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ونـعـوذ ونـسـتغفره ونـسـتعينه نحمده لله الحمد إن
يهـده مـن أعمالنا سيئات ومن أنفسنا شرور من بالله
أن وأـشـهد ، ـلـه هادي فل يضلل ومن له مضل فل الله

ًا أن وأـشـهد ـلـه ـشـريك ل وـحـده الـلـه إل إله ل محـمـد
. ورسوله عبده

 تقللاته حللق الللله اتقوا آمنوا الذين أيها يا
.  مسلمون       وأنتم إل تموتن ول
 من خلقكم الذي ربكم اتقوا الناس أيها يا

منهمللا وبللث زوجهللا منهللا وخلق واحدة نفس
ًا رجالً تساءلون الذي الله واتقوا ونساء كثير

.   رقيبا عليكم كان الله إن والرحام به
 وقولللوا الللله  اتقللوا آمنللوا الللذين أيها يا

ًا قولً لكللم ويغفللر أعمللالكم لكللم يصلح سديد
فللاز فقللد ورسللوله الللله يطللع مللن و  ذنوبكم

ًا ًا فوز .   عظيم
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الهدي وخير الله كلما الحديث أصدق : فإن بعد أما
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 )  (      

المـعـالي صاحب حضرة إلى إبراهيم بن محمد من

. المعارف وزير

. وبركاته الله ورحمة عليكم السلما

من صورته المشفوعة الكتاب إلينا : وصل وبعد
ما حول المدينة أهل أفراد أحد ديناف على حمزة
التدريس الشيعة من أناس تولى قد أنه ذكره

لمعاليكم عرضه أحببنا المنورة المدينة بمدارس
اطلعا بعد فنأمل شيء كل قبل منكم والستيضاح

. الموضوعا حقيقة عن الفادة عليه معاليكم

وبركاته الله ورحمة عليكم والسلما

) هـ25/1/1386 ( ص/ما/في
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للرافـضـة لـحـظ أنه على العلماء بعض بها استدل

ًا الفيء في يجعـلـوا ل أن الـمـور لولة ينبغي وبهذا أبد

ـزل أن إل اللهم ًأبدا شيئا ول رفادة له ً رفـضـهم يـن أول

) ( تقرير فيعطون يظهرون بما
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.

الخليفة لعمر الروافض نقصت) ( 3(
) الراشد

بن علي المكرما حضرة إلى إبراهيم بن محمد من

المطوعا محمد

المحترما                                                              

: وبعد وبركاته الله ورحمة عليكم السلما

ـه ذكرت الذي المؤرخ كتابك إلينا وصل فقد ـا فـي ـم

ـراه ـدكم الرواـفـض بـعـض أـج ـم عـن ـوروا أنـه ـر ـص أمـي

ـصـور عـنـه الـلـه رـضـي الخـطـاب ـبـن عـمـر الـمـؤمنين

ًا مجسمة ً تجسيم بحليـتـه ـفـاخر بلـبـاس وزيـنـوه ـكـامل

مجالـسـهم ـفـي به يستهزؤن ذيل له وجعلوا ، وعمامته

عـشـرين أـبـو بولد اأتو ثم ويلعنونه ، حواليه ويرقصون

ـنة ـوا ـس ـدوا بمـطـوعهم وأـت ـد ليعـق ـى للوـل ـر عـل ، عـم

ـونه ـذين مـثـل ويجعـل عليـهـم ـعـثرت ـثـم ، تعرـفـون اـل

يجب عم وتسأل السجن اوأودعو فمسكتهم الشرطة

ًا حقهم في ؟ شرع
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العظـيـم الـمـر ـهـذا ـمـن ذكرتم ما  عن: الجواب

أـصـحاب عـلـى وتهجمـهـم الرواـفـض ـهـؤلء فـعـل ـمـن

ـه اختارهم الذين وسلم عليه الله صلى الله رسول الـل

، ـبـه مـنـواآو ، قـيـاما خـيـر مـعـه فـقـاموا رسوله لصحبة

ـسـبيل ـفـي وـبـذلوا ونـصـروه ، مـعـه وجاهدوا وهاجروا

وـفـدوه ، وأـمـوالهم وأوـطـانهم وأولدـهـم مهجهم ذلك

. ذلك بجميع وسلم عليه الله صلى

ينتـقـص الرـجـل رأـيـت : إذا العراقي زرعة أبو قال

الـقـرآن أن وذـلـك زـنـديق أنه فاعلم الصحابة من أحدا

ـا أدى وما حق به جاء وما حق والرسول حق ذـلـك إليـن

الكتــاب إبطال أراد فقد جرحهم فمن الصحابة إل كله

. والسنة

باـلـك فـمـا الـصـحابة ـسـائر ـحـق ـفـي هذا كان فإذا

الذي عنه الله رضى الخطاب بن عمر المؤمنين بأمير

المــة بإجماعا الصديق بعد وأجلهم الصحابة أفضل هو

الحــاديث فضله في وردت والذي القاطعة والبراهين

ـسـعد ـعـن الـصـحيحين ففي الشهيرة والخبار الكثيرة

الـلـه رـسـول ـقـال ـقـال عـنـه الله رضي وقاص أبي بن

واـلـذي الخـطـاب اـبـن : " ـيـا وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى

ـسـلك إل ًفـجـا ًـسـالكا الـشـيطان لقـيـك ما بيده نفسي
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ـه ـصـلى النبي أن الصحيحين " وفي فجك غير فجا الـل

ـه ـال وـسـلم علـي ـد ـق ـان : " لـق ـان فيـمـن ـك قبلـكـم ـك

" أي عـمـر فـهـو أـحـد أـمـتي ـفـي يـكـن ـفـإن مـحـدثون

اللــه رسوله أن عمر أبن عن الترمذي وروى ملهمون

الـحـق جـعـل الـلـه : " إن ـقـال وـسـلم علـيـه الله صلى

ًا الترـمـذي " وأـخـرج وقلبه عمر لسان على ـعـن أيـضـ

لـكـان ـنـبي بـعـدي ـكـان : " ـلـو مرفوعا عامر بن عقبة

. معروفة كثيرة هذا في والثار " والحاديث عمر

ـعـدة الـصـنيع بـهـذا ارتكـبـوا ـقـد الرواـفـض وـهـؤلء

: شنيعة جرائم

ـا الـلـه رـضـوان الـصـحابة بإفاـضـل الـسـتهزاء منـه

ـمـن والتـصـوير التـصـوير ومنـهـا ولعنهم وسبهم عليهم

يـصـوروه ـلـم أنـهـم ـمـع فاعلـهـا الملعون الذنوب كبائر

بهيـمـة ـصـورة ـصـوروه ـبـل عنه الله رضي خلقته على

الـلـه قبحهم والستهزاء السخرية لتماما ًذيل له وجعلوا

ومنهــا وأفحشــها وأفضــعها وأقبحهــا أعظمهــا ومــا

ـلـه يعـقـدون برـجـل أـتـوا حتى ووقاحتهم عليه تهجمهم

عـلـى يـدل وهـذا ، وأخزاـهـم الـلـه قبحهـم عليه النكاح

فيـجـب ، والمـسـلمين للـسـلما عداوتهم وشدة خبثهم

رـسـول أـصـحاب الفاـضـل يـغـاروا أن المسلمين على
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ـهـؤلء عـلـى يقوـمـوا وأن وـسـلم علـيـه الـلـه صلى الله

محاكـمـة ويـحـاكموهم تـعـالى لله صدق قياما الروافض

، البلـيـغ الـصـارما الـجـزاء عليـهـم ويوقعوا ، دقيقة قوية

الـحـاكم ـيـراه ـمـا حـسـب غـيـره أو القـتـل ـكـان ـسـواء

المــور ولة من والمأمول الشرعي المصلحي بنظره

بـمـا ذـكـر ـمـا ـحـول القـيـاما وهداهم الله وفقهم عندكم

غـيـرة حدـيـد ـمـن بـيـد هؤلء على بالضرب شرعا يلزما

ـه تسول نلم ًوزجرا سلفنا وخيار لديننا مـثـل نفـسـه ـل

وـيـذل كلمـتـه ويعلى دينه ينصر أن الله ونسأل صنعهم

الـســلما ـعــز فـيــه لـمــا الـمــر ول ويوـفــق أـعــداءه

وآلـه وعـلـى محمـد نبينـا علي الله وصلى والمسلمين

وسلم وصحبه

 )22/2/1384  ـ181 ـ ف ـ ( ص
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للرفض داعية ) محاكمة4( 

الـسـمو ـصـاحب حضرة إلى إبراهيم بن محمد من

. الملك جللة نائب العهد ولي فيصل المير الملكي

وبعد وبركاته الله ورحمة عليكم السلما
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 تارـيـخ13830 رـقـم ـسـموكم خـطـاب إـلـى أـشـير

الـشـيخ تعيـيـن عـلـى بالموافـقـة القاـضـي هـــ8/7/81

والشيخ رشيد بن عبدالعزيز والشيخ حميد بن عبدالله

الخنـيـزي عـبـدالله لمحاكـمـة للجلوس عودة بن محمد

واتـخـذوا مهمتهم أنهوا المذكورين أن لسموكم نعرض

. المرفق القرار بصددها

ًا الخبيث هذا قتل يسوغ أنه أراه والذي ـر لن تعزـي

ـفـي تـسـوهل وإن خـمـدت قطع إن فتنة رأس أبداه ما

ـهـذه بدـعـة ـمـن الكـتـاب ـهـذا ـمـن بافظع عادت شأنه

وقـتـل غـيـره ـمـن أو الكـتـاب ـهـذا صاحب من الطائفة

ًا هذا مثل وحـسـم للمفسدين ردعا الماما رآه إذا تعزير

الرـجـل ـهـذا قـضـية فإن الباب لهذا وسد البدعة لمادة

مئاـخـذ تـمـس النابـغـة وهذه نوعها من واحدة أول هي

ـي تسبب فيها والقدح وحججهم المسلمين إـسـقاط ـف

ـفـي المسلمين لدى الذي فإن برهانها وساطع حجيتها

وأحـكـاما وفروجـهـم ومـعـاملتهم وـعـاداتهم معتقداتهم

أـصـلن مـحـاكمهم ـفـي به يحكمون ما ومستند دمائهم

ومـسـتمد إليهـمـا راـجـع ـسـواهما أـصـل وـكـل عظيمان

من إل إلينا لهما طريق ل والسنة الكتاب وهما إل منها

وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـول أصحاب طريق
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ووـجـد الثـقـة زاـلـت حـشـهم ـفـي الطـعـن فـشـا فـمـتى

أهـل علـى سـلطة يتخـذون منها ثغرة السلما أخصاما

. السلما

ويجعلكم دينه بكم وينصر ويتولكم يحفظكم والله

عـلـى الغـيـور والـيـزك اـلـدين هذا على الحصين السور

. وسلم عليه الله صلى الله رسول صحب

) هـ24/7/1381  في1918 ـ ما ـ ( ص
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في والعتدال البيت أهل ) فضل5(

محبتهم

ـن مالهم على والدلة معلومة البيت هلأ فضيلة ـم

اـلـبيت ـمـن أنـهـم أـجـل ـمـن ـسـواهم ـمـن على الميزة

عـلـى زـيـادة يحـبـوا أن فيـجـب معلوـمـة الـنـبي وقراـبـة

. المسلمين من غيرهم

بأن وسلم عليه الله صلى النبي بدين يدن لم ومن

ـمـن ـنـاقض مـنـه ووـجـد إليه انتسب أو أصل تاركه كان

ـواقض ـه ـن ـال ل هــذا فــإن ديـن حقــوق مــن حقــا يـن

ـسـيد حـقـوق ـمـن حـقـا يـنـال أن ـعـن ًفضل المسلمين

. المرسلين
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والـشـيعة غـلـت ولكنها البيت أهل أحبت فالرافضة

ـبيت أهل محبة في الزائد الشيء فيهم إنما الولون اـل

أن إـلـى الشيعة من أنهم على زنادقة هؤلء في ودخل

بن داللهبكع معلوما ماهو المسلمين على ضررهم كان

إل والمسلمين السلما على دخلوا ما فهم ونحوه أسب

حــتى التشيع بدعة عن وخرج زاد ثم التشيع بدعة من

ـن أول فهم وخرافة شر كل أئمة هم الروافض صار ـم

مــع الثالث القرن آخر وفي القبور على المساجد بنى

البـحـر والـشـرك الخرافة بحر التقى الرابع القرن لأو

ـي ـو الغرـب ـر وـه ـديين بـح ـو والشــرقي العبـي ـر وـه بـح

ـويهيين ـت الـب ـة فعظـم ـد الفتـن ـي ووـج ـذه ـف ـخ ـه تارـي

ووـجـد الراـبـع وأول الـثـالث أواخر في كلهم القرامطة

الـنـاس " خـيـر وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى قوله مصداق

مضـي " فبعـد يلونهم الذين ثم يلونهم الذين ثم قرني

البدـعـة وحـمـاة الـظـاهر الختلل وـجـد الثلـثـة القرون

بدـعـة ـمـن وجد ما الصحابة زمن في وجد قد كان وإن

. القدرية وبدعة الخوارج

ـه الله صلى الله رسول بيت أهل أن المقصود علـي

الـلـه رـسـول ـمـن لمـكـانهم محـبـة و مزـيـة لـهـم وسلم

إلـيـه وـصـلت ـمـا دون بقدر لكن وسلم عليه الله صلى



في المعاصرة الفتاوى
الرافضةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــ

ـمـع الـشـرك من المر آخر دون المر أول في الشيعة

ي والقـدر العـتزال بدعـة مـن إليـه انضـم مـا هـذا ف

) . ( تقرير فيهم المذكورات أكثر الزمان

ـو الرافـضـة مـسـلك ـبيت أـهـل ـفـي الغـل وـسـب اـل

ًا انقسموا ثم الصحابة يقولون مخونة : بعضهم أقسام

بدـعـة والمفضلة كفرة فهؤلء الرسالة خان جبريل أن

إـلـى تـصـل ل زـيـادة اـلـبيت لهل المحبة على كالمزيد

الـبـدعا إليـهـا ينـضـم أن قبل بدعة المقدار فهذا الشرك

ًا الناس أعظم من والروافض العظمى الكبرى ل كــذب

يأـخـذون الرواـفـض فالجهلة الصادق جعفر علي سيما

مع صحيحة وليست جعفر عن تروى التي الشياء تلك

أعـظـم فـهـم الـنـاس أـكـذب ـفـإنهم هم يكذبونها أشياء

ـل وعلى وسلم الله صلى رسوله على فرية الناس أـه

ًا الناس أعظم أنهم كما البيت فيـكـون بالـصـدق تـكـذيب

اـفـترى مـمـن أظـلـم ( وـمـن عليهم منطبقا الوعيد هذا

) ـسـورة ـجـاءه إذ يالـصـدق ـكـذب أو ـكـذبا الـلـه عـلـى

ويقبلون يردونها الصحيحة فالحاديث  ،86 العنكبوت

) . ( تقرير والباطل والموقوذة المنخنقة

]13/256 إبراهيم ابن [فتاوى



في المعاصرة الفتاوى
الرافضةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــ
المويين أن الروافض ) س/ يقول6(

) البيت أهل يلعنون

ـا أفينتقـصـون اـلـبيت أهل أمية بنوا لعن / فإذا ج أـب

عاكسوا ول البيت أهل أحبوا السنة فأهل ؟ وعمر بكر

وـفـي ـسـبوهم ول اـلـبيت أـهـل يبغـضـوا ـلـم الرواـفـض

شـيئا فيـه فـإن كالزيدية هذا على يتجرأ ل من الشيعة

وعمر بكر أبي مسألة في التماما وليسوا العتدال من

) . ( تقرير

]13/256 إبراهيم ابن [فتاوى

بحبهم أمرنا يقولون  ( الزيدية/ ) س7(
) ؟ فيقدمون

ـبـه نـصـادما أن إلى يصل هذا أن يقول من / لكن ج
ـمـن فـهـذا المـسـالة خـصـوص ـفـي هي التي النصوص

عـبـادة ـمـن عـنـدهم الزيدـيـة والعـمـوما الخـصـوص باب
ـور ـاؤهم نـصـيب القـب ـور عـلـى وبـن ـائهم قـب ـشـيء أولـي
ـهـم ويبـنـون غيرهم على ينكرون وهم معروف معلوما

لـجـل ـبـأنه ويعتـلـون يـمـوت أن قـبـل له يبني وبعضهم
فشــوها حال وبكل الشافعية على وينكرون تعظيمهم

ـفـي الـعـتزال لـكـن الزيدـيـة ـمـن أـكـثر الـشـافعية في
كتــاب ـهــو الوحـيــد عـمــدتهم ولهــذا أـكــثر الزيدـيــة

ـري ـاف الزمخـش ـالفواه الكـش ـة ـف ـزان مفتوـح والمـي
ـدعواهم الناس يعطى " ولو الحديث والسنة الكتاب ـب
يـبـدل أن أـخـاف : " إـنـي خطبـتـه ـفـي فرعون " يقول
). " . ( تقرير الفساد الرض في يظهر أن أو دينكم



في المعاصرة الفتاوى
الرافضةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــ
]13/257 إبراهيم ابن [فتاوى

والجماعة السنة أهل موقف / ما ) س8(
أحد لعن حكم وما الصحابة؟ بين شجر ما حول

؟ عنهم الله رضي الصحابة من
بينـهـم ـشـجر ـمـا ـعـن السنة أهل : يتوقف الجواب

وـمـن أـجـران فـلـه أـصـاب فـمـن مجتهد كلهم ويقولون
ـقـد فالـصـحابة خطؤه له ويغفر الجتهاد أجر فله أخطأ
ـلـذلك والـسـنة الكـتـاب ـفـي عليهم والثناء فضلهم ورد
الذي الرافضة من ونبرأ ، عنهم ونترضى عدالتهم نرى

منـهـم أـحـد في طعن فمن بعضهم يلعنون أو يسبونهم
. حاله من بالله نعوذ مضل ضال فهو لعنه استباح أو

. ]44- صجبرين لبن المسلمة المرأة تهم وفتاوى فوائد[

الحسن يدعون من ذبائح أكل ) حكم9(
. الشدائد عند وعليا والحسين

الـحــدود ـفــي مـعــه وجماـعــة الـســائل  إن/ س

جماـعـة وهـنـاك العراقـيـة للمراكز مجاورون الشمالية

أـكـل ـعـن امتـنـع ـمـن ومنـهـم الجعفرـيـة ـمـذهب عـلـى

نأـكـل أن لـنـا يـحـل هل ونقول أكل من ومنهم ذبائحهم

ًا منـهـا ـا ـيـدعون ـبـأنهم علـمـ والحـسـين والحـسـن علـي

؟ والرخاء الشدة في ساداتهم وسائر

أن مــن الســائل ذكــر كمــا المــر كــان   إن/ ج

ـة ـذين الجماـع ـديه اـل ـن ـل ـة ـم ـدعون الجعفرـي ـا ـي علـي



في المعاصرة الفتاوى
الرافضةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــ

مرـتـدون مـشـركون فهم وسادتهم والحسين والحسن

ذـبـائحهم ـمـن الـكـل يـحـل ل بالله والعياذ السلما عن

. الله اسم هاعلي ذكروا ولو ميته لنها

وآـلـه محـمـد نبيـنـا عـلـى الله وصلى التوفيق وبالله

 وسلم وصحبه

والفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة

الرئيس رئيـــس نـــائب

اللجنة

عضو عضو

ـــدالعزيز ـــن عـب ـب

زبا بن عبدالله

عـبـــــــدالرزاق

عفيفي

بن عبدالله

غديان

ـــدالله عـب

قعود بن

ج والفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة [فتاوى

2/372[

.

ـا ) س10( ـن / أـن ـة ـم ـي تســكن قبيـل الحــدود ـف

الـعــراق ـمــن وقباـئــل نـحــن ومختلطـيــن الـشــمالية



في المعاصرة الفتاوى
الرافضةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــ

بالحســن ويسمونها قببا يعبدون وثنية شيعة ومذهبهم

ـيـا عـلـي : ـيـا ـقـال أـحـدهم ـقـاما وإذا وعـلـى والحسين

ـفـي النكاح في قبائلنا من البعض خالطهم وقد حسين

ـفـي وـهـم يـسـمعوا وـلـم وعظتـهـم وـقـد الـحـوال ـكـل

ولـكـن بعـلـم أعظـهـم عندي ما وأنا والمناصيب القرايا

ل ذبحـهـم أن ـسـمعت وقد أخالطهم ول ذلك أكره إني

ـمـن ونطـلـب يتقـيـدوا ولم ذبحهم يأكلون وهؤلء يؤكل

؟ ذكرنا ما نحو الواجب توضيح سماحتكم

علـيـا دـعـائهم ـمـن ذـكـرت كـمـا الواقع كان  إذا/ ج

أكبر شركا مشركون فهم ونحوهم والحسن والحسين

المسلمات نزوجهم أن يحل فل السلما ملة من يخرج

ـل أن لنا يحل ول نسائهم من نتزوج أن لنا يحل ول نأـك

ـركات تنكحوا : "ول تعالى الله قال ذبائحهم من المـش

ـتى ـؤمن ـح ـة ـي ـة ولـم ـر مؤمـن ـن خـي ـركة ـم ـو مـش وـل

ٌد يؤمـنـوا ـحـتى المـشـركين تنكـحـوا ول أعجبتـكـم ولعـبـ

إلى يدعون أولئك أعجبكم ولو مشرٍك من خيٌر مؤمٌن

أياته ويبين بإذنه والمغفرة الجنة إلى يدعوا والله النار

الـلـه وـصـلى التوفيق "  .وبالله يتذكرون لعلهم للناس

وسلم وصحبه آله وعلى محمد نبينا على

والفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة



في المعاصرة الفتاوى
الرافضةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــ

الرئيس رئيـــس نـــائب

اللجنة

عضو عضو

ـــدالعزيز ـــن عـب ـب

زبا بن عبدالله

عـبـــــــدالرزاق

عفيفي

بن عبدالله

غديان

ـــدالله عـب

قعود بن

والفتاءج العلمية للبحوث الدائمة اللجنة (فتاوى

2/373(

.

بقدر الشيعة عقيدة هي / ما ) س11(

؟ المكان

الغلة وغـيـر الغلة منـهـا ـكـثيرة ـفـرق / الـشـيعة ج

فرقـهـم تفـصـيل ـفـي العلـمـاء كتبه ما بقراءة فنوصيك

[مقـالت كتـاب مثـل منهـم فرقـة كـل عقيـدة وبيـان

ـنة] و[منهاج ، الشعري الحسن السلميين] لبي الـس

الفـرق] بـيـن [الـفـرق وكتـاب تيمـيـة بن السلما لشيخ

والنـحـل] للـشـهر [المـلـل وكتاب البغدادي لعبدالقاهر

[مختـصـر وكـتـاب ـحـزما والنحل] لبن [الملل و ستاني

واسع إلماما لديك ليكون عشرية] ونحوها الثنا التحفة

. بعقائدهم

وعـلـى محـمـد نبينا على الله وصلى التوفيق وبالله

وسلم وصحبه آله



في المعاصرة الفتاوى
الرافضةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــ

والفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة

الرئيس رئيـــس نـــائب

اللجنة

عضو عضو

ـــدالعزيز ـــن عـب ـب

بار بن عبدالله

عـبـــــــدالرزاق

عفيفي

بن عبدالله

غديان

ـــدالله عـب

قعود بن

ج والفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة [فتاوى

2/374[

كلهم كفار الحاليون الشيعة / هل )س12(

؟ أئمتهم أو

ـفـي عنـهـم فأقرأ كثيرة فرق الحاليون / الشيعة ج

ـفـي الـقـول تفـصـيل لتـعـرف المعاـصـرة الـفـرق كـتـب

عـشـرية] يثـنـال تحـفـة [مختـصـر وأـقـرأ عليهم الحكم

و[منـهـاج اـلـدين العريـضـة] لمـحـب [الخـطـوط وكتاب

للذهبي. و[المنتقى] منه تيمية السنة] لبن

وعـلـى محـمـد نبينا على الله وصلى التوفيق وبالله

وسلم وصحبه آله

والفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة

الرئيس رئيـــس نـــائب

اللجنة

عضو عضو



في المعاصرة الفتاوى
الرافضةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــ

ـــدالعزيز ـــن عـب ـب

زبا بن عبدالله

عـبـــــــدالرزاق

عفيفي

بن عبدالله

غديان

ـــدالله عـب

قعود بن

ج والفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة [فتاوى

2/375[

والشيعة السنة بين )الفرق13(

والـشـيعة الـسـنة بـيـن الختلف توضيح / أرجو س

؟ السنة إلى الفرق وأقرب

الشــيعة وبين والجماعة السنة أهل بين الفرقج/ 

ـك وغير والمامة والنبوة بالتوحيد يتعلق فيما كثيرة ذـل

ـبـن الـسـلما كشيخ ذلك في العلماء من كثر كتب وقد

[المـلـل ـفـي ـسـتاني الـسـنة] والـشـهر [مناـهـج تيمـيـة

و[الخطوط [الفصل] وغيرهم في حزما والنحل] وابن

التحفـة [مختصـر و الخطيـب الـدين العريضة] لمحب

. المذكورة الكتب في ذلك عشرية] فراجع الثني

وعـلـى محـمـد نبينا على الله وصلى التوفيق وبالله

وسلم وصحبه آله

والفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة

الرئيس رئيـــس نـــائب

اللجنة

عضو عضو



في المعاصرة الفتاوى
الرافضةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــ

ـــدالعزيز ـــن عـب ـب

زبا بن عبدالله

عـبـــــــدالرزاق

عفيفي

بن عبدالله

غديان

ـــدالله عـب

قعود بن

ج والفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة [فتاوى

2/375[

.

ًا ان قال )من14( النبوة مرتبة في علي

غلط السلم عليه جبريل وأن

اـلـذين وخاـصـة الـشـيعة عـلـى تحكمون / بماذا س

غـلـط جبريل سيدنا وأن النبوة مرتبة في ًعليا إن قالوا

؟ محمد سيدنا على بنزوله

ًا أن منـهـم ـقـال وـمـن كثيرة فرق / الشيعة ج ـ علـي

علـيـه جبرـيـل وإن النـبـوة مرتـبـة ـفـي عـنـه الـلـه رضي

علـيـه الـلـه ـصـلى محـمـد بينان على فنزل غلط السلما

كافر. فهو وسلم

وعـلـى محـمـد نبينا على الله وصلى التوفيق وبالله

وسلم وصحبه آله

والفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة



في المعاصرة الفتاوى
الرافضةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــ

الرئيس رئيـــس نـــائب

اللجنة

عضو عضو

ـــدالعزيز ـــن عـب ـب

زبا بن عبدالله

عـبـــــــدالرزاق

عفيفي

بن عبدالله

غديان

ـــدالله عـب

قعود بن

ج والفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة [فتاوى

2/376[

الروافلللض علللوام حكلللم / ملللا ) س15(

بيللن فرق هناك ؟وهل عشرية الثإني المامية

الملللة عن الخارجة الفرق من فرقة أي علماء

. التفسيق أو التكفير حيث من أتباعها وبين

ًا الـعـواما ـمـن شايع / من ج الكـفـر أئـمـة ـمـن إماـمـ

ًا وكبرائهم لسادتهم وانتصر والضلل ًا بغي حـكـم وـعـدو

ًا بحكمهم له ًا كفر الناس : " يسئلك تعالى قال وفسق

أطعـنـا إـنـا ربـنـا : " وـقـالوا ـقـال أن " إلى الساعة عن

ـضـعفين ءاتـهـم * ربنا السبيل فأضلونا وكبراءنا سادتنا

رـقـم الـيـة " وأـقـرأ ـكـبيرا لعـنـا والعنـهـم الـعـذاب ـمـن

رـقــم والـيــة البـقــرة ـســورة  ـمــن165،166،167

21،22 رقـم واليـة فالعرا سورة من ،37،38،39

ـسـورة  ـمـن36  ـحـتى20 ـقـم والـيـات ـسـبأ سور من



في المعاصرة الفتاوى
الرافضةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــ

وغـيـر ـغـافر سورة  من50  حتى47 واليات الصافات

الـلـه ـصـلى الـنـبي ولن ـكـثير والسـنة الكتاب في ذلك

وـكـذلك وأتـبـاعهم المشركين رؤساء قاتل وسلم عليه

. والتباعا السادة بين يفرقوا ولم أصحابه فعل

وعـلـى محـمـد نبينا على الله وصلى التوفيق وبالله

وسلم وصحبه آله

والفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة

الرئيس رئيـــس نـــائب

اللجنة

عضو عضو

ـــدالعزيز ـــن عـب ـب

زبا بن عبدالله

عـبـــــــدالرزاق

عفيفي

بن عبدالله

غديان

ـــدالله عـب

قعود بن

ج والفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة [فتاوى

2/377[

من المامية الشيعة طريقة / هل )س16(

ـم ؟ اخترعها الذي ومن السلم ـيعة أي لنـه الـش

وأيـضـا وجـهـه الـلـه ـكـرما علي لسيدنا مذهبهم ينسبون

بينه الخلف ما السلما من الشيعة مذهب يكن لم إذا

ًا وإحـسـانكم فـضـيلتكم من وأرجو ؟ السلما وبين بياـنـ

ًا ًا واضــح ـافي ـة ـش ـذهب خصوصــا الصــحيحة بالدـل ـم
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ــــــــــ

ـفـي المخترـعـة الطرق بعض وبيان وعقائدهم الشيعة

. السلما

ـفـي مبـتـدعا ـمـذهب المامـيـة الـشـيعة / ـمـذهب ج

ـة ونوـصـيك وفروـعـه أـصـوله الـسـلما ـاب بمراجـع كـت

عشرية] الثني التحفة العريضة] و[مختصر [الخطوط

بـيـان وفيـهـا تيمـيـة ـبـن السلما السنة] لشيخ و[منهاج

. بدعهم من الكثير

وعـلـى محـمـد نبينا على الله وصلى التوفيق وبالله

وسلم وصحبه آله

والفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة

الرئيس رئيـــس نـــائب

اللجنة

عضو عضو

ـــدالعزيز ـــن عـب ـب

زبا بن عبدالله

عـبـــــــدالرزاق

عفيفي

بن عبدالله

غديان

ـــدالله عـب

قعود بن

ج والفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة [فتاوى

2/378[

حب نيجيريا بلد في انتشر / لقد ) س17(

ـي اليرانيللة الشيعية وثإورته خميني الله آية ـف

يوـجـد ل أـنـه الـشـباب ـهـؤلء وـيـرى المـسـلمين شباب
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ــــــــــ

إل اللـه أـنـزل بـمـا تحكـم دول الـسـلمي العـالم ـلـدى

الله آية إل مسلم دولة رئيس يوجد ول نيةاالير الدولة

ـلـذلك نيجيرـيـا ـفـي تنتشر دعوتهم بدأت والن خميني

اليرانيــة الشيعة حقيقة عن كافيا توضيحا منكم نرجو

ـه يدعو وما خميني الله آية الدول هذه ورئيس وإن إلـي

الهوسا بلغتنا ترجمته سنحاول ذلك وجدنا إذا الله شاء

ـفـي العقـيـدة ـهـذه ـمـن نتخلص حتى النجليزية واللغة

في للمسلمين يرسلون اليرانية يةالجمهور لن بلدنا

اللـه جزاكـم فافتونـا شـهر كـل في كثيرة كتبا نيجيريا

. فيكم الله وبارك خير

ـفـي يوـجـد ل أـنـه ـمـن الـشـبان هؤلء زعمه / ما ج

الدوـلـة إل الـلـه أـنـزل بـمـا تحكم دول السلمي العالم

ـة ـد ول اليرانـي ـس يوـج ـة إل مســلم دول رئـي ـه آـي الـل

ـبـذلك يـشـهد واـفـتراء ـكـذب ـبـل باـطـل زعم الخميني

ـفـإن وعلـمـا عقـيـدة ورئيـسـها اليرانـيـة الدوـلـة واـقـع

كتبـهـم ـفـي نقـلـوا ـقـد عشرية الثني المامية الشيعية

عـفـان ـبـن عثـمـان جمـعـه الذي القرآن أن أئمتهم عن

الـصـحابة من القرآن حفاظ طريق عن عنه الله رضي

ـاته بـعـض وبتبديل منه النقص فيه بالزيادة محرفا كلـم

ذـلـك يـعـرف مـنـه وـسـور آـيـات بعض وبحذف ، وجمله
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ــــــــــ

ـاب تحرـيـف في الخطاب [فصل كتاب قرأ من رب كـت

الـنـوري تـقـي محـمـد ـبـن حـسـين ألـفـه الرباب] الذي

ـرآن تحرـيـف ـفـي الطبرـسـي ـاله الـق ـا وأمـث أـلـف مـم

ـاج لمذهبهم ودعما للرافضة انتصارا ـة] كـ[منـه الكراـم

الـسـنة دواوـيـن ـعـن يعرـضـون أنـهـم كما المطهر لبن

يعتبرونـهـا فل ـسـلممو البـخـاري كـصـحيحي الـصـحيحة

ًا عقيدة الحكاما على الستدلل في لهم مرجعا ـ وفقـه

بل نهاوبي الكريم القرآن تفسير في عليها يعتمدون ول

ً لنفـسـهم وأـصـلوا الـحـديث في كتبا استحدثوا أـصـول

ـفـي الـضـعيف تميـيـز ـفـي إليـهـا يرجـعـون ـسـليمة غير

إلــى الرجوعا أصولهم من وجعلوا الصحيح من زعمهم

زعمـهـم ـفـي المعـصـومين عـشـر الثـنـي الئمة أقوال

المـتـواتر الـقـرآن عـلـم ـمـن ـلـديهم يـكـون أـيـن فـمـن

ما وأحكامها الثابتة الشريعة وقواعد الصحيحة والسنة

؟!  يحكمونها التي اليرانية أمتهم قضايا على يطبقون

ـة إل مسلم دولة رئيس يوجد ل ذلك مع يقال وكيف آـي

ـه ـي الـل ـل وهــو الخميـن ـابه فــي القاـئ [الحكومــة كـت

 :52ص التكوينية الولية عنوان السلمية] تحت

ـامية ودرجة محمودا مقاما للئمة ( إن ـة ـس وخلـف

ـهـذا ذرات جمـيـع وـسـيطرتها لوليتـهـا تخـضـع تكوينـيـة
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ــــــــــ

ًا لئمتـنـا أن ـمـذهبنا ضروريات من وأن الكون ل مقاـمـ

ـذا . إن ) أ.هـ مرسل نبي ول مقرب ملك يبلغه ـو ـه لـه

كتاب بقرأءة وننصحك المبين والبهتان الفاضح الكذب

ـر ـة [مختـص ـي التحـف ـة الثـن ـرية] للعلـم ـود عـش محـم

العريضة] لمـحـب [الخطوط ورسالة اللوسي شكري

نقض في النبوية السنة [منهاج وكتاب الخطيب الدين

ـيعة كلما ـة الـش ـة] للعلـم ـيخ والقدرـي ـد الـش ـن أحـم ـب

ـدالحليم ـة ـبـن عـب ـاب تيمـي ـاج ـمـن [المنتـقـى وكـت منـه

. السنة] للذهبي

وعـلـى محـمـد نبينا على الله وصلى التوفيق وبالله

وسلم وصحبه آله

والفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة

الرئيس رئيـــس نـــائب

اللجنة

عضو عضو

ـــدالعزيز ـــن عـب ـب

زبا بن عبدالله

عـبـــــــدالرزاق

عفيفي

بن عبدالله

غديان

ـــدالله عـب

قعود بن

ج والفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة [فتاوى

2/380[
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ــــــــــ
الكعبين إلى : ( وأرجلكم تعالى ) قال18(

. (

ـان العظمان : هما والكعبان ـذان الناتـئ بأـسـفل الـل

أهل عليه الذي الحق هو وهذا القدما جانب من الساق

. السنة

تكـعـب ـمـا ـبـالكعبين الـمـراد ـقـالوا الرافضة ولكن

الله لن القدما ظهر في اللذان العظمان وهما وارتفع

ـم الكـعـاب إـلـى يقل ) ولم الكعبين ( إلى قال إذا وأنـت

ـفـالرجلن الناتـئـان العظـمـان هـمـا الكـعـبين إن قلـتـم

) عـلـم الكـعـبين : ( إـلـى الـلـه ـقـال فلـمـا أربـعـة فيهما

. الرجلين في كعبان أنهما

بطـهـارة يتعـلـق فيـمـا الـحـق يـخـالفون والرافـضـة

: ثلثة وجوه من الرجل

ـم الول ـلون ل : أنـه ـل يغـس ـل الرـج ـحونها ـب يمـس

. مسحا

فــي الناتئ هذا إلى بالتطهير يصلون : أنهم الثاني

. فقط القدما ظهر

ـالث ـرون الخفـيـن عـلـى يمـسـحون : ل الـث ـه وـي أـن

الخفـيـن عـلـى المـسـح روى مـمـن أن العلم مع محرما
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ــــــــــ

إـمـاما عـنـدهم وـهـو عنه الله رضي طالب أبي بن على

. الئمة

]1/153ج عثيمين لبن الممتع [الشرح

.

يصلللادق فيملللن تلللرون ) س/ ملللاذا19(

يصللفهم فللإنه بخطرهم تنبيهه وعند الرافضة

الللله وجزاكللم الصحبة وحسن الخلق بحسن

ًا . خير

ـبين أن فيـجـب هؤلء حقيقة له يبين أن / يجب ج ـي

يـجـب الـسـنة لهل وعداوتهم ومذهبهم عليه هم ما له

وـفـي علـيـه ـهـم ما عرف لو أنه أعتقد لني له يبين أن

أن فيـجـب الـشـيء هذا على يستمر لن أن إيمان قلبه

: صحيحه بطريقة يكون البيان لكن له يبين

ً . المقنعة بالدلة مدعما البيان : يكون أول

ًا البيان هذا : يكون وثانيا إلـيـه ـيـؤدي أن إـمـا ـسـري

الطريـق هـو فهـذا إليـه ـسـرا بالكتابة وإما بالمشافهة

. الصحيح

]1/260ج [المنـتقىللفوزان
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. الشيعة مذهب تقليد ) حكم20(

المـسـلم عـلـى يجب أنه يرى الناس بعض / إن س

يقـلـد أن ـصـحيح وـجـه عـلـى ومعاملته عبادته تقع يك

ـة الـمـذاهب أـحـد ـة الربـع ـا ـمـن ولـيـس المعروـف بينـه

ـذهب ـيعة ـم ـة الـش ـيعة ول المامـي ـة الـش ـل الزيدـي فـه

ـذا عـلـى فـضـيلتكم توافـقـون ـرأي ـه إطلـقـه عـلـى اـل

ـرية والثنا المامية الشيعة مذهب تقليد فتمنعون عـش

ً ؟ مثل

ورـسـوله الله عن جاء ما يتبع أن المسلم / على ج

ـان إذا ـتطيع ـك ـذ يـس ـاما أـخ ـه الحـك ـان وإذا بنفـس ل ـك

ـمـن علـيـه أـشـكل فيـمـا العلم أهل سأل ذلك يستطيع

أـهـل ـمـن علـيـه يتحـصـل ـمـن أعـلـم ويتـحـرى دينه أمر

. كتابة أو مشافهة ليسأله العلم

ـة الشيعة مذهب يقلد أن للمسلم يجوز ول المامـي

ـة الشــيعة ول ـدعا أهــل مــن أشــباههم ول الزيدـي الـب

انتـسـابه وأـمـا وغيرـهـم والجهمية والمعتزلة كالخوارج

إذا فيــه حرج فل المشهور الربعة المذاهب بعض إلى

يـخـالف وـلـم إلـيـه انتـسـب اـلـذي للـمـذهب يتعصب لم

. أجله من الدليل
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]1/153الدائمة) ج اسلمية(اللجنة [فتاوى

أصحاب محبة وجوب في ) مبحث21(
موالتهم وسلم عليه الله صلى الله رسول
. والنواصب الروافض على والرد

أـصـحاب يحـبـون والجماـعـة الـسـنة أهل أن وأعلم

عليـهـم ويثـنـون وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـول

عنـهـم وترـضـى معليـهـ الـلـه أثنى كما عنهم ويترضون

المهاجرين من الولون : " والسابقون تعالى الله قال

عنـهـم الـلـه رـضـي بإحـسـان اتبـعـوهم والذين والنصار

النـهـار تحتـهـا تـجـري جـنـات لـهـم وأـعـد عـنـه ورـضـوا

: " لـقـد " وـقـال العظـيـم الـفـوز ذلك أبدا فيها خالدين

الـشـجرة تـحـت يبايعوـنـك إذ الـمـؤمنين عن الله رضي

وأـثـابهم عليـهـم الـسـكينة ـفـأنزل قـلـوبهم في ما فعلم

مـعـه واـلـذين الله رسول : " محمد " وقال قريبا فتحا

الـسـورة آـخـر " إـلـى بينـهـم رحماء الكفار على أشداء

ـال ـراء وـق ـاجرين : " للفـق ـذين المـه ـوا اـل ـن أخرـج ـم

ورـضـوانا الـلـه ـمـن فـضـل يبتـغـون وأـمـوالهم دـيـارهم

ـات الصادقون هم أولئك ورسوله الله وينصرون " الـي

ـمـن ذـلـك غـيـر " إـلـى رحـيـم رءوف : " إنك قوله إلى

ـات ـتي الـي ـي وردت اـل ـاء ـف ـه ثـن ـم الـل ـب عليـه وترغـي
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بإحسان تبعهم ولمن لهم والدعاء حبهم في المؤمنين

ـاوتون ـهـمو ، ـا متـف بـعـض ـفـوق فبعـضـهم بينـهـم فيـم

ـمـن وـكـل الرـضـوان بيـعـة أهل درجة فأعلهم درجات

ـل الله سبيل في وأنفق مكة فتح قبل آمن لعلء وقاـت

ـفـي تنفـقـوا أل : " وـمـالكم تـعـالى الله قال الله كلمة

يـسـتوي ل والرض الـسـماوات ميراث ولله الله سبيل

أعـظـم أولئـك وقاتـل الفتـح قـبـل ـمـن أنفق من منكم

ـه وـعـد وكل وقاتلوا بعد من أنفقوا الذين من درجة الـل

" . خبير تعملون بما والله الحسنى

ـكـان أـنـه عـنـه الـلـه رضي الخدري سعيد أبي وعن

ـشـيء الولـيـد بن خالد وبين عوف بن عبدالرحمن بين

: وـسـلم علـيـه الله صلى الله رسول فقال خالد فسبه

لـثـم أنفق لو أحدكم فإن أصحابي من أحدا تسبوا " ل

مســلم " رواه نصيفه ول أحدهم مد أدرك ما ًذهبا ٍأحد

وقـبـل مـكـة فـتـح قبل أسلم من أن على الحديث فدل

مـمـن أفـضـل ـعـوف ـبـن كعـبـدالرحمن الحديبـيـة صلح

ـبـن كخاـلـد مـكـة فـتـح وبـعـد الحديبـيـة ـصـلح بعد اسلم

أو معه أسلم ومن الوليد بن خالد حل كان وإذا  الوليد

ـعـوف ـبـن لعـبـدالرحمن بالنـسـبة الـصـحابة ـمـن بـعـده

الـحـديث ـفـي ذـكـر ما هو السلما إلى معه والسابقين
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ـاء ـمـن بـحـال فكـيـف ـد ـج إـلـى بالنـسـبة الـصـحابة بـع

جابر عن مسلم صحيح وفي عنهم الله رضي الصحابة

وسلم عليه الله صلى النبي قال:  قال عنه الله رضي

حديث " وفي الشجرة تحت بايع أحد النار يدخل : " ل

قال وسلم عليه الله صلى النبي أن حصين بن عمران

يلونهم الذين ثم يلونهم الذين ثم قرني الناس : " خير

بـعـد أذـكـر أدري : فل عـمـران ـقـال ، يـلـونهم الذين ثم

" . ثلثة أو قرنين قرنه

وإيـمـان دـيـن الـصـحابة ـحـب أن الـسـنة أـهـل ـيـرى

فـضـلهم ـفـي اـلـواردة للنصوص امتثال لكونه وإحسان

ًا لكـونه وضـلل نفاق بغضهم وأن ومـع لـذلك معارضـ

أـحـد ـحـب في أو حبهم في الحد يتجاوزون ل فهم ذلك

ـفـي تغـلـوا ل الكـتـاب أهل يا : " قل تعالى لقول منهم

ولهذا منه بتبرءون ول منهم احدا يخطئون " ول دينكم

الـخـدري ـسـعيد ـكـأبي الـسـلف ـمـن جماـعـة ـعـن ورد

قــالوا أنهــم النخعــي وإبراهيــم البصــري والحســن

الـشـهادة أن ذلك ومعنى بدعة والبراءة بدعة الشهادة

ـبـدون الـنـار أـهـل ـمـن أو ـكـافر أـنـه معين مسلم على

اـلـبراءة وأن بدـعـة ـبـذلك عليه الحكم إلى يرشد دليل

. بدعة الصحابة بعض من
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]320ص عفيفي عبدالرزاق [فتاوى

سب من حكم ما الشيخ / سئل ) س22(

ًا ؟ صحابي

ـفـي الـقـول : " تفـصـيل الـلـه رحـمـه الـشـيخ فقال

ًا ـسـب أو الـصـحابة ـفـي طـعـن ـمـن حـكـم أن ـصـحابي

ـبيرة بعينه صحابي سب لكن كفر جملة الطعن ـن ـك ـم

" . الكبائر

)370ص عفيفي الرزاق عبد ( فتاوى

الكفللار حكللم في الشيعة يعتبر ) هل23( 

؟ عليهم الكفار ينصر أن الله ندعوا وهل

الـلـه إـلـى ـمـرده شرعي حكم الكفر بقوله فأجاب

فـهـو كـفـر أـنـه عـلـى والـسـنة الكتاب دل فما ورسوله

فليس بكفر ليس أنه على والسنة الكتاب دل وما كفر

ـحـتى أـحـدا يكـفـر أن ـلـه ول ـبـل أحد على فليس بكفر

. كفره على والسنة الكتاب من الدليل يقوما

مــا يحلل أن أحد يملك ل أن المعلوما من كان وإذا

ـيـوجبه ـمـالم ـيـوجب أو الله أحل ما يرحم أو الله حرما

أن أـحـد يمـلـك فل الـسـنة أو الكتاب في إما تعالى الله
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ـمـن وإـمـا الكـتـاب ـفـي إـمـا الـلـه يكـفـره ـلـم من يكفر

. السنة

: أربعة شروط من التكفير في بد ول

كفر الترك أو الفعل أو القول هذا أن : ثبوت الول

. السنة أو الكتاب دللة بمقتضى

. بالمكلف قيامه : ثبوت الثاني

. الحجة : بلوغ الثالث

. حقه في التكفير مانع : انتفاء الرابع

ـر الترك أو أوالفعل القول هذا أن يثبت لم فإذا كـف

أن لـحـد يـحـل ل ـفـإنه والـسـنة الكـتـاب دللة بمقتضى

عـلـم بل الـلـه عـلـى القول من ذلك لن كفر بأنه يحكم

ـي حرما إنما : " قل تعالى الله قال وقد ـواحش رـب الـف

وأن الـحـق بغـيـر والبـغـي والثم بطن وما منها ظهر ما

ـوا وأن سلطانا به ينزل لم ما بالله تشركوا عـلـى تقوـل

ـبـه ـلـك ليس ما تقف : " ول " وقال تعلمون ل ما الله

عـنـه ـكـأن أولـئـك ـكـل والـفـؤاد والبصر السمع إن علم

" . مسئول

يرمى أن يحل ل فإنه بالمكلف قيامه يثبت لم وإذا

ـك ليس ما تقف : " ول تعالى لقوله الظن بمجرد به ـل



في المعاصرة الفتاوى
الرافضةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــ

المعصــوما دما استحلل إلى يؤدي ولنه " الية علم به

. حق بل

رضي عمر بن عبدالله حديث من الصحيحين وفي

: " ـقـال وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى النبي أن عنهما الله

إن أـحـدهما بـهـا ـبـاء فـقـد كافر يا لخيه قال أمري أيما

. مسلم لفظ " هذا عليه رجعت وإل قال كما كان

ـبي سمع أنه عنه الله رضي ذر أبي وعن ـصـلى الـن

ول بالفـسـوق رجل رـجـل يرمي : " ل يقول وسلم الله

ـكـذلك صاحبه يكن لم إن عليه ارتدت إل بالكفر يرميه

. معناه ولمسلم البخاري " أخرجه

لـقـوله بكـفـره يحـكـم ل ـفـإنه الحـجـة تبلغه لم وإذا

ـغ ومن به لنذركم القرآن هذا إلي : [ وأوحي تعالى بـل

ـحـتى الـقـرى مهـلـك رـبـك ـكـان : [ وما تعالى ] وقوله

مهلكــي كنا وما أياتنا عليهم يتلو رسول أمها في يبعث

ـا : [ إنا تعالى ] وقوله ظالمون وأهلها إل القرى أوحيـن

قوله ] إلى بعده من والنبيين نوح إلى أوحينا كما إليك

على للناس يكون لئل ومنذرين مبشرين [ رسل تعالى

ًا عزيزا الله وكان الرسل بعد حجة الله ] وـقـوله حكيم

] . رسول نبعث حتى معذبين كن : [ وما تعالى
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ـه الله رضى هريرة أبي عن مسلم صحيح وفي عـن

ـذي قال وسلم عليه الله صلى النبي أن نـفـس : " واـل

أـمـة يعـنـي الـمـة هذه من أحد بي يسمع ل بيده محمد

ـذي يؤمن ولم يموت ثم نصراني ول يهودي الدعوة باـل

" النار أصحاب من كان إل به أرسلت

الســلما بدين يدين ل الحجة تبلغه لم كان نإ لكن

ـفـي واـمـا المـسـلم معامـلـة اـلـدنيا ـفـي يعاـمـل ل فإنه

. تعالى الله إلى أمره أن فيه القوال فاصح الخرة

اـهـذ أن ثبوت أعني الثلثة الشروط هذه تمت وإذا

الكـتـاب دلـلـة بمقتـضـى كفر الترك أو الفعل أو القول

بلغـتـه قـد المكلـف وأن ، بـالمكلف قـاما وأـنـه والسنة

يكـفـر ل ـفـإنه حـقـه في التكفير مانع وجد ولكن الحجة

. المانع لوجود

: التكفير موانع فمن

قلـبـه وـكـان فكـفـر الكـفـر عـلـى أـكـره فإذا الكراه

وـهـو الـمـانع لوـجـود بكـفـره يحكم لم باليمان مطمئنا

بـعـد ـمـن ـبـالله كـفـر : [ ـمـن تـعـالى الـلـه قـال الكراه

ـمـن ولـكـن باليـمـان مطمئن وقلبه أكره من إل إيمانه

عذاب ولهم الله من غضب فعليهم صدرا بالكفر شرح

] . عظيم
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: التكفير موانع ومن

يقـول مـا يـدري فل قصـده المـرء علـى يغلـق أن

: تعالى لقوله ذلك غير أو خوف أو حزن أو فرح لشدة

تعمدت ما ولكن به أخطأتم فيما جناح عليكم [ وليس

] . رحيما غفورا الله وكان قلوبهم

ـه رـضـي مالك بن أنس عن مسلم صحيح وفي الـل

: " وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الله رسول قال قال عنه

أـحـدكم ـمـن إلـيـه يتوب حين عبده بتوبة فرحا أشد لله

وعليـهـا مـنـه ـفـانفلتت فلة ـبـأرض راحلـتـه عـلـى ـكـان

في فاضطجع شجرة فأتى منها فايس وشرابه طعامه

ـا ـهـو إذا ـكـذلك هو فبينما راحلته من أيس قد ظلها بـه

الـفـرح ـشـدة ـمـن ـقـال ـثـم خطامها فأخذ عنده قائمة

" الفرح شدة من أخطأ ربك وأن عبدي أنت اللهم

ـبـه يـخـرج خـطـأ الفرح شدة من أخطأ الرجل فهذا

علـيـه أغـلـق أن مـنـه خروجه من منع لكن السلما عن

الثـنـاء فقـصـد الفرح شدة من يقول ما يدر فلم قصده

قـصـدها ـلـو بكلـمـة أتى الفرح شدة من لكنه ربه على

. لكفر
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أو طائـفـة عـلـى الكـفـر إطلق من الحذر فالواجب

ـفـي التكفـيـر ـشـروط تحقـيـق يعلم حتى معين شخص

. موانعه وانتفاء حقه

ـبين إذا ذكــر شــتى فــرق الشــيعة فــإن ذلــك ـت

وعـشـرون أثنـتـان أنـهـم عقـيـدته شرح في السفاريني

بعـدهم بحسـب فيـهـم الحـكـم يخـلـف هذا وعلى فرقة

إـلـى ـكـان أبـعـد الـسـنة ـعـن ـكـان ـمـن فكل السنة من

. أقرب الظلل

لمـيــر تـشــيعوا اـلــذي الرافـضــة فرقـهــم وـمــن

الراـشـدين الخلـفـاء رابع طالب أبي بن على المؤمنين

ل الغـلـو ـفـي مفرـطـا تـشـيعا جميـعـا عنـهـم الـلـه رضي

الـهـدى أئـمـة ـمـن غيره ول طالب أبي بن علي يرضاه

سـيما ول مفرطـا جـفـاء الخلـفـاء مـن غـيـره جفوا كما

ـا الله رضي وعمر بكر أبو الخليفتان ـالوا فـقـد عنهـم ـق

. المة فرق من أحد فيهما يقله لم شيئا فيهما

ـفـي تـعـالى الـلـه رحمه تيمية بن السلما شيخ قال

: قاسم ابن مجموعا  من3/356 الفتاوى مجموعا

علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي أن الرافـضـة ـقـول وأصل

ـا نصا الخلفة يعني علي على نص وسلم للـعـذر قاطـع

المهـاجرين وإن كفـر خـالفه ومـن معصـوما إماما وأنه
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ـار ـوا والنـص ـص  كتـم ـروا الـن ـاما وكـف ـوما بالـم المعـص

ـوا ـواءهم واتبـع ـدلوا أـه ـدين وـب ـروا اـل الشــريعة  وغـي

ا قليل نفـرا إل كفـروا بـل واعتـدوا وظلمـوا بضـعة إم

أو عشر

زال ـمـا ونحوهـمـا وعمر بكر أبا إن يقولون ثم أكثر

وأكـثرهم كفـروا ثـم آمنـوا بـل  يقولـون وقد منافقين

الـمـؤمنين  أنفـسـهم ويـسـمون قولهم خالف من يكفر

الزندـقـة أمـهـات ظـهـرت ومنـهـم كـفـارا ـخـالفهم ومن

ـاق ـة  والنـف ـة القرامـطـة كزندـق ـالهم والباطنـي "  وأمـث

الـمـذكور المجـمـوعا ـفـي أيضا فيهم قوله .أ.هـ. وانظر

 .429ـ4/428

الصــراط : " اقتضــاء القيــم كتــابه فــي وقــال

 تحقيق951 " ص الجحيم أصحاب مخالفة المستقيم

: العقل ناصر الدكتور

ـدعا وســائر " والشــرك ـا الـب ـى مبناـه ـذب عـل الـك

أبـعـد والـسـنة التوحيد عن كان من كل ولهذا والفتراء

كالرافـضـة أـقـرب والفتراء والبتداعا الشرك إلى كان

شركا وأعظمهم الهواء أهل طوائف  أكذب هم الذين

ـعـن أبـعـد ول منـهـم أـكـذب الـهـواء أـهـل في يوجد فل

اـلـتي الـلـه مـسـاجد يخرـبـون إنـهـم حتى منهم التوحيد
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ـات الجماعات من فيعطلونها اسمه فيها يذكر والجمـع

الـلـه نـهـى اـلـتي القـبـور على التي المشاهد ويعمرون

" .أ.هـ. اتخاذها عن ورسوله

" رـسـالته في الخطيب الدين محب كتبه ما وانظر

" مفاتـيـح كـتـاب ـعـن نـقـل " فـقـد العريـضـة الخطوط

عـلـى ـصـل : " اللـهـم نـصـه ـمـا دـعـائهم " ـمـن الجنان

وجبتيهما قريش صنمي والعن محمد آله وعلى محمد

ـا ـا وطاغوتيهـم ـال وابنتيهـم ـون ـق ـا ويعـن ـالجيت بهـم وـب

أما ابنتيهـمــا ويرـيــدون وعـمــر بـكــر اـبــا والـطــاغوت

ـعـن الله رضي حفصة المؤمنين وأما عائشة المؤمنين

.  الجميع

ًا للرافضة أن علم التاريخ قرأ ومن ـقوط في يد ـس

للتتار سهلوا حيث فيها السلمية الخلفة وانتهاء بغداد

ـكـثيرة أمـمـا والعلـمـاء العاـمـة ـمـن التتار وقتل دخولها

[منـهـاج كـتـاب ـفـي تيمـيـة اـبـن الـسـلما شيخ ذكر فقد

إـلـى الـتـتر مجـيـء ـفـي ـسـعوا اـلـذين هم السنة] أنهم

ـمـن-  الـتـتر يعني-  الكفار قتل حتى الخلفة دار بغداد

هاـشـم بـنـي ـمـن تعالى الله إل يحصيه ل ما المسلمين

ـم ـوا وغيرـه ـة وقتـل النســاء وســبوا العباســي الخليـف
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 تحقيق4/592. أ.هـ.  الهاشميين وصبيان الهاشميات

. سالم رشاد محمد الدكتور

يظـهـر أن " وـهـي : " التقـيـة الرافضة عقيدة ومن

به يغتر النفاق من نوعا هذا أن شك ول يبطن ما خلف

. الناس من يغتر من

الكـفـر ذوي ـمـن الـسـلما عـلـى أـضـر والمـنـافقون

ـكـان كاملة سورة فيهم تعالى الله أنزل ولهذا الصريح

فـي بهـا يقرأ أن وسلم عليه الله صلى النبي هدي من

ـم والتحذير المنافقين أحوال لعلن الجمعة صلة منـه

ـي ـبر ـف ـع أـك ـبوعي جـم ـثره أـس ـال وأـك ـا وـق ـن فيـه ـع

}. ذرهمحفا العدو  هم{ المنافقين

ينصــر أن الله المسلم يدعو هل السائل قول وأما

؟ عليهم الكفار

ـيـدعو أن ـبـالمؤمن والـجـدر الوـلـى : أن  فـجـوابه

ـه ـالى الـل ـذل أن تـع ـافرين يـخ ـؤمنين وينصــر الـك الـم

الله ذكر ما وألسنتهم بقلوبهم يقولون الذي الصادقين

سبقونا الذين ولخواننا لنا أغفر  ربنا{:  قوله في عنه

ـا آمنوا للذين غل قلوبنا في تجعل ول باليمان إـنـك ربـن

ـصـلى الـلـه رـسـول أـصـحاب  ويتوـلـون} رحيم رءوف

منزلـيـن بفـضـله واـحـد لـكـل معترفين وسلم عليه الله
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ـه نسأل تفريط ول إفراط غير من منزلته واحد كل الـل

ـالى ـع أن تـع ـة يجـم ـؤمنين كلـم ـى الـم ـق عـل وأن الـح

. سواهم من على ينصرهم

]3/52ج عثيمين ابن فتاوى [مجموعا

. الصحابة سب من معاملة ) كيفية24(

الـصـحاب يـسـب اـلـذي الرـجـل نعاـمـل / كيف س

؟ الثلثة

ـر وسلم عليه الله صلى الله رسول / صحابة ج خـي

الـلـه ـقـال كـتـابه ـفـي عليـهـم الـلـه أثنى وقد المة هذه

والنصار المهاجرين من الولون : [ والسابقون تعالى

ـه ورضوا عنهم الله رضي بإحسان اتبعوهم والذين عـن

فيـهـا خاـلـدين النـهـار تحتها من تجري جنات لهم وأعد

: تـعـالى وـقـال التوـبـة ] سورة العظيم الفوز ذلك أبدا

تـحـت يبايعوـنـك إذ الـمـؤمنين ـعـن الـلـه رـضـي [ لـقـد

عليـهـم الـسـكينة ـفـأنزل قلوبهم في ما فعلم الشجرة

أثنى التي اليات من هذا غير ] إلى قريبا فتحا وأثابهم

وابـو الجنـة بـدخول ووعـدهم الـصـحابة على فيها الله

ـابقين هؤلء من وعلي وعثمان وعمر بكر ومـمـن الـس

علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي ـبـايع فـقـد الـشـجرة تحت عباي
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ـبـه مـنـه وثـقـة ـلـه ـشـهادة فكانت لعثمان نفسه وسلم

علـيـه الـلـه ـصـلى للـنـبي غـيـره بيـعـة ـمـن اقوى وكانت

أـبـا وخاـصـة وتفـصـيل أجـمـال كثيرة أحاديث في وسلم

. وعليا وعثمان وعمر بكر

الصحابة من آخرين جماعة في بالجنة هؤلء وبشر

ـفـإن أـصـحابي تـسـبوا : " ل فـقـال ـسـبهم ـمـن وـحـذر

ـد أدرك ما ذهبا أحد مثل أنفق لو أحدكم ـدهم ـم ول أـح

أـبـي طرـيـق ـمـن ـصـحيحه ـفـي مـسـلم " رواه نـصـفه

رـسـول أصحاب سب فمن الخدري سعيد وابي هريرة

ـة وخاصة شتمهم أو وسلم عليه الله صلى الله : الثلـث

ـخـالف فـقـد عنـهـم المـسـؤول وعثـمـان وعـمـر بكر ابا

إـيـاهم بـمـذمته وعارـضـهما رـسـوله وـسـنة الـلـه كـتـاب

ـمـن الـلـه وـعـدها اـلـتي المغـفـرة ـمـن محروـمـا وـكـان

ـه ـفـي يجعل أل الله ودعا لهم واستغفر تابعهم غل قلـب

ـة لهؤلء هذم أجل ومن المؤمنين على ـالهم الثلـث وأمـث

وـمـا ـبـدرجاتهم وتعريـفـه لفـضـلهم وتنبيهه نصحة يجب

ـمـن فـهـو ـتـاب ـفـإن الـسـلما ـفـي صدق ماقد من لهم

الـخـذ وـجـب ـسـبهم ـفـي تمادى وإن الدين في إخواننا

النـكـار ـفـي الـشـرعية السياـسـة مراعاة مع يده على

وـيـده بلـسـانه النـكـار ـعـن عـجـز وـمـن المـكـان بـقـدر
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ـي ثبت كما اليمان أضعف هو وهذا فبقلبه ـديث ـف الـح

 الدائمة . اللجنة الصحيح

]1/112 ج اسلمية [فتاوى

.

(( عليه بل علي تخصيص يجوز ) ل25(

)) السلم

عـقـد كـتـاب موـضـوعات عـلـي اطلـعـي / أثناء س

ـة الروايات بعض في المنتظر اخبار في الدرر المنقوـل

: عن التالي النحو على أجدها طالب أبي بن علي عن

ـه رسول قال قال السلما عليه طالب أبي بن علي الـل

بـيـتي أـهـل ـمـن رـجـل : " يخرج وسلم عليه الله صلى

أعني اللفظ بهذا النطق حكم " … ما رايات تسع في

الـلـه ـصـلى الله رسول لغير يشابهه ما أو السلما عليه

. وسلم عليه
بـهـذا عـنـه الـلـه رـضـي ، عـلـي تخـصـيص  ينبـغـي / ل ج

غيـره وحـق حقـه فـي يقـال أن المشروعا بل ، اللفظ
لعدما ، الله رحمه ) أو عنهم الله ( رضي الصحابة من

كــرما بعضهم يقول وهكذا بذلك تخصيصه على الدليل
لتخصيـصـه وـجـه ول عليه دليل ل ذلك فإن ، وجهه الله

الخلفــاء مــن كغيــره يعامــل أن والفضــل ، بــذلك
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ـتي اللفاظ من دونهم بشيء يخص ول الراشدين ل اـل

. عليها دليل

]62ـ61 ،1ج اسلمية [فتاوى

؟ لعلي بالخلفة أوصى الرسول ) هل26(

الرـسـول أن يزعـمـون ـقـوما ـفـي الحـكـم / ـمـا س

الله رضي لعلي بالخلفة أوصى وسلم عليه الله صلى

ـتـآمروا عنـهـم الـلـه رـضـي الـصـحابة أن ويقوـلـون عنه

عليه؟

طواـئـف ـمـن أـحـد ـعـن يـعـرف ل الـقـول / ـهـذا ج

ل باـطـل ـقـول وـهـو الـشـيعة طائـفـة سوى المسلمين

ـصـلى الـلـه رـسـول ـعـن الثابـتـة الحاديث في له أصل

أن عـلـى الـكـثيرة الدـلـة دـلـت وإنـمـا وـسـلم عليه الله

وـعـن عنه الله رضي الصديق بكر أبو هو بعده الخليفة

صلى ولكنه وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب سائر

وـلـم ـصـريحا نـصـا ذـلـك على ينص لم وسلم عليه الله

ذـلـك عـلـى ـيـدل بـمـا أمر ولكنه قاطعة وصية به يوص

أمر له ذكر ولما مرضه في الناس يؤما بأن أمره حيث

الـلـه " ـيـأبى والـسـلما الـصـلة عليه قال بعده الخلفة

رـضـي الـصـحابة ـبـايعه " ولـهـذا بـكـر أبا إل والمؤمنون
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وـمـن وـسـلم عليه الله صلى النبي وفاة بعد عنهم الله

بكــر أبا أن على وأجمعوا عنه الله رضي علي جملتهم

عنهـمـا الـلـه رـضـي عمر ابن حديث في وثبت أفضلهم

ـاة ـفـي يقوـلـون كانوا عنهم الله رضي الصحابة أن حـي

ـا بعد المة هذه " خير وسلم عليه الله صلى النبي نبيـن

الـلـه ـصـلى النبي " ويقرهم عثمان ثم عمر ثم بكر أبو

عـنـه الـلـه رـضـي عـلـي عن الثار وتواترت وسلم عليه

ـثـم بـكـر أـبـو نبيـنـا بـعـد المة هذه " خير يقول كان أنه

بأـحـد أوـتـى : "  ل عـنـه الله رضي يقول "  وكان عمر

يـدعا "  وـلـم المـفـتري حـد جـلـدته إل عليهـمـا يفضلني

الله صلى الرسول أن ول المة أفضل أنه لنفسه يوما

الـصـحابة أن يـقـل وـلـم بالخلفة له أوصى وسلم عليه

ـتـوفيت ولمـا حـقـه وأخـذوا ظلـمـوه عنهـم اللـه رضي

ـة بيعة الصديق بايع عنها الله رضي فاطمة ـدا ثانـي تأكـي

ولـيـس الجماـعـة ـمـع أنه للناس ًوإظهارا الولى للبيعة

عنـهـم الـلـه رـضـي بـكـر أـبـي بيعة من شيء نفسه في

ـسـتة بـيـن ـشـورى المر وجعل عمر طعن ولما جميعا

عـلـي جملتـهـم وـمـن بالجنة لهم المشهود العشرة من

ول حياته في ل ذلك عمر على ينكر لم عنه الله رضي

يـجـوز فكـيـف جميعا منهم أولى أنه يقل ولم وفاته بعد
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اللــه صلى الله رسول على يكذب أن الناس من لحد

وعـلـي بالخلـفـة لعـلـي أوـصـى إـنـه ويقول وسلم عليه

ـبـل ـلـه الـصـحابة من أحد ادعاه ول ذلك يدعا لم نفسه

وعثـمـان وعـمـر بـكـر أبي خلفة صحة على أجمعوا قد

معـهـم وتـعـاون عـنـه الـلـه رضـي عـلـي بـذلك واعترف

أجـمـع ـثـم ذـلـك وغـيـر والـشـورى الجـهـاد ـفـي جميـعـا

الصحابة؟ عليه أجمع ما على الصحابة بعد المسلمون

ل طائفــة لي ول الناس من أحد لي هذا بعد يجوز فل

وأن الوـصـي ـهـو علـيـا أن يدعوا أن غيرهم ول الشيعة

ـمـن أـحـد لي يـجـوز ل كـمـا باطـلـة قبـلـه اـلـتي الخلفة

حـقـه وأـخـذوا عليا ظلموا الصحابة إن يقول أن الناس

بأـصـحاب الـظـن ـسـوء ومن الباطل أبطل من هذا بل

عـلـي جملتـهـم ومن وسلم عليه الله صلى الله رسول

. أجمعين وعنهم عنه الله رضي
أن ـمـن وحفظـهـا بالمحمدـيـة الـمـة هذه الله نزه وقد

ـه الله صلى عنه وصح ، ضللة على تجتمع ـلم علـي وـس
ـمـن طائـفـة ـتـزال : " ل قال أنه الكثيرة الحاديث في

الـمـة تجتمع أن " فيستحيل منصورة الحق على أمتي
بـكـر أبـي خلـفـة وـهـو ، باطل على قرونها أشرف في

والـيـوما ـبـالله ـيـؤمن من هذا يقول ول ، وعثمان وعمر
الـسـلما بحكم بصيرة أدنى له من يقوله ل كما ، الخر

.
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]1،45ج إسلمية [فتاوى

بعد أحد يعين ل عنه الله رضي ) علي27(

. موته

ـى / ورد س ـة إـل ـة اللجـن ـوث الدائـم ـة للبـح العلمـي

عـنـه الـلـه رـضـي عـلـي يعين هل السؤال هذه والفتاء

؟ المصائب عند أحدا

لهتقا بتدبير يعلم ولم عنه الله رضي علي / قتل ج

يدفع أنه يدعى فكيف نفسه عن يدافع أن يستطع ولم

أن يـسـتطع ـلـم وـهـو ـمـوته بـعـد غـيـره ـعـن المـصـائب

ـره أو أنه اعتقد فمن ؟ حياته في نفسه عن يدفعها غـي

ـضـرا يكـشـف أو عليه يعين أو نفعا يجلب الموات من

فمــن سبحانه الله اختصاص من ذلك لن مشرك فهو

اتـخـذه فـقـد به استعانة أو فيه عقيدة غيره إلى صرفه

فل بـضـر الـلـه يمسـسـك  وإن{:  تـعـالى الله قال ًإلها

لفـضـله راد فل بخـيـر الـلـه ـيـردك وإن هو إل له كاشف

} . الرحيم الغفور وهو عباده من يشاء من به يصيب

]20ـ1،19 ج إسلمية [فتاوى
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وجهه الله كرم بقولهم علي )تخصيص28(

.

علـيـه بـقـوله لعـلـي بعضهم تخصيص حكم / ما س

؟ وجهه الله كرما أو السلما

ـفـي الـصـل أن وذـلـك التخـصـيص لهذا أصل / ل ج

ـحابة ـم الترـضـي الـص ـا عنـه ـا جميـع ـال كـم ـالى ـق : تـع

واـلـذين والنصار المهاجرين من الولون [ والسابقون

] . عنه ورضوا عنهم الله رضي بإحسان اتبعوهم

إذا الـمـؤمنين ـعـن الـلـه رضي لقد{ :  تعالى وقال

الـسـنة أـهـل اـصـطلح  لذلك} الشجرة تحت يبايعونك

ـيـروى أو ذـكـره يـجـري ـصـحابي كل عن الترضي على

ـن أو عنه الله رضي عمر عن مثل فيقال حديث عنه ـع

فيما السلما يستعمل ولم عنهما الله رضي عباس أبي

ـم ـد أعـل ـر عـن ـم أحــد ذـك ـة الســلما أن مــع منـه تحـي

دخلـتـم  ـفـإذا{:  تـعـالى قال كما بينهم فيه المسلمين

مباركــة الله عند من تحية أنفسكم على فسلموا بيوتا

ـقـال الـسـلما ـمـن افضل فالترضي هذا ى وعل} طيبة

ـصـلى النبي  وأخبر} أكبر الله من  ورضوان{:  تعالى

: " الجـنـة لـهـل يـقـول تـعـالى الله أن وسلم عليه الله

" . أبدا عليكم أسخط فل رضواني عليكم أحل
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ـن ـطلح لـك ـاء اـص ـى العلـم ـلما أن عـل ـص الـس بخـت

] المرـسـلين عـلـي : [ وـسـلما تـعـالى لـقـوله بالنبـيـاء

ا ولـد يوما عليه : [ وسلما ولقوله ي ورد ] ولم حـق ف

مـنـي : " أـنـت وـسـلم عليه الله صلى النبي قول علي

فـيــه الغلة " أـخــذه موـســى ـمــن ـهــارون بمنزـلــة

ـقـولهم حـقـه ـفـي فاـسـتعملوا ـقـاربهم ومن كالرافضة

ـذلك اهل أنه شك ول وجهه الله كرما أو السلما عليه ـل

تبعـهـم وـمـن الـصـحابة جمـيـع ـهـذه ـفـي يـشـركه لـكـن

. بإحسان

حــدث إنما الصطلح هذا أن نقول حال كل وعلى

وـجـد ـثـم والزيدية كالرافضة البيت أهل في الغلة من

بـعـض ـمـن ـحـدث ولعـلـه الـسـنة أـهـل كـتـب ـفـي ذـلـك

فليعلم ظن حسن عن ذلك في قلدوهم الذين النساخ

. أعلم والله ذلك

)37ص جبرين لبن التوحيد في [فتاوى

حي آذانه في المؤذن قول حكم / ما ) س29(

؟ العمل خير على

العـبـادات ـفـي والـصـل العبادات من عبادة / الذان ج

ـدليل إل مشروعا العمل هذا إن يقال ل وأنه التوقيف ـب
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العـبـادة ـهـذه ـبـأن والـقـول إجماعا أو سنة أو كتاب من

ـر الله على قول شرعي دليل بغير مشروعة ـم بغـي عـل

ـمـا الـفـواحش رـبـي ـحـرما إنـمـا : [ قل تعالى قال وقد

وأن الـحـق بغـيـر والبـغـي والـثـم بـطـن وـمـا منها ظهر

ًا به ينزل لم ما بالله تشركوا عـلـى تقوـلـوا وان سلطان

ليـس مـا تقـف : [ ول تعالى ] وقال تعلمون ل ما الله

: " وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي ] وقال علم به لك

" وـفـي رد فـهـو مـنـه ليس ما هذا أمرنا في أحدث من

" رد فهو أمرنا عليه ليس عمل عمل : " من رواية

ـا رـسـول عن الثابت الشرعي فالذان ذلك علم إذا هـل

: ـهـي جمـلـة عـشـر خـمـس ـهـو وسلم عليه الله صلى

إـلـه ل أن اـشـهد أـكـبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

رـسـول محمدا أن أشهد الله إل إله ل أن اشهد الله إل

ـي الصلة على حي الله رسول محمد أن أشهد الله ـح

أكبر الله الفلح على حي الفلح على حي الصلة على

ـابت هو هذا الله إل إله ل أكبر الله ـه رـسـول أن الـث الـل

ذـكـر كـمـا ـبـه ـيـؤذن أن بلل أمر وسلم عليه الله صلى

ـفـإنه الـصـبح أذان ـفـي إل والمـسـانيد سننلا أهل ذلك

يزـيـد ـكـان وـسـلم عليه الله صلى النبي مؤذن أن ثبت

ـمـن خير الصلة النوما من خير الصلة الحيعلة بعد فيه
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لن ذـلـك مـشـروعية عـلـى الربـعـة الئمة واتفق النوما

من الكلمة لهذه  وسلم عليه الله صلى الرسول إقرار

المـؤذن قول وأما بها التيان مشروعية على يدل بلل

ـابت فليس العمل خير على حي الصبح أذان في ول بـث

ـل ـه عـم ـد علـي ـل عـن ـنة أـه ـذا الـس ـن وـه ـدعات ـم مبـت

للمتـنـاعا يكـفـي ما بقدر عليه ينكر فعله فمن الرافضة

. الذان في الزيادة بهذه التيان عن

وعـلـى محـمـد نبينا على الله وصلى التوفيق وبالله

وسلم وصحبه آله

والفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة

الرئيس رئيـــس نـــائب

اللجنة

عضو عضو

ـــدالعزيز ـــن عـب ـب

زبا بن عبدالله

عـبـــــــدالرزاق

عفيفي

بن عبدالله

غديان

ـــدالله عـب

قعود بن

ج والفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة [فتاوى

]96ـ6،95



في المعاصرة الفتاوى
الرافضةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــ

.

اسللم المسلللمين بعللض يضع / كيف ) س30(

الذان في عنه الله رضي طالب أبي ابن علي

الله صلى الله رسول ذلك فعل وهل والقامة

؟ وأصحابه وسلم عليه

وـلـم توقيفـيـة كلـهـا والعبادات العبادات من / الذان ج

صـلى اللـه رسـول عهـد على القامة في ول فيه يكن

ذـكـر الراـشـدين خلـفـائه عهد على ول وسلم عليه الله

ابتدعه وإنما ذلك يشرعا ولم عنه الله رضي علي اسم

ل الـسـنة وأـهـل البـتـداعا ـفـي شأنهم هو كما الرافضة

للتـشـريع ـصـيانة ـفـاعليه ىعـلـ ينكروـنـه بل ذلك يرون

. منها له وحفظا البدعا عن السلمي

وعـلـى محـمـد نبينا على الله وصلى التوفيق وبالله

وسلم وصحبه آله

والفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة

الرئيس رئيـــس نـــائب

اللجنة

عضو عضو

ـــدالعزيز ـــن عـب ـب

زبا بن عبدالله

عـبـــــــدالرزاق

عفيفي

بن عبدالله

غديان

ـــدالله عـب

قعود بن



في المعاصرة الفتاوى
الرافضةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــ

ج والفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة [فتاوى

6،96[

سماحتكم معرفة خلل / من ) س31(
مبدأ من موقفكم هو ما ، الرافضة بتاريخ

؟ وبينهم السنة أهل بين التقريب

غير السنة أهل وبين الرافضة بين : التقريب ج
السنة أهل فعقيدة ، مختلفة العقيدة لن ممكن؛

سبحانه لله العبادة وإخلص الله توحيد والجماعة
نبي ول مقرب ملك ل أحد معه يدعى ل وأنه ، وتعالى
الغيب يعلم الذي هو وتعالى سبحانه الله وأن مرسل

الله رضي الصحابة محبة السنة أهل عقيدة ومن ،
أفضل بأنهم واليمان عنهم والترضي جميعا عنهم
، الصديق بكر أبو أفضلهم وأن النبياء بعد الله خلق

الجميع عن الله رضي ، علي ثم ، عثمان ثم ، عمر ثم
كما ، بينهما الجمع يمكن فل ذلك خلف والرافضة ،

والوثنيين والنصارى اليهود بين الجمع يمكن ل أنه
الرافضة بين التقريب يمكن ل فكذلك ، السنة وأهل
. أوضحناها التي العقيدة لختلف السنة أهل وبين

]156ـ5ج باز لبن ومقالت فتاوى [مجموعا

معهللم التعامللل يمكللن : وهللل ) س32(

وغيرها؟ كالشيوعية الخارجي العدو لضرب



في المعاصرة الفتاوى
الرافضةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــ

الـسـنة أـهـل على يجب بل ، ممكنا ذلك أرى : ل ج

وأن واـحـدا وجـسـدا واـحـدة أمة يكونوا وأن يتحدوا أن

الـلـه كـتـاب علـيـه دل بـمـا يـلـتزموا أن الرافـضـة يدعوا

ـإذا ، الحق من وسلم عليه الله صلى الرسول وسنة ـف

، معـهـم نتـعـاون أن وعلينا إخواننا صاروا بذلك التزموا

بـغـض ـمـن عليـه هـم ـمـا عـلـى مصـرين دامـوا مـا أما

الـصـديق وـسـب قليل نفرا إل الصحابة وسب الصحابة

 –عـنـه الـلـه رـضـي – كعـلـي اـلـبيت أهل وعبادة وعمر

الئـمـة ـفـي واعتـقـادهم ، والحسين والحسن وفاطمة

ـون وأنهم معصومون أنهم عشرة الثني ـب؛ يعلـم الغـي

علـيـه ـمـا يـخـالف ـهـذا وـكـل الباطل أبطل من هذا كل

. والجماعة السنة أهل

]5،157ج باز لبن ومقالت فتاوى [مجموعا

.

طالب أبي بن علي لقب / لم ) س33(

؟ الوجه بتكريم

ـن عـلـي / تلـقـب ج ـم ـطـالب أـبـي ـب ـوجه بتكرـي اـل

ـمـن : إـنـه ويقال فيه الشيعة غلو من بذلك وتخصيصه



في المعاصرة الفتاوى
الرافضةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــ

ـلـم لـنـه أو أـصـل أـحـد ـعـورة عـلـى يطـلـع ـلـم أنه أجل

يـشـاركه ـبـل ـبـه خاـصـا لـيـس وهذا ، قط لصنم يسجد

. السلما في ولدوا الذين الصحابة من فيه غيره

وعـلـى محـمـد نبينا على الله وصلى التوفيق وبالله

وسلم وصحبه آله

والفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة

الرئيس رئيـــس نـــائب

اللجنة

عضو عضو

ـــدالعزيز ـــن عـب ـب

زبا بن عبدالله

عـبـــــــدالرزاق

عفيفي

بن عبدالله

غديان

ـــدالله عـب

قعود بن

ج والفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة [فتاوى

3،402[

شيعية فتاة في الشرعي ) الحكم34(

القران عقد من المأذون يمنعها

حـضـرة إـلـى ـبـاز ـبـن الـلـه عـبـد بن العزيز عبد من

رضاه فيه لما الله . وفقها . عا . ح ف النسة المكرمة

ورحمة عليكم . سلما آمين شأنها وأصلح أمرها ويسر

المتـضـمن كتاـبـك وـصـلني : فـقـد وبـعـد ، وبركاته الله

العـمـر ـمـن والعـشـرين الثالثة تبلغين فتاة أنك الفادة



في المعاصرة الفتاوى
الرافضةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــ

ـوهراوان داود أتباعا الشيعة مذهب على وأنِك ـل ـب ممـث

يمنـع وأنـه كينيـا فـي المقيم المذكورة الطائفة مرجع

بيان في ورغبتك قرانك عقد من ممباسا مدينة مأذون

. ذلك في الشرعي الحكم

المـسـئولين عـلـى اـلـواجب أن رـيـب : ل والجواب

حكم يلتزموا أن للسلما المنتسبة الطوائف جميع في

ذـلـك يـخـالف ـمـا يحذروا وأن المور جميع في السلما

عـلـى اـلـواجب أن الـسـلمية الـشـريعة ـمـن عـلـم وقد

الـلـه لـقـول الكفاء خطبهن إذا مولياتهم تزويج الولياء

ى [ وأنكحـوا :  سـبحانه مـن والصـالحين منكـم اليم

فضله من الله يغنهم فقراء يكونوا إن وإمائكم عبادكم

 ]  عليم واسع والله

قال أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن روي ولما

فزوـجـوه وخلـقـه دينه ترضون من إليكم خطب : " إذا

" خرجه عريض وفساد الرض في فتنة تكن تفعلوا إل

. وغيره الترمذي الماما

أولياـئـك ـمـن الـقـرب زوـجـك ـفـإذا ذلك على وبناء

اعتراض البهرة طائفة لممثل فليس أكفائك أحد على

شروطه توافرت إذا صحيحا بذلك النكاح ويكون عليك

في الشرعية المحكمة بواسطة ذلك يكون أن وينبغي



في المعاصرة الفتاوى
الرافضةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــ

اـعـتراض البـهـرة طائـفـة لممـثـل يتأتى ل حتى ممباسا

الـمـذكور اـلـوجه عـلـى النـكـاح صدر وإذا ، النكاح على

ـإن ـون أولدك ـف ـرعيين أولدا يكوـن ـس ـش ـة لـي لطائـف

. ذلك إنكار في حق غيرهم ول البهرة

إرـضـاء الكفء على تزويجك من أقاربك امتنع وإذا

ويـكـون ـبـذلك تبطل وليتهم فإن البهرة طائفة لممثل

ـمـن عـلـى ـلـك الـقـران عـقـد إجراء الشرعي للقاضي

وسلم عليه الله صلى النبي لقول ، الكفاء من خطبك

ـهـو والقاـضـي " ، ـلـه وـلـي ل ـمـن وـلـي : " السلطان

العاضل والولي ذلك في مقامه فيقوما السلطان نائب

. المعدوما حكم حكمه ،

لمذهب النتساب ترك ولمثالك لك ونصيحتي هذا

ـمـذاهب لكونـهـا الـشـيعة ـمـذاهب ـمـن غيره أو البهرة

كثيرة وجوه من السلمية المحمدية للطريقة مخالفة

الســنة أهل مذهب إلى عنها والنتقال تركها فالواجب

والـسـنة الكـتـاب مقتـضـى عـلـى الـسـائرين والجماـعـة

اللـه صـلى الرسـول أصـحاب مـن المة سلف ومنهج

يـهـدي أن الـلـه وأسأل ، بإحسان وأتباعهم وسلم عليه

ـعـن المنحرـفـة الطواـئـف ـمـن وغيرـهـا الطائـفـة ـهـذه

، الحق طريق إلى بأيديهم يأخذ وأن ، الصواب طريق
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الرافضةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــ

النـجـاة فـيـه لـمـا المـسـلمين وـسـائر وإياك يوفقنا وأن

والـقـادر ذـلـك وـلـي إـنـه والـخـرة اـلـدنيا في والسعادة

. وبركاته الله ورحمة عليكم والسلما ، عليه

]4،437ج باز لبن ومقالت فتاوى [مجموعا

الشيعة فرقة عن ) توضيح35(

الخ حضرة إلى باز بن الله عبد بن العزيز عبد من

. آمين خير لكل الله . . . وفقه المكرما

: بعد أما وبركاته الله ورحمة عليكم سلما

. تضـمنه ـمـا وفهـمـت الكرـيـم كتـابكم تلقـيـت فقد

ـلـديها فرـقـة وـكـل ـكـثيرة ـفـرق الـشـيعة ـبـأن وأفيدكم

الخمينـيـة الرافـضـة فرـقـة وأخطرـهـا الـبـدعا ـمـن أنواعا

ـا ولـمـا إليـهـا اـلـدعاة لـكـثرة عـشـرية الثـنـي ـمـن فيـه

أنـهـم واعتـقـاد اـلـبيت بأـهـل كالـسـتغاثة الكبر الشرك

حـسـب عـشـر الثـنـي الئـمـة ـسـيما ول الغيب يعلمون

الـصـحابة ـغـالب ويـسـبون يكـفـرون ولـكـونهم زعمـهـم

الـسـلمة الـلـه نسأل عنهما الله رضي وعمر بكر كأبي

. الباطل من عليه هم مما



في المعاصرة الفتاوى
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ــــــــــ

إـلـى وإرـشـادهم الـلـه إـلـى دـعـوتهم يمـنـع ل وـهـذا

الباـطـل من فيه وقعوا مما وتحذيرهم الصواب طريق

. والسنة الكتاب من الشرعية الدلة ضوء على

المزـيـد الـسـنة أـهـل من ولخوانك لك الله وأسأل

، خيـر ـكـل عـلـى العاـنـة مـع يرضـيه لـمـا التوفيق من

ـيكم ـفـي والتثـبـت والخلص والـصـدق بالـصـبر وأوـص

ميدان في الحسن والسلوب بالحكمة والعناية المور

فـي والتـدبر الكريـم القرآن تلوة من والكثار الدعوة

فيمـا السـنة أهـل كتـب ومراجعـة ومدارسـته معـانيه

والبغــوي كثير وابن جرير ابن كتفسير ذلك من أشكل

الـمـراما كبـلـوغ الـسـنة من تيسر ما بحفظ العناية مع ،

ـافظ ـن للـح ـر اـب ـدة حـج ـاما وعـم ـي الحـك ـديث ـف الـح

ول ، المقدـسـي الواـحـد عـبـد ـبـن الغـنـي عـبـد للحافظ

يـشـكل عـمـا يـسـأل أن النـسـان عـلـى يجب أنه يخفى

أـهـل  فـسـئلوا{:   تـعـالى ـقـال كما دينه أمر في عليه

ـذكر ـم إن اـل ـه   وإليـكـم} تعلـمـون ل كنـت بـعـض برفـق

بنفعـكـم يعم وأن فيها بما ينفعكم أن الله أسأل الكتب

وإياكم يثبتنا أن سبحانه أسأله كما المسلمين إخوانكم

وحـمـاة ديـنـه أنـصـار ـمـن جميعا يجعلنا وأن الحق على



في المعاصرة الفتاوى
الرافضةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ولـي سـبحانه إـنـه بصـيرة على إليه والداعين شريعته

. عليه والقادر ذلك

. وبركاته الله ورحمة عليكم والسلما

]4،439ج باز لبن ومقالت فتاوى [مجموعا

.

فللي منطقتنللا فللي تعلمون / كما )س36(

الرافضللة مللن كللثير يوجللد الشرقية المنطقة

هللل معهللم التعامللل يكللون فكيللف والشلليعة

؟ بالسلم نبدأهم

في أما يعاملونك بما الشيعة / عامل الجواب
كثرأ إلى أقساما إلى ينقسمون الشيعة فإن العبادات

ًا وعشرين واحد من بدعته منهم كانت فمن  قسم
بدعته كانت ومن عليه السلما يجوز ل فإنه مكفرة

. المصلحة في فينظر ذلك دون

- س5/63 عثيمين لبن  المفتوح الباب [لقاء
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ــــــــــ

مللن مدة الرافضة مع عاش )س/ رجل37(

منطقللة إلللى عندهم من انتقل وبعدها الزمن

له يجوز فهل يزورهم أن وعدهم ولكنه بعيدة

أن يجللوز وهللل ؟ ل أم لهللم بوعللده يفللي أن

مطعللامه آكللل ويجللوز ويقبلهم عليهم يسلم

؟ مائهم وشرب

لله النصيحة النسان على / الواجب الجواب
الذي الرافضة هؤلء ، الناس ولعامة ولرسوله ولكتابه
مله ويبين يناصحهم أن أول عليه يجب معهم يسكن
ولم عاندوا فإذا بحق ليس عليه هم ما أن ويبين الحق

لنهم معهم يجلس ول يتركهم فإنه الحق يتقبلوا
من عليه هم وما تركهم وأما معاندون مخالفون

صلى النبي هدي خلف فهذا النصيحة بدون الضلل
فإن به أمر ما وخلف وسلم آله وعلى عليه الله

هو فهذا للحق الله هداهم فإن أول النصيحة الواجب
من عليه هم ما على وأصروا يهتدوا لم وإن المطلوب

إذا يزورهم ول إليهم يجلس ول يتركهم فإنه الضلل
. عنه أبعدوا أو عنهم أبعد

]34 - س1/42  المفتوح الباب [لقاء

المنللاطق فللي الشلليخ / فضلليلة )س38(

بعضللهم يللدخل وقللد الرافضة فيها يكثر التي

ونخرجه عليه ننكر فهل فيصلي المساجد أحد

. المسجد من
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ــــــــــ
أرى بل المسجد من تخرجوهم أن أرى / ل الجواب

عليكم يجب ولكن ليصلوا المسجد من تمكنوهم أن
لن لهم الله هداية من تيأسوا ل وأن تناصحوهم أن

والله أنه بلغني وقد قدير شي كل على وجل عز الله
مذهبهم رق من يتحررون أناس منهم بدأ الحمد

. والجماعة السنة أهل بمذهب ويلتحقون

]313 - س6/44  المفتوح الباب [لقاء

عنللدنا وهللم الرافضللة عن )س/ سؤال39(

المسللاجد فللي ويصلون السواق إلى ينزلون

؟ المساجد من نطردهم أن لنا يجوز هل

ـبـل المـسـجد ـمـن يـطـردوا أن أرى ل / أنا الجواب

دخـلـوا إذا ـهـم يـهـديهم أن الـلـه لـعـل يـصـلون ـيـتركون

. الناس مع يصلون أعرف فيما المساجد

؟ الجماعة خلف وحدهم يصلون كانوا وإذا

صلوا ويقال الناس خلف الصلة من يمنعون إذن
ذلك أرى فل المساجد من طردهم وأما الناس مع

لهم يقال الجماعة مع الصلة يريدون ل كانوا وإذا
الجماعة مع الصلة تريدون ل كنتم إذا انتظروا
في ما وصلوا المسجد من الناس يخرج حتى انتظروا
السبيل على هو ما الحق إلى تدعوهم أنكم محاولة

فائدة فيه يحصل ل يمكن الجماعي السبيل الجماعي
وعي عنده الذي منهم المهذب إلى تنظرون لكن

. وعدل بإنصاف معه وتتكلمون بيوتكم إلى وتدعونه
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ــــــــــ

]363- س5/27  المفتوح الباب [لقاء

أنلله لللديكم شلليخ يللا المعلوم )س/ من40(

سللاكنها علللى النبوية المدينة في عندنا يوجد

الرافضللة مللن كللثير والسلللم الصلللة أفضللل

فيسللأل كلهللا المللدارس فللي ناعم ويدرسون

أن علللي يجللب هللل فيقللول  المدرسين بعض

أهللل من هم الذين الطلب وبين بينهم أعدل

أعطيهللم ول حقهللم فللي أقصللر أمللا السللنة

حقهم؟

لن النبوـيـة المدينـة قولـك أعجبنـي أول / الجواب

ـد المشــهور ـاس عـن ـورة الـن ـواب المـن ـة والـص المديـن

ـي يكون أن قبل أيضا مكة من كان النور لن النبوية ـف

. المدنية

قال بالعدل يحكم أن المدرس على : الواجب ثانيا

ـوا آمنوا الذين : [ يأيها وجل عز الله ـه ـقـوامين كوـن لـل

أل عـلـى ـقـوما ـشـنآن يجرمنـكـم ول بالقـسـط ـشـهداء

تـعـدلوا أل عـلـى ـقـوما بـغـض يحملـكـم ل ] يعني تعدلوا

.8 الـيـة الماـئـدة ] سورة للتقوى أقرب هو [ أعدلوا  

إلـيـه تـحـاكم إذا القاـضـي عـلـى يجب العلماء قال حتى

ـن يجلسهم أن كافر والثاني مسلم أحدهما خصمان ـم
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أذهب والكافر هنا تعال للمسلم يقول ل واحدا مجلسا

ـفـي بينهـمـا يـعـدل وأن أـمـامه جميـعـا يجعلهـمـا هـنـاك

الكلما ويرـفــق الـكــافر عـلــى الكلما يغـلــظ ل الكلما

ـول ول بالخير الله صبحك للمسلم يقول ل للمسلم يـق

هــذا لن المحاكمة باب في سواء ليجعلهما بل للكافر

. العدل هو

النظر فليغض أجوبتهم قدموا إذا التلميذ فهؤلء
كان ما على وليصحح أولئك أو هؤلء من كونه عن

خطأ وإن صواب فهو صوابا كان إن قول من أمامه
يعرف كان إذا ينظر أن يجوز ل أنه كما خطأ فهو

بعض لن قبل من الطالب حال إلى الجواب صاحب
على التلميذ درجات يقدر المدرسين بعض أو الناس
وهذا الجواب حسب لعلى منهم يعرفه كان ما حسب

على الترتيب أو الدرجات يقدر أن يجب وغلط خطأ
صلى النبي لقول النهائي الجواب إليه رفع ما حسب

" وكثير أسمع ما بنحو اقضي : " إنما وسلم عليه الله
أوفي الجواب في فيتوهم جيدا الطالب يكون ما

كذا السائل به أراد أنه على السؤال فيفهم السؤال
يظن الجواب في يتوهم أو الفهم هذا على ويجيب
أن مثل غلط وهو وكذا كذا هو السؤال هذا جواب
الطالب فيظن ؟ الحديث أقساما كم السؤال في يجئ

متواتر فيقول العدد حيث من أقساما كم المرد أن
مراتب عن السؤال أن أخر ويوهم وغريب وعزيز

وحسن : صحيح فيقول الصحة حيث من الحديث
إما والصحيح لغيره أو لذاته إما والحسن وضعيف

. لغيره أو لذاته
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ــــــــــ
له قدمت إذا المدرس على الواجب أن المهم

النظر بقطع الجواب حسب يصحح أن إجابة أوراق
يعدل أن يجب التدريس أثناء في وكذلك المجيب عن
يفتح الطريقة بهذه وهو المر كان مهما التلميذ بين

لم انه يفهم الخصم لن يدركها ل قد بعيدة آفاقا
عدل هذا منصف : هذا ويقول فيه فيرغب يظلمه
ننصح يقول ما منه ويقبل يألفه أن إلى ذلك ويجره
أهل فيها يختلط التي البلد في المدرسين إخواننا
تأليف المستطاعا بقدر يحاولوا أن البدعة وأهل السنة

العريكة لين الشباب لن إليه وجذبهم البدعة أهل
عليه الله صلى الرسول قال ولهذا النقياد سهل
خهم شر واستبقوا المشركين شيوخ : " اقتلوا وسلم

يعاملهم لو لكن بذلك يجتذبهم شبابهم " يعني
بالتشديد يعاملهم أو باللين والخرين بالقسوة
وهم بإسقاطهم يعاملهم أو بالخفيف والخرين
بغضا قلوبهم في يولد هذا أن شك فل صوابا مجيبون
. الستاذ هذا مع كان الحق أن لو حتى وكراهة

]776 - س39ـ21/37  المفتوح الباب [لقاء

الرافضللة كللثرت الشلليخ / فضلليلة )س41(

التحللرك بعللض لهللم وأصللبح السكن في عندنا

البلد خللارج مللن يللأتون الللذي الطلب مللع

ويباشللرون السللواق إلللى معهللم يللذهبون

الحللل فمللا النشللطة بعللض ولهللم حللوائجهم

؟ معهم
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إلى الدعوة في نشاط لهؤلء كان / إذا الجواب

إلى الدعوة في أكبر نشاط منكم فليكن بدعتهم
وجل عز الله فإن أهله به قاما إذا الحق لن سنتكم
الباطل على بالحق نقذف : " بل كتابه في يقول

 ]18 الية النبياء " [ سورة زاهق هو فإذا فيدمغه
سيما ول بدعتهم في البدعا أهل نشاط نرى كوننا لكن

يعتبر ؟ نفعل ماذا نقول أو نسكت ثم الغليظة البدعا
أكبر أنتم دعوتكم فلتكن دعوة لهم كان فإذا جبنا هذا

إذا البدعا أهل وأما ومأجورون حق على لنكم وأعظم
الويل عليهم مأزورون آثمون فهم بدعتهم إلى دعوا

النبي لن البدعة هذه إلى دعوة من كل إثم وعليهم
السلما في سن : " من قال وسلم عليه الله صلى
يوما إلى بها عمل من ووزر وزرها فعليه سيئة سنة

" . القيامة

ـإذا أعظم نشاط لكم يكون أن أحثكم فأنا ـانوا ـف ـك

إـلـى ـيـأتون ـكـانوا وإذا درهمـيـن فابذلوا درهما يبذلون

ـفـي إليـهـم ـيـأتوا أن إـلـى وـيـدعونهم بيوتهم في هؤلء

. وأعظم أكثر هذا في نشاطكم فليكن البيوت

علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي ـفـإن سبق فيما قلنا وكما

ما بمثل نعاملهم أن عليها نمشي قاعدة أعطانا وسلم

)823 - س24/27المفتوح الباب .(لقاء به يعاملونا
بن الله عبد العلمة على ألقي )سؤال42( 

في الماضي الحد يوم الله حفظه جبرين
23/8/1421 بتاريخ  العمدة شرح العدة درس

الرافضة عن هل
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الرافضة عن سؤال

الجهزة إحدى في موظف أنا إليكم الله س:أحسن
حوالي فيه أعمل الذي القسم في ويوجد الحكومية

التعامل يمكنني فكيف الرافضة من أشخاص خمسة
عليهم. مشرف بصفتي معهم
بالسلما والمبادرة الشخص إلى التودد صفاتهم ومن
. ذلك ونحو

هذه في توجيهكم إلى بحاجة أنا  الشيخ فضيلة فيا
مناسبة في وخاصة معهم أتعامل كيف المسألة

مناقشتهم علي الواجب من وهل السفر وبعد العياد
تأتي لم معهم الخوان بعض تجربة  إن ،مع ودعوتهم

إحتكاك لهم ممن وغيري أفيدوني إيجابية بنتيجة
؟ هؤلء بأمثال مباشر

الجواب:
مدارس من الدوائر من كثير في بهم بتلءلا يكثر

إذا نرى الحال هذه ،في حكومية ودوائر وجامعات
وإذللهم إهانتهم يظهروا أن السنة لهل الغلبية كانت

السنة أهل شعائر يظهروا أن وكذلك وتحقيرهم
الترضي ويذكرون الصحابة فضائل دائم فيذكرون

فضل ذكر على  مجالسهم وتشتمل ومدائحهم  عنهم
ذلك_ أشبه ما أو حرفه من _ تكفير ذكر وعلى القرآن
وتضيق ويهانوا يذلوا وأن بذلك ينقمعوا أن لعلهم
فيعاملهم معاملتهم ويبتعدوا،أما صدورهم بذلك

ويظهر الكراهية وجوههم فيظهرفي  بالشدة النسان
بالسلما وليبدأهم لهم والتحقيروالمقت البغض

أبتدؤا إذا يمكن وليصافحهم،لكن لهم وليقوما
أشبه ما أو وعليكم بقوله عليهم يرد _ أن بالسلما
هـ ذلك. أـ
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في الرافضة بعض إليكم: معنا الله ) أحسن43(
ليصلي الخر والبعض معنا يصلي بعضهم العمل
ًا  منهم  موقفنا فما ، نهائي

دراستهم مع البلد هذا في الخر: الرافضة والسؤال
يكفرون؟ . هل عليهم  الحجة وإقامة التوحيد لكتاب

فيها أنتم التي دارةلا مدير إلى ترفعوا أن ج: عليكم
أن معكم. فعليه ليصلون  هؤلء أن  وتخبرونهم

لشك معنا، لتصلون  لماذا ويسألهم يستحضرهم
إذا  فيقول كفار، أننا يعتقدون أنهم إل لهم لعذر أنهم
لننا باطلة صلتنا أن عتقادكمل معنا لتصلون كنتم
أو نقاتله فإننا كفرناه فإذا كفرناه كفرنا فمن ، كفار

ًا بذلك فيكونون نبعده فإنه المسلمين كفر ،من كفار
أو الله ياعدو لمسلم قال فمن عليه، كفره يرجع

الصل هو وهذا ، عليه حار كذلك! إل وليس ياكافر
ثم يكفرونهم، لنهم السنة أهل خلف ليصلون أنهم

أول في عرفنا كما أنهم الرافضة في الصل إن نقول
يسمعون الكوفة في كانوا لما علي في غلوهم المر

الغلو زاد أن إل المر بهم آل ثم فيه فغلوا ، يسبه من
في البيت أهل يعبدون لنهم كفار الن فهم ، فعبدوه
وابنيه  علي في ينحصرون  البيت وأهل ، زعمهم

فقط وزوجته أولده كثرة _ مع بنيه من فقط_ أثنين
ًا وكذلك زوجاته كثرة مع  ـ فاطمة ذرية في أيض

فهؤلء ليوالونهم فإنهم الحسن ذرية بخلف الحسين
القرآن في طعنوا أن إلى المر بهم آل ثم ئمتهم،أ هم

وطعنوا علي فضائل منه  حذفوا الصحابة أن وادعوا
ًا لهم  ثبتت التي الفضائل أن دعوااو الصحابة في أيض

هي التي الوصية كتموا أنهم وردتهم  بردتهم، بطلت
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الوالي هو بأنه لعلي والسلما الصلة عليه النبي وصية
بما يعملوا ولم أحاديثهم وردوا الصحابة كفروا ولذلك

شريط: الله.  المرجع غير فعبدوا وغلوا القرآن في
العمدة. بتاريخ شرح العدة كتاب شرح من

 هـ21/1/1422
)44السؤال(  

مقابل (أي: السنة المسلمين من فئتين بين جهاد هناك يكون أن يمكن هل

.الشيعة)؟

:الجواب
الثني المامية وهم ، الرافضة تعني الشيعة أّن المعروف من فإن لله الحمد 

الصحابة وجمهور ، وعمر ، بكر أبي تكفيرهم مثل باطلة اعتقادات لهم ، عشرية
والسلما الصلة عليه محمد الله رسول بعد الوصّي أّن . وقولهم عنهم الله رضي

عشرية الثني الئمة بعصمة . وقولهم عنه الله رضي علي  . 

سبيل . فسبيلهم الباطلة أقوالهم كتمان وهي بالتـقية قولهم أصولهم ومن
واتخاذها القبور على والقباب ، المشاهد كبناء ، ظاهرة بدعا ولهم ، المنافقين

من أنواعا فيها يرتكبون التي عنه الله رضي الحسين مقتل ِذكرى . وبدعة معابد
بعلي يستغيثون فإنهم ، بالله الشرك ذلك وأعظم ، ذلك في ويجاهرون المنكرات
ّ ، أئمتهم وسائر عنهما الله رضي والحسين تسمح ل مجتمعات في يكونوا أْن إل

بذلك لهم  . 

، وشركهم ، بدعهم الشيعة وأظهر وقوة دولة السنة لهل كان إن هذا وعلى
عن ليكفوا دعوتهم بعد ، بالقتال يجاهدوهم أن السنة أهل على فإن ، واعتقاداتهم

قدرة السنة لهل تكن لم وإذا ، السلما شعائر ويلزموا ، وبدعهم ، شركهم إظهار
من عليه يقدرون بما القياما عليهم وجب ، والمبتدعين ، المشركين قتال على

ًا الله يكلف : ( ل تعالى لقوله ، والبيان ، الدعوة ) وسعها إل نفس  . 

( موقع عن . نقل البراك الرحمن عبد الشيخ فضيلة كتبه
)10272(  رقم سؤال المنجد .)

) ( الشيعة الرافضة لفقراء السنة أهل أموال زكاة دفع حكم ) ما45السؤال:(
؟ ل أما الفقير للرافضي دفعها إذا الزكاة بتفريق الموكل المسلم ذمة تبرأ وهل

: .الجواب
، مبتدعا ول ، لكافر تدفع ل أنها الزكاة أهل باب في مؤلفاتهم في العلماء ذكر لقد

:  أدلة لربعة كفار شك بل فالرافضة
في كما ، ثلثيه من أكثر منه حذف أنه وادعاؤهم ، القرآن في : طعنهم الول

رب كتاب تحريف إثبات في الخطاب فصل وسماه النوري ألفه الذي كتابهم
فهو القرآن في طعن ومن ، كتبهم من وغيره ، الكافي كتاب في وكما ، الرباب

"  لحافظون له : " وإنا تعالى لقوله مكذب كافر
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رواية من لنها بها يعملون فل ، الصحيحين وأحاديث السنة في : طعنهم الثاني

بعد كفروا الصحابة أن يعتقدون حيث ، اعتقادهم في كفار هم الذين الصحابة
، قليل ونفر ، وعمار وسلمان ، وذريته علي إل وسلم عليه الله صلى النبي موت

فل ، كفار فهم ، ارتدوا فقد بايعوهم الذين الصحابة وجماهير ، الثلثة الخلفاء أما
.  كتبهم من وغيره الكافي كتاب في كما ، أحاديثهم يقبلون

السني خلف صلى ومن ، معكم يصلون ل فهم ، السنة لهل : تكفيرهم الثالث
بعدنا أيديهم غسلوا صافحناهم فمتى ، منا الواحد نجاسة يعتقدون بل ، صلته أعاد

.  وأولى كفرونا كما نكفرهم فنحن ، بالكفر أولى فهو المسلمين كفر ومن ،

صريح وذلك ، الله مع ودعاؤهم ، وذريته علي في بالغلو الصريح : شركهم الرابع
وقد ، العالمين برب إل تليق ل بصفات له ووصفهم غلوهم وهكذا ، كتبهم في

ول ، السنة أهل جمعيات في يشتركون ل إنهم . ثم أشرطتهم في ذلك سمعنا
ذلك يفعلون ، الدفين البغض فمع فعلوا ولو ، السنة أهل فقراء على يتصدقون

من أعطاها حيث ، بدلها فليخرج الزكاة إليهم دفع من هذا فعلى ، التقية باب من
أن عليه حرما الزكاة تفريق في وكل ومن ، السنة وحرب ، الكفر على بها يستعين
يؤد لم حيث ، بدلها يغرما أن وعليه ، ذمته تبرأ لم فعل فإن ، رافضيا منها يعطي
القفاري ككتاب ، عليهم الرد كتب فليقرأ ذلك في شك ومن ، أهلها إلى المانة

ظهير إلهي إحسان وكتاب للخطيب العريضة الخطوط وكتاب ، مذهبهم تفنيد في
ابن الشيخ فضيلة فتاوى من المكين اللؤلؤ كتاب .(من الموفق . والله وغيرها
 .).  39ص جبرين
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