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 دیباچه                                                  

از زمان شکل گیری نظام والیت آخوندی و پیاده کردن نظریه مخوف 

 و وهمی والیت فقیه، عمال کثیری از مردم ایران از صحنه سیاست

به گروهی شدند که  منسوبکنار زده شدند و هر کدام با نام مشخص، 

خود نمیدانست و جمع کثیری از آن ها را اعدام کرد  را آن ملت ،رژیم

آنان با استفاده از و یا در جریان قتل های زنجیره ای ترور شدند.

شیعه گری و آیات و روایات سالیان است که بر مردم میتازند و اموال 

از  حتی کسانی که خارج از کشور بودند .میبرندبه غارت آنان را 

.در این میان رژیم به هرکسی که مصیبت رژیم ایران بی امان نبودند.

از دکتر شاپور بختیار گرفته  .خودش فکر میکرد رحم نمیکرد مخالف

ر بریدند تا فروهر که ایشان را در منزل شخصی خودشان در پاریس س

و روشنفکرانی که از مملکت بخاطر  و شرفکندی و...چه عزیزان

عقایدشان رانده نشدند و چه جوانهایی که بخاطر کام گیرها و قدرت 

ی به نام نسران رژیم همواره عامال طلبان آخوندی کشته نشدند.

را باعث و بانی تفکر  ،سکوالر،آمریکا،انگلیس و اسرائیلوهابیت
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کل گیری این در حالی که تا قبل از ش ؛دنتروریستی و تکفیر میدان

حداقل  .ه بودیمدر منطق نسبی رژیم همواره شاهد ثبات و آرامش

.رژیم منطقه را بی نظم نکرده بودند.. ،رو به این صورتدگروه های تن

جمهوری اسالمی برای صدور انقالب ننگین خود دست به ساختن 

پایگاه هایی در افغانستان و تاجیکستان و پاکستان و حتی آفریقا و 

و  د تا در تمام کشورهای خاورمیانه رها زد و در تکاپو بر آمدیگر کشو

ایجاد کند و در امور آنها  دست بیندازد و این  یدیگر کشور ها تغییرات

نخست ،امر تا جایی پیش رفت که حتی عده ای از عقالی سیاسی

عراق )المالکی( و دیگر عمال عراق را دست نشانده رژیم اسبق  وزیر

ژیم با تاسیس گروهک جنایتکاری به نام حزب د.همچنین رنمیدانست

اهلل دست به انواع ترور ها و انفجار ها در منطقه زد تا جایی که رفیق 

بسیاری از دانشمندان اتمی .حزب اهلل د حریری را در لبنان ترور کردال

در خود ایران و به دستور مستقیم رژیم با حمالت  بوم را و این مرز

و بماند دیگر بمب گذاری ها و... همه هم به انتحاری به قتل رساندند.

حامی مستقیم بشار اسد است و تمام کمک  ،خوبی میدانند که رژیم

های مالی و نظامی را از ایران دریافت میکند.یکی از وحشی ترین 
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که با عملیات های گوناگون  میباشد،گروه ها در این میان سپاه قدس 

ر کشورها و از بین بردن در سطح منطقه باعث به هم خوردن وحدت د

امنیت در سطح جهانی  شده است و در جنایت های اسد نقش 

مستقیم دارد و همانطوری که خودشان اذعان داشتند نیروهای 

ند و حتی از میدهند و به سوریه میفرستبسیاری را در تهران تعلیم 

نیرو به سوریه استفاده بخصوص افغان ها برای اعزام  ،زندانیان

کشتارهای بی حد  معلوم نیست این روند تا کی ادامه دارد. ند .میکن

در سطح جهان و هرج و مرجی که راه انداخته اند ریشه در  ومرزی که

برای مشخص شدن تفکر تکفیری آن ها کافی  .تفکر شیعه گری دارد

آنوقت مبدا این  .است سری به روایات آنها در کتاب الکافی بزنیم

من باید والیت فقیه را از ریشه  نظر از.بیمدر میاحرکت امروز نظام  را

تا بدانند با چه  ،شناخت و مردم را به اصول و قواعد آن آشنا ساخت

مکتبی روبه رو هستند.باید دسیسه های آنان را آشکار ساخت.باید 

بدانیم که چه چیزهایی را به ماغالب کرده اند و این تفکر شوم از چه 

که تفکر انتحار و کشتار چه جهاتی قابل نفی است.باید فهمید 

 جایگاهی در اسالم  و بصورت اخص تر در شیعه دارد.
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من دان اهلل بغیر سماع عن صادق الزمه اهلل البتة الی العناء،و من ادعی 

سماعا من غیر الباب الذی فتحه اهلل فهو مشرک،و ذلک الباب المامون 

 علی سراهلل المکنون.

تن از شخص راستگویی )یعنی هر که خدا را بدون شنیدن و فراگرف

امام معصوم( پرستش کند، البته خداوند او را قرین رنج و مشقت 

خواهد کرد.و هر که ادعا کند آداب پرستش را از غیر بابی که خداوند 

گشوده شنیده و فرا گرفته است،مشرک است؛ و آن باب ،کسی است 

 1که امین بر راز پوشیده خداست.

ت همه را کافر میدانند و مستحق مرگ اروایمعلوم است که با اینگونه 

میپندارند.آنها با این قبیل تفکر ها داعیه محو ملت اسرائیل را 

دارند.این یعنی عدم احترام به عقاید و آزادی دیگران و به زنجیر 

کشیدن عقالنیت عموم خلق.نمیدانم مسیحی ها و یهودی ها و 

عدم حضور امام  مسلمانهای سنی چه گناهی دارند که باید به پای

زمان و بخاطر نشنیدن حرف حق کشته شوند یا به جهنم بروند.جدا 

                                                           
 3131،دارالثقلین،چاپ دوم نگین  13الکافی ، جلد سوم ص  1

 



7 
 ناگفته هایی از مکتب شیعه

باید فکری به حال ملت کرد و گرنه همگی مشمول قانون نشناختن 

 امام خود میشوند!

ان اهلل ال یستحیی ان یعذب امة دانت بامام لیس من اهلل و ان کانت فی 

امة دانت بامام من اهلل و  اعمالها برة تقیة، و ان اهلل لیستحیی ان یعذب

 ان کانت فی اعمالها ظالمة مسیئة.

خداوند شرم نمیکند از عذاب کردن امتی که معتقد باشد به امامی که 

از سوی خدا نیست اگر چه آن امت در اعمال خود نیکوکار و پروا 

پیشه باشد.و قطعا خدا شرم میکند از عذاب کردن امتی که معتقد 

سوی خداست اگر چه آن امت در اعمال خود باشد به امامی که از 

 ستمگر و بد عمل باشد.

در این نص روایی هم که ذات قدرت طلبی و تفکر تکفیری را نشان 

ز یک ملت شرم میکند آنهم بخاطر تفکر والیت؛ اخدایی که  دادند.

این حق را هم به آنها میدهد که مخالفین خود را با انواع لوازم اذیت 

 .نطوری که خودش )خدا( در عقابشان شرم نداردکنند و بکشند هما
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د نمیکن سرزنش و نکوهشروایت هایی از این گونه که تفکر مخالف را 

مثال آوردم برای اطالع جهت را  ها بسیار هستند و من این نمونه

 بیشتر میتوانید به خود کتاب کافی مراجعه کنید. 

نی می آورم یعنی خمیبنیان گذار جمهوری اسالمی نقل قولی هم از 

 :گویدکه درکتاب مکاسب المحرمة می 

فغیرنا لیسوا باخواننا و ان کانوا مسلمین=غیر از ما برادران ما نیستند 

 مسلم باشند. چه اگر

خب چه انتظاری باید داشت؟وقتی این ها همه را تکفیر میکنند 

ر محارب معلوم است که کسی کوچکترین حرکتی کند به جرم کاف

سئله امامت در ایران به م  یدیگر هفرقر از شیعه چه اعدام میشود.بغی

 ؟آنها از جانب آقایان مستحق مرگ و عذابند.دارو والیت فقیه ایمان د

و فرق شیعه که به هفتاد و اندی تقسیم میشود امام های همدیگر را 

یعنی این ها عمال همه دنیا را جز عده ای از خودشان را  ؛قبول ندارند

با نام های مختلف یک روز به جرم جاسوس،روز تکفیر کرده اند و 

دیگر به جرم کمونیست،دیگر روز به جرم تجزیه طلب،ملحد،وهابی 
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یک آدم ساده باشی و از آمریکا  چه اگر و... اعدام و شکنجه میکنند؛

اینگونه تفکرات باعث میشود یک برای تفریح وارد ایران شوی.

ولی به عنوان تروریست آمریکایی به عنوان توریست وارد ایران شود 

جمهوری اسالمی رسما به دنیا پیغام از ایران خروج کند.)اگر بکند!!!(

 داده از این به بعد کالهتان هم در ایران افتاد بیخیالش شوید.

امیدوارانه انتظار دارم که خواننده گرامی مطالب این کتاب را بصورت 

ننده بتواند بدون آگاهانه و با ذهنی باز مطالعه نماید.بنظرم اگر خوا

غموض و خشم مطالب را مرور بنماید ؛ نمیتوانم بگویم دیگر مسلمان 

 نمیماند ولی حداقل دیگر شیعه نخواهد بود.

 به امید ایرانی آزاد 

 عبدالحسین حسینی

 5102جوالی 
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 .اصوال شیوه حکومت داری اسالمی از زمان امویان کامال تغییر کرد

صدر اسالم و در زمان محمد چگونه بوده است خود البته اینکه در 

جای بحث است و جامعه شناسی آن زمان را باید به طور دقیق 

بررسی نمود.اما ذکر چند نکته را مهم میدانم؛به عنوان کسی که به 

یکصدوبیست و که  ندارم میگویم،فرض را بر این میگرم خدا اعتقاد 

برای هدایت تفکر  و ده اندپیغام آور الهی بعثت پیدا کر چهار هزار

برخواسته  ن در جهت الوهیت در یک بازه زمانی خاصآبشری و سوق 

این نبوتها به صورت تشریعی ،سپس فرض را بر همین میگیرم که  اند

لنبیین مختوم شد و طبق نص ،که البته به خاتم اه استوتبلیغی بود

مد و آپیامبری نخواهد  دیگرپس از رسول مرسول قریشی  ،نخود قرآ

 .}بعثتی صورت نخواهد گرفت               

                      }   

 04 -احزاب 

محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست، و لیکن رسول خدا و   (

 (.است، و خداوند به هر چیز آگاه استخاتم پیامبران 



12 
 ناگفته هایی از مکتب شیعه

کسی دیگر بعثتی ندارد و اصوال  ویپس طبق عقاید اسالمی پس از 

به دالیل مختلف که خواهم به دست شورای مردمی می افتد.کار 

گفت.و این بدین معنی است که کسی در شان پیامبران نخواهد 

ت و .اما نکته جالب توجه این است که تشیع برای ادعای حکومآمد

 عنانخرافات و بدعتهایی را بنا نهاده و بدینسان  ،سلطه بر مردم

با و بر مردم میتازد و حکومت را ارث آ حکومت را به دست گرفته  و

 اجدادی خود میداند.

 دستاویز شیعه

ینی و حکومت کنونی شیعه برگرفته از افسانه هایی است که کل

فت که تشکل ورده اند و در واقع میشود گمجلسی در کتب خود آ

شیعه ابتدای کار نیز به هدف حکومت داری شکل گرفت و این چیزی 

چرا که تاریخ هرچند که تحریف شود ولی خود  ؛غیر قابل انکار است

خالصه کالم اینکه شیعه خود یک جنبش ن پاسخگو خواهد بود.آ

را به چند دلیل وارث حکومت داری میداند  نفسشسیاسی بود اصوال 

 میپندارد.و خود را برحق 
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 جنبش سیاسی شیعه

این موضوع را از زبان دکتر کسروی بیان میکنم ،ایشان مفصال در این 

: ) باقسمتی از ورمن را می آط بحث کرده اند ولی چکیده ای از آراب

 این متن مشکل عمیق دارم(

 یخیرتا دخو بلکه ارد،مید درازی ربسیا یخچهرتا یشیعیگر))

 به یشیعیگر. دکرهیماخو دیا هیکوتا به اآنر ینجاا در ما لیو. میباشد

 یهومعا نچو. یافته زآغا میها بنی نماز از ماست ستاخو که معنی ینا

 جنگ به بیطالبا بن علی مماا با نعثما نشد کشته یزوستاد به

 در هوردآ بدست ،نیرنگ و زور با را خالفت او گمر از پس و برخاست

 انگر نمسلمانااز ریبسیا هب او رفتار ینا. نیدداگر ثیار دخو انخاند

 از اآنر که ستنداخو چنین هدکر خالفت رزویآ ریبسیا نکسا و د،فتاا

 کسی دبو می ندهز یهومعا تا لیکن. ندورآ ونبیر میها بنی ستد

 برخاست کوشش به علی بن حسین او گمر از پس. بجنبد سترنیا

 یهمگ که ننساابد و د،نبر پیش از ریکا نشواپیر اریناپاید از لیو

 او پسر و دمُر یهومعا پسر یزید نچو سپس. یددگر کشته ،نندامید
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 برخی و جست هرکنا نآاز خالفت روز چهل از پس م،نا یهومعا

 در حنفیه بن محمد و مکه در بیرز بن هللاعبد. دفتاا نمیا به آشفتگیها

 او که برخاست کوفه در رمختا و ،ختندداپر خالفت یعود به مدینه

 و نستندانتو ریکا نیز ینهاا لیو. میکوشید خالفت به ننها در نیز

 دنبر به میها بنی با گیربز انخاند دو سپس. فتندر نمیا از یکایک

 و ،(مسالا ارگزدبنیا یعمو سعبا انپسر) نعباسیا یکی: برخاستند

 مینهز به را دخو رکا دبنیا نعباسیا(. علیان پسر) نعلویا ییگرد

 از و نستندامید میها بنی زا را ننیاایرا یناخرسند نچو هدنها چینی

 نددفرستا انیرا به نمایندگانی ،نددبو می آگاه رششو به نآنا گیدآما

 وانپیر از هایی ستهد و نددازپر کوششهایی به نهانی ینجاا در که

 و نددمیکر جنگ و برمیخاستند گیدبسا نعلویا لیکن. ندورآ پدید

 ،کیهز نفس محمداو، پسر یحیی ،علی بن یدز چنانکه) کشتهمیشدند

 بنی وینرا از(. شدند کشته انیگرود فخ صاب حسین ،هیمابرا ادرشبر

 را میها بنی دبنیا بومسلما ستد با و نددبر پیش را رکا سعبا

 از خالفت انمندرزوآ. یدنددخلیفهگر نیشاا یبجا دخو ختهاندابر

 میهم  از خونها. نددیستاا نمی زبا رزوآ هرا در کوشش هیچگونه
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 ینا در. نددمیبر رنیرنگ بکا و دروغ. ختنداندا برمی نهااخاند. یختندر

 معنی نبهما که شدند می نامیده «شیعه» نعلویا وانپیر اه کشاکش

 2((یدهدگر زآغا نجاهما از «یشیعیگر. »باشد می «وانپیر»

وی چه میگوید و عالوه بر آن مشخص میشود که خواندیم که کسر

و دیگر اینکه  باشدشیعه چیزی نیست که از صدر اسالم بوده 

فهمیدیم که این نهضتی بود همانند دیگر تشکلهای دیگر برای مقابله 

 با طرفداران خلفای راشدین جز علی.

در آن زمان جز شیعه فرق دیگری نیز وجود داشتند که هرکدام برای 

همانند شیعه شکل گرفتند؛جنبش هایی همانند  هدفی،

که از  3مازیاربن قارن( )سنباد،استادسیس،المقنع هشام،خرم دینان

ولی همین ما را بس که از .نها خود داری میکنم آذکر چگونگی 

جنبشهای الحادی دوره اولیه عباسی بودند که در تقابل با اسالم 

نها بودند و خوارج که خود به بیست آمدند.معتزله از دیگر آبوجود 

                                                           
 گفتار یکم 1شیعه گری ص -کسروی،احمد. 2
تاریخ مردم ایران جلد دوم،زرین کوب،تاریخ یعقوبی،تاریخ -تاریخ ایران پس از اسالم،اقبال اشتیانی. 3

 زیده حمدهللا مستوفیگ
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 و فرق 4قسمت تقسیم میشوند)از جمله ازارقه،النجدات،االباضیه(

مختلف دیگر.همه اینها همانند شیعه برای برخورداری از چیزی 

نچه که عیان است این موضوع میباشد که شیعه آاما  .مدندآبوجود 

که با پایه گذاری  ؛جنبشی بود سیاسی برای برقراری حکومت

را بر ایران زمین کوفت و زمامداری برایش  تمحکو میخ ،خرافات

 میسر گردید.

 امامت

عه پراکنی و سفسطه گرایی در شیعه موضوع امامت نقطه عطف شای

مهدویت و اکنون والیت فقیه پرداخته  هاست و در پرتو آن به توجی

حکومت حق علی  ،ن و احادیثشیعه مدعی آن است که طبق قرآاند.

و اوالد علی میباشد که در کتبهایشان آیاتی را دستاویز خود قرار 

 را می آورم:یات آداده اند که نمونه هایی از این 

                                                           
 45ص -فریدون اسالم نیا-.نگاهی به تاریخ ایران بعد از اسالم 4
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}                             

                         

       76-{مائده 

روردگارت برتو نازل شده است، )به مردم( ای پیامبر! آنچه از طرف پ)

برسان، و اگر )این کار( نکنی، رسالت او را نرسانده ای، و خداوند تو را 

از )شر( مردم حفظ می کند، همانا خداوند گروه کافران را هدایت نمی 

 (.کند

                                                                                                                                                                   بسیار جالب!

طبق عقاید تشیع امامت از اصول دین است؛نکته اولی که میخواهم 

بگویم این است که تا جایی که متکلمین و فالسفه بدست ما رسانده 

زم است بگویم که الاند اصول دین را از ایات محکمات میگیرند.البته 

یه وجود دارند دسته ای که متشابه هستند و ن دودسته آدر قرآ

در این نکته است که  داستاندسته ای که محکمات هستند.اما اوج 
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بلکه طبق عقاید تشیع عالوه بر اینکه این آیه از امامت علی دم میزند 

 :ن را تحریف شده میدانندآ

 :قمى میگویدأبو الحسن على بنابراهیم الهاشمی ال

 ومنه متشابه، ومنه ومنهمحکم، منسوخ، ومنه ناسخ، منه فالقرآن 

 معطوف، ومنه منقطع، تأخیر،ومنه ومنه تقدیم، ومنه خاص، ومنه عام،

 ...ف ما انزلخال على ومنه حرف، مکان حرف ومنه

 بعضی متشابه بعضی محکم آن از بعضی دارد منسوخ و ناسخ قرآن 

 منقطع بعضی و تاخیر بعضی و تقدیم عضیب و خاص بعضی و است عام

 کال آن از بعضی و کلمه یک تحریف هم بعضی و معطوف بعضی و است

 .میباشد است کرده نازل خدا که انچه خالف

 در ادامه اضافه میکند که اصل آیه فوق به این صورت است:
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فان لم تفعل فما  فی على یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک"

 5"التهبلغت رس

قرآن همانطور که دیدیم مولف قائل به تحریف این آیه بود در حالی 

خودش این موضوع را انکار میکند.نمیخواهم به موضوع تحریف قرآن 

بپردازم ولی تا بدینجا اثبات گردید این عقیده شیعه با خود قرآن 

 :مخالفت تام دارد

                          9-حجر 

 (. همانا ما قرآن را نازل کردیم و قطعاً ما نگهبان آن هستیم )

ن فقط به اینجا ختم نمیشود؛ نکته در مورد رای تحریف قرآالبته ماج

میتوانند هرجور که  دالیلشانتحریف قران این است که با این 

ع میخواهند عمل کنند و شیوه حکومت داری خود را برپایه این نو

نمایند. نمیخواهم بحث را پراکنده نا امید کننده بیان مصداق های 

 کنم و به ادامه موضوع میپردازم.
                                                           

المؤلف: البي الحسن على بنابراهیم القمي لمصحح: السید طیب الجزائري الناشر: مؤسسة دار الكتاب للطباعة  67-76ص تفسیر القمي . 5

 0616والنشر قم،الطبعة: الثالثة / شهر صفر عام 
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ن باید به شان نزول توجه کنیم و بخاطر بسپاریم که ادله ما در قرآ

وردن باد هوا نیست که هرجور بخواهیم از آن تفسیر آقرانی 

که امروزه میبینیم  البته باز این نظر گاه مورد مناقشه است.چراکنیم.

خود تفسیر جداگانه از دیگری  ،هر کدام از علمایان شیعه و یا سنی

دارد و هرجور که بخواهند تفسیر میکنند.گو اینکه قرآن توانایی 

 از امامت نمیگوید؟ قرآن اما چرا دفاع از خود را ندارد!

 آیه اکمال:

قبل تر از این آیه با آیات قبل و بعد خود بی ارتباط نیست.در آیات 

آیه ابالغ )یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک ...( سخن از داستانی دارد 

 که یهودیان ادعا کردند که دست اهلل بسته است:

دستهایشان بسته باد! و « دست خدا بسته است» و یهود گفتند: 

بخاطر آنچه گفتند، لعنت شدند. بلکه دو دست او گشاده است، هر 

و این آیات که از طرف پروردگارت بر تو نازل  گونه بخواهد می بخشد،

شده بر سر کشی و کفر بسیاری از آنها می افزاید، و ما در میان آنان 

تا روز قیامت دشمنی و کینه افکندیم، و هر زمان آتش جنگی 
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افروختند، خداوند آن را خاموش کرد، و آنان برای فساد در زمین می 

   .اردکوشند، و خداوند مفسدان را دوست ند

سپس پس از این آیه بیان میدارد که اگر آنان ایمان بیاورند برایشان 

 بهتر است،ضمن اینکه نوید بهشت را نیز به آنان میدهد:

و اگر اهل کتاب ایمان بیاورند و تقوا پیشه کنند، یقیناً گناهانشان را 

خواهیم زدود و آنها را به باغهایی پر نعمت )بهشت( وارد خواهیم 

 .کرد

رد.اما تا بدینجا فهمیدیم هیچ نشان و سرنخی از امامت وجود ندا پس

رسی قرار دهیم میفهمیم که دوباره سخنی از اگر ادامه آیه را مورد بر

امامت به میان نیامده است.گویا از محمد خواسته میشود که رسالتش 

را ابالغ کند.اما چه چیزی را باید ابالغ کند؟با این پرسش به سراغ آیه 

 یم:میرو

حال اینکه ،ستهمانند مفسری است برای آیه بعدی یهدر قران یک آ

 :بیان میکندوقتی جلوتر میرویم چنین 
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                        76-مائده 

ای اهل کتاب! شما بر هیچ )آیین درستی( نیستید، مگر اینکه تورات » بگو:  

بر پا  و انجیل و آنچه را که از طرف پروردگارتان بر شما نازل شده است،

و بتحقیق آنچه بر تواز سوی پروردگارت نازل شده ، بر سرکشی و «. دارید

 .کفر بسیاری از آنها می افزاید، پس بر )این( گروه کافران، غمگین مباش

 : 77سپس قبل آیه را بررسی میکنیم یعنی آیه 

و اگر آنان تورات و انجیل، و آنچه را که از سوی پروردگارشان بر آنها  

ه )از کتابهای آسمانی و فرآن( بر پا دارند )و به آن عمل نازل شد

نمایند( از فراز و فرود پاهایشان )= از آسمان و زمین( روزی خواهند 

خورد، گروهی از آنها معتدل و میانه رو هستند، و بسیاری از آنان 

 .اعمال بدی انجام می دهند



23 
 ناگفته هایی از مکتب شیعه

بعد نه قبل آن و نه .هیچ ربطی به امامت علی ندارد آیاتاین 

آن.چگونه امری به مهمی امامت در آیه مورد ادعا اثری از آن 

نیست؟چرا یک مسلمان باید همانند پازل دنبال قطعات بگردد و آخر 

 سر هم آن را پیدا نکند!مگر در میان سخن آخوندها...

بیان کند ترسیده و به  مطلب راازینکه این  محمدشیعه میگوید  

نوعی اولتیماتوم دریافت کرده!!!یک  در واقع اهللاز طرف همین دلیل 

روی  در پیش بود چرا هنگامی که در اوج قلت یار محمدسوال اینکه 

 ؟خود را ابالغ کرد و اینهمه غزوه داشت و نترسید پیامبریمشرکین 

حال چرا ازابالغ این موضوع واهمه داشته در حالی که میدانیم 

 ،ن موضوعای در ثانی!محمد برایش سرودست میشکستند اصحاب 

جز خدا از بنده خدا نیز هراس داشته و این یعنی  محمدیعنی اینکه 

ی اسالم و میدانیم که در عقیده اسالم !توهین به شخصیت پیامبر

.قبول کنم محمد مشرک ترس از غیر خدا شرک محسوب میشود

 بوده؟
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گر در مورد آیه این است که شیعه میگوید با این سخن نکته دی

یا این آیه قبل از م شد ولی مسئله این است که آیامبر تماپرسالت 

 اهللاست )الیوم اکملت لکم دینکم(؟یعنی اینکه اول  لاکما آیه نزول

من دینم را برای شما کامل کردم ولی خداوند  میگویدبه پیامبرش 

ی جانشینم پشیمان میشود؟و میگوید که عذر میخوام اول بگو عل

 است بعد کاملش میکنم؟

است و طبق مده آ) ما( موصوله  مورد )ما اُنزِل( است که نکته دیگر در

داللت بر عام دارد نه یک موضوع خاص به خصوص در  ده عربیقاع

 .تاین آی

 را معنا چند احتمال و است، متشابه – شرایط بهترین در –این آیه 

 خاصی فرد امامت و عام امامت در صریح نص آیه این پس. استدار

ی امامت، استدالل به چیزی ظنی برای قضیه آن به استدالل و نیست

ی امامت در این آیه منصوص علیه نیست، و احتمالی است، و مسأله

نمیخواهم به اطاله توان به این مسأله رسید.نباط میبلکه از راه است
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دچار شوم و به موضوعات دیگر میپردازم هرچند بحث در این مورد 

 بسیار است.

 آیه دوم

                             

            22-مائده 

یار و ولی شما تنها خداست، و پیامبراش و آنها که ایمان آورده اند،  ( 

فروتنی  )همان(کسانی که نماز را بر پا می دارند و آنان با خشوع و

 (.زکات را می دهند

یه اشاره دارد به اینکه علی در هنگام رکوع شیعه میگوید که این آ

 انگشتر خود را صدقه میدهد :

طوسی که در مذهب شیعه به شیخ طایفه ملقب گشته در این رابطه 

مهمترین و واضح ترین دلیل از قرآن مجید برای اثبات »می گوید:



26 
 ناگفته هایی از مکتب شیعه

السالم پس از وفات رسول اهلل )صلی امامت علی بن ابی طالب علیه 

 وَرَسُولُهُ الل َّهُ وَلِیکُمُ إِن َّمَا﴿اهلل علیه وسلم(، این فرمایش الهی است:

 .﴾رَاکِعُون  وَهُمْ الز َّک اة  وَیُؤْتُون  الصََّالة  یقِیمُون  ال َّذِین  آمَنُوا وَال َّذِین 

تردیدی این آیه بدون هیچ شک و »طبرسی در مورد این آیه میگوید: 

واضح ترین دلیل بر امامت علی بن ابی طالب علیه السالم پس از 

  «رحلت پیامبر )صلی اهلل علیه وسلم( می باشد

از سویی دیگر شیعه میگوید که در آغاز جمله )انما( برای حصر بکار 

آمده،پس طبق این پندار باید آیه مربوطه به علی رجعت کند،پس چرا 

 شده ، مگر نه اینکه حصر است؟ به سایر امامان تعمیم داده

ثانیا ،از چه زمانی یک واجب را برای واجب دیگر مشغول میکنند؟مگر 

شیعه نمیگوید علی در نماز از خود بی خود میشده و به اصطالحی تیر 

را از پای وی دراورده اند و او اندکی از مدهوشی با کردگارش دست 

هم علی زندگی  میدهد؟از قراری زکاتنکشیده؟پس چطور در رکوع 

فقیرانه ای داشته است؟نمیخواهم قواعد و قوانین زکات در اسالم را 

 بیان کنم.
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مداران شیعه دمساله بسیار مهم آنکه کلمه )ولی( بر خالف مدعای سر

 و روحانیون نجف و قم،به معنای خلیفه یا امام نیست.

 گفتنیست که:

می شود به  )به فتح واو( مشتق« وَالیت»که از مصدر « ولی»کلمه 

معنی یار و نصرت رسان می باشد. و آنچه به معنی امام و خلیفه است 

)به کسر واو( « وِالیت»است که از مصدر « متوالی»و « والی»کلمه 

 . مشتق شده است

آیا اخر دلیل دیگرم اینکه یه هم میتواند جزو متشابهات باشد این آ

 یه )وهم راکعون( جمله حالیه است یا نه؟آ

که این همه بر امامت تاکید شده چرا یک بار نام نست ازی تعجب من

آنها نیامده؟در قران در مورد حیض و گاو بنی اسرائیل سخن آمده 

 ولی چرا از امامت نیامده؟
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ذکر نشده و باید از گروهی دیگری نیز میگویند همه چیز در قران 

 زاین است که از کی اصول دین را ا احادیث آنها را گرفت.سوالم

 ادیث میگیرند؟اح

سوره بقره  056موضوع دیگری که به آن استناد میکنند در مورد ایه 

 است که :

                              

                           

و )به یاد آورید( هنگامیکه خداوند، ابراهیم را با سخنانی)مشتمل بر )

اوامر و نواهی و تکالیف( آزمود، پس او همه را بخوبی به انجام رسانید. 

بدرستی که من تو را پیشوای مردم قرار می » )خداوند به او( فرمود:

«. ی قرار بده(و از فرزندانم )نیز پیشوایان» )ابراهیم( گفت: «. دهم

 «(پیمان و عهد من به ستمکاران نمی رسد»)خداوند( فرمود: 
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شیعه از این ایه استفاده میکند تا بازهم دسیسه ای درست کند برای 

یاتی است که حتی آآنچه که امامت میخواندش.اما اتفاقا این از همان 

هیچ توجیهی برای حکومت  ،کرد هن توجیآاگر بشود امامت را با 

 و جانشینان آنها وجود ندارد.حال به بررسی آیه بپردازیم: امامان

بیشترین تاکید شیعه بر روی کلمه امام است؛میدانیم که امام به 

معنای پیشوا و جلودار است یعنی در کل کسی که به عنوان پیشوا از 

به عنوان رهبری ر این آیه به پیشوایی ابراهیم او پیروی میکنند.د

ا که در طول تاریخ نبوت هبری سیاسی.چرمعنوی اشاره شده نه ر

که هردو وجه معنوی و سیاسی را به عهده داشته رسوالنی بوده اند 

هیچگاه رهبر ن و پیامبر اسالم... اما ابراهیم نها سلیماآاند از جمله 

سیاسی یک جامعه نبود و امامت او جنبه معنوی داشته... پس اگر 

کومت خود هستند سخت در در این آیه به دنبال توجیه حروحانیون 

که چیزی نیست جز ایناین آیه و نتیجه اشتباهند چرا که عایدی 

سالهاست بر سرعمامه به سر ها داد میزنیم که ))کار منبریتان را 

بکنید((.آخر آیه نیز صراحتا اشاره دارد که ابراهیم بعنوان پیشوا به 
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پس کسی ظلمی نمیکند.مذهبیون که مشمول آخر آیه هم نمیشوند 

 اهند به سر بگیرند...؟کجا را میخو گل

اما ابعاد دیگر آیه بیان میکند که خالفت به انسانهایی میرسد که 

عادل باشند یعنی ظلمی روا ندارند و این برخالف نظر شیعه میباشد 

د که قایل به موروثی بودن امامت است.چرا که شیعه اذعان میکن

 !امامت به فرزندان امامان رسید

قابل توجه است که چرا امامان با آنکه علم غیب داشتند  یک نکته 

ن جانشین یا میمرد یا آجانشینی را انتخاب میکردند اما گاها 

ند؟آیا روا است که امام نمیپذیرفتندش؟مگر علم غیب نداشت

فرد معرفی  ،جانشیننکه میداند آ( مردم را سرکار بگذارد با معصوم)!

زیدیان بازهم اعتقاد دارند که  شده نخواهد بود؟آیا اسماعیلیان و

 ذریهامامشان معصوم است؟اصال چرا امامت به حسین رسید؟پس 

ن یچرا حسن امامت و خالفت را بدست حسحسن چه کاره بودند؟

سپرد درحالی که امامت اصل دین است و انتصاب آن از جانب 
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البد نقض کرده که به خداست؟یعنی حسن امر خدا را نقض کرد؟

 مامت را به این و آن داده!اختیار خود ا

هنگامی که حسین بن علی کشته شد محمد بن حنفیه نزد علی بن (

الحسین رفت و به او گفت ای فرزند برادرم میدانی که رسول اهلل صلی 

اهلل علیه وسلم برای امامت علی وصیت کردند وسپس به حسن 

وحسین و پدر تو کشته شد و وصیتی نکرد ومن عموی تو هستم 

پدرت می باشم و از فرزندان علی علیه السالم هستم و از نظر وجای 

سنی هم از تو بزگتر و به حق تر در این امر هستم)امامت(پس علی بن 

الحسین گفت: ای عمو تقوای الهی پیشه کن )پس چیزى را که بدان 

دهم که مبادا از نادانان علم ندارى از من مخواه من به تو اندرز مى

برای من وصیت کرده امامت را وقتی که به عراق  باشى (همانا پدرم

میرفت و قبل از اینکه شهید شود این عهد را در گردن من قرار داد 

واین سالح رسول اهلل هست در نزد من همانا خداوند تعالی : هنگامی 



32 
 ناگفته هایی از مکتب شیعه

که حسن با معاویه صلح نمود وصیت وامامت را در نسل )پشت( 

 6)حسین قرار داد

 ه برای کسب حکومت و توجیه والیت فقیه...امان از اینهمه دسیس

ازینها که بگذریم شیعه برای توجیه امامت خود از احادیثی نیز 

من به دو موضوع اشاره میکنم که بسیار برای شیعه ؛استفاده میکند 

 قابل توجه است:

 غدیر خم-0

 قلم و قرطاس-5

 غدیرخم

ن رویداد یا شایدهم بزرگتری ها و در تاریخ شیعه یکی از بزرگترین

 .پندار امامتاست برای 

                                                           
 77ص -54ج -اربحاراالنو 6
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البته احادیث دیگری هم همانند حدیث منزلت و... وجود دارد که من 

از ذکر آنها خود داری میکنم چون هدفم رد تشیع نیست بلکه آشکار 

ا برای پندار امامت و مهدویت است سپس سازی دسیسه های آنه

 حکومت والیت مطلقه فقیه است.

بین مکه و مدینه.که البته در سر راه غدیر نام منطقه ای است 

حاجیان قرار دارد و الزم به ذکر است که سبب نام گذاری آن برکه 

کیلومتری مکه قراردارد و در  76پرآب آن منطقه است.این منطقه در 

ازینها که بگذریم مشهور است که نزدیکی مکانیست به نام جحفه.

اعالم داشته که در  پیامبر اسالم در این روز در مورد علی خطبه ای

 آن بیان میکند:

 هرکس که من موالی اویم،پس علی موالی اوست

شیعه از حدیث استناد میکند که علی جانشین اوست و البته این 

حدیث به همان آیه مورد نظر شیعه ))بلغ ما انزل الیک...(( 

دستور داد  که  محمدبرمیگردد.شیعه ادعا دارد که با آمدن آن آیه 
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آیند تا مشخص کنم بعد از من چه کسی پیشوای همگی گرد 

 شماست...

 که شرح آن از زبان شیعه چنین است:

بررای انجرام    هجررت  در سال دهم -آلهوعلیهاهللصلی-پیامبر گرامی

به مکه عزیمت کرد. ایرن برار انجرام ایرن      حج فریضه و تعلیم مراسم

عمر پیامبر عزیز مصادف شد و از این جهت آن  سال فریضه با آخرین

ری و یا آمروختن  نامیدند. افرادی که به شوق همسف« حجة الوداع»را 

مراسم حج همراه آن حضرت بودند تا صد و بیست هزار تخمرین زده  

 .انررررررررررررررررررررررردشررررررررررررررررررررررده 

 -آلره وعلیره اهللصرلی -به پایران رسرید و پیرامبر اکررم     مراسم حج

کردنرد و جرز   ه او را بدرقه مری را، در حالی که گروهی انبو مدینه راه

به او پیوسته بودند همگی در رکراب او بودنرد، در    مکه کسانی که در

رسید که « غدیر خم»آبی به نام به پهنه بی کاروان پیش گرفت. چون

بر سر راه مدینه واقع « رابغ»محلی در چند میلی) جحفه در سه میلی

فرود آمد و به پیامبر  وحی و یکی ازمیقاتهای حجاج( قرار دارد، پیک

http://www.wikifeqh.ir/%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AC
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AC
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%A7%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%A7%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%DA%A9%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%DA%A9%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%AD%D9%81%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%AD%D9%81%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D9%88%D8%AD%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%88%D8%AD%DB%8C
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باز ایستند و  فرمان توقف داد. پیامبر نیز دستور داد که همه از حرکت

 .بازمانرررررررررررردگان فرررررررررررررا رسررررررررررررند 

موقع پیرامبر در ایرن منطقره    کاروانیان از توقف ناگهانی و به ظاهر بی

بسریار سروزنده    آفتراب  حررارت  گرم که آب، آن هم در نیمروزیبی

گفتند: فرمران  تفتیده بود، در شگفت ماندند. مردم با خود می زمین و

رسیده است و در اهمیت فرمان همین بس که به  خدا بزرگی از جانب

 داده است که در این وضع نامساعد همه را از حرکرت  ماموریت پیامبر

 .باز دارد و فرمان خدا را ابالغ کند

غدیر خم به  سرزمین بر ذی الحجه آفتاب داغ نیمروز هجدهم ماه

تعداد آنها را ازهفتاد هزار تا  تاریخ تابید و گروه انبوهی کهشدت می

صد و بیست هزار ضبط کرده است در آن محل به فرمان پیامبر خدا 

بردند، فرود آمده بودند و در انتظار حادثه تاریخی آن روز به سر می

در حالی که از شدت گرما رداها را به دو نیم کرده، نیمی بر سر و نیم 

 .انداخته بودند دیگر را زیر پا

را فرا گرفت و  بیابان سراسر ظهر اذان در آن لحظات حساس، طنین

http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B0%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B0%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B8%D9%87%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B8%D9%87%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
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آماده  نماز ظهر مؤذن بلند شد. مردم خود را برایادای تکبیر ندای

پرشکوه، که سرزمین غدیر  اجتماع کردند و پیامبر نماز ظهر را با آن

آورد و سپس به  نظیر آن را هرگز به خاطر نداشت، بجا

ن ترتیب یافته بلندی که از جهاز شترا منبر آمد و بر جمیعت میان

 :ای به شرح زیر ایراد کردبود قرار گرفت و با صدای بلند خطبه

داریم و بر  ایمان خواهیم و به اوستایش از آن خداست. از او یاری می

کنیم و از شر نفسهای خویش و بدی کردارهایمان به می توکل او

بریم که جز او برای گمراهان هادی و راهنمایی نیست؛ خدایی پناه می

ای نیست. کرد برای او گمراه کننده ایتهد خدایی که هرکس را

دهیم که خدایی جز او نیست و محمد بنده خدا و فرستاده گواهی می

 .اوست

را لبیک گویم و از  حق هان ای مردم، نزدیک است که من دعوت

مسئول هستید. درباره من میان شما بروم. و من مسئولم و شما نیز 

 کنید؟چه فکر می

کردی و  تبلیغ دهیم که تو آیین خدا رایاران پیامبر گفتند: گواهی می

کردی و در این راه بسیار کوشیدی  نصیحت به ما خیرخواهی و نسبت

http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%B8%D9%87%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%B8%D9%87%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%85%DB%8C%D8%B9%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%85%DB%8C%D8%B9%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%82
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%82
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA
http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%AD%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%AD%D8%AA
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 .خداوند به تو پاداش نیک بدهد

، وقتی مجددا آرامش بر  -آلهوعلیهاهللصلی-پیامبر اکرم 

 :حکمفرما شد، فرمودجمعیت

بنده خدا  محمد دهید که جز خدا، خدایی نیست وآیا شما گواهی نمی

حق است و  مرگ و دوزخ و بهشت و پیامبر اوست؟

فرا خواهد رسید و خداوند کسانی را که  شک بدون رستاخیز روز

 اند زنده خواهد کرد؟پنهان شده خاک در

 .دهیمیاران پیامبر گفتند: آری، آری، گواهی می

 :ادامه داد -آلهوعلیهاهللصلی-پیامبر 

گذارم؛ چگونه با آنها در میان شما دو چیز گرانبها به یادگار می من

معامله خواهید کرد؟ ناشناسی پرسید: مقصود از این دو چیز گرانبها 

 چیست؟

 :فرمود -آلهوعلیهاهللصلی-پیامبر 

خدا و طرف است که یک طرف آن در دستخد کتاب ثقل اکبر

شماست. به کتاب او چنگ بزنید تا گمراه نشوید. و  دیگرش در دست

من است. خدایم به من خبر داده که دو  اهل بیت و عترت ثقل اصغر

http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%88%D8%B2%D8%AE
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%88%D8%B2%D8%AE
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B1%DA%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B1%DA%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B2
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B2
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%DA%A9
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%DA%A9
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%A7%DA%A9
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%A7%DA%A9
http://www.wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8
http://www.wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%A8%DB%8C%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%A8%DB%8C%D8%AA
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 .شوندیادگار من تا روز رستاخیز از هم جدا نمی

هان ای مردم، برکتاب خدا و عترت من پیشی نگیرید و از آن دو عقب 

 .نمانید تا نابود نشوید

- حضرت علی دست -آلهوعلیهاهللصلی-در این موقع پیامبر 

را گرفت و باال برد، تا جایی که سفیدی زیر بغل او بر  -السالمعلیه

را در کنار  -السالمعلیه-همه مردم نمایان شد و همه حضرت علی 

او را به خوبی شناختند و  دیدند و -آلهوعلیهاهللصلی-پیامبر 

ای است که مربوط به دریافتند که مقصود از این اجتماع مسئله

است و همگی با ولع خاصی آماده شدند  -السالمعلیه-حضرت علی 

 .گوش فرا دهند -آلهوعلیهاهللصلی-که به سخنان پیامبر 

 :فرمود -آلهوعلیهاهللصلی-پیامبر 

 د بر مؤمنان از خود آنان کیست؟هان ای مردم، سزاوارترین فر

 .دانندیاران پیامبر پاسخ دادند: خداوند و پیامبر او بهتر می

 :ادامه داد -آلهوعلیهاهللصلی-پیامبر 

خداوند موالی من و من موالی مؤمنان هستم و بر آنها از خودشان 

هر کس که من موال و رهبر او »اولی و سزاوارترم. هان ای مردم، 

http://www.wikifeqh.ir/%E2%80%8C%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%E2%80%8C%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%E2%80%8C%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%DB%8C
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 هم موال و رهبر اوست هستم، علی

این جمله آخر را سه بار تکرار کرد و  -آلهوعلیهاهللصلی-رسول اکرم 

 :سپس ادامه داد

بدارد و دشمن بدار  بدار کسی را که علی را دوست پروردگارا، دوست

کسی را که علی را دشمن بدارد. خدایا، یاران علی را یاری کن و 

. پروردگارا، علی را محور حق قرار دشمنان او را خوار و ذلیل گردان

 .ده

 :سپس افزود

حاضران به غایبان خبر دهند و دیگران را از این امر مطلع الزم است 

 .کنند

فرود آمد  فرشته وحی هنوز اجتماع با شکوه به حال خود باقی بود که

ا لْیَوْمَ أ کْمَلْتُ » داد که  بشارت -آلهوعلیهاهللصلی-و به پیامبر گرامی 

خداوند «: إِسْل امَ دِینًال کُمْ دِین کُمْ وَأ تْمَمْتُ عَل یْکُمْ نِعْمَتِی وَرَضِیتُ ل کُمُ الْ

خویش را بر مؤمنان به تمامه   نعمت خود را تکمیل کرد و دین امروز

  .ی داشتارزان

بلند شد و  -آلهوعلیهاهللصلی-پیامبر  تکبیر در این لحظه، صدای

http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D9%88%D8%AD%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D9%88%D8%AD%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1


41 
 ناگفته هایی از مکتب شیعه

 :فرمود

خود را به پایان خدا را سپاسگزارم که دین خود را کامل کرد و نعمت

 7.من و والیت علی پس از من خشنود شد رسالت رسانید و از

 اما سنی مذهبان چه میگویند:

 و انجام برای وسلم علیه اهلل صلی در سال دهم هجری که رسول خدا

 قبائل رؤسای به هایینامه بود، الحرام اهلل بیت عازم اسالمی حج تعلیم

رستاد و از آنان دعوت کرد که برای انجام حج ف مسلمین بالد و عرب

ای به امیر المؤمنین علی ؛ که در در مکه حاضر شوند، از جمله نامه

نمود، نوشت و برد و أخذ زکات میاین هنگام در یمن بسر می

حضرتش را دعوت کرد که برای ایام حج در مکه حاضر شود. آن 

ناب که در این وقت در یمن و یا در راه بازگشت از یمن بود، چون ج

نامه رسول خدا را دریافت داشت با خود اندیشید که اگر بخواهد 

اموال بیت المال را که بیشتر عبارت بود از شتر و گاو و گوسفند، با 

                                                           
احتجاج طبرسی، - 1 آیه، ۵سوره مائده/--.۹۰۹ -۱۹۷، ص۱عالمه امینی، الغدیر، ج-۷۶، آیه۵مائده/ . 7

وفیات االعیان،  - ۹۹۲، ص۹وفیات االعیان، ج-، ص۱وفیات االعیان، ج  -، چاپ نجف۶۱ -۴۸، ص۱ج

 .۵۱۱ثمار القلوب، ص-۴۹۹التنبیه و االشراف، ص- ۹۹۲، ص۹وفیات االعیان، ج -۷۰ص ،۱ج

http://www.wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA
http://lib.eshia.ir/17001/1/119/67
http://lib.eshia.ir/17001/1/119/67
http://lib.eshia.ir/17001/1/107/3
http://lib.eshia.ir/17001/1/107/3
http://lib.eshia.ir/17001/1/107/3
http://lib.eshia.ir/15016/1/71/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF%D9%8A%D8%B1
http://lib.eshia.ir/15016/1/71/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF%D9%8A%D8%B1
http://lib.eshia.ir/15016/1/71/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF%D9%8A%D8%B1
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تواند در موقع مقرر به مکه برسد ناچار آن اموال را خود حمل کند نمی

که همراه حضرتش بودند مانند بریده اسلمی و خالد بن  به کسانی

ولید و غیره واگذار نمود که تحت مراقبت آنان حمل شود و خود با 

سرعت بیشتر روانه مکه شد و در روز هفتم و یا هشتم ذیحجه خود را 

 .به رسول خدا رسانید

و پس از انجام حج و مناسک آن، به صوب مأموریت خود که حمل 

المال بود برگشت چون به قافله بیت المال رسید مشاهده اموال بیت 

های یمنی بود، ای از اموال بیت المال که از آن جمله حلَّهنمود که پاره

مورد تصرف و استفاده بعضی از اصحاب قرار گرفته و چنانکه عادت و 

رویه آن جناب در اجتناب از تصرف در اموال بیت المال بود، از 

بر وی مستولی شد و بریده و خالد را مورد  مشاهده آن وضع غضب

عتاب و خطاب قرار داد. این رفتار آن جناب که عین صواب بود بر 

گران آمد و از آن اصحاب که خود ارباب رجال و رکاب بودند سخت 

حضرت دلگیر و ناراحت شدند و کسانی را به خدمت رسول خدا 

ونت و شدت فرستاده و یا خود مستقیما مراجعه نموده و از خش

سختگیری آن جناب شکایت نمودند، رسول خدا پس از استماع 
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شکایت آنان، ایشان را از ناراحتی و نارضایتی از علی ؛ منع فرمود و 

ارفعوا ألسنتکم »ای از فضائل آن حضرت را بیان کرد و فرمود: پاره

زبان خویش را « عن علی فإنه خشن فی ذات اهلل غیر مداهن فی دینه

از دارید زیرا او درباره دین خدا خشن بوده و در امور دین از علی ب

انگار نیست، اما خالد و بریده و دیگران که قبل از مالقات رسول سهل

مندی از علی ؛ نزد دیگران مضایقه نکرده بودند، طبعا خدا از گله

بسیاری از مردمی که هنوز علی ؛ را ندیده بودند و به درستی 

مندی اینان، علی به بدی ود بر اثر شکایت و گلهشناختند ممکن بنمی

شد و رسول خدا که این کیفیت را مشاهده فرمود، لذا بر معرفی می

خود الزم دید که قبل از آنکه آن همه مسلمان که از گوشه و کنار 

جهان برای ادای فریضه حج اجتماع کرده و اکنون در مسیر بازگشت 

ه امواج این واقعه به مکه برسد و یا بودند، متفرق گردند و پیش از آنک

این ماجرا در مدینه شایع شود و مردم مدینه تحت تأثیر آن قرار 

گیرند، از شخصیت بارز و ممتاز علی ؛ دفاع کرده و حضرتش را با 

فضائل عالی که دارد به مسلمانان معرفی و قضیه را در همانجا حل و 

شخص ممتاز مسلمان  فصل نماید) ( عالوه بر آن دفاع از حیثیت یک
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بر حضرتش واجب بود لذا در اجتماع غدیر خم به معرفی آن جناب و 

وجوب دوستی او بر جمیع مسلمانان پرداخت که البته این صورت و 

کیفیت به دالیلی که در صفحات آینده خواهیم گفت هرگز معنای 

 8.منصوصیت علی ؛ را به خالفت از جانب خدای متعال نداشت

د تفکر ین چه میگویند بگذریم.هر انسان عاقلی با خواز اینکه طرف

 کند به چند شبهه برمیخورد:

این موضوع را هنگامی بیان کرد که نه در مکه  محمداوال اینکه چطور 

 ر مدینه؟بلکه در جایی بین این دو حضور داشته است.بوده و نه د

هزار صحابی در 051این سوال پیش می آید چگونه ممکن است  ثانیا:

همگی به اتفاق حدیث را شنیده باشند؟حتی  ونجا حضور داشتند آ

نفر هم بشنوند آیا بی خبران ظن نمیکنند که این  511اگر افراد تا 

دویست نفر دروغ میگویند؟آیا همگی حدیث را باور کردند؟اگرنه پس 

بیعتی صورت نگرفته است؟و اصال کدام عقل سلیمی باورمیکند که 

عه ادعای آن را دارد همه حدیث را شنیده صدوبیست هزار نفرکه شی

                                                           
 . به نقل از سیره ابن هشام،البدایة و النهایة ابن کثیر و قاضی شوشتری آورده است. 8
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از کجا معلوم که امامت تکلیف آنهایی که در آنجا نبودند چه بود؟اند؟

البد میگویید مورد ادعا توسط غایبان مورد پذیرش قرار گرفته است؟

هزار نفر آیا امکان دسیسه  051به تواتر میرسد.چگونه تواتری؟از بین 

 وجود ندارد؟

آیه د در آن زمان فرشته وحی آمد و از جانب خدا شیعه میگوی ثالثا:

 اکمال )الیوم اکملت لکم ...( نازل کرد.

امامت علی را درمیان  اهللنکته جالب در مورد این آیه این است که 

گوشت( مردار، و خون و ) ((حرمت بعضی از خوراکی ها آورده است

، و گوشت خوک و آنچه )هنگام ذبح( نام غیر خدا بر آن برده شود

)حیوانات( خفه شده، و با ضربه مرده، و از بلندی افتاده، و به ضرب 

مگر  -شاخ )حیوان دیگری( مرده، و آنچه درندگان خورده باشند،

، و آنچه برای بتها ذبح شده، و آنکه  -آنکه ذبح )شرعی( کرده باشید

با تیرهای فال؛ بخت و قسمت طلب کنید )همه( بر شما حرام شده، و 

ن به تمام( اینها فسق و نافرمانی است. امروز کافران از )روی آورد

آیین شما مأیوس شدند، بنابراین از آنها نترسید و از من بترسید ، 
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امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم، و 

اسالم را )بعنوان( دین برای شما بر گزیدم. اما هر کس که از گرسنگی 

ایل به گناه نباشد )مانعی ندارد که از گوشتهای درمانده شود و م

 ((.ممنوع بخورد( پس )بداند که( خداوند آمرزنده ی مهربان است

بگذریم ازینکه بلغ ما انزل که توضیحش رفت و الیوم اکملت که نیازی 

به توضیح برای عقال ندارد.ولی ببینید که به هردری میزنند که راهی 

تعجب من این است شان پیداکنند...خود و جنبش سیاسی هبرای توجی

که درموردطالق و گاو و پشه مثال علنی و واضح آورده است  اهللکه 

رنه اینکه امامت چرا درمورد امامت واضحا آیه ای آشکار نیاورده مگ

اصل دیانت است؟شاید اهلل ترسیده است.ولی مگر همین کتاب قرآن 

 ه ندارد؟وید که خداوند از مثال زدن به پشه هم واهمنمیگ

ر منطقه ای بی آب است یاما در گوشه ای دیگر اشاره کرده اند که غد

در حالی که سبب نامگذاری این منطقه به غدیر همان آب آن است و 

اتفاقا همین االن هم محل تفرجگاه و استراحتگاه حاجیان است.در 

جایی دیگر نیز میگوید که زمین از شدت گرما تافته بود.اما عقالنی 
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است اگر   هجری ۸۱سال  الحجهذی ۸۱کنیم.واقعه غدیر در صحبت 

بیاییم و این سال را تبدیل کنیم )میتوانیم از مبدل تاریخ درگوگل 

 علمی(.خورشیدی ۸۱اسفند سال  ۸۱)دست می آیدب استفاده کنیم(

 شمیدانیم که دمای هوای کره زمین مدام روبه افزای .صحبت کنیم

است و این را از تغییرات محیطی پیرامونمان از جمله باال آمدن سطح 

آب دریاها میتوانیم مشاهده کنیم.اگر سری به سایتهای آب و هوا 

در آنوقت از سال حتی در  شناسی در گوگل بزنیم متوجه خواهیم شد

درجه باالتر نمیرود.حال باتوجه به  71گرم ترین ساعات هم دما از

این امرصادق میشود. خودتان برکه هایی که در آنجا وجود دارد نیز

 مقایسه کنید با توجه به گرمی رو به فزونی کره زمین آن زمان چه

نیز باشد درجه  61دمایی حاکم بوده؟حال اگر بگوییم دمای آن موقع 

درجه سوال  71اگر از یک نفر اهوازی در  این گرما قابل توجه نیست 

 )هوای امروزفوق العادس(.کنیم که  هوا چگونه است میگوید : 

اما مورد بعدی که وجود دارد کلمه )موال( است.شیعه با این کلمه 

 میخواهد خود را ثابت کند و امامتش را توجیه.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8_%D8%B0%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D9%87
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ین کلمه دارای معانی متعددی است و ماله کشی کار ناصوابی است.ا

نمیشود به قطعیت درمورد معنی آن سخن گفت،شیعه مدعی آن 

است که امامت اصول دین است ولی میبینیم هم ازآیات متشابه 

.در کتاب میدهداستفاده کرده و هم از احادیث تاویل نادرست انجام 

کشی  الغدیر که نویسنده آن بسیار سعی کرده که امامتشان را ماله

 کند در مورد کلمه موال چنین می آورد که:

 -۶پسر خواهر  -۵پسر  -۴پسر عمو  -۳عمو  -۸پروردگار 

تابع و پیرو  -۸۱مالک  -۹بنده و غالم  -۱آزاد شده -۷آزادکننده 

صاحب و  -۸۴پیمان هم -۸۳شریک  -۸۸نعمت داده شده  -۸۸

 -۸۱داماد  -۸۷مهمان  -۸۶همسایه  -۸۵خواجه )یا همراه( 

 -۸۸ولی  -۸۸فقید  -۸۱دهنده و ولی نعمت نعمت -۸۹خویشاوند 

سرور )نه به  -۸۳کسی که به چیزی سزاواتر از دیگران است 

 -۸۶یار و مددکار  -۸۵دوستدار  -۸۴معنای مالک و آزادکننده( 

 دار کارعهده -۸۷کننده در کار تصرف

 نم؟معنی پیدا ک 56نکند انتظار دارید امامت خود را ازمیان 
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اوال این کلمه بیشترمیتواند معنی دوست داشته باشد تا جانشین.

اینکه کلمه موال بدون قیدی آمده است که حداقل نشان دهد نبوت از 

امامت وجه باالتری دارد)هرچند که شیعه داعی آن است که این 

 مقوله در یک ردیف است.(

رعلی .حیدحدیث توجه کنیم از اینکه ما باید به قبل و بعد ثانیا

توان را بدون قرینه نمی« مولی»معنای لفظ   ((قلمداران میگوید

دریافت و از این معانی آنچه با توجه به موجبات ایراد خطبه و موقعیت 

فرماید: اظهار آن و از همه مهمتر قرینه آن در جمله بعدی که می

یعنی پروردگارا هر که او را « اللهم وال من وااله وعاد من عاداه»

ت دارد، دوست بدار، و هر که او را دشمن بدارد، دشمن بدار و دوس

کند که مراد از آن محبت و دوستی و نصرت آن بزرگوار ثابت می

 .((است

ازاینها که بگذریم مسئله مضحک بیعت است.یک سوال دارم اگر علی 

و اوالدش منتصب الهی هستند آیا بیعت کردن و یا بیعت نکردن 

هزار نفر بیعت 051چه فایده داشته که  مردم اثری دارد؟اصال
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کردند؟مگرنه اینکه اگر کسی بیعت نمیکرد خالف دستور خدا عمل 

کرده و احتماال بجرم ارتداد کشته میشده؟پس اگرهم بیعتی کردند از 

میخورم به حال کسانی که این  روی اکراه و اجبار بوده؟تاسف

 الت را قبول میکنند...خزعب

 قلم و قرطاس

اما بسیار  .وایاتی است که شیعه بسیار برآن تاکیید داردیکی از ر

جالب است بدانیم که این روایت پر است ازتحریف ودروغ.روایاتی از 

در کتب شیعه بسیار است که جز فریب مردم عوام چیزی  ،این نوع

ورد. ابتدا به جریان این روایت میپردازم آدیگری را به ارمغان نمی 

 سپس به تحلیل آن:

گوید از سعید کند که میاز عیینه از سلیمان احول روایت میمحمد 

گوید از ابن عباس رضی اهلل عنه شنیدم که بن جبیر شنیدم که می

می گفت: روز پنجشنبه . روز پنجشنبه چیست؟ سپس به گریه افتاد 

ها را خیس کرد. گفتم ای ابن عباس روز تا اینکه اشکهای او سنگریزه
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اس گفت: بیماری پیامبر صلی اهلل علیه وآله پنجشنبه چیست؟ ابن عب

وسلم شدت گرفت و فرمود کاغذ را برایم بیاورید تا کتابی برایتان 

بنویسم که بعد از آن هرگز گمراه نخواهید شد، پس حاضران به نزاع 

برخواستند در حالی که در حضور پیامبر صلی اهلل علیه وآله وسلم 

****» د: او را چه شده است نباید هیچ نزاعی صورت بگیرد و گفتن

از او بپرسید. پیامبر صلی اهلل علیه وآله وسلم فرمود: «**** أهجر

برم بهتر است از آنچه که مرا مرا رها کنید! آنچه که در آن به سر می

 :کنید. پس آنان را به سه چیز دستور داد و گفتبدان دعوت می

هایی که به اینجا مشرکان را از جزیرة العرب بیرون کنید و به هیئت

آیند جوایزی همانند آنچه که من به آنان می دادم بدهید. سومین می

سفارش پیامبر صلی اهلل علیه وآله وسلم هم خیر است یا پیامبر صلی 

اهلل علیه وآله وسلم از آن سکوت کرد و یا اینکه آن را گفت و من آن 

ان بخش آخر حدیث از سخن :را فراموش کردم. سفیان گفته است

 9 سلیمان )احول راوی حدیث( است.

                                                           
  1155، ص1صحیح بخاری ج 9
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اوال در اینجا عمر به پیامبر اسالم توهین کرده است  :شیعه میگوید که

چرا که در اینجا لفظ اهجر آمده است و این به معنای این است که 

پیامبر هذیان میگوید و این توهین است دوما اینکه خلیفه دوم 

اورند خود دال براین نمیگذارد که کاغذ و قلم به خدمت پیامبر بی

است که عمر نیت از پیش تعیین شده داشته،چرا که پیامبر قصد 

داشته علی را جانشین خود کند! ولی عمر مانع وقوع امر شده وهمین  

 امر باعث شد که مسلمین به تفرقه دچار شوند.

 بررسی

این سخن از طرف شیعه دچار  نهر انسان عاقلی در وهله اول با شنید

نمیخواهم که بروم و در کتاب تاج العروس و... معنای شک میشود.

اهجر را پیدا کنم.میخواهم بصورت بسیار ساده چند چیز را مورد 

 سوال قرار دهم:

بسیار او را  محمدکه اصحاب نمیگویند ال من این است که مگر وس

ضر بودند جان خود را برایش بدهند؟کما ادوست میداشته اند و ح
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د.حال این سوال پیش مادر خود بیشتر دوسداشتن اینکه او را ازپدر و

همه سرباز اسالم در آنجا حضور داشتند اما  می آید چطور آن

ما دیده ایم افراد  آنجور که هیچکدام ازآنها به مقابله او برنخاستند؟

تحمل بی احترامی یک بچه را هم به پدرومادر خود ندارند چطور 

د بیشتر دوست دارند تاب اصحابی که پیامبری را از پدرومادر خو

 سخن عمر را می آورند؟

چطور چیزی که باعث میشود از تفرقه  محمدسوال دیگر این است که 

و اصوال اینکه اگر  ؟را میگذارد آخرین لحظه کندامت جلوگیری 

آن را در حالت مریضی شدید و تب  محمدموضوع به آن مهمی بود آیا 

خواسته که جانشینش را می محمداز کجا معلوم که  ،میگفت؟درضمن

نجایی که این موضوع را ازکجا میدانست؟تا آ تعیین کند؟و عمر

 یک سوال ساده و درعین حال مهم . میدانم عمر علم غیب نداشت

میخواست مهم ترین مسئله را در  محمداست که ازکجا معلوم این 

همه آنکه عمر از آن خبر آخرین لحظات عمرش بگوید و جالب تر از

طبق آیه قران فردی عادی است که مثل بقیه راه میرود و  ددارد؟محم
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می آشامد و تفاوتش با دیگران این است که او برانگیخته شده یعنی 

طبیعی است  پس !همانند امامان نبود که مدفوعشان از مشک باشد

پیامبر  محمداما در مورد و اه و ناله کنند. د که هنگام مریضی تب کن

 کسروی نقل کنم که چنین می آورد:بگذارید از زبان دکتر 

))من نمیدانستم این داستان تا چه اندازه راست است و آیا رخ داده یا 

نه،دراین باره جستوجویی نکرده ام.لیکن اگر راست است رفتار 

عمربسیاربه جا بوده .این دلیل آنست که عمرمعنی اسالم را بهتراز 

بسیار استوار به  دیگران میدانسته .دلیل است که آن مرد یک باور

که ایراد میگیرند که به پیغمبر نسبت نخدا و اسالم میداشته .ای

به « هجر«.»ان الرجل لیهجر:»داده راست نیست.گفته است « هذیان»

هذیان از کمی خرد برخیزد  معنی سرسام است نه به معنی هذیان.

 .ولی سرسام نتیجه بیماری باشد. عمر گفته این مرد سرسام می گوید

ین گفته به پیغمبر بر نخواهد خورد زیرا یک پیغمبری چنانکه بیمار و ا

.سرسام دنباله گردد،الغرشود،رنگش زدی گیرد همچنان سرسام گوید

بیماری باشد و به کس نخواهد برخورد.اگر برانگیختگان از این چیزها 
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برکنار بودندی بایستی پیش ازهمه از بیماری برکنار باشند و هیچگاه 

د.یک پیغمبری که بیمار شده سرسام نیزتواند گرفت و نگردنبیمار

 10جای شگفتی نیست.((

اگر فرض کنیم چیز خرافی مانند وحی وجود دیگر این است که  نکته 

 طبق قرآننمیشده و  لناز محمدبر  در آن زمان دیگر وحی دارد ،

جز از روی وحی حرفی نمیزده پس اگرهم در مورد اسالم   محمد

وید آن مسئله مهم نبوده است چرا که در آن میخواسته چیزی بگ

پس چه دلیلی دارد خالیق  !ان دین کامل بوده و همچنین سنتشزم

چیز بسیار مهمی خواسته بگوید؟در آن زمان  محمدباورکنند که 

هرآنچه که باید را گفته و اصحاب هم موظف بوده اند که آن را  محمد

در این روایت دنبال م رعایت کنند... پس از آیت اهلل ها خواهش دار

حتی اگر بتوانند توهین عمر را ثابت کنند نمیتوانند چیزی نگردند.

بازهم سند محکمی نیست و من بازهم  زیراامامت را اثبات کنند 

از حدیث اصول دین را  !تاکید و گوش زد میکنم که آقایان

                                                           
 31شیعه گری ص  –.احمد کسروی  10
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)پیشنهاد میکنم که برای توضیح مفصل تر به کتاب دکتر نمیگیرند.

 سروی به نام شیعه گری مراجعت فرمایید(احمد ک

شیعه در موارد دیگر به آیات و احادیث دیگری استناد میکند،اما 

چون احادیث نمیتوانند اصول دین را بسازند از بررسی تعداد بیشتر 

آنها خود داری میکنم و همچنین آیات دیگر را مورد بررسی قرار 

م که جنبش شیعه از چه نمیدهم زیرا هدف این بود که اوال نمایان کن

طرفندهایی برای رسیدن به قدرت استفاده میکند و سر مردم مفلوک 

 ،مراد این بود که با آوردن تعدادی از موضوعات ثانیارا شیره میمالد 

تکاپورا در  ،تلنگری را به جامعه وارد کنیم و با ایجاد  و طرح سواالتی

بند نور دل افراد حقیقت جو برانگیزم.لکن کسانی که متعص

 دیدگانشان از میان رخت برداشته .

 امامت شیعه و حکومت داری

شیعه فقط با اثبات امامت نمیتواند به حکومت برسد او در پیرامون 

این طریق بتواند بنیان  زافسانه هایی نیز مطرح میکند تا ا ،امامت
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حکومتی استبدادی را بنهد و مردم را مطیع خود سازد و اموال آنان را 

رفندهای او مواردی است طاز جمله یق خمس به تاراج برد.از طر

همچون انتصاب الهی که بررسی شد و عصمت و طهارت و یکسانی 

امام با نبی و... این موارد سبب میشود که در اذهان عموم شیعه 

به چشم  تصویری افسانه ای و حتی جادویی و شگفت انگیز از امام 

اینکه پیروان امامان چه دلیلی  بیاید اما یک سوال پیش می آید و آن

که کسانی را تا این حد باال ببرند در حالی که آنها مدام در  ندداشت

حال تقیه بودند؟جواب بسیار سادست امامان فقط نقش ابزاری 

برای رسیدن به حکومت و پایه گذاری حکومت هایی همچون  داشتند

 والیت فقیه که در ادامه توضیح خواهم داد.

 ت و نبوتهمسانی امام

که -هنگامی که مدونان جنبش شیعه به تدوین کتبهایشان پرداختند 

به خوبی میدانستند  -از آن جمله میتوان کلینی و مجلسی را نام برد

چه حقه هایی را بکارببرند تا تصویر خداگونه ای را برای مردم بسازند 

مردم نتوانند اعتراضی به حکومتهای شیعی بعنوان  ،و از آن طریق
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.همه ما میدانیم که نبوت در ادیان آسمانی بکنندن امامان جانشی

ن  سوره هایی به نام پیامبران آاه بسیار رفیعی دارد و حتی در قرجایگ

وجود دارد )نوح،محمد،یونس و...( اما من نمیدانم چرا امامتی که هم 

ن محلی از اعراب ندارد.بسیارجای آان مقام انبیا است اینگونه در قرش

لی نامی اسرائیل سخن به میان آمده است و از گاو بنی تعجب است که

 اما بنگریم به روایات آنها درکتب شیعه:از سجاد و باقر و... نیست.

سید علی الحسینی المیالنی میگوید: و اما ان اإلمامة من أصول 

الدیانات والعقائد ام هی من الفروع ؟ فالحق: انها من األصول کالنبوة. 

11 

ته شود امامت از اصول دیانات و عقاید است یا از یعنی: اما اگر گف

ز اصول دین است مانند فروع دین؟ پس درست این است که امامت ا

 نبوت!

                                                           
 51اإلمامة فی أهم الكتب الكالمیة: ص 11
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 ای دیانتی است که تا به این اندازه در هاله لچطور اص امامت اوال این

ن نیامده است؟مثال ما در آچرا نام امام در قر ثانیااز ابهامات است.

 قران چنین آیه ای دارم:

                             

                         

                          

اید! به خدا و پیغمبرش و کتابی که بر ای کسانی که ایمان آورده }

تر نازل نموده است پیغمبر نازل کرده است و به کتابهائی که پیش

ایمان بیاورید . هرکس که به خدا و فرشتگان و کتابهای خداوندی 

وپیغمبرانش و روز رستاخیز کافر شود واقعاً در گمراهی دور و درازی 

 {افتاده است.
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را در آیاتی این چنینی بحثی در مورد امامت نیامده مثال بعد از چ

.خداوند از آوردن مثال پشه نیاوردهعلی امامه(  –همین )علی رسوله 

 ای یا کوچکتر از آن شرمی ندارد ...

ف طوسی در ابتدای بحث امامت،مقصد پنجم،امامت را اینگونه تعری

 میکند :

 »هی رئاسة عامة  فی امورالدین والدنیا خالفة عن النبی«

امور دینی و دنیوی و جانشینی  در همگانی ریاست یعنی امامت 

 پیامبر صل اهلل علیه و آله وسلم

ست اینها طوسی را برای شیعیان بیامرزد که چنین بهانه بزرگی بد اهلل

به عهده دارند  در امور دینی و دنیوی داده.آری امامان ریاست عامه را

ن پس بنظر خودتان سود ای ،مامان که هیچگاه از تقیه خارج نشدندا

 نوع احادیث عاید چه کسانی میشود؟
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 همچنین در جاهایی چنین نقل میشود که:

ابی عبد اهلل علیه السالم می گوید سه گروه هستند که خداوند با آنها 

در روز قیامت حرف نمی زند و آنها را پاک نمی گرداند و عذاب سختی 

خواهند داشت، کسی که ادعای امامت کند که برای او نیست و کسی 

که یکی از امامان از نزد خدا آمده را انکار کند و کسی که فکر کند 

 .این دو گروه )یا این دو ابوبکر و عمر( نصیبی از اسالم داشته اند.12

که خداوند علم  یدر ادعا نداره محکم قرانی ... مگز یک ادلدریغ ا

حکم م با نیاوردن یک آیه اهللرا میداند پس چطور است  غیب و آشکار

ی درصد مسلمانان جهان گمراه شوند؟پس در آن دنیا 91باعث شده  

مقصری برای عدم پذیرش امامت نداریم. خیالیتان  

ند در جایی دیگر به احادیثی برمیخوریم که بسیار عجیب است .چ

که در آن  وقت پیش کتابی را میخواندم به اسم خرافاة الشیعه

نین نویسنده به احادیثی اشاره کرده بود که بهت برانگیز بود همچ

                                                           
، بحار األنوار: 3/371، تفسیر العیاشی: 71، الّنعمانی/ الغیبة: ص175، 3/171كافی: أصول ال 12

44/333 
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به  ردمبه خواندن کتاب کلینی به نام اصول کافی کهنگامی که شروع 

غرض  ن توافقی نداشت و البته پر بود ازآبا قربرخوردم که روایاتی  

 برای حکومت و کینه نسبت به سنی و غیر شیعه.

ما با آنها )یعنی اهل سنت( جمع نمیشویم بر یک خدا و یک پیامبر و  

یک امام. چون آنها میگویند پروردگارشان کسی است که محمد صلی 

اهلل علیه و آله وسلم پیامبرش است و خلیفه بعد از او ابو بکر است و 

ما نه خدا را اینگونه میگوییم و نه پیامبر را بلکه میگوییم که خدایی 

که خلیفه ی پیامبرش ابو بکر باشد آن خدا خدای ما نیست و آن 

 پیامبر نیز پیامبر ما نیست.13

با این احادیث جز تفرقه چه چیزی عایدشان میشود آنوقت میگویند 

!با کن از برای حکومت بریتانیا است سیاست تفرقه بینداز و حکومت

اینکارتخم بدبینی و کینه را نسبت به بقیه مردم میکارند.آنها سنی ها 

مسیحی که اصال محمد را قبول میپندارند وای به حال را اینگونه 

 ندارد.

                                                           
 .471ص  4انوار النعمانیه ج  13
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 علم غیب

شیعه میگوید که امامان علم غیب داشته اند.اما من چیزدیگری 

 میگویم ))پیامبران هم علم غیب ندارند((.

 چند سوال:

مگرعلی علم غیب نداشت؟اصال مگر پیامبر علم غیب نداشت؟پس -0

 خنثی نکردند؟نی ساعده را چرا از قبل دسیسه دو نفره سقیفه ب

مگر علی علم غیب نداشت؟پس چرا انقدر در بستر پیامبر -5

خوابیدنش را بزرگ میکنید؟او که میدانسته کشته نمیشود پس با 

خیال راحت اینکار را کرده از کجا معلوم اگر میدانسته خطری او را 

 تهدید میکند در بستر پیامبر میخوابیده؟

ت؟پس چرا گذاشت که فاطمه در را باز مگر علی علم غیب نداش-7

کند تا عمر پهلوی او را بشکند و جنینش را سقط کند؟ همان بچه ای 
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را میگویم که هنوز بدنیا نیامده فهمیدید پسر است و تازه نامش را 

 محسن گذاشتید؟

مگر علی علم غیب نداشت؟پس چرا در آشفته بازار حکومتش،در -6

فه نیرومند نیاز داشته به ضربه حالی که جامعه اسالم به یک خلی

 شمشیر ابن ملجم تن داد؟

 مگر حسن علم غیب نداشت پس چرا جام زهر را نوشید؟-2

ماهه را هم به  7مگر حسین علم غیب نداشت؟پس چرا حتی بچه -7

 کربال برد؟او خود تشنه شهادت بود؟آن طفل نیز بود؟

تور مگر حسین علم غیب نداشت؟پس چرا مسلم بن عقیل را دس-6

داد تا برای یار کشی به کربال برود و از آنها قول بیعت بگیرد و اتفاقا 

مسلم را هم به کشتن دهد؟او که از پیش میدانست هفتاد نفر بیشتر 

 در کربال برایش نمیمانند.
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باقر برادر برادرش و علم غیب نداشت؟پس جریان زید سجادمگر -6

کلیف پیروانش را چه میشود؟او که از غیب خبر داشت چرا ت دیگرش

مشخص نکرد؟چرا زیدی ها میگویند خالفت از برای زید است ولی 

؟اصال با این اوصاف باقرامامی ها و اسماعیلی ها میگویند برای  05

 کدام یک ازین دو از عصمت و علم غیب برخور دارند؟

مگر باقرعلم غیب نداشت؟پس چرا جام مسموم هشام ابن -9

سالگی او میتونست زنده بماند  26رسن عبدالملک را نوشید؟آن هم د

و بیشتر به شیعه خدمت کند.مگر کلینی نمیگوید که زنده ماندن 

 امامان و یا مرگشان به دست خودشان است؟

صادق مگر علم غیب نداشت؟پس چرا از ابتدا مشخص نکرد که -01

اسماعیل پسر بزرگش میمیرد و کاظم بجای اوجانشین است؟چرا با 

فرقه در شیعه  61و امامان امثال او چیزی بیش از سهل انگاری او 

بوجود می آید؟اصال از کجا معلوم که دیگر فرزندان صادق بهتر 

 نمیتوانستند عمل )تقیه( کنند؟



65 
 ناگفته هایی از مکتب شیعه

چند عامل وجود دارند که با علم غیب میشد از آنها جلوگیری -00

کرد و اینکه بگوییم عالم همان است که بتواند از علم غیب استفاده 

ولی نکند چیز بسیار مضحکی است چرا که با علم غیب توانا کند 

 بودند که حداقل از تفرقه و شعبه سازی در اسالم جلوگیری کنند:

منصور  به دست ، پدر موسی کاظم،جعفر صادق کشته شدن

 ه. ق ۸۴۱، در سال دوانیقی

 :مانند،شیعه مذهبدرپیدایش انشعاباتی

، پس از کشته شدن صادق و معارضه 14ناووسیه و ا فْط حیه ،اسماعیلیه 

 .امامت آنان با موسی کاظم در مسأله

، برادر عبداهلل ا فْط حْ ادعای امامت و جانشینی جعفر صادق، توسط

 .در شیعه15 افطحیه موسی کاظم و به وجود آوردن مذهب

                                                           
راامام زنده غایب و مهدی منتظر و  ناووسیه از اتباع عبدهللا بن ناووس بصری هستند که جعفر صادق 14

 .می دانند قائم آل محمد
 .باور داشتند جعفر صادق دهللا پسرفراد این فرقه به امامت عب 15

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B7%D8%AD%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B7%D8%AD%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%81%D8%B7%D8%AD&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%81%D8%B7%D8%AD&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B7%D8%AD%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B7%D8%AD%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82
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مسموم شدن و وفات موسی کاظم با خرمای زهرآلود توسط 

 .ه. ق ۸۱۳ رجب ۸۵ شاهک در زندان در سندی بن

اوال او که میدانست با جام زهر مگر رضا علم غیب نداشت؟-05

پیمودن را از کجا به کجا رفت برای حکومت؟کشته میشود چ

مسافتی طویل برای حکومت داری از مدینه تا  تا خراسان.طمع 

حکومت تا این حد؟امامان که از حکومت فاسد دوری میکردند 

حال چرا رضا خود به طلب وزارت به نزد مامون میرود؟مگر نه 

د بود؟در ضمن اگر میگویی برای طرفداری از شیعه اینکه او فاس

رفت،یعنی تقیه تا این حد؟وزیر مامون بشوی در حالت تقیه؟ بعد 

بغیر از چند کتاب که آنهم پر ؟ایشان چه کردند برای شیعه آنجا

است از تحریف و افسانه.اما از چیزهایی که راست یا دروغ به او 

 نسبت میدهند این است که:

ی کاظم از پدرش جعفر صادق از پدرش محمد باقر مرا پدرم موس

از  کربال از پدرش علی زین العابدین از پدرش حسین شهید

پدرش علی بن ابی طالب که گفت: عزیزم و نور چشمانم رسول 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B5_%D8%B1%D8%AC%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B5_%D8%B1%D8%AC%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B3_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B3_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7
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حدیث کرد مرا و  جبرئیل: له و سلم فرمودخدا صلی اهلل علیه و آ

 اله ال ٔ  فرماید: کلمهگفت شنیدم پروردگار سبحانه و تعالی می

پس هر کس در این حصار وارد شد، از  است، من استوار دژ اهلل اال

 .محفوظ استعذابم 

گوید: او چند قدمی حرکت کرد و سپس برگشت و شیعه می

های آن هستم. مقصود های آن و من از جمله شرطگفت:به شرط

ها، اعتراف به این واقعیت است که او علی بن موسی از شرط

مانند پدرانش از سوی خدا امام و حجت است و اطاعتش بر همه 

 )سلسلة الذهب( .واجب است

 ه زید و باقر را چه کسی برگزیده بود؟سوال اینک

 هم برای خود علم غیبی نمیدانست : از دیدگاه قرآن محمدحتی 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D9%84
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                            57جن-

56 

اهلل( دانای غیب است، و هیچکس را بر )اسرار( غیب خود آگاه (}

مگر رسوالنی که آنان را پسندیده )و برگزیده( است،   .سازدنمی

گمان از پیش روی او و پشت سرش نگهبانی )و مراقبیتی پس بی

 {.گمارداز فرشتگان( می

یب نمیداند و به غ اهللدر این آیت اشاره دارد که اوال هیچکس جز 

فرضی که بداند پیامبرانش میدانند و آنهم نه بصورت لدنی بلکه 

 بصورت وحی و کالم خود پروردگار.
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            066 –اعراف 

من مالک سود وزیان خویشتن نیستم, مگر آنچه را خدا »بگو:  

بخواهد, واگر غیب می دانستم, خیر )وسود( بسیاری )برای خود( 

فراهم می ساختم, وهیج بدی )وزیانی( به من نمی رسید, من 

نیستم, جز بیم دهنده, وبشارت دهنده ای برای گروهی )کسی( 

 .که ایمان دارند

                         جن

– 52 

دانم آیا آنچه که به شما وعده داده شده نمی»ای پیامبر!( بگو:   (

ی )دور( برای آن قرار نزدیک است یا این که پروردگارم زمان

 «دهد؟می
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اما از دو امام بعد از رضا )تقی و نقی ( بگذریم میرسیم به امام 

یازدهم یعنی عسکری که نمیخواهم در مورد او بیشتر بحث کنم 

چون بحث طوالنی و خسته کننده میشود و مطمئن باشید اگر 

بقیه علم غیب میداشتند او هم میداشت.بحث من کنون در مورد 

ی است اما قبل از آن میخواهم به این بپردازم که بعد از مهد

پیامبر آیا حکومت بصورت شورا بود و یا بصورت تعییین و 

و اینکه انتصاب و چرا پیامبر برای خود جانشینی انتخاب نکرد.

 همین شیعه را بس که:

                   

               072-النساء 

پیامبرانى که بشارتگر و هشداردهنده بودند تا براى مردم پس }

از ]فرستادن[ پیامبران در مقابل خدا ]بهانه و[ حجتى نباشد و 

 {خدا توانا و حکیم است 
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 جانشینی در اسالم

جریان سازی بتواند کاری کند  این دسیسه شیعه بود که با نیرنگ و

که مردم باورکنند حکومت حق آبا و اجدادی آنهاست و مردم باید از 

آنها پیروی کنند این چنین بود که حکومت کاریزماتیکی خود را نیز 

بعد از پیامبر اسالم ادامه دادند و طرح والیت فقیه را در انداختند و 

حقیقت چیز  که براستی لیکنمردم را منتظر یک ناجی گذاشتند.

نگاه کنیم میبینیم که اصال اشارتی به  بیطرفانه  دیگریست.اگر 

نبوده و امام و امام سازی فقط برای دکان  محمدانتصاب الهی بعد از 

نبودند دیگر چطور وده.اگر امام ها و امام زاده هایشان داری آخوندها ب

و با  دندپر میکراین ملت مفلوک ستم دیده  پول با خزانه های خود را 

 گونی های پولشان را پر میکردند؟  تو زکا خمس

آیات را در آن مورد قبول  در شیعه استناد میکند و میگوید اگر شما

ندارید احادیثی وجود دارند که آن را تایید کنند؛آن را نیز قبول 

 ندارید؟
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درست است در مورد علی احادیثی وجود دارد ولی در  من میگویم

وجود دارد که اتفاقا بیشتر برای  استناداتیمورد خلیفه های دیگر نیز 

 اثبات حکومت برای آنها کارسازتر است:

                          

                           

                          

           16   

 61 –توبه 

اگر او )= پیامبر( را یاری نکنید, به راستی که خداوند او را یاری  }

کرد, آنگاه که کافران او را )از مکه( بیرون کردند, نفر دوم از دو نفری 

اندوهگین »که آن دو در غار بودند, به یار خود )ابو بکر( می گفت: 

ر او فرو پس خداوند آرامش خود را ب«. مباش, یقیناً خدا با ماست

                                                           
الزم به ذکر است ابوبکر همانیست که مرتدین  شد محمداشاراه دارد به شب هجرت که ابوبکر یار غار  16

 وردیکباره از پای دراه را ب
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فرستاد, وبا لشکرهایی که شما آن را نمی دیدید, او را تأیید 

)وتقویت( نمود, وکالم )وگفتار شرک( کسانی که کافر شدند؛ پایین 

قرار داد, وکالم )وآیین( خدا باال )وپیروز( است, وخداوند پیروزمند 

 {.حکیم است

مورد  بازهم در قران به ابوبکر اشاره شده ولی دریغ از یک آیه در

 امامان شیعه.

                     

                            

                      

و پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار ، و کسانی که به نیکی از   }

آنها پیروی کردند، خداوند از آنها خشنود گشت ، و آنها )نیز( از او 

خشنود شدند ، و برای آنها باغهایی )از بهشت( آماده کرده است ، که 
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نه در آن خواهند ماند ، نهرها از زیر )درختان( آن جاری است ، جاودا

 {. این کامیابی بزرگ است

 سوال در مورد این آیه اینکه:

مهاجرین چه کسانی بودند؟آیا ابوبکر و عمر و عثمان جزو -0

 مهاجرین نبودند؟

ما شمگر  :شیعه میگوید این آیه اشاره به علی دارد!سوال-5

ن از لحاظ دستوری هیچ تخلفی در آن نیست؟پس چرا نمیگویید قرآ

احترام است!بازهم اق آیه جمع است؟ممکن است بگویند برای سی

ورد و او را چرا همین خدا برای پیامبرش آیات را با احترام نیا:سوال 

هم  محمدکر مخاطب قرار داده؟آیا علی از همیشه بعنوان مفرد مذ

بزرگ تر است؟در ضمن خداوند با اینهمه عظمت چه دلیلی دارد برای 

 ه احترامی بیاورد؟علی با این سیاق آی
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         17    06 -فتح 

خت با تو بیعت به راستی خداوند از مؤمنان ر هنگامی که زیر در }

کردند ر خشنود شد) (, پس آنچه که در درون دلهایشان بود دانست, 

لذا آرامش را بر آنها نازل کرد و پیروزی )وفتحی( نزدیک را به آنها 

 {.پاداش داد

این آیه اشاره دارد به ماجرای صلح حدیبیه که در آن زمان کافران 

 محمد،همین خاطر  به .اجازه نمیدادند مسلمانان به طواف کعبه بروند

عثمان را برای مذاکره با آنها میفرستد ولی هیچ خبری )مشهور است 

تا سه روز( از او نمیشود و شایعه میشود که او را کشته اند.در آن 

تجهیزاتی هم برای جنگ نداشت که  محمدزمان روایات بر این است 

د)در ولی اعالم جنگ میکند و با کسانی که همراه او بودند بیعت میکن

نفر ( در آن زمان چونکه عثمان در میانشان نبوده  0611روایاتی 

                                                           
بجای عثمان دست دیگرش  محمدبرای نجات عثمان که معروف است  محمداشاره دارد به بیعت اصحاب  17

 را روی دست بیعت کنندگان میگذارد
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دست راست خود را بر دست چپش میگذارد و میگوید:)این هم بیعت 

عثمان(.بخاطر اعتماد زیاد به او میدانست که از نخستین بیعت 

 18کنندگان است.

)میبینیم که اهلل و محمد چگونه راضی به خونخواران هستند و آنها را 

 دم بدقیقه تایید میکنند.(

البته آیات دیگری هم هستند ولی از دیدگاه مفسران سنی بوده و 

خود من از آن چیزی استنباط نکردم و برای جلوگیری از شبهه از 

 آوردنشان خود داری میکنم.

در مورد احادیث هم باید بگویم که من معیار را در نوشتن این کتاب 

مواردی از آوردن روی قران گذاشته ام و جز درای رد امامت بر بر

حدیث خود داری کرده ام چرا که حدیث ممکن است مورد قبول 

بنابراین طرفین نباشد ولی حداقل قران مورد قبول طرفین است 

                                                           
 412ص  1مشکاة المصابیح ج  18
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من فقط احادیث بسیار است که  دیگر در مورد خلفاشکی نیست که 

 به یک نمونه از آن اشاره میکنم:

}در میان امتهای پیشین کسانی بودند که به آنها الهام میشد،اگر در 

 19به کسی الهام بشودقطعا عمر خواهد بود{ امت من

 اما ازینها که بگذریم به سراغ بحث اصلی برویم:

نیز ولی فقیه اکنون و رفندهایش حکومت را بدست گرفت طشیعه با 

امام زمان است و چون امام زمان هم  منصوب بهرا بوجود آورده که 

این  انتصاب ولی فقیه نیز از جانب خداست و برانگیخته خداست

مسئله باعث شده که کسی توان دم زدن در مقابل او را نداشته 

مهم این است که ما برای چند لحظه هم که شده تصور کنیم باشد.

امام معصومی وجود نداشته و فرد عادی جای او را گرفته است که 

چرا این  همینطور نیز بود.در زمان علی که اعتقاد به عصمت او هست

همه به خوبی میدانستند طرف  چونهمه آشوب بوجود آمد؟

                                                           
 4131مسلم  – 1213بخاری  19
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اما بعضی ها نیز میگویند که سقیفه مقابلشان فرد معصومی نیست.

بنی ساعده یک طوطئه بود!انسان عاقل خودش باید تفکر کند... امر 

طوطئه چگونه ممکن میشود آن هم با دونفر؟چگونه ممکن است دو 

در آن نفر پی ریز این دسیسه باشد؟آن زمان همانند االن نبوده،

دوران هرکسی برای خود در خانه سالحی داشته و همه مجهز بوده 

دونفر را یارای مبارزه با آن همه صحابی نبوده. مسئله پیش می  .اند

 که جانشان را برای محمدآید که چگونه ممکن است که اصحاب 

میداده اند به یک باره همه از فرمان او سرپیچی کنند و یا حتی مرتد 

انتخاب ابوبکرآن همه صحابی انصار و مهاجر بودند و  شوند.در محفل

از غدیر خم هم یکسال نمیگذشت پس چرا حتی یک نفر بانگ 

البته استنادات بسیاری وجود دارد که تعدادی از مخالفت برنیاورد؟

 آنها را به شماره می آورم:

امتیازاتی که در متون اسالمی سند آن موجود است در مورد -0

 ابوبکر.

 به دستور وی. محمدخواندن ابوبکر در زمان خود نماز-5
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احادیثی وجود دارد در این رابط ولی من از آوردن حدیث خود -7

داری میکنم )لکن در پاورقی به حدیث اشاره میکنم دیگر قضاوت 

 20باخواننده است و کسانی که از علم حدیث برخوردارند(

ه خالفت بیعت خود علی با ابوبکر.به حق اگر علی میدانست ک-6

حقش است پس چرا همانطور که با معاویه اعالم جنگ کرد با ابوبکر 

د؟مگر ما در قران نداریم نعمل نکر محمدنکرد؟چرا صحابی به قول 

حابی از جمله خود که میگوید ))اطیعواهلل و اطیعوا الرسول ...(( پس ص

علی از دستورات اهلل و پیامبرش سرپیچی کرده اند و به یک باره همه 

 ؟ال وظیفه نمودهی کافر است که اهمیعنی علمرتدند.

 نامه علی به معاویه:-2

نَّهُ بَایَعَنِی الْق وْمُ الَّذِین  بَایَعُوا أبَا بَکْرٍ وَعُمَر  وَعُثْمان  عَل ى مَا بَایَعُوهُمْ }اِ

ل یْهِ، ف ل مْ یَکُنْ لِلشَّاهِدِ أ نْ یَخْت ارَ، وَال  لِلغ ائِبِ أنْ یَرُدَّ، وَإنَّمَا الشُّورَى عَ

لِلْمُهَاجِرِین  وَاالْنْصَارِ، ف إِنِ اجْت مَعُوا عَل ى رَجُلٍ وَسَمَّوْهُ إِمَاماً ک ان  ذلِکَ هللِ 

                                                           
فت را(آرزو ابوبکر و برادرت را فراخوان تا نوشته ای بنویسم،همانا از این میترسم آرزومندی )خال 20

کندوبگوید که من بهتر وبرترم در حالی که خداوند و مومنان جزبه ابوبکر راضی نیستند.)منقول از عائشه 
 مسلم نیشاپوری( –
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وْ بِدْعَةٍ رَدُّوهُ إِل ى مَاخ ر جَ منه، رِضىً، ف إِنْ خ ر جَ عَنْ أ مْرِهِمْ خ ارِجٌ بِط عْن أ 

  ف إِنْ أ بَى ق ات لُوهُ عَل ى اتِّبَاعِهِ غ یْر  سَبِیلِ الْمُؤْمِنِین ، وَوَالَّهُ اهللُ مَا ت وَلَّى

ای معاویه( این مردمى که با ابو بکر و عمر و عثمان بیعت »)یعنی: 

یعت کردند، پس کرده بودند، به همان شیوه )وبر همان چیز( با من ب

فردی که در بیعت حضور داشته است، نمی تواند بیعت خود را پس 

بگیرد و کسی که حاضر نبوده حق انتخاب دیگری ندارد، و یقیناً شورا 

از آن مهاجرین و انصار است، پس اگر مهاجرین و انصار بر فردی اتفاق 

ر فردی نمودند و او را امام نامیدند، بدانید که مورد پسند خداست. اگ

اعتراض کرد یا با ایجاد بدعتی علیه آن شورید، دوباره به آنچه بر آن 

بود، بازگردانده می شود، اگر نپذیرفت با او بجنگید چون راهی غیر از 

راه مؤمنان در پیش گرفته است و خدا او را به همان جزایی میرساند 

 21{ که خودش اختیار کرده

ا بیعت کردند با من هم بیعت قاضی شوید!میگوید همانطور که با آنه

کردند پس یعنی شرایط بیعت یکی بوده و علی برای خود عصمتی 

                                                           
 چاپ بیروت 552نهج البلغه ص  21
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هایی هستند که با علی بیعت کرده  قائل نیست و این مردم همان

در واقع خود علی خالفت آن سه دیگر را نیز تایید میکند.دیگر اند.

 اینکه میگوید همانطوری که با آنها بیعت کردند با من هم بیعت

غصب کرده  یعنی علی هم در شرایطی که خالفت را با طوطئه .کردند

 با وی بیعت صورت گرفته است؟

میگوید هرکس در بیعت حضورنداشته حق انتخاب دیگری 

ندارد:توجه کنید که خود علی قائل به انتخاب است نه انتصاب.و 

اینکه اگر خودش هم در آن زمان نبوده پس حق گله ندارد.اصال با 

هزار نفر در آنجا )غدریر خم( وجود داشتند با  051اینکه  توصیف

علی بیعت کردند!ولی همانها در سقیفه ببیعت خود را شکستند و 

 اطاعه امر خدا را نکردند پس چرا االن علی آنها را میستاید؟

در ضمن به قول دکتر کسروی سقیفه که در پشت درهای بسته نبوده 

ی هم و تمام کسانی که یک مکان بی درو پیکری بود خب عل

نفری را میگویم که مرتد نشده اند!( به  2یا  6طرفدارش بودند)همان 

در ضمن اینکه آنجا میرفتند و مراتب اعتراض خود را میرساندند.
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میگویند علی خبر نداشت یک مشت چرند است مگر نمیگویند علی 

علم غیب داشت پس چرا از وقوع جلوگیری نکرد این همه میگویند 

دسیسه یعنی طرف مقابل خبری نداشته باشد پس چرا علی یسه؟دس

با اینکه از همه چیز توسط عالم غیب باخبر میشود فریب دسیسه را 

 خورد؟

در اینجا خود علی میگوید هر کس را که  میگوید مهاجرین و انصار ...:

مهاجرین و انصار انتخاب کنند مورد پسند خداست پس انتخاب آنها 

ا بوده است چرا میگویند غصب؟علی که خود هم مورد پسند خد

صریحا سنگ اننتخاب را به سینه میزند چرا او را منتصب الهی 

میدانید؟انتصاب دیگر اجماع مسلمین را نمیخواهد اصال در صورتی 

 ؟که خدا کسی را انتخاب کند آیا انتخاب و بیعت و ... تاثیری دارد

اگر  ت گفته که }نکته آخر که متوجه شیعیان میشود:علی به صراح

فردی اعتراض کرد یا با ایجاد بدعتی علیه آن شورید، دوباره به آنچه 

بر آن بود، بازگردانده می شود، اگر نپذیرفت با او بجنگید چون راهی 

غیر از راه مؤمنان در پیش گرفته است و خدا او را به همان جزایی 
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بر  { پس شیعه با بدعت انتصابمیرساند که خودش اختیار کرده

 اسالم شوریده و خود علی حکم جهاد علیهشان را داده ...

اما مسلما واضح است که کاریزما در حکومت والیت فقیه موج 

میخورد و ریشه آن به همین امامت و مهدویت برمیگردد ابتدا تعریفی 

 از کاریزماتیک:

برداری غیرعادی و مبتنی بر فرمان حکومت در اصطالح سیاست به))

استثنایی از یک فرد به خاطر تقدس دینی و الگو بودن وی 

کاریزما ریشه ای یونانی دارد و در متون جدید یونانیبه 22.باشدمی

معنای عنایت یزدی بکار رفته است.ماکس وبر جامعه شناس بزرگ 

واژه را در جمامعه شناسی سیاسی بکار گرفت و مراد  او از  آلمانی این

آن کیفیتی فوق العاده در یک شخص یا شی است که بدان حالتی بی 

 23همتا و سحر آمیز میبخشد...((

                                                           
 کتاب اصطالحات سیاسی، به کوشش عبدالرحمان میاح 22
 561دانشنامه سیاسی ص -داریوش آشوری 23

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA
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الزم به ذکر است که به این نکته اشاره کنم که کلمه کاریزما در کتاب 

 د.تا روح مقدس را توصیف کن مقدس مسیحیان بکاررفته است

 مشخصه های رهبر کاریزماتیک:

های رفتاری رهبری کاریزماتیک با یکدیگر رابطه داشته و مؤلفه

 .دهندیک گروه را با یکدیگر تشکیل می

اندازهای آنان بسیار رهبران، وقتی کاریزماتیک هستند که چشم

متضاد با وضعیت کنونی باشد، ولی در عین حال باید برای پیروان 

 .اشته باشد که آن را بپذیرند یا نهآزادی عمل وجود د

های شخصی باال را رهبران کاریزماتیک، ممکن است ریسک

های باالیی را متحمل شوند و از خود گذشتگی بپذیرند و هزینه

 .کنند تا به اهداف مشترک برسند
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رهبران کاریزماتیک، مهارت خود را در فراتر رفتن از نظام 

های نامتعارف و استثنایی به موجود از طریق به کار بردن ابزار

 .رساننداثبات می

اند به رهبران کاریزماتیک، رفتارهایی را که بدیع و غیر عادی

دهند که به ای را انجام میهای شخصیبرند و ریسککار می

 .زنداحتمال زیاد به منافع شخصی آنها ضرر می

 رهبران کاریزماتیک، ارزیابی دقیقی از منابع محیطی خود دارند

ها در تعیین یا فهم آنها از کنند که محدودیتو درک می

ها و فشار منابع گذارند. وقتی محدودیتاندازها تأثیر میچشم

محیطی برای رهبران کاریزماتیک مثبت است، آنها راهبردهای 

 .گیرندابتکاری خود را به کار می

رهبر کاریزماتیک، وضعیت حاضر را به عنوان وضعیتی منفی و 

تر و فرسا و اهداف آینده را به عنوان جایگزینی جذابطاقت

 .کندقابل حصول توصیف می
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کنند های خود را به روشنی بیان میرهبران کاریزماتیک، انگیزه

تا بتوانند از طریق رفتار جسورانه و اظهار اعتماد به نفس، 

تخصص، نامتعارف بودن و نگرانی در مورد نیازهای پیروان، 

 .24رهبری کنند

کته اینکه از برجسته ترین افراد با این خصیصه میتون روح اهلل ن

خمینی را نام برد.که با استفاده از نظریه والیت فقیه امر والیت 

خود را به اثبات رسانید اما از مسئله جانشینی که بگذریم 

مسئله امام زمان است که نقطه قابل توجه در تشریح مبانی 

ان عاقل نپذیرفتن مسئله امامت والیت فقیه است.البته برای انس

برابر با نپذیرفتن خرافه مهدویت است.در موضوع بعدی به 

 مهدویت و والیت فقیه خواهم پرداخت.

 

 

                                                           
 -دانش نامه آزاد برگرفته از ویکیپدیا 24

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%
D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9 
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 کیست؟ مهدی

بسیار مضحک است که در مورد چیستی و کیستی کسی سخن بگویم 

که اصال وجود ندارد.براستی نمدانم که چگونه باید کسی که وجود 

توصیف کنم.اما آنچه که شیعه میگوید این است که  خارجی ندارد را

مهدی پسر امام یازدهم است که نامش به معنای هدایت دهنده 

 ۸۵۶یا  ۸۵۵نیمه شعبان سال میباشد.شیعه میگوید که مهدی در 

در سامرا بدنیا آمده است.در منابع تاریخی و احادیث شیعه هر.ق. 

سرسبد امامت  بسیار در مورد این شخصیت بحث شده است و گل

 است.در مورد او نوشته اند که:

)لقب او مهدی،نامش همنام پیامبرمحمدبن عبداهلل )ص( است؛از 

خاندان پیامبر و از فرزندان فاطمه دخت پیامبر است؛در آخرزمان 

حتی اگر از عمر جهان یک روز بیش نمانده باشد،خداوند آن روز را 

فت برسد؛خداوند کار اورا طوالنی خواهد کرد تا او قیام کند و به خال
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یک شبه به سامان میرساند؛او زمین را پس از آنکه پر از ظلم و ستم 

میشود،پر از عدل و داد خواهد ساخت،مردم درپرتو والیتش به نعمتی 

یافت و مال را بیحساب و فراوان خواهند  بی سابقه دست خواهند

مگر البته یک نکته بسیار حائز اهمیت این است که  25(بخشید.

؟پس یعنی باید محمدندنمیگویند او هم خودش و هم پدرش هم نام 

نام مهدی بن حسن تا نامش محمدبن عبداهلل باشد! پس جریان قاعد

 یا حجة بن حسن یا محمدبن حسن و... چیست؟

القاب زیادی نیز برای 26نام مادرش نرجس خاتون یا صیقل بوده است.

ت، مهدی، قائم، بقیةاهلل، حجاو انتخاب کرده اند که از جمله آنها }

األمر، ولی عصر، الزمان، المنتظ ر، غائب، صاحبحجةاهلل، صاحب

.از دروغ های شیعه حول این شخصیت این است که {منصور، منتقم

سالگی بجای پدر مینشیند و زمام امورامامت را بدست  2وی در 

میگیرد.شیعه میگوید که او در دومرحله غیبت دارد یکی غیبت 

 و دیگری غیبت کبری.صغری 

                                                           
،ص 0؛علی کورانی،معجم احادیث االمام المهدی ج 775-756عبدالحکیم البستوی،المهدی المنتظر،ص  25

62 
 ه است.البته مستندات دال بر این است که از او فرزندی بدنیا نیامد 26
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شیعه میگوید که این پسر مخفی نگه داشته شد تا از دستگیری و 

ظلم و ستم امرا نجات پیدا کند.افراد زیادی از جمله کلینی در باب 

غیبت های او احادیث و روایاتی آورده اند.اما نکته جالب در این 

موضوع این است که مهدی موعود در تشیع یکی نیست و شاید این 

 ضوع از دیدگاه خیلی از شیعیان مخفی باشد.مو

اگر جدا امام زمان وجود دارد و مهدویت صادق است پس دلیل تعدد 

این همه امام زمان چیست؟خیلی از مفسرین و علمای شیعه خود 

گفته اند که دلیل تعدد این همه امام زمان نبود شخصی به نام مهدی 

 است:

به دلیل اینکه حسن  نوبختی از علمای شیعه می گوید شیعیان

شیخ مفید که از 27. فرقه تقسیم شدند ۸۴العسکری فرزندی نیاورد به 

 51و مسعودی میگوید  28فرقه 02بزرگان شیعه است میگوید به 

                                                           
 32فرق الشیعه ص  27
  441 ص  الفصول المختارة للمفید 28
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}در مورد فرقه های شیعه و نام آنها توضیح خواهم داد اما 29فرقه.

 ابتدا زاییده شدن مهدی از کنیز عسکری{

 مادر مهدی کیست؟

اینکه مادر او کیست بسیار اختالف وجود دارد و هرکدام از در مورد 

در منابع علما و شیوخ شیعه چیزی را در این مورد بیان کرده اند.

 تاریخی شیعه این اسامی بچشم میخورد:

آیا مادر او کنیزی است که اسمش نرگس است، یا کنیزی است به نام 

اسمش خمط  صقیل، یا کنیزی است به نام ملیکه یا کنیزی است که

است، یا کنیزی است با نام حکیمه، و یا کنیزی است به نام ریحانه، یا 

اسمش سوسن است یا اینکه مادرش کنیز نیست و زنی آزاد به نام 

 !مریم است؟

 همچنین اینکه آیا آن کنیز واقعا حامله بود یا نه؟

                                                           
 331ص -5مروج الذهب ج  29
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 نوبختی میگوید:

زن وی را از )اگر گویید که هرچندکوشیدید از وی فرزندی نیافتید،و 

او بارداردیدید سخن بدروغ گویید.زیرا ما درآبستنی آن زن پژوهش 

و جستوجوی بسیارکردیم،وازبحراندریافتن حقیقت آن داستان 

.حال کوشش فراوان نمودیم،وآن زن را پس ازمردن وی باردارنیافتیم

ما در فرزند داشتن حسن پیش ازمرگ وی از شما راستگوتریم،زیرا 

ادت روا بود که مردی را درنهان فرزندی باشد،و او از ازروی خرد و ع

مردم پنهان باشد،وسپس آشکارشود،وتبارخویش بدرستی نشان 

دهد...با روایات درستی که از امامان راستگو رسیده است،آبستنی زن 

بیش از نه ماه نتوان بود.اکنون از آن زمان سالها میگذرد و شما به 

 30(زاییده شدن آن کودک هستید. هیچ دلیل ونشانی هنوز چشم براه

 اما در روایتی ازکتاب الغیبه آمده است که:

                                                           
 برگرفته از مقاله امام زمان به چه کار فقها می آید اکبر گنجی-351ترجمه فرق الشیعه نوبختی،ص  30
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روزی برای »حکیمه بنت محمد عمه حسن عسکری می گوید: 

دانستن اینکه آیا ملیکه حامله است یا خیر، او را غافلگیر کرده و بر 

روی او پریده و او را بر شکم و کمر غلتانیدم. اما هیچ نشانه ای از 

دن در او ندیدم. من نزد امام حسن عسکری رفته و ماجرا را حامله بو

با ایشان در میان گذاشتم. ایشان در جواب به من گفتند: فردا به 

 .«هنگام سپیده دم حامله بودن او بر تو آشکار خواهد گشت

ای بانوی من، من هیچ »در روایتی او به حکیمه چنین می گوید:  .

 31« احساس نمی کنمنشانه ای از حامله بودن بر خود 

اما جالب اینجاست که شیعه خود به تناقض می افتد برای مثال در 

روایتی مادر او را نرجس و در روایتی مادر او را ملیکه معرفی میکند 

 که مضمون هردو روایت طبق مستندات جعلی است:

                                                           

 ))باب ما روی فی نرجس ام القائم 611-616-792اكمال الدین البن بابویه ص  31
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امام حسن عسکری گفت :ای عمه. افطار را امشب با ما باش. امشب » 

بان هست و خداوند تبارک و تعالی حجه اش را شبی از نیمه شع

امشب ظاهر خواهد کرد و او حجه در زمین است . به او گفتم مادر او 

 32«کیست ؟ به من گفت نرجس

در روایت دیگر همان حکیمه که منکر وجود جنین بود این بار فقط با 

 دیده چشم سوسن را مادر او معرفی میکند:

( رفته و از ایشان پرسیدم: جانشین من نزد امام حسن عسکری )ع»

شما از کدامیک از همسرانتان خواهد بود؟ ایشان در جواب فرمودند: 

از سوسن. من نظری بر تمام کنیزان انداختم. هیچکدام جز سوسن 

 .«اثری از حامله بودن بر او دیده نمی شد

 ذکر این روایت طوسی که از شیوخ شیعه میباشد جالب است که:

                                                           
 .441، ص: 5تفسیر القرآن، ج  البرهان فی  32
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از او ) و همچنین اینکه: 33بی فرزند وفات کرد()حسن عسکری 

فرزندی دیده نشد و میراث حسن را بین مادرش و برادرش همان 

 34(جعفر کذاب نزد شیعه تقسیم شد

حال یک انسان عاقل جدا میتواند این همه دسیسه را باور 

کند؟میتواند انقدر کور عقل باشد که یک موجودی را قبول کند که 

ه دارد؟اما افسانه های پیرامون مهدی که سر وجودش این همه شبه

 بف فلک میکشند که در مورد آنهم به بحث خواهیم پرداخت.

 مهدی موعود تشیع:

 توضیح در مورد پدر و مادر او رفت.اما بیشتر با او آشنا شویم:

را از اصول خود میداند و ازعقاید اساسی  و غیبتش شیعه وجود او

 فیاض میگوید: آنها میباشد بطوری که عبداهلل

                                                           
 526ص  –کتاب الغیبه  33
 32ص - , وفرق الشیعة للنوبختي 314 ص -المقاالت والفرق للقمي 34
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(.آنها همچنین وجود 35غیبت در نزد امامیه از عقاید اساسی هست)

ابی عبداهلل می زمین را بدون امام منتهی به نابودی میدانند:)

 .36گوید:)اگر زمین بغیر امام بماند از بین می رود(

که برای اسالم تعریف شده  !این امام گویا از اخالقیازین ها بگذاریم 

هیچ بویی نبرده!بسیار خشن است،وکینه بسیار زیادی در غالب قرآن 

ه راه دارد.جز یاران خود را نمیشناسد و حمام خونی را در اطراف مک

 ز اصلی ترین اهدافش هم کشتن عمر و ابوبکر است:می اندازد

زنده می کند آنها را به نخل آویزان می کند وهر روز )ابوبکر و عمر را 

ازدیگر اموری که  37هد و می کشد(هزار مرتبه آنها را عذاب مید

مهدی را تا حد خدا باال میبرد این است که او میتواند افرادی را که 

مرده اند زنده کند و آنها را عقوبت کند!حال نمیدانم باید حرف قران 

 را برای رستاخیز و جزا باور کنم یا حرف مجلسی را:

                                                           
 324ص  –تاریخ االمامیه  35
 069ص  -0ج -الكافي  36
 566ص   -إیقاظ من الهجعة للعاملي  37
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از طف 38(درا زنده می کند وبه او حد میزنعائشه وقتی مهدی آمد )

 ازهمه مهمتر،.39خدا نیز اجازه تخریب مسجدالحرام به او داده شده

مهدی بصورت عریان ظهور خواهد کرد!من نمیدانم این امام مگر قرار 

نشد که دربین مردم باشد و مثل آنها زندگی کند تا وقت ظهور؟پس 

 دیگر چرا بصورت لختی ظهور میکند؟

هد نمود و از همه جلوتر مهدی در حالت لختی و عریانی ظهورخوا)

 40.محمد با او بیعت خواهدکرد

امامی جانشینانش  -خدایی یا چنین خدا  - حال چرا نباید چنین امام

 قتل و کشتار مخالفان خود را ادامه ندهند و حمام خون راه نیندازند؟

اما این مهدی بغیر ازینها کارهای دیگری نیز برای انجام دادن دارد 

حف فاطمه را می آورد که البته داستان مصحف مثال او با خود مص

                                                           
 766ص  -حق الیقین للمجلسي  38
 665و565ص  - بة للطوسي, كتاب الغی 776ص -25 بحار األنوار ج 39
  157ص  -دوم  ج - حق الیقین 40
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فاطمه بسیار جالب است و گویا قرآن دیگریست و اساسا وجود چیزی 

 مثل قران از محاالت نیست!

در اصول کافی از زبان امام جعفر صادق آمده است: همانا نزد ما 

 ‘دانند که مصحف فاطمههم هست و مردم چه می‘ مصحف فاطمه

فتم: مصحف فاطمه چیست؟ گفت: مصحفی چیست؟ )راوی( گفت: گ

است که سه برابر قرآن شما در آن هست و به خدا سوگند، حرفی از 

 .قرآن شما در آن نیست

در ضمن نکته دیگر این است که این مهدی به قرآن هیچ اعتقادی 

 ندارد و طبق قوانین دیگری عمل میکند:

مردی از نسل  امام صادق میگوید ، دنیا به آخر نمیرسد تا آنوقت که)

من ظهور کند و او بر اساس همان قوانینی عمل میکند که داود و آل 
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داود عمل میکردند و اگر موضوع جدید و نویی باشد که حکمش در 

  (. 41کتاب داود نبود، پس روح القدس حکم آنرا برای مهدی ما میاورد

معلوم است که یاوه گویی برای خام کردن مردم را برای کسب خمس 

داشته اند و اینها چیزی خرافات نیست.از یک طرف آورده اند که  نیاز

او زاییده شده از یک طرف میگویند حتی جنینی هم نبود.جالب تر از 

همه مادر اوچندین زن و کنیز نام برده شد،اما من نمیدانم این چه 

زن گرفته .البته شاید  6امامیست که برخالف دستور قرآن بیش از 

پس ازاینکه حسن عسکری فوت کرد افرادی سود  هم صیغه بوده!اما

جو پیدا شدند و برای کسب مال و منافع دست به دروغ پراکنی 

سالگی دیده ایم سپس غیب شده  6کردند و گفتند ما مهدی را در 

است و ما نایب او هستیم که به نواب اربعه معروف شدند...ابتدا به 

س به تشکیل انواع امام بحث نواب اربعه و معرفی آنها میپردازم و سپ

زمان در شیعه و تشکیل فرقه های متعدد که هرکدام یک امام زمان 

 داشتند.

                                                           
 796-796األصول في الكافي للكلیني الجزء األول ص 41
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اما مشخص است که شیعه دوازده امامی بر همگی تفوق یافت و گوی 

سبقت را از همگان ربود.الزم است که بدانیم گروه های شیعی 

مانا قبول همدیگر گر را کافر میدانند که یکی از مهمترین دالیلشان ه

 نکردن امام زمان های یکدیگر است.

 ریشه یابی والیت فقیه

تا کنون به نیکی پی بردیم که تفکر شیعی چگونه یک کاریزمای 

وحشتناک می آفریند تا همه را به فرمانبرداری مجاب کند.آنان با 

استفاده از شیوع خرافات در بین عوام و روضه خوانی های پوچ مردم 

چرا که میدانند آنچه که به مردم ر وقایع بازمیدارند.را از مطلع شدن ب

غالب کرده اند چیزی جز دروغ و تزویر و ریاکاری نیست.آخوندهایی 

که بلندگوهایشان گوش مردم را می آزارد و دم به دقیقه با مرگ 

وجهه ی ننگین و کثیف خود را خراب تر و  به دیگران، فرستادن

هیچ جایگاهی در صحنه  خراب تر میکنند تا جایی که اکنون دیگر

های بین المللی ندارد و باعث سرافکندگی ملت ایران و بی اعتبار 

کردن آنان شده است.اما دیگر وقت برخواستن و آگاه سازی 
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است.برای آگاهی بیشتر الزم است که دشمن ننگین خود را بشناسیم 

شکل گیری تفکر شیعه  بهمین خاطر پس از شناخت چگونگی

ل ماجرا یعنی تفکر والیت فقیه.البته باید تا االن برای میپردازیم به اص

خواننده محترم مشخص شده باشد که تفکر والیت فقیه از کجا نشات 

 میگیرد.

والیت فقیه همانطور که قبال نیز اشاره داشتم خود را نایب امام زمان 

میداند و معتقد است که جانشین خدا برروی زمین است.اگر بخواهم 

شته باشم،خطر تفکر والیت فقیه را با بمب اتم یکی مقایسه ای دا

میدانم.شاید این مدعا کمی اغراق آمیز باشد ولی خالی از واقعیت 

نیست.ادعای جانشین خدا بر روی زمین بودن بدین معناست که شما 

جای اهلل را بر روی زمین گرفته اید.خدا در آسمان است و قرآن نازل 

شوند اگر بر روی زمین بیاید قرار است  میکند تا میلیون ها نفر آواره

اگر امورات دستوری آقایان سریعا تفویض نشد با اهلل و چه بکند؟

رسول و امام غایب اعالن جنگ و محاربه کرده اید.معلوم است که 

قرار است چه بالیی سرتان بیاید.کهریزک و اوین از دیکتاتوری خامنه 
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ات مذهبی آقایان نشات ای سرچشمه نمیگیرد، بلکه مستقیما از تفکر

 میپذیرد.

 والیت فقیه چیست

 والیت فقیه از دیدگاه علمای شیعه

اهلل در مورد حدود والیت و اختیارات فقیه رحمهحضرت امام خمینی

وآله و علیهاهللصلیهر آنچه برای پیامبراند: در زمان غیبت فرموده

عین همان  السالم از جهت والیت و رهبریشان ثابت است،علیهمائمه

اما دیگر اختیارات آنها که از این جهت  امور برای فقیه هم ثابت است؛

نیست، برای فقیه هم ثابت نیست، مثل اختیاراتی که به خاطر رسول 

 42خدا بودن و معصوم بودن دارند.

خیلی جالب است در اینجا خمینی میگوید هر آنچه که برای محمد و 

زمان نیز اثبات میگرد و تنها  ائمه ثابت است برای نایب آقا امام

تفاوتشان نداشتن وحی و نداشتن عصمت است!این موضوع عمق 

                                                           
 .173و  172، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ص خمینیوالیت فقیه،  42
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فاجعه را میرساند.آخوندها سعی میکنند که به نوعی این مقوله را  با 

سفسطه الپوشانی کنند ولی همسانی اختیار با محمد بودن بدین 

معناست که رهبری هرطور که میخواهد در امور دخالت کند،در 

وچکترین امور و حتی در رخت خواب مردم نیز سرک بکشد؛چرا که ک

د مگر میشود امر رهبر که همان امر محمد و امر وامر او باید تفویض ش

ه بخواهد محمد، امر خداست پایمال شود.مطمئن باشید کسی ک

ی را به اشد مجازات محکوم میکنند زیرا کوچکترین دخالتی بکند و

است.بر طبق همین قاعده بود که خمینی  با خدا به محاربه پرداخته

هزاران نفر از جوانان و نخبگان و روشنفکران ایران زمین را به دار 

کشید و به ترور زنده یاد دکتر بختیار پرداخت.شرفکندی را به رگبار 

است و کردستان را به خاک و خون کشید.فروهر ها را با سر بریده به 

ایت دیگر که نمیشود آن را بر نزد اهلل فرستاد و هزاران هزار جن

 شمارد.او در ادامه در کتاب صحیفه نور میگوید:

وآله است، علیهاهللصلیاهللای از والیت مطلقة رسولحکومت که شعبه

یکی از احکام اولیة اسالم است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی 
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ه غیر تواند هر امری را، چه عبادی و چ... و مینماز، روز و حج است

که چنین عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسالم است، تا مادامی 

 43است جلوگیری کند... 

حکومت چندان برایشان مهم است که میتوانند حتی در صورت 

فرایض را تغییر دهند.بر طبق همین قانون است که هر روز  ،امکان

یک حکم اختراع میکنند،هر روزی یک چیز را حرام میکنند ... چون 

.برای تثبیت حکومتشان باید خمس کومت برای آنان ارجح تر استح

و زکات بگیرند و میلیون ها تومان از جیب ملت چپاول کنند.از مردم 

ریه و... بفرستند.بجایش مردم پول بستانند و به کشورهای لبنان و سو

به قدری از ایرانی متنفر هستند که طاقت همنشینی با آنان را  بالد آن

حظه ندارند.چرا که آنان همه را به چشم قاسم حتی برای یک ل

سلیمانی تروریست میبینند.ترورهایی که انجام میشود همگی و همه 

دسیسه حکومت آخوندی است.به جرات میتوانم بگویم ایمن 

                                                           
هللا، ارشاد اسالمی، رحمه، مجموعه رهنمودهای امام خمینیخمینیصحیفه نور،  43

 .171، ص 21ج



114 
 ناگفته هایی از مکتب شیعه

الظواهری باید در مکتب آقایان شاگردی کند هر چند هر دو دست 

 پرورده مکتب اسالمند.

 وی در کتاب البیع میگوید:

السالم علیهت حَصَّل  مِمَّا مَرَّ ثُبُوتُ الوِال یةِ لِلفُق هَاءِ مِن قِبَلِ المَعصُومِین ف »

فِی جَمِیعِ مَا ث بَتَ ل هُمُ الوِال یةُ فِیهِ مِن جَهَةِ ک ونِهِم سُلط اناً عَل ی االُمَّةِ 

ةِ دَلِیلٍ دَالٍّ عَل ی وَال بُدَّ فِی االِخر اجِ عَن هَذِهِ الکُلِّیةِ فِی مَورِدٍ مِن دِال ل 

از آنچه گذشت ]دلیلهای  السالم؛ علیهامِ المَعصُومِا ختِصَاصِهِ بِاالِمَ

السالم علیهمرسیم: از سوی معصومانعقلی و نقلی[ به این نتیجه می

برای فقیهان والیت ثابت است، در هر آنچه که برای خود آنان والیت 

اند. اگر لطان بر امّت بودهثابت بوده است، از آن جهت که آنان س

موردی را بخواهیم از این قاعدة کلی خارج کنیم، نیاز به دلیلی داریم 

 44«السالم داللت کند.علیهکه بر ویژگی آن به امام معصوم

                                                           
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، تهران، چاپ چهارم،  ،تاب البیع، امام خمینیك 44

 51، ص 4ش، ج 3175سال 
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به دیگر بیان، والیت مطلقة فقیه به معنای ثبوت والیت فقیه بر تمام 

ک از امور آحاد جامعه و امور والیی و حکومتی است، پس هیچ ی

حکومتی از شمول والیت فقیه خارج نیست. با این وصف، اگر فقیه 

ترین آن رعایت عادل دارای کفایت، حکمی را )با شرایط آن، که مهم

مصلحت است(، صادرکند، بر تمام آحاد جامعه، حتی سایر فقهای 

 45عادل با کفایت و حتی خود این فقیه، عمل به آن حکم الزم است.

ت داشته باشند..بعضی ها را میبینم که میپرسند چرا آری باید ثبو

حکومت حق رای مردم را به رسمیت نمیشناسد؟پر واضح است که 

خدا کسی را انتخاب کند باید همان بر مسند قدرت بیاید و کسی هم 

حق اعتراض ندارد و وگرنه مستحق مرگ است.چگونه میشود بر خدا 

د را برانگیخت و بخاطر و رسولش تعرض کرد؟همین اهلل بود که محم

احقاق نام اهلل )کلمة اهلل هی العلیا( دست به کشتار و به خاک و خون 

.هرکسی که میگفت محمد را قبول ندارم حکم زدندکشیدن ملت ها 

قتلش واجب بود.وا مصیبتا اگر کسی رای نایب امام زمان را قبول 

                                                           
ش، 3113والیت و دیانت، مهدی هادوی تهرانی، مؤسسه فرهنگی خانه خرد، قم،  45

 .342و  344ص



116 
 ناگفته هایی از مکتب شیعه

ایش نداشته باشد.ممکن است که آقا در خواب ببیند امام غایب بر

احمدی نژاد را انتخاب کرده،آنوقت است که همه خس و خاشاک 

میشوند و باید برای انتخاب احمدی نژاد هر آنچه که میتوانند انجام 

 دهند.می 

مصباح یزدی در کتاب خودش پس از اینکه سفسطه بافی هایش در 

 مورد والیت مطلقه فقیه کامل میشود در فصل پنجم میگوید:

شین براى اثبات والیت فقیه ذکر کردیم اقتضاى اى که در فصل پیادلَّه

اطالق والیت فقیه را دارد و مقتضاى آن این است که همه اختیاراتى 

به عنوان ولىّ امر جامعه اسالمى  (علیه السالم)که براى امام معصوم

ثابت است براى فقیه نیز ثابت باشد و ولىّ فقیه از این نظر هیچ حدّ و 

لیلى اقامه شود که برخى از اختیارات امام حصرى ندارد مگر آن که د

گونه که بر اساس نظر معصوم به ولىّ فقیه داده نشده است؛ همان

مشهور فقهاى شیعه در مسأله جهاد ابتدایى همین گونه است که 

 (علیه السالم)اعالن جهاد ابتدایى از اختیارات ویژه شخص معصوم

سیار کمى هم هست( است. امّا صرف نظر از این موارد )که تعداد ب
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هیچ  (علیهم السالم)والیت فقیه، با والیت پیامبر و امامان معصوم

تفاوتى ندارد. این همان چیزى است که از آن به والیت مطلقه 

 امام حضرت اسالمى، جمهورى گذار شود و بنیانفقیهتعبیر مى

صلى اهلل الله رسول والیت همان فقیه والیت فرمودندمى نیز خمینى

 46.است آلهعلیه و

 مکارم شیرازی میگوید:

 وی در پاسخ به سوال پانصد و چهارده در وبگاه رسمیش می آورد:

ر امروزه بحثى مهمّ، تحت عنوان والیت مطلقه فقیه، یا 206سؤال 

غیر مطلقه مطرح است. و جنابعالى نیز در کتب فقهى خود به این 

اید معلوم مطلقه ب کلمه معناى اید فرموده و کرده، اى بحث اشاره

که  این از صرفنظر و کنم، باشد. بنده معنایى براى این کلمه عرض مى

شما این معنا را قبول، یا ردّ بکنید )هر چند در صورت عدم پذیرش، 

                                                           
 این دیدگاه را میتوانید در پایگاه اطالع رسانی مصباح یزدی بیابید. 46

i.orghttp://mesbahyazd 
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بسیار ممنون، بلکه خواهشمندم، دلیل آن را بیان فرمایید تا مزید 

 هدایت باشد( آیا شما به این معنا والیت فقیه را قبول دارید؟ 

این چنین  اهلل ستحضر هستید که این بحث توسّط امام راحلرحمهم

مبسوط مطرح شد. ولى ما در کتابى که ایشان در این زمینه دارند 

 که بود این فرمودند را ندیدیم. آنچه ایشان مى« والیت مطلقه»عنوان 

را  علیه السالم فقیه از حیث دایره، همان اختیارات معصوم والیت

ا بعد از ایشان یا در زمان ایشان ولى نه توسّط دارد. پس این معن

 اظهار توان مطرح شد. به هر حال، در این رابطه سه نظریّه مى ایشان

 :کرد

االَّ ما خرج  ;را دارد علیه السالم ر والیت فقیه همه اختیارات معصوم1

  .بالدلیل

 )ذکر کردم با این موضوع چه اتفاقی میتواند بیفتد(

ختیارات معصوم را ندارد، و در محدوده قانون ر والیت فقیه همه ا2

اساسى هم نیست، بلکه تمام این حکومت در اختیار شخصیّت حقوقى 
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)فقهى و تقوایى( اوست. و هر جا امر و نهى و اصالحى الزم ببیند حقَّ 

  .دخالت دارد

ولی فقیه حکم آسمانی دارد،دیگر به چه دلیلی باید به قانون اساسی 

یر از اینست که نام او حتی در لوح محفوظ ذکر وی را محدود کرد؟غ

شده؟اصالح امور و امر نهی سر انجامش میشود کهریزک و قتل 

 جوانان بی گناه.یعنی کشتار دانشمندان و فراری دادن نخبگان.

  .ر والیت فقیه در چهار چوب قانون اساسى است3

ولی چه کسی گفته که  ...والیت فقیه در چارچوب قاون اساسی است

یاراتش نیز در همین محدوده میباشد؟اگر شما توانستید اختیار اخت

 محمد و ائمه را در قانون اساسی بگنجانید من حرفم را پس میگیرم.

حضرت آیت اهلل جوادی آملی در باب مطلقه بودن ولی فقیه 

فرماید: مقصود از والیت در اینجا والیت اعتباری است و ربطی به می

السالم که متکی بر عصمت است، ندارد، علیهممقامات تکوینی ائمه

آن گریزی نیست؛ زیرا اگر مسئله امکان خطا درست است؛ ولی از 



111 
 ناگفته هایی از مکتب شیعه

ی مسلمین بر اختیارات الزم از ولی فقیه گرفته شود، مصالح اجتماع

 47زمین خواهد ماند.

در طول چندین سال حکومتتان چه تدبیری بکار گرفته اید تا بتوانید 

مصالح امور را سامان بخشید؟چرا حرفی میزنید که هیچ واقعیتی در 

ن است که چندین سال با داد و آن آشکار نیست.آیا مصالح امور ای

الد دیگر ، باهمه قطع ارتباط بیداد در خیابان ها و پرچم آتش زدن ب

؟ساختن گروه های دفرط گرسنگی هالک کنی از و ملت را دکنی

تروریستی مانند حزب اهلل و گروه انصار و... از مصالح مسلمین 

است؟شما که دارید مسلمین را نیز هالک میکنید.آشوب های 

یانه مهمترین عاملش شمایید.ممکن است کسی بگوید خاورم

داعش.من از این وحوش بی دست و پا که براساس قرآن نیز عمل 

عربی میکنند هیچ حمایتی ندارم ولی سوال میپرسم در ابتدای بهار 

که کشور های عرب دست به اعتراض زدند تا با دیکاتوری حاکم بر 

و پسغام برای ملت های کشورشان مبارزه کنند چه کسی مدام پیغام 

                                                           
والیت فقیه، عبد هللا جوادی آملی، والیت فقاهت و عدالت، مركز نشر اسراء، قم،  47

 .441، ص 4ش، فصل 3171
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عربی میفرستاد و تمجیدشان میکرد تا حکومت اسالمی را بنا 

نهند؟حتی هنگامی که خامنه ای برای ملت تونس و رهبر آنان پیام 

فرستاد،راشد غنوشی بر دهان خامنه ای زد و گفت : من خمینی 

منطقه چنین با شما بر خورد  نیستم.چه ننگی باالتر از این که در

گامی که دید در مصر و تونس راه بجایی نمیبرد،متوجه هن؟کنند

-شیعه علوی -پاشنه آشیل خود یعنی سوریه و بشار اسد 

شد.جمهوری اسالمی تاب حکومت های آزادی خواهی را 

کشورهای عربی بخصوص سوریه و  راستینداشت.مخصوصا اینکه به 

مصر پر از آزادیخواهان و روشنفکرانی هستند که اکنون دست به 

مردم زده اند.جمهوری اسالمی نیز با وعده و وعید بخشی  آگاهی

مردم سوریه را به ورطه نابودی  ،دادن به بشار اسد و حمایت از او

برده.خامنه ای خود به خوبی میدانست که اسد نمیتواند تحمل 

مقاومت های مردمی را داشته باشد به همین دلیل با کمک های 

 د مردم سوریه را کشت و میتوانممیلیونی و با شیوه خونخوارانه خو

زدند.جوانان سوری که  ها بگویم دست به قتل عام مردم باالخص سنی

دیدند با این وضعیت نمیتوان کنار آمد و نمیتوانند ببینند که 
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پدرانشان هر روز سر بریده میشود و به مادران و خواهرانشان تجاوز 

با اسد میشود،اقدام به تشکیل گروه های جهادی برای مقاومت 

 خونخوار و سپاه تروریستی قدس کردند.

هیچ ترسی ندارند که بگویند در سوریه فعال  آقایان  االن نیز

هستند.میلیون ها آواره و هزاران کشته و زخمی همگی از 

دستاوردهای جمهوری اسالمی در منطقه است.معلوم است که با این 

وضعیت داعش بوجود می آید.تابشان به قدری بی تاب شده که 

ند برای حمایت از خانواده و شاید هم دینشان دست به حاضر

هرجنایتی بزنند حتی اگر کشتن یک بچه باشد.نمیخواهم امورات 

داعش و امثاله را تایید کنم ولی نباید از این موضوع گذر کرد که ظلم 

 و شرایط اجتماعی چه فاجعه ای را بوجود می آورد.

رائیل به صلح نایل آمده اگر جمهوری اسالمی نبود االن فلسطین با اس

بود.سالیان است که داعیه عدالت جهانی را دارد و میگوید که 

میخواهم با استکبار مبارزه کنم ولی غیر از اینکه مصیبت به بار 

چه کرده؟سوال میپرسم این آقایان که به فکر سنی های  بیاورد،
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مملکت خودشان نیستند و هرروزه با نام وهابی و هزار برچسب دیگر 

تاده که به سنی های ن را اعدام میکنند،چگونه به فکرش افآنا

ند؟کاش فقط میدانستید که فلسطینی ها چقدر از فلسطین کمک ک

شیعیان متنفرند.این را من با چشمان خودم دیده ام.حتی بعضی 

اوقات بارهایی که برای به اصطالح کمک به فلسطین میبرند آن را 

 ام است...پس میزنند.میگویند دسترنج شیعه حر

اما شاید خواننده محترم بگوید این ها که داعیه وحدت دارند چرا 

میگویی از سنی ها حمایت نمیکنند؟من نمیخواهم از هیچ قشری 

طرفداری کنم ولی برای اثبات مدعای خودم سند سنی کشی که افشا 

 شد را می آورم؛این سند به سند سنی زدایی شهرت دارد:

کلمه میباشد )متن کامل و بدون دستکاری  متن زیر برگرفته از سایت

 است(

حمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران، در اجتماع ))م

در کرمان با بیان اینکه انقالب اسالمی در « شکوه مقاومت»موسوم به 
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حال گسترش است و از دستاوردهای بزرگ آن صدور تفکر مقاومت و 

ح کرد: اگر تفکر ایستادگی به کشورهای مختلف است، تصری

ایستادگی و مقاومت به کشورهایی چون سوریه، عراق و لبنان صادر 

 .شدها چه میشد معلوم نبود سرنوشت این کشورنمی

به گزارش کلمه جعفری بیان داشت :انقالب یمن بدون این تفکر به 

رسید لذا اینکه آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی تمام پیروزی نمی

رسد، به خاطر همین تفکر یه ملت ما به نتیجه نمیاهداف شومشان عل

 .مقاومت است

کنند ها را تحمل میوی در ادامه بیان داشت گفت: مردم ما این فشار

ایستادگی « رویمزیر بار زور نمی»همان  و روی شعار اصلی انقالب که

کنند، زیرا این شعار برگرفته از مبانی اعتقادی و برگرفته از می

 .عاشوراست

صحبت های محمد علی جعفری در حالی مطرح می شود که پیشتر 

مقام های نظامی وامنیتی ایران دخالت های خود را در کشورهای 

همجوار نفی می نمودند، اما در ماههای اخیر فرماندهان نظامی ایران 

از دخالت های آشکار خود در کشورهای همسایه به عنوان سپر 
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ریکا یاد می کنند. این در حالی است مقاومت در برابر صهیونیست وآم

که علما ،سیاستمداران وکشورهای اسالمی منطقه خاورمیانه می 

دخالت های رژیم ایران در عراق ، سوریه ، یمن ولبنان با :گویند 

کمک ایالت متحده آمریکا وبریطانیا برای برهم زدن وحدت امت 

 .اسالمی وجنگ مذهبی در کشورهای اسالمی انجام می گیرد

 

پیشتر مقام های دولتی ایران از جمله محمود احمدی نژاد و مسئوالن 

امنیتى دولت آقای خاتمی اذعان نموده بودند، اشغال عراق 

وافغانستان با کمک مسئوالن امنیتى ایران صورت گرفته است . آن 

ها عنوان کرده بودند ،ایران نقش کلیدى در این جنگ ها، با ایالت 

نیا داشته است. باوجود روابط پنهان رژیم ایران متحده آمریکا وبریطا

با قدرت هاى غربی ،اما در ادبیات رسمی این رژیم از ایالت متحده 

 .آمریکا به عنوان شیطان بزرگ یاد می شود

 

تحلیلگران آگاه ومستقل معتقدند ، شعارهای آزادی قدس و ضد 
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یای امپریالیستی رژیم ایران برای فریب افکارعمومی ،نفوذ در دن

 .اسالم ومصرف داخلی کشور ایران صورت می گیرد

رژیم ایران از آغاز انقالب مردمی سوریه به حمایت از رژیم اسد 

پرداخته است واین رژیم را جز سپر مقاومت ومخالفان این رژیم را 

آمریکایی وتروریست می خواند . در جنگ داخلی سوریه بیش از 

د وگروهک تروریستی دویست هزار مسلمان سوری توسط رژیم اس

 .سپاه قدس ایران وگردان های وابسته اش کشته شده اند

برنامه پنجاه ساله سنی "تحلیل گران منطقه براساس سند محرمانه 

ودیگر شواهد عینی معتقدند، رژیم ایران با نقشه  "زدایی رژیم ایران

های از پیش تعیین شده وشعارهای به ظاهر اسالمی سعی دارد، تا 

م را فریب دهد، تا بتواند در تمام کشورهای منطقه نفوذ توده مرد

 .نماید

 

هل سنت ایران، سند ا سیاسی –در دهه اولیه انقالب، فعاالن مذهبی 

کشف نموده که در آن  "وزرات اطالعات ایران"محرمانه ای را از 
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سند،دورنمای رژیم برای برهم زدن امنیت کشورهای سنی مذهب 

فعاالن اهل سنت این سند را به زبان .هدوترویج تشیع را شرح می د

عربی ترجمه نموده وآن را به اکثر علما وکشورهای اسالمی ارسال 

نمودند، از این رو اغلب کشورهای اسالمی از نقشه های رژیم ایران 

 .مطلع می باشند

الخطة  "الزم به توضیح است از این سند در زبان عربی به عنوان 

 .ى شودیاد م "الخمسینیه الصفویه 

به گزارش کلمه این سند که در دهه های اولیه انقالب کشف شده بود 

 : ،ازاین قرار است

اگر ما نتوانیم انقالب خود را به ممالک مسلمان نشین اطراف صادر 

باشد به ما شک فرهنگ آنها که آمیخته با فرهنگ غرب مىکنیم بی

 … خواهد تاخت و ما را مغلوب خواهد نمود

رى خدا وند وفد اکارى امت قهرمان امام پس از چند قرن حال که به یا

بار دیگر حکومت اثنا عشرى در ایران به ظهور رسیده است بنا بر 

اى بس سنگین و خطیر بر رهنمودهاى رهبران عالیقدر تشیع، وظیفه

عهده داریم که آن صدور انقالب است. و این را باید بپذیریم که 
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ل کشور و حقوق ملت، یک حکومت حکومت ما گذشته از حفظ استقال

ی امور باید قرار بگیرد. اما مذهبى است و صدور انقالب در رأس همه

با توجه به موقعیت فعلى جهان و قانونهاى به اصطالح بین المللى 

صدور مستقیم انقالب غیر ممکن و شاید هم با خطراتى ویرانگر همراه 

ریب به اتفاق شرکت باشد؛ به همین خاطر، ما طى سه جلسه با آراء ق

ی پنجاه ساله که شامل پنج کنند گان و اعضای ستاد، یک برنامه

باشد، طراحى نموده تا این انقالب اسالمى را به ی ده ساله مىبرنامه

همه کشورهاى همسایه صادر و اسالم را یکپارچه نماییم. زیرا خطری 

ر و کند، بسیار بیشتکه از طرف حکام سنى پیشه ما را تهدید مى

باالتر از خطرى است که از طرف شرق و غرب متوجه ماست. زیرا آنها 

ی معصومین مخالف با نهضت، و دشمنان بنیادى والیت فقیه و ائمه

باشند. حتى تعیین مذهب تشیع را به عنوان مذهب رسمى کشور مى

دانند و اسالم را به دو در قانون اساسى، مخالف شرع و عرف مى

اند. به همین خاطر، نخست، ما باید در ل نمودهی متضاد تبدیشاخه

ی مناطق سنى نشین داخلى مخصوصا شهرهاى مرزى کشور کلیه

نفوذ خود را بیشتر نماییم، مساجد و حسینیه ها را افزایش دهیم و 
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مراسم مذهبى را با جدیت بیشترى برگزار کنیم و در شهرهایى که 

اتى را فراهم نماییم بین نود تا صد در صد سنى نشین هستند، امکان

ی کثیرى از شیعیان از شهرها و روستاهاى داخلى به مناطق تا عده

سنی نشین کوچ کنند و براى همیشه آن شهرها را محل سکونت و 

کسب و کار خود قرار دهند. و این افراد باید غیر مستقیم تحت 

حمایت دولت و دستگاههاى ادارى قرار بگیرند تا بتوانند قدرت 

شهرها و مراکز فرهنگى و اجتماعى را به مرور ایام از دست  یاداره

 .شهروندان قبلی خارج نمایند

 

ی ایم بر خالف عقیدهاى که ما براى صدور انقالب طراحى نمودهبرنامه

بسیارى از ناظران بدون هیچگونه دردسر، خونریزى و یا واکنشى از 

 .طرف دولتهاى قدرتمند جهان به ثمر خواهد رسید

ی هر کشور و ملت فقط سه چیز دانیم که نگهدارنده و گردانندهىما م

است: اول، قدرت که در دستگاه حاکم قرار دارد؛ دوم، علم و دانش که 

باشد؛ و سوم، چرخش اقتصاد که ی علما و دانشمندان مىدر اندیشه
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در دست سرمایه داران است. اگر ما بتوانیم دردستگاه حاکمان تزلزل 

داران بین دولتمردان و عالمان ایجاد نفاق کنیم و سرمایهایجاد کنیم، 

ی آنها را بسوى کشور خود یا هر کشور را متفرق ساخته، سرمایه

کشورهاى دیگر جهان سرازیر گردانیم، بی شک، موفقیت چشمگیرى 

بد ست خواهیم آورد. و این سه مورد مهم را از آنها سلب خواهیم 

فتاد تا هشتاد درصد جمعیت هرکشور ی مردم هم که بین هنمود. بقیه

دهند، طرفدار قدرت هستند و براى گذران زندگى را تشکیل مى

باشند و از شخص یا اشخاصى حمایت بدنبال آب و نان و مسکن مى

 .خواهند نمود که قدرت در دست آنها باشد

همسایگان سنى و وهابى ما عبارتند از: ترکیه، عراق، افغانستان، 

ی جنوبى ایران دى از کشورهاى امیرنشین در حاشیهپاکستان و تعدا

 .که ظاهرا با همدیگر متحد، ولی در باطن، مخالف یکدیگرند

ی استراتژىک در طول تاریخ، چه در گذشته و چه حال، این منطقه

ی زمین بسیار حائز اهمیت بوده، و از نظر سوخت رسانى گلوگاه کره

در جهان وجود ندارد. اى حساستر از این شود و نقطهمحسوب می

حاکمان این کشورها از فروش نفت بهترین امکانات زندگی را در 
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اختیار دارند. جمعیت این کشورها از سه گروه تشکیل شده است 

گروه اول افراد بدوى و صحرانشین هستند که حضور آنها در این 

 . رسدسرزمینها به صدها سال پیش می

 

ر و بنادرى که امروزه جزء خاک گروه دوم مهاجرینى هستند از جزای

شوند؛ هجرت آنها از زمان شاه اسماعیل صفوى کشور ما محسوب مى

آغاز شد تا زمان نادر شاه افشار، کریم خان زند ، پاد شاهان قاجار و 

پهلوى همچنان ادامه داشت. و بعد از پیروزی انقالب اسالمى نیز کم و 

گروه سوم از دیگر بیش مهاجرتهاى پراکنده به چشم خورده است. 

باشند. کشورها عربى وعده ای هم از شهرهاى داخلی ایران می

کارهای تجارى، بازرگانى و شرکتهاى ساختمانی بیشتر به افراد غیر 

بومی تعلق دارد . جمعیت داخلی آن کشورها از اجاره بهای ساختمان 

کنند.. فساد اجتماعى و و خرید و فروش امالک کسب در آمد مى

و انجام کارهاى ضد اسالم به وفور نمایان است و عمر بیشتر  فرهنگى

گردد. بسیاری از آنها از ساکنان آن صرف عیاشى و لذتهاى دنیوى می
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ترس خراب شدن کشورشان در کشورهای اروپایى وآمریکایی 

خصوصا ژاپن، انگلستان، سوئد و سوئیس اقدام به خرید آپارتمان، 

 .اندهاى دیگر نموده سهام کارخانجات و سرمایه گذارى

 تسلط ما بر این کشورها یعنی تسلط بر نیمى از جهان

ی کشورهاى ی پنجاه ساله ابتدا باید با همهما برای اجراى این برنامه

همسایه یک دوستى و ارتباط و احترام متقابل برقرار نماییم. حتی با 

ی جنگ و سرنگونی صدام حسین روابط حسنه عراق پس از خاتمه

ی ار خواهیم نمود؛ زیرا از پاى در آوردن هزار دوست به اندازهبرقر

یک دشمن دردسر ندارد. چون روابط فرهنگى، سیاسى و اقتصادى ما 

با آنها برقرار شود، بى شک موجب هجرت گروهى از ایرانیان به آن 

اى توا نیم همراه با این مهاجرین عدهکشورها خواهد شد. ما مى

مخالفین نظام هستند، داشته باشیم که  مهاجر مأمور که ظاهرا

 . ی آنها در انجام مأموریت ذکر خواهد شدوظیفه

ی فکر نکنید پنجاه سال عمر درازی است. انقالب ما با یک برنامه

بیست ساله به پیروزى رسید. مذهب ما که امروز کم و بیش در 

 ی یکدستگاه ادارى و حکومتى بسیارى از کشورها نفوذ دارد برنامه
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روزه و دو روزه نبوده است. روزگار طویلی ما در هیچ کشورى از جهان 

، چه رسد به وزیر و وکیل یا حاکم . ما ایمحتى یک کارمند نداشته

وارثان میلیونها شهید هستیم که از وفات پیامبر تا به امروز بدست 

اهریمنان اسالم نما خونهایشان در جویبار تاریخ روان است و نخواهد 

ما باید کاری  .تا آنگاه که هر کس نام اسالم بر خود دارد خشکید

کنیم تا مردم على و خاندان رسول اهلل را بشناسند و بر اشتباه اجداد 

خود اعتراف کنند و فقط تشیع را به عنوان وارث را ستین اسالم 

ایم؛ ولى اجداد ما بشناسند. درست است که ما در آن دوران نبوده

ی فکر ، اندیشه و تالش آنهاست. مروز ما ثمرهبوده اند و زندگى ا

شاید هم در آینده ما نباشیم اما انقالب و مذاهب ما خواهد ماند. برای 

مان کافی ی مذهبی فقط گذشتن از جان و نان و خانهانجام این وظیفه

ی صحیح الزم است، طرحها باید بکارگرفته شود حتى نیست؛ برنامه

 .د به پنجاه سالاگر پانصد ساله باشد چه رس

در افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق و بحرین ما از نظر ترویج  -1

ی دوم ده ساله را در این پنج کشور مذهب مشکلى نداریم؛ برنامه

برنامه اول قرار خواهیم داد. پس وظایف مأموران مهاجر ما در دیگر 
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و کشورها در دهه اول فقط سه چیز است: ابتدا خرید امالک، خانه 

آپارتمان و ایجاد شغل و امکانات زندگى براى همکیشان خود که در 

ها سکنى دهند و جمعیت را باال ببرند. دوم ارتباط و برقرارى آن خانه

دوستى با سرمایه داران بازارى و کارمندان ادارى مخصوصا اشخاص 

سرشناس و افرادى که در دستگاههاى دولتى نفوذ شایان دارند. سوم 

این کشورها روستاهایى کوچکى بطور پراکنده در دست  در برخى از

احداث و طرح دهها روستا و شهرک دیگر در حال نقشه بردارى 

ها را تا حد امکان خرید نمایند و با قیمتى مناسب باشد. این خانهمی

اند، به افراد و اشخاصى که امالک خود را در مراکز شهرها فروخته

ى پر جمعیت را از دست آنها بیرون بفروشند و به این ترتیب شهرها

 بیاورند

 

ضمن تشویق مردم به منظور احترام به قانون و اطاعت از مجریان  -2

و مأموران با تواضع براى برقرارى مراسم مذهبى و دایر نمودن مساجد 

و حسینیه از مسئوالن مجوز کتبى دریافت نمایند. چرا که همین 



125 
 ناگفته هایی از مکتب شیعه

خواهد شد. براى ایجاد مجوزها در آینده به عنوان سند مطرح 

شغلهاى آزاد بیشتر، باید به فکر مکانهاى پر تجمع بود تا بشود در 

مواقع حساس آنجاها را مرکز بحث و گفتگو قرار داد. در این دو دوره 

سعى بیشتر افراد آن باشد که با استفاده از دوستان و تقدیم هدایاى 

نند و مشوق گرانبها، گذرنامه کشور محل اقامت خود را دریافت ک

جوانان برای اشتغال در ادارات دولتى مخصوصا کارهای نظامى باشند. 

ی دوم این دهه ضمن تشویق محرمانه و غیرمستقیم علماى در نیمه

سنى مذهب و وهابى براى جلوگیرى از فساد اجتماعى و کارهاى ضد 

هاى خورد، اعالمیهاسالمى که در آن کشورها فراوان به چشم می

یزى از طرف برخى از مقامات مذهبی دیگر بالد چاپ و اعتراض آم

ی زیادی از ملت آن منتشر نمایند که بی شک موجب برانگیختن عده

کشور خواهد گردید. تا اینکه مقام مذهبى مذکور را دستگیر نمایند 

ی خود را تکذیب کند. در این صورت، امواج حمایت یا او نوشته

واهد گرفت و اعمال مشکوکى به وقوع ها باال خمذهبیان از آن اعالمیه

خواهد پیوست که منجر به تعویض یا دستگیرى عده اى از خادمان 

ی گردد تا حاکمان به کلیهخواهد شد. و همین موضوعات باعث مى
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افراد مذهبى خود بدبین شوند و براى تبلیغات مذهبى و ساختن 

سم دینى و اماکن کارى انجام ندهند. حتى سخنرانیها و برگزارى مرا

مذهبى را نیز به ضرر نظام خود تلقى خواهند نمود. گذشته از آنکه 

بین عالمان و حاکمان آن کشورها کینه و کدورت رشد خواهد نمود. 

حتى سنیان و وهابیون داخلی، پایگاههاى پشتیبانى خود را از دست 

 .خواهند داد و دیگر هیچ گونه حمایت خارجی نخواهند داشت

داران و اى از مأمورین ما با سرمایهسوم که دوستى عدهی در دوره -3

ی زیادى هم در کارمندان عالی رتبه به ثبات رسیده است. و عده

دستگاههاى نظامى و اجرایى کشور به کار صادقانه اشتغال دارند و در 

امورات مذهبى دخالتى ندارند، بیش از بیش توجه دولتمردان را به 

ر این دوره که بین مذهبیون و دستگاه خود جلب خواهند نمود و د

اى از روحانیون خورد، عدهحاکم اختالفات و تفرقه به چشم مى

شاخص ما وظیفه دارند ضمن برگزارى مراسم مذهبى از حاکمان آن 

خطر جلوه دهند. حتی اگر بالد حمایت نمایند و جمعیت تشیع را بی

هاى جمعی به نهامکان داشته باشد این حمایتها را نیز از طریق رسا

گوش همگان برسانند طوریکه جلب توجه و رضایت آنها را فراهم 
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نمایند تا در واگذارى پستهاى مهم ادارى وحشتى نداشته باشند. در 

این دوره با تحوالتى که در بنادر و جزایر و دیگر شهرهاى مرزى 

هاى بانکی بوجود خواهیم آورد، طرحهایى پى کشورمان و سپرده

هد شد که اقتصاد کشورهاى مجاور دچار رکود بشود و بی ریزى خوا

داران شک بخاطر کسب سود و امنیت و ثبات اقتصادى بیشتر سرمایه

کلیه امکانات خود را به کشور ما سرازیر خواهند نمود. زمانى که براى 

هاى بانکى افراد دیگر کشورها را انجام هرگونه کار بازرگانى و سپرده

ا هم از سرمایه گذارى ملت در کشور خود استقبال آزاد بگذاریم، آنه

 .خواهند نمود

ی چهارم ما کشورهایى را در اختیار داریم که بین در مرحله -4

عالمان و حاکمانشان درگیرى است. تجار رو به ورشکستگى و فرار 

رسند؛ بیشتر مردم هستند و مردمانش پریشان احوال به نظر مى

ه نصف قیمت خواهند فروخت تا به جاى هاى خود را بامالک و خانه

ترى سفر کنند؛ در این میان فقط افراد ما هستند که حامیان امن

آیند، و این افراد اگر آگاهانه عمل نمایند بخوبى دولت به حساب مى

قادر خواهند بود پستهاى مهم کشورى و لشکرى را تصاحب کنند و 
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ر سازند. در چنین ی خود را با حاکمان دستگاه حاکم نزدیکتفاصله

ها را خیانتکار شود خدمتگزاران مخلص آنمواقعى به خوبى مى

معرفی نمود که موجب دستگیرى و برکنارى آنها و یا جایگزینى افراد 

شود؛ یکى ی مثبت میما خواهد شد. خود این موضوع باعث دو نتیجه

لب آنکه افراد ما بیش از پیش اعتماد و اطمینان دولتمردان را بخود ج

خواهند نمود. دوم اینکه نارضایتى عمومى سنیان علیه دولت و حاکم 

بخاطر به قدرت رسیدن شیعیان در ادارات آشکار خواهد گردید و 

اعمال ضد دولتى بیشترى از خودشان نشان خواهند داد. در این 

برهه، افراد ما باز هم باید در کنار حاکم بایستند و مردم را به صلح و 

هاى افراد در حال فرار مایند و از طرفى امالک و خانهآرامش دعوت ن

 .را خریدارى نمایند

ی پنجم زمینه براى آغاز یک انقالب آماده است؛ زیرا ما در دهه -5

آن سه مورد اصلى را که آسایش و آرامش و امنیت بود، از آنها 

ماند که هر آن اى مىایم و دستگاه حاکم مانند کشتى طوفانزدهگرفته

رود . در چنین موقعى هر پیشنهادى را براى مال غرق شدنش مىاحت

ی افراد سرشناس و نجات جان خواهند پذیرفت. در این دوره بوسلیه
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قابل اعتماد پیشنهاد تشکیل یک مجلس مردمى را براى خاموش 

گرداندن اوضاع، نظارت بر ادارات و کنترل کشورى به حاکمان 

یچ تردیدی، مورد قبول واقع خواهیم داد. در این صورت، بدون ه

خواهد شد و کاندیداهاى ما با اکثریت آرا کرسیهاى مجلس را بدست 

 .خواهند آورد

این موضوع موجب فرار بازرگانان، عالمان و حتى خدمتگزاران واقعی 

خواهد گردید و ما بدون هیچ جنگ و کشتارى خواهیم توانست 

نیم. اگر این روش در انقالب اسالمى را به بسیارى از کشورها صادر ک

شود با انقالبهای اسالمی ی پنجم هم به مثمر ثمر نیفتاد، مىدهه

مردمى قدرت حاکمان را سلب نمود. هر چند به ظاهر افراد ما اهل و 

ی خود را در ساکن و یا متولد آن کشورها هستند؛ اما ما بخوبى وظیفه

هدف ما به قدرت ایم. برابر خداوند و دین و مذهبمان به انجام رسانده

رسیدن شخص مخصوصى نیست؛ هدف فقط صدور انقالب است و 

ی توانیم بعنوان علمدار این دین الهی، قیام خود را در همهآنگاه مى

کشورها آشکار سازیم و با قدرت بیشترى بسوى جهان کفر قدم نهیم 

 . و تا ظهور مهدى موعود جهان را به نور اسالم و تشیع مزین نماییم
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راستی که مزین نمودید بخصوص با معرکه یمن همه چیز را به بله ب

  اکما خود رساندید.

 اصل پنجاه و هفتم و صدودهم قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، والیت مطلقة فقیه را به 

خود پذیرفته و دربارة آن چنین گفته  پنجاه و هفتمصراحت در اصل 

 است:

می ایران عبارتند از: قوای مقننه، قوای حاکم در جمهوری اسال»

مجریه و قضائیه که زیر نظر والیت مطلقه امر و امامت امت بر طبق 

گردند. این قوا مستقل از اصول آیندة این قانون اعمال می

 «یکدیگرند.

 دارد:قانون اساسی نیز چنین مقرر می 001اصل 

 

 رهبر:« وظایف و اختیارات»
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وری اسالمی ایران، پس از تعیین سیاستهای کلی نظام جمه .0

 مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛

)همانند انتخاب رئیس جمهور،منحرف کردن جریان 

 مذاکرات اتمی،دخالت در امور داخلی و خارجی و...(

 نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام؛ .5

)میزان پیشرفت تروریست در کشورهای همسایه و ترور 

ط عامل و دست نشانده رژیم مانند کشتن رفیق حریری توس

 یعنی حزب الل(

 فرمان همه پرسی؛ .7

 )با دخالت مستقیم خودش(

 فرماندهی کل نیروهای مسلح؛ .6
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)برای دخالت راحت تر در امور نظامی و صدور تروریست به 

 همراه مهمات(

 اعالن جنگ و صلح و بسیج نیروها؛ .2

)کشتن جوانان مردم در کف خیابان و سرکوب جنبش سبز و 

 بز دادن به سپاه قدس برای عملیات تروریستی(چراغ س

 نصب و عزل و قبول استعفای: .7

 الف. فقهای شورای نگهبان.

 ترین مقام قوة قضائیه.ب. عالی

 ج. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران.

 د. رئیس ستاد مشترک.

 .. فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی.ه
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 روهای نظامی و انتظامی.و. فرماندهان عالی نی

 گانه.. حل اختالف و تنظیم روابط قوای سه6

)الزم به ذکر است این مورد شامل الپوشانی های آقا و دخالت در 

 قضایی و اجرایی و قانون گذاری های مدنی میشود(تمامی امور 

حل معضالت نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از  .6

 طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

 فه کردن نیمه مخالفانی مانند هاشمی رفسنجانی()خ

. امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، صالحیت 9

داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این 

آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دورة قانون می

 اول به تأیید رهبری برسد.
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جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم  . عزل رئیس01

دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس 

 شورای اسالمی به عدم کفایت وی.

)سابقه عزل رئیس جمهور به زمان بنی صدر بر میگردد،ولی تا کنون 

چنین موردی مشاهده نشده چرا که خودشان هم خوب میدانند که 

ع انتخابات آنان بخصوص ریاست جمهوری آگاه مردم از نو

هستند.خامنه ای بخوبی میداند اگر رئیس جمهور را عزل کند،برگه 

 بیکفایتی خودش را امضا کرده(

. عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسالمی، پس 00

 از پیشنهاد رئیس قوة قضائیه.

 )بدون شرح(
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وری اسالمی برای پیشبرد منافع دین اهلل از الزم به ذکر است که جمه 

امام معصوم خود سند میگیرد.شاید بعضی ها بگویند از دروغ های 

جمهوری اسالمی که بر زبان این و آن میگذارد تعجب میکنیم ولی 

این عزیزان باید بدانند که جمهوری اسالمی با اینکارش در واقع یکی 

ا نصرت دین اهلل عبادت از امور عبادی خود را انجام میدهد زیر

است.کلینی که کتاب وی )کافی( مشهورترین کتاب شیعه است از 

 امام معصوم نقل میکند که:

إذا رأیتم أهل الریب و البدع من بعدی فأظهروا البرائة منهم و أکثروا }

من سبهم و القول فیهم و الوقیعة و باهتوهم کیال یطمعوا فی الفساد 

س و الیتعلموا من بدعهم یکتب اهلل لکم فی االسالم و یحذرهم النا

 {بذلک الحسنات و یرفع لکم به الدرجات فی اآلخرة

هرگاه پس از من اهل شک و بدعت را دیدید ، بیزاری خود را از آنها )

آشکار کنید، و به آنها بسیار دشنام دهید، و درباره ی آنها زیاد 

تهمت بزنید ) بنا یا بدگویی کنید، و عیوبشان را زیاد بگویید، و به آنها 

آن ها را مبهوت سازید (، تا به فساد در اسالم طمع نکنند و مردم از 
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آنها بر حذر شوند و از بدعت های آنان ) چیزی ( نیاموزند. خداوند در 

برابر این کارهایتان برای شما حسنات می نویسد و درجاتتان را در 

 48(آخرت باال خواهد برد

ین روایت ضعیف است ولی در جایی دیگر شاید بعضی ها بگویند که ا

 خویی در جواب سوالی چنین میگوید:

 سوال:

هل یجوز الکذب على المبدع أو مروج الضالل فی مقام االحتجاج علیه 

 ، إذا کان الکذب یدحض حجته ، ویبطل دعاویه الباطلة ؟

او آیا بستن دروغ به اهل بدعت و یا مروج گمراهی در مقام احتجاح بر 

که )با این دروغ( حجتش از بین برود و ادعاهای باطلش را  ،زمانی

 باطل کند جواز دارد؟

 .إذا توقف رد باطله علیه ، جاز جواب:

                                                           
 174اصول کافی جلد دوم ص  48
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 49اگر باطلش را متوقف میکند،جواز دارد.

بنابراین با این جواز ها معلوم است که آقایان چرا میخواهند دروغ 

 لمانی از صواب کردن بدش نمی آید.بگویند. هیچ مس

 فتاوی علمایان شیعه

نمونه ای از فتواهای عجیب و غریب آقایان را می آوریم تا ببینید 

چگونه سوار بر مردم یکه تازی میکنند و امان از مردمی که سواری 

 میدهند:

ما من مولود یولد إال وإبلیس من "عن جعفر بن محمد الصادق أنه قال: 

عن ذلک الشیطان األبالسة بحضرته فإن علم أنه من شیعتنا حجبه 

وإن لم یکن من شیعتنا أثبت الشیطان أصبعه السبابة فی دبره فکان 

                                                           
49 khoei.us/fatawa1/?id=1803-http://www.al 
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مأبونا وذلک أن الذکر یخرج للوجه فإن کانت إمرأة أثبت فی فرجها 

 ."50فکانت فاجرة

 از جفر بن محمد صادق نقل است که میگوید:

هیچ فرزندی متولد نمی شود مگر اینکه ابلیسی از ابلیسان بر وی 

ود پس اگر خدا بداند که از شیعیان ماست او را در حجابی حاضر ش

نوزاد اگر پس  دور از شیطان قرار میدهد و اما اگر از شیعیان ما نباشد

بود شیطان انگشت خود را وارد )برای رعایت ادب نقل نمیکنم!( و 

نوزاد پسر ** میشود و اگر دختر بود انگشت خود را وارد *** و 

 .نوزاد دختر *** میشود

 

 

 

                                                           
بیروت والبحراني في تفسیر  –ط / األعلمي 415ص 4لعیاشي في تفسیره )ج 50

 إیران –قم  –ر التفسیر دا 111ص  4البرهان ج
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 خویی در کتاب صراط النجاة میگوید:

 سوال هفتصدوبیست و دوم:

لباس مرد با مرد و زن با زن به قصد شوخی و  آیا لمس عورة از پشت

 به فرض عدم شهوت جواز دارد؟

 51جواب: در صورت فرض عدم شهوت جواز دارد و اهلل اعلم

در کتاب بحار االنوار دلیل خورده شدن یونس توسط نهنگ عدم 

 والیت علی توسط یونس بیان شده است. پذیرش

الثمالی قال : دخل عبداهلل بن عمر على زین العابدین علیه السالم 

یاابن الحسین أنت الذی تقول : إن یونس بن متى إنما لقی من  : وقال

الحوت مالقی النه عرضت علیه والیة جدی فتوقف عندها ؟ قال : بلى 

کنت من الصادقین ، فأمر بشد ثکلتک أمک ، قال : فأرنی آیة ذلک إن 

عینیه بعصابة وعینی بعصابة ، ثم أمر بعد ساعة بفتح أعیننا ، فإذا نحن 

                                                           
 و151صراة النجاة للخویی  51
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على شاطئ البحر تضرب أمواجه ، فقال ابن عمر : یاسیدی دمی فی 

 . رقبتک ، اهلل اهلل فی نفسی ، فقال : هیه وأریه ان کنت من الصادقین

الحوت رأسه من البحر مثل ثم قال : یا أیها الحوت ، قال : فأطلع  

الجبل العظیم وهو یقول : لبیک لبیک یاولی اهلل ، فقال : من أنت ؟ قال 

: أنا حوت یونس یاسیدی ، قال : أنبئنا بالخبر ، قال : یاسیدی إن اهلل 

تعالى لم یبعث نبیا من آدم إلى أن صار جدک محمد إال وقد عرض 

نبیاء سلم وتخلص ، ومن علیه والیتکم أهل البیت ، فمن قبلها من اال

توقف عنها وتمنع من حملها  لقی مالقی آدم علیه السالم من المعصیة 

 52، ومالقی نوح علیه السالم 

روایت از این قرار است که عبداهلل بن عمر بر زین العابدین وارد 

میشود و از وی میپرسد که پسر حسین تو همانی هستی که ادعا دارد 

رفتن والیت در شکم نهنگ افتاده یونس بن متی بدلیل نپذی

است؟زین العابدین هم که عصبانی میشود)البته ائمه همه عصبانی 

هستند تا کسی از آنان سوالی میکند یا به او فحش میدهند یا از 

                                                           
 31سطر  513إلى صفحه  33سطر  513من صفحه  35بحار االنوار جلد:  52
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خشم گریبان پاره میکنند( میگوید :آری عبداهلل نیز او نشانه 

مانش را میخواهد!اوج خرافه در اینجا است که به وی امر کیکند چش

ببندد و بعد از ساعتی خود را در ساحلی میابدوعبداهلل که شوکه 

میشود به منم منم میفتد!سپس زین العابدین نهنگ را صدا میزند و 

نهنگ سر بر می آورد!!!نهنگ سر بر می آورد و میگوید:لبیک لبیک 

ای ولی خدا.زین العابدین میگوید تو کیستی؟میگوید من نهنگ 

ین العابدین از وی میخواهد آنان را از ماجرا باخبر یونسم سرورم!!!ز

کند...جالب است نهنگ میگوید همه پیامبران بر آنها والیت عرضه 

شده!یعنی یکی از شروط پیامبری پذیرش والیت و امامت علی و آلش 

 است!!!وگرنه همانطور که نهنگ میگوید مانند آدم در معصیت میفتند.

 ران بیدار شوید.هان و ای مردم ایای شیعیان ج

)قوز باالقوز به همین میگویند... خوردن نهنگ!!!کم بود والیت علی 

 نیز به آن اضافه شد.(
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نکته بسیار جالب این است که اسامی تالی از بزرگترین علمایان شیعه 

 هستند که معتقد به تحریف قرآن میباشند:

 نعمت اهلل جزایری در کتاب )االنوار النعمانیه(

 هیم قمی در کتاب )تفسیر قمی(علی بن ابرا

 محمد باقر مجلسی در کتاب )مرآة العقول من شرح أخبار آل الرسول(

حاج میرزا حبیب اهلل هاشمی خوئی در کتاب )منهاج البراعة فی شرح 

 نهج البالغة(

 ابو منصور احمد بن منصور طبرسی در کتاب )االحتجاج(

 نوری طبرسی در کتاب )فصل الخطاب(

ی کاشانی ملقب به فیض کاشانی در کتاب )تفسیر محمد بن مرتض

 صافی(

 میثم بحرانی در کتاب )شرح نهج البالغه(

 یوسف بحرانی در کتاب )الدرر النجفیه(

 سید عدنان بحرانی در کتاب )مشارق الشموس الدریة(

سلطان محمد بن حیدر خراسانی در کتاب )تفسیر بیان السعادة فی 
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 مقامات العبادة(

 لی در کتاب )مرآة االنوار و مشکاه االسرار(ابوالحسن عام

 محمد بن نعمان )شیخ مفید( در کتاب )مسائل السروریه(

 محمد بن حسن الصفار در کتاب )بصائر الدرجات(

سیدعبداهلل شبر در کتاب )منیة المحصلین فی حقیقة طریقة 

 المجتهدین (

 محمد بن ابراهیم نعمانی

 القرآن و منسوخه(سعد بن عبداهلل قمی در کتاب )ناسخ 

 سید علی بن احمد کوفی در کتاب )بدع المحدثة(

 محمد بن مسعود عیاشی در کتاب )تفسیر عیاشی(

 شیخ فرات بن ابراهیم کوفی

 محمد بن عباس ماهیار

 ابو سهل اسماعیل بن علی بن اسحاق بن ابی سهل بن نوبخت

 شیخ متکلم و فیلسوف ابو محمد حسن بن موسی

 بن نوبخت ابو اسحاق ابراهیم

 اسحاق الکاتب
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 حاجب بن اللیث بن سراج

 شیخ فضل بن شاذان، در کتاب )االیضاح(

شیخ محمد بن الحسن شیبانی در کتاب )تفسیرنهج البیان عن کشف 

 معانی القرآن

آنچه که از این روایت و دیگر از طریق اهل بیت )علیهم السالم( 

نزد ماست، تمام شود این است که همانا قرآنی که اکنون برداشت می

آن نیست، چنانکه بر حضرت محمد )صلى اهلل علیه وسلم( نازل شد. 

 بلکه چیزهایی از آن مخالف است با آنچه خداوند نازل کرده است.

و برخی از آن تغییر و تحریف شده است. و همانا چیزهای بسیاری از 

آن حذف گردیده است، از جمله نام علی )علیه السالم( در جاهای 

)صلى اهلل علیه وسلم( بیش از « آل محمد»ر، و همچنین لفظ بسیا

یکبار، و نام منافقین از جاهایش، و چیزهای دیگر از آن، و همچنین 
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پسند خدا و رسول اهلل )علیه وآله  و رضا این قرآن بر ترتیبی که مورد

 53.وسلم( باشد نیست

ه وسلم( همانا اخبار و روایات از ائمه هدی از آل محمد )صلى اهلل علی

اند از درباره اختالف قرآن، و آنچه که ستمکاران در آن بوجود آورده

 54.حذف و نقصان بطور مستفیض آمده است

حضرت علی پس از وفات پیامبر قرآنی را که پیامبر به داده بود آورد 

 وخطاب به مردم گفت: ...

این کتاب خداست که رسول خدا صلی اهلل علیه وسلم به من دستور 

که آن را برای شما عرضه کنم تا اتمام حجت باشد برای شما در داد 

روز قیامت .سپس فرعون و نمرود این امت )منظور مؤلف حضرت 

ابوبکر است( جواب داد : که ما به قرآن تو محتاج نیستیم . حضرت 

علی گفت : این جواب تو را قبال حبیب من حضرت محمد به من خبر 

جت را بر شما تمام کنم . پس حضرت داده بود اما من می خواستم ح

                                                           
 مقدمه ششم – 3ج  –اصول کافی  53
 اوائل المقاالت/مولف: شیخ مفید/ انتشارات دارالکتب اسالمی بیروت 54
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علی در حالی که می گفت : ) ال اله اال أنت وحدک ال شریک لک ال راد 

لما سبق من عملک و ال مانع لما اقتضته حکمتک أنت الشاهد لی علی 

 عملهم یوم العرض علیک ( به منزل خود بازگشت.

آیه سپس ابن قحافه )حضرت ابوبکر( گفت : ای مسلمانان هر کس اگر 

یا سوره ایی از قرآن نزد خود دارد بیاورد ، پس ابو عبیده ابن الجراح ، 

عثمان ، سعد ابن ابی وقاص ، معاویه ابن ابی سفیان ، عبدالرحمن بن 

عوف ، طلحه بن عبداهلل ، ابو سعید الخدری ، حسان بن ثابت و 

گروهی از مسلمانان قرآن را جمع آوری کردند و همه آیاتی را که در 

مت آن ها به خاطر کارهایی که بعد از وفات سید المرسلین انجام مذ

داده بودند، آمده بود حذف کردند به همین دلیل خیلی از آیات قرآن 

بی ارتباط به هم است. و قرآنی که حضرت علی جمع آوری کرده 

است نزد صاحب األمر )ع( محفوظ است و در آن هیچ شکی نیست که 

 55کالم خداست.

                                                           
 ری/انتشارات االعلمی بیروت/مولف : علی حائالزام الناصب فی اثبات حجة الغائب 55

 32ص  4ج
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مراهی مسلمانان است چرا کتاب را رو نمیکند همه علی عامل گ

 هدایت شوند؟

می گویم : اصحاب و علمای ما در کتاب های اصول حدیث و غیره 

روایات بسیار زیادی در حد تواتر نقل کرده اند که داللت بر این می 

کند که قرآن تحریف شده است و بسیار در آن نقص و زیادی وجود 

 دارد.

روایات سادات اطهار در مورد آیه : )کُنتُمْ خ یْر  أُمََّةٍ از جلمه روایات : 

أُخْرِجَتْ لِلن َّاسِ(. فرمودند : چطور ممکن است این امت بهترین امت 

باشد که حضرت حسین ابن علی را کشته است بلکه آیه به این شکل 

بود کنتم خیر )أئمة( یعنی در شأن اهل بیت نازل شده است و 

ندهای فراوان از ایشان نقل شده است در همچنین آن چه را با س

 مورد قول خداوند :) أ یَُّهَا الر َّسُولُ بَلَِّغْ مَا أُنزِل  إِل یْکَ( فی )علی(.
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......)مولف در ادامه میگوید :( روایات واحادیث در این مورد )در مورد 

تحریف قران( اگر همگی ذکر شوند کتاب بسیار بزرگی حاصل میشود 

 56ر این مورد بسیار فراوان است () یعنی روایات د

خْرِجَتْ لِلن َّاسِ ت أْمُرُون  بِالْمَعْرُوفِ وَت نْهَوْن  عَنِ الْمُنْک رِ أُ أُمََّةٍ خ یْر  کُنْتُمْ﴿

 .﴾وَتُؤْمِنُون  بِالل َّهِ

 امیر امت بهترین: گفت آیه این خواننده به( السالم علیه) عبداهلل ابو

 گفته ایشان به پس ؟!کشندمی ار علی بن حسین و حسن و المومنین

 نازل شده؟ چگونه پس اهلل رسول پسر ای: شد

 آنگاه فرمود: نازل شده:

 )کنتم خیر أئمة أخرجت للناس(.

 ل کِنِ﴿گوید: و اما آنچه که از آن تحریف شده فرموده خداوند: می و

(. یَشْهَدُون  الْمَآلئِک ةُوَ بِعِلْمِهِ أ نز ل هُ علی فی إِل یْکَ أ نْز ل  بِمَا یَشْهَدُ الل َّهُ

 .شد نازل چنین

                                                           
/ مولف: نعمت هللا جزائرى چاپ : انتشارات موسسه نشر نور البراهین نام کتاب : 56

 442ص  3ج  قم –اسالمی 
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ا أ یَُّهَا الر َّسُولُ بَلَِّغْ مَا أُنْزِل  إِل یْکَ مِنْ رَبَِّکَ فی علی وَإِن یَ﴿:خداوند قول و

 ﴾ل َّمْ ت فْعَلْ ف مَا بَل َّغْتَ رِسَال ت هُ 

 اللَّهُ نِیَکُ ل مْ حقهم محمد آل وَظ ل مُواْ ک ف رُواْ ال َّذِین  إِن َّ:) خداوند قول و

 (ل هُمْ لِیَغْفِر 

ال َّذِین  ظ ل مُوا آل محمد حقهم أ یََّ مُنق ل بٍ  وَسَیَعْل مُ:) خداوند قول و

 یَنق لِبُون (

و قول خداوند :)ل وْ ت ر ى( الذین ظلموا آل محمد حقهم )فِی غ مَر اتِ 

 الْمَوْتِ(

می و امثال این آیات زیاد است که ما آن ها را در مواقع خود ذکر 

 57کنیم.

یت در قرآن بوده که همچنین شیعه معتقد است سوره ای به نام وال

 58حذف شده است.

                                                           
/مولف : شیخ ابوالحسن علی بن ابراهیم قمی/ شیخ ابوالحسن علی بن  تفسیر قمى 57

 مقدمه 3ج ابراهیم قمی
 .437ص،  4هللا هاشمی خوئی ج،  میرزا حبیبکتاب منهاج البراعه از عالمه  58

 فارسی، چاپ ایران 41-33کتاب تذکره االئمه عالمه محمد باقر مجلسی ص، و 
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در مورد تحریف قرآن باید بگویم که روایات از این دست بسیار زیاد 

 د روایت برای انسان عاقل کافیست.هستند ولی بنظرم همین چن

که اما همانطور که گفتم آقایان خود را خدای زمین میدانند چرا 

اعتقاد آنان این است که جانشین اهلل هستند حال ببینیم ائمه تا چه 

 حد خدایی کرده اند:

 59قال )علیه السالم(: أنا أخلق وأرزق وأحیی وأمیت

 من خلق میکنم و روزی مدهم و زنده میکنم و میمیرانم.

نى و إلیه اإلشارة بقوله تعالى: خ ل ق  الْأ رْضَ فِی یَوْمَیْنِ و إلى هذا المع

أشار بقوله صلَّى اللَّه علیه و آله: أوّل ما خلق اللَّه نوری، ثم فتق منه 

نور علی، فلم نزل نتردّد فی النور حتى وصلنا حجاب العظمة فی 

ثمانین ألف سنة، ثم خلق الخالئق من نورنا فنحن صنائع اللَّه،و الخلق 

 من بعد صنائع لنا أی مصنوعین ألجلنا. 

 یعنی 

                                                           
 الزام الناصب جلد دوم 59
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پروردگار : خداوند آسمان را در دو روز آفرید و این و اشاره به فرموده 

اشاره دارد :یعنى  -صل اهلل علیه و اله  -معنی به فرموده رسول خدا 

اوّل چیزى که خداوند خلقت فرمود نور من بود، از نور من نور على را 

کردیم تا رسانید خداوند برآورد و این دو نور در عالم نور گردش مى

جاب عظمت )وهلل اعلم(! خود در هشتاد هزار سال ، تعالى ما را به ح

خالیق را از نور ما خلق کرد پس ما مخلوق خداوندیم  -سپس خداوند 

 60و خالیق بعد از آن مخلوق ما هستند یا برای ما خلق شدند ....

اما شاید پرسیده شود جز آیه قرآن)که آن آیه هیچ ربطی به خمس 

چه چیزی باعث میشود که  ندارد و متعلق به خمس غنایم است(

 آخوندها از ما خمس بستانند:

و قد تواترت األخبار معنی بتحلیل الخمس للشیعة لتطیب والدتهم، و 

فی بعضها أن الزنا و خبث الوالدة إنما دخل علی المخالفین من جهة 

                                                           
 21حافظ رجب البرسی ص  –مشارق االنوار الیقین فی اسرار االمیر المومنین  60
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الخمس ، ففی روایة أبی حمزه عن إبی جعفر علیهم السالم الناس 

 61"شیعتنا کلهم أوالد بغایا ما خال 

روایات و اخبار متواتری که به ما رسیده این معنی را میدهد که بخاطر 

پرداخت خمس والدت شیعیان پاک است و در بعضی از آنها در مورد 

مخالفین دلیل طینت ناپاک والدتشان بخاطر همین خمس و 

نپرداختن ان است و در روایتی از ابی حمزه نقل شده است که امام 

 ده هستند به جز شیعیان ما....!!!مام مردم حرام زاباقر فرمود: ت

از نظر من حرامزاده آنهایی هستندکه فکر میکنند مردم نیز همانند 

 خودشان خمس را پل سعادت دنیوی و اخروی میپندارند.

اما فاحشگی در مذهب شیعه از جایگاه اعالیی برخوردار 

ات سعی دارند است.آخوندهای شهورت ران شیعه با آیات و انواع روای

که ناموس ایرانی را به تارج ببرند و برای مقاصد کثیف خودشان هر 

نوع دلیل شرعی نیز میبافند.بارزترین نوع فاحشه گری در مذهب 

                                                           
 " 32ص /  - 1ج /  -العالمة البحراني  -"الكشكول  61
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شیعه صیغه است.ذهن آخوندها فاحشه است و با هیچ صیغه ای دست 

 از فاحشگی بر نمیدارد:

 فضایل صیغه در مذهب تشیع:

ة المتعة روایتی از امام صادق نقل کرده است شیخ مفید در کتاب رسال

 که طبق آن بی نیازان هم باید این فعل را انجام دهند :

إسماعیل بن الفضل الهاشمی قال: قال لی أبو عبد اهلل علیه السالم: 

تمتعت منذ خرجت من أهلک؟ قلت: لکثرة من معی من الطروقة 

ب أن تحیی سنة أغنانی اهلل عنها قال: و إن کنت مستغنیا فإنی اح

 62رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم.

السالم به من فرمودند: آیا از اسماعیل هاشمی گفت: امام صادق علیه

ای متعه )ازدواج موقت( وقتی که از کنار همسر خود بیرون آمده

ای؟ عرض کردم: به جهت دوستان و همراهانی که با من هستند کرده

نیاز کرده است، حضرت اوند مرا از متعه بی]و من با آنها سرگرمم[ خد

نیاز هستی؛ اما من دوست دارم که سنت پیامبر فرمودند: اگر چه بی

                                                           
 1رسالة المتعة ص  62
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 اهلل علیه و آله را زنده بدارید !!!!اکرم صلی

و در روایت دیگری امام صادق به یکی از اصحاب خود پول داده اند 

 که حتما این عمل را انجام دهند ..

ت علی أبی عبد اهلل علیه السالم فقال: یا أبا محمد أبی بصیر قال: دخل

تمتعت منذ خرجت من أهلک بشئ من النساء؟ قال: ال، قال: و لم؟ 

قلت: ما معی من النفقة یقصر عن ذلک، قال: فأمر لی بدینار و قال: 

  63ال: ففعلت.أقسمت علیک إن صرت إلی منزلک حتی تفعل، ق

 

السالم رسیدم، حضرت از لیهگوید: خدمت امام صادق عابی بصیر می

ای من سؤال فرمودند: آیا از وقتی که از کنار همسرت بیرون آمده

ای؟ عرض کردم: نه، حضرت فرمود: برای چه؟ عرض کردم: صیغه کرده

رسید. حضرت مقدار پولی را امر کرده، پولم کم بود و به این کار نمی

اینکه به صیغه به من دادند و مرا قسم داده که به منزل نروی مگر 

 عمل کرده باشی، ابن بصیر گفت: همین کار را کردم...

 

                                                           
 همان 63
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نجام دهندگان ان ذکر و در این روایت هم ثواب این فعل حرام برای ا

عقبة، عن الباقر علیه السالم قال: قلت: للتمتع ثواب؟ :شده است که 

قال: إن کان یرید بذلک اهلل عزوجل وخالفا لفالن لم یکلمها کلمة إال 

ب اهلل له حسنة، وإذا دنا منها غفر اهلل له بذلک ذنبا، فإذا اغتسل کت

غفر اهلل له بعدد ما مر الماء علی شعره، قال: قلت: بعدد الشعر؟ قال: 

 نعم بعدد الشعر.

السالم سؤال کردم: متعه و ازدواج گوید: از امام باقر علیهعقبه می

ت رضای خدا و موقت کردن ثواب دارد؟ حضرت فرمودند: اگر به نی

گوید مگر برای مخالفت با فالن ]عمر[ باشد، بله، هیچ حرفی با او نمی

شود. خدا برای آغوش میشود. وقتی با او همای نوشته میاو حسنه

کند خدا گناهانش را به آمرزد. وقتی غسل میآن کار، گناهش را می

ه آمرزد عرض کردم: بشود میعدد موهایی که آب بر آن ریخته می

 عدد موهای بدنش؟! فرمود: بلی، به عدد موهایی که در بدن دارد.

البته این موضوع به همین جا ختم نمیشود خمینی جنایتکار و قدرت 

طلب و شانزده تن دیگر از علمایان شیعه صیغه دختر شیرخواره را 
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جایز میدانند که من فقط نمونه خمینی سردمدار جانی والیت 

 64آخوندی را نقل میکنم:

کسیکه زوجه اى کمتر از نه سال دارد وطى او براى وى  - 12مساءله "

جایز نیست چه اینکه زوجه دائمى باشد، و چه منقطع ، و اما سایر کام 

گیریها از قبیل لمس بشهوت و آغوش گرفتن و تفخیذ )با ران او 

 ".شهوترانى کردن( اشکال ندارد هر چند شیرخواره باشد

 کام گیری ها بی بهره نبودند: امام نقی هم گویا از این

 /روایت از سیره امام نقی-

امام نقی مردی عادل بود که حتی در صیغه کردن زنان و دختران 

  اعتدال را رعایت می کرد

امام نقی بدون هیچ چشمداشت و طمع جنسی برای دور کردن گناه 

غه می کرد. امام نقی حتی از دختر بچه های بی صی دختران و  زنان

                                                           
 34مسأله 513و  511تحریر الوسیله باب نکاح با ترجمه فارسي جلد سوم ص  64

 دفتر انتشارات اسالمي وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
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م مراقبت می کردند و نوزادان شیرخوار را بسیار دوست پدر ه

داشتند و اولین بار که نوزادی را صیغه کردند بعد از جماع با کودک 

شیرخوار متوجه شدند که نوزاد بر اثر فشار کشته شده است. امام 

نقی با علم لدنی دریافت روش کام گیری از نوزاد شیرخوار با روش 

فرق دارد و باید روش دیگری را مورد کام گیری با کنیزان بالغ 

 کودکان صیغه هنگام به  استفاده قرار دهند. امام نقی بعد از این واقعه

ابداعی ) مالیدن ران ( نوزاد دختر شیرخوار جوری از  روش ایجاد با

شیرخوار کام می گرفتند که خطری متوجه شان نباشد و اینگونه شد 

وضیح المسایل ت  .ل شدکه در شیعه صیغه کردن دختر نوزاد حال

  خمینی

امام نقی )ع( یک شب به اشتباه وارد منزل زن شوهر داری شدند و 

 و شدند همبستر زن با  چون فکر می کردند منزل خودش است

و به امام نقی فحش  رسید سر زن شوهر که بودند نکاح مشغول

به شوهر زن  .میدهد و امام نقی را به زنا با زن شوهردار متهم می کند

سمت امام نقی حمله ور می شود ولی امام از خود دفاع کرده و با قمه 



158 
 ناگفته هایی از مکتب شیعه

سر مرد را می برد. امام نقی می گوید معصیت شده ولی زنای صورت 

 به ناشناس صورت به شب هر امام واقعه این از بعد  نگرفته است.

شوهر می رفت و سیره علوی را در حق زن ادا می کرد و  بی زن منزل

 .ه زن بی شوهر میداد و زن را از فحشا دور می کردیک قرص نان ب

 توضیح المسایل مراجع شیعه
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 گشت گرد شهردی شیخ با چراغ همی

 کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست

 ایم مانشود جستهافت میگفتند ی

 نشود آنم آرزوستگفت آنک یافت می

 پایان

 

 

 

 

 

 

 


