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به نام خداوند بخشنده مهربان

م به اين كتاب افتاد با توجه به شناخت و تخصصي كه در نهج البالغه مه كه چشدر اولين وهل

اقوال زرين داشتم خيلي كنجكاو شدم و خواستم بدانم كه نويسنده از كدام خطبه ها، نامه ها و 

چون بنده به طور قطع مطمئن ،ه كردهدفابراي اثبات امامت است�بي طالب اميرالمؤمنين علي بن أ

كتابمت نه تنها در نهج البالغه تجلي ندارد كه عكس آن يعني خالفت خيلي محكم دربودم كه اما

سنت نتوانسته اند تجلي خالفت در نهج اهلاينكه تا كنون جامعه!نهج البالغه متجلي گرديده است

ما اهل خودمشكل،مدعيان پيروي از نهج البالغه قرار دهندهمگان بويژهدر معرض ديدراالبالغه

اميدوارم كه از اين پس بويژه محققان ما نه تنها نهج البالغه كه ساير .است، نه چيز ديگرنت س

راوان فهرست حال با اشتياق فبهر . را نيز با دقت بخوانند و استفاده كنندي برادران شيعهكتابها

، دمخوانصفحه بود222كتاب را مرور كردم و در كمتر از بيست وچهار ساعت همه كتاب را كه 

بنياد پژوهشهاي اسالمي آستان قدس ودم را ضمن احترام به مؤلف محترماينك با اختصار نظر خو

گذارم، اميدوارم كه مؤلف عزيز از نقد ما نرنجند و نظرات ميدر ميانرضوي با خوانندگان عزيزم 

اداتشان آزادند و همچنانكه ايشان و همفكرانشان در بيان اعتق،ما را با ديد انصاف مالحظه فرمايند

.خود مان را اظهار كنيمبه ما هم حق بدهند كه در چهار چوب ادب و احترام متقابل اعتقادات

:پس اينك چند نكته را در باره اين كتاب مالحظه فرماييد
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مامت تر شد كه ايقين و باور من پخته تر و محكم »تجلي«اينكه پس از خواندن كتاب :���

وجود تالشهاي فراوان معتقدان اين نظريه تنها در نهج البالغه تجلي ندارد كه باأئمه اثناعشر نه 

در نهج البالغه يافت نشده است، تنها مستمسك منصوص هيچگونه دليلي براي اثبات عقيده امامت 

صل ثابت نمي را آنهم بالفاست كه به هيچ وجه امامت و يكي دو مورد ديگرشقشقيهاماميان خطبه

عالوه بر آن در تمام نهج . ن شاءاهللا ما در همين كتاب با اندكي تفصيل آنرا باز خواهيم كردكند كه إ

كرد وجود ندارد، اگر وجود اهميت آنرا ثابت ومنصوصالبالغه چيزي كه بتوان با آن امامت

اما خوشبختانه از نوشتند گرفتند و غديرها ميداشت همانند حديث غدير برايش جشن ها ميمي

پس علي ابن ننموده امامي را معرفي �آنجايي كه خداوند امامتي را مشروع نكرده و رسول اهللا 

از كجا بايد در باره منصوص بودن امامت سخن مي فرمود، �و كرم اهللا وجهه و �ابي طالب 

:به قول شاعر شرق اقبال الهوري كه گويا در چنين مواردي فرموده است

كه پيغام خدا گفتند ما را=صوفي و مال سالميزمن بر 

خدا و جبرئيل و مصطفي را=حيرت انداختولي تأويل شان در



مسلمان اهل سنت دنيا و بسياري از عقال دخواننده عزيز استحضار دارند كه بيش از يك ميليار

را مشروع قرار نداده بنابراين و نخبگان و روشنفكران شيعه معتقدند كه خداوند عقيده امامت

.از آن خبر ندارند�و علي ابن ابي طالب �حضرت جبرئيل و محمد مصطفي 

��� ���� ���� �� � �!"!
�در نهج البالغه كهمنصوصنويسنده محترم در ابتداي كتاب جهت نماياندن تجلي امامت:��

شيعه نقل كرده تا نشان دهد كه روايات متعددي را از كتب مختلف روايي،گز وجود نداردهر

و مسير منكران امامت !و بدون عقيده امامت خبري از بهشت نيست!اسالم بدون امامت هيچ است

و عجيب تر اينكه ايشان هم مانند بعضي غالت شيعه كه امثال بنده تصور !دوزخ ابدي خواهد بود

كاوشها و دستاوردهاي علمي مي كرديم تاريخشان گذشته و در اين عصر دانش و تمدن بشري كه

كند ديگر خبري از غلو و افراط گذشتگان بشر به اوج خودش رسيده و عقل انسان دارد معجزه مي

. نخواهد بود

متون حجري را در را لباس دانش و بينش پوشيده و آنهاي گذشته افسانهمتأسفانه همان

ها همان خرافات عصر نمي شود ايناند كه انسان باورش صفحات زيباي كتابهاي امروزي آراسته

كياست انسانهاي متمدن امروزي حجر باشد كه دارد طلسم فريبنده خودش را بر عقل و فراست و 

نزديك است باور نكنم كه دانشمند نماهاي امروز و مدعيان اسالم ناب محمدي و،كندتحميل مي

را ماكس مدرن ‡بيت هلاو فقه پويا چگونه خرافات و موهومات ضد قرآني و ضد پيامبر و

!ي پوشانند و آنرا به نام اسالم ناب به مسلمانان عرضه مي كنندم

» ��$ �"��% &��!'))(«
:نويسنده محترم مي نويسد
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:پس از ترجمه فارسي نويسنده محترم اضافه مي كند
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حق تعالي و سفارش شده از سوي پيامبر اكرم اهميت و اعتبار شناخت امام منصوب از سوي «

شرط ورود به بهشت را براي بندگان �به اندازه اي است كه امير مؤمنان حضرت علي �

و مهمتر از اينكه علت ، خدا، معرفت امام و پذيرش امامت و واليت امام معصوم از سوي مردم

از جانب آنان ذكر ‡أطهار عدم قبول امامت و واليت أئمة�سقوط مردم را در دوزخ، امام 

.1»فرموده است
محتواي احاديث و روايات شرط ايمان به خدا و اساس اعتقاد راستين به اسالم را، اعتقاد قلبي «

.»امام معصوم بيان كرده استتو معرف�به امامت عترت معصوم پيامبر 
ت و روشني عدم احدر نهايت صر�خره منطق قرآن و زبان گويا به وحي پيامبر اكرم و بآل«

با كفر روزگار جاهليت امام معصوم در هر عصري را، همسنگشناخت صحيح و معرفت الزم از 

.2»دانسته است
تو فرمايش كه ه به فرموده نويسنده محترم در پربا توجپس خواننده عزيز استحضار دارند كه 

ه اند، عالمه مال باقر امام معصوم، حضرت موسي كاظم در تفسير آيه پنجاه از سوره قصص فرمود

اين مطلب را تأييد كرده اند، و بنياد پژوهشهاي اسالمي هم ! مجلسي هم با نقل اين حديث شريف

تو روايا»خرافات عوام«نشر اين روايت آنرا از با چاپ كتاب تجلي امامت در نهج البالغه و

چنين ! يث شريفمفاد اين حد. جدا كرده و بر آن مهر تحقيق و پژوهش و صحت زدهضعيف،

:است كه

شرط ورود به بهشت به بندگان خدا، معرفت امام و پذيرش امامت و واليت امام معصوم از «

واليت اين كه علت سقوط مردم در دوزخ عدم قبول امامت وهمهو مهمتر از«»سوي مردم است

.3»أئمه اطهار است

و علماي بزرگوار شيعه آنها را نقل !و باز در پرتو همين روايات كه از ائمه معصومين نقل شده

كرده اند، و بنياد پژوهشهاي اسالمي آستان قدس رضوي هم با همكاري نويسنده محترم كتاب 

لباس قشنگ و زيباي اسالم ناب و فقه پويا بر آن پوشانده اند، امامت )تجلي امامت در نهج البالغه(

اسالم استاساس اعتقاد راستين بهنه تنها شرط ايمان به خدا و 

همسنگ با كفر روزگار كه عدم شناخت صحيح و معرفت الزم از امام معصوم در هر عصري «

.)1(»جاهليت است
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و اين حكم به فرموده نويسنده محترم اجتهادي و استنباطي نيست بلكه منطق قرآن و زبان 

!!است كه در نهايت صراحت و روشني بيان شده است�گوياي به وحي پيامبر اكرم 

,-./0 �1� �2.3�
حضرات معصومين، و بيانات علماي بزرگوار شيعه و ! پس از افادات اين احاديث شريفه

پژوهشهاي اسالمي در زير و تحقيقات بنياد)در نهج البالغهتجلي امامت (نويسنده محترم كتاب 

سايه شفقت و عطوفت آستان قدس رضوي اين حقيقت و واقعيت براي ما منكران امامت به 

شود كه هر كس حد أقل از اين امت در طول تاريخ هزار و چهارصد سال راحت روشن ميص

سنگ كفر كفرش هم«گذشته به امامت ائمه معصومين شناخت و اعتقاد قلبي نداشته و ندارد 

و اساس اعتقاد راستين به اسالم، اعتقاد قلبي به شرط به ايمان به خدا«زيرا »روزگار جاهليت است

شرط «مي وارد بهشت نخواهد شد زيرا كه و هيچكس از اين امت به جز شيعيان اما»امامت است

بلكه مهمتر اينكه همه اين »امامان معصومين و امامت آنها استورود به بهشت معرفت و پذيرش 

در «مجاهدين و تك تك افراد غير امامي امت از صحابه و تابعين و علماء گرفته تا عباد و زهاد و

!!»كردواهنددوزخ سقوط خ
451!/6 �!7 89!

رهبران و پژوهشگران بنيادواسالم ناب محمدي، و شيعيان اماميپيروان يان از حاال ما غير امام

وقتي شما معتقديد كه ،يم كهپرسو جناب تسخيري و واعظي زاده خراساني و سايرين مي مذكور

اين و!يب شما چه معني دارد؟و غير مسلمان هستيم پس اين كنفرانسهاي تقرما كافر و دوزخي 

، !هدف هدايت و استبصار ماست! بله فهميديم!كنيد؟همه سرمايه گذاري و دردسر چرا تحمل مي

ها ها و اباضيو اين لطف و محبتي كه شما در حق ما اهل سنت و حتي زيدي ها و اسماعيلي

فهمند و ك نشناسها نميبعضي نمولي دهد، سعه صدر شما را نشان ميل بزرگواري وكنيد كمامي

به جز شيعيان امامي و (اين هم روشن شد كه كافر و غير مسلمان و دوزخي بودن ! كنندسؤظن مي

از اهل سنت اعم همة ما !) علوي و جعفري كه پيروان اسالم ناب محمدي و فرقه ناجيه هستند

اوران حتي مجه وشافعي و مالكي و حنبلي و غيرو حنفي ويو صوفي و تبليغي و اخوانوهابي 

كشند و تبليغ كه پيش از شما براي مذهب شيعه امامي زحمت مي! »سني هاي اثنا عشري«قبرها و 

كنند متأسفانه در كافر بودن، و دوزخي سازش شان شما را همراهي ميمي كنند و يا با سكوت و

!همه يكي هستيمبودن،
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ي وحدت و شد كه اين كنفرانسهاپس اين حقيقت و واقعيت بايد براي همه ما ها روشن با

شود فقط به بعضي از ما اهداء و عنايت مياين وحدت كه از بركت �$"#� �"! ���تقريب و هداياي 

براي جلب كفار �هم چنانكه پيامبر "كفار دوران جاهليت است"براي شكار كردن اين 

است كه پيروان امروز هم مصلحت در اين،كردندجاهليت هداياي گزاف و مخصوص توزيع مي

به هر نحوي كه شده اين امت گمراه را به هدايت و استبصار ! اسالم ناب محمدي و فرقه ناجيه

به اسالم ناب و فرقه ناجيه روي نزديك كنند، حاال چه عمال از كفر جاهليت دست بكشند و

يده خودشان عمال از عق) كه شخصا مي شناسيم(شرايط اجازه نداد مثل بعضي ها بياورند و يا اگر

اين بنده خدا استبصار «ت عظام در جيب شان حمل كنند كه توبه كنند و تأييديه هم از بعضي آيا

چون اگر »ا شرايط مناسب نيست كه اعالن كندپي برده ام! شده و به حقانيت مذهب اهل بيت

ت تبليغ اهل بي! فرقه ناجيهو! كسي را شكار كند و براي مذهب حقهاعالن كند ديگر نمي تواند

مي تواند خدمتي بكند كه از ! و روحاني اهل سنت! كند، االن با استفاده از تقيه به عنوان يك مفتي

،بخصوص در سفرهاي مكرر حج و عمره در حرمين شريفين،خود شيعيان امامي هم ساخته نيست

.خوب بگذريم

داف مهمي را دنبال اه.... پس اين كنفرانسهاي تقريب، و شعارها و ادعاهاي قشنگ و زيبا و 

كند، چه در داخل چه در خارج، مهمترين هدف نجات دادن اين كفار روزگار جاهليت از كفر و مي

!! كشيدن آنها به ايمان راستين و اسالم ناب و فقه ناجيه و سرانجام بهشت جاويدان استدوزخ و

شدن است نتيجه هم داده، بينيم كه تالشهاي فراواني انجام شده و در حال انجام به همين دليل مي

كستان، در آفريقا، در تايلند و اندونيزي و چين و اروپا، همه جا نتيجه داده و صدها و يدر تاج

كه به فرموده دكتر سيد(تش دوزخ نجات يافته اندهزاران نفر استبصار شده و از كفر جاهليت و آ

اين هم )ر قم چاپ شدهجلد د14المستبصرين در %� أمير كتاب موسوقزوينييحسينمحمد

خودش هنر است، كه شيعيان امامي توانسته اند يك امت يك و نيم ملياردي كه همه كافر و 

:دوزخي هستند را مجاب كنند كه

.ن دوازده امامي فرقه ناجيه هستندشيعيا:��:

���:شيعيان(ت جهانخوار الزم است مسلمانان براي مقابله با توطئه هاي امريكا و صهيوني

امامي كه فرقه ناجيه هستند از يك سو و ساير امت كه كافر و دوزخي هستند و فقط با اسم 

و عمال هم كساني را به اين گونه كنفرانسها ،باهم وحدت داشته باشند)مسلمانند از سوي ديگر

.بكشانند

�
اب در زير چتر اين وحدت طلبي طوري ماهرانه و استادانه براي فرقه ناجيه و اسالم ن:�

.ليغ كنند كه آب از آب تكان نخوردمحمدي تب



��در قاموس (ني كه وهابيت دن هر گونه اخالل گري و تفرقه افگاينكه براي خنثي كر:��7

هركس بداند چرا سني است و جرأت و جسارت اظهار معتقدات و دفاع از آن شيعيان اثنا عشري 

ند يك ضد حمله دامن مي ز) !وهابي استقطعادر يك كالم سني اثناعشري نباشدوه باشدرا داشت

تا هركس در هر گوشه جهان عقيده خودش را بشناسد و آنرا اظهار و از آن دفاع ،جهاني آغاز شود

!كنندك ي اش حت را بر پيشانكند فورا مهر برجسته وهابي

�; -1 <�!30��!=!
كه همان !اب محمديو اسالم ن!كنم كه پيروان فرقه ناجيهمن كه به نوبه خودم اعتراف مي

و عالوه از بنياد پژوهشهاي اسالمي و صدها !اهل بيت هستند!شيعيان اثناعشري و مذهب حقه

هم سخنگوي آنان است واقعا توانسته اند مسئوليت »سالم«ارگان ديگر اخيرا شبكه ماهواره اي 

خودش و دفاع كسي كه براي نشر عقيده ! خودشان را به درستي ادا كنند، چشم دشمن حسود كور

كشد هر كسي در هر دين و آئيني كه باشد قابل ستايش است، من كه به آنان از آن زحمت مي

آفرين بر ! گويم، آفرين بر همه شيعيان امامي و پيروان فرقه ناجيه و اسالم ناب محمديآفرين مي

تشيع سرخ و همه نويسندگان و مبلغان و دعوتگران به تمام بخشهاي اين حركت جهاني، آفرين بر

آفرين بر مجمع تقريب بين مذاهب اسالمي و گردانندگان آن بويژه جناب ! اسالم ناب و فرقه ناجيه

تسخيري كه واقعا از عهده نقش شان به خوبي بر آمده اند و بر مي آيند، آفرين بر جناب قزويني 

ان را اظهار و از و هدايتي و دكتر صحافي در شبكه سالم كه با جرأت و شهامت عقيده خودش! عزيز

و آفرين بر همه كساني كه در هر نقشي كه به آنان سپرده شده به درستي و ! آن دفاع مي كنند

شناسند و از خوشا به حالشان دست شان درد نكند، كه مسئوليت شان را مي،ماهرانه عمل مي كنند

.آيند، وجدانشان هم راحت استعهده آن به خوبي بر مي
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و بدا به حال كساني كه با وجود برحق بودن و بركشتي فرقه ناجيه سوار بودن و پيرو حقيقي 

اسالم خالص و فرقه ناجيه و مكتب راستين اسالم محمدي بودن، و دوستار حقيقي صحابه اخيار و 

و بعضي ها را طوري جو اجمعين بودن، هيچگونه احساس مسئوليتي نمي كنند، �اهل بيت اطهار 

از لباس و اهل سنت هستند، و،كنند كه بگويندي ميگگيرد كه احساس خجالت و شرمندمي

كنند، و بعضي ها از اسم شان كه مثال ابوبكر و عمر و عثمان و طلحه و زبير و فرهنگ شان فرار مي

ها هم كه عقيده و وجدان كشند، بعضياست خجالت مي�خالد و سعد و عايشه و حفصه و غيره 

ها هم قلم و زبان و موقعيت بعضي! فروشندكنند و با تخفيف و يژه مين را حراج ميو شرف شا

عليه معتقدات ،گويدسخن نمياز حق الل شود آن زباني كه اگر به دفاع ! شان را مي فروشند



كند عليه معتقداتش خودش تبليغ كند، بشكند آن دست و قلمي كه اگر از عقايد خودش دفاع نمي

مان و ها و روشني خورشيد و بلندي آسشود چشمي كه حقايق به عظمت كهكشانبنويسد، كور 

پرستش خداي يكتا و يگانه ها را نبيند، بتركد قلبي كه جز ستايش و درخشندگي نور واستواري كوه

ديگري جاي باز كند، و نابود شود عقلي كه نتواند قرآن آسان پروردگار و سيرة براي كس و چيز

قهرماني يثار وحيات طيبه سرشار از ايمان و جهاد و فداكاري و رشادت و او�پاك نبي مكرم 

صدها صفت بارز ديگر صحابه و اهل بيت ت و دهها وو دالور مردي و سخاوت و شجاع

كه كوههاي خرافه، يرا درك نكند، و صد حيف بر آن فهم و هوش و دانش و بينش�آنحضرت 

و كروب تفرقه و اختالف و كينه و حسادت و دشمني يفضاهاي ملوث به مو اقيانوسهاي لجن و

ت را باجهاني پر از گل و چمن و گمي در اعتقاداهزاران تضاد و تناقض و سردرقده وعداوت و ع

وفه و عطر و زيبايي و محبت و وحدت و دوستي و صداقت و تاريخي پر از افتخارات بي نظير شك

ريخ زرين جز خرافه و زباله نتواند بچيند، اينجا بايد از البالي ميليونها صفحه تا، واشتباه بگيرد

ه همچون زنبور عسل با استفاده از نسيم زيباي بهاري تا هر جايي خوشا به حال كساني ك:بگويم

كند و جز گلهاي معطر و زيبا و قشنگ از همه چيز روي گردان است در كه دسترسي دارد پرواز مي

كند كه هنوز بشر با همه مصفا و شراب شفايي توليد ميهم عسلوبردنتيجه هم خودش لذت مي

همة امكانات و تكنولوژي جديد و خيره كننده اي كه در اختيار دارد پيشرفت و ترقي مدرنش و با

بدا به حال كساني :نتوانسته با اين مخلوق كوچك و هنرمند رقابت كند، و باز اجازه دهيد بگويم كه

كروب كه امروز ميليونها ينشينند و جز منا همانند مگس جز بر زباله كه از اين جهان پهناور و زيب

پزشك و پرستار و بهداري و بيمارستان را به خود مشغول كرده و دهها و صدها ميليون انسان 

چيز ديگري توليد نكنند و چقدر جالب درخشيده اين حديث ،مظلوم را بيمار و بيچاره كرده

3)12��(0 "/*(.-�, +(*( )	& �" '	& «: در شده كه جز وحي سخن نمي گويدگرانبهايي كه از مشكات نبوت صا
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و از مگس شدن و ،پس خدا يا مارا هم زنبور عسل و كليد خير و قفل شر بگردان»گردانيده است

.نآمي.وب پروراندن و پراگندن و از كليد شر و قفل خير بودن نجاتمان بدهمكر

»عليه السالمنشانه ها و ويژه گي هاي امام«
:مي نويسيددر مبحث ديگري نويسنده محترم 

از حضرت امام محمد باقر عليه السالم پرسيدم، امام چگونه و به : ابوجارود گفت«: روايت اول

ها نخستين آن«: با خصال و ويژه گي هايي: فرمودد؟ امام عليه السالم شوچه نشاني شناخته مي

(ABC-=;.&5D..... خداي تبارك و تعالي است"�)E�;�)�FC �1G1H�/31I �,�)ABC(GD/ &JD)"�)E�;�1GD;K/",H�L)A1")�,�«» و نيز



. »ردم سخن مي گويدبا مزندگي باخبر كند، و امام با هر زبان و لغتيمردم را از حوادث فرداي 
).141/ص25ج-بحاراألنوار(

: ده خصلت از صفات امام معصوم است: امام جعفر صادق عليه السالم فرمود:روايت دوم

!.پاكدامني و عصمت-1

همان گونه كه از پيش كند امام از پشت سر مشاهده مي-10........ نص وصراحت بر امامت-2

).140/ص25ج - بحار األنوار(»رو مي بيند

شايد مقصود اين است كه «: نويسنده در توضيح خصلت دهم امام در پاورقي مي نويسد

همانگونه كه در زمان حال امام به حقايق أمور آگاه است، از آيندة حوادث و اخبار آن نيز آگاهي 

).17و17/ص(»!كامل دارد
ادعاي طلبد وعالوه از نص و عصمت و ساير اموري كه در جاي خودش بحث مفصل مي

:ه مورد در اينجا جلب توجه مي كندگزاف و بي دليل است، دو س

!! اينكه امام مردم را از فرداي زندگي آنان با خبر مي كند:���

�!!هر زبان و لغتي با مردم سخن مي گويداينكه امام با:��

�
!!اينكه امام مانند پيش رو از پشت سر هم مي بيند:�

:شنيدم امام علي بن موسي الرضا عليه السالم فرمود: ي گفتابو هاشم جعفر: روايت سوم

ما نوري است كه شيطانگانددر ديما را چشماني است كه به چشمهاي مردم مانند نيست، و«

.»را در آن بهره و نصيبي نيست
��!!اينكه امام چشماني دارد كه مانند چشمان مردم نيست:��7

AB�9:ت كه شيطان را در آن بهره و نصيبي نيستاينكه در ديدگان امام نوري اس!!.
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داند و مي،فرستد باران راهر آئينه خدا است كه نزد اوست علم قيامت و فرود مي«: ترجمه

و نمي داند هيچ ،د فرداو نميداند هيچ شخصي كه چه كار خواهد كر،آنچه در بچه دانها باشد

هر آئينه خدا دانا خبردارست،ردشخصي كه بكدام زمين خواهد م«.



، پس آيا امامان استثناء هستند كه خداوند اين پنج صفتي را هيچكس نمي داند فردا چه مي كند

و فرشتگان و‡انآيا پيامبر! ؟استكه اختصاصا براي خودش حفظ كرده به آنها نيز بخشيده

به معني (راي پاسخگويي به شبهات وهابيان ما شك نداريم كه بين پنج چيز را مي دانستند؟جنات ا

?ÇtΒ4|Ós(��ωÎامي آمادگي دارد هر طلبه شيعي ام) در مبحث قبل مراجعه كنيدوهابي  ö‘$#ÏΒ

5Αθß™§‘...� مه ما براي آنكه كسي گله نكند تفسير  آيه كريكند و طوطي وار ارائه بال فاصله را�$tΒ uρ

“Í‘ ô‰ s?Ó§ø� tΡ# sŒ$̈ΒÜ= Å¡ò6s?# Y‰xî� البته ،كنيمنقل مي)وهابياهل سنت يانهو(را از تفاسير شيعه

كه سازنده ،كنم و خاطر شما را جمعتا آن موقع اگر فرصت نداريد صبر كنيد مطلب را خالصه مي

اينكه اين دسته به جهت لذا ،فسانه بافان قرآن بلد نبودهااين روايت مانند ساير حديث سازان و

خودشان را نزد ائمه و پيروانشان شيرين كنند مطالب خالف قرآن و خالف عقيده امامان بافته و 

ساخته اند، براي آنكه تبليغات سوء وهابيها شما را نسبت به امامان بد ظن نكند و عقيدت و ارادت 

بياييد باهم به تفاسير شيعه مراجعه پس،درا باور نكنيشما را نسبت به آنان كم نكند اصال حرف ما

حال سفره قرآن هميشه پر هم براي چيدن يك گل صدها خار بايد خورد اما بهرآنجاكنيم گر چه

:بركت است
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 ���>��مردم سخن مي گويد، ما متوجه نشديم كه منظور ي بااينكه امام با هر زبان و لغت:��

رياني، ي، سدانسته مثال عبرير عربي را هم ميزبانهاي غ،اگر منظور اين باشد كه امام عربچيست؟

آن زمان وجود داشته پس اين ي، فرانسوي، انگليسي و غيره كه درتركي، فارسي، چيني، اسپانياي

كه جد بزرگوار ائمه بوده اند و آخرين و بهترين پيامبران و �گي است كه پيامبر خدا ويژ

البته خداوند قادر است چنين ،ين ويژگي را نداشتندي از فرشتگان هم بهتر بوده اند االن و حترسو

#�. ر استما غالبا سنتهاي خداوندي ال يتغيعنايتي بكند ا Y‘$t6õ3ÏFó™$#’ ÎûÇÚö‘ F{$#t) õ3tΒ uρÃ¬Äh4¡¡9 $#4Ÿωuρß,‹Ïts†
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نيرنگ جز ] وبال[و . از روى استكبار در زمين و نيرنگ زشتى بود كه ورزيدند] اين[«: ترجمه

.»پيشينيان هستند؟] كيفر ديدن[آن گاه آيا جز چشم به راه شيوه . آيدبه اهلش فرود نمى
ر نظر داشته باشد كه مثال معجزه اي مگر اينكه خداوند بنابر حكمت خودش مصلحتي را د

و است‡انمعجزات منحصر به پيامبركهالبتهو صد،العاده از دست كسي ظاهر كندخارق

شخصي قليل الوقوعي است كه بازهم در اختيارخيلي ي استثناست كرامات كه بازهم خارق العاده ا

يازده گانه كه سه نفر شان همزمان با اما اينكه ائمه . او ظاهر مي شودبه دست نيست كه اين كرامت 

�كردند اگر حضرت علي مرتضي و حضرت حسن و حسين زندگي مي�خود رسول مكرم 



صحابي ديگري را مأمور كنند كه زبان عبراني �مبر ساير زبانها را بلد بودند چه نيازي بود كه پيا

! باشد؟�را ياد بگيرد تا به عنوان مترجم درخدمت رسول گرامي 
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با چشم يا بدون ؟يعني چه!! بينداينكه امام مانند پيش رو از پشت سر هم مي:�

چشم عادي با كاسه و سفيدي ! يك چشم يا دو چشم؟! آيا امام از پشت سرهم چشم دارد؟! چشم

ري داشته تشيانسانها عضو بآخر چرا امام بيشتر از ساير ! يا غير عادي؟! مژه و أبرو؟ومردمك و

فردي بيش از سايرين شود كهوسيله ثابت مياين باشد؟ چه نيازي است؟ آيا كمال و بزرگواري به 

كمال و استثناينافرضا اگر ثابت شود كه شخصي چهار تا چشم دارد با! اشته باشد؟اعضاي بدن د

پيامبر يا امام يا هركس ت حاالاينكه ثابت كنيم فالن شخصييآيا برا! بزرگواري ثابت مي شود؟

بدون اين كمال ثابت ! ديگر از ساير انسانها متمايز است الزاما بايد اعضاي بدن اضافي داشته باشد؟

در اين صورت معنايش اين ،يا اينكه منظور از ديدن همان دانستن بدون چشم است! نمي شود؟

زيرا كه پشت !كمال و بزرگواري دارد�يعني امام بيشتر از پيامبر !است كه امام غيب مي داند

چشم اضافي و چه در ناست در هر صورت چه در صورت داشتسرش را هم مي بيند، اگر چنين 

حضرت علي كه ابو األئمه بود در غزوه ،ديدندصورت غيب داني بايد در غزوه أحد مشركين را مي

هم چرا نه خود است بازي دانأحد حضور داشت دشمن از پشت سر آمد پس چرا نديد، اگر غيب 

و اصال اگر ! آيد؟دارد ميو نه حضرت علي متوجه نشدند كه دشمن از پشت سر�رسول اهللا 

ي تير انداز را بر روي جبل الزم ديدند كه عده ا�داشت چرا رسول اهللا مري واقعيت ميچنين ا

بينند ر و امام از پشت سر ميوقتي پيامب؟ك دشمن را كنترل كنندمأمور نگهباني كنند؟ تا تحرMالرما

است، خالصه درك ما كه قاصر ! ديگر چه نياز و لزومي بود كه چنين تدبيري انديشيده شود؟

.چيز فهم مان كن!ياخدا
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 ���>���يعني چه؟ منظور همين ! اينكه امام چشماني دارد كه مانند چشمان مردم نيست:��7

از ! كند؟ست كه چشمان مخصوص امام با چشمان ساير مردم فرق ميدو چشم موجود هر انسان ا

بردي؟ از چه نظر برو؟ ديد؟ زيبايي؟ درشتي؟ كاراهي؟ مردمك؟ پلك؟ اكند سيچه نظر فرق مي

ن ؟ شبيه چشمان فرشتگان است نور افگز چشمان ساير انسانها متمايز استي اعنفرق مي كند؟ ي

كه ساير امت اسالمي را غير ! م كه معتقدان به أئمه معصوميندانياست؟ آخر منظور چيست؟ ما نمي

شريت باال تر ببرند، دانند چرا اصرار دارند كه أئمه را از مقام باز خود شان كافر و دوزخي مي

اين بود كه ايشان با وجود بشر بودن از همه مخلوقات �ف براي رسول مكرم مان بزرگترين شر

رسيده بودند، يكي از افضل بودند و به اوج كمال بندگي حتي فرشتگان مقرب الهي بهتر و
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خورد و در بازارها راه اين پيامبر را چه شده است كه خوراك مى: و گفتند«).7: الفرقان(

.»اى فرستاده نشده است تا با او هشدار دهنده باشد؟رود؟ چرا بر او فرشتهمى
:را خيلي صريح و روشن داد و فرمودخداوند پاسخ اين قبيل اعتراضات 

�ö≅è%!$yϑ ¯Ρ Î)O$tΡ r&×� |³o0ö/ ä3è= ÷WÏiΒ#yrθãƒ¥’ n< Î)!$yϑ ¯Ρ r&öΝ ä3ßγ≈ s9 Î)×µ≈ s9 Î)Ó‰Ïn≡uρ(yϑ sùtβ% x.(#θã_ö) tƒu !$s) Ï9ÏµÎn/ u‘ö≅ yϑ ÷èu‹ ù= sù

WξuΚ tã$[sÎ=≈ |¹Ÿωuρõ8Î� ô³ç„ÍοyŠ$t7 ÏèÎ/ÿÏµÎn/ u‘#J‰ tnr&∩⊇⊇⊃∪�)110: لكهفا.(

�ö≅è%!$yϑ ¯Ρ Î)O$tΡ r&×� |³o0ö/ ä3è= ÷WÏiΒ#yrθãƒ¥’ n< Î)!$yϑ ¯Ρ r&ö/ ä3ßγ≈ s9 Î)×µ≈ s9 Î)Ó‰ Ïn≡uρ(#þθßϑ‹ É) tG ó™$$sùÏµø‹ s9Î)çνρã) Ï� øótG ó™$# uρ3×≅ ÷ƒuρuρ

tÏ. Î�ô³ßϑ ù= Ïj9∩∉∪�)6: فصلت.(

/�öمن هم مانند شما بشري هستم  ä3è= ÷WÏiΒفرق من و شما اين است كه به من وحي ،مانند شما�

چرا معتقدان به امامت أئمه اينكه ،ت نيستنازل مي شود، پس بشر بودن منافي فضائل و كماال

سعي مي كنند آنان را از مقام بشريت باالتر ببرند، براي ما قابل فهم نيست؟

G � �
���� �!
 ���>� �A2�9: اينكه در ديدگان امام نوري است كه شيطان را در آن نصيبي نيست بازهم

و عموم صفات ‡يامبران دا از صفات پاين ويژگي مخصوص جيعني،منظور روشن نيست

نظور عصمت است كه از اين قبيل ويژگي ها داشته اند، اگر م‡بشري است، آيا پيامبران الهي 

بدون دليل است كه إن شاءاهللا بطالن آنرا در شرح دعاي كميل و بحث مستقل خود ادعاي گزاف و

ز ديگري است كه  نه اسرار نهج البالغه بخش عصمت ائمه روشن خواهيم كرد، اما اگر مقصود چي

از نص عربي و نه از ترجمه فارسي آن كه نويسنده محترم زحمت آنرا كشيده اند چيزي دستگير ما 

بر اينكه امام بايد حتما از ساير انسانها در خلقت اما در هر صورت اصرار معتقدان امامت ائمه. نشد

چون پيامبران الهي كه مستقيما ،و خصائص فوق العاده ديگر متمايز باشد براي ما قابل فهم نيست

خصائص فوق العاده بودند خداوند مندشد و نبوت شان قطعي بود و به شدت نيازبه آنان وحي مي

A (چنين عنايتي را نسبت به آنان الزم ندانست، حال ائمه كه امامت آنان از اساس يك تخيل است 
KN�� �O3 KN�."� P % �همه خصائص فوق العاده و صفات توان تصور كرد اينچگونه مي)�� �

.شده پاسخ باما نيستخارق العاده چه نيازي به آن احساس مي
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((#θçΡ%x. uρ$oΨ s9tÏ‰ Î7≈ tã∩∠⊂∪�)چنين نويسنده محترم پس از ذكر آيه كريمه و ترجمه آن ).73: األنبياء

:انشاء مي نگارد

أمر ارشاد و �و در روزگار رسالت و زعامت پيامبر اكرم حضرت محمد بن عبداهللا ...... «

فرمان خدا و توصية مكرر رسول هدايت امت اسالمي و حمايت و دفاع از حريم قرآن و اسالم به 

اين حقيقت غير !امير پرهيزگاران علي بن ابي طالب تفويض شده است،به امام موحدان�اهللا 

�آشكار در تاريخ اسالم، بارها از زبان گويا به وحي پيامبر اكرم واقعيت روشن وقابل انكار و
پس از �و خالفت امام علي يت تصريح به امامت، وص. ن رسيده استصادر و به گوش مسلمانا

در نهايت صراحت و شدت و كثرت تكرار، از سوي حبيب و فرستاده خدا �پيامبر اكرم 

سير زندگي حضرت و مجموعه مبيان شده كه به جاي خود در �حضرت محمد بن عبداهللا 

م حترامثال اين انشاء نگاري نويسنده م.»هاي حديثي از آثار علماي شيعه و سني ثبت و ضبط است

و إال هيچگونه دليل قطعي از نهج البالغه ارائه نشده ،لقي شده استتجليات امامت در نهج البالغه ت

در آن متجلي باشد، اينكه اين انشاء نگاري حقيقت و واقعيت است يا خير؟ ومنصوصكه امامت

رها اين با�واقعيت غير قابل انكار است يا خير؟ اينكه رسول خدا و اينكه آيا اين حقيقت 

فرموده اند يا خير؟ اينكه اين بيان واقعيت و حقيقت بيان!حقيقت و واقعيت را روشن و آشكار

چقدر باصراحت بوده يا خير؟ و اينكه اين بيان صريح حقيقت و واقعيت به گوش مسلمانان رسيده 

اينكه اين يا خير؟ اينكه عالوه از صراحت، شدت و كثرت تكرار هم در آن وجود داشته يا خير؟ و 

سيره آنحضرت و نكار باشدت صراحت و كثرت تكرار دربيان حقيقت و واقعيت غير قابل ا

عاقالن :است كه بايد گفتيلبثبت و ضبط است يا خير؟ مطا! مجموعه هاي حديثي شيعه و سني

!!دانند

اصله فرسنگها ف»حقيقت و واقعيت صريح و غير قابل انكار«از انشاء نگاري و سوژه سازي تا 

است، مطمئنا از راه بحث و تحقيق و گفتگوي مكرر بسياري از حقايق و واقعيتهاي صريح و غير 

بخش قابل انكار روشن خواهد شد، تالش ماهم در اين سلسله اسرار نهج البالغه بويژه در اين 

همين است كه عوض تكفير و دوزخي خواندن ديگران حقايق و ،تجلي خالفت در نهج البالغه

.را انتخاب مي كنندييتها را با دليل و برهان روشن كنيم و بگذاريم به عهده مردم كه چه راهواقع
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:سپس نويسنده دلسوز مي نويسد

: فرود آمد�هنگامي كه اين آيه مباركه از سوره يس بر پيامبر : امام باقر عليه السالم فرمود«
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).12: يس(�∪⊅⊆∩

به يقين اين همان امام آشكاريست كه !!است�آن امام مبين همين علي : پيامبر اعظم فرمودند

�Q	 «. رده و فراهم كرده استاو برشمخداي تبارك و تعالي همه چيز را در وجود مقدس R��S �S
T U� �V?� ��"� ���W�X�Y KZ J % 	<3 �"�*TA [��.«) .170/ص: آمال صدوق.(

تفاسير ارائه كنيم جا دارد خواننده عزيز در اين متن مراجع ينكه ما معني آيه كريمه را از اقبل از

اين آيه كريمه مذكوره و علي عربي و ترجمه فارسي آن دقت كند و تصور كند كه چه ربطي بين 

و،گويدخداوند متعال از مخزون علم و اقدار خودش سخن مي! وجود دارد؟�ابن ابي طالب 

. در كتابي روشن درج كرده استخودش همه چيز را با شمارش و دقتاينكه با قدرت و حكمت

كه در ابتداي دهد، كارياطالع مي�خداوند اين امر را به عنوان يك خبر به رسول گرامي 

علي بن ابي طالب، در آن زمان و�خلقت انجام گرفته هزاران سال پيش از تولد رسول گرامي 

ها يا در ترجمه روايت مذكور كه از امالي يعني امالها با ديكته! علي بن ابي طالب كجا بود؟

ن امام آ«فرمودند، �كنيد كه گويا پيامبر گرامي درسهاي شفاهي شيخ صدوق نقل شده دقت 

مام آشكاريست كه خداي تبارك و تعالي همه چيز ابه يقين اين همان ،است�مبين همين علي 

يعني اين امام مبين علي بن ابي طالب كه »!!را در وجود مقدس او بر شمرده و فراهم كرده است

اين رد�طوفان نوح ثالم. كاش دروغ سازان و افسانه پردازان چنين دروغي را بر او نمي بستند

ريم اين جعل بگذ! نوح اين امام مبين كجا بود؟پس هنگام وقوع طوفان !امام مبين درج شده بود

افسانه پردازان جاهل كه از قرآن بي خبر بودند فقط با ديدن اسم امام در كاران و دروغ سازان و

عنه و كرم اهللا عليه السالم و رضي اهللا بي طالبتواند علي ابن أقرآن تصور كرده اند كه اين مي

!!باشدوجهه

@���% ��� �� JK��6!
شناخت هويت و شخصيت و دستيابي به معرفت امام و «: نويسنده محترم در ادامه مي فرمايد

توان امت اسالمي خارج است و آگاهي از منزلت رفيع امامت كه وظيفه هر مؤمن است از عهده و

امامت بر هر مسلماني فرض است ناگزير به سراغ منزلتاز آنجا كه معرفت امام و آگاهي از قدر و

).24/ص(.»....نهج البالغه مي رويم و دست به سوي اين كتاب دراز مي كنيم



! »وظيفه هر مؤمن است«اسي امام شن: پاراگراف دقت كنيد، نويسنده محترم مي فرمايدايندر
آيا !»امت اسالمي خارج استاز عهده و توان «اما در عين حال ! »بر هر مسلمان فرض است«بلكه 
توانيم بپرسيم چيزي كه وظيفه مسلمان است و بلكه برهر مسلمان فرض است چيزي كه جز با مي

چنين ،ن مستحق دوزخ استن بهشتي در كار نيست و بلكه منكر آپذيرش و ايمان و باور قلبي به آ

!! ؟چيزي چگونه از عهده و توان امت اسالم خارج است

رويم و دست نياز به سوي اين كتاب دراز ميناگزير به سراغ نهج البالغه«:سپس مي گويد

.»ن امام، به معرفت امام دست يابيمكنيم تا مگر در پرتو فيض كالم اميرالمؤمنين از زبامي
.باشد موافقيم).14/ص(

ج نهدر نداي رسايش كه كالمش الهام گرفته از قرآن است و�امام علي «: واضافه مي كند

و آواي دلنشين گفتارش ياد و عطر سخنان هدايـت بخش رسول !البالغه شريف صداي خداست

).27/ص(»... را در خاطره ها زنده مي كنداهللا
نه هنوز تجلي امامت در نهج البالغه شروع گرفت امااينجا ديگر بايد از نهج البالغه كمك مي

:نشده در عوض مالحظه فرماييد

@C� �! H�
L @I0-���%!
��Q �"�� «: را فرا خواندند و فرمودنداميرالمؤمنين علي عليه السالم سلمان و ابوذر : حديث اول
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من آن كسي هستم كه به فرمان پروردگارم نوح نبي را در «: )از خود نويسنده است(ترجمه

و من كسي هستم كه به دستور خدايم يونس پيامبر را از شكم ،كشتي برده و به سامان رساندم

و منم آنكه به امر آفريدگار خويش موسي ابن عمران را از دريا عبور داده ام، و ،اهي بيرون آوردمم

من همان كسي هستم كه به اذن پروردگارم ابراهيم خليل را از آتش نمرود رهايي داده و بيرون 

آنرا و نيز من آن كسي هستم كه به فرمان خداي خود نهرهاي زمين را جاري و چشمه هاي ،آوردم

).31/ص(.»امكاشتهروان و درختان را 
عفر صادق شنيدم امام ج: ن روايت شده كه گفتدر كتاب كافي از محمد بن مروا: حديث دوم

و هنگامي كه به دنيا مي آيد در ميان ،به راستي امام در شكم مادر خود مي شنود:عليه السالم فرمود

�ôM: دوشانه اش اين آيه نوشته شده است £ϑ s? uρàM yϑ Î= x.y7 În/u‘$]% ô‰Ï¹Zωô‰ tãuρ4�ωtΑ Ïd‰ t6ãΒÏµÏG≈ yϑ Î= s3Ï94
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سخن نيستهو تمام است سخن پروردگار تو در راستي و انصاف هيچ كس تغير كنند«: ترجمه

.»هاي او را و اوست شنوا دانا
م روايت شده كه آنحضرت كافي از امام موسي بن جعفر عليه السالدر اصول : حديث سوم

خره هيچ جانداري بر امام پوشيده نيست و هر چ آدمي زاده، پرنده، حيوان، و بآلسخن هي«: فرمود

).35/ص(»صفات را دارا نيست امام نمي باشدكس كه اين 
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���_� �S bC 3 	C3 o�Vp� q�S«.)34/ص-362/تفسير صافي چاپ قديم ص.(

3� �CkAA X�C.Qr� sgt uCv % «: امام كاظم فرمود:حديث چهارم ���@G� � �" �C.Q U� w*.C
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حيفه هاي همه پيامبران نوشته شده است و خدا هر گز واليت امام علي عليه السالم در ص«

صلوات صايت و جانشيني علي وپيامبري را مبعوث نفرموده مگر آنكه ايشان را به پيامبري محمد و

).38-ص().280/ص26/بحار األنوار ج(. »اهللا عليه سفارش كرده است
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انندگان عزيزش را با تجلي دادن امامت در نهج البالغه بر عوض آنكه نويسنده محترم عطش خو

كند و براي مان طرف كند همچنان در اقيانوس بي كران روايات حضرات معصومين شنا مي

واقعا كه امامت مورد نظر و عقيده نويسنده محترم و همفكرانش ،آوردمرواريد و جواهر بيرون مي

تجلي امامت «نويسنده اسم كتابش را مي گذاشت و كاش!ها تجلي كرده استر األنواردر اين بحا

واقعا ،يعني درياهاي نور)بحار األنوار(تا اسم با مسمي مي بود بخصوص »در كتب روايي شيعه

ي از نور را جمع آوري كرده و هر صغيره و كبيره اي را كه يجلدي درياها110كه اين كتاب 

استفاده از اين كتاب شريف ! هاووهابي! وجه سني هاجستجو كنيد در آن خواهيد يافت، اما قابل ت

ه شما گفته خواهد از جمله اينكه مستقيما از آن استفاده نكنيد كه در پاسخ ب،با شرايطي مجاز است

المعارف است كه فقط روايات را جمع كرده و مانند ساير كتب روايي شيعه Mاين يك دائر:شد

يا ؟ما كي گفتيم صحيح كافي،و ضعيف و جود داردهميشه گفته خواهد شد كه در آن صحيح 

،به جز نهج البالغه كه الحمدهللا تا كنون شنيده نشده كه در آن ضعيف وجود دارد؟يح بحارصح

البته از اين به بعد كه اسرار نهج البالغه ما منتشر شود قطعا در آن ضعيف پيدا خواهد شد، پس 

قبيل كتب شريف استفاده كنند كه نويسنده گان يات اينها هنگامي مجازند از رواها و وهابيسني

نياد پژوهشهاي ا بكه بآقاي عالء الدين حجازي ،امثالزحمت كشمعاصر و محققان و پژوهشگران

كنند يا ساير ارگانها روايات صحيحه را از البالي اين رضوي همكاري مياسالمي آستان قدس 

داده باشند كه در اين صورت با تشكر فراوان هر كس كتب بزرگ در آورده و در خدمت مردم قرار 



تواند بدون دغدغه و طبعا زحمت اضافه از آن استفاده كند، پس با كسب اجازه مجدد از مي

كه تاكنون تجلي نكرده ما تجليات امامت در ساير )تجلي امامت در نهج البالغه(نويسنده محترم 

.ندگان عزيز مان مرور مي كنيمكتابها را كه ايشان فراهم كرده اند با خوان
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در اين روايتي كه ،از تجلي امامت در نهج البالغه صحبت مي كنيم! پس خواننده عزيز و گرامي

صاحب بحار آنرا نقل كرده و نويسنده محترم، و نهج البالغه شناس ما آنرا آورده و ترجمه كرده مي 

اولين : ت و عظمت يا معجزات و كرامات خودش سخن مي گويدخوانيم كه اميرالمؤمنين از قدر

من آن كسي هستم كه به فرمان پروردگارم نوح نبي را در كشتي برده و به : اينكه مي فرمايدويژگي 

آيا از ! گويد كه كار ايشان است؟آيا از قدرت آوردن طوفان سخن مي!! يعني چه!! سامان رسانيدم

آيا از طرح و مشورت ساخت كشتي ! يد كه كار ايشان است؟ساخت و هدايت كشتي سخن مي گو

از حمل حضرت  نوح و امتش و ساير مخلوقات همراه بر آيا! ن مي گويد كه كار ايشان است؟سخ

به امر «و با توجه به قيد ! منظور چيست؟! روي كشتي سخن مي گويد كه كار ايشان است؟

اعتراض احتمالي خود به خود رفع شده ،شدهبه نظر مهندسين اين روايت مشكل حل »پروردگارم

اما اكنون اجازه دهيد كه دنبالة اين حديث  ،هد شدند دقيقه بعد ان شاءاهللا روشن خواچ!! است

.را بررسي كنيم! و پر فيض! شريف

! من آن كسي هستم كه يونس پيامبر را از شكم ماهي بيرون آوردم: دوم مي فرمايددر ويژگي 

همچنان باقي است تا كسي جرأت اعتراض نداشته باشد، »امر پروردگارم«به يدقالبته! يعني چه؟

آيا منظور اين است كه حضرت در آن زمان يعني چند هزار سال پيش از تولد خودشان در آن 

آن پيامبر الهي بوجود آمده بود حضور �صحنه، و در آن آزمايشي كه براي حضرت يونس 

آيا ايشان ؟اين بيرون آوردن پيامبر الهي به چه صورت بودوجسماني داشتند، يا حضور معنوي،

با دعا و كرامات ! شفاعت كردند، يا شخصا به دريا نزول فرمودند و حضرت يونس را نجات دادند

ماهي هم !طاعت كند و حضرت يونس را پس بدهد؟اين كار را كردند يا به ماهي دستور دادند كه ا

نكرده بود بلكه به امر پروردگارش حضرت يونس را بلعيده بود، كه به اجازه خودش اين كار را 

! من چه كار كنم دستور از اميرالمؤمنين بگيرم يا از پروردگارم؟:پس آيا ماهي چيزي نگفت كه

منم آنكه به امر آفريدگار خويش موسي ابن عمران را از دريا : سومويژگي القصه بريم به سراغ 

! ضور معنوي بود؟آيا اميرالمؤمنين شخصا حضور يافتند يا ح! ونه؟و چگ! يعني چه؟!! عبور دادم

دريا متوقف شد؟ يا فقط اراده كردند و دريا متوجه شد و از كهيا اشاره كردند آ!چطور عبور دادند؟

�فراموش نكنيم كه اين اتفاق حدود دو هزار سال پيش از تولد اميرالمؤمنين ! حركت باز ايستاد؟

خداوند بر هر چيزي قادر است، اما سنت الهي در زندگي مادي و طبيعي انسانها البته!! بوده است



كند اين مهم است، اگر بخواهيم اين موضوع را طوالني كنيم دهها وچيست؟ و چگونه عمل مي

. اما عاقالن را اشارتي كافي است،صدها پرسش ديگر مي تواند مطرح باشد

تم كه به اذن پروردگارم ابراهيم خليل را از آتش من همان كسي هسو: چهارمويژگي اما و

چطور؟ حضرت اميرالمؤمنين چند هزار سال پيش از تولد شان !! نمرود رهايي داده بيرون آوردم

شخصا ! رسيدند، با قوت معنوي يا با حضور جسم و روح؟�چگونه به داد حضرت ابراهيم 

ل شكل حل گرديد، آتش را چگونه كنترو ميا اينكه فقط اراده ايشان نافذ شد ! اقدام فرمودند؟

را �ايشان حضرت ابراهيم آتش به حال خودش باقي بود و:فرمايدطوري كه ايشان مي! كردند؟

،بين آنچه قرآن در اين موارد ذكر شده! از آتش بيرون آوردند، ما در پايان اين حديث شريف

تا ببينيم بين قرآن و ،كنيمقايسه ميفرمايند ماميرالمؤمنين ميگويا گويد و بين آنچه كه مي

راه حل فرمايشات ايشان هماهنگي وجود دارد يا خير؟ در صورتي كه پاسخ منفي باشد چاره و

كمك از بنياد پژوهشهاي اسالمي هم،كنيمدست نياز به سوي نهج البالغه هم دراز مي! چيست؟

چون امكان . م تا موضوع روشن شودنويسيهم نامه ميكرانمجاه چاگر الزم باشد به ،گيريممي

و قرآن كريم تناقض وجود داشته �ندارد بين گفتار و كردار اميرالمؤمنين علي ابن ابي طالب 

. را تكميل كنيم! پس اجازه دهيد بقيه حديث شريف،باشد

نيز من آنكسي هستم كه به فرمان خداي خود نهرهاي و: در ادامه مي فرمايند:ويژگي پنجم

كدام نهرها و كدام چشمه ها و ! جاري و چشمه هاي آن را روان و درختان را كاشته ام؟زمين را

نهرها و چشمه ها و درختان مدينه و كوفه را؟ يا همه نهرها و چشمه ها و ! كدام درختان؟

ظاهرا چون صحبت از نجات حضرت نوح و حضرت ! درختهايي كه در سراسر جهان وجود دارد

است كه تقريبا همه زمان ها و مكانها و تمام بستر ‡ضرت ابراهيم يونس و حضرت موسي و ح

.تاريخ را در بر مي گيرد پس منظور آغاز خلقت است
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شما يك بار ديگر متن عربي حديث و ترجمه فارسي آنرا بخوانيد روشن است كه اميرالمؤمنين 

پس وقتي كه زمين و آسمان كه ،گويندعاده خودشان سخن مياز قدرت فوق العاده و خارق ال

اميرالمؤمنين نهرها و چشمه ها را جاري فرمودند و درختان را !! معلوم نيست كي آفريده)نعوذ باهللا(

شود خداوند براي انجام بعضي كارها سنت صحيحه فهميده ميتا جايي كه از قرآن و! غرس كردند

كند به ا خلقت اين قبيل چيزها را تا جايي كه فكر ناقص ما كار ميفرشتگاني را گماشته است ام

yϑ$!�.كسي نسپرده بلكه فقط با اراده خودش همه چيز را آفريده است ¯Ρ Î)ÿ…çνã) øΒ r&!#sŒÎ)yŠ# u‘ r&$º↔ø‹ x©βr&

tΑθà) tƒ… çµs9ä.ãβθä3uŠsù∩∇⊄∪�)خدا چون بخواهد آفريدن جز اين نيست فرمان«: ترجمه).82: يس

فرشتگان كه براي بعضي كارها گماشته شده اند فقط و.»، پس مي شودچيزي را كه بگويدش بشو



: ذكر شد مثل! ي از قبيل آنچه كه در اين حديث شريفينه كارها،در كار هاي اداري هستند
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گار ترا باالي خويش آنروز هاي آسمان باشند و بردارند تخت پروردو فرشتگان بر كنار«: ترجمه

.»هشت كس

pκ$�حاملين عرش پروردگار هشت فرشته هستند،  öR n= tæsπyèó¡Î@u�|³tã∩⊂⊃∪�)30: المدثر.(

است، مأمور قبض ارواح �مأمور آوردن وحي جبرئيل ،»نگهبانان دوزخ نوزده هستند«

خداوند به رانگونه كارهاي عظيماما تا جايي كه ما اطالع داريم اي. است�مخلوقات عزرائيل 

داند به بر حكمتي كه خود او تعالي ميفرشتگان را هم خداوند متعال بنا. م نسپرده استفرشتگان ه

آنها مانند ما حساب و كتاب پس نمي دهند، . آفريده شده انداين دليل انتخاب كرده كه براي همين

��ωtβθÝÁ÷ètƒ©! $#!$tΒöΝèδ t) tΒ r&tβθè= yèø� tƒuρ$tΒtβρâE s∆÷σ ãƒ∩∉∪�)نافرماني نمي كنند «: ترجمه).6: التحريم

از بين ساير مخلوقات هم فقط يك نمونه .»دهندا را در آنچه حكم مي شود ايشانرا انجام ميخد

است كه عرش صاحب كتاب و آن ،كار گرفتهمخلوق هم در يك مورد استثنايي خداوند از يك آن

%�tΑ$s%“Ï.بلقيس را براي آن حضرت احضار كرد ©!$#… çνy‰ΖÏãÒΟù= ÏæzÏiΒÉ=≈ tG Å3ø9 $#O$tΡ r&y7‹ Ï?#uÏµÎ/Ÿ≅ö6s%βr&

£‰ s?ö) tƒy7 ø‹ s9Î)y7 èùö)sÛ4$£ϑ n= sùçν# uu‘#…) É) tGó¡ãΒ… çνy‰ΖÏãtΑ$s%# x‹≈yδÏΒÈ≅ôÒsù’În1 u‘þ’ ÎΤ uθè= ö6u‹ Ï9ã)ä3ô©r&u÷Πr&ã) à�ø. r&(tΒ uρ

t) s3x©$yϑ ¯Ρ Î* sùã) ä3ô±o„ÏµÅ¡ø� uΖ Ï9(tΒ uρt)x� x.¨βÎ* sù’ În1u‘@Í_xî×ΛqÌ) x.∩⊆⊃∪�)گفت شخصي «: ترجمه).40: النمل

آنكه باز گردد بسوي تو چشم تو پس كه نزد او علم بود از كتاب الهي من بيارمش نزد تو پيش از 

از فضل پروردگار من )خارق عادت(اين :گفتديد، چون سليمان آنرا قرار گرفته نزديك خويش 

و هر كه شكر گذاري كند ؟كنم يا نا سپاسي مي نمايماست تا امتحان كند مرا آيا شكر گذاري مي

كه ناسپاسي كرد پس پروردگار كند براي نفع خويش و هر پس جز اين نيست كه شكر گذاري مي

.»نياز كرم كننده استمن بي
اولياء و صالحين خداوند اينگونه كار را از هيچ كس تا گرفته، ‡اما از بين انسانها از پيامبران 

كه بهترين انسانها وحتي بهتر از فرشتگان بودند ما نشنيديم و �نخواسته حتي خود رسول اهللا 

در نجات حضرت نوح و �رم محمد مصطفي سرور انبياء نخوانديم كه حضرت رسول مك

نقشي داشته باشند، اينكه خداوند ‡حضرت يونس وحضرت موسي و حضرت ابراهيم 

كور شود چشم ناصبي ،قرار داده ما بخيلي نمي كنيم‡اميرالمؤمنين را ناجي و منجي پيامبران 

عالوه بر عقيده ! ق اين حديث شريفخواهيم روشن كنيم كه طبرا نبيند، اما مي�كه فضائل علي 

در اين حديث أبواألئمه اميرالمؤمنين ! دانندمي‡معروف شيعيان امامي كه ائمه را بهتر از پيامبران 



همه اين كارها به !) باطن قرآن را ائمه مي دانند! (جام داده اند كه با ظاهر قرآنكارهايي ان�علي 

مه اين موارد اين كارها را به خودش نسبت داده، حاال يعني خداوند در ههخداوند نسبت داده شد

uΖ$�: ظاهر قرآن مي گويد! كدام درست است واهللا أعلم ù= è%â‘$uΖ≈ tƒ’ ÎΤθä.# YŠö)t/$̧ϑ≈ n= y™uρ#’ n?tãzΟŠÏδ≡t)ö/ Î)

∩∉∪�)فرمايدخداوند متعال مي.»آتش بر ابراهيم سرد و سالمتي شواي:و ما گفتيم«).69: األنبياء :

در :فرمايد من كردم البته اجازه از اهللا بود، ممكن است بگوئيماميرالمؤمنين مي،اين كار را كرديمما

از قرآن :اما تناقضي وجود دارد!اش توسط موال علي انجام گرفتهاصل خدا كرده اما اجراءات عملي

ش گلستان گرديد، شد همان سر جايش نشسته بود كه آتنفهميم كه ابراهيم از آتش بيرون آورده مي

و ،پس بيايم به خدا! ابراهيم را از آتش بيرون آورديم:گويدمذكور مي! اما در حديث شريف

دروغ سازان قرآن بلد نبودند و :مان با اهل بيت بدون رو درواسي و با صداي رسا بگوييمدوستي

توانستند بدانند كه يال خيلي راحت مهم قرآن را خوانده بودند يانه وإمعلوم نيست كه اصال يكبار

�öΝ،خداوند شريك ندارد نه در خلق و نه در تدبير و نه در اداره جهان، او يكتا و يگانه است s9ô$ Î# tƒ

öΝ s9uρô‰s9θ ãƒ∩⊂∪ öΝs9 uρä3tƒ… ã&©!# ·θà� à27‰ ymr&∩⊆∪� ،)يعني نظير و مانند او هيچكس ). 4-3: اإلخالص

. نيست
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خدا را شكر هرچه ! در اين روايت خوانديم كه امام در شكم مادر خود مي شنود: يت دومروا

معرفي بشود بايد بيشتر خوشحال شويم، زيرا دشمنان ائمه فضائل ائمه بيشتر كشف و شناخته و

!معصومين را به خشم مي آورد، كور شود چشم ناصبي

، اما از آنجايي كه ائمه معصومين اين بود كه در گهواره سخن مي گفت�از معجزات عيسي 

خدا ! از تولد مي شنوداز پيامبران بهتر هستند لذا امام يك گام جلوتر برداشته و در شكم مادر قبل 

ساير اعضاي داخل شنيده، حرفهاي مادر وحاال چه مي!اين لطف و توفيق خداست! را شكر

هم مشخص نيست كه بعد از دميدن روح اين ! يا اينكه همه صدا هاي قابل شنيدن را؟؟خانواده را

البته كه به !؟قدرت و توانايي شنيدن داشته�يا اينكه از همان اولين روز بسته شدن نطفه امام 

ي كه جسارت يسني ها(ت طبيعي است كه براي وهابي ها اينگونه فضائل و كماال! اجازه خداوند

ا او وحدت وكه برادر ماست و ب! بزندد و سينه همناگر سني نپرسد و حرف نز!دنپرسيدن را دار

قابل فهم نيست، چون فهم اينگونه حقايق و واقعيت ها نياز به يك ارادت صادقانه ) تقريب مي كنيم

!دارد
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در اين حديث اينكه هنگام تولد در بين شانه ها، شايد هم به تقليد از مهر نبوت كه :مورد دوم

البته آن مهر چيزي نوشته نداشت فقط يك عالمت رنگ سبز صك شده بود�بر شانه پيامبر 

ك شده، اصال جسارت و بي ادبي هم نيست، چه ربطي عني حبود، اما اينجا يك گام جلوتر است ي

دارد؟ البته اينكه چرا در پيشاني نوشته نشده كه همه بينند يا روي سينه كه هركس راحت تر بتواند 

!بيند واهللا أعلمب
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بعد از امام شدن خداوند ستوني از نور براي او فراهم آورد، كه :مورد سوم در اين حديث اينكه

يا ! ن بودها شكر، چطور؟ يعني به شكل نور افگخدا ر! به واسطه آن كردار مردم هر شهري را ببيند

اما ،ون نور نداشتهيعني شهري كه خود امام در آن حضور داشته اند كه نيازي به اين ست! ذره بين

ن سيله همين ستون نور يا نور افگشهرهاي ديگر بدون اينكه امام شخصا به آنجا تشريف ببرند، بو

يعني دوازده تا امام دوازده تا نور افگن داشته ! ديدند، خيلي جالب بودهيا ذره بين كردار آنها را مي

؟هم داشته اند، يا خير�رسول خدا اند، حتما حضرت فاطمه سالم اهللا عليها هم داشته اند، اما

كه ! اگر داشته اند وقتي در مدينه بودند پس چرا از آن جهت ديدن كردار مردم استفاده نمي كردند؟

يا براي ديدن جاي غزوه »عين«بي كه در كتب سيرت و تاريخ آمده شخصا افراد يا به اصطالح عر

حتي در غزوه خندق يا احزاب هم از ستون د،فرستادنتمام غزوات افراد ميبدر عين فرستادند در

آهان فهميدم، چون قرار بر اين .و حضرت طلحه را فرستادند،نور حضرت علي هم استفاده نكردند

بيشتر باشد، درست لذا ائمه هميشه يك گام ‡است كه فضائل ائمه هميشه از فضائل پيامبران 

ند ناصبي و وهابي است اصال به شما هركس بپرسد و اعتراض ك!جلوتر هستند، خوش بحالشان

!چه مربوط
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خره هيچ جانداري بر امام پوشيده آدمي زاده و پرنده و حيوان و بآلسخن هيچ: روايت سوم

نتواند كهخدا را شكر، كور شود چشمي! هر كس كه اين صفات را دارا نيست امام نيستو،نيست

واقعيت تحمل شنيدن اين حقايق و) اهل سنت بيچاره(ها ها و وهابيكه ناصبيببيند، مطمئن هستم

چه دور باشد و چه نزديك، ! امام پنهان نمي ماندبهر حال سخن هيچ آدمي زادي بر!ندارندرا ها 

، چه در همان شهر و يچه بلند صحبت كند چه آهسته و سرگوش،چه زبان ديگرچه عربي باشد و

بله، امام كسي ! اين صفات را نداشته باشد امام نيستكهنمي كند، چون كسيفرقي! چه در چين

!©(βÎ¨�)نعوذ باهللا(مي تواند باشد كه هيچ چيزي از او پنهان نماند،  $#Ÿω4‘x� øƒs†Ïµø‹ n= tãÖóx«’ ÎûÇÚö‘ F{$#

Ÿωuρ’ ÎûÏ !$yϑ ¡¡9 بر خداوند پنهان نمي نه در زمين و نه در آسمان هيچ چيزي«).5: آل عمران(�∪∋∩#$



!! كندمي، قربان لطف و كرم پروردگارم كه صفات و قدرت خودش را به بندگان نازش هديه»ماند

سخن پرندگان و حيوانات نيز و حتي سخن تمام جانداران، از كه، نه تنها سخن آدمي زاد

و ا هدهو درنحشرات كوچك تا عقاب ه گرفته تا بزرگترين آن، از پشه و مگس و كوچكترين پرند

ني و دريايي وو از خزنده، تا چرنده و يك زيست و دو زيست و زميحتي شتر مرغ و سيمرغ،

خوشا به حال شيعياني كه چنين اماماني و! زهي شرف و سعادت! به بهخالصه همه جانداران؛

اين إال همان كاري به در قيد حيات نيستند و‡داشته باشند، اما خيلي شانس دارند كه ائمه 

با ابن سباء و دار و دسته اش�كردند كه اميرالمؤمنين و أبواالئمه مي! پيروان صاف دلشان

�5 ��5G �«كردند، �� \
�� �� 3�y9 `�%�A ���Q `�9A«»منكري به اين عظمت را ديدم وقتي امر

شتر از اين ، آري آنها هم چيزي بي»آنها را در آتش انداختمآتشي افروختم و قنبرم را صدا زدم و

!! تو خدايي)نعوذ باهللا(»اهللاُأنت«:فقط گفتند،گفتندگفتند تازه اين طول و تفصيل را هم نمينمي

تجليات امامت در اين كتاب پر فيض زندگي كنيم نه در وهواي نهج البالغه بگذريم و در حال و

!!هج البالغه استبرابر نو دهخود نهج البالغه بلكه در كتبي كه فقط يكي از آنها صد

ها آري مزيد تأكيد بر اين حقايق و واقعيتهاي صريح و آشكار براي پيشگيري از اينكه مبادا سني

كه به خدا سوگند با نام مباركش دروغ (�ها انكارش كنند حضرت امام موسي كاظم يا وهابي

<3 o�Vp� q�S �GT	 m ��3«. »صفات را دارا نيست امام نمي باشدكس اين هر«: فرمود) بافندمي
���_� b< 3«كنند و به اين دروغ آنقدر هم كه بعضي ها غلو و افراط مي! فهمقربان آدمهاي چيز

دانسته اند درست نيست، در زنند كه عقل و هوش نداشته اند، و چيزي نميسازان بيچاره تهمت مي

ن كندگي و با اين دقت و آن عصور نخستين كه سواد مردم در سطح خيلي پايين بوده دروغ به اي

! كس نيستپرواز دادن كار هرظرافت بافتن و 
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روايت كرده اند كه آن �ابن عباس و أنس از پيامبر اكرم : روايت ديگر را مالحظه فرماييد

هنگامي كه قيامت فرا رسد و پل صراط بر جهنم نصب شود، هيچ كس از آن پل : حضرت فرمود

ني سخن حق تعالي و اين مع،اينكه برگ أمان واليت علي بن أبي طالب با او باشدنگذرد مگر

.»مورد باز خواست و سؤال مي باشندنگاهشان داريد، چرا كه ايشان«: است كه فرمود
»���<!"� ��
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اگر ؟�پرسش اول اين است كه مقصود همه انسانها هستند يا تنها أمت حضرت محمد 

آسماني هر كس مقصود همه انسانها باشند يعني اينكه در طول تاريخ توحيد و اديان 



ل نداشتنه باشد از پل صراط عبور نخواهد كرد و در نتيجه به داخل دوزخ را قبو�اميرالمؤمنين

راط بر روي دوزخ نصب شده و هر كس عبور زيرا به اجماع اهل اسالم پل ص! ردسقوط خواهد ك

،نكند به عقب بر نمي گردد چون پشت سر چيزي نيست بر گردد فقط صفهاي طوالني مردم است

ا راه براي بقيه باز شود، پس در اين صورت راه ورود به بهشت صرفا پس بايد يا عبور كند يا بفتد ت

در صورت ! است�و �يكي است و كليد آن واليت اميرالمؤمنين حضرت علي ابن أبي طالب

مطرح مي شود يعني اينكه باشد باز هم موضوع به همان شكل�دوم اگر مقصود امت محمد 

و ساير شهادت رسيدند، و شهدايي كه در بدر و أحد صحابه اي كه در مكه زير شكنجة مشركين به

كه جانم فداي او (تا برگ امان واليت علي جان را لي آخر هيچكدامغزوات به شهادت رسيدند و إ

بقيه كه هيچ، تمام افراد و آحاد امت اعم ! همراه نداشته باشند از بهشت خبري نيست) خاندانش باد

و مؤمنين و مؤمنات و غيره تائبينون و مجاهدين و عابدين از علماء و صديقين و شهداء و صالحي

!.هم معطل نشوندد، بيخودينيبساوبروند كه كشكشون

دانيد چرا؟ چون تنها اين امت مراد نيست از اولين حت نيستيم مياباور كنيد ما خيلي هم نار

و برهان قاطع دليل،گرفته تا امروز و تا روز قيامت بساط همه جمع است�امتي حضرت آدم 

) كه به خدا سوگند روحشان هم خبر ندارد(‡از خود حضرات معصومين د؟ اصالًيخواهمي

واليت «: فرمود�حضرت أبوالحسن امام موسي ابن جفعر: كنم بفرماييدبرايتان حديث نقل مي

مگر و خدا هرگز پيامبري را مبعوث نفرموده،امام علي در صحيفه هاي پيامبران نوشته شده است

ما سفارش كرده و وصايت و جانشيني علي صلوات اهللا عليه�آنكه ايشان را به پيامبري محمد 

� �G@���«. »است % �CkAM�.� k� �<.Q U� w*.
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همه باختند مگر كسي كه برگ امان ،ختيمبهشت را بانيستيم كه �پس تنها ما امت محمد 

هم واليت علي را تبليغ ‡زنيد كه ساير پيامبران واليت علي گرفته باشد، شما چه حدس مي

و �اگر واليت حضرت علي :كرده اند، و به امتيان و پيروانشان اشارتا يا صراحتا فرموده اند كه

كه طبق حديث شريف دفراموش نشو!بري نيست؟طبعا يازده فرزندش را نپذيريد از بهشت خ

راط پرسش مهم و شايد تنها همين حقيقت است كه سر پل صناظر برسوره صافات 24قبلي آيه 

آيا واليت علي را قبول داريد يا خير؟ بعد از اين همه آيه و حديث هم اگر ،پرسش همين باشد كه

»واليت«احترام نيست خت و محبت و دقت كنيد منظور شنا(كسي حق را نپذيرد و به واليت 
جز خودش كسي را مالمت نكند، ايمان و نماز وت بر او تمام شده وديگر حج) مقصود است

بي فايده �روزه و زكات و حج و جهاد و انفاق و تمام اعمال نيك و صالح بدون واليت علي 

شوم علي جان، كاش قربان ايمان و شجاعت و صداقت و جوانمردي و آنهمه بزرگواري ات! است



ايم و چه بازاري گرم كرده ايم، ترا به ذات بودي و مي ديدي كه برايت چه غوغا به پا كردهزنده مي

اطاعت كردي و مردانه �گزيده اش بريكتايي كه هميشه او را يكتا پرستيدي و صادقانه از پيامبر 

عثمان و ديگر صحابه و اهل عمر وساير بردرانت ابوبكر وراه خدا جهاد كردي و بزرگوارانه بادر 

از دين خدا دفاع كردي و از غلو و افراط بازداشتي اگر )رضوان اهللا عليهم أجمعين(بيت پيامبرت

تت كه اسالم خالص را به باد فنا بكردي با مدعيان محامروز زنده بودي و اين فجايع را مشاهده مي

!داده اند چه مي كردي؟
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�رسول خدا: مجاهد به نقل از ابن عباس گفت: روايت ديگري هم مالحظه فرماييد

دهد تا بر در بهشت بنشيند هنگامي كه روز قيامت فرا برسد خداوند به جبرئيل فرمان مي«: فرمودند

»اشته باشدو كسي را به بهشت وارد نكند مگر آن كه برگ ورود از امام علي بن أبي طالب همراه د
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شخصا از �داشت اما اينجا كار مشكل تر شده و جبريل �صراط نياز به برگ امان از علي 

شيند و جز به كسي كه برگ ورود از امام يافته كه بر در بهشت بن! د متعال مأموريتسوي خداون

علي داشته باشد اجازه ورود به بهشت ندهد، شايد بعضي ها كه اهميت واليت را نمي دانند بپرسند 

كه علت اين اقدام الهي چيست؟ و چرا اينگونه دستور فرموده است؟ براي ما هم اين پرسش به 

ص ()تجلي امامت در نهج البالغه(اما خداوند لطف كرد و پاسخش را در همين كتاب وجود آمد 

.پيدا كرديم)40

) ع(آنان كه واليت امام علي «:  فرمودند�پيامبر خدا : فرمود�أبوجعفر امام محمد باقر 

، خارج از رنداين حال بميرا ترك گفته، فضيلت او را انكار كرده، از دشمنان او پشتيباني كنند و بر

�A R«. »دين اسالم مرده اند % �CkA H�Z��@"� �� H�+��c RqX��%� HA5S���� R	 �#" HA5G��
}"d � % JO� `�� �� �:hW�«)پس همه بايد حواسشان جمع باشد و ).186محاسن برقي ص

و اگر شرط اصلي و اساسي ورود به اسالم،بيخودي هم زحمت نكشند و خود شان را خسته نكنند

سپس عبور به امان از پل صراط و ورود بهشت را دارا هستند كه خوب و إال بروند پي كارشان، اين 

اسالم !اسالم ائمه معصومين! اسالم علي!محمدي است كشكي نيست، اسالم اهل بيت!اسالم ناب

سالم اهللاسالم حضرت زينب! الء و امام حسيناسالم كرب! ، اسالم تشيع سرخ علوي�پيامبر 

اسالم حضرت مهدي عجل اهللا فرجه الشريف، خدايا در ! اسالم غدير! اسالم قرآن و عترت! عليها

با صالح تعجيل بفرما تا اينكه با چشمان مبارك شان ببينند كه بر سر اسالم جدشان حضرت أظهور 

!چه آمده
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و ‡!لمان بر اهل بيتظا!و غاصبان فدك!و غاصبان خالفت!دشمنان واليت! آري

خودي وقت صرف نكنند كه بدون دوستداران و حاميان و پيروان امروز شان بايد بدانند و بي

ها نست، شايد بعضي تفرقه افگخورد و نه از بهشت خبري هدرد ميواليت نه اسالم شان به

ما در دائره اگر! جسارت كنند و بپرسند پس معني اين وحدت و تقريب و اتحاد و انسجام چيست؟

موحدان در طول تاريخ »به ظاهر«اسالم هم نيستيم و نه تنها براي ما كه براي همه كلمه گويان و 

بويژه پيشگامان اين امت هم از بهشت خبري نيست و در آخرين لحظات سر پل صراط و در 

ن بهشت جلو همه گرفته خواهد شد پس اي

شود و اين جلساتي كه كنفرانسهايي كه برگذار ميگيرد، و ايندعوتهايي كه از ماها انجام مي«

ني است، اصال به كسي ر ما طرح اينگونه مسائل تفرقه افگشود منظور اينها چيست؟ به نظدائر مي

هفته وحدت :كنيد وقتي گفته مي شودچه حق داريد بپرسيد؟ چرا تفرقه ايجاد مي! چه مربوط

سخنراني در باره :گويندوقتي مي! يد چشمجلسه وحدت بگوي:گويندوقتي مي! بگوييد چشم

كند در اين عصري كه ما اصال كنجكاوي در اين گونه مسائل تفرقه ايجاد مي! وحدت بگوييد چشم

كنند استفاده ميندگي ما سوءداريم و دشمنان از پراگبيش از هر زمان ديگري به وحدت نياز 

فراموش نشود در قاموس (ابي هاست ني همه كار وهفرقه افگاين ت! اختالف چه معني دارد؟

هركسي بداند چرا سني است و با شرك و خرافات مخالف باشد و عالوه از اينكه : برادران شيعه ما

كار بدي است �ن و دشنام صحابه گويد كه، لعكند و به بقيه ميشيعه نمي شود فضولي هم مي

هابي اگر و) او وهابي است!  داگر چه اين مذهب فقهي اش حنفي و شافعي و حتي اگر صوفي باش

رسد، و اسالم ني نكنند اين برنامه وحدت و تقريب زود به نتيجه ميها در داخل و خارج تفرقه افگ

اما داد از دست تفرقه كن كه فقط كارش تكفير ديگران ،تمام جهان چيره مي شودي برناب محمد

كردند، و به هابي ها را گوش نميوين دو سه دهه اخير تبليغات سوءاين اهل سنت اگر طي ا،است

! شاور سلطان الواعظينمرتضي عسكري و شبهاي بيونداي وحدت سيد شرف الدين و عالمه اميني

دادند مشكل اختالف حل شده بود، حتي نداهاي تيجاني و سايرين گوش فرا مي!تحقيقاتو

افي اگر اهل سنت واقعا سالم با زحمات مخلصانه آقاي هدايتي و قزويني و صحشبكهدلسوزانه

ني و ايجاد و اختالف جز عني دارد اين تفرقه افگچه م! خواهان وحدت هستند بهترين فرصت است

و سني عقيدتا(اينكه دشمنان سوء استفاده كنند نفع ديگري هم دارد؟ بنده به عنوان يك مسلمان

سنت جهان، بويژه فارسي كنم كه همه اهلكنم و اعالن مياز اين فرصت استفاده مي)حنفيفقها 

خص ايرانيان، دلسوزي برادران شيعه شان را درك كنند و براي ايجاد وحدت و از بين زبانان، و باأل

بردن تفرقه با وحدت و يكدلي به هر چه از مجمع تقريب مذاهب اسالمي به رهبري آيت اهللا 



سالم هدايـتي حجت اإلن در شبكه سالم به دلسوزيتسخيري صادر مي شود و هرچه بوسيله عزيزا

جز براي مصلحت اسالم و و شود تي دكتر صحافي نشر مييقزويني و تكنيسيتي دكترو تئوريس

طي مدت حداقل ممكن يعني دو سال حق را ،ايجاد وحدت حقيقي نيست گوش جان بسپارند

ن وهابي ها آفرين اصال اگر اي. بپذيرند تا اينكه وحدت اسالمي محقق شود و دشمنان نا اميد گردند

!نباشند كه اهل سنت با برادران شيعه شان مشكلي ندارند
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كه مالحظه فرموديد حتي كساني ! البته اهل سنت بايد بدانند كه با توجه به احاديث شريفه اي

سينه كه احيانا بيش از برادران شيعه شان هم بدعت و خرافات داشته باشند، و بيشتر از شيعيان

به تن سنت بزنند وخود شان را به آنان نزديك كنند بويژه بعضي روحاني نماياني كه لباس اهل

كنند و هدايا هم دريافت ميسر سفره هاي وحدت و غير وحدت حاضرند و)به هر دليل(دارند و 

ان بايد حواسش. گشايندحقوق ماهانه هم نوش جان مي كنند و دقيقا بر اساس ديكته ها لب مي

را در اختيار نداشته باشند از بهشت �جمع باشد كه اگر برگ امان واليت اميرالمؤمنين علي 

.خبري نيست

9� �%�.T	��A �!? �a� �Q(ما بندگاه عاجزت گيچ و سرگردانيم و نمي دانيم چه كنيم، !خداياf��( ،

��	N�."� �A :N�� K��Q(حق را به رنگ حق بر ما بنمايان و توفيق پيروي عنايت فرما @+� �9f��( و ،

.هيز از آن عنايت فرماپرباطل را به رنگ باطل به ما بنمايان و توفيق

پيدا بايدرستگاري ابدي مان رادر اين جهان تاريك و پرخم و پيچ كه راه سعادت و! خدايا

را باز يابيم كنند چگونه راهمانرا بازي نميانكنيم و متأسفانه بسياري از اطرافيان ما نقش خودش

صراط مستقيم و به شاهراه حقيقت ارلطف و كرمت برما احسان كن و ماباپس فقط خودت

.بكشان و ثابت قدم بدار
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دارند و گام بر مياس در هر گوشه جهان براي رضاي توهمه كساني كه در هر رنگ و لب! خدايا

ستند آنان را ياري كن و توفيق و كمك و هدايت به هر شكلي در پي نصرت دين و خوشنودي توه

گزند دشمنان جني و انسي وو مغفرت و آمرزش و نصرت خود را بدرقة راهشان كن و از شر

.بدارشانمحفوظ

دين تو، و در در هر گوشه اي از جهان براي نابوديبه هر رنگ و لباسي كهيانهركس!خدايا

.دان تو، گام برمي دارشمني با دوستراه تضعيف دين تو، و د



نابود شان كن در همين هدايتشان كن اگر هدايت را برايشان مقدرنفرموده اي رسوا و!خدايا

. دنيا پيش از آخرت چهره حقيقي شان را براي امت اسالمي برمال كن

را نصرت �هرچه زودتر اسالم خالص، و توحيد بي آاليش و سنت حقيقي پيامبرت ! خدايا

متحد و منسجم �پيامبرت رما، همه امت اسالمي را بر محور قرآن و سنتكن و غالب ف

.نان را از سر اسالم و مسلمان كوتاه بگردانتفرقه افگبگردان و دست دشمنان و

در آمين گفتن به اينگونه دعاهاي عمومي از بخل و كسالت و غفلت اميدوارم! خوانندگان عزيز

.بگوييد و خودتان هم دعا كنيدو بي توجهي كار نگيريد، حتما آمين 
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نويسنده محترم مطالب جالبي در باره »)ع(ويژگيهاي رهبر در كالم امام «در ذيل اين عنوان

هم نقل كرده اند، كه ما به صرف نظر از يعقل و اهميت عقل و كار برد عقل نوشته و نصوص

كنيم، به پر اهميت با خوانندگان عزيز استفاده مين از خود اين مطالب جالب و خواندني و اويعن

توفيق )تجلي امامت در نهج البالغه(اميد آنكه خداوند به ما و شما عزيزان و نويسنده محترم كتاب 

. از عقل را عنايت فرمايددرست و بهينه استفاده 

. يم دادسپس اندكي توضيح خواهكنيملب ايشان را باهم گلچين ميامطاز ابتدا خالصه اي 

: ايشان مي فرمايند

يكي از حجتهاي آشكار و ارزشمند پروردگار كه به منظور حمايت و براي هدايت انسان در * 

.باشدحيات او پيدا و مشهود است نعمت ارزنده و پر بهاي عقل مي

ت بكار گيرد عقل سالم و مستقل هوس و شهول خود را بدور از هوي وهرگاه انسان عق* 

.كندراهنمايي مييصراط مستقيم سعادت و پيروزانسان را به

شود و در سايه آن عقل نعمتي است كه بواسطه آن خدا پرستش مي: فرمودند�امام صادق * 

�� |L@Z�H	 ��� �.% �� K!*"	 �A �]5"«. بهشت براي انسان فراهم مي آيدورود به ~«.
.)11، كتاب العقل و الجهل ص1اصول كافي ج(

.ميان دين و عقل جدايي نبوده و نيستهيچگاه * 

كند و كسي كه از دين پيروي مي،هركس عقل دارد دين دارد: فرمودند�امام جعفر صادق * 
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.رف استخلقت نخستين مشاست كه به شرافت و عقل موهبتي الهي و نعمتي بزرگ* 

.خداي حكيم به واسطه عقل حجت خود را براي مردم تمام كرده است*



آنها كه مرتبه اي از مراتب علمي را درك كرده و بر قله رفيع آگاهي و درايت باال رفته اند *

.كارهايشان عقالني است

ل و افكار و گفتار شان بر ي كه دانشمندتر و آگاه ترند، به همان ميزان اعماانسانها به ميزان* 

.عقالني استاحكام اساس عقل و برپايه 

كار برد عقل و جايگاه آن در نويسنده محترم در باره اهميت ونكات گلچين شده از نوشتار

عقل نعمت ،كه عقل حجت آشكار و ارزشمند پروردگار است: شرع و جامعه را مالحظه فرموديد

عقل سالم و مستقل بدور هدايت انسان آمده است،حمايت وورارزنده و پربهايي است كه به منظ

اوند بواسطه عقل پرستيده خدرساند،بش را به صراط مستقيم مياز هوي و هوس و شهوت صاح

عقل از يكديگر جدايي نا پذيرند،دين و آيد،طه عقل فراهم ميبهشت بواسبه ورود شود،مي

صيل كرده ها كارشان تحم تمام كرده است،خود را بر مردخداوند حكيم بواسطه عقل حجت

.هركس آگاه تر و دانشمندتر باشد كارش عقالني تر استعقالني است، 

حاال با توجه به نكات فوق و با اجازه نويسنده محترم در يك فضاي دوستانه و برادرانه به 

افر جاهلي و دوزخي ان خارج از دائره اسالم و كيكه ما منكران واليت از ديد واليتصرف نظر از اين

شك رانه و با استفاده از خلق و خوي و محروم از بهشت هستيم، اما دوست داريم محترمانه و براد

مجمع تقريب مذاهب اسالمي مطالبي را فرزانه آيت اهللا تسخيري رهبر ! فرين و طبعا دور از تصنعآ

تقلي كه طبعا نويسنده در معرض نور و درخشش عقل قرار دهيم و ببينيم كه نقش عقل سالم و مس

شان از آن برخوردارند در انتخاب عقايد معروف محترم و ساير همفكرانشان و دقيقتر، همعقيده هاي

!و طبعا براي خود شان قابل افتخاري كه دارند چيست؟
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وحيد است از مهمترين در نزد خدا يا مهمترين در نزد براداران شيعه مان، در نزد خدا مهمتر  ت

واليت است، به دليل اينكه واما در نزد برادران مان مهمتر امامت،نداردوجود و اصال امامتي 

ته دل با يقين ور بوده اند يكبار ازوطهني را كه تمام عمر در كفر و شرك غخداوند متعال حتي كسا

وارد بهشت يبرگه ترددشوند بدون هيچفاصله بهشتي ميبه معني ال إله إال اهللا اعتراف كنند بال

مي شوند، اما امامت نه، اگر كسي تمام عمر هم به توحيد و خدا پرستي و يكتا پرستي و اطاعت از 

تمام لحظات زندگي اش را در طاعت و عبادت صرف كند و مشغول باشد و�پيامبر گرامي 

اشته باشد بدتر از كافر يك گناهي هم مرتكب نشود اما به واليت اميرالمؤمنين ايمان و باور قلبي ند

از سر پل هم بدون برگ ! دوران جاهلي و خارج از دائره اسالم و دوزخي و محروم از بهشت است



نمي تواند عبور كند اگر هم عبور كرد جبريل دم در بهشت جلوش را »برگ امان واليت«تردد يا 

!خواهد گرفت
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ه آقاي هاي ايشان اين است كه به صرف نظر از اينكيدهپرسش ما از آقاي حجازي و هم عق

علي و به صرف نظر از اين اينكه واليت! ردهديث غدير چند تا راوي شمعالمه اميني براي اثبات ح

به صرف نظر  از اينكه ! اعالن شده بود�از اولين روز هاي دعوت اسالمي بوسيله رسول مكرم 

به صرف نظر ازينكه اين ! ن واليت در غدير حضور داشتندصدو بيست چند هزار نفر در هنگام اعال

چرا از اين حديث�به صرف نظر از اينكه علي ! اعالن مهم چرا در عرفات نشد و در غدير شد

و ! استفاده نكرد! براي دفاع از حق خود)ل نقش بي فايده اميني در الغديرباز به صرف نظر از طو(

قبول كار و قبول ونه تنها سكوت كه همكاري! ت فرمودسكو! سال25به صرف نظر از اينكه چر 

و به صرف نظر از اينكه چرا بعد از بدست ....! حقوق از بيت المال و خير خواهي با دشمنان و 

افشا ‡ر او و بر اسالم و اهل بيت مظالم رفته بسال سكوت خود25ره گرفتن حكومت در با

=��ωJشرايطي اجازه داده بودبا اينكه خداوند هم در چنينگري نكرد،  Ïtä†ª! $#t) ôγyfø9 $#ÏþθJ¡9 $$Î/zÏΒ
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) عفو است(دارد خدا بلند گفتن سخن بد را مگر سخت گفتن مظلوم كه دوست نمي«: ترجمه

ف نظر از اينكه سازنده و بافنده و طراح اين سوژه ها چه كساني به صر.»و هست خدا شنوا دانا

به صرف نظر از اينكه لزوم امامت بعد از ختم نبوت چيست؟ به صرف نظر از اينكه آمدن ! بوده اند

به صرف نظر از اينكه فرضيه ! و رفتن دوران ائمه چه مشكلي از مشكالت اسالم را حل كرد؟

صرف نظر از اينكه وضعيت اآلن امت اسالمي با به! شكار استختم نبوت در تناقض آامامت با

�به صرف نظر از اينكه بعد از پيامبر ! چه تفاوتي دارد؟�وضعيت بعد از وفات رسول مكرم 
عجل اهللا (غائب امامبه صرف نظر از اينكه فرضيه! امت بدون امام بود اآلن هم بدون امام است

ك دليل صحيح و محكم و به صرف نظر از اينكه ي! امت داردچه نفعي براي) تعالي فرجه الشريف

وجود»داءرواحهم لتراب مقدمه الفأ«ا صالح باثبات حضرت أبراي »مستقلعقل سالم و«مطابق با 

! ندارد
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! ازگاري دارد؟س»با عقل سالم و مستقل«ت كه كجاي اين امامت و واليت با اسپرسش اين

به ذاتي كه نعمت عقل را آفريده و به بعضي ها سالم و به بعضي غير سالم، ارشما! آقاي حجازي

از آن نعمت خدا دادي استفاده كنيد و،به بعضي مستقل و به بعضي وابسته عنايت فرموده فكر كنيد



آيا اين عدالت است كه خداوند ،كه با توجه به اينكه عدل و عدالت در نزد شما از اصول دين است

عال يك پيرمردي كه تمام عمرش را در توحيد و يكتاپرستي و فرمانبرداري از ذات متعال او طبق مت

اما كسي را كه در ،گذرانده اما واليت علي را قبول ندارد را به دوزخ بيندازد�فرموده پيامبرش 

ته را تمام عمر جز شرك و خرافات و مزخرفات چيز از دين نفهميده و نماز و روزه و طاعتي نداش

اين ! را قبول دارد به بهشت برين و فردوس اعلي بفرستد؟�صرفا به جهت اينكه واليت علي 

كجايش عدالتي است كه شما آنرا جزو اصول دين يا به تعبير بعضي زيركها اصول مذهب 

آيا عقل سالم و مستقل شما چنين چيزي را مي پذيرد، آيا به نظر شما كه عقل را حجت ! دانيد؟مي

دانيد كه بايد انسان را حمايت و هدايت كند، اين ر خدواند و نعمت ارزنده و پر بهاي ميآشكا

عقل سالم و «ير واليتي ها در روز قيامت، با عقيده امامت و واليت و اين سرنوشت واليتي ها و غ

سالم و مستقلي كه از هوي و هوس و عقل،البته شما فرموده بوديد كه! سازگار است؟»مستقل

ي از علم و عمل و يت به دور باشد، آيا عقلي كه يك مسلمان و موحد هفتاد ساله را با كوههاشهو

فضائل و خوبي ها و بدور از شرك و بدعت و خرافات و مزخرفات و گناه و نافرماني را بدتر از 

داند اين عقل كافر دوران جاهليت و خارج از دائره اسالم و مستحق دوزخ و محروم از بهشت مي

اينكه فرموده ايد و از اقوال ائمه معصومين ! لم و مستقل و دور از هوي و هوس و شهوت است؟سا

هم دليل آورده ايد كه دين و عقل از يكديگر جدايي ناپذيرند، منظور شما كدام دين است و كدام 

تاب ن كما در اي‡آيا اين حقايقي كه بنابر فرمايشات شما و در پرتو اقوال امامان معصوم !عقل؟

و با عقل سالم و مستقل و بدور از هوي و هوس و !كنيم اسمش دين است؟شما مالحظه مي

آيا صراطي مستقيمي كه فرموديد عقل سالم و مستقل انسان را حمايت و ! است؟سازگارشهوت

فرموده ايد تحصيل كرده ها كارشان ! رساند همين است؟كند و به صراط مستقيم ميهدايت مي

اما پرسش ما اين است كه كسي كه يك عمر توحيد ،كه طبعا و قطعا بايد چنين باشدعقالني است،

صرفا شناخت يك شخصيت و يك صحابي و وگيردو يكتاپرستي و طاعت و عبادت را ناديده مي

و «داند، اين تحصيل كرده است ت ميدوست و ولي خدا را يگانه سبب ورود به اسالم و بهش
و آيا اين ! ؟»فيع آگاهي و درايت باال رفته استي را درك كرده و بر قله رمرتبه اي از مراتب علم

سازگاري »عقل سالم و مستقل و بدور از هوي و هوس و شهوت«است؟ و با»عقالني«كارش 

قطعا بايد چنين باشد ،هركس آگاه تر و دانشمندتر است كارش عقالني تر است:فرموده ايد! دارد؟

ها دائره اسالم و كفر را خالصه در واليت و انكار واليت مي كند و ميلياراما آيا كسي كه تمام د

مؤمن و موحد و مسلماني را كه در طول تاريخ گذشته يا وجود دارند و يا در آينده خواهند آمد 

تر و همه را بدتر از كفار دوران جاهليت و مستحق دوزخ و محروم از بهشت مي داند اين آگاه

از هوي بدور ! مستقل است؟! الم است؟و عقلش س! تر است؟ا عقل سازگاركارش بودانشمندتر



اي جمع واليتي هاي عالم و آگاه و دانشمند ! از شهوت بدور است؟! از هوس بدور است؟! است؟

.فرموده ايده بر قله رفيع آگاهي و درايت صعودك
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شما ! دانيم راه كدام است و چاه كدامنمي ! گيچ شده اندهم من كه گيچ بودم خوانندگان من 

و امت اسالمداريد مابدور از هوي و هوس و شهوت برخوركه از نعمت عقل سالم و مستقل و

مستحق بدتر از كفار دوران جاهليت و خارج از دائره اسالم و«سر در گم را كه به فرمايش شما 

و به صراط مستقيم هدايت مان د فرماييراهنمايي را ارشاد و هستيم »دوزخ و محروم از بهشت

!كنيد

ينكه مبحث عقل گسترده است و اگر ما مفصل بخواهيم آنرا باز كنيم و عقايد عمده برادران ااز

م كه به طور خواهلذا اجازه مي،خواهد شدسنجيم مثنوي هفتاد منواليتي مان را با آن بوامامي

كه سخت در كوشش اند هركس (ان شيعه مان ن عقل را بر بعضي از معتقدات برادرگذرا نور افگ

ئره اسالم و دادر نقشي كه به عهده دارد ما را از كفر دوران جاهليت و دوزخ نجات دهند و به

خودشان روشن شود كه اين يافته هاي يتا هم براي ما و هم برانيم بيفگ) بهشت وارد كنند

غير سالم؟ عقل مستقل يا غير مستقل؟يا عقل سالم : گنجدم يك از قالبهاي عقل ميااعتقادي در كد

هوس و شهوت؟ت يا عقل دور از هوي وشهوهوس وعقل ملوث به هوي و

به صراط مستقيم خواهيم كه ما را به وسيله عقل حمايت و هدايت كند واز خداوند توفيق مي

.و بهشت برين بكشاند

ختيار دارند و بنابر اين بدون در ا»برگ امان واليت«اگرچه آنها ظاهرا نيازي ندارند چون 

از آنها پذيرايي دم در بهشت هم �هيچگونه دشواري از پل صراط عبور خواهند كرد و جبريل 

خدايا به همه مان چشم :كنيم كهاما با اين وجود دعا كه ضرر ندارد ما مطلق دعا مي! خواهد نمود

ا را از هرگونه وابستگي به هوي و و م،بينا و گوش شنوا و قلب بيدار و قلب سالم عنايت بفرما

كن، و توفيق انتخاب درست و صراط مستقيم خودت را برما آشكار،هوس و شهوت محفوظ بدار

و هركس از ما كه بر باطل و گمراهي است خدايا ،ي از حق و ثبات و استقامت نصيب بفرماو پيرو

جهان بگردان تا ببينيم به كجا هدايتش كن و اگر قابل هدايت نيست خوار و ذليل و رسواي هر دو 

:خواهيم رسيد و به قول شاعر زيبا كالم مان

.ش باشدهركه دروغروي شود =تا سيهد گر محك تجربه آيد به ميانخوش بو
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است، اينكه چرا تا كنون »تجلي امامت در نهج البالغه«د كتاب فراموش نشود كه موضوع ما نق

! متجلي نشده مقصر نويسنده محترم نيست تقصير از ماستاين تجلي امامت



حاال بيايم با عقل سالم و مستقل و بدور از هوي و هوس و شهوت ببينيم كه برادران شيعه 

!رده حالجند؟تي مان در پرتو اعتقاداتشان چند موالي

اين عصمت كجايش با عقل سالم و ،پرسيماش عصمت است ميهبعد از امامت چون الزم

مستقل سازگار است؟ كمال انسان در اين است كه قدرت گناه داشته باشد و گناه نكند اينكه قدرت 

گناه از كسي سلب شود گناه نكردن چه هنري است؟ مثال يك انسان نابينا و ناتوان اگر دزدي نكند 

اين است هنر ! يك پيرمرد هفتاد ساله اگر دزدي و زنا نكند چه هنري به خرچ داده؟! چه هنر كرده؟

كه در جواني كه انسان قدرت و توانايي گناه كردن دارد گناه نكند به قول شيخ مصلح الدين سعدي 

: در اختيار ندارد مي فرمايد»برگه امان واليت«كه البته /شيرازي 

.وقت پيري گرگ ظالم مي شود پرهيزگار= در جواني توبه كردن شيوه پيغمبري است

ني هستند كه با وجود داشتن قدرت و تسلط و توانايي جسمي به اولياء و دوستان خدا كسا

آورند اما وقتي امام لذا منزلت رفيع دوستي خدا را به دست مي، كنندخاطر ترس از خدا گناه نمي

معصوم شده يعني در عصمت و حفاظت خداوند قرار گرفت و قدرت گناه كردن از او سلب شد 

زرگواري در اين است كه امامان به عقيده ما معصوم نبوده اند كه گناه نكردن كمال نيست، كمال و ب

برده اند از بهترين دوستان خدا بوده اند، حاال كدام عقيده با عقل اما در اوج كمال انساني بسر مي

!سالم و مستقل و بدور از هوي وهوس و شهوت بيشتر سازگاري دارد؟

ارد؟ پاسخ اين است كه عصمت ممكن است دوستي بپرسد پس عصمت أنبياء چه لزومي د

.تبه خاطر معصوم و محفوظ نگهداشتن وحي اس‡أنبياء 

شود؟ كدام عقل سالم و مستقل اما چگونه ثابت مي)براي امامان(اين در صورت ثبوت عصمت

پذيرد كه صرفا بخاطر يك كلمه اهل بيت كه در آيه تطهير كه هوس و شهوت ميو دور از هوي و

عصمت قائل �و �علي أمهات المؤمنين است براي خانواده حضرت سياق آن ستايش از

اما كدام عقل سالم و مستقل  مي پذيرد كه از ! بر فرض اين هم ثبوت عصمت براي پنج نفر! شويم؟

وچگونه: دوم! چرا عصمت؟: اوال! و فقط دوازده نفر! آنهم براي دوازده نفر! عصمت»تطهير«لفظ

پس بقيه اهل بيت چي؟ چرا امتياز امامت و واليت و ! براي دوازده نفر؟چرا: سوم! با كدام دليل؟

مهات المؤمنين چي؟ حضرت سپس از نسل حضرت حسين؟ أعصمت فقط براي فرزندان علي و

فرزندان حضرت حسن مجتبي چي؟ ساير فرزندان ! عباس و فرزندانشان چي؟عقيل وجعفر و

چي؟ اينجا كدام عقل داوري مي ‡رت حسين حضرت علي ابن أبي طالب و ساير فرزندان حض

هوس و شهوت يا عقل برده هوي و! عقل مستقل يا غير مستقل؟! عقل سالم يا غير سالم؟! كند؟

. خود دانيد به ما هيچ ربطي ندارد! عقل دور از اين امراض؟
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است و % 2.5نيم در صد دوزكات ،رفمال به اصطالح زائد بر مص% 20در صد !يعني بيست

قراري عدالت اجتماعي است، خمس چي؟ آيا با حكمت و فلسفه آن از بين بردن فقر و برهدف و

!خمس هم فقر از بين مي رود و وعدالت اجتماعي بر قرار مي شود؟

كند كه پس كدام عقل سالم و مستقل باور مي! مگر دين براي حفظ جان و مال و ناموس نيامده؟

ز مردم گرفته شود و آنهم به نام خدا و رسول و امام؟ شما چه فكر بيست در صد مال ا% 20

كنيد كه يك عقل سالم مستقل كه وابستگي به هوي و هوس و شهوت نداشته باشد اين را مي مي

گرفتيم اگر بود برگه امان واليت براي خودمان مي! عقل ما سني ها كه نه سالم و نه مستقل! پذيرد؟

! ماييدعقل خودتان را بيازااما شم! كنيمنگيرشت بهدمتا سر پل و
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توانند امثال بنده عاجز را به صرف نظر از دالئل فراوان كه برادران و عزيزان حفظ دارند و مي

خيلي راحت مجاب كنند و با اسم بردن از چند كتاب و عالم اهل سنت رعبي هم قائم كنند كه 

مستقل و پاك اما شما قضاوت كنيد يك عقل سالم و!ديگر كسي جرأت حرف زدن نداشته باشد؟

ا واقعا تطبيق عملي آن آي! هوس و شهوت اين پديده را در اجتماع مي پذيرد؟از ميل به هوي و

آيا در ! كنيد؟قيودي است كه در اثناي مناظره با اهل سنت مطرح ميدله و شروط ومطابق با أ

يك سر)معصومبشر و نه فرشته و(و دختر و پسر كنندهم زندگي ميجامعه اي كه زن و مرد با

رم اخالقي عبور از خط قرمز طبعا طي اين دو سه دهه هيچ مورد جنشينند و يك ميز ميكالس و

موجود متعه يا «گويد با بودن عقل سالم و مستقل كه مي! كنيد علت چيست؟فكر مي! ثابت نشده

چون بهانه آماده است هم براي پدر و ،هد شدهيچ وقت هم عبور از خط قرمز ثابت نخوا»صيغه

و كجا ! به نظر شما كار برد اين عقل سالم در كجاست؟! هم براي مأمورين! هم براي جامعه! مادر

.يمودور نريم، از اذان و وضو و نماز بگ!بايد انسان را حمايت و هدايت كند؟
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ما از عقل ،ن دارند و آماده خوردن به هدف استبه صرف نظر از دالئلي كه برادران در كما

در اذان إثبات توحيد و رسالت كه درست، اما اين ولي بودن علي ! كنيممستقل صحبت ميسالم و

بر اساس همان شايد! است عقالني فكر كنيمچه اساس و مبنايي اضافه شده؟ قراردر اذان بر�

!»برگه امان واليت«
ي كه بيش از هر جاييپذيرد كه پا، كدام عقل سالم و مستقل ميدر وضو عاقالنه فكر كنيم

مگر ممكن است ؟دهد، شسته نشودبوي تعفن ميو گيردشود و گند ميديگر ملوث و آلوده مي

كدام عقل و! گيرد پا را از شستن استثناء كند؟قطعا نظافت انجام ميوضويي كه به قصد عبادت و



عالوه بر ! تعفن بدهد؟مساجد بايد به علت نشستن پاها بوي گند وكند كه سالم و مستقل باور مي

و كدام عقل سالم و ! بوي سيگار و ساير دودهايي كه مسجد را با گلخانه حمام يكي كرده است؟

ها آنهم روبروي قبله زده بعضيهاير داخل مسجد و خانه خدا عكسمستقل مي پذيرد كه د

ذيرد كه در نماز كه انسان روبروي خدا ايستاده به صرف نظر كدام عقل سالم و مستقل مي پ! باشد؟

كدام به عقل سالم و مستقل نزديك تر است ! خشك و بي خاصيت ايستاده باشد؟! نقلي! از دالئل

كدام عقل سالم و مستقل مي پذيرد كه انسان ! كه انسان دست بسته و با احترام بايستد يا دست باز؟

كه معلوم نيست از كدام گل خشكي كند تكه تاده و براي او سجده مياو ايسدر جلو خدا كه به ياد

كربال و آن سجده كند كه صحنهيش بگذارد و براز كدام قسمت برداشته شده باشد جلوشهر و

در حالت سجده كدام مهمتر ،اش را بياد آوردشهادت مظلومانه حضرت حسين شهيد و خانواده

مستقل كدام نزديكتر است كه به عقل سالم و! ياد حسين؟ا و يوند يگانه و يكتاياد خدا،است

نماز و سجده خدا را ياد كند يا حضرت حسين را؟ خدا را ياد كند يا عكسهايي كه كنار انسان در

!كداميك؟! محراب و روبروي قبله چسپانده شده؟

‰βr&uρy¨�:ما كه اهل فتوا نيستيم، اما خداوند متعال در قرآن كريم مي فرمايد Éf≈ |¡yϑ ø9 $#¬!Ÿξsù

(#θãã ô‰s?yìtΒ«!$##Y‰ tnr&∩⊇∇∪�)مساجد از آن خداست پس كسي را با خدا نخوانيدو«.)18: الجن« .
آيا در مساجد عكس آويزان كردن و بر روي مهري كه حضرت حسين و صحنه كربال را به ياد مي 

تي كه الزمه مساجد است با مسائل كند كه عبادت و پرستش و يكتاپرسآورد اين شبهه را ايجاد نمي

. خواهد كه قضاوت كند و تصميم بگيردمستقل ميديگر آغشته و آلوده شود؟ عقل سالم و
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چهاينكه تا همين اول انقالب از نماز جمعه خبري نبود و اآلن مد شده عقل سالم و مستقل

تازه آيه نازل ! و امروز چرا شروع شده؟! ي شد؟گويد؟ ديروز چرا نبود دوازده قرن چرا ترك ممي

چه مي گويد؟ آيا يك شما مستقل عقل سالم و! علت و انگيزه چيست؟! تازه كشف شده؟! شده؟

اگر امروز نماز جمعه ! ؟يلبه چه دل!حرام را حالل و حالل را حرام كند؟تواند مرجع تقليد مي

و ! ؟شده چه كسي بايد پاسخ دهددويست سال كه ترك ميوفرض و واجب است پس هزار

كرده اند نماز جمعه را ترك ميشيعه اي كه برگ امان واليت هم در اختيار داشته وناينهمه مسلما

گويد كه شايد مثل اين نماز جمعه خيلي مسائل ديگر ميعقل سالم و مستقل شما ! صر كيست؟مق

!هم باشد كه حق بعدها مشخص شود؟
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به صرف نظر از دهها و ! د خالصه كنيم دسته هاي عاشورا به چه انگيزه اي انجام مي شود؟بيايي

از گريه و ناله و صورت خراشيدن و گريبان پاره كردن و به ‡صدها روايتي كه ائمه معصومين 



دهد كه لباس سياه پوشيدن منع كرده اند، كدام عقل سالم و مستقل اجازه ميازسر وسينه زدن و

امروز براي آن گريه و ناله كنيم و به سر و هه اي كه نزديك به چهارده قرن پيش اتفاق افتادفاجع

كدام بخش از قاموس ها درسيل خون براه اندازيم؟ اين كاروقمه بزنيمسينه بكوبيم و زنجير و

در !اينكه مرده هاي چهارده قرن پيش را امروز لعنت و نفرين كنيم! عقل سالم و مستقل مي گنجد؟

! كدام زاويه از عقل سالم و مستقل مي گنجد؟
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و امامان �تعاليم پيامبر گرامي از زيارت قبورهم بگوييم، اينكه بر خالف دستورات و

نقره و جواهرات مزين و ديوان شاهي بسازيم و به طال وقبرها را كاخ و قصر و‡معصوم 

بعضي ها خود ‡اينكه در مزارات ائمه ! ستقل سازگار است؟مو آراسته كنيم با كدام عقل سالم 

! را به قفل و زنجير ببندند، و ادعا كنند از فالن مرض شفا يافته اند با كدام عقل سالم سازگار است؟

،كه چنين صحنه هايي ديده و شنيده نشده  كه كسي شفا يافته باشد�در مزار خود رسول اهللا 

اينكه ما قبرستان را كه جاي پند ! چگونه اين كرامات ظاهر مي شود؟هاشهرو ساير در مشهد و قم

نقره وهاي طال ويگرفتن و به ياد آخرت افتادن است با انواع و اقسام فرشهاي گرانبها و كاش

كنيم كه نه تنها و مزينبا قيمت هاي سر سام آور ملبسيها و لوسترهاي آنچنانالماس، و آويز

كجايش با عقل سالم و مستقل ،كنداندازد كه به عشق دنيا مبتال ميو آخرت نميانسان را به ياد قبر 

در حاليكه ! است؟سازگارو كجايش با مذهب اهل بيت و اسالم ناب محمدي! هماهنگي دارد؟

عيد مبدل شود بر قبرستان به جاي جشن واز اينكه قبر و‡وائمه معصومين�پيامبر گرامي 

اينكه قبرشان بت قرار داده شود بر حذر داشته اند، و از اينكه در كنار قبور و از ،حذر داشته اند

با اين وجود آيا همة اين مخالفت ها در ،آنان و ساير قبرها نماز و دعا انجام گيرد بر حذر داشته اند

ل پس اين كجايش با عق! ساير اولياء و دوستان خدا، انجام نمي گيرد؟كنار قبرها و مزارهاي آنان و

.سالم هماهنگي دارد؟ بگذريم
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در پايان اين مبحث سري هم به چاه جمكران بزنيم و ببينيم كه به چاه و مسجدي كه صرفا در 

كذبش وارد است به وجود آمده اينقدر تقدس بخشيدن نتيجه خواب يك فرد كه احتمال صدق و

رت مهدي منتظر گرفته تا غيبت صغري از تولد مشكوك حض! كجايش با عقل سالم سازگاري دارد؟

ربعه و نامه نگاري هاي شگفت انگيز آنان با مردم ساده دل آن ، و داستان نواب أو كبراي ايشان

تا فرياد هاي مكرر و روزانه دم غار سامراء كه خواسته ارادتمندان حضرتش مبني بر خروج و ! زمان

الدين حجازي ي كه به فرموده آقاي عالءهايعضيتا نامه نگاري هاي حيرت انگيز ب! ظهور شان



رفته قله رفيع آگاهي و درايت باال مرتبه اي از مراتب علمي را درك كرده و بر«نويسنده محترم ما 

.!»اند و كارهايشان عقالني است
!>; ]1��6 &��^�20!

عقل سالم و مستقل بدور از هوي و هوس و «اين همه عجائبات تاريخ بشر كجايش با 

كساني كه اين شگفتيهاي غول پيكر را ! و سازگاري دارد؟يو هماهنگ! جور در مي آيد؟»شهوت

كنند جزو كدام به نام دين اسالم ناب محمدي مي پذيرند و بلكه به آن افتخار و مباهات هم مي

و كساني كه از اين ميان آگاه و دانشمند هم هستند و احيانا مدارك علمي و ! دسته از عقالء هستند؟

باشند جزو كدام دسته از ينشگاهي و شايدهم صاحبان مدال در رشته هاي مختلف علمي پژوهشدا

عقل اينها را جزو كدام دسته ،داقسام عقل واقفيوشما كه به ارزش و درجات و كنه! عقالء هستند؟

اك يا پ،هوس و شهوتعقل پيرو هوي و! مستقل يا غير مستقل؟! بايد قرار داد؟سالم يا غير سالم؟

كه !)به ظاهر مسلمان(مسلمان دبه نظر شما بيش ازيك ميليار! و بري از اينگونه امراض و آفات؟

به عقيده شما از كفار دوران جاهليت بدتر و از دائره اسالم خارج و مستحق دوزخ و محروم از 

اقص ن! ته هستند؟ه ندارند، از ديد شما جزو كدام دسزيرا برگ امان واليت همرا! بهشت هستند

پس ! كداميك؟! يا غير اينها؟! داراي عقل شهواني؟! العقل، داراي عقل ملوث به هوي و هوس؟

آيا نظر شما اين است كه به نصايح ! چه بايد بكنند؟! بفرماييد كه تكليف اين افراد چيست؟

دلسوزانه آقاي هدايتي گوش فرا دهند و با استفاده از فرصت از تئوريسين چيره دستي همچون 

صحافي و فضائل آرام بخش شبكه سالم استفاده كنند و دكتري قزويني و تكنسين ماهري چونآقا

ا حتي از اين صورت هركس اين كار را بكند يآيا در! برگه امان واليت علي را حاصل نمايند؟

آقاي تسخيري و دستگاه تقريب ايشان استفاده كند و مخفيانه با ايشان تماس ! اخالق غير تصنعي

اين  نيت خود را اعالن كند شما حاضريد اسم او را در لست صاحبان عقل سالم و مستقل وبگيرد

.ممنونيمو برگ امان واليت عنايت فرماييد!و بدور از هوي وهوس و شهوت بنويسيد؟
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لبالغه را هج ادر ذيل اين عنوان نويسنده محترم براي اولين بار يكي از تجليات امامت در ن
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	"�� H�Z« بنده صالح و «: ترجمه فيض اينگونه نقل مي كندآنگاه ترجمه اين متن كوتاه را از

رهبر خويش سپرده و آن را امام و) قرآن(اراده خويش را به دست كتاب خدا محبوب خدا زمام 

قرآن جاي گيرد قرار داده است، هرجا كه بار قرآن فرود آمده همانجا فرود مي آيد و هرجا كه

).74، ص86طبه نهج البالغه فيض خ(. »همانجا منزل اوست



و �امامت قرآن، امامت پيامبر : نويسنده محترم امامت را بر سه بخش تقسيم مي كندخره باآل
متني روشن كردند كتاب شان چشم ما را با74در صفحه انتظار طوالني بعد ازايشان . ئمهامامت أ

آيد، در اين سخن كه از آن امامت قرآن تجلي يافته و كه متأسفانه هيچگاه از آن سخني به ميان نمي

:دقت كنيد�اميرالمؤمنين 

ده خدا سپرده و آن را امام و رهبر خويش قرار دابزمام اراده خويش را بدست كتا.. «

يا دقيقتر (امامت ائمه دوازده گانه �و پيامبر د از قرآنحرف ما هم همين است كه بع»...ستا

خواهد كه عقل سالم مي! دانستند چه لزومي دارد؟قرآن را امام خود ميآنها نيز اي كه ) يازده گانه

با اينكه كه آخرين پيامبر الهي بودند�درك كند و بداند كه خداوند بعد از پيامبر گرامي 

زندگي فرستاد كه امام پيامبر او است لذا كتاب و دستوردانست كه اين آخرين دين و آخرينمي

يا بروند چه از دن�هميشه زنده و حاضر جامعه بشر باشد، اماماني كه مانند خود پيامبر گرامي 

پنهان است و عه از ديد جامدر غار سامرا بودنو امامي كه بر فرض زنده!مشكلي را حل مي كنند؟

.!كند؟مييجود و عدمش چه فرقوكندبه هيچ مشكل جهان اسالم رسيدگي نمي

را طوالني �خواست عمر كسي را اينقدر طوالني كند عمر پيامبر گرامي باز اگر خداوند مي

و باور وصف ناپذيري شناختند و به ايشان ايمانرد كه جهاني ايشان را ديده بودند و ميمي ك

ايشان ) ربعهأنواب(كوك است و هيچ كسي جز چهار نفر اما امامي كه حتي تولدش مشد، وداشتن

نش ان حتي معتقدايا كوچك براي هميشه از ديدگده و از آن پس بعد از يك غيب صغريرا ندي

بنده «�اين قرآن است كه به فرموده حضرت امير المؤمنين ! كند؟پنهان شده چه دردي را دوا مي

امام و رهبر خويش سپارد و آنرا بوب خداوند زمام اراده خويش را به كتاب خدا ميصالح و مح

زيرا قرآن هميشه زنده است و نمي ميرد، هميشه حاضر است و غائب نمي شود، »قرار مي دهد

عقل سالم و «ماند، باور كنيد براي كسي كه هميشه قادر به پاسخ گويي است هيچگاه عاجز نمي

هويداست، اما اگر عقل سالم و مستقل نباشد و به هوي ود همچون روز روشنداشته باش»مستقل

شود باز هم بو هوس و شهوت آلوده باشد اگر همه ذرات اين جهان هستي دليل و برهان ناطق هم 

.بيهوده است و سودي ندارد
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قرآن را امام قرار �نويسنده محترم مان در ذيل اين متن كه حضرت علي : خواننده گرامي

نخستين امام حق امت «) ع(به فرموده اميرالمؤمنين حضرت امام علي ابن ابيطالب : دادند مي نويسد

اسالمي، قرآن كريم است، همان كتاب مطهر و مقدسي كه خدايش نور، هدي، شفاء، طراط، تبيان، 

همه انسانها به ويژه زعامت امامت وديگر عطا فرمود، تا هدايت ويفرقان، و بسيار نامها و صفتها

است كه مسلمان وظيفه دارد، ث شود و بر اساس همين امامت قرآنا ضامن و باعامت اسالمي ي



قربان آدم چيز فهم، .»ه احكام و فرامين كتاب خدا باشدكردارش قرآني و برپايانديشه، اراده، بيان و

�بود، باور كنيد كه امير المؤمنينبوديد و اين حرفها جدي و عملي مي كاش هميشه همينطور مي

از من و شما و امت و جامعه اسالمي چيزي بيش از اين نخواسته �و قبل از ايشان رسول مكرم 

: هم پيش آمده باشد اينكه فرموديدالبته اين پرسش براي ما و شايد براي خوانندگان عزيزاند،

د به اين وسيله بازهم راهي براي آيا خواستي»قرآن كريم استنخستين امام حق امت اسالمي«

بقيه هم در درجه ثانوي قرآن يعني قرآن نخستين امام است و! اثبات امامت و واليت باز بگذاريد؟

امام ،ال قرآن بدون قيد و شرط و بدون نائب و پشتيبانمنظور شما همين است؟ وإ! د دارند؟اما وجو

امت اسالمي وظيفه دارد كه همه تالش و «:رماييدو پيشوا و زعيم است به دليل اينكه در ادامه مي ف

جهاد خود را در جهت امامت و حاكميت قرآن بر همه شئون اجتماعي و اقتصادي و سياسي، 

فرهنگي و اخالقي جامعه بكار گيرد، باشد كه در پرتو امامت قرآن و حاكميت فرهنگ قرآني، امت 

.»فالح، رستگاري و پيروزي صعود كند، ، سالمت، كرامتقله رفيع عزتاسالمي به نهايي ترين
شايد خواننده گرامي بپرسند كه ،ها را جدي بگردان و به آن جامه عمل بپوشاناين آرزو! ياخدا

چه انگيزه اي باعث شده كه نويسنده محترم تجلي امامت اينگونه سخن برانند و تحليل و تفسير 

چرا كه امامت قرآن ـ و نه امامت «: دهندبفرمايند، از خود ايشان مي پرسيم اينگونه پاسخ مي 

ه علل و اسباب سقوط و ركود  مدوازده امام ـ باعث همه پيروزيها و سرفرازيها و مانع از ظهور ه

و كاش ،صد در صد درست مي فرمايند»ف و فساد در ميان امت اسالمي استشكست و انحرا

را دم در �حضرت جبريل مي كنند وتوزيع »برگه امان واليت«برادران شيعه امامي واليتي كه 

كه غير امامي ها و غير واليتي ها را نگذارند وارد بهشت شوند، و ما را »بهشت نگهبان گذاشته اند

كفار دوران جاهليت و خارج از دائره اسالم و «از قبيل »منكران واليت«با صفتهاي شايسته 

نهج البالغه و توضيحات آقاي تعبيرات مي نوازند، در اينگونه »مستحق دوزخ و محروم از بهشت

تا خداي نكرده كسي از بين اين كفار دوران جاهليت نيايد كردندالدين حجازي دقت ميعالء

آقا شما در تناقض افتاده ايد اگر امامت قرآن اينقدر مهم است و اينهمه كار برد دارد :اعتراض كند

مان نگيريم و به پس چرا از همين قرآن برگه او شما مي فرماييد ،كه علي ابن ابيطالب فرمود اند

اسطه آوردن قرآن بوده نشان ندهيم تا راه بهشت را ايمان باز كند؟جبريل كه خودش و

سائر ائمه و علماء و صلحاء ،گيردفرماييد؟ علي ابن ابيطالب از قرآن برگ امان ميمالحظه مي

اما ما بيايم از كساني كه ،كندمام معرفي ميگيرند، و خود حضرت علي او را ابرگ امان ميقرآن از 

عقل سالم و «!خدايا! خود شان محتاج امان قرآن و پيرو قرآن هستند برگ امان واليت بگيريم؟

اجازه بدهيد كه اين . نجاتمان بده»هوي و هوس و شهوت«عنايت فرما و از پيروي »مستقل



ازي را كه بسيار اهميت دارد در ذيل عنوان مطلب را در همينجا تمام كنم و ادامه سخنان آقاي حج

..مستقلي بياورم تا لذت ببريد
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گرامي و همچنين نويسنده وخسته نباشيد خدمت شما خوانندگان عزيزمجدد وبا عرض سالم

ت گرانقدر تجلي امامت در نهج البالغه كه به حق اينجا تجلي امامت قرآن را در نهج البالغه ثاب

بنده «: كه فرمودند�طالب بار اعلم به قرآن حضرت علي بن ابي ه اند، در ادامه آن سخن گهركرد

مام و رهبر خويش قرار صالح و محبوب خدا زمام ارادة خويش را به دست قرآن سپرده و آن را ا

نين آقاي حجازي در ادامه توضيحاتشان بر اين سخن طاليي و زرين حضرت اميرالمؤم»داده است

تاريخ اسالم شاهد درخشنده ترين پيروزيهاي امت اسالمي در عصر امامت قرآن، و «: مايندمي فر

با اجازه آقاي )و شهد شاهد من أهله(به به .»كتاب خدا در ميان مسلمانان استروزگار حاكميت

همان تاريخي »تاريخ اسالم«خواهيم بدانيم كه مقصود تا از ما و خوانندگان عزيز مي! حجازي

كفار دوران جاهليت و خارجين از دين و مستحقين دوزخ و «كه به فرموده شما بدست است

و ! نخير اضافه بر آن گناه آنان بيش از ما بوده، منافقين!رقم خورده است؟»محرومين از بهشت

! حريف كنندگان قرآنو ت! ظلم كنندگان بر اهل بيتو! دكو غاصبان ف! و غاصبان خالفت! تدينمر

سرار چنانكه در كشف األ(ن صدها مخالفت ديگر با نص قرآن و مرتكبا! ذاران در دينو بدعت گ

مخالفت هاي عمر با )117ص (و ! مخالفتهاي ابوبكر با نص قرآنآمده، 114جناب خميني ص

به ! ؟»اسالم«و كدام »تاريخ«آخر كدام ! است؟»تاريخ اسالم«منظور شما همين !) نص قرآن
ما چطور ! شوخي است؟كدام نقش شما جدي و كدام! م افتخار مي كنيد؟كجايي اين تاريخ اسال

ممكن است ! كنيد و كي و در كجا نقش ديگران را؟ي و در كجا نقش خود را بازي ميبدانيم كه ك

! راهنمايي بفرماييد؟

همان امت اين دهيد مگر كه آنرا به امت اسالمي نسبت مييياين درخشنده ترين پيروزيها

نيست كه به فرمايش شما طي بيست و پنج سال سكوت مرگبار بدترين فجايع را بر سر اسالمي 

! اينجا چگونه قابل ستايش هستند؟! اهل بيت آوردند؟اسالم و

چه كساني »اكميت كتاب خدا در ميان مسلماناندر عصر امامت قرآن و روزگار ح«: مي فرماييد

همين كساني كه با نص قرآن  ! مانان حاكم كرده بودند؟امام معرفي كرده و آنرا در ميان مسلراقرآن

آخر از كساني كه ! همين كساني كه غاصب و ظالم و منافق و مرتد بودند؟! كردند؟مخالفت مي

و حق مادي و معنوي اهل بيت !؟و سنت ها را به بدعت ها مبدل كردند! قرآن را تحريف كردند؟

ه شما چگون!!تداد مبتال بودندنفاق و ارو به! ؟داشتندو بر آنان ظلم و ستم روا !؟را غصب كردند



امامت قرآن را حاكم «ا براي امت اسالمي رقم بزنند و ر»خشنده ترين پيروزيهادر«انتطار داريد كه 

!؟»كنند
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از طرح اًو جد! عالي نوشته؟آقاي حجازي شما مطمئن هستيد كه اين جمالت را قلم جناب

فرماييد پس چرا برگ امان اگر جدي همينطور است كه شما مي! ق چه منظوري داشته ايد؟اين حقاي

كفار دوران «آن افتخار آفرينان تاريخ اسالم را بدتر از ،ماازكنيد و ما و قبلواليت توزيع مي

آيا احتمال ! مي دانيد؟»جاهليت و خارج از دائره اسالم و مستحق دوزخ ومحروم از بهشت

كه تنها دراين بخش از نوشته هايتان شما با عقل سالم و مستقل نوشته ايد و از هوي و دهيدمي

آيا دوست نداريد كه بيشتر تحقيق كنيد و اگر همين حقايق را ! هوس و شهوت بدور بوده ايد؟

!؟)"��%35\ 3^(ما را بپذيريد كه هدرست تشخيص داديد نصيحت برادران
هم كوبيدن امپراتوري عظيم ان باستان به دست مسلمانان، دريرفتح ا«: ييددر ادامه مي فرما

روايي قرآن از ظهور اسالم تا به امروز در صحنة سياست نبيزانس از سوي پيروان قرآن، و فرما

).75ص(»حقانيت و صالحيت امامت قرآن استجهاني دليل روشن وحجت كامل بر 
م از ما نيست از خود آقاي حجازي است، كه اين جمالتي كه نقل كردي!باور كنيد خواننده عزيز

البته ،نخير اينطور نيست! ذاريمگآقاي حجازي با هم ساختيم كه شما را سركار بو فكر نكنيد من 

و ساير افتخار �زي و حتي كساني كه ابوبكر و عمراين احتمال وارد است كه من و آقاي حجا

مان متحد باشيم و حق را مانند ماق دلدانند در اعآفرينان تاريخ بشر را مخالف نص قرآن مي

شيد تابان ببينيم و بشناسيم و احيانا نخواسته و بي اختيارهم مثل همينجا به آن اعتراف كنيم اما خور

ظنعلت دارد، در صورتي كه حسن؟آنرا نمي پذيريم و آشكار نمي كنيمو صراحتاًاينكه چرا علناً

اگر تعبيرات خود آقاي حجازي را به و،وجهي استعلتش غفلت و بي ت:گوييمداشته باشيم مي

س و ، يا به دام هوي هويا استقالل نداشته باشد،شايد عقلها سالم نباشد:گوييميكار ببريم م

�tΒ. در هر صورت هدايت و گمراهي از طرف خداست! شهوت گرفتار باشد uρÏ‰ôγtƒª! $#$yϑ sù…çµs9

ÏΒ@e≅ ÅÒ•Β�)37: الزمر .(�tΒÈ≅ Î= ôÒãƒª! $#Ÿξsùy“ÏŠ$yδ…çµs9�)186: األعراف.(

هر كس را كه خداوند متعال هدايت كند كسي نيست كه او را گمراه كند و هركسي را كه «

.»مراه كند كسي نيست كه هدايتش كندخداوند متعال گ
را به راهي كه خودت مي پسندي هدايت كن و به ما جرأت و شهامت تصميم ماهمه! خدايا

. فرمارا عنايتگيري



بيزانس فتح ايران باستان و امپراتوري«: فرمايدنويسنده محترم مي! توجه بفرماييد! خواننده عزيز

فقط چشم بينا و گوش شنوا و دل .حقيقت همين است»دست مسلمانان و پيروان قرآن بودبهروم

انگي و صداقت خواهد كه ببيند، و جرأت و شهامت و مردبيدار و عقل سالم و مستقل مي

شيد را با يك خور»سالم«نام نه اينكه مثل شبكه بد،خواهد كه مثل آقاي حجازي اعتراف كندمي

.دست پنهان كند

A� <�!30� ��
:در اين جمله كوتاه آقاي حجازي سه اعتراف بزرگ نهفته است

تاريخ ايران حضرت عمر بن خطاب، فاروق اعظم و عدالت گستر بي همتاي اصلي ـ فاتح 1

فرمانده عمر مي بود، وقطعااگر بعد از من پيامبري مي بود : فرمودند�بود، كه پيامبر �بشر 

مدال �فرمانده شجاع و مجاهدي كه از رسول خدا ،بودحضرت سعد بن ابي وقاصجنگ

رم اسالم رسول مك»��-�;  )��)�/3�A 0;�((�04�1«ه نظير آن در تاريخ وجود ندارد افتخاري دريافت كرد ك

اما متأسفانه امروز در نتيجه »!ر بينداز پدر و مادرم فدايت بادتي،اي سعد«: به ايشان فرمودند�

دو شخصيت بي نظير تاريخ بشريت را اين تحريف تاريخ در جامعه ما خيلي از مردم نه تنها 

در حالي لشكر مجاهدكنند، آري اين فرماندة شجاع وشناسند و ياد ميشناسند كه به بدي مينمي

اسب خودش را بر روينمي توانستمريضيكرد كه از زخم وفتح ايران را فرماندهي مي

..نگهدارد

مسلمان بودند برخالف عقيده �اعتراف دوم اينكه فاتحان ايران يعني صحابه رسول اهللا -2

فق و مرتد و افتخار آفرين را مناتاريخ ساز وبعضي ها كه آن مردان مؤمن و مجاهد و دلير و

طلبند و آنها را و براي ورود به بهشت از آنها برگ امان واليت مي!غاصب و ظالم معرفي مي كنند

!!بدليل عدم پذيرش امامت كافر و خارج از اسالم و دوزخي و محروم از بهشت مي خوانند

پذيرفتند وال امامت قرآن را نمييروان حقيقي قرآن بودند، و إـ و اعتراف سوم اينكه آنها پ3

بودند كه �قرآن را حاكم نمي كردند، پس فاتحان ايران باستان همان صحابه رسول اهللا 

مسلمانان واقعي و پيروان حقيقي قرآن بودند، فراموش نشود اينها اعترافات آقاي عالءالدين 

ستان قدس رضوي چاپ شده شان توسط بنياد پژوهشهاي اسالمي آحجازي است كه كتاب اي

حنه سياست فرمانروايي قرآن از ظهور اسالم تا به امروز در ص«: اضافه مي كنند كهاناست، ايش

و نه امامت ائمه .»حقانيت و صالحيت امامت قرآن استت كامل بر جهاني، دليل روشن و حج

حقانيت و «نه دوازده گانه، در جمالت آخر اين پاراگراف آقاي حجازي دقت كنيد كه چگو

امام است وقتي قرآن: گوييممي،ا اثبات مي كنند، حرف ما هم همين استر»صالحيت امامت قرآن

و صالحـيت امامت را دارد و فرمانروايي اش از لحظه ظهور تا االن دليل و برهان قاطع امامتش 



تمام شد عمال )هجري329(پس از آغاز غيبت كبري حد اكثر است، پس دوازده امام كه امامتشان 

و بودن ! ل بي سر پرست رها كردند چه نفعي براي اسالم و امت اسالمي دارد؟و امت را باز مثل او

و نبودن امام دوازدهم در غار سامراء كه تا حاال يازده قرن يعني هزار و صد سال طول كشيده چه 

يا همگي ! ؟ببينيد كه منتظر باشيد و دعاي فرج بخوانيدآيا بازهم الزم مي! نفعي براي اسالم دارد؟

ي حجازي اعتراف كنيد كه امامت حق قرآن است كه شايستگي امامت و عمر امامت و مثل آقا

كنيد دعاي ندبه خواندن دردي آيا باز هم فكر ميابي و نشاط مستلزم امامت را دارد؟حضور و شاد

.خود دانيد!آورد؟و در صف منتظران نشستن واقعا فرج مي! ؟را دوا مي كند

سالم و مستقل شان را به كار انداخته  و به حقايق اعتراف آقاي حجازي الحمدهللا كه عقل 

�".� �a� KN�� � A: (ربهاند گرچه همراه با تناقض باشد اما حقيقت، حقيقت است به قول عنكمي
� ~(.

و معرفت وي چنانكه پيش از  اين در آغاز بحث از آنجا كه شناخت امام«: مالحظه فرماييد

مسلمان است، براي شناخت قرآن كه وظيفة حتمي و قطعي هرامت بيان شدپيرامون مسأله ام

ثبات اين مطلب دليل آورده براي ا»ي است، به خود قرآن روي مي آوريمامام امت اسالم!! اولين

و مرجعي متين ! سندي معتبر)يعني قرآن(عرفان و شناخت اين اماميرآن براچرا كه آيات ق«: اند

.كندرا اضافه ميتيترآنگاه اين »!مي باشد! و مطمئن

 » E�K!  &�1� �� E�!K �"��%«
ما قبل از اينكه جمع بندي نويسنده را از آيات ذكر شده مالحظه كنيم با هم يك جمع بندي 

.كنيممي

كار و قرآن كريم نور يعني روشني و روشنگر و كتاب آش)16؛ 15: سوره المائده(: اولدر آية* 

.وسيله هدايت معرفي شده است

روشن و (و نور) يعني دليل قاطع(قرآن كريم برهان ) 174: سوره النساء: (دومدر آية* 

).كارروشنگر و مبين و آش

هدايت و رحمت براي جهانيان قرآن كريم موعظه و شفاء و)57: يونسسوره : (در آية سوم* 

. معرفي شده است

.معرفي شدهياژكبدون قرآن كريم، قرآن عربي و )28: زمرسوره : (در آية چهارم* 

و ترساننده معرفي )جدايي كنند بين حق و باطل(قرآن كريم فرقان )1: فرقان: (در آية پنجم* 

.استشده



و هدايت كننده و رحمت و )يعني بيان كننده(قرآن كريم تبيان )89: نحل(در آية ششم * 

.استبشارت براي مسلمين معرفي شده

.قرآن كريم ريسمان خدا معرفي گرديده است)107:آل عمران: (هفتمدر آية* 

.استقرآن كريم آسان معرفي شده)1: قمر: (در آية هشتم* 

قرآن كريم كتاب با حكمت و هدايت و رحمت براي نيكوكاران )3و 2: لقمان: (در آية نهم* 

.استمعرفي شده

باطل به او راه ندارد، نازل قرآن كريم كتاب غالب، كتابي كه )42، 41:فصلت: (در آية دهم* 

.استستوده شده معرفي گرديدهوشده از ذات با حكمت

.استقرآن كريم كتابي محكم با بياني مفصل معرفي شده)1: هود: (در آية يازدهم* 

قرآن كريم كتابي پر بركت و شايسته تدبر و پند گرفتن معرفي )29: ص: (دوازدهمدر آية* 

.استشده

محفوظ معرفي شدهقرآن كريم كتابي مكرم و سودمند و)79، 77: واقعه: (هسيزددر آية* 

.است

قرآن كريم حل كننده اختالف، و هدايت و رحمت براي مؤمنان )64: النحل: (در آية چهارده* 

.استمعرفي گرديده

دهقرآن كريم راهنما بسوي نور و نجات از تاريكيها معرفي ش)1: ابراهيم: (آية پانزدهمدر * 

.است

قرآن كريم بصائر يعني وسيله ديدن و هدايت و رحمت )203: األعراف: (در آية شانزدهم* 

.استبراي مؤمنان معرفي گرديده

.قرآن كريم هدايت كننده به بهترين راهها معرفي شده است)19: اسراء: (در آية هفدهم* 

و وسيله هدايت و برهان و و روشن و روشنگرحاال با توجه به اينكه قرآن كريم نور آشكار

بيان () تبيان(كننده حق از باطل و ترساننده و ي و جدا اژشفاء هدايت و رحمت و بدون كعظه ومو

بشارت و ريسمان خدا و آسان و با مژده ووهدايت كننده و رحمت وآشكار و بصائرو) كننده

ت و شايسته تدبر و پند با بركري و محكم و مفصل وت و غالب و محفوظ از هر باطل و كحكم

دهها سيله نجات از تاريكيها وسوي نور، وو راهنما به ،گرفتن و سودمند و حل كننده اختالف

آيا مي توانيم بپرسيم امامي كه اين همه صفت و بزرگي و بزرگواري و قدرت و ،صفت ديگر است

رسد آيا اين امام سان ميشايستگي دارد و آسان هم است و بدون انتظار و دعاي ندبه هم به كمك ان

ه به گواهي اصول كافي به اضافه دوازدهمي ك(نفري آنها بهتر است يا اماماني كه سلسله يازده 

.در برابر امامت قرآن و صفات قرآن به هيچ عنوان قابل مقايسه نيستند) متولد نشده



�
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مام ا! نخستين«بيطالب ن افرموده حضرت علي ببه : دخود شما فرمودي! جناب آقاي حجازي

.»حق امت اسالمي قرآن كريم است
.وظيفه امت اسالمي است»امامت و حاكميت قرآن! تالش در جهت«: خود شما فرموديد

تو امامت قرآن و حاكميت فرهنگ قرآن امت اسالمي به نهايي ترين در پر«: خود شما فرموديد

.»قله رفيع عزت صعود خواهد كرد
اسالمي در عصر امامت تاريخ اسالم شاهد درخشنده ترين پيروزيهاي امت«: دموديخود شما فر

. »ت كتاب خدا در ميان مسلمانان استگار حاكميقرآن و روز
در عصر فرمانروايي قرآن فتح ايران باستان بدست مسلمانان پيروان قرآن و «: خود شما فرموديد

.»بوده است
در صحنه سياست جهاني دليل روشن برحضور و فرمانروايي قرآن «: خود شما فرموديد

. »حقانيت و صالحيت امامت قرآن است
.»قرآن اولين امام امت اسالمي است«: و خود شما فرموديد

آيا بازهم امامت ،پس با توجه به اين همه فرمايشات شما در بيان معرفي و اهميت امامت قرآن

كافر بدتر از «هم منكر امامت ائمه معصومين را دانيد؟ آيا بازرا مورد نياز جامعه مي! ائمه معصومين

دانيد؟ آيا بازهم مي»دوران جاهليت و خارج از دائره اسالم و مستحق دوزخ و محروم از بهشت

باور كنيد شك دارم كه آيا ! راط و ورود به بهشت برگ امان واليت الزم مي دانيد؟براي عبور از ص

صرفا به دليل شته همان قلمي باشد كه امت اسالمي رانورا قلمي كه امامت قرآن به اين قشنگي 

واليت ائمه كه هيچ دليل و برهان قابل قبول ندارد بدتر از كفار دوران جاهليت و نپذيرفتن امامت و 

ماند شايد بين نوشته اثبات البته انسان هميشه به يك حالت نمي! ديخارج از دائره اسالم بخوان

در هر .قرآن فاصله زماني يا حتي عقيدتي وجود داشته باشدمامتبات اامامت و واليت و بين اث

صورت ما اميدواريم كسي كه اينقدر به قرآن عالقه و محبت و ايمان داشته باشد إن شاءاهللا اين ثقل 

.اكبر و امام هدايتگر  او را تنها نخواهد گذاشت و به طريق اقوم خودش هدايت خواهد كرد

تا 115ص(تاب نامه هدايت دكتر مهدي ركني از كحجازي كه آقاي دواما جمله بندي خو

:نقل كرده را ما گلچين و مختصر مي كنيم) 177

.ـ قرآن كريم كتاب با شكوه و بي همتا كه باطل را از هيچ سو به آن راه نيست

كند كه همه نور است و هدايت و سراسر ـ اين نامه مبارك بهترين سخن نور را عرضه مي

.مت و ماية شفا و رحمت مي باشدموعظه و حك



هر مشكل، هي، روشنگر حق و باطل  بيان كنندمبين دور از ناراستي و هر گونه كاژـ اين كتاب 

.رفع كننده اختالف است، و با اين همه وسيله اي آسان براي تذكر و غفلت زدايي مي باشد

اخوت و زايده ختن به آن موجب وحدت وـ قرآن مجيد همان ريسمان خداست كه در آوي

.قدرت و زداينده كينه و عداوت است

بخشد و مؤمنان نيكوكار خوشرفتار را به باره و حياتي تازه ميپذيرندگان پيامش را تولدي دو

.»رجام و سعادت بخش نايل مي گرداندحياتي طيب و خوش، نيكو ف
ت كريمه و توجه به آيابازهم با . بود»دايتنامة ه«جمع بندي آقاي حجازي به نقل از تا اينجا 

گردد و هر محكم تر ميجمع بندي نامة هدايت و جمع بندي خودمان عقيده به قرآن راسخ تر و

انسان مؤمن را از ته دل مشتاق و شيفته قرآن مي كند كه مانند اقبال الهوري شاعر فارسي گوي 

:مشرق زمين بي اختيار فرياد كشد كه

نيست چيزي ديگر استياين كتاب= فاش گويم آنچه در دل مضمر است

جان كه ديگر شد جهان ديگر شود= چونكه درجان رفت، جان ديگرشود
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در پايان مبحث امامت قرآن يك موضوع باقي مانده كه با آقاي حجازي تصفيه نكرديم و آن

با آن شروع كرديم ايشان قبل ي نهج البالغه است كه اين بخش رانحوه استدالل ايشان از متن زيبا

از نهج البالغه را بياورند كه قرآن را امام خود معرفي كرده �و �از اينكه جمله اميرالمؤمنين 

با عنوان امام براي امت �نخستين چهره روشن و مطهري كه در كالم امام «: بودند مي نويسند

.»مي باشداسالم معرفي شده قرآن مجيد 
امام موحدان پرهيزگار «: سپس مي نويسد،خود مبحث امامت قرآن استبه تا اينجا كه متعلق 

پرداخته و اگر چه به ) أحب عباد اهللا(غه به توصيف بهترين بندگان خدا نهج البال86در خطبه 

ولي از محتواي كالم و ) دقت كنيد(. اشاره نفرموده�امام در اين خطبه به اهل بيت پيامبر ،ظاهر

رسد كه حضرت در وصف بهترين بندگان خدا بيان فرموده چنين به نظر ميويژگيهايي كه آن 

به اين استنباط فقيهانه و ماشاء اهللا. (باشندمي‡اطهار ائمه)حب عباد اهللاأ(مقصود امام از 

بيان كرده مصداق و )أحب عباد اهللا(ايشان چرا كه صفات و ويژگيهاي كه امام در باره) !!فيلسوفانه

، پس اينهمه صفاتي عجبا!! »نمي تواند داشته باشد�ديگر جز اهل بيت رسول اهللا نمونة عيني

محسنين و صابرين و مجاهدين و تائبين و ذاكرين و و متقينكه در قرآن كريم براي مؤمنين و

! مستغفرين و دهها صفت ديگري كه آمده غير از اهل بيت مصداق ديگري نمي تواند داشته باشد؟

است ايشان بعد )تجلي امامت در نهج البالغه(ز اين است كه كتاب آقاي حجازي بگذريم صحبت ا



امام  به ظاهر : هگويد ككه براي تجلي امامت ائمه در نهج البالغه آورده مييصفحه اولين نص75از 

! مي باشند؟‡ائمه اطهار ،مقصود اماماشاره نفرموده ولي�در اين خطبه به اهل بيت پيامبر 

شمايي كه از عقل و اهميت عقل !؟اين چه طرز استدالل است!آقاي حجازي! لب استخيلي جا

آيا شما كه! هركس آگاه تر ودانشمندتر باشد كارهايش عقالني تر است«: سخن رانديد و فرموديد

اينطور تجلي امامت در نهج البالغه ! ؟»استترآگاه و دانشمند هستيد استدالل شما عقالنيظاهرا

پس تا جايي كه عقل ناقص ما ياري مي كند اين نحو استدالل شما نه تنها ! ؟مي كنيدرا ثابت 

عقالني نيست كه ممكن است خيلي معتقدات ديگر شما را نيز مورد شك و ترديد قرار دهد، پس 

اينرا قبول داريد كه تا اينجا هيچگونه دليلي در جهت اثبات تجلي امامت در نهج البالغه ارائه نكرده 

.شودنيم جلوتر جي مييتا ببايد،

»_S ��� �-" !��.9«
م تا سيماي امام را ياز آنجا كه در اين صحيفه بر آئ: فرمايدنويسنده محترم در ذيل اين عنوان مي

اين كتاب شريف روي مي93در آئينه نهج البالغه مشاهده كنيم و به ديگران بنماييم، به خطبه 

...آوريم

آن برگزيده خالق و محبوب خلق و حبيب خدا را، امام «�و �در اين خطبه حضرت علي

�;�(��& �1M)�/V)�)A R0(!6T� ;�) �(�; «: مايدفرحق و پيشواي پرهيزگاران و هدايت طلبان معرفي مي )�&O(3
&	&*-�(" )�)5)� ��-Q)f)A &q&��&Q )u(2)h ���)O/Y)A R&q&�-�)� )u)�(" ���)5/hA R�)�)@-S� �>"� &	&T)�/h &	&�(:(�)A R&�-Y�5"� &	&@6&h)A R&�-V(!
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امام پرهيزگاران و روشني ديدة هدايت طلبان است، محمد ) �مپيامبر اكر(پس آن بزرگوار «

گيش خيره كننده درخشد، شهابي است كه درخشندمين تا بنده اي است كه نورش نور افگ�

استقامت و ميانه ،و پيامبرو روشكند، راه كه برقش چشم را خيره مياست، و آتش زنه ايست

بعد از .»ل و قضاوتش عدالت محض استروي، طريقه اش رشد، سخنانش جدا كنندة حق و باط

نويسنده محترم ،را ثابت مي كند�ترجمه اين نص كوتاه نهج البالغه كه امامت پيامبر مكرم 

بر پايگاه رفيع واليت و �يامبر اسالم پ: �دان امام علي به فرموده موالي موح: نويسدمي

بزرگوارش نياي در ميان سلسله جليله پيامبران الهي تنها پيامبر اسالم و ،امامت نيز جاي گرفته است

باشند كه عالوه بر مقام رسالت، به مقام عظيم امامتتاز ميم بت شكن به اين امتياز ارزنده مابراهي

.)دقت كنيد!! (دنيز دست يافته ان

&
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و ! از نبوت استگان عزيز استحضار دارند كه در مذهب شيعيان امامي، امامت مهمترهخوانند

فقط «فرمايند اينكه ايشان مي!!است‡مقام پيامبران اهل بيت باالتر ازمنزلت ائمةمقام و

يك مغلطه بي »ت نيز دست يافته اندام عظيم امامبه مق�حضرت ابراهيم و خود رسول گرامي 

�t$oΨآيه �دليل است، براي اثبات امامت ابراهيم  ù= yèô_$# uρšÉ) −Fßϑ ù= Ï9$·Β$tΒ Î)∩∠⊆∪�)را .)74: الفرقان
شود تا كنون دليلي پيدا نكرده چگونه ثابت مي�آورند، اما اينكه امامت رسول گرامي دليل مي

تحدي است كه همواره در فرا راه برادران شيعه امامي مطرح است و اين يكي از بارزترين نقاط ! اند

اگر ثابت كردند ما هم براي شيعه ! از كجا ثابت مي شود؟�كه امامت حضرت محمد مصطفي 

ن شاءاهللا در جاي خودش از اين قبيل موارد زياد است كه إالبته! شدن فكر جدي خواهيم كرد

صدها شگفتي باشد كه در مذهب امامي وجود دارد كه يكي از اين مورد شايد . مطرح خواهد شد

نه تنها !!و بهترنداز تمام پيامبران حتما پيامبران اولوالعزم افضل �افرادي از خانواده پيامبر گرامي 

نيز به فرموده تئوريسن هاي شبكه سالم كه در آغاز سال ميالدي �كه حضرت فاطمه ائمه 

حضرت فاطمه از :فرمود كه)ايران.آقاي حسيني ا(ن م  در پاسخ يك شنونده شا2007امسال 

به پرسيدن دارد؟ ي است كه بهتر باشد اين هم احتياجحضرت عيسي طبيع

ائمه «: رمايدكتاب واليت فقيه كه اسم ديگرش حكومت اسالمي است مي فدرو جناب خميني

. »رسدبر مرسل و فرشته مقربي به آن نميما مقامي دارند كه هيچ پيام
ازي و شبكه حاال ما و خوانندگان گرامي حق داريم از بنياد پژوهشهاي اسالمي و آقاي حج

و آيا مي توان ادعا !؟كجايش با عقل سالم و مستقل هماهنگي دارد»!عقيده«سالم بپرسيم كه اين 

دور از هوي عقل سالم و مستقل و«ائبي اسالم ناب محمدي مي گويند كرد كساني كه به چنين عج

و آيا طبق ضوابط عقل شناسي و تقسيمات عقل و عقالء كه آقاي ! دارند؟»و شهوتوهوس

! ت؟كه اينگونه عقايد عجيب وغريب عقالني اس!حجازي زحمت آنرا كشيده اند مي توان گفت

ران بزرگوااينكهياز آنجاي»رفيع آگاهي و درايت باالرفته اندقله بر«زيرا كه معتقدانش 

تر افكار و گفتارشان بر اساس عقل و بر پايه احكام عقالنيترند اعمال ودانشمندتر و آگاه «

برگ امان «اساس همين اعتقادات و شگفت تر اينكه بر. !تا ببينيم كه نظر ساير عقالءچيست! »است

و تمام آحاد امت اسالمي و بلكه تمام !دم در بهشت نگهبان مي نشانندو! توزيع مي كنند»واليت

بدتر از كفار دوران جاهليت و خارج از اسالم و «را در طول تاريخ  يكتا پرستان وخدا پرستان

.»!!مستحق دوزخ و محروم از بهشت مي خوانند
پس تا اينجا از فرمايشات نويسنده محترم چنين ! چه لذتي دارد شرباي گرم و بي نمك! به به

هستند اين هم درست، � ي مراثابت شد كه امام اول قرآن كريم است درست، امام دوم پيامبر گ



حاال از اين به بعد ايشان به اصل موضوع وارد مي شوند و آن اثبات امام سوم و امامت اهل بيت و 

:است تا ببينيم كه آنرا از نهج البالغه چگونه تجلي مي بخشند مالحظه فرماييد‡ائمه معصومين 

»!��.9 &!30_S ���«
د اين كه جديدا اسالم ناب محمدي هم ناميده مي شوب شيعه امامييكي از شگفتيهاي مذه

مورد خشم و غضب و كينه و عداوت و لعن و نفرين ) به جز اماميان(است كه تمام امت محمد را 

و نه تنها عموم مردم را كه ! نه از امروز كه از اولين روزهاي تاريخ اسالم! آشكار قرار مي دهد

ائمه و علماء و مجاهدين و تقريبا بايك استثناي خيلي نا شايسته ترين افراد و خلفاء وبهترين و

چيز كه حد اكثر به پنج نفر مي رسد بقيه همه غاصب و ملعون و منافق و مرتد بوده و تا قيامت هم 

بدتر از كفار دوران جاهليت و خارج از دائره «و به تعبير نويسنده محترم اين كتاب ،خواهند بود

.»!!روم از بهشت مي باشنداسالم و مستحق  دوزخ و مح
: قل خودش را به نمايش مي گذاردعنوان مذكور نويسنده محترم چنين عقل سالم و مستدر ذيل

عالم !و نامرديهاي!در خطبه هشتاد و شش نهج البالغه شريف پس از بيان نابكاري) ع(امام علي «

مي كه قرآن را به نظر و رأي در جامعه اسال!و رهبران و پيشوايان بدعت گذار!بي دانش! نمايان

!ق و علوم و دقايق قرآن نبرده انددر حالي كه هيچ بهره اي از اسرار و حقاي! خود تفسير مي كنند

فشارد فرياد كه بر انحراف خود پا مي!امت اسالمي را مخاطب قرار داده و به سر اين امت لجوج
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هاي آن شويد؟ پرچمهاي حق برپاست و نشانهرويد؟ چرا از حق منحرف ميكجا مي! مردم«

سرگردانيد؟ رويد؟ آشكار است، با اينكه چراغهاي هدايت روشنگر راهند، چون گمراهان به كجا مي

و ان حق و يقينند، پيشوايان دين، ميان شماست، آنها زمامداردر حالي كه عترت پيامبر شما در 

زبانهاي راستي و راستگويانند، پس بايد در بهترين منازل قرآن جايشان دهيد و همانند تشنگان كه 

.»به سوي آب شتابانند، به سويشان هجوم آوريد
كه بر قله رفيع آگاهي كه فرد آگاه و دانشمندي مثل نويسنده !فرماييدمالحظه مي!خواننده عزيز

و اعمال و افكار و گفتار شان چقدر بر اساس عقل و «زنند و درايت باال رفته چقدر عاقالنه قلم مي

تاريخ اسالم «: پيش نبود كه ايشان مي فرمودندمگر همين چند دقيقه! »احكام عقالني استبر پايه 

ن و روزگار حاكميت كتاب خدا درخشنده ترين پيروزيهاي امت اسالمي در عصر امامت قرآشاهد

هم كوبيدن امپراتوري در) دقت كنيد(!فتح ايران باستان به دست مسلمانان؟در ميان مسلمانان است



و فرمانروايي قرآن از ظهور اسالم تا به امروز در ،)دقت كنيد(ظيم بيزانس از سوي پيروان قرآن ع

.»صالحيت امامت قرآن استحقانيت وحجت كامل برصحنه سياست جهاني، دليل روشن و
).75ص، (

و !نامردو!نابكار،پيروان قرآنپس چطور شد كه چند دقيقه بعد مسلمانان و امت اسالمي و

شدند كه قرآن را با نظر و رأي خود تفسير !و رهبر و پيشواي بدعت گذار!بي دانش!عالم نماي

طي چند دقيقه اين فقط ! قرآن نبرده اند؟و بهره اي از اسرار و حقايق و علوم و دقايق ! مي كنند؟

روم كه فقط با پيروي از ن وايراير درخشنده ترين پيروزيها و فاتحان امپراطورامت مسلمان و مبك

!شدند؟افتخار آفريده بودند منحرف و لجوجنهمه قرآن آ

!G1� �Q; �; Z1
كه سالم از مشرق به ي شبطفره برويد و مثل تئوريسين هانخير آقاي حجازي اينبار نمي توانيد 

آن مسلمانان و امت اسالمي پيروان قرآن كه تاريخ ،بفرماييد كه! بايد پاسخ بدهيد!مغرب بپريد

فتح «آن پيروزي هاي درخشنده از جمله آنها»اسالم شاهد درخشنده ترين پيروزي هاي آنان است

از همين قرآني ! آن بدست آوردند؟را با پيروي از كدام قر»باستان و امپراطوري عظيم بيزانسايران

آن هيچ بهره اي نبرده علوم و دقايق ز اسرار و حقايق وو ا! كه آنرا با رأي خود تفسير مي كردند؟

! كردند؟ر انحرافشان پافشاري ميآيا آنها همين مخاطبان حضرت علي بودند كه با لجاجت ب! بودند؟

صديق و حضرت عمر فاروق و رو كرم اهللا وجهه حضرت ابوبك�و �يا حضرت علي آ

و ساير افتخار آفرينان تاريخ بشر و فاتحان ايران و روم و پيروان �حضرت عثمان ذي النورين 

! دانست؟مي!رهبر بدعت گذارويبي دانش و رهبر و پيشواو! و عالم نما! و نامرد!قرآن را نابكار

و رضي اهللا �ن صحابه رسول اهللا آيا حضرت علي  كه قرآن را امام خود مي داند در باره اي

عنهم اجمعين جامعان و عالمان و عامالن و ناشران و مدافعان از قرآن همين عقيده را داشته است 

از اسرار و حقايق و علوم و دقايق قرآن هيچ كه آنها قرآن را به نظر و رأي خود تفسير مي كردند، و

!بهره اي نبرده اند؟

 از خود كتاب شريف نهج البالغه در همين كتاب به گونه مختصر نه آقاي حجازي ما ان شاءاهللا

مفصل ثابت خواهيم كرد كه الغه بخش تجلي صحبت و صحابه و در سلسله اسرار نهج الب

را به همراه »�عداوت صحابة رسول اهللا «و»برگ امان واليت«ساير كساني كه وجنابعالي

و قبل از آنها خود ‡ساير ائمه اهل بيت وطاي فاحش رفته اند و حضرت علي دارند به خ

. ضد عقل و خرد و تاريخ بيزارنداز اينگونه عقايد ضد قرآن و ضد نهج البالغه و�رسول مكرم 

!درست است؟!حتي خود شما نويسنده محترم نيز چند دقيقه پيش از اين عقيده خود بيزار بوديد



: چنين آورده استبه نقل از ترجمه فيض خطبه اي كه نويسنده محترم نقل كرده ترجمه آنرا

بنابر اين به كجا مي رويد و چگونه دروغ مي گوييد؟ در حاليكه پرچمهاي هدايت بر افراشته، «

با اين حال چگونه شما ،ن هاي خدايي نصب شده استو نشانه هاي الهي آشكار و نور افگآيات 

در ميان شما است، چرا خود را �اهللا رسول در حاليكه عترت را حيران و سرگردان مي كنند؟ و 

و منطق و زبان گوياي حقيقت و ،به كوري زده ايد؟ خاندان پيامبر رهبران حق، راهنمايان دين

باشند، عترت پيامبر را در باالترين و نيكوترين پايگاههاي قرآن بيابيد، و به مانند حيوانات راستي مي

ده است مترجم محترم داخل پرانتز اضافه كر.»آوريدآب مي شتابند به آنها رويتشنه كه به سوي

.)از چشمه هاي جوشان علوم اهل بيت پيامبر بهره مند و سيراب شويد(

4�!7 �� �; @�C%�!
امام : قبل از توضيحات ما سخن نويسنده محترم را نيز مالحظه فرماييد ايشان مي نويسد

طوفت نسبت به مردم، امت اسالمي را نيز در اين خطبه از سوز دل و از گذرگاه رأفت و ع�علي

در رابطه با �آنها را پس از رحلت پيامبر !و فريبكاري!، و گمراهي و دروغ(!!)زير سؤال مي برد

و در نهايت صراحت و روشني بيان، مسئوليت گمراهي ! كندمسأله امامت، بر سرايشان فرياد مي

»....ت را بر عهده ايشان مي گذاردسنت و اماممسلمانان و انحراف آنان از صراط مستقيم قرآن و 

�öΝçGΖخيلي شگفت انگيز است، امتي كه خداوند در قرآن كريم آنرا  ä.u�ö� yz>π̈Β é&ôMy_Ì) ÷zé&Ä¨$̈Ψ= Ï9

tβρâE ß∆ù' s?Å∃ρã) ÷èyϑ ø9 $$Î/šχ öθyγ÷Ψ s? uρÇtãÌ) x6Ζ ßϑ ø9$#tβθãΖ ÏΒ ÷σ è? uρ«! $$Î/�)هستيد «: ترجمه).110: آل عمران

كنيد از فرمائيد بكار پسنديده و منع ميمي،براي مردمانيدهترين امتي كه بيرون آورده شدشما ب

و !امتي گمراه!مي نامد از ديد پيروان اسالم ناب محمدي، »راناپسنديده و باور مي داريد خدا

! يتمحبت اهل بو مدعيان ! كه به ادعاي اين مسلمانان ناب،است!و منحرف!و فريبكار!دروغ گو

و مسئوليت گمراهي مسلمانان و انحراف از »اين امت اسالمي را زير سؤال مي برد«�علي 

اين ضرب ! با عرض پوزش آقاي حجازي! عجبا!! »قرآن را بر عهده ايشان مي گذاردصراط مستقيم

المثل معروف است كه دروغگو حافظه ندارد يعني فراموش كار است، اين مسلمانان و فاتحان ايران 

پيروان قرآن بودند و براي حاكميت قرآن جهاد مي «دقيقه پيش استان و امپراتوري بيزانس تا چندب

ند دقيقه منحرف و گمراه چي شد كه در خالل چ»رخشنده ترين پيروزيها را آفريدندكردند و د

كم نگهي شمايي كه هفده تا آيه رديف كرديد و در باره قرآن و صحابه اي كه قرآن را حاوا!! شدند

�Νغز و شيرين نوشتيد اينجا چطور نكرده بودند سخنان  çGΖ ä.u� ö�yz>π̈Β é&� را نديديد، آيه اي كه افتخار

(�šχθàآفرينان اين امت را  Î6≈ ¡¡9 $#uρtβθä9 ¨ρF{$#zÏΒtÌ) Éf≈ yγßϑ ø9 $#Í‘$|ÁΡ F{$# uρtÏ% ©!$# uρΝèδθãèt7 ¨? $#9≈ |¡ômÎ* Î/

š†ÅÌ §‘ª! $#öΝåκ ÷] tã(#θàÊu‘ uρçµ÷Ζ tã£‰tã r&uρöΝ çλm;;M≈ ¨Ζy_“Ì) ôfs?$yγtFøtrBã)≈ yγ÷Ρ F{$#tÏ$ Î#≈ yz!$pκR Ïù# Y‰t/ r&4y7Ï9≡sŒ



ã— öθx� ø9$#ãΛÏà yèø9 و سبقت كنندگان نخستين از مهاجران و انصار و آنانكه پيروي «).���: ������(�∪⊂⊂⊆∩#$

و آماده ،نود شدند از ويايشان كردند به نيكوكاري خوشنود شد خدا ازين جماعت و ايشان خوش

آنجا هميشه، اين است پيروزي رود زير آن جويها جاويدان ساخت براي ايشان بوستانهايي كه مي

د را نديديد كه چگونه خداوند به آنان وعده بهشت داده است، و نيل آنان به بهشت لقب دا»بزرگ

.!را فوز عظيم ناميده است

و »غاصب«و »منحرف«و »لجوج«هاي خدا و قرآن را به نظر شما كساني كه اين تأييد شده 
آنهايي كه عقل ؟بخوانند جزو كدام دسته اند»مخالف قرآن«و »فريبكار«و »دروغگو«و »ظالم«

باز ! و شهوت بدورند؟آنهايي كه از هوي و هوس ! آنهايي كه عقل شان مستقل است؟! سالم دارند؟

هريمني كه از سوي غاصبان حق اهل بيت عصمت و ايتوطئه ها و دسيسه ها...(:فرموده ايد

شده، تا مگر مصباح هدايت الهي را خاموش كرده و شب پره هاي شب اعمال طهارت عليه ايشان 

...! پرست بر امت اسالمي حكومت كنند

��� !�D AD �3 � !��
و برهان فرمايند دليل روند و وقتي شروع به موعظه ميميمنبرآقاي حجازي مثل اينكه زياد 

نشينند اهل دليل پرسيدن كنند، چون معموال كساني كه پاي منبر روضه مينمي بينند اصال الزم 

كند، نيستند و حوصله دليل شنيدن هم ندارند، چه مصباح خاموش باشد و چه روشن؟ فرق نمي

به ونشينيم بنده و خوانندگان محترم پاي منبر ايشان ميشده براي تشويق آقاي حجازي هم كه 

ر نهج البالغه است مي در ادامه چون صحبت از تجلي امامت د!سپاريممواعظ ايشان گوش جان مي

چقدر جالب و گيرا »!!مواره روشن و تابنده داشته استخداي توانا چراغ امامت را ه«: فرمايند

خاندان غيبت است آخرين حجت و بقيةو امروز كه عصر«: موعظه مي كنند مالحظه فرماييد

ا كه عادي است جلوتر مالحظه تا اينج(حمايت و عنايت خويش )پناه(را در كنف�ول اهللا رس

اهللا اكبر چشم حسود كور، اما از »!!ن و نا محرمان پنهان كرده استاز چشم ناپاك نا اهال.)كنيد

ب اينها چه گناهي كرده اند، اين اهل سنت نواص! چشم پاك اهالن و محرمان چرا پنهان شده است؟

بقية او «ار چرا؟ دليل دارد مالحظه كنيد و وهابي كه سزايشان بدتر از اين بود اما عاشقان چشم انتظ

و فساد و گناه و اهللا و ذخيرة پروردگار، براي روزگار رهايي همه انسانها از زندان شرك و كفر 

.»انحراف مي باشد
ان چيست؟ هدف تنبيه و سزا دادن ا پنهان ماندن ايشاآلخره نفهميديم كه علت پنهان شدن يما ب

يا اينكه خداوند ايشان را ذخيره كرده تا اينكه در زندانهاي شرك و كفر !نا اهالن و نا محرمان است

كه ياينك به اصل دليل يعني اولين دليل. شايد هم هر دو علت باشد! و فساد و گناه را بشكند؟

ن از نهج البالغه آورده مي پردازيم، قبل از نويسنده محترم براي اثبات تجلي امامت ائمه معصومي



اينكه محل شاهد را باز خواني كنيم ابتدا خطبه هشتاد و شش را كه شاهد مورد نظر نويسنده از اين 

، قبل به خود گرفته است87خطبه گرفته شده معرفي مي كنيم در بعضي نسخه ها اين خطبه شماره 

در اين : هج البالغه خطبه را چنين معرفي مي كندگرد آورندة ناز آغاز خطبه، سيد شريف رضي

خطبه صفات پرهيزگاران و فاسقان بيان مي شود، و به جايگاه عترت پاك و گمان بد بعضي مردم 

.اشاره مي شود

از محبوترين بندگان خدا در ! اي بندگان خدا«! عباد اهللا: سپس خطبه چنين آغاز مي شود

نيم تا حدود سه صفحه است، بخش عمده آن وكل خطبه دو».....پيشگاه پروردگار بنده ايست كه 

قسمت اول است كه در بيان صفات پرهيزگاران است، سپس صفات فاسقان كه كمتر از آن است، 

و جايگاه آنان، و در پايان مطلبي كوتاهي هم در باره گمان �سپس مطلبي در بارة عترت پيامبر 

هدي كه در اي كه در باره عترت فرموده اند از قرائن و شوكل اين خطبه و طبعا مطلب. بد آمده است

.خود اين خطبه وجود دارد

كرده اند و مدتي بر آنها حكومت�و �خطاب به رعيتي است كه حضرت علي :��:

اينك كل اين مطلب را ما در اينجا . در پايان دوران حكومت شان آنرا ايراد فرموده انداًظاهر

كه بعضي ها برچه اساسي عزيز مي آوريم تا شما قضاوت كنيد و ببينيدخدمت شما خوانندگان 

سرانجام بدتر از گمراه و مرتد و منافق وغاصب و ظالم و لجوج و منحرف و«را »امت اسالمي«

!!مي دانند»كفار دوران جاهليت و خارج از دائره اسالم و مستحق دوزخ  محروم از بهشت
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ميرد، در حقيقت هر كه از ما مي: ن بياموزيد كه فرموداين حقيقت را از خاتم پيامبرا،اي مردم«

دانيد، نگوييد، زيرا بسياري از حقايق در پس آنچه نمي. شودنمرده است و چيزي از ما كهنه نمي

عذرخواهي كنيد از كسي كه دليلي بر ضد او نداريد، ! مردم. كنيداموري است كه ناآگاهانه انكار مي

را در ) ثقل اصغر(عمل نكردم؟ و ) ثقل اكبر(در ميان شما بر اساس باشم، مگر من و آنكس من مي

ميان شما باقي نگذارم؟ مگر من پرچم ايمان را در بين شما استوار نساختم؟ و از حدود و مرز 

حالل و حرام آگاهيتان ندادم؟ مگر پيراهن عافيت را با عدل خود به اندام شما نپوشاندم؟ و نيكيها 

خود در ميان شما رواج ندادم؟ و ملكات اخالق انساني را به شما نشان ندادم؟ را با اعمال و گفتار



كند، و فكرتان توانايي پس وهم و گمان خود را در آنجا كه چشم دل ژرفاي آن را مشاهده نمي

.»تاختن در آن راه را ندارد، بكار نگيريد
يست؟ و آيا نسبت آن به اين بخش از خطبه به صرف نظر از اينكه سند آن چبه حاال با توجه 

هاي حضرت كنيم اين خطبه قطعا از فرمودهثابت مي شود يا نه؟ ما فرض مي�امير المؤمنين علي 

.علي است

شاهدي كه در خود نهج البالغه جه به دهها و شايد صدها نمونه و نحوه خطاب با تو:`��.�

ي لحن سخن از اين هم تندتر وجود دارد اينگونه سخنان غالبا خطاب به اهل كوفه است كه گاه

.بوده است

�a��`: هيچگونه سخني دال بر امامت و واليت ائمه معصومين كه برادران شيعه امامي و پيروان

فصل بودن آنرا محكم دارند در اين خطبه مشاهده عاي منصوص بودن و بالدا!! اسالم ناب محمدي

. نمي شود

�[;��اب اميرالمؤمنين است و نه پيشگامان امت بويژه نه امت اسالمي در اين خطبه مورد خط:

اجمعين كه نويسنده محترم نه �اروق و عثمان ذي النورين خلفاي راشدين ابوبكر صديق و عمر ف

بي فايده خالي كرده است بلكه قرآن مي غضب شان را براين اولياي خدا بي سود وكه بشكة جام 

�y7: گويد ù= Ï?×π̈Β é&ô‰ s%ôM n= yz($yγs9$tΒôM t6|¡x.Ν ä3s9uρ$̈ΒöΝ çFö;|¡x.(Ÿωuρtβθè= t↔ó¡è?$£ϑ tã(#θçΡ% x.tβθè= uΚ ÷ètƒ∩⊇⊂⊆∪�

)������:���.(

اين گروهي است كه در گذشت وي راست آنچه كسب كردند و شما را است آنچه «: ترجمه

.»هيد شد از آنچه آن گروه مي كردندو شما پرسيده نخوا،كسب كرديد

�ô̈ΒŸ≅ ÏΗ xå$[sÎ=≈ |¹ÏµÅ¡ø� uΖ Î= sù(ôtΒ uρu!$y™r&$yγøŠn= yèsù3$tΒ uρy7 •/ u‘5Ο≈ ¯= sàÎ/Ï‰‹Î7 yèù= Ïj9∩⊆∉∪�)46: فصلت.(

ويست و هركه بكند كار نيك پس نفع او راست و هركه بدكاري كند پس وبال بر«: ترجمه

.»پروردگار تو ستم كنند بر بندگاننيست
�9.1���� !3�� �3Q>� !��!

شسته و خودش را مخاطب نمردم كوفه نرب مي كنم كه نويسنده محترم چرا در كنامن تعج

.؟!حضرت اميرالمؤمنين قرار نداده و از اين خطبه درس و پند نياموخته است

: فرمايدداند خطاب به آنان ميآنحضرت كه كردار زشت و تاريخ سياه مردم كوفه را خوب مي

بر او و آنرا كهه بيشتر حق در چيزي است كه منكر آنيدپس آنچه را كه نمي دانيد نگوييد، ك«

»حجتي نداريد معذور شماريد



چند پله پايين تر »قله رفيع علم و دانش و درايت«آيا بهتر نبود جناب عالي از ! يآقاي حجاز

مانند ساير آگاهان و دانشمندان كارهايتان را عقالني مي كرديد »عقل سالم و مستقل«آمديد و با مي

.؟را متوجه خود هم مي دانستيد�نصيحت حضرت امير المؤمنين و اين پند و اندرز و

شمايي كه پاكترين »و آنچه را كه نمي دانيد نگوييد«براين از اميرالمؤمنين گوش كنيد بنا

اًمي دانيد آيا حقيقت»منحرف و فريبكار و دروغگو«را ‡انسانهاي روي زمين پس از پيامبران 

آن فرشته صفتاني كه تاريخ بشر ! داريد كه آنها چنين بودند كه شما توصيف مي كنيد؟علم و آگاهي

و ،و صادق تر،و فداكار تر،و عادل تر،شجاع ترو،و مؤمن تر،و پاكتر،بهتر‡پس از پيامبران 

و !و گمراه!و مرتد!و منافق!و ظالم!چگونه غاصبشما از آنان نديده است را ،مخلص تر

واقعا حضرت اگر شما علوي هستيد و! خوانيد؟مي!و بدعت گذار!و مخالف قرآن!منحرف

اميرالمؤمنين را دوست داريد و از ايشان پيروي مي كنيد پس ببنيد كه ايشان با همين مؤمنان پاك 

�š†ÅÌدل و پاك طينتي كه از خدا راضي شدند و خداوند نيز از آنها راضي و خوشنود گرديده §‘

ª! $#öΝ åκ ÷]tã(#θàÊu‘ uρçµ÷Ζ tã�)������ :100.(چگونه برخورد كرده شماهم همان برخورد را داشتته باشيد،

القاب زشت ننويسيد وتوزيع نكنيد كه اگر عقل سالم و مستقل داريد كاسه داغتر از آش نباشيد، و

�ÝÜ��Û��Ú���Ù��Ø�)شيد و ا علوي باتبياييد شمايي كه ادعا داريد حقيق).11: الحجرات

»حق در چيزي است كه منكر آنيدبيشتر«: امير المؤمنين چه مي فرمايندبشنويد و دقت كنيد كه
باور كنيد امروز هم بيشتر حق در چيزي است كه مدعيان حب اهل بيت و مدعيان پيروي از اسالم 

روزي عوض شعار دادن و شعار نوشتن تحقيق كنيد مبادا آنند، باور بكنيد ومنكر ! ناب محمدي

و حجتي نداريد معذور آنرا كه بر ا(، آنوقت كه بدانيد پشيمان شويد كه پشيماني سودي نداشته باشد

كه ديگر فايده اي نخواهد داشت، پس عوض دويدن دنبال احساسات و ؟ودچه س) شماريد

مستقل و و عقل سالم و «تر نيست كه انسان با چشمان باز عواطف و شنيده هاي بدون دليل به

در و جز خداوند خوشنودي خدا و،راه تحقيق را در پيش گيرد»از هوي و هوس و شهوتبدور

قيامت و در نهايت، سعادت و رستگاري دائم خود و خانواده اش از همه آخرت و قبر ونظر داشت

چيز ديگر چشم بپوشد و جز مسير خودش، حرف اين و آن اصال برايش مهم نباشد، ببخشيد كه 

فتم اما اين واقعيت است، فكر كنيد و خود شما براي خود تصميم بگيريد تصميمي بنده هم منبر ر

!.كه ضامن سعادت و رستگاري دائم شما و خوشنودي دائم پروردگار گردد

� ��!O H�!O !D.4�Q
خطبه نهج البالغه خواستيد در اين پس آنچه جنابعالي ميب برگرديم به موضوع بحث،خو

اما در اين خطبه ! فصلت؟ امامت و واليت، امامت منصوص، امامت بالدرست اس!بيابيد نيافتيد



هيچ اثري از اين امامت منصوص وجود ندارد، ادعاي شما اين است كه مي خواهيد امامت 

منصوص را در نهج البالغه متجلي ببينيد و به ديگران هم بنمايانيد، اما متأسفانه يا خوشبختانه اين 

دانيم كه امامت منصوص و بالفصل و سلسله وار كه از ما كه قطعا مي!آرزوي شما بر آورده نشد

تمام شود چنين امامتي نه در قرآن، نه در )ع(شروع و به حضرت مهدي�اميرالمؤمنين علي

سازگاري و هماهنگي دارد، »با عقل سالم ومستقل«ه در تاريخ وجود دارد و نه حتي نسنت، و

ت آمد آنرا به معني امامت منصوص بگيريد كه هيچ انسان عاقل اينكه هرجا كلمه اهل بيت يا عتر

مثل اين است كه يكي شنيده باشد كه دريا از آب متشكل گرديده است پس ،آنرا باور نمي كند

نقطه مهم ديگري كه متأسفانه نويسنده محترم در . !منظور دريا است:هرجا كلمه آب را شنيد بگويد

گمان ،توجه به آنچه در ذهن و تخيل خود داشتهبايده اين است كهباره آن دچار اشتباه فاحش گرد

كرده كه حضرت علي هرگاه سخني بگويد و كسي را چه مستقيم و چه غير مستقيم به بدي ياد كند 

حظه كرديد اين خطبه چه ربطي به شما كه خطبه را مال! حتما منظورش غاصبان خالفت است

! دارد؟»پرستشب پره هاي شب«چه ربطي به ! دارد؟»غاصبان حق اهل بيت عصمت و طهارت«

دروغگويان و فريبكاران و «چه ربطي به ! دارد؟»نا محرمانوچشمان ناپاك نا اهالن «به چه ربطي 

اما از آنجايي كه نويسنده محترم دل پرخوني داشته و به ! دارد؟»�گمراهان پس از رحلت پيامبر 

ند نام نهج البالغه و نام عترت در اين خطبه نهج البالغه بهانه هر بهانه مي خواسته خود را تسكين ك

!غضبش را بر غاصبان خالفت خالي كند! بشكةاي قرار گرفته است تا ايشان بتواند

���� ���9!
�«در ذيل جمله �
خاطر پنبه دانه بهكه در خطبه مالحظه فرموديد، نويسنده محترم»#��'&%��$#��"! �

به روشني و آشكاري، در ) قرآن(به عقيده امام علي اين كتاب الهي «: نويسدمباركشان آمده مي

چونكه »مان مي دهدفر‡روي از ائمه اطهار نهايت صراحت و صداقت مردم را به اطاعت و پي

�«: در خطبه هشتاد و شش فرمودند�حضرت علي �
پس ايشان عقيده امام علي را »#��'&%��$#��"! �

از نگفته؟ به ايشان فهميده اند بكهچرا عقيده خود را اينگونه�كه خود امام علي اين!!باز گفتند

�«پس نويسنده محترم از اين دريچه س! چه فرق مي كند! ما مربوط نيست�
وارد قرآن »#��'&%��$#��"! �

كريم مي شود و با كمال اخالص و صداقت و صراحت به تجلي دادن امامت ائمه معصومين در 

كنيد يعني امامت منصوص ائمه در قرآن كريم تجلي نكرده شما چه فكر مي! كريم مي پردازدقرآن 

! كافي است شما بخواهيد اين تجلي را ببينيد همچون خورشيد در شب تار روشن است! است؟

:مالحظه فرماييد

A1!? E�!K �� ��� @I26!!
:أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
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)�()*�� :24.(

كردند و بĤيات و پيدا كرديم از ايشان پيشوايان كه راه نمودند به فرمان ما وقتيكه صبر «: ترجمه

.»ما يقين مي آورند

2-�tΠöθtƒuρß]yèö7 tΡÏΒÈe≅ ä.7π̈Β é&# Y‰‹Îγx©¢ΟèOŸωÜχ sŒ÷σãƒtÏ% ©# Ï9(#ρã) x� Ÿ2ŸωuρöΝèδtβθç7 tG ÷ètG ó¡ç„∩∇⊆∪�

).84: النحل(

باز دستوري ) و آن نبي آن قوم باشد(و آن روز كه بر انگيزيم از هر گروهي گواهي را «: ترجمه

.»كرده شودرجوع بمرضيات الهي طلب و نه از ايشان) تا عذر خود كنند(داده نه شود كافران را 

3-�ÏŒÎ) uρ#’ n?tFö/ $#zΟ↵Ïδ≡t)ö/ Î)… çµš/ u‘;M≈ uΚ Î= s3Î/£ßγ£ϑ s? r' sù(tΑ$s%’ ÎoΤ Î)y7 è= Ïæ% ỳÄ¨$̈Ψ= Ï9$YΒ$tΒ Î)(tΑ$s%ÏΒ uρÉL−ƒÍh‘ èŒ(

tΑ$s%ŸωãΑ$uΖ tƒ“Ï‰ ôγtãtÏϑ Î=≈ ©à9 $#∩⊇⊄⊆∪�)������ :124.(

ر او بسخني چند، پس ابراهيم بانجام رسانيد و يادكن چون بيĤزمود ابراهيم را پروردگا«: ترجمه

اوالد من نيز و از :گفت ابراهيم،گردانم ترا پيشواي مردمانهر آئينه من مي:آنها را، گفت خدا

.»من بظالمان) وحي(نه رسد عهد : فرمود) پيشوايان پيدا كن (

4-�tβö) s% uρ’Îû£ä3Ï?θã‹ç/Ÿωuρš∅ô_§� y9 s?yl•� y9 s?Ïπ̈ŠÎ= Îγ≈ yfø9 $#4’ n<ρW{$#(zôϑ Ï% r&uρnο4θn= ¢Á9 $#šÏ?# u uρnο4θŸ2̈“9 $#

z÷èÏÛr&uρ©! $#ÿ…ã&s!θß™u‘ uρ4$yϑ ¯Ρ Î)ß‰ƒÌ) ãƒª!$#|= Ïδõ‹ ã‹ Ï9ãΝ à6Ζ tã}§ô_Íh)9 $#Ÿ≅ ÷δ r&ÏM øc t7 ø9$#ö/ä. t) ÎdγsÜ ãƒuρ#Z�� ÎγôÜ s?∩⊂⊂∪�

).33: األحزاب(

ل مكنيد مانند اظهارِ تجمل كه در جاهليت و بمانيد در خانه هاي خويش و اظهار تجم«: ترجمه

و بر پا داريد نماز را و بدهيد زكات را و فرمانبرداري خدا و رسول او كنيد جز اين ،پيشين بود

ك كند شما را پاك خواهد خدا تا دور كند از شما پليدي را اي اهل بيت و تا پانيست كه مي

.»كردني

5-�¨βÎ)©! $##’ s∀sÜ ô¹$#tΠyŠ# u%[nθçΡ uρtΑ#u uρzΟŠÏδ≡t) ö/Î)tΑ#u uρtβ≡t) ôϑ Ïã’ n?tãtÏϑ n=≈ yèø9 $#∩⊂⊂∪�

).33: آل عمران(

.»هر آئينه خدا بر گزيد آدم را و نوح را و آل ابراهيم را و آل عمران را بر عالمها«: ترجمه

¥ -�Oπ−ƒÍh‘ èŒ$pκ ÝÕ÷èt/.ÏΒ<Ù÷èt/3ª! $#uρìì‹ ÏÿxœíΟŠÎ= tæ∩⊂⊆∪�)34: انآل عمر.(

ده از بعضي و خدا شنواي دانا نسلي بودند بعضي آن پيدا ش)اين جماعت(در حاليكه «: ترجمه

.»است



7-�ôΘr&tβρß‰ Ý¡øts†}̈ $̈Ζ9 $#4’ n?tã!$tΒÞΟ ßγ9 s?#uª!$#ÏΒÏ&Î# ôÒsù(ô‰s) sù!$oΨ ÷c s?#utΑ# utΛÏδ≡t)ö/ Î)|=≈ tG Å3ø9 $#

sπyϑ õ3Ïtø: $# uρΜßγ≈ oΨ ÷c s?# u uρ% ¸3ù= •Β$VϑŠÏà tã∩∈⊆∪�)54: النساء.(

،آيا حسد مي كنند بر مردمان بر آنچه ايشان را داده است خداي تعالي از فضل خود«: ترجمه

.»داديم ايشان را پادشاهي بزرگپس هر آئينه ما داديم آل ابراهيم را كتاب و دانش و

8-�!$tΒ uρ$uΖ ù= y™ö‘ r&∅ÏΒy7 Î= ö6s%�ωÎ)Zω% ỳ Í‘ûÇrθœΡöΝ ÍκöR s9 Î)4(#þθè= t↔ó¡sùŸ≅÷δ r&Ì) ø. Ïe%! $#βÎ)óΟ çGΨä.ŸωtβθçΗ s>÷ès?

و نه فرستاديم پيش از تو مگر مرداني را كه وحي فرستاديم بسوي «: ترجمه).43: لنحلا(�∪⊃⊇∩

.»كنيد از اهل كتاب اگر نمي دانيدايشان پس سوال

9-�š�š/ u‘ uρß,è= øƒs†$tΒâ !$t±o„â‘$tFøƒs† uρ3$tΒšχ% Ÿ2ãΝßγs9äοu� z� Ïƒø: $#4z≈ ysö6ß™«! $#4’ n?≈ yès? uρ$£ϑ tãtβθà2Î� ô³ç„

).68: القصص(�∪∇∌∩

نيست ايشان ،و پروردگار تو مي آفريند هرچه خواهد و بر مي گزيند هر كرا خواهد«: ترجمه

.»آرندرا اختيار، پاكي خداي راست و بلند ترست از آنكه شريك مي

10-�ãΑθà)tƒuρšÏ% ©!$#(#ρã) x�x.|M ó¡s9Wξy™ö) ãΒ4ö≅ è%4’ s∀Ÿ2«! $$Î/# J‰‹Îγx©Í_ø‹ t/öΝ à6uΖ÷c t/ uρôtΒ uρ…çνy‰ΨÏã

ãΝ ù=ÏæÉ=≈tG Å3ø9 ).43: الرعد(�∪⊃⊇∩#$

بس بگو بس است خدا گواه در ميان من و شما و،نيستي پيغامبر:گويند كافرانو مي«: ترجمه

.»است كسيكه نزد اوست علم كتاب

11-�ö≅ è%ö≅ yδÏΒ/ ä3Í←!% x. u�à°̈Βü“Ï‰öκ u‰’ n< Î)Èd,ysø9 $#4È≅è%ª!$#“Ï‰öκ u‰Èd,ysù= Ï93yϑ sùr&ü“Ï‰ öκu‰’ n< Î)Èd,ysø9 $#

‘,ymr&χ r&yìt6−G ãƒ̈Β r&�ωü“Ïd‰Íκ u‰HωÎ)βr&3“y‰öκ ç‰($yϑ sùö/ ä3s9y# ø‹ x.šχθßϑ ä3øtrB∩⊂∈∪�)35: يونس.(

خداست كه :از شريكان شما كسي كه راه نمايد بسوي دين حق؟ بگوآيا هست :بگو«: ترجمه

نمايد بسوي حق الئق تر است بĤنكه پيروي راه مي نمايد بسوي دين حق، پس كسي كه راه مي

چيست شما را؟ كرده شود يا كسيكه خود راه نمي يابد مگر آنوقت كه راه نموده شود وي را پس

.»چگونه حكم مي كنيد

12-�ãΑθà) tƒuρtÏ% ©!$#(#ρã) x� x.Iωöθs9tΑ Ì“Ρ é&Ïµø‹ n= tã×πtƒ# uÏiΒÿÏµÎn/ §‘3!$yϑ ¯Ρ Î)|MΡ r&Ö‘ É‹ΖãΒ(Èe≅ ä3Ï9 uρBΘöθs%>Š$yδ

).7: الرعد(�∪∠∩

) يا محمد(و مي گويند كافران چرا فرستاده نه شد بر اين پيغمبر نشانه از پروردگار او «: ترجمه

.»قومي را راه نمائي استه اي و هرجز اين كه تو بيم دهند



اين آيات و بسياري از آيات مبارك : فرمايدآيه را با ترجمه فارسي آورده و سپس ميدوازدهاين 

است كه ميان همه آنها )�پيامبر اكرم (قرآن نشانه هاي روشن و آشكاري بر امامت عترت مطهر 

.»شرح و بيان و كتاب ديگر مي طلبد
-D1�� �1-.�? � �

شاعري الزم داشته باشد و براي وقتي يك حديث غدير يازده جلد كتاب شعر وخوب!بله

هيچ وقت هم تجلي نخواهد إن شاءاهللاا كنون تجلي نكرده وتجلي دادن امامت در نهج البالغه كه ت

را )بحار األنوار(توان تمام ، پس براي شرح و بسط اين آيات كريمه كه ميها الزم باشدكرد كتاب

ما همه آيات مورد استشهاد نويسنده محترم را آورديم تا خوانندگان ! تاب جديد گنجانيددر اين ك

عزيز ما فكر نكنند كه دالئل خيلي قاطع بوده و از ترس اينكه مبادا كسي با مالحظه اين دالئل قاطع 

با ما اين دالئل را پنهان كرديم،!عقيده امامت منصوص و بال فصل را براي دوازده امام بپذيرد

تجلي امامت در نهج (اگر قانع نشديد با نويسنده محترم كتاب بازهمخواندن اين دالئل قرآني

.!د، يا به شبكه سالم متوسل شويد كه شما را ارشاد كنندنتماس بگيريد تا شما را قانع كن)البالغه

صومين آيه اي كه مالحظه فرموديد هر كدام از ديگري در اثبات امامت ائمه معدوازدهاين 

و اين آيات و ساير آيات و اشعار و دو،البته اصل حديث غدير است!واضح تر و آشكار تر است

ب الغدير آورده نثري كه صاحانواع و اقسام نظم وبيتي و چهار بيتي و غزل و قصيده و مخمس و

اه جو راست، حاال شما براي اينك»حديث غدير«امامت يعني »دليل قاطع«در واقع همه تأييد آن

براي پذيرش حق مساعد كنيد همه را در كنار هم قرار دهيد و با هم بخوانيد تا شايد استبصار 

و اگر باز هم قانع نشديد به كابينه حاجي آقاي تسخيري و كنفرانس هاي وحدت ايشان ،گرديد

نميشه اهداء كه به امثال شماهايي كه دليل سر تون»القلوب-,�+�هداياي«عه كنيد تا اينكه با مراج

محبت آميز وازي و سفره هاي وحدت آفرين و هداياي نكرم ضيافت و مهمانازگردد چيزي مي

البته اگر (!يد اين شانس شماست كه چه هديه اي نصيب شما شودكابينه ايشان مستفيد شو

در !)روحانيون اهل سنتبعضي هماهنگي كنيد ضرر نمي كنيد، آستان قدس هم البته صرفا براي 

12تا 6يد چيزي بين تكنند اما آنجا كمي بايد پشت صف بايساينگونه مواقع هدايايي تقديم مي

برنده شويد اما بايد خيلي بدست كلفت ! چادر مشكياستنساعت، اگر شانس داشته باشيد ممك

زنده و بيدار باشد كار ال اگر ذره از وجدان شمارين كنيد و حريف را خفه كنيد وإباشيد و تم

بر هميشه دائر است بايد دردور وندوره ها و كالسها وجدان كشي هما!تتان خواهد داددس

.!ه نياورديد تمرين را ادامه بدهيديژه شركت كنيد اگر نمرامتحان كنكور و

گرديم به تجلي امامت ببخشيد كه كمي دور پرت شديم بر مي!خوب خوانندگان عزيز

�«در نهج البالغه و از دريچه !منصوص�
شويم و ميقرآن كريم وارد86ز خطبه ا»#��'&%��$#��"! �



را براي دوازده امام !و دوازده نفري!و بالفصل!آية كريمه امامت را با سه قيد منصوصدوازده

م آيات به فتواي عمواگر نشويد ،گفتيم كه قانع شويد!صوم ثابت مي كنيم و تجلي مي دهيممع

م و مستحق دوزخ و كفار دوران جاهليت بدتر و خارج از دائره اسال«عظام و نويسنده محترم از

و از »بور نخواهيد كردپل صراط جز با برگ امان و اليت عاز«خواهيد شد و »محروم از بهشت

ئه دهيد وارد بهشت ارا�براءت نامه اي از حضرت اميرالمؤمنين كه به جبريل «در بهشت جز با 

هوي و هوس و شهوت بدور «جستجو كنيد و از »سالم و مستقل«، بهتر است »نخواهيد گرديد

.»باشيد

,��
��" Z1 ���L�� �� ����!!
�«باز هم در ذيل همان جمله �
ه دارد ه محترم ادامافادات و شرح مفصل نويسند»#��'&%��$#��"! �

مي حق قطعي و به همين دليل روشن و انكار ناپذير است، امامت و پيشوايي امت اسال«: مي فرمايد

زيرا كه جز «: چرا چنين است؟ مي فرمايدحتمي متوجه شديد؟ حق قطعي و !»حتمي آنان است

اگر بپرسيد !»يق و علوم و بطون قرآن آگاه نيستايشان احدي از اصحاب رسول اهللا به اسرار و حقا

تنها كساني مي ! چرا چنين است دليلش روشن است، چونكه اين دين يك دين خانوادگي است

تازه در آن زمان كه رسول ! ند؟ال چه حقي داروإ. شان ثابت شودتوانند از آن سهم ببرند كه نسب

ن اسرار را تبليغ مي كردند فقط در خانه علي اي»و حقايق و علوم و بطون قرآناسرار«�مكرم 

كردند حتما دم در نگهبان مي شد و اگر احيانا در مسجدهم چيزي بيان ميو حقايق بيان مي

كنند يا اصال اين رعيت چه حق داشته اند كه در مجالس شركت!كه بيگانه اي وارد نشود!گذاشتند

ممكن است ! در امور شخصي يك خانواده كسي حق دخالت دارد؟!گوش كنند يا ياد بگيرند

ه پس بقيه اين رعيت چه گناهي خانوادگي و انحصاري بوددينواننده محترمي بپرسد، اگر اينخ

�تا جايي كه ما اطالع داريم خداوند رب العالمين است و پيامبر ! ند كه دوزخ بروند؟دار
آخرين پيامبر الهي بوده اند، قرآن �لناس است، پيامبر لي دهرحمت للعالمين بوده اند، قرآن 

βÎ)ö/ä3tΒ¨�ين كتاب آسماني است، در اسالم فرقي بين عرب و عجم و سياه و سفيد نيست آخر t) ò2r&

y‰ΨÏã«! $#öΝ ä39 s)ø? r&�)شما نزد خدا پرهيزگار ترين هر آئينه گرامي ترين «: ترجمه).13: الحجرات

�y7:فرمايددر باره پيامبران هم خداوند مي،كس به جاي خودشفضيلت و منزلت هر. »شماست ù= Ï?

ã≅ ß™”)9 $#$oΨ ù= �ÒsùöΝ ßγŸÒ÷èt/4’n?tã<Ù÷èt/�)البقرM:253.(



اين هم پذيرفته شده و قابل »داديم بعضي را از ايشان بر بعضياين پيغامبران فضل«: ترجمه

ت و منزلتيبه خاطر نسبتي كه با آنحضرت دارند فضيل�افتخار است كه خانواده رسول اهللا 

.لذا اهل بيت حقوقي دارند»�' "� &J1�&5¦�(d1	 P/3 )�P/@-<)� ;K-S(«: دارند، و فرمودند

�.; ND� b
/S
و خالف �اين خالف قرآن و عمل پيامبر !انحصارا در اختيار آنها باشداما اينكه دين خدا 

و براي ورود به بهشت !عقل سالم است، اينكه براي عبور از پل صراط برگ امان واليت الزم باشد

.خالف شرع و قرآن و عقل سالم است!نامه الزم باشد�يرالمؤمنيناز ام

�� @3SHc
�
�R6 !�0!
و مردم را در تاريكي به خرافات و مزخرفات مشغول دوران دروغ سازي و افسانه پردازي

احتي پشت اينترنت بنشيند و امروز بچه كالس پنجم ابتدايي هم مي تواند به ر،كردن گذشته است

آورد گرچه در اينترنت هم دروغ و افسانه و خرافاتساده اطالعات الزم را بدستسرچبا يك

است اما حق و حقيقت نور است كه هر چند دور و در پشت پرده ها قرار داده شود خودش فراوان

: ان در ادامه مي فرمايدخوب بر گرديم به افادات نويسنده محترم، ايش. را آشكار خواهد كرد

و از سوي ديگر !! از يك سو�رآن مجيد در رابطه با امامت عترت پيامبر خدا آيات ق!! تصريح«

اه با تجلي قرآن در همر! به امت اسالمي‡توصيه، تبليغ و انتصاب ايشان از جانب ائمه اطهار 

ت اهل بيت عصمت و بر امام! آيات روشن و آشكار و انكار نا پذير) چه ربطي دارد(ائمه اطهار 

كنيم ما ديگر كم كم مختصر ميانكار ناپذير است،و حاال كه اين آيات روشن . »!طهارت مي باشد

-V&��(��«ي الزم نمي بينيم، در شرح جمله و توضيح زياد)� &��))�>"�)A« از اين خطبه، مانند تمام كليات و

: جزئيات اين مذهب كه تناقض را نمي شناسد اينجا هم بدون تناقض گوهر افشاني مي كند

با توجه به طلوع خورشيد تابناك سيماي رسول اهللا دل صحنه حيات امت �م علي اما«

، راه هر انحراف و اشتباهي را بر قرآن كريم در آسمان گيتيشش و تابندگي آياتاسالمي، و درخ

اگر زمينه و اسباب انحراف از صراط مستقيم �مسلمانان بسته و مردود مي داند، و به عقيده امام 

مسلمانان فراهم باشد بي گمان مربوط به روزگار پس از رحلت پيامبر اسالم است، اسالم براي

ديده از دنيا فرو بسته و به شوق رفيق اعلي �همان روزهاي تلخ و ناگواري كه تازه پيامبر اكرم 

رحلت او خورشيد تابناك جمالش از آسمان حيات امت بابه سوي ملكوت پركشيده است و

تاريكيها جاه طلبي و شهرت و نفس پرستي فضاي زندگي ،و در نتيجهاسالمي غروب كرده 

هم آفرين و خطرناكي كه از همه سوي اهريمنان به ، در چنان ظلمات ومسلمانان را پر كرده است

حريم اسالم و مسلمين حمله ور شده اند تا مگر در اين فرصت مناسب راه هدايت و سعادت را با 

.!!» بر ضد مسلمين سد كنندرسول اهللاغصب امامت و خالفت



مستقل و دور از هوي و هوس و عقلهاي سالم و «فقط از !تفسير هاي دقيقواينگونه تحليل

قرار دارند و مانند آقاي حجازي ال عموم مردم كه در سلك رعيتوإ،مي تواند صادر شود»شهوت

اصال از »شان عقالني نيستفته اند و كارهايرنبه مراتب علمي و قله رفيع آگاهي و درايت باال«

شما يك بار ديگر اين صفحه اي را كه نقل كرديم بخوانيد ! درك و فهم اينگونه تحليل ها عاجزند

و ببينيد كه چقدر عقل و هوش و درايت و دانش و صداقت در آن موج مي زند و چقدر قله هاي 

راه هر انحراف و �ي امام عل«:رفيع آگاهي در آن چشم انسان را خيره مي كند، مي فرمايد

-V&��(��«يعني چونكه ايشان »دود مي دانداشتباهي را بر مسلمانان بسته و مر)� &��))�>"�)A«و«: فرمودند
ن هاي خدايي هر گونه پس اكنون با وجود اين نور افگ»نور افگن هاي خدايي نصب شده است

:حراف و اشتباهي مردود است، اماان

مودند اما ايشان استنباط مي است كه عقيده امام را خودشان واضح نفرجالب(به عقيده امام «

! اگر زمينه و اسباب انحراف از طراط مستقيم اسالم براي مسلمانان فراهم باشد بي گمان!)كند

!!»گار پس از رحلت پيامبر اسالم استمربرط به روز
JK��6 AD ��;!

ن با نصب مناره و نور افگ�امام علي ! مديو اين اسالم ناب مح! بنازم به اين اسالم شناسي

امت اسالمي بال فاصله «و لذا . !!اينكار را نكردند�ه انحراف و اشتباه را بستند اما پيامبر اسالم را

اهريمناني «اسالم شناس ما نفرمودند كه راه نويسنده ! بعد از ايشان از طراط مستقيم منحرف شدند

ه و چ؟چه كسي سد كردرا»سلمين حمله ور شده بودندم و مكه از همه سوي به حريم اسال

و چه كساني توطئه دشمنان خارجي و منافقان داخلي را با !كساني حمالت آنان را دفع كردند؟

تحليل مي ! و عميق!مالحظه فرماييد كه چقدر دقيق! جهاد و خون و فداكاري شان خنثي كردند؟

:فرمايد

با غصب امامت و خالفت رسول ،را!! دايت و سعادتراه ه! تا مگر در اين فرصت مناسب«

»!!جمهور مسلمين سد كنندر ب�اهللا
و به قله رفيع آگاهي و درايت شما كه مراتب علمي را درك نكردهطبعا من و! شما فهميديد؟

را درك كنيم، اينجا هم دقت كنيد كه ! و اين اسرار و حقايق!كه عقالني بينديشيم،باال نرفته ايم

: چقدر صريح و روشن و آشكار استدالل است

ن هاي خدايي نامي برده نشده، ولي به قرينة الم امام به صراحت از اين نور افگاگر چه در ك«

قرآن، سنت و عترت : ن هايي خدايي عبارتست ازاين نور افگ�موضوع و داللت ادامة كالم امام 

.»�پيامبر 



علي با معرفي مناره امام«كه : همين اآلن فرمودممكن است بعضي بپرسند كه نويسنده محترم 

�اما رسول گرامي »ندن هاي نصب شده راه انحراف را بر امت اسالمي بستها و نور افگ
ن ها و اين مناره هاي اگر نور افگ!! ز ايشان منحرف شدندامت بعد او نكردند را چونكه اينكار 

ولي و دومي كه هنگام وفات نصب شده قرآن و سنت و در درجه سوم عترت است پس ا

Q (�6(.;>4	/«نصب بود، �رپيامب&h)A /	' "� )��)@/� �)�;O;� -J&@>�6L)�)T �)� ��§ /�)T -�(" ;�-
)5-�(� -J1�</3 &\>�)5)T«» به
انحراف در ! هم نصب شده بود، پس امت اسالمي چطور منحرف شد؟»عترتي«روايت شما كه 

ادت را بر با غصب امامت و خالفت راه هدايت و سع«همينكه وس شما به چه معني است؟ قام

)به تعبير شما حضرت امامو(يا اينكه طبق فرمودة جناب خميني! ؟»جمهور مسلمين سد كردند

يا اينكه طبق روايات !! با نص صريح قرآن مخالفت كردند؟) 117تا 114سرار، ص كشف األ(

!! ريحات مكرر شبكه سالم جز چند نفر همه مرتد شدندو تص) ...و...بحار... اصول كافي (مستفيضه 

»&-S� «���� �IO �C% ��!!
كار خراب ! كار بلد نيستيدكابينه آقاي تسخيري از شما گله دارد كه! صبر كنيد!اجازه بدهيد

مردم را متنفر نكنيد مثل ما كار كنيد هرچه دوست داريد بگوييد و بنويسيد اما كار علني شما !نكنيد

ال مثل اشد تا نكته ضعف دست كسي نيفتد وإد در چهار چوب مجمع تقريب مذاهب اسالمي بباي

حمات بيست و هشت ساله ما را شود كه آبرو و زبراي ما درست ميكنفرانس قطر يك درد سر

.گرديمبر ميماببرد، حواستون جمع باشد، شما يك تفريح بكنيد

كه امام به حضور گمراهان خود كام ! و ناگوار استاين واقعيت تلخ!ن توجهياشاو نكته مهم «

فرمايد كه ايشان سبب گمراهي و سرگرداني امت اسالمي در ميان مسلمانان اشاره ميلبي و جاه ط

»!در امر خطير و مهم اطاعت شدند
چرا براي آقاي »كام و جاه طلب در ميان مسلمانانحضور گمراهان خود«ما نفهميديم كه 

ه چناگوار نمي بود ايشانقعيت تلخ واگر آن وا! تلقي شده است»وارتلخ و ناگواقعيت«حجازي 

!؟كردنده اي براي سرگرمي و تأليف انتخاب ميژسو

ل موارد خيلي ها مثل ايشان را سرگرم نگهداشته بلكه كل بازار را ين قبايجاي شكر است كه

: ت بله ايشان همچنان افاده مي كنندا نگه داشته اسپسر 

كه، زمينه انحراف امت اسالمي را از صراط مستقيم امامت و واليت اولياء و همينها بودند «

.»!دنفراهم آورد�اوصياء رسول اهللا 
اسالمي كه خداوند آنرا امتحال بشنويد كه اين! ظالمانهمين ها يعني همين غاصبان و

�ΝçGΖ ä.u� ö� yz>π̈Β é& مهاجرين، انصار، ،سابقون، اولون: فرموده و پرچمداران اين امت را خداوند�

،توابين، مطهرين، وبا دهها و صدها صفت ديگر از آنها اعالن رضايت و خوشنودي مي كند
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امت «اين �و مدعيان حب اهل بيت پيامبر ! ببنيد كه پيروان اسالم ناب محمدي).18: الفتح(

و عزتو اين اولياي راستين خدا و عاشقان دين خداوند و فداكاران و مجاهدان و مدافعان»خير

و بقول همين نويسنده پيروان راستين قرآن و حاكم كنندگان امامت قرآن، و فاتحان(افتخار دين 

القابي كه اين نويسنده شيعي امامي و پيرو ! نوازندرا با چه القابي مي) امپراتور بيزانس و ايران باستان

:كرده مالحظه فرماييد�اسالم ناب محمدي نثار صحابه رسول اهللا 

���d? ��4@3"
�
دشنام به عهده ما نيست در صورت لزوم با ! ين فرهنگآموزي ائوليت بد مس! خواننده گرامي

ايشان نسبت به كساني كه .كتاب تجلي امامت در نهج البالغه تماس برقرار كنيد! نويسنده محترم

:افاده مي كنندچنين گرديدهخداوند از آنان راضي و خوشنود 

د، عالم نماي بي دانش، بدعت گذار، كساني كه قرآن را به نظر و رأي خود نابكار، نامر***

تفسير مي كنند، كساني كه هيچ بهره اي از اسرار و حقايق و دقايق و علوم قرآن نبرده اند، لجوج، 

.)89ص (.منحرف

.)90ص. (، فريبكارمسئول گمراهي مسلمانان، و دروغگو***

.)92ص(.هاي شب پرست، نا اهل، ناپاكشب پره وطئه گر، دسيسه باز، غاصب، ت***

. جاه طلب، منحرف از طراط مستقيم، شهرت طلب، نفس پرست، غاصب، ظالم***

.)99ص(

101ص. (گمراه، خود كام، جاه طلب، ظالم، مشرك، كافر، جاهل، منافق، گنهكار، هوسباز***

.)100و 

.)102ص(.ت تر از حيوان، احمقجاهل، پسنادان، بي خبر، غافل، گنهكاران بزرگ،***

پست، منفور، حيوان انسان نما، خود كام، خود خواه، كتمان كننده حق، فتنه گر، فاسد، ***

.)103ص (. منحرف

.)105ص (. مشرك، منافق***

.)109ص (.خودسر، شمشيركش، شكنجه گر، غاصبره بر، خودكام،***

، �ان كننده حق رسول اهللا مكار، غاصب، پايتوطئه گر، تزويرگر، دسيسه باز، فريب***
.)111ص (.ستمگر، بي كفايت

.)116ص (.غزنده از راه حق، خطاكار، بي حيال***

.)135ص(.و بي حيايحبقادعا، بي علم، بي حكمت، دروغگو، پر ***



.)138ص (. ، منحرف�گمراه تيره بخت، نافرمان از خدا و رسول ***

.)142ص(.ر، فرصت طلب، ترفندباز، منكر حقمنافق، توطئه گ***

دلدادگان شهرت، شيفته قدرت، بي كفايت، ناشايست، دنيازده، جاه پرست، ستمگر،***

.)143ص(.غاصب، حق كش

.)145ص(.دمنحرف، كژرو، تبعيض گر، سياه كار، سياست باز، ناجوان مر***

.)151ص(.ترفندباز، شيطان صفت*** 

.)193ص (.رو خواهشات نفسانييسوسه آور، شوم، پتوطئه گر، و***

حاال با ! و پيروان اسالم ناب محمدي! مالحظه كرديد، اين بود ديدگاه يكي از محبان اهل بيت

:چيست�اختصار ببينيم نظر قرآن كريم و اهل بيت در باره صحابه رسول اهللا 
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آنان . در ميان خود مهربانندمحمد رسول خداست و كساني كه با اويند بر كافران سخت گير و «

) درستكاري(نشانه. جويندميرا در حال ركوع و سجده مي بيني كه از خداوند فضل و خشنودي

.»اثر سجده در چهره هايشان پيداستآنان از
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و پيشروان نخستين از مهاجرين و انصار و كساني كه به نيكوكاري از آنان پيروي كردند، «

ايشان باغهايي كه فرودست آن و بر. از او خشنود شدند) آنان نيز(ند از آنان خشنود شد و خداو

.»اين كاميابي بزرگ است. ودانه اندجويباران روان است آماده ساخت كه درآنجا هميشه جا
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كردند خشنود شد، و معلوم به راستى خداوند از مؤمنان هنگامى كه زير درخت با تو بيعت مى«

يك را به آنان داشت كه در دلهايشان چيست، در نتيجه بر آنان آرامش فرود آورد و فتحى نزد

.»پاداش داد
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اند و اگر روى ايد، ايمان آورند، در حقيقت راه يافتهدهپس اگر به آنچه شما به آن ايمان آور«

و . آنان تو را كفايت كند] در برابر[زودا كه خداوند . برتافتند جز اين نيست كه آنان در ستيزند

.»اوست شنواى دانا
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.»ميكنمني كند من با او اعالن جنگ كسي كه با يكي از دوستان من دشم«
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با انفاق كنندگان و (جنگيدند ) باكافران(انفاق كردند و )مكه(ز شما كه پيش از فتحِكساني ا«

انفاق كردند و ) فتح(آنان در منزلت از كساني كه پس از. يكسان نيستند) مكهجهادگران پس از فتح

اده را وعده د)بهشت(نيك) از آنان سرانجامِ(جنگيدند، بزرگترند و خداوند به هر يك ) باكافران(

. »با خبر استو خداوند از آنچه مي كنيد . است
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ما را و آن برادرانمان را كه !پروردگارا: گويندمي)انصار(ان آمدندكه پس از اينيآنان) نيز(و «

ني كه ايمان كينه اي در حقّ كساو در دلهاي ما هيچ آوردن از ما پيشي گرفتند، بيامرز،در ايمان 

.»نيتويي كه بخشندة مهربا!پروردگاراآورده اند، قرار مده،
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. است كه از خانه هايشان و اموالشان رانده شده اندخاص بينوايانِ هجرت كرده اي ]فيء[آن «

هم اينانند كه ،خدا و رسولش را ياري مي دهند]دين[از خداوند فضل و خشنودي مي جويند و 

.»راستگويند
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ãΝ èδšχθßsÎ= ø� ßϑ ø9 $#∩∪�)كساني كه پيش از آنان در دار اسالم جاي گرفتند و ايمان در «). 9: الحشر

كساني را كه به سوي آنان هجرت كنند دوست مي دارند و در دلهاي خود از . دلشان جاي گرفت

بر خودشان و لو نيازمند باشند ) ديگران را(داده اند احساس نياز نمي كنند و) به مهاجران (آنچه 

.»ترجيح مي دهند و كساني كه از آزِ نفس خويش مصون باشند، اينانند كه رستگارند
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مهاجرت كرده اند و در راه خدا جهاد نموده بيگمان كسانيكه ايمان آوردند و«).75-74: األنفال(

براي آنان آمرزش با ايمانند ومؤمن وياري كرده اند حقيقتاًهمچنان كسانيكه پناه داده اند واند و

مهاجرت كرده اند و ايمان آورده اند و) نزول اين آيات(كسانيكه پس از وو روزي شايسته است ـ 

كساني كه با يكديگر خويشاوندند برخي براي با شما جهاد نموده اند، آنان از زمرة شما هستند و

.»آگاه از هر چيزي استبيگمان خداوند ،برخي سزاوارترند در كتاب خدا
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y7 Í×̄≈ s9 'ρé&uρãΝ èδtβθßsÎ= ø� ßϑ ø9 جان مؤمناني كه با او هستند، با مال وولي پيغمبر و«).88: ��التو(�∪∇∇∩#$

.»آنان بيگمان رستگارانندنيكي ها از آن ايشان است، وخود به جهاد ميپردازند همة خوبيها و

ئينه نهج البالغهصحابه در آ
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دران و عموهاي خود جنگ بوديم و با پدران و فرزندان و برا�در ركاب پيامبر خدا «

افزود، و ما را در جاده وسيع حق و صبر و بردباري كرديم، كه اين مبارزه بر ايمان و تسليم ما ميمي

گاهي يك نفر از ما و ديگري . ساختبرابر ناگواريها و جهاد و كوشش برابر دشمن، ثابت قدم مي

خواست كار ديگري را بسازد و جام ميكردند، و هر كداماز دشمنان ما، مانند دو پهلوان نبرد مي



. كردشديم و زماني دشمن بر ما غلبه ميمرگ را به ديگري بنوشاند، گاهي ما بر دشمن پيروز مي

پس آنگاه كه خدا، راستي و اخالص ما را ديد، خواري و ذلت را بر دشمنان ما نازل و پيروزي را 

ته فراگير شد و در سرزمينهاي پهناوري نفوذ كرد، به ما عنايت فرمود، تا آنجا كه اسالم استحكام ياف

ماند، و اي براي دين استوار نمياگر ما در مبارزه مثل شما بوديم هرگز پايه! به جانم سوگند

شما هم اكنون از سينه شتر خون ! گرديد، به خدا سوگنداي از درخت ايمان سبز نميشاخه

.»دوشيد و سرانجامي جز پشيماني نداريدمي

&=-&+;5��&*;.6T�)A �«�&S -�/� -J1�� �&�)�>"�(3 -J1�( (3 -J&S)5(�(��  �A&51�-Q�)A -J&O)@-�)h�Q /\-<)� (K-S((.;>4-96:/ ةخطب -� -�("

�«�)� P/3 -J1�A&�</*&
)A ��&�)O-Q�(3 ��&�)O)Q >H;�)A �A&�&.>"�(3 �A&�).(" >H;_(3(")A ��§ /�)@(3 -J&S�1!;.-L)T �6c(̂)@)T �(" -J&O-)% �A&5
 ,�6�)g&� )��)g-t(� &\-
(�)� -�(!(" ��1�/ -O)@(3¬��&Q�(� -�(!(" -J1�-/� -J&O&O;.-7&
 8��)?(� �)�(� �)�(3 -�(9)A 8�5-.1I 8��-*&Y (H�&g;.-V&


)A 8��6j&h ��&T�)�)5&
 8���)</9)A -J/S/�A&�&c)A -J;O/S�).;+ )�-<)� (H�&?;A� ;K>�/� 0( )% (H�1#/!)
 )�-<)� 'H(̂(� -J/S/��)*)� ;5>�/d -�/� ;5-�)j>"�
-J&O&&<-%(� -\( )�)S &	' "� )5/�1d �(d;� -J/S/��&j&h ;o�1N -�/� �)�-*/�>"� )|(�&� -J;O;&<-%(�)A -J&O)��&<&+ 'K&.)T 06@)? �)�(� �A&��)�

�)*>"� ;
45"� )�-�)
 &5)j67"� &�</�)
;��(!/*>"� )�/� 8�3-�)c /s/t;��)�'� /" ®X�)+)�)A.

دارند برويد، قدم جاي قدمشان مردم به اهل بيت پيامبرتان بنگريد، از آن سو كه گام برمي«

گردانند، اگر برند، و به پستي و هالكت باز نميبگذاريد، آنها شما را هرگز از راه هدايت بيرون نمي

شويد، و آنها پيشي نگيريد كه گمراه ميسكوت كردند سكوت كنيد، و اگر قيام كردند قيام كنيد، از

را ديدم، كسي را نمي بينم كه همانند �همانا ياران پيامبر .گرديداز آنان عقب نمانيد كه نابود مي

شب را به نوبت، در سجده يا قيام آلود به شب مي رسانند؛ وگردومو،روز را ژوليده . آنان باشد

آرام ونه بر خاك، از ياد معاد چنان ناگه گامي سودند وپيشاني بر زمينگاه. به سر مي بردند

ميان دو چشمشان چون زانوي بزان پينه بسته بود، . بر پارة آتش ايستاده بودندگويينمودند كهمي

ردد، گريبانهايشان تر گريستند كه گمينام خدا برده مي شد چنداناگر. ماندن در سجودطوالنياز 

ت، روز تندباد لرزد، از كيفري كه بيم آن داشتند يا اميدي كه تخم آن در ومي لرزيدند چنانكه درخ

.1»دل مي كاشتند
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دوست داشتم كه خدا ميان من و شما جدايي اندازد، و مرا به كسي كه نسبت ! به خدا سوگند«

دهنده انديش، ترجيحآنان مردمي بودند، نيك! به من سزاوارترست ملحق فرمايد به خدا سوگند
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دگان حق، و ترك كنندگان ستم، پيش از ما به راه راست قدم گذاشته، و شتابان بردباري، گوين

به ! آگاه باشيد. رفتند، در به دست آوردن زندگي جاويدان آخرت، و كرامت گوارا، پيروز گرديدند

گردد كه هوسباز و گردنكش و ستمگر است، خدا سوگند پسركي از طايفه ثقيف  بر شما مسلط مي

.»بس كن: كند، ابووذحهچرد و چربي شما را آب مياموال و داراييه مي(ا را زارهاي شمسبزه
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هنگامي كه شما ! به خدا سوگند. را ترك گويد، و پيمان بشكندبيعت اين سزاي كسي است كه «

فرا خواندم، خوشايندتان نبود، ولي خداوند خير شما را در آن قرار داده بود، اگر مقاومت او را به 

گرداندم، رفتيد شما را به راه راست برميكردم و اگر به انحراف مي، شما را راهنمائي ميكرديدمي

كردم، در آن صورت وضعيتي مطمئن زديد، دوباره شما را براي مبارزه آماده مياگر سر باز مي

شما خواهم به وسيلهداشتيم، اما دريغ، با كدام نيرو بجنگم؟ و به چه كسي اطمينان كنم؟ شگفتا، مي

مانم كه خار در پايش رفته و ايد، كسي را ميدرمان من شدهبيماريها را درمان كنم ولي شما درد بي

داند خار در تن او بيشتر شكند و بر خواهد آن را بيرون كشد، در حالي كه ميبا خار ديگري مي

. شده استر ناتوانزاپزشكان اين درد مرگبار به جان آمده، و آبرسان اين شوره! جاي ماند، خدايا

شده و پذيرفتند، قرآن تالوت كردند و معاني آيات را كجا هستند مردمي كه به اسالم دعوت

شده چونان شتري كه به سوي بچه خود روي آورد شيفته جهاد شناختند، به سوي جهاد برانگيخته

، احاطه نمودند، گرديدند، شمشيرها از نيام برآوردند، و گرداگرد زمين را گروه گروه، صف به صف

هيچگاه از زنده ماندن كسي در ميدان جنگ شادمان نبودند، و . بعضي شهيد، و برخي نجات يافتند

هاي طوالني از ترس خدا، چشمهايشان ناراحت، در مرگ شهيدان نيازي به تسليت نداشتند، از گريه

از فراواني دعا خشك، و داري فراوان، شكمهايشان الغر و به پشت چسبيده بود، لبهايشانو از روزه



هايشان غبار خشوع و فروتني نشسته بود، آنان داريها زرد، و بر چهرهرنگهاي صورت از شب زنده

اند، و بر ماست كه تشنه مالقاتشان باشيم، و از اندوه فراقشان انگشت برادران من هستند كه رفته

هاي دهد، كه گرهسان جلوه ميهمانا شيطان، راههاي خود را به شما آ. حسرت به دندان گيريم

محكم دين شما را يكي پس از ديگري بگشايد، و بجاي وحدت و هماهنگي، بر پراكندگي شما 

بيفزايد، از وسوسه و زمزمه و فريبكاري شيطان روي گردانيد، و نصيحت آن كس را كه خيرخواه 

.»شماست گوش كنيد، و به جان و دل بپذيريد

:الخطاب في الخروج إلى غزو الرومو قد شاوره عمر بن�من كالم له و- 134:/ خطبة
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كه اسالم را سربلند و نقاط ضعف مسلمين را جبران كند، دين وعده دادبه پيروان اين خداوند 

توانستند از خود دفاع كنند، دايي كه مسلمانان را به هنگام كمي نفرات ياري كرد، و آنگاه كه نميخ

هرگاه خود به جنگ دشمن روي و با آنان . ميرداز آنها دفاع كرد، اكنون زنده است و هرگز نمي

پس از روبرو گردي و آسيبي بيني، مسلمانان تا دورترين شهرهاي خود، ديگر پناهگاهي ندارند و

آزمودگان و مرد دليري را به سوي آنان روانه كن، و جنگ. تو كسي نيست تا بدان روآورند

خيرخواهان را همراه او كوچ ده، اگر خدا پيروزي داد چنان است كه تو دوست داري، و اگر كار 

.»ديگري مطرح شد، تو پناه مردمان و مرجع خواهي بود
طاب في الشخوص لقتال الفرس استشاره عمر بن الخقد و�و من كالم له -146:/ خطبة
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خداست كه آن را پيروزي و شكست اسالم، به فراواني و كمي طرفداران آن نبود، اسالم دين «

پيروز ساخت، و سپاه اوست كه آن را آماده و ياري فرمود و رسيد تا آنجا كه بايد برسد، در هر جا 

كند، و كه الزم بود طلوع كرد، و ما بر وعده پروردگار خود اميدواريم كه او به وعده خود وفا مي

ها را متحد ت كه مهرهجايگاه رهبر چونان ريسماني محكم اس. سپاه خود را ياري خواهد كرد

نده و هر كدام به سويي گها پرادهد، اگر اين رشته از هم بگسلد، مهرهساخته به هم پيوند مي

عرب امروز گرچه از نظر تعداد اندك است اما . آوري نخواهند شدخواهند افتاد و سپس هرگز جمع

چونان محور آسياب، جامعه را با نعمت اسالم فراوانند، و با اتحاد و هماهنگي عزيز و قدرتمندند، 

زيرا اگر تو از اين سرزمين بيرون شوي، . به گردش درآور، و با كمك مردم جنگ را اداره كن

شكنند، چنانكه حفظ مرزهاي داخل كه پشت مخالفان عرب از هر سو تو را رها كرده و پيمان مي

عجم اگر تو را در نبرد همانا، . گذاري مهمتر از آن باشد كه در پيش روي خواهي داشتسر مي

گرديد، و همين سبب فشار و بنگرند، گويند اين ريشه عرب است اگر آن را بريديد آسوده مي

شود و طمع ايشان در تو بيشتر گردد، اينكه گفتي آنان براه افتادند تا با ياپي آنان ميتهاجمات پ

ساختن آنچه كه دوست مسلمانان پيكار كنند، ناخشنودي خدا از تو بيشتر و خدا در دگرگون

اما آنچه از فراواني دشمن گفتي، ما در جنگهاي گذشته با فراواني سرباز . تر استندارند توانا

.»كرديمجنگيديم، بلكه با ياري و كمك خدا مبارزه مينمي
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دانم اند، به خدا نميهمانا مردم پشت سر من هستند، مرا ميان تو و خودشان ميانجي قرار داده«

كنم كه نشناسي، تو دانم كه تو نداني، تو را به چيزي راهنمايي نميبا تو چه بگويم؟ چيزي را نمي

زيم، و چيزي را در پنهاني ايم كه تو را آگاه سادانيم، ما به چيزي پيشي نگرفتهداني آنچه ما ميمي

ديدي چنانكه ما ديديم، شنيدي چنانكه ما شنيديم، با رسول خدا . ايم كه آن را به تو ابالغ كنيمنيافته

و پسر خطاب، در عمل به حق، از تو بهتر ) ابابكر(بودي چنانكه ما بوديم، پس ابوقحافه �

. ري، و داماد او شدي كه آنان نشدنددر خويشاوندي از آن دو نزديكت�نبودند، تو به رسول خدا 

تو كور نيستي تا بينايت كنند، نادان نيستي تا تو را ! پس خدا را خدا را پروا كن، سوگند به خدا

هاي دين برپاست، پس بدان كه برترين بندگان خدا در تعليم دهند، راهها روشن است، و نشانه

شده را كند، سنت شناختهن را هدايت ميپيشگاه او رهبر عادل است كه خود هدايت شده و ديگرا

هايش آشكار است، بدعتها آشكار و برپا دارد، و بدعت ناشناخته را بميراند، سنتها روشن و نشانه

هاي دين برپاست، پس بدان كه برترين بندگان خدا در پيشگاه او رهبر عادل است كه خود نشانه

ه شده را برپا دارد، و بدعتها آشكار و كند، سنت شناختن را هدايت ميشده و ديگراهدايت

و بدترين مردم نزد خدا رهبر ستمگري كه خود گمراه و مايه گمراهي . هاي آن برپاستنشانه

من از پيامبر خدا . ديگران است، كه سنت پذيرفته را بميراند، و بدعت ترك شده را زنده گرداند

ياوري دارد و نه كسي از او پوزش قيامت رهبر ستمگر را بياورند كه نه: (شنيدم كه گفت�

چرخد كه سنگ آسياب، تا به نند، و در آن چنان ميگكند، پس او را در آتش جهنم افخواهي مي

شده اين امت دهم كه امام كشتهمن تو را به خدا سوگند مي) قعر دوزخ رسيده به زنجير كشيده شود

ت، امامي به قتل خواهد رسيد كه در كشتار در ميان اين ام. شدمباشي، چرا كه پيش از اين گفته مي

تا روز قيامت گشوده خواهد شد و كارهاي امت اسالمي با آن مشتبه شود، و فتنه و فساد در 

ور ها غوطهشناسند، و به سختي در آن فتنهميانشان گسترش يابد، تا آنجا كه حق را از باطل نمي

.»گردندمي
�;Q�)g-.&h FU� 'H(-176:/ خطبة)A &	6Q;_(3 R/H�-51!>"� �(�S ;K>�/�;� 8��)?(� >½/*)
 -J(" &	)&�/@)�>"� �U� 1K-.)?( &	&.).)h)A R

>"� )|)S(d -�(9 &	6Q(� )u)� R&q&5-<(I ¾X(:)+ ;|> (!> /" �)�)A R;J> /*>"� &u<;��))
)A R;|> (!>"� &u<;�)� /	</3)A R&�/�(̂>"� )P/!)�)A R(HA&5¦Z(�)@&�
&h�6"�(H�&h�))@&�>"� ;A(� (H�.

كسي را به چيزي چون قرآن پند نداده است، كه قرآن ريسمان استوار ! همانا خداوند سبحان«

هاي دانش است، براي قلب جالئي جز بخش است، در قرآن بهار دل، و چشمهخدا، و وسيله ايمني



ن و تغافل كنندگان اي كه بيدار دالن در گذشته و غافالقرآن نتوان يافت، بخصوص در جامعه

.»حضور دارند
�;")>-181:/ خطبة &\-
6�(�)A R-J&O)�)�1� �)O;� BX�)<;.-Q(̂>"� (½)%)A P/@'"� (½/%�)�)�>"� &J1G(" &\>�(�)� -�(9 P4Q;� R&E�6"� �)O�
(� �)� -J1G

 -J( (3 P/N-�)L;� -J1G&@-�6�(�)A R-J&S)�-*)� -�)� P(";� BX�)</tA(̂>"� /̀ 6�(���1!/h-�)@-L)T -J( (3 ;5;+�)A6�"�� -J1G&T-A)�)?)A R��&�</!)@-L)T . /	' /"
-J&@-Q(� !��"� )�/� )5)�-�(� -�(9 &	6Q;� (k(� �(K<;.6L"� &J1Z&�/Y-5&
)A R)�
;5'2"� &J1G;� 1̂(2)
 ¤;5-<(I 8���)�;� (H�&*'9)�)@)T(� R8:;.>!&� (H�(Z �)� �)<-Q

 �)O-/� (K).>9(�)A/�(G;� RP(!-.)
 (k �)<-Q��"� )�/� 8:</ (9 ��&%�)�)A R&��)<-c(̂>"� �U�&��)./% (o�)?-56@"� )u)�-f(�)A R8�5;�-�&� (H�(Z �)� )�/� º�
P)>#)
(k /M)5/cª>"� .)<>"� ��&Q�1G)
 'k(�   )�¦#/V;� -J&S)A   -J&S&��)�/� -\(G/#&h )�
/�'"� �))Q�)�-c;� 65)� �)� �®X�)<-?(� )�-�

 )�-Q65"� (H�&�)5-7)
)A R)³)V&�>"� (H�&�<�L&
 ! )�-*)� ;�-�(̂>"� )��)� -J&O' )?(�)A R-J&S)��&+1� -J&S�'3)�(3 FU� ��1!("   �U�)A   -�(9
-JO/3-�)c .���6�)% )�-
(� �4�)g>"� P( )% �-�)�)�)A R)�
5'2"� ��&./Z)� )�
/�'"� P;Q�)�-c;� )�-
(� )�-
(�)A � /H�)O4<6@"� &�-�� )�-
(�)A �

/hA�&5;� )�;5-�1�)A R/�6<;)�>"� P( )% �A&�(9�)*)T )�
/�'"� &J;O;Q�)�-c;� -�/� -J&S&��)5(�&Q )�-
(�)A � ;�-<)T)��)O67"�A1d �/M)5)j(#>"� P(";� -J;O
o�9 : »¿ RX�G."� o�N^3 R�¡5G"� �#
57"� 	@<a £� q�<� �5� »¿ o�9���� : �&�( )T )�
/�'"� P;Q�)�-c;� P( )% /q4A(�

)O;j> /" ��&%&� R(�)%-�;.>"� ��&T�)��)A R(�6�L"� �&�)<-?(� R&q�&��(9(̂(3 )²-5(#>"� �A&56�)�)T)A R&q�&�(G-?(̂(3 (H�-51!>"� ��1!/�)A)A R��&��)+(̂(3 /��
�&*).6T�(3 /�/��(!>"�;�q.

يي كه پيامبران در ميان امتهاي خود داشتند در ميان شما نشر دادم، من پند و اندرزها! اي مردم«

و وظائفي را كه امامان پيامبران گذشته در ميان مردم خود بانجام رساندند، تحقق بخشيدم، با تازيانه 

شما را ادب كردم نپذيرفتيد، به راه راست نرفتيد، و با هشدارهاي فراوان شما را خواندم ولي جمع 

آيا منتظريد رهبري جز من با شما همراهي كند؟ و راه حق را به شما نشان ! ا را بخداشم. نشديد

آنچه از دنيا روي آورده بود پشت كرد و آنچه پشت كرده بود روي آورد و ! آگاه باشيددهد؟

ه كوچ كردن شدند، و دنياي اندك و فاني را با آخرت جاويدان تعويض دبندگان نيكوكار خدا آما

اند گرچه آن دسته از برادراني كه در جنگ صفين خونشان ريخت، هيچ زياني نكرده! يآر. نمودند

آنها خدا را ! امروز نيستند تا خوراكشان غم و غصه و نوشيدني آنها خونابه دل باشد، بخدا سوگند

مالقات كردند، كه پاداش آنها را داد و پس از دوران ترس آنها را در سراي امن خود جايگزين 

حق رفتند، و با حق درگذشتند كجاست عمار؟ و كجاست كجا هستند برادران من؟ كه بر راه فرمود 

خزيمه بن ثابت كه پيامبر شهادت (و كجاست ذوالشهادتين؟ ) مالك بن تيهان انصاري(پسر تيهان؟ 

آنان از برادرانشان كه پيمان جانبازي بستند، و و كجايند همانند) او را دو شهادت دانست

پس دست به ريش مبارك گرفت و زماني طوالني (را براي ستمگران فرستادند؟ سرهايشان

از برادرانم كه قرآن را خواندند، و بر اساس آن قضاوت كردند، در ! دريغا) گريست و فرمود

واجبات الهي انديشه نموده و آنها را برپا داشتند، سنتهاي الهي را زنده و بدعتها را نابود كردند، 

.»دندپذيرته و به رهبر خود اطمينان داشته و از او پيروي نمودعوت جهاد را
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آنگاه نه جبرييل و نه . همانا اگر شما به غير اسالم پناه بريد، كافران با شما نبرد خواهند كرد«

اي جز نبرد با شمشير ميكاييل، نه مهاجر و نه انصار، وجود ندارند كه شما را ياري دهند، و چاره

مردم، مثلهاي قرآن درباره كساني كه عذاب و كيفر شدند، . تا خدا در ميان شما حكم فرمايدنداريد

ه ديدند در نزد شماست، پس وعده عذاب خدا را دور هاي سخت آنان، و آسيبهاي شديدي كو روز

از مپنداريد، و به عذر اينكه آگاهي نداريد خود را گرفتار نسازيد، و انتقام خدا را سبك، و خود را 

كيفر الهي ايمن مپنداريد، زيرا كه خداي سبحان، مردم روزگاران گذشته را از رحمت خود دور 

نساخت مگر براي ترك امر به معروف، و نهي از منكر، پس خدا، بيخردان را براي نافرماني، و 

.خردمندان را براي ترك بازداشتن ديگران از گناه، لعنت كرد

اسالم را قطع، و اجراي حدود الهي را تعطيل، و احكام اسالم را شما رشته پيوند با! آگاه باشيد

شكنان، خداوند مرا به جنگ با سركشان تجاوزكار، پيمان! آگاه باشيد.به فراموشي سپرديد

شكن جنگيدم، و با قاسطين تجاوزكار جهاد كردم، فسادكنندگان در زمين فرمان داد، با ناكثان پيمان

اي بانگ صاعقه) شيطان ردهه(ن را خوار و زبون ساختم و رهبر خوارج شده از ديو مارقين خارج

اش را لرزاند و كارش را ساخت، حال تنها اندكي از سركشان و قلبش را به تپش آورد و سينه

ستمگران باقي ماندند، كه اگر خداوند مرا باقي گذارد با حمله ديگري نابودشان خواهم كرد، و 

.نده و دوردستگپايدار خواهم نمود، جز مناطق پرار اسالمي حكومت حق را در سراسر كشو

و ) ربيعه(ندم، و شجاعان دو قبيله معروف گردسالي، بزرگان عرب را به خاك افمن در خ

در خويشاوندي نزديك، در �را درهم شكستم، شما موقعيت مرا نسبت به رسول خدا ) مضر(

نشاند، در حالي كه كودك بودم مرا در ق خويش ميدانيد، پيامبر مرا در اتامقام و منزلت ويژه مي

خوابانيد، بدنش را به بدن من گرفت، و در استراحتگاه مخصوص خود ميآغوش خود مي

گذارد، بوياند، و گاهي غذايي را لقمه لقمه در دهانم ميچسباند، و بوي پاكيزه خود را به من ميمي

را از شير �اي كه پيامبر از همان لحظه. نيافتهرگز دروغي در گفتار من، و اشتباهي در كردارم

كرد تا شب و روز، او را به �گرفتند، خداوند بزرگترين فرشته خود را مامور تربيت پيامبر 



راههاي بزرگواري و راستي و اخالق نيكو راهنمايي كند، و من همواره با پيامبر بودم چونان فرزند 

فرمود، اي از اخالق نيكو را برايم آشكار ميوز نشانه تازههر ر�كه همواره با مادر است، پيامبر 

گذراند، چند ماه از سال را در غار حراء مي�داد كه به او اقتداء نمايم، پيامبر و به من فرمان مي

در هيچ خانه مسلماني ديد، در آن روزها، كردم، و كسي جز من او را نميتنها من او را مشاهده مي

كه خديجه هم در آن بود و من سومين آنان بودم، من نور �ه رسول خداز خانراه نيافت ج

فرود �من هنگامي كه وحي بر پيامبر . بوييدمديدم، و بوي نبوت را ميوحي و رسالت را مي

شيطان است كه از : تاي رسول خدا، اين ناله كيست؟ گف:آمد، ناله شيطان را شنيدم، گفتممي

شنوي، و آنچه را كه من شنوم، ميتو آنچه را من مي! علي: (فرموديوس گرديد و أپرستش خويش م

.)رويخير ميبيني، جز اينكه تو پيامبر نيستي، بلكه وزير من بوده و به راهبينم، ميمي

تو ادعاي بزرگي اي محمد: (نزد او آمدند و گفتندبودم آنگاه كه سران قريش�من با پيامبر 

خواهيم، اگر پاسخ مثبت اي ميخاندانت نكردند، ما از تو معجزهكردي، كه هيچيك از پدران و 

دانيم تو پيامبر و فرستاده خدايي، و اگر از انجام آن سر باز زني، خواهيم داده، انجام دهي، مي

اين درخت : (گفتند) خواهيد؟شما چه مي: (فرمود�پس پيامبر .) دانست كه ساحر و دروغگويي

خداوند بر همه چيز : فرمود�پيامبر .)شده و در پيش تو بايستديشه كندهبخوان تا از ررا

: دهيد؟ گفتندآوريد؟ و به حق شهادت ميحال اگر خداوند اين كار را بكند آيا ايمان مي. تواناست

دهم آنچه را كه درخواست كرديد، و همانا بهتر از من بزودي نشانتان مي: فرمود�آري، پيامبر 

ا به خير و نيكي باز نخواهيد گشت، زيرا در ميان شما كسي است كه دانم كه شمهر كس مي

دفن خواهد شد، و كسي است كه جنگ احزاب را تدارك خواهد كرد، ) بدر(شده و در چاه كشته

داني اگر به خدا و روز قيامت ايمان داري، و مي! اي درخت: (سپس به درخت اشاره كرد و فرمود

سوگند .)رمان خدا در پيش روي من قرار گيرهايت درآي، و به فريشهمن پيامبر خدايم، از زمين با 

شده، و پيش آمد هايش از زمين كندهبه پيامبري كه خدا او را به حق مبعوث كرد، درخت با ريشه

هاي درختان، جلو كه با صداي شديد چونان به هم خوردن بال پرندگان، يا به هم خوردن شاخه

و �هاي بلند خود را بر روي پيامبر ايستاد كه برخي از شاخه�آمد و در پيش روي پيامبر 
ايستاده بودم، وقتي سران قريش �بعضي ديگر را روي من انداخت و من در طرف راست پيامبر 

يد، و به درخت فرمان ده، نصفش جلوتر آ: (اين منظره را مشاهده كردند، با كبر و غرور گفتند

آور و نيمي از درخت با وضعي شگفت. فرمان داد�مبر پيا) نصف ديگر در جاي خود بماند

خواست دور آنحضرت بپيچد، اما سران قريش از نزديك شد گويا مي�صدايي سخت به پيامبر 

ر ملحق شود، و به صورت ده اين نصف باز گردد و به نيم ديگنفرما: (روي كفر و سركشي گفتند

ال اهللا اي رسول خدا من نخستين إله إال : ن گفتمتور داد و چنان شد، مدس�پيامبر .)اول درآيد



كنم كه درخت با فرمان خدا كسي هستم كه به تو ايمان آوردم، و نخستين فردي هستم اقرار مي

براي تصديق نبوت و بزرگداشت دعوت رسالت، آنچه را خواستي انجام داد، اما سران قريش 

و ) آور دارد، و سخت بامهارت استاو ساحري است دروغگو، كه سحري شگفت: (همگي گفتند

من از و همانا) كند؟باور ميامثال عليآيا نبوت تو را كسي جز : (گفتند�خطاب به پيامبر 

ها سيماي صديقان، ترسند، كساني كه سيماي آنكساني هستم كه در راه خدا از هيچ سرزنشي نمي

روزند، به دامن قرآن پناه برده و بخش داران و روشنيو سخنانشان، سخنان نيكان است، شب زنده

كنند، نه تكبر و خودپسندي دارند، و نه بر كسي برتري سنتهاي خدا و رسولش را زنده مي

كنند، قلبهايشان در بهشت، و پيكرهايشان سرگرم جويند، نه خيانتكارند، و نه در زمين فساد ميمي

.»اعمال پسنديده است
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دانند كه من حتي براي باشند، ميكه حافظان اسرار او مي�اصحاب و ياران حضرت محمد «

.»نبودمظه هم مخالف فرمان خدا و رسول اويك لح
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خدا او را در آنچه آزمودش پاداش خير دهد، كه كجيها را راست، و بيماريها را درمان كرد، «

اندك، ها را پشت سر گذاشت، با دامن پاك، و عيبي را بپا داشت، و فتنه�سنت پيامبر 

هاي دنيا رسيده و از بديهاي آن رهايي يافت، وظائف خود نسبت به درگذشت، به نيكي

نده گترسيد، خود رفت و مردم را پراپروردگارش را انجام داد، و چنانكه بايد از كيفر الهي مي

.»شده به يقين رسيدبرجاي گذاشت، كه نه گمراه، راه خويش شناخت، و نه هدايت
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آنان نه از مهاجرانند و نه از انصار، و نه آنان كه خانه و زندگي خود را براي مهاجران آماده «

.»كرده، و از جان و دل ايمان آوردند
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صآوردند پيامبر اسالم كشيد، و دشمنان هجوم ميهرگاه آتش جنگ زبانه مي...«

سيله آنها، اصحابش را از سوزش شمشيرها و فرستاد تا به واهل بيت خود را پيش مي

ها حفظ فرمايد، چنانكه عبيده بن حارث در جنگ بدر، و حمزه در احد، و جعفر در نيزه

آوردم، آنان كه خواستم نامشان را ميكساني هم بودند كه اگر مي. موته، شهيد گرديدند

كه زنده بمانند، و دوست داشتند چون شهيدان اسالم، شهيد گردند، اما مقدر چنين بود

.»...مرگشان به تاخير افتاد
g( )t)A R1�(#>"1̂>"� �)O;� -\*)�)@-+�)A R/�6�1̂>"� /q/�S &�A&�&t �)O;� (K/�)% 8�)g/"�)t 8�6(\- . …53:/ كتاب&h -©1!-)T (kF

1�6</%65"� �)O-<( )% .)}> /T P/��)� -�/� ¹XP)7;� �5&�)T 8�6&h 6�(�/�-g&T (k)A &�-f;�>"�)A R�)O6)h -�)�;� &5-+(̂>"� (H�1G)<(3 R;�)�L"�
�)O-/� )\-�(!)Q �)�;� )}-<( )%…

اي را كه بزرگان اين امت به آن عمل كردند، و ملت اسالم با آن پيوند و آداب پسنديده...«

ن وارد خورده، و رعيت با آن اصالح شدند، بر هم مزن، و آدابي كه به سنتهاي خوب گذشته زيا

كند، پديد نياور، كه پاداش براي آورنده سنت، و كيفر آن براي تو باشد كه آنها را درهم مي

»..شكستي
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آنچه بر تو الزم است آن كه، حكومتهاي دادگستر پيشين، سنتهاي باارزش گذشتگان، روشهاي «

همواره به ياد آوري، و به و واجباتي كه در كتاب خداست، را�پسنديده رفتگان، و آثار پيامبر 

ام، و اي كه براي تو نوشتهايم پيروي كني، و براي پيروي از فرامين اين عهدنامهآنچه ما عمل كرده

ام، تالش كن، زيرا اگر نفس سركشي كرد و بر تو چيره شد عذري با آن حجت را بر تو تمام كرده

و قدرت برترش در انجام تمام از خداوند بزرگ با رحمت گسترده، .نزد من نداشته باشي

كنيم كه به آنچه موجب خشنودي اوست ما و تو را موفق فرمايد، كه نزد ها، درخواست ميخواسته

او و خلق او، داراي عذري روشن باشيم، برخوردار از ستايش بندگان، يادگار نيك در شهرها، 



تو را به شهادت و رستگاري ختم رسيدن به همه نعمتها، و كرامتها بوده، و اينكه پايان عمر من و 

و اهل بيت پاكيزه و پاك او، �گرديم، با درود به پيامبر اسالم فرمايد، كه همانا به سوي او باز مي

.»با درود. درودي فراوان و پيوسته
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به خدا سوگند آنها اسالم را پروراندند، چونان مادرى كه فرزندش ) در ستايش انصار فرمود(«

»هاى بخشنده، و زبانهاى برنده و گويارا بپروراند، با توانگرى، با دست

نظر خواهي
هر راهي را كه دلتان خواست انتخاب را مي گذاريم بدوش شما خواننده عزيز تاحال قضاوت

مذهبش با مذهب و وو تناقضات عقيدهكنيد و در باره تناقضات نويسنده در كتاب تجلي امامت،

و هم از طرف ،و ادعاهاي گزاف وحدت و تقريب جدي بينديشيد‡مكتب حقيقي اهل بيت 

وحدت «ها بفرماييد كه چشم انداز وحدت اسالمي را در پرتو اين خود و هم از طرف ما به آن

و به چه !  چگونه ارزيابي مي كنند؟»تناقض گويي«و »تفرقه انگيزي«و»نينفاق افگ«و »شكني

گويند جدي مي! افضل است؟�دليل نماز خواندن پشت سر ما از نماز خواندن پشت سر پيامبر 

»ابولؤلؤ! حضرت! مقدسنا آستان «؟ نظرين فضيلت بر قرار استآيا باز هم ا! يا شوخي مي كنند؟
نظر ) !شجاعشان از ماطلب كمك كرده اندكه اخيرا جهت ساخت و مرمت گنبد آن باباي(چيست؟ 

قاي تسخيري و كابينه محترم شان در مجمع تقريب ؟ نظر حجت اسالم حاجي آشبكه سالم چي

ه چي؟ آيا نظر آيات عظام و حوزه هاي علميمذاهب اسالمي چي؟ نظر آستان قدس رضوي چي؟

!وهابي هستند؟ي وبازهم مقصر سني هاي ناصب

.گرديمشما يك چاي نوش جان كنيد ما اآلن بر مي

مقايسه نابجا
:با سالم مجدد

:مي نويسد) 107ص (نويسنده محترم 

در تاريخ ثبت !هاسخنان آنو اين است كه مجموعه گفتار �ره خاندان پيامبر ساز ويژگيهاي «

!!»شده و باقي است
!شيو كتابخانه شخصي ايشان باشدشايد در آر



مي تواند پيدا كرده و نتيجه هركس كوچكترين نشان خالف و كذب را در گفتار آنها و در «

!.»اعتراض كند
عقده تاريخي ‡چرا در گفتار آنها خالف و كذب باشد، البته نواصب و روافض با اهل بيت 

بوده اند، تاريخ شاهد است امام ‡ا اهل سنت الحمدهللا در طول تاريخ مدافع اهل بيت ام،دارند

نسائي صاحب سنن نسائي از كتب سته اهل سنت اولين عالم اهل سنت بود كه به جرم دفاع از 

ركتك و پس از تأليف كتاب خصائص علي بدست نواصب و در زي�علي حضرت اميرالمؤمنين 

.سيدشكنجه آنان به شهادت ر

: سپس مي فرمايد

خالف اين را ثابت � مخالفان عترت پيامبر تاريخ و جستجو در آثار و گفتارولي مطالعه«

!»مي كند
طبعا منظور نويسنده دانشمند و عاقل ما ! با كدام دليل؟! اوال چه كسي مخالف است؟يعني چه؟ 

كه ايشان اگر فرصت ! ه؟يعني مجموعه گفتار و سخنانشان ثبت نشد! است�صحابه رسول اهللا 

را بخوانند تلؤلؤ و درخشش نور جهاد و �كنند و تاريخ بويژه بخش سيرت طيبه رسول مكرم 

تفسير و بشمول گرفته تا تمام كتب اسالمي خود قرآن كريماز ،فداكاري آنان را خواهند يافت

آنان موج مجاهدت و صداقت و پاكي تاريخ از ايمان و رشادت و جهاد وحديث و سيرت و

نويسنده محترم فرصت گفتار نداشته اند، بنده وزند، البته گفتار نه، بلكه كردار، چون آنها مانندمي

.ميشه مشغول عمل و كردار بوده انده

مشاهده مي »كذبو خالف «ن اما اگر منظور شان اين است كه در زندگي اين افتخار آفرينا

:شود

عقيده ي كه ايشان و همعصمتعقيدهدانيم ونميمعصوم ا كسي ر�كه ما جز رسول اهللا :اوال

.بي دليل استقائل هستند يك ادعاي گزاف و‡هايشان براي ائمه

محتمل است، اما با اين ‡انانساني جز پيامبرخالف به معني اشتباه در زندگي هر: ثانيا

ما از ،را‡ز اهل بيت ساير مؤمنان او هم ائمه و�وجود به عقيده ما هم صحابه رسول اهللا 

مي دانيم، و هر ذوالجالل از پاكترين انسانهاي تاريخ و از بهترين اولياي خداوند بهترين مؤمنان و

زيرا كه با اين ،مسلماني اش شك داريمكس به آنها اهانت و سب و لعن و نفرين كند در ايمان و

نها را به تمسخر و استهزاء مي گرفته آو اولياء و دوستان حقيقي خدا فقط منافقان دشمني مي كرده 

و سپس خيلي ،بوده اند�صحابه ما در اينجا ابتداء نظر قرآن را كه منافقان چگونه دشمن . اند

آوريم تا خوانندگان ما بدانند كه ثمره و نتيجه دشمني با علماء را ميقرآن و نظر مختصر نظر 



ل ان شاءاهللا در ضمن سلسله اسرار نهج البته اين موضوع را مفص(دوستان خدا چه خواهد بود 

.)بحث خواهيم كرد�صحابه افتخار صحبت و البالغه بخش 

!چي كسي را مي آزاريد؟
محترم وي نسبت به صحابه كه به دليل استعمال الفاظ ركيك و نا(نويسنده كتاب تجلي امامت 

حق به ماايشان برايم نوشتن كلمه محترم كنار اسمكم كاجمعين�و �رسول اهللا بزرگوارِ

: مي نويسد) 109ص()خيلي دشوار شده است

كه در سايه !و خودسر!و زمامداران خودكام!با رهبران ره بر�رسول اهللا ! عترت معصوم«

!! »اند برابر و قابل مقايسه نيستندكرده!رهبري مردم را غصب!و شكنجه!شمشير
بته از ديدگاه ما اگر مقايسه هم بكنيم مقايسه سيب چه كسي شما را مجبور كرده مقايسه كنيد؟ ال

با انار، مقايسه شير با عسل مقايسه قشنگي با زيبايي، مقايسه گل با شگوفه، مقايسه چمن با گلزار و 

از )جدا نشدني(خالصه مقايسه هر آن دو خوبي است كه هر دو مورد نياز جامعه و الزم و ملزوم 

اما اگر از نگاه يك زنبور عسل مي بينند،ت كه ببخشيد دنيا رايكديگرند، اين از ديد كساني اس

زيبا ،كسي از ديد يك مگس به دنيا نگاه كند جز كاالي مورد استفاده اش هيچ چيزي در اين جهان

.نخواهد ديد

كه سيماي نوراني آنان در قرآن و نهج البالغه و ،جناب عالي شخصيتهاي بي نظير تاريخ بشر را

خود كار »سالم و مستقل«اگر از عقل (در زواياي پنهان ذهن و قلب شما هم تاريخ و حتي

ره بر و خودكام و خود «كند، را درخشان نور افشاني ميهمچون ماه تابان و خورشيد)بگيريد

آيا !! »كنجه رهبري مردم را غصب كرده انددر سايه شمشير و ش«يد كه توصيف مي كن!»سر

به چه «و »در چه شرايطي«كه معلوم نيست ،جمالت بي لجام شمادانيد كه اين كلمات ومي

دانيد كه در پيشگاه خداوند آيا مي!صادر شده چي كسي را مي آزارد؟»با چه انگيزه اي«و »قيمتي

دستكريمعادل در روز جزاء چه هزينه سنگيني بايد بپردازيد؟ آيا باور و يقين داريد كه اين قرآن

آورديم مراجعه كنيد و به تنهايي و در خلوت قبالپس آياتي را كه ! شده است؟و تحريف ننخورده

�به آنها بينديشيد، به خطبه ها و نامه هايي كه از اميرالمؤمنين در باره فضيلت و منزلت صحابه 

و ساير اهل بيت فرزندانشان را به نامهاي مبارك �نقل كرديم بينديشيد، در اينكه اميرالمؤمنين

د، به و عايشه و حفصه و طلحه و زبير و غيره ناميده اند جدي بينديشيو عثمانو عمرابوبكر

م كلثوم سالم اهللا عليها دختر گرامي اميرالمؤمنين و حضرت فاطمه ازدواج عمر فاروق با حضرت أ

»بدور از هوس و شهوت«خود و»عقل سالم و مستقل«جدي بينديشيد، فقط با �زهراء 
شما را نخواهند گذاشت كه اين خلوت را با ،نم كه نفس انساني و بعضي اطرافياندابينديشيد، مي



خود انجام دهيد، اما باور كنيد قيامت و آخرت و حساب و كتاب، حق است، و در آن عالم تنهايي 

.هد خورداهيچ كسي بدرد من و شما نخو

كه قرآن و نهج البالغه خود دانيد، اما ابوبكر صديق و عمر فاروق وعثمان ذي النورين طوري

در سايه «، و نه »خود سر«و »خودكام«بودند و نه »ه برر«تاريخ وعقل و منطق مي گويد نه و

، اينها الگوي عدالت و صداقت در تاريخ بشر »شمشير و شكنجه رهبري مردم را غصب كرده اند

.كنندند، عدالت و تواضع و فروتني آنها را دشمنان اسالم هم اعتراف ميه ابود

!به چه كسي كمك مي كنيد؟
:استفرمودهدر ادامه 

بر اساس طرحها و نقشه هايي برخاسته از تزوير و دسيسه و فريبكاري بر جايگاه كه افرادي «

ي اوصياء حق رسول اهللا را به ستم پايمالمغاصباني هستند كه حق حت!! امامت امت نشسته اند

!!»مت امت اسالمي را دارا نبوده اندهبري و صالحيت اماشايستگي ر!!و بي هيچ گمان!!كرده اند
ي داريد و به قله رفيع دانش و درايت صعود ممراتب عل«شمايي كه ادعاي ! جناب حجازي

! شما؟عقالنياين است منطق و برهان علمي و درايت »و عقل سالم و مستقل داريد؟! كرده ايد؟

اه و بي اطالع نباشند، بويژه در اين عصري كه احتمال نمي دهيد كه خوانندگان شما همه نا آگ

دانش و اطالعات فواره مي كند و كم سوادترين خواننده شما يك جوان ديپلمي است كه براحتي 

و ساده ترين مسلمان بي طرف اين عقده تركاني و ! مي تواند به اين مزخرفات شما پوزخند بزند؟

چه تصور مي كنيد؟ كه ! را به باد مسخره بگيرد؟ني شما پروري و اختالف اندازي و نفاق افگكينه 

مردم مسلمان تا قيامت به اين روحيه كينه توزانه شما و به اين اراجيف و اوهام و دروغ ها و افسانه 

چه ! هاي بي ريشه شما چراغ سبز خواهند داد و چشم و گوش بسته خود را به شما خواهند سپرد؟

نشينند و به لعن و نفرينهاي شما گوش فرا نبر شما ميكه پاي ميانكنيد؟ كه مسلمانتصور مي

دارند به گمان نخير كساني كه تا كنون مجلس شما را گرم ! دهند، شيفته اين چرنديات هستند؟مي

واقعي اسالم ناب محمدي هستيد، اما هر و پيرو�اهل بيت پيامبر اينكه شما واقعا دوستدار

كنيد ه شود كه شما در كجا ايستاده ايد و چه ميروزي كه تشخيص دهند، و هر كس كه متوج

مطمئن باشيد كه بايد توبه كنيد و راه حق را در پيش گيريد و عمال و اعتقادا شيعه و پيرو اهل 

.يا اينكه يكه و تنها بمانيد،باشيد‡بيت

و آيا مي دانيد كه با اين تخم نفاق و اختالف و تفرقه اي كه شما مي پاشيد به چه كسي كمك

دانيد كه چند گناه به يكبار مرتكب و آيا مي! مرتكب مي شويد؟ايگناه كبيرهچهمي كنيد و

، و از همه سادت، گناه غيبت، گناه بهم اندازيگناه دروغ، گناه تهمت، گناه كينه، گناه ح! شويد؟مي

� A">�8(ا دوستان خدا كه طبق حديث قدسي بدتر گناه دشمني ب" ���% ��� �!3a�� 	@Qd�5 ( كه در



ي كند هركس با يكي از دوستان من دشمن«: قل شده خداوند متعال مي فرمايدسني نكتب شيعه و

دانيد كسي كه خداوند جبار با او اعالن جنگ كند چه انسان آيا مي»من با او اعالن جنگ مي كنم

روي چنين انساني! و درچه جايگاه خطرناكي قرار گرفته است؟!؟بدبخت و بيچاره اي است

لذا چقدر بسيارند كساني كه در همين دنيا به جرم و ! قطعا نه! ي و سعادت را خواهد ديد؟بختخوش

ذات جبار و قهار الهي او را در همين جهان خار و ذليل و بدبخت آنگناه دشمني با دوستان خدا،

م، يكنتوبه ميو رسواي چشم عالم كرده است نمونه ها بي شمار است، اينگونه انسانها را دعوت به 

.ال عذاب خدا بسيار سخت و دردناك استوإ

دشمنان صحابه را به خدا مي سپاريم
عقلي سالم «در اطالعات خود تجديد نظر كنيد با روحي متجرد و يكسو، و با ! جناب حجازي

رااز قرآن شروع كنيد، و آيات»و شهوتو مستقل بدون وابستگي به هيچ جهت و هوا و هوس

يد از اول شروع كنيد و فقط خود قرآن را با دقت و با اين ايمان و باور كه اين كالم گلچين نكن

و توحيد نبويژه آياتي كه در باره ايما،خداوند است با وضو و با توجه و در تنهايي خوب بخوانيد

ايمان به قيامت و بهشت و دوزخ ن وبه مؤمنان و صفات مؤمناخداوند و ياري و غزوات و نصرت 

را باشيد كه قرآن به هر سو شما ازم داشته، و عزم و اراده جيره آمده را با دقت و توجه بخوانيدغو

برد دنبال قرآن برويد و مطمئن باشيد با استفاده از همين هفده آيه اي كه خود شما نقل كرده ايد

�¨βÎ)# x‹≈yδtβ# u ö) à)ø9 $#“Ï‰öκ u‰ÉL̄= Ï9š†ÏφãΠuθø% r&�)قرآن انسان را به بهترين و استوار اين«).9: اإلسراء

.»ترين راه هدايت مي كند
ره بر نبودند، و در �و حضرت عمر فاروق صديقحضرت ابوبكر! جناب حجازي

از شمشير و شكنجه كار ،حكومت و رهبري شان بر جامعه به گواهي دوست و دشمن جز عدالت

�öΝروي كار نيامدند، شوري،و جز با انتخاب مردم و به اصطالح قرآن،نگرفتند èδ ã)øΒ r&uρ3“u‘θä©

öΝ æη uΖ÷c t/�)38: شوري .(�öΝèδ ö‘ Íρ$x©uρ’ ÎûÍE ö∆F{$#�)بويژه در اين موضوع بگذريم).159: آل عمران ،

:خداي عادل و دوست پرور مي سپارمرا به�شما و همه دشمنان صحابه 

كند و مسير ابو لؤلؤ و ابن ملجم  هر كسي كه با اين اولياي صادق و مؤمنت دشمني مي! خدايا

را براي خودش مي پسندد او را هدايت كن اگر قابل هدايت نيست با أبولؤلؤ و ابن ملجم محشور 

. بگردان



كني ترا به دوستي اولياء و دوستان و تو كه قدرت و توانايي داري و از دوستانت دفاع مي! خدايا

و اهل بيت هدايت يا رسوايي دشمنان صحابه بندگان مؤمن و مخلصت چشم امت اسالمي را به 

.خنك بگردان، آمين

نمازهاي پنج وقت
M(:6V"� ¦K)t) : سپس جناب حجازي نامه اميرالمؤمنين به محمد بن ابي بكر را آورده كه نوشته اند
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نماز را در وقت خودش بجاي آر، نه اينكه در بيكاري زودتر از وقتش بخواني، و به هنگام «

.اندازي، و بدان كه تمام كردار خوبت در گرو نماز استدرگيري و كار آن را تاخير بي

ه مساوي نخواهند بود، چنانكه امام هدايتگر، و زمامدار گمراهي هيچگا) قسمتي از نامه(

از بر امت اسالم، نه: (به من فرمود�و دشمنانش برابر نيستند، پيامبر اسالم �دوستان پيامبر 

من را ايمانش باز داشته، و مشرك را خداوند به جهت ؤنه از مشرك هراسي ندارم، زيرا ممن وؤم

كه دروني دوچهره، و زباني عالمانه ترسمسازد، من بر شما از مرد منافقي ميشرك او نابود مي

.»دارد، گفتارش دلپسند و رفتارش ناپسند است
كنيم كه اين نامه متعلق به اميرالمؤمنين است كجاي آن موضوع مورد نظر شما باز هم فرض مي

شما مي خواهيد تجلي امامت ائمه را در نهج البالغه ثابت كنيد، ما هم خوشحال ؟كندرا ثابت مي

خره يك دليل قاطع براي اثبات مدعاي خود پيدا كنيد و مطمئن باشيد كه آلاشد كه شما بخواهيم 

و !»صحيح«اما دريغ از يك دليل . خيلي ها به مذهب با دليل خواهند پيوستكهآنروز نه تنها من
نه در اثبات امامت نه در اثبات عصمت نه در اثبات امام دوازدهم و خيلي !»قاطع«و !»صريح«

.ل ديگرمسائ

اميرالمؤمنين دستور داده اند كه نماز و طبق مفاد آن حاال ببينيم شما در اين نامه كه نقل كرده ايد 

خوانيد آيا شماها، و پيروان مذهبي كه مدعي ده آن بخوانيد، و زودتر و ديرتر نرا در وقت تعيين ش

انيد يعني پنج وقت نماز خوپيروي مي كند واقعا نماز را در وقت آن مي‡است از ائمه اهل بيت 

تأويل پناه ببريد يشايد اينجا طبق عادت شريفه تان به پس كوچه ها! خوانيد؟را سر وقت آن مي

:راه را بسته است مالحظه كنيد�اما اينجا راه نداريد اميرالمؤمنين 
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حفظ كنيد، زياد نماز بخوانيد، و با نماز خود را به خدا نماز را برعهده گيريد، و آن را! مردم«

، آيا به )منان واجب گرديده استؤواجبي است كه در وقتهاي خاص بر منماز فريضه (نزديك كنيد، 

چه چيز شما را به دوزخ كشانده: دهيد، آن هنگام كه از آنها پرسيدندپاسخ دوزخيان گوش فرانمي

ريزد، و گناهان را چونان برگهاي پاييز فرو مي! همانا نماز) ما از نمازگزاران نبوديم: (است؟ گفتند

نماز را به چشمه آب گرمي كه بر در �گشايد، پيامبر اسالم غل و زنجير گناهان را از گردنها مي

شو دهد، هرگز سراي مردي جريان داشته باشد، تشبيه كرد، اگر روزي پنج بار خود را در آن شست

منان حق نماز را شناختند كه زيور دنيا از نماز ؤهمانا كساني از م. چرك و آلودگي در بدن او نماند

خداي سبحان . بازشان ندارد، و روشنايي چشمشان يعني اموال و فرزندان مانع نمازشان نشود

و برپا داشتن نماز، و مرداني هستند كه تجارت و خريد و فروش، آنان را از ياد خدا، (: فرمايدمي

پس از بشارت به بهشت، خود را در نماز خواندن به �رسول خدا ) داردپرداخت زكات باز نمي

خانواده خويش را به نماز فرمان ده و بر انجام آن : (انداخت، زيرا خداوند به او فرمودزحمت مي

داد، و خود نيز در انجام يپي در پي خانواده خود را به نماز فرمان م�پس پيامبر .)شكيبا باش

.»نماز شكيبا بود

:مي نويسد) 114درص(نويسنده دلسوز به امامت 

پس از آشوبها و بحرانهاي بعد از م در نخستين روزهاي خالفت خويش امام علي عليه السال«

و رهبري مانده از امامت سلم  هنگامي كه مردم ناگزير و درو و آلهرحلت پيامبر صلي اهللا عليه

ي آورده و امامت و رهبري امت اسالمي را از آن حضرت ورلفاي پيشين به آن حضرت خ

مشتاق و دلهاي شيفته و چشمان منتظرِانبوه مسلمانهايِدرخواست و خواهش كردند، در برابر

» امامت و خالفت وي لب به سخن گشود



به عنوان يك و جناب نويسنده در اينجا شگفتي اي را مطرح مي كند كه همواره در مذهب ا

خالفت كه اين نقد در واقعغه بخشكه ما انشاءاهللا در اسرار نهج البال(وجود داشته و دارد چالش 

كنيم كه ايشان اما در اينجا با اختصار عرض مي)آن است مفصل به آن خواهيم پرداختبرايمقدمه

:مي فرمايد

خالفت يا امامت را مردم آمدند و از حضرت در خواست و خواهش كردند كه ايشان«

» !بپذيرند

، و هبراي آن آفريدرا آسمانها و زمين جهان،ارآفريدگپرسش ما اين است كه اين امامتي كه 

.استمهمترين ركن اسالم

)اصول كافي(–»و ما نؤدي مثل ما نؤدي للواليه«»سالمبني اإل«

ري نيست و امامتي كه بهشت خباز ،و حصول برگ امان واليتآن ايمان به و امامتي كه جز با 

كند، و بيست و پنج سال چگونه، اميرالمؤمنين اين امامت را اعالن نمي!! از نبوت هم باالتر است

نشيند كه مردم بيايند و خواهش كنند كه ايشان امامت را قبول كند، و بعدهم منتظر ميسكوت مي

ي تعيين كرده آمده گوشه اي نشسته و منتظر ينكه خداوند او را به پيامبراپس ازكدام پيامبر!! ندكن

!مانده كه مردم بيايند و از ايشان خواهش كنند كه شما بفرماييد نبوت خود را بپذيريد؟

خواهيم كه آن بخش از مطالب نهج البالغه كه ان ما در اينجا از شما خوانندگان عزيز اجازه مي

در اين كتاب به آن . خالفت خواهد بودشاءاهللا محل استشهاد ما در اسرار نهج البالغه بخش 

گرچه نويسنده كتاب تجلي امامت بسياري از اينگونه نصوص را كه عكس مقصود ،نپردازيم

كه گويا كردهتعجب به گونه اي مطرح شگفتي و نويسنده كتاب را ثابت مي كرده در اينجا با كمال 

از جمله .الغه به آن خواهيم پرداختنهج البكند كه ما ان شاءاهللا در اسرار امامت را متجلي مي

.بخشي از خطبه شقشقيه

: مي فرمايد) 117ص(نويسنده با احساس امامي 

ما كه اعتراضي نداريم اما جلوتر (كه درخشنده ترين چهره امامت حق است ) ع(امام علي «

(!!)»و به حق، امام حق همه پيشوايان حق تاريخ مي باشد)توجه فرماييد

�امام علي «اينكه ! فرمايند؟ب حجازي چه ميرديد كه نويسنده محترم جناحاال توجه ك

،باشد ما مشكلي نداريمهمراه مبالغه هم باحتي اگر»!رخشنده ترين چهره امامت حق باشدد

مشكل اينجاست كه به عقيده جناب حجازي، حضرت علي امام حق همه پيشوايان حق تاريخ 

را هم شامل مي شود يا نه؟ اينرا بايد ‡وايان حق تاريخ پيامبران نمي دانيم كه اين پيش!! باشدمي

از خود ايشان پرسيد، البته اين عقيده براداران امامي معروف است و خيلي با صراحت هم آنرا 

در !! بهترند‡پيامبران ازتمام‡اعالن مي كنند كه ائمه اهل بيت وحضرت فاطمه زهراء 



از ‡ وانديم كه حضرت نوح و يونس و موسي و ابراهيم بخش هاي اول اين نقد نامه هم خ
پس با توجه اين ! آنها را نجات داد؟�رايشان پيش آمده بود حضرت علي مشكالت سختي كه ب

تواند، موارد فرمايش ايشان كه حضرت علي را امام حق همه پيشوايان حق تاريخ خواندند مي

!را هم شامل شود‡پيامبران 

: مي نويسد) 130ص (نهج البالغه مام شناس تجلي امامت در نويسنده امامي و ا

آنها واسطه از اين است كه ايمان داشته باشيم كهمعرفت ائمه اطهار عليهم السالم عبارت «

و محبت خالصانه آنها !ستي عالم به وجود ايشان قائم استخلق اويند، و هو فيض ميان خدا 

مي باشد، و نيز ايمان داشته باشيم كه ائمه !ما واجبو بيزاري از دشمنان ايشان بر!برما فرض

نين ن و فرمان الهي، قدرت تصرف در همه عوالم ملك و ملكوت را دارند، چبه اذ)ع(اطهار 

.»معرفتي شرط ورود به بهشت است

ما بندگان قطعا.يك مغلطه بي دليل است»!واسطه فيض ميان خدا و خلق اويند«اينكه ائمه

ارنشانه عجز و بندگي ماست از اين بابت خداو اينحتاج فيض خداوند هستيمعاجز همواره م

بر بندگانش آنقدر زياد و سرازير است كه بنده مؤمن خداوندشاكريم، اما لطف و كرم و احسان

�βÎ)uρÏiΒ>كند چه بخواهد از خزائن او طلب تواند بدون واسطه هرمي óx«�ωÎ)$tΡ y‰Ψ Ïã… çµãΨ Í←!# t“ yz�
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از نمونه هايي كه است اولياء و دوستان خدا پرزندگي خود امامان وو سراسرها آيه ديگرده

. بنده واسطه قائل نبودند، امتياز اسالم از ساير اديان همين استكند آنها بين خدا وثابت مي

$?θè#)�:ميمي گوي!!»هستي عالم به وجود ايشان قائم است«اما اينكه  yδöΝ à6uΖ≈yδ ö) ç/βÎ)óΟ çGΖà2

šÏ% Ï‰≈ د دليل قاطع بياوريد، هستي عالم به وجود پيامبران يگوياگر راست مي).111:������(�¹|

كار خداوند كه براي به وجود اين بندگان نيكو،قائم نيستهم و حتي فرشتگان مقرب الهي ‡

د باري تعالي هستي عالم بر توحي! پرستش و بندگي آفريده شده اند چگونه مي تواند قائم باشد؟

tΒ$�قائم است،  uρàM ø) n= yz£Ågø: $#}§Ρ M} $#uρ�ωÎ)Èβρß‰ ç7 ÷èu‹ Ï9∩∈∉∪�)اين غلو و افراط در ). 56: الذاريات

يكي از شايعترين راههاي شكار شيطان است كه مؤمنان ساده انديش صالح و نيكوكاريباره انسانها

كند، ما دوستان خدا ب شرك ميورا گرفتار ميكراندازد و ايمان و عقيده شانرا بدينوسيله به دام مي



داريم اما در جايگاه خودشان، نه باالتر از دوستي ايشان با خداوند دوست ميرا به خاطر ايمان و

.آن

و خداوند متعال به هيچ عنوان راضي نخواهد شد كه ما دوستان او را كه بر اثر بندگي كامل 

دين و قرآن خط يگاهي برسانيم كه در قاموس شريعت وشان به دوستي خداوند رسيده اند به جا

صفات وبيشتر ازبندگان صالح و نيكوكار در يكي ياشود و آن شريك دانستن اينقرمز شناخته مي

است بلكه خداوند در آن ذو الجاللخداونديگانه و يكتاي كارهايي است كه مخصوص ذات 

پس خدايا از شر بدي. ر خوهد داددش قراغضب و لعنت خوصورت ما را به شدت مورد خشم و

.بريمشر شرك به ذات يكتا و يگانه تو پناه ميازها ونفس

به صرف نظر از حكم !»Q�V"�c \.x	 �h� ²53 �� 5� �i\«: اينكه فرموده ايد! اب نويسندهجن

�بر فرض بودن يا واجب بودن، هر مسلمان بويژه مسلمانان اهل سنت محبت تمام اهل بيت پيام
،كامل نيستنمادانند كه بدون درود برآنان نمازجزو ايمانشان مي)فقط محبت دوازده نفر رانه (را 

� ���Y«و اما اينكه � |+�A H�7
� H�Å� f� ����<�«!دانيم در كدام دين آسماني، در كدام ما نمي

جزو دين و ه و عقدهو كيندشمني بي مورد، و لعن و نفرين،سالمياشريعت الهي، در كدام مذهب

اهل بيت و اسالم ناب عجيب اينكه ادعا مي شود اين مذهبِ! بلكه عبادت شمرده مي شود؟

.بافته شده استفرض و‡اهل بيت »دشمنان«آنهم دشمناني كه از تخيل ! ي استمحمد

در جهان فراوان وجود دارد اما مذاهب عجيب و غريب با افكار و اعتقادات شگفت انگيز،

سابقه و ! آنهم نه اسالم عادي كه اسالم ناب محمدي! مه شگفتي يكجا در يك مذهب اسالمياينه

مات معتقدات اين مذهب را ببينيد و در باره آن دقت كنيد و بينديشيد ازهر كدامنمونه ندارد، شما

اق دن و نفو اين دشمني كر! داند؟ونه دشمني كردن را عبادت مي، اين مذهب چگمانيدو مبهوت مي

! دهدكارد و نشو و نما ميني و تفرقه اندازي و اختالف پروري را در اذهان و افكار پيروانش ميافگ

و در اين جهت !!دارد»وحدت و تقريب«و باز شگفت انگيزتر اينكه با ساير امت اسالمي ادعاي 

و !كندئر ميكند و كنفرانسها و سيمنارها داارگانها و تشكيالت مستقل و بودجه مستقل تعيين مي

با هيچ دين و تاريخ پر اسرار اين مذهب را اگر مرور كنيد ! كندبقيه را به وحدت شكني متهم مي

دشمني نكرده اند، و هيچ دشمن �ول اهللا صحابه رسهديني به اندازمذهب و با هيچ دشمن

حتي كه براي !و دشمن نمي دانند!بد نمي بينند�ابوبكر صديق و عمر فاروق ديني را به اندازة

كه يك غالم كافر مجوسي بود در شهر كاشان مزار و گنبد و زيارت ساخته و �قاتل عمر فاروق 

»ابولؤلؤ! حضرتنبابا شجاع الديهزندگي نام«وانند و اخيرا كتابي هم به نام خبرايش زيارتنامه مي
پر »ابولؤلؤ! مقدسنا مجاوران آستان «برگرفته از اين كتاب توسط منتشر كرده اند و نواري هم 



و »جبت«را �عمر فاروق و ابوبكر صديق !اين وحدت طلبان! شده و توزيع مي گردد، آري
!! بت قريش مي نامنددوو صنمي قريش»طاغوت«

.اما نه، اين توطئه هاي وهابيت است جدي نگيريد

!بزرگداشت حضرتكه برايايبله شبكه سالم هم در ويژه نامه! شبكه سالم بپرسيمازبيايد

از حوزه علميه قم رسيده بود كلي گويا مفصلي كه ار كرده بود به نقل از ايميل نامةبر گذ!ابولؤلؤ

!فضائل و كماالت بيان داشت و او را يكي از اولياي خدا و اصحاب اميرالمؤمنين معرفي كرد

ا دشمنان اهل بيت بشود كه دشمنيهمين كتاب تجلي امامت كه مي بينيد در آن فتوي نشر مي

اهل ازباز! واجب است از سوي بنياد پژوهشهاي اسالمي آستان قدس رضوي منتشر شده است

يعني اينكه ! در كنفرانسهاي وحدت شركت كنند! خواهند كه در هفته وحدت شركت كنندسنت مي

در طرح شيعه كردن جامعه اهل سنت جهان عمال شركت كنند و ثواب و كباب دارين حاصل

و ثابت كنند كه چقدر پوست كلفت اند كه از آنچه در اطرافشان بلكه در حضور شان ،ايندنم

دانيم كه عموم مسلمانان شيعه خيلي مؤدب هستند، و واقعا با ما مي»!گذرد چيزي نمي فهمندمي

اهل سنت مشكلي ندارند و از اين تفرقه انگيزي و اختالف پروري متنفرند، اين توطئه هايي كه به 

گروهك رشود كاكند و شايد هم به دستور خود آنها طراحي و اجراء ميشمنان اسالم كمك ميد

هدف تضعيف اسالم اين وظيفه را انجام داده و اي است كه در طول تاريخ باهاي شناخته شده

م چون دشمنان اسالم نمي توانند بگويند اختالف و تفرقه ثواب دارد اما اينها به نا. اآلن هم مشغولند

ين چن«!  وعده بهشت مي دهند»تفرقه انگيزي«و »دشمني كردن«دين و زير چتر دين در برابر 
!به به»معرفتي شرط ورود به بهشت است

و نيز ايمان داشته باشيم كه ائمه «: در ادامه افاداتشان مي نويسندامام شناس ما و نويسنده امامي 

ما كه مانند »!همه عوالم ملك و ملكوت را دارندبه اذن و فرمان الهي قدرت تصرف در )ع(اطهار 

»ملك و ملكوت«نرفته ايم كه بدانيم باال»قله رفيع دانش و درايت و آگاهي«جناب نويسنده به 
»همة عوالم«از قرينه ! به چه معني است؟»تصرفات فوق ملكوتي آنان«در قاموس امام شناسي و 

: ي است كه فرموده اندتقريبا شبيه جمله جناب خمينترسد كه اين عباره عقل ناقص ما ميچنين ب

»ولي امر«ه به موجب آن جميع ذرات در برابر خالفتي است تكويني ك.... در الزمه اثبات واليت«
كه كسي به مقامات ! از ضروريات مذهب ماست«: اب خميني در ادامه مي فرمايندجن!»خاضعند

�H : يا اين فرمايش كه!!.... ي مرسلنمي رسد حتي ملك مقرب و نب) ع(معنوي ائمه � �" U� u
A �5!� } � 	*LCk `k�?kKh5� �.Q ... !! اين جزء اصول مذهب ماست كه ائمه چنين

واليت فقيه (. »ت زهراء سالم اهللا عليها هم هستاين مقامات معنوي براي حضر... مقاماتي دارند

همه «را به »جميع ذرات«همان جمله نگفته بلكهايپس جناب حجازي چيز اضافه) 53،54ص 



قرار گرفته »سلفخير خلف لخير«تعبير كرده است، واقعا كه مصداق »ملكوتعوالم ملك و

اين عقيده درجه استحبابي هم ندارد كه كسي بتواند به سادگي از آن بگذرد بلكه جناب . است

!!»دارندماست كه ائمه چنين مقاماتياين جزء اصول مذهب «: ندخميني فرمود
پيشنهاد ما به همه اهل سنت اعم از صوفي و وهابي و اخواني و تبليغي و غيره اين است كه 

كه استبصار شوند و از د و بشناسند شايد توفيق يافتندرا جدي مطالعه كنن! اسالم ناب محمدي

اب ر جنآئينه قرآن ببينيم كه به تعبيحاال بياييم در ! خرافات و مزخرفات ضد قرآن دست بكشند

در تصرف كيست؟ »همه عوالم ملك و ملكوت«و به تعبير جناب حجازي »جميع ذرات«خميني 

كه نيست چون اينها به »مالئكه مقرب و انبياء مرسل«به فرموده جناب خميني در تصرف طبعا

! درجات و مقامات ائمه نمي رسند

كران را در اين اقيانوس بيرزنده ايكشند و نكات اما همچنان زحمت مينويسنده امام شناس

سزاوار دقت و ) ع(نكته مهم و قابل توجه ديگري كه در بيان امام «: ، مي فرمايددهندبدست مي

از سوي ديگر عدم پذيرش ائمه تأمل است اينكه عدم شناخت حقيقي ائمه معصومين از يك سو و

اگر به ائمه ! شيعيان بيچاره! !»ث سقوط شيعيانشان در جهنم مي شودباع،از پيروان خود) ع(اطهار 

اگر ايمان داشته باشند باز هم ! معصومين ايمان نداشته باشند كه مثل ما اهل سنت دوزخي هستند

شناسند اما يا اينكه اينها مي! چون در صورت ايمان داشتن، يا درست نمي شناسند! دوزخي هستند

اين اسالم ناب محمدي ! شان برسخدايا به داد! در هر صورت دوزخي هستند! پذيرندائمه نمي

در آييم  ‡سلك مذهب اهل بيت در ما فكر كرديم همينكه استبصار شويم و! خيلي مشكل است

!نبوده استكه ما فكر كرده ايمكنيم، اما به اين سادگيرا قطعا حاصل مي! »برگ امان واليت«

ه بيست در ن! ه ماليهمين مذهب اهل سنت از سرمان هم اضافه است نه خطرجاني دارد و ن

! نه نگران اين هستيم كه تعداد داماد ها مون هر روز اضافه شود! رداريمسهم امام مي پصد خمس و

و نه هم عذاب وجدان !خوريمها زنجير و قمه و مشت روي سينه ميها و مناسبتنه در محرم

!نند و دوزخ بفرستندمردود مان ك‡ائمه معصومين ،داريم كه بعد از اينهمه تكس جاني و مالي

قرار بگيريم كه همه كاره هم خود شان هستند ‡و خدا نكند كه مورد خشم و غضب ائمه 

هزاران سالم و درود بر روان پاكتان باد اي نوادگان پيامبر چه دروغهايي كه به نام شما فروخته (

د شان است صرف خوتدر»ملكوتهمه عوالم ملك و«يا »جميع ذرات«از يك سو !!) دنمي شو

«و از يك سو هم ~� JCL9���"�A«از سوي ديگر هم كه و! تقسيم كننده بهشت و دوزخ هستند

واليت شان هيچ راهي براي »برگ امان«سر پل صراط و دم در بهشت نگهبان گذاشته اند كه بدون 

قائم به عالم هستي «اند، حق هم دارند بيخودي اينهمه اختبارات بدست نياورده ! عبور وجود ندارد

: آمده است كه اي امامان) س قميمفاتيح الجنان عبا(لذا در دعاي جامعه كبيره »هاستوجود آن



مخلوق به سوي شماست باز گشت«)فصل الخطاب عندكمإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم و(

! فصل الخطاب يعني حرف آخر!! »وحساب آن هم بر شماست و حرف آخرهم حرف شماست

نم اگر كوجه به اين دشواري ها بنده شخصا كه از استبصار منصرف شدم و تصور نميپس با ت

پس شما يك مشورتي بكنيد من دو ! ديگري آمادگي داشته باشندتخفيفي در كار نباشد كسان

.گردمنماز شكرانه بخوانم كه شيعه نشدم، بر ميركعت 

!با سالم مجدد

بكار ‡و پيروان مذهب اهل بيت ! محمدييك مغلطه عجيبي تئوريسين هاي اسالم ناب

است اما وقتي به چنگ يك ) و گاهي هم هشت تا(اصول دين پنج تا : فرمايندبرند، غالبا ميمي

توحيد نبوت و معاد، عدل و امامت از تاصول دين كه همان سه تاس:گويندكنند ميعقابي گير مي

ن امامت كه از اصول مذهب نه اصول دين د اييد مي بينيكناصول مذهب است، اما وقتي دقت مي

كند، در بخشهاي است، راه بهشت را محكم بسته و كل جامعه بشر را بدون استثناء راهي دوزخ مي

م بود فتواي غزه اگر به خاطر داشته باشيد، نويسنده امام شناس ما كه تازه نفس هاول اين نقدنامه ن

معصومين را قبول نداشته باشد بدتر از كفار دوران هر كس امامت واليت ائمه «: صادر كرد و فرمود

از 67يه در تفسير آ!! »محروم از بهشت استجاهليت و خارج از دائره اسالم و مستحق دوزخ و

هر كس :سوره مائده هم تقريبا تمام كساني كه از پيروان اين مذهب تفسير نوشته اند گفته اند كه

!©(βÎ¨�:زيرا خداوند در آخر آيه فرمودهه باشد كافر استامامت علي ابن ابي طالب را قبول نداشت $#

Ÿω“Ï‰ öκ u‰tΠöθs) ø9 $#tÍ) Ï�≈ s3ø9$#� !!و !و فرقه ناجيه!و مذهب حقه اهل بيت! پس در اسالم ناب محمدي

كه نام معروفترش شيعه جعفري اثناعشري است با اصل امامت كه از اصول مذهب است !منصوره

.اين مقدمه بود!! زه ورود نمي دهدرا احتكار كرده و به هيچ احدي اجادائره اسالم و بهشت

كنيد، آيا خداوند براي معرفي مي! اصول مذهباين است كه وقتي شما امامت را ازپرسش

پيروان مذهب شما شروط جداگانه اي الزم قرار داده كه هركس آن شروط را نپذيرد مستحق دوزخ 

توانند دون اين شروط و مثال بدون ايمان به امامت ائمه معصومين ميساير مسلمانان بو! گردد؟مي

يا اينكه اين صرفا يك ! از پل صراط عبور كنند و جبريل از آنها برگ امان واليت نخواهد خواست؟

دانيد و به همين دليل تمام امت را كافر و مغلطه است در اصل شما امامت را از اصول دين مي

عدم پذيرش ائمه «: ويسنده امام شناس ما مي نويسدپس اينكه ن!! مي دانيدخارج از دائره اسالم 

و اگر ائمه «جدي نگيريم يا اينكه مي فرماييد ما خيلي! شوخي است؟! »از پيروان خود) ع(اطهار

اطهار پيروان خود را نپذيرند، و ايشان را به عنوان رهروان خود صادق نشناسند، هر آينه سقوط در 

خواهند، يعني آنچه ائمه از پيروانشان مي! بقيه چي؟!! »يشان قطعي و حتمي استدوزخ براي ا

خواهد يا چيزي جدا از آن مي�كه خداوند از ساير بندگان در امت محمد استهمان چيزي



اگر چيزي جداست اين عقايد ! اگر همان است كه بايد همه امت به دوزخ سرازير شوند؟! است؟

سمانيد كي؟ و توسط كي؟ نازل شده؟ وحي آكشانرا به دوزخ ميخصوصي كه پيروان ائمه 

شود اين چطور شريعتي است كه از قرآن ثابت مي! كدام كتاب؟ قرآن؟ در كجا و چطور؟در! ؟است

و امت اسالمي طي چهارده قرن از آن بي خبر مانده است؟ اگر از قرآن ثابت مي شود پس بايد همه 

از قرآن ثابت باشد و اما :اگر مي گويند! قص ما كه اينطور مي رسد؟به عقل نا! به آن مكلف باشند؟

عدل خداوند كجا رفت؟ كه در يك دين و )نعوذ باهللا(فقط شيعيان ائمه مكلف به آن هستند؟ پس 

نظر گرفته دو نوع دستور و دو نوع امتيازات در�يك كتاب و در ميان امت يك پيامبر در

اوران و مج«أت و شهامت مثل جرأت شبكه سالم ريد كه يا جرپس چاره اي جز اين ندا! است؟

:مان جناب حجازي، بگوييد كهيا شهامت همين نويسنده خود»ابولؤلؤ! حضرت! آستان مقدس

از بدتر از كفار دوران جاهليت و خارج «امامت از اصول دين است بنابراين هركس آنرا نپذيرد 

ورود به بهشت و »پل صراط«بور از عو .»استدائره اسالم و مستحق دوزخ ومحروم از بهشت

! قدور نيستبراي هيچ كسي م�بدون برگ امان واليت، و نامه براءت دوزخ از اميرالمؤمنين

! را به فايده تكرار نكنيد بلكه راحت باشيد و با افتخار»از پيروان خود«پس در اين صورت قيد 

دم در بهشت منتظر قرنهاست �ال باشيد جبريل خود را اعالن و تبليغ كنيد و خوشح! عقايد ناب

شرط حتمي براي ورود «ه ورت اين فرموده شما به جاست كدر اين ص. معطلندبقيه ول! شماست

ايمان و معرفت به بهشت و نجات از عذاب الهي و سقوط در جهنم، عرفان و شناخت صحيح و

حقايق روشن و صريح و آشكار توجه به اين با ! »است�كامل نسبت به اهل بيت رسول اهللا 

سالم عطيل و كابينه حجت اإلشايد بعضي ها از شما بخواهند كه دستگاه مجمع تقريب را ت

اما اين عده دچار خطاي فاحش ! ديتسخيري را مرخص كنيد يا به مجمع تشخيص مصلحت بفرست

هاي روو تاكتيك‡!و مذهب اهل بيت! چون شناخت شان در باره اسالم ناب محمدي! هستند

اين رعيت بي دانش و درايت كه ظاهرا عقل سالم و ،به رشد برادران، سطحي و غير دقيق است

نقش مجمع تقريب و،طلبدمستقل ندارند نمي دانند كه هر شرايطي از خودش نقش جدايي مي

مذاهب و كابينه زحمت كش آن و در رأس آقايان تسخيري و واعظي زاده هنوز خيلي باقي مانده، 

مجاوران «د گرفتند و بدون ترس و بزدلي همانن»برگ امان واليت«وقت تمام اهل سنت جهان هر

اسالميبه روشنگري جنات شروع كردند مسئوليت مجمع تقريب مذاهب»ابولؤلؤ! بارگاه مقدس

! تمام مي شود و نقش ديگري به آن سپرده خواهد شد

.رسمشما چند لحظه اي فكر كنيد، من خدمت مي

سالم! ان خوانندهعزيز



از آنجايي كه نويسنده امام شناس كتاب تجلي امامت در نهج البالغه خلط مبحث كرده و از 

نهج البالغه را مطالعه كند و متوجه شود كه در دنيا »عقل سالم ومستقل«ترس اينكه مبادا كسي با 

شود لذا جراء ميطراحي و ايو پشت پرده ادعاهاي وحدت و تقريب چه برنامه هاي،چه مي گذرد

»عاقالنه«تواند مورد استدالل و استشهاد كه در مباحث مختلف مينهج البالغهبسياري از نصوص
قرار گيرد، را با چسب قالبي ال يتچسپك خواسته كه به اين تجلي، غير متجلي امامت بچسباند اما 

لت ت و مقام و منزفايده، به خصوص خطبه ها و نامه هاي مربوط به موضوع خالفسود و بيبي

نامه نغز طوالني نشود اين موضوعات را ، و ما به جهت اينكه اين نقد�صحابه رسول اهللا 

خواهم خاطر مباركتان فقط مي. انشاءاهللا مفصل در سلسله اسرار نهج البالغه بحث خواهيم كرد

ل انكه در طوجمع باشد كه امامت منصوص و بالفصل نه براي يك نفر و نه براي دوازده نفر همچن

دليل چيزي ثابت نشده انشاءاهللا تا قيامت هم ثابت ب و بيهزار و چهارصد سال جز ادعاي كذ

اما از آنجايي كه در مذهب مدعيان حب اهل بيت و اسالم ناب محمدي روايت ،نخواهد شد

افته وغي بدر)لف سالمعلي آبائه ألف أعليه و (زبان حضرت امام جعفر صادق متواتر دارند كه از

� H��@%d� q�U� JG"d�J@Q (و پرواز داده شده كه A U� JZ�%� q��@C#c H� �C� �شما بر ديني «) % 

يد خداوند شما هستيد كه اگر آنرا پنهان كنيد خداوند به شما عزت خواهد داد و اگر آنرا آشكار كن

ر كنند نتيجه را امام لذا برادران هرچه بيشتر بنويسيد و مذهب شان را آشكا»را ذليل خواهد كرد

حدت حقيقي بين امت اسالمي اعم از بيني كرده است، به اميد تحقق وپيش�جعفر صادق 

.نان و اختالف انگيزاني تفرقه افگشيعه و سني و به اميد رسواي

.كنمروم دعا ميشما دعا كنيد من هم مي

»عتيموضوع امام در ماجراي ب«
ما، همچنان من و شما را از نفس مسيحايي ده امام شناس با سالم مجدد نويسن! خواننده گرامي

از درخشنده ترين صفحات تاريخ ييك«: در ذيل عنوان مذكور مي نويسدگرداند،خود مستفيد مي

و حساس ترين فراز زندگي آن حضرت ماجراي بيعت مسلمانان با آن �حيات امام علي 

از بين مزخرفات فراوان در سوژه »ه استسه گان! ن روزگار زمامدارانحضرت، پس از به سر آمد

رش، يكي همين است كه وانمود كنند حضرت گي نويسنده و همفكران قديم و معاصهاي ساخت

تن به پذيرش زعامت امت !در نتيجه خواهش و تمناي مردم�امير المؤمنين علي ابن أبي طالب 

ايد و آن اينكه ايشان با توجه نمدر يك صورت اين امر درست است و به واقعيت نزديك مي! دادند

داشتند امارت و زعامت و رهبري �به قرب و نزديكي كه مانند بسياري از صحابه به رسول اهللا 

بر خالف (است كه كسي �كردند زيرا اين خالف دستور پيامبر را براي خود طلب نمي

در شرايط خاص خودش را براي پذيرش يك مسئوليت كانديد كند، مگر )دموكراسي غربي امروز



امور زادي از زندان خودش را براي ادارةپس از آ�و استثنايي مانند اينكه حضرت يوسف 
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كه شخصي امين و با كفايت بتواند در آن قحط سالي شديد جامعه را از بحران نجات دهد، در غير 

: ودندفرم�اينصورت قاعده اين است كه  هيچ مسلمان رياست طلب نباشد، پيامبر گرامي 

كند اما اگر نخواسته هركس مسئوليتي را براي خودش بطلبد خداوند او را به خودش واگذار مي«

.»به او سپرده شود خداوند كمكش خواهد كرد
اگر اميرالمؤمنين به اين دليل از قبول و پذيرش مسئوليت شانه خالي مي كرده كامال درست و 

مطابق با رويه و ايمان و صداقت و تقوا و فروتني ايشان است، در اين صورت افسانه امامت و 

باد مي رود و تمام كاخ تخيالت دروغ پردازان و افسانه سرايان واليت منصوص از اصل و ريشه به

اما اگر فرضية امامت منصوص به عنوان يك منصب !بر روي برف بنا شده فرو مي پاشدكه از كاغذ

برقرار باشد و ادعا شود كه اميرالمؤمنين شخصا اين موضوع را ! الهي كه از نبوت باالتر است

و آخرين بار در غدير خم در حضور ! بارها علنا در مجالس و محافل! دانسته و از آغاز بعثتمي

منتظر خواهش و بعدهم ! در اين صورت بيست و پنچ سال سكوت كردن! ايشان به مردم ابالغ شده

، هم به علي ابن أبي طالب و �عوذباهللا هم اهانت به خدا، هم به پيامبر و تمناي مردم نشستن ن

چرا؟ به دليل اينكه خداوند متعال سنن ال . است! منصبي باالتر از نبوتبه عنوان! هم به مقام امامت

برگشت نداردو ورباست و چون و چرا و ارد، از جمله اينكه قدرتش نافذيتغيري د
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»جود چيزي را بكند كافي است كه بگويد باش آن چيز ايجاد مي شودرگاه خداوند اراده وه«
در اجراء و شود اين است كه خداوندآيه كريمه دانسته ميآنچه از اين،عالوه از معني معروف

يكتاييو قدرت و نيست كه براي اثبات وجودناتوان )نعوذباهللا(ش نه تنها تنفيذ خواسته هاي

هد گذاشت اگر چه به اي كه صادر كند آنرا به مرحله اجراء خوحكم و امر و دستورخودش هر

نمونه هايش ،گزيندنجام آن كار بر مياقيمت جان بنده مأمور و مكلفش تمام شود كه او را براي 

گرفته تا دعوت پيامبر گرامي �فراوان است از دعوت نوح ‡در تاريخ دعوت پيامبران 

شكار است كه جز بر انسانهايي كه از لحاظ عقالني و و آشفافو اين امر آنقدر روشن و�مان

يعني چيزي نزديك به (سال 950با اينكه �نوح.ماندمشكل دارند پنهان نميديهياتدرك ب

دعوت مي داد و ظاهرا نتيجه اي هم نداشت و هر روز آزار و اذيت و ) شريف امام زمان! عمر

معذور قرار داد و نه ايشان مثل حضرت ديد، نه خدواند او را از اين مسئوليتشكنجه مي



من هر وقت مردم همه راضي شدند و از! فايده اي ندارد!اميرالمؤمنين اجتهاد كرد كه سخت است

افتن را كه معجزه ايشان در شك�حضرت يحيي . !خواهش كردند كارم را آغاز خواهم كرد

نه ،لجوج با اره دونيم شداه گرفت و بدست امت گمراه و داخل درخت پندر درخت ظاهر شد و 

خداوند ايشان را معذور داشت و نه خودش مانند اميرالمؤمنين اجتهاد كرد كه تا مردم خواهش 

غز خوانديم كه راني كه در اول اين نقدنامه نبپيامنمونه ها بي شمار است همين .!كنمنكنند كار نمي

همان ،هر كدامشان به همين صورت!حضرت امير المؤمنين آنان را از مشكالت ال ينحل نجات داد

از ) بوداگر ادعاي برادران امامي درست مي(براي نجات آنها شتافت وقتي كه حضرت اميرالمؤمنين

! واالتر از نبوتو باالتر وآنهم نه نبوت، كاري مهم تر،گرفت كه كار ساده اي نيستآنها درس مي

خداوند از رسيدن به اين ي مالئكه مقرب حتهمه پيامبران مرسل) ش جناب خمينيبه فرماي(كه 

!صاحبان آن عاجزندمقام و به ! زلتمقام و من

گذشته و حال و آينده چيزي بر او پنهان ازغافل نيست و)نعوذباهللا(آنگهي خداوند كه و 

ماند كه كارهايش را تجربي انجام دهد، دستوري صادر كند، اما شرايط زمان ثابت كند كه نمي

است كه جزو معتقدات برادران امامي »بدا«اين اسمش ! تور به جا نبوده استاين دس)نعوذباهللا(

بعدها ، ودستوري صادر كندممكن استاست، اهل سنت عقيده ندارند كه نعوذ باهللا خداوند

!دستورش درست نبوده استكهبرايش مشخص شود

وند حكمش را به او ابالغ كرد اگر فرض كنيم كه خداي نكرده پيامبري بعد از اينكه خدا: ثالثا

كه براي هدايت مردم اقدام كني، و اين پيامبر بعد از يكه تو از طرف من به پيامبري مأمور و مكلف

اينكه حكم را شنيد و قبول كرد، در عمل با اين توجيه كه غاصبان يا پيامبران دروغي آمده اند و 

سازش كرده و فردي را ئه وني تمام امت توطيع! مرا اشغال كرده اندادعاي نبوت كرده اند و جاي 

يكي سه نفر! از ميان خودشان براي منصب نبوت كه من مأمور و مكلف به آن شده ام بر گزيده اند

كه نبوت نئه را طول دادند حاال اين توطئه گران و پيامبران دروغيبعد از ديگري همچنان اين توط

عقب انداخته اند كه حتما خداوند )نعوذ باهللا(خدا را را غصب كرده اند و بيست و پنج سال برنامه 

اما پرسش اين است كه رابطه اين پيامبري كه خداوند او را از ميان .!به حسابشان خواهد رسيد

جاي داده رابطه اش با ذاتي كه او را »مصطفين األخيار«بهترين انسانهاي تاريخ برگزيده و در گروه 

به عقيده برادران امامي اينجا قضيه خيلي مهمتر از اين (صورتي كه ه خواهد بود؟ درفرستاده چگون

كه توجهي تازه اينقدر ! افضل و بهتر‡امام از همه پيامبران ! حرفهاست امامت از نبوت باالتر

تقريبا !.رفته استخداوند به ائمه عنايت فرموده هيچ پيامبري اينقدر مورد نوازش پروردگار قرار نگ

تقسيم بهشت و دوزخ ! چيز را به ائمه عنايت فرموده استباقي نگذاشته همه چيزي براي خودش

� JCL9A ! (كار أئمه~���مسئول حساب و كتاب مخلوق !باز گشت مخلوفق به سوي ائمه)! �"



دعاي «)! فصل الخطاب عندكمياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم وإ! (حرف آخر حرف ائمه! ائمه

به فرموده جناب خميني ! از مشكالت ال ينحل كار ائمه‡ات پيامبران حتي كه نج»جامعه كبيره

پس با وجود اين ! ديديم كه پيامبران مرسل و فرشتگان مقرب هم به مقام و منزلت ائمه نمي رسند

نوازش باز هم أبواألئمه با اين توجيه و بهانه كه دشمن غاصب و ظالم زور همه لطف و عنايت و

امامت خودش را اعالن نمي كند و از آن ) دقت كنيد! (سالم به خطر بيفتدكن است كه ادارد و مم

عقل سالم و مستقل «آيا به نظر آناني كه !! ي ايستددفاع نمي كند و جلوي غاصبان و ظالمان نم

علم و دانش و درايت دارند و از هوي و هوس و شهوت  پيروي نمي كنند و به درجات عالي 

و قبل از خلقت ! ز خلقت بشرخداوند كه درحق ائمه قبل ا! ني است؟اين كار عقال»باالرفته اند

فرشتگان باالتر و حسان كرده و آنان را از پيامبران وو بعد از خلقت شان اينهمه لطف و ا! خود أئمه

واالتر قرار داده اين بود شكر اين همه نعمت و نوازشش كه بيست و پنچ سال برنامه اش را عقب 

قابل توجيه سرپيچي كند آياچنين پروردگار محسنيئمه به هر دليلي از دستورابو األ. بيندازد

كند بعد از اين همه لطف كدام عقل سالم اين را مي پذيرد؟ كدام عقل سالم قبول و باور مي!است؟

قدام و قيام و دفاع نكند كه حتي و احسان اين امام برگزيده نه تنها براي اعالن و انجام مسئوليتش ا

غاصب و ظالم سوم باز هم سرجايش نشسته و منتظر اين بماند كه مردم بيايند ) نعوذ باهللا(از عدب

تمنا كنند و دست ايشان را به زور بگيرند و بكشند كه بفرماييد ما خوار و ذليل و خواهش و

به عقيده اليتي كه است روحيه امام صاحب واين! آمده ايم با شما بيعت كنيم؟،شكست خورده

طه يك بنده خالص و راباين است! بهتر استدرجه اش از همه پيامبران و فرشتگان افضل وشما

مگر ! رود؟از بهترين دوستان و اولياي خدا بشمار مي) به عقيده ما غير امامي ها(مخلص خدا كه 

خداوند نفرموده است،
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را چون مقرر كند خدا و رسولِ او كاري آنكه ايو نيست هيچ مؤمن و هيچ مؤمنه«: ترجمه

س بدرستيكه گمراه يش و هركه نافرماني كند خدا و رسول او را پباشد ايشان را اختيار در كارِ خو

.»شد گمراهي ظاهر
) به ادعاي اماميها(ي كه به عنوان يكي از بهترين مؤمنان به خدا چگونه در امر�پس علي 

! دهد كه از آن سرپيچي كند؟خدا و رسولش دستور مؤكد صادر كرده اند به خودش اختيار مي

آن عملي نشدن حكم خدا و رسول، و بيست و پنج باشد نتيجه يكي است، وتوجيه و بهانه هرچه

چه ) باز هم به ادعاي اماميها(كه معلوم نبود ! مت اسالميواليتي ا-قب افتادن نظام سياسيسال ع

به قول شبكه سالم ست؟ و شايدپيوتحوالت غير منتظره اي در جامعه اسالمي به وقوع مي



پس در اين كه چرخ سريع السير حكومت !! هم در روي زمين نمي بودامروز يك كافر ) هدايتي(

كه !! كه مقصر اول ظالمان و غاصبان بودند! عدل علوي بيست و پنج سال متوقف ماند قبول داريم

اما كسي !! به جزاي اعمال شان خواهند رسيدحتمااينها كه!ذاشتندب الي اين چرخ مظلوم گچو

از يمگر نبوت حق پيامبر است يا مسئوليت! صال چرا حق علي؟كه از حقش دفاع نكرده چي؟ ا

كنند طرف خدا؟ مگر اين حكومت امروزي بوده كه به خاطر خورد و بردش مردم ميليونها خرچ مي

! آنجا كه هدف فقط اداي يك امانت و مسئوليت بوده و نه حق كسي!  تا ميلياردها بدست بياورند؟

ه بعضي ها فقط عقده هاي بينيد كخر بررسي و مطالعه كنيد مياگر كل اين سوژه را از اول تا آ

ده و فهمند كه نه امامي در كار بورا مي تركانند، و إال خوب مي) علتش را ما هم نمي دانيم(متراكم 

ريشه و خنده دار است كه حتي اين سوژه آنقدر سبك و بي.كه كسي آنرا غصب كند،نه حقي

چون حرف غير منطقي خريدار ندارد، در بين هنرهاي !اورش ندارندمعتقدان به آن هم از ته دل ب

كشش و جذابيت ،معاصر رمان نويسي يك هنر زيبا و دشوار است، زيبايي رمان به جهت بافت

كند فوق العادة آن است كه ابتداء نويسنده  و سپس خواننده را به قدري شيفته و وابسته به خود مي

است كه سوژه آن انعكاسي از تخيلنشيند، و اما دشواري رمان در اينكه تا تمامش نكند آرام نمي 

نويسنده است كه غالبا بر اساس مطالعات مثال تاريخي، هنري ادبي و غيره يا بر اساس يكذهن

تواند عوامل و انگيزه و ميگيرد،كنجكاوي و دقت نويسنده يا به اصطالح مطالعه ذهني او شكل مي

افراد شناخته شده مان امامت كه ابتداء براساس تخيلدر رابطه با سوژه رشدهاي متفاوت داشته با

در صدر اسالم و سپس با پشتوانه و استنباط غلط و نادرست از بعضي آيات و روايات شكل ! اي

رمان امامت به اندازه اي سطحي ،گرفته است، متأسفانه برخالف بسياري از رمانهاي تاريخي و ادبي

به ،تناقض است كه هر خوانندة با فرهنگ و صاحب هوش و با ذكاوت متوسطو توخالي و پر 

راحتي مي تواند تناقضات آشكار و بي شمار اين سوژه و رمان مريض را مالحظه كند، شما همين 

ها و تناقضات سوژه امامت را اآلن يك خود كار و كاغذ بر داريد و پيش خودتان نكته ضعف

نكته ضعف و تناقض علمي، منطقي، عقلي، تاريخي و حتي فطري بنويسيد و ببينيد كه چند تا

داشت كرديد در ا پرسش يا تناقض يا نكته ضعف يادآنچه به عنوان اشكال ب. توانيد بشماريدمي

و تاريخ صحيح و عقل سالم و فطرت پاك �پرتو قرآن كريم، سنت و سيرت پيامبر گرامي 

!رسيد؟ه نتيجه اي ميانساني تفسير و تحليل كنيد، ببينيد به چ

تراوش كرده نه تنها از افكار و انديشه انسانهاي مريضمتأسفانه براساس اين سوژه مريضي كه 

بار و بافت علمي و تاريخي ندارد كه حتي بديهي ترين اخالقيات يك جامعه انساني هرچند غير 

ر بررسي نكنيم ساده از لحاظ جامعه شناسي علمي هم اگ! متمدن و كم سواد را زير پا مي گذارد

از كهترين و بديهي ترين اصول و ضوابط اخالقي پذيرفته شده در هر جامعه، اين است كساني



لحاظ نسب يا وصلت باهم قوم و خويش هستند بطور نسبي به يكديگر احترام قائلند، با همديگر 

نوعي مله اي معاداد و ستد ودر نتيجه كنند حتي اگر بر فرض تصور كنيم كه رفت و آمد مي

ويشند، در حاليكه جامعه مدينه آنروز خيلي ان بوجود بيايد باز با هم قوم و خهم در بين شاختالف

كرد، به اين معني كه وحي آسماني بر تمام شئون زندگي شان نظارت مي. طبيعي هم نبود

ه از كه از سوي خداوند مكلف شده بود يك جامعه ايماني نمونه بسازد بويژ�پيامبرگرامي 

كرد، از گامهاي مهم و لحظه هجرت و رسيدن به مدينه منوره تمام حركات آنها را كنترول مي

:رسيداساسي كه براي ايجاد يك جامعه اسالمي الزم به نظر مي

نيايش و پرستش، محلي نيز مسجد بنا كردند، تا عالوه از مركزي براي نماز و عبادت و:اوال

.و ساير كارهاي اجتماعي باشدبراي ديد و بازديد و مشورت 

مؤاخات بين مهاجرين و انصار بود، يعني ايجاد برادري ايماني كه عمال هر صحابي :گام دوم

مهاجر را با يك انصاري برادر قرار دادند، تا اينكه بافت جامعه اسالمي محكمتر گردد و دلها به 

.يكديگر نزديكتر شود

.ن افراد آن جامعهدادن در بينشر فرهنگ سالم:گام سوم

در راستايي تحكيم اخوت و برادري و محبت بود زيرا كه تمام كلمات سالم :گام چهارم

بينيد و هر در يك روز مي) حد اقل پنج وقت نماز جماعت(ت، وقتي شما يك نفر را چند بار عاسد

قطعا محبت كنيد ت ميبار او را سالم مي كنيد و برايش از خداوند طلب سالمتي و رحمت و برك

.شودپيدا مي

به يكديگر هديه بدهيد تا اينكه ) تحابوااتهادو: (ديه دادن بود كه حضرت فرمودندگام ديگر ه

يهها و صدها مورد ديگري كه در نتيجه افراد اين جامعه ايمانديكديگر را دوست داشته باشيد و 

عضو يك ردند كه گوياككوچك و نمونه چنان با أنس و الفت و محبت با يكديگر زندگي مي

هاي كردند، نتيجة اين گامنماز يا درس و موعظه با يكديگر مالقات ميخانواده هستند، بعد از هر

ل و نظارت وحي آسماني اين شده بود كه نه تنها خانواده هاي خود حكيمانه و پيامبرانه با كنتر

و داماد �فاروق، و پدر زنان آنحضرت و در رأس شان أبوبكر صديق و عمر�رسول اهللا 

يكي بعد �كه دو دختر پيامبر (عثمان ذي النورين وهاي آنحضرت بويژه علي ابن أبي طالب

كه حتي بيگانه هايي كه مانند صهيب رومي از اروپا و سلمان ) از ديگري در ازدواج ايشان بود

آمده بودند همه فارسي از ايران و بالل حبشي از افريقا و سايريني كه از مناطق دور دست ديگر

كردند، حتي كساني كه سالها با اسالم و مسلمانان در ستيز بودند، تا با مانند يك خانواده زندگي مي

گفتن كلمه ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا و ايمان و باور راستين وارد دائره اسالم مي شدند وارد 

���"@�� .9 H�Z�� ��OC �:hW	 A«�همين خانواده مي شدند، زيرا كه طبق فرموده پيامبر گرامي 



.9 H�Z�� ��Æ�O «در اين را نابود مي كنند، فقط يك استثناءاسالم و توبه همه گناهان پيش از خود

مسلمان شد نه )�حمزه �عموي پيامبر (مورد وجود دارد كه وقتي وحشي قاتل سيد الشهداء 

هستي دقيقا هر وقت در مجلس من:رمودند كهايمان او را نپذيرند نخير، بلكه ف�اينكه پيامبر

ه پشت سر يا طوري بنشين كه چشمم به چشمت نيفته، چون حضرت حمزه رو در رويم ننشين بلك

خانواده هاي جامعه عالوه از اينكه عموي آنحضرت بود يك قهرمان بي نظير بود، پس از او و 

:به الفت تعبير نمود و فرموده يكديگر نزديك بودند كه قرآن كريم از آنمدينه به حدي ب

�(#θßϑ ÅÁtG ôã $# uρÈ≅ ö7 pt¿2«!$#$Yè‹ Ïϑ y_Ÿωuρ(#θè% §) x�s?4(#ρã)ä. øŒ$# uρ|M yϑ ÷èÏΡ«!$#öΝä3ø‹ n= tæøŒÎ)÷ΛäΖä.[!# y‰ôã r&y# ©9r' sùt÷t/

öΝ ä3Î/θè=è%Λ äóst7 ô¹r' sùÿÏµÏFuΚ ÷èÏΖ Î/$ZΡ≡uθ÷zÎ)÷ΛäΖä. uρ4’ n?tã$x� x©;οt) ø� ãmzÏiΒÍ‘$̈Ζ9 $#Ν ä.x‹ s)Ρr' sù$pκ ÷] ÏiΒ3y7 Ï9≡x‹ x.ßÎit6ãƒª! $#

öΝ ä3s9ÏµÏG≈ tƒ# u÷/ ä3ª= yès9tβρß‰ tG öκ sE�)103: آل عمران.(

و همگى به ريسمان خدا چنگ زنيد و پراكنده نشويد و نعمت خدا را بر خود ياد «: ترجمه

نعمت او ] فضل و[ت داد، آن گاه به بوديد، آن گاه بين دلهاى شما الف] همديگر[كنيد، كه دشمنان 

دوست شديد و بر لبه گودالى از آتش بوديد، و شما را از آن باز رهانيد، خداوند ] با يكديگر[

.»سازد باشد كه راه يابيدبدينسان آياتش را براى شما روشن مى

yϑ$�:اينها كساني بودند كه قبال سالها با يكديگر جنگيده بودند و در جاي ديگري فرمود ¯Ρ Î)

tβθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$#×οuθ÷zÎ)(#θßsÎ= ô¹r' sùt÷t/ö/ä3÷ƒuθyz r&4(#θà)̈? $#uρ©! $#÷/ ä3ª= yès9tβθçΗ xqö) è?∩⊇⊃∪�)10: الحجرات.(

جز اين نيست كه مسلمانان براداران يك ديگر اند پس صلح كنيد ميان دو برادر «: ترجمه

.»ودد از خدا تا بر شما رحم كرده شخويش و بترسي

(�βÎ: و در جاي ديگر فرمود uρÈβ$tG x� Í←!$sÛzÏΒtÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $#(#θè= tG tG ø% $#(#θßsÎ= ô¹r' sù$yϑ åκ s] ÷c t/(.βÎ* sùôM tót/

$yϑ ßγ1y‰ ÷nÎ)’ n?tã3“t) ÷zW{$#(#θè= ÏG≈ s) sùÉL©9 $#Èöö7 s?4®Lymu þ’ Å∀s?#’ n< Î)Ì) øΒ r&«! $#4βÎ* sùôN u!$sù(#θßsÎ= ô¹r' sù$yϑ åκ s]÷c t/

ÉΑ ô‰yèø9 $$Î/(#þθäÜ Å¡ø% r&uρ(¨βÎ)©! $#J= Ïtä†šÏÜ Å¡ø) ßϑ ø9$#∩∪�)و اگر دو گروه از : (ترجمه).9: الحجرات

مسلمانان با يكديگر جنگ كنند پس صلح كنيد ميان ايشان پس اگر تعدي كرد يكي ازين دو بر 

د بسوي حكم خدا پس اگر كند تا آنكه رجوع كنديگري پس جنگ كنيد با آن گروه كه تعدي مي

دارد داد رجوع كرد پس صلح كنيد ميان ايشان با انصاف و داد دهيد هر آئينه خدا دوست مي

.»دهندگان را
) هم و نه فقط از اسالم(يكديگر بجنگند از دائره ايمان يعني حتي اگر دو گروه از مؤمنان با

، چون اينها بشر هستند و امكان اختالف ماندبر قرار ميچنانشوند، بلكه برادري شان همخارج نمي

ه به نظر ، پس با توجه به اين جامعه ايماني نمونگ و درگيري در بين شان وجود داردو حتي جن



ساخته و پرداخته ذهن مريض افراد شناخته شده!فسانه غصب خالفتشما سوژه مريض امامت و ا

و نه تنها بيگانه ها كه دشمنان ديروز را نيست؟ جامعه اي كه نه تنها خويشاوندان كه بيگانه هااي

كه سوژه مريض امامت و واليت ! آيا ممكن است اينگونه به جان هم بيفتد؟،كشدبه هم آغوش مي

كنند، و با يكديگر نامگذاري ميكه فرزندانشان را به نام يكديگركساني! به تصوير مي كشد؟

كه دروغ پردازان و افسانة ر تشنه باشندكنند آيا ممكن است اينگونه به خون يكديگوصلت مي

مگر نه اين است كه  به اعتراف و نوشته خود همين ! كشند؟امامت و غصب خالفت به تصوير مي

آقايان علي بن ابي طالب اسمهاي فرزندان خود را ابوبكر و عمر و عثمان گذاشته و دخترش ام 

ده بود؟ كلثوم از حضرت فاطمه زهراء را به ازدواج عمر فاروق دا

و ! تواند درست باشد؟و  غصب خالفت چگونه مي!منصوصپس با اين وجود افسانه امامت

حاال ! تواند حقيقت داشته باشد؟چگونه مي،هنر پيشهاين مظلوم نمايي نقاالن و روضه خوانانِ

. ببينيم كه نويسنده محترم و امام شناس ما در اين باره چه نظري دارند

به سوي رفيق اعلي، جريانهاي �اسالم پس از عروج ملكوتي پيامبر اكرم به گواهي تاريخ «

خود را در تاريخ اسالم مطرح كرده (!!) ، منافقانه(!)و عنوان مسلماني(!) سياسي كه در لباس اسالم

(!) توطئه كردند) ع(بودند، با اجتماع در سقيفه بني ساعده عليه امامت و زعامت اميرالمؤمنين علي

(!)  منافقان. بود) ص(يع و تدفين پيامبر خدا يسرگرم مراسم تغسيل و تش) ع(كه امام علي و در حالي

امامت آن حضرت را طي يك ترفند و بازي سياسي انكار كرده، و پرچم خالفت و (!) فرصت طلب

»(!)را بر افراشتند) ص(جانشيني رسول اهللا
كند اهي تاريخ اسالم معرفي ميالبته وجود يك جريان سياسي كه نويسنده امام شناس به گو

سازندة ودلكه اين جريان سياسي در واقع موجفرمايند بدرست است اما نه چنان كه ايشان مي

كه انشاءاهللا ما سر فرصت مفصل آنرا معرفي ،سوژه مريض امامت و افسانه غصب خالفت بود

تان راستين خدا و پيامبرخدا خواهيم كرد، بله همين جريان سياسي منافق بود كه اولياء صادق و دوس

را غير مسلمان و منافق و مرتد معرفي كرد و چهره پاك و شفاف جامعه ايماني ساخته دست �

را چنان مخدوش و مكدر وسياه معرفي كرد كه اگر تاريخ اسالم و قرآن را در آيينه �پيامبر

اذهان و اقالم مريض ساخته و پرداخته ! نمك شناسِومخدوش همين جامعه و حشي و دنيا طلب

ت و افتخاراو قرآن و دستاوردها ونه تنها از اسالم،ديده و مطالعه گردد،و دلهاي بيمار بعضي ها

خود خداوند و قدرت و اراده و برنامه او )نعوذ باهللا(د كه مانچيزي باقي نمي�پيامبرگرامي 

ك پيامبر الهي و مؤيد به وحي نه تنها به عنوان ي�رود كه پيامبر گرامي تعالي زير سوال مي

كه (حتي به عنوان يك شخصيت توانمند نمايد كه ناكام و نامؤفق مي ) نعوذ باهللا(مستقيم آسماني 

را يك نابغه �تمام جهانيان حتي دشمنان خوانخوار ايشان اين را قبول دارند و آن حضرت 



جهان و اديان و مذاهب شناسند كه توانسته است در مدت خيلي كوتاه تمام جهاني موفق مي

رود و تمام قرآن كريم كه در واقع آن سؤال ميزير) ا تسخير و زير تأثير بياوردمختلف جهان ر

آري چشم ! رودكند زير سؤال ميترسيم ميجامعه نمونه و صفات و ويژگيهاي افراد آنرا روايت و

ستقل و بدور از هوي و موم عقل سال«موده خود نويسنده امام شناس ما به فروبينا و گوش شنوا

خواهد كه اين حقايق روشنتر از روز و درخشانتر از خورشيد و فروزان تر از مي»هوس و شهوت

بيند و بفهمد و درك ستارگان و شامخ تر از كوهها و دلپذير از كهكشانها و پهناتر از اقيانوس ها را ب

.دكند و مردانه و شجاعانه و بي باكانه به آن ايمان بياور

من مطمئن هستم كه نويسنده محترم ما آقاي عالءالدين حجازي و بسياري از همفكران ايشان 

طلبد، كه انشاءاهللا به فهمند اما اعتراف به حقيقت جرأت و شجاعت  شهامت ميقطعا و يقينا مي

.مرور زمان حاصل خواهد شد

دختر )س(فاطمه زهراءكوشش بي امانو )ع(و در نتيجه تالش امام علي «: ايشان مي نويسد

اين !!»معصوم رسول اهللا، در راه احقاق حق امام و اثبات امامت و واليت ايشان، سودمند واقع نشد

جز رسيدن به قدرت يتصوير از انسانهاي دنيا طلبي است كه مثل رهبران سياسي امروز هدف

حضرت علي )ذ باهللانعو(نداشتند و گويا هدف و برنامه زندگي شان حصول قدرت سياسي بود كه 

خيلي پاكتر و باالتر از اين حرفها بودند اگر موضوع درحد �مرتضي و حضرت فاطمه زهراء 

يك كانديداتوري هم مطرح بود بعد از انتخاب خليفه توسط شوراي مهاجرين و انصار موضوع 

.تمام شد و رفت

ي فاطمه كه مجاهدتهابود!و پريشان!فضاي سياسي جامعه اسالمي آنچنان آشفته«: مي نويسد

گرچه به شهادت مظلومانه سيده زنان عالم منتهي شد ولي اين شهادت باعث زهراء سالم اهللا عليها

»نشد)ع(و بازگشت و سرسپاري ايشان به امامت حقه امام علي !و آگاهي امت اسالمي!بيداري
يق را وارونه جلوه اين حزب و جريان سياسي منافق چگونه تاريخ را مسخ كرده و حقا! خدايا

انس فقط امامت و داده است كه گويا محور اسالم و مقصود آفرينش اين جهان و تمام جن و

هم براي همين مقصود آمده ‡بوده كه حتي قرآن و پيامبر ‡خانواده چهار نفري ابواألئمه 

و امامت او همه به دفاع از علي با وجوديكه خدا و پيامبر و قرآناينكهترو شگفت انگيز،اند

خدا و ) نعوذ باهللا(غاصبان و ظالمان برنده شدند و )نعوذ باهللا(برخواسته بودند با اين و جود 

!! جبريل و پيامبر و قرآن همه شكست خوردند

!منصوره!است كه پيروانش آن را فرقه ناجيه! به تو پناه مي بريم، اين اسالم ناب محمدي!ياخدا

سوژه مريض ساخته شده دست يك جريان سياسي منافق ديگر كنند و غير از اينمعرفي مي



شود و هر كس آنرا ت نميكسي وارد بهش«ارد و جز با پذيرش اين مزخرفات اسالمي وجود ند

، »!!بدتر واز دائره اسالم خارج استاز كفار دوران جاهليت «نپذيرد 
و دلدادگان !ن قدرتحكومت و زعامت را به شيفتگا�سرانجام امام «: ادامه مي نويسددر

ايشان از طرف خدا به امامتي ! حكومت و زعامت يا امامت و واليت؟! اعجب»واگذار كرد! شهرت

پس به چه ! و خود ايشان از همه پيامبران افضل و بهتر بود!منصوب شده بود كه از نبوت باالتر بود

»قدرت و دلدادگان شهرتشيفتگان «توجيهي به همين سادگي در برابر عذر و بهانه اي و با چه 
!كند؟شود و حكومت و زعامت را به آنها واگذار ميتسليم مي

نده و سازنده اول و هم نقل اين آفت را دارد كه هم بافافسانه سازيغ پردازي وآري درو

خره دروغ است آلاشوند، چون دروغ بو تناقض گويي مييكنندگان بعد از او هميشه دچار فراموش

حضور ذهن داشته خيلي داز بايد ار نيست لذا دروغ گو و افسانه پرلم انسان سازگو با فطرت سا

! شودال افشاء ميد يكدست دروغهايش را تكرار كند وإباشد تا بتوان

مناسب ترين حركت ) ع(ع گيري به حق امام اين موض«: مطلب را مالحظه كنيدبفرماييد ادامه

نخير ! واگذاري زعامت و حكومت؟! دام موضع گيريك!! »اسالمي و سياسي آن حجت بزرگوار بود

از نبوت، عقب نشيني از جايگاهي كه ايشان را از پيامبران افضل قرار االترعقب نشيني از امامت ب

مناسب ترين حركت اسالمي و سياسي آن ! اين عقب نشيني از امامت برتر از نبوت! داده استمي

مناسب ترين حركت اسالمي و سياسي در تاريخ چقدر جالب اين!! بزرگوار خدا بود(!) حجت

امامت، (ت هيچ پيامبري در برابر دشمنانش عقب نشيني نكرد و نبو!پيامبران منحصر به فرد است

در تمام تاريخ انبياء و �را به آنان واگذار ننمود در حاليكه موقعيت علي ) زعامت و حكومت

ها مجبورم اين مقايسه را قط بخاطر تفهيم بعضيف(هيچ پيامبري قابل مقايسه نيست دعوت آنان با

اما سراغ ؟!كجا‡و پيامبران الهي ؟خدا كجايال يك بنده عادي و دوست معمولم وإعرض كن

به !!) هم خودش كمتر از علي ابن ابي طالب استوتش وكه نعوذ باهللا هم نب(كه پيامبري نداريم 

ني نبوت را بيست و پنج سال به آنها واگذار ها و وجود غاصبان و ظالمادليل مشكالت و سختي

) نبوت+ امامت (مدعيان خالفت ! و شايستگي!تا مگر با گذشت زمان عدم كفايت«!! كرده باشد

و در همه عصرها خلفاء برهمه نسلها!و جاه پرستي!براي همة مسلمانان آشكار شده و دنيازدگي

!»روشن و ثابت شود
نين اتفاقي در تاريخ نيفتاده و هيچ پيامبري اينكار را نكرده است، چ) بلكه خوشبختانه! (متأسفانه

را با كمال »برتر از نبوتامامت«) به ادعاي افسانه پردازان(�و�اما علي ابن ابي طالب 

!كندواگذار مي!! به دشمنانشمنديسخاوت



بسر آمد روزگار غصب و حق كشيو ديري نگذشت كه شب ستم و«: امام شناسي ادامه دارد

و خورشيد حقيقت در افق حيات امت اسالم درخشيدن گرفت چنين شد كه امت اسالمي در 

به ميزان خسران و زيان خويش كه حاصل جدايي از عترت پيامبر و سرپيچي (!) نهايت شرمندگي

و دشمن !خسارت برداشتهو !اين امت شرمندهآري .»بود پي برد) ع(واليت امام علي از امامت و

همان امت بهتر و برتري است كه خداوند متعال بارها در قرآن از آن ستايش ! �نواده پيامبر خا

هجرت و نصرت و جهاد و انفاق و تقوي و داراي صفات(و به هزاران نفر از رديف هاي اولكرده 

اين همان امتي است كه قرآن كريم .و آمرزش و بهشت جاويدان داده استوعده مغفرت )و غيره

الفت بي از رحمت و شفقت و انس وستايد ورا مي�رسول خدا اهي افراد آن با ت و همرمعي

�و از شدت و غلظت آنان با دشمنان خدا و رسول ،كندسابقه آنان به عنوان يك افتخار ياد مي
كند و نه تنها خود قرآن كه از كه نشانه ايمان و تقواي آنان است به عنوان يك ويژگي بارز ياد مي

اخالص شان تورات و انجيل نيز براي اثبات خلوص آنان در عبادت و پرستش و ركوع و سجود و

:شاهد و گواه مي آورد و  در نتيجه همين اعمال به آنان وعده آمرزش و اجر عظيم مي دهد
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ير و در ميان خود گرسول خداست و كسانى كه با اويند بر كافران سخت) �(محمد : (ترجمه

نشانه . جويندبينى كه از خداوند فضل و خشنودى مىآنان را در حال ركوع و سجده مى. مهربانند

اين وصف آنان در تورات و وصفشان در . هايشان پيداستآنان از اثر سجده در چهره] درستكارى[

ومند ساخت آن گاه ستبر اش را بر آورد آن گاه آن را تنمانند كشتى هستند كه جوانه. انجيل است

آنان كافران را به ] ديدن[سازد تا از هايش ايستاد كشاورزان را شگفت زده مىشد، سپس بر ساقه

اند آمرزش و اند و كارهاى شايسته كردهخداوند به كسانى از آنان كه ايمان آورده. خشم آورد

.»پاداشى بزرگ وعده داده است
ه واقعا سالم باشد و عالوه از سالمت ظاهري سالمت ؟ ك»عقل سالم و مستقل«اما كجاست 

و ،و استقالل حقيقي نيز داشته باشد،استقالل ظاهريادعاي معنوي هم داشته باشد، و عالوه از

هوس لذتهاي زود گذر و فريبنده شهوت فقط با ايمان صادقانه به كالم خدا از سلطه هوي وبدور

غير متهم از ديد خدا و قرآن (دگي براي همه امت اسالمي و باور كامل به قرآن كريم كه دستور زن

از سوي ن كامل داشته باشد كه اين كتاب خدا است واين آيات الهي را بخواند و يقي) �و پيامبر 



س از جمله خدا نازل شده و هيچگونه تغيير و تحريفي در آن رخ نداده و خداوند هم با هيچ ك

نداشته است و سخنان قرآن هم بيهوده نيست، پس اگر بازيظالمان و غاصبان رو درواسي و پارتي

قرآن را بخوانيم مطمئنا هويت كاذب سوژه امامت براي ما آشكار »عقل سالم«با ايمان كامل و

و به روشني در خواهيم يافت كه جريان سياسي خطرناكي در صدر اسالم بوده كه خواهدشد، 

و ديده بگيرد كه خدا را نا�قرآن و پيامبرگرامي خواسته است نه تنها دستاورد هاي اسالم و

همه دست به )نعوذ باهللا(:را متهم به عجز و ناتواني كند و بگويد كه�جبريل و پيامبرگرامي 

وقت هم داشتند) مدت نبوت آن رسول مكرم(سه سال دند و با وجوديكه بيست ودست هم دا

كه در حيات پيامبرش ياسالم و دين و قرآنپس،نمونه بسازندنتوانستند يك جامعه الگو و

�نتوانسته كار ساز ثابت شود و نتيجه بدهد و اجراء و تطبيق شود پس از وفات پيامبرگرامي 
جريان وآري آن حزب !! شايستگي خود را ثابت كندكار بردي ووخواهد قدرتچگونه مي

آن كريم و در نهايت كل قرآن را بي صدها و هزاران آيه از قر) حداقل(كار كوچكي نكرده ! سياسي

كه خداوند آنرا را�تمام سيرت و حيات پر بركت نبي مكرم !كندخاصيت و بيهوده معرفي مي

كند، اسوة حسنه معرفي كرده با آنهمه دستاوردهاي بي نظير متأسفانه پوچ ثابت ميالگوي نيك و

و از ديد اين ،كندمعرفي مي»صاحب خلق عظيم«خداوند ايشان را آري آن پيامبر اخالق كه

عاجز و ناتوان بوده كه با وجود بيست و سه سال زمان، و درسها و )نعوذ باهللا(! جريان سياسي

!! بگذاردنزديك ترين اطرافيانش تأثير مثبترويمكرر نتوانسته حتي كالسهاي شبانه روزي و

كابر يك معلم در ا! وزيمعلم عادي در يك ترم سه ماهه، حتي در نهضت سواد آمامروز يك 

دويمنبر طي يكسرسازد و يك استاذ و واعظ و روضه خوانفكر شاگردانش را ميويكسال ذهن

سال شاگردان و پا منبري هايش را در افكار و اعتقادات و منش و حتي احيانا لباس و نحوه راه 

�öΝÍκRمعلم فرستاده د ايشان را اساسااما پيامبري كه خداون،دهدرفتن تحت تأثير قرار مي Åe2t“ ãƒuρ

ãΝ ßγßϑ Ïk= yèãƒuρ|=≈tG Å3ø9 $#sπyϑ ò6Ïtø: $# uρ�)آموزد ايشان را كند ايشان را و ميو پاك مي«.)164: آل عمران

�ãΝ»كتاب و دانش ßγßϑ Ïk= yèãƒuρ|=≈ tG Å3ø9$#sπyϑ ò6Ïtø: $# uρ� كه نه تنها آموزش دهد كه اخالق و كردار دروني

امروز به شيعه علوي و پيروان اهل پيروانشكه(به ادعاي اين جريان سياسي ،آنها را نيز پاك كند

كنند و دم در بهشت شوند و برگ امان واليت توزيع ميبيت و اسالم ناب محمدي شناخته مي

نه يك سال و دوسال و پنج سال و ده سال، با وجود بيست و سه �اين پيامبر )نشانندنگهباني

به ده جز علي و سلمان و ابو ذر و مقداد كه در كل ،وشش طاقت فرساسال زحمت و تالش و ك

چقدر ! بنازم به اين اسالم ناب! به به!! رسند كسي را نتوانسته بسازد و از خود متأثركندنفر هم نمي

اين غربي هاي پدر سوخته و اين دانشمندان و مخترعان و مكتشفان و فيزيك دانان ! آفريندهنر مي



ن و شيمي دانان و اتم شكافان و ساير دانشمندان اروپايي و ژاپني و چيني و غيره بايد و رياضي دانا

چقدر قشنگ و ! اين اسالم ناب! د تا دانش و هنر شان بيشتر گل كندناوال اين اسالم ناب را بپذير

نش كه به همين سادگي به عقل و دا،واقعا هنر كرده اين جريان سياسي! به به! رواستبزيبا و تودل 

اين شگفت انگيزتر اينكه تئوريسين هاي ،كندآفرين ميو هنوز هنرخنديده ! ميليونها انسان مسلمان

نماز جمعه يا مسجد اعظم يا حوزه يا شبكه سالم يا از طريق !قتوقتي از تريبون مؤ! اسالم ناب

سپر بهكنند كهمينوازند و ادعا پرانند چنان گرم و قاطع مينوشته يا هر منبر و رسانه اي سخن مي

مثل مسلمانان ساده ! (كه كساني كه با اين اسالم نابو سالح منطق و دليل و برهان مسلح هستند 

! اسالم نابحصر حد و فريقا و اندونيزي و تايلند و غيره غائبانه ستايش بيافريب خورده اي كه از 

مهربان در اختيار اداره شفيق ور نامه شانشوند اما وقتي به دام افتادند گذشنوند جذب ميرا مي

آشنايي دقيق ندارند با )!تشوي كامل مغزي نشوند اجازه بازگشت ندارندگيرد و ديگر تا شسقرار مي

كنند اسالم جز اين نيست و حتي اگر امام فكر مي!شنيدن اين شعارها و مغلطه ها و بلند پروازيها

و پيروانش قرار گيرد چاره اي جز استبصار ! ناباسالم! فخرالدين رازي هم در برابر منطق و برهان

نوتيزم سحر و جادو نيست آري اين يك هنر است همچنانكه هيپ! و توبه از مناظره و استدالل ندارد

حق گم «و »دليل تراشي«و »مغلطه«و »سفسطه«فن ،هنر است و تأثير آن هم مسلمويك علم 

مجلس «و ) لعن و نفرين(ذمامي ) عكس آن(و»مداحي«و »روضه خواني«و »نقالي«و »كني

كشند كه ما دليلكدام يك هنر است، آقايان از فراز منبرها و تريبون ها فرياد ميهم هر»گرم كني
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��χ: و امروز كساني كه مي گويند.»شومجز به راه رشد و راستى رهنمون نمى Î)©! $#ß]Ï9$rO7πsW≈ n= rO�

اين كائنات بزرگ با همه شگفتيهايش : هم دليل داردند؟ حتي كساني كه مي گويند). M :73المائد(

حق نيست، و هر دليلي به حق ي برپس هر صاحب دليل! خالق و مدبر ندارد هم دليل دارند

با عرض پوزش حتي كساني كه در هند آلة تناسل ! دوزخ هم بي دليل پر نمي شودد، انرسنمي

پس اينكه مثال فالن مال و تئوريسين مذهب شيعه ! پرستند براي خودشان دليل دارنديمانسان را 

ه يا بعضي جمالت را براي هر موردي اسم چند تا نويسنده و كتاب كه قبال برايش فهرست شد

كند از خرافات و مزخرفات خودش را ثابت ميخواند و به گمان خودش از كتب اهل سنت مي

اين گونه دليل تراشي . و نه خصمي را قانع!كندصنف همان دالئل باالست، كه نه حقي را ثابت مي
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گويند اجازه بدهند كه آياتي كه در باره صحابه نازل اگر راست مي.»..كنند آنرا كه متشابه استمي

تفسير (س با قرآن و مفاهيم افل أُني محبدور از گرم بازارشده و آيات توحيد از تريبون و رسانه ها 

آنوقت مشخص خواهد شد كه اين داليل سفسطه بازان و نقاالن و ،قرآن به گوش مردم برسد) غلط

.وي آوردن مردم به حقيقت را بگيردروضه خوانان، خواهد توانست جلو موج ر

:ددهچنان به افاداتش ادامه مينويسنده امام شناس ما هم

نده از اميد و آرزو، خسته از همه شور و شوق و قلبي آگجهاني آن روز كه مسلمانان با «

حكومت خلفاي سه گانه به سوي خانه امام (!) دوران سياه(!) يو تبعيضها(!) و كجرويها(!) انحرافها

!»ام حق در خواست پذيرش بيعت كردندشتافتند، و از آن ام) ع(علي 
بايد چنين حركت برهه است كه طبق برنامه سياسي اشان سياسي آناين نظر آن حزب و جري

و ما (خوانيم در نهج البالغه مكرر ميچنانكه �و كرم اهللا وجهه و �مي كرد، اما حضرت علي 

كه ) شاءاهللا در سلسله اسرار نهج البالغه بخش صحابه در نهج البالغه آنرا مفصل خواهيم نوشتنإ

را نه تنها منحرف و كجرو �يق وعمرفاروق و عثمان ذي النورين خلفاي سه گانه ابوبكرصد

كه حتي به مرگ آنان نيز رشك مي برد و ،افتخار آميز آناندانست كه به زندگي و دستاوردهاينمي

��C��C (به كساني ملحق كند كه را از شيعيان دروغين جدا كند وكرد كه خداوند ايشانآرزو مي
 ��5"�� C+�5� AA J *"A �a�� KCA�!���. " }C��@�( بودند نه تنها اين كه آن صحابه بزرگوار

� ��A5#�3 (رستگاران دائم و ابدي مي دانست و برادران ايماني را .!*"����"���A ���5G"�M���."� ( از

.ترجمه دكتر جعفر شهيدي115خطبه 

بسياري از دوستان و حتي جنابعالي به عنوان يك نهج البالغه شناس و!نخير آقاي حجازي

اما به قول بعضي شراح نهج ،دق روشن در نهج البالغه غافل نيستياز اين حقايماشهمفكران

بله اينها درست است اما از آنجايي كه با مذهب ما مذهب كه در چنين مواردي مي فرمايندالبالغه

.!!كردهجت لذا نبايد به اينگونه نصوص تومخالف اسهحقه امامي

دانيد و آگاه هستيد ما براي اينكه اينگونه نصوص منطبق با روح قرآن و سنت و كه ميشما 

بخشد و ما را بيش از پيش به ايمان ما طراوت و تازگي و شادابي مي‡اخالق كريمانه اهل بيت 

كند كه عقيده ما دسپخت افسانه سرايان و دروغ پردازان آن جريان سياسي نيست و قطعا مطمئن مي

،نا حق و حقيقت و خالص و ناب و بي شائبه است لذا هم در اينجا و در بخش هاي مربوطهو يقي

خوانيم و به رخ شيعه نويسيم و ميميو آوريم اينگونه نصوص قشنگ و زيبا و محكم و متين را مي



برگ امان «كه در عالم خيال كشيم مي‡بيت ه كاذب محبت آلمدعيان متأسفاننمايان و

در بهشت نگهبان مي نشنانند و ما را كافر و خارج از دائره اسالم و بر«ع مي كنند و توزي»واليت

تا حد اقل آزادگان و آزاد انديشاني كه فكر و وعقيده !دانندمي»مستحق دوزخ و محروم از بهشت

ن را خود شان با عقل و هوش و ذكاوت و طبعا مرجعيت قرآن و سنت و و انديشه و باور هايشا

و ارزشمند صحابه اخيار و اهل بيت اطهار و با پشتيباني دعا و توكل و توفيق پروردگار هاانبآثار گر

آري ما .، و لذت ببرندآورند از خواندن و شناختن اين قبيل مرواريد ها كيف كنندهادي بدست مي

ما و مذهب و عقيده ما براي،نيستيمبلدشعار و دروغ و تقيه و كلك،به لطف و توفيق خداوند

تجارت و سرگرمي نيست بلكه تعهد و ايمان و باور و يقين است كه در برابر تبليغات و شايعه 

م به اندازه يك يتوانستكاش مي،افسانه سرايي و دروغ پردازي بي حد و حساب ديگرانپراكني و

ه اما به لطف و توفيق خداوند مطمئن هستيم ك،به حق جويان معرفي كنيمهزارم ديگران حق را

معرفي حق كافي است و اين به مثابه اشاره اي است كه عاقالن رايهمين يك هزارم هم برا

بعد از حدود سه در اين عصر حاضرصحبت ما از زبان فارسي است كه متأسفانه.كندكفايت مي

قصاب بدست «كنند كه گويا دهه تبليغات و شبهه پراكني و دروغ پردازي باز هم مظلوم نمايي مي

توانستيم دلجويي كنيم، از شما سوزد كاش مياقعا دل آدم ميو»ند مظلوم واقع شده استگوسف

بوي سياست به مشامتان خورد به ما گوش يدم كه هر وقت ديديعاجزانه التماس دار،خواننده عزيز

كنم تا اينجا كه چيزي نگفتمزد كنيد كه من سياست را طالق بائن غير قابل برگشت داده ام فكر مي

بسته ) قبال بسته بوده و حاال بيشتر(م اهل سنت زبان و قلتعرض كردم كه حدود سه دهه اس

جناب خميني نماز خواندن پشت سر ما را بهتر از :است و براداران ما كه طبق فتاواي معتبر منجمله

نه تنها اجازه ساخت و ساز و بازسازي مسجد در خيلي از (مي دانند �نماز پشت سر پيامبر

بعضي مساجد را به أحسن ) اشارتيا عاقالن ر(و نمي شود كه در بعضي جاها اها به ما داده نشده ج

تبديل كنند مانند مسجد شيراز »احسناحسنِ«تبديل كردند و بعضي ها را هم شايد به ) !!پارك(

ين لطف و عنايت فراوان ابا) كه اخيرا در شان را قفل زده اند، ببخشيد اين جمله معترضه بود

از قم كه در يك جلسه چند به فرموده حاجي آقاي فخر روحاني(فرصت را فراهم كرده اند كه

من گاهي با :كرد گفتدر شهر مدينه خاطراتش را براي ما تعريف مي1380سفر عمره نفري

من صبر شما :گوييد؟ گفتمچه ميآقا حاجي :گفتندكردم تركمنها ميصداي بلند دومي را لعنت مي

. )كامل نوشته ام»مناظرات حرمين«تفصيل اين مالقات را در كتاب !! (كنمآزمايش ميرا 

البته با عرض ،ر يافتندما را صبوبرادران هم طي اين سه دهه ما را آزمايش كردند و واقعا هم 

ما ها را نه تنها صبور در بسياري موارد هم بعضي از،پوزش از عموم برادران و خواهران اهل سنتم

!©(βÎ¨�پوست كلفت و بي ننگ هم يافتند، هك $#yìtΒtÎ� É9≈ ¢Á9 قديم گفته اند، اگر از.)M :153البقر(�#$



نمان ، مطمئنا روزي دهاصبر باشد از غوره حلوا سازند، و ما هنوز هم از حلواي غوره نا اميد نيستيم

حلواي غوره چه خواصي دارد پرسيد كه البته از حكما و اطباء بايد ،با اين حلوا شيرين خواهد شد

بعضيسوء ظنشوند، حدس ما اين است كه فق به خوردن آن ميي مؤو معموال چه نوع انسانهاي

توانندداراي شرايط تنبالن شاه عباس باشند اين نوع حلوا را ميكهدرست نيست كه فقط كسانيها

تواند از هركس مي»ن داردوه شيرييصبر تلخ است اما م«بلكه طبق ضرب المثل ديگر كه بخورند

بشرطيكه . اين ميوه استفاده كند و هركس اين ميوه را خورد حلواي غوره هم بدست خوهد آورد

برادر مزد آن گرفت كه كار جان = نابرده رنج گنج ميسر نمي شود:نصيحت سعدي را گوش كند

.كرد

�βr&uρ}§øŠ©9Ç≈ |¡Σ M∼ Ï9�ωÎ)$tΒ4të y™�)مگر آنچه عمل آدمي را آنكه نرسد «: مهترج).39: النجم

.»كرده است
سال صبر ما را آزمايش نه وحدت طي بيست وبه هرحال از اينكه برادران و خواهران دلسوز

تمام جامعه اهل سنت حتي كنند بنده از طرف كشند و دارند آزمايش ميكردند و باز هم زحمت مي

اند احيانا سهم مساوي و چه بسا بيشتر هم برده اند افغاني و تاجيك ما كه توفيق داشته همسايگان

شگاه بزرگ شركت داشته و  به ما صبر آموزش دادهي كه به هر وسيله اي در اين آموزاز تمام كسان

كنم نيازي باشد طول و تفصيل عرض كنم چون همه در صحنه حضور نم، تصور نميكتشكر مياند

ا دبيرستان و ز دوره دبستان و راهنمايي گرفته تيده اند، اداشته اند و تقريبا همه به حق خودشان رس

تيجاني و غيره را با تشكر فراوان به خانه ها ! دانشگاه و پادگاه و محل كار و حتي كتابهاي محققانه

! ي صبرآموز و وحدت آفرين حتي به دانش آموزان دبستاني هم هديههاهم رسانده اند، از قبيل كتاب

همه با كمك و غيرهتر، سريال، فيلم، نمايشنامه، تĤصدا و سيما،ه، مجله كتابداده اند، بله روزنام

باهم، لطف كرده و به مصداق جهاد سازندگي همه! فرهنگ سازيهم زحمت كشيده و در اين 

ن و جلسات فراوان و به مناسبت هاي مختلف هم دست حاصل كرده اند، منبر و تريبو! ينثواب دار

د امام علي و دارند، سريالهاي مفيدي ماننشركت داشته و! اين پاكسازي مليبه دست هم داده و در 

خالي بود سالنهجاي شبكه سالم در اين بيست وو غيره واقعا صبر آموز بوده اند، فقطپروانه ها

با طي اين دو سال گذشتهر دلسوز آنتكميل شد و كا! امام زمان) نعوذ باهللا(كه اين هم با عنايات 

براي تمرين عملي ! ي شبانه روزي نقص چندين ساله را جبران كردند دست شان درد نكندتالشها

فه اضااخيراجمكران و كاشان همو نجف و كربال هم كه عالوه از مشهد مقدس و قم و شهرري و

شيعه شان به كوري در آن اماكن مقدسه در كنار برادران ! شده تا براي تحقق وحدت و تقريب

.مسلمين دعا كنندبا آه و ناله براي عزت اسالم و ) سه بار تكرار شدهتعريف آن دو(هابيان چشم و



كردند اوال به هر آموزشگاهي هم براي صبر آموزي مراجعه مي! اين سني هاي نمك نشناس

اين كيفيت نبود به عوض اينكه دند نتيجه حتما باشاگر قبول هم ميود گزينش شوند وممكن ب

متأثر ! ي هاوهاب، ازكاران اين آموزشگاه بزرگ تشكر كنندو از تمام دست اندرخدا را بكنند شكر 

) نصيحت فايده ندارد! به اين نمك نشناس ها! (كنندحرفهاي آنها را تكرار ميو گاهي ندشومي

آموزند اين است كه وقت پس نصيحت من به برادران و خواهران زحمت كشي كه به ما صبر مي

كرنا و هنر اين همه داد و فرياد و بوق و! سني ها ضايع نكنند كه نتيجه نداردخودشان را روي اين 

ا تالويو اجرا ها اجراء كرديد اگر در واتيكان ينمايي با اين نقش بسيار عالي كه شما براي اين سني

گوش كنيد و دست از سركچل اينها برداريد بياييد اين نصيحت مجاني مرا!دادكرديد نتيجه ميمي

فكر نكنيد اين !! همچنانكه در اين سه دهه به هدر رفته است! رودزحمت شما به هدر ميكه

اينها همان وهابيهايي هستند كه شما . است!خاموشي وسرتكان دادن اينها دال بر پذيرش اسالم ناب

محبت فوق العاده به صحابه اخيار و وسنتعشق و عالقه به قرآن ووتوحيدشناسيد ايمان ومي

اين افسانه زند كه باچنان در دلهاي اينها جاي گرفته و رسوخ كرده و موج مي�اهل بيت اطهار 

نه تنها !حدت و تقريبو! دروغهاي آشكار و صحنه سازي هاي تمسخر آميزهاي بي ريشه و

و قيده شان راسخ تر، صبر شان بيشترعو اراده شان محكم تر فروشند كه عزم وعقيده شان را نمي

كنند كه گويا منطق و گردد، حتي كساني كه احيانا به هر دليلي تظاهر مياهايشان پر سوزتر ميدع

كنند و ل چرب مييسبدهند وشما را پذيرفته اند يا از روي ناچاري پيش شما سرتكان مي! برهان

يا براآنه! مطمئن باشيد كه باشما نيستند! طلبندمي! هديه، و عند اللزوم گيرندپول توجيبي مي

�Çyϑتوان خوردا ميدر حالت اضطرار حتي گوشت خنزيرخودشان گويا دليل دارند كه sù§) äÜ ôÊ$#

u� ö� xî8ø$t/Ÿωuρ7Š$tãIξsùzΝ øOÎ)Ïµø‹ n= tã�)������:173 .(» پس هركس مجبور شود در حد نياز و براي سد

دل گرم نكنيد و ضياع وقت ينها پس به ا»خنزيرتناول كند هيچ گناهي بر او نيسترمق از گوشت 

-در او تخم عمل ضايع مگردان=سنبل برنيارد! زمين شوره: ومال را باعث حسرت نگردانيد كه

ارزد يانه؟شما دقت كنيد كه اين نصيحت به مفتش مي

يكي علي معرفي شده از طرف آن جريان سياسي دو تاست�پس علي ابن ابي طالب 

از مرتد شدند وهمه )هفت نفربجز حداكثر (انصار مهاجرين ونظر او همه كه از ،خطرناك است

فرزندش را ! پهلوي همسرش را شكستند! حق مادي و معنوي او را غصب كردند! اسالم برگشتند

به مسجد بردند و بزور از او ! و او را كشان كشان! ناب انداختندبه گردن خودش ط! شهيد كردند

جز همسر و چند دوست انگشت شمار كسي را او! اج كردندبا دخترش به زور ازدو! بيعت گرفتند

اين علي ! كردراز دل مي) خلوقات داخل چاهيا م(كرد و با چاه سرش را در چاه مياو ! نداشت

در نتيجه و! نتوانست دفاع كند! باالتر بودنبوت كه از امامتي حتي از ! شجاعت را نمي شناخت



خره اين علي در نهج البالغه هم جز غم و آلاو ب! داختبيست و پنج سال برنامه خدا را عقب ان

!گويداندوه و كدورت و كينه چيزي نمي

و،شناسيمكه ما مي�داماد و پسر عموي پيامبر ،و كرم اهللا وجهه�اما علي ابن ابي طالب 

درود نفرستيم نماز ما ناقص �ساير اهل بيت پيامبر محبتش جزو ايمان ماست و اگر بر او و

كفر، اين اد و مبارزه عليه شرك وماند اين علي ابن ابي طالب قهرمان نبرد هاي مختلف در جهمي

هيچ مسلماني دعوا وعلي اميرالمؤمنين هيچگونه حق مادي و معنوي از دست نداده است، و لذا با

برادران ايماني خود مي دانسته است، به همينرا �تمام صحابة پيامبر ،خصومتي نداشته است

دليل اسماي فرزندان خودش را به نام سه خليفه راشد و سه شخصيت بزرگ بي نظير تاريخ اسالم 

م كلثوم كه مادرش و دخترش أ،گذاشته است�ابوبكر صديق و عمر فاروق و عثمان ذي النورين 

داد، و خانواده علي �به ازدواج عمر فاروق رابود�فاطمه زهراء دختر گرامي رسول مكرم 

ه نوه ابوبكر ام فروهمواره با خانواده اين بزرگواران وصلت داشته اند لذا امام محمد باقر بانيز�

.است�وه ابوبكر صديق صديق ازدواج كرد كه در نتيجه امام جعفر صادق ن

كشان كشان به مسجد برده نشده كه ونه تنها به گردنش طناب انداخته نشده�آري اين علي 

داند، و اطاعت ظير از مهاجرين و انصار شورا و انتخاب خليفه را حق آنها ميايشان به ستايش بي ن

لفت از شوراي آنان را از آنها را واجب و انتخاب آنان را مورد رضايت خداوند و سرپيچي و مخا

).نامه ششم نهج البالغه(دهد ميداند و فتوا به گمراهي ايشانقتال ميمستوجب جنگ و

را به تعبير �و در رأس شان ابوبكر و عمر و عثمان �به رسول اهللا صحا،آري اين علي ما

داند كه آنها را نويسندة امام شناس كتاب تجلي امامت در نهج البالغه نه تنها منحرف و كجرو نمي

.)192خطبه (صديق و نيكوكار و تهجد گذار و عامل به قرآن و پايبند سنت مي داند

نقي (ا، پاك از فتنه ها، كننده كجي ها، زنده كننده سنت هعمر فاروق را راست �اين علي 

از كند كه از دنيا خيرش را گرفته وكم عيب، و كسي معرفي ميپاك جامه و) قليل العيب،الثوب

خطبه (دا ترسيده است شرش نجات يافته، طاعت خدا را ادا كرده و چنانكه حق تقوي بوده از خ

عمر فاروق را تنها مرجع و محور قطب آسياب خطاب «)136و 134در دو خطبه (بلكه ) 228

.»ميد همه امت اسالمي به ايشان استكند كه چشم امي
كساني كه خداوند ،�صحابه پيامبر ، در بارةما)�ابن ابي طالب (پس اين است نظر  علي 

در قرآن كريم از آنها اعالن رضايت وخوشنودي كرده متعال 

�ô‰ s) ©9š_ÅÌ u‘ª! $#ÇtãšÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$#øŒÎ)š�tΡθãèÎƒ$t7 ãƒ|M øtrBÍοt) yf¤±9 $#zΝÎ= yèsù$tΒ’ÎûöΝ ÍκÍ5θè= è%tΑ t“Ρ r'sù
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پس ،آنچه در دل هاي ايشانستمسلمانان وقتيكه بيعت ميكردند با تو زير درخت پس دانست



بعد از آنانرا يار و غمخوار وو. »و ثواب داد ايشان را فتحي نزديكفرود آورد اطمينان دل برايشان

معرفي كرده است، كساني كه خداوند به آنان وعده �خداوند متعال ناصر و مددگار پيامبر 

.بهشت داده است

م نظر يبينب! گويندگويند براي خودشان مييعلي هر چه مخدا و پيامبر و قرآن و ) نعوذ باهللا(اما 

ستان قدس رضوي چيست؟ مهم نظر اد پژوهشهاي اسالمي در آو امام شناسان بنياناسالم شناس

:است مالحظه فرماييد! اهل بيت! ناجيه!و مذهب حقه منصوره! تئوريسين هاي اسالم ناب

�حلت رسول اهللا س از شهادت و رخاطره تلخ روزهاي پت، امام به منظور اتمام حج«
!»را به مردم گوشزد كرد(!) خالفت مدعيان(!) ناجوانمردانه(!) سياست بازيهايو(!) وسياه كاريها
و فرقه ناجيه منصوره كه لعن و نفرين را از آن جريان سياسي خطرناك به ارث ! اسالم ناب! بله

...) JO "�A ��x KSr m�· oA �"*� �(ند كه كورد روزانه تلقين مي) حتي در دعاي عاشورا(برده و 

! طبيعي است كه نظر مستقل و جدا از نظر خدا و قرآن و اهل بيت داشته باشد! اين اسالم ناب

پس بقيه بايد حواسشان جمع باشد و حرف و ادعاي بيخودي ! خيلي مهم است! استقالل و آزادي

كنند توزيع مي»واليتبرگ امان«كه ! هل بيتو مذهب ا! يروان اسالم نابهم نداشته باشند، اين پ

هم از خود شان است »تقسيم كننده گان بهشت و دوزخ«و ! »مي نشانندنگهبان دم در بهشت «و 

مستحق بقيه هم كه از كفار دوران جاهليت بدتر و خارج از دائره اسالم و! پل صراط هم بسته

!دنبال كسي ديگر بروندپس چه نيازي است كه! دوزخ و ممنوع الورود به بهشت


