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 و احلمدهلل رب العاملین

عاً مِّْن َخْشَيِة اللَِّه َوتِْلَك اْْلَْمثَا﴿ ُل َلْو أَنَزْلَنا َهَذا اْلُقْرآَن َعَلى َجَبٍل لََّرأَيْ َتُه َخاِشعاً مَُّتَصدِّ
ُرونَ   33: فصلت .﴾َنْضرِبُ َها لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَ تَ َفكَّ

را از بيم خدا فروتن و از [ كوه]فرستادمي يقينًا آن  اگر اين قرآن را بر كوهى فرو مى) 
 (.                                                                                                                     زنيم باشد كه آنان بينديشند ديدى و اين مثلها را براى مردم مى پاشيده مى هم 

مهانا من چيزى در بني مشا : )ر پيامرب عظيم الشأن که فرمودنددرود خداوند ب
كتاب خدا، . گذارم كه در صورت متسک به آن، هرگز پس از من گمراه خنواهيد شد مى

و حضرت لطيف خبري مرا با . ريسماىن از آمسان به سوى زمني است و عرتمت اهل بيت من
وض بر من وارد شوند، پس خرب ساخت كه ميان اين دو جداىي نيست تا در كنار ح

 (.بنگريد كه چگونه مرا در مورد آن دو رعايت مى كنيد

کرديد، در   ای مسلمانان، چه بد رعايت و محايتی از قرآن کرمي بعد از رسول اهلل 
حاليکه قرآن هبرتين کتابی می باشد که خداوند بر اهل زمني نازل کرده است؛ آيا چنني 

که او را اينگونه   و اهل بيت ايشان  شخص ناپاک و ملعون بر زبان رسول اهلل 
او را کاهن، ساحر، جبار و عنيد، شرترين خملوقات از  ذکر کردند، و امري مؤمنان 

می کند؛ و اينکه او کسی منی باشد جز فرزند زنا که او صدام  اولني و آخرين وصف
خداوند او را لعنت و در دنيا و آخرت خوار و ذليل گرداند، بيايد و قرآن کرمي را مورد 

آن را با خون جنسش جهت نزديکی به « سني»تا « باء»هتک حرمت قرار دهد، و از 
چ کدام از مشا نه عامل و نه جاهل شيطان ملعون لعنه اهلل، آلوده و جنس سازد؛ سپس هي

جهت نصرت و ياری قرآن بر خنواستيد حتی با يک کلمه، و به فکر انتقام از شخصی که 
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آن را مورد اهانت و جناست با خون ناپاک و خبيث خود قرار داد، که او صدام لعنه اهلل 
 ! است نيفتاديد؟

مشا را ساکت کرده ديروز ترس و وحشت مشا را ساکت کرده بود، امروز چه چيز 
است؟ کجايند کرامت و حيثيت طلبان قرآن؟ کجايند قصاص طلبان از کسی که در 
حضور مهگان از اسالم مرتد شده و به قرآن اهانت کرده و آن را جنس ساخت؟ کجايند 
قصاص طلبان پنهان شدگان در ُپشت پرده و مهدستان و ياران صدام در اين عمل قبيح و  

قول او راضی شدند و سکوت کردند؟ چرا اين مهه غفلت و اعراض کسانی که به فعل و 
 !                                                          از قرآن، گويی که در نزد مشا هيچ ارزشی ندارد؟

آيا می دانيد چرا؟ زيرا هر کس چيزی را دوست بدارد چشمش را پر می کند و چيزی 
در مقابل دنيا به زانو در آمده و به سختی به آن دل بستيد، پس جز آن را منی بيند؛ مشا 

چيزی جز دنيا و زيور آالت و بندگان آن منی بينيد، در نتيجه هرگز  قرآن و حممد و آل 
حممد، و خداوند سبحانه و تعالی را منی بينيد، که به ناموسش و آن هبرتين کتابی که از 

 .   شدآمسان بر روی زمينش نازل گرديد توهني 

آن هنگام که صدام خبيث خداوند او را لعنت کند، قرآن را جنس کرد، عرش خدا به 
لرزه در اُفتاد، و فرشتگان در آمساهنا ناله سر دادند، و حممد و علی و فاطمه و ائمه و 

     .                                                      انبياء و فرستادگان عليهم السالم گريستند

را به  و اگر صحيح است گفته شود که يزيد خداوند لعنتش کند، حسني بن علی 
قتل رسانيد، می گومي که صدام ملعون قرآن را به قتل رساند؛ زيرا قتل جسد انسان، با رخیته 
شدن خونش اجنام می گريد، و قتل طهارت و پاکی با جناست، و قرآن مهانا پاکی و 

 .                                                                              ون، مسلمانان با هم اتفاق نظر دارندطهارت است، و بر جناست خ

آيا مسلمانی نيست قرآن را شعار خود قرار دهد؟ آيا مسلمانی نيست که خباطر قرآن 
نصرت و ياری دوست داشته و خباطر آن نيز برائت جويد؟ آيا مسلمانی نيست که  قرآن را 

 !                                                                                          دهد؟
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 !؟ کجايند اوليای خدا؟کجايند اوليای قرآن؟ کجايند اوليای مهدی 

ن َدَع ا ِإَلى اللَِّه َوَعِمَل َصاِلحاً َوقَاَل ِإنَّنِ ﴿  12: شرح .﴾ي ِمَن اْلُمْسِلِمينَ َوَمْن َأْحَسُن قَ ْوالً مِّمَّ

خوشگفتارتر از آن كس كه به سوى خدا دعوت منايد و كار نيک كند و    و كيست)
 (.شدگامن  گويد من از تسليم
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