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 ��م اهللا ا����ن ا����م

 سالم و درود بر پیامبر اسالم و خاندان پاکش و اصحاب وفادارش.
مذاهب  باعث منزوي شدن این مذهب از بقیۀ یک سري از عقاید موجود در تشیع

 اند و علت آن است که علماي مذهبی در تشیع بر این عقاید پافشاري زیادي داشته ،شده
 و دارند.

دهند و  ، و به آنها اهمیت فراوانی میاند عقاید را به عنوان اصلی در آوردهاین علما این 
همین امر باعث تمایز ایشان از بقیه مذاهب شده، بطوریکه مسلمین جهان اشخاص شیعه 

شود در ذهن هر کس  می شناسند و هر موقع صحبت از تشیع می ین عقایدرا بیشتر با ا
بسیار مهم و اساسی هستند و  ،عقایدي که در مذهب تشیع ،شود می همین عقاید ظاهر

 شیعیان بر روي آنها تاکید فراوانی دارند.
 ،قبل از شروع الزم به تذکر است که بسیاري از این عقاید از بیخ و بن اشتباه هستند

و اینکار را در کتب  ،ی ما در اینجا بر آن نیستیم که اشتباه بودن این عقاید را ثابت کنیمول
 ایم. انجام داده دیگري

 خواهیم مسئله را بطوري دیگر بیان کنیم. می ما برعکس در اینجا
 گیریم که این عقاید صحیح هستند. ا فرض میم

 ،گرامی نشان دهیم که این عقاید بر فرض صحت قصد ما بر این است که به خوانندة
 اند و یا دارند. شتهاینقدر مهم نیستند که علماي شیعه بر آنها تاکید دا

اینها  ،آیند و در اسالم نمی اصالً این عقاید بسیار جزئی و فرعی هستند و به حساب
 اصل نیستند.

 هی ندارند.اصل چیزهاي دیگري هستند که متاسفانه علماي شیعه به آنها توج
فرق چندانی نخواهد داشت و بقیه آنها نیز در مواردي  ،بود یا نبود برخی از این عقاید

ذهن ما دائم و اصالً جزء مسائلی نیستند که  ،خاص و در شرایطی خاص قابل اجرا هستند
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 به آنها مشغول باشد.
کنیم  را ذکر می زنیم و چند نمونه از این عقاید ، چند مثال میبراي روشن شدن مطلب

 دهیم تا متوجه شوید. و در موردشان توضیح می
مسئله شفاعت یکی از همین موارد است که در تشیع بصورت یک  شفاعت: -1

عقیده اصلی و مهم در آمده و تمام شیعیان بطور باور نکردنی به شفاعت امامان دلخوش 
 هستند و یا به شفاعت فاطمه زهرا.
از ارکان اصلی در زندگی ایشان شده و تصور دارند که امید به شفاعت تبدیل به یکی 

 بسیاري از گناهان ایشان توسط ائمه بخشیده خواهد شد.
خداوند تنها ایمان و عمل صالح را اصل دانسته و شفاعت  ،در بسیاري از آیات قرآن

همینطور براي کسی که جهنمی باشد شفاعت سودي  ،اثر شمرده است دیگران را بی
آمده که آیا تو کسی را که دوزخی  صخطاب به پیامبر 19در سوره زمر/ ،نخواهد داشت

آمده که اگر  صهم خطاب به پیامبر 80و در سوره توبه/ .)1(توانی نجات دهی می است
که  6 و همینطور سوره منافقون/ .)2(هفتاد بار هم براي آنها آمرزش بخواهی پذیرفته نشود

آمده که براي آنها آمرزش بخواهی یا نخواهی آمرزیده  صدر آن  خطاب به پیامبر
 .)3(نشوند

و یا مورد حق الناس نیز مربوط به  ،شرك از مواردي است که بخشیده شدنی نیست
شتن پس اصل بر ایمان صحیح و مسلم بودن و دا ،دیگران است که باید راضی شوند

 اعمالی نیک است نه بر شفاعت.

                                           
نَت ﴿ -1

َ
فَأ

َ
 .]19[الزمر:  ﴾�َّارِ ٱ ِ�  َمن تُنقِذُ  أ

ةٗ  ﴿ -2 ُ لَُهمۡ  إِن �َۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم َسبۡعَِ� َمرَّ اگر هفتاد بار براى آنان آمرزش بخواهى، «یعنی: . ]80: التوبة[ ﴾فَلَن َ�ۡغفَِر ٱ�َّ
 .»آمرزد هرگز خداوند آنان را نمى

3- ﴿ ٓ سۡ  ِهمۡ َعلَيۡ  ءٌ َسَوا
َ
مۡ  لَُهمۡ  َت َفرۡ َتغۡ أ

َ
ُ ٱ فِرَ َ�غۡ  لَن لَُهمۡ  فِرۡ َتغۡ �َسۡ  لَمۡ  أ براي آنها آمرزش بخواهی یا « .]6[المنافقون:  ﴾لَُهمۡ  �َّ

 . »بخشد هرگز خداوند آنان، را نمینخواهی 
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ْ ﴿ و در بسیاري از آیات قرآن ،لح استدر اسالم اصل کلی بر عمل صا  َعِملُوا
ٰ ٱ و شفاعت بطور بسیار جزئی و فقط در چند آیه بیان شده که آن  ،آمده است ﴾ِت لَِ�ٰ ل�َّ

 .]109: ، طه23 أ:، سب26: نجم[ال نیز تنها به اذن خداست
حال شیعه آمده و این همه آیه مبنی بر مجاهدت و عمل و لزوم توبه براي اصالح 

و فقط بر شفاعت تکیه کرده و آنرا چنان بزرگ ساخته که بصورت  ،را رها کردهگذشته 
رود و به  خود می و هر شیعه به امید شفاعت به زیارت قبر امامان ،اصلی مهم در آمده

 شود. ایشان متوسل می
مسئله شفاعت براي اشخاص همانند کودکی است که تمامی نمرات درسی او خوب 

منفی داشته که در اینجا معلمان و مدرسان ممکن است از این یک بوده و تنها یک نمره 
ولی چنانچه همه نمرات این کودك منفی  ،نمره چشم پوشی کنند و آنرا در نظر نیاورند

 در اینجا دیگر جایی براي بخشش وجود نداشته و چنین کودکی ،باشد یا صفر باشد
 مردود است.

صلی که غذاست در واقع همان عمل شفاعت حالت نمک در غذا را دارد و مورد ا
 صالح است.

ولی ظاهراً در تشیع جاي این دو عوض شده و عمل صالح مانند نمک شده و شفاعت 
 همچون غذا و مسئله اصلی شده است.

، و هر عمل این مورد نیز در عقاید شیعه جاي بسیار مهمی پیدا کرده تقیه: -2
تشخیص صداقت ایشان بسیار مشکل شده  بطوریکه ،اي از تقیه قرار گرفته شیعیان در هاله

 است.
کنند، و مثًال خلفا را لعن  م حج و در مقابل اهل سنت تقیه میشیعیان در مراس

خوانند و البته  دهند، و یا با اهل سنت نماز می ، و اینکار را در دل خود انجام میکنند نمی
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یا مهر ( گذارند. نمی مهريو یا به هنگام سجده  ،کنند جایی دیگر نماز خود را اعاده می در
 .))1(گذارند!! به هنگام سجده زیر پیشانی خود میکنند و  را در دست خود پنهان می

حتی حضرت علی در  :گویند نیز قائل به تقیه هستند و می شیعیان براي امامان خود
 .کرده است!!! تقیه می دوران خالفتش کامالً مختار نبوده و در بعضی اوقات

امامان هم معتقد به تقیه هستند و هر جا امامان از ابوبکر و عمر تعریف و براي بقیه 
د یا اگر امامی نام فرزند خویش را نکن را حمل بر تقیه میتمجیدي کرده باشند شیعه آن

 شود. ، این نیز حمل بر تقیه میابوبکر یا عمر یا عایشه گذاشته باشد
ثالً شما تنها باشید و در محاصره تقیه از موارد جزئی بوده و در حاالتی است که م

دشمنان باشید و جان شما در معرض خطر جدي باشد و مجبور به سکوت نباشید و یا 
بایست طوري سخن  ، میدر اینجاست که براي حفظ جان خود ،اینکه از شما سوالی شود

 و البته چنین مواردي به ندرت اتفاق. )2(بگوئید که دشمن براي شما خطري ایجاد نکند
 افتد. می

ولی تقیه بصورت اصلی کلی در تشیع در آمده و در مسائل ریز و درشت زندگی 
 ایشان وارد شده است.

ترین و مهمترین عقاید  تقیه را جزء اصولی در کتب علماي شیعه مواردي ثبت شده که
و تارك تقیه همچون تارك نماز  ،دهد، همچون اینکه: نه دهم دین تقیه است نشان می

 که تقیه ندارد دین ندارد و غیره... و هر ،است
شناخت و معرفت اهل بیت از موارد بسیار عالی و خوب بوده، و  امام:معرفت  -3

توانند به عنوان الگویی مناسب بکار روند، البته الگوي همگی ما و  بطور حتم اهل بیت می
هستند، ولی به هرحال هر مومنی  صهمینطور الگوي اهل بیت، شخص نبی اکرم

 تواند سرمشق دیگران قرار بگیرد. می

                                           
 بستند. اي کاش شیعیان این نبوغ و استعداد خود را در جایی دیگر به کار می -1
 .که شیعه نیز براي توجیه تقیه به آن اشاره دارد، ولی آن کجا و این کجا؟!!!همچون مورد عمار  -2
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ولی شیعه آمده و امامت را اصل دین ساخته و عوض اینکه مردم را بسوي اهللا و دین 
معرفت امام راهی براي معرفت  :گویند کنند و می ان دعوت میبسوي امام ،اهللا دعوت کنند

 و شناخت خداست.
 .)1(فرعی از دیناند نه اصل یا  که خود امامان نیز تابع دین بودهدر صورتی

و مردم را سرگرم بزرگان  اند آمده ،مراجع شیعه بجاي آشنا کردن مردم با خود دین
 ي مختلف و دعواي فالن با فالن.ها و سرگرم قصه اند دینی کرده

براي گریه و  اند بلکه ابزاري شده ،روند نمی اهل بیت نزد شیعیان به عنوان الگو بکار
 زاري و یا لعن و نفرین خلفا و ایجاد تفرقه در دنیاي اسالم.

 اصل اسالم و دستورات آن است. ،نه پیروان و بزرگان دینی ،اصل خود دین است
 براي خودشان بوده و کارهاي ثواب آنها را پاي شما اند بزرگان دینی هر کاري کرده

انجام  ت همان اعمالی است که خودتاننویسند و تنها چیزي که در آخرت مهم اس نمی
 اید. داده

 ،چنانچه شخصی علی و ابوبکر را نشناسد ولی به قرآن و دستورات اسالمی عمل کند
چون به همان چیزي عمل کرده که علی و  ،بطور حتم چنین شخصی بهشتی خواهد بود

 اد متدین. نه در افر ،ابوبکر بدان عمل کردند و در حقیقت راه هدایت در خود دین است

                                           
تواند بگوید که امام از امامت جداست،  امام نه اصل دین است و نه فرع دین، بلکه تابع دین است، و شیعه نمی -1

ند، چون اوالً: ماند، و بدین طریق امامت را وارد دین ک و امامت همچون نبوت است، و مثل نبی و نبوت می
تابع آن  صشده و حتی خود نبی اکرم وحی می صو نادرست است، ثانیاً: به پیامبراین قیاسی مع الفارق 

بوده و نبوت در واقع همان وحی و دستورات الهی و تشریعی دین اسالم است که هر کس باید تابع آن باشد 
بایست ثابت کنید که ایمان به  شود، ثالثاً: ایمان به نبوت در قرآن بیان شده و شما می و البته به امام وحی نمی

گوئید که علی  کنید و نه به امام، پس چرا می ت میامامت هم وجود دارد، رابعاً: اگر شما به امامت دعو
توانسته جدا از خالفت به امامت  شد؟ و در حقیقت به شخص امام اشاره دارید، علی می بایست خلیفه می می

 .دانید؟! مورد ادعاي شما برسد، پس شما شخص امام را اصلی از دین می
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که  اند از این بگذریم که امام حسن عسگري اصوالً فرزندي نداشته ظهور منجی: -4
 شود و ... نمی بخواهد غیب شود و از صریح کتاب و سنت وجود چنین شخصی اثبات

این دلیل  ،ولی به فرض اینکه کسی هم در آینده بخواهد ظهور کند و یا قیامی برپا کند
بر این نیست که ما هم اکنون از صبح تا شام مشغول او شویم و تنها از او صحبت کنیم و 

 از او یاري بطلبیم و یا دعاي شرك آمیز ندبه بخوانیم تا او ظهور کند.
 هر وقت او ظهور کرد شما دست بکار شوید و کمکش کنید.

بایست در برابر  گی میباشد این است که هم یزي که هم اکنون مهم و اساسی میچ
ظالمان متحد شویم و عدالت را به مرحله اجرا بگذاریم و دست خیانتکاران را کوتاه کنیم 

نه اینکه منتظر کسی دیگر باشیم تا او بیاید و دستورات  ،و دستورات اسالمی را اجرا کنیم
 دینی را اجرا کند.

توانند در کوره  تازه تا می کنند، عالوه بر اینکه اتحادي ایجاد نمیمتاسفانه شیعیان 
مردم را  کنند و با روایات دروغین به بزرگان دینی اهل سنت توهین میدمند و  تفرقه می

 تر شود. کنند تا بدینوسیله اسرائیل خوشحال تحریک می
اند اصل نیست  اختهپس مسئله مهدویت که شیعیان اینقدر در مورد آن هیاهو به راه اند

 .1ن مردم و یا حکومت کردن فقیهان شیعه خوب استو تنها براي سرگرم کرد
پس اصل بر وجود امامی حی  ،در اسالم امام پیداست و امام پنهانی و غائب معنا ندارد

و حاضر است تا حدود و قوانین اسالمی را اجرا کند و مردم او را ببینند، نه امامی که از 
کسی او نه  ،خبرند از او بی ردابی فرو رفته و مردمشصدها سال پیش غائب شده و به س

                                           
نوشته عالمه برقعی رجوع » علمی در احادیث مهدي بررسی«براي تحقیق پیرامون امام زمان به کتبی چون  -1

نوشتۀ دکتر » آمدن مهدي افسانه است«نوشته اینجانب. یا به کتاب » غائبِ همیشه غائب«کنید یا به کتاب 
نوشتۀ » مهدي موعود یا مهدي موهوم؟«، یا به کتاب /ت الیوسف، ترجمۀ شیخ اسحاق دبیرىمحمد جود

ن الخمیس، ترجمۀ شیخ ، نوشتۀ شیخ عثما»عجیب ترین دروغ تاریخ«کتاب دکتر عبدالرحیم مالزاده، و یا 
 ./اسحاق دبیري
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 اي دارد. را دیده و نه وجودش فایده
دهد،  می مسئله مهم دیگر که رکن اساسی تشیع را تشکیل خالفت و امامت: -5

 مسئله خالفت بالفصل و من عند اهللا حضرت علی به اعتقاد شیعه است.
 .)1(دهیم رد غلط بودن این ادعا توضیحی نمیدر اینجا در مو

گیریم حضرت علی خلیفه بالفصل و من  میآنچه مهم است این است که فرض 
بینی  اي دارد؟ می سئله فایدهحاال باید چه کار کرد؟ آیا صحبت پیرامون این م ،عنداهللا بوده

گویند:  ینکه مبادا دکانشان تعطیل شود میکه آخوندهاي احمق و دکانداران مذهبی بخاطر ا
با علی بوده و دیگران غاصب  همه باید بدانند که حق ،حقیقت را باید گفت ،اي آقا

 .اند!!!! بوده
اي که  انگیز خود ادامه دهند و به وظیفه خواهند به اعمال تفرقه و بدین طریق می
 اند عمل کنند. عهده آنها گذاشتهانگلیس و اسرائیل بر 

حسن و  شد و پس از او نیز امام ریم که علی بجاي ابوبکر خلیفه میگی ما فرض می
 حسین و بقیه امامان تا امام دوازدهم.

کرد؟ مردم پس از امام  میشود بفرمائید که امت اسالمی پس از آن باید چه  می 
بایست همیشه و در همه حال و تا روز  د میگوئی ؟ شما که میکردند باید چه می دوازدهم

تا ابد حکومت خواسته  ، آیا امام دوازدهم میقیامت یک حجت الهی وجود داشته باشد
کند؟!! یا به سردابی برود و تا روز قیامت غائب شود؟!! تا بدین طریق حجت الهی پا برجا 

 .بماند!!!
 ،آخوندهاي شیعه باید خوشحال باشند که علی خلیفه نشده و امام زمان نیز غائب شده

براي کردید؟! دیگر چیزي  فتاد هم اکنون شما آخوندها چه میا نمی چون اگر این اتفاقات

                                           
تحقیق پیرامون مسئله امامت و خالفت به کتبی چون شاهراه اتحاد نوشته استاد حیدر علی قلمداران براي  -1

 رجوع کنید یا به کتاب آلفوس نوشته علیرضا حسینی.
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هاي گوناگون  ایجاد کنید و ذهن مردم را به قصهتوانستید تفرقه  ، دیگر نمیگفتن نداشتید
 سرگرم کنید.
توانستید گنبد و بارگاه درست کنید و یا  ، دیگر نمیتوانستید خمس بگیرید دیگر نمی

 چندین دهه عزاداري به راه بیندازید.
دثه کربال یا براي فاطمه زهرا مورد گریه و زاري براي امام حسین و حا عزاداري: -6

بصورت اصلی مهم در تشیع در آمده و از تشیع مذهبی ساخته بنام مذهب عزا و  ،و ائمه
 رنگ سیاه.

مذهب بال  ،مذهب بر سر خود کوفتن و سینه زدن و زنجیر زدن ،مذهب گریه و زاري
 ، مذهب خودزنی و مذهب درب و پهلو.)1(و مصیبت

مگر جاي شهیدان در بهشت نیست؟ اصًال حسین از نظر مگر امام حسین شهید نشده؟ 
و چنین شخصی بطور حتم در بهشت  ،شیعه امامی معصوم و بدون خطا و گناه است

 خواهد بود.
 پس گریه و زاري شما براي چیست؟ امام حسین در آن جهان احتیاجی به گریه و

 او از این اعمال شما بیزار است. ،زاري شما در این جهان ندارد
س اصل این است که ببینیم امام حسین چگونه بوده؟، امام حسین تابع دین اسالم پ

 بوده و شما نیز باید همانگونه شوید.
، و آیا هم اکنون کسی امر به معروف و نهی از منکر کرده ،امام حسین در برابر حاکم

از زندان  تواند ولی فقیه شما را امر به معروف و نهی از منکر کند؟ یا اگر چنین کرد می
 .آورد؟!! سر در می سیاسی و اداره اطالعات

شما باید مانند امام حسین بپا خیزید و یزید و شمر زمان خود را پیدا کنید، ولی 
 متاسفانه شما خودتان از پیروان یزید و شمر هستید.

 .)1(شما بهتر است که بجاي شعار ما اهل کوفه نیستیم، بگوئید ما اهل کوفه هستیم
                                           

 براستی هم که این فرقه تبدیل به بال و مصیبتی براي دنیاي اسالم و مسلمین دیگر شده است. -1



 9  اینها اصل نیستند

 

کنید که این مورد نیز همانند موارد دیگر داراي اهمیت نبوده و اصل  ه میپس مشاهد
 نیست.

وجود عصمت براي امامان  ،مورد اشتباه بعدي که شیعه بدان عقیده دارد عصمت: -7
 است.

این چه ربطی به زمان  ،اند اي خطا بوده گیریم که ائمه معصوم و بدون ذره یما فرض م
بطور حتم در بهشت خواهند بود و این براي خودشان  اند ما دارد؟ اگر آنها اینگونه بوده

ولی مردم در این زمان چه  اند، و یا براي مردم زمان خودشان مفید بوده ،خوب است
، پس حاال چه و در پس پرده غیبت رفته ،کنند؟ هم اکنون که امام معصوم در کار نیست

 یم؟کن
ن پافشاري دارد و عصمت امامان از موارد بی اهمیت دیگري است که شیعه دائم بر آ 
اي براي پیروانش  مورد است و سود و فایده م که مثل سایر عقاید این مذهب بیبینی می

 ندارد.
بلکه اصل تنها بر پیروي از وحی الهی است که بدون  ،پس اصل بر عصمت نیست

و هم اکنون موجود  ،و بدون تحریف به دست ما رسیده ،شده خطا بر پیامبر اسالم نازل
 توانیم از آن استفاده کنیم تا هدایت یابیم. می است و

براي خودتان خوب  ،عصمت امامان شما که ساخته و پرداخته دست غالت است
 است و یا براي مردم بیسوادي که به این چیزها دلخوشند.

قبور از اعمال حرام و بدعت در اسالم  ساختن گنبد و بارگاه بر روي قبرسازي: -8
 .)2(است

اهمیتی است  مورد و بی : ساخت گنبد نیز از موارد بیولی جدا از این مسائل باید گفت

                                                                                                             
ها  هاي ارسالی به حسین از جانب عرب اند، البته نامه الزم به تذکر است که بیشتر اهل کوفه از ایرانیان بوده -1

 آید. بوده ولی به هرحال شعار ما اهل کوفه نیستیم کمی مسخره به نظر می
 براي تحقیق پیرامون این مسئله به کتاب خرافات وفور در زیارات قبور نوشته عالمه برقعی رجوع کنید. -2
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نبودن گنبد و بارگاه  ،و تنها ناراحتی شیعیان ،که البته در تشیع به مهمترین اصل بدل شده
 .)1(بر روي قبور امامان در قبرستان بقیع است

 که مسئله قبر براي شیعه مهم است شاید هیچ چیزي بدین شکل نباشد.اینقدر 
هاي  اي به زینت امامان در زندگانی خود هم عالقه کسی نیست به اینها بگوید که

 اند. به هم اکنون که از این دنیا رفتهاند چه برسد  دنیوي نداشته
 ،اصل استپس قبر و قبرسازي و پرستش قبور اصل نیست بلکه پرستش خداي یکتا 

 عملی حرام و شرك در عبادت خداست. ،و پرستش غیر خدا

بلکه اتحاد و انسجام و توحیدي بودن  ،اصل حفظ حکومت نیست حکومت: -9
من راه به صالح  فرماید: می براي همین حضرت علی خطاب به مردم کوفه ،جامعه است

 دهم. نمیر در فساد من است آنرا انجام دانم ولی چون اینکا آوردن شما را می
اند  به دست گرفته ولی حضرات و نمایندگان امام زمان که هم اینک حکومت را 
 اي حفظ شود و تحویل امام زمان شود و ...  دند حکومت باید به هر روش و شیوهمعتق

امیدواریم که متوجه شده باشید که عقاید شیعه اصالً اهمیت خاصی ندارند و این 
و روز به روز این  .)2(اند بر آب و تاب این عقاید افزودهکه  اند دکانداران مذهبی بوده

پس امیدواریم که با مطالعه مطالبی که بیان شد  اند، عقاید را مهم و اساسی جلوه داده
 متوجه شده باشید که: اینها اصل نیستند.

 

                                           
اي با نام: اي مسلمین جهان بیدار شوید، خطر شیعه و عقایدش را براي دو شهر مکه و مدینه  اینجانب در مقاله -1

ه بتوانند و قدرت داشته باشند بدون معطلی خرافات ام. شیعیان هر زمان ک ام و هشدارهاي الزم را داده ذکر کرده
کنند تا مردم بجاي رفتن  کنند و یا روي قبرستان بقیع یک گنبد بزرگ درست می خود را وارد این دو شهر می

 به مسجد به قبرستان بیایند و بر سر خود بکوبند.
براي امر خالفت، بهتر از دیگران اصالً شیعه از ابتداي ظهورش تنها حزبی سیاسی بوده که حضرت علی را  -2

دانسته و سایر عقایدش در زمانهاي بعدي شکل گرفته است و انواع خرافات و بدعتها به مرور زمان وارد  می
 تشیع شده است.
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 در دین اسالم اصل چیزهاي دیگري است، همچون:
 .صعمل به قرآن و سنت پیامبر -
 .طلب علم و افزایش دانش بکارگیري عقل و -
 .کمک به همنوع -
 تالش براي برقراري توحید. -

 .دوري از شرك و خرافات و بدعتها  -
 .ایجاد اتحاد و مقابله با دشمنان اسالم -
 .برقراري عدل و مبارزه با ظلم -

 ها را رها کنید پس به اصل برسید و دکان
 پایان

 هجري شمسی 1387زمستان 

 


