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 [پيشگفتار]

 وبعد: .احلمدهللا والصالة والسالم علی رسول اهللا وعلی آله وصحبه أمجعني

دين اس�م آخرين دين آسماني و خاتم اديان الهي است، خداوند تبارك و تعالي 
پيامبري نخواهد   و از آن جائيكه بعد از حضرت محمدباشد،  حافظ و نگهبان آن مي

وند در هر عصر و زماني جهت هدايت مردم به سوي راه راست و بيان احكام آمد، خدا
انگيزد و از آنجاي كه علما وارثان پيامبران  دين، افرادي مصلح و عالماني با تقوا برمي

بيان كردن حقيقت و روشن نمودن راه براي پويندگان و سالكان طريق هستند وظيفه 
 .قيقت را بيان كنند و كتمان نكنندو عهد گرفته كه ح ميثاقها  آن بعهده دارند و خداوند از

َّاِس َوَ� تَۡ�ُتُمونَهُ ﴿ َُّه  ِِن ِنُ ِن ُيَ َُ   ََ َٰ ٱ ۡكِۡ� وتُو 
ُ
ََِ  و ِّ َ َ� ّۡ ُ ِ�َِقََٱ ۡ

َ
َۡ و  ﴾أ

 .]١٨٧عمران: [آل
داده ها  آن و (به خاطر بياوريد) هنگامى را كه خدا، از كسانى كه كتاب (آسمانى) به«

 .»شده، پيمان گرفت كه حتماً آن را براى مردم آشكار سازيد و كتمان نكنيد!
باشد  مردوخ كردستاني مي از جمله علماء، و مصلحين اين زمان مرحوم استاد محمد

اين كتابي كه هم اكنون در دست شما خواننده  ،كه عمر خود را در اين راه وقف كرده بود
اشد، كه با دليل قاطع و روشن ب استاد بزرگوار مي گرامي است يكي از آثار گرانقدر اين

ي معتبر اهل ها كتاب ت خ�فت خلفاي راشدين را به اثبات رسانده، و با استدلل ازصح

و اصول كافي، ادعاي شيعه مبني بر خ�فت ب�فصل  ةغالب� تشيع، مخصوصاً نهج

تار حضرت اميرالمؤمنين نمايد، هم چنين در اين كتاب از گف را رد مي اميرالمؤمنين علي
و نصي دانسته،  كند كه خ�فت خلفاي قبل از خود را شرعي و صحيح مي نقل مي علي

بر طبق اصل  :فرموده بر خ�فت ب�فصل خود سراغ نداشته و نه مدعي آن بوده، بلكه مي
 مهاجرين و انصار، همان كساني كه خلفاي قبل از او را انتخاب كردند وي را نيز به ،شورا

اند نه آن چنانكه اهل تشيع،  انتخاب نموده  عنوان خليفه بعد از شهادت حضرت عثمان
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گيرند. باز در اين كتاب  سازند و از قضيه غديرخم، نص بر امامت او مي از كاه كوه مي
من وزير باشم براي شما بهتر است از اينكه من  :فرموده هميشه مي  خوانيم كه علي مي

) هت او هميشه در كنار خلفاي راشدين (ابوبكر و عمر و عثمان امير باشم، و بدين ج
ها  آن وزيري امين و مشاوري دلسوز و ياري غمخوار بود، و پشت سرها  آن بود، و براي
 كرد... را به نيكي و خوبي ياد ميها  آن خواند و نماز مي

براي كسي باشد كه با مطالعه آن حق و حقيقت  مي اين رساله شامل مطالبي ديگر نيز
شايان ذكر  ،گردد كه جوياي آن باشد و قصد لجاجت نداشته باشد واضح و روشن مي

باشد. و از  است كه اين رساله گرچه از نظر حجم كوچك است ولي پرمغز و پرمحتوا مي
آنجاي كه ناياب بود و در دسترس همگان قرار نداشت، تصميم گرفته شد كه پس از 

ي لزم، آن را دوباره به زيور طبع مزين ها پاورقي و برخيمراجعه دقيق و نوشتن مقدمه، 
  .اين راستا قدمي بر داشته باشيم و اندك ديني ادا كرده باشيمسازيم، باشد كه ما نيز در 

 ال البالغ.إو ما علينا  - ال باهللاإما توفيقنا و

 صلی اهللا وسلم علی نبينا حممد وعلی آله وصحبه أمجعني.و

 ناصح امين
 



 
 
 

  ا����ن ا����م��م ا�

 [مقدمه]

شيعه بكلي مستهلك اخيراً شنيدم كه آقاي يزدي بمنظور اينكه حيثيت او در ميان 
مالي كند، دفترچه چاپ و منتشر كرده و براي من  نگردد، و درماندگي خود را ماست

زيرا اهل ني نوشته سراسر تهمت و افترا است، نفرستاده است، مبني بر اينكه آنچه ف�
كنند،  را لعن نميها  آن خوانند، و دانند، (خلفا را مرتد و كافر نمي دين نمي سني را بيتشيع 

 خوانند ـ و...  را ظالم نميپادشاه دانند.  قرآن را دست خورده نمي) گويند عايشه را بد نمي
و ف�ني تمام اين مفتريان را بدون مدرك به اهل تشيع نسبت داده، ذكر مطلب بدون بيان 

 همت و افترا است.مدرك، ت
همچنان آقاي سيد محمد رضاي مدني نيز در رساله (چهار مقاله) و سيد محمد 

0Fي پيشاور)ها شبشيرازي در كتاب (

دين ذكر  باف، بلكه نادان و بي مرا مفتري و تهمت 1
مخصوصاً آقاي مدني سومين مقاله را به اثبات اند  اند، و مطالب مذكوره را منكر شده كرده

قرآن اختصا  داده است، و با دلئل مسلمه روشن كرده كه قرآن يكي  عدم تحريف
 است و تحريف نشده است.

كه بوي وحدت و نَكْهت و وفاق از آن  ها تحاشي از خواندن و شنيدن اين تكذيب و
اندازه مشعوف و خوشوقت شدم، و خدا را شكر كردم كه برادران   بي شد. استشمام مي

 نمايند و گوينده را تكذيب ميها  آن ند، بفساد عقايد خود پي بردهشو شيعه دارند بيدار مي

________________ 
ده و در سايت نوشته ش د محمد باقر سجوديتوسط استا »روزهاي پيشاور«رد اين كتاب به اسم  -1

صاحب اين  افتراءاتدروغ و  ر آن كتاب،آقاي سجودي د و .عقيده در دسترس خوانندگان قرار دارد
 .است كردهبيان  را كتاب
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خوانند  دين مي باف و بي را كه پيشوايان پيشين خودشان هستند، مفتري و تهمتها  آن
رسد و همه از آن  (بع�وه از طرف دانشمندان و روشنفكران تشيع هم متصل بمن نامه مي

كنند و بر مسببين اين اخت�ف و نفاق  شكن، اظهار نفرت مي خرافات و اباطيل وحدت
 فرستند). نفرين مي

اگر عموم پيشوايان و روشنفكران يك قول و يك زبان واقعاً بر اين عقيده باشند. و از 
ماند و شيعه و سني مورد نخواهد   اين خرافات اجتناب نمايند، ديگر اخت�في باقي نمي

 داشت.
شوم، پزشك ماهر از ناسزا گفتن بيمار  ميمن از تكفير و بدگوئي درماندگان دلگير ن

دارد، پيغمبر  گردد، و از چاره و ع�ج و تزريق و نيشتر زدن دست برنمي دلتنگ نمي
دين و ديوانه و صابئي گفتند، و به اقسام آزارها آزردند،  را ساحر و كذّاب و بي صاكرم

 انيد.دست از هدايت و ارشاد برنداشت تا خواست خداوند را بموقع اجرا رس
جنگ جهل و علم و پيكار حق و باطل، امر تازه نيست از بدو آفرينش بشر تاكنون 

ور بوده، اما همه جا علم بر جهل، و  همواره جهل بر ضد علم، و باطل بر عليه حق حمله
 :حق بر باطل فايق و فيروز گشته است

بر ، و تكفير مسلمين، و لعن صاساس مذهب تشيع فقط و فقط توهين به پيغمبر
من دين مبين  ،اند اگر مرا تكفير نكنند، از مذهب خود منحرف شدهخلفاء راشدين است، 

ام نه تقليد و تعبد، در ميان پيشوايان اس�م هم كه  اس�م را از روي تحقيق و تعقّل پذيرفته
دانم، كه صرفاً تابع قرآن و سنت  داراي احكام مدون هستند، امام شافعي را صائب مي

خود اظهار رأي نكرده است، از صميم قلب هم محب و معتقد علي و ائمه بوده، و از 
 دانم. اطهار بوده است و رويه او را اس�م حقيقي مي

كه عين فرمان حاضر و موجود است) داراي شغل من بر حسب فرمان سلطان وقت (
ثي خطابت و امامت جمعه كردستان بوده بوعظ و خطابه و افتاء و اجراي احكام ومور
ام متدرجاً با نيروي فكر و قدرت تعقل هم بمطالعه كتب علميه و  رعيه اشتغال داشتهش
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دينيه پرداخته راه را از چاه شناخته، حقايق را داريافتم، و فهميدم كه آئين اس�م مت�شي 
شده، و مبدل به چند رشته خرافات و اخت�فات گشته، و حق و حقيقت بكلي گم شده 

هر حلقومي نوائي دارد، هر دسته خود را حق و ديگران را  است، هر سري سودائي، و
 د.پندارن باطل و هر فرقه ديگران را هالك و خويشتن را ناجي مي

نود و هفت فقره تأليفات داناپسند در رسميات و رياضيات و قسمتهاي مختلف 
 چاپ و منتشر شده است.ها  آن ام، و اكثر نوشته

گوئي  ام از طعن و لعن و هرزه طيل مخالف بودههمواره با خرافات و موهومات و ابا
ام در تنوير افكار و خدمت بعالم  ام، آنچه توانسته جهال و درماندگان هراس نداشته

 اس�ميت قصور ننموده و نخواهم نمود.
ام گفتار حضرت امير و  ام، آنچه نوشته من در پاسخ محمد يزدي از خود چيزي نگفته

يشوايان خود اهل تشيع است، اگر تهمت و افترا است بمن اخبار ائمه اطهار و روايت پ
 كفر نيست). ام، در مثل است (نقل كفر، ول كردهمربوط نيست، من نقل ق

ام مبتني بر مأخذ  براي اينكه روشن شود كه من اهل تهمت و افترا نيستم و آنچه نوشته
نندگان محترم ته تقديم خواو مدرك است. بار ديگر عين رساله را با ذكر مدارك نوش

و اصول كافي كه مورد اعتماد خود  البالغة هنج از تاريخ وو بمنظور اختصار فقط  دارم، مي
اهل تشيع است، استخراج مدرك نمودم اگر از جميع كتب و مدونات تشيع نقل مدرك 

 گرديد. شد، و باعث م�ل خوانندگان مي كردم رساله مفصل مي مي
خواهند درماندگي خود را با چماق  دهم، آقايانيكه ميلزم است اين نكته را هم تذكر ب

با تكفير و ناسزا، نه  ،پوسيده تكفير و ناسزا گفتن مستور بدارند، سخت در اشتباه هستند
ال «سازند  گردد بلكه درماندگي خود را آشكار مي شود، نه زغال سفيد مي ماست سياه مي

تار بايد توجه نمود، نه ماهيت گوينده، بماهيت گف »قال ما ىلنظر أمن قال، بل  ىلتنظر 
كه إقتدا نمايند   اميدوارم كه راه گم كردگان بخود آمده، خالصاً مخلصاً بحضرت علي

 آئين ديگري نداشته است.   سنّي حقيقي بوده، جز اتباع قرآن و سنت رسول

 الوكيل. نعمو ، هو حسبيالعظيم العيلال باهللا إ يوما توفيق
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كتاب (گمشده شما) كه برسم هديه ه تي محمد يزدي دامت توفيقادانشمند محترم آقا
با اينكه هر دو چشمم عمل شده، و دكتر از مطالعه و براي فقير فرستاده بوديد واصل، 

تحرير ممنوعم داشته، معهذا نظر بعشق و ع�قه كه بنگارش دانشمندان دارم با زحمت 
 زياد مطالعه نمودم، و از سبك تحرير مشعوف گشتم.

ــوان   ــون آب حي ــازه چ ــر و ت  روان و ت
 

 خوش و خوب و خرّم چو روز جـواني  
 

 دل آراي همچــــون گــــل نوشــــكفته
 

 ارغـــواني  طـــرب زاي همچـــون مـــي 
 

ــايف   ــون و لط ــت از فن ــاغ بهش ــو ب  چ
 

ــاني    ــراغ معــ ــده در وي چــ  فروزنــ
 

ــر     ــار دلب ــو رخس ــده چ ــاه دي ــر گ  نظ
 

 روانـــبخش چـــون چشـــمه زنـــدگاني 
 

ــ   ــكين مقي ــر مش ــو زنجي ــروفش چ  دح
 

ــي   ــو آب روان از روانــ ــيكن چــ  ولــ
 

*** 
كنم كه فروغ علم و دانش، در گوشه و كنارهاي كشور پرتوافكن، و  خدا را شكر مي

سازد، اميدوارم از پرتو فهم و  دل و ديده آرزومندان را بنهج احسن، روشن و مزّين مي
ديگر شوكت و دانش روشنفكران، اخت�فها و نفاقهاي خانه برانداز مسلمين مرتفع، و بار 

 .﴾٢ ّ ِ بَِعزِ�زٖ َوَ�ا َ�ََِِك َ�َ ۡ﴿ عظمت از دست رفته را بدست بياوريم
ايد، اگر كسي چيزي بنظرش برسد براي شما ارسال دارد،  در پايان كتاب مرقوم داشته

 دارد. برحسب اين اجازه، و امتثال اين تقاضا بنگارش تذكرات ذيل پرداخته تقديم مي
) 133ايد. و در صفحه ( ) اهل تشيع را پيرو عترت معرفي كرده21در صفحه ( -1
اند جاي  اهل تسنّن در اصول پيرو اشعري، و در فروع تابع مجتهدين اربعه« :ايد نوشته

انكار نيست. امام شافعي مث� احكام اس�مي را كه در آيات و احاديث بطور متفرقّه مذكور 
و در دسترس عموم گذاشته است، و از ده آوري نموده، و تنظيم و تبويب كر بود جمع

مذهبي  ص خود چيزي اختراع نكرده، و برخ�ف احكام و آداب اس�مي و سنت رسول
من تابع مدون  :احداث ننموده است، هر كس طبق كتاب مدون او عمل كند و بگويد

شافعي هستم. دروغ نگفته است. اما اهل تشيع كدام كتاب، يا كدام مدون از عترت در 
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دل  يكعده اشخا  كينهاند يا مخالف با عترت،  ست دارند، تا معلوم شود آيا تابع عترتد
از قبيل عبداهللا بن سباي يهودي، و اخيراً شاه اسماعيل صفوي كه باطناً دشمن اس�م 

كردند، درصدد برآمدند كه بهر وسيله  بودند، و در ظاهر بعنوان (تقيه) اظهار اس�ميت مي
كن كنند، ديدند كه با شمشير و توپ و تفنگ مبارزه با اس�م  ريشه ممكن شود اس�م را

را  »مةما خالف العا خذ«ميسر نيست، حربه تفرقه و اخت�ف را بكار بردند، و دشنه 

بدست گرفته هرجا كه ممكن بود فرو بردند، و بر ضد عقايد و احكام اس�مي، برخ�ف 
. فاضل نقل اكاذيب و جعل اخبار پرداختندب، از ائمه كرام عترت طاهره طريقه حقه علي

را از امام جعفر روايت  »مةخذ ما خالف العا«) خبر 34صفحه ( كليني در اصول كافي،

است، كه از تفرق و انحراف از سواد  غةالب� نهج كه صريحاً مخالف با قرآن و كرده است

 نمايند. اعظم و خروج از سبيل مؤمنين شديداً نهي مي
* * * 

را به  ا اينگونه وسايل، كاخ مشيد وحدت اس�مي را منهدم، و مسلمانانمختصر ب
پرتگاه تشيع و تسنن، و خاصه و عامه سوق دادند، و در برابر دين اس�م يك دين تازه را 

 :فرمايد تشيع) احداث و ابتداع نمودند، در صورتيكه خداوند ميبه نام (

﴿ َ َِ َّ ۡ�ن ََ ّۡ ِ ۡۡ�ِۡسَ�َمُ  ِِ  .]١٩[آل عمران:  ﴾َِِ
 .»] به نزد خداوند، اس�م است گمان دين [حقّ بى«

﴿ َٗ ِ ِ�َ  ۡكَۡ�َِ�ِ�َ  ا فَنَ  َوَ�  ََيۡتَِغ َ�ۡ�َ ۡۡ�ِۡسَ�َِم دَِ َُۡه َوُهَو ِ� ۡ�ِ َرة  ﴾٨ُ�ۡقَبَل ِ�
 .]٨٥عمران:  [آل

ر آخرت از شود و او د و هر كس دينى جز اس�م بجويد، هرگز از او پذيرفته نمى«
 .» زيانكاران است
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1Fسبأ نخستين فرقه كه اين تفرقه و شكاف را ايجاد كردند، فرقه (سبائيه) بودند كه ابن

1 
اند، كه  را اولين فرقه تشيع نوشتهها  آن را تشكيل داد، تواريخ اس�م و غيراس�م،ها  آن

حضرت امير  شهادترا منع و با نهايت شدت سركوبي فرمود، پس از ها  آن حضرت امير
هاي ديگر از قبيل دو امامي، و پنج امامي، و شش امامي، تا دوازده امامي، بنام  باز فرقه

تشيع سر برآوردند، و يكي پس از ديگري بعناوين مختلف، آتش نفاق و اخت�ف را دامن 
 زنده بود قطعاً  مذكور و مصرح است، اگر عليها  آن زدند، كه در تواريخ شرح تشكيل

كلمه  طرفدار وحدت بود، علي با هر  فرمود، زيرا علي ا هم منع و سركوبي ميرها  آن
گويند كه  ن استشمام شود مخالف بود، خود اهل تشيع ميكه بوي تفرّق و اخت�ف از آ

علي براي حفظ بيضه اس�م، از تفرقه و اخت�ف، به خلفاء بيعت نمود، با اين اعتراف 
ايجاد اخت�ف كردند، خرافات و موهومات   شود كه برخ�ف رويه علي ديده مي

بافتند، بدعتها احداث نمودند، بمنظور عوام فريبي اسم علي را جزو اذان ساختند، و براي 
استقرار اين بدعت از قول امام جعفر صادق جعل خبر كردند، در اصول كافي صفحه 

را رفعت داده م ما (خداوند اس :) و سائر كتب اخبار نوشته شده، امام جعفر فرموده239(

سه ، »ال اهللاأشهد أن ال إله إ«هنگاميكه آسمان و زمين را آفريد امر داد منادي ندا كرد. 

، سه مرتبه) »منني حقاً أمرياملؤ ن علياً أشهد أو«سه مرتبه.  »ن حممداً رسول اهللاأشهد أو« مرتبه،

براي آن است  ذكر اسم علي در اذان :فاضل مازندراني هم در حاشيه اصول كافي نوشته
كه منكرين امارت علي بفهمند، تصديق امارت علي از تصديق وحدت خدا و رسالت 

 رسول منفك نيست، يعني شهادتين براي ايمان كافي نخواهد بود.
) نوشته: اسم علي بعد از اسم 817ي پيشاور) صفحه (ها شبشيرازي هم در كتاب (

  حضرت رسول :) هم نوشته818در صفحه ( .خدا و پيغمبر در عرش اعلي ثبت است
 :فرموده: دو هزار سال پيش از خلق زمين و آسمان در بالي دروازه بهشت نوشته شده

________________ 
 صعبداهللا بن سبأ يهودي اهل صنعاء يمن بود او اولين كسي بود كه ادعا كرد كه علي وصي پيامبر -1

 ».حقيقت است نه خيال أعبداهللا بن سب«است. رجوع شود به كتاب 
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در صورتيكه پيغمبر اكرم اذان را به ب�ل تعليم  »اهللا ويل عيل ،اهللا  ال اهللا، حممد رسولإله إال «

سم علي در اذان فرمود، اسم علي در آن نبود، در زمان خلفاء و خ�فت خود امير هم ا
ذكر نشده، واضح و آشكار است كه اختراع اينگونه بدعتهاي عوام فريبانه فقط براي 
 مخالفت با عامه مسلمين است و لغير ـ ذكر اسم علي هم نه از روي عقيده به علي

پرستي را  است كه ايران را فتح كرد، و آئين آتش است. بلكه بمنظور بغض با عمر
د، اگر بعلي معتقد بودند، از رويه علي كه يار و ياور و خيرخواه خلفا مبدل به اس�م نمو

شدند، و برخ�ف طريقه علي كه همه جا از اخت�ف و نفاق منع فرموده،  ود منحرف نميب
كه   نمودند، و بر ضد مذهب علي كردند، برعليه عامه مسلمين قيام نمي رفتار نمي

گويند: علي براي حفظ بيضه اس�م  د، صريحاً ميكردن اس�م نام دارد، اختراع مذهب نمي
و مصلحت مسلمين از اخت�ف و نفاق پرهيز نمود، اما خودشان اين مصلحت را محترم 

» دارند، با اينحال مدعي پيروي علي هم هستند...! نشمرده از اخت�ف و نفاق دست بر نمي

 .2F1»جيتمعان ضدان ال«

و اختراع تشيع اكتفا نكرده تشيع را هم متفرق  مزيد بر همه بدبختيها، به احداث بدعتها
دانند كه  اند، كه هر كدام خود را محق و سائرين را هالك و گمراه مي بچندين فرقه نموده
دانم با كدام فرقه صحبت كنم؟ و با چه كساني اخت�ف را حل نمايم؟ تمنا  حال من نمي

 دارم معين فرمائيد.
ز تفرق و اخت�ف كه صريحاً دللت دارند بر اينكه قطع نظر از آيات و احاديث ناهيه ا

3Fانحراف از سواد اعظم

و خروج از سبيل مؤمنين ممنوع است. حضرت امير همه مسلمين  2

4Fاحداث بدعت«فرمايد:  با نهايت شدت مي ةغالب� ) نهج127جا مخصوصاً در خطبه (

3 

________________ 
 شود. دو نقيض با هم يكجا جمع نمي -1

 جماعت بسيار. گروه بزرگ، -2

 گويند... بوجود آوردن، و نوآوري در دين بدعت مي -3
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ن من غلو و يد. در شأنكنيد. در بين مسلمين تفرقه نيندازيد. از سواد اعظم منحرف نشو
 نمايم. از برادران شيعه استفسار مي »روي ننمائيد... زياده

 آيا اختراع مذهب تشيع در برابر مذهب عامه مسلمين احداث بدعت نيست؟
 آيا تشكيل فرقه خاصه بر ضد انبوه عامه ايجاد تفرقه در بين مسلمين نيست؟

اس�م و انحراف از سواد اعظم  آيا توليد بغض و عداوت در بين مسلمانان دشمني با
 باشد؟ نمي

او را بر ابوبكر و  ،آيا علي را خليفه ب�فصل گفتن. و بمنظور مخالفت با عامه مسلمين
 روي در شأن علي نيست؟ عمر و عثمان ترجيح دادن. و اسم او را در اذان ذكر كردن زياده

نحراف اهل تشيع از روشنترين دليل بر ا ،توضيح بدهيدتمنا دارم بدون رودروايستي 
(راوي  :گويند اس�م اينست. هر حديثي كه مخالف با رأي ايشان باشد، بعنوان طعن مي

است حرفش مقبول نيست،  صدين است، چون پيرو سنّت پيغمبر سني است) يعني بي
باشد. سني حقيقي كامل عيار دين و مردودالشهاده  بي ص اگر تابع پيرو سنّت پيغمبر
دين و مردود الشهاده بداند، آيا خودش  سيكه حضرت امير را بيحضرت امير است، ك
 الشهاده خواهد بود؟ ل داراي دين و مقبو

دانند، و براي بوسيدن به سنّي دست  آخوندهاي متظاهر ريا باز سنّي را نجس مي
داند  را كافر مي ص  دهند، در صورتيكه امام جعفر صادق متخلف از سنّت رسول نمي

 .)35ه (اصول كافي، صفح
، تا ابتداع تشيع، عموم مسلمين سنّي و تابع و پيرو پيغمبر ص  از ابتداي بعثت رسول

اند، و شيعه يعني منحرف از پيروي پيغمبر اص� وجود نداشته، تا حديث را روايت  بوده
رد روايت به اين عنوان كه (راوي  .اند راوي جميع احاديث پيغمبر هم اهل سنّت ،كنند

5Fت، بلكه مخالفت با پيغمبر است، و انحراف از سبيل مؤمنينسنّي است) بدع

، كه ممنوع 1
)، نامه كه 23) و نامه (175) و (168حضرت امير در خطبه ( .و منافي با اس�ميت است

________________ 
 راه و روش و منهج مؤمنان. -1
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) 159فرمايد ـ و در خطبه ( توصيه و تأكيد ميبمالك اشتر نوشته، پيروي سنّت رسول را 
از برادران  .ا كسي است كه پيرو سنّت رسول باشد)ترين بندگان خد نيز ميفرمايد: (محبوب

يا شيعه  اند، سنّي هستند كه پيرو سنت رسولشيعه بايد پرسيد: آيا محبوبترين بندگان خدا 
 دانند؟ دين و مردودالشهاده مي كه پيرو سنّت رسول را بي

) و چند 182) و (175) و (168) و (159) و (153) و (152) و (145و در خطبه (
 فرمايد. ديگر شديداً از اختراع بدعت و انحراف از سبيل مؤمنين نهي ميجاي 

جعفر امام محمد باقر روايت  ) از ابي482فاضل كليني هم در اصول كافي صفحه (

عبداهللا  ) از ابي488و نيز در صفحه ( »من ن د ن ناغ  د ن ن لؤممن  هو  رشک«كرده 
هر كس ابتداع رأي كند مشرك است) و نيز ( :امام جعفر صادق روايت كرده كه فرموده

حال بايد قضاوت كرد كه  بتدع را اهل دوزخ معرفي كرده است،) م29) و (28در صفحه (
 پيرو سنت مبتدع است يا منحرف از سنت؟

 »نظم«

ــحب و آل بــود در عهــد رســول و ص 
 

 مــــذهب اســــ�م چــــون آب زلل 
 

 بعــد از آن كردنــد پــي در پــي شــروع
 

ــدر    ــت�ف ان ــروع اخ ــول و در ف  اص
 

 آن يكــــي بگرفــــت راه اعتــــزال  
 

 غـال  گشـت آن دگر ارجـاء و ديگـر    
 

ــلي   ــد و آن واص ــري ش ــي جب  آن يك
 

 آن يكـــي شـــيخي و ديگـــر كـــاملي 
 

 آن يكــي زيــدي و ديگــر جعفــري   
 

ــعري    ــردي آن اش ــد عج ــي ش  آن يك
 

ــرد      ــاد ك ــذهبي بني ــد م ــه آم ــر ك  ه
 

ــرد      ــاد ك ــق را ش ــن ح ــمنان دي  دش
 

ــه فر  ــاد و س ــر هفت ــدند مختص ــه ش  ق
 

ــد     ــديگر بدن ــد هم ــر ض ــي ب  جملگ
 

ــد  ــه دهنـ  وصـــف نـــاجي را بيكفرقـ
 

ــج  ــد  مل ــه گمرهن ــاد و دو فرق  ه هفت
 

 گفــــت پيغمبــــر امــــام مرســــلين
 

 در جـــواب پرســـش ســـائل چنـــين 
 

 هــر كــه باشــد پيــرو مــن هــادي     
 

 منحــرف سرگشــته انــدر وادي اســت 
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 اهـــل ســـنت پيـــروان حضـــرتند   
 

6Fديگـــران اهـــل ضـــ�ل 

 و بدعتنـــد 1
 

 و پيــرو بــدعت كجــا؟   حــق كجــا 
 

ــق كجــا و منكــر ســنت كجــا؟       ح
 

 ناجي آن باشد كه حـق را پيـرو اسـت   
 

 اساس و عوعـو اسـت   حرف منكر بي 
 

 تو خـواهي باشـي از اهـل نجـات     گر
 

ــانه لت و منـــات   تـــرك كـــن افسـ
 

ــرو   مــروي ع ــن از پي ــه ك ــد و توب  زي
 

 خويش را آسـوده كـن از مكـرو كيـد     
 

 پاره كن يكسـر حجـاب ننـگ و عـار    
 

ــار     ــان بي ــق ايم ــو بح ــق ش ــده ح  بن
 

 جـج  غير سنت جمله از خود دور كن
 

 هم رسـول و هـم خـدا مسـرور كـن      
 

ــود   ــن ب ــل دي ــه اص ــدانآن را  آنچ  ب
 

 راست مـران  يك سوي كهساران دگر 
 

تفرق شيعه به چندين فرقه متخالفه متباغضه دليل واضحي است بر اينكه تابع عترت 
7Fنيستند

اند،  اند. و بر ضد يكديگر چيزي نگفته متناقضه نبودهزيرا عترت داراي عقايد  2
جهل و پي نبردن به حقيقت است. دو دو چهار است جاي تناقض و تضاد، ناشي از 

اند، چگونه ممكن است با همديگر  اخت�ف نيست، عترت كه واقف به حقيقت بوده
 اخت�ف داشته باشند.

ــتان  ــم راسـ ــد هـ ــر ضـ ــد بـ  نگوينـ
 

 انهمــــه يكزباننــــد و يكداســــت   
 

) براي نصب خ�فت علم و فضل را مرجح بيان 137) تا صفحه (135از صفحه ( -2
 ايد.  كرده

نيست،  ص با رسول  هيچكس منكر مقام علم و فضل و شجاعت و قرابت علي
كه بتواند حقوق و حدود  وليت عامه مرجح استمقب و نفاذ امر ،اما براي نصب خ�فت

________________ 
 گمراهي. -1

شود، همه آنها در اصول عقيده و فقه با هم  اهل سنت و جماعت اگر از چند مذهب تشكيل مي -2
يات صحيحه يا فهم متفقند، و اخت�فهاي آنها همه در فروع است و آن هم به سبب وجود انواع روا

 .صمجتهدي از احاديث پيغمبر
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اهل حل و عقد  ،بنابراين سعه دهد، نه علم و فضل.س�م را تومسلمين را حفظ كند، و ا
تواند امور جمهور را اداره  يو م مقبوليت عامه است، و هر كس را ديدند داراي نفاذ امر

دهند، بيعت اهل حل و عقد هم محترم و متبع  كنند و امير قرار مي با او بيعت مي كند

 غةالب� نهج ازششم  است و تخلف از آن ممنوع چنانكه خود حضرت امر در مكتوب

ب مهاجر و انصار واجب كه انتخا فرمايد �فت خود بنن استدلل ميبراي اثبات صحت خ
و اگر كسي از رأي ايشان تخلف كند واجب القتل است چون از سبيل  الجرا است،

ما  ععثمان ب�ر وعمر و باألقو   لل ن با ع ل  با ع�نه ى« .مؤمنين منحرف شده است
للمواجر�ن  ىىنما للش ر ،ن  رنأال للغائد ن �تار وأ ليه هلم  �ن للشاهدبا ع هم ع
هم ررأن خرج من هإ ،  رض لككن ذ ماغ رجل وسم ه ىما عجتمع ل أن هإ ولألن ار

 ،تااعه  د سييل لؤممن ل عن  أب قاتل ه هإ ،نهخرج م ما ىلخارج بطعن أو بدعة رّنوه 
  .»�ووّاله ل  ما ت 

يعت كردند بهمان طريق با من بيعت بگروهي كه با ابوبكر و عمر و عثمان « :نييع
كردند، پس كسي كه شاهد بوده نبايد ديگري را اختيار كند و كسي كه غايب بوده نبايد 

را رد كند، و جز اين نيست كه شوري از مهاجرين و انصار است، بنابر اين ها  آن منتخب
پس  0د و او را امام ناميدند، اين كار موجب رضاي خداستبر مردي اتفاق كردنها  آن اگر

كسي كه بسبب طعن و بدعت از امر ايشان بيرون رفت او را بر ميگردانند، اگر از برگشت 
 ».خودداري نمود با او مي جنگند كه غير راه مؤمنان را پيروي كرده است

تل است، چون از متخلف از رأي مهاجر و انصار واجب الق كه فرمايد كه صريحاً مي 
مؤمنين خارج شده است. همچنان در مكتوب هفتم نيز همين موضوع را تكرار و سبيل 
 فرمايد. تأئيد مي

علي در اين دو مكتوب  گويند: شوايان شيعه ميجاي حيرت است كه بعضي از پي
  معاويه سخن گفته خودش معتقد بنن نبوده است. غافل از اينكه علي برحسب عقيده
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 »تباعه غري سبيل املؤمننيإ عىل«لف از رأي مهاجر و انصار را جمله تخقتل م دليل وجوب

 :يهبيان فرموده كه اشاره بن
ِۦ َ�ا َوَ�  ﴿ ِ َّبِۡع َ�ۡ�َ َسيِِِل ُِۡۡمۡؤ�ََِِ� نَُو�ن َٰ َوَ� ََ ُُ ۡ َِ َ�ا تَيَّ�َ َ�ُ ِۡ ََُقاِِِٱ ِّۡرُسوَ  �ِ � َعۡع

ََّمۖ  َُ ََ نِهِۦ  ۡۡ َ َونُ ّّ ً�   تََو ِۡ  .]١١٥[النساء:  ﴾١وََسآَءۡت َم
كسى كه بعد از آشكار شدن حق، با پيامبر مخالفت كند، و از راهى جز راه مؤمنان «

كنيم و جايگاه  بريم و به دوزخ داخل مى رود مى پيروى نمايد، ما او را به همان راه كه مى
 .»بدى دارد
چگونه ممكن است  !نباشد بحكم قرآن معتقد  چگونه ممكن است علي باشد. مي

بدون اعتقاد بوجوب قتل متخلف از رأي مهاجر و انصار بجنگ معاويه برود؟ تأويل 
 :كه گفته بوده، خدا آيه بند كرمانشاه استمذكور عيناً شبيه بگفتار آخوند ميان در 

ٱ ِّۡزَكَوةَ ﴿ نََوةَ َوَء تُو  ّۡ ٱ ِۡ يُِِمو 
َ
را از روي  »پردازيدزكات را ب برپاداريد و نماز را و« ﴾َوو

معتقد به آن نيست، زيرا خدا احتياجي به نماز و زكات ندارد. باري مزاح گفته، خودش 
 .رأي و اتفاق اهل حل و عقد براي خ�فت و امامت لزم است

و براي بيعت ريسمان بگردن  گويند: خ�فت را از علي غصب كردند، برادران شيعه مي
شكستند، دنده زهرا را خورد اش را  بردند، در خانه كشان بمسجد او انداختند، و كشان

8Fكلثوم كردند، محسن موهوم سقط شد، ام

و ...  ور بردند، باغ فدك را غصب كردند،را بز 1
شرم دارد. اگر اين اكاذيب راست باشند. كه شيطان الواعظين هم ها  آن و ... كه قلم از ذكر

) ذكر كرده، دليل قاطعي 520( ) تا صفحه509ي پيشاور) از صفحه (ها شبدر كتاب (
بديهي است  .است بر اينكه علي داراي قدرت و نفاذ امر و مقبوليت عامه نبوده است

 كسيكه نتواند حقوق خودش را حفظ كند، و آنچه نشايد و نبايد بسر خودش و كسانش
تواند حقوق مردم را حفظ كند؟ و مردم به  چگونه مي بيارند قادر بر نفس كشيدن نباشد،

________________ 
 باشد. دختر حضرت علي و فاطمه و همسر اميرالمؤمنين عمر مي -1
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كند؟ چنانكه ديده شد پس  و بيعت كنند؟ و علم وفضل چه دردي را دوا ميا با يه اميدچ
انجام بدهد ـ آن را  از شهادت عثمان بخ�فت رسيد، و نتوانست (با داشتن علم و فضل)
و فتنه و آشوب  انگيز آنهمه قتل و كشتار رجال نامي، و خونريزي و تلفات اسف

 .خانمانسوز و برادركشي در گير شد
اگر علي روز اول خليفه شده بود، امروز از اس�م  :گويد نيكلسن ـ سياح انگليس مي

 بجز نام اثري باقي نبود.
9Fشجيع  علي

صهر رسول و   بود. علي عالم  پهلوان بود. علي  بود. علي 1
اوج ه اس�م را ب  زوج بتول بود. اما مرد ميدان سياست نبود ابوبكر و عمر و عثمان

 ).196ظمت رسانيدند. (رجوع به خطبه ـ شوكت و ع
اندازند، و او را به منتهي درجه  برادران شيعه ع�وه بر اينكه ريسمان بگردن علي مي

گويند، گروهي كه بزن پيغمبر كه  رسانند، زن پيغمبر را هم فاحشه مي ضعف و ذلت مي
10F) مادر علي و مادر عموم مؤمنين است23) از سوره (6طبق آيه (

گويند. آيا فاحشه ب 2
 را مسلمان دانست؟ آيا چنين عقيده و مذهبي قابل قبول است؟ها  آن توان مي

ادبن مسلمين را هم (بجز سه نفر ـ مقد بلكه عموم به اضافه خلفاء و اصحاب رسول،
خوانند و عمار بن ياسر  اسود، و سلمان فارسي، و ابوذر غفاري) همه را مرتد و كافر مي

كنند ـ در اصول كافي هم صفحه  نمايند، كه از امام جعفر روايت مي يرا با استكراه استثنا م
11Fكند ـ كه هر سه خليفه ) از امام محمد باقر روايت مي190(

 و اتباعشان مخلد في النار 3
12Fاند

) نيز از امام جعفر روايت 232) و (230) و (227) و (226) و (223و در صفحه ( .4

. فاضل لهيجي هم در للار ف��  مه كافراند وكند ـ كه هر سه خليفه و اتباعشان ه مي

________________ 
 دلير با شهامت و شجاعت بود. -1

ّرَواُ�ُوم  ﴿سوره احزاب  -2
ُ
ْ َولُجُه أ

َ
 .﴾َوأ

 .ن يعني ابوبكر و عمر و عثمان -3

 يعني: در آتش جهنم جاويدانند. -4
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ََ ﴿ تفسير و ا َ�َِ�ُ َُ َُ  َّۡارِ� ُهۡم �ِِ ََ ۡۡ �َِِك وَ َٓ وٱ
ُ
جلد اول صفحه  13F1.]٣٩[البقرة:  ﴾٣و

سيد رضي  .اند كند ـ كه مقصود از اين آيه غاصبان خ�فت ) از امام جعفر روايت مي254(
بيعت   بكر ده كه تمام مردم مرتد شدند، به ابيجعل كر امير) از قول 62هم در مكتوب (

) آيه 9كنندگان است، و خداوند در سوره ( كردند در صورتيكه خود امير يكي از بيعت
 معرفي فرموده است: مخلد في الجنةرا ها  آن ) عموم مهاجر و انصار و اتباع100(

﴿ َۡ ن
َ
ََ �َِ  ُِۡۡمَ�َِجرِ�َ  َوۡۡ� ّوُِو

َ
�ۡۡ ََ َبُِقو ّّ َ ٖ َوۡك َّ َبُعوُهم عِإِۡح َّ ۡ  ََِ ِّ ۡم رِّ�َ ۡ ارِ َوۡ ُُ َۡ �َ ُ ّ

َٖت  َّ ََ ۡم  ُُ َ ِ َّ َِ
َ
َُۡه َوو ٱ َ� نَۡ�َُر  َورَُوو 

َ
ا ۡۡ� َُ َٗ َ�ۡرِي َ�َۡت بَ

َ
� ٓ ا َُ  ﴾َ�ََِِك ۡكَۡفۡوُز ۡۡكَعِظِمُ �ۚ َ�َِ�ََِ  �ِِ

 .]١٠٠[التوبة: 
پيروى كردند، ها  آن ى كه به نيكى ازپيشگامان نخستين از مهاجرين و انصار، و كسان«

(نيز) از او خشنود شدند و باغهايى از بهشت براى ها  آن خشنود گشت، وها  آن خداوند از
آنان فراهم ساخته، كه نهرها از زير درختانش جارى است جاودانه در آن خواهند ماند و 

 »اين است پيروزى بزرگ!
يان تشيع درست است، يا نص صريح حال بايد قضاوت كرد كه آيا روايات پيشوا

 قرآن؟
شود، كه خدا العياذ باهللا دروغ  نتيجه اين مي ر روايت پيشوايان شيعه درست باشد،اگ

ا مخلّد في الجنه معرفي كرده رها  آن شوند از روي جهل گفته، يا ندانسته كه بعداً مرتد مي
كرام و زن خدا و اصحاب !! آيا كسيكه خود را مسلمان بداند نسبت به خدا و پيغمبر است

شكن را روا  كش وحدت پيغمبر و خلفاء راشدين و عموم مسلمين اينگونه تهمتهاي ديانت
 دارد؟ مي

عموم مسلمين مرتد شدند، پس اط�ق كلمه  ص اكرم  اگر واقعاً پس از رحلت رسول
 بايد گفت. (اميرالمرتدين)  العياذ باهللا (اميرالمؤمنين) بر علي بيمورد خواهد بود، و او را

________________ 
 ».ايشان در آنجا جاويدند ،ايشانند باشندگان دوزخ«عني: ي 39البقرة:  -1
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ميان گروه شيعه كلمه (عمر) و (عايشه) باندازه مبغوض و منفور است كه بدترين در 
 :يا بزني بگويند : عمر،منحصر باين دو لفظ است، اگر بمردي بگويندها  آن فحش و دشنام

شود كه مافوق آن متصور نيست. و بهمين علت است  عايشه، باندازه متغير و عصباني مي
پيشوايان تشيع شود، آقايان  وه شيعه يك عمر نام يا عايشه نام پيدا نميكه در ميان گر

اندازد و كمان را  بمنظور مستور ساختن القائات و تزريقات خود كه در مثل است (تير مي
تا از طرف علماء و  :گويم عقيده عوام مربوط به علما نيست، مي :گويند كند) مي پنهان مي

شود عوام بيچاره از خود عقيده ندارد، و خود بخود كسي را پيشوايان بعوام دستور داده ن
كند، و جرئت ندارد زن پيغمبر خود را فاحشه بخواند، و مادر علي و مادر عموم  لعن نمي

آلود است، آنچه استاد به او گفته بگو  آب از سرچشمه گل متهم كند. مؤمنين را بعمل زنا
دانند كه تا چه اندازه  مي ع آشنا هستندب و تأليفات اهل تشيكسانيكه به كت ،گويد مي

مسلمان  ،المؤمنين و عموم مسلمين اسائه ادب شده است نسبت بخلفاء راشدين و ام
 نشنود كافر نه بيناد.

كه كلمه  از امام جعفر صادق روايت كرده )159فاضل كليني در اصول كافي صفحه (
باز در صفحه  .رده استو از تسميه باسم حميراء نهي ك (حميراء) مبغوض خدا است،

(عمل عايشه را خدا و  :كند كه امام حسن فرموده ) از امام محمد باقر روايت مي153(
دانند، و دشمني او با خدا و رسول و اهل بيت معلوم است) هنگام دفن امام  همه مردم مي

 :امام حسين گفته ،را با دفن اموات هتك نكنيد صحجاب پيغمبر :حسن هم عايشه گفته
متنفر بود ها  آن از صو پدرت حجاب پيغمبر را هتك كرديد، و كساني را كه پيغمبر (تو

 بخانه او راه داديد) ـ مقصود صفوان و عبداهللا بن ابي و مسطح و ساير مفتريان است.
عوام بيچاره بشنود كه امام حسن عايشه را بدعمل و دشمن خدا و رسول و اهل بيت 

جعفر اسم به او داده و امام  ص  تك حجاب رسولمعرفي كرده، و امام حسين نسبت ه
چگونه از افك و  نهي كرده است،آن ه حميرا را مبغوض خدا معرفي نموده و از تسميه ب

 نمايد؟ لعن او خودداري مي



 راهنمايي بشريت به سوي اسإلم    22

 

 داند، سبطين شريفين و امام جعفر صادق از اين افترا مبرا هستند. در صورتيكه خدا مي
را خليفه ب�فصل، و خلفا را غاصب و ظالم،   پيشوايان تشيع اضافه بر اينكه علي

خوانند، خود را هم (نائب المام) يعني اولو المر و واجب الطاعه  بلكه مرتد و كافر مي
خوانند، و اطاعه او را حرام، بلكه  دانند، و پادشاه را ظالم و غاصب مقام امامت مي  مي

َ� ﴿ ) كه در تفسير آيه98صفحه ( رجوع به اصول كافي .نمايند دشمني با امام معرفي مي
َنِِم�َ  َّ َِي ۡك ُۡ ََاُ  َ� بطلت هذه هأ« :كند كه گفته از امام رضا روايت مي 14F1]١٢٤[البقرة:  ﴾َ�

 .15F2»ىل     لقويامةمامة ك ظالم ىلآل ة 
(پادشاه طاغوت است و  :) نيز از امام جعفر روايت كرده كه فرموده34و در صفحه (

 ).اطاعت طاغوت كفر است
همچنان در تمام تفاسير شيعه غاصب بودن پادشاه مصرح است كه لهيجي نيز در 

) جلد اول بنن 510) و (495) و (111تفسير خود در چندين محل از جمله صفحه (
تصريح كرده كه اطاعت غير نواب ائمه ممنوع و اطاعه پادشاه بمنزله اطاعت طاغوت 

 توانند چنين عقيده و مذهبي را بپذيراند؟ آيا س�طين اس�م مي ،پرستي است است و بت
داند كه خ�فت ب�فصل علي، و اولو المر  كسيكه مختصر شعوري داشته باشد، مي

اند جز وهم و خيال چيز ديگري  بودن آخوند و خدائي منصور ح�ج هر سه در يكرديف
 ان.منصور خداوند جهنيست، نه علي خليفه ب�فصل است، و نه آخوند پادشاه، و نه 

در خ�فت ابوبكر چون عامه مردم  :ايد ) نوشته145) هم تا صفحه (137از صفحه ( -3
 .اند قابل قبول نيست شركت نداشته

________________ 
 .»رسد عهد من به ستمكاران نمى«يعين: . 124بقره:  -1

 اين آيه پيشواي هر ستمگري را تا روز قيامت باطل كرده است. -2
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ىّال ثالثة أو  لبرتد للاس بعد لأ«كنيد  روايتي كه خودتان از امام جعفر نقل مي :اول
بر خ�فت ابوبكر  اعتراف صريح است به اينكه عموم مردم، جز سه يا چهار نفر 16F1»�عةأر

اگر بنا  فرمايد: ) مي172در خطبه ( غةالب� نهج ديگر اينكه حضرت امير در .اند متفق بوده

باشد كه براي نصب خ�فت عموم مردم حاضر شوند، هرگز خ�فت صورت نخواهد 
نه حاضر كسانيكه اهل انتخاب هستند حكمشان بر غائبين هم جاري است،  ،گرفت
 ، و نه غائب حق انتخاب كسي ديگر را خواهد داشت.تواند پشيمان شود مي

 ،ع ةمة للاس هما ىل ذقک سييلت ىتود تنع مامة الق  كنت لإل بقعمرو«
 »للغائد أن �تار ن  رجع والأثم قیس للشاهد  ،�ن أهلوا ونم ن ع من غب عنواوق

ند كافي است، اهل حل و عقد هر كس را بخ�فت انتخاب كرد :فرمايد كه صريحاً مي
تواند از رأي خود برگردد، و نه غائب اختيار  واحدي حق تخلف ندارد نه حاضر مي
در بين نگارش خودتان، و  از شما خواهشمندم .انتخاب كسي ديگر را خواهد داشت

گوئيد يا حضرت امير؟ سپس  فرمايش حضرت امير قضاوت فرمائيد كه شما درست مي
جنگم با كسيكه مدعي امري باشد كه  ا دو كس مي(من ب :فرمايد در همين خطبه مي

 ندارد، و كسيكه حق ديگري را منع كند).آن را  استحقاق
روم اگرچه كشته شوم. و (من هرگز زير بار ظلم نمي :فرمايد ) مي36و نيز در مكتوب (

(سوگند  :فرمايد نيز مي )45دارد)، و در آخر مكتوب (نكمي و زيادي سپاه در من تأثيري 
) هم 62تمام عرب اگر براي جنگ با من متفق شوند باك ندارم) در مكتوب (بخدا 
(قسم بخدا اگر من تك و تنها باشم، و تمام اهل زمين دشمن من باشند باك  :فرمايد مي

 در چندين جاي ديگر از .ندارم من بكشته شدن مشتاقم و بانتظار اجر و ثواب آن هستم)

روم و در راه اجراي  فرمايد كه من زير بار ظلم نمي يهمين مضامين را تكرار م غةالب� نهج

________________ 
 تمام مردمان بعد از پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم مرتد شدند مگر سه يا چهار نفر. - 1
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استحقاق خ�فت نداشتند و   اگر ابوبكر و عمر و عثمان ،حق از كشته شدن باك ندارم
 نجنگيد؟ها  آن ظلم كردند و او را از خ�فت ممنوع داشتند چرا با  به علي

صميمي تابع و  ادرو برخ�ف گفتار و سوگند خود به هر سه بيعت كرد، و مانند بر
طبق گفتار  در مسئلإل معاويه خود را بر حق مي دانست؟ بالعكس چون بودها  آن مطيع

 خود شمشير كشيد و با او جنگيد.
دانست، به هر سه  مي خود اگر خ�فت را حق  جاي شك و ترديد نيست، كه علي
 كرد، و برخ�ف گفتار و سوگند خود رفتار خليفه يكي پس از ديگري بيعت نمي

گويد هر چه  دروغ نمي  كرد، زيرا علي نمود، و با شمشير از حق خود دفاع مي نمي

لفطهاه ع بعثه بالق و يولل« :فرمايد ) مي174كند، چنانكه در خطبه ( بگويد عمل مي
قسم به خدائيكه پيغمبر را بحق مبعوث كرده، و او را بر خلق  »فانقاغ  الىنطق ألللق ما 

 كنم. گويم هر چه بگويم عمل مي ف نميبرگزيده است من گزا
شمشير نكشيدن، و بيعت كردن، و پشت سر خلفاء نماز خواندن، و از خلفاء جيره و 
ساليانه پذيرفتن و ... و ... دلئل قاطعي هستند بر اين كه هر سه خليفه بالستحقاق خليفه 

ارد، قيل و قال حق بوده است. و فرمايش آقاي يزدي مورد ندها  آن اند، و خ�فت بوده
اساس است، و فقط بمنظور مخالفت با عامه است، حافظ شيرازي  مكتب تشيع هم بي

 :گويد مي
 فضاي مدرسه و بحث علم و طاق و رواق

 

 چه سود چون دل دانا و چشم بينا نيست 
 

 سراي فاضل يزد را چه منبع علم است
 

 خ�ف نيست كه علم در آن جا نيست 
 

تأخير علي در بيعت به ابوبكر دليل واضحي است كه بيعت  :دگوين برادران شيعه مي
  .بعد براي حفظ مصالح مسلمين بيعت نمود ف دانسته،بظالم را خ�
و اگر حفظ  ،پس چرا بيعت نمود ظالم و مرتد خ�ف استا : اگر بيعت بگويم مي

د؟ مقام كرد كه بيعت نمايد چرا از انجام اين مصلحت تأخير نمو مصالح مسلمين ايجاد مي
 زهد و تقوي و عصمت امير منافي با هر دو فرضيه است.
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(من  :فرمايد مي غةالب� نهج )37ع�وه بر اين دلئل قاطعه، حضرت امير در خطبه (

 ذلهإ« .ام هر كس خليفه شود به او بيعت كنم) ام و عهد كرده پيش از بيعت مطيع بوده
كه صريحاً صحت بيعت خود را تأئيد  »يقغد عنق فذل لؤيثاق �و - بيعتساق  قد عتطا
 فرمايد. مي

بوده كه ريسمان عهد و ميثاق در پس بيعت كردن علي به خلفاء راشدين بدين سبب 
 گردن داشته نه ريسمان بافته اهل تشيع.

اگر برادران شيعه از بيعت كردن علي به ابوبكر و بعد به عمر و بعد به عثمان 
 جهت به ابوبكر و عمر و عثمان لعن اض قرار بدهند و بيناخوشنوداند علي را مورد اعتر

 و عموم مسلمين را ظالم و مرتد و كافر نخوانند. ،نكنند
در حال  صع�وه بر اين براهين ساطعه، مهاجر و انصار بالتفاق گفتند پيغمبراكرم

و يار غار  صو جانشين خود معرفي نمود، تو مؤنس پيغمبرحيات تو را بمسجد فرستاد 
تو هستي، ما كسي ديگر را شايسته  صبوديد، امروز هم اسن و اورع اصحاب رسولاو 

و بيعت كردند. و بهمين ا دانيم... مجدداً مهاجر و انصار بالتفاق بار ديگر با تقدم بر تو نمي
جهت او را مقدم داشتند از اين راه كه احترام و رعايت (كبر سن) در قبائل عرب معروف 

اند، قانون اختصا  امامت به اكبر اولد  را بر پير مردان نپذيرفتهاست كه امارت جوان 
 مبتني بر همين اصل است.
سن علي بيشتر از سي سال نبود. در صورتيكه ابوبكر بيش  ص  هنگام رحلت رسول
 از شصت سال عمر داشت.

) جلد اول. و مؤلف كتاب (شهسوار 52جرجي زيدان در كتاب (تمدن اس�م) صفحه (
اند. در سائر تواريخ  ) باين موضوع اشاره كرده56) و (51) و (47م در صفحه ـ (اس�م) ه

خواهان ع�وه بر اينكه خود را خليفه ندانسته هيچوقت هم   نيز مذكور است. علي
 :گفت بار خ�فت نفرت داشت و مي همانطور كه ابوبكر از تحمل ،خ�فت نبوده است

 :گفت نمود و مي ت گريزان بود و اظهار نفرت ميعلي هم همه جا از قبول خ�ف »قيل �أ«
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) 91مرا رها كنيد و ديگري را پيدا نمائيد (رجوع به خطبه ( »يوللمس ل  د نع �«

 .ةغالب� نهج

) و سائر 52و در كتاب (شهسوار اس�م) صفحه () 524صفحه ( روضة الصفادر 

 س بن عبدالمطلب، عبا، رحلت فرمودص تواريخ مذكور است. هنگاميكه حضرت رسول
اگر مائل بخ�فت هستيد، اما حاضريم به تو بيعت كنيم  :و ابوسفيان بن حرب به او گفتند

ُّ قومة هذل ماء آجن و« :فرمود َغ كه صريحاً از  ةغالب� ) نهج5تا آخر خطبه ( »بوا آ�لواََ

كه  تكند و آن را بنب ناگوار و لقمه گزنده تشبيه كرده اس قبول خ�فت اظهار نفرت مي

) و سائر تواريخ مذكور است كه 505صفحه ( روضة الصفادر  .تحمل آن خطرناك است

و مصر بزعامت عبداهللا بن سبا براي خلع خ�فت  در زمان خليفه سوم، اهل كوفه و بصره
مخالفت ها  آن از عثمان و نصب علي بمدينه ريختند و علي با نهايت شدت و عصبانيت با

 رجعت داد. كرد، و با توبيخ و تهديد
اگر خ�فت از علي غصب شده بود، و علي خواهان خ�فت بود جمعيت سه كشور و 

 طايفه بني هاشم كه در اوج قدرت بودند، براي خلع عثمان كافي بود.
خواستار خ�فت نبوده   چنين فرصتي را از دست دادن، دليل واضحي است كه علي

همه حاضر شدند با او بيعت كنند،  است، همچنان هنگاميكه خليفه سوم درگذشت، مردم
مرا رها كنيد و كسي ديگر را بخ�فت بر گماريد من از همه شماها مطيعتر و  :فرمود

للمس ل و نع �« .گوش بر آوازترم، من وزير باشم براي شما بهتر است تا اينكه امير باشم
 رر�م وأناأط ع�م وأسمع�م ؤن ولتم ه أ هأنا كأىد�م وقعّ�  ن تر�تم ��و ي د

كه صريحاً تمايل خود را  ةغالب� ) نهج91خطبه ( »أمدلغ  ق�م م� ق�م وْ�رلغ خد

پس  :گويند اهل تشيع مي كند. آقايان خ�فت اظهار نفرت مي دارد، و از بوزارت اع�م مي
از آنكه خ�فت ب�فصل را از او غصب كردند ديگر بكلي از امر خ�فت متنفر شد و از 

 گرديد. فكقبول آن مستن
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حق خود دانسته و از او  ص فت را از طرف خدا و پيغمبر�اگر علي خ :گويم مي
رفع لحظه ممكن است نه از حق خود، كه هر  ب كردند از غاصب بايد متنفر باشد،غص

 .احراز نمايد. و از امر خدا و رسول تخلف نورزدآن را  بر او واجب است و مانع شود
17Fتوليدن

شخا  نادان است نه شيوه علي، وانگهي اگر از خ�فت از حق شيوه بچه و ا 1
پذيرد كه دال بر صحت خ�فت خليفه است؟  توليده و قهر كرده، ديگر وزارت را چرا مي

با همه اين اوضاع و احوال... يعني تنفر از قبول خ�فت، تمايل بوزارت و تصريح باينكه 
بيعت و متابعت و هماهنگي  هر كس خليفه شود من مطيع و گوش بر آواز خواهم بود، و

) و 219او با خلفاء و شركت او در مشاورات و تدابير لشكري و كشوري و در خطبه (
پذيرفتن شهربانو دختر يزدگرد (پادشاه ايران) كه لشكر عمر او را باسارت آورده بودند، و 

برادران عنوان  آيا براي ،بانظر اختصار منافات داردها  آن چندين دليل ديگر كه ذكر همه
 !خ�فت را از علي غصب كردند موردي باقي خواهد ماند؟ گويند: شيعه كه مي

آور  و آيا تشبث به قضيه (غديرخم) كه منشأ و مبناي آن در تواريخ مصرح است شرم
 !نيست؟

ز پيشوايان شيعه در اخيراً هم كتابي را ديدم بنام (داستان غدير) كه با نظر جمعي ا
) 11الحجه سال ( در روز هجدهم ذي ص مشهد چاپ شده، مرقوم گشته كه پيغمبراكرم

 حجة هجري قمري در محل غديرخم با حضور يكصد و بيست و چهار هزار نفر كه از

ركاب حضرت مراجعت كرده بودند علي را خليفه ب�فصل خود معرفي فرمود، در  الوداع
جاي حيرت است كه  .ت و چهار هزار نفر با او بيعت كردنديكصد و بيسو عموم آن 
در همان سال بمرض رحلت مبت� شد، و در ايام مرض ابوبكر را  ص حضرت رسول

معرفي فرمود، اگر علي خليفه بود و عموم اشاره جانشين خود  بطوربمسجد فرستاد، و 
خود، و خ�ف تعيين مسلمين با او بيعت كرده بودند، چگونه ممكن است پيغمبر اس�م بر

________________ 
 ن و روي گرداني نمودن.پشت كرد -1
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َۡك ِ�  ّر�نَِكۖ ﴿ برخ�ف امر خدا (اگر آيه ََ نزَِ  ِِ
ُ
ٓ و مربوط بخ�فت علي باشد)  ﴾بَننِۡغ َ�ا

كسي ديگر را بمسجد بفرستد كه بجاي او نماز بخواند؟ و چگونه متصور است كه از آن 
خليفه  :يكصد و بيست و چهار هزار نفر يكنفر با ايمان خداشناس پيدا نشد كه بگويد

 خوانيم؟ ايم، و پشت سر غير علي نماز نمي و بيعت كردها علي است كه ما با  رسول
و ا يا بحضرت تذكر بدهد كه تو در خم غدير علي را خليفه خود قرار دادي و ما هم با

 بيعت كرديم، فرستادن ابوبكر بمسجد مورد ندارد؟
أ آن لكه منشواضح و روشن است كه قضيه غديرخم مربوط بخ�فت نيست، ب

) ذكر كرده و در ينابيع 458هم در صفحه ( روضة الصفا بطوريكه در تواريخ مصرح است.
حين يمن بوده كه تصور كرده بودند الموده هم ذكر شده است فقط براي تسكين خشم فات

 در صورتيكه پيغمبراكرم ،را بخ�ف تصرف كرده است اموال غنيمتحضرت امير كه 
ضاوت لشكر) و تقسيم غنايم در معيت خالد بن وليد به يمن عنوان (قبه علي را  ص

 دش را از جواري انتخاب كرده بود.فرستاده بود، منتها علي عجله كرده، اول سهم خو

ر اله ل  ولل من ولاله وةن  من كنت ر اله هع�« :فرمايد چنانكه سوق عبارت كه مي
ود حضرت فقط به اينكه مقصمصرح است  »خذل من خذلأنص من نصه وأمن ةنله و

و ترهيب از عداوت و دشمني با او است كه او را آزار  ،علي ترغيب وليت و دوستي
 :چندين دليله وجه ارتباطي با امر خ�فت ندارد، ب نرسانند، و به هيچ

) آيه 47چنانكه در سوره ( ،نه خليفه ،اينكه كلمه (مولي) بمعني دوست است :اول
 :فرمايد ) مي10(

﴿ َ ۡم َ� ُُ َ ِ َ َّ َّ ۡۡكَ�َفِرِ�َ  َ� َمۡو
َ
ٱ َوو َُو  ََِ  َء َ� ِّ ۡ َّ َّ ّۡ َ َمۡو

َ
 .]١١[حممد:  ﴾١َِِك بِّ

] به سبب اين است كه خدا سرپرست و ياور  اين [پيروزى مؤمنان و نابودى كافران«
 .»اند، و كافران را سرپرست و يارى نيست كسانى است كه ايمان آورده

 فرمايد ـ ) مي41) آيه (44ره (و نيز در سو



 29  راهنمايي بشريت به سوي اسإلم

 

ّٗ َشۡ� ﴿ َِ  ّ�ۡو  ًّ ِِ َمۡو ۡۡ �ُ �َ ََ ََ  ٔٗ ََۡو و  .]٤١[الدخان:  ﴾٤ا َوَ� ُهۡم َََُ�ُ
 .»دوستى از دوستى [ديگر] چيزى را دفع نكند. و آنان يارى نيابند هيچروزى كه «

مستعمل و چندين آيه ديگر كه همه جا مولي بمعني دوست و مطلقا بمعني خليفه 
 نشده است.

همانطور كه گفتيم، پس از قضيه غديرخم ابوبكر را  ص  ـ اينكه حضرت رسول دوم
بايستي او را بمسجد  در مدت بيماري بجاي خود بمسجد فرستاد، اگر علي خليفه بود، مي

 بفرستد.
تقاضاي عباس عمويش در هنگام بيماري پيغمبر كه  ـ اينكه اگر علي خليفه بود، سوم
 .و از او درخواست تعيين خليفه نمايد بيمورد خواهد بودآن حضرت برود.  علي نزد

 ).269صفحه ( روضة الصفا

اينكه اگر علي خليفه بود، تقاضاي عباس و ابوسفيان در هنگام رحلت ـ  چهارم
پذيرد و او رد نمود، مورد نخواهد داشت كه در خطبه را ها  آن كه علي بيعتص  رسول

ي خود را از قبول خ�فت، و پذيرفتن بيعت عباس و ابوسفيان تحاش غةالب� نهج )5(

ُّ قومة جن وآهذل ماء « :گويد فرمايد، و مي تصريح مي َغ كسيكه بامر خدا و  »بوا آ�لوا ََ
رسول خليفه باشد حق ندارد از امر خدا و رسول تخلف كند، و موهبت الهي را بنب 

 ناگوار و لقمه گيرنده تشبيه نمايد.
فرمايد به اينكه هر كس  ذكر يافت تصريح مي ابقا) كه س91در خطبه ( اينكه :پنجم

 خليفه شود من مطيع و گوش بر آواز خواهم بود. اگر خليفه بوده اين عنوان مورد ندارد.
كسيكه  ،فرمايد م وزارت را براي خود انتخاب ميا) مق91اينكه در همان خطبه ( :ششم

تخلف نمايد  ص ندارد از امر خدا و رسولخليفه بوده باشد، حق  صبامر خدا و رسول
 و بوزارت غير خليفه تن در دهد.
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من بموجب عهد و ميثاقيكه در  :فرمايد ) كه ذكر شد، مي37ـ اينكه در خطبه ( هفتم
گردن داشتم به خلفا بيعت كردم كسيكه خودش خليفه است مورد ندارد براي بيعت 

ديگران، دليل روشني  اق براي بيعت بهعتراف بعهد و ميثبديگران عهد و ميثاق ببندد ا
است بر اينكه حضرت امير داراي مقام خ�فت نبوده، و موضوع غديرخم ارتباطي با امر 

 خ�فت نداشته است.
براي خود خليفه  ص اينكه حضرت رسوله اند ب ـ اينكه تمام مورخين مصرح هشتم

) جلد اول و مؤلف 51معين نكرده، كه جرجي زيدان هم در كتاب (تمدن اس�م) صفحه (
اند ـ و اصحاب رسول  ) باين موضوع اشاره كرده85كتاب (شهسوار اس�م) نيز صفحه (

خ�فت منع به خليفه معين نكرده) معاويه را از تعيين يزيد  صبهمين دليل (كه پيغمبر
 ).404صفحه ( روضة الصفارجوع به  .كردند مي

بود، و خدا   اب�غ خ�فت علي مگر مقصود پيغمبر از تشكيل غديرخـ اينكه ا نهم

َۡك ِ�  ّر�نَِكۖ ﴿ :باو امر فرموده بود ََ نزَِ  ِِ
ُ
ٓ و برسان آنچه فرود آورده شده است « ﴾بَننِۡغ َ�ا

علي خليفه و جانشين من است) ايماء و اشاره و « :واجب بود صريحاً بفرمايد »بسوى تو
عقل و منطق و ايمان دور، و  استعاره در امر بنن عظمت كه ستون خيمه اس�م است، از

ُمَك �َِ  ﴿ منافي با امر خدا است، در صورتي كه خدا او را اطمينان داده ِۡ َوّۡ ُ َ�ۡع
با اين اطمينان واجب بود همانطور كه احكام  » از مردمانتو را  و خدا نگاهدارد« ﴾َّۡاِس� 

را هم   ت عليو زكات و حج و جهاد را صريحاً اب�غ فرموده، خ�ف نماز و روزه
 .صريحاً اب�غ فرمايد، كه مردم دچار شك و ترديد نشوند، و گمراه نگردند

 :فرمايد ) مي54ـ اينكه در سوره نور آيه ( دهم

�ِض َكَما ﴿
َ
ۡم ِ� ۡۡ� ُُ َّ نَِف ۡۡ َت ۡۡ َِت كَََ ََ ِ َن ّّ ٱ ۡك ِمنُو  َِ ٱ �َُِ�ۡم َو َُو  ََِ  َء َ� ِّ ۡ ُ ّۡ ََ َِ َو

 ِ ِّ ۡ ََ نَ ۡۡ ُِمۡ ۡۡسَت  .]٥٥[النور:  ﴾ََ  �ِ  َيۡبنِ
اند  اند و كارهاي نيكو كرده خداوند وعده داده كساني را از شما كه ايمان آورده« :يعني
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 .»بخ�فت برگزيند همانطور كه قب� كساني را بخ�فت برگزيده است
اين آيه يكي از معجزات قرآن است كه در زمان ضعف و ذلت و يأس مسلمين، 

و بعد هم بعمل آمده گوئي فرموده است،  مژده داده و پيشها  آن اري را بهخ�فت و زمامد
گويند، كه صريحاً دللت دارد بر اينكه خليفه و جانشين  آيه (استخ�ف) ميآن را  و ،است

يعني  . اگر علي خليفه ب�فصل باشد،پيغمبر متعدد خواهد بود و منحصر بفرد نيست
شود، و موردي براي صيغه  خ�فت منحصر بفرد مي خ�فت ابوبكر و عمر و عثمان باطل،
 .ماند و اعجاز قرآن مبدل بچند كلمه كاذبه خواهد شد  جمع و ضمير جمع باقي نمي

و بط�ن اختصا  آن  يل قاطعي است بر صحت خ�فت خلفاء،آيه استخ�ف دل ،بنابراين
 شود. درست ميممكن است گفته شود، كه مصداق جمع از علي و أئمه  . به علي
كه غير از امام حسن (آنهم بطور ناقص) احدي از أئمه  دهد : تاريخ نشان ميگويم مي

گير  تواري و مختفي يا گوشهبمقام خ�فت نرسيدند. و همه از خوف حكام فراري و م
وانگهي چه مانع دارد كه باحترام قرآن، و رأي مهاجر و  ،و اين توهم مورد ندارد بودند.

ار خود امير و صحت بيعت و اقتداي او بخلفاء و درست بودن تزويج انصار، و احترام گفت
داشت و  افت ميشهربانو به امام حسين و ح�ل بودن جيره و ساليانه كه امير از خلفاء دري

18Fو عشره مبشره را هم درست بدانيم،ها  آن رفع اخت�ف و نفاق، خ�فت

 ةاجلن يف خملدرا  1

 ؟؟النار خملد يفبخوانيم نه 

شود  ـ اينكه اگر مقصود از كلمه (مولي) خليفه باشد، ترجمه عبارت اينطور مي يازدهم
خليفه كن هر كس كه علي را  ،(من خليفه هر كس هستم علي هم خليفه او است، خدايا

 خليفه كند...) كه سراسر غلط، و منافي با مقام فصاحت افصح العرب است.

________________ 
اند از خلفاي چهارگانه  ده كساني كه پيامبراس�م به آنها بشارت بهشتي بودن داده است، عبارت -1

راشدين و سعد ابن ابي وقا ، ابوعبيده ابن الجراح و طلحه و زبير و عبدالرحمن ابن عوف و سعيد 
 بن زيد رضي اهللا تعالي عنهم.



 راهنمايي بشريت به سوي اسإلم    32

 

خليفه بود. چرا از امر خدا و  ص  ـ اينكه اگر علي به امر خدا و رسول دوازدهم
رسول تخلف نمود، و همه جا از قبول خ�فت گريزان بود. و وزارت را بر خ�فت 

ورزد دشمنان  تخلف نمي ص  ترجيح داد؟ بديهي است كه علي از امر خدا و رسول
 اند. اس�م اين دروغ خ�فت ب�فصل را بمنظور ايجاد اخت�ف ابتداع كرده

ر خ�فت شود كه قضيه غديرخم بهيچوجه ارتباطي با ام مياز اين دليل روشن 
حضرت فقط ترغيب وليت و دوستي علي بوده كه خشم و سوءظن نداشته، و مقصود 

 فاتحين يمن مرتفع شود، و به علي آسيب نرسانند.
تر از همه چيز اينست، كه آن يكصد و بيست و چهار هزار نفر كه در غديرخم  عجيب

ف دو ماه همه مردند و منقرض شدند، كه يكنفر باقي نمانده بود حضور داشتند، در ظر
داستان به آن شد و مد و طول و تفصيل را به اهل سقيفه بني ساعده تذكر بدهد اينجا 

اگر  شدند. (بجز سه يا چهار نفر) همه مرتدگويند، عموم مسلمين  است كه از ناچاري مي
وب شود، اولين مرتد (العياذباهللا) حضرت هر كس علي را خليفه ب�فصل نداند مرتد محس

 خواهد بود، كه علي را بجاي خود بمسجد نفرستاد، و ابوبكر را فرستاد. ص  رسول
با عامه ها  آن از تتبع كتب و مدونات اهل تشيع روشن است كه عمده مخالفت

 :مسلمين در چهار فقره است

و قرآن درست دست ست، قرآن كنوني دست خورده ا :گويند ـ انكار قرآن كه مي اول

ََ ﴿ آيه :گويند يعني امام موهوم، و مينخورده پيش امام زمان است،  َفُِظو ََ  ﴾١أنّا َ�ُ  كَ
محفوظ است، نه اين قرآن  راجع بهمان قرآن است كه در نزد امام »و ما نگهبان آنيم«

 موجود در ميان عام.
صادق روايت كرده كه ) از امام جعفر 113فاضل كليني در اصول كافي صفحه (

آوري كرده است كذاب  (هركس بگويد كه قرآن را بطوري كه نازل شده جمع :فرموده
مازندراني هم در حاشيه . قرآن درست فقط در نزد علي و أئمه بعد از علي است) ،است

يكي قرآن موجود در دست عام، دوم  ،) دو قرآن را تصريح كرده118اصول كافي صفحه (
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در كتاب (فصل الخطاب) نيز كه در اثبات تحريف قرآن  .نزد امامقرآن مضبوط در 
) مرقوم داشته قرآن درست دست نخورده قرآني است كه علي 120اند، در صفحه ( نوشته

قرآن موجود در ميان عام محرف و  ،نوشته، و دست بدست به امام زمان سپرده شده است
تحريف، سه سوره (وليت) و ع�وه بر  ) هم نوشته:179) و (23و در صفحه ( است.

نقل آن را  (دبستان المذاهب) هماند، كه مؤلف كتاب  ز سرقت كرده(حقْد) و (خَلع) را ني
 كرده.

سرقت سه سوره مذكوره را  ،) سوره (وليت) را بيان نموده است204و در صفحه (
كه زنند، غافل از اينكه دزد بزرگ اگر (راست باشد) كسي است  بخليفه سوم تهمت مي

) و 225تمام قرآن را دزديده و نزد امام پنهان كرده است. باز در اصول كافي صفحه (
 ) چند فقره تحريف را ذكر كرده است.228) و (227(

است كه   ـ اخت�ف شيعه با عامه مسلمين خ�فت ابوبكر و عمر و عثمان دومين
 دانند. باطل مي
 ـ جعل اكاذيب از قول ائمه اطهار. سوم

ها و خرافات و موهومات و اباطيل بمنظور مخالفت با عامه  اختراع بدعتـ  چهارم
  .مسلمين

اگر برادران شيعه از اين چهار فقره منصرف شوند براستي و درستي شيعه و پيرو پاك 
گذارند اخت�ف  ماند اما دكانداران نمي و اخت�في باقي نمي و پاكيزه علي خواهند بود،

 مرتفع شود.
19Fري ب�عقباست كه امام حسن عسك تواريخ مصرح در

در گذشته و متروكات او در  1
بين مادرش سوسن خاتون (ام ولد) و برادرش (جعفر) توريث شده است كه فاضل كليني 

ذكر كرده است آن را  ) اصول كافي بعنوان استدلل بر صحت توريث280هم در صفحه (

________________ 
 بدون فرزند. -1



 راهنمايي بشريت به سوي اسإلم    34

 

زديك در آيين اس�م ممنوع و تركه ميت در بين وراث دور، با بودن وراث ن  زيرا توريث
توريث متروكات امام حسن در بين مادر و برادرش دليل  ،بنابراين .نامشروع است

واضحي است كه ب�عقب بوده است. فرقه (احدي عشريه) يعني يازده امامي، كه از 
م علي م حسن بدون فرزند مرده، و از امااند كه اما اند داراي همين عقيده هاي تشيع فرقه

وثووم ىجة أن ح آل �مد  ر�زة وأ ب�ل�مد  ب أ« :كنند كه فرموده پدرش روايت مي نقي
 .»ىكمواأمامة وعری لإل له تنت��و يه  لللف بعدو ي�  من وله  لألو

و آخرين دكمه امامت و منتها اليه احكام آن  »ةخاتم االئم«كه صريحاً امام حسن را 

 كند. خاتمه پيدا مي معرفي فرموده است كه بموت او امامت
حال  ،) روايت مذكور را عيناً ذكر كرده است170كليني هم در اصول كافي صفحه (

 باف؟! گويد يا دكانداران منفي مي كه امام محمد باقر درست بايد قضاوت كرد
دانند. و اثني عشريه حضرت جعفر  فرقه اثني عشريه را گمراه مي فرقه احدي عشريه،
گويند. به جهت اينكه پس از رحلت امام حسن  (جعفر كذاب) ميبرادر امام حسن را 

ام) مازندراني هم در حاشيه اصول كافي  گفته بود (محمد زنده است، و من او را ديده
 ) ذكر كرده است.281صفحه (

گويند، و اگر مرده است،  اگر محمد زنده است، جعفر را چرا كذاب مي :بايد پرسيد
پيشوايان شيعه  .زين معما پرده بردار ،دي دارد؟؟؟ خداياعنوان زنده بودن او چه مور

معتقداند كه هميشه وجود يك امام زنده در بين مردم براي چوپاني و راهنمائي و تعليم 
آداب دين واجب است، كه ح�ل و حرام را معرفي كند و حق و باطل را بمردم بفهماند 

ست دعوت و هدايت نمايد تا خ�ف جلوگيري كند، و مردم را بسوي راه رااز ظلم و 

گويند و براي  مي »حجة اهللا«حجت خدا بر خلق كامل باشد، و بهمين مناسبت امام را 

امام محمد باقر، و ابي عبداهللا امام جعفر اثبات وجوب وجود چنين امامي از ابي جعفر 

رف  ع حما  هإ الىتو   للجة ع خلوه  ال« :اند اند كه فرموده صادق نقل خبر كرده
 :اند كه فرموده و نيز از امام جعفر روايت كرده »سييل ل  ىل�دع  للاس للالل وللرل  و
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وهيوا ىما  كيما ىن  ْلن لؤممن ن شیئاغ رنهم و�ن  نو  ل  ىالّ  ما ىمن  تل  ىّن لألرض ال«
  .»شیئاغ أئّمه لم
امام خواهد بود كه  ها آن اگر از اهل جهان دو نفر باقي بماند يكي از گويند: حتي مي

ثنان لكن ى رض ىاللأل لم  اق ف ما  جعهر لل انق ل قال لإل«دومي را راهنمائي كند 
نه تر�ه بغد أ وجل ىد ع ل  عزأوتج  ما  لاللإل أىدهما لإلما  وآخر من  م ت ه 

امام زنده و حاضر  كه وجود ها صراحت با اين .)86اصول كافي صفحه ( »  عليهىجة 
ر ميان مردم واجب است كه از ظلم و خ�ف جلوگيري نمايد، و ح�ل و حرام را د

معرفي كند، و احكام دين را بمردم ياد دهد، و مردم را بسوي حق دعوت نمايد، تا حجت 
هميشه بر خلق كامل باشد، آيا براي قول بوجود امام غائب (كه با مرده تفاوتي ندارد) خدا 

داري چه  راهنمائي و گلهت مختلفي و چوپان غائب براي حج ،موردي باقي خواهد ماند
 فايده و نتيجه دارد؟؟؟

نَةٖ  َو�ِۡ�ٖ ﴿ فاضل كليني آيه َّ َع ٍَ  َوَِۡ�ٖ  �ع هاى پر آب [كه  و [چه بسيار] چاه« ﴾٤ّ�ِقِ
ها و قصرهاى برافراشته [ومحكمى كه  متروك افتاده و كاخ ] به سبب نابود شدن مالكانش

را بروايت از امام موسي و امام علي نقي به (امام  »صاحب مانده است] ساكن و بى بى
صامت و امام ناطق) تفسير كرده، كه امام صامت (بئر معطله) است، و امام ناطق (قصر 

 .)230اصول كافي صفحه ( .مشيد)
كه يك طفل معصوم پنج  كند خدا كار غلط نمي :گويم ع�وه بر اين دلئل قاطعه مي

) هجري قمري تا 160هيچگونه گناه و تقصيري در سرداب سامرا از سنه ( ساله را بدون

َِ ﴿ دچوپان بگذار و گله را بي ،آخر الزمان زنداني و حبس نمايد َوَ�ا َر�عَك بَِظّ�َٖ� كنِۡنَعبِِ
مگر خدا قادر نيست كه در آخر  »كند! روردگارت هرگز به بندگان ستم نمىو پ« ﴾٤

نعوذ باهللا من دسائس كند، و مرتكب چنين خ�في نشود؟  الزمان، چنين كسي را خلق

 .الشيطان
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نيروي عزم و اراده را هم سست اعتقاد بظهور امام موهوم، ع�وه بر مفاسد ديگر 
دارد، كه از تحمل زحمت  كند، و مردم را از فعاليت و سعي و كوشش باز مي مي

آيد درست  ودش مي(خ :گويند كنند و مي اص�حات و حل مشك�ت، شانه خالي مي
دهد، كه ما دست روي دست بگذاريم و منتظر باشيم كه  كند) آيا عقل سليم اجازه مي مي

امام موهوم بيايد كوچه و خيابان و دم دروازه ما را جاروب بزند، و تمام مشك�ت سياسي 
 !و مذهبي ما را حل نمايد؟

خندند خود  به آن مياينگونه خرافات و اباطيل باعث سرافكندگي است، و دانشمندان 
دانند كه امام زمان وجود خارجي ندارد اما هر سال مليونها مليون بعنوان  پيشوايان مي

دارند، چگونه ممكن است سهل و آسان از اين سيل  (سهم امام) از مردم عوام دريافت مي
 ظر كنند و بحقيقت امر قائل شوند؟!ن سرشار مفت و مجاني صرف

 زنم اين كار كي كنم. ف عقل ميمن ل :گفت زاده مي خالصي

ي ها فرمايش است كه غةالب� نهج بهترين دليل بر فساد عقايد جديد الختراع اهل تشيع

 حضرت امير كام� با عقايد و گفتار و رفتار اهل تشيع، منافات دارد، تشخيص ملحقات

سنت خيلي سهل و آسان است، هر خطبه يا مكتوبي كه مخالف با قرآن و  غةالب� نهج

رسول نباشد، فرمايش خود امير است اما هر خطبه يا مكتوبيكه مخالف با قرآن يا سنت 
باشد قطعاً ملحق و مختلق است، از قبيل خطبه (شقشقيه) كه سراسر مخالف با  صرسول

قرآن و آيه استخ�ف و سنت رسول و فرستادن ابوبكر بمسجد، و رفتار و گفتار خود امير 
 است كه قب� ذكر شد.

با اصرار و  مردم ،بالخره پس از در گذشت خليفه سوم ،رگرديم بموضوع بحثب
 :فرمايد ميها  آن ) خطاب به196، در خطبه (دالتماس علي را بقبول خ�فت وادار كردن

ول  ما «(قسم بخدا من بخ�فت و امارت رغبت نداشتم، شما مرا بقبول آن وادار كرديد 
 »عليوا �حلتم لوا وى تم �ولنن�م نع  �ةرىمارة لإل ف للالهة ر اة وال ف كنت ل

دهد، كسيكه همواره از خ�فت گريزان باشد. و  كه باز نفرت خود را از خ�فت تذكر مي
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مرا بقبول آن وادار كردند.  و مردمام  صريحاً قسم ياد كند كه من بخ�فت رغبت نداشته
از او غصب كردند ع�وه بر اينكه علي اگر ما بگوئيم علي خليفه ب�فصل بود، خ�فت را 

 نمائيم. ايم كه قسم دروغ خورده خود را هم كاسه از آش گرمتر معرفي مي را تكذيب كرده
علي قسم دروغ  ،گويد دروغ نمي  منافي با اس�ميت است، علي  تكذيب علي

 كند، علي بوزارت، مائل است نه بخ�فت و امارت. خورد، علي از حق نفرت نمي نمي
بود  ايد كه خ�فت حق علي ) هم آيات و احاديثي را ذكر كرده145( در صفحه -4

 .ديگران غصب كردند
منافات دارد، كه قسم   اين عنوان بطوريكه گفتيم با گفتار و قسم خود علي

ام كه هر كس خليفه شود من با او بيعت  نيستم و عهد بسته خورد من خواستار خ�فت مي
واقف بنن آيات   آيا خود علي :گويم معهذا مي ،استارم نه امارتمن وزارت را خو ،كنم

 و احاديث نبود؟؟
 دانست؟؟ را نميها  آن يا واقف بود و معني

از قبول خ�فت تخلف ورزيده، و از  ص يا دانسته و برخ�ف قرآن و فرمايش رسول
 .است باهللا تنفر او تظاهر و دروغ بوده امر خدا و رسول نفرت نموده، يا العياذ

ُِمۡ ﴿ ِ ََۡس ِ� ُِنُو� ُِم ّ�ا كَ َهِ ََ ۡف
َ
ََ بِّ  .]١٦٧[آل عمران:  ﴾َ�ُقوُِو

 .»يشان نيست!ها دل گويند كه در به زبان خود چيزى مى«
اگر كوچكترين دليلي را در قرآن يا حديث يا غديرخم بر خ�فت خود سراغ   علي
، ممكن نبود از امر خدا دانست خليفه مي ص  و خود را از جانب خدا و رسولداشت،  مي

يكه و تنها بدون اعتنا  ص  اظهار نفرت كند، همانطور كه حضرت رسول ص و رسول
به كشتن و كشته شدن، در برابر انبوه كفر، نبوت خود را اظهار نمود بر او هم واجب بود 

) و 45) و (36) و مكتوب (172و بطوريكه در خطبه ( ،ص بامتثال امر خدا و رسول
د جاي ديگر اظهار داشته شمشير بكشد و از حق خودش دفاع نمايد، علي از ) و چن62(

شناستر نبود كه گفته شود ص�ح ندانست شمشير بكشد، علي از  موقع ص خدا و رسول
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 ،ترسد كند، علي از بشر نمي علي ترك واجب نمي ،كند تمرد نمي صامر خدا و رسول
كند، علي  علي بظالم بيعت نمي ،رود يعلي زير بار ظلم نمهراسد،  علي از بذل جان نمي

علي  دهد، نميعلي دختر خود را بظالم  ،خواند بيست و پنج سال پشت سر ظالم نماز نمي
كند، علي شهربانو را از ظالم  شود، علي از ظالم جيره و ساليانه قبول نمي وزير ظالم نمي

(قالي بهارستان) ايران علي سهم  دارد، الم فيء و غنيمت دريافت نميپذيرد، علي از ظ نمي
20Fكند را از ظالم قبول نمي

از عمر  )219كند، كه در خطبه ( علي از ظالم تمجيد نمي. 1
فرمايد (سعي و اهتمام عمر براي خدا بود بتحقيق كجيها و دشواريها  كند و مي ستايش مي

ه ها را چاره كرد سنت رسول را برپا داشت، فتن را راست و هموار نمود، حزن و گرفتاري
خوشي خ�فت را  ،و آشوب را پشت سر انداخت، پاك جامه و كم عيب از دنيا رفت

اطاعت خدا را بجاي آورد و از نافرماني خدا پرهيز  ،دريافت، و از شر آن سبقت گرفت
كه گمراه هدايت  ا در طرق متشعبه جاگذاشتو مردم ر ،نمود و حقش را ادا كرد رفت

 ،لقعمد ينلود وم  بالء عمر هود ق   لأل« .نمايد يكند و مهتدي يقين حاصل نم پيدا نمي
ساق شها، أنی لل ب، قليل لقعيد أفاب خدها، و نقخلف لقهتنة، ذهد أقا  للسنة و

هيوا للضال وال  ي وتد ، المتشعاةطرق  تر�وم فل  طاعته ولتواه بوه، رىل و ىل
 .»يسستيون لؤوتد

نمايد،  انديشي مي كند و ص�ح راهنمائي مي را  ) عمر136) و (134نيز در خطبه (
شكست بخورد باميد تو  اگر لشكر :گفت  به جنگ برود، عليخواست خودش  كه مي
 گردي؟ اگر تو شكست بخوري باميد چه كس برمي گردند، برمي

فرمايند كه علي خ�فت عمر را  آقايان پيشوايان، در جواب اين سه خطبه چه مي
ني خدا افرمايد، عمر پاك جامه بود و از نافرم ستايد. و صريحاً مي يتصديق دارد، و او را م

________________ 
نويسد. كه علي سهم قالي  ) مي118ازاس فرانسوي در شرح حال مشاهير اس�م صفحه (الكساندر م -1

 ليره به بازرگانان سوريه فروخت. 20000بهارستان را به 
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انديشي  پرهيز نمود، ظلم با پرهيز از نافرماني خدا منافات دارد، و خيرخواهي و ص�ح
 دهد. ظالم، با عصمت و تقوي و زهد علي وفق نمي

را پاك جامه و تمنا دارم اگر جوابي دارند، بفرمايند، اگر ندارند، از لعن كسيكه علي او 
 پرهيزگار معرفي كرده توبه نمايند، از روان پاك عمر آمرزش بطلبند.

طالب است، علي  علي حيدر كرار است، علي صاحب ذوالفقار است، علي فرزند ابي
دهد، علي مرگ رنگين را  اسداهللا الغالب است، علي نار پيكار را بر تحمل عار ترجيح مي

21Fدارد ميخوشتر از زيست ننگين 

علي ترسو نيست، علي دو رو نيست، علي دروغگو  ،1
اند، تا قدرت  نيست، تمام اكاذيب و مهم�ت را دشمنان اس�م بافته و تلقين و تزريق كرده

تا خود آسوده حال بر ما وحدت ما را در هم شكنند، و ما را بجان همديگر بيندازند، 
 حكومت كنند، و بسفاهت ما تفريح نمايند.

بينيم كه قدرت و شوكت مسلمين در  �م را رو به آغاز ورق بزنيم، مياگر ما تاريخ اس
مبادي فجر اس�م، پشت س�طين جهان را بلرزه در آورده، هر روز كشوري را فتح 

آسا با سرعت و شتاب، آئين اس�م را بشرق و غرب، و شمال و جنوب  كردند، و برق مي
گذشتند، و  هلهله از رود جيحون ميلشكر اس�م با شور و دادند، از يكطرف  توسعه مي

آوردند، از طرف ديگر بيرق اس�م بر  ممالك آنسوي رود را (ماوراء النهر) بتصرف در مي
آمد. و اقصي ب�د اسپانيا و افريقا جزو قلمرو اس�م  درميالطارق باهتزاز  فراز جبل
آوردند  ي ميگرديد ملل مختلفه از هر طرف با كمال رغبت و ميل به آئين اس�م رو مي

فوج فوج بدين  و از ممالك نزديك و دور، بانشاط و سرور »ويأتيه من كل فج عميق«

ا ﴿ گرويدند: اس�م مي َٗ ۡفَو 
َ
ََ ِ� دَِِ  ّۡ ِ و ُ نُو َۡ ََۡت َّۡاَس ََ

َ
چه شد كه امروز  ﴾٢َوَر�

بنن رود، و كسي  ميركود و خمود گشته قهقرا رو به عقب  و اس�م گرفتار شقاق آئين

________________ 
 الب�غه است. ) نهج122اشاره به خطبه، ( -1
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گري، و  گري، و بابي عهفوج بعنوان شي نمايند، و فوج گرود بلكه از آن اجتناب مي نمي
 دهند، شوند و فرقه تشكيل مي و غيرها، از اس�م خارج مي گري بهائي

ــي  ــدارد عيبـ ــود نـ ــذات خـ ــ�م بـ  اسـ
 

 اسـت از مسـلماني مـا اسـت     عيبي كه در او 
 

ول وحدت و اتفاق بود، و سبب واضح و بديهي است كه باعث آن پيشروي محير العق
و سني شيعه را  خواند، كه شيعه سني را ل مذهب مياين قهقراء، و نزول اخت�ف و نفاق 

دين  خواند، و زيديه اسماعيليه را بي عشريه را گمراه ميداند، احدي عشريه اثني  مبتدع مي
اين اخت�فات را  دانند، و... و ... كه امروز اگر كسي بخواهد بدين اس�م مشرف شود، مي

داند بكدام فرقه بگرود، ناچار آئين خود را  نميگردد،  مشاهده كند متحير و سرگردان مي
شود، زيرا  دهد، و از مسلمان شدن پشيمان مي (هر چه هست) بر سرگرداني ترجيح مي

حسرت و اندوه نمايد، باعث  عقل سليم از دين مشكوك، و مذهب مختلف فيه پرهيز مي
به مشغول گران درصدد تسخير فضا و تصرف كرات و سيارات هستند، ما است، كه دي
كنيم  ر ميمات�ف ع هستيم كه گذشته است و كاري هم نمي توانيم بكنيم و يصحبت

پيما و هزاران بدايع ديگر بجامعه بشر تقديم  سايرين كشتي هوانورد و موشك قاره
 كنيم!! ميسرگرميم و كيف  مسائل گذشتهدارند، ما به نزاع  مي

ادامه اينگونه خرافات و مهم�ت، جز ضعف و ذلت جز تشديد اخت�ف، جز توسعه 
 .؟ديگري دارد إلشكاف، چه نتيج

 آب در هاون كوفتن، و باد بغربال بستن چه حاصلي دارد؟
ــن عمــي  ــاز و اي ــاز و گــوش ب  چشــم ب

 

 بنـــــدي خـــــدا!! حيـــــرتم از چشـــــم 
 

اخل است، كه نتيجه آن ركود و انحطاط، بزرگترين ب� براي هر ملتي اخت�ف و نفاق د
و بالخره منتهي بانقراض هر دو طرف خواهد شد، و چاره آن جز بيدار شدن و نفاق را 

كن كردن چيز ديگري نيست، كه دول و ملت تشريك مساعي نمايند، و اين شقاق  ريشه
 تفرقه و نفاق را برطرف سازند.
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 مقصود از تشيع چيست؟؟
 مسئول نفاق كيست؟؟

مخترعين تشيع  »تباعهشيعة الرجل أ«ني تابع و پيرو است مه شيعه در لغت بمعكل

اند، كه ما تابع علي هستيم، اما در باطن  بمنظور عوام فريبي اين كلمه را بخود بسته
مخالف سر سخت علي و آئين علي هستند. زيرا اگر مقصود از تشيع، مخالفت با عامه 

ب، بلكه مرتد و كافر بدانند و عايشه را كه مادر مسلمين است، كه خلفا را ظالم و غاص
بخوانند، و قرآن را دست خورده بگويند و جشن عمر كشان عموم مؤمنين است فاحشه 

تشكيل بدهند، و لعن چهار ضربي بفرستند، و عموم مسلمين را بجز سه يا چهار نفر 

ال حلب «اسم علي را مخلد في النار بخوانند، و مذهب تازه در برابر اس�م احداث كنند و 

و وزير را بر امير ترجيح بدهند، و ... و.. حاشا و  ،جزو اذان نمايند 22F1»علی، بل لبغض عمر

ك� علي داراي چنين عقايدي نبوده، بلكه علي مخترعين اينگونه عقايد را مبتدع و 
فرمايد (رجوع  خواند، و با نهايت شدت از آن منع و نهي مي منحرف از سبيل مؤمنين مي

) 488و ( )482) و (29) و (27، و صفحه (ةغالب� ) و مكتوب ششم از نهج127به خطبه (

) كتاب شهسوار 155) ملل و نحل شهرستاني، و صفحه 100اصول كافي، و صفحه (
  .اس�م)

و اگر مقصود از تشيع، پيروي حضرت امير است، كه خ�فت خلفا را تصديق داشته، 
پذيرفته، و همه جا يار و   را با كمال ميلها  آن يردستيبننها بيعت كرده، و وزارت و زو 
بوده، و مخالفت با خلفا را خروج از سبيل مؤمنين دانسته و مقام صديقه طاهره، ها  آن ياور

المؤمنين) خوانده حتي در پايان جنگ جمل هم او را با  را محترم شمرده، و او را (ام
ظيم تام بمدينه عودت داده، و در زمان نهايت احترام نوازش نموده، و با تجليل و تع

________________ 
 گويد : شاعر چه خوش مي -1

 ايــن عربــده از غصــب خ�فــت ز علــي نيســت
 

ــم ر      ــت عج ــديم اس ـين ق ــر كـ ـا آل عم ــج ابـ  ج
 

 ج
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و ... و ... تشيع باين معني شامل حال اهل سنت  فتش هم اسم او در اذان ذكر نشده،خ�
را مايه سعادت، و تخلف   اند كه پيروي علي است، و شيعه واقعي و حقيقي اهل تسنن

 دانند. از طريقه او را موجب خسران دنيا و آخرت مي
اند، كه (پيرو علي اهل بهشت است،  تشيع در گفتار معترفهل جاي حيرت است كه ا

ن هستند، كه در موضوع و متخلف از طريقه علي اهل نار) اما در رفتار برخ�ف آ
و ساير موارد كه ذكر شد، علناً از  -رضي اهللا عنها- ب خلفاء و افك عايشهخ�فت، و س
هم خشمگين   قلباً از عليكشند، بلكه  ورزند، و خجالت نمي تخلف مي  طريقه علي

را مورد احترام قرار داد، چرا دختر خود  بيعت كرد؟؟ چرا عايشه ءهستند، كه چرا بخلفا
را بعمر داد چرا از عمر ستايش كرد، چرا او را پاك جامه و پرهيزكار از نافرماني خدا 

ظالم پذيرفته  خلفا قبول كرده، چرا شهربانو را ازمعرفي كرده است، چرا جيره و ساليانه از 
 است.

شود،  ماند، و پرده از روي رازشان برداشته مي ك�ه مي ترسيدند كه سرشان بي اگر نمي
شمردند، بجهت اينكه بمرتدين پيوسته و بيعت كرده  قطعاً علي را هم جزو مرتدين مي

 است.
جاي تعجب است، و چگونه تعجب نكنم از  :فرمايد ) مي87حضرت امير در خطبه (

كنند، و بر هواي نفس خود اعتماد  از عمل وصي پيغمبر پيروي نميتباه كسانيكه خطا و اش
 دارند!!

مختصر عقايد اهل تشيع، سراسر ضد و نقيض، و كوسه و ريش پهن، بلكه شترگاو و 
دانيم به  پلنگ است، دلشان با زبان متخالف، باطنشان با ظاهر متغاير است، كه ما نمي

و علي هستيم) يا به دم خروس كه پيروي علي را باطل و پيرگفتارشان باور كنيم كه (
 دانند؟؟ خ�ف مي

پس از آنكه معني تشيع، پيروي علي كام�ً روشن شد، با كمال احترام آقايان متشيعين 
) كه بطرفداري علي تظاهر يا پيش از تشكيل فرقه (سبائيهآ :گويم را مخاطب ساخته مي
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قد علم كردند، و ايجاد ها  آن اهل سنت بر عليه كردند، عموم مسلمين همه شيعه بودند و
تفرقه و اخت�ف نمودند، يا همه سني بودند و مخترعين تشيع بر ضد اهل سنت قيام 
كردند، و احداث تفرقه و نفاق نمودند؟ و آيا حضرت امير داراي عقايد تشيع بود، يا 

موضوع خارج و از  پوشي جواب بدهيد، بدون تقيه و حق دارمعقيده تسنن؟ خواهش 
 نشويد.

زحمت و با  صبپرسد كه پيامبراكرمدر روز رستاخيز از مخترعين تشيع   اگر علي
مشقت و خون جگر ملل متخالفه را تحت كلمه (اس�م) مجتمع و با هم متحد نمود، و با 
نيروي اتفاق سرگرم توسعه و گسترش اس�م بودند، شما چرا تخم نفاق كاشتيد؟ چرا 

اتفاق را در هم شكستيد؟ چرا مسلمانان را از پيشروي باز  قدرت وحدت وشوكت
داشتيد؟ بدتر از همه چرا عقايد و اعمال ناپسند خود را بريش من بستيد؟ من كي طالب 

المؤمنين را  كي ام ،ام لعن كردهها  آن ام، كي بر ام، كي خلفا را ظالم گفته خ�فت بوده

ام، كي اسم خود را توأم  خوانده النار لد يفخمام، كي عموم مسلمين را مرتد و  فاحشه گفته

... چه ام). و... و دل به سه شهادت نمودهام (كي شهادتين را مب با اسم پيامبر جزو اذان كرده
 جواب خواهند داد؟ تمنا دارم بيان فرمائيد.

كن  واضح و روشن است كه مقصود اصلي و اساسي مخترعين تشيع فقط و فقط ريشه
كه بوسيله ايجاد اخت�ف و شكاف، آثار عرب را از سرزمين عجم  كردن اس�م بوده،

 براندازند و آئين زرتشت را زنده نمايند.
ـــــال  ـــــح املق ـــــد وض ـــــتفادواإلق  ن اس

 

ــــــادأولكــــــن   ــــــرک العن ــــــن مــــــن ت 23Fي

1 
 

گويد،  شود و او را سپاس مي خطاكار اگر داراي فهم باشد، از نصيحت ناصح متنبه مي
گويد. ازخداوند متعال  افزايد، و بسا هم ناصح را ناسزا مي مياما اگر نادان باشد، بر عناد 

________________ 
مند شدند وليكن كجاست آن كسي كه عناد را رها  يعني: بدرستي كه گفتار روشن گرديد اگر فايده -1

 كند.
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منحرف نسازد، و منحرفين را هم هدايت   خواستاريم كه اهل سنت را از پيروي علي
ملحق شوند. تخلف از   دند، و به پيروان عليرمايد كه از خبط و خطاي خود بر گرف

 :طريقه علي با دعوي تشيع منافات دارد
ــــی اإل ــــه وأتعص ــــهل ــــر حب ــــت تظه  ن

 

ــــــــــذا وريب  ــــــــــديع يف ه ــــــــــاس ب  القي
 

 إن كـــــان حبـــــک صـــــادقاً ألطعتـــــه
 

ـــــــب مطيـــــــع  ـــــــن حي ـــــــب مل 24Fإنّ احلبي

1 
 

خلفا غصب كردند، و  ،بود  فرض كنيم ثابت باشد كه خ�فت ب�فصل حق علي
پس از آنكه علي بهر مناسبت كه بود (يا زورش نرسيد، يا مصلحت را در ترك حق 

بسته بود كه هر كس خليفه شود با او بيعت كند و يا تخلف از دانست. يا با پيغمبر عهد 
دانست) آمد و بيعت كرد. اگر آقايان  رأي مهاجر و انصار را خروج از سبيل مؤمنين مي
توزي و برادر آزاري نيستند، چرا از پيروي  متشيعين مقصد ديگري ندارند، و در صدد كينه

مگر ايشان از علي  ،نمايند تر قلمداد ميشوند و خود را كاسه از آش گرم علي منحرف مي
دهد؟ بالخره علي را  شيخ عليخان نميتر هستند؟ كه شاه داده  خداپرست جوتر، و حق

كجا پيدا كنيم كه خ�فت ب�فصل را تحويل او بدهيم؟ تعداد مسلمين حداقل، يك پنجم 
ت، و پرس و بت ليون (باقي يهود و مسيحي، و مجوس،يعني سيصد م ،نوع بشر است

 اند). پرست، و غيره ه ستار
پرسم كه  رسند، از آقايان متشيعين مي عده اهل تشيع بيك بيستم عدد مسلمين نمي
(از سواد اعظم جدا  :فرمايد ) مي127كدام دسته مورد نهي امير هستند، كه در خطبه (

نشويد) و تخلف از سواد اعظم خروج از سبيل مؤمنين معرفي فرموده است؟ تمناي 
 دارم... جواب

________________ 
كني، اين  كني در حالي كه تو دوستي و محبت او را ابراز و آشكار مي يعني: تو نافرماني خدا را مي -1

د هر آينه او را پيروي امري است غير معقول، زيرا اگر دوستي و محبت تو راست و خالص بو
 دار) فرمانبردار محبوبش است. كردي زيرا كه محب (دوست مي
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شوند، بموضوع (قلم و  پيشوايان تشيع پس از آنكه از همه جا مأيوس بيچاره مي
خواست علي را خليفه كند عمر ملتفت شد و  مي  چسپند، كه حضرت رسول ميقرطاس) 

 :مانع گرديد، جواب اينكه
 م كه مقصود حضرت نوشتن خ�فت بود.كجا معلو :اولً 
 نويسد. ي: كجا معلوم كه براي علي مثانياً
مورد ندارد، بلكه عكس آن اگر علي در غديرخم خليفه شده ديگر اين توهم  :ثالثاً

 متصور است.
حضرت بهبودي حاصل فرمود و چند مرتبه بمسجد رفت، فقط به خارج كردن  :رابعاً

بر اقامه فرايض و و دادن صله و جايزه بوفود عرب و ثبات  جزيرة العربمشركين از 

اع قرآن توصيه فرمود، و راجع بخ�فت اظهاري نفرمود، پس توهم احكام دين، و اتب
 باشد. اساس مي مذكور بي
(دوات  :بعلي هم گفت ،اصول امتناع از امر پيغمبر مخالف با اس�ميت است گويند: مي

هم صفحه  روضة الصفانمود، كه در و قلم) بياريد كه وصيت خود را بنويسم، علي امتناع 

 ) ذكر شده است.270(
شيعه را مخاطب ساخته برادران در خاتمه با يك قلب پر از حسرت و افسوس، 

بخاطر ائمه هدي از طريقه علي منحرف مشويد، براي منافع محض رضاي خدا،  گويم: مي
شكن (شيعه و سني، خاصه و  دنيوي، دين را از دست ندهيد، كلمات اس�م كش، وحدت

چه مانعي متصور است كه همه خود را عامه، فريقين و طريقين) را متروك بداريد، 
(لعن چهار (مسلمان) و دين خود را (اس�م) معرفي نمائيم، و از (جشن عمركشان) و 

اسم علي در اذان) و سائر بدعتها اجتناب نمائيد. و  ) و (ذكرخم غدير ضربي) و (عروسي
 همه جا و در همه چيز پيرو علي باشيم.

﴿ ََ ََِ  َوَ�  ٱ ۡ�ن يُِِمو 
َ
َۡ و

َ
ٱ �ِِهِ و  .]١٣[الشوری:  ﴾تََفّرُِو 
 »دين را برپا داريد و در آن تفرقه ايجاد نكنيد!«
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ۡنِم َكفّفةٗ ﴿ ِ ۡن ٱ ِ� ِۡ ٱ ۡۡدُ نُو  َُو  ََِ  َء َ� ِّ ا ۡ َُ �ع
َ
ُ َِت  َ�� ََ َُ ٱ ُ  َّبُِعو  َِ   ِِنُّه  كَُ�ۡم َوَ� تَ ََ ِۡ ِّۡق

ونٞ  َُ بِٞ�  َِ  .]٢٠٨[البقرة:  ﴾٢�ع
ان، يك دست به اس�م درآييد و از گامهاى شيطان پيروى مكنيد، به راستى اى مؤمن«

 .» كه او براى شما دشمن آشكار است
 دســت از ايــن اخــت�ف برداريــد

 

 ديـــن اســـ�م كـــي چنـــين باشـــد  
 

ٱ َِِ�َ َ�َِمةٖ ﴿ ِ  َََعاَِۡو  ََ ِِّ� ّۡ َ َوَ� �ُۡ�ِ  َسَو ٓء ّ� َعۡعُب
َ
ََُ�ۡم � َۡ ََا َوَ� ََ َۡ َ�  ٔٗ َك بِهِۦ َشۡ� بَ ِۡ ا َوَ� َ�ّت

ۡرَ�اعٗ 
َ
ََا َعۡعًضا و ِ  ُدوَعۡعُض  .]٦٤[آل عمران:  ﴾َِ ّۡ ِ ا �ن

بياييد به سوى سخنى كه ميان ما و شما يكسان است كه: جز خداى يگانه را «
نپرستيم، و چيزى را شريك او قرار ندهيم، و بعضى از ما بعضى را اربابانى به جاى خدا 

 ».نگيرد
افزايد، بلكه ابهت و عظمت  رفع اخت�ف نه تنها بر قدرت و شوكت كشور ايران مي
سازد، و اس�م در بين دو جبهه  دول اس�مي را در جامعه ملل شايان احترام و اعتماد مي

 كمونيست، و ضد كمونيست، مقام شامخي را احراز خواهد نمود.
 تـار  بگسلد هر بچه صـد تـار مـو را تـار    

 

 وسته شـد اسـفنديارش نگسـلد   چون بهم پي 
 

زمامداران اس�م واجب است، كه اين مرض مهلك نفاق و شقاق را چاره كنند، و  بر
بار ديگر اخوت و صميميت اس�مي را در بين مسلمين تجديد فرمايند، طبيعت از تفرقه و 

نشيند، و  اخت�ف بيزار است، هر چه دانش و علم جلو برود، خرافات و اباطيل عقب مي
فرستند و از  كند، دانشمندان طرفين بر مسببين اين تفرقه و نفاق نفرين مي قايق تجلي ميح

اق شود، نام ، هر دولتي موفق بتجديد وحدت و اتفاند ته دل خواستار وحدت و اتفاق
اس�م دين  ،نامي او زينت بخش تواريخ جهان خواهد شد، اس�م دين فطري است

اس�م ديني است كه  ،اس�م دين عقل و منطق است ،است، اس�م دين بشر استعمومي 
اس�م جميع انبياء را رهنما و  ،پذيرد هر كس بتعليمات آن واقف شود با دل و جان مي

و داند، هيچ پيغمبري جز اس�م دين ديگري نداشته اس�م به خداپرستي  رهبر ملل مي
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دي و بدكرداري و كينه و پرستي و ب اس�م از بت ،كند و دانش امر مي نيكي و نيك رفتاري
اس�م از اخت�ف و نفاق و جنگ و نزاع منع  ،نمايد آزار و بخل و حسد و ناداني نهي مي

اس�م در انحصار عرب يا عجم سفيد يا سياه،  ،اس�م دين اختصاصي نيست ،نمايد مي
 پيغمبر اس�م بر كافه ناس مبعوث گشته، اس�م بهترين و كاملترين ،نيستسني يا شيعه 

پيغمبر اس�م خاتم پيغمبران است، اس�م ديني  ،اديان جهان است، اس�م خاتم اديان است
زمان و است كه احكام پنجگانه آن واجب، و ح�ل، و حرام، و مكروه، و مباح با هر 

و نسخ ناپذير جاي تأسف است كه  ،مكان، و هر نسل و نژاد سازگار و آموزگار است
د خرافات و اخت�فات اسير و محبوس شده، دشمنان دانا و اس�م مدتي است در قيد و بن

اس�م از نعمت آزادي و  ،اند وهام و اباطيل زنداني كردهچال ا در سيهآن را  دوستان نادان
اس�م بايد از قيد و زنجير خرافات و  ،سير تكاملي بازمانده، راكد و متوقف گشته است

خود ادامه دهد، و تمام ملل از تعليمات اس�م بايد بسير تكاملي  ،موهومات آزاد شود
عاليه اس�م برخوردار شوند، اباطيل قابل دوام نيست، نفرت و كدورت بايد برطرف شود، 
اما  ،آفتاب حقيقت ممكن است براي مدت كمي در زير ابرهاي خرافات مستور بماند

 گردد. بالخره تابان مي
ــدارد    ـتوري نــ ــاب مســـ ــو رو تــ  نكــ

 

ــدي ز روزن ســـــ   ــرآرددر ار بنـــ  ر بـــ
 

از خداوند تمنا دارم كه همه را براه  .چه نخواهيم چه بخواهيم، ﴾َوّۡ ُ ُ�تِمع نُورِهِۦ﴿
و از دسايس نفس و وساوس شيطان  خير و ص�ح هدايت فرمايد،راست، و طريق 

 .آمني يا رب العاملنيمحفوظ بدارد 

 جماهد فی سبيل اهللا

 هجري شمسي 1341 محمد مردوخ 

صحبه العاملني والصالة والسالم علی سيد املرسلني سيدنا حممد وعلی آله و احلمد هللا رب

 1418د در ماه ربيع الثاني سال بفضل خدا تجديد چاپ اين كتابچه عظيم و مفي .مجعنيأ
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اميد است  ،انجام گرفت به دست بعضي از دل سوزان و دوستان و تابعان علي
تفاده ببرند و خود را با علي و انصار علي خردمندان و عاق�ن از محتواي اين كتابچه اس

  .نزديك كنند

 مجعني.أسلم علی سيدنا حممد وعلی آله وصحبه و كباروصلی اهللا وسلم و

*** 
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