
ا ٌّ ٌّا عابسا مّنه المح  تا خجالت ًشد هي آهذ ٍ تا اخن گفت جاءنً ٌمشً حٌ

 ًّ هزا تا جَاب هٌاسة دریاب کِ گیج ضذُ ام قال اسعفنً جوابا اشكل االمر عل

ٌّا  ٌّا قلت فاسمعنً صغ چزا تِ ضوا رافضی هی گَیٌذ؟ گفتن پس خَب تِ هي گَش کي لم تسّمى رافض

ٌّا سوف أنبٌك على ماصرت ادعى  آگاّت خَاّن کزد کِ چزا هي را رافضی ًاهیذًذ رافض

 

 
 

ٌُرى ربُّ البشر  اس ٍقتی کِ گفتن دیذى خذای خالق اًساًْا انا مذ قلت محاٌل ان 

در دًیا ٍ آخزت هحال است ٍ ّزکِ غیز ایي تگَیذ خطا کزدُ، ال بدنٌا ال بأخرى من ٌقله قد عثر 

تزای ایٌکِ دیذًص تزای تیٌٌذگاى هحال است كونه جسما محاٌل عند أرباب النظر 

ا ٌّ ٍقتی خذاین را هٌشُ کزدم، رافضی ًاهیذُ ضذم  عندما نّزهت ربً صرت اُدعى رافض

 

 
 

تاریخ را تیطزفاًِ تخَاى ٍ اس ظلن دٍری کي اقرأ التارٌخ تحقٌقا وخّل االعتساف 

عثذهٌاف را کافز ًاهیذ تذعت فزسًذ ٌّذ تَد کِ بدعٌة من ابن هنٍد كّفرت عبدمناف 

 ٍ آى را کساًی پخص کزدًذ کِ اس خذا ًوی تزسیذًذ وتلقتها اٌاٍد رّبها لٌست تخاف

ا ٌّ  تا پیزٍی هي اس رسَل خذا، رافضی خَاًذُ ضذم باّتباعً امر طه صرت أدعى رافض

 

 
 

 گفتِ ضذ هوٌَع است خطاّای صحاتِ را تگَییذ قٌل محظور علٌكم ذكر اخطاء الصحابة

 گفتن ایي رٍضی اهَی است کِ قزاتتی تا ٌّذ دارًذقلت نهج امويٌّ فٌه من هنٍد قرابة 

 تعضی اس اصحاب رسَل گوزاُ ضذًذ ٍ تزخی اّل ًجاتت هاًذًذ بعض صحب الطهر ضلّوا بعضهم اهل النجابة

ٌّا   ضذم ٍقتی ایي تٌای پَضالیي را تزّن ریختن رافضی ًاهیذُحٌن زلزلُت بناهم صرت اُدعى رافض

 

 

 

 

 



صّح عندي اّن مؤذي المرتضى ٌؤذي البشٌر 

در ًشد هي ایي سخي صحیح است کِ آسار دٌّذُ ی علی هزتضی آسار 

 دٌّذُ ی رسَل است

 ای خذای تَاًا ّزکس کِ علی را آسار داد لعٌت کيرّبً فالعن كل من آذى علٌا ٌا قدٌر 

 تِ جٌْن دراًذاس تزای ّویطِ ٍ چِ تذ عاقثتیدر رٍس هحطز  اصلِه فً الحشر نارا خالدا بئس المصٌر

 رٍسی کِ دعاین را اعالم کزدم رافضی خَاًذُ ضذم ٌوم عّممت دعائً صرت اُدعى رافضٌا

 

 
 

ًٌ لٌس فً الوحً هذر   هٌطق قزآى ٍحی است ٍ در ٍحی سخي لغَ ًیستمنطق القرأن وح

 پیاهثز ّذیاى هی گَیذ را الل کزدخذا ستاى آًکس کِ گفت اخرس هللا لسانا قال طه قد هجر 

 حزفی سد کِ ًفی هی کٌذ آًچِ در سَرُ ی ًجن آهذُقولة تنفً الذي قد جاء فً نجم السور 

 ٍقتی پیاهثز را هٌشُ داًستن رافضی خَاًذُ ضذمعندما نّزهت طه صرت اُدعى رافضٌا 

 

 
 

 سیز هٌشُ کزدین ها سًاى پیاهثز را اس هَاردنحن نّزهنا نساء المصطفى عن ما ٌلً 

 درتارُ آًچِ کِ تِ پیاهثز اّاًت هی ضَدعن خصوص ما ٌشٌن الطهر خٌر الرسل 

 ٍلی اس گٌاّی هثل جٌگ جول هٌشّطاى ًکزدین لم ننزّهن عن ذنٍب كحرب الجمل

 خطا کزدُ رافضی خَاًذُ ضذم (عایطِ)رٍسی کِ گفتن هادر ٌوم قلت االُم زلّت صرت ادعى رافضٌا 

 

 
 

 قَهی گفتٌذ پیاهثز هزد ٍ اگز سیارتص کٌی ضزک استٌم مات طه ان تزره فهو شرُك قال قو

 آًاى اس ًعوت عقل تْزُ ای ًثزدًذ ٍ در آى ضکی ًیست ما استفادوا من نعٌم العقل ما فً ذاك شكُ 

 یاتذتالضطاى خاهَش کزدى ًَری است کِ تزخالف هیلطاى فشًٍی هی هّمهم اطفاء نوٍر وهو رغم االنف ٌذكو 

 را سیارت کزدم ٍ رافضی خَاًذُ ضذم پیامبر زرت طه ولهذا صرت اُدعى رافضٌا

 

 

 

 



 را سیارت کزدم دیَار را تَسیذم (پیاهثز)ٍقتی اتا سّزا عندما زرت أبا الزهراء قّبلت الجدار 

 گفتٌذ ایي ضزک است گفتن تلکِ ضوا ًٌگ اسالم ضذیذ قٌل شرٌك قلت بل صرتم على االسالم عار

 گفتن پیاهثز خَد، هحجي را تَسیذ، خثزی کِ قاتل پَضاًذى ًیستقّبل المحجن طه خبٌر ٌأبى الستار 

 رٍسی کِ دلیلن آًاى را ساکت کزد رافضی خَاًذُ ضذم ٌوم اعٌاهم دلٌلً صرت ادعى رافضٌا

 

 
 

 هی کٌینتزای عثادت پزٍردگار در سجذُ اس تزتت حسیي استفادُ  نعبد هللا على ترب حسٌٍن سّجدا

 کِ اس سهیٌی است پاکتزیي سهیٌْا ٍ در ایي هَرد حذیث هسٌذ ٍجَد داردفهو ارٌض بل وأزكاها حدٌثا مسندا 

 پیاهثز فزهَد ایي سهیي تزای سجذُ، پاکیشُ قزار دادُ ضذُقال طه ُجعلت لألرض طهرا مسجدا 

 ام رافضی خَاًذُ ضذمسجذُ  دررٍسی کِ حیزاى ضذًذ  ٌوم حاروا فً سجودي صرت اُدعى رافضٌا

 

 
 

 گفتن تخاری کتاب حذیثی دارد کِ اسوص را صحیح گذاضتِ اًذقلت للبخاري مسنٌد ٌدعى الصحٌح 

من قدٌٍم فٌه طعٌن لٌس ٌحصی لٌته ٌدعى السقٌم 

اس قذین در آى سخوی است کِ تِ حساب ًیاهذُ ٍ کاش اسوص را سقین هی 

 (ضعیف)گذاضتٌذ 

 عقلْایی در آى گوزاُ ضذًذ تجش عقل ّای سالنالعقل السلٌم ضللوا فٌه عقوال ما عدا 

 ٍقتی هي در آى ضک کزدم رافضی خَاًذُ ضذم انا مذ شّككت فٌه صرت اُدعى رافضٌا

 

 
 

 گفتن آیا آیِ یا خثز قطعی داریذ قلت هل من آٌة او خبٍر قطعاً صدر

 هاًٌذ سٌگ سکَت کزدًذسٌذ رٍ تصحیح کزدًذ اها صّحح المسند لكن صمتوا صمت الحجر 

 تزای خذا پا جایش داًستٌذ کِ ٍارد جٌْن هی ضَدجّوزوا هلل ِرجٌل سوف تصلى فً صقر 

 ٍقتی اس جَاتن عاجش ضذًذ رافضی خَاًذُ ضذم عندما أعٌوا جوابا صرت اُدعى رافضٌا

 

 

 

 



 ًاداًْا اٍلی داًستي علی را ًپذیزفتٌذ قال أهل الجهل سمة الرفض تقدٌم علً

 خذا عقل ّایی را کِ کار ًوی کٌذ خیلی تقثیح کزدقّبح هللا عقوال عّطلت عن عمِل 

 اٍلی داًستي علی جش اس طزف خذای هتعال ًثَدلم ٌكن تقدٌمه ااّل من الّرب العلً 

ا ٌّ  ٍقتی اس خذا پیزٍی کزدم رافضی خَاًذُ ضذم حٌنما تابعت رّبً صرت اُدعى رافض

 

 
 

 هي ًذای پیاهثز را در رٍس غذیز لثیک گفتن ٌوم الغدٌر انا لّبٌت نداء المصطفى

 ّز کِ هي هَالیص تَدم پس علی هَالی اٍستكّل من كنت له موال فمواله االمٌر 

 دٍست داضتٌص تْطت تزیي ٍ کیٌِ ٍرسیذى تِ اٍ آتص فزٍساى استبغضُه نار السعٌر , حّبه جّنة عدنٍ 

ا ٌّ ٌّا صرت اُدعى رافض  تِ علی عطق ٍرسیذم رافضی خَاًذُ ضذمکِ رٍسی  ٌوم أحببت عل

 

 
 

ٌّا ٌنجلً  ًاراحتیْاین ّزٍقت تِ علی هتَسل هی ضَم تزطزف هی ضَد انا هّمً كلّما أدعو عل

 تزای ّویي ّز ٍقت تلٌذ هی ضَم هی گَین یا علیولهذا كلّما قمت أنادي ٌا علً 

 تَسل تِ خذا اس علی هذد جَینچِ گٌاّی است اگز تزای اّي ذنٍب أن توسلت لرّبً بعلً 

ا ٌّ  در ایي اهز ًاداًی را قاضی کزدًذ ٍ تزای ّویي رافضی خَاًذُ ضذم حّكموا الجهل لهذا صرت اُدعى رافض

 

 
 

ا ٌّ ًٌّ انا أن والٌت فً الدنٌا عل  اگز در ایي دًیا ٍالیت علی را داضتِ تاضن رافضی ّستن رافض

ٌّا  ًٌّ أن رفضت الشّر رفضا جوهر  افضی ّستن اگز ضز را هطلقا رفض کٌنررافض

 ًَّ ًٌّ نعمة انزلها هللا عل  رافضی تَدى ًعوتی است کِ خذا تز هي ًاسل کزدُرافض

ٌّا   تْتزیي تَصیف ایي است کِ رافضی خَاًذُ ضَمخٌرة األوصاف اّنً صرت اُدعى رافض

 


