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 ����م��م ا� ا����ن ا

 مقدمه

 :اما بعد ،صحبه و سلمدنا حممد وعلی آله ويالسالم علی ساحلمدهللا رب العاملني والصالة و
صورت كتابي ه قصد آن را كرده بودم كه شرح حالي از خودم و چگونگي هدايتم را ب

 ي پس تصميم گرفتم نكاتي كه باعث هدايت اين بنده ،در آورم اما به داليلي نتوانستم
آوري كرده و خدمت آن دسته از كساني كه دنبال حق و حقيقتند  را جمعحقير گشته 
 :و بايد دانست كه هدايت دست خداوند متعال است .عرضه دارم

﴿                          ﴾ 

 ].56: القصص[

 هر كه را تواني كسي را كه دوست داري، هدايت كني؛ ولي اهللا تو نميطور قطع  به«
 . »يافتگان داناتر است و او به هدايت .دكن ميبخواهد، هدايت 

﴿: فرمايد مياست، چنانكه اهللا متعال   و پذيرفتن آن دست بنده         

       ﴾ ]گزار باشد و خواه  ما، راه را به او نشان داديم؛ خواه سپاس« .]3: اإلنسان
 .كه خداوند ابناي آدم را در پذيرفتن هدايت مختار گذاشته است »ناسپاس
 ي در يك خانواده) ابو خالد الرفيعي(حقير خداوند يكتا احمد بن الحسين  ي بنده

. گري كردم خرافات و شيعهاوايل زندگي خود را صرف . دنيا آمدمه نسبتا مذهبي ب ي شيعه
اميد دارم  اكنون و ،شريك ميكردم مداحي بودم كه جماعتي را در شركم به خداي

 .حقير را ببخشد ي خداوند بنده
خداوند تبارك و تعالي مرا كمك كرد و توانستم با مطالعه و رجوع به سخنانش در 

 ي و خود ساخته حق را بيابم و بفهمم مذهب تشيع از بيخ و بن مذهبي ضاله ،قرآن
اند و بدون حكومت صفويه  بوده صسنت و پيامبر اكرم ،اي است كه مخالف قرآن عده
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را بر اجداد سفانه به زور اين مذهب خرافي كه پر از بدعت است أهيچ نبوده است كه مت
 .اند تحميل كردهشوريده حال ايرانيان كنوني را 

و تعالي كمكم  خداوند تبارك در همين احوال بودم و قصد اسالم آوردن داشتم كه
. بردن مطالعه علي الخصوص خواندن قرآن توانستم حقيقت را دريابمنمود و من با باال

ناگفته نماند بايد از كساني كه باعث هدايتم شدند و مرا قبل و بعد هدايت كمك نمودند 
تعالي  با كمك و راهنمايي اهللا. تشكر كنم ام خالد الرفيعيعلي الخصوص همسر مهربانم 

 صاسالم حقيقي كه همان اسالمي است كه جبرئيل بر دل رسول اهللا ؛اسالم آوردم
منين را به پرستش خداوند يكتا فرا ؤاسالمي كه م ؛نشانيده بود و او بر مردم ابالغ كرد

 .دكن ميميخواند و از پرستش غير او نهي 
ان  .ه ساختها و سخناني است كه باعث هدايتم گشت و مرا آگا اين كتاب نشانه

 .اي باشد براي آخرتم اهللا توشه ءشا
 ال باهللاإال قوة وال حول و

 خادم كتاب اهللا
 ابوخالد الرفيعي

 1389آذر ماه سال 



 

 

 قلب مشرکان

هاي شيعيان برويد يا با اساميي غير اسامي اهللا تعالي روبه رو  اگر در مساجد يا حسينيه
 ي سم مبارك اهللا تعالي را همراه با اسامي ائمهيا ا...)  مانند يا حسين و يا زهرا و(ميشويد 

بينيد كه گاها يا بصورت حكاكي روي سقف يا ديوار مساجد و يا روي پارچه  شيعيان مي
 .اي نوشته شده است

و به طور مكرر يا گيرند و امامشان را ميخوانند  سالروز شهادت امامشان را عزا مي
گيرند و ده مرتبه يا اهللا  دعا ميبه ر دست و در آخند گوي ميحسين و يا علي و يا عباس 

: اللهم عجل لوليك الفرج« :ندگوي مي ابعد!! ند تا بگويند ما خدا پرست و موحديم گوي مي
تكرار آن را و بعضا سه مرتبه  »را سرعت بخش) مهدي مزعوم(گشايش ولي خود ! خدايا

 .نددان مي سابي طالبعلي بن  ي و خود را مسلمان، موحد، يكتا پرست و شيعه .ندكن مي
 :ت گفت اهللا تعالي كهسو چه را

﴿                                 

    ﴾ ]45: الزمر[. 
هاي كساني كه به آخرت ايمان  شود، دل نگي ياد مييگا و هنگامي كه اهللا به«: ترجمه

شود و چون يادي از معبودان ديگر به ميان  گيرد و متنفر مي آورند، نسبت به توحيد مي نمي
 .»گردند آيد، ناگهان شادمان مي مي

گاها حتي از سر شرك زياد حاضر . و اين براستي شرح حال من قبل از هدايت است
نكنم ولي غير او را ذكر فراوان ميكردم و خداوند مرا مورد رحمت بودم اهللا تعالي را ياد 

 .خويش قرار دهد
غير اسم اهللا تعالي اسمي ه به مساجد شيعيان كه ميرويد غير ممكن است در يك ربع ب

شان هستند  ي ورزند و نام اين و آن را به اسم اينكه ائمه ديگري نبرند بلكه فقط شرك مي
 .ابت خرسند هستندميبرند و بسيار از اين ب

 سذكر حسينه زيرا اين ماه را فقط ب ؛نددان مياز ماه رمضان  ماه محرم را بعضا افضل  
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 .شود ماه رمضان كمي از اهللا تعالي ياد ميدر و  ،مشغولند
ند كه در روز غدير خم يا كن ميند و چنان شادي ندان ميعيد فطر و عيد قربان را عيد ن

 .ندكن مير خداوند شادي نيمه شعبانشان بخاطر ذكر غي
و در  ،شان را جشن يا عزا ميگيرند ي تمامي سالروزهاي والدت و شهادت ائمه

پردازند و در آخر گاها يادي از اهللا تعاي  ذكر غير خدا ميه هايشان ب مساجد و هيئت
 . ... ند و ظهور مهديشان را خواستارندكن مي

 .خداوند راهنماييشان كند

 افضهشرک يهودی، نصاری و ر
ورزند و همه  اي شرك مي گونهه هر كدام ب) شيعيان(مسيحيان و يهوديان و روافض 

 .شان ادعاي بر حق بودن دارند
و . بشر ي ند و نجات دهندهدان ميپسر خداوند  -نعوذ باهللا–را  مسيحيان عيسي

ن شا ي شمارند و براي ائمه ياي شرك ميورزند و خداوند را كوچك م گونهه يهوديان نيز ب
 .ند خدا پرستيمگوي ميو اگر از آنها بپرسي . مقبره ساخته و آنها را ميپرستند

تعظيم و تكريم را ند و آن دان ميمريم عليها السالم را مقدس  ي مسيحيان مجسمه
دست  ي ند كه اين ساختهكن مياي تفكر ن و صليب را نيز مقدس مينامند و لحظه. ندكن مي

 .خود آنهاست
خواهد و به آنها  ا در حد خداوند باال ميبرد و از آنها كمك مياش ر و رافضي ائمه

اش مقبره ميسازد، ضريح ميسازد و به ضريح امامش تعظيم  متوسل ميشود و براي قبر ائمه
 .دكن ميضريح را ميگيرد و گريه و زاري . دكن ميو تكريم 

براي جالب است رافضي اهل كتاب را مشرك ميخواند و خود از آنها بدتر است و 
كه . ددان ميخود كاله شرعي ميگذارد و كارهاي خود را اسالمي و مناسب با آيات قرآن 

 .ثابت خواهيم كرد ي شاءاهللا شرك بودن كارهايشان را در ادامه ان
 :ه استفرموداين جماعت   ي و خداوند چه درست درباره

﴿              ﴾ ]106: يوسف[. 
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 .»و فقط مشركند آورند ايمان نمي اهللاو بيشترشان به « :ترجمه

 شباهت شيعيان با يهوديان
اثر  النبويه السنةهاي شيعه و يهود را كه در كتاب منهاج  اما در اين قسمت شباهت

شايد شخصي اينها را نخوانده . مكن ميآمده است بازنويس  /شيخ االسالم ابن تيميه
 :كنون وقت مناسبي براي نقل آن استباشد و ا

امامت از آن : ندگوي ميباشد و روافض  داود مي فرمانروايي از آن آل: ندگوي مييهوديان 
 .فرزندان علي است

تا زمان خروج مسيح دجال و نزول شمشير از آسمان، جهاد در راه : ندگوي مييهوديان 
ي و آمدن ندا از آسمان جهاد تا زمان خروج مهد: ندگوي ميو روافض . خدا الزم نيست

 .در راه خدا الزم نيست
و روافض نماز . اندازند يهوديان نماز را تا هنگام ظاهرشدن كامل ستارگان به تعويق مي

امت من «: ميفرمايند صپيامبر. اندازند شدن ستارگان به تأخير مي مغرب را تا ظاهر
ب را تا هنگام ظاهرشدن كامل مانند اگر نماز مغر همچنان بر فطرت پاك اسالم باقي مي

)P)0F1»ستارگان به تأخير نيندازند
P. 

 .اند شوند، روافض نيز چنين شان متمايل مي يهوديان اندكي از قبله
 .اند دهند، روافض نيز چنين يهوديان در نمازشان دست و پا تكان مي

 .اند اندازند، روافض نيز چنين يهوديان لباسشان را در نماز پايين مي
 .اند اي براي زنان قائل نيستند، روافض نيز چنين دهيهوديان ع

 .ند قرآن تحريف شده استگوي مييهوديان تورات را تحريف كردند، روافض نيز 
خداوند پنجاه نماز را بر ما فرض كرده است، روافض نيز چنين : ندگوي مييهوديان 

 .ندگوي مي
به » سام«السام عليكم و : ندگوي ميند، و بلكه كن مييهوديان مخلصانه به مؤمنان سالم ن

 .اند معني مرگ و نابودي است، روافض نيز چنين

                                           
 .۴/١۴٧المسند، امام احمد  -١
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 .اند خورند، روافض نيز چنين يهوديان ماهي زناب و مارماهي را نمي
 .اند ند، روافض نيز چنيندان مييهوديان مسح بر خفين را جايز ن

 اند شمارند، روافض نيز چنين يهوديان اموال همه مردم را براي خود مباح مي
 . اند برند، روافض نيز چنين يهوديان با گذاشتن يك طرف سر بر روي زمين سجده مي

دهند، روافض نيز  يهوديان قبل از سجده، سرشان را مثل ركوع چندين مرتبه تكان مي
 .اند چنين

او دشمن ما از بين مالئكه است، : ندگوي ميورزند و  يهوديان با جبرئيل دشمني مي
 .جبرئيل با وحي بر محمد به اشتباه رفت: ندگوي ميند و ا روافض نيز چنين

 :و اين هم بنده اضافه كنم
ند فقط ما بر حق هستيم و بقيه همه در گمراهيند و خونشان مباح گوي مييهوديان 

 .است و روافض نيز اينگونه اند

 شباهت شيعيان با مسيحيان
 :نددان مياما از شباهت مسيحيان با روافض كه همگان 

ند و شيعيان هم كن ميآنها استفاده  زيان مهري براي زنان در نظر ندارند و فقط امسيح
 .نددان ميمتعه را جائز 

راهپيمايي دارند كه صليب بزرگي در دست دارند و روافض در  مسيحيان مراسم
 ).كه شبيه صليب است(زني شان علم ميگيرند  هاي سينه جلوي دسته

ها  روافض نيز در هيئت. وانند و باال و پايين ميپرندمسيحيان در كليساهايشان آواز ميخ
 .هايي به سبك غنا ميخوانند و نوحه) باال و پايين ميپرند(ند كن ميهروله 

 .سازند و روافض نيز اينگونه اند مسيحيان براي بزرگانشان مقبره مي
بوسند و روافض نيز علم،  تبرك ميگيرند و آن را مي مريم ي مسيحيان از مجسمه

ميبوسند و از همه چيز تبرك را ... ها، ضريح و قبور و  ب دستي نگهبانان مقبرهچو
 .جويند مي

ند و آنرا براي شفاي امراضشان دان ميكننده  مسيحيان آب بعضي نهرها را مقدس و پاك
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 .ندكن ميند و روافض نيز از خاك كربال براي شفا استفاده كن مياستفاده 
 .زنجير ميزنند سو روافض نيز در عزاي حسين مسيحيان مراسم زنجير زني دارند

ند كه مسيحيان در محرم همچون كن ميجالب اين است كه بسياري از روافض ادعا 
و اين اعترافي از  ،ندكن ميشركت  سند و در عزاي حضرت امام حسينكن ميآنها عمل 

 ... . آنهاست



 

 

 ل شرک استتوّس

يد دعاي توسل ميخوانند و به گمان احيانا اگر سه شنبه شبها به مساجد شيعيان برو
 .ي آخرت را براي خود فراهم ميسازند تا به بهشت بروند خود توشه

هايشان را از  نشان را مستقيما مورد خطاب قرار ميدهند و خواستهاشيعيان با اينكه امام
را براي تقرب به خداوند ميخوانيم و  ند كه ما ائمهگوي مياما به دروغ  ندكن ميآنها طلب 

اين حرف احمقانه اينها در اين حال است . يمكن مياز آنها به عنوان وسيله و رابط استفاده 
 :فرمايد ميكه اهللا تعالي 

﴿                                 

           ﴾ 

-من نزديكم و درخواست دعا) بدانند كه(پرسند، ي من ميو چون بندگانم از تو درباره«

پس بايد دعوتم را بپذيرند و به من ايمان . مكن ميخواند، اجابت كننده را بدانگاه كه مرا مي
  )۱۸۶: البقره( ».بياورند تا هدايت يابند

 :ند ناخشنود ميباشدكن ميطلب نو خداوند از كساني كه از او 

﴿                              

 ﴾  

شك آنان كه از عبادت  بي. مرا بخوانيد تا دعاي شما را بپذيرم: و پروردگارتان فرمود«
 ]۶۰: غافر[ ».ند، به زودي خوار و سرافكنده وارد دوزخ خواهند شدكن مي من سركشي

ند با اينكه اهللا تعالي كن ميو با اين حال روافض از امامانشان درخواست كمك 
 .د از من درخواست كنيدگوي مي

شود بندگان اهللا به غير او متوسل شوند  آيا مي. توسل ميپردازيم ي حال به خود مسئله
 :خداوند به زبان ساده جواب اين ابلهان را ميدهد. زديك شوندو به خدا ن
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﴿                                

                             

﴾ ]3: الزمر[. 
و آنان كه . از آنِ اهللا است) و تهي از شرك(دين و عبادت خالص ! هان« :ترجمه

يم مگر براي كن ميما آنان را عبادت و پرستش ن:) ندگوي مي(اند،  دوستاني جز او برگزيده
گمان اهللا در ميان آنان پيرامون  بي. ا را به اهللا نزديك كنندم) ي ما باشند و  واسطه(آنكه 

شك اهللا، كسي را كه دروغگو و  بي. مواردي كه با هم اختالف دارند، داوري خواهد كرد
 .»بخشد ناسپاس باشد، هدايت نمي

 :فرمايد مي 18يونس آيه  ي و خداوند متعال در سوره

﴿                           

                               

   ﴾  

: ندگوي ميرسانند و نه سودي؛ و  ن ميپرستند كه نه زياني به آنا و جز اهللا چيزهايي را مي«
آگاه ) از وجود شفيعاني(آيا به گمان خود اهللا را : بگو. »اينها شفيعان ما نزد اهللا هستند«

ورزند، پاك و  اهللا از شركي كه به او مي! ها و زمين سراغ  ندارد؟ سازيد كه او در آسمان مي
 .»برتر است

 ايشانكه به  صن ندارد حتي رسول اهللاراستي هيچ كس علم به آسمانها و زميه و ب
آسمانها و (و اين امر خداوند است به پيامبر كه بگويد علم غيب . شده است وحي مي

 :را ندارد) زمين

﴿                                 

                        ﴾  

و اگر غيب . من براي خودم مالك هيچ نفع و ضرري نيستم، مگر آنچه اهللا بخواهد: بگو«
ي من برا. رسيدساختم و هيچ زياني به من نميستم، سود بسياري براي خودم فراهم ميدان مي
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 )188: األعرافP P».رسانم مؤمنان تنها هشداردهنده و مژده
 : فرمايد مي 77نحل آيه  ي و خود خداوند متعال در سوره

﴿                                 

       ﴾  

) براي پروردگار(و برپا كردن قيامت . ي اهللا است ها و زمين ويژه آگاهي از غيب آسمان«
 .»گمان اهللا بر همه چيز تواناست بي. ي چشم به هم زدن يا كمتر از آنست تنها به اندازه

آمده  18يونس آيه  ي چنانچه در سوره »ن دون اهللامِ «پس شفيع قرار دادن غير خدا 
دار است كه اينها  و خيلي خنده. شريك شدن ايشان با خداوند متعال استاست همانند 

. خواهند آنها را عالم به غيب نشان دهند علم به آسمانها و زمين هم ندارند و مشركين مي
ستند كي دان ميند كه گوي ميشان را عالم به غيب ميخوانند و  ي چنانچه شيعيان ائمه

 .كذب آنها را ثابت نموديمما و  ؟فتدا چه اتفاقي ميو در آينده ميمرند 
 : دگوي ميدار تر است كه اين جاهالن با اينكه خداوند متعال  و باز بسيار خنده

﴿     ﴾ )باز   ،»مرا بخوانيد تا دعايتان را استجاب كنم« )60: غافر
 .ندكن ميكمك سراغ بتهاي خود ميروند و از آنها طلب 

 ﴿: فرمايد مي در حالي كهنياز به رابط دارد  آيا خداوند            

 ﴾ )من نزديكم) بدانند كه(پرسند، ي من ميو چون بندگانم از تو درباره« )١٨٦: ةالبقر«.  
و ما از ائمه ميخواهيم در  .دعا كردن در حق همديگر جائز است :ندگوي ميو شيعيان 

هايي كه فقط خداوند  زيرا شيعيان خواسته ؛ن دعا كنند و اين كالمي كذب استحقما
شان ميخواهند ولي ما به اين بحث هم ميپردازيم كه  ي ميتواند آنها را اجابت كند از ائمه

زير خاكند اصال صداي اينها را ميشنوند كه دعاهايشان را اجابت  شيعيان كه ي آيا ائمه
 .؟رقي به حالشان داردو اگر بشنوند چه ف ،كنند

 شنوندمردگان نمی
پس از اثبات اين موضوع  و .در آياتي متعددي از قرآن ميخوانيم كه مردگان نميشنوند
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 .آيد خواهيم ديد كه اگر بشنوند هم كاري از دستشان بر نمي

+: فرمايد ميخداوند            _ ]تواني  نمي و تو«. ]22: فاطر
 .»ها برساني سخني را به گوش مرده

+: فرمايد ميو در قبل اين عبارت در همين آيه           _ 
 .»مردگان و زندگان يكسان نيستند«: يعني .]22: فاطر[

ا نيز ميباشد كه ولي اي شيعيان اين خطاب به شم. است صاين آيه خطاب به پيامبر
نجير ببنديد و خود را بكشيد و از سقف آويزان شويد واهللا كه نميتوانيد اگر خود را به ز

 .دار ميباشد مردگان را شنوا بگردانيد و اين كالمي خنده
 :فرمايد ميخداوند متعال در جاي ديگري 

﴿                      ﴾ ]80: نمل[ 
تواني دعوت و  تواني سخنت را به گوش مردگان برساني و نيز نمي گمان تو نمي بي«

ند و كن ميگاه كه پشت  برساني؛ آن) حقيقي(فراخوان خويش را به گوش كران و ناشنوايان 
 .»تابند روي برمي

تعال چنانچه خداوند م صو مرگ حق است و همگي ميميرند حتي رسول اهللا
 :فرمايد مي

+           _ ]به راستي تو هم ميميري و همه  !)اي پيامبر(«. ]30: الزمر
 .»آنها هم ميميرند

 :فرمايد ميو در موضع ديگري 

﴿                       ﴾  

و ذات پروردگارت، صاحب شكوه و . ي كساني كه روي زمين هستند، فناپذيرند همه«
 )٢٧ -٢٦: الرمحن( ».ماند بخشش، باقي مي

توانند  خوانيد وقتي حس و شعوري ندارند و هيچ كاري نمي شما آنها را براي چه مي
 .بكنند؟
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 :فرمايد ميو در حالي كه پروردگار بزرگ 

﴿                                

          ﴾  

آفرينند و خودشان آفريده و  خوانند، چيزي نمي و كساني كه مشركان به جاي اهللا مي«
 20: نحل. [»شوند ند چه زماني برانگيخته ميدان يم؛ و ن اند، نه زنده مرده. مخلوق پروردگارند

 ]21و 
پس ثابت كرديم همگي ميميرند و مردگان نميشنوند اما فرض بر اين ميگيريم كه 

 .مردگان ميشنوند آيا ميتوانند براي ما كاري كنند
توانند  يد مردگان دستشان از دنيا كوتاه است و حتي نميگوي ميو چنانچه خود شما 

، و خداوند نيز در اين ندندفاع ك انآنها فحاشي كند يا تهمتي زند از خودشاگر كسي به 
  :فرمايد ميباره 

+                                   

         _ ]14: فاطر[. 
شنوند و اگر بشنوند، پاسختان  ي شما را نمي اگر آنان را بخوانيد، دعا و خواسته«: ترجمه

كس مانند پروردگار دانا، تو را  ند و هيچكن ميدهند و روز قيامت شرك شما را انكار  را نمي
 .»سازد باخبر نمي) از حقايق و فرجام امور(

 :دگان نميشنوندو باز بايست تاكيد شود كه مر

﴿                         

     ﴾  

خواند كه تا روز  فرياد مي تر از كسي نيست كه كساني جز اهللا را به كس گمراه و هيچ«
از دعا و درخواست ايشان ) معبودان باطل(ند و آنان گوي ميا پاسخ نقيامت نيز درخواستش ر

 .)٥: األحقاف(  »خبرند بي
فرموده شهيدان  169 :آل عمران آيه ي ند كه خداوند در سورهگوي ميو باز شيعيان 

 .يمكن مياند و نزد پروردگارشان روزي ميگيرند كه انشاء اهللا اين آيه را هم بررسي  زنده
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 نده اند؟آيا شهيدان ز
 :فرمايد مياما شيعيان بنا بر آنچه خداوند متعال 

+                             _ ]آل عمران :

169[. 
اند و نزد  زنده هرگز كساني را كه در راه اهللا كشته شدند، مرده مپندار؛ بلكه«: ترجمه

 .»يابند پروردگارشان روزي مي
و . ندكن ميشهيدان زنده اند و صداي ما را ميشنوند و حاجات ما را برآورده  :ندگوي مي

اند پس نميتوانند هيچ  ن هم زندهاند اآل اگر آنگونه كه در دنيا زنده :بايد در جواب آنها گفت
يد از همه چي با خبر گوي ميو اگر . ن كنندزيرا موقع زنده بودنشان چه كردند كه اآل ؛كنند

رجوع كنيد و ببينيد هيچ كس به غير اهللا تعالي توسل شرك است بودند بهتر است به بخش 
 .دروغي بيش نيست... از غيب خبر ندارد و خبر دار بودن انسانها از مرگ و زندگي و 

ولي نزد كي و  شهيدان زنده اند فرمايد ميخداوند . اما اين هم جوابي كامل نيست
زنده  »نزد پروردگارشان: عند ربهم«كجا؟ آيا نزد مردم؟ يا نزد خداوند متعال؟ بله آنها 

 .حال عند ربهم كجاست؟. اند و روزي ميگيرند
 :فرمايد ميخداوند 

﴿                       ﴾ ]براي آنان «. ]127: األنعام
-فراهم شده و به سبب اعمالي كه انجام مي –بهشت  –نزد پروردگارشان، سراي سالمتي 
 .»دادند، اهللا ياور و كارسازشان است

پس حتي فرض را بر اين بگيريم كه صداي ما را ميشنوند آيا مكان و مرتبه اي كه نزد 
نصيبشان كرده ميگذرند و به كمك ندا  خدا دارند و از نعمات خداوند كه اهللا تعالي

 .دهندگانشان ميشتابند؟
 .ها گوش ندهيد تا حقيقت را دريابيد و به افسانه دمل كنيأپس كمي ت



 

 

 رفتار اهل بيت با روافض چگونه است؟

شيعيان با كارهاي مشركانه و توسلشان به اهل بيت انتظار شفاعت از ايشان را دارند و 
 .ولي آيا اينگونه است؟. با اهل بيت رسول اهللا محشور شوند توقع دارند در روز محشر

ند؟ يا اينكه كن ميآيا حتي امامانشان جواب سالم آنها را ميدهند؟ آيا از آنها دفاع 
 .ند و آنها را مشرك ميخوانند؟كن ميروافض را رد 

﴿                   ﴾  

شوند، معبودان باطل، دشمن ايشان خواهند بود و منكر  و هنگامي كه مردم برانگيخته مي«
 )6: احقاف( P P»عبادت اينها خواهند گشت

 : فرمايد ميو در جاي ديگر 

﴿                                

              ﴾ 

! پروردگارا: ندگوي ميساختند،  و مشركان با ديدن معبودانشان كه شريك پروردگار مي«
ن به آنان گاه معبودانشا آن. خوانديم جاي تو مي اينها معبودان ما هستند كه آنها را به

 )86: النحل(  ».شما دروغگوييد: ندگوي مي
ند بلكه با ايشان كن ميپس هم اكنون ميبينيد كه نه تنها ايشان از مشركان شفاعت ن

 :ند و موقعي اين امر را ميفهمند كه دير استكن ميدشمني نيز 

+                      _ ]85: النحل[. 
شود و هيچ  كه ستمگران عذاب الهي را ببينند، از عذابشان كاسته نمي و هنگامي«: ترجمه
 .»يابند مهلتي نمي

ند و مانع آن ميشوند كه كن ميو خداوند لعنت كند كساني كه شرك مشركان را زياد 
 :ايدفرم مياينان  ي وخدا درباره. انديشه كنند و بفهمند

﴿                         
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 ﴾ » كساني كه كفر ورزيدند و از راه اهللا بازداشتند، به سزاي فسادشان عذابي
 )88: النحل(  ».افزاييم بر عذابشان مي

 .هدايت قرار دهدو خداوند همگان را مورد 

  ش اصحاب رسول اهللا

 :شيخ االسالم ابن تيميه چه زيبا در وصف روافض نوشت
اصحاب : اند؟ جواب دادند از امت شما چه كساني بهترين: از يهود پرسيده شد«

: اند؟ جواب دادند از امت شما چه كساني بهترين: و از مسيحيان پرسيده شد. موسي
اند؟ جواب  از امت شما چه كساني بدترين: يده شدو از روافض پرس. حواريون عيسي

)P)1F1»اصحاب محمد: دادند
P. 

براستي كسي كه دم از حب كسي ميزند آيا ياران و دوستان او را به دشمني ميگيرد؟ 
را به دوستي و يارانش را به دشمني  صآيا اين كاري عقالني است كه كسي رسول اهللا

 .!بگيرد

﴿                    

                                   

﴾ ]۱۰۰: التوبة[. 
، از پيشگامان نخستين مهاجران و انصار و كساني كه به نيكي از آنان پيروي اهللا«: ترجمه

هايي آماده كرده كه از  و آنان نيز از اهللا خشنودند و اهللا، برايشان باغ. نمودند، راضي است
 .»اين است رستگاري بزرگ. مانند فرودستش جويبارها روان است و جاودانه در آن مي

و اين عقايد پليدشان همه و  رفض صحابه ي د كه فتنهروافض كي ميخواهند بدانن
همه از زمان ظهور ابن سباء يهودي براي تخريب عقايد اسالمي و تفرقه بين مسلمين 

مرتد شدند  /جعفر بن محمد ي گفتهه راويان شيعي ب ي آيا كساني كه به گفته. بوجود آمد
 .نها آن چنان فرموده است؟اين لطف الهي هستند كه خداوند متعال در وصف آ ي شايسته

                                           
 .منهاج السنة -١
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بدان بهترين «: خبار مينويسداين چه مذهبي است كه كه محمد توسيركاني در آللي األ
پس !!! جا و زمان و حالت براي لعنت فرستادن به آنها زماني است كه در دستشويي باشي

 بار خدايا عمر را لعنت كن سپس: هربار به دستشويي ميروي با خيال راحت چند بار بگو
ه و صبار خدايا عايشه و حف...  ابوبكر و عمر سپس عثمان و عمر سپس معاويه و عمر

يعني (هند و ام حكم را لعنت كن و كساني را لعنت كن كه به كارهاي آنان راضي هستند 
)2F1(P»)اهل سنت

P. 
د خدا را در گوي ميآيا اين مذهب است كه ...  با اصحاب رسول اهللا كاري نداريم

 .و به فالن و فالن و فالن فحاشي كن يا ضد مذهبدستشويي ياد كن 
را مورد لعن خويش قرار  سفاروق اما اگر دقت كنيد روافض بيش از همه عمر 

را مورد مظلوميت  لسيدتنا فاطمه سميدهند و استداللشان اين است كه حضرت عمر
ين را ساخته اند و ا لشهادت فاطمه ي و افسانه ،قرار داده و موجب مرگ ايشان شده

 .كه آن را بررسي خواهيم نمود ،دروغ و كذبي بيش نيست

 لمظلوميت فاطمه ی افسانه

را از همه صحابه بيشتر مورد عداوت و  سفاروق  چنانچه گفتيم روافض عمر  
اما . به سيدتنا فاطمه ظلم نموده سدشمني قرار ميدهند با اين تصور كه عمر بن الخطاب

بنا به حجم زياد احاديث به ( ر بررسي خواهيم نموداين ام ي احاديث روافض را در باره
 ):يمكن ميرد آنها بسنده 

 ي خانهفاروق د عمر گوي ميدر روايات آشفتگي كامل را ميبينيم چنانچه در جايي 
بحار االنوار (آتش ميزنم  :ش نكشيد بلكه به قصد ترساندن گفترا به آت لفاطمه 

را به  سعلي ي درب خانه سيبينيم كه عمرو در رواياتي نيز به عكس آنرا م ،)28/241
 را شالق زد و به در لو جايي ميبينيم كه قنفذ فاطمه ،)286انوار العلويه (آتش ميكشد 

و در جايي هم ميبينيم كه قنفذ فقط با غالف  ،)287 هاألنوار العلوي( ...و ديوار كوبيد و 
دالئل  (و محسن شده كرده و موجب سقط فرزند ا اي به فاطمه وارد شمشير خود ضربه

                                           
 .٩٢ص  ٤خبار، جآللی األ -١
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 ﴿ :فرمايد ميكه خداوند متعال ...  و ،)145االمامه               

              ﴾  
اختالف  انديشند اگر از جانب غير خدا بود قطعا در آن قرآن نمى] معانى[آيا در « 

 .)82: النساء( P P»يافتند بسيارى مى
غيرتي از خود نشان نداد و حركتي نكرد بلكه  سدوم اين است كه چرا علي ي مسئله

ها آمده  در روايت: شايد روافض بگويند. گذاشت فاطمه را كتك بزنند و خود كاري نكرد
شدت تكان  ي عمر را گرفت و او را به علي بن ابي طالب از جايش جهيد و يقه: است

ردنش زد و تصميم گرفت او را بكشد، ولي گاي به بيني و  داد و به زمين انداخت و ضربه
بحار (را بياد آورد كه او را به صبر و اطاعت وصيت نموده بود  صي رسول اهللا فرموده
 ؛افزايد اين خود، بر اضطراب و آشفتگي روايات مي: مگوي ميدر پاسخ ) 28/299 :االنوار

ي شيعيان در مورد  يشتر روايات چنين چيزي نيامده است، و اين روايت با عقيدهزيرا در ب
پندارند، در تعارض قرار  عصمت ائمه كه حتي آنان را از نسيان و فراموشي معصوم مي

 .دارد
دفاع نكرد كه پيغمبر اين  صي تن رسول اهللا از آن جهت از پاره علي: شايد بگويي

يتش كرده بود كه به خاطر مصلحت اسالم و مسلمانان موضوع را به او خبر داده و وص
 .صبر و شكيبايي نمايد

ترين علماي  ي، حال آن كه بزرگگوي مياز كدامين مصلحت اسالم سخن : مگوي مي
مرتد (از دين برگشتند  صمذهبت تصريح كرده اند كه مردم پس از وفات رسول اهللا

گذرد، بر دين  نگشتان دو دست نميو تنها تعداد اندكي كه شمارشان از تعداد ا) شدند
قدم ماندند؟ پس در سكوت در برابر مرتدين چه مصلحتي براي اسالم وجود  اسالم ثابت

خواهند، به راه  داشت كه آنان را به حالشان رها كنند تا هر فسادي كه در زمين مي
 .؟يندازندب

ها را براي  مي ديگري كه درخور توجه است، اين كه معموالً انسان بهترين اس نكته
هايي كه دوست دارد و مورد پسند اوست، شيعه و سني  د، اسمكن ميفرزندانش انتخاب 
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نام ابوبكر، عمر و عثمان را بر فرزندانش گذاشته و پس از او ه قبول دارند كه علي، ب
Pفرزندانش نيز همين رويه را دنبال كرده اند

)
3F

1(
P. 

د، چگونه كن ميرا رد  ي دروغين واقعيتي كه اصالً جاي انكارش نيست، اين افسانه
آورد، حال آن كه به گمان و  ، ام كلثوم دختر فاطمه را به ازدواج عمر در مياست كه علي

پندار شيعيان، عمر، همان كسي است كه مادر ام كلثوم را زده، پهلويش را شكسته و باعث 
 !.مرگش بوده است؟ بلكه به گمان شيعيان، عمر كافر بوده است؟

دهي كه با مادر دخترت چنين رفتاري  خدا سوگند، آيا دخترت را به كسي مي تو را به
كسي چون علي كه از تو بهتر و با تقواتر است، چنين دارد كرده باشد؟ پس چگونه امكان 

دهد كه دختر فاطمه را به ازدواج  كند؟ آيا علي بدينگونه پاداش همسرش فاطمه را مي
دهد؟ حال آن  ا علي  دخترش را به يك كافر ميآورد؟ آي ترين دشمن وي درمي سرسخت

 :كه پروردگار متعال فرموده است

﴿          ﴾  

 .)۲۲۱: البقره( »و با زنان مشرك ازدواج مكنيد تا ايمان بياورند«

                                           
، األمالی، صدوق )٩١(، مقاتل الطالبيين )١١٢ – ١٠٧/  ۴(، المناقب )٢۴٨) (١۶٧(اإلرشاد  -١

/  ۴۴) (۶٣، ٣۶/  ۴۵) (٩٢، ٩٠، ٧۴/  ۴٢(بحار األنوار ) ٢٠٣(، إعالم الوری )١٢١(
، )٢۶٣/  ٣(، األنوار النعمانيه )٧/  ٢٢) (۶۶/  ٢١(المعجم، خوئی  ٨٢، االختصاص )٣١٣

، رجال ترکوا بصمات علی قسمات )٢۴٢/ ٩(ی معتزلی  شرح نهج البالغه، ابن ابی الحديد شيعه
، األنوار )۴٨٨/  ٢) (۶۴۵/ ١(، الفصول المهمه، ابن الصباغ )١٧٧، ١٧٢(التاريخ، قزوينی 

، معالم )١٣۶(، أنصار الحسين، مهدی شمس الدين )۴۴٨، ۴٣۴(علويه، جعفر نقدی ال
، تاريخ األئمه، )۴٨/ ٢(کوفی  ، مناقب اإلمام أميرالمؤمنين)١٢٧/  ٣(المدرستين، عسکری 

المستجاد من ) ١٩(؛ تاج المواليد طبرسی )١٧٨/ ٣(شرح األخبار، قاضی نعمان ) ١٧(بغدادی 
، )١٧٧(لواعج األشجان، محسن امين ) ٢٨٠(لعوالم عبداهللا بحرانی ا) ١٣٩(اإلرشاد، حلی 

، )٢١۵(رجال ابن داود ) ١٠۶(، الرجال، طوسی )٣٨۶/  ٧(البحار، شاهرودی  سفينةمستدرک 

المفيد من معجم ) ٣۴٣/  ٨(، مستدرکات علم الرجال، شاهرودی )١٢٧/  ۵(نقد الرجال، تفرشی 
، تاريخ يعقوبی )٢٣۶/  ١١(اموس الرجال، تستری ، ق)۶٨۶، ٣۶۵(رجال الحديث، جواهری 

، الدر النظيم، عاملی )٣٠٢/  ٢) (۶٠٨، ٣٢٧/  ١(، أعيان الشيعه، مسحن أمين )٢١٣/  ٢(
شرح ) ٢٧١، ٢/٢۵٢) (١/٢۶٧(شهداء المعصومين  عةموسو) ۶٧/ ٢(، کشف الغمه )۴٣٠(

 .)١۴٩/  ٢(ی تراثنا  مجله) ۶٧۶/  ٣٣)، ۶٨۴، ٧٨٢، ۶٧۵/  ٢٢(إحقاق الحق 
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يي بر سر  هاين بالها را بپذيريم و باور كنيم كه واقعاً چن در صورتي كه تمام اين دروغ
هم اين سؤال مطرح است كه آيا در  آمده و از آن دو كاري ساخته نبوده، بازعلي و فاطمه 

ي تن آن بزرگوار را  مدينه مردماني نبودند كه نسبت به آبروي پيامبرشان كه حكم پاره
 صداشت، غيرت ورزند و آيا مدينه، تهي از كساني بود كه نسبت به اهل بيت پيامبر

- واهللا اعلم-. ت داشته باشند؟تعصب و غير

 امهات المومنين رضی اهللا عنهن
 :نگريم كذايي از كتاب آللي االخبار مي ي باز هم به همان گفته

جا و زمان و حالت براي لعنت فرستادن به آنها زماني است كه در  بدان بهترين«
بار خدايا  :پس هربار به دستشويي ميروي با خيال راحت چند بار بگو!!! دستشويي باشي

بار ...  عمر را لعنت كن سپس ابوبكر و عمر سپس عثمان و عمر سپس معاويه و عمر
خدايا عايشه و حفضه و هند و ام حكم را لعنت كن و كساني را لعنت كن كه به كارهاي 

 .»)يعني اهل سنت(آنان راضي هستند 
محب كسي  يد آيادان ميكه خود را محب رسول اهللا و آلش كساني اي  !اي شيعيان

د؟ آيا زنان رسول اهللا رضي اهللا عنهن جزء اهل بيت رسول اهللا كن ميزنان او را لعن 
آيا شما از كسي كه زنتان را مورد بغض و عداوت قرار ميدهد راضي . ندآي يحساب نم

 .هستيد؟
 :آنها چنين فرموده است ي يد كه خداوند دربارهكن مياي شيعيان آيا شما كساني را لعن 

+                                 

                           

         _ ]6: األجزاب[. 
و . پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و همسرانش، مادران مؤمنان هستند«

اهللا، خويشاوندان نسبي در ارث بردن از يكديگر، از ساير مؤمنان و ) و فرمان(مطابق كتاب 
اين . به دوستانتان نيكي كنيد) وصيت يا احسان از طريق(مهاجران سزاوارترند، مگر آنكه 

 .»حكم، در لوح محفوظ نگاشته شده است
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ياور هميشگي پيامبر و كسي كه پيامبر اين چنين  لآيا شما ام المومنين عايشه
 :فرمايد مياش  درباره
 .»فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام«

)P)4F1»ها است برتري اشكنه بر ساير طعام فضل عايشه بر ساير زنان مثل«: يعني
P. 

 .يد؟كن ميو كسي كه رسول اهللا بسيار او را دوست ميداشت لعن 
 :روافض با ادعاي بر

﴿                                 

                                ﴾  

نزد يكي (و هنگامي كه پيامبر، رازي را به يكي از همسرانش گفت و او، آن راز را «
بخشي از آن ) پيامبر(خت؛ و اهللا، پيامبر را از آن آگاه سا. فاش كرد) ديگر از همسران پيامبر

بخش ديگرش خودداري نمود و چون پيامبر، آن ) بازگو كردن(را براي او بازگو كرد و از 
چه كسي تو را از اين موضوع باخبر «: زن را از اين موضوع باخبر ساخت، آن زن گفت

 .)۳ :التحريم( »دانا و آگاه به من خبر داده است) پروردگار: (گفت) پيامبر(» ساخته است؟
راز پيامبر را فاش ساختند و  بام المونين عايشه و ام المومنين حفصه :ندگوي مي

كسي امهات المومنين را مانند شما كه ائمه خياليتان را  :بايد گفت. گناه مرتكب شدند
ا نيست حتي صحابه و د بلكه كسي از انجام گناه مبرّدان مييد معصوم ندان ميمعصوم 

اينان بهشتيانند و چنانچه خطايي هم  ي هيچ ترديدي نيست كه، اما جاامهات المومنين
 :فرمايد ميكرده باشند خداوند متعال 

﴿              ﴾ P P)4: التحريم( 
هايتان به حق گرايش  راستي دل به سوي اهللا توبه كنيد، پس به) دو همسر پيامبر(اگر شما  «

 .»يافته است
 .را پذيرفته است بس خداوند توبه عايشه و حفصهپ

قصد  شهم بايد گفت كه ام المومنين عايشه و طلحه و زبير  سدر بحث جنگ با علي
                                           

 .۵/٢٩: بخاریصحيح  -١
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جنگ را نداشتند و اين افتراء به ايشان است و اگر چنين باشد به اين آيه استناد  قتال و
 :شود كه خداوند تبارك و تعالي فرمود مي

﴿                                      

                                       

                                    

﴾ ]10-9: الحجرات[. 
و اگر . و اگر دو گروه از مؤمنان با يكديگر جنگيدند، ميانشان صلح برقرار كنيد«: ترجمه

روه، به گروه ديگر تجاوز نمود، با گروه تجاوزگر بجنگيد تا به حكم اهللا يكي از اين دو گ
و . بازگشت، در ميانشان به عدالت و انصاف، صلح برقرار كنيد) به حكم اهللا(و اگر . بازگردد

 .»تقواي اهللا پيشه نماييد تا مشمول رحمت شويد
برادران يكديگر  جنگند، كنندگان را در عين حال كه با هم مي اين آيات آن مبارزه

تر از آنها هم باشند، ثابت است،  اي پايين اين آيه براي كساني كه در مرتبه. ناميده است
 .پس براي آنان به طريق اولي ثابت است



 

 

 عقايدشان یرافضه و بعض ی تاريخ  فرقه

و به سواالت توجه  .از خوانندگان شيعه خواهش دارم كمي در اين بخش تفكر نمايند
 )ان شاء اهللا باعث هدايت شود(. ...  ا عقل منطبق بود بپذيرند و اگر نبودكنند اگر ب

. فقط يك موضوع سياسي بوده ساين امر بر همه آشكار است كه شيعه در زمان علي
شدند و علويون ميگفتند  عثمانيه ناميده مي سچنانچه شيعيان علي علويه و شيعيان معاويه

ستند و عقايد آنها با مسلمين فرق دان ميبرتر  بخالفت علي را بر خالفت عثمان
 .نداشت

است بعد از شهادت اميرالمومنين علي بن ابي طالب  آمدهچنانچه در تاريخ طبري 
با ايجاد فتنه ) سبئيه(و يارانش  تظاهر به اسالم كردهنام عبداهللا بن سباء يهودي ه شخصي ب

افضل  صي را از رسول اهللاو مبارزه با اسالم  فضيلتهايي را بر علي قائل شدند كه عل
 لو به ام المومنين عايشه، و قرآن را تحريف شده ميخواند) العياذ باهللا( ستدان مي

 .بود سحسن بن عليكردند  از كساني كه با اين عقايد سبئيه مبارزه مي ، واهانت ميكرد
حسين بن علي  و قطعا قاتالن. يان هم شكي نيستاما از شيعه بودن و خيانتهاي كوف

اختالف . (ستنددان مي ايشاناول اين كساني بودند كه خود را شيعه و طرفدار  ي مرحله در
 )سياسي بود

 :اما از سواالت
اي سياسي بوده است؟ و اگر جوابتان مثبت  تشيع مسئله ي آيا قبول داريد مسئله -1

 .د؟كن مياست پس چرا هم اكنون حتي نماز خواندن شيعيان با مسلمين فرق 
ايد بتان منفي ميباشد سوال اين است چرا وقتي علي به حكومت رسيد عقاگر جوا -2

عمل   را اجرا نكرد و همانند ابوبكر و عمر و عثمان...  مانند اذان و نماز واصلي اسالم 
 .كرد؟ چرا نگفت اذان و نماز تحريف شده است و يا چرا متعه را جايز نكرد؟

يهوديان و مسيحيان گفته شد سوال اين  چنانچه در اول كتاب از شباهات رافضه با -3
شده است؟ عاست اين عقايد چگونه وارد عقيده تشي. 
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سرايي آن هم به اين صورت رايج در بين شيعيان نه در قرآن آمده  عزاداري و نوحه
 /چنانچه باقر. است و نه در سنت رسول اهللا و نه ائمه شيعه به آن دعوت كرده اند

 :گفته
زدن به سر و سينه و نوحه سر دادن است كه اين كارها خارج از تابي  ترين بي سخت«

)P)5F1»صبر و شكيبايي است و حرام است
P. 

 :فرمود لواينكه پيامبر به فاطمه
وقتي من مردم بر من روي مخراش و مو پراكنده نكن و آه و واويال و مجلس نوحه «

 .»خواني بر پا مكن
از  :گفت مي »و ال يعصينك في معروف« :ي از ابو عبد اهللا روايت است، در تفسير آيه

چاك نكنند و به سر و صورت نزنند و دعا به هالكت و معروف اين است كه گريبان 
Pنشينندنبر سر قبر  نابودي ننمايند و

)
6F

2(
P . 

 ... و روايات ديگر از اهل بيت در كتب خود اهل تشيع
را انجام  ها آميز و عزاداري با چه سندي از سنت يا قرآن اين اعمال شرك -4

 .دهيد؟ مي
 :منقول است /از جعفر بن محمد 47در مزار المفيد صفحه 

 .»نويسد حج مقبول مي 80را زيارت كند، خداوند برايش  هر كس حسين«
 :اما بر ضد اين عمل و ساختن بارگاه بر قبرها رواياتي در كتب شيعه موجود است

د و يا ير آن شود، يا بر آن بنشينننماز خوانده كه بر قبرها از اينرسول اهللا نهي كرده 
Pبنايي بسازند

)
7F

3(
P. 

روايت است رسول اهللا از اينكه در قبرها گچ بكار برده شود يا بنايي بر آن بسازند و يا 

                                           
 .3/222: كافي -1

 .82/77نوار و بحار األ 1/144 :، مستدرك الوسائل 5/308 :نور الثقلين -2

 .2/869: ةوسائل الشيع -3
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Pبر آن بنشينند، نهي كرده است

)
8F

1(
P. 

اين نهي را نقل كرده اند؛ از صادق روايت  ي شيعه به همين دليل مي بينيم كه ائمه
 :است كه فرمود

رشوه خوردن در قضاوت، پولي كه زن زنا كار در برابر عمل : ت چيز حرام استهف
كنند، پول فروش سگ و  كند، پولي كه جادوگر و كاهن در يافت مي زشت دريافت مي

Pپولي كه براي ساختن بناهايي كه بر قبرها ساخته مي شود

)
9F

2(
P. 

نشستن بر قبور به ابو الحسن موسي بن جعفر گفتم آيا ساختن بارگاه بر قبرها و 
 .درست است؟

گچ به كار ببرند و بر آنها بنشينند، و درست نيست بر قبرها بنايي ساخته شود، : گفت
Pو يا از گل استفاده كنند

)
10F

3(
P. 

اند  تان شما را از ساختن بنا بر روي قبرها نهي كرده براي چه با وجود اينكه ائمه -5
 .اين عمل را انجام ميدهيد؟

ر روايات شما چيست؟ اين همه اختالف در عمل و روايات اين همه اختالف د -6
 .يد؟كن ميشما چيست؟ چرا درجايي نهي و در جااي امر به كاري 

حال چرا شما  .ساختن بارگاه و اكثر شركيات صوفيه در عقايد شما هم هست -7
 .يد ائمه تان آنها را تكفير كرده اند؟گوي ميصوفيه را منكر ميشويد و 

و براي خود كاله شرعي . الل دانستند و اسمش را به متعه تغيير دادندروافض زنا را ح
و اين چه مذهبي است كه ازدواج با زنان شوهردار را حالل خوانده . درست كردند

 )2/187التهذيب  – 2/149من ال يحضره الفقيه . (؟است
ن كار دين اسالم كه اين همه به استحكام خانواده اهميت داده است آيا اجازه چني -8

 .حرامي كه اسمش فقط تغيير كرده را ميدهد؟
                                           

 .1/127 :مستدرك الوسائل -1

 .3/444 :ةحاديث الشيعأو جامع  2/869 :ةوسائل الشيع -2

 .2/887 :ةو وسائل الشيع 1/114 :، من ال يحضره الفقيه 3/228 :كافي -3



 27   با روافض چگونه است؟ بيت رفتار اهل 

 

آيا همبستر شدن با زنان شوهردار بغير از مذهب ماركس در مذهب ديگري جزء  -9
 .مذهب رافضه حالل است؟

 :و اما سوال آخر
ميتوان جزء را ) با توجه به توضيحات داده شده(كه روافض دارند  آيا مذهبي -10

 .فرق اسالمي دانست؟
 



 

 

 رکالم آخ

اگر . اي براي آخرت بنده باشد و باعث هدايت شيعيان شود اميد است اين كتاب توشه
. م اين كتابچه در مقابل آنچه هدايت يافتگان ديگر مكتوب كرده اند هيچ استدان ميچه 

به اميد يكپارچه  ... جوي حقيقت براي شيعياناميد آن دارم گامي باشد براي جستولي 
 .صشدن امت رسول اهللا

 كاتهرمحة اهللا و برلسالم عليكم و و ا
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