بسم اهلل الرحمن الرحيم
إذل الروافض احلوثيُت يف اليمن ،ىذه عقيدة أئمتكم الروافض الباطنية؛ فإ ْن زعمتم أنكم برآء
اضحا مع الطعن
من ىذه العقيدة فأعلنوا براءتكم منها وتأييد ما تضمنو ىذا ادلقال ً
تأييدا و ً
الواضح حلملة ىذه العقائد وتكفَتىم:

العقيدة الباطنية عند أئمة الرفض

وانطالقهـم منها في تفسير كتــاب اهلل
وسأذكر هنا بعض األمثلة الدالة على باطنيتهم:
 - 1قال العياشي يف تفسَته (:)42 /1
"عن جابر اجلعفي قال :سألت أبا جعفر عن تفسَت ىذه اآلية يف باطن القرآن ( َو ِآمنُوا ِِبَا
ت ُم َ ٍّدقًا لِ َما َم َع ُك ْم َوَ تَ ُكونُوا أ َّوَوَل َ افِ ٍر بِِو) [البقرة ]41:يعٍت فالناً وصاحبو ومن تبعهم ودان
أَنْْنَلْ ُ
بدينهم ،قال اهلل يعنيهم يعٍت ( َوَ تَ ُكونُوا أ َّوَوَل َ افِ ٍر بِِو) ".
وأحال احملقق على البحار والربىان وإثبات اذلداة.
أقول:
َّوبرأ اهلل أبا جعفر من ىذا التفسَت الباطٍت الذي يق د بو الباطنيون تكفَت أيب بكر وعمر -
رضي اهلل عنهماَّ ،-و
إن اخلطاب يف اآلية وما قبلها لبٍت إسرائيل يأمرىم اهلل وحيثهم على اإلديان
بالقرآن الذي أن لو اهلل م دقاً دلا معهم وىي التوراة اليت ن لت على نيب اهلل موسى ،وينهاىم عن
فحرف الباطنيون الم اهلل حتري ًفا أشد من حتريف
الكفر ُّذا القرآن العظيم ادل دق دلا معهمَّ ،و
اليهود.
 - 2قال العياشي يف تفسَته (:)16 /2
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ِ
َِّو
ش َما ظَ َهَر
يب الْ َف َواح َ
"عن زلمد بن من ور قال :سألت عبداً صاحلاً عن قول اهلل (إَّنَا َحَّورَم َرٍَّ
ِمْنْن َها َوَما بَطَ َن) [األعراف ]33:قالَّ :و
إن القرآن لو ظهر وبطن ،فجميع ما حرم بو يف الكتاب ىو يف
الظاىر والباطن من ذلك أئمة اجلور.
ورتيع ما أحل يف الكتاب ىو يف الظاىر والباطن من ذلك أئمة احلق".
وأحال احملقق على [البحار] و[الربىان] من تب الروافض.
أقول:
ندري من ىو ىذا العبد ال احل! لكن الظاىر لنا أنو من بار أئمة الباطنية ،ويق د ىذا
الباطٍت بأئمة اجلور أبا بكر وعمر وعثمان يف الدرجة األوذل! ويق د بأئمة احلق أىل البيت
الذين يتسًت ُّم الروافض الباطنية ليهدموا اإلسالم وحيرفوا القرآن بامسهم.
واحلق َّو
أن ادلراد ِبا ظهر من الفواحش ما يعلن من ادلعاصي ،وما بطن ما يعمل يف اخلفاء،
والفواحش اخل ال اليت بلغت هناية القبح ،مثل ال ىن ونكاح احملارم.
 - 3وقال العياشي (:)50 /2
يد اهللُ أَ ْن
"عن جابر قال سألت أبا جعفر-رزتو اهلل -عن تفسَت ىذه اآلية يف قول اهلل ( َويُِر ُ
ِ
ُِحي َّوق ْ ِ ِ ِِ
ِ
ين)[األنفال.]7:
احلَ َّوق ب َكل َماتو َويَْن ْقطَ َع َدابَر الْ َكاف ِر َ
قال أبو جعفر-رزتو اهلل :-تفسَتىا يف الباطن يريد اهلل ،فإنو شي ء يريده ودل يفعلو بعد.
حق آل زلمد.
وأما قولو ( ُِحي َّوق ْ
احلَ َّوق بِ َكلِماتِِو) فإنو يعٍت حيق َّو
و أما قولو (بِ َكلِماتِِو) قال لماتو يف الباطن علي ىو لمة اهلل يف الباطن.
ِ
ِ
ين) فهم بنو أمية ،ىم الكافرون يقطع اهلل دابرىم.
وأما قولو ( َو يَْن ْقطَ َع دابَر الْكاف ِر َ
احلَ َّوق) فإنو يعٍت ليحق حق آل زلمد حُت يقوم القائم.
و أما قولو (لِيُ ِح َّوق ْ
وأما قولو (و يْنب ِطل الْ ِ
باط َل) يعٍت القائم فإذا قام يبطل باطل بٍت أمية وذلك قولو( :لِيُ ِح َّوق
َ ُْ َ
احل َّوق و يْنب ِطل الْ ِ
باط َل َو لَ ْو َ ِرَه الْ ُم ْج ِرُمو َن)[األنفال.]8:
َْ َ ُْ َ
وأحال احملقق إذل [الربىان] و[البحار] و[إثبات اذلداة].
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عن جابر عن أيب عبد اهلل جعفر بن زلمد-رزتو اهلل -قال سألتو عن ىذه اآلية يف الباطن
الس ِ
ماء ماء لِيطَ ٍّهرُ م بِِو و ي ْذ ِىب عْن ُكم ِرج الشَّوي ِ
ط َعلى قُْنلُوبِ ُك ْم
طان ولِيَْن ْربِ َ
( َو يْنُنَْنٍّ ُل َعلَْي ُك ْم ِم َن َّو
ً ُ َ ْ َ ُ َ َ ْ َْ ْ
و يْنثَبٍّ ِ
دام) قال :السماء يف الباطن رسول اهلل ،وادلاء علي -رضي اهلل عنو ،-جعل اهلل
َ ُ َ
ت بِو األقْ َ
عليا من رسول اهلل (فذلك قولو (ماءً لِيُطَ ٍّهَرُ ْم بِِو) فذلك علي يطهر اهلل بو قلب من وا ه.
وأما قولو (و ي ْذ ِىب عْن ُكم ِرج الشَّوي ِ
طان) من واذل عليا يذىب الرج عنو ،ويقوى قلبو
َ ُ َ َ ْ َْ ْ
ِ
ط على قُْنلُوبِ ُكم و يْنثَبٍّ ِ
دام) [األنفال ]11 :فإنو يعٍت عليا ،من واذل عليا يربط اهلل
( َوليَْن ْربِ َ َ
َْ ُ َ
ت بِو ْاألَقْ َ
على قلبو بعلي فثبت على و يتو.
أقول:
انظر إذل ىذا الفجور القائم على ادلنهج الباطٍت حيث:
 - 1جعل لمات اهلل اليت حيق ُّا احلق ويبطل ُّا الباطل جعلها عليًّا!
 - 2ويف الرواية الثانية السماء ىي رسول اهلل وادلاء عليّاً يطهر اهلل بو قلب من وا ه!
واآليات أوردىا اهلل يف قضية بدر و يف أعلى اهلل فيها لمتو ،ون ر دينو ورسولو وادلؤمنُت
وعلى رأسهم رسول اهلل وأبو بكر وعمر وعلي وباقي العشرة ادلبشرين باجلنة ،وأظهر بكلمتو احلق
على الباطل ،وذ ر اهلل من أسباب ومقدمات الن ر:
 - 1أنو أن ل من السماء (وادلراد بو السحاب) ماء لغاية وىي أن يطهرىم بو.
 - 2ويذىب عنهم رج الشيطان.
 - 3ويثبت بو أقدامهم.
 - 4وإن ال ادلالئكة لن رىم.
 - 5وإلقاء الرعب يف قلوب الكافرين.
فيأىب الباطنيون إ حتريف آيات تاب اهلل وصرفها عن معانيها العالية العظيمة إذل عقيدهتم
الباطنية!!
 - 4وقال العياشي (:)123 /2
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ول فَِإذا
"عن جابر عن أيب جعفر -رزتو اهلل -قال سألتو عن تفسَت ىذه اآلية (لِ ُك ٍّل أ َّوُم ٍة َر ُس ٌ
جاء رسوُذلم قُ ِ
ض َي بَْنْيْننَْن ُه ْم بِالْ ِق ْس ِط َوُى ْم يُظْلَ ُمو َن) [يونس ]47:قال تفسَتىا بالباطن أن لكل قرن
َ َ ُ ُْ
من ىذه األمة رسو من آل زلمد خيرج إذل القرن الذي ىو إليهم رسول ،وىم األولياء وىم
الرسل.
وأما قولو (فَِإذا جاء رسوُذلم قُ ِ
ض َي بَْنْيْننَْن ُه ْم بِالْ ِق ْس ِط) قال معناه أن الرسل يقضون بالقسط
َ َ ُ ُْ
وىم يظلمون ما قال اهلل".
وأحال احملقق على الربىان والبحار وال ايف.
أقول:
انظر إذل ىذا التحريف القائم على ادلنهج الباطٍت!
فاهلل سبحانو وتعاذل يبُت ما جرى لألمم ادلاضية من ىالك بسبب تكذيبها لرسلها ،مثل:
قوم نوح وقوم ىود وقوم صاحل وغَتىم من األمم اليت ذبت رسلها ،ين ل اهلل عذابو بكل أمة
عند األجل الذي حدده ذلا فال يستقدمون عنو ساعة و يستأخرون.
يذ ر ذلك ليعترب الناس ِب ائر ىؤ ء اذلالكُت؛ ليتجنبوا أسباب اذلالك ،فيأٌب الباطنيون
فيحرفون تاب اهلل ِبنهجهم الباطٍت إذل عقائدىم ،فيجعلون األئمة الذين ىم من أفراد أمة زلمد
صلى اهلل عليو وسلم رسالً؛ ل إمام رسول إذل القرن الذي عاشو!.
وىذا فيو إبطال خلتم النبوة والرسا ت برسالة زلمد صلى اهلل عليو وسلم بعد اإلبطال دلا
دلت عليو اآلية ما وضحناه.
وانظر مرة أخرى يف أبطل د لة قول اهلل (فَِإذا جاء رسوُذلم قُ ِ
ض َي بَْنْيْننَْن ُه ْم بِالْ ِق ْس ِط) حيث
َ َ ُ ُْ
جعل الرسل  -أي األئمة عنده -ىم الذين يقضون بالقسط! وإَّنا الذي يقضي بالقسط بُت
الرسل وأممهم ادلكذبة ىو اهلل ،فقضاؤه وحكمو على األمم الكافرة باذلالك والدَّومار والعذاب يف
اآلخرة ىو عُت القسط والعدل ،واألئمة وغَتىم يقضون بشيء؛ ألهنم ديلكون ألنفسهم
و لغَتىم ضراً و نفعاً.
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مكائد الروافض التي يجب التنبه لها
من مكائد الروافض أهنم لشدة فجورىم وحقدىم على القرآن وال حابة قد امتدت أيديهم
اخلائنة إذل القرآن العظيم تبدل فيو وحترف وت يد وتنقص منو ما تشاء ذلم أىواؤىم ادلستمدة من
احلقد ومن ادلنهج الباطٍت ادلدمر!!
ويف تايب ىذا -أيّها القارئ -بُت يديك سًتى الكثَت والكثَت من ىذه اجلرائم واخليانات
اليت دل يسبقهم إليها سابق و يلحقهم فيها حق.
احملرفون لوٍ -بَّو يرمون أفضل البشر بعد
وما أ ثر تبا يهم الفاجر من حتريف القرآن -وىم ٍّ
األنبياء وىم أصحاب زلمد صلى اهلل عليو وسلم بالتحريف وال يادة والنق ان ،في دق عليهم
ادلثل( :رمتٍت بدائها وانسلَّوت).

ومن أوجب الواجبات على ادلسلمُت رتيعاً أن يدر وا َّو
أن الروافض الباطنية ىم صناع التبديل
والتحريف لكتاب اهلل ،وسَتى القارئ الكرًن ىذا عياناً ،وسيلمسو بيده دلساً.
ىذه حقيقةٌ ما رأيت أحداً نبو عليها ،وىي خطَتة جداً ،وجردية ربى خترج فاعليها من
اإلسالم وتطوح ُّم بعيداً عن دائرة اإلسالم ،أعٍت الفاعلُت ذلذه اجلردية ومن دان بدينهم وسار
على هنجهم يف رمي ال حابة بالكفر باهلل وبتحريف تابو وتبديلو ورميهم بعداوة أىل البيت
واغت اب حقهم يف الو ية والسلطان.
لقد ارتكب الروافض الباطنية ثَتاً و ثَتاً جداً من حتريف وتبديل لكتاب اهلل باسم الو ية
واإلمامة ألىل البيت ،وباسم َّو
أن ال حابة واألمة قد اغت بوا حقهم وظلموىم يف ىذا احلق
ادل عوم ادلفًتى الذي يقدمونو على حق اهلل وحق األنبياء والرسل وما جاءوا بو من عقائد
وتشريعات.
وللشيعة عقائد ثَتة و ثَتة نشأت عن عقيدة الو ية والوصاية اليت اخًتعها ذلم ابن سبأ
ال نديق اليهودي.
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وترى ثَتاً من ُ تَّواب الروافض البارعُت يف ادلكر واحليل و ثَتاً من السياسيُت أصحاب
ادل احل ادلتعاطفُت مع الروافض يهونون من شأن خالفهم ،ويقولونَّ :و
إن اخلالف بيننا وبينهم إَّنا
ىو يف الفروع اخلالف بُت أئمة اإلسالم الشافعي ومالك وأزتد وأيب حنيفة!
وقد رددت على ىذه ادلراوغات يف بعض تاباٌب ،ومنها ما قلتو لبعضهم يف إحدى مقا ٌب:
أ  -ح رك اخلالف بُت أىل السنة والشيعة يف الفروع ،وأهنا من مواضع ا جتهاد.
ب -دتثيلك با ختالف يف البسملة وبا ختالف يف ال وم واإلفطار عند سقوط قرص
الشمس وبا ختالف يف اخلمس من حيث وجوبو يف الغنائم فحسب ،وقولك :أو أوسع من
ذلك؛ ل ذلك يضر يف وحدتنا اإلسالمية بعد اإلقرار بقطعية األصول.
فهذا احل ر وىذا التمثيل غَت صحيحَّ ،و
فإن ىناك خالفات جسيمة جيوز لك إغفاذلا؛
ألهنا معروفة عند ألوف من علماء ادلسلمُت وطالب العلم وادلثقفُت وحىت اليهود والن ارى بأهنا
خالفات جسيمة واقعة بُت أىل السنة والشيعة.
وأنا أسألك:
 - 1ىل جتهل موقف الشيعة اإلمامية واإلمساعيلية من ال حابة؟!
 - 2وأسألك :ىل اإلمامة عند الشيعة من الفروع أو من األصول؟!
 - 3وىل إجياب معرفة األئمة عند الشيعة من الفروع أو من األصول؟!
 - 4وىل اعتقاد ع مة األئمة عند الشيعة من الفروع أو من األصول؟!
لعلي باخلالفة والقول بأن ال حابة اغت بوىا منو عند الشيعة من الفروع
 - 5وىل الوصية ٍّ
أو من األصول؟!
 - 6وىل اإلديان بادلهدي ادلنتظر عند الشيعة من الفروع أو من األصول؟!
 - 7وىل اإلديان بالرجعة وما يتبعها وما يًتتب عليها عند الشيعة من الفروع أو من
األصول؟!
 - 8وىل ادعاؤىم على ال حابة أهنم حرفوا القرآن من الفروع عند الشيعة وأىل السنة؟!
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 - 9وىل اعتقادىم يف األئمة أهنم يعلمون الغيوب بل َّو
إن ذلم سلطة تكوينية على ل ذرة
( )

من ذرات الكون من الفروع عند أىل السنة والشيعة ؟!
 - 10وىل التقية عند الشيعة والسنة من الفروع؟!
يف تكون التقية من الفروع وىي عندىم تسعة أعشار الدين و دين دلن تقية لو؟!
وينسبون إذل أيب جعفر أنو قال ":أىب اهلل ع وجل لنا ولكم يف دينو إ التقية"!!
وينسبون إليو أنو قال :التقية من ديٍت ودين آبائي و إديان دلن تقية لو" .انظر الكايف
للكليٍت (.)219 - 217 /2
ىذه العقائد يُكفٍّر ُّا الشيعة من يدين ُّا بل يُكفٍّرون بكل واحدة منها!
 - 11وىل تشييد القبور والطواف حوذلا وا ستعانة بأىلها وتقدًن األموال الطائلة والنذور
والقرابُت لعتباهتا من الفروع عند الشيعة؟!
 - 12نكاح ادلتعة رخص فيو النيب صلى اهلل عليو وسلم عند احلاجة والضرورة ٍب نسخها اهلل
على لسان رسولو صلى اهلل عليو وسلم ،ومن رواة حترًن ادلتعة علي -رضي اهلل عنو ،-فاستباحها
الشيعة ،ورووا يف فضلها روايات يرفضها الشرع والعقل ،مثل قوذلم( :من دتتع بامرأة مؤمنة أَّنا
زار الكعبة سبعُت مرة).
وقوذلم روى ال دوق عن ال ادق-رزتو اهلل -قالَّ ( :و
إن ادلتعة ديٍت ودين آبائي فمن عمل
ُّا عمل بديننا ومن أنكرىا أنكر ديننا واعتقد بغَت ديننا).
وادلتعة عندىم من أعظم األصول اليت يكفر تار ها.
وىناك بعض الروايات عندىم ومنها" :من دتتع مرة انت درجة احلسُت -رضي اهلل عنو،-
ومن دتتع مرتُت فدرجتو درجة احلسن -رضي اهلل عنو ،-ومن دتتع ثالث مرات انت درجتو
درجة علي بن أيب طالب -رضي اهلل عنو ،-ومن دتتع بأربع فدرجتو درجيت".
أقول:
( ) هذه عقيدة اخلميني الباطني الذي يقدسه الروافض والسيام احلرس الثوري واحلوثيون.
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فإذا دتتَّوع ادلرء عشرات ادلرات فكم يكون التفاوت بينو وبُت أعظم الرسل صلى اهلل عليو
وسلم؟!!
ىذه الفواقر تشكل ل واحدة منها عقبة َ أْ َداء أمام الوحدة اليت ينادي ُّا بعض الروافض،
فإما أ ْن يدينها الشيعة ويتربؤون منها باطناً وظاىراً ،وحيكمون على قائليها ومعتقديها ِبا
َّو
يستحقون ،فتح ل الغاية ادلنشودة وىي الوحدة ،وإما أن يُ ِ ُّروا عليها فيكونوا ىم ادلسئولُت عن
ال ُفرقة وىم الذين وضعوا العقبات يف وجو الوحدة والذين ينشدوهنا وحيرصون عليها.
أقول:
فر وزندقة.
اإلصرار عليها أو على بعضها ٌ
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ا ّدعاء الروافض ظلما وزورا َّ
حرفوا القرآن
أن الصحابة قد ّ
وحذفوا منه كل ما يتعلق بأهل البيت!!

قال القمي (:)100 /1
آل إِبر ِاىيم و َ ِ
ِ
ُت) [آل عمران]33 :
اصطَفى َ
آل ع ْمرا َن َعلَى الْعالَم َ
"وقولو (إِ َّون اهللَ ْ
آد َم َو نُوحاً َو َ ْ َ َ
فلفظ اآلية عام ومعناه خاص ،و إَّنا فضلهم على عادلي زماهنم.
و قال العادل -عليو السالم -ن ل (وآل عمران و آل زلمد على العادلُت) فأسقطوا آل زلمد
من الكتاب".
وقال العياشي (:)168 /1
آد َم
اصطَفى َ
"عن ىشام بن سادل قال سألت أبا عبد اهلل -رزتو اهلل -عن قول اهلل (إِ َّون اهللَ ْ
َو نُوحاً) فقال :ىو آل إبراىيم وآل زلمد على العادلُت ،فوضعوا امسا مكان اسم" وأحال احملقق
على البحار والربىان.
وقال (:)169 /1
آل
آد َم َونُوحاً َو َ
اصطَفى َ
"عن أيوب قال :مسعٍت أبو عبد اهلل -رزتو اهلل -وأنا أقرأ (إِ َّون اهللَ ْ
إِبر ِاىيم و َ ِ
ِ
ُت) فقال رل :وآل زلمد انت فمحوىا وتر وا آل إبراىيم وآل
آل ع ْمرا َن َعلَى الْعالَم َ
ْ ََ
عمران".
وأحال احملقق على [البحار] و[الربىان] و[إثبات اذلداة] ،وأورد العياشي رواية ثالثة ُّذا
ادلعٌت.
أقول:
لقد زاد ىذان الباطنيان لفظة (آل زلمد) يف ىذه اآلية ٍب افًتيا على أصحاب رسول اهلل
صلى اهلل عليو وسلم أهنم أسقطوىا ،وأيدمها صاحب الربىان وصاحب ال ايف وصاحب إثبات
اذلداة وىاشم احملالٌب ،فويل ذلم مما تبت أيديهم وويل ذلم مما يكسبون!!
 قال العياشي (:)180 /19

يثاق
َخ َذ اهللُ ِم َ
"عن حبيب السجستاين قال سألت أبا جعفر -رزتو اهلل -عن قول اهلل ( َوإِ ْذ أ َ
ِ ِ ٍ ِ
ٍّق لِما َم َع ُك ْم لَتُْن ْؤِمنُ َّون بِِو َو لَتَْنْن ُ ُرنَّووُ)
ْم ٍة ٍُبَّو جاءَ ُ ْم َر ُس ٌ
ول ُم َ د ٌ
النَّوبِيٍّ َ
ُت لَما آتَْنْيتُ ُك ْم م ْن تاب َوحك َ
[آل عمران :من اآلية  ]81فكيف يؤمن موسى بعيسى وين ره ودل يدر و؟ و يف يؤمن عيسى ِبحمد
صلى اهلل عليو وسلم و ين ره ودل يدر و؟
فقال :يا حبيب إن القرآن قد طرح منو آي ثَتة ودل ي د فيو إ حروف أخطأت ُّا الكتبة
ِ ِ ٍ ِ
ْم ٍة ٍُبَّو
َخ َذ اهللُ ِم َ
يثاق النَّوبِيٍّ َ
وتومهها الرجال ،وىذا وىم فاقرأىا ( َوإِ ْذ أ َ
ُت لَما آتَْنْيتُ ُك ْم م ْن تاب َوحك َ
ٍّق لِما َم َع ُك ْم لَتُْن ْؤِمنُ َّون بِِو َو لَتَْنْن ُ ُرنَّووُ).
جاءَ ُ ْم َر ُس ٌ
ول ُم َ د ٌ
ىكذا أن ذلا اهلل يا حبيب ،فو اهلل ما وفّت أمة من األمم اليت انت قبل موسى ِبا أخذ اهلل
عليها من ادليثاق لكل نيب بعثو اهلل بعد نبيها ،ولقد ذبت األمة اليت جاءىا موسى دلا جاءىا
موسى ودل يؤمنوا بو و ن روه إ القليل منهم ولقد ذبت أمة عيسى ِبحمد صلى اهلل عليو
وسلم ودل يؤمنوا بو و ن روه دلا جاءىا إ القليل منهم.
ولقد جحدت ىذه األمة ِبا أخذ عليها رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم من ادليثاق لعلي بن
أيب طالب -رضي اهلل عنو -يوم أقامو للناس ون بو ذلم ودعاىم إذل و يتو وطاعتو يف حياتو
وأشهدىم بذلك على أنفسهم ،فأي ميثاق أو د من قول رسول اهلل (يف علي بن أيب طالب -
رضي اهلل عنو -فو اهلل ما وفوا بو بل جحدوا و ذبوا ".
وأحال احملقق على البحار والربىان وال ايف.
أقول:
ِ ِ ٍ ِ
ْم ٍة ٍُبَّو َجاءَ ُ ْم
َخ َذ اهللُ ِميثَ َ
اق النَّوبِيٍّ َ
 - 1أصل اآليةَ ( :وإِ ْذ أ َ
ُت لَ َما آتَْنْيتُ ُك ْم م ْن تَاب َوحك َ
ول م د ٌ ِ
ِ
ن بِِو ولَتَْنْن ُرنَّووُ) [آل عمران :من اآلية.]81
َر ُس ٌ ُ َ
ٍّق ل َما َم َع ُك ْم لَتُْن ْؤمنُ َّو َ ُ
ف اد ىؤ ء الباطنية لفظة (أمم) جرأة منهم على تاب اهلل وحتريفاً لو ليوافق عقائدىم
الباطنية!.
ٍ - 2ب يتهمون أصحاب زلمد صلى اهلل عليو وسلم األمناء ال ادقُت يتهموهنم بالتحريف
وبرأ اهلل أصحاب زلمد صلَّوى اهلل عليو وسلَّوم
وبأهنم قد طرحوا من تاب اهلل آيات ثَتةَّ ،و
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األمناء ،ولكن ال نادقة ىم الذين ي يدون من عندىم زيادات تدفعهم إليها أحقادىم وزندقتهم ٍب
يقذفون أصحاب زلمد صلى اهلل عليو وسلم بأهنم قد أسقطوا وطرحوا من القرآن آيات ثَتة،
فالويل ذلم مما ي فون ،ويقولون (إنو دل ي د يف القرآن إ حروف أخطأ فيها الكتبة)،و ذبوا فإن
اهلل قد تعهد ْتفظ تابو من ال يادة والنقص ،وإذا امتدت يد باطنية خبيثة بال يادة والنقص
فضحها اهلل وفاءً بوعده ال ادق ما فعل ُّؤ ء الروافض الباطنية.
 - 3ويفًتون الو ية لعلي وجيعلون ادليثاق ُّذه الو ية أو د من مواثيق اهلل لألنبياء عليهم
ال الة والسالم ،ويقذفون ال حابة بنكث ىذا ادليثاق ٍب يكفروهنم بو ،أ ساء ما ي رون
ويفًتون.
وادلالحظ على ىؤ ء أنو تثبت فضيلة لرسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم أو لألنبياء أو
يرجحون فَّوتهم على ادل حومُت ،وواهلل ما يرضى
بعلي وأىل البيت معهم ،وقد ٍّ
لغَتىم إ َّو وزجوا ٍّ
علي و أىل بيتو ِبثل ىذا البغي والبهت والعدوان على تاب اهلل وعلى رسلو وأوليائو.
ٌّ
 قال القمي (:)286 - 285 /2ك ِمْنوُ يَ ِ دُّو َن) [ال خرف.]57 :
ب ابْ ُن َم ْرًَنَ َمثَ ًال إِذا قَْن ْوُم َ
"و قولو ( َولَ َّوما ُ
ض ِر َ
قال فإنو حدثٍت أيب عن و يع عن األعمش عن سلمة بن هيل عن أيب صادق عن أيب
األع عن سلمان الفارسي -رضي اهلل عنو -قال بينما رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم جالس يف
أصحابو إذ قال إنو يدخل عليكم الساعة شبيو عيسى ابن مرًن فخرج بعض من ان جالسا مع
رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ليكون ىو الداخل ،فدخل علي بن أيب طالب -رضي اهلل عنو-
فقال الرجل لبعض أصحابو أما يرضى زلمد أن فضَّول علياًّ علينا حىت يشبهو بعيسى ابن مرًن
ب ابْ ُن
واهلل آلذلتنا اليت نا نعبدىا يف اجلاىلية أفضل منو ،فأن ل اهلل يف ذلك اَّلسَ ( :ولَ َّوما ُ
ض ِر َ
مرًن مث ًال إِ َذا قَْنومك ِمْنو ي ِ دُّو َن) فحرفوا (ي ِ دُّو َن) إذل (يضجون) (وقالُوا أ ِ
َآذلَتُنا َخْيْنٌر أ َْم ُى َو ما
َ ْ ََ َ َ
َ
ُْ َ ُ َ
َ
ك إَِّو َج َدً بَ ْل ُى ْم قَْن ْوٌم َخ ِ ُمو َن * إِ ْن ُى َو إَِّو َعْب ٌد أَنْْن َع ْمنَا َعلَْي ِو َو َج َع ْلنَاهُ َمثَ ًال لِبٍَِت
ضَربُوهُ لَ َ
َ
ِ ِ
يل) فمحي امسو عن ىذا ادلوضع".
إ ْسَرائ َ
أقول:
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 - 1برأ اهلل سلمان ال حايب اجلليل من ىذا اإلفك والتحريف الكفري ادلخ ي.
 - 2ألست قد صرحت بأن ىذه السورة مكية ،أ تعلم أنت وغَتك َّو
أن سلمان ما دخل
يف اإلسالم إ بعد ىجرة النيب صلى اهلل عليو وسلم إذل ادلدينة ولكن اهلل يريد أن يفضحك.
 - 3ماذا يستفيد ال حابة الذين تقذفهم من حتريف يضجون إذل ي دون.
 - 4افًتاؤك على ال حابة أهنم قالوا ":آلذلتنا اليت نا نعبدىا يف اجلاىلية أفضل منو" ىل
علي؟!
تريد بو أهنم يفضلون األوثان على رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم أو على ّ
فبُت اهلل
 - 5عيسى غال فيو الن ارى وقالوا فيو أنو ىو اهلل أو ثالث ثالثة أو ىو ابن اهلل َّو
أنو عبد من عباده أنعم عليو بالنبوة والرسالة وادلعج ات العظيمة وليس ما يدعون أنو ابن اهلل
علي رضي اهلل عنو.
 ....إخل ،فَتيد الباطنية حتويل ىذه النعمة إذل ٍّ
ِ ِ
 - 6مما يدفع فريتكم وحتريفكم َّو
سرائِيل) [ال خرف:
أن ادلراد بقولو تعاذلَ ( :و َج َع ْلنَاهُ َمثَ ًال لبٍَِت إ ْ َ َ
أي :آية ود لة وحجة وبرىان على قدرة اهلل حيث
 ]59عيسى جعلو اهلل مثالً لبٍت إسرائيلْ ،
خلقو من غَت أب.
اع ِة) [ال خرف ]61 :يعٍت عيسى -عليو ال الة والسالم -أنو ين ل
وقولو تعاذلَ ( :وإِنَّووُ لَعِْل ٌم لِ َّو
لس َ
من السماء يف آخر ال مان فيكون ن ولو من عالمات الساعة الكربى ،أفًتيدون سلب ىذه ادل ايا
عنو.
َّ - 7و
إن عيسى ان رسو ً إذل بٍت إسرائيل خاصة ،فجعلو مثالً ذلم ،أي :آيةً ود لة،
ورسالة زلمد إذل الناس افة ،فكيف يكون علياً دون زلمد وعيسى صلى اهلل عليهما وسلم مثالً
لبٍت إسرائيل ،فهال ان مثالً للعادلُت.
 - 8لقد حرف الباطنيون معٌت اآلية ولفظها وزادوا فيهاٍ ،ب يل قون ىذا الكفر بأصحاب
زلمد صلى اهلل عليو وسلم ،فاعتربوا يا أورل األب ار.
القمي ( )295 /2إسناده إذل رجل رلهول فقال:
 ساق ُّاحلَ ٍّق ،قال
"عن أيب ب َت عن أيب عبد اهلل -رزتو اهلل -قال قلت ىذا ِتابُنا يَْنْن ِط ُق َعلَْي ُك ْم بِ ْ
لو إن الكتاب دل ينطق و لن ينطق ولكن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ىو الناطق بالكتاب
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قال اهلل ىذا بكتابنا ينطق عليكم باحلق فقلت إنا نقرؤىا ىكذا فقال ىكذا واهلل ن ل ُّا
جربئيل على زلمد ولكنو فيما حرف من تاب اهلل".
أقول:
َّوبرأ اهلل أبا عبد اهلل من ىذا اإلفك والتحريف.
َّو
عما حي ل للكافرين ادلكذبُت يوم القيامة من
إن اآلية الكردية من ضمن آيات خيرب اهلل فيها ّ

تقريرىم بأعماذلم وتقريعهم وتوبيخهم عليها وما يواجهون من األىوال ،والكتاب ىنا تاب
األعمال الذي يغادر من أعماذلم صغَتة و بَتة ،وليس ادلراد بو القرآن أيها احملرفون
ِ
السماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
اعةُ يَْن ْوَمئِ ٍذ َخيْ َس ُر الْ ُمْب ِطلُو َن *
وم َّو
األفا ون ،قال تعاذلَ ( :وللو ُم ْل ُ
الس َ
ض َويَْن ْوَم تَْن ُق ُ
ك َّو َ َ
َوتَْنَرى ُ َّول أ َّوُم ٍة َجاثِيَةً ُ ُّل أ َّوُم ٍة تُ ْد َعى إِ َذل ِتَ ِاَُّا الْيَْن ْوَم ُْجتَ ْو َن َما ُ ْنتُ ْم تَْن ْع َملُو َن * َى َذا ِتَابْنُنَا يَْنْن ِط ُق
احلَ ٍّق إِنَّوا ُ نَّوا نَ ْستَْنْن ِس ُ َما ُ ْنتُ ْم تَْن ْع َملُو َن) [اجلاثية.]29-27 :
َعلَْي ُك ْم بِ ْ
فيوم القيامة تدعى ل أمة إذل تاُّا إذل تب أعماذلا اليت سجلها عليهم ادلالئكة الكاتبون
احلَ ٍّق) ،أي :يستحضر رتيع أعمالكم
احلافظون ،وأ د ذلك بقولوَ ( :ى َذا ِتَابْنُنَا يَْنْن ِط ُق َعلَْي ُك ْم بِ ْ
ِِ
ِ
ِ ِ
ُت ِممَّوا فِ ِيو َويَْن ُقولُو َن
ُت ُم ْشفق َ
اب فَْنتَْنَرى الْ ُم ْج ِرم َ
من غَت زيادة و نقص قولو تعاذلَ ( :وُوض َع الْكتَ ُ
اب َ يْنغَ ِادر صغَِتًة وَ َ بَِتًة إَِّو أَح اىا ووج ُدوا ما ع ِملُوا ح ِ
يا ويْْنلَتَْننَا م ِال َى َذا الْ ِكتَ ِ
اضًرا َوَ
ْ َ َ ََ َ َ َ َ
َ َ َ
ُ ُ َ َ َ َ
ِ
َح ًدا) [الكهف ،]49:وقولو تعاذل( :إِنَّوا ُ نَّوا نَ ْستَْنْن ِس ُ َما ُ ْنتُ ْم تَْن ْع َملُو َن) ،أي :نا نأمر
يَظْل ُم َربُّ َ
كأَ
احلفظة أن تكتب أعمالكم عليكم ،انظر تفسَت ابن ثَت (.)366 /12
انظر يف ق د ىذا الباطٍت إذل إبطال ىذه ادلعاين اليت تضمنتها ىذه اآليات اليت بُت اهلل
فيها ما حي ل للكفار من خسران وىوان وتوبي وذىب ُّا إذل عقيدتو الباطنية.
وقال الكليٍت يف الكايف (  )228 /1باب أنو دل جيمع القرآن لو إ األئمة -رزتهم اهلل-
وأهنم يعلمون علمو لو.
" زلمد بن حيِت عن أزتد بن زلمد عن ابن زلبوب عن عمرو بن أيب ادلقدام عن جابر قال:
مسعت أبا جعفر -رزتو اهلل -يقول :ما ادعى أحد أنو رتع القرآن لو ما أن ل إ ذب وما
رتعو وحفظو ما أن لو اهلل إ علي بن أيب طالب واألئمة من بعده".
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أقول:
وأين ىو ىذا القرآن الكامل الذي ما رتعو إ علي بن أيب طالب واألئمة من بعده؟!
وىل فات علياً منو أشياء ٍب رتعها بعده األئمة وىل يبقي ل إمام دلن بعده أشياء حىت يتم
رتعو ،فنسأل مىت تكامل رتعو ،وىل اإلمام الغائب ي ال مشتغالً ّتمعو ،ودلاذا يتواطأ ىؤ ء
األئمة على تمانو عن أمة زلمد؟! وىل جيوز ذلم ىذا الكتمان وىل حيمدون عليو؟!
يسعنا إ أن نقول:
َّوبرأ اهلل أبا عبد اهلل واألئمة من ىذا اإلفك الذي يفًتيو زنادقة الرفض على تاب اهلل وعلى
علي
األئمة ،و يق دون بذلك إ الطعن يف القرآن بأنو ناقص ،و يق دون إ الطعن يف ٍّ
وأىل بيتو بأهنم خونة ادتون لكتاب اهلل تلك اخليانة والكتمان وا حتكار اليت يأنف من مثلها
اليهود والن ارى.
وساق الكليٍت أساطَت ثَتة حول القرآن وم حف فاطمة واجلفر وعلوم أىل البيت
ادلكتومة.
و تاب الكايف عند الروافض م ثل صحيح البخاري عند أىل السنة مع أن الكايف مليء
باألحاديث الكفرية اليت قام عليها دين الروافض ٍب ينسبوهنا إذل أىل البيت ،حاشاىم ن ىهم اهلل
عنها وعما تضمنتو من الكفر واإلحلاد.
وقال الكليٍت (:)627 /2
"عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراىيم وأبيو رتيعاً عن ابن زلبوب عن أيب
زت ة عن أيب حيِت عن األصبغ بن نباتة ( ) قال :مسعت أمَت ادلؤمنُت يقول :ن ل القرآن أثالثاً:
ثلث فينا ويف عدونا ،وثلث سنن وأمثال وثلث فرائض وأحكام".
أقول:
وأين ذىب التوحيد واحلديث عن األنبياء ودعواهتم واجلنة والنار؟ وما ادلراد بالثلث ادلشًتك
بُت أىل البيت وأعدائهم؟ ودلاذا دل يذ ر فضائل ال حابة والثناء عليهم ومنهم علي -رضي اهلل
( ) أصبغ بن نباتة قال فيه ابن معني :ليس بيشء.
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علي جيحد ذلك؟
عنو -وأبو بكر وعمر وعثمان؟ فهل ٌّ
َّوبرأ اهلل علياً من ىذا اإلفك وا فًتاء على اهلل وعلى تابو.
وقال الكليٍت (:)627 /2
"عدة من أصحابنا عن أزتد بن زلمد ،عن احلجال ،عن علي بن عقبة ،عن داود ابن فرقد
عمن ذ ره عن أيب عبد اهلل قال :إن القرآن ن ل أربعة أرباع ،ربع حالل وربع حرام ،وربع سنن
وأحكام ،وربع خرب ما ان قبلكم ونبأ ما يكون بعد م وف ل ما بينكم".
أقول:
وأين ن يب أىل البيت وأين الكالم يف أعدائهم ما ت عمون ،وأين التوحيد والبعث واجل اء؟
وماذا ن نع يف ىذا ا ختالف الواضح بُت قول علي -رضي اهلل عنو -وبُت قول أيب عبد اهلل؟
نقول إ برأمها اهلل من ىذا اإلفك والبهتان.
وقال الكليٍت (:)628 /2
" أبو علي األشعري ،عن زلمد بن عبد اجلبار ،عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أيب
ب َت ،عن أيب جعفر قال :ن ل القرآن أربعة أرباع :ربع فينا ،وربع يف عدونا ،وربع سنن وأمثال،
وربع فرائض وأحكام.
أقول:
وأين ن يب التوحيد الذي ىو زلور دعوات الرسل رتيعاً؟! وأين ن يب ادلعاد واجل اء؟! وأين
وأين؟!
ٍب يف نوفق بُت ىذه الروايات ادلتضاربة :رواية علي -رضي اهلل عنو -األوذل َّو
أن القرآن ن ل
ثالثة أثالث ثلث فينا ويف عدونا ،ورواية جعفر تفيد َّو
أن القرآن ن ل أربعة أرباع ربع فينا وربع يف
عدوىم شيئاً من
عدونا  ..إخل ودل ين ل اهلل يف تابو ربعاً و سدساً يف أىل البيت و يف ٍّ
الطعن والتكفَت.
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ومق ود ادلفًتى بالربع يف عدو أىل البيت :ال َّوحابة ،ادلشر ون واليهود والن ارى و
اَّوس ،وادلسلمون جيدون لمة تفيد َّو
أن ال حابة يكرىون أىل البيت أو ظلموىم حقهم،
و جيدون يف القرآن إ ثناء عاطراً عليهم وت يات عظيمة ذلم.
ونقول ذلؤ ء ادلفًتين :دلاذا دل تذ روا ن يب التوحيد ،ون يب أعداء ال حابة من ادلشر ُت
واليهود والن ارى واَّوس؟
اجلواب :ألنكم أعداء التوحيد وأىلو وأولياء ادلشر ُت واليهود  ..إخل وإن ابرًب وعاندًب.
و يف تلوموهنم على الشرك وأنتم أشد إغراقاً فيو منهم ،و يف تلوموهنم على الكذب على
اهلل وحتريف دينو وآياتو وأنتم قد برزًب عليهم يف ىذا ادليدان تربي اً ديكن أن يلحقو م فيو.
وطامة الطوام ما جاء بو الكليٍت الذي يقول يف الكايف (:)634 /2
"علي بن احلكم عن ىشام بن سادل عن أيب عبد اهلل -رزتو اهلل -قال :إن القرآن الذي جاء
بو جربيل -عليو السالم -إذل زلمد صلى اهلل عليو وسلم سبعة عشر ألف آية".
ومؤدى ىذه الرواية َّو
أن أصحاب زلمد قد أسقطوا عشرة آ ف وثالذتائة وأربع وثالثُت آية،
َّو
إذ ادلشهور أن عدد آيات القرآن ستة آ ف وستمائة وستة وستُت ،أي أهنم أسقطوا أ ثر
القرآن ،دلاذا ىذا لو؟ ألجل العداوة ألىل البيت!
افض الباطنيون ،وما أ ثر وأعظم ذُّم على اهلل وعلى رسولو وعلى أصحاب
ب الرو ُ
وَ َذ َ
زلمد صلى اهلل عليو وسلم.
 ،)525 /12فقال:
وقد وثَّوق شيخهم اَّلسي ىذه الرواية يف تابو "مرآة العقول" (
"واحلديث موثق"ٍ ،ب قال" :فاخلرب صحيح ،و خيفى َّو
أن ىذا اخلرب و ثَت من األخبار ال حيحة
صرحية يف نقص القرآن وتغيَته وعندي أن األخبار يف ىذا الباب متواترة ادلعٌت" .ىذا بواسطة
تاب من (عقائد الشيعة) لعبد اهلل بن زلمد السلفي (ص.)20
وأقول:
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نسأل ىذا اَّلسي :يف تدَّوعي التواتر على َّو
أن القرآن الذي جاء بو جربيل سبعة عشر
ألف آية ،فإذا ان القائل واحد والرواة عنو أفَّوا ون فهل ت ح ىذه الدعوى حىت عند الكفار
فضالً عن ادلسلمُت؟!
ٍب نسألو :أنتم ت عمون َّو
أن ادل حف الكامل إَّنا ىو عند أىل البيت ،فإذا ان اهلل أرسل
فأي
زلمداً للعادلُت فلماذا يكتمو أىل البيت منذ وفاة النيب صلى اهلل عليو وسلم إذل يومنا ىذا؟ ُّ
تمان يفوق ىذا الكتمان واهلل يقول يف تابو( :إِ َّون الَّو ِذين يكْتُمو َن ما أَنْْن لْنَا ِمن الْبْنيٍّْننَ ِ
ات َوا ْذلَُدى
ََ ُ َ َ َ َ
لنَّواس ِيف الْ ِكتَ ِ
ك يَْن ْل َعنُْن ُهم اهللُ َويَْن ْل َعنُْن ُهم َّو
ِم ْن بَْن ْع ِد َما بَْنيَّوْننَّواهُ لِ ِ
الال ِعنُو َن) [البقرة.]159 :
اب أُولَئِ َ
ُ
ُ
أ يدرك العقالء َّو
أن الروافض يريدون ُّذه األ اذيب توجيو الطعن واللعن ألىل البيت
وبرأىم اهلل رتيعاً وأحل
الشرفاء األبرياء ،فهم يلعنون ال َّوحابة صراحة ويلعنون أىل البيت ضمناًَّ ،و
رضاه عليهم ولعن أعداءىم.
ٍب َّو
إن ىذا التواتر ادلفًتى إَّنا ىو من جنس تواتر قتل ادلسيح وصلبو عند اليهود والن ارى،
أن عيسى ابن اهلل عند الن ارى و َّو
ومن جنس تواتر َّو
أن ع يراً ابن اهلل عند اليهود ،إذ اجلميع قائم
على التواطؤ على الكذب وما من رواية للروافض إ وىي من أ ذب الكذب.
ٍبَّو َّو
إن مدار ىذه األ اذيب على اثنُت :أيب جعفر وأيب عبد اهلل ،فهل ىكذا يكون التواتر
ادلسلَّوم بو؟ وتعريف التواتر أنو رواية عدد ثَت أحالت العادة تواطؤىم واتفاقهم على الكذب رووا
السماع أو الرؤية،
ذلك عن مثلهم من ا بتداء إذل ا نتهاء و ان مستند انتهائهم احلس أي َّو
فالتواطؤ على الكذب من الروافض متوفر جداً ،وبقية الشروط مفقودة ،وأبو عبد اهلل وأبو جعفر
يتربآن من الرو ِ
وغلوىم وأ اذيبهم على اهلل وعلى تابو وأصحاب زلمد صلى اهلل عليو
افض ٍّ
وسلم.
فكل آية من القرآن تكذب
و ما ّذب اهلل اليهود والن ارى يف دعوى قتل ادلسيح وصلبوُّ ،
الروافض ،قال تعاذل( :إِنَّوا َْن نَْنَّولْنَا ٍّ
الذ ْ َر َوإِنَّوا لَوُ َحلَافِظُو َن) [احلجر ،]9 :وإرتاع ال حابة ومنهم
ُ
علي وأىل البيت وإرتاع األمة اإلسالمية يف مشارق األرض ومغارُّا من القرن األول إذل القرن
ّ
اخلامس عشر اذلجري يكذُّم.
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والذين يدعون حتريف ال حابة للقرآن واحلذف منو وال يادة عليو ليسوا من أمة اإلسالم،
وعقائدىم الضالة وأعماذلم الفاسدة وأقواذلم الكاذبة على تاب اهلل وعلى أصحاب زلمد صلى
اهلل عليو وسلم تدينهم بأهنم ليسوا من أىل اإلسالم.
واألدىى من ىذا اإلفك ما فعلو وقالو النوري الطربسي.
قال السيد حسُت ادلوسوي يف تابو ( شف األسرار وتربئة األئمة األطهار) ص:79
"والقرآن حيتاج إلثباتو نص ،ولكن تب فقهائنا وأقوال رتيع رلتهيدينا تنص على أنو
زلرف ،وىو الوحيد الذي أصابو التحريف من بُت ل تلك الكتب".
َّو
وقد رتع احملدث النوري الطربسي يف إثبات حتريفو تاباً ضخم احلجم مسَّواه( :ف ل اخلطاب
تنص على التحريف ،ورتع
رب األرباب) رتع فيو أ ثر من ألفي رواية ُّ
يف إثبات حتريف تاب ّ
فيو أقوال رتيع الفقهاء وعلماء الشيعة يف الت ريح بتحريف القرآن ادلوجود اليوم بُت أيدي
أن رتيع علماء الشيعة وفقهائهم ادلتقدمُت منهم وادلتأخرين يقولونَّ :و
ادلسلمُت ،حيث أثبت َّو
إن
زلرف.
ىذا القرآن ادلوجود اليوم بُت أيدي ادلسلمُت َّو
وىذا الكتاب (ف ل اخلطاب) عندي منو نسخة ،فإذا قال بعض الروافض :ن نقول
بأن ال حابة قد حرفوا القرآن .فال ت دقهم ،والذي ينكر منهم فإَّنا يستخدم التقية ،وىو شر
ممن ينكر.
وأنا أقول:
لكن اهلل
إن أيديهم القذرة ىي اليت امتدت إذل القرآن بالتحريف والتبديل وال يادة والنقص ،و َّو
الذي وعد ْتفظ تابو يفضحهم وخي يهم ويبُت إفكهم على أيدي ادلؤمنُت ويبقي تابو بأيديهم
ما أن لو غضاً طرياً إذل أن يرفعو.
و تبو
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ربيع بن ىادي عمَت
/8شوال1435/ىْن
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