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١

گرفتم وضو پنجره با و بود دار آب و ترش زدم، گاز را موز هسته من
( نق امام اثر سپید (شعر

٢

تاخیر همه�ش هم اول همون از مهدی این اما بودیم. کرده برنامه�ریزی امام ١٠تا برای ما اول از
کنیم. اضافه هم رو نق و تق شدیم مجبور که شد این داشت،
( �ها کم�توجه توجیه ‐ فاالچ اوریانا با مصاحبه در خدا )

٣

نبود. اینا و رایت کپی که ها موق اون خوب
( کاف اصول زدن ورق حال در (حضرت

۴

! نق یا پرسید وی از و شد امام نزد زندان در شبی که وقت محبوس نگاران تاریخ از است روایت
گذراندی؟ چطور دشواری این به و زندان در آزگار سالیان این

دوشواری؟ کدام دوشواری؟ فرمود: امام

۵

کیلو ی گفتید شما شنیده�ام پرسید ایشان از امام بود. نشسته (ع) نق امام محضر در نیوتن روزی
ی فرمود امام . طوراست همین بله گفت نیوتن دارند؟ برابر جرم و وزن پنبه کیلو ی و آهن

١
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نیوتن زد! نیوتن سر به را آهن سپس زد نیوتن سر به را پنبه اول . آوردند آهن کیلو ی و پنبه کیلو
آورد! اسالم فورا و شد پشیمان خود گفته از نیوتن بود! سنگینتر کدام فرمود امام نالید. درد از

۶

کنید صدا نق منو �تونید م
بودن�ها مردم ‐ (ع) نق امام

٧

بخشید داشت عالقه تاریخ در این به که ین مس گدای ی به و کند را خیبر در نق امام
( النق (انوار

٨

را مردها خدا اگه : پرسید و رسید امام خدمت به روزی بود، نصران دانشمندی حوال بن اشعص
آفرید؟ م چ آفرید نم

آفرید نم خاص چیز : فرمود امام
نیاورد اسالم بیشور اما ماند، فت ش در سخن این از اشعص

١‐صفحه١١ االولیا‐جلد تذکره

٩

اصحاب بسکه از بود. داده دست از را خود شنوایی درصد ٨٠ که داشت سال ٣٠ فقط معصوم آن
صورتش. داخل به زدند م نعره

امام) خانوادگ (پزش

١٠

را بچه فرمودند: امام هستند. بچه ی مادر که کردند ادعا دو هر و آمدند امام نزد زن دو روزی
کشیدند را کودک آنقدر زن دو آن شد. ب را کودک دست طرف ی از زن هر و ذارید ب وسط

شد. نصف وسط از که
�شد. م اینجوری نباید قاعدتا فرمودند: و خوردند جا کم امام

١١

اوست؟! دیوانه همه گودر و فیسبوک که کیست نق این

٢
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١٢

”I don’t like being left alone!” �
c©Imam Naghi™, All Rights Reserved for Shiites

١٣

مریدان بر تاثیری سجاد و حسین مهدی، طرفداران و خوارج ددمشیانه�ی ددمنشینا ددمنش حرکات
کرد خواهد ترشان راس و داشت نخواهد من

ها خوان رجز ‐ نق مام

١۴

ندارد اقتصادی توجیه اصال ایران، از غیر جایی در شدن دفن قسم خدا به

فرزندش به امام نامه

١۵

صداش جواد قرمز پیرهن و گشاد شلوار پوشیدن خاطر به اما بود باب بابام اصل اسم : نق امام
میزدن

سازی�ها شفاف ‐ االنوار نق

١۶

بوده! آدم طور این رسیدند؟ امامت به سال شش در نق امام دانستید م آیا

١٧

کردم درست آبلیمو شربت برات بیا جون نق لبخند: با عباس معتمد
کردی مسموم جوری همین بابامو آخه زهره! توش نکنه رنگه! بی اینکه : نق

من؟ ک : عباس معتمد
این؟ ک معتمد: معاون

نجبینه س شربت این اومد. یادم االن نه موذیانه: خیل لبخند با عباس معتمد
می راست یعن : نق

قرعان به میزند: نیشخند که حال در عباس معتمد

٣
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نق امام المه م آخرین ‐ شهادت بخش ‐ االنوار نق

١٨

ی ناگهان که زدند م قدم بغداد اطراف صحراهای در داشتند خود یاران همراه به نق امام رزوی
گفت: و کرد حضرت یه رو یاران از

کردند؟ تقصیم نیم دو به را خورشید بزرگوارتان جد که است راست آیا اماما
است دست صد در صد بله فرمود: امام

کند، تقسیم تیم دو به را خورشید نیز او که خواستند او از یاران پس
زد: فریاد گریه با ناگهان و انداخت خورشید به سپس و یاران به معصومانه نگاه امام

میدین؟ قرار موقعیت این تو منو چرا پفیوزا آخه
ریختند. ب کوفه سوی به و زدند ها نعره یاران و

١٣۴ ی هشت،صفحه ،جلد بینق تاریخ

١٩

جوان نسل امام السالم علیه نق
امامت مقام شدن انتخابات راستای در حضرت شعار

٢٠

ژانگولر روز هر که آنجلم کریس من ر م فرود امام پس کردند معجزه تقاضای امام از یاران روزی
بیاورم؟! در بازی

نخریدند! که ها دی�وی�دی چه و ندادند سر که شیون�ها چه یاران و

النق معجزات کتاب از

٢١

کرده�اید؟ چه نق برای شما کرد؟»، چه ما برای «نق نگویید: ه الکن

٢٢

دیدند، را ایران ی بازار در نق امام روزی است: آمده النق اصول در مزاح ضرورت باب در
مرد به قاض رفتند، قاض نزد .به برویم قاض پیش به یا بده را شلوارم یا فرمودند و رفتند پیش

۴
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شلوار الفور ف ایران کنند قط هم خالف را پایت و دست بدهم مجوس! گبر آهای گفت: ایران
بود! مزاح من هدف شماست خود مال شلوار فرمود امام کرد. تقدیم امام خدمت به و کند را خود

آورد. اسالم و است مفرح و شاد دین چه اسالم گفت و خندید بسیار مرد آن

٢٣

تقوی! و النقوی المعارف جویستکها! نق و استیشن بل انا

٢۴

متعصب شیعه ‐دو متعصب شیعه ی
متعصب شیعه چهار ‐ متعصب شیعه سه

گوسپند شمردن حال در برده، نم خوابشان (ع) امام

٢۵

نه! شایدم آره شاید
داد. ارائه را قطعیت عدم اصل آن اساس بر هایزنبرگ که شرع سواالت برخ به امام پاس

٢۶

شماست. برترین همانا شما بهترین و شماست بهترین ما نزد شما برترین (ع): نق امام

شدند) ریبوت حدیث این گفتن از پس امام که آمده روایات (در

٢٧

آورد. اسالم فورا شخص آن دهنش. تو زد دست پشت با فوری امام کرد، رو امام به شخص روزی

٢٨

باخ نق باخ نق آی ، نق داش پنجره�تاً

۵
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٢٩

م بیشتر همه از را الته کافه اما کرد م استفاده زیاد اسپرسو و کاپوچینو از نق امام که اند آورده
پسندید.

Coffee اصول

٣٠

از دستام جفت ذارید، ب چپم دست در را ماه و من راست دست در را خورشید اگر که قسم خدا به
رد. می کارا این از که بود جدم اون کال، دارم سال هشت من بابااااااااا میاد، در کتف

کتاب اوایل ‐ وخامت و امامت

٣١

�فرمایند: م یارانه�ای) (آب آب کمبود هنگام در غسل مناس باب در نق امام
و راست ترتیب:بیضه به بعد ببرید؛ فرو آب لیوان در را خود آلت سپس کرده، نیت باید ابتدا در

بنوشید. را آب آخر در دهید. غسل را چپ بیضه

٣٢

گذاشت. خواهد کار سر مدتها تا را پارس از مردمان که آمد خواهد فرزندی من از بعد
ها) نگری آینده ‐ نق (امام

۶
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٣٣

باشند. م هادی اتاق دمای در که است این (ع) نق امام خصوصیات از

٣۴

و عظمت این با شما که متیست ح چه اماما، ”بار پرسید: نق امام از شاگردی روزی است روایت
خود شترزین در دست متانت با امام شدید؟ دهم اکرم(ص) رسول نوادگان میان در الیتناه دانش

و!!” دی عشق به گفتند: لبخندی با و آورده در را آرژانتین ١٠ شماره پیراهن کرده

٣۵

کرد؟ جا به جا مرا نق کس چه

سال) کتاب فروش�ترین (پر

٣۶

« پژوه «نق بزرگ جشنواره�ی مقاله�ی فراخوان

با « پژوه «تق سراسری کنگره�ی اولین (ع)، نق امام شهادت رد سال بودن رو پیش با همزمان
آثار به شوند. ارسال LNCS قالب در باید مقاالت �شود. م برگذار امامت در حق�خوری محوریت
شد. خواهد اهدا دیلدو) دستگاه ی خرید هزینه�ی کم جمله (از نفیس جوایز شده، ارسال برتر

شد. نخواهد داده اثر ترتیب شوند ارسال مقرر موعد از پس که مقاالت به است بدیه

حتما پاکت (روی سیما دو ه�ی شب ‐ الوند خیابان انتهای ‐ آرژانتین میدان ‐ تهران آدرس:
( پژوه نق مسابقه�ی به مربوط شود ذکر

٣٧

وارد بار دو حال به تا امام؛ ای کرد: گالیه شوهرش از و رسید حضرت خدمت به زن روزی
کنم؟ کار چه یافته�ام. خودارضایی حال در را همسرم و شده دستشویی

بزن! در فرمود: امام

٣٨

ندارم کم جعفر از چیزی دانش لحاظ از من واال است خوشتیپی من ل مش

٧
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اآلینه ف النق تامالت

٣٩

ویید! ب نق یا سب اجسام کردن بلند هنگام در الاقل جهان شیعیان

۴٠

؟ نین می توسل ک به شما خانم ببخشید ‐
. نق به معلومه ‐

؟ چرا ین ب میشه ‐
خلوت�تره. همه از سرش چون ‐

داره؟ هم جایزه ‐
کردم. انتخاب کیفیتش برای رو نق من نکنم؛ فکر ‐

۴١

بودم. آموزش فرهنگ کانون در اول سال از و امامت دهم رتبه�ی هستم، �النق عل من

کنید. ثبت�نام کانون در فردا همین از

آموزش فرهنگ کانون شش، و هشتاد شش و هشتاد چند �دونم نم

۴٢

نقطه همین و �داد. م ترجیح ر دی نکتار�های به را انگور آب طعم با ساندیس همواره (ع) نق امام
شد. ایشان شهادت باعث نهایت در ضعف

(ع) مسموم امامان نامه�ی زندگ

۴٣

مجوز درخواست خالفت دستگاه از سامرا تا نجف از مسلمین راهپیمایی برای امام روزی است نقل
میلیون ی کمپین ندادند. آورد، پیغمبر از حدیث ندادند. کرد، قرآن آیه به استناد ندادند. کرد،

نوچ! گفتند شد، ضامنش ین مس گدای نکرد. افاقه داد، یل تش امضا
زد. بیابان به سر کشان نعره و بخشید لقایش به مجوز عطای امام

( نق مصائب )

٨

http://imamnaghi.wordpress.com/2011/05/19/%db%b3%db%b9/
http://imamnaghi.wordpress.com/2011/05/19/%db%b4%db%b0/
http://imamnaghi.wordpress.com/2011/05/19/%db%b4%db%b1/
http://imamnaghi.wordpress.com/2011/05/19/%db%b4%db%b2/
http://imamnaghi.wordpress.com/2011/05/19/%db%b4%db%b3/


۴۴

حلقم تو مظلومیتت

۴۵

بستند سیستم جهانیان به خود صدای رساندن برای امام

۴۶

اماما! که: بخواندند نبشته�ای دست پس شدند. نق امام نزد بیعت برای اصحاب از چند تن روزی
باز حرکت از لحظه�ای عالم بام بر اسالم پرچم رساندن تا امامت، شیبدار مسیر این در داریم عهد

نایستیم.
شیبدار؟؟؟ بام؟ ؟ چ فرمود: حضرت

۴٧

کنین خاموش رو مرده صاب فالش اون یرین ب عکس ازم میخواین وقت گفتم دفه صد
نور) هاله وجود به غیرمستقیم اشارات ‐ نق (امام

۴٨

بپرسم رو قشنگتون اسم �تونم م ببخشید

�کند) م معرف ساسان را خود که حال در زدن م حال در (ع) نق (امام

۴٩

میدم ٣ بهش خاطر همین به بود، بد پذیراییش ول بود خوب غذاش نق

شام بفرمایید برنامه در نق رقیب

۵٠

نق امام و عباس متوکل میان میت ح ماجرای در که است روایت
م؟ ب م؟ ب پرسید: متوکل
بفرمایید گفت: متین امام

٩

http://imamnaghi.wordpress.com/2011/05/19/%db%b4%db%b4/
http://imamnaghi.wordpress.com/2011/05/19/%db%b4%db%b5/
http://imamnaghi.wordpress.com/2011/05/19/%db%b4%db%b6/
http://imamnaghi.wordpress.com/2011/05/19/%db%b4%db%b7/
http://imamnaghi.wordpress.com/2011/05/19/%db%b4%db%b8/
http://imamnaghi.wordpress.com/2011/05/19/%db%b4%db%b9/
http://imamnaghi.wordpress.com/2011/05/19/%db%b5%db%b0/


میزدند... که بود ها نعره زاگرس سوی آن از پارسیان و

۵١

که وید می خود با دارد دیدم شدم نزدی ند می زمزمه را نوایی خود با که دیدم را نق روزی
ها... بچه و یزدان لطف به حقشه که میدونه خدا میشه قهرمان سپاهان

میزدند روپایی توپ با نیز مریدان و

۵٢

گردد باید قط است خشن دین اسالم گویند م که کسان سر

۵۴٩ الجمیل‐جلد٨‐صفحه الفاظ ‐ نق امام

۵٣

شد م کبود که جایی تا کشید م دقیقه ٣۵ را نماز آخر ”برکاته” خواندن، نماز هنگام نق امام
زدند. م دلبری های نعره و رفتند م فرو خلسه حالت به صحنه این دیدن از مریدان همه و

( النق (اخالق

١٠
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۵۴

جم او دور سرعت به مومنین یافتم! یافتم زد: فریاد و دوید بیرون عموم حمام از نق امام روزی
بابا، نه فرمود امام نور؟ سرعت یا خورشید؟ حجم زمین؟ تا ماه فاصله ؟ یافت چه پرسیدند و شدند

یافتم دیناری دو ه س ی چیه؟ ها وری دری این
حمام خاطرات چپتر ‐ هشت جلد بخارالفکار‐

۵۵

ساز و نشسته یی گوشه در که دید جوانک شد..پس م خیابان در صحابه همراه به حضرت روزی
جوان مینوازی؟..آنگاه دلخراش چنین چرا و چیست نامت پرسید:جوانک او نوازد..از م گیتار
صحابه به دار معن لبخندی است..پسحضرت متال سب این و هستم هتفیلد جیمز داد:من پاس

.. نواخت بسته چشم را مترز الز ناتینگ و ربود جیمز دست از گیتار و زد
آورد... اسالم جا در و زد ای نعره جیمز

۵۶

است؟ گناه جوانا ماری کشیدن آیا پرسیدند حضرت از
کم. خیل ول نباشه گناه اینکه نه فرمود

( تسام و تساهل ‐ (نق

۵٧

داده، جواب سوال هزار س به جلسه یه تو سال ١٠ سن تو صادق که نن می ادعا صادقیون اگر
تست صادق امتحان تازه داده. جواب سوال هزار شصت به جلسه ی تو سال ۵ سن تو ما نق

داده. جواب تشریح رو همه نق بوده

۵٨

دادن: پاس در امام قاطعیت
که بودم نشسته امام راست سمت من بودیم. رفته نق امام نزد اصحاب از ری دی تعداد و من روزی
قاطعانه امام و است؟» عزیزتر شما نزد ما از ی کدام امام، «ای پرسید: اصحاب از ی ناگهان
«این!» گفتند: و آوردند من صورت سوی به زیادی قدرت و سرعت با را خود دست اشاره انگشت

دادم. ادامه خود زندگ به چشم ی با فقط من بعد به روز آن از

(٣٧ صفحه ، نق و من (خاطرات

١١
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۵٩

کند؟ م تولید ام اح ابایت م ٧٠ حدود خود زندگ طول در امام هر دانستید م آیا

شیعه آموزنده�ی فکت�های سری از

۶٠

است. امامت دنیا های شغل ترین باحال و ترین راحت از ی : النق قال

(۵ از ٣ صفحه االسرار (منطق

۶١

نق امام اسالم، مرد قوی�ترین توسط دست، ی با تنها خیبر در کندن

غول�آسا جا�به�جایی�های برنامه�ی در امشب

‐‐‐‐‐

بدید؟ توضیح کم آیتم این مورد در میشه خودنگاه، آقای
عل به متعلق آیتم این قبل رکورد شده. مسابقه وارد جدیدا که هست قدرت آیتم ی آیتم این بله؛

میشه.

۶٢

کردند: م توصیه یارانش به را ورزش سه همیشه امام

سواری ١‐اسب
٢‐تیراندازی

جامپینگ ٣‐بانج

۶٣

میده. عن مزه چه کجاس؟ مال انگوراش

آخر لحظات ‐ (ع) نق امام

١٢
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۶۴

�آمد. نم پیش بساط این �گذاشتید م سریال�ها heroهای روی را من اسم اگر

مل رسانه�ی از (ع) نق امام ایت ش

۶۵

زمان! امام یا ه می میزنه جیغ �ره، م برقا یهو بوده لخت حموم تو دختره
ما. خونه رفته اومد، پیش کاری یه واسش امشب مهت �ام. نق من �گه: م و �شه م ظاهر نق دفعه یه

ضربدری آداب ‐ (ع) نق امام

۶۶

امام را ایشان فلزی اجسام رسانایی خاصیت کشف از پس و بود خود زمان دانشمند (ع) نق امام
نامیدند. برق جریان دهنده�ی عبور معن به هادی

زمان امام آقا ترجمه دوم، جلد هالیدی، فیزی

۶٧

هستند؟ شیعه رقم دو امام اولین نق امام �دانستید م آیا

شیعه آموزنده�ی فکت�های سری از

۶٨

�گیرنش م اشتباه نق امام با نزنه حرف اگه نه می فکر خاتم این

۶٩

کند. بازی بازی مقدسات با دین، به نسبت انگیزه ایجاد برای داشت عادت امام

٧٠

�کرد م تقسیم فقرا بین و �دزدید م ثروتمندان از نق امام

١٣
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نق سع به هود رابین

٧١

که: است روایت (ع) نق امام از
است. خوردن غذا گشنگ رف راه بهترین

obvious the Stating ‐ Naghi Imam

دارند خوردن آب و تشنگ مورد در مشابه حدیث امام

٧٢

�کرد. م استفاده شتر جای به الما از که بود اسالم صدر زمان در عرب تنها امام

نقلیه وسائل ‐ نق امام سیره�ی

٧٣

بخوان و یر ب را کتاب این فرمود: ردند می مسخره را حضرت که عالده بن حنض به امام روزی
شوی آشنا بیشتر ما تب م با تا

که دادند خبر نق امام به برخاست، وی خانه از شیون صدای فردا برد، خانه به را کتاب حنض
درگذشته حنض

درید؟ جامه ما تب م حقایق از ایا پرسید: امام
شد بر روده تا خندید کتاب اراجیف به انقدر الله! رسول یابن خیر : گفتند یاران

داشتین؟ رو استراتژی : فرمودند امام
٣۴۵١ ١٢‐صفحه االئمه‐جلد ارسال

٧۴

نداشت م مح مذهبی اعتقادات نق امام

اله کمدی

١۴
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٧۵

قرض تو به را انگشتر گفت امام آمد. خوشش خیل و دید امام دست انگشتر ی شخص روزی
گفت: و آمد حضرت سراغ به کنان شیون شخص آن مادر روز آن فردای بیاور. پس فردا دهم م
شخص آن خانه به سراسیمه امام شود. زنده دوباره تا کن معجزه و ما منزل به بیا مرد امروز پسرم امام

برگشت. و برداشت را انگشترش و رفت
( النق ف االمانتداری وصف (من

٧۶

بزنید سر هم ما انحراف جریان به دارید خوبی انحراف جریان
مشائ به خطاب نق امام

٧٧

بس؛ و بشنوید را همین حیوانات حقوق به حضرتش احترام از
بدویدند. نعل چهار و نهاده خود دوش بر را اسب سواری، اسب ی مسابقه در حضرت

چپ سمت ، صفحه پایین اول، جلد ، نق و ورزش

٧٨

بیاموزید. کانتر و وارکرفت فرزندانتان به

لعب) و لهو باب ‐ النق (سیرة

١۵
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٧٩

بیبی! آستاالویستا

رستاخیز روز ‐ ٢ نابودگر ‐ نق امام

٨٠

ین مس گدایان آوری جم دستور و نداشتند خوش دل ین مس گدایان از هیچوقت (ع) نق امام
کردند. صادر را سامرا شهر سط از

٨١

همین به کند ساکت را نبود بیش نوزادی که را ری عس حسن امام �خواست م � نق امام روزی
امام روی به ناگاه به ری عس حسن امام آورد در ادا و خواند الالیی برایش و کرد بغل را او جهت
سوسن کرد. ادرار ری عس حسن امام بروی و شد ناراحت هم � نق .امام کرد ادرار اسالم علیه � نق
نبود من بچۀ اگر کند، ر ش خدارا برود باید گفت � نق کردی؟ بود کاری چه این � :نق گفت الهدی

میریدم او بر نبود هم امام و
فیه ما � ف النق حوادث

٨٢

ه. بش تو میرفت باید اول شب میشد امام تازه کس هر بود رسم زمان آن

( آزاری کودک باب من نق مصائب )

٨٣

�هاست. دبیرستان شما به امیدم من

خیابان در تینیجر داف و در سری ی به خطاب ‐ (ع) نق امام

٨۴

باشید. آزاده الاقل ندارید، قبول را نق اگر

�کنید؟ م چه نق ناگریز رویش با

١۶
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٨۵

اوباش: و ارازل با برخورد و امام
سامرا های خیابان در عقیل و مسلم های نام به ایشان یاران از تن دو همراه به امام و من روزی
و دادند دشنام امام به خیابان سوی آن از معروف اوباش از ی ناگهان بودیم. زدن قدم مشغول
امام مدبرانه دستور پی در کنند. قاطع برخورد شخص این با تا دادند دستور عقیل و مسلم به امام
ی با زندگ به شروع نیز عقیل و بازماند رفتن راه از همیشه برای مسلم گرفته، صورت برخورد و

کرد. دست

(۴۶ صفحه ، نق و من (خاطرات

٨۶

هادی؟! امام �گن م ، نق امام ن ب �شه نم روشون هم علوی�ها این خود کردین دقت
مهم�تره. براشون امام تری ال خواص که اینه واسه شایدم

� �

٨٧

سمانه. بوده؟ چ نق مامان اسم دونین م بچه�ها
نق بذاره شو بچه اسم بعد باشه سمانه اسمش آدم کن فکر

٨٩

�ندازن. م دستم همش مدرسه تو بچه�ها ؟ گذاشت من روی بود اسم اینم آخه بابا

؟ �زن نم رو حرف این ه دی چیه اسمت معن بدون اگه تو پسرم،

چطور؟

شیر یعن غضنفر فهمید وقت ول غضنفر. ن ب بهش نمیومد خوشش اوال اون هم عل جدت
�شد. نم ناراحت ه دی درنده،

بیام. در ناراحت از من �گ م رو اینا داری برووو.

برو ه دی حاال میدن. کادو بهت مدرسه تو اماما میالد روز و سیدی تو تازه �گم. م راس . نق جون
مدرسه. بری پاش بتون فردا که بخواب

١٧
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٩٠

ریخت. آشغال امام سر بر ن بال از زن که �گذشت م کوچه�ای از (ع) نق امام روزی
�کنم. م پاره هونتو باال؛ اون بیام بذار نریز. دیوووووس، گفت: امام

٩١

:( نق امام (همسر سوسن
بخوابم. مبل رو بخوابم...میرم �تونم نم اینجوری من دکتر؟ بری سرت نور واسه نبود قرار ه م

٩٢

؟ مسط یا است گرد زمین آیا پرسید: نق امام از شخص روزی
قرآن. از چند آیات تالوت به کرد شروع و کرد عوض را بحث فورا امام

نقوی) (سیره

٩٣

جووووون. برم. قربونشون هستند. ١٣ساله کودکان آن ما رهبر که است نقل (ع) نق امام از

٩۴

کنیم. صحبت مونده باق ناشناخته که اماما از ی مورد در تا شدیم جم هم دور امروز پیامبر:
من؟ ک : نق امام
این؟ ک : تق امام

٩۵

بسیار را منگول و شنگول کتاب تذهیب خصوص به بود. بهتر سال هر از کتابها کیفیت امسال
آورین! پسندیدیم.

کتاب) الملل بین اه نمایش در ارشاد غرفه بازدید حین در نق (امام

٩۶

به خمین جای به اسالم انقالب دوران در بودید مایل آیا پرسیدند: نق از � نق اصحاب روزی
��رسیدید؟ م امامت

١٨

http://imamnaghi.wordpress.com/2011/05/19/%db%b9%db%b0/
http://imamnaghi.wordpress.com/2011/05/19/%db%b9%db%b1/
http://imamnaghi.wordpress.com/2011/05/19/%db%b9%db%b2/
http://imamnaghi.wordpress.com/2011/05/19/%db%b9%db%b3/
http://imamnaghi.wordpress.com/2011/05/19/%db%b9%db%b4/
http://imamnaghi.wordpress.com/2011/05/19/%db%b9%db%b5/
http://imamnaghi.wordpress.com/2011/05/19/%db%b9%db%b6/


نه. فرمود: � نق

.� نق یا چرا : پرسیدند

آمد؟ خمین ان نزدی سر بر چه اسالم انقالب از بعد میدانید آیا فرمودند: ایشان

. بل گفتند: اصحاب

برسید. کارتان به و یرید ب خون خفه پس : فرمود � نق

کردند. تعارف انگور ایشان به و شدند خاموش اصحاب پس

٩٧

داشتند سوال و کردند مراجعه حضرت به شخص روزی
روح سوهان اینجا بیا بعد نگرفت جواب اگه بزن گوگل توی بار یه گشاد کون خوب فرمود له معظم
و ب هم در پشت های گشاد کون بقیه به هستیم، مهدی داش ظهور نحوه درگیر ما اطهارشو، ائمه

نند ب را کار همین

اصحاب سواالت به حضرت ویی پاسخ

٩٨

نام؟ ‐
نق +

پدر؟ نام ‐
تق +

؟ ثق هم بزرگت پدر اسم ب خوای م البد ‐
... +

دوربین) به (نگاه

٩٩

Any other questions?�
خبری نشست پایان در نق امام

١٩
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١٠٠

سال ١٢٠٠ مدت برای ،( (مهت نوه�اش با (ع) نق امام بازی � قائم�باش از بعد که �دانستید م آیا
قائم (بسیار قائم حضرت را ایشان که است روی همین از نیست. ایشان نوه�ی از خبری که است

�نامند. م شونده)

شیعه آموزنده�ی فکت�های سری از

١٠١

دو بین نهایت در که حد این تا بود. عالقه�مند بسیار آن) آب خصوص به (و ری عس انگور به امام
برگزید. خود فرزند برای را دوم نام ری»، عس «حسن و انگوری» «گوریل نام

١٠٢

باشید. کرده ناراحت را ایشان قبلن که آن ر م کنید شاد توانید نم را من امت
( جمع شادی مدیریت سمینار در السالم علیه نق امام سخنان از )

١٠٣

ی رمه م همسر و انداخت متل امام عیال به نادان ردند می گذر محل از بیت اهل و امام روزی
ناراحت را همسرم گفت و کرد پیدا رو کار خطا مرد و بازگشت امام کرد خاطر رنجیده را ایشان
دوباره و امد وجد به بزرگواری همه این از نادان مرد آن بیاور در دلش از و ببوس را او زود نمودی

شد! مسلمان

١٠۴

مرگ شب که هایی تنبل برای و بود خالصه که بود ایشان جزوه (ع) نق امام جاویدان معجزه
بود مفید بسیار بشن دیندار میخواستند

١٠۵

کنند؟ نم قیام عباس جائر دستگاه علیه چرا که پرسیدند حضرت از که است نقل
آن با داشتم الله رسول جدم یاران مانند یار دو فقط اگر قسم خدا «به : فرمودند جواب در ایشان

نفر» سه شدیم م نفر دو
اخر) جلدای از ی (وسط الموال طریقه از: نقل

٢٠
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١٠۶

هم فردا ریخت. آشغال امام سر بر ن بال از زن که �گذشت م کوچه�ای از (ع) نق امام روزی
بعد روز�های اما کرد. را کار همین نیز بعد روز افتاد. اتفاق همین �کرد م گذر آنجا از امام وقت
کردن. جو و پرس او درباره�ی یارانشان از و شدند نگرانش ندیدند. را او �گذشتند م آنجا از امام که
عیادت برای امام روز آن فردای هست. بستری بیمارستان در و است مریض زن آن که گفتند ایشان
بالشت و کشیده را زن سرم سپس کرد، نگاه را اطراف دقت به شد اتاق وارد وقت امام رفتند. او

دادند. قرار زن صورت روی را

نهایت در زن �چرخاند. م اطراف به را خود دست�های و شده خوشحال بسیار امام دیدار از زن
رفت. دنیا از شوق سر از

١٠٧

به گنده متل ی گویند) م داف آن به (امروز دید کماالت با دوشیزه چند حضرت روزی
هم خودش کند یادداشت را حدیث این نیست س تخم هیچ دید اندازد بی خواست آمد، ذهنش

مالید. قضیه کال داشت عجله

٢ جلد حضرت دیدگاه در نکاح

٢١
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١٠٨

یاران به و کرده جم خیمه داخل را خود یاران امام که بود عباس معتصم با جنگ از قبل شب
من حاال پس �شید. م کشته جنگ در همتون فردا م. ب دروغ �خوام نم بهتون من ببینید، گفت:
امام پس بره. �تونه م کنه، شرکت جنگ تو فردا �خواد نم که کس هر �کنم. م خاموش رو چراغ
تمام که یافت حالت در را خیمه امام و بودند رفته یاران همه�ی شد، روشن که چراغ کرد. چنین

بود. شده غارت آن وسایل
همه �کنم، م خاموش رو چراغ دوباره حاال بود. بامزه�ای شوخ خوب، خیل هاها! گفت: امام

جاش. سر برگردونید رو چ
بودند. ربوده هم را حضرت معروف انگشتر و البسه حت شد، روشن که چراغ

بی�مزه داره کم�کم ه. دی کنین بس بچه�ها گفت: بود وایساده خیمه وسط برهنه که حال در امام
�کنم... م خاموش چراغو ه دی بار یه من میشه.

بودن. برده هم رو چراغ انگار که کنه روشن چراغو خواست امام

١٠٩

گذارم. م باق را گرانبها چیز دو شما بین من همانا �فرمایند: م ثقلین حدیث در (ع) نق امام
فیس�بوکم صفحه�ی و آیپاد

الفیس�بوق صفحة و آیباد الثقلین م فی تارک ان

١١٠

مریدان آورند. او برای را کتاب فالن تا فراخواند را یاران بود. مرگ به رو و مریض بستر در امام
آید؟ کار چه به کتاب هستید، مرگ زمره�ی در که شما امام، گفتند:

بمیرم؟ و ندانم یا است بهتر بمیرم و بدانم دانم، نم که است کتاب در چیز فالن داد: پاس امام
است؟ نداده الیتنهایی علم شما به خدا ر م داد: جواب یاران از ی

بودند. امام پاس منتظر همه شد. برقرار وت س لحظه چند
نزن. اضاف زر ، ش بلند جات از �خوای نم گشاد. کون گفت: امام

م مح دست پشت با بیاد در ش جی کس اگه کرد تهدید امام ول بزنند، نعره �خواستند م یاران
دهنش تو �زنه م

٢٢
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١١١

نوت داشتن سری ی حت در. جلو نشسته مرید چقدر اووووف دید بیرون، اومد منزل از امام
�داشتن. بر�م

آمده سمتش به دوان دوان جوان دید که �شد م باورش داشت کم�کم
هستید. Punk’d برنامه�ی در شما �گوید م و

بود. وچر ال بن اشتون جوان آن نام
شده�ام. punk’d من که براست فرمود. سپس سرویس. دهنت اشتون گفت: امام

١١٢

بخوریش! باید �خندی؟ م

زهرآلود انگور آب خوراندن هنگام در (ع) نق امام به خطاب عباس معتصم

١١٣

از دست باید شما گفت: امام به پزش بودند. کرده مراجعت پزش پیش به حضرت روزی
بردارید. خودارضایی

چه؟! برای آخر گفت: متاثر حالت با امام
نم! ب معاینه�تون �کنم م سع دارم اینکه واسه : پزش

١١۴

کشان را بز ی حضرت روزی که است روایت (ع) نق امام از خانوادگ مشاجرات زمینه�ی در
دارم». رابطه باهاش من که خوکیه «این �گوید: م و �برد م همسرش پیش خانه، به کشان

بزه!» یه که اون «اما �گوید: م ایشان همسر
�کردم!» نم صحبت تو «با �دهد: م جواب امام

١١۵

�فرمایند: م (ع) نق امام

بصیرت و تقوی دارد: ضل سه ایمان مربع

٢٣
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١١۶

چیست؟ گوز بوی مت ح �پرسند م (ع) نق امام از
ببرند. لذت نعمت این از بتوانند هم کر افراد تا �فرمایند: م حضرت

درآوردندی. نعره ادای اشاره زبان با شب از پاس تا حضرت ناشنوای یاران

٢٣۶ صفحه�ی ‐ معده» باد با مرتبط «احادیث جلد ‐ کلر) هلن از نقل (به النق مت ح

است) شده نقل دهان به دهان که است این گوز مورد در حدیث این (قشنگ

١١٧

گفت: و کرد یارانش به رو دید، را قطام راه در بود افتاده کوفه به گذرش که نق امام روزی
نبود» هم مال «همچین

سیری م ش و نق امام

١١٨

(ع): نق قال

حال که هر و است داده حال من به انگار دهد، حال او به کس هر است. من تن پاره�ی پانته�آ
گرفته. مرا حال انگار یرد ب را او

١١٩

الله (رض جعفر هاشم ابو همانا حضرت به صحابه ترین نزدی گفت: م که شنیدم شنبلیله ابا از
را او حدیث با و شدند وارد او بر امام زد. سر خطائ ابوهاشم از روزی . صمیم بسیار بود، عنه)
تبسم امام بیرون. ش ب ه دی ی ما از هادی جون گفت: پاس در هاشم ابو کردند. نصیحت
و کردند اصحاب به رو سپس کردند. خاموش را وی آبچاگ ضربه ی با و شدند بلند و کردند

کرد. م دست شوخ فردا کردم نم تادیب را وی امروز اگر که قسم خدا به فرمودند:

١٢٠

بدن پایین در تخم و بدن باالی در مغز شدن آفریده مت ح اماما پرسیدند: (نق) نق امام از
اینطوریه؟ شماها مال ه م ؟! می جدی فرمودند: درآمده حدقه از چشمان با امام چیست؟

٢۴
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دودوزه) فرفر (از

پرداخت. خود مغز کورتکس تشریح به و زده باال را خود دامن آنگاه امام +

١٢١

بشین بیا �گیری. م انگور آب داری آشپزخونه تو همش ببینیم، خودتو اومدیم دیقه دو جون، نق
خوردم. چایی بودم بچه�ها از ی پیش االن همین بابا؛

خوردن کلید و انگور آب به حضرت عالقه�ی به بردن پی ‐ نق امام به خطاب عباس معتصم
قتل نقشه�ی طرح

چطوره؟ کوچولو ری عس حسن کن، تعریف خوب +
هستن؟ خوب خانم سمانه والده، خانم قهوه؛ گفت راست +

١٢٢

ذارم می امانت به را چیز ٢ شما بین در من همانا
بود؟ چ اول

بزارم؟ امانت میخواستم همسرام کنیزامو
نبود این نه نه

م می االن نکنین هولم
نمیاد یادم اول

بود؟! چندم اول بعد
میدین؟ قرار موقعیت این تو منو چرا آخه

کیم؟ موالی من
کیه؟ عایشه

کییییییییهههههههه کییییییهههههههه کیه؟ من موالی

خم غدیر برکه در کهنسال سنین در حجشان سفر آخرین در نق امام
بیت اهل آلزایمر و کهنسال مصائب کتاب از

٢۵
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١٢٣

از و کرده کم بینوایان به توان حد تا بود. نیازمندان دستگیر و مهربان بسیار نق که است نقل
شده برده نام ”امام” عنوان به ایشان از تاریخ کتب برخ در که جایی تا �کرد. نم دریغ خیر کار

است.

١٢۴

.***** را تو دهن درآید در ز نق که زن نق ی خانه در ین مس گدای ای برو

١٢۵

برای را امام معتصم شد، وارد معتصم بر پارس بالد از عالم روزی است روایت خدول ابن از
پاس بی�شبهه را سواالت تمام �کردند م انزال اله الیزال علم از که امام فراخواند، ایشان با مناظره

ایمان تو به پژ گ ویی ب هم سر پشت مرتبه ٣ اگر که سوگند جدم به پرسید: عالم که آنجا تا گفتند
الله حت که �خواه م معجزه�ای من از برتو، وای فرمودند: خونسردی حفظ ضمن امام میاورم.
به فریادزنان و دریدند جامه اذهان گمراه برای اوضاع دیدن با یاران است. عاجز آن انجام از نیز

گریختند. بیابان

چپ از وسط به مونده دوتا صفحه�ی ، النق ضایعات

١٢۶

انگور آب �خواست م که بیوفت حضرت تشنه�ی لبای یاد بخوری دلستر یا نوشابه خواست موق هر
نـــــــقــــــــ یا و ب دل ته از حاال نگذاشتن. اسالم دشمنان و بخوره تگری

(ع)) نق امام میالد با همزمان انگور، ران و ایستک انبوه (تولید

١٢٧

ما؟ خاندان به چسبونده خودشو � ال یا داره هم معجزه قدرت � می که لورا خانوم این حاال

پیت سرنت به خطاب امام

شجره�نامه در اوی کنج باب ساخیل، ال جزیرة

٢۶
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١٢٨

بزنید: کف و بخونین ریتم با لطفاً
(� عسل منصور هاچ صدای با (ع) نق امام مداح (مراسم

به سر �خونیم/ م ذکر تا هزار � نق یم می تقیه/ پسر شاه طال، همون نقیه/ ما واسه ن می که امام
میفت چاه تو هم تو عاقبتش / بیفت در ماها با بخوای اگه آسمونیم/ به کونها سجود،

دارم) آقامه...دوسش (آخه

١٢٩

فرندفید: در نق امام بهترین�های صفحه�ی از
از موجودات کالم درک ایشان کرامات جمله از بود. فراوان معجزه و کرامت را (ع) نق امام
با روزی که کند م نقل عمر بن سلمان از راوندی از طاووس ابن بود. شجر و نبات تا جن و انس
که بود نگذشته لخت رفتند درخت پشت به حاجت قضای قصد به ایشان بودیم. شده صحرا به امام
شوند. م دور درخت از شتابان دست به مبارک دامن نازنینش، وجود که دیدم و شنیدم صیحه�ای
حال در امام بود؟ چه صدای آن است؟ شده چه الله رسول پسر ای زدم فریاد و بردم تیغ به دست
بر فریاد درخت نمودم بول به شروع چون عمر، پسر ای فرمودند: بود افتاده شماره به شان نفس که

بشاش”. ه دی جا یه شو گم کون ” که آورد
شد. روشن پیش از بیش من بر خاندان این کرامات که بود اینجا و

١٣٠

داشتند زبان بر را ناین ست سی و استایل داگ ذکر دائما ها پنجشنبه در امام که است روایت در

١٣١

ایستاده بر ایشان عادت طهارت، و عصمت خاندان از (ع) نق امام شدن طرد دالیل از �شود م گفته
در حضرت زدن سوت �انگیخت، برم را شیعیان خشم �شود م گفته که موردی اما بود. کردن بول

بود. ادرار هنگام

٣١٢ صفحه�ی ‐ االدراریة العادات � ف

٢٧
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١٣٢

نداد. جواب حضرت ول کرد توهین (ع) نق امام به عرب مردی روزی
دارد. گناه سید به بی�احترام بود. سید مرد آن فرمود: پرسیدند، را علت اصحاب

. کرد تکفیر را مرد و آورد کم حضرت ! امام خودت تو :کـ...خل گفت یاران از ی

١٣٣

رو جنس مقاربت مریضای همه� نخوردت انگور آب گلوی اون حق به خودت آبی، اسب ضامن یا
بده. شفا

العالمین رب یا آمین

١٣۴

خر یارو یه �کنم. م چ رو نق امام صفحه�ی دارم و نشستم اه دانش کتابخونه تو االن من خوب
... م تایپ چ هر و مانیتور تو زده زل و کنارم نشسته هم حزب�اله

خواه عذر شده�اند عصبان ما زننده�ی �های شوخ این از که راستین شیعیان همه�ی از �خوام م من
داریم. کامل بیان آزادی اسالم در ما اینکه همچنین کنم.

ست! شی کن. ول رو گردنم حاال گفتم. ه، دی خوب

٢٨
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١٣۵

چیست؟ بغل زیر ِ پشم وجود دلیل پرسید (ع) نق امام از یهودی دانشمندی روزی
مت�های ح یقین به است آن�ها از ی که پشم و نیست مت ح بدون چیز هیچ دنیا در فرمود: امام
رویاند بغل زیر در ویی نی به را پشم خداوند همانا رسید. آنها همه به نتوان شاید که دارد فراوان
باد عبور سپس و آن روی بر عرق قطرات ریزش با آبی، کولر های پوشال مثل دقیقاً تابستانها در تا
انسان کرده، کار طبیع پتوی ی مانند به زمستان در همچنین شود. سرما و خنک احساس موجب
آن مطبوع بوی از هم و ذارد ب خود دماغ به سپس کرده گرم ، کرده بغل زیر در را دستش تواند م
گرما، در سرما فرماید: م قاطر سوره اول آیه که آنچنان . کند گرم را خود دماغ هم و ببرد لذت
بغل زیر پشم بعالوه نگیرید. یاری به را یج پ ر دی که باشد شماست، بغل زیر در سرما در گرما
کند م تحری شدت به را زنان و بوده مخالف جنس کننده جذب عامل بزرگترین مردان برای
کندن گذشته آن از دارد). برعهده شده سبز تازه ِ س س سبیل�های زنان، برای را نقش این (عین
�شود. م قلبی آریتم ایجاد و دل سر سوزش و بینایی کاهش موجب زهار موهای کلیه و پشم این
چه این آفرید؟ را گند بوی این خداوند چرا ؟ چ عرق گند بوی پس : پرسید یهودی دانشمند

دارد؟ مت ح
ندارد. دماغ خدا یولد. لم و یلد لم صمد، الله ندارد. مت ح هیچ مورد این استثنا فرمود: امام
تا یعن احد. کفواً له ن ی ولم �گیرد. م کار به انسان بدن در را گه و گند چه فهمد نم بنابراین

حد. این

Dr.Shyn) گودر (از

١٣۶

شد. حاضر مجلس در نق امام روزی
برخواستند احترامش به مریدان

حالتون این با بفرمایید خدا ترو آقا حاج فرمود: و دید میان آن در را جنت و کرده جمعیت به رو امام

LULU) گودر (از

١٣٧

�خواد نم فعلن خسته�ای، رسیدی. تازه شما فرمودند امام رسید. (ع) نق امام نزد شخص روزی
بپرس سوال
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١٣٨

آورد بر ای نعره و بانگ و شد نق امام منزل خال بیت وارد سراسیمه صحابه از ی روزی گویند
شه. قط میخواد آب که این باب من

تخلیه عبادی سیاس فریضه انجام جهت و کشیده پائین را مبارک تنبان تازه حین آن در که امام
�خورند. م را سپسقضایحاجت شسته، مبارکرا باسن اول شده هول میشدند فضوالتمبارکمهیا

و) مس چاپ ‐ ٢ صفحه ‐ الشق دین ف النق (کرامات

١٣٩

دارد؟ م ح چه گرگ با جماع پرسید نق امام از شخص
است. شجاعت نشان الیق کننده جماع الکن است معصیت داد: پاس

Dr.Shyn) گودر (از

١۴٠

دارد؟ م ح چه پرواز حال در پرنده�ی با جماع پرسید نق امام از شخص
است جالب بسیار احتماال ببینم. باید داد: پاس

Dr.Shyn) گودر (از

١۴١

دارد؟ م ح چه کرگدن با جماع پرسید نق امام از شخص
؟! �پرس م رو سواال این میای �کن م مصرف چ تو داد: پاس امام

١۴٢

� نق بودیم، � خیل اینا و آره (ع). فرصت رضا (ع)، پونصد حسن نصرت، (ع) کاظم بودم، من ‐
بود. آقامونم

�؟ نق کدوم �؟ نق ‐
�شناسیش. م انگور. آب نق ‐
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١۴٣

شیعیان اختیار در را احادیث سورس که بود امام اولین سورس‐ اپن بزرگ ‐پیشوای نق امام
تشیع سیرتکامل در بزرگ گام دومین این کنند. کامپایل و ویرایش روز نیازهای مطابق تا داد قرار

بود. ژوراسی دوران از پس

١۴۴

شود. م خارج منزل از من اجازه و اذن بی همسرم ام کرده ش است مدت همانا سالم. با ‐
جان. امام کنم چه ویید ب من به لطفاً

پاشیده ازهم زوجه، �های بی�عفت قبیل این با که خانواده�هایی بسیارند چه جان. باالم تو بر سالم
کنید، خال و پر کاکتوس از مدام را همسرتان فرج داخل که شماست بر پس شده�اند. منفجر و
افاقه اقدامات این اگر بروید. بستر به سر دو چوب با شب�ها و بزنید شالق ضربه هشتاد را او سپس
و ببرید هم را دست�هایش شود، خارج منزل از دست با خواست اگر و ببرید را پاهایش پس نکرد
ذارید ب ندارد، ال اش شود خارج منزل از زمین، روی زدن غلط با پا، و دست بدون خواست اگر

باشد. داشته مهم کار واقعاً شاید برود.
افتادگ معده، ورم ، قولن موجب زنان با گفتن سخن که نکنید صحبت او با هرگز صورت هر در

گردد. م مردان شدن الخلقه ناقص و عن شدن سفت ، پل

شین) دکتر گودر (از

١۴۵

دارد؟ م ح چه نابال مورچه�ی با جماع پرسید نق امام از شخص
آیا کنم: آغاز پرسش این کردن مطرح با را جوابت ذار ب پرسیدی. خوبی بسیار سوال فرمود: امام

داری؟ اعتقاد روح به

١۴۶

عنوان بودند. برخوردار اسالم صدر دوران کادمی آ جامعه�ی میان در واالیی مقام از (ع) نق امام
جورنال در که بود طهارت» در کلوخ از استفاده خراشدر و زخم از یری پیش ار�های «راه ایشان تز
با کلوخ حضرت، مقاله�ی در داشت. را ارجاعات تعداد باالترین و رسیده چاپ به «االشپرینگر» ِ
شیوه�ی در عظیم تحول ایجاد باعث نهایت در و شده مقایسه سمباده) (مانند زین جای متریال�های
عنوان به نق امام کتاب�های از غرب، در دانشمندان امروزه شد. کارآمد روش به باسن کردن پاک
اک اصح از استفاده ایشان تحقیقات زمینه�ی آخرین �کنند. م استفاده وپی کولونوس علم مرج
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ماند. باق ناتمام ایشان، ناهنگام مرگ با که بود برق تولید برای کلوخ، با طهارت از شده تولید
انرژی مورد در هم نظریات و �شوند م محسوب زین جای انرژی�های دانش پدر واق در نق امام

داشتند. جوراب بوی

١۴٧

مشترک خانواده، انگور آب یه با ین مس طعام تا ٣ خواستم، م ویژه غالب قوت یه نباشید خسته
هستم. ١٠ شماره

خوراکیه االمور ف النقویه سفارشات

١۴٨

داد! شفا را او دل�درد و خوراند چیزی مادرزاد کور به (ع) نق امام �گویند م

( النق اعجاز )

١۴٩

انتقادات به دقت به امام کند. انتقاد نق امام از �توانست م کس هر بودند. پذیر انتقاد حضرت
�کردند. م نیم دو را او شمشیر با سپس و میدادند گوش وارده

١۵٠

نیز تو و فراخوانده پارت به را تو بصره جوانان از مردی که رسیده خبر من به حنیف پسر ای بعد، اما
نهاده. پیشت ساله هفت انگور آب کاسه�های و افکنده برایت رنگین سفره�های شتافته�ای. بدانجا

نکرده�اند. اینوایت مرا که کن اجابت را مردم دعوت تو که �پنداشتم نم هرگز

نقوی) (عقده�های

١۵١

شنیدم. جدم از خودم است. طبقه هفت آسمان خوردی! گه

گالیله واه ادعاهای به حضرت صریح پاس
عباس دربار در نقوی مناظرات
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١۵٢

کند. یاری مرا که کیست

حاجت قضای زمان در آب قط هنگام در � نق امام

١۵٣

میارن حدیث نق امام از شیعه حقانیت اثبات برای که شیعه�ها این ژانر:

استعداد) با کودن فرفر (از

١۵۴

است: خطاب اینگونه نق از تو به زن ای
است. چاق پستان زن زینت ترین ارزنده

توئیتر) در نق امام بهترین�های صفحه�ی (از

١۵۵

چیست؟ نن می شوخ امامان با که کسان سزای گفتند را نق امام
نداشتم. هم معتز با حت دست شوخ اما است، جایز شادی و تفریح برای از فرمودند:

توئیتر) در نق امام بهترین�های صفحه�ی (از

١۵۶

کالمت ر شی نق
نق نق

اله نمیری نق
نق نق

ماه تو چقده نق
خوند م که بود همون نقیوش

خوند؟ م چ
کشه م لت لت لت خجالت دیدم امام امام

کشه م لت لت لت لت مال شنگول آب غم از غم از

نق رسانای امام موالیمان مدح در همت جالل�الدین دیوان از
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١۵٧

دامنش مسجد بره میخواد شهادت روز نق امام که �ام اردک اون من کوئککوئککوئککوئک،
کوئک کوئک کوئک کوئک نره، که یرم می

( وانی توئیتر (از

١۵٨

نیامدی تو و شد تمام رجب سوم باز نق

زیاد خیل بیبی یو میس

١۵٩

دارد؟ م ح چه گربه با جماع پرسید نق امام از شخص
راحت اینا سواالی دست از بخور منو بیا پـــیــشــ برآورد: فریاد و رفته مسجد حیاط وسط به امام

شم.

١۶٠

امام نق دنده... به دنده نق ده... نق ... نق چهار... نق سه... نق دو... نق ... ی نق
نق خورنده... شراب نق بنده... خدای نق دمنده... روح نق بنده... ک پیش دلت بنده...نق
بنده... م رو درا نق پرنده... بشقاب نق خنده... سوژه�ی نق رونده... صحرا نق زننده... نعره
ربنده... جی نق ملنگه... و مست نق فشنگه... مثل نق قشنگه... انگور نق زرنگه... زبرو نق

رونده... کف تو نق
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١۶١

کسوف و خسوف هنگام در آیا پرسید او از امام بود. نق امام محضر در هاوکینگ استیفن روزی
امر این دلیل که ماه و زمین و خورشید حرکت چون خیر. داد پاس استیو ؟ میخوان وحشت نماز
او هاوکینگ بدن در نقطه�ای به آبچوگ ضربه�ی ی با نق امام نیست. وحشتناک موضوع است

آورد. اسالم و گفت تشهد کامپیوترش کم به الحال ف استیو و کرد فل را

استعداد) با کودن توئیتر (از

١۶٢

Hey Abbasi! Leave those kids alone! �
IMAM NAGHI - Another Khesht in the Wall

١۶٣

پرسید: امام از صحابه�ای
؟ دارد ثواب چندین آل�محمد» و محمد بر «صلوات ! نق یا

: فرمودند امام
دارد ثواب ی صلوات ی
دارد ثواب ی صلوات دو
دارد ثواب دو صلوات سه

دارد ثواب سه صلوات چهار
دارد ثواب پن صلوات پن

دارد ثواب هشت صلوات شش
دارد ثواب سیزده صلوات هفت

دارد ثواب ی و بیست صلوات هشت
...

( فیبوناچ دنباله و نق (امام

١۶۴

امام افکند. زمین به را او نهایت در و شده گالویز عدود بن عمر با جنگ میدان در نق امام
انداخت. دهان آب امام صورت بر بی�شرم نهایت در عمرو که کند جدا بدنش از سر �خواست م
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مبارکجم حلق ته در را سینوس�هایش در موجود مخاط تمام بود شده ین خشم سخت به که امام
گردنش بر را ذوالفقار غیظ، از که حال در امام انداختند. رنگ سبز تف او صورت بر و کرده
فروکش خشمش هنوز ول زد، قدم امام رفت. کنار و برداشت را شمشیر ناگهان بود، گذاشته
دوباره امام کرد. استفراغ خرما صورتش روی بر و آمده عمرو سر باالی به همین برای بود. نکرده
با را او سر و نشسته عمرو بالین بر پس بود. کرده فروکش امام خشم حاال زد. قدم و برخواسته

برید. عطوفت و آرامش

�رفت. م دنیا از هپاتیت بیماری به حتما بود، نشده جدا بدن از عمرو سر اگر که �شود م گفته +

بین سمت به را آن هوای دست با و زده عاروق عمرو صورت به رو امام روایات بعض در +
دوغ و پیازچه و پیاز و سیر متنابه مقادیر جنگ از قبل حضرتش که آمده و �کنند م هدایت عمرو

�فرمودند. م میل آبعل

١۶۵

انگوری هر نعمت. مزید اندرش ر ش به و است قربت موجب طاعتش که عزوجل را نق منت
نعمت دو انگور هر در پس ذات. مفرح �گردد م دف چون و است حیات ممد �شود، م خورده که

واجب نعره�ای نعمت هر بر و است موجود

النق عبادی من قلیل و را ش نق آل اعملو

مفاتحه ‐ نق تاکستان

١۶۶

باال خدا رسول کول از نماز هنگام در حسین و حسن �گویند م که شنیده�اید آیا گوید م نق امام
زد کتک را حسین و حسن قدری به و ست ش را نمازش حضرت بار ی که ام شنیده رفتند... م

افتادند. خوردن گه به که

١۶٧

حجاب حت بدارد، امان در نامحرمان گزند از را دختران شما �تواند نم سبیل مانند چیز هیچ

سامرا بسیج دختران جم در (ع) نق امام سخنران از برگرفته
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١۶٨

لجن بوی دلیل به اما بخوانیم جماعت به را نماز داریم دوست ما همانا پرسید نق امام از شخص
کنیم؟ چه نیستیم، کار این به قادر نمازگزاران جوراب

است. بهشت حوریان بغل زیر و فرشتگان بال بوی همان نمازگزارن جوراب بوی داد: پاس امام
کنید. عادت بو این به باید باشید داشته حوریان با مناسبی جماع بهشت در خواهید م اگر پس

Dr.Shyn) (از

١۶٩

را سجده�شان و رفتند م رکوع به سر پشت از صبح، تا و نمودند تناول اکس قرص نق امام شبی
�آوردند. م جا به �کوپتری هل حرکت صورت به

١٧٠

بار هر از پس و رفت م چاه کنار به �کرد. م غن گرفتن وضو با را خود فراغت اوقات نق امام
ثواب هزاران هم کار این با �ساخت. م وضو نو از و کرده باطل را وضو آن عمد به گرفتن، وضو

�بخشید. م اله صبغه را خود گوز هم و کرد م کسب

Dr.Shyn) (از

١٧١

میدانم را � نق قدر خندانم، و شاد و خوشحال

اصحابم من، وبم ب پا من، درم جامه من، زنم نعره

١٧٢

حضرت آن همواره که ار م روباه ی و نر گربه ی داشتند. ناباب دوست دو کودک در حضرت
�شتافت. م شان کم به همیشه (جبرئیل) مهربون فرشته�ی اما �دادند، م فریب را

اول قسمت یو نقی

٣٧
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١٧٣

منه. شراب جام تو، چشم آمنه... آمنه... آمنو... الذین ایها یا

جمعه نماز خطبه�های از پس � خستگ رف برای اصحاب با امام ��های شوخ

١٧۴

کس... بی هم سرباز هم بود، زندون هم که نق امام سالمت به

١٧۵

رسم الزاویه�ای قائم مثلث ایشان �گویند م خاصبودند. و عام شهره خود ریاضیاتعصر در نق امام
مبارکشان انگشتان با همچنین و نبود قائم ری دی بر اضالعش از کدام هیچ ه طوری به �کردند م

�کرد. م بازی لبهایت با که �گرفتند م انتگرال

مثلثات و نق
٣۴ صفحه

١٧۶

ات نیز را قرآن از نسخه�ای و نمودند دعوت اسالم به را او و نوشته فارس پادشاه به ایمیل امام
نق نکن اسپم کرد: ریپالی فارس پادشاه اما نمودند،

ترونی ال دولت و امام

١٧٧

م سامرا فقیرنشین محله�های به و �شدند م خارج خانه از ران دی چشم از دور به شبها نق امام
�کردند. م فرار و �زدند م در ی به ی را خانه�ها رفتند...

صفحه ۴ جلد النق تق تق

١٧٨

بود. شتران بیضه زیر فندک کردن روشن ، نوجوان در امام �های سرگرم از ی

حیوانات با شوخ باب ‐ ذکرالنق

٣٨
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١٧٩

باشید. داشته باید ندارید، دین که کرده�اید غلط ندارید دین اگر : نق امام

١٨٠

افتاد... سرشان بر انگور حبه�ای بودند. نشسته انگوری درخت زیر دزدک نق امام روزی ویند می
نیروی کشف به داشتند که زمان اما چیست... انگور حبه سقوط علت که رفتند فرو فکر به امام
سالها برای جرقه و اندیشه این و زدند کتکمفصل را حضرت و رسید سر باغبان �رسیدند، م جاذبه

ماند. انفعال در نیوتن زمان تا

١٨١

به و باشم حرمسرا در که این تا کنم، فکر زنانم به و باشم انگور نوشیدن حین در دهم م ترجیح
کنم. فکر انگور

شرینق نق سید

١٨٢

هستید؟ اگزیستانسیالیست شما شد:آیا پرسیده حضرت از
هستم. نق من خیر، فرمودند:

غیر�اله اتب م رد ‐ (ع) نق امام

١٨٣

یابن کرد: عرض و شد وارد نق امام موالیم محضر به سراسیمه صحابه از ی روزی است نقل
فرمود: امام کنم! بر از را مجید الله کالم توانستم شد توفیق فدایم! به مادرت و پدر الله، الرسول

بزرگا؟! یا ا کوچی قرعان این از

١٨۴

شین دکتر حدیث: راوی
نقوی سابین تصویرگر:

٣٩
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١٨۵

ات؟ لفینگ یو آر فاک ده��� وات
�خندید. م او به که ملعون معتصم به خطاب نق امام

انگور آب خوردن از پس انه بی زبان�های به امام تسلط

١٨۶

همه به و �زد م الی رو اونها نوشته�های همه�ی و �رفت م عباسیون پیج به حضرت که آورده�اند
رو سرش حضرت کردن. کف حضرت جوانمردی این از همه بزنن. الی که �کرد م سفارش

نیستند؟ بیالخ عالمتا این ه م گفت: و خاروند

١٨٧

به زنان نعره که دیدند را مردم و آمدند کوچه به نعره صدای با که بودند نشسته خانه در امام روزی
�دویدند م صحرا

خود پشت و برگشتند ناگهان امام سپس نگفتم» حدیث که من فاک ده «وات گفت: خود با امام
گودزیالااااااااااااااااااااااا زدند: فریاد و کردند نظاره را

شبانه کابوسهای و مظلوم امام

۴٠

http://imamnaghi.wordpress.com/2011/06/22/%db%b1%db%b8%db%b5/
http://imamnaghi.wordpress.com/2011/06/22/%db%b1%db%b8%db%b6/
http://imamnaghi.wordpress.com/2011/06/22/%db%b1%db%b8%db%b7/


١٨٨

اغلب اما بودند باخبر عالم امور تمام از و داشته حضوری و نامحدود علم که این با نق امام
جوابهای بدانند، را ایشان دانش سط میخواستند که افرادی و اصحاب پرسشهای به پاس در
تشویق را ران دی ریا، شوم پدیده از جلوگیری بر عالوه طریق، این به تا میدادند تقریبی یا ناصحیح
ستارگان دقیق تعداد مورد در نق امام از اصحاب از ی روزی گویند کنند. دانش کسب به
حال در کردند، ذکر را ١٢۶٠۵٨٧٨٩۴٣۵٠٩١۶٧٨ عدد ، پاس در نق امام پرسید. آسمان
آن طریق این به و است ١٢۶٠۵٨٧٨٩۴٣۵٠٩١۶٨٨ آسمان ستارگان دقیق تعداد �دانستند م که

برود. آسمان ستارگان دقیق تعداد شمارش دنبال به خودش تا کردند تشویق را صحابه

(ع) نق امام فضایی سیره�ی

١٨٩

نماز پایان در همیشه که زیرا بود. جماعت نماز از بعد امام نوران رخسار دیدار برای لحظه بهترین
�دادند. م مادر خوار دشنام برافروخته چهره�ای حضرتشبا و �دزدیدند م را خدا رسول فرزند گیوه�های

تریس برایان نوشته�ی بده» قورت را سوسمار و «عقرب کتاب: از

١٩٠

جلسه در حاضر دانشمندان به را مبارکشان آلت آوردند م کم علم مباحث در هرگاه (ع) نق امام
میدادند. نشان

قاندی مهاتما نوشته خونریزی بدون جنگ�های کتاب: از

١٩١

جواد، امام پدرشان اصرار به اما داشتند وافر عالقه خلبان به طفولیت در نق امام که است نقل
نمودند. تن به امامت لباس

سامرا) هوانوردی (ماهنامه

١٩٢

کن بوی را «گردنش �فرمود: م و ببیند را او �فرستاد م را ی یرد ب زن �خواست م وقت امام
باشد پرگوشت پایش غوزک اگر نیز و است طیب و خوب بویش هم فرجش باشد خوشبو اگر که

۴١
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بود» خواهد گوشت پر هم فرجش

شد! اختراع پا قوزک مشاهده ل مش رف برای برمودا شلوار سامرا در که بود اینگونه

١٩٣

رسول پسر بله گفت و برگرداند را رویش انیشتین انیشتین. یا فرمود: انیشتین به نق امام روزی
امام شنیدم. را صدایتان اول گفت انیشتین دیدی؟ مرا یا شنیدی را صدایم اول فرمود امام خدا.
و شد پشیمان خود تئوری از انیشتین است. بیشتر صوت از نور سرعت �گویی م چرا پس فرمود

کرد. apply اسالم برای فورا

١٩۴

١٩۵

ای رسید: ندا بنما! من بر را خودت پروردگارا! فرمود: و کرد آسمان به رو (ع) نق امام روزی
کن. چرخ�گوشت خوب و بیامیز هم با را آنها گوشتهای کن، قطعه قطعه را مختلف پرنده ۴ ! نق
چنین همام امام آن ذار! ب قله ی لب بر را قسمت هر و کرده تقسیم مساوی قسمت ۴ به سپس
نوک بر را قسمت هر بود، شده سرویس دهنش که حال در و رفت باال کوه ۴ از بدبخت با و کرد

گذاشت. قله ی
کافیست؟ یا بنمایم بهت بازم شد؟ سرویس دهنت خوب رسید: ندا لحظه آن در

جنبه! بی آدم روح تو میزد داد بود گرفته پیش در بیابان راه کشان نعره که همانطور امام

کرد.) آماده خود برای خور در طعام و زده زعفران و آبلیمو گوشت�ها به نق (امام

١٩۶

خوندم حدیثاتو همه ه: می گیره م رو نق امام ضریح رین، عس شرفین حرمین سامرا، میره یارو
بودی. باحال امام عجب گرم دمت کردم، الی و

١٩٧

عنوان به مبارکشان و نوران چهره از که افتادند تنگدست به چنان آن مال بحران از بعد امام
�کردند. م استفاده سامرا های قصابی در حشره�کش

۴٢
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١٩٨

هستم دهم امام من ... راست است. آنان مرحله�ای تکامل همانا ائمه، تعدد دلیل

(ع) نق امام

EMA) گودر (از

١٩٩

چپم دست در را آتالنتیس فضاپیمای و راستم دست در را اوری دیس فضاپیمای اگر قسم خدا به
رفت. خواهم فضا به جوانا ماری با هم باز ذارند، ب

جوانا ماری با شدن های بابِ در نق امام

٢٠٠

است گذاشته احترام خود مادر و پدر به که اینست مثل ذارد ب احترام خود والدین به که کس هر

(ع) نق امام

٢٠١

است؟ کدام میوه�ها مفیدترین همانا خدا، رسول فرزند ای پرسید: امام از اصحاب از ی روزی
آوکادو! داد: پاس حضرت

زدند! شیرجه کله با ”گراندکانیون” باال از زنان نعره اصحاب

٢٠٢

وجود شرابهایی مومنان برای بهشت در که آمده روایات در پرسید: نق امام از اصحاب از ی
�نوشند؟ م را آن چه برای پس نیست، کننده مست که دارد

اکسیدانش آنت بخاطر داد: پاس امام

الخوراک ف االسرار

۴٣
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٢٠٣

دیدند. ناله حال در مالین و خونین را امام و شدند وارد امام اعتکاف اتاق به سوسن روزی
روشن رو لعنت سقف پنکه این معراج شبهای گفتم دفعه صد فرمودند: زاری با حال همان در امام

نکنین!

شرینق نق سید مناقشات، سوم، فصل است، سوسن سوسن

٢٠۴

و بشود دان فیزی �خواست م و کرد پیدا فراوان عالقه کوانتوم انی م به جوان سنین در نق
سراغ به درنیاورد سر چیزی آنها از چون ول خواند را هایزنبرگ و دیراک شرودینگر، بوهر، مقاالت

کرد. بسنده امامت شغل به مطهری شهید کتابهای خواندن از پس و رفت اسالم فلسفه

جوان دوران ناکامیهای و نق

٢٠۵

صحابه آن خواب وارد شب هر امام که نحوی به داشت زیبایی بسیار زن امام وفادار یاران از ی
عوض؟...عوض؟...! �فرمودند: م و شده صدیق

حضرت) (معجزات

٢٠۶

ی با بسته چشم بودند قادر و داشته مصنوع اقمار رصد در خاص تبحر نق امام که است نقل
لقب ایشان به دلیل همین به و کنند رصد را سامرا در دریافت قابل جهات تمام بى، ان ال و دیش

بودند. داده یوتلست نق

حضرت) معجزات سری (از

٢٠٧

را او دیدار آرزوی شهر زنان تمام که طوری به بود، عام و خاص زبانزد حضرت آن جمال و زیبایی
دعوت را شهر زنان تمام و میدهد ترتیب میهمان متوکل همسر زُنیقا، روزی که است نقل داشتند.
غوغایی و میبرند چاقو با را خود دست زنان تمام میشوند، سرسرا وارد حضرت آن چون ند. می
درنگ ای لحظه حضرت میشوند. حضرت آن لمس خواستار زنان هم و میشود برپا قصر در
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آی ، م تاچز وان ان ایف هور. ا نات استریپر ا ام آی تاچینگ! نو تاچ! دونت وید: می و ند می
پلیس! کال ویل

سامرا حشری زنان و امام

٢٠٨

، چرائ و کرده تلق افتاده پا پیش مسائل از را راست یا چپ پای با توالت به ورود نق امام
بودند. داده قرار خویش اصل دغدغه�ی را مستراح داخل اعمال چیست و ونگ چ

النق فلسفة

٢٠٩

گفت؟ چه یوسف �انداختند �م چاه در را او یوسف برادران وقت پرسیدند امام از روزی
است. داشته آب چاه گویا شـلـپ! گفت فرمود: امام

٢١٠

است. کرده گیر گلویم در آب بدهید، انگور آب سریع که برآوردند فریاد سفره سر امام روزی

٢١١

دین به شدن مشرف و نق امام با دیدار از بعد لحظات وضو، برای شدن آماده حال در هتفیلد جیمز
اسالم مبین

۴۵
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هتفیلد جیمز آوردن اسالم نحوه�ی مرتبط: روایت

٢١٢

دست کار موق در و هستم ار هم زن با من الله، رسول یابن گفت: و آمد امام سراغ مردی روزی
چیست؟ تکلیف میخورد. هم به بدنمان و

نه... یا داره فتوا ارزش ببینیم اینجا بیارش فرمود امام

فتوا از قبل آپ چ و نق

٢١٣

وقت. گذران و ناهار تناول برای از رفتندی جنگل پارک به مریدان از چند تن و امام روزی
پخش ممنوع. س ممنوع. مسافرت چادر ممنوع. قلیان که: بود نصب اعالن راه میانه در

... وال ممنوع موسیق
وگرنه است آزاد تجاوز باشد ممنوع چه� هر ت ممل این در که� را عزوجل خدای ر ش بفرمود: امام

ردیم؟! می چه طبیعت در
گریختندی... سرعت غایت به و گرفته م مح را شلوار مریدان

١٢٣ صفحه� ٣۶ جلد النقوی. تجاوزات

٢١۴

که: است نقل
امام دیدن با عمروعاص تاختند. او سوی به یافته تنها را جنگعمروعاص میدان در نق امام بار ی

نمود! عورت کشف و افتاده عل داستان یاد به ناگهان که گذاشت، فرار به پا زده وحشت
نمودند. اکتفا تجاوز به و کرده نظر صرف او کشتن از صحنه این دیدن با حضرت

دشمنان به دادن درس باب در نقوی، سیره

٢١۵

سه آب در زیرا وید ب الله» «بسم مرتبه سه آب نوشیدن هنگام باید مومن که است منقول نق ازامام
دارد: وجود جن

اکسیجن ی و هیدروجن دو

۴۶
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٢١۶

فرمود: ادامه در نق امام
تجاوزکننده�ی فرد به اول شخصتجاوزشونده�ی که است این م ح کنند، تجاوز دونفر به نفر دو اگر

کند. تجاوز اول تجاوزکننده�ی فرد به دوم تجاوزشونده�ی شخص و دوم
تجاوز، آن بازنده�ی به رده�بندی در تجاوز این بازنده�ی و تجاوز، آن برنده�ی به تجاوز این برنده�ی

کند. تجاوز

دوم بند تجاوز، باب اندر نق امام

٢١٧

دارن که شنیدی و شدی رد مجلس کنار از اگر فرزندم که کرد نصیحت � هم را فرزندنش پدری
ن می � عل � عل شنیدی اگه میدن. نذری پلو دارن چون شو وارد مجلس آن به ن می حسین حسین،
دارن ملت چون شو وارد حتما ن می � نق � نق شنیدی اگه � ول �کنن. م حمال دارن چون نشو وارد

�گذرونن. م خوش و میزنن انگور آب و �خندن م و ن می

٢١٨

امام بردند. نق امام نزد را خود دعوی داشتند نوزاد کودک به نسبت مادری ادعای که زن ٢ روزی
تقسیم دونیم به وسط از را طفل تا بیاورند شمشیری داد دستور و کرد انداز بر را ایشان اندک نق
نصف از مان و انداختند طفل بروی را خود زن دو هر ناگهان برافراشتند. را شمشیر حضرت کنند.
حل راه با و خاراند را مبارک محاسن کم دید، بغرن را قضیه که حضرت شدند. کودک کردن
و درآوردند خویش عقد به را زن دو هر حضرتش کردند. بیابان روانه زنان نعره را اصحاب خود
طفل آن نام حضرت و شد حل خوش و خوبی به قضیه کردند. قبول خواندگ فرزند به نیز را طفل

گذاشتند. ری عس را

٢١٩

جماع گروپ کنیز ٢ با حداقل شب ی باید آنگاه کنم، جماع شب n و باشم داشته کنیز n+١ اگر
کنم.

کبوتری النه اصل و نق امام

۴٧
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٢٢٩

عباسیون به اما کردند م تقسیم مساوی قسمت دو به شمشیر با را نقویون نق امام میدانستید آیا
کردند؟ م تقسیم نامساوی قسمت دو به شمشیر با را ایشان و نداشته روا لطف چنین

ما داریم امام چنین این

شیعه) آموزش فکت�های سری (از

٢٢٠

دارد؟ م ح چه فیل با جماع پرسید نق امام از شخص
ندارد. دادن م ح ارزش است. کندوان تونل در مداد شدن وارد مانند داد: پاس امام

Dr.Shyn) (از

٢٢١

دارد؟ م ح چه پشت الک با جماع پرسید نق امام از شخص
�گردد. م آلت نوک شدن پهن موجب همچنین است آور خمیازه و کننده خسته داد: پاس امام

Dr.Shyn) (از

٢٢٢

نیامده میان به سخن برف از قرآن در چرا پرسیدند: و رفته (ع) نق امام نزد اصحاب از ی روزی
است؟

�افته م سختاش �پرسید م حسین و حسن از میرید رو اینا وضو آسون سواالی چاقال، داد: پاس امام
من؟! به

(۶٩ صفحه Coffee، (اصول

٢٢٣

در که آنجایی از شد. تمام گ که �دادند م درس ٢ اسالم معارف داشتند (ع) نق امام روزی
شد. تعطیل کالس نداشت وجود چ و گ مبارکشان زبان

با مشابه ل مش متوجه بعدها امام کردند. اختراع را برد وایت خانه رفتند و شده عصبان امام
شدند. ماژی

۴٨
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٢٢۴

قرار که مهدی فرزندتان ظاهری خصوصیات از �شود م الله، رسول یابن پرسیدند: (ع) نق امام از
ویید؟ ب برایمان کند ظهور است

کنید؟ توجه من خود ظاهری خصوصیات به بیاین شد بار یه فرمودند: جواب در حضرت
شما چون شیعیان از هیهات

نگذارید) فرق امام�هاتون (بین

٢٢۵

میدم کامنت شدم ناراحت هستم، خودم من آقاجان

( تو؟ یا �فهمه م بهتر امام ‐ �ها عرزش به خطاب ‐ نق امام )

٢٢۶

حضرت با تا برگشت قبل سال ١۴٠٠ به و شد زمان ماشین سوار مذهبی روشنفکران از ی روزی
باشد. داشته مالقات

آخرین تا و نکرده اعتنا غرب تمدن به گاه هیچ ما اماما، گفت: احترام با و رسید حضرت خدمت
بود. خواهیم پایبند شما مانیفست و شما به نفس

چیست؟ مانیفست پرسید حضرت
چیست؟ مانیفست نمیدونید شما یعن گفت: او

است؟ جنس مسایل به مربوط آیا نه، فرمود: حضرت
خیر آمد: جواب

نیست. آن در خیری که سوگند خدا فرمود:به حضرت

٢٢٧

یرید. ب وضو برام سال ۴١ برای فقط خوندم، نماز�هامو همه��ی من

(ع) نق امام وصیت�نامه�ی از فراز�هایی

٢٢٨

مرد؟ یا بوده زن اکرم پیامبر بابا، پرسیدند: تق امام پدرشان، از نق امام روزی
؟! �دون نم جدا من! وااای ه داد: پاس تق امام

�ها بدفهم و نق امام

۴٩

http://imamnaghi.wordpress.com/2011/07/04/%db%b2%db%b2%db%b4/
http://imamnaghi.wordpress.com/2011/07/04/%db%b2%db%b2%db%b5/
http://imamnaghi.wordpress.com/2011/07/04/%db%b2%db%b2%db%b6/
http://imamnaghi.wordpress.com/2011/07/04/%db%b2%db%b2%db%b7/
http://imamnaghi.wordpress.com/2011/07/05/%db%b2%db%b2%db%b8/


٢٣٠

�نشستند. م لرزش پای افتخار با و �خوردند م خربزه همواره حضرت

امامت هزینه�های و نق امام

٢٣١

چیست؟” حقیقت ، نق ”یا پرسید: و آمد حضرت نزد به اصحاب از ی
بیا.” ر دی روز و ”برو فرمود: نق

چیست؟” حقیقت ، نق ”یا پرسید: و آمد بعد روز اصحاب
بیا.” ر دی هفته و ”برو فرمود: نق

چیست؟” حقیقت ، نق ”یا پرسید: و آمد بعد هفته اصحاب
بیا.” ر دی ماه و ”برو فرمود: ...نق

چیست؟” حقیقت ، نق ”یا پرسید: و آمد بعد ماه اصحاب
بیا.” ر دی سال و ”برو فرمود: نق

دانید؟” نم را حقیقت هم شما نکند ، نق گفت:”یا اصحاب
”. یافت دست حقیقت به تو فرمود:”اینک نق

٢٣٢

و بود علم شهر اسالم پیغمبر اگر فرمودند: صحابه کثیر جم خروشان امواج در نطق در نق امام
هستم. در آن اف اف من آنگاه باشد شهر آن درب عل

٢٣٣

براق و درخشان بازی کنیز و جماع با و �شود م پاک نماز با مومنان دلهای

روده و دل شوینده�های باب در نق امام

٢٣۴

بازرگان که رسیدند کالغ به که �گذشتند م سامرا کوچه�های از صحابه همراه به نق امام روزی
قارقارکنان نق امام دهد نشان ایشان به معجزه�ای تا کردند مجبور را امام صحابه بود. آن صاحب
کرد. قارقار ایشان برای هم کالغ و آوردند در را کالغ پرواز ادای و گرفتند را مبارک عبای سر دو
دیدن از و دریدند جامه�ها صحابه پس ند. می قار قار فرمودند امام �گوید؟ م چه او گفتند یاران

برفتندی. هوش از و کشیدند نعره�ها معجزه این

۵٠
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٢٣۵

مطلب این و بپوشند تکه سه فقط باید سامرا سواحل کنار در شیعه زنان که داشتند اعتقاد نق امام
ساحل کنار در اگر نیست من یاران از کس که فرمودند م و کردند م گوشزد اصحاب به بارها را

نپوشد. دمپایی و عینک کاله، شامل تکه سه

گرفتن آفتاب ام اح و نق امام

٢٣۶

فقیرند؟ اینقدر (مسملین) شما امت چرا پرسیدند: نق امام از
داد حسن حسن، داد عل ، عل به داد محمد محمد، به داد نوشت چ یه خدا داد: پاس امام
زده. غیبش اونم که آخری به رسید تا رفت جوری همین و زین�العابدین به داد حسین حسین، به
تازه شاید. بیاید جمعه اون شاید شاید. بیاید جمعه این شاید ن می حاال . خال دست موندیم ما

تعطیله. بانک اصن که هم جمعه�ها

٢٣٧

شد؟ مستراح وارد �توان م ل ش هر به آیا پرسید: نق امام از شخص روزی
بیرون! بیای راست پا با و تو بری چپ پا با باید حتما پ نه پ فرمودند: حضرت

ام اح و شوخ بین تشخیص در حدیث کاتبان الت مش

۵١
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٢٣٨

(دموکریتوس) ذیمـِقراطیس من گفت چیست؟ تو نام گفت: امام شد. وارد امام بر یونان یم ح
هستم. اتمی نظریه کاشف من گفت: ای؟ کرده چه نامت، با یرند ب گهت فرمودند: امام هستم.
از تر کوچ که میرسیم ذرات به کنیم، تقسیم را چه هر یعن گفت: باشد؟ چه اتم فرمودند: امام
تقسیم مساوی های قسمت به را یم ح و برداشته شمشیر امام هستند. اتم انها و نباشد موجود آن
انگاری فرمودند: کنند. تکه آن از تر کوچ به �توانستند نم ر دی و شدند خسته که جایی تا کردند.

نوشیدند. انگور آب و گذاشته کنار را شمشیر فت، می درست

علم مباحثات و نق کتاب از ‐

٢٣٩

�شدند. م خواب اختالل دچار هفته ی تا و بودند شده lag jet معراج از پس حضرت

معراج های دردسر ‐ نق

٢۴٠

است. تانک فالش بدون مستراح همانند �فقیه ول بدون اسالم همانا

فقیه) مطلقه والیت الزام و حقانیت باب در نق امام� �هاى سخنران مجموعه از (گزیده�اى

٢۴١

نمود. خواهم پاس را زیست خودم من بیاموز، من به را زیستن ونه چ تو خدایا،

دانشجویان جم در نق امام

٢۴٢

�گذشتند. م � س کنار از اصحاب و امام

کشید. خرناسه�ای و انداخت � نگاه س
گفت؟ چه رسولوال ابن یا گفتند: اصحاب

بپرس! ت س پدر پدر از برو دیوس، فرمودند: امام

Management Anger و امام

۵٢
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٢۴٣

شده « می «می ضامن نق امام ول گرفت را « �می «می �بار ی «کایوت» �دانستید م آیا
گردید؟ « می «می دوباره�ی فرار باعث و

�می می ...ضامن نق یا
شیعه فکت�های سری از

٢۴۴

لباسشویی ماشین �فرمودند م و �سپردند م کنیزان دست به را خود شوشول شستن همواره نق امام
کنید. روشن را

فرنود) هنری نام (با نق زندگینامه ‐

�فرمایند: م ری دی حدیث در امام
لباسشویی�ام ماشین ری دی و شوشولم ی �گذارم: م یادگار به چیز دو شما بین همانا

یادگاری�ها بخش ‐ النقریر لوازم

٢۴۵

استفاده آهن شورت نوع از همسرانشان خیانت از جلوگیری برای جنگجویان جنگ، زمان در
را کلید جنگ، از برگشتن از پس و �سپردند م امام به را آن کلید و �زدند م قفل آن به و �کردند م

گرفتند... م پس
�دهد م امام به را آن کلید همسرش، شورت کردن قفل از بعد جنگجویان از ی رابطه: همین در
که کلید ه: می و �رسونه م جنگجو به خودشو زنان نفس امام، که بود نشده دور متر ۵٠٠ هنوز و

اشتباهه!

زومبة ابن و کای ابو تالیف ٣۴۵ ص کومون سفرهای

٢۴۶

�گیرید؟ نم روزه چرا رسولوال، یابن پرسید: نق امام از شخص
دارم! ل مش زیرا فرمودند: امام

چیست؟ لتان مش کرد سوال شخص آن
�شود. م گرسنه�ام دادند: جواب امام

۵٣
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اسیدریفالکس و امام

٢۴٧

�نامند؟ م هادی را شما روی چه ز اماما! یا شد: پرسش
به منف قطب از یون�ها و شده یونیزه من بدن آید وجود به پتانسیل اختالف که هنگام آمد: پاس

�دهند. م عبور را تریسیته ال جریان و شده جاری مثبت قطب سمت
روانه فن ده دانش سمت به نعره�زنان و دریده جامه فرموده�اند، چه امام بودند نفهمیده که اصحاب

شدند.

٢۴٨

چیست؟ نق امام کارهای ضعیف�ترین از تا پن شما نظر به

دشوار سواالت با مواجه هنگام به عالمان جم در مبارک آلت دادن نشان ‐١
معراج شب در سقف پنکه با برخورد ‐٢

شرکت�کننده ١٢ بین در امامت ١٠ رتبه کسب و آموزش فرهنگ کانون در حضور ‐٣
بسته چشم با مصنوع اقمار رصد ‐۴

گاز قبض دیدن از بعد اسالم دین از شدن خارج ‐۵

٢۴٩

چطور من دهید قرار چپم دست در را خاموش های فانوس و راست دست در را سربی ستاره�های اگر
بیارم؟ در رو عبام

(ع) نق صدا، ِ امام قصار جمالت از

�نوشه م چای نشسته خدا با نق رابطه: همین در

٢۵٠

گذشت. جایی از نق امام روزی

کرده�اند. تایید آنرا علما همه که �باشد م سن و شیعه احادیث معتبرترین از حدیث این

۵۴
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٢۵١

که فدایت…» به ام عمه الله… رسول پسر «ای گفت: و آمد نق امام نزد به صحابه از ی روزی
جم چشمانشان در اش که حال در بعد و کرد نیم دو به را او شمشیر ضربه ی با امام ناگاه
که کس نیست ما از قسم، خدا به فرمودند: اصحاب سایر به خطاب آلود بغض صدایی با بود شده

دهد. قرار بی�حرمت مورد را عمه شام مقام

٢۵٢

به قبله آنجا باشد، داشته را ماه به مسافرت توان بشر روزی اگر پرسید امام از یاران از ی روزی
کرد. تجاوز او به امام بود؟ خواهد سمت کدام

شوید» نقالگ «مشترک

٢۵٣

چیست؟ زمان امام ظهور نشانه پرسیدند نق ازامام
فرمود: ایشان

دشمن که حال در �کند م خروج چالق دست با آذربایجان اصالتا اما خراسان سیدی زمان آن در
�کنند م یاری را او شیراز از فروش ر ش اری م و آمل از جوادی و یزد از تمساح اما دارد. زیاد

�شود. م ظاهر نور هاله سمنان از عنتری سر بر که است این زمان آن معجزات از و
سعادتشان. به خوشا درگیرند! پارس قوم والیات همه الله سبحان گفتند اصحاب

٢۵۴

مبارک ماه در آنرا حتما یافت خواهد دست گازی کولر تکنولوژی به بشر که �دانستیم م ما اگر
درآید. بیشتر پدرشان که باشد �کردیم. م اعالم حرام رمضان

رآزاری دی و نق امام

٢۵۵

������������ : نق امام به خطاب بروسل
ها؟ : نق امام

������ : بروسل
داور. بینمان �شود م شمشیر یا بیاور ایمان نقویان به یا کافر ای : نق امام

۵۵
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( نق امام صورت و سر بر او پی در پی دهای ل و بروسل (...خشم

موالی بروسل این از بعد اویم موالی من که هر نقویان: به خطاب کبود صورت و سر با نق امام
اوست...

٢۵۶

نمایید؟ م االرض ط ونه چ شما ! نق یا پرسید: امام از اصحاب از ی روزی
شد. ناپدید ها دست دور در و ”!... می ”می فرمود: حضرت

دوم جلد / تلپورتیشن و نق امام

٢۵٧

کرد: اعالم شرح بدین را اختالس از پس ام اح و جرائم نق امام

ناموس فحش تشویق، سوت، تخمه، ) مخلفات با همراه اعدام کش نوع هر از استفاده
(

عام مال در جماع بار صد ( آن غیر چه و فحش در چه ) ” کش ” کلمه از استفاده
. سم انگور آب نوشیدن کشمش خوردن یا و پیتزا پنیر از استفاده

یا بدین کش رو قضیه این دارین کشش بیینم میخوام حاال فرمود: اصحاب به همچنین امام
نه!

٢۵٨

حضار) که...(خروج است آن واقع اسالم نیست، واقع اسالم میبینید که این فرمودند: حضرت

اول خط کش ماله و امام

٢۵٩

بحث اقدام در نق امام اوباما، توسط سفید کاخ آموزش مشاور سمت به یرا ش انتصاب پی در
کردند. انتخاب خود مجامعت امور مشاور سمت به را هیلتون پاریس برانگیز

نقوی کابینه
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٢۶٠

مشغول شب از پاس تا فرد آن و امام حضرت بود. نق امام میمان کفر بالد از کافر ی روزی
بودند. فلسف بحثهای و انگور آب نوشیدن

خواب از انگور آب نوشیدن از پس وقت کفر بالد در ما گفت: خود با شد بیدار کافر آن صبح وقت
ند! می درد ماتحتم اینجا چرا نمیدانم ول ند می درد سرمان برمیخیزیم

نگارش دست در کتاب میهمان، با جماع آداب و امام

٢۶١

کرده تشبیه حرمسرا به را سامرا سینمای که سلنقور النق فرج به خطاب ای بیانیه در (ع) نق امام
فرمود: و خواند عباسیون توطئه و مهمل را ایشان اتهام بود

! باشیم داشته حرمسرا بخواهیم که نداریم هم کنیز ی حت سامرا در اصال ما

٢۶٢

های واژه همچنین است؟ شده تکرار نقید قرآن در مرتبه ۵٢ دقیقاً ”ورق” واژه�ی که �دانستید م آیا
”خشت”، واژه�های و شده تکرار نقید قرآن در مرتبه ۴ کدام هر نیز ”سرباز” و ”بی�بی” ”شاه”،
مفسران از بسیاری است. شده ذکر آن در بار ١٣ دقیقاً کدام هر نیز ”گشنیز” و ” ”پی ”دل”،
قرآن در که دانسته�اند معجزه�ای هزاران کنار در را آن و شده فت�زده ش کلمات دقیق تناسب این از

�شود. م یافت نقید
تمس که جاویدان و بزرگ کتاب این اعجاز بر است شاهدی تنهایی به خود معجزه، این ، واق در

ای که بپرسیم جاست به بنابراین، شود. رهنمون نقویت مبین دین به را منکری هر �تواند م آن به
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ایمان برای معجزه این آیا �خورید، م غوطه ضاللت و گمراه و نادان لجنزار در هنوز که کسان
نیست؟! کاف مبین دین این به شما آوردن

٢۶٣

ها آن ایشان و رسیدند (ع) نق امام خدمت مناظره جهت یهودی، و نصران و کافر نفر، سه روزی
بیاورند. دلیل خود ادعای سر ی هر شد قرار پس پذیرفت. گرم به را

گذاشتیم ای نشانه هرچیزی در ما فرماید م قرآن در خداوند فرمود: و نموده شروع حضرت(ع) ابتدا
است. حرامزاده حتما نکند قبول هرکس پس بیاندیشید، تا

آوردند. اسالم فورا استدالل این شنیدن با بودند داری خانواده انسانهای که شخص سه آن

معروف به امر در ناموس فحش فواید نقوی، سیره

٢۶۴

دستگیری به و بوده مهربان فردی خود اجداد و ائمه سایر همچون امام که است آمده متعدد روایات در
ننموده دستگیر را او امام که نبود سامرا در مستمندی که طوری به داشتند فراوان تاکید مستمندان

باشد. نکرده تجاوز وی به زندان در و

ای قهوه به مایل طوس شیخ (ع)، نق امام کرامات اندر

٢۶۵

شد. وارد (نق) نق امام بر نام مارقوف ریاضیدان روزی
ای؟ کاره چه تو : فرمودند امام

هستم. ریاضیدان : مارقوف
؟ شود چه که : امام

. است اعداد علم : مارقوف
؟ شود چه که : میبردند شمشیر سمت به دست و بودند شده خیز نیم که حال در امام

میشمارد. را اعداد �: لرز و ترس با مارقوف
؟ شود چه که : میدوند مارقوف دنبال به دست به شمشیر که حال در امام

دهد. م شما به امام سهم چقدر روز در کس هر بشمارم که : مارقوف
: فرمودند ردند می تعارف انگور آب مارقوف به لب بر لبخندی با که حال در امام

! آورین آورین

نقوی مارقوف نوشته مارکوف. زنجیره شاخه ‐ ریاضیات علم و امام ‐

۵٨

http://imamnaghi.wordpress.com/2011/11/06/%db%b2%db%b6%db%b3/
http://imamnaghi.wordpress.com/2011/11/06/%db%b2%db%b6%db%b4/
http://imamnaghi.wordpress.com/2011/11/06/%db%b2%db%b6%db%b5/


٢۶۶

کرد. ایت ش قاض نزد به امام برداشت را (ع) نق امام زره یهودی شخص روزی
نه! فرمود: امام داری؟ شاهد پرسید: امام از قاض

شود، مسلمان یهودی تاآن کشیدند انتظار امام و قاض چه هر اما داد! یهودی به را زره هم قاض
نشد! که نشد

پس او از را زره و زدند او به مفصل کتک قاض و امام برود، زره با خواست یهودی همینکه
ستاندند!

٢۶٧

با که بود سم از تر قوی بسیار درآوردند پای از را � نق امام آن با ملعون معتصم که سم است نقل
پیفپاف به که پشه� مثل نبوت خواندن که بود این امر این دلیل دادند، فاک به را جواد حضرت آن

میفرمودند. پیدا بیشتری مقاومت سمها برابر در تدریج به �کند، م عادت

٢۶٨

برای را گوسفند خداوند که شد چه ! نق یا پرسید: حضرتش از قربان عید روز در ای صحابه
ببرد؟ سر اسماعیل جای به که فرستاد ابراهیم

شتر و اقتصاد درگیر ها خر ، سفره در ها سوسمار زمان آن در فرمود: همیش متانت با له معظم
نداشت! اینها و بوقلمون و گوزن که هم سامرا بودند. مسلمین با بازی عشق سرگرم ها

نیم دو به صحابه عوض را آن و کشید بیرون جیب از گوسفندی مبارک عید آن احترام به سپس
نمودند. تناول فراوان انگور آب همراه و انداخته راه کباب بساط همانجا تایی کرد.دو

ها مال ماست و امام

٢۶٩

آن بر و کرده پیدا را آن پارس سرزمین از مردمان باشد هم مریخ در ای زاده امام اگر :� نق امام
ساخت. خواهند مقبره

٢٧٠

امامت شغل به و گردید تحصیل ترک به ناچار پدرش فوت دنبال به که بود ابتدایی دوم کالس نق
« نق مصائب بدهد.« را پدرش پرشمار عائله خرج تا آورد روی
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٢٧١

فرمودند: جهان های رکورد جایی به جا در ایران برداران وزنه های سازی فت ش درباره نق امام
دمپایی بچه پسر آورد دوام فشار همه این زیر سال سه و س که ملت ندارد. فت ش هم هیچ ”

” ببرد! سرش باالی را ناچیز وزنه کیلو سیصد میتواند هم فروشش

بدوزند. کاله خود برای نمد این از عل سید امثال نگذارید که است این مهم افزود: له معظم

٢٧٢

او از وجود تمام با است. آزرده مرا بیازارد را او هرکس است. من تن پاره المهدی ماجدة علیاء
کنم. م حمایت

مصری جوانان خواه آزادی از حمایت در نق امام بیانیه ترین تازه

٢٧٣

شده خسته حضرت آن مداوم دادنهای گیر و � نق امام ارشادی گشت رفتار از که سامرا جوانان
مقداری بود) � شاک شدت به بزرگوار پدر رفتار از خود (که کوچولو ری عس اری هم با بودند،
خضاب برای را آن بدانند که آن بدون هم بزرگوار آن و کردند مخلوط حضرت آن حنای با را واجبی
مردم بین مدت�ها مظلوم امام آن شوم حادثۀ آن از بعد کردند. استفاده مبارک سر موی و ریش کردن
� جوان به امام که ندید ر دی � کس پس آن از و بودند معروف � س س کله � نق به سامرا جوانان و

بدهند. شرع گیر

ارشاد گشت پایان و امام

٢٧۴

پرسیدند. حسین شور اهمیت درباره امام از

براندازد. را پلو قیمه و عاشورا بساط کند غلبه شور بر اگر که جویید دوری شعور از همانا فرمود:

٢٧۵

. دو هر بر عقل است. پیروز شمشیر بر خون (ع): نق امام

۶٠
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٢٧۶

است. داشته نگه زَندَه را صفر و محرم که است شله�زرد و خورش�قیمه این الکن

( حماران»* «نقینیه�ی در نق امام سخنران از بخش )

جماران حسینیه�ی وزن بر

٢٧٧

حسین امام شهادت لحظه�ی تا �کوبند م سینه و سر بر محرم اول از ساله همه شیعیان که �دایند م آیا
خیال با و �روند م خانه به شده کشته ر دی حسین که شد راحت خیالشان که همین و السالم علیه

�خوابند؟ م راحت
ریده شیعه فکت�های سری از ‐

٢٧٨

نند. می گرم تاسوعا و عاشورا با را سرشان مردم نیست کازینو و و دیس که ت ممل در

علویوون» به گرایش عوامل بررس و نق «امام

٢٧٩

پرسیدند. ا آمری مجازی سفارت مورد در را امام نظر صحابه
رفت! باال آن دیوار از بتوان که است جایی سفارت سفارت؟ کدوم فرمود: امام

امام سیاس اندیشه ‐ ٢ فصل ‐ ٣ جلد ‐ نقوی رسم و راه

٢٨٠

فرمودند: و پریده مبارک خواب از گاه ناخودآ امام شبی

و است.» داده زینت کراوات با را خود که است کش قداره آخوندی همانا مذهبی «روشنفکر
رفتند! خواب به دوباره

نقیعت نق دکتر امام/ تقابل و تعادل
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٢٨١

باشد. داشته امامزاده ی خودش برای ایران ی خانواده هر که است این ما ی دغدغه

رفاه های طرح و نق امام

٢٨٢

برای تالش از تر ابلهانه بس دین در دموکراس گنجاندن برای تالش سوگند خدا به (ع): نق امام
است. چرتکه روی بر ویندوز نصب

روشنگریها و امام

٢٨٣

نداشتیم. اینترنت به دسترس ل مش اآلن دادید، نم قرار فرض دشمن را اینترنت کابل اگر

هرمز ی تنگه در مستقر نیروهای به خطاب (ع) نق امام

٢٨۴

اصحاب جم در را کوچولو ری عس خویش حیات پایان لحظات در (ع) نق امام است نقل
خارج حضرت آن سینه از نوری پس ! نهم تو دوش بر را امامت بار میخواهم فرمود: و فراخواند

حضرت‐ االغ و ‐شتر عفیر و شمقدر حال همین در گرفت. تابیدن ری عس بر و شد
آنان بر امامت نور و گرفتند قرار کوچولو ری عس و نق امام میان حائل چون و شدند وارد آنان بر

شد. تابیده نیز
مات اصحاب و افتادند ای گوشه به بود رفته تحلیل انرژیشان امامت واگذاری از پس که نق امام
سایه شمقدر کنید نگاه گفت زاپاس ابن تایر است. امام کس چه اکنون که بودند مانده مبهوت و

آوردند. بوجود را شمقدریه فرقه و پیوسته او به اصحاب از جمع پس ندارد.
م عفیر ماتحت از عنبری و مش بوی چه کنید نگاه گفت و کرد اشاره عفیر به موبایل ابن شارژ

آوردند. بوجود را عفیریه فرقه و پیوسته او به اصحاب از جمع پس آید.
پیوستند ری عس به دلسوزی روی از نیز اصحاب از جمع ؟ چ من پس گفت کوچولو ری عس

آوردند. بوجود را ریه عس فرقه و

یافت. انشعاب نقویت از مختلف های فرقه که بود اینگونه و
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٢٨۵

سامرا در شما ومت ح دوران کرد عرض و رسید حضرت خدمت نق امام عاشق صحابه روزی
. هستیم شما مدیون را امنیت و رفاه .ما بود شهر این تاریخ از بخش بهترین

؟ کردید چنین :چرا پرسیدند .اصحاب کرد نیم دو به را او سریع (ع) نق امام
رد. می مسخره داشت س :پدر فرمود حضرت

باوری خود کمبود و نق امام

٢٨۶

کند. مطرح وی با بود ذهنش در ها مدت که را ای شبهه تا رفت امام نزد س ابا روزی
نمیفرستد؟” درود و ند نمی سالم بزرگتر به تر کوچ همیشه ر ‐”م

است” چنین قسم خدا ‐”به
ائمه و محمد به که میدهیم دستور خداوند به راست و چپ دعا و نماز در که است ونه چ ‐”پس

نیست؟” ما سخیف درخواست از اجل خداوند شان آیا بفرستد. درود
وفایش، با االغ نقیر، حضرت سمت به را سر سپس و نمود تامل طوالن لحظات برای حضرت

داد. تکان استیصال نشانه به و افکند زیر به را سر نیز نقیر برگرداند.
دالر که حساس شرایط این در ! بوس فرمود:”ای س ابا به خطاب حضرت لحظه همان در
موجب است ن مم سواالت چنین طرح هستیم، نبرد حال در علویون با ما و رسیده تومان ١٨٠٠ به
پاسخت وقتش به تا باش داشته یاد در را سوالت حتماً اما برو، اکنون پس شود. نقویان میان تفرقه

بدهم. را

نقوی شناس وقت و امام

٢٨٧

زده فل اقتصاد نجات برای ! اماما که نالیدند و آمده السالم علیه نق امام نزد ذیربط اصحاب
شدیم. فنا که بیاندیش، تدبیری سامرا ی

بی آن از شما که هست سامرا در نهفته ای سرمایه زیرا ندهید راه دل به :غم فرمود نق امام
خبرید!

نمود. ان الم کشف را ساله ١٨ زهرا ننه ی گمشده گور سپس
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٢٨٨

همش من میرن شب تا صبح دوستام همه مدرسه! برم خواد م دلم منم جون بابا کوچولو: ری عس
مونم! م تنها

یری. ب یاد چیزی نیست قرار داری، لدن علم پس بش امام قراره تو نمیشه. پسرم، نه (ع): نق

معصومین(ع) مظلومانه محرومیت نقوی، سیره

٢٨٩

در که شبهات تمام که فرمود نقل (نق) نق امام از که شنیدم شمقدر حضرت بزرگوارم جد از
بود. لغت ی در شد ایجاد شمقدریه نهضت اصالت

دین من دین که بود این حضرت منظور .اما است کامل دین من دین گویند م ری عس طرفداران
است. (camel) کمل

٢٩٠

شب و ، قیمت ی ظهر است قیمت ی کشورش پول صبح . ا آمری این دارد ثبات بی دولت چه
... ر دی قیمت ی

دور خیل خیل خاور مسائل کارشناس و نق امام

۶۴

http://imamnaghi.wordpress.com/2012/01/06/%db%b2%db%b8%db%b8/
http://imamnaghi.wordpress.com/2012/01/06/%db%b2%db%b8%db%b9/
http://imamnaghi.wordpress.com/2012/01/06/%db%b2%db%b9%db%b0/


٢٩١

فرمود: م خود اصحاب به همواره (ع) نق امام

باشد! قلقل الله شاید نخارانید را خود گردن رگ

النقول تحفة

٢٩٢

. مخالفیم سینما با ، نیستیم مخالف فحشا با ما الکن (ع): نق امام

٢٩٣

یعن ”عصمت” ه بل کنیم، نم اشتباه هیچ ما که نیست آن معن به ”عصمت” (ع): نق امام
است! درست همان کردیم ما که غلط هر

امامت اصول تبیین باب در نقوی، سیره

٢٩۴

دیدن با ول میدانند تر نزدی خود به گردن رگ از را الله که مردان غیور از عجبم در (ع): نق امام
نند. می نعوظ برهنه نیمه عکس

فرهنگ برهنگ و امام

٢٩۵

در را آنها همه کند، مجسم اصحاب برای عمل طور به را جهنم اینکه برای (ع) نق امام روزی
زد. آتش را خانه و آمد بیرون خانه از خود سپس و کرد جم ای خانه

. نکردند گناه عمر آخر تا ، جهنم از ترس خاطر به ماندند زنده که نفری چند است نقل

امام عمل های درس

٢٩۶

را حجاب و ماهواره و اینترنت که است ونه چ سوار، شمقدر یا گفت: را (ع) نق امام مردی
مواد قاچاق از جلوگیری برای سامرا مرزی دیوار اعتبارات گاه هیچ اما کنید، م کنترل اینقدر
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کنید!؟ نم تامین را مخدر
است. تر خطرناک مسلمین برای چه دهیم م تشخیص بهتر ما همانا گفت: نق

گریخت... و انداخت نق چشم توی لیزر مرد آن که کند دونیمش تا کشید ذوالنقار و

٢٩٧

ل. پش به است س م نسبت مانند قرآن به مفسرین نسبت (ع): نق امام
ماتحت. ری دی و است مغز ی سرچشمه که است متعفن چیز دو به وابسته دو هر روزی و رزق

تشبیهات و امام

٢٩٨

کرد ضعیفه این که کاری با فرمودند: گلشیفته فتنه به راج خود درس کالس در امروز نق امام
تا مانده سال صد حداقل هنوز که شد راحت خیالمان ردند، ب وی با پارسیان که برخوردی با و
با و کنیم چپاول را کشورشان راحت به میتوانیم حاالها حاال بفهمند. را دموکراس اصول پارسیان

کنیم. سرگرمشان ناقورا داستان و گفتن حسین و حسن و عل

٢٩٩

االن کرد، م ور ب زنده را دختران عرب پیش سال هزاران کپسولولله، یابن گفت: را نق مردی
هنوز که اعراب این است! وری ب زنده همانا که دهد نم دختران به رانندگ و رای حق که هم

داشت؟ سودی چه اسالم و ب پس هستند، جاهل
گاو عجم پیرزن که کرد کاری اسالم شنوی! م که ای جمله آخرین عنوان به گفت: (ع) نق امام
نشین برج و المبورگین به نشین چادر و شترسواری از عرب تا کند، ه م خرج و بفروشد را خود

با مرد آن که کند اش دونیم تا کشید ذوالنقار پس برسد.
گریخت. و زد ذوالنعوظ بر ضربت س ب پنجه

٣٠٠

در که صورت در است مرگ مش ح میشود خارج اسالم از که مسلمان چرا پرسیدند: نق امام از
از قبل تا شده نامیده قرآن در که آزادی آن گفت: نق هستید؟ آزاد خود دین انتخاب در آمده قرآن

آن! از بعد نه و است آمدن در اسالم به
اسالم در آزادی و نق

۶۶

http://imamnaghi.wordpress.com/2012/01/20/%db%b2%db%b9%db%b7/
http://imamnaghi.wordpress.com/2012/01/20/%db%b2%db%b9%db%b8/
http://imamnaghi.wordpress.com/2012/01/22/%db%b2%db%b9%db%b9/
http://imamnaghi.wordpress.com/2012/01/23/%db%b3%db%b0%db%b0/


٣٠١

االن کرد، م ور ب زنده را دختران عرب پیش سال هزاران کپسولولله، یابن گفت: را نق مردی
هنوز که اعراب این است! وری ب زنده همانا که دهد نم دختران به رانندگ و رای حق که هم

داشت؟ سودی چه اسالم و ب پس هستند، جاهل

گاو عجم پیرزن که کرد کاری اسالم شنوی! م که ای جمله آخرین عنوان به گفت: (ع) نق امام
نشین برج و المبورگین به نشین چادر و شترسواری از عرب تا کند، ه م خرج و بفروشد را خود

با مرد آن که کند اش دونیم تا کشید ذوالنقار پس برسد.
گریخت. و زد ذوالنعوظ بر ضربت س ب پنجه

٣٠٢

شدن برآورده برای پیش ماه ی حدود ! نق ای گفت: و شد وارد (ع) نق امام بر اصحاب از ی
حاجتم ول کن. نگاه را آن بار چند روزی و ذار ب بالشت زیر را آن گفت و نوشت دعایی حاجتم

دادی؟ را امام سهم فرمود: امام نشده. برآورده هنوز
‐بل

دادی؟ را زکاتت و :خمس
‐بله

؟ میده :صدقه
‐آری

بالشت بالشته، از ال اش آها، آ آ آ فرمود: و کرد و فکر ای دقیقه چند و محاسنشکشید به دست نق
میشه! برآورده هم دعات کن عوض که رو

آمد. بیرون امام دفتر از زده بیرون حدقه از چشمان با نیز صحابه

٣٠٣

استفاده خویش منزل بازسازی و مرمت برای قرآن مفسرین از همیشه (ع) نق امام است روایت
هستند. خوبی کشان ماله ایشان میفرمودند و ردند می

٣٠۴

داستان با ما که است سال ١۴٠٠ که اند نفهمیده هنوز پارس؛ مردم برخ از عجبم ”در : نق امام
هستند...!” زمین روی های آدم ترین باهوش هستند مدع مردم همین اما زنیم، م تیغ را آنها ناقورا،
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٣٠۵

دستش کجای از کرد دزدی کس اگر امام ای گفت: و رفت (ع) نق امام خانه به مردی روزی
؟ شود قط باید

نند نمی را کار این هم حیوانات است؟ توحش چه این ؟ نیست انسان تو ر تو،م بر :وای فرمود امام
.

خانه به اشتباها دید و کرد دقت او چهره به کم بود خورده جا نق امام متفاوت ادبیات از که مرد
شد! رهسپار نق امام بیت سمت به و آمد بیرون .پس آمده سامرا گاندی مهاتما

٣٠۶

دستش کجای از کرد دزدی کس اگر امام ای گفت: و رفت (ع) نق امام خانه به مردی روزی
؟ شود قط باید

نند نمی را کار این هم حیوانات است؟ توحش چه این ؟ نیست انسان تو ر تو،م بر :وای فرمود امام
.

خانه به اشتباها دید و کرد دقت او چهره به کم بود خورده جا نق امام متفاوت ادبیات از که مرد
شد. رهسپار نق امام بیت سمت به و آمد بیرون .پس آمده سامرا گاندی مهاتما

٣٠٧

پرسیدند: و شدند (ع) نق امام نزد مضطرب حال با اصحاب از جمع روزی
شد؟ چه پس نید، می مجان را چیز همه نگفتید ر م ! نق یا

است مجان چیز همه آنجا رسانیم. م بهشت به را شما که بود این منظورمان فرمود: بزرگوار امام

( ها وعده زدن دور و امام )

٣٠٨

بری نمیشه سالته هشت فقط شما ساله، هجده باالی افراد برای فیلم این پسرم،� نمیشه سینما: مامور
تو.

و جماع هرچ ختم خودم من ! نیا من برای سال هجده باالی تریپ امامم! من مردک : نق امام
ببینم؟ فیلمو این نمیشه چرا لواطم،

بیا! بزرگترت با برو �، معذور و مامورم من سینما: مامور
داستان تمام و �کنند م روشن را خود لدن علم سینما، در دم �نشینند م ناراحت و ین خشم امام

�کنند. م تعریف ذران ره برای جزئیات با را فیلم
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٣٠٩

جانت قصد امشب برهنه شمشیر�های با عباسیون ایی؟ نشسته چه � نق که آوردند پیام (نق) � نق برای
اند. کرده

امام جای به شمقدر که شد آن بر قرار � کوتاه مشورت از پس و رفت (ش) شمقدر حضرت نزد � نق
بستر از و شده گیر زمین که شد متوجه � نق جا کردن عوض هنگام شب، بخوابد. ایشان بستر در
میخ زمین به تار با را او و آماده بسترش به اشتباه به عنکبوت دید و کرد � نگاه پس �شود. نم کنده
گفتند: کردند عنکبوت خرج آبدار ناموس فحش دست چند اینکه از پس امام است. کرده کوب

اینجا! نه بود، غار در قرارمان ما ملعون، نفهم زبون
ری عس شوشول گفتند: بودند شده بیت وارد ر دی که عباسیون به رو بودند، کرده کپ که ایشان
آن کردند، رحم او به عباسیون پس کنید. رحم من به اما کنید، منقرض را امامت نسل نید، ب را

رفتند... و کردند بود گفته چه

حوادث صفحه األمام، انقراض

٣١٠

سفید را پوست و نوران را قلب بادمجان فرمود: و رفت مردم میان مبدل لباس با نق امام روزى
امام بعد روز خواندند. اش دیوانه و خندیدند ایشان به بودند نشناخته را امام که مردم رداند! می
از جماعت اینبار دادند. مردم همان خورد به منبر باالى از و امامت لباس با را جمله همین عین
بول با را انها صورت و سر منبر فراز از که حال در امام و کردند غائط خود بر امام طبى اعجاز
ندارید! رى دی لیاقت هیچ اخوندها به دادن سوارى جز شما قسم خدا به فرمود مبارکمتبرکمینمود

امامت) لباس اعجاز به بردن پى و نق (امام

٣١١

حیات همچون حیاتش ، درگذرد و کند باز سر از را ظالم با مبارزه قائم، ومت ح انتظار در که هر
شود. ریخته مستراح به که است اسپرم

زندگ ارزش باب در نق امام از حدیث

٣١٢

بودند. شرایط اساس بر دین بدیهیات و اصول تغییر به معتقد که بودند معصوم تنها (ع) � نق امامنا
است: آمده وی ت سامرا ه شب با حضرت مصاحبه از بخش ذیل در

۶٩
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است؟ رسولش و الله به مؤمن،کفر ی گناه باالترین نیز شما نظر در آیا امام ‐
دارد. متفاوت شرایط به بستگ این خیر

دهید؟ توضیح بیشتر مثال ی با �شه م فراوان) تعجب با کننده (مصاحبه ‐
گناه، باالترین همانا ریال، بی�رویه سقوط و اقتصادی بد شرایط این با بنگرید، ایران به مثال برای

��باشد. م و... نجف کربال، ، ح جمله از عالیات، عتبات به سفر
اعمال و کنند توکل معصومین و الله به مسلمین اگر امام، � ول دریده) خشتک نیم گر� (مصاحبه ‐

میشود؟ حل التشان مش آورند، بجا را اسالم
معصومین و الله برینند، کَف و خورده هوا ، گرسنگ و فقر از پارسیان اگر که قسم شمقدر به خیر..
بیچارگان آن اوضاع سال خش یا و سیل زلزله، ی خلق با که نیست بعید هیچ؛ ��کنند نم که � کم

نند! ب هم بدتر را
جنازه تشیه مراسم آن بند پشت و صنعت داری گاو علم برنامه و قط مصاحبه برنامه لحظه این در

��شود... م پخش ه شب از گمنام شهیدان
ها روشنگری و حقایق افشای در (ع) � نق امام مظلومیت

٣١٣

فیلم در بازی پیشنهاد بالفاصله! � نق امام عکس دیدن با غرب سینمای مشهور کارگردن آلن وودی
نمود. مطرح � نق امام با را جدیدش

�؟ کن مرگ دق را سلحشور آلله فرج میخوای و ب راستشو ! وودی فرمودند: زیرک با � نق امام

فصول) تمام برای مردی ،� نق (امام

٧٠
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٣١۴

ساله ١۴٠٠ در مومن بهترین امام، ای پرسید�: شد، وارد حضرت بر ای صحابه روزی است نقل
بود؟ خواهد فردی ونه چ آینده

فرق و سر بر اجدادم بر شده روا موهوم ظلم برای سال ماه ٣ که است کس آن فرمود: حضرت
پیش در را نویس وبالگ ی یا کامپیوتر ناه بی نویس برنامه ی که � زمان اما وبد، می خویش

. مومن چنین ی �شود. نم آزرده ای ذره حت خاطرش آویزند، دار به میخواهند چشمانش

باشد) غمین که خاطر انگیزد تر شعر (ک

٣١۵

را خود زمستان تاری و سرد روزهای در تا ذارم می باق گرانبها چیز دو شما برای (ع): نق امام
فوتبال! تنور و انتخابات تنور کنید: گرم بدان

٣١۶

آزمون بوته به را قدیم باورهای از بسیاری باید بود معتقد او بود. گرایی تجربه مبدع نق امام
میشود باطل وضویش واقعا ببیند تا گوزید م سپس و گرفت م وضو ایشان مثال .برای گذاشت
در ها بعد و سامرا در را صنعت انقالب و رنسانس جرقه مشاهدات و تجربیات این .مجموعه نه یا

. زد دنیا نقاط سایر

دورانت ‐ویل تمدن تاریخ

٣١٧

چه هر معصوم، ی عنوان به من خدا: وجود اثبات برای آتیست ی با مناظره هنگام نق امام
، معصوم اوال تو گفته ک ، نق یا : آتیست / دارد! وجود خدا که گویم م من و است درست ویم ب
ما ول آ/آتیست: است...! گفته خداوند : نق امام / است؟! درست ویی ب چ هر گفته ک دوما

/-‐-/ ایم.! نکرده اثبات را خدا هنوز که

گفت...!! آتیست آن که است ای جمله آخرین این

٣١٨

بودی: خوک بچه گونه سه را دیار آن و
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بسوزد. آتش در هم و برود وا باران در هم که ساخت مقوا از خود امام اول، خوک بچه
بسوزد. آتش در ول نرود وا باران در که بساخت چوب از خود امام دوم، خوک بچه

از نه که خواندی. امامزاده�اش و بساخت نقره و طال و آجر و سنگ از خود امام سوم، خوک بچه
نبیند. گزندی آتش از نه و باران

منم. سوم خوک بچه آن

قارس سقمان شطحیات

٣١٩

عقیر. و شمقدر باوفایش، یاران از تن دو دستان در (ع) نق امام مبارک تمثال

٣٢٠

تار و تیره هوا ناگاه بودند. حال و عشق مشغول کرده اعتکاف حرا غار در (ع) نق امام روزی
بخوان! کرد: خطاب امام به و شده پدیدار افق در نقرییل و شده

ندارم. حوصله شو گم فرمودند: (ع) امام
بخوان! ویم می تو به پروردگارت امر به من عنتر! برداشت: بانگ برآشفته نقرییل

... فرنگیس ه دی که آخ میخونم فرمودند: برداشته را گیتار زده لبخندی امام
وت مل بارگاه با شوخ و نق

٣٢١

روی را چپش پای (ع) نق امام میداد، پیشنهاد عباس بن ظلم با مبارزه برای طرح کس وقت هر
و میزد پوزخندی رد، می تمیز دندون خالل با را دندونهایش که حال در و مینداخت راستش پای

میفرمود:
! پروژه ی نه عزیزم است پروسه ی خواه دموکراس

٣٢٢

درست وئید می رسولوال جدتان و شما چه هر که است ونه چ پرسید: نق امام از اندیش دگر
باید و خطاست و اشتباه وئیم می مردم سایر یا و من چه هر اما کرد اطاعت و پذیرفت باید و است

شویم؟ مجازات
و تو اما است نهفته شمشیرمان در منطقمان جدم و من چون گفت: اندیش دگر جواب در امام

کردن! سوال و بردن ش در منطقتان سایرین

٧٢
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شمشیر منطق و نق امام

٣٢٣

ه بطوری بلند صدای با فحاش به کرد شروع دید او�را تا و رسید (ع) � نق امام خدمت � پارس مردی
وی به لبخندی با حضرت افتاد، کالم از � وقت افتاد... نفس نفس به و شد افروخته بر صورتش
سایر و الله رسول محمد جدّت و تو گفت: � پارس مرد چیست؟ تو فحاش علت حاال بفرمود:
به را نازنینش مردمان و تنم پاره این ایران، کشورم تان دروغین و ننگین دین این با معصومین
ل مش اینکه از قبل � پارس مرد ای داد:� پاس لبخند همان با امام کشاندید... بدبخت و ویران
و � فرهنگ هجوم مورد زیادی ملت�های کنید، جستجو خودتان در آنرا بیاندازید، ری دی گردن را
و آلمان ر ساختند...م دوباره را وطنشان و شناختند باز را خود اما اند، گرفته قرار انه بی نظام
ر م ساختند... دوباره را خود خوب فرهنگ و کشور اما نشدند، نابود � جهان جنگ�های در ژاپن
مورد �ها چنین حتا و یونانیان ها، روم ر م نرفتند، پیش مادری زبان نابودی مرز تا حت اسرائیل�ها
ل مش شاید است. ران جم چاه در مهدی نوه�ام گفتیم شما به ما ر م اصال نبودن. انه بی هجوم
شاید یا و ببینید خود در را ل مش اصل ��دهد نم اجازه بزرگبین خود و غرور که باشد این شما
��خواهید نم خودتان که ��کند نم خطور ذهنتان به هرگز و ��پندارید م ران دی از تر هوش با را خود
سره ی شرمسار و انداخت بزیر سر کرد، فکر � کم � پارس مرد کنید. پیدا رهایی استبداد و خرافه از
تکبر و غرور پرسیدند، را امام با مذاکراتش نتیجه دوستانش، ر دی که هنگام برگشت. وطن به
تمام جلوی را � نق ببینید نبودید که حیف گفت: آنها به و وید ب را حقیقت که نداد اجازه ایرانیش
بودند آمده وجد به خبر این شنیدن از که دوستانش کردم... � ی غأئط با اش خانواده و اصحاب
ر ش جهت به سپس گفتند، قوت خدا و شادباش او به صلوات سه ذکر و بلند تکبیر ی با ابتدا
ریزان سر بر خاک حین همان در و کردند نذری خورشت چلو پختن به شروع الله گاه در به گذاری

خواندند. نیز را � عل و حسین امام موال روضه و مصیبت ذکر زنان سینه و

نگری واق و (ع) � نق امام

٣٢۴

ردیفه؟ نکنیم؟ نازل آیه ه دی آوردید؟... ایمان جدی جدی آوردید، ایمان که کسان ای

اصحاب! کردن خر از اطمینان حصول و نق
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٣٢۵

باور قابل غیر مقام و شان به آوردن اسالم از بعد � نق امام اندرون زنان ر دی و سوسن است نقل
گاه هر منتها بودند. آورده در پر شادی از و بودند خرسند بسیار اینرو از بودند. رسیده توصیف و
رختخواب به یا ردند، می برخورد اندرون دیوارِ به یا نند ب پروازک و شایند ب پری میخواستند
بعد که است یادآوری به رد!الزم می پرتاب سنگ ایشان پر�های به رسماً اسالم یا و میرسیدند امام

شد! نصف امام ذوالنقار وسیله به مال اتوماتی ایشان حق و عقل آوردن اسالم از

٣٢۶

محدودیت. نه است،� مصونیت پوزبند

ستند.) �ش م را قلمهایشان و �بستند م را سامرا روزنامه�نگاران دهان که حال در نق (امام

٣٢٧

شورای سوی از شیعیان، امامت به انتصاب برای که بودند امام اولین (ع) نق امام میدانید آیا
العابدین زین مانند افرادی آن از تر قبل که است حال در این شدند؟ صالحیت رد نگهبان محترم
تر قراضه و تر ضایع خیل که غیره و جوات باقر، حسین، حسن، العمر)، مادام اسهال (دچار بیمار

بودند. شده صالحیت تأیید بودند مظلوم نق امام از

٣٢٨

پاک را اش بین آب سمش پشت با ه حالی در شد وارد مسجد به گرفته ای چهره با قندی بزبز
رسول پسر ای فرمود امام به عربی فصیح زبان با و نشست امام روبروی و رفت راست ی رد می
همه دماغو، ه می بهم همش کردید؟زنم اعالم دنیا چیز ارزشترین کم را من بین آب چرا شما خدا
ای، ذمبه مشغول ذرم، نمی ازت من بمیری زمین بذاری رو سرت فردا پس شما نند. می ام مسخره

مععععععع
تغییری ترین کوچ بدون تعجب، حالت و گشاد چشمهای و همیش لبخند همان با همچنان امام

بود. شده خیره بز به صورت میمی در
خورد! را امام بود، افتاده پایین قندش هیجان اثر بر که قندی بزبز

اف دی پی نسخه مقوا، امام داستانهای
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٣٢٩

نهایت در را تاپش لپ مانیتور که مسلمان از عجیبتر را موجودی ندیدم گیت تمام در (ع): نق قال
! کلوخ با بیرحمانه را ماتحتش و ند می پاک اسپری با ظرافت

٣٣٠

شد چاپ و تفسیر عجم مل در ول است شده نازل ه م در قرعان کردن مال ماست سوره
***

مردم سامرا از منظور : سروش ریم عبدل تفسیر ) آوردید ایمان نق به سامرا در که آنکسان ای
قتل از منظور : سروش ریم ال عبد تفسیر ) رساندیم قتل به را بسیاری چه (١) ( است جهان همه
محسن تفسیر ) کردیم دچار زلزله به را بسیاری چه (٢) ( کردیم دعوا را بسیاری چه که است این
های بعض از را ها بعض (٣) نکنند) زندگ خیز زلزله جای در که گفتیم آنها به منظور : کدیور
و (۴) ( است منظور تقوی و ایمان نظر از برتری : طباطبائ عالمه تفسیر ) دادیم برتری ر دی
فکری آشفتگ و معنوی مصیبت منظور : جعفری عالمه تفسیر ) کردیم مصیبت دچار را ها بعض
م را مردم بد و نی خداوند : بازرگان عبدالعل تفسیر ) داند م را چیز همه الله (۵) است)
بعض (٧) ( زدند کتک را آنها قو پر با : مهاجران عطاالله تفسیر ) زدیم کتک را (۶)همه داند)
مسافرت به را آنها منظور : شریعت دکتر تفسیر ) دادیم فراری و بزنیم کتک نتوانستیم هم را ها
(٩) ( است انسان اخالق منظور : مطهری مرتض تفسیر ) کنیم آدم را آنها تا (٨) ( فرستادیم

٣٣١

بود. نبسته حسین بر آب یزید که اند بسته ما بر اینترنت چنان ها ناموس بی این (ع): نق قال

جهان ارتباط و امام

٣٣٢

فرمان روم حاکم فدایم! به مادرت رسولوال یابن کرد! عرض و رسید نق امام خدمت به شخص
مرد. خواهند گرسنگ از ملت نخرند! را سامرا خرمای که داده
شوند. ادب تا فروشیم نم خرما روم به ر دی ما فرمود: امام

سامرا بازار به مردم مایحتاج احتکار و خرید برای و دریدند خشتکها حدیث این شنیدن از صحابه
گریختند.

نقیر امیر انتشارات کاتوزیان. نق دکتر نوشته عفیری. اقتصاد اصول مبان و امام
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٣٣٣

سانتیمتر ی سال هر بتوان طلبی اصالح با شاید زن ای فرمودند: جدی خیل (ع) نق امام
ن مم گری انقالبی با جز تو گلوی از روسری ی گره شدن باز اما ، ش ب تر عقب را روسریت

نیست!

٣٣۴

آرمان جورجیو زره ی که برخوردند یهودی شخص به که میرفتند سامرا بازار در نق امام
من مال زره این گفت یهودی است. من مال زره این فرمود امام داشت. دست در گرانقیمت
دوست اینقدر را آن تو اگر ول است. خریدش فاکتور هم این ام، خریده را آن االن همین و است
ببینم خوشحال را تو اینکه از و میدهم هدیه تو به را زره ویی، ب دروغ حاضری بخاطرش که داری

زره. هم این بیا شد. خواهم شادمان
گروید! یهود آیین به و شد متاثر شدت به دید را یهودی رفتار این که حضرت

٣٣۵

با الله انگار نم می زاری ، نم می گریه ، نم می دعا هرچه نق «یا گفت و آمد امام نزد شخص
ند.» نمی مستجاب مرا دعای و است قهر من

؟ نیست جنب : پرسید امام
خیر ‐

؟ میخوان وقت اول +نماز
بله ‐

؟ پرداخت زکات و خمس + ...
بله ‐

؟ باش کرده دعا صدقه و زکات و خمس پرداخت بدون شده قبال +
شد. اینگونه بار ی فقط آری ‐

لیست از را تو ویم ب الله به معراج میروم که بعد دفعه تا کن صبر باید است. همین از لت مش +
بیاورد. در اسپم

٣٣۶

م سوسن از که ترتیب این به کرد. م آزمایش را خدا وجود بار ی سال هر (غ) نق امام
مخلوط حسابی را گوشتها و ها زمین سیب لوبیاها، نخودها، سپس کند. درست وشت آب خواست
شهر میدان به ریزان عرق آنگاه داد. م قرار سامرا پیرامون کوه چهار سر قسمت چهار در فرموده،
و کشیده راحت نفس شد، نم خبری چون خواند. م فرا بلند بانگ به را لوبیاها نخود و آمد م

گشت. م بر خانه به خوشحال اما خسته

٧۶
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٣٣٧

دلیل بی را قریظه بن اسیر یهودیان از نفر ٧٠٠ روز ی در و تنه ی عل جدم که نیست اینطور
سایتهای گردانندگان و مخدر مواد قاچاقچیان آنان میدهد نشان که آمده بدست اسنادی بزند. گردن

زرده جلد همون بازم بشری حقوق وماسمالیزیشن نق بودند. پورنو

٣٣٨

فرمود: باره ی به تعجب نهایت در نق امام روزی

به ها یهودی که ماند م این مثل درست پارس دیار مردم های گفتن اکبر” ”الله داستان این
هیتلر”! باد ”زنده بزنند فریاد نظامشان، علیه اعتراض نشانه به و رفته ها بام پشت روی

سیاس عمیق تفکرات و نق امام

٣٣٩

بردند... نق پیش ایت ش هستند. پسر ی مادر که ردند می ادعا دوزن روزی
است. کدامتان فرزند شود معلوم تا بدهید آ ان دی آزمایش فرمود: نق

کردند... م نگاه نق به یابو مثل باز های دهان با همه
ها! نفهم شین ب یرین ب رو بچه دست دو بیاین اصال کن ول فهمید نم دونستم م فرمود: امام

زرده جلد همون تمین تیب درعهد الیتناه علم بروز الت مش و امام

٣۴٠

قابل و مرتب که کن اتو آنرا کن تالش هرچه است. دار عرق و شده پوشیده پیراهن مثل اسالم
آید. م در بیشتر آن گند بوی شود، پوشیدن

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
شده پوشیده های پیراهن از ی اتوی هنگام نق امام

النقویون حلیة ‐ حمال ابن جابر

٣۴١

و شد مسجد وارد چهارنعل شمقدر که بود ظهر نماز خواندن مشغول صحابه از ای عده با نق امام
شن. می یهودی زن پای از خلخال دارن کوچه سر که اید نشسته چه گفت

برای و گرفت فیلم موبایل با صحنه این از و رفت کوچه سر به بدو بدو ست ش را نماز بزرگوار آن
کرد. بلوتوث شمقدر و عفیر و صحابه همه

٧٧
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٣۴٢

پرسید زن از و رفت او سوی به خشم .با شد می زن پای از خلخال مردی که دید حضرت روزی
؟ هست یهودی تو :آیا

: گفت مرد به سپس و شد راحت ،خیالم آخیش گفت .حضرت هستم بهایی ،من :نه گفت زن
باش. مشغول

٣۴٣

از اگر آن در که است دین تنها اسالم �گفتند: م افتخار با اسالم بودن مثال بی� باب در � نق امام
توهین ما به لطفا گویند م ، آوری م قول نقل اش پیشوایان و امامان کالم از و مقدس�اش کتاب

نکنید!

االنتشار ممنوع انتقادپذیری (فصل انتقادپذیری” و تحقیر نقوی، ”اسالم کتاب از

٣۴۴

است. ذوالنعوظ قوت موجب نیز مغز کردن آف ترن است، قویتر حواسش سایر که کوری همچون

اسالم تشویق های بسته و نق امام

٧٨
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٣۴۵

کنید! درک را خدا عظمت تا بنگرید مورچه به فرمود: اصحاب به نق امام روزى
را خدا عظمت میشود آن با که است فیل ان رسولوال یابن گفتند و خنده زیر زدند هم اصحاب

مورچه! نه کرد درک
مرض! فرمودند: و کرده بغض امام

خارج دهانش از را کاه پر زور به میدیدند اى مورچه هرگاه امام واقعه ان از پس که است نقل
میسوزاندند. را ان بین ذره با سپس و مینمودند

شمقدرى) کینه و نق (امام

٣۴۶

بعدی انتخابات تا بیاموزد، من به انتخابات در تقلب برای جدیدی روش کس هر (ع): نق امام
است. کرده خودش بنده مرا

٣۴٧

ردی. ب آن دنبال به خیابان در فردا نشوی ناچار تا دار نگاه خانه در را خود رای امروز فرزندم،

تجربه انتقال و امام

٣۴٨

از شمقدر و بود موت به رو طوالن غذای اعتصاب اثر در سامرا زندان در عفیر که حال در
شروط اینکه به عنایت با ما بزرگوار امام زد، خواهد آتش را خود که بود داده وعده ناامیدی فرط
خرامان و برداشته را مبارک سجل یافته، تحقق کمال و تمام سامرا انتخابات مورد در سه�گانه�شان

شدند. روان رای صندوق�های سمت به خرامان

تاسف و تاسف بخش ‐ نیوز سامرا

٣۴٩

ترند. متمدن زمین سیب گونیهای است، تمدن حجابی با اگر

( عباس معتصم کاخ در مطهری با مناظره در نق (امام
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٣۵٠

نداشته؟ وجود ایدز اسالم ظهور زمان در چرا امام ای که شد سوال (ع) نق امام از
بودند! رفته فنا فاک به جمل السالم علیهم انبیا صورت این غیر در چون فرمود: امام

٣۵١

ماند؟ چه به (آخوندی) سامره اسالم ومت ح اماما کرد: سوال نق امام از صحابه از ی
که دارند دوست همه و است بند چه به داند نم کس که چرا ه تی دو ین بی به فرمودند: امام

کند! سقوط

٣۵٢

ر دی ی به بلند های جفتک با آندو سامرا مردم نمایندگان عنوان به عفیر و شمقدر انتصاب از بعد
دست فرمود: و کشید کنار به را قنبر امام کند، آرام را آندو تا برداشت چوبی قنبر میشدند؛ ور حمله

نمیبرم! لذت انتخابات نشاط این اندازه به چیز هیچ از دار! نگه

٣۵٣

آن وقت . ب تو چ هر فرمود حت و نکرد بحث او با خیل ،امام آمد امام خدمت مشرک مردی
هم مسلمان فرض به است. فقیری شهر اهل او فرمود حضرت پرسیدند. را علت یاران رفت، مرد

. داد نخواهد خوری در خمس بشود

یابی بازار و امام

٣۵۴

بود: نوشته اینگونه شهر مسجد در بر

!(( گرفتگ وضو حیاطند،خطر در ((حسنین

٣۵۵

دوپینگ خیبر درب کندن از قبل نق که شد مشخص پزش آزمایشهای واسطه به آنکه از پس
آن طبع به و جنگ دوره چند در شرکت از ایشان جریمه، برای فرمودند دستور رسولوال است، کرده

شوند. محروم کفار به تجاوز و غارت و قتل از ناش لذتهای

٨٠
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جوانمردانه غارت و قتل به رسولوال های توصیه و نق

٣۵۶

دارم؟ خواهر دو من اما دارد، خواهر ی خواهرم که است ونه چ پرسید: حضرت از اعرابی
! دارد سهم زن برابر دو مرد خب بپزد! را حلوایت مادرت فرمودند: امام

٣۵٧

خفن سالم ی خواستند امام از اصحاب بودند خوری انگور اب مشغول اصحاب با نق روزی
بیاد!

تا دو دل اینکه واسه ول بود بلد وضو که پیرمردی اون گفت:سالمت و باال اورد رو گیالس امام
رفت! می وضو اشتباه نه نش بچه

مرکبمون!! هم بود زنمون هم که شمقدر سالمت
کش! آدم هم بود جوونمرد هم که طالبی عل سالمت

نمیشد! هم هیچیش و میشد رد جو از تجهیزات بدون همیشه که رسولوال جدم سالمت
نکرد! یادش هم هیش و بود جنگا همه تو که عبلفزل سالمت

گرفت! فتق باد خورد خشمشو ه بس که کاظم سالمت
میپوشید! کردی شلوار با رو دشداشه همیشه که اقام سالمت

شد! کور اجاقش زود خیل که بچم سالمت
خوردمون! میداد نم و نون اخرش بود آشپزی برنامه پا شب تا صب از که زنم سالمت

نید! می توجیهش جوری یه اخرش میزنیم زری هر که شما سالمت و

٣۵٨

استمناست. موجب استبراء، بر استمرار

ام اح گوزپیچ باب – ( العال بوله (مدّ نق الجماعل توضیح رساله

٣۵٩

.تا بیرون نیومدند اونها کرد کاری هر . در پشت اومد گرگه آقا بودند. خانه تنها حسنین روزی
آن . یرم ب وضو نیستم بلد که هستم پیرمردی من .گفت کرد استفاده دو آن ضعف نقطه از اینکه

.... و کردند باز را در دو

٨١
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٣۶٠

شد؟ پاره تا کشیدند آنقدر را نماز الضـــــــالِّــــــــــــــــــین» َ «و حضرت بار ی میدانستید آیا

٣۶١

، احد غزوه در را رش دی پاى و بود داده دست از خندق غزوه در را پایش ی که مردى پیر
، طائف غزوه در را گردنش تبوک، غزوه در را دستش آن و خیبر غزوه در را دستش ی و

کند، سالمت ر ش و یرد ب وضو که رفت مسجد به
و کردند فرو مسجد حوض در لیپتون چاى حالت به و گرفتند را گوشت تکه آن حسین و حسن

نوشتند. ( حنین ) جنگ براى را نامش

٣۶٢

ویند ومی میپرند آن روی از و افروزند برم آتش پارس بالد در که اید نشسته چه رسولوال ‐یاابن
! برمن تو سرخ تو بر من زردی

اکنون بسپار خدا به را آن .ول است انتظارشان در سخت وعذابی خرافاتند و جهل در والله +به
. بیاندازم سنگ شیطان وبه بروم باید آن از پس و دارم جن زعفر با ای جلسه چون برویم تا برخیز

زرده جلد ‐همون خرافات با مبارزه و نق

٣۶٣

چهارشنبه مراسم پایی بر در پارسیان سنت به � خاص عالقۀ �(ع) نق امام که آمده شیعه معتبر کتب در
مینمود. سفر پارس دیار به کاروان همراه به سال هر رو این از و داشت آتش روی از پریدن و سوری
و میشد گلستان او بر آتش خدا اذن به میپرید، ور شعله بوته�های روی از وی که بار هر است نقل

میخورد. حال ضد � بس امام

امامت سر�های درد و � نق

٣۶۴

از آتش روی از پریدن برای سوری شنبه چهار شب در که هستند آنهایی من اصحاب منفورترین
��کنند. م استفاده ”... و حسین یا الفضل، ابول یا ،� عل یا ” چون عبارت

متناقضش پیروان از (ع) � نق امام �های دلخون
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٣۶۵

سوری چهارشنبه ی ترقه صدای ر م عماما فرمود: و شد وارد نق امام بر چپ جناح از ای صحابه
فرق که :صدایشان گفت امام ؟ کن م مخالفت آن با که دارد فرق محرم سن و طبل صدای با

است. پلو قیمه فقدان سوری چهارشنبه با من مخالفت دلیل کند، نم

٣۶۶

شد قرار و رسید تصویب به نق امام از سوال طرح باالخره سامرا، مجلس در مناقشه سالها از پس
دهند: پاس زیر سواالت به امام

نکردند؟ اجرا خود موقت و دائم همسران میان در را عدالت ١‐چرا
نشدند؟ مسلمان ، نق امام سخن یا رفتار با سامرا یهودیان از ی هیچ چرا ‐٢

نکردند؟ فرو او به داغ سیخ خواست، کم و آمد المال بیت به برادرشان که وقت ٣‐چرا
ندادند؟ فنا فاک به را بیتشان اهل و خود و نکرده قیام معتصم مقابل در ۴‐چرا

نشدند؟ خون اسهال دچار معتصم با جنگ هنگام در ۵‐چرا
افتند؟ نش را مختلف علوم ۶‐چرا
نیستند؟ بلد غیض کظم چرا ‐٧

بزنند؟ هم به منال و مال تا نشدند معتصم ولیعهد ٨‐چرا

تشخیص مجم به و داد استعفا امامت سمت از ناچار بدهد، سواالتجواب این به نتوانست که امام
کرد. کش اثاث نظام مصلحت
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٣۶٧

مسئول شمقدر، امام، منتخبان از گروه رسید، م اوج به سامرا در ثبات بی و مرج و هرج هرگاه
رویی با نیز شمقدر کردند. م مطرح هایی پرسش وی از و فراخوانده را حضرت فرامین اجرایی

کرد. م بول آنها بر فاخر ل ش به و گشاده
داری ت ممل و امام

٣۶٨

طریقه او به زند. م وزنه اشتباه به پیرمردی که دیدند و شدند بدنسازی اه باش وارد حسنین روزی
بعد سال چندین پیرمرد آن که است نقل آموختند. نشود) ناراحت که (جوری را زدن وزنه صحیح

نمود. تقدیم حسنین و اسالم به نیز را خود طالی مدال و شد بیلدینگ بادی مسابقات قهرمان

اسالم دین گسترش و احیا در حسنین موثر های تالش

٣۶٩

کند. ای معجزه خواستند نق امام از
بزاید. کودک لحظه همان در و کنم جماع او با تا بیاورید کنیزی فرمود: امام

بیاوریم. گوسفندی خواهید م نداریم، کنیز گفتند:
امام! نه خواهید م نر گوسفند شما پس فرمود: امام

٣٧٠

دست دو با آجیل بزرگ کاسه ی در جستجو مشغول دقت به ه حالی در (ع) نق امام بهاری روزی
: فرمود صحابه به ،خطاب بود خویش مبارک

به خودجوش طور به که بود آجیل اولین هندی بادام فرمود م خلق را آجیل اجزای خداوند وقت
تخمه و جابان تخمه و بادام و فندق و پسته ترتیب به آورد.سپس ایمان و داد شهادت الله انگ ی
بادام اما دادند. شهادت الله انگ ی به دوزخ از ترس و بهشت وعده با و پیامبران کم با کدو
و جذابیت دلیل همین به و رد ب لعنتش خداوند و بیاورد ایمان نخواست و نتوانست هرگز زمین
به روز آن از و شد نخواستن و بیمزه آجیل بقیه میان در و بداد دست از را خود بوی و رنگ و طعم

! کفار سزای اینست و ماند م باق نخورده دست و تنها و تک کاسه در همیشه بعد
بریزد کشمش و نخود آجیل در که را کس کند لعنت خدا فرمود بار سه حضرت سپس

٨۴
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٣٧١

دین مسیحیت که است این نه ر م ! نق یا که برآورد نعره و شد وارد امام بر نصران ی روزی
محمد و رد می زنده را مردگان عیس که است این جز خشونت؟ دین اسالم و است محبت و مهر

است؟ دین چه ر دی این راست به مرده؟ را زندگان
فرمود: متانت با و داد وی به شرابی گیالس بود یافته خیت شدت به را اوضاع که حضرت

نکرد. درک درست به را واقع اسالم هرگز رسولوال جدّم که سوگند خدا به
زد. جانانه آروغ و نوشید ته تا را گیالسش نمود، دونیم به را نصران سپس

سفسطه اوج و امام

٣٧٢

به استفاده به توجه با نق . بزند شمشیر با نق سر بر ضربت خواست و آمد مسجد به ملجم ابن روزی
طالبی ابن عل چطور پرسید ازخود ملجم .ابن برد در به سالم جان و داد خال لدنیشجا ازعلم موق
زد لبخندی بود نماز حال در که نق آنگاه ؟ ند می کار ملعون این ول رد نمی کار لدنیش سیستم

. کرد ر تش لدن فناوری مدل آخرین خاطر به جبریل از و
ارتباطات عصر و نق

٣٧٣

باشد. داشته وجود که است آن از باالتر بسیار خدا شان : (ع) نق امام

خدا وجود قاطعانه اثبات و امام

٣٧۴

از فرهنگ تهاجم سین هفت که فرمودند م و نداشتند چندان عالقه سین هفت به (ع) نق امام
فرهنگ با که کردند م استفاده خین* *هفت سفره از سین هفت جای به و باشد م پارس بالد
٧.خال ۶.ختنه ۵.خمس ۴.خشتک خدو ٣ خدعه .٢ ١.خون شامل: که است تر سازگار اسالم

نقید قرعان منبع:

٣٧۵

نوروز: آستانه در نق امام سخنران از ای پاره

٨۵
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و عرق بوی و باشد پشمالو بپوشد مش باشد، عنق و نکند شادی و جشن آن در مومن که روز هر
است. عید روز آن بدهد، گُه گالب

مومنین شادی باب االدرار/ کنز

٣٧۶

است. مرده جاهل مرگ به بمیرد و بدهد عیدی دینار بیست از کمتر امامش به که هرکس

٣٧٧

مدینه به ه م از رسولوال محمد جدم تاریخ فرار رد سال مین ی و نود و سیصد و هزار : نق امام
مبداء را شوم روز این و داده خجالت را ما تاریخ پیشینه همه آن داشتن علیرغم که ایرانیان بر

باد! فرخنده اند، داده قرار تاریخشان

٣٧٨

بر تبر و ست ش را ها بت و گرفت دندان به تبر مصیبت هزار و انگیز رقت وضعیت با عباس روزی
گردیدند. شوکه صحنه این از و رفتند بتخانه به شهر بزرگان آنروز فردای گذاشت. بزرگ بت دوش
را بتها ی همه بزرگ بت ظاهرا ” گفت و زد معنا بی لبخندی بود ایستاده ای گوشه که عباس
خودش که البته دادند جواب بزرگان کرد. م اشاره خودش به ابرو و چشم با همزمان و سته” ش

دستت؟؟ بی النعوظت فاقد با ! ست ش ک چالق توی البد پس سته! ش
سر و شده آلت عباس و یافت افزایش شدت به بزرگ بت قرب و ارج پس آن از که است روایت

میداد. فحش خود به افکنده
چالق عباس حماقتهای از نق امام خاطرات

٣٧٩

شدن کشته چرا که بودند تعجب در نصرانیان و کلیمیان حماقت و فکری کوته از همیشه � نق امام
�دانند؟! نم � نق امام مسلم” ”حق را امام توسط خودشان به تجاوز و

بیمارستان برای خون واحد چند تامین برای و جویانه” ”صل کامال را ریزی�ها خون این � نق امام
�دانستند م سامرا

٨۶
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٣٨٠

�گذاشتند. نم چیزی نم سنگ جز به خود سین هفت سفره�ی در که بود حدی به امام زیست ساده
�نامیدند. م سنگ” هفت ”سفره را سفره این ایشان

گذشت” چه �طالب نق شعب در نق ”بر کتاب از فرازی

٣٨١

شد؟ نم خوانده نماز در ابتدا از و بوده نقوت ریشه از قنوت میدانستید آیا
کرد اضافه یومیه نمازهای به رو تکه این ابیرفلض! امام انداختن دست برای نق امام

٣٨٢

سخن مردم با و رفته گهواره درون به بزرگوار آن کردند م معجزه تقاضای نق از کفار گاه هر
�گفت. م

درون کودک و نق

٣٨٣

پرسید: و رسیده (ع) نق نزد دگراندیش
است؟ خدا فرستاده محمد بدانیم کجا از

شده. نوشته قرآن در چون : نق
است؟ خدا کالم قرآن بدانیم کجا از :‐

گفته. را این است، خدا فرستاده که محمد چون :+

جسد نهایتا و داشت ادامه مرد آن و نق میان سال چندین ها پاس و پرسش این که است نقل
پیدا سامرا اطراف های بیابان در بود، شده سوزانده و بود شده تجاوز وی به که حال در را مرد آن

کردند.

جایی) یه تا (البته دگراندیشان با مدارا و نق امام

٣٨۴

موروث خودتان امامت چرا ، مخالفید عباسیان موروث ومت ح با که :شما پرسید نق امام از مردی
؟ است

دخالت کارها در و داشت خواهد سمبولی جنبه ،امام برسیم ومت ح به اگر :ما فرمود حضرت

٨٧
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کرد. نخواهد

مشروطه قوانین به تسلط و امام

٣٨۵

ایمان تزلزل دچار مدت برای افتاد چاله ی در بار دو پایش امام که این از بعد عفیر دانستید م آیا
بود؟ شده

٣٨۶

ر...” ش ات نداده و داده برای ”خدایا
شدند. نم قائل تبعیض و تفاوت سامرا های بیوه و دوشیزگان بین که بودند بزرگوار چنان نق امام

٣٨٧

که لذتها این من سپس و ها لذت آفرینش از خدا هدف نق یا (ع)پرسید � نق امام از الش ابو
ریزم م دبرتان در داغ قیر دادید انجام اگر اما بهشت برمتان م ندادید انجام را ها لذت این اگر

؟ چیست
مشاهده کار این در سادیسم نوع ه بل �شود نم مشاهده کار این در � هدف واال فرمود جواب در امام
گولتان زدم گولتان گفت: خواهد بهشتیان به قیامت روز در بینم م من که خدایی این و شود م

کرد... خواهد نجه ش نیز را آنها و زدم

٣٨٨

کنید. یاد بسیار قیامت از �رسد، م فرا بهار هرگاه فرمود: محمد
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
اند: فرموده چه ائمه اما و

یاد خیبر در کندن ضرب ی حرکت و آهنین” ”مردان مسابقه از �رسد، م فرا بهار هروقت : � عل
کنید!

کنید! یاد فراش تجدید از �رسد، م فرا بهار هروقت حسن:
کنید! یاد مردم قیام�های و عربی” ”بهار از �رسد، م فرا بهار حسین:هروقت

کنید! یاد شام مسافرت به رفتن و استعالج مرخص گرفتن از �رسد، م فرا بهار هروقت سجاد:
کنید! یاد تعطیالت از بعد شادی” ”پی تکالیف از �رسد، م فرا بهار هروقت باقر:
کنید! یاد عید ایام در ملت خانه کردن � خال از �رسد، م فرا بهار هروقت سارق: جعفر

اعصاب همه این از بعد سیشن ریل و مسافرت به رفتن از �رسد، م فرا بهار هروقت کاظم: � موس
کنید! یاد � کن خورد

٨٨
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کنید! پول از پر را ما جیب�های و بیایید مشهد سر ی �رسد، م فرا بهار هروقت رضا:
بپوشید! قرمز گلدار پیراهن و دار پلیسه شلوار �رسد، م فرا بهار هروقت جواد:

کنید! یاد بسیار غرایض شدن بیدار و حیوانات گیری جفت از �رسد، م فرا بهار هروقت : نق
میزد! جوانه درختان مثل هم انسان شوشول کاش �رسد، م فرا بهار هروقت ری: عس
شویم! خفه مانده کم ما میاید، باال چاه آب سط �رسد، م فرا بهار هروقت مهدی:

٣٨٩

چرا پس دارد، وجود مخالف اندیشه به احترام اسالم در گویید نم شما ر م پرسیدند: امام از
حت شید ب را :آنها فرمودند و دادند را دگراندیش تعدادی کشتار دستور ه م به ورود هنگام پیامبر

یافتید؟ کعبه دیوار کنار در اگر
نم مسلمان با را اسالم فرق هنوز که شما حال به وای فرمودند: و داده تکان تاسف به سری امام

گذارید. م اسالم حساب به را مسلمانان زشت کارهای و فهمید

٣٩٠

ماموران بعد روز صبح کرد! فرار و برداشت را ناسها اس تمام و شد رضا امام ضریح وارد نق شبى
که ش نمی خجالت گفت حضرت به قاض انجا بردند. دادگاه به و کرده دستگیر را امام رضوى

؟ میزن دستبرد را مردم نذورات
قبرش به دوباره و برداشت را پولها و امد بیرون قبر از رضا امام خود قسم بخدا فرمود: حضرت
که امام ند! ب را اینکار میتواند چطورى مرده ی اخه گفت: و زد پوزخندى قاض برگشت!
است سال دویست و هزار پوسیده جنازه ی فرمود:چطور بالفاصله بود حرف این شنیدن منتظر
از عظیم بودجه ساله همه و میدهد شفا را سرطان تا گرفته سوزاک و شاشبند از بیماریها انواع که
بردارد؟ را خردش بى زائران ناسهاى اس و شود خارج قبرش از نمیتواند اما میبلعد را المال بیت
ضریح به را خود شفا جهت و شدند شاشبند هم نق سخنان شنیدن از پس حضار که است نقل

بستند! دخیل رضا امام

٣٩١

دو این از ی اماما! گفت: امام به زن رسیدند. نق امام خدمت به کودک دو با زن ی روزی
کنم؟ پیدا را وی ونه چ نمیدانم من ول است من فرزند کودک

بتواند زن تا شند ب را زن آن چپ دست ری دی و راست دست گفت کودکان از ی به هم امام
افت! ش وسط از زن آن کشیدن، دقیقه چند از بعد دهد. تشخیص را اش واقع فرزند

که قسم خدا به فرمود: و نوشید انتها تا نفس ی را داشت دست در که انگوری آب هم امام
واقع مادر دنبال بروید رد! می اغفال را شما وی و نبودید زن این واقع فرزند شما از دام هیچ

٨٩
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ردید. ب تان
نقیعت نق دکتر سردار نوشته ‐ کنیم پیدا را مادرمان ونه چ کتاب از

٣٩٢

کس چه مردمان ترین باهوش ! نق یا پرسید و رفت (ع) نق امام نزد کیو آی ابو روزی است نقل
است؟

غارت و قتل با و کرد کسب اله مشروعیت خود برای پراکن وحشت با آنکه فرمود: حضرتش
به را بدانجا سفر داد. قرار مسلمین قبله را آن و تغییر خدا خانه به را بتخانه نام افزود. پیروانش بر
خواند خدا پیامبر آخرین را خود سپس نمود. بیمه را حجاز اقتصاد سان بدین و کرد واجب ایشان

برچید. نیز را بعدی پیامبران بساط و

تاریخ کُدهای و امام

٣٩٣

دریافت بامداد شش تا سه ساعت فاصله در را وح معموال (ع) نق امام که است آمده کتب در
شوند. بهره�مند سامرا صبانت ان رای ترافی از تا �کردند م

اقتصادی جهاد و امام

٣٩۴

نه است، محل نه است، حال نه و مرئیست نه و است جسم نه و است مرکب نه خدا (غ): النق قال
خالصه و دارد نیاز چیز هیچ و کس هیچ به نه و دارد ذات بر زائد صفات و معان نه دارد شری
بیت غارت و ملت این چاپیدن فقط مقصود و باشد داشته وجود اصال که آنست از �تر عال مقامش

است. مسلمین المال

توحید و دیناری میلیارد هزار سه اختالص باب نقوی، اقتصاد
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٣٩۵

کجا؟ تا زنا و بدحجابی باری، و بند بی آخر
ریشتر؟ چند مقدار؟ چه

ژاپن زمین�شناسان جم در (ع) نق امام

٣٩۶

کاری ائیل می و �کرده م جبرئیل را کارها همه که است درست آیا اماما که پرسیدند امام از
�کرده؟ نم

�داد؟! م خواب قرص کف اصحاب به ساعت هشت هر بود شما عمه فرمود:پس امام

٣٩٧

گل ی من دختر دوست چرا رسولوال، یابن گفت: و آمد فرود حضرت بر اصحاب از ی روزی
براش روز هر که من ول داره، دوست میشه خش بعد و میمونه زنده براش روز ی که را رز

نداره! دوست رو میشم زنده و میمیرم

�کنم! م شر اجازه با بود قشنگ خیل فرمود: و کرد تبسم حضرت

٣٩٨

بروید! مسجد به دستشویی برای اقل ال ندارید، دین اگر

مساجد اصل کاربرد به مستقیم غیر اشاره و نق

٣٩٩

هاست.» ول م گوگول شما به من «امید

سامرا کودک مهد از دیدار در امام سخنان

۴٠٠

کرد؛ شروع بنابراین شود، بحث وارد �ها ارزش با داشت قصد امام روزی

محمد… حضرت چرا امام:

٩١
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محمد! آل و محمد عل صل اللهم �ها: ارزش

محمد… حضرت چرا بله! امام:

محمد! آل و محمد عل صل اللهم �ها: ارزش

محمد… حضرت چرا فرجهم! وعجل امام:

محمد! آل و محمد عل صل اللهم �ها: ارزش

حضرت… آن چرا الله! اال اله ال امام:

حضرت؟ کدام احسنت! �ها: ارزش

محمد! حضرت امام:

محمد! آل و محمد عل صل اللهم �ها: ارزش

|: : امام

۴٠١

ایشان بود. ورزش مسابقات نتایج بین پیش لدن علم داشتن بواسطه نق امام تفریحات از ی
حفظ را قیامت روز تا ابتدا از المپی مدالهای کلیه برندگان و جهان جام مسابقات تمام نتیجه
دلیل به متاسفانه ول بودند. یونایتد منچستر و هفتاد دهه آژاکس سرسخت هواداران از و بودند

بودند. شده محروم باحال این به درآمد منبع این از اسالم در بندی شرط بودن حرام

اسالم کوچ باگهای و امام

۴٠٢

عقاید چنین خب نکنند مسخره را شما عقاید میخواهید اگر متعصب! شیعیان ای (ع): نق امام
باشید! نداشته ای مسخره

عباسیان و علویان با دیدار در امام گهربار سخنان از بخش

٩٢
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۴٠٣

�داشتم برم تو دیدگان از پرده میخواستم اگر من جابر، ای فرمود: که ند می نقل امام از سالوس جابر
ستاره�های شوف، نام سرزمین�های ، بدان هست زمین و هوا در آنچه ، ببین کمال و تمام را حقایق تا
واقعاً االن ول �آموختم، م تو به را هست اسرار تمام و اشیاء بین روابط ذرات، درون علوم ناپیدا،

. نمیفهم م ب من هرچ ، خنگ اینقدر هم تو نیست. حسش

بیخدا آرش از

۴٠۴

نقیشتین: نصفیت قانون

تبدیل انرژی به که جایی تا است شدن نصف قابل نیز آن نصف و شدن، نصف قابل هرچیزی
کنم. نصفتان تا بیایید خودم پیش شد، ثابت خالفش اگر شود.

۴٠۵

شود! م قدر و قضا مان زیرا است حرام ایمن کمربند بستن (ع): نق امام

۴٠۶

خود برده پشت به شدت به مردی دیدند که گذشتند م صحرا از (ع) نق امام روزی است نقل
اسالم در نمیدان تو ر :”م فرمود آن به و شده متاثر صحنه این دیدن با امام زند. م تازیانه
آن امام بخشید. امام به را برده آن و شده شرمنده خود رفتار از نیز مرد آن برابرند؟”. هم با همه
نمودند. تعویض زن کنیز ی با و برده سامرا فروشان برده بازار به ه بل نکرد آزاد خدا راه در را برده

نق امام نگاه در اخالق و اقتصاد

۴٠٧

مردم از حمایت در ایشان یاران و (ع) نق امام کرد، حمله سامرا به صهیونیست رژیم آنکه از پس
کردند. خودداری منحوس رژیم آن با رویارویی از فلسطین مظلوم

ها ارزش به احترام و امام

٩٣
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۴٠٨

کرد: سوال نق امام از برق اهل ذاکر

این پس اید، کرده سپری عباسیون زندانهای در را مبارکتان عمر بیشتر که است این جز ر م اماما!
کردید؟ تولید زمان چه را فرزند چند و صد

کرد. خواهند پیدا دلیل قطعا که بپرسید دین مفسران از بروید فرمود: نق امامنا

۴٠٩

است! شده هشتم طال همه این با رضا جدم چرا که عجبم در (ع): نق قال

امامت رنکینگ با ورزش مسائل کردن قاط و نق امام

۴١٠

و قدرتنمایی برای امام گرائید. تیرگ به خدا و (ع) نق امام ی رابطه مدت برای که است نقل
ریختند. نم شهادت” ”شربت تهیه ظروف تمام در و شده معراج عازم ، کن روکم

۴١١

! الش ابو ، الش ابو (ع): � نق امام

؟ خواه م چه السالم علیه من موالی ای : الش ابو

معصوم امام عوض در اما نداشت پا ی و دست ی که داشت دوست الش ابو (ع): � نق امام
؟ بودی...

«« معصومین غیرِ تحقیر و ««امام

۴١٢

طالیی معصومه، گنبد قم، شهر در چرا رسولوال ابن یا پرسیدند: نق امام از صحابه از عده�ای روزی
آبی؟ و سبز گنبدها بقیه اما است

گنبدها بقیه اما است رسیده معصومه گنبد که علت این به داد: پاس و کرد فکر کم نق امام
هستند. نارس

گریختند. بیابان به و داده جر را خشتکامام بودند، شده زده فت ش خالقانه پاس این از که صحابه

٩۴
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٣۵ جلد | نقوی مزخرفات

۴١٣

«نقـ به منبر باالی در خود که کردند ایراد عباس خلیفه�ی علیه بر آتشین سخنران چنان نق امام
شدند. تبدیل سوخاری»
مازوخیسم و نق امام

۴١۴

مخلوقات! اشرف �کردی م را گوسفند خُب ، �خواست م زیر به سر بنده همه این که تو خدایا

آخر به ی صفحه�ی نق اعتراضات فصل ١٢۴۵ جلد ناق اصول

۴١۵

نکش! را جهنمت نشانِ و خـــــــــط برایم خدایا!
ندارم. ســـــــــراغ را جایی خردی”، ”بی از تر جــــــــــهنم

طویله در عفیر های مناجات سری از

۴١۶

فرمودند: ناگهان نصارا و یهود دانشمندان با علم مناظره جلسه�ی در امام روزی
بدهید؟ ارائه رو مطلب رفرنس یا بفرمایید ذکر فرمودید که رو مطلبی این لینک �شود م آیا

به جا در نگریستند م را ر دی ی بز مثل و �فهمیدند نم را اصطالحات این معن که دانشمندان
آوردند. ایمان السالم علیهم بیت اهل معصومیت و کاردرست به و شده وارد اسالم

زمان آن عالمان جهل از استفاده سوء و لدن علم آپدیت اتو گذاشتن باز و امام

۴١٧

بودند تبرج و تفرج حال در سامرا جمشیدیه پارک در دلبندشان فرزند با همراه زیبایی و جوان زوج
خبرگزاری از اکنون هم� زن! ای گفت: و آمد فرود آنان بر عبا بختکآل همچون نق امام ناگهان که
�دان م که همانطور و شد؛ خواهد عل دشمنان از آینده در تو کودک این که رسید خبر من به لدن

٩۵
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حرام خود شوهر بر علیه سرکار و است باطل مادرش و پدر عقد لذا است. حرامزاده عل دشمن
امامت آالچیق سوی به کنان �ل ل و زد بغل زیر را وجیهه بانوی آن دست ی با سپس �باشید. م

شد. رهسپار والیت و

۴٢١

با روزی حضرت ابوالفضل�ام». بیمه من کن، شرم «حادثه بود نوشته شمقدر پالک باالی نق امام
با گرگ�ها کرد. احاطه را شمقدر و حضرت وحش گرگ دسته�ای که �شد م رد بیابان از شمقدر
بسنده مفید و مالیم جماع به کرده، نظر صرف آنها خوردن از و کردند شرم ابوالفضل بیمه دیدن

کردند.

۴١٨

تره و میوه بازار به تا �زدند م قدم سامرا کوچه�های پس کوچه در اصحاب با همام امام آن روزی
به و برگرداندند روی کدو از کردند، صحبت به شروع بادمجان با فصیح عربی با امام رسیدند. بار

کردند. گریه بی�وقفه و نشسته ساالدی خیار بالین بر سپس کردند. بول هویج روی
بردند! تیمارستان به بسته کت ، شیزوفرن درمان مجدد دوره گذراندن برای را امام پریشان، اصحاب

اول پیوست / والیت نشر اطهار/ ائمه در مغزی م ایس و اوتیسم داون، سندرم� ریشه�های
است. شده ساخته Dickhead Beautiful A نام با فیلم حدیث این از است گفتن

٩۶
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۴١٩

امت. امام میشود نداند، که نداند و نداند که آنکس
امت!) پیامبر میشود نداند خیل اگر ه (دی

نق امام دیدگاه از دین بزرگان رنکینگ

۴٢٠

است. مرده جاهلیت مرگ به نشناسد را خود زمان استار پورن و بمیرد هرکس (ع): نق امام

۴٢٢

خود بر را شما آل و آوردیم اسالم و کردیم غلط یه ما حاال اماما! پرسید: امام از پارس ای صحابه
گردیم؟ خالص که کنیم چه حال کردیم. مسلط

!... بخورید گُه باید امروز ... نگفتید و گفتید م باید که هایی ” نه همه” ی اندازه به فرمود: امام

سخته” ول هست، تدبیر را کرده ”خود کتاب از

۴٢٣

است؟ خشونت و خرافه از سرشار شما دین :چرا پرسید نق امام از وسواس ابن
گویی؟ م راست تو و کنند م اشتباه مسلمان میلیارد ی :یعن پرسید امام

شما و هستند سن میلیون صد نه میلیارد، ی این از شود، م دلیل تعداد اگر گفت: وسوس ابن
نند؟ می اشتباه میلیون صد نه این یعن ندارند، قبول را جدتان و

. هستند تنها گویند، م حق که مردان همیشه فرمود: و شد سرازیر امام اش

حرف وسط استدالل مبنای تغییر و امام

۴٢۴

با و خواندند خود محضر به را او نق کرد. خدایی ادعای و کرده ظهور شخص امام، زمان در
الله پرستش از من وقت کن.آن ثابت را خود ادعای مردی اگر فرمودند: وی به تمسخرآمیز لبخندی

کشم. م دست
در غروب، هنگام در و میاورم بر مشرق از را خورشید ها صبح که هستم خدایی من گفت: شخص
در و طلوع مغرب از خورشید فردا که کند کاری و ب الله به گویی م راست میبرم.اگر فرو مغرب

٩٧
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کند. غروب مشرق
که بود اینگونه ماندند.و پهن در شمقدر مانند و ید خش امام دهان بر لبخند سخن، این با است نقل

کردند. پرستش خدا عنوان به را شخص آن مردمان، بعد به آن از و شد عوض تاریخ مسیر

او حیات دیالوگ سرقت و امام

۴٢۵

زمین بر پارس سرزمین در و برداشته حجاز از را آنها باد که بالند سب قاصدکهایی ها زاده امام
رفت. هوا به و برافراشته باد در را خویش عبای و گفت را این نق نشانده.

بلور جنس از مردی ، نق

۴٢۶

بود. قاسم میرزا آورد ایمان خدا به که غذایی اولین

نق امام آشپزی مستطاب کتاب

۴٢٧

دیدار نیز انبیا” آثار و ”اشیا موزه از رفتند معراج به بار اولین برای (ع) نق امام وقت که است نقل
به و برداشته امتحان برای را آن لذا آمد. خوششان موس چوبدست از آنجا در حضرت نمودند.
نیم دو خودشان زمین، جای به بودند گرفته برعکس را چوبدست که آنجایی از ول زدند. زمین

شدند.

١٢٣ ص ، کلین عالمه ، نق مصایب

۴٢٨

ببری؟ بهشت به را بسته ذهن مسلمانهای این شود م ”خدایا
کنم...” زندگ زمین در قدری خواهم م

طویله در عفیر های مناجات سری از ای ادامه

٩٨
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۴٢٩

سپس نمود، کش پیش (ع) نق خدمت کرده نقاش نفیس تابلویی قریحه صاحب صحابه از ی
م پیش خرد اهل از تر سهل بسیار اسالم کار عجم بالد در که است ونه چ رسولولو، یابن پرسید:

رود؟
کشیده زحمت چقدر تصویر این کشیدن برای ببینم، و ب پرسیدند: و نموده تبسم حضرت(ع)

ای؟
رسول. فرزند ای تمام ماه شش گفت:

طول چقدر من کار پرسیدند: دوباره آنگاه دادند، جر را تابلو و پرانده جفتک حضرت(ع) ناگهان
کشید؟

پیوست. جهاد صف به و کرد توبه بود رفته خطا به که عمری از سپس گرفت، خنّاق لحظات صحابه

ناب” اسالم ترقّ ”سبیل باب نقوی،در سیره

۴٣٠

خواری روزه حال در را ابوالش که بود سامرا قردن خیابان در شمقدر با کشیدن الیی حال در امام
شمقدر ماتحت از دود که حال در ای حرفه درجای دور ی با و کشیده دست ترمز سرعت به دید.
گیری؟ نم روزه چرا مبارک ماه در ملعون! پرسید: و کرد توقف ابوالش پیش زد م بیرون
االن است روز ۶٠ نگرفتن روزه روز ی کفاره چون و نگرفتم روزه پارسال آخه : گفت ابوالش
باز ماه ی آن برای یرم ب روزه مدام سال شش بخواهم اگر ارم! بده روزه خدا به روز ١٨٠٠

.... بخواهم اگر و روز ١٠٨٠٠ عبارت به یعن شوم. م ار بده رمضون ماه تا شش
داد ناشناس افرادی به فحش تایی چند کشیدن آف تی حال در و نشست شمقدر پشت سریعا امام

شد. دور و

یوونتوس عالمه ‐١ بخش ائمه‐ شدن ضایع

٣٣

۴٣١

ر م مستدام)، (بادمجانه خدا رسول پسر ای گفت و آمد فرود حضرت بر پ جت با دگراندیش
ابزاری چشم به آنها به و کند م تبلیغات و ابزاری استفاده زنان از غرب که گویید نم دائما شما
دختران و چشم سیه های حوری وجود از شما بهشت همین تبلیغ برای چرا پس نگرد، م پست

٩٩
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نیست؟ ابزاری استفاده و تبلیغات هم این ر م آمده؟ میان به سخن آن، در زیبا زنان و باکره
آمد. فرود دورتر کیلومترها بدنش اعضای که بود نشده تمام مرد آن حرف هنوز

گویی پاس در عجز و نق

۴٣٢

اندازۀ به را بشر توانست نخواهند کنند تحقیق زمان ماشین روی بر دانشمندان هم سال هزار اگر
برانند. عقب به اسالم

زمان ماشین و نق

۴٣٣

”کیه” لفظ از در کردن باز از قبل ائمه ر دی های زن فاطمه، ماندن در الی از بعد دانستید م آیا
کردند؟ م استفاده

۴٣۴

ای ستاره ذوالنقار با ابتدا نداشت را ای صحابه کردن دونیم حوصله گاه هر (ع) نق امام است نقل
نمود. م نیم دو به سریعا یافت م شهر سط در را وی که بعدها و کرده ح اش پیشان روی

دار ستاره اصحاب و نق

۴٣۵

که بود این مسلمانان التِ مش بزرگترین از نداشت، وجود صهیونیسم که امام دوران در است نقل
کنند؟! خطاب کس چه خوارانِ جیره را، ملحدین

۴٣۶

ساخته خدای با مناجات مشغول که عفیر به خطاب و شد همایون طویله وارد سرزده نق امام روزی
آیه مثل ای آیه فقط و کن جم را فامیلت و فک تمام ویی می راست اگر فرمود: بود، خود ذهن

بیاورید! قرآن های
بخواهیم اگر مان خریت تمام با ها درازگوش ما قسم ذهنم ساخته خدای به گفت: و زد لبخندی عفیر

شد! خواهد زیباتر مغزت شیرین جد چرندیات این از بنویسیم، کتاب
را عفیر کفرگویی تا گذاشت خود گوش در پنبه بود، صحنه گر نظاره مقابل آخور از که شمقدر

١٠٠
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نیاید! وارد خلل ایمانش به و نشنود
( عفیرت عل شناخت‐دکتر باید نو از که خری (عفیر

۴٣٧

اولین برای نمودند قصد (ع) نق امام روزی که است آمده مفید شیخ الروایات جام کتاب در
حضرت افتادند. زمین به تمام شدت با ایشان و نبرده فرمان ایشان از اسب شوند. اسب سوار بار
ملت ی از گرفتن سواری سوگند خدا ”به فرمودند: مبارک عبای کردن تمیز از پس و برخاسته

چهارپاست.” حیوان این از گرفتن سواری از تر آسان بس نادان

۴٣٨

چیست؟ قرآن معجزه پرسیدند نق امام از
غائط، و بول به مربوط ای آیه از که دارد را این قابلیت که است کتابی تنها قرآن فرمود: بزرگوار آن

کنیم. تفسیر را زمین کرویت موضوع

زرد جلد ‐ قرآن روی از پادماده کشف و نق امام

۴٣٩

یاد به ما زیرا اید. کنندگان خُسران از شما گفت: و کرد نقوی ی به رو علوی شخص روزی
شفاعت و پیغمبر و خدا و قیامت روز به شما اگر چه؟ شما ول گیریم م آرام ائمه پشتیبان و خدا

یرید؟ ب آرام توانید م ونه چ پس ندارید، اعتقاد قیامت روز در امامان
گفت: و کرد علوی به رو نقوی

ندارم.” کس از ر دی که انتظاریست مدیون روزهایم، این آرامش ”اتفاقاً

۴۴٠

چیه؟ مش ح �کنیم، م زندگ داریم ! نق یا ‐
است. مباح نباشد لذت قصد به اگر +

النق استفتائات

۴۴١

ادعای شما که است ونه چ رسولوال! یابن پرسید: و آمده (ع) نق امام نزد لعین کفّار از ی روزی
ترین بدبخت اسالم بالد مردم ول دانید، م ها ومت ح ترین عادل را خود و دارید لدن علم

١٠١

http://imamnaghi.wordpress.com/2012/04/14/%db%b4%db%b3%db%b7/
http://imamnaghi.wordpress.com/2012/04/20/%db%b4%db%b3%db%b8/
http://imamnaghi.wordpress.com/2012/04/20/%db%b4%db%b3%db%b9/
http://imamnaghi.wordpress.com/2012/04/20/%db%b4%db%b4%db%b0/
http://imamnaghi.wordpress.com/2012/04/20/%db%b4%db%b4%db%b1/


مردمانند؟
مطمئنم ، بپرس حاکمان حال از اگر ول دانم، نم درست هم خودم که را آن فرمودند: حضرت(ع)

تریم! خوشبخت همه از ما که

اسالم شریعت در مردم و حاکم تفاوت نقوی، سیره

۴۴٢

آورند، م دست به بهشت حوری هزار صلوات، هر با که این بر مبن اصحاب به امام وعده از پس
باعث اتفاق همین و کردند فرستادن صلوات به شروع و گرفته دست به تسبیح باره ی به اصحاب

شد. اله بارگاه سرور شدن داون

۴۴٣

خفا در اما دارد و نی و پسندیده بسیار ظاهری است. آدمیان وسط انگشت مثابه به مومن «انسان
شد.» خواهد متحیر آن دانستن از ذهن که میدهد انجام کارهایی

” نق امام کالم در مومن انسان ”ویژگیهای

١٠٢
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۴۴۴

معشوقه با مفصل جماع و انگور آب سب پی چند از پس ما، پیروان از � ی که دمم آن خراب
سفر برای تا رفته انی م به ماشینش سرویس برای و کند ترک را او خانه خرم، و خوش متاهلش،

نیاید... پیش � ل مش ابوالفضل لطف به فرزندان، و زن همراه به مشهد

تناقض مهم اصل به (ع) � نق امام مجدد یادآوری

۴۴۵

باالتر لذت هیچ فرمودند: م ایشان حق در و دانسته امت برترین را ” واقع ”منتظران (ع) نق امام
نبود. هم آن نبودند اینان اگر که نیست، گذاشتن کار سر از

نقویت دکترین و فرج انتظار اهمیت باب در نقوی، سیره

۴۴۶

الجیمیل. یحب و جمیل الله ان

میل یاهو ذم در ٢٠١٢ نق

۴۴٧

کار اسالم که است این نه ر م آیا خدا! رسول فرزند ای پرسید: (ع) نق امام از ای صحابه روزی
فرمود:” بزرگوار آن کنید؟ م تشویق کردن کار به را ان هم نیز شما خود و داند م مقدس را کردن
کنید؟ نم کار خودتان شما چرا پس پرسید: مجدداً شخص آن پس است.” چنین براست آری،
گذاریم؟” م کار سر را ملت که اله اولیای ما کار از بزرگتر کاری چه دادند:” جواب حضرت

۴۴٨

اسالم، ام اح طبق بر سان بدین و کرده همخواب نفر ها ده با تاکنون که ام فردی آن مرده کشته
را خود Views” ”Religious خود، بوک فیس صفحه در اما است، اعدام و سنگسار مش ح

است! داده قرار ”اسالم”

”تناقض” مهم اصل به نق امام مجدد اشاره

١٠٣

http://imamnaghi.wordpress.com/2012/04/20/%db%b4%db%b4%db%b4/
http://imamnaghi.wordpress.com/2012/04/20/%db%b4%db%b4%db%b5/
http://imamnaghi.wordpress.com/2012/04/20/%db%b4%db%b4%db%b6/
http://imamnaghi.wordpress.com/2012/04/20/%db%b4%db%b4%db%b7/
http://imamnaghi.wordpress.com/2012/04/20/%db%b4%db%b4%db%b8/


۴۴٩

و اختراعات از تر مفید بسیار اسالم گرانقدر ام اح بنگریم، منصفانه اگر : نقیعت نق دکتر
به �توانست م هم شم با برق وجود بدون انسان مثال است. بوده زمین مغرب کفّار دستاورد�های
خال ام اح آمدن از پیش که است نقل �(ع) نق امام از معتبر روایت در اما بپردازد، حاجت قضای
��ایستادند م موال درب مقابل در اطالع بی� و گمراه در آنقدر انسان�ها رسولوال توسط مستراح و
شدت از بعضا و شده، مثانه عفونت یا روده انسداد دچار که شوند وارد پا کدام با نمیدانستند و

ترکیدند. م فشار
برق اختراع از تر سودمند بسیار را مستراح به مربوط نبوی احادیث (ع) نق که است دلیل این به و

�دانند. م مزخرفات همین یا تلفن یا

ری...ن) (به کنیم آغاز کجا از ، نقیعت دکتر

۴۵٠

شهاب با و حاجت رف فضایی های سیاهچاله در میرفت معراج به نق امام گاه هر است روایت
گند به را وت مل بارگاه چنان تدریج به نق کار این نمود. م تطهیر را خویش ماتحت سنگ

کردند. بن و ریپورت را امام فرشتگان که کشید
نق اخترشناس

۴۵١

گردن ی ی است، گوشت حرام کدام و گوشت حالل حیوان کدام بداند اینکه برای نق امام
ندارد! کدام و دارد جهنده خون کدام شود معلوم تا برید م را حیوانات انواع

۴۵٢

را آدمیزادی زبان هیچ اما داشتند کامل تسلّط شتر تا سوسمار از حیوانات همه زبان به (نق) � نق امام
میفرمودند. مجادله شمشیر زبان با فقط � پارس مای ح و یونان فالسفه با دلیل همین به نبودند. بلد

نقیرت � نق دکتر ‐ � نق زبان ،� نق ذوالنقار

۴۵٣

منزلش بام باالی از را زباله از پر سطل ی یهودی زن که رفتند م راه در ابوالش با نق امام
م پاک صورتش روی از را کارتریج جوهر ه حالی در حضرت کرد. خال همام امام آن سر بر

١٠۴
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قسم خدا به گفت: عصبانیت با داشت برم اش عمامه روی از را خیار و بادمجان پوست و کرد
است. مرده جاهلیت مرگ به بمیرد االن زن این اگر
ریخت؟ زباله شما سر بر چرا؟چون گفت: ابوالش

کند. نم جدا ها زباله سایر از را ل ریسای های زباله چون خیر فرمود:

۴۵۴

است؟! آفریده را برده خدا چرا است، بد داری برده اگر
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

داری! برده مذمت در بشر حقوق های گروه انتقاد به جواب در نق امام پاس

۴۵۵

گاوآهن با و خوابانده زمین روی بر را سوسن که کردند مشاهده حال در را نق امام صحابه روزی
کشتزارهای زنان فرماید م قرآن فرمودند: امام شدند. جویا را علت پس اند. افتاده جانش به

شوم. سال نمونه کشاورز و آورده عمل چغندر سوسن در دارم قصد همانا هستند. مردان

ها فهم ک و امام

۴۵۶

به و هستیم باخبر حال همه در خود ی آینده از معصومین ”ما زهر: جام نوشیدن حال در نق امام
ند.” نمی تهدید را ما خطری هیچ دلیل همین

دانیم.” م ”بله لب: بر پوزخندی با عباس ی خلیفه

آخر» ی پرده ‐ نق امام ی «نمایشنامه

۴۵٧

استفاده با شما چرا که پرسید نق امام از و رفت قبل سال ١٢٠٠ به و ساخت زمان ماشین شخص
آن پرسید: حضرت کنید؟ نم استفاده دشمنان ضد بر و سازید نم تفنگ خویش لدن علم از
آنکه از پیش اما گفت حضرت برای آنها ساخت نحوه و باروت و تفنگ از شخص آن و باشد چه
چنان در دنیا شد�٬ پیاده وقت برگرداند. حال زمان به را او زمان ماشین یرد٬ ب را خود پرسش جواب
فهمید بعد اما بازگشته هجری اول قرن به اشتباها کرد خیال ابتدا که دید ای ماندگ عقب و نکبت
درآورده تسخیر به را دنیا کل آن با و کرده اختراع را تفنگ سامرا از مردمان قبل سال ١٢٠٠ در که

اند.
پیدایش مسلمونها: سیاره

١٠۵
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۴۵٨

واق به فرمود: (ع) نق چیست؟ در زرتشت آیین و اسالم بین فرق پرسید: (ع) نق از ابوالش
جا همه نجاستش بوی گاو قائط همچون ی اما قائط�اند، همچون و داشته سان ی ماهیت دو هر
به �الحال ف آن �بوی و شده پنهان ناسیونالیست خاکِ زیر گربه قائط همچون ری دی و کرده پر را

است. فاطمه فاطمه که همانگونه است، قائط قائط اما ... نمیرسد مشام

۴۵٩

دارد واقعیت حدیث این آیا کرد عرض و شده وارد نق امام به دوان دوان حالت به دلمه�ای ابو�فلفل
هپی و متعجب چهره آن با امام کند؟ م تبدیل حسنات به را گناهانش خدا کند توبه هرکس که
کبیره گناه توانست تا روز آن از و شد خارج امام از سرعت به دلمه�ای ابوفلفل بعله! فرمودند شان
جماع جمادات و نباتات با و ریخت بیمارستان زباله امام سر بر منزلش بام پشت از و داد انجام
ی در را او بد کارهای تمام هم خداوند کرد. توبه مرگش به مانده ثانیه سه نهایت در و کرد

ابو�فلفل نام به بهشت زمینهای نصف از بیشتر اکنون هم که کند م نقل ابوالش کرد. ضرب منف
شده. واریز حسابش به صواب که بس از است دلمه�ای

۴۶٠

همچون پیشرفته�ای علوم و بود نشسته نق امام محضر در خرما درخت زیر نیوتن بن اسحاق
�آموخت. م ایشان از را غیره و فازی حیض�شناس استبرا، نوین �های تکنی ، تحلیل جماعولوژی
سقوط زمین سمت به خرما چرا نق یا پرسید: نیوتن ابن افتاد. آنها سر روی خرما عدد ی ناگهان

پرداخت. خود تدریس ادامه�ی به سپس و خدا! اذن به فرمود: امام �کند؟ م

نقوی طبیع فلسفه اصول

۴۶١

خنده و شوخ با و برده فرو او خشتک در دست دید م کس در فرهنگ تفاوت هرگاه نق امام
داشت. برم میان از را فرهنگ موان

تمدنها گفتگوی و نق

۴۶٢

پرسید: وی از مقدمه�یی هیچ بدون گاو همانند و شد وارد � نق بر اصحاب از � ی روزی

١٠۶
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این چرا اصال دارید! زاده امام فرزندانتان تعداد از بیشتر شما ایران در که است ن مم چطور
چه؟ دنیا بقیه پس دارد؟ وجود ایران در فقط امام�زاده همه

گفت: وی به �کرد م شیعیان به آوریش یاد کمپین پیج به � نگاه خود آی�پد با که � حال در امام
م ایران به عباسیون متحده والیت بجای را فرزندانمان همه پیش سال ١۴٠٠ تا ما که افسوس
و دانش و عقل پارسیان این اما شوند آنجا سیتیزن شده که هم بزور و کنند تحصیل تا فرستادیم

کردند! گیر گل در عفیر همانند و باختند رسولوال جدّم واژه�های فرج به را خود فرهنگ

۴۶٣

الله سبیل ف جهاد مصداق را رانندگ قوانین از تخلف و گاو مثل کردن رانندگ (ع) نق امام
پرورش مان و شده تدوین دنیاپرست و گرا مادی کفّار دست به قوانین این فرمودند: م و دانسته
در خیری اگر که است بدیه است. بشر کمال و سعادت نیز و مردم میان در طلبی شهادت روحیه

شد. م ها آن به ”قرعان” در کوچ هرچند اشاره ی حداقل بود آن

دنیاپرست مذمت در نقوی، سیره

۴۶۴

(حسن+حسین) حسنین که فرمودند م میل طعام و نشسته سفره سر بر (ع) نق امام روزی است نقل
و دیده را ما حاجت قضای و بیایید صحرا به ما با لطفاً دهم! امام ای گفتند:” و آمده ایشان نزد
شده تهوع حالت دچار بزرگوار آن که اند آورده است؟” تر صحیح ما از کدامی طهارت ویید ب

گرفتند. مستحبی روزه هفته ی و کشیدند طعام خوردن از دست و

۴۶۵

را غذایی مواد حاوی های کیسه مشخص ساعت در شب هر اخروی اجر امید به (ع) نق امام
از ی هیچ شدند متوجه شهادت از پس اما دادند. م قرار سامرا مستمندان خانه درب جلوی
سرعت به دلیل همین به نیست. اخروی پاداش از خبری و نرسیده مستمندان دست به هدایا آن
با را خود اخروی های گذاری سرمایه کردند یادآوری وی به و رفته کوچولو ری عس خواب به

نماید. هماهنگ سامرا شهرداری
مال غائط بخت و امام
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۴۶۶

اسالم در که است ونه چ گفتند: ایشان به و رسیدند نق امام خدمت به زن چند روزی ابودیزل: از
نیست؟ مجاز زن برای ول است مجاز مرد برای همسری چند

فرمود: و داد لیوان ی بودند نفر پن که زنها به و بیاورد بزرگ ظرف ی داد دستور عفیر به امام
ظرف دو سپس دادند. انجام را کار این زنها بریزید. بزرگ ظرف این داخل آب لیوان ی کدام هر
را آن لیتر ۴ باید است. بزرگ ظرف این داخل آب لیتر پن االن فرمود: و داد آنها به لیتری ۵ و ٣

کنید. خارج ظرف دو این با
حقانیت به پس دهند. انجام را کار آن نتوانستند ول کردند خال و پر را ها ظرف مقداری زنها

شدند! متواری و بردند پی امام حرف

ریاض و بازی با دین مباحث کردن قاط و امام

۴۶٧

خره” نکنه بازی من با ک هر ” کودک: مهد در ساله ۵ (ع)، نق امام

ما پیرو ها حرامزاده فقط که باشید گاه آ و ”بدانید سامرا: جام مسجد در ساله ٣٢ (ع)، نق امام
نیستند.”

۴۶٨

پیدا ای بقچه امامان! عادلترین ای گفت: و رسید امام حضور به سامره شهر پوش ارغوان سپور
ها قسط� و ناچیز درآمد علیرغم است. آن در دینار شونصد و هزار ملیون کرور صدهزار که ام کرده
شما تا ام آورده شما حضور به را بقچه و کردم غلبه بزرگ وسوسه�ای بر داشتم، که قرض�هایی و

دانید. چه را مصلحت
خورجین در را بقچه میدادند تاب را مبارک سبیل و داشتند لب بر موذیانه لبخندی که حال در امام
فرمودند: کنند، تقسیم عادالنه نیمه دو به را رفتگر آن ذوالنقار با آنکه از قبل و گذاشتند شمقدر
از قاعدتا باشد امین و شود پیروز خود درون وسوسه بر حد این تا باشد توانسته که کس هر بوالله

است. مرگ مش ح و شده خارج اسالم
شدند موفق امام و بود شده کشیده گه و گند به ملحد سپور غیاب در سامره شهر کنند م نقل راویان
از تعدادی و کنند افتتاح را تایلند و برزیل در فرهنگ مبادله دفترهای شده، مصادره دینارهای با

دارند. اعزام آنجا به را خود دهان به انگشت کفِ اصحابِ
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۴۶٩

به را ”مهدی” خود نوه گرفتند تصمیم (ع) نق امام روزی باالخره که است آمده شیعه منابع در
سوخت! مهدی (ع)، نق امام هاله نور شدت علت به کردن، ظاهر هنگام متاسفانه که برسانند ظهور

نق مصایب

۴٧٠

های ماه بین عدالت به چنان را عزاداری های دهه که بود این (ع) نق امام نی های سنت از
نباشد. سوگ از خال ماه هیچ که بودند کرده توزیع سال مختلف

عموم نَشاط راهبردهای و امام

۴٧١

است!؟ مرد نصف زن االرث سهم اسالم در ونه چ کرد سوال نق امام از ابوالش روزی
م سهم عقلش اندازه به کس هر اسالم عدالت در و است مرد نصف زن عقل چون گفت: نق

برد!
بیت از را سهم بیشترین پیامبر بیت اهل شما چرا پس گفت: تعجب با و خاراند را بیضتین ابوالش

دارید؟ المال
گریخت. و زد ذالنعوظ به ضربت ی و نانچی با ابوالش اما کشید ذوالنقار و برآشفت نق
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۴٧٢

های ماه بین عدالت به چنان را عزاداری های دهه که بود این (ع) نق امام نی های سنت از
نباشد. سوگ از خال ماه هیچ که بودند کرده توزیع سال مختلف

عموم نَشاط راهبردهای و امام

۴٧٣

اعتقاد دهید)) انجام را آن عکس و کنید مشورت زنان ((با پیامبرکه زیبای حدیث این به نق امام
داشتند.

ضرب منف ی در ابتدا خواست، م را چه هر و رد می استفاده حضرت بالهت نیزاز سوسن
. گفت م امام به سپس و رد می

کاربردی ریاضیات و سوسن

۴٧۴

در خاری مانند شما(٢) رهبر چشم در خاری مانند هستیم؟(١) شما چشم در چشم خار ما آیا
ادب با شما به که شما همسایه ما نیستیم(۴) (اینجا) تنها ما بدانید پس (شما)(٣) تعصب چشم
و استاد ، الس هم ما رفتیم(۶) م عاشورا به هم با که ، قدیم دوست ما (۵) کند م سالم
را سرت هستیم، جا همه ما ، راست به هستیم(٨) شما خاله و دایی برادر، خواهر، ما (٧) شاگرد
است(١٠) جوانمرد اما زیرک نق و هستیم(٩) تو خود ما که ببین و ببند را تعصب چشم بچرخان،

نقاقیر مبارکه سوره روحان آیات از فرازی

۴٧۵

پا زنگوله بزک داستان و کرد م جم را خود فرزندان ر دی و ری عس خواب از قبل شب هر امام
خود لوحه سر را انگور حبه و منگول و شنگول باید شما فرمود م و کرد م تعریف آنها برای را

نکنید. باز ای غریبه هر روی به را در الظحرا) بزرگتان(فاتمه مادر مثل تا دهید قرار

۴٧۶

کرد م درست کباب چلو امام برای وقت که بود این النسا) بانو(نابغة سوسن تفریحات از ی
گمان که نق است نقل . برن روی را ری عس غذای کباب و داد م قرار برن زیر را ایشان کباب
انداخت. م راه بیداد و داد و شد م عصبان بسیار است نگذاشته کباب او برای سوسن کرد م
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پیدا و پنهان از و داری لدن علم گویی م ونه چ که گفت م او به بانو سوسن هنگام این در
؟ بین نم را برن زیر کباب اما گاه آ

نقوی زرده –جلد امام لدن علم کشیدن چالش به –باب النسا حیله

۴٧٧

بدانید زند م دست شما برای دشمن دیدید گاه هر گفت: م مردم به همواره نق جنگ، هنگام در
هر امام، از حدیث این به توجه با نیز دشمنان شید. ب کار آن از دست و کنید م اشتباه کار که
و زدند م سوت و کف برایشان و کرده تشویق را آنها شدت به بردند، م غذا به لب مسلمانان گاه

شد. منقرض سامراییان نسل ، گرسنگ شدت اثر بر که بود اینگونه

۴٧٨

به بردند، م تشریف مستراح به حاجت قضای برای (ع) نق امام که مواق برخ که است نقل
شود. آزمایش طهارت آل به بزرگوار آن عمل اعتقاد میزان تا شد م قط آب شیر خدا اذن

۴۴ ص صندوق، شیخ نقوی، امتحانات

۴٧٩

را هتّاکین این ما هرچقدر چرا (ع)! نق یا گفت: و آمد (ع) نق خدمت اصحاب از ی روزی
کم کم من شود؟ نم نازل عذابی هیچ و دهند م ادامه خود کار به ها آن هم باز کنیم، م لعنت

کنم! م ش شما های وعده صحت در دارم
راست فرمودند: و گذاشته هم روی را مبارک دستان دیدند، خطری بسیار را اوضاع که حضرت(ع)

ای؟ دیده را خداوند جدید معجزه
خیر. گفت:

برخواست! بلندی ”تق” صدای و لغزاند هم روی را انگشت دو حضرت ناگهان
دوید... بیابان وسط تا چهارنعل که گشت خرکیف چنان ن بش آن صدای شنیدن از صحابی آن

معصومین(ع) محیرالعقول معجزات نقوی، سیره

۴٨٠

شوند م حوریان با بازی عشق در غرق چنان ازمؤمنین بعض بهشت در کند: م روایت نق امام
نشسته! خانواده اینجا کنند نم رعایت اصال که

نقوی پیازه و سیره
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۴٨١

سهل علت به متاسفانه که بودند کعبه خانه کلیددار مدت (ع) نق (امام بزرگوار آن است نقل
خانه از بیرون شبها شد مجبور خداوند مدت این در که است روایت شد. گم کعبه کلید انگاری،

بخوابد.

ها مسولیت در کوتاه و نق

۴٨٢

دست بهشان عجیب حالت تورات در خدا و یعقوب گرفتن کُشت قصه مطالعه بعد نق امام روزی
خداوند کرد. دعوت تَن به تَن مبارزه به را خداوند و رفتند سامرا در قینا کوه باالی به پس داد.
خوانند م را چه هر که فهماند ایشان به اردنگ با و گرفت را امام گردن پس آمد، پایین عرش از

نکنند. باور

۴٨٣

بت تمام و رفت بتخانه به شبانه بود، شده خسته سامرا مردم پرست بت از که نق امام ابودیزل: از
داد. قرار بزرگ بت دست در را تبر و ست ش تبر با را ها

را بتها نفر ی دیشب گفت: امام به نظمیه رییس کردند. احضار را امام نظمیه، طرف از فردا
سته؟ ش را ها بت کس چه دانید م شما آیا شده، دیده بزرگ بت دست در تبری و سته ش

سته. ش را آنها بزرگ بت حتما خُب فرمود: امام
تبری با نق که داد نشان امام به را بتکده در بسته مدار دوربین قبل شب فیلم نظمیه، رییس سپس

بود. بتها ستن ش حال در دست به
شد! م اینطوری نباید قاعدتا فرمود: دوربین به رو زده بهت حالت با امام

۴٨۴

است. شت بول بیاید من از پس که آیین هر و ناقص، آمده من از پیش که دین هر ‐

حد از بیش فروتن و نق امام

۴٨۵

چیست؟ فاسد جامعه�ی ی ویژگ که ده خبر مرا امام، ای پدرم فدای به مادرت پرسید: الش ابو
این دهد، تحویل صاحبش به را آن و کند پیدا مال کس هرگاه که است این فرمودند: حضرت
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�شود. محسوب عادت خرق م ح در او عمل
بود کرده پیدا کوچه در الش ابو که زرین خلخال تا شدند قالتاق اس صراف راه دو هر سپس

کنند. آب

۴٨۶

معتصم خود جمله از زیادی جماعت حضور در و سامرا مسجد در پارس بالد از صحابه�ای روزی
ایشان از مقدمه بدون و رسید امام خدمت جمعه نماز ن ش دشمن خطبه�های از بعد ملعون عباس

که: است متواتر خبر در نقل رسول جدّتان از رسولولو یاابن پرسید:

است حجره ٧٠ قصر آن در که �کشد م را انتظارش قصری بهشت در �شود م شهید که مؤمن «هر
حوری ٧٠ فرش هر بر و گسترانده�اند فرش ٧٠ تخت هر بر و است تخت ٧٠ دارای حجره هر و

�کشد.» م را اسالم راه در شده کشته شهید آن انتظار و نشسته

رسید نتیجه این به �توان م ریاض ساده ضرب ی با و سخن این بررس با ول نیستم �دان ریاض من
چهار و بیست معادل رقم یعن حوری ۴ توان به ٧ شده، نقل خدا رسول از که سخن طبق بر که
متر ۶ فرشها از کدام هر اینکه فرض با �باشند. م اسالم شهید ی انتظار در فقط حوری میلیون
و پله راه و راهروها ٪٢٠ گرفتن نظر در با مترمربع ٢٠۵٨٠٠٠ میشود فرشها کل مساحت باشد مربع
زیر با عمارت شود م که آید م دست به مربع متر ٢۴۶٩۶٠٠ کاخ مساحت فرش، بدون فضاهای
. اسالم شهید ی برای فقط حوری از پر متر ١٨۶ ارتفاع به طبقه ۶٢ و متر ٢٠٠ در متر ٢٠٠ بنای

سال ٢٧۴٠ از بعد نماید سرویس�ده ساعت ی حوری هر به نظر مورد شهید اینکه فرض با
تن ٧٠٠ «تیرانازوروس» کمر موضوع این آیا و �رسد! م حوری آخرین به نوبت وقفه بدون کار
نه؟ مم چطوری آخه خواهد؟ نم شده‐ برده نام او از هم مضارع صیغه ی بالتش حدیث در –که
کشید بر نیام از ذوالنقار پاسخ هیچ بدون و نماید غیظ کظم نتوانست ر دی نق موق همین در که

اینطوری! فرمودند: و نموده تقسیم قطعه میلیون ٢۴ به را او مساوی نیمه دو جای به ایندفعه و

اللللله آیت اصل حدیث (منبع معقول شبهات به پاس در معقول غیر العمل�های عکس و نق
معاد) کتاب – شیرازی دستغیب

۴٨٧

وحش گوریل قفس داخل به خویش حقانیت اثبات برای که خواست نق امام از معتصم روزی
مشغول و شده آرام الله اذن به وحش گوریل و شد قفس داخل امام کند. بازی شطرن وی با و رفته
و کیش را امام گوریل ناگاه که بودند برده پی امام حقانیت به تقریبا ان هم شد. امام با بازی
قفس از را گوریل شدند مجبور که درآورد �بازی وحش چنان نداشت باخت جنبه که امام کرد. مات

بردند. پی گوریل حقانیت به ان هم و ماند قفس در مدتها تا امام کنند. خارج

١١٣
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۴٨٨

به بردند، م تشریف مستراح به حاجت قضای برای (ع) نق امام که مواق برخ که است نقل
شود. آزمایش طهارت آل به بزرگوار آن عمل اعتقاد میزان تا شد م قط آب شیر خدا اذن

۴۴ ص صندوق، شیخ نقوی، امتحانات

۴٨٩

شد؟! همبستر ساله نه دختر با پیامبر چرا ! نق یا صحابه:
بوده... ساله پنجاه زن یه مثله موق اون ساله نه دختر گفتم بار صد دادینا... گیر دوباره بابا ای امام:

بوده؟ اینگونه هم درک و عقل نظر از آیا اما صحابه:
�فهمیدند... نم هیچ عقل نظر از نساء ... �فهمیده نم هیچ هم بال زن اونموق امام:

بود؟ بزرگ تاجر و سرمایه�دار چطور خدیجه پس صحابه:
این به ه دی جور یه بزار داره... فرق خیل که... نبود مدینه و ه م ماله خدیجه همممم... امام:

ندی؟! فطریه و زکات و خمس سال سه تا میخوای کنیم... نگاه مساله

خوان فکر تکنینک و امام

۴٩٠

مدتها نق امام شد، لواش و ماند در الی در زهرا فاطمه پاسور، و عالم دو بی بی که وقت همانا
اتفاق از جلوگیری برای را کشویی درب�های باالخره و کرد فکر و نشست زمین بر یوسان اک چون

فرمودند...! اختراع مشابه
ائمه ایمن فصل اختراعات، بخش ، النق سیرة

۴٩١

است. موکد مستحب آمیزش، از قبل کردن بول – ی
کند. بول من آمدن بیرون از بعد انسان که است مستحب – دو

– کردن «بول لوپ در خواندند، المسائل توضیح در را مسئله دو این نق امام که باری اولین
شد. خارج ذوالنعوظشان از مبارکشان جان و افتادند کردن» جماع

حضرت شهادت باب – سرالنق

١١۴
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۴٩٢

استمناست! موجب استبرا بر استمرار

دوم مجلد ‐ عطار اعمه�ی موجز سخنان

۴٩٣

فرهادی اصغر دادن دست که است چطور پرسید: (ملنگ) نق امام از سامراء کیهان خبرنگار
توجیه با مختلط استخر در برزیل خردسال دخترکان دستمال ول شده مذمت ار عس مراسم در

�گردد؟! م ماله�کش فرهنگ تفاوتهای
اصوال �کند. م فرق آن با این نخیر، فرمود: بود افتاده گیر استدالل منگنه در حسابی که نق امام

�آید. م چشم به ر دی گونه�ای به آب زیر در فرهنگ تفاوتهای نور، ست ش بدلیل

حضرت آن ال اپتی کش ماله باب در نقوی سیره

۴٩۴

هم باز دهید قرار چپم دست در را داگ» «اسنوپ و راست دست در را «امینم» اگر سوگند خدا به
�کنم. م گوش نجف شاهین ترانه�های به

نجف شاهین آهنگ به واکنش در نق امام

۴٩۵

تعداد به که کردند اعالم ای بیانیه در نقیون قتل به تهدید و ارتداد م ح صدور پی در (ع) نق امام
نیازمندند. اسالم رحمانیت اثبات برای کش ماله کثیری

۴٩۶

امام بودیم. رفته بیابان به خار تهیه برای امام با روزی که است نقل امام) آن وفای با (غالم قنبر از
بودند نشسته درخت سایه در خود که صورت این به بودند کرده تقسیم را کارها همیشه مانند معصوم

گفت: و کرد صدا مرا ناگاه که �کردم م جم خار من و �زدند م شده فراید دیپ سوسمار و
‐قنبر

سرورم +بله
بت گردن رو تبر و ست ش رو بت�ها تمام ابراهیم جدم وقت مردم العمل عکس اولین ‐میدون

بود؟ چ هستش توان نا کامال بزرگ بت که دیدند و گذاشت بزرگ

١١۵
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آوردند؟! ایمان حتما شوم +فدایت
سته ش تکه�های زیر و میرفتند بتکده به مدتها تا که سوگند خدا به کتاباست... تو مال این بابا ‐نه
نا�کارامدی فهمیدن از را خود خشم که �نوشتند م مادر و خواهر فحش ابراهیم برای انشان خدای

دهند. نشان خدایانشان

به فرمودند�: و شده خیره من دست خارهای به خاص بغض با امام لحظه این در �گوید م قنبر
خورد�. نم مادر و خار فحش نان ش بت اندازه به تاریخ در س هیچ سوگند خدا

سال ٣٣
شهری عل
نجف چاپ

۴٩٧

بعد یرد. ب یاد رکی الفاظ مبادا که برد نم استادیوم به را کوچولو ری عس گاه هیچ نق امام
برد! م استادیوم به را امام که بود ری عس این واکنشمسلمین، و نقوی شاهین از ای ترانه انتشار از

۶٠٠ ص ‐ ذوالنعوظ باب ‐ اسالم در تربیت اصول

۴٩٨

و �ها ویژگ خوشرویی با و کرده عرضه ایشان بر را اسالم دین حضرت رفت. امام نزد مشرک زن
�زنم م دوری یه گفت: سپس کرده، برانداز را آن نیز زن فرمودند. تبیین را آن مختلف جوانب

١١۶
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�گردم. بر�م

نق امام اندیشه در مشتری رضایت اه جای

۴٩٩

شود. مسلمان آنکه شرط به دهد شفایش تا بردند (ع) نق نزد را او پس داشت. سرطان کافری
را امام کمردرد بود، حاذق طبیب که کافر آن ول بدهد، شفا را او نتوانست کرد، هرچه (ع) نق

کرد. درمان
بازگشت. امت امامت مقام به و خورد پول بی به مدت از پس ول شد، کافر مدّت هم حضرت(ع)

تجربی و لدن علم تقابل نقوی، سیره

۵٠٠

شود. پاره دانتان فتوا تا کنید صادر فتوا آنقدر (ع): نق امام

نقوی شاهین از حمایت در امام

۵٠١

که کنم ش رکعت چهار نماز در اگر پرسید: و رسید نق امام خدمت بیزانس ازمسلمین مردی
کنم؟ چه چهارم یا است سوم رکعت

بخوان. نمازاحتیاط رکعت ی و ذار ب چهارم به را بنا فرمود: حضرت
کنم؟ چه چهارم یا سوم یا است دوم رکعت که کنم ش اگر پرسید: باز مرد

بخوان. احتیاط نماز رکعت دو و ذار ب چهارم به را بنا فرمود: حضرت
کنم؟ چه چهارم یا سوم یا دوم یا است اول رکعت که کنم ش اگر پرسید: دوباره مرد

. نیست نمازخوان تو بابا، ــتـیـر سیــ فرمود: حضرت

شناس مخاطب و امام

۵٠٢

ندارد مرا فیسبوک ی صفحه کردن ریپورت سواد که عالم : ان گلپای صاف به خطاب نق امام
کند. صادر قتل م ح نیست جایز

١١٧
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۵٠٣

شما به که شاهین همه که است ونه چ ”اماما، پرسید: و رسید معصوم امام آن محضر به سائل
گویید؟” نم هیچ شما اما کنند م نفرین و لعن را کرد جسارت

داده قسم گلشیفته های ممه به مرا که کنم نفرین را کس ونه ”چ فرمودند: و زدند لبخندی امام
است.” کرده پیدا را ما ضعف نقطه خوب قسم کعبه خدای به است!؟

۵٠۴

اند. نشسته ماه بر کفار گفتند را نق
. نشین مردم گردۀ بر که است آن هنر گفت نق

اند. ساخته خانه دریا در کفار گفتند را نق
. کن النه مردم جهل در که است آن هنر گفت نق

گیرند. خود قوت آن از و کنند بازیافت را زباله کفار گفتند را نق
. کن زباله مردم قوت که است آن هنر گفت نق
اند. کرده مهار را باد انرژی کفار گفتند را نق

. کن رها را خود باد انرژی با که است آن هنر گفت نق
« نق گفت «چنین

۵٠۵

شما! جنس از شما! خود مثل هستم بشری هم من مردم! ای : نق امام
فقط:

میزنم. حرف او با مادرم م ش در
آیم. م بیرون مادرم راست ران از رحم جای به

فرستم. م سالم خاندانم و خود بر تولد هنگام در
معصومم. و مصون ذهنم با چه و جسم با چه گناه، و خطا گونه هر از

دهد. م عنبر مش بوی غائطم و بول
شده. خلق من خاطر به هست

است. حرامزاده باشد نداشته دوست را فامیلم و فک و مرا کس هر
است. حالل خونش باشد نداشته ایمان بزرگم جد به کس هر

اصال انگار ، کن نگاه جوری هر رو باقیش یری، ب نادیده که رو کوچی تفاوتهای این کل در و
شما... خود همین

سامرا صحنه در همیشه مردم جم در نق امام سیاس عبادی سخنران از فرازی
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۵٠۶

کنه. م هتاک طهارت و عصمت خاندان به داره رپ خواننده اصطالح به ی شیعه:
چه؟ من به : نق

خونده! شما درباره آخه شیعه:
چه؟ تو به : نق

۵٠٧

زمان تاریخ�نویسان تمام داشتند را فقرا به مخفیانه کم قصد (ع) نق امام هرگاه است نقل
کنند. ثبت تاریخ در را ایشان مخفیانه کم جزئیات تا �خوانند م فرا را خویش

۵٠٨

خورد دیوار به چنان بالل و داد جاخال امام ول شد وارد امام بر زیاد سرعت با حشری بالل روزی
کرد. م جارو کرن پاپ خانه از روز سه تا بانو سوسن که

است سوسن سوسن ‐ نقیین نق دکتر

۵٠٩

است! مرتد بادمجان اکنون هم از ‐

آورد. اسالم که بود درخت اولین که اون چرا؟ آخه ! نق اه! ‐

اعلم! ولله بود! ظهر از بعد موال و ظهر امروز بادمجان کش از قبل مال همه�اش اینا ‐

۵١٠

�کرد م مطالعه دایناسورها انقراض و پالیونتولوژی زمینه�ی در که امام آن شیعیان از دانشمند مردی
شتافت... نق امام دیدار به زمان ماشین از استفاده با

شدند؟ منقرض چطور دایناسورها فدایت، به جانم ، نق یا ‐
چیست؟ دایناسور دایناسور؟ +

نیستند. االن و �کردند م زندگ پیش زمانهای در که موجودات ‐
ابابیل؟! ها؟ +

�کردند. م زندگ زمین روی زمان که ری غول�پی موجودات چیه! ابابیل نه ‐
�پرسد. م سواالت چنین که شده چیره مرد این بر شیطان که قسم خدا به +
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فسیل �دون م اصال چیه؟ دایناسور �دون نم اصال یعن نداری؟ لدن علم تو ر م چیه؟ ‐شیطان
چیه؟

حیض! تخم یا زاده�اند حرام یا �کنند م توهین بیت اهل ما به که تو مثل کسان که درست به همانا +
که! شد دار بچه �شه نم حیض ایام در اصال ؟ نق می ج چرا ‐

�شود! م حتما بخواهد خدا اگر +
بده؟ انجام شما دشمنای واسه گذاشته هاشو معجزه خدا یعن ‐

دانشمند{ گردن سمت به امام‐ منطق دلیل انه ی ‐آن ذوالنقار تیز لبه�ی حرکت }صدای +

۵١١

سوراخ در و بود نشسته مسجد در (ع) نق روزی �کرد. م زندگ سامرا در متمول کافر که است نقل
آمد، حرامزاده این باز زد: فریاد بلند دید. مسجد در دم را کافر آن که �کرد م تفحص خویش دماغ

نشوید! نجس باشید مراقب
دادی فحش که حاال بیاورم! اسالم بودم آمده ! نق یا گفت: سپس کرد، درنگ لحظه�ای کافر آن

شدم. پیشمان
کردند، مجسم را او اموال زکات خمس و انداختند چرتکه مبارکشان ذهن در لحظه�ای (ع) حضرت
که دادند توضیح خودشان مطهر آباد جد به بستن مادر و خوار فحش با و دویده او دنبال فورا پس
پاک شیر که کافر نیست. ناراحت جای و است رایج بسیار امر ی مؤمنین میان ناموس شوخ

آورد. اسالم و پذیرفت بود حالل�زاده و خورده

اسالم باز آغوش نقوی، سیره

۵١٢

باشید. آماده الاقل ندارید دین اگر

بود رسیده خدمت اپیالسیون بدون که کافری زن به نسبت امام واکنش

۵١٣

ادرار معتصم کاخ دیوارهای پای روز هر رو این از داشتند. اعتقاد نرم جنگ به همواره امام
بریزد. فرو و کند نشست خودش تا �کردند م

نرم گشادی های تاکتی و امام
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۵١۴

اشتباه نق امام بزند حرف بتواند که این از قبل اما شد؛ وارد نق امام بر طالبی ابی بن � عل روزی
شد. آنچه شد پس انداخت. گیری آبمیوه درون و گرفته را او

آخر به مونده ی جلد یخ» با خورد م طالبی آب «نق مستطاب کتاب از

۵١۵

جای به نیست بهتر آیا گفت: ایشان به و رفته (ع) نق امام نزد دانشمندی روزی که است روایت
کنید؟ برخاست و نشت دانشمندان ما با سواد، کم اصحاب این

را صحابه از فرمود:«ی و داد دانشمند و گرفته را صحابه از ی شمشیر حضرت که است نقل
«جان فرمود: و داد صحابه به و گرفته دانشمند از را شمشیر پس کرد. رد دانشمند آن ش». ب
مرد به رو و کرد منعش کار این از حضرت برد باال را شمشیر صحابه آن وقت یر». ب را مرد این
تاجران بیت اهل ما همانا بری؟ فرمان من از چرا و چون بی چنین حاضری تو «آیا فرمود: دانشمند

کنیم.» عرضه کسان چه به را خود کاالی �دانیم م نی که هستیم

١٢ ص / النق تذکرة

۵١۶

نباته: بن ذیق
مت ح چه سخن این در کردم عرض ندارید. محرم راز هر بر را خود نوه�ی شنیدم نق امام از

بود. من ایده�ی غیبت فرمود: است؟

۵١٧

الخیال ساکن یا و نورالعین یا حبیبی

سوسن) همسر�شان از دوری دوران در خانم اعظم� معشوقه�شان به خطاب نق (امام

۵١٨

عیزم؟ خوبی گفتم اعظم؟ کردم صدا ک من بابا ای

سوسن) �شان گرام و حساس همسر به نق امام (توضیحات

١٢١
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۵١٩

پرسیدند: �شان گرام مادر از بالفاصله و کردند رجوع مدرسه از (ع) ری عس حسن امام روزی
مادر چه؟» یعن این بوده. معصوم پدرت گفت امروز �مان تربیت معلم که سوگند خدا به «مامان
چ یه نبوده. معصوم که تون «معلم گفتند: پاس در و انداختند حضرت به نگاه نیم �شان گرام

گفته.»

۵٢٠

کردیما»، گیری «عجب فرمود امام زد. را (ع) نق امام خانه در و آمد سامرا به ین مس گدای
گوید م اماما کرد عرض و بازگشت غالم شود. جویا را شخص احوال که فرستاد را غالم و
بپرس. را �اش واقع اسم و برو فرمود امام آمده. دوری راه از و است غوجبجد نامش است، نصاری
دیدند امام دارد. پرسش و است غوجبجد گوید م رسولوال، پسر ای گفت: و پرسید دوباره غالم
این کنن مطالعه�ات بی برسر خاک فرمودند: ناگهان و گشودند را در خود �شود. نم طوری این که

کردند. رسیدگ او احوال به و است. نتردام گوژپشت که

نیم وبالگ از

۵٢١

با را موضوع پس کرد. ش (ع) نق امام والیت در سامرا دانشمندان از ی روزی که است نقل
پدرش نق والیت، به معتقدان برخالف که داد اطمینان وی به مادرش و گذاشت میان در مادرش

کند. ثابت هم DNA تست با را موضوع این �تواند م و نیست
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۵٢٢

بار چندین که گرفت م سبقت ران دی از ثواب اعمال انجام در چنان (ع) نق امام که است نقل
افتاد. عباسیون زندان به و بازداشت سامرا پلیس توسط غیرمجاز سبقت علت به

النق تذکرة ‐ راست دست از سبقت و امام

۵٢٣

(ص): سوسن قال

متجر. من ماءالشَعیر و الماٰیونیز بعض شراء العشاء. لتَناٰول الویة لدینا

بخر. دلستر و مایونز (سس) مغازه از داریم. الویه شام

اول صفحات ‐ اسالم دیدگاه از زن مقام به نگاه

۵٢۴

از پس و �خرید م کنیز چند �رفت، م فروش برده بازار به زکات، و خمس وصول از پس نق امام
�کرد. م آزادشان خدا راه در جماع
میبرد. ثواب هم �کرد م کیف هم

الحسنة االخرت ف و الحسنه الدنیا ف آتنا

معاش» عقل و معاد «عقل کتاب از

۵٢۵

بقیه این ه بل نیستیم؛ برتر جامعه افراد بقیه از بیت اهل ما که داشتند تاکید همواره (ع) نق امام
کمترند. بیت اهل ما از که هستند جامعه افراد

�ها سته�نفس ش و نق امام

۵٢۶

دیواری پشت از مرض ابن که میزدند قدم سامرا های کوچه در شبی بودند شجاع بسیار نق امام
ماله ابن آمدند فرود مبارک دستان روی بر و پریده هوا به متر ٣ امام نمود پخخ امام به و پریده

١٢٣

http://imamnaghi.wordpress.com/2012/05/19/%db%b5%db%b2%db%b2/
http://imamnaghi.wordpress.com/2012/05/19/%db%b5%db%b2%db%b3/
http://imamnaghi.wordpress.com/2012/05/19/%db%b5%db%b2%db%b4/
http://imamnaghi.wordpress.com/2012/05/20/%db%b5%db%b2%db%b5/
http://imamnaghi.wordpress.com/2012/05/20/526/


بعدها امام خود �پنداشتند. م ترس را آن جاهالن که است بوده امام صغرای معراج این وید می
ردم» می ثبت قینس کتاب توی رو اسمم وگرنه نداشتم «صاحاب فرمودند و گریستند بسیار

۵٢٧

است. مخلوقات آوازترین خوش کالغ همانا فرمودند: منبر باالی در (ع) نق روزی
م چنین حساب چه به ! نق یا گفت: و برخاست ی سرانجام نگریستند، هم به لخت صحابه

�شناسند. م بدش آواز به بیشتر را کالغ گویی؟
شد و زد گردن را دفاع بی اسیر ٧٠٠ روز ی در عل که حساب همان به داد: پاس حضرت

رحمت»! «همای

نقوی محاسبات نقوی، سیره

۵٢٨

شما، اسالم این در چرا است، کامل دین شما دین گویید م که شما ، نق یا کافران: از ی
است!؟ شده داده زنان زدن کتک به دستور

است؟! آورده قران در آنرا خدا چرا بود، بد زنان زدن کتک اگر : نق امام

۵٢٩

یا گفت: و آمد ایشان نزد ابوالش که بود المال بیت کتاب حساب مشغول (ع) نق امام روزی
شیم. ب باال المال بیت از دینار میلیارد هزار سه نفری دو بتوانیم که دارم نقشه�ای ! نق

صحبت مشغول و کردند روشن را خودشان شم و کرده خاموش را المال بیت شم (ع) حضرت
شدند.

نقوی امانت و عدالت نقوی، سیره

۵٣٠

درمیام... خجالتت از حدیث تا دو گفتن با بجاش ندارم پول

بود شده هدفمند دینارها که وقت سامرا قصابی در نق امام

١٢۴
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۵٣١

مورد «معراج�آباد» فرودگاه در رفتند، معراج به بار اولین برای (ع) نق امام وقت که است روایت
کنند. روبوس پیامبر ١٢۴٠٠٠ تمام با �شدند م مجبور و گرفته قرار اولیا و انبیاء رسم استقبال

ایشان ماشین با امام �کند م اصرار پیامبر هر که حال در jetlag، از بعد مصائب و نق (امام
بیاید)

۵٣٢

یافت. خواهند دست آن به ایران بالد از دیپلمات�هایی باشد، هم ماریانا گودال در ثریا اگر

Wiley انتشارات ‐ (ع) نق امام تالیف ‐ triangulation و پارس مردان

۵٣٣

در بادمجان) (مثال چیزی هر قیمت غیره، و اقتصادی اشتباه سیاست�های اساس بر گاه است نقل
افزایش بر برنامه�ریزی با �شد م موفق امام دولت ول �یافت م افزایش دینار هزار پن کیلویی سامرا

دهد. کاهش دینار دو کیلویی را بادمجان قیمت و آید فائق قیمت�ها
(و �شنیدند م سامرا رسانه�های در را اقتصادی موفقیت�های این اخبار مردم که زمان است نقل

�کردند. م یاد امام مادر سمانه از بسیار �خواندند) م

۵٣۴

که شنیده�ایم شما از ما چه؟ یعن بتول شد: سوال علیه الله صلوات پیامبر از فرمودند: امیرالمومنین
زن یعن بتول فرمودند: آله و علیه الله صل پیامبر هستند. بتول علیهما الله سالم فاطمه و مریم
نیست. پسندیده پیامبر دختران در حیض زیرا نشود حیض گاه هیچ و نبیند ماهانه عادت خون که
عادت آن بر زنان چه آن از زیرا شد نامیده بتول فاطمه فرمودند: آله و علیه الله صل اکرم پیامبر
مریم حضرت شدند. م باکره اه شام هر ایشان و بود شده بریده ماه) هر در شدن (حیض دارند

آورد. دنیا به بود باکره که حال در را عیس زیرا شد نامیده بتول نیز

حوزه�ی انتشارات ‐ واژنال انعطاف�پذیری و زهرا فاطمه ‐ plasticity vaginal and Fatima
قم علمیه

ندید. فحش ال کرده. تائیدش هم نق امام هست. واقع حدیث پ.ن.
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۵٣۵

آن در �خواهیم م ما پرسید و رسید امام خدمت مریخ از صحابه�ای روزی که ند می نقل ابوالش
دین ساخت تکنولوژی دارد ان ام اگر یافتیم. را شما و کردیم گوگل کنیم. تأسیس مذهب سیاره

بیاموزید. هم ما به را
شرح به را دین تهیه طرز بالد، آن وجوهات نصف دریافت شرط به فرمودند، خارانده خشتک امام

�گذارم: م اختیارتان در زیر

نیافتن از س مثل را مردم کرده، پیدا مذهب نصب محل در را بشر اصل پرسش�های ابتدا .١
و... شر و نی سرنوشت، مرگ، ، هست مبدأ مثل �ترسانید. م آنها قطع پاس

برای اندینگ هپی و افسانه�ای غایت به داستانهایی و حل�ها راه خشتکخود از آنها برای سپس .٢
غیر راه�حلها که میزان هر به که شود دقت �آورید. م در اول مرحله در شده ایجاد ترسهای به غلبه

�شود. م بیشتر قبولش ضریب باشد، شن فی ساینس و عقالن
�کنیم. م اضافه دستورالعملها ندادن انجام از تهدید برای ترس ر دی الیه ی مرحله این در .٣

تکرار مومنان، برای کمری زیر سط تا عمدتاً جایزه و تشویق الیه ی با را سه مرحله آنگاه .۴
کنیم. م

دین، ظرف در عقل منافذ وجود دلیل به اما است، بهره�برداری آماده معجون مرحله این در .۵
سازی عایق ی که است الزم پس دارد. وجود کاسبی، بالطبع و حرارت رفتن دست از ان ام
باکتریهای نفوذ که پذیرد انجام تکفیر) یا شمشیر زور با شده (حاال دین ظرف دور تا دور کامل

نشوند. دین فساد باعث « «ش
دربیاورید. پول و بسازید حدیث بروید است. آماده شما دین .۶

۵٣۶

دارند! حضور مسجد در دسته سه دسته دو جای به دید و آمد فرود مسجد بر نق امام روزی
بودند! نیایش و دعا مشغول اول دسته

بودند! علم گفتگوی و بحث مشغول دوم دسته
�کردند! م عجیبی کار سوم دسته اما

میمالیدند! را خویش ذوالنعوظ راست دست با و کرده دعا خدا درگاه به چپ دست با آنها
�کنید؟ م چه که فرمود سالم عرض از بعد رفته آنها پیش امام

غیبت زمان در که است کس واقع مومن که شنیده�ایم رسولوال جدت از ! نق یا رسید: جواب
کند! آماده را خود و بخواند دعا فرجش برای امامش

�کنیم! م آماده فرج برای را خود راست دست با و کرده دعا نوه�ات فرج برای چپ دست با ما حال
ثواب نمیتوانند شوند مهندس حساب ماشین خدا مخلوقات همه اگر که سوگند خدا به فرمود: امام

شدند! مشغول ثواب تحصیل به و درآورده ذوالنعوظ هم امام کنند!پس حساب را شما کار
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۵٣٧

سرشان موهای تعداد مانند ای مسخره سواالت پرسیدن برای امام لدن علم از همیشه اصحاب
�کردند! م استفاده

دارم! سوال اماما گفت: و آمد امام پیش صحابه�ای روزی
شو! گم برو چهار! شصت پونصد هزار دو و هفتاد و سیصد فرمود: امام

کنم؟! استفاده فن سوال ی پرسیدن برای علمتان از �خواهم م امام خیر، گفت: صحابه
پسرم؟! چیست سوالت فرمودند: مهربان با و کردند صاف سینه نشسته زانو چهار امام

هر حوا و آدم و ندارد واقعیت تکامل و هستیم حوا و آدم نسل از ما همه اگر گفت:اماما! صحابه
آمدند؟ وجود به ونه چ پوست رنگین انسانهای پس بودند، سفیدپوست دو

کله از دود شد! پاره فکردانشان کردند! فکر خیل کردند! فکر هم باز کردند! فکر قدری امام
و... شدند منفجر کردند! اتصال سیستمشان سوزاندند! یو پی س شد! بلند شان

کند...!) نم خبر حادثه اما باشد آموزنده حدیث ی بود قرار (این

۵٣٨

خودم را وجوهات کردن» «خرج ونه چ بیاموز، من به را مردم کردن» «خر ونه چ تو خدایا!
آموخت. خواهم

(ع) نق امام مناجات�های سری از

۵٣٩

سو�ی از هیدن مهت پذیرش برای زمینه�سازی و غیبت مفهوم با مردم کردن آشنا منظور به � نق امام
�پرداخت. م موش قایم بازی به صحابه با و کرده استفاده �داد م دست که فرصت هر از مردم،

۵۴٠

تغییرِ خواستارِ هم جواد امام داده�اند، تغییرِ هادی امام به را (ع) � نق امام نام علویان که آن از پس
است... کامران امام به جواد امام از نامش

۵۴١

ایشان از و شد وارد امام بر ابوفاکر بود. کندن جان حال در و بود خورده را سم انگور آب نق امام
حضرت ؟ کن اعتراف آن به بخواه اکنون که کرده�ای گناه خود زندگ در آیا ! نق یا پرسید:
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و پاها و دستها و شدم وارد مجوس کافر ی خانه�ی به پارسیان٬ سرزمین در ! بل گفت: پاس در
دخترانش و زن و فروختم برده�فروشان بازار در را پسرانش گرفتم٬ را اموالش کردم٬ قط را گردنش
یاد از لحظه�ای کنم٬ جماع ساله�اش شش دختر با میخواستم ه زمانی اما برگزیدم. کنیزی برای را
طول تمام در که بود گناه تنها این بیاورم. زبان بر را الله نام که کردم فراموش و شدم غافل الله
این از ه حالی در ابوفاکر طلبیدم. استغفار الله از شب هر تاکنون آن بابت از و شده�ام مرتکب عمر
دین چه اسالم که رد می فکر خود با درید م خشتک و زد م نعره نق امام تقوای و عرفان همه

است! انسان�سازی

�پرستند. م را کدو باز اما �بینند م را خر آنجای که آنان باب در ‐ مقنوی مثنوی

۵۴٢

اسالم جمهوری �گوییم: م
نیست! اسالم جمهوری، این �گویند: م

تقلید مرج فالن �گوییم: م
�کنن! م خراب رو اسالم دارن نیستند. مسلمون آخوندا این �گویند: م

طالبان و القائده �گوییم: م
نفهمیدن! چیزی اسالم از اینا �گویند: م

اسالم قانون فالن �گوییم: م
بوده! زمان اون مال قانون این �گویند: م

حدیث فالن �گوییم: م
باشد! شده تحریف است ن مم �گویند: م

قرآن آیه فالن �گوییم: م
داره! نزول شان بخون! رو تفسیرش برو نیست! این معنیش �گویند: م

مسلمان مورخ فالن از تاریخ روایت فالن �گوییم: م
نبوده! معصوم که مورخ فالن �گویند: م

بشه؟ اجرا �خواد م ک کجاست؟ واقع اسالم پس �گوییم: م
کنید صبر ظهور تا باید نشده پیاده هنوز واقع اسالم �گویند: م

است؟ موق چه ظهور �گوییم: م
جمعه!!! اون هم شاید جمعه این شاید �گویند: م

نیامد! طرف و گذشت هم جمعه این

١٢٨
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۵۴٣

آوردند. دست به را سامرا ومت ح و کرده انقالب معتصم علیه بر پیروانشان و ( (ک نق امام
شد؟ شما انقالب پیروزی عامل چیز چه پرسید: ایشان از و شد وارد امام محضر به روم مورخ
چه ملت این پرسید: مورخ سپس شهیدپرور. و شریف غیور، ملت حمایت داد: جواب امام
شهید، جبهه در �دهند: م ما به چیز چهار جا چهار در ملت این فرمود: حضرت دارند؟ خصوصیات
هستیم. نیز ما هستند ملت این تا دهند. م فحش ما به خانه در و سالم خیابان در رای، انتخابات در

دچارند ادبار به که اقوام باب االدبار، بحار

۵۴۴

با مسلمانان احوال بر و رفت چاه داخل به تنهایی های ضجه و اندوه کردن خال جهت نق امام
آمد: روحان ندای چاه پایین از کردند. گریه بلند صدای

بزن» عر ه دی جا یه برو زندگیه محل اینجا األصوات انکر ه «مرتی

شیرازی ّار م الله آیت ‐ موهوم مهدی زندگ نشانه�های اولین

۵۴۵

ناغافل و آمد بیرون ران جم چاه از شما زمان امام اگر شیعیان! ای آیندگان: به خطاب نق امام
سربسرش زیاد نکنید. تعجب دانست خود پیروان بهترین از را بالدار سوس آنها رأس در و حشرات

دهید... مهلت کم او به و نگذارید

ظهور الت مش فصل الزمان، بسول ال ف اسراراالمامه

۵۴۶

ببینید �گذاریم، م در میان را شما کدام هر «ما گفتند: مادرشان به (حسن+حسین) حسنین روزی
داریم» ش عل والیت به بیشتر کداممان

مخرج و ماخذ و منبع بدون احادیث ‐ النقویون حلیة

۵۴٧

فرمودند: ایشان شد. سوال مورچه�ها اذیت و آزار مورد در نق امام از

١٢٩
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صادر فتوایی نیست همراه�اش دانه که مورچه�ای مورد در ول است کش دانه که موری میازار
بیازارید... �توانید م و نشده

۵۴٨

من عمر روزهای آخرین این فرمودند: و کردند جم را سامرا مردم برکتشان پر عمر اواخر در امام
کنم. تحمل را اله غضب آتش �توانم نم که کند ادا دارد من بر دین کس اگر است،

زدند. امام به تازیانه ضربه هشتاد سامرا عرق�خوران از کدام هر است نقل

نبوی سیره از پیروی از پشیمان احساس و امام

۵۴٩

بده!» تکان «مرا گفتند سخن گهواره در نق امام بار ی که است نقل
. ست ش رو گهواره بیرون بیا گنده مرده ش ب خجالت ه دی خب فرمود: امام همسر سوسن بعد

گهواره معجزه و نق امام

۵۵٠

تنید. تار غار در بر خدا اذن به عنکبوت بردند. پناه غاری به مشرکین ترس از ابوالش و نق امام
است، معجزه اگر گفت: ابوالش اباالش؟ کردی، حال رو معجزه فرمود: و کرد ابوالش به رو امام
عنکبوت است نقل کرد. خراب را تار خود انگشتان با سپس و کند تکرار دوباره تواند م آنرا خدا

سپوختند. را دو هر و کردند پیدا را ابوالش و حضرت مشرکین برنگشت. و بود رفته

١٣٠
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۵۵١

ثروت کنید، تجاوز زنانمان به شید، ب را سهراب�ها و نداها بخورید، را مردم پول میلیارد هزار سه
هستند! غیرت با آدمهای ما ملت چون نکنید شوخ نق امام با ول ببرید، یغما به را کشور

۵۵٢

است! تر سخت قبر فشار از برابر هزار غرب فشار قسم خدا به

خرما) هسته�ی برنامه دلیل به روم کنیزهای واردات تحریم وض از پس نق امام (واکنش

۵۵٣

را اسالم آخوندها و کرده�اند خراب را اسالم آخوندها گویند م که آنهایی مثل (ع): نق قال
دکترای مدرک استاد به که است اول ترم دانشجوی آن مثل �شناسند، نم و �کنند نم اجرا درست

بدم! درس برم من بشین بیا تو �گوید: م خود

۵۵۴

ماند؟ م باق چندتا گیرم، م پس را آنها از ی �گذارم. م امانت به شما نزد گرانبها گوهر دو من

اصحاب به حساب آموزش و امام

۵۵۵

شهادت و ایثار فرهنگ مروج که بیاموزید bird angry بازی خود فرزندان به فرمودند: نق امام
است. طلبی

ین خشم پرنده آن من رهبر فرمودند: حماران حسینه�ی در خود سخنران ط در امام همچنین
حضار) (گریه�ی �چشد. م را شهادت طعم و �کوبد م دشمن امات استح به را خود که است

۵۵۶

انسان دالیل به مال ندارد، را خود امامان به لقب اعطای برای الزم هنر و ذوق علفیه که آنجا از
آنان برای لقب�سازی به اقدام حمام، امامان این اصل اسام معن یا رد عمل به توجه با دوستانه

�گردد: م تقدیم وسیله بدین که کرد
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االئمه طالبی ‐ عل
االئمه ار سازش ‐ حسن

االئمه ر اغتشاش ‐ حسین
االئمه بیمار ‐ سجاد

االئمه گاوچران ‐ باقر
االئمه کذاب ‐ صادق

االئمه) (عصبان االئمه ین خشم ‐ کاظم
االئمه دار مایه ‐ رضا
االئمه بخیل ‐ جواد

االئمه گاگول امورنا صاحب و موالنا و سیدنا ‐ نق
االئمه شوشول ‐ ری عس

االئمه متوهم ‐ مهدی

مالنقرالدین البانم ‐ نقوی دوم سال الحجیم ممة ماه دوم و چهل روز

۵۵٧

بهتره! حت هم اوالد از خوب کنیز

چین قالبی کنیزان ورود از بعد نق امام

۵۵٨

سنگ ناهار موق امام دیدند کنند. گالیه گرسنگ از حضرت آن پیش تا آمدند امام نزد فقیر عدّه�ای
بازگشتند. خودشان خانه به و نگفتند چیزی پس �خورند. م نم و نان و �بندند م مشان ش به
میل انگور آب و گوساله استی و بوقلمون خوراک دسرِ دارند عادت ناهار از بعد امام ندیدند اما

کنند.

۵۵٩

کن!» صحبت این با بیا «شما

تجاوز خصوص در خداوند سوال به نق امام پاس و قیامت روز در جوارح و اعضاء گفتن سخن
سامرا. های داف از ی به

١٣٢
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۵۶٠

یقه رنگ قرمز مردانه پیراهن ی و شد وارد بازار به امام روزی است: نقل حضرت آن سحابه از
داد. سفارش رنگ نارنج شام عبای دست ی و قهوه�ای پیله�دار مردانه شلوار با همراه سفید

فرستاد. جواد امام خانه�ی درب به DHL پست با و کرده کادو را آنها سپس

(ع) جواد امام تولد مراسم در حضور عدم از عذرخواه و نق امام

۵۶١

برای نق با فیت صورت به ترانه ی اجرای خواستار و آمده امام نزد نیقر جاستین و نقبول روزی
سخت صدایی با بودن انگور آب و مزه تناول مشغول معمول طبق که حضرتش شدند. ٢٠١٣ قرام
را جماعوگراف �دی�های س تمام اگر قسم مصنوع قمر جمال به فرمودند: کاذب سخت انه، بی
شما که �کنم نم فیت ذارید ب چپم دست در را (ص) لوبز جنیفر مبارکه وباسن راستم دست در
شاهین با را فیتمان ما �کنند. م هتاک آمده ما پیج به که هستید زده�ای بحران علویون عالقه مورد
از هوادارانشان استایل باب در امام روشنگری از نیقرپس و نقبول گویند الغیر. و میزنیم دلبندمان
گفتند. النق النق ذکر مرگ دم تا کراهت این از رهایی برای و کرده خداحافظ موسیق دنیای

شیرین ابن علویت، ال و النقویت وسایل

۵۶٢

، نق آاای زد: داد بلند دارد! دست در چیزی و نشسته درخت زیر که دید را نق دور از ابوالش
تو؟ دست در چیست آن

برای آن با و �کنم م تکیه آن بر است، من عصای این گفت: و کرد جور و جم را خود نق امام
دارد... هم ری دی فواید و �تکانم م برگ گوسفندانم

آخرش... �ش م کور بدبخت، نزن اینقد ت! خی ارواح آره : ابوالش

ابوالش کوشش به االستمنا، عواقبة

۵۶٣

چیست؟ آن م ح بیفتد عمه�اش روی انسان و شود حادث زلزله�ای اگر که شد سوال نق از
کارش انسان که بهتر همان پس هست، زلزله�ای دنیا از جایی در همواره گفت و کرد فکر کم نق

نکند. ژئوفیزی را قضیه و ند ب را

تخصص مباحث ، النق رسالت
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۵۶۴

کند. تحصیل تا بودند گذاشته ”ابوتناردیه” نام به ای خانواده نزد را او کودک در نق امام والدین
امام �کرد. م چشمه از آب آوردن مثل سخت کارهای به وادار را نق امام همواره تناردیه” ”ام اما

کرد. جماع ” ”تناردیه دختران همه با شدن بزرگ از پس و �کرد م بول آب داخل نیز

نوقو تور وی ‐ بیت اهل مصایب

۵۶۵

اسالم به که بود هم درخت درختان، از آیا پرسیدم: (ع) نق امام از روزی که است نقل ابوالش از
نیاورد؟ ایمان

است. مغز شبیه کم میوه�اش که چرا گردو! درخت ، بل فرمود: امام

۵۶۶

: نق امام فتوای تازه�ترین
شود. زده گردن باید است، خشونت دین اسالم وید ب هرکس

۵۶٧

�دهید م من به ... و موقوفات و زکات و خمس که این فرمودند: مسلمین به خطاب (ع) نق امام
بسازم المبورگین بروم �توانم م نباشند هم اینها و دارم لدن علم که من وگرنه است، خودتان نف به

بفروشم! و

(ع) معصومین گردن از منّت رف نقوی، سیره

۵۶٨

کرد. اثبات نق امام برای را خود و کرد ارائه اسالم به را ارزنده�ای خدمات ابوالش آنکه از پس
اسم و کرد اضافه عبا آل تن پن گروه به را او ، ابوالش زحمات از قدردان برای نیز (ع) نق امام
تخمه مغز قبیل از پیشنهادی بسته�های گروه، این اعضای و گذاشتند «۵+١ «گروه نیز را گروه این
به و رفته اتم انرژی سازمان به نیز گاه چند از هر و �دادند م ر دی ی به تخم�مرغ�شانس و مزمز

�دادند. م ارائه بیالخ آنجا روسای

پیشنهادی بسته�های فلسفه�ی و نق امام
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۵۶٩

را معاد وجود تا خواستند او از و شدند وارد امام بر بود شده سست ایمانشان که صحابه از گروه
غائط و بول او بر سپس نمود، قطعه قطعه را او و فراخواند را ابوالش امام کند. اثبات برایشان
دوباره ابوالش خدا اذن به تا دهند قرار کوه چند فراز بر را قطعات که خواست صحابه از و نمود
از زمزمه صدای نشد. ابوالش از خبری کردند صبر چقدر هر اما کردند چنین پس شود، برانگیخته
جوانمردی حال همین در برود؛ فنا به اسالم اساس که بود نمانده چیزی و �شد م شنیده اصحاب میان
خدا اذن به که هستم اباالش همان من گوید، م درست امام که سوگند خدا به زد فریاد جم میان از
چهره شدم قاط معصوم آن مطهر غائط و بول با چون فقط شدم. ظاهر شما میان در و برانگیخته
بجا ر ش سجده و کرده توبه جا در بود پروفسور نزدشان عفیر که صحابه است... شده خفنتر ام
، شرینق نق دکتر جز نبود کس جوانمرد آن گذشت... اسالم و امام گوش بیخ از خطر و آوردند

اسالم. بزرگ کش ماله

سوم جلد ، شرینق دکتر ابعاد شناخت

۵٧٠

اسالم، پیغمبر ساحت به جهان های کاتولی رهبر پاپ بی�شرمانه�ی توهین خاطر به (عق) نق امام
بود، داده تغیر محمدی” گل به” را ” دانمارک ”شیرین نام که مسلمان فروش شیرین آن از تاس به

شد. محمدی” ”چس به کُرن” ”پاپ تغیرنام خواستار

۵٧١

دقت حال به تا (٢) شود م آغاز ها ملت جام رسیم م خرداد امتحانات ایام به چون و (١) یوفا
آن از و (٣) کنند؟ م بازی مسلمانان امتحانات ایام چرا نامرد های اروپایی این که ای کرده
این است جذاب خیل وی ان اما (۴) است امتحان ترین سخت شب در فوتبال بهترین اینکه بدتر
که بدان (۶) ببر خانه به خود با ردان آفتاب تخمه اندک روی م خانه به چون پس (۵) المصب
ایتالیا اما دارد، ته دی امتحان فردا نق (٧) را ایتالیا بیشتر آن از و دارد دوست تخمه خیل نق
کند م تمرین را جمله این دقت با و خواند م خوبی به را درسش قبلش پس (٨) دارد بازی هم

(١١) چیست کاتانچیو دان چه تو و (١٠) ایتالیا باد زنده (٩)

۵٧٢

کوکتل که است آن مثل کنیم اجرا امروزی�تر و آسان�تر را اسالم بشر، حقوق رعایت جهت اینکه
کنیم. سرخ ایتالیایی زیتون روغن در بیشتر سالمت جهت را نشان ل پش گوشتِ ۵٪

١٣۵
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زاپاتا اژدر و نق امام خاطرات

۵٧٣

نوشید؟» م انگور آب همه این ائمه شما «چرا پرسید: حضرت آن از کیمیاگری روزی که است نقل
موجود ل ال ه بل �نوشیم؛ نم آن لذت برای را انگور آب ائمه ما که سوگند خدا «به فرمود: حضرت
آن سپس کنیم.» م استفاده غائطمان و بول در استفاده مورد عطر ساخت برای را انگور آب در
نمودند. اعطا کیمیاگر آن به تبرک عنوان به را خود شده خش و جدید غائط از مقداری حضرت

۴۴ ص همان،

۵٧۴

گذشت. فاجعه آن از سال سه خدا! رسول فرزند ای نالیدند: و آمدند امام نزد صحابه از جمع
؟! هیچ ای... برنامه ، حرکت ، حرف یه باالخره پوسیدند. زندان در یارانش و ابوالش

در االن راستش فرمودند: بود نشانده خود کنار در را معتصم اهدایی کنیزکهای که حال در امام
باید بخوره. لطمه جنبشمون اعتبار به نه مم کنیم عمل نسنجیده اگه داریم؛ قرار حساس شرایط
بدون مبارزه به کال من که �دونید م نکنن. سواستفاده اون از رومیها تا باشیم نظام چهارچوب در
فقط بزنید. قدم شهر میدون تو برین بچه�ها خانوم با ٨ تا ۶ ساعت فردا عجالتا معتقدم. خشونت
مسیر از و نشه بندون راه که برید راه هم صف به و منظم نشه. سواستفاده باعث که نکنید سروصدا
بعدی برنامه میشه. سواستفاده وقت یه خونه�هاتون. برید حتما هم ٨ از قبل نشیم! منحرف مبارزات

١٣۶
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میدم. اطالع بهتون هم رو (!) مبارزه

قاندی مهاتما تالیف ‐ سیاس مبارزات در بیضه فیزیولوژی

۵٧۵

انگور آب نوشیدن اثر بر ابتدا ایشان بودند؟ هایپربولی منحن کاشف � نق امام دانستید م آیا
ما. داشتیم ��دان ریاض امام چنین �فرمودند. م � فراوان بول سپس و شده هایپر فراوان

استراسبورق دانشمند ٢٣

۵٧۶

نباشد! آنجا مادرت اگر �روم نم بهشت به

معتصم با مناظره در نق امام پاس قاطعانه�ترین

۵٧٧

است؟ منفورتر کلمه کدام کلمات بین از رسولولو، یابن پرسید: (زرت) نق امام از اَبلهه ابو

گفت: تامل اندک از پس و زد حلقه نق امام چشمان در اش

ائمه و خدا کپسول جدم حقانیت به اه هیچ که است کلمات ترین پست «چرا» قسم خدا به
نیاورد. ایمان

بودیم. کرده تاسیس نیز بریتانیا در را اسالم جمهوری حال به تا نبود «چرا» اگر

کلمات با وخصومت نق امام

۵٧٨

�های شمعدان هنگام، شب مرد آن اما داد. پناه والجان» ابن «جان نام به رد ول مردی به نق امام
گریخت. و دزدید را حضرت نقره�ای

جانوالجان به را �ها شمعدان آن خودش فرمود حضرت آورد. امام نزد و کرد دستگیر را او پلیسسامرا
فروش برده بازار به بسته کت را جانوالجان هم امام رفت. و خواست معذرت پلیس است. داده

فروخت. �ها شمعدان برابرقیمت ده به و برد

١٣٧
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۵٧٩

فرمود: و کرد میشد امام آویزان اواخر این که انیشتین آلبرت به رو نق امام روزی
ند. می تغیر طولشان کنند، حرکت نور به نزدی سرعت با اگر اجسام گفته�ای شنیده�ام آلبرت!

خدا. کپسول فرزند بله، گفت: انیشتین
سپس و کنند حرکت نور سرعت با تا ندارند نیازی طول تغیر برای که هستند اجسام گفت: امام

نهاد. آلبرت دست کف در را خود ذوالنعوذ

۵٨٠

نق امام ناگهان که بودم شده خم خلوت در برهنه روزی که ند می نقل مجلس باقر محمد مــال
شد. روانه سویم به دست به شوشول که دیدم آینه در را (ع)

به �بینید م آینه در انچه از اجسام فرمود: و رسید سر امام که کشــم باال به شلـوار خواستم شـتابان
ترند! نزدی شما

۵٨١

دارم. دوست خیل را بانوان ورزش اما نیسستم. ار ورزش من

٢٠١٢ لندن به سامرا المپی کاروان عضیمت از قبل نق امام

۵٨٢

چیست؟ آمده قرآن در که احسانًا» «وبِالْوالدَین معن ، نق یا : ابوالش
هم قرآن معجزه کلن کنید. نی خودتون مادر و پدر به اینکه یعن ه، دی معلومه خوب : نق امام
است کتابی ه می هم خودش که همونطور و شده نوشته عوام راهنمایی برای و ساده زبان به که اینه

مبین!
تا شید ب رو کافران اینکه یعن فتْنَةٌ» تَکُونَ َ حتَّ «وقَاتلُوهم معن حساب این با پس : ابوالش

درسته؟ شه، پاک زمین روی از فتنه
باید کرد، نگاه بعدی و قبل آیات به باید کرد. معن نمیشه که هیمنجوری ، ابوالش ببین : نق امام

نیست... تو امثال کار و میخواد متخصص یه اینکار اصلن کرد، مراجعه تفسیر کتب به

نقوی) سیره در کش ماله های نشانه (اولین

١٣٨
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۵٨٣

�تنیم م مجان لو ا پال �تنیم م مجان لو بستن �تنیم م مجان لو الت س ن ل

زهرا بهشت در سال هشت سن در رسیدن امامت به از پس نق امام سخنران

۵٨۴

باش حذر بر چیز پن از و شمار مقدم چیز سه از پیش را چیز دو �فرمود: م که است نق امام از
که است چیز سیزده مومن نشانه�های از و است چیز هشت در بندگان رستگاری سوگند خدا به که

نمود... مخیر چیز ی و بیست میان را تو خداوند

١٣٢ صفحه ‐ فیبوناچ سری بر تکمله�ای فصل ‐ اعداد رشته�های و امام

۵٨۵

نیاوردید؟! ایمان هنوز شما آاووووووو

شمال سفر از بازگشت از پس نق امام

۵٨۶

در را زن آن شوهر قبال آنکه ر م کند تجاوز زن به بی�جهت نق امام ندیدم �نویسد: م ابوالش
باشد. بریده سر غزوه�ای

۵٨٧

دهند. تغییر ” صهیونیست رژیم بن ”سوره به را �اسرائیل” بن ”سوره نام بود داده دستور نق امام

۵٨٨

با هم را نداشت گوشه که ناسهایی اس زکات، و خمس دریافت موق (ع) نق امام �دانستید م آیا
�پذیرفت؟ م گشاده�رویی

طبع مناعت و امام

١٣٩
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۵٨٩

کیست؟ واقع مسلمان رسولوال، یابن پرسید و شد وارد امام بر ابوالش روزی
اصال خوبن، خیل واقع مسلمانان فرمودند: سپس و برده فرو تفکر تنبان به سر لخت (نق) امام
کجای رحمته، دین اسالم میدن، نشون اینا که نیست چیزی این اسالم اصال که، نیستن اینا مثل
مخالفن، ومت ح این کارای با هم واقع مسلمونای شین؟ ب آدم و کنین سنگسار گفته اسالم
و که... نیست این واقع اسالم وگرنه کرده غائط اسالم دین واقع چهره بر ومت ح این اصال
مورد و باب کش ماله های پروژه کلیه در « واقع «مسلمانان کاراکتر از استفاده ایده که شد چنین

ندید! چشم به را آنان س هیچ اه هیچ اما شد، امروز به تا اسالم صدر از ماله�کشان استفاده

۵٩٠

نداریم. قاتل و دزد با کاری هست، بدحجاب تا فرمودند: (ع) نق امام

اسالم ومت ح وظایف تبیین نقوی، سیره

۵٩١

کرد. استخدام خانه�اش اتاق محقر و گل سقف مرمت برای را شاگردش و بنا ی نق امام
رفت. اتاق به بنا کار به سرکش برای ساعت از بعد

الیزه؟ کاخ یا است من اتاق سقف این گفت: تعجب با میمالید را چشمانش که حال در
دست؟ چیره معمار ای چیست نامت باز: نیش با بنا به رو

هست. سروش شاگردم هم این کدیور؛ بنا:
داره. نیاز تو به بیشتر اسالم کنار، بذار رو ماله اون �کند: م نوازش را محاسنش که حال در نق امام

بفروش�ها بساز بخش ‐ ماله�کش تاریخ

۵٩٢

درد برص، جذام، جنون،� از: عبارتند که است درد هفت شفای سر� در حجامت : (ع) صادق امام
درد سر و� چشم سویی کم دندان،

دندانم فدایم! به عمه�ات اماما گفتند: ایشان به و شدند وارد نق امام به ابوالش روزی است نقل
ذونعوظ وسط زد و نانچی با ابوالش بردند ذوالنقار سمت به را دستشان امام تا �کند. م درد بسیار
برآوردند: نعره �پیچیدند م خود به درد از که حال در امام شد! متواری سرعت به و حمام امام آن

کنم! حجامتت �خواستم م نفهم بیشعور

١۴٠
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۵٩٣

نبوده. االن مثل که عربستان تو زمین جاذبه�ی موق اون ببینید! خُب

پیامبر معراج علم توجیه برای نق امام تالش

۵٩۴

�فرستند م رو یائسه پیرزن این بعد دارند بالدشون تو حسابی و درست داف و در و کنیز همه این
نشان نیت حسن ابتدا باید آنها �رسیم. نم نتیجه به دارند سیاست چنین که زمان تا مذاکره. برای

دهند!

سامرا هسته�ای مذاکرات از بعد نق امام

۵٩۵

جلب جهت که نمودند اعالم کفر، بالد �های سلبریت و داف�ها و در مشاهده از پس (ع) نق امام
نمود. خواهند وساطت بهشت در زبانان عرب غیر حضور برای باریتعال رضایت

(ع) حضرت اندیش عاقبت نقوی، سیره

۵٩۶

زندون توی امشب، نق
جون بی کاکتوس�های مثل

تحرک بی صدا، بی
بود جماع بی

زندون توی
داغون و مست

نادون مردم از خسته
خلیفه فرجام رأی فکر توی

شمقدر بی
عفیری حت نداره
دردشو ه ب که

نداشتن ری عس درد

صحابه بی

١۴١
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انگوراشه فکر توی
اره ب که

انگور حبه�ی تو ه بل
ببینه هم رو خدا رنگ بتونه

امشب حت �دونه نم
نداره... ذوالنقار ه دی

۵٩٧

(ع): نق امام قال

سامرا داف�های نگذاشتند)؛ باق من برای (کمری ستند ش مرا کمر مردم از دسته دو که «براست
صیغه�ایم. زنان و

�رسند.» م هم به قیامت در اینکه تا بی�خبرند هم از دسته دو این خدا اذن به

۵٩٨

بردند. نق امام پیش ایت ش هستند پسر نوزاد ی مادر که ردند می ادعا دوزن روزی
و کرده آنان از ی به روی و نموده جماع دو هر با سپس شند. ب دراز که فرمود دوزن هر به نق

است! زاییدن تازه از نشان که داری گشادی فرج که زیرا است تو فرزند که الحق گفت:

جماع به فرصت هر تبدیل و امام

۵٩٩

لطیف روح از پرتویی خداوندند! خالیق آرامش�بخش�ترین فرشته�اند! مثل زنها (ع): نق قال
آفریدگارند... زیبایی سمبل �اند! اله الطاف و ناز مظهر پروردگارند!

بانکوک» – ماساژ تای مراکز از ی در ‐ المالقه نه ٨٠ خطبه ی «اصالحیه

۶٠٠

که گفت اشتون خانم به خطاب بود، شده خسته هسته�ای مذاکرات کردن پیدا کش از که نق امام
ر دی که گفت اماممان به کافر زن آن اما بدهد. ادامه رابطه این و مذاکرات این به �تواند نم ر دی

است. حامله اکنون او و است شده دیر

پن صفحه گالینکور، جلد بسته، درهای پشت مذاکرات نتیجه

١۴٢
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۶٠١

بیش دروغ اسالم که کرد قان را شهر مردم و شد سامرا وارد شخص کند م نقل عفیر ابن کفیر
شوراند. نق امام علیه را مردم و نیست

دین اگر بدانید، اما شنیدیم! را شما انقالب صدای سامرا! مردم ای گفت: آنها همه پاس در امام
بسیاری نذری�های و داد، خواهید دست از را بسیاری �های تعطیل ذارید، ب کنار را رسولوال جدم

و... داد، خواهید دست از را زن چهار داشتن حق و خواهید، دست از را

شدند. روانه خود خانه�های به آرام به مردم

۶٠٢

فرمودند: شیعیان به خطاب ژانیرو” دِ ”ریو سواحل به سیاحت سفر از بازگشت از پس (ع) نق امام
شدم! شما مثل آشغال�هایی امام که من حیف

۶٠٣

غیر کار برخ و شخص کار امام با برخ که رسیدند امام خدمت سامرا مردم از جمع روزی
را خودش شم یا کند خاموش را المال بیت شم آیا که بود اندیشه در (ع) امام داشتند، شخص

شد: نازل آیه این و شد وارد امام بر جبرائیل خدا اذن به که
با را دو هر پس نیست، نیازی دام هیچ به را تو روز روشنایی در که باش گاه آ و بدان ! نق ای

عظیم. و عل و اله صدق نما! تعقل بیشتر امور در بعد من و کن خاموش راحت خیال

۵٧ جلد نامیزان/ تفسیر نور/ آیه نزول شان

١۴٣
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۶٠۴

است. جمهوری ، اسالم جمهوری که است رحمان همانقدر اسالم

قلقلیه! خطبه در نق امام

۶٠۵

ند. می االرض ط منزل در چادر با بنده همسر اماما گفت: و رفت نق امام نزد شخص روزی
کون بنده همسر اماما گفت: و آمد ری دی شخص بدهید. زن این به را بهشت کلید فرمود: امام

بدهید. زن این به مرا خانه کلید فرمود: امام ند. می االرض ط منزل در لخت

۶٠۶

دارد؟ وجود هم ( ولیعصر(ع از باالتری مقام آیا پرسیدند: نق امام از

تجریش! میدان آری، فرمود: امام

۶٠٧

بام پشت باالی از یهودی زن که گذشتند م محل از ابوالش و نق امام روزی که است نقل
و خوانده فرا خود نزد را زن آن فراوان خوشرویی با حضرت ریخت. خاک حضرت آن سر بر
از که ابوالش شد. مسلمان امام سخنان شنیدن از پس زن آن کردند. عرضه ایشان به را اسالم
فرمود: حضرت پرسید. را نرمش این علت تعجب با داشت خبر خوبی به امام جویی کینه عمق
شود.» سرش خاکبر روز هر که کردم کاری او کردن مسلمان با خاکریخت، من سر به بار ی «او

آن عواقب و رحمان اسالم باب نقوی، سیره

۶٠٨

یر. ب گروگان رو بچه�شون برو هنوز، نداده پس رو بشقابمون همسایه ! نق سوسن:
اسالمیم؟ جمهوری من ه م : نق

شرافت و نق

١۴۴
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۶٠٩

نتیجه در رسیدند. امام خدمت شخص کارهای برای هم سامرا مردم از زیادی بسیار عده روزی
کال و قط کنتور سر از را برق کرده، خاموش را خیمه چراغ و المال بیت �های شم کلیه (ع) امام

نمودند! �آوری جم را انشعابات همه�ی

قم محدث عالمه ‐ قضایا در امام تفریط و افراط

۶١٠

فرمودند: م نصیحت گونه بدین را کوچولو ری عس همواره نق امام که است نقل عفیر قنبربن از
جفت ی که بسپار بخاطر فقط و برو مسجد به جماعت نماز فریضه ادای برای همواره پسرم!

بیاوری. مسجد از پدرت برای نیز اضافه کفش

۶١١

شما بستگان و خواهر مادر، پدر، پس زین �آورید نم ایمان که کسان ای کردند: اعالم نق امام
بیاورید. ایمان تا �گیریم م گروگان به را

٣١٣ ص اضاف غائط صرف و امام

۶١٢

”گروگان هرگز حیاتشان طول در اسالم پیامبر که �کند م نقل مزبله ابن قرمه�سبزی ابو از نق امام
تا ول کنند تلفظ را آن �توانستند نم اصال ”گاف” عجم حرف وجود بعلت زیرا نکردند گیری”

�چرخید. م زبانشان در هم راحت�تر که �کردند م ”جماع” و ”قتل” بخواهد دلتان

۶١٣

است! نموده خویش بنده مرا بیاورد من برای را گروگان هرکس

گروگانگیری به صحابه تشویق و امام

۶١۴

�ریختیم!» م شما سر روی چیز بام پشت باالی از ما ببخشید، باید شما «خالصه یهودی: زن
که هایی گرم آب این با من اتفاقا ه! دی آید م پیش خوب حرفیه. چه این بابا، «ای : نق امام

١۴۵
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دارید؟!» کن گرم آب بام، پشت روی شما کردم. م غسل ریختید، م
گویید، م را اون گرم، آب آهان، گرم؟! آب چیزه، نداریم! کن گرم آب نه «هان؟! یهودی: زن

بودند!» گرم همیشه ها آب اون آره چیزه، خوب،

! نق امام ل هی به کردن بول و یهودی زن خباثت بخش قنبل، ابن نوشته ، النق سیره

۶١۵

etc. فول، پاور ، یونی انگری،استرانگ،الون، ، الول کایند، گریت، ، بی

شد نازل � انگلیس زبان به که (ع) � نق امام نقید قرعان در گاد اسام

۶١۶

آزاد را فلسطین آنکه از بعد آیا اماما، پرسیدند: السالم علیه نق امام از صحابه از جمع روزی
اگر شما فرمودند و زدند لبخندی امام کنیم. جماع هم اسرائیل ارتش زنان با �توانیم م نمودیم

کنید! جماع هم بنده مادر با �توانید م کنید آزاد را فلسطین توانستید روزی

حزب�الله و حماس نقویون جم در ‐ خودناباوری و نق امام

۶١٧

تر بی��ارزش را خالفت � هم مصموم ائمه فرمودند: � نق امام که شده روایت قندی ابن بزبز از
چیز همین آوردن دست به برای را جانشان � هم استثنا بدون � ول �دانستند م بز» � بین «آب از

داده�اند. دست از بی�ارزش

قندی بزبز دکتر تالیف ‐ اسالم در بز � بین آب سیاس فواید

۶١٨

بلندگوی ، اسالم ومت ح دست به نقویون از ی خانواده اعضای گروگانگیری خبر انتشار از پس
ماله اورژانس بخش به سریعتر هرچه لطفا گنج کدیور، سروش، دکتر کرد: اعالم سامرا مسجد

کنند. مراجه کش

١۴۶
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۶١٩

کردند؟ گران را شیر مجلس نمایندگان چرا پرسیدند: السالم علیه نق از

دادند! رای آنها به که گاوهایی از ر تش و قدردان برای آمد: پاس

۶٣١

نیست؟ فراهم ضروری انات ام همه بهشت در آیا امام، ای پرسید: امام از ابوپشم روزی
نیست. این جز فرمود: و زد لبخندی امام

برای را خود گفت و کشید؟ (واجبی) نوره کربال در حسین جدت چرا پس داد: ادامه ابوپشم
نیست؟ موجود توره بهشت در آیا �کند؟ م آماده حوریان

در نفر ٧٢ سایر و ابرفضل حسین، همانا من؛ جد سخنان در است تحریف این همانا گفت: امام
جماع به یزید و ببرند را یزید دل استریپتیز با بتوانند شاید شوند، دلبر و تمیز تا کشیدند توره آنجا
یزید ما خاندان خالف بر که بودند نکرده را این فکر افسوس ول نگیرد. را جانشان و شود راض

�فروشد! نم جماع ی به را خود برنامه�های همه

۶٢٩

عکس مساجد از دوربین�هایشان با پوست سیاه توریستِ گروه ی که سامرا گرم روز�های از روزی
این جان! آخ زدند: فریاد فراوان شادی با و شده خارج مسجد درِ از (ع) � نق امام که �گرفتند م

اومده! اذان برای بالل همه

کرد. پر را سامرا دشتِ بالل�ها اذانِ صدای غروب آن و

۶٢٠

نگو. حدیث پر دهن با گلم، پسر

نق امام به خطاب سفره سر حضرت مادر

۶٢١

�خواند. م نماز سریع بسیار که دیدند را مردی آنجا در شدند. مسجد وارد شمقدر و (ع) نق امام
�چیند. برم دانه زمین از که است کالغ مثل او مثل قسم بخدا فرمود: و کرد اصحاب به رو امام
هیزمش�تر �گوید م هم جهنم در که است فضول مثل تو مثل گفت: و کرد قط را نمازش مرد آن

است.

١۴٧
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�دارد. نم نگه را امامش احترام که است کس مثل تو مثل گفت: امام
�کند. نم حساب هم غائطش به را تو که است کس مثل من مثل گفت: مرد

کل کل و است خزانه بچه مثل یارو مثل بیخیال. جون نق گفت: و کشید کنار را امام شمقدر
خطرناک! باهاش

�کند م سرویس را دهانت بعدا که است کس مثل من مثل ول دارم. کار که االن باشه. امام:
ملعون!

است! سیرابی مثل تو مثل بابا... بخواب مرد:
مسجد... در دم �آید م دارد بیضه اگر که است کس مثل تو مثل امام:

ند... می خطیت خط تیزی با که است کس مثل من مثل مرد:
کس مثل یارو مثل بیخیال. مادرت جان ، نق �گوید: م و برده بیرون کشان کشان را امام شمقدر
م... ب االن از ها! وسط نمیاد که کسیه مثل من مثل بشه دعوا ندت... می پل و شل میزند که است

بود! گشته ضایع سامرا کل در که بود کس مثل امام مثل مدتها تا است روایت

۶٢٢

رفت، ٢٠١٢ یورو فینال در ایتالیا بر آنچه فرمودند: ایتالیا دافهای گریه مشاهده از پس نق امام
نگذشت. بیتش اهل و حسین جدم بر کربال در

۶٢٣

هست؟ هم ولیعصر از تر باال آیا صحابه:

تجریش! بله امام:

چطور؟ باالتر صحابه:

است؟ چقدر نظرتون مورد بودجه امام:

اجاره. تومن ١ پیش، تومن ١٠ صحابه:

باشید! حسین امام نهایتان و حر دوربر همون بهتره دارید شما که بودجه�ای این با واال امام:

نقوی امالک و امام

١۴٨
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۶٢۴

سیصد و برویم کهف غار به باید خدا فرمان به ما فرمود و کرد جم را خود اصحاب نق امام روزی
تا رفتند طوالن خواب به یاران و حضرت یابد. پایان ر ستم خلیفه دوران تا بخوابیم آنجا در سال
حاکم ببیند تا رفت شهر بازار به حضرت پرید. خواب از حضرت و زد زنگ ابوالش موبایل اینکه
خلیفه مامورین توسط نتیجه در و است خوابیده شب ی فقط شد متوجه که کیست شهر جدید

شد. برده چال سیاه به و دستگیر
بخوابد. خواست قدر چه هر تا دادند امام به دیازپام بسته ی مامورین است نقل

۶٢۵

ی با ول شد وارد ایشان بر امام از اذن کسب بدون و زیاد بسیار سرعت با اصحاب از ی روزی
امام در سخت تصادف نتیحه در و کرد برخورد بود نشده خارج امام از هنوز که صحابه از ر دی
شناخت مقصر را دوم صحابه تصادف صحنه بررس از پس رانندگ و راهنمایی افسر افتاد! اتفاق
انجام دوبانده صورت به اصحاب خروج و ورود تا گردد تعریض! امام ورودی شد مقرر همچنین و

گردد.

تفخیذی عالمه تالیف ‐ امام مظلومیت ناشناخته ابعاد

۶٢۶

آفرید. خدا را ز هی بوزون

ز هی بوزون کاشف دانان فیزی سمینار در نق امام

١۴٩
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۶٢٧

و رسید امام خدمت بود عرب قبایل از ثروتمند و مسن زن که نقیجه ، نق امامنا امامت ابتدای در
فرمودند: پاس در امام ول نمود ازدواج درخواست امام از و کرد عرضه امام بر را خود

بدم! ادامه امامتم به �خوام م ندارم. ازدواج قصد فعال

امام نزد در امامت و ازدواج سنت تقابل

۶٢٨

بپردازید. سخنش اتمام از پیش را ماله�کش مزد (ع): نق امام

اسالم در کش ماله اهمیت و نق

۶٣٠

(ع): نق امام قال
کردند فایده بی وسع بردند بیهوده رن دوکس

کند. بیدار غفلت خواب از را متعصبی شیعه خواست که عالم ‐١
دهد. جلوه رحمان را اسالم خواست که کش ماله ‐٢

٣٣٢ ص ،٢ جلد بحاراالنقار،

۶٣٢

ام استح موجب که کرد پیدا دست مهم بسیار معجون دو فرمول به مبارک عمر طول در نق امام
را اصحاب که شهادت شربت ری دی و �نوشید م خود که زهر، جام ی شد: ومتش ح های پایه

�نمود. م توصیه بدان

امامت اکسیرهای و نق

۶٣٣

سراسیمه شرق شمال حمزه�ی ابو ناگهان بودند غیبت مشغول و نشسته مسجد در اصحاب و امام
کن. مامایی را او لدن تخصص با بیا بزاید، �خواهد م زنم دامنت! در دستم فرمود:اماما و شد وارد
راه از زایاندن امامان ما سوگند خدا به فرمود: و کرد امتناع ببرد، باال را نرخ �خواست م چون امام

شده�ایم. خارج مادرانمان پهلوی از خودمان چون نیستیم بلد طبیع

١۵٠
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شما سوگند خدا به گفت: و برخاست مسجد کن از خواند م نماز کالغ مثل همیشه که مردی
گریخت. سپس کنید... فرو طبیع راه به بلدین فقط امامان

نمازخوان کالغ مثل مرد و امام احادیث سری از

۶٣۴

حساب به را خود مال ثلث خمس، جای به مردم تا داد دستور امام ، نق امامت سال هفتمین در
داد. رخ سامرا در شورشهایی و کرد ین خشم را مردم شدت به قانون این که کنند واریز ایشان
کنید. پرداخت را مالتان ربع ثلث، جای به پس زین فرمود: و رفت مردم میان به امام روز آن فردای

نامیدند. ال�عن�بیا” ”عادل را او که رفت باال قدری به امام محبوبیت است نقل

ناقان اه آموزش ارشد کنکور جزوه / معصوم ائمه�ی نزد در MBA

۶٣۵

و (ره) شمقدر و (س) عفیر همراه به (ع) نق بود. حرکت حال در کرنقا سمت به ناقورا کاروان
بودند. حرکت حال در قافله پیشاپیش در صدیق ابوالش

قطبی پنگوئن و گریزل خرس حت بودند. هم سیبریا ماموت و شمشیری دندان ببر گوید م راوی
روایت. طبق بود هم آفریقایی کرگدن داشتند. حضور اسناد طبق هم

سیون؟ کل این با نندازم راه سیرک اصال چرا که اندیشید خود با (ع) نق
کرد. ک زالندنو سمت به را خود راه و گذاشت دماغش روی قرمز گوجه پس

merde la de Cirque

۶٣۶

تا دزدیدند سامرا فرودگاه از را هواپیمایی طیار جعفر خلبانش کم و نق امام روزی که است نقل
هواپیما دماغه�ی جف و امام و شد نماز هنگام پرواز حین در ول بزنند عباس دوقولوی برجهای به
طوالن و عمیق بسیار بزرگوار دو آن نماز که آنجا از ول بخوانند را نماز تا کردند قبله سمت به را

شد. خدا وارد مستقیما و کرد برخورد کعبه به هواپیما دوم رکعت در بود،

المسائل حل با همراه امام خورده ست ش عملیاتهای

١۵١
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۶٣٧

امروز بودند، داده آموزش را آب لیوان ی با گرفتن وضو طریقه قبل سال که حسنین با رقابت در
داد. خواهد آموزش عمل طور به را تف ی با گرفتن طهارت طریقه نق امام سامرا تلویزیون در

نقوی خالقیت�های از حمایت ستاد
( �سال خش (بخش بحران با مقابله ستاد اری هم با

۶٣٨

؟ اله تایید به یا است مردم رای به ومت ح مشروعیت پرسید: نق امام از ابوالش
پرگوشت پایش قوزک که یر ب زن یری، ب زن خواست اگر کن، ولش رو حرفها این فرمود: امام

باشد.

زدگ سیاست از اصحاب دادن پرهیز و امام

۶٣٩

با هوایی سوخت�گیری عملیات انجام به ناچار معراج�هایش از ی در نق امام �دانستید م آیا
شد؟ طیار» «جعفر

هوایی چاله�های و نق

۶۴٠

کردی؟ ار چی رو کنکور امام یا : ابوالش
فک ول زدم رو وگاس الس امامت دومیشم هلند، پیامبری زدم رو اولم انتخاب نبود. خوب امام:

بیارم. نکنم
دارم؟ لدن علم گفت نم تو ه م چرا؟ : ابوالش

بیت شم یعن آووردم کم شم عمومیا واسه ول دادم جواب همه رو اختصاصیا آره. خوب امام:
بودم. نبرده خودم با رو المال

س لی نق اسناد سامرا، امامت به نق نزول دالیل

١۵٢
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۶۴١

باید سال ١٢٠٠ بعد بهره�اش، احتساب با �گذارم. م امانت به گرانبها گوهر دو شما میان در همانا
کنید. (ع) بیت اهل تقدیم دست دو را پارس سرزمین کل

اسالم بانکداری باب در ، نق امام از نقلین حدیث

۶۴٢

چیست؟ رمضان فایده پرسیدند نق امام از
چشم انگور، آب نوشیدن کالهبرداری، دزدی، به ماه ١١ سال طول در که کس فرمودند: امام
خدا طرف از مرخص م ح رمضان همانا دارد. استراحت به احتیاج است، مشغول جماع و چران

کنند. استراحت کم تا مسلمانان برای است

قل رمضون فایده�های و نق امام

۶۴٣

گم هرگز کنید استفاده آنها از که مادام �گذرام. م امانت به گرانبها گوهر دو شما میان در من
�پی�اس. ج هم ری دی و مپ گوگل ی شد: نخواهید

کوچولو زمان رر م غیبت�های از پس ثقلین شریف حدیث ادیشن آخرین

۶۴۴

را برقصند باید ال خوش آهنگ ناگهان نرقصید. نق امام کردند کاری هر ابوتفخیذ عروس روز
رقصیدید؟ چرا پرسید: حضرت از ابوالش رقص، از پس رقصید. و شد بلند امام کردند. پخش

بود. کفایی واجب نبود، ل خوش من غیر فرمود: امام

�ها خودشیفتگ و امام

۶۴۵

! مال ای
خبر؟ چه ه دی خوب خوبه... االن آهان... راست... سمت بیا کم یه

ایپ اس طریق از اُشتُر مال با المه م اولین حال در امام

١۵٣
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۶۴۶

جریان شدتِ و مقاومت �گذارم، م باق گوهر دو شما بین در من
داشت. خواهید ولتاژ کنید ضرب هم در را دو این که مادام

V=R*I فرمول ،شرح برق مهندس و نق امام

۶۴٧

نوشیدن خوردن، از را شما ول آفریدیم را دنیوی لذات و �ها نوشیدن و غذا�ها بهترین شما برای ما
داریم. مرض ما یا احمقید شما یا همانا کردیم. من رمضان ماه در آنها دادن انجام و

نقید قرعان ‐ روزه مبارکه سوره ۶٩ آیه

۶۴٨

کنید. نگهداری ل ال درون را گرانبهایم گوهر دو رفتم، شما میان از که روزی

(ع) نق امام

۶۴٩

دعا حاال آورین! آورین، رساندی، پایان به موفقیت با را رمضان مبارک ماه روز اولین : نق امام
شود. م مستجاب افطار هنگام روزه�دار دعای که کن

ده! قرار مبارک ماه این روز آخرین را امروز خدایا، : ابوالش

۶۵٠

سال س �فرمود: م و �خندید م همواره نق امام درمصر، سن اسالم�گراهای رسیدن قدرت به از پس
ها”. سن به عمر آوری ”یاد نام با �اندازند م راه صفحه�ای مصری جوانان بعد

ت ممل کشیدن گند به در اسالم�گراها پتانسیل از گاه آ و امام

۶۵١

با موس و شد مار به تبدیل دست چوب ناگهان که بود کرده تکیه �اش دست چوب بر موس روزی
زمین! خورد کله

١۵۴
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�خندیدند.) م و �کردند م نگاه بود، کرده پخش نق امام که فیلمشو ماه دو تا (ملت

۶۵٢

٣٩٪ انگور آب رمضان مبارک ماه در اما داشتند ل ال ۴٠٪ انگور آب خوردن به عادت نق امام
�کردند. م مصرف

حرمت�ها حفظ و نق امام

۶۵٣

تجارت و مایند برادران آنجا شیوخ فرمود: �شوند! م فروش و خرید امارات در دختران گفتند را نق
حالل. آنان با

نه تکلیف سن فرمود: خاران بیضه حضرت رسید! سال دوازده به فحشا سن دادند خبر حضرت به
است. سال

فروشند! م را قلب�ها شد، تمام هاشان کلیه فقرا گفتند را امام
نفروشند. را ایمان فقط فرمود:

زد! بیرون مویی تار اسالما! وا زد: عر پشت آن از عفیر ناگهان
زد. خیابان به ارشاد قصد به و برداشت را خفاش�ها کرد، باد گردنش رگ شد، ین خشم نق

١۵۵
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۶۵۴

فرستاده اسد بشار به تسلیت پیام اسد، بشار خواهر شوهر شوکت آصف شدن کشته پی در نق امام
فرمودند. اعالم ایشان خواهر کردن صیغه جهت را خود آمادگ و

�ها آمادگ ‐ (ع) نق امام

۶۵۵

�فرمایند: م نقلین حدیث در (ع) نق امام

را آن آنگاه داشته نگاه افطار تا را گوهرم دو که کرد خواهم را تالشم تمام رمضان ماه در من
ذارم. ب شما جای دو در

۶۵۶

برای روزه�داری کردند: اعالم شد خوانده سامرا رادیو در شمقدر توسط که اضطراری پیام در امام
است. موکد حرام میرود پایشان غوزک شدن الغر بیم که بانوان

۶۵٧

را دوری راه داشتم. سوال شما دین مورد در همواره من گفت: و شد وارد نق امام بر روم مرد
ول ند می باطل را نماز گوز اسالم در چرا بشنوم. شما از را سوالم پاس اینکه امید به کرده�ام ط

نه؟ را روزه
اسالید�های کرد. عقل بحث�های آورد. دلیل ساعت�ها داد. را وی پاس خاص متانت با امام
برمیداشت. یادداشت جدیت با روم مرد و کرد آزمایش عمل طور به داد. او نشان پاورپوینت
زده غرب در رنسانس و روشنفکری جرقه و شد ترجمه التین زبان�های به ها بعد مرد یادداشت�های

شد.

دورانت نقیل ‐ تمدن تاریخ

۶۵٨

امام عبور هنگام و آورد خانه بام پشت به را زباله کامیون ی رمضان، ماه در یهودی، ملعون پیرزن
ریخت! حضرت آن سر بر جا ی صورت به (ط)، نق

پاس ملعون زن آن است؟ زیاد اینقدر امشب زباله�های چرا پرسید ملعون آن از تعجب با نق امام

١۵۶
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دوران کل زباله�های هم االن شد، نازل باره ی قرآن که همانطوری است! قدر شب امشب که داد
ریزم! م سرت بر باره ی را تو رسالت

۶۵٩

شد. وارد امام بر رازی زکریای
؟ کن م چه پرسید: امام
کیمیاگری. گفت: رازی
باشد؟ چه آن پرسید: امام

شود. طال به تبدیل بزنیم چه هر به که گردیم م طال اکسیر دنبال گفت: رازی
باکره کنیز چندین و سیم و زر کاروان چند �ها ایران گفت و آمد امام خانه در به مردی حال این در

آورده�اند. شرع وجوهات عنوان به
. آن بدنبال تو آنچه نه است این کیمیا فرمود: و کرد زکریا به رو امام

۶۶٠

از الغر�تر کدام هر که گوسفند هشت با و �آید م بیرون زباله سطل از میمون که دید خواب متوکل
را خوابش نیز امام پرسید. را خوابش تعبیر و رفت نق سراغ به شبانه لذا �کند. م جماع بودند قبل
طول در و رسد م ومت ح به رفتگر مردی ، نزدی همان در سرزمین در که کرد تفسیر اینگونه

�دهد. م پیوند را سرزمین آن اقتصاد مادر و خواهر سال ٨

۶۶١

بیابد. مرغ گران برای اسالم راه�حل خواستند نق امام از
کنید عرضه را اسالم خروسها به کرد، م خدا رسول جدم که کنید چنان �خواهید م اگر فرمود: امام

کنید! خود آن از را زنانشان و بجنگید آنها با نپذیرفتند چون و

۶۶٢

بیابان میان در نوران درخت متوجه که بودند گشت آلت حال در سامرا های بیابان در نق امام
شدند.

همانا که بیاور بیرون پایت از را کفشهایت ! نق «ای که: برخاست درخت از بلندی صدای ناگهان
به را تو که گرفته قرار این بر اله مشیت داری. قرار خدا برابر در و مقدس وادی در اکنون تو

کنیم.» مبعوث پیامبری
عوض را خود تصمیم خداوند ، دالیل به بنا درآوردند، را کفشهایشان امام که این محض به ول

کردند. اکتفا ایشان به امامت مقام دادن به صرفاً و کرده

١۵٧
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اسالم» در جوراب شستن «اهمیت کتاب: از

۶۶٣

�دهند؟ نم اهمیت حیوانات حقوق به اسالم در چرا تق یابن گفت و شد وارد امام بر ابن�انیمال روزی
ما نکردند روزه�خواری رمضان ماه در و گذاشتن احترام ما عقاید به حیوانات موق هر فرمود امام

�گذاریم! م احترام آنها حقوق به نیز

۶۶۴

ش بدون باشد، زلزله و عمه و استبرا و استمنا و مساحقه و تخفیذ و جماع فکر در دائم که کس
نیست! واجب مریض آدم به که هم روزه است. مریض

روزه�خواری منطق علل و نق امام

۶۶۵

است خوب بسیار ما کشور اقتصادی وضعیت که رسید نق امام خدمت مسلمان تازه اروپایی ی
باشم؟ گرسنه کدام یاد به �گیرم م روزه وقت نداریم. فقیر و

بسیار گرسنگان زودی به کنید. اجرا را اینها بروید فرمود و درآورد جیبش از را اسالم ام اح امام
یرید. ب روزه یادشان به که داشت خواهید

احمق آل جالل نوشته ‐ غرب ماندگ عقب ریشه�های و اسالم متعال قوانین

۶۶۶

ارزش و بودند شده تبدیل خروسها کاالی به گونه�ای به نداشتند پر مرغها اسالم، ظهور از قبل تا
چشمان گزند از تا شد اجباری مرغها برای پر اسالم، ورود با بودند. داده دست از را خود واقع
مرغ و رسید خود واقع ارزش به مرغ که بود گونه بدین و بمانند امان در ناپاک چشم خروسهای

رسید. درهم هزار نه کیلویی به سامرا در

مرغ فرگشت باب حجاب، فواید

١۵٨
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۶۶٧

از و هستم مسلمان تازه ار ورزش ! یانق گفت: و رفت نق امام از نزد هام ب ابن داوود روزی
راه آیا ندارم. سفر عذر نتیجه در و شود برگزار خودم شهر در است قرار المپی مسابقات قضا

کشورم؟ برای آفرین افتخار ثواب هم و شود نصیبم گرفتن روزه ثواب هم که هست
افتخار نشو، غافل روزه ثواب از فعال شما فرمود: و نمود قلم را داوود پای دو هر ضربت به امام

! پارالمپی برای باشد آفرین

�ها اندیش چاره و امام

۶۶٨

ایشان از متاسفانه که شود آدم تا گشت حضرت آن با چند روزی کهف اصحاب س که است نقل
مرد. و گرفت ایدز

٧٨٨ ص ، النق تذکره

۶۶٩

چقدر هر که بودند معصوم قدری به حضرت است نقل بودند. معصوم بسیار السالم علیه نق امام
�شد. نم باطل روزه�شان �خوردند، م روزه رمضان ماه در

نگردید دنبالش ندارد جلد االولیا، وقاحت

۶٧٠

بود. قرض منصور حاج صدای با عربده و نوحه پخش حال در سامرا زندان گوشه چهار بلند�گوهای
فلسطین افق به مغرب اذان سامرا، فاضالب و آب سازمان اری هم با سامرا میل تلوزیون آنطرف�تر

کرد. م پخش محترم داران روزه برای شپش بالل جدید اجرای با را
برای را معاصر معترض خواننده «درختیان» اثر «ربنا: وت مل ترنم سامرا ‐مذهبی مل رادیو
رساتر صدایی با تصنیف این مجوز بدون پخش بر وی اعتراضات یم تح جهت پیاپی سال چندمین
بوی و آش های رشته و گران نان صف و بود حلیم هیاهوی شهر در �نمود. م پخش همیشه از
سیب و پیاز سالخ به چشم زیر قصابی ویترین پشت مرغ و داران. روزه دهان در گندیده جوراب

کردند. م صدایش آلو» پیازه «دو که بی�تخمش بود نه» «اش دور دور �کرد. م نگاه زمین
تابستان آفتاب از تفته شنهای روی فکور سیمایی با همیشه چون نق ساالرمان اما میان این در
�کرد. م نگاه زندان بزرگ دولنگه درب به و بود نشسته روزه دراز زبان با سامرا زندان درب جلوی
حت نه و �کرد م تقسیم نیم دو به را کس نه خارج! وی از کس نه و میشد وارد او بر کس نه

١۵٩

http://imamnaghi.wordpress.com/2012/08/03/667/
http://imamnaghi.wordpress.com/2012/08/03/668/
http://imamnaghi.wordpress.com/2012/08/03/669/
http://imamnaghi.wordpress.com/2012/08/03/670/


دو بزرگ در آن به بود دوخته چشم تنها �نمود. م احساس آنطرف�تر کوهان چند را ابوالش حضور
لنگه.

پرسید: و گشت نزدی سرورمان به قدم چند و نیاورد طاقت احادیث همیش روال طبق ابوالش
؟ �اندیش م چه به ، نق یا

�اش الت ش عبای برگرداند، �نمود م صحرا در باکره�ای چون که را خود نوران چهره ای لحظه امام
سوگل با دخول میزان و اذان از بعد جماع �کرد م سع ه حالی در و کرد جم راست دست با را

فرمودند: نموده الش به رو بسپارد فراموش به دقایق برای را
خدعه این من مریدان ول پیچاند، رشته و نان و مرغ با را جماعت بتوان شاید بازار و برزن کوی در
! الش آدم کال ، الش پدر پسر یا ، الش پسر پدر ای تو نیفتند. دام این در هرگز و �شناسند م نی را
پشت را پیروانمان تفکر کرنا و بوق همه آن با �تواند م کند م فکر ابله معتصم این سوگند بخدا
زنجیرش و بند در که نیست نفر ی نقویت که باش گاه آ و بدان بیاندازد! دربزرگ لنگه دو این
نشست! خواهد پارسیان تکتک قلب در بزودی که سیال تفکری است. تفکر ی نقویت کشند.

سپس کرد. م نگاه دوردست افق�های به امیدوار چشمان با ول �ریخت م اش ایت ح راوی
تفکرم! ی من ... زنده�ام هنوز من گفت: و کشید نفس

۶٧١

جوجه�کش جز شما کار و بودید مخالف جنس جنس ارضای برای وسیله�ای فقط شما اسالم از قبل
هستید. تومان هزار نه کیلویی االن که جایی تا داد ارزش شما به اسالم ول نبود

والیت پیرو بسیج مرغان به خطاب سامرا مرغداری در امام سخنران از بخشهایی

۶٧٢

خورد زمین به فک با چرخهایش نشدن باز دلیل به اما آمد فرود مجلس به نق امام روزی است نقل
شد. مالین و خونین مبارکشان پوزه�ی و

بالدار ”هما”�ی ای نق کتاب از

۶٧٣

امام آورد. وارد حضرت مبارک گردن بر م مح گردن پس و شد وارد امام بر ابوالش روزی
ر م داد: جواب خونسردی با ابوالش ؟ الش ابوالش ای کن م چه که پریدند جا از فنر مانند
مدال همه که هم النقی این بیاموزید؟ تیراندازی و شنا فرزندانتان به که بود نگفته رسولولو جدت

رسید! کفار به تیراندازی و شنا های
پنهان گور به فرمودند: و گریستند سخت به �مالیدند، م را سرخ�شده�شان گردن پس که حال در امام

١۶٠
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آداب و کش آدم و جماع جز مسلمان�ترند زمینه�ها همه در ما از کفار که قسم خاردار زهراب جده�ام
خال! از خروج و ورود

۶۶٩ بدنکار/ ابن شور/ صحیفه

۶٧۴

عنکبوت خدا اذن به بردند. پناه غاری به معتصم مأمورین از فرار درحال ابوالش و امام است نقل
و کرد فکر کم خدا سپس گذاشت، تخم و کرد النه آنجا در کبوتری تنید، تار غار ورودی بر
ول روییدند؛ باز بودند شده له غار به ورود هنگام اباالش و حضرت پای زیر که علفهایی داد فرمان
داد فرمان ابرها به پس کرده، ین سهم غائط آنجا در غار به ورود از قبل اباالش که شد متوجه

شود... شسته ابوالش غائط تا ببارند باران
لحظه این در بردند... پناه غار همان به آمد م باران چون ول رسیدند سر مأمورین هنگام همین در

«اوپس!» گفت که شد شنیده آسمان از مهیب صدایی

پنجم فصل اعجاز، محاسبات خطاهای

۶٧۵

بود. رمضان سوم بیست بار این م، ی بیست و نوزدهم از بعد
پرید. خواب از شب نیمه سوسن

دید. را نق خال جای
میرفت. مالش دلش

زد! چمباتمه یهودی زن خانه در پشت رفت و بست کمر به را چادرش
خزید. کوچه به در الی از نق که بود صبح اذان

فریاد ه حالی در و کرد قرض هم ه دی دوتای داشت، پا تا دو کرد، گیر سوسن نگاه به نگاهش تا
بده...” فرصت خودت به کن! فکر کم یه جون سوسن معصومم! امامم من میاد؟ من به آخه میزد:”

شد. مسجد وارد
کردن. نگاه فقط شوکه، و پریده خواب از مسلمین

سرش! فرق زد ١۴ لوله با انداخت گیرش محراب توی سوسن
شد. قمصور زرتم که کعبه خدای به ه: ب کرد فرصت فقط نق

قدر های شب – نق مصائب

١۶١
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۶٧۶

سرشار ارزد... نم پشیزی به که مقدستان کتاب این گفت: خشم با و شد وارد امام بر قالتاق ابن
گید م رو کتاب این چیه آخه دار... خنده های قصه و انسان غیر ام اح و خرافه و مزخرفات از

معجزه؟
نانو دوران و ٢١ قرن در که باالتر این از معجزه�ای چه فرمودند: و خارانده را طیبه شجره امام
خدایی نه ها؟ شوند؟ کشته و شند ب حاضرند مزخرفات همین برای بسیاری هنوز تکنولوژی،

نیست؟ معجزه

قم حیضیه مدرسه انتشارات ‐ ۶٩ قرآن‐بخش اعجاز

۶٧٧

کن م زهد ادعای که است ونه چ ، نق «یا گفت: و شد وارد سامرا در نق امام کاخ به کافری
؟!» �کن م زندگ آنچنان کاخ�های در اما

دنیای مقابل در دنیا این هستم، من خود دنیا این در واقع زاهد که قسم خدا «به داد: پاس نق امام
پا زیر را خودم نفسان خواهش�های فراوان، زهد با من که �بین م است، بی�ارزش بسیار آخرت
ام...!» کرده قناعت دنیا همین اموال به و کرده پشت بهشت لذت�های و آخرت دنیای به و گذاشته�ام

وقاحت بخش قناعت، فصل قنبل، ابن نوشته ، النق سیرة

١۶٢
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۶٧٨

نیافت، خروج راه چون و شد وارد نق امام بر اتفاق که �دوید م خود توپ دنبال به پسربچه�ای
شد. امام درون کودک به تبدیل

کردند. پیدا ساله ٩ بچه�های دختر با ازدواج به زیادی عالقه امام روز آن از

۶٧٩

کرده. تکیه اسالم به که �افتد م � سمت همان از بیفتد اگر ��افتد نم خود خودی به اسالم ومت ح

اسالم ومت ح ضعف نقطه درباره � نق امام روشنگری

۶٨٠

ذبح صحنه دیدن پرسید: حضرت از ابوالش کرد. گریه به شروع صنعت کشتارگاه در نق امام
داد؟ آزارتان گوسفندان

با ایشان نبود، پیشرفته دستگاههای این که موق آن افتادم. عل مظلومم جد یاد فرمود: حضرت
زد. گردن را نفر هفتصد خال دست همان

۶٨١

چه؟ یعن مقاومت اقتصاد ! نق یا : ابوالش
شند. ب زحمت بیشتر و کنند جویی صرفه باید مردم سخت هنگام در یعن : نق

چیست؟ امام وظیفه سخت هنگام در پرسید: باز ابوالش
کاهش ما ذخیره�های شود م موجب مردم مقاومت اقتصاد داریم. خازن اقتصاد کال ائمه ما : نق

نکند. پیدا

ابودینام اثر نقوی، مدارات کتاب از

۶٨٢

دانشمندان ات، عمه بر عمویم اماما، گفت و شد وارد امام بر غربی جنوب از صحابه از ی روزی
میباشند... سرن به موسوم شتابدهنده در ذرات بررس مشغول بیزانس

بشود؟ چه مثال که فرمود: حضرت
و کنند بازسازی را عالم پیدایش ابتدای و بنگ بی شرایط میخواهند طریق این از گفت: صحابه

ببرند... پی هست اسرار به

١۶٣
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عقب به آنچنان کردند م پیاده را اسالم قوانین همین اگر سوگند خدا به فرمود: تبسم با حضرت
نداشتند. المال بیت هزینه همه این به هم نیازی زدند، م بنگبیرون بی آنطرف از که گشتند برم

سوم جلد نقانتوم، فیزی

۶٨٣

طرف از فردی که شد متوجه اما شود، وارد السالم علیه نق بر داشت قصد صحابه از ی روزی
باخبر ر دی ی قصد از که نفر دو شود.این وارد امام بر دارد قصد نیز او و �آید م امام سمت به مقابل

یرند. ب سبقت امام به شدن وارد برای تا کردند زیاد را سرعتشان شدند
و داده جاخال ناگهان نداشتند، را دامشان هیچ بدترکیب ریخت حوصله�ی که السالم علیه نق

شدند. وارد ر دی ی به نفر دو این

۶٨۴

آستینش کس حسکرد دفعه ی که برد باال را شمشیرش و شد وارد نلقم ابن که بود سجده در عل
از لحظه�ای نلقم ابن �نگرند. م او به لبخند با که دید را حسنین و برگرداند را سرش کشد! م را
گرفته باال را اشاره�اش انگشت که حال در حسن اما آورد. پایین را شمشیرش و شد پشیمان کارش

�زنیم! م بهتر کدام که کن قضاوت تو و بزنیم ضربت ما بذار آقا، گفت: بود،

از پیروز رقابت این در سر، دادن قرار هدف با حسین که است (ع) نق امام آقا از متواتر نقل
شد! خارج میدان

١٩ صفحه پاورق / قم چلغوز ابن کامپتیشنز/ حسنین

۶٨۵

مریخ جای به آنرا و جمینگکرده را ” ”کیوریاسیت ناوبری سیستم�های ، لدن علم از استفاده با نق
” ”کیوریاسیت که کند بول کفار ساخته این روی که درآورد را ذوالنعوظ سپس نشاند. سامرا در
نادری فیروز پروفسور روز آن فردای کرد. نمونه�برداری نق بول از و درآورد را �اش اه آزمایش لیوان

داد. خبر مریخ در معطر بول با موجودات کشف از

۶٨۶

روی بر جدیدی نرم�افزار که حال در نق امام روزی که کند م نقل الرحمه) (علیه جابز استیو
همانند الیسنس» «سافت�ور که قسم خدا به فرمود: و کرد او به روی کرد، م نصب خود کامپیوتر

١۶۴
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«آی و رفته صفحه آخر به تنها دهد. نم خود به را آن خواندن زحمت س هیچ است. نقید قرعان
�کند! م کلی را اکسپت»

۶٨٧

با جنگ از قبل و �کردند م سوءاستفاده فرصت این از همیشه و بودند جمیل و زیبا بسیار نق امام
م رد آنها کنار از عشوه با بودند، چاقو با میوه کندن پوست مشغول دشمن سپاه که زمان عباسیان،
یرند ب دست در شمشیر امام با جنگ در نتوانند آنها طریق بدین و ببرند را خود دستان آنها تا شدند

بخورند. ست ش و

نرم جنگ تاکتی و نق امام

۶٨٨

از عبور هنگام به تا �فرمودند م حمل مبارکشان سر باالی بر آشغال جداگانه�ی ظرف سه نق امام
بیاندازد. مربوطه ظروف در تفکی به را آشغالهایش مؤمنه بانوی آن یهودی، پیرزن پنجره�ی زیر

سامرا یهودی لیدی و اکونق ماجراهای

۶٨٩

عل جدتان شهادت ایام در دقیقا چرا رسولوال، یابن پرسید: و رسید (شت) امام خدمت فضول ابن
زده خردل گاز آروغ حضرت یرد؟ ب را جانشان و شود نازل مردم بر بال باید قدر لیال و طالبی آب
ایام این در مردن همانا ! غافل اله خفیه الطاف از که ملعون بنشیند عزایت به مادرت فرمودند: و
ابن پای و دست تنبیه عنوان به سپس ردد. می مومن نصیب که سعادتهاییست بزرگترین از مبارک

خواندند. برایش بلند صدای با را کبیر جوشن دعای بار ۶٩ و بسته را فضول

قم حیضیه مدرسه انتشارات – االستمنا االوایل ف االستبرا حالوت

۶٩٠

زمان امام و راستین اسالم نماینده تقلید، مرج ی که بدانیم ونه «چ پرسید: نق امام از ابوالش
است؟»

فرمودند: نق امام
تا نداد تکان را او وجدان هم ریشتری شش زلزله که دیدید اگر بیازمایید، سخت هنگام به را «او

است!» عصر امام راستین نماینده که بدانید کند، رحم زلزله قربانیان به

١۶۵
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۶٩١

کاری حاال بود. ایستاده مسجد در دم زدگان، زلزله برای مردم های کم کردن جم درحال امام
میزدند. بار را شترها و �کردند م کم نیز صحابه ر دی و ابوالش ورمیداشت. امامشو سهم نداریم

را ساندیس باکس این من امام! امام! گفت: و شد نزدی دوان دوان گنگ�بنگ ابن ناگهان
! عل جدتان عزاداران برای برداشتم

|: ابوالش
|: مقف ابن
|: نق امام
|: راوی

؛) امام) (شمشیر ذوالنقار

شد. تقسیم بنگ» «نگ و گ» «ابن نیمه دو به بنگ گنگ ابن سپس

داشتیم... عادل امام چنین

۶٩٢

متاسفانه بود. امده وجود به امام) صدیق (یار ابوالش همسر و نق امام بین عاشقانه�ای رابطه
او رفت، م او منزل به ابوالش غیاب در و خیر کار برای نق امام گاه هر و بود برده بو ابوالش
خیر اعمال جلوی تا بود چسبیده امام به همیشه کنه مثل اصوال و شد م پیدایش فوری خر، سر مثل

یرد! ب را امام

خواندنش که کردند اختراع را کبیر جوشن دعای ایشان کردند. ری ب فکر نق امام باالخره
(از کس هیچ لذا و �دادند م قرار سر روی بر را قرآن باید هم اصحاب و �کشید م طول ساعت شش

شدند. نم منبر باالی بر نق امام غیبت متوجه ( ابوالش جمله

۶٩٣

رسولوال! یابن پرسیدند: � نق امام از
است؟ کدام «میزبان» سنگدل�ترین و بدترین

« «میهمان به تمام ماه ی را � ملت که است «الله» میزبان سنگدل�ترین و بدترین فرمودند: امام
را خانه�هایشان سقف میهمانان، داشتن نگه تشنه و گرسنه از پس نهایت در و �خواند م فرا خود

�کند. م بدرقه را بیجانشان رهای پی و �کند م خراب برسرشان

١۶۶
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۶٩۴

پشیمانید؟ همه از بیش چیزی چه از اخیر زلزله از بعد اماما! پرسید: امام از خودمان لحن با ابوالش
انداختم. پس پارس دیار در که ترکه�ای و تخم همه این دادند: جواب صریح خیل امام

؟ نق یا چرا پرسید: تعجب با ابوالش
جای به معتصم والیان شاید نبود آنجا امامزاده همه این اگر دادند: پاس قاطعیت همان با امام

�افتادند. م بیمارستان چند ساختن فکر به آنها برای وه باش قبرهای ساختن

صفر بیمارستان تعداد ،۵٠ امامزاده تعداد : ورزقان
١ بیمارستان تعداد ،۴١ امامزاده تعداد اهر:

۶٩۵

ین، سهم چندان نه لرزه�ای زمین آنکه از پس کند: م نقل خاطراتش کتاب در ریشتر» «ابو
باشید گاه آ و بدانید فرمود: بازماندگان جم در حضرتش آورد، بار به سامرا در بسیاری �های ویران

�شود. م زلزله باعث بد�حجابی دادیم هشدار که آنجا کردیم تمام شما بر را حجت ما که
خدمتگشت به و کرده وحش را امداد گروه �های س تا گرفت حضرتشتصمیم که بود پس آن از
هستند. سامرا شدن نا�امن و زلزله ایجاد اصل عوامل که بیافتند بدحجابان جان به تا بیاورد در ارشاد

مقاوم�سازی سیاست�های و امام

۶٩۶

قسم خدا به فرمود: کافر آن به امام داشت. ش والیتش به و �کرد م اعتراض نق امام به کافری
است. حرامزاده باشد، داشته ش ما والیت به هرکس که

زده فت ش امام علم از بود، شده بسته انه بی مرد با مادرش همخواب اثر بر نطفه�اش که کافر آن
مسلمان! حرامزاده�ی بسیج ی به شد تبدیل و آورد اسالم جا در و شد

۶٩٧

پرسید: نق امام از کافری
تاسف ابراز زلزله وقوع از است، ابوچالق نامش و است تو نماینده که پارس بالد حاکم «چرا

نکرد؟!»
دادند: پاس نق امان

وقوع از او دارید توق چطور آمده�اند، دنیا به زلزله وقوع اثر در اطرافیانش همه و خودش «وقت
کند؟!» تاسف ابراز زلزله

١۶٧
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زلزله» «عمه مبحث و نق امام

۶٩٨

فرموند: قدس روز راهپیمایی مشاهده از پس نق امام
اسارتند. از ر دی قوم آزادی فکر به ول اسیرند خود که گریست باید قوم احوال بر

۶٩٩

پروردگارا...
مثال که زمین اوضاع هم و �شنیدی م را دوستانم و من دلهای درد هم تا ، داشت وجود واقعا کاش
برای نبودند مجبور من اجداد تا �شنیدی م را حرف�هایم و بودی کاش شد... نم اینچنین آفریدی

بسازند... آلودشان ترس و وهمناک پستوی در را تو روزگار، تالطم از سرپناه به بردن پناه

... بارالها
برای از �خیزد م بر که هست دست و �شنود م که هست گوش مناجات این آنسوی �دانستم م کاش
این پشت که افسوس ول �کردم. م سجده ترا و �آوردم م ایمان تو به لحظه هر آنگاه یاریمان...

مومنین! وسعت به بزرگیست، ِ هیچ تمنا همه

خداوندا...
تو، بوجود باور جز نیست چاره�ای را ما و مرا گذشته سالیان هزاره از هنوز وانفسا این در چون
خمس و یومیه و فطریه امروز آدمیان، تکیده پود و تار بر ره�ات پی شبح تداوم برای بفرما را پیروانت
از شاید نفرمایند، دریغ ما از را �ارزد نم هم بز بین آب به که ماری زهر و کوفت هزار و زکات و

آمین... کرد. حفظ راستین مومنین دل در ابد برای نبوده�ای هرگز که ترا بتوان طریق این

۶٩ پاراگراف / ۶٩٩ ص / عمیق تفکر و امام / مخدره ضعیفه / االمفتامین مناجات از بخش

٧٠٠

آمده، نقید قرعان در که مخالف، جهت در پا و دست کردن قط م ح آیا امام، ای داوکینز: ریچارد
نیست؟ وحشیانه

باید که تو �خورد! م هم بر طبیعت تقارن که کنید قط موافق جهت در �شد م گفته اگر : نق امام
ریچ! ، بدان را چیزها این خوب

حضار شدید تشویق معصوم، امام فاتحانه پوزخند
١٠ : نق
٠ داوکینز:

١۶٨
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است. شده حروف�چین X EPersian توسط متن این

١۶٩
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