
 الرحیمن بسم الله الرحم

  اسالم منحرف شده! دين مذهب شیعه ازآيا 

ت شبها تناقضات آشكار درمذهب موروثي ام همچنین هستم كه در پي كشف حقیقت درتقال بودم؛شیعه زاده اي  
 اقصينآواره باشم ؛ بسوي گزينه ي  میان كفروايماند تا سالیاني متمادي متداول درمورد دين اسالم مانعي شده بو

جايي ادامه پیدا كرد كه شیطان مرا به پرتگاه آتش كشانید انكار وجودم را فراگرفته سوق پیدا كردم علم گرايي ؛تا 
لطف خداوند آن ريسمان نماز وقرآني بود كه گاه گاهي درخلوتم میخواندم؛بود ؛ به مويي رسید ولي پاره نشد 

به ؛اسالم را برمن روشن ساخت وهدايت شدمحالم شد تجربه اي كه قادر به بیانش نیستم حقانیت دين  شامل
ٰٓ لله مبّلغ دين راستین اسالم باشمشكرانه اين نعمت عهد كردم ان شاء ا َبَع اْلُهَديَٰ ُم َعَليَٰ َمِن اتَّ َلَٰ هر  و بر -}َوالسَّ

  كس كه از هدايت پیروي كند درود باد{

اطمینان  به مذهب اجداديتان ا  خواهشانسان را بهمراه دارد سعادت درك حقیقت وتكبرعدم مانع از جاهالنهعصب ت
  تحقیق كنیدهمه مسلمانان وجه اشتراك از شخصانكنید؛

ِبُع َما َوَجْدَنا  ُه َقاُلوا۟ َبْل َنتَّ نَزَل اللَّ
َ
ِبُعوا۟ َمآٰ أ َوَلوْ َعَلْیِه } َوِإَذا ِقیَل َلُهُم اتَّ

َ
ُن َيْدُعوُهْم ِإَليَٰ عَ َءاَبآَٰءَنآٰ أ ْیَطَٰ َذاِب َكاَن الشَّ

ِعیرِ  نه[ بلكه آنچه كه پدرانمان را وچون به آنان گفته شود آنچه را كه خدا نازل كرده پیروي كنید مي گويند ]-السَّ
 {هر چند شیطان آنان را به سوي عذاب سوزان فرا خواندآن يافته ايم پیروي مي كنیم آيابر

ض سالم عرمطهرايشان علیه  خاندانوات الله علیه وصل نسبت به رسول گرامي اسالمكمال ارادتم را قبل ازهرچیز
بنام شیعه وباورها شان مذهب تشیع تمامي اقشاربنام اهل بیت ؛آل رسول الله)ص( ازدراين مقاله ؛میكنم

 ؛استفاده شدهشیعه  وروايات ()سروش ايمانتفاسیراز سوء ظنجهت رفع همچنین ؛

ْس  }
َ
ِه َسِبیال  ئَ ُقْل َمآٰ أ ِخَذ ِإَليَٰ َربِّ ن َيتَّ

َ
ْجٍر ِإَّلَّ َمن َشآَٰء أ

َ
اجري از شما طلب نمي كنم جز  بگو بر اين - ُلُكْم َعَلْیِه ِمْن أ

 امابعد... {اينكه هر كس بخواهد راهي به سوي پروردگارش ]در پیش[ گیرد

 قیاس میكنیم: با استناد به آيات مقدس قرآن كريم  شیعه را اعتقادات وادعاهاي

وُم)} َه ِإَّلَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقیُّ ُه ََّلٰٓ ِإَلَٰ نِجیَل)2اللَّ َة َواْْلِ
ْوَريَٰ نَزَل التَّ

َ
َما َبْیَن َيَدْيِه َوأ ا لِّ ق  َب ِباْلَحقِّ ُمَصدِّ َل َعَلْیَك اْلِكَتَٰ (ِمن َقْبُل 3(َنزَّ

نَزَل 
َ
اِس َوأ لنَّ ي لِّ ُه َعِزيٌز ُذو انِتَقاٍم ُهد  ِه َلُهْم َعَذاٌب َشِديٌد َواللَّ ِت اللَّ اَيَٰ ََ ِذيَن َكَفُروا۟ ِب  خداست كه هیچ  -اْلُفْرَقاَن ِإنَّ الَّ

اين كتاب را در حالي كه مؤيد آنچه ]از كتابهاي آسماني[ پیش از خود  -جز او نیست و زنده ]پاينده[ است  معبود
پیش از آن براي رهنمود مردم فرو فرستاد و فرقان  -رد و تورات و انجیل را مي باشد به حق بر تو نازل ك



]جداكننده حق از باطل[ را نازل كرد كساني كه به آيات خدا كفر ورزيدند بي ترديد عذابي سخت خواهند داشت و 
 خداوند شكست ناپذير و صاحب انتقام است{

َیدَّ  } َرٌك لِّ ُه ِإَلْیَك ُمَبَٰ نَزْلَنَٰ
َ
ٌب أ ِب ِكَتَٰ ْلَبَٰ

َ
وُ۟لوا۟ اْْل

ُ
َر أ ِتِه َوِلَیَتَذكَّ ُروٰٓا۟ َءاَيَٰ زل كرده تو ناكتابي مبارك است كه آن را به سوي  -بَّ

 {آيات آن بینديشند و خردمندان پند گیرند ايم تا در

ُروَن  ُهْم َيَتَذكَّ َعلَّ َذا اْلُقْرَءاِن ِمن ُكلِّ َمَثٍل لَّ اِس ِفي َهَٰ لي براي مردم و در اين قرآن از هر گونه مث-}َوَلَقْد َضَرْبَنا ِللنَّ
 {آورديم باشد كه آنان پندگیرند

ِذي اْخَتَلُفوا۟ } َن َلُهُم الَّ َب ِإَّلَّ ِلُتَبیِّ نَزْلَنا َعَلْیَك اْلِكَتَٰ
َ
َقْوٍم ُيْؤِمُنوَن  َوَمآٰ أ ي َوَرْحَمة  لِّ و ما ]اين[ كتاب را بر تو  -ِفیِه َوُهد 

نازل نكرديم مگر براي اينكه آنچه را در آن اختالف كرده اند براي آنان توضیح دهي و ]آن[ براي مردمي كه ايمان 
  میآورند رهنمود و رحمتي است{

ِقیَن  } ْلُمتَّ ي لِّ ُب ََّل َرْيَب ِفیِه ُهد  ِلَك اْلِكَتَٰ اين است كتابي]قرآن[ كه در ]حقانیت[ آن هیچ ترديدي نیست ]و[ مايه  -َذَٰ
جاهلیت نیست براي تشخیص حق ازباطل درهمه زمانها ومكانها قرآن منحصر به دوران  هدايت تقواپیشگان است{

  !نازل شده ؛معجزه اي كه بحمدالله قابل دسترس براي همگیست ولي متاسفانه درعالم شیعه جنبه هاي غیر دارد

ا  } َذا اْلُقْرَءاَن َمْهُجور  َخُذوا۟ َهَٰ َربِّ ِإنَّ َقْوِمي اتَّ ُسوُل َيَٰ   ردگارا قوم من اين قرآن را رها كردند{پیامبرگفت پروو -َوَقاَل الرَّ

 : رسول الله)ص( وديگر انبیاء )ع( اختیارات وامتیازات-آيات قرآن كريم در وصف وظايف

ُموا۟ تَ  وا۟ َعَلْیِه َوَسلِّ ِذيَن َءاَمُنوا۟ َصلُّ َها الَّ يُّ
َ
ٰٓأ ِبيِّ َيَٰ وَن َعَلي النَّ ِٰٓئَكَتُه ُيَصلُّ َه َوَمَلَٰ ا ِإنَّ اللَّ پیامبر درود  وفرشتگانش بر خدا -ْسِلیم 

مي فرستند اي كساني كه ايمان آورده ايد براودرود فرستید وبه فرمانش بخوبي گردن نهید }اللهم صل علي محمد 
 وآل محمد{

ا  :44سوره احزاب آيه 424صفحه  ا َوَنِذير  ر  ا َوُمَبشِّ ِهد  َك َشَٰ ْرَسْلَنَٰ
َ
آٰ أ ِبيُّ ِإنَّ َها النَّ يُّ

َ
ٰٓأ  ما تو را گواه و بشارتگر و اي پیامبر -َيَٰ

 هشداردهنده فرستاديم

ا  : 99سوره اسراء آيه  292صفحه ْحُمود  ا مَّ َك َمَقام  ن َيْبَعَثَك َربُّ
َ
َك َعَسيَٰٰٓ أ ْد ِبِه َناِفَلة  لَّ ْیِل َفَتَهجَّ و پاسي از شب  -َوِمَن الَّ

  ت تو را به مقامي ستوده برساندرا زنده بدار تا براي تو ]به منزله[ نافله اي باشد امید كه پروردگار

يَن  :2سوره زمرآيه  444صفحه ُه الدِّ ا لَّ َه ُمْخِلص  َب ِباْلَحقِّ َفاْعُبِد اللَّ نَزْلَنآٰ ِإَلْیَك اْلِكَتَٰ
َ
آٰ أ كتاب را به حق به سوي  ما -ِإنَّ

  نا براي او خالص كننده اي عبادت كرا در حالي كه اعتقاد ]خود[ ر تو فرود آورديم پس خدا



ْنُه َنِذيٌر َوَبِشیٌر  :2سوره هود آيه 222صفحه ِني َلُكم مِّ َه ِإنَّ َّلَّ َتْعُبُدوٰٓا۟ ِإَّلَّ اللَّ
َ
كه جز خدا را نپرستید به راستي  -أ

  من)رسول الله( از جانب او براي شما)فقط(هشداردهنده و بشارتگرم

ِر  :44سوره غافرآيه493صفحه ْبَكَٰ َك ِباْلَعِشيِّ َواْْلِ
ْح ِبَحْمِد َربِّ ِه َحقٌّ َواْسَتْغِفْر ِلَذنِۢبَك َوَسبِّ بر پس ص -َفاْصِبْر ِإنَّ َوْعَد اللَّ

ستايشگر كن كه وعده خدا حق است و براي گناهت آمرزش بخواه و به سپاس پروردگارت شامگاهان و بامدادان 
 باش 

آيا شیعه با انغماسي كه درتوصیف انبیاء واولیاء الهي به هدف انبیاء رهنمود كردن انسانها به سوي خداوند بوده؛
 خرج داده هدفشان را تحريف نكرده؟

ِبُع ِإَّلَّ َما ُيوَحيَٰٰٓ  :9سوره احقاف آيه 305صفحه  تَّ
َ
ْدِري َما ُيْفَعُل ِبي َوََّل ِبُكْم ِإْن أ

َ
ُسِل َوَمآٰ أ َن الرُّ ا مِّ ُقْل َما ُكنُت ِبْدع 

ِبیٌن  َنا۠ ِإَّلَّ َنِذيٌر مُّ
َ
 -ِإَليَّ َوَمآٰ أ

  

ن[ پیامبران نودرآمدي نبودم و نمي دانم با من و با شما چه معامله اي خواهد شد جز آنچه را كه بگو من از ]میا -
  به من وحي مي شود پیروي نمي كنم و من جز هشداردهنده اي آشكار ]بیش[ نیستم

ِذيَن َتْدعُ  : 66سوره غافرآيه474صفحه ْعُبَد الَّ
َ
ْن أ

َ
ي ُنِهیُت أ ِمْرُت ُقْل ِإنِّ

ُ
ي َوأ بِّ ُت ِمن رَّ َنَٰ ا َجآَٰءِنيَ اْلَبیِّ ِه َلمَّ وَن ِمن ُدوِن اللَّ

َلِمیَن  ْسِلَم ِلَربِّ اْلَعَٰ
ُ
ْن أ

َ
بگو من نهي شده ام از اينكه جز خدا كساني را كه ]شما[ مي خوانید پرستش كنم ]آن  -أ

 م كه فرمانبر پروردگار جهانیان باشمهم[ هنگامي كه از جانب پروردگارم مرا دَّليل روشن رسیده باشد و مامور

ِحٌد َفاْسَتِقیُموٰٓا۟ ِإَلْیِه َوا :6سوره فصلت آيه 477صفحه  ٌه َوَٰ ُهُكْم ِإَلَٰ َمآٰ ِإَلَٰ نَّ
َ
ْثُلُكْم ُيوَحيَٰٰٓ ِإَليَّ أ َنا۠ َبَشٌر مِّ

َ
َمآٰ أ وُه ْسَتْغِفُر ُقْل ِإنَّ

ْلُمْشرِِكیَن  به من وحي مي شود كه خداي شما خدايي يگانه است پس  بگو من بشري چون شمايم جز اينكه -َوَوْيٌل لِّ
 مستقیما به سوي او بشتابید و از او آمرزش بخواهید و واي بر مشركان

ا)493صفحه َحد 
َ
ْشِرُك ِبِهٓۦٰ أ

ُ
ي َوََّلٰٓ أ ْدُعوا۟ َربِّ

َ
َمآٰ أ ا َوََّل 22سوره جن : ُقْل ِإنَّ ْمِلُك َلُكْم َضرًّ

َ
ي ََّلٰٓ أ ا)(ُقْل ِإنِّ ي 22َرَشد  (ُقْل ِإنِّ

ا) ِجَد ِمن ُدوِنِه ُمْلَتَحد 
َ
َحٌد َوَلْن أ

َ
ِه أ َه َوَرُسوَلُه َفِإنَّ َلُه َناَر 22َلن ُيِجیَرِني ِمَن اللَّ ِتِه َوَمن َيْعِص اللَّ َلَٰ ِه َوِرَسَٰ َن اللَّ ا مِّ غ  (ِإَّلَّ َبَلَٰ

ا) َبد 
َ
ِلِديَن ِفیَهآٰ أ َم َخَٰ ْو 23َجَهنَّ

َ
يَٰٰٓ ِإَذا َرأ ا)(َحتَّ َقلُّ َعَدد 

َ
ا َوأ ْضَعُف َناِصر 

َ
ْدِريٰٓ 24ا۟ َما ُيوَعُدوَن َفَسَیْعَلُموَن َمْن أ

َ
(ُقْل ِإْن أ

ا) َمد 
َ
يٰٓ أ ْم َيْجَعُل َلُه َربِّ

َ
ا ُتوَعُدوَن أ َقِريٌب مَّ

َ
ا)24أ َحد 

َ
ِلُم اْلَغْیِب َفاَل ُيْظِهُر َعَليَٰ َغْیِبِهٓۦٰ أ بگو من تنها پروردگار  -(22(َعَٰ

 بگو هرگز-بگو من براي شما اختیار زيان و هدايتي را ندارم-خوانم و كسي را با او شريك نمي گردانم خود را مي
]وظیفه من[ تنها ابالغي از خدا و -كسي مرا در برابر خدا پناه نمي دهد و هرگز پناهگاهي غیر از او نمي يابم



جاودانه در آن  عا آتش دوزخ براي اوست و]رساندن[ پیامهاي اوست و هر كس خدا و پیامبرش را نافرماني كند قط
تا آنچه را وعده داده مي شوند ببینند آنگاه دريابند كه ياور چه كسي ضعیف تر و كدام يك شماره  -خواهند ماند

-بگو نمي دانم آنچه را كه وعده داده شده ايد نزديك است يا پروردگارم براي آن زماني نهاده است-اش كمتر است
گاهداناي نهان است   نمیكند و كسي را بر غیب خود آ

ُم اْلُغُیوِب  :209سوره مائده آيه 226صفحه نَت َعلََّٰ
َ
َك أ ِجْبُتْم َقاُلوا۟ ََّل ِعْلَم َلَنآٰ ِإنَّ

ُ
ُسَل َفَیُقوُل َماَذآٰ أ ُه الرُّ  -َيْوَم َيْجَمُع اللَّ

شما داده شد مي گويند ما را  ]ياد كن[ روزي را كه خدا پیامبران را گرد مي آورد پس مي فرمايد چه پاسخي به
  هیچ دانشي نیست تويي كه داناي رازهاي نهاني

َه َيُمنُّ َعَليَٰ َمن َيَشآُٰء ِمْن ِعَباِدهِ  :22وره ابراهیم آيهس249صفحه  ِكنَّ اللَّ ْثُلُكْم َوَلَٰ ْحُن ِإَّلَّ َبَشٌر مِّ  َقاَلْت َلُهْم ُرُسُلُهْم ِإن نَّ
تِ 
ْ
أ ن نَّ

َ
ِل اْلُمْؤِمُنوَن َوَما َكاَن َلَنآٰ أ ِه َفْلَیَتَوكَّ ِه َوَعَلي اللَّ ٍن ِإَّلَّ ِبِإْذِن اللَّ شري پیامبرانشان به آنان گفتند ما جز ب -َیُكم ِبُسْلَطَٰ

مثل شما نیستیم ولي خدا بر هر يك از بندگانش كه بخواهد منت مینهد و ما را نرسد كه جز به اذن خدا براي شما 
 تنها بر خدا توكل كنندحجتي بیاوريم و مؤمنان بايد 

ِمُروٰٓا۟ ِإَّلَّ  :52سوره توبه آيه292صفحه 
ُ
ِه َواْلَمِسیَح اْبَن َمْرَيَم َوَمآٰ أ ن ُدوِن اللَّ ا مِّ ْرَباب 

َ
َنُهْم أ ْحَباَرُهْم َوُرْهَبَٰ

َ
َخُذوٰٓا۟ أ  اتَّ

ا ُيْشرُِكوَن  َنُه َعمَّ َه ِإَّلَّ ُهَو ُسْبَحَٰ ٰٓ ِإَلَٰ ا َّلَّ ِحد  ا َوَٰ ه  ر مريم را به اينان دانشمندان و راهبان خود و مسیح پس -ِلَیْعُبُدوٰٓا۟ ِإَلَٰ
جاي خدا به الوهیت گرفتند با آنكه مامور نبودند جز اينكه خدايي يگانه را بپرستند كه هیچ معبودي جز او نیست 

  منزه است او از آنچه ]با وي[ شريك مي گردانند

 ؟عبادتي  يا واسطهالگو معلم و واولیاء الهي انبیاء 

ِٰٓءيَل  :39سوره زخرف آيه 495صفحه َبِنيٰٓ ِإْسَرَٰ ُه َمَثال  لِّ ْنَعْمَنا َعَلْیِه َوَجَعْلَنَٰ
َ
]عیسي[ جز بنده اي كه  -ِإْن ُهَو ِإَّلَّ َعْبٌد أ

  ايم نیست بر وي منت نهاده و او را براي فرزندان اسرائیل سرمشق ]و آيتي[ گردانیده

ِه  :226سوره مائده آيه227فحهص َهْیِن ِمن ُدوِن اللَّ يَ ِإَلَٰ مِّ
ُ
ِخُذوِني َوأ اِس اتَّ نَت ُقْلَت ِللنَّ

َ
ِعیَسي اْبَن َمْرَيَم َءأ ُه َيَٰ َوِإْذ َقاَل اللَّ

ُقوَل َما َلْیَس ِلي ِبَحقٍّ ِإن ُكنُت ُقْلُتُه َفَقْد َعِلْمَتُه َتْعَلُم َما ِفي 
َ
ْن أ

َ
َنَك َما َيُكوُن ِليٰٓ أ ْعَلُم َما فِ َنْفِس َقاَل ُسْبَحَٰ

َ
ي ي َوََّلٰٓ أ

ُم اْلُغُیوِب  نَت َعلََّٰ
َ
َك أ و ]ياد كن[ هنگامي را كه خدا فرمود اي عیسي پسر مريم آيا تو به مردم گفتي من و  -َنْفِسَك ِإنَّ

مادرم را همچون دو خدا به جاي خداوند بپرستید گفت منزهي تو مرا نزيبد كه ]در باره خويشتن[ چیزي را كه 
گويم اگر آن را گفته بودم قطعا آن را مي دانستي آنچه در نفس من است تو مي داني و آنچه در حق من نیست ب

  ذات توست من نمي دانم چرا كه تو خود داناي رازهاي نهاني



َة ُثمَّ َيُقوَل  سوره آل عمران :60صفحه ُبوَّ َب َواْلُحْكَم َوالنُّ ُه اْلِكَتَٰ ن ُيْؤِتَیُه اللَّ
َ
ي ِمن  َما َكاَن ِلَبَشٍر أ ا لِّ اِس ُكوُنوا۟ ِعَباد  ِللنَّ

َب َوِبَما ُكنُتْم َتْدُرُسوَن) ُموَن اْلِكَتَٰ ِنيِّۦَن ِبَما ُكنُتْم ُتَعلِّ ِكن ُكوُنوا۟ َربََّٰ ِه َوَلَٰ ِٰٓئَكَة 99ُدوِن اللَّ ِخُذوا۟ اْلَمَلَٰ ن َتتَّ
َ
ُمَرُكْم أ

ْ
(َوََّل َيأ

ُمُرُكم ِباْلُكفْ 
ْ
َيأ
َ
ا أ ْرَباب 

َ
ِبيِّۦَن أ ْسِلُم َوالنَّ نُتم مُّ

َ
هیچ بشري را نسزد كه خدا به او كتاب و حكم و پیامبري -(42وَن)ِر َبْعَد ِإْذ أ

بدهد سپس او به مردم بگويد به جاي خدا بندگان من باشید بلكه به سبب آنكه كتاب ]آسماني[ تعلیم مي داديد و 
خواهد داد كه فرشتگان و پیامبران را به و ]نیز[ شما را فرمان ن-از آن رو كه درس مي خوانديد علماي دين باشید

 خدايي بگیريد آيا پس از آنكه سر به فرمان ]خدا[ نهاده ايد ]باز[ شما را به كفر وامي دارد

ي  :30سوره انعام آيه 255صفحه ُقوُل َلُكْم ِإنِّ
َ
ْعَلُم اْلَغْیَب َوََّلٰٓ أ

َ
ِه َوََّلٰٓ أ ُقوُل َلُكْم ِعنِدي َخَزآِٰئُن اللَّ

َ
ٰٓ أ ِبُع ُقل َّلَّ تَّ

َ
َمَلٌك ِإْن أ

ُروَن  َفاَل َتَتَفكَّ
َ
ْعَميَٰ َواْلَبِصیُر أ

َ
بگو به شما نمي گويم گنجینه هاي خدا نزد من -ِإَّلَّ َما ُيوَحيَٰٰٓ ِإَليَّ ُقْل َهْل َيْسَتِوي اْْل

 است و غیب نیز نمي دانم و به شما نمي گويم كه من فرشته ام جز آنچه را كه به سوي من وحي مي شود پیروي
 نمي كنم بگو آيا نابینا و بینا يكسان است آيا تفكر نمي كنید

ْو ُقِتَل انَقَلْبُتْم َعَليَٰٰٓ  :244سوره آل عمران آيه  66صفحه
َ
اَت أ َفِإي۟ن مَّ

َ
ُسُل أ ٌد ِإَّلَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلِه الرُّ َوَما ُمَحمَّ

ِبُكْم َوَمن َينَقِلْب َعَليَٰ َعِقَبْیِه َفلَ  ْعَقَٰ
َ
ِكِريَن أ ُه الشََّٰ ا َوَسَیْجِزي اللَّ  َ َه َشيْ  و و محمد جز فرستاده اي كه پیش از ا -ن َيُضرَّ اللَّ

]هم[ پیامبراني ]آمده و[ گذشتند نیست آيا اگر او بمیرد يا كشته شود از عقیده خود برمي گرديد و هر كس از 
  خداوند سپاسگزاران را پاداش مي دهدعقیده خود بازگردد هرگز هیچ زياني به خدا نمي رساند و به زودي 

 !شواياني دست نیافتني پی معیارآيات خداوند يا مذهبي با

  :آيات قرآن كريم در باب شفاعت

ن ُدوِنِه َوِليٌّ َوََّل َشِفیٌع  :42سوره انعام آيه 233صفحه  ِهْم َلْیَس َلُهم مِّ ن ُيْحَشُروٰٓا۟ ِإَليَٰ َربِّ
َ
ِذيَن َيَخاُفوَن أ نِذْر ِبِه الَّ

َ
َوأ

ُقوَن  ُهْم َيتَّ َعلَّ و به وسیله اين ]قرآن[ كساني را كه بیم دارند كه به سوي پروردگارشان محشور شوند هشدار ده  -لَّ
 يار و شفیعي نیست باشد كه پروا كنند كه غیر او }الله{براي آنها

َعٌة َوََّل ُيْؤَخُذ ِمْنَها َعْدٌل َو  :44سوره بقره آيه 9صفحه ا َوََّل ُيْقَبُل ِمْنَها َشَفَٰ  َ ْفٍس َشيْ  ا َّلَّ َتْجِزي َنْفٌس َعن نَّ ُقوا۟ َيْوم  ََّل َواتَّ
كسي دفع نمي كند و نه از او شفاعتي و بترسید از روزي كه هیچ كس چیزي ]ازعذاب خدا[ را از -ُهْم ُينَصُروَن 

  پذيرفته و نه به جاي وي بدلي گرفته مي شود و نه ياري خواهند شد

ُن َوَرِضيَ َلُه َقْوَّل   :229سوره طه آيه329صفحه ْحَمَٰ ِذَن َلُه الرَّ
َ
َعُة ِإَّلَّ َمْن أ َفَٰ در آن روز شفاعت ]به  -َيْوَمِئٍذ َّلَّ َتنَفُع الشَّ

  كسي[ سود نبخشد مگر كسي را كه ]خداي[ رحمان اجازه دهد و سخنش او را پسند آيد



 بر بهشتي بودنشان يچه سند ؛ عقوبت مامزاده ي مجهولهزاران ا قبل از ادعاي مقام شفاعت كنندگيشیعه آيا 
  ؟دارد

ا َوََّل َيْعِقُلوَن)  َ َوَلْو َكاُنوا۟ ََّل َيْمِلُكوَن َشيْ 
َ
ِه ُشَفَعآَٰء ُقْل أ َخُذوا۟ ِمن ُدوِن اللَّ ِم اتَّ

َ
ِت 43أ َوَٰ َمَٰ ُه ُمْلُك السَّ ا لَّ َعُة َجِمیع  َفَٰ ِه الشَّ لَّ (ُقل لِّ

ْرِض ُثمَّ ِإَلْیِه ُتْرَجُعوَن)
َ
ي را رفته اند بگو آيا هر چند اختیار چیزآيا غیر از خدا شفاعتگراني براي خود گ -(44َواْْل

بگو شفاعت يكسره از آن خداست فرمانروايي آسمانها و زمین خاص اوست سپس به -نداشته باشند و نینديشند
 سوي او باز گردانیده مي شويد

ِذيَن َيُقوُلوَن ََّل ُتنِفُقوا۟ َعَليَٰ َمْن ِعنَد َرُسوِل ا: 2سوره منافقون آيه444صفحه  ِه َخَزآِٰئُن ُهُم الَّ وا۟ َوِللَّ يَٰ َينَفضُّ ِه َحتَّ للَّ
ِفِقیَن ََّل َيْفَقُهوَن  ِكنَّ اْلُمَنَٰ ْرِض َوَلَٰ

َ
ِت َواْْل َوَٰ َمَٰ براي آنان يكسان است چه برايشان آمرزش بخواهي يا برايشان  -السَّ

 آمرزش نخواهي خدا هرگز بر ايشان نخواهد بخشود خدا فاسقان را راهنمايي نمي كند

نَت َتُكوُن َعَلْیِه َوِكیال  43سوره فرقان آيه  323صفحه 
َ
َفأ
َ
ُه أ َهُه َهَويَٰ َخَذ ِإَلَٰ َرَءْيَت َمِن اتَّ

َ
آيا آن كس كه هواي ]نفس[ -: أ

 خود را معبود خويش گرفته است ديدي آيا ]مي تواني[ ضامن او باشي 

ِت َوَما فِ  آية الكرسي: َوَٰ َمَٰ ُه َما ِفي السَّ ُخُذُه ِسَنٌة َوََّل َنْوٌم لَّ
ْ
وُم ََّل َتأ َه ِإَّلَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقیُّ ُه ََّلٰٓ ِإَلَٰ ِذي َيْشفَ اللَّ ْرِض َمن َذا الَّ

َ
ُع ي اْْل

ْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوََّل ُيِحیُطوَن بِ 
َ
ِت ِعنَدُه ِإَّلَّ ِبِإْذِنِه َيْعَلُم َما َبْیَن أ َوَٰ َمَٰ ُه السَّ ْن ِعْلِمِهٓۦٰ ِإَّلَّ ِبَما َشآَٰء َوِسَع ُكْرِسیُّ َشيٍْء مِّ

وُدُه ِحْفُظُهَما َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظیُم  َُ ْرَض َوََّل َي 
َ
خداست كه معبودي جز او نیست زنده و برپادارنده است نه خوابي -َواْْل

ها و آنچه در زمین است از آن اوست كیست آن كس كه سبك او را فرو مي گیرد و نه خوابي گران آنچه در آسمان
جز به اذن او در پیشگاهش شفاعت كند آنچه در پیش روي آنان و آنچه در پشت سرشان است مي داند و به چیزي 

اطه نمي يابند كرسي او آسمانها وزمین را در برگرفته ونگهداري آنها براو دشوار از علم او جز به آنچه بخواهد اح
  ستاَّلي بزرگونیست و

ِفِعیَن) } َعُة الشََّٰ ْذِكَرِة ُمْعِرِضیَن 44َفَما َتنَفُعُهْم َشَفَٰ و شفاعت شفاعتگران آنها را سود  -(َفَما َلُهْم َعِن التَّ
 {(پس چرا از اين تذكار رو گردانند؟44نبخشد!)

  !دارد مزيتيچه  شفاعت بي اذن الهي طلب حول وَّل قوة اَّل بالله؛َّلاله اَّلالله َّل

  !توسل سنت يا بدعت 



ِلَك ِلَمن َيَشآُٰء َوَمن ُيْشِرْك  :میفرمايد 46سوره نساء آيه66صفحهقرآن در ن ُيْشَرَك ِبِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذَٰ
َ
َه ََّل َيْغِفُر أ ِإنَّ اللَّ

ا ا َعِظیم  ٰٓ ِإْثم  ِه َفَقِد اْفَتَريَٰ ايد و غیر از آن را براي هر كه مسلما خدا اين را كه به او شرك ورزيده شود نمي بخش -ِباللَّ
 بخواهد مي بخشايد و هر كس به خدا شرك ورزد به يقین گناهي بزرگ بربافته است

  برخورد كنیمتمام مهمي با حساسیت وظرافت  اين روعقل حكم میكند كه نسبت به چنیناز

  رمايد:میف دراين مورد آيات قرآن؛عنوان میكند رفع حاجتيوساطتي براي -تقربي  -شفاعتي طلب را توسل شیعه

ِه  :26سوره يونس آيه220صفحه ُٰٓؤَنا ِعنَد اللَّ ُٰٓؤََّلِٰٓء ُشَفَعَٰ ُهْم َوََّل َينَفُعُهْم َوَيُقوُلوَن َهَٰ ِه َما ََّل َيُضرُّ َوَيْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللَّ
َنهُ  ْرِض ُسْبَحَٰ

َ
ِت َوََّل ِفي اْْل َوَٰ َمَٰ َه ِبَما ََّل َيْعَلُم ِفي السَّ وَن اللَّ َُ ُتَنبِّ 

َ
ا ُيْشرُِكوَن  ُقْل أ َليَٰ َعمَّ به جاي خدا چیزهايي را و  -َوَتَعَٰ

مي پرستند كه نه به آنان زيان مي رساند و نه به آنان سود مي دهد و مي گويند اينها نزد خدا شفاعتگران ما 
گاه مي گردانید او پاك و برتر است از آنچه ]با  هستند بگو آيا خدا را به چیزي كه در آسمانها و در زمین نمي داند آ

  وي[ شريك مي سازند

ُبوَنآٰ میفرمايد: 5سوره زمرآيه 436هدرصفح ْوِلَیآَٰء َما َنْعُبُدُهْم ِإَّلَّ ِلُیَقرِّ
َ
َخُذوا۟ ِمن ُدوِنِهٓۦٰ أ ِذيَن اتَّ يُن اْلَخاِلُص َوالَّ ِه الدِّ ََّل ِللَّ

َ
 أ

َه َيْحُكُم َبْیَنُهْم ِفي َما ُهْم ِفیِه َيْخَتِلُفوَن ِإنَّ اللَّ  ِه ُزْلَفيَٰٰٓ ِإنَّ اللَّ اٌر ِإَلي اللَّ ِذٌب َكفَّ گاه باشید آي -َه ََّل َيْهِدي َمْن ُهَو َكَٰ ین آ
پاك از آن خداست و كساني كه به جاي او اولیائي براي خود گرفته اند ]به اين بهانه كه[ ما آنها را جز براي اينكه ما 

ند ر آن اختالف داررا هر چه بیشتر به خدا نزديك گردانند نمي پرستیم البته خدا میان آنان در باره آنچه كه بر س
  داوري خواهد كرد در حقیقت خدا آن كسي را كه دروغ پرداز ناسپاس است هدايت نمي كند

ِه َما:92سوره مائده آيه222صفحه َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللَّ
َ
ُه ُهوَ ُقْل أ ا َواللَّ اَوََّل َنْفع  ِمیُع اْلَعِلیُم ََّلَيْمِلُك َلُكْم َضرًّ  -السَّ

  آنكه خداوند شنواي داناست راكه اختیار زيان وسود شما را ندارد مي پرستید وحالیرازخداچیزي غبگوآيا

 يما را ازغیرالله نه صراحتبدونه هیچ استثنايي با  ي باقي نگذاشتههیچگونه عذر اتمام حجت آيات قرآن جاي
نمیداند كه ايشان را له شیعه رسول الله)ص(واهل بیتش وامامزاده ها؛ را غیرال آيا؛نامیده وآن را شرك كرده

  ؟میخوانند

َه ُهَو اْلَعِليُّ اْلَكِبیر 32سوره فرقان آيه424صفحه نَّ اللَّ
َ
ِطُل َوأ نَّ َما َيْدُعوَن ِمن ُدوِنِه اْلَبَٰ

َ
َه ُهَو اْلَحقُّ َوأ نَّ اللَّ

َ
 -: ذِلَك ِبأ

باطل است و خدا همان  اين]ها همه[ دلیل آن است كه خدا خود حق است و غیر از او هر چه را كه مي خوانند
 بلندمرتبه بزرگ است



ْقَرُب َوَيْرُجوَن َرْحَمَتُه َوَيَخافُ  :37سوره اسراء آيه 267صفحه 
َ
ُهْم أ يُّ

َ
ِهُم اْلَوِسیَلَة أ ِذيَن َيْدُعوَن َيْبَتُغوَن ِإَليَٰ َربِّ ِٰٓئَك الَّ وَ۟لَٰ

ُ
وَن أ
ا َك َكاَن َمْحُذور  را كه ايشان مي خوانند ]خود[ به سوي پروردگارشان تقرب مي آن كساني  -َعَذاَبُه ِإنَّ َعَذاَب َربِّ

جويند ]تا بدانند[ كدام يك از آنها ]به او[ نزديكترند و به رحمت وي امیدوارند و از عذابش مي ترسند چرا كه عذاب 
  پروردگارت همواره در خور پرهیز است

ْمَثاُلُكْم َفاْدُعوُهْم َفْلَیْسَتِجیُبوا۟ َلُكْم ِإن ُكنُتْم  ِإنَّ  :294سوره اعراف آيه  273صفحه
َ
ِه ِعَباٌد أ ِذيَن َتْدُعوَن ِمن ُدوِن اللَّ الَّ

ِدِقیَن  در حقیقت كساني را كه به جاي خدا مي خوانید بندگاني امثال شما هستند پس آنها را ]در گرفتاريها[ -َصَٰ
 جابت كنند گويید بايد شما را ا بخوانید اگر راست مي

َوَٰ  سوره احقاف:302صفحه َمَٰ ْم َلُهْم ِشْرٌك ِفي السَّ
َ
ْرِض أ

َ
ُروِني َماَذا َخَلُقوا۟ ِمَن اْْل

َ
ِه أ ا َتْدُعوَن ِمن ُدوِن اللَّ َرَءْيُتم مَّ

َ
ِت ُقْل أ

ِدِقیَن) ْن ِعْلٍم ِإن ُكنُتْم َصَٰ َرٍة مِّ َثَٰ
َ
ْو أ
َ
َذآٰ أ ن َقْبِل َهَٰ ٍب مِّ ِه َمن َّلَّ َيْسَتِجیُب  (َوَمْن 4اْئُتوِني ِبِكَتَٰ ن َيْدُعوا۟ ِمن ُدوِن اللَّ َضلُّ ِممَّ

َ
أ

ِفُلوَن) َمِة َوُهْم َعن ُدَعآِٰئِهْم َغَٰ بگو به من خبر دهید آنچه را به جاي خدا فرا مي خوانید به من - -(4َلُه ِإَليَٰ َيْوِم اْلِقَیَٰ
نشان دهید كه چه چیزي از زمین ]را[ آفريده يا ]مگر[ آنان را در ]كار[ آسمانها مشاركتي است اگر راست مي 

سي كو كیست گمراه تر از آن كس كه به جاي خدا -گويید كتابي پیش از اين يا بازمانده اي از دانش نزد من آوريد
  را مي خواند كه تا روز قیامت او را پاسخ نمي دهد و آنها از دعايشان بي خبرند

ي كه درطلب حاجت میان جمعیت انبوهي ازاشخاص وزيارتگاهها سرگردانند قرآن نسبت به سرگرداني بندگان
هُ  اززبان حضرت يوسف میفرمايد:59سوره يوسف آيه 240درصفحه ِم اللَّ

َ
ُقوَن َخْیٌر أ َتَفرِّ ْرَباٌب مُّ

َ
ْجِن َءأ ِحَبيِ السِّ َصیَٰ  َيَٰ

اُر  ِحُد اْلَقهَّ  رفیق زندانیم آيا خدايان پراكنده بهترند يا خداي يگانه مقتدراي دو -اْلَوَٰ

ن َيْسَتنِكَف اْلَمِسیبه چه كسي متوسل میشد زندگي میكرد معاصر با حیاط رسول الله)ص(شیعه اگر ن َيُكوَن ُح ؟ }لَّ
َ
 أ

ُبوَن َوَمن َيْسَتنِكْف َعْن ِعَباَدِتِه َوَيْسَتْكِبْر َفَسَیْحُشُرُهْم ِإلَ  ِٰٓئَكُة اْلُمَقرَّ ِه َوََّل اْلَمَلَٰ لَّ ا لِّ اَعْبد  كه بنده مسیح از اين -ْیِه َجِمیع 
 تناع ورزد و بزرگي فروشدخدا باشد هرگز ابا نمي ورزد و فرشتگان مقرب ]نیز ابا ندارند[ و هر كس از پرستش او ام

 به زودي همه آنان را به سوي خود گرد مي آورد{

 ائل شدن براي خداوند سبحان نیست؟آيا نخستین بشر به چه كسي متوسل میشد؟ آيا توسل نوعي نقصان ق 
ْمَس َواْلَقَمَر } َر الشَّ ْیِل َوَسخَّ َهاَر ِفي الَّ َهاِر َوُيوِلُج النَّ ْیَل ِفي النَّ ُكْم َلُه اْلُمْلُك  ُيوِلُج الَّ ُه َربُّ ِلُكُم اللَّ ي َذَٰ َسمًّ َجٍل مُّ

َ
ُكلٌّ َيْجِري ِْل

ِذيَن َتْدُعوَن ِمن ُدونِ  تاب و ماه به روز درمي آورد و روز را به شب درمي آورد و آفشب را -ِه َما َيْمِلُكوَن ِمن ِقْطِمیرَوالَّ
از آن اوست و كساني را يك تا هنگامي معین روانند اين است خدا پروردگار شما فرمانروايي هر را تسخیر كرده است

 {نیستند نید مالك پوست هسته خرماييمي خواكه بجز او



َقْد } ده؟ين كره دعوتگران به يكتاپرستي را جايگزدوران جاهلیت بتها مورد پرستش وواسطه عبادت بودند؛آيا شیع لَّ
ِذيَن قَ  ن ُيْهِلَك اْلَم َكَفَر الَّ

َ
َراَد أ

َ
ا ِإْن أ  َ ِه َشيْ  َه ُهَو اْلَمِسیُح اْبُن َمْرَيَم ُقْل َفَمن َيْمِلُك ِمَن اللَّ مَّ اُلوٰٓا۟ ِإنَّ اللَّ

ُ
ُه ِسیَح اْبَن َمْرَيَم َوأ

ْرِض َوَما َبْیَنُهَما َيْخُلُق مَ 
َ
ِت َواْْل َوَٰ َمَٰ ِه ُمْلُك السَّ ا َوِللَّ ْرِض َجِمیع 

َ
ُه َعَليَٰ ُكلِّ َشيٍْء َقِديٌر َوَمن ِفي اْْل ه كساني ك-ا َيَشآُٰء َواللَّ

گفتند خدا همان مسیح پسر مريم است مسلما كافر شده اند بگو اگر ]خدا[ اراده كند كه مسیح پسر مريم و مادرش 
ها و و هر كه را كه در زمین است جملگي به هالكت رساند چه كسي در مقابل خدا اختیاري دارد فرمانروايي آسمان

 {زمین و آنچه میان آن دو است از آن خداست هر چه بخواهد مي آفريند و خدا بر هر چیزي تواناست

َها}مقدورمیباشد ه فروع دين تقرب به درگاه الهي در متوسل شدن هر چه بهترب  يُّ
َ
ِذيَن َءاَمُنوا۟ ياأ َه َوابْ  الَّ ُقوا۟ اللَّ َتُغوٰٓا۟ اتَّ

ُكْم ُتْفِلُحوَن ِإَلْیِه اْلَوِسیَلَة  ِهُدوا۟ ِفي َسِبیِلِه َلَعلَّ ل و[ به او ]توس اي كساني كه ايمان آورده ايد از خدا پروا كنید و -َوَجَٰ
  راهش جهاد كنید باشد كه رستگار شويد{تقرب جويید ودر

ا ر مسماني ودين اسالآ همه اديان اصولاصل ازمهمترين اولین وآيا شیعه با بسط دادن توسل به اشخاص وقبور
ِذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِن سوره نحل:269صفحه ؟تحريف نكرده اَوالَّ  َ ِه ََّل َيْخُلُقوَن َشيْ  ٌت َغْیُر 22َوُهْم ُيْخَلُقوَن)اللَّ ْمَوَٰ

َ
(أ

اَن ُيْبَعُثوَن) يَّ
َ
ْحَیآٍٰء َوَما َيْشُعُروَن أ

َ
يده ( و كساني را كه غیر خدا میخوانند چیزي نمیآفرينند در حالي كه خود آفر22أ

  مردگانند نه زندگان و نمیدانند كي برانگیخته خواهند شد-مي شوند

امیپندارند دشیعیان خود را محروم از خداونكه را جزء اين میتوان معني كرد  وسلت ِحیط  ُه ِبُكلِّ َشيٍْء مُّ  -}َوَكاَن اللَّ
با میانجیگري  توقع دارندبه محضر بندگان مقرب  تملقگوييوبا  و خدا همواره بر هر چیزي احاطه دارد{

َه َلُه ُمْلُك  !دكننحل  ي يا باَّلجبار وخارج ازحكمت الهيبا تبعیض خارج ازعدل الهرا مشكالتشان  نَّ اللَّ
َ
َلْم َتْعَلْم أ

َ
}أ

ن ُدوِن  ْرِض َوَما َلُكم مِّ
َ
ِت َواْْل َوَٰ َمَٰ ِه ِمن َوِليٍّ َوََّل َنِصیٍر السَّ مگر ندانستي كه فرمانروايي آسمانها و زمین از آن  -اللَّ

  خداست و شما جز خدا سرور و ياوري نداريد {

ن جامعه را در نوساو حاجت میطلبند؛و ساختهازهركس وهر چیزي بت توجیه  توسلباتغییرلغوي به شرك را شیعه 
  !دادهقرار  )كفر(يا ناباوري )ظلم(خرافاتي

 : الله{ }فقطدين وعبادت خالص براي الله تعالي 

َة َوُيْؤُتوا۟ الزَّ   َلوَٰ يَن ُحَنَفآَٰء َوُيِقیُموا۟ الصَّ َه ُمْخِلِصیَن َلُه الدِّ ِمُروٰٓا۟ ِإَّلَّ ِلَیْعُبُدوا۟ اللَّ
ُ
َمِة َوَمآٰ أ ِلَك ِديُن اْلَقیِّ َة َوَذَٰ رمان فو -َكوَٰ
رپا را براي او خالص گردانند و نماز ب ه به توحید گرايیده اند دينحالي كبپرستند ودربودند جز اينكه خدا را نیافته 

  پايدار همین است ارند و زكات بدهند و ديند



  ؟واسطه گري وجود دارد بهچه نیاز چنین خدايي وجود باآيا 

ْقَرُب ِإَلْیِه ِمْن َحْبِل اْلَوِريدِ  :26سوره ق آيه329صفحه
َ
َن َوَنْعَلُم َما ُتَوْسِوُس ِبِه َنْفُسُه َوَنْحُن أ نَسَٰ ا و م -َوَلَقْد َخَلْقَنا اْْلِ

 انسان را آفريده ايم و مي دانیم كه نفس او چه وسوسه اي به او مي كند و ما از شاهرگ ]او[ به او نزديكتريم

اِع ِإَذا َدَعاِن َفْلَیْسَتِجیُبوا۟ ِلي  : 266سوره بقره آيه 26صفحه   ِجیُب َدْعَوَة الدَّ
ُ
ي َقِريٌب أ ي َفِإنِّ َلَك ِعَباِدي َعنِّ

َ
َوِإَذا َسأ

ُهْم َيْرُشُدوَن  هرگاه بندگان من از تو در باره من بپرسند ]بگو[ من نزديكم و دعاي دعاكننده را به و -َوْلُیْؤِمُنوا۟ ِبي َلَعلَّ
  ند اجابت مي كنم پس ]آنان[ بايد فرمان مرا گردن نهند و به من ايمان آورند باشد كه راه يابندهنگامي كه مرا بخوا

ِذيَن َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتي  :60سوره غافر آيه  474همچنین صفحه ْسَتِجْب َلُكْم ِإنَّ الَّ
َ
ُكُم اْدُعوِنيٰٓ أ َوَقاَل َربُّ

َم َداِخِريَن  تش پرساجابت كنم در حقیقت كساني كه از پروردگارتان فرمود مرا بخوانید تا شما راو  -َسَیْدُخُلوَن َجَهنَّ
  من كبر مي ورزند به زودي خوار در دوزخ درمي آيند

ُه ِبَكاٍف َعْبَدُه: آيا خدا} بیان شده:زيردرآيات به زباني ساده مقاله بخش ازين چكیده ا  َلْیَس اللَّ
َ
فايت ك )بتنهايي(أ

  {اش نیست؟كننده بنده 

ُه َوِنْعَم اْلَوِكیُل }   {خدا ما را بس است و نیكو حمايتگري است -َحْسُبَنا اللَّ

ِل اْلُمْؤِمُنوَن   ِه َفْلَیَتَوكَّ  توكل كنند{ و مؤمنان بايد تنها بر خدا -}َوَعَلي اللَّ

 الهي ! سلسله دوازده گانه امامتجانشیني حضرت علي )ع( و ادعاي 

 وصي-ولي-بعنوان امامدين را تمام شده اعالم میكند بدونه اينكه جانشیني  5سوره مائده آيه 207در صفحه قرآن
  !ازكسي ذكر كرده باشداشد ونامي براي رسول الله)ص(مشخص كرده ب وزير-خلیفه-

ِنیٍر  } ٍب مُّ ي َوََّل ِكَتَٰ ِه ِبَغْیِر ِعْلٍم َوََّل ُهد  ِدُل ِفي اللَّ اِس َمن ُيَجَٰ و از]میان[ مردم كسي است كه در باره خدا  -َوِمَن النَّ
 29سوره فتح آيه 323در صفحه نقرآ {بدون هیچ دانش و بیهیچ رهنمود و كتاب روشني به مجادله میپردازد

بعنوان جانشین رانام حضرت علي صراحتا  جهت جلوگیري از اختالف چرا عنوان میكند حمد )ص( را رسول اللهم
 ؟معرفي نكردهرسول الله)ص(

حه صفدر تحت هر شرايطي حق را عنوان و وظیفه ي رسالتشان را به سرانجام رساندند توصیفي در قرآن انبیاء 
َك َوِإن  میفرمايد: خطاب به وظیفه ي رسول الله)ص( 67سوره مائده آيه229 بِّ نِزَل ِإَلْیَك ِمن رَّ

ُ
ْغ َمآٰ أ ُسوُل َبلِّ َها الرَّ يُّ

َ
أ يآ

ْغَت ِرَساَلَتُه َواللَّ  ْم َتْفَعْل َفَما َبلَّ ِفِريَن لَّ َه ََّل َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَكَٰ اِس ِإنَّ اللَّ اي پیامبر آنچه از جانب -ُه َيْعِصُمَك ِمَن النَّ



ي م ]گزند[ مردم نگاهمش را نرسانده اي و خدا تو را ازپروردگارت به سوي تو نازل شده ابالغ كن و اگر نكني پیا
  هدايت نمي كنددارد آري خدا گروه كافران را

الي به او الله تع مدعي هستند در مقابل مرتدين ومنافقین نسبت به وظیفه اي كهقول شیعه از حضرت عليچگونه  
  !ت انديشي كردمصلحيا به تعبیر شیعه  محول كرده بود خاموش ماند

از روي  خالفت را ودر آخر هموصیت رسول الله)ص( را به تاخیر انداخت حدود چند دهه چگونه حضرت علي  
  !واگذاركرد اگرمنصبش الهي بود با صلح به معاويه حضرت حسن چگونه ؛اكراه پذيرفت

ْكَثَر َشيٍْء َجَدَّل  
َ
ُن أ نَسَٰ  َمَثٍل َوَكاَن اْْلِ

اِس ِمن ُكلِّ َذا اْلُقْرَءاِن ِللنَّ ْفَنا ِفي َهَٰ وبه راستي دراين قرآن براي مردم  -َوَلَقْد َصرَّ
اصل وفرع موضوعات مختلفي را تشريح قرآن  - نسان بیش از هر چیز سر جدال داردآورديم و ا ازهر گونه مثلي

 في المثل :كرده 

سوره  300صفحه آيات زيادي اشاره كرده استوت دربه يكي ازاصول حقیقي اديان همینطوردين اسالم؛يعني نب 
ْلَنَٰ  :26جاثیه آيه  ِت َوَفضَّ َبَٰ یِّ َن الطَّ ُهم مِّ َة َوَرَزْقَنَٰ ُبوَّ َب َواْلُحْكَم َوالنُّ ِٰٓءيَل اْلِكَتَٰ َلِمیَن َوَلَقْد َءاَتْیَنا َبِنيٰٓ ِإْسَرَٰ و به  -ُهْم َعَلي اْلَعَٰ

 بر يقین فرزندان اسرائیل را كتاب ]تورات[ و حكم و نبوت داديم و از چیزهاي پاكیزه روزيشان كرديم و آنان را
  مردم روزگار برتري داديم

ُهنَّ َقاَل  :224سوره بقره آيه 29صفحه  ینامدپیشوا موروشن ساده با زباني امام را   َتمَّ
َ
ٍت َفأ ُه ِبَكِلَمَٰ ِهَۦم َربُّ َوِإِذ اْبَتَليَٰٰٓ ِإْبَرَٰ

ِتي َقاَل ََّل َيَناُل َعْهِدي ا يَّ ا َقاَل َوِمن ُذرِّ اِس ِإَمام  ي َجاِعُلَك ِللنَّ ِلِمیَن ِإنِّ و چون ابراهیم را پروردگارش با كلماتي  - لظََّٰ
بیازمود و وي آن همه را به انجام رسانید ]خدا به او[ فرمود من تو را پیشواي مردم قرار دادم ]ابراهیم[ پرسید از 

  دودمانم ]چطور[ فرمود پیمان من به بیدادگران نمي رسد

َبُهْم َوََّل َيْوَم َنْدُعوا۟  :72سوره اسراء آيه269صفحهو ِٰٓئَك َيْقَرُءوَن ِكَتَٰ وَ۟لَٰ
ُ
َبُه ِبَیِمیِنِه َفأ وِتيَ ِكَتَٰ

ُ
ِمِهْم َفَمْن أ َناٍسٍۭ ِبِإَمَٰ

ُ
ُكلَّ أ

]ياد كن[ روزي را كه هر گروهي را با پیشوايشان فرا مي خوانیم پس هر كس كارنامه اش را به – ُيْظَلُموَن َفِتیال  
 خوانند و به قدر نخك هسته خرمايي به آنها ستم نمي شوددست راستش دهند آنان كارنامه خود را مي 

َة میفرمايد43سوره نساء آيه 44صفحه در تشريح كردههم فروع دين را در مواردي  َلوَٰ ِذيَن َءاَمُنوا۟ ََّل َتْقَرُبوا۟ الصَّ َها الَّ يُّ
َ
أ :يآ

ا ِإَّلَّ  يَٰ َتْعَلُموا۟ َما َتُقوُلوَن َوََّل ُجُنب  َريَٰ َحتَّ نُتْم ُسَكَٰ
َ
ْو َجآَٰء َوأ

َ
ْو َعَليَٰ َسَفٍر أ

َ
ْرَضيَٰٰٓ أ يَٰ َتْغَتِسُلوا۟ َوِإن ُكنُتم مَّ  َعاِبِري َسِبیٍل َحتَّ

ا َفاْمَس  ب  ا َطیِّ ُموا۟ َصِعید  َسآَٰء َفَلْم َتِجُدوا۟ َمآٰء  َفَتَیمَّ َمْسُتُم النِّ ْو َلَٰ
َ
َن اْلَغآِٰئِط أ نُكم مِّ َحٌد مِّ

َ
ْيِديُكْم أ

َ
َه  ِإنَّ ُحوا۟ ِبُوُجوِهُكْم َوأ اللَّ

ا ا َغُفور  ني كه بدانید چه مي اي كساني كه ايمان آورده ايد در حال مستي به نماز نزديك نشويد تا زما-َكاَن َعُفوًّ



مگر اينكه راهگذر باشید تا غسل كنید و اگر بیماريد يا در سفريد يا يكي از شما از قضاي  گويید و در حال جنابت
كرده ايد و آب نیافته ايد پس بر خاكي پاك تیمم كنید و صورت و دستهايتان را مسح حاجت آمد يا با زنان آمیزش 

  نمايید كه خدا بخشنده و آمرزنده است

 شوضرورتكه مختص شیعه میباشد  امامتيعني مذهبي اصول اعتقادي وادعايي يكي از  ه ممكن استحال چگون*
  نشده يا به زعم شیعه مبهم اشاره شده!در قرآن تعريفي هیچ گونه 

ِهْم َوَعَلْیِهْم َغَضٌب  } ُتُهْم َداِحَضٌة ِعنَد َربِّ ِه ِمنۢ َبْعِد َما اْسُتِجیَب َلُه ُحجَّ وَن ِفي اللَّ ِذيَن ُيَحآٰجُّ  و-  َوَلُهْم َعَذاٌب َشِديٌد َوالَّ
كساني كه در باره خدا پس از اجابت ]دعوت[ او به مجادله مي پردازند حجتشان پیش پروردگارشان باطل است و 

  مي ]از خدا[ برايشان است و براي آنان عذابي سخت خواهد بود{خش

 !امام زمان افسانه يا واقعیت

قرآن  درضمن ناپیداست ؛ مینامدشومكان  صاحب زمان كهشیعه وجود شخصي طويل العمري را مدعیست 
َفاَل َيْعِقُلوَن  :66سوره يس آيه  444صفحه در میفرمايد:خطاب به ادعاهاي پوچ 

َ
ْسُه ِفي اْلَخْلِق أ ْرُه ُنَنكِّ َعمِّ و -َوَمن نُّ

 گردانیم آيا نمي انديشند ]از نظر[ خلقت فروكاستههر كه را عمر دراز دهیم او را 

ٍة  :22سوره سبا آيه450صفحه  ِه ََّل َيْمِلُكوَن ِمْثَقاَل َذرَّ ن ُدوِن اللَّ ِذيَن َزَعْمُتم مِّ ْرِض ُقِل اْدُعوا۟ الَّ
َ
ِت َوََّل ِفي اْْل َوَٰ َمَٰ ِفي السَّ

ن َظِهیٍر  بگو كساني را كه جز خدا پنداشته ايد بخوانید هموزن ذره اي نه  -َوَما َلُهْم ِفیِهَما ِمن ِشْرٍك َوَما َلُه ِمْنُهم مِّ
  تاني نیسدر آسمانها و نه در زمین مالك نیستند و در آن دو شركتي ندارند و براي وي از میان آنان هیچ پشتیب

اَعِة َوِإَلْیِه : 63سوره زخرف آيه  493صفحه ْرِض َوَما َبْیَنُهَما َوِعنَدُه ِعْلُم السَّ
َ
ِت َواْْل َوَٰ َمَٰ ِذي َلُه ُمْلُك السَّ َوَتَباَرَك الَّ

و خجسته است كسي كه فرمانروايي آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است از آن اوست و علم قیامت  -ُتْرَجُعوَن 
  ش اوست و به سوي او برگردانیده مي شويدپی

دنیا یعیاني كه ازشتا ظهور كند؛تكلیف وجود ندارددر میان انبوهي از شیعیان آيا سیصد وچند نفر شیعه واقعي  
 ورش را درك نكرده اند چه میشود؟رفته وحض

َك ُذو 22ُكلُّ َمْن َعَلْیَها َفاٍن)}  ْكَراِم)(َوَيْبَقيَٰ َوْجُه َربِّ ِل َواْْلِ
و ذات  -هر چه بر ]زمین[ است فاني شونده است(29اْلَجَلَٰ
  باشكوه و ارجمند پروردگارت باقي خواهد ماند {



ونريزي را در زمان ظهورش انجام بیشترين قتل وخ كه موعودي را انتظار میكشند شیعیان تعجیل درفرجآيا 
ِه َما َلْم }دهد!می ِصیرٍ  َوَيْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللَّ ِلِمیَن ِمن نَّ ا َوَما َلْیَس َلُهم ِبِه ِعْلٌم َوَما ِللظََّٰ ن  ْل ِبِه ُسْلَطَٰ دا و به جاي خ -ُيَنزِّ

براي ستمكاران ياوري نخواهد  چیزي را میپرستند كه بر ]تايید[ آن حجتي نازل نكرده و بدان دانشي ندارند و
 {بود

درغالب نقش پاياني؛سلسله امامتي كه اثباتش ازقرآن وتاريخ صحیح بعهده  ازادعاهاي شیعهامام زمان يكي ديگر
روايت است كه حضرت حسن عسگري فرزندي نداشته!آيا بنیانگذاران شیعه عالج اين گاف  !مدعیانش میباشد

 حديثي از رسول الله)ص( وخلق شخصیتي افسانه اي همچون مهدي نديدند؟ را درمستمسك شدن به اعتقادي
َه ََّل َيْهِدي اْلَقوْ } اَس ِبَغْیِر ِعْلٍم ِإنَّ اللَّ ُیِضلَّ النَّ ا لِّ ِه َكِذب  ِن اْفَتَريَٰ َعَلي اللَّ ْظَلُم ِممَّ

َ
ِلِمیَن َفَمْن أ پس كیست  -َم الظََّٰ

خدا دروغ بندد تا از روي ناداني مردم را گمراه كند آري خدا گروه ستمكاران را ستمكارتر از آنكس كه بر 
  :يا اعتقادا ت موروثي میزان قرآن كريم راهنمايي نمي كند{

َزْعُتْم } ْمِر ِمنُكْم َفِإن َتَنَٰ
َ
وِ۟لي اْْل

ُ
ُسوَل َوأ ِطیُعوا۟ الرَّ

َ
َه َوأ ِطیُعوا۟ اللَّ

َ
ِذيَن َءاَمُنوٰٓا۟ أ َها الَّ يُّ

َ
ٰٓأ ُسو َيَٰ ِه َوالرَّ وُه ِإَلي اللَّ  ِإن ِل ِفي َشيٍْء َفُردُّ

ِويال  
ْ
ْحَسُن َتأ

َ
ِلَك َخْیٌر َوأ ِه َواْلَیْوِم اْلَءاِخِر َذَٰ اي كساني كه ايمان آورده ايد خدا را اطاعت كنید و -ُكنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباللَّ

پیامبر و اولیاي امر خود را ]نیز[ اطاعت كنید پس هر گاه در امري ]ديني[ اختالف نظر يافتید اگر به خدا و روز 
  { ايمان داريد آن را به ]كتاب[ خدا و ]سنت[ پیامبر ]او[ عرضه بداريد اين بهتر و نیك فرجام تراست بازپسین

ُموا۟ َبْیَن  میفرمايد:2حجرات آيه323قرآن رسول الله)ص( را بهترين الگومینامد ودر صفحه ِذيَن َءاَمُنوا۟ ََّل ُتَقدِّ َها الَّ يُّ
َ
أ

َه َسِمیٌع َعِلیٌم  َه ِإنَّ اللَّ ُقوا۟ اللَّ ِه َوَرُسوِلِه َواتَّ اي كساني كه ايمان آورده ايد در برابر خدا و پیامبرش پیشي  -َيَدِي اللَّ
  مجويید و از خدا پروا بداريد كه خدا شنواي داناست

رسولش محو شده ودر اهل بیت بقدري افراط و اغراق كرده كه درمذهبشان الله تعالي وسنت توصیف  اما شیعه در
ِٰٓئَك ُهُم !} توجه و داراي مقامي الهي هستند رأس مقابل اهل بیت وَ۟لَٰ

ُ
نُفَسُهْم أ

َ
ُهْم أ نَسیَٰ

َ
َه َفأ ِذيَن َنُسوا۟ اللَّ َوََّل َتُكوُنوا۟ َكالَّ

ِسُقوَن و چون كساني مباشید كه خ دا را فراموش كردند و او ]نیز[ آنان را دچار خودفراموشي كرد آنان همان اْلَفَٰ
 نافرمانانند{

  شیعه در وصف اهل بیت با توجه به آيات زير: اثبات غلوگري

ْرِض  :63سوره نمل آيه  565قرآن علم غیب رامختص الله تعالي میداند صفحه 
َ
ِت َواْْل َوَٰ َمَٰ ُقل َّلَّ َيْعَلُم َمن ِفي السَّ

اَن ُيْبَعُثوَن اْلغَ  يَّ
َ
ُه َوَما َيْشُعُروَن أ بگو هر كه در آسمانها و زمین است جز خدا غیب را نمي شناسند و نمي  - ْیَب ِإَّلَّ اللَّ

  دانند كي برانگیخته خواهند شد



ْهِلَها  :23سوره قصص آيه567حتي انبیاء را ازخطا مصون نمیداند صفحهقرآن 
َ
ْن أ َوَدَخَل اْلَمِديَنَة َعَليَٰ ِحیِن َغْفَلٍة مِّ

ِذي ِمن ِشیَعِتِه عَ  َثُه الَّ ِه َفاْسَتَغَٰ َذا ِمْن َعُدوِّ َذا ِمن ِشیَعِتِه َوَهَٰ ِه َفَوَكَزُه َفَوَجَد ِفیَها َرُجَلْیِن َيْقَتِتاَلِن َهَٰ ِذي ِمْن َعُدوِّ َلي الَّ
ِن إِ ُموَسيَٰ َفَقَضيَٰ َعَلْیِه َقاَل  ْیَطَٰ َذا ِمْن َعَمِل الشَّ ِبیٌن َهَٰ ِضلٌّ مُّ ُه َعُدوٌّ مُّ داخل شهر شد بي آنكه مردمش متوجه باشند و-نَّ

پس دو مرد را با هم در زد و خورد يافت يكي از پیروان او و ديگري از دشمنانش ]بود[ آن كس كه از پیروانش بود 
ي مشتي بدو زد و او را كشت گفت اين كار شیطان بر ضد كسي كه دشمن وي بود از او ياري خواست پس موس

  آشكار استچرا كه او دشمني گمراه كننده است 

ا  :224سوره بقره آيه  24میداند صفحهدوستي خداوند را برترقرآن  نَداد 
َ
ِه أ ِخُذ ِمن ُدوِن اللَّ اِس َمن َيتَّ َوِمَن النَّ

ِذيَن َءاَمُنوٰٓا۟ ِه َوالَّ وَنُهْم َكُحبِّ اللَّ نَّ  ُيِحبُّ
َ
ا َوأ ِه َجِمیع  َة ِللَّ نَّ اْلُقوَّ

َ
ِذيَن َظَلُموٰٓا۟ ِإْذ َيَرْوَن اْلَعَذاَب أ ِه َوَلْو َيَري الَّ لَّ ا لِّ َشدُّ ُحبًّ

َ
َه اأ للَّ

آنها را چون دوستي خدا دوست مي دارند وايي برمي گزينندبرخي از مردم در برابر خدا همانندهو-َشِديُد اْلَعَذاِب 
ه دانستند هنگامي كیماگرستم نموده اند ي دارند كساني كهان آورده اند به خدا محبت بیشترولي كساني كه ايم

  خدا سخت كیفر استازآن خداست ورا مشاهده كنند تمام نیروعذاب 

ْوَح 223سوره نساء آيه 224صفحه  قرآن وحي را فقط مختص انبیاء میداند
َ
ْوَحْیَنآٰ ِإَلْیَك َكَمآٰ أ

َ
آٰ أ ْیَنآٰ ِإَليَٰ ُنوٍح : ِإنَّ

ْسَباِط َوِعی
َ
َق َوَيْعُقوَب َواْْل ِعیَل َوِإْسَحَٰ ِهیَم َوِإْسَمَٰ ْوَحْیَنآٰ ِإَليَٰٰٓ ِإْبَرَٰ

َ
ِبيِّۦَن ِمنۢ َبْعِدِه َوأ ُروَن َوالنَّ وَب َوُيوُنَس َوَهَٰ يُّ

َ
َسيَٰ َوأ

ا  َن َوَءاَتْیَنا َداُوَۥد َزُبور  ما همچنانكه به نوح و پیامبران بعد از او وحي كرديم به تو ]نیز[ وحي كرديم و به  -َوُسَلْیَمَٰ
ه نموديم و بابراهیم و اسماعیل و اسحاق و يعقوب و اسباط و عیسي و ايوب و يونس و هارون و سلیمان ]نیز[ وحي 

  داوود زبور بخشیديم

سوره احزاب 425صفحه  د يعني با رحلتش وحي قطع شدهانبیاء معرفي میكن محمدرسول الله)ص( را آخرين قرآن
ِبيِّۦَن َو  :40آيه ِه َوَخاَتَم النَّ ُسوَل اللَّ ِكن رَّ َجاِلُكْم َوَلَٰ ن رِّ َحٍد مِّ

َ
َبآٰ أ

َ
ٌد أ ا َكاَن ُمَحمَّ امَّ ُه ِبُكلِّ َشيٍْء َعِلیم  محمد پدر  -َكاَن اللَّ

  هیچ يك از مردان شما نیست ولي فرستاده خدا و خاتم پیامبران است و خدا همواره بر هر چیزي داناست

با  وانكار چنین اعتقادي افزون برانبیاء پیدا كردندحتي قابلیتهايي مقام واهل بیت در مذهب شیعه ؛چگونه حال *
ْهَوآَٰء َقْوٍم َقْد  } كفرنامیده میشود!استناد به آيات الهي 

َ
ِبُعوٰٓا۟ أ ِب ََّل َتْغُلوا۟ ِفي ِديِنُكْم َغْیَر اْلَحقِّ َوََّل َتتَّ ْهَل اْلِكَتَٰ

َ
ٰٓأ ُقْل َيَٰ

ِبیِل  وا۟ َعن َسَوآِٰء السَّ ا َوَضلُّ وا۟ َكِثیر  َضلُّ
َ
وا۟ ِمن َقْبُل َوأ  ن خود بناحق گزافه گويي نكنید وبگو اي اهل كتاب در دي -َضلُّ

از پي هوسهاي گروهي كه پیش از اين گمراه گشتند و بسیاري ]از مردم[ را گمراه كردند و ]خود[ از راه راست 
  منحرف شدند نرويد{



ا و 24سوره جن آيه  493قرآن درصفحه َحد 
َ
ِه أ ِه َفاَل َتْدُعوا۟ َمَع اللَّ ِجَد ِللَّ نَّ اْلَمَسَٰ

َ
مساجد ويژه خداست پس میفرمايد: َوأ

  اما شیعه اسماءغیرالله را در مساجد منقوش كرده ومیخوانند! -هیچ كس را با خدا مخوانید 

ُه ُقِل اْلَحْمُد 24سوره لقمان آيه 423قرآن در صفحه  ْرَض َلَیُقوُلنَّ اللَّ
َ
ِت َواْْل َوَٰ َمَٰ ْن َخَلَق السَّ ْلَتُهم مَّ

َ
میفرمايد: َوَلِئن َسأ

 
َ
ِه َبْل أ و اگر از آنها بپرسي چه كسي آسمانها و زمین را آفريده است مسلما خواهند گفت خدا -ْكَثُرُهْم ََّل َيْعَلُموَن ِللَّ

اما شیعه اهل بیت را مدد رسان وامام زمان را صاحب  -بگو ستايش از آن خداست ولي بیشترشان نمي دانند
 اختیارمیپندارند!

َس  میفرمايد: 209سورهتوبه آيه204قرآن در صفحه سَّ
َ
ْن أ م مَّ

َ
ٍن َخْیٌر أ ِه َوِرْضَوَٰ َنُه َعَليَٰ َتْقَويَٰ ِمَن اللَّ َس ُبْنَیَٰ سَّ

َ
َفَمْن أ

َ
أ

ُه ََّل  َم َواللَّ َنُه َعَليَٰ َشَفا ُجُرٍف َهاٍر َفاْنَهاَر ِبِه ِفي َناِر َجَهنَّ ِلِمیَن ُبْنَیَٰ تقوا  ايهخود را بر پآيا كسي كه بنیاد -َيْهِدي اْلَقْوَم الظََّٰ
و خشنودي خدا نهاده بهتر است يا كسي كه بناي خود را بر لب پرتگاهي مشرف به سقوط پي ريزي كرده و با آن 

را خشنود  قلب امام زمانش اما شیعه -در آتش دوزخ فرو مي افتد و خدا گروه بیدادگران را هدايت نمي كند
  !میخواهد

 9سوره مجادله آيه  443قرآن درصفحه
َ
ْرِض َما َيُكوُن ِمن میفرمايد: أ

َ
ِت َوَما ِفي اْْل َوَٰ َمَٰ َه َيْعَلُم َما ِفي السَّ نَّ اللَّ

َ
َلْم َتَر أ

ْكَثَر 
َ
ِلَك َوََّلٰٓ أ ْدَنيَٰ ِمن َذَٰ

َ
َثٍة ِإَّلَّ ُهَو َراِبُعُهْم َوََّل َخْمَسٍة ِإَّلَّ ُهَو َساِدُسُهْم َوََّلٰٓ أ ْجَويَٰ َثَلَٰ ْيَن َما َكاُنونَّ

َ
ُئُهم ِإَّلَّ ُهَو َمَعُهْم أ  ا۟ ُثمَّ ُيَنبِّ

َه ِبُكلِّ َشيٍْء َعِلیٌم  َمِة ِإنَّ اللَّ آيا ندانسته اي كه خدا آنچه را كه در آسمانها و آنچه را كه در زمین  -ِبَما َعِمُلوا۟ َيْوَم اْلِقَیَٰ
است مي داند هیچ گفتگوي محرمانه اي میان سه تن نیست مگر اينكه او چهارمین آنهاست و نه میان پنج تن مگر 

 آنگاه روز اينكه او ششمین آنهاست و نه كمتر از اين ]عدد[ و نه بیشتر مگر اينكه هر كجا باشند او با آنهاست
گاه خواهد گردانید زيرا خدا به هر چیزي داناست قادراست  امام زمان شیعه آيا – قیامت آنان را به آنچه كرده اند آ

  اهل بیت میتوانند دريك زمان حداقل متوجه دو نفر از زائرانشان باشند؟دومكان حضور داشته ويك زمان در

نَت سوره هود میفرمايد: َو 229و222درصفحهقرآن در 
َ
ْهِلي َوِإنَّ َوْعَدَك اْلَحقُّ َوأ

َ
ُه َفَقاَل َربِّ ِإنَّ اْبِني ِمْن أ بَّ َناَديَٰ ُنوٌح رَّ

ِكِمیَن) ْحَكُم اْلَحَٰ
َ
ْلِن َما َلْیَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنِّ 44أ ََ ِلٍح َفاَل َتْس  ُه َعَمٌل َغْیُر َصَٰ ْهِلَك ِإنَّ

َ
ُه َلْیَس ِمْن أ ُنوُح ِإنَّ ِعُظ ( َقاَل َيَٰ

َ
نيٰٓ أ

َ
 َك أ

ِهِلیَن) َن 42َتُكوَن ِمَن اْلَجَٰ ُكن مِّ
َ
َلَك َما َلْیَس ِلي ِبِه ِعْلٌم َوِإَّلَّ َتْغِفْر ِلي َوَتْرَحْمِنيٰٓ أ ََ ْس 

َ
ْن أ

َ
ُعوُذ ِبَك أ

َ
يٰٓ أ  (َقاَل َربِّ ِإنِّ

ِسِريَن)  -(49اْلَخَٰ

  

نوح پروردگار خود را آواز داد و گفت پروردگارا پسرم از كسان من است و قطعا وعده تو راست است و تو و -
فرمود اي نوح او در حقیقت از كسان تو نیست او كرداري ناشايسته است پس چیزي را كه بدان  -بهترين داوراني 



گفت پروردگارا من به تو پناه مي برم  -ان باشي علم نداري از من مخواه من به تو اندرز مي دهم كه مبادا از نادان
 - كه از تو چیزي بخواهم كه بدان علم ندارم و اگر مرا نیامرزي و به من رحم نكني از زيانكاران باشم

ومقدس سازي را  اختصاص داده نظر كردنشان-محل قدم زدن -ونوادگان یتاهل ب ها شیعه اماكن كثیري را بام-
آيا شیعه نسبت به مقدساتش چه میداند؟پیامبر)ص( واهل بیتش را در به م يا عدم احترامشیعه احترا !رواج داده

 - قادربه رعايت مساوات وعدالت میباشد؟

 حضرت علي در زمان خالفتش ؛همینطوربیاء مقدمانقبوربود چرا انبیاء موخرنسبت به جايز اگربارگاهسازي  -
ِه َتْبِديال   !لد و وفاتمناسبتهاي توو  چنین اقدامي نكردندحضرت زهرا  نسبت به قبر ِة اللَّ و در سنت  -}َوَلن َتِجَد ِلُسنَّ

 -الهي هرگز تغییري نخواهي يافت{

جزء دربندگي خالصانه  ايشان میداند؛زرگواري كه شیعه خود را پیرواهل بیت ب حیاط ومرگ -معارف وسفارش آيا-
 ؟وسنت رسول الله)ص( بودهرآن پیروي ازق -متعالالله 

َلُكْم }   ْعَمَٰ
َ
ُسوَل َوََّل ُتْبِطُلوٰٓا۟ أ ِطیُعوا۟ الرَّ

َ
َه َوأ ِطیُعوا۟ اللَّ

َ
ِذيَن َءاَمُنوٰٓا۟ أ َها الَّ يُّ

َ
ٰٓأ ن آورده ايد خدا را اي كساني كه ايما -َيَٰ

  {نمايید و كرده هاي خود را تباه مكنید از پیامبراطاعتاطاعت كنید و

  شیعه درلواي نام وحب اهل بیت به دين جّدشان خیانت نكرده ؟آيا -

ْكِر َفَهْل ِمن  میفرمايد: مكررا   40-52-22 -27وره قمر آياتس350و 329درصفحه قرآن  ْرَنا اْلُقْرَءاَن ِللذِّ َوَلَقْد َيسَّ
ِكرٍ  دَّ اما شیعه كتاب مبیني كه  - تكرده ايم پس آيا پندگیرنده اي هسو قطعا قرآن را براي پندآموزي آسان  -مُّ

  !دنمیدان عمومرا قابل فهم براي بشريت نازل شده  ايتبراي هد

َب 9سوره آل عمران آيه 42قرآن در صفحه  نَزَل َعَلْیَك اْلِكَتَٰ
َ
ِذيٰٓ أ ِب میفرمايد: ُهَو الَّ مُّ اْلِكَتَٰ

ُ
ٌت ُهنَّ أ ْحَكَمَٰ ٌت مُّ ِمْنُه َءاَيَٰ

َبَه ِمْنُه اْبِتَغآَٰء اْلِفْتَنةِ  ِبُعوَن َما َتَشَٰ ِذيَن ِفي ُقُلوِبِهْم َزْيٌغ َفَیتَّ ا الَّ مَّ
َ
ٌت َفأ ِبَهَٰ َخُر ُمَتَشَٰ

ُ
وِ  َوأ

ْ
ِويِلِه َوَما َيْعَلُم َتأ

ْ
ُه َواْبِتَغآَٰء َتأ يَلُه ِإَّلَّ اللَّ

ِس  ُر َوالرََّٰ كَّ َنا َوَما َيذَّ ْن ِعنِد َربِّ ا ِبِه ُكلٌّ مِّ ِب  ُخوَن ِفي اْلِعْلِم َيُقوُلوَن َءاَمنَّ ْلَبَٰ
َ
وُ۟لوا۟ اْْل

ُ
ٰٓ أ اوست كسي كه اين كتاب ]=قرآن[ -ِإَّلَّ

را بر تو فرو فرستاد پاره اي از آن آيات محكم ]=صريح و روشن[ است آنها اساس كتابند و ]پاره اي[ ديگر 
د ]كه تاويل پذيرند[ اما كساني كه در دلهايشان انحراف است براي فتنه جويي و طلب تاويل آن ]به متشابهاتن

دلخواه خود[ از متشابه آن پیروي مي كنند با آنكه تاويلش را جز خدا و ريشه داران در دانش كسي نمي داند ]آنان 
جانب پروردگار ماست و جز خردمندان  كه[ مي گويند ما بدان ايمان آورديم همه ]چه محكم و چه متشابه[ از

بدونه توجه به شآن میان آيات وروايات درپي دستاويزي است؛ازاين روي  َّلجرمه شیع - - كسي متذكر نمي شود



به  آيا؛تفاسیرش میگنجاند درو به آياتي ربط میدهد كه ازواژگاني كلي استفاده شده راتصديق باورهايش نزول آيات 
  هم باشد؟ظاهر وباطن آيات میتواند درتضاد شیعه گمان

ِفُظوَن  میفرمايد: 9سوره حجرآيه262قرآن صفحه ا َلُه َلَحَٰ ْكَر َوِإنَّ ْلَنا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ بي ترديد ما اين قرآن را به تدريج  - ِإنَّ
 اما سردمداراني از شیعه مدعي تحريف رفتن قرآن كريم هستند! -هیم بودو قطعا نگهبان آن خوارده ايم نازل ك

ِه  :میفرمايد79سوره بقره آيه 22قرآن در صفحه  َذا ِمْن ِعنِد اللَّ ْيِديِهْم ُثمَّ َيُقوُلوَن َهَٰ
َ
َب ِبأ ِذيَن َيْكُتُبوَن اْلِكَتَٰ لَّ َفَوْيٌل لِّ

ا َيْكِسُبوَن  مَّ ُهم مِّ ْيِديِهْم َوَوْيٌل لَّ
َ
ا َكَتَبْت أ مَّ ُهم مِّ ا َقِلیال  َفَوْيٌل لَّ ف پس واي بر كساني كه كتاب ]تحري -ِلَیْشَتُروا۟ ِبِه َثَمن 

ي[ با دستهاي خود مي نويسند سپس مي گويند اين از جانب خداست تا بدان بهاي ناچیزي به دست آرند شده ا
ا اما شیعه ب - پس واي بر ايشان از آنچه دستهايشان نوشته و واي بر ايشان از آنچه ]از اين راه[ به دست مي آورند

در آمیخته واصل شرك آلود با دستنوشته هايي را خشي از سوره هاي مقدس قرآن ب )مفاتیح الجنان(رواج كتبي
  كتاب خدا را در حاشیه قرار دادند!

میفرمايد:َوَما 244سوره آل عمران آيه  24صفحه  اعتراض به چیستيتان عزادار قابل توجه روضه خوانان وغیره
ال  َوَمن ُيرِ  َؤجَّ ا مُّ ب  ِه ِكَتَٰ ن َتُموَت ِإَّلَّ ِبِإْذِن اللَّ

َ
ْنَیا ُنْؤِتِه ِمْنَها َوَمن ُيِرْد َثَواَب اْلَءاِخَرِة ُنْؤِتِه ِمْنَها َكاَن ِلَنْفٍس أ ْد َثَواَب الدُّ

ِكِريَن  وهیچ نفسي جز به فرمان خدا نمیرد ]خداوند مرگ را[ به عنوان سرنوشتي معین ]مقرر كرده -َوَسَنْجِزي الشََّٰ
هر كه پاداش آن سراي را بخواهد از آن به او مي  است[ و هر كه پاداش اين دنیا را بخواهد به او از آن مي دهیم و

 دهیم و به زودي سپاسگزاران را پاداش خواهیم داد

ِلَك ِلَمن َيَشآُٰء َوَمن  222سوره نساء آيه99قرآن در صفحه  ن ُيْشَرَك ِبِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذَٰ
َ
َه ََّل َيْغِفُر أ میفرمايد:ِإنَّ اللَّ

ِه َفَقْد  اُيْشِرْك ِباللَّ ۢا َبِعید  ل  خداوند اين را كه به او شرك آورده شود نمي آمرزد و فروتر از آن را بر هر كه  -َضلَّ َضَلَٰ
اين آيه بروشني حق  – بخواهد مي بخشايد و هر كس به خدا شرك ورزد قطعا دچار گمراهي دور و درازي شده است

حق خداوند را به ورطه ي متاسفانه قاء شده و اما درفرهنگ شیعه اولويت با حق الناس ال میداند؛ اعليالله را 
 سوداگري كشاندند! 

 :سراسرآيات قرآن همین يك آيه به موضوع خمس اشاره كرده وآنرا متعلق به غنايم میدانددر

ِه ُخُمَسُه َوِللرَّ  میفرمايد:42سوره انفال آيه  262درصفحه  نَّ ِللَّ
َ
ن َشيٍْء َفأ َما َغِنْمُتم مِّ نَّ

َ
ُسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبيَٰ َواْعَلُموٰٓا۟ أ

ِبیِل ِإن ُكنُتْم َءاَمنتُ  ِكیِن َواْبِن السَّ َميَٰ َواْلَمَسَٰ نَزْلَنا َواْلَیَتَٰ
َ
ِه َوَمآٰ أ هُ ْبِدَنا َيْوَم اْلُفْرَقاِن َيْوَم اْلَتَقي اْلَجْمَعاِن َو عَ َليَٰ عَ م ِباللَّ  اللَّ

 وندانبراي خويشاو پیامبرو به غنیمت گرفتید يك پنجم آن براي خداكه هر چیزي را  بدانیدو -َعَليَٰ ُكلِّ َشيٍْء َقِديٌر 
آن دوگروه باهم روزي كه  جداييده خود درروزبنآنچه براست اگر به خدا و و يتیمان و بینوايان ودرراه ماندگان



د روحانیون شیعه يك پنجم درآمفقط اما  - چیزي تواناستوخدا برهرنازل كرديم ايمان آورده ايدروبروشدند
  د!پیروانشان را بنام دين میگیرن

بخشي  اماحق را گو گرچه تلخ باشد؛شیعه از حضرت علي نقل میكند كه وقرآن صداقت را فضیلت میداند؛
 !اعتقاداتش تقیه يا همان دروغ میباشداز

مظلومیت ومحرومیت زندگي اهل بیت را سراسراما شیعه  قرآن نه ظلم كردن ونه ظلم پذيرفتن را جايزمیداند؛
  معرفي كرده وآن را يك ارزش میداند

 میفرمايد:3سوره جمعه آيه 335قرآن در صفحه 

َة ُثمَّ َلْم َيْحِمُلوَها َكَمَثِل اْلحِ   ْوَريَٰ ُلوا۟ التَّ ِذيَن ُحمِّ ُه َمَثُل الَّ ِه َواللَّ ِت اللَّ اَيَٰ ََ ُبوا۟ ِب  ِذيَن َكذَّ ۢا ِبْئَس َمَثُل اْلَقْوِم الَّ ْسَفار 
َ
َماِر َيْحِمُل أ

ِلِمیَن  ]و بدان مكلف گرديدند[ آنگاه آن را به كار مثل كساني كه ]عمل به[ تورات برآنان بار شد–ََّل َيْهِدي اْلَقْوَم الظََّٰ
چه زشت است وصف آن قومي كه آيات خدا را به  دي را برپشت مي كشنبستند همچون مثل خري است كه كتابهاي

قرآن در صفحه  اما عده اي از علماء فقط موعظه میكنند! -دا مردم ستمگر را راه نمي نمايد{دروغ گرفتند و خ
ْنَیا ِفي اْلَءاِخَرِة ِإَّلَّ َقِلیٌل  میفرمايد:56سوره توبه آيه295 ِة الدُّ ُع اْلَحَیوَٰ ْنَیا ِمَن اْلَءاِخَرِة َفَما َمَتَٰ ِة الدُّ َرِضیُتم ِباْلَحَیوَٰ

َ
آيا  -أ

اما دنیا  -متاع زندگي دنیا در برابر آخرت جز اندكي نیستبه جاي آخرت به زندگي دنیا دل خوش كرده ايد 
 بقدري جدي گرفته شده كه اموري معنوي هم تبلیغاتي وتشريفاتي شده! 

ِحیٌم  میفرمايد: َه َغُفوٌر رَّ نَّ اللَّ
َ
َه َشِديُد اْلِعَقاِب َوأ نَّ اللَّ

َ
بدانید كه خدا سخت كیفر است و ]بدانید[ كه خدا  -اْعَلُموٰٓا۟ أ

ُف ا: سرانجامو ؛ده مهربان استآمرزن ا ِإَّلَّ ُوْسَعَهاََّل ُيَكلِّ ُه َنْفس  خداوند هیچ كس را جز به قدر توانايي اش تكلیف -للَّ
  !مفرط دين گريزي را رواج میدهند عده اي اما -نمي كند

ِذيَن َءاَمُنوا۟  میفرمايد:62سوره بقره آيه 20درصفحه  قرآن پاداش اخروي را در سايه ايمان وعمل صالح میداند  ِإنَّ الَّ
ا َفَلُهْم  ِلح  ِه َواْلَیْوِم اْلَءاِخِر َوَعِمَل َصَٰ يَن َمْن َءاَمَن ِباللَّ َِ ِب  َريَٰ َوالصََّٰ َصَٰ ِذيَن َهاُدوا۟ َوالنَّ ِهْم َوََّل َخْوٌف َوالَّ ْجُرُهْم ِعنَد َربِّ
َ
أ

و كساني كه يهودي شده اند و ترسايان و صابئان هر كس  َعَلْیِهْم َوََّل ُهْم َيْحَزُنوَن در حقیقت كساني كه ايمان آورده
 ند داشت و نه بیميكار شايسته كرد پس اجرشان را پیش پروردگارشان خواهوز بازپسین ايمان داشت وبه خدا و ر

  میداند پذيرفتن اعتقادات مذهبي اشاما شیعه بهشت رادرگرو -نه اندوهناك خواهند شدبر آنان است و

ُتُهْم  میفرمايد: 6سوره احزاب آيه426درصفحهقرآن  َهَٰ مَّ
ُ
ُجُه أ ْزَوَٰ

َ
نُفِسِهْم َوأ

َ
ْوَليَٰ ِباْلُمْؤِمِنیَن ِمْن أ

َ
ِبيُّ أ پیامبر به  -النَّ

  اهانت میكند! عايشه شیعه بهاما  -مؤمنان از خودشان سزاوارتر ]و نزديكتر[ است و همسرانش مادران ايشانند



َجَرِة َفَعِلَم َما ِفي  میفرمايد: 26سوره فتح آيه325قرآن درصفحه  ُه َعِن اْلُمْؤِمِنیَن ِإْذ ُيَباِيُعوَنَك َتْحَت الشَّ َقْد َرِضيَ اللَّ لَّ
ا  ا َقِريب  َبُهْم َفْتح  َثَٰ

َ
ِكیَنَة َعَلْیِهْم َوأ نَزَل السَّ

َ
عت مي خت با تو بیبه راستي خدا هنگامي كه مؤمنان زير آن در-ُقُلوِبِهْم َفأ

كردند از آنان خشنود شد و آنچه دردلهايشان بود بازشناخت وبرآنان آرامش فرو فرستاد و پیروزي نزديكي به آنها 
-عمر-)ابوبكرعده اي از صحابهاما شیعه برخالف خشنودي الله تعالي از صحابه رسول الله )ص(؛ -پاداش داد
ِكِمیَن : آيا خدا نیكوترين داوران نیست؟ مرتد میخواند!را  عثمان( ْحَكِم اْلَحَٰ

َ
ُه ِبأ َلْیَس اللَّ

َ
 أ

ا  در مورد قضاوتهاي بیجا میفرمايد: 254سوره بقره آيه  20قرآن در صفحه ٌة َقْد َخَلْت َلَها َما َكَسَبْت َوَلُكم مَّ مَّ
ُ
ِتْلَك أ

ا َكاُنوا۟ َيْعَمُلوَن  ُلوَن َعمَّ ََ آن جماعت را روزگار به سر آمد دستاورد آنان براي آنان و دستاورد شما  -َكَسْبُتْم َوََّل ُتْس 
نه تنها نسبت به گذشتگان شیعه  اما- براي شماست و از آنچه آنان مي كرده اند شما بازخواست نخواهید شد

 !اجحاف میكندقضاوت مینشیند بلكه مسند بر

ِه  223سوره آل عمران آيه23قرآن درصفحه  ُقوا۟ َواْذُكُروا۟ ِنْعَمَت اللَّ ا َوََّل َتَفرَّ ِه َجِمیع  میفرمايد:َواْعَتِصُموا۟ ِبَحْبِل اللَّ
َف َبْیَن قُ  لَّ

َ
ْعَدآٰء  َفأ

َ
لِ َعَلْیُكْم ِإْذ ُكنُتْم أ ْنَها َكَذَٰ نَقَذُكم مِّ

َ
اِر َفأ َن النَّ ا َوُكنُتْم َعَليَٰ َشَفا ُحْفَرٍة مِّ ن  ْصَبْحُتم ِبِنْعَمِتِهٓۦٰ ِإْخَوَٰ

َ
َك ُلوِبُكْم َفأ

ُه َلُكْم َءا ُن اللَّ ُكْم َتْهَتُدوَن ُيَبیِّ ِتِه َلَعلَّ  و همگي به ريسمان خدا چنگ زنید و پراكنده نشويد و نعمت خدا را بر خود-َيَٰ
ياد كنید آنگاه كه دشمنان ]يكديگر[ بوديد پس میان دلهاي شما الفت انداخت تا به لطف او برادران هم شديد و بر 
كنار پرتگاه آتش بوديد كه شما را از آن رهانید اين گونه خداوند نشانه هاي خود را براي شما روشن مي كند باشد 

 اعث پیشروي اسالممیان صحابه بطف خداوند اتحاد وهمدلي پس از رحلت رسول الله)ص( به ل - كه شما راه يابید
  اما شیعه برخالف واقع جو را سراسر خیانت ونفاق روايت میكند!شد 

ۢ ُبْكٌم }به تمثیل كالم اللههمچنان عده اي  آيا  كرندَّللند كورند بنابراين به راه نمي آيند{-َيْرِجُعوَن ََّل  ُعْميٌ َفُهْم ُصمٌّ
  :يات مغاير شیعه روا

اگر رسول الله)ص(قصد معرفي جانشین داشت ؛داندشیعه غديرخم را دلیلي براي اثبات جانشیني حضرت علي می
جزيره عربستان در معقول نبود در مكه میان جمعیت انبوه امت اسالمي وهمه قبايل عربي كه از اقصي نقاط شبه 

 اگرجانشیني براي خود تايین كرده بود؛ ام میداد ؛همچنینكرده بودند اين معارفه را انج مراسم حج اجتماع
اوندان خويشحتي  مشركین-را درمقابل كفاراوكه بالغ بربیست وچندي سال درسختترين شرايط ي صحابه فداكار
 یرساندند؟ م جانشینش را مددنبايد ياري رساندند؛چرانزديكشان 



 رضف به به تصويركشیده:ديگر ترسو وبي اراده  از طرفيواسطوره اي  يك طرفشیعه شخصیت حضرت علي را از
اقل حدح خیبرفاتمضروب شدن وكشته شدن حضرت زهرا واقعیت تاريخي داشت  -اگر داستان غصب خالفتمثال 

 !همعمولي هم ناتوانتربود از حد يك انسانچگونه  درمقام دفاع ازناموسش

 درحقش روا داشته:چه ظلمي  دمیدان جماعتي كه خود رامريد حضرت علي-

 با ردای عجب، عیب شديگر ای گندم نمای جو فرو میزدی خود، پشت پا بر راستی راستی از ديگران میخواستی 
  اعتصامي()پروين  خود مپوش

شیعه مدعي است كه پیروسنت میباشد آيا عقالني است كه سنت رسول الله)ص(را ازصحابه اش نپذيرفت درعوض 
 از منابع وجماعتي طلب كرد كه ازبعد زماني وجغرافیايي با حیاط پیامبرفاصله دارد!

ِطُل ِإنَّ َوُقْل َجآٰءَ  } ناگفته هايي از تاريخ : ا الْ  اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلَبَٰ ِطَل َكاَن َزُهوق  باطل نابود شد آري و وبگوحق آمد -َبَٰ
  باطل همواره نابودشدني است{

 بود ويه اكثريت ايران اهل سنت وجماعتبه ايران وايراني تحمیل شد قبل از صف دردوران صفويهمذهب شیعه 
  !صفوي مشهود است ار مشاهیر قبل ازمرزي وآثشهرهاي  مناطق خارج از كنترل همچونصحت اين موضوع در

  بیاراست گیتی چو باغ بهار عمر كرد اسالم را آشكار به بوبكر ز كس بر نتابید كه خورشید بعد از رسوَّلن مه

 خوبی به را او كه چهارم علی بود و جفت بتول دين خداوند و شرم خداوند پس از هر دو آن بود عثمان گزين
  "حكیم ابوالقاسم فردوسی" بودنند اختر همچو يكی هر همه ان او جمله اخیر بودنندصحاب رسول ستايد

ا ه بود رگرفته از يهوديت تحريف شدكه نشأت  باورهاييدشمني عده اي نسبت به اسالم ورسول الله)ص( بذر
تصور میكرد كه  مذهبي را رسمیت داد البته توسط نژادي رشد چنین باورهايي ؛اشتدرمیان امت اسالمي ك

ُكْم  }!ياد میشودبنام شیعه صفوي  آنواز؛ اعراب تحقیر شده ازسوي نَثيَٰ َوَجَعْلَنَٰ
ُ
ن َذَكٍر َوأ ُكم مِّ ا َخَلْقَنَٰ اُس ِإنَّ َها النَّ يُّ

َ
ٰٓأ َيَٰ

َه َعِلیٌم َخِبیٌر  ُكْم ِإنَّ اللَّ ْتَقیَٰ
َ
ِه أ ْكَرَمُكْم ِعنَد اللَّ

َ
ا َوَقَبآِٰئَل ِلَتَعاَرُفوٰٓا۟ ِإنَّ أ و  ا از مرد و زني آفريديماي مردم ما شما ر–ُشُعوب 

د يگر شناسايي متقابل حاصل كنید درحقیقت ارجمندترين شما نزه قبیله گردانیديم تا با يكدقبیلشما راملت ملت و
گاه است{ خدا  پرهیزگارترين شماست بي ترديد خداوند داناي آ

ي خاتم هستند!شیعه فرقه هاي متعددي در بین مسلمانان جهان مذاهب شیعي مدعي سلسله امامت و وجود امام
امامان وامام زمان -جمعیت مسلمانان جهان را تشكیل میدهند هر فرقه هم اعتقادات  قلداردكه همه فرقه ها حدا



ا ُكلُّ ِحزْ } خود را دارد ُقوا۟ ِديَنُهْم َوَكاُنوا۟ ِشَیع  ِذيَن َفرَّ طعه قطعه دين خود را قازكساني كه -ٍبٍۭ ِبَما َلَدْيِهْم َفِرُحوَن ِمَن الَّ
  {بدانچه پیش آنهاست دلخوش شدن هرحزبيكردند وفرقه فرقه شدند

وت با تحريف نب-:تحريف توحید با بدعت توسل وامام زمانتحريف كردهبدعتگزاري  با اصول وفروع دين را شیعه*
تحريف زكات با  -بدعت عتبات عالیات ريف مراسم حج باتح -پیش داوريتحريف معاد با بدعت -بدعت امامت
 -با بدعت صیغهدائم تحريف ازدواج -تحريف مساجد با بدعت امامزاده ها وحسینیه ها وجمكران-بدعت خمس

  ه و...غیر الل ذر بنامبدعت ن

نُتْم َتْعَلُموَن  }
َ
ِطِل َوَتْكُتُموا۟ اْلَحقَّ َوأ باطل درنیامیزيد و حقیقت را با آنكه خود مي وحق را به  -َوََّل َتْلِبُسوا۟ اْلَحقَّ ِباْلَبَٰ

  {دانید كتمان نكنید

واكثريت جمعیت مسلمانان جهان را ؛حداقل درظاهر ندوسنت رسول الله)ص(عمل نمیكمذهبي كه برخالف قرآن 
ودشمن اهل گمراه  چرا ايشان را انصافاَ  ؛شیعهاهل سنت وجماعت يا همان سني مذهبان میباشند شكل میدهد

  !واندخبیت می

ِذيَن َيْسَتِمُعوَن :}سنت وجماعت دركثرتشان نیست؛زيرا  البته مالك حقانیت اهل ِٰٓئَك  الَّ وَ۟لَٰ
ُ
ْحَسَنُه أ

َ
ِبُعوَن أ  اْلَقْوَل َفَیتَّ

هُ  ُهُم اللَّ ِذيَن َهَديَٰ وُ۟لوا۟ الَّ
ُ
ِٰٓئَك ُهْم أ وَ۟لَٰ

ُ
ِب َوأ ْلَبَٰ

َ
ان میكنند آنعمل خن رامي شنوند و نیكوترين آن راآن بندگاني كه س-اْْل

 {آنان خردمندانندهستند كه خداهدايتشان كرده و

{www.aqeedeh.com{  

 رتعارضد كه اثبات كندبايد  را انمذهب اقلیتشعدم بطالن  درشرايطي بدوراز سفسطه گري شیعهآپولوژيست هاي 
به رافضي گري ومطرود شده متهم  را وامدارشان است اسالمكه اصل  جانب اكثريتيازوتاريخ  -عقل -با كالم الهي

  اند

َل َلُهْم } ُن َسوَّ ْیَطَٰ َن َلُهُم اْلُهَدي الشَّ نۢ َبْعِد َما َتَبیَّ ِرِهم مِّ ْدَبَٰ
َ
وا۟ َعَليَٰٰٓ أ ِذيَن اْرَتدُّ ْمَليَٰ َلُهْم ِإنَّ الَّ

َ
 بي گمان كساني كه پس -َوأ

از آنكه ]راه[ هدايت بر آنان روشن شد ]به حقیقت[ پشت كردند شیطان آنان را فريفت و به آرزوهاي دور و 
 {درازشان انداخت

  :اسالم دين حق وعدالت

http://www.aqeedeh.com/


ا معجزه قرآن}  ا َكِثیر  ف  ِه َلَوَجُدوا۟ ِفیِه اْخِتَلَٰ ُروَن اْلُقْرَءاَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْیِر اللَّ َفاَل َيَتَدبَّ
َ
 آيا در ]معاني[ قرآن نمي - أ

 { انديشند اگر از جانب غیر خدا بود قطعا در آن اختالف بسیاري مي يافتند

ِه َوِإن ُكنُتْم ِفي َرْيٍب مِّ  }آيات همیشگي تازگي  ن ُدوِن اللَّ ْثِلِه َواْدُعوا۟ ُشَهَدآَٰءُكم مِّ ن مِّ ُتوا۟ ِبُسوَرٍة مِّ
ْ
ْلَنا َعَليَٰ َعْبِدَنا َفأ ا َنزَّ مَّ

ِدِقیَن  و اگر در آنچه بر بنده خود نازل كرده ايم شك داريد پس اگر راست مي گويید سوره اي مانند آن  -ِإن ُكنُتْم َصَٰ
 فرا خوانید{ بیاوريد و گواهان خود را غیر خدا

ِه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب  }جامعه  پريشاني ََّل ِبِذْكِر اللَّ
َ
گاه باش كه با ياد خدا دلها آرامش مییابد -أ  {اما آ

ْم ُخ دنیا
َ
ْم }أ

َ
ِلُقوَن  ِلُقوا۟ ِمْن َغْیِر َشيٍْء أ  خلق شده اند يا آنكه خودشان خالق ]خود[ هستند{هیچ آيا از-ُهُم اْلَخَٰ

ِعیٍنٍۭ ِتیُكم ِبَمآٍٰء مَّ
ْ
ا َفَمن َيأ ْصَبَح َمآُٰؤُكْم َغْور 

َ
َرَءْيُتْم ِإْن أ

َ
بگو به من خبر دهید اگر آب ]آشامیدني[ شما -نعمت} ُقْل أ

 فرو رود چه كسي آب روان برايتان خواهد آورد{

ید بازگردانیده خواه نفسي چشنده مرگ است آنگاه به سوي ماهر -ْیَنا ُتْرَجُعوَن ْوِت ُثمَّ ِإلَ } ُكلُّ َنْفٍس َذآِٰئَقُة اْلَم مرگ
 شد{ 

ِدقِ  }علم   برنمي گردانید{اگر راست مي گويید ]روح[ را -یَن َتْرِجُعوَنَهآٰ ِإن ُكنُتْم َصَٰ

ْن َخْلٍق َجِديدٍ  }رستاخیز ِل َبْل ُهْم ِفي َلْبٍس مِّ وَّ
َ
َفَعِییَنا ِباْلَخْلِق اْْل

َ
مگر از آفرينش نخستین ]خود[ به تنگ آمديم  -أ

 ]نه[ بلكه آنها از خلق جديد در شبهه اند{

( محمد)صحضرت در وصف باور ويلیام مونتگمری وات  به :تحمیل نكرد اشمشیر اسالم ر موجود؛ برخالف القائات
ها جهت رسیدن به هدفش، زمانی كه هیچ توجیه عقالنی برای امیدواری وجود نداشت، صداقت تحمل مشقتكه 

ويكي برگرفته از)دسازدهدو فرض عدم صداقت محمد درک ظهور و توسعه اسالم را ناممكن میمحمد را نشان می
  (پديا

ْقِسُم ِبَما ُتْبِصُروَن)سوره الحاقه: 424صفحه 
ُ
ُه َلَقْوُل َرُسوٍل َكِريٍم)39(َوَما ََّل ُتْبِصُروَن)34َفاَلٰٓ أ (َوَما ُهَو ِبَقْوِل 42(ِإنَّ

ا ُتْؤِمُنوَن) ُروَن)42َشاِعٍر َقِلیال  مَّ ا َتَذكَّ َلِمیَن)(َتنِزيٌل مِّ 42(َوََّل ِبَقْوِل َكاِهٍن َقِلیال  مَّ بِّ اْلَعَٰ َل َعَلْیَنا َبْعَض 43ن رَّ (َوَلْو َتَقوَّ
َقاِويِل)

َ
َخْذَنا ِمْنُه ِباْلَیِمیِن)44اْْل

َ
ِجِزيَن)42(ُثمَّ َلَقَطْعَنا ِمْنُه اْلَوِتیَن)44(َْل َحٍد َعْنُه َحَٰ

َ
ْن أ ُه َلَتْذِكَرٌة 49(َفَما ِمنُكم مِّ (َوِإنَّ

ِقیَن) ْلُمتَّ ا َلَنعْ 44لِّ ِبیَن)(َوِإنَّ َكذِّ نَّ ِمنُكم مُّ
َ
ِفِريَن)49َلُم أ ُه َلَحْسَرٌة َعَلي اْلَكَٰ ُه َلَحقُّ اْلَیِقیِن)42(َوِإنَّ ْح 42(َوِإنَّ َك  (َفَسبِّ ِباْسِم َربِّ

كه -و آنچه نمي بینید -ياد مي كنم به آنچه مي بینید پس نه ]چنان است كه مي پنداريد[ سوگند-(42اْلَعِظیِم)



فتار و نه گ-كه[ كمتر ]به آن[ ايمان داريدشاعري نیست ]وآن گفتار-فرستاده اي بزرگوار است گفتار ]قرآن[ قطعا
-ها بر ما بسته بود ره اي گفتهپااگرو-است از جانب پروردگار جهانیانفرودآمده اي  -پند مي گیريد كاهني كمتر

مانع از ]عذاب[ او نمي  شماهیچ يك از و-سپس رگ قلبش را پاره مي كرديم-دست راستش را سخت مي گرفتیم
ان[ شما تكذيب ]میما به راستي مي دانیم كه ازو -[ تذكاري براي پرهیزگاران است]قرآنودرحقیقت-شد

نام  هپس ب-حقیقتي يقیني است اين ]قرآن[ بي شبههو-تآن واقعا بر كافران حسرتي اسو-كنندگاني هستند
 يپروردگار بزرگت تسبیح گو

 دين افضل } 
َ
ِذيٰٓ أ ِه َوَلْو َكِرَه اْلُمْشرُِكوَن ُهَو الَّ يِن ُكلِّ  اوست كسي -ْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهَديَٰ َوِديِن اْلَحقِّ ِلُیْظِهَرُه َعَلي الدِّ

كه فرستاده خود را با هدايت و آيین درست روانه كرد تا آن را بر هر چه دين است فائق گرداند هر چند مشركان را 
 {ناخوش آيد

 :شدهسیاست  چنین دين برحقي مقابلدرروشهاي مختلفي رطول تاريخ د

م منان واقعي اسالاز دشتضعیف وتفرقه افكني میان امت واحد اسالمي؛ عداوت میان شیعه وسني مسلمانان را  -2
ُكْم ُتْرَحُموَن  }غافل كرده است  َه َلَعلَّ ُقوا۟ اللَّ َخَوْيُكْم َواتَّ

َ
ْصِلُحوا۟ َبْیَن أ

َ
َما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفأ حقیقت مؤمنان با هم در-ِإنَّ

  قرار گیريد{ ريد امید كه مورد رحمتبرادرند پس میان برادرانتان را سازش دهید و از خدا پروا بدا

ا  } نتن نا اهاللباس دين بر پوشاندن -2 ِلیم 
َ
ا أ نَّ َلُهْم َعَذاب 

َ
ِفِقیَن ِبأ ِر اْلُمَنَٰ  به منافقان خبر ده كه عذابي دردناك-َبشِّ

 ]در پیش[ خواهند داشت{

ْعَهْد ِإَلْیُكْم  } توسط رسانه هاحساسیت زدايي در مقابل و هابرجسته كردن افراطي گري -تبلیغات سوء -3
َ
َلْم أ

َ
أ

ِبیٌن  ُه َلُكْم َعُدوٌّ مُّ َن ِإنَّ ْیَطَٰ ن َّلَّ َتْعُبُدوا۟ الشَّ
َ
َبِنيٰٓ َءاَدَم أ اي فرزندان آدم مگر با شما عهد نكرده بودم كه شیطان را  -َيَٰ

  مپرستید زيرا وي دشمن آشكار شماست{

  وكالم آخر...

 قرآن –ازفناوري براي دعوت به اسالم را بدنبال داشته ؛چرا نخوتم وتكنولوژي فراموشي ارزشها ومتاسفانه عل
  ابالغ كنید تان؛لطفا اين مقاله را به آشنايان دورونزديكه بیشتراين مقاله استفاده نمیكنیدونشرهرچ

ِٰٓئَك  } وَ۟لَٰ
ُ
ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوأ

ْ
ٌة َيْدُعوَن ِإَلي اْلَخْیِر َوَيأ مَّ

ُ
نُكْم أ  و بايد از میان -ُهُم اْلُمْفِلُحوَن  َوْلَتُكن مِّ

 {تگارانندشما گروهي ]مردم را[ به نیكي دعوت كنند و به كار شايسته وادارند و از زشتي بازدارندوآنان همان رس



نَزْلَنا ِمَن  !خواهند بوددرگناه زير دستانشان شريك كساني كه در گفتن حق ِابا مي ورزند 
َ
ِذيَن َيْكُتُموَن َمآٰ أ }ِإنَّ الَّ

ُه َوَيْلَعُنهُ  ِٰٓئَك َيْلَعُنُهُم اللَّ وَ۟لَٰ
ُ
ِب أ اِس ِفي اْلِكَتَٰ ُه ِللنَّ نََّٰ ِت َواْلُهَديَٰ ِمنۢ َبْعِد َما َبیَّ َنَٰ ِعُنوَن اْلَبیِّ هاي روشن  كساني كه نشانه-ُم اللََّٰ

و رهنمودي را كه فرو فرستاده ايم بعد از آنكه آن را براي مردم در كتاب توضیح داده ايم نهفته مي دارند آنان را 
  خدا لعنت مي كند و لعنت كنندگان لعنتشان مي كنند{

َخَذ ِإَليَٰ َربِّ ِإنَّ } ِذِه َتْذِكَرٌة َفَمن َشآَٰء اتَّ اندرزي است تا هر كه بخواهد به سوي پروردگار قطعا اين ]آيات[ -ِه َسِبیال  َهَٰ
  خود راهي در پیش گیرد{

ْجرٍ 
َ
ْرُه ِبَمْغِفَرٍة َوأ َن ِباْلَغْیِب َفَبشِّ ْحَمَٰ ْكَر َوَخِشيَ الرَّ َبَع الذِّ َما ُتنِذُر َمِن اتَّ بیم دادن تو تنها كسي را ]سودمند[ -َكِريٍم  }ِإنَّ

است كه كتاب حق را پیروي كند و از ]خداي[ رحمان در نهان بترسد ]چنین كسي را[ به آمرزش و پاداشي پر 
  ارزش مژده ده{

َه ُهَو اْلَغِنيُّ اْلَحِمیُد }  {است هو هر كس روي برتابد خدا همان بي نیاز ستود -َوَمن َيَتَولَّ َفِإنَّ اللَّ

ا ِلِمیَن ِإَّلَّ َخَسار  ْلُمْؤِمِنیَن َوََّل َيِزيُد الظََّٰ ُل ِمَن اْلُقْرَءاِن َما ُهَو ِشَفآٌٰء َوَرْحَمٌة لِّ و ما آنچه را براي مؤمنان مايه  -}َوُنَنزِّ
َن  درمان و رحمت است از قرآن نازل مي كنیم و]لي[ ستمگران را جز زيان نمي افزايد{ ا ُسْبَحَٰ ِة َعمَّ َك َربِّ اْلِعزَّ َربِّ

ٌم َعَلي اْلُمْرَسِلیَن -َيِصُفوَن  ِه َرّب العالمین.-َوَسَلَٰ   پايان َواْلَحْمُد ِللَّ


