االنتصار للصحابة األخيار

(احللقة الثانية من مكانة الصحابة)
للشيخ

ربيع بن هادي املدخلي

موقف أئمة أهل البيت

من أصحاب محمد  ورضي عنهم:
فهذا علي بن احلسني زين العابدين أفضل قريش وأهل البيت يف عهده يقول فيه سعيد
بن املسيب  :ما رأيت أورع منه ,ويقول فيه جويرية بن أمساء ( ما أكل علي بن احلسني
بقرابته من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم درمهاً قط ) .
فكم من القناطري املقنطرة يأكلها الروافض باسم أهل البيت ؟!
وقال أبو حازم  ( :ما رأيت هامشياً أفقه من علي بن احلسني  :مسعته وقد سئل :
كيف كانت منـزلة أيب بكر وعمر عند رسول اهلل فأشار بيده إىل القرب  ,فقال  :مبنـزلتهما
منه الساعة ) .
حيىي بن كثري عن جعفر بن حممد عن أبيه ,قال  :جاء رجل إىل أيب
فقال :أخربين عن أيب بكر؟ قال :عن الصديق تسأل ؟ قال :وتسميه الصديق ؟ قال:
ثكلتك أمك ! قد مساه صديقاً من هو خري مين ررسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم واملهاجرو
واألنصار  ,فمن مل يسمه صديقاً فال صدق اهلل قوله .
اذهب فأحب أبا بكر وعمر وتوهلما فما كا من أمر ففي عنقي ) .
وتكلم قوم عنده من أهل العراق فشتمهم .
وعن احلكم عن أيب جعفر قال  ( :إنا لنصلي خلفهم-يعين األموية -يف غري تقية
علي بن احلسني أنه كا يصلي خلفهم يف غري تقية ) .الطبقات ()312/5
وأشهد على ّ
1

وروى عمر بن حبيب عن حيىي بن سعيد قال  :قال علي بن احلسني  ( :واهلل ما قُتل
عثما على وجه احلق ) الطبقات (. )312/5
وقال أبو نعيم  :حدثنا عيسى بن دينار  -ثقة  -قال  :سألت أبا جعفر عن املختار ,
فقال  :إ علي بن احلسني قام على باب الكعبة فلعن املختار فقال له رجل  :جعلين اهلل
فداك تلعنه ,وإمنا ذُبح فيكم ؟! قال :إنه كا ك ّذابا يكذب على اهلل وعلى رسوله ) الطبقات
( . )312/5
 -1قال ابن سعد يف الطبقات (  : )312/5أخربنا عارم بن الفضل قال  :حدثنا محاد
بن زيد عن حيىي بن سعيد قال  :مسعت علي بن حسني  ,وكا أفضل هامشي أدركته يقول
 :يا أيها الناس أحبونا حب اإلسالم فما برح بنا حبكم حىت صار علينا عاراً .
 -3أخربنا عفا بن مسلم قال  :حدثنا محاد بن زيد قال  :أخربنا حيىي بن سعيد قال:
قال  :قال علي بن حسني أحبونا حب اإلسالم فواهلل ما زال بنا ما تقولو حىت بغّضتمونا
إىل الناس .
 -2أخربنا قبيصة بن عقبة قال  :أخربنا سفيا عن عبيد اهلل بن عبد الرمحن بن موهب
قال  :جاء نفر إىل علي بن احلسني فأثنوا عليه فقال  :ما أكذبكم وما أجرأكم على اهلل !
حنن من صاحلي قومنا وحبسبنا أ نكو من صاحلي قومنا .
قال الذهيب  ( :وكا له جاللة عجيبة ,وحق له واهلل ذلك فقد كا أهالً لإلمامة
العظمى لشرفه وسؤدده وعلمه وتأهله وكمال عقله ).
وانظر كل هذه النصوص يف سري أعالم النبالء ( . )293-291/2
وقال ابن فضيل  ,عن سامل بن أيب حفصة  :سألت أبا جعفر وابنه جعفراً عن أيب بكر
وعمر فقاال يل :يا سامل توهلما وابرأ من عدومها  ,فإهنما كانا إمامي هدى ) .
قال الذهيب  ( :وكا سامل فيه تشيع ظاهر ومع هذا فيثبت هذا القول احلق ,وإمنا يعرف
الفضل لذوي الفضل ذو الفضل ,وكذلك ناقلها ابن فضيل شيعي ثقة ,فعثّر اهلل شيعة زماننا
ما أغرقهم يف اجلهل والكذب فينالو من الشيخني وزيري املصطفى وحيملو هذا القول من
الباقر والصادق على التقية )  .انظر السري ( )202-203/2والطبقات البن سعد ()23/5
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وروى إســقاق األزرق عــن بســام الصــرييف قــال  :ســألت أبــا جعفــر عــن أيب بكــر وعمــر ,
فقــال  :واهلل إين ألتوالمهــا واســتغفر هلمــا ومــا أدركــت أحــداً مــن أهــل بي ـ إال وهــو يتوالمهــا ,
السري ( )202/2والطبقات البن سعد (.) 23/5
وعن جابر اجلعفي عن حممد بن علي قال  :أمجع بنو فاطمة على أ يقولوا يف أيب بكر
وعمر أحسن ما يكو القول .
وإذ فأهل البيت يقولو أبا بكر وعمر أمجعوا على أ يقولوا فيها القول احلسن فما بال
الروافض الغالة فيهم خيالفوهنم .
قال الذهيب  :قلت " :أم فروة بنت القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق هي صاحبة
أيب جعفر وأم ولده جعفر الصادق " انظر السري ( . )202/2
عيسى بن يونس عن عبد امللك بن أيب سليما  :قلت حملمد بن علي( :إنما وليكم اهلل

ورسوله والذين آمنوا ) ,قال  :هم أصقاب النيب صلى اهلل عليه وسلم  ,قلت  :إهنم
يقولو  :هو علي  ,قال  :علي منهم ) انظر السري ( )202/2واحللية (. )135/2
شبابة أنبأنا بسام  :مسعت أبا جعفر يقول  :كا احلسن واحلسني يصليا خلف مروا
يسب مروا وهو على املنرب حىت ينـزل أفتقية هذه؟! السري
يتبادرا الصف وكا احلسني ّ
(. )204/2
أبو بكر بن عياش عن األعمش  ,عن أيب جعفر حممد بن علي قال :يزعمو أين
املهدي وإين إىل أجلي أدىن مين إىل ما يدعو ) السري (. )204/2
أقوال جعفر الصادق  -رحمه اهلل : -

 -1علي بن اجلعد عن زهري بن معاوية قال  :قال أيب جلعفر بن حممد إ يل جاراً يزعم
أنك تربأ من أيب بكر وعمر  .فقال جعفر  :بريء اهلل من جارك  ,واهلل إين ألرجو أ
ينفعين اهلل بقراب من أيب بكر ولقد اشتكيت شكاية فأوصيت إىل خايل عبد الرمحن بن
القاسم .
 -3وقال ابن عيينة :حدثونا عن جعفر بن حممد ومل أمسعه منه  ,قال  :كا آل أيب
بكر يدعو على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم آل رسول اهلل  , وروى ابن أيب
عمر العدين وغريه عن جعفر بن حممد عن أبيه حنو ذلك"
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 -2حممد بن فضيل عن سامل بن أيب حفصة قال  :سألت أبا جعفر وابنه جعفراً عن أيب
بكر وعمر فقاال  :يا سامل توهلما وابرأ من عدومها  ,فإهنما كانا إمامي هدى مث قال جعفر :
يا سامل أيسب الرجل جده ؟ أبو بكر جدي  ,ال نالتين شفاعة حممد يوم القيامة إ مل أكن
أتوالمها وأبرأ من عدومها " النصوص الثالثة يف السري ( )353/2وهتذيب الكمال (. )30/5
 -2وقال حفص بن غياث مسعت جعفر بن حممد يقول " :ما أرجو من شفاعة علي
شيئاً إال وأنا أرجو من شفاعة أيب بكر مثله لقد ولدين مرتني " هتذيب الكمال (. )33/5
قال الذهيب  :وأمه ( أي جعفر الصادق ) هي أم فروة بنت القاسم بن حممد بن أيب بكر
التيمي  ,وأمها هي أمساء بنت عبد الرمحن بن أيب بكر  ,وهلذا كا يقول ولدين أبو بكر
الصديق مرتني  ,سري أعالم النبالء ( )355/2وهتذيب الكمال (. )33/5
 -5وساق الذهيب إسناده إىل اإلمام الدارقطين ومنه إىل عبد اجلبار بن العباس اهلمذاين
أ جعفر بن حممد أتاهم وهم يريدو أ يرحتلوا من املدينة فقال  :إنكم إ شاء اهلل من
صاحلي أهل مصركم فابلغوهم عين :من زعم أين إمام معصوم مفرتض الطاعة  ,فأنا منه
بريء ,ومن زعم أين أبرأ من أيب بكر وعمر فأنا منه بريء " هتذيب الكمال (. )33/5
وهذه األقوال يف هتذيب الكمال رواها املزي بأسانيده وعنه أخذ الذهيب .
 -2وبه عن الدار قطين  ,حدثنا إمساعيل الصفار حدثنا أبو حيىي جعفر بن حممد الرازي
حدثنا علي بن حممد الطنافسي حدثنا حنا بن سدير مسعت جعفر بن حممد وسئل عن
أيب بكر وعمر فقال  :إنك تسألين عن رجلني قد أكال من مثار اجلنة.
وبه حدثنا احلسني بن إمساعيل حدثنا حممود بن خداش حدثنا أسباط بن حممد حدثنا
عمرو بن قيس املالئي مسعت جعفر بن حممد يقول  :بريء اهلل ممن تربأ من أيب بكر وعمر.
قلت  :هذا القول متواتر عن جعفر الصادق وأشهد باهلل إنه لبار يف قوله غري منافق
ألحد فقبح اهلل الرافضة .السري (. )320 -359/2
 -4وروى املزي بإسناده إىل حيىي بن سليم عن جعفر بن حممد قال :إ اخلبثاء من أهل
العراق يزعمو أنَّا نقع يف أيب بكر وعمر-رضي اهلل عنهما -ومها والداي " هتذيب الكمال
(. )33/5
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 -3قال ابن سعد يف طبقاته (  : )230 -219/5أخربنا شبابة بن سوار الفزاري قال
أخربين الفضيل بن مرزوق قال  :مسعت احلسن بن احلسن يقول لرجل ممن يغلوا فيهم( :
وحيكم أحبّونا هلل فإ أطعنا اهلل فأحبونا وإ عصينا اهلل فأبغضونا .قال فقال له رجل :إنكم
قرابة رسول اهلل وأهل بيته ,فقال :وحيك لو كا اهلل مانعا بقرابة من رسول اهلل أحدا بغري
طاعة اهلل لنفع بذلك من هو أقرب إليه منا أبا وأما واهلل إين ألخاف أ يضاعف للعاصي
منا العذاب ضعفني وإين ألرجو أ يؤتى احملسن منا أجره مرتني ويلكم اتقوا اهلل وقولوا فينا
احلق فإنه أبلغ فيما تريدو وحنن نرضى به منكم .مث قال لقد أساء بنا آباؤنا إ كا هذا
الذي تقولو من دين اهلل مث مل يطلعونا عليه ومل يرغبونا فيه! قال فقال له الرافضي :أمل يقل
رسول اهلل رمحه اهلل لعلي (:من كنت مواله فعلي مواله) فقال أما واهلل أ لو يعين بذلك
اإلمرة والسلطا ألفصح هلم بذلك كما أفصح هلم بالصالة والزكاة وصيام رمضا وحج
البيت ولقال هلم :أيها الناس هذا وليكم من بعدي فإ أنصح الناس كا للناس رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم ولو كا األمر كما تقولو  :إ اهلل ورسوله اختارا عليا هلذا األمر
والقيام بعد النيب رمحه اهلل إ كا ألعظم الناس يف ذلك خطيئة وجرما إذ ترك ما أمره به
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أ يقوم فيه كما أمره أو يعذر فيه إىل الناس ) .
وهذا الكالم من هذا اهلامشي النبيل من األدلة على أ ما يقوله الروافض عن أهل البيت
من الوالية واإلمامة وغريمها كذب يف كذب وأ ذلك ليس من دين اهلل وإمنا هو من دين ابن
سبأ وأتباعه ولو كا من دين اهلل لصرح به رسول اهلل  والصقابة وأهل البيت ولقام عليه
علي من أول يوم وملا بايع اخللفاء قبله .
إمجاع األمة  ,ولو كا من دين اهلل لقاتل عليه ٌّ
فهؤالء هم أهل البيت الشرفاء وهذه أقواهلم الالئقة هبم وبشرفهم ال ما يفرتيه عليهم
أحط خلق اهلل وأكذهبم من األقوال املرذولة واألماين الكاذبة والدعاوى الفارغة ال يستقي
من التفوه هبا ر بل ببعضها من ال يدانيهم شرفاً ومنزلة فضالً عن هؤالء النبالء.
إ عقيدة الروافض يف األئمة أهنم معصومو وأهنم يعلمو الغيب ويعلمو ما كا وما
يكو وأ َّ كل ما يقولونه حق هلي واهلل عقيدة فاسدة باطلة تأباها شريعة اإلسالم وأهلها!
فأئمة البيت غري معصومني يذنبو كغريهم من البشر ويصيبو وخيطئو وال يعلمو شيئا
من الغيب! وال ميلكو ألنفسهم ضراً وال نفعاً  ,فإ أحسنوا فألنفسهم وإ أساؤا فعليها .
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ول لَ ُكم ِع ِ
فهذا رسول اهلل أفضل البشر يأمره اهلل أ يقولَ ( :والَ أَقُ ُ
ندي َخ َزآئِ ُن اللّ ِه َوالَ
ك والَ أَقُ ُ ِ ِ
ين تَ ز َد ِري أَعيُ نُ ُكم لَن يُؤتِيَ ُه ُم اللّهُ َخيرا
ب َوالَ أَقُ ُ
ول للَّذ َ
ول إِنِّي َملَ ٌ َ
أَعلَ ُم الغَي َ
ِ
ِ ِ
ِِ
َّ ِ
ين)هود.21
اللّهُ أَعلَ ُم ب َما في أَن ُفس ِهم إِنِّي إِذا لم َن الظَّالم َ

ت نبي ه
ليعلم أ أسانيد الروافض إىل أئمة أهل البيت كلها مبنية على قواعد باطلة باإلضافة إىل
أ معظم أسانيدهم قائمة على َّ
الكذابني.

العقيدة الباطنية عند أئمة الرفض
وانطالقهم منها في تفسير كتاب اهلل
وسأذكر هنا بعض األمثلة الدالة على باطنيتهم :
قال العياشي (: )23/1
 " -1عن جابر اجلعفي قال  :سألت أبا جعفر عن تفسري هذه اآلية يف باطن القرآ
( وآمنوا مبا أنـزلت مصدقاً ملا معكم وال تكونوا أول كافر به ) يعين فالناً وصاحبه من تبعهم
ودا بدينهم  ,قال اهلل يعنيهم يعين ( وال تكونوا أول كافر به ) .
وأحال احملقق على البقار والربها واثبات اهلداة .

أقول  :برأ اهلل أبا جعفر من هذا التفسري الباطين الذي يقصد به الباطنيو تكفري أيب

بكر وعمر -رضي اهلل عنهما , -إ اخلطاب يف اآلية وما قبلها لبين إسرائيل يأمرهم اهلل
وحيثهم على اإلميا بالقرآ الذي أنـزله اهلل مصدقاً ملا معهم وهي التوراة ال نزلت على نيب
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اهلل موسى وينهاهم عن الكفر هبذا القرآ العظيم املصدق ملا معهم فقرف الباطنيو كالم
اهلل أشد من حتريف اليهود .
 -3قال العياشي ( : )12/3
" عن حممد بن منصور قال  :سألت عبداً صاحلاً عن قول اهلل ( إنما حرم ربي
الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) قال  :إ القرآ له ظهر وبطن فجميع ما حرم به يف
الكتاب هو يف الظاهر والباطن من ذلك أئمة اجلور .
ومجيع ما أحل يف الكتاب هو يف الظاهر والباطن من ذلك أئمة احلق .
وأحال احملقق على البقار والربها .

أقول  :ال ندري من هو هذا العبد الصاحل لكن الظاهر لنا أنه من كبار أئمة الباطنية

ويقصد هذا الباطين بأئمة اجلور أبا بكر وعمر وعثما يف الدرجة األوىل ! ويقصد بأئمة
احلق أهل البيت الذين يتسرت هبم الروافض الباطنية ليهدموا اإلسالم وحيرفوا القرآ بامسهم.
واحلق أ املراد مبا ظهر من الفواحش ما يعلن من املعاصي وما بطن ما يعمل يف اخلفاء
والفواحش اخلصال ال بلغت هناية القبح مثل الزىن ونكاح احملارم .
وقال العياشي ( " : )50/3عن جابر قال سألت أبا جعفر رمحه اهلل عن تفسري هذه
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
ين ) .
اآلية يف قول اهلل (يُ ِري ُد اللَّهُ أَن يُح َّق ال َح َّق ب َكلماته َويَقطَ َع داب َر الكاف ِر َ
قال أبو جعفر رمحه اهلل :تفسريها يف الباطن يريد اهلل ,فإنه شيء يريده ومل يفعله بعد.
وأما قوله ( يُ ِح َّق ال َح َّق بِ َكلِماتِِه) فإنه يعين حيق حق آل حممد .
و أما قوله ( بِ َكلِماتِِه) قال كلماته يف الباطن علي هو كلمة اهلل يف الباطن.

ِ
ِ
ين) فهم بنو أمية ,هم الكافرو يقطع اهلل دابرهم.
وأما قوله ( َو يَقطَ َع داب َر الكاف ِر َ
و أما قوله ( لِيُ ِح َّق ال َح َّق) فإنه يعين ليقق حق آل حممد حني يقوم القائم .
وأما قوله (و ي ب ِطل ال ِ
باط َل) يعين القائم فإذا قام يبطل باطل بين أمية وذلك قوله :
َ ُ َ
لِي ِح َّق الح َّق و ي ب ِطل ال ِ
باط َل َو لَو َك ِرَه ال ُمج ِرُمو َن ) " .
ُ
َ َ ُ َ

(

وأحال احملقق إىل الربها والبقار وإثبات اهلداة .
عن جابر عن أيب عبد اهلل جعفر بن حممد رمحه اهلل قال سألته عن هذه اآلية يف البطن (
ِ
و ي نَ ِّز ُل َعلَي ُكم ِمن َّ ِ ِ
ِِ
الشي ِ
ب َعن ُكم ِرج َز َّ
ط َعلى
طان ولِيَ ربِ َ
َ ُ
َ
السماء ماء ليُطَ ِّه َرُكم به َو يُذه َ
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قُلُوبِ ُكم و ي ثَبِّ َ ِ
دام ) قال السماء يف الباطن رسول اهلل ,واملاء علي رضي اهلل عنه
ت بِه األق َ
َ ُ
جعل اهلل عليا من رسول اهلل  فذلك قوله ( ماء لِيُطَ ِّه َرُكم بِ ِه ) فذلك علي يطهر اهلل به
قلب من وااله.
ِ
الشي ِ
ب َعن ُكم ِرج َز َّ
طان) من واىل عليا يذهب الرجز عنه ,و يقوى
وأما قوله ( َو يُذه َ
ط َعلى قُلُوبِ ُكم و ي ثَبِّ َ ِ
دام) فإنه يعين عليا ,من واىل عليا يربط اهلل
قلبه و ( لِيَ ربِ َ
ت بِه األَق َ
َ ُ
على قلبه بعلي فثبت على واليته .

أقول  :انظر إىل هذا الفجور القائم على املنهج الباطين حيث :

 -1جعل كلمات اهلل ال حيق هبا احلق ويبطل هبا الباطل جعلها عليّاً !
 -3ويف الرواية الثانية السماء هي رسول اهلل واملاء عليّاً يطهر اهلل به قلب من وااله !
واآليات أوردها اهلل يف قضية بدر وكيف أعلى اهلل فيها كلمته ونصر دينه ورسوله
واملؤمنني وعلى رأسهم رسول اهلل وأبو بكر وعمر وباقي العشرة املبشرين باجلنة وأظهر بكلمته
احلق على الباطل وذكر اهلل من أسباب ومقدمات النصر:
 -1أنه أنـزل من السماء واملراد به السقاب ماء لغاية وهي أ يطهرهم هبم .
 -3ويذهب عنهم رجز الشيطا .
 -2ويثبت به أقدامهم .
 -2وإنزال املالئكة لنصرهم.
 -5وإلقاء الرعب يف قلوب الكافرين .
فيأىب الباطنيو إال حتريف آيات كتاب اهلل وصرفها عن معانيها العالية العظيمة إىل
عقيدهتم الباطنية !!
وقال العياشي (: )132/3
" عن جابر عن أيب جعفر عليه السالم قال سألته عن تفسري هذه اآلية ( لِ ُك ِّل أَُّم ٍة
ول فَِإذا جاء رسولُ ُهم قُ ِ
َر ُس ٌ
ض َي بَي نَ ُهم بِال ِقس ِط َو ُهم ال يُظلَ ُمو َن) قال تفسريها بالباطن أ
َ َُ

لكل قر من هذه األمة رسوال من آل حممد خيرج إىل القر الذي هو إليهم رسول ,وهم
األولياء وهم الرسل .
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وأما قوله ( فَِإذا جاء رسولُ ُهم قُ ِ
ض َي بَي نَ ُهم بِال ِقس ِط) قال معناه أ الرسل يقضو
َ َُ
بالقسط وهم ال يظلمو كما قال اهلل .
وأحال احملقق على الربها والبقار والصايف .
 -أقول  :انظر إىل هذا التقريف القائم على املنهج الباطين !

فاهلل سبقانه وتعاىل يبني ما جرى لألمم املاضية من هالك بسبب تكذيبها لرسلها مثل:
قوم نوح وقوم هود وقوم صاحل ,وغريهم من األمم ال كذبت رسلها ينـزل اهلل هبم عذابه بكل
أمة عند األجل الذي حدده هلا فال يستقدمو عنه ساعة وال يستأخرو .
يذكر ذلك ليعترب الناس مبصائر هؤالء اهلالكني ليتجنبوا أسباب اهلالك فيأيت
الباطنيو فيقرفو كتاب اهلل مبنهجهم الباطين إىل عقائدهم فيجعلو األئمة الذين هم من
أفراد أمة حممد  رسالً ركل إمام رسول إىل القر الذي عاشه !
وهذا فيه إبطال خلتم النبوة والرساالت برسالة حممد  بعد اإلبطال ملا دلت عليه اآلية
كما وضقناه .
وانظر مرة أخرى كيف أبطل داللة قول اهلل ( فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط)

حيث جعل الرسل  -أي األئمة عنده -هم الذين يقضو بالقسط ! وإمنا الذي يقضي
بالقط بني الرسل وأممهم املكذبة هو اهلل فقضاؤه وحكمه على األمم الكافرة باهلالك والدمار
هو عني القسط والعدل ,واألئمة وغريهم ال يقضو بشيء ألهنم ال ميلكو ألنفسهم وال
لغريهم ضراً وال نفعاً .

مكائد الروافض التي يجب الت نبه لها
من مكائد الروافض أهنم لشدة فجورهم وحقدهم على القرآ والصقابة قد امتدت
أيديهم اخلائنة إىل القرآ العظيم تبدل فيه وحترف وتزيد وتنقص منه كما تشاء هلم أهواؤهم
املستمدة من احلقد ومن املنهج الباطين املدمر !!
ويف كتايب هذا -أيّها القارئ -بني يديك سرتى الكثري والكثري من هذه اجلرائم
واخليانات ال مل يسبقهم إليها سابق وال يلققهم فيها الحق .
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وما أكثر تباكيهم الفاجر من حتريف القرآ -وهم احملرفو  -مث يرمو أفضل البشر
بعد األنبياء وهم أصقاب حممد  بالتقريف والزيادة والنقصا  ,فيصدق عليهم املثل
رمتين بدائها وانسلت .
ومن أوجب الواجبات على املسلمني مجيعاً أ يدركوا أ الروافض الباطنية هم صناع
التبديل والتقريف وسريى القارئ الكرمي هذا عياناً وسيلمسه بيده ملساً .
هذه حقيقة ما رأيت أحداً نبه عليها وهي خطرية جداً وجرمية كربى خترج فاعليها من
اإلسالم وتطوح هبم بعيداً عن دائرة اإلسالم .
أعين الفاعلني هلذه اجلرمية ومن دا بدينهم وسار على هنجهم يف رمي الصقابة بالكفر
باهلل وبتقريف كتابه وتبديله ورميهم بعداوة أهل البيت واغتصاب حقهم يف الوالية
والسلطا .
لقد ارتكب الروافض الباطنية كثرياً وكثرياً جداً من حتريف وتبديل لكتاب اهلل باسم
الوالية واإلمامة ألهل البيت وباسم أ الصقابة واألمة قد اغتصبوا حقهم وظلموهم يف هذا
احلق املزعوم املفرتى الذي يقدمونه على حق اهلل وحق األنبياء والرسل وما جاؤا به من عقائد
وتشريعات .
وللشيعة عقائد كثرية وكثرية نشأت عن عقيدة الوالية والوصاية ال اخرتعها هلم ابن
سبأ الزنديق اليهودي .
وترى كثرياً من كتاب الروافض البارعني يف املكر واحليل وكثرياً من السياسيني
أصقاب املصاحل املتعاطفني مع الروافض يهونو من شأ خالفهم.
ويقولو  :إ اخلالف بيننا وبينهم إمنا هو يف الفروع كاخلالف بني أئمة اإلسالم
الشافعي ومالك وأمحد وأيب حنيفة .
وقد رددت على هذه املراوغات يف بعض كتابايت ومنها ما قلته لبعضهم يف إحدى
مقااليت :
أ  -حصرك اخلالف بني أهل السنة والشيعة يف الفروع وأهنا من مواضع االجتهاد.
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ب -متثيلك باالختالف يف البسملة وباالختالف يف الصوم واإلفطار عند سقوط قرص
الشمس وباالختالف يف اخلمس من حيث وجوبه يف الغنائم فقسب وقولك :أو أوسع من
ذلك كل ذلك ال يضر يف وحدتنا اإلسالمية بعد اإلقرار بقطعية األصول .
فهذا احلصر وهذا التمثيل غري صقيح فإ هناك خالفات جسيمة ال جيوز لك إغفاهلا
ألهنا معروفة عند ألوف من علماء املسلمني وطالب العلم واملثقفني وحىت اليهود والنصارى
بأهنا خالفات جسيمة واقعة بني أهل السنة والشيعة .
وأنا أسألك :
 -1هل جتهل موقف الشيعة اإلمامية واإلمساعيلية من الصقابة ؟!
 -3وأسألك هل اإلمامة عند الشيعة من الفروع أو من األصول ؟!
 -2وهل إجياب معرفة األئمة عند الشيعة من الفروع أو من األصول ؟!
 -2وهل اعتقاد عصمة األئمة عند الشيعة من الفروع أو من األصول ؟!
 -5وهل الوصية لعلي باخلالفة والقول بأ الصقابة اغتصبوها منه عند الشيعة من
الفروع أو من األصول ؟!
 -2وهل اإلميا باملهدي املنتظر عند الشيعة من الفروع أو من األصول ؟!
 -4وهل اإلميا بالرجعة وما يتبعها وما يرتتب عليها عند الشيعة من الفروع أو من
األصول ؟!
 -3وهل ادعاؤهم على الصقابة أهنم حرفوا القرآ من الفروع عند الشيعة وأهل السنة
؟!
 -9وهل اعتقادهم يف األئمة أهنم يعلمو الغيوب بل إ هلم سلطة تكوينية على كل
ذرة من ذرات الكو من الفروع عند أهل السنة والشيعة ؟!
 -10وهل التقية عند الشيعة والسنة من الفروع ؟!
كيف تكو التقية من الفروع وهي عندهم تسعة أعشار الدين وال دين ملن ال تقية له ؟!
وينسبو إىل أيب جعفر أنه قال  ":أىب اهلل عز وجل لنا ولكم يف دينه إال التقية " !!
وينسبو إليه أنه قال  :التقية من ديين ودين آبائي وال إميا ملن ال تقية له " انظر الكايف
للكليين (. ) 319-314/3
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هذه العقائد يكفر هبا الشيعة من ال يدين هبا بل يكفرو بكل واحدة منها !
 -11وهل تشييد القبور والطواف حوهلا واالستعانة بأهلها وتقدمي األموال الطائلة
والنذور والقرابني لعتباهتا من الفروع عند الشيعة ؟!
 -13نكاح املتعة رخص فيه النيب صلى اهلل عليه وسلم عند احلاجة والضرورة مث
نسخها اهلل على لسا رسوله صلى اهلل عليه وسلم ومن رواة حترمي املتعة علي رضي اهلل عنه
فاستباحها الشيعة ورووا يف فضلها روايات يرفضها الشرع والعقل مثل قوهلم :
( من متتع بامرأة مؤمنة كأمنا زار الكعبة سبعني مرة )
وقوهلم روى الصدوق عن الصادق رمحه اهلل قال ( :إ املتعة ديين ودين آبائي فمن
عمل هبا عمل بديننا ومن أنكرها أنكر ديننا واعتقد بغري ديننا) (. )1
واملتعة عندهم من أعظم األصول ال يكفر تاركها .
وهناك بعض الروايات عندهم ومنها  " :من متتع مرة كانت كدرجة احلسني عليه السالم
ومن متتع مرتني فدرجته كدرجة احلسن عليه السالم ومن متتع ثالث مرات كانت درجته
كدرجة علي بن أيب طالب عليه السالم ومن متتع بأربع فدرجته كدرج " .
أقول :
فإذا متتع املرأ عشرات املرات فكم يكو التفاوت بينه وبني أعظم الرسل صلى اهلل عليه
وسلم ؟!!
هذه الفواقر تشكل كل واحدة منها عقبة كأداء أمام الوحدة ,فإما أ يدينها الشيعة
ويتربأو منها باطناً وظاهراً وحيكمو على قائليها ومعتقديها مبا يستققو فتقصل الغاية
املنشودة وهي الوحدة ,وإما أ يصروا عليها فيكونو هم املسئولني عن الفرقة وهم الذين
وضعوا العقبات يف وجه الوحدة والذين ينشدوهنا وحيرصو عليها .

( )1انظر مـن ال حيضـره الفقيـه (  ) 222/2بواسـطة كتـاب هلل مث للتـاريش كشـف األسـرار وتربئـة األئمـة األطهـار للسـيد
حسني املوسوي (ص.)22
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حرفوا القرآن
ّ
ادعاء الروافض ظلما وزورا أن الصحابة قد ّ
وحذفوا منه كل ما يتعلق بأهل البيت !!

قال القمي (: )100/1
آل إِبر ِاهيم و َ ِ
ِ
ين)
آد َم َو نُوحا َو َ
" وقوله (إِ َّن اللَّهَ اصطَفى َ
آل عمرا َن َعلَى العالَم َ
َ َ
فلفظ اآلية عام و معناه خاص و إمنا فضلهم على عاملي زماهنم .

و قال العامل (ع) نزل ( وآل عمران و آل محمد على العالمين ) فأسقطوا آل

حممد من الكتاب " .
وقال العياشي ( " : )123/1عن هشام بن سامل قال سألت أبا عبد اهلل رمحه اهلل
آد َم َو نُوحا) فقال :هو آل إبراهيم وآل حممد على العاملني,
عن قول اهلل (إِ َّن اللَّهَ اصطَفى َ
فوضعوا امسا مكا اسم " وأحال احملقق على البقار والربها .

وقال ( " : )129/1عن أيوب قال  :مسعين أبو عبد اهلل رمحه اهلل وأنا أقرأ ( إن اهلل

اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ) فقال يل :وآل حممد كانت
فمقوها وتركوا آل إبراهيم وآل عمرا " .
وأحال احملقق على البقار والربها وإثبات اهلداة ,وأورد العياشي رواية ثالثة هبذا املعىن.
 أقول :لقد زاد هذا الباطنيا لفظة ( آل حممد ) يف هذه اآلية مث افرتيا على أصقاب رسول
اهلل  أهنم أسقطوها وأيدمها صاحب الربها وصاحب الصايف وصاحب إثبات اهلداة
وهاشم احملاليت ,فويل هلم مما كتبت أيديهم وويل هلم مما يكسبو !!
 قال العياشي ( " : )130/1عن حبيب السجستاين قال سألت أبا جعفر رمحه اهللِ
ِ ِ ٍ ِ ٍ
ِ
جاء ُكم َر ُس ٌ
ول
عن قول اهلل ( َوإِذ أ َ
َخ َذ اللَّهُ ميثا َق النَّبيِّ َ
ين لَما آتَيتُ ُكم من كتاب َوحك َمة ثُ َّم َ
ِ
ِ ِ
ص ُرنَّهُ ) فكيف يؤمن موسى بعيسى وينصره ومل يدركه
ص ِّد ٌق لما َم َع ُكم لَتُ ؤمنُ َّن بِه َو لَتَ ن ُ
ُم َ
؟وكيف يؤمن عيسى مبقمد  و ينصره ومل يدركه ؟
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فقال  :يا حبيب إ القرآ قد طرح منه آي كثرية ومل يزد فيه إال حروف أخطأت هبا
الكتبة و تومهها الرجال ,وهذا وهم فاقرأها ( وإذ أخذ اهلل ميثاق أمم النبيني ملا آتيتكم من
كتاب وحكمة مث جاءكم رسول مصدق ملا معكم لتؤمنن به ولتنصرنه).
هكذا أنزهلا اهلل يا حبيب ,فو اهلل ما وفّت أمة من األمم ال كانت قبل موسى مبا أخذ
اهلل عليها من امليثاق لكل نيب بعثه اهلل بعد نبيها ,ولقد كذبت األمة ال جاءها موسى ملا
جاءها موسى ومل يؤمنوا به وال نصروه إال القليل منهم ولقد كذبت أمة عيسى مبقمد صلى
اهلل عليه وسلم ومل يؤمنوا به وال نصروه ملا جاءها إال القليل منهم.
ولقد جقدت هذه األمة مبا أخذ عليها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من امليثاق
لعلي بن أيب طالب رضي اهلل عنه يوم أقامه للناس ونصبه هلم ودعاهم إىل واليته وطاعته يف
حياته وأشهدهم بذلك على أنفسهم ,فأي ميثاق أوكد من قول رسول اهلل  يف علي بن
أيب طالب رضي اهلل عنه فو اهلل ما وفوا به بل جقدوا وكذبوا " .
وأحال احملقق على البقار والربها والصايف .
 -أقول :

 -1وهكذا يتهم الزنادقة أصقاب حممد  األمناء الصادقني يتهموهنم بأهنم قد
طرحوا من كتاب اهلل آيات كثرية  ,وبرأ اهلل أصقاب حممد األمناء  ,ولكن الزنادقة هم
الذين يزيدو من عندهم زيادات تدفعهم إليها أحقادهم وزندقتهم مث يقذفو أصقاب حممد
 بأهنم قد أسقطوا وطرحوا من القرآ آيات كثرية  ,فالويل هلم مما يصفو  ,ويقولو إنه مل
يزد يف القرآ إال حروف أخطأ فيها الكتبة وكذبوا  ,فإ اهلل قد تعهد حبفظ كتابه من الزيادة
والنقص وإذا امتدت يد باطنية خبيثة بالزيادة والنقص فضقها اهلل وفاء بوعده الصادق كما
فعل هبؤالء الروافض الباطنية .
 -3ويفرتو الوالية لعلي وجيعلو امليثاق هبذه الوالية أوكد من مواثيق اهلل لألنبياء عليهم
الصالة والسالم  ,ويقذفو الصقابة بنكث هذا امليثاق مث يكفروهنم به أال ساء ما يزرو
ويفرتو .
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واملالحظ على هؤالء أنه ال تثبت فضيلة لرسول اهلل  أو لألنبياء أو لغريهم إالَّ وزجوا
بعلي وأهل البيت معهم وقد يرجقو كفتهم على املزحومني وواهلل ما يرضى علي وال أهل
بيته مبثل هذا البغي والعدوا على كتاب اهلل وعلى رسله وأوليائه .
 قال القمي ( : )332-335/3ك ِمنهُ ي ِ
ص ُّدو َن )
" و قوله ( َو لَ َّما ُ
ض ِر َ
ب اب ُن َمريَ َم َمثَال إِذا قَ وُم َ َ
قال فإنه حدثين أيب عن وكيع عن األعمش عن سلمة بن كهيل عن أيب صادق
عن أيب األعز عن سلما الفارسي رضي اهلل عنه قال بينما رسول اهلل  جالس يف أصقابه
إذ قال إنه يدخل عليكم الساعة شبيه عيسى ابن مرمي فخرج بعض من كا جالسا مع
رسول اهلل  ليكو هو الداخل ,فدخل علي بن أيب طالب عليه السالم فقال الرجل لبعض
أصقابه أ ما يرضى حممد أ فضل عليا علينا حىت يشبهه بعيسى ابن مرمي واهلل آلهلتنا ال
كنا نعبدها يف اجلاهلية أفضل منه ,فأنزل اهلل يف ذلك اجمللس »و ملا ضرب ابن مرمي مثال إذا
قومك منه يضجو « فقرفوها ي ِ
ما ضربُوهُ لك
صدُّو و قالُوا أ ِآهلتُنا خيـٌر أم ُهو
إَِّال جدًال بل هم قـوم خ ِ
ص ُمو إ علي إال عبد أنعمنا عليه و جعلناه مثال لبين إسرائيل
ُ ٌ
فمقي امسه عن هذا املوضع ".
 أقول : -1برأ اهلل سلما الصقايب اجلليل من هذا اإلفك والتقريف املخزي .
ما
 -3ألست قد صرحت بأ هذه السورة مكية أال تعلم أنت وغريك أ سلما
دخل يف اإلسالم إال بعد هجرة النيب  إىل املدينة ولكن اهلل يريد أ يفضقك .
 -2ماذا يستفيد الصقابة الذين تقذفهم من حتريف يضجو إىل يصدو .
 -2افرتاؤك على الصقابة أهنم قالوا " آلهلتنا ال كنا نعبدها يف اجلاهلية أفضل منه" هل
تريد به أهنم يفضلو األوثا على رسول اهلل  أو على علي ؟ .

15

 -5عيسى غال فيه النصارى وقالوا فيه أنه هو اهلل أو ثالث ثالثة أو هو ابن اهلل فبني اهلل
أنه عبد من عباده انعم عليه بالنبوة والرسالة واملعجزات العظيمة وليس كما يدعو أنه ابن
اهلل  ....اخل فرييد الباطنية حتويل هذه النعمة إىل علي–رضي اهلل عنه. -
 -2مما يدفع فريتكم وحتريفكم أ املراد بقوله تعاىل ( وجعلناه مثالً لبين إسرائيل ) عيسى
جعله اهلل مثالً لبين إسرائيل أي آية وداللة وحجة وبرها على قدرة اهلل حيث خلقه من غري
أب .
وقوله تعاىل ( :وإنه لعلم للساعة ) يعين عيسى عليه السالم أنه ينـزل من السماء يف آخر
الزما فيكو نزوله من عالمات الساعة الكربى  ,أفرتيدو سلب هذه املزايا عنه.
 -4إ عيسى كا رسوالً إىل بين إسرائيل خاصة فجعله مثالً هلم أي آية وداللة ورسالة
حممد إىل الناس كافة فكيف يكو علياً دو حممد وعيسى صلى اهلل عليهما وسلم مثالً لبين
إسرائيل فهال كا مثالً للعاملني .
 -3لقد حرف الباطنيو معىن اآلية ولفظها وزادوا فيها مث يلصقو هذا الكفر بأصقاب
حممد  فاعتربوا يا أويل األبصار .
 قال القمي (  )395/3ساق إسناده إىل رجل جمهول  " :عن أيب بصري عن أيب عبداهلل عليه السالم قال قلت هذا كِتابُنا يـن ِط ُق علي ُكم بِاحلق  ,قال له إ الكتاب مل ينطق و لن
ينطق و لكن رسول اهلل  هو الناطق بالكتاب قال اهلل هذا بكتابنا ينطق عليكم باحلق
فقلت إنا ال نقرؤها هكذا فقال هكذا و اهلل نزل هبا جربئيل على حممد و لكنه فيما حرف
من كتاب اهلل " .
 -أقول َّ :برأ اهلل أبا عبد اهلل من هذا اإلفك والتقريف .

إ اآلية الكرمية من ضمن آيات خيرب اهلل فيها عما حيصل للكافرين املكذبني يوم القيامة
من تقريرهم بأعماهلم وتقريعهم وتوبيخهم عليها وما يواجهو من األهوال والكتاب هنا
كتاب األعمال الذي ال يغادر من أعماهلم صغرية وال كبرية  ,وليس املراد به القرآ أيها
احملرفو األفاكو  ,قال تعاىل  ( :وهلل ملك السماوات واألرض ويوم تقوم الساعة يومئذ
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خيسر املبطلو وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إىل كتاهبا اليوم جتزو ما كنتم تعملو هذا
كتابنا ينطق عليكم باحلق إنا كنا نستنسش ما كنتم تعملو ) .
فيوم القيامة تدعى كل أمة إىل كتاهبا إىل كتب أعماهلا ال سجلها عليهم املالئكة
الكاتبو احلافظو  ,وأكد ذلك بقوله ( :هذا كتابنا ينطق عليكم باحلق ) ,أي يستقضر
مجيع أعمالكم من غري زيادة وال نقص كقوله تعاىل ( :ووضع الكتاب فرتى اجملرمني مشفقني
مما فيه ويقولو يا ويلتنا ما هلذا الكتاب ال يغادر صغرية وال كبرية إال أحصاها ووجدوا ما
عملوا حاضراً وال يظلم ربك أحداً ) ,وقوله تعاىل ( :إنا كنا نستنسش ما كنتم تعملو ) ,أي
كنا نأمر احلفظة أ تكتب أعمالكم عليكم  ,انظر تفسري ابن كثري (. )222/13
انظر كيف قصد هذا الباطين إىل إبطال هذه املعاين ال تضمنتها هذه اآليات ال بني
اهلل فيها ما حيصل للكفار من خسرا وهوا وتوبيش وذهب هبا إىل عقيدته .
وقال الكليين يف الكايف (  )333/1باب أنه مل جيمع القرآ كله إال األئمة عليهم
السالم وأهنم يعلمو علمه كله .
" حممد بن حيىي عن أمحد بن حممد عن ابن حمبوب عن عمرو بن أيب املقدام عن جابر
قال  :مسعت أبا جعفر – رمحه اهلل -يقول  :ما ادعى أحد أنه مجع القرآ كله كما أنزل إال
كذب وما مجعه وحفظه كما أنزله اهلل إال علي ابن طالب واألئمة من بعده " .
أقول :
وأين هو هذا القرآ الكامل الذي ما مجعه إال علي بن أيب طالب واألئمة من بعده.
وهل فات علياً منه أشياء مث مجعها بعده األئمة وهل يبقي كل إمام ملن بعده أشياء حىت
يتم مجعه  ,فنسأل مىت تكامل مجعه  ,وهل اإلمام الغائب ال يزال مشتغالً جبمعه وملاذا يتواطأ
هؤالء األئمة على كتمانه عن أمة حممد ؟ وهل جيوز هلم هذا الكتما وهل حيمدو عليه ؟ .
ال يسعنا إال أ نقول برا اهلل أبا عبد اهلل واألئمة من هذا اإلفك الذي يفرتيه زنادقة
الرفض على كتاب اهلل وعلى األئمة وال يقصدو بذلك إال الطعن يف القرآ بأنه ناقص وال
يقصدو إال الطعن يف علي وأهل بيته بأهنم خونة كامتو لكتاب اهلل تلك اخليانة والكتما
واالحتكار ال يأنف من مثلها اليهود والنصارى .
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وساق الكليين أساطري كثرية حول القرآ ومصقف فاطمة واجلفر وعلوم أهل البيت
املكتومة .
وقال الكليين (  " : )234/3عدة من أصقابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم
قال :
وأبيه مجيعاً عن ابن حمبوب عن أيب محزة عن أيب حيىي عن األصبغ بن نباتة
مسعت أمري املؤمنني يقول  :نزل القرآ أثالثاً  :ثلث فينا ويف عدونا  ,وثلث سنن وأمثال
وثلث فرائض وأحكام " .
أقول :

وأين ذهب التوحيد واحلديث عن األنبياء ودعواهتم واجلنة والنار ؟ وما املراد بالثلث
املشرتك بني أهل البيت وأعدائهم ؟ وملاذا مل يذكر فضائل الصقابة والثناء عليهم ومنهم علي
–رضي اهلل عنه -وأبو بكر وعمر وعثما ؟ فهل علي جيقد ذلك ؟ برأ اهلل علياً من هذا
اإلفك واالفرتاء على اهلل وعلى كتابه .
وقال الكليين ( : )234/3
" عدة من أصقابنا عن أمحد بن حممد  ,عن احلجال  ,عن علي بن عقبة  ,عن داود
بن فرقد عمن ذكره عن أيب عبد اهلل قال  :إ القرآ نزل أربعة أرباع  ,ربع حالل وربع حرام
 ,وربع سنن وأحكام  ,وربع خرب ما كا قبلكم ونبأ ما يكو بعدكم وفصل ما بينكم.
أقول :
واجلزاء
وأين نصيب أهل البيت وأين الكالم يف أعدائهم وأين التوحيد والبعث
؟ وماذا نصنع يف هذا االختالف الواضح بني قول علي رضي اهلل عنه وبني قول أيب عبد اهلل
؟ ال نقول إال برأمها اهلل من هذا اإلفك والبهتا .

وقال الكليين ( : )233/3
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" أبو علي األشعري  ,عن حممد بن عبد اجلبار  ,عن صفوا عن إسقاق بن عمار عن
أيب بصري  ,عن أيب جعفر قال  :نزل القرآ أربعة أرباع  :ربع فينا  ,وربع يف عدونا وربع سنن
وأمثال  ,وربع فرائض وأحكام .
أقول :
وأين نصيب التوحيد الذي هو حمور دعوات الرسل مجيعاً وأين نصيب املعاد واجلزاء وأين
وأين ؟ .
مث كيف نوفق بني هذه الروايات املتضاربة  ,رواية علي -رضي اهلل عنه -األوىل
أ القرآ نزل ثالثة أثالث ثلث فينا ويف عدونا  ,ورواية جعفر تفيد أ القرآ نزل أربعة
أرباع ربع فينا وربع يف عدونا  ....إخل ومل ينـزل اهلل يف كتابه ال ربعاً وال سدساً يف أهل البيت
وال يف عدوهم شيئاً من الطعن والتكفري .
ومقصود املفرتى بالربع يف عدو أهل البيت الصقابة ال املشركو واليهود والنصارى وال
اجملوس واملسلمو ال جيدو كلمة تفيد أ الصقابة يكرهو أهل البيت أو ظلموهم حقهم
وال جيدو يف القرآ إال ثناء عاطراً عليهم وتزكيات عظيمة هلم  ,ونقول هلؤالء املفرتين ملاذا مل
تذكروا نصيب التوحيد  ,ونصيب أعداء الصقابة من املشركني واليهود والنصارى واجملوس ؟ .
اجلواب  :ألنكم أعداء التوحيد وأهله وأولياء املشركني واليهود  ..اخل وإ كابرمت وعاندمت
.
وكيف تلوموهنم على الشرك وأنتم أشد إغراقاً فيه منهم  ,وكيف تلوموهنم على الكذب
على اهلل وحتريف دينه وآياته وأنتم قد برزمت عليهم يف هذا امليدا تربيزاً ال ميكن أ يلققوكم
فيه .
وطامة الطوام ما جاء به الكليين الذي يقول يف الكايف (: )222/3
"علي بن احلكم عن هشام بن سامل عن أيب عبد اهلل – رمحه اهلل -قال  :إ القرآ
الذي جاء به جربيل عليه السالم إىل حممد  سبعة عشر ألف آية " .
ومؤدى هذه الرواية أ أصقاب حممد قد أسقطوا عشرة آالف وثالمثائة وأربع وثالثني
آية  ,إذ املشهور أ عدد آيات القرآ ستة آالف وستمائة وستة وستني أي أهنم أسقطوا
أكثر القرآ  ,ملاذا هذا كله ألجل العداوة ألهل البيت .
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وكذب الروافض الباطنيو وما أكثر وأعظم كذهبم على اهلل وعلى رسوله وعلى أصقاب
حممد . 
(
وقد وثَّق شيخهم اجمللسي هذه الرواية فقال يف كتابه " مرآة العقول "
 ,)535/13فقال  " :واحلديث موثق مث قال  :فاخلرب صقيح وال خيفى أ هذا اخلرب وكثري
من األخبار الصقيقة صرحية يف نقص القرآ وتغيريه وعندي أ األخبار يف هذا الباب
متواترة املعىن " هذا بواسطة كتاب من (عقائد الشيعة) لعبد اهلل بن حممد السلفي (ص. )30
وأقول :

نسأل هذا اجمللسي كيف تدعي التواتر على أ القرآ الذي جاء به جربيل سبعة عشر
ألف آية  ,فإذا كا القائل واحد والرواة عنه أفاكو فهل تصح هذه الدعوى حىت عند
الكفار فضالً عن املسلمني ؟
مث نسأله أنتم تزعمو أ املصقف الكامل إمنا هو عند أهل البيت  ,فإذا كا اهلل أرسل
حممداً للعاملني فلماذا يكتمه أهل البيت مبجرد منذ وفاة النيب  إىل يومنا هذا ؟ فأي كتما
يفوق هذا الكتما واهلل يقول يف كتابه ( :إ الذين يكتمو ما أنزلنا من البينات واهلدى من
بعد ما بيناه للناس يف الكتاب أولئك يلعنهم اهلل ويلعنهم الالعنو ) .
أال يدرك العقالء أ الروافض يريدو هبذه األكاذيب توجيه الطعن واللعن ألهل البيت
الشرفاء األبرياء  ,فهم يلعنو الصقابة صراحة ويلعنو أهل البيت ضمنا وبرأهم اهلل مجيعاً
وأحل رضاه عليهم ولعن أعداءهم .
مث إ هذا التواتر املفرتى إمنا هو من جنس تواتر قتل املسيح وصلبه عند اليهود والنصارى
ومن جنس تواتر أ عيسى ابن اهلل عند النصارى وأ عزيراً ابن اهلل عند اليهود إذ اجلميع
قائم على التواطؤ على الكذب وما من رواية للروافض إال وهي من أكذب الكذب.
مث إ مدار هذه األكاذيب على اثنني أيب جعفر وأيب عبد اهلل ,فهل هكذا يكو التواتر
املسلم به ؟ وتعريف التواتر أنه رواية عدد كثري أحالت العادة تواطؤهم واتفاقهم على الكذب
رووا ذلك عن مثلهم من االبتداء إىل االنتهاء وكا مستند انتهائهم احلس أي السماع أو
الرؤية  ,فالتواطؤ على الكذب من الروافض متوفر جداً  ,وبقية الشروط مفقودة  ,وأبو عبد
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اهلل وأبو جعفر يتربآ من الروافض وغلوهم وأكاذيبهم على اهلل وعلى كتابه وأصقاب حممد
. 
وكما ك ّذب اهلل اليهود والنصارى يف دعوى قتل املسيح وصلبه  ,فكل آية من القرآ
تكذب الروافض  ,قال تعاىل ( إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظو ) وإمجاع الصقابة ومنهم
علي وأهل البيت وإمجاع األمة اإلسالمية يف مشارق األرض ومغارهبا من القر األول إىل
القر اخلامس عشر اهلجري يكذهبم .
والذين يدعو حتريف الصقابة للقرآ واحلذف منه والزيادة عليه ليسوا من أمة اإلسالم
وعقائدهم الضالة وأعماهلم الفاسدة وأقواهلم الكاذبة على كتاب اهلل وعلى أصقاب حممد
 تدينهم بأهنم ليسوا من أهل اإلسالم .
واألدهى من هذا اإلفك ما فعله وقاله النوري الطربسي .
قال السيد حسني املوسوي يف كتابه كشف األسرار وتربئة األئمة
األطهار (ص: )49
" والقرآ ال حيتاج إلثباته نص ولكن كتب فقهائنا وأقوال مجيع جمتهيدينا تنص على أنه
حمرف  ,وهو الوحيد الذي أصابه التقريف من بني كل تلك الكتب .
َّ
(
وقد مجع احملدث النوري الطربسي يف إثبات حتريفه كتابا ضخم احلجم مساه :
فصل اخلطاب يف إثبات حتريف كتاب رب األرباب ) مجع فيه أكثر من ألفي رواية تنص
على التقريف  ,ومجع فيه أقوال مجيع الفقهاء وعلماء الشيعة يف التصريح بتقريف القرآ
املوجود اليوم بني أيدي املسلمني  ,حيث أثبت أ مجيع علماء الشيعة وفقهاءهم املتقدمني
حمرف .
منهم واملتأخرين يقولو  :إ هذا القرآ املوجود اليوم بني أيدي املسلمني َّ
وهذا الكتاب ( فصل اخلطاب ) عندي منه نسخة  ,فإذا قال بعض الروافض حنن ال
نقول بأ الصقابة قد حرفوا القرآ فال تصدقهم والذي ينكر منهم فإمنا يستخدم التقية وهو
شر ممن ال ينكر  ,وأنا أقول  :إ أيديهم القذرة هي ال امتدت إىل القرآ بالتقريف
والتبديل والزيادة والنقص  ,ولكن اهلل الذي وعد حبفظ كتابه يفضقهم وخيزيهم ويبني إفكهم
على أيدي املؤمنني ويبقي كتابه بأيديهم كما أنزله غضاً طريا إىل أ يرفعه .
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تنبيهات!
األول  -طريقة السلف عند ذكر رسول اهلل أو أحد األنبياء أ يقال- :عليه الصالة
والسالم -أو- :صلى اهلل عليه وسلم.-
ِ
الصقايب أ يقال- :رضي اهلل عنه -ال يفرقو بينهم وإ تفاوتوا ِيف
 وعند ذكرالفضل.
 وعند ذكر غري الصقابة من العلماء وغريهم من ال ُمسلمني يقال- :رمحه اهلل.-ِ
عددا
أما الشيعة :فعند ذكر
الصقايب ال ترى إال الطعن أو التكفري ,وأحيانًا اللعن إال ً
قليالً فيقولو عند ذكر ِأيب ذر مثالً ,أو ال ُمقداد- ,رمحه اهلل.-
وعند ذكر علي يقولو - :عليه السالم!-
وكذلك عند ذكر أي واحد من األئمة اإلثين عشر عندهم يقولو  :فال -عليه
شعارا هلُم!
السالم -ويلتزمو ذلك وجعلوه ً
فأنا ال أجاريهم ِيف ذلك فأقول عند ذكر علي -رضي اهلل عنه -أسوة بأخوانه الكرام
من أصقاب رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -وإذا ذكر أحد من أئمة أهل البيت أقول
عند ذكره -رمحه اهلل -وإ قال الرافضي -عليه السالم -فال أجاريه ِيف غلوه وشعاره بل
أسويه بغريه من علماء ال ُمسلمني وفضالئهم وسائر ال ُمسلمني.
فعلى هذا األساس تعاملت مع غلو القوم وجفائهم فيما نقلته عنهم وناقشته .
الثاني  -الحظت ِيف معظم تفسري القمي أنه إذا شرع ِيف تفسري اآلية يقول( :قوله) ُمثَّ
يسوق اآلية وال يقول :قول اهلل تعاىل أو قول اهلل -عز وجل -أو قول اهلل -تبارك وتعاىلِ -ممَّا
أحدا من أئمة أهل
يشعر القارئ أ الرجل ال يعظم اهلل -تبارك وتعاىل !-بينما هو ال يذكر ً
البيت إال ويقول -عليه السالم.!-

الثالث  -أقصد هبذا الكتاب شيوخ الرفض القدامى الذين أسسوا مذهب الرفض الذي

اإلسالم -
يهدم اإلسالم ويتقرى هدم أصوله قبل فروعه وينشئ أصوالً مدمرة تدمر
كتاباً وسنة -ومحلته من سادة القرو واألمم وخيارها بعد األنبياء أال وهم أصقاب حممد
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النجباء الذين اختارهم اهلل لصقبة نبيه خامت األنبياء وسيد الرسل ونصرته ومحل رسالته
وتبليغها ونشرها باللسا واحلكمة والبيا  ,والسيف والسنا  ,ومألوا الدنيا عدالً وإمياناً
وأخالقاً بصورة ال نظري هلا يف التاريش البشري .
أقصد مبا تضمنه هذا السفر من دفاع عن الكتاب والسنة بيا حال أعدائهم األلداء
وبيا دسهم ومكائدهم وافرتائهم على اهلل وعلى كتابه الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال
من خلفه .
وعلى رأس هؤالء األعداء من صال وجال على نصوص القرآ بالتقريف واإلفك وصال
وجال على أصقاب حممد  بالطعن والتشويه والتكفري مثل علي بن إبراهيم القمي
صاحب تفسري القمي املشهور املتويف يف حدود ( )204ومثل أبيه وشيوخه يف التقريف
واإلفك ومثل حمقق هذا الكتاب ( تفسري القمي ) أال وهو املسمى بالطيب املوسوي اجلزائري
وما هو بالطيب وما أبعده عن الطيب .
لقد غال هذا الرجل يف القمي وكتابه وأشاد به كما تراه يف مقدمته الرافضية هلذا الكتاب.
ومن إطرائه لتفسري القمي قوله بعد طرة الكتاب " هو من أقدم التفاسري ال كشفت
القناع عن اآليات النازلة يف أهل البيت عليهم السالم " .
واحلق أ القمي وشيوخه قد افرتوا ألهل البيت هذه اآليات وشوهوا كتاب اهلل هبذه
االفرتاءات ال يرفضها كتاب اهلل ويرفضها املؤمنو على امتداد التاريش اإلسالمي .
وأقصد النضر بن حممد بن مسعود العياشي صاحب التفسري املشهور عند الروافض
املتوىف ( )230وشيوخه األفاكني وحمقق كتابه املسمى هباشم الرسويل احملاليت ومن استقى من
هذا الكتاب ما فيه من أكاذيب على أصقاب رسول اهلل  وحتريفات لكتاب اهلل وطعن
يف أصقاب رسول اهلل  مثل اجمللسي صاحب كتاب "حبار األنوار" أو الظلمات واحلر
العاملي صاحب "وسائل الشيعة" وهاشم البقراين صاحب كتاب "الربها "" ,والفيض
الكاشاين" صاحب كتاب "الصايف" .
وأقص ــد حمم ــد ب ــن يعق ــوب الكلي ــين الـ ـرازي املت ــوىف س ــنة ( )239-233ص ــاحب كت ــاب
"الكــايف" وحمقــق هــذا الكتــاب واملعلــق عليــه علــي أكــرب الغفــاري ومــن دا بــدينهم وســار علــى
هنجهــم مــن الســابقني والالحقــني يف تكفــري أصــقاب حممــد  وآمــن مبــا يبهــتهم بــه رؤوس
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الرفض من التقريف لكتاب اهلل وظلمهم ألهل البيت واغتصـاب حقهـم مـن الواليـة والوصـاية
 ,أقصد هؤالء مجيعاً وأعتقد أهنـم كفـار زنادقـة ,وقـد كفـر علمـاء اإلسـالم مـن يكفـر أصـقاب
حممــد صــلى اهلل عليــه وســلم فكيــف إذا كفــرهم وأضــاف هــذه العقائــد واألفاعيــل العظيمــة مــن
حتريـف كتـاب اهلل وغــريه ممـا رأيتــه وسـرتاه يف هــذا السـفر الــذي أسـأل اهلل أ ينفــع بـه املســلمني
وأ يرفع به إفك األفاكني وظلم الظاملني وأ جيعله يف ميزا حسنايت إنه مسيع الدعاء.
وهؤالء الروافض يكفرو أهل السنة ويرو أهنم أكفر من اليهود والنصـارى ويتعـاونو مـع
كــل عــدو ضــد املســلمني فهــم الــذين خــدعوا اخلليفــة العباســي وخــانوه وجلب ـوا التتــار بط ـرقهم
امل ــاكرة لقتل ــه وإس ــقاط خالفت ــه فقتل ــوه وقتل ـوا األل ــوف م ــن املس ــلمني وأحرق ـوا وأغرق ـوا الكت ــب
االسالمية ورفعوا من شأ الفلسفة وكتبها ورفعوا من شأ النصارى وغريهم من الكفار.
وهلم مواقف يف نصر النصارى على املسلمني.
ويف العصر احلديث ساعدوا األمريكا ضـد حكومـة طالبـا والشـعب األفغـاين جبيوشـهم
وإمكاناهتم وهم يفخرو هبذا! وهم الذين جلبوا اجليوش األمريكيـة الحـتالل العـراق مث إلقامـة
دولتهم فعالم يدل كل هذا؟!
وهم يف هذه األيام يذحبو يف أهل السنة يف العـراق وخيربـو مسـاجدهم ويسـتولو عليهـا
وكم أبادوا من أهل السنة بطريقتهم الوحشية ال يأنف منها اليهود والنصارى.
وهم أشد حقدا على املسلمني من اليهود والنصارى وهلـم طططـات هـم سـاعو وجـادو
يف تنفي ــذها والعج ــب ك ــل العج ــب م ــن كث ــري م ــن أدعي ــاء الس ــنة أهن ــم يتب ــاكو عل ــى احل ــزب
الرافض ــي املس ــمى حب ــزب اهلل! يف لبن ــا ال ــذي أوج ــد امل ــربرات لليه ــود لقت ــل الش ــعب اللبن ــاين
وتش ـريده وتــدمري بنــاه ومؤسســاته ويتغــافلو عــن عمليــات اإلبــادة ال ـ يقــوم هبــا الــروافض مــن
أشــهر يف الع ـراق ضــد أهــل الســنة ومل تقــف طططــاهتم ولــن تقــف عنــد حــد مهمــا تبــاكى هلــم
الت ــائهو العمي ــا اجل ــاهلو بت ــاريش ال ــروافض وعقائ ــدهم وواقعه ــم وططط ــاهتم املهلك ــة ض ــد
املسلمني ال ضد اليهود والنصارى وال غريهم.
وحنن ضد اليهود وحنث املسلمني على اجتماع كلمتهم على كتاب اهلل وسنة رسوله صلى
اهلل علي ــه وس ــلم وعل ــى إع ــداد الع ــدة لتقري ــر فلس ــطني باإلس ــالم ال ــذي فتق ــت ب ــه ال ب ــدين
الروافض وال بأيديهم امللوثة باخليانات والغدر وبدماء املسلمني.
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يتبع إن شاء اهلل تعالى
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