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 مقـدمة 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

النا من يهده  احلمد لل حنمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ ابلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعم
هللا فال مضل له ومن يضلله فال هادي له. وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن سيدان حممدا عبده 

من يطع هللا ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه ال يضر إال  -ورسوله أرسله ابحلق بشريا ونذيرا بني يدي الساعة
 نفسه وال يضر هللا شيئا.

 أما بعد ...

فقد قال هللا سبحانه وتعاىل يف حمكم كتابه ))لعن الذين كفروا من بين إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مرمي ذلك 
 مبا عصوا وكانوا يعتدون..كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون((.

ده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل وقال الصادق املصدوق صلى هللا عليه وسلم ))من رأى منكم منكرا فليغريه بي
 يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان(( رواه مسلم يف صحيحه.

ومن أعظم املنكرات خطراً وأفسدها لإلميان وأضرها على الدين فتنة الشيعة الروافض اليت قام أبناؤها يدعون إليها يف  
فرق كبري بينه وبني مذاهب أهل السنة واجلماعة   كل مكان ويظهرون للناس أن ابطلهم هذا هو اإلسالم بعينه وأنه ال

 األربعة املشهورة وأن اخلالف بني أهل السنة والشيعة خالف جزئي بسيط يف أمور فرعية فقط.

ومبا أن األمر ليس كذلك، بل إن اخلالف بني السنة والشيعة أصويل ويف أمهات العقائد مث إنه شديد جدا حيث خيرج  
 صاحبه من امللة.

عامة أهل السنة ال علم هلم هبذا اخلالف الشديد بل وحىت أكثر عوام الشيعة ال علم هلم هبذه العقائد الشيعية   ومبا أن
 الفاسدة ألن علماء الشيعة ال ينشرون كتبهم األساسية اليت عليها اعتماد مذهبهم بني عامة الناس. 

ل السنة بباكستان أن جيمع عقائد الشيعة لذا طلبنا من مساحة الشيخ حممد عبدالستار التونسوي رئيس منظمة أه
املهمة واملخالفة لكتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم يف مؤلف خمتصر حىت يكون الناس على بينه من دين  

 الشيعة اجلعفرية ويتضح هلم فسادها وبطالهنا.

 وقد استجاب جزاه هللا خريا لذلك وألف هذه الرسالة املختصرة القيمة. 

م وكان من مشاخيه 1946الشيخ حممد عبدالستار التونسوي من خرجيي جامعة ديوبند اإلسالمية عام ومساحة 
العالمة اجملاهد شيخ اإلسالم السيد حسني أمحد املدين، الذي أشار عليه عندما رأى اهتمامه بعقائد الشيعة بصفة  

شيخ عبدالشكور اللكنوي يف هذا اجملال. خاصة، أن يذهب بعد التخرج إىل لكناؤ لالستفادة من إمام أهل السنة ال
م إىل لكناؤ وأقام مع الشيخ اللكنوي عدة شهور للتخصص يف الرد على الشيعة وتعلم على يديه  1947فذهب عام  

الكثري يف هذا امليدان مث بعد تقسيم البالد إىل اهلند وابكستان جاء إىل النجف وكربالء وطهران وزار مراكز الشيعة 



هم ومراجعهم اليت مل يستطع احلصول عليها بلكناؤ مث رجع لبالده ابكستان وهو منذ يومئذ جياهد وحتصل على كتب
على منرب "منظمة أهل السنة" يف هذا اجملال وقد اتب على يديه اآلالف من الشيعة وقد انظر كبار علمائهم وهزمهم  

 إبذن هللا حىت صار الشيعة يهابونه وال يتجرءون على مناظرته.

 ل تعاىل: ))إهنا ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب اليت يف الصدور((..وقد قا

 وقال: ))وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله((. 

 وقال: ))أفرأيت من اختذ إهله هواه((. 

 وقال: ))إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم يف شيء((..

صدوق صلى هللا عليه وسلم: ))تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما متسكتم هبما: كتاب هللا وسنة نبيه((  وقال الصادق امل
 أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ.

وقال صلى هللا عليه وسلم: ))ستفرتق أميت إىل ثالث وسبعني فرقة كلها يف النار إال ملة واحدة. فقيل: ما هي اي  
 أصحايب(( أخرجه الرتمذي.رسول هللا؟ قال: هي ما أان عليه و 

وقال صلى هللا عليه وسلم: ))إذا رأيتم الذين يسبون أصحايب فقولوا لعنة هللا على شركم(( أخرجه الرتمذي أيضا. 
وأخرج ابن عساكر أنه صلى هللا عليه وسلم قال: ))إذا ظهرت البدع ولعن آخر هذه األمة أوهلا فمن كان عنده علم  

 مئذ ككامت ما أنزل هللا على حممد صلى هللا عليه وسلم(( كذا يف اجلامع الصغري للسيوطي.فلينشره فإن كامت العلم يو 

 وقال صلى هللا عليه وسلم: ))إذا لعن آخر هذه األمة أوهلا فمن كتم حديثا فقد كتم ما أنزل هللا(( رواه ابن ماجة..

الطعن يف اإلسالم وشعائره ويف سلف األمة من  ومما ال خيفى أن هذا العصر شاع فيه اإلحلاد والزيغ والفسوق والبدع و 
أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والتابعني هلم إبحسان رضي هللا عنهم وانتشرت الفنت وقام أهل الباطل 

يضلون العباد آبرائهم الفاسدة ويغريون دين هللا وحيرفون كتاب هللا ابسم اإلسالم بدون حياء أو مروءة وينشرون اإلحلاد 
 لزندقة والفسق والفجور ابسم الدين اإلسالمي احلنيف.  وا

وأخطر هذه الفنت وأخبثها فتنة الرفض والتشيع هذه يفنت هبا اجلهال وسفهاء الناس بشعار حب أهل البيت واألئمة. 
لهم  وقد قام أهلها لرتوجيها ونشرها بصورة خطرية وبدءوا يستخدمون لغرضهم هذا كل الوسائل احلديثة. ويبذلون لباط

 الغايل والنفيس ويستعلمون له مجيع املكايد واحليل. اللهم إان جنعلك يف حنورهم ونعوذ بك من شرورهم. 

والواجب على دعاة املسلمني ووعاظهم ومصلحيهم وعامة علمائهم أن يكشفوا حقيقة هذه الفتنة اخلبيثة ويبينوا زيغها 
 وبطالهنا للناس ليحفظوا إمياهنم ويصونوا عقائدهم. 

اي علماء اإلسالم واي أولياء أمور املسلمني إنه من أعظم الواجبات اليوم العمل كل ما يف وسعكم وبذل كل ما  أال
متلكون لنصرة احلق ودحر هذا الباطل وإماتة هذه الفتنة وإال فإن املسؤولية ستقع أول ما تقع عليكم فاتقوا هللا واتقوا  

عزم الباطل أن ينشر مسومه فيهم ويصدر ثورته إليهم فيغري عقائد هؤالء  هللا يف أنفسكم ويف هؤالء املسلمني الذين قد
 البسطاء من احلق إىل الباطل.

 أال هل بلغت...اللهم فاشهد...



ومما ال خيفى أنه قد بدأت فتنة الشيعة جبهود عبدهللا بن سبأ اليهودي عدو اإلسالم واملسلمني وأتباعه: زرارة وأيب  
أيب خمنف لوط بن حيي وغريهم من الكذابني املارقني ليطمسوا هبا حقائق اإلسالم وميزقوا بني  بصري وعبدهللا بن يعفور و 

 صفوف املسلمني.

ونسبوا هذه العقائد الشيعية إىل سيدان علي رضي هللا عنه وآله الطيبني افرتاء منهم مع أهنم رضي هللا عنهم براء منها، 
 ماعة. فإن عليا وآله كانوا من أعالم أهل السنة واجل 

وقد عاش علي وآله إىل جعفر الصادق رضي هللا عنهم يف بيئة املدينة املنورة وبيئة اإلميان واإلسالم والكتاب والسنة 
 وكانت عباداهتم وسائر أعماهلم وفق أعمال عامة أهل السنة واجلماعة. 

هلم...وحياهتم كانت كلها مثل وحينما يسأل الشيعة عن أن عليا وعرتته كانوا من أهل السنة واجلماعة يعملون أبعما
حياهتم؟ فيجيبون أهنم كانوا حيذون حذو أهل السنة واجلماعة على سبيل التقية، إمنا اختاروا ساعة يف الليل أو النهار 
جيلسون فيها مع أتباعهم ويرشدوهنم إىل مذهب الشيعة، واملسلم املنصف العاقل يتحري من جواهبم هذا فإنه لو سلمنا  

أن األئمة عاشوا ليال وهنارا ثالاث وعشرين ساعة يف الباطل وساعة واحدة على احلق وما هذا إال كذب  الستلزم منه 
 . -فلعنة هللا على الكاذبني–وهبتان وافرتاء من الشيعة على علي وآله رضي هللا عنهم  

ليت يعتمد عليها عندهم  نود أن نسجل أوال بعض معتقداهتم الباطلة إمجاال مث تفصيال ابلرجوع إىل كتبهم ومراجعهم ا
 كي يتضح مسلكهم ويعلم زيغهم واعوجاجهم.

 عقيدة الشرك ابلل مثل اليهود والنصارى وسائر املشركني )والعياذ ابلل( منها. -1
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 ختم النبوة خلامت األنبياء حممد صلى هللا عليه وسلم.  عقيدة عصمة األئمة االثناعشر املخالفة لعقيدة -3

عقيدة أن القرآن املوجود حمرف ومبدل زيد فيه ونقص منه )والعياذ ابلل( وهي من أشنع عقائدهم وأفسدها   -4
 وتستلزم إخراجهم من ملة اإلسالم.

 احلسني رضي هللا عنهما.عقيدة إهانة الرسول صلى هللا عليه وسلم وإهانة علي رضي هللا عنه واحلسن و  -5

 عقيدة إهانة أمهات املؤمنني زوجات النيب صلى هللا عليه وسلم ورضي هللا عنهن.  -6

 عقيدة إهانة بنات النيب صلى هللا عليه وسلم وخاصة إهانة سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي هللا تعاىل عنهن. -7

 م. عقيدة إهانة العباس وابن العباس وعقيل رضي هللا عنه -8

 عقيدة إهانة اخللفاء الراشدين واملهاجرين واألنصار رضي هللا عنهم أمجعني. -9

 عقيدة إهانة أئمة أهل البيت رضي هللا عنهم.  -10

 عقيدة التقية.  -11
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 عقيدة جواز اللواطة ابلنساء.  -14



 عقيدة الرجعة. -15
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عقيدة االحتساب يف النياحة وشق اجليوب وضرب اخلدود على شهادة احلسني وغري ذلك املخالفة للعقيدة  -17
 اإلسالمية )الصرب يف املصائب(.

وإن هذه الرسالة الصغرية يف حجمها القيمة يف مضموهنا، نرجو الربي سبحانه وتعاىل أن يتقبلها قبوال حسنا وجيعلها  
 وكرمه وصلى هللا على سيدان حممد وآله وصحبه وسلم تسليما.  سبب هداية لعباده بفضله

 هـ12/11/1403عبداحلفيظ عبدامللك مكة املكرمة يف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  األمر األول من عقائدهم الفاسدة



 عقيدة الشرك ابهلل: 

 عليه السالم قال إن الدنيا يذكر حممد بن يعقوب الكليين يف أصول الكايف )ابب أن األرض كلها لإلمام( عن أيب عبدهللا
 . (1)جائز له من هللا -يضعها حيث يشاء ويدفعها إىل من يشاء-واآلخرة لإلمام

 . (2)فماذا يستنبط املسلم املنصف من هذه العبارة، مع أن هللا تعاىل يقول يف حمكم آايته ))إن األرض لل يورثها من يشاء((  

 .(3)لل ملك السماوات واألرض((  ))

 . (4)آلخرة واألوىل((  فلله ا))

 .(5)له ملك السماوات واألرض((  ))

 . (6)تبارك الذي بيده امللك وهو على كل شيء قدير(( ))

 . (7)والشيعة يكتبون )قال علي:.....أان األول وأان اآلخر وأان الظاهر وأان الباطن وأان وارث األرض( 

 يء منها وما هذا إال افرتاء عظيم عليه وحاشاه أن يقول ذلك. وهذه العقيدة أيضا ابطلة مثل األوىل. وعلي رضي هللا عنه بر 

 وهللا يقول جل جالله:

 . (8)هو األول واآلخر والظاهر والباطن((  ))

 . (9)ولل مرياث السماوات واألرض(( ))

األرض  فقال: أن جعفر الصادق يقول: أن رب -وفسر الشيعي املشهور مقبول أمحد آية الزمر ))وأشرقت األرض بنور رهبا((
 . (10)هو اإلمام فحني خيرج اإلمام يكفي نوره وال يفتقر الناس إىل الشمس والقمر 

 تفكروا كيف جعلوا اإلمام راب حيث قالوا يف معىن ))بنور رهبا(( أن اإلمام هو الرب ومالك األرض.

خلاسرين بل هللا فاعبد وكن من وكذا قال هذا املفسر الشيعي يف تفسري آية الزمر ))لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من ا
 الشاكرين(( أبنه روى عن جعفر الصادق يف الكايف: أن معناه: لئن أشركت يف والية علي أحدا فينتج منه: ليحبطن عملك.

أي: اعبدوا النيب مع الطاعة واشكروه حيث جعلنا أخالك وابن  -مث قال يف تفسري ))بل هللا فاعبد وكن من الشاكرين((
 .(11) عمك قوة عضدك

فانظروا كيف افرتوا على جعفر الصادق يف تفسري اآلية مع أن هذه اآلايت يف توحيد هللا عز وجل وأن هللا خالق كل شيء 
 وأنه الذي جيب أن تكون له مجيع العبادات كيف حرفوها وأخرجوا منها الشرك اجللي كافأهم هللا.

ا خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون((، أبن جعفر الصادق فسرها وكذا قال هذا املفسر الشيعي يف تفسري قوله تعاىل: ))وم 
انقال عن احلسني رضي هللا تعاىل عنه، أبن هللا خلق اجلن واإلنس ليعرفوه ألهنم إذا عرفوه عبدوه فسأله أحدهم: وما هي  

 . (12) املعرفة؟ فأجاب: أبن يعرف الناس إمام زماهنم 

م حممد الباقر: حنن وجه هللا وحنن عني هللا يف خلقه ويده املبسوطة ابلرمحة على  وذكر الكليين يف )أصول الكايف(: قال اإلما
 . (14). وكذا قال: حنن لسان هللا وحنن وجه هللا وحنن عني هللا يف خلقه (13)عباده 

 بني اجلنة وعن أيب عبدهللا عليه السالم )جعفر الصادق( كان أمري املؤمنني صلوات هللا عليه كثريا ما يقول: أان قسيم هللا
والنار.......لقد أوتيت خصاال ما سبقين إليها أحد قبلي علمت املنااي والبالاي واألنساب وفصل اخلطاب فلم يفتين ما سبقين 

 .(15)ومل يعزب عين ما غاب عين 

 انظروا كيف اجرتءوا إبثبات صفات األلوهية لعي رضي هللا عنه.



ري آية سورة القصص ))كل شيء هالك إال وجهه((. أن جعفر الصادق قال يف  وكذا قال املفسر الشيعي مقبول أمحد يف تفس
 تفسريه: حنن وجه هللا. 

 .-تعاىل هللا عما يقول الظاملون علوا كبريا –انظروا كيف جعلوا اإلمام إهلا ال يفىن 

 عبدهللا عليه السالم أنه وذكر الكليين يف ابب : أن األئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه ال خيفى عليهم شيء، عن أيب
 .(16)قال: إين ألعلم ما يف السماوات وما يف األرض وأعلم ما يف اجلنة وما يف النار وأعلم ما كان وما يكون 

 .(17)وكذا يف أصول الكايف فهم حيلون ما يشاءون وحيرمون ما يشاءون ولن يشاءوا إال أن يشاء هللا تبارك وتعاىل  

ب: أن األئمة يعلمون مىت ميوتون وأهنم ال ميوتون إال ابختيارهم، قال أبوعبدهللا عليه السالم: أي إمام وذكر الكليين أيضا يف اب
 .(18)ال يعلم ما يصيبه فليس ذلك حبجة لل على خلقه 

ال مع أن هللا تعاىل يقول: ))قل ال يعلم من يف السماوات واألرض الغيب إال هللا((، وقال تعاىل: ))وعنده مفاتح الغيب 
 يعلمها إال هو(( إال أن الشيعة أشركوا أئمتهم مع هللا يف علم الغيب.

ويذكر الكليين أيضا يف ابب أن األئمة لو سرت عليهم ألخربوا كل امرئ مبا له وما عليه، قال أبوجعفر عليه السالم: لو كان  
 . (19) أللسنتكم أوكئة حلدثت كل امرئ مبا له وعليه 

الكايف..وهو أعظم مرجع للشيعة..يف ابب )أن األئمة يعلمون مجيع العلوم اليت خرجت إىل   وذكر الكليين أيضا يف أصول
املالئكة واألنبياء والرسل عليهم السالم( عن مساعة عن أيب عبدهللا عليه السالم قال: أن لل تبارك وتعاىل علمني: علما أظهر  

وأنبياءه فقد علمناه، وعلم استأثر به، فإذا بدا لل يف شيء منه  عليه مالئكته وأنبياءه ورسله، فما أظهر عليه مالئكته ورسله
أعلمنا ذلك وعرض على األئمة الذين كانوا من قبلنا عليهم السالم(، انظروا جعلوا أئمتهم بزعمهم أعلم من املالئكة واألنبياء 

 وشاركوهم مع هللا يف علومه كل ذلك كذب وزور وكفر. -والرسل 

مراجع الشيعة ومؤلفاهتم مليئة هبذه الطامات وما ذكران هنا إال نبذا يسريه منها فقط، وللشيعة قصائد وأصول الكايف وغريه من 
ابللغة األردوية مليئة ابلشرك ابلل والغلو الزائد يف أئمتهم جاء يف بعضها أن سائر األنبياء عند الشدائد طلبوا املدد واإلعانة من  

غرق، وإبراهيم ولوط وهود وشيث كلهم استعانوا به فأعاهنم. وأن معجزات علي  علي فأمدهم فنوح طلب منه املدد عند ال
 عظيمة عجيبة وعلي قادر على كل شيء )والعياذ ابلل(. 

وما سطران إال عدة عبارات فقط من كتب الشيعة املعتمدة عندهم وليعلم القارئ أن كتبهم مملوءة هبذه العقائد الشركية. فهل  
 ما بعد اعتقاده هبذه العقائد الباطلة.يستطيع أحد أن يبقى مسل

فالل تعاىل يقول: ))هللا خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل(( ويقول ))وال يشرك يف حكمه أحدا(( ويقول ))هللا ال إله  
لذين من  إال هو احلي القيوم ال أتخذه سنة وال نوم له ما يف السماوات وما يف األرض(( اآلية، وقال ))ولقد أوحي إليك وإىل ا

قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من اخلاسرين((. ويقول ))إن هللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن  
يشاء((. وقال ))إنه من يشرك ابلل فقد حرم هللا عليه اجلنة ومأواه النار((. وقال ))إن هللا ال خيفى عليه شيء يف األرض وال  

 يف السماء((. 

وأمثاهلا صرحية كل الصراحة أبن هللا وحده خالق كل شيء وهو املدبر يف السماوات واألرض وهو القادر على   فهذه اآلايت
 كل شيء وأنه يعلم كل شيء. 

 والشيعة يثبتون الصفات اإلهلية ألئمتهم أليس إثبات صفة إهلية لغري هللا شرك؟ 



 لصفات والقائل هبذه األقاويل مشرك حقا.ومن يعتقد إثباهتا لغريه تعاىل أفليس مبشرك؟ بلى إنه شرك يف ا
__________________ 
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 األمر الثاين من عقائدهم الفاسدة
 عقيدة البداء: 

 وهو مبعىن الظهور بعد اخلفاء، كما يف قوله تعاىل: ))وبدا هلم من هللا ما مل يكونوا حيتسبون(( سورة الزمر.

 عاىل ))مث بدا هلم بعد ما رأوا اآلايت ليسجننه حىت حني(( سورة يوسف.أو مبعىن: نشأة رأي جديد مل يكن من قبل كما يف قوله ت



والبداء مبعنييه يستلزم سبق اجلهل وحدوث العلم وكالمها حمال على هللا عز وجل فإن علمه تعاىل أزيل وأبدي لقوله تعاىل: ))وعنده  
إال يعلمها وال حبة يف ظلمات األرض وال رطب وال ايبس  مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو ويعلم ما يف الرب والبحر وما تسقط من ورقة

 إال يف كتاب مبني((.

 والشيعة ذهبوا إىل أن البداء متحقق يف هللا عز وجل كما تدل عليه العبارات اآلتية من مراجعهم األساسية:

اء( وأتى فيه برواايت كثرية نذكر بعضها: ذكر حممد بن يعقوب الكليين يف كتابه "أصول الكايف" اباب كامال يف البداء ومساه )ابب البد
)عن زرارة بن أعني عن أحدمها عليهما السالم قال: ما عبد هللا بشيء مثل البداء، ويف رواية ابن أيب عمري عن هشام ابن سامل عن أيب  

 عبدهللا عليه السالم: ما عظم هللا مبثل البداء(.

سالم يقول ما تنبأ نيب قط حىت يقر لل خبمس: ابلبداء واملشيئة والسجود والعبودية  وعن مرازم بن حكيم قال: مسعت أاب عبدهللا عليه ال
 والطاعة(.

 عن الراين بن الصلت قال: مسعت الرضا عليه السالم يقول: ما بعث هللا نبيا إال بتحرمي اخلمر وأن يقر لل ابلبداء(.

عرف له، كما بدا له يف موسى بعد مضي إمساعيل ما كشف به عن حاله ونقل الكليين أيضا )بدا لل يف أيب حممد بعد أيب جعفر ما مل ي
 . (1)وهو كما حدثتك نفسك وإن كره املبطلون. وأبو حممد ابين اخللف من بعدي وعنده علم ما حيتاج إليه ومعه آلة اإلمامة( 

هللا كان يريد اإلمامة أليب جعفر مث ملا   يدعون أن -يظنون يف هللا غري احلق ظن اجلاهلية-وقد كذبوا على هللا يف ذلك وعلى أئمتهم
مات قبل أن يصبح إماما حينئذ بدا لل العلي القدير أن يكون اإلمام أبوحممد ففعل، وذلك كما أنه قد كان يريد هللا أن جيعل إمساعيل  

وهكذا يفرتون على هللا الكذب   -إماما مث )والعياذ ابلل( بدا لل الرأي اجلديد فغري رأيه السابق فجعل موسى الكاظم إماما للناس
 سبحانه اتباعا ألهوائهم فلهم الويل ملا يصفون. 

 ونسوا قاتلهم هللا أنه ينتج من أكاذيبهم هذه نسبة اجلهل إىل هللا العليم اخلبري احلكيم اجلليل، وهو كفر بواح.

 تبارك وتعاىل وقت هذا األمر يف السبعني فلما أن ونقل الكليين: عن أيب محزة الثمايل قال: مسعت أاب جعفر عليه يقول: اي اثبت إن هللا
ومائة فحدثناكم فأذعتم احلديث فكشفتم قناع  (2)قتل احلسني صلوات هللا عليه اشتد غضب هللا على أهل األرض فأخره إىل أربعني 

أبومحزة: فحدثت بذلك أاب عبدهللا عليه  السرت ومل جيعل هللا له بعد ذلك وقتا عندان ))ميحو هللا ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب(( قال
 . (3)السالم فقال: قد كان ذلك 

  واملراد )هبذا األمر( يف كالمه هو ظهور املهدي. مث إن أقواهلم وادعاءاهتم هذه كلها ظاهرة البطالن فإنه يلزم من عقيدة البداء )نعوذ
مث ملا حدثت وعلم هبا هللا غري سبحانه رأيه القدمي وأنشأ رأاي جديدا ابلل( أن هللا تعاىل شأنه كان جيهل هذه األشياء اليت جاءت مؤخرا  

 حسب الظروف واألحوال اجلديدة ونسبة اجلهل إىل هللا تعاىل كفر صحيح كما مقرر يف حملة.

 ـــــــــــــــ 

 40أصول الكايف ص  (1)

 ألمر. )أهلكهم هللا(.يعين ذلك أن هللا مل يكن عنده علم أن احلسني سيموت فلما علم بذلك أخر ا (2)

 مطبوعة اهلند.  232أصول الكايف ص  (3)

 األمر الثالث من عقائدهم الفاسدة
 عقيدة عصمة األئمة االثنا عشر: 

ذكر حممد بن يعقوب الكليين يف "أصول الكايف" عن أيب عبدهللا عليه السالم قال: ما جاء به علي عليه السالم أخذ 
من الفضل مثل ما جرى حملمد صلى هللا عليه وسلم وحملمد الفضل على مجيع من به وما هنى عنه انتهي عنه جرى له 

خلق هللا املتعقب عليه يف شيء من أحكامه كاملتعقب على هللا وعلى رسوله والراد عليه يف صغرية أو كبرية على حد 



حجته البالغة -يد أبهلهاالشرك ابلل.....وكذلك جيري ألئمة اهلدى واحدا بعد واحد جعلهم هللا أركان األرض أن مت
على من فوق األرض ومن حتت الثرى وكان أمري املؤمنني صلوات هللا عليه كثريا ما يقول أان قسيم هللا بني اجلنة والنار  
أان الفاروق األكرب أان صاحب العصا وامليسم ولقد أقرت يل مجيع املالئكة والروح والرسل مبثل ما أقروا به حملمد ولقد 

 .( 1) ثل محولته وهي محولة الرب محلت على م

أمر هللا -ونقل الكليين أيضا )قال اإلمام جعفر الصادق: حنن خزان علم هللا حنن ترامجة أمر هللا حنن قوم معصومون
 . (2)تعاىل بطاعتنا وهنى عن معصيتنا وحنن حجة هللا البالغة على من دون السماء وفوق األرض( 

ه السالم يقول: األئمة مبنزلة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال أهنم ليسوا أبنبياء وذكر الكليين )مسعت أابعبدهللا علي
 . (3)وال حيل هلم من النساء ما حيل للنيب فأما ما خال ذلك فهم مبنزلة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( 

احد( عن أيب جعفر عليه  ونقل الكليين يف )ابب ما نص هللا عز وجل ورسوله على األئمة عليهم السالم واحدا فو 
السالم يف قول هللا عز وجل )النيب أوىل ابملؤمنني من أنفسهم وأزواجه أمهاهتم وأولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض يف  

كتاب هللا( فيمن نزلت؟ فقال نزلت يف األمرة إن هذه جرت يف ولد احلسني عليه السالم ومن بعده فنحن أوىل ابألمر 
قلت فولد جعفر هلم فيها نصيب؟ فقال: ال، قال  –عليه وسلم من املؤمنني واملهاجرين واألنصار وبرسول هللا صلى هللا 

ونسيت ولد   -فقلت: فلولد عباس فيها نصيب؟ قال: ال، فعددت عليه بطون بين عبداملطلب، كل ذلك يقول: ال
، وهللا اي عبدالرحيم ما  احلسن عليه السالم، فدخلت بعد ذلك عليه فقلت: هل لولد احلسن فيها نصيب؟ قال: ال

 .( 4)حملمدي فيها نصيب غريان 

 ابب فرض طاعة األئمة: 

عن أيب الصباح قال: أشهد أين مسعت أابعبدهللا عليه السالم يقول: أشهد أن عليا إمام فرض هللا طاعته وأن احلسن 
رض هللا طاعته، وأن حممد بن إمام فرض هللا طاعته، وأن احلسني إمام فرض هللا طاعته، وأن علي بن احلسني إمام ف 

 . (5)علي إمام فرض هللا طاعته 

ونقل الكليين أيضا: قال اإلمام حممد الباقر: إمنا أييت ابألمر من هللا تعاىل يف ليايل القدر إىل النيب وإىل األوصياء: افعل  
 . (6)كذا وكذا األمر قد كانوا علموه أمره كيف يعملون فيه 

مامة من عند أنفسهم حيث جعلوا اإلمام معصوما مثل أنبياء هللا وجعلوه عاملا للغيب  إن الشيعة اخرتعوا معىن اإل
وأوردوا لتأييد أهدافهم هذه رواايت موضوعة افرتاء وكذاب واحلق أن اإلمام يكون مبعىن القدوة مطلقا، وهذا اللفظ 

ىل: ))ربنا هب لنا من أزواجنا وذرايتنا كقوله تعاىل ))إين جاعلك للناس إماما(( وكقوله تعا-يطلق على املؤمن والكافر
قرة أعني واجعلنا للمتقني إماما(( وكقوله تعاىل: ))فقاتلوا أئمة الكفر(( وقوله تعاىل ))جعلناهم أئمة يدعون إىل 

 النار((.

فهذه الكلمة ال تقتضي العصمة وال علم الغيب وال التصرف يف األمور وليس عندهم حجة شرعية تثبت هلم هذه  
ت اليت أثبتوها لإلمام، نعم إن كتاب هللا أثبت املراتب األربعة املذكورة يف قوله تعاىل: ))من يطع هللا والرسول الصفا

فأولئك مع الذين أنعم هللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا(( فليس يف هذه 



ة وجعلوه أساس مذهبهم مع أن عليا وآله رضي هللا عنهم ينكرون املراتب األربعة منصب اإلمامة الذي اخرتعه الشيع
بشدة كون اإلمام مبعىن أنه )مفرتض الطاعة أو املعصوم( فإنه ملا أراد الناس بيعة علي رضي هللا عنه بعد شهادة عثمان 

لي أمسعكم  )وقالوا مد يدك نبايعك على خالفتك فقال: دعوين والتمسوا غريي وإن تركتموين فأان كأحدكم، ولع
 . (7)وأطوعكم ملن وليتموه أمركم وأان لكم وزيرا خري لكم مين أمريا( 

 وهذا منقول يف هنج البالغة وهو من مراجع الشيعة اليت يعتمدون عليها. 

فلو كانت إمامته من عند هللا ملا اعتذر هذه العذرة، فإن اإلمامة املنصوصة من هللا واجبة اإلطاعة لإلمام ولرعيته 
وض احلسن رضي هللا عنه اإلمامة ملعاوية رضي هللا تعاىل عنهما وابيع على يده وكذلك ابيع احلسني على يد وهكذا ف

 . (8)معاوية رضي هللا عنهما 

فلو كان احلسن واحلسني رضي هللا تعاىل عنهما إمامني منصوصني من هللا تعاىل ملا ابيعا معاوية رضي هللا عنه وملا 
 فوضا األمر إليه.

مون الرشيد لعلي رضا رمحه هللا أين قد رأيت أن أعزل نفسي عن اخلالفة وأجعلها لك وأابيعك..فقال لست وقال مأ
 أفعل ذلك طائعا أبدا.

فهذا يدل أيضا على أن اإلمام علي رضا رمحه هللا تعاىل مل يقبل اإلمامة فهي ليست من األمور املنصوصة املفرتضة اليت  
 ول صلى هللا عليه وسلم بسببها كما سيأيت يف موضعه إن شاء هللا. كفر الروافض والشيعة أصحاب الرس

وأما الصفات اليت نعتقدها يف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فهي اثبتة ابلنصوص القرآنية واألحاديث النبوية، فالقرآن 
 يصرح ))وما أرسلناك إال رمحة للعاملني((.

 وما أرسلناك إال كافة للناس بشريا ونذيرا((.))

 قل اي أيها الناس إين رسول هللا إليكم مجيعا((.))

 تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعاملني نذيرا((.))

 فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما((.))

 .وما آاتكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا(())

 قل إن كنتم حتبون هللا فاتبعوين حيببكم هللا((.))

 ومن يطع الرسول فقد أطاع هللا((.))

 ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع غري سبيل املؤمنني نوله ما توىل ونصله جهنم وساءت مصريا((.))

وأن له مكانة عليا ال يدانيه يف صفاته  وقد اتفقت األمة أن حممدا صلى هللا عليه وسلم أشرف خلق هللا وأكرمهم.
وفضائله صلى هللا عليه وسلم أحد من اخللق وهو معصوم ومطاع وهو خامت النبيني وخلفاؤه صلى هللا عليه وسلم  

 حيذون حذوه ويتبعون آاثره ويقتدون به يف كل صغرية وكبرية وأهنم 

وال يساوونه يف الفضل والكمال كما تفرتي   أصحاب ورع وفضيلة عظيمة ولكنهم ال يشرتكون معه ال يف العصمة
 الشيعة يف أئمتهم. 
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 األمر الرابع من عقائدهم الفاسدة
 

 عقيدة أن القرآن املوجود حمرف ومبدل فيه: 

 إن الشيعة ال يؤمنون ابلقرآن املوجود بني أيدي املسلمني لوجوه ثالثة:

 الوجه األول:

 حسب عقيدة الشيعة الصحابة كلهم كذابون، 

 تقدون أن الكذب عبادة". وكانوا يع"



 وكذا أئمة أهل البيت كاذبون وأصحاب تقية، 

 وكانوا يعتقدون أن الكذب عبادة". "

فإذا صار سائر الصحابة وأئمة أهل البيت كاذبني فمن الذي يبلغهم هذا القرآن اجمليد من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على 
 حقيقته. 

 الوجه الثاين:

 ن الصحابة كانوا كاذبني وهم الذين نقلوا ورووا القرآن الكرمي.وكذا حسب عقائد الشيعة أ

 وأئمة أهل البيت ال يروونه وال يوثقونه وال يصدقونه فكيف يعتمد الروافض والشيعة على صحة هذا القرآن املوجود وكماله. 

 وأما الوجه الثالث:

جاوز عن ألفي رواية )واليت تعترب عندهم متواترة( وكلها  فهي رواايت الشيعة الصحيحة عندهم املروية يف كتبهم املعتمدة اليت تت
تصرح أبن القرآن املوجود بني أيدينا حمرف ومبدل نقص منه وزيد فيه وال جند رواية واحدة صحيحة يف سائر كتب الشيعة  

 د الشيعة.واليت تدل على أن القرآن )املوجود بني أيدينا( من حيث الثبوت أنقص من مكانة اخلرب الواحد الصحيح عن

 -وأما ما حيتج بعض الشيعة أبقوال العلماء األربعة منهم فقط وهم:

 الشريف املرتضى وأبوجعفر الطوسي وأبوعلي الطربسي والشيخ الصدوق. 

أبهنم جحدوا ثبوت التحريف يف القرآن الكرمي فاحتجاجهم هبؤالء األربعة احتجاج ابطل فإن مدار مذهب الشيعة على  
مني ومجهور احملدثني منهم ورواايهتم اليت تتجاوز عن ألفني ذهبت كلها إىل التحريف فما وزن أقوال  مذهب األئمة املعصو 

هؤالء املساكني األربعة أمام أقوال األئمة املعصومني ومجهور احملدثني منهم وأعالم الشيعة الكبار القدماء. مث أيضا فإن هؤالء  
وخاصة إذا علم فضيلة -الظروف اليت كانت ال تسمح هلم فيها ابلقول ابلتحريفاألربعة ما قالوا بعدم التحريف إال تقية ألجل 

التقية وعظم مرتبتها عندهم وسنذكر شيئا منه يف هذا الكتاب يف حمله إن شاء هللا. وحىت أن حمققي الشيعة نقدوا أقوال هؤالء 
 33يف إثبات حتريف كتاب رب األرابب( ص األربعة كما قال احلسني بن حممد تقي النوري الطربسي يف كتابه )فصل اخلطاب 

 ما نصه: )مل يعرف من القدماء موافق هلم(.

ومجهور احملدثني من الشيعة يعتقدون التحريف يف القرآن.كما ذكر احلسني بن حممد تقي النوري الطربسي يف كتابه )فصل 
 )وهو مذهب مجهور احملدثني الذين عثران على كلماهتم(.  32اخلطاب( ص

 نقدم نبذة يسرية من الرواايت الدالة على حتريف القرآن مع توثيقها وتصحيحها من كتب الشيعة املعتمدة. ونود أن 

أخرج حممد بن يعقوب الكليين يف أصول الكايف حتت )ابب أنه مل جيمع القرآن كله إال األئمة وأهنم يعلمون علمه كله(: )عن 
أحد من الناس أنه مجع القرآن كله كما أنزله هللا إال كذاب وما مجعه  جابر قال: مسعت أابجعفر عليه السالم يقول ما ادعى

 وحفظه كما أنزله هللا إال علي بن أيب طالب واألئمة من بعده(.

طبعة اهلند: "عن سامل بن سلمة قال قرأ رجل على أيب عبدهللا عليه السالم وأان  67وأخرج الكليين أيضا يف أصول الكايف ص 
رآن ليس على ما يقرأها الناس فقال أبوعبدهللا: كف عن هذه القراءة، اقرأ كما يقرأ الناس حىت يقوم أستمع حروفا من الق

القائم، فإذا قام القائم قرأ كتاب هللا على حدة، وأخرج املصحف الذي كتبه علي عليه السالم وقال أخرجه علي عليه السالم 
 عز وجل كما أنزله هللا على حممد صلى هللا عليه وسلم وآله قد مجعته  إىل الناس حني فرغ منه وكتبه فقال هلم: هذا كتاب هللا



من اللوحني، فقالوا: هو ذا عندان مصحف جامع فيه القرآن، ال حاجة لنا فيه، فقال: أما وهللا ال ترونه بعد يومكم هذا أبدا 
 إمنا كان علي أن أخربكم حني مجعته لتقرؤوه. 

طبعة اهلند: )عن أمحد بن حممد بن أيب نصر قال: دفع إيل أبواحلسن عليه   670صوذكر الكليين أيضا يف أصول الكايف 
السالم مصحفا وقال ال تنظر فيه ففتحته وقرأت فيه "مل يكن الذين كفروا" فوجدت فيه سبعني رجال من قريش أبمسائهم 

 وأمساء آابئهم. 

يف الوالية(: عن أيب عبدهللا عليه السالم "ولقد   : )ابب فيه نكت ونتف من التنزيل263وذكر الكليين يف أصول الكايف ص 
عهدان إىل آدم من قبل كلمات يف حممد وعلي وفاطمة واحلسن واحلسني واألئمة من ذريتهم فنسي" هكذا وهللا أنزلت على  

 حممد صلى هللا عليه وآله. 

ربيل على حممد هبذه اآلية هكذا "اي : )عن أيب عبدهللا عليه السالم قال: نزل ج 264ونقل الكليين أيضا يف أصول الكايف ص
 أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا مبا نزلنا يف علي نورا مبينا"(. 

وبعضهم يقولون أن عثمان أحرق املصاحف وأتلف السور اليت كانت يف فضل علي وأهل بيته عليهم السالم منها هذه 
لنورين أنزلنامها يتلوان عليكم آاييت وحيذرانكم عذاب يوم عظيم السورة: "بسم هللا الرمحن الرحيم اي أيها الذين آمنوا آمنوا اب

 .( 1)نوران بعضهما من بعض وأان السميع العليم" 

 .(2)ونقل املال حسن )عن أيب جعفر عليه السالم قال: لوال أنه زيد ونقص من كتاب هللا ما خفي حقنا على ذي حجى( 

ن أيب ذر الغفاري أنه ملا تويف رسول هللا صلى هللا عليه وآله مجع علي  وذكر أمحد بن أيب طالب الطربسي يف االحتجاج: )ع
القرآن وجاء به إىل املهاجرين واألنصار وعرضه عليهم ملا قد أوصاه بذلك رسول هللا صلى هللا عليه وآله، فلما فتحه أبوبكر  

ا فيه، فأخذه علي عليه السالم خرج يف أول صفحة فتحها فضائح القوم، فوثب عمر وقال: اي علي أردده فال حاجة لن
وانصرف، مث أحضر زيد بن اثبت وكان قارائ للقرآن فقال له عمر: إن عليا جاءان ابلقرآن وفيه فضائح املهاجرين واألنصار  

وقد رأينا أن نؤلف القرآن ونسقط منه ما كان فيه فضيحة وهتك للمهاجرين واألنصار، فأجابه زيد إىل ذلك، مث قال: فإن أان 
ت من القرآن على ما سألتم وأظهر علي القرآن الذي ألفه أليس قد أبطل كل ما عملتم؟ قال عمر: فما احليلة؟ قال زيد: فرغ

أنتم أعلم ابحليلة، فقال عمر: ما حيلته دون أن نقتله ونسرتيح منه، فدبر يف قتله على يد خالد بن الوليد فلم يقدر على 
السالم أن يدفع إليهم القرآن فيحرفوه فيما بينهم فقال عمر: اي أاب احلسن إن  ذلك، فلما استخلف عمر سألوا عليا عليه

جئت ابلقرآن الذي كنت جئت به إىل أيب بكر حىت جنتمع عليه، فقال: هيهات ليس إىل ذلك سبيل إمنا جئت به إىل أيب  
ولوا ))ما جئتنا به(( إن القرآن الذي عندي  بكر لتقوم احلجة عليكم وال تقولوا يوم القيامة: ))إان كنا عن هذا غافلني(( أو تق

ال ميسه إال املطهرون واألوصياء من ولدي، فقال عمر: فهل وقت إلظهار معلوم؟ فقال عليه السالم: نعم، إذا قام القائم من 
 .(3)ولدي يظهره وحيمل الناس عليه 

عه بنفسه بعد وفاة رسول هللا صلى هللا عليه  ويقول النوري الطربسي يف فصل اخلطاب ))كان ألمري املؤمنني قرآن خمصوص مج
وآله وعرضه على القوم فأعرضوا عنه فحجبه عن أعينهم، وكان عند ولده عليهم السالم يتوارثونه إمام عن إمام كسائر  

ذا خصائص اإلمامة وخزائن النبوة وهو عند احلجة عجل هللا فرجه، يظهره للناس بعد ظهوره وأيمرهم بقراءته، وهو خمالف هل
القرآن املوجود من حيث التأليف وترتيب السور واآلايت بل الكلمات أيضا، من جهة الزايدة والنقيصة، وحيث أن احلق مع  

 نعم هكذا بنصه وحرفه قاتله هللا.  (4)علي وعلي مع احلق ففي القرآن املوجود تغيري من جهتني وهو املطلوب( 



مث دفعهم االضطرار بورود املسائل عليهم إىل مجعه وأتليفه وتضمينه من  ويقول أمحد بن أيب طالب يف االحتجاج للطربسي )
تلقائهم ما يقيمون به دعائم كفرهم...وزادوا فيه ما ظهر تناكره وتنافره... والذي بدأ يف الكتاب عن الزرأ على النيب صلى هللا 

 .(5)عليه وآله من فرقة امللحدين ولذلك قال ويقولون منكرا من القول وزورا 

ويقول احلسني النوري الطربسي يف فصل اخلطاب: يروى عن كثري من قدماء الروافض أن هذا القرآن الذي عندان ليس هو  
 .  (6)الذي أنزل هللا على حممد صلى هللا عليه وآله، بل غري وبدل وزيد فيه ونقص عنه 

 .  (7)ال حروف( ونقل املال حسن )عن أيب جعفر أن القرآن قد طرح عنه آي كثرية ومل يزد فيه إ

ويقول املال حسن أيضا: )املستفاد من جمموع هذه األخبار وغريها من الرواايت من طريق أهل البيت أن القرآن الذي بني 
أظهران ليس بتمامه كما أنزل على حممد صلى هللا عليه وآله بل منه ما هو خالف ما أنزل هللا ومنه ما هو مغري حمرف، وأنه  

رية منها اسم علي يف كثري من املواضع ومنها لفظة آل حممد غري مرة ومنها أمساء املنافقني ومنا غري  قد حذف منه أشياء كث
 .(8)ذلك وأنه ليس أيضا على الرتتيب املرضي عند هللا وعند رسوله( 

ى هللا عليه وسلم وأخرج الكليين: )عن أيب عبدهللا عليه السالم قال: إن القرآن الذي جاء به جربيل عليه السالم إىل حممد صل
 .  (9)سبعة عشر ألف آية( 

مع أن القرآن املوجود بني أيدينا ستة آالف وستمائة وست وستون آية فكأن الثلثني طرحا منه تقريبا وما بقي إال الثلث فقط.  
خلرب صحيح ويقول صاحب )مرآة العقول( يف التعليق على هذا احلديث الذي أخرجه الكليين عن أيب عبدهللا عليه السالم: فا

وال خيفى أن هذا اخلرب وكثري من األخبار الصحيحة صرحية يف نقص القرآن وتغيريه وعندي أن األخبار يف هذا الباب متواترة 
معىن وطرح مجيعها يوجب رفع االعتماد عن األخبار رأسا بل ظين أن األخبار يف هذا الباب ال تقصر عن أخبار اإلمامة 

 . (10)فكيف يثبتوهنا ابخلرب. 

ويقول املال خليل القزويين شارح الكايف يف حق احلديث املذكور آنفا ابلفارسية ما ترمجته ابلعربية: )أأأن املراد منه أن اآلايت 
الكثرية طرحت من القرآن وليست يف املصاحف املشهورة واألحاديث الصحيحة فالطرق اخلاصة والعامة دالة على سقوط كثري 

بلغت يف الكثرة حدا يعترب تكذيب مجيعها جرأة... ودعوى )أن القرآن هو هذا املوجود يف من القرآن وهذه األحاديث 
املصاحف( ال خيلو عن إشكال واالستدالل ابهتمام الصحابة وأهل اإلسالم يف ضبط القرآن استدالل ضعيف بعد االطالع  

وإان له حلافظون" استدالل ضعيف ألن اآلية   على عمل أيب بكر وعمر وعثمان، وهكذا االستدالل آبية "إان حنن نزلنا الذكر 
هنا بصيغة املاضي ويف سورة مكية وقد نزلت سور عديدة مبكة بعد هذه السورة وهذا ما عدا السور اليت نزلت ابملدينة بعدها 

الناس  بكثري فال داللة فيها على أن مجيع القرآن حمفوظ..... وأيضا حفظ القرآن ال يدل على أن يكون حمفوظا عند عامة
 .  (11)فإنه ميكن أن يراد منه أنه حمفوظ عند إمام الزمان وأتباعه الذين هم أصحاب أسراره( 

)األخبار الواردة يف املوارد املخصوصة من القرآن الدالة على تغيري بعض   -ويقول احلسني النوري الطربسي يف فصل اخلطاب:
ة جدا، حىت قال السيد نعمة هللا اجلزائري يف بعض مؤلفاته كما الكلمات واآلايت والسور إبحدى الصور املتقدمة وهي كثري 

حكى عنه: أن األخبار الدالة على ذلك تزيد على ألفي حديث وادعى استفاضتها مجاعة كاملفيد واحملقق الداماد والعالمة  
 .  (12) يف آخر املبحث( اجملليلي وغريهم بل الشيخ أيضا صرح يف التبيان بكثرهتا، بل ادعى تواترها مجاعة أييت ذكرهم 

ويقول النوري الطربسي أيضا: قال السيد احملدث اجلزائري يف األنوار ما معناه: أن األصحاب قد أطبقوا على صحة األخبار 
 . (13)املستفيضة بل املتواترة الدالة بصرحيها على وقوع التحريف يف القرآن كالما ومادة وإعرااب والتصديق هبا 



سي: األخبار الكثرية املعتربة الصرحية يف وقوع السقط ودخول النقصان يف املوجود من القرآن زايدة على ما ويقول النوري الطرب 
مر متفرقا يف ضمن األدلة السابقة، وأنه أقل من متام ما نزل إعجازا على قلب سيد اإلنس واجلن من غري اختصاصها آبية أو 

 . (14)املعول وإليها املرجع عند األصحاب سورة وهي متفرقة يف الكتب املعتربة اليت عليها 

ويقول النوري الطربسي أيضا: واعلم أن تلك األخبار منقولة من الكتب املعتربة اليت عليها معول أصحابنا يف إثبات األحكام 
 . (15)الشرعية واآلاثر النبوية 

رد العالمة حممد الباقر اجمللسي دليال عقليا على وقد بني علماء الشيعة الرواايت اليت تدل على التحريف يف القرآن بتفصيل وأو 
التحريف يف القرآن أيضا. حيث يقول ما نصه: والعقل حيكم أبنه إذا كان القرآن متفرقا منتشرا عند الناس وتصدى غري  

املصاحف  املعصوم جلمعه ميتنع عادة أن يكون مجعة كامال موافقا للواقع، لكن ال ريب يف أن الناس مكلفون ابلعمل مبا يف
وتالوته حىت يظهر القائم وهذا معلوم متواتر من طريق أهل البيت..عليهم السالم وأكثر أخبار هذا الباب مما يدل على  
 (16)النقص والتغيري وسيأيت كثري منها يف األبواب اآلتية ال سيما يف كتاب فضل القرآن وسنشبع القول فيه إن شاء هللا تعاىل 

. 

واايت اليت أوردها الشيعة يف كتبهم وتوثيقها من جانب أعالم الشيعة أبهنا متواترة صحيح وصرحية على  وبعدما سردان بعض الر 
التحريف يف القرآن، نود أن نذكر عقيدهتم طبق هذه الرواايت أبن القرآن املوجود حمرف ومبدل فيه فيقول صاحب التفسري 

 الصايف:

سالم حممد بن يعقوب الكليين طاب ثراه أنه كان يعتقد التحريف والنقصان  أما اعتقاد مشائخنا يف ذلك فالظاهر من ثقة اإل )
يف القرآن ألنه روى رواايت يف هذا املعىن يف كتابه الكايف ومل يتعرض لقدح فيها مع أنه ذكر يف أول الكتاب أنه كان يثق مبا  

فيه وكذلك الشيخ أمحد بن أيب طالب الطربسي  رواه فيه وكذلك أستاذه علي بن إبراهيم القمي فإن تفسريه مملوء منه وله غلو 
 . (17)فإنه أيضا نسج على منواهلما يف كتابه االحتجاج( 

وقد صنف كثري من حمدثي الشيعة كتبا مستقلة يف هذا املوضوع يثبتون فيها أن القرآن حمرف ومبدل فيه كما ذكر أمساء هذه  
 عروف )فصل اخلطاب يف حتريف كتاب رب األرابب(. الكتب احلسني بن حممد تقي النوري الطربسي يف كاتبه امل

وهو يقول يف مقدمة كتابه ما لفظه: )هذا كتاب لطيف وسفر شريف عملته يف إثبات حتريف القرآن وفضائح أهل اجلور  
 والعدوان نسميه فصل اخلطاب يف حتريف كتاب رب األرابب(.

 ة والعشرين من نفس هذا الكتاب فذكر: مث يعدد الكتب اليت صنفت يف هذا املوضوع يف الصفحة التاسع

 كتاب التحريف.  -1

 كتاب التنزيل والتغيري.  -2

 كتاب التنزيل من القرآن والتحريف.  -3

 كتاب التحريف والتبديل.  -4

 التنزيل والتحريف.  -5

 فهذه الكتب ترشدان إىل أن هذه العقيدة عندهم من ضرورايت الدين حيث صنفوا فيها كتبا عديدة. 



ذار بعض الشيعة أبهنا رواايت ضعيفة فهو اعتذار ابرد فإن معظم حمدثي الشيعة وأعالمهم أورد هذه الرواايت ووثقوها وأما اعت
وإننا نلتمس من علماء الشيعة  –وما رد أحد منهم على هذه الرواايت وال بني عقيدته ضد هذه بل إهنم اعتقدوا التحريف 

 ري حمرف ومبدل فيه فيجب عليهم :أهنم إذا كانوا معرتفني أبن القرآن حمفوظ غ

أوال: أن أيتوا برواية واحدة صحيحة من أئمتهم املعصومني مذكورة يف أي كتاب من كتبهم اليت يعتمد عليها عندهم، واليت 
 تدل على أن القرآن حمفوظ كامل ومكمل غري حمرف، ولن أيتوا هبذه الرواية إىل يوم القيامة.

 من يقول بتحريف القرآن ويعلنوا عقيدهتم هذه يف اجلرائد واجملالت.ويلزم عليهم اثنيا: أن يكفروا 

وأيضا عليهم أن ال يروجوا هذه الرواايت الدالة على التحريف يف جمالسهم بل يتربءوا من أصحاهبا ومنها يف جمالسهم وحمافلهم 
 اج وغريمها. وخيطئوا الكتب اليت وردت فيها مثل هذه األكاذيب والضالالت، كأصول الكايف واالحتج

لقد عرضنا يف هذه الصفحات عقيدة الشيعة حول التحريف يف القرآن مؤيدة ابلرواايت املتواترة عندهم وأقوال حمدثيهم 
ومفسريهم وأعالمهم فال ميكن أن جيحدها أحد منهم، وهذه العبارات تكشف النقاب عن وجوههم املسودة وتضع أمامنا 

ويقول هللا تبارك  -أيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم محيدعقائدهم حول الكتاب املقدس الذي ال 
وتعاىل يف هذا الكتاب اجمليد: "آمل ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقني"، ويقول: "إان حنن نزلنا الذكر وإان له حلافظون"،  

فاتبع قرآنه مث إن علينا بيانه"، ويقول: "وإن كنتم يف   ويقول: "ال حترك به لسانك لتعجل به إن علينا مجعه وقرآنه، فإذا قرأانه
ريب مما نزلنا على عبدان فأتوا بسورة من مثله"، ويقول: "قل لئن اجتمعت اإلنس واجلن على أن أيتوا مبثل هذا القرآن ال 

 أيتون مبثله ولو كان بعضهم لبعض ظهريا". 

يدي املسلمني شرقا وغراب فما بني ذلك من أول القرآن إىل آخر  واتفق املسلمون قاطبة على أن القرآن الذي يف املصاحف أب
املعوذتني كالم هللا عز وجل ووحيه أنزله على نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم من كفر حبرف منه فهو كافر، وأما ما يتمسك به  

و أن رواايت التحريف يف كتبنا  بعض غفلة الشيعة حينما يعجز عن إثبات إميانه ابلقرآن املوجود احملفوظ األكمل ويقول ول
موجودة فال أبس هبا فإن كتبكم أيضا تذكر نسخه التالوة واالختالف يف القراءات فتمسككم هذا إمنا هو متسك الغريق  

ابحلشيش فإن نسخ التالوة أمر اثبت ابلنصوص، وهكذا اختالف القراءات؛ فأين الثرى من الثراي، نعوذ ابلل من املتغابني  
وعليه أن يقدم لنا عبارة واحدة من علماء أهل السنة تصرح أن القرآن حمرف أو مبدل فيه بل إن أهل السنة قاطبة   املعاندين،

 معتقدون أبن القائل ابلتحريف يف القرآن كافر خارج عن ملة اإلسالم.
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الفاسدةاألمر اخلامس من عقائدهم   

 عقيدة إهانة الرسول صلى هللا عليه وسلم 

 وإهانة احلسن واحلسني رضي هللا عنهما: 

 ويذكر اجمللسي ابلفارسية ما ترمجته ابلعربية: 

يروي النعماين عن اإلمام حممد الباقر عليه السالم أنه قال: ملا يظهر اإلمام املهدي يؤيده ابملالئكة وأول من يبايعه  )
والسالم مث علي عليه السالم، وروى الشيخ الطوسي والنعماين عن اإلمام الرضى عليه السالم أن حممد عليه الصالة 

 . (1)من عالمات ظهور املهدي أنه سيظهر عاراي أمام قرص الشمس( 



فانظر اي أخي رمحك هللا كيف يهينون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأمري املؤمنني عليا رضي هللا عنه ويدعون كذاب 
ورا أهنما سيبايعان املهدي. مث يفرتون على املهدي أيضا أنه سيظهر عرايان هكذا بدون ثياب. أي دين هذا؟ وز 

 )أخزاهم هللا(. 

مث نسبت الشيعة كذاب وزورا إىل النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: )من متتع مرة كانت درجته كدرجة احلسني، ومن  
تع ثالث مرات كانت درجته كدرجة علي بن أيب طالب، ومن متتع أربع متتع مرتني فدرجته كدرجة احلسن، ومن مت

 . (2)مرات فدرجته كدرجيت( 

إننا أهل السنة واجلماعة نعتقد أن الرجل  -انظروا إىل هؤالء احلمقى أفدرجة احلسني رضي هللا عنه هينة إىل هذا احلد
أن يبلغ درجة أدىن فرد من أصحاب رسول هللا مهما عبد هللا بشىت أنواع العبادات العظيمة فإنه ال يستطيع حبال 

صلى هللا عليه وسلم فكيف بسيد شباب أهل اجلنة وسبط رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث كيف بدرجة أخيه 
األكرب احلسن ودرجة والده أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رابع اخللفاء الراشدين املهديني رضي هللا عنه. وأما عن 

احتهم يف شأن سيد األولني واآلخرين وأفضل الرسل أمجعني أن من متتع أربع مرات تصبح درجته كدرجته  هبتاهنم ووق
 صلى هللا عليه وسلم )والعياذ ابلل(.

 وال حول وال قوة إال ابلل العلي العظيم.-فاللهم إان نربأ إليك مما يدعي هؤالء اخلبثاء ونكل أمرهم إىل هللا اجلبار القهار

ين يف فروع الكايف أن زرارة قال: )فلما ألقى إىل طرف الصحيفة. إذا كتاب غليظ يعرف أنه من كتب  وذكر الكلي
األولني فنظرت فيه فإذا فيه خالف ما يف أيدي الناس من الصلة واألمر ابملعروف الذي ليس فيه اختالف، وإذا عامته  

وقلت وأان أقرأه ابطل، حىت أتيت آخره مث كذلك فقرأته حىت أتيت على آخره خببث نفس وقلة حتفظ وإسقام رأي 
أدرجتها ورفعتها إليه، فلما أصبحت لقيت أاب جعفر عليه السالم فقال يل: أقرأت صحيفة الفرائض؟ فقلت: نعم،  

فقال: كيف رأيت ما قرأت؟ فقلت: ابطل ليس بشيء هو خالف ما الناس عليه. قال: فإن الذي رأيت وهللا اي زرارة 
 . (3)يت هو إمالء رسول هللا صلى هللا عليه وآله وخط علي بيده( هو احلق، الذي رأ

 هذه إحدى رواايت الكايف وكتاب الكايف هذا يعترب أعظم مرجع عند الشيعة.

أنظر اي أخي أفهناك إهانة يف حق أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي هللا عنه ويف حق سيد اخللق أمجعني صلى 
ن أن ينسب إليهما حتريرا فيه )خالف ما يف أيدي الناس من الصلة واملعروف( أي أن هللا عليه وسلم أكثر وأشد م

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )والعياذ ابلل( كان أيمر الناس عامة يف كل حني "ابلصلة واألمر ابملعروف" ولكن يف  
ر وحنوه( أفهناك هبتان أشنع من هذا؟، اخللوة ميلي لسيدان علي رضي هللا عنه خبالف ذلك )أي ابلقطيعة واألمر ابملنك

مث انظر ما رأيك يف الدين الشيعة هؤالء الذين يرون أن الدين احلقيقي هو الذي يدعيه زرارة كذاب وافرتاء أنه أماله 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكتبه سيدان علي رضي هللا عنه خبط يده فيه أحكام )ابلقطيعة وأمر ابملنكر( هل 

 هذا أن يكون دينا؟ يصلح مثل

وقالت الشيعة يف حق علي رضي هللا تعاىل عنه: أن عليا رضي هللا عنه خطب مث أقبل بوجهه وحوله انس من أهل  
 بيته وخاصته وشيعته فقال: 



قد علمت الوالة قبلي أعماال خالفوا فيها رسول هللا صلى هللا عليه وآله متعمدين خلالفه انقضني لعهده مغريين لسنته، 
محلت الناس على تركها وحولتها إىل مواضعها ... لتفرق عين جندي ... ورددت قدك إىل ورثة فاطمة ....  لو 

ورددت قضااي من اجلور قضي هبا، ورددت نساء حتت رجال بغري حق فرددهتن إىل أزواجهن.... ومحلت الناس على  
 وسنة نبيه صلى هللا عليه وآله، إذا لتفرقوا حكم القرآن وعلى الطالق على السنة.... ورددت سائر األمم إىل كتاب هللا

 . (4)عين 

وهذه الرواية أيضا من رواايت الكايف؛ أفحقا كان أسد هللا الغالب البطل الشجاع احليدر الكرار سيدان علي رضي هللا  
ى كتاب عنه هكذا كما يظهر من رواايهتم هذه، جباان خذوال خياف تفرق اجلند عنه فريغب لذلك عن محل الناس عل

هللا وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم بل ويرضى هلم مع كونه حينئذ إمام املسلمني وسلطاهنم أن يبقوا على ما كان عليه 
الوالة املخالفون لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم واملتعمدون خلالفه الناقضون لعهده واملغريون لسنته أفهناك هبتان أشنع 

حة أعظم من هذه يف حق أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي هللا عنه، مع أن من هذا وهل هناك إهانة ووقا 
الشيعة يعتقدون فيه كذاب وزورا أنه كان عند علي رضي هللا عنه عصا موسى وخامت سليمان وأنه )والعياذ ابلل( كان 

 على كل شيء قدير، فال حول وال قوة إال ابلل.

 شرور أنفسنا. اللهم أهلمنا مراشد أموران وأعذان من

ونقل الكيين يف أصول الكايف: )إن جربيل نزل على حممد صلى هللا عليه وآله فقال له: اي حممد إن هللا يبشرك مبولود  
يولد من فاطمة تقتله أمتك من بعدك، فقال: اي جربيل، وعلى ريب السالم، ال حاجة يل مبولود يولد من فاطمة تقتله  

ل مثل ذلك، فقال: اي جربيل، وعلى ريب السالم، ال حاجة يل تقتله أميت من أميت من بعدي، فعرج مث هبط فقا
بعدي، فعرج جربيل إىل السماء مث هبط فقال: اي حممد إن ربط يقرئك السالم ويبشرك أبنه جاعل يف ذريته اإلمامة 

تقتله أميت من بعدي،  والوالية والوصية، فقال: إين قد رضيت، مث أرسل إىل فاطمة أن هللا يبشرين مبولود يولد لك 
فأرسلت إليه أن ال حاجة يل مبولود تقتله أمتك من بعدك فأرسل إليها أن هللا عز وجل جعل يف ذريته اإلمامة والوالية 
والوصية، فأرسلت إليه أين قد رضيت، فحملته كرها ووضعته كرها....ومل يرضع احلسني من فاطمة عليها السالم وال 

 . (5) صلى هللا عليه وآله فيضع إهبامه يف فيه فيمص منها ما يكفيه اليومني والثالثة من أنثى، كان يؤتى ابلنيب

أليست هذه الرواية، إهانة لسيدان احلسني رضي هللا عنه حيث إن الرسول صلى هللا عليه وسلم مع أن هللا يبشره على  
يه( وكذا أمه السيدة فاطمة الزهراء تقول  لسان جربيل عليه السالم فيقول صلى هللا عليه وسلم عند أنه )ال حاجة يل ف

)ال حاجة يل فيه( مث )محلته كرها ووضعته كرها، مث مل ترضعه( إننا مل نسمع عن أم تقول هكذا وتفعل هكذا اببن هلا 
 فكيف وإذا كان هذا االبن يف مثل عظمة احلسني سيد شباب أهل اجلنة رضي هللا عنهما.

ه السالم: ملا مات عبدهللا بن أيب سلول حضر النيب صلى هللا عليه وسلم جنازته وذكر الكليين )عن أيب عبدهللا علي
فقال عمر لرسول هللا صلى هللا عليه وآله: أمل ينهك هللا أن تقوم على قربه فسكت، فقال: اي رسول هللا، أمل ينهك هللا 

 . (6)انرا وامأل قربه انرا وأصله انرا( أن تقوم على قربه فقال له: ويلك ما يدرك ما قلت؟ إين قلت: اللهم احش جوفه 



كيف تفرتي الشيعة على النيب صلى هللا عليه وسلم حيث يدعون كذاب وزورا أن النيب صلى هللا عليه وسلم صلى على 
املنافق ولكنه يف صالته مل يدع له إمنا دعا عليه، وهكذا كما ال خيفى أنه من أعمال النفاق ونسبة النفاق إىل رسول  

 ى هللا عليه وسلم إهانة عظمى يف حقه صلى هللا عليه وسلم.هللا صل

ويروي الكليين أيضا: )عن أيب عبدهللا عليه السالم أن رجال من املنافقني مات فخرج احلسني بن علي صلوات هللا 
ا املنافق عليهما ميشي معه، فلقيه موىل له فقال له احلسني عليه السالم: أين تذهب اي فالن؟ فقال: أفر من جنازة هذ

أن أصلي عليها، فقال له احلسني عليه السالم: أنظر أن تقوم على مييين فما تسمع أقول فقل مثله، فلما أن كرب عليه  
ولّيه، قال احلسني: هللا أكرب، اللهم العن فالان عبدك ألف لعنة مؤتلفة غري خمتلفة اللهم أخز عبدك يف عبادك وبالدك 

 .(7)نه كان يتوىل أعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيك( وأصله انرك وأذقه أشد عذابك فإ

انظر وفقك هللا للخري كيف جترتئ الشيعة فيفرتون على احلسني رضي هللا عنه مع ادعائهم حمبته أبنه صلى على رجل  
إىل احلسني كذاب  فدعا عليه ولعنه مع أن الصالة ال تكون إال للدعاء وطلب املغفرة والرمحة.... فينسبون بذلك النفاق

وزورا ونعوذ ابلل أن يكون احلسني على هذا الشأن من النفاق واملداهنة. أفتبىن األداين على النفاق إذن ملا احتاج 
الرسول صلى هللا عليه وسلم إىل احتمال األذى واملصائب من الكفار املشركني واليهود وغريهم ولو كان كذلك ملا 

 د احلسني بن علي رضي هللا عنهما. وقعت معركة كربالء وملا استشه

 ــــــــــــ 
 . 347حق اليقني، ابلفارسية، حملمد الباقر اجمللسي، ص (1)

 ، ملصنفه حممد املال الكاشاين.356تفسري منهج الصادقني،ص  (2)

 . 52،ص3فروع الكايف، ج  (3)

 . 29فروع الكايف، كتاب الروضة، ص  (4)

 . 294أصول الكايف للكليين ص  (5)

 . 188ع الكايف، كتاب اجلنائز،صفرو  (6)

 . 189املرجع السابق، ص  (7)

 األمر السادس من عقائدهم الفاسدة
 عقيدة إهانة أمهات املؤمنني

 أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم: 

يقول حممد الباقر اجمللسي يف حق اليقني ابلفارسية: )اعتقاد ما دربرات آنست كه بيزاري جويند ازبت هائي جهار  
 أبوبكر عمر عثمان ومعاوية وزانن جهار كامه يعىن عائشه وحفصه وهند وأم احلكم واز مجيع أشياع وأتباع كانه يعىن

ايشان وآنكه ايشان بدترين خلق خدايند. وآنكه متام منى شود اقرار خبدا ورسول وأئمه مكر به بيزارى ازدمشنان 
 . (1)ايشان( 

 ما ترمجته ابلعربية:

ربؤ: أننا نتربأ من األصنام األربعة: أيب بكر وعمر وعثمان ومعاوية، والنساء األربع: عائشة وعقيدتنا )الشيعة( يف الت)
وحفصة وهند وأم احلكم، ومن مجيع أتباعهم وأشياعهم، وأهنم شر خلق هللا على وجه األرض، وأنه ال يتم اإلميان ابلل 

 ورسوله واألئمة إال بعد التربؤ من أعدائهم(.



عائشة وحفصة زوجات النيب صلى هللا عليه وسلم مع غريهن، وهللا سبحانه وتعاىل يقول عنهن  وهذا واضح يف إهانة
 "النيب أوىل ابملؤمنني من أنفسهم وأزواجه أمهاهتم" اآلية.... 

ويقول حممد الباقر اجمللسي يف "حياة القلوب" ابلفارسية )ابن اببويه در علل الشارئع روايت كرده است از حضرت 
ابقر عليه السالم كه جون قائم ما ظاهر شود عائشه را زنده كند انبراو حد نرباد وانتقام فاطمه ازاو امام حممد 

 . (2)بكشد( 

 وترمجته ابلعربية:

أنه قال اإلمام حممد الباقر عليه السالم: إذا ظهر اإلمام املهدي فإنه سيحيي   -علل الشرائع–يروي ابن اببويه يف )
 قاما لفاطمة(... عائشة ويقيم عليها احلد انت

وهذا يف منتهى الوقاحة والبشاعة يف حق الصديقة حبيبة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. وال ندري مب نعلق على هذه  
 األكذوبة، إننا نكل أمر الشيعة وأعالمهم هؤالء إىل هللا اجلبار القهار لينتقم منهم حلبيبه صلى هللا عليه وسلم. 

رمجته ملعاين القرآن ابألردوية )جنك مجل مني أفواج بصره كي جزل كما نئنك  ويقول شيخهم مقبول أمحد يف ت
 . (3) حضرت عائشه اس آيت كي روسى فاحشه مبينه كي مرتكب هني( 

 وترمجته ابلعربية:

 أن قائدة جيوش البصرة يف وقعة اجلمل عائشة قد ارتكبت فاحشة مبينة حسب هذه اآلية(.... )

)أنه قال علي عليه السالم لعائشة أم  240ي يف االحتجاج اجلزء األول ص وذكر أمحد بن أيب طالب الطربس
املؤمنني: وهللا ما أراين إال مطلقها... قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله لعلي عليه السالم: اي علي أمر نسائي بيدك  

لق من يشاء من زوجاته صلى هللا من بعدي( أي أنه لعلي احلق بعد الرسول صلى هللا عليه وسلم )والعياذ ابلل( أن يط
عليه وسلم الطاهرات املطهرات. لقد اخرتعت الشيعة كذاب وإفكا مثل هذه الرواايت تنقيصا ملكانة الصديقة أم 

املؤمنني عائشة رضي هللا عنها خاصة وملكانة أمهات املؤمنني زوجاته صلى هللا عليه وسلم مع أن أزواج النيب صلى هللا 
أثىن عليهن هللا يف القرآن الكرمي فقال خماطبا نبيه صلى هللا عليه وسلم يف شأن أزواجه هؤالء "ال  عليه وسلم الاليت

حيل لك النساء من بعد وال أن تبدل هبن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إال ما ملكت ميينك وكان هللا على كل 
هاهتم" ويقول سبحانه: "اي نساء النيب لسنت  شيء رقيبا" وقال تعاىل: "النيب أوىل ابملؤمنني من أنفسهم وأزواجه أم

 كأحد من النساء" اآلية.. 

ونزلت يف حقهن رضي هللا عنهن "إمنا يريد هللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهريا" وخاصة السيدة 
ة يف أن من  عائشة رضي هللا عنها حيث أنزل هللا عز وجل آايت سورة النور يف طهارهتا وعفتها وكماهلا. وهي صرحي

يطعن فيها ابإلفك وخيرتع الرواايت الكاذبة للطعن فيها فإنه من عصبة املنافقني، يقول هللا تعاىل يف آخرها "يعظكم 
 هللا أن تعودوا ملثله أبدا إن كنتم مؤمنني". 



ال يرضى زوج  كيف يتجرأ هؤالء الشيعة وال يستحون من هللا وال من عباده فيهينون أزواجه صلى هللا عليه وسلم فإنه
أبدا أن يتعرض أحد لزوجته أو يطعن فيها ويذهلا أبي صورة كانت بل إن الرجل الشهم رمبا يتحمل ذل نفسه لسبب 

 ما ولكن ال ميكن أن يتحمل الذل واإلهانة والطعن يف زوجته وأهله.

 ــــــــــــ 
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 األمر السابع من عقائدهم الفاسدة
 عقيدة إهانة بنات النيب صلى هللا عليه وسلم وخاصة 

 إهانة سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي هللا عنهن: 

واجلماعة يف ضوء القرآن والسنة على أن عدد بنات النيب صلى هللا عليه وسلم أربع: السيدة اتفق سائر أهل السنة 
زينب والسيدة رقية والسيدة أم كلثوم والسيدة فاطمة رضي هللا عنهن، وكذا ذهب إليه عامة الشيعة أيضا، إال أن شيعة 

 عليه وسلم بنتا واحدة فقط وهي السيدة فاطمة اهلند والباكستان أنكروا البنات الثالث وأثبتوا لرسول هللا صلى هللا
الزهراء وأما الثالث الباقيات فأثبتوهن لغري رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وخالفوا صريح احلكم اإلهلي "ادعوهم  

آلابئهم هو أقسط عند هللا" وما ذلك إال ألجل العداوة مع عثمان بن عفان ذي النورين رضي هللا تعاىل عنه كي ال  



حقق له الشرف السامي واجملد املوئل، حيث زوجه النيب صلى هللا عليه وسلم أوال السيدة رقية فلما توفيت زوجه  يت
 النيب صلى هللا عليه وسلم السيدة أم كلثوم، ولذا مسي "ذو النورين".

اجلمع اليت تدل على  وقال تعاىل "اي أيها النيب قل ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنني" اآلية، فالل ذكر البنات بصيغة
تعدد بناته صلى هللا عليه وسلم وكتب علماء الشيعة: تزوج خدجية وهو ابن بضع وعشرين سنة فولد له منها قبل 

 . (1)مبعثه القاسم ورقية وزينب وأم كلثوم وولد منها بعد مبعثه الطيب والطاهر والفاطمة عليها السالم 

علمائهم صرحية يف تعدد بنات النيب صلى هللا عليه وسلم وهي مسجلة يف وكذا أقوال األئمة املعصومني عند الشيعة و 
 الكتب اآلتية وهي كلها للشيعة:

 . 83جمالس املؤمنني ص                 §

 . 154اجلزء األول ص-التهذيب  §          

 . 233اجلزء الثاين ص-تفسري جممع البيان §          

 . 222ص اجلزء الثاين -فروع الكايف §          

 . 519فيض السالم ص  §          

 . 85اجلزء الثاين ص-هنج البالغة §          

 . 6قرب اإلسناد ص §          

 .113ألمحد علي ص -حتفة العوام §          

 . 82،559،223،560اجلزء الثاين ص: -حيات ا لقلوب §          

 . 89اجلزء األول ص-منتهى اآلمال §          

 . 352اجلزء األول ص-مرآة العقول §          

 وذكر الكليين يف فروع الكايف:

ملا زوج رسول هللا صلى هللا عليه وآله عليا فاطمة عليها السالم دخل عليها وهي تبكي، فقال هلا: ما يبكيك فوهللا لو  
 . (2)كان يف أهلي خري منه ما زوجتك وما أان أزوجه ولكن هللا زوجك 

 وذكر الكليين أيضا:

 عبدهللا عليه السالم قال: إن فاطمة عليها السالم قالت لرسول هللا: زوجتين ابملهر اخلسيس؟ فقال هلا رسول عن أيب
 . (3)هللا صلى هللا عليه وآله: ما أان زوجتك، ولكن هللا زوجك من السماء  

 وذكر حممد الباقر اجمللسي يف جالء العيون ابلفارسية وترمجته ابلعربية:

الباقر عليه السالم يف كشف الغمة أبنه اشتكت يوما فاطمة إىل النيب صلى هللا عليه وسلم: أن عليا قال اإلمام حممد )
ما أيتيه من األموال يقسمها بني الفقراء واملساكني؟ فقال عليه الصالة والسالم: أتريدين أن أسخط أخي وابن عمي؟  

 . (4)لل من غضب هللا وغضب رسوله(  اعلمي أن سخطه سخطي وسخطي سخط هللا، فقالت فاطمة: إين أعوذ اب



يظهر من الروايتني األوليني أن السيدة فاطمة الزهراء )والعياذ ابلل( كانت غري راضية ابلزواج من سيدان علي رضي هللا  
عنه بسبب فقره وقلة املهر، وفيه إهانة عظيمة لسيدة نساء أهل اجلنة فإهنا رضي هللا عنها كانت من أزهد النساء يف 

الدنيا الفانية وأرغبهن إىل الدار اآلخرة وكيف يتصور من مثلها أهنا ال ترضى هبذا الزواج املبارك بسبب دنيا أو  هذه
مال بسيط ومهر خسيس، حاشاها من ذلك. كما يظهر من الرواية الثالثة أهنا كانت تكره من سيدان علي رضي هللا  

إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهل هذا ممكن وهي الكرمية   عنه إنفاقه املال على الفقراء واملساكني حىت تشتكيه
بنت الكرمي وعجبا للشيعة كيف يدعون حمبة السيدة الطاهرة الزهراء بعد أن قد نسبوا إليها مثل هذه األمور الدنيئة 

 اليت ال تليق أبية امرأة شريفة فكيف هبا رضي هللا عنها. 

 حتجاج:وذكر أمحد بن أيب طالب الطربسي يف اال

مث انكفأت عليها السالم وأمري املؤمنني عليه السالم يتوقع رجوعها إليه ويتطلع طلوعها عليه فلما استقرت هبا الدار  
قالت ألمري املؤمنني عليه السالم اي ابن أيب طالب اشتملت مشلة اجلنني وقعدت حجرة الظنني نقضت قادمة األجدل 

بتزين حنلة أيب وبلغة ابين، لقد أجهد يف خصامي، وألفيته ألد يف كالمي فخانك ريش األعزل، هذا ابن أيب قحافة ي
حىت حبستين قيلة نصرها واملهاجرة وصلتها وغضت اجلماعة دوين طرفها فال دافع وال مانع، خرجت كاظمة وعدت  

ال  راغمة أضرعت خدك يوم أضعت حدك، افرتست الذائب وافرتشت الرتاب، ما كففت قائال وال أغنيت طائال و 
خيار يل ليتين مت قبل هنيئيت ودون ذليت عذيري هللا منه عاداي ومنك حاميا ويالي يف كل شارق، ويالي يف كل 

غارب، مات العمد ووهن العضد، شكواي إىل أيب وعدواي إىل ريب، اللهم إنك أشد منهم قوة وحوال، وأشد أبسا  
لويل لشانئك مث هننهي عن وجدك اي بنت الصفوة وبقية وتنكيال، فقال أمري املؤمنني عليه السالم: ال ويل لك بل ا

النبوة فما ونيت عن ديين وال أخطأت مقدوري، فإن كنت تريدين البلغة، فرزقك مضمون وكفيلك مأمون، وما أعد 
 .(5)لك أفضل ما قطع عنك فاحتسيب هللا، فقالت: حسيب هللا، وأمسكت 

 عنها زوجها سيدان علي رضي هللا عنه هبذا األسلوب الذي ال هل يعقل أن ختاطب السيدة البتول الزهراء رضي هللا
ترتضيه أية زوجة عاقلة شريفة يف يومنا هذا أيضا أن ختاطب به زوجها، وإن حكمنا فرضا بصدق هذه الرواية فينتج  

يدان علي عنه والعياذ ابلل وقاحة السيدة الطاهرة فاطمة رضي هللا عنها وغلظتها وشراستها يف حق زوجها، وجنب س
رضي هللا عنه وختاذله أمام الناس يف أمر حق، وهل يعقل ذلك وهو أسد هللا الغالب احليدر الكرار ذو الشجاعة 

والبطوالت النادرة، وال أدري أين تذهب عقول الشيعة الذين يدعون حمبة علي وفاطمة مث أيتون هبذه السخافات اليت  
يهينون بنات النيب صلى هللا عليه وسلم وكل ذلك حيصل عند اخرتاعهم   ختالف ما يدعونه، ويف احلقيقة كما ترى أهنم

هلذه اآلايت املوضوعة لغرض ما من أغراضهم الدنيئة ويغيب عنهم أن الرواية املوضوعة قد ضرهتم من انحية أخرى،  
 وهكذا دائما حال املوضوعات من الرواايت ويظهر كذهبا أمام الناس أمجعني.

 ب الطربسي أيضا يف االحتجاج:وذكر أمحد بن أيب طال

فقال سلمان: فلما كان الليل محل علي فاطمة على محار وأخذ بيد ابنيه احلسن واحلسني فلم يدع أحدا من أهل بدر 
من املهاجرين وال من األنصار إال أتى منزله وذكر حقه ودعا إىل نصرته.... فأصبح مل يوافه منهم أحد غري أربعة، 



بعة؟ قال: أان وأبوذر واملقداد والزبري بن العوام، أاتهم من الليلة الثانية...مث الثالثة فما وىف أحد فقلت لسلمان: من األر 
 . (6) غريان 

وذكر الطربسي أيضا: )فلما كان الليل محل فاطمة على محار مث دعاهم إىل نصرته فما استجاب له رجل، غريان أربعة  
(7) . 

هللا عليه وسلم السيدة الزهراء وأخذها إىل ابب كل فرد من املسلمني يف   أفليس جتوال سيدان علي ببضعة الرسول صلى 
إهانة للسيدة الزهراء ولسيدان علي رضي هللا عنه أيضا، وهل يعقل أنه بعد هذه اجلهود كلها مل يستجب هلم أحد  

 خاصة بنو هاشم؟ إمنا هي رواية وضعها الروافض كذاب وزورا. 

 ـــــــــــــ 

 . 278لكليين صأصول الكايف ل (1)

 . 157اجلزء الثاين،كتاب النكاح ص-فروع الكايف  (2)

 . 157اجلزء الثاين ص-املرجع السابق (3)

 ،طبعة إيران. 61جالء العيون للمجلسي ص (4)

 . 145االحتجاج للطربسي،ملصنفه أمحد بن أيب طالب الطربي، ص (5)

 . 157املرجع السابق ص (6)

 . 158املرجع السابق ص (7)

 
 
 
 
 
 
 

 الثامن من عقائدهم الفاسدة األمر
 عقيدة إهانة العباس وابنه عبدهللا وعقيل

 ابن أيب طالب رضي هللا عنهم: 

 وذكر حممد الباقر اجمللسي ابلفارسية ما ترمجته:

يروى الكليين بسند حسن أنه سأل سدير اإلمام حممد الباقر أين كانت غرية بين هاشم وشوكتهم وكثرهتم بعد وفاة 
هللا عليه وسلم حني غلب علي من أيب بكر وعمر وسائر املنافقني؟ فأجاب اإلمام حممد الباقر: من  رسول هللا صلى 

كان ابقيا من بين هاشم؟ جعفر ومحزة اللذان كاان من السابقني األولني واملؤمنني الكاملني قد ماات، واالثنان اللذان  
 . (1)ا، العباس وعقيل كاان ضعيفي اليقني وذليلي النفس وحديثي عهد ابإلسالم قد بقي



 وذكر حممد الباقر اجمللسي ابلفارسية عن العباس:

 . (2)وآجنه أز أحاديث ظاهرمى شود آن است كه اودر مرتبه كمال اميان نبوده است وعقيل نيز اب او شبيه است( )

ان مثله )يف عدم كمال  وترمجته ابلعربية: )أنه يثبت من أحاديثنا أن عباسا مل يكن من املؤمنني الكاملني وأن عقيال ك
 اإلميان((.

وذكر اجمللسي أيضا ابلفارسية: )بسند معترب ازان حضرت )حممد ابقر( روايت كرده است كه حضرت زين العابدين  
فرمودكه ورحق عبدهللا بن عباس ويدرش اين آيت انزل شد )من كان يف هذه أعمى فهو يف اآلخرة أعمى وأضل  

 .(3)سبيال( 

)روى اإلمام حممد الباقر عن اإلمام زين العابدين عليه السالم بسند معتمد أن هذه اآلية "من كان يف  وترمجته ابلعربية: 
 هذه أعمى فهو يف اآلخرة أعمى وأضل سبيال" نزلت يف حق عبدهللا بن عباس وأبيه(.

عنه وكذا سيدان   يظهر من هذه الرواايت واضحا إهانتهم لعم املصطفى صلى هللا عليه وسلم سيدان العباس رضي هللا
عقيل واهتامهما ابخلذالن وضعف اليقني وعدم كمال إمياهنما وإهانة العباس وابنه حرب األمة سيدان عبدهللا ابن عباس 
رضي هللا عنهما )والعياذ ابلل( أهنما مصداق اآلية الكرمية املذكورة أعاله مع أهنا نزلت يف حق الكفار، نعوذ ابلل من  

 كل زيغ وإحلاد.

 ــــــ ــــ

 ، وهذه الرواية موجودة يف فروع الكايف، اجمللد الثالث،كتاب الروضة.846حيات القلوب، اجلزء الثاين ص  (1)

 . 866، ص2حيات القلوب،ج (2)

 865، ص 2حياة القلوب، ج (3)

 
 
 
 

 األمر التاسع من عقائدهم الفاسدة
 م:عقيدة إهانة اخللفاء الراشدين واملهاجرين واألنصار رضي هللا عنه

ذكر الكليين يف فروع الكايف )عن أيب جعفر عليه السالم: كان الناس أهل ردة بعد النيب صلى هللا عليه وآله إال ثالثة، فقلت: من 
 (. 1الثالثة؟ فقال: املقداد بن األسود وأبوذر الغفاري وسلمان الفارسي( )

 (. 2ر وعمر مها: فرعون وهامان( )وذكر حممد الباقر اجمللسي ابلفارسية ما ترمجته ابلعربية: )أن أاببك

وذكر اجمللسي أيضا ابلفارسية ما ترمجته ابلعربية: )وذكر يف تقريب املعارف أنه قال لعلي بن احلسني موىل له: يل عليك حق اخلدمة  
 (. 3فأخربين عن أيب بكر وعمر؟ فقال علي بن احلسني: إهنما كاان كافرين، الذي حيبهما فهو كافر أيضا( ) 

لسي أيضا ابلفارسية: )وأيضا روايت كرده است ابومحزه فما يل ازان حضرت ازحال ابوبكر وعمر سوال كرد فرمود كه كا وذكر اجمل
فراند، وهركه واليت ايشان رادشته ابشد كافر است ودرين ابب احاديث بسيار است ودركتب متفرق است واكثر در حبار االنوار  



وى أيضا أبومحزة الثمايل أنه سأل اإلمام زين العابدين عن حال أيب بكر وعمر؟ فقال: كاان  ( وترمجته ابلعربية: ) ور 4مذكور است( )
 كافرين، ومن يواليهما فهو كافر، ويف هذا الباب أحاديث كثرية يف الكتب املتفرقة وأكثرها مذكورة يف "حبار األنوار"(. 

مان دراين آيت جيست؟ حضرت فرمود: مراد ابوبكر وعمر  وذكر اجمللسي أيضا ابلفارسية: )مفضل برسيد كه مراد از فرعون وها
( وترمجته ابلعربية: )وسأله مفضل عن فرعون وهامان يف هذه اآلية الكرمية، فأجاب أبن املراد هبما أبوبكر وعمر(، والعياذ 5است( )

 ابلل.

 إال األربعة، وصار الناس بعد رسول هللا مبنزلة  وذكر اجمللسي ابلفارسية وعناه ابلعربية: )قال سلمان: ارتد الناس مجيعا بعد رسول هللا 
 هارون وأتباعه ومبنزلة العجل وعباده، فكان علي مبنزلة هارون، وأبوبكر مبنزلة العجل وعمر مبنزلة السامري(.

ان وأبوذر  وذكر الكشي صاحب معرفة أخبار الرجال )رجال كشي( قال: )قال أبوجعفر عليه السالم: ارتد الناس إال ثالثة نفر، سلم
واملقداد، قال: قلت: فعمار؟ قال: قد كان حاص حيصة مث رجع، مث قال: إن أردت الذي مل يشك ومل يدخله شيء فاملقداد، وأما  

 (.6سلمان فإنه عرض يف قلبه عارض.. وأما أبوذر فأمره أمري املؤمنني ابلسكوت ومل يكن أتخذه يف هللا لومة الئم فأىب أن يتكلم( )

يضا )عن أيب جعفر عليه السالم قال: كان الناس أهل ردة بعد النيب إال ثالثة، فقلت: من الثالثة؟ فقال: املقداد بن  ونقل الكشي أ
األسود وأبوذر الغفاري وسلمان الفارسي، مث عرف الناس بعد يسري وقال هؤالء الذين دارت عليهم الرحى وأبو أن يبايعوا أليب بكر( 

(7 .) 

الكميت اي سيدي أسألك عن مسألة مث قال: سل.... فقال: أسألك عن رجلني، فقال: ايكميت ابن ونقل الكشي أيضا: )فقال 
يزيد، ما أهريق يف اإلسالم مهجمة من دم وال اكتسب مال من غري حله وال نكح فرج حرام إال وذلك يف أعناقهما إىل يوم يقوم قائمنا 

 (. 8اءة منهما( )وحنن معاشر بين هاشم أنمر كباران وصغاران بسبهما والرب 

وذكر الكشي أيضا: )عن الورد بن زيد قال: قلت أليب جعفر عليه السالم: جعلين هللا فداك قدم الكميت،فقال: أدخله، فسأله 
الكميت عن الشيخني، فقال له أبو جعفر عليه السالم: ما أهريق دم وال حكم حبكم غري موافق حلكم هللا وحكم رسوله وحكم علي  

 (. 9ال هو يف أعناقهما، فقال الكميت: هللا أكرب،هللا أكرب، حسيب حسيب( )عليه السالم إ

 (.10وذكر علي بن إبراهيم القمي يف تفسريه: )مل يبق من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وآله إال انفق إال القليل( )

 (. 11وذكر القمي يف تفسريه أيضا: )ألقى الشيطان يف أمنيته: يعين أاببكر وعمر( )

ر الشيخ  يذكر مقبول أمحد يف ترمجته ابألردوية ملعاين القرآن ما ترمجته ابلعربية: )إن املراد ابلفحشاء السيد األول )أبوبكر( واملراد ابملنكو 
 (. 12الثاين )عمر( واملراد ابلبغي املسرت الثالث )عثمان( ) 

األول )أبوبكر( واملراد ابلفسوق الشيخ الثاين )عمر( واملراد    ويذكر مقبول أمحد ابألردوية ما ترمجته ابلعربية: )املراد ابلكفر السيد
 (. 13ابلعصيان املسرت الثالث )عثمان( ) 

ك  ويذكر مقبول أمحد يف ترمجته ملعاين للقرآن ابألردوية ما ترمجته ابلعربية: )احلاصل أن هذا األمر ليس جبديد بل إنه ما أرسل هللا قبل
ى الشيطان يف أمنيته ما يريده من الباطل كما أرسل هنا الشيطان اثنني من عمالئه ومها أبوبكر  من رسول وال نيب وال حمدث إال وألق

 (. 14وعمر( )

 تفكروا أيها الناس هبذه العبارات الشنيعة اليت خترب عن حتريف الشيعة سلفهم وخلفهم ملعاين القرآن الكرمي وتفسريهم له من عند أنفسهم
م على أكابر أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذين علمهم الرسول صلى هللا عليه وسلم ورابهم  على غري ما أنزل هللا وافرتاءاهت

 بنفسه على منهج احلق وزكى نفوسهم وشهد هلم القرآن ابجلنة واملغفرة والرضوان عند هللا، رضي هللا عنهم ورضوا عنه. 

ري من حتتها األهنار( وقال: )أولئك هم املؤمنون حقا(، وعنهم قال: فقد قال عنهم الباري جل وعال يف كتابه: )وأعد هلم جنات جت
)وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق هبا(، وعنهم قال: )حبب إليكم اإلميان وزينه يف قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان(، 

 وقال: )وكال وعد هللا احلسىن( وغريها من اآلايت الكثرية.



عدو اإلسالم واملسلمني عبدهللا بن سبأ اليهودي وأتباعه الشيعة املارقني نشروا العقائد الضالة ووضعوا الرواايت وعدو هللا ورسوله و 
الكاذبة زورا وافرتاء على أئمتهم واخرتعوا تفاسري من عند أنفسهم لكالم هللا، كل ذلك افرتاء على أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم 

ن أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هم شهود القرآن والنبوة والسنة فالطعن يف هؤالء الشهود، يف وعداوة لإلسالم واملسلمني أل
 احلقيقة، طعن يف القرآن واإلسالم والسنة والنبوة، عافاان هللا واملسلمني من كل فتنة وضاللة، بفضله وكرمه آمني.

 ـــــــــــ

 . 115فروع الكايف للكليين، كتاب الروضة، ص (1)

 .367حق اليقني للمجلسي،ص (2)

 . 522املرجع السابق، ص  (3)

 ، حملمد الباقر اجمللسي. 533حق اليقني ص(4)

 . 393املرجع السابق ص  (5)

 ، حملمد بن عمر الكشي. 8معرفة أخبار الرجال )رجال كشي( ص (6)

 .4رجال كشي،ص (7)

 ، ترمجة كميت بن زيد.135رجال كشي، ص (8)

 أخبار الرجال. ،معرفة 135رجال كشي،ص (9)

 تفسري القمي،لعلي بن إبراهيم القمي.  (10)

 . 259املرجع السابق، ص (11)

 . 218، وتفسري القمي ص551ترمجة مقبول ص  (12)

 .322، وتفسري القمي ص1027ترمجة مقبول ص  (13)

 . 674ترمجة مقبول ص  (14)

 

 
 
 

 األمر العاشر من عقائدهم الفاسدة
 ين فاطمة رضي هللا تعاىل عنها: عقيدة إهانة أمهات املؤمنني وب

إن مؤسسي مذهب الشيعة قد أثبتوا ألئمتهم العصمة كالرسول صلى هللا عليه وسلم وأهنم أفضل من سائر األنبياء وأنه جيب 
طاعتهم واإلميان إبمامتهم كما جيب اإلميان ابلرسول صلى هللا عليه وسلم وجتب طاعته، وقد زعموا ألئمتهم من الصفات  

ما مل تثبت ألحد إال لل، فمنذ ادعوا ألئمتهم أهنم يعلمون علم ما كان وما يكون ويعلمون وقت موهتم بل وال   والفضائل
( وأهنم  2( وعندهم عصا موسى وخامت سليمان عليهما السالم واالسم األعظم وسالح اإلمامة )1ميوتون إال ابختيارهم )

ية أخرى، رغم ما أثبتوا هلم من هذه الفضائل واخلوارق واملعجزات  أشجع األمة وغري ذلك من الفضائل من انحية، ومن انح
واخلرافات ما يتربأ وخيجل منها أي إنسان عامي أن يثبتها لنفسه أو تنسب إليه ملا فيها من العار والذل، فمثال أثبتوا هلم أهنم  

 كانوا منافقني وجبناء وأهنم يكذبون وهلم جرا.

قواهلم ورواايهتم من أمهات كتبهم اليت هي مرجع مذهبهم، فإهنم كتبوا يف تزوج عمر رضي  ونود أن نضع بني يديك طائفة من أ
(. نعوذ ابلل من 3هللا عنه أم كلثوم بنت علي رضي هللا تعاىل عنهما: )قال اإلمام جعفر الصادق )هي أول فرج غصبناه( )

 عنهم. هذه الوقاحة يف حق السيدة ووالدها وإخواهنا علي واحلسنني رضي هللا 



والحظ عبارة حممد ابقر اجمللسي أحد أعالم الشيعة يف تعليقه على هذه الرواية حيث يقول: )تدل على تزويج أم كلثوم من  
امللعون املنافق )عمر بن اخلطاب( ضرورة وتقية(، أال من سائل يسأل هذا أنه أين كانت حينئذ شجاعة أسد هللا الغالب علي 

 كذا بنيه احلسن واحلسني رضي هللا عنهما. بن أيب طالب وغريته وشهامته و 

( كيف يعرتف  4وقال زيد العابدين ليزيد: )قد أقررت مبا سألت وأان عبد مكره لك فإن شئت فأمسك وإن شئت فبع( )
 اإلمام املعصوم عند الشيعة بعبديته ليزيد وهو ما هو؟ 

يه السالم: اي أاب عمر إن تسعة أعشار الدين يف التقية  ونقل الكليين: )عن ابن أيب عمري األعجمي قال: قال يل أبوعبدهللا عل
 (.5وال دين ملن ال تقية له والتقية يف كل شيء إال يف النبيذ واملسح على اخلفني( )

 (. 6ونقل: )عن أيب عبدهللا عليه السالم قال: اتقوا على دينكم واحجبوه ابلتقية فإنه ال إميان ملن ال تقية له( )

د: سألت أاب احلسن عليه السالم عن القيام للوالة، فقال أبوجعفر عليه السالم: التقية من ديين ودين  ونقل عن معمر بن خال
 (. 7آابئي وال إميان ملن ال تقية له( ) 

 (. 8ونقل: )قال أبو عبدهللا عليه السالم: اي سليمان، إنكم على دين من كتمه أعزه هللا، ومن أذاعه أذله هللا( )

ة حممد الباقر عليه السالم عن مسألة فقال: إذا كان غدا فالقين حىت أقرئك يف كتاب، فأتيته من الغد ونقل أيضا: )سأل زرار 
بعد الظهر وكانت ساعيت اليت كنت أخلو به فيها بني الظهر والعصر وكنت أكره أن أسأله إال خاليا خشية أن يفتيين من أجل 

 (. 9من حيضره ابلتقية( )

عليه السالم أنه يقول: كان أيب يفيت يف زمن بين أمية أن ما قتل البازي والصقر فهو حالل وكان ونقل أيضا: )عن أيب عبدهللا 
 (. 10يتقيهم وأان ال أتقيهم فهو حرام ما قتل( )

ونقل أيضا: )فلما تويف ومضى دفعها إىل حممد بن علي عليه السالم ففتح اخلامت اخلامس فوجد فيها أن فسر كتاب هللا...  
 (. 11اخلوف واألمن وال ختش إال هللا ففعل( )وقل احلق يف  

 يعين أن األئمة الذين قبله كانوا ال يقولون احلق يف اخلوف واألمن وخيشون الناس.

ونقل الكليين أيضا عن زرارة بن أعني عن أيب جعفر عليه السالم قال: سألت عن مسألة فأجابين، مث جاءه رجل فسأله عنها 
جاء آخر فأجابه خبالف ما أجابين وأجاب صاحيب، فلما خرج الرجالن قلت: ايبن رسول هللا  فأجابه خبالف ما أجابين، مث 

رجالن من أهل العراق من شيعتكم قدما يسأالن فأجبت كل واحد منهما بغري ما أجبت به صاحبه؟ فقال: اي زرارة هذا خري 
 (. 12لنا وأبقى لنا ولكم( )

كنت عند أيب عبدهللا عليه السالم، فسأله رجل عن آية يف كتاب هللا عز وجل  ونقل الكليين أيضا: )عن موسى بن أشيم قال:  
فأخربه هبا مث دخل عليه داخل فسأله عن تلك اآلية فأخربه خبالف ما أخرب األول فدخلين من ذلك ما شاء هللا، حىت كأن  

شبهه وجئت إىل هذا خيطئ هذا اخلطأ  قليب يشرح ابلسكاكني، فقلت يف نفسي: تركت أاب قتادة يف الشام ال خيطئ يف الواو و 
كله فبينما أان كذلك إذ دخل آخر فسأله عن تلك اآلية، فأخرب عليه السالم خبالف ما أخربين وأخرب صاحيب، فسكنت 

نفسي فعلمت أن ذلك منه تقية قال: مث التفت إيل فقال: ايبن أشيم إن هللا عز وجل فوض إىل سليمان بن داود عليه السالم 
ذا عطاؤان فامنن أو أمسك بغري حساب(، وفوض إىل نبيه عليه السالم فقال: )ما آاتكم الرسول فخذوه وما هناكم  فقال: )ه

 (. 13عنه فانتهوا( فما فوض إىل رسول هللا صلى هللا عليه وآله فقد فوضه إلينا( )

 مسلما؟  -نعوذ ابلل–أليس هذا شرك يف الرسالة احملمدية أو يبقى اإلنسان بعد هذا االعتقاد 



ونقل الكليين أيضا: )عن سلمه بن حمرز قال: قلت أليب عبدهللا عليه السالم: أن رجال أرمانيا مات وأوصى إيل، فقال يل: ما 
األرماين؟ قلت: نبطي من أنباط اجلبال مات وأوصى إيل برتكة وترك ابنته، فقال يل: أعطها النصف، قال:فأخربت زرارة 

ال هلا، قال: فدخلت عليه بعد ذلك فقلت: أصلحك هللا إن أصحابنا زعموا أنك اتقيتين،  بذلك فقال يل: اتقاك، إمنا امل
 (. 14فقال: ال وهللا ما اتقيتك لكين اتقيت عليك أن تعمل، فهل علم بذلك أحد؟ قلت: ال، قال: فأعطها ما بقي( )

غريون أجوبتهم من شخص إىل آخر وأن يفهم من هذه الرواايت أن األئمة كانوا يكتمون املسائل مرة وحيرفوهنا أخرى وي
الكتمان يف املسائل معظم دينهم بل رووا عنهم كذاب وزورا أن الذي يكتم الدين يعزه هللا وأن الذي يظهره يذله هللا، إذا كان  

الدين  هذا شأن األئمة املعصومني عندهم فبالل كيف االعتماد على هؤالء األئمة أفليسوا هم أشبه بعلماء اليهود يف حتريف
 وكتمانه، وهذا كله طعن وإهانة شنيعة يف حق أئمة أهل البيت وحاشاهم من هذه األقوال الزائغة.

ونقل الكليين: )فحدثين هشام بن احلكم ومحاد عن زرارة قال: قلت: يف نفسي: شيخ ال علم له ابخلصومة. )واملراد إمامه(  
(15 .) 

لفارسية: )كه اين شيخ بيري ىب دماغ شده منى واند روش كفتكو ابخصم( وكتب يف شرح هذا احلديث مال خليل القزويين يف ا
 ومعناه ابلعربية: أن هذا الشيخ عجوز ال عقل له وال حيسن الكالم مع اخلصم.

ونقل الكشي عن زرارة قال: سألت أابعبدهللا عليه السالم عن التشهد...قلت التحيات والصلوات...فسألته عن التشهد، 
 (. 16: التحيات والصلوات، فلما خرجت ضرطت يف حليته وقلت ال يفلح أبدا )فقال: كمثله قال

أبوعبدهللا هذا هو اإلمام جعفر الصادق الذي تنسب إليه طائفة الشيعة فيقولون عن أنفسهم أهنم جعفريون وزرارة هذا من 
ملعصوم عنده، ما أشدها من إهانة عمائد الشيعة وأكثر رواايت األئمة تناقلها الشيعة عن طريقه، وهذا حاله مع إمامه ا

عظمى ارتكبها زرارة ومن يرضى من عامة الناس أن يضرط أحدا يف وجهه أو حليته فكيف إبمام جليل كجعفر الصادق رمحه  
 هللا.

ر وذكر اجمللسي يف جالء العيون ابلفارسية ما معناه ابلعربية: )عن جدي عن رسول هللا صلى هللا عليه وآله قال: إذا ولد جعف
بن حممد بن علي بن حسني فسموه صادقا ألنه إذا ولد من أوالده اخلامس والذي يسمى جبعفر ويدعي اإلمامة كذاب ويفرتي 

( وهذا الذي ينقلون عنه أنه جعفر الكذاب هو ابن اإلمام النقي وهو أحد األئمة 17على هللا وهو عند هللا جعفر الكذاب( )
حسن العسكري وهذا أيضا أحد األئمة االثنا عشر املعصومني عند الشيعة، وجعفر هذا املعصومني عند الشيعة وشقيق اإلمام 

من آل علي وفاطمة ومن ساللة احلسني وزين العابدين فكيف دعواهم الباطلة حببهم آل البيت، إن هذه سلسلة نسبه هي  
 ان هللا. يلقب جبعفر الكذاب، فيا سبح -حميب آل البيت–السلسلة الذهبية ولكنه عند الشيعة 
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 األمر احلادي عشر من عقائدهم الفاسدة
 عقيدة التقية وفضائلها عندهم: 

 فاق البني كما هو ظاهر من رواايهتم.ومعىن التقية عند الشيعة: الكذب احملض أو الن

 وإليك بعض هذه الرواايت عن عقيدة الشيعة يف التقية وفضائلها من كتبهم املعتربة: 

نقل الكليين: )عن ابن عمري األعجمي قال: قال يل أبوعبدهللا عليه السالم: اي أاب عمر إن تسعة أعشار الدين يف التقية وال 
 (. 1كل شيء إال يف النبيذ واملسح على اخلفني( )  دين ملن ال تقية له والتقية يف

 (. 2ونقل الكليين أيضا: )قال أبو جعفر عليه السالم: التقية من ديين ودين آابئي وال إميان ملن ال تقية له( )

 (. 3ية له( )ونقل الكليين أيضا: )عن أيب عبدهللا عليه السالم قال: اتقوا على دينكم واحجبوه ابلتقية فإنه ال إميان ملن ال تق

وينقل الكليين أيضا: )عن أيب عبدهللا عليه السالم يف قول هللا عز وجل )ال تستوي احلسنة وال السيئة( قال: احلسنة: التقية، 
 (. 4والسيئة: اإلذاعة، وقوله عز وجل: )ادفع ابليت هي أحسن السيئة( قال: اليت هي أحسن: التقية( )

قال أبو عبدهللا عليه السالم: ما بلغت تقية أحد تقية أصحاب الكهف، أن كانوا  ونقل الكليين: )عن درست الواسطي قال:
 يشهدون األعياد ويشهدون الزاننري فأعطاهم هللا أجرهم مرتني( كذا يف أصول الكايف يف ابب التقية.

 التقية يف كل ضرورة: 

 (. 5علم هبا حني تنزل به( )نقل الكليين )عن أيب جعفر عليه السالم قال: التقية يف كل ضرورة وصاحبها أ



ونقل أيضا )عن حممد بن مسلم: دخلت على أيب عبدهللا عليه السالم وعنده أبو حنيفة فقلت له: جعلت فداك رأيت رؤاي  
عجيبة، فقال يل: ايبن مسلم هاهتا إن العامل هبا جالس وأومأ بيده إىل أيب حنيفة، فقلت: رأيت كأين دخلت داري فإذا أهلي 

فكسرت جوزا كثريا ونثرته علي فتعجبت من هذه الرؤاي، فقال أبو حنيفة: أنت رجل ختاصم وجتادل لئاما يف   قد خرجت علي 
مواريث أهلك فبعد نصب شديد تنال حاجتك منها إن شاء هللا، فقال أبو عبدهللا عليه السالم: أصبت وهللا اي أاب حنيفة، مث 

هت تعبري هذا الناصب، فقال: ايبن مسلم ال يسوؤك هللا فما يواطيء خرج أبوحنيفة من عنده فقلت له: جعلت فداك إين كر 
تعبريهم تعبريان ... وليس التعبري كما عربه، فقلت له: جعلت فداك فقولك أصبت وحتلف عليه وهو خمطئ، قال: نعم حلفت  

 (. 6عليه أنه أصاب اخلطأ( )

 (. 7وأي شيء أقر لعيين من التقية، إن التقية جنة املؤمن( )ونقل الكليين )عن أيب عبدهللا عليه السالم قال: كان أيب يقول:  

ونقل الكليين أيضا )قيل أليب عبدهللا عليه السالم: إن الناس يرون أن عليا عليه السالم قال على منرب الكوفة: أيها الناس 
يكذب الناس على علي عليه  إنكم ستدعون إىل سيب فسبوين مث تدعون إىل الرباءة مين فال تربءوا مين، فقال: ما أكثر ما 

السالم، مث قال: إمنا قال: إنكم ستدعون إىل سيب فسبوين مث تدعون إىل الرباءة مين وإين لعلى دين حممد صلى هللا عليه وآله،  
 (. 8ومل يقل: ال تربءوا مين( )

كبرية عندهم فما دام أن التقية إن األئمة عند الشيعة معصومون وهم أولوا األمر أيضا من قبل هللا جتب طاعتهم يف كل صغرية و 
هلا هذه املناقب عندهم، فإنه سيشتبه يف كل قول من أقواهلم أو فعل من أفعاهلم أن يكون صدر عنهم على سبيل التقية ومن  

الذي سيفصل حتما أن هذا القول من أقوال اإلمام كان تقية وذلك بدون تقية وما يدرينا لعل هذه األقوال والرواايت املوجودة 
 يف كتب الشيعة هي أيضا على سبيل التقية؟ 

ومبا أن كل قول أو فعل منهم حيتمل التقية لذا لزم أن ال يكون أي أمر من أوامرهم جيب العمل مبقتضاه فتسقط نتيجة لذلك  
 مجيع األقوال واألفعال الصادرة منهم بسبب احتمال التقية.

 الكتمان عند الشيعة

ل: قال أبوعبدهللا عليه السالم: إنكم على دين من كتمه أعزه هللا ومن أذاعه أذله هللا(  ونقل الكليين )عن سليمان خالد قا
(9 .) 

 اعلم أن ما تقدم من عقيدة الشيعة ورواايهتم فإهنا ختالف نصوص القرآن:

 قال تعاىل: "اي أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن مل تفعل فما بلغت رسالته". 

 أرسل رسوله ابهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله". وقال تعاىل: "هو الذي

 وقال تعاىل: "اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك". 

 وقال تعاىل: "فاصدع مبا تؤمر وأعرض عن املشركني". 

 وقال تعاىل: "اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فال ختشوهم واخشون". 

 وا مع الصادقني". وقال تعاىل: "اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وكون

وقال تعاىل: " إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات واهلدى من بعد ما بيناه للناس يف الكتاب أولئك يلعنهم هللا ويلعنهم 
 الالعنون". 

 حكم التقية يف اإلسالم



، وكذلك التقية جتوز يف إن التقية يف اإلسالم أشد حرمة من أكل حلم اخلنزير، إذ جيوز للمضطر أكل حلم اخلنزير عند الشدة
مثل تلك احلالة فقط فلو أن إنساان تنزه عن أكل حلم اخلنزير يف حالة االضطرار أيضا ومات فإنه آمث عند هللا، وهذا خبالف 
التقية فإنه إذا مل يلجأ إليها عند يف حالة االضطرار ومات فإن له درجة وثوااب عند هللا، فكأن رخصة أكل حلم اخلنزير تنتقل  

 العزمية لكن ال تنتقل رخصة التقية إىل العزمية. بل إنه إن مات لدين هللا ومل حيتم ابلتقية فإنه سيؤجر على موته هذا أجرا  إىل
عظيما والعزمية فيها على كل حال أفضل من التقية، والتاريخ اإلسالمي من حتمل الرسول صلى هللا عليه وسلم إيذاء املشركني  

ا رضي هللا عنهما وشهادة مسية أم عمار وشهادة خبيب وغريهم رضي هللا عنهم كلها وإىل غري وكذا الصديق وبالل وغريمه
ذلك من وقائع وقصص اندرة يف البطولة والعزمية يف مسرية هذه األمة الطويلة خلري دليل على أن العزمية هي األصل واألفضل 

 واألحسن.

 ـــــــــــ 

 .484-482( أصول الكايف، ص5(،)4(،) 3(،)2،)(1)
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 األمر الثاين عشر من عقائدهم الفاسدة 
 عقيدة املتعة وفضائلها عندهم: 

ه السالم،  وذكر فتح هللا الكاشاين يف تفسريه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال: "من متتع مرة كان درجته كدرجة احلسني علي
ومن متتع مرتني فدرجته كدرجة احلسن عليه السالم، ومن متتع ثالث مرات كان درجته كدرجة علي ابن أيب طالب عليه السالم، ومن  

(. 1متتع أربع مرات فدرجته كدرجيت" )  

(، ونقل 2لقيامة وهو أجدع" )وذكر الكاشاين أيضا: عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: "ومن خرج من الدنيا ومل يتمتع جاء يوم ا
 الكاشاين يف تفسريه أيضا ابلفارسية وترمجته ابلعربية: عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال:

"   جاءين جربيل هبدية من ريب وتلك اهلدية متعة النساء املؤمنات ومل يهد هللا هذه اهلدية إىل أحد قبلي من األنبياء...اعلموا أن املتعة
هبا لشريف على مجيع األنبياء السابقني، ومن متتع مرة يف عمره صار من أهل اجلنة... وإذا اجتمع املتمتع واملتمتعة يف مكان  خصين هللا

معا ينزل عليهما ملك حيرسهما إىل أن يفرتقا، ولو تكلما بينهما فكالمهما يكون ذكرا وتسبيحا، وإذا أخذ أحدمها بيد اآلخر تقاطر  
واخلطااي، وإذا قبل أحدمها اآلخر كتب هلما بكل قبلة أجر احلج والعمرة، ويكتب يف مجاعهما بكل شهوة ولذة  من أصابعهما الذنوب 

حسنة كاجلبال الشاخمات، وإذا اشتغال ابلغسل وتقاطر املاء خلق هللا تعاىل بكل قطرة من ذلك املاء ملكا يسبح هللا ويقدسه وثواب  
امة.تسبيحه وتقديسه يكتب هلما إىل يوم القي  

 اي علي الذي يظن أن هذه السنة )املتعة( خفيفة وضعيفة وال حيبها فهو ليس من شيعيت وأان بريء منه...



قال جربيل عليه السالم اي حممد صلى هللا عليه وسلم الدرهم الذي يصرفه املؤمن يف املتعة أفضل عند هللا من ألف درهم أنفقت يف غري 
 املتعة.

احلور العني خلقها هللا ألهل املتعة.  اي حممد يف اجلنة مجاعة من  

 اي حممد إذا عقد املؤمن من املؤمنة عقد املتعة فال يقوم من مكانه إال وقد غفر هللا له ويغفر للمؤمنة أيضا....". 

نه يدين بغري  روى عن الصادق عليه السالم أبن املتعة من ديين ودين آابئي فالذي يعمل هبا يعمل بديننا والذي ينكرها ينكر ديننا بل إ
(.3ديننا. وولد املتعة أفضل من ولد الزوجة الدائمة ومنكر املتعة كافر مرتد )  

وذكر صاحب منتهى اآلمال ابلفارسية، وترمجته ابلعربية: وروي أيضا عن الصادق عليه السالم أنه قال: ما من رجل متتع مث اغتسل إال 
اطر من جسده ليستغفر له إىل يوم القيامة ويلعن على من جيتنب منه حىت تقوم  وقد خلق هللا تعاىل سبعني ملكا من كل قطرة ماء يتق

(.4الساعة )  

وقد ذكرت عدة رواايت يف فضائل املتعة يف )عجالة حسنة( ابللغة األردية وهي ترمجة لرسالة املتعة للمجلسي سنذكر ترمجة بعضها 
 ابلعربية:

( (. 5هذه السنة )املتعة( ومل يتقبلها فهو ليس من شيعيت وأان بريء منه( )قال علي أمري املؤمنني عليه السالم: من استصعب   

(.6وقال سيد العامل صلى هللا عليه وسلم: )من متتع من امرأة مؤمنة فكأنه زار الكعبة سبعني مرة( )  

مرتني عتق ثلثا جسده من  وقال الرمحة للعاملني رسول هللا صلى هللا عليه وآله: )من متتع مرة عتق ثلث جسده من جهنم، ومن متتع 
(. 7جهنم، ومن أحيا هذه السنة ثالث مرات أيمن جسده كله من انر جهنم احملرقة( )  

ا  قال رسول هللا سيد البشر شفيع احملشر: )اي علي ينبغي أن يرغب املؤمنون واملؤمنات يف املتعة ولو مرة واحدة قبل أن ينتقلوا من الدني
 إىل اآلخرة. 

(. 8بنفسه أنه ال يعذب رجال أو امرأة قد متتعا، ومن اجتهد يف هذا اخلري )املتعة( وازداد فيها رفع هللا درجته( ) لقد أقسم هللا تعاىل  

ونقل الكاشاين يف تفسريه رواية طويلة ابلفارسية وفيها أنه صلى هللا عليه وسلم سئل: )جيست جزائي كى كه دراين ابب سعى كند؟ 
(، ومعناه ابلعربية: )ما هو جزاء من سعى يف هذا الباب )املتعة(؟ فقال: له 9ر متمتع ومتمتعه( ) فرمود: له أجرمها مراورا ابشد أج

 أجرمها( أي أن للساعي بني املتمتعني أجرمها أي أجر املتمتع واملتمتعة.
(. 10حىت يتمتع( ) ونقل أبوجعفر القمي يف )من ال حيضره الفقيه( وهو من الصحاح األربعة عند الشيعة )روي أن املؤمن ال يكمل  

ونقل القمي أيضا: )قال أبوجعفر عليه السالم: أن النيب صلى هللا عليه وآله ملا أسري به إىل السماء قال: حلقين جربيل عليه السالم  
(. 11قال: اي حممد إن هللا تبارك وتعاىل يقول: أين قد غفرت للمتمتعني من أمتك من النساء( )  

عليه السالم: إين أكره للرجل أن ميوت وقد بقيت عليه خلة من خالل رسول هللا صلى هللا عليه وآله  ونقل القمي أيضا )وقال الصادق
(. 12مل أيهتا، فقلت: هل متته رسول هللا صلى هللا عليه وآله؟ قال: نعم( )  

لى شيعتنا املسكر من كل شراب  ونقل القمي أيضا )عن عبدهللا بن سنان عن أيب عبدهللا عليه السالم قال: إن هللا تبارك وتعاىل حرم ع
(.13وعوضهم من ذلك املتعة( )  

 أركان املتعة وأحكامها 
 ونقل املال فتح هللا الكاشاين يف تفسريه منهج الصادقني ابلفارسية ومعناه ابلعربية: 

( (. 14ليعلم أن أركان عقد املتعة مخسة: زوج وزوجة ومهر وتوقيت وصيغة اإلجياب والقبول( )  

أيضا ابلفارسية ما معناه ابلعربية: )واعلم أن عدد الزوجات يف املتعة ليس مبحصور وال يلزم الرجل النفقة واملسكن ونقل الكاشاين 
(. 15والكسوة وال يثبت التوارث بني الزوجني املتمتعني وهذه األشياء تثبت يف العقد الدائم( )  

أهي من األربع؟ فقال: ال وال من السبعني...ونقل أبو جعفر الطوسي )وسئل أبو عبدهللا عليه السالم عن املتعة   



وعن أيب عبدهللا عليه السالم قال: ذكر له املتعة أهي من األربع؟ قال: تزوج منهن ألفا فإهنن مستأجرات.. ال تطلق وال ترث وإمنا هي  
(.16مستأجرة( )  

 مهر املتعة

ه قليال كان أو كثريا... قلت أليب عبدهللا عليه السالم: أدىن ما ونقل الطوسي يف التهذيب )وأما املهر يف املتعة فهو ما يرتاضيان علي
(. 17يتزوج به املتعة؟ قال: كف من بر( )  

 ال شهادة وال إعالن يف املتعة 

(.18ونقل الطوسي يف التهذيب )وليس يف املتعة إشهاد وال إعالن( )  

(. 19 النكاح من أجل املواريث( )ونقل الطوسي أيضا )عن أيب جعفر عليه السالم قال: إمنا جعلت البينة يف  

وذكر أبو جعفر الطوسي أيضا يف التهذيب )سألت أاب عبدهللا عليه السالم عن الرجل يتزوج املرأة على عود واحد؟ قال: ال أبس ولكن 
(. 20إذا فرغ فليحول وجهه وال ينظر( )   

(. 21وذكر يف التهذيب أيضا )ال أتس ابلتمتع ابهلامشية( )  

 الكايف )عن أيب عبدهللا عليه السالم قال: جاءت امرأة إىل عمر فقالت: إين زنيت فطهرين، فأمر أبن ترجم، فأخرب وذكر الكليين يف
بذلك أمري املؤمنني عليه السالم فقال: كيف زنيت؟ فقال: مررت ابلبادية فأصابين عطش شديد فاستسقيت أعرابيا فأىب أن يسقيين إال 

لعطش وخفت على نفسي سقاين وأمكنته من نفسي، فقال أمري املؤمنني عليه السالم: تزويج ورب أن أمكنه من نفسي فلما أجهدين ا
(. 22الكعبة( )  

سبحان هللا إن اهلوى قد تغلب على الشيعة فنسبوا إىل أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي هللا عنه مثل هذه األكاذيب، أويعقل أن  
ويهددها ابملوت والعطش فتضطر لالستجابة لكيده فيعترب هذا كله عند الشيعة تزوجيا شرعيا، يزين ظامل فاجر ابمرأة مقهورة وجيربها 

أوليس يفتح هبذا ابب واسع يدخل منه كل فاجر نذل فيأخذ أبية امرأة شريفة كرمية ويضطرها أبية وسيلة مثل هذه ليزين هبا، مث يكون 
هذه اخلبائث. ذلك عند الشيعة تزوجيا،ويشهد هللا أن اإلسالم بريء من  

مث الشيعة يستدلون جبواز املتعة بقوله تعاىل: "فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن" ويف قراءة ابن مسعود: )فما استمتعتم به منهن 
 إىل أجل(. 
 واجلواب: 

كاح الصحيح فآتوهن أجورهن  الفاء للتفريغ مينع اجلملة من االستئناف، فما استمتعتم منهن ما انتفعتم وتلذذمت ابجلماع من النساء ابلن 
 إىل مهورهن. وقراءة ابن مسعود رضي هللا تعاىل عنه شاذة ال توجد يف املصادر، ال حيتج هبا قرآان وال خربا وال يلزم العمل هبا.
رمي املتعة  واإلمجاع منعقد على عدم جواز املتعة وحترميها وال خالف يف ذلك يف علماء األمصار إال من طائفة الشيعة، واحلجة على حت

قوله تعاىل: "قد أفلح املؤمنون الذين هم يف صالهتم خاشعون والذين هم اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم 
 حافظون إال على أزواجهم أو ما ملكت أمياهنم فإهنم غري ملومني فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون".

ل للرجل إال الزوجة أو ما ملكت ميينه وأن من ابتغى وسلك غري هذا فهو من العادين، وال خيفى أن فثبت من هذه اآلية أنه ال حي
الرجل إذا توىل امرأة ابملتعة فإهنا ليست مبنكوحة له ألنه ال يشرتط يف املتعة شهود وليس هلا نفقة وال إرث وال طالق كما ال يشرتط  

هبتها وال إعتاقها كما هي احلال يف اململوكة فكيف صارت املتعة حالال؟فيها التحديد ابألربعة وال جيوز بيعها وال   

(. 23وكذلك قوله تعاىل: "فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أميانكم" )  

  فمن خاف عدم العدل فليكتف بواحدة أو مبا ملكت ميينه فأين املتعة؟ فلو كانت حالال لذكرها ألن أتخر البيان عن وقت احلاجة ال
 جيوز.



وكذا قوله تعاىل: "ومن مل يستطع منكم طوال أن ينكح املؤمنات احملصنات فمما ملكت أميانكم"... إىل قوله تعاىل: "ذلك ملن خشي 
 العنت منكم"، فلو كانت املتعة حالال لذكرها، وخاصة وقد ذكر )من خشي العنت( ومل يذكرها فدل على أهنا حرام. 

 جيدون نكاحا حىت يغنيهم هللا من فضله"، فلم أيمر من ال جيد النكاح أن يتوىل امرأة ابملتعة ويتمتع  وقال تعاىل: "وليستعفف الذين ال 
هبا حىت يغنيه هللا من فضله )حمصنني غري مسافحني(. وتدل اآلية على أن النكاح فيه إحصان وطهر وليس من ذلك يف املتعة شيء. 

 فكل هذا ظاهر يف حرمتها.
تدلون ببعض األحاديث الواردة يف الصحاح عندان واجلواب أهنا منسوخة كما يتضح ذلك واضحا من األحاديث والروافض )الشيعة( يس

 األخرى اليت سنذكرها. وقد صرح به مجيع الشراح وأئمة السلف واخللف من أهل السنة وقد أمجعوا على ذلك فال داللة هلم فيها. 
ه وسلم: "إين كنت أذنت لكم يف االستمتاع من النساء وإن هللا قد حرم ذلك إىل يوم  واحلجة على حترمي املتعة أيضا قوله صلى هللا علي

(. 25القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، وال أتخذوا مما آتيتموهن شيئا" )  

إىل يوم القيامة ومن   وكذلك ما أخرجه مسلم : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن املتعة وقال: أال إهنا حرام من يومكم هذا
(.26كان أعطى شيئا فال أيخذه )  

وأخرج الرتمذي عن ابن عباس رضي هللا تعاىل عنهما قال: كانت املتعة يف أول اإلسالم كان الرجل يقدم البلدة ليس هبا معرفة ويتزوج 
قال  -على أزواجكم أو ما ملكت أميانكم" حىت إذا نزلت اآلية "إال-املرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه، وتصلح له شيئه، 

(.27ابن عباس رضي هللا عنهما: )فكل فرج سوامها فهو حرام( )  

قال احلازمي: إنه صلى هللا عليه وسلم مل يكن أابح هلم قط وهم يف بيوهتم وأوطاهنم إمنا أابح هلم يف أوقات حبسب الضرورات حىت  
 حرمها عليهم إىل يوم القيامة. 

ة أيضا روي )عن علي عليه السالم قال: حرم رسول هللا صلى هللا عليه وآله يوم خيرب حلوم احلمر األهلية ونكاح املتعة(  ويف كتب الشيع
(28 .)  

بعد ما استوفينا األدلة القطعية الفعلية على حرمة نكاح املتعة فلنقف ولننظر نظرة بسيطة عقلية ولكنها جمردة عن اهلوى مرفوع عنها 
غالطة وهي أن الرجل إمنا جيوز له النكاح أبربعة فقط ال غري، بينما حيل الروافض والشيعة للرجل أن يتمتع ولو أبلف  حجاب التهتك وامل

فيؤدي ذلك إىل كثرة أبنائه وبناته فيقع اخللل على نظام النكاح واإلرث ألنه إمنا يعلم صحة النكاح   -كما سبق–امرأة أو ألفني 
م من الكثرة مما ال ميكن فيها ذلك، فهب لو أن رجال سافر للسياحة وصار يتمتع ابمرأة يف كل  واإلرث إذا علم صحة النسب، لكنه

مدينة قرهبا حىت صار له أبناء وبنات من بعده مث قدر له أن يرجع ومير هو أو أحد إخوانه أو بناته على تلك املدن فصار يعقد على  
ذ يكون قد عقد على بعض بناته أو بنات أخيه أو أخواته. بعض نسائها: فما مينع أن يكون بعضهن من بناته؟ وحينئ  

  والعجب بعد هذا كله أن املتعة اليت ميسك هبا الشيعة دليال هلم أهنا كانت يف بداية عهد النيب صلى هللا عليه وسلم، يثبتون عنها أهنا
 كانت تنعقد ابلشهود ويعرفون بذلك يف كتبهم.

األايم ال يشرتطون فيها الشهود فكيف يصح استدالهلم على صحة هذه املتعة ابليت أثبتوها يف واملتعة اليت جيهر هبا الشيعة يف هذه 
 بداية عهد النيب صلى هللا عليه وسلم، وإليك روايتهم:

(. وقد ذكروا 29سئل اإلمام جعفر الصادق: كان املسلمون على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتزوجون بغري بينه؟ قال: ال )
الرواية يف ابب املتعة )يتزوجون( املراد عندهم املتعة. وصرح املؤلف أنه مل يرد من ذلك النكاح الدائم بل أراد منه املتعة. هذه  
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 دة األمر الثالث عشر من عقائدهم الفاس
 عقيدة جواز استعارة الفرج: 

نقل أبو جعفر حممد بن احلسن الطوسي يف االستبصار )عن حممد بن مسلم عن أيب جعفر عليه السالم قال: قلت  
 (.1له: الرجل حيل ألخيه فرج جاريته؟ قال:نعم ال أبس به له ما أحل له منها( )

يل أبو عبدهللا عليه السالم: اي حممد خذ هذه  ونقل الطوسي يف االستبصار أيضا )عن حممد بن مضارب قال: قال
 (.2اجلارية ختدمك وتصيب منها فإذا خرجت فارددها إلينا( )

وورد يف بعض رواايت الشيعة عن أحد أئمتهم كلمة:"ال أحب ذلك" أي استعارة الفرج فكتب حممد بن احلسن 
ذكرانه ألنه ورد مورد الكراهية، وقد صرح الطوسي صاحب االستبصار معلقا عليها: )فليس فيه ما يقتضي حترمي ما 

عليه السالم بذلك يف قوله: ال أحب ذلك، فالوجه يف كراهية ذلك أن هذا مما ليس يوافقنا عليه أحد من العامة ومما  
يشنعون به علينا، فالتنزه عن هذا سبيله أفضل وإن مل يكن حراما، وجيوز أن يكون إمنا كره ذلك إذا مل يشرتط حرية 

 (.3فإذا اشرتط ذلك فقد زالت الكراهية( ) الولد

وهذا نوع آخر من الزان يستحله الشيعة وينسبونه إىل أئمة أهل البيت كذاب وزورا وأن يتبعون إال أهواءهم مع أن الزان 
 جبميع صوره حرام يف الشريعة اإلسالمية كما هو معلوم لدى اجلميع. 
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 األمر الرابع عشر من عقائدهم الفاسدة 
 عقيدة جواز اللواطة ابلنساء: 

عفور قال: سألت أابعبدهللا عليه السالم ذكر أبوجعفر حممد بن احلسن الطوسي يف االستبصار: عن عبدهللا بن أيب ي
عن الرجل أييت املرأة يف دبرها؟ قال: ال أبس إذا رضيت، قلت: فأين قوله تعاىل: "فأتوهن من حيث أمركم هللا"؟  

فقال: هذا يف طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث أمركم هللا، إن هللا تعاىل يقول: "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم  
 (.1)أىن شئتم" 

ونقل يف االستبصار أيضا )عن موسى بن عبدامللك عن رجل قال: سألت أاب احلسن الرضا عليه السالم عن إتيان 
الرجل املرأة من خلفها يف دبرها فقال أحلتها آية من كتاب هللا تعاىل قول لوط عليه السالم: "هؤالء بنايت هن أطهر  

 (. 2لكم" فقد علم أهنم ال يريدون الفرج( )

الستبصار أيضا )عن علي بن احلكم قال: مسعت صفوان يقول: قلت للرضا عليه السالم: أن رجال من مواليك ويف ا
أمرين أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيا منك أن يسألك، قال: ما هي؟ قال: للرجل أن أييت امرأته يف دبرها؟  

 (.3قال: نعم ذلك له( )

قلت أليب عبدهللا عليه السالم أو أليب احلسن عليه السالم أين رمبا   ويف االستبصار أيضا )عن يونس بن عمار قال:
أتيت اجلارية من خلفها يعين دبرها وهي تفزرت فجعلت على نفسي إن عدت إىل امرأة هكذا فعلي صدقة درهم وقد 

 (.4ثقل ذلك علي، قال: ليس عليك شيء وذلك لك( )

أاب عبدهللا عليه السالم أو أخربين من سأله عن الرجل أييت   ويف االستبصار أيضا: )عن محاد بن عثمان قال: سألت 
املرأة يف ذلك املوضع، ويف البيت مجاعة، فقال يل ورفع صوته: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: من كلف مملوكه  

 (.5ما ال يطيق فليبعه، مث نظر يف وجوه أهل البيت مث أصغى إىل فقال: ال أبس به( )



بصار يف تعليقه على خربين ورد فيهما املنع من اللواطة ابلنساء فقال: )فالوجه يف هذين اخلربين  وكتب صاحب االست
ضرب من الكراهية ألن األفضل جتنب ذلك وإن مل يكن حمظورا.. وحيتمل أيضا أن يكون اخلربان وردا مورد التقية ألن 

 (.6أحدا من العامة ال جييز ذلك( )

ابجلواز أن تكون هي اليت وردت مورد التقية ألن الناس عموما يشتهون هذه األمور أال حتتمل األخبار اليت جاءت 
 فاألئمة ألجلهم وإلرضائهم اختاروا التقية، إن التقية حمتملة يف كل شيء ويف كل خرب. 

إال   وعلى كل فإن هذا األمر ظاهر البطالن وخمالف ملا جاء عن هللا وعن رسوله صلى هللا عليه وسلم،وهذا كله ما هو
 اتباع للهوى. 

 إثبات حرمة اللواطة ابلنساء من القرآن والسنة 

قال هللا عز وجل :"نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم"، إن هللا عز وجل أذن ألتيان مقام احلرث وهو الفرج ومل 
 أيذن ملقام الفرث وهو الدبر.

  احمليض وال تقربوهن حىت يطهرن".وقال تعاىل: "يسألونك عن احمليض قل هو أذى فاعتزلوا النساء يف

يف هذه اآلية منعنا هللا عز وجل من إتيان النساء يف الفرج عند احليض مع أنه مل يدم إال بضعة أايم، فكيف يكون  
إتيان الدبر جائز مع دوام وجود النجاسة فيه. وأيضا يبني يف اآلية أن املمنوع من اإلتيان هو الفرج فقط وليس الدبر 

ة متعلقة ابلفرج فقط أما الدبر فحاله كما هو كان قبل احليضة فلو كان جائزا إتيانه قبل احليضة فال مانع ألن احليض
اآلن أيضا مث إنه لو كان األمر كذلك لكانت اآلية حينئذ )فاعتزلوا الفروج يف احمليض( وليس )فاعتزلوا النساء( كما هو  

 احلال.

ل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "من أتى كاهنا فصدقه مبا يقول أو أتى  عن أيب هريرة رضي هللا تعاىل عنه قال: قا
 (.7امرأته حائضا أو أتى امرأته يف دبرها فقد بريء مما أنزل على حممد صلى هللا عليه وسلم" )

 (.8وقال صلى هللا عليه وسلم: "ملعون من أتى امرأة يف دبرها" )

 هر منها وما بطن...آمني..... اللهم جنبنا الفواحش واملعاصي والفنت ما ظ
 ــــــــــ

 . 243،ص3( االستبصار،ج3(،)2،)(1)

 ،ابب النساء فيما دون الفرج. 444،ص3االستبصار،ج (4)

 . 244-243،ص3( االستبصار،ج6،)(5)

 .545مسند أيب داود،كتاب الكهانة والتطري،ص (7)

 .294مسند أيب داود،ابب يف جامع النكاح،ص (8)

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األمر اخلامس عشر من عقائدهم الفاسدة
 عقيدة الرجعة:

وذكر عباس القمي يف منتهى اآلمال ابلفارسية ما ترمجته ابلعربية: قال الصادق عليه السالم "ليس منا من ال يؤمن برجعتنا وال  
 .(1) يقر حبل املتعة"  

يه يف علل الشرائع عن اإلمام حممد الباقر عليه السالم أنه  ونقل حممد الباقر اجمللسي ابلفارسية ما ترمجته ابلعربية: )روى ابن اببو 
 (. 2قال: إذا ظهر املهدي فإنه سيحيي عائشة ويقيم عليها احلد( )

ونقل مقبول أمحد الشيعي يف ترمجته للقرآن ابألردوية ما ترمجته ابلعربية: )روي عن اإلمام حممد الباقر عليه السالم يف تفسري 
ن املراد يف هذه اآلية من "اآلخرة" الرجعة ومعىن الرجعة أنه سيأيت رسول هللا واألئمة عليهم السالم  القمي وتفسري العياشي أ

وخاصة من املؤمنني وخاصة من الكفار قبل قيام الساعة إىل الدنيا، لكي يعلى اخلري واإلميان، ويقضى على الكفر والعصيان(  
(3 .) 

كالما طويال ابلفارسية حاصله أنه إذا ظهر املهدي عليه السالم )قبيل القيامة(   وذكر املال حممد الباقر اجمللسي يف حق اليقني
 فإنه سينشق جدار قرب الرسول صلى هللا عليه وسلم وخيرج أاب بكر وعمر من قربيهما فيحييهما مث يصلبهما )والعياذ ابلل(. 

ن جيتمعوا فالظلم والكفر الذي ظهر من بداية العامل إىل مث يذكر عن املهدي أيضا ابلفارسية ما ترمجته ابلعربية: مث أيمر الناس أ
هنايته فإمث ذلك الظلم والكفر كله يكتب عليهما )أي أيب بكر وعمر( وما أهريق دم آلل حممد يف أي زمان بل كل دم أهريق 

فإن كل ذلك  بغري حق وكل مجاع حرام قد حصل وكل مال راب أو مال حرام قد أكل وكل إمث وظلم وقع حىت ظهور املهدي
 (. 4سيكون معدودا يف أعماهلما )

يظهر املهدي فأول من يبايعه حممد عليه   ونقل اجمللسي بعده أيضا )وروى النعماين عن اإلمام حممد الباقر عليه السالم أنه قال: ملا
مام الرضا عليه السالم أنه  هللا ابملالئكة، وروى الشيخ الطوسي والنعماين عن اإل  والسالم مث علي عليه السالم ويساعدهالصالة 

 (. 5هو أمري املؤمنني رجع ليهلك الظاملني ) من عالمات ظهور املهدي أن يظهر عاراي أمام الشمس وينادي مناد هذا 



وهذا من أعظم أكاذيب الشيعة خمالف ملا عليه الدين اإلسالمي واإلسالم ومجيع األداين السماوية جممعة على أن اإلنسان  
يا مث ميوت مث حيشر أمام هللا يوم القيامة وهناك سيحاسبه هللا عن أعماله ولكن الشيعة يريدون افرتاء وكذاب  يعمل يف هذه الدن

أن ينصبوا املهدي يف مقام احملاسب للخلق، هذه الرواايت مع كوهنا ابطلة فإهنا إهانة عظيمة للرسول صلى هللا عليه وسلم 
لومها يبايعان املهدي الذي سيكون من ولدمها، مث كون املهدي يظهر وسيدان علي بن أيب طالب رضي هللا عنه حيث جع

عاراي ليس عليه ثياب؟ وأما عن الشيخني اجلليلني أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما وما أظهر هلما من البغضاء والشحناء ال  
ه ال تعمى األبصار ولكن حيتاج إىل تعليق فإنه خالف النقل والعقل فكيف يعقل أن حيمل شخص أوزار الذين قبله، "فإن

 تعمى القلوب اليت يف الصدور".

 ـــــــــــ

 ،لعباس القمي.341،ص2منتهى اآلمال،ج  (1)

 ،حملمد الباقر اجمللسي.347حق اليقني،ص (2)

 . 535ترمجة مقبول أمحد،ص (3)

 ،حملمد الباقر اجمللسي.360حق اليقني،ص (4)

 ،حملمد الباقر اجمللسي.347حق اليقني،ص (5)

 ر السادس عشر من عقائدهم الفاسدةاألم
 عقيدة الطينة:

ذكر حممد بن يعقوب الكليين يف أصول الكايف )ابب طينة املؤمن والكافر( وأيت فيه يرواايت نذكر بعضها )عن عبدهللا بن  
فأعرفه وأما كيسان: عن أيب عبدهللا عليه السالم قال: قلت له: جعلت فداك،أان موالك عبدهللا بن كيسان، قال: أما النسب 

أنت فلست أعرفك، قال: قلت له إين ولدت يف اجلبل ونشأت يف أرض فارس وإنين أخالط الناس يف التجارات وغري ذلك 
فألخالط الرجل فأرى له حسن السمت وحسن اخللق وأمانة مث أفتشه فأفتشه عن عداوتكم، وأخالط الرجل فأرى منه سوء 

شه عن واليتكم، فكيف يكون ذلك؟ قال: فقال يل: أما علمت ايبن كيسان أن هللا  اخللق وقلة أمانة ودعارة مث أفتشه فأفت
جل وعز أخذ طينة من اجلنة وطينة من النار فخلطها مجيعا مث نزع هذه من هذه وهذه من هذه فما رأيت من أولئك من  

ه، وما رأيت من هؤالء من قلة  األمانة وحسن اخللق وحسن السمت فمما مسهم من طينة اجلنة وهم يعودون إىل ما خلقوا من
 األمانة وسوء اخللق والدعارة فمما مسهم من طينة النار، وهم يعودون إىل ما خلقوا منه(. 

وأيضا )عن إبراهيم عن أيب عبدهللا عليه السالم قال: إن هللا جل وعز ملا أراد أن خيلق آدم عليه السالم بعث جربيل عليه 
فقبض بيمينه قبضة بلغت قبضته من السماء السابعة إىل السماء الدنيا، وأخذ من كل  السالم يف أول ساعة من يوم اجلمعة

مساء تربة وقبض قبضة أخرى من األرض السابعة العليا إىل األرض السابعة القصوى، فأم هللا عز وجل كلمته، فأمسك القبضة 
ذروا ومن السماوات ذروا، فقال للذي بيمينه:   األوىل بيمينه والقبضة األخرى بشماله ففلق الطني فلقتني، فذرأ من األرض

منك الرسل واألنبياء واألوصياء والصديقون واملؤمنون والسعداء ومن أريد كرامته، فوجب هلم ما قال كما قال، وقال للذي  
ن الطينتني بشماله: منك اجلبارون واملشركون والكافرون والطواغيت ومن أريد هوانه وشقوته فوجب هلم ما قال كما قال، مث إ

خلطتا مجيعا، وذلك قول هللا عز وجل "إن هللا فالق احلب والنوى" فاحلب طينة املؤمنني اليت ألقى هللا عليها حمبته، والنوى  
طينة الكافرين الذين أنوا عن كل خري، وإمنا مسي النوى من أجل أنه أنى عن كل خري وتباعد منه، وقال هللا عز وجل "خيرج  

رج امليت من احلي" فاحلي املؤمن الذي خترج طينته من طينة الكافر، وامليت الذي خيرج من احلي هو الكافر احلي من امليت وخي 



الذي خيرج من طينة املؤمن، فاحلي املؤمن، وامليت الكافر، وذلك قول هللا عز وجل "أومن كان ميتا فأحييناه" فكان موته  
هللا عز وجل بكلمته فذلك كذلك، خيرج هللا عز وجل املؤمن يف امليالد  اختالط طينته مع طينة الكافر، وكان حياته حني فرق

من الظلمة بعد دخوله فيها إىل النور، وخيرج الكافرين من النور إىل الظلمة بعد دخوله النور،وذلك قول هللا عز وجل "لينذر 
 من كان حيا وحيق احلق على الكافرين"أ.هـ. 

الفاسدة أن حسنات الكفار ومن ضمنهم عامة أهل السنة واجلماعة )أي كل من عدا ويظهر من هذه الرواايت عقيدة الشيعة 
الشيعة( تعطى للشيعة الروافض،وأن سيئاهتم حتمل على الكفار )من ضمنهم أهل السنة حسب عقيدهتم( وهذا خالف للعدل  

خرى" وقوله تعاىل: "كل نفس مبا كسبت الرابين، وينكره العقل وأتابه الفطرة السليمة وقد قال تعاىل: "وال تزر وازرة وزر أ
رهينة" وقوله تعاىل: "فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره" وقوله تعاىل: "توىف كل نفس مبا عملت"  

يدة اآلية، وغريها من آايت كثرية جدا يف هذا املعىن وأحاديث كثرية أيضا صحيحة وصرحية يف هذا املعىن ترد على هذه العق
 الفاسدة، فهي عقيدة ابطلة خمالفة للنقل والعقل والعدل. 

 
 

 األمر السابع عشر من عقائدهم الفاسدة
 عقيدة االحتساب يف النياحة وشق اجليوب وضرب

 اخلدود على شهادة احلسني رضي هللا عنه:  

مأمت والنياحة ويعملون املظاهرات وهي خمالفة للعقيدة اإلسالمية )الصرب يف املصائب( إن الشيعة يعقدون حمافل وجمالس لل
العظيمة يف الشوارع وامليادين يف ذكرى شهادة احلسني رضي هللا عنه ابهتمام بليغ يف العشر األواخر من حمرم كل عام 

معتقدين أهنا من أجل القرابت فيضربون خدودهم أبيديهم وصدورهم وظهورهم ويشقون اجليوب يبكون ويصيحون هبتافات:  
 حسني، وخاصة يف اليوم العاشر من كل حمرم فإن ضجيجهم املليء ابلويالت يبلغ أوج الكمال وخيرجون يف اي حسني... اي

ذلك اليوم مرتابطني متصافني حيملون قبة احلسني )التابوت( املصنوعة من اخلشب وحنوه ويقودون خيال مزينا بسائر الزينة 
أجرون عماال أبجور ضخمة ليشرتكوا معهم يف هذا الضجيج والفوضى ميثلون به حالة احلسني يف كربالء بفرسه ومجاعته ويست

إىل   -أعمال اجلاهلية األوىل -ويسبون أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويتربءون منهم وقد تفضي هذه األعمال 
اخللفاء أيب بكر  املنازعات مع أهل السنة خاصة عند سبهم ألصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والطعن والتربؤ من 

 وعمر وعثمان، فتسبب إراقة دماء األبرايء.

والشيعة يصرفون يف مآمت احلسني هذه أمواال طائلة ألهنم يعتقدون أهنا من أصول دينهم وأعظم شعائرهم، إن الشيعة يعودون 
زهنم حزن خمرتع، مع أن الشريعة  أوالدهم ابلبكاء يف هذا املأمت فإذا كربوا اعتادوا البكاء مىت شاءوا فبكاؤهم أمر اختياري وح

 املطهرة أكدت يف النهي عن النياحة وشق اجليوب وضرب اخلدود والقرآن أوصى بين آدم ابلصرب والرضا ابلقضاء.

 كما يف قوله تعاىل: "اي أيها الذين آمنوا استعينوا ابلصرب والصالة إن هللا مع الصابرين". 

ابتهم مصيبة قالوا إان لل وإان إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من رهبم ورمحة وقوله تعاىل: "وبشر الصابرين الذين إذا أص
 وأولئك هم املهتدون". 

 وقوله تعاىل: "وتواصوا ابحلق وتواصوا ابلصرب". 



 وقوله تعاىل: "وتواصوا ابلصرب وتواصوا ابملرمحة أولئك أصحاب امليمنة". 

 البأس".وقال تعاىل: "والصابرين يف البأساء والضراء وحني 

مث إن األئمة املعصومني عندهم والذين جيب طاعتهم لديهم قد ثبت عنهم أيضا مثل ذلك، فقد ذكر يف هنج البالغة )وقال  
علي رضي هللا عنه بعد وفاة النيب صلى هللا عليه وسلم خماطبا إايه صلى هللا عليه وسلم: لوال أنك هنيت عن اجلزع وأمرت  

 ون(. ابلصرب ألنفدان عليك ماء الشؤ 

 وذكر يف هنج البالغة أيضا )أن عليا عليه السالم قال: من ضرب يده عند مصيبة على فخذه فقد حبط عمله(.

وقال احلسني ألخته زينب يف كربالء كما نقله صاحب منتهى اآلمال ابلفارسية وترمجته ابلعربية: اي أخيت أحلفك ابلل وعليك  
ي على اجليب وال ختمشي وجهك أبظفارك وال تنادي ابلويل والثبور على أن حتافظي على هذا احللف، إذا قتلت فال تشق 

 (. 1شهاديت )

(. وقد  2ونقل أبو جعفر القمي أن أمري املؤمنني عليه السالم قال فيما علم به أصحابه: ال تلبسوا سوادا فإنه لباس فرعون )
هللا عليه وسلم ابيع النساء على أن ال يسودون   ورديف تفسري الصايف يف ذيل آية "أن ال يعصينك يف معروف" أن النيب صلى

ثواب وال يشققن جيبا وأن ال ينادين ابلويل. ويف فروع الكايف للكليين أنه صلى هللا عليه وسلم وصى السيدة فاطمة الزهراء  
 رضي هللا عنها فقال: )إذا أان مت فال ختمشي وجها وال تنادي ابلويل وال تقيمي على انئحة(.

ت كثرية جدا وردت يف كتب الشيعة صرح فيها ابلنهي عن النياحة والنداء ابلويل والثبور وعن شق اجليوب وضرب  وهناك روااي
اخلدود وحنو ذلك من مظاهر اجلزع على املصائب وعدم الصرب عليها وقد أثبت هنا بنماذج فقط من رواايهتم ومن يرغب  

قة املأمت" فقد بسطت فيه وذكرت الرواايت من كتبهم يف الرد على  التفصيل يف هذا املوضوع فعليه أن يرجع إىل كتايب "حقي
 مآمتهم وجالسهم هذه اليت ختالف عقيدة "الصرب يف اإلسالم". 

 

الثناعشرية اجلعفرية الروافض وقد  هذا ما تيسر يل على عجل أن أعرضه أمام عباد هللا املؤمنني من عقائد ابطلة للشيعة ا
ذكرت يف كل ابب مناذج قليلة فقط من مصادرهم ومن أراد االطالع على أكثر منها فعليه أن يراجع بنفسه مصادر الشيعة 

 فإهنا مملوءة مبثل هذه العبارات وأشد..

هتم فإهنا حتبط احلسنات وجترد املؤمن وأسال هللا العظيم الكرمي أن حيفظ املسلمني بفضله وإحسانه من أكاذيب الشيعة وضالال 
من اإلميان وخترجه من اإلسالم وأن يهدينا الصراط املستقيم ويقيمنا على احلق املبني وأن يوفقنا ملا حيبه ويرضاه من القول  

ك وسلم  والعمل والنية واهلدى إنه على كل شيء قدير وصلى هللا على سيدان حممد وآله وصحبه وأزواجه وأتباعه أمجعني وابر 
 تسليما.. 

 وآخر دعواان أن احلمد لل رب العاملني . . . 
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