
  الشيعة تجيب

  .........................................................................................................مقّدمة

  ..........؟ »وسّنتي«أم » وعترتي«:   أّي نسختي حديث الثقلين صحيحة: السؤال األّول  

  ............................................................؟  ما المقصود من الشيعة: السؤال الثاني  

) صلى اهللا عليه وآله     (وصّي النبيّ )  عليه السالم ( لماذا تقولون إّن علّياً      : السؤال الثالث 

  ....................................................................................................؟ وخليفته

  .........................................................................؟   من هم األئّمة: السؤال الرابع 

  .........................؟  ِلم تعطفوا اآلل على اسم النبّي عند الصالة عليه: السؤال الخامس

  ...............................................؟   ِلم تسّمون أئّمتكم بالمعصومين: السؤال السادس

  ...........................................؟   ِلم تشهدون بالوالية لعلّي في األذان: السؤال السابع 

  ................................................؟  من هو المهدي ولماذا تنتظرونه: السؤال الثامن 

  ................؟  حّق فلماذا هم األقّلية بين المسلمين إن آانت الشيعة على: السؤال التاسع 

  ..........................................؟ ، ولماذا تعتقدون بها  ما هي الرجعة: السؤال العاشر

  .......................................؟  ما هي الشفاعة التي تعتقدون بها: السؤال الحادي عشر

  ..............................؟  هل طلب الشفاعة من الشفعاء شرٌك باهللا: السؤال الثاني عشر  

  .............................................؟   هل االستعانة بغير اهللا شرك: السؤال الثالث عشر 

  ..............................؟  هل دعاء ونداء اآلخرين من الشرك باهللا: السؤال الرابع عشر 

  ........................................؟   ما هو البداء ولماذا تعتقدون به: السؤال الخامس عشر

  ......................................؟  هل تعتقد الشيعة تحريف القرآن: السؤال السادس عشر

  ........................................؟  ما هو رأي الشيعة في الصحابة: السؤال السابع عشر 

  ..............؟  المتعة ولماذا يحكم الشيعة بحّليته ما المراد من نكاح : السؤال الثامن عشر 



  ..........................................؟   لماذا يسجد الشيعة على التربة: السؤال التاسع عشر 

  .......؟  لماذا يتبّرك الشيعة بأواب وجدران المشاهد عند زيارتهم لها: السؤال العشرون

  ......؟  هل الدين مفصول عن السياسة في النظرة اإلسالمّية: السؤال الحادي والعشرون

صلى اهللا  ( لماذا يقول الشيعة إّن الحسنين أوالد رسول اهللا               : العشرونالسؤال الثاني و    

  ؟ )عليه وآله

  ............................؟  لماذا تعتقد الشيعة أّن الخالفة بالنّص: السؤال الثالث والعشرون 

  ............................................؟  هل الَقَسم بغير اهللا شرٌك: السؤال الرابع والعشرون 

  ...........................؟ ة هل التوّسل بأولياء اهللا شرٌك وبدع: السؤال الخامس والعشرون

  .............؟   هل إحياء ذآرى والدة أولياء اهللا شرٌك وبدعة: السؤال السادس والعشرون

  .....؟   لماذا يصّلي الشيعة الصلوات الخمس في ثالثة أوقات: السؤال السابع والعشرون 

  .......................................؟   ما هي مصادر الفقه الشيعي: السؤال الثامن والعشرون  

  ......؟  ن حتى تذهبوا لزيارته هل مات أبو طالب على اإليما: السؤال التاسع والعشرون 

  .......................؟  هل يعتقد الشيعة خيانة جبرئيل في إبالغ الرسالة: السؤال الثالثون  

  .................................؟  ما هو المالك والمعيار في التقّية: السؤال الحادي والثالثون  

 لماذا جعل المذهب الجعفري المذهب الرسمي في الجمهورّية                    : السؤال الثاني والثالثون     

  …..............................................................................................؟ اإلسالمّية

  .............................؟  هل يعتقد الشيعة وجوب صالة الوتر: ثالث والثالثون  السؤال ال

  ...........؟  هل االعتقاد بقدرة أولياء اهللا الغيبّية توجب الشرك: السؤال الرابع والثالثون  

  ..........؟   لماذا تقولون أّن مقام اإلمامة أرفع من مقام النبّوة: السؤال الخامس والثالثون  

؟ رفة التوحيد من الشرك             ما هو المعيار في مع                     : السؤال السادس والثالثون         

……………….  



 


