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 مقدمه

  .سالم و درود بر پيامبر اسالم و خاندان پاكش و اصحاب وفادارش
است و حتي در سـخن   هاي موثر در امر تبليغ شكي نيست كه زبان طنز يكي از روش
  بسياري از بزرگان ديني نيز بكار رفته است.

در كتابي كه پيش رو داريد از همين شيوه استفاده شده است و عقايد اشـتباهي كـه در   
ما با تحقيق و رجوع به قـرآن   . البته1ميان مسلمين وجود دارد با زباني طنز بيان شده است

و هر كس بايـد خـودش تحقيـق    ايم  ايد شدهو احاديث صحيح متوجه اشتباه بودن اين عق
  كنيم. نمي كند و ما كسي را مجبور به پذيرش عقايد خود

وارد شـود و از  ها  بلكه تلنگري به مغز بعضياي طنز بيان شده تا  عقايد اشتباه به شيوه
  باشد. مي تلنگربازگردند و به همين علت نيز نام كتاب اند  راه اشتباهي كه در پيش گرفته

، اي خفيـف بـه مغـز    گر به معناي ضربه، تلنفهمند مي يان معناي تلنگر را به خوبيايران
، و مسيرش را عوض كنـد ايد  ه به خودروح و وجدان شخصي گمراه و ناآگاه است تا بلك

توانند باعث تلنگر به مغز افـراد   مي در اين كتاب نيز در مقابل بعضي از جمالت مهمي كه
قبل از خواندن مطالب، الزم به تـذكر   نتز آورده شده است.شوند كلمه تلنگر در داخل پرا

است كه در اين مجموعه تمامي سخنان از زبان سه تن بيان شده است كه در حال مناظره 
سـني   رافضـي و شخصـي   اين سه تـن عبارتنـد از: شخصـي    و گفتگو با يكديگر هستند.

  . مذهب و شخصي سلفي
تاپرسـت اعـم از شـيعه و سـني، مـورد      الزم به تذكر است كه موحدين و مسلمين يك

احترام ما هستند و خطاب سخنان ما با غالت شيعه و روافض اسـت كـه ديـن را نردبـان     
تا مردم ساده را فريب دهند و به همين خاطر نيز از اند  دكان كردهآن را  واند  سياست كرده

  نام رافضي استفاده شده تا توهيني به شيعيان درستكار و موحد نشود.

                                           
و در واقع از  هستندتر  كه از هر جدي، جدي هستندزبان طنز در واقع طنزي  هالبته مطالب ذكر شده ب -1

  باشند. مي ترين حقايق روشن
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 نام و نشان مهم نيست و ميان شيعه و سني، موحدين فراواني وجود دارند و چه اصال
كشـد و يـا    مي آميز دارد و تنها نام اهل سنت را يدك ني كه عقايدي شركبسا شخصي س

ه از زمين تـا آسـمان بـا عقايـد     زند و البت مي شخصي شيعه كه تنها دم از پيروي اهل بيت
، مـذاهب و عقايـد   سـلمين همـه م  ايده آل اين است كهبيت بيگانه است. راه و روش  اهل

چنگ  صقرآن و سنت پيامبر و تنها به دين اسالم به تنها انگيز را به دور بيندازند و تفرقه
 بزنند.

كنند و ايشـان   مي در مورد نام سلفي نيز بر خالف آنچه روحانيون گمراه صفوي تبليغ
سنيان هسـتند  ترين  بلكه ايشان از سنيكنند، چنين نيست،  مي از اهل سنت معرفي را جدا

 و تنها به سلف صالح اقتدا نموده و در عقايد خويش به قرآن و احاديـث صـحيح چنـگ   
وهابي تنها بخاطر دور كردن مـردم از ايشـان و    ي زنند و استفاده دائم آخوندها از واژه مي

  ايجاد تفرقه بيشتر ميان مسلمين است.
 ش و مكتب وجود داشته باشند تـا مسـلمين از طـرق   رو ن معبر،اينكه مذاهبي به عنوا

به اجتهاد بپردازند و مشكالت خود را حل كنند، موردي ندارد و اصالً هركسـي آزاد  ها  آن
مفتـي)   دانشـگاه،  اسـتاد  (مجتهد، است تا براي تحقيق در مسائل ديني خود به هر شخص

ولي وجود اين مـذاهب   ،توان به افرادي خاص منحصر كرد نمي مراجعه كند و امر دين را
و  و مالك اصـلي قـرآن   ؛انه از آن مذاهبند و يا باعث تقليد كوكورنبايد باعث تفرقه شو

  1سنت هستند.
  اند. ، معايب مختلفي بيان شدهلبي كه پيش رو داريددر مطا

تر نيز به مناظرات بين مذاهب گوناگون بنگريم خواهيم ديـد كـه    شايد اگر بطور عميق
ايـم كـه در گسـترش و     پايه و اساس هستند و اين خود مـا بـوده   بي گياين اختالفات هم

در صورتيكه چنانچه همه مسلمين تنهـا بـه قـرآن و سـنت      ايم، كوشيدهها  آن بزرگ كردن

                                           
فرمايد: افراد مالك حق نيستند، بلكه حق را مالكي است كه افراد با  مي �همانطور كه حضرت علي -1

  .شوند با آن سنجيده مي
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زدند، حال و روزي بهتر از اين داشتند و آيا در صدر اسـالم اينگونـه    مي چنگ صپيامبر
و دليل آن نيز روشن اسـت، چونكـه    د نداشتهمباحث وجود داشته است؟ بطور حتم وجو

را مـد نظـر    ص، تنها قـرآن و سـنت پيـامبر   �و حضرت عمر �، حضرت عليصحابه
  1اند. و بنابراين همگي يك دين داشتهاند  داشته

، صحابه و اهل بيـت را الگـوي   صبايد همانگونه شوند و پيامبر مسلمين امروزي نيز
، مسخره د نه اينكه بر سر مسائل پوچايستنخويش سازند و همگي در برابر دشمن واحد ب

مسائلي كه توسـط دشـمنان بـه ظـاهر دوسـت و       و دروغ تاريخي به جان يكديگر بيفتند.
هـا   آن ، شديداً بهاي احمق و متاسفانه عده يهوديان به ظاهر مسلمان وارد اسالم شده است

  اند. وابسته شده
  .اهللاپس اميدواريم هركس اصالح را از خود شروع كند، ان شاء 

 رويم به سراغ مناظره و سخناني كه ميان اين سـه تـن رد و بـدل    مي پس از اين مقدمه
  شود.  مي

گذارند تـا   مي براي رفع اختالفات خود قراري ،سني مذهب و سلفي شخصي رافضي،
شبي را در كنار هم صبح كنند و در خالل آن به بحـث و بررسـي عقايـد مختلـف خـود      

  براي اتحاد پيدا كنند.بپردازند تا شايد راه حلي 
اصرار فراوان داشت كه اين مناظره در شب نيمه شعبان برگزار شود تـا   رافضي جناب

عنايات غيبي به صورتي تكويني از سوي امام زمان بـه او رسـيده و او در منـاظره پيـروز     
  شود.

                                           
 همچـون مـدعيان تشـيع    اند كـه  اند و مانند زمان ما نبوده صحابه در اصول دين با هم اختالفي نداشته -1

 در قرآن و سنت خبري ، اصلي كهاز نبوت هم باالتر بدانند اين اصل را و معتقد به اصل امامت باشند
  نيست. از آن
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ها براي مناظره يكسان هسـتند و اگـر    البته شخص سلفي قبول نكرد و گفت همه شب
شايسته است كه شب قدر باشـد نـه    ،ر باشد شبي را به عنوان مناظره انتخاب كنيمهم قرا

  شب نيمه شعبان.
همان شب قدر نيز خوب است چون شهادت حضرت علـي در   ،: آريرافضيشخص 

  آن شب بوده!!!
بايد در ايـن   ،به جاي شور و نشاط و شادماني از عنايات خداوند ،شخص سلفي: آري

  ز خودمان بكوبيم!!شب تا صبح بر سر و مغ
ايد و در هر امر از امـور   هر چيزي را خراب كرده رافضيان: الحق كه شما شخص سني

  د.اي دههاي خود را وارد كر ديني بدعت
: اصالً حاال كه اينطور است مكان مناظره را نيز بايد مشخص شـود و چنانچـه   رافضي

  مناظره حاضر نخواهم شد!!!  من در ،چاه جمكران باشد ته مكاني غير از كربال يا نجف يا
  سلفي: بهتر است آرام شويم و بحث را كنار بگذاريم تا مناظره شروع شود.

شـود و هـر سـه تـن      مي باالخره پس از بحث فراوان، يك شب براي مناظره انتخاب(
  ).شوند مي براي بحث و گفتگو در مكاني مشخص حاضر

كنـيم، البتـه علـت     نمي بيان (براي اينكه حمل بر طرفداري نشود زمان و مكان را

ديگرش نيز آن است كه ممكن است در كشوري كه آزادي و حـق بيـان و آزادي از   

اداره محترم اطالعات يـا انصـار    ،آمريكا برقرار است سر به باال بسيار بهتر و بيشتر از

حزب اهللا يا بسيجيان مخلص امام زمان، بخواهند اندكي در مناظره دخالت كنند و سر 

از همـان پودرهـاي   ها  آن ا سلفي بدبخت باالي دار برود!! يا اينكه در كفشهايسني ي

  سمي بريزند)

  آياتي از قرآن تالوت شود. ،سني: خوب است قبل از مناظره
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  را قرائت كنيم!!! 1: نخير، بهتر است قسمتي از مفاتيح الجنانرافضي
  ر را به جنون نكشانيد!!با خواندن مفاتيح الجنون، كا سلفي: لطفا از همين ابتداي امر

  درست است، همان قرآن را بخوانيم.: سني
: من اصالً قرائت شـما را قبـول نـدارم، اگـر هـم مفـاتيح را قبـول نداريـد بـا          رافضي

  كنيم.  مي بحاراالنوار يا حق اليقين عالمه مجلسي شروع
سلفي خطاب به سني: خوب ايشان پدربزرگ مكتبشـان را معرفـي كردنـد، پـدربزرگ     

  كيست؟ شما
  سني: قرآن و سنت. 

تنها  اين : بهتر است شروع كنيم، چون من قصد دارم هر طور شده ثابت كنم كهرافضي
  بر حق است. مذهب من است كه

، ن را بخوانيد و ما هم قبـول داريـم  اي نيست، خود شما قرآ سلفي: بسيار خوب، مساله
  شويد. مي آشناقرآن  با آيات الاقل شما در اينجا

كـه در   خـوانم  مـي  تي) راأ(الدهر، هل  نسانله، خواهم خواند و البته سوره ا: برافضي
  شان اهل بيت است.

  ).شود مي مناظره شروع ،پس از قرائت آياتي از سوره انسان(

ايم و قصد دشـمني بـا    سلفي: ما در راستاي ايجاد وحدت اسالمي در اينجا جمع شده
كنـيم،   مـي  همان مسئله وحدت اسالمي صحبت يكديگر را نداريم، بنابراين در ابتدا نيز از

  لطفاً بفرمائيد در راستاي ايجاد وحدت تا كنون چه كارهايي انجام شده است؟
  ايم. ايم و حتي هفته وحدت ايجاد كرده : ما خيلي كارها كردهرافضي

همچـون   انـد،  ايشان كارهاي زيادي در راسـتاي ايجـاد وحـدت انجـام داده     ،سني: بله

                                           
ند كه بهتر است مفاتيح الجنون خوانده مفاتيح الجنان كتابي با جمالتي خرافي و ضدقرآني و غير مست -1

  شود.
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و يا ايجاد درگيري با سنيان سيستان و بلوچستان و كردسـتان   1ل سنتتخريب مساجد اه
 و نجيـب  توسـط اداره محتـرم   ،و سنيان موحدينو نقاط ديگر و همينطور قتل و شكنجه 

   (تلنگر)!!اطالعات
سلفي: بايد لعن ابوبكر و عمر را نيز به اين امور اضافه كرد، حتـي روي ديوارهـا ايـن    

نشين تـردد دارنـد.    هاي سپاه و بسيج كه در مناطق سنيخودرونويسند يا روي  مي لعن را
آميـز   ت را نيز بايد به ايـن مـوارد وحـدت   پايتخ اجازه ساختن مسجد براي اهل سنت در

  اضافه كنيم. 
: نخير، روحانيون ما بر اين امر بسيار تاكيد دارند كه در مقابل اهل سنت، لعـن  رافضي

ابوبكر و عمر را لعن  ،نيت خويش و ديد در دلو نفرين نكنيد و چنانچه خيلي معذب بو
  كنيد!!

  شما را چگونه جبران كنيم؟!! اين همه لطف كه دانيم نمي سني: ما
و اينجاسـت كـه بايـد     تبحـر دارنـد  در ايجاد وحدت بسيار  رافضيسلفي: روحانيون 

  گفت: آفرين بر تو روحاني صفوي.
ت مسـجد در پايتخـت را بـه    سني: اصال چرا دولت رافضي شما در ايران اجازه سـاخ 

  دهد؟ نمي اهل سنت
دانيد، پس  نمي گويد و مگر شما رهبر خود را ولي امر مسلمين جهان مي سلفي: راست
  اعتناست؟ نسبت به اين توده عظيم مسلمين بيچرا اين ولي امر 

رافضي: اي بابا، مسجد مسجد است و مگر سني و غيرسني دارد؟ خـوب اهـل سـنت    
ان مساجد ما نماز بخوانند و مگر امام جماعت ما يهودي است و مگـر  هم بيايند و در هم

  2قبله ما رو به مكاني ديگر است؟

                                           
  .مشهد يا مسجد بجنورد و مساجد ديگر محمد همچون مسجد شيخ فيض -1
  آورند. عينا داليلي هستند كه مدعيان تشيع ميها  اين -2
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سلفي: پس چرا اگر در كشوري يكي از مساجد شما پلمپ و بسته شود، شـما اينقـدر   
اندازيد؟ خوب شما نيز در آن كشـورها بـه داخـل مسـاجد اهـل       مي جار و جنجال به راه

وانيد؟ چون به قول خودتـان، مسـجد مسـجد اسـت و مگـر امـام       سنت برويد و نماز بخ
  جماعت اهل سنت، يهودي است؟ و مگر قبله اهل سنت رو به مكاني ديگر است؟

 دهنـد، ايـن اسـت كـه     نمي سني: البته دليل اينكه اجازه ساخت مسجد را به اهل سنت
لمان خـود انـس   ترسند عوام و مقلدين ايشان داخل اين مساجد بروند و با برادران مس مي

اي بـه ذهـن    بگيرند و به گفتگو و بحث بنشينند و در خالل بحث و گفتگو، ناگهان جرقه
تـرين كـابوس روحـانيون     اين مقلدين بخورد و از خواب غفلت بيدار شوند و اين بـزرگ 

  رافضي است.
 هاي اهل سـنت را در اينترنـت مسـدود و فيلتـر     سلفي: دقيقا به همين علت نيز سايت

تا مبادا كسي مطالعه كند و هـدايت شـود و حتـي رد اشخاصـي كـه در اينترنـت       كنند  مي
هـاي فاسـد و    را دستگير كنند ولي چنانچه به سـايت ها  آن گيرند تا مي كنند را مي فعاليت

ضداخالقي برويد كسي كاري با شما ندارد، شما با ديانـت و سياسـت ايشـان (كـه عـين      
  هر كاري كه خواستي بكن.يكديگر هستند) كاري نداشته باش، ديگر 

  سني: اصالً بفرمائيد منظور از ايجاد وحدت چيست؟
را قبـول   عشري اثني مانند ما مذهب اين است كه تمامي سنيان بيايند و: منظور رافضي

دانشـمند و محقـق    آل و مگر نشنيدي كـه  ز نظر ما يعني وحدت واقعي و ايده، اين اكنند
سـني دوازده امـامي    هم، در همين خراسان خودمانگفت: ما  مي جناب ازغدي عاليقدر ما

  ايم!! داشته
 مـا هـم   شدي، آنوقتاي  چهار خليفه شيعه وقت شما سني: به جناب ازغدي بگو: هر

 !!شويم مي دوازده امامي سني
  رافضي:

  مـــا بـــراي فصـــل كـــردن آمـــديم
  

  نــي بــراي وصــل كــردن آمــديم    
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  مـــا درون را ننگـــريم و حـــال را  
  

ــريم و  ــرون را بنگـ ــا بـ ــال را مـ   قـ
  

خدمات ديگري نيز در راستاي ايجـاد وحـدت اسـالمي انجـام      روافض : راستيسلفي
  در كاشان!! تروريست همچون بازسازي قبر ابولولو اند، داده

  (تلنگر)كند؟!! مي غلطي ، در كاشان چهني: ابولولو كه در مدينه كشته شدس
، بيايـد جمكـران   اهاز سـرداب سـامرا بـه چـ     توانسـته  1سلفي: همانطور كه امام زمـان 

است!! شما لطفـا دنبـال دليـل و سـند      ابولولو از مدينه به كاشان آمدههمانطور نيز جناب 
  نباشيد و فقط تاييد كنيد!!

  !اند! به كاشان برده توسط يخچال شايد جسد او را البته سني:
  ! ه است!و در آنجا مرد نمودهاالرض  علي طي به فرمان حضرت نخير، :رافضي

   (تلنگر)!است!در كاشان رجعت كرده  ، ناگهاند هم پس از مردن در مدينهشاي :سني
پايـان  هـا   دشـمني  شـايد  اي ديگر مطرح كنيم تـا  سلفي: بهتر است سواالت را به گونه

  دانيد؟ مي اهل بيت خود و ه كساني را دشمنچ كه لطفاً بفرمائيد روافضپذيرد، شما 
  .دانيم مي رافضي: ما نواصب و خوارج را دشمن

  دوري بجوييم.ها  آن تا ما از خصوصيات اين دشمنان را بيان كنيدسلفي: لطفاً 
 انب خداوند را قبول ندارند،خالفت بالفصل حضرت علي از ج دشمنان، رافضي: اين

و اهـل   زنند مي خود صدا يرا در دعا اهللاتنها ها  اين ابوبكر و عمر را دوست دارند،ها  اين
 كنند نمي براي امام حسين عزاداريها  اين واسطه قبول ندارند، بيت و قبورشان را به عنوان

درون  سـال اسـت كـه    1200 امام زمـان  قبول ندارند كه و كوبند نمي و بر سر و مغز خود
  سرداب فرو رفته است!!!

                                           
بن الحسن العسكري وجود ندارد و براي بررسـي ايـن موضـوع بـه كتبـي چـون        شخصي بنام محمد -1

از شوري تـا واليـت فقيـه نوشـته احمـد       )،/(مهدي نوشته عالمه برقعي بررسي علمي در احاديث
ترين دروغ تـاريخ   و مهدي موعود يا مهدي موهوم؟ نوشته دكتر عبدالرحيم مالزاده و عجيب كاتب و

  غائب هميشه غائب نوشته اينجانب مراجعه كنيد.نوشته عثمان الخميس و 
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شما خصوصيات اهل سنت را بيـان كرديـد نـه خـوارج و      كه كنم مي فكرالبته : سلفي
  ؟!!نواصب را

  ه وهابي هستند!!رافضي: اهل سنت ك
  دانيد؟ مي غالي به سني: شما چه كساني را سلفي خطاب

نبوده به ايشان نسبت ها  آن سني: كساني كه در حق اهل بيت غلو كنند و صفاتي كه در
  علم غيب، معجزات عجيب و ..... دهند، مثل
  كه غلو نيستند!!ها  اين اي بابا، :رافضي
  چيست؟لطفاً شما بفرمائيد كه غلو خوب سلفي: 
  يعني اينكه شما بگوئيد: حضرت علي خود اهللا است!!! و تنها : غلو فقطرافضي
  اينكه ديگر غلو نيست، بلكه باالترين درجه از كفر و شرك است. اي بابا، سلفي:
، است غلو ،بداني اهللا فقط اگر ائمه را ،: نخير، غلو فقط يعني همين كه من گفتمرافضي

   (تلنگر)بگويي درست است و توحيدي!!ها  آن هر چه درباره گرديتر  از اين كه بيايي پايين
شـود،   مـي  نيز گاهي اوقات از زبان مـداحان خـارج   همين اعتقاد به خداييسني: البته 

  !! ءال الزهراإله إ همچون آن مداحي كه گفته بود: ال
  همان كه پس از مدتي به مرض سرطان حنجره به دوزخ واصل شد!  :سلفي

 بحخود شده بود و تكليفي بر او نبوده و از شدت  بي آن مداح از خود: نخير، رافضي
  اش اين جمله را گفته است!! و عالقه

سلفي: ابن ملجم نيز چون چهار هزار نفر از دوستانش در نهروان بـه دسـت حضـرت    
  از خود بيخود شد و حضرت علي را كشت!!! ،علي كشته شدند

  اح توهين كردم!!كه به آن مد جناب رافضي مرا ببخش سني:
كنـد   كليني از اسحاق بن جعفر روايت ميجناب ثقه االسالم ، باره تولد امامدر: رافضي

شود به صورت نشسته بـه   گفت: هنگامي كه امام متولد مي كه گفت: از پدرم شنيدم كه مي
 زانو متولد شود!! سپس بعد چهار  كه شود تا اين آيد!! جلوي مادرش براي او باز مي دنيا مي
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نمايـد و سـه بـار عطسـه      اش رو بـه قبلـه مـي    شود و با چهره از افتادنش به زمين گرد مي
شـود!! دو   نمايد و شاد و ختنـه شـده متولـد مـي     كند!! و با انگشتش به حمد اشاره مي مي

خندانند!! و دو پايش در ميان دستانش مانند شـمش   دست و پايش از باال و پايين او را مي
گذراند در حـالي كـه از ميـان دسـتانش طـال خـارج        روزش را ميطال هستند!! و شب و 

روايـت اسـت كـه گفـت: امـام ده       نيز )و از ابو جعفر338/ص1اصول كافي/ج( شود!! مي
دار پوشـيدن و   عالمت دارد.... و بوي مدفوعش مانند بـوي مشـك اسـت و زمـين عهـده     

  )388ص ، 1ج، اصول كافي( خوردن آن است!!
  ند!!!غلو نيست اصالها  اين كه توجه باشني لطفاً مسلفي: جناب س

تنها صفات ائمه هستند و كامال مشخص است كه ها  اين هستم، كامالً متوجه ،سني: بله

$!﴿ امامان نيز مصداق آيه yϑ‾Ρ Î) O$ tΡ r& ×�|³o0 ö/ ä3è= ÷WÏiΒ﴾ 1باشند. مي  
روافـض  (براي الگو بودن) ولـي   دانيم مي سلفي: ما پيامبران را يك قدم جلوتر از مردم

  دانند. مي از خداتر  يك پله پايين تنها را ائمه خود
  !به عنوان واسطه هستند! ائمهاصال  :رافضي

بت پرسـت را ديـدم و علـت     نفر يكبار به هندوستان رفته بودم و اتفاقاً چند سني: من
نيز همين سخن جناب رافضي را گفتنـد كـه ايـن    ها  آن بت پرستي ايشان را جويا شدم و

  (تلنگر، اگر مغزي باشد) 2روند!!! مي نوان واسطه بين ما و خدا بكاربتها به ع
  واسطه فيض الهي هستند.ها  اين نخير، رافضي:

 دانند، وگرنـه هـر احمقـي    مي سني: خورشيدپرستان نيز خورشيد را واسطه فيض الهي
داند كه خورشيد خدا نيست و حتي مشركين مكه نيز خدا را جـدا از بتهـا بـه عنـوان      مي

                                           

1- ﴿ö≅è% !$yϑ‾ΡÎ) O$ tΡr& ×�|³o0 ö/ä3è= ÷W ÏiΒ﴾  :من نيز انسان و بشري مانند شما هستم :(اي پيامبر) بگو« ]110[الكهف«.  
  28، احقاف/ 18، يونس/ 3ن وجود واسطه نفي شده است، سوره زمر/آدر قر -2
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و  61/63و سـوره عنكبـوت   38/85/87/89سوره مومنـون آيـات/  (. اند ايي قبول داشتهخد
  )38و سوره زمر/ 87و سوره زخرف/ 25سوره لقمان/

ت سلفي: برويم سراغ موارد ديگر، مواردي همچون حج خانه خدا كه در ايجـاد وحـد  
  است. موثر

 و هـواي  حـال  كـه  دانيد نمي شماسراغ كربال و نجف؟!!  به : بهتر نيست برويمرافضي
كه محـل   شكاف كعبه در مناسك حج نيز تنها هر چند ؟!!بيشتر از مكه است چقدركربال 

   است مورد توجه ماست!! تولد حضرت علي
  منديد؟!  ا اينقدر به شكاف و اختالف عالقهسني: چرا شم

دانيد كه راوي تولد حضرت علي در كعبه فقط يزيد بن قعنب بوده كـه   مي سلفي: البته
  ماي علم رجال درباره او گفته اند: مشرك زندگي كرد و مشرك مرد!! عل

خواهي به سراغ قبرستان بقيع برويم، چون اينطـوري   مي : اصالًرافضيسني خطاب به 
  شود. مي خيلي بهتر باب ميل شما

  : لطفاً برداشت خود را از سفر حج بيان كنيد؟رافضيسلفي خطاب به 
آوري را در  مـوارد بسـيار تاسـف    ، چونلب نيسترافضي: سفر حج خيلي براي ما جا

  كنيم. مي آنجا مشاهده
  را بگوئيد؟ها  آن سلفي: لطفاً يكي از

خوانند، پـس   مي گذارند!! دست به سينه نماز نمي : اين سنيان در نماز خود مهررافضي
گيرنـد و بعضـي اوقـات در     مي گويند، وضوي خود را برعكس مي حمد آمين خواندن از

  خوانند!!  مي خوانند، بلكه چند آيه از يك سوره را نمي ه يك سوره كامل راحمد و سور
   !برد! مي را به جهنمها  آن سلفي: واي، پس خدا همه

  گذاشته است. نمي مهر صكنيم و پيامبر مي اقتدا صسني: ما به سنت پيامبر
اطـالع   بـي  از تكنولوژي پيچيده تبديل خـاك بـه مهـر    صاكرمچطور پيامبرو سلفي: 

  (تلنگر)!اند؟ بوده
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: نخير، تمامي علوم گذشته، حال و آينده در سينه حضرت علـي بـوده اسـت!!    رافضي
  كرده كه در آن زمان مهر نگذارند!! مي مصلحت و مقتضيات زمان ايجاب

  حتماً بداء حاصل شده!!  :سني
رافضي: اصال محل سجده بايد پاك باشد و جاهايي چون فرش ممكـن اسـت نجـس    

  1گذاريم. مي ي همين ما پيشاني خود را بر مهر كه از خاك استباشند و برا
سني: البته به هنگام سجده، كف دستها و نوك انگشتان پا و زانو نيز بر زمين هستند و 

نيز يك مهر بگذاريد تا مبادا با فرش نجس تمـاس بگيرنـد و   ها  آن بايست زير مي بنابراين
د و ممكن است روي اين مهرها بلغزيد و بـه  شو مي البته اينگونه كمي حفظ تعادل دشوار

  (تلنگر براي دوستداران مهر)زمين بخوريد.
كنيم و سـپس بـه هنگـام     مي ما در سفر حج، مهر را در يك دست خود پنهانرافضي: 

گذاريم تا اهل سنت متوجه نشوند و با اين نقشه بسـيار   مي زير پيشاني خودآن را  سجده
بـه  هـا   آن رويـم و  مي خورد و در نتيجه ما به بهشت مي گهوشمندانه، تير وهابيون به سن

  جهنم!!
  كرديد. مي سني: اي كاش اين همه نبوغ و استعداد را در راهي بهتر مصرف

باري را كه در خالل مراسم حج بـا آن برخـورد    ي: لطفاً يكي ديگر از موارد تاسفسلف
  كرديد بيان كنيد؟

  گويند!! نمي ياً ولي اهللان علأ شهدأ: اين سنيان در اذان خود رافضي
سلفي: خوب اين جمله جزء اذان نبوده و شيخ صدوق شيعي صـاحب مـن اليحضـره    

تلنگـر و   (تلنگر،الفقيه در كتاب خود غاليان يعني مخترعان اين بدعت را لعن كرده است!

  تلنگر)

  1: نخير، اين جمله از باب تبرك است و به نيت اذان نيست!رافضي
                                           

كـرد تـا شـبهات وهـابيون را      يكي از آخوندهاي رافضي اين دليل را به عنوان يك دليل عقلي ذكر مي -1
  دفع كند!!!
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انـد   بازيها آشنا نبوده صدوق در آن زمان هنوز با اين حقهب شيخ كنم جنا مي سني: فكر
راستي خوب است ما هم امشب  !اند! كرده مي سازي غاليان از باب تيمن و تبرك خرافهكه 

وارد  را از باب تيمن و تبرك يك چيزي روي هم بريزيم وهايمان را  كمي عقل سه نفري
  دين كنيم!!
كنيم و  مي دا مشاهدهگري كه به هنگام زيارت خانه خانگيز دي : از موارد تاسفرافضي

 حضرت ولي عصـر  آورد اين است كه در كنار كعبه منبري براي مي را به دردما  واقعاً دل
بروند  ،دنخوان مي د و آيه بقيه اهللا رانزن مي به ديوار كعبه تكيه ايشان وجود ندارد تا وقتيكه

و بـه آن   يمشـد  مـي  به اين منبـر متوسـل   زمان نآ تا ما و بر روي اين منبر بنشينند و البته
  زديم تا مشكالتمان حل شوند!! مي پارچه گره

  سلفي: موارد ديگر را نيز بگو تا ما بيشتر با مشكالت جهان اسالم آشنا شويم.
گفتم، مورد ديگر نيز نبودن هيچگونه قبر، ضريح و پنجره فـوالدي در   مي ،: بلهرافضي

روي  هـر چـه سـريعتر    و بايداند  حتم در آنجا پيامبراني خفته كنار كعبه است، چون بطور
اي فوالدي بـراي دريافـت پولهـا و     پنجره همچنين قبور ايشان را گنبد و بارگاه ساخت و

  !!نذورات مردمي
   .شما درد سلفي: البته اين بيشتر درد آخوندهاست تا

آورد. از هر آنچـه   توان بايد پول در مي ، از هر جايي كهطبق نظر حضرات ،سني: آري
  روي زمين است و هرآنچه زير زمين است. 

                                                                                                             
شـود بـه چـه     اذاني كه صبح و شام از بلندگوها و راديو تلويزيون در ايران پخش مي دانيم اين ما نمي -1

ها جـزء نيـت    و از كي تا به حال بدعت نماز است؟ چيزي جز رفتن براي اذان اعالمآيا  !؟استنيتي 
توانند در مقابل انتقادات شما به همين  (در ضمن اهل سنت نيز مي !اند؟ اند و يا حتي متبرك شده شده

طريق پاسخ دهند كه چنانچه فالن عمل ما نزد شما بدعت و اجتهاد در برابر نص است، خوب ما نيز 
  .ايم) آن عمل را از باب تيمن و تبرك وارد دين كرده
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، وجود خود خانه كعبه است كـه در  رافضيانكنم مشكل شما  مي يشتر فكرسلفي: من ب
اين ميان نمايان است و البته با ساختن چندين گنبد و بارگاه و گذاشتن منبـر و چيزهـاي   

كيات، حتماً اين مشكل شـما  ديگر در اطرافش و محو شدن كعبه در وسط خرافات و شر
  حل خواهد شد!!

  سني: آفرين جناب سلفي، دقيقاً زدي به هدف.
اصـالً قبرسـتان بقيـع بزرگتـرين بـدبختي مسـلمين        را بگو!! وا مصـيبتا!!  : بقيعرافضي

بسـيار  آنجا و همچنـين خطـري    امروزي است و بزرگترين ظلم و ستم به امامان خفته در
  !!جدي براي نابودي اسالم

ادق در زيـر  است و البد حضرت صـ  ورقب ينتزي و فقط مشكل اسالم فقط ،ي: آريسن
 ،طالكاري نشـده  قبرش باشد و از اينكه روي مي گر وضع اين قبور قبر زنده است و نظاره

  د!!باش مي بسيار غمگين
نبـوده و حتـي از ايـن عمـل نهـي       صپيامبر سلفي: قبرسازي بدعت است و در زمان

اي كـه چـرا    زده تلنگريي يك بار هم كه شده به مغز كوچك خود است. براستي برا شده
 ييا حضرت علي در زمان خالفتشان براي خديجه و يا حمزه گنبـد و بارگـاه   صپيامبر

  ؟!!!!!1نساختند
امـت  بقيـع اسـت تـا     قبرسـتان  : تنها آرزوي ما ساختن يك گنبد بـزرگ روي رافضي

  2شوند.آنجا جمع شوند و به قبور امامان متوسل  ياسالم
سني: آري، اصالً روي كل ايران را هم بايد يك گنبد بسيار بزرگ ساخت!! زيرا دوازده 

  هزار امامزاده در ايران داريم!! 

                                           
  و .... صونه و شهداي ديگر يا براي ابراهيم فرزند پيامبرعيا براي شهداي جنگ احد يا شهداي بئرم -1
مساجد كمرنگ شـده و   تامسجد به قبرستان بيايند  بجايگفت: مردم  مي يرافض البته بهتر بود جناب -2

  به مرور زمان از صحنه خارج شوند.
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سلفي: يك چهارم خاك ايران كوير است، يك چهارم كوهستاني است، مقـدار زيـادي   
ر و گنبـد و  شده يا صرف ساختن قبـو ها  باشد، مقدار زيادي نيز وقف امامزاده مي هم دريا

بارگاه و آن مقدار كمي كه باقي مانده است ظاهراً اينطور كه براي هر مرجع، شيخ، عارف، 
حـداقل يـك    !رود! مـي  ميرد و به بهشـت  مي رهبر، پير، مراد، بابا، ولي فقيه و آخوندي كه

خواهد و بنابراين چند سال ديگر جـايي بـراي زنـدگي در     مي محوطه صد متري يا بيشتر
  ود ندارد و همه جا تبديل به قبرستان شده است.ايران وج

  تقاضايي از اهل سنت داريم. روافضرافضي: ما 
  سني: بفرمائيد.

شود به ما اجازه دهيد تا داخل قبرستان بقيع برويم و اطـراف قبـور چهـار     مي :رافضي
با خود را خالي كنيم و هر چهار قبر را با خاك اطرافش به صورت قالبي در آوريم و  1امام

  2جرثقيل به هواپيما منتقل كنيم و سپس به ايران بياوريم.
  لطفاً اينكار را نكنيد. :سلفي

  : چرا؟رافضي
 ايد، حـاال  كرده سلفي: شما يك امام رضا در مشهد داريد و تمامي خراسان را وقف او

ن خواهيد چهار امام ديگر را نيز وارد ايران كنيد، البد بايد تمامي ايـران را وقـف ايشـا    مي
  كنيم.

وهـابي   ، سلفي نيست، بلكهرسم كه جناب سلفي مي : دارم كم كم به اين نتيجهرافضي
  است!!

                                           
و امـام   �، امام محمد باقر�، امام سجاد�عبارتند از: امام حسن هستندچهار امامي كه مد نظر  -1

  .�جعفر صادق
 مدينـه  بـه  سـفري كـه   بدانيد من درولي الزم است  ،شايد شما از خواندن اين مطلب به خنده بيفتيد -2

ايـن پيشـنهاد را   به ستاد امر به معروف و نهي از منكر بقيع ايرانيان چند نفر از متوجه شدم كه  داشتم
  بودند.داده 
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  1به دشمنان خود افترا بزنيد!!! علمايتان، ، طبق فرمايشسلفي: آفرين جناب رافضي 
  رافضي: اصالً برويم سراغ مسائل ديگر.

شـود   مي ،دانيد مي : شما كه خود را پيرو واقعي مكتب اهل بيترافضيسني خطاب به 
) براي ما بگوئيد و اصوالً شما چه چيزهـايي در مـورد   لكمي از حضرت فاطمه زهرا(

  دانيد؟ مي ايشان
بـه   دانـيم، از جملـه اينكـه دربـي     مي : ما خيلي چيزها در مورد حضرت فاطمهرافضي
م كه نامش هاند  دهو باعث شهادت جنين داخل شكم او شاند  به پهلوي او زده همراه ميخ

  2معلوم است!!متر اينكه محل قبر حضرت فاطمه ناو از مه محسن بوده
  دانيد؟ مي سني: خوب ديگر چه چيزهايي

 فاطمه، ديگر چه چيز حضرت كه گفتم يعني تمام زندگانيها  اين : ديگر همين،رافضي
  (تلنگر براي مقلدان بيسواد)خواهي بداني؟!! همين چيزها كافي است!! مي
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:,JK� F L�M!	)� N� /?) O$,+� L�9���Pرسول  :روايت شده كه گفت از ابوعبداهللا صادق :، يعني
ها آشكار  فرمود: پس از من هنگامي كه اهل شك و بدعت را ديديد بيزاري خود را از آن صخدا

، يدشووبرو با آنها ر يقو يبا منطق كنيد و دشنام بسيار بدانها دهيد و در باره آنان بدگويي كنيد و
تا نتوانند به فساد در اسالم طمع بندند و در نتيجه، مردم از آنان دوري گزينند و  يدكنمبهوتشان 

ها نويسد و  هاي ايشان را نياموزند (كه اگر چنين كنيد) خداوند براي شما در برابر اينكار، نيكي بدعت
  برد!! درجات شما را در آخرت باال

حضـرت  مـن عنـداهللا    و قبر او چه ربطي به خالفت بالفصل يا طمه وفا حضرت دانم محل دفن نمي -2
علي دارد كه پايه و اساس عقايد ايشان است؟!! مدعيان تشيع سعي دارند از هر چيزي جهـت اثبـات   

  خالفت الهي استفاده كنند.
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و ايجـاد   يزها براي برپايي چندين دهه عزا و لعن ابوبكر و عمـر همين چ ،سلفي: آري
  خواهيد؟!! مي كافي است، ديگر چه تفرقه

 رفـتن بـه زيـارت خانـه     ،داخانه خ زيارت هاي بزرگ و معنوي رافضي: يكي از هدف
خانـه   از به هنگـام بازگشـت   هر ايراني بينيد مي است كه همين ست و برايزهرا حضرت

 و درب خانـه  آن مگر شما راستي كند، مي صحبت خانه حضرت زهرا ددر مور خدا، دائم
خانه و درب، خانه و درب، خانه و درب.......!!!! مـيخ و درب، مـيخ و    ايد؟ نديده راآن را 

  درب، ميخ و درب.......!!!! درب و درب و درب.....!!!!  
بته اگـر مغـزي   (تلنگر، ال !!اند؟ گوئيد درب را آتش زده مي سني: كدام درب؟! شما كه

   باشد!!)
در برقـي و   يـك  يك آيفون تصـويري بـا   اصال درب كه چه عرض كنم، ،سلفي: آري

  1باشد!!! مي در آنجا آشپزخانه و مهمانسرايي جدا همراه با اي مجلل خانه
كه نبايد اند  دانسته مي واند  مقيم عربستان خيلي نجيب بودههاي  سني: شايد هم موريانه

مه را بخورند و براي همين اين درب هنوز باقي مانده است و يـا  درب منزل حضرت فاط
  كه هنوز پابرجاست!!!اند  تكنولوژي آن زمان خيلي پيشرفته بوده و دربي ساخته

 سلفي: اصالً شايد اين درب چوبي حـالتي داشـته كـه خـودش خـودش را بازسـازي      
ني زيـاد از ايـن   كرده است!! يعني به نوعي درب هوشمند بوده است! البتـه جنـاب سـ    مي

  كند. مي باور چون جناب رافضي ،نكنيدها  شوخي
  رافضي: اصالً فدك را بگو ، فدك ، فدك ، فدك ....

 4 ،مغازه در شهرهاي رافضـي  3از هر  فدك خيلي مورد عالقه روافض است و سلفي:
  د!!دار نام فدك عدد

                                           
بلكـه   اسـت،  و فاطمه زهرا اتاقكي بيش نبوده و حتـي دربـي نداشـته    صهاي همسران پيامبر حجره -1

كتاب آلفوس نوشته عليرضا حسـيني موجـود اسـت و     اثبات اين موارد در ،اند  كرده رچه آويزان ميپا
  كتاب سرخاب و سفيدآب نوشته اينجانب. در جلد اول يا
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  سني: چرا حضرت علي در دوران خالفت خويش فدك را پس نگرفت؟
  تقيه بوده!!! تحتماً حضرت علي در حالسلفي: 

، كمي درباره امام حسـين برايمـان   رافضي: از حضرت فاطمه بگذريمسني خطاب به  
  بگو؟

عليـه يزيـد قيـام كـرد و همـراه       بخاطر تصاحب منصب خالفت، : امام حسينرافضي
قيامـت  او شافع ما در روز  البته رسيد و شمر سر او را بريد و يارانش در كربال به شهادت

  برد!! مي است و همه ما را به وسط بهشت
  داني؟ مي حسين امام از چه چيزي ديگرخوب سني: 

 كه من گفتم تمـامي زنـدگاني  ها  اين خواهي بداني؟!! مي ، ديگر چهرافضي: ديگر هيچ
كـاري  ديگـر بـا بقيـه چيزهـا     مـا  حسين بود و همين شفاعت او براي ما بس اسـت،   امام
  !!خواهيم مي رااريم، ما فقط شفاعت ند

همين كافي است، همين كه در كربال شـمر سـر حسـين را     روافض ، برايسلفي: آري
بريده و دستان ابوالفضل هم قطع شده و حسين و ابوالفضل داراي چشم و ابرويي بسـيار  

  (تلنگر).كافيست ايشانبراي اند  زيبا و دلربا بوده
  بروم!!!ها  آن : قربان چشم و ابرويرافضي

  ال از كربال برايمان بگو؟سلفي: اص
رافضي: در كربال دستان حضرت ابوالفضل را بريدند، سر امام حسين را بريدنـد، بـدن   

  ياران امام حسين را بريدند، در كربال بريدند و بريدند و بريدند....!!!
  داني؟! مي سني: اي بابا، به جز بريدن چه چيز ديگري

  ي نيز به گلوي طفلي شيرخواره زدند!!!رافضي: به جز بريدن؟ خوب به جز بريدن تير
  سني: آفرين به همين معلوماتي كه داري!!

  سلفي: در مورد امام زمان برايمان بگو؟
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 از جـا  بايد به احترام حضرت ولي عصر ،: در ابتدا چون نام امام زمان را برديرافضي
دانـم كـه در    مـي  ابلند شوم و دوباره با احترام بنشينم و اما در مورد آقا امام زمـان ايـن ر  

 كـه  كودكي به درون سردابي فرو رفته است و فعالً در پس پـرده غيبـت اسـت تـا روزي    
ايـن اسـت كـه     نيـز  از عالئم ظهـورش  كارها را درست كند و همه ظهور كند و خودش

  آيد!! مي بيرون ششمشيرش خود به خود از غالف
، زنـگ زده  هاي طـوالني م زمان طي اين سالشمشير اما كه كنم مي من فكرالبته سلفي: 

  آيد. نمي است و در غالف خود گير كرده است و بيرون
بايسـت همينطـور منتظـر     مـي  روافـض براي همين است كه  درست است، ،سني: آري

، اصال علت طوالني شدن غيبـت، همـين زنـگ زدن    مانند تا علف زير پايشان سبز شودب
  شمشير است.

مه اعمال مردم در روزهاي دوشنبه نزد امام نا ،سلفي: لطفاً بگو چگونه و به چه صورت
  رود؟! مي زمان

و ما به چگونگي آن كـاري نـداريم،    هستند طبق واليت تكويني گيهمها  اين رافضي:
  كنيم!! مي ما فقط تقليد و تاييد

توسط اينترنت يا ايميل يا بصورت سي دي براي ها  كنم اين نامه مي سني: البته من فكر
شوند، چون به هرحال علم پيشرفت كرده است و امام زمان نيز خود  يم امام زمان فرستاده

 دهد و حتماً به همـين صـورت بـه تمـامي پرونـدها رسـيدگي       مي را با علم روز مطابقت
  كند. مي

رسيدگي نكند، چون اگر ها  سلفي: فقط اميدوارم مثل ادارات داخل ايران به اين پرونده
  شود. مي ت صرفاينطور باشد براي هر پرونده سالها وق

شما  پس اين امام زمان (النكاح سنتي) نيست؟ صپيامبر سني: مگر ازدواج جزء سنت
، ري ندارد؟ و يـا فرزنـدي؟ اگـر دارد   كند؟ آيا همس مي ، چهدر اين ساليان دراز عمر خود
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خوب هستند؟ آيا عمرشان دراز است و چرا هيچكدام مانند همسـر  ها  آن پس چطور همه
  كنند؟!  نمي سمومامام حسن او را م

  : خداوند حافظ امام زمان است تا مسموم نشود!!رافضي
شـود   نمـي  ، ترس از قتل است؟! آياگوئيد: يكي از دالئل غيبت مي شماسني: پس چرا 

   )براي منتظران ظهور (تلنگرحافظ او باشد؟!!  همينگونهظهور كند و خداوند 
 ، صـيغه نيـز  زمـان  بگويـد: امـام  فراموش كرده  رافضيكنم جناب  مي سلفي: البته فكر

  توانند بكنند!!! مي
بيني كه هر چند وقت يكبار جنـاب آيـت ا...    نمي : امام زمان وجود دارد و مگررافضي

هم اكنون به من  ت خود از حال رفته و سپس گفتهگويند، مثالً: در قنو مي بهجت سخناني
آقا نزديك اسـت! يـا گفتـه: مـن     الهام شد كه قاتل امام زمان به دنيا آمد و در نتيجه ظهور 

دوستي دارم كه با امام زمان در ارتباط است و امام زمان به او گفته وقـت ظهـور نزديـك    
  است!!

  آوريد؟ مي سني: اگر هيچوقت امام زمان شما ظهور نكرد چه دليلي براي آن
 از رافضـي سلفي: چقدر ساده هستي جناب سني، اينقدر دليل وجود دارد كـه مراجـع   

شده اسـت و  حاصل  1استفاده كنند، مثالً براحتي خواهند گفت: در امر ظهور آقا بداءها  آن
ظهـور امـام زمـان را باطـل كـرده       فعـال  خداوند پشيمان شده و تغيير اراده داده اسـت و 

  (تلنگر)است!!!
، فـردي را بـه   شكنم جمهوري اسالمي براي آخرين لحظات سقوط مي سني: البته فكر

تا مردم گوسفند را دوباره به ميـدان بكشـاند و البتـه شـايد ايـن       عنوان مهدي حاضر كند
(يا جايي ديگـر) بيايـد و    اي جلوي دوربين مهدي ظهور آن چناني نكند، بلكه براي لحظه

ولي فقيه را بدهد و بعد هم دوباره برود به تـه چـاه و البتـه     جناب حكم جهاد و كمك به

                                           
گيـرد ولـي بعـد پشـيمان      بداء يعني خدا ابتـدا تصـميمي مـي    ،است روافض بداء جزء الينفك عقايد -1

  )اي اثبات آن آيه هم دارند!(بر گيرد!!! شود و تصميمي ديگر مي مي



  23  تلنُگر

 دم بيشـتر بـاور كننـد، در آن موقـع ديگـر چـه      د تا مـر نكن مي هم او را تاييد مراجع تقليد
  خواهي برو گيالن!! مي خواهي؟ مرگ مي

بروند باالي منبر تـا بـراي    يكي از اين مراجعسلفي: البته ممكن است در لحظات آخر 
امـام   اي واي، همـين االن  د:د و ناگهان در خالل سخنراني بگويـ گوسفندان سخنراني كنن

بگيريـدش تـا دوبـاره غيـب نشـده!!      زود  جمعيت بـود!!  زمان را ديدم!! همين االن داخل
اي نـدارد و   فايده در انتها بگيريدش تا فرار نكرده!! بگيريدش تا دوباره نرفته ته چاه!! ولي

گذارد تـا بـه    مي مشتاقان و محبان خود را تنهاهمه امام زمان دوباره ناپديد خواهد شد و 
جلسات انتظار بگذارند تا بلكـه مهـدي    باز گريه و زاري و خواندن دعاي ندبه بپردازند و

  كارها را درست كند. خودش بيايد و
  سني: چاه جمكران ديگر چه صيغه ايست؟!

نزد امـام  آن را  اندازند تا نائب مرده مي خود را درون اين چاههاي  نامه روافض :سلفي
  (تلنگر)زنده ببرد!!

باشد اينگونه خرافـات امـري   سني: آري در مذهبي كه بين مردگان با زندگان تفاوتي ن
  عادي است.

داني چه شده؟ اين چاه جمكران خيلي عميق بوده و از آنطـرف كـره زمـين     مي سلفي:
اسـت كـه آمريكـا خيلـي پيشـرفت       بيرون آمده و سر از آمريكا در آورده و بـراي همـين  

  است!! كرده
  1!كند! مي : امام زمان از ته همين چاه كل ايران و دنيا را مديريترافضي

و فساد در ايران، جناب امام زمان ها  تورم ها، مقصر اصلي تمامي گراني ،ابراينسلفي: بن
  است نه آخوندهاي بيچاره.

  خواهد ظهور كند؟! مي فهميديم چه وقت مي سني: اي كاش

                                           
گفتنـد امـام زمـان كشـور را     هاي خود  است جمهوري ايران در يكي از مصاحبهيآقاي احمدي نژاد ر -1

  .كند مديريت مي
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 بـاالخره ظهـور   ،چند ميليون سـال صـبر كـن    فقط سلفي: اي بابا، چقدر عجله داري،
ا بگيرد و زير پاي همه علف سبز شود، آنگاه امام زمان از ته كند، وقتي فساد همه جا ر مي

  آيد!! مي چاه بيرون
  سني: ولي دجال كه هنوز نيامده تا امام زمان بخواهد ظهور كند!!

هسـتند  اينهمه آخوند كه در جـدال بـا كـل دنيـا      سلفي: اي بابا مگر دجال را نديدي؟
  ! همان دجالند

ــنت    ــل س ــا اه ــت ب ــدال اس   در ج
  

  ار و دجـــال آخونـــد ذهـــن بيمـــ   
  

  

دهد، چـون او   مي اي تمام اين سخنان را به شما: وقتي امام زمان ظهور كند سزرافضي
نـد، طبـق روايـات بسـيار     گذرا مـي  به هنگام ظهورش دو سوم از مردم جهان را از دم تيغ

  بسيار بسيار معتبر!! كتب از ستندبسيار م
لب خواهد بود و امام زمان كـه  سلفي: قيام با شمشير و اسب در عصر جديد بسيار جا

خواهد دو سوم مـردم جهـان را    مي كند، پس چگونه مي طبق روايات هفت سال حكومت
بايست چند ميليارد انسان را از صبح تا شام بكشـد   مي با شمشير بكشد؟!! اين مهدي شما

ن از اهل سنت عربستا كنم هفت سال زمان كمي براي او باشد و البد قتل عام را مي و فكر
امـام زمـان شـما     كنم ايـن  مي ، چون محل ظهورش نيز همان جاست و فكركند مي شروع

  .بودند ����� ���ف پيامبر كه بر خال ،وحشت للعالمين است
برند تا پـول و نـذورات    مي سني: آخوندها هر جا بروند يك چاه جمكران هم با خود

  مردم، هدر نرود!!
در قـرآن هـم    ،1دكي از امام زمان موجود اسـت احاديث ان رافضيسلفي: در منابع فقه 

اثري از او نيست، خود او را هم كسي نديده و غائب است و در پـس پـرده اسـت، حـاال     
  (تلنگر)تواني اين امام را بشناس تا به مرگ جاهليت از دنيا نروي!! مي شما برو و اگر

                                           
  ها مربوط به خمس است!!!   كه با كمال تعجب بيشتر آن -1
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ميشه حاضر : درست است كه امام زمان ما غائب است ولي او در واقع غائب هرافضي
  است!!

  .1به نظر من غائبِ هميشه غائب است سلفي: ولي
ه حاضر بوده و هسـت و  : به نظر ما آنكه غائب است ما هستيم و مهدي هميشرافضي

ما وجود نداريم و اوست كه وجود دارد و دنيـا را   ولي او هست!! ،ما نيستيم خواهد بود!!
 يعني ما كي ظهور 2بيم و او حاضر است!!كنيم، چون ما غائ ظهور بايد ما نگه داشته است!!

  كنيم؟!! مي
از ايـم   يك روانپزشك خبر كنيم و بهتر است تا ديوانه نشده سريعا كنم بايد سني: فكر

  برويم. اينجا
  : شاعر انقالب جناب حاج محمد رضا آقاسي براي امام زمان چنين سروده:رافضي

  هركه به ديـدار تـو نائـل شـود    
  

ــك شــبه حــالل مســائل شــو    دي
  

  شايد!! ،گفت: شايد اين جمعه بيايد مي و
مانند چندين هزار جمعه كـه آمـد و رفـت و     و شايد هم نيايد، شايد بيايد البته :سلفي

  شايد، شايد، شايد!!! خبري نشد.
  و اينجاست كه بايد شعر زير را سرود: 

ــت ــد قيامــ ــدشــ ــت نيامــ   ، امامــ
  آفتـابــــــي ز دانـــــش در آمــــــد
  در پـــي جهـــل و تقليـــد و تكـــرار
  اي بــرادر خــودت فكــر خــود بــاش
ـــت    ــال اس ــه خي ــد اگرچ ــرم آي   گي

  در ســـرت جـــز خالفـــت نيامـــد     
  عمـــر جهـــل و جهالـــت ســـر آمـــد
ــد    ــر آم ــت س ــد در جهال ــي ش   رافض

ــد قيا ــد  شــ ــت نيامــ ــت، امامــ   مــ
ــدارد    ــت نـ ــه حالـ ــودي بـ ــاز سـ   بـ

                                           
  ام، غائب هميشه غائب. د مهدويت شيعه نوشتهنقكتابي با همين نام در  -1
دانـيم عاقبـت ايـن خرافـه ماليخوليـايي بـه كجـا         د و نمينوجود دار حقيقت داشته و نه شعارهااينگو -2

    خواهد ختم شود؟!! مي
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  هسـت قـرآن امـامي كـه زنـده ســت     
  عاقبــــت جــــز نـدامــــت نمانــــد
ــاك   ــو پ ــام ش ــاش و ز اوه   خــوب ب
  عقـــل و ادراك داري بـــه پـــاخيز  
ــد   ــداوت نمانـ ــز عـ ـــت جـ   در دلـ

  

  نــــه امــــامي كــــه افســــانه آمــــد
ــد   ــت نيامــ ــت، امامــ ــد قيامــ   شــ
ــد  ــت بــ ــود نيــ ــوي دوزخ شــ   ســ
  قبـــل از آنـــي كـــه عمـــرت ســـرآيد

ــت  ــد قيامــ ــد شــ ــت نيامــ   ، امامــ
  

***  
ــد   ــب آمـ ــما غائـ ــام شـ ــون امـ   چـ
  رفــت نائــب بــه جــايش فقيهــي    
  از فقاهـــــت واليـــــت در آمـــــد
ــاهي     ــو ش ــت چ ــد والي ــه ش   مطلق

  جـــــاي ترقـــــي  زد عقبگـــــرد
  خشت اول كـه كـج رفـت ايـن شـد     
ــد    ــاتيح آمــ ــرآن مفــ ــاي قــ   جــ
ــد   ــت زده ش ــرآن رواي ــه ق ــون ك   چ
ــرعيم   ــار فـ ــت و گرفتـ ــل رفـ   اصـ

ــد  ــد باشـ ــل توحيـ ــائي؟! ،اصـ   كجـ
  اين صـفائي كـه ديـدي دروغ اسـت    
ــدير آنــي اســت     ــل تريــاك تخ   مث
ــود  ــامري بــ ــاله ســ ــل گوســ   مثــ
  تــو مشــو ايمــن از مكــر آخونــد    
ــوارت  ــراه و خـ ــد گمـ ــرد آخونـ   كـ

ــد و نائــب آمــد       ــس حاضــر ش   خم
ــكل وقي   ــه شـ ــا بـ ــد آنجـ ــيآمـ   حـ

ــد   ــر آمـ ــت سـ ــان واليـ ــون زمـ   چـ
ــاهي   ــه چـ ــد بـ ــه آمـ ــت از چالـ   ملـ
ــي    ــاي ترقـ ــر دو پـ ــد هـ ــگ شـ   لنـ
ــد    ــن شـ ــاي ديـ ــات مبنـ ــا خرافـ   تـ
ــد  ــه آمــــ ــت رد و توجيــــ   نوبــــ
ــد  ــت زده شـ ــت و حكايـ ــل رفـ   عقـ
ــرعيم    ــر آوار فــ ــر زيــ ــل خــ   مثــ
ــفائي   ــدارد صــ ــد نــ ــر و گنبــ   قبــ

  افسار و يـوغ اسـت  ديو شرك است و 
ــت  ــن امتحانيسـ ــت ايـ ــزه نيسـ   معجـ
ــادوگري بـــود  ــه جـ ــدائي كـ ــا صـ   بـ
ــد  ــر آخونـ ــود فكـ ــيطان بـ ــل شـ   مثـ
  بـــــرد آخـــــر بـــــه دارالبـــــوارت
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ــي نفــ  ــدي در پ ــون دوي   س دون چ
  

ــيدي  ــه دوزخ رسـ ــت بـ ــاي جنـ   1جـ
  

  دانيد؟ مي سني: اصالً آيا شما حديثي مفيد از ائمه و اهل بيت
كـافي اسـت،    : نخير، ما فقط حب ايشان را داريم و بس، همين براي روز جـزا رافضي

  الهي من قربان ائمه بشوم!!!
  سلفي: آمين. 

  برايمان بگو؟ صسني: در مورد پيامبر
: او كه خاتم االنبياء بوده و البته فقط و فقط با حضرت علي دوست بـوده و بـا   رافضي

قـط بـراي حضـرت علـي توضـيح      ابوبكر و عمر دشـمن!! و تمـامي اسـرار و علـوم را ف    
   است. داده

اين بوده كه از صبح تا شام مدح علي را بگويـد   صا تنها كار پيامبرسلفي: از نظر شم
يا اينكه عمر و ابوبكر را سرزنش كند. يك سوم آيات قرآن در مدح علي و بقيه هم در ذم 

  مخالفان ايشان است. 
بـاز نـزد   انـد   شـده  مـي  دانم چرا عمر و ابوبكر با اين همه سرزنشي كـه  نمي سني: من

براي دشمنان ابـوبكر   (تلنگر!اند؟ رفته نمي و نزد ابوجهل و ابولهب اند مانده مي صپيامبر

  )و عمر
  !اند! سوء نيت داشتهو اند  هدفي خاص بوده دارايها  آن : چونرافضي

  اند؟ داشته هدفيسني: چه 
و غصـب   صب امامـت و واليـت  ، تصرف منخالفت، غصب رافضي: غصب جانشيني

  فدك!! غصب و غصب و غصب.....!!!

                                           
 .اشعار از عليرضا حسيني -1
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 سـال قبـل بـه فكـر غصـب      23كه از اند  زيرك بوده و عمر قعاً چقدر ابوبكرسلفي: وا
از حضور انصـار در   صولي با كمال تعجب در همان روز وفات پيامبر !اند! خالفت بوده

  )بسيار شديد (تلنگر!اند؟ سقيفه بي خبر بوده
  كرده و يا....  مي سني: البد ابوبكر هم علم غيب داشته است!! يا تقيه

 سـت ي كه در زيارتنامه عاشورااز لعن شود بفرمائيد منظور مي رافضي:اب به سلفي خط
  چه كساني هستند؟

  1كنم!! مجبورم تقيه ، چونويمتوانم بگ نمي نخير،: رافضي
چقدر به مـا لطـف داريـد و از اهانـت بـه مقدسـات مـا         شما روافض سني: واقعاً كه

  كنيد!! مي خودداري
كشـد يـا هـر     مـي  را اسالم كاريكاتور پيامبر در غرب،اي  دانيد وقتي روزنامه مي سلفي:

  كند، در اينجا مقصر واقعي كيست؟ مي توهين صكس ديگري كه به پيامبر
  رافضي: زود بگو كيست تا به خدمتش برسيم!!!

  سلفي: مقصر خود شما هستي!!!
  رافضي: چطور؟!!

، ايـد  گذاشـته لوي پاي غرب و مسيحيت كه اين راه را جايد  سلفي: چون اين شما بوده
، ايـن  كنيـد  مي داريد و او را لعن نمي هرا نگ صكه حرمت همسر پيامبرايد  اين شما بوده

يا ابوبكر  ص، عثمان داماد پيامبركنيد مي را لعن صراد به پيامبرشمائيد كه نزديكترين اف
دشمنان اسـالم و   و بچه انتظاري از غر ديگرپس  اند، بوده صپيامبر پدر زنو عمر كه 

  (تلنگر)؟!!هست انكافر

                                           
  سرود: روافض انبزير را از ز بيت بايست به قول استاد عليرضا حسيني مي -1

ــه ــردم،  خدعـــ ــهكـــ ــردم متعـــ   !!كـــ
  

  بـــــا تقيـــــه، صـــــيغه كـــــردم!!
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رابـي و  دائـم اهـل سـنت را مسـبب خ     رافضـي ينجاست كه آخوندهاي سني: جالب ا
، در صورتيكه بيشترين ضربات مهلك توسـط خـود ايشـان بـه     دانند مي انحراف در اسالم

  اسالم وارد شده است.
  .، تقيه ..، خدعهمتعه ها را وارد دين كرد!! تحريم رافضي: اين عمر بوده كه انواع بدعت

را به اذان  »ن علياً ولي اهللاأ شهدأ«رافضي جمله  مذهب سلفي: البته فراموش نكنيد كه
  بدعتي نيست!!  گونهاضافه نكرده و داراي هيچ

  !!اند! : ابوبكر و عمر در برابر نص اجتهاد كردهرافضي
ت نظام سلفي: خوب شد گفتي اجتهاد در برابر نص و مرا بياد مجمع تشخيص مصلح

  چيست؟! در ايران شود بفرمائيد كار اين مجمع مي ،انداختي
بخواهنـد تقيـه كننـد.     بـاز  رافضيسني: بگذاريد من بگويم، چون ممكن است جناب 

(قـرآن يـا    علت اصلي تشكيل اين مجمع آن بود كه شوراي نگهبان قوانين مخالف شـرع 
 كـرد و بـه مجلـس بـر     مـي  ح، رد يـا اصـال  كـرد  مـي  سنت پيامبر) را كه مجلس تصويب

آيـد و بـه ايـن ترتيـب تمـام       نمي ، مجلس نيز در اكثر مواقع از نظر خود كوتاهگرداند يم
شد. خمينـي بـا زيركـي خـاص سياسـي       مي ماند و كارها خراب مي امورات كشور معطل

خودش مجمع تشخيص مصلحت نظام را براه انداخت تا هرگـاه قـوانين بـين مجلـس و     
يات كشـور و مصـلحت و   خودش و ضرورشوراي نگهبان سرگردان ماند بنا به تشخيص 

  ، اين قوانين خالف شرع را تصويب كند.مقتضيات زمان
تواند در برابر نص اجتهاد كند و مثالً حج واجب را  مي سلفي: اصالً خود ولي فقيه نيز

كـرد) يـا مسـجدي را     اينكـار را  خميني جناب (همانطور كه به مدت سه سال ممنوع كند
  اند) و غيره... مساجد اهل سنت تخريب شده و بارها رها(همانطور كه با تخريب كند

شود در مورد سه مسئله زير  مي ، وليظلم كه به اهل بيت شده قبول است سني: هرچه
شده؟ چون اين موارد به نفع خلفا بوده نه  مي ها به اهل بيت توضيح دهيد كه چرا اين ظلم

  به ضررشان:
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  شده. مي هاشانخمس منافع ساليانه كه باعث پر شدن كيسه  - 
و ائمه بخاطر ظاهرسازي و ريا در  صساخت گنبد و بارگاه بر روي قبور پيامبر - 

 برابر مردم.

 گذاشتن روحانيون درباري براي تقليد كردن مردم از ايشان. - 

  (تلنگر)خواهي بگويي عقلشان كمتر از پادشاهان ترك صفوي بوده؟!!! مي سلفي: يعني
  .سني: دقيقاً

دانم براستي اين صفويان پشت سر امپراطـوري بـزرگ    نمي من سلفي: گفتي صفويه و
  !اند؟ كرده مي عثماني چه

 اي كه مسيحيت بـر عهـده   وظيفه اند، سني: هيچي، فقط مشغول انجام وظيفه خود بوده
كـرده و   مـي  گذاشته بود، چون امپراطوري عثمـاني داشـته تمـامي اروپـا را تسـخير     ها  آن

رافضي را بر پشت سر  ، صفويهاي زيركانه ته طبق نقشهمسيحيت در حال سقوط بوده و الب
نـگ و تفرقـه در پشـت جبهـه باعـث      گذارند تا بـا ايجـاد ج   مي امپراطوري عثماني سني

  )براي دوستداران صفويه (تلنگر .1شوندها  نشيني عثماني عقب
سلفي: براي همين بوده كه شاه عبـاس شـرابخوار بـه ارامنـه مسـيحي ارادت خاصـي       

ي زندگي كنند و حتـي  دهد تا در آنجا براحت مي له جلفاي اصفهان را به ايشانداشته و مح
   (تلنگر براي شيفتگان شاه عباس)، كليسايي كه هنوز محكم و پابرجاست.كليسا بسازند

كرده تا اهل سنت بيچاره آنجـا را قتـل    مي سني: البته از آن طرف به هرات لشكركشي
دهنـد و   مـي  فقيه نيز همان راه شاه عبـاس را ادامـه   عام كند و هم اكنون نيز مزدوران ولي

، چـون مشـكل   لي با كليسا و كنيسه كاري ندارنـد كنند و مي مساجد اهل سنت را تخريب
، اهل فقط و فقط اهل سنت است، اهل سنت صفويه و حقوق بگيران غرب و صهيونيسم،

  سنت، اهل سنت .....
                                           

ميـان   باعث تفرقه ،ناهاي فاطميه، روضه خواني، مجالس عزا و عمركش وان گفت: با ايجاد دههت يا مي -1
  شوند تا دشمنان اسالم خيالشان راحت باشد. شيعه و سني مي
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ليون دالر پول بدهند تـا دو اصـل   سلفي: اسرائيل و دشمنان اسالم حاضرند چندين مي
مشـكل   واند  خودشان اينكار را كرده رافضيانولي  ،را وارد فروع دين كنند مورد نظرشان

  !!تولي و تبري با اهل سنت دو اصل: اند، اين دشمنان را حل كرده
 و تبري بـا اهـل سـنت    كمونيست سني: البته بهتر است بگوئيم: تولي با چين و روسيه

  مسلمان.
، اسالمي كه داشته توسط ت صفويه بخاطر نابودي اسالم بوده: آري، تشكيل دولسلفي

كرده و به قول دكتر شريعتي: ناگهان خنجـري از   مي امپراطوري عثماني همه جا را تصرف
  شود. مي پشت وارد

  .كه هنوز نيز در منطقه وجود دارد سني: خنجري
  سلفي: منظورت همان هالل شيعه است؟

داني كه تنهـا   نمي عرض كنم، ديگر قرص شب چهارده است، مگر سني: هالل كه چه
  1(هشدار براي مسلمين)درد آخوندها صادر كردن واليت به تمامي نقاط دنياست.

  سلفي: برويم سراغ موارد ديگر.
اي عمل كنم و يك راست برويم سراغ غديرخم تا بلكه  سني: بهتر است بصورت ريشه

  ريشه اختالفات كنده شود.
تعيـين شـده اسـت و     صحضرت علي در غدير خم به عنوان جانشين پيامبر :رافضي

مـردم را در آن گرمـاي    صعلت آن نيز كامالً روشن است، چطور و به چه علت پيـامبر 
چيزي نبوده جـز خالفـت    همكه آن دارد؟ علتش فقط بيان امري مهم بوده  مي شديد نگه

... ايـن گرمـاي هـوا يكـي از     ، گرماي شديد، گرما گرما و گرمـا .. �الهي حضرت علي
  قويترين و مستندترين داليل ماست!!

                                           
برند، بسياري از چيزها مشـخص   تنها از جمله ولي امر مسلمين جهان كه خطاب به ولي فقيه بكار مي -1

  شود. مي
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 ديگـري  بريد و از آن نكات چه نكـات  مي پيبه چه نكات مهمي  روافض: شما سلفي
شما گفتيد گرماي شديد و ما  كه ايد! خوب شد كنيد! و عجب كشفي كرده مي استخراج را

  است!! كرديم در عربستان سرماي شديد حاكم مي تا به امروز فكر
سني: در غدير هيچگاه سرماي شديد حاكم نبوده و مثل اين اسـت كـه بگـوئيم در آن    

خـوب مسـلم اسـت كـه هـوا در قطـب        سرماي شديد قطب جنوب مردم ايستاده بودند!!
  هميشه سرد است و اين تعجب ندارد.

شويم در غدير خم آن گرماي شديدي  مي سلفي: موضوع جالب زماني است كه متوجه
است حكمفرما نبوده و در واقع دماي هوا درجه حرارتي معمـولي   روافضد نظر هم كه م

  داشته است. 
  : چطور؟!رافضي

  خم در چه تاريخي بوده است؟ دانيد روز غدير مي سلفي: اصالً شما
  دانيم!! مي : نخير، ما از غديرخم فقط جانشيني حضرت علي رارافضي

اسـفند مـاه بـوده اسـت كـه       29ز ذي الحجـه در رو  18سلفي: واقعه غديرخم يعنـي  
حسـاب كنيـد و مـن بـه مـدت دو سـال       آن را  اي توانيد با نرم افزار رايانه مي خودتان نيز

، بررسي كردم و متوجـه شـدم از   را در اين خصوص 1سايت هواشناسي عربستان سعودي
 شمسـي)  1385و 1384(سـال   فروردين ماه اين دوسـال  10اسفندماه تا  25فاصله زماني 

 30(كه غـدير در آن واقـع اسـت) در گرمتـرين سـاعات روز از       هواي منطقه رابغدرجه 
شود و با توجه به اينكه هواي زمين طـي هـزار سـال گذشـته دو درجـه       درجه بيشتر نمي

                                           
البتـه از سـربازان گمنـام امـام زمـان در اداره       ، www.pme.qov.saسـتان:  سايت هواشناسـي عرب  -1

ها  كنم اين سايت را فيلتر نكنند تا مردم بروند و ببينند و دروغگويي ما براي آن اطالعات خواهش مي
  فاش شود!!!!
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اسفند  29درجه هواي غدير خم در توان گفت  مي ،با اطمينان قريب به يقين 1گرمتر شده

و چنين درجه حرارتي نـه   ه آن بوده استيا چيزي نزديك ب درجه 28 :هجري 10سال 
 .2بخش است انگيز و روح معمولي نيست بلكه بسيار فرحتنها گرماي شديد و حتي گرماي 

  (تلنگر)
سني: تازه ما بايد شرايط را در همان زمان و بصورت واقعـي آن مـورد بررسـي قـرار     

در  روافضهراً ي ظادهيم و در آن زمان، گرماي هوا براي مردم بسيار عادي بوده است، ول
 صو از اينكه در زمـان پيـامبر  اند  كننده خوابيده هاي پيشرفته خنك زير كولرها و دستگاه
  كنند. مي تعجباند  ايستاده مي مردم در گرماي هوا

  (تلنگر)در قرآن نيست؟ : چرا نام امامانسلفي
و بـا   شـده  مـي  ، حسد و دشمني ديگرانرافضي: چون ذكر نام ايشان، باعث ايجاد كينه

و ديگـر  اند  زنده نبودهها  آن ، چونذكر نام گذشتگان تفاوت دارد، افرادي چون ذوالقرنين
  شده!!  نمي حسد و دشمني نسبت به ايشان ايجاد

بينـيم كـه بـاز هـم آن      مي ، چون با نبودن نام اماماندار بود : واقعاً كه دليلي خندهسلفي
، مضروب شدن فاطمـه  يدرا قبول دارها  آن يز بطور شديدين شماايجاد شده و ها  دشمني

، شهادت و مسموم شدن امامان ديگـر و حتـي غايـب    ن در كربال، شهادت امام حسيزهرا
  است. بوده و دشمنان شدن امام زمان نيز از ترس قتل

به بني اسرائيل  �حضرت عيسي 6دانم چرا در سوره الصف آيه نمي سني: من

�M#﴿ فرموده: Åe³t6ãΒuρ 5Αθ ß™t� Î/ ’ ÎAù'tƒ .ÏΒ “Ï‰÷è t/ ÿ…çµ èÿ ôœ$# ß‰uΗ ÷qr&﴾ » آيد  كه پس از من مى پيامبريو به

                                           
اليـه   جـو و  چـون شـكافته شـدن    است، داليلـي  شده دماي فعلي كره زمين گرمتر يبه علل گوناگون -1

 .بيروني زمين

و همينطـور در جلـد اول كتـاب سـرخاب و سـفيدآب       دماي غدير در كتاب آلفوس پيرامون بررسي -2
    موجود است.
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آمده، بيان  مي سال بعد 600كه  ص، چرا نام پيامبر»دهم و نامش احمد است بشارت مى
  (تلنگر) ، بخاطر كينه و حسد ديگران!!شده مي هم نبايد برده صپيامبر شده؟! نام

  چگونه مسجدي است؟سلفي: لطفاً بيان كنيد كه مسجد ضرار 
هاي جمعه در آن دعاي پر فيض ندبه خوانـده نشـود،    : مسجدي است كه صبحرافضي

محرم عزاداري نداشته باشد، مسجدي كه در آن كتب مفاتيح الجنان و  ماه مسجدي كه در
  سليم بن قيس هاللي نباشد و مسجدي كه امامش بر باالي منبر از صحابه بدگويي نكند.

  ورتان مساجد ما باشد.كنم منظ سني: فكر
  امروز خيلي تقيه كردم!! : دوباره مجبورم تقيه كنم!!رافضي

سلفي: به نظر من مسجد جمكران حكم مسجد ضرار را دارد، همينطور مسـاجدي كـه   
 روند و غيـر  مي ها به سمت واسطهقبور و امامزاده دارند و مردم در آنجا بجاي يكتاپرستي 

  كنند. مي را صدا اهللا
زنيـد   مـي  فتم كه شما وهابي هستيد، از وقتي متوجه شدم كه تنها اهللا را صدارافضي: گ

تواني تنها اهللا را صدا كنـي؟ پـس يعنـي     مي ديگر به وهابي بودن شما شك ندارم!! چطور
توسل، واسطه و شفيع را قبـول نـداري؟ پـس در نتيجـه وهـابي هسـتي، وهـابي وهـابي         

  وهابي......!!!!
، صيغه را حرام عمر مدعي هستند كه روافض ا قبول ندارم و(متعه) ر ن صيغهسلفي: م

بـا عمـر    رافضـي دانـم چـرا زنـان     نمي ولي ،كرده و به همين خاطر با عمر دشمن هستند
كه بايد او را دوست بدارند كه چنين حكم ننگيني را از گردن ايشان ها  آن دشمن هستند؟!
  برداشته است.

  ت دارند كه زني ..... هستند، بله!!!دوس خيلي سني: البد زناني اين حكم را
: نخير، صيغه خوب است و شايد كسي توانايي ازدواج را نداشـته باشـد و بـه    رافضي

گيـرد و ثـواب هـم دارد و     مي همين خاطر به گناه بيفتد، پس صيغه جلوي زنا و فحشا را
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با بودن صيغه اند:  داني كه امامان گفته نمي شود و مگر مي اصالً نبودن صيغه باعث عمل زنا
  ترين انسانها؟!!  كند مگر شقي نمي ديگر كسي زنا

وجود ندارد و چقدر ايـن   زنا عمل بينيم در ايران اصالً مي سلفي: براي همين است كه
  رود!! نمي آنعمل كم شده و هيچكس گرد 

چسبد، همانطور كه قبالً نيز گفـتم صـيغه بسـيار خـوب      نمي به ماها  : اين طعنهرافضي
  واب هم دارد!!است و ث

خواهم كه خواهر خـودش را بـه    مي سلفي: پس اگر ممكن است من از جناب رافضي
  (تلنگر) 1زيرا به هر حال ايشان در شهر ما غريب و مسافرند. ،صيغه برادر سني ما درآورد

    2: ...................؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!رافضي
  سلفي: 

  ه َقح رَقه يعنيـف  4يعني فرَقه 3شيعه
هَقه يعني ُخحُخ  دعه يعني بهدعقع  
ه يعني رِبهقعرِ  جعه يعني بهجعند  
ـبهنده يعني متع  ه يعني صيَغهمتع  

  !!!.....ه يعنيصيَغ     
 سني: اصال صيغه را رها كنيد و برويم سراغ خمس مال مردم بيچاره كه مراجع رافضي

  كنند. مي تصاحبآن را 

                                           

#É﴿ آمده: 33نور آيه  در سوره -1 Ï� ÷ètGó¡ uŠ ø9uρ t Ï%©! $# Ÿω tβρß‰Åg s† % �n%s3ÏΡ 4®L ym ãΝåκ u�ÏΖøó ãƒ ª!$# ÏΒ Ï&Î#ôÒsù﴾ » و آنانكه
پس طبق  »نياز گرداند ها را به لطف خود بي د تا خدا آنوسيله نكاح نيابند بايد عفت نفس پيشه كنن

  بلكه بايد عفت پيشه كرد. رفت،صيغه  به دنبال توان به بهانه زناكاري اين آيه نمي
   حذف نمائيم. است هايي را كه در اين مناظره بكار رفته حشسعي شده ُف -2
  منظور شيعيان غالي و رافضي و صفوي هستند نه شيعيان واقعي و يكتاپرست. -3
  !برند! ها را با همين تلفظ به كار مي فتحه كلمات به خاطر لهجه علماي عظام است كه اين واژه -4
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جنگي بوده و آن هم از كافران و ظاهرا مراجع رافضي، سلفي: خمس مختص به غنائم 
داننـد كـه يـك     مـي  را كافر حربيها  آن دانند و يا مي مقلدين خود را نوعي غنيمت جنگي

  كنند. مي پنجم از دارايي ايشان را دريافت
دهيد؟ بايد  مي به آخوندهاآن را  اصال مگر خمس متعلق به امام نيست، پس چرا :سني

 براي دريافتش ظهور كند، اصال شـما طبـق كـدام سـند و مـدرك خمـس       خود امام زمان
  دهيد؟! مي

رافضي: طبق كتب و احاديث بسيار معتبر همچون كتـاب الخمـس و الزكـات رد كـن     
  بياد!!

رديف با نماز (صاله)  ميانه خوبي نداريد، زكاتي كه هم سلفي: البته شما با زكات خيلي
  بارها در قرآن به آن تصريح شده است.

ايد؟! يا چه حقـي را بـه اهـل بيـت بـاز       چه كاري براي اسالم كرده روافضسني: شما 
  ايد؟! گردانيده

  ايم. : ما كارهاي مختلفي در راستاي حقوق اهل بيت انجام دادهرافضي
  سني: البد منظورتان گرفتن خمس مال مردم بدبخت است.

ابوبكر بن ابي قحافه شـكايت  ايم و عليه  اي به حاكم مدينه نوشته : نخير، ما نامهرافضي
ايم كه پول فدك را به سوي ما ارسال كند تا ما در ايران  ايم و فوري خواستار آن شده كرده

  1بين سادات تقسيم كنيم!!
  خواهيد؟! مي به نرخ روز هم سلفي: البد پول را

  : پس چي فكر كردي؟!!رافضي
  مسلمين؟ نفرموده: مستلزم شويد به سواد اعظم �سلفي: مگر حضرت علي

                                           
دكتـر   تشـيع علـوي و تشـيع صـفوي نوشـته     رجوع كنيد بـه كتـاب   است! اتفاق افتاده  اين كار واقعاً -1

  .شريعتي
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، منظور حضرت علي اين بوده كه سواد اعظم مسلمين مستلزم شوند بـه  رافضي: نخير
  كه كمتر هستيم!!ما 

پس از قرآن است، عدد  ايشانسلفي: در كتاب كافي اثر شيخ كليني كه مهمترين كتاب 
يـن  امامان سيزده تن ثبت شده و چنين آمده كه امامان از بطن فاطمه زهرا دوازده نفرند!!! ا

  (تلنگر)كنيد؟  مي (يا ماست مالي) موضوع را چگونه توجيه
امـام خمينـي    ، جناب ولـي فقيـه مـا يعنـي    : منظور شيخ كليني از امام سيزدهمرافضي

شود بنـابر ايـن كلينـي     مي ، كينه و حسد ايجادت و بخاطر اينكه نسبت به آيندگاناس بوده
امامـان   كـه در قـرآن نيـز نـامي از     نامي از خميني نبرده است و تقيه كرده است، همانطور

  !!!نيست
، حواس من به جناب خميني نبود . . . راستي چـرا خداونـد در   مرا ببخشيد ،: آهسلفي

انجيل از پيامبر بعدي به نام احمد ياد كرده است و تقيه نكـرده و يـا از كينـه و حسـادت     
  ديگران نترسيده و . . . 
ابتداي انقالب در بهشت زهرا نگفت كه  مگر خميني در ،بگذريم سني: از اين موضوع

زه صد پله گرانـي  كنيم؟ پس چرا اينطور نشد؟! و تا مي ما آب و برق و اتوبوس را مجاني
  1؟و تورم بيشتر شد

                                           
لي فقيه، نائب بر حق امام زمان نزد مدعيان تشيع است و همينطور رهبر شيعيان جهان و حتي خـود  و -1

بينيم كه  تواند مورد استناد قرار گيرد، ولي مي داند، بنابراين سخنان او مي را ولي امر مسلمين جهان مي
گوينـد كـه    ورا ميآيند، خود را راحت كرده و ف برخي محققين رافضي كه از عهده پاسخگويي بر نمي

ها مربوط به سياست است و ما را با آن كاري نيست و ظاهرا اين محققين، شعار ديانت مـا عـين    اين
اند و مگر ادعاي خالفت الهي و منصوص حضرت علي، چيزي جـز   سياست ماست را فراموش كرده

ن ابتدا مذهب دخالت دين در سياست است؟ كه همين ادعا پايه و اساس عقايد ايشان است و از هما
  ايشان را بصورت حزبي سياسي درآورده است.
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، خدعه يا تقيه كرده است تا حكومت را بـراي امـام زمـان    خميني تا آن لحظه :رافضي
  تصاحب كند!!

اهللا بگويـد و  شـاء  فراموش كرده بـود كـه ان  خميني كنم جناب  مي سلفي: البته من فكر
را بـا پيـامبر اسـالم     هايش تحقق نيافت، البته مرا ببخشـيد كـه ايشـان    ، وعدهبخاطر همين
بـراي   مقلـدان  ، شان و منزلت ايشان خيلي بيشتر از ايـن حرفهاسـت، چـون   مقايسه كردم

  .1يك صلوات فرستند ولي براي پيامبر مي تصلوا سهايشان 
بمـب   مشاهده شود، مـثالً ها  و خدعهها  در آينده نيز باز از اينگونه تقيهترسم  مي سني:

 : ما طي اين سالها در حال خدعه و تقيه بوديم و بـراي همـين  بگوييداتمي بسازيد و بعد 
ايـم و   ولي اكنون ديگر بمب را ساخته ،گفتيم ايران به دنبال ساخت سالح اتمي نيست مي

 دروسـي اسـت كـه از اسـتادمان    هـا   ايـن  دريم، مي تقيه رااحتياجي به تقيه نداريم و پرده 
فالن بن فالن بن فالن  و او هم از و او هم از استادش عالمه مجلسي ايم خميني ياد گرفته

  چه داريم از او داريم. تا برسد به جناب آقاي ابن سباء كه ما هر
به برخـي  بايست  مي ي كه داريمحقانيت واليت و مذهب : براي اثبات عظمت ورافضي

از سخنان امام هدايتگر و راستين خودمان، امام انقالبمان، نائب بر حـق امـام زمـان، امـام     
  خميني اشاره كنم: 

                                           
ت مدعي هستم كه ملت ايـران و تـوده ميليـوني آن در    أگويد: من با جر در وصيتنامه خود ميخميني  -1

و كوفـه و عـراق در عهـد     -صلى اهللا عليه وآله - عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول اهللا
 باشند. آن حجاز كه در عهـد رسـول اهللا   سالمه عليهما ميوات اهللا ولاميرالمومنين و حسين بن علي ص

رفتند كه  هايي به جبهه نمي كردند و با بهانه مسلمانان نيز اطاعت از ايشان نمي ـ صلي اهللا عليه و آله ـ 
ها را توبيخ فرموده و وعـده عـذاب داده اسـت. و آنقـدر بـه       خداوند تعالي در سوره توبه با آياتي آن

دروغ بستند كه به حسب نقل در منبر به آنـان نفـرين فرمـود ....(صـحيفه انقـالب، وصـيتنامه       ايشان 
، سازمان چاپ  1372، چاپ هشتم ، بهار  12اهللا العظمي خميني صفحه يةسياسي الهي رهبر كبير... آ

  .و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، ايران)
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امام خميني سرتاسر معجزه بود و به عنوان مثال وقتي اطرافيـان ايشـان نگـران امنيـت     
مـرد!! و   فرمود: نگران من نباشيد، چون من به مرگ طبيعي خواهمها  آن جاني او بودند به

  از دنيا رفت!! نيز اين يكي از معجزات غيبي امام بوده است!! چون به مرگ طبيعي
فرستاده و خـودش داخـل    مي سلفي: آري، وقتي جوانان بدبخت را به خط مقدم جبهه

  مانده، پس انتظار داشتي به چه مرگي بميرد؟! مي چهار ديواري
فرمـود: سـي ميليـون     مي قرآن بود و : امام خميني از همه بيشتر به فكر اسالم ورافضي

  .1خواهيم مي گويند قرآن مي واند  جمعيت همه علم را بلند كرده
 احتمـاال در حالـت  و  خـواهيم  مي ويد مفاتيح الجنانخواسته بگ مي كنم ه فكرسني: البت

  گفته قرآن. بوده كه تقيه
نـه اسـت، نـه    فرمود: روابط ما با جامعه غرب يك روابط عادال مي : امام خمينيرافضي

روا خـواهيم داشـت و امـا بـا     هـا   آن خواهيم رفـت و نـه ظلمـي بـر    ها  آن زير فشار ظلم
 ايـم،  را نسبت به مملكت خودمان تا كنون احراز كـرده ها  آن ها چون سوء قصد كمونيست

  .2توانيم يك روابطي داشته باشيم نمي
رهاي كمونيست سلفي: البته جناب سني متوجه باشيد كه منظور جناب خميني از كشو

كشورهايي چون شوروي، چين، كوبا و كره شمالي نبوده است، چون ايران با اين كشورها 
  )براي فريب خوردگان نظام واليت (تلنگر بهترين روابط را داشته و دارد.

ديگـر   منظورش كشورهاي وهابي بوده، كشورهايي چـون عربسـتان و   هم سني: شايد
انقالب خود را به عربستان صـادر   كه خواستند مي ارو براي همين نيز فو يكشورهاي عرب

  جا انجام دادند.م به قوانين آندر خالل مراسم حج و بدون احترا اينكار را كنند و البته
  .3فرمود: برنامه ما در حكومت اسالمي مبني بر توحيد است مي : امام خمينيرافضي

                                           
  .170ص  4صحيفه امام ج -4/8/1357سخنراني در جمع ايرانيان مقيم خارج  -1
  .515ص  3صحيفه امام ج -مصاحبه با خبرنگاران درباره آينده حكومت اسالمي-20/7/1357خميني  -2
  .121ص 5صحيفه امام ج -مصاحبه با روزنامه دانماركي درباره مسائل ايران 5/9/1357تاريخ  -3
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وحيـدي همـراه بـا    نـه توحيـدي راسـتين، ت    و سلفي: البته توحيدي همـراه بـا شـرك   
  و پرستش مراجع و آقا. مامانقبرپرستي و پرستش ا

مختلـف وجـود نـدارد، وقتـي     هـاي   فرمـود: در اسـالم جنـاح    مي : امام خمينيرافضي
حكومت اسالمي تشكيل شود همه تابع قانون اسالمند و اسـالم يـك جنـاح يكپارچـه و     

  .1واحد است
و همـه بايـد تنهـا زيـر واليـت و      اثني عشري باشـند   شيعه همه فقط بايد ،سني: آري

رهبري نائب بر حق امام زمان و ولي امر مسلمين جهان باشند، آنوقـت اسـت كـه ديگـر     
شـويد،   شـيعه مختلفي در ميان نخواهد بود، سني و اهل سنت يعني چه؟ همـه  هاي  جناح

ايد  هايد، بيخود كرد ايد كه مسجد ساخته ايد، بيجا كرده ايد كه جناح درست كرده غلط كرده
كه مولوي و عـالم و نويسـنده داريـد!!    ايد  ايد!! بيخود كرده درست كرده كه سايت اينترنتي

  بايد مسموم يا ترور و اعدام شوند تا جناحي باقي نماند!!ها  اين همه
سلفي: اصالً در ميان خود انقالبيون نيز سالي وجود ندارد كه از هر جناح چنـد شـاخه   

  ديگر بيرون نزند. 
فرمود: در ايران سي و پنج ميليون مسلمان هستند كـه همـه در    مي م خميني: امارافضي

  .2زنند مي خيابانها اسالم را داد
 زنـي  زننـد و سـينه   مي حسين را صدا بوده كه همه ي: منظورش سي و پنج ميليونسلفي

زنند نه اسالم واقعي را ، چون اسالم ايشان را پـس از   مي را صدا رافضيكنند و اسالم  مي
بنـد و بـاري، اعتيـاد جوانـان و      بـي  از انقالب مشاهده كرديم، فسـاد و  3ت سي سالگذش

  افزايش جرائم مختلف خود شاهدي زنده است.

                                           
  .223ص 5حيفه امام جص -مصاحبه با روزنامه صداي لوكزامبورگ 21/9/1357 تاريخ -1
صـحيفه امـام    -مصاحبه با راديو تلويزيون ژاپن درباره دولت نظامي و دولت آينده 17/8/1357 تاريخ -2

  .381ص 4ج
  نوشته شده كه از انقالب ايران سي سال گذشته است.هجري شمسي  1387اين مطالب در سال  -3
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در ايران اسالمي علما خودشان حكومت نخواهند كرد و : امام خميني فرمودند: رافضي
و از  فقط ناظر و هادي امور خواهند بود. خود من نيز هيچ مقام رهبـري نخـواهم داشـت   

   .1همان ابتدا به حجره تدريس خود در قم برخواهم گشت
  !!سني و سلفي: به به . . . . به به

خـود   هها هم در بيان عقيـد  : همچنين فرمودند: در جمهوري اسالمي كمونيسترافضي
    .2آزاد خواهند بود

  سني: البته فراموش كردند اهل سنت را استثناء كنند. 
زيون، و مطبوعات مطلقاً آزاد خواهنـد بـود و   يراديو، تلو: در حكومت اسالمي رافضي

  . 3را نخواهد داشتها  آن دولت حق نظارت بر
  ).آميز كردنداي انفجار در اين لحظه سني و سلفي، خنده(

آزادي يعني به زندان كشـيدن مخالفـان،   ها  اين : امام خميني فرمودند: در منطقرافضي
تبليغاتي. در اين منطق تمدن و ترقي يعنـي تبعيـت   ي اه سانسور مطبوعات و اداره دستگاه

قانونگذاري و قضايي هاي  هنگ و اقتصاد و ارتش و دستگاهمملكت از فرهاي  تمام شريان
  . 4را از بين خواهيم بردها  اين و اجرايي از يك مركز واحد. ما همه
 وحيه لطيـف در ر ،اين حرفها را نشنوندها  و بسيجيها  سلفي: آخ بميرم اداره اطالعاتي

  گذارد!!  مي تاثير منفيها  آن
  .5: ما همه مظاهر تمدن را با آغوش باز قبول داريمرافضي: ايشان همچنين فرمودند

                                           
  .1357آبان  5مصاحبه با خبرگزاري رويتر، نوفل لوشاتو،  -1
  .1978نوامبر  10مصاحبه با سازمان عفو بين الملل، نوفل لوشاتو،  -2
  .1978نوامبر  2مصاحبه با روزنامه پيزا سره، نوفل لوشاتو،  -3
  .1357آبان  8سخنراني براي گروهي از دانشجويان ايراني در اروپا، نوفل لوشاتو،  -4
  .هـ1357ر مه 19سخنراني براي گروهي از ايرانيان، نوفل لوشاتو ،  -5
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(موسسـه رويـان) حتـي در     از قبيل بمب اتم و دستكاري در خلقـت خـدا   ،سلفي: بله
   اند. اي به موسسات علمي نداده غرب هم مردم و كليسا چنين اجازه

مذهبي آزادي بطور كامل خواهد بود و هر هاي  براي همه اقليتفرمودند:  : امامرافضي
  . 1كس خواهد توانست اظهار عقيده خودش را بكند

سني: البته به جز چاپ روزنامه و كتاب و ايراد سخنراني و داشتن يك كانال راديـويي  
  اهميت ديگر . . .  بي يا تلويزيوني و چند مورد

نه رغبت شخصي من و نه وضع مزاجـي مـن   ر فرمودند: : ايشان در جايي ديگرافضي
دهند كه بعد از سقوط رژيم فعلي شخصاً نقشي در اداره امـور مملكـت داشـته     نمي اجازه
   .2باشم

  گذارد؟!  مي سلفي: مگر آقاي رفسنجاني
ايشان در نوفل لوشاتو گفتند: دولت اسالمي ما يك دولت دموكراتيك به معني  :رافضي

   3د. من در داخل اين حكومت هيچ فعاليتي براي خودم نخواهم داشت.واقعي خواهد بو
  گيرند! مي آقاي رفسنجاني افسردگي سلفي: از اين حرفها نزنيد،

خواهم رهبـر جمهـوري اسـالمي     نمي : ايشان همچنين در مقام تقيه گفتند: منرافضي
  . 4خواهم حكومت يا قدرت را بدست بگيرم نمي آينده باشم.

ـ  ونستم كـه د مي : منگفت مي فسنجانيسلفي: مادر ر مـن شـاه    5االخره ايـن اكبـروي  ب
   يشه!!!م

                                           
  م.1978نوامبر  9كنفرانس مطبوعاتي، نوفل لوشاتو،  -1
   م.1975نوامبر  17مصاحبه با خبرگزاري اسوشيتد پرس، نوفل لوشاتو،  -2
  م.1978نوامبر  11، نوفل لوشاتو، NBCمصاحبه با تلوزيون  -3
  م.1978نوامبر  16مصاحبه با تلوزيون اتريش، نوفل لوشاتو،  -4
  جناب رفسنجاني، روباه پير انقالب ايران اكبر نام كوچك -5
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رافضي: و همچنين در مقام خدعه گفتند: پس از رفـتن شـاه مـن نـه ريـيس جمهـور       
  .1خواهم شد، نه هيچ مقام رهبري ديگري را به عهده خواهم گرفت

  ادي و . . . امري است خداد ،سني: البته مقام واليت جداي از زعامت و رهبري است
فرمود: از نظر آزادي عقايد بنابر آن است كه اشخاص منحـرف   مي : امام خمينيرافضي

از اصل اسـالم خبـردار شـده باشـند ايـن      ها  آن اگر اند، زده مي هاي خود را هميشه حرف
رود. در  مـي  اگر به همه مسائل آشنا شـوند اختالفـات از بـين   ها  اين زنند، نمي ها را حرف

كنيم، لكن از كارهـايي كـه منحـرفين     نمي از اظهار عقيده جلوگيري نكرده و عين حال ما
 خواهند شـلوغ كـاري كننـد .....، مـا آزادي بـه همـه مسـالك و عقايـد         مي كنند مي گاهي

   .2دهيم مي
  توانم حرفي بزنم. نمي چون ديگر ،بخندم آهستهسني: اجازه بدهيد من كمي 

 شـدند ايـن حرفهـا را    مي با خبر گري فضيرا اگر اين اشخاص منحرف از اصل سلفي:
زدند و آزادي براي همه مسالك وجود دارد، فقط گاهي اوقـات مسـاجد اهـل سـنت      نمي

شود تا فرد سـپاهي در دام   مي آوري د و كتب شريعتي از داخل سپاه جمعشون مي تخريب
در آشـنا باشـد و آزادي عقيـده نيـز      گـري  رافضـي افراد منحرف نيفتد و همواره با اصـل  

هاي اهل سـنت و   باالترين درجه خود به معرض نمايش در آيد، البته با فيلتر شدن سايت
همچـون   موحـدي هـاي   و ترور و زنداني كردن شخصيتها  آن عدم اجازه چاپ كتاب به

  است!! گري رافضي بخاطر اصلها  اين ....، همه و )/(عالمه برقعي
كنند و شما هيچ وقت در تلويزيون  مي سخنان خود خميني را نيز سانسورها  اين سني:

بينيد كه سخنان خميني در بهشت زهـرا بطـور كامـل پخـش      نمي جمهوري اسالمي ايران
كنم، من توي  مي گويد: من فالن مي شود كه مرتب مي شود و تنها قسمتي از آن نشان داده

                                           
  م.1979ژانويه  9مصاحبه با روزنامه لموند، نوفل لوشاتو،  -1
  .534-533ص ، 5صحيفه امام ج - هاي آمريكايي گفتگو با سه تن از شخصيت 6/11/1357 تاريخ -2



  تلنُگر      44

ي ضد براي دوستداران تلويزيون جمهور (تلنگر.....زنم، من، من، من مي دهن اين دولت

  )اسالمي ايران

چـون   ،داران جالـب نيسـت   هـاي ايـن سـخنراني بـراي واليـت      سلفي: بعضي قسمت
دهد كه تحقق نيافته است، همچون آن قسـمتي   مي پوچ رهبر انقالبشان را نشانهاي  وعده

گفت: اين دارايي از غنائم اسالم است، من امر كردم به مستضعفين بدهند و خواهند  مي كه
 زننـد ولـي مـا عمـل     مـي  حرفها  آن باطل گوش ندهيد،هاي  به اين نغمهگفت:  مي داد و

گفـت: آب و بـرق را    مـي  كنيم!! و مي گفت: ما يك مملكت محمدي ايجاد مي كنيم!! و مي
 خـواهيم  مـي  كنند مـا  مي فكرها  كنيم!! و اين ارتشي مي كنيم، اتوبوس را مجاني مي مجاني

روز بعـد،   10آري فقـط   ،روز 10نـد و فقـط   (كه همه جمعيـت خنديد  را دار بزنيمها  آن
تـرين   تيرباران كردند، حتـي گـرگ   -البته دار نزدند  -تعداد زيادي از فرماندهان ارتش را 

   .زنند) نمي دهند ديگر زير حرف خودشان مي هاي دنيا نيز وقتي عفو عمومي حكومت
باطـل  هاي  مهخوران رفت و البد منظورش از نغ ي: دارايي و غنائم كه به جيب مفتسن

سخنان خودش بوده و مملكت محمدي ايشان را نيز با پيشرفت جرائم و افـزايش تعـداد   
  معتادين مشاهده كرديم و چيزي هم كه مجاني نشد، به جز جان و شخصيت انسانها.

 نيتگفـت: مـا شـما را بـه مقـام انسـا       مـي  در سـخنراني خـود  جناب خمينـي  سلفي: 
خـواهي مـا را بـه مقـام      مي مگر ما حيوان هستيم كه توبگويد  رسانيم!! و يك نفر نبود مي

  انسانيت برساني؟! 
ن بـه معنويـات را مشـاهده    سني: بارها پس از انقالب ايـن مقـام انسـانيت و پـرداخت    

  ، البته با افزايش تعداد معتادين و مجرمان.ايم كرده
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ديگـر  ا بـه  خواهيد فرزند شما از نظر اخالقي سالم بماند فـوراً او ر  مي سلفي: چنانچه
بفرستيد و يا هرجـايي بـه غيـر از داخـل ايـران، آن موقـع اسـت كـه          كشورهاي اسالمي

  .1شود نمي فرزندتان فاسد
كـرد در تلويزيـون    مـي  سني: نمونه آشكار اين آزادي كه جناب خميني از آن صـحبت 

 شود و هرگونه اخبـاري كـه بـه ضـرر دولـت باشـد سانسـور        مي حكومتي ايران مشاهده
تلويزيون يك تلويزيون دولتي است نه مردمي و مردم حـق داشـتن يـك     شود و اصالً مي

و همينطور اهل سنت كـه يـك    2شبكه براي خود را ندارند تا مشكالت خود را بيان كنند
دهنـد نيـز چنـين حقـي را ندارنـد و هـركس بخواهـد         مي پنجم جمعيت ايران را تشكيل

  دهد. مي اينكار را انجام هاي خارجي و ماهواره اعتراضي بكند از طريق تلويزيون
هـاي اينترنتـي شـما در ايـران      يتسلفي: اي بابا، چقدر ساده هستي جناب سـني، سـا  

دهنـد بايـد از ايشـان     مي شوند و اصالً همين كه اجازه نفس كشيدن را به شما مي مسدود
  متشكر باشيد و شبكه تلويزيوني پيشكش خودشان.
را دارند و در همان اوايل انقالب بـود   سني: در اين انقالب مردم حق هرگونه صحبتي

كه خبرنگاري با يك خانم مصاحبه كرد و از او پرسيد: الگوي شما در زندگي چـه كسـي   
، همان موقع جنجـالي برپـا   3است؟ و آن خانم در پاسخ گفته بود: الگوي من اوشين است

تـه  شد چون جناب خميني از اين سخن بسيار خشمگين شده بودند كه چـرا ايـن زن گف  

                                           
يـرد بـه   گ ولي فسادي كه در ايران در خفا صـورت مـي   ،درست است كه فساد در غرب آشكار است -1

، در ضمن فراموش نكنيد كه اين فساد در جمهوري اسالمي و امام زمـاني  مراتب بدتر از غرب است
  دين و ايمان. گيرد و آن فساد در غرب بي صورت مي

آقاي مير حسين موسوي شرط خود براي كانديد شدن در رياسـت جمهـوري را داشـتن يـك كانـال       -2
توانـد يـك شـبكه داشـته      ميليون نفر نمي 75يعني نماينده  ،ولي موفق نشدند دتلويزيوني اعالم كردن

  باشد.
  كرد. ژاپني ايفاي نقش مي ياوشين نام زني بود كه در سريال -3
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(و حكم قـتلش هـم    الگوي من است؟ و چرا نگفته فاطمه زهرا الگوي من اوشين است؟
  .صادر شد)
فرمود: امروز روزي است كـه كلمـه وحـدت بـراي مـا فايـده        مي : امام خمينيرافضي

گويم وحدت، اما اگر بنا باشد كه من مخالفـت   مي ندارد، عمل وحدت الزم است، من هم
  1است، يك ريايي است و بيشتر نيست!! اي كنم با ديگران، يك كلمه

انگيـز الزم   وحـدت  گويد، براي ايجاد وحـدت عمـل   مي سلفي: اي بابا، بيچاره راست
انگيز بوده كه پس از انقـالب   د اهل سنت يكي از اين اعمال وحدتاست، تخريب مساج

خـوانم و   مي گويم وحدت ولي از آنطرف زيارت عاشورا مي بارها رخ داده است، من هم
اي ندارد، اين يك ريايي است و بيشتر نيسـت،   كنم، اين كه فايده مي ابوبكر و عمر را لعن

دانـم،   مـي  كنم و صحابه را مرتـد  مي گويم وحدت اما با بقيه مسلمين مخالفت مي من هم
  اي بيش نيست، عمل كنيد، عمل، عمل، عمل.... اينكه وحدت نيست، اين كلمه

شد يـا نـه، بـر    انت به هر مسلماني چه عضو حزب بافرمود: اه مي : امام خمينيرافضي
  2اندازي در اين موقع از بزرگترين گناهان است!! خالف اسالم و تفرقه

  (تلنگر)طوري نيست.اين سلفي: البته فراموش كرده بگويد: اگر سني باشد 
  شود. نمي لعن ابوبكر و عمر هيچ اهانتي محسوبها  اين سني: از نظر

فرمود: نماز خواندن پشـت   مي داد و مي به وحدت خيلي اهميت : نخير، امام مارافضي
  سر اهل سنت همچون نماز خواندن پشت سر پيغامبر است.

سلفي: ولي بايد ديد اين نماز جماعت اهل سنت در كدام مسجد قرار است برپا شـود  
دانسته قرار اسـت مسـاجد    مي تا پشت سر ايشان برويم و ثواب ببريم و البد چون خميني

زده يا مطمئن بوده كـه اجـازه سـاخت     مي ل سنت تخريب شوند اين سخنان قشنگ رااه

                                           
  .209ص 9صحيفه امام ج -سخنراني در جمع اعضاي نهضت راديكال ايران 31/4/1358 تاريخ -1
  .خميني در پاسخ به انحالل حزب جمهوري -1366خرداد  11تاريخ  -2
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 ،شـود  نمـي  مسجد در تهران، قم، كاشان، اصفهان و شهرهاي بـزرگ بـه اهـل سـنت داده    
  راحت بوده. كامال بنابراين خيالش

در خـالل سـفر حـج     روافـض چـرا برخـي از    دانم با وجود اين سخنان نمي سني: من
كننـد و البتـه اينكـار را بـه      مـي  اعادهاند  كه پشت سر اهل سنت خوانده نمازهاي خود را

ـ   نمي دهند، ما مي دستور مرجع تقليدشان انجام پيـامبر   ادانيم آيا نمازي كه همچون نمـاز ب
  است بايد اعاده شود؟!!

فرمود: شمايي كـه قولتـان غيـر عملتـان اسـت، حرفتـان غيـر         مي : امام خمينيرافضي
خواهيـد مـردم را گـول     مي شما مسلم نيستيد، شما منافق هستيد، شماتان است،  واقعيت
  1بزنيد!!

  توانم صحبتي بكنم. نمي سني: من باز هم بايد كمي بخندم و
سلفي: شمايي كه آب، برق و اتوبوس را مجاني نكرديـد، شـمايي كـه اسـالم را برپـا      

مايي كه فساد را بيشتر اندازي كرديد، ش كه آزادي نداديد، شمايي كه تفرقهنكرديد، شمايي 
كرديد، شمايي كه تورم و گراني را بيشتر كرديد، شما مسلم نيستيد، شـما منـافق هسـتيد،    

  (تلنگر)گول بزنيد.خواهيد مردم را  مي شما
فرمود: در زمان ما هيچ خرابي حاصـل نشـده، زمـان مـا همـه       مي : امام خمينيرافضي

وضـع كشـاورزي و سـاير    كوشش براي درست كردن وضع ملت اسـت. درسـت كـردن    
سـال بـرويم    و امثال ذلك. شما توقع داريد ما بتوانيم در همين چند ماه يا چندها  كارخانه

  .2، ملتمان در رفاه باشد، همه كارها هم درست شده باشدبه آن حدي كه همه مان
اي نيز پس از گذشت سـي سـال از ايـن انقـالب بـاز همـين        سلفي: البته جناب خامنه

گويد كه هنوز تا درست شدن وضع ملت وقت الزم است، آري تا ظهور آقا  مي سخنان را

                                           
  .338 -336ص 9صحيفه امام ج -سخنراني در جمع اقشار مردم 2/6/1358 تاريخ -1
  .97 -96ص 10صحيفه امام ج -فاالچي مصاحبه با اوريانا 2/7/1358 تاريخ -2
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شايد فقط تـا چنـد ميليـون سـال      امام زمان وقت داريد كه به وضع مردم رسيدگي كنيد!!
  ديگر!!

هاي رژيم خائن شاهنشاهي زياد بـوده و مـا    گفتند خرابي مي سني: اوايل انقالب مرتب
دين سال بعد هم كه حزب ها هستيم، چن و خيانتهنوز در حال برطرف كردن آن دزديها 

، هـاي غـرب   شـدند، تحـريم   مـي  هاي ديگر مانع كار ايشـان  ، خاتمي و حزبطلب اصالح
 دانـيم چـه موقـع    نمـي  اي هم كه بازي جديد ايشان شده، پـس مـا   تهآمريكا و انرژي هس

  ؟!!! نندبه وضع مملكت رسيدگي ك توانند مي
 نان كه به ادعـاي واهـي كـوس طرفـداري از خلـق را     فرمود: آ مي : امام خمينيرافضي

دانند در ايـن جنايـت عظـيم چـه تـوجيهي       مي كنند كه همه مي زنند و با خلق خدا آن مي
دارند؟ و با به شهادت رساندن عالمي خدمتگزار و پيرمرد بزرگوار هشتاد ساله چه قدرتي 

  1بندند؟ مي كنند و چه طرفي مي كسب
 از كسـاني مبـاش كـه درخـت را در چشـم خـود       فرموده: �سلفي: حضرت عيسي

شما به هاي  ، كميته چيبينند، چرا در همان زمان مي يگريبينند ولي خار را در چشم د نمي
  ، شليك كردند؟د هشتاد ساله در حال نماز خواندنسر عالمه برقعي اين پيرمر

كـه در   رسـانند م به اثبات بجلبا ابن مبدينگونه تشابه خود را اند  خواسته مي سني: البد
  كند. مي حالت نماز اقدام به ترور حضرت علي

خـوارج  هـا   ايـن  ام كه خوارج زمـان مـا ايشـان هسـتند و     سلفي: آري، من بارها گفته
 انـد،  هي نام دارند، البته از خوارج فعلي كه نسبت به گذشته نيز بسيار معتدل شدهللا حزب

  كنم. مي عذرخواهي
باكي خاص خودش بـه طريقـه حكومـت و     بي با : امام خميني در بهشت زهرارافضي

كند و گفت ايـن   مي جانشيني شاه كه به صورت جانشيني پسر به جاي پدر است اعتراض
  باشد!! نمي عمل ايشان عقلي

                                           
  .50ص 17صحيفه امام ج 23/7/1361 تاريخ -1
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دار است و از رهبر شيعيان جهان ايـن سـخنان    : واقعاً كه اين سخنان خيلي خندهسلفي
  بعيد است.
  : چطور؟!رافضي

 اشـد، چـون همـه   توانـد عقلـي ب   مي اين سخنان ايشان است كه سلفي: تنها در مذهب
امامت و جانشيني امامان در فرزندان امام حسين كه خود فرزند حضرت علي  دانيد كه مي

يابد. پس چطور اين امر در مذهب خودتان عقلي است ولـي بـراي رژيـم     مي است تحقق
ا تنهـا صـحبت در مـورد    شود؟ فراموش نكنيد در اينجـ  مي شاه و پهلوي امري غير عقلي

گوئيـد هـر آنچـه ديـن      مي عقلي بودن اين مورد است نه چيزي ديگر. شما طبق احاديث
 دانيـد. پـس   مـي  كند و عقايد مذهب خـود را عقلـي   مي حكم كند عقل نيز همان را حكم

توانيد بگوئيد امر امامت دستور خدا بوده و ربطي به عقل ندارد. مگـر اينكـه اعتـراف     نمي
  (تلنگر)د.نو نصوص آن با عقل سازگاري ندار شما بكنيد مذه

با عقل سازگاري ندارد؟! البته چـون ايشـان    ايشان ايد كه عقايد ني: تازه متوجه شدهس
  شوند. نمي عقلي ندارند خيلي با اين مشكل مواجه

سلفي: در ضمن از خدمات ديگر جناب خميني تبليغ بسيار موثر ايشـان بـراي كتـاب    
ه با دادن حكم قتل سلمان رشـدي تمـامي مـردم جهـان را بـا آيـات       آيات شيطاني بود ك
  شيطاني آشنا نمود!

، چون هيچ وقـت  شود مي نقشه قبلي و آگاهانه صادرها با  ، تمامي اين حكمسني: آري
يا يكي از علماي اهل سنت سـخني بگويـد    موحدين كه خميني درباره يكي ازايد  نيدهنش

  در موردش تحقيق كنند. تا مردم او را بشناسند و بخواهند
، مگر نشنيدي كه امام ن نوكر آمريكا بود و خونخوار بود، چورفت مي : شاه بايدرافضي

  ها را آباد كرده است!!!  گفت: اين شاه قبرستان مي خميني
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، فقط هشت سال جنگي براه انـداخت  دقبرستاني را آباد نكر جناب خمينيالبته سلفي: 
، شـهدا  ادامه يافـت و البتـه بجـاي قبرسـتان    اجت خودش كه چهار سال آن نيز بخاطر لج

  درست كرد.
داد و هر اعتراضي را توسط اداره  نمي لياقت بود و به مردم آزادي رافضي: نخير شاه بي

  كرد!! مي ساواك در نطفه خفه
نـامش   فقـط  كـه  كنم اين اداره ساواك همين اداره اطالعات فعلي اسـت  مي سني: فكر

  ! است عوض شده
  )براي سربازان گمنام (تلنگرشده.، پاالنش عوض خر همان است: سلفي

ابت كرد كه سني: همانطور كه اسرائيل با قدرتمند شدن و به روي كار آمدنش به همه ث
، كاري جز قتل بوده و ايشان به محض برتري يافتنقريظه به حق  كشته شدن يهوديان بني

بـا قدرتمنـد شـدن و     مراجـع رافضـي   زندارند، همينطور نيها  آن ز بهعام مسلمين و تجاو
گرفتن حكومت، به همه نشـان دادنـد كـه چـه خصوصـياتي دارنـد و البتـه اثبـات ايـن          

  تر شد. خصوصيات براي ما راحت
بهتـر   ديگـر  به اندازه كافي از بيانات مقام معظم رهبري فيض برديم و فكر كنمسلفي: 

  است برويم سراغ موارد ديگر.
، ارزنده جناب خميني باشد براي بعدبقيه خدمات و سخنان  سني: من هم موافقم، بيان

  لطفاً بگوئيد شما چه كتابي را بيشتر از هر كتاب ديگري دوست داريد؟
  سلفي: قرآن.

  سني: من هم قرآن.
  مال را خيلي دوست دارم.اآل : من مفاتيح الجنان و منتهيرافضي

  سني: چرا اين دو را؟!
سـت و منتهـاي آمـال ايشـان در     الجنـون ا  فـاتيح چون نهايت جنون ايشان در م سلفي:

  مال است.اآل منتهي
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  سلفي: رابطه شما با كداميك از كشورهاي جهان بهتر است؟
  ، كوبا.رافضي: روسيه، چين، كره

  دين. بي ، خودت را راحت كن و بگو با كشورهاي كمونيست وسني: اي بابا
  سلفي: و با كداميك از كشورها بيشتر دشمن هستيد؟

هـايي چـون    (البته به جـز عـرب  كشورهاي عربي، مصر و تان، اردن: با عربسرافضي

در يك كـالم بـا عـرب     بحرين و يمن و .... در عربستان و روافضحزب اهللا لبنان و 

  سني دشمن هستند نه با عرب رافضي)

  (تلنگر).مسلمان، خودت را راحت كن و بگو با كشورهاي سني: اي بابا
  هستيد؟دشمن ها  اين سلفي: چرا با

سازند و ابوبكر و عمر را دوست دارنـد   نمي : چون روي قبور را گنبد و بارگاهرافضي
و روسيه كه با قبور كاري ندارند، همينطور با ابوبكر و  و در واقع وهابي هستند، ولي چين

  ، همينطور با فدك!!عمر
  حواسم نبود كه مشكل تزئين قبور از بزرگترين مشكالت شماست!! ،سلفي: آري

  1: سياست ما عين ديانت ماست و ديانت ما عين سياست ماست!!رافضي
  سلفي: نخير، ديانت شما نردباني است براي سياست شما. 

حتي شهادت نيز سياسي شده و مثالً دكتر شريعتي يا دكتـر   روافض در حكومت سني:
بـه طـرزي   هـا   آن فاطمي مرحومند و بعضاً منفور، ولي آقاي مصـطفي خمينـي كـه ماننـد    

  مشكوك رحلت كرد، شهيد است!!
شوند كـه   مي سلفي: اگر يك نفر روحاني مقامي را اشغال كند حزب اللهيان خوشحال

لباس روحانيت است و اگـر يـك نفـر    ها  اين دين از سياست جدا نشد و مالك دين براي

                                           
و پـس از   اسـت  ايران اسالمي به اصطالح اين جمله شعار اصلي نظام واليت مطلقه فقيه و جمهوري -1

  ند.هاي ده توماني چاپ كرد روي اسكناسآن را  نيز انقالب
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آورند كه دين از سياست جدا شد.  كت و شلواري مقامي بگيرد وا افسوس و واويال بر مي
گويند: او معتقد به جدايي دين از سياست بوده و يا جنبـه   مي در مورد حضرت عمرحتي 

سياسي حكومت در نزد او بر جنبه مذهبي آن غلبه داشـته، چـرا؟ چـون از نظـر ژنتيكـي      
گوينـد چـون لبـاس     مـي  (چند سال ديگر رابطه خويشاوندي با پيامبر اكرم نداشته است!!!

  ن معتقد به جدايي دين از سياست بوده است!!!روحانيت نپوشيده بود) پس براي همي
  : سوالي از جناب سني دارم.رافضي

  سني: بفرمائيد.
همـراه ابـوبكر و عمـر و     ص: اين چه حديثي است كه شما داريد كـه پيـامبر  رافضي

نلرز كـه   ،فرمود: اي كوه صعثمان روي كوه بودند و كوه شروع كرد به لرزيدن و پيامبر
لـرزد؟ و   مـي  مگر كوه هـم گوييم كه  ميها  ما رافضي شهيد است.، صديق و دو بر تو نبي

  آن كوه روي خط زلزله بوده است؟! مگر
  سلفي: جناب سني بگذاريد من جوابش را بدهم.

  كنم. مي سني: خواهش
شود  مي (حضرت علي) از هم شكافته سلفي: چطور شد ديوار كعبه براي تولد كودكي

ولي كوه نبايـد زيـر پـاي     شود! مي سه روز دوباره بازشود و پس از  مي و دوباره نيز بسته
   (تلنگر)بلرزد؟ كمي پيامبر اسالم

اجـه شـدن بـا    ولي بـه هنگـام مو   ،ترين احاديث را دارند رهخودشان مسخها  اين سني:
  شوند. مي گيرترين افراد احاديث ديگران از سخت

باس و برهنه بـه حمـام   كند كه او بدون ل كليني امام باقر را متهم ميسلفي: مثال جناب 
/ص 6الفروع/ج( ديدند!! ماليد و مردم عورت او را مي رفت و صابون را بر جسمش مي مي

503-597.(  
  سني: عجب!!!
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از  543و  542صـفحه   1جلـد  »من اليحضره الفقيـه «در سلفي: جناب شيخ صدوق نيز
فرمـان وي   : همانا خداي تبارك و تعالي زمين را آفريد و بهكه آورده �قول امام صادق
يعني نهنگ) زمين را حمل كرد. پس نهنگ پيش خود گفت كه من زمين ( آن ماهي بزرگ

مـاهي كـوچكي را بـه انـدازه     را به نيروي خويشتن حمل كردم!! آنگاه خداونـد عزوجـل   
پـس از چهـل روز آن   ، ت و سبابه بسويش فرستاد كه در بيني وي داخل شـد سفاصله ش

اي  گاه كه خداي عزوجل بخواهـد در سـرزميني زلزلـه   نهنگ سرگشته و پريشان بود و هر
لـرزد و)   مـي ( شود و نهنـگ از تـرس وي   ميپديد آورد آن ماهي كوچك بر نهنگ نمايان 

  1لرزاند!! زمين را مي
كنم كه هر چه زودتر ايـن نهنـگ را پيـدا كننـد و بـا       به زمين شناسان توصيه ميسني: 

  بيش از اين زلزله رخ ندهد!!  كمك ماهيگيران جلوي ترسيدن وي را بگيرند تا
  تا چه اندازه پيرو مراجع ديني خود هستيد؟ روافض سلفي: شما

: ما مطيع چشم و گوش بسته نائبـان امـام زمـان هسـتيم، چونكـه امـام زمـان        رافضي
بصورت تكويني بر مرجع شدن ايشان نظارت داشته و هميشه ايشان را از خطر گمراهـي  

  دهيم. مي اجع تقليد بگويند ما انجامكند بنابراين هرچه مر مي حفظ
، مثالً چنانچه مراجع تقليـد روز عيـد فطـر را تـا     چه گفتند انجام دهيد هر ،سني: آري

تمامي شما همينطور روزه بگيريد يـا چنانچـه در    ،يكماه پس از رمضان هم اعالم نكردند
  همه شما به رختخواب برويد و بخوابيد!! ،وسط روز بگويند شب شده

، چون ممكن است در اين امور مصلحتي باشد كه كنيم مي همين كارها را ،بله رافضي:
آگاهي داشته و براي همين به مراجع ما گفته ها  آن خبريم و تنها امام زمان به بي ها آن ما از

باشد پس بايد  مي ينطق عن الهوي و چون سخن معصوم مااند  نيز به ما گفتهها  آن است و
  فوراً اجرا شود.

                                           
و  67صـفحه   2كند (الروضه من الكافي جلـد  ضمن شبيه به همين روايت را جناب كليني نيز نقل مي -1

68(  
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  حتي اگر دستور تخريب مساجد اهل سنت باشد. ،فوراً اجرا كنيد ،ي: بلهسلف
كنند و خيلي دوست ندارنـد   مي بيشتر براي رفتن به كربال تبليغ آخوندهاي ما :رافضي

هـا   گوينـد بـا ايـن سـني     مـي  مردم به مكه و مدينه بروند و اگر هم به آنجا بروند به مردم
  يريد!!از ايشان نگ ي نيزصحبت نكنيد و كتاب

گفـت: بـه سـخنان     مـي  ، من به ياد ابوجهل افتادم كه به مـردم سني: چه شباهت جالبي
  )آخوندها (تلنگر براي شيفتگانمحمد گوش نكنيد.

  كنيم. مي در مورد مراجع خود تحقيق : مارافضي
  ؟!داريد چه تحقيقي شما تحقيق هم داريد؟ گويي؟ مي جدي: سلفي

 تر و راحت تر اي آسان داميك از ايشان داراي رسالهكنيم تا بفهميم ك مي رافضي: تحقيق
  شويم تا در امور ديني سختي نبينيم!! مي مرجع هستند؟ و ما مقلد همان

  منظورتان را از تحقيق فهميدم!!آهان، حاال سلفي: 
 داند مي شناسم كه سيگار كشيدن در ماه رمضان را جايز مي رافضي: مثالً من مرجعي را

 دانـد!! اينجـور مراجـع هسـتند كـه مـورد نظـر مـا         نمي سيگار باطل و روزه را با كشيدن
  باشند!! مي

سلفي: خوب است كمي بيشتر تحقيق كني تا بفهمي آيا مرجعي هـم وجـود دارد كـه    
  جايز بداند!!! را نيز غذا خوردن در رمضان

سني: شايد هم باشد و بستگي به مرجع مورد نظر دارد، شايد تـا چنـد لقمـه را جـايز     
  !!! بداند

 ،داننـد  مـي  سلفي: چرا مراجع تقليد شما سينه زني مردان برهنه در مقابل زنان را جايز
  گيرند؟!! مي ولي از آنطرف به برهنه بودن مردان ورزشكار در تلويزيون ايراد

بخـاطر  رافضي: آن برهنگي با اين برهنگي تفاوت دارد!! برهنگي در مقابل زنان چـون  
  اشكال است!!! ، بال امام حسين صورت گرفته
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توان انجـام داد و بعـد    مي را همها  آن سني: شرابخواري و انجام گناهان كبيره چطور؟!
  از امام حسين طلب شفاعت كرد؟!!

، تو فقط واليت داشته باش و سپس هركاري خواسـتي  شود مي : معلوم است كهسلفي
  بكن!!!

 مـثالً  كنـد،  مـي  ا ثابتر مذهب ما كرامات فراواني دارند كه حقانيت : مراجع مارافضي
 بيند و براي همين خيلي بـه چهـره افـراد خيـره     مي آيت ا... بهجت چهره برزخي افراد را

  شود و هميشه سر به زير است!! نمي
سلفي: پس قربانت شوم لطفاً مراقب باش كه جناب بهجت خيلـي چهـره خمينـي يـا     

  وش شود.بيه ، چون ممكن است از ترسرا نبيند يا مراجع تقليد اي خامنه
سني: اصال اگر در آيينه هم نگاه كند ممكن است اين اتفاق بيفتد، چون ممكـن اسـت   

  چهره برزخي خودش را ببيند.
كنـيم و بـه لبـاس     مي را بوسها  آن جوئيم و دست مي : ما از مراجع خود تبركرافضي

  .ماليم مي ايشان دست

بـرآورده   حاجـت شـما   پارچه گره بزنيد تا كهيك ت سلفي: خوب است به اين مراجع
  شود.

، يك تكه پارچه به قسمت گردن ايشـان گـره بزنيـد و    شود مي خيلي خوب ،سني: بله
  كمي هم فشار دهيد تا بلكه فرجي حاصل شود.

است  فيهكه اسمش چ در قسمت گردن يك تكه پارچه آماده دارندها  اين سلفي: اصالً
متبرك است و تنهـا آرزوي   ، بنابراينچون به گردن آقا بودهو به گردن آقا آويزان است و 

  (تلنگر براي گوسفندان)است. فيهداشتن اين چ ،يك مقلد بسيجي
سني: خوب است يك پنجره فوالدي هم روي آقا نصـب كنـيم تـا نـذورات خـود را      

  آن بريزيم!! وندر
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د ميليون نفـر  ايد، مگر نديدي كه چن : شما كرامات مراجع ما را دست كم گرفتهرافضي
مردم تهران و نقاط ديگر، عكس ملكوتي آقا امام خميني را در ماه ديدند و البته اين عـين  

  .ما و صحيح و معتبر و مستند همچون بسياري ديگر از روايات متواتر ،تواتر است
  سني: ماه كه هميشه به همين شكل بوده و عكسي در آن نيست.

چشم بصيرت هم نداري، ايـن چيزهـا چشـم     : چون تو واليت نداري بنابراينرافضي
  خواهد عزيز من!! مي بصيرت

خواهـد كـه    مـي  ، تنهـا كمـي حماقـت و مغـز پـوك     خواهد نمي : چشم بصيرتسلفي
  .شود مي وشبختانه به وفور يافتخ

به مسئله تقليد و داشتن رساله و مرجع تقليد، بسيار معتقدند و حتـي در   اي سني: عده
نه به دستشويي رفتن و ادرار كردن و يـا چگـونگي روابـط    چگونه آب خوردن و يا چگو

 كننـد تـا مطمـئن باشـند كـه گمـراه       مـي  زناشويي، بر طبق نظرات مراجع تقليدشان عمل
ميرد به همراهش يك  مي ين است كه وقتي يكي از اين افرادشوند!!! بنابراين نظر من ا نمي

دنبال او باشد و كمكـش كنـد،    مرجع تقليد يا حداقل يك آخوند دفن كنيم تا در برزخ به
بيچاره در آن جهان بـه   فرد چون مسائل در آنجا نيز بسيار مهم هستند و ممكن است اين

هنگام پاسخگويي و به كار گرفتن عقل خود، دچار مشكل شود و بنابراين حتما بـه يـك   
  نمايد!!! و كمك روحاني نياز دارد تا او را همراهي

ا در اين جهان، مشكالت مردم نيز خود به خود حل وندهسلفي: در ضمن با نبودن آخ
  خواهد شد.

  گيريد. مي ، نجف يا مشهد برود شفارافضي: هر مريضي كه به كربال
از اين سـفرها برمـي گـردد مـريض     شود كه هركس  مي سلفي: پس چرا دائم مشاهده

  است. عي ويروس با خود به ارمغان آوردهاست و نو شده
رسد دهـان خـود را بـه     مي امان است كه هر كس از راهسني: علتش بوسيدن ضريح ام

 هديه بقيهگذارد و چنانچه ناقل ويروسي باشد آن ويروس را به  مي متبركهاي  اين پنجره
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  .مند كنند مه را از اين فيض بهرهكند تا بقيه نيز ببرند و ه مي
  ميرند. مي كنند و مي تصادفها  سلفي: بسياري نيز در رفتن به اين زيارتها در جاده

  ، چون اين سرنوشت ايشان بوده است!! رافضي: بله
   اتومبيل!!هاي  سرنوشت ايشان اين بوده كه بروند زير چرخ ،سني: آري

و حشر ايشـان بـدون   اند  شهيد هستند، چون در راه كربال و مشهد مردهها  اين :رافضي
  شك با اهل بيت خواهد بود!!

ا به احتمال بسيار قوي با جنـاب مجلسـي و   كنم كه علماي شم مي سلفي: البته من فكر
  .شوند(ان شاء اهللا) مي كليني محشور

شود و بايد امامان مـا   نمي خواهد و نصيب هر كسي مي رافضي: رفتن به زيارت توفيق
  را بطلبند، هر كسي را كه امامان بطلبند به مشهد يا كربال خواهد رفت.

 اشتيم كه هر سال بـه مشـهد و كـربال   سلفي: ما يك همسايه بسيار پولدار و ثروتمند د
 كـه هـر سـال او را   انـد   منـد شـده   نم امامان خيلي به اين شخص عالقهك مي رفت، فكر مي
  (تلنگر براي خرافيون)!!طلبند مي

  گردد.گو تا شايد حق بودن شما ثابت ب خودتان ي: لطفاً باز هم از كراماتسن
اي  را كه واليت دارد نزد درندهاين است كه چنانچه كسي  ديگر مارافضي: از كرامات 

رساند چون حيوانات وحشي به امر امام زمان و امامان  نمي آن درنده به او آسيبي ،بيندازي
دارنـد و البتـه ايـن در احاديـث و      خاصـي  ارادت پيروان ائمهقبلي و بصورت تكويني به 

كه  استايات رو اين روايات ما نيز موجود است و ضامن آهو بودن امام رضا تنها يكي از
  دهد حيوانات به امر معصومين هستند. مي نشان

را جلـوي   خودتان و مراجع تقليد جناب ولي فقيه ر اينطور است لطفي بكن وسني: اگ
  افتد؟!! مي ه اتفاقين بينداز تا ببينيم چاين درندگا

ي از داخل قفـس يكـ   رافضيخود جناب  ،سلفي: يا براي پايان بخشيدن به اين مناظره
  وحشي بروند. اتيوانح اين
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  شود!! نمي ،رافضي: نخير
  شود؟ نمي سلفي: چرا

: ممكن است آن درنده از نواصب يا وهابيون باشـد يـا سـني باشـد و واليـت      رافضي
هايي كه واليت  و الزم است بدانيد حتي آب نداشته باشد و به من يا به آقا آسيب برساند!!

  !اند! شور شدهاند  يي كه قبول نكردهها و آباند  شيرين شدهاند  علي را قبول كرده
  ؟!اتالقها و مردابها هم سني هستندسلفي: البد ب
  دارند!! غير سني حيوانات هم سني و سني: اصالً

 كه از آخوندهاي پـر طرفـدار اسـت چـه     1داني جناب آقاي دانشمند نمي : مگررافضي
  گفت؟ مي

  گفت؟ مي سني: نه، چه
، دوم و سـوم و  د نوع گرگ داريم، گـرگ اول : ما چنگفت مي : جناب دانشمندرافضي

پرداخت و گفت: كه يكي از اين گرگهـا بهائيـان هسـتند و همچنـين     ها  آن سپس به شرح
  گرگ سني و غيره...

   ، مذهب رافضي دارند؟!!و حيوانات اهليها  سني: پس البد پرندگان زيبا، دلفين
جـزء حيوانـات اهلـي     فـض رواكنم  مي اتفاقاً من هم فكر سلفي: گفتي حيوانات اهلي،

يـا بهتـر بگـويم همچـون االغ و مگـر در كتـاب اصـول كـافي          2باشند، همچون گوسفند
بوده وگرنه  رافضيو حتماًَ آن االغ  3اي كه االغي به نام عفير با پيغمبر سخن گفته نخوانده

  برد. نمي جناب كليني در كتاب خود نامي از او

                                           
باالي منبـر خـود    بر متعصب و گمراه است بسيار آخوندي دانش است و بي كه فردي جناب دانشمند -1

سـتيز و   زيـاد دارد و در واقـع آخونـدي سـني     و البته از ايـن نمونـه سـخنان    گفت اين سخنان را مي
  جو و يك روحاني صفوي به تمام معناست.  تفرقه

د نبگوي مراجعبراستي كه اطاعت كوركورانه از مراجع تقليد چيزي جز گوسفند صفتي است؟ چنانچه  -2
  ا مهدي را ببينند.ترند پ چاه هجوم مي همه مردم به ته ،هم اكنون امام زمان ته چاه جمكران نشسته

  237ص 1ج كافيمن ال صولالا كتاب در -3
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، براين بسياري از كالغهاي زمان مـا ند و بناگويند كالغها سيصد سال عمر دار مي سني:
ا بفهمـيم كـداميك از   و نظر من اين است كه تحقيق كنيم تاند  دوران صفويه را درك كرده

  روي سر عالمه مجلسي خرابكاري كرده است؟! تا به او مدال افتخار بدهيم. اين كالغها
كـرد   مي ود و گريهچندي پيش نيز يك سگ به داخل حرم امام رضا رفته ب البته سلفي:

  و فيلم آن همه جا پخش شد!!
احاديثي است كه در كتب خود سنيان است و به نفع  ما رافضي: يكي از داليل حقانيت

  باشند!! مي ما
 13حـديث وجـود    ؟سـت به نفع سنيان ني يحديث گونهسلفي: توي كتب شما كه هيچ

  (تلنگر)، منع قبر سازي و غيره ...امام، تحريف قرآن
  نين احاديثي در مدح ابوبكر و عمر در كتب ايشان موجود است. سني: همچ

بايد تاويل و تفسير  هم ث رابسياري از احادي اند. كرده مي تقيه ما رافضي: نخير، امامان
  كرد!!  

كنيد، الاقل دسـت از سـر    مي (يا همان توجيه) سلفي: آيات قرآن را كه تاويل و تفسير
  احاديث برداريد.

بـدون تاويـل و بـدون     در مذهب ايشان چون هيچ چيز ،بردارند شود دست نمي سني:
  روايت جعلي و بدون استناد به روايات تاريخي قابل اثبات نيست.

با آيات قبل و بعدش قابل  ايشان است كه حتي يكي از آيات مورد نظرسلفي: عجيب 
  توضيح نيست!!

را رها كنيد، برويم سراغ و اصالً اين موضوع  اند! رافضي: خلفاء آيات را جابه جا كرده
  خواهم بدانم از نظر شما بانوي اول اسالم چه كسي است؟ مي بانوي اول اسالم و من

سلفي: حضرت مريم كه بهتـرين زن در تمـام جهانيـان اسـت و البتـه پـس از بعثـت        
  توان گفت: حضرت خديجه و سميه بانوي اول اسالم هستند. مي صپيامبر
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، اصالً پنج تن آل عبا به خاطر ايشـان و حتـي   زهرا حضرت فاطمه: نخير، فقط رافضي
تمام جهان بخاطر وجود او آفريده شده است و چنانچه او نبود نه اسالمي بـود نـه هـيچ    

  چيز ديگري!!!
شـود لطفـاً شـما     مـي  سلفي: حضرت خديجه خدمات بسيار زيادي به اسـالم نمـوده،  

  ؟ت خديجه كمتر از اوستمقام حضر هخدمات حضرت فاطمه را بگوئيد تا ببينيم چگون
خورده!!  مهبه پهلوي فاط با ميخ : فاطمه مادر حسن و حسين بوده، درب چوبيرافضي

عمر درب منزل را آتش زده!! ابوبكر فدك را از فاطمه گرفته!! عمر به گوش فاطمه سـيلي  
 داده!! فاطمــه مخفيانــه دفــن شــده و نمــي زده!! فاطمــه جــواب ســالم عمــر و ابــوبكر را

 ته عمر و ابوبكر بر سر جنازه او بيايند!! فاطمـه از عمـر و ابـوبكر متنفـر بـوده!!     خواس نمي
  ....!!!ابوبكر وابوبكر، عمر  وعمر  فاطمه با عمر و ابوبكر قهر كرده!!

از  يديگـر  شـما چيـز  ، يك چيز ديگر بگـو، آيـا   اي كه صد دفعه گفته راها  اين سلفي:
  دانيد؟!! نمي حضرت فاطمه

  يعني همه شخصيت و زندگاني حضرت فاطمه!! كه گفتمها  اين ،رافضي: نخير
براي ايجاد تفرقه ميان مسـلمين   و مستند همين قدر معلومات ناب و دقيق ،سني: آري

  ؟!! دخواهي مي كافي است، ديگر چه
خالفـت بالفصـل   هـاي   : قهر كردن حضرت فاطمه بـا ابـوبكر يكـي از نشـانه    رافضي

  حضرت علي از جانب خداست!!
فرامـوش كرديـد    صالً هر چيزي نشانه خالفت حضرت علي اسـت!! و اصـالً  سلفي: ا

   .1سيصد آيه قرآن كه در حق حضرت علي نازل شده است را بگوييد

                                           
از قـول ابـن    كنـد و همچنـين   م اين ادعـا را مـي  نامه دوازده، شيخ شرف الدين در كتاب المراجعات -1

آيه قـرآن نـازل شـده اسـت و در ادامـه نيـز آورده كـه و ديگـري          300گويد: درباره علي  عباس مي
  قرآن در باره اهل بيت است. گويد: ربع مي
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 از قـول علمـاي رافضـي    محلـه ديشـب   سـر  آخونـد  كـه  رافضي: حتي االن يادم آمد
����«اي كه اول آن با  هر آيه :گفت مي ��� ��� �� ��� ��  !�	 � ��ه مصداق اتـم و اكمـل آن   شروع شد »

  حضرت علي است!!
افاضـه فـيض    كنم هر گاه آخوند محلـه  مي اضااز شما عاجزانه تق دوست عزيز :سلفي

كـنم. اگـر    مـي  من حاال كمـي بـه شـما كمـك     ،بزنيد تلنگرفرمودند كمي به مغز خودتان 
 و قـرآن خوانـده باشـي متوجـه     خواني و مفاتيح خواني به شما اجـازه داده باشـد   زيارت

����«آياتي كه با  بسياري از يشو مي ��� ��� �� ��� ��  !�	 � ��اي  شروع شده سرشار از توبيخ است: »

. . . ربا نخوريـد . . . در   صدايتان را جلوي پيامبر بلند نكيندايد  كساني كه ايمان آورده
  . كنيد.. نمي چه را كه به آن عملگوييد آن مي حالت مستي به نماز نزديك نشويد . . . چرا

  بايست از هر چيزي براي اثبات خالفت حضرت علي استفاده كرد!! مي سني: اصالً
(به فرض صحت) چه ربطي به خالفـت   دانيم قهر كردن حضرت فاطمه نمي سلفي: ما

مـذهب   امت را از مهمتـرين اصـول  بالفصل و من عنداهللا حضرت علي دارد؟! شما اين ام
از كتاب و سنت اثبات كنيد نه از دعواي فالن بـا فـالن و قهـر    آن را  يد و بايددان مي خود

  (تلنگر)ند.نك نمي را ثابت مهم نفر ديگر، اين چيزها كه اصولكردن يك نفر با يك 
شود نه از قـرآن و   مي ثابتها  : نخير، نزد ما امامت حضرت علي از همين قصهرافضي

  سنت.
  است؟ و چه خصوصياتي دارد؟ چه كسي يصحاب سلفي: به نظر شما

، صـحابه يعنـي مرتـد و غاصـب     1حابه يعني بـدترين موجـود روي زمـين   : صرافضي
خالفت حضرت علي، صحابه يعني سقيفه بني ساعده، صحابه يعني هجوم به خانه فاطمه، 
صحابه يعني دشمن اهل بيت، صحابه يعني منـافق، صـحابه يعنـي فـرار از جنـگ احـد،       

                                           
از چنين عقايـد سـخيفي بـه    واقعي اللهي است و شيعيان  اين نظر شيعيان احمق و خوارج حزبالبته  -1

   .دورند
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غـدير، صـحابه يعنـي     روزشـكن   ي قتل پيامبر، صحابه يعني بيعـت راصحابه يعني نقشه ب
  عني كساني كه بايد لعن شوند!!توزي نسبت به علي، صحابه ي كينه

ديگر معناي صحابه را فهميديم!! پس اين همه آيات  ،خير ببيني ،: بله كافي استسلفي
د فقط براي البمتعدد در قرآن كه در مدح مهاجرين و انصار آمده براي چه كساني است؟! 

  ؟!!ن و تعدادي اندك و انگشت شمار نازل شدهسلما ،علي، ابوذر
  جزء مهاجرين و انصار نيستند. هم سني: تازه سلمان و ابوذر

در مـورد علـي و اهـل بيـت     ها  آن : اين آيات را بايد تفسير و تاويل كرد، همهرافضي
  هستند!!!

  سلفي: لطفا پيرامون مسئله اجماع كمي توضيح دهيد.
كند و بنابراين  مي امام زمان بصورت تكويني حضور پيدا ،: در اجماع علماي مارافضي

چون اجماعي از نظر ما صحيح است كه معصوم در آن حضـور   ،شود مي اجماعي صحيح
داشته باشد و چنانچه معصومي همچون امام زمان به يك طرف برود و تمامي مردم جهان 

تـوان كلمـه    نمـي  امام زمان است و البته در آنجا ديگـر حق با  ، آنگاهبه طرفي ديگر بروند
  !!بگوئيم چيزي ديگر اجماع را بكار برد، بلكه بهتر است

سني: شما هم با اجماع مسلمين مشكل داريد و هم با اجماع خودتان و اصال با اجماع 
  مشكل داريد و بيشتر به دنبال تفرقه و جدايي هستيد تا اتحاد و اجماع و يكپارچگي.

و حـوادث گذشـته اسـت و    هـا   هاي ايجاد وحدت، فراموشـي كينـه   في: يكي از راهسل
ربطـي بـه مـا نـدارد و مـا      ها  آن براي خودشان بوده و اعمالاند  گذشتگان هر كاري كرده

  شويم. نمي بازخواستها  آن بخاطر
: نخير، بايد مشخص شود مقصر اصلي در به انحراف رفتن اسالم چـه كسـاني   رافضي

پرداختن به كار گذشتگان است!! ما بايد از صبح تا شام به  نيزكار ما  ! و مهمترين!اند؟ بوده
لعن اين افراد بپردازيم تا اسالم نجات پيدا كند!! زود باشيد هرچه زودتر برويد بـه سـراغ   

  بحاراالنوار تا ببينيم خطاكار اصلي كيست؟!!!هاي  روايات و قصه
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  غصب خالفت الهي حضرت علي؟!! سلفي: منظورتان از انحراف چيست؟ حتماً
  دقيقاً منظورم همين است!! خوب فهميدي!! ،: بلهرافضي

  سني: به نظر شما مقصر واقعي به انحطاط رفتن مسلمين چه كسي است؟
  : خوب معلوم است، كسي نيست جز ابوبكر و عمر و مخصوصاً عمر!!!رافضي

قيامت زير سـر عمـر    روز اآدم ت تسني: اصالً تمامي انحرافات و فساد از ابتداي خلق
و ايـن عمـر بـوده كـه      است!! اصالً اين عمر بوده كه قابيل را فريب داد تا هابيل را بكشد

  شيطان را فريب داد تا به آدم سجده نكند!!
گويي احتمال دارد اتفاق افتاده باشد و براي تحقيق در اين  مي كهها  اين : تماميرافضي

  مراجعه كنيم!! و كافي راالنوارچون بحا معتبري كتب مورد بايد به
  سلفي: آري، حق اليقين، سليم بن قيس هاللي، منتهي االمال را هم فراموش نكنيد!!

: براي اينكه متوجه مهم بودن خالفت و جانشيني حضرت علي بشويد مثالي را رافضي
  زنم. مي برايتان

  كن. و آگاه لطفاً ما را روشن ،سني و سلفي: بله
ز روحانيون ما بر باالي منبر داستان بسيار جالبي تعريـف كـرد از   : روزي يكي ارافضي

 نشسته بودم و ناگهان ديدم كه صاحب دكـان  اي مغازهدر ايران در داخل  اين قرار كه: من
خواهد از مغازه خود بيرون برود و به همـين خـاطر يـك نفـر از دوسـتانش را بـراي        مي

كند، ايـن حادثـه در ذهـن     مي ن را تركگذارد و سپس دكا مي مراقبت از دكان بجاي خود
 ، مغازه خـود را بـدون جانشـين   يك دكاندار ساده م،د و با خود گفتاي كر من ايجاد جرقه

گذارد، آنوقت آيا ممكن است پيامبر اسالم امت خود را بدون سرپرسـت و جانشـين    نمي
ز هميشه اتر  پي بردم و سرسخت رافضي رود؟ آنجا بود كه به حقانيت مذهبرها كند و ب

كـنم تـا جانشـيني و خالفـت      مـي  به راه خودم ادامه دادم و همچنان عليه وهابيت مبـارزه 
  بالفصل حضرت علي را ثابت كنم!!
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، الحق كه مثال جالبي زدي و من هم با تو موافقم و همين مثال تـو  : آفرين بر توسلفي
  است. صدليل محكمي بر نبودن جانشين پيامبر

  : چطور؟رافضي
داشته باشيد به علت وجود تعداد زيـادي دزد   مغازهشما چنانچه در ايران  ،سلفي: آري

در جامعه، مجبور هستيد براي خود عالوه بر يك جانشين بلكه چندين جانشين و يا حتي 
شـود! ولـي    مـي  پليس بگذاريد تا مبادا دكان شما مورد دزدي واقع شـود، كـه نهايتـاً هـم    

رويـد   مي كنيد و به مسجد مي ان، مغازه خود را رهاچنانچه در عربستان باشيد به هنگام اذ
و كسي هم به اجناس شما كاري ندارد و نيازي به گذاشتن جانشين نداريد، همچون زمان 

 و با اتحاد خود جلـوي دشـمنان را  اند  كه اصحاب وفادار حضرت وجود داشته صپيامبر
و انـد   كـرده  مي ي انتخابو براي خود رهبراند  ايستاده مي و روي پاي خويشاند  گرفته مي

بوده است كه چنـين   صنتيجه بيست و سه سال تعليم و تربيت نبي اكرمها  اين البته همه
  (تلنگر).شاگرداني را بوجود آورده است

كه مغازه را  بوده آخوند دار بيشتر از ترس خود آن هآن مغازكنم  مي سني: البته من فكر
  بدون جانشين نگذاشته است!!

  عليه شما وهابيون شعري بگويم تا بلكه براه آئيد:: بايد رافضي
  آنچه خداوند جهـان طالـب اسـت   

  

  حـب علــي بـن ابــي طالـب اســت   
  

  سلفي: 
  آنچه خداوند جهـان طالـب اسـت   

  

  نائـب اسـت   بـي  حجت و بي مكتب
  

صحبت كنيم، مثالً از جناب شـاه   پيروان مذهب ما ديگر رافضي: بهتر است از خدمات
  ! و ما خيلي او را دوست داريم!!اند! ا انجام دادهعباس كه خدمات زيادي ر

يكي از خدمات بسيار ارزنده ايشان لشكركشي بـه هـرات و كشـتار اهـل      ،سني: آري
  سنت آنجا بوده و همينطور ساختن گنبد طال براي امام رضا.
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به زيـر   روافضسلفي: البته گنبدي طال با اموال غارتي و غصبي مردم بيچاره هرات تا 
د غصبي بروند و زيارت جعلي بخواننـد تـا امـام رضـا در سـه جـاي قيامـت بـه         اين گنب

  را يك راست روانه بهشت كند، تا كور شود هر آنكه نتواند ديد!!ها  آن كمكشان بيايد و
اي داريد بنام جزيره خضرا كـه امـام زمـان     سني: شما در روايات خود اشاره به جزيره

وجود ندارد، لطفـاً توضـيح    زمين اي روي كره رهدانيم چنين جزي مي آنجاست، ولي اكنون
  دهيد.

اي  ، جزء روايات ضعيف است و چون ثابـت شـده چنـين جزيـره    رافضي: اين روايت
ايم در مناظرات خود اين روايت را مـردود اعـالم    وجود ندارد بنابراين ما نيز مجبور شده

  كنيم.
مهـم اينجاسـت كـه    سلفي: بحث بر سر مردود بودن اين روايت نيسـت بلكـه مسـئله    

در مورد اند  ، كه شما معتقديد با امام زمان در ارتباط بودهدر گذشته شمااي از علماي  عده
سوال ما اين است كـه وقتـي ايـن     )همچون مقدس اردبيلي( اند، اين جزيره سخناني گفته

پس آيا همان ديـدن مهـدي نيـز توسـط     اند  اي ساختگي سخن گفته علما در مورد جزيره
و چطور اين علما از امام زمان در مورد اين جزيره سوالي  (تلنگر)باشد؟! نمي روغايشان د

  !!اند؟ نكرده
  ، بايد از خود جناب مقدس اردبيلي بپرسيم!!!دانم نمي رافضي: من

  .سني: عجب مذهبي داريد، دروغ اندر دروغ
، پيـرو سـخنان مراجـع خـود     ر اينجاست كه بطور كامـل دروافض سلفي: اشكال شما 

خـواني بـراي امـام     ندي بر باالي منبر شروع به مصـيبت ستيد و براي مثال يك روز آخوه
كند و براي اينكه به ميزان حماقت مردم پي ببرد در خالل گريـه و زاري خـود    مي حسين
زمين افتاد و  رب او لغزيد، روي يخها ششترگويد: قربان حسين بشوم كه وقتي  مي ناگهان

گفتنـد:   مـي  كنـان  هم گريـه فت و پاهايش يخ زد و همه مردم ر فرو تا زانويش درون برف
  يخ زده حسين بشويم!!! هايقربان پا
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سني: شايد هم آن آخوند قصد بدي نداشته و شايد طبق روايتي از كتـاب بحـاراالنوار   
  مجلسي متوجه بارش برف در صحراي كربال شده است!!

ـ  اين مذهبشايد، اصوالً هرچيزي در  ،سلفي: بله از رفـتن عكـس    ،ذير اسـت امكان پ
  مراجع در ماه گرفته تا رفتن امام زمان به ته چاه و غيره ....

همسـران حضـرت    صداني كه دو دختر از دختران پيامبر مي آيا ،رافضيسني: جناب 
  ام كلثوم و رقيه هستند. منظورم اند؟ عثمان بوده
  شده!!! مي زده و باعث مرگ ايشان مي : عثمان دختران پيامبر را كتكرافضي

 عاقـل از يـك سـوراخ دوبـار گزيـده      مومن و نفرموده كه انسان صسني: مگر پيامبر
شود؟ پس چرا وقتي دختر اولش توسط عثمان كشته شده باز هم دختر ديگرش را به  نمي

  )(تلنگراو داده است؟!!!
   ا تقيه، يا خدعه!!!، يدانم، شايد مصلحتي بوده نمي رافضي:

هـاي   ايسـت؟! پـر از گـره    حرم امام رضا ديگر چـه صـيغه   دي درسني: اين پنجره فوال
  گوناگون است!!

ايد باز كند تا مشكل  اي كه شما زده سلفي: جالب است شخصي ديگر بايد بيايد و گره
كنيد كه به هـيچ عنـوان قابـل بـاز      مي را مشاهدههاي  شما حل شود و بعضي اوقات، گره

شـود و   نمـي  ه تا ابد هم مشكلش حـل اي زده ك شدن نيستند و صاحب آن گره چنان گره
  زد!!! نمي خواسته مشكلش حل شود وگرنه گره كوري نمي البد

: براي اثبات خالفت حضرت علي موارد بسيار در تاريخ ثبـت شـده از جملـه    رافضي
در مدينه خفقان شديدي  صاينكه ابوبكر و عمر و طرفدارانشان پس از رحلت نبي اكرم

  الفت با ايشان را نداشته باشد!!!ايجاد كردند تا كسي جرات مخ
 (خطبـه جعلـي فدكيـه) داخـل مسـجد      سلفي: واقعاً كه عجب خفقاني بوده كـه زنهـا  

  (تلنگر)اند خوانده مي و عليه خليفه وقت خطبهاند  رفته مي
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 به راستي عجب خفقاني بوده كـه حضـرت فاطمـه بـه درب منـازل انصـار       ،سني: بله
  (تلنگر). يعت بگيردرت علي برفته تا از ايشان براي خالفت حض مي

گفتـه از   مـي  (امام حسن) بـه ابـوبكر   ساله 10سلفي: و عجب خفقاني بوده كه كودكي 
  (تلنگر) .)1( منبر جدم پائين بيا

 (عمر بن خطـاب) اعتـراض   سني: عجب خفقاني بوده كه يك عرب ساده عليه خليفه
گناهي  بي ه هم براي اثباتكرده كه چرا سهم پارچه و لباس تو بيشتر از ماست؟ و خليف مي

  (تلنگر) .شده پسرش را احضار كند مي خود مجبور
هيچگونـه خفقـاني وجـود    سلفي: فراموش نكنيد در حكومت فعلي نظام مطلقه فقيـه  

و هرگونه مخالفتي عليه دولت صـورت بگيـرد    !!گويد مي و هركس هرچه بخواهد !ندارد
دهـد و كـامالً بـا روشـي      نمـي  اموزارت محترم و نجيب اطالعات هيچگونه حركتي انجـ 

و اصالً در ايران چيزي بـه نـام زنـدان     !!كند مي دوستانه و انساني با اين مخالفين برخورد
و هرچـه خواسـتند    !!شـوند  نمي و تعطيل بستهها  و هيچگاه روزنامه !!سياسي وجود ندارد

ر دولـت و مـردم   دهند و تلويزيون نيز كامالً در اختيار مردم است نـه در اختيـا   مي انتشار
كنند  مي اعالم رهبر خودبه آن را  آيند و مي هرگونه اعتراضي داشتند براحتي پشت دوربين
  تا در اسرع وقت به مشكلشان رسيدگي شود!!!

كنم امام زمان ايشان نيز به هنگام ظهور خود به همين صورت دمكراسي  مي سني: فكر
بينيم كه كاري جز كشـتن نـدارد و    مي انيمخو مي كند چون در رواياتي كه از او مي را پياده

                                           
اسـت كـه در منـاظره همچـون      ز باب استدالل از داليل جانب مقابل ذكـر كـرده  مولف محترم اين روايات را ا -1

دروغين خود را به  حقانيت مذهباند تا  ت را روافض جعل كردهاستدالالت خيلي ضروري است. و اين روايا
هـاي انصـار بـرود و بـراي      اين است كه به درب خانـه  باالتر از لاثبات برسانند و اال مقام حضرت فاطمه

كه به  خيلي بدور است �مقام حضرت حسن مجتبي از منزلت و .. و همچنانخالفت بطلبد �شوهرش علي
بلكه بنابر روايات صحيحي زيادي ايشان مانند  اصحابش چنين سخني بگويد بهترين دوست هميشگي پدر بزرگش و

 هـم ايشـان را بيشـتر از فرزنـدان خـود دوسـت داشـت.         �گذاشـت و ابـوبكر    احترام مـي  �پدر بزرگوارش به ابوبكر
صحح)(م  
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 مطيـع خـود   آيد و همه را بـه زور شمشـير   مي كشد كه خون تا زين اسبش باال مي اينقدر
  .كند مي

داني وقتي كه افغانها در زمان صفويه بـه ايـران حملـه كردنـد و بـه سـمت        مي سلفي:
ـ   نمي اصفهان نزديك شدند چرا شاه سلطان حسين اعتنايي ر جـاي خـود   كرد و راحـت ب

  نشسته بود؟
، چون شاه سلطان حسين ترياكي بود و پـاي منقـل خـود راحـت     دانم مي ،رافضي: بله

  گفت همين جا براي من كافي است. مي نشسته بود و
  سني: يعني اينقدر احمق بوده؟!

 روايـاتي  شمجلسي در كتب خـود  بنام عالمه، علتش اين بوده كه احمقي : نخيرسلفي
سـقوط   كه ست به قيام قائم و امكان ندارداينكه دولت صفويه متصل امبني بر  ،ثبت كرده

، شاه سلطان حسين راحت بر جاي خودش نشسته بود و بـه يـاري   كند و به همين خاطر
  افغانها را شكست دهد!! شامام زمان دلخوش كرده بود تا از ته چاه با واليت

خمينـي نيـز همـين     امروزي نيـز وجـود دارد و   روافض سني: اين طرز تفكر در ذهن
 گفت كه امام زمان بر روي ايران واليت تكويني دارد و آخونـدها نيـز دائـم    مي سخنان را

رود تا وصل شود به  مي گويند: امكان ندارد كه اين حكومت سقوط كند و حكومت ما مي
  1حكومت امام زمان!!!

  اهللا كه به سرنوشت شاه سلطان حسين دچار خواهند شد.شاء سلفي: ان
   رود تا برسد به جهنم!! مي شايد هم :سني

  سلفي:
  كنـد  جمهوري قالبكـي، دارد سـقوط مـي   

  آيـد ولـي   ، آخـر نمـي  مهدي موهوم شـما 
  اين بچه شيطان ريا افتاده از مـرگ و عـزا  

ــد      ــقوط كن ــي، دارد س ــدار آبك ــن اقت   اي
ــد بنيادهــاي آهكــي، دارد ســقوط مــي   كن

  كنـد  طفلكي، دارد سقوط مـي  مانند كاهي
                                           

  .هاي نماز جمعه تهران از افاضات آقاي جنتي در خطبه -1
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  كار بسيجي مظلمه باتوم و اشك آور قمـه 
  هـا  هاي حوزه ها ، بيكاره سهم امام و روضه

  از امر منكرهايتان، از نهـي معـروف شـما   
  ز بوق تبليغ شما، شد مثل طـوطي فكرمـا  ا

  ساز مخالف شد هدف، آمد فساد از هر طرف
  يد و باطل رود، پاي شما در گل رودآ حق

  هــاي آبكــي، تحليلهــاي يخمكــي انديشــه
  هـا  ها، خاموش شد آن نعـره  باد هوا شد وعده

  

  كنـد  آخوند با هر مسلكي، دارد سقوط مي
  كند خمس و زكات قلكي، دارد سقوط مي
  كنـد  اين امر و نهي سيخكي، دارد سقوط مـي 
  كند اين خط دهي زوركي، دارد سقوط مي
  كنـد  آري نظام جلبكـي، دارد سـقوط مـي   
  كنـد  انديشه شـيطانكي، دارد سـقوط مـي   

  كند رد سقوط ميآن شيخ ريش و پشمكي، دا
  1كنـد  جمهوري قالبكي، دارد سـقوط مـي  

  

  : مذهب ما در امور فقهي قويتر از مذاهب ديگر اسالمي است!!رافضي
يكي از اين امور فقهي بسيار جالب و قوي، حرام بودن ماهي بدون فلس  ،سلفي: آري

  است.
  ، پس چي فكر كردي؟!رافضي: معلوم است كه حرام است

كدام حديث حرام شده؟ چون در قرآن گوشـت ماهيـان دريـايي    دانيد طبق  مي سلفي:
حالل است و بنابراين طبق معمول بايد برويم سراغ احاديث جعلـي تـا بتـوانيم حقانيـت     

 فلس نيز حديثي بسيار بسيار معتبر از كتاب كـافي   بي را ثابت كنيم و در مورد ماهي ايشان
ند مسـخ كـرد   داد مي سبيل خود را تاب ، يهودياني را كهوجود دارد مبني بر اينكه خداوند

  فلس!! به مارماهي و ماهي بي
دانستند، ناگهان  مي فلس است و حرام ، ماهي خاويار را كه بيرافضيسني: چرا مراجع 

  حالل كردند؟
، پيچ هر چيزي در دست خود اين آخوندها است، چـون مـاهي   اي دهسلفي: چقدر سا

مقداري ، بعد از انقالبتدبيري انديشيدند و گفتند خاويار بسيار بسيار گران است بنابراين 
  ، نزديك دم اين ماهي پيدا شده و بنابراين حالل است تا پول آن حرام نشود!!فلس

                                           
  .اشعار از عليرضا حسيني -1
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، آخوندها اصالً به فكر پول و ماديات نيستند و چون خيلي سر به زيـر و  سني: اي بابا
  !اند! را نديده اين ماهي نجيب هستند دم

شما بطـور علنـي و بطـور    قه گفتي، پس بگو بدانيم چرا مراجع سلفي: از قوي بودن ف
گوينـد:   مي خميني جناب كنند و مثل نمي حرامآن را  كنند و نمي زني برخورد جدي با قمه

  اين عمل جايز نيست!!!
  ؟!!ندچه گفت در اصفهان : مگر نشنيدي كه جناب آيت اهللا مظاهريرافضي

  سلفي: نخير.
كاري دگر است و كار فقه كـاري  ، زني فرمودند: كار عشق ر مورد قمه: ايشان درافضي

زن، عاشق هستند و به عشق اهل بيـت و   ي منظورشان اين است كه اشخاص قمه، يعندگر
  زنند!!! مي به عشق موال حسين قمه

سني: البته نظر من اين است كه موضوع عشق را از موضوع حماقـت و جهالـت جـدا    
    كنيم.

خورد، اينقدر بزنيد تـا   مي زني ك باشد فقط به درد همان قمهكه پواي  كله ،سلفي: آري
  شايد فرجي بشود.

  شما اينقدر خشك، سطحي و ظاهري هستيد؟! اصال خطاب به سني: چرا رافضي
ايـد و بـراي همـين در حـال غـرق شـدن در        سلفي: البته شما نيز زيادي مرطوب شده

 خرافات هستيد.

، اهللا ههل تاويل نيستيم كه مثالً از بقيـ ويم و ار نمي سني: ما همچون شما به بطن آيات
  امام زمان بيرون بكشيم و از پشه، حضرت علي!!

: همه دين يعني حضرت علي و مگر نشنيدي كه شاعر انقالب جنـاب آقاسـي   رافضي
  گفت، او چنين سروده: مي چه

  خواهــد بفهمــد  چــرا ســني نمــي  
  

ــي وضــوي ــت آب بازيســت!!! ب   والي
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ر آيه مربوط به وضو صحبتي از اين واليت نشده تـا وضـوي مـا    دانم چرا د نمي سني:
  آب بازي نشود؟!!!

  سلفي: 
ــت   ــل بازيسـ ــه مثـ ــاز جاهالنـ   نمـ

  

  نيــاز از واســطه يــك حقــه بازيســت
  

ــرا  ــيعهچ ــي ش ــد  نم ــد بفهم   خواه
  

ــا جهالــت آب بازيســت!!!   وضــوي ب
  

***  
را به  هاي خود مشاهده كرد كه جناب سلفي و جناب سني كفش رافضيناگهان جناب 

پرسـد: درسـت    مي ها آن از و به همين خاطراند  سختي و با مراقبتي شديد در دست گرفته
  اين كارها يعني چه؟ ،زياد وجود دارد ولي نه تا اين حداست كه اينجا دزد 

  ايم. نكرده ما به خاطر وجود دزد اينكار را رافضيسلفي: اشتباه نكنيد جناب 
  ايد؟ ده: پس بخاطر چه اينكار را كررافضي

 ايم كه وزارت محترم اطالعات در كفش برخي از دوستان خـود  سلفي: چون ما شنيده
(سمي زرد  ريزد مي (همچون جناب حاج احمد آقا پسر خميني) مقداري سم بسيار مهلك

، روانه قبرستان شود تا خطري به محض پوشيدن كفشهايش، تا اين دوست محترم 1رنگ)
  بر حق امام زمان به وجود نيايد. براي نظام مطلقه فقيه و نائب 

، جناب سني دوربيني را در آورد و گفـت ايـن دوربـين تـازه     ينجا بود كه ناگهاندر ا 
اختراع شده و توانايي آن را دارد كه از گذشته فيلمبرداري كند و ما فيلم روز غدير خم و 

 صه پيـامبر نشان دهيم كـ  رافضيايم تا به جناب  روزهاي ديگر در صدر اسالم را گرفته
كند و حتـي از ابـوبكر و عمـر،     نمي در آنجا صحبتي از خالفت و جانشيني حضرت علي

  را بدانيم؟ رافضيكند، دوست داريم نظر جناب  مي تعريف و تمجيد

                                           
بسيار مهلك است  يسم چونبه اين سم بزند راهي قبرستان خواهد شد  خود را چنانچه كسي دست -1

ها و موسسات پژوهشـي محتـرم    نباشد به احتمال قوي از شركت طالعاتو چنانچه از شاهكارهاي ا
  !!  اند، براي همين هر سال بگوئيد: مرگ بر اسرائيل آمريكايي يا اسرائيلي دريافت كرده
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  : اين موارد به هيچ عنوان مورد قبول نيست!!رافضي
  سلفي: چرا؟!

دانـيم از ابـوبكر و عمـر     نمـي  و بنا بر مصلحتي كه ما اند! تقيه كرده ص: پيامبررافضي
بسـته شـود!! اميـدوارم كـه     ها  آن اي در قيامت بر تا باب هر گونه بهانه !!است تعريف شده

مورد خالفت نيـز شـايد در آن    توجيه شده باشيد و اين شبهه نيز بر طرف شده باشد!! در
اء بـر  ، بداء حاصل شده باشد و البته روزي كه پيامبر تقاضاي قلم و دوات كردند بدلحظه

  طرف شده است!!
  به به!! از شما بسيار متشكريم، اين شبهه نيز از ذهن ما دور شد. سني:

تـرين روش و مكتـب را بـراي     ايد بهتـرين و مطمـئن   خيال داشته روافضسلفي: شما 
 رسيدن به بهشت انتخاب كنيد كه بسيار ايده آل باشد ولي ظاهراً يك راست داخل جهـنم 

  رويد. مي
ويم!! يعني داشتن ر مي نها راه رسيدن به بهشت همين راهي است كه ما: نخير، ترافضي

  .واليت و امامت
  ، تقيه و......صيغه ،توسل ،قبر و گنبدسازي، : و زيارت عاشورا، مهدويت، مفاتيحسلفي

ـ  مي سني: فكر ه كنم منظورتان راه مجلسي و شاه سلطان حسين باشد كه البته اين راه ب
  .شود مي ختم محمود افغان

مبنـي بـر جانشـيني و     رافضـي كنم نظـر جنـاب    شده؟ فكر يانيد چد مي سلفي: اصالً
 ايشـان  حائز اهميت است و متاسفانهاي كه  خالفت حضرت علي درست است، ولي نكته

به آن توجهي ندارند اين است كه در سـقيفه بنـي سـاعده بـداء حاصـل شـده!! و قضـيه        
  خالفت حضرت علي منتفي شده است!!

   توان با عقايد ديني بازي كرد. مي ببين چه راحت رافضيجناب  ،سني: آري
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شـود بفرمائيـد چـرا     مـي  : گفتي سقيفه بني ساعده و مرا به ياد ابوبكر انداختي،رافضي
لـه  إ مگر از رسول خدا نشنيده بودند كه گوينده الها  آن ابوبكر مرتدين را كشت؟! واي بر

  ال اهللا را نكشيد؟!إ
يد چرا حضرت علي چهار هزار تن را در جنگ نهروان كشـت؟!  شود بفرمائ مي سلفي:

دار و حافظ قرآن بودند و در امور  كه شب زندهها  آن نگفته بودند؟! ال اهللاإله إ الها  آن مگر
  .1از همه بودندتر  ديني بسيار متعصب

 دفـاع هـا   آن كـه از انـد   وجوه مشتركي بين خـود و مرتـدين ديـده    روافضسني: البد 
 كنند. مي

سلفي: در برخي از روايات آمده كه حضرت ابراهيم به هنگام پرتاب شدن در آتش بـا  
 خواسته به او كمك كند ولي حضـرت ابـراهيم قبـول    مي جبرئيل روبه رو شده و جبرئيل

خواسـته بطـور    مـي  ، حجت و باب نبـوده اسـت و  شفيع ،چونكه قائل به واسطه كند، نمي
  جناب رافضي؟ ره چيستدر اينبا مستقيم از خداوند مدد بجويد، نظر شما

، حضرت ابراهيم واليت داشـته و حتمـاً و صـد در صـد بـه ائمـه       رافضي: به نظر من
متوسل شده ولي تقيه كرده و اين موضوع را بيان نكرده تا جبرئيـل ناراحـت نشـود و در    

را  واقع به نوعي خدعه كرده يا مقتضيات زمان و مصلحت و راضي بودن به قضـا و قـدر  
   ر گرفته!!در نظ

  سني: سيدالشهدا كيست؟
  .�: اي واي بر تو، اينكه كامالً مشخص است، كسي نيست جز امام حسينرافضي

بـه   صشود؟ ايـن لقـب را پيـامبر    مي چه صسني: پس حضرت حمزه عموي پيامبر
شـود كـه همـه ايـن      مـي  از او صحبت االي منبرهاحضرت حمزه داده است ولي اينقدر ب

  دانند!! مي مسائل را

                                           
  ام. داده پاسخ مدعيان تشيع شبهات بهام بنام شورش اهل رده و در آنجا  اي نوشته نب مقالهاينجا -1
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سلفي: به نظر من حضرت حمزه توفيق داشته كه در جنگ احد شهيد شده است چون 
مانـد   مي دهند و چنانچه حضرت حمزه زنده مي عربها به عموي هر شخص بهاي فراواني

بجاي اينكه عمر كشان بگيرنـد   روافض، نونبشود و هم اك صممكن بود جانشين پيامبر
  (تلنگر)گرفتند. مي حمزه كشان
كنند،  مي اهل سنت اينقدر خشك هستند و اينقدر از رنگهاي تيره استفاده: چرا رافضي

  شود به رنگ تيره هستند. مي نشين استفاده هايي كه در مناطق سني چون قاليچه
 اصـالً از رنـگ مشـكي اسـتفاده     روافـض سلفي: جناب سني لطفاً متوجـه باشـيد كـه    

نـه در   هـا،  نه در مساجد، نه در تكيه ،نه چادركنند و كامالً با اين رنگ بيگانه هستند،  نمي
نه در مرگ خويشان خود و نه در هيچ جاي ديگـر از رنـگ    ها، ماه محرم، نه در عزاداري

  نشين مشكي هستند!! مناطق سنيهاي  شود و فقط قالي نمي اي مشكي استفاده
ي ا ، در مورد برقراري اسالم و مكتب اهل بيت سخنان بسيار ارزندها: رهبر ما آقرافضي

بيان داشتند و فرمودند هنوز تا برقراري اسالم واقعي در ايران راه درازي در پيش اسـت و  
و ما  1نبايد انتظار داشت كه با گذشت سي سال از انقالب جامعه ايده آل واقعي بر پا شود

  هنوز در حال تالش و كوشش هستيم تا به آن مرحله برسيم!!
  اندازد. مي را به خنده سلفي: واقعاً كه سخنان ارزنده ايشان ما

  خندي، مرگ بر ضد واليت فقيه!!  مي آقا : بهرافضي
گيريد  مي سلفي: چطور شد شما از صبح تا شام به خلفا و صحابه در صدر اسالم ايراد

كه چرا فالن اشتباه را كردند؟! و دائماً انتظار داريد اسالم نو پايي كه در آن زمان به دست 
و ايرادي پياده شـود و هـيچ كـس حـق هيچگونـه خطـايي را       هيچ عيب  بي ايشان رسيده

بطـور   مدعيان تشيعسال از اسالم كه  1400نداشته باشد؟! ولي هم اكنون پس از گذشت 

                                           
و ) شناسي شرك به روايـت تصـوير   جامعه( تير خالص اند بنام استاد عليرضا حسيني كتابي تهيه كرده -1

 باعث شده كه جالب يهاي اند، همراه با نوشته ن تصاوير بسيار جالبي از خرافات مردمي تهيه كردهآدر 
  .كنم اكيداً توصيه مي اين كتاب را مطالعه شود،نظير  اين كتاب در نوع خود بي



  75  تلنُگر

هايي چون آل بويه و صفويه  و حتي حكومتاند  كرده مي خود كارهاي  آكادميك در حوزه
امام زمان بر كرسي قـدرت  در اختيار ايشان بوده است و االن نيز سي سال است كه نائب 

گويـد تـا برقـراري     مي نشسته است و همه امور در دست خودتان است ولي باز رهبرتان
اسالم وقت و فرصت بيشتري الزم است و در واقع خودتـان معتـرف هسـتيد كـه هنـوز      

(البته بهتر است بگوئيم مكتب صفويه و عالمـه   ايد مكتب اهل بيت را پياده كنيد. نتوانسته
  مجلسي)

داني جناب سلفي كه هر ايرادي كه هم اينـك در جهـان اسـالم اسـت      نمي سني: مگر
 صهمگي متعلق به زمان صحابه است و تنها مقصري كـه وجـود دارد اصـحاب پيـامبر    

  باشند!! مي
سلفي: سياست ايشان بر اين منوال است كه ذهن مردم را به گذشته سـرگرم كننـد تـا    

  يرد.مبادا كسي به خود ايشان ايرادي بگ
باشد مبني بر اينكه امامـان از زمـان    مي : در كتاب كافي حديثيرافضيسني خطاب به 

ميرند، آيـا شـما ايـن حـديث را قبـول       مي مرگ خويش باخبرند و حتي به اختيار خويش
  داريد؟

 ؟! امامان تمـامي علـوم گذشـته، حـال و آينـده را     اي ده: آري، پس چه خيال كررافضي
  دانند!! مي

بفرمائيد تقيه ديگر چيست؟ اگر امامان از زمان مرگ خويش باخبرند و  سني: پس لطفاً
! چـون  انـد؟  كـرده  مـي  ميرند، پس به چه علت در هر جايي تقيه مي حتي به اختيار خويش

  .(تلنگر)تقيه براي حفظ جان است
 امامـان تقيـه   ي مختلفيدهم كه اصوالً در جاها مي نه: پاسخ اين سوال را اينگورافضي

يا نام فرزندان خود اند  همچون رواياتي كه ايشان از ابوبكر و عمر تعريف كردهاند  كرده مي
چون اين موارد كامالً  !اي در كار بوده! بطور حتم تقيه يا خدعهاند  را عمر و ابوبكر گذاشته
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با عقايد ما در تضاد است، پس بايد بگوئيم: يا مصلحتي بوده يا مقتضـيات زمـان ايجـاب    
  بوده يا خدعه بوده يا علم غيبي در كار بوده و يا .....  كرده يا مماشات

  ، من ديگر كامال روشن شدم!توضيحاتي كه داديد بسيار متشكرم سني: از
، وجود عارفان، زاهدان و علماي بسياري اسـت كـه   ما رافضي: يكي از داليل حقانيت

  اند! عقايد ما را قبول داشته
از عرفـا، علمـا و فضـال چـه كسـاني هسـتند؟       دانيد كه منظور ايشـان   مي سلفي: البته

اي، آيت ا... بهجـت،   خامنه منظورشان كساني چون جناب عالمه مجلسي، امام خميني، آقا
و آيـت ا... مكـارم شـيرازي اسـت نـه علمـا و        2، جنـاب دوالبـي  1حجه االسالم پناهيـان 

)، عالمـه  /)، عالمـه سـنگلجي(  /)، عالمه زنگنـه( /مجتهديني چون عالمه برقعي(
  )./) و حجه االسالم رادمهر(/غروي(

پيرو  لي ماو پيرو ابن تيميه، و همه وهابي هستند كه مورد نظر شماستها  اين :رافضي
  !!اهل بيت هستيم

سلفي: شاعران و عارفاني چون موالنا و سعدي و عطار نيشابوري و جامي و غزالـي و  
و زاهد بـودن ايشـان بـراي    پس چرا عارف بودن  اند، خيام و نظامي نيز از اهل سنت بوده

  شود؟  نمي شما مالك و دليل محسوب

                                           
نشيند روزي در جزيره كيش منبري  اي نيز پاي منبرش مي حجه االسالم پناهيان كه حتي جناب خامنه -1

ـ  :گوينـد  شوند و مـي  حت مياگويند همه نار ايد وقتي اذان مي گفت: ديده داشت و مي دوبـاره   ،ااي باب
  شود!!! ترين دلها نيز نرم مي شقي ،ياحسين :گويند ولي وقتي مي ،اذان شد

هـاي او از تلويزيـون    و صـحبت  كه عقايدي خرافي داشـته  بوده جناب دوالبي نيز جزء عرفاي ايشان -2
بردند كه ناگهان  گفت: روز قيامت دو فرشته شخصي را به سمت جهنم مي يكبار مي وشود  پخش مي

ص امام حسين را ديد كه در جايي با چند تن ايستاده و به نزد او رفت و حسين نامـه اعمـال   ن شخآ
ن شخص به راه خود ادامـه  آاو را گرفت و فقط به آن نگاه كرد و بعد دوباره نامه را پس داد و سپس 

  !!!!در حال حركت است جهنم به سمت بهشت جايداد ولي ناگهان ديد كه ب
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و در حقيقت مذهب اند  كرده مي رافضي: چون اين شاعران و عارفان سني، همگي تقيه
  !اند! ما را داشته

شود به ما بگوييد آيا اهل بيت در كفش و يا در غذاي مخالفان خودشان  مي : لطفاًنيس
   اند؟ نين اعمالي داشتهمخالفان ايشان چريختند يا  مي سم

 دشـان خـوب  اطرافيـانش خو  دشمنان اهل بيت، چون الاقل بـا  : صد رحمت بهسلفي
و موسوي و كروبـي هـم    و بازرگان منتظري و شريعتي و دكتر فاطمي به شما كه اند، هبود

  رحم نكرديد.
: دانـم همـان سـخن معـروف كـه      نمـي  سني: خوب است از سياست خارج شويم . . .

پدر و مادرها خيلي به سياست و قدرت عالقـه دارنـد يـا     و مادر ندارد يا: بيسياست پدر 
  . . . ها  يك چيزي در همين مايه

  مبني بر خوردن خاك كربال چيست؟! شما رافضياندليل سلفي: 
 ، مايـه شفاسـت و همچـون عسـل    عاليقدر باسواد و رافضي: اين خاك به گفته مراجع

  رموده است شفاست.باشد كه خداوند در قرآن كريم ف مي
توانيد براي اثبات خرافات خـود بـه آيـات قرآنـي اسـتناد كنيـد، عمـر         نمي سني: شما

 كنيد و لعن ابولهب در قرآن را مجوزي مي طوالني امام زمان را با عمر حضرت نوح قياس
  دانيد براي لعن خلفا و همچنين موارد ديگر. مي

جالب براي مـن افتـاد! ديشـب     ديشب يك اتفاق خيلي رافضيداني جناب  مي سلفي:
  قبول داري؟اين را  عصاي پدر بزرگ من اژدها شد! آيا

  : نخير، قبول ندارم.رافضي
اي كه عصاي حضرت موسـي اژدهـا شـد؟     سلفي: كافر، مشرك، مگر در قرآن نخوانده

كني؟ اين هم مانند همان قياس خاك كربال با عسـل اسـت و    نمي پس چرا سخن مرا باور
  نوح و ساير قياسات شيطاني!!عمر مهدي با 
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 سني: تنها زمانيكه علم ثابت كند در خاك كربال خاصـيت شـفا بخـش موجـود اسـت     
توان از اين خاك تناول كرد، البته آنوقت هم تنها به عنوان دارو نـه از بـاب عبـادت و     مي

  پرستش.
كـه  خـوريم نـه هـم اكنـون      مي اول از همه خاك خودمان ما در آن زمان ،: آريسلفي

كنيـد،   مـي  ، تازه هزاران ميكروب ديگر را نيز وارد بدن خودالوه بر مداوا نشدن بيماريهاع
  بايد گفت: ست كه!! و اينجارافضيالبته طبق فرمايشات حضرات و مراجع عاليقدر 

  آن را كه عقل دادي چه ندادي؟ ،خدايا
  

  و آن را كه عقـل نـدادي چـه دادي؟   
  

 ايـن اسـت كـه   هـاي مختلـف چيسـت؟     دوران حادثه درترين  دانيد خطرناك مي سني:
 هاي نادان، احمق و خوب هوس كنند باخدا شده و ديگران را هم به بهشـت ببرنـد.   انسان
 ما را از شر طرفدارانت نجات بده! ،خدايا

گفت: اسالم منهاي روحانيت، اسالم نيست! ولي به نظـر مـن    مي سلفي: جناب خميني
خرافـات، منهـاي حماقـت، منهـاي تفرقـه، منهـاي        گفت: ما اسالم منهاي مي كه بهتر بود

دشمني با اهل سنت، منهاي تخريب مساجد اهل سنت، منهاي اداره اطالعـات و سـپاه را   
خواهيم، همانطور كه دستور داد ايـن   مي دانيم، ما اسالم منهاي كتب شريعتي را نمي اسالم

د، چون هر دستوري كه كتب را از داخل سپاه جمع كنند تا مبادا فرد سپاهي روشنفكر شو
  اجرا كند. به سرعتبه او دادند بايد 

 شود مي زن و روحاني صفوي ، زنجير زن و قمهخوان سني: اسالم منهاي مداح، روضه

را بـه لجـن كشـيده: اشـك، شـهيد،      ها  ، چون روحاني صفوي زيباترين واژهاسالم واقعي
  مظلوم، دعا و .....

  ند و فرمودند: او و يارانش در بهشتند.روزي حضرت علي را ديد صپيامبر: رافضي
   اند؟ سلفي: آيا منظور اين حديث، ياران و اطرافيان حضرت علي در همان زمان نبوده

: نخير، نخير، منظور پيامبر اكرم دوستداران و طرفداران حضرت علـي در همـه   رافضي
  زمانهاست.
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هايي بر منبر  ميمونكه  در خواب ديدند صنبي اكرم گوييد كه مي شما دائم نيزسلفي: 
#� ��"  ةتفسير آيدر ( روند مي ايشان باال �$ �% �&��' �� �(� ��"�  دانيـد؟  مـي  را مصـداق آن  بني اميه و )(�

 وار از منبرهـا بـاال   هم اينك ميمونشود كه  مي مشمول كساني هم گويم آيا اين آيه مي من
ام اهل كه خواستند بنبندند؟! و هر خرافاتي  مي روند و هر چرندي كه خواستند به دين مي

  ؟دهند مي بيت به خورد مردم
: اصالً برويم سراغ همان درب و آتش زدن منزل و هجـوم بـه خانـه فاطمـه و     رافضي

شهادت محسن و مظلوميت حضرت علي و سيلي زدن عمر به گوش فاطمه و ظلم ابوبكر 
به فاطمه و غصب فدك و غصب خالفت و غصب و غصب و غصـب و ظلـم و ظلـم و    

  ......ظلم و
  است. شده سازوخيسمبيماري دچار  رافضيكنم برادر  مي سلفي: فكر

  سني: اين ديگر چه بيماري است؟
(ديگـر   سلفي: اين يك بيماري جديد است كه هنوز كشف نشده و از تركيب ساديسم

مـن خيلـي    رافضـي آيـد. زيـرا بـرادران     مـي  (خود آزاري) به وجود آزاري) و مازوخيسم
فهمند آزار و اذيتي به حضرت فاطمـه يـا حضـرت علـي وارد      مي يشوند وقت مي ناراحت

در صورتيكه آدم سالم بايد خوشحال شود، حتي درباره دشمن خودش. براي همين  ،نشده
شـود   مـي  كشد و ايـن  مي از اينكه به افراد مورد عالقه اش آزاري وارد نشده خودش رنج

   (تلنگر براي بيماران سازوخيسمي) سازوخيسم!!
يا مازوخيسـمي بـودن ايشـان،     رافضياست گفتي، براي اثبات ساديسمي بودن سني: ر

فهمم اذيت و آزاري به حضرت فاطمه وارد  مي شوم وقتي همين بس كه من خوشحال مي
 شوند!! مي ناراحتها  اين نشده است، ولي ظاهراً

  سلفي: در مورد تحقيقي بودن دين صحبت كنيد.
  تحقيق يا تقليد؟  گفتي ...: ببخشيد متوجه نشدمرافضي

  .سلفي: تحقيق
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  رافضي: تحقيق كه مال دانشگاه است چه ربطي به دين دارد؟
سلفي: پس چرا خداوند به انسانها عقل داده و چرا اينهمه در قـرآن كـريم دعـوت بـه     

  توانست براحتي بگويد: تقليد كنيد. مي تعقل و تدبر كرده است؟ در صورتيكه
  ، فلس پيدا شود و اين ماهي حالل شود!! هي خاوياراي اينكه در كنار دم ماسني: بر

  كند. نمي سلفي: كسي كه شك نكند تحقيق نيز
شكي در بر حق بودن مـذهب شـما نيسـت، پـس نيـازي بـه        :خطاب به رافضي سني

مراسـم  ن تمام شد، دخوري تحقيق نيست، راحت برو پاي منبر و پس از اينكه مراسم چاي
و بـر سـر زنـان و بعـد هـم بـرو        مراسم گريه كنـان  زنون را هم اجرا كن و سپس رتچ

  ات بگير بخواب تا فردا صبح!! خانه
 بخواهد تحقيـق كنـد، تحقيـق را در مسـير خـودش قـرار       يچنانچه محقق البته :سلفي

  دهد نه خودش را در مسير تحقيق!! مي
  گوئيد؟ مي چه اهللاغير  سني: در مورد صدا زدن

را در دعا ها  آن توان مي طه و وسيله هستند و: بسيار خوب است، اهل بيت واسرافضي
  صدا كرد!!

سني: در ايران براي هر كار نياز به پارتي و واسطه است، از ادارات دولتي گرفته تا دعا 
  كردن مردم به درگاه خدا.

 االسالم پناهيان بـر بـاالي منبـر    *%�اينطور نيست، مگر نديدي جناب  ،: نخيررافضي
گوينـد   مـي  ايـد وقتـي اذان   گفت: ديـده  مي فت؟ ايشان به مردمگ مي (در جزيره كيش) چه

 گويند: يا مي دوباره اذان شد! ولي وقتي ،گويد: اي بابا مي شود و با خود مي انسان ناراحت
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ي كساني كه به پناهيان پناه (تلنگر برا 1شود!! مي ها نيز دلش نرم ترين انسان ، شقيحسين

  اند) برده

گويند: يا علي،  مي هست كه هر وقت شنيدي در جايي رانياناي : اصالً مثلي ميانسلفي
  گويند: ياحسين، فوري به آن سمت برو!! مي زود فرار كن، ولي هر جا شنيدي
  سني: علت اين امر چيست؟

گويند: يا علي، حتماً در حال بلند كـردن چيـزي    مي سلفي: علتش اين است كه هر جا
غـذا و نـذري هسـتند،     خـوردن  اً در حـال حسـين، حتمـ   گويند: يا مي هستند، ولي هرجا

  بنابراين با سرعت برو به سمت بخور بخور!!
علـي   م هـم يـا  جـ لكـه: گمـانم ابـن م   اند  در مدح علي شعر سرودهها  اين سني: اصالً 

  گفت!!!
  م شد!!جلدح ابن مسلفي: اينكه در م
  ، يا حسين گفته است!!نيز به هنگام بريدن سر امام حسينسني: البد شمر 

                                           

خواهـد   رافضـي مـي  آميز بگويد، ايـن   مملكتي سخنان شرك االسالم �*%ست كه واقعاً جاي تاسف ا -1
نيز وجود دارد و ماننـد خداشناسـي فطـري     ها بدترين انسان بگويد حسين به صورت فطري در سينه

د ولي با شنيدن نـام حسـين   نشو چونكه با شنيدن اذان ناراحت مي است، باشد و حتي باالتر از آن مي
  شوند. دل رحم مي

#﴿: فرمايد مكه هم همينطور بودند، چنانچه خداوند متعال ميالبته مشركين  و sŒÎ)uρ t� Ï.èŒ ª!$# çνy‰÷n uρ 

ôN̈— r' yϑô© $# Ü>θè= è% t Ï%©! $# Ÿω šχθãΖÏΒ÷σãƒ Íοt� ÅzFψ$$ Î/ ( # sŒÎ)uρ t�Ï.èŒ zƒÏ%©!$#  ÏΒ ÿÏµ ÏΡρßŠ # sŒÎ) öΝèδ tβρç�Å³ö;tGó¡ o„ ∩⊆∈∪﴾ :45. [الزمر [
 يداندارند، نفرت پ يمانكه به آخرت ا يكسان يها شود دل يم ياد يگانگيبه  وندخداكه  يو هنگام«
ناگاه  يد،آ يم يانبه م يگراز معبودان د ياديو چون  )شوند يسخت ملول و دلتنگ م(يعني  كند يم

  .»!!گردند يمسرور و شاد م



  تلنُگر      82

كـوفي   متعصـب  دانيد كه: علي را معاويه نكشت بلكه يكـي از شـيعيان   مي ي: البتهسلف
كشت، حسين را يزيد و سپاه شام نكشت بلكه همان شيعيان كوفه كه از او دعـوت كـرده   

  .كشتندبودند 

كننـد و فقـط    مـي  ت كـه فقـط گـوش   در ايـن اسـ   روافضگي سني: علت عقب افتاد
ـ پيونـد بزن  انرا به مركز تعقلشـ  انمركز احساساتش ايشاناحساساتي هستند و چنانچه   ،دن

  شود. مي حل انتمامي مشكالتش
 سلفي: علت ديگر عقب افتادگي ايشان در اين است كـه سـخنان مخـالف را سانسـور    

شـنوم   و مسئولين در ايران ميداري را از زبان زعماي قوم  كنند و من مرتباً حرف خنده مي
ايران از سر بـه  كه: آزادي در غرب يا در دوران شاه از سر به پايين بوده و هست ولي در 

  آور است كه چرا حتي علمايي چون: عالمـه برقعـي، عالمـه زنگنـه،     باالست، ولي تعجب
علـي  عالمه سنگلجي، حجه االسالم رادمهر، استاد مصطفي حسيني طباطبايي، استاد حيدر 

! و حتي اجازه سخنراني! آري مـن،  اند؟ نداشته قلمداران و . . .، اجازه چاپ كتابهايشان را
و نه خالف اصول دين مبين اسالم اند  ام نه به كسي توهين كرده كتاب اين افراد را خوانده

تنهـا   انـد،  فقط و فقط، خرافات موجود در تشيع را توضيح دادهها  آن بلكه اند، سخني گفته
ها پاسـخ   نيز آن است كه روحانيون براي مطالب اين كتابها  آن عدم مجوز چاپ به علت

و سزاي اين افراد تبعيد بوده است و ترور و زنداني شـدن!! براسـتي   اند  و توجيهي نداشته
آيا اين است آزادي از گردن به باالي شما؟! درباره شما بايد گفت كه: شما هيچ آزادي به 

ادي از گردن به پايين و نه آزادي از گردن به باال، البته مردم در خفا و دهيد نه آز نمي مردم
(متاسـفانه) و هـم    هم آزادي از گردن بـه پـايين دارنـد    :پشت پرده و دور از ديدگان شما

  .آزادي از گردن به باال (خوشبختانه)
بـه  را زير سوال ببـرد   مذهب مابخواهد واقعيات انكار ناپذير : ما با هركس كه رافضي

  واليت و امامت هستيم!!  فظكنيم، ما حا مي سختي برخورد
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، همـانطور كـه در غـرب هـيچكس حـق نـدارد       لوكاست شـيعي وهسلفي: اين يعني 
هـاي   بـودن آزار و اذيـت   روغتحقيقي يا سخني پيرامون دروغ بودن يهود سوزان هيتلر و د

مورد دروغ بـودن آزار   اضافي وارد بر يهوديان انجام دهد در ايران نيز كسي حق ندارد در
، تحقيـق كـرده يـا سـخني     وافـض راي وارد شده بر افراد مورد عالقـه   هاي افسانه و اذيت
  (تلنگر شديد).بگويد

 كردنـد و حضـرت عمـر بـا     مي داني اگر خوارج در دوران حضرت عمر قيام مي سني:
كردنـد؟   باالي منبر چكـار مـي   رافضياكنون مداحان  .كشت را ميها  آن جنگيد و ميها  آن

وز، دانيـد در يـك ر   نمي اي مسلمين، اي واي، هيهات،  زدند: مي مداحان و آخوندها فرياد
دانيد چه ضربه سنگيني به اسالم  مي دار را شهيد كردند!! چهار هزار عارف عابد شب زنده

و بعد بـا    ...اي واي ... 1يك كلمه توبه كند از وارد شد؟! فقط براي اينكه خليفه نخواست
  آوردند. مي فرياد، فحش و ناسزا اشك عوام را در ضجه،

خورند كه ايكاش اين اتفاق، در زمـاني غيـر از زمـان     سلفي: البد حاال چقدر غصه مي
چون سوژه بسياري مناسبي را براي گرم كردن دكانشـان از دسـت    ،افتاد حضرت علي مي

  بلكه بدتر!!  ،ما هستند زمانخوارج ها  اين و البته خوداند  داده
  سني: به چه علت بدتر از خوارجند؟!

منـافق  هـا   آن انـد،  بـودن نداشـته   شيعهسلفي: خوارج ادعاي دوستداري علي و ادعاي 
ولي  اند، حضرت علي الاقل نيتشان صاف بوده ولي راه را اشتباه رفته فرموده و بهاند  نبوده

لب شهرت، برخي از اينها، همكاسه انگليس و همدست اسرائيل و در پي كسب ثروت، ج
  سلب اتحاد و قلب واقعياتند.

كـرد،   نمي سني: اگر حضرت علي خليفه بالفصل الهي بود، الاقل در اين مورد سكوت
  ؟رافضيپاسخ شما چيست جناب 

                                           
  گرديم. مي گفتند اگر علي از قبول حكميت توبه كند ما به سپاه او باز خوارج مي -1
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: حضرت علي براي مصلحت اسالم سكوت كردند و اين عمر و ابوبكر بودنـد  رافضي
  كند!! كه باعث انحراف اسالم شدند تا اسالم، مسير ديگري را طي

گيريم كه حضرت علي بـراي حفـظ مصـلحت اسـالم، سـكوت       مي سلفي: پس نتيجه
  (تلنگر آن هم چه تلنگري!) شود!!منحرف  آينده، مسير اسالم كردند تا در

سني: جاي تعجب است كه چرا حضرت علي براي حفظ تفكر واقعي اسالم از خطـر  
نبرد كرد و اولين جنگ داخلـي  افكار انحرافي خوارج و با سه گروه كه مسلمان هم بودند 

را براه انداخت؟ و حتي از خطـر تجزيـه مملكـت اسـالمي در راه بيـان حـق و حقيقـت        
  1نترسيد؟ چرا آنجا رعايت مصلحت را نكرد؟

ــي ــوده و در     رافض ــلمان ب ــين مس ــي اول ــرت عل ــالً حض ــان   10: اص ــالگي ايم س
  (پارازيت)آورده.

ديگر اولين مسلمان بودن چه  باشند شكن و بيعت مرتد ،سلفي: آخر وقتي بقيه مسلمين
، ايمان حضرت ابوبكر نيز بـا ارزش اسـت   برتري خواهد داشت؟! از همه گذشتهمزيت و 

ايد كه شخصي از اعتقادات چهل ساله خود دست بكشد، ما  به اين علت كه شما كجا ديده
و  2نـيم زنـي را ثابـت ك   به بحث بنشينيم تا حرمت قمه روافضبايد از صبح تا شام با شما 

                                           
حـه و حضـرت زبيـر    شـه، حضـرت طل  يفراموش نكنيد حضرت علي با كساني چون ام المـومنين عا  -1

  انديشي در برابر غصب خالفت الهي چيزي جز سخنان پوچ آخوندي نيست. جنگيده، پس مصلحت
(گرچـه عـده    زني اشـتباه اسـت   سال گذشت تا متوجه شدند قمه 400 وعاظ و نويسندگان باهوش ما -2

جب تخريـب  گويند حرام است چون مو و جالب اينجاست كه نمي  اند! اري هنوز هم متوجه نشدهبسي
سـال ديگـر    400) !!و جـايز نيسـت   هاست فقط اشتباه است و انجام ندهيد وجهه ما در برابر خارجي

سـال ديگـر    800 ،كند اشـتباه اسـت   فهمند زنجير زني و هر آنچه به جسم و روح آسيب وارد مي مي
فهمند اصالً غصب خالفتـي   سال ديگر، مي 1200حضرت عمر قاتل محسن نبوده و  ند اصوالًفهم مي

  فهمند كه امام زماني در ته چاه نخوابيده است. سال ديگر مي 2000و  در كار نبوده است
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 را صدار است كـه شـما ايمـان اصـحاب پيـامبر      شويم، آنوقت خنده نمي آخر هم موفق
 دانيد. مي ارزش بي

 گويد: مي شود و او مي : نخير، عمر بيسواد بوده و روزي باالي منبر از او سواليرافضي
  دانم. نمي

او را  و خـدا  ه اسـت دانم و پاسـخ اشـتباه نـداد    نمي هسلفي: خدا او را بيامرزد كه گفت
و خدا او را بيامرزد كه هميشه بـه   هداد مي هاي حضرت علي گوش بيامرزد كه به مشورت

دانند و حتي بـراي   مي ، بر خالف حضراتي كه خود را معصومهكرد مي اشتباهاتش اعتراف
بلكه به هيچ وجه حاضـر نيسـتند بـه     ،پذير نبوده ول زندگي خود مشورتيك لحظه در ط

سوار  خوريد و بعد نند. شما از گوشه امن خانه خود كباب را مياشتباهات خود اعتراف ك
او نـه   عصردهيد كه در  حضرت عمر گير مي آوريد اينجا و به شده و تشريف مي اتومبيل

هرچه بـوده جنـگ بـوده و    اي و نه امكاناتي و نه اوقات فراغتي و  كتابي بوده و نه مدرسه
  و زحمت فراوان. كار و تالش

به باالي  صن هشام آمده كه پس از شكست مسلمين در احد، پيامبرسني: در سيره اب
 يك بلندي رفته و حضرت علي و حضرت عمر و حضرت ابوبكر و . . . اطراف او جمـع 

 روند و سپر خود را از آب پـر  كنند حضرت علي مي تقاضاي آب مي صشوند، پيامبر مي
فرمايند آن آب را  مي كرده و از آشاميدن آب اظهار كراهت صآورند، پيامبر مي كنند و مي

دانيد چنانچه حضرت عمـر   مي به روي سر مباركشان بريزند. حال سوال من اينجاست كه
  گفتند؟ مي چه رافضيبجاي حضرت علي براي آوردن آب رفته بود هم اكنون علماي 

 صعمر در آن آب سـم ريخـت و جبرئيـل بـه پيـامبر      گفتند مي شك بي ،سلفي: آري
، خـراب نشـود   عمـر در انظـار   از شدت بزرگواري و براي اينكـه  صمبراطالع داد و پيا

  قوي) ي(تلنگر !! فرمودند آن آب را بروي سرشان بريزند
: اصالً اين ابوبكر، عمر و عثمان بودند كه در جنگ احد فرار كردنـد، در برابـر   رافضي

  اين چه پاسخي داريد؟
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هـا   آن : يره ابن اسحاق آمده كهترين منبع تاريخي يعني س ترين و موثق سني: در قديمي
اي نشسـته   ، غمگـين گوشـه  صاكرم همراه تعدادي ديگر با شنيدن خبر كشته شدن پيامبر

  بودند.
  اي نشست؟! گوشه شده در آن گير و دار مي : چطوررافضي

توانسته با فراغ بال بنشيند جگر حمزه را بخـورد   مي سني: همانطور كه هند جگر خوار
برقصـد  هـا   بند درست كند و همراه بقيه زنان، باالي سر جنازه ، گردنو با بقيه جگر حمزه

  ....و
گيرنـد در   مـي  به حضرت ابوبكر و حضرت عمـر  رافضيان: تمامي ايرادهايي كه سلفي

كننـد   مي عاشق پست و مقامند، فكر خودشان است، همچون اينكه: خودشانواقع صفات 
در قرن بيستم و در محـيط   . خودشاناند مر نيز همينطور بودهحضرت ابوبكر و حضرت ع

ان سال پيش هـم همينطـور بـوده. خودشـ     1400كنند  مي فكراند  اهل حقد و كينه ،شهري
كننـد علـت همنشـيني ابـوبكر بـا       مـي  كنـد، فكـر   مي نزديكي براي كسب مقام با بزرگان

كنند  مي آورند، سئوال نيز همين بوده است. خودشان در هواي گرم، طاقت نمي صپيامبر
خودشـان از جانشـان    چرا در غدير در آن گرماي شديد پيامبر اكرم مردم را نگهداشـت؟! 

در اعـالم آيـه ابـالغ، شـك و ترديـد داشـته!! و بـاالخره         صگويند پيامبر ترسند، مي مي
 1400، اعـراب  در قرن بيسـتم اند  ت مطالعه نكردهروحانيوني كه يك درس تاريخ و سياس

  شناسند. زمان مي سال پيش را بهتر از مردم همان
  : چرا از بني هاشم در سقيفه بني ساعده دعوتي به عمل نيامد؟!رافضي

سني: مگر براي حضرت ابوبكر و حضرت عمر كارت دعوت فرستادند كه بني هاشـم  
دلخور شوند؟! يا اينكه وزارت كشور، متصدي امر انتخابات بوده و بايد جهت ثبـت نـام   

سال حق شركت  16آورده؟! و فقط هم افراد باالي  مي كانديداتوري از افراد، دعوت بعمل
خواهيد ياد بگيريد كه وقايع هر دوره را بايد طبـق   نمي چرا شما! اند! در انتخابات را داشته
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و با عينك همان زمان به وقايع نگاه كرد نـه بـا    شرايط همان زمان، تجزيه و تحليل كرد؟!
  ق)!(تلنگر عميعينك كور تعصب و تقليد زمان حال

  توز بوده است!! ، حسود و كينهرافضي: اصالً ابوبكر
توزي كه با وجود آن سخنان تندي كـه بـين او و حضـرت     كينه و سني: عجب حسود

تـا آخـرين لحظـات، كنـار      كـه  هاجـازه داد  شود به همسرش اسـماء  مي فاطمه رد و بدل
  اشند.ايكاش همه حسودها اينگونه ب حضرت فاطمه باشد. پس

  ، ابوبكر و عمر را لعن كرده بخاطر سرپيچي ايشان از سپاه اسامه!!ص: پيامبررافضي
خواهـد ثابـت كنـد     مـي  وقتي رافضيگويند دروغگو كم حافظه است، عالم  مي سلفي:

گويد: عمر و ابـوبكر   كساني را كه از سپاه اسامه سرپيچي كردند لعن فرمود مي صپيامبر
ي ديگر، عمر را يار ابوبكر و ابـوبكر را  خواهد در جاي مي جزء اين سپاه بودند، ولي وقتي
رحلت فرمود عمر با شمشير بيرون  صگويد: وقتي پيامبر غاصب خالفت معرفي كند مي

كشم و اينكار را كرد تا ابوبكر از منـزلش   آمد و گفت هر كس بگويد محمد مرده او را مي
ليفه شود، آنگاه (روستايي در بيرون مدينه) به مدينه برسد تا مبادا كس ديگري خ در سنح
بـه جـاي    صگويد ابوبكر بدون اجازه رفت و در ايام بيماري پيامبر مي ديگري يدر جاي

آمد و او را كنار زد و . . . ما آخـر نفهميـديم    صايشان امام جماعت مسجد شد و پيامبر
(روز رحلت پيـامبر)   نفهميديم او در آن روز دوشنبهكرده؟! آخر  مي االرض آيا ابوبكر طي

(بيرون مدينـه) بـوده يـا امـام جماعـت       نح (خانه زن دومش) بوده يا در سپاه اسامهدر س
خيلي دوست دارد بگويد او در تمـام ايـن مكانهـا     رافضيالبته عالم  و (در مدينه) مسجد

 حضـرت  ، محملي جداگانـه جهـت كوبيـدن   ه تا براي هر كدام از اين احاديثحاضر بود
  ، سر هم كند.ابوبكر

سيم  بي ابوبكر در سنح بوده و دشمنان واليت و امامت او را توسط حضرت سني: البد
حضرت  و او هم با هلي كوپتر شخصي به سرعت به مدينه آمده تا خالفتاند  باخبر كرده

 را غصب كند!!  علي
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اهل بيت چـه   كه پله اول و اصالً شما بفرمائيد ر سررافضي لطفاً برويم بسلفي: جناب 
  اند؟ كساني بوده
  حضرت علي، حسن، حسين و فاطمه زهرا.فقط و فقط و فقط: : رافضي

(سلمان از اهل بيت است) كه خيلـي مـورد    ».- �(���Q@ �R '�9 «سلفي: پس حديث 
 چگونه است؟ آيا شما سلمان را جزء اهـل بيـت   ،قبول داريدآن را  باشد و مي توجه شما

  ؟(تلنگر)دانيد مي
ل بيت حساب كنند ممكـن اسـت مجبـور    بخواهند سلمان را جزء اهها  اين سني: اگر

را نيز به عنوان اهل بيـت قبـول كننـد و     صشوند ام المومنين عايشه و ديگر زنان پيامبر
  محال و ناممكن است. رافضيدر مذهب  البته اين

و پيامبر نام سلمان را براي تبرك و تيمن  ها كه گفتماهل بيت يعني همان ،خيرن :رافضي
  هذيان)(است. جزء اهل بيت آورده

به سي هزار نفر از مردم مدينه فرمودند كه دين خود را فقـط و   صيعني پيامبر :سني
سـاله فـرا بگيرنـد؟ و     22سـاله و علـي    2و  1ساله و حسن و حسـين   12فقط از فاطمه 

  خواهد) نمي (اينجا ديگر تلنگر هم !هيچكس هم هيچ سئوال و اعتراضي نكرد
طبـق   وافـض، رمراجعه كرد و عقايـد خرافـي   بايست به قرآن  مي سلفي: براي هدايت

  قرآن مردود هستند.
شما نيست چونكه آيات قـرآن ناسـخ و    من و : نخير، فهم آيات قرآن كار امثالرافضي

منسوخ و محكم و متشابه دارد و بايد اين آيات را طبق احاديـث رسـيده از ائمـه كـه در     
  . 1تفسير و تاويل كرداند  كتب معتبري چون بحاراالنوار و اصول كافي ثبت شده

سلفي: اي بابا، با اين توصيف جنابعالي، تعدادي از آيات قـرآن آيـات متشـابه اسـت،     
تعدادي ديگر ناسخ و منسوخ، تعدادي هم آيات احكام، تعدادي مربـوط بـه روز قيامـت،    

                                           
   سير و تاويل بخوانيد: توجيه و تحريف.فالبته شما بجاي ت -1
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پس لطفاً بفرماييـد   .1تعدادي در مدح افرادي خاص و تعدادي ديگر در ذم افرادي خاص
دايت و رشد و تعالي كدام آيه را بايد بخوانيم؟! و بعد اگـر شـما اجـازه دهيـد     ما براي ه

 بفهميم و بعد هم اگر شيطان اجازه داد عمل كنيم تا آنگاه به بهشت برويم؟

كنم اين مشكل شما را شخصي بنام شيخ عباس قمي حل كرده است، بـا   مي سني: فكر
 : مفاتيح الجنان!! ديگر چـه وافضر آوردن كليدهاي بهشت، يعني همان كتاب مورد عالقه

، به سـمت بهشـت بـرو    خواهي؟! برو و يكي از اين كليدها را بردار و راحت و خوش مي
يكي از اين كليدها خواندن زيارت پر فيض عاشوراست كه ثواب يك ميليون شهيد و يك 

از  بـاره دو تواني مي كند و مي ات را پاك را دارد و گناهان گذشته و آينده ميليون سفر حج
  نو شروع كني به گناه كردن!! 

سلفي: اصالً چطور قرآن كه كالم وحي است و براي راهنمايي و هدايت بشر در تمـام  
و  شيعه معرفي كرده و، نور، روشن و مفصل مبينآن را  ازل شده و خداوند آياتطبقات ن

قدمـه الزم  اي ترديد ندارند براي سـند قـرار دادن آن اينهمـه م    سني نيز در صحت آن ذره
مطالبي را آن هم به صورت گزينشـي   رافضي، آنگاه: مداحان و نويسندگان و وعاظ 2است

 از البه الي متون به هم ريخته تاريخي انتخاب كرده و مطـالبي نـاروا بـه كسـاني نسـبت     
اي  اش جز تفرقه در امت اسالمي و شادي انگليس و صهيونيسـم نتيجـه   دهند كه نتيجه مي

  خواهد؟!  نمي بررسي متون تاريخي كار هر بيسوادي است و كارشناسي ندارد؟ آيا فهم و
، ولي تشويي بايد سالها درس حوزه خواندسني: چطور براي طريقه ورود به خال و دس

م از كتبي چون سـليم بـن   آن ه دهد؟!!! مي ي هر ننه قمري نظريهبراي بررسي متون تاريخ
  ، كافي و .....قيس هاللي، بحار االنوار

                                           
  ابوبكر و عمر. ذم ي خاص يعنيمدح افرادي خاص يعني مدح علي و ذم افراد -1
ن هيچ شك و آشك باشد نه چيزي كه در  ، ظن وههشب ،داراي ابهام كهكنيد  شما چيزي را تفسير مي -2

y7﴿ :خوانيم مي 2/سوره بقره بتداي قرآن درظني نباشد، در ا Ï9≡sŒ Ü=≈tGÅ6 ø9 $# Ÿω |= ÷ƒu‘ ¡ Ïµ‹Ïù ¡ “W‰èδ zŠÉ) −F ßϑù= Ïj9﴾، 
  . »و راهنماي پرهزكاران است ن هيچگونه ظن و شكي نيستآدر  كه است كتابي اين« يعني
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: اصالً اين حضرت علي بود كه خيبـر را فـتح نمـود، در صـورتيكه قبـل از او      يرافض
ابوبكر و عمر موفق به اين كار نشدند و همين نشانه خالفـت بالفصـل و الهـي حضـرت     

  (پارازيت) باشد!!! مي علي
مسلم است كـه   د، خوبسلفي: وقتي شما سه روز متوالي دشمني را زير فشار بگذاري

 تر از روز اول است و اگر يـك نفـر بـه تنهـايي     حليل رفته و ضعيفروز سوم نيروي او ت
را بـه    حضـرت علـي   صچـرا پيـامبر اكـرم    ، پستواند سرنوشت جنگ را تعيين كند مي

كه سپاه مسلمين نيز كشته ندهند و اگر هم يـك نفـر   فرستند؟!  تنهايي براي فتح خيبر نمي
و افراد تحت امر ابـوبكر و عمـر   به تنهايي چاره ساز نيست و حضرت علي با همان سپاه 

قصـد   صآيـا نعوذبـاهللا پيـامبر    و رفته پس گناه حضرت ابوبكر و حضرت عمر چيست؟
را نمـوده  هـا   آن عمر را داشته؟! يا طبق رسم آن زمان، رعايت سـن  خراب كردن ابوبكر و

افتـد: حضـرت ابـوبكر ـ عمـر ـ        مـي  نيز اتفـاق ها  آن است؟ (همان ترتيبي كه در خالفت
  .)�ن و عليعثما

ناگهان مرتد، غاصب خالفت و ظـالم شـدند و چـرا در     صسني: چرا اصحاب پيامبر
  اينگونه شدند؟ صاينگونه نبودند و چرا پس از رحلت پيامبر صطول حيات نبي اكرم

و پـس از رحلـت   انـد   جرات مخالفت نداشته ص: صحابه تا زنده بودن پيامبررافضي
  !ها شروع شد! نبي اكرم بود كه مخالفت

و دستورات الهـي بودنـد، پـس     صكه هميشه مطيع محض فرامين پيامبرها  آن سني:
  (خالفت حضرت علي) مخالفت كردند؟ چرا در اين يك مورد خاص

در زمـان  هـا   آن ها مورد از تخلفـات  الدين در كتاب خود، ده : نخير، شيخ شرفرافضي
  !اند! كرده مي خالفترات نبي اكرم مبا دستوها  آن را آورده است كه صحيات پيامبر

، جرات مخالفت صبا رحلت پيامبرها  آن : شود تكليف ما را روشن كني سني: لطفاً مي
ــت      ــتند و مخالف ــت داش ــرات مخالف ــم ج ــان ه ــات ايش ــان حي ــا در زم ــد ي ــدا كردن پي

  (تلنگر به مقدار خيلي زياد از جهات مختلف)كردند؟!!! مي
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هاست و روحـانيون مـا بطـور     ين آن: نخير، صحابه مرتد هستند و عمر از بدتررافضي
  هاي او اشاره دارند!! مداوم به ظلم

من نيز يكي از اين روحانيون را ديدم كه داشت روي منبر با آب و تـاب   ،آريسلفي: 
هـاي جعلـي تـاريخي را بـا      تاخت و داستان مي فراوان و با ايماء و اشاره به حضرت عمر

سـال قبـل،    1400اين فكر فرو رفتم كه اگـر  كرد و البته من در  مي شاخ و برگ تمام نقل
حضرت عمر به ايران حمله نكرده بود و ايرانيان مسلمان نشده بودند طبـق تحليـل دكتـر    
شريعتي، تمام ايران بدون شك در همان سالها مسيحي شده بود و اكنـون، همـين جنـاب    

بـه صـليب    در حاليكه لباس كشيشها را به تن داشت با آب و تاب تمام داسـتان  1روحاني
شد!! يا  مي كرد و جيغ و ضجه همه به هوا بلند مي كشيده شدن حضرت عيسي را تعريف

گفت: اين مسلمين چقدر نادان و بدبختند براي اينكه قبول ندارند خدا  مي با احساس تمام
 القدس!!! ، روح: پدر، پسرتاست سه

مـردم را   صپيامبر يعني غدير خم!! ما د دوباره برويم به سراغ سند هويت: بايرافضي
در هواي گرم غدير خم نگاه داشت تا بگويد حضرت علي جانشين و خليفـه بالفصـل از   

  جانب خداست.
هزار نفر مسلمان را بـه قـول شـما در آن     120 صسلفي: ولي عجيب است كه پيامبر

گرماي زياد نگهداشت تا موضوع خالفت حضرت علي را اعالم كند ولـي بـا تمـام ايـن     
اي براي بيان اين موضـوع مهـم    رسد از كلمه مي موقع بيان اصل مطلب فرامقدمات وقتي 

در ابـالغ و تفسـير    صبراستي پيـامبر  .2معني مختلف است 27كند كه داراي  مي استفاده

                                           
جالب است كه بدانيم اين صنف درست از زمان صفويه و آشنايي با طبقه روحانيون مسيحي در ايران  -1

گرنـه در   و ،ترجمه همان كلمه روحاني در مسيحيت اسـت  ايران شكل گرفت و كلمه روحاني دقيقاً
 شويم.  به صنفي با عنوان روحاني مواجه نمي يقبل از آن در هيچ حديث و يا شعر

شـما   ،شير :كلمه مولي معاني مختلفي دارد و مانند كلمه شير در فارسي است كه چنانچه كسي بگويد -2
فهميد منظور او شير جنگل است يا شير خوراكي و معناي اينگونـه كلمـات در جملـه مشـخص      نمي
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كدام يك از آيات الهي در پرده و به كنايه سخن گفتند كه اين بار دومشان بوده باشد؟! آن 
  چنين نيست پس اين اختالف ناشي از چيست؟!هم موضوع به اين مهمي!! و اگر اين

و اكنون علماي ما احاديـث  اند  داده مي كرده و توضيح مي رافضي: آيات را پيامبر تفسير
شـويم كـه مـراد از آيـه      مي كنند و ما اينگونه متوجه مي پيامبر را تفسير و توضيح و تاويل

حضـرت علـي بـوده     ابالغ طبق توضيح و تفسير علماء از سـخن پيـامبر اكـرم، خالفـت    
 ؟!(آش شوربا)است

بـوده   صبعد از رحلت نبي اكرم رافضيسني: تمامي اتفاقات عجيب به عقيده جناب 
  است يا در روزهاي آخر عمر ايشان.

هـا   ، اولـين صآخرين روزهاي حيات پيامبر اكرم رافضيسلفي: اصالً به عقيده جناب 
  :در اسالم است!!

آيـه  ( ول عمر گهربار خود در ابالغ يك آيـه براي اولين بار در ط صپيامبر اكرم -1
  شوند!!  مي ابالغ) دچار شك و ترديد و ترس از مردم

اي كـه داراي   اي از ابهام و با كلمـه  براي اولين بار پيام خدا را در پرده صپيامبر -2
 كنند.  مي معني متفاوت است بيان 27

بيسـواد) معرفـي   براي اولين بار و با وجود اينكه قرآن ايشان را امـي (  صپيامبر -3
 كنند تا چيزي بنويسند كه مردم تا قيامت گمراه نشوند.  مي كرده، درخواست قلم و كاغذ

 تواند نقطه نظراتش را به كرسي بنشاند. مي حضرت عمر براي اولين بار -4

دانستم بيش از هفتـاد بـار طلـب آمـرزش      مي گفت اگر مي پيامبري كه قبل از آن -5
كننـد آن هـم    مـي  كردم براي اولـين بـار لعـن و نفـرين     مي براي منافقين موثر است چنين

(در صـورتيكه پـيش ازايـن خداونـد، پيـامبر را در       ترين مسلمانان به خـودش را!!  نزديك
 .حادثه بئر معونه از لعن و نفرين حتي قاتلين صحابه منع كرده بود)

                                                                                                             
 .دوسـتي  آورد و آن چيـزي نيسـت جـز    بعـدي مـي   در جملـه آن را  قرينه صشود كه البته پيامبر مي

  .)دوست بدار هر كس او را دوست بدارد و دشمن بدار هر كس او را دشمن بدارد ،خدايا(
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سـاعت يـاران از جـان     2براي اولين بار در تمامي تاريخ بشري در فاصـله بـين    -6
 ، ظالم و ياور غاصب!!!شوند به مرتد مي تبديل شتهگذ

  ؟رافضيسني: علت لعن كردن ابوبكر و عمر توسط شما چيست جناب 
و ما نيز براي رعايـت  اند  را لعن كردهها  آن چون در حديث و روايات، امامان: رافضي

  اصل تولي و تبري بايد لعن كنيم!!
  اند. ء تعريف كردهسني: ولي در برخي از احاديث، امامان از خلفا

  !اند! تقيه بوده حالت در آنجا امامان درخوب : رافضي
انـد   تقيه نكرده امامان شود مي به نفع شما موضوعي دار نيست كه هرگاه سني: آيا خنده

سـفاك و  هاي دوران امامان،  مگر تمام حكومت اند، شود تقيه كرده مي و هرگاه به ضررتان
و تعريـف و  انـد   ان مردم پس چرا برخي اوقات تقيه كردهو مردم هم هماند  خونريز نبوده

  اند؟!! بلكه لعن و نفرين هم كردهاند  تمجيد و برخي اوقات نه تنها تقيه نكرده
: اصالً هميشه در مورد حضرت علي ظلـم شـده و او هميشـه ناشـناخته بـوده      رافضي

شـده و بـا   اهالي شام شنيدند كه حضرت علي در محراب كشته است، همچون زماني كه 
  است؟!! خوانده مي نماز هم تعجب سئوال كردند: مگر علي

 سلفي: ام كلثوم دختر فاطمه زهرا در زمان خالفت حضـرت عمـر بـه همسـري او در    
  دهد كه ثمره اين ازدواج دو فرزند بوده است. مي آيد و حضرت علي او را به عمر مي

هـم داشـته؟! مگـر آن     مگر حضرت فاطمه دختري بنام ام كلثوم جدي ميگي، رافضي:
همسر عمر بوده؟ مگر علي با عمر دوست بوده؟ مگر دختر فاطمه با قاتل مـادرش   ،دختر

  ،.......(تلنگر شديد)كرده؟ مگر، مگر، مگر مي ازدواج
 علـي نمـاز   حضرت كردند مي كه فقط فكر ،بابا، باز هم صد پله به مردم شامسني: اي 

   مه جا هستي.، شما كه بطور كلي فارغ از هخواند نمي
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: من هم اكنون با آخوند محله خودمان تماس گرفتم و او ايـن شـبهه را بـرايم    رافضي
برطرف كرد، بنابراين الزم است در مورد ازدواج ام كلثوم با عمر بن خطـاب توضـيحاتي   

  بدهم تا اين شبهه وهابيون دفع شود!!
  ، لطفاً توضيح دهيد تا تير وهابيون به سنگ بخورد.: بلهسلفي

در كتاب خـود ايـن   اند  : جناب عالمه مجلسي كه خدمات بسياري به ما نمودهرافضي
، نجـران هـاي   حضرت علي يك جن از جن كه به دستوراند  شبهه را چنين برطرف نموده

 بجاي ام كلثوم با عمر بن خطاب ازدواج كرده كه پس از مدتي عمر متوجه ايـن موضـوع  
شود و آن زن جني ميراث  مي ي همان موقع كشتهآشكار كند ولآن را  خواهد مي شود و مي

  1برد!! مي رد و با خود به نجرانعمر را برمي دا
  ديده است. مي كنم جناب مجلسي فيلم هندي زياد مي سلفي: من فكر

و  هـاي هـاليوودي   سني: البته اين روايات جناب مجلسي براي داسـتان نويسـان فـيلم   
  بسيار خوب است. )2(ديوباليو

در نـزد   صدمات و مجاهدت صحابه در راه اسالم و ياري كردن پيـامبر آيا خ :سلفي
  شما ارزشي ندارد؟

با غصب خالفت تمامي كارهاي قبلي خود را محو كردنـد و البتـه   ها  آن ،: نخيررافضي
و از همـان ابتـدا تنهـا    انـد   بـوده  داراي نفاقها  آن آن كارها نيز از سر اخالص نبوده بلكه

  !علي بوده و بس!! غصب خالفت حضرت هدفشان
غبار روبي حـرم امـام رضـا بـراي آقايـان،      سلفي: البته جناب سني فراموش نكنيد كه 

 نهايـت ثـواب دارد كـه حتـي اجـازه آن را بـه هـر كسـي         بي افتخاري بس بزرگ است و
اينكـار بـس    رهبـر رافضـيان   واهد و خود جنـاب خ مي دهند و هزار تا پارتي و نوبت نمي

                                           
آمده كه سلسله روات آن به واسطه افراد مجهولي چون جـذعان بـن    88ص  42فوق در بحاراالنوار ج افسانه  -1

  .نصر و محمدبن مسعده و محمدبن حمويه مخدوش است
  هاي فيلم آمريكايي و هندي است. اشاره به شركت )Bollywood) باليوود (Hollywoodود (هاليو -2



  95  تلنُگر

گيرند، ولي كساني كـه جـزء اولـين نفـرات ايمـان آورده بـه        مي هبزرگ و مهم را بر عهد
از خانه و خانواده بريده و  اند، و در راه او تحمل سختي و شكنجه كردهاند  بوده صپيامبر

و هـا   تمام دارايي خود را در راه خريد زمين مسـجد و آزاد كـردن بـرده    اند، هجرت كرده
اهميـت هسـتند و    بي اند، در اين راه شهيد شدهو در نهايت اند  ها انفاق كرده تدارك جنگ
 دهنـد تعجـب   مـي  گري كه مردم را فريب عن و نفرين!! من از روباهان حيلهحتي سزاوار ل

، است گذاشتهها  آن عهده ركه انگليس ب اي هستند سرگرم انجام وظيفهها  آن زيرا ،كنم نمي
هـا   آن اي هوش و نبـوغ اي از هموطنان است كه ادع نهايت عده تعجب من در حماقت بي

  (تلنگر) گوش فلك را كر كرده!!
  : نخير، عمر دشمن اسالم بوده و بس!!رافضي

گوييد عمـر در كارهـاي مختلـف بـا حضـرت علـي        سلفي: ولي شما از ديگر سو مي
شـد، يعنـي علـي     مي كرده و بيش از هفتاد بار گفته: اگر علي نبود عمر هالك مشورت مي

دانيد،  مي مشورت داده، در صورتيكه شما عمر را دشمن اسالمدست كم هفتاد بار به عمر 
مجسم كنيد مانند اين است كه يك دزد بيايد و با شما درباره شيوه از كار انداختن دزدگير 
 مشورت كند و شما هم او را راهنمايي كنيد!! حضـرت علـي بـراي چـه بـه او مشـورت      

؟ تحريـف و تخريـب اسـالم!! و    كـرده  داده؟ البد براي مصلحت اسالم!! و او چـه مـي   مي
هاي بيمار و مريض  هاي قدرت خود!! براستي آيا اينگونه تفكرات، زاييده ذهن تحكيم پايه

  نيست؟!
  آمده سراغ حضرت علي براي مشورت!! مي : او همينطوري اتفاقيرافضي

رفته سراغ ابوسفيان؟ و تـازه چـرا علـي بـه او كمـك       نمي سلفي: پس چرا همينطوري
الم و غاصب خالفت كه نبايد كمك كرد، همانطور كـه خـود حضـرت علـي     كرده؟ به ظ

فرموده: مشورت به ظالم همچون شركت در ظلم اوست. و صحبت ما بر سر عمر بود كه 
 تـرين افـراد   اگر دشمن اسالم بوده پس چرا بـراي تكامـل و پيشـرفت اسـالم نـزد عاقـل      
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د و دوستاني چون شما نداشـته  رفته؟ اي كاش اسالم هميشه از اين دشمنان داشته باش مي
  باشد.

تكليف رهبري را مشخص نكنند  صشود خداوند و يا پيامبر اكرم مي : چگونهرافضي
  و امت نوپاي اسالمي را به حال خود رها كنند تا دچار اختالف و پراكندگي شوند؟!

آيـا   ،بـرعكس  مگر مردم مدينه با انتخاب ابـوبكر دچـار اخـتالف شـدند؟! يـا     سلفي: 
بوبكر با كمك همين مردم ـ كه به قول حضرت عمر خود را كامالً وقف ابوبكر  ا حضرت

كردند ـ نتوانست شورش اهل رده را سركوب و وحدت و انسـجام كامـل را در سراسـر     
غيـر  هميشگي است، مگر كسي هاي  شبه جزيره حاكم كند؟ اين نيز از نوع همان فرافكني

ي جامعـه اسـالمي را دچـار اخـتالف و     غالي و كذاب و شـيعيان شـاه عباسـ    رافضياناز 
پراكندگي كرده و جلوي نفوذ و گسترش اسالم را در سراسر جهان گرفتـه و در لحظـات   

 رفت طومار كليساي مسيحي در اروپا را در هم بپيچد، مي حساسي كه امپراطوري عثماني
شـد؟  (توسط ايران ضد سني) بـه او وارد   اي از پشت ، ناگهان ضربهبه قول دكتر شريعتي

(و بـه قـول حضـرت     ام ، كه متاسفانه من افتخار آشنايي با شما را پيدا كـرده رافضي عزيز
شناختم و نه شـما   مي شد و نه من شما را نمي علي: ايكاش هيچگاه اين افتخار نصيب من

مرا) خداوند عقل را براي همين جاها به انسان داده، چرا مانند روبات و عروسك كـوكي  
كني؟! آن هم از ناحيـه كسـاني كـه حماقـت و دروغگـو       را قبول مي اي هر حرف احمقانه

  كني؟! نمي از عقل خودت استفاده بر شما ثابت شده؟ چراها  آن بودن
  يكي از مشكالت فعلي خود را بيان كنيد؟ رافضيسني: جناب 

: فعالً مهمترين مشكل ما اين است كه چنانچه زبانم الل اگر پس از يك ميليون رافضي
اي بخواهند رحلت بفرمايند، آنگـاه مـا چـه     ر و آقاي ما، ولي مطلقه ما، آقا خامنهسال رهب

آن  كسي را به جاي ايشان بگذاريم؟ سكان كشتي واليت را به دستان چه كسي بسپاريم تا
ـ      از ميان موجرا  ه سـالمت بـه سـاحل جزيـره مهـدي      هـاي سـهمگين دريـاي وهابيـت ب

  الزمان برساند؟ صاحب
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بسيار خوب را سراغ دارم كه تنها اوست كه لياقت داشتن ايـن  سلفي: من يك شخص 
  مقام را دارد.

  : او كيست؟ زود بگو تا سربازان گمنام امام زمان را بفرستم به دنبالش!!رافضي
ته كه جناب آيـت ا...  سلفي: اگر بدانيد به تازگي جناب آيت ا... ناصري در اصفهان گف

امام زمان در ارتباط است و امام زمان به او گفتـه   اند: من دوستي دارم كه با بهجت فرموده
كه به زودي ظهور خواهم كرد!! از نظر من همين رفيق جناب بهجت بهترين گزينه بـراي  

  واليت فقيه است!!
معصـوم و   شـخص  من نيز موافقم، او بهترين شـخص اسـت، چونكـه بـا     ،سني: آري

 بكنـد و حتمـاً توسـط مهـدي    ماينطق عن الهوي در ارتباط است و امكان ندارد خطـايي  
شود، چونكه خود مهدي نيز مسلط بـه وحـي الهـي اسـت و      مي راهنمايي صاحب الزمان

شود، او نائب بر حـق امـام زمـان خواهـد      مي بنابراين اين كشتي واليت به خوبي هدايت
  بود!!

سلفي: اگر فرض كنيم اين دوست جناب بهجت جواني سي ساله باشد پـس بايـد تـا    
 آينده اين امام زمان شما ظهـور كنـد چـون ايـن شـخص، شصـت سـاله       حدود سي سال 

شود، و براستي اگر پس از گذشت سي يا چهل سال باز هم  مي شود و به مرگ نزديك مي
  كنيد كه امام زماني وجود ندارد؟ مي مهدي ظهور نكند آيا شما قبول

تد، يا اينكه : نخير، ممكن است بداء حاصل شود و ظهور مهدي باز به تاخير بيفرافضي
دوست آيت ا... بهجت نيز به هنگام پيري بگويد من نيز دوستي دارم كـه او نيـز بـا امـام     
زمان در ارتباط است و امام زمان به او گفته كه در امر ظهور بـداء رخ داده اسـت و فعـالً    

 بگو تا زنده بودن اين دوست دومي حتمـاً ظهـور   پيروان ماظهوري در كار نيست ولي به 
  1م، البته اگر دوباره بداء نشود!!!كن مي

                                           
البته اين آخوندها زرنگتر از اين حرفها هستند و هميشه پس از بيان ايـن دروغهـا كـه مـثالً دوسـت       -1

 نيـز  شـما  البته فراموش نكنيـد كـه   :گويند بهجت چنين گفته در آخر سخنان خود خطاب به مردم مي
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نيامده كه هركس پس از نائب چهـارم و در زمـان حيـات     شما سني: مگر در احاديث
ر در احاديـث  خود ادعاي ارتباط با مهدي را داشته باشد دروغگو و كذاب اسـت؟ و مگـ  

كنندگان وقت ظهور كذاب هستند؟ پس اين دوسـت جنـاب بهجـت     شما نيامده كه تعيين
(تلنگـر بـراي    گويد تو فردي كذاب هسـتي؟  نمي ويد؟ چرا جناب بهجت به اوگ مي چه

  مقلدان جناب بهجت)

بايد اين دكان را گـرم   نشود كه به او چنين سخناني را بگويد، چو نمي سلفي: اي بابا،
نگه داشت، بايد مردم را اميدوار نگه داشت، بايد ولي مطلقه فقيه را نگه داشت، بايد ايـن  

اي از اذهـان   زمان همينطور در ذهن مردم كودك صفت بـاقي بمانـد و لحظـه    افسانه امام
  خارج نشود، اينقدر ساده نباش جناب سني.

سني: شايد هم كسي قصد داشته با جناب بهجت شوخي كند و يا اينكه ايـن دوسـت   
هـاي پيشـاور بـا جنـاب      جناب بهجت نيز همچون آن سنيان خيالي هسـتند كـه در شـب   

  !اند! شيرازي به مناظره نشستهالواعظين  سلطان
  تري است. مناسب هاي چندش آور نام شبسلفي: به نظر من 

رافضي: ما به موضوع جانشيني خيلي عالقه منديم و معتقديم انتخاب ابوبكر در سقيفه 
گفته كـه ايـن   اين را  چون خود عمر نيز ،باطل بوده و بصورت فلته و ناگهاني انجام شده

  ي بوده است.انتخاب فلته و ناگهان
كه جنـاب خمينـي    زماني انداختسلفي: خوب شد گفتي فلته و ناگهاني و مرا به ياد 

رحلت كردند و آقا يك شبه و ناگهاني و بصورت فلته مجتهـد شـدند و جانشـين آقـاي     
و البتـه   امام زمان و واليت مطلقه فقيـه!!  خميني و ولي امر مسلمين جهان و نائب بر حق

                                                                                                             
بايست دعا كنيد تا امام زمان ظهور كند و اين بستگي به ما دارد و ...، البته چون امام زماني ظهـور   مي

جهت فـرج   بوده كه ذهن مردم به دعا امر استوار همين بر نخواهد كرد پس سياست اصلي نيز از ابتدا
و ايـن   ام زمـان ترديـد نكننـد   اي در وجود امـ  لحظه تا شودانتظار و چاه جمكران سرگرم  امام زمان،

  خرافه در رگ و خون ايشان باقي بماند.
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هاني جناب منتظري بركنار شدند و ناگهـاني حـاج احمـد آقـا كشـته      اي ناگ با طرح توطئه
  نيز همه ناگهاني و فلته بوده.ها  اين ).(همان جريان سم و كفش و . .  شدند!!

: تمامي احاديث ما متواتر هستند، احاديث خالفت حضرت علي، تعميـر قبـور   رافضي
  ، عصمت امامان و داشتن علم غيب و .....ائمه

ب ريف كتـاب ر ين احاديث متواتر نيز مانند كتاب فصل الخطاب في تحسلفي: حتماً ا
حديث با تواتر معنوي را در تحريف  2000 كهنوري است  محدث ، نوشته جنابرباباأل

(تلنگـر   1، چرا شما روايات تحريف را قبول نداريـد؟ در اين كتاب جمع كرده است قرآن

  تلنگر تلنگر و تلنگر)
  حفظ آيات قرآن را تضمين كرده است. 9حجر آيه رافضي: چون خداوند در سوره

! و آيـا  رويـد؟  مـي  سلفي: چرا هرجا كه قادر به جوابگويي نيستيد فوراً به سراغ قـرآن 
اطالع بـوده؟!! و تـازه طبـق برخـي ديگـر از احاديـث كتـب         محدث نوري از اين آيه بي

مانده و حفظ شده ، منظور از حفظ قرآن آن قرآني است كه نزد امام زمان محفوظ انرافضي
  در ام الكتاب و لوح الهي!!!

متعصب، حزب اللهيان و آخوندهاي احمق در ايـن اسـت    رافضيانب بزرگ سني: عي 
  كه انتظار دارند تمامي مردم جهان پشت سر ايشان حركت كنند!!

  شود؟!! نمي سلفي: و اينگونه آيا ترافيك
  خوانيد چيست؟ مين كتب فالن نويسنده را رافضيان سني: دليل اينكه شما

  !اند! : چون آقا فرمودهرافضي
  سلفي: آري، مراقب باش مبادا گمراه شوي و به دامن شيطان بيفتي!!

                                           
 بـه  مـن  هموطنان عزيـز  چرا پس حديث ثابت كرد 2000براستي وقتي بشود يك موضوع دروغ را با  -1

   واحد و . . . . خبر آن هم احاديثي با سندهاي ضعيف و يا ،روند دنبال حديث و قصه مي
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، او ولي امر مسلمين جهان است!! اگر يد پيرو آقا باشيم و بس، فقط آقا: همه بارافضي
بـراي  طمئن باشيد آقـا  همه بيايند زير سايه واليت، تمامي مشكالت حل خواهد شد!! و م

  (جنون) عظم!الزموا السواد األ 1خواهد داشت!! فيههمه شما چ
تا مسلمان داخل ايران هم به زور او را قبول دارند چه برسد به سلفي: ولي ظاهراً چهار

  مسلمين جهان!!
سني: البد اهل سنت كشورهاي ديگر نيز بايد از ولي امر خود پيروي كننـد و زيـارت   

  عاشورا بخوانند!!
دهـد در   نمي ، عجب ولي امري دارند كه اجازهاناً كه مسلمين بدبخت جهسلفي: واقع

مسـجدي  هـا   آن تهران كه پايتخت ايران است يا در قم يا در اصفهان يا در كاشـان بـراي  
 ساخته شود و ظاهراً ولي امر مسلمين جهان به اين جمعيت كثير مسلمين يعني اهل سنت

  كند. مي تخريب را اجد اهل سنتنشين مس اعتناست و حتي در شهرهاي سني بي
سني: شايد ولي امر مشركين جهان است يا ولي امر روافض جهان يا ولي امـر ُغـالت   

  گويند: ولي امر مسلمين جهان. مي جهان و به اشتباه
اينجا بايد اين بيت از شاعر انقالب جناب آقاسـي   2: مرگ بر ضد واليت فقيه!!رافضي

  را خطاب به شما بكار ببرم:
  قـين دارم مسـلمان نيسـتيد!!   من ي

  

  چون ولي را تحت فرمان نيستيد!!
  

  سلفي: به شاعر انقالبتان بگو:
  مــن يقــين دارم مســلمان نيســتيد

  

  چون خدا را تحت فرمان نيسـتيد 
  

  سني: نظر من اين است كه اين مناظره را تمام كنيم، نظر شما چيست جناب سلفي؟
  ؟رافضير جناب سلفي: من نيز كامالً موافق هستم، شما چطو

                                           
  ، چون به هر حال تعداد گوسفندان زياد است.دارد فيهه توليد چاي كارخان كنم خامنه فكر مي -1
اي نيز افرادي بيشتر واليت دارند و افرادي كمتر واليت دارند كه هميشه  حتي در بين طرفداران خامنه -2

  مورد سرزنش گروه مقابل خود هستند، البته بهتر است بگوئيم حماقت كمتري دارند.
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  توانم پاسخ دهم!!! نمي هستم و واليت: من فعالً در حال ذوب شدن در رافضي
  باش در حماقت يا جهالت ذوب نشوي. راقب: مسلفي

، ر و تكليف اين مناظره را روشـن كـن  سني: لطفاً ذوب شدن را بگذار براي وقتي ديگ
  چون ما قصد داريم مناظره را تمام كنيم.

  دانم چه كنم؟ نمي يد دارم و: من كمي تردرافضي
  سلفي: يعني چه؟!

، يعنـي هركـاري كـه عامـه مسـلمين      1اي داريم بنام خالف عامه : آخر ما عقيدهرافضي
  انجام دهيم و بنابراين من، فعالً پايان اين مناظره را قبول ندارم!!!آن را  كردند ما بر عكس

خواهيم مناظره پايان  نمي سلفي: پس اصالً حاال كه اينطور است، من و جناب سني هم
  يابد.

  دهم و مايلم كه مناظره را تمام كنيم!! مي : پس من نظرم را تغييررافضي
  .ما را نجات داديباالخره جناب سلفي،  تدبير شما سني: آفرين بر

بايست تلفني ضـروري بـه جـايي     مي : البته قبل از پايان دادن به اين مناظره منرافضي
  كنم. مي معذرت براي چند لحظه شما را تركبزنم، بنابراين با عرض 

به سربازان بدنام امام زمـان در   رافضيكنم كه تلفن جناب  مي سلفي: جناب سني، فكر
 اداره اطالعات است و به زودي اين محل از اين سربازان بدنام كه حافظ واليت هستند پر

  شود. مي
  سني: پس بهتر است هرچه زودتر اين محل را ترك كنيم.

                                           
پرسد اگر دو خبر از اخبار شما داشتيم كـه يكـي موافـق عامـه (اهـل       ميعمربن حنظله از امام صادق  -1

فرمايد: خبر مخالف عامـه را اخـذ    سنت) و ديگري مخالف آنان بود، كدام يك را اخذ كنيم؟ امام مي
و آيـا  ، باب اختالف الحديث، حديث دهم) 1كنيد كه رشد و هدايت در آن است!! (اصول كافي جلد

 اي در تفرقه زدن ميـان مسـلمين وجـود دارد كـه متاسـفانه بصـورتي قاعـده        حديثي بهتر از اين براي
  (تلنگر) از امت اسالمي شود. ايشان رود تا بيشتر از پيش باعث جدايي بكار مي مذهب ايشان
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: بايد هر چه سريعتر برويم تا به جمع دشمنان واليت و امامـت ملحـق نشـويم،    سلفي
هـا   هاي سياسي، زندان اطالعـات و يـا در قبرسـتان    منظورم دشمناني هستند كه در زندان

  (آخرين تلنگر) اند. خفته
و رفت ها  كرد در كوچه پس كوچه مي و سلفي در حالي كه اين شعر را زير لب زمزمه

   :ر رافضي را با عقايد بيمارش و واليتش تنها گذاشت و رفتبراد
  خــدا حــافظ اي كشــور لعنتـــي   

ــي ــات م ــو  خراف ـــوي ت ــزد از ك   ري
ــا ز توســـت    تمـــامي بـــدبختي مـ

ـــي   ــود ب ــيهن ش ــام م ــر م ــدر اگ   پ
  زنــد دم ز تــو ولــي هــر خــري مــي

  ز ديــدار تــو خــون شــده ايــن دلــم
ــي  ــل خــر م ــد انقــالب چــرا مث   كني

ــت ا   ــو از لعن ــان ممل ــتزياراتت   س
  

  پــــر آشـــوب بــــوم و بـــر لعنتـــي  
  بــــه همـــراه هــــر بــــاور لعنتـــي 
ــي   ــوهر لعنتـ ــت اي گـ ــو اي نفـ   تـ
ـــي    ــادر لعنتـ ـــه او مـ ـــم بـ   نگويـ
  هــــزاران هــــزار انتــــر لعنتـــي   
  تــو نـــادان كـــور و كـــر لعنتــي    
ــي    ــاور لعنتـ ــن خـ ــماها در ايـ   شـ
  بــــراي هميــــن آخــــر لعنتـــي   

  

  خدا حافظ اي رهبر كور دل
  1حافظ اي اكبـر لعنتي خـدا

  پايان

  هجري شمسي 1390پائيز  
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