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 اهداء

ه دوستدار کشی یر و آزاد اندکعه روشنفیوتاه را به ھر شکن سخنان یا
م یتپد تقد خواھی است و قلبش در جستجوی علم و دانش میریخحق و 

ه من کبخواند آن را  دگاهین دیه با اکن ندارم ییش از ابی یدارم و آرزو می
 ن باورم.یز بر ھمیه خود نکام آنگونه  ردهکم او یحتی تقدینص

 جزائری والسالم





 
 

 

 مترجم ۀمقدم

 دوم پاچمقدمه 
له وصحبه بعده وعىل آ يالسالم عىل من ال نبحلمد هللا وحده والصالة وا

 أمجعني: وبعد:
ھار صد و ُنه ھجری قمری چو  ع االول ھزاریقا در ماه ربیش دقیده سال پ

ر کخ أبوبیتاب ارزنده استاد محترم شکن بار یه برای اولک) ھنگامی ه۱۴۰۹(
بود، أما  کوچکتاب که حجم کنید با ایجزائری (حفظه الله) بدستم رس

ی، و اخالص و ھمدردی مؤلف، و مطالب یگو جرأت و شھامت، صداقت و حق
ه به ترجمه آن کافتم جز آنیای ن ه چارهکرد کده یآنقدر مرا گروتاب کوای یش

اب بچآن را  راز دو ھزار نسخهیبـپردازم، و الحمد لله بزودی توانستم با ت
 برسانم.

عىل به (ینه طیه به لطف خداوند مؤفق شدم در مدکده سال بعد  کنیا

آشنا شوم، و  یکبا مؤلف محترم از نزد صاحبها أفضل الصالة والتسليم
ھای درسش در  از خالل حلقه -ولو بطور گذرا  -نش را یسخنان دلنش
ش، و کبشنوم، أخالق واال و لھجه صادقانه، سخنان دل صمسجد نبوی

اش عاطفه  ھره نورانیچمای درخشان، و یو آخرت و س محبت و ترس از خدا
ش یمرا پ ن باوریخ بزرگوار دوچندان نمود و ایز مرا نسبت به آن شیمحبت آم

تابش که در آخر کمانی ھمچنان یت این شخصیه اکت نمود یش تثبیاز پ
ا جز برای رضای الھی حرفی یرد یه از زر و زور اثر بپذکست یگفته، مردی ن

 د و قدمی بردارد.یبگو
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نم و کتاب را مراجعه ک -شان یالبته با اشاره ا -م گرفتم مجددا یلذا تصم
 اقدام شود.  اپشچشان بدھم تا در مورد یل ایتحو

ام  ردهکھای چاپ أول راحذف  اورقیپه کنیر است اکه الزم به تذک یزیچ
انا یتاب، مربوط به خود مؤلف محترم است و اگر احکتمام مطالب  کنیو ا

ه ثبت شده و در آخرش لفظ یح الزم بوده در حاشیمطلبی برای توض
 افزوده شده است.» مترجم«

تاب بجز ھفت عنوان أساسی از جانب مترجم گذاشته کترھای داخل یو ت
 ست.یتاب نکه در اصل کشده 

ه که شده یز توسط مترجم تھینامه مؤلف محترم ن یو عالوه بر آن زندگ
 د واقع شود.یدوار است مفیام

ه در جستجوی کسانی کان از خداوند متعال مسئلت دارم تمامی یدر پا
د و به یت فرماید را عناین أثر مفیت و استفاده از ایق ھدایحق ھستند توف

ت کشان بریل عطا فرموده و در علم و عمر ایمؤلف محترم پاداش جز
 ن.یندازد. آمیب

ز را ین بنده ناچیو از خوانندگان محترم خواھشمندم در پھلوی مؤلف ا
ه بنوعی با من کند. و از دوستانی یرشان فراموش نفرمایز از دعاھای خین

 ر و امتنان را دارم.کمال تشکاند  اری نمودهکھم

 یدریوالسالم عبدالله ح

 



 
 

 

 نامه مؤلف یگزند

 أ: دوران کودکی:
 یلومترکیست یه در بکوه یه لیدر قر کیودک یالدیم ۱۹۲۱در سال 

شود، کالجزائر) قرار دارد چشم به جھان  یھا از شھر یکیره (کشھر بس
 یکیبود و  ین و خدا شناسیدرش موسی بن عبد القادر بن جابر شخص متدی

راث برده ین به مین خانواده متدیه اکن خصلتی یتر ن و با ارزشیتر از بزرگ
تاب کتعلم م و یم بودند و به تعلیرکشان حافظ قرآن یه ھمه اکن بود یبود ا
 شدند.  یل میای قا عادهت فوق الیھماخدا 

در از سرش دور په یه ساکرده بود کسال تجاوز ن یکھنوز جابر سنش از 
فالتش را کت مادر قھرمانش قرار گرفت و در ضمن یر تربیشد و از آن ببعد ز

 ش بعھده داشتند.یھا ییعموھا و دا

 ب: تحصیل علم:
وه حفظ یه لیه در قرکنیس از ایراث گذشتگانش یخ طبق معمول و میش

تاب ک یبا علوم لغت عرب یآشنائ ید برایان رسانیم را به پایرکقرآن 
رد کرا حفظ  کیدر فقه مال» منظومه ابن عاشور«در علم نحو و » هیأجروم«

به  یمت نمود و در آنجا مدتیره عزکل به بسیدامه تحصا یس براپسو 
ه کفت این أثناء إطالع یرداخت و در ایل علم یبه تحص» مینع«خ یخدمت ش

دامه ان بار به قصد ی) رفته است اوهیاش (ل هیبه قر یسی معتوقیخ عیش
ث، و أصول ی، فقه، منطق، مصطلح الحدیعرب یھا ل درسیمکل و تیتحص

) مشرف شد، او یسی معتوقین أستاد فاضل و بزرگوارش (عیفقه بخدمت ا
ل دروس معموله چون یمکس از تپا گذاشته بود و ی یگر بمراحل جوانید
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 ه در شھرکرد کتش قصد ین مسئولیا یادا یرد براک یت میإحساس مسئول
گر ین دید و ایفه نـمایای بسازد و در آنجا بعنوان مدرس ادای وظ مدرسه

رد از ک یس میه تدرکنیرفت و ضمن ا یاش بشمار م از زندگی یدیمرحله جد
داد  یدامه مال یبه تحص یب عقبیخ طیرش شگیستاد دار خدمت گیطرف د

 رد.ک یای را دنبال م فوق العاده یھا درسو 
س آن مجاھد بزرگ بوده و در آن زمان از یاز برادران ابن باد یکی یعقب

سبقت را  یوکدان علم و دانش یخوردار بوده و در مبرای  شھرت فوق العاده
 از ھمه ربوده بود.

خ ین أستاد بزرگوار (شیرش را نزد ایدرس تفس یادیز یھا سال یجزائر
 یت جزائریر در شخصیتفس ین دروس متوالی) إدامه داد و ایقبب عیط

ن یاو را از دانشمندتر یخ جزائرین علت شیگذاشته بود به ھم یاثرات بسزائ
 یح را به او معرفیإسالم صح یمشو ه خط یکسکند ک یم یأستادانش معرف

 رد و او را بدان جھت سوق داد.ک

 ج: دوران هجرت:
نه منوره) یرد و در آنجا (مدکن حجاز دنبال یسرزم یس راه را بسویس

ض نمود یسب فک یادیمش إدامه داد و از أستادان زیھمچنان به درس و تعل
خ محمد یشخ محمد حافظ، و ی، و شیخ عمر بریتوان ش یه از جمله مک
ب مسجد ینه منوره و خطیمد یز بن صالح قاضیخ عبدالعزیال، و شیخ

 را نام برد. صینبو
س را در مسجد یه إجازه تدرکش نگذشته بود یخ بیتارن یسال از ایک

ن یز ھمینون نکه تاکسب نمود کرمه که مکم یاست قضائیاز طرف ر ینبو
نه درس یه در مدیکن أثناء (أثنائیفه مھم و أرزشمند را بعھده دارد و در ایوظ

 



 ٥   مؤلف نامه زندگی

 یسینو اض اسمیات در شھر ریلھاسانس در رشته یسب لک یخواند) برا یم
 حاصل نمود. یالدیم ۱۹۸۱ھم در سال  آن را هکرد ک

 د: تألیفات شیخ: 
شه خودش را یس ھمیغ و درس و تدریه با دعوت و تبلکنیخ عالوه از ایش

شان از  ن أمت مظلوم و نجاتیا یداریب یده و برایدر راه خدا وقف گردان
دھد  یمزدورش بدعوت و جھاد ادامه م یادیا خوار و دست استعمار جھان

ار أنداخته و کز بیش را نیقلم رسا ین ھدف عالیدن ایتحقق بخش یبرا
آموزنده و أرزشمندش را به ھمه تشنگان علم و دانش  یھا امیی
ه کدارد  یادیفات زیخ تألیدارد البته ش یم میتقد یران راه آزادک زوھشیو

نجا یشاره شده در ااز به آن یران) نکتاب (علماء و مفکه در کآن را  یچندتا
 م.ینک یر مکذ

  .الرضورات الفقهية -1

  .الدروس اجلغرافية -2

ده و از ینون بچاب رسکست و سه آن تایه بک رسايل جزائري ةسلسل -3

ال ند رساله ک یمھا  آن به ارزش یشترید بکیه خودش تأک یآن جمله چندتا

توان  ی، را می، الحج المبرور، األخالق، الدستور اإلسالمإله إال اهللا، الصيام
ر حجم در پ یتابکه کرده ک یآور جلد جمع یکرا در ھا  این ھمهنام برد و 

 ) صفحه در آمده است.۷۰۰(

  كيف يتطهر الـمؤمن ويصيل. -4

  واتقوا اهللا يف هذه األمة. -5

  إىل الفتاة السعودية. -6
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  وهؤالء اليهود. -7

 د). ینون در دست دارکه اک یتابک( هذه نصيحتي إىل كل شيعي -8

 . القضاء والقدر -9

 . عقيدة الـمؤمن -10
 ومت اسالمی.کح -11

 ند.ک یشاره مارزش آن اه خودش به کفاتش ین تألیرت و محبوبت
بًا شامل یشده و تقر پ) صفحه چا۷۰۰ه در (کمنھاج المسلم است  -12

مسلمان است از فقه گرفته تا آداب و عبادات و معامالت  یکاجات یھمه احت
ه نون ھشت مرتبه در مشرق بکسالم تااثرت استقبال عالم که از کره یوغ

ن یتر مھم یر چاب است، ولین بار در مغرب زینھم یبرا کنیده و ایچاب رس

أيرس « یر چھار جلدیده تفسیرس پرًا بچایخاه کخ یف شین تألیتر رزشاو با 

ای نوشته شده و حتی  استادانه و ماھرانه که با سبکاست » التفاسري
 ند. کتواند از آن استفاده  یم یز بخوبین ین طالب لغت عربیتر کوچک

 



 
 

 

 مترجمفتار گیشپ

بسم اهللا واحلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا نبينا حممد وآله وصحبه 

 أمجعني.
 وبعد:

ن یزی جز ایت چیھل باعه یه از شکھا بود  د گفت: مدتیحق را با 
ت یگروھی از مسلمانانند و تنھا در محبت أھل ب یکز یه آنان نکدانستم  نمی

 ند. ینما دفاع میھا  آن نند و ازک غلو می
ل یتأو کھل سنت تنھا در بعضی از فروعات شرعی با انداو مخالفتشان با 

 ن عّلت اگر بعضی از برادران نسبت فسق رایخواھد بود به ھم یکا نزدیدور 
ه از دائره کردند ک مسائلی متھم می را بهھا  آن ا گاھییدادند و  میھا  آن به

 بردم. شدم و حتی رنج می لی نا راحت میینمود خ اسالم خارجشان می

 سرآغاز تحّول
تابی از کی از برادران به من مشوره داد تا یکه کری نگذشته بود یولی د

مبنای درستی استوار باشد،  برھا  آن مورد نم تا قضاوت درکن فرقه مطالعه یا
ن طائفه در یتاب اکن یتر ه قویکد یردکانتخاب  )١(افیکول تاب أصکلذا 

 ع است.یاثبات مذھب تش

ن یتر گی از بزریکه ک) ه۳۲۲نی (متوفی یلکعقوب یتاب بدست محمد ابن کن یا -١
ن یتر معتبرھا  آن رود نوشته شده ، و در نزد بشمار میعه ین مذھب شیمجتھد علماء و

 ست. (مترجم) ھا انه آنگی از مراجع جھاریکتاب بعد از قرآن بشمار می رود و ک
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 ه مرا برکافتم یری دست یذپار ناکق علمی انیتاب به حقاکلعه س از مطاپ
دانستند  ن فرقه مرا در اشتباه مییا ام بر ه بخاطر نرمیکسانی را کآن داشت 

ردند معذور بدارم ک وھش میکنھا  آن شم را در جھت مدارا، بایراکو 
ه بھر حال کافی بود کن بردن شید از بیبه امھا  آن ه مدارای من باکدرحالی

ا باطل به اسالم منسوب است یه به حق کای  ن فرقهیسنت و ا ان اھلیدرم
 وجود دارد.

 اه وجدان گداد
ع در یه تشکتابی کن یتر ه از مھمکردازم پ قی مییر آن حقاکبه ذ کنیا

ده شده است، و آرزوی من ینند برگزک به آن اعتماد می شیاثبات مذھب خو
خالص انصاف و اده یق را با دین حقایه اکن است یجو ا عه حقیھر ش از

روی از آن به یپش و یچه تعصب در مورد مذھب خویدربنگرد و دور از 
روی از یپرد و کم کجدانش به صحت آن حردازد، اگر دادگاه آزاد وپقضاوت ب

روی از آن یپمذھبش باقی بماند و به  نند گذشته برھم ما آن را ستود باز
روی یپم نمود و کبطالن و فساد آن ح دامه دھد، اما اگر قاضی وجدانش برا

رد و یذپحت بیه نصکجو واجب است  عه حقیش ھر رد برکح یاز آن را تقب
ند، و به ھمان کعالن برائت انموده و از وی  کترآن را  شیبرای نجات خو

عنی ید یتفا نماکاند ا مان آوردهیھا مسلمان به آن ا ونیه ملکای  دگیدستور زن
 .صقرآن خدا و سنت رسول الله

 تصمیم دشوار 
ردد ولی بازھم بر گش روشن یه حق براکسی را کدھد آن اما خدا نجات 
ا تعصبات یورانه کورکد یا تقلیری کد و از روی جمود فیباطلش اصرار نما

رده و با کانت یوی به نفس خودش خیحفظ منافع دنا به خاطر یای و  فرقه
ن رفتار باطل فرزندان یه مسلمًا با اکرد یش گیپب را دریفرخود رفتار نفاق و 

 



 ٩   مترجم پیشگفتار

ن یز از حق باز خواھد داشت و با ایش را نینده خویھای آ و برادران و نسل
ن مذھب زشت خود، آنان یرد و با اکبدعتش آنان را از سنت منصرف خواھد 

 ح دور خواھد نمود.یسالم صحرا از ا

 دعوت به بیداری
ه اساس مذھب و کق علمی ین است آن حقایجو! ا عه حقیبس ای ش

 دھند. ل میکیات را تش شهیھای اند هیاپ
ن یه اکسندی پی شرھا ار، و نفسکار دشمنان مکتیھای جنا دست

اند ھدفی جز  ردهکم یات ترس ندهیھای گذشته و آ خرافات را برای تو و نسل
نند و با نام حق کنام اسالم از اسالم دور  ه تو و ملت تو را باکاند  ن نداشتهیا

 ردانند.کگانه یاز حق ب
افی کصول انم از ک ه خدمت تو عرض میکای  گانه ن مسائل ھفتیا کنیا

ست، ن توعه بودیع و مصدر شیتب تشکه مرجع مکتابی کاند  ن شدهیلچک
نداز، و من از یار بکات را ب شهیو اند رکو ف بنگرھا  آن به س با چشمان بازپ

ه ھست کن مطالب، حق را آنگونه یه از خالل اکخداوند متعال مسئلت دارم 
تاب تحمل  ند و به توک کمکآن به تو  روی ازیپبه تو نشان دھد و در 

ست یرا جز او معبودی سزاوار برستش نید، زیت فرمایز عنایالت آن را نکمش
 ندارد.  ر او وجودیمندی غ تقدرو 

  یر جزائرکبأبو

 



 
 

 

 حقیقت أّول 

ھای  تابکه کن علت یم بدیرکانشان از قرآن یعیت و شیازی أھل بین بی
 ت موجود است!.یل و زبور نزد أھل بیعنی تورات و انجیآسمانی گذشته 

 نیازی از قرآن بی
د کیند و برآن مھر تأک قت را ثابت میین حقیآنچه اجو!  عه حقیای ش

ی یافی است جاکد ھمان اصول ینما ادار میو رفتن آنیذپتو را به نھد و  می
 .)١(»باب«ه از قول مؤلف آن آمده است: ک

نزلت من اهللا عز وجل وأهنم  يعندهم مجيع الكتب الت ‡إن األئمة«

 .»يعرفوهنا كلها عىل اختالف ألسنتها
نازل شده در نزد امامان  ه از جانب خدایکی یھا تابکھمه «: یعنی

 .»دانند ه باشد میکبه ھر زبانی  ھا را تابکھمه آن ھا  آن موجود است و
امام  -ه به أبو عبد الله کتی یدو روا نی ازیلکن مطلب آقای یبرای اثبات ا

تورات شان یه اکند ک دھد استدالل می نسبت می - رمحة اهللا عليهجعفر صادق 
 خواند. انی مییل و زبور را به زبان سریو انج

ت و یه أھل بکنین مطلب معلوم است، و آن ایو قصد مؤلف از خالل ا
را یاز باشند زین م بییرکتوانند از قرآن  ه تابع آنانند میکانشان یعیش
 دانند. را میھا  آن ار دارند و محتواییھای آسمانی گذشته را در اخت تابک

ع از اسالم و یردن تشکار بزرگی است در جھت جدا یام بسگن یا

 .۲۰۷ص  ۱ج احلجةتاب کافی کاصول  -١
                                           



 ١١   جویان شیعه گفتاری با حق

ازی از قرآن معتقد باشد ین ه به بیکسی به ھر نحوی کرا اگر ین، زیمسلم
 د.یآ د از دائره اسالم خارج شده و از جماعت مسلمانان بشمار نمییترد بی

 !های تحریف شده ارزش کتاب
منسوخ و ھای  تابکت دادن به یھماا خواندن و یجو: آ عه حقیای ش

مت را با اه کست یاعراض و روگردانی از قرآن نھا  آن ف شده و عمل بهیتحر
مت متحدی اھا  آن دھد و از وند مییپام و آدابش به ھم کد و احیعقا
 سازد؟ می

رود؟  فر و خروج از اسالم بشمار نـمیکا اعراض و روگردانی از قرآن، یآ
ه کز است در حالی یجاف شده یھای منسوخ و تحر تابکچگونه خواندن آن 

ای  هگه برکند یب را می سه حضرت عمر ابن خطابکھنگامی  صرسول خدا

ألم أتي�م بها «د: یفرما ند و میک از تورات بدست دارد او را سرزنش می
 .»ام؟ اوردهیب برای شما نیع و بی کاپعتی یا شریآ« »بيضاء نقية

را برای حضرت  ه از توراتکردن به آن برکحتی نگاه  صپیامبره کوقتی 
ھمه  شطھارات یھل باسی از که کا معقول است یس آیوارا نفرمود گ سعمر
ه کروی آورد و به ھر زبانی ھا  آن ند و بهکف شده را جمع یھای تحر تابکآن 

 را بخواند؟ آخر چرا؟!.ھا  آن باشد
گری یا غرض نامعلوم دیند ک احساس میھا  آن ه بهکا بخاطر حاجتی یآ

 بدست آورد؟!.ھا  آن خواھد از میه کاست 
ھل اه کافترای محض است  یکن یه اکن است و نه آن! بلیبنظر ما نه ا

 صت رسول اللهیھل بان به ین بردن اسالم و مسلمیباطل بخاطر از ب
 اند. نسبت داده

 حفاظت قرآن

 



 جویان شیعه گفتاری با حق  ١٢

ا از یم یرکستغناء از قرآن اده داشتن به یه عقکجو! بدان  عه حقیای ش
ه باشد رّدت، و خروج از دائره اسالم بشمار کبعضی اجزای آن به ھر نحوی 

ن یگونه نسبتی برای صاحبش به اسالم و مسلم چیه بعد از آن ھکرود  می
ھای  نهیرا در س ه آنکتاب إلھی است کم یرکرا قرآن یباقی نخواھد ماند، ز

آنان محفوظ  نون به ھمان حالت اول در دستکمسلمانان محفوظ داشته و ا
امت ھم یفزوده شده و تا قازی به آن یم و نه چکای از آن  لمهک یکاست، نه 

را خود به  را خداوند متعال حفاظت آنیری نخواھد بود، زیین تغیان چنکام

ۡ�َا ٱّ�ِۡكَر �نَّا َ�ُۥ لََ�ٰفُِظوَن ﴿عھده گرفته:   .]۹[الحجر:  ﴾٩إِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
 . »ردکم یحفاظت خواھآن را  م و ما خودیرکقرآن را ما نازل «: یعنی

ه حضرت کار ما قرار دارد ین قرآن به ھمان حالتی در اختیا کنیو ا
رده و کنازل  صنید مرسلیبر قلب حضرت سآن را  ÷نیل أمیجبر

از زبان حضرت آن را  شخوانده و ھزاران صحابهآن را  صآنحضرت
آن را  گریھا مسلمان د ونیاز آن مل و بعد اند ده و فرا گرفتهیشن صپیامبر

 شاء الله خواھند خواند. امت انیخوانند و تا ق به تواتر خوانده و تا امروز می

 حقیقت ُدّوم 

از  یک چیت ھیو امامان اھل ب سه جز حضرت علیکنیاعتقاد داشتن به ا 
 اند!. م دخالتی نداشتهیرکدر جمع و حفظ قرآن  شصحابـه

 !شصحابهو  ئمهاتفریق بین 
امل ثابت کن یقیافی با کن اعتقاد را صاحب اصول یجو! ا عه حقیای ش

 ند.ک ان میین بین باره چنیدر ا رده و استداللش راک

 



 ١٣   جویان شیعه گفتاری با حق

يقول: ما ادىع أحد من انلاس  ÷سمعت أبا جعفر عن جابر قال:«
أنه مجع القرآن لكه إال كّذاب، وما مجعه وما حفظه كما نزل إال ىلع 

 .)١(»األئمة من بعدهأبن أيب طالب و
فت: ک ه میکدم یشن ÷ت شده گفت از أبو جعفریاز جابر روا«عنی: ی

ه کنیردن ھمه قرآن را ننموده مگر اکسی از مردم ادعای جمع ک جیھ
آوری و  ه نازل شده جمعکسی قرآن را آنگونه کچ یدروغگو است، و ھ

 .»وی بودنده بعد از کمامانی او  سرده مگر علی ابن أبی طالبکنگھداری ن
ده فاسد و باطلی یعق یکن یه اکنون بدان کجو! ا عه حقیبس ای ش

ر ھمه یفکرده مقصودش تکن اعتقادی را وضع یه چنکسی کاست، و 
انشان بوده است و برای فساد و بطالن و یعیت و شیمسلمانان بجز أھل ب

 افی است.کن قدر ین اعتقادی ھمیزی چنیشرانگ

 انکار حقیقت 
د یآ ده فاسد بدست میین عقیه از اکجی ینتا کنیجو! ا حقعه یای ش

 م:یشمار برمی
آوری آن در  م و جمعیرکه مدعی حفظ قرآن ک سیکب ھریذکجه أول: تینت

عب کابن  یاش باشد، أعم از حضرت عثمان ابن عفان و أب نهیا در سیمصحف 
ب یذک، و تشگرید ابن ثابت و عبدالله ابن مسعود و صدھا صحابه دیو ز

ن یشند و عدالتشان ساقط باشد، و انافرمان باھا  آن هکند ک صحابه تقاضا می
ه دشمنان کنخواھند گفت، بلآن را  ت أطھار ھرگزیه أھل بکزی است یچ

آن را  ان مسلمانان،ینی درمکاف تفرقهزی و یانگ اسالم و مسلمانان برای فتنه
 اند. ساخته

 .۲۶ص  احلجةتاب ک ۱افی جکاصول  -١

 

                                           



 جویان شیعه گفتاری با حق  ١٤

سی کت، چون یه أھل بعیجه دوم: گمراه بودن ھمه مسلمانان بجز شینت
فر و کی در کچ شید ھینما کگر را تریند و بعض دکه به بعض از قرآن عمل ک

ن کده است، و ممیرستپامل خداوند را نکرا وی بطور یزست، یاش ن یگمراھ
د و یفتاده مشتمل بر عقایه بدست مسلمانان نکاست آن بخش از قرآن 

 دارند. اجیه به آن احتکامی باشد، کعبادات و آداب و اح

إِنَّا ﴿د: یفرما ه میکب خداوند است یذکن اعتقاد تیجه سوم: الزمه اینت
ۡ�َا ٱّ�ِۡكَر �نَّا َ�ُۥ َلَ�ٰفُِظوَن  فر کب خداوند یذک. و ت]۹[الحجر:  ﴾٩َ�ُۡن نَزَّ

 ن باشد؟یتر از ا تواند بزرگ فری میکاست، و چه 

 !احتکار رحمت الهی
تاب خدا را فقط به کز است یجات یا برای أھل بیجه چھارم: آینت
گری از مسلمانان یس دک چیانشان به ھیعینند و جز شکشان منحصر خود

 ھند؟!.را ند اجازه استفاده از آن
ت از آن مبّرا یه أھل بکست یار رحمت إلھی، و غصب آن نکن احتیا ایآ

 ھستند؟
ن دروغ یاز ا صامبرتیپت یه اھل بکم یدان ن مییقیبه  بروردگارا! ما

 بندد. دروغ و افتراء میھا  آن ه بهکسی کس لعنت خدا بر پ زارند،یب
ع تنھا یه فرقه تشکند ک ن اعتقادی ثابت میینجم: داشتن چنپجه ینت

 ه قرآن راکند یھا را آنیه اھل حق بوده و بر آن استوارند، زکسانی ھستند ک
خداوند را ھا  آن ار دارند و فقطیگونه نقصی در اخت چیامل و بدون ھکبطور 
را از بخش یه مسلمانان ھمگی گمراھند زیبق رستند اماپ امل میکبطور 

 دارد محرومند. ه دربرکامی کت و احیتاب خدا و ھداکادی از یز

  آوری قرآن جمع

 



 ١٥   جویان شیعه گفتاری با حق

نگونه یدھد ا چ عاقلی به خودش اجازه نمییه ھکجو! بدان  عه حقیای ش
اسالم و مسلمانان،  ه باکسی کد، چه رسد به یرند بگوچند و کی یسرا اوهی

ه نزول قرآن ک تا زمانی صپیامبرمت إلھی کمناسبتی داشته باشد. طبق ح
د وفات یتمام نرسابه  صآن توسط آنحضرت ریان و تفسیل نشد و بیمکت

رده بودند و کشان حفظ یھا نهیدر سآن را  گر مسلمانانیننمودند، آنوقت د
ان مردم منتشر یبودند، و درمرا نوشته  اتبان وحی و گردآورندگان قرآن آنک

آوری قرآن و حفظ و نگھداری  مر جمعادر  شتیھل باده بود و انگھی یگرد
 -ه معروفند کن یبخصوص متخصص -ر صحابه یتر از سا آن نقشی مھم

 برد.  ش مییپاری کسی به سھم خودش که ھر کنداشتند بل
وری آ ت قرآن را جمعیسی جز أھل بک چیه ھکشود  س چگونه گفته میپ

 ند دروغگو است؟!.کسی ادعا کرده و حفظ ننموده و اگر کن
انشان یعیت به شیھل باه کشخاصی خواسته شود قرآنی ان یا اگر از چنیآ

ای از  سوره یکه حتی کا چند سوره بلیاند به ما نشان دھند!  اختصاص داده
 اورند! چه جوابی خواھند داشت؟!.یرا ب آن

ن بھتان بزرگی یا ،یکاپروردگارا! تو پ .هبتان عظيم سبحانك اللهم هذا
 است. 

 حقیقت سّوم 

ه مسلمانان به معجزات یان بقیانشان ازمیعیت و شیھل باص یتخص 
 مانند عصا و انگشتر. ‡اءیانب

 معجزات خیالی 

 



 جویان شیعه گفتاری با حق  ١٦

تی یند رواک ثابت میآن را  دھد و واھی میگقت ین حقیا ه برکزی یچ
 تابش آورده: کن صورت در یافی به اکه صاحب اصول کاست 

 يف ÷مؤمن�ـقال: خرج أم� ال ÷جعفر بص� عن أيب عن أيب«
علي�م  يللة مظلمة وهو يقول: همهمة، همهمة، ويللة مظلمة، خرج

  .»!يده خاتم سليمان وعىص موىس! االمام عليه قميص آدم، و�
ه گفت کند ک ت مییت شده و او از أبوجعفر روایر روایاز أبی بص«عنی: ی

ه کرون آمد یدرحالی از خانه ب ÷نیر المؤمنیأم یکشب تار یک در
بسوی  ی؟! امام در حالییکی؟! چه شب تاریی؟ چه غوغایفت چه غوغاک می

مان یرده و انگشتر حضرت سلکراھن حضرت آدم رابه تن یپه کد یآ شـما می
 د:یگو !. و ھمچنان می»و عصای حضرت موسی را بدست دارد

سمعته يقول ألواح موىس  :قال ÷اهللاعبد  محزة عن أيب عن أيب«
 .!!)١(»صا موىس عندنا و�ن ورثة انلبي�عندنا وع

ه گفت کند ک ت مییت شده و او از ابو عبدالله روایاز ابوحمزه روا«عنی: ی
 از

فرمود تورات حضرت موسی در نزد ماست و  ه میکدم یشن سحضرت علی
 !!.»میامبرانیپعصای حضرت موسی در نزد ماست و ما وارث 

جه زشت را ین نتیده فاسد چندین عقیه اکدانی  یا میجو! آ عه حقیای ش
اعالن ھا  آن ه ازکنیای نداری مگر ا ه اگر تو عاقل باشی چارهکند ک ثابت می

 خودداری نـمائی؟ھا  آن رفتنیذپنی و از کبرائت 

 ساهانت به حضرت علی

 ۲۲۷ص  ۱ج احلجةتاب کافی کاصول  -١
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حضرت  ه نعوذ باللهکند ک ن ثابت مییث دروغین حدیجه اول: اینت

هل خص�م رسول «ده شد: یرسپرا از حضرتش یدروغگو است ز سعلی
قراب سيىف هذا،  يت �يشء فقال: ال، إال ما اكن يفوآل ابل صاهللا

 .»مور أر�عة...أفأخرج صحيفة مكتو�ا فيها 
به  -گر یوامر داا یاز دستورات قرآن  -زی یچ صا رسول خدایآ«عنی: ی

ه در غالف کزی ین چیر، جز ھمیاست؟ فرمود خ ص دادهیت تخصیأھل ب
ز یه در آن چھار چکرون آورد یای را ب فهیس صحپام، س رم گذاشتهیشمش

 .)١(»نوشته شده بود..
ه ک نسبت دادن، ھمچنان سجه دوم: مطلب دروغی را به حضرت علیینت

 ن به حضرتش منسوب شده است.ین گفته دروغیا

 سناریوی دروغین 
فھم  ن اعتقاد و داللت قطعی بریا ی صاحبیکجه سوم: خفت و فروماینت

را اگر به او یت خودش، زیبوج و عقل ناقص وی و عدم احترام وی به شخص
 ÷ا آن عصا و آن الواح حضرت موسییجاست کگفته شود آن انگشتر 

ن معجزات یاز ا یک چیجوابی نخواھد داشت و نخواھد توانست ھ جاست؟ک
و را از اول تا آخرش ین سنارین خود دروغ بودن ایه اکالی را نشان دھد یخ

مبنی بر  -گفت اگر ادعای شما ھا  آن توان به ند، و عالوه بر آن میک یثابت م
ن یت ایھل بارا چس پدرست باشد  -ن معجزات یار داشتن ایدر اخت

برند  ار نمیکن بردن دشمنانشان بیوبی و از بکمعجزات را در راه سر

قال : ما عندنا ىش  سعن ىلع«) آمده است ۱۸۷۰ث شماره (یت بخاری حدیو در روا -١
 . »ص الصحيفة عن انليب إال كتاب اهللا وهذه
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ت قرار یان) مورد آزار و اذیقاه ھمواره از جانب آنان (بقول آک درحالی
 اند؟!. رفتهگ

 ذرانی سران تشیع گخوش
ع یت تشیردن ھداکن دروغ شاخدار ثابت یجه چھارم: مسلمًا ھدف از اینت

 یکبه عنوان  ع رایله مذھب تشینوسیه مسلمانان است تا بدیمراھی بقو گ
تب مستقل از ساختار امت اسالمی به حالت خودش باقی بگذارند، و کم

ھداف اھای فاسد و  تیه دارای نکسانی کگر یو د ۀن فرقیسردمداران ا
ن امر به یردازند، گرچه اپرتو آن به خوشگذرانی بپشومی ھستند بتوانند در 

ن بردن وحدت مسلمانان تـمام شود و یردن اسالم و از بکمت خراب یق
ده ین عقینگونه شر و فسادی باشد بدتریش اا ه ثـمرهکالمحال اعتقادی 

ن یا به آن راضی با شند بدتریای بوده  دهین عقیه دارای چنکسانی کاست و 
 مردمند.

 هارم چحقیقت 

صرفا  صه بخشی از علوم و معارف إلھی و نبویکنیاعتقاد داشتن به ا 
 ر مسلمانان.یانشان اختصاص دارد، جدا از سایعیت و شیھل بابه 

 !نج متریپو  قرآن سی
بی دارد یار عجیز بسیافی دستاوکن مدعا صاحب اصول یبرای اثبات ا

 فقلت: ÷عبد اهللا قال: دخلت ىلع أيب -عن أيب بص� «د: یگو می
ألف  ÷علم عليا ج ك إن شيعتك يتحدثون أن رسول اهللاجعلت فدا

يا أبا �مد علم رسول  قال: فقال: -لف باب! أباب من العلم يفتح منه 

 



 ١٩   جویان شیعه گفتاری با حق

قال: قلت:  -لف باب! ألف باب يفتح هل من لك باب أ ÷عليا ج اهللا
قال: ثم قال: يا أبا �مد و�ن عندنا اجلامعة ومايدر�هم ما  - هذا بذاك
ة طوهلا قال: صحيف -قال: قلت: جعلت فداك وما اجلامعة؟  -اجلامعة؟ 

وأماله من فلق فيه، وخط ىلع بيمينه لك  ج سبعون ذرااع بذراع انليب
قال:  -يله انلاس حىت األرش واخلدش. إء �تاج حالل وحرام، و� يش

 -قلت: هذا واهللا العلم! ـ قال: إنه لعلم وليس بذاك، نم ن�ت ساعة. 
قال: واعء من آدم فيه علم  -ثم قال: عندنا اجلفر، ما يدر�هم ما اجلفر؟ 

قال:  - ارسائيل وعلم العلماء اذلين مضوا من ب� انلبي� والوصي�
ثم  - قال: انه لعلم وليس بذاك، ثم ن�ت ساعة -م! قلت: إن هذا العل

مصحف فاطمة عليها السالم، وما يدر�هم ـقال: و�ن عندنا ل
قال: مصحف  - ؟ةقلت: وما مصحف فاطم قال: -مامصحف فاطمه؟ 

فيه مثل قرآن�م هذا ثالث مرات! واهللا ما فيه من قرآن�م حرف 
العلم وليس بذاك، ثم قال إنه  -قال: قلت: هذا واهللا العلم!  -واحد! 

ثم قال: و�ن عندنا علم ما اكن وما هو اكئن اىل أن  -سكت ساعة. 
 ».تقوم الساعة!!! انت� باحلرف الواحد

  !لطفًا تعجب نفرمائید
 ه گفت خدمت أبو عبد الله آمدم.کت شده یر روایاز أبو بص«عنی: ی

ھزار در، از  صامبریپند یگو ما میان شیعیت باد شیفداو گفتم: جانم 
 شود!. شوده میکگر یھزار در دھا  آن ه ازکآموخته  ÷ھای علم به علی در

ه از کآموخته  ÷ھای علم به علی ھزار در، از در صپیامبره کفرمود: بل
 شود!. شوده میکگر یھر در آن! ھزار در د
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 س چه بھتر. پفتم: گ
دانند  چه میھا  آن است و» جامعه«س گفت: ای أبا محمد در نزد ما پس

 ست؟!.یچ» جامعه«ه ک
 ست؟!.یردم مگر جامعه چگت یفدا گفتم:

است  صامبریپھای  ه طول آن ھفتاد گز، از گزکای است  فهیفرمود: صح
با دست آن را  ÷رده، و حضرت علیکمالء اآن را  خودش صه آنحضرتک

ه مردم کام ھرگونه حالل و حرام و تمامی آنـچه کخودش نوشته و در آن اح
 ده است!.یز به ثبت رسیت زخم و خراشه نیم دکاج دارند حتی حیآن احتبه 

 ن علم است!.یگفتم: بـخدا سوگند ا
 ر فرو رفت.کای بف گفت: آری علم است اما نه علم چندانی! آنگاه لحظه

» جفر«دانند  چه میھا  آن است!» جفر«س گفت: در نزد ما پو س
اء و یاء و أوصیعلم انبه در آن ک ÷ای است از حضرت آدم سهکیست؟ یچ

 ل نھفته است!.یاسرائ ذشته بنیعلم علمای گ
 ن علم است!.ینا ایقیگفتم: 

 رد.کث کای م فرمود: بله علم است، اما نه چندان علمی! آنگاه لحظه
چه ھا  آن ھا السالم است ویعل» مصحف فاطمه«س گفت: در نزد ما پو س

 ست؟یدانند مصحف فاطمه چ می
 ست؟یمه چگفتم: مگر مصحف فاط

حرف ھم  یکه بخدا قسم کن قرآن شـما یتابی است سه برابر اکفرمود: 
 ست!.یاز قرآن شـما در آن ن

 ن علم است!.یگفتم: بـخدا سوگند ا
 ی.کوت اندکس از سپن علم است ولی نه علم چندانی! و یفرمود: آری ا

 



 ٢١   جویان شیعه گفتاری با حق

بدو عنی علم ھر آنچه از یاست » ما كان وما يكون«فرمود: و در نزد ما علم 
امت انجام یی قیاپربنون تا که از اکنون انجام گرفته و ھر آنچه کنش تایآفر

 !!!.»خواھد گرفت

  گبرو  شاخ براین دروغ  از ثـمرات
ز و دروغ یانگ رتیت حین روایجو! با توجه به متن ا عه حقیای ش بس

د مالحظه یآ ه ازآن بدست میکج واقعی ینون باھم نتاکا ایبرشاخ و برگ ب
 م:ینک

ح یفر صرکن خود یه اکم یرکازی از قرآن ین جه اول: استغناء و بیینت
 است.
ت و یجه دوم: اختصاص بخشی از علم و سنن إلھی و نبوی به اھل بینت

شود، و  نسبت داده می صامبریپه به کحی است یانت صرین خود خیا
ی در آن وجود که شکفری است ک صانت به آنحضرتینسبت دادن خ

 ندارد.
ه کحی یآن فرموده ثابت و صر در سب حضرت علییذکسوم: تجه ینت

ت یھل بابه  -ث یاز قرآن و حد -زی یچ صد: رسول خدایفرما می
ل یار فضاکدب و انااساءه  سب حضرت علییذکص نداده است و تیتـخص

 فه راشد است. یشـمار آن خل بی

 !صپیامبردروغ بر 
ن و یتر از بزرگن یو ا صپیامبرجه چھارم: نسبت دادن دروغ به ینت

إِنَّ «فرمودند:  صرا آن حضرتین گناھان در نزد خداوند است، زیتر زشت
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ًدا فليلج  َّ ُمتََعمِّ َحٍد َمْن َكَذَب ىلَعَ
َ
َّ لَيَْس َكَكِذٍب ىلَعَ أ َكِذبًا ىلَعَ

 . )١(»انلار
سی کست یگر نیگدیدروغ بافتن برمن مانند دروغ بافتن شـمابه «عنی: ی

 .»د در جھنم داخل شودیببندد باه بر من دروغ ک
شان مصحفی یه اک لجه پنجم: دروغ بافتن به حضرت فاطمهینت

حرف ھم از قرآن در  یکه سه برابر قرآن است و کمخصوص بـخودش دارد 
 ست.یآن ن

تواند از جمله مسلمانان باشد،  ن اعتقادی نمییجه ششم: دارنده چنینت
ند ک برتو علوم و معارفی زندگی می را، وی درید زیا از جماعت آنان بشمار آی

 چ اطالعی از آن ندارند.یه مسلمانان ھکتی بر خوردار است یو از ھدا
أساس،  ھای بوج و بی نگونه سخنیا ایه آکنیته اکن نیجه ھفتم: و آخرینت

ده ین بسندیفی را درست است به اسالم نسبت داد؟ آن دیھای سخ و دروغ

َوَمن يَۡبَتِغ َ�ۡ�َ ٱۡ�ِۡسَ�ِٰم ﴿رد: یذپـیرا نـم ر آنیگری غین دیه خداوند دکإلھی 
 .]۸۵عمران:  [آل ﴾٨٥دِيٗنا فَلَن ُ�ۡقَبَل ِمۡنُه وَُهَو ِ� ٱ�ِخَرةِ ِمَن ٱۡلَ�ِٰ�ِ�َن 

رفته یذپند ھرگز از، وی یگری برگزین دیه جز اسالم دک سیکو «: یعنی
 ن:ی. بنابرا»بوداران خواھد کانیو در آخرت از جمله زانـخواھد شد و 

 دعای نجات 
مان از  ت و خالصیکا تا برای نـجاتـمان از ورطه ھالیجو! ب عه حقیای ش

 م: ینکرار کر تگیدیکن جمالت رابا یعذاب إلھی ا

 رواه مسلم. -١
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ا� إنا نربأ إيلك ما صنع هؤالء الاكذبون عليك وىلع رسولك وال «
مل بيته الطاهر�ن من أجل إضالل عبادك و�فساد دينك، وتمز�ق ش

 .»ج أمت نبيك ورسولك �مد
ردن کان برای گمراه ین دروغگویه اکروردگارا! ما از آنـچه پ«عنی: ی
به  صتپیامبرمت ان بردن وحدت ینت، و از بیدن دیشکانت و بفساد کبند

گناھی یزاری و بیاند اعالن ب طھارش روا داشتهات یھل باو  صتپیامبرتو و 
 .»مینک می

 نجم پحقیقت 

ع یاظم خودش را فـدای تشکه حضرت موسی کنیبه ا اعتقاد داشتن
 رده است!.ک

 بر تشیع ارگروردپخشم 
 ان داشته است: ین بیقت را چنین حقیافی اکصاحب اصول 

 غضب ىلع الشيعة، فخ�� اهللا إن أبا احلسن موىس الاكظم قال:«
 . )١(»فوقيتهم بنفيس أو هم، نفيس

فرمود:  -ان اثنا عشری یعیامام ھفتم ش -اظم کامام موسی « :یعنی
ند، ک که مرا ھالکس مرا مـختار گذاشت پع خشم گرفت، یتش خداوند بر

 ند و مرا نـجات دھد، من زندگیک کع را ھالیا تشیع را نجات دھد، یتش
نون ای ک!. ا»ردمکع یح دارم و خودم را فدای تشیبر خودم ترج راھا  آن

 ۲۶۰ص  احلجةتاب ک ۱افی ج کاصول ال -١
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را به معتقد بودن آن مـجبور و ه تکن داستانی یجو! مـحتوای ا عه حقیش
 ست؟یاند چ ردهک

ـمان آوردن قطعی به یه اکرساند  آور چه مفھومی را می ن جرند خندهیا
 اند؟!. ردهکتو واجب  اش بر اردهو ق نـمودن مدلوش را طبق الفاظیآن و تصد

ه خداوند گناھان کنیراضی شده برای ا /اظمکا حضرت موسی یگو
ند خودش را به کبھشت داخل  را بدون حساب درامرزد و آنان یروانش را بیپ
 ند!.کروانش یپشتن داده و فدای ک

 دروغ باالی دروغ 
ق اعتقاد درست و یمان توف دوارم خداوند به ھمهیامعه حق جو! یای ش

ن، بله کر کف» افتراء«ن یمی در مورد اک اید بیت فرمایو عنایکقول و عمل ن
ت و صداقت دور باشد جز دروغ و یواقعحق مخالف بوده و از  ه باکای  دهیعق

 د.یگرش نامیز دیتوان چ افتراء نمی
ده فاسد آنقدر ین عقیجه ایه نتکنی یب ان میینی بطور عکاگر دقت 

روردگار، و اسالم را به پر تو خداوند را به عنوان گه اکز است یانگ رتیح
 ری ھرگز راضی نـخواھییذپب پیامبررا به عنوان  صن و محمدیعنوان د

منسوب ھا  آن به ا توید باطلی به تو نسبت داده شود ین عقایه چنکشد 
 باشی. 

اظم که او به حضرت موسی کجه اول: دروغ بافتن به خداوند متعال ینت
اظم را مـختار کع خشم گرفته، و حضرت موسی یتش وحی فرستاده، و بر

ه کروانش را، یپا زندگی یز داشته باشد یا زندگی خودش را عزیه کگذاشته 
ست یش نین دروغی بیرده، بـخدا سوگند اکروانش یپشان خود را فدای یا

ٰى ﴿د: یفرما ه به خداوند بسته شده و باری تعالی میک ِن ٱۡ�َ�َ ۡظلَُم ِممَّ
َ
َوَمۡن أ

ِ َكِذبًا  .]۹۳[األنعام:  ﴾َ�َ ٱ�َّ
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 . »بندد ه به خدا دروغ میکتر از آن است  سی ظالمکو چه «عنی: ی
ن افترای یو ا /اظمکجه دوم: دروغ بستن به حضرت موسی ینت

 است!. ن افتراء مبریه وی از اکردن در حالی کشان تـمام یمـحض را به نام ا

 ختم نبوت 
، چون /اظمکجه سوم: اعتقاد داشتن به نبوت حضرت موسی ینت

ه بر کاظم خبر داده! که: خداوند به حضرت موسی کنیل ایی از قبیادعاھا
ا یه وی را برای انتخاب ادامه زندگی برای خودش کنیخشم گرفته، و اعه یش
شته شدن خودش راضی شده و خود را کراوانش مـختار گذاشته! و او به یپ

دارد! در  /اظمکرده! داللت واضح بر نبوت حضرت موسی کفدای آنان 
چ یھ صشان نه رسول است و نه نبی چون بعد از حضرت محمدیه اکحالی 

 فرستاده نخواھد شد. پیامبرگری به عنوان یسی دک
ه کن امر اجماع دارند یا ه مسلمانان برکد دانست یجو! با عه حقیای ش

گری معتقد باشد بال یسی دکبه نبوت  صسی بعد از حضرت محمدکاگر 
 د:یفرما ه میکرده کب یذکح قرآن را تیرا قول صریافر است زکشبھه 

حَ ﴿
َ
بَآ أ

َ
ٌد � ا َ�َن ُ�َمَّ ِ وََخاَ�َم ٱ�َّبِّ�ِ مَّ  ﴾نَ  ٖۧد ّمِن رَِّجالُِ�ۡم َوَ�ِٰ�ن رَُّسوَل ٱ�َّ

 .]۴۰[األحزاب: 
ن رسول خدا و یکست و لیاز شـما ن یکچ یدر ھپ صمحمد«عنی: ی

 .»ان استپیامبرخاتم 

 نصرانیت  شباهت تشیع با
ده یع و نصاری باھم در عقیه تشکنیتر از ھمه ا بیجه چھارم: عجینت

 ÷سییه نصاری معتقدند حضرت عک متفقند ھمچنان» فداء«و » بیصل«
ت یخته شود تا گناھان بشریرد و راضی شد بدار آوکت یخودش را فدای بشر
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ند تا خشم و عذاب کت یبـخشوده شود و حاضر شد خود را فدای بشر
ه حضرت کای دارد  دهین عقیز چنیع نید، تشیش نماکفروھا  آن روردگار ازپ

ھا  آن ردد تاگانش یعیشته شود و فدای شکخودش  اظم راضی شدکموسی 
 روردگار مصون بـمانند!.پاز خشم و عذاب 

ی است! و نصاری یکشان  دهین مسئله عقیت در اینصرانع و یتش ،نیبنابرا
ه در صف مؤمنان کنیبا ا -ع ھم یا تشیس آپافرند کح قرآن یبنابه فرموده صر

 ھند شد؟!.فر راضی خواکبه  -اند  ستادهیا
 د:یگو شاعری می

ــه ــت ل ــو فطن ــر ل ــؤوك ألم ــد هي  ق
 

 فاربــأ بنفســك أن ترعيمــع اهلمــل 
 

س مبادا با پ اند. ار مھمی گماشتهکرا برای و ه تکاش بدانی کعنی: ای ی
 اھالن ھمسفر شوی.ک

ن خرافات و یا و خودت را نـجات بده، و از ایجو! ب عه حقیبس ای ش
 ن.ین را برگزیروردگار و راه مؤمنپم یصراط مستقزاری جوی و یل بیأباط

 حقیقت ششم 

ره یحی و اطاعت وغعه در عصمت ویه امامان شکنیبه ا اعتقاد داشتن

ه کش از چھار زن یه بکھا  ھستند جز در مسئله زن صبـمنزله رسول خدا
 ست. یحالل نھا  آن حالل بوده برای صپیامبربرای 

 !انپیامبرامامان در ردیف 
رساند  می صعه را بـمرتبه رسول خدایامامان شه کای  دهین عقیا

 ند:ک ت ثابت مییبا دو رواآن را  افیکصاحب 
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عبد اهللا فقال هل: جعلت  مفضل عند أيبـاكن ال«قال: روایت اول: 
 فداك، أيفرض اهللا طاعة عبد ىلع العباد و�جب عنه خرب السماء؟

بعباده من اهللا أ�رم وأرحم وأرأف ، ال :فقال هل االمام جعفر الصادق
أن يفرض طاعة عبد ىلع العباد ثم �جب عنه خرب السماء صباحاً 

 . )١(»ومساء
ت یبود گفت: ای ابا عبدالله فدا گفت: مفضل خدمت أبی عبدالله«عنی: ی

آنگاه ند، و ک گر واجب مییای را بر بندگان د ا خداوند اطاعت بندهیردم، آگ
 دارد؟ نھان میپھا را از وی  اخبار آسـمان

شتر یبندگانش ب رم و شفقتش برکر، خداوند رحم و یو عبدالله فرمود خأب
ند و آنگاه اخبار کگر فرض یدگان دنبای را بر  ه اطاعت بندهکآن است  از

 .»ھا را ھر صبح و شام از وی بنھان دارد؟ آسمان

 !اطاعت مطلق از امامان
ه کشود: آنگونه  ن ثابت مییت چنین روایجو! از نص ا عه حقیای ش

رده کرا بطور مطلق بر عموم مردم فرض  صخداوند اطاعت رسولش
ز مطلقا بر عموم مردم فرض نموده است، و یعه را نیاطاعت امامان ش

عه وحی نازل یه به امامان شکنیشود ا ت میین روایه از اکگری یبرداشت د
ھا  آن سپنند ک افت مییھر صبح و شام اخبار آسـمان را درھا  آن شود و می
ای مرسل بشمار یا ال أقل بـمنزله انبیای مرسل ھستند یب انبیترتن یبد

 ند.یآ می

 .۲۹۹ص  احلجةتاب ک ۱افی جکاصول  -١
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ز خواھد یگری نید پیامبر صه بعد از رسول خداکنیگر ایو برداشت د
دی به اجماع ین عقایه چنکآمد و خداوند به وی وحی خواھد فرستاد، 

چاره  یعه بین شیح و خروج از اسالم است، سبحان الله! ایفر صرکن یمسلم
سر دروغ و  تا ه سرکرد یذپرا بدی یه راضی شود عقاکاند  را چقدر گول زده
شته و از اسالم دور خواھد گقت غافل یرفتن آن از حقیذپافتراء است و با 

ن بندگان مظلومت را از تو یه اک یارانکتیروردگارا! دست جناپد، یگرد
 ردان.گاند قطع  ردهکاند و گمراه   هدیبر

 یامبران پفرق أئمه با 
يقول:  ÷با عبد اهللاأعن �مد بن سالم قال سمعت « قال:ت دوم: یروا
إال أنهم ليسوا بأنبياء وال �ل هلم من  ج ئمة بم�لة رسول اهللاأل

 .)١(»ج ا خال ذلك فهم بـم�لة رسول اهللاما مأالنساء ما يـحل للنىب، ف
دم یشن ÷عبداللهه گفت از أبو کت شده یاز محمد ابن سالم روا«عنی: ی

 هکن است یھستند، فرق فقط ا صفرمود: امامان ھمانند رسول خدا ه میک
 حالل بوده برای صپیامبره برای کھا  ستند و آن تعداد از زنین پیامبرھا  آن
ن یھستند. ا صبـمنزله رسول خداھا  آن موراه یما در بقاست یحالل نھا  آن
ت یما در مجموع مانند رواات اگرچه در ظاھرش تناقضاتی وجود دارد یروا

وحی ھا  آن ه بهکنیند و اک یئمه و وجوب اطاعتشان را ثابت مااول عصمت 

 ه:کصراحت دارد  »رسول اهللاألئمة بم�لة « را جمله:ی.، ز»شود می
 شود. ئمه وحی میابه  -۱
 ئمه معصوم ھستند.ا -۲

 ۲۷۰ص  احلجةتاب ک ۱افی ج کاصول  -١
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 اطاعتشان واجب است. -۳
 ثابت شده برای صپیامبره برای ک ماالت و خصائصیکه تمام کنیو ا -۴

 ثابت است.ھا  آن

 ؟یستچهدف 
ن دروغ یار از اکه بطور واضح و آشکجو! ھدف مسلمی  عه حقیبس ای ش

ع از اسالم و یردن ملت تشکان است جدا یح نمایشاخدار و افترای صر
ق ین طریا می به اسالم و مسلمانان ازکه ضربه محکنیمسلمانان است تا ا

م و یرکن وحی قرآن یع از ایه تشکشود  م مییله تفھینوسیا بدید گویوارد آ
برای ھا  آن رایازند زین ن است بییه در نزد مسلمک صت سنت نبوییھدا

 و» جفر«است و  م برتریرکه از قرآن کدارند » مصحف فاطمه«خودشان 
را در  ن!یئمه معصوماو وحی  ‡نیای سابقیدارند و علم انب» جامعه«

مورد استثناء بـمنزله رسول  یکه در نزد آنان بـجز کسانی کار دارند، یاخت
ھا  آن ه اعتقاد داشتن بهکل ین قبیگر مسائلی از ایھستند، و د صخدا
 شود ده مییشکرون یر بیه مو از خمکرده و آنگونه کع را از اسالم جدا یتش
 ده است.یشکرون ین بیرا از جماعت مسلمھا  آن

می از جسم یه بخش عظکسندی را پشرگرداند عناصر  کھالخداوند 
نام اھل  ادی را بایھای ز رده و انسانکامت اسالمی را با نام اسالم از آن جدا 

 اند. ت دور نمودهیھل بات، از یب

 حقیقت هفتم 
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از وفات آن  بعد شپیامبرصحاب اه تمام کنیاعتقاد داشتن به ا

ی مانند کت و چند نفر اندیافر و مرتد شدند بـجز أھل بک صحضرت

 .شحضرت سلمان و حضرت عمار و حضرت بالل

 صحابه از دیدگاه تشّیع
ع یبا تـمام سردمداران تشیه تقرکای است  دهین عقیجو! ا عه حقیای ش

م و معاصر، و یگر دانشمندان قدین و دیآن متفقند، اعم از فقھاء و مـحدث بر
ن یاز آنان اعالن ا یک چیغالبا ھان داشته و یبآن را  شان با صراحتیھا تابک

ه بر آنان واجب یار نبوده و تقگه جّو سازکی یرده مگر در جاکن کده را تریعق
 بوده باشد.

ل یشتر برآن نصوص ذید بکیقت و تاین حقیردن اکتر  برای روشن کنیو ا
 م:ینک قل می ران

افی در صفحه کنی صاحب أصول یلکافی از آقای کال روضةتاب کدر 

ارتد انلاس « جعفر قال: عن حنان عن أبيه عن أيبن آمده: یچن ۲۰۲
 .»إال ثالثة، هم الـمقداد وسلمان وأبوذر ج بعد انلىب

درش از أبو پند و ک ت مییدرش رواپه او از کت شده یاز حنان روا«عنی: ی
ه کمرتد شدند بـجز سه نفر  صپیامبرفت ھمه مردم بعد از گه کجعفر 

 .»شذرحضرت سلمان و حضرت أبوت مقداد و عبارتند از حضر
ر ین تفاسین و معتبرتریتر ن و مھمیتر ه از مشھورکر صافی یو در تفس

د کیده تاین عقیبر اھا  آن ه ھمهکادی آمده یات زیرود روا ع بشمار مییتش
ھل ابعد از وفاتش مرتد شدند بـجز  صصحاب رسول خدااه تـمام کدارند 

لمان و حضرت عمار و حضرت گری مانند حضرت سید کت و تعداد اندیب
 .شبالل
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 اه تشّیع گشیخین از دید
ردن کر یفکو ت بر و حضرت عمرکبن حضرت أبویخیاما بخصوص ش
ه کشان وجود دارد یھا تابکادی در یع آنقدر نصوص زیآنان از جانب تش

ه کنی آمده است یلکتاب آقای کشـمردنشان دشوار است از آنـجمله در 
 د:یگو می

ولم  ،فارقا ادلنيا ولم يتو�ا :عن الشيخ� فقالسألت أبا جعفر «
مالئ�ة وانلاس ـمومن� فعليهما لعنة اهللا والـيتذكرا ما صنعا بأم� ال

 .»!!أمجع�
ا رفتند ولی از یدم گفت: از دنیرسپن یخیاز أبوجعفر در مورد ش«عنی: ی

روا داشته  -، از ظلم و جفا سحضرت علی -ن یر المؤمنیه با امکآنـچه 
س لعنت خدا باد بر آنان و لعنت پاوردند یاد نیردند و بکبودند توبه ن

  »نعوذ باهللا من ذلك«!!. »فرشتگان و تمام مردم

ب�ر وعمر؟ فلعمرى  �سأل� عن أيب«د: یگو ) می۱۰۷و در صفحه (
لقد نافقا وردا ىلع اهللا الكمه وهزئا برسوهل، وهما الاكفران عليهما لعنة 

 .!»وانلاس أمجع�ـمالئ�ة اهللا وال
نی؟ بخدا سوگند ک ر و عمر از من سؤال میکباره أبو با دریآ«عنی: ی

 صشپیامبرالم خدا را بـخودش برگرداندند و به کردند و کمنافقت 
آنان و لعنت فرشتگان  افرند، لعنت خدا برکشان یس ھردوپاستھزاء نمودند 

 !!!.»و تمامی مردم

 شماست  قضاوت با
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 صپیامبرصحاب اا انصافًا درست است به یآ جو! عه حقیبس ای ش
و  صپیامبرن دوستان یه آنان بھتریکحالارتداد داده شود در فر وکنسبت 

تابش کعتش بودند و خداوند از آنان در ین شرینش و حاملیدھندگان د اریی
نش یاست و د بشارت جنت دادهھا  آن به صشپیامبرراضی شده و از زبان 

ده و نام یرده و مسلمانان را بدست آنان عزت بخشکت یله آنان حمایرا بوس
ان ھمه یامت به عنوان مدال افتخاری درمیشه و تا روز قیآنان را برای ھم

 د داشته استیھا زنده و جاو انسان

 ؟یستچهدف نهایی 
ردن و کر یفکن تیا در ایروردگارت قسم، آپرا به و عه حق جو! تیبس ای ش

ھدف و غرضی  صپیامبرزاری نمودن از اصحاب یلعنت فرستادن و اعالن ب
 ست؟یار نکدر

 دی! و چه غرض فاسدی!.ین است، آنھم چه ھدف بلیبله چن
ت و یت و مجوسیھودیه دشـمن کن بردن اسالم است یھدف از ب

 برستی است!!.  و بت کدشـمن ھرگونه شر
ه کام مـجدد امبراطوری مـجوسی است یی قیو فراتر از آن ھدف نھا

خت و آثارش را یش را فرو ریھا اخکرد وکران یش را ویھا هیاپالم ت اسکشو
ن حضرت یفه دوم مسلمیشه نابود ساخت، و شھادت خلیشاء الله برای ھم ان

ن مدعا و یا ی است برکار محمیواه بسکلؤلؤ مجوسی بوابدست  سعمر فاروق
ه یدار فتنه بر عل ھودی برچمی اات عبدالله بن سبکگری تحریل واضح دیدل
ان ین تـخم فتنه و فساد را میه اولکاست  سفه سوم حضرت عثمانیخل

 د.ین فتنه گردیقربانی ا سجه آن حضرت عثمانیه در نتکاشت کمسلمانان 

 امامتو  ارمغان والیت
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ع متولد شد و از ھمان آغاز یه فتنه تشکبود  کاپن رحم نایو در ھم
ه تا امروز کرا بردوش گرفت » امامت«و » تیوال«والدتش برچم دو بدعت 

 سر اسالم و مسلمانان مسلطند. ر برھنه بریمانند دو شـمش
دند و لعنت یر گردیفکت صپیامبرصحاب ات یبه بھانه دعوت به سوی وال

فرستاد  درود میھا  آن راضی بود و بهھا  آن ه ازکه ھر مسلمانی کشدند و بل
 د و لعنت شد.یردگر یفکز تین -ش-

ه خالفت اسالمی یان بر علیاپ ھای بی ر چتر امامت سازشیدر ز و
ان مسلمانان یھای خانـمانسوزی درم مسلمانان براه انداخته شد و جنگ

د، بند از بند اسالم یھا خراب گرد ھا براه افتاد و آبادی دامن زده شد و خون
اش ھمانند  دشـمنان داخلیش به لرزه در آمد، و یھا هیاپد و یجدا گرد

افر، و دشـمن کان دشـمن یگر فرقی میور شدند و د نهکیدشـمنان خارجی 
 منسوب به اسالم باقی نـماند.

زی یر هیاپن اساس یا د آن بریع و عقایجو! مذھب تش عه حقیآری ای ش
اش جدا،  ن مسلمانان، أصول و مبادییامال جدا از دکن ید یکشده است، 

ن ین مدعا را از خالل ایفش جدا، شواھد اتاب و سنتش جدا، علوم و معارک
دوباره ی باقی مانده برگرد و کش ردی، بازھم اگرکمشاھده  کوچکتاب ک

 ش. یندیدقت ب ن و در مورد مطالب آن باکاش  مطالعه

 ؟راچیری تشیع گ کناره
ه کلی وجود نداشت یبود دل نـمی ارکثی در یاگر قصد سوء و غرض خب

ان آنان تـخم فتنه و فساد و یند و درمکگر جدا یدیکن را از ی، مسلم»تیوال«
» اھل سنت و جماعت«ه عبارت از کرا مسلمانان یدشـمنی بباشد، ز

ان یمفرد ھم در یکشود  اطالق میھا  آن لمه مسلمان صرفًا بهکباشند و  می
س چرا فرقه پند، یرا، بد بب صت رسول اللهیه اھل بکشود  دا نمییپآنان 
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مسلمانان  دھند و به بھانه آن با خودشان اختصاص میت را به یع والیتش
فرستند، و  لعنت میھا  آن ند و برینـما ر مییفکرا تھا  آن نند وک دشـمنی می
ه کست، یردن با دستورات اسالم نکن استھزاء و بازی یا این، آیامامت ھمچن

عت الھی و سنت یان مسلمانان طبق شریه درمک اسالم مسئله انتخاب امامی
سی کت، ھر یفاکت و یگذارد تا بنابر صالح وامی ند به خودشانکم کی حنبو
د: یع بگویّما فرقه تشانند، کخواھند برای امامت و رھبری انتخاب  ه میکرا 
ردد و امامتش گد معصوم باشد، و به او وحی نازل یفه بایر! امام و خلیخ

ن ینی چکست، مسلمانان ین شود! معلوم نییت تعیمنصوص باشد و با وص
 افت؟!.یط خواھند ین شرایای با ا فهیامام و خل

لعنت ھا  آن ناره گرفته و بهکن از مسلمانان یع برای ھمیا تشیآ
 نند؟!.ک دشـمنی میھا  آن فرستند و با می

ای برای  لهیت و امامت جز وسیده والیه عقکجو! بدان  عه حقیای ش
ران یاز آن وه ھدف کست یش نیزی بیب دادن مردم چیردن و فرکگمراه 

 ن است.ین بردن وحدت مسلمیردن اسالم و از بک

 س چه باید کرد؟ پ
نی و خود را از کخواھی به نفس خودت رحم  ا نمییجو! آ عه حقیای ش
رانگر و خانـمانسوز ین مذھب ویشر ا ده باطل برھانی و ازین عقیاسارت ا

 نجات دھی؟
ات را  و خانواده ه تو مسئول ھستی خودتکدانی  ا مییجو! آ عه حقیای ش

را از عذاب الھی نـجات بده، و ھا  آن ن وکا شروع یس بپ نـجات بـخشی،
ست و ین نکح و اعمال صالحه مـمیـمان صحیار دشوار جز با اکن یه اکبدان 

 صتاب خدا و سنت رسولشکح و اعمال صالحه را جز در یمان صحیا
گرفتار ھستی  عیتش یکه تو در زندان تارکافت، و تا زمانی یتوان  نمی
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ح و اعمال یـمان صحینـخواھی توانست در امر شناخت و بدست آوردن ا
نی، که به مناطق اھل سنت و جماعت ھجرت کنیفق شوی مگر اوصالحه م

گران  ه دعوتکل باطلی یتاب خدا را از ھرگونه شائبه تأوکرا در آنـجا یز
 کاپفند با دن مردم مییشکردن و به فساد کع برای گمراه یمغرض تش

ھا و  بردازی ر در آنـجا دستخوش دروغگید صپیامبرافت، و سنت یخواھی 
ه در آن صورت مؤفق خواھی شد به کع نـخواھد بود یھای تش دست درازی

ه خداوند متعال کای  ده اسالمی سالم و اعمال صاحلهیح و عقیـمان صحیا
است  ردهکروزی بر بندگانش فرض یپه نفس، و حصول سعادت و کیبرای تز
 ابی. یدست 

ن قرآن و سنت آغاز یش را به سرزمیجو! ھجرت خو عه حقیبس ای ش
 .)١(ه در آنـجا طبق وعده الھی وسعت و فراخی در انتظارت خواھد بودکن ک

ش ھجرت یه در راه خدا از وطن خوکسی کو «د: یفرما خداوند متعال می
 ».افتیشت خواھد یار وفراخی معیاه بسگ ن اقامتیزم ند درک

�ِض ُمَ�َٰغٗما َكثِٗ�� وََسَعةٗ َوَمن ُ�َهاِجۡر ِ� َسبِيِل ﴿قال تعاىل:  -١
َ
ِ َ�ِۡد ِ� ٱۡ� [النساء:  ﴾ٱ�َّ

۱۰۰[. 
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ه من به تو عرضه داشتم نه بـخاطر کحتی ین نصیه اکان بدان یو در پا
گری، و نه به یس دک چیه ھیو نه در سرما ه تو بودهیطمع در مال و سرما

مر وا ان یه مرا به اکزی یتنھا چه کگری بلیس دکخاطر ترس از تو و نه از 
حت را برای یه نصکتی بوده یخوت اسالمی و احساس مسئولاداشته ھمان 

ئمه ابه  صتاب خدا، و طبق سنت رسول خداکرضای خدا، و در جھت نشر 
ه کدوارم یرده است از خداوند متعال امکن و عامه آنان بر من واجب یمسلم

ا و یه سعادت دنکرا به آن راھی و ت د ویشاکرفتن آن بیذپرا برای ات  نهیس
 د.یت نـمایآن نھفته است ھدا آخرت در

ۡ ٱ َ�َ  مٌ وََسَ�ٰ ﴿ ِ  دُ مۡ �َۡ ٱوَ  ١٨١ َسلِ�َ ُمرۡ ل  ﴾١٨٢ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َرّبِ  ِ�َّ
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