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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 مقدمة
احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعنيني ،  

 والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين .. أما بعد :

والذين يطيب هلم أن يلقبوا بالشنييعة ،   -فهذه أسئلة وأجوبة تدور حول مذهب الرافضة 
واإلمامية ، واجلعفرية ، واالثىن عشرية ، وهي أمساء متعددة تدل على حقيقنية واحنيدة ،   

واألجوبة من كالم شنيي    –وفرقة واحدة ، وهي كربى فرق الشيعة يف عصرنا احلاضر 
، ومن أراد التوسني   يف كتابه القّيم منهاج السنة  –رمحه اهلل تعاىل  –اإلسالم ابن تيمية 

فلريج  إىل الكتاب .. وهذه األجوبة قاصرة على كالم شي  اإلسالم ، بدون أي إضافات 
أو زيادات ، وكالم شي  اإلسالم عن هؤالء القوم يدّل على سعة اّطالعه  على مذهبنيهم  

ف على بنياهنم من القواعد فخّر عليهم السق –رمحه اهلل  –وأقواهلم ورواياهتم ، ولقد أتى 
من فوقهم ، فأصوهلم منهارة ، وأسسهم مدمرة ، فال يستطيعون حُلججه ردًا ، وال ألقواله 
نقدًا ، فأدلة وبراهني نقلية وعقلية ، ومناقشة هادئة على أسٍس سليمٍة مبنية ، فنيأفحموا  
وولوا األدبار ، كأهنم محر مستنفرة فّرت من قسورة ، فرحم اهلل شي  اإلسالم وأجنيلل  

 درجته . مثوبته ورف 

وأتركك اآلن لتنتقل إىل الصفحات التالية ، لتقرأ وتنظر وتتأمل ، وفق اهلل اجلمي  ملا حيب  
   ويرضى ، ونصر دينه ، وأعلى كلمته ،  وجعلنا من الذين حيبهم وحيبونه .. آمني .
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 إعانة المحتاج من كتاب المنهاج

اهلل أن نقول يف صالتنا :   }اهنيدنا الصنيرا     قال شي  اإلسالم رمحه اهلل : وهلذا أمرنا
املستقيم * صرا  الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني { فالضال الذي 
مل يعرف احلق كالنصارى ، واملغضوب عليه الغاوي الذي يعرف احلق ويعمنيل الالفنيه   

النيدعاء املنيأثور :   كاليهود . والصرا  املستقيم يتضمن معرفة احلق والعمل به ، كما يف 
اللهم أرين احلق حقًا ووفقين التباعه ، وأرين الباطل باطاًل ووفقين الجتنابه ، وال جتعلنيه  

 ([ .   9جني ) 91مشتبهًا علي فاتب  اهلوى . ] ص 

 

 

 

 ما قول شيخ اإلسالم ابن تيمية يف الرافضة ؟ -1س

هلل تعاىل ، منين بعنيد   هم أعظم ذوي األهواء جهاًل وظلمًا ، يعادون خيار أولياء ا -9ج
رضنيي   –النبيني ، من السابقني األولني من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان 

ويوالون الكفار واملنافقني من اليهنيود والنصنيارى واملشنيركني     –اهلل عنهم ورضوا عنه 
( 9جني ) 02وأصناف امللحدين ، كالنصريية واإلمساعيلية ، وغريهم من الضالني . ] ص 

  ] 

 هل هم متعاونون مع اليهود ؟  -2س

 ( [9جني )09معاونتهم لليهود أمٌر شهري . ] ص  -0ج

 يدعي البعض أّن قلوهبم طيبة ، ما قولكم ؟ -3س
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من أعظم ُخبث القلوب أن يكون يف قلب العبد غٌل خليار املؤمنني وسادات أولياء  -3ج
 ( [9ج ) 00اهلل بعد النبيني .  ] ص 

 لقب الرافضة ، وملاذا ، ومن أطلقه ؟مىت أطلق عليهم  -4س  

من زمن خروج زيد افترقت الشيعة إىل رافضة وزيدية ، فإنه ملا سئل عن أيب بكنير   -4ج
وعمر فترحم عليهما ، رفضه قوم فقال هلم: رفضتموين . فُسّموا رافضة لرفضهم إينياه ،  

 ( [9جني ) 33وُسّمي من مل يرفضه من الشيعة زيديًا النتساهبم إليه .  ] ص 

 ممن يتربأ الرافضة ؟ -5س

إاّل نفرًا قلياًل حنو  –صلى اهلل عليه وسلم  –يتربؤون من سائر أصحاب رسول اهلل  -3ج
 ( [  9جني ) 31بضعة عشر .  ]ص 

 ملاذا يكثر فيهم الكذب واجلهل ؟ -6س

ملا كان أصل مذهبهم مستندًا إىل جهل ، كانوا أكثر الطوائف كذبًا وجهنياًل .  ]   -6ج
 ( [ 9ني )ج 35ص 

 مباذا امتاز الروافض ؟ -7س

اتفق أهل العلم بالنقل والرواية واإلسناد ، على أّن الرافضة أكنيذب الطوائنيف ،    -5ج
والكذب فيهم قدمي ، وهلذا كان أئمة اإلسالم يعلمون امتيازهم  بكثرة الكنيذب . ] ص  

 ( [  9جني ) 31

 هل صحيح أهنم يقدسون الكذب واخلداع وماذا يسمونه ؟ -8س

يقولون : ديننا الّتقّية !! وهو: أن يقول أحدهم بلسانه خالف ما يف قلبه، وهنيذا    -8ج
 ( [  9جني ) 68هو الكذب والنفاق  . ] ص 

 ما هو موقف الرافضة من والة أمور املسلمني ؟ -9س
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هم أعظم الناس خمالفة لوالة األمور ، وأبعد الناس عن طاعتهم  إاّل كرهنيًا. ] ص   -1ج
 ( [  9جني ) 999

 كيف تنظرون إىل أعماهلم ؟ -11س

أُي سعي أضُل من سعي من يتعب التعب الطويل ، وُيكثر القال والقيل ، ويفارق  -92ج
مجاعة املسلمني ، ويلعن السابقني والتابعني ، ويعاون الكفار واملنافقني ، وحيتال بنيأنوا   

ّلي احليل ، ويسلك ما أمكنه من الّسبل ، ويعنيتضد بشنيهنينيود النينيلور ، وينينيد   
 ( [9جني ) 909أْتنيباعه بنيحبل الغرور ]ص 

 إىل أي حٍد بلغ الغلو عندهم فيمن زعموا أهنم أئمة هلم ؟    -11س

 ( [9جني ) 454إختذوهم أربابًا من دون اهلل . ] ص   -99ج

 هل الروافض من عّباد القبور ؟ -12س

املخلوقني كتابًا مّساه مناسك املشاهد ، جعل قبور …صنف شيخهم ابن النعمان  -90ج
 ( [9جني ) 456ُتحُج كما حتج الكعبة . ] ص 

 هل من أصوهلم الكذب والنفاق ؟ -13س

أخرب اهلل تعاىل عن املنافقني أّنهم يقولون بألسنتهم ما ليس يف قلنيوهبم والرافضنية    -93ج
جتعل هذا من أصول دينها وتسميه الّتقّية ، وحتكي هذا عن أئمة  أهل البيت الذين برأهم 

ذلك ، حىت حيكوا عن جعفر الصادق أنه قال : التقية ديين ودين آبائي . وقنينيد  اهلل عن 
نّله اهلل املؤمنني من أهل البيت وغريهم عن ذلك ، بل كانوا من أعظنيم الننياس صنيدقًا    

 ( [  0جني ) 46وحتقيقًا لإلميان ، وكان دينهم التقوى ال التقية . ] ص 

         يف أي أصناف الناس يوجد الرافضة ؟         -14س
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أكثر ما جتد الرافضة : إّما يف اللنادقة املنافقني امللحدين ، وإّما   يف جهال ليس  -94ج  
 ([  0جني ) 89هلم علم ال باملنقوالت وال باملعقوالت .]ص 

 هل عند الرافضة زهد وجهاد إسالمي صحيح ؟ -15س

 –ي  اهلل عننيه  رض –ُحّبهم للدنيا وحرصهم عليها ظاهر ، وهلذا كاتبوا احلسني  -93ج
فلما أرسل إليهم ابن عمه مث قدم بنفسه ، غدروا به وباعوا اآلخرة بالدنيا ، وأسنيلموه إىل  
عدوه ، وقاتلوه م  عدوه ، فأي زهد عند هؤالء وأي جهاد عندهم ، وقنيد ذاق مننيهم   

من الكاسات املّرة ما ال يعلمه إاّل اهلل ، حّتى دعنيا   –رضي اهلل عنه  –علي بن أيب طالب 
ليهم فقال : اللهم إين سئمتهم وسئموين ، فأبدلين هبم خريًا منهم ، وأبدهلم يب شرًا مين ع

 ( [0جني ) 19-12. ] ص 

 هل هم من الضالني ؟ -16س

هل يوجد أضّل من قوم يعادون السابقني األولني من املهنياجرين واألنصنيار ،    -96ج
 ( [3جني) 354ويوالون الكفار واملنافقني . ] ص 

 قفهم من املنكرات ؟ما مو -17س

هم غالبًا ال يتناهون عن منكر فعلوه ، بل ديارهم أكثر البالد منكرًا من الظلنيم   -95ج
 ( [  3جني ) 356والفواحش وغري ذلك . ] ص 

 ما موقفهم من الكفار ؟ -18س

هم دائمًا يوالون الكفار من املشركني واليهود والنصارى ويعاونوهنم على قتنيال   -98ج
 ( [  3جني ) 358اهتم . ] ص املسلمني ومعاد

 ماذا أدخلوا يف دين اهلل ؟ -19س
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منيا مل    -صلى اهلل عليه وسلم –أدخلوا يف دين اهلل من الكذب على رسول اهلل   -91ج
الصدق ما مل يرده غريهم ،  وحنّيرفنيوا القنيرآن حتريفنيًا مل   يكذبه غريهم ، وردوا من 

 ( [  3جني ) 424حيرفه غريهم . ]ص 

 ضة متابعتهم إلمجاع أهل البيت ما مدى صحتها ؟  دعوى الراف -21س

ال ريب أهنم متفقون على خمالفة إمجا  العترة النبوية ، م  خمالفة إمجا  الصحابة  -02ج
 –صلى اهلل عليه وسلم  –على عهد النيب  –بنو هاشم  –، فإنه مل يكن يف العترة النبوية 
يقول بإمامة االثين عشنير ، وال  من  –رضي اهلل عنهم  –وأيب بكر وعمر وعثمان وعلي 

وال بكفر اخللفاء الثالثة ، بل وال منين   –صلى اهلل عليه وسلم  –بعصمة أحد بعد النيب 
يطعن يف إمامتهم ، بنيل وال من ينكر الصفات ، وال من يكنينيذب بالنينيقدر . ]ص   

 ( [3جني )  425 -426

ذب الذي الك  -09جنرغب يف ذكركم لبعض الصفات اخلاصة بطائفتهم ؟   -21س
يوجد فيهم ، والتكذيب باحلق ، وفر  اجلهل ، والتصديق باحملاالت وقلة العقل ، والغلو 

 433يف اّتبا  األهواء ، والتعلق باجملهوالت ، ال يوجد مثله يف طائفنية أخنيرى . ] ص   
 ( [3جني )

 ملاذا يطعنون يف الصحابة ؟ -22س

أمرهم : الطعن يف الرسنيالة.   الرافضة يطعنون يف الصحابة وننيقنيِلِهم ، وباطُن -00ج
 ( [ 3جني ) 463]ص 

 من الذي يوّجه الشيعة ؟ -23س

الشيعة ليس هلم أئمة ينيباشروهنم باخلطاب ، إاّل شيوخهم الذين يأكلون أمواهلم  -03ج 
 بنيالبنياطنيل ، وينيصدوهنم عن سبيل اهلل . 

 ( [ 3جني ) 488]ص 
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        مباذا يأُمُر شيوُخ الرافضة أتباعهم ؟          -24س

يأمروهنم باإلشراك باهلل ، وعبادة غري اهلل ، ويصدوهنم عن سبيل اهلل فيخرجنيون   -04ج
عن حقيقة شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممدًا رسول اهلل ، فإّن حقيقة التوحيد أن نعبد اهلل 
 وحده ، فال ُيدعى إال هو ، وال ُيخشى إال هو ، وال ُينيّتنيقى إال هو ، وال ُينيتوكل إال
عليه ، وال يكون الدين إاّل له ، ال ألحٍد من اخللق ، وأن ال نتخذ املالئكة والنبيني أربابًا ، 

 فكيف باألئمة والشيوخ والعلماء وامللوك وغريهم . 

 ( [3جني ) 412]ص 

 ما حاهلم مع الشهادة ؟ -25س

ون إن شهدوا : شهدوا مبا اليعلمون ، أو شهدوا باللور الذي يعلمني …الرافضة  -03ج
: ما رأيت قومًا أشهد بنياللور منين    –رمحه اهلل  –أنه كذب ، فهم كما قال الشافعي 

 ( [  3جني ) 320الرافضة . ]ص 

 أصول الرافضة هل وضعها أهل البيت ؟ -26س

وأئمة أهل البيت يف مجي  أصنيوهلم الني     –رضي اهلل عنه  –هم خمالفون لعلي  -06ج
 ( [  4جني ) 96فارقوا فيها أهل السنة واجلماعة. ]ص 

 ما قولكم فيما تنسبه الرافضة إىل جعفر الصادق ؟ -27س

ُكِذب على جعفر الصادق أكثر مما ُكذب على من قبله ، فاآلفنية وقعنيت منين     -05ج
 ( [  4جني ) 34الكّذابني عليه ،ال منه ، وهلذا ُنسب إليه أنوا  من األكاذيب  ]ص 

 ما رأيكم يف انتساب الرافضة آلل البيت ؟ -28س

من املصائب ال  ابتلي هبا ولد احلسني انتسنياب               النيرافنيضنينية    -08ج
 ( [4جني ) 62إلنيينيهم . ] ص 
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 ِبَم حيتُج الرافضة إلثبات دينهم ومذهبهم ؟ -29س

الرافضُة غالُب حججهم أشعاٌر تليق جبهلهم وظلمهم ، وحكايات مكذوبة تليق  -01ج
ن مبثل هذه األشعار ، إاّل من ليس معنيدودًا منين   جبهلهم وكذهبم ، وما ُيثبت أصول الدي

 أويل األبصار .

 ( [  4جني ) 66] ص 

 للشعر دور يف خدمة اإلسالم فهل أثبتم شيئا منه ؟ -31س

 إذا  شئت أن ترضى لنفسك  مذهبًا          -32ج

 تنينال به الللفى وتنجوا من الناِر                                        

 والسننية ال    فنيدن بكنيتاب النيلنيه             

 أتت عن رسول اهلل من نقل أخيار                                        

 ود  عنك دينين الرفض والبنيد  ال               

 ينيقودك داعنييها إىل النار والعار                                    

 وسنير خلف أصحاب الرسول  فإهنم           

 جنوم هدى يف ضوئها يهتدي الساري                                    

 وعج  عن طريق الرفض فهو منيؤسس              

 على الكفر تأسيسًا على ُجُرٍف هار                                    

 هنيما خنيطنيتا : إمنيا هدًى  وسعادة        

 وإمنيا شنيقاًء مني  ضاللنية كفار                                  
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 فنيأي فنيرينيقنيينينا أحنيق بنيأمنينه    

 ما  حيكم الباريوأهنيدى سبياًل عند                                     

 أمن سّب أصحاب الرسول وخالف ال    

 كنيتاب ولنيم يعنيبا بنيثابت أخبار                                 

 

 أم املقتدي بالوحي  يسنيلك منينهج ال   

 صحنيابة مني  حب القرابة األطهار                                    

 ( [  4جني ) 908] ص 

 مذهب الرافضة ماذا مجع ؟ -31س

 د  املنكرة :فإّنهم جهمية قدرية رافضة .  مج  عظائم الب  -39ج

 ( [  4جني ) 939] ص 

 مذهب الرافضة هل يشتمل على املتناقضات ؟ -32س

الرافضة من جهلهم وكذهبم يتناقضون تناقضًا كثريًا بنيّينينًا ، إذ هنيم يف قنيول    -30ج
 ( [  4جني ) 083خمتلف ، يؤفُك عنه من أفك . ] ص 

 حقًا وصدقًا ؟ –ضي اهلل عنه ر –هل الرافضة ُمحّبون لعلي  -33س

 .   –رضي اهلل عنه  –هم من أعظم الناس بغضًا لعلي  -33ج

 ( [  4جني ) 016] ص 

 ؟  –رضي اهلل عنها  –ما موقفهم من أم املؤمنني عائشة  -34س
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هم يرمون عائشة بالعظائم ، مث منهم من يرميها بالفاحشة ال  برأهنيا اهلل مننيها    -34ج
 . وأنلل القرآن يف ذلك 

 ( [ 4جني ) 343 - 344] ص 

 ؟ –صلى اهلل عليه وسلم  –هل يعترب صنيعهم هذا أذًى للنيب  -35س

من املعلوم أّنه من أعظم أنوا  األذى لإلنسان أن يكذب على امرأته رجل ويقول  -33ج
 ( [  4جني ) 346-343: إّنها بغي  . ] ص 

 من الذي ابتدع مذهب الرافضة ؟ -36س

ب الرافضة كان زنديقًا ملحدًا عدوًا لدين اإلسالم وأهلنيه . ]  الذي ابتد  مذه -36ج
 ( [   4جني ) 363ص 

 ؟ –رضي اهلل عنه  –مباذا يصفون عليًا  -37س

صلى  –الرافضة يتناقضون : فإّنهم يصفون عليًا بأنه كان هو الناصر لرسول اهلل  -35ج
ل والذل املنايف لنيذلك . ]  الذي لوال هو ملا قام دينه ، مث يصفونه بالعج –اهلل عليه وسلم 

 ( [  4جني ) 483ص 

 ؟ الرافضة جيعلون الصحابة شرًا من إبليس ، فما جوابكم -38س

شرًا من إبليس فما أبقى  –صلى اهلل عليه وسلم  –من جعل أصحاب رسول اهلل  -38ج
ام غاية يف االفتراء على اهلل ورسوله واملؤمنني ، والعدوان على خري القرون يف مثل هذا املق

جنيني   396، واهلل ينصر رسله والذين آمنوا يف احلياة الدنيا ويوم يقوم األشهاد . ] ص 
(4  ] ) 

 هل تصفون لنا شيوخهم ؟ -39س
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إن كان أحدهم يعلم أّن ما يقوله باطل ، ويظهره ، ويقول : إّنه حق من عند اهلل  -31ج
لون هذا من عننيد اهلل  ، فهو من جنس علماء اليهود الذين يكتبون الكتاب بأيديهم مث يقو

ليشتروا به مثنًا قلياًل فويل هلم مما كتبت أيديهم  وويل هلم مما يكسبون ، وإن كان يعتقنيد  
 ( [  3جني ) 960أّنه حّق ، دّل ذلك على هناية جهله وضالله . ] ص 

 ما قولكم يف أيب جعفر الباقر ، وجعفر بن حممد الصادق ؟ -41س

املسلمني ، وأئمة الدين ، وألقواهلم منين احلرمنية   ال ريب أّن هؤالء من سادات  -42ج
 ( [   3جني ) 963والقدر ما يستحّقه أمثاهلم ، لكّن كثريًا ّمّما ُينقل  عنهم كذب . ] ص 

 ؟ –رضي اهلل عنه  –كيف ينظر أهل السنة إىل علي  -41س

املهديني  أهل السنة حيّبونه ويتوّلونه ، ويشهدون بأّنه من اخللفاء الراشدين واألئمة -49ج
 ( [6جني ) 98. ] ص 

 ؟ –رضي اهلل عنه  –الرافضة ماذا يسمون الفاروق  -42س

 ( [6جني ) 964الرافضة تسميه : فرعون هذه األمة . ] ص  -40ج

 ؟ –رضي اهلل عنهم  –ما هو موقف علي من أيب بكر وعمر  -43س

يمهمنيا  قد تواتر عنه من حمبتنيهما ومواالهتمنيا وتعظ   –رضي اهلل عنه  –علي  -43ج
وتقدميهما على سائر األمة ، ما ُيعلم به حاله يف ذلك ، ومل ُيعرف عنه قط كلمة سوٍء يف 
حقهما ، وال أنه كان أحق باألمر منهما ، وهذا معروف عند من عرف األخبار الثابتنية  

 ( [  6جني ) 958املتواترة عند اخلاصة والعامة ، واملننيقولة بأخبار النيّثقات . ] ص 

 فضة من الزائغني ؟هل الرا -44س

الرافضة من شرار اللائغني الذين يبتغون الفتننية النيذين              ذّمنيهنينيم     -44ج
 ( [6جني ) 068النيلنيه ورسنيوله . ] ص 



 
 

 إعـــانـــــة المـــحــتــــاج مـن كـــــــتاب  المـــنـــهـــاج ..

 

13 

 

كالم الرافضة املشتمل على رواياهتم                   وأقوواهلم  هول هوو     -45س
الرافضة تنيتكلم   -43ج            متناقض ؟                                              

 بالكالم املتناقض الذي ينُقُض بعضه بعضا .  

 ( [  6جني ) 012] ص 

 من أين ظهرت الفتنة يف اإلسالم ؟  -46س

أّما الفتنة فإّنما ظهرت يف اإلسالم من الشيعة ، فإهنم أساس        كل فنيتنينينة   -46ج
 ( [ 6جني ) 364وشنيّر ، وهم قطب رحى الفنت . ]ص 

 ملن يوجهون سيوفهم ؟ -47س

أصل كل فتنة وبلية هم الشيعة ومن انضوى إليهم ، وكثري من السنييوف الني     -45ج
 سّلت يف اإلسالم إمنا كانت من جهتهم .  

 ( [  6جني ) 352] ص 

 ماذا تقولون لكل خمدوع بالرافضة ؟   -48س

ه ومنيا  د  ما ُيسم  وُينقل عمن خال ، فلينظر كل عاقل فيما حيدث يف زمانني  -48ج
يقرب من زمانه من الفنت والشرور والفساد يف اإلسالم ، فإنه جيد معظم ذلك من قبنيل  
الرافضة ، وجتدهم من أعظم الناس فتنًا وشرًا ، وأهنم ال يقعدون عما ميكنهم منين الفنينت   

 ( [6جني ) 350والشّر وإيقا  الفساد بني األمة . ] ص 

 ، ماذا بداخلها ؟ رسالة توّجهوهنا للذين ميّكنون الرافضة -49س

 ( [6جني ) 353الرافضة إذا متّكنوا ال ينيّتنيقون . ] ص  -41ج

 الرافضة ينافقون أهل السنة وخيادعوهنم فكيف ذلك ؟ -51س
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الرافضة من أعظم الناس إظهارًا ملودة أهل السنة ، وال ُيظهر أحدهم دينه ، حىت  -32ج
هم وهجاء الرافضة ما يتوددون به إهنم حيفظون من فضائل الصحابة والقصائد ال  يف مدح

 إىل أهل السنة . 

 ( [  6جني ) 403] ص 

 هل من توضيح أكثر ؟ -51س

الرافضي ال يعاشر أحدًا إال استعمل معه النفاق ، فإن دينه الذي يف قلبنيه دينين    -39ج
فاسد ، حيمله على الكذب واخليانة وغش الناس وإرادة السوء  هبم فهو ال يألوهم خبنيااًل  

 ( [6جني ) 403ك شرًا يقدر عليه إاّل فعله هبم . ] ص وال يتر

 هل تكثر فيهم صفات املنافقني ؟ -52س

اهلل وصف املنافقني يف غري موض  : بالكذب والغدر واخليانة ، وهذه اخلصال ال  -30ج
 توجد يف طائفة أكثر منها يف الرافضة .  

 ( [ 6جني ) 405] ص   

 ؟هل مذهب الرافضة معاٍد لإلسالم   -53س

أصل الرفض كان من وض  قوم زنادقة منافقني ، مقصودهم الّطعن يف القنيرآن   -33ج
 ( [5جني ) 1والرسول ودين اإلسالم . ] ص 

 إىل ماذا ينتهي بأصحابه ؟ -54س

 الرفض أعظم باب ودهليل إىل الكفر واإلحلاد .  -34ج

 ( [5جني ) 92] ص 

 من أين كان اشتقاقه وخروجه ؟ -55س
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 ([5جني) 05من الشرك واإلحلاد والنفاق . ]ص الرفض مشتق  -33ج

 ما هو اهلدف من ابتداع هذا املذهب ؟ -56س

الذي ابتد  الرفض كان مقصوده إفساد دين اإلسالم ، ونقنيض عنيراه وقلعنيه     -36ج
بعروشه .. وهذا معروف عن ابن سبأ وأتباعه ، وهو الذي ابتد  الّنص يف علي ، وابتد  

 ([ 5جني ) 002-091أنه معصوم .]ص 

 هل ألهل البيت عالقة مبذهب الرافضة ؟   -57س

على شيء من خصنيائص منيذهب    –وهلل احلمد  –أهُل البيت مل يّتنيفنيقنيوا  -35ج
 ( [  5جني ) 313الرافضة ، بل هم املرّبؤون املزّنهون عن التدّنس  بشيء منه . ] ص 

 ما هو النقل الثابت عن أهل البيت جتاه اخللفاء الراشدين ؟ -58س

النقل الثابت عن مجي  علماء أهل البيت من بين هاشم من التابعني وتابعيهم منين   -38ج
ولد احلسني بن علي وولد احلسن  وغريمها: أهنم كانوا يتوّلون أبا بكر وعمنير  وكنيانوا   

 ( [  5جني ) 316يفضلوهنما على علي والنقول عنهم ثابتة  متواترة . ] ص 

 ت ، هل هذا صحيح ؟  الرافضة تزُعم أهنا ُتبجل أهل البي -59س

 الرافضة من أعظم الناس قدحًا وطعنًا يف أهل البيت .   -31ج

 ( [  5جني ) 428] ص 

 ما هو ُمنتهى أمر الرافضة ؟ -61س

منتهى أمرهم : تكفري علي وأهل بيته بعد أن كنيّفروا الصحابة  واجلمهنيور . ]   -62ج
 ( [5جني ) 421ص 

 ما الذي تسعى إليه الرافضة ؟ -61س
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رافضة ليس هلم سعي إاّل يف هدم اإلسالم ، ونقض عراه ، وإفساد قواعنيده . ]  ال -69ج
 ( [5جني ) 493ص 

 هل ملذهب الرافضة عالقة باإلسالم ؟ -62س

من له أدىن خربة بدين اإلسالم يعلم أّن مذهب الرافضنية مننياقض لنيه . ] ص     -60ج
 ( [  8جني )451
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 المرجع

 *  منهاج السّنة النبوية  . 

 . -رحمه اهلل –* ألبي العباس شيخ اإلسالم تقي الدين أحمد بن تيمية 

*أشرف على طباعته ونشره إدارة الثقافة والنشر في جامعة اإلمام محمد بن سعود 
 …. هـ 9426اإلسالمية .. الطبعة األولى عام 

 

 إعداد

 شريف الراجحي

 ( . 99340)  –الرمز البريدي  –(  069330الرياض . ص ب ) 

 sarajhi@yahoo.comبريد إليكتروني   


