب َ َو ِۡ ُّۡق ِ ٱ َوۚ ۡۡ ۡ�َبا وَُام َُُِّۡع ّّ ِ ٱ َوۚ ۡۡ ُّۡع نُتم َُِ
َ
َ

ۡمرٗ 
َ
َ ُ َّ َ ٱ ِِ َۡق ِ َّ ِۡ َوَ�ِٰ�   ٰ ََ ِِ ٱلِۡمب تُۡم  َۡ َّۡم َسۡرَتلَ ُعوٗ  َولَۡو ََّواَعۡ َۡ َّ ۡ  ۖ َ�َن  َّ  ََ ِ َۡهل ِ َّ ََ اَ   لَ

ۢ  ََّيَِنٖ   ۢ  ََّيَِنٖ    َۡ َۡ  ّ َٰ   ۡ َّ  ٰ ََ ٌُ َعلِبٌم ّّن ٱ َوََۡح ِمب َۡ َ َ ل  .]42 -39األنفال: [ ﴾٤َّ
و با آنان بجنگيد تا هيچ نوع فساد و فتنه [و خونريزي وناامني] بر جا نماند، و دين [در «

نگيد] زيرا خدا به آنچه انجام نان نجسراسر گيتي] ويژه خدا شود؛ پس اگر از فتنه بازايستند [با آ
) و اگر روي گرداندند [باك نداشته باشيد] بدانيد كه خدا سرپرست و يار 39دهند، بيناست. ( مي

و بدانيد هر چيزي را كه [از راه جهاد] به  )40شماست؛ نيكو سرپرست و نيكو ياوري است. (
و خويشان  صا و رسول خداعنوان غنيمت و فايده به دست آورديد يك پنجم آن براي خد

اش روز جدا كننده  است، اگر به خدا و آنچه بر بنده پيامبر، و يتيمان و مسكينان و در راه ماندگان
ايد؛ و  نگ بدر] نازل كرديم، ايمان آوردهحق از باطل، روز رويارويي دو گروه [مؤمن وكافر در ج

اي  شما [در جنگ بدر] بر دامنه را كه) و [ياد كنيد] هنگامي 41خدا بر هركاري تواناست. (
اي باالتر  يي نامناسب بود] و دشمن در دامنهنزديك تر به سطح زمين بوديد [كه براي جنگ جا
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شما بود [كه  تر از وان [تجاري قريش] در مكاني پايين[و مناسب براي جنگ] قرار داشت، و كار
زماني معين و جايي شمن [توانست دور از ديد شما بگريزد]؛ و اگر [براي رويارويي] با د

داد كه  كرديد [ظاهر امر نشان مي مي تالفگاه اخ گذاشتيد، نسبت به وعده مشخص] وعده مي
شكست حتمي با شما و پيروزي قطعي با دشمن است، ولي اين پيروزي به صورتي غير عادي 

دني بود نصيب شما شد] تا خدا پيروزي شما و شكست آنان را كه [بر اساس اراده اش] انجام ش
كند  روشن هالك شود، وهر كه زندگي مي شود از روي دليلي مي تحقق دهد، تا هر كه هالك

 .»)42ازروي برهاني آشكار زندگي كند؛ و يقيناً خدا شنوا و داناست. (
آياتي كه قبل و بعد از آيه خمس است همه از جنگ ؛ ييدفرما همانطور كه مالحظه مي

دارد كه سخن از حق  گويند، آيات به صراحت بيان مي با كافران و غنايم جنگي سخن مي
آيد، نه از دست  مي به دستخمس ـ يا يك پنجم ـ در غنايم جنگي است، كه از كافران 

براي خالي كردن جيب ملت بيچاره ما از كجا سر در  »خمس«فتواي  اينرنج مردم! حاال 
كنند هيچ اساس و  آورده؟! اين باجي كه آخوندهاي مفت خور از مردم سركيسه مي

 مدركي در دين ندارد!!..
لوح  كند براي مردم ساده قرآن كريم را مطابق آنچه هوي و هوسشان به آنها امال مي

هايي كه مطابق ميلشان باشد، و  كنند. براي آيات شاخ و برگ تفسير و تأويل مي
ان با قرآن كنند. هر چند احكام و قوانين من درآورديش مصالحشان را تأمين كند درست مي

 .و روح دين در تضاد باشد!
توانند از آنها سوء  اين آخوندها قرآن را طلسم جادويي خود قرار داده، آياتي كه مي

دهند،  خورد مردم ميه تأويل كرده ب ،هايشان را برآورد اي كه خواسته استفاده كنند را بگونه
 گيرند. و آياتي كه مطابق ميلشان نيست را ناديده مي

اي  لب است اگر توجه كني؛ حتي در خمس غنايم جنگي هيچ نامي و اشارهخيلي جا
 »خمس«اگر بنا به فرض محال كسي بگويد  به شيخ و مرجع و آخوند نشده است، حاال

بايد به شيوخ  آن راباجي است كه بر سرمايه شيعيان واجب شده، بايد پرداخت كنند، چرا 
 ازمندان نرسانند؟و مراجع بدهند؟! چرا خودشان مستقيما به ني
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و از ايشان پرسيده  »سيهات«ته بود خانه شيخ علي آل محسن در يكي از دوستانم رف
 .ها و مراجع واجب است؟! به شيخ »خمس«؛ بر اساس چه دليل و مدركي دادن بود

شيخ علي با ترش رويي به او گفته: قانون اين است و نيازي هم به دليل و مدرك 
 ندارد!!.

ها و آخوندهاي محترم بدينصورت از جامعه مسلمانان جزيه  شيخ البته شايد اين
 .گيرند؟! مي

انان. و البته جزيه به شود، نه از مسلم تنها از كافران گرفته مي »جزيه« ؛بايد عرض شود
 .كمتر است! »خمس«مراتب از 

آيا اين از عدل و انصاف است كه از كافران مبلغي بسيار ناچيز گرفته شود، و از 
 .شان؟! درصد) از سرمايه 20نان بيچاره يك پنجم (مسلما

: اين جزيه است! بايد بدانيم كه دولت اسالمي از بگوييمحاال اگر باز با فرض محال 
گيرد، و اگر  از آنها مي »جزيه«پاسداري از آنها مبلغي به عنوان كافران در مقابل حمايت و 

، پرداخت جزيه شته باشندنها را ندامسلمانان توان حمايت و ايجاد امنيت و آرامش براي آ
 بر كافران واجب نخواهد بود.

كنند  حاال بر اين اساس چه امنيت و آسايشي را آخوندها و مراجع براي ما برقرار مي
گيرند؟! و براي سركوبي فساد و فحشايي كه زمين و زمان را بهم  ميباجش را از ما كه 

 .اند؟! ريخته اين آقايان چه كار كرده
دهند؟ چرا جلوي  رسند و آنها را از چنگ راهزنان نجات نمي ه داد مردم نميچرا ب

هاي  گيرند؟! چرا جلوي گروهك هاي مسلحانه و وحشتناكي كه منتشر شده را نمي سرقت
 .گيرند؟! اند را نمي رهايشان مردم را بوحشت انداختهواي كه سوار بر موت مسلحانه

 .بشكل وحشتناكي افزايش پيدا نكرده؟! هاي قتل و غارت در جامعه ما آيا جنايت
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از خريد و فروش مواد مخدر كه در جامعه ما چون علف هرزه  ،كجايند اين آقايان
 ؟!به نوجوانان مدارس راهنمايي و دبيرستان نيز سرايت كرده است و اخيرا سبز شده،

 .اند؟! براي جلوگيري از اين همه فساد و فحشا و غارتگري چه كار كرده
هاي سازنده جامعه را افرادي از عامه مردم در  هاي خيري و پروژه فعاليت بيشترين

كنند. اما آخوندهاي ما تنها كارشان حمايت از عادات  مناطق شيعه نشين عربستان اداره مي
و رسوم و قوانين ساختگي خودشان است كه چهره دين را به كلي دگرگون كرده است. 

موارد اقتصادي خودشان را حفظ كنند تا به خواهند خودشان و  آنها در حقيقت مي
 »خمس«ي  هاي بادآورده هاي مالي هنگفتشان هيچ ضرري نرسد. براي آنها ثروت حساب

هاي اشغالگران و  مهم است نه اخالق جامعه و نه ايمان و فرهنگ آن كه زير فشار فرهنگ
  ..!. جامعه بدركدر حال خفه شدن استديني و فساد اخالقي  طوفان سرسخت بي

هايشان برسند، و همچنان رودخانه  ها و شهوت مهم اين است كه آقايان به خواسته
 خمس در درياي بيكران آز و طمع آنها بريزد.

مفكر و انديشمند معاصر جهان تشيع آقاي دكتر علي شريعتي در باره اين افراد چنين 
مبارزه، بلكه بخاطر باال بله، حتما نائب امام وجود دارد، اما نه بخاطر جهاد و « گويد: مي

كشيدن مال و جمع كردن باجهاي شرعي، و گرفتن حق امام غائب. اما امر به معروف و 
هاي فردي، و  اند. مگر در زمينه فعاليت نهي از منكر كه اينها دو واجب از كار افتاده

هاي برادرانه درباره فايده كارهاي نيك و ضرر كارهاي  رفتارهاي شخصي، و نصيحت
 .)47F1(»بد

                                           
 .262ص/ التشيع الصفویالتشيع العلوی ونگا:  -1



 
 

 !جشن گريه و زاري

زني حرفها  زني و قمه خواني و گريه و عزا و سينه روضه پس از آنكه آخوند در فضيلت
ها رديف كرد، به مردم گفت: حاال برنامه عزاداري را شروع كنيد كه اجر و  روايتو زد، 

 .پاداشتان با خداست!
مه مردم به صحن عزاداري شروع شد. ه برنامه و ،خوان شروع كرد به خواندن روضه

كردند؛ يكي من بودم كه  اي ايستاده تماشا مي تنها دو نفر در گوشهو وسط حسينيه آمدند، 
كشيدم در بين آن همه مردم به سر و صورتم بزنم، كرامت و حياء و شرفم به  خجالت مي

ام را آزرده كنم، يا سرم را  داد، بدون سبب خودم را كتك بزنم و سينه من اجازه نمي
 .كنم، يا كمرم را با زنجير خورد كنم! زخمي

نگريستم و در ذهنم اين سؤال مطرح بود  نفر دوم خود آخوند بود! با حيرت بدو مي
مند  گفتيد بهره خواهيد از آن اجر و پاداشي كه به مردم مي كه؛ چرا شما جناب آخوند نمي

دهد  نمي كشيد، و كرامت و شرفت به تو اجازه شويد؟! آيا شما چون من خجالت مي
دست به كارهاي احمقانه بزني؟! ولي مگر خود شما نبوديد كه از فضل و مكانت 

 گفتي؟! عزاداري و به سر و صورت كوبيدن خود مي
اي ايستاده، و به پيرمردي گوژپشت كه زمانه همه شادابي و  آقاي آخوند آرام در گوشه

كوبيد و  ه سر و صورتش ميوار ب قدرت و توانش را ربوده بود، و در وسط حسينيه ديوانه
 .گريه و زاري به راه انداخته، خيره شده بود!
گفتم: خدايا! اين چه باليي  فشرد!! با خود مي حزن و اندوه گلويم را به سختي مي

، است قبر و ديگري ته قبر بر لبهايم، پيرمردي كه يك پايش  است كه ما بر سر خود آورده
دهد و با اين  د عبادتي بسيار با ارزش انجام ميبر زند، و گمان مي چنين به خودش مي
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ها به گردن  كند؟! خدايا گناه اين بيچاره حركات احمقانه خودش را به تو نزديك مي
 .كيست؟!

كنم، اما اين بار حس كنجكاويم مرا  هاست كه در چنين جلساتي شركت نمي از سال
ين مراسم در حال رشد اضافه وادار كرد تا بار دگر بيايم و ببينم چه چيزهاي جديدي به ا

گر اين همه ذلت و خواري عقل  آمدم، و چشمانم نظاره شده است؛ واي كاش هرگز نمي
 .شد! بشر نمي

زد؟! آيا چنين حركات نابساماني را از امتش  خودش را اينچنين مي صآيا پيامبر خدا
 است؟! پذيرد؟! آيا هرگز كسي از امامان چنين حركات ناشايستي را انجام داده مي

 گفت: شهيد و سرور كربال نبود كه به خواهرش زينب مي مگر اين امام حسين
در عزاي من لباست  ... پسكنم! ام و قسمم را عملي مي خواهر عزيزم، من سوگند خورده«

 .)48F1(»را پاره مكن، و بر صورتت چنگ مزن، و گريه و زاري براه نينداز
ما، پدر بزرگ امام حسين؛ حضرت رسول البته پيش از اين سرور و سيد و آقاي همه 

اگر من وفات كردم، به سر و « به دخترشان حضرت فاطمه زهراء فرمودند: صاكرم
صورتت نزن، موهايت را نكش، گريه و زاري و واويال براه نينداز، و عزا داري بپا 

 .)49F2(»مكن
ماعي آخوندهاي ما بر اين رسم و رسوم اصرار دارند؛ چرا كه جايگاه و مكانت اجت

دهد. تمام عمرشان از كربال و  كند، و به آنها نوعي قداست و شرف مي آنها را حفظ مي
اي كه  هاي خارق العاده كشته شدن حضرت امام حسين و از معجزات و كرامات و قدرت

هاي خيالي  ها و قصه كنند، افسانه زنند، و يك كالغ چهل كالغ مي داشت حرف مي
ر مورد زندگي آن حضرت سخن بگويند.. حرفي از زهد سازند، ولي نشده يك روز د مي

                                           
 .45/3 بحار األنوار از املجلسی، 2/94 اإلرشاد از املفيدنگا:  -1
 .3/272 وسائل الشيعة از احلر العاملی، 5/527 الكافی اثر كلينینگا:  -2
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زنند، تنها حرف از توسل و شفاعت طلبي  و پارسايي و عبادتش براي پروردگار يكتا نمي
 .از او، و واسطه قرار دادن او با خداست!

هرگز از جهاد و شهامت و مردانگي امام حسين و جانفشانيش در بثمر رساندن درخت 
آورند، از مشاركتش در فتح آفريقا و جهادش از مصر تا مغرب  مياسالم حرفي به ميان ن

 گويند. هيچ سخني نمي
هيچ سخني از زندگي امام حسين نيست، هر چه هست از والدتش است و از روز 
كشته شدنش، انگار امام حسين متولد شده، و سپس به قتل رسيده، و هيچ زندگي پر باري 

نداشته است. براي آنها امام حسين زنده، هيچ  ييارسااز جهاد و تالش و ايمان و تقوا و پ
هاي مشتري ساز را مد نظر دارند.. آنچه برايشان حائز اهميت  ارزشي ندارد. آنها تنها لحظه

ريزد.. آنها چون زالو  آنها مي هاي جيباست مرقد و گنبد امام است و پول و ثروتي كه به 
كنند.. آنچه برايشان  ند و از آنها ارتزاق ميا هاي امام چسپيده ها و درد و رنج به مصيبت

شان را هاي جيبلوح را گول زد و  توان مردم ساده مهم است تنها اين است كه چگونه مي
مرقدها و امام  به سويخالي كرد.. آنچه برايشان اهميت دارد اين است كه مردم سيل آسا 

خوندها.. برايشان بسيار مهم هايشان را دو دستي بريزند در حساب آ ها بيايند و پول زاده
ها بريزند و به سر و صورت خود بزنند: البته نه  هاي طوالني به خيابان است مردم در صف

اي كه  بخاطر محبت و صميميتي كه براي امام حسين دارند، بلكه به خاطر عشق و عالقه
 .براي آش نذري و پلو خوري دارند!

راهي هستند تا به اين كارهاي زشت كشند، و در پي كوره  و برخي هم خجالت نمي
گويند: پيامبر خدا وقتي پسرشان إبراهيم وفات  جلوه شرعي و ديني بودن بدهند، و مي

 كرد، و وقتي عمويشان حمزه شهيد شد گريه كردند!..
 للعجب!...يا 

 خدا اين شد منطق و عقل؟!..ه شما را ب
 ..كن؟!گريه كردند.. چه كسي به شما گفته: گريه ن صپيامبر خدا
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هر ساله در سالروز وفات پسر يا عمويش به سر و  صاما اي عقل كل! آيا پيامبر خدا
 .انداخت؟! ميزد و گريه و زاري براه  صورت خود مي

وفات كرد، ايشان از مردم خواستند راهپيمايي براه اندازند و  صآيا وقتي پسر پيامبر
يشان را به دو نيم كنند؟! يا اينكه سينه بزنند و زنجير بكوبند، و با شمشير و خنجر سرها

براه انداخت؟ و آيا فرمودند: سينه زني  هاي وز مرگ فرزندش چنين الم شنگهدر سالر
 جر و پاداش دارد؟!..اعبادتي است و 

چنين چيزي نگفته، آيا كسي ديگر اجازه دارد عبادتي مطابق ذوق  صاگر پيامبر خدا
به مردم بگويد: خداوند بر  ييبا كمال پر روو سليقه خود به دين خدا اضافه كند، سپس 

دهد، انگار ثواب و اجر و پاداش دادن، يا عقاب و  اين كار به شما اجر و پاداش هم مي
 .بازخواست كردن در روز قيامت در دستان ناتوان اوست؟!

ها كجا رفت؟! آيا صبر و پايداري  پس ارزش و بهاي صبر و استقامت بر مصيبت
 .ريم ذكر شده است؟!بيهوده در قرآن ك
 فرمايند: چه مي متعال بشنو خداوند

ء  ﴿ ۡ َِ ِ ۡۡلَُونُّ�م � َ َّ ُوِع  َو ۡۡ ُِ َوٱ َِ  ٱۡقَۡو ِ  َوَ�ۡقص  ّّ ِِ َوٱََّمَ�ِٰت  َو�َّ�ِ َُ ن
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َِ  ٱۡ� ّّ
  ََِ�ِٰ َّ بَٖۡٞ  ١ّ ِِ ّّ َ�َٰۡۡتُهم 

َ
َ ٓ ََا ِ ِ َ  إ ّّ ْ إِنّا  ٱ ِ قَالُٓوا ّ ُعونَ  َِ َِ ٰ �َ ِِۡ ََ ِ ٓ إ ََ َعلَۡبِهۡم  ١ ّّ�ا ِ � ٰ ََ ْو

ُ
َ

ٰتٞ  َٰ لَ َۡ  ٰ ََ ْو
ُ
َٖٞ  َوَ ۡۡ َۡ ّ�ِِهۡم َو ّۡ   ِ ّّ ََ ِ وَن  � ُۡ  .]157-155: ةالبقر[ ﴾١ُاُم ٱلُۡمۡهَت

ترديد شما را به چيزي اندك از ترس و گرسنگي و كاهش بخشي از اموال و كسان و  و بي«
همان كساني كه چون بال و  )155(م. و صبركنندگان را بشارت ده. كني ت آزمايش ميمحصوال

آنانند كه  )156(گرديم.  خداييم و يقيناً به سوي او بازميآسيبي به آنان رسد گويند: ما مملوك 

 .»)157(اند.  نان است و آنانند كه هدايت يافتهدرودها و رحمتي از سوي پروردگارشان بر آ
.. رحمت و شفقت الهي ... هدايت و رستگاري ... همه اينها  اكبر! ببين؛ درودها .اهللا

 .براي كيست؟!
 آري، براي صابران..
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وسيله او كامل شد، و حد و ه ين بدكه سفير و فرستاده اوست، و  صاگر پيامبر خدا
مرز عبادات را به طور كامل و روشن بيان داشت، هرگز چنين چيزي نگفته، پس آيا 

آيا آنها  ؟!اند و مالها اسالم را بهتر از پيامبر و امامان فهميدهها  خوان آخوندها و روضه
شناسند تا به مردم تحمل كنند كه اين عبادت است  ها را مي بيشتر از پيامبر دين و عبادت

اي  آورد؟! آيا براي آنها وحي تازه مي به دستو كسي كه به آن عمل كند اجر و پاداش 
 .اضافه كنند؟!هاي ديگري  آمده تا به اسالم عبادت

ِرَب ﴿ ََ شَُتُ�ُم ٱّۡ ِۡ ۡ ل
َ
ُد � ِِ ْ لَِما َّ ََُقولُوا َٰرا َحَ�ٰلٞ َوَ   َ ٱ ََ ََ  ْ وا ُ ََ َۡ َ َٰرا َحَراَٞ ّ�ِ ََ ِ َو َّ

لُِحوَن  َۡ ُُ ِرَب َ   ََ ّۡ ِ ٱ َّ َ ٱ ََ وَن  ُ ََ َۡ َُ   َ ِ ّّ ِرَبإ إِّن ٱ ََ ّۡ  .]116النحل: [ ﴾١ٱ
گوياي به آن است، نگوييد: اين حالل است و اين حرام، تا به و به سبب دروغي كه زبانتان «

مسلماً كساني كه به خدا دروغ  دروغ به خدا افترا بزنيد [كه اين حالل و حرام حكم خداست]؛
 .»)116بندند، رستگار نخواهند شد. ( مي



 
 

 عزاداران تا زالوهاي خون آشام!.. يياز راهپيما

كردم. به من گفت: از مسيح چه  مي »تگوگف«روزي با يك مسيحي در انترنت چت 
 داني؟ مي

 گفتم: بنده خدا و پيامبري از پيامبران اولو العزم است.
 كنيد. گفت: اين چيزي است كه شما گمان مي
 تواند درست باشد؟ گفتم: خوب! در نظر شما چه چيزي مي

ز آنچه گفت: فرزند خداست، و براي قرباني دادن اشتباهات بشر آمده بود. (خداوند ا
 مبراست). و گويند پاك اينها مي

 گفتم: خوب، چرا براي گناهان ديگران او شكنجه شود؟
گفت: فرض كن شما متهم هستيد، و بايد به زندان بروي. آيا پدرت از روي دوستي و 

 شود تا اين تنبيه و عقاب را تحمل كند؟ محبتي كه به شما دارد آماده نمي
شود... مهم اينجاست كه آيا اين عين عدالت است يا گفتم: خوب، فرض كنيم او آماده 

نه؟! آيا اگر قاضي فردي عادل و دادگر باشد حاضر است دستور دهد چون من مجرمم 
 .د؟!نپدرم را به زندان انداز

حاال كه به قول شما حضرت مسيح بار گناهان ما را بر دوش گرفته، پس چرا من و تو 
و دزدي و آدمكشي نكنيم؟! ديگر عقاب و و ديگران فسق و فجور و قتل و غارت 

 بازخواستي نيست. هر چه بوده حضرت مسيح به گردن گرفته.
خاطر گناهي كه از شما سر زده بود به زندان افتاد، شما باز هم ه گفت: آيا اگر پدرت ب

 شويد؟ هاي ديگري مي مرتكب گناه
را بدوش گرفته و  گفتم: آيا او بار عقاب و جرم مرا متحمل نشده است، او همه چيز

كند،  ماجرا پايان يافته، حاال فساد و گناه و جرم من هيچ چيزي بر عقاب او اضافه نمي
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همانطور كه خوبي و پاكي و نيكوكاري من هيچ از عقابش كم نخواهد كرد! و من هم در 
زند هيچ مسئوليتي ندارم، و هيچ عقاب و بازخواستي مرا تهديد  برابر آنچه از من سر مي

 .كند، او همه چيز را بدوش گرفته و محاسبه شده است! نمي
معنا نگرد، هر چه تالش كني اين  هاي بي هاي بيهوده و حرف دوست عزيز دنبال بهانه

حرف شما قابل تأويل و تفسير نيست، هر شخصي بايد مسئوليت كارهايش را خودش به 
 كشد. عهده گيرد، و هيچ كسي بارگناه ديگري را بدوش نمي

واند با آنها چت كند ت ها برويش بسته شد، نام مرا از ليست كسانيكه مي همه راهوقتي 
هاي  حذف كرد. مدتي بعد يك ايميل ـ نامه الكتروني ـ برايم فرستاده بود كه در آن عكس

بسيار وحشتناكي از مراسم عزاداري جمع آوري كرده بود؛ مردمي كه با زنجير و خنجر و 
ود زده بودند و خون بر بدنشان جاري بود. در بين قمه به سر و صورت و كمر خ

بود كه مادرهايشان با چاقو سرهايشان را زخمي  چند ماهه نيزها، تصاوير نوزاداني  عكس
ها نوشته بود؛ عقب  بريزد، در زير عكس دند تا خونشان به خاطر امام حسينكرده بو

 ستيد، و اين هم دينتان!!..ماندگي و وحشيگري اسالم را تماشا كن، اين شما مسلمانان ه
 .دانستم در جوابش چه بنويسم! ها خيره شده بودم و نمي مات و مبهوت به عكس

اي ديوانه وار از چراغ قرمز عبور كند، و  بعد از كمي تأمل برايش نوشتم: اگر راننده
ي وحشتناك براند، هيچ عيبي در ماشين، و يا قوانين راهنما رانندگي به صورتماشينش را 

اي به او نداده، و كسي كه چنين حركتي از او  يست، چرا كه قوانين رانندگي چنين اجازهن
 قرار گيرد. بازخواستزند بايد طبق قوانين مورد  سر مي

داند، و يا اينكه با وجود دانستن اسير  اين راننده يا واقعا قوانين راهنما رانندگي را نمي
رد؛ در هر دو صورت اشتباه از اوست نه از گذا هوي و هوسش شده، قوانين را زير پا مي

 .قانون!
كنند، از آن جمله  صدها روايت از امامان آمده كه از چنين حركات ناشايستي منع مي

 است:
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داد و فرياد كردن بر مردگان درست نيست، و شايسته « اند: فرموده امام صادق
 .)50F1(»دانند نيست كسي چنين كند ولي مردم نمي

كسي كه به صورتش بزند و لباسش را پاره كند از ما « اند: فرموده صو پيامبر اكرم
 .)51F2(»نيست

حق را  حت اين كار را حرام دانسته است و در كتابش آمده:اشيخ تيجاني نيز با صر
دهند هيچ ربطي به اسالم  بايد گفت: آنچه برخي از شيعيان از اين قبيل كارها انجام مي

ين اجتهاداتي مطرح كرده باشند، و مفتيان چنين ندارد، هر چند برخي از مجتهدان چن
فتواهايي صادر كرده باشند، تا براي اين كارها اجر و پاداش بزرگ بتراشند، اينها در 
حقيقت عادات و تقاليد و رسم و رسومات و احساسات و عواطفي است كه بر مردم 

فرهنگ و فولكلور  از ييكند، و پس از آن جز شود، و آنها را از واقعيت دور مي چيره مي
برند.  گردد، و فرزندان كوركورانه و بدون شعور آن را از پدرانشان به ارث مي عاميانه مي

 به خداكنند ريختن خون باعث نزديكي  لوح فكر مي كه برخي از مردم سادهييتا جا
كسي چنين كارهايي را انجام ندهد در  هر كه ؛رسند شود، و برخي به اين باور مي مي

 .مام حسين را دوست ندارد!حقيقت ا
ي كه حال انسان از ديدن هاي صحنهمن در حقيقت هرگز اين « گويند: ايشان در ادامه مي

، با ردهتواند قبول كند، كسي خودش را لخت ك آدم عاقلي نمي هيچ و ،خورد آنها بهم مي
تر  يبو عجقبول ندارم، وار به خودش بزند و داد كشد: حسين... حسين!  تكه آهني ديوانه

اين افرادي كه مست شده و از  ؛دارد اين است انسان را به شك وامي آنچهاز همه چيز 
ايد شدت حزن و اندوه بر آنها غلبه پيدا كرده، پس از چند  اند، و شما گمان كرده حال رفته

خورند، و  مي خندند، و شيريني گويند و گل مي شود، گل مي لحظه كه عزاداري تمام مي
كنند. با تمام شدن برنامه عزاداري همه  نوشند و جوك و نكته پراني مي يچاي و شربت م

                                           
 .3/273از الحر العاملي  وسائل الشيعة، 2/226نگا: الكافي اثر كليني  -1
 .2/452از نوري طبرسي مستدرک الوسائل ، 79/93نوار از مجلسي نگا: بحار األ -2



 آژير خطري از عربستان                                              100

 

تر اينكه بيشتر آنها افراد  شود. و انگار نه انگار چيزي روي داده. و عجيب چيز تمام مي
ام جلوي رويشان آنها را به باد  دينداري هم نيستند، براي همين من بارها جرأت كرده

 .»دهند فلكلور عاميانه و تقليد كوركورانه است آنچه انجام مي گيرم، و به آنها گفتم:بانتقاد 
حسن و حسين و سجاد ـ عليهم  ،علي ان: حضرتسپس آورده كه هيچ يك از امام

 اند. امام سجاد همان كسي است كه انجام نداده كارها السالم ـ چيزي از اين نمونه
 هاند، تصاوير وحشتناك حادث را با چشمان خود ديده كه ديگران نديدههاي هولناكي  صحنه

اي كه در آن پدرش، عموهايش، همه  دلخراش كربال را او با چشمان سرش ديده، حادثه
جنباند، با اين  ها را از غم و اندوه مي برادرانش را سر بريدند، آنچه امام سجاد ديده كوه

انجام داده چنين كارهايي  ها اماموجود هرگز تاريخ براي ما خبري ثبت نكرده كه يكي از 
(باشد، يا از پيروان و شيعيانش خواسته باشد چنين حركاتي را انجام دهند

52F

1(. 

                                           
 .151- 148نگا: كل الحلول عند آل الرسول ص/  -1



 
 

 هيوالي جامعه

كرديم. ايشان گفتند:  هاي خانواده درباره جلسه عزاداري بحث مي با يكي از خانم
هاي مزخرف ايمان ندارم. با تعجب پرسيدم:  راستش من اصال به عزاداري و اينگونه برنامه

 كني؟ ا شركت ميچرپس 
هاي مردم چه  آهي كشيده، با ناراحتي و اندوه گفت: اگر شركت نكنم با زخم زبان

كنند، و بايد  كنم، چه بديها كه با من نخواهند كرد، حداقل اينكه همه با من قطع رابطه مي
 اي تنها زندگي كنم. در گوشه

اجتماعي جا پيدا كرده.. هاي عزاداري به عنوان عادات و رسوم  هاي ما برنامه در جامعه
ها  خود گرفته، كسي كه در اين برنامهه عادات و رسومي كه رنگ و بوي تقدس هم ب

گويند، و نامش  كنند، و به او بد و بيراه مي شركت نكند ديگران از او كناره گيري مي
 .حتي اگر اهل مسجد و تهجد گذار هم باشد! يها شود نقل مجلس مي

خوانند، و نه روزه  شناسم كه نه نماز مي و اطرافيانم را مينفر از دور  ها دهو من 
پوشند و در مجلس عزاداري سر و  شود، سياه مي گيرند، ولي تا برنامه عزاداري مي مي
شود! بدتر از اين برخي از اهل فساد و فحشا هستند كه از هيچ گناهي  شان پيدا مي كله

ه محرم رسيد دست از هر گناه و پليدي و ده كنند، اما همينكه روزهاي عاشورا دريغ نمي
د نگرد تمام شد برمي د، و تا عاشورانگير خود ميه شسته، سيماي تقوا و پرهيزگاري ب

همان آش و همان كاسه، و در طول سال و حتي در روزهاي مبارك رمضان  ؛دنشو ومي
كار  راد اگر در روزهاي عاشونترس د! مينبند دست شيطان را در فساد و فحشا از پشت مي

 .را بگيرد! و چنين و چنان كند! آنهاد امام حسين نخالفي كن
د امام حسين چنين و چنان بالهايي بر ننگناهي ك د اگر در عاشورانترس آري! مي

 .بيارود! انسرش
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 آنهاد، اما اينكه آفريدگار و خالق امام حسين نترس بازخواستش ميو بله! از امام حسين 
 .د!نترس را مسخ كند نمي انشي شكل و قيافه را نيست و نابود كند، و يا

از عجايب خلقت و چيزهاي بسيار مسخره در جامعه اين است كه چنين افراد بي 
كنند چون اهل بيت  وجداني مورد احترام و تقدير جامعه هستند، ولي كسانيكه سعي مي

ظلم و ستم  و خرافات و نوآوريها خود را بدور نگه دارند مورد ها بدعتزندگي كنند و از 
 .گيرند! مهري جامعه قرار مي و بي

جامعه ما چيره است، جامعه هنوز ديدي ديكتاتوري  يها عقلهنوز طلسم جاهليت بر 
اند، حاضر نيست  تاز دارد، گويا جادوگراني چهارچنگولي بر عقل آن دست نهاده و يكه

اي آن كوچكترين ها و عادات و رسوم و باوره اي كه با مرام هيچ گونه تفكير و انديشه
 دهد! تعارضي داشته باشد را تحمل كند، و به كسي اجازه فكر كردن و انديشيدن هم نمي

ام، در جامعه ما روزنه اميدي در بين جوانان باسواد به  البته من بسيار خوش بين شده
هايي كه در مذهب اهل بيت  ام با چنين افكار و انديشه خورد، خيلي ها را ديده چشم مي

اي نزديك اين  توانم اميدوار باشم در آينده شده است بكلي مخالفند، و با جرأت ميوارد 
روحيه بيدارگرايانه در جامعه رشد كند و همه جامعه ما برگردد به سرچشمه اول هدايت، 
و اين پوستين كلفت و زشت بدعت و خرافات را به ياري خداوند از تن خود بيرون 

 اندازد. إن شاء اهللا.
هاي اهل بيت  افكار و انديشه هخوانيد، و ب هاي مرا مي عزيزي كه حرف شما دوست

باور داريد، بايد در رساندن اين حق و خير به همه فرزندان جامعه عزيزمان نقشي داشته 
اند، و ما بايد چهره  باشي، مردم ما يا جاهل و غافلند، و يا افرادي سودجو آنها را گول زده

 ه آنها برسانيم...ي حقيقت را بيزيبا و واقعي



 
 

 بين حضرت امام علي و عمرو بن هند

چه كسي  مادر به دوستانش گفت: دستي به سبيلش زده روزي عمرو بن هند مغرورانه
 كند نوكري مادر مرا نكند؟ رأت ميج

 يكي به او گفت: عمرو بن كلثوم.
اين  عمرو بن هند خواست مادر عمرو بن كلثوم را خوار و ذليل كند. براي رسيدن به

 هدفش آنها را به خانه خود دعوت كرد.
عمرو بن هند به مادرش گفت: وقتي غذا را سر سفره چيدند، به نوكرها بگو بروند، 

 سپس از مادر عمرو بن كلثوم كار بگير.
هاي  عمرو بن هند دستور داد سفره را چيدند، غذا صرف شد. سپس دستور داد ظرف

عمرو بن هند به مهمانش گفت: ليلي خانم، آن ديگري پر از غذا آورده شد. هند مادر 
خواهد خودش بايد بردارد. هند چند  ظرف را به من بده. ليلي گفت: هر كس چيزي مي

 از قضيه بو برد، به سختي بار تكرار كرد و جوابي نيافت. وقتي خيلي اصرار كرد ليلي
 .د اي آل تغلب؛ ما ذليل و خوار بشويم!كجاييداد كشيد:  و ناراحت شد

هايش جوشيد، و به عمرو  رگعمرو بن كلثوم چون صداي مادرش را شنيد خون در 
بن هند نگاهي انداخت، عالمات پستي و رذالت را در صورتش خواند، بالفاصله از 
جايش بلند شد و شمشيري كه بر ديوار آويزان بود را گرفته سر عمرو بن هند را از تنش 

 جدا كرد و داد كشيد:
اگر پادشاه همه مردم را به بردگي گيرد، ما هرگز ذلت و خواري را  دانند كه مي همه

نخواهيم پذيرفت، ما قومي هستيم كه چون نوزادمان از شير خوردن دست كشد، 
 كنند!.. قدرتمندان جهان در برابرش كمر طاعت خم مي
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شايد بگويي: عجب تصويري است از عزت و كرامت و شهامت و قبول نكردن ذلت 
 .زمان جاهليت!و خواري در 

شرمي به حضرت  ا كمال بيو آنگاه با خود گويي: و عجب تصوير زشتي است آنچه ب
اند! امام كسي بود كه شجاعت و دليري و كرامت و مردانگي او  چسپانده امام علي

 ها... زبانزد خاص و عام بود و قصه مجلس
 شناخت.. امام هرگز چيزي به نام ترس نمي

تر و  در نزد شما شجاع امام عليزمان جاهليت از حضرت آيا آن عمرو بن كلثوم 
 .عزيزتر بود؟!

عقل اين مردم به كجا رفته؟! آيا امكان دارد افرادي به خانه امام شجاعت و دليري 
اي خودش را پنهان كند تا خانمش با دشمنان سينه به  هجوم آورند، آنگاه امام در گوشه

 .سينه شود؟!
كنيد؟!.. پس كجا رفت شجاعت و مردانگي  كمي فكر نميخاك بر سر اين عقل.. چرا 

و دليري امام؟ كجا رفتند مهاجران و انصاري كه قرآن سنگ مرادنگيشان را به سينه 
 زند؟ كجا رفتند بنوهاشم؟ مي

ترسيدند؟ همه آنها ترسو و بزدل  اي مردم عقلتان كجاست؟!.. آيا همه آنها از عمر مي
 بودند؟..

پهلوان و شجاع، دختر  ضرت امام عليليها السالم ـ همسر حآيا فاطمه زهراء ـ ع
مورد ضرب و شتم وحشيانه قرار گيرد، و امام علي  صسرور جهانيان حضرت مصطفي

 .اي تماشا كند؟! بخار در گوشه سرد و بي
ترين مردان عرب، امام  توان تصور كرد شجاع كجاست عقلتان اي مردم؟! آيا اصال مي

ون گوسفند طنابي به گردنش كنند و كشان كشان او را به هر جا كه پهلوان و دلير، را چ
 .؟!ببرندبخواهند 
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ايد! تصوير بسيار ننگي كه هيچ كس جز  چه تصوير زشت و ناروايي از امام رسم كرده
 ندارد. آن راخواهد به او اهانت كند توان شنيدن  مي اي كه با امام دشمني دارد، و ناصبي

گويند: عمر چنان سيلي محكمي بر گونه مبارك  تازند! مي مي ننگ بر امام چه بي
اش پاره شده، از گوشش بيرون پريد؛... و همه اين  حضرت فاطمه زهراء زد كه گوشواره

 .گرفت! مان حضرت امام علي صورت ميحوادث ظلم و ستم جلوي چش
ن ان توان باور كردن ايجهاي بي ايد، آيا شما سنگ ها چگونه خاموش نشسته اي كوه

 دار را داريد؟! شاخ هاي دروغ
 .ايد؟! دانم پس از اين چه كرامت و عزتي براي امام باقي گذاشته نمي

يي در سرهايتان است! عقل است يا فوالد و سنگ! به واهللا حتي اگر ها عقلعجب 
 ييدگو بود توان باور كردن اين حكايت عجيب را نداشت؛ عمري كه مي سنگ خارا مي

شكند، نوزادي كه در شكم  كند، سينه خانمش را مي مام حمله ميكافر است به خانه ا
كشد، سپس امام دو دستي دختر همان مادر شهيد؛ يعني ام كلثوم را به  اوست را مي

(آورد ازدواج عمر در مي
53F

1(!. 
 .شاخ و دم دار به حيرت افتاده است! هاي دروغقلم من هنگام تكرار اين  ،واهللا

اند، شايد  بزرگوارمان چه تفسيري روي اين قضيه كردهرفتم ببينم مشايخ و علماي 
حياتر  بتوانم كمي عقلم را تسكين دهم و از دردسرم كم شود، ولي آنچه ديدم از اين بي

 بود!!...
اند: امام علي بدون رضايت خودش، و بدون رضايت دخترش مجبور شد  برخي گفته

بزرگتر به امام علي و به  يهانتاو را به ازدواج عمر درآورد! شما را به خدا از اين ا
 .گنجد؟! مي آدمي دخترش در تصور

 هوار..هوار.. اي مردم از خواب غفلت بشويد بيدار... 
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يد و به امام و سرورمان حضرت خدا كمي شرم كنيد، و از خدا بترسه شما را ب
هان ي را به امام پهلوانان جها رحم كنيد، اي مردم از خدا بترسيد، اينچنين اهانت علي

 ايد و خود خبر نداريد؟!.. شخصيت ساخته روا ندهيد. از امام مترسكي بزدل و بي
اند: عمر با يك جني كه خودش را به شكل ام كلثوم درآورده بود ازدواج  و برخي گفته

(كرد، نه با ام كلثوم دختر علي و فاطمه زهراء
54F

1(!. 
 ..!يا جل الخالق

 خدايا؛ يك ذره عقل لطفا!..
 ن!..ام كلثوم و ج

كرد، و حكايت قايم باشك بازي امام خميني نجات پيدا  تازه از قصه فيلي كه پرواز مي
(كرده بوديم كه قصه جن و پري به ميان آمد

55F

 .؟!)2
تنها كردند، و  كفايت مي دار بر حضرت امام علي شاخ هاي دروغاي كاش به همين 

زبان  از گليم بيرون كشيده، پا را كردند! متهم مياو را به ذلت و خواري و ترس و بزدلي 
اند كه او نوكري ذليل و خوار شد  دراز كرده گفته روي حضرت امام علي بن حسين

 براي يزيد!..
از امام باقر آمده وقتي يزيد بن معاويه در سفر حج « مجلسي در بحار األنوار آورده:

ه او گفت: آيا وارد مدينه شد، بدنبال شخصي از قريشيان فرستاد. وقتي او آمد، يزيد ب
توانم تو را بفروشم و اگر بخواهم به  كني كه تو بنده من هستي اگر بخواهم مي اقرار مي

 .بردگي كشم!
تر از من  تر و با حسب ، كه تو در قريش با مكانتبه خداآن مرد به او گفت: سوگند 

د، و نه ه در زمان اسالم از پدرم برتر بونو نه اينكه پدرت در زمان جاهليت، و  نيستي،
 .خودت در ديانت از من بهتر و برتري، پس چگونه به آنچه گفتي اقرار كنم؟!

                                           
 .2/45از مجلسي  مرآة العقول نگا: -1
 .14ص/ نحن واألساطري اليونانيةنگا:  -2
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كشم. آن مرد گفت:  نكني تو را مي يقسم اگر چنين اقرار به خدايزيد به او گفت: 
 تر نيست. خون من از خون حسين بن علي بن رسول اهللا كه او را كشتي رنگين

علي بن الحسين فرستاد. و هر آنچه به آن يزيد دستور داد او را كشتند. به دنبال 
گفته بود را به او نيز گفت. امام علي بن الحسين گفت: مگر نه اين است كه اگر به  يقريش

 .مردي كه ديروز كشتي خواهي كشت؟! گويي اقرار نكنم مرا نيز چون آنچه مي
ن بنده كنم، م گويي اقرار مي يزيد گفت: بله. علي بن الحسين گفت: من به آنچه مي

(خواهي بفروش دار و اگر مي مجبوري هستم، اگر خواستي نگه
56F

1(. 
عجب «: گويد در باره اين روايت چنين مي »علي شريعتي«مفكر و انديشمند معروف 

هاي بني  هاي زشتي كه دست نشانده در اين است كه عالمه مجلسي تنها به نقل اين فايل
ع از اين روايات كمر بسته و اعتراضاتي كه بر آنها اند اكتفا نكرده، به دفا اميه آنها را ساخته

نگاران به اين روايت  كند! او به اعتراضي كه برخي تاريخ شود را صراحتا رد مي وارد مي
اند نيز اشاره كرده است. در اين اعتراض آمده؛ يزيد در مدت خالفتش هرگز به  وارد كرده

 .نشده است! ز محوطه شام نيز بيرونحج نرفته هيچ، بلكه اصال ا
و البته اين امري است كامال درست و غير قابل انكار. چرا كه مكه در زير سلطه 
عبداهللا بن زبير بود و يزيد اجازه دخول به مكه را نداشت. عبداهللا بن زبير چون امام 

كوفه حركت كرد. و  به سويحسين از بيعت با يزيد سرباز زده بود. امام حسين از مكه 
ر به مكه رفته آن را مركز حكومت و قدرت خود قرار داد. و بعد از او عبداهللا بن زبي

 دست گرفت. پس كي و چگونه يزيد توانست به حج برود؟!ه قدرت را برادرش مصعب ب
كند،  تكذيب مي آن راعالمه مجلسي نه تنها به اين بهانه كه اين خبر نادرست است 

بوده نبايد به قضاياي تاريخي اعتماد  كند آراي تاريخ نويسان تماما ضعيف بلكه ادعا مي
شود. و به همين سادگي همه مدارك و شواهد عقلي و نقلي كه اين خبر را سست و 
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كند؛ بر صحت اين روايت هيچ  دهد، را صراحتا انكار كرده، ادعا مي اساس جلوه مي بي
 ايرادي نيست!!

عجيب و غريب و كرد، و تصور بسيار  اساس اكتفا مي هاي بي اي كاش به اين حرفو
 .داد! فهم و درك من درآورديش را درباره اين روايت بروز نمي

اين فهم عجيب و درك غريبي كه مرا كامال دگرگون ساخت و آن شب را تا صبح 
اي آرام گيرم. تمام شب را چون كسي كه ماري نيشش زده باشد در فراشم  نتوانستم لحظه

! و نه ولي است و نه پسر حسين و علي و زدم: امامي نيست پيچيدم و داد مي بخود مي
 فاطمه و محمد، تنها مردي است عربي از عامه قريشيان!..

كني؛ عالمي نباش، روحاني و شيعه هم نباش، مسلمان هم  و تويي كه چنين ادعايي مي
كني به امام  دهي و جرأت مي خودت اجازه ميه مباش، ولي انسان كه هستي؟! چطور ب

 .نسبت دهي؟!چنين تهمت ناروايي 
كرد اين بود كه اگر حرف  وحشت و ترس ديگري كه كام زندگي را بر من تلخ مي

هاي سخت و داخل شدن در  عالمه مجلسي را به زمين زنم، بايد خودم را براي آزمايش
معركه مرگ و زندگي آماده كنم. در ابتدا بين دفاع از آبروي عالمه مجلسي و دفاع از آبرو 

 فكر كردم. و حرمت امام بسيار
در نهايت تصميم خودم را گرفتم، تا به هر قيمتي شده از امام دفاع كنم و هر چه پيش 
آيد به جان و دل بپذيرم. البته من چيزي ندارم كه از ترس از دست دادنش عقب نشيني 

(كنم، پس چرا مهر سكوت بر ضمير و وجدانم بزنم؟!
57F

1(. 
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 ا!ه هاي يكبار مصرف در دفاع از تكفيري بسيجي

ما شيعيان كسي از صحابه و ياران رسول « گويد: عالمه شيخ جعفر سبحاني مي
داريم. تنها زندگيشان را مورد  كنيم، و به كسي هم اهانت روا نمي را تكفير نمي صخدا

دهيم... سپس گفت: كلمه دشنام دادن به صحابه در حقيقت يك سدي شده  مي انتقاد قرار
گويد: دشنام  كند.. سپس مي دگي آنها نيز جلوگيري ميكه از انتقاد و بحث و بررسي زن

 .)58F1(»هاي پست و رذيل است ها و آدم دادن و بد و بيراه گفتن از اخالق بازاري
و مراجع معتمد بزنيم، سپس ببينيم آيا هنوز شيخ جعفر  ها كتاباجازه دهيد سري به 

ي پست و رذيل ها دمآها و  از اخالق بازاري ها حرفاينگونه «سبحاني بر حرفشان كه؛ 
 .ورزند يا خير؟! اصرار مي .»است

عمر بن خطاب « ) آمده:1/63اهللا الجزائري ( نعمةنوشته  »األنوار النعامنية«در كتاب  -1

 .!»گرفت مگر با آب مردان در شرمگاهش ـ پشتش ـ مرضي داشت كه آرام نمي
دن بر كفر هيچ جايي و مجالي براي هيچ عاقلي در شك كر« گويد: مجلسي مي -2

عمر نيست، پس نفرين خدا و پيامبرش بر او، و بر هر كسي كه او را مسلمان بداند، و هر 
 .)59F2(»كسي كه زبانش را از نفرين او باز دارد، بادا!

اخباري كه داللت دارد بر كفر ابوبكر و عمر و امثال آنها، و « گويد: مجلسي مي -3
ي آنان ها بدعتن از آنها، و آنچه شامل ثواب و پاداش نفرين كردن آنها و بيزاري جست

 .)60F3(»است بيشتر از آن است كه در اين جلد كتاب يا در چندين جلد كتاب بگنجد

                                           
 .6ص/ حوار مع الشيخ صالح الدرويش حول الصحبة والصحابةنگا:  -1
 .45ص/ جالء العيوننگا:  -2
 .30/399 بحار األنوارنگا:  -3



 آژير خطري از عربستان                                              110

 

ي ها انسانها و  آيا اين اخالق پيروان آل بيت است، يا اينكه اخالق اوباش و بازاري
 .گويد؟! رذيل و پستي كه عالمه سبحاني از آنها سخن مي

ما و اين كاله و قاضي.. ما از عاقالن و منصفان جوابي در اين خواننده عزيز، اين ش
ها و معيارهاي اخالقي و  ي با وجدان كه اخالق و ارزشها انسانخواهيم.. از  ميان مي

 خواهيم. انساني دارند در اين مورد جوابي مي
اند تكفير صحابه را انكار  ام كه در آن نويسندگان سعي كرده چندين كتاب خوانده

كنند، و  مي داند كه بيشتر شيعيان صحابه را تكفير ر روي زمين ميباي  ... البته هر شيعهكنند
 .و ريگ پاشيدن به چشم طرف مقابل چيز ديگري نيست! »تقيه«از قبيل  ها حرفاين 

كنيم، و  ما احيانا يكي از صحابه را با ذكر دليل و برهان متهم مي« گفت: يكي از آنها مي
 .!نيمك ياو را تكفير نم

 .ايم دليل و برهان و ايراد است يا تكفير و دشنام و ناسزا؟! آيا آنچه آورده
 ايراد فقط!...

و تنها از  ،هاي دروغيني است كه بر عليه صحابه ساخته شده چرا تنها ورد زبان ما قصه
 .؟!گوييم مي صخيانتشان به اسالم و پيامبر اكرم

 ايراد فقط!..
 .شود؟! از يكي از آنها آورده نميچرا حتي يك فضيلت و كار خير 

 .ست را به فراموشي بسپاريم!ها كتاباي آنچه در  حاال اجازه بدهيد براي لحظه

ها و ناسزاهايي به صحابه  دشنام ؛شنيدم »حسن شحاتة«چندين سخنراني از شيخ 

ايم سر و گردني باالتر بود. از  گفت كه در زشتي و حقارت و پستي از آنچه آورده مي

باال را با آب و تاب  »انوار النعامنية«رمانه ش سخنرانيش اين بود كه دشنام زشت و بيجمله 

ها و  تكرار كرده گفت: مادر عمر زناكاري بود، و عمر بچه زناست، سپس سيلي از دشنام
عائشه صديقه و  صناسزاها به صحابه و دو تا از مادران مؤمنان، همسران پيامبر اكرم

 آيد. آيا اينها تنها ايراد است؟!.. قلم مرا از تكرار آن شرم مي حفصه، بر زبان راند كه
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شنيدم كه در زشتي و پستي از آنچه  »ياسر الحبيب«هايي از شيخ  و همچنين سخنراني
هايي  رفت هيچ كمتر نبود. و همچنين لعنت و نفرين و تكفير صحابه نقل مجلس سخنران

ي، و الشيخ عبدالحميد المهاجر و چون شيخ حسن الصفار، و السيد محمد باقر الغال
 هاي ديگر است. خيلي

 .خواهند بدوزند؟! اي را مي ه پينهچ »تنها ايراد!« ؛دانم با حرفشان نمي
 خانه از بيخ ويران است.. برادر!

ها و شاگردان و  اگر شيخ حسن الصفار تنها به تكفير و لعن و نفرين دست پرورده
ها را مدح و ثنا گفته اكتفا كرده است، افرادي ياران رسول خدا كه قرآن به صراحت آن

توان در حقشان  اند كه كمترين وصفي كه مي يي زدهها حرفچون شحاته و ياسر الحبيب 
هاي ولگرد است، و از افرادي كه كمترين  گفت اين است كه بگويم: اين سخن بازاري

و چه رسد كه  چه رسد كه مسلمان باشند، ،شود بويي از اخالق برده باشند صادر نمي
 شيخ و آخوند هم باشند!...

خواهد ردي بزند و در دفاع از امثال آنها كتابي بنگارد،  اي كه مي هر نويسندهبه و من 
گيرد: احترام مذهب اهل بيت كه ادعاي پيروي  به دستكنم قبل از اينكه قلم  نصيحت مي
حفظ كند، اين افراد  »ربيتت هاي بي تكفيري«دارد را قبل از دفاع از آن  آن راو نمايندگي 

اند، و الفباي پايبندي و احترام به آداب و اخالق  كوچكترين بويي از اخالق اهل بيت نبرده
 .دانند! عمومي را نمي

را از  ها حرفاگر واقعا اينها در اعتقادشان به كافر ندانستن صحابه راستگويند، و اين 
ي خود را از هر كسي كه صحابه را گويند، پس  صراحتا بيزار و دروغ نمي »تقيه«روي 

هاي دروغين بر صحابه بسازند و حقد و كينه و  كند اعالم كنند، نه اينكه قصه تكفير مي
ها را پر از حقد و كينه بر عليه آنها بكنند، بيايند به  هاي مردم بكارند، و سينه بغض در دل

ها حرفي  ه در ماهوارهصراحت به عامه شيعه بگويند كه تكفير صحابه حرام است. نه اينك
 .ها حرفي ديگر! بزنند و در مجالس و حسينيه
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شود.  گويند: هر كسي مسلماني را كافر بنامد خودش كافر مي مگر نه اينكه خودشان مي
 .كنند كه تكفير صحابه چه خطر بزرگي است؟! پس چرا براي عامه مردم روشن نمي

آورند كه ديگران خودشان را تكفير  يا اينكه اينها اين حديث را تنها وقتي به ياد مي
 .كنند؟! مي

كنند،..  هاي عجيب و غريب درست مي هاي خيالي و افسانه عجبا از كارهاي اينها؛ قصه
كنند..  قبول كند و نه منطقي، تفسير مي آن راتواند  اي كه نه عقلي مي كالم خدا را به گونه

ترين  شرمانه ها و بي و بيراه را به بدترين بد صشاگردان و صحابه و ياران رسول خدا
غيرتي  ي و بييحيا دهند... و بيشتر از آن حضرت علي را به بزدلي و بي ناسزاها دشنام مي

هزار و چهارصد سال پيش امام علي براي خالفت از  ؛كنند... همه اينها تا بگويند متهم مي
 .تر بود! ابوبكر شايسته

خواهيد  زرگ كنيد.. چرا هميشه مييتان را بها عقلاي مردم محض رضاي خدا كمي 
 چون قورباغه اصفهان در ته چاه خودتان را زنداني كنيد!...

ايستد؛ كساني پيدا  و وحشتناكتر اينكه چرخ اين كارخانه دروغ پردازي از حركت نمي
اي درباره خالفت علي و ساير امامان نيست پس  كنند چون در قرآن آيه اند ادعا مي شده

ايمان دارند؛ يعني  »تعقيده بازگش«اند كه به  ست! و كساني پيدا شدهاقرآن تحريف شده 
شوند تا حكومت كنند! و كسانيكه خالفت را از آنها  اينكه امامان بار ديگر زنده مي

 .شوند تا امامان از آنها انتقام گيرند! اند نيز بار دگر زنده مي ربوده
ي امام علي قبل از ابوبكر حكومت بايست همه اين الم شنگه تنها براي اين است كه مي

كرد!!... مي



 
 

 آتش فتنه در خرمن كيست؟!

چه كسي جلوي فتنه افروزي به اصطالح «اي با عنوان  استاد حسن سلطان در مقاله
برخي از اين اشخاصي كه خود را ـ با كمال « گويد: ، مي)61F1(»گيرد؟! بيدارگران شيعه را مي

اي كه برخي گمان  تب براي خانه تشيع از فايدهنامند، ضررشان به مرا تأسف ـ شيعه مي
از طرف كساني كه راه و رسم دشنام و  به خصوصكنند در آنهاست، بيشتر است.  مي

و لعنت و نفرين كردن را براي به اصطالح خودشان انتقام گرفتن از روزهاي  ييناسزاگو
دن لعنت و نفرين و اند. حتي اگر اختالفي درباره جائز بودن و يا نبو سياه اختيار كرده

ناسزاگويي باشد شرط عقل  و منطق سليم است كه اينچنين در روز روشن و بر سر 
هاي عمومي دشنام و ناسزا نگويند، گويا اين حقيقتي است  ها و رسانه منبرها و ماهواره

هاي متمادي گذشته از دشنام و  انكار ناپذير در تاريخ شيعه. گفتمان شيعه در طول قرن
بر سر منابر عمومي استفاده نكرده است. و امروز اين طرز عمل و خطاب  ييناسزاگو

هاي تازه بدوران رسيده مشاهده  فحش و ناسزاگويي بر سر منبرها را در گفتمان شيعه
 شوند. كنند و از طرف برخي تشويق هم مي كنيم، و انگار كار بسيار زيبا و خوبي مي مي

افرادي كه احيانا نادانسته، يا ناخواسته چهره خواهم جلوي اين  من از جامعه تشيع مي
اي از ما  هايشان تصوير بسيار زننده كنند را بگيرند. اينها با اين حركت مذهب را زشت مي

كنند، و از برخي  كه برخي تنها به لعنت و نفرين اكتفا نمي به خصوصدهند،  بروز مي
مسلمان و انسانيت كامال بدور است، كنند كه از اخالق  ها استفاده مي ييها و ناسزاگو دشنام

حاال چه رسد كه از دهان يك سخنران و پيشوا باشد. من مطمئنم اگر آنها بدينصورت ادامه 
 دارند. چرا كه هرگز لعنت  دهند تصويري بسيار زشت و زننده از شيعه به جهانيان تقديم مي

                                           
مستبرصين ـمن يوقف شغب ال( هاي انترنتي بيابي. عنوان عربي آن تواني در سايت مقاله را براحتي مي -1

 http://www.walfajr.net/?act=artc&id=8439 )مبرصين الشيعةـوال
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 .»ار زنديا ظلمي را كنو دست آورد، ه و نفرين و دشنام نتوانسته حقي را ب
خواهيم بيماري يا مشكلي را حل و فصل كنيم به ظاهر قضيه نگاه  كه مي ها وقتخيلي 

اصل  نشويم؛ در حقيقت يافتن اسباب و دانست كنيم، و از ريشه واسباب آن غافل مي مي
مشكالت در بسياري موارد راهي است براي يافتن حلي براي مشكالت. استاد حسن در 

د ولي از اسباب آن غافل شرده بيماري يا مشكل را به تصوير كتالش ك بسيار اش مقاله
مانده است. بدون شك انتقاد ايشان از اين حالت بيمار و زشت جامعه خود شجاعتي و 

اش آمده بود خيلي لذت  اي كه در ابتداي مقاله مانند. من شخصا از جمله جرأتي است بي
نجا خيلي بيشتر روشن و صريح خواهم در اي« ند:ا نوشتهشان  بردم. ايشان در صدر مقاله

بود، و برايم هيچ مهم نيست كه اينجا يا آنجا چه خواهند گفت، مهم اين است كه من به 
 .»گويم ايمان دارم آنچه مي

و ميراث مذهبي ماست. ديگر اينكه دفاع لجوجانه  ها كتابريشه اصلي اين بيماري در 
طور مثال: حسن شحاته در قم ه و بد زبان! بافروز  و سر سخت علما و مراجع از افراد فتنه

ي بسيار به صورتش) در يك سخنراني  1382( ه1423كند، و در محرم سال  زندگي مي
تازيد، و تا  صآور به صحابه و ياران پيامبر خدا نهايت شرم زشت و زننده با كلماتي بي

هاي  ه در رسانهها و همان كلمات زشت و زنند ييها وناسزاگو امروز نيز با همان دشنام
 اندازد. هاي انترنتي گرد وخاك براه مي گروهي، و برنامه

هاي  و ميراث مذهبي خود نگاهي بيندازيم، خروارهايي از روايت ها كتابو اگر در 
. ستا  هاي امروزي هموار كرده يابيم كه راه را براي اين فتنه افروزان و بد زبان غاليان مي

اند. و امروز هندوانه ابوجهليش را  خت شيطاني را كاشتهآنها در حقيقت تخم شوم اين در
 .كنيم!  ما نشخوار مي

 ؟!..حاال گناه چه كسي است
 ؟!..فتنه افروزان شيعه امروزي

 شاخ دار غاليان و علماي ديروزي؟!.. هاي دروغها و احاديث و  يا روايت



 
 

 بهترين امتي كه هرگز ايمان نياورد!..

ُِ ﴿ فرمايند: خداوند متعال مي ُمُروَن َُِلَۡمۡعُرو
ۡ
ۡت لِلّناِس َّة ََ ۡررِ

ُ
َ ِٖ ّّ ُ

ََۡنَهۡوَن  ُكنُتۡم َرۡ�َ َ َو
 ِ َّ ُِّنوَن َُِ ۡۡ رِ َوُّ

ََ  .]110مران: ع آل[ ﴾َعِ  ٱلُۡمن
ه كار شايسته و ايد، ب اصالح جوامع انساني] پديدار شده شما بهترين امتي هستيد كه [براي«

داريد، و [از روي تحقيق، معرفت، صدق  ناپسند و زشت بازمي هيد و از كارد پسنديده فرمان مي

 .»آوريد به خدا ايمان مي و اخالص]
شود كسي بگويد اين خيريت و برتري و اوصافي كه خداوند درباره اين امت  حاال مي

 كي تحقق يافت؟ ،اند فرموده
در  صبركنند ياران و شاگردان و اصحاب پيام ها و آخوندهاي ما ادعا مي خوان روضه

زمان آن حضرت مشتي منافق بودند، و چون آن حضرت از دنيا رحلت كردند همه مردم 
به زور گرفتند،  پيامبر خالفت را از امير مؤمنان مرتد شده از اسالم برگشتند، و صحابه

سپس زمان امير مؤمنان هم همه جنگ بود و توطئه، و حتي كسانيكه ادعاي شيعه بودن و 
كرد هرگز با  كه آن حضرت آرزو ميييند نيز به او خيانت كردند تا جاكرد ياري او را مي

شناختم.. سوگند به خدا  ديدم و نمي اي كاش من شما را نمي«كرد:  آنها برخورد نمي
بعد از اينكه  . سپس امام حسين)62F1(»آشنايي با شما جز پشيماني و بالها برايم نداشت

 شيعيان كوفه بدو خيانت كردند شهيد شد.
پرسيد پس كي  ؛شود ها... حال مي اش مصيبت بود و بدبختي آن روز تا به امروز همه از

 .ايم؟! بوده »خير امت«ما 
در زمان جورج  ييدگو ايم، پس كي؟! شايد مي و يارانش نبوده صاگر در زمان پيامبر

 طلبم اگر لطف فرمايند!.. بوش و اوباما؟! از سروران عاقل وانديشمند جوابي مي

                                           
 .5/6، الكافي 1/70 ةهنج البالغنگا:  -1
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مرتد شده از دين برگشتند، و رهبريشان را ـ  صپس از رحلت پيامبر اكرم اگر همه
گرفت، پس چرا برنگشتند به بت پرستي و دين  به دستبه ادعاي ايشان ـ مردي كافر 

ن قدرت چه چيزي مانع آنها گرفت به دستپدران و نياكانشان؟ پس از رحلت پيامبر و 
 شد؟ مي

 .گرفت! جلويشان را مي : امام عليييدگو مي
كدام امام علي؟! هماني كه به ادعاي علماء و سروران ما آنقدر بزدل و ترسو بود كه 

اش را شكستند و بچه نوزادش را كشتند، و او  زنش را جلوي چشمانش زدند و سينه
 زد!!.. گريست و به سر و صورتش مي اي خزيده زار زار مي هاي ترسو به گوشه چون زن

قائل است چنين  چكترين احترامي براي امام عليكو شما را به خدا؛ كسي كه
 .دارد؟! هاي زشت و ناروايي را در حقش روا مي ادعاها و تهمت

خواست ثابت كند قرآن كالم پروردگار و وحي  يكي از شرق شناسان غربي وقتي مي
الهي نيست، بلكه خود محمد نويسنده آن است، گفت: قرآن اصحاب محمد را مدح و ثنا 

آنها تعريف كرده، در حاليكه آنها بعد از موت محمد از دين او برگشتند، و  گفته و از
ي شيعه در تكفير صحابه ها كتابمرتد شدند. او براي اثبات ادعاي پوچ و توخالي خود از 

بود،  گويد: اگر واقعا قرآن كالم پروردگار مي و مرتد شدن آنها دليل و مدرك تراشيده. مي
گفت. ولي اين قرآن نوشته محمد  شوند را مدح و ثنا نمي مي هرگز كساني كه فردا مرتد

كرد، و مدح و ثنا و تعريف آنها  است كه براي كسب تأييد يارانش نزد آنها چاپلوسي مي
 .نوشت!! را در كتابش مي

شان در تصوير آنچه پس از رحلت يياز عجايب شاخدار تاريخ تشيع همين تناقض گو
 .صورت گرفت است!! صپيامبر خدا

همه صحابه يكدفعه و با هم مرتد شدند، آنچه  بگوييمگويند: عاقالنه نيست  احيانا مي
 .روي داد اين بود كه صحابه از ترس با ابوبكر بيعت كردند!

 سبحان اهللا!...
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اي است، همه صحابه از يك مردي كه شايد چند تن ديگر  چه قصه و حكايت وافسانه
صحابه نبودند كه مرد مردانه ايمان آوردند، و چون ترسند! مگر همين  هم با او باشند، مي

هاي مشركان مكه را با جان و دل خريدند، و با فرعونيان قريش  شير بدترين شكنجه
هايشان  ها نبودند كه جان هيچ نترسيدند.. همين از مبارزه كردند، و در راه رضايت خداوند

ون كوه استوار استقامت اي از دين خود برگردند، و چ طمعه آتش و آهن شد تا لحظه
ها  اراده آنها را كمي نرم كند.. مگر همين كردند، و همه نيرو و توان دنيا نتوانست عزم و

 .!؟نبودند كه مردانه تا آخرين نفس دين خدا را ياري دادند
ها  چه شده است امروز اين پهلوانان نامدار، و اين سواركاران قهرماني كه پوزه ابوجهل

در جزيره عربستان به خاك ماليدند، و وحشت در جان و دل روميان ها را  و ابولهب
اي بسيار ناتوانتر از خود او  كاشتند، از يك مردي ضعيف كه در پشت سرش شايد قبيله

 .ترسند! باشد، مي
قبول كرد بدان كه او را عقلي در سر  گفتي ومعنا  چيزي پوچ و بيواقعا... اگر به كسي 

 .نيست!
هاي شخصي را بر ايمانشان  د: همه مردم زندگي دنيا و مصلحتگوين و احيانا مي

 .ترجيح دادند، و از دين برگشته با ابوبكر بيعت كردند!
مردم فوج فوج و گروه گروه، و دسته دسته ايمان  صقبل از رحلت پيامبر خدا

آوردند... هزاران انسان از داخل جزيره عربستان و خارج آن با پيامبر بيعت كردند. همه 
 .آنها در يك چشم بهم زدن از دين برگشتند؟!

كسانيكه جاه و مقام و ثروت و امالكشان را رها كرده تنها در پي رسيدن به رضايت 
اند، و در  پروردگارشان هجرت نموده، به مدينه منوره آمدند، اآلن دوباره عاشق دينا شده

همه درد و  چرا آناي است؟! پس  گردند!! عجب افسانه يك چشم بهم زدن از دين برمي
همه شكنجه كافران قريش  ها را تحمل كردند، و آن ها و سختي رنج و مشقات و بدبختي

 .را به جان و دل پذيرفتند؟!
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با اين وجود تنها بهشت الهي با آنهمه عظمت و بزرگي براي چندتا از امامان ما، و 
 .تن از پيروان صادق آنهاست! ها ده

 اي خداي من!...
اي است كه در سرهاي ما تخم گذاشته؛ انگار بهشت الهي مال  انديشه اين چه عقل و

كنيم، و هر كس را بخواهيم كافر دانسته با  پدر ماست، هر كس را بخواهيم داخل مي
: ما گوييم ميتمام  ييفرستيم، سپس گردنمان را باال گرفته با پررو اردنگي به جهنم مي

رگوار، و شاگردان مكت او را كافر و مرتد دانسته تكفيري نيستيم! ما جامعه نمونه پيامبر بز
توانيم  دانم چه جوابي براي خدايمان در روز قيامت مي نمي ايم! در جهنم غرقشان كرده

داشته باشيم. وقتي خداوند عالم از ما بپرسد: چه كسي به خودش جرأت داده، در كار من 
را دسته بندي كند،  گردن درازي كند؟ چه كسي است كه به خودش جرأت داده مردم

 .برخي را به بهشت بفرستد و برخي ديگر را به جهنم؟!
ايم، و كالم پاك تو  : پروردگارا ما از بزرگان و روايات پيروي كردهبگوييمتوانيم  آيا مي

 .ايم؟! را دروغ پنداشته زير پا نهاده

ٰ ﴿ فرمايند: پروردگار عالم مي َِّ  ٱلُۡمَ� ّولُوَن 
َ
ِ َ  َوٱّّ�ُِٰۡقوَن ٱۡ� ّّ اِۡ َوٱ َِ ن

َ
ِجرََِ  َوٱۡ�

َُۡعوُام �ِنِۡحَ�ٰ    َّ ّهٰت  ِّۡ�َ ٱ ٱ ََ ّۡ لَُهۡم  َع
َ
ُِ َوَ ۡن َۡ ۡنُهۡم َوَُۡضواْ  َۡ  ُ نَۡ�ُٰر  َّ

َ
َۡتَها ٱۡ� ََ َ�ِٰ�ِ َ  َ�ۡرِ  

 ٗۡ ََ
َ
َّۡعِابُم ۚإ �ِبَهآ � ۡوُز ٱ ََ ََ ٱّۡ ِ  .]100: التوبة[ ﴾١َ�ٰل
مهاجران و انصار و كساني كه به نيكي و درستي از آنان پيروي كردند،  پيشگامان نخستين از«

هايي آماده كرده  خدا راضي هستند؛ براي ايشان بهشتخدا از ايشان خشنود است و آنان هم از 
اند؛ اين است كاميابي  ي است، در آنجا براي ابد جاودانهكه از زيرِ [درختانِ] آن نهرها جار

 .»بزرگ
م و از خود بپرسيم: چرا ما اين گناه بس بزرگ را به دوش ييخود آه شود كمي ب مي

گيريم، آيا گناهي بزرگتر از اين است كه مسلماني را كافر ناميده مستحق آتش سوزان  مي
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باشد، و قرآن  صجهنم قرار دهيم. آنهم مسلماني كه دست پرورده مكتب رسول خدا
 .كالم پاك پروردگار در وصف او آيات گفته باشد!!

ده تن از كسانيكه كافر  »فضح الجاني متهم التيجاني«شيخ رائد الشيخ جواد در كتابش 
كنيم، و اگر كسي بيش از  تنها به اين ده نفر كفايت مي« گويد: نام برده (!) مي را اند نشده

تواند به جلد اول كتاب اإلصابه از ابن حجر، و مجلد سوم اإلستيعاب، و  خواهد مي اين مي

ي الرجال مراجعه كند. تا دريابد ها كتابو ديگر  الغابة، و اجلرح والتعديل،أسد كتاب 

اند كامال پاك و مبراست، و تا خواننده  شيعه از آنچه دشمنان سودجو به آنها نسبت داده
 .)63F1(»ايست! ي دشمنان چرنديات بيهودهها حرفدريابد كه همه اين 
 خواننده عزيز!..

گويد براي  ده نفر بيشتر را نام ببرد، و وقتي مي خوب بنگر... شيخ رائد نتوانسته
كند!  ي اهل سنت اشاره ميها كتابي زير مراجعه كنيد، تنها به ها كتابهاي بيشتر به  نام

و مراجع  ها كتابدهد. چرا نبايد به  آخر چرا؟ چرا به مصادر و مراجع شيعه ارجاع نمي
قت تلخ فرار كرده، و ناخواسته شيعه مراجعه كنيم؟! نه اين است كه شيخ رائد از حقي

 .ثابت كرده همه مصادر و مراجع ما بر مرتد و كافر بودن صحابه پيامبر اتفاق نظر دارند؟!
 آري!..

چون امامانشان از مرتد و كافر دانستن حتي  ،و پيروان او شيعيان راستين امام علي
ستند كه به صحابه و يك نفر از صحابه پيامبر بيزارند؛ و اين شيعيان غالي و تكفيري ه

تازند و آنها را مورد شتم و  چنين بيرحمانه مي صياران و شاگردان مكتب رسول خدا
 .دهند! حرمتي قرار مي ودشنام و بي ييناسزا گو

ََ ٱلُۡمَقّرُ�وَن  ١َوٱّّ�ُِٰۡقوَن ٱّّ�ُِٰۡقوَن ﴿ فرمايند: خداوند متعال مي ِ �ٰ ََ ْو
ُ
ّهِٰت  ١َ ََ  ِِ

ّوَِّ�  ١ٱّّعِبِم 
َ
َِ  ٱۡ� ّّ ِِررَِ َ  ١ُّۡلٖٞ  َِ  ٱ ّّ  .]14 -10: الواقعة[ ﴾١ َوقَلِبٞل 
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اند،  ) اينان مقربان10و آمرزش] اند، (و پيشي گيرندگان كه پيشي گيرندگان [به رحمت «
) و اندكي از پسينيان 13) گروهي بسيار از پيشينيان، (12اند. ( هاي پر نعمت در بهشت )11(

)14(«. 

كجا  »پسينيان«كافرند، پس آخرينها  ﴾ٱّّ�ُِٰۡقونَ ﴿ ر ما ادعا كنيم كه پيشينيان واگ
 .خواهند رفت؟!



 
 

 را فرستاد؟ صچرا خداوند پيامبر اكرم

ها نزد امام زين العابدين آمده، در انتقاد ابوبكر و عمر و عثمان  گروهي از عراقي
 ن العابدين به آنها گفت:ان به پايان رسيد، امام زييشها حرف. چون ها گفتند سخن

شان  ... آيا شما از مهاجران اوليني هستيد كه خداوند در بارهييدتوانيد به من بگو آيا مي

ِ ﴿ فرموده: َّ َِ  ٱ ّّ  َٗ ۡۡ وَن وَ ُۡ ٰلِِهۡم  َۡبَت َٰ ّۡ َ
ِّ  دَِ�ٰرِاِۡم َوَ  ْ وا َُ ۡررِ

ُ
َ  َ ِ ّّ َقَرآءِ ٱلُۡمَ�ِٰجرََِ  ٱ َُ لِۡل

ََنُ�ُ  ٰٗنا َو َٰ قُوَن َوِۡۡض ِۡ ٰ َّ ََ ُاُم ٱّ ِ �ٰ ََ ْو
ُ
ۥٓإ َ ُ َُ و َُ َۡ َ َو َّ   .]8الحشر: [ ﴾٨وَن ٱ

 اند، در ديار و اموالشان بيرون رانده شده[بخشي از غنايم] براي فقيران مهاجري است كه از «
كنند، اينان همان  جويند وخدا وپيامبرش را ياري مي حالي كه فضل و خشنودي خدا را مي

 .»راستگويانند
 گفتند: خير.

ِ َ  ﴿ ايشان فرمودند: پس حتما از انصارياني هستيد كه خداوند در حقشان فرموده: ّّ َوٱ
ٖٗ مِّ  ََ ِۡاِۡم َحا و ُۡ ُۡ  ِِ وَن  ُۡ ِۡهۡم َوَ  َ�ِ ََ ِ َر إ ََ ۡ  َاا َّ ّۡوَن  ۡۡلِِهۡم ُ�ِ ََ َۡ َوٱۡيِ َنَٰ  ِّ   ا ّّ َۡوُّءو ٱ ّمآ ََ

 ٰ َ ََ ُِۡروَن  ۡۡ ْ َوَُ وُّوا
ُ
ََ ُاُم  َ ِ � ٰ ََ ْو

ُ
ِِم وَة ِۡ َۡ �َ ّّ َّ   ُوَق ُش إ َو ٖٞ َۡ ا َِ ِهۡم َولَۡو َ�َن َِِهۡم َر ِۡ َُ ن

َ
َ

لُِحوَن  َۡ  .]9الحشر: [ ﴾٩ٱلُۡم
و [براي] كساني [از انصار است] كه پيش از مهاجران در سراي هجرت و ايمان [يعني «

اند دوست دارند، و در  اني را كه به سوي آنان هجرت كردهمدينه] جاي گرفتند، [و] كس
ابند، و آنان را بر ي هاجران داده شده است نميهاي خود نياز و چشم داشتي به آنچه به م سينه

را كه از  دهند، گرچه خودشان را نياز شديدي [به مال و متاع] باشد. و كساني خود ترجيح مي
 .؟»اند، اينان همان رستگارانند بخل و حرصشان بازداشته

 گفتند: خير!
يشان فرمودند: حال كه خود اقرار داريد، از هيچ يك از دو گروهي كه خداوند از آنها ا
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توانيد از كساني باشيد كه خداوند  دهم كه شما نمي تعريف كرده نيستيد، من شهادت مي

ِ ﴿ در حقشان فرموده: ٰن َٰ َا َوِيِۡر َّ ّ�َنا ٱۡغَِۡر  َۡ ُقولُوَن  َُ اِۡم  ِۡ ِّۢ  َ�ۡع آُءو  ََ   َ ِ ّّ ِ َ  َوٱ ّّ َنا ٱ
ِّۡحبٌم   ُٞ َُۡءو  ََ ّ�نَآ إِنّ َۡ ُنواْ  َّ ِ َ  َءا َّ ِ ّّ  َّٗ ِِ قُلُو�َِنا ِغ َُۡقونَا َُِۡيِ َنِٰ  َوَ  َ�َۡعۡل  الحشر: [ ﴾١ََ

10[ . 
گويند: پروردگارا! ما  و مهاجرين] آمدند در حالي كه مي و نيز كساني كه بعد از آنان [انصار«

هايمان نسبت به مؤمنان، خيانت و  ما پيشي گرفتند بيامرز، و در دل كه به ايمان برو برادرانمان را 
 .»كينه قرار مده. پروردگارا! يقيناً تو رؤوف و مهرباني

سپس عصباني شده روي آنها داد كشيدند: از نزد من بيرون رويد، خداوند شما را 
(چنين و چنان كند

64F

1(. 
؛ ابوبكر منافق بود پس چرا سعي نكرد پيامبر را كنيد اگر واقعا طوري كه شما ادعا مي

 .وقتي در راه هجرت تنها بودند، به قتل برساند؟!
چرا او را به مشركان قريش لو نداد، و وقتي مشركان در يك قدمي او بودند به آنها 

 .تسليم نكرد؟!
ها ـ بنا به ادعاي آخوندهاي ما ـ حتي يك بار هم  خيلي عجيب است كه آن منافق

انديشيد؟!  خود نميه به شورش، و يا انقالب، و يا ترور پيامبر نزدند! چرا كمي ب دست
بزرگترين شخصيتي كه تاريخ  صمعنايي است؟! پيامبر اكرم اين چه ادعاي پوچ و بي

خورد؛ فورا پس از وفاتش همه  بشريت به چشم ديده اين چنين در دعوتش شكست مي
اليكه در بيشترين مراحل زندگيش مستضعفي شوند! و در ح هايش مرتد مي دست پرورده

ورزيدند! افرادي كه به گرد پاي او  خانمان بيش نبود ياران و همراهانش به او نفاق مي بي
پيرو جانفدا دارند، و چه بسا كه جامعه و  ها دهرسند در دعوتشان بسيار موفقترند، و  نمي

 .دهند! را ادامه مياطرافيانش آنها را دوست دارند، و پس از مرگشان راهشان 

                                           
 .2/291از اردبيلي  كشف الغمة فی معرفة األئمةنگا:  -1
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اگر كسي به شما بگويد: همه ياران و اطرافيان خميني كافر و منافقند، آيا حاضري 
 .چنين حرفي را تحمل كني؟!

كه مسلح به وحي و همراهي و توفيق الهي است از اينكه در  صآيا پيامبر اكرم
ز و ناتوان اطرافيانش كوچكترين اثري بگذارد، و ياران و شاگردانش را تربيت كند عاج

ماند، در حاليكه صدها و هزارها شخصيت تاريخي كه به مراتب از ايشان كمترند در  مي
جا، و اهانت بسيار ناروايي در ه ب اند؟ آيا اين اتهام بسيار نا رسيدن به اهدافشان موفق شده

 .نيست؟! چه اهانتي و دشنامي بدتر از اين؟! صحق مقام واالي پيامبر اكرم
: عائشه و حفصه؛ دو همسر عزيز و گرانقدر ييددهيد بگو جازه ميچطور به خود ا

كافر بودند، و در دين اسالم مرد مسلمان حق ندارد با زني كافر ازدواج  صپيامبر اكرم
باطل «ني كافر ازدواج كند و اسالم مهر هاي پيشين جائز بود مردي با ز كند؟! در ديانت

َُ ...﴿ بر اين قانون زد و گفت: »شد َواوِرِ َوَ   ََ ّۡ ِم ٱ َِ ْ َِعِ وا َُ ِۡ ... به عقد و « ﴾...ۡم
. آنگاه شما بر ناموس پيامبر زبان درازي كرده، خود »پيوندهاي زنان كافر پاي بند نباشيد...
 كنيد؟!!.. ايشان را به مخالفت با قرآن متهم مي

معصوم بودند، و وحي الهي كارهاي او را مد نظر داشت، چگونه  صاگر پيامبر اكرم
كان دارد دخترش را به عقد نكاح عثمان كه به گفته شما كافر و منافق بود درآورد. بلكه ام

كند، پيامبر دختر ديگرش را  از اين بيشتر؛ چون دختر پيامبر، همسر اول عثمان وفات مي
آورند؟! آيا در تصور شما جايز است خانمي مسلمان به عقد ازدواج  به عقد ايشان درمي
را متهم به چاپلوسي و منافقت در دين خدا  صيا اينكه پيامبر خدا مردي كافر درآيد؟!

 .كنيد؟! مي
قبول داريد، و حاضر  صشما همه اين ادعاها و اتهامات ناروا را بر پيامبر خدا 

 .نيستيد عار آن را بر خود تحمل كنيد؟!
هاي رهبري وااليي برخوردار بود، و  اگر كسي به شما بگويد: مردي كه از ويژگي

ساني بسيار مؤمن و پارسا و نيكوكار بود، رهبري گروهي را بر عهده داشت كه در آنها ان
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برخي مؤمن صادق و راستگو و برخي ديگر منافق و دو روي بودند، و از ويژگيهاي اين 
توانست منافقان را از  رهبر بود كه خداوند به او منت نهاده قدرتي داده بود كه مي

وجود ؛ اين رهبر صالحان و نيكوكاران و پارسايان را كنار  صدايشان تشخيص دهد. با اين
كرد، و  زد، و همه كارهاي كليدي و مناصب و مراكز مهم را به منافقان واگذار مي مي

دخترانش را به عقد آنها درآورد و همسرانش را از بين آنها انتخاب نمود، و تا آخرين 
ل شما در مورد اين تشخيص چه هاي زندگيش از آنها راضي و خشنود بود.. حا لحظه

 .؟!ييدگو مي

َۡ َوٱلُۡمَهَِٰقَِ� َوٱۡغلُۡظ َعلَۡبهِۡمإ ﴿ فرمايند: خداوند متعال مي ا َّ َُ ّۡ ِۡ ٱ ِٰه ََ  ّ ُِ َها ٱّّ ُّ َ
َ ٰ ََ

 �ُ ِِ َِ ٱلَۡم َهّنُم  َو�ِۡئ ََ َوُٰٰهۡم 
ۡ
ة َّ   .]73: التوبة[ ﴾٧َو

گيري كن [و درشت  خيز و نسبت به آنان سخته جهاد براي پيامبر! با كافران و منافقان ب«

 . »خو باش]؛ و جايگاهشان دوزخ است؛ و دوزخ بد بازگشت گاهي است
 .آيا پيامبر دستور و فرمان پروردگارش در برخورد با منافقان را زير پا نهاد؟!

 ؟!..ييدگو و بنگريد چه مي ييداي به خود آ اي مردم لحظه



 
 

 يك لحظه با امامت

مهار  صبايستي پس از رحلت پيامبر اكرم اند، مي اي كه علماي ما گذاشته بنا به فرضيه
گرفت و پس از او امام حسن، سپس امام حسين  مي به دستخالفت را حضرت امام علي 

 .رسيد! يافت تا به امام مهدي مي و به همين صورت حكايت ادامه مي
شدند، و خالفت را  نمي ها ـ به قول آخوندهاي ما ـ مرتد حاال اگر فرض كنيم مسلمان

چرخيد و  گرفت، و روزگار وفق تصورات خيالي آخوندهاي ما مي مي به دستامام علي 
كرد؟! چه كسي  رسيد، آيا آن امام تا بروز قيامت حكومت مي خالفت به امام مهدي مي

آمدند، و مذهب ما به  گرفت؟ آيا اماماني ديگر بوجود مي خالفت را پس از او بدوش مي
 .شد؛ يك مليون امامي؟! ازده امامي ميجاي دو

آمدند تا به مردم بگويند چه كسي پس از ايشان بايد  صآيا به گمان شما پيامبر خدا
 .را به جهانيان ابالغ كنند؟! انحكومت كند، يا آمدند تا دعوت پروردگارش

 تواند بيرون باشد: از سه احتمال زير نمي صمسأله خالفت پس از پيامبر اكرم
 صپرسيم: پس اگر پيامبر خدا اينكه صحابه مرتد نشدند. در اين صورت مييا  -1

 .واقعا به خالفت حضرت علي وصيت كرده بودند، چرا صحابه با ايشان بيعت نكردند؟!
 مرتد شدند. در اينصورت صيا اينكه صحابه و شاگردان مكتب پيامبر خدا -2

خواست؟! آيا تنها هدفش  پرسيم: حضرت امام علي از حكومت بر كافران چه مي مي
خواست در هر  حكومت كردن، و به عرش شاهي نشستن بود و بس؟! آيا ايشان مي

صورت خودش را بر مردم تحميل كند، و چون يك ديكتاتور تمام عيار بر مردمي كافر كه 
 .خواهند به زور شمشير حكومت كند؟! او را نمي

اران و صحابه و اطرافيان او و ي صكنيد شاگردان مكتب رسول خدا شما كه ادعا مي
كافر شدند، يعني؛ پيامبر خدا با آن شخصيت واال و آن معجزات نتوانست كوچكترين 
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ورزيدند، و  تأثيري در اطرافيانش بگذارد، و ياران و صحابه او در زندگيش به او نفاق مي
تا چشم از جهان بست همگي كافر شدند، حاال اگر حضرت امام علي بر اين مردم 

 .تواند به آب دهد؟! مت كند چه دسته گلي ميحكو
كه برگزيده حق بود، و آخرين رسول و فرستاده و پيك خدا بود،  صاگر پيامبر خدا

و او به مراتب از امام علي برتر و واالتر و بهتر بود، نتوانست كاري به پيش برد، و 
توانند انجام  يآيد؟! ايشان چه كار م شكست خورد، پس از دست امام علي چه كاري برمي

 .دهند؟!
گويند: امام علي ناخواسته با آنها  مي ييو عجيبتر از همه اينكه؛ برخي در كمال پر رو

 .بيعت كرد!
ي بدتر از اين است كه؛ رهبري مسلمانان پس از وفات تدانم آيا در دنيا خيان ومن نمي

در كمال ناتواني و  اي كه پيامبر و سردارشان به منافقان سپرده شود. كجا رفتند آن صحابه
 .و از پيامبر و دينش دفاع كردند؟!ضعف جوانمردانه با مشركان قريش جنگيدند، 

كرد؟! آيا ناخواسته در ركاب آنها به جهاد  آيا امام ناخواسته خلفا را نصيحت مي
پذيرفت؟! آيا ناخواسته خالفت را  رفت؟! آيا ناخواسته امارت را زير رهبري آنها مي مي

 .به عهده گرفت؟! پس از آنها
احتمال سوم اينكه مسلمانان بنا به قاعده شورا كه قرآن به آنها آموخته بود با  -3

 .خواهيد؟! پرسيم: حاال شما چه مي ابوبكر بيعت كردند. در اين صورت مي
اند، و امام علي نيز با او  اگر مردم خودشان براي خود خليفه و رهبري انتخاب كرده

سال  هخواهيد پس از اين هم ايد، و مي ازكجا تشريف آوردهبيعت كرده است، شما 
 .اختالف دروغين و ساختگي درست كرده، مسلمانان را به جان هم بيندازيد؟!

آمد تا حكومت پادشاهي برقرار كند. و فرزندان و نوادگانش را به  صآيا پيامبر اكرم
 .حكومت و تاج و پادشاهي برساند؟!
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ها را قلع و قمع كند؛  ردم را به بردگي بگيرد و آزاديهاي بشري آمد تا م همه تمدن
ها، كسراها و قيصرها مردم را به نام دين به بردگي  ها، فرعون ها، فينيقي ها، اغريقي آشوري

شان حق داده بر مردم حكومت كنند، و هرگاه  گرفتند، و ادعا كردند دين به آنها و خانواده
ها بر ملت مظلوم و  سپرد. حكومت ويشانش ميمرد، حكومت را به يكي از خ پادشاهي مي

 شد، و توده مردم هيچ اراده و اختياري نداشتند... ستمديده تحميل مي
اسالم آمد تا بر همه اين دستورها و قوانين بشري خط قرمز بكشد، و قانوني به ارمغان 

ي و بردگي آورد كه انسانيت فرد، و كرامت و شرافت انسان را احترام نهاده، او را از بندگ
 دهد... بخشيده، بنده خداوند قرار مي ييغير خدا رها

هاي آزادي  اسالم آمد تا فرد و جامعه را رشد دهد، و جامعه بشري را به بلندترين قله
خواهند براي  برساند... تا آنجا كه به افراد اختيار كامل داد تا خودشان كسي را كه مي

. اسالم نيامد نظام پادشاهي جديدي را بر حكومت و رهبري و سروريشان انتخاب كنند.
 قرار دهد.. صمردم تحميل كند، و حكومت را مختص خانواده پيامبر خدا

آيا عاقالنه است تصور كنيم نظام قانونگذاري و انتخابات اروپايي از نظام الهي باالتر و 
 .بهتر باشد؟!

كوركورانه رسته باشد  مند باشد، و از زنجير تقليد هيچ مسلماني كه از رشد عقلي بهره
و براي ديني كه از جانب پروردگار آمده احترامي قائل باشد هرگز چنين عار و ننگي را به 

 دهد. نمي اسالم نسبت
هرگز تاريخ بشريت نظامي به عدالت اسالم به چشم نديده است.. هرگز بشريت 

ان قانون بر اساس نظامي واالتر از قانونگذاري اسالمي تجربه نكرده است؛ در ميان مسلمان
كنند، و  كنند و با او بيعت مي مشاركت مردمي و شوراست، و رهبر را خودشان انتخاب مي

گيرند. تا به امروز بشر نتوانسته نظامي واالتر  خود همين مردم هستند كه او را زير نظر مي
 و برتر از اسالم تصور كند. آزادي براي همه، و همه در برابر قانون برابر...

بر آن مهر تأييد زدند، ايشان در نهج البالغة  ين همان چيزي است كه امام عليو ا
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و انصاريان است، اگر آنها كسي را انتخاب كرده، امام و  نشورا از آن مهاجرا« گويند: مي
 .)65F1(»رهبر و پيشواي خود قرار دادند، رضايت الهي در آن است

قانون  ييون مسلمانان، و برپارهبر و حاكم در حقيقت كارمندي است كه مديريت شؤ
 الهي در دولت را بر عهده دارد.

كند، و اگر  رهبر چون ديگران انساني است كه بر اساس كتاب خداوند حكومت مي
كند، و  مشكلي داشت او نيز براي رسيدن به حقش به قانون الهي و دادگستري مراجعه مي

بر شهروندان ديگر  و آورد، ميچون يك شهروند معمولي در برابر قانون سر تسليم فرود 
و يهودي كه بر سر  امام عليحضرت همان قصه  دقيقا مثلهيچ برتري ندارد؛ 

اش صدا زد، در حاليكه  هاست. و ديديم وقتي قاضي امام را به پاس احترام با كنيه زبان
(يهودي را با نامش، امام برآشفت و بر قاضي عصباني شد

66F

 .عدالتي دانست از بي آن را. و )2
شورا از آن مهاجران و انصاريان است، پس « فرمايند: در نهج البالغه مي امام علي

اگر آنها بر شخصي اتفاق كردند، و او را امام و رهبر خود ناميدند، رضايت الهي در آن 
نشانند،  است، اگر كسي بر عليه آنها انقالب كرد، يا بدعتي آورد، او را در جاي خودش مي

 . )67F3(»جنگند ن راه غير مسلمانان را اختيار كرده با او مياگر سرباز زد، چو
مرا به حال خود « زي كه مردم از او خواستند خالفت را قبول كند فرمودند:ور

 .)68F4(»بگذاريد، و شخص ديگري را انتخاب كنيد
اي به خالفت نداشتم، و هيچ نيازي به  كه من هيچ عالقه به خداو فرمودند: سوگند 

(بر من تحميل كرديد آن راآن خوانديد و  به سويلي شما مرا واليت نداشتم، و
69F

5(. 

                                           
 .3/7 هنج البالغةنگا:  -1
 .57-54/56از مجلسي  بحار األنوار، و373/ 1شوب از ابن شهرآ مناقب آل أبی طالبنگا:  -2
 .3/7 هنج البالغةنگا:  -3
 .1/377از ابن شهر آشوب ومناقب آل أبی طالب، ١/181 هنج البالغةنگا:  -4
 .2/184 هنج البالغة -5
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بود كه از جانب پروردگار براي آنها تعيين شده  اگر خالفت مقام و منصبي الهي مي
بود، امام به هيچ وجه حق نداشت چنين حرفي بزند، و يا خالفت را نپذيرد، و امام 

 به معاويه واگذار كند. آن را هرگز اجازه نداشت از خالفت الهي تنازل كرده، حسن
روايات بسياري براي محكم كوبيدن ميخ امامت بر زمين ساخته و پرداخته شده است. 

يابد، از  دانستند در كفششان ريگي است و اين دروغ به سادگي بازار نمي و چون خود مي
كه ادعا كردند خداوند همه  ييدروغي پرهيز نكردند، تا جا حيله و نيرنگ و هيچ

امبرانش را دستور داده تا امامت را ثابت نگه دارند. و انگار تنها هدف از آفرينش جهان پي
و جهانيان، و فرستادن پيامبران اين بوده كه امامت امامان شيعه را ثابت كنند، و هدف از 

 برانگيخته شدن پيامبران دعوت مردم به توحيد و يكتاپرستي نبوده است!!..

ٖ  ﴿ فرمايند: مي در حاليكه پروردگار عالم ّّ ُ
َ ِ

ّ�ُ ِِ َُۡنا  ۡۡ َ�َع ۡۡ  َوََّق ِن ٱ
َ
وً  َ َُ ّۡ َ َّ ْ ٱ وا ُۡ ُۡ

وَت  ُۡ ٰ َّ ُۡواْ ٱّ ِ َتش َۡ   .]36النحل: [ ﴾...َوٱ
و همانا در هر امتي پيامبري فرستاديم كه [اعالم كند كه] خدا را بپرستيد و از [پرستش] «

 .»طاغوت بپرهيزيد...
ت از اركان دين مبين اسالم كه هر كس از قبول آن سرپيچي اگر واقعا امامت ركني اس

يامده تا اين ركن بزرگي كه نكند كافر است، چرا يك آيه روشن و واضحي در قرآن كريم 
 .كند به اثبات برساند؟! مسلمان را از كافر جدا مي

ها اگر واقعا ايمان به امامان دوازده گانه شيعه واجب است، پس چرا نام و نشاني از آن
كنيد قرآن دست كاري  در قرآن نيامده است؟! يا اينكه ـ چون برخي شما نيز ـ ادعا مي

اند؟! به عبارت ديگر  هاي امامان را از قرآن حذف كرده شده، و ابوبكر و عمر نام
خداوندي كه وعده حفظ قرآن را داده بود نتوانست ـ العياذ باهللا ـ قرآنش را از تحريف 

 .شدن حفاظت كند؟!

ء  ...﴿ فرمايند: وند متعال در باره قرآن ميخدا ۡ�َ  ِّ ََِ�ِٰب  ِِ ٱّۡ ا وَّرۡطَنا  األنعام: [ ﴾...ّّ

38[. 
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 . »ايم،.. ا چيزي را در كتاب فروگذار نكرده...م«
چگونه امكان دارد از اين امر بسيار مهم و اساسي و حياتي دين و عقيده چشم  سپ

 .و كفر بر آن است از قلم بيفتد! پوشي كند؟! و چنين امري كه مدار ايمان
نزد ابوبكر رفته با او بيعت كردم، و « حضرت امام علي درباره بيعت ابوبكر فرمودند:

، و پوزه كافران به گشتدر آن حادثه ـ جنگ با مرتدان ـ قيام كردم تا باطل سرنگون 
ا با آساني و زمين ماليده شد و كالم الهي بر همه چيز چيره گشت. ابوبكر همه آن كارها ر

دقت و حكمت و درايت رهبري نمود، و من به عنوان يك نصيحت كننده در كنار او 
 .)70F1(»بودم و با تمام توان در هر آنچه طاعت پروردگارش بود از او اطاعت كردم

دانند انتخاب  اين است دستور و قانون اسالم... مسلمانان آزادند هر كس را مناسب مي
 .كرده با او بيعت كنند..

                                           
 .307-1/306از ابراهيم الثقفي  الغاراتنگا:  -1



 
 

 ... كفر در اوج قوت!با خواري و ذلت اسالم 

 آورد؟ و چرا؟ چه وقت منافق سربرمي
تنها يكي از اين دو  نفاق در هر جا و هر زماني كه باشد ؟!كند چه كسي منافقت مي

ه چيزي چشم دوخته  و بترسد، يا اينكه  مي فرد منافقتواند داشته باشد؛ يا  سبب را مي
در  صما اثري از نفاق و منافقت در زمان دعوت پيامبر خداطمعي دارد.. به همين سبب 

بينيم، چه كسي با شخصي كه نه مال و ثروتي دارد نه جاه و قدرتي، نفاق  مكه نمي
ورزد. اصال نفاق با كسي كه ديني جديد آورده، پيروانش بشدت در زير ظلم و ستم  مي

ستند و هر كسي به آنها هستند، تمامي كافران جزيره عربستان درپي او و پيروانش ه
دهند، چه معنا و  بپيوندد، يا كوچكترين كمكي به آنها برساند را شكنجه و عذاب مي

 .تواند داشته باشد؟! مفهومي مي
در ابتداي  صدهد به فكر كمك به پيامبر اكرم چه كسي به خودش جرأت مي

و روي سيخ  هاي صحراي سوزان بكشند تا كافران او را روي ريگ ،دعوتش در مكه باشد
 و آتش كبابش كنند؟

چه كسي با فردي كه در اذهان عمومي ـ آن زمان ـ محكوم به اعدام است، و او و 
 كند؟ دينش بزودي در زير خاك دفن خواهند شد، منافقت مي

توان تحمل بشر  از هايي كه ها و عذاب بدترين شكنجه ندكه در مكه ايمان آورد كساني
وجود مرد مردانه چون سدهاي آهنين و سترگ پايدار  ؛ با اينندخارج است را چشيد

 مانندي از پروردگار عالميان نصيبشان گردد. ماندند و استقامت كردند، تا اجر و پاداش بي
در سايه اين فضاي تار و ظلم و ستمي كه بر پيامبر و پيروانش حاكم است در 

ز روي تعارفات با او منافقت ورزد، و يا ا صمصلحت هيچ فردي نيست تا با پيامبر خدا
همراه شود. و پس از آنكه مسلمانان به مدينه منوره هجرت كردند، و دولت اسالمي شكل 
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گرفت، و قدرت و شكوه و عظمتي و نيرويي يافتند، افرادي پيدا شدند كه يا از روي 
ترس از مسلمانان، و يا براي رسيدن به مصلحتي دنيايي در ظاهر ادعاي اسالم كردند. و 

ي از قرآن كريم نازل شد كه پرده از حقيقت آنها بركشيده، مسلمانان را از خطر آنها آيات
 برحذر داشت.

اند و آن  يمان آوردهاتوان گفت در آن زمان ـ حتي كسانيكه در مكه  آيا پس از اين مي
همه شكنجه و عذاب را در راه رسيدن به رضايت پروردگارشان با جان و دل خريدندـ 

 .ين بازگشتند؟!كافر شده از د

ِّۡ  ﴿ فرمايند: خداوند متعال درباره منافقان مي َهَُِٰقوَن  َو ُّ ۡعَراِب 
َ
َِ  ٱۡ� ّّ َومِّمۡ  َحۡوَُّ�م 

ََۡ�ِ ُ ّم  َُردّ  ّر ّّ ُ�ُهم  ُنَعّرِ ََ ُۡ  َ�ۡعلَُمُهۡمإ  َُ ََۡعلَُمُهۡم   اِق َ   ََ ِ َ ٱّّ ََ  ْ ِۡ َنِٖ َمَرُدوا ۡاِل ٱلَۡم
َ
َ ٰ ََ ِ وَن إ

  .]101: التوبة[ ﴾١ َراِب َعِاب�  عَ 
ي از اهل مدينه بر نفاق اند؛ و نيز گروه هستند منافق و گروهي از باديه نشيناني كه پيرامونتان«

كنيم  ، به زودي آنان را دوبار عذاب ميشناسيم شناسي ما آنان را مي نمي آنان رااند، تو  خو گرفته
 .»شوند سوي عذابي بزرگ بازگردانده ميبه [عذابي در دنيا و عذابي در برزخ] سپس 

خودمان جرأت دهيم اينچنين ه توانيم ب اما در مكه هيچ اثري از نفاق نيست. چطور مي
 .با اين روش ناروا هر كسي را بخواهيم به كفر و گمراهي متهم سازيم؟!

اين نوعي گردن كشي در برابر خداوند متعال و تكفير بهترين ياران و دست 
هر كسي مسلماني را « اند: كه فرموده ياست. آن رسول صمكتب رسول خداهاي  پرورده

 .»تكفير كند، خودش كافر است
بايستي از خدا  پرد باشيم؟ آيا نمي بايستي مواظب آنچه از دهانمان بيرون مي آيا نمي

با احتياط بيشتر  صخوف و هراس داشته باشيم و در رابطه با صحابه و ياران پيامبر اكرم
 .نيم؟!رفتار ك

بايستي كمي نمك  اند، آيا نمي اينها همان كساني هستند كه قرآن و دين را به ما رسانده
 .شناس باشيم؟!



 
 

 كشد؟! امام علي ميراث فدك را باال مي

اند! و جاي  شاخداري است كه بر عليه ابوبكر سيخ كرده هاي دروغقضيه فدك يكي از 
 .دارد كمي در حقيقت آن بنگريم؟!

 كنيد!... با دقت توجه
اش  شود، بچه اش خورد مي خورد، سينه شود، فاطمه كتك مي خالفت از علي ربوده مي

اي ندارد! فاطمه  زند، و هيچ كسي ادعا و مطالبه رسد، كسي دم نمي سقط شده به قتل مي
 .دانيد آن چيز چيست؟! كند؟! مي رود و از او چيزي مطالبه مي نزد ابوبكر مي

 :ييدگو حتما مي
 ي؟... محاكمه جنايتكاران؟.. حق الهي خالفت؟...خونخواه

 نه!... بسيار در اشتباهيد!..
 كنيد؟! باور مي

كسي كه دنيا در چشمانش پشيزي ارزش ندارد  صفاطمه دختر پارساي رسول اكرم
(آمده تا ميراث پدرش را از ابوبكر بگيرد

71F

1(!!. 

                                           
ها ريخته نشده! ولي اي  ها كه در عزاداري چه اشكبراي افسانه فدك و ميراث به سرقت رفته حضرت فاطمه  -1

انديشيد. فرضا اگر ميراث  كاش كسي براي تنها چند لحظه هم كه شده در مورد واقعيت اين حكايت مي
بود!! آقاي كليني از  رسيد بنا به فقه شيعه فاطمه را هيچ حقي در زمين فدك نمي پيامبر به وارثانش نيز مي

ها چيزي از عقار ـ زمين و خانه ـ به ارث  خانم«در كتابش مبحثي دارد با عنوان  ذهببارزترين بنيانگذاران م
ها چيزي از زمين و عقار و ساختمان به  زن« . در آن حديثي از أبي جعفر آورده كه ايشان فرمودند:»برند نمي

). طوسي از قار شيئاإن النساء ال يرثن من العباب:  7/127از كليني  فروع  الكافی( نگا:  .»برند ارث نمي

از أبا عبداهللا و أبا جعفر رواياتي آورده كه ايشان  »9/254التهذيب «ترين بنيانگذاران مذهب در كتابش  شاخص
گيرد. ديگر اينكه بنا به روايات شيعه هر آنچه از پيامبر  ها از زمين هيچ ميراثي تعلق نمي اند به خانم نيز فرموده

 كتاب احلجة، باب: إن األرض كلها لإلماماست (نگا: اصول الكافي از كليني، ماند ميراث امامان  جاي ميه ب
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 سي؟نزد چه ك دانيد؛ ... ميفاطمه براي گرفتن ميراثي ناچيز آمده
اش  ، بچهاند اش را شكسته ، سينهاند كرده اش حمله او آمده تا از جنايتكاراني كه به خانه

اند، ارث پدرش را بخواهد! و  اند، خالفت همسرش را به تاراج برده را به قتل رسانده
گويند: آنگاه فاطمه بر ابوبكري كه ميراث پدرش را بدو نداد خشم  جالب اينجاست كه مي

 .گرفت!
 ت به سرقت رفته، و فاطمه براي تكه زميني از ميراث خشم گرفته!..خالف

پسرش به قتل رسيد، و ايشان عصباني نشدند. حاال با سينه شكسته خود آمده تا 
 بخاطر پشيزي از مال دنيا خشم گيرد!..

گرفت، بعد از اين جنايات ساختگي  آيا واقعا اگر همه اين حوادث دردناك صورت مي
توان تصور كرد فاطمه براي درخواست ميراث ناچيز پدري نزد  اساس ميبي  هاي دروغو 

 .چنين چيزي را تصور كند؟! دتوان جنايتكاران برود؟! آيا عقل مي
فاطمه دختر پيامبر خدا « ، آورده است:»آنگاه كه هدايت شدم«شيخ تيجاني در كتابش 

ابوبكر از پرداخت آن  شخصي را نزد ابوبكر فرستاد و ميراث پدريش را مطالبه كرد، ولي
 .»سرباز زد

پيامبران درهم و ديناري به « شنيده بود كه ايشان فرمودند: صابوبكر از پيامبر خدا
كه  ص؛ و بنا به فرموده رسول اكرم»آنها علم و دانش است... ميراثگذارند،  ارثيه نمي

شان را بر يزي از ميراث ايماند صدقه است براي مسلمانان، چ جاي ميه آنچه از آنها ب
 بازماندگانش تقسيم نكرد.

: ابوبكر چون زمين فدك را به فاطمه نداده، به او ظلم كرده، و عمر پس از بگوييماگر 
ابوبكر بر همين ظلم و ستم پافشاري نموده، فدك را به وارثان فاطمه نداده، و عثمان نيز 

ضرت علي رسيد چون آن دو خليفه بر ظلم مهر تأييد زده، حاال چرا چون خالفت به ح

                                                                                                             
بود نه از همسرشان؛ فاطمه! و در  مي گرفت از آن امام علي نيز تعلق مي). پس فرضا اگر ميراثي 1/476

 هيچ اثري تاريخي نيامده كه آن حضرت ميراثي مطالبه كرده باشند!!.. (مترجم)
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خواست فدك را باال كشد و به وارثان فاطمه ظلم  حق را به حقدار نداد؟! آيا علي نيز مي
 ؛به امام حسن و امام حسين و ام كلثوم ،روا دارد؟! چرا فدك را از بيت المال نگرفته

 .وارثان فاطمه بدهد؟!
ده، و داد و فرياد و تازه چرا تنها فاطمه در پي دو متر زمين ناچيز چنين خود را فدا كر

بايستي بين او  بود، مي مي صهوار به راه انداخته، اگر واقعا زمين فدك ميراث پيامبر خدا
كه  و همه همسران پيامبر و عمويش عباس و وارثان دختران ديگر پيامبر و تمامي كساني 

چنين گذرند و فاطمه  شد. چرا همه از حقشان مي گيرد تقسيم مي ميراث به آنها تعلق مي
 در پي دنيا گريه و زاري براه انداخته؟!..

شاخداري بهم  هاي دروغكشيد، چنين  شما را به خدا! از خودتان خجالت نمي
 .داريد؟! اهانت روا مي صبافيد؟ و اينچنين به دخت رسول خدا مي



 
 

 فرزندان امامان در زير خروارها فراموشي

 .. هاي عزا داري يك بام است و دو هوا؟! چرا در جلسه
هاي عزاداريمان فرزندان امامان كه در ركاب امام حسين در كربال جام  چرا در اشك

طالب، و عمر پسر  ابوبكر پسر علي بن ابي«كنيم. چرا بر  شيدند را شريك نميشهادت نو
برادران امام حسين كه در كنارش  »لب، و عثمان پسر علي بن ابي طالبعلي بن ابي طا

 .ريزيم؟! نمي جام شهادت سركشيدند، اشك
فرزندان امام حسن كه در كنار  »عمر بن الحسنو ابوبكر بن الحسن، «چرا براي 

 .ريزيم؟! عمويشان به شهادت رسيدند اشك نمي
مهري تفسيري داريد؟! آيا اينها فرزندان امامان نبودند؟! آيا همراه امام  آيا براي اين بي

 حسين شهيد نشدند؟ پس چرا يك بام و دو هوا؟!..
هاي عزاداري نام همه به ميان آيد، حتي از خادمان و  در جلسه ؛يا دردناك نيستآ

هايش  كه در كربال جنگيدند، تجليل شود، اما از برادران و برادر زاده هايي و اسب نوكران
تازيم، آيا  ميمهري اينچنين به آنان  م! گناهشان چه بوده است كه با شالق بيييهيچ نگو

 صهاي بهترين ياران و دوستان پيامبر اكرم است كه پدرهايشان نامگناهشان غير از اين 
امام  و امام علي حضرت اميرمؤمنان هاي بهترين مؤمناني كه اند... نام را بر آنها گذاشته

 حسن آرزو داشتند فرزندانشان چون آنها بار آيند..
ده ها با مزاج دروغ پرورده و مسخ ش ولي صد حيف و دوصد افسوس كه اين نام

 .سازد؟! آخوندهاي ما نمي
ها را از ديدن  ها را آكنده ساخته و چشم اي كه قلب دوصد نفرين بر اين حقد و كينه

 حقيقت كور!!...
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مورد، و اين لجاجت و يكدندگي اينها در تكفير صحابه پيامبر  انسان از اين اصرار بي
گار را انكار آورد! آيات كالم اهللا مجيد؛ قرآن سخن پاك پرورد شاخ درمي صخدا
 نهند.. كنند.. عقل و منطق را زير پا مي مي

سپارند.. تا حرف  فرزندان ائمه را تنها به خاطر تشابه اسمي با صحابه به فراموشي مي
 خود را به كرسي بنشانند!..



 
 

 ايستگاه آخر...

 .!»ات گمراه كننده است د است. عقيدهفكر تو فاس«
 .با من پايان داد! با اين دو جمله بسيار تلخ گفتگويش را

در  »در پي حق نيستند؟ چرا«اي انداخت به عنوان: ه ياد مقالهاين تشر دردناكش مرا ب
اش است را بشنود؛ او  خواهد جز آنچه موافق ايده طبيعت نفس بشري نمي« آن آمده بود:

كند، اگر احيانا  با شنيدن آنچه با مزاج و باورهاي او همخواني دارد احساس امنيت مي
هاي حيراني بر خالف آنچه بدان باور دارد برايش  ها، و يا پرسش خي افكار وانديشهبر

كند در موردشان هيچ فكر نكند، و  كند، و سعي مي مطرح شد، فورا آنها را از خود دور مي
اي  هيچ توجهي به آنها مبذول ندارد، اين حركت در حقيقت نوعي تاكتيك فكري، يا حيله

تنها آنچه موافق باورهايشان است  متعصبان براي همين هميشه است براي دفاع از خود،
كنند تا خود را از دايره استقرار و امنيت نفسي خارج نكنند، اگر آنها بتوانند  را مطالعه مي

تنها براي چند لحظه بر اين وضع خود چيره شوند بدون شك حقيقت را آنچنان كه 
و در حقيقت براي يك بار رو در رو هست خواهند ديد، و از آن پيروي خواهند كرد. 

شدن با درد بهتر است از گذراندن تمام عمر با آن، و غرق شدن در عذاب جهنم پس از 
 .»چشم بستن از اين جهان فاني

ه تنبلي فكري آن است كه انسان احساس كند در مورد چيزي شك دارد، ولي ب
آيد، كه  حرفش بيادم ميخودش اين زحمت را ندهد كه در مورد آن تحقيق كند. هر وقت 

 با عصبانيت داد كشيد:هايش را توي هم گره داد، و صدايش را باال برد، و  چگونه اخم
 گيرد. ام مي ، خنده»ات گمراه كننده اسد است. و عقيدهفكر تو ف«

 اي دوست عزيز...
 شود لطف كنيد اي كسي كه در دلم جز احترام و محبت هيچ نخواهي يافت، مي
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 ام كامال درست و پاك شود؟ بايد بكنم تا فكرم سالم و عقيده چه كار بگوييد
را تكفير كنم تا  صهاي مكتب رسول خدا آيا بايد ياران و صحابه و دست پرورده

فكرم درست شود؟ آيا براي درست شدن فكرم بايد به دامن غير خدا بچسبم و از آنها 
 .ياري بجويم؟!

دانند و رزق و روزي در  امامان غيب مي ؛نمام، باور ك آيا بايد براي درست شدن عقيده
و دست از زاري و تضرع بدرگاه خداوند و آفريدگار عالم بردارم و از  ،دست آنهاست

 .هايم را از امامان بخواهم؟! اين به بعد حاجت
 كه ديگران را تكفير كنم؟ آيا شرط مسلماني من در اين است

، و صاند: هر كس صحابه پيامبر خدا فتهاند، و گ شعار تكفير سر داده آيا هرگز امامان
 .ما نيست؟! يانشاگردان مكتب او را تكفير نكند از پيروان و شيع

ام كه باور كنم: عمر به  منزلتش را درك كرده ،آيا تنها وقتي امام علي را احترام گذاشته
اش را شكست و  اش سيلي زده، سينه ور شده به گونه همسر ايشان حضرت فاطمه حمله

 .داد؟! كرد و دست از دست تكان نمي اش را كشت و امام تماشا مي بچه
كند؟ چه چيزي از عقيده من باعث شده شما  چه چيزي در فكر من شما را اذيت مي

 چنين نگران و ناراحت شويد؟اين
آيا در اين شك داريد كه خداوند متعال از هر كس ديگري اوالتر است كه او را در 

 .ست حاجت به سوي او دراز كنيم؟!دعاهايمان ياد كنيم، و د
شود كه بزرگي و عظمت و شخصيت واالي  آيا باعث نگراني و ناراحتي شما مي

در اطرافيانش اثر گذاشته باشد، و آنها از نور  صآفتاب رسالت حضرت پيامبر اكرم
 .اند؟! ساز گشته هاي تاريخ اي برگرفته؛ شخصيت نبوت او شعله

 برادر عزيزم!..
توانم به باورهاي شما لبيك گويم خيلي  خواهم، و از اينكه نمي ذرت ميمن از شما مع

متأسفم؛ من توان تحمل مسئوليت تكفير هيچ شخصي را در پيشگاه پروردگارم ندارم. 
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خداوند به من دستور داده تا تنها او را بخوانم و دست تضرع و زاري و حاجت پيش 
را زير پا نهاده، در پي رضايت شما  كشم دستورش ي دراز نكنم، من از او خجالت ميسك

 باشم.
ام، و هرگز  خداوند در روز رستاخيز از من خواهد پرسيد كه در زندگيم چه كار كرده

از من در مورد كارهاي ديگران بازخواست نخواهد كرد و نخواهد پرسيد كه فالني چه 
 كار كرده است؟

 و هرگز از من نخواهد پرسيد: فالني كافر است يا خير؟
اي، چرا به فالني لعن و  هرگز از من نخواهد پرسيد: چرا فالني را تكفير نكرده و

 اي؟ نفرين نكرده
اي، و چرا دست  و هرگز به من نخواهد گفت: چرا تنها حاجتت را از من خواسته

 اي؟ حاجتمندي پيش امامان دراز نكرده
جز او را ه اگر ب ولي اگر مسلماني را تكفير كنم حتما از من بازخواست خواهد كرد. و

عبادت كنم حتما از من خواهد پرسيد. و اگر به ياران و صحابه و شاگردان رسول 
 ها ببافم مرا بازخواست خواهد كرد. تهمت زده، بر آنها دروغ صاكرم

اي كه حضرت  مگر اينكه جمله من حرف ديگري براي شما دوست عزيزم ندارم،
دمت ايشان رسيدند را به او ايراد فرمود را وقتي عمران پسر طلحه بن عبيداهللا خ امام

 به شما هديه دهم؛ ايشان فرمودند:
آرزو دارم كه من و پدر اين آقا از جمله كساني باشيم كه خداوند متعال درباره آنها 

ۡ  ﴿ فرمودند: ُ�ُ ٰ َ ََ ٰنًا  َٰ ِۡ  ِغّلِ إِۡر ّّ ِۡاِم  و ُۡ ُۡ  ِِ ا  َّ َنا  ۡۡ ََ َتَ�ِٰۡلَِ�  َونَ  .]47 الحجر:[ ﴾٤ّّ
هايي روبروي  ايم كه برادروار بر تخت هايشان بوده بركنده ر سينهو آنچه از دشمني و كينه د«

 .»يكديگرند

 يدل تـو دهــ  يذوالجـالال ! جـال  
  

 يتـو نهـ   مـرهم ريـش خسـتگان   
 

ــه ــنگانيم ژالــ ــان يا تشــ  برســ
  

ــه  ــت نوالـ ــان يا وزنوالـ  برسـ
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 يسـاز تـوي   بس غـريبيم ، چـاره  
  

ــداييم بــ   ــس گ ــاز يب ــوي ني  يت
 

ــ ــا نبخش ــود  يت ــم نش ــينه غ  زس
  

 نشـود  كـن ، خزينـه كـم    يرحمت
 

ــيم    ــو معتكف ــه ت ــر درگ ــه ب  هم
  

ــته ــاه گذشـ ــه گنـ ــرفيم بـ  معتـ
 

ــ  ــاه مـ ــت را نگـ ــم يكرمـ  داريـ
  

 نگـــذاريم دامنـــت را زدســـت
 

ــو   ــتانه تـ ــزيم از آسـ ــر نخيـ  بـ
  

 تــو ننشــينيم جــز بــه خانــه   
 

ــدارم راه    ــو ن ــاه ت ــه درگ ــز ب  ج
  

 پنــاه نبــرم جــز بــه حضــرت تــو
 

 رم ، بسيار گشت ، غفران كـو ؟ ج
  

 ، احسـان كـو   گنه از حد گذشـت 
 

 بنــده گــر در گنــه گرفتــار اســت
  

ــام ــات ين ــت  از نامه ــار اس  غفّ
 

 يمــن پليـــد گنـــاه و تـــو پـــاك 
  

 يخـاك  چـه زايـد از   يجـز نژنـد  
 

 آه ! گـر لطــف تــو نگيــرد دســت 
  

  !ستا تواند كس از اين هول چون
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