
 
 

 

 

 

 جويان شيعه گفتاري با حق
 

 
 
 

 به قلم:

 شيخ ابوبكر جزائري
 

 برگردان: 
 عبداهللا حيدري



 
 

 
 
 
 
 

 شده است.دانلود  دهيكتابخانه عقاز سايت كتاب  ناي
www.aqeedeh.com 

 

 آدرس ايميل:  
 book@aqeedeh.com 

 

 

 هاى مفيد سايت

www.nourtv.net 
www.sadaislam.com 
www.islamhouse.com 
www.bidary.net 
www.tabesh.net 
www.farsi.sunnionline.us 
www.sunni-news.net 
www.mohtadeen.com 
www.ijtehadat.com 
www.islam411.com 
www.videofarsi.com 
 

 www.aqeedeh.com 
www.islamtxt.com 
www.ahlesonnat.com 
www.isl.org.uk 
www.islamtape.com 
www.blestfamily.com 
www.islamworldnews.com 
www.islamage.com 
www.islamwebpedia.com 
www.islampp.com 
www.videofarda.com 
 

 



 
 

 ��م ا� ا����ن ا����م
 بفهرست مطال

 5 ........................................................................................................................... اهداء

 6 ............................................................................................................. مترجم مقدمه
 6 ............................................................................................................ دوم چاپ مقدمه

 7 ...................................................................................................... مؤلف نامهزندگى
 7 ........................................................................................................ :كودكى دوران: أ
 8 ........................................................................................................ :علم تحصيل: ب
 9 ...................................................................................................... :هجرت دوران: ج
 9 ......................................................................................................... :شيخ أليفاتت: د

 11..................................................................................................... مترجم پيشگفتار

 11 .............................................................................................................. تحول سرآغاز

 12 .............................................................................................................. وجدان دادگاه

 12 .............................................................................................................. دشوار تصميم

 13 ......................................................................................................... بيدارى به دعوت

 14............................................................................................................... أول حقيقت

 14 .......................................................................................................... قرآن از نيازى بى

 15 ................................................................................... !شده تحريف هاىكتاب ارزش

 15 ............................................................................................................... قرآن حفاظت

 16.............................................................................................................. دوم حقيقت

 ! ........................................................................................ 16صحابه و ائمه بين تفريق



 جويان شيعه گفتاري با حق  2

 

 17 ............................................................................................................... حقيقت انكار

 18 ................................................................................................... !الهى رحمت احتكار

 18 ........................................................................................................... قرآن آورى جمع

 19............................................................................................................. سوم حقيقت

 19 ........................................................................................................... خيالى معجزات

 20 ........................................................................................... سعلى حضرت به اهانت

 21 ........................................................................................................ دروغين سناريوى

 21 ............................................................................................. تشيع سران خوشگذرانى

 21.......................................................................................................... چهارم حقيقت

 22 ................................................................................................. !مترى پنج و سى قرآن

 22 .................................................................................................. !مائيد نفر تعجب لطفاً

 23 ........................................................................... برگ و شاخ بر دروغ اين ثـمرات از

 24 ..................................................................................................... !صامبريپ بر دروغ

 25 ................................................................................................................ نجات دعاى

 25............................................................................................................ پنجم حقيقت

 25 .............................................................................................. تشيع بر پروردگار خشم

 26 ........................................................................................................ دروغ بالى دروغ

 27 ................................................................................................................... نبوت ختم

 27 ............................................................................................ نصرانيت با تشيع شباهت

 28........................................................................................................... ششم حقيقت

 28 ............................................................................................. !امبرانيپ رديف در امامان

 29 ................................................................................................ !امامان از مطلق اطاعت



 3  فهرست مطالب

 

 30 ..................................................................................................... پيامبران با أئمه فرق

 30 ............................................................................................................ چيست؟ هدف

 31............................................................................................................. هفتم حقيقت

 31 ................................................................................................ تشيع ديدگاه از صحابه

 32 ............................................................................................... تشيع ديدگاه از شيخين

 33 .......................................................................................................باشماست قضاوت

 33 ...................................................................................................چيست؟ نهايى هدف

 34 ................................................................................................ امامت و وليت ارمغان

 34 ................................................................................................. چرا؟ تشيع گيرى كناره

 35 ....................................................................................................... كرد؟ بايد چه بس

 37............................................................................................... كتاب نگارش انگيزه





 
 

 اهداء

سخنان كوتاه را به هر شيعه روشنفكر و آزاد انديشى كه دوستدار حق و ين ا
دارم و آرزويى  تپد تقديم مى ش مىخواهى است و قلبش در جستجوى علم و دانخير
ام آنگونه كه  يش از اين ندارم كه با اين ديدگاه آنرا بخواند كه من نصيحتى تقديم او كردهب

 خود نيز بر همين باورم.

 والس�م جزائرى



 
 

 مقدمه مترجم

 دوم پاچمقدمه 

  وحبه  مجه�: دهده و  آ ال الل   ن    ىبلمد هللا وحده والصالة وا
 و�هد:

) ه1409(نُه هجرى قمرى و  هار صدچو  يش دقيقا در ماه ربيع الول هزارپده سال 
حفظه اهللا) ستاد محترم شيخ أبوبكر جزائرى (امى كه براى اولين بار كتاب ارزنده اگهن

 ويى،گ و حق صداقت، شهامتو  أما جرأت ،ك بودبدستم رسيد با اينكه حجم كتاب كوچ
اى  ارهگرويده كرد كه چمطالب شيواى كتاب آنقدر مرا و ، همدردى مؤلفو  اخ�صو 

 دى توانستم با تيراز دو هزار نسخهالحمد هللا بزو، و ردازمپنيافتم جز آنكه به ترجمه آن بـ
 .اب برسانمآنرا بچ

عىل صاحبها أفضل در مدينه طيبه ( اينك ده سال بعد كه به لطف خداوند مؤفق شدم

ولو بطور  -سخنان دلنشينش را و  م از نزديك آشنا شوم،با مؤلف محتر  الصالة والتسليم

لهجه  أخ�ق وال و، بشنوم صى درسش در مسجد نبوىها از خ�ل حلقه -ذرا گ
 هرهچ، و سيماى درخشانو  و آخرت ترس از خداو  محبت، و سخنان دلكش، صادقانه
اين باور مرا و  ندان نمودچوار دوگاش عاطفه محبت آميز مرا نسبت به آن شيخ بزر نورانى

مردى ، فتهت ايمانى همچنان كه در آخر كتابش گكه اين شخصي يش تثبيت نمودپ يش ازپ
 و زور اثر بپذيرد يا جز براى رضاى الهى حرفى بگويد و قدمى بردارد. نيست كه از زر

كتاب را مراجعه كنم و تحويل ايشان  -البته با اشاره ايشان  -لذا تصميم گرفتم مجددا 
  .اقدام شود چاپشدر مورد  بدهم تا
اينك تمام و  ام هاى چاپ أول راحذف كرده اورقىپيز  كه لزم به تذكر است اينكه چ

ر احيانا مطلبى براى توضي  لزم گاو  مربوط به خود مؤلف محترم است مطالب كتاب،
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 .افزوده شده است »مترجم«آخرش لفظ  درو  بوده در حاشيه ثبت شده
گذاشته شده كه در بجز هفت عنوان أساسى از جانب مترجم  تيترهاى داخل كتاب و

 اصل كتاب نيست.
نامه مؤلف محترم نيز توسط مترجم تهيه شده كه اميدوار است  ىگآن زند ع�وه بر و

 مفيد واقع شود.
ايان از خداوند متعال مسئلت دارم تمامى كسانى كه در جستجوى حق هستند پدر 

اداش جزيل و به مؤلف محترم پ أثر مفيد را عنايت فرمايداستفاده از اين و  توفيق هدايت
 .آمين .عمر ايشان بركت بيندازدو  در علمو  عطا فرموده

يز را نيز از دعاهاى چهلوى مؤلف اين بنده ناپان محترم خواهشمندم در گاز خوانند و
 شكركمال ت اند از دوستانى كه بنوعى با من همكارى نموده. و خيرشان فراموش نفرمايند

 و امتنان را دارم.
 عبداهللا حيدر  والس�م

 نامه مؤلف ىگزند

 :دوران كودكى :أ
يكي ر  شهر بسكره (مي�د  كودكي در قريه ليوه كه در بيست كيلومت 1921در سال 

يدرش موسى بن عبد القادر بن جابر ، شم به جهان كشودچ) قرار دارد ها  الجزائر از شهر
ترين خصلتى كه اين  و با ارزش ترين گيكي از بزر و خدا شناسي بودو  شخص متدين

به و  خانواده متدين به ميراث برده بود اين بود كه همه ايشان حافظ قرآن كريم بودند
 شدند.  قايل مياى  هميت فوق العادهاتعلم كتاب خدا و  تعليم
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از آن و  در از سرش دور شدپيك سال تجاوز نكرده بود كه سايه هنوز جابر سنش از 
هايش  دايي در ضمن كفالتش را عموها وو  رفتگببعد زير تربيت مادر قهرمانش قرار 

 .بعهده داشتند

 :تحصيل علم :ب
حفظ قرآن كريم را  ليوهقريه  انش يس از اينكه درگذشتگميراث و  شيخ طبق معمول

 منظومه«در علم نحو و  »أجروميه« ايان رسانيد برا  آشنائي با علوم لغت عربي كتاببه پ
دامه تحصيل به بسكره عزيمت اس برا  پسو  در فقه مالكي را حفظ كرد »ابن عاشور

به تحصيل علم يرداخت و در اين أثناء  »نعيم«در آنجا مدتي به خدمت شيخ و  نمود
دامه ا) رفته است اين بار به قصد اش (ليوه يافت كه شيخ عيسى معتوقي به قريهإط�ع 
أصول فقه بخدمت ، و مصطل  الحديث، منطق، هفق ها  عربي، تكميل درسو  تحصيل

ر بمراحل جواني يا گاو دي ،عيسى معتوقي) مشرف شدگوارش (بزرو  اين أستاد فاضل
كرد برا  ادا   مي ون إحساس مسئوليتچس از تكميل دروس معموله پو  ذاشته بودگ

ى در آنجا بعنوان مدرس اداو  بسازداى  مدرسه اين مسئوليتش قصد كرد كه در شهر
ضمن اينكه و  رفت مي اش بشمار گىاز زند ر مرحله جديد گاين ديو  وظيفه نـمايد

دامه ارش شيخ طيب عقبي به تحصيل گستاد ديار خدمت گكرد از طرف دي مي تدريس
 .كرد مي را دنبالاى  ها  فوق العاده درسو  داد مي

ز شهرت فوق در آن زمان او  بوده گعقبي يكي از برادران ابن باديس آن مجاهد بزر
 .دانش كو  سبقت را از همه ربوده بودو  در ميدان علمو  خوردار بودهبراى  العاده

) شيخ طيب عقبيوار (گها  زياد  درس تفسيرش را نزد اين أستاد بزر جزائر  سال
ذاشته بود به گاين دروس متوالي تفسير در شخصيت جزائر  اثرات بسزائي و  إدامه داد

و كند كسيكه خط  او را از دانشمندترين أستادانش معرفي ميجزائر  همين علت شيخ 
 مشي إس�م صحي  را به او معرفي كرد و او را بدان جهت سوق داد.
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 ج: دوران هجرت:
نان به چمدينه منوره) هم(در آنجا و  سيس راه را بسو  سرزمين حجاز دنبال كرد

توان شيخ  مي كه از جملهاز أستادان زياد  كسب فيض نمود و  درس و تعليمش إدامه داد
شيخ عبدالعزيز بن صال  قاضي ، و خ محمد خيالشي، و شيخ محمد حافظ، و عمر بر 

 .را نام برد صخطيب مسجد نبو و  مدينه منوره
ذشته بود كه إجازه تدريس را در مسجد نبو  از طرف گيكسال از اين تاريخ بيش ن

أرزشمند را و  ين وظيفه مهمرياست قضائي مكه مكرمه كسب نمود كه تاكنون نيز هم
برا  كسب ليسانس در  )خواند مي أثنائيكه در مدينه درس(در اين أثناء و  بعهده دارد

  حاصل مي�د 1981نويسي كرد كه آنرا هم در سال  لهيات در شهر رياض اسمارشته 
 نمود.

 تأليفات شيخ:  :د
ودش را در راه خدا تدريس هميشه خو  درسو  تبليغو  شيخ ع�وه از اينكه با دعوت

خوار  شان از دست استعمار جهان و برا  بيدار  اين أمت مظلوم و نجات ردانيدهگوقف 
دهد برا  تحقق بخشيدن اين هدف عالي قلم  مي جهاد ادامهو  ياد  مزدورش بدعوتا و

ان علم و گأرزشمندش را به همه تشنو    آموزندهها ييامو  رسايش را نيز بكار أنداخته
تا  چنددارد البته شيخ تأليفات زياد  دارد كه  مي كران راه آزاد  تقديم زوهشدانش وي

 .كنيم مي شده در اينجا ذكر شارهانيز به آن  )مفكرانو  علماء(آنرا كه در كتاب 

  .الرضورات الفقهية -1

  .الدروس اجلغرافية -2

نون بچاب رسيده و از آن جمله كو سه آن تا كه بيست رسايل جزائري ةسلسل -3

 ،ال إله إال اهللا، الصيامكند رساله  مي ا  كه خودش تأكيد بيشتر  به ارزش آنهاتچند
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همه اينها را در يك جلد و  توان نام برد مي را ،الدستور اةس�مي ،األخ�ق ،الحج المبرور
 ) صفحه در آمده است.700م در (ر حجپآور  كرده كه كتابي  جمع

  كيف يتطهر الـمؤمن ويصيل. -4

   هذه األمة.واتقوا اهللا يف -5

  إىل الفتاة السعودية. -6

  وهؤالء اليهود. -7

 . )داريد كتابي كه اكنون در دست( هذه نصيحتي إىل كل شيعي -8

  .القضاء والقدر -9

  .عقيدة الـمؤمن -10

 .حكومت اس�مى -11
 .كند مي شارهارزش آن ارين تأليفاتش كه خودش به ت محبوبت و
يباً شامل همه تقرو  شده پاچ) صفحه 700(منهاج المسلم است كه در  -12

ه از معام�ت وغيره كو  عباداتو  رفته تا آدابگاحتياجات يك مسلمان است از فقه 
اب رسيده و اينك برا  چكنون هشت مرتبه در مشرق به س�م تااكثرت استقبال عالم 

خيراً اترين تأليف شيخ كه  رزشاو با  ترين ولي مهم ،اب استچنهمين بار در مغرب زير 

اى  ماهرانهو  است كه با سبك استادانه »أيرس التفاسري«چهار جلد  ير رسيده تفس پاچب

  .تواند از آن استفاده كند مي ترين طالب لغت عربي نيز بخوبي كچحتى كوو  نوشته شده



 
 

 مترجمفتار گيشپ

ا   اهللا والمد هللا والصالة وال الل   سول  اهللا ىينا  ممد وآ  وحبه  
 مجه�.
 وبعد:

دانستم كه آنان  نمى اين يزى جزچهل بيت اها بود كه از شيعه  مدت :فتگد باي حق را 
آنها دفاع  ازو  كنند مى تنها در محبت أهل بيت غلوو  روهى از مسلمانانندگنيز يك 

  .نمايند مى
هل سنت تنها در بعضى از فروعات شرعى با اندك تأويل دور يا امخالفتشان با  و

و  دادند مى به آنها ر بعضى از برادران نسبت فسق راگت انزديك خواهد بود به همين علّ
نمود خيلى نا  مى كردند كه از دائره اس�م خارجشان مى را به مسائلى متهم اهى آنهاگيا 

 .بردم مى حتى رنجو  شدم مى راحت

 سرآغاز تحول
ذشته بود كه يكى از برادران به من مشوره داد تا كتابى از اين فرقه گولى ديرى ن

(لذا كتاب أصول كافى، مبناى درستى استوار باشد مورد آنها بر العه كنم تا قضاوت درمط
0F

1( 
 .ترين كتاب اين طائفه در اثبات مذهب تشيع است انتخاب كرديد كه قوى

آن داشت  ذيرى دست يافتم كه مرا برپلعه كتاب به حقايق علمى انكار نابس از مطا
جهت  در را كرايشمو  دانستند مى مرا در اشتباه اين فرقه ام بر كه بخاطر نرمى كسانى را

كه مداراى من با آنها به اميد از بين كردند معذور بدارم درحالى مى با آنها نكوهش، مدارا

                                           
مجتهدين مذهب  ترين علماء و گ) كه يكى از بزره322متوفى (اين كتاب بدست محمد ابن يعقوب كلينى  -1

ترين كتاب بعد از قرآن بشمار مى رود و يكى از مراجع  در نزد آنها معتبررود نوشته شده ، و  شيعه بشمار مى
 (مترجم) ست. انه آنهاگجهار
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كه به حق يا باطل به اس�م اى  اين فرقهو  سنت كه بهر حال درميان اهل بردن شكافى بود
 .منسوب است وجود دارد

 اه وجدان گداد
ترين كتابى كه تشيع در اثبات مذهب  ردازم كه از مهمپ آن حقايقى مى به ذكراينك 

جو اين  هر شيعه حق برگزيده شده است، و آرزوى من ازكنند  خويش به آن اعتماد مى
دريچه تعصب در مورد خ�ص بنگرد و دور از انصاف و ااست كه اين حقايق را با ديده 

جدانش به صحت آن اگر دادگاه آزاد و ردازد،پيروى از آن به قضاوت بپمذهب خويش و 
يروى پمذهبش باقى بماند و به  نند گذشته برهم ما يروى از آن را ستود بازپحكم كرد و 

يروى از آن را پبط�ن و فساد آن حكم نمود و  دامه دهد، اما اگر قاضى وجدانش برااز آن 
جات خويش آنرا ذيرد و براى نپجو واجب است كه نصيحت ب شيعه حق هر تقبي  كرد بر

مسلمان به  ها كه مليوناى  ىگزند ع�ن برائت كند، و به همان دستوراترك نموده و از وى 
 .صسنت رسول اهللاو  اكتفا نمايد يعنى قرآن خدا اند آن ايمان آورده

 تصميم دشوار 
ردد ولى بازهم بر باطلش گدهد آن كسى را كه حق برايش روشن اما خدا نجات 

به خاطر  يااى و  فرقه روى جمود فكرى يا تقليد كوركورانه يا تعصبات ازو  اصرار نمايد
يش پفريب را درو  با خود رفتار نفاقو  حفظ منافع دنيوى به نفس خودش خيانت كرده

هاى آينده خويش را نيز از  نسلو  برادرانو  يرد كه مسلماً با اين رفتار باطل فرزندانگ
با اين و  نان را از سنت منصرف خواهد كردبا اين بدعتش آو  حق باز خواهد داشت

 .آنان را از اس�م صحي  دور خواهد نمود، مذهب زشت خود
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 دعوت به بيدارى
ى ها ايهپو  اين است آن حقايق علمى كه اساس مذهب جو! بس اى شيعه حق

 .دهند مى را تشكيلات  انديشه
 خرافات را براى توسندى كه اين پى شرها نفس، و هاى جنايتكار دشمنان مكار دست

را  ملت توو  كه تو اند اين نداشته هدفى جز اند ات ترسيم كرده و آينده ذشتهگهاى  نسلو 
 .انه كردانندگنام حق از حق بي باو  نام اس�م از اس�م دور كنند با

ين چصول كافى كلاكنم از  مى كه خدمت تو عرضاى  انهگ مسائل هفتاينك اين 
به  شمان بازچس با پ، ستن تومصدر شيعه بودو  مكتب تشيعكتابى كه مرجع  اند شده
من از خداوند متعال مسئلت دارم كه از  و ،ات را بكار بينداز و انديشه فكرو  رگبنآنها 

كمك  آن به تو يروى ازپدر و  ونه كه هست به تو نشان دهدگحق را آن ،خ�ل اين مطالب
زيرا جز او معبودى سزاوار ، فرمايدرا نيز عنايت  تاب تحمل مشك�ت آن به توو  كند

 وجود ندارد.  مندى غير او تقدرو  برستش نيست
 أبو بكر جزائر  



 
 

 حقيقت أول 

هاى آسمانى گذشته  نيازى أهل بيت و شيعيانشان از قرآن كريم بدين علت كه كتاب بى
 .يعنى تورات و انجيل و زبور نزد أهل بيت موجود است!

 نيازى از قرآن بى
تو را به و  نهد مى برآن مهر تأكيدو  كند مى ه اين حقيقت را ثابتچآن جو! حقاى شيعه 

 :مايد همان اصول كافى است جايى كه از قول مؤلف آن آمده استن ادار ميو ذيرفتن آنپ
 .)1F1(»باب«

هرفلىه  عاد   جن  التب  الت ىزلت ن  اهللا عز وجل ومىه  ي ‡ئمةإن األ«
 .»اه    اخبالف مل نبه 

نازل شده در نزد امامان موجود است و آنها  هايى كه از جانب خداى همه كتاب«عني: ي
 .»دانند به هر زبانى كه باشد مى ها را همه آن كتاب

امام جعفر صادق  -اهللا  دو روايتى كه به أبو عبد براى اثبات اين مطلب آقاى كلينى از
ان تورات و انجيل و زبور را به زبان كند كه ايش دهد استدلل مى ىم نسبت - رمحة اهللا عليه
 خواند. سريانى مى

شيعيانشان كه و  آن اينكه أهل بيت، و قصد مؤلف از خ�ل اين مطلب معلوم است و
هاى آسمانى گذشته را در اختيار  نياز باشند زيرا كتاب توانند از قرآن كريم بى مى تابع آنانند

 دانند. دارند و محتواى آنها را مى
ر گزيرا ا ،مسلمينو  كردن تشيع از اس�م است در جهت جدا سيار بزرگىام بگاين 

 يد از دائره اس�م خارج شدهدتر شد بىنيازى از قرآن معتقد با كسى به هر نحوى كه به بى

                                           
 .207ص  1ج احلجةاصول كافى كتاب  -1
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 .آيد نمى از جماعت مسلمانان بشمارو 

 !هاى تحريف شده ارزش كتاب

و  تحريف شدهو  ى منسوخها هميت دادن به كتاباو  آيا خواندن :جو اى شيعه حق
مت را با عقايد و احكام و آدابش به اض و روگردانى از قرآن نيست كه عمل به آنها اعرا

 سازد؟ مت متحدى مىااز آنها  دهد و يوند مىپهم 
رود؟ چگونه  بشمار نـمىخروج از اس�م و  كفر، ردانى از قرآنگآيا اعراض و رو
 صجايز است در حالى كه رسول خداهاى منسوخ و تحريف شده  خواندن آن كتاب

را  بدست دارد او اى از تورات هگبيند كه بر را مى هنگامى كه حضرت عمر ابن خطاب

عيب  اك و بىپيا شريعتى آ« »مل  متن�  ده  دنض ء ىقنة«: فرمايد و مى كند سرزنش مى

 .»ام؟ براى شما نياورده
 را براى حضرت عمر اه كردن به آن بركه از توراتگحتى ن صپيامبروقتى كه 

هاى  همه آن كتاب طهاراهل بيت اوارا نفرمود يس آيا معقول است كه كسى از گ
آخر  ؟به هر زبانى كه باشد آنها را بخواندو  به آنها روى آوردو  تحريف شده را جمع كند

 ؟!.راچ
 رى است كهگكند يا غرض نامعلوم دي آيا بخاطر حاجتى كه به آنها احساس مى

 ؟!.از آنها بدست آوردخواهد  مى
هل باطل بخاطر از ابلكه اين يك افتراى محض است كه  !نه آنو  ما نه اين است بنظر

 اند. نسبت داده صهل بيت رسول اهللامسلمين به و  بين بردن اس�م

 حفاظت قرآن

ستغناء از قرآن كريم يا از بعضى اجزاى ابدان كه عقيده داشتن به  !جو اى شيعه حق
رود كه بعد از آن  مى خروج از دائره اس�م بشمار، و وى كه باشد ردتآن به هر نح

زيرا قرآن كريم ، مسلمين باقى نخواهد ماندو  ونه نسبتى براى صاحبش به اس�مگ هيچ



 جويان شيعه گفتاري با حق  16

 

اكنون به همان حالت و  ى مسلمانان محفوظ داشتهها را در سينه كتاب إلهى است كه آن
 فزوده شدهايزى به آن چنه و  از آن كماى  نه يك كلمه ،دست آنان محفوظ است اول در

را خود  زيرا خداوند متعال حفاظت آن ،نين تغييرى نخواهد بودچقيامت هم امكان  تاو 

ََ نَّا َ�ُۥ لََ�ٰفُِظوَن ﴿ رفته:گبه عهده  ۡر ِ ِّ َا � ۡر ّّ رُ  ََ َۡ  .]9[الحجر:  ﴾٩ََِّا 
 . »اظت خواهيم كردقرآن را ما نازل كريم و ما خود آنرا حف« :يعني
 اينك اين قرآن به همان حالتى در اختيار ما قرار دارد كه حضرت جبريل أمين و

هزاران و  آنرا خوانده صآنحضرتو  نازل كرده صآنرا بر قلب حضرت سيد مرسلين
 ها از آن مليون بعداند و  رفتهگفرا و  شنيده صپيامبرآنرا از زبان حضرت  صحابه

خوانند و تا قيامت انشاء اهللا خواهند  مى تا امروزو  تواتر خوانده ر آنرا بهگمسلمان دي
 خواند.

 حقيقت دوم 

 شيك از صحابـه و امامان اهل بيت هيچ اعتقاد داشتن به اينكه جز حضرت على 
 اند!. در جمع و حفظ قرآن كريم دخالتى نداشته

 !صحابهو  ئمهاتفريق بين 

و  اصول كافى با يقين كامل ثابت كرده اين اعتقاد را صاحب !جو اى شيعه حق
 .كند در اين باره چنين بيان مى را استدللش

يقل : ن  ا أ محد ن  اا   مى  ج   ومهت مد  جهفر ع  ج در ق  :«
اما ون  جه  ون  حفك   م  ىز  إ    مد  مب ط ل  واألئمة  القرآن ا  إ   ، 

 .)2F1(»ن  دهده

                                           
 .26ص  احلجةكتاب  1اصول كافى ج -1
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كسى از مردم  كفت: هيج شنيدم كه مى ه گفت از أبو جعفراز جابر روايت شد« :يعنى

ادعاى جمع كردن همه قرآن را ننموده مگر اينكه دروغگو است، و هيچ كسى قرآن را آنگونه كه 
مامانى كه بعد از وى او  آورى و نگهدارى نكرده مگر على ابن أبى طالب نازل شده جمع

 .»بودند
كسى كه ، و باطلى استو  ين يك عقيده فاسداكنون بدان كه ا! جو بس اى شيعه حق

شيعيانشان و  نين اعتقادى را وضع كرده مقصودش تكفير همه مسلمانان بجز أهل بيتچ
 .نين اعتقادى همين قدر كافى استچيزى گشرانو  بط�نو  براى فسادو  بوده است

 انكار حقيقت 

 :شماريم يد برمىآ مى اينك نتايجى كه از اين عقيده فاسد بدستجو!  حق اى شيعه

آورى آن در مصحف يا  معجو  كه مدعى حفظ قرآن كريم تكذيب هركسى :نتيجه أول
و  زيد ابن ثابتو  أبي ابن كعبو  أعم از حضرت عثمان ابن عفان ،اش باشد در سينه

كند كه آنها  تكذيب صحابه تقاضا مى، و رگصدها صحابه ديو  اهللا ابن مسعودعبد
ز آنرا گيزى است كه أهل بيت أطهار هرچاين ، و ان ساقط باشدعدالتشو  شندنافرمان با
افكنى درميان  تفرقهو  يزىگان و مسلمانان براى فتنه نان اس�ممبلكه دش ،فتگنخواهند 
 اند. آنرا ساخته، مسلمانان

ون كسى كه به بعض از ، چمراه بودن همه مسلمانان بجز شيعه أهل بيتگ :نتيجه دوم
زيرا ، اش نيست و گمراهي كفر شكّى در چر را ترك نمايد هيگيبعض دو  قرآن عمل كند

ممكن است آن بخش از قرآن كه بدست ، و رستيده استپوى بطور كامل خداوند را ن
كه به آن احتياج  ،احكامى باشدو  آدابو  عباداتو  مسلمانان نيفتاده مشتمل بر عقايد

 دارند.
ََ  ﴿ فرمايد: مى ت كهلزمه اين اعتقاد تكذيب خداوند اس :نتيجه سوم ۡر ِ ِّ َا � ۡر ّّ رُ  ََ َۡ ََِّا 

تواند  مى ه كفرىچ و ،تكذيب خداوند كفر استو  .]9[الحجر:  ﴾٩نَّا َ�ُۥ لََ�ٰفُِظوَن 
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 ؟تر از اين باشد گبزر

 !احتكار رحمت الهى

شان منحصر جايز است كتاب خدا را فقط به خودآيا براى أهل بيت  :هارمچنتيجه 
 ؟!.هندرا ند رى از مسلمانان اجازه استفاده از آنگكس دي جز شيعيانشان به هيچو  كنند

 ؟غصب آن نيست كه أهل بيت از آن مبرّا هستند، و آيا اين احتكار رحمت إلهى
بس  ،از اين دروغ بيزارند صيامبرتپدانيم كه اهل بيت  مى به يقين ما !اراگبرورد

 بندد. اء مىافترو  لعنت خدا بر كسى كه به آنها دروغ
كه فرقه تشيع تنها كسانى هستند كه  كند مى نين اعتقادى ثابتچداشتن  :نجمپنتيجه 

ونه گ چبدون هيو  بطور كامل كه قرآن را زيرا آنهايند، آن استوارند برو  اهل حق بوده
بقيه مسلمانان  رستند اماپ مى فقط آنها خداوند را بطور كاملو  نقصى در اختيار دارند

دارد  و احكامى كه دربر هدايتو  اهند زيرا از بخش زيادى از كتاب خدامرگى گهم
 محرومند.

  آورى قرآن جمع
سرايى  دهد اينگونه ياوه بدان كه هيچ عاقلى به خودش اجازه نمى جو! اى شيعه حق

طبق  .مناسبتى داشته باشد ،مسلمانانو  به كسى كه با اس�م رند بگويد، چه رسدچكند و 
آن توسط  تفسيرو  بيانو  كه نزول قرآن تكميل نشد تا زمانى صمبرپياحكمت إلهى 

يشان ها ر مسلمانان آنرا در سينهگآنوقت دي ،تمام نرسيد وفات ننمودندابه  صآنحضرت
ميان مردم ، و دررا نوشته بودند ان قرآن آنگردآورندو گ كاتبان وحىو  حفظ كرده بودند

هدارى آن گنو  حفظو  آورى قرآن ر جمعمادر  هل بيتاهى گانو  رديده بودگمنتشر 
نداشتند بلكه هر  -بخصوص متخصصين كه معروفند  -تر از ساير صحابه  نقشى مهم

 برد.  مى يشپكسى به سهم خودش كارى 
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حفظ و  آورى نكرده معكسى جز أهل بيت قرآن را ج چشود كه هي مى فتهگونه چگبس 
 .!؟و استگر كسى ادعا كند دروغگاو  ننموده
هل بيت به شيعيانشان اختصاص اقرآنى كه  شخاصى خواسته شودانين چر از گاآيا 
 ه جوابىچ !بياورند را از آناى  ند سوره بلكه حتى يك سورهچيا  !به ما نشان دهند اند داده

 .!؟خواهند داشت

  .است اين بهتان بزرگى ،اكىپروردگارا! تو پ .سبحانك اللهم هذاهبتان عظيم

 حقيقت سوم 

مانند  ‡شيعيانشان ازميان بقيه مسلمانان به معجزات انبياء هل بيت واتخصيص  
 .انگشتر عصا و

 معجزات خيالى 
كند روايتى است كه صاحب  آنرا ثابت مىو  دهد واهى مىگاين حقيقت  يزى كه برچ

 اصول كافى به اين صورت در كتابش آورده: 
 للة نكلمة ف مؤنا�ـق  : خرج من  ال ع  مب دص  ع  مب جهفر«

و ل يقل :  مهمةا  مهمةا وللة نكلمةا خرج علن�  ا ن ل علن  قمنص آ لا و� 
  .»!يده خ ت  ولنم ن وع  ولس!

يك شب  كند كه گفت در از أبى بصير روايت شده و او از أبوجعفر روايت مى«يعنى: 
؟ چه غوغايى؟! چه كفت چه غوغايى درحالى از خانه بيرون آمد كه مى تاريك أمير المؤمنين

يراهن حضرت آدم رابه تن كرده و انگشتر پآيد كه  بسوى شـما مى شب تاريكى؟! امام در حالى

 گويد: مى نانچهم!. و »حضرت سليمان و عصاى حضرت موسى را بدست دارد
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ص  ومهب  يقل  مللا  ولس عادى  وع :ق   ززة ع  مب عهد اهللا ع  مب«
 .!!)3F1(»ن�ولس عادى  ون  وسةة ااي

 فت ازكند كه گ اهللا روايت مىاو از ابو عبداز ابوحمزه روايت شده و « يعنى:
فرمود تورات حضرت موسى در نزد ماست و عصاى حضرت  شنيدم كه مى حضرت على

 !!.»يامبرانيمپموسى در نزد ماست و ما وارث 
كند  مى ثابتندين نتيجه زشت را چدانى كه اين عقيده فاسد  مي آيا !جو اى شيعه حق

ذيرفتن پو از  ر اينكه از آنها اع�ن برائت كنىگندارى ماى  ارهچتو عاقل باشى  رگكه ا
 دارى نـمائى؟آنها خود

 ساهانت به حضرت على

و گدروغ كند كه نعوذ باهللا حضرت على مى اين حديث دروغين ثابت :نتيجه اول

اينت اشء وآ   ص ل خص�  سول  اهللا«: رسيده شدپاست زيرا از حضرتش 
 .»ولس مس�هة...مفق  :  ا إ  ن   ن ف قرام ونف  ،اا فأخرج حبنفة وتبل�  فنه  

به أهل بيت  -ر وامر ديگااز دستورات قرآن يا  -چيزى  صيا رسول خداآ« يعنى:
س پام، س است؟ فرمود خير، جز همين چيزى كه در غ�ف شمشيرم گذاشته تخصيص داده

 .)4F2(»كه در آن چهار چيز نوشته شده بود.. اى را بيرون آورد صحيفه
فته گنانكه اين چهم ،نسبت دادن سمطلب دروغى را به حضرت على :نتيجه دوم

 .دروغين به حضرتش منسوب شده است
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 سناريوى دروغين 

عقل و  فهم بوج دللت قطعى برو  خفت و فرومايكى صاحب اين اعتقاد :نتيجه سوم
شتر گفته شود آن انگر به او گزيرا ا، عدم احترام وى به شخصيت خودشو  ناقص وى

و  جوابى نخواهد داشت كجاست؟ آن الواح حضرت موسىو  كجاست يا آن عصا
يك از اين معجزات خيالى را نشان دهد كه اين خود دروغ بودن  نست هيچنخواهد توا

ر گفت اگتوان به آنها  مى نع�وه بر آ، و كند مي اين سناريو را از اول تا آخرش ثابت
هل بيت ارا چس پدرست باشد  -مبنى بر در اختيار داشتن اين معجزات  -ادعاى شما 

كه  برند درحالى نمى از بين بردن دشمنانشان بكارو  اين معجزات را در راه سركوبى
 اند؟!. رفتهگاذيت قرار و  ) مورد آزارواره از جانب آنان (بقول آقايانهم

 ران تشيع ذرانى سگخوش

مراهى و گ مسلماً هدف از اين دروغ شاخدار ثابت كردن هدايت تشيع :هارمچنتيجه 
به عنوان يك مكتب مستقل از ساختار  ينوسيله مذهب تشيع رابقيه مسلمانان است تا بد

ر كسانى كه گديو  سردمداران اين فرقإل، و ذارندگامت اس�مى به حالت خودش باقى ب
 ،ردازندپذرانى بگرتو آن به خوشپهداف شومى هستند بتوانند در او  هاى فاسد داراى نيت

و  ه اين امر به قيمت خراب كردن اس�م و از بين بردن وحدت مسلمانان تـمام شودچرگ
كسانى كه و  فسادى باشد بدترين عقيده استو  ونه شرگش اينا لمحال اعتقادى كه ثـمره

 .شند بدترين مردمند بوده يا به آن راضى بااى  نين عقيدهچداراى 

 هارم چحقيقت 

هل بيت و اصرفا به  صاعتقاد داشتن به اينكه بخشى از علوم و معارف إلهى و نبوى 
 شيعيانشان اختصاص دارد، جدا از ساير مسلمانان.
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 !نج مترىپو  قرآن سى

ع  « :ويدگ براى اثبات اين مدعا صاحب اصول كافى دستاويز بسيار عجيبى دارد مى
ك إن شنهبك جهلت فدا فقلت: ق  :  خلت   مب عهد اهللا -مب دص  

 -لف د م! مملف د م ن  الهل  يفبح نا   عل  علن  يببدةلن من سول  اهللا
لف ملف د م يفبح   ن  ك د م م علن  ي  مد  ممد عل  سول  اهللا ق  : فق  :

دى  ال نهة ون يدس�ه  ق  : ة  ق  : ي  مد  ممد و�ن عا - ق  : قلت:  ،ا د،اك -د م! 
ة طلل  وههلن ق  : حبنف -ق  : قلت: جهلت فداك ون  ال نهة؟  -ن  ال نهة؟ 

ومواله ن  فله فن ا وخع   دنمنا  ك حال  وحرالا و  شء  اساب د،ساا ااب
ق  : قلت:  ،ا واهللا الهل ! ـ ق  : إى  لهل   -ل  اا   حت األسش والدش. إ�ب ج 
ق  :  -ة  ق  : عادى  الفرا ن  يدس�ه  ن  الفر؟  -،اكا ى  ى�ت و عة. وليس د

 - اسائنل وعل  الهلم ء الي  وضلا ن  د� وبء ن  آ ل فن  عل  ااين� واللحن�
ة  ق  : و�ن  - ق  : اى  لهل  وليس د،اكا ة  ى�ت و عة -ق  : قلت: إن  ،ا الهل ! 

قلت:  ق  : -ون  يدس�ه  ن وصبف ف طم ؟ مصبف ف طمة علنه  ال اللا ـعادى  ل
ق  : وصبف فن  نثل قرآى�   ،ا ةالث ورات! واهللا ن  فن   - ؟ةون  وصبف ف طم

ق   إى  الهل  وليس د،اكا  -ق  : قلت:  ،ا واهللا الهل !  -ن  قرآى�  حرف واحد! 
عة!!! ة  ق  : و�ن عادى  عل  ن   ن ون   ل  ئ  ال من تقلل ال   -ة  وتت و عة. 

 ».اىب  د لرف اللاحد

  !لطفاً تعجب نفر مائيد
 أبو بصير روايت شده كه گفت خدمت أبو عبد اهللا آمدم.از « يعنى:

هاى علم به  هزار در، از در صيامبرپگويند  فدايت باد شيعيان شـما مىجانم  و گفتم:
 شود!. آموخته كه از آنها هزار در ديگر كشوده مى على

آموخته كه از هر در آن! هزار در  هاى علم به على هزار در، از در صبرپيامفرمود: بلكه 
 شود!. ديگر كشوده مى
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 س چه بهتر. پفتم: گ
 !.چيست؟ »جامعه«دانند كه  است و آنها چه مى »جامعه«اى أبا محمد در نزد ما  س گفت:پس

 !.ردم مگر جامعه چيست؟گفدايت  گفتم:
 صاست كه آنحضرت صيامبرپهاى  گز، از گز اى است كه طول آن هفتاد صحيفه فرمود:

آنرا با دست خودش نوشته و در آن احكام هرگونه  م�ء كرده، و حضرت علىاخودش آنرا 
ح�ل و حرام و تمامى آنـچه كه مردم به آن احتياج دارند حتى حكم ديت زخم و خراشه نيز به 

 .ثبت رسيده است!
 .بـخدا سوگند اين علم است! گفتم:
 اى بفكر فرو رفت. علم است اما نه علم چندانى! آنگاه لحظه آرى گفت:
اى است از  چيست؟ كيسه »رجف«دانند  است! آنها چه مى »جفر«در نزد ما  س گفت:پو س

 اسرائيل نهفته است!. ذشته بنىكه در آن علم انبياء و أوصياء و علم علماى گ ÷حضرت آدم 
 .يقينا اين علم است! گفتم:
 اى مكث كرد. ست، اما نه چندان علمى! آنگاه لحظهبله علم ا فرمود:
دانند مصحف  عليها الس�م است و آنها چه مى »مصحف فاطمه«در نزد ما  س گفت:پو س

 فاطمه چيست؟
 مگر مصحف فاطمه چيست؟ گفتم:
كتابى است سه برابر اين قرآن شـما كه بخدا قسم يك حرف هم از قرآن شـما در آن  فرمود:
 .نيست!

 .خدا سوگند اين علم است!بـ گفتم:
 س از سكوت اندكى.پآرى اين علم است ولى نه علم چندانى! و  فرمود:

است يعنى علم هر آنچه از بدو آفرينش تاكنون » ما كان وما يكون«و در نزد ما علم  فرمود:

 .!!!»خواهد گرفت ايى قيامت انجامپربآنچه كه از اكنون تا انجام گرفته و هر 

  گبرو  شاخ برروغ اين د از ثـمرات
 گبرو  دروغ برشاخو  يزگان با توجه به متن اين روايت حيرت جو! اى شيعه حق بس
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 :آيد م�حظه كنيم مى بيا اكنون باهم نتايج واقعى كه ازآن بدست
 .نيازى از قرآن كريم كه اين خود كفر صري  است بى استغناء و :نتيجه اول

اين خود و  نبوى به اهل بيتو  لهىسنن إو  اختصاص بخشى از علم :نتيجه دوم
نسبت دادن خيانت به ، و شود مى نسبت داده صيامبرپخيانت صريحى است كه به 

 .كفرى است كه شكى در آن وجود ندارد  صآنحضرت
 :فرمايد مى صريحى كهو  آن فرموده ثابت در تكذيب حضرت على :نتيجه سوم
و  نداده است تـخصيصهل بيت ابه  -حديث و  از قرآن -يزى چ صرسول خدا

  .شـمار آن خليفه راشد است فضايل بى انكارو  دبااساءه  تكذيب حضرت على

 !صپيامبردروغ بر 

ترين  و زشت ترين گاين از بزر و صپيامبرنسبت دادن دروغ به  :هارمچنتيجه 

ّ لَيَْس «: فرمودند صزيرا آن حضرت ،ناهان در نزد خداوند استگ دى  َ َ إاّن َ ،ا
ا فلنل  اا سَ تَ  دى ّ َنبََهمد َحْد َنْ  َ َ،َم َ َ

َ
ْم َ َ م  . 5F1»،ا

دروغ بافتن برمن مانند دروغ بافتن شـمابه يگديگر نيست كسى كه بر من دروغ « :يعنى

 .»ببندد بايد در جهنم داخل شود
كه ايشان مصحفى مخصوص  لدروغ بافتن به حضرت فاطمه نتيجه پنجم:

 .يك حرف هم از قرآن در آن نيستو  ر قرآن استبـخودش دارد كه سه براب
جماعت  يا از ،تواند از جمله مسلمانان باشد نمى نين اعتقادىچدارنده  :نتيجه ششم

از هدايتى بر خوردار و  كند مى ىگمعارفى زندو  برتو علوم وى در ،آنان بشمار آيد زيرا
 .اط�عى از آن ندارند چاست كه مسلمانان هي

                                           
 رواه مسلم. -1
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ى ها دروغ، و أساس و بى ى بوجها ونه سخنگخرين نكته اينكه آيا اينآ: و نتيجه هفتم
آن دين بسنديده إلهى كه خداوند دين  ؟سخيفى را درست است به اس�م نسبت داد

ةِ ﴿: ذيردپنـميـ رى غير آن راگدي ََ َبَل ِمنرُه َوُهَو ِ� ��ِخ َ�ِٰم دِيٗنا فَلَ  ُ�قر ِسر
َ ��ر َوَم  يَبرَتِغ َ��ر

 .]85عمران:  [آل ﴾٨َ�ِٰ�ِ�َ  ِمَ  �لر 
و اذيرفته نـخواهد شد و پكه جز اس�م دين ديگرى برگزيند هرگز از، وى  و كسى«: يعني

 . بنابراين:»در آخرت از جمله زيانكاران خواهد بود

 دعاى نجات 

از عذاب إلهى مان  و خ�صى بيا تا براى نـجاتـمان از ورطه ه�كت !جو اى شيعه حق
  :ر تكرار كنيمگيرابا يكداين جم�ت 

ا  إى  ىيم إلك ص  حا   ؤ ء البادلن علنك و  سوللك وا  ديب  الط  ر�  «
 .»ن  مجل إضال  عه  ك و�ف     ياكا وتمز�ه شمل منت ىينك وسوللك ممد

روردگارا! ما از آنـچه كه اين دروغگويان براى گمراه كردن بندكانت و بفساد پ« :يعنى

هل بيت او  صتپيامبربه تو و  صتپيامبرمت اينت، و از بين بردن وحدت كشيدن د
 .»كنيم اند اع�ن بيزارى و بيگناهى مى طهارش روا داشتها

 نجم پحقيقت 

 .اعتقاد داشتن به اينكه حضرت موسى كاظم خودش را فـداى تشيع كرده است!

 بر تشيع ارگروردپخشم 
 : داشته استين حقيقت را چنين بيان صاحب اصول كافى ا

  ض    الينهةا ف�   ىفس مو   ا اهللا إن مد  ال   ولس البظ  ق  :«
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 . )6F1(»فلقنبه  دافس
تشيع خشم  فرمود: خداوند بر -امام هفتم شيعيان اثنا عشرى  -امام موسى كاظم « :يعني

�ك كند و س مرا مـختار گذاشت كه مرا ه�ك كند، تشيع را نجات دهد، يا تشيع را هپگرفت، 

 اكنون !.»بر خودم ترجي  دارم و خودم را فداى تشيع كردم مرا نـجات دهد، من زندگى آنها را
اند  مـحتواى اين داستانى كه ترا به معتقد بودن آن مـجبور كرده جو! اى شيعه حق

 يست؟چ
تصديق و  ايـمان آوردن قطعى به آن رساند كه ه مفهومى را مىچآور  رند خندهاين ج
 .؟!اند تو واجب كرده اش بر اردهو ن مدلوش را طبق الفاظنـمود
يروانش را پناهان گراضى شده براى اينكه خداوند  /ويا حضرت موسى كاظمگ

فداى و  داخل كند خودش را به كشتن داده بهشت آنان را بدون حساب درو  بيامرزد
 !.يروانش كندپ

 دروغ باالى دروغ 

عمل و  قولو  مان توفيق اعتقاد درست همه اميدوارم خداوند به! اى شيعه حق جو
حق مخالف  كه بااى  بله عقيده ،فكر كن »افتراء«كمى در مورد اين  نيكو عنايت فرمايد بيا

 .رش ناميدگيز ديچتوان  نمى افتراءو  صداقت دور باشد جز دروغو  از واقعيت و بوده
يز است كه گان در حيرتنتيجه اين عقيده فاسد آنقبينى كه  مى دقت كنى بطور عيان رگا
را به عنوان  صمحمدو  اس�م را به عنوان دين، و ارگروردپر تو خداوند را به عنوان گا

نين عقايد باطلى به تو نسبت داده شود يا چشد كه  ز راضى نـخواهىگذيرى هرپب پيامبر
 به آنها منسوب باشى.  تو

، وسى كاظم وحى فرستادهدروغ بافتن به خداوند متعال كه او به حضرت م نتيجه اول:
ى خودش گذاشته كه يا زندگحضرت موسى كاظم را مـختار ، و رفتهگتشيع خشم  و بر

                                           
 260ص  احلجةكتاب  1 اصول الكافى ج -1
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بـخدا  ،يروانش كردهپكه ايشان خود را فداى  ،يروانش راپى گرا عزيز داشته باشد يا زند

َوَم ر ﴿ :فرمايد مى بارى تعالىو  ند اين دروغى بيش نيست كه به خداوند بسته شدهگسو
 
َ
ِذبًاأ َۡ  ِ َّ � َ ََ  ٰٰ َ ََ ۡر �  ِ ّّ لَُم ِم  .]93[األنعام:  ﴾لر

 . »بندد تر از آن است كه به خدا دروغ مى و چه كسى ظالم«يعنى: 
اين افتراى مـحض را به نام و  /دروغ بستن به حضرت موسى كاظم: نتيجه دوم

 !.است ايشان تـمام كردن در حالى كه وى از اين افتراء مبر

 ختم نبوت 

ون ادعاهايى از قبيل چ ،/اعتقاد داشتن به نبوت حضرت موسى كاظم :نتيجه سوم
اينكه وى را ، و رفتهگشيعه خشم  كه بر !خداوند به حضرت موسى كاظم خبر داده :اينكه

و او به كشته شدن  !ذاشتهگيراوانش مـختار پى براى خودش يا گبراى انتخاب ادامه زند
نبوت حضرت موسى  دللت واض  بر !ان كردهخود را فداى آنو  خودش راضى شده

چون بعد از حضرت  نه نبى در حالى كه ايشان نه رسول است و !دارد /كاظم
 .فرستاده نخواهد شد پيامبررى به عنوان گكسى دي چهي صمحمد

ر كسى بعد گامر اجماع دارند كه ا اين بايد دانست كه مسلمانان بر !جو اى شيعه حق
رى معتقد باشد ب� شبهه كافر است زيرا قول گكسى دي به نبوت صاز حضرت محمد

 :فرمايد مى صري  قرآن را تكذيب كرده كه

َََم �ّۡبِِ�ِ ﴿ ِ وََخا َّ ّم ِمِ  سَِِلالُِ مر َوَ�ِٰ   سُّسوَ  � َٖ
َ
بَاَ أ
َ
َم َ ّّ َ َُ  .]40[األحزاب:  ﴾ َ  ّۧما َ َن 

 .»ان استپيامبرخدا و خاتم  در هيچ يك از شـما نيست و ليكن رسولپ صمحمد« :يعنى

 نصرانيت  شباهت تشيع با

 و »صليب«نصارى باهم در عقيده و  تر از همه اينكه تشيع يبعج: هارمچنتيجه 

خودش را فداى بشريت  نانكه نصارى معتقدند حضرت عيسىچمتفقند هم »فداء«
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ود را حاضر شد خو  ناهان بشريت بـخشوده شودگكرد و راضى شد بدار آويخته شود تا 
نين چتشيع نيز  ،ار از آنها فروكش نمايدگروردپعذاب و  فداى بشريت كند تا خشم

فداى شيعيانش و  راضى شد خودش كشته شود دارد كه حضرت موسى كاظماى  عقيده
 !.ار مصون بـمانندگروردپعذاب و  ردد تا آنها از خشمگ

نصارى بنابه فرموده و ! شان يكى است نصرانيت در اين مسئله عقيدهو  تشيع ،بنابراين
به كفر  - اند با اينكه در صف مؤمنان ايستاده -س آيا تشيع هم پصري  قرآن كافرند 

 ؟!.هند شدراضى خوا
 گويد: مى شاعرى

 قد هيؤوك ألمر لو فطنت له
 

 فاربأ بنفسك أن ترعيمع اهلمل 
 

ن همسفر س مبادا با كاه�پ اند. ماشتهگاى كاش بدانى كه ترا براى كار مهمى : يعنى
 .شوى

أباطيل بيزارى و  از اين خرافات، و خودت را نـجات بدهو  بيا جو! بس اى شيعه حق
 .زينگراه مؤمنين را برو  ارگروردپصراط مستقيم و  جوى

 حقيقت ششم 

حى و اطاعت وغيره بـمنزله رسول به اينكه امامان شيعه در عصمت و اعتقاد داشتن
ح�ل بوده  صپيامبريش از چهار زن كه براى هستند جز در مسئله زنها كه ب صخدا

 براى آنها ح�ل نيست. 

 !انپيامبرامامان در رديف 
رساند صاحب كافى آنرا با  مى صكه امامان شيعه را بـمرتبه رسول خدااى  اين عقيده

 :كند مى دو روايت ثابت
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 عهد اهللا فق    : جهلت فداكا ميفرض مفضل عاد مبـ ن ال«ق  : روايت اول: 
 اهللا ط عة عهد   الهه   و�ج  عا  خي ال م ء؟

اهللا م�رل ومسح  ومسمف دهه  ه ن  من يفرض ا   :فق     ا ن ل جهفر الص  ق
ى وو  ء  . )7F1(»ط عة عهد   الهه   ة  �ج  عا  خي ال م ء حه ح 

خداوند ردم، آيا گبود گفت: اى ابا عبداهللا فدايت  گفت: مفضل خدمت أبى عبداهللا« :يعنى

نهان پها را از وى  آنگاه اخبار آسـمانكند، و  اى را بر بندگان ديگر واجب مى اطاعت بنده
 دارد؟ مى

آن است كه  بندگانش بيشتر از اهللا فرمود خير، خداوند رحم و كرم و شفقتش برأبو عبد
از وى  ها را هر صب  و شام دگان ديگر فرض كند و آنگاه اخبار آسماننباى را بر  اطاعت بنده

 .»بنهان دارد؟

 !اطاعت مطلق از امامان
ونه كه خداوند اطاعت گآن :شود مى نين ثابتچاز نص اين روايت  جو! اى شيعه حق

را بطور مطلق بر عموم مردم فرض كرده اطاعت امامان شيعه را نيز مطلقا بر  صرسولش
نكه به شود اي مى رى كه از اين روايتگبرداشت دي، و عموم مردم فرض نموده است

كنند  يافت مىو شام اخبار آسـمان را در آنها هر صب و  شود مى امامان شيعه وحى نازل
 آيند. مى بس آنها بدين ترتيب انبياى مرسل هستند يا ل أقل بـمنزله انبياى مرسل بشمار

خداوند و  نيز خواهد آمد رىگدي پيامبر صر اينكه بعد از رسول خداگو برداشت دي
نين عقايدى به اجماع مسلمين كفر صري  و خروج از چكه  ،فرستاد به وى وحى خواهد

كه راضى شود عقايدى  اند ول زدهگقدر چاره را چ اين شيعه بي !سبحان اهللا ،اس�م است
شته و از گذيرفتن آن از حقيقت غافل پبا و  افتراء استو  سر دروغ تا يرد كه سرذپرا ب

                                           
 .299ص  احلجةكتاب  1اصول كافى ج -1
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جنايتكارانيكه اين بندگان مظلومت را از تو روردگارا! دست پخواهد گرديد، اس�م دور 
 .ردانگ قطع اند كرده اند و گمراه  هبريد

 يامبران پفرق أئمه با 

ئمة يقل : األ د  عهد اهللامع  ممد د  و ل  ق   ومهت « :قال :روايت دوم
ن  أإ  مىه  لي لا دأىين ء و  �ل ل  ن  الن  ء ن  يـبل للابا ف دم�لة سول  اهللا

 .)«)8F1خال الك فه  دـم�لة سول  اهللا  ن
فرمود: امامان  شنيدم كه مى از محمد ابن سالم روايت شده كه گفت از أبو عبداهللا« :يعنى

نيستند و آن تعداد از زنها كه  پيامبرهستند، فرق فقط اين است كه آنها  صهمانند رسول خدا
 صمور آنها بـمنزله رسول خداايه ما در بقاح�ل بوده براى آنها ح�ل نيست  صپيامبربراى 

ما در مجموع مانند روايت اول اهستند. اين روايت اگرچه در ظاهرش تناقضاتى وجود دارد 

 :زيرا جمله.، »شود كند و اينكه به آنها وحى مى مي ئمه و وجوب اطاعتشان را ثابتاعصمت 
 :صراحت دارد كه »سول  اهللاألئمة دم�لة «

 .شود مى ئمه وحىابه  -1
 مه معصوم هستند.ئا -2
 .اطاعتشان واجب است -3
ثابت شده براى آنها ثابت  صپيامبركه براى  خصائصىو  اينكه تمام كمالتو  -4
 است.

 ؟يستچهدف 
و  آشكار از اين دروغ شاخدارو  هدف مسلمى كه بطور واض  جو! بس اى شيعه حق

اينكه ضربه  مسلمانان است تاو  افتراى صري  نمايان است جدا كردن ملت تشيع از اس�م

                                           
 270ص  احلجةكتاب  1اصول كافى ج  -1
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كه  شود مى ويا بدينوسيله تفهيمگارد آيد و مسلمانان از اين طريقو  محكمى به اس�م
نيازند  كه در نزد مسلمين است بى صهدايت سنت نبوىو  تشيع از اين وحى قرآن كريم

 و  »جفر«است و  دارند كه از قرآن كريم برتر» مصحف فاطمه«شان زيرا آنها براى خود
را در اختيار دارند،  !ئمه معصوميناوحى و  ‡علم انبياى سابقينو  دارند »جامعه«

ر گدي، و هستند صكسانى كه در نزد آنان بـجز يك مورد استثناء بـمنزله رسول خدا
ونه كه مو از گآنو  مسائلى از اين قبيل كه اعتقاد داشتن به آنها تشيع را از اس�م جدا كرده

 جماعت مسلمين بيرون كشيده است. شود آنها را از مى بيرون كشيده خمير
سندى را كه بخش عظيمى از جسم امت اس�مى را پشر رداند عناصرگخداوند ه�ك 

هل بيت دور ااز  ،نام اهل بيت هاى زيادى را با انسانو  با نام اس�م از آن جدا كرده
 اند. نموده

 حقيقت هفتم 

كافر و  صت آن حضرتبعداز وفا  پيامبرصحاب ااعتقاد داشتن به اينكه تمـام 
ار و عممرتد شدند بـجز أهل بيت و چند نفر اندكى مانند حضرت سلمان و حضرت 

 .حضرت ب�ل
 

 صحابه از ديدگاه تشيع

 ،آن متفقند است كه تقريبا تـمام سردمداران تشيع براى  اين عقيده جو! اى شيعه حق
هايشان با صراحت  كتابو مـحدثين و ديگر دانشمندان قديم و معاصر، و اعم از فقهاء 

يك از آنان اع�ن اين عقيده را ترك نكرده مگر در جايى كه  آنرا بيان داشته و غالبا هيچ
 .بر آنان واجب بوده باشد ار نبوده و تقيهگجو ساز
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 قل تاكيد بيشتر برآن نصوص ذيل رانو  كردن اين حقيقت تر و اينك براى روشن
 :كنيم مى

 :نين آمدهچ 202اى كلينى صاحب أصول كافى در صفحه الكافى از آق سوضةدر كتاب 

إ  ةالةةا     استد اا   دهد ااب« ع  حا ن ع  مدن  ع  مب جهفر ق  :
 .»الـمقدا  وولم ن ومدلاس

فت گدرش از أبو جعفر كه پكند و  درش روايت مىپاز حنان روايت شده كه او از « :يعنى

ت مقداد و حضرت جز سه نفر كه عبارتند از حضرمرتد شدند بـ صپيامبرهمه مردم بعد از 
 .»ذرسلمان و حضرت أبو

 معتبرترين تفاسير تشيع بشمارو  ترين مهمو  ترين و در تفسير صافى كه از مشهور
صحاب ارود روايات زيادى آمده كه همه آنها بر اين عقيده تاكيد دارند كه تـمام  مى

رى مانند گتعداد اندك ديو  بيت هلابعد از وفاتش مرتد شدند بـجز  صرسول خدا
 .حضرت ب�لو  حضرت عمارو  حضرت سلمان

 اه تشيع گشيخين از ديد
تكفير كردن آنان از و  بحضرت عمرو  بكراما بخصوص شيخين حضرت أبو

هايشان وجود دارد كه شـمردنشان دشوار  جانب تشيع آنقدر نصوص زيادى در كتاب
 :ويدگ مى آمده است كهاست از آنـجمله در كتاب آقاى كلينى 

ول  يب، را ن  حاه   اف سق  الىن  ول  يبل�  :وألت مد  جهفر ع  الين�� فق  «
 .»!!مالئ�ة واا   مجه�ـملنا� فهلنهم  لهاة اهللا والـدأن  ال
رسيدم گفت: از دنيا رفتند ولى از آنـچه كه با امير پمورد شيخين  از أبوجعفر در« :يعنى

س پروا داشته بودند توبه نكردند و بياد نياوردند  -، از ظلم و جفا على حضرت -المؤمنين 

  »نعوذ باهللا من ذلك«. !!»آنان و لعنت فرشتگان و تمام مردم لعنت خدا باد بر
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د�ر وعمر؟ فلهمرى لقد ى فق  وس ا  س أل� ع  مب« :ويدگ مى )107(در صفحه  و
ـمالئ�ة واا   علنهم  لهاة اهللا وال   اهللا هن  و زئ  درول ا و م  البفران

 .!»مجه�
بخدا سوگند منافقت كردند و ك�م  كنى؟ باره أبو بكر و عمر از من سؤال مىآيا در« :يعنى

س هردويشان كافرند، لعنت پاستهزاء نمودند  صشپيامبرخدا را بـخودش برگرداندند و به 
 .!!!»آنان و لعنت فرشتگان و تمامى مردم خدا بر

 ت باشماست قضاو
 و  نسبت كفر صپيامبرصحاب اآيا انصافاً درست است به  جو! بس اى شيعه حق
و  ان دينشگدهند يارىو  صپيامبرحاليكه آنان بهترين دوستان ارتداد داده شود در

 صشپيامبراز زبان و  خداوند از آنان در كتابش راضى شدهو  حاملين شريعتش بودند
مسلمانان را بدست و  آنان حمايت كرده دينش را بوسيلهو  است به آنها بشارت جنت داده

ى تا روز قيامت به عنوان مدال افتخارو  نام آنان را براى هميشهو  آنان عزت بخشيده
 جاويد داشته استو  ها زنده ميان همه انساندر

 ؟يستچهدف نهايى 
لعنت و  ارت قسم، آيا در اين تكفير كردنگروردپترا به  بس اى شيعه حق جو!

 ؟كار نيستو غرضى در هدف صپيامبراع�ن بيزارى نمودن از اصحاب و  فرستادن
 !.ه غرض فاسدى! و چه هدف بليدىچآنهم  ،نين استچبله 

ونه گدشـمن هرو  مجوسيتو  هدف از بين بردن اس�م است كه دشـمن يهوديت
 !!.برستى است  و بت شرك
وسى است كه شوكت اس�م فراتر از آن هدف نهايى قيام مـجدد امبراطورى مـج و
آثارش را انشاء اهللا براى هميشه نابود  هايش را فرو ريخت و يش را ويران كرد وكاخها ايهپ

لؤلؤ مجوسى بوابدست  شهادت خليفه دوم مسلمين حضرت عمر فاروق و، ساخت
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 ااهللا بن سباض  ديگرى تحركات عبددليل وو  اين مدعا كواه بسيار محمكى است بر
و  است كه اولين تـخم فتنه نه بر عليه خليفه سوم حضرت عثماندار فت چميهودى بر

 .رديدگقربانى اين فتنه  فساد را ميان مسلمانان كاشت كه در نتيجه آن حضرت عثمان

 امامتو  ارمغان واليت
م دو چمتولد شد و از همان آغاز ولدتش بر اك بود كه فتنه تشيعپهمين رحم ناو در 
سر  رفت كه تا امروز مانند دو شـمشير برهنه برگرا بردوش  »امتام« و »وليت«بدعت 
 .مسلمانان مسلطندو  اس�م

و  لعنت شدندو  رديدندگتكفير  صپيامبرصحاب ادعوت به سوى وليت  به بهانه
و  رديدگنيز تكفير  --فرستاد  مى به آنها درودو  كه از آنها راضى بود بلكه هر مسلمانى

 لعنت شد.
ايان بر عليه خ�فت اس�مى مسلمانان براه پ هاى بى امامت سازش رو در زير چت
 ها براه افتاد خونو  هاى خانـمانسوزى درميان مسلمانان دامن زده شد گانداخته شد و جن

و  يش به لرزه در آمد،ها ايهپرديد و گبند از بند اس�م جدا  ،رديدگخراب  ها آبادىو 
ر فرقى ميان دشـمن گدي شدند و ور رجى كينهاش همانند دشـمنان خا دشـمنان داخلى

 .و دشـمن منسوب به اس�م باقى نـماند ،كافر
 ،ريزى شده است ايهپاين اساس  عقايد آن برو  مذهب تشيع جو! آرى اى شيعه حق

علوم  ،سنتش جدا كتاب و ،اش جدا ، أصول و مبادىيك دين كام� جدا از دين مسلمانان
 رگبازهم ا ،ك مشاهده كردىچعا را از خ�ل اين كتاب كوشواهد اين مد، و معارفش جدا

  .دقت بينديش در مورد مطالب آن باو  اش كن دوباره مطالعهو  ردگشكى باقى مانده بر

 ؟راچيرى تشيع گ كناره
 ،»وليت«بود دليلى وجود نداشت كه  نـمى غرض خبيثى در كارو  ر قصد سوءگا

زيرا  ،بباشدفساد و دشـمنى و  آنان تـخم فتنهميان و در ر جدا كندگمسلمين را از يكدي
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كلمه مسلمان صرفاً به آنها و  باشند مى »و جماعت سنت اهل«مسلمانان كه عبارت از 
 بد ،را صشود كه اهل بيت رسول اهللا نمى يداپميان آنان شود يك فرد هم در مى اط�ق

 به بهانه آن باو  دهند مى را فرقه تشيع وليت را به خودشان اختصاصچببيند، بس 
امامت ، و فرستند مى آنها لعنت برو  نـمايند مى آنها را تكفيرو  كنند مى مسلمانان دشـمنى

كه اس�م مسئله انتخاب  ،بازى كردن با دستورات اس�م نيستو  آيا اين استهزاء ،نينچهم
 حكم كند به خودشان سنت نبوىو  ميان مسلمانان طبق شريعت الهىكه در امامى
رهبرى و  خواهند براى امامت مى كسى را كه هر ،كفايتو  ذارد تا بنابر ص�حيتگ وامى

به او وحى ، و خليفه بايد معصوم باشدو  خير! امام :ويدگما فرقه تشيع با ،انتخاب كنند
مسلمانان كى  ،معلوم نيست !امامتش منصوص باشد و با وصيت تعيين شودو  رددگنازل 
 ت؟!.ياف ن شرايط خواهندبا اياى  خليفه نين امام وچ

با آنها و  فرستند مى به آنها لعنتو  رفتهگآيا تشيع براى همين از مسلمانان كناره 
 .كنند؟! مى دشـمنى

و  مراه كردنگ براىاى  امامت جز وسيلهو  بدان كه عقيده وليت جو! اى شيعه حق
بين بردن از و  يزى بيش نيست كه هدف از آن ويران كردن اس�مچفريب دادن مردم 

 .وحدت مسلمين است

 بس چه بايد كرد؟ 
خود را از اسارت اين و  خواهى به نفس خودت رحم كنى نمى آيا جو! اى شيعه حق
 ؟ر و خانـمانسوز نجات دهىگشر اين مذهب ويران ازو  عقيده باطل برهانى
را نـجات ات  خانوادهو  دانى كه تو مسئول هستى خودت مى آيا جو! اى شيعه حق

بدان كه اين كار دشوار  آنها را از عذاب الهى نـجات بده، و س بيا شروع كن وپ ،بـخشى
اعمال صالحه را و  ايمان صحي و  اعمال صالحه مـمكن نيستو  جز با ايـمان صحي 
تا زمانى كه تو در زندان تاريك ، و توان يافت نمى صسنت رسولشو  جز در كتاب خدا
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و  ر امر شناخت و بدست آوردن ايـمان صحي رفتار هستى نـخواهى توانست دگتشيع 
اينكه به مناطق اهل سنت و جماعت هجرت كنى، زيرا در ر گفق شوى مواعمال صالحه م

گران مغرض تشيع براى  آنـجا كتاب خدا را از هرگونه شائبه تأويل باطلى كه دعوت
ر ديگ صپيامبراك خواهى يافت، و سنت پفند با گمراه كردن و به فساد كشيدن مردم مى

ى تشيع نـخواهد بود كه در آن ها درازى ها و دست بردازى در آنـجا دستخوش دروغ
كه اى  اعمال صاحلهو  عقيده اس�مى سالمو  صورت مؤفق خواهى شد به ايـمان صحي 

انش فرض كرده گيروزى بر بندپو  حصول سعادت، و خداوند متعال براى تزكيه نفس
  .است دست يابى

كن كه در  سنت آغازو  هجرت خويش را به سرزمين قرآن! جو بس اى شيعه حق
(فراخى در انتظارت خواهد بودو  آنـجا طبق وعده الهى وسعت

9F

1(. 
زمين  كسى كه در راه خدا از وطن خويش هجرت كند درو « :فرمايد مى خداوند متعال

 ».اه بسيار وفراخى معيشت خواهد يافتگ اقامت
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 انگيزه نگارش كتاب 

كه من به تو عرضه داشتم نه بـخاطر طمع در مال و  بدان كه اين نصيحتىايان پدر  و
نه از كس و  نه به خاطر ترس از تو، و رىگس ديك و نه در سرمايه هيچ سرمايه تو بوده

احساس و  خوت اس�مىامر وا داشته همان ايزى كه مرا به اين چرى بلكه تنها گدي
طبق سنت ، و در جهت نشر كتاب خداو  ،مسئوليتى بوده كه نصيحت را براى رضاى خدا

من واجب كرده است از خداوند متعال  عامه آنان برو  ئمه مسلمينابه  صرسول خدا
و  ترا به آن راهى كه سعادت دنياو  ذيرفتن آن بكشايدپرا براى ات  اميدوارم كه سينه

 .آن نهفته است هدايت نـمايد آخرت در

َ  مَ وََسَ�ٰ ﴿ ر � ََ َر ل ِ  مُ ّر �رَ �وَ  ١ َسلِ�َ ُّ ّ ِّ�َ َ�ٰ لر � َسِبِ  َِ  ﴾١ لَ
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