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 �م ا� ا����ن ا����م� 

 مقدمه

صحابه ومن دعا بِدعوته إىلَ ، وعلى آله وأَدا محمالَةُ والسالَم على نبِين، والصرب العاملني هاحلَمد للَّ
 يومِ الدين.

 برادر و خواهر مسلمان! 
 انو امتشـ   ديـن، عقيـده    نسبت به  كنم كه مي  هديه همة مسلماناني  اين پيام كوتاه را به

الفت، محبت، اتحاد و همبستگي را بـراي عـالم اسـالمي آرزو      كساني كه  د، بهنغيرت دار
باعـث    ،چكـد  مي عبارات دلسوزانههاي خونِ دلي كه از اين   قطره  كه به اين اميدكنند،  مي

 گردد. راه راست   هدايت متحيرين به
عصر   گشت آن بهبازدر راستاي بهبود حال و وضع امتش و   جب كهبر هر مسلماني وا

  اتحاد و همبستگي امت اسالمي تالش نمايد، همانگونـه  راستايدر   قدم بردارد و پيامبر
 : دستور مي دهداهللا عزوجل   كه

 MF  E  D  C  B  A L ] :103آل عمران[ 
 .»راكنده نشويداهللا  چنگ زنيد و پ (ناگسستني قرآن)و همگي به رشته «

  آنهـا را بـه    تا با مخالفين مطرح گردد اين اسـت كـه   ه استشايست  نخستين چيزي كه
مانع هدايت و رسـيدن آنهـا     دعوت نماييم و از انحرافاتي كه كتاب اهللا  و سنت پيامبر 

 .گردد بازشان داريمبه راه راست مي 
مشـاهير   اعتقـادي  اي از انحرافات هحاوي پار  دهيم كه مي  ئهارا ار  از اين رو اين رساله

مسلمان از حقيقت اطالع يابـد و هـيچ    هرباشد، تا  رافضي اثني عشري مي يانمذهب شيع
 باقي نماند. افراد جاهلغافل و دليلي براي  هاي عذري براي انسان



 
 

 نخست:
 و قرآن كريم  شيعه

م اهللا اسـت و  كـال  كـريم  قـرآن   باشد اين است كـه  براي همگان واضح و روشن مي  آنچه
باشـد، اهللا سـبحانه وتعـالى     كفيل و ضامن حفظ و نگهداري آن تا روز قيامـت مـي   اهللا
 فرمايد: مي

M n  m   l  k j  i  h  gL ] :9الحجر[ 
باشيم و تا روز رسـتاخيز آن را از   ايم و خود ما پاسدار آن مي ما خود قرآن را فرستاده«

 .»داريم يل زمان محفوظ و مصون ميدستبرد دشمنان و از هرگونه تغيير و تبد
 است:  فرموده مجيد قرآن  راجع به همچنين

Mlk   j    i  h  g  f  e  d  cL ] :42فصلت[ 
نه غلطي و ، يعني .»گردد هيچ گونه باطلي ، از هيچ جهتي و نظري ، متوجه قرآن نمي«

سـت پيشـينيان و   تناقضي در الفاظ و مفاهيم آن است ، و نه علوم راستين و اكتشافات در
 .رسد پسينيان مخالف با آن ، و نه دست تحريف به دامان بلندش مي

  زدن بـه   در راستاي توهين و هتك حرمت قرآن كـريم و صـدمه    بنابر اين هر كس كه
  هـر چنـد كـه    ،شـود  نمي  مسلمان خوانده از اسالم فاصله دارد وقداست قرآن قدم بردارد 

  از واقعيـت وي برداشـته    پـرده   الزم و ضروري است كهخود را مسلمان قلمداد نمايد، و 
قرآن و جنگ و ستيز او بـا اصـل و پايـة      شود تا مردم از عداوت و دشمني وي نسبت به

 عظيم اسالم اطالع و آگاهي بيابند.
شيعيان رافضي مانند بقيه مسلمانان دربارة حفظ قرآن كريم از   كهبدانيم الزم است پس 

ندارند بلكه   هاينكه اين كتاب مقدس كامل و بدون نقص مي باشد عقيدجانب اهللا متعال و 
و   تغيير و تبديالتي در قـرآن صـورت گرفتـه    از جانب اصحاب پيامبر  معتقد هستند كه
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 طالب  منين علي بن ابيؤنزد امير الم  تغيير و تبديلي محفوظ مانده  از هر گونه  قرآني كه
 باشد. و اكنون نزد مهدي منتظر مي  رسيده  دست ائمه  و بعد از وي به  بوده

اثني عشـري اسـت و از    شيعةاين عقيدة مشاهير و علماي بزرگ   الزم است بدانيد كه
 اند. امامانشان نسبت داده  روي دروغ و بهتان آن را به

 باشد وجود تحريف در قرآن مي  معتقد به  كليني، مشهورترين عالم شيعه
كه قول داده  - »كافياصول «در كتاب   داردشهرت  »ثقة االسالم«  هب  يانميان شيع  كليني كه

بسياري از اين افسانه هاي تحريف قـرآن  روايات  -جز روايات صحيح در كتابش نياورد 
علمـاي    ذكر است كـه   ؛ الزم به يچ يك از آنها را ضعيف نشمردهو هكريم را آورده  است 

 اند. آن قبول داشته  ين درجهتر نيز اين كتاب را در بلند مرتبه  شيعه
 نمايد:  چنين نقل مي كليني در آن كتاب از جعفر صادق 

 ]634ص،  - 2 ج، الكافي:[ ».لف آيةأسبعة عرش  حممد  إىل جربئيل   جاء به ين القرآن الذإ« 

 ).باشد مي  آيه )17000(  نازل شده بر محمد  توسط جبرئيل   قرآني كه(
 وجـود باشـند و   مـي   شش هـزار و انـدي آيـه    كريم آيات قرآن  اين در حالي است كه

  چـه باشـد؛   مي كريم دو سوم از قرآن  روايت فوق در كتاب مذكور بيانگر حذف قريب به
   !!!افتراي بزرگي

 : و باز در آن كتاب چنين بيان داشته
 اين آيه را بر محمد اين چنين نازل كرد:  جبرئيل «

 M»  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³   (يف عيل)   ¿  ¾   ½  ¼L ] :23البقرة[ 
  اي سوره  هستيد پس  ايم، در شك كرده  نازل )درباره علي(خود   بر بنده  و اگر در آنچه«

 .»بياوريد  مانند آن
در اين باتالق و   هاي بسياري در اين راستا وجود دارند، زيرا بيشتر كتابهاي شيعه نمونه

وري آياد  اند؛ الزم به و منجالب خطرناك افتاده  ورطهاين   اند و به ور شده گنداب غوطه
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  باشند كه نمي  در كتابهايشان، روايتهايي شاذ و پراكنده  آن روايتهاي ذكر شده  است كه
» مفيد«شيخ آنها و باشند،   بدون رضايت و تأييد محققين و افراد عاقلشان نقل شده

 گويد: مي
  راجع به  روايت شده كه از ميان آل محمد ،هدايت ةاز ائم كهي ياخبار و روايتها«

قرآن   زنان به  برخي از طعنهاز جانب   اختالف قرآن و حذف و كاستيهاي صورت گرفته
 ]54أوائل المقاالت : ص [». فراوان است ندك بحث مي

حد اعلي رسيد، زيرا نوري   در اين راستا به  هجري رسوايي شيعه  در اواخر قرن سيزده
داد و تمامي   اي در خصوص اين كفريات ارائه نوشته  استاد بزرگ شيعهطبرسي شيخ و 

كتاب  ثبات حتريفإفصل اخلطاب فی «سرائيهاي اين باب را گردآوري نمود و آن را  افسانه

ثبت رسيد،   در تاريخ به  عنوان لكة ننگي براي شيعه  د، و اين كتاب بهنهانام  »ربابرب األ

تا از اين   تها و اقوال پراكندة علماي شيعه را گردآوري نمودههمة رواي  نويسندة اين كتاب
 باشند. اين كفر مي  قائل به  ن شيعهاعلما و راويان و محقق  طريق ثابت نمايد كه

اهل سنت   اند كه برخي از آنان از روي دروغ و بهتان اعالم داشته  الزم است بدانيد كه
 .باشند وجود تحريف در قرآن مي  نيز قائل به

سخنان خودتان براي رد اين  الباليگوييم: از  اين ادعاي دروغين آنها مي  در پاسخ به
 گويد:  نماييم، مفيد شيخ شيعه مي استدالل مي ي باطلادعا

مقصودش صحابه رضي اهللا عنهم ( پيشوايان گمراه  اتفاق نظر دارند بر اينكه  اماميه«

اند، و در آن بر  قرآن مخالفتهايي كرده آوري جمع موارد در امر در بسياري از )باشد مي
اند، و معتزله و خوارج و  روي گرداندهعمل نكرده و از آن  حسب تنزيل و سنت پيامبر 

بر خالف اماميه اجماع  زيديه و مرجئه و اصحاب حديث در تمام آنچه كه بر شمرديم
 ]13أوائل المقاالت : ص [». دارند

  سنت از اين ضاللت و گمراهي نيازي به هلپاكي و دوري ا  الزم است بدانيد كه
را نقل كرديم، چون سخن مخالف بود، و   ندارد، و تنها از اين رو آن نظريه دشمن اعتراف
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شخصي موافق انصاف   گذارد تا اينكه جا ميبصدور انصاف از جانب مخالف اثر بيشتري 
 خرج دهد.  به

  اند؛ راجع به در قرآن را انكار نمودهوجود تحريف   اي از علماي شيعه پاره  و اما اينكه
جزائري   نعمت اهللا  چنانكهباشد.  مي  »تقيه«  يكي از اركان شيعه  آن الزم است بدانيد كه

 گويد: مي  شيخ شيعه
بخاطر مصلحتهاي بسياري از آنان بروز   )يعني انكار تحريف قرآن( ظاهراً اين قول «

ن است، كه اگر در قرآن تحريف و تبديل شده كرده است، از جمله بستن درِ طعنه بر آنا
چگونه جايز است به قواعد و  ،پس با وجود ممكن بودن تحريف و تبديل در آن

 ])2/358نوار النعمانية: (األ[ ».احكامش عمل نمود

  از روي تقيه  انكار علماي شيعه  دهد مبني بر اينكه مي  سپس داليل ادعاي خود را ارائه
 گويد: جزائري مي  است، نعمت اهللا  بوده
انـد   آوردههايشان روايات زيـادي را   در نوشته  دارند در حالي كه چنين بيان مي  چگونه«

و سـپس    نازل شده  اين گونه  آيهفالن است و   آن مسايل در قرآن واقع شده  مبني بر اينكه
 ])359-2/358نوار النعمانية: ([األ». است  تغيير يافته

باشـد در واقـع كفـر      اعتقـاد داشـته   كريم تحريف قرآن  به  سي كهذكر است، ك  الزم به
گردد، بنابر اين اكنـون علمـاي شـيعه در مـورد كلينـي       است و كافر محسوب مي  ورزيده

صـريح و روشـن     و امثال آنهـا كـه   »فصل الخطاب«و طبرسي نويسندة  »الكافي«نويسندة 
نماينـد؟! و آيـا از آنـان     آنها را تكفير ميگويند؟ آيا  مي  اند، چه چنين كفري را اعالم داشته

 شمارند؟!! آنان را از بزرگان و مشاهير علماي خود برمي  جويند يا اينكه مي  تبرئه



 
 

 دوم:
  أمهات المؤمنينو  اصحاب پيامبر   نسبت به  ديدگاه شيعه

 بربعد از وفـات پيـام   -عنهم  اهللا رضي–منان ؤاصحاب و مادران م  معتقد هستند كه  شيعه
اند  جعل نموده امامانشاناز زبان   رواياتي كه  اند، و از جمله و از دين رو برتافته  مرتد گشته

 است: نقل كرده آنرا كليني  روايتي است كه
 ])8/245الكافي: ([». نفر همة مردم مرتد شدند  جز سه بعد از فوت پيامبر «

را از بدگويي  رضي اهللا عنها ابوبكر صديق و عمر فاروق آنها از ميان اصحاب پيامبر
 اند. ساير اصحاب برخوردار نموده  و شناعت بيشتري نسبت به
 گفته است:  كه نقل كرده لي علي بن حسين امويكي از و همچنين مجلسي از 

بر او وارد شـدم و    رفت، يك مرتبه خلوت مي  برخي اوقات به  پدرم عادت داشت كه«
مـرا خبـر دهـد.     (ابوبكر و عمـر)  نفر يعني و وضع آن دوحال   راجع به  از او خواستم كه

ـ  ». گفت: آنها كافر هستند و جز كافر كسي آنها را دوسـت نـدارد   ) بـاب: كفـر   69/138وار: ([بحـار األن

 .]بواصالمخالفين و الن
گردنـد   محسوب مي  از ضروريات دين اماميه  مسايلي كه  از جمله«گويد:  و مجلسي مي

 :باشند موارد زير مي
 . حالل بودن متعه (صيغه)  اعتقاد به -1
با اميـر    ، و همة كساني كه ، يزيد بن معاويه برائت از ابوبكر، عمر، عثمان، معاويه -2

در قتـل    جنـگ و سـتيز پرداختنـد و همـة كسـاني كـه        بـه   و يا ساير ائمـه  منين ؤالم
 ،شركت داشتند حسين
 ]58العقائد: ص [. »در اذان "حی علی خري العمل"جملة  گفتنو 

بـدگويي    منين عائشـه صـديقه رضـي اهللا عنهـا    ؤآنها صريح و روشن در مورد ام المـ  
اهللا متعال در   ، در حالي كهكنند متهم مي !!!كاري  فاحشه  به نعوذ باهللا  را ايشاننمايند و  مي
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  را تبرئه  عائشه صديقه رضي اهللا عنهاشود  تا روز قيامت تالوت مي  از سورة نور كه  آيه  ده
 است. و پاكي وي را ثابت نموده  نموده

كـه از جملـة    محمـد شـيرازي    كه  مطلبي استروايات آنها در اين خصوص   از جمله
 گويد: مي  ، آنجا كه علماي بزرگشان مي باشد روايت نموده

 مالمت و عيب و نقصهاي دشمنان اهل بيت   راجع به  كه  دليل چهلم: آنچه«
 و دوزخي بودن  بر امامت ائمة اثني عشري و كفر  چيزهايي است كه  ملهاز ج  روايت شده

كند، و اين مستلزم حقيقت مذهب ما و حقيقت ائمة اثني عشر ما  داللت مي  عائشه
 61االربعين في امامة االئمة الطاهرين : ص   ».باشد مي

بيـان    منين كـه ؤو مـادران مـ   كـرام  در خصوص اصحاب  و باور شيعه  اين است عقيده
در قرآن كريم آية زير را   دهد، در حالي كه داشتيم، حال آيا مسلمان عاقل بدان رضايت مي

 نمايد: تالوت مي

 M  +  *  )  (  '   &  %  $  #  "  !
  :  9  8   76  5  4  3  2  1  0  /    .  -  ,L ] :التوبة

100[ 
روش آنـان را در پـيش    پيشگامان نخستين مهاجران و انصار ، و كساني كه به نيكـي «

گرفتند و راه ايشان را به خوبي پيمودند، اهللا عزوجل از آنان خوشنود است و ايشان هم از 
( درختـان و   براي آنان بهشت را آماده سـاخته اسـت كـه در زيـر     اهللاهللا  خوشنودند ، و 

ي ماننـد . ايـن اسـت پيـروز     ها جاري است و جاودانه در آنجا مي آن رودخانهكاخهاي ) 
 .»بزرگ و رستگاري سترگ

و آيا مسلمان راستين راضي مي گردد كه در مورد همسر گرامي رسـول اهللا صـلي اهللا   
چنين بهتاني را زمزمه كند؟ درحاليكه قـرآن    عائشه صديقه رضي اهللا عنهاعليه وآله وسلم 
 كريم مي فرمايد:



   

 9 شناسيددشمن را ب
 

M o  p  q   r  s     t  u  v  w  x   y     z  {   |  }  ~  L   
 15النور
  سخني خويش  و با زبانهاي گرفتيد ديگر مي يك  را از زبان  بهتان  آن  كه  هنگامي«
  آن  كه با اين كرديد مي  تلقي  و ساده  سهل  را كاري  و آن نداشتيد  علمي  آن  به  گفتيد كه مي

 . است  بزرگ  بس  آن  و مجازات  يعني: گناه » است  بزرگ  بس اهللامر نزد 

M ¡  ¢  £   ¤     ¥  ¦  §     ¨  ©  ª  «  ¬  ®  ̄   L  ]16:النور[ 
  خداوندا! اين  بگوييم  سخن  آن  به  را شنيديد، نگفتيد: ما را نرسد كه  آن  و چرا وقتي«

  رسول  همسر پاكيزه  به  بهتاني  چنين  كه از اين  سبحان  اهللا  است و پاك » بزرگ  است  بهتاني
و استبعاد   بوديد، بايد از سر تعجب  را شنيده  بهتان  اين  ود. يعني: وقتيش زده   محبوبش
  كه اين  ! براي كنيم ياد مي  پاكي  ! تو را بهبارالهاگفتيد:  ! مي گفتيد، آري اهللا) مي (سبحان
  هم به كه اين تهمت ها را به همسر پاك رسول اهللا  گروهي  اين  را از حال  خويش  تعجب

 باشيد.  ار ساختهبستند، آشك



 
 

 سوم:
 در مورد ائمة اثني عشر  عقيدة شيعه

 -عليهم اجمعين  صلوات اهللا –جز پيامبران   براي همگان واضح و روشن است اينكه  آنچه
 باشند. باشد و همة مردم در معرض اشتباه و گناه مي هيچ احدي معصوم نمي

امت و عصمت امامانشان يكي ام  باشد اين است كه مي  از مسلمات دين شيعه  اما آنچه
 گويد: از ضروريات عقيدة آنها است، مجلسي يكي از علماي برجستة آنها مي

از گناهـان كوچـك و بـزرگ     -علـيهم السـالم   -  ائمه  اتفاق نظر دارند بر اينكه  اماميه«
از روي اشتباه گناهي از آنان صـورت    از روي عمد و نه  نه  هيچ وجه  معصوم هستند، و به

 ]25/209نوار: [بحار األ». شوند گيرد و هرگز با تأويلي اشتباه روبرو نمي نمي
امامـت آنهـا از جانـب      آنها و اينكه  گانه امامت ائمة دوازده  و معتقد هستند هر كس به

امامت يكي از آنها ايمان   تنها به  باشد و يا اينكه  ايمان نداشته  تأييد شده و پيامبر  اهللا
قمي ملقـب    باشد، ابن بابويه او كافر و مرتد است و خون و مالش حالل مي باشد،  نداشته

 گويد: صدوق، رئيس محدثين آنها مي  به
و ائمـة بعـد از    طالـب   منين علي بـن ابـي  ؤما معتقد هستيم هر كس امامت اميرالم«

همچنـين  باشد! و   نبوت همة انبيا را انكار نموده  ايشان را انكار نمايد، همانند آن است كه
بعـد    منين را تأييد نمايد، اما امامت يكي از ائمـه ؤهر كس امامت امير الم  معتقد هستيم كه

نبوت همة انبيا را تأييد نمايد، اما نبوت پيامبر ما   از ايشان را انكار كند، بمنزلة آن است كه
 ]104االعتقادات: ص [». را انكار كند!! حضرت محمد 

 گويد: مي  يعهمامقاني شيخ ش  و عبداهللا
: در آخرت حكم كفـر و شـرك    شود اين است كه از روايات فهم مي  آخرين پيامي كه«

 1/208تنقيح المقال: ». اند امامت ائمة اثني عشري ايمان نداشته  به  شود كه همة كساني اجرا مي



   

 11 شناسيددشمن را ب
 

يان گيـري شـيع   جدايي و كناره  كه  آنجا رسانده  جزائري را به  نعمت اهللا  »امامت«قضية  
 گويد: از همة مسلمانان اعالم نمايد، او مي  را

پيامبر و امام آنها تفاوت دارد، زير آنهـا معتقـد    و با خدا ،و امام ماما ، پيامبر ي ماخدا«
و جانشين وي   و ابوبكر خليفه  پيامبرش بوده محمد   هستند خداي آنها خدايي است كه

ابـوبكر    گوييم: خدايي كـه  مي  عتقد نيستيم، بلكهآن خدا و آن پيامبر م  است، اما ما به  بوده
». باشـد  خداي ما نيست و آن پيـامبر نيـز پيـامبر مـا نمـي       و جانشين پيامبرش بوده  خليفه

 ]279ص2ج نيةاألنوارالنعما[
آنها در راستاي تطبيق عملي براي مسألة تكفير، خون و اموال اهل سنت را مباح اعالم 

 اند. داشته
 : گفته  كند كه از داود بن فرقد چنين روايت مي قمي  ابن بابويه

گويي؟ گفت: خون آنان حالل  مي  ناصبيها چه  گفتم: راجع به   ابوعبداهللا  به«
نمايي يا  خرابديواري را روي آنها   باشد، اما نگران شما هستم، هرگاه توانستي كه مي

، تا  پيدا نكند آن را انجام بدهشما اطالع كار آنها را در دريايي غرق كني و كسي از   اينكه
گويي؟ گفت:  مي  مال و دارايي آنها چه  شما گواهي ندهد. گفتم: راجع به  هيچ كس عليه

 ])2/601علل الشرائع: ([». توان داشتي از مال آنها با خود بردار  كه  هر اندازه

و  آنها پس از آنكه مخالفين شان را تكفير نمودند عمالً خون و جان و مال آري
 ناموس اهل سنت را مباح اعالم نمودند و اين فتوا را در  صحنة عمل نيز تطبيق كردند.

 : و در عصر حاضر مرجع بزرگ آنها خميني چنين اعالم داشته
آيد و تعلق  دست مي  عنوان غنيمت از اموال ناصبيها به  به  در مورد مباح بودن آنچه«

  مانند غنيمت اهل حرب از آن استفادهه  خمس بدان، نظر و ديدگاه قوي اين است كه
امكان باشد و در   هر طريق كه  گرفتن اموال آنها به  قول ظاهر بر آن است كه  شود، بلكه مي

تحرير [». خمس آن اخراج گردد  باشد و واجب است كه بدست بيايد جايز مي  هر جايي كه

 ]1/352الوسيلة: 
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علماي شيعه معروف به الدرازي البحرانـي   مفهوم ناصبي ببينيم كه يكي از  اما راجع به
 دهد: چگونه توضيح مي

هـاي   مراد از ناصبي در گفته  دارند كه بيان مي  -عليهم السالم-  از ائمه رسيدهروايات «
 ]147المحاسن النفسانية : ص [». باشد آنها سني مي

 فرمايد: مي رحمه اهللا امام شوكاني
 هرگـاه   كننـد، بلكـه   هب خـود را رعايـت نمـي   گاه امانت مخالفين مذ هيچ  ها رافضي«

داننـد، و   نمايند و آن را مباح مـي  مال و خون آنها تعدي مي  به  شودفراهم  مناسب فرصت
تـرين   باشـد و بـا كوچـك    مـي   دارند تنها از روي تقيه اظهار مي  تمامي مودت و محبتي كه

 ]95رب: ص هي األدب المطب ومنتأ[». ماند اثري از آن باقي نمي  فرصت فراهم شده

  تحريف شده كريم قرآن  آنها معتقد هستند كه -: و باور شيعيان رافضي  اين است عقيده
تعظـيم و   -كـافر هسـتند   رضـي اهللا عـنهم اجمعـين    منـان ؤاصـحاب و مـادران م   -اسـت 

قلمداد  -باشد و حتي خدا خواندن آنها از اصول مذهبشان مي  بزرگداشتن بيش از حد ائمه
 عنوان كافر و مباح دانستن خون و اموال آنها...  مي بهكردن امت اسال
باشـد و يـا     و روز رستاخيز ايمان داشـته  اهللا جل جالله و رسول اهللا  به  آيا كسي كه

چنين اقوال زشت و عقائـد    دهد كه مي  خود اجازه  اي عقل باشد هرگز به داراي ذره  اينكه
 دهد؟!!  فاسدي را ارائه

اهللا   باشد، آنجا كه زير شامل حال پيروان اين مذهب باطل مي ةآي  واقعيت اين است كه
 فرمايد: عزوجل مي

Ml  k  j  i  h  g  f  e   dc  b  a  `  _  ^  ]L ] :8فاطر[ 

در نظرش زينـت و آراسـته   (توسط شيطان و شيطان صفتان) بدش  آيا كسي كه عمل«
ي اسـت كـه واقـع را آن چنـان كـه      (همانند كسـ بيند  شده است و آن را زيبا و آراسته مي

سـازد   هر كس را بخواهد گمراه مي اهللا كند؟) بيند و از قوانين آسماني پيروي مي هست مي
 .»نمايد ، و هر كس را بخواهد راهياب مي
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عقائد فاسد و منحرف حذر نمايد و خود را از آن   گونه الزم است انسان مسلمان از اين
كور و كر و  حقاو را در برابر دين  ،هاي شخصي طفهدور نگه دارد و تعصب مذهبي و عا

 ننمايد و از حق پيروي كند: گنگ

 M   U  T     S  R  Q  PO  N   M  L  K  J  I     H  G  F  E  D  CL 
 ]35يونس: [

(و انسان به دهد سزاوارتر است كه پيروي شود  آيا آن كس كه راه راست را نشان مي«
(و راه برده نمايد و بلكه بايد خودش راهنمائي گردد  اهي نمييا كسي كه ر فرمان او رود)

رود؟ بـه دنبـال چـه چيـز      (كه چراغ عقـل از كفتـان بـه در مـي     شدهشما را چه  شود) ؟
 .»؟كنيد اين چه حكمي است كه مي رويد؟) مي

و افـراد   نمايدحقيقت هدايت  راه حق و  همة مسلمانان را به  از اهللا متعال خواهانيم كه
 راه راست بازگرداند.  ه را بهگمرا

 العاملني وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب

**** 
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