
العقيدة الباطنية عند أئمة الرفض 

  وانطالقهم منها في تفسير كتاب اهلل

 (نسخة مزيدة  )

بسم اهلل الرزتن الرحيم 

. احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آلو وصحبو ومن اتبع ىداه

: أما بعد

. فهذه عدة أمثلة من حتريفات الروافض الباطنية لنصوص كتاب اهلل، أقدمها للقراء الكرام 

. وىذه األمثلة ىي قليل من كثَت، وغيض من فيض من تلكم التحريفات الباطنية

، وأن -صلى اهلل عليو وسلم-أسأل اهلل أن جيمع كلمة ادلسلمُت على كتاب اهلل وسنة رسولو 
يوفقهم أن يقفوا صفاً واحداً يف وجوه الروافض الباطنية، اجلادين يف نشر ىذا الفكر الباطٍت 
يف العادل اإلسالمي، واجلادين يف زلو اإلسالم وحتويل أىلو إذل روافض باطنية، والدالئل على 

 .ما أقول واضحة جلية يف العراق والشام واليمن وغَتىا من البلدان
 :وىذه بعض األمثلة الدالة على باطنيتهم 
 :(42/ 1)  القائم على التحريف الكفري للقرآنقال العياشي يف تفسَته-1
َوآِمُنوا ِبَا )سألت أبا جعفر عن تفسَت ىذه اآلية يف باطن القرآن : عن جابر اجلعفي قال"

قًا ِلَما َمَعُكْم َواَل َتُكونُوا َأوَّوَل َكاِفٍر ِبوِ  يعٍت فالناً وصاحبو ومن  [41:البقرة](أَنْنزَْلُت ُمَصدٍّ
 ."(َواَل َتُكونُوا َأوَّوَل َكاِفٍر ِبوِ )تبعهم ودان بدينهم، قال اهلل يعنيهم يعٍت 

 .، وىذه من مؤلفات الروافضوأحال احملقق على البحار والربىان وإثبات اذلداة
 :أقول



-برَّوأ اهلل أبا جعفر من ىذا التفسَت الباطٍت الذي يقصد بو الباطنيون تكفَت أيب بكر وعمر 
 . ومن تبعهما على احلق واذلدى من الصحابة وغَتىم-رضي اهلل عنهما

 إنَّو اخلطاب يف اآلية وما قبلها لبٍت إسرائيل يأمرىم اهلل وحيثهم على اإلديان بالقرآن الذي 
، وينهاىم -عليو السالم–أنزلو اهلل مصدقاً دلا معهم وىي التوراة اليت نزلت على نيب اهلل موسى

عن الكفر ُّذا القرآن العظيم ادلصدق دلا معهم، فحرَّوف الباطنيون كالم اهلل حتريًفا أشد من 
 .حتريف اليهود

 :(16/ 2)قال العياشي يف تفسَته -2
َا َحرَّوَم َريبٍَّ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر )سألت عبداً صاحلاً عن قول اهلل : عن زلمد بن منصور قال" ِإَّنَّو

َها َوَما َبَطنَ  ، فجميع ما حرم بو يف إنَّ القرآن لو ظهر وبطن: قال [33:األعراف](ِمنْنْ
 .الكتاب ىو يف الظاىر والباطن من ذلك أئمة اجلور

 ."ورتيع ما أحل يف الكتاب ىو يف الظاىر والباطن من ذلك أئمة احلق
 . [البرىان]و [البحار]وأحال المحقق على 

 :أقول
لكن الظاىر لنا أنو من كبار أئمة الباطنية، ويقصد ىذا ! ال ندري من ىو ىذا العبد الصاحل

ويقصد بأئمة احلق أىل البيت ! الباطٍت بأئمة اجلور أبا بكر وعمر وعثمان يف الدرجة األوذل
 .الذين يتسًت ُّم الروافض الباطنية ليهدموا اإلسالم وحيرفوا القرآن بامسهم

واحلق أنَّو ادلراد ِبا ظهر من الفواحش ما يعلن من ادلعاصي، وما بطن ما يعمل يف اخلفاء، 
 .والفواحش اخلصال اليت بلغت هناية القبح، مثل الزىن ونكاح احملارم

 :(50/ 2)وقال العياشي -3
َويُرِيُد اهللُ َأْن )عن تفسَت ىذه اآلية يف قول اهلل - رزتو اهلل-عن جابر قال سألت أبا جعفر"

 .[7:األنفال](حيُِقَّو احلَْقَّو ِبَكِلَماتِِو َويْنْقَطَع َداِبَر اْلَكاِفرِينَ 
، فإنو شي ء يريده ودل يفعلو تفسيرىا في الباطن يريد اهلل-: رحمو اهلل-قال أبو جعفر



 .بعد
 .فإنو يعٍت حيق حقَّو آل زلمد (حيُِقَّو احلَْقَّو ِبَكِلماتِوِ )وأما قولو 
 .قال كلماتو يف الباطن عليٌّ ىو كلمة اهلل يف الباطن (ِبَكِلماتِوِ )و أما قولو 
 .فهم بنو أمية، ىم الكافرون يقطع اهلل دابرىم (َو يْنْقَطَع داِبَر اْلكاِفرِينَ )وأما قولو 
 .()مفإنو يعٍت ليحق حق آل زلمد حُت يقوم القائ (لُِيِحقَّو احلَْقَّو )و أما قولو 
لُِيِحقَّو ): يعٍت القائم فإذا قام يبطل باطل بٍت أمية وذلك قولو (َو يُْنْبِطَل اْلباِطلَ )وأما قولو 

 .[8:األنفال](احلَْقَّو َو يُْنْبِطَل اْلباِطَل َو َلْو َكرَِه اْلُمْجرُِمونَ 
 .[ةإثبات اذلدا]و [البحار]و [الربىان]وأحال احملقق إذل 

قال سألتو عن ىذه اآلية يف الباطن - رزتو اهلل-عن جابر عن أيب عبد اهلل جعفر بن زلمد
َويُْننْنزٍُّل َعَلْيُكْم ِمَن السَّوماِء ماًء لُِيَطهٍّرَُكْم ِبِو َو يُْذِىَب َعْنُكْم رِْجَز الشَّوْيطاِن ولِيْنْرِبَط َعلى )

رضي اهلل عنو، -السماء يف الباطن رسول اهلل، وادلاء علي : قال (قْنُلوِبُكْم َو يُْنثَبٍَّت ِبِو األْقدامَ 
فذلك علي يطهر اهلل بو قلب  (ماًء لُِيَطهٍّرَُكْم ِبوِ )فذلك قولو )جعل اهلل عليا من رسول اهلل 

 .يعٍت ِبن وااله الروافض، وبرأ اهلل علياً منهم ألهنم من ألد أعدائو.من وااله
من واذل عليا يذىب الرجز عنو، ويقوى قلبو  (َويُْذِىَب َعْنُكْم رِْجَز الشَّوْيطانِ )وأما قولو 

فإنو يعٍت عليا، من واذل عليا يربط  [11: األنفال] (َولِيْنْرِبَط َعلى قْنُلوِبُكْم َو يُْنثَبٍَّت ِبِو اأْلَْقدامَ )
 .اهلل على قلبو بعلي فثبت على واليتو

 :أقول
 اخلبيث، إذل آخر التحريفات الكفرية انظر إذل ىذا الفجور القائم على ادلنهج الباطٍت

 : حيثالباطنية،
 !جعل كلمات اهلل اليت حيق ُّا احلق ويبطل ُّا الباطل جعلها عليًّا-1
 !ويف الرواية الثانية السماء ىي رسول اهلل وادلاء علّياً يطهر اهلل بو قلب من وااله-2

                                                           

 .المهدي عند الروافض، ومهديهم هذا مفترى ال وجود له ولن يوجد: يقصد بالقائم- 



اآليات أوردىا اهلل يف قضية بدر وكيف أعلى اهلل فيها كلمتو، ونصر دينو ورسولو ىذه و
وادلؤمنُت وعلى رأسهم رسول اهلل وأبو بكر وعمر وعلي وباقي العشرة ادلبشرين باجلنة، وأظهر 

 :بكلمتو احلق على الباطل، وذكر اهلل من أسباب ومقدمات النصر
 .ماء لغاية وىيأن يطهرىم بو (وادلراد بو السحاب)أنو أنزل من السماء -1
 .ويذىب عنهم رجز الشيطان-2
 .ويثبت بو أقدامهم-3
 .وإنزال ادلالئكة لنصرىم-4
 .وإلقاء الرعب يف قلوب الكافرين-5

 فيأىب الباطنيون إال حتريف آيات كتاب اهلل وصرفها عن معانيها العالية العظيمة إذل عقيدهتم
 !! الباطنيةاإلحلادية

 :(123/ 2)  يف تفسَته القائم على ادلنهج الباطٍتوقال العياشي-4
ِلُكلٍّ أُمَّوٍة َرُسوٌل فَِإذا )قال سألتو عن تفسَت ىذه اآلية - رزتو اهلل-عن جابر عن أيب جعفر "

نْنُهْم بِاْلِقْسِط َوُىْم ال يُْظَلُمونَ  قال تفسيرىا بالباطن أن  [47:يونس](جاَء َرُسوذُلُْم ُقِضَي بْنيْنْ
خيرج إذل القرن الذي ىو إليهم رسول، وىم لكل قرن من ىذه األمة رسوال من آل محمد 

 .األولياء وىم الرسل
نْنُهْم بِاْلِقْسطِ )وأما قولو  قال معناه أن الرسل يقضون بالقسط وىم  (فَِإذا جاَء َرُسوذُلُْم ُقِضَي بْنيْنْ

 ."ال يظلمون كما قال اهلل
 .وأحال احملقق على الربىان والبحار والصايف

 :أقول
 !انظر إذل ىذا التحريف القائم على ادلنهج الباطٍت

قوم : فاهلل سبحانو وتعاذل يبُت ما جرى لألمم ادلاضية من ىالك بسبب تكذيبها لرسلها، مثل
نوح وقوم ىود وقوم صاحل وغَتىم من األمم اليت كذبت رسلها، ينزل اهلل عذابو بكل أمة عند 



 .األجل الذي حدده ذلا فال يستقدمون عنو ساعة وال يستأخرون
يذكر ذلك ليعترب الناس ِبصائر ىؤالء اذلالكُت؛ ليتجنبوا أسباب اذلالك، فيأٌب الباطنيون 

، فيجعلون األئمة الذين ىم من  الكفريةفيحرفون كتاب اهلل ِبنهجهم الباطٍت إذل عقائدىم
 .!أفراد أمة زلمد صلى اهلل عليو وسلم رساًل؛ كل إمام رسول إذل القرن الذي عاشو

وىذا فيو إبطال خلتم النبوة والرساالت برسالة زلمد صلى اهلل عليو وسلم بعد اإلبطال دلا 
 .دلت عليو اآلية كما وضحناه

نْنُهْم بِاْلِقْسطِ )وانظر مرة أخرى كيف أبطل داللة قول اهلل  حيث  (فَِإذا جاَء َرُسوذُلُْم ُقِضَي بْنيْنْ
وإَّنا الذي يقضي بالقسط بُت ! ىم الذين يقضون بالقسط- أي األئمة عنده- جعل الرسل 

الرسل وأممهم ادلكذبة ىو اهلل، فقضاؤه وحكمو على األمم الكافرة باذلالك والدَّومار والعذاب 
يف اآلخرة ىو عُت القسط والعدل، واألئمة وغَتىم ال يقضون بشيء؛ ألهنم ال ديلكون 

 .ألنفسهم وال لغَتىم ضراً وال نفعاً 

 مكائد الروافض التي يجب التنبو لها

من مكائد الروافض أهنم لشدة فجورىم وحقدىم على القرآن والصحابة قد امتدت أيديهم 
اخلائنة إذل القرآن العظيم تبدل فيو وحترف وتزيد وتنقص منو كما تشاء ذلم أىواؤىم ادلستمدة 

 !!من احلقد ومن ادلنهج الباطٍت ادلدمر
بُت يديك سًتى الكثَتمن ىذه اجلرائم واخليانات اليت دل - أيّها القارئ- ىذا مقارلويف 

 .يسبقهم إليها سابق وال يلحقهم فيها الحق
ٍبَّو يرمون أفضل البشر بعد - وىم احملرٍّفون لو-وما أكثر تباكيهم الفاجر من حتريف القرآن 

األنبياء وىم أصحاب زلمد صلى اهلل عليو وسلم بالتحريف والزيادة والنقصان، فيصدقعليهم 
 .(ترمتٍت بدائها وانسلَّو ): ادلثل

ومن أوجب الواجبات على ادلسلمُت رتيعاً أن يدركوا أنَّو الروافض الباطنية ىم صناع التبديل 
 .والتحريف لكتاب اهلل، وسَتى القارئ الكرًن ىذا عياناً، وسيلمسو بيده دلساً 



ىذه حقيقٌة ما رأيت أحداً نّبَو عليها، وىي خطَتة جداً، وجردية كربى خترج فاعليها من 
اإلسالم وتطوح ُّم بعيداً عن دائرة اإلسالم، أعٍت الفاعلُت ذلذه اجلردية ومن دان بدينهم 

وسار على هنجهم يف رمي الصحابة بالكفر باهلل وبتحريف كتابو وتبديلو ورميهم بعداوة أىل 
 .البيت واغتصاب حقهم يف الوالية والسلطان

لقد ارتكب الروافض الباطنية كثَتاً وكثَتاً جداً من حتريف وتبديل لكتاب اهلل باسم الوالية 
واإلمامة ألىل البيت، وباسم أنَّو الصحابة واألمة قد اغتصبوا حقهم وظلموىم يف ىذا احلق 
ادلزعوم ادلفًتى الذي يقدمونو على حق اهلل وحق األنبياء والرسل وما جاءوا بو من عقائد 

 .وتشريعات
ابن سبأ وللشيعة عقائد كثَتة وكثَتة نشأت عن عقيدة الوالية والوصاية اليت اخًتعها ذلم 

 .الزنديق اليهودي
وترى كثَتاً من ُكتَّواب الروافض البارعُت يف ادلكر واحليل وكثَتاً من السياسيُت أصحاب ادلصاحل 

إنَّو اخلالف بيننا وبينهم إَّنا ىو : ادلتعاطفُت مع الروافض يهونون من شأن خالفهم، ويقولون
 !يف الفروع كاخلالف بُت أئمة اإلسالم الشافعي ومالك وأزتد وأيب حنيفة

 :وقد رددت على ىذه ادلراوغات يف بعض كتاباٌب، ومنها ما قلتو لبعضهم يف إحدى مقاالٌب
 .حصرك اخلالف بُت أىل السنة والشيعة يف الفروع، وأهنا من مواضع االجتهاد- أ 
دتثيلك باالختالف يف البسملة وباالختالف يف الصوم واإلفطار عند سقوط قرص - ب

أو أوسع من : الشمس وباالختالف يف اخلمس من حيث وجوبو يف الغنائم فحسب، وقولك
 .ذلك؛ كل ذلك ال يضر يف وحدتنا اإلسالمية بعد اإلقرار بقطعية األصول

فهذا احلصر وىذا التمثيل غَت صحيح، فإنَّو ىناك خالفات جسيمة ال جيوز لك إغفاذلا؛ 
ألهنا معروفة عند ألوف من علماء ادلسلمُت وطالب العلم وادلثقفُت وحىت اليهود والنصارى 

 .بأهنا خالفات جسيمة واقعة بُت أىل السنة والشيعة
 :وأنا أسألك



 !ىل جتهل موقف الشيعة اإلمامية واإلمساعيلية من الصحابة؟-1
 !ىل اإلمامة عند الشيعة من الفروع أو من األصول؟: وأسألك-2
 !وىل إجياب معرفة األئمة عند الشيعة من الفروع أو من األصول؟-3
 !وىل اعتقاد عصمة األئمة عند الشيعة من الفروع أو من األصول؟-4
 الوصية لعليٍّ باخلالفة والقول بأن الصحابة اغتصبوىا منو عند الشيعة من  دعوىوىل-5

 !الفروع أو من األصول؟
 !وىل اإلديان بادلهدي ادلنتظر عند الشيعة من الفروع أو من األصول؟-6
 !وىل اإلديان بالرجعة وما يتبعها وما يًتتب عليها عند الشيعة من الفروع أو من األصول؟-7
 !وىل ادعاؤىم على الصحابة أهنم حرفوا القرآن من الفروع عند الشيعة وأىل السنة؟-8
وىل اعتقادىم يف األئمة أهنم يعلمون الغيوب بل إنَّو ذلم سلطة تكوينية على كل ذرة من -9

 !؟( )ذرات الكون من الفروع عند أىل السنة والشيعة
 !وىل التقية عند الشيعة والسنة من الفروع؟-10

 !كيف تكون التقية من الفروع وىي عندىم تسعة أعشار الدين وال دين لمن ال تقية لو؟
 !!"أىب اهلل عز وجل لنا ولكم يف دينو إال التقية:" وينسبون إذل أيب جعفر أنو قال

انظر الكايف ". التقية من ديٍت ودين آبائي وال إديان دلن ال تقية لو: وينسبون إليو أنو قال
 .(219 – 217/ 2)للكليٍت 

 !ىذه العقائد ُيَكفٍّر ُّا الشيعة من ال يدين ُّا بل ُيكفٍّرون بكل واحدة منها
وىل تشييد القبور والطواف حوذلا واالستعانة بأىلها وتقدًن األموال الطائلة والنذور -11

 !والقرابُت لعتباهتا من الفروع عند الشيعة؟
نكاح ادلتعة رخص فيو النيب صلى اهلل عليو وسلم عند احلاجة والضرورة ٍب نسخها اهلل -12

، -رضي اهلل عنو-على لسان رسولو صلى اهلل عليو وسلم، ومن رواة حترًن ادلتعة علي 
من دتتع ): فاستباحها الشيعة، ورووا يف فضلها روايات يرفضها الشرع والعقل، مثل قوذلم



 .(بامرأة مؤمنة كأَّنا زار الكعبة سبعُت مرة
إنَّو ادلتعة ديٍت ودين آبائي فمن عمل ): قال- رزتو اهلل-وقوذلم روى الصدوق عن الصادق

 .()(ُّا عمل بديننا ومن أنكرىا أنكر ديننا واعتقد بغَت ديننا
 .وادلتعة عندىم من أعظم األصول اليت يكفر تاركها

رضي اهلل -كدرجة احلسُت درجتو من دتتع مرة كانت : "وىناك بعض الروايات عندىم ومنها
، ومن دتتع ثالث مرات -رضي اهلل عنو-، ومن دتتع مرتُت فدرجتو كدرجة احلسن -عنو

، ومن دتتع بأربع فدرجتو -رضي اهلل عنو-كانت درجتو كدرجة علي بن أيب طالب 
 ."كدرجيت

 :أقول
فإذا دتتَّوع ادلرء عشرات ادلرات فكم يكون التفاوت بينو وبُت أعظم الرسل صلى اهلل عليو 

 .، قاتل اهلل األفاكُت!!وسلم؟
 

ادعاء الروافض ظلماً وزوراً أن الصحابة قد حّرفوا القرآنوحذفوا منو كل ما يتعلق بأىل 
 البيت

 :(100/ 1) يف تفسَتهقال القمي
 [33: آل عمران](ِإنَّو اهلَل اْصطَفى آَدَم َو نُوحاً َوآَل ِإْبراِىيَم َوآَل ِعْمراَن َعَلى اْلعاَلِمُتَ )وقولو "

 .فلفظ اآلية عام ومعناه خاص، و إَّنا فضلهم على عادلي زماهنم
فأسقطوا آل زلمد  (وآل عمران و آل زلمد على العادلُت)نزل - عليو السالم-و قال العادل 
 ."من الكتاب

 :(168/ 1) يف تفسَتهوقال العياشي
                                                           

هلل ثم للتأريخ كشف األسرار وتبرئة "بواسطة كتاب  (3/366)انظر من ال يحضره الفقيه - 

 .(33ص)للسيد حسين الموسوي " األئمة األطهار



ِإنَّو اهلَل اْصطَفى آَدَم َو )عن قول اهلل - رزتو اهلل-عن ىشام بن سادل قال سألت أبا عبد اهلل "
وأحال احملقق " ىو آل إبراىيم وآل زلمد على العادلُت، فوضعوا امسا مكان اسم: فقال (نُوحاً 

 .على البحار والربىان
 :من تفسَته (169/ 1)  يفوقال

ِإنَّو اهلَل اْصطَفى آَدَم َونُوحاً َوآَل )وأنا أقرأ - رزتو اهلل-مسعٍت أبو عبد اهلل : عن أيوب قال"
وآل زلمد كانت فمحوىا وتركوا آل إبراىيم وآل : فقال رل (ِإْبراِىيَم َوآَل ِعْمراَن َعَلى اْلعاَلِمُتَ 

 ."عمران
 وأورد العياشي رواية ثالثة ُّذا ،[إثبات اذلداة]و [الربىان]و [البحار]وأحال احملقق على 

 .ادلعٌت
 :أقول

يف ىذه اآلية ٍب افًتيا على أصحاب رسول اهلل  (آل زلمد)لقد زاد ىذان الباطنيان لفظة 
صلى اهلل عليو وسلم أهنم أسقطوىا، وأيدمها صاحب الربىان وصاحب الصايف وصاحب 

 !!إثبات اذلداة وىاشم احملالٌب، فويل ذلم مما كتبت أيديهم وويل ذلم مما يكسبون
 :(180/ 1) يف تفسَتهقال العياشي -
َوِإْذ َأَخَذ اهللُ ِميثاَق )عن قول اهلل - رزتو اهلل-عن حبيب السجستاين قال سألت أبا جعفر "

ٌق ِلما َمَعُكْم لَتْنْؤِمُننَّو ِبِو َو  النَّوِبيٍَُّت َلما آتْنْيُتُكْم ِمْن ِكتاٍب َوِحْكَمٍة ٍُبَّو جاءَُكْم َرُسوٌل ُمَصدٍّ
فكيف يؤمن موسى بعيسى وينصره ودل يدركو؟ وكيف  [81من اآلية: آل عمران ](لَتْنْنُصرُنَّووُ 

 يؤمن عيسى ِبحمد صلى اهلل عليو وسلم و ينصره ودل يدركو؟
 ودل يزد فيو إال حروف أخطأت ُّا الكتبة يا حبيب إن القرآن قد طرح منو آي كثَتة: فقال

 َلما آتْنْيُتُكْم ِمْن ِكتاٍب النَّوِبيٍُّتَ أمم َوِإْذ َأَخَذ اهللُ ِميثاَق )وتومهها الرجال، وىذا وىم فاقرأىا 
ٌق ِلما َمَعُكْم لَتْنْؤِمُننَّو ِبِو َو لَتْنْنُصرُنَّووُ   .(َوِحْكَمٍة ٍُبَّو جاءَُكْم َرُسوٌل ُمَصدٍّ

ىكذا أنزذلا اهلل يا حبيب، فو اهلل ما وّفت أمة من األمم اليت كانت قبل موسى ِبا أخذ اهلل 



عليها من ادليثاق لكل نيب بعثو اهلل بعد نبيها، ولقد كذبت األمة اليت جاءىا موسى دلا جاءىا 
موسى ودل يؤمنوا بو وال نصروه إال القليل منهم ولقد كذبت أمة عيسى ِبحمد صلى اهلل عليو 

 .وسلم ودل يؤمنوا بو وال نصروه دلا جاءىا إال القليل منهم
ولقد جحدت ىذه األمة بما أخذ عليها رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم من الميثاق 

يوم أقامو للناس ونصبو لهم ودعاىم إلى واليتو - رضي اهلل عنو-لعلي بن أبي طالب 
يف )، فأي ميثاق أوكد من قول رسول اهلل وطاعتو في حياتو وأشهدىم بذلك على أنفسهم

 ." فو اهلل ما وفوا بو بل جحدوا وكذبوا- رضي اهلل عنو-علي بن أيب طالب 
 .وأحال احملقق على البحار والربىان والصايف

 :أقول
َوِإْذ َأَخَذ اهللُ ِميثَاَق النَّوِبيٍَُّت َلَما آتْنْيُتُكْم ِمْن ِكَتاٍب َوِحْكَمٍة ٍُبَّو َجاءَُكْم َرُسوٌل ): أصل اآلية-1

ٌق ِلَما َمَعُكْم لَتْنْؤِمُننَّو ِبِو َولَتْنْنُصرُنَّووُ   .[81من اآلية: آل عمران ](ُمَصدٍّ
جرأة منهم على كتاب اهلل وحتريفاً لو ليوافق عقائدىم  (أمم)فزاد ىؤالء الباطنية لفظة 

 .!الباطنية
ٍب يتهمون أصحاب زلمد صلى اهلل عليو وسلم األمناء الصادقُت يتهموهنم بالتحريف -2

وبأهنم قد طرحوا من كتاب اهلل آيات كثَتة، وبرَّوأ اهلل أصحاب زلمد صلَّوى اهلل عليو وسلَّوم 
األمناء، ولكن الزنادقة ىم الذين يزيدون من عندىم زيادات تدفعهم إليها أحقادىم 

وزندقتهم ٍب يقذفون أصحاب زلمد صلى اهلل عليو وسلم بأهنم قد أسقطوا وطرحوا من 
 .القرآن آيات كثَتة، فالويل ذلم مما يصفون

،وكذبوا فإن اهلل قد تعهد ْتفظ (إنو دل يزد يف القرآن إال حروف أخطأ فيها الكتبة) ويقولون 
كتابو من الزيادة والنقص، وإذا امتدت يد باطنية خبيثة بالزيادة والنقص فضحها اهلل وفاًء 

 .بوعده الصادق كما فعل ُّؤالء الروافض الباطنية
ويفًتون الوالية لعلي وجيعلون ادليثاق ُّذه الوالية أوكد من مواثيق اهلل لألنبياء عليهم -3



الصالة والسالم، ويقذفون الصحابة بنكث ىذا ادليثاق ٍب يكفروهنم بو، أال ساء ما يزرون 
 .ويفًتون

وادلالحظ على ىؤالء أنو ال تثبت فضيلة لرسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم أو لألنبياء أو 
لغَتىم إالَّو وزجوا بعليٍّ وأىل البيت معهم، وقد يرجٍّحون كفَّوتهم على ادلزحومُت، وواهلل ما 
يرضى عليٌّ وال أىل بيتو ِبثل ىذا البغي والبهت والعدوان على كتاب اهلل وعلى رسلو 

 .، وال بعشر معشار ىذا التحريفوأوليائو
 :(286 – 285/ 2)  يف تفسَتهقال القمي -
 .[57: الزخرف] (َوَلمَّوا ُضِرَب اْبُن َمْرًَنَ َمَثاًل ِإذا قْنْوُمَك ِمْنُو َيِصدُّدونَ )و قولو "

قال فإنو حدثٍت أيب عن وكيع عن األعمش عن سلمة بن كهيل عن أيب صادق عن أيب 
قال بينما رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم - رضي اهلل عنو-األعز عن سلمان الفارسي 

جالس يف أصحابو إذ قال إنو يدخل عليكم الساعة شبيو عيسى ابن مرًن فخرج بعض من 
كان جالسا مع رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ليكون ىو الداخل، فدخل علي بن أيب 

فقال الرجل لبعض أصحابو أما يرضى زلمد أن فضَّول علياًّ علينا حىت -رضي اهلل عنو-طالب 
يشبهو بعيسى ابن مرًن واهلل آلذلتنا اليت كنا نعبدىا يف اجلاىلية أفضل منو، فأنزل اهلل يف ذلك 

َوقاُلوا أَآذِلَتُنا ) ، َيِصدُّدونَ ، فحرفوىا( يضجونَوَلمَّوا ُضِرَب اْبُن َمْرًَنَ َمَثاًل ِإَذا قْنْوُمَك ِمْنوُ ): اَّلس
ٌر أَْم ُىَو ما َضَربُوُه َلَك ِإالَّو َجَداًل َبْل ُىْم قْنْوٌم َخِصُموَن   ِإالَّو َعْبٌد أَنْنَعْمَنا َعَلْيِو عليٌّ ِإْن * َخيْنْ

 ."فمحي امسو عن ىذا ادلوضع (َوَجَعْلَناُه َمَثاًل لَِبٍِت ِإْسرَائِيلَ 
 :أقول
 .برأ اهلل سلمان الصحايب اجلليل من ىذا اإلفك والتحريف الكفري ادلخزي-1
 قد صرحَت بأن ىذه السورة مكية، أال تعلم أنت وغَتك أنَّو سلمان ما  أيها القميألستَ -2

دخل يف اإلسالم إال بعد ىجرة النيب صلى اهلل عليو وسلم إذل ادلدينة ولكن اهلل يريد أن 
 .يفضحك



 .ماذا يستفيد الصحابة الذين تقذفهم من حتريف يضجون إذل يصدون-3
ىل تريد " آلذلتنا اليت كنا نعبدىا يف اجلاىلية أفضل منو:" افًتاؤك على الصحابة أهنم قالوا-4

-رضي اهلل عنو-بو أهنم يفضلون األوثان على رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم أو على عليّ 
 !؟
عيسى غال فيو النصارى وقالوا فيو أنو ىو اهلل أو ثالث ثالثة أو ىو ابن اهلل فبُتَّو اهلل أنو -5

عبد من عباده أنعم عليو بالنبوة والرسالة وادلعجزات العظيمة وليس كما يدعون أنو ابن اهلل 
وبرأ اهلل علياً واإلسالم من - هإخل، فَتيد الباطنية حتويل ىذه النعم إذل عليٍّ رضي اهلل عن.... 

 .حتريف ىؤالء الزنادقة
: الزخرف] (َوَجَعْلَناُه َمَثاًل لَِبٍِت ِإْسرَائِيلَ ): مما يدفع فريتكم وحتريفكم أنَّو ادلراد بقولو تعاذل-6
 على قدرة اً آية وداللة وحجة وبرىان: عيسى جعلو اهلل مثالً لبٍت إسرائيل، أيْ إَّنا ىو  [59

 .اهلل حيث خلقو من غَت أب
أنو - عليو الصالة والسالم-يعٍت عيسى  [61: الزخرف] (َوِإنَّوُو َلِعْلٌم لِلسَّواَعةِ ): وقولو تعاذل

 كما صرّح بذلك ينزل من السماء يف آخر الزمان فيكون نزولو من عالمات الساعة الكربى
 .، أفًتيدون سلب ىذه ادلزايا عنو-صلى اهلل عليو وسلم–رسول اهلل 

 يالكفرالتحريف لقد حرف الباطنيون معٌت اآلية ولفظها وزادوا فيها، ٍب يلصقون -7
 .بأصحاب زلمد صلى اهلل عليو وسلم، فاعتربوا يا أورل األبصار

 :لإسناده إذل رجل رلهووساق  (295/ 2)  يف تفسَته القميُّد قال -

، قال لو - رزتو اهلل-عن أيب بصَت عن أيب عبد اهلل " قال قلت ىذا ِكتابُنا يْنْنِطُق َعَلْيُكْم بِاحلَْقٍّ
إن الكتاب دل ينطق و لن ينطق ولكن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ىو الناطق بالكتاب 
قال اهلل ىذا بكتابنا ينطق عليكم باحلق فقلت إنا ال نقرؤىا ىكذا فقال ىكذا واهلل نزل ُّا 

 ."جربئيل على زلمد ولكنو فيما حرف من كتاب اهلل
 :أقول



 .برَّوأ اهلل أبا عبد اهلل من ىذا اإلفك والتحريف
إنَّو اآلية الكردية من ضمن آيات خيرب اهلل فيها عّما حيصل للكافرين ادلكذبُت يوم القيامة من 
تقريرىم بأعماذلم وتقريعهم وتوبيخهم عليها وما يواجهون من األىوال، والكتاب ىنا كتاب 

، وليس ادلراد بو القرآن أيها  إال أحصاىااألعمال الذي ال يغادر من أعماذلم صغَتة وال كبَتة
َولِلو ُمْلُك السَّوَماَواِت َواأْلَْرِض َويْنْوَم تْنُقوُم السَّواَعُة يْنْوَمِئٍذ خَيَْسُر ): احملرفون األفاكون، قال تعاذل

َىَذا * َوتْنَرى ُكلَّو أُمَّوٍة َجاثَِيًة ُكلُّد أُمَّوٍة ُتْدَعى ِإذَل ِكَتاَُِّا اْليْنْوَم جُتَْزْوَن َما ُكْنُتْم تْنْعَمُلوَن * اْلُمْبِطُلوَن 
 .[29-27: اجلاثية ](ِكَتابُْنَنا يْنْنِطُق َعَلْيُكْم بِاحلَْقٍّ ِإنَّوا ُكنَّوا َنْستْنْنِسُ  َما ُكْنُتْم تْنْعَمُلونَ 

فيوم القيامة تدعى كل أمة إذل كتاُّا إذل كتب أعماذلا اليت سجلها عليهم ادلالئكة الكاتبون 
يستحضر رتيع : ، أي(َىَذا ِكَتابُْنَنا يْنْنِطُق َعَلْيُكْم بِاحلَْقٍّ ): احلافظون، وأكد ذلك بقولو

َوُوِضَع اْلِكَتاُب فْنتْنَرى اْلُمْجرِِمَُت ُمْشِفِقَُت ممَّوا ): أعمالكم من غَت زيادة وال نقص كقولو تعاذل
ِفيِو َويْنُقوُلوَن يَا َويْنَلتْنَنا َماِل َىَذا اْلِكَتاِب اَل يُْنَغاِدُر َصِغَتًَة َواَل َكِبَتًَة ِإالَّو َأْحَصاَىا َوَوَجُدوا َما 

ِإنَّوا ُكنَّوا َنْستْنْنِسُ  َما ُكْنُتْم : )، وقولو تعاذل[49:الكهف](َعِمُلوا َحاِضرًا َواَل َيْظِلُم َربُّدَك َأَحًدا
/ 12)كنا نأمر احلفظة أن تكتب أعمالكم عليكم، انظر تفسَت ابن كثَت : ، أي(تْنْعَمُلونَ 
366). 

انظر كيف قصد ىذا الباطٍت إذل إبطال ىذه ادلعاين اليت تضمنتها ىذه اآليات اليت بُت اهلل 
 . اإلحلاديةفيها ما حيصل للكفار من خسران وىوان وتوبي  وذىب ُّا إذل عقيدتو الباطنية

- رزتهم اهلل-باب أنو دل جيمع القرآن كلو إال األئمة  (228/ 1) ()وقال الكليٍت يف الكايف
 .وأهنم يعلمون علمو كلو

: زلمد بن حيِت عن أزتد بن زلمد عن ابن زلبوب عن عمرو بن أيب ادلقدام عن جابر قال "
ما ادعى أحد أنو رتع القرآن كلو كما أنزل إال كذب : يقول- رزتو اهلل-مسعت أبا جعفر 

 ."وما رتعو وحفظو كما أنزلو اهلل إال علي بن أيب طالب واألئمة من بعده

                                                           

 .عند أىل السنة" البخاري"عند الروافض مثل " الكايف"ىذا  - 



 :أقول
 !وأين ىو ىذا القرآن الكامل الذي ما رتعو إال علي بن أيب طالب واألئمة من بعده؟

وىل فات علياً منو أشياء ٍب رتعها بعده األئمة وىل يبقي كل إمام دلن بعده أشياء حىت يتم 
رتعو، فنسأل مىت تكامل رتعو، وىل اإلمام الغائب ال يزال مشتغالً ّتمعو، ودلاذا يتواطأ 

 !وىل جيوز ذلم ىذا الكتمان وىل حيمدون عليو؟! ىؤالء األئمة على كتمانو عن أمة زلمد؟
 :ال يسعنا إال أن نقول

برَّوأ اهلل أبا عبد اهلل واألئمة من ىذا اإلفك الذي يفًتيو زنادقة الرفض على كتاب اهلل وعلى 
األئمة، وال يقصدون بذلك إال الطعن يف القرآن بأنو ناقص، وال يقصدون إال الطعن يف عليٍّ 

وأىل بيتو بأهنم خونة كادتون لكتاب اهلل تلك اخليانة والكتمان واالحتكار اليت يأنف من 
 .مثلها اليهود والنصارى

حول القرآن ومصحف فاطمة واجلفر وعلوم أىل البيت وساق الكليٍت أساطَت كثَتة 
 .ادلكتومة

وكتاب الكايف عند الروافض مثل صحيح البخاري عند أىل السنة مع أن الكايف مليء 
باألحاديث الكفرية اليت قام عليها دين الروافض ٍب ينسبوهنا إذل أىل البيت، حاشاىم نزىهم 

 .اهلل عنها وعما تضمنتو من الكفر واإلحلاد
 :(627/ 2) "الكايف" يف وقال الكليٍت

عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراىيم وأبيو رتيعاً عن ابن زلبوب عن أيب "
: نزل القرآن أثالثاً : مسعت أمَت ادلؤمنُت يقول: قالزتزة عن أيب حيِت عن األصبغ بن نباتة

 ."، وثلث سنن وأمثال وثلث فرائض وأحكامثلث فينا ويف عدونا
 :أقول

وأين ذىب التوحيد واحلديث عن األنبياء ودعواهتم واجلنة والنار؟ وما ادلراد بالثلث ادلشًتك 
رضي -بُت أىل البيت وأعدائهم؟ ودلاذا دل يذكر فضائل الصحابة والثناء عليهم ومنهم علي 



 وأبو بكر وعمر وعثمان؟ فهل عليٌّ جيحد ذلك؟- اهلل عنو
 .برَّوأ اهلل علياً من ىذا اإلفك واالفًتاء على اهلل وعلى كتابو

 :(627/ 2)"الكايف"يف وقال الكليٍت
عدة من أصحابنا عن أزتد بن زلمد، عن احلجال، عن علي بن عقبة، عن داود بن فرقد "

، وربع سنن إن القرآن نزل أربعة أرباع، ربع حالل وربع حرام: عمن ذكره عن أيب عبد اهلل قال
 ."وأحكام، وربع خرب ما كان قبلكم ونبأ ما يكون بعدكم وفصل ما بينكم

 :أقول
وأين نصيب أىل البيت وأين الكالم يف أعدائهم كما تزعمون، وأين التوحيد والبعث واجلزاء؟ 

وبُت قول أيب عبد - رضي اهلل عنو-وماذا نصنع يف ىذا االختالف الواضح بُت قول علي 
 .اهلل؟ ال نقول إال برأمها اهلل من ىذا اإلفك والبهتان

 :(628/ 2)"الكايف"يف وقال الكليٍت
أبو علي األشعري، عن زلمد بن عبد اجلبار، عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أيب  "

، وربع سنن ربع فينا، وربع يف عدونا: نزل القرآن أربعة أرباع: بصَت، عن أيب جعفر قال
 .وأمثال، وربع فرائض وأحكام

 :أقول
وأين ! وأين نصيب ادلعاد واجلزاء؟! وأين نصيب التوحيد الذي ىو زلور دعوات الرسل رتيعاً؟

 !وأين؟
األوذل أنَّو القرآن نزل - رضي اهلل عنو-رواية علي : ٍب كيف نوفق بُت ىذه الروايات ادلتضاربة

، ورواية جعفر تفيد أنَّو القرآن نزل أربعة أرباع ربع فينا اخل...ثالثة أثالث ثلث فينا ويف عدونا
 ودل ينزل اهلل يف كتابو ال ربعاً وال سدساً يف أىل البيت وال يف عدوٍّىم ،خلا.. .وربع يف عدونا 

 .شيئاً من الطعن والتكفَت



الصَّوحابة، ال ادلشركون واليهود والنصارى وال : ومقصود ادلفًتى بالربع يف عدو أىل البيت
 .اَّوس

 وادلسلمون ال جيدون كلمة تفيد أنَّو الصحابة يكرىون أىل البيت أو ظلموىم حقهم، وال 
 .جيدون يف القرآن إال ثناء عاطراً عليهم وتزكيات عظيمة ذلم

دلاذا دل تذكروا نصيب التوحيد، ونصيب أعداء الصحابة من ادلشركُت : ونقول ذلؤالء ادلفًتين
 واليهود والنصارى واَّوس؟

 .إخل وإن كابرًب وعاندًب.. ألنكم أعداء التوحيد وأىلو وأولياء ادلشركُت واليهود : اجلواب
وكيف تلوموهنم على الشرك وأنتم أشد إغراقاً فيو منهم، وكيف تلوموهنم على الكذب على 
 .اهلل وحتريف دينو وآياتو وأنتم قد برزًب عليهم يف ىذا ادليدان تربيزاً ال ديكن أن يلحقوكم فيو

 :(2/634) وطامة الطوام ما جاء بو الكليٍت الذي يقول يف الكايف
إن القرآن الذي جاء : قال- رزتو اهلل-علي بن احلكم عن ىشام بن سادل عن أيب عبد اهلل "

 ".إذل زلمد صلى اهلل عليو وسلم سبعة عشر ألف آية- عليو السالم-بو جربيل 
ومؤدَّوى ىذه الرواية أنَّو أصحاب زلمد قد أسقطوا عشرة آالف وثالذتائة وأربع وثالثُت : أقول

آية، إذ ادلشهور أن عدد آيات القرآن ستة آالف وستمائة وستة وستُت، أي أهنم أسقطوا 
 !أكثر القرآن، دلاذا ىذا كلو؟ ألجل العداوة ألىل البيت

وَكَذَب الروافُض الباطنيون، وما أكثر وأعظم كذُّم على اهلل وعلى رسولو وعلى أصحاب 
 .زلمد صلى اهلل عليو وسلم

: ، فقال(525/ 12)" مرآة العقول"وقد وثَّوق شيخهم اَّلسي ىذه الرواية يف كتابو 
فاخلرب صحيح، وال خيفى أنَّو ىذا اخلرب وكثَت من األخبار : "، ٍب قال"واحلديث موثق"

". الصحيحة صرحية يف نقص القرآن وتغيَته وعندي أن األخبار يف ىذا الباب متواترة ادلعٌت
 .(20ص)لعبد اهلل بن زلمد السلفي  (عقائد الشيعة)ىذا بواسطة كتاب من 

 :وأقول



كيف تدَّوعي التواتر على أنَّو القرآن الذي جاء بو جربيل سبعة عشر : نسأل ىذا اَّلسي
ألف آية، فإذا كان القائل واحد والرواة عنو أفَّواكون فهل تصح ىذه الدعوى حىت عند الكفار 

 !فضالً عن ادلسلمُت؟
أنتم تزعمون أنَّ المصحف الكامل إنما ىو عند أىل البيت، فإذا كان اهلل : ثم نسألو

 منذ وفاة النيب صلى اهلل عليو وسلم إذل أرسل محمداً للعالمين فلماذا يكتمو أىل البيت
ِإنَّو الَّوِذيَن َيْكُتُموَن َما أَنْنزَْلَنا ): يومنا ىذا؟ فأيُّد كتمان يفوق ىذا الكتمان واهلل يقول يف كتابو

ِعُنونَ   (ِمَن اْلبْنيْنٍَّناِت َواذْلَُدى ِمْن بْنْعِد َما بْنيْنَّونَّواُه لِلنَّواِس يف اْلِكَتاِب أُولَِئَك يْنْلَعنْنُهُم اهللُ َويْنْلَعنْنُهُم الالَّو
 .[159: البقرة]

أال يدرك العقالء أنَّو الروافض يريدون ُّذه األكاذيب توجيو الطعن واللعن ألىل البيت 
الشرفاء األبرياء، فهم يلعنون الصَّوحابة صراحة ويلعنون أىل البيت ضمناً، وبرَّوأىم اهلل رتيعاً 

 .وأحل رضاه عليهم ولعن أعداءىم
 -عليو السالم- عيسى إنما ىو من جنس تواتر قتل المسيحٍب إنَّو ىذا التواتر ادلفًتى

وصلبو عند اليهود والنصارى، ومن جنس تواتر أنَّ عيسى ابن اهلل عند النصارى وأنَّ 
، إذ اجلميع قائم على التواطؤ على الكذب وما من رواية للروافض عزيراً ابن اهلل عند اليهود

 .إال وىي من أكذب الكذب
أيب جعفر وأيب عبد اهلل، فهل ىكذا يكون التواتر : ٍبَّو إنَّو مدار ىذه األكاذيب على اثنُت

ادلسلَّوم بو؟ وتعريف التواتر أنو رواية عدد كثَت أحالت العادة تواطؤىم واتفاقهم على الكذب 
رووا ذلك عن مثلهم من االبتداء إذل االنتهاء وكان مستند انتهائهم احلس أي السَّوماع أو 

الرؤية، فالتواطؤ على الكذب من الروافض متوفر جداً، وبقية الشروط مفقودة، وأبو عبد اهلل 
أصحاب زلمد على وأبو جعفر يتربآن من الروافِض وغلوٍّىم وأكاذيبهم على اهلل وعلى كتابو و

 .صلى اهلل عليو وسلم
وكما كّذب اهلل اليهود والنصارى يف دعوى قتل ادلسيح وصلبو، فكلُّد آية من القرآن تكذب 



، وإرتاع الصحابة [9: احلجر](ِإنَّوا َ ُْن نْنزَّوْلَنا الذٍّْكَر َوِإنَّوا َلُو حَلَاِفظُونَ ): الروافض، قال تعاذل
ومنهم علّي وأىل البيت وإرتاع األمة اإلسالمية يف مشارق األرض ومغارُّا من القرن األول 

 .إذل القرن اخلامس عشر اذلجري يكذُّم
والذين يدعون حتريف الصحابة للقرآن واحلذف منو والزيادة عليو ليسوا من أمة اإلسالم، 
وعقائدىم الضالة وأعماذلم الفاسدة وأقواذلم الكاذبة على كتاب اهلل وعلى أصحاب زلمد 

 .صلى اهلل عليو وسلم تدينهم بأهنم ليسوا من أىل اإلسالم
 .واألدىى من ىذا اإلفك ما فعلو وقالو النوري الطربسي

 :(79ص) (كشف األسرار وتربئة األئمة األطهار)قال السيد حسُت ادلوسوي يف كتابو 
والقرآن ال حيتاج إلثباتو نص، ولكن كتب فقهائنا وأقوال رتيع رلتهيدينا تنص على أنو "

 ."زلرَّوف، وىو الوحيد الذي أصابو التحريف من بُت كل تلك الكتب
فصل اخلطاب ): وقد رتع احملدث النوري الطربسي يف إثبات حتريفو كتاباً ضخم احلجم مسَّواه

رتع فيو أكثر من ألفي رواية تنصُّد على التحريف،  (يف إثبات حتريف كتاب رّب األرباب
ورتع فيو أقوال رتيع الفقهاء وعلماء الشيعة يف التصريح بتحريف القرآن ادلوجود اليوم بُت 

، حيث أثبت أنَّو رتيع علماء الشيعة وفقهائهم ادلتقدمُت منهم وادلتأخرين أيدي ادلسلمُت
 .إنَّو ىذا القرآن ادلوجود اليوم بُت أيدي ادلسلمُت زلرَّوف: يقولون

 ن ال نقول بأن : عندي منو نسخة، فإذا قال بعض الروافض (فصل اخلطاب)وىذا الكتاب 
فال تصدقهم، والذي ينكر منهم فإَّنا يستخدم التقية، وىو شر . الصحابة قد حرفوا القرآن

 .ممن ال ينكر
 :وأنا أقول

إن أيديهم القذرة ىي اليت امتدت إذل القرآن بالتحريف والتبديل والزيادة والنقص، ولكنَّو اهلل 
الذي وعد ْتفظ كتابو يفضحهم وخيزيهم ويبُت إفكهم على أيدي ادلؤمنُت ويبقي كتابو 

 .بأيديهم كما أنزلو غضاً طرياً إذل أن يرفعو



 وكتبو
 ربيع بن ىادي عمَت

 ىْن1435/شوال/8

 


