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البحثممخص   
، كارض الميـ عف ـ عمى خير أنبيائو كرسموعمى فضمو، كالصبلة كالسبلالحمد  

  صحابتو كآلو، أما بعد:
فإنو مما ال شؾ فيو أف الرافضة اإلثنا عشرية خطره كأم خطر، ييدد اإلسبلـ كأىؿ        

كفي ببلد  ،فبل زالت ىذه الطائفة تسعى جاىدة في نشر مذىبيا في العالـ كمِّو عمكمان اإلسبلـ، 
تصدير ثكرتيا في المشرؽ كالمغرب بكؿِّ جدو كاجتياد، كليذا  تحاكؿأىؿ السنة خصكصان، ك 

، مع الرد في القرآف الكريـ كتحديدان تناقضاتيـ،  تظرفضح عقائدىـ ك الة حتى تىذه الرس كانت
 ، كما سطره عممائنا في كتبيـ في الرد عمى ىذه الفرقة. كالنقد ليا مف كبلـ ا ككبلـ رسكلو

 االتعريؼ بالشيعة اإلثن أربعة فصكؿ، تناكلت في التمييدك مييد كقد قسمت بحثي إلى ت      
 .عشرية كنشأتيا كألقابيا

كتناكلت في الفصؿ األكؿ، أصكؿ معتقدات الشيعة، كقسمتو إلى خمسة مباحث، األكؿ       
اإلمامة تيـ في عقيدالثاني  المبحث ، كفييدتيـ في القرآف كالسنة كالصحابةتحدثت فيو عف عق

، كفي الرابع ذكرت في التقية كالرجعة كالبداءتيـ عقيدالثالث المبحث ، كفي كالميديةكالعصمة 
 .مصادر الشيعة التي ثبتت فييا التناقضات ، كفي الخامس ذكرتالكتب المقدسة عند الشيعة

، أما الفصؿ الثاني فجعمتو في جمع القرآف بيف السنة كالشيعة، كذكرت فيو ثبلثة مباحث     
شبيات كردكد حكؿ ، كالثالث جمع القرآف عند الشيعة، كالثاني لقرآف عند أىؿ السنةجمع ااألكؿ 

 جمع القرآف.
، كذكرت فيو تناقضات الشيعة في افتراءاتيـ عمى القرآفكفي الفصؿ الثالث تناكلت     

، تناقضات الشيعة في قكليـ بنقص القرآف كتحريفوذكرت  األكؿ، كفي المبحث خمسة مباحث
تناقضات الشيعة  الثالث، كفي تناقضات الشيعة في تأكيؿ القرآف بالظاىر كالباطف كفي الثاني

الرابع تناقضات عشرية في القكؿ بخمؽ ، كفي في قكليـ بأفَّ القرآف نزؿ فييـ كفي أعدائيـ
 تناقضات عشرية في قكليـ بالنسخ في القرآف. الخامس، كفي القرآف
فيو أربعة ، كذكرت ت الشيعة في مسائؿ األئمة كالقرآفتناقضافيو  تناكلتك الفصؿ الرابع        
كفي المبحث  ،تناقضات الشيعة في قكليـ أفَّ عمـ القرآف عند األئمة ، المبحث األكؿمباحث

ة إال بقيِّـ المبحث الثالث ، كفي الثاني تناقضات الشيعة في قكليـ بأفَّ القرآف ال يككف حجَّ
المبحث الرابع تناقضات الشيعة ، كفي ليية عمى األئمةتناقضات الشيعة في قكليـ بنزكؿ كتب إ

 .في تفسيرىـ آيات مف القرآف
 نتائج كتكصيات. كفي الخاتمة سجمت أىـ ما تكصمت إليو مف



  ث

Abstract 

Praise is due to Allaah for His bounty, and may Allah’s prayers and peace be on the best of His 

prophets and messengers, and may Allah’s pleasure be sent on the Prophet’s companions and family. 

To proceed: 

There is no doubt that the Twelfth Shiites are a great danger that threatens Islam and its people. 

This sect is still striving to spread its creed in the whole world in general and in the countries of the 

Sunnis in particular. It is still trying to export its revolution in the east and west with all 

determination and diligence. This dissertation aims to exposes their creeds and contradictions, 

specifically in the Holy Quran, with providing the required response and criticism supported by the 

words of Allah and His messenger, in addition to our scholars’ replies found in the literature in 

response to this sect. 

The dissertation was divided into a preface and four chapters. The preface introduced the 

Twelfth Shiites, and presented their origin and titles. 

The first chapter presented the creed fundamentals of the Twelfth Shiites through five parts. The 

first one presented their creed in the Noble Quran and companions. The second one discussed their 

creed in Imamah, Issmah (infallibility), and Mahdism. The third part presented their creed in 

Taqeyyah, Raj’ah, and Bedaa’. The fourth part presented their holy books. The fifth part mentioned 

their resources in which several contradictions are confirmed. 

The second chapter was allocated for the issue of collecting the text of the Noble Quran as 

perceived by Sunnis and Shiites. It included three parts: the first one presented the Noble Quran text 

collection as perceived by Sunnis, the second one presented this issue as perceived by Shiites, and 

the last one presented some raised doubts in this regards with the proper replies and responses. 

In the third chapter, the Shiite contradictions in the interpretation of the Noble Quran were 

exposed. This was presented through five parts. The first one discussed the Shiites contradictions in 

their claims that the Noble Quran is incomplete or has been altered. The second one discussed the 

Shiites contradictions in their claim that there are direct and hidden interpretations of the Noble 

Quran. The third one discussed the Shiites contradictions in their claim that the Noble Quran was 

revealed in them and their enemies. The fourth one discussed the Shiites contradictions in their claim 

that the Noble Quran was created, and finally the fifth one discussed the Shiites contradictions in 

their claim about naskh, replacement, of some parts of the Noble Quran. 

The fourth chapter discussed the contradictions of the Shiites in matters of imams and the Noble 

Quran. It included four parts. The first one discussed the contradictions of Shiites in their claim that 

the knowledge of Quran is limited to their imams. The second one discussed the contradictions of 

Shiites in their claim that the Noble Quran use as an evidence requires a guardian (qayyem). The 

third one discussed the contradictions of Shiites in their claim that some holy books were revealed to 

their imams. The fourth and last one discussed the contradictions of Shiites in their interpretations of 

some verses of the Noble Quran. 

At the end of this dissertation, the most important findings and recommendations were recorded. 
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 باساقت
 
 

  
   ََا إََِلَْك وَْحيْ

َ
ِي أ ًْحا َواَّلى ٰ ةُِِ ٍُ ٌِ َيا َوَّصى ٌَ اّلِي َع هَُكى ّيِ ََشَ

ٌَ َوََل  ْا اّلِي ًُ قِي
َ
ْن أ

َ
ۖ  أ ََا ةُِِ إِةَْراِِيَى َوُمََْسٰ وَِعيََسٰ يْ َوَيا َوصى

ْى إََِلُِْ  ُِ ْْشِكنَِي َيا حَْدُعْ ًُ ْ ْا فِيُِۚ  َلُُبَ لََعَ ال قُ ِِ إََِلُِْ ۚ َتَخَفرى َْخ
ََ  ُ  اَّلى

ِّْدي إََِلُِْ َيٌ يُنِيُب  ْا إَِلى ِيٌ َبْعِد  (13)َيٌ يََشاُء َويَ قُ َوَيا َتَفرى
ّبَِك إََِلٰ  ٌث َسَتَقْج ِيٌ رى ًَ ِ ََْْل ََك َ ْى ۚ َول ُّ ََ ْ ُى اهْعِوُْى َبْغًيا ةَي ُِ َيا َجاَء

ْىۚ  ِإَونى ا ُّ ََ َسًّمى هىُقِِضَ ةَيْ َجٍن يُّ
َ
ْا اهِْمَخاَب ِيٌ َبْعِدِِْى أ ورِثُ

ُ
ٌَ أ ِي َّلى

ُُ ُمرِيٍب     (14)هَِِف َشّكٍ ّيَِْ
 [ 14:الشكرل]
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 اء َ د     ْ اإلى  
 

  رحمو ا  -إلى كالدم الغالي الذم ربَّاني عمى حب ىذا الديف كالعمؿ لخدمتو
 .-تعالى

 الغالي كالنفيس  إلى بحر العطاء، كفيض الحناف إلى كالدتي الغالية التي ما زالت تقَّدـ
ألجؿ راحتي، كسعادتي، فأسألو سبحانو أف ييًطيؿ عمرىا، كيرضى عنيا، كيحيسف 

 ختاميا.
  إلى زكجتي الحبيبة التي لـ تدخر جيدا في مساعدتي كتييئة المناخ العممي المناسب

 لي، أسأؿ ا أف يحفظيا كيبارؾ فييا.
 الجمكس بيف أيدييـ.إلى مشايخي األفاضؿ الذيف نيمت مف عمكميـ كتشرفت ب 
 ينافحكف عف ىذا الديف كأخص منيـ الذيف يتصدكف لممد  يفف الذيإلى العمماء الرباني

 الخميني الرافضي حفظيـ ا كأكثر في األمة مف أمثاليـ.
  لى أعمامي كعمَّاتي، إلى أخكالي كخاالتي، جزاىـ ا إلى إخكتي كأخكاتي الكراـ، كا 

 خيران.
 ككؿ مف ساعدني في إتماـ ىذا البحث.إلى  كؿ إخكاني في ا ، 

 

 إلى ىؤلء أىدي ىذا البحث ...
 

  



  خ

 ير  ِ قد    َ وت     ٌ كر   ُ ش  
     

، ان لممزيد مف نعموأىحمدي ا سبحانو كتعالى أف كفقني لحمده، كأشكره سبحانو شيكرىان جالب 
ال يشكر النَّاس،  ، إذ ال يشكر ا مفكلمَّا كاف شكري النَّاًس مف أىؿ الخير كالفضؿ شيكران  

 -محمود الشوبكيلفضيمة األستاذ الدكتور: كاف لزاـ عميَّ ابتداءن أف أتقدـ بالشكر الجزيؿ 
رشادو كتكجيوو،  -حفظو ا مو باإلشراؼ عمى ىذه الرسالة، كعمى ما قدَّمو مف نصحو كا  عمى تفضُّ

، فجزاه ا عني خير  ، كطيكؿى صبرو الجزاء، كبارؾ ا لو في فما كجدت منو إالَّ سىعىةى صدرو
 صحتو كعممو كعممو.

كالشكر مكصكؿ لؤلستاذيف الفاضميف عضكم لجنة المناقشة عمى تقبميما نقاش ىذه      
 الرسالة:

 الدكتكر الفاضؿ/ _______________________ حفظو ا 
 الدكتكر الفاضؿ/ _______________________ حفظو ا 

 

ؿ شكرم كامتناني أل في الجامعة اإلسبلمية بغزة  أصكؿ الديفساتذتي في كمية كأيسجِّ
 عمى ما قدمكه مف جيد مبارؾ خبلؿ ىذه الرحمة الدراسية الماتعة.

حرسيا  -ككذلؾ الشكر ليذا الصرح الشامخ، كالثغر الصامد، الجامعة اإلسبلمية بغزة 
 .-ا

ماف كفاطمة لتشجيعيـ كالشكر مكصكؿ إلى الكالديف الغالييف كزكجتي العزيزة كبنتٌي إي
 كدعميـ لي طيمة فترة الدراسة، كتييئتيـ المناخ العممي حتى خرجت ىذه الرسالة إلى النكر.

َـّ ا ىذا األمر، فىحسبييـ  كأخيران أشكري كؿ إخكاني الذيف ساعدكني كلك بالقميؿ حتى أت
ـي السرَّ   كأخفى، فجزاىـ ا خيران.إف لـ أذكرىـ أفَّ ا سبحانو كتعالى يعمميـ، فيك الذم يعم
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 قدمةالم
   مػف    ،                                                                       الحمد  نحمده كنسػتعينو كنسػتغفره كنعػكذ بػا مػف شػركر أنفسػنا كسػيئات أعمالنػا    َّ إفَّ 

     ؾ لػػو                                كأشػػيد أف ال إلػػو إال ا كحػػده ال شػػري   ،                   كمػػف يضػػمؿ فػػبل ىػػادم لػػو   ،  لػػو                َّ ييػػده ا فػػبل مضػػؿَّ 
  .           عبده كرسكلو                ن كأشيد أف محمدان 

ِ  يَا    :                             قاؿ ا تعالى في محكػـ التنزيػؿ ا اَلّ َٓ ُيّ
َ
ََّ أ

ِ ََّ إ ُّ ّٔ ٍُ َّ  ََ ِّ َو َُّلاح ِّ ٔا اََّح َق َّقّ  ُل َّّ ٔا ا ُِ ٌَ َ ََ ي
ٔنَ  ٍُ ًْ ُمْصيِ ْنُخ

َ
ِي َديََلُل ًّ               ن  [، كقػاؿ أيضػان:    102           ]آؿ عمراف:   وَأ ًُ الح ٔا َرَّحُل ّ ّحُل ّ ا انلحاُس ا َٓ يُّ

َ
يَا أ

ا رِ  ٍَ ُٓ ِْ ٌِ ا َوََّدح  َٓ ا َزوَْج َٓ ِْ ٌِ َ نحْفٍس َواِقَدٍة وََديََق  ًَ َنررِيًا َونَِصاًء ٌِّ ِّ  ۚ  َجا ِي تََصاَءلَُٔن ة ِّ َ الح ٔا اَّح ّحُل َوا
رَْقاَم 

َ
ًْ َرقِيًتا ۚ  َواْْل َ ََكَن َغيَْيُل   [ 1         ]النساء:     إِنح اَّح

     َشِديًدا ًَ ْٔ ٔا كَ ُ َ َوكُٔل ٔا اَّح ّحُل ٔا ا ُِ ٌَ َ ََ ِي ا الح َٓ يُّ
َ
ًْ وَ * يَا أ ٍَ ّاىَُل ْم

َ
ًْ أ ْْ ىَُل ّ ًْ يُْػ ّيِ يَْؾِف ّْر ىَُل ّ

 ًْ ا ۚ  ُذََُُُّٔل ًٍ ًزا َغِظي ْٔ َ َوَرُشََٔلُ َفَلْد ـَاَز ـَ ٌََ يُِطِع اَّح    [.  71-  70         ]األحزاب:  َو

                   كشر األمكر محدثاتيا                       كخير اليدم ىدم محمد    ،                   أصدؽ الحديث كتاب ا     َّ فإفَّ    ،     ا بعد  َّ أمَّ 
                             بدعة ضبللة ككؿ ضبللة في النار.                َّ محدثة بدعة ككؿَّ      َّ ككؿَّ 

   ..    كبعد

َـّ       َّ عشػريَّة   ا    اإلثنػ           خطػر الشػيعة                  َّ مما ال شؾ فيو أفَّ    َّ فَّ  إ َـّ                َّ اإلماميػة قػد عػ               ، فػبل زالػت ىػذه    َّ كطػ
   ،               ن أىػػؿ السػػنة خصكصػػان          كفػػي بػػبلد       ن عمكمػػان    و                                             ِّ الطائفػػة تسػػعى جاىػػدة فػػي نشػػر مػػذىبيا فػػي العػػالـ كمِّػػ

                                      َّ ليػػا فػػي كػػؿ مكػػاف خميػػة كنشػػاط، كال أظػػف أفَّ           ، كأكجػػدت ف ي       ف كمنظمػػ ي     متفػػرغ      ن دعػػاةن             كجيشػػت لػػذلؾ
                         ىػذه الفرقػة فػي نشػر مػػذىبيا          مػا بػذلت          عشػػر معشػار                بػذلت مػف الجيػد                  رقػة مػف فػرؽ البػدع      ىنػاؾ ف

          المسػػئكلية               ، كليػػذا كانػػت      اجتيػػاد  ك     و جػػدو                                      ِّ كتصػػدير ثكرتيػػا فػػي المشػػرؽ كالمغػػرب بكػػؿِّ    ،            بػػيف المسػػمميف
             ىػذه الفرقػة،      معتقػد                            متخصصيف منيـ في بيػاف فسػاد     ما ال    ِّ ال سيِّ            ن كبيرة جدان،                      عمى أعتاؽ طمبة العمـ

ظيػػػار                   و عقائػػػد تشػػػيب ليػػػا   فيػػػ   ا  ليػػػ     َّ فػػػإفَّ    ؛                فػػػي القػػػرآف الكػػػريـ        ن كخصكصػػػان    ا           ككشػػػؼ زنػػػدقتي   ا    عكرىػػػ        كا 
   كػػؿ    ت     سػػتكعب ا  -               فيمػػا اطمعػػت عميػػو  -             أقػػؼ عمػػى دراسػػة   لػػـ        سػػتقراء    كاال       البحػػث     بعػػد              الكلػػداف، فػػإني 

       ناكلػت ت   ية         ثنػا عشػر   اال                                        ما كقفػت عميػو مػف دراسػات تخػص عقائػد الشػيعة      ككؿ   ،         في القرآف   ا      عقائدى
  .                في القرآف الكريـ     ريؼ           النقص كالتح    تي    مسأل

       ثـ    ،      القرآف  ي  ف            تمؾ الفرقة                        عمى أف أجمع سائر عقائد       ن     مستعينان با       عزمت            ألجؿ ذلؾ كمو 
           فػػي دراسػػتي        اقتصػػرت   قػػد     ، ك         المعتمػػدة      جعيػػا      ن               معتمػػدان فػػي ذلػػؾ عمػػى مرا     فيػػو   ا                  بػػيف بػػإذف ا تناقضػػي ي أي 

  ،                      ايػػة إال مػػف طريػػؽ أئمتيػػا            ال تقبػػؿ الرك   ك                                     ن ألف ىػػذه الفرقػػة تنكػػر السػػنة جممػػة كتفصػػيبلن    ؛          عمػػى القػػرآف
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           ، كقػد صػدؽ                                ضػة فيػو، ممػا يفػي بكشػؼ فسػاد مػذىبيا       المتناق            نػت عقائػدىا  َّ بيَّ   ك            إلػى القػرآف           فحاكمتيا
ِّ اْدخََِلـًا َنررِيًا                     ا تعالى حينما قاؿ: ََٔجُدوا فِي َ ِ ل ِِْد َغرْيِ اَّح َْ ِغ ٌِ ْٔ ََكَن  َ   [  91        ]النساء   َول

   ، "                      عشرية في القرآن الكريم   ا            العقدية لإلثن          التناقضات    "   :              الدراسة بعنكاف               ليذا كانت ىذه  ك 
سػػنى، كصػػفاتو العيمػػى، ك                 ىػػذا البحػػث، كقػػد           تقبػػؿ منػػي                اسػػمو األعظػػـ، أف ي     ي   ى            ي               ي      كأسػػأؿي اى بأسػػمائو الحي

ًدر الكتابة في ىذا المكضكع بعدًَّة نقاطو  ً                             ًَّ      و آثرتي أف أيصَّ  - :                عمى النحك التالي    ي     ي َّ

 :أىمية الموضوع  ً   أول : 
    َّ ن       ِّ            جميَّةن في النِّقاط التالية:             ىذا المكضكع      ي      تبرزي أىمية

                                                          عشػػرية بنشػػر مػػذىبيا، كالػػدعكة إليػػو، كنػػذرىـ لػػذلؾ دعػػاة متفػػرغيف    ا           الشػػيعة اإلثنػػ      فرقػػة       اىتمػػاـ   - 1
قامػة دكلتيػا الكبػرل      َّ                                                                               كمنظَّميف، كسعييا الجاد لنشره في العالـ اإلسبلمي، كتصدير ثكرتيػا، كا 

                                                  بمختمؼ الكسائؿ، كال ينكر ثمار ىذه الدعكة إال مكابر.

  َّ                                                                            إفَّ الشػػػيعة يعتمػػػدكف عمػػػى مباغتػػػة أىػػػؿ السػػػنة بإثػػػارة الشػػػبيات عمػػػى كتػػػبيـ كعممػػػائيـ؛ حتػػػى - 2
                                                                             يشغمكنا عف نقض كتبيـ كنصكصيـ كركاياتيـ كما فييا مف تناقضات، فكاف ىذا المكضكع 

                                                                    ِّ  مف باب المعاممة بنقيض قصدىـ، كضربيـ في عقر دارىـ، كا المكفؽ كالمسدِّد.

   مػػا            َّ                                            ت؛ ذلػػؾ أفَّ عمماءنػػا األكائػػؿ لػػـ يتػػكفر ليػػـ مػػف مراجػػع الشػػيعة                      حيكيػػة مثػػؿ ىػػذه المكضػػكعا- 3
                                                                       بياف تناقضاتيـ كعكار مذىبيـ ما تكفر لنا في ىذا الزماف، فقد أصبحت مراجع             يعينيـ عمى

                                                        ي ً  ي        القكـ كفيرة بيف أيدينا نستخرج منيا ما ينسؼ مذىبيـ، كييزًىؽي باطميـ.

                                    منحرفة كانبيارىـ بيا في ىذا الزماف.                                           تأثر كثير مف المسمميف بيذه الفرقة الضالة ال- 4

 :هثانيا: أسباب اختيار 
                                   ، كذلؾ مف خبلؿ كشؼ زيفيـ كتناقضػاتيـ     فرقة                           المسؤكلية أماـ مشركع ىذه ال            اإلحساس بثقؿ   - 1

                                       ُّ  أماـ أبنائيـ ممف كقعكا في مستنقع التشيُّع.

             يـ في القػرآف                                                                      زعـ الكثير مف عمماء الشيعة في الكقت المعاصر بعدـ كجكد فكارؽ بيف عقيدت  - 2
                        َّ                                        ِّ       كعقيدة أىؿ السنة، مع أفَّ ركاياتيـ كأقكاليـ في كتبيـ المعتمدة تكذِّب ذلؾ. 

لحاد  - 3   .                                                  بياف تناقض القكـ كما ىـ عميو مف ضبلؿ كزندقة كا 

         أمػاـ ىػذا      قػكؼ    الك   ك    ،                  اؿ كالمنيج المنحػرؼ                                     َّ في تكعية بعض المتأثريف بيذا الفكر الضَّ       سياـ  اإل  - 4
  .           د أىؿ السنة                         المد الشيعي القادـ عمى ببل
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نْل َّا    :                                                               بياف حفظ ا لكتابو ميما كانت المحاكالت إلسػقاطو كتحريفػو كمػا قػاؿ ا- 5 َُ َُزح إُِح ّا َح ّْ
ْنَر َوإُِحا ََلُ ََلَاـُِظٔنَ    . [ 9        ]الحجر:   الِّ

 ثالثا: الدراسات السابقة:
         و عمػى رسػالةو          ٍ لػـ أعثػٍر   -               فيما اطمعت عميو  -                                          بعد البحث كالدراسة في معظـ الرسائؿ كالبحكث

                             خػػبل بعػػض الكتابػػات المنثػػكرة ىنػػا                                 مكضػػكع تناقضػػات الشػػيعة فػػي القػػرآف                   أك بحػػث عممػػي تنػػاكؿ
ٍ       فأحببػتي أٍف أضػيؼ    ،                                                               كىناؾ التي اقتصرت عمى الحديث عف تحريؼ القرآف كنقصو عند الشػيعة       ي  

   ن    اعػػان عػػف      ، كدف    َّ      ُّ                            ؛ عمَّنػػي أسػػدُّ ثغػػرة فييػػا؛ نصػػرة ، كلرسػػكلو      ن عمميػػان                           ن إلػػى المكتبػػة اإلسػػبلمية بحثػػان 
                            كتاب ا المحفكظ بحفظ ا لو.

 رابعا: منيج البحث:
  . م                  ككذلؾ المنيج النقد   ،                      المنيج الكصفي التحميمي                      الباحث في كتابة بحثو     تبع ا

 : طريقة البحث:     ً خامسا  
                                                                 تتمخص طريقة البحث التي اتبعتيا في ىذه الدراسة في النقاط التالية:          

                                         عشػرية مػف جيػة معتقػدىـ فػي القػرآف عمػى كتػبيـ    ا    اإلثنػ                          اد في بيػاف تناقضػات الشػيعة      االعتم  - 1
                ، مػػع الرجػػكع إلػػى -                      مػػا اسػػتطعت إلػػى ذلػػؾ سػػبيبل  -                                  األصػػمية، كمػػراجعيـ العمميػػة المعتمػػدة 

                                                               الكتب التي تنقؿ عف مراجعيـ عند تعذر الرجكع إلى المراجع األصمية.

              التناقض فييا.                               ن                               عرض عقيدة الشيعة في المسألة أكالن، ثـ نقضيا مف كتبيـ، كبياف كجو   - 2

                                                                                    االكتفاء عند تكثيؽ المعمكمات في الحاشية بذكر اسـ الشيرة لممؤلؼ، ثـ اسـ الكتاب كالجزء   - 3
رجاء باقي التكثيقات لمفيرس التفصيمي في نياية البحث.                                                                 كالصفحة، كا 

  .                   كذلؾ في متف الرسالة                                                            عزك اآليات القرآنية إلى سكرىا، بإثبات اسـ السكرة، كرقـ اآلية  - 4

                       ِّ                                                     األحاديػػث كاآلثػػار إلػػى مظانِّيػػا، فمػػا كػػاف فػػي الصػػحيحيف أك أحػػدىما أكتفػػى بػػالعزك إليػػو،     ُّ ردُّ   - 5
                                                                                    كما كاف في كتب السنف أكتفي بو عما سكاىا، ثـ تكثيقيا بإثبات اسـ الكتاب، كالباب، كرقػـ 

                                                               االجتيػػػاد فػػػي نقػػػؿ الحكػػػـ عمػػػى األحاديػػػث كاآلثػػػار مػػػا أمكػػػف، عػػػدا مػػػا كرد فػػػي   ك         الحػػػديث. 
  .   ىما               الصحيحيف أك أحد

 سادسا: خطة البحث:
                  عمى النحك التالي:                    كأربعة فصكؿ كخاتمة              مقدمة كتمييد               ىذه الدراسة في     قع  ست
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  .                                                                             : كتشتمؿ عمى أىمية البحث كأسباب اختياره كالدراسات السابقة كمنيج البحث كطريقتو       المقدمة

 تمييد

 ية، ونشأتيا، وألقابياثنا عشر التعريف بالشيعة ال 

 وفيو ثالثة مطالب

 يةثنا عشر التعريؼ بالشيعة االاألكؿ:  المطمب

 نشأة الفرقة كمؤسسياالمطمب الثاني: التعريؼ ب

 يةثنا عشر أسماء كألقاب الشيعة االالمطمب الثالث: 

  الفصل األول
 وبكتبيم المقدسة والكتب المعتمدة عندىم يةثنا عشر ال ب تعريف عام

 مباحث خمسة وفيو

                               القرآف كالسنة كاإلجماع كالصحابة      ية في         ثنا عشر                      المبحث األكؿ: عقيدة اال

                           ية اإلمامة كالعصمة كالميدية        ثنا عشر                        المبحث الثاني: عقيدة اال

                             ية في التقية كالرجعة كالبداء        ثنا عشر                        المبحث الثالث: عقيدة اال

   ية        ثنا عشر                                           المبحث الرابع: الكتب المقدسة عند الشيعة اال

                                                     المبحث الخامس: مصادر الشيعة التي ثبتت فييا التناقضات

  الفصل الثاني
  جمع القرآن بين السنة والشيعة

 ثالثة مباحثوفيو 

                          جمع القرآف عند أىؿ السنة.              المبحث األكؿ:

  .  ية        ثنا عشر                                        المبحث الثاني: جمع القرآف عند الشيعة اال

        القرآف.    جمع                                المبحث الثالث: شبيات كردكد حكؿ 
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 الفصل الثالث
 تناقضات الشيعة في افتراءاتيم عمى القرآن

 مباحث خمسة وفيو

                              في قكليـ بنقص القرآف كتحريفو.    ية        ثنا عشر   اال                             المبحث األكؿ: تناقضات الشيعة  

                                 في تأكيؿ القرآف بالظاىر كالباطف.    ية        ثنا عشر   اال                               المبحث الثاني: تناقضات الشيعة  

             َّ                             في قكليـ بأفَّ القرآف نزؿ فييـ كفي أعدائيـ.    ية        ثنا عشر   اال                              المبحث الثالث: تناقضات الشيعة   

  .                    في القكؿ بخمؽ القرآف    ية        ثنا عشر   اال       الشيعة      ضات              ث الرابع: تناق     المبح  

                        قكليـ بالنسخ في القرآف.   في     ية        ثنا عشر   اال                 : تناقضات الشيعة     خامس         المبحث ال

  الفصل الرابع
 تناقضات الشيعة في مسائل األئمة والقرآن

 ة مباحثأربعوفيو 

        د األئمة                                       َّ              المبحث األكؿ: تناقضات الشيعة في قكليـ أفَّ عمـ القرآف عن

ة إال بقيِّـ                                            َّ                 َّ        ِّ المبحث الثاني: تناقضات الشيعة في قكليـ بأفَّ القرآف ال يككف حجَّ

                                                                 المبحث الثالث: تناقضات الشيعة في قكليـ بنزكؿ كتب إليية عمى األئمة  

                          في تفسيرىـ آيات مف القرآف        الشيعة                        المبحث الرابع: تناقضات
          التكصيات.  ك                       : كتتضمف أىـ النتائج       الخاتمة

 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

 التمييد
 ية، ثنا عشر التعريف بالشيعة ال 

 وألقابيا ونشأتيا،
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 التمييد:
 وألقابيا ية، ونشأتيا،ثنا عشر التعريف بالشيعة ال 

لقد مىفَّ ا سبحانو عمى ىذه األمة أف أكمؿ ليا دينيا، كأتـ عمييا نعمتو، كما قاؿ 
ّْ سبحانو : 

َ
ًْ وَأ َُِل ًْ ِدي يُْج ىَُل ٍَ ْك

َ
َْٔم أ ًِااْْلَ ًُ اْْلِْشََلَم ِدي ِِت َوَرِؽيُج ىَُل ٍَ ًْ ُِْػ ُج َغيَْيُل ٍْ ٍَ

 
يكمؿ إال كجاءه النقصاف كقد كاف المسممكف عمى ىدل كديف، بفيـ  ءشي[ كما مف 3]المائدة: 

ككقعت الفتنة المشيكرة في  مكافؽ لصحيح المنقكؿ كصريح المعقكؿ، فمما قتؿ عثماف 
الناس، ظير التشيع بعدىا مف ًقبؿ الككفة، ثـ انتشر في التاريخ، كخرجت الخكارج، كتفرؽ 

غيرىا مف المدائف كمر بمراحؿ عديدة، حتى خرجت منو فرقنا كثيرةن، قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف 
تيمية: "كاعمـ أف عامة البدع المتعمقة بالعمـك كالعبادات إنما كقع في األمة في أكاخر خبلفة 

من يعش منكم بعدي فسيرى اختالفًا كثيرًا، حيث قاؿ: "  الخمفاء الراشديف كما أخبر بو النبي
 .(1)"فعميكم بسنتي وسنة الخمفاء الراشدين الميديين من بعدي

ان ظير النقص في األمراء فبلبد أف كمفمما ذىبت دكلة الخمفاء الراشديف، كصار م  
كالرافضة إذ بدعتا الخكارج  يظير أيضان في أىؿ العمـ كالديف، فحدث في آخر خبلفة عمي 

  .(2)ىي متعمقة باإلمامة كالخبلفة كتكابع ذلؾ مف األعماؿ كاألحكاـ الشرعية"

يكـ تسعى جاىدةن لنشر الرافضة مف أخطر ىذه الفرؽ فبل زالت إلى ال كال شؾ بأفَّ     
جمع مف المسمميف بنشر شبييا كأفكارىا، لذلؾ سنتناكؿ في ىذا المبحث فرقة  ثرأمذىبيا، كت
خطرنا، كاألعظـ حقدنا كغيظنا عمى اإلسبلـ كأىمو، أال كىي فرقة الشيعة عددنا، كاألشد  ىي األكثر

 ية اإلمامية الجعفرية.  ثنا عشر اال

كسأذكر نبذة مختصرة عف ىذه الفرقة بما يفي بالتعريؼ بيا كذلؾ في ثبلثة مطالب 
  عمى النحك التالي.

 

 

 

                                 
 [.4607: رقـ الحديث 4/200]ابف حنبؿ: مسند اإلماـ أحمد، السنة/لزـك الجماعة، ( 1)
 (.368-10/354جمجمكع الفتاكل )ابف تيمية، ( 2)
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 المطمب األول
 يةثنا عشر التعريف بالشيعة ال 

تظـ ىذا المطمب في محكريف أذكر في األكؿ منيما تعريؼ الشيعة في المغة، ثـ ين
 عمى النحك التالي. ، كذلؾأسطر في الثاني تعريؼ الشيعة في االصطبلح

   ً                   أول : الشيعة في المغة:
كأىٍشياعه جمع  ،كجمعيا ًشيىعه  ،أىتباع الرجؿ كأىٍنصاريه :كالشِّيعةي ، (ىي مف مادة )شيع

شٌيعتي الرجؿى عمى األمر و عميو، ك مر مشايعةن كًشياعان، إذا ماألتي الرجؿى عمى األ كشايعتي  ،الجمع
أم ممف يرل رأيو، فكؿ قكـ اجتىمىعكا عمى أىٍمر  :أعنتو عميو، كفبلف مف ًشيعة فبلفإذا  :تشييعان 

يـ رٍأم بعض فيـ ًشيىعه، ك  ا متأتي فيـ ًشيعةه، ككؿُّ قكـ أىمريىـ كاحد يىٍتبىعي بعضي ف شاع الخبر أيضن
يشيع شييكعان كشىيىعانان، ككؿ ذائعو شائعه 
(1). 

فالشيعة، كالتشيع، كالمشايعة في المغة تدكر حكؿ معنى المتابعة، كالمناصرة، كالمكافقة   
 بالرأم، كاالجتماع عمى األمر، فكؿ معانييا المغكية تحـك حكؿ ىذا المعنى.

     ً                    ثاني ا: الشيعة في الصطالح:
ذكر ثبلثة تعريفات ثـ ألذيف كتبكا في الفرؽ، ا كثيره مف العمماء اعرؼ الشيعة اصطبلح

 .، كذلؾ عمى النحك التاليرب إلى الصكابختار األقأ
نما قيؿ ليـ الشيعة ألنيـ شايعكا عميان "تعريؼ األشعرم حيث قاؿ:  -أ  -رضكاف ا عميو-كا 

 . "(2)كيقدمكنو عمى سائر أصحاب رسكؿ ا 

أفضؿ الناس بعد  كمف كافؽ الشيعة في أف عميان : "مشيعة حيث قاؿتعريؼ ابف حـز ل -ب
ف خالفيـ فيما عدا ذلؾ مما  رسكؿ ا  كأحقيـ باإلمامة ككلده مف بعده فيك شيعي، كا 

  (3)اختمؼ فيو المسممكف، فإف خالفيـ فيما ذكرنا فميس شيعيان" 

عمى الخصكص كقالكا  ميان : الذيف شايعكا عالشيرستاني حيث قاؿ: "الشيعة ىـ تعريؼ -ج
ما خفيان، كاعتقدكا أف اإلمامة ال تخرج مف أكالده  بإمامتو كخبلفتو نصان ككصية إما جميان  كا 

                                 
 (. 488/ 1ججميرة المغة )ابف دريد، ك  ؛(188/ 8ج)منظكر، لساف العرب ابف  ( انظر:1)
 (.1/25ج)ف األشعرم، مقاالت االسبلميي( 2)
(3 )،  (.2/107)جالفصؿ في الممؿ كاألىكاء كالنحؿ  ابف حـز
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ف خرجت فبظمـ يككف مف غيرىـ أك بتقية مف عندىـ فميست اإلمامة قضية مصمحية تناط  كا 
ديف ال يجكز باختيار العامة كينتصب اإلماـ بنصبيـ، بؿ ىي قضية أصكلية، كىي ركف ال

رسالو، كيجمعيـ القكؿ  ىمالو، كال تفكيضو إلى العامة كا  لمرسؿ عمييـ السبلـ إغفالو كا 
 ئمة كجكبان عف الكبائر كالصغائربكجكب التعييف كالتنصيص، كثبكت عصمة األنبياء كاأل

 كالقكؿ بالتكلي كالتبرم قكالن كفعبلن كعقدان إال في حاؿ التقية، كيخالفيـ بعض الزيدية في
 .(1)"ذلؾ

كالذم يختاره الباحث كيميؿ إليو ىك التعريؼ الثالث كىك تعريؼ  :التعريف المختار
الشيرستاني في كتاب الممؿ كالنحؿ كذلؾ ألنو جمع أصكؿ الشيعة اإلثنى عشرية مف القكؿ 

 باإلمامة كالنص كالعصمة كالتقية كىذه األصكؿ لـ تكجد في سائر التعاريؼ السابقة.

مر بمراحؿ كأطكار إلى أف كصؿ إلى ما كصؿ إليو اآلف مف القكؿ باإلمامة  تشيعف الإ        
كالعصمة كالميدية كالبداء كالرجعة كالطينة كعبادة القبكر كالتمسح باألضرحة كدعاء غير ا 

في بداية نشأة التشيع لمرجؿ  كتأليو األئمة إلى آخر أفكارىـ كعقائدىـ، لذلؾ كاف يقاؿ قديمان 
، كىذا ما نبلحظو في كتب التراجـ مف الترجمة لبعض العمماء عمى عثماف شيعيان  عميان  الذم يقدـ

نما ،كالركاة  بأنو شيعي ال لشيء مف تمؾ المعتقدات الكفرية فقط لتقديمو عميا عمى عثماف  كا 
 ركل ابف بطة عف شيخو المعركؼ بأبي العباس بف مسركؽ قاؿ: حدثنا محمد بف فقد ،فقط

قدـ أبك إسحاؽ السبيعي "ير، عف سفياف، عف عبد ا بف زياد بف جدير قاؿ: حميد، حدثنا جر 
الككفة، قاؿ لنا شمر بف عطية: قكمكا إليو، فجمسنا إليو، فتحدثكا، فقاؿ أبك إسحاؽ: خرجت مف 
الككفة كليس أحد يشؾ في فضؿ أبي بكر كعمر كتقديميما، كقدمت اآلف كىك يقكلكف، كيقكلكف، 

  .(2)ما يقكلكف" كال ا ما أدرم

فأبك إسحاؽ السبيعي كاف مف عمماء الككفة ككاف ممف يكصؼ بالتشيع لعمي كمع ذلؾ 
 ال يرل أف أحدا أفضؿ مف الشيخيف.

كقاؿ ليث بف أبي سميـ: "أدركت الشيعة األكلى كما يفضمكف عمى أبي بكر كعمر 
 فير الصحابة كالشيخيف، لكففبيذا ندرؾ أف الشيعة األكليف لـ يككنكا ممف يقكؿ بتك ،(3)أحدان"

الذم استقر عميو شيعة اليكـ تكفير كؿ الصحابة إال أربعة منيـ كما سيأتي في عقيدتيـ في 

                                 
 (.80ص) الممؿ كالنحؿالشيرستاني، ( 1)
 (.360 ص)المنتقى ابف الجاركد، ( 2)
 .361-360المرجع السابؽ، ص ص( 3)
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الصحابة، كىذا مف أعظـ الدالئؿ عمى أف الرافضة تطكر مذىبيـ إلى أف كصؿ إلى ما ىك 
ة كالطينة كالعصمة عميو الحاؿ اليكـ مف تأليو لؤلئمة كتكفير لمصحابة كالقكؿ بالبداء كالتقي

 إلى أخر عقائدىـ الكفرية.  ...كالرجعة

 المطمب الثاني
 نشأة الفرقة ومؤسسياالتعريف ب

في نشأة الشيعة أقكاؿ كثيرة كأشيرىا ثبلثة أقكؿ، األكؿ كالثاني منيما  ذكر العمماء
 لعمماء الشيعة كالثالث لممحققيف مف السنة كالشيعة. 

كأنو ما مف نبي إال كقد عرض  لد قبؿ رسالة النبي : أف التشيع قديـ ك القول األول
"كالية عمي مكتكبة في جميع صحؼ األنبياء،  :جاء في الكافيفقد عميو اإليماف بكالية عمي، 

  .(1)" ، ككصية عمٌي عميو السبلـكلف يبعث ا رسكالن إال بنبكة محمد 

م بذر بذرة التشيع رسكؿ ية، كىك أف الذثنا عشر : قكؿ جميكر الشيعة االالقول الثاني
 .، كىناؾ بعض الصحابة الذيف اعتنقكا التشيع في عصره  ا 

محمد حسيف آؿ كاشؼ الغطا: "إف أكؿ مف كضع بذرة التشيع في حقؿ  ذلؾ قاؿفي ك 
اإلسبلـ ىك نفس صاحب الشريعة، جنبان إلى جنب، كسكاء بسكاء، كلـ يزؿ غارسيا يتعاىدىا 

 .(2)"ازدىرت في حياتو، ثـ أثمرت بعد كفاتوبالسقي كالرم حتى نمت ك 

ليو ذىب الباحثكف في القول الثالث : كىك قكؿ المنصفيف كالمحققيف مف السنة كالشيعة كا 
نشأة الشيعة كانت عمى يد رجؿ ييكدم يمني اسمو عبد ا بف سبأ ادعى محبة  أفَّ  مف الفرؽ

لـ يتمكف اإلسبلـ في  فمجماعة مً غتر بو افحتى زعـ أنو إلو،  أىؿ البيت كغالى في عمى 
قمكبيـ؛ كىـ مف األعراب كحديثي العيد باإلسبلـ حتى أصبحت فرقة دينية تخالؼ في عقيدتيا 
العقيدة اإلسبلمية كتستمد أفكارىا كمبادئيا مف الديانة الييكدية فانتسبت ىذه الفرقة إلى مؤسسيا 

الشيعة عقيدتيا كأصكليا فتأثرت بتمؾ ابف سبأ كأطمؽ عمييا السبئية، كمف السبئية ىذه أخذت 
  .(3)إلييا ابف سبأ الييكدم المبادئ الييكدية المغمفة التي دعا

كقد جاء ذكر ابف سبأ في المصادر الشيعية كىذا مف األدلة الكاضحة عمى أف ابف سبأ 

                                 
 (.1/437ج)الكميني، أصكؿ الكافي ( 1)
 (.29ص)اإلثنى عشرية كآؿ البيت  ،مغنية( 2)
 .(93مكسكعة فرؽ الشيعة )ص  ،بيالحر انظر: ( 3)
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 ، كمف ذلؾ ما يمي:مشككيفشخصية حقيقية، كليست كىمية كما يدعي بعض ال

بسنده إلى عف أباف بف عثماف قاؿ سمعت أبا عبد ا عميو السبلـ  الكشي: فقد ركلعند  - أ
ككاف كا أمير  ،إنو ادعى الربكبية في أمير المؤمنيف ؛لعف ا عبد ا بف سبأ يقكؿ: "

ف قكما يقكلكف فينا ما ال نقكؿ في أنفسنا  المؤمنيف عبد ا طائعا، الكيؿ لمف كذب عمينا كا 
 (1)نبرأ إلى ا منيـ"

قاؿ سعد بف عبد ا األشعرم القمي في معرض كبلمو عف السبئية:  :األشعرم القمي  - ب
عمى  "السبئية أصحاب عبد ا بف سبأ، كىك عبد ا بف كىب الراسبي اليمداني، كساعده

سكد كىما مف أجؿ أصحابو، ككاف أكؿ مف أظير الطعف أذلؾ عبد ا بف خرسي كابف 
   .(2)كالصحابة كتبرأ منيـ"  عمى أبي بكر كعمر كعثماف

: "أنت اإللو حقان، فنفاه عمي  كقاؿ السيد نعمة ا الجزائرم: قاؿ عبد ا بف سبأ لعمي  -ج
  إلى المدائف، كقيؿ أنو كاف ييكديان فأسمـ، ككاف في الييكدية يقكؿ في يكشع بف نكف

 .(3)كفي مكسى مثؿ ما قاؿ في عمي" 

لـ ينكر كجكد ابف ك  ،فييا رخ ىذه الحقبة ذكر ابف سبأو كأثرهفكؿ مف أوأما أىل السنة: 
كتاب السنة الذيف يجيمكف ما يرمي  بعضاب الشيعة، كتابعيـ عميو سبأو إال الػمتأخركف مف كتَّ 

 إليو الشيعة في إنكارىـ ليذه الشخصية.

الذم ، كىك كعبد ا بف سبأو ىك يماني ييكدم أظير اإلسبلـ، ثـ انتيج التشيع لعمي 
، ، كىـ الذيف جاءكا لعمي بتنسب إليو فرقة السبئية الذيف قالكا بألكىية عمي  ف أبي طالبو

فأمر مكاله قنبرنا بأف يحفر حفرةن، كيشعؿ ، قاؿ: كمف ىك؟ قالكا: أنت ا.، فقالكا لو: أنت ىك
 قاؿ:ك  فييا النار،

 لػما رأيت األمر أمرنا منكرا ...  أججت نارم كدعكت قنبرا

ؿ: مف لـ يرجع عف ىذا القكؿ أحرقتو بالنار، فأحرؽ الكثيريف منيـ، كفر منيـ مف كقا
 .(4)فر، كمنيـ عبد ا بف سبأو، كقيؿ: إنو قتؿ، كالعمـ عند ا تبارؾ كتعالى

                                 
  (100ص)كتاب رجاؿ الكشي  ،( الكشي1)
 (20ص)القمي المقاالت كالفرؽ  ،( األشعرم2)
 (.2/234)ج األنكار النعمانيةالجزائرم، ( 3)
 (127ص)حقبة مف التاريخ الخميس، ( 4)
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في مصادر أىؿ السنة كالجماعة فقد اتفقت كتب الشيعة  بؿ جاء ذكر ابف سبأ أيضان 
ليؾ شيئان كأنو س ،كالسنة عمى إثبات شخصيتو مف مراجع أىؿ  بب نشأة ىذه الفرقة الضالة، كا 

 السنة التي ذكرتو. 

إف أصؿ الرفض إنما يحدثو منافؽ زنديؽ،  قاؿ شارح الطحاكية ابف أبي العز الحنفي: "
كما ذكر ذلؾ العمماء، فإف عبد ا بف سبأ لما  قصده إبطاؿ ديف اإلسبلـ كالقدح في الرسكؿ 

فأظير  -كما فعؿ بكلس بديف النصرانية -يفسد ديف اإلسبلـ بمكره كخبثو أفأظير اإلسبلـ أراد 
التنسؾ، ثـ أظير األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر حتى سعى في فتنة عثماف كقتمو، ثـ لما 
قدـ عمى الككفة أظير الغمك في عمي كالنصر لو ليتمكف بذلؾ مف أغراضو، كبمغ ذلؾ عمٌيا 

 .(1) ينة قرقيس، كخبره معركؼ في التاريخفطمب قتمو فيرب منو إلى مد

ييكدٌيا مف أىؿ الحيرة  صؿكاف ابف الٌسكداء في األ كقاؿ أبك منصكر البغدادم: "
ف أنو كجد في الٌتكراة أأىؿ الككفة سكؽ كرياسة فذكر ليـ ف يككف لو عند أسبلـ كأراد فأظير اإل

 .(2)"نبياءف محٌمدنا خير األأما كصياء كنو خير األأف عميا كصٌي محٌمد ك أكصٌيا ك  يلكؿ نب

 المطمب الثالث
 يةثنا عشر أسماء وألقاب الشيعة ال 

ؿ مف كتب في الفرؽ كالمقاالت بى ية أسماء كألقاب كثيرة مف قً ثنا عشر أطمؽ عمى الشيعة اال
 كأبرز ىذه األلقاب ما يمي:

فاء كقالكا سمكا بذلؾ ألنيـ شايعكا عميا كقدمكه عمى غيره مف الصحابة كالخم :ةعالشي -1
قصكد بو بكجكب إمامتو، كىذا االسـ يطمؽ عمى فرؽ الشيعة كميا، لكنو إذا اطمؽ فالم

كذلؾ ألنيا جمعت كؿ بدع فرؽ الشيعة ككفرياتيـ في  ؛يةثنا عشر أصالة فرقة الشيعة اال
 الماضي كالحاضر.  

ح أنيـ قمت: الصحي بف تيمية في سبب تسميتيـ بالرافضة "اقاؿ شيخ اإلسبلـ  :الرافضة -2
ا رفضكا زيد بف عمي بف الحسيف بف عمي بف أبي طالب لما خرج بالككفة سمكا رافضة لمَّ 

 .(3)أياـ ىشاـ بف عبد الممؾ"

                                 
 (.137ص)شرح الطحاكية  ،الحنفي (1)
 .(235ص )رؽ بيف الفً  رؽي الفى  ،( البغدادم2)
 (.2/130منياج السنة النبكية في نقض كبلـ الشيعة القدرية )ج ،( ابف تيمية3)
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نما سمكا رافضة لرفضيـ إمامة أبي بكر كعمر" كقاؿ أبك الحسف األشعرم: " كخطَّأ ، (1)كا 
ضكا زيد بف عمي بف الحسيف كا رافضة لما رفالصحيح أنيـ سمُّ  ابف تيمية ىذا القكؿ كذكر أفَّ 

 (2)بف عمي بف أبي طالب لما خرج بالككفة أياـ ىشاـ بف عبد الممؾ"

كىذا الرأم البف تيمية يعكد لرأم األشعرم، ألنيـ ما رفضكا زيدان إال لما أظير مقالتو  
نما رجَّ  قراره بالخبلفة ليما، كا   .و مراعاةن لمتاريخح ابف تيمية رأيفي الشيخيف كا 

كذلؾ مراعاة لمجانب التاريخي فإف  ،صح كما قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيميةفاألكؿ أ
كا رافضة فقط عند رفضيـ زيدا لما مُّ كسي  ،كا رافضةالسبئية رفضكا خبلفة الشيخيف كلـ يسمُّ 

 .(3) سمعكا مقالتو في أبي بكر كعمر

اىب مف كتب ىذه التسمية ال تكاد تجدىا في الكتب التي عنيت بالفرؽ كالمذالثنا عشرية:  -3
نما سي  ؿ إماميـ بى كا بيذا االسـ بعد انقطاع نسميـ مف قً مُّ المتقدميف مف الشيعة كالسنة كا 
ق، "كالسبب في تأخر ىذا المصطمح ظنيـ أف 255الحادم عشر الحسف العسكرم سنة 

عة، فتفاجأ الشيعة بانقطاع إلى قياـ السا الخبلفة ستبقى مستمرة مف نسؿ عمي 
  .(4)"النسؿ
 عندىـ ىـ عمى النحك التالي: ثنا عشرئمة االكاأل

 سنة ميالده ووفاتو لقبو كنيتو اسم اإلمام م

 ق50-2بعد اليجرة  40 -قبؿ اليجرة 23 المرتضى أبك الحسف عمي بف أبي طالب    1

 ق50-ق2  الزكي أبك محمد الحسف بف عمي    2

 ىػ61-3  الشييد أبك عبد ا الحسيف بف عمي    3

 ىػ95- 38 زيف العابديف أبك محمد ي بف الحسيف عم   4

 ق114-57  الباقر أبك جعفر محمد بف عمي    5

                                 
 (.1/89ج)األشعرم، مقاالت االسبلمييف  (1)
 (.2/130)ج كية في نقض كبلـ الشيعة القدريةمنياج السنة النبابف تيمية، ( 2)
 (.99ص) عشرية يأصكؿ مذىب الشيعة االثنالقفارم، ( انظر: 3)
 (.12ص)الكشيعة في شنائع الشيعة  ،بالرق :( انظر4)
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 سنة ميالده ووفاتو لقبو كنيتو اسم اإلمام م

 ىػ148-83  الصادؽ ابك عبد ا جعفر بف محمد    6

 ق183-128 الكاظـ أبك إبراىيـ مكسى بف جعفر    7

 ق203-148 الرضا أبك الحسف عمي بف مكسى    8

 ق220-195  كادالج أبك جعفر محمد بف عمي    9

 ق254-212  اليادم أبك الحسف عمي بف محمد    10

 ق260-232  العسكرم أبك محمد الحسف بف عمي    11

  ىػ 256أك  255يزعمكف أنو كلد سنة   الميدم أبك القاسـ محمد بف الحسف    12
كيقكلكف بحياتو إلى اليـك كالصكاب أنو 

 شخصية كىمية.

بكجكب اإلمامة فيي أعظـ أصكليـ، قاؿ شيخيـ المفيد:  ـالسـ لقكليكا بيذا امُّ سي اإلمامية:  -4
نما حصؿ ليـ ىذا  "اإلمامية ىـ القائمكف بكجكب اإلمامة، كالعصمة، ككجكب النص، كا 
ف ضـ  االسـ في األصؿ لجمعيا في المقالة ىذه األصكؿ، فكؿ مف جمعيا فيك إمامي كا 

  .(1)إلييا حقان في المذىب كاف أـ باطبلن"
ب بجعفر بيذا االسـ نسبة إلى إماميـ السادس جعفر بف محمد الممقَّ  كامُّ سي  عفرية:الج -5

    ألف أغمب ركايتيـ منسكبة إليو. ؛إليو كاالصادؽ كنسب
بذلؾ ألنيـ ينتظركف إماميـ الثاني عشر كيزعمكف أنو غائب  كامُّ سي أصحاب النتظار:  -6

.(2) جديد بحكـ نبي ا داككد لينتقـ مف السنة كيحكميـ مف ؛كسيحضر في آخر الزماف

                                 
 (.44ص )الفصكؿ المختارة المفيد، ( 1)
 (.1/106أصكؿ مذىب الشيعة اإلثني عشرية )ج ،( القفارم2)



 

 

 
 

 
 
 
 

 الفصل األول
  يةثنا عشر عقائد ال أصول 

  وكتبيم المقدسة 
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  المبحث األول
في القرآن والسنة والصحابة يةثنا عشر ة ال عقيد  

في  يةثنا عشر الشيعة االكقع ىذا المبحث في ثبلثة مطالب تحدثت في األكؿ عف عقيدة 
ثاني عقيدتيـ في السنة، كجعمت الثالث لمحديث عف عقيدتيـ في الصحابة القرآف، كذكرت في ال

. 

 المطمب األول
 (1)ية في القرآن ثنا عشر عقيدة الشيعة ال 

ْنَر َوإُِحا  أف القرآف محفكظ بحفظ ا لو كما قاؿ سبحانو:  مف المعمكـ نْلَا الِّ َُ َُزح إُِحا َحْ
 ك الكتاب الذم ال يأيتو الباطؿ كال يصيبو الخمؿ كما قاؿ ا: ي، ف[9]الحجر:  ََلُ ََلَاـُِظٔنَ 

 ٍََحِيد ًٍ َْ َقِهي ٌِ َّْْنِيٌو   ِّ َْ َديِْف ٌِ  ََ ِّ َو َْ َبْْيِ يََديْ ٌِ ِّ اْْلَاِطُو  ِّي
ْ
ََ يَأ

  :[42]فصمت. 

 .بتحريفو أك نقصو أك الزيادة فيو بأسرىا عمى كفر مف قاؿ كأجمعت األمةي 

مف جحد مف القرآف سكرة أك آية أك  كال خبلؼ بيف المسمميف في أفَّ " قاؿ ابف قدامة:
 .(2)"كممة أك حرفان متفقان عميو أنو كافر

القرآف المتمٌك في جميع أقطار  كقد أجمع المسممكف أفَّ  قاؿ القاضي عياض رحمو ا "ك 
حمد لٌمو رٌب تاف مف أٌكؿ )الفَّ ا جمعو الدَّ األرض المكتكب في المصحؼ بأيدم المسمميف ممَّ 

.. دو و محمؿ عمى نبيِّ العالميف( إلى آخر )قؿ أعكذ برٌب الٌناس( أٌنو كبلـ الٌمو، ككحيو المنزَّ 
كأٌف مف نقص منو حرفنا قاصدنا لذلؾ، أك بٌدلو بحرؼو آخر مكانو، أك زاد  ،جميع ما فيو حؽ   كأفٌ 

و ليس مف القرآف أجمع عمى أنَّ ذم كقع اإلجماع عميو ك ا مٌما لـ يشتمؿ عميو المصحؼ الفيو حرفن 
، كل عامدنا لكؿِّ  ألٌنو  ؛بالفرية -رضي ا عنيا -يذا رأل مالؾه  قتؿ مف سٌب عائشةىذا أٌنو كافره

 .(3) "ؿ.. أم ألنو كٌذب بما فيوتً خالؼ القرآف، كمف خالؼ القرآف قي 

محمد  يـكناقص حتى ألؼ شيخي  ،القرآف محرؼ عشرية تزعـ أفَّ  االشيعة اإلثن لكفَّ 
                                 

مف كتبيـ التي تؤكد تمؾ  سأذكره في ىذا السياؽ ىك مجمؿ عقائدىـ دكف تفصيؿ ليا مع ذكر أقكاليـ ما( 1)
، كسأرجئ التفصيؿ عشرية في القرآف الكريـ اتناقضات العقدية لئلثنبعنكاف ال ألف ىذه الرسالة ىي ؛العقائد

 الرسالة. صمب مكضكعإلي الفصؿ الثالث كالرابع الذم ىك 
 (.15ص)لمعة االعتقاد ابف قدامة، ( 2)
 (2/304جالشفا بتعريؼ حقكؽ المصطفى )القاضي عياض، ( 3)
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، جمع "فصؿ الخطاب في إثبات تحريؼ كتاب رب األرباب" اه سمَّ  حسيف النكرم الطبرسي كتابان 
 ىذا القرآف الذم بيف أيدينا اليكـ محرؼ كناقص. فيو ألفي ركاية يثبت فييا أفَّ 

 األخبار قد جاءت مستفيضة عف أئمة اليدل مف آؿ محمد  إفَّ  المفيد: " قاؿ
 .(1)حدثو بعض الطاعنيف فيو مف الحذؼ كالنقصاف"كما أ ،باختبلؼ القرآف

عمى أف أئمة الضبلؿ. خالفكا في كثير مف تأليؼ  -أم اإلمامية  -كيقكؿ: "كاتفقكا  
 "(2)القرآف كعدلكا فيو عف مكجب التنزيؿ كسنة النبي 

قاؿ محٌدثيـ محمد بف يعقكب الكميني في أصكؿ الكافي تحت باب: أنو لـ يجمع القرآف 
ع عى أحد مف الناس أنو جماألئمة: "عف جابر قاؿ: سمعت أبا جعفر يقكؿ: "ما ادَّ  إالو كمَّ 

عمي بف أبي طالب  ا جمعو كحفظو كما أنزلو ا إالكذاب، كم القرآف كمو كما أنزلو ا إال
 .(3) "كاألئمة مف بعده

قد الفاسد مشابييف في ذلؾ المعت ،ية القكؿ بخمؽ القرآفثنا عشر كمف عقائد الشيعة اال 
القرآف كبلـ ا منزؿ غير مخمكؽ،  أسبلفيـ الجيمية كالمعتزلة، كمف المتقرر عند المسمميف أفَّ 

جماع السمؼ.  كعمى ىذا دؿ الكتاب كالسنة كا 

كمف ىؤالء شيخيـ  ،فكا المصنفات كبكبكا األبكاب إلثبات ىذا المعتقد الفاسدحتى أنيـ ألَّ 
بعنكاف: "باب أٌف القرآف  في كتابو بحار األنكار كب بابناالمجمسي شيخ الدكلة الصفكية حيث ب

 (4)مخمكؽ"

 .(5)يقكؿ آية الشيعة محسف األميف: "قالت الٌشيعة كالمعتزلة: القرآف مخمكؽ"في ذلؾ ك 

 .مف ىذا البحث تناقضات سنعرض إلييا في حينوك  في ىذا الباب عقائد كليـ

 

 

 
                                 

 (.54ص)أكائؿ المقاالت  المفيد، ( 1)
 13ص  ،السابؽ المرجع( 2)
 (1/179جالكميني، أصكؿ الكافي )( 3)
 (.121-117/ 92)جبحار األنكار المجمسي، ( 4)
 (.1/461)جأعياف الٌشيعة األميف، ( 5)
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 المطمب الثاني
 ي السنةف يةثنا عشر ال عقيدة الشيعة 

 .(1): ىي كؿ ما يصدر عف المعصـك مف قكؿ أك فعؿ أك تقريرة عند الشيعةالسنَّ         

مف السنة إال ما صح عندىـ  كمف خبلؿ ىذا التعريؼ يتبيف أف الشيعة ال يقبمكف شيئان 
 مف طريؽ أىؿ البيت.

نما ىي نقؿ ألف السنة إ ؛سنة النبي  كؿَّ  ىؤالء ىذا المعتقد الضاؿ ردَّ  كانطبلقان مف
لذلؾ ال تكاد تجد  ؛عف الصحابة كالصحابة كفار عندىـ، فحمت أقكاؿ األئمة عندىـ محؿ السنة

بؿ ال تشكؿ األحاديث المنسكبة إلى رسكؿ  ،لرسكؿ ا  ان ذكر ثار آلفي كتبيـ التي عنيت با
 بالنسبة لما ذكركه عف األئمة. ا شيئان 

 الي:عقائدىـ في السنة عمى النحك التممخص ك 
مركيات الصحابة كميـ، كأخذىـ السنة عف آؿ البيت فقط،  كردٌ  ،السنة جميعان  ردُّ  أول:

أٌما ما يركيو مثؿ: أبي ىريرة، كسمرة بف جندب، كمركاف بف  " :حيث قاؿ شيخيـ كاشؼ الغطاء
فميس ليـ عند اإلمامية مف  ،كنظائرىـ ،كعمرك بف العاص ،الحكـ، كعمراف بف حطاف الخارجي

ح كثير مف عمماء السنة تبار مقدار بعكضة كأمرىـ أشير مف أف يذكر، كيؼ كقد صرَّ االع
 .(2)عمى جائفة جركحيـ" بمطاعنيـ، كدؿَّ 

 ،كأبي ىريرة ؛فيـ يطعنكف في نقمة الكحي كحممة الديف ،ىذه زندقة كاضحة كال شؾ أفَّ 
ليـ،  ف تشكييان ، كيجمعكنيـ مف الخارجي عمر بف حطاكسمرة بف جندب  ،كعمرك بف العاص

 اليدؼ مف مثؿ ىذه الكممات ىدـ الديف كاإلسبلـ. أفَّ  كال شؾَّ 
كأف  ،قاؿ شيخيـ ابف بابكيو القمي ،ككقكؿ رسكلو ،: قكؿ اإلماـ عندىـ كقكؿ اثانيا
 ،كمعصيتيـ معصية ا ،كطاعتيـ طاعة ا ،كأمرىـ أمر ا ،قكليـ قكؿ ا " :األئمة كالرسؿ
نيـ لـ ينط  .)3)قكا إال عف ا تعالى كعف كحيو"كا 

 كسيأتي ،كال عمدان  كال خطأن  ال سيكان  ف أبدان ئك يـ معصكمكف ال يخطنكىذا يقتضي أ
 .في ىذا البحث بإذف ا عند الحديث عف العصمة تفصيؿ ذلؾ

                                 
 (.122ص )األصكؿ العامة لمفقو المقارف  ـ،الحكي (1)
 (124)ص أصؿ الشيعة كأصكليا ،آؿ كاشؼ الغطاء (2)
 (106ص) االعتقادات، ( ابف بابكيو3)
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 يجكز مف سمع حديثان عف أبي عبد ا  بؿ قاؿ المازندراني في شرحو عمى الكافي: "
كىذا مف ، (1)أك عف أحد مف أجداده، بؿ يجكز أف يقكؿ: قاؿ ا تعالى" ،أبيو أف يركيو عف

 شأنو أف يشيع بينيـ الكذب كاالفتراء كالتدليس كما ىك دينيـ كديدنيـ.
مة يتحقؽ عف طريؽ الكحي عمـ األئ كىك مف أخطر ما اعتقدكه في السنة قكليـ بأفَّ  ثالثا:
"باب األئمة تدخؿ  :بعنكاف أشير كتبيـ الكافي بابان حتى بكب شيخيـ الكميني في  ،كاإللياـ

 .(2)المبلئكة بيكتيـ كتطأ بسطيـ، كتأتييـ باألخبار عمييـ السبلـ"

عف جعفر الصادؽ أنو  كبيتانان  زكران ف ك كالكحي يأتي عندىـ عمى أنكاع كأحكاؿ كما يرك 
ف منا ":قاؿ ف منا لمف يؤتى في منامو، كا  يسمع صكت  لمف إف منا لمف ينكت في أذنو، كا 

ف منا لمف يأتيو صكرة أعظـ مف جبرائيؿ كميكائيؿ"السمسمة تقع عمى الطشت  .(3)، كا 

كىذا زعـ باطؿ كاعتقاد فاسد فقد عمـ مف ديف اإلسبلـ بالضركرة أف الكحي قد انقطع  
ُج  قاؿ تعالى:  تماما بعد مكت رسكؿ ا  ٍْ ٍَ ّْ ًْ وَأَ َُِل ًْ ِدي يُْج ىَُل ٍَ ْك

َ
َْٔم أ ِِت  اْْلَ ٍَ ًْ ُِْػ َغيَْيُل

ًِا ًُ اْْلِْشََلَم ِدي  .[3]المائدة:  َوَرِؽيُج ىَُل

 مف زعـ أف الكحي ال زاؿ مستمران  عات أىؿ العمـ عمى أفَّ اكقد تظافرت كتتابعت إجم
 بذلؾ. كافركلـ ينقطع فإنو 

و الى طىًريؽ كىأىن ،" اأٍلمة أىجمعت عمى اٍنًقطىاع اٍلكىٍحي بعد رىسيكؿ ا :قاؿ ابف الكزير
اءى ًبوً  ة مىا جى فىمف اٌدعى ذىًلؾ كىجكز تىٍغًيير شىٍيء مف الشًَّريعىة بذلؾ  ،ألحد مف بعده ًإلىى ميعىارضى

   .(4)فكافر باإلجماع" 

قسـ شيخيـ كآيتيـ محمد بف حسيف آؿ كاشؼ  فقد، زعميـ أنيـ خزنة عمـ ا -رابعاً 
لمصحابة، كقسـ كتمو كأكدعو  عمنو النبي : قسـ أإلى قسميفالغطا األحكاـ في اإلسبلـ 

ثـ يعيد بو إلى مف بعده، حتى زعـ  ،أكصياءه، كؿ كصي يخرج منو ما يحتاجو الناس في كقتو
 . (5)قد يذكر حكمان عامان كال يذكر مخصصو أصبلن؛ بؿ يكدعو عند كصيو إلى كقتو أف النبي 

                                 
 (2/272)جشرح جامع عمى الكافي  ،دراني( المازن1)
 (.394-1/393 الكميني، أصكؿ الكافي )ج( 2)
 (.63)صبصائر الدرجات  (؛ الصفار،26/358 ، بحار األنكار )جلمجمسيا (3)
 (.212إيثار الحؽ عمى الخمؽ في رد الخبلفات إلى المذىب الحؽ مف أصكؿ التكحيد )ص  ،( ابف الكزير4)
 (.77ص)أصؿ الشيعة ، كاشؼ الغطا :( انظر5)
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" : عزيز متكفبلن بالقكاعد العامة لما كاف الكتاب ال كقاؿ شيخيـ المعاصر بحر العمـك
ألف كثيران مف  ؛لنبي كالسنة لـ يكمؿ بيا التشريعدكف الدخكؿ في تفصيبلتيا، احتاجكا إلى سنة ا

احتاج أف يدخر عمميا عند أكصيائو ليؤدكىا عنو في ف الحكادث المستجدة لـ تكف عمى عيده 
  .(1)أكقاتيا"

: "مبمغ عممنا عمى ثبلثة كجكه: -كما يزعمكف  -كفي الكافي عف مكسى جعفر قاؿ 
ماض كغابر كحادث، فأما الماضي فمفٌسر، كأما الغابر فمزبكر، كأما الحادث فقذؼ في القمكب 

  .(2)ا" نكىك أفضؿ عممنا كال نبي بعد نبي ،كنقر في األسماع

بقكلو: " الماضي  "،الماضي المفٌسر كالغابر المزكر"  نى:أكضح شارح الكافي معقد ك 
مؽ عممنا بو كىك كؿ ما كاف مفسران لنا بالتفسير النبكم، كالغابر المزبكر الذم تعمؽ الذم تع

مبلء الرسكؿ ،عممنا بو ىك كؿ ما يككف مزبكران مكتكبان عندنا بخط عمي  مبلء المبلئكة  ،كا  كا 
  .(3)مثؿ الجامعة كغيرىا"

نما بمغ لـ يبمغ الديف كمو ف الرسكؿ  كىذا العقيدة تعني باختصار شديد أفَّ  ي حياتو كا 
كىي أصؿ مف أصكليـ العظاـ  ،كىي مف أخطر العقائد ،مات أظير الباقي عمي   اكلم ،بعضو

 كركف مف أركاف دينيـ.

كال يأخذكف بيا بؿ كال  ،كذا كال يعترؼ الشيعة بشيء مف الكتب المعتبرة عند أىؿ السنة
البخارم كمسمـ رحميما يعترفكف إال ما صح عندىـ مف طريؽ أىؿ البيت ال سيما صحيحي 

 ا كتب خرافية مميئة بالكذب كالدجؿ.فإنيـ يتيمكنيا بأني ،ا

كنحف لك راجعنا ىذيف الكتابيف لطالعنا  " :قاؿ العالـ الشيعي محمد جعفر شمس الديف 
 ف يصرَّ أكمف الغريب  ،بشكؿ كاضح كجمي الخؼ كاالفتراء كالدس في كثير مف المكاضع فييا

نساف مف االسبلـ كتنفر اإل ،فيي مميئة باألكاذيب كالمكضكعات ،حاحعمى تسميتيا بالص
 .(4)كتصكره ديف سخافة كمضحكات" 

 

                                 
 (.4ص )مصابيح األصكؿ النجفي، ( 1)
 (.1/264جالكميني، أصكؿ الكافي )( 2)
 (.1/264)جشرح أصكؿ الكافي المازنداراني، ( 3)
 (.145ص)دراسات في العقيدة االسبلمية : شمس الديف، ( انظر4)
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 المطمب الثالث
 في الصحابة يةثنا عشر ة ال عقيد

شاع في الخافقيف ذكرىـ ك  كتاب عمييـ ىـ حممة كنقمة الديف ىـ الذيف  الصحابة 
 .كالثناء عمييـ كال يممزىـ إال زنديؽ فاجر

ًْ فييـ..  كتعالى ؿ سبحانوقا ُْ ّحَتُػٔ ََ ا ِي َُْػارِ وَالح
َ
ََ َواْْل اِجِري َٓ ٍُ ْ ََ ال لَُٔن ٌِ وح

َ
اةُِلَٔن اْْل َوالصح

 َٓ ََ فِي اُر َداِِلِي َٓ ْن
َ
ا اْْل َٓ ِحاٍت ََتْرِي ََتَْخ ًْ َج ُٓ َ َغدح ل

َ
ُّ وَأ ِْ ٔا َم ًْ َوَرُؽ ُٓ ِْ ُ َم ةًَدا َذلَِم ةِإِْقَصاٍن َرِِضَ اَّح

َ
 ا أ

ُز اىَْػِظيً ْٔ  .[100]التكبة:  اىَْف

ا .. في حقِّيـ كقاؿ ا ٌَ  ًَ َجَرةِ َفَػيِ ٌَِِِْي إِْذ ُيَتايُِػََُٔم ََتَْج الظح ْؤ ٍُ ْ َِ ال ُ َغ  ىََلْد َرِِضَ اَّح
 ًْ ِٓ ََِث َغيَْي ِهي َُْزَل الصح

َ
ًْ ـَأ ِٓ ِ ًْ َفْخًحا كَِريًتا ِِف كُئَُّ ُٓ ذَاَب

َ
ًَ َنرِ  *وَأ ِ َؾاُ ٌَ ُ َغِزيًزا َو ا َوََكَن اَّح َٓ ُدُذوَن

ْ
رَيةً يَأ

ا ًٍ  .[19-18]الفتح:   َقِهي

خير الناس قرني، ثم الذين يمونيم، قاؿ: " ، عف النبي كعف عبد ا بف مسعكد 
 .(1) "ثم الذين يمونيم

ثنا كفضائؿ االصحاب ال تحصى كثرةن فيي بحر زاخر كفيض مميء، لكف الشيعة اال 
 .رؾ كفار إال أربعة منيـ أك ثبلثةىذا الجيؿ المبا فَّ ية تعتقد بأعشر 

المياجريف كاألنصار كتمكا النص،  إف الرافضة تقكؿ: إفَّ  شيخ اإلسبلـ ابف تيمية: " قاؿ
كر كعمر كنحكىما مازاال أبا ب ا بضعة عشر أك أكثر، ثـ يقكلكف: إفَّ فكفركا إال نفرنا قميبلن.. إمَّ 

  .(2)ا ثـ كفركا" كقد يقكلكف: بؿ آمنك ، منافقيف

ارتد الناس إال "قاؿ أبك جعفر عميو السبلـ:  شيخ معرفة الرجاؿ عندىـ الكشي: قاؿ
ثبلثة نفر، سمماف كأبك ذر كالمقداد، قاؿ: قمت: فعمار؟ قاؿ: قد كاف حاص حيصة ثـ رجع، ثـ 

 ،ارضقاؿ: إف أردت الذم لـ يشؾ كلـ يدخمو شيء فالمقداد، كأما سمماف فإنو عرض في قمبو ع
 .(3)كأما أبك ذر فأمره أمير المؤمنيف بالسككت كلـ يكف تأخذه في ا لكمة الئـ فأبى أف يتكمـ"

 

                                 
 .( 3651/ح5/3صحيح البخارم، كتاب المناقب: باب فضائؿ أصحاب النبي ) ( 1)
 (.3/356)جمجمكع الفتاكل ابف تيمية، ( 2)
 (.8ص) معرفة أخبار الرجاؿالكشي، ( 3)
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ا مف قدح الشيعة كعيبيـ، فتذكر  كىؤالء الثبلثة الذيف نجكا مف الردة، لـ يسممكا أيضن
بما في أخبارىـ بأف العبلقة بيف ىؤالء الثبلثة طيبة في الظاىر، كلكف لك عمـ كؿ كاحد منيـ 

قمب اآلخر لقتمو، أك ترحـ عمى قاتمو؛ ألف كبلن منيـ أجنبي في باطنو كاعتقاده عف صاحبو، 
سمماف لك حدثؾ بما يعمـ لقمت: رحـ ا  قاؿ أمير المؤمنيف: يا أبا ذر، إفَّ  ففي رجاؿ الكشي "

  .(1)قاتؿ سمماف"

: يا سمماف، لك يقكؿ: قاؿ رسكؿ ا  كعف أبي بصير قاؿ: سمعت أبا عبد ا 
  .(2)عرض عممؾ عمى مقداد لكفر، يا مقداد لك عرض عممؾ عمى سمماف لكفر"

د كيعظـ عمى الشيخيف ىذه ىي عقيدة القـك قاتميـ ا في الصحابة لكف حقدىـ يزدا
كليذا الدعاء مكانة  ،يسمكنو دعاء صنمي قريش بكر كعمر حتى اخترعكا دعاءن  يالجميميف أب
رضي  -ميء بالحقد كالبعض ألبي بكر كعمركىك دعاء م ،و عشرات الشركحكل ،كبيرة عندىـ
كفيو: "الميـ صؿ عمى محمد كآؿ محمد كالعف  ،كىك يتجاكز صفحة كنصؼ  -ا عنيما

صنمي قريش كجبتييا كطاغكتييا، كأفكييا، كابنتييما المذيف خالفا أمرؾ، كأنكرا كحيؾ، كجحدا 
كحٌرفا كتابؾ، الميـ العنيما في مكنكف السر، كظاىر  إنعامؾ، كعصيا رسكلؾ، كقمبا دينؾ،

العبلنية، لعنان كثيران أبدان، دائمان سرمدان، ال انقطاع ألمده كال نفاد لعدده، لعنان يعكد أكلو كال يركح 
آخره، ليـ كألعكانيـ، كأنصارىـ، كمحبييـ، كمكالييـ، كالمسمميف ليـ، كالمائميف إلييـ، كالناىضيف 

المقتديف بكبلميـ، كالمصدقيف بأحكاميـ، )قؿ أربع مرات( : الميـ عذبيـ عذابان باحتجاجيـ، ك 
 . (3) يستغيث منو أىؿ النار، آميف رب العالميف"

قاؿ بو فيك كافر مرتد بو، فمف مف صدؽ لكيظير مف ىذا الدعاء الكفر البكاح كال شؾ 
 ،رضي ا عنيما -فصةلدعاء شدة الحقد عمى عائشة كحعف اإلسبلـ، كيظير أيضا مف ىذا ا

الخنا كالتزكير بؿ كالكفر، قاؿ شيخيـ ابك جعفر الطكسي "عائشة ك  نيـ يتيمكف عائشة بالزنافإ
  .(4)كانت مصرة عمى حربيا لعمي كىذا يدؿ عمى كفرىا"

 

 

                                 
 (384ص)أصكؿ مذىب الشيعة اإلثني عشرية القفارم،  :( انظر1)
 (.11ص)رجاؿ الكشي الكشي، ( 2)
 (424-423ص)ص تحفة العكاـ ، حسيف (3)
 (.36ص)االقتصاد فيما يتعمؽ باالعتقاد الطكسي، ( 4)
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النبي ال بد أف  إفَّ  كىك مف أكبر عمماء الحكزة في قـ: " ،كقاؿ شيخيـ عمي غركم
   .(1) الط  بعض المشركات"يدخؿ فرجو النار ألنو خ

الذيف زكاىـ ا  فيانظر إلى عقيدة القكـ في أطير جيؿ عرفتو البشرية عمى اإلطبلؽ ك 
في كتابو كزكاىـ نبينا في سنتو، كىذا غيض مف فيض مف حقدىـ عمى الجيؿ الذم رباه ا 

قدح كتتيجـ أف أذكر كؿ ركاياتيـ التي تناؿ كت منعتني مفعمى عينو، لكف خشية اإلطالة 
 كتسب عمى ىذا الجيؿ المبارؾ، فيي لؤلسؼ كثيرة كمبثكثة في كتبيـ المعتمدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.24ص) كشؼ األسرارم، المكسك ( 1)
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 المبحث الثاني
 اإلمامة والعصمة والميدية يةثنا عشر عقيدة ال 

، كالعصمة كالميديةأفصح ىذا المبحث بمطالبو الثبلثة عف عقيدة الشيعة في اإلمامة 
 مف التفصيؿ، كذلؾ عمى النحك التالي.  ءكالمقصكد بكؿ منيا بشي

 المطمب األول
 عند الشيعة اإلمامة

ية أصؿ األصكؿ كقطب الرحى التي تدكر حكلو عقائدىـ ثنا عشر اإلمامة عند الشيعة اال
لفت لبياف ىذا الركف األعظـ عندىـ الذم يقـك عمييا ديف ككتبيـ كتفاسيرىـ إنما أ ،عمكميـ ككؿ
كىذا مف باب تسميتيـ بأخص عقائدىـ  ،ت ىذه الفرقة باإلماميةكلذلؾ سمي ؛عشرية اإلثنا

 كأعظميا عندىـ.

 ية:ثنا عشر مفيوم عقيدة اإلمامة عند ال  - أ

ع شفقد كاف ييكديا يعتقد بأف يك  ،ىك ابف سبأ الييكدم العقيدة الخرافية هيذأكؿ مف قاؿ ب
 ،بف أبي طالب  فمما دخؿ في اإلسبلـ قاؿ بيذه العقيدة في عمي ،بف نكف ىك كصي مكسى
كبيذه النسبة البف سبأ اعترفت كتب الشيعة أنفسيـ، حيث ، مف بعده فقاؿ ىك كصي محمد 

كاف أٌكؿ مف أشير القكؿ بفرض إمامة عمٌي، كأظير البراءة مف أعدائو،  " :قاؿ شيخيـ الكشي
  .(1)ككاشؼ مخالفيو ككٌفرىـ"

أ: "كىك أٌكؿ يث قاؿ عف ابف سبكىذا ما ذكره الشيرستاني رحمو ا مف أىؿ السنة ح
 ككـ اإلمامة عندىـ باختصار شديد ىكمفي، "(2)عمى إمامة عمٌي  صِّ مف أظير القكؿ بالن

قاؿ شيخيـ محمد حسيف آؿ كاشؼ قد ، فمف الخصائص تمامان  فاإلماـ عندىـ لو ما لمنبيِّ  ،النبكة
كالٌنبٌكة، فكما أٌف ا  ٌف اإلمامة منصب إلييإالغطا أحد مراجع الشيعة في ىذا العصر: "

مف ا عميو،  د بالمعجزة التي ىي كنص  سبحانو يختار مف يشاء مف عباده لمٌنبٌكة كالٌرسالة كيؤيَّ 
ا لمٌناس مف بعده" ،فكذلؾ يختار لئلمامة مف يشاء كيأمر نبٌيو بالٌنٌص عميو   .(3)كأف ينصبو إمامن

 
                                 

 (.108ص ) رجاؿ الكٌشي لمكشيالكشي، ( 1)
ؿ الشيرستاني، ( 2)  (1/174)جالًممىؿ كالنِّحى
 (.58ص)أصؿ الٌشيعة كأصكليا كاشؼ الغطا، ( 3)
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كال نعرؼ جية  " ، فقاؿ:اإلماـك  النبيبيف  عدـ التفريؽ مف عممائيـ المجمسي كقد ذكر
  .(1)لعدـ اٌتصافيـ بالٌنبٌكة إال رعاية خاتـ األنبياء، كال يصؿ عقكلنا فرؽ بيف الٌنبٌكة كاإلمامة" 

فنحف في  ،أقكؿ إذا كاف مفيكـ اإلمامة ىي النبكة عندىـ كال فرؽ بيف النبي كاإلماـ
 .مف حقيقة اإلسبلـ الذم أرسؿ بو النبي  يكفى ذكرىا لمف كاف يدرؾ شيئان ف ،غنى عف نقدىا

 :مكانة اإلمامة عندىم - ب

اإلمامة عندىـ ليا مكانة خاصة بؿ ىي أعظـ ركف مف أركاف اإلسبلـ كما قاؿ شيخيـ 
 الكميني بسنده عف أبي جعفر قاؿ: "بني اإلسبلـ عمى خمس: عمى الٌصبلة كالٌزكاة 

يعني  -م بالكالية، فأخذ الٌناس بأربع كترككا ىذه كالٌصكـ كالحٌج كالكالية، كلـ يناد بشيء كما نكد
  .(2)"-الكالية

كىؿ بعد ىذا الضبلؿ ضبلؿ، حتى قالكا في  ،فجعمكا اإلمامة خير مف الشيادتيف
ا بأنو: "عرج بالٌنبٌي  الٌسماء مائة كعشريف مٌرة، ما مف مٌرة إال كقد أكصى ا  أخبارىـ أيضن

 كما كٌكد عمى  ،ف بعده أكثر مٌما أكصاه بالفرائضٌي كاألئٌمة مفييا إلى الٌنبٌي بالكالية لعم"
  .(3) العباد في شيء ما ككد عمييـ باإلقرار باإلمامة، كما جحد العباد شيئنا ما جحدكىا"

كمف أنكر كاحد مف ىؤالء  ،حصركا األئمة في عدد معيف كتعداده اثنى عشر إمامان قد ك 
 ىـ.األئمة األحد عشر فبل شؾ في كفره عند

قاؿ ابف بابكيو: "كاعتقادنا فمف جحد إمامة أمير المؤمنيف كاألئٌمة مف بعده أٌنو بمنزلة 
كاعتقادنا فيمف أقر بأمير المؤمنيف كأنكر كاحدنا مف بعده مف األئمة أنو ، ياءمف جحد نبٌكة األنب

بمنزلة مف آمف بجميع األنبياء ثـ أنكر نبكة محمد 
 (4). 

ألٌف الجيؿ بيما  ؛ة كفر، كما أٌف دفع الٌنبٌكة كفركدفع اإلمام كقاؿ شيخيـ الٌطكسي: "
  .(5)عمى حٌد كاحد"

 

                                 
 (.26/82 بحار األنكار )ج ،المجمسي( 1)
 (.2/18)جباب دعائـ اإلسبلـ :كتاب اإليماف كالكفر: أصكؿ الكافي ،الكميني( 2)
 (.23/69بحار األنكار )ج، المجمسي( 3)
 (.111ص)االعتقادات القمي، ( 4)
 (.4/131)جتمخيص الٌشافي  ،( الٌطكسي5)
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 :رواوالسبب عدم اإلقرار باإلمامة لعمي وذريتو فكف   ؛ر الجميعكف  وعمى ىذا فإن الشيعة تُ 

 .بكر كعمر كبعد خاتـ األنبياء أب ، كعمى رأسيـ خير ىذه األمةالصحابة  -1

 ثنا عشرار: "كأما اإلمامية فقد ذىبت إلى أف الطريؽ إلى إمامة االقاؿ القاضي عبد الجب
النص الجمي، الذم يكفر مف أنكره، كيجب تكفيره، فكفركا لذلؾ صحابة النبي عميو 

  .(1)السبلـ"

كىذا التكفير  ،فيـ يكفركف الصحابة رضي ا عنيـ أجمعيف إال ثبلثة منيـ :أىؿ البيت -2
 كفيزعم يـكقرابتو، مع أن ت الٌنبكٌم مف زكجات رسكؿ ا شامؿ لمٌصحابة كأىؿ البي

 ككذبكا لعمر ا فيما يدعكف.، التشيع ألىؿ بيت رسكؿ ا 

صاحبيا  كؿ راية ترفع قبؿ راية القائـ  " :قالكا فقد :خمفاء المسمميف كحككماتيـ -3
  .(2)طاغكت

ؿ الٌرـك )يعني شٌر مف لٌشاـ شٌر مف أىأىؿ ا "فقد كرد عندىـ:  :األمصار اإلسبلمية كأىميا -4
كعف أبي بصير،  ،، كأىؿ المدينة شٌر مف أىؿ مٌكة، كأىؿ مٌكة يكفركف با جيرةالٌنصارل(

ف أىؿ المدينة أخبث  عف أحدىما عمييما السبلـ قاؿ: إفَّ  أىؿ مكة ليكفركف با جيرة، كا 
 .(3)مف أىؿ مكة، أخبث منيـ سبعيف ضعفنا"

 ميف: فقد جاء في الكافي عف عمر بف حنظمة قاؿ: سألت أبا عبد ا قضاة المسم -5
 عميو السبلـ عف رجميف مف أصحابنا بينيما منازعة في ديف أك ميراث فتحاكما إلى 
لى القضاة أيحؿ ذلؾ؟ قاؿ: مف تحاكـ إلييـ في حؽ أك باطؿ فإنما تحاكـ إلى  السمطاف كا 

ف كاف حقنا ثابتنا لو؛ ألنو أخذ بحكـ ا الطاغكت، كما يحكـ لو فإنما يأخذ سحتنا، لطاغكت، كا 
ن  قاؿ تعالى: ،كقد أمر ا أف يكفر بو

َ
ِمُرواْ أ

ُ
اُؽِٔت َوكَْد أ ٔاْ إََِل اىطح ٍُ ن َيَخَحاَن

َ
يُِريُدوَن أ

 ِّ ِ   .(4)[60]النساء: يَْلُفُرواْ ة

عف ىاركف رد عندىـ فقد ك  ،ىؿ العمـ مف ممؿ الشرؾ اتبرك اعفقد  :ىـؤ أئمة المسمميف كعمما -6
إٌنا نأتي ىؤالء المخالفيف فنسمع منيـ "بف خارجة قاؿ: قمت ألبي عبد ا عميو الٌسبلـ: 

                                 
 (.761ص)شرح األصكؿ الخمسة عبد الجبار، ( 1)
 (.12/371)ج شرح الكافي ،لمازندرانيا (2)
 (.2/410جالكميني، أصكؿ الكافي )( 3)
 .1/67مرجع السابؽ، جال( 4)
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قاؿ: ال تأتيـ كال تسمع منيـ، لعنيـ ا كلعف ممميـ  ،الحديث يككف حٌجة لنا عمييـ؟
 .(1)المشركة"

خالؼ غير المستضعؼ : "قد يطمؽ الناصب عمى مطمؽ المالمجمسيقاؿ  :الفرؽ اإلسبلمية -7
أك  ،أك تشبيو ،كال تجكز الصبلة عمى المخالؼ لجبر ،كما ىك ظاىر مف كثير مف األخبار

لعنو بعد  -يعني صمى عميو تقية -إنكار إمامة إال لمتقية، فإف فعؿأك  ،أك خارجية ،اعتزاؿ
 .(2)الرابعة"

 .(3)كليذا عقد المجمسي بابنا بعنكاف: "باب كفر المخالفيف كالنصاب" 

ففي زيارة  ،تسبيح بالنسبة ليـالعمى لسانيـ ككىك  ،لعف األمة دائمافقد كرد عندىـ  :األمة -8 
لعف ا مف خالفؾ، كلعف ا مف افترل عميؾ كظممؾ، كلعف  أمير المؤمنيف عمي يقكلكف: "

 ، أنا إلى ا منيـ برمء، لعف ا أمةكلعف ا مف بمغو ذلؾ فرضي بو ، مف غصبؾا
، كأمة تظاىرت عميؾ، كأمة حادت عنؾ كخذلتؾ، كأمة جحدتؾ، كجحدت كاليتؾ، خالفتؾ

الحمد  الذم جعؿ النار مثكاىـ كبئس الكرد المكرد، كبئس كرد الكارديف.. الميـ العف 
، ككؿ مفتر، الميـ ت كالعزل، ككؿ ند يدعى دكف االجكابيت كالطكاغيت كالفراعنة، كالبل

كأتباعيـ، كأكلياءىـ، كأعكانيـ، كمحبييـ لعننا كثيرنا" العنيـ كأشياعيـ 
(4). 

 يامتداد لتكفير الصحابة رض يكى ،فض في كؿ مف لـ يؤمف باإلمامةىذه عقيدة الركا
كمف كفر الصحابة فمف باب أكلى أف يكفر مف بعدىـ كمف ىك  فإنيـ كفركا الصحابة ،ا عنيـ
إال كاف قمبو  عمى أحد مف أصحاب رسكؿ ا حد السمؼ: "ال يغٌؿ قمب أحد أقاؿ  ،دكنيـ

  .(5)عمى المسمميف أغٌؿ" 
 
 
 

                                 
 (.2/216بحار األنكار )ج ،المجمسي( 1)
 (.4/72)ج مرآة العقكؿ ،المجمسي( 2)
 (.72/131 بحار األنكار )ج ،المجمسي( 3)
 (.2/759)جأصكؿ عقائد اإلثني عشرية  : القفارم،( انظر4)
 (.41ص)اإلبانة ابف بطة، ( 5)
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 المطمب الثاني
 عند الشيعة العصمة

ية أف األئمة معصكمكف مف الخطأ صغيره ككبيره فبل يخطئكف ثنا عشر تزعـ الشيعة اال
ىبكا إلى ما ىك ذكذلؾ لتشبيو األئمة باألنبياء بؿ  ؛كىذا اعتقاد فيو غمك شديد كال عمدان  ال سيكان 

 ظير ىذا الغمك مف خبلؿ ركاياتيـ. قد ك  ،يشبيكف األئمة با  حيف راحكا أبعد مف ذلؾ
عمييـ  -اعمـ أٌف اإلمامٌية اتٌفقكا عمى عصمة األئٌمة  قاؿ صاحب بحار األنكار: "

كال الخطأ فبل يقع منيـ ذنب أصبلن ال عمدنا كال نسياننا  ،يرىامف الٌذنكب  صغيرىا ككب -الٌسبلـ 
  .(1)في التٌأكيؿ كال لئلسياء مف ا سبحانو"

أرباب تعبد مف ككأنو يتحدث عف آلية ك  ،كىذا الذم ذكره المجمسي فاؽ تشبيييـ باألنبياء
كىذا القكؿ ليس بالجديد في ديف الشيعة اإلمامية بؿ ىك قديـ قاؿ بو ابف بابكيو القمي  ،دكف ا

تقادنا في األئمة أنيـ معصكمكف مطيركف مف كؿ دنس، كأنيـ ال قاؿ: "اع ، فقدفي القرف الرابع
يذنبكف ذنبنا صغيرنا كال كبيرنا، كال يعصكف ا ما أمرىـ كيفعمكف ما يؤمركف، كمف نفى عنيـ 
العصمة في شيء مف أحكاليـ فقد جيميـ، كمف جيميـ فيك كافر، كاعتقادنا فييـ أنيـ 

عمـ مف أكائؿ أمكرىـ كأكاخرىا، ال يكصفكف في شيء معصكمكف مكصكفكف بالكماؿ كالتماـ كال
 .(2)مف أحكاليـ بنقص كال عصياف كال جيؿ"

 -شيخ الدكلة الصفكية -قاؿ شيخيـ  ،بؿ كاإلجماع قد انعقد عمى القكؿ بالعصمة
مف الٌذنكب  -صمكات ا عمييـ-ة المجمسي: "إٌف أصحابنا اإلمامٌية أجمعكا عمى عصمة األئمٌ 

 ."(3)كبيرة عمدنا كخطأ كنسياننا مف كقت كالدتيـ إلى أف يمقكا ا الٌصغيرة كال

 

 

 

 

                                 
 (.25/211 بحار األنكار )ج ،المجمسي( 1)
 (.109-108ص القمي، االعتقادات )ص (2)
 (.351-350/ 25 بحار األنكار )ج ،المجمسي( 3)
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 المطمب الثالث
 عند الشيعة الميدية

ية ليا سبب غريب، كىك أف الشيعة كانت تقكؿ بأف األرض لف ثنا عشر الغيبة عند اال
إماـ لك بقيت األرض بغير  " ، كرد عندىـتخمك مف إماـ أبدا كلك خمت األرض مف إماـ لساخت

 . (1)لساخت" 

ٍت بأىميا كما  "كلك أفَّ  :بؿ إنيـ تجاكزكا حتى قالكا اإلماـ رفع مف األرض ساعة لىمىاجى
 .(2)يمكج البحر بأىمو"

ذا خمت ستح ،األرض لف تخمك مف إماـ أبدا ففيو تعريض بؿ كتصريح منيـ أفَّ  صؿ كا 
 ،ق260الحادم عشر سنةحتى مات الحسف العسكرم إماميـ  ،الككارث  كالخسكفات  كالزالزؿ

ر لو لـ يي  " أنو حتى نقؿ في كتب الشيعة أنفسيـ ،كانقطع بذلؾ نسمو كلـ ينجب كلـ يكف لو كلد
  .(3) خمؼ، كلـ يعرؼ لو كلد ظاىر، فاقتسـ ما ظير مف ميراثو أخكه جعفر كأٌمو

كىنا تفرؽ الشيعة كتحيركا بعدىا حيرة شديدة حتى كصؿ عدد فرؽ اإلثنى عشرية إلى 
 .(4)ربعة عشر فرقة أ

ية بأف لمحسف العسكرم كلد ثنا عشر فرقة االإلى أف قالت  ،كذىبكا مذاىب شتى ككثيرة
 .لكنو لـ يظير خكفا مف القتؿ

كاف قد أخفى )أم الحسف( مكلده، كستر أمره لصعكبة الكقت  " :قاؿ شيخيـ المفيد
  .(5)يكر بعد كفاتو"كشٌدة طمب الٌسمطاف لو فمـ يظير كلده في حياتو، كال عرفو الجم

ة، الخائؼ، الخمؼ، أبك : الميدم، محمد، القائـ، الغائب، الصاحب، الحجَّ وئأسماومن 
 صالح، الناحية المقدسة.

كاختمفكا في مكاف غيبتو، بؿ  ،كاختمفكا في كقت مكلده ،كقد اختمؼ الشيعة في أمو
ثـ ائت سرداب الغيبة كقؼ  " :قاؿ شيخيـ المجمسي ،كطقكسان  كصبلةن  كمزاران  كجعمكا لو مشيدان 

                                 
 (.1/179جالكميني، أصكؿ الكافي )( 1)
 .1/179جالمرجع السابؽ، ( 2)
 (.102ص)المقاالت كالًفرىؽ : القمي، ( انظر3)
 (96ص)في فرؽ الشيعة  ،( النكبختي4)
 (.389ص )اإلرشاد  ،( المفيد5)
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بيف البابيف، ماسكنا جانب الباب بيدؾ، ثـ تنحنح كالمستأذف، كسـ كانزؿ، كعميؾ السكينة 
كالكقار، كصؿ ركعتيف في عرضة السرداب كقؿ:.. الميـ طاؿ االنتظار كشمت بنا الفجار، 

كف، الميـ إني أديف كصعب عمينا االنتصار، الميـ أرنا كجو كليؾ الميمكف، في حياتنا كبعد المن
لؾ بالرجعة، بيف يدم صاحب ىذه البقعة، الغكث الغكث الغكث يا صاحب الزماف، قطعت في 
كصمتؾ الخبلؼ، كىجرت لزيارتؾ األكطاف، كأخفيت أمرم عمى أىؿ البمداف لتككف شفيعنا عند 

ربؾ كربي.. يا مكالم يا ابف الحسف بف عمي جئتؾ زائرنا لؾ"
(1). 

 ر مثار سخرية الساخريف حتى قيؿ:ككاف ىذا االنتظا

 ما آف لمسرداب أف يمد الذم ... كممتمكه بجيمكـ ما آنا

 (2)فعمى عقكلكـ العفاء فإنكـ ... ثمثتـ العنقاء كالغيبلنا 

كال شؾ أف كؿ عاقؿ يدرؾ أف ىؤالء قكـه دينيـ الكذب التناقض، فإنيـ اختمفكا في 
كىذا االضطراب كالتناقض يدؿ عمى  ،خركجو الميدم اختبلفنا شديدنا في مكلده كأمو ككقت

 . ة الميدية ىي مف صنعيـ كافترائيـكعمى أف عقيد ،كذبيـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.102-101)صبحار األنكار ، ( المجمسي1)
 (.168ص)الصكاعؽ المحرقة ، المالكي( 2)
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  الثالث بحثالم
 التقية والرجعة والبداءية في ثنا عشر عقيدة ال 

كقع ىذا المبحث في ثبلثة مطالب، ذكرت في األكؿ منيا عقيدة القكـ في التقية، كبيَّنت 
تيـ في الرجعة، كأفردتي الثالث لمحديث عف عقيدتيـ في البداء، كذلؾ عمى في الثاني عقيد
 النحك التالي.

 المطمب األول
 عقدتيم في التقية

   ً                                 أول : مفيوم التقية في المغة والصطالح:
ًذرتو أصميا مف :التقية في المغة - أ  قاؿ ،اتَّقىٍيتي الشيء، كتىقىيتيو أتًقيو كأتَّقيو تقىى كتىًقٌيةن كتقاء: حى

كقاؿ أبك عالية: التقية بالمساف  ،: "التقية بالمساف، كالقمب مطمئف باإليماف"ابف عباس 
 .(1)كليس بالعمؿ 

َُّلاةً  كليذا جاء في القرآف:  ،بفتح التاء ةقيَّ كالنطؽ الصحيح ليا التى   ًْ ُٓ ِْ ٌِ ٔاْ  خحُل َّ ن 
َ
 إَِح أ

 كاألكؿ أفصح. ،أيضان قية بالضـ عمى التاء كيصح أف يقاؿ تي  ،[28]آؿ عمراف: 

عقيدة خبيثة تجعؿ الشيعي في مأمف مف تمؾ العقائد الفاسدة ىي  :التقية في الصطالح - ب
مة اليكـ إال تمؾ العقيدة الفاسدة يك يظير ما ال يبطف، كما أضر األف ،التي يحمميا في قمبو

مكف عمى بؿ كيناض ،التي جعمت كثير مف دعاة التقريب يتأثركف بيذا الديف الشيعي الضاؿ
ال فركؽ بيف السنة كالشيعة كؿ ىذا بسبب ىذا أنو ك  ،أنو ديف ال يختمؼ عف ديف اإلسبلـ
 المعتقد الخطير أال كىك معتقد التقية.

كقد استحسف الدكتكر صالح الرقب حفظو ا تعريؼ محب الديف الخطيب كرجعت إليو 
لى غيره إذا بيذا االستحساف جاء في مكانو كىك فعبل مف أجم  :قاؿ رحمو ا ،ع التعاريؼكا 

"عقيدة دينية تبيح ليـ التظاىر لنا بغير ما يبطنكف، فينخدع سميـ القمب منا بما يتظاىركف لو بو 
مف رغبتيـ في التفاىـ كالتقارب كىـ ال يريدكف ذلؾ كال يرضكف بو، كال يعممكف لو، إال عمى أف 

 .(2)ال يتزحزح عنيا قيد شعرة" يبقى مف الطرؼ الكاحد مع بقاء الطرؼ اآلخر في عزلتو 

                                 
 (315-6/314 )ج تفسير الطبرمالطبرم، ( 1)
 (.10ص)الخطكط العريضة الخطيب، ( 2)
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قاؿ شيخيـ المفيد التقية  فقد ،كتعريؼ التقية عند الشيعة يؤكد ما ذكره الخطيب
كتماف الحؽ، كستر االعتقاد فيو، ككتماف المخالفيف، كترؾ مظاىرتيـ بما يعقب ضررنا في "ىي:

  .(1)الديف أك الدنيا"
المنافقيف يعتقدكف أف  ذلؾ أفَّ  ؛منافقيفكىذه العقيدة التي عند الشيعة أخطر مف عقائد ال

 .(2) أما الشيعة فيعتقدكف أف ما ىـ عميو ىك الحؽ المبيف ،ما يحممكنو في قمكبيـ باطؿ

 :التقية عندىم ةمكان    ً   ثانيا : 
 .(3)قاؿ ابف بابكيو: "اعتقادنا في التقية أنيا كاجبة، مف تركيا بمنزلة مف ترؾ الصبلة"

 .(4)قاؿ: "تارؾ التقية كتارؾ الصبلة" أنو بؿ نسبكا إلى النبي  
تسعة أعشار الديف في التقية  "إفَّ  :قاؿ شيخيـ الكميني في أعظـ كتاب عندىـ الكافي

 .(5)كال ديف لمف ال تقية لو"
"كاعتقادنا : بف عمي بف الحسيف الممقب بالصدكؽكيقكؿ شيخيـ كرئيس محدثييـ محمد 

كالتقية كاجبة ال يجكز رفعيا إلى  ،زلة مف ترؾ الصبلةمف تركيا كاف بمن ،في التقية أنيا كاجبة
كخالؼ ا  ،كعف ديف اإلمامية ،فمف تركيا قبؿ خركجو فقد خرج مف ديف ا ،أف يخرج القائـ
العاممي عف أمير المؤمنيف قاؿ: "التقية مف أفضؿ أعماؿ  كركل الحرُّ  .(6)كرسكلو كاألئمة"

  .(7)المؤمنيف"
"كمنيا ما شرعت ألجؿ مداراة الناس  :ة مف مشركعية التقيةقاؿ الخميني في الحكم

فتارة تككف التقية مف الكفار كغير  ،كمنيا التقسيـ بحسب المتقي منو ،كجمب محبتيـ كمكدتيـ
كأخرل تككف مف سبلطيف العامة  ،المعتقديف باإلسبلـ سكاء كانكا مف قبؿ السبلطيف أك الرعية

التقية مف الكفار كغيرىـ قد  ثـ إفَّ  ،كرابعة مف عكاميـ ،تيـكثالثة مف فقيائيـ كقضا ،كأمرائيـ
السمطاف ألـز المسمميف بفتكل أبي حنيفة  كما لك فرض أفَّ  ؛تككف في إتياف عمؿ مكافقا لمعامة

                                 
 (.261ص) شرح عقائد الصدكؽالمفيد، ( 1)
 (. 1/284)جكتاب الرسائؿ المنيرية  ،ابف تيمية :( انظر2)
 (.114ص) االعتقادات ،القمي( 3)
 .(75/412 بحار األنكار )ج ،المجمسي( 4)
 (.2/217جالكميني، أصكؿ الكافي )( 5)
 (.104ص ) االعتقادات ،القمي (6)
 (11/473)جكسائؿ الشيعة العاممي، ( 7)
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  .(1) كقد تككف في غيره"

أبك عبد ا: "إنكـ  قاؿ ،بعدـ كشؼ مذىبيـ كعدـ إيذاعو مف أئمتيـ مطالبكفالشيعة ف
   .(2)مف كتمو أعزه ا، كمف أذاعو أذلو ا"عمى ديف 

"إياؾ أييا الصديؽ الركحاني ثـ إياؾ كا معينؾ في  تأكيدان عمى ما سبؽ: الخميني قاؿ
فإف عمـ باطف  ؛ال تضمف عمى غير محميا أك ،أكالؾ كأخراؾ أف تكشؼ ىذه األسرار لغير أىميا
لككنو  ؛ة مطمكب ستره عف أيدم األجانب كأنظارىـالشريعة مف النكاميس اإلليية كاألسرار الربكبي

ياؾ كأف تنظر نظر الفيـ في ىذه األكراؽ إال بعد  ،بعيد الغكر عف جمي أفكارىـ كدقيقيا كا 
المشايخ  كتعمـ المعارؼ عف أىميا مف ،الفحص الكامؿ عف كممات المتألييف مف أىؿ الذكؽ

المعارؼ ال يزيد إال خسرانان كال ينتج إال  فمجرد الرجكع إلى مثؿ ىذه، العظاـ كالعرفاء الكراـ
 .(3)حرمانان"

كمف أىـ أىداؼ التقية اإلجابة عمى كثرة التناقضات عندىـ، فالتقية تبرير ىذا التناقض 
قمت ألبي  كاالختبلؼ كالتستر عمى كذبيـ، ركل صاحب الكافي عف منصكر بف حاـز قاؿ: "

بني فييا بالجكاب، ثـ يجيئؾ غيرم فتجيبو فييا ما بالي أسألؾ عف المسألة فتجي: "عبد ا 
 .(4)فقاؿ: إنا نجيب الناس عمى الزيادة كالنقصاف.."  !،بجكاب آخر؟

الكميني "عف مكسى بف أشيـ قاؿ: كنت عند أبي عبد ا  ما ركاهكمف أمثمة التقية 
اآلية  فأخبره بيا، ثـ دخؿ عميو داخؿ فسألو عف تمؾ فسألو رجؿ عف آية مف كتاب ا 

فأخبره بخبلؼ ما أخبر بو األكؿ، قاؿ: فدخمني مف ذلؾ ما شاء ا حتى كأف قمبي يشرح 
كجئت إلى ىذا فقمت في نفسي: تركت أبا قتادة بالشاـ ال يخطئ في الكاك كشبيو،  ،بالسكاكيف

 فبينا أنا كذلؾ إذ دخؿ عميو آخر فسألو عف تمؾ اآلية فأخبره بخبلؼ ما ،يخطئ ىذا الخطأ كمو
أخبرني كأخبر صاحبي، فسكنت نفسي فعممت أف ذلؾ منو تقية، قاؿ: ثـ التفت إلٌي فقاؿ لي: يا 

ٍنوي فىانتىييكاابف أشيـ إف ا فكض إلى نبيو فقاؿ: } ـٍ عى ا نىيىاكي مى ذيكهي كى ـي الرَّسيكؿي فىخي ا آتىاكي مى { فما كى
  .(5)فقد فكضو إلينا" فكض إلى رسكؿ ا 

                                 
 (.2/175)جالرسائؿ ، ( الخميني1)
 (.1/222)جالكميني، أصكؿ الكافي ( 2)
 (.154ص)في مصباح اليداية  ،( الخميني3)
 (.1/65)جالكميني، أصكؿ الكافي ( 4)
 .266-1/265جابؽ، المرجع الس( 5)
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 المطمب الثاني
 الرجعةدتيم في عقي

فقد كاف يقكؿ في ييكديتو  ،ية مف مؤسسيـ ابف سبأثنا عشر الرجعة عقيدة كرثتيا اال
، فيي كما ترل عقيدة ييكدية برجعة يكشع بف نكف كبعد أف ادعى اإلسبلـ قاؿ ىذا في عمي 

نا ليس م ية العظاـ التي يرتكز عمييا مذىبيـ فمف ركاياتيـ "ثنا عشر كىي مف أصكؿ اال ،ؼرٍ صً 
 .(1)مف لـ يؤمف بكرتنا"

كقاؿ المفيد:  .(2)كقاؿ ابف بابكيو في االعتقادات: "كاعتقادنا في الرجعة أنيا حؽ"
  .(3)"كاتفقت اإلمامية عمى كجكب رجعة كثير مف األمكات"

ركل الكميني في الكافي عف جعفر بف محمد أنو قاؿ :" إف ا قاؿ لممبلئكة ألزمكا قبر 
د خرج فانصركه كابككا عميو كعمى ما فاتكـ مف نصرتو فإنكـ قد خصصتـ الحسيف حتى تركه كق

عمى ما فاتيـ مف نصرتو، فإذا خرج يككنكف  كحزنان  بنصرتو كالبكاء عميو، فبكت المبلئكة تعزيان 
كقاؿ الحر العاممي: "إنا مأمكركف باإلقرار بالرجعة كاعتقادىا كتشديد االعتراؼ بيا   .(4)أنصاره "

 .(5)كالزيارات كيـك الجمعة ككؿ كقت األدعية ي ف

 ية ىي رجكع األمكات بعد المكت إلى الدنيا.ثنا عشر كمعنى الرجعة عند اال
 ية ىم ثالثة أصناف:ثنا عشر والذين سيرجعون  بعد الموت عند ال 

، حيث يخرج الميدم مف مخبئو، كيرجع مف غيبتو، كباقي ثنا عشر: األئمة االاألول       
 بعد مكتيـ كيرجعكف ليذه الدنيا.األئمة يحيكف 

مف أصحابيا الشرعييف  -في نظرىـ-لمسمميف الذيف اغتصبكا الخبلفة : كالة االثاني       
بكر كعمر كعثماف مف قبكرىـ  يث خمفاء المسمميف كفي مقدمتيـ أبفيبع ،(ثنا عشر)األئمة اال

فتجرم  ،ـ الخبلفة مف أىميالبلقتصاص منيـ بأخذى -كما يحمـ الشيعة  -كيرجعكف ليذه الدنيا 
 عمييـ عمميات التعذيب كالقتؿ كالصمب.

                                 
 (.53/92)جبحار األنكار  ،( المجمسي1)
 (.90ص)االعتقادات  القمي، ( 2)
 (.51ص)أكائؿ المقاالت المفيد، ( 3)
 (.283ص)الكافي  الكميني، ( 4)
 (.64)صاإليقاض مف اليجعة العاممي، ( 5)
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ا، كىـ الشيالثالث       ألف  ؛عة عمكمنا: عامة الناس، كيخص منيـ: مف محض اإليماف محضن
 .(1) اإليماف خاص بالشيعة

فقد ذكرت بعض ركاياتيـ أف الرجعة تبدأ بعد ىدـ  ،أما عف كقت الرجعة كمتى ستككف
خراج الجسديف الطاىريف لمخميفتيف الراشديف ،يةالحجرة النبك  حيث جاء في أخبارىـ أف  ،كا 

منتظرىـ يقكؿ: "كأجيء إلى يثرب، فأىدـ الحجرة، كأخرج مف بيا كىما طرٌياف، فآمر بيما تجاه 
البقيع كآمر بخشبتيف يصمباف عمييما فتكرقاف مف تحتيما، فيفتتف الناس بيما أشٌد مف األكلى، 

الفتنة مف السماء: يا سماء انبذم، كيا أرض خذم فيكمئذ ال يبقى عمى كجو فينادم منادم 
  .(2)األرض إال مؤمف )أم إال شيعي( ثـ يككف بعد ذلؾ الكرة كالرجعة"

لـ يبعث  " ، فقد كرد عندىـ:بؿ إف القكؿ بالرجعة عندىـ جعميـ يتجرأكف عمى األنبياء
حتى يقاتمكا بيف يدم عمي بف أبي طالب أمير  ؛ياا نبينا كال رسكالن إال رد جميعيـ إلى الدن

ع نً كعرض عقيدة الرجعة يبصر القارئ بفساد ىذا الديف الشيعي الجديد الذم ما صي  .(3)المؤمنيف"
 .إال ليدـ اإلسبلـ في قمكب المسمميف

 المطمب الثالث
 البداءعقيدتيم في 

   ً                       أول : نشأة البداء ومعناىا.
النشأة، ىدفيا تعطيؿ صفات ا تعالى كتحريفيا، كىي دليؿ البداء فكرة ييكدية مف حيث   

 بما ال يميؽ بو، كبما ىك منزه عنو.  –سبحانو –ـ لو يي في عمى سكء أدبيـ مع ا تعالى، حيث كصٍ 
حيث جاء في سفر  ،ظير القكؿ بالبداء في عقيدة الييكد بكضكح في تكراتيـ المحرفة 

أفكار قمبو إنما ىك  كأف كؿ تصكر ،د كثر في األرضالتككيف: " رأل الرب أف شر اإلنساف ق
مف كجو فحزف الرب أنو عمؿ اإلنساف، كتأسؼ في قمبو، فقاؿ الرب أمحك  ،شرير كؿ يكـ

اإلنساف مع البيائـ كدبابات كطيكر السماء ألني حزنت أني  ،األرض اإلنساف الذم خمقتو
 .(4)عممتيـ"

                                 
 (.912ص)صكؿ مذىب الشيعة االثنى عشرية القفارم، أ( 1)
 (.105-53/104نكار )ج بحار األ ،المجمسي( 2)
 .53/41 جالمرجع السابؽ، ( 3)
 .(7، 6، 5فقرة ) اإلصحاح السادس –سفػر التككيػف  العيػد القديػـ " التكراة " ،( الكتػاب المقدس4)
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 -البداء لو معنياف:ك

ٔا   ، كما في قكلو تعالى:الظيكر بعد الخفاء -1 ًْ يَُلُُٔ َ ا ل ٌَ  ِ ََ اَّح ٌِ  ًْ ُٓ َ َوَََّدا ل
 [47]الزمر: ََيْتَِصُتٔنَ 

وُا اْْلياِت  : نشأة رأم جديد لـ يكف مف قبؿ، كما في قكلو تعالى -2
َ
ا َرأ ٌَ َْ َبْػِد  ٌِ  ًْ ُٓ َ ًح ةََدا ل ُث

ُّ َقَّتح ِقْيٍ  ِح ُِ  .(1) [35يكسؼ:] ىَحَْصُج

؛ ككبلىما محاؿ عمى ا  ،بداء بمعنييو السابقيف يستمـز سبؽ الجيؿ كحدكث العمـكال       
ا ِِف  لقكلو تعالى: ؛عممو تعالى أزلي كأبدم فإفَّ  ٌَ  ًُ َٔ َويَْػيَ ُْ َح 

ِ ا إ َٓ ٍُ ُْ اىَْؾْيِب َ َيْػيَ ِ َفاح ٌَ َِْدهُ  َوِغ
َح يَ 

ِ َْ َوَركٍَث إ ا تَْصُلُط ٌِ ٌَ َح ِِف اىََْبِّ َواْْلَْحِر َو
ِ ْرِض َوَ َرْطٍب َوَ يَابٍِس إ

َ
اِت اْْل ٍَ ا َوَ َقتحٍث ِِف ُظيُ َٓ ٍُ ْػيَ

تٍِْي  ٌُ  .(2) [59األنعاـ:] نَِخاٍب 

كتصفو بالجيؿ  ال كىي تقدح في ذات ا  لـ ،العقيدة مف أخطر عقائد القكـ كىذه
 سبحانو كتعالى. 

  .مكانة البداء عند الشيعةثانيًا: 

ما ك "، (3)، فقالكا: "ما عبد ا بشيء مثؿ البداء"البداء في أمر االثنا عشريةالشيعة  بالغ
فتركا مف الكبلـ ا في القكؿ بالبداء مف األجر ما ، "كلك عمـ الناس م(4)بمثؿ البداء" عظـ ا 

 .(6)، "كما بعث ا نبينا قط إال بتحريـ الخمر كأف يقر  بالبداء"(5)فيو"

لقارئ بأف عقيدة البداء عقيدة ييكدية الزالت مكجكدة في تكراتيـ المحرفة كال بد أف يعمـ ا
 .كأسفارىـ المزكرة

كالسبب في اعتقادىـ بيذه العقيدة الكفرية كثرة الكذب في الركايات التي ينسبكنيا 
 يذا المعتقد الفاسد.بألئمتيـ، فميس ىناؾ حؿ لمتخمص مف ىذا الكذب كالتناقض إال 

                                 
(، ابف منظكر، 6/2278)جالصحاح (، الرازم، مختار 4/302)ج القامكس المحيطالفيركز أبادم،  انظر:( 1)

 (.14/66لساف العرب )ج
 (.2/938ج)صكؿ اعتقاد الشيعة اإلثني عشرية أ ،القفارم (2)
 (. 1/146)ج ،كتاب التكحيدابف بابكيو القمي،  (3)
 (.1/146الكميني، أصكؿ الكافي )ج( 4)
 .1/148جالمرجع السابؽ، ( 5)
 .1/148المرجع نفسو، ج( 6)
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، عقيدة البداء كسيمة لمتستر عمى كذبيـ في دعكل عمـ األئمة لمغيب كذا كيتخذكف مف  
قاؿ القمي: "إٌف أئٌمتيـ لٌما أحٌمكا أنفسيـ مف شيعتيـ محٌؿ األنبياء مف رعٌيتيا في العمـ فيما  فقد

كاف كيككف، كاإلخبار بما يككف في غد، كقالكا لشيعتيـ إٌنو سيككف غدنا كفي غابر األٌياـ كذا 
جاء ذلؾ الٌشيء عمى ما قالكه، قالكا ليـ: ألـ نعٌممكـ أٌف ىذا يككف فنحف نعمـ مف قبؿ  ككذا، فإف

مثؿ تمؾ األسباب التي عممت بيا األنبياء عف ا  ما عممتو األنبياء، كبيننا كبيف ا  ا 
ف لـ يكف ذلؾ الٌشيء الذم قالكا إٌنو يككف عمى ما قالكه، قالكا لشيعتيـ:  بدا  في ما عممت، كا 

نو"    .(1)ذلؾ فمـ يككِّ

 

 
  

                                 
 (.78ص)المقاالت كالًفرىؽ  القمي، ( 1)
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  رابعالمبحث ال
 يةثنا عشر الكتب المقدسة عند الشيعة ال 

 تمييد:

فمف الطبيعي أف  ،ماداـ الشيعة الركافض ال يقدسكف القرآف الكريـ كال يعممكف بما فيو       
ت تكارثكا تشير مصادرىـ إلى كجكد كتب أك صحؼ مقدسة أخرل، كىـ يركف أٌف أئمة أىؿ البي

ىذه الكتب، ككاف يرجعكف إلييا في بياف العقائد كالحبلؿ كالحراـ، كحكادث المستقبؿ القريب 
 كالبعيد.

ليس ليا كجكد في عالـ ك  ىذه الدعكل العريضة،تضمنت كتب الشيعة المعتمدة كقد 
 كال يرل ليا عيف كال أثر، كليس ليا في كتب األمة شاىد كال خبر. الكاقع،

ىناؾ كتبنا مقدسة نزلت مف السماء بكحي مف رب  ـ كالدعاكل تتضمف أفَّ تمؾ المزاع 
ىناؾ أخبارنا تناقمتيا كتبيـ المعتمدة يزعمكف أنيا مأخكذة مف تمؾ  إلى األئمة، كأفَّ  العزة 

الكتب المقدسة التي نزلت عمى األئمة _عمى حد زعميـ_، كعمى ىذه الركايات المأخكذة مف 
 نى عقائدىـ كأفكارىـ.تمؾ الكتب المقدسة  تب

، أييد أصكليـ بكؿ ما مضى مف دعاكلككأف الذيف كضعكا أصكؿ التشيع لـ يكتفكا لت 
كخافكا أال تككف كافية بالغرض فيفٌر أتباعيـ مف حكليـ، كتضيع مصادر الثركة عمييـ فيخسركا 

  .(1) اإلماـالماؿ كالجاه كالتقديس الذم يجنكنو مف أكلئؾ األتباع باسـ الخمس كالنيابة عف 

 كليذه األسطكرة الشيعية ،ليذه الفرية الكبيرة بالتصدمالعمماء الكبار  لخطكرة األمر قاـك 
"الشيعة الركافض تزعـ أف  :حيث قاؿ ،الشيخ محب الديف الخطيب كبينكا عكارىا، كمف ىؤالء

 .(2)حذفت مف المصحؼ كمف ذلؾ سكرة الكالية" ان مقدسة كسكر  ان ىناؾ كتب

لشيخ محب الديف الخطيب في كتاب الخطكط العريضة كذكر الشيخ األلباني كقد نشرىا ا
 .(3)رحمو ا تعالى بأنو شاىدىا بعينو في المكتبة الظاىرية

 :نقبلن عنيـ بخصكص ىذه العقيدة ذكره الخطيب في الخطكط العريضة بعض ماكىذا 

                                 
 (.586ص)عة اإلثني عشرية أصكؿ اعتقاد الشيالقفارم، ( 1)
 (.11ص) الخطكط العريضةالخطيب،  :( انظر2)
 .11، صالمرجع السابؽ( انظر: 3)
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 أنزلناىما يتمكاف عميكـ آياتي بسـ ا الرحمف الرحيـ يأٌييا الذيف آمىنكا آًمنكا بالنكريف،" 
إٌف الذيف يكفكف بعيد  ،كيحٌذرانكـ عذاب يكـ عظيـ، نكراف بعضيما مف بعض كأنا السميع العميـ

ف أكلئؾ ا كرسكلو في آيات ليـ جٌنات نعيـ، كاصطفى مف المبلئكة كالرسؿ كجعؿ مف المؤمني
ًسرى الذيف كانكا عف آي اء،في خمقو يفعؿ ا ما يش ٌف عمٌيا إماـ  ،اتي كحكمي معرضكفقد خى كا 

ٌنا لنكفيو حٌقو يـك الديف ما نحف عف ظممو بغافميف يأٌييا الرسكؿ قد أنزلنا إليؾ آيات  ،المتٌقيف، كا 
بٌينات فييا مف يتكٌفاه مؤمنا كمف يتكليو مف بعدؾ يظيركف، كلقد أرسمنا مكسى كىاركف بما 

ؾ الحكـ كالذيف مف قبمؾ مف المرسميف، كجعمنا كلقد آتينا ب ،استخمؼ فبغكا ىاركف فصبر جميؿ
إٌف عميا قانتا بالميؿ، ساجدا يحذر اآلخرة كيرجك ثكاب رٌبو قؿ  ،لؾ منيـ كصٌيا لعٌميـ يرجعكف

 .(1)ىؿ يستكم الذيف ظممكا كىـ بعذابي يعممكف

كال يخفى أف ىذه السكرة مف صنع البشر، فركاكة عربيتيا كصعؼ أسمكبيا ظاىر لكؿ 
 بلقة بالمساف العربي.مف لو ع

أف جذكر ىذه العقيدة الفاسدة أعني عقيدة نزكؿ كتب مقدسة عمى األئمة  كينبغي التنبيو
سألو أبك جحفة قاؿ: " قمت لعمٌي: ىؿ عندكـ كتاب؟ قاؿ: ال، إال  فقد ،كجدت في زماف عمى 

ي ىذه قاؿ: قمت: فما ف ،رجؿ مسمـ، أك ما في ىذه الصحيفة كتاب ا، أك فيـ أعطيو
كفي ركاية أخرل لمبخارم جاء ، كال يقتؿ مسمـ بكافر" ،كفكاؾ األسير ،الصحيفة؟ قاؿ: العقؿ

 .(2)السؤاؿ: "ىؿ عندكـ شيء مف الكحي إال ما في كتاب ا"

َل  تعالى: سبحانو ك قاؿ ا  ،كىذه العقيدة مف أبطؿ الباطؿ َُّْنِّ ن 
َ
ُو اىِْهَخاِب أ ْْ َ

لَُم أ
َ
يَْصأ

ًْ نِ  ِٓ اِغلَ َغيَْي ًُ الػح ُٓ ّْ َدَذ
َ
َرةً ـَأ ْٓ رَُِا اهللِ َج

َ
ٔاْ أ ُ ٌَِ َذلَِم َفَلال ْكََبَ 

َ
ٔاْ ُمََٔس أ ُ ل

َ
اء َفَلْد َشأ ٍَ ََ الصح ٌِّ ُث َخاةًا 

 ًْ ِٓ ٍِ  .[153]النساء:  ..ةُِظيْ

فبل يقكؿ بيذا إال مف تشبو  ،كتب مف السماءعمييـ فالكفار ىـ الذيف طمبكا أف تنزؿ 
أال كىك طمب كتاب ينزؿ مف السماء غير  ،كصياتيـ كأفظع كفرياتيـبالكفار في أخص خص

 القرآف.

 
                                 

 (. 20)صالخطكط العريضة الخطيب، ( انظر: 1)
( كباب حـر المدينة 1/204 ،اإلماـ البخارم ىذا الحديث في باب كتابة العمـ )البخارم مع الفتح وأخرج ( 2)

كأخرجو مسمـ في باب فضؿ المدينة كبياف تحريميا )مسمـ مع النككم:  ،(4/81)البخارم مع الفتح 
9/143-144). 
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ليؾ ما يناقض ىذه العقيدة مف أشير كتاب عندىـ فقد  ،كأصؿ أصكليـ كىك الكافي ،كا 
: "إف ا عز ذكره ختـ بنبيكـ النبييف فبل نبي بعده أبدنا، كختـ بكتابكـ الكتب فبل كتاب كرد فيو

كخمقكـ كخمؽ السماكات كاألرض كنبأ ما قبمكـ كفصؿ ما  ،يو تبياف كؿ شيءبعده أبدنا، كأنزؿ ف
 .(1)بينكـ كخبر ما بعدكـ كأمر الجنة كالنار كما أنتـ صائركف إليو"

ال تنسخ إلى  شريعة محمد  قاؿ الرضا: " ،نكاركذا جاء ما يناقض ىذا في بحار األك 
آف بكتاب فدمو مباح لكؿ مف سمع ذلؾ يكـ القيامة، فمف ادعى بعده نبكة، أك أتى بعد القر 

 .(2)"منو

تعرض فيو إلى تناقضاتيـ في قكليـ أ مبحثه كامؿ في الفصؿ الرابع كسيأتي بإذف ا
 بنزكؿ كتب مقدسة عمى األئمة.

كقبؿ الشركع في معرفة ىذه الكتب ال بد مف العمـ بأف ىذه الكتب المقدسة ىي المراجع 
ليؾ  ،رجكف منيا عقائدىـ كىي التي يفتكف بيا عكاميـالحقيقية لمشيعة كىي التي يستخ  ئان شيكا 

 .يدلؿ عمى ذلؾمما ذكركه في كتبيـ كالذم 

عف جابر قاؿ: قاؿ أبك جعفر: "يا جابر كا لك كنا نحدث الناس أك حدثناىـ برأينا، 
ابر، نكنزىا ، يتكارثيا كابران عف كلكنا مف اليالكيف، كلكنَّا نحدثيـ بآثار عندنا مف رسكؿ ا 

 .(3) كما يكنز ىؤالء ذىبيـ كفضتيـ"

عف محمد بف عبد الممؾ، قاؿ: كنا عند أبي عبد ا عميو السبلـ نحكان مف ستيف رجبلن، 
كىك كسطنا، فجاء عبد الخالؽ بف عبد ربو فقاؿ لو: "كنت مع إبراىيـ بف محمد جالسان، فذكركا 

ف كاف ترؾ إنؾ تقكؿ إف عندنا كتاب عمي عميو السبلـ، فقا ؿ: ال كا ما ترؾ عمي كتابان، كا 
عمي كتابان ما ىك إالَّ أىاب، كلك كددت أنو عند غبلمي ىذا فما أبالي عميو. قاؿ: فجمس أبك 
عبد ا عميو السبلـ، ثـ أقبؿ عمينا. فقاؿ: ما ىك كا كما يقكلكف، إنيما جفراف مكتكب فييما، 

يما كأشعارىما، مدحكسيف كتبان في أحدىما، كفي اآلخر ال كا إنيما إلىاباف عمييما أصكاف
، كعندنا كا صحيفة طكليا سبعكف ذراعان، ما خمؽ ا مف حبلؿ كحراـ إالَّ سبلح رسكؿ ا 

كىك فييا، حتى إف فييا أرش الخدش، كقاـ بظفره عمى ذراعو، فخط بو كعندنا مصحؼ، أما 

                                 
 (.1/31)ج صحيح الكافيالكميني، ( 1)
 (.79/221)ج بحار األنكارالمجمسي، ( 2)
 .(299ص)بصائر الدرجات الصفار، ( 3)
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   .(1) كا ما ىك بالقرآف"

ا فرض طاعتنا  "لكال أفَّ  :شريح قاؿ: قاؿ أبك عبد ا عميو السبلـ عف محمد بف
ككاليتنا كأمر مكدتنا، ما أكقفناكـ عمى أبكابنا، كال أدخمناكـ في بيكتنا، إنا كا ما نقكؿ بأىكائنا، 
كال نقكؿ برأينا، كال نقكؿ إالَّ ما قاؿ ربنا، أصكؿ عندنا، نكنزىا، كما يكنز ىؤالء ذىبيـ 

   .(2)تيـ"كفضَّ 

عف اإلماـ جعفر الصادؽ: "إف عندنا سبلح رسكؿ ا كسيفو كدرعو، كعندنا كا 
نو إلمبلء رسكؿ ا كخٌطو عمي بيده، كعندنا كا  مصحؼ فاطمة، ما فيو آية مف كتاب ا، كا 

  .(3)الجفر، كما يدركف ما ىك، أمسؾ شاة أك مسؾ بعير"

العقائد المبثكثة في كتب القكـ إنما ترجع كتيستند  أفَّ كبيذه الركايات ندرؾ بشكؿ قاطع 
إلى ىذه الكتب المقدسة كما يزعمكف، فيي المرجع األصيؿ ليذه العقائد الكفرية كاألفكار 

أىكاء الرجاؿ، فنخمص حينئذ  الكلـ تبؽ إ المنحرفة، كال شؾ أف ا قطع الكحي بمكت النبي 
كىذا ال خبلؼ في صحتو عند العقبلء كمف لو حظ يسير  ،ىذه العقائد مف صنع البشر إلى أفَّ 

 مف الفقو بديف اإلسبلـ.

كبعد ىذا التمييد يحسف التعريؼ بالكتب لمقدسة عند الشيعة التي ىي مرجعيـ في 
 عقائدىـ التي ذكرت مف قبؿ، كذلؾ عمى النحك التالي.

 

 المطمب األول
 مصحف فاطمة والصحيفة ولوح فاطمة

 .أول: مصحف فاطمة

مف الكتب المقدسة التي نزلت عمييـ _ كما يزعمكف_ مصحؼ فاطمة كقد جاء ذكره 
كجاء ذكره في غيره مف الكتب المعتمدة أيضا، كقد  ،في الكافي كىك مف أعمدة الديف عندىـ

نزالو، فمرة تذكر الركايات أف عميان  ىك الذم  حصؿ عندىـ تناقض عجيب في كيفية كتابتو كا 
كمرة تذكر  ،، كمرة تذكر الركايات أف فاطمة كتبتو بعد كفاة رسكؿ اكتبو مف إمبلء رسكؿ ا

 كمرة تذكر الركايات غير ذلؾ. ،الركايات أف فيو عمـ ما سيككف
                                 

 (151)ص بصائر الدرجات ،الصفار (1)
 .30/300جالمرجع السابؽ، ( 2)
 .3/320جفسو، مرجع نال ( 3)



42 

دخؿ عمى فاطمة  إف ا تعالى لما قبض نبيو جاء في الكافي عف مصحؼ فاطمة: "
رسؿ ا إلييا ممكنا يسمي غميا ، فأعمييا السبلـ مف كفاتو مف الحزف ما ال يعممو إال ا 

فقاؿ: إذا أحسست بذلؾ، كسمعت الصكت قكلي  ،كيحدثيا فشكت ذلؾ إلى أمير المؤمنيف 
يكتب كؿ ما سمع حتى أثبت مف ذلؾ مصحفنا..  لي، فأعممتو بذلؾ، فجعؿ أمير المؤمنيف 

 .(1)أما إنو ليس فيو شيء مف الحبلؿ كالحراـ كلكف فيو عمـ ما يككف"

ـي اٍلغىٍيبى الىٍستىٍكثىٍرتي ًمفى  ا العظيـ لقد قاؿ رسكؿ ا عف نفسو } سبحاف لىٍك كينتي أىٍعمى كى
ٍيًر{  ؟!!فيؿ فاطمة أفضؿ مف رسكؿ ا ،اٍلخى

رغـ أف ركاياتيـ األخرل  ،ىذه الركاية بأف عمينا ىك الذم كتب ما أمبله الممؾ ذكركت
تناقض كاضح سنتعرض لو بإذف  كىذا ،جمع القرآفكاف منشغبلن ب بعد كفاة الرسكؿ  وأن ذكرت
 بأف مصحفيـ ىذا ثبلثة أضعاؼ القرآف. بعد ذلؾ ثـ يقكلكف ،ا

جاء في الكافي "عف أبي بصير قاؿ: "دخمت عمى أبي عبد ا ... ثـ ذكر حديثنا 
بي كفيو قكؿ أ -كما يزعمكف  -عند أئمة الشيعة  طكيبلن في ذكر العمـ الذم أكدعو الرسكؿ 

ٌف عندنا لمصحؼ فاطمة عمييا الٌسبلـ. قمت: كما مصحؼ فاطمة عمييا الٌسبلـ؟  ،عبد ا: "كا 
 .(2)قاؿ: مصحؼ فيو مثؿ قرآنكـ ىذا ثبلث مٌرات ما فيو مف قرآنكـ حرؼ كاحد"

نو ثبلثة أضعاؼ إكأفضؿ كأفصح مف القرآف الكريـ ف كعمى ىذا يككف المصحؼ خير
 .ظيـ_المصحؼ _سبحانؾ ىذا بيتاف ع

: "كعندنا مصحؼ فاطمة ، قاؿعف أبي عبد الٌمو عميو السبلـ ،كعف عمي بف أبي حمزة
   .(3) سبلـ ا عمييا أما كالٌمو ما فيو حرؼ مف القرآف، كلكنو إمبلء رسكؿ الٌمو كخط عمي"

كتكجد ركايات أخرل تشير إلى أف المصحؼ ألقي عمى فاطمة مف السماء، كلـ يكف 
 ، كال خط عمي، كلـ يحضر ممؾ يحدثيا كيؤنسيا ليكتب عمٌي ما يقكلو الممؾ.المممي رسكؿ ا

نما ىك شيء   تقكؿ الركاية: "مصحؼ فاطمة عمييا السبلـ ما فيو شيء مف كتاب ا كا 
   .(4) ألقي عمييا"

                                 
 (.1/240الكميني، أصكؿ الكافي )ج( 1)
 (.1/239)جأصكؿ لمكميني الكميني، ( 2)
 (49-26/48( المجمسي، بحار األنكار )ج3)
 .26/48جالمرجع السابؽ، ( 4)
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 : الصحيفة:      ً ثانيا  
كتتكمـ ىذه الصحيفة عمى الديات  ،كىذا كتاب آخر نزؿ عمييـ كيسمى بصحيفة عمي

الجنايات مف قتؿ أك طرؼ أك قتؿ عمد أك شبو عمد كما يتعمؽ باألمكاؿ مف سرقة كنيب ك 
 كغيرىا مف الجنايات.

 لعمي. كىي عبارة عف صحيفة فييا تسعة عشر صحيفة أعطاىا رسكؿ ا 

إف عندم لصحيفة فييا تسعة عشر  عف جابر بف يزيد قاؿ: قاؿ أبك جعفر الباقر: "
أما طكليا فعجيب كغريب فقد جاء في ركاياتيـ بأف طكليا ، (1)"صحيفة قد حباىا رسكؿ ا

 .سبعكف ذراعان 

عندنا صحيفة مف كتب عمٌي طكليا  عف محمد بف مسمـ قاؿ: قاؿ أبك جعفر: إفَّ ك 
 .(2)سبعكف ذراعان"

فييا جميع ما  ،كعف أبي عبد ا قاؿ: "كا إف عندنا لصحيفة طكليا سبعكف ذراعان  
 .(3) ككتبو عمي بيده" تى أرش الخدش أمبله رسكؿ ا يحتاجي الناس ح

إف عندنا لصحيفة سبعكف ذراعان، "عف سميماف بف خالد: قاؿ: سمعت أبا عبد ا يقكؿ: 
 .(4)كخط عمي بيده، ما مف حبلؿ كال حراـ إالَّ كىك فييا حتى أرش الخدش" إمبلء رسكؿ ا 

كالتي ذكر فييا كؿ  ،ا سبعكف ذراعان فأم صحيفة ىذه التي نزلت مف السماء كطكلي
ىذه الفرية ما شرعت إال لتيدـ الديف كتمغي القرآف  حبلؿ ككؿ حراـ، ككا الذم ال إلو غيره إفَّ 

 كتقضي عمى اإلسبلـ.

 ثالثا: لوح فاطمة:
 لكح فاطمة غير مصحؼ فاطمة فمو صفات أخرل منيا: أنو نزؿ عمى الرسكؿ 

أكصافو، كقد نقمكا عف لكح فاطمة بعض النصكص التي تؤيد  مفكأىداه لفاطمة، إلى غير ذلؾ 
عقائدىـ. كيبدك أف ىذا الخبر عف لكح فاطمة كالنص المنقكؿ منو عمى درجة عالية مف السرية، 

                                 
 (.2/144)جتكممة المنياج ، ( السيد الخكئي1)
 .2/143المرجع السابؽ، ج( 2)
 .145صالمرجع نفسو، ( 3)
 .144ص، المرجع نفسو (4)
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 ففد جاءت ركاياتيـ باألمر بكتمانو عف غير أىمو فيك سر مف أسرارىـ.

أبي لجابر بف عبد ا  قاؿ جاء في الكافي عف أبي بصير عف أبي عبد ا قاؿ: "
قاؿ لو جابر: في  ،األنصارم: إف لي إليؾ حاجة متى يخؼ عميؾ أف أخمك بؾ فأسألؾ عنيا؟

فقاؿ لو: يا جابر، أخبرني عف المكح الذم رأيتو  ،أم األحكاؿ أحببت، فخبل بو في بعض األياـ
مكتكب، فقاؿ  كما أخبرتؾ بو أمي أنو في ذلؾ المكح ،في يد أمي فاطمة بنت رسكؿ ا 

فينيتيا بكالدة  جابر: أشيد با أني دخمت عمى أمؾ فاطمة عمييا السبلـ في حياة رسكؿ ا 
ا أخضر ظننت أنو مف زمرد ،الحسيف كرأيت فيو كتابنا أبيض شبو لكف  ،فرأيت في يدييا لكحن

لكح أىداه ا فقالت: ىذا  ،أبي كأمي أنت يا بنت رسكؿ ا ما ىذا المكح؟ب الشمس فقمت ليا:
، فيو اسـ أبي كاسـ بعمي كاسـ ابني كاسـ األكصياء مف كلدم، كأعطانيو تعالى إلى رسكلو 

قاؿ جابر: فأعطتنيو أمؾ فاطمة عمييا السبلـ فقرأتو كاستنسختو، فقاؿ أبي:  ،رني بذلؾأبي ليبش
خرج صحيفة فأ ،قاؿ: نعـ، فمشى معو أبي إلى منزؿ جابر ،فيؿ لؾ يا جابر أف تعرضو عمي؟

مف رؽ فقاؿ: يا جابر، انظر في كتابؾ ألقرأ عميو، فنظر جابر في نسختو كقرأ أبي، فما خالؼ 
 حرؼ حرفنا، فقاؿ جابر: أشيد با أني ىكذا رأيتو في المكح مكتكبنا:

"بسـ ا الرحمف الرحيـ ىذا كتاب مف ا العزيز الحكيـ لمحمد نبيو كنكره كسفيره 
زؿ بو الركح األميف مف عند رب العالميف، عظـ يا محمد أسمائي كاشكر كحجابو كدليمو، ن

                                .(1) نعمائي.."

كقد كقفت عمى نص عندىـ جاء في الكافي، يناقض ىذه الدعكل كىك عف أبي عبد ا 
النبييف فبل نبي قاؿ: "إف ا عز ذكره ختـ بنبيكـ  -الذم يفتركف عميو كؿ تمؾ االفتراءات  -

بعده أبدنا، كختـ بكتابكـ الكتب فبل كتاب بعده أبدنا، كأنزؿ فيو تبياف كؿ شيء كخمقكـ كخمؽ 
نة كالنار كما أنتـ السماكات كاألرض كنبأ ما قبمكـ كفصؿ ما بينكـ كخبر ما بعدكـ كأمر الج

  (2).صائركف إليو"

 ل كينفي كقكعيا نفينا قاطعنا.كىذا نص ال يحتاج إلى تعميؽ فيك يكذب كؿ ىذه الدعاك  
ال تنسخ إلى يكـ القيامة، فمف ادعى  قاؿ الرضا: "شريعة محمد  ،كفي حديث آخر عندىـ

 .(3)فدمو مباح لكؿ مف سمع ذلؾ منو"بعده نبكة، أك أتى بعد القرآف بكتاب 

                                 
 (.528 -1/527)جالكافي  ،( الكميني1)
 (.1/269)ج ، أصكؿ الكافي( الكميني2)
 .1/269جالمرجع السابؽ،  ( 3)
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 المطمب الثاني
 وغيرىا والصحيفة السجادية ،موتوكتاب الرسول قبل 

 :-كما يزعمون - موتوى الرسول قبل أول: كتاب أنزل عم
أنزؿ عمى نبيو  إف ا  عف أبي عبد ا الصادؽ عميو السبلـ قاؿ: "ذكر الكميني 

فقاؿ: يا محمد، ىذا الكتاب كصيتؾ إلى النجيب مف أىؿ بيتؾ،  ،كتابنا قبؿ أف يأتيو المكت
و السبلـ، ككاف عمى فقاؿ: كمف النجيب مف أىمي يا جبرائيؿ؟ فقاؿ: عمي بف أبي طالب عمي

إلى عمٌي عميو السبلـ كأمره أف يفؾ خاتمنا منيا كيعمؿ  الكتاب خكاتيـ مف ذىب، فدفعو النبي 
بما فيو، ففؾ عميو السبلـ خاتمنا كعمؿ بما فيو، ثـ دفعو إلى ابنو الحسف عميو السبلـ ففؾ خاتمنا 

ا ف كجد فيو أف اخرج بقكـ إلى كعمؿ بما فيو، ثـ دفعو إلى الحسيف عميو السبلـ ففؾ خاتمن
 ففعؿ. الشيادة فبل شيادة ليـ إال معؾ كأشر نفسؾ  

ثـ دفعو إلى عمي بف الحسيف عميو السبلـ ففؾ خاتمنا فكجد فيو: اصمت كالـز منزلؾ 
كاعبد ربؾ حتى يأتيؾ اليقيف ففعؿ، ثـ دفعو إلى محمد بف عمي عميو السبلـ ففؾ خاتمنا فكجد 

تيـ كال تخافف إال ا فإنو ال سبيؿ ألحد عميؾ، ثـ دفعو إلٌي ففككت خاتمنا فيو: حدث الناس كأف
فكجدت فيو: حٌدث الناس كأفتيـ كانشر عمكـ أىؿ بيتؾ، كصدؽ آباءؾ الصالحيف كال تخافف 
أحدنا إال ا كأنت في حرز كأماف ففعمت، ثـ ادفعو إلى مكسى بف جعفر ككذلؾ يدفعو مكسى 

  .(1) لؾ أبدنا إلى قياـ الميدم عميو السبلـ"إلى الذم بعده، ثـ كذ

قبؿ المكت  فيذه الركايات تثبت أف ىناؾ كتابنا غير القرآف نزؿ عمى نبينا محمد 
بالخبلفة مف بعده فيك كصيو كنجيبو ككليو بعد مكتو، كال يخفى أف  ينص عمى تكلية عمي 

 يجدكا دليبل عمى إمامة عمي ىذا كذب صريح فإف القكـ نظركا في القرآف كصحيح السنة فمـ 
 فاضطركا إلى الكذب كالتمفيؽ كاالختراع حتى يستدلكا لعقائدىـ الضالة.

 : دعواىم نزول اثنتي عشرة صحيفة من السماء تتضمن صفات األئمة:ثانيا
 "إف ا تبارؾ كتعالى أنزؿ عمى عمي   :قاؿ إف رسكؿ ا  :قاؿ ابف بابكيو القمي  
ا، اثنا عشر   .(2)صحيفة، اسـ كؿ إماـ عمى خاتمو كصفتو في صحيفتو"  اثنا عشرك  خاتمن

 
                                 

 (.1/280)جالكميني، أصكؿ الكافي ( 1)
 (.263ص)إكماؿ الديف  ،القمي (2)
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صحيفة، مكجكد في  اثنا عشر أنزؿ عمى عمي  فيذه الركاية تنص عمى أف ا 
كؿ صحيفة اسـ لكؿ إماـ مف األئمة كصفتو كخاتمو، كىذه الصحؼ تكافقت مع عدد األئمة 

 .إمامان  راثنا عشليثبتكا عقيدتيـ في تحديد عد األئمة ب

 : الصحيفة السجادية:      ً ثالثا  
نو اإلماـ عمي بف الحسيف بف عمي بف أبي طالب اكتنسب إلى إماـ أىؿ البيت في زم

 ( دعاءن.54ىػ. كىي مجمكعة مف األدعية تبمغ ) 94ىػ، كالمتكفى سنة  38المكلكد سنة 

دعية كانت إف ىذه األ كىك المظفر في عقائد اإلمامة " ،يقكؿ راكم الصحيفة السجادية
كما يعرؼ اليكـ بالصحيفة  ،دعاءن  (11أحد عشر)دعاءن فيقد منيا  (75خمس كسبعكف )الن أك 

دعاءن، ككانت في مختمؼ المكضكعات  (54أربع كخمسيف )السجادية الكاممة يحتكم عمى 
ف التربكية الدينية، فيي تعميـ لمديف كاألخبلؽ في أسمكب الدعاء، أك دعاء في أيسمكب تعميـ لمدي

كاألخبلؽ، كىي بحٌؽ بعد القرآف، كنيج الببلغة كىي مف أعمى أساليب البياف العربي، كأرقى 
 .(1)المناىؿ الفمسفية في اإللييات"

 ،ت بالكذب كالتمفيؽ عمى عمي بف الحسيف بف عمي بف أبي طالبئكىذه الصحيفة قد مم 
"األدعية المأثكرة في صحيفة : ، فقاؿذكر ذلؾ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ،ال يصح منيا شيء إليوك 

   .(2)عمي بف الحسيف أكثرىا كذب عمى عمي بف الحسيف"

 المطمب الثالث
 ر بأنواعوـــالجف

ية أف ا أنزؿ الجفر بأنكاعو الثبلثة عمى األئمة فمنو األبيض ثنا عشر تزعـ الشيعة اال
ليؾ شيئان  الركايات في بياف مف  كاألحمر كمنو الكبير الجامع كلكؿ كاحد مضمكف خاص بو كا 

 ذلؾ:

ٌف  :قاؿ جعفر الصادؽ "عممنا غابر كمزبكر كنكت في القمكب كنقر في األسماع، كا 
ف عندنا الجامعة الت ي عندنا الجفر األحمر كالجفر األبيض، كمصحؼ فاطمة عمييا السبلـ، كا 

ككف، كأٌما فسئؿ عف تفسيرىا فقاؿ: "أٌما الغابر فالعمـ بما ي، فييا جميع ما يحتاج الناس إليو
المزبكر فالعمـ بما كاف، كأٌما النكت في القمكب فاإللياـ، كالنقر في األسماع حديث المبلئكة 

                                 
 (.119 -118ص)ص  عقائد اإلماميةالمظفر، ( 1)
 (6/306)ج منياج السنةابف تيمية، ( 2)
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كلف يخرج  نسمع كبلميـ كال نرل أشخاصيـ، كأما الجفر األحمر فكعاء فيو سبلح رسكؿ ا 
نجيؿ ع يسى كزبكر حتى يقكـ قائمنا أىؿ البيت، كأما الجفر األبيض فكعاء فيو تكراة مكسى كا 

داكد، كفييا كتب ا األكلى، كأما مصحؼ فاطمة ففيو ما يككف مف حادث كأسماء كٌؿ مف 
مف  يممؾ إلى أف تقكـ الساعة، كأٌما الجامعة فيي كتاب طكلو سبعكف ذراعا إمبلء رسكؿ ا 
قيامة، فمؽ فيو كخٌط عمي بف أبي طالب بيده، فيو كا جميع ما يحتاج الناس إليو إلى يكـ ال

حتى أرش الخدش كالجمدة كنصؼ الجمدة كقاؿ: "ألكاح مكسى عندنا، كعصا مكسى عندنا، 
كنحف كرثة النبييف، حديثي حديث أبي، كحديث أبي حديث جٌدم، كحديث جٌدم حديث عمي بف 

  ." (1)أبي طالب، كحديث عمي حديث رسكؿ ا، كحديث ا قكؿ ا 

كجكد كتب مقدسة تسمى األجفار الثبلثة ففييا قكؿ  فيذه الركاية تنص عمى أف ىناؾ 
كلف  كأما الجفر األحمر فكعاء فيو سبلح رسكؿ ا  ،جعفر الصادؽ _كجعفر منيـ براء_

نجيؿ عيسى  يخرج حتى يقكـ قائمنا أىؿ البيت، كأما الجفر األبيض فكعاء فيو تكراة مكسى كا 
 .كزبكر داكد، كفييا كتب ا األكلى

ل كيؼ يككف في الجفر األبيض كؿ الكتب السابقة كقد نص القرآف عمى كأنا ال أدر 
أركنا إياىا إف كنتـ  ؟أيف ىذه الكتب :تحريفيا كتبدلييا، كجريانا مع باطميـ أسأليـ سؤالن 

 لكنو الكذب الذم تميزت بو ىذه الطائفة الضالة. ؟،صادقيف

جعفر الصادؽ عميو كأيضا ىناؾ ركاية أخرل ذكرىا المجمسي في بحاره قاؿ: قاؿ  
السَّبلـ: "كيمكـ إني نظرت في كتاب الجفر صبيحة ىذا اليـك كىك الكتاب المشتمؿ عمى عمـ 
المنايا كالببليا كالرزايا كعمـ ما كاف كما يككف إلى يكـ القيامة الذم خص ا تقدس اسمو بو 

بطاءه كطكؿ محمدا كاألئمة مف بعده عميو كعمييـ السبلـ، كتأممت فيو مكلد قائمنا كغ يبتو كا 
عمره كبمكل المؤمنيف بو مف بعده في ذلؾ الزماف كتكلد الشككؾ في قمكبيـ مف طكؿ غيبتو 
كيؿَّ ًإنسافو  كارتداد أكثرىـ عف دينيـ كخمعيـ ربقة اإلسبلـ مف أعناقيـ التي قاؿ ا تقدس ذكره كى

ٍمناهي طاًئرىهي ًفي عينيًقًو يعني الكالية فأخذتني الرقة    .(2)كاستكلت عمي األحزاف"أىٍلزى

كىذه ركاية أخرل تدلؿ عمى أف الجفر كتاب نزؿ عف طريؽ الكحي فيو عمى عمـ المنايا 
كالببليا كالرزايا كعمـ ما كاف كما يككف إلى يـك القيامة، كفيو أيضا مكلد الميدم ككقت خركجو، 

ليف الذيف سألكا رسميـ أف كىذا ىك الضبلؿ بعينو، فسبحاف ا فقد فاؽ كفرىـ كفر الكفار األك 

                                 
 (.264-1/239)جالكافي  ،الكميني(؛ 151صبصائر الدرجات ) ،صفارال( 1)
 (219/ 51المجمسي، بحار األنكار )ج( 2)
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ينزؿ عمييـ كتاب، فإف األكليف لـ يجرؤكا أف يؤلفكا كتابا كيقكلكف ىذا مف عند ا، لكف الرافضة 
ِحٌث  قاؿ تعالى:  ،فعمت ذلؾ ْو حَُلَٔن لََم َج

َ
ْرِض يَجُتًًٔع، أ

َ
ََ اْل ٌِ َّْفُجَر نَلَا  ََ لََم َقَّتح  ٔاْ ىََ ُُّْؤٌِ ُ َوكَال

ِيٍو  ِتَ  ٌَِّ َّنح
ْ
ْو حَأ

َ
َِا نَِصًفا أ َج َغيَْي ٍْ ا زََم ٍَ اء َن ٍَ ْو تُْصِلَط الصح

َ
َّْفِجريًا، أ ا  َٓ َ اَر ِدَلل َٓ ْن

َ
َر اْل ٍَِب َفُخَفجِّ  َوِغ

ََ لُِرقِيِّ  ٌِ اء َوىََ ُُّْؤ ٍَ ْو حَْرََق ِِف الصح
َ
ٌَِّ زُْدُرٍف أ ْو يَُلَٔن لََم َبْيٌج 

َ
ٍَآلئَِلِث كَتِيَلً، أ ْ َّتح َم قَ ةِاهللِ َوال

ا رحُشًَٔ  ْو ُنُِج إََح بَََشً َْ َِا نَِخاةًا نحْلَرُؤهُ كُْو ُشْتَحاَن َرِّبِّ  َل َغيَْي َُّْنِّ
  :[93-90]اإلسراء. 

 :ولمجفر أنواع منو
نجيؿ  أول:       الجفر األبيض قاؿ المجمسي "كأما الجفر األبيض فكعاء فيو تكراة مكسى كا 

ًء قىاؿى ، (1)لى" عيسى كزبكر داكد ككتب ا األك  سىٍيًف ٍبًف أىًبي اٍلعىبلى كل الكيميني بإسناده عىًف اٍلحي كرى
ٍفرى اأٍلىٍبيىضى "قىا : "ًإفَّ ًعٍنًدم اٍلجى ٍبًد المًَّو عميو السَّبلـ يىقيكؿي ؟ ؿى : قيٍمتي فىأىمُّ شيء و ًفيوً سىًمٍعتي أىبىا عى

ٍنًجيؿي  تىٍكرىاةي ميكسىى كىا  دى كى بيكري دىاكي : "زى ـي  قىاؿى رىا ؿي كىاٍلحى بلى ـى عميو السَّبلـ كىاٍلحى ًعيسىى كىصيحيؼي ًإٍبرىاًىي
دو  ًفيًو مىا يىٍحتىاجي النَّاسي ًإلىٍينىا كىال نىٍحتىاجي ًإلىى أىحى ـي أىفَّ ًفيًو قيٍرآنان كى ا أىٍزعي ميٍصحىؼي فىاًطمىةى، مى تَّى ًفيًو كى حى

بيعي اٍلجى  ٍمدىًة كىري ًنٍصؼي اٍلجى ٍمدىةي كى ٍدًش"اٍلجى ٍمدىًة كىأىٍرشي اٍلخى
 (2). 

الجفر األحمر كيزعمكف أف فيو سبلح رسكؿ ا قاؿ الكيميني عىًف اٍلحيسىٍيًف ٍبًف أىًبي  :ثانياً      
ءً  : "كى  :قىاؿى  ،اٍلعىبلى ٍبًد المًَّو عميو السَّبلـ يىقيكؿي ٍفرى اأٍلىٍحمىرى "سىًمٍعتي أىبىا عى : كىأىمُّ ، ًعٍنًدم اٍلجى  قىاؿى قيٍمتي

ٍفًر اأٍلىٍحمىًر؟ اًحبي السٍَّيًؼ ًلٍمقىٍتًؿ" ،شىٍيءو ًفي اٍلجى وي صى ا ييٍفتىحي ًلمدَّـً يىٍفتىحي ذىًلؾى ًإنَّمى ، كى حي : "السِّبلى  .(3) قىاؿى
ٍبًد  :ثالثاً      : سىأىؿى أىبىا عى ٍف أىًبي عيبىٍيدىةى قىاؿى كم عى ٍفر الكبير الجامع: كىك جمد ثكر مدبكغ  فقد ري الجى
ٍفًر؟المَّ  اًبنىا عىًف اٍلجى ٍمميكءه ًعٍممان" ،ًو عميو السَّبلـ بىٍعضي أىٍصحى : ىيكى ًجٍمدي ثىٍكرو مى فىقىاؿى

كم عف  ،(4)  كري
عمي بف سعد في حديث قاؿ فيو:" كأما قكلو في الجفر فإنما ىك جمد ثكر مذبكح كالجيراب، فيو 

كخطو عمي  راـ إمبلء رسكؿ ا كتب كعمـ ما يحتاج الناس إليو إلى يـك القيامة مف حبلؿ كح
ٌف عندم خاتـ رسكؿ ا   عميو السَّبلـ بيده كفيو مصحؼ فاطمة، ما فيو آية مف القرآف، كا 

  .(5) كدرعو كسيفو كلكاءه كعندم الجفر عمى رغـ أنؼ مف زعـ"

                                 
 (.26/18المجمسي، بحار األنكار )ج( 1)
 (.1/240)ج الكافيالكميني، ( 2)
 .240/ 1جالمرجع السابؽ، ( 3)
 .241/ 1جالمرجع نفسو، ( 4)
 (.156صبصائر الدرجات ) ،الصفار( 5)
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  خامسالمبحث ال
 مصادر الشيعة التي ثبتت فييا التناقضات 

مصادر الشيعة كالتحقؽ مف رت في األكؿ منيما انتظـ ىذا المبحث في مطمبيف ذك
مكانتيا  نتي كبيَّ  ،يةثنا عشر طائفة مف كتب الشيعة اال، كسطرت في اآلخر سندىا التاريخي

 .، كذلؾ عمى النحك التاليعندىـ

 المطمب األول
 مصادر الشيعة والتحقق من سندىا التاريخي

دكف تكقؼ  بعد ذلؾ كظؿ متصبلن  ، ثـ تتابع التدكيفبدأ تدكيف السنة في حياة الرسكؿ 
 حتى جاء ما عرؼ بعصر التدكيف في القرف الثاني اليجرم.

القرف  إلى كبعضوككتب السنة التي بيف أيدينا يرجع بعضيا إلى القرف األكؿ اليجرم، 
 العصر الذىبي لتدكيف السنة المشرفة. دُّ الثاني، أما القرف الثالث فيع

السند مف خصائص ىذه ف ،ى ىذه األمة متصمة السندككيتب أىؿ السنة مف فضؿ ا عم
 كا لنا رجالكـ.ىي: سمَّ  كالقاعدة عند أىؿ السنة بعد حدكث الفتنة كمقتؿ عثماف  ،األمة

فكما قاؿ ابف سيريف: "ما كانكا يسألكف عف اإلسناد، فمما كقعت الفتنة قالكا: سمكا لنا 
ًة فىبلى نىٍأخي فىنىٍنظيرى ًإلىى أىٍىًؿ السُّنًَّة فىنى  ،رجالكـ لىى أىٍىًؿ اٍلًبٍدعى ، كىاً  ًديثىييـٍ ذى حى " ٍأخي ـٍ ًديثىيي ذى حى

(1).  

عندما كقعت  ،ف اإلسناد بدأكا ينظركف فيو في عيد الخميفة الثالث ذم النكريف إأم 
 الفتنة، فإذا كاف الراكم مف ذكل األىكاء أك المجركحيف لـ يؤخذ عنو الحديث. 

لكال اإلسناد لقاؿ ك  ،قاؿ عبد ا بف المبارؾ: "اإًلٍسنىادي ًمفى الدِّيفً كقاؿ ابف سيريف أيضان: ك 
  .(2)مف شاء ما شاء"

فعمي  ،بمغ الديف لعمي فيك اإلماـ المعصكـ النبي  أما الشيعة فقد تقرر عندىـ أفَّ 
 كاألئمة مف بعده مككمكف بحفظ الديف، كىذا عيف الكذب كال يصح بحاؿ.

 ،عرض القرآف الذم معو عمى أبي بكر كعمر فرفضاه أف عميان  ثـ تقرر ركايات الشيعة
 ثـ أخفى عمي القرآف كىك إلى اآلف مخفي. 

                                 
 .(15ص) ، المقدمةح مسمـصحي (1)
 (.244ص)شرح السنة البغكم، ( 2)
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كاألئمة معو عاشكا خائفيف، كلـ يستطيعكا أف يبمغكا دينيـ  ثـ تقرر كتب الشيعة بأف عميان 
ات بؿ إف أئمة الشيعة كانكا يفتكف بغير الحؽ مف شدة الخكؼ، استمر ىذا الخكؼ إلى أف م

كما  -ثـ عاش جماىير الشيعة فترة طكيمة خائفيف مذعكريف ،ق260آخر إماـ ليـ عاـ 
فظيرت عشرات اآللؼ  ،ق322ككانت حياتيـ كميا تقية إلى أف ظيرت ليـ دكلة عاـ  ،-يقكلكف

مف الركايات كدكنت كقتيا في مكسكعات كبيرة بعضيا يصؿ إلى أكثر مف مائة كعشريف مجمد، 
ف كانت ىذه الركايات الكثيرة في الفترة الزمنية بيف مكت اإلماـ الحادم عشر كالسؤاؿ اليكـ أي

 .(1)؟!إلى كقت تدكيف الركايات

فبل حظَّ لمشيعة عمى اإلطبلؽ في عمـ الرجاؿ، كقد ركيت في كتبيـ كأصكليـ الزندقة 
األئمة،  كالطعف في القرآف كالطعف في أحكاـ اإلسبلـ، فالذيف كتبكا مدكنات الشيعة لـ يبلقكا

نما بكاسطة رجاؿ شيد عمييـ أىؿ السنة بأنيـ مف أكذب الناس في الحديث، كمف تتبع  كا 
 مصادر الشيعة كجد حاليـ ما بيف كافر ممحد كبيف نصراني، كرجؿ تبرأ منو جعفر الصادؽ.

 مى ما يمي:ع وقفتأسانيد روايات الشيعة  عمىوبعد اطالع 

ؿ عمى كيفية جمع مصادرىـ يات الشيعة التي تد: يرل الباحث بعد االطبلع عمى ركاأول
ألف  ؛كصاؿ كال يصح سندىا بحاؿأف أسانيد كتب الشيعة منقطعة األذكر طرفا منيا أكالتي س

يؿ يعقؿ ىذا ف، كداـ االنقطاع أكثر مف ثبلثة قركف ،الكتابة كالتدكيف بدأ عندىـ في القرف الرابع
مع أحاديث ما جمعيا المتقدمكف مف قبمو، بأم في القرف الرابع عشر كيج، رجؿ يأتي ؟الكبلـ

: قاؿ جعفر كيقكؿ ىكذا بعضيـ يأتي، األحاديث؟ ككيؼ يركييا؟ك  إسناد كصمتو تمؾ الركايات
قاؿ  ،قاؿ الحسيف! ،قاؿ عمي بف أبي طالب! ،قاؿ محمد الباقر! ،قاؿ العسكرم! ،الصادؽ!
مف سمطاف تنسب لرسكؿ ا كألئمة أحاديث ما أنزؿ ا بيا  ،قاؿ الميدم المنتظر! ،مكسى!

، ثـ يقكلكف: ىذا أىؿ البيت، كعمى أساسيا ييكفر كيمعف كيسب أصحاب كزكجات محمد 
 .، فيؿ يعتمد عمى مثؿ ىذه الكتب؟ف الكتب الثمانية المعتمدة عندىـ! فيذه حاؿ كتبيـالكتاب م
حار األنكار عف أبي عبد ففي ب ،: اعتراؼ أئمة الشيعة بكذب الركاة الذيف نقمكا منيـثانيا

كيأخذ عف أصحابو ككاف  كاف المغيرة بف سعيد يتعمد الكذب عمى أبي  ا أنو قاؿ: "
فكاف يدس فييا الكفر كالزندقة كيسندىا  ،أصحابو يأخذكف الكتب مف أبي فيدفعكنيا إلى المغيرة

فكؿ ما كاف مف  ،عةثـ يدفعيا إلى أصحابو فيأمرىـ أف يبثكىا في الشي ،إلى أبي عميو السبلـ

                                 
 (.13-12ص)ص التشيع نشأتو كمراحؿ تككينو  : الغامدم،( انظر1)
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 .(1)كبلـ أبي عميو السبلـ مف الغمك فذاؾ مما دسو المغيرة بف سعيد في كتبيـ"

 كجاء في كتاب سميـ بف قيس عف الباقر أنو قاؿ: "يحدثكف كيرككف عنا ما لـ نقؿ تجنيان 
 .(2)الى كالتيـ كقضاتيـ بالزكر كالكذب" منيـ عمينا تقربان  منيـ لنا ككذبان 

نما  ،إف كثير مف األحاديث لـ تصدر عف األئمة حدثيـ الغريؼ: "كقاؿ شيخيـ كم كا 
كبالطبع فبل بد  ،أك بغيره ،إما بالدس في كتب أصحابيـ ؛كضعيا رجاؿ كذابكف كنسبكىا إلييـ

حسبما فرضتو عممية الدس  صحيحا كي تقبؿ كأف يككنكا كضعكا ليا أك ألكثرىا إسنادان 
 .(3)كالتدليس"

بارا كثيرة تقرب مف في أخباركـ أخ غيرة بف سعيد قاؿ: "دسستي ركل المامقاني أف الم
  .(4) "مئة ألؼ حديث

في كتب أصحاب أبي  إف المغيرة بف سعيد لعنو ا دسَّ  " :كعف أبي عبد ا أنو قاؿ
فاتقكا ا كال تقبمكا عمينا ما خالؼ قكؿ ربنا  ،أم محمد بف عمي الباقر أحاديث لـ يحدث بيا أبي

 .(5) "كقاؿ رسكؿ ا ،فإنا إذا حدثنا قمنا قاؿ ا تعالى ،سنة نبينا محمدك  ،تعالى

كا مف ذكر الركايات كأكثر  ـتحذير مف الركاة الذيف نقمكا عنيكا أشد الر ف األئمة حذإحتى   
ما أنزؿ ا سبحانو آية في المنافقيف إال كىي فيمف ينتحؿ  قاؿ أبك عبد ا "، المنسكبة ليـ

" إف ممف ينتحؿ ىذا األمر لمف ىك شر مف الييكد : كعف جعفر الصادؽ قاؿ، (6)التشيع "
 .(7)كالنصارل كالمجكس كالذيف اشرككا"

: "كبعد التتبع في األحاديث المنتشرة ةىاشـ معركؼ الحسني عف ركاة الشيعقاؿ المحدث  
األئمة كاليداة لـ  الغبلة كالحاقديف عمى في مجاميع الحديث كالكافي كالكافي كغيرىما نجد أفَّ 

كبالتالي  ،مف األبكاب إال كدخمكا منو إلفساد أحاديث االئمة كاإلساءة إلى سمعتيـ يترككا بابان 
ألنو الكبلـ الكحيد الذم يحتمؿ  ؛رجعكا الى القرآف الكريـ لينفثكا عف طريقو سمكميـ كدسائسيـ

                                 
 (.2/250المجمسي، بحار األنكار )ج( 1)
 (.74ص) كتاب سميـ بف قيس ،سميـ بف قيس اليبللي( 2)
 (.135ص) ريؼشقكاعد الحديث الالغريؼ،  (3)
 (.1/174)جكتاب تنقيح المقاؿ  مقدمةالمامقاني، ( 4)
 (.2/250المجمسي، بحار األنكار )ج( 5)
 .65/166ج المرجع السابؽ،( 6)
 .65/166المرجع نفسو، ج( 7)
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 .(1)"كتضميبلن  ألئمة اليداة زكران ما ال يحتممو غيرة ففسركا مئات اآليات بما يريدكف كألصقكىا با
 كىذا الذم قرره؟، فكيؼ تقبؿ ركاياتيـ ،ركاة العقائد كالتاريخ الشيعي مجيكلكف فَّ إ ثالثا:

" كمف نقاط :حيث قاؿ ،عند تحقيقو كتاب تاريخ الغيبة الصغرل محمد الصدر المعاصر
ئلمامية جمعكا في كتبيـ الضعؼ في التاريخ اإلمامي نقطة إسناد الركايات حيث إف المصنفيف ل

بغض النظر عف الصحة  ،كؿ ما كصؿ الييـ مف الركايات عف األئمة أك عف أصحابيـ
فكا في الرجاؿ اقتصركا في كتبيـ عمى الترجمة لَّ أبأف الشيعة االمامية الذيف  عممان  ،كالضعؼ

ذكر الرجاؿ  تامان  كلكف ىذه الكتب أىممت إىماالن  ،لركاة األحاديث الفقيية كأكلكىا العناية الخاصة
كالعقائد كالتاريخ كالمبلحـ مما قد يربك عمى ركاة  ؛الذم كجدت ليـ ركايات في حقكؿ أخرل

أما إذا لـ  ،كجدنا لو ذكرا في كتبيـ الكتب الفقيية فإف كفؽ أف ركل الراكم في التاريخ كالفقو معان 
     .(2)يركم شيئا فإنو يككف مجيكال "

عمماء الشيعة يعممكف باألحاديث الضعيفة عندىـ  العاممي أفَّ  ح شيخيـ الحرصرَّ : رابعا
كيترككف الصحيحة، كذلؾ لثبكت صحة تمؾ األحاديث الضعيفة مف غير طريؽ السند، قمت: كال 
ندرم طريقة أخرل يثبت بو صحة الحديث مف ضعفو غير السند، سكل أف يككف التصحيح 

 .!!الشيعة يتـ عف طريؽ الذكؽ كالشـ كالتضعيؼ عند
ككثيرا ما يعتمدكف عمى طرؽ ضعيفة، مع تمكنيـ مف طرؽ أخرل  يقكؿ الحر العاممي: " 

، بكجكه كذلؾ ظاىر في صحة تمؾ األحاديث  صحيحة، كما صرح بو صاحب المنتقى، كغيره
 .(3)ايخر مف غير اعتبار األسانيد"

كمف ذلؾ ما  ،ىـ عمى تكثيؽ الفساؽ كالكفار كأصحاب العقائد الكفريةؤ نص عمما :خامساً 
الحديث الصحيح ىك ما ركاه  قالو الحر العاممي في أحد الكتب الثمانية المعتمدة عند الشيعة: "
مـز ضعؼ كؿ األحاديث عند العدؿ اإلمامي الضابط في جميع الطبقات، ثـ قاؿ: كىذا يست

نما نصُّ ألف العمماء لـ ينصكا عمى عدالة أحد مف الركاة إال نادران  ؛التحقيؽ ا عمى التكثيؽ ك ، كا 
الثقة بمعنى العدؿ الضابط ممنكعة  كدعكل بعض المتأخريف أفَّ  ،كىك ال يستمـز العدالة قطعان 

كىك مطالب بدليميا، كيؼ كىـ مصرحكف بخبلفيا_ أم العدالة_ حيث يكثقكف مف يعتقدكف فسقو 

                                 
 (.253ص)المكضكعات في اآلثار كاألخبار الحسني ( 1)
 (.44ص)مقدمة تاريخ الغيبة الصغرل الصدر، ( 2)
 (.256/ 1ج)الكسائؿ العاممي، ( 3)
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 .(1)ككفره كفساد مذىبو"
اإلماـ الصادؽ كغيره مف : "كتؤكد المركيات الصحيحة عف كقاؿ ىاشـ معركؼ الحسني

كغيرىـ مف المنحرفيف  ،كالمفضؿ ،كعمر النبطي ،كصائد اليندم ،األئمة أف المغيرة بف سعيد
عف التشيع كالمندسيف في صفكؼ الشيعة، كضعكا بيف المركيات عف األئمة عددان كبيران في 

ألؼ  ثنا عشراصادؽ خبار جعفر الأء عف المغيرة أنو قاؿ: "كضعت في مختمؼ المكاضيع، كجا
ىك كأتباعو زمنان طكيبلن بيف صفكؼ الشيعة يترددكف معيـ إلى مجمس  : "كضؿَّ حديثا ثـ يقكؿ

األئمة كلـ ينكشؼ حاليـ إال بعد اف امتؤلت أصكؿ كتب الحديث األكلى بمركياتيـ كما تشير 
 .(2)إلى ذلؾ ركاية يحيى بف حميد"

 المطمب الثاني
 وبيان مكانتيا عندىم ،يةثنا عشر كتب الشيعة ال  أىمذكر 

 .ةأىم الكتب المعتمدة عند الشيعأوًل: 

 :ىي ىذه الكتب المعتمدة، ك يةثنا عشر الشيعة اال ىناؾ أربعة كتب معتمدة عند

 ألبى جعفر محمد بف يعقكب الكمينى، الممقب بحجة اإلسبلـ كثقتو، المتكفى  :أكليا: الكافى
 ىػ. 329سنة 

 محمد بف بابكيو القمى، الممقب بالصدكؽ، المتكفى سنة ل :كالثانى: مف ال يحضره الفقيو
 ىػ. 381

  شيخ  ي،د بف الحسف الطكساالستبصار، ككبلىما لمحمك  ىما التيذيب الثالث كالرابع:ك
 .ىػ460المتكفى سنة  ،الطائفة

كىك أكثؽ  "،أصكؿ الكافي" بينيـ كتاب اسمو  كأعظـ ىذه الكتب عندىـ كأكثرىا ركاجان 
الكافي  فَّ أجاء في مقدمة الكافي قد ك   ،كذلؾ ألنو ييتـ بجانب االعتقاد ؛دىـالكتب األربعة عن

  .(3)" كاؼ لشيعتنا " :عرض عمى الميدم فقاؿ

الشيخ  كقاؿ، (4)"كيعتبر الكافي عند الشيعة أكثؽ الكتب األربعة " :قاؿ الصدر عف الكافي
                                 

 (260/  30ج)الكسائؿ العاممي،  (1)
 .(150ص )لمكضكعات في اآلثار كاألخبار ، اىاشـ معركؼ الحسني  (2)
 (.25ص)مقدمة الكافي الكميني، ( 3)
 (.133ص )الشيعة الصدر، ( 4)
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 .(1)ىك أجؿ كتب الشيعة كأكثرىا فائدة": "الكافي المفيد

فيو عبد الحسيف المظفر في مقدمتو ألصكؿ الكافى: " كلما كاف البحث يدكر كقاؿ 
حكؿ كتابنا ىذا، فقد عرفت ما سجمو عمى صفحاتو مؤلفو مف األحاديث التي يبمغ عددىا زىاء 
سبعة عشر ألؼ حديث، كىى أكؿ مكسكعة إسبلمية استطاع مؤلفيا أف يرسـ بيف دفتييا مثؿ 

قضاىا  ،مف عمره عشريف سنة يكمفتو ىذه المجمكعة أف يضح ، كقدىذا العدد مف األحاديث
الرحاؿ  ، إال كشدَّ مف بمدة إلى أخرل، ال يبمغو عف أحد مؤلؼ، أك يركل حديثان  في رحبلتو متنقبلن 

لؾ تمكف مف جمع األحاديث إليو، كميما كمفو األمر فبل يبرح حتى يجتمع بو، كيأخذ عنو، كلذ
جميعيا ذىب المؤلؼ إلى صحتيا، كلذلؾ  يجاءت في الكافىذه األحاديث التي ك ، الصحيحة

  .(2)عبر عنيا بالصحيحة" 

" كقد اتفؽ أىؿ اإلمامة، كجميكر الشيعة عمى تفضيؿ ىذا الكتاب، كاألخذ  :أيضان  قاؿك 
كىـ مجمعكف عمى اإلقرار بارتفاع درجتو كعمك قدره، عمى  ،كالثقة بخبره، كاالكتفاء بأحكاموبو 

، كعندىـ أجؿ  أنو القطب الذل عميو مدار ركايات الثقات المعركفيف بالضبط كاإلتقاف إلى اليـك
 .(3)كأفضؿ مف جميع أصكؿ األحاديث "

كىى التي تتصؿ  :فاألصكؿ ،ة أجزاء تضـ األصكؿ كالفركعيقع في ثمانيىذا كالكافي 
، أما الجزء بالعقائد، تقع في الجزأيف األكؿ كالثاني، كالفركع في الفقو تقع في خمسة أجزاء

" لما أكمؿ الكميني كتابو ىذا، كأتـ رد  عنو: قاؿ حسيف عمي محفكظ ،األخير كىك الركضة
مكاده إلى فصكليا، بقيت زيادات كثيرة مف خطب أىؿ البيت، كرسائؿ األئمة كآداب الصالحيف 

 ؛ةنؼ، كسماه الركضينبغي تركو، فألؼ ىذا المجمكع اآلكطرائؼ الحكـ كألكاف العمـ مما ال 
كالركضة عمى كؿ حاؿ مرجع قيـ  ،أنكاع الثمر، كمعدف ألكاف الزىر كذلؾ ألف الركضة منبت

  .(4)كأصؿ شريؼ"

 .كأما باقي الكتب األربعة فمكضكعيا الفركع كال تتطرؽ إلى مسائؿ العقائد

الكافي، بحار األنكار، " كمف الكتب المعتمدة أيضا الكتب األربعة المتأخرة كىي: 
  .، فتصبح مصادرىـ الرئيسية ثمانية" ستدرؾ الكسائؿالكسائؿ، كم

                                 
 (.1/27ج)تصحيح االعتقاد  ،( المفيد1)
 (.8ص) مة أصكؿ الكافيمقدالمظفر، ( 2)
 .20صالمرجع السابؽ، ( 3)
 (.9)صلركضة مقدمة امحفكظ، ( 4)
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: "كأما صحاح اإلمامية فيي ذلؾ فقاؿ كقد ذكر شيخيـ المعاصر محمد صالح الحائرم
ثمانية، أربعة منيا لممحمديف الثبلثة األكائؿ، كثبلثة بعدىا لممحمديف الثبلثة األكاخر، كثامنيا 

  .(1)لمحمد حسيف المرحـك المعاصر النكرم" 

 منيا أربعة متقدمة، كمثميا متأخرة: :كىي عمى النحك التالي
 الكتب األربعة المتقدمة ىي:

 .ىػ329ت  ،محمد بف يعقكب الكميني :الكافي -1

 .ىػ381ت  ،محمد بف بابكيو القمي: من ل يحضره الفقيو -2

 .ىػ460ت  ،محمد بف الحسف الطكسي :التيذيب -3

 .ىػ460ت  ،يمحمد بف الحسف الطكس :الستبصار -4

 والكتب األربعة المتأخرة ىي:

 .ىػ1110ت  ،محمد باقر المجمسي :بحار األنوار -1

 .ىػ1090ت  ،محمد بف المرتضى محسف الكاشاني :الوافي -2

 .ىػ1104ت  ،محمد بف الحسف الحر العاممي: وسائل الشيعة -3

 .ىػ1320ت  ،حسيف النكرم الطبرسي :مستدرك الوسائل -4

 ادر كما ترى وأصحيا عندىم:فأول ىذه المص

الكافي لمكميني: كقد أشار عمماء الشيعة إلى أف ىذا الكتاب أصح الكتب األربعة المعتمدة  -1
لكميني كتبو في فترة الغيبة الصغرل التي بكاسطتيا يجد طريقان إلى تحقيؽ ا عندىـ، كأفَّ 

كقد طبع عدة ، (2)حديثان  16099منقكالتو، كبمغت أحاديث الكافي كما يقكؿ العاممي 
طبعات، كشرحو عدد مف شيكخيـ، كمف شركحو: مرآة العقكؿ لممجمسي، الذم اعتنى 

كقد صٌحح كثير مف الركايات  ،بالحكـ عمى أحاديث الكافي مف ناحية الصحة كالضعؼ
 ،ايات تحريؼ القرآف كتأليو األئمةالمفتراه كالمكذكبة، كالتي ىي كفر بإجماع المسمميف كرك 

زندراني لمكافي المسمى "شرح جامع"، ككذلؾ الشافي شرح أصكؿ الكافي كمنيا شرح الما

                                 
 (233ص )ضمف كتاب الكحدة اإلسبلمية  ،الحائرم (1)
 (1/280)ج أعياف الشيعة لمعامميالعاممي، ( 2)
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 كقد مر ذكر شيء مف ثناء عممائيـ عميو آنفا. ،لمحمد بف يعقكب الكميني

كقد اشتمؿ  ،لشيخيـ المشيكر عندىـ بالصدكؽ محمد بف بابكيو القمي :مف ال يحضره الفقيو -2
كقد ذكر  ،(9044كادر، كبمغت أحاديثو )بابان أكليا باب الطيارة كآخرىا باب الن 176عمى 

في مقدمة كتابو أٌنو أٌلفو بحذؼ األسانيد لئبل تكثر طرقو، كأنو استخرجو مف كتب مشيكرة 
 عندىـ، كعمييا المعكؿ، كلـ يكرد فيو إال ما يؤمف بصحتو.

لشيخيـ المعركؼ بػ"شيخ الطائفة" أبي جعفر محمد بف الحسف الطكسي  :تيذيب األحكاـ -3
( بابان، أما عدد 393ألفو لمعالجة التناقض كاالختبلؼ الكاقع في ركاياتيـ، كبمغت أبكابو )كقد 

 أحاديثو فسيأتي الحديث عنيا.

ألبي جعفر محمد بف الحسف الطكسي: كيقع الكتاب في ثبلثة أجزاء، جزآف منو  :االستبصار-4
بابان، كحصر المؤلؼ ( 393في العبادات، كالثالث في بقية أبكاب الفقو، كبمغت أبكابو )

( كقاؿ: حصرتيا لئبل يقع زيادة أك نقصاف، كقد جاء في الذريعة أف 5511أحاديثو بػ)
 ( كىك خبلؼ ما قالو المؤلؼ.6531أحاديثو )

إٌف مدار األحكاـ الشرعية اليكـ عمى ىذه األصكؿ " كقد قاؿ شيخيـ الفيض الكاشاني:
  (1)ا"األربعة، كىي المشيكد عمييا بالصحة مف مؤلفيي

"الكتب األربعة كالمجاميع الحديثية  كقاؿ مجتيدىـ المعاصر أغا بزرؾ الطيراني كىي:
"  (2)التي عمييا استنباط األحكاـ الشرعية حتى اليـك

كٌألؼ شيكخيـ في القرف الحادم عشر كما بعده مجمكعة مف المدكنات ارتضى 
 ىي:المعاصركف منيا أربعة سمكىا بالمجاميع األربعة المتأخرة ك 

( بابان، كيحتكم 273مجمدات كبار، كطبع في إيراف، كبمغت أبكابو ) ثبلث: كيقع في الوافي -1
 .(3)عمى نحك خمسيف ألؼ حديث 

قالكا بأنو أجمع كتاب في الحديث،  :بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطيار -2
 جمعو مؤلفو مف الكتب المعتمدة عندىـ.

                                 
 (.1/11الكاشاني، الكافي )ج( 1)
 (2/14أغابزرؾ الطيراني، الذريعة )ج( 2)
 (.122ص) لؤلؤة البحريف ،محمد بحر العمـك (3)
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ألحاديث األحكاـ عندىـ، جمع فيو مؤلفو ركاياتيـ عف  ىك أجمع كتاب: وسائل الشيعة -3
كزاد عمييا  -كما يقكلكف -األئمة مف كتبيـ األربعة التي عمييا المدار في جميع األعصار

كتابان، كما ذكر صاحب  سبعيفركايات أخذىا مف كتب األصحاب المعتبرة تزيد عمى 
ثمانيف كمائة كتاب زيد عمى الذريعة، كلكف ذكر الشيرازم في مقدمة الكسائؿ بأنيا ت

-، كال نسبة بيف القكليف، كقد ذكر الحر العاممي أسماء الكتب التي نقؿ عنيا فبمغت(180)
أكثر مف ثمانيف كتابان، كأشار إلى أنو رجع إلى كتب غيرىا كثيرة، إال أنو أخذ -كما حسبتيا

بع أخيران بتصحيح طبع في ثبلثة مجمدات عدة مرات، ثـ ط، كقد منيا بكاسطة مف نقؿ عنيا
 .(1)كتعميؽ بعض شيكخيـ في عشريف مجمدان 

أصبح كتاب  ":عنو قاؿ أغا بزرؾ الطيراني ،لحسيف النكرم الطبرسي :مستدرك الوسائل -4
المستدرؾ كسائر المجاميع الحديثية المتأخرة في أنو يجب عمى المجتيديف الفحكؿ أف 

قد أذعف بذلؾ جؿ عممائنا يطمعكا عمييا كيرجعكا إلييا في استنباط األحكاـ، ك 
 .(2)المعاصريف"

أىـ كتاب مف الكتب األربعة المتأخرة كتاب بحار األنكار لممجمسي شيخ  كالجدير بالذكر أفَّ 
 كذلؾ ألنو سمؾ مسمؾ الكميني في الكافي كأىتـ بمسائؿ اإلعتقاد.  ؛الدكلة الصفكية

، كقاؿ شيكخيـ (3)ىب"قالكا عف بحار األنكار: "المرجع الكحيد لتحقيؽ معارؼ المذ
لـ يكتب قبمو كال بعده جامع  "ك ،(4)في كصفو: "أجمع كتاب في فنكف الحديث" ريفالمعاص
 "رئيس الفقياء كالمحدثيف، آية، ك(6)"عندىـ: "شيخ اإلسبلـ كالمسمميف  ، أما مؤلفو فيك(5)مثمو"

  .(7)جميع األمصار"ا في العالميف، مبلذ المحدثيف في كؿ األعصار، كمعاذ المجتيديف في 
كىك أصؿ أصكؿ  ،تفسير عمي بف إبراىيـ القمي :وكذا من مصادرىم في التفسير

صاحب الذريعة عف  يقاؿ آقابزرؾ الطيران، كيسمى عندىـ باإلماـ األكبر، التفسير عندىـ
كأبى عبد ا  ،كسفر خالد مأثكر عف اإلماميف أبى جعفر الباقر ،" بأنو أثر نفيس:الكتاب

                                 
 (.49-20/36(، )ج8-1/4)ج كسائؿ الشيعة ،العامميك  ،(353-4/352)ج الذريعة ،أغابزرؾ الطيراني (1)
 (.111-2/110)جالذريعة ، أغابزرؾ الطيراني (2)
 (.19ص )مقدمة البحار ، البيبكدم (3)
 (.1/293)جأعياف الشيعة ، األميفمحمد  (4)
 (.3/26)جالذريعة ، ( أغابزرؾ الطيراني5)
 (.2/78)ججامع الركاة  ،( األردبيمي6)
 (.39ص)قدمة البحار مالبيبكدم، ( 7)
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 .(1)ؽ"الصاد

 ؛" تحفة عصرية، كنخبة أثرية: المكسكل الجزائرل في مقدمتو عنو كقاؿ السيد طيب
 ى قمما تجدىا في غيرىا، فمنيا:ألنيا مشتممة عمى خصائص شتَّ 

 أف ىذا التفسير أصؿ أصكلو لمتفاسير الكثيرة. - 1

 أف ركاياتو مركية عف الصادقيف عمييما السبلـ مع قمة الكسائط كاإلسناد - 2

 مؤلفو كاف في زمف اإلماـ العسكرل. - 3

 أبكه الذم ركل ىذه األخبار البنو كاف صحابيان لئلماـ الرضا. - 4

 أف فيو عممان جمان مف فضائؿ أىؿ البيت عمييـ السبلـ التي سعى أعداؤىـ - 5

 أنو متكفؿ لبياف كثير مف اآليات القرآنية التي لـ يفيـ مرادىا تمامان إال بمعكنة إرشاد -6
  (2)أىؿ البيت التاليف لمقرآف" 

محمد حسيف الطبطبائي: "أحسف  قاؿ فيو شيخيـ المعاصر فقد :كذلك تفسير العياشي
كتاب ألؼ قديمان في بابو، كأكثؽ ما كرثناه مف قدماء مشايخنا مف كتب التفسير بالمأثكر، فقد 

قدح، أك يغمض فيو تمقاه عمماء ىذا الشأف منذ ألؼ عاـ إلى يكمنا ىذا مف غير أف يذكر ب
  .(3)بطرؼ" 

، مف شيكخيـ في القرف الثالث كأكائؿ القرف وتفسير فرات بن إبراىيم بن فرات الكوفي
 الرابع.

  :الكتب المعتمدة عندىم في الرجال أربعة كتب أىم ومن

ألبي عمرك محمد بف عمر بف عبد العزيز الكشي  :معرفة الناقمين عن األئمة الصادقين -1
 في القرف الرابع( الذم يعرؼ بػ "رجاؿ الكشي". )مف شيكخيـ

( المعركؼ بػ  ىػ460ألبي العباس أحمد بف عمي النجاشي المتكفى سنة ) :كتاب الرجال -2
 "رجاؿ النجاشي".

 
                                 

 (.5ص)تفسير القمي القمي، ( 1)
 (.8الجزائرم، تفسير القمي )ص( 2)
 (.5ص)مقدمة تفسير العياشي  ،( الطبطائي3)
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 لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بف الحسف بف عمي الطكسي المتكفى سنة :كتاب الرجال -3
 ( المعركؼ بػ "رجاؿ الطكسي". ىػ460)

 .لمشيخ الطكسي :كتاب "الفيرسيت -4

قاؿ شيخيـ المصطفكم: "أقدـ  ،كأعظـ كأىـ كتب الرجاؿ عندىـ ىك كتاب رجاؿ الكشي
ىذه الكتب ىك رجاؿ الكشي الذم لخصو شيخ الطائفة فكفى ليذا لكتاب المنيؼ شرفان 

 .(1)كاعتباران"

دىـ في القرآف الكريـ، ت فييا تناقضاتيـ في عقيرى كً ىذه الكتب المعتمدة عندىـ كالتي ذي 
ذكرتيا حتى يتعرؼ القارئ عمى ت، ل معاصرة لكني اقتصرت عمى األمياكىناؾ كتب أخر 

 .المصادر التي نقمت منيا تناقضاتيـ التي سأتحدث عنيا في الفصكؿ القادمة

                                 
 (.12ص )مقدمة المصطفكم لرجاؿ الكشي ، المصطفكم (1)



 
 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
  جمع القرآن بين السنة والشيعة
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  المبحث األول 
 ىل السنة جمع القرآن عند أ

في محكـ  ا لقد بيف ا سبحانو في كتابو أنو تكفؿ بحفظ القرآف الكريـ فقاؿ   
ْنَر َوإُِحا ََلُ ََلَاـُِظٔنَ التنزيؿ: ﴿  نْلَا الِّ َُ َُزح لمقرآف الكريـ  [، كمف حفظ ا 9﴾ ]الحجر:  إُِحا َحْ

جمع القرآف الكريـ  قد مرَّ ك ر، ظو في الصدكر كيكتبو في السطك أف ىيأ لو مف يجمعو كيحف
، كفي زمف عثماف ، كفي زمف أبي بكرجمعو في زمف النبي  ىيرئيسة  حطاتبثبلث م

.كقد جعمت لكؿ فترة مطمب مستقؿ بو، كذلؾ عمى النحك التالي ، 

 المطمب األول
 في زمن النبي  القرآن جمع

 ىما:في مرحمتيف   مر جمع القرآف في عيد النبي 

عمى حفظو فكاف ييجيد نفسو  حرص ف كاف ينزؿ القرآف عمى النبي  في الصدور:( جمعو 1
ِّ لَِصاََُم ِِلَْػَجَو بتحريؾ لسانو بو كىك ينزؿ لئبل يفكتو شيء منو فطمأنو ربو بقكلو: ﴿  ِ ْك ة ََ َُتَرِّ

َُاهُ ـَاححتِْع كُرْ 
ْ
ُّ * ـَإَِذا كَرَأ ُّ َوكُْرََُ َِا ََجَْػ ِّ * إِنح َغيَْي ِ ُّ ة َِا َبَياَُ ًح إِنح َغيَْي ُّ * ُث [، 19 -16﴾ ]القيامة:  ََُ

 شٌدةن، ككاف مٌما ييحٌرؾي ييعالجي مف التٌنزيؿ   قاؿ: "كاف رسيكؿي الٌمو أنو  كصح عف ابف عباس 
: فأنا أيحٌركييي  ،شفتيو ييحٌركيييما، كقاؿ سعيده: أنا ما لكيـ كما كاف رسيكؿي الٌمو  فقاؿ ابفي عٌباسو
ِّ لَِصاََُم فأنزؿ الٌموي تعالى: ﴿ ، عٌباسو ييحٌركيييما، فحٌرؾ شفتيوكيييما كما رأيتي ابف أيحرٌ  ِ ْك ة ََ َُتَرِّ

 ُّ ُّ َوكُْرََُ َِا ََجَْػ ِّ * إِنح َغيَْي ِ  قاؿ: جمعيوي لؾ في صدرؾ كتقرأهي:  ،[18-17﴾ ]القيامة:  ِِلَْػَجَو ة
 ﴿ ُّ َُاهُ ـَاححتِْع كُْرََُ

ْ
ُّ قاؿ: فاستمع لوي كأنصت: ﴿  ،[18]القيامة: ﴾ ـَإَِذا كَرَأ َِا َبَياَُ ًح إِنح َغيَْي ﴾  ُث
بعد ذلؾ إذا أتاهي جبريؿي استمع فإذا انطمؽ  نا أف تقرأهي، فكاف رسيكؿي الٌموثيـٌ إٌف عمي ،[19]القيامة: 

 .(2()1)جبريؿي قرأهي الٌنبيُّ  كما قرأهي"

فحفظو جـه غفيره  ،كمف ثـ يبمغو ألصحابو ،كريـبذلؾ أكؿ الحفاظ لمقرآف ال فكاف النبي 
، كقد صح أنو قتؿ في بئر معكنة سبعكف عمى رأسيـ الخمفاء األربعة ،مف المياجريف كاألنصار

 حافظان.

                                 
 (.249-1/248ج) اإلتقافالسيكطي، ( انظر: 1)
 [.5: رقـ الحديث 1/8]البخارم: صحيح البخارم، باب بدء الكحي، ( 2)
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ما كرد في صحيح البخارم عف أنس بف  ىذه المسألة إشكاالن يكرده البعض كىك كيبقى في
، قاؿ: " ير أربعٍة: أبو الّدرداء، ومعاذ بن جبٍل، وزيد بن مات الّنبّي ولم يجمع القرآن غمالؾو

جمنا  كيقكلكف عف ىذا الحديث يخالؼ ما تقدـ مف أفَّ  ،(1) "ونحن ورثناهبو زيٍد" قال: ثابٍت، وأ
 عمى ىذا اإلشكاؿ باآلتي: كيردُّ  ،قد جمع القرآف غفيرنا مف الصحابة 

ٌحة ما ذىب إليو الباحث كثرة أٌف العادة تحيؿ خبلؼ ما ادعكه في إشكاليـ كيشيد لص .1
كما في الٌصحيحيف  ،القٌراء المقتكليف يكـ مسيممة باليمامة كذلؾ في أٌكؿ خبلفة أبي بكر

 قتؿ سبعكف مف األنصار يـك بئر معكنة كانكا يسٌمكف القٌراء.
نما اإلخبار كالحصر اإلضافي فقط، قاؿ  .2 ال يمـز مف قكؿ أنس الحصر الحقيقي، كا 

: "لـ يجمعو غيرىـ أف يككف الكاقع في نفس األمر كذلؾ  المازرٌم: "ال يمـز مف قكؿ أنسو
اٌل فكيؼ اإلحاطة بذلؾ مع كثرة الٌصحابة  ألٌف التٌقدير أٌنو ال يعمـ أٌف سكاىـ جمعو كا 
ـٌ إاٌل إف كاف لقي كٌؿ كاحدو منيـ عمى انفراده كأخبره عف  كتفٌرقيـ في الببلد! كىذا ال يت

ذا كاف المرجع نفسو أٌنو لـ يكمؿ ل و جمعه في عيد الٌنبٌي كىذا في غاية البعد في العادة كا 
  .(2) إلى ما في عممو لـ يمـز أف يككف الكاقع كذلؾ"

 ف المقصكد لـ يجمعو عمى جميع األكجو كاألحرؼ كالقراءات اٌلتي نزؿ بو إال أكلئؾ النفر.إ أك .3
 ىـ جمعو حفظنا عف ظير قمبوف المقصكد بالجمع الكتابة فبل ينفي أف يككف غير إ .4
كاٌتصمت بنا أسانيدىـ كأٌما مف  ٌف المقصكد أف ىذا العدد ىـ اٌلذيف عرضكه عمى الٌنبٌي إ .5

.  جمعو منيـ كلـ يٌتصؿ بنا أسانيدىـ فكثيره
 ( جمعو في السطور:2

ابنا لو يكتبكف الكحي بما تيسر ليـ مف أدكات الكتابة في زمنيـ، كقد كتَّ  اتخذ النبي 
اشتير منيـ "أبك بكر، كعمر، كعثماف، كعمي، كالزبير، كعامر بف فييرة، كعمرك بف العاص، 
، كحنظمة بف الربيع األسدم،  ، كعبد الٌمو بف األرقـ، كثابت بف قيس بف شٌماسو كأبٌي بف كعبو
و كالمغيرة بف شعبة، كعبد الٌمو بف ركاحة، كخالد بف الكليد، كخالد بف سعيد بف العاص. كقيؿ: إنٌ 

أٌكؿ مف كتب لو، كمعاكية بف أبي سفياف، كزيد بف ثابتو ككاف ألزميـ ليذا الٌشأف كأخٌصيـ 
 .(3)بو"

                                 
 [5004: رقـ الحديث 6/187]البخارم: صحيح البخارم، فضائؿ القرآف/القراء مف أصحاب النبي، ( 1)
 (.1/246)جاإلتقاف في عمـك القرآف السيكطي،  (2)
 (.113/ 1ج) زاد المعادابف القيـ، ( 3)
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ككانت النتيجة التخاذ أكلئؾ الكتبة أف كتب القرآف كٌمو في عيد رسكؿ الٌمو لكف غير 
 مجمكعو في مصحؼ أك مكضعو كاحدو كال مرتب السكر.

، قاؿفعف زيد بف ث ،أما ما يدلؿ عمى كتابتو كّنا عند رسول الّمو نؤّلف القرآن من : "ابتو
 .(1)..." الحديث الّرقاع

كعمؿ ذلؾ اإلماـ الخٌطابٌي فقاؿ: "إٌنما لـ يجمع القرآف في المصحؼ لما كاف يترٌقبو مف 
كركد ناسخو لبعض أحكامو أك تبلكتو فمٌما انقضى نزكلو بكفاتو أليـ الٌمو الخمفاء الٌراشديف ذلؾ 

ه الٌصادؽ بضماف حفظو عمى ىذه األٌمة فكاف ابتداء ذلؾ عمى يد الٌصٌديؽ بمشكرة كفاءن بكعد
 .(2)عمر

 خالصة ىذا الجمع:

 كالذم يخمص إليو الباحث مف المرحمة األكلى في جمع القرآف الكريـ ما يمي: 

 تكفي كالقرآف مجمكع كمو محفكظ في صدكر الرجاؿ.   ػ أف النبي1

بما تكفر عندىـ مف  سطكر كفؽ ما أنزؿ عميو بما تكفر لمصحابة ػ  أف القرآف مكتكب في ال2
 أدكات الكتابة المعركفة في زمنيـ.

كاف يترقب  ؛ ألف الرسكؿ في عيد النبي  لـ يجمع القرآف العظيـ في مصحؼ كاحد ػ 3
 نزكؿ الكحى بيف فترة كأخرم، كلـ يكف مرتب اآليات كالسكر كترتيبيا اليكـ.

 المطمب الثاني
  بكر يفي زمن أب القرآن عجم

 : مع القرآن في عيد أبي بكر الصديقسبب ج   ً  أول :
فأمر المسمميف أف يحكمكا بكتاب  ، تكلى أبك بكر الصديؽ  لما تكفي رسكؿ ا  

، كمع ىذا فقد كاجو في عيده فتنة ارتداد كثير مف القبائؿ العربية فقاتميـ كمف ا كسنة نبيو 
الذم حدثت بينو كبينيـ معركة اليمامة التي استحر فييا القتؿ في قراء القرآف المعارؾ البارزة 

إلى أف يشير عميو بجمع القرآف  الكريـ فاستشيد منيـ سبعكف؛ مما دعا عمر بف الخطاب 
الكريـ فما برح إال أف شرح ا صدره فاستجاب إلى ىذا الخير كاختار ليذه الميمة مف يقـك 

                                 
 يف، كلـ يخٌرجاه.(، كقاؿ: ىذا حديثه صحيحه عمى شرط الٌشيخ249/ 2جالمستدرؾ )الحاكـ: ( 1)
 (.202/ 1ج) اإلتقافالسيكطي، ( انظر: 2)
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ىذا الخبر في مصادر أىؿ السنة كالجماعة إال أننا نختار ركاية البخارم بحقيا، كقد استفاض 
قاؿ:  كأحد أصح المصادر عندنا التي تبيف لنا سبب الجمع فعف زيدو بف ثابتو األنصارٌم 

"أرسؿ إلٌي أبك بكرو مقتؿ أىؿ اليمامة "كالمراد بأىؿ اليمامة ىنا مف قتؿ بيا مف الصحابة في 
  كذاب ككاف مف شأنيا أف مسيممة ادعى النبكة كقكم أمره بعد مكت النبي الكقعة مع مسيممة ال

بارتداد كثير مف العرب فجيز إليو أبك بكر الصديؽ خالد بف الكليد في جمع كثير مف الصحابة 
  (1)فحاربكه أشد محاربة إلى أف خذلو ا كقتمو كقتؿ في غضكف ذلؾ مف الصحابة جماعة كثيرة"

: إٌف عمر أتاني، فقاؿ: إٌف القتؿ قد استحٌر يـك اليمامة كعنده عمر، فقاؿ   أبك بكرو
ٌني أخشى أف يستحٌر القتؿ بالقٌراء في المكاطف، فيذىب كثيره مف القرآف إاٌل أف  بالٌناس، كا 

ٌني ألرل أف تجمع الق : قمت لعمر: تجمعكه، كا  كيؼ أفعؿ شيئنا لـ يفعمو "رآف "، قاؿ أبك بكرو
 .(2)"رسكؿ الٌمو

قاؿ ف ،رصو عمى االتباع، كنبذه االبتداعالمتأمؿ ليذه العبارة مف الصديؽ يجد ح إف 
، فمـ يزؿ عمر يراجعني فيو حٌتى شرح الٌمو لذلؾ صدرم، كرأيت اٌلذم رأل  عمر: ىك كالٌمو خيره

، كال  : إٌنؾ رجؿه شاب  عاقؿه : كعمر عنده جالسه ال يتكٌمـ، فقاؿ أبك بكرو عمر، قاؿ زيد بف ثابتو
يمؾ، "كنت تكتب الكحي لرسكؿ الٌمو، فتتٌبع القرآف فاجمعو، فكالٌمو لك كٌمفني نقؿ جبؿو مف نتٌ 

الجباؿ ما كاف أثقؿ عمٌي مٌما أمرني بو مف جمع القرآف، قمت: "كيؼ تفعبلف شيئنا لـ يفعمو الٌنبٌي 
  فمـ أزؿ أراجعو حٌتى شرح الٌمو صدرم لٌمذ ، : ىك كالٌمو خيره م شرح الٌمو لو ؟" فقاؿ أبك بكرو

صدر أبي بكرو كعمر، فقمت فتتٌبعت القرآف أجمعو مف الٌرقاع كاألكتاؼ، كالعسب كصدكر 
، قاؿ الٌرجاؿ، حٌتى كجدت مف سكرة الٌتكبة آيتيف مع خزيمة األنصارٌم لـ أجدىما مع أحدو غيره 

ا غَ ﴿ تعالى: ٌَ  ِّ ًْ َغِزيٌز َغيَْي ْنُفِصُل
َ
َْ أ ٌِ ًْ َرُشٌٔل  ًْ ىََلْد َجاَءُك ًْ َقِريٌع َغيَْيُل ﴾  ِِخُّ

[ إلى آخرىما، ككانت الٌصحؼ اٌلتي جمع فييا القرآف عند أبي بكرو حٌتى تكٌفاه 128]التكبة: 
الٌمو، ثـٌ عند عمر حٌتى تكٌفاه الٌمو، ثـٌ عند حفصة بنت عمر"
(3)  

 

 

 
                                 

 (12/ 9جفتح البارم  )ابف حجر، ( 1)
 .9/12المرجع السابؽ، ج( انظر: 2)
 .9/12المرجع نفسو، ج (3)
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 ون غيره:السبب في اختيار أبي بكر لزيد بن ثابت رضي اهلل عنيما لجمع القرآن د     ً  ثانيا :
 ككنو كاف مف كتاب الكحي لرسكؿ ا  فيككف أكثر ممارسة لو. -1
 كاف مف حفظة القرآف الكريـ كما مر معنا في حديث أنس. -2
 كرعو كدينو كأمانتو كككنو ال يتيـ فتركف النفس إليو. -3
 كاف يتصؼ بالذكاء ككفرة العقؿ كدقة تحريو . -4
 أنو رجؿ شاب فيككف أنشط لما يطمب منو. -5

  .(1)ات التي اجتمعت لو قد تكجد في غيره لكف مفرقة فمذلؾ تـ اختياره دكف غيرهكىذه الصف

 منيج زيد بن ثابت في جمع القرآن:     ً  ثالثا :
 عمى بضع مف األسس المتينة كىي: قاـ منيج زيد 

 .ال يأخذ إال ما كتب بيف يدم النبي  -1
 كال يأخذ إال ما كاف محفكظنا في صدكر الرجاؿ.  -2
 .(2)ال يقبؿ مف أحد شيئنا حتى يشيد لو شييداف ىما الحفظ كالكتابةككاف   -3
بعض الركافض أنو يتكجو االعتراض عمى أبي بكر بما فعمو مف  قاؿكبعد ىذا كمو   

 !؟كيؼ جاز أف يفعؿ شيئا لـ يفعمو الرسكؿ  كا:فقال ،جمع القرآف في المصحؼ
ائغ الناشئ عف النصح منو  أنو لـ يفعؿ ذلؾ إال بطريؽ االجتياد الس :كالجكاب 

أذف في كتابة القرآف كنيى أف  كقد كاف النبي  ،كلرسكلو كلكتابو كألئمة المسمميف كعامتيـ
كلذلؾ تكقؼ عف كتابة اآلية مف  ؛فمـ يأمر أبك بكر إال بكتابة ما كاف مكتكبنا ،يكتب معو غيره

ذا تأمؿ  ،كمف ذكر معو مع أنو كاف يستحضرىا ىك ،آخر سكرة براءة حتى كجدىا مكتكبة كا 
 لثبكت قكلو ؛ه بعظيـ منقبتوكينكِّ  ،عد في فضائموالمنصؼ ما فعمو أبك بكر مف ذلؾ جـز بأنو يُّ 

" :  ََمْن َسن  ُسن ًة َحَسَنًة َفَمُو َأْجُرَىا َوَأْجُر َمْن َعِمَل ِبَيا َفَما َجَمَع اْلُقْرآَن َأَحٌد َبْعَدُه ِإل  َوَكان 
َمَعو َأن  أِلَِبي َبْكٍر ِمَن اِلْعِتَناِء ِبِقرَاَءِة اْلُقْرآِن َما اْختَارَ  َأْجرِِه ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة َوَقْد َكانَ  َلُو ِمْثلُ 

 .(3)" يرد عمى بن الد ِغن ِة ِجَواَرُه َوَيْرَضى ِبِجَواِر الم ِو َوَرُسوِلوِ 

                                 
 (.1/206جمناىؿ العرفاف )؛ الزرقاني، 13/ 9ج المرجع السابؽ،( انظر: 1)
مناىؿ كالزرقاني،  ؛(206-205/ 1ج) اإلتقاف كطي،؛ كالسي(161ص) جماؿ القراءالسخاكم، ( انظر: 2)

 (.1/207ج) العرفاف
 [6609: رقـ الحديث 9/239]البييقي: شعب اإليماف، باب في السررك بالحسنة كاالغتماـ بالسيئة، ج (3)
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 خالصة ىذا الجمع:رابعًا: 

 كه البحث كالتحرم، كضمف ضكابط محددة..  أنو جمع كفؽ أدؽ كج1

 .  أف ىذا الجمع اقتصر فيو عمى ما لـ تنسخ تبلكتو.2

.  ظفرت بإجماع األمة مف الصحابة 3
 (1). 

 المطمب الثالث
  في زمن عثمان القرآن جمع

 : سبب جمع القرآن في عيد عثمان   ً  أول :
، "أٌف حذيفة بف ا   ليماف، قدـ عمى عثماف ككافركل البخارم بسنده عف أنسو بف مالؾو

يغازم أىؿ الٌشأـ في فتح أرمينية، كأذربيجاف مع أىؿ العراؽ، فأفزع حذيفة اختبلفيـ في القراءة، 
فقاؿ حذيفة لعثماف: يا أمير المؤمنيف، أدرؾ ىذه األٌمة، قبؿ أف يختمفكا في الكتاب اختبلؼ 

نا بالٌصحؼ ننسخيا في أف أرسمي إلي»الييكد كالٌنصارل، فأرسؿ عثماف إلى حفصة: 
ـٌ نرٌدىا إليؾ ، كعبد الٌمو بف «المصاحؼ، ث ، فأرسمت بيا حفصة إلى عثماف، فأمر زيد بف ثابتو

الٌزبير، كسعيد بف العاص، كعبد الٌرحمف بف الحارث بف ىشاـو فنسخكىا في المصاحؼ "، كقاؿ 
في شيءو مف القرآف فاكتبكه  إذا اختمفتـ أنتـ كزيد بف ثابتو »عثماف لمٌرىط القرشٌييف الٌثبلثة: 
، فإٌنما نزؿ بمسانيـ ففعمكا حٌتى إذا نسخكا الٌصحؼ في المصاحؼ، رٌد عثماف « بمساف قريشو

الٌصحؼ إلى حفصة، كأرسؿ إلى كٌؿ أفؽو بمصحؼو مٌما نسخكا، كأمر بما سكاه مف القرآف في 
، أف يي   .(2)حرؽ"كٌؿ صحيفةو أك مصحؼو

شتة مف طريؽ أٌيكب عف أبي قبلبة قاؿ: حٌدثني رجؿه ابف أ : عفكقاؿ صاحب اإلتقاف 
مف بني عامرو يقاؿ لو أنس بف مالؾو قاؿ: اختمفكا في القراءة عمى عيد عثماف حٌتى اقتتؿ 
الغمماف كالمعٌممكف فبمغ ذلؾ عثماف بف عٌفاف فقاؿ: عندم تكٌذبكف بو كتمحنكف فيو فمف نأل 

فاجتمعكا فكتبكا  ،اجتمعكا فاكتبكا لمٌناس إمامنا حاب محٌمدو يا أص ،ي كاف أشٌد تكذيبنا كأكثر لحنناعنٌ 
فيرسؿ إليو كىك عمى رأس ثبلث  ،فبلننا قالكا: ىذه أقرأىا رسكؿ الٌمو  ،فكانكا إذا اختمفكا في آيةو 

فيقكؿ: كذا ككذا، فيكتبكنيا كقد  ،آية كذا ككذا؟ فقاؿ لو: كيؼ أقرأؾ رسكؿ الٌمو ،مف المدينة

                                 
 (.1/208ج) مناىؿ العرفاف: الزرقاني، ( انظر1)
 [.4987: رقـ الحديث 183 /6، فضائؿ القرآف/ جمع القرآف، صحيح البخارم]البخارم: ( 2)
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 . (1)ا"ترككا لذلؾ مكانن 

إلى جمع القرآف  كمف ىذيف األثريف يتبيف لمباحث األسباب التي دعت سيدنا عثماف  
 الكريـ كتتمخص في النقاط اآلتية:

 . اتساع الفتكحات اإلسبلمية في عيده، كاتساع رقعة الدكلة اإلسبلمية.1

 .كبيف عيد الرسكؿ كالكحي كالتنزيؿ. طكؿ العيد النسبي بيف المسمميف 2

 .لجدد المحتاجيف إلى دراسة القرآفكر ناشئة مف المسمميف ا. ظي3

 .كؿ حسب ما تمقى مف معممو . اختبلؼ األمة في قراءة القرآف4

 .(2). عدـ معرفة جميع األمصار باألحرؼ السبعة 5

 تاريخ ىذا الجمع:     ً  ثانيا :
لذم كاف ىذا الجمع "في أكاخر سنة أربع كعشريف كأكائؿ سنة خمس كعشريف كىك الكقت ا

 .(3)ذكر أىؿ التاريخ أف أرمينية فتحت فيو" 

 منيج عثمان رضي  في الجمع:    ً   ثالثا : 
 أنيـ كانكا ال يكتبكف في المصحؼ إال ما تحققكا أنو قرآف. -1
 كما يتيقنكا أنو استقر في العرضة األخيرة .  -2
 .يقنكا صحتو عف النبي مما لـ ينسخكما يت  -3
 .(4)أف يرتبكا سكره كما ىك اليـك  -4

 .(5)الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان :     ً رابعا  
، الجمعيف كاف في الباعث كالكيفية الذم يظير مف تتبع النصكص أف االختبلؼ بيف 

 .كذلؾ كما سيأتي

 
                                 

 (.209/ 1جاإلتقاف )السيكطي،  (1)
 (.211-1/210ج) مناىؿ العرفافالزرقاني، ( انظر: 2)
 .(9/17ج)فتح البارم ، ابف حجر( 3)
 (.1/211ج) مناىؿ العرفافالزرقاني، ( انظر: 4)
 (.1/210ج) اإلتقاف؛ كالسيكطي، (21/ 9ج)فتح البارم  ،ابف حجرأثر ابف التيف في:  :( انظر5)
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كالباعث  ،شية ذىاب بعض القرآف بذىاب حممتوخكاف أما الباعث لدل الصديؽ الباعث:  - أ
 ىؿ األمصار لبعضيـ البعض.كتخطئة أ ،لدل عثماف كثرة االختبلؼ في كجكه القراءة

القرآف في الصدكر أما كيفية الجمع لدل الصديؽ ىك أنو جمع ما كاف مفرقنا مف الكيفية:  -ب
كأما جمع  ،آليات سكره عمى ما كقفيـ عميو النبي  في مصحؼ كاحد مرتبان  كالسطكر
 .مف الحركؼ السبعة في كؿ مصحؼ كاحدو  كاف نسخان عمى حرؼو  عثماف 

 :مى جمع عثمانع اء عمى بن أبي طالب ثن     ً  خامسا :
ٍيدو  دى عف سيكى : ،أىٍخرىجى اٍبفي أىًبي دىاكي ًمي ٍبف أىًبي طىاًلبو  " يىا أىيُّيىا النَّاسي الى تىٍغميكا ًفي عيٍثمىافى قاؿ: عى

ٍحرىاًؽ اٍلمى  اًحًؼ كىاً  ٍيرنا[ ًفي اٍلمىصى ٍيرنا ]أىٍك قيكليكا لىوي خى اًحًؼ، فىكىالمًَّو مىا فىعىؿى الًَّذم كىالى تىقيكليكا لىوي ًإالَّ خى صى
ًميعنا..."  اًحًؼ ًإالَّ عىٍف مىؤلىو ًمنَّا جى فىعىؿى ًفي اٍلمىصى
(1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
  (.1/210جاإلتقاف كصححو ) ،( السيكطي1)
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 المبحث الثاني
 يةثنا عشر جمع القرآن عند الشيعة ال 
الركايات المنسكبة ألئمة آؿ البيت في اشتمؿ ىذا المبحث عمى مطمبيف ذكرت في األكؿ 

 ، كذلؾ عمى النحكأقكاؿ عمماء الشيعة في جمع القرآف، كسطرت في الثاني فجمع القرآ
 :التالي 

 المطمب األول
 الروايات المنسوبة ألئمة آل البيت في جمع القرآن
فإنيـ يزعمكف أف  ؛عقيدة الرافضة في جمع القرآف تتبايف تبايننا كبيران مع ما عميو المسممكف

ال سيما  مف بعده، كيعتقدكف أف جمع الصحابة الكراـ  كاألئمة القرآف ما جمعو إال عمي 
، كذا كيعتقدكف أف القرآف الحقيقي إنما ةجمع ال يخمك مف تحريؼ كنقص كزياد ثمافكع الصدِّيؽ

ىك في السرداب مع إماميـ الثاني عشر كىك محمد بف الحسف العسكرم، فيك القرآف الكحيد 
 يعتد بو. الحقيقي الذم بقي عمى سطح األرض كغيره ال

أنو لـ يجمع القرآف "  :ستة ركايات تحت باب ىناؾففي أىـ كتاب عندىـ كىك الكافي 
 "، ذكرتيا كغيرىا عمى النحك التالي: كمو إال األئمة كأنيـ يعممكف عممو كمو

ما اٌدعى أحده مف الٌناس أٌنو جمع القرآف كٌمو كما أنزؿ " :قاؿ جعفرو عميو السبلـأبي عف  -1
 ،و تعالى إاٌل عمٌي بف أبي طالبو عميو السبلـحفظو كما نٌزلو المٌ ك  ما جمعوك  ،إاٌل كٌذابه 

 .(1) "ـعمييـ السبلاألئٌمة مف بعده ك 

 ،فأنت ترل أف ىذه الركاية في أىـ كتاب شيعي جزمت بأف القرآف ما جمعو إال عمي
ع عثماف ككذا عدـ االعتراؼ بجم ،كيمـز مف ىذا طبعا عدـ اعترافيـ بجمع أبك بكر لمقرآف

كبالتالي ينكركف أف يككف ىذا القرآف المكجكد اليكـ بيف دفتي المصحؼ اليكـ كالذم  ،لمقرآف
تعالى ا ككتابو عف  ،بؿ ىك محرؼ كناقص ،تكفؿ ا بحفظو ىك القرآف المنزؿ مف السماء

 إفؾ الركافض.

 

 

                                 
 (228/ 1ج)الكافي الكميني، ( 1)
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ده جميع القرآف كٌمو ما يستطيع أحده أف يٌدعي أٌف عن :أٌنو قاؿ عف أبي جعفرو عميو السبلـ -2
 .(1)باطنو غير األكصياءك  ظاىره

 .عو أحد غيرىـكىذا الركاية تدؿ أف القرآف لـ يجمع إال عف طريؽ األئمة فقط كلـ يجم   

 بينكـك  كفى بالٌمو شييدان بيني :قؿ ألبي جعفرو عميو السبلـ :قمت :قاؿ ،عف بريد بف معاكية -3
خيرنا بعد الٌنبٌي )عميو ك  أفضمناك  عمي  أٌكلناك  إٌيانا عنى :قاؿ ،مف عنده عمـ الكتابك 

 .(2)السبلـ(

تتحدث ىذه  كما كتكارثو األئمة بعدىـ فأنت ترل أف أكؿ مف جمع القرآف ىك عمي    
فقد أكرد صاحب فصؿ  ،عرضو عمى الصحابة كرد الصحابة لوالركاية عف جمع عمٌي لمقرآف ك 

 بطكليا ألىميتيا. الحقا كرىاالخطاب ركاية تبيف كيفية جمع عمي لمقرآف سأذ

عف رسكؿ  ،عف اإلماـ الصادؽ عميو السبلـ ،كيؤيده ما ركم في تفسير عمي بف إبراىيـ
"يا عمي القرآف خمؼ فراشي في المصحؼ  :كقاؿ  ،بجمع القرآف "أنو أمر عميان  :ا 

انطمؽ عمي عميو ف ،فخذكه كاجمعكه كال تضيعكه كما ضيعت الييكد التكراة ،كالحرير كالقراطيس
 .(3)السبلـ فجمعو في ثكب أصفر ثـ ختـ عميو"

أمر بجمع القرآف كعمي ىك الذم جمعو بأمر  الرسكؿ  كىذه الركاية تدؿ عمى أفَّ 
 كما يستفاد مف ظاىر الركاية. كذلؾ في حياتو  مباشر مف الرسكؿ 

اردة عف طريؽ أبناء كقاؿ العبلمة السيد حسف الصدر في كتابو بعد أف ذكر الركايات الك   
السنة في ذلؾ: "كأما الركايات عف أىؿ البيت في أف عميا أكؿ مف جمع القرآف عمى ترتيب 

ثـ أردؼ قائبل: كأما التفسير فيك الذم عنده عمـ الكتاب فقد ركل  ،اإلحصاء" النزكؿ ففكؽ حدِّ 
كني، فكا ال معمر بف كىب بف عبد ا عف أبي الطفيؿ قاؿ: "شيدت عميا يخطب كيقكؿ: سم

تسألكني عف شيء إال أخبرتكـ، كسمكني عف كتاب ا، فكا ما مف آية إال كأنا أعمـ بميؿ نزلت 
  .(4) أـ بنيار، أـ في سيؿ أـ في جبؿ"

 

                                 
 (.1/228الكميني، الكافي )ج (1)
 .1/229المرجع السابؽ، ج( 2)
 (89/48)جالمجمسي، بحار األنكار ( 3)
 (.317ص)تأسيس الشيعة لعمـك اإلسبلـ  ،الصدر (4)
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كىنا زيادة ال بد مف ذكرىا كليا تفصيؿ قادـ أال كىي: زعميـ أف القرآف لـ يفسره إال عمي 
  اليدؼ مف كرائيا  خطيرة،ف غيره، كال شؾ أف ىذه مجازفة فيك الذم عنده عمـ الكتاب دك

 تغيير أحكاـ اإلسبلـ، كتأكيؿ نصكص الكحي حتى ال يفيـ اإلسبلـ إال مف طريقيـ.

لعمٌي عميو السبلـ: "يا عمٌي القرآف خمؼ ًفراشي في  عف اإلماـ الصادؽ: "قاؿ رسكؿ ا  -4
ذكه كاجمىعكه كال  تضيِّعكه، كما ضيعت الييكد التكراة، الصحيؼ كالحرير كالقراطيس، فخي

فانطمؽ عمي عميو السبلـ، فجمعو في ثكب أصفر، ثـٌ ختـ عميو في بيتو، كقاؿ: ال أرتدم 
حتى أجمعو، فإٌنو كاف الرجؿ ليأتيو فيخرج إليو بغير رداء، حتى جمعو. قاؿ: كقاؿ رسكؿ 

 .(1)"ا: لك أٌف الناس قرأكا القرآف كما أنزؿ ا ما اختمؼ اثناف
مع القرآف كمَّو كما أنزؿى ا إاٌل  -5 كعف اإلماـ الباقر: "ما مف أحد مف الناس يقكؿ إنَّو جى

فظو كما أنزؿ ا إاٌل عمٌي بف أبي طالب" كٌذاب، كما جمىعو كما حى
(2). 

 ،كأنو لـ يجمع القرآف إال عمي ،تكضح ما عميو القكـ في عقيدتيـ في جمع القرآف كالركايتاف
فظو كما أنزؿ ا إاٌل عمٌي بف أبي طالب.بؿ كمف زع  ـ أنو قد جمعو كمو فيك كذاب، كما حى

عف األصبغ بف نباتة، قاؿ: "قىًدـ أمير المؤمنيف الككفة، صمَّى بيـ أربعيف صباحان يقرأ بيـ  -6
ْْعَ ﴿

َ
ًَ َرََِّّم اْْل ِْ اْش رآف، ﴾، فقاؿ المنافقكف: ال كا ما ييحسف ابف أبي طالب أف يقرأ القَشتِّ

قاؿ: فبمىغ ذلؾ عمٌيان عميو السبلـ فقاؿ:  ،كلك أحسف أف يقرأ القرآف لقرأ بنا غير ىذه السكرة
كيؿه ليـ، إٌني ألعًرؼي ناًسخو مف منسكخو، كمحكىمو مف متشابيو، كفٍصمو مف ًفصالو، 

إاٌل أٌني أعرؼ في مىٍف أينزؿ،  كحركفو مف معانيو، كا ما مف حرؼو نزؿ عمى محمَّد 
وََل * ُغُحِؿ في أمِّ يكـ كفي أمِّ مكضع، كيؿه ليـ أما يقرأكف: ﴿ك 

ُ
ُحِؿ اْْل َذا ىَِِف الػُّ َْ إِنح 

ًَ َوُمََٔس  ِْي مف  كقد أنيى رسكؿ ا  كا عندم، كرثتيما مف رسكؿ ا  ،﴾إِةَْرا
﴿ : ُذٌن وَاِمَيثٌ َوحَػِ إبراىيـ كمكسى عمييما السبلـ، كيؿه ليـ، كا أنا الذم أنزؿى ا فيَّ

ُ
ا أ َٓ ﴾، َي

، فييخبرنا بالكحي، فأعيىو أنا كمىف يعيىو، فإذا خرجنا قالكا: ماذا فإنَّما كٌنا عند رسكؿ ا 
 .(3)قاؿ آنفان؟"

فما مف شيء مف كتاب  ،ىك الذم جمع عمكـ القرآف كىذه أيضا ركاية تظير أف عميان    
أنو قاؿ  -زكرا كبيتانا -لكذب نسبكا إلى عمي ا إال كعمي يعممو، ككعادتيـ في المجازفة كا

                                 
 .(2/451ج)( القمي، تفسير القمي 1)
 (.1/228ج)كميني، الكافي ال( 2)
 (.1/14ج)تفسير العياشي  ،( انظر: العياشي3)
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ُذٌن َواِمَيثٌ كا أنا الذم أنزؿى ا فيَّ: ﴿
ُ
ا أ َٓ ﴾، فإنَّما كٌنا عند رسكؿ ا، فييخبرنا بالكحي، َوحَِػَي

 فأعيىو أنا كمىف يعيىو، فإذا خرجنا قالكا: ماذا قاؿ آنفان، كىذا ىك عيف الكذب كاالفتراء.

، قاؿ:" لٌما رأل أمير المؤمنيف صمكات اليبللي عف سمماف الفارسي كركل سيميـ بف قيس  -7
ا عميو غىٍدر الناس بو لًزـ بيتو، كأقبؿ عمى القرآف يؤلِّفو كيجمعو، فمـ يخرج مف بيتو حٌتى 
جمىعىو، ككاف في الصحيؼ، كالشظاظ، كاألسيار، كالرقاع كبعثى القكـ إليو ليبايع، فاعتذر 

آف، فسكتكا عنو أٌيامان حٌتى جمعو في ثكب كاحد كختىمو، ثَـّ خرج إلى باشتغالو بجٍمع القر 
كركل بعضيـ أٌنو أتى بو يحممو عمى جمؿ كىـ مجتمعكف حكؿ في المسجد،  -الناس 

َـّ بالقرآف  كخاطبيـ قائبلن: "إٌني لـ أزؿ منذ قيًبضى رسكؿ ا  مشغكالن بغيسمو كتجييزه، ث
ب الكاحد، كلـ يينًزؿ ا عمى نبيِّو آية مف القرآف إاٌل كقد حٌتى جمىعتو كمَّو في ىذا الثك 

إُِحا كعمَّمني تأكيميا، لئبٌل تقكلكا غدان: ﴿ جمعتيا، كليس منو آية إاٌل كقد أقرأنييا رسكؿ ا 
َذا ََغـِيِْيَ  َْ  َْ ِحا َم فقاـ إليو رجيؿ مف ًكبار القكـ، فقاؿ: يا عمٌي، ارديده فبل حاجة لنا  ،﴾!"ُن

 .(1)يو، ما أغنانا بما معىنا مف القرآف عٌما تدعكنا إليو، فدخؿ عمٌي عميو السبلـ بيتو"ف
إلى الناس حيف  -أم القرآف-كعف اإلماـ الصادؽ عميو السبلـ: "أخرجو عمي عميو السبلـ  -8

، كقد جمعتو مف كما أنزلو ا عمى محمد  فرغ منو ككتبو، فقاؿ ليـ: ىذا كتاب ا 
الكا: ىك ذا عندنا مصحؼ جامع فيو القرآف ال حاجة لنا فيو، فقاؿ: أما كا ما المكحيف، فق

 .(2)تركنو بعد يكمكـ ىذا أبدان، إٌنما كاف عمي أف أخبركـ حيف جمعتو لتقرؤكه"
 والذي يخمص إليو الباحث من ىذه الروايات الكثيرة والتي ذكرنا طرفا منيا ما يمي:

 كاألئمة مف بعده. القرآف لـ يجمعو إال عمي  عشرية أفَّ  اتعتقد الشيعة اإلثن

 ككذا عدـ االعتراؼ بجمع عثماف  ،بكر لمقرآف يعدـ اعترافيـ بجمع أبيمـز مف ىذا  .1
كبالتالي ينكركف أف يككف ىذا القرآف المكجكد اليـك بيف دفتي المصحؼ اليكـ كالذم  ،لمقرآف

 .محرؼ كناقصبؿ ىك  ،تكفؿ ا بحفظو ىك القرآف المنزؿ مف السماء

 ىك  تعتقد الرافضة أف الصحابي الكحيد الذم تصدم لجمع القرآف بعد كفاة النبي  .2
 .عمي 

 

                                 
 (.147-146)ص صكتاب سميـ بف قيس  ،اليبللي (1)
 (.2/633ج)الكميني، الكافي  (2)
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 ال يكجد إال عند عمي كاألئمة مف بعده. تزعـ الشيعة أف القرآف الذم أنزلو ا  .3

تزعـ ركايات الرافضة أف الذيف تصدكا لعمي كحاربكه في جمعو لمقرآف الحقيقي ىـ صحابة  .4
 .ا نبين

 تعتقد الرافضة أف الميدم ىك الكحيد الذم يممؾ القرآف الحقيقي كسيخرجو عند خركجو. .5

 

 المطمب الثاني
 أقوال عمماء الشيعة في جمع القرآن

ذكر أكس ،ؿ البيت آل كبيتانان  تكافقت أقكاؿ عمماء الرافضة مع الركايات المنسكبة زكران 
يا عمى يا كأدلِّ قتصر عمى أىمِّ سأ نيلكن -ة جداكىي كثير  -مف أقكاؿ عممائيـ بإذف ا شيئان 

 قضية جمع القرآف عند الشيعة.

لما انتقؿ سيد البشر  حيث قاؿ: " ،فأكؿ ىذه األقكاؿ ما ذكره الطبرسي في فصؿ الخطاب
ما فعبل مف  -يقصد أبك بكر كعمر-مف دار الفناء كفعبل صنمان قريش  محمد بف عبد ا 

كأتى بو إلييـ كىـ في  ،القرآف كمو ككضعو في إزار لمؤمنيف نصب الخبلفة، جمع أمير ا
لقياـ الحجة  ؛أف أعرضو عميكـ المسجد، فقاؿ ليـ: ىذا كتاب ا سبحانو أمرني رسكؿ ا 

-يقصد عمر -تعالى، فقاؿ لو فرعكف ىذه األمة كنمركدىا  عميكـ يكـ العرض بيف يدم ا 
نما أردت بذلؾ  ،بقكلؾ ىذا  و: أخبرني حبيبي محمدلسنا محتاجيف إلى قرآنؾ، فقاؿ ل : كا 

كقاؿ ليـ:  ،إلقاء الحجة عميكـ، فرجع أمير المؤمنيف إلى منزلو فنادل ابف أبي قحافة بالمسمميف
كؿ مف عنده قرآف مف آية أك سكرة فميأت بيا، فجاءه أبك عبيدة بف الجراح، كعثماف، كسعيد بف 

كعبد الرحمف بف عكؼ، كطمحة بف عبيد ا، كأبك سعيد  أبي كقاص، كمعاكية بف أبي سفياف،
الخدرم، كحساف بف ثابت، كجماعات المسمميف كجمعكا ىذا القرآف كأسقطكا ما كاف فيو مف 

، فمذا ترل اآليات غير مرتبطة، كالقرآف المثالب التي صدرت عنيـ بعد كفاة سيد المرسميف 
حب األمر عجؿ ا فرجو كفيو كؿ شيء الذم جمعو أمير المؤمنيف بخطو محفكظ عند صا

ا ىذا القرآف فبل شؾ كال شبية في صحتو، كأنو مف كبلـ ا سبحانو، حتى أرش الخدش، كأمَّ 
  .(1)ىكذا صدر عف صاحب األمر"

 
                                 

 (.10-9ص)ص الطبرسي، فصؿ الخطاب  (1)
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ف كانت طكيمة بعض الشيء  ،إال أنيا تجسد عقيدة القـك في جمع القرآف ،كىذه الركاية كا 
كأخفكا آيات القرآف التي تدؿ عمى  ،كأف الصحابة حاربكا عميان  ،كأنو لـ يجمع إال عمى يد عمي

ىذه  كاآليات التي تدؿ عمى مثالب األصحاب كفضح القرآف ليـ، كال شؾ أفَّ  ،إمامة آؿ البيت
 زندقة ككفر كردة جامحة.

كانتياء مراسيـ العزاء  بعد استشياد النبي  "ككاف اشتغاؿ اإلماـ عمي  :كقاؿ العاممي
قرآف كترتيبو عمى ما نزؿ إضافة إلى الشرح الكافي لعمكـ القرآف الكريـ مع عمكمو مثؿ: بجمع ال

 .(1)المحكـ كالمتشابو كالمنسكخ كالناسخ كتفسير اآليات كتأكيميا" 

بجمع القرآف  تفرغ بعد مكت النبي   أف عميان  يقرر العامميكيظير مما سبؽ أفَّ 
يقصر  اكبيذ، في لعمـك القرآف الكريـ مع عمكمولكاكترتيبو عمى ما نزؿ اضافة إلى الشرح ا

 كىذه ىي عقيدتيـ في جمع القرآف. ،دكف غيره العاممي جمع القرآف عمى عمي 

" كما زاؿ ىذا المصحؼ يتكارثو األئٌمة مف كلده عمييـ السبلـ، كسكؼ ييخًرجو : قاؿ الكميني
كره كييظًيره لمناس، فعف اإلماـ اإلماـ القائـ الميدم عجؿ ا تعالى فرجو الشريؼ بعد ظي

عمى حٌده،  الصادؽ عميو السبلـ: "فإذا قاـ القائـ عجؿ ا تعالى فرجو الشريؼ قرأ كتاب ا 
  .(2)كأخرج المصحؼ الذم كتبو عمي عميو السبلـ"

ييخًرجو اإلماـ القائـ الميدم بعد ظيكره كييظًيره لمناس، كؼ القرآف س كىذا الكميني يقرر أفَّ 
صؿ إلى ك ىذا نص عمى عقيدة القـك في أنيـ يقكلكف بتكارث القرآف إماـ بعد إماـ إلى أف ك 

 الميدم.

مف بعده كىـ  الذم جمعو لؤلئمة  ماـ عمي مصحؼ اإل يكقاؿ المجمسي: "كبق
كقد اشتمؿ عمى شركح كتفاسير لمكاضع مف اآليات  ،كنو ألحدك يتداكلكنو الكاحد بعد اآلخر ال يير 

 .(3)باب كمكاقع النزكؿ"مع بياف أس

يقكؿ ابف النديـ المؤرخ الشيعي: "إف عميان)عميو السبلـ( رأل مف الناس طيرة عند كفاة النبي 
  "(4)فأقسـ أف ال يضع رداءه حتى يجمع القرآف. 

                                 
 (.89 /1ج)أعياف الشيعة  ،العاممي (1)
 (. 2/633ج)الكميني، الكافي  (2)
 (.92/42)حار األنكارب ،المجمسي (3)
 (.2/40ج) المناقبابف النديـ،  (4)
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ىك   كىذا المؤرخ الشيعي ابف النديـ ينص عمى عقيدة طائفتو في جمع القرآف، كأف عميان 
 . ف بعد مكت النبي الذم تكلى جمع القرآ

 أكؿ مىف تصدل لجمع القرآف بعد استشياد النبي  فَّ إ " :كبيذا المعني قاؿ المجمسي 
 .(1)مباشرة، كبكصية منو ىك االماـ عمي"

 ويخمص الباحث بعد ذكر بعض أقوال عممائيم إلى ما يمى:

 دكف غيره. عمي  القرآف لـ يجمعو إال ية يقكلكف بأفَّ ثنا عشر أف عمماء الطائفة اال أول:

ككقفكا لعمي  بأنيـ غيركا كبدلكا كحرفكا في كتاب ا  يتيـ عمماء الطائفة الصحابة  :ثانياً 
 .بالمرصاد لما أراد أف يجمع القرآف 

، القرآف تكارثو األئمة حتى كصؿ إلى الميدم في السرداب عمماء الطائفة عمى أفَّ  نصَّ  :ثالثاً 
 قي إال بخركجو.لف يخرج المصحؼ الحقي كأنو
عمـ القرآف سكاء المحكـ كالمتشابو كالمنسكخ كالناسخ كتفسير  نص عمماء الطائفة عمى أفَّ  :رابعاً 

 اآليات كتأكيميا كؿ ذلؾ عند عمي دكف غيره.

 

 

 

  

                                 
 .(92/48)جالمجمسي، بحار األنكار ( 1)
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 لث المبحث الثا
 شبيات الشيعة حول جمع القرآن

أنو زعميـ ك  ،آفحكؿ جمع القر  القكـ شبوكقع ىذا المبحث في مطمبيف ذكرت في األكؿ 
يقتضي ال كأف النسخ  في القرآف، في النسخ يـشبي، كعرضت في الثاني  لـ يجمعو إال عمي
 ، كذلؾ عمى النحك التالي.التحريؼ كالبداء

 المطمب األول
 شبو حول جمع القرآن

ذكر الشيعة االثنا عشرية شبيان أكردكىا حكؿ جمع القرآف مستنديف في ذلؾ إلى ركايات 
الحديث عند أىؿ السنة، كقمت بجمع ما كقفت عميو مف تمؾ الشبو كناقشتيا كصكالن مف مصادر 

  إلى دحضيا كالرد عمييا، كذلؾ كما يمي. 

ٍيري أىٍربىعىةو أىبيك الدٍَّردىاءً الشبية األولى -1 ًع اٍلقيٍرآفى غى ـٍ يىٍجمى لى : مىاتى النًَّبيُّ كى اًلؾو قىاؿى  : عىٍف أىنىًس ٍبًف مى
ميعىاذي ٍبفي  ًرٍثنىاهي.كى نىٍحفي كى ٍيدو قىاؿى كى ٍيدي ٍبفي ثىاًبتو كىأىبيك زى بىؿو كىزى   جى

ٍيًد رىسيكًؿ اً ؟ قىاؿى  مىى عى مىعى اٍلقيٍرآفى عى : مىٍف جى اًلؾو : قيٍمتي ألىنىًس ٍبًف مى كفي ركاية قتادة قىاؿى
ميعىاذي ٍبفي  اًر: أيبىيُّ ٍبفي كىٍعبو كى ـٍ ًمفى األىٍنصى اًر  أىٍربىعىةه كيمُّيي ؿه ًمفى األىٍنصى ٍيدي ٍبفي ثىاًبتو كىرىجي بىؿو كىزى جى

ٍيدو    (1)ييٍكنىى أىبىا زى
 والرد من وجوه ىي:

بكثير، كيدؿ عميو حديث كانكا أكثر مف ذلؾ  الذيف حفظكا القرآف عمى عيد رسكؿ ا  أول:
، ؽ كقتؿ مثميـ في صدر خبلفة أبي بكر الصدي بئر معكنة حيث قتؿ سبعكف مف القراء،

فيؤالء الذيف قتمكا مف جامعيو يكمئذ، فكيؼ الظف ًبمف لـ ييقتؿ ًممَّف  ة،كذلؾ في مكقعة اليمام
 .حضرىا، كمف لـ يحضرىا كبقي باٍلمدينة أك بمكة أك غيرىما

استحالة إحاطة أنس بحاؿ كؿ الصحابة كأنَّيـ لـ يجمعكا القرآف كمو، أم بتقدير أنو ال  :ثانياً 
ال فكيؼ لو اإلحاطة بكؿ مف جمع القرآف مع كثرة الصحابة كتفرقيـ يعمـ أف سكاىـ جمع و، كا 

في البمداف، كىذا ال يتـ إال إذا كاف لقي كؿ كاحد منيـ عمى انفراده، كأخبره عف نفسو أنو لـ 

                                 
: رقـ 4/1914باب فضائؿ أبي أبف كعب كجماعة..  /كتاب فضائؿ الصحابة ـ،صحيح مسم]مسمـ:  (1)

 [120الحديث 
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، كىذا في غاية البعد في العادة، كقد يككف مراده: الذيف يكمؿ لو جمع القرآف في عيد النبي 
ر أربعة، كأما غيرىـ مف اٍلمياجريف كاألنصار الذيف ال يعمميـ فمـ ينفيـ، كلك عمميـ مف األنصا

ذا كاف اٍلمرجع إلى ما في عممو لـ يمـز أف يككف الكاقع كذلؾ  .نفاىـ كاف اٍلمراد نفي عممو، كا 

كعمر كعثماف كعمي كنحكىـ مف كبار  أبك بكركما أنو لـ يذكر في ىؤالء األربعة 
كؿ البعد أنَّيـ لـ يجمعكه، مع كثرة رغبتيـ في الخير كحرصيـ عمى ما الصحابة، الذيف يبعد 

دكف ذلؾ مف الطاعات، ككيؼ نظف ىذا ًبيـ، كنحف نرل أىؿ العصكر البلحقة يحفظ القرآف 
مع أف الصحابة لـ  ،رغبتيـ في الخير عف درجة الصحابةمنيـ في كؿ بمدة ألكؼ، مع بعد 
النبي، فكيؼ  سفرىـ كحضرىـ إال القرآف، كما سمعكه مف يكف ليـ أحكاـ مقررة يعتمدكنىيا في

فكؿ ىذا كشبيو يدؿ عمى أنو ال يصح أف يككف معنى الحديث أنو لـ يكف  !،نظف ًبيـ إىمالو
 .(1) في نفس األمر أحد جمع القرآف إال األربعة اٍلمذككركف

 :الجكاب عمى حصر أنس لؤلربعة مف كجكه ثالثا:

 .عو عمى جميع الكجكه كالقراءات التي نزؿ ًبيا إال أكلئؾف اٍلمراد بو: لـ يجمإ -1

 .ف اٍلمراد: لـ يجمع ما نسخ منو بعد تبلكتو، كما لـ ينسخ غيرىـإ -2
ف اٍلمراد بجمعو: تمىقِّيًو مف ًفي رسكؿ ا بغير كاسطة، بخبلؼ غيرىـ، فيحتمؿ أف إ -3

 .يككف تمقى بعضو بالكاسطة
مو، فاشتيركا بو، كخفي حاؿ غيرىـ عمف عيرؼ حاليـ، أنَّيـ تصدكا إللقائو كتعمي -4

 .(2) فحصر ذلؾ فييـ بحسب عممو
 ،: مع التسميـ بثبكت كبلـ أنس عمى الحصر الحقيقي، فإف ذلؾ ال يقدح في تكاتر القرآفرابعاً 

فمك ثبت أنو لـ يجمعو إال األربعة، لـ يقدح ذلؾ في تكاتر القرآف؛ فإف حفظ أجزاءه حفظيا 
يحصكف، يحصؿ التكاتر ببعضيـ، كليس مف شرط التكاتر أف ينقؿ جميعييـ جميعىو، خبلئؽ ال 

بؿ إذا نقؿ كؿ جزء عدد التكاتر صارت الجممة متكاترة ببل شؾ، كلـ يخالؼ في ىذا مسمـه كال 
 .(3) ممحده 

                                 
؛ (668-8/667جبارم )فتح ال(؛ كابف حجر، 67ص )نكت االنتصار لنقؿ القرآف  : الباقبلني،انظر (1)

 .(16/19جشرح صحيح مسمـ )كالنككم، 
 (.22)صتعميقات اليماني عمى نزىة النظر : اليماني، انظر (2)
اإلتقاف  ؛ كالسيكطي،(8/668ج)فتح البارم ؛ كابف حجر، (16/20جشرح صحيح مسمـ ): النككم، انظر (3)

 )1/200ج)



78 

 ف المقصكد بالجمع الكتابة فبل ينفي أف يككف غيرىـ جمعو حفظنا عف ظير قمبو.إ :خامساً 

كاٌتصمت بنا أسانيدىـ كأٌما مف جمعو   ف ىذا العدد ىـ اٌلذيف عرضكه عمى الٌنبٌي إ :اً سادس
.  منيـ كلـ يٌتصؿ بنا أسانيدىـ فكثيره

ال فيناؾ أكجو أخرل في الرد إال أنيا ال  ،كىذه أقكل الكجكه في ما تكصؿ إليو الباحث كا 
مو ا كظير لو احتماؿ تخمك مف تكمؼ أك تعسؼ تتبعيا بعض العمماء كفندىا كابف حجر رح

كتكجيو أف ىذا الخبر كما عمى شاكمتو إنما ىك في معرض المفاخرة بيف األكس كالخزرج 
كاستدؿ لقكلو بأثر أخرجو ابف جرير عف أنسو قاؿ: افتخر الحٌياف: األكس كالخزرج فقاؿ األكس: 

يمة بف ثابتو كمف مٌنا أربعةه: مف اىتٌز لو العرش سعد بف معاذو كمف عدلت شيادتو رجميف خز 
غٌسمتو المبلئكة حنظمة بف أبي عامرو كمف حمتو الٌدبر عاصـ بف أبي ثابتو فقاؿ الخزرج: مٌنا 

  .(1) أربعةه جمعكا القرآف لـ يجمعو غيرىـ فذكرىـ

مكا لذلؾ بقكؿ زيد بف بعض القرآف لـ يتفؽ لو التكاتر، كمثَّ  زعـ الرافضة أفَّ  الشبية الثانية:
َلَقْد  " ت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة األنصاري، لم أجدىا مع أحد غيرهحتى وجدثابت: "

 .(2)" َجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن َأْنُفِسُكْم َعِزيٌز َعَمْيِو َما َعِنتُّمْ 

 والرد من وجوه:

 األكتاف والعسبو  فتتبعت القرآن أجمعو من الرقاع: "قكؿ زيد بف ثابت  األول:
  .القرآف قد كتب في عيد النبي  يفيد أف (3)"صدور الرجالو 

لـ يعتمد عمى الحفظ كحده،  إذ يدؿ أٌف زيدان  كىذا الحديث يدؿ عمى دقة زيد بف ثابت 
بدليؿ أنو لـ يجد آخر براءة إاٌل مع أبي خزيمة، أم: كتابة؛ ألنو يحفظيا، ككثير مف الصحابة 

 .(4)يحفظكنيا

فإنو لـ يجد آخر سكرة براءة إال مع  " لـ يعتمد زيد عمى الحفظ كحده، الزرقاني:قاؿ 
كاف ك  ،لـ يجدىا مكتكبة إال مع أبي خزيمة األنصارم مع أف زيدا كاف يحفظيا :أبي خزيمة أم

كمبالغة  ،كثيرا مف الصحابة يحفظكنيا، كلكنو أراد أف يجمع بيف الحفظ كالكتابة زيادة في التكثؽ

                                 
 (.246-245/ 1ج) اإلتقاف ؛ كالسيكطي،(242/ 1ج) البرىافالزركشي، ( انظر: 1)
 [4986: رقـ الحديث 6/183]البخارم: صحيح البخارم، باب جمع القرآف،  (2)
 [4679: رقـ الحديث 6/71]البخارم: صحيح البخارم، باب قكلو لقد جاءكـ رسكؿ مف أنفسكـ، ( 3)
 (.103ص )مكسكعة عمـك القرآف منصكر، ( 4)
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رآف بإشراؼ أبي بكر كعمر كأكابر الصحابة كعمى ىذا الدستكر الرشيد تـ جمع الق ،في االحتياط
جماع األمة عميو دكف نكير ككاف ذلؾ منقبة خالدة ال يزاؿ التاريخ يذكرىا بالجميؿ ألبي بكر  ،كا 

 كلعمر  ،في اإلشراؼ لزيد ك  ،في االقتراح لمصحابة ك  ،في التنفيذ في المعاكنة 
 .(1)اإلقرار"ك 

لو : " لـ أجدىا مع أحد غيره " أم : مكتكبةن لما تقٌدـ مف قك :  -رحمو ا-قاؿ ابف حجر  :ثانياً 
أٌنو كاف ال يكتفي بالحفظ دكف الكتابة كال يمـز مف عدـ كجدانو إٌياىا حينئذو أف ال تككف تكاترت 

ٌنما كاف زيده يطمب التٌثٌبت عٌمف تمٌقاىا بغير كاسطةو كلعٌميـ لٌما  عند مف لـ يتمٌقيا مف الٌنبٌي  كا 
  (2)"زيمة تذٌكركىا كما تذٌكرىا زيده عند أبي خ كجدىا زيده 

قاؿ  ،الكقكؼ عندما كتب بيف يدم الٌنبٌي ك  االستظياركفائدة التٌتٌبع المبالغة في 
ىذا مٌما يخفى معناه كيكىـ أٌنو كاف يكتفي في إثبات اآلية بخبر الٌشخص الكاحد  : "الخٌطابيٌ 

ابتو كأبك خزيمة كعمر كحكى بف التٌيف عف فقد اجتمع في ىذه اآلية زيد بف ث ،كليس كذلؾ
" ،لـ يتفٌرد بيا أبك خزيمة :قاؿ ،الٌداكدمٌ   .(3)بؿ شاركو زيد بف ثابتو

فكا كتاب نبييـ بعده، فيذه األمة أيضان أف الييكد كالنصارل غيركا كحرَّ  الشبية الثالثة:
البد كأف يقع في ىذه ؛ ألف كؿ ما كقع في بني إسرائيؿ البد كأف يغيركا القرآف بعد نبينا 

 .(4)األمة عمى ما أخبر بو الصادؽ المصدكؽ صمكات ا عميو" 

  والرد من وجوه

، لكننا نقكؿ: يخرج مف ىذا "سممنا أف كؿ ما كقع في بني إسرائيؿ سيقع في أمة محمد  -1
ليؿ عمى خركجو، كتحريؼ القرآف مستثنى مف ىذا العمكـ بنص القرآف: دالعمكـ ما دؿ ال

 نْ إُِح نْلَا الِّ َُ َُزح كىؿ ىناؾ أقكل مف أف يخص عمكـ حديث بنص  ،َر َوإُِحا ََلُ ََلَاـُِظٔنَ ا َحْ
؟ ،مف القرآف كليذا قاؿ الباقبلني: "أكؿ جيمكـ أنكـ قطعتـ بخبر  ،فأيف عقكؿ ىؤالء القـك

  .(5)كاحد عمى أف القرآف غيٌير كبيٌدؿ مع ردكـ لما ىك أقكل منو"

                                 
 (.1/253)ج رآففي عمـك القالزرقاني، مناىؿ العرفاف ( 1)
 (.3/421ابف حجر، فتح البارم )ج( 2)
 .9/15المرجع السابؽ، ج( 3)
 (.36صالطبرسي، فصؿ الخطاب )( 4)
 (.104ص)نكت االنتصار  ،( الباقبلني5)
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َـّ  -2 بحانو قد استحفظ أىؿ الكتاب التكراة كاستكدعيـ إياىا فخانكا األمانة، كلـ إف ا س ث
 يحفظكىا، بؿ ضيعكىا عمدان.

كالقرآف الكريـ لـ يكؿ ا حفظو إلى أحد حتى يمكنو تضييعو، بؿ تكلى حفظو جؿ 
ْنَر َوإُِح كعبل بنفسو الكريمة المقدسة كما بيف بقكلو:  نْلَا الِّ َُ َُزح  ا ََلُ ََلَاـُِظٔنَ إُِحا َحْ

ًٍ ، كقكلو: [9]الحجر:  َْ َقِهي ٌِ َّْْنِيٌو   ِّ َْ َديِْف ٌِ  ََ ِّ َو َْ َبْْيِ يََديْ ٌِ ِّ اْْلَاِطُو  ِّي
ْ
ََ يَأ

 .(1)إلى غير ذلؾ مف اآليات" ،[42]فصمت: ََحِيدٍ 

 فقد ظير ،ما حصؿ لبني إسرائيؿ ال بد أف يقع ليذه األمة قاعدة ال تصح اعتقادىـ أفَّ  -2
ىذا لـ  ؟،فيؿ ظير ذلؾ عند أمة محمد  ،في بني إسرائيؿ قتؿ األنبياء كعبادة العجؿ

 .(2)يحصؿ

: أنو كاف لعبد ا بف مسعكد مصحؼ معتبر فيو ما ليس في القرآف الشبية الرابعة
 . (3)كأيضا إنكار ابف مسعكد أف المعكذات مف القرآف ،المعركؼ اليكـ

 "كاف عبد ا يحؾ المعكذتيف مف مصاحفو كيقكؿ إنيمافعف عبد الرحمف بف يزيد قاؿ:  
 .(4)ليستا مف كتاب ا"

كىك سميماف بف ميراف  :كىذ الحديث جاء مف طريؽ أبي إسحاؽ السبيعي كاألعمش  
فإذا أتيا بالركاية معنعنة  ،كقد اختمط السبيعي بأخرة ،ككبلىما ثقة مدلس مف رجاؿ الصحيحيف

 ة معمكلة بالعنعنة، كحكي عف كمييما الميؿ إلى التشيع.كىذه الركاي ،تصير معمكلة

 كقد أنكر ابف حـز كالنككم كالباقبلني ثبكت شيء عف ابف مسعكد في ذلؾ.    

بأنو قد صحت قراءة عاصـ عف زر بف حبيش عف عبد  يا،كذىب ابف حـز إلى ضعف 
 .(5)أـ القرآف كالمعكذتاف  :ا بف مسعكد كفييا

المعكذتيف كالفاتحة كسائر السكر المكتكبة في  مع المسممكف عمى أفَّ أج كقاؿ النككم: " 
كما نقؿ عف ابف مسعكد في الفاتحة كالمعكذتيف  ،مف جحد شيئا منو كفر كأفَّ  ،المصحؼ قرآف

                                 
 (.3/1115ج)الشيعة اإلثني عشرية القفارم، أصكؿ مذىب ( 1)
 (.3/242 : ابف تيمية، منياج السنة )ج( انظر2)
 (.136ص(، الطبرسي، فصؿ الخطاب )5/129د اإلماـ أحمد )جابف حنبؿ، مسن( 3)
 (.5/129ابف حنبؿ، مسند اإلماـ أحمد )ج (4)
 (.1/13)ج المحمى ،( ابف حـز5)
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 .(1)باطؿ ليس بصحيح عنو" 

كقاؿ اإلماـ الزركشي: "كالمعكذتاف مف القرآف كاستفاضتيما كاستفاضة جميع القرآف،  
ا ركم عف ابف مسعكد فقد قاؿ القاضي أبك بكر: فمـ يصح عنو أنيما ليسا مف القرآف، كال كأما م

فظ عنو أنو حٌكيما كأسقطيما مف مصحفو لعمؿو كتأكيبلت"   .(2)حي
 وعمى فرض صحة الرواية فيمكن توجيييا بأحد ىذه الوجوه:

اب اإلنتصار كتبعو "كقد تأكؿ القاضي أبك بكر الباقبلني في كت :قاؿ الحافظ في الفتح -1
نما  ،عياض كغيره ما حكى عف ابف مسعكد فقاؿ: لـ ينكر ابف مسعكد ككنيما مف القرآف كا 

اال إف كاف  فإنو كاف يرل أف ال يكتب في المصحؼ شيئان  ،أنكر إثباتيما في المصحؼ
فيذا تأكيؿ منو كليس  :قاؿ ،ككأنو لـ يبمغو اإلذف في ذلؾ ،أذف في كتابو فيو النبي 
إال أف الركاية الصحيحة الصريحة التي ذكرتيا تدفع  ،كىك تأكيؿ حسف ،لككنيما قرآنا ان جحد

نعـ يمكف حمؿ لفظ كتاب ا عمى  ،ذلؾ حيث جاء فييا كيقكؿ أنيما ليستا مف كتاب ا
 .(3)المصحؼ فيتمشى التأكيؿ المذككر"

لك ثبت عف أحد المنازعة  ف ىذا القكؿ قد صدر منو كلـ يكف اإلجماع قد استقر بعد فأماإ -2
كليذا حكمنا بالكفر في حؽ كؿ مف شكؾ ، إجماع الصحابة عميو فيك منيـ كفرفيو بعد 

 في القرآف مف الرافضة بعد استقرار اإلجماع عمى ىذا القرآف الذم بيف أيدينا.

كاف لكتابتيا في المصحؼ، كلـ  و ىذه الركايات، كىك أف إنكارهمسمؾ آخر لتكجيكىناؾ  -3
 .(4)نكر قراءتيما، كيرل أنو يجب حفظيما مع الفاتحة في الصدريكف ي
ألف قراءة عاصـ  ؛قاؿ الزرقاني: "كلعؿ ىذا الجكاب ىك الذم تستريح إليو النفس 

كنقميا عف ابف مسعكد  ،عف ابف مسعكد ثبت فييا المعكذتاف كالفاتحة كىي صحيحة
 إذان  ،حو ابف حجرصحيح، ككذلؾ إنكار ابف مسعكد لممعكذتيف جاء مف طريؽ صح
 .(5)فميحمؿ ىذا اإلنكار عمى أكلى حاالت ابف مسعكد جمعا بيف الركايتيف"

 
                                 

 (.3/396)ج المجمكع شرح الميذب ،( النككم1)
 (.2/127ج)البرىاف في عمـك القرآف الزركشي، ( 2)
 (.8/472)ج فتح البارمابف حجر، ( 3)
 (.103ص)لمقدمات األساسية في عمـك القرآف ا ،الجديع (4)
 ( .276-275/ 1ج)الزرقاني، مناىؿ العرفاف ( 5)
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 المطمب الثاني
 في القرآنفي النسخ حول شبو 

كردت عدة شبو حكؿ النسخ في القرآف الكريـ، أثبتيا ثـ ذكرت الرد عمييا، كذلؾ عمى  
 النحك التالي.

 لسنة يقتضي القول بالتحريف.الشبية األولى: القول بالنسخ عند أىل ا

 كالجكاب مف كجكه: 
 : تأصيل حول أحكام النسخ في القرآنأولً 

مف أحكاـ القرآف عند أىؿ السنة النسخ، كالنسخ لغة بمعنى االزالة كىك ينقسـ إلى ثبلثة  
 أقساـ :

 نسخ التالوة والحكم مًعا: :النوع األول

 عمؿ بما تضمنو مف حكـ.كما كاف كذلؾ فبل يجكز تبلكتو تعبدنا، كال ال

قالت:  -رضي ا عنيا -كغيره مف حديث أـ المؤمنيف عائشةمثالو: ما ركاه اإلماـ مسمـ 
"كاف فيما أنزؿ مف القرآف عشر رضعات معمكمات يحرمف، ثـ نسخف بخمس معمكمات، فتكفي 

 .(1)كىف فيما ييقرأ مف القرآف"  رسكؿ ا 

 اء الحكم .النوع الثاني : نسخ التالوة مع بق

بالحؽ، كأنزؿ عميو الكتاب، فكاف فيما  : "إف ا بعث محمدنا مثالو حديث عمر  
 ، كرجمنا بعده، فأخشى إف أنزؿ عميو آية الرجـ، فقرأتيا كعقىمتيا ككعيتيا، كرجـ رسكؿ ا 

ا ا طاؿ بالناس زماف أف يقكؿ قائؿ: ما نجد الرجـ في كتاب ا، فيضمكا بترؾ فريضة أنزلي
تعالى؛ فالرجـ عمى مف زنى إذا أحصف مف الرجاؿ كالنساء إذا قامت بو البينة، أك كاف الحبؿ، 

لبتة نكاالن مف ا، كا عزيز اشيخ كالشيخة إذا زنيا فارجمكىما أك االعتراؼ، كقد قرأتيا: "ال
 .(2)حكيـ" 

"كيؤيد ذلؾ ما ثبت عف  :نيكاألمثمة عمى ىذا النكع مف النَّسخ كثيرة؛ يقكؿ اإلماـ األلبا 
جماعة مف الصحابة مف ذكر أشياء نزلت مف القرآف فنيسخت تبلكتيا، كبقي أمر حكميا، أك لـ 

                                 
 .[1452: رقـ الحديث 2/1075]مسمـ: صحيح مسمـ، كتاب الحج/ باب التحريـ مف خمس رضعات،  (1)
 [6830: رقـ الحديث 8/168]البخارم: صحيح البخارم، باب رجـ الحبمى، ( 2)
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لبتة"، كحديث أنس في قصة القراء ايخ كالشيخة إذا زنيا، فارجمكىما يبؽى، مثؿ حديث عمر: "الش
عنا قكمنا أنَّا قد لقينا ربنا"، كحديث  الذيف قتمكا في بئر معكنة، قاؿ: فأنزؿ ا فييـ قرآننا: "بمغكا

 أبي بف كعب: "كانت األحزاب قدر البقرة"، كحديث حذيفة: "ما يقرؤكف ربعيا"، يعني براءة،
  .(1)ككميا أحاديث صحيحة" 

 .النوع الثالث: نسخ الحكم وبقاء التالوة

ٔا إَِذا َُاَجيْ مف األمثمة قكلو تعالى: ﴿  ُِ ٌَ َ ََ ِي ا الح َٓ يُّ
َ
ًْ يَا أ َٔاُك ٔا َبْْيَ يََدْي ََنْ ُم ًُ الرحُشَٔل َفَلدِّ ُخ

رُ  َٓ ْط
َ
ًْ وَأ ف 12﴾ ]المجادلة:  َغَدكًَث َذلَِم َدرْيٌ ىَُل [، كىذا الحكـ منسكخ كما سمؼ، فيذه اآلية كا 

 .(2) نسخ حكميا فقد بقيت تبلكتيا
 :عديدة منيا ووقوعو شرعاً  عمى جواز النسخ عقالً  دلةواأل

ال تعمؿ فبل يسأؿ عما يفعؿ، فمو أف يأمر بشيء في كقت كينسخو بالنيي عنو  ف أفعاؿ اإ -1
 في كقت، كىك أعمـ بمصالح العباد.

نْلَا َيًَث  : قاؿ تعالى : ة عمى جكاز النسخ ككقكعوف نصكص الكتاب كالسنة دالَّ إ -2 َوإَِذا ةََدّ
ََكَن َيَثٍ  ٌَّ   :[101]النحؿ. 

َْ كقاؿ تعالى:  ٌِ ا َُجَصْخ  ا ٌَ َٓ ٌِْريِ ْو 
َ
ا أ َٓ ِْ ٌِّ ِت ِِبرَْيٍ 

ْ
ا َُأ َٓ ْو ُُجِص

َ
َيٍَث أ

 [.106]البقرة:  

قاؿ شيخيـ الطكسي:  فقد، ف القكؿ بالنسخ مساكو لمقكؿ بالتحريؼأالركافض يزعمكف  لكفَّ      
التزاـ بكقكع التحريؼ في  -ركايات نسخ التبلكة يعني -"إف االلتزاـ بصحة ىذه الركايات 

ألنيـ  ؛كقاؿ: "فيمكف أف يدعي أف القكؿ بالتحريؼ ىك مذىب أكثر عمماء أىؿ السنة ،(3)القرآف"
 .(4)يقكلكف بجكاز نسخ التبلكة"

ِّ لذلؾ نسبو ا إلييـ  ؛التحريؼ مف صنع البشر إفَّ  :ثانياً  َٔاِؽِػ ٌح ًَ َغَ  ِ  ..َُيَرِّـَُٔن اىََْك
ْو ٌَ  :قاؿ  ،النسخ مف ا سبحانو، أما [46]النساء: 

َ
ا أ َٓ ِْ ٌِّ رْيٍ 

ِت ِِبَ
ْ
ا َُأ َٓ ْو ُُجِص

َ
َْ َيٍَث أ ٌِ ا َُجَصْخ 

ا َٓ ٌِْريِ
 .[106]البقرة:  

                                 
 (.412/ 6)جمة الصحيحة السمس األلباني،( 1)
 (.132ص)مباحث في عمـك القرآف  انظر: القطاف،( 2)
 (.201ص)البياف  ،( الطكسي3)
 .206صالمرجع السابؽ، ( 4)
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 اعتراؼ كبار عمماء الشيعة بالنسخ كمنيـ : ثالثا:

الشيخ أبك عمى الفضؿ الطبرسي: "إذ قاؿ النسخ في القرآف عمى ضركب كمنيا ما يرتفع  - 1
   .(1)المفظ كيثبت الحكـ كآية الرجـ"

"إذ قاؿ النسخ في القرآف مف أقساـ ثبلثة:  :محمد الطكسي الممقب بشيخ الطائفةأبك جعفر  - 2
 .(2)منيا ما نسخ لفظو دكف حكػػمو كآية الرجـ كىي قكلو " كالشيخ كالشيخة إذا زنيا" 

قاؿ: "المنسكخ عمى ، كماؿ الديف عبد الرحمف العتائقي الحمي مف عمماء المئة الثامنة - 3
ب: منيا ما نسخ خطو كبقى حكمو فما ركل مف قكلو " الشيخ كالشيخة إذا زنيا ثبلث ضرك 

 .(3)فارجمكىما البتو نكاالن مف ا "

 :من النسخ كثيرة جدا مُ كَ : الحِ رابعاً 

قاؿ الزرقاني رحمو ا تعالى: "أما حكمتو سبحانو في أنو نسخ بو األدياف كميا فترجع  
حاجات اإلنسانية في مرحمتيا التي انتيت إلييا بعد أف بمغت إلى أف تشريعو أكمؿ تشريع يفي ب

أشدىا كاستكت، كبياف ذلؾ أف النكع اإلنساني تقمب كما يتقمب الطفؿ في أدكار مختمفة، كلكؿ 
دكر مف ىذه األدكار حاؿ تناسبو غير الحاؿ التي تناسب دكرا غيره، فالبشر أكؿ عيدىـ بالكجكد 

كد سذاجة كبساطة كضعفا كجيالة، ثـ أخذكا يتحكلكف مف ىذا كانكا كالكليد أكؿ عيده بالكج
العيد ركيدا ركيدا كمركا في ىذا التحكؿ أك مرت عمييـ أعراض متباينة مف ضآلة العقؿ كعماية 
الجيؿ كطيش الشباب كغشـ القكة عمى تفاكت في ذلؾ بينيـ اقتضى كجكد شرائع مختمفة ليـ 

ـ أكاف نضجو كاستكائو كربطت مدنيتو بيف أقطاره كشعكبو تبعا ليذا التفاكت، حتى إذا بمغ العالى 
جاء ىذا الديف الحنيؼ ختاما لؤلدياف كمتمما لمشرائع كجامعا لعناصر الحيكية كمصالح 
اإلنسانية كمركنة القكاعد جمعا كفؽ بيف مطالب الركح كالجسد، كآخى بيف العمـ كالديف، كنظـ 

راد كأسر كجماعات كأمـ كشعكب كحيكاف كنبات كجماد، عبلقة اإلنساف با كبالعالـ كمو مف أف
مما جعمو بحؽ دينا عاما خالدا إلى أف يرث ا األرض كمف عمييا، كأما حكمة ا في أنو 
نسخ بعض أحكاـ اإلسبلـ ببعض فترجع إلى سياسة األمة كتعيدىا بما يرقييا كيمحصيا عمى 

متدرجة بيـ إلى الكماؿ ركيدا ركيدا،  ليـ متمطفة في دعكتيـ -أم الشريعة–ميؿ متألفة 
صاعدة بيـ في مدارج الرقي شيئا فشيئا، منتيزة فرصة اإللؼ كالمراف كاألحداث الجادة عمييـ 

                                 
 .(1/406)جمجمع البياف في تفسير القرآف  ،( الطبرسي1)
 .1/13المرجع السابؽ، ج( 2)
  (. 35ص )الحمي الناسخ كالمنسكخ  ،( العتائقي3)
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لتسير بيـ مف األسيؿ إلى السيؿ، كمف السيؿ إلى الصعب، كمف الصعب إلى األصعب حتى 
النفكس بو كنيضة البشرية تـ األمر كنجح اإلسبلـ نجاحا لـ يعرؼ مثمو في سرعتو كامتزاج 

بسببو، تمؾ الحكمة عمى ىذا الكجو تتجمى فيما إذا كاف الحكـ الناسخ أصعب مف المنسكخ 
كمكقؼ اإلسبلـ في سمكه كنبمو مف مشكمة الخمر في عرب الجاىمية باألمس، كأما الحكمة في 

فيفكز كالمنافؽ  نسخ الحكـ بمساكيو في صعكبتو أك سيكلتو فاالبتبلء كاالختبار ليظير المؤمف
 .(1)فييمؾ ليميز الخبيث مف الطيب"

 :وكذا من الحكم

  ، التربية كالتيذيب: حيث إف ا تعالى يشرع مف األحكاـ ما شاء، ثـ ينسخيا بأحكاـو أنسبى
فيككف الناس بالتشريع األكؿ قد تربَّكا كتمرنكا عمى العمؿ، فيأتي الحكـ الجديد كىـ عمى 

 .كامؿ االستعداد لمعمؿ بو

  التدرج: كىذا مف أعظـ ركائز الشريعة اإلسبلمية، كمف ليطؼ ا تعالى كرحمتو بعباده؛
حيث إنو سبحانو لك باغىتيـ بالحيكـ مباشرة ربما الشتد عمييـ، لكف بالتدرج يككف األمر 

 أيسر كأدعى لمقىبكؿ كااللتزاـ بأحكاـ ا تعالى.

أشياء صارت مبلزمة لحياتيـ ال تتصكَّري  فالناس في الجاىمية كانت ليـ مكاريث، كأًلفكا
الحياة بدكنيا، كالخمر مثبلن، فكانت ىذه المكركثات كاالعتقادات كالتقاليد مفاخرى ليـ مع ما 
فييا مف باطؿ، فكاف ال بد مف إصبلح ذلؾ بالتدرج، كاألخذ بالتغيير ركيدنا ركيدنا؛ ليككف 

 أعكف كأسمـ في التربية، كأسرع في االمتثاؿ.

 : "إنما نزؿ أكؿى ما نزؿ منو سكرةه -رضي ا عنيا -ا يذكر بحديث أـ المؤمنيف عائشةكىذ
مف المفصؿ، فييا ذكر الجنة كالنار، حتى إذا ثاب الناس إلى اإلسبلـ، نزؿ الحبلؿ 
كالحراـ، كلك نزؿ أكؿ شيء: ال تشربكا الخمر، لقالكا: ال ندىعي الخمر أبدنا، كلك نزؿ: ال 

ني لجارية ألعب: ﴿  ال ندىعي الزنا أبدنا، لقد نزؿ بمكة عمى محمد تزنكا، لقالكا:  ةَِو كا 
َمرُّ 

َ
ْدََه وَأ

َ
اَغُث أ ًْ َوالصح ُْ ِْٔغُد اَغُث َم [، كما نزلت سكرة البقرة كالنساء إال كأنا 46﴾ ]القمر:  الصح

 .(2)عنده.."؛ 

                                 
 (. 1/343)جفي عمـك القرآف ، مناىؿ العرفاف الزرقاني( 1)
 [.4993: رقـ الحديث  6/185]البخارم: صحيح البخارم، كتاب فضائؿ القرآف/ باب تأليؼ القرآف،  (2)
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  سخ إلى بدؿ أخؼَّ كىذا في النَّ  -بياف رحمة ا تعالى؛ إذ يشرع ليـ ما ىك أخؼ عمييـ- 
 كفي الحقيقة رحمة ا تعالى تتجمى حتى في النَّسخ إلى بدؿ أثقؿى لمف تأمؿ كتفكر.

شبييم التي يستدلون بيا عمى وقوع التحريف وىي من جممة الناسخ من  ثانية:الشبية ال
  :والمنسوخ

كنا نقرأ فيما  في صحيح البخارم باإلسناد إلى عمر بف الخطاب، قاؿ : )... ثـما كرد  -1
نقرأ مف كتاب ا: أف ال ترغبكا عف آبائكـ فإنو كفر بكـ أف ترغبكا عف آبائكـ، أك إف كفرا 

 .(1) بكـ أف ترغبكا عف آبائكـ(

يجيب عف ىذا ابف حجر العسقبلني عمى ىذه الشبية بقكلو: "كمناسبة إيراد عمر قصة 
سببيا كىي قكؿ القائؿ: "لك مات عمر الرجـ كالزجر عف الرغبة عف اآلباء لمقصة التي خطب ب

أنو أشار بقصة الرجـ إلى زجر مف يقكؿ ال أعمؿ في األحكاـ الشرعية إال بما  ،" لبايعت فبلنان 
كليس في القرآف تصريح باشتراط التشاكر إذا مات الخميفة، بؿ إنما يؤخذ ذلؾ  ،كجدتو في القرآف

رآف كىك مأخكذ مف طريؽ السنة، كأما الزجر مف جية السنة كما أف الرجـ ليس فيما يتمى مف الق
عف الرغبة عف اآلباء فكأنو أشار إلى أف الخميفة يتنزؿ لمرعية منزلة األب فبل يجكز ليـ أف 

كما تجب طاعة األب، ىذا الذم ظير لي مف  ؛يرغبكا إلى غيره بؿ يجب عمييـ طاعتو بشرطيا
 .(2)المناسبة كالعمـ عند ا تعالى" 

ف حجر كاضح كجمي لكؿ مف لو بصيرة لك تمعف بالركاية جيدا يجد أف أمير فيذا كبلـ اب
لـ يعتبر اآلية مف القرآف المحفكظ، كلكف حكميا باؽو، كليذا قاؿ أمير  المؤمنيف عمر 

 ألنيا ليست مف كتاب ا. ؛المؤمنيف أنو لـ يثبتيا في المصحؼ
 : ثالثةالشبية ال

مىمىةى، يىٍحيى  دَّثىنىا أىبيك سى ٍبًد المًَّو حى اؽى، عىٍف عى مًَّد ٍبًف ًإٍسحى ٍبدي األىٍعمىى، عىٍف ميحى دَّثىنىا عى مىؼو حى ى ٍبفي خى
، عىٍف عىٍمرىةى، عىٍف عىاًئشىةى،  ، عىٍف أىًبيًو، عىٍف عىاًئشىةى،   . ٍبًف أىًبي بىٍكرو ًف ٍبًف اٍلقىاًسـً ٍبًد الرٍَّحمى كىعىٍف عى

قىةو تىٍحتى سىًريرو ًفي بىٍيًتي، قىالىٍت: " لىقىٍد أيٍنًزلىٍت آيىةي  ، فىكىانىٍت ًفي كىرى عىاتي اٍلكىًبيًر عىٍشره ، كىرىضى الرٍَّجـً
مىٍت  فىمىمَّا اٍشتىكىى رىسيكؿي اً  دىخى ٍمنىا ًبأىٍمًرًه، كى ٍيبىةه لىنىا فىأىكىمىٍتيىاتىشىاغى في ركاية بنفس السند ك  "،ديكى

                                 
الحديث  : رقـ8/168]البخارم: صحيح البخارم، كتاب الحدكد/ باب رجـ الحبمى مف الزنا إذا أحصنت،  (1)

6830.] 
 (.12/149ج)م فتح البار  ،( ابف حجر2)
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ؿى دىاجً “ ٍمنىا ًبمىٍكًتًو دىخى تىشىاغى فه فىأىكىمىيىا"كى
 (1).  

 من وجوه:عمييا والرد 

: الركاية ال تصح بحاؿ: فقد انفرد بيا محمد ابف إسحاؽ كىك ثقة مدلس كاضطرب في أول
ذا خالؼ الثقات ال يحتج بحديثو كالركاية الصحيحة  حديثو كخالؼ الثقات في متف الحديث كا 

دَّثىنىا يىٍحيىى بٍ  ٍبًد المَّوً المذككرة عند مسمـ في صحيحو ىي: حى اًلؾو عىٍف عى مىى مى  في يىٍحيىى قىاؿى قىرىٍأتي عى
عىاتو  ا أيٍنًزؿى ًمٍف اٍلقيٍرآًف عىٍشري رىضى ٍبًف أىًبي بىٍكرو عىٍف عىٍمرىةى عىٍف عىاًئشىةى أىنَّيىا قىالىٍت: "كىافى ًفيمى

فِّيى رى  ٍعميكمىاتو فىتيكي ٍمسو مى رٍِّمفى ثيَـّ نيًسٍخفى ًبخى ٍعميكمىاتو ييحى كىىيفَّ ًفيمىا ييٍقرىأي ًمٍف اٍلقيٍرآًف"  سيكؿي المًَّو مى
(2). 

يقكؿ ابف قتيبة الدينكرم رحمو ا: "ألفاظ حديث مالؾ خبلؼ ألفاظ حديث محمد بف 
 . (3)إسحاؽ كمالؾ أثبت عند أصحاب الحديث مف محمد بف إسحاؽ" 

يؿي ممف يظيفي أف الرسكؿى "كليس عمى جديًد األرض أج :-رحمو ا-: يقكؿ الباقبلنيثانياً 
لكف عمى إثباتو في  حراًزه، كيعكِّ كالصحابةى كانكا جميعا يييممكف أمرى القرآف كيعًدلكف عف تحفيظو كا 
رقعةو تيجعىؿي تحتى سريًر عائشةى كحدىىا، كفي رقاعو ممقاًة ممتيىنةو، حتى دخؿى داجفي الحي فأكمىيا 

 قطعى خبره، كما الذم كاف تيرل يبعثي رسكؿى ا أك الشاةي ضاع منيـ كتفقىت كدرسى أثريه كان
عمى ىذا التفريًط كالعجز كالتكاني، كىك صاحبي الشريعة، كالمأمكري بحفًظو كصيانًتو كنصب 
ٍمؽه كثيره متبتمكف ليذا الباب، كمنصكبكف لكتًب القرآف الذم يىنًزؿ، ككتًب  ريه خى الكىتىبًة لو، كيىحضي

غير ذلؾ مما نزؿ كيىحديثي بالرسكؿ خاصةن كبو حاجةه إلى إثباتو العيكًد كالصمح كاألمانات ك 
إلى أف قاؿ كالرسكؿي عميو السبلـي منصكبه لمبياف كًحياطًة القرآًف كحفًظ الشريعًة فقط، ال حرفةى …

لو كال شيءى يقطعيو مف أمكًر الدنيا غيري ذلؾ إال بنىصىبو يعكد بنيصرًة الديف كتككيًده، كيثًبتي أمرى 
آف كييًشيديه، ككيؼ يجكزي في العادًة أف يذىبى عمى ىؤالًء كعمى سائًر الصحابًة آيةي الرضاع القر 

كالرجـً فبل يحفظيا كيذكرىا إال عائشةي كحدىىا، لكال قمةي التحصيًؿ كالذىاًب عف معرفًة 
 الضركراًت، كما عميو تركيبي الًفطىًر كالعادات.

كًؿ كالصحابًة أنو ال يجكزي أف يذىبى عمييـ شيءه فقد باف بجممًة ما كصفناه مف حاًؿ الرس 
، كأٌف العادةى تيكًجبي أف يككنكا أقربى الناًس إلى حفًظو كحراسًتو  مف كتاب ا تعالى قؿَّ أك كىثري

                                 
 .(43/343ج) مسند اإلماـ أحمدابف حنبؿ، ( 1)
 [1452: رقـ الحديث 2/1075]مسمـ: صحيح مسمـ، كتاب الحج/ باب التحريـ مف خمس رضعات،  (2)
 .(443تأكيؿ مختمؼ الحديث )ص ابف قتيبة،( 3)
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   .(1)" كما نزؿى منو كما كقع كتاريخًو كأسبابًو كناسًخو كمنسكًخو
الركايات الصحيحة كاف يقكـ  في بعض، فقد كرد لـ يكف عنده سرير : الرسكؿ ثالثا

 .كعبلمات مف الحصير في مكاف نكمة عمي جسمو الشريؼ

 الرسكؿ يضع القرآف تحت السرير لك كاف عنده سرير. ثـ ال يعقؿ أفَّ 
فككف ىذه الصحيفة  ،ال كيجمع الصحابة عمى حفظياإلـ تنزؿ آية مف القرآف الكريـ  :رابعاً 

كمثاؿ ذلؾ لك  ،فيك محفكظ في الصدكر ؛لنقص أك الزيادةأكمتيا داجف البيت فمف يضر القرآف با
كاف رجؿ يحفظ القرآف كقامت نار في بيتو فأحرقت كؿ المصاحؼ التي في بيتو لما ضاع 

 القرآف ألنو محفكظ في صدره. 
 : النسخ يقتضي البداءلرابعةالشبية ا

ع، كالفرؽ قالت الرافضة: يجكز البداء عميو لجكاز النسخ منو كىذا كفر صريح شني 
بينيـ ظاىر ككاضح فالبىداء: ظيكر الشيء بعد خفائو، كمنو يقاؿ: بدا لنا سكر المدينة بعد 

ليو اإلشارة بقكلو تعالى ََ : ﴿ خفائو، كبدا لنا األمر الفبلني؛ أم: ظير بعد خفائو، كا  ٌِ  ًْ ُٓ َ َوَََّدا ل
ٔا ََيْتَِصُتٔنَ  ًْ يَُلُُٔ َ ا ل ٌَ  ِ َْ َقْتُو ﴿ ضان: كقاؿ أي[، 47﴾ ]الزمر:  اَّح ٌِ ٔا ُُيُْفَٔن  ا ََكُُ ٌَ  ًْ ُٓ َ ﴾  ةَْو ةََدا ل

ٔا[، ﴿ 28]األنعاـ:  يُ ٍِ ا َغ ٌَ ًْ َشحَِّئاُت  ُٓ َ  [.33﴾ ]الجاثية:  َوَََّدا ل

أما النَّسخ فيك رفع حكـ شرعي متقدـ بدليؿ شرعي متأخر عنو، كىك ال يستمـز البداء،  
ا كاف، كما سيككف، كما لـ يكف كيؼ إف كاف الذم يعتقد بو الييكد، بؿ ا تعالى عًمـ م

ٍء إسيككف، فمف أسمائو سبحانو: العميـ، كمف صفاتو: العمـ؛ كما قاؿ تعالى: ﴿  َ ةُِلوِّ ََشْ نح اَّح
 ًٌ ؛ فيك سبحانو كما قاؿ 231﴾ ]البقرة:  َغيِي [ كىذه اآلية كردت بصيغة مف أقكل صيغ العمـك

َْ َرَِّّ عف نفسو: ﴿  ا َيْػُزُب َم ٌَ ََ َو َْ َذلَِم َو ٌِ ْغَؾَر 
َ
ََ أ اءِ َو ٍَ ََ ِِف الصح ْرِض َو

َ
ٍة ِِف اْْل َْ ٌِْرَلاِل َذرح ٌِ َم 

تٍِْي  ٌُ َح ِِف نَِخاٍب 
ِ ْكََبَ إ

َ
 [.61﴾ ]يكنس:  أ

الفرؽ بينيما الئح، كىك أف : "قاؿ ابف حـز رحمو ا في التفريؽ بيف النسخ كالبداء 
ر ال يدرم ما يؤكؿ إليو الحاؿ، كالنَّسخ: ىك أف يأمر باألمر كاآلًمر البىداء أف يأمر باألمر، كاآلمً 

يدرم أنو سيحيمو في كقت كذا، كال بد قد سبؽ ذلؾ في عممو كحتمو مف قضائو، فمما كاف ىذاف 
الكجياف معنييًف متغايريف مختمفيف، كجب ضركرة أف يعمؽ عمى كؿ كاحد منيا اسـه يعبَّر بو 

قع التفاىـ كيمكح الحؽ؛ فالبىداء ليس مف صفات البارم تعالى، كلسنا عنو غيري اسـ اآلخر؛ لي
                                 

 (418-1/412)جالنتصار لمقرآف ا ،الباقبلني (1)
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نما نعني المعنى الذم ذكرنا مف أف يأمر باألمر ال يدرم ما  نعني الباء كالداؿ كاأللؼ، كا 
ا أك بىداءن أك ما أحبكا، كأما النَّسخ فمف صفات عاقبتو، فيذا مبعد مف ا  ، كسكاء سمكه نسخن

أفعالو كميا، كىك القضاء باألمر قد عمـ أنو سيحيمو بعد مدة معمكمة عنده  ا تعالى مف جية
"(1)، كما سبؽ في عممو تعالى. 

 :ين النسخ والبداء، فذلك من وجيين" فأما الفرق ب: وقال ابن الجوزي رحمو اهلل

: تغيير عبادة أيمر بيا المكمَّؼ، كقد عمـ اآلمر حيف األمر أف لتكميؼ : أف النسخاألكؿ
المكمؼ بو غاية ينتيي اإليجاب إلييا ثـ يرتفع بنسخيا. كالبداء : أف ينتقؿ األمر عف ما أمر بو 

 كأراده دائمان بأمر حادث، ال بعمـ سابؽ.

أف سبب النسخ ال ييكجب إفساد المكجب لصحة األمر األكؿ، مثؿ: أف يأمره بعمؿ : كالثاني
ؾ الفعؿ، فيبدك لو ما يكجب الرجكع عنو، يقصد بو مطمكبان، فيتبيف أف المطمكب ال يحصؿ بذل

 .(2)منزَّهه عف ذلؾ" ككبل األمريف يدؿ عمى قصكر في العمـ، كالحؽ 

ثباتيـ لمنسخ، مع بياف الفرؽ بينيما،  كلذلؾ كاف لمعمماء مكقؼ كاضح بإنكارىـ لمبداء كا 
تحكيؿ العبادة مف  : " كالفرؽ بيف النسخ كالبداء، أف النسخا اإلماـ القرطبي في تفسيره يقكؿفيذ

شيء إلى شيء قد كاف حبلالن فيحـر أك كاف حرامان فيحمؿ . أما البداء فيك ترؾ ما عيـز عميو 
كقكلؾ امض إلى فبلف اليكـ ثـ تقكؿ ال تمض إليو، فيبدك لؾ العدكؿ عف القكؿ األكؿ كىذا 

 .(3)يمحؽ البشر لنقصانيـ "

" كليس ىذا مف باب البداء، إنما كاف  النسخ ليس مف باب البداء بقكلو: ثـ يبيف أفَّ  
يمـز البداء لك لـ يكف عالمان بمآؿ األمر، كأما العالـ فتتبدؿ خطاباتو بحسب تبدؿ المصالح 
رادتو ال إلػو إاٌل ىك، فخطابو  كالطبيب المراعي أحكاؿ العميؿ، فراعى ذلؾ في خميقتو بمشيئتو كا 

رادتو ال تتغير فإف ذلؾ محاؿ مف   .(4)جية ا تعالى"تبدؿ كعممو كا 

                                 
 (.471/ 4 )ج حكاـاإلحكاـ في أصكؿ األ ،( ابف حـز1)
 (.15)ص نكاسخ القرآف ،( ابف الجكزم2)
 (.2/64)جتفسير القرطبي القرطبي، ( 3)
 .65-2/64المرجع السابؽ: ج( 4)
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 تمييد
ب كذِّ بالتناقضات: الركايات المتضاربة المبثكثة في كتب الرافضة كالتي يي  المقصكد
ـ في جزئية كاحدة مف عقائدىـ أال كىي عقائدى ، كذلؾبعضان  كينسؼ بعضيان  ،بعضيا بعضا

القرآف الكريـ، أما لك عمدت إلى جمع تناقضاتيـ في سائر أصكليـ كاإلمامة كالعصمة كالبداء 
ا جؿ كعبل أف ما جاء مف أخبرنا فقد ، كالتقية كالمتعة كالطينة كالرجعة كغير ذلؾ لرأينا عجبان 

بلفان عنده سبحانو ال اختبلؼ فيو كال تناقض، كما كاف مف كضع البشر فسيجد فيو الناس اخت
ِّ اْدخََِلـًا َنررِيًاكثيران، قاؿ تعالى:  ََٔجُدوا فِي َ ِ ل ِِْد َغرْيِ اَّح َْ ِغ ٌِ ْٔ ََكَن  َ [، قاؿ ابف 28]النساء:  َول

 (.1): "يريد ا أف القرآف لك كاف مف عند مخمكؽ لكاف فيو كذب كاختبلؼ كباطؿ" عباس 

دعكل كعدـ صدؽ المدعي، كلذا التناقض عبلمة عمى كذب ال كقد قرر أىؿ العمـ أفَّ 
كاف مف مناىج العمماء في نقد المذاىب المخالفة كالحكار مع المخالفيف إثبات تناقض المخالؼ 

 كبياف االختبلؼ كالتضاد بيف أقكالو.

قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية "اإلمامية ال يرجعكف في شيء مما ينفردكف بو عف الجميكر 
نما عمدتيـ دعكل نقؿ مكذكب  إلى الحجة أصبلن؛ ال عقمية كال سمعية، كال نص كال إجماع؛ كا 

 .(2)يعمـ أنو كذب، أك دعكل داللة نص، أك قياس يعمـ أنو ال داللة لو"

القـك مف أجيؿ الناس في المنقكؿ كالمعقكؿ، فميس ليـ أصكؿ  كصدؽ رحمو ا فإفَّ 
 كذكبة الممفقة المنسكبة زكران يرجعكف إلييا مف نقؿ أك عقؿ أك إجماع، لكف عمدتيـ الركايات الم

 لؤلئمة.

كقد كصفيـ شيخ اإلسبلـ بقكلو: "بأنيـ لفرط جيميـ كىكاىـ يقمبكف الحقائؽ في المنقكؿ 
لى أمكر ما  كالمعقكؿ، فيأتكف إلى األمكر التي كقعت كعمـ أنيا كقعت فيقكلكف: ما كقعت، كا 

ر التي ىي خير كصبلح فيقكلكف: كانت كيعمـ أنيا ما كانت فيقكلكف: كانت، كيأتكف إلى األمك 
لى األمكر التي ىي فساد فيقكلكف: ىي خير كصبلح؛ فميس ليـ عقؿ كال نقؿ فيـ  ىي فساد، كا 
لى األمكر المعدكمة التي ال حقيقة ليا  دائمان يعمدكف إلى األمكر المعمكمة المتكاترة ينكركنيا، كا 

ْظ  يثبتكنيا، فميـ أكفر نصيب مف قكلو تعالى: 
َ
َْ أ ٌَ َب َو ْو َنذح

َ
ِ َنِذةًا أ َِ اْفََتَى َْعَ اَّح ٍح ًُ مِ يَ

فيـ يفتركف الكذب، كيكذبكف بالحؽ كليذا صار الرفض مأكل  ،[86]العنكبكت:   ةِاى َّْحِقّ 

                                 
 (630/ 6جالتفسير البسيط )الكاحدم، ( 1)
 (.343/ 8جالنبكية )ابف تيمية، منياج السنة ( 2)
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 .(1)الزنادقة الممحديف مف الغالية كالمعطمة، كالنصيرية كاإلسماعيمية كنحكىـ"

ببان مف أسباب تخمي كثيرو منيـ عف كقد أقض مضاجع الركافض ىذا التناقض، ككاف س
نحمتيـ كعقيدتيـ، كلذا حاكلكا الخركج عنو بكؿ حيمة ككسيمة، فما زادىـ ذلؾ إال تناقضان 

 كاختبلفان.

كاحد مف كبار أتباعيـ كىك سميماف بف جرير، الذم خرج مف نحمة الرافضة كتبعو  كىذا
قاؿ: "إف أئمة الرافضة ، مف الزيدية لو فرقة السميمانية جماعة، كاعتنؽ مذىب الزيدية، كتنسب

كضعكا لشيعتيـ مقالتيف ال يظيركف معيما مف أئمتيـ عمى كذب أبدان، كىما: القكؿ بالبداء، 
جازة التقية، إف أئمتيـ لما أحمكا أنفسيـ مف شيعتيـ محؿ األنبياء مف رعيتيا في العمـ فيما  كا 

يـ: إنو سيككف غدان كفي غابر األياـ كذا كاف كيككف، كاإلخبار بما يككف في غد، كقالكا لشيعت
ككذا، فإف جاء ذلؾ الشيء عمى ما قالكه، قالكا ليـ: ألـ نعممكـ أف ىذا يككف، فنحف نعمـ مف 

مثؿ تمؾ األسباب التي عممت بيا األنبياء  ما عممتو األنبياء، كبيننا كبيف ا  قبؿ ا 
ف لـ يكف ذلؾ الشيء الذم  قالكا إنو يككف عمى ما قالكه، قالكا لشيعتيـ: بدا عف ا ما عممت، كا 

نو، كأما التقية فإنو لما كثرت عمى أئمتيـ مسائؿ شيعتيـ في الحبلؿ كالحراـ   في ذلؾ فمـ يككِّ
كغير ذلؾ مف صنكؼ أبكاب الديف، فأجابكا فييا كحفظ عنيـ شيعتيـ جكاب ما سألكىـ ككتبكه 

ة بتقادـ العيد كتفاكت األكقات؛ ألف مسائميـ لـ ترك في كدكنكه، كلـ يحفظ أئمتيـ تمؾ األجكب
يكـ كاحد، كال في شير كاحد، بؿ في سنيف متباعدة، كأشير متباينة، كأكقات متفرقة، فكقع في 
أيدييـ في المسألة الكاحدة مرة عدة أجكبة مختمفة متضادة، كفي مسائؿ مختمفة أجكبة متفقة، 

ـ ىذا االختبلؼ كالتخميط في جكاباتيـ كسألكىـ عنو، كأنكركه فمما كقفكا عمى ذلؾ منيـ ردكا إليي
عمييـ، فقالكا: مف أيف ىذا االختبلؼ؟ ككيؼ جاز ذلؾ؟! قالت ليـ أئمتيـ: إنما أجبنا بيذا 
لمتقية، كلنا أف نجيب بما أحببنا ككيؼ شئنا؛ ألف ذلؾ إلينا، كنحف نعمـ بما يصمحكـ، كما فيو 

فمتى يظير مف ىؤالء عمى كذب؟! كمتى يعرؼ ليـ حؽ مف  بقاؤكـ ككؼ عدككـ عنا كعنكـ.
 .(2)باطؿ؟!"

كبلـ سميماف بف جرير يظير أف مذىب الرافضة أكشؾ أف ينيار لكال عقيدتي البداء إفَّ 
كالتقية، فيما المخرج الكحيد لمخركج مف ىذا التناقض الظاىر الفاضح، فكمما قاـ رجؿ منيـ قد 

كما أكثر  ،ؿ لو: إنما فعمنا ذلؾ عمى سبيؿ التقية أك البداءأشكمت عميو ىذه التناقضات، قي

                                 
 (.219/ 7جالنبكية )ابف تيمية، منياج السنة ( 1)
 (.249محصؿ أفكار المتقدميف كالمتأخريف )صالرازم،  :ر( انظ2)
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ركاياتيـ في ىذا المعنى كستبقى التقية حتى يرجع إماميـ المزعكـ كىذا ما نصت عميو ركاياتيـ 
فعف أبي عبد ا في حديث عف التقية قاؿ: "مف تركيا قبؿ خركج قائمنا فميس منا" ثـ أردفيا 

 . (1)كمف ترؾ التقية قبؿ خركج قائمنا فميس منا"بركاية عف جعفر أيضا قاؿ: "

ليؾ نماذج مف ىذه التقية فعف الرضا أفَّ  قاؿ لو: "يا ابف رسكؿ ا لقد رأيت  رجبلن  كا 
اليكـ شيئا عجبت منو، رجؿ كاف معنا يظير لنا أنو مف المكالييف آلؿ محمد المتبرئيف مف 

كىك ذا يطاؼ بو ببغداد كينادم المنادكف بيف أعدائكـ، كرأيتو اليكـ كعميو ثياب قد خمعت عميو 
يديو: معاشر الناس اسمعكا تكبة ىذا الرافضي ثـ يقكلكف لو قؿ: فقاؿ: خير الناس بعد رسكؿ 
ا أبك بكر، فإذا فعؿ ذلؾ ضجكا كقالكا: قد تاب كفضؿ أبا بكر عمى عمي بف أبي طالب، فقاؿ 

 أعاد عميو، فقاؿ: إنما لـ أفسر لؾ معني الرضا: إذا خمكت فأعد عمي ىذا الحديث، فمما خبل
كبلـ ىذا الرجؿ بحضرة ىذا الخمؽ المنككس، كراىة أف ينقؿ إلييـ فيعرفكه كيؤذكه، لـ يقؿ 
الرجؿ: خير الناس بعد رسكؿ ا أبكبكر فيككف قد فضؿ أبابكر عمى عمي بف طالب، كلكف 

بكر ليرضى مف يمشي بيف يديو مف  قاؿ: خير الناس بعد رسكؿ ا أبك بكر، فجعمو نداء ألبي
 .(2)بعض ىؤالء ليتكارل مف شركرىـ، إف ا تعالى جعؿ ىذه التكرية مما رحـ بو شيعتنا" 

انظر إلى الكذب الصريح حيث جعؿ قكلو:  خير الناس بعد رسكؿ ا أبك بكر مف باب 
 ظاىر العبارة. ليس المقصكد ، كأفالمناداة عمى رجؿ يقاؿ لو أبك بكر

كل القكـ عف الصادؽ أنو سئؿ في مجمس الخميفة عف الشيخيف فقاؿ: "ىما إماماف كر 
عادالف قاسطاف كانا عمى الحؽ فماتا عميو، عمييما رحمة ا يكـ القيامة، فمما قاـ مف المجمس 
، فقاؿ: أنت ال  تبعو بعض أصحابو فقاؿ: يا ابف رسكؿ ا قد مدحت أبا بكر كعمر ىذا اليـك

 ا قمت، فقاؿ بينو لي؟ فقاؿ: أما قكلي ىما إماماف، فيك إشارة إلى قكلو تعالى: تفيـ معنى م
  ًِث يَْدُغَٔن إََِل انلَّار ٍَّ ِ ئ

َ
ًْ أ ُْ َِا ، كأما قكلي: عادالف، فيك إشارة إلى قكلو [41 :القصص]  وََجَػيْ

ًْ َيْػِدلُٔنَ تعالى:  ِٓ ّ
ِ ََ َكَفُروا ةَِرَّ ِي قاسطاف، فيك المراد مف قكلو:  ، كأما قكلي[1 :األنعاـ] اَلّ

َقَطًتا ًَ َِّ َٓ ٔا ِِلَ ا اىَْلاِشُطَٔن ـَََكُُ ٌَّ
َ
، كأما قكلي: كانا عمى الحؽ، فيك مف [15 :الجف] وَأ

المكاكنة أك الككف كمعناه أنيما كاكنا عمى حؽ غيرىـ ألف الخبلفة حؽ عمي بف أبي طالب 
فعاليـ القبيحة إلي أف ماتا، كقكلي: عمييما رحمة ككذا ماتا عميو فإنيما لـ يتكبا بؿ استمرا عمى أ

ٍِْيَ ا، المراد بو النبي بدليؿ قكلو تعالى:  َ ََّ رََْحًَث لِيَْػال
ِ َِاَك إ ْرَشيْ

َ
ا أ ٌَ ، فيك [107 :األنبياء] َو

                                 
 (.95ص)جامع األخبار ، (  الشعيرم1)
 (.75/406)ج (؛71/15المجمسي، البحار )ج (2)
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 .(1) القاضي كالحاكـ كالشاىد عمى ما فعمكه يـك القيامة، فقاؿ: فرجت عني فرج ا عنؾ"

، حيث كذبكا عمى لسانو اإلجراـ كالتمفيؽ المنسكب إلى جعفر الصادؽ  انظر إلى ىذا
بكبلـ لـ يقمو قط، حيث جعمكه مف أشد الناس عداكة لمخميفتيف الراشديف أبي بكر كعمر، كجعمكه 

 ينزؿ عمييـ آيات ما نزلت إال في الكفار.

ف الشيعة: كعف الحسف العسكرم أنو قاؿ: "قاؿ بعض المخالفيف بحضرة الصادؽ لرجؿ م
ما تقكؿ في العشرة مف الصحابة؟ قاؿ: أقكؿ فييـ الخير الجميؿ، الذم يحط ا بو سيئاتي 
كيرفع لي درجاتي، قاؿ السائؿ: الحمد  عمى ما أنقذني مف بغضؾ، كنت أظنؾ رافضيان 
تبغض الصحابة فقاؿ الرجؿ: أال مف أبغض كاحد مف الصحابة فعميو لعنة ا، قاؿ: لعمؾ 

ؿ، ما تقكؿ فيمف أبغض العشرة؟ فقاؿ: مف أبغض العشرة فعميو لعنة ا كالمبلئكة كالناس تتأكٌ 
، قاؿ: أنت  أجمعيف، فكثب فقبؿ رأسو كقاؿ: اجعمني في حؿ مما قذفتؾ بو مف الرفض قبؿ اليـك
في حؿ يا أخي، ثـ انصرؼ السائؿ، فقاؿ الصادؽ: جكدت  درؾ لقد أعجبت المبلئكة مف 

ؾ، كتمفظؾ بما خمصؾ كلـ تثمـ دينؾ، زاد ا في مخالفينا غما إلى غـ كحجب حسف تكريت
عنيـ مراد منتحمي مكدتنا في بقيتيـ، فقاؿ بعض أصحاب الصادؽ: يا ابف رسكؿ ا ما عقمنا 
مف كبلـ ىذا إال مكافقتو ليذا المتعنت الناصب، فقاؿ الصادؽ: لئف كنتـ لـ تفيمكا ما عني، فقد 

ف كلينا المكالي ألكليائنا المعادم ألعدائنا إذا ابتبله ا بمف فيمناه نحف،  كقد شكر ا لو، كا 
يمتحنو مف مخالفيو، كفقو لجكاب يسمـ معو دينو كعرضو كيعظـ ا بالتقية ثكابو، إف صاحبكـ 
ىذا قاؿ: مف عاب كاحدا منيـ فعميو لعنة ا أم مف عاب كاحدا منيـ ىك أمير المؤمنيف عمي 

أبي طالب ، كقاؿ في الثانية: مف عابيـ كشتميـ فعميو لعنة ا، كقد صدؽ ألف مف عابيـ بف 
نما عاب بعضيـ"   .(2)فقد عاب عميا ألنو أحدىـ فإذا لـ يعب عميا كلـ يذمو فمـ يعبيـ، كا 

كذكر األمثمة في ىذا الصدد يطكؿ، لكف الميـ أف ييعمـ بأف ىذا الديف كىذا العقائد ىشة 
ائمة عمى الكذب كالتناقضات، كلما أرادكا التخمص مف ىذه العقائد اخترعكا عقيدتي كفارغة كق

 التقية كالبداء.

 

                                 
 (.1/99)جاألنكار النعمانية البحراني،  (1)
 (.2/375)جمستدرؾ الكسائؿ لمنكرم  الطبرسي،ك (، 13/160المجمسي، البحار )ج( 2)
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 المبحث األول
 عة في قوليم بنقص القرآن وتحريفوتناقضات الشي 

الركايات التي تنص عمى تحريؼ انتظـ ىذا المبحث في ثبلثة مطالب ذكرت في األكؿ 
عندىـ،  ركايات التي تنص عمى عدـ التحريؼالت في الثاني عند الشيعة، ثـ أثب القرآف كنقصو

 .في المطمبيف، كذلؾ عمى النحك التالي متعميؽ عمى الركايات المتناقضةثـ جعمت الثالث ل

 المطمب األول
 الروايات التي تنص عمى تحريف القرآن ونقصو

: "إف مؾ العبلـاإلسبلـ كآية ا الم : يقكؿ المفيد الذم يمقبكنو بركفالرواية األولى
باختبلؼ القرآف كما أحدثو بعض  األخبار قد جاءت مستفيضة عف أئمة اليدل مف آؿ محمد 

 .(1)الطاعنيف فيو مف الحذؼ كالنقصاف"

يقصد كبار الصحابة كالخمفاء  –عمى أف أئمة الضبلؿ  -أم اإلمامية-كيقكؿ: "كاتفقكا 
 ."(2)فيو عف مكجب التنزيؿ كسنة النبي  خالفكا في كثير مف تأليؼ القرآف كعدلكا  -الثبلثة

ىذه الفرية العظيمة  في تقرير عقيدة القكـ في التحريؼ، كأفَّ  ككبلـ المفيد كاضح جدان 
الخمفاء الثبلثة بتحريؼ القرآف كنقصو   كامحؿ إجماع كتكاتر كاستفاضة عندىـ، ثـ ىك يتيم

مماء بؿ ىك ركف اإلسبلـ كما يمقبكنو كليس مف آحاد الع ،ـ الرافضةبلمف أع ـه مى عى  ىذا كالمفيد
  .كآية ا

ككؿ مف تأخر عنو  ،"مف أجٌؿ مشايخ الشيعة كرئيسيـ كاستاذىـ :قاؿ الحمي في حقو
 ،عمميـأكثؽ أىؿ زمانو ك أ ،يكصؼ في الفقو كالكبلـ كالركايةشير مف أف أكفضمو  ،استفاد منو

لو  ،حاضر الجكاب ،دقيؽ الفطنة ،ككاف حسف الخاطر ،انتيت رئاسة االمامية إليو في كقتو
 .(3)قريب مف مائتي مصنؼ كبار كصغار"

 "،لـ يجمع القرآف كٌمو إاٌل األئمة" الكميني في الكافي تحت باب:  ذكر  الرواية الثانية:
 عف جابر قاؿ: "سمعت أبا جعفر يقكؿ ما ادعى أحد مف الناس أنو جمع القرآف كمو 

معو كحفظو كما أنزلو ا إاٌل عمي بف أبي طالب كاألئمة مف كما أنزلو ا إاٌل كذاب، كما ج
                                 

 (.54ص ) ؿ المقاالتأكائالمفيد، ( 1)
 .13ص المرجع السابؽ، ( 2)
 (.158)صأعياف الشيعة  الحمي، ( 3)
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 .(1)بعده" 
كم في الكافي باإلسناد عف عمي بف سكيد، قاؿ: كتبتي إلى أبي  الرواية الثالثة: ما ري

"أيؤتمنكا عمى كتاب ا، فحٌرفكه  كىك في الحبس كتابان، كذكر في جكابو  الحسف مكسى 
  .(2)كبٌدلكه"

مف يك كصحيح البخارم عند المسمميف فكافي لمكميني أعظـ كتاب عندىـ، كىذا كتاب ال
مكانة عظيمة عندىـ، كلقد امتؤلت كتب الرافضة بالثناء عمى ىذا الكتاب كعمى  كلوأىؿ السنة، 

 مؤلفو، كمف ذلؾ: 

 .(3)" ة أكثؽ الكتب األربعةقاؿ الصدر عف الكافي "كيعتبر الكافي عند الشيع

كلما كاف البحث يدكر حكؿ مظفر في مقدمتو ألصكؿ الكافى: "ليقكؿ عبد الحسيف ا
كتابنا ىذا، فقد عرفت ما سجمو عمى صفحاتو مؤلفو مف األحاديث التي يبمغ عددىا زىاء سبعة 
عشر ألؼ حديث، كىى أكؿ مكسكعة إسبلمية استطاع مؤلفيا أف يرسـ بيف دفتييا مثؿ ىذا 

ة أف يضحى مف عمره عشريف سنة قضاىا في العدد مف األحاديث، كقد كمفتو ىذه المجمكع
رحبلتو متنقبل مف بمدة إلى أخرل، ال يبمغو عف أحد مؤلؼ، أك يركل حديثا، إال كشد الرحاؿ 
إليو، كميما كمفو األمر فبل يبرح حتى يجتمع بو، كيأخذ عنو، كلذلؾ تمكف مف جمع األحاديث 

صحتيا، كلذلؾ  ىب المؤلؼ إلىالصحيحة. كىذه األحاديث التي جاءت في الكافى جميعيا ذ
   .(4)" عبر عنيا بالصحيحة

كيقكؿ أيضا " كقد اتفؽ أىؿ اإلمامة، كجميكر الشيعة عمى تفضيؿ ىذا الكتاب، كاألخذ 
بو كالثقة بخبره، كاالكتفاء بأحكامو. كىـ مجمعكف عمى اإلقرار بارتفاع درجتو كعمك قدره، عمى 

، كعندىـ أجؿ أنو القطب الذل عميو مدار ركايات الثقا ت المعركفيف بالضبط كاإلتقاف إلى اليـك
   (5)كأفضؿ مف جميع أصكؿ األحاديث "

كىذا الكتاب الذم لو كؿ ىذا القدر عندىـ قد صرح بأف القرآف ناقص كمحرؼ، كبأنو ما 
   جمع القرآف إال عمي كاألئمة مف بعده، ثـ يعيد الكرة كيكاصؿ فجكره كتطاكلو عمى كتاب ا

                                 
 (1/179جالكميني، أصكؿ الكافي )( 1)
 (.1/125جالكميني، الكافي )( 2)
 (.133ص ) الشيعةالصدر، ( 3)
 (.8ص)مقدمة أصكؿ الكافي المظفر، ( 4)
 .20المرجع السابؽ، ص( 5)
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بأف الصحابة أٌمنيـ ا عمى كتاب ا فحرفكه كغيركه، ثـ تتكاصؿ الزندقة حتى أضاؼ  كيقكؿ
ليؾ شيئا منيا:  كممات إلى اآليات القرآنية كزعـ أنيا مف القرآف كا 

  كم في )الكافي( عف أبي جعفر الباقر، قاؿ: "نزؿ جبرئيؿ بيذه اآلية عمى محمد منيا ما ري
  ٍيبو ف كيٍنتـي في رى ٍبًدنا في عمٌي فأتيكا بسيكرةو ًمف ًمٍثًمًو". ىكذا: "كا  مىى عى   (1)ًمٌما نىزَّلنا عى

  :َوَمن ُيِطْع الم َو كما ركاه أيضا عف أبي بصير، عف أبي عبدا في قكؿ ا تعالى"
 .(2)ىكذا نزلت "َفَقْد َفاَز َفْوزًا َعِظيًما - في كالية عمٌي كاالىئٌمة - َوَرُسوَلوُ 

ي في ىذه اآلية في كالية عمٌي كاالىئٌمة مف بعده، كىذا افتراء عمى ا كقد أضاؼ الكمين
 ككتابو ككفر كزندقة ظاىرة.  

  كم عف منخؿ، عف أبي عبدا، قاؿ: "نزؿ جبرئيؿ عمى محٌمد بيذه اآلية  ككذا ما ري
ًبين لنىا في عمٌي  نيكران مي  .(3)ان"ىكذا "يا أيُّيا الذيفى أكتيكا الكتاب آًمنكا بما أنىزَّ

 كقد أضاؼ ىنا أيضا في عمي كجعميا مف ضمف اآلية، فأم تحريؼ بعد ىذا التحريؼ.

كثيرة جدا عند الكميني في الكافي تثبت تحريؼ القرآف كتقكؿ بنقصو  اتىناؾ ركاي كأيضان 
 كتحريفو، كمف ذلؾ:

كم عف األصبغ بف نباتة، قاؿ: سىًمعتي أمير المؤمنيف يقكؿ: "نزؿ القرآف أثبل ثان: ثمث ما ري
 . (4)فينا كفي عدٌكنا، كثمث سنف كأمثاؿ، كثمث فرائض كأحكاـ"

فيذه ركاية صريحة في التحريؼ، لـ ال كىي تنص عمى أف القرآف نزؿ أثبلثا، ثمث فينا 
كفي عدٌكنا، كثمث سنف كأمثاؿ، كثمث فرائض كأحكاـ، كىذا التقسيـ المفترل ليس ىك الذل عميو 

. كأيضا ركل  الكميني في الكافي عف سالـ بف سممة، قاؿ: قاؿ أبك عبد ا عميو القرآف اليـك
 .(5)عمى حٌده، كأخرج المصحؼ الذم كتبو عمي" السبلـ: "إذا قاـ القائـ قرأ كتاب ا 

كىذه الركاية نص صريح في التحريؼ، فالقرآف إذف ىك الذم مع اإلماـ الميدم كلف يخرج 
 إال بعد خركجو.

                                 
 . (1/417جالكميني، الكافي )( 1)
 .1/417المرجع السابؽ، ج( 2)
 .1/417المرجع نفسو، ج (3)
 .2/627لمرجع نفسو، جا (4)
 .2/633المرجع نفسو، ج (5)
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ف عمر قاؿ لزيد بف ثابت: "إٌف عميا جاءنا بالقرآف، كفيو فضائح ع الرواية الرابعة:
المياجريف كاألنصار كقد رأينا أف نؤلؼ القرآف كنسقط منو ما كاف فيو مف فضائح كىتؾ 
المياجريف كاألنصار. كقد أجابو زيد إلى ذلؾ، ثـ قاؿ: فإف أنا فرغت مف القرآف عمى ما سألتـ 

س قد أبطؿ كؿ ما عممتـ؟ فقاؿ عمر: ما الحيمة؟ قاؿ زيد: أنتـ كأظير عمي القرآف الذم ألفو ألي
أعمـ بالحيمة، فقاؿ عمر: ما حيمتو دكف أف نقتمو كنستريح منو، فدبر في قتمو عمى يد خالد بف 

أف يدفع إلييـ القرآف فيحرفكه فيما بينيـ،  الكليد فمـ يقدر ذلؾ، فمما استيخمؼ عمر سألكا عميا 
حسف إف جئت بالقرآف الذم كنت جئت بو إلى أبي بكر حتى نجتمع عميو؟ فقاؿ عمر: يا أبا ال

فقاؿ: ىييات، ليس إلى ذلؾ سبيؿ، إنما جئت بو إلى أبي بكر لتقكـ الحجة عميو كال تقكلكا يـك 
القيامة إنا كنا عف ىذا غافميف أك تقكلكا: ما جئتنا، إف ىذا القرآف ال يمسو إال المطيركف 

؟ فقاؿ عمي :نعـ، إذا قاـ القائـ مف كاألكصياء مف كلدم، ف قاؿ عمر: فيؿ كقت إلظيار معمـك
 .(1)كلدم ييظيره كيحمؿ الناس عميو"

  ال سيما عمر  كىذه ركاية أخرل تؤكد زندقة القكـ كاتياميـ  لصحابة رسكؿ ا 
أمر  ثـ ،أمر زيدان أف يحذؼ فضائع المياجريف كاألنصار ابأنيـ حرفكا القرآف كغيركه كأف عمر 

خالدان بقتؿ عمي فمـ يقدر إلى نياية ىذا الكذبة المكضكعة عمى أيدم القـك أخزاىـ ا كعميو رد 
 سيأتي في المطمب الثالث بحكؿ ا.

كىذه ركاية أخرل ممفقة ينسبكنيا زكران كبيتانان إليو كأبك ذر منيا برمء  :الرواية الخامسة
 كىي بنفس المعنى لمركاية التي قبميا.

جمع عمي عميو السبلـ   أنو قاؿ: "لما تكفى رسكؿ ا  أبي ذر الغفارم  عف  
فمما فتحو أبك بكر   القرآف كجاء بو إلى المياجريف كاألنصار، لما قد أكصاه بذلؾ رسكؿ ا 

خرج في أكؿ صفحة فتحيا فضائح القكـ فكثب عمر قاؿ: يا عمي أرٌدده فبل حاجة لنا فيو، 
بلـ فانصرؼ، ثـٌ احضر زيد بف ثابت ككاف قارئا لمقرآف فقاؿ لو عمر: إٌف فأخذه عمي عميو الس

ـٌ قاؿ: إذا فرغت  عميان جاءنا بالقرآف كفيو فضائح المياجريف كاألنصار، فأجابو زيد إلى ذلؾ، ث
مف القرآف عمى ما سألتـ كأظير عمي القرآف الذم ألفو أليس قد بطؿ كؿ ما زعمتـ ؟ فقاؿ عمر 

قاؿ زيد: أنتـ أعمـ بالحيمة. فقاؿ عمر: ما الحيمة دكف أف نقتمو كنستريح منو، :فما الحيمة ؟ 
فدٌبر في قتمو عمى يد خالد بف الكليد فمـ يقدر عمى ذلؾ، كلٌما استخمؼ عمر سأؿ عميا أف يدفع 
إلييـ القرآف فيحرفكه فيما بينيـ، فقاؿ: يا أبا الحسف أف كنت جئت بو إلى أبي بكر فأت بو إلينا 

                                 
 (.1/155)جاإلحتجاج   (؛ كالطبرسي،89/42المجمسي، بحار األنكار )ج( 1)
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نجتمع بو، قاؿ عمي عميو السبلـ ىييات ليس إلى ذلؾ سبيؿ إنما جئت بو إلى أبي بكر  حتى
لتقكـ الحجة عميكـ كتقكلكا بكـ القيامة إنا كنا عف ىذا غافميف أك تقكلكا ما جئتنا بو. أف القرآف 
؟  الذم عندم ال يمسو إال المطيركف كاألكصياء مف كلدم. فقاؿ عمر: فيؿ كقت إلظياره معمـك

اؿ عمي عميو السبلـ: نعـ إذا قائـ القائـ مف كلدم يظيره كيحمؿ الناس عميو فتجرم السنة فق
 .(1)بو"

ينقؿ نعمة ا الجزائرٌم اإلجماع عمى التحريؼ في كتابو "األنكار  :ةالسادس الرواية
ة النعمانية". يقكؿ: "إٌف األصحاب قد أطبقكا عمى صحة األخبار المستفيضة بؿ المتكاترة الدال

 .(2)بصريحيا عمى كقكع التحريؼ في القرآف"

كىذا إجماع صريح ينقمو نعمة ا الجزائرم عمى تحريؼ القرآف عند كافة عمماء  
 المذىب، يعبر عنو بقكلو أطبقكا، كيقكؿ بأف الركايات متكاترة كال شؾ في صحتيا كاستفاضتيا.

الذم ال محيص عنو بحسب  قاؿ أبك الحسف العاممي: " اعمـ أف الحؽالرواية السابعة: 
 األخبار المتكاترة اآلتية كغيرىا، أف ىذا القرآف الذم في أيدينا قد كقع فيو بعد رسكؿ ا 

 .(3)شيء مف التغييرات، كأسقط الذيف جمعكه بعده كثيرا مف الكممات كاآليات "
يات مف "كالمستفاد مف ىذه األخبار كغيرىا مف الركا ي:قاؿ الكاشان الرواية الثامنة:

  طريؽ أىؿ البيت عمييـ السبلـ أف القرآف الذم بيف أظيرنا ليس بتمامو كما أنزؿ عمى محمد 
بؿ منو ما ىك خبلؼ ما أنزؿ ا، كمنو ما ىك مغير محرؼ، كأنو قد حذؼ منو أشياء كثيرة 

ا غير مرة، كمني  منيا اسـ عمي عميو السبلـ، في كثير مف المكاضع، كمنيا لفظة آؿ محمد 
، يضا عمى الترتيب المرضي عند اأسماء المنافقيف في مكاضعيا، كمنيا غير ذلؾ، كأنو ليس أ

 . " (4)كعند رسكؿ 

كىذه ركاية أخرل ذكرىا الكاشاني كينص فييا عمى أف القرآف الذم بيف أظيرنا ليس 
ير محرؼ، بؿ منو ما ىك خبلؼ ما أنزؿ ا ، كمنو ما ىك مغ  بتمامو كما أنزؿ عمى محمد 

كأنو قد حذؼ منو أشياء كثيرة منيا اسـ عمي عميو السبلـ، في كثير مف المكاضع ، كمنيا لفظة 

                                 
لببلغة شرح نيج ا (؛ كالبحراني،1/156)ج اإلحتجاج (؛ كالطبرسي،91/42المجمسي، بحار األنكار )ج( 1)

 (. 1/11)ج
 (.30ص)األنكار النعمانية الجزائرم، ( 2)
 (. 36ص)تفسير مرآة األنكار كمشكاة االسرار البحراني، ( 3)
 (.1/49)جتفسير الصافي الكاشاني، ( 4)
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غير مرة، كمنيا أسماء المنافقيف في مكاضعيا، كمنيا غير ذلؾ ككذا يقكؿ بأف   آؿ محمد 
 ، إذف فيك محرؼ ناقص.الترتيب التي نراه اليـك ليس ىك الذم يرضاه ا 

ما ذكره المجمسي عف أبي عبد ا عميو السبلـ قاؿ: "إف القرآف الذم   تاسعة:الرواية ال
 .(1)سبعة عشر ألؼ آية "  جاء بو جبرائيؿ عميو السبلـ إلى محمد 

كىذه الركاية كاضحة الداللة عمى أف القرآف الذم بيف أيدينا ليس بالقرآف الذم أنزلو ا، 
ة أضعاؼ القرآف الذم بيف أيدنا اآلف، كال شؾ أف ىذه بؿ القرآف الحقيقي عمى حد زعميـ ثبلث

 .الركاية تظير كبصراحة أف القرآف محرؼ كناقص

ركل العياشي عف أبي عبد ا أنو قاؿ: "لك قرئ القرآف كما أنزؿ  :الرواية العاشرة
  .(2)" -لقرآفأم مذككر أسماء االئمة با -أللفيتنا فيو مسميف

شي قكؿ أبي عبد ا جعفر الصادؽ _كجعفر منيـ براء_ أف ىذه الركاية ينقؿ فييا العيا
القرآف لك قرئ كما أنزلو ا مف غير أف يغير كيحرؼ، أللفيتنا فيو مسميف أم مذككر أسماء 
األئمة بالقرآف، كعمى ىذا يككف القرآف ناقصان كمحرفان، ألنو لك لـ يحرؼ لرأيت أسماء األئمة فيو 

 الرافضة.ظاىرة تعالى ا عما يقكؿ 

 المطمب الثاني
 روايات التي تنص عمى عدم التحريفال

كردت عدة ركايات تناقض ما سبؽ ذكره في المطمب السابؽ، فتقضي بعد التحريؼ كىي 
 عمى النحك التالي.

( صاحب مف ال  ىػ381يقكؿ شيخ الشيعة في زمنو ابف بابكيو القمي )ت الرواية األولى:
كتبيـ األربعة المعتمدة في الحديث يقكؿ: "اعتقادنا أف القرآف  يحضره الفقيو، كىك كاحد مف أىـ

الذم أنزلو ا تعالى عمى نبيو محمد كىك ما بيف الدفتيف كىك ما في أيدم الناس ليس بأكثر 
 .(3)مف ذلؾ كمف نسب إلينا أنا نقكؿ أكثر مف ذلؾ فيك كاذب"

ه كمكانتو عند الشيعة الرافضة، ىذه الركاية التي ذكرىا ابف بابكيو القمي في كتاب لو قدر 
ية، تؤكد بكضكح أف القرآف الذم أنزلو ا ثنا عشر كىك أحد الكتب األربعة المعتمدة عند اال

                                 
 (.525ص ) مرآة العقكؿ ،المجمسي( 1)
 (.25/ 1)جتفسير العياشي العياشي، ( 2)
 (.101/ 1)ج االعتقاداتالقمي،  (3)
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، كىك ما بيف الدفتيف، كىك ما في أيدم الناس ليس بأكثر مف ذلؾ فبل تعالى عمى نبيو محمد 
ؿ أكثر مف ذلؾ فيك كاذب، كبذلؾ زيادة عميو عمى حد قكلو، ثـ يؤكد أف ما نسب إلينا أنا نقك 

يرد عمى مف اتيـ الركافض بأنيـ يقكلكف بزيادة القرآف، كأف القرآف الذم بيف أيدينا ناقص، كىذا 
 األكؿ. طمبتعارض كاضح مع الركايات التي قبميا في الم

: "كأما الكبلـ في زيادتو كنقصانو مما ال يميؽ بو يشيخيـ الطكسقاؿ  الرواية الثانية:
؛ ألف الزيادة فيو مجمع عمى بطبلنيا، كالنقصاف منو فالظاىر أيضان مف مذىب المسمميف أيضان 

خبلفو كىك األليؽ بالصحيح مف مذىبنا، كركيت ركايات كثيرة مف جية العامة كالخاصة 
بنقصاف كثير مف آم القرآف كنقؿ شيء منو مف مكضع إلى مكضع، لكف طريقيا اآلحاد التي 

كلى اإلعراض عنيا، كترؾ التشاغؿ بيا، ألنو يمكف تأكيميا، كلك صحت لما ال تكجب عممان، فاأل
كاف ذلؾ طعنان عمى ما ىك مكجكد بيف الدفتيف، فإف ذلؾ معمـك صحتو ال يعترضو أحد مف 
األئمة كال يدفعو، كركاياتنا متظافرة بالحث عمى قراءتو كالتمسؾ بما فيو كرد ما يرد مف اختبلؼ 

يو كعرضيا عميو، فما كافقو عمؿ عميو، كما يخالفو يجتنب كلـ يتمفت إليو، األخبار في الفركع إل
ركاية ال يدفعيا أحد أنو قاؿ: إني مخمؼ فيكـ الثقميف: كتاب ا  كقد كردت عف النبي 

نيما لف يفترقا حتى يردا عمي الحكض، كىذا يدؿ عمى أنو مكجكد في كؿ  كعترتي أىؿ بيتي، كا 
أمر األمة بالتمسؾ بما ال تقدر عمى التمسؾ بو، كما أف أىؿ البيت عصر، ألنو ال يجكز أف ي

ذا كاف المكجكد بيننا مجمعان عمى صحتو فينبغي  كمف يجب اتباع قكلو حاصؿ في كؿ كقت، كا 
 .(1)أف نتشاغؿ بتفسيره كبياف معانيو كترؾ ما سكاه" 

ثنا ة الجعفرية االلمطكسي في كتابو التبياف، تؤكد بكضكح، أف الشيع ىذا الركاية أيضان 
ية في ثنا عشر ية ال يقكلكف بنقص القرآف أك زيادتو، بؿ كيذكر بأف الركايات متظافرة عند االعشر 

حفظ القرآف كسبلمتو مف التحريؼ، كقاؿ: كركاياتنا متظافرة بالحث عمى قراءتو كالتمسؾ بما فيو 
كافقو عمؿ عميو، كما يخالفو كرد ما يرد مف اختبلؼ األخبار في الفركع إليو كعرضيا عميو، فما 

ركاية ال يدفعيا أحد أنو قاؿ: إني مخمؼ فيكـ  يجتنب كلـ يتمفت إليو، كقد كردت عف النبي 
نيما لف يفترقا حتى يردا عمي الحكض، كىذا يدؿ عمى  الثقميف: كتاب ا كعترتي أىؿ بيتي، كا 

ا ال تقدر عمى التمسؾ بو، أنو مكجكد في كؿ عصر، ألنو ال يجكز أف يأمر األمة بالتمسؾ بم
ذا كاف المكجكد بيننا مجمعان  كما أف أىؿ البيت كمف يجب اتباع قكلو حاصؿ في كؿ كقت، كا 
عمى صحتو فينبغي أف نتشاغؿ بتفسيره كبياف معانيو كترؾ ما سكاه كبيذا يظير التعارض 

                                 
 (.1/3)ج التبيافالطكسي،  (1)
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 األكؿ. طمبالصارخ مع الركايات في الم
: "إف العمـ لتحريؼ القرآف منكران (  ىػ436ى )ت الشريؼ المترضذكر  الرواية الثالثة:

بصحة نقؿ القرآف كالعمـ بالبمداف كالحكادث الكبار كالكقائع العظاـ كالكتب المشيكرة كأشعار 
العرب المسطكرة، فإف العناية اشتدت كالدكاعي تكفرت عمى نقمو كحراستو، كبمغت إلى حد لـ 

ة، كمأخذ العمكـ الشرعية، كاألحكاـ الدينية، كعمماء يبمغو فيما ذكرناه، ألف القرآف معجزة النبك 
المسمميف قد بمغكا في حفظو كحمايتو الغاية حتى عرفكا كؿ شيء اختمؼ فيو مف إعرابو كقراءتو 
كحركفو كآياتو، فكيؼ يجكز أف يككف مغيران كمنقكصان مع العناية الصادقة كالضبط الشديد، كأنو 

تاب مشيكر ككتاب سيبكبو كالمزني لعرؼ كنقؿ، ألف أىؿ لك راـ أحد الزيادة أك النقص مف ك
العناية بيذا الشأف يعممكف مف تفصيميما ما يعممكنو مف جممتيما حتى لك أف مدخبلن أدخؿ في 
كتاب سيبكيو بابان في النحك ليس مف الكتاب لعرؼ كميز كعمـ أنو ممحؽ كليس مف أصؿ 

ف العناية بالقرآف كضبطو أصدؽ مف العناية الكتاب، ككذلؾ القكؿ في كتاب المزني، كمعمكـ أ
ف مف خالؼ ذلؾ مف اإلمامية ال يعتد بخبلفيـ، فإف  بنقؿ كتاب سيبكيو كدكاكيف الشعراء، كا 
الخبلؼ في ذلؾ مضاؼ إلى قكـ مف أصحاب الحديث نقمكا أخباران ضعيفة ظنكا صحتيا ال 

 .(1)يرجع بمثميا عف المعمـك المقطكع عمى صحتو"

مشريؼ المرتضى كىك أحد أعبلـ الرافضة يبيف بصراحة أف الرافضة ال تقكؿ ىذا القكؿ ل
بالتحريؼ بتاتا، بؿ كيذكر أف الركايات مستفيضة في القكؿ بسبلمة القرآف مف كؿ فرية كتيمة، 
بؿ قاؿ إف ذلؾ قد تكاتر كما تكاتر العمـ بالبمداف، كالحكادث الكبار، كالكقائع العظاـ، كالكتب 

ار العرب المسطكرة، فإف العناية اشتدت كالدكاعي تكفرت عمى نقمو كحراستو، المشيكرة كأشع
كبمغت إلى حد لـ يبمغو فيما ذكرناه، ألف القرآف معجزة النبكة، كمأخذ العمكـ الشرعية، كاألحكاـ 
الدينية، كعمماء المسمميف قد بمغكا في حفظو كحمايتو الغاية حتى عرفكا كؿ شيء اختمؼ فيو 

قراءتو كحركفو كآياتو، فكيؼ يجكز أف يككف مغيران كمنقكصان مع العناية الصادقة مف إعرابو ك 
كالضبط الشديد، ثـ يضرب مثاال يعزز فيو كبلمو كمراده بقكلو كأنو لك راـ أحد الزيادة أك النقص 
مف كتاب مشيكر ككتاب سيبكبو كالمزني لعرؼ كنقؿ، ألف أىؿ العناية بيذا الشأف يعممكف مف 

ما يعممكنو مف جممتيما حتى لك أف مدخبلن أدخؿ في كتاب سيبكيو بابان في النحك  تفصيميما
ككذلؾ القكؿ في كتاب  ليس مف الكتاب لعرؼ كميز كعمـ أنو ممحؽ كليس مف أصؿ الكتاب،

 .المزني

                                 
 (.1/31)جمجمع البياف المرتضي،  (1)
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كمعمكـ أف العناية بالقرآف كضبطو أصدؽ مف " ثـ بيف أف العناية بالقرآف أىـ بقكلو: 
ف مف  : "، كيسفو خبلؼ مف خالؼ في ذلؾ بقكلو"ب سيبكيو كدكاكيف الشعراءالعناية بنقؿ كتا كا 

، كيؤكد أيضا أف الخبلؼ كقع في ذلؾ ألحاديث "خالؼ ذلؾ مف اإلمامية ال يعتد بخبلفيـ
فإف الخبلؼ في ذلؾ مضاؼ إلى قكـ مف " ضعيفة ال تصح بحاؿ، كأشار إلى ذلؾ بقكلو: 

ظنكا صحتيا ال يرجع بمثميا عف المعمكـ المقطكع عمى   أصحاب الحديث نقمكا أخباران ضعيفة
، كبيذا يظير حجـ التناقض بيف ىذه الركاية كما نقؿ مف ركايات صريحة تنص عمى " صحتو

 التحريؼ.

" ليت ىذا المجترئ أشار إلى مصدر فريتو مف :مف عممائيـ النجفيقاؿ  الرواية الرابعة:
ـ مف عممائيـ تقيـ لو الجامعة كزنان، بؿ نتنازؿ معو كتاب لمشيعة مكثقة بو، أك حكاية عف عال

إلى قكؿ جاىؿ مف جياليـ، أك قركم مف بسطائيـ أك ثرثار، كمثؿ ىذا الرجؿ يرمي القكؿ عمى 
عكاىنو، كىذه فرؽ الشيعة في مقدمتيـ اإلمامية مجمعة عمى أف ما بيف الدفتيف ىك ذلؾ الكتاب 

 .(1)ال ريب فيو"

بنسبة ىذه الفرية لكتبيـ  يـلكتبيـ، بؿ كيطالب القارئيفخؼ بعقكؿ نجفي يستكىذا القكؿ لم
كيصؼ مف قاليا بالمجترئ، كقكلو ىذا ال يدخؿ إال عمى الدىماء البسطاء، كذلؾ أف كتبيـ قد 

اإلجماع منعقد عند اإلمامية ككؿ فرؽ الشيعة بأف  طفحت بيذه الفرية الكبيرة كبعدىا يذكر أفَّ 
 .كال نقص كال تحريؼ فيو ال ريب فيو القرآف حؽ  

نسب إلى الشيعة القكؿ  يقكؿ عبد الحسيف شرؼ الديف المكسكم: " الرواية الخامسة: 
 ،مف ىذا الجيؿ بالتحريؼ بإسقاط كممات كآيات فأقكؿ: نعكذ با مف ىذا القكؿ كنبرأ إلى ا

حكيـ متكاتر مف طرقنا ككؿ مف نسب ىذا الرأم إلينا جاىؿ بمذىبنا أك مفتر عمينا، فإف القرآف ال
 .(2)بجميع آياتو ككمماتو"

كىذا قكؿ صريح يبيف أيضا أنيـ ال يقكلكف بالنقص كالتحريؼ، بؿ كيستعيذ با مف ىذا 
الجيؿ كيتبرأ مف ىذا القكؿ بقكلو نعكذ با مف ىذا القكؿ كنبرأ إلى ا مف ىذا الجيؿ، ككؿ مف 

القرآف الحكيـ متكاتر مف طرقنا بجميع  تر عمينا، فإفَّ نسب ىذا الرأم إلينا جاىؿ بمذىبنا أك مف
 آياتو ككمماتو كبيذا يظير التعارض الفاضح.

 
                                 

 (.95-3/94)ج الغديرالنجفي،  (1)
 (.29-28ص)ص أجكبة مسائؿ المكسكم، ( 2)
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قاؿ السيد محمد ىادم الميبلني: "لـ يقع في القرآف الكريـ أم تحريؼ  سة:سادال روايةال
ذا كرد في الركايات ما يكىـ التحريؼ فبل بد أف يككف  بزيادة أك نقيصة، كحتى بتغيير األلفاظ، كا 
 .(1)المقصكد منو تغيير المعنى حسب اآلراء كالتأكيبلت الباطمة، ال تغيير األلفاظ كالعبارات"

قاؿ عمي محمد اآلصفي: "كالى ىنا تحصؿ أف عدـ التحريؼ ال يحتاج  :سابعةال روايةال
 .(2)الى دليؿ ألنو مكافؽ لؤلصكؿ، كقد أبطمنا الميـ مف أدلة مدعي التحريؼ أيضا" 

قاؿ الشيخ مرتضى مطيرم: "كبيذا الترتيب قبؿ أف يرل التحريؼ لو  :ثامنةال يةرواال
طريقا الى ىذا الكتاب السماكم، تكاترت آياتو ككصمت الى مرحمة ال يمكف إنكار أك تحريؼ 

  .(3)حرؼ كاحد منو"

قاؿ محمد جكاد مغنية: "لقد تبرأ عمماء اإلمامية مف القكؿ بالتحريؼ  :الرواية التاسعة
ىػ الى يكمنا ىذا، كقالكا: إف القرآف ىك ىذا 381ادة كنقيصة منذ عيد الصدكؽ المتكفى سنة زي

 .(4) الذم بيف الدفتيف ال زيادة كال نقصاف"
قاؿ العبلمة السيد محمد حسيف الطبطبائي: "كقد تبيف مما فصمناه أف - :الرواية العاشرة

محفكظ عمى ما أنزؿ، مصكف بصيانة  ، ككصفو بأنو ذكرالقرآف الذم أنزلو ا عمى نبيو 
 .(5) إليية عف الزيادة كالنقيصة كالتغيير كما كعد ا نبيو فيو"

كبيذه االقكاؿ يتبيف لنا ما ىـ عميو مف تناقض كاضطراب في مسألة التحريؼ، فإنؾ إف 
طالعت أصكليـ ككتبيـ الكبرل، كمراجعيـ المعتمدة كالكافي كتفسير القمي كبحار االنكار 

يرىا تجد القكؿ بالتحريؼ ظاىران بٌينا، بؿ ركاياتيـ في ذلؾ متكاترة ال مجاؿ فييا لئلنكار، ثـ كغ
 تأتي ىذه األقكاؿ لعمماء معتبريف في المذىب يخالفكف ما كاف عميو عممائيـ كأئمتيـ.

 

 

 

                                 
 (.11ص)مائة كعشرة سؤاؿ الميبلني، ( 1)
 (.282ص )دراسات في القرآف الكريـ اآلصفي، ( 2)
 (.1/24)جالتعرؼ عمى القرآف مطيرم،  (3)
 (.191ص)فضائؿ اإلماـ عمي  مغنية،( 4)
 (.12/107)جتفسير الميزاف الطبطبائي، ( 5)
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 المطمب الثالث
 التعميق عمى الروايات المتناقضة

ْنَر َوإُِحا ََلُ  كما قاؿ سبحانو:  أف القرآف محفكظ بحفظ ا لو مف المعمكـ نْلَا الِّ َُ َُزح إُِحا َحْ
 .[9]الحجر:  ََلَاـُِظٔنَ 

نَّا لىوي  يقكؿ اإلماـ الطبرم رحمو ا في تفسيره :" ) ًإنَّا نىٍحفي نزٍلنىا الذٍِّكرى ( كىك القرآف ) كىاً 
نا لمقرآف لحافظكف مف أف يزاد فيو با اًفظيكفى ( قاؿ: كا  طؿ ما ليس منو، أك ينقص منو ما ىك لىحى

منو مف أحكامو كحدكده كفرائضو، كالياء في قكلو: ) لىوي ( مف ذكر الذكر، كبنحك الذم قمنا في 
 .(1)ذلؾ قاؿ أىؿ التأكيؿ"

َْ    :ا  قاؿ َْ ََتَِد ٌِ ِّ َوىَ ِ اح ٍَ ِ َل ىََِك َتدِّ ٌُ  ََ َْ نَِخاِب َرََِّّم  ٌِ وِِحَ إَِْلَْم 
ُ
ا أ ٌَ ِّ  َواحُْو  ِ ُدوُ

 .[27]الكيؼ:   ُميَْخَحًدا

يقكؿ تعالى آمرنا رسكلو عميو الصبلة كالسبلـ بتبلكة " يقكؿ الحافظ ابف كثير رحمو ا:     
ببلغو إلى الن اًتوً كتابو العزيز كا   .(2)( أم: ال مغير ليا، كال محرِّؼ، كال مؤٌكؿ"اس: )ال ميبىدِّؿى ًلكىًممى

 ر مف قاؿ بتحريفو أك نقصو أك الزيادة فيو. كأجمعت األمة بأسرىا عمى كف

قاؿ ابف قدامة: "كال خبلؼ بيف المسمميف في أف مف جحد مف القرآف سكرة أك آية أك  
  .(3) كممة أك حرفان متفقان عميو أنو كافر"

قاؿ القاضي عياض رحمو ا: "كقد أجمع المسممكف أٌف القرآف المتمٌك في جميع أقطار 
ف أٌكؿ )الحمد لٌمو رٌب المصحؼ بأيدم المسمميف مٌما جمعو الٌدٌفتاف م األرض المكتكب في

..  ( إلى آخر )قؿ أعكذ برٌب الٌناس( أٌنو كبلـ الٌمو، ككحيو المنٌزؿ عمى نبٌيو محٌمدو العالميف
كأٌف جميع ما فيو حؽ . كأٌف مف نقص منو حرفنا قاصدنا لذلؾ، أك بٌدلو بحرؼو آخر مكانو، أك زاد 

و ليس مف القرآف رفنا مٌما لـ يشتمؿ عميو المصحؼ اٌلذم كقع اإلجماع عميو كأجمع عمى أنٌ فيو ح
بالفرية ألٌنو  -رضي ا عنيا -ذا رأل مالؾه  قتؿ مف سٌب عائشةكلي ،أٌنو كافره  عامدنا لكٌؿ ىذا

  (4) خالؼ القرآف، كمف خالؼ القرآف قتؿ.. أم ألنو كٌذب بما فيو"

                                 
 ( 17/68ججامع البياف )الطبرم، ( 1)
  ( 5/151جتفسير القرآف العظيـ )ابف كثير، ( 2)
 (.15ص)لمعة االعتقاد المقدسي، ( 3)
 (.2/304جالشفا بتعريؼ حقكؽ المصطفى )عياض، ( 4)
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ى: "كالقرآف ما غييِّر كال بيدِّؿ كال نيًقص منو، كال ًزيدى فيو، خبلفان كقاؿ القاضي أبك يعم
لمرافضة القائميف: إف القرآف قد غير كبدؿ كخكلؼ بيف نظمو كترتيبو" ثـ قاؿ: "إف القرآف جمع 

، كأجمعكا عميو، كلـ ينكر منكر، كال رد أحد مف الصحابة ذلؾ كال بمحضر مف الصحابة 
طعف فيو، كلك كاف مغيران مبدالن لكجب أف ينقؿ عف أحد مف الصحابة أنو طعف فيو، ألف مثؿ 

أف  ىذا ال يجكز أف ينكتـ في مستقر العادة، كألنو لك كاف مغيران كمبدالن لكجب عمى عمي 
انان عامان أنو أصمح ما كاف مغيران، فمما لـ يفعؿ ذلؾ ، بؿ كاف يبينو كيصمحو، كيبيف لمناس بي

 (1)يقرؤه كيستعممو، دؿ عمى أنو غير مبدؿ، كال مغير"
كلكال أف ا سبحانو تكلى حفظو بنفسو، ألصابو ما أصاب الكتب قبمو مف التحريؼ 

  كالتبديؿ، إذ أككؿ ا حفظيا إلى مف أنزلت عمييـ قاؿ تعالى: 
َ
ًُْدى َُْزنْلَا اِلَّ إَُِّا أ ا  َٓ َراةَ فِي ْٔ

ٌِ  َؤُُرٌ  ٔا  ا اْشُخْحِفُظ ٍَ ِ ْقَتاُر ة
َ
ََّّانُِئَّن َواْْل اُدوا َوالَرّ َْ  ََ ي ِ ٔا لََِلّ ٍُ ْشيَ

َ
ََ أ ِي ا انلَّبُِئَّن اَلّ َٓ ِ ًُ ة َْ نَِخاِب ََيُْل

َداءَ  َٓ ِّ ُط ٔا َغيَْي  .[44]المائدة:  اََِّّ َوََكُُ

، بؿ جمعو كثير مف الصحابة بمغكا حد التكاتر ،قرآف إال عميثـ كيؼ يقاؿ لـ يجمع ال
ليؾ بعض النصكص، التي صرحت بأس عف قتادة، ، فماء أشخاص، جمعكا القرآف في عيدهكا 

 قاؿ: أربعة، كميـ مف األنصار:، قاؿ: سألت أنس بف مالؾ: مف جمع القرآف عمى عيد النبٌي؟
 .(2)بك زيد كنحف كرثناه أبي بف كعب، كمعاذ بف جبؿ، كزيد بف ثابت، كأ

ك ٍبفي اٍلعىاًص،  كمنيـ "أبك بكر، كعمر، كعثماف، كعمي، كالزبير، كعامر بف فييرة، كىعىٍمري
، كحنظمة بف الربيع األسيدم،  ثىاًبتي ٍبفي قىٍيًس ٍبًف شىمَّاسو ، كى ٍبدي المًَّو ٍبفي اأٍلىٍرقىـً ، كىعى كىأيبىيُّ ٍبفي كىٍعبو

اًلدي ٍبفي سىًعيًد ٍبًف اٍلعىاًص. كىاٍلميًغيرىةي ٍبفي شيٍعبى  ًليًد، كىخى اًلدي ٍبفي اٍلكى ةى، كىخى كىاحى ٍبدي المًَّو ٍبفي رى  ةى، كىعى
ـٍ ًليى  كىافى أىٍلزىمىيي ٍيدي ٍبفي ثىاًبتو كى ، كىزى ميعىاًكيىةي ٍبفي أىًبي سيٍفيىافى :ً نَّوي أىكَّؿي مىٍف كىتىبى لىوي، كى ًقيؿى ذىا الشٍَّأًف كى

ييـٍ   .(3)ًبًو" كىأىخىصَّ
كغيرىـ كثير كدعكل أنو لـ يجمعو إال عمي، تقدح في تكاتر القرآف كال شؾ أنو قد عمـ 

ثمانا مبينا.  مف الديف بالضركرة أف القرآف متكاتر، كمف قاؿ بغير ىذا فقد احتمؿ بيتانا كا 
نقؿ أف أبا بكر عمر كعمي كاف بينيـ مف المشاحنات كالبغضاء كاالتيامات الكثير  اثـ م

الحب كالتقدير الذم كاف بينيـ ال ينكره إال  لكثير، كىذه االفتراءات تكذبيا الكقائع التاريخية، فإفَّ ا
 جاحد مكابر.

                                 
 (.2/304جصطفى )الشفا بتعريؼ حقكؽ المعياض،  (1)
 (.1/236ج)(؛ كالزرقاني، مناىؿ العرفاف 2/201ج)صحيح البخارم  (2)
 (. 1/113)ج زاد المعادابف القيـ، ( 3)
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 فقاؿ تعالى: قاؿ ا ميثنينا عمى الصحابة أجمعيف كال شؾ أف الشيخيف كعمي منيـ: 
َُْػارِ وَ ﴿ 

َ
ََ َواْْل اِجِري َٓ ٍُ ْ ََ ال ٌِ لَُٔن  وح

َ
اةُِلَٔن اْْل ٔا َوالصح ًْ َوَرُؽ ُٓ ِْ ُ َم ًْ ةِإِْقَصاٍن َرِِضَ اَّح ُْ َتُػٔ ّح ََ ا ِي الح

 ًُ ُز اىَْػِظي ْٔ ةًَدا َذلَِم اىَْف
َ
ا أ َٓ ََ فِي اُر َداِِلِي َٓ ْن

َ
ا اْْل َٓ ِحاٍت ََتْرِي ََتَْخ ًْ َج ُٓ َ َغدح ل

َ
ُّ وَأ ِْ ، [100]التكبة: ﴾  َم
ِ : ﴿ -تعالى سبحانو ك  –كقاؿ  ٌد َرُشُٔل اَّح ٍح ًْ  ُُمَ ُْ ًْ حََرا ُٓ َِ ارِ رََُحَاُء ةَحْ اُء َْعَ اىُْهفح ِطدح

َ
ُّ أ َػ ٌَ  ََ ِي َوالح

ًدا ًػا ُشجح ٌَِِِْي إِْذ ُيَتايُِػََُٔم ََتَْج ﴿ ، كقاؿ تعالى:[29]الفتح:  ﴾ ُرنح ْؤ ٍُ ْ َِ ال ُ َغ ىََلْد َرِِضَ اَّح
َجَرةِ   .[18]الفتح:  ﴾ الظح

ٍيف مف حديث أبي سعيد الك  "ال تسبُّكا  :قاؿ: قاؿ النبي  خدرم في الصحيحى
دو ذىبنا، ما بمغ ميدَّ أحدىـ كال نصيفو"  .(1)أصحابي؛ فمكا أفَّ أحدكـ أنفؽ مثؿ أيحي

أنو قاؿ: "ال تسبكا أصحاب  كركل اإلماـ أحمد في فضائؿ الصحابة عف ابف عمر  
ـي أحدىـ ساعة خيره مف عبادة أحدكـ أربعيف سنة"   محمد  فممقا

(2). 

خيرى   : "إف ا نظر في قمكب العباد، فكجد قمبى محمدو اؿ عبدا بف مسعكد ق
  قمكب العباد، فاصطفاه لنفسو، فابتعثو برسالتو، ثـ نظر في قمكب العباد بعد قمب محمد 

 .(3)فكجد قمكب أصحابو خير قمكب العباد، فجعميـ كزراء نبيِّو، يقاتمكف عمى دينو" 

ا،  إفَّ أصحاب محمد " : رحمو ا كقاؿ الحسف البصرم   كانكا أكياسنا، عممكا صالحن
كأكمكا طيبنا، كقدمكا فضبلن، لىـ يينافسكا أىؿ الدنيا في دنياىـ، كلـ يجزعكا مف ذليا، أخذكا 
صٍفكىا، كترككا كدرىا، كا ما تعاظمٍت في أنفسيـ حسنةه عممكىا، كال تصاغرت في أنفسيـ 

 .(4)ا" الجامع لشعب اإليماف" سيئةه أمرىـ الشيطاف بي

ركم عف عمي مف نحك ثمانيف كجيان كأكثر أنو قاؿ عمى منبر الككفة  قاؿ ابف تيمية: "
ىذا القكؿ: خير ىذه األمة بعد نبييا أبك بكر كعمر، كقد ثبت في صحيح البخارم مف ركاية 

ليمداف: ادخمي رجاؿ ىمداف خاصة التي يقكؿ فييا عمي: لك كنت بكابان عمى باب جنة لقمت 
بسبلـ، مف ركاية سفياف الثكرم عف منذر الثكرم ككبلىما مف ىمداف، قاؿ البخارم: حدثنا 

                                 
: رقـ الحديث  5/8]البخارم: صحيح البخارم، كتاب المناقب/ باب قكؿ النبي لك كنت متخذان...،  (1)

3673.] 
 [  1729: رقـ الحديث 2/907بة/ فضائؿ أصحاب النبي، ]ابف حنبؿ: مسند اإلماـ أحمد، فضائؿ الصحا( 2)
: رقـ 1/214)ج شرح السنة :البغكم[؛ ك 3600: رقـ الحديث 6/84 ]ابف حنبؿ: مسند اإلماـ أحمد، (3)

 كقاؿ محققك المسند: إسناده حسف. [،105الحديث 
 ال بأس بو.، كقاؿ محققو: إسناده [10149 : رقـ الحديث 15/144]البييقي: سنف البييقي،  (4)
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محمد بف كثير، أخبرنا سفياف، حدثنا جامع بف أبي راشد، حدثنا أبك يعمى عف محمد بف الحنفية 
اؿ: عمر. ؟ " قاؿ: أبك بكر قمت: ثـ مف؟ ق قاؿ: "قمت ألبي: أم الناس خير بعد رسكؿ ا 

 .(1)كخشيت أف يقكؿ: عثماف، قمت: ثـ أنت؟ قاؿ: ما أنا إال رجؿ مف المسمميف"

 ثـ ىـ يتيمكف الشيخيف بمحاكلة قتؿ عمي ككقائع التاريخ تكذبيـ كتشد بحب عمي 
 .اندة عمي ألبي بكر في حركب الردةألبي بكر كعمر كمف ذلؾ مس

ا لما  ألبي بكر  كاف عمي  فيو مصمحة لئلسبلـ كالمسمميف ناصحا محبا، مرجحن
عمى أم شيء آخر، كمف الدالئؿ الساطعة عمى إخبلصو ألبي بكر كنصحو لئلسبلـ 
كالمسمميف، كحرصو عمى االحتفاظ ببقاء الخبلفة كاجتماع شمؿ المسمميف ما جاء مف مكقفو مف 

ركات بنفسو إلى ذم القصة، كعزمو عمى محاربة المرتديف، كقيادتو لمتح تكجو أبى بكر 
العسكرية ضدىـ بنفسو، كما كاف في ذلؾ مف مخاطرة كخطر عمى الكجكد اإلسبلمي، فعف عمي 

  :أقكؿ لؾ ما قاؿ رسكؿ ا يقكؿ  يكـ أحد: "ليـٌ سيفؾ كال تفجعنا بنفسؾ، كارجع إلى 
 .(2) المدينة" فكا لئف فجعنا بؾ ال يككف لئلسبلـ نظاـ أبدنا"، فرجع"

لـ ينشرح صدره ألبي بكر كقد بايعو عمى رغـ  -اذه ا مف ذلؾأع - فمك كاف عمي 
مف نفسو، فقد كانت ىذه فرصة ذىبية ينتيزىا عمي، فيترؾ أبا بكر كشأنو، لعمو يحدث بو 

ذا كاف فكؽ ذلؾ  مف كراىتو لو، كحرصو  -حاشاه ا-حدث فيستريح منو كيصفك الجك لو، كا 
كما يفعؿ الرجاؿ السياسيكف بمنافسييـ كأعدائيـ، كقد  عمى التخمص منو، أغرل بو أحدنا يغتالو،

 مقاتمة المرتديف، كقاؿ ألبي بكر لما قاؿ لعمي: "ما تقكؿ يا أبا الحسف"؟ قاؿ: كاف رأم عمي 
"أقكؿ: إنؾ إف تركت شيئنا مما كاف أخذه منيـ رسكؿ ا، فأنت عمى خبلؼ سنة الرسكؿ"، 

ف  .(3)منعكني عقاالن" فقاؿ: "أما لئف قمت ذاؾ ألقاتمنيـ كا 

كتزكج بابنتو أـ كمثكـ بنت عمي بف أبي طالب، تزكجيا  ككذا كقد صاىر عمر عميان 
كىي صغيرة السف، كذلؾ في السنة السابعة عشرة لميجرة كبقيت عنده الى أف قتمو أبك لؤلؤة 

 المجكسي في المسجد.

ف جده أف عمر قاؿ الذىبي رحمو ا: كركل عبد ا بف زيد بف أسمـ عف أبيو ع
تزكَّجيا فأصدقيا أربعيف ألفان قاؿ أبك عمر بف عبد البر: قاؿ عمر لعمي: زكجنييا أبا حسف، 

                                 
 .(138-4/137(؛ كابف تيمية، منياج السنة )ج408-4/407)جالفتاكل ابف تيمية، ( 1)
 (. 6/346ابف كثير، البداية كالنياية )ج( 2)
 .1/454جالمرجع السابؽ، ( 3)
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 .(1) فإني أرصد مف كرامتيا ما ال يرصد أحد"

ية تعترؼ بيذا كتقر بو لكنيـ يحممكنو ماال يحتمؿ كعادتيـ في الذب ثنا عشر كالشيعة اال
 كالتدليس.

عمى ركابط الصمة، كالمحبة، كالتكاد، كالتراحـ بيف آؿ بيت  كىذه المصاىرات تدؿ  قطعا
، كبيف الصحابة األجبلء، كال التفات إلى ما تزعمو الرافضة مف محاكلة إبراز شقاؽ النبي 

) ـٍ مىاءي بىٍينىيي   .(2) كخبلؼ ، كتقطع ألكاصر األخكَّة بينيـ، كىـ عمى ما كصفيـ ربيـ تعالى : )ريحى

كحا كجبلء في عبلقة عمي بالشيخيف أف عميا سمى أكالده ثـ مما يزيد األمر كض
 بأسمائيـ زكجتو ليمى بنت مسعكد اليتيمة، ككلده منيا أبك بكر كعبد ا.

ككذا كزكجتو أـ حبيبة بنت ربيعة التغمبية، كىي الصيباء ككلده منيا عمر كرقية، كقد 
 (3)ث عمي كمات بينبع.عاش عمر بف عمي ىذا حتى بمغ خمسا كثمانيف سنة كحاز نصؼ ميرا

أما األقكاؿ التي تنفي تحريؼ القرآف عند الشيعة، فالذم يظير لمباحث أف الركايات 
المتناقضة في ىذا الباب جاءت لمحاكلة تبرير ىذه الفرية العظيمة، كىي القكؿ بتحريؼ القرآف 

فيا، كالذم يطمئف كنقصو، فقابمتيا ركايات أخرل تنفى ىذا بقكة لمحاكلة نشر التشيع كالتمدد طائ
إليو الباحث أف الركايات التي تنفي التحريؼ كالنقص عف القرآف جاءت في سياؽ عقيدة التقية 

 التي يتعبدكف ا بيا لؤلسباب التالية:
أف الركايات التي تخبر عف التحريؼ ركايات متكاترة عند الشيعة، كما يقكؿ السيد  :أولً 

في كتابو " األنكار" كنقؿ عنو السيد تقي النكرم فقاؿ: قاؿ نعمة ا الجزائرم المحدث الشيعي 
السيد المحدث الجزائرم في األنكار: "إف األصحاب قد أطبقكا عمى صحة األخبار المستفيضة 

 .(4)بؿ المتكاترة الدالة بصريحيا عمى كقكع التحريؼ في القرآف "

سب األخبار المتكاترة كقاؿ أبك الحسف العاممي: "اعمـ أف الحؽ الذم ال محيص عنو بح
شيء مف التغييرات،   اآلتية كغيرىا أف ىذا القرآف الذم في أيدينا قد كقع فيو بعد رسكؿ ا 

                                 
 (. 119/ 4جاإلصابة في تمييز الصحابة )؛ كابف حجر، (3/501)ج سير أعبلـ النببلءالذىبي، ( 1)
 .(29تح البارم )صابف حجر، ف( 2)
 (.2/578)جتاريخ الطبرم الطبرم، ( 3)
 (.30ص)األنكار النعمانية الجزائرم، ( 4)
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 .(1)"را مف الكممات كاآلياتكأسقط الذيف جمعكه بعده كثي

نكار ىذه الركايات يستمـز إنكار تمؾ الركايات التي تثبت مسألة اإلمامة كالخبلفة ببل  كا 
كأكالده مف بعده عندىـ، ألف الركايات التي دلت عمى عقيدة اإلمامة ليست  فصؿ لعمي 

بأكثر مف ركايات التحريؼ، كقد صرح بيذا عبلمة الشيعة المبل محمد باقر المجمسي حيث 
قاؿ: كعندم أف األخبار في ىذا الباب متكاترة معنى، كطرح جميعيا يكجب رفع االعتماد عف 

ألخبار في ىذا الباب ال يقصر عف أخبار اإلمامة فكيؼ يثبتكنيا األخبار رأسان، بؿ ظني أف ا
 (2)بالخبر"

جاء ما يبرر ىذه األقكاؿ التي تنص عمى عدـ التحريؼ في كتب الرافضة  ثانيا:
أنفسيـ، يقكؿ شيخيـ نعمة ا الجزائرم: "كالظاىر أف ىذا القكؿ إنما صدر منيـ ألجؿ مصالح 

ـ بأنو إذا جاز ىذا في القرآف فكيؼ جاز العمؿ بقكاعده كثيرة، منيا سد باب الطعف عميي
 .(3)كأحكامو مع جكاز لحكؽ التحريؼ ليا" 

مذىب الشيعة قائـ عمى أقكاؿ األئمة كآرائيـ فقد أثبتنا آرائيـ كأقكاليـ، كىي تبيف  ثالثا:
ئيـ   أنيـ ال يركف القرآف المكجكد في أيدم الناس قرآنا كامبل محفكظا، باستثناء بعض عمما

الذيف أظيركا إنكار التحريؼ كلـ يستندكا إلى قكؿ مف األئمة المعصكميف، كلـ يأتكا بشاىد 
ثنا منيـ، كأما القائمكف بالتحريؼ فإنيـ أسسكا عقيدتيـ عمى األحاديث المركية عف األئمة اال

 ، كاألحاديث الصحيحة المثبتة المعتمد عندىـ.عشر
ائميف بعدـ التحريؼ زمف األئمة االثنى عشر حسب لـ يدرؾ كاحد مف ىؤالء الق :رابعاً 

زعميـ، بخبلؼ متقدمييـ القائميف بالتحريؼ كمعتقديو، فإنيـ أدرككا زمف األئمة كجالسكىـ 
 كصمكا خمفيـ، كسمعكا كتعممكا منيـ ببل كاسطة، كتحدثكا معيـ مشافية .

كيت فييا أخبار كأحاديث عف التحريؼ كالتغيي :خامساً  ر كتب معتبرة الكتب التي ري
معتمدة عند الشيعة، كقد عيرضت بعض ىذه الكتب عمى األئمة المعصكميف، كنالت رضاىـ 

 مثؿ الكافي لمكميني، كتفسير القمي، كغيرىما.

ف ىؤالء الذيف تظاىركا بإنكار التحريؼ يرككف في كتبيـ أنفسيا أحاديث إ :سادساً 

                                 
 (.36ص )لتفسير مرآة األنكار كمشكاة االسرار العاممي، ( 1)
 (.12/525)جمرآة العقكؿ المجمسي، ( 2)
 (.2/358)جاألنكار النعمانية ، ( الجزائرم3)
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 دكف تعرض ليا كإلسنادىا كركاتيا.كركايات عف األئمة كغيرىـ، تدؿ كتنص عمى التحريؼ ب

فمثبل ابف بابكيو القمي القائؿ: "أنو مف نسب إلينا القكؿ بالتحريؼ فيك كاذب"  ىك نفسو 
الذم يركم في كتابو "الخصاؿ" حديثا مسندا متصبل قاؿ: حدثنا محمد بف عمر الحافظ 

حسف بف زبرقاف المرادم ثنا الالبغدادم المعركؼ بالجصاني قاؿ: حدثنا عبدا بف بشر قاؿ: حد
يقكؿ:  : حدثنا أبك بكر بف عياش األجمح عف أبي الزبير عف جابر قاؿ سمعت رسكؿ ا قاؿ

يجيء يكـ القيامة ثبلثة يشككف ، المصحؼ ، كالمسجد ، كالعترة ، يقكؿ المصحؼ يا رب 
 .(1)حرقكني كمزقكني"

أك المعصكميف عندىـ، كىكذا  ف المنكريف لـ يكف قكليـ مستندا إلى المتقدميفإ :سابعاً 
لـ يقبمو المتأخركف، فيؤالء أعبلـ الشيعة كزعماؤىـ كأكابرىـ ينكركف أشد اإلنكار قكؿ مف يقكؿ 
إف القرآف لـ يتغير كلـ يتبدؿ، فيقكؿ المبل خميؿ القزكيني، شارح "الصحيح الكافي" المتكفى سنة 

"كأحاديث الصحاح تدؿ عمى أف  ىػ تحت حديث "إف لمقرآف سبعة عشر الؼ آية، يقكؿ:1089
كثيرا مف القرآف قد حذؼ، قد بمغ عددىا إلى حد ال يمكف إنكاره، كليس مف السيؿ أف يدعى بأف 
القرآف المكجكد ىك القرآف المنزؿ بعد األحاديث التي مر ذكرىا، كاالستدالؿ باىتماـ الصحابة 

د االطبلع عمى أعماؿ أبى كالمسمميف بضبط القرآف كحفظو ليس إال استدالؿ ضعيؼ جدا بع
 .(2)بكر كعمر كعثماف"

 

  

                                 
 (.1/174)ج الخصاؿالقمي، ( 1)
 (.548ص) شارح الصحيح الكافي  ،القزكيني (2)



112 

 المبحث الثاني
 في تأويل القرآن بالظاىر والباطنتناقضات الشيعة  

تنص عمى أف التي ركايات انقسـ ىذا المبحث إلى ثبلثة مطالب، ذكرت في األكؿ ال
مف كتبيـ، ثـ ذلؾ  تنفي التي  ركاياتأثبت ال الثانيعند الشيعة، كفي  لمقرآف ظاىران كباطنا

 جعمت الثالث لمتعميؽ عمى ركاياتيـ المتناقضة، كذلؾ عمى النحك التالي.

 المطمب األول
 وباطنا  ً ا  أن لمقرآن ظاىر روايات تنص عمى 

 ا، كىي كما يمي:ركايات تنص عمى أف لمقرآف ظاىران كباطنكردت عند القـك 
مد بف منصكر قاؿ: جاء في أصكؿ الكافي لمكميني ما نصو: عف مح الرواية األولى:

، عف قكؿ ا (1)سألت عبدان صالحان _ يعنكف بو مكسى الكاظـ كالذم يعتبركنو إماميـ السابع_
 : ََ ا َبَط ٌَ ا َو َٓ ِْ َر ٌِ َٓ ا َظ ٌَ َٔاِقَض  َ اىَْف ا َقرحَم َرِّبِّ ٍَ قاؿ: فقاؿ: "إف القرآف لو ظير كبطف،  كُْو إِنح

، كالباطف مف ذلؾ أئمة الجكر، كجميع ما أحؿ ا فجميع ما حـر ا في القرآف ىك الظاىر
 .(2)تعالى في الكتاب ىك الظاىر، كالباطف مف ذلؾ أئمة الحؽ"

يظير مف خبللو أنيـ يعتقدكف أف لمقرآف  بزعميـ كفي ىذا النص الكارد في أصح كتبيـ
ب ا سبحانو ظيران كبطنان، ككذا يظير الدافع إلى القكؿ بأف القرآف لو ظير كبطف، كىك أف كتا

، كمف النص عمى أعدائيـ، كىذا األمر أقضَّ مضاجعيـ، ثنا عشرخبل مف ذكر أئمتيـ اال
كأفسد عمييـ أمرىـ، كقد صرحكا بأف كتاب ا قد خبل مف ذكر األئمة فقالكا: "لك قرئ القرآف 

 .(3)كما أنزؿ أللفينا مسمميف" 

في كتاب ا، قالكا بيذه المقالة  فمما لـ يكف ألصؿ مذىبيـ كىك اإلمامة كاألئمة ذكر
 إلقناع أتباعيـ، كتركيج عقائدىـ.

 .(4)نكار "باب أف لمقرآف ظيران كبطنان" ذكر صاحب بحار األ :ةالثاني الرواية

                                 
 (. 1/374الكميني، أصكؿ الكافي )ج (1)
 .1/374المرجع السابؽ، ج( 2)
 (.19/30(؛ كالمجمسي، البحار )ج1/13)جتفسير العياشي العياشي، ( انظر: 3)
 (.106-92/78المجمسي، البحار )ح( 4)
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كمف نصكصيـ في ىذه المسألة: "أف لمقرآف ظيران كبطنان، كببطنو بطف إلى سبعة 
 .(1)أبطف"

: "سألت أبا جعفر عف شيء مف تفسير القرآف عف جابر الجعفي قاؿ الرواية الثالثة:
فأجابني، ثـ سألت ثانية فأجابني بجكاب آخر، فقمت: جعمت فداؾ كنت أجبت في ىذه المسألة 
؟ فقاؿ لي: يا جابر: إف لمقرآف بطنان، كلمبطف بطنان كظيران، كلمظير  بجكاب غير ىذا قبؿ اليـك

ف تفسير القرآف، إف اآلية لتككف أكليا في ظيران، يا جابر، كليس شيء أبعد مف عقكؿ الرجاؿ م
 .(2)شيء كآخرىا في شيء كىك كبلـ متصؿ يتصرؼ عمى كجكه" 

كىذا كاضح مف  ،كبطنا تظير ىذه الركاية عقيدة الرافضة في القكؿ بأف لمقرآف ظيران 
حينما رد عمى جابر الجعفي بقكلو يا   -كجعفر منيـ براء  -جكاب أبي عبد ا جعفر الصادؽ 

  ". إف لمقرآف بطنان، كلمبطف بطنان كظيران، كلمظير ظيران " ابر: ج
" لكؿ آية مف كبلـ ا ظير كبطف بؿ لكؿ  :قكؿ أبي الحسف الشريؼ القول الرابع:

 .(3)كاحدة منيا كما يظير مف األخبار المستفيضة سبعة كسبعكف بطنان "

كف تجاكز كبالغ كعادتيـ في يثبت، أف لمقرآف ظيرا كبطف لك  كىذا قكؿ ألحد شيكخيـ يقرر
 الكذب، إلى أف قاؿ لكؿ أية سبعة كسبعكف بطنا كال أدرم ما ىي حقيقة ىذه البطكف ككيؼ تككف.

ف لمقرآف ظيران كبطنان، كببطنو بطف إلى سبعة إ" :: قاؿ الصافي في تفسيرالقول الرابع
 .(4)أبطف"

 المطمب الثاني
    ً طنا  اوب    ً ىرا  اروايات تنفي أن لمقرآن ظ

 كباطنان  ركايات تنفي أف لمقرآف ظاىران  العكس مما سبؽ في المطمب السابؽ كجدت عمى
 مف كتب الشيعة، كىذه الركايات ىي:  

عف صفكاف بف يحيى قاؿ: "سألني أبك قٌرة المحٌدث أف أيدخمىو عمى أبي  الرواية األولى:
عميو، فسألو عف الحبلؿ الحسف اإلماـ الرضا عميو الٌسبلـ، فاستأذنتيو في ذلؾ فأذفى لي، فدخؿ 

                                 
 (.1/31)جتفسير الصافي الكاشاني، ( 1)
 (92/95ار األنكار )جالمجمسي، بح( 2)
 (.3ص ) مرآة األنكار ؼ،الشري (3)
 (1/31)ج تفسير الصافيالكاشاني، ( 4)
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ينا أٌف ا قٌسـ الرؤية كالكبلـ؛ الكبلـ  كى كالحراـ حٌتى بمغ سؤاليو إلى التكحيد، فقاؿ أبك قٌرة: "إنا رى
لمكسى، كلمحٌمد الرؤية، فقاؿ أبك الحسف: فمىف المبمغ عف ا إلى الثقميف مف الجٌف كاإلنس: ال 

؟ قاؿ أبك قرة: بمى س كًمثمو شيء؟ أليس محٌمد تيدركو األبصار، كال ييحيطكف بو عممان، كلي
مؽ جميعا فيخبرىـ أنو جاء مف عند ا، كأنو  فقاؿ اإلماـ عميو الٌسبلـ: كيؼ يجيء رجؿه إلى الخى
يدعكىـ إلى ا بأمر ا، فيقكؿ: ال تدركو األبصار، كال يحيطكف بو عممان، كليس كمثمو شيء، 

ـٌ يقكؿ: أنا رأيتيو بعيني، كأحى   .طتي بو عممان كىك عمى صكرة البشر؟!ث

 قاؿ أبك قٌرة: فانو يقكؿ: كلقد رآه نىزلةن أيخرل .

ـي أبك الحسف: إٌف بعد ىذه اآلية ما يدؿُّ عمى ما رأل، حيث قاؿ: ما كىذىبي الفؤادي  فقاؿ اإلما
ـٌ أخبر بما رأل فقاؿ: لقد رأل مً  ف آياًت ربِّو ما رأل يقكؿ: ما كىذىبى فؤادي محٌمد ما رأت عيناه، ث

الكبرل فآياتي ا غيري ا، كقد قاؿ ا: كال ييحيطكفى بو عممان فإذا رأتو األبصار فقد أحاط بو 
ـي ككقعت المعرفة.  ؟قاؿ أبك قٌرة: فتكٌذبي بالركاياتف العم

 فقاؿ أبك الحسف عميو الٌسبلـ: إذا كانت الركاياتي مخاًلفةن لظاىر لمقرآف كذَّبتييا، كما أجمع
 .(1)المسممكف عميو ىك أٌنو ال ييحاط بو عممان كال تيدركيو األبصار كليسى كمثمو شيء" 

عشر اإلماـ الرضا، كالشاىد فييا  اة جدا كىي إلماـ مف األئمة اإلثنكىذه الركاية ميم
قكؿ أبي الحسف "إذا كانت الركاياتي مخاًلفةن لظاىر لمقرآف كذَّبتييا"، فإف تفسير القرآف بالظاىر 
، بؿ مف جاء بشيء يحالؼ ظاىر القرآف فإنو مركد عندىـ عف األكائؿ مف أئمة  كالباطف مذمـك
الشيعة، فيبل ساركا عمى ما كاف عميو أئمتيـ، لكنيا الزندقة التي ما أرادكا منيا إال ىدـ اإلسبلـ 

 كىدـ القرآف. 
ماميو، "قد أىمكىفى الكتابى _أم القرآف_ ًمف زمام قاؿ عمي الرواية الثانية: ًو، فيك قائده كا 

مىؿى الكتابى  يىحؿُّ حيثي حٌؿ ثىقىميو، كينزؿ حيث كاف منزليو، كآخري قد تسمى عاًلمان كليسى بو قد حى
 .(2) _القرآف_ عمى آراًئو، كعطؼ الحؽ عمى أىكائو"
في كتاب ا، كأف تدخؿ اآلراء كاألىكاء في  ىذه ركاية تبيف بكضكح عقيدة عمي 

، ألف كؿ بأف لمقرآف ظيرا كبطنا ليس مف العمـ في شيء عمى حد قكؿ عمي كتاب ا كالق
ف مف أعظـ الظبلؿ أف تدخؿ األىكاء كاآلراء في  ذلؾ مف جنس حمؿ القرآف عمى األىكاء، كا 
كتاب ا كصكر ذلؾ كثيرة جدا كال تحصى، كمف أخطرىا القكؿ بأف لمقرآف ظيرا كبطنا، ألف 

                                 
 (.1/70الكميني، الكافي )ج( 1)
 (.87ص)نيج الببلغة ( المرتضي، 2)
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 تحريؼ الكمـ عف مكاضعو.ىذا مف شأنو تضيع الديف، ك 
، القرآف ىك الناصح الذم ال يىغيٌش " كاعممكا أٌف ىذا  قاؿ عمي  الرواية الثالثة:

. كما جالس ىذا القرآف أحده إاٌل قاـ عنو بزيادة  ، كاليمحدِّثي الذم ال يكذبي كاليادم الذم ال ييًضؿُّ
مى أحد بعد القرآف مف فاقة، أك نقصاف، زيادة في ىدلن أك نقصاف مف عمى، كاعممكا أنو ليس ع

، فاستشفكه مف أدكائكـ كاستعينكا بو عمى ألكاًئكـ؛ فإٌف فيو شفاء مف  كال ألحد قبؿ القرآف مف غنىن
  .(1) أكبر الداء كىك الكفر كالنفاؽ كالغٌي كالضبلؿ، فاسألكا ا بو كتكٌجيكا إليو بحٌبو" 

نسب العصمة،  لكتاب ا كنفى عنو فيذه ركاية مبثكثة في كتب الشيعة تبيف بأف عميان 
الزيغ كالنقص فيك اليادم الذم ال يضؿ، كال شؾ بأف نسبة القكؿ بأف لمقرآف ظاىرا كباطنا 

لما حضره المكت أنو  تتعارض مع ىذا الكصؼ الدقيؽ لكتاب ا، لذلؾ كاف مف كصيتو 
 .(2)قاؿ: "ا ا في القرآف، ال يسبقكـ بالعمؿ بو غيركـ"

 منيا عمى سبيل المثال ل الحصر:  كتبيم بيذا المعنى كثيرةفي  الو وأقو 

  قكلو: "إٌف عمى كٌؿ حؽ  حقيقةن، كعمى كٌؿ صكابو نٍكران، فما كافؽ كتاب ا فخذكا بو، كما
 .(3) خالؼ كتاب ا فدعكه"

 ع، كالٌرٌم الناقع، كقكلو: "عميكـ بكتاب ا فإٌنو الحبؿ المتيف، كالٌنكر المبيف، كالٌشفاء الٌناف
 .(4)كالعصمة لممتمٌسؾ، كالٌنجاة لممتعٌمؽ، ال يٍعكٌج فيقاـ، كال يزيغ فيستعتب"

  كىك الفٍصؿ . ، كحٍكـ ما بٍينكـٍ ، كخبر ما بٍعدكـٍ كقكلو: "عميكـ بكتاب ا فيو نبأ ما قٍبمكـٍ
ه أضٌمو ا، كىك لٍيس باٍليٍزؿ، مٍف تركو مٍف جٌبارو قصمو ا، كمٍف ابتغى اليدل في غٍير 

اٌلذم ال تزيع  بو األٍىكاء، كال ك  حٍبؿ ا المتيف، كىك الٌذٍكر اٍلحكيـ كالٌصراط المٍستقيـ،
تٍمتبس بو األٍلسنة، كال تٍشبع مٍنو اٍلعمماء، كال يٍخمؽ عمى كٍثرة الٌرٌد، كال تٍنقضي عجائبو، مٍف 

اصـ بو فمج، كمٍف دعا إلٍيو قاؿ بو صدؽ، كمٍف عمؿ بو أجر، كمٍف حكـ بو عدؿ، كمف خ
"  .(5) ىدم إلى صراطو مٍستقيـو

 
                                 

 .(176ص )نيج الببلغة المرتضى، ( 1)
 .422صالمرجع السابؽ،  (2)
 (. 1/69الكميني، الكافي )ج (3)
 (.156ص )ببلغة نيج الالمرتضي، ( 4)
 (.1/3)جتفسير العيَّاشٌي العياشي، ( 5)
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قاؿ اإلماـ جعفر الٌصادؽ: "اقرأكا القيرآف كاستظًيركه؛ فإفَّ ا ال ييعىٌذب قمبىان  الرواية الرابعة:
كقاؿ أيضا: "مىف استىٍظيىرى القرآف، كحًفظو كأحٌؿ حبللىو كحرَّـ حرامىو أدخمىو ا ، (1)كعىى اٍلقرآف" 

الجٌنة بو، كشٌفعو في عشرة مف أىمو كٌميـ قد كجبى ليـي الٌنار" 
(2). 

كىاتيف الركايتيف لجعفر الصادؽ تنسفاف عقيدة القكـ في اعتقادىـ في القرآف بأف لو ظير 
 كبطف. 

 المطمب الثالث
 الروايات المتناقضةالتعميق عمى 

كتاب نيج الببلغة عند مكانة ك  قبؿ نقد ىذه العقيدة المنحرفة، ال بد مف بياف قدر 
 الشيعة، كالسبب في ذلؾ أف اعتمدت عميو كعمى غيره في نقد ىذه العقيدة.

قاؿ عنو أحد أكبر عمماء الشيعة المعاصريف، اليادم كاشؼ الغطاء في كتابو مستدرؾ 
نيج الببلغة: "إف كتاب نيج الببلغة أك ما اختاره العبلمة ابك الحسف محمد الرضا، مف كبلـ 

نكر لمف استضاء بو،  -إلى أف قاؿ  -أمير المؤمنيف، مف أعظـ الكتب اإلسبلمية شأنا مكالنا 
 .(3)كنجاة لمف تمسؾ بو، كبرىاف لمف اعتمده، كلب لمف تدبره"

: "إف اعتقادنا في كتاب نيج الببلغة، أف جميع ما فيو مف الخطب كالكتب كقاؿ أيضان 
، كعف أىؿ بيتو في جكامع األخبار النبي  كالكصايا كالحكـ كاآلداب حالو كحاؿ ما يركل عف

 (4)الصحيحة كالكتب المعتبرة "

فأنت ترل أف كتاب نيج الببلغة معتمد عندىـ، كلو مكانتو العالية، كشرفو الرفيع، كبيذا 
 نستطيع أف نحاكميـ إليو.

 -أف لمقرآف ظاىر كباطف -قاؿ الدكتكر ناصر القفارم في ىذه العقيدة المنحرفة 
ؿ ليذه المقالة يدرؾ خطكرة ىذا االتجاه الباطني في تفسير القرآف، كأنو يقتضي بطبلف "كالمتأم

الثقة باأللفاظ، كيسقط االنتفاع بكبلـ ا ككبلـ رسكلو، فإف ما يسبؽ إلى الفيـ ال يكثؽ بو، 

                                 
  (.1/290)جنيج الببلغة المرتضي، ( 1)
 .1/290المرجع السابؽ، ج (2)
 (.5ص)نيج الببلغة المرتضي،  (3)
 (.19ص )مستدرؾ نيج الببلغة كاشؼ الغطاء،  (4)
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كالباطف ال ضابط لو، بؿ تتعارض فيو الخكاطر، كيمكف تنزيمو عمى كجكه شتى، كبيذا الطريؽ 
ؿ الباطنية التكصؿ إلى ىدـ جميع الشريعة بتأكيؿ ظكاىرىا، كتنزيميا عمى رأييـ. كلك كانت يحاك 

مف قبيؿ اف التيا لما تحقؽ بو اإلعجاز، كلكتمؾ التأكيبلت الباطنية ىي معاني القرآف، كدال
 .(1)األلغاز، كالعرب كانت تفيـ القرآف مف خبلؿ معانيو الظاىرة" 

ف لمقرآف ظاىرا كباطنا، يريدكف بذلؾ أف الظاىر يعممو كعقيدة الرافضة في قكليـ أ
الناس، كأما الباطف فبل يعممو إال األئمة كمف يستقي منيـ، كبيذا المعتقد يستطيعكف أف يحرفكا 
معاني القرآف إلى ما يكافؽ مذىبيـ الباطني الخبيث، الذم يكيدكف بو لئلسبلـ كأىمو، فجعمكا 

، ثنا عشرة كاإلمامة، فالقرآف في نظرىـ نزؿ بتمامو في األئمة االالقرآف نفسو يدكر في فمؾ الكالي
بؿ كؿ الشرائع اإلليية كجميع الكتب السماكية نزلت فييـ كفي تكجيو أنظار الخمؽ إلييـ، كما 
مف آية مدح إال فييـ كفي أكليائيـ نزلت، كما مف آية قدح إال في مخالفييـ كفي أعدائيـ 

كنو كينسبكف إلى األئمة ما يستدلكف بو عمى كذبيـ، كىذا كردت، كعمى ىذا األساس يفسر 
التأكيؿ ال يستند إلى قرآف كال إلى سنة كال إلى أثر كال إلى لغة، بؿ يأخذكف األدلة مف الكذابيف 

 كالكٌضاعيف.

قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية: "مف ادعى عممان باطنان، أك عممان بباطف كذلؾ يخالؼ العالـ 
ما جاىبلن ضاالن، كأما الباطف المخالؼ لمظاىر المعمكـ، الظاىر كاف مخطئان  ، إما ممحدان زنديقان، كا 

فمثؿ ما يدعيو الباطنية القرامطة مف اإلسماعيمية كالنصيرية كأمثاليـ" ثـ يقكؿ: "كىؤالء الباطنية 
تِْيٍ قد يفسركف:  ٌُ اٍم  ٌَ ِ َِاهُ ِِف إ ٍء أْقَػْي ِ  أنو عمي، كقكلو:  َوُُكح ََشْ َث اىُْلْفرِ َفَلاح ٍح ِ ئ

َ
ٔاْ أ أنيـ  يُ

يُْػََُٔث ِِف اىُلْرَنِ طمحة كالزبير ٍَ ْ َجَرةَ ال  .(2)بأنيا بنك أمية"، َوالظح

"مف فسر القرآف كتأكلو عمى غير التفسير المعركؼ مف  :كقاؿ أيضا شيخ االسبلـ
ضعو، كىذا الصحابة كالتابعيف فيك مفتر عمى ا، ممحد في آيات ا، محرؼ لمكمـ عف مكا

 .(3)فتح لباب الزندقة كاإللحاد، كىك معمـك البطبلف باالضطرار مف ديف اإلسبلـ"

"كأما إذا أريد بالعمـ الباطف العمـ الذم يبطف عف أكثر  :كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية
                                 

 (.154ص)الشيعة اإلمامية اإلثني عشرية القفارم، أصكؿ مذىب  (1)
 (.237-13/236)جمجمكع فتاكل بف تيمية، ا( 2)
 .13/243المرجع السابؽ، ج (3)
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 الناس أك عف بعضيـ فيذا عمى نكعيف: أحدىما: باطف يخالؼ العمـ الظاىر كالثاني: ال يخالفو،

األكؿ فباطؿ؛ فمف ادعى عمما باطنا أك عمما بباطف كذلؾ يخالؼ العمـ الظاىر  فأما
ما جاىبل ضاال، كأما الثاني فيك بمنزلة الكبلـ في العمـ الظاىر  كاف مخطئا إما ممحدا زنديقا كا 
قد يككف حقا كقد يككف باطبل فإف الباطف إذا لـ يخالؼ الظاىر لـ يعمـ بطبلنو مف جية 

ال أمسؾ عنو كأما الباطف  مخالفتو لمظاىر ف عمـ أنو باطؿ رد كا  المعمكـ فإف عمـ أنو حؽ قبؿ كا 
المخالؼ لمظاىر المعمكـ فمثؿ ما يدعيو الباطنية القرامطة مف اإلسماعيمية كالنصيرية كأمثاليـ 
ممف كافقيـ مف الفبلسفة كغبلة المتصكفة كالمتكمميف، كشر ىؤالء القرامطة فإنيـ يدعكف أف 

إلسبلـ باطنا يخالؼ الظاىر؛ فيقكلكف: الصبلة المأمكر بيا ليست ىذه الصبلة أك ىذه لمقرآف كا
الصبلة إنما يؤمر بيا العامة كأما الخاصة فالصبلة في حقيـ معرفة أسرارنا كالصياـ كتماف 

الحج السفر إلى زيارة شيكخنا المقدسيف كيقكلكف: إف الجنة لمخاصة: ىي التمتع في ك  أسرارنا
النار ىي التزاـ الشرائع كالدخكؿ تحت أثقاليا كيقكلكف: إف الدابة التي يخرجيا ا ك  لمذاتالدنيا با

ف إسرافيؿ الذم ينفخ في الصكر ىك العالـ الذم  لمناس ىي العالـ الناطؽ بالعمـ في كؿ كقت كا 
 جبريؿ ىك العقؿ الفعاؿ الذم تفيض عنو المكجكدات كالقمـك  ينفخ بعممو في القمكب حتى تحيا

 .(1)ىك العقؿ األكؿ"

كما كصؿ لعمماء اإلسبلـ السابقيف مف تأكيبلت باطنية ىي قميؿ مف كثير مما كشفتو 
اليكـ مطابع النجؼ كطيراف، كما استجد بعدىـ مف مقاالت صنعتيا يد التمبيس كالتزكير كالتي 

يؿ الباطني، فيك لـ تتكقؼ إلى اليكـ، حيث فسركا كثيران مف آيات القرآف عمى ىذا النحك مف التأك 
باطؿ كصاحبو ضاؿ مضؿ ألنو تفسير يقكـ عمى عقيدة التحمؿ مف التكاليؼ الشرعية، كالرفض 
لمشرائع كاألحكاـ مف حيث الحقيقة كالكاقع، كفي ىذا نقض بناء الشريعة، كحؿ عرل اإلسبلـ، 

صريحة  فضبل عف ككنو غريبا عف معاني الكممات كالجمؿ في المغة العربية. كفي ذلؾ مخالفة
َّْػِلئُنَ لقكؿ ا تعالى:   ًْ َُْزنْلاهُ كُْرَُاً َغَرَِّيًّا ىََػيحُل

َ
ككذا يجعؿ القرآف ممياة،  ،[2]يكسؼ:  إُِحا أ

يفسره كؿ مفسر بما شاء لو ضبللو كىكاه ككذا فإنو يفؾ عقد المسمميف، كيفٌرؽ جماعتيـ، مف 
 جراء فقداف ضكابط تفسير القرآف الكريـ.

 
                                 

 (.13/245)ج الفتاكلابف تيمية، ( 1)
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َُْزنْلاهُ يَّفى ا في مكاضع متعددة مف كتابو ككفى ىذا القرآف عربيان فقاؿ: ككذلؾ بى 
َ
إُِحا أ

َّْػِلئُنَ   ًْ العربي، قاؿ كلذا فإف األصؿ في فىٍيـً كتاب ا تعالى ىك المساف  ،كُْرَُاً َغَرَِّيًّا ىََػيحُل
 إذا لـ يكف يتكمـ في كتاب ا" ال يحؿ ألحد يؤمف با كاليـك اآلخر أف :اإلماـ مجاىد بف جبر
 .(1)" عالمان بمغات العرب

 .(2)" فإنما ا خاطب بكتابو العربى بمسانيا، عمى ما تعرؼ مف معانييا " :كقاؿ الشافعي

كلذلؾ فإف ادعاء معنى لـ يصح لو كجو في لساف العرب يعد أمران مردكدان في تفسير 
ير جائز إحالة ظاىر التنزيؿ إلى باطف مف التأكيؿ قاؿ ابف جرير الطبرم " كغ كتاب ا تعالى.

ال داللة عميو مف نص كتاب ، كال خبر لرسكؿ ا ، كال إجماع مف األمة كال داللة مف بعض 
 .(3)ىذه الكجكه"

 التفسير الباطني قد حوى من الباليا ما يمي: والخالصة أن  

قد دفيف كبغض مشيف ليـ، بطريقة مكشكفة تنـ عف ح الطعف عمى صحابة رسكؿ ا  -1
كمحاكلة إيجاد ثغرة مف القرآف تخدـ الباطنية في ذلؾ بأم كسيمة، كىييات ليـ ذلؾ! فإف 
صريح اآليات تعتبر أكسمة شرؼ لمصحابة، ناطقة بفضميـ أبد الدىر رغـ محاكلتيـ 

 لمتأكيبلت الباطنية.

ؿ أك نقؿ، بؿ الدليؿ عمى التفسير الباطني تحريؼ ظاىر لكتاب ا ال دليؿ عميو مف عق -2
 خبلفو، كلقد ذىبت بو الباطنية مذىب الييكد كالنصارل في كتبيـ.

ما تذرعت بو الباطنية في ذلؾ مف ككف ىذا التفسير سائغا لغة مف قبيؿ المجاز أك نحكه  -3
قد تبيف بطبلنو، كمغالطة الباطنية في ذلؾ كاضحة كأنيـ أرادكا تركيج ىذه األباطيؿ بيدـ 

 الكممات كتحطيـ لغة القرآف مف غير كازع مف ديف أك خمؽ.معاني 

أكضح لنا التفسير الباطني غمك الباطنية في األئمة مف آؿ البيت غمكا فاؽ كؿ تصكر،  -4
 كىذا ما يرفضو اإلسبلـ كييدمو صريح القرآف.

 
                                 

 (.292/ 1ج) البرىافالبحراني، ( انظر: 1)
 (. 52 /51جالرسالة )الشافعي، ( 2)
 (.44/ 5ججامع البياف )الطبرم، ( 3)
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كاحد،  كضح لنا التفسير الباطني عندىـ مدل الترابط بينيـ كبيف مبلحدة الباطنية فالمشرب -5
كما ترتب عمى دعكة الباطنية يمكف أف يترتب عمى ىذا التفسير الباطني سكاء بسكاء، كقد 
أثبت لنا التاريخ ما كقع مف جراء ىذه النزعة ممثبل في البابية كالبيائية كالقاديانية كما جركه 

 عمى المسمميف مف ببلء.

الباطنية أتباعيـ كيمبسكف  أكضح لنا المفسركف بيذا التفسير الباطني كيؼ يضؿ عمماء -6
عمييـ دينيـ باختبلؽ ىذه األكاذيب افتراء عمى ا كرسكلو كالعترة مف آؿ بيتو، فحجبكا 

 بذلؾ نكر القرآف كضياءه عف قمكب الناس.

لجأت الفرؽ الباطنية إلى ىذه المعاني الباطنية لما لـ تجد في ظاىر القرآف ما يخدميـ في  -7
ف لو بطنا كضعكا مف خبللو ما أرادكا كضعو مف عقائدىـ، بؿ قميؿ كال كثير، فزعمت أ

 زعمكا أف ذلؾ الـز لما عممو ا مف كقكع تحريؼ في القرآف
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  المبحث الثالث
                                                         تناقضات الشيعة في قوليم بأن  القرآن نزل فييم وفي أعدائيم

تنص عمى أف القرآف الركايات التي كقع ىذا المبحث في ثبلثة مطالب ذكرت في األكؿ 
، كجعمت الثاني لمركايات التي تناقض ذلؾ، كعمقت في الثالث عمى نزؿ في الشيعة كفي أعدائيـ

 تمؾ الركايات المتناقضة، كذلؾ عمى النحك التالي.

 المطمب األول
 الروايات التي تنص عمى أن القرآن نزل في الشيعة وفي أعدائيم

ؿ القرآف إنما نزؿ فييـ _يعني في ئمة الشيعة "جي قاؿ الكاشاني قاؿ أ الرواية األولى: 
 .(1)ية_ كفي أكليائيـ كأعدائيـ"ثنا عشر األئمة اال

ىذا قكؿ كاضح كصريح ذكره الكاشاني في تفسيره الصافي، كالكاشاني مف أكابر 
عممائيـ  كىك مؤلؼ الكافي أحد مصادرىـ المعتمدة عندىـ في الحديث، ينص في ىذا الركاية 

ا لؤلئمة، أف القرآف نزؿ فييـ كفي أعدائيـ، كال شؾ أنيـ يقصدكف باألعداء الصحابة التي ينسبي
، كالمصيبة أف الذم ، فإنيـ عمى زعـ الرافضة ىـ الذيف اغتصبكا الخبلفة مف عمي الكراـ 

 نزؿ فييـ كفي أعدائيـ ليس آية كآيتيف بؿ ىك جؿ القرآف عمى حد زعميـ كافترائيـ.
( مرة كيؤلؼ 1154ـ البحراني يزعـ بأف عميان كحده ذكر في القرآف )شيخي القول الثاني:

في ىذا الشأف كتابان سماه: "المكامع النكرانية في أسماء عمي كأىؿ بيتو القرآنية"  كقد طبع في 
 .ىػ1394المطبعة العممية بقـ 

كىذا مصنؼ خاص لشيخيـ البحراني صاحب األنكار النعمانية، كلو مقامو كقدره 
كمكضكعو الذم صنؼ ألجمو ىك ذكر أسماء عمي كأىؿ بيتو في القرآف، فأم ضبلؿ   عندىـ،

 كيذا نعكذ با مف الخذالف.
ب شيخيـ أبك الحسف الشريؼ في كتابو الفصكؿ الميمة في أصكؿ بكَّ  القول الثالث:

اد بباطنيا االئمة "باب أف كؿ ما في القرآف مف آيات التحميؿ كالتحريـ، فالمراد بيا ظاىرىا، كالمر 
 .(2)أئمة العدؿ كالجكر"

                                 
 (.1/24)ج تفسير الصافيالكاشاني، ( 1)
 (.256ص )صكؿ الميمة في أصكؿ االئمة الف :الشريؼ (2)
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كىذا الباب يذكر فيو أبك الحسف الشريؼ ركايات كثيرة، كميا آيات مف القرآف فيؤكليا 
تأكيبل ال تحتممو المغة كال يحتممو العقؿ كال يحتممو الشرع، كىك تأكيؿ باطني فاضح كسيأتي ذكر 

 أمثمو ليذا التأكيؿ في المطمب الثالث بحكؿ ا.
يقكؿ شيخيـ الفيض الكاشاني: "كردت أخبار جمة عف أىؿ البيت في  الرابع:القول 

تأكيؿ كثير مف آيات القرآف كبأكليائيـ، كبأعدائيـ، حتى أف جماعة مف أصحابنا صنفكا كتبان في 
تأكيؿ القرآف عمى ىذا النحك جمعكا فييا ما كرد عنيـ في تأكيؿ القرآف آية آية، إما بيـ أك 

كىـ، عمى ترتيب القرآف. كقد رأيت منيا كتابان كاد يقرب مف عشريف ألؼ بيت، بشيعتيـ، أك بعد
كقد ركم في الكافي، كفي تفسير العياشي، كعمي بف إبراىيـ القمي، كالتفسير المسمكع مف أبي 

 .(1)محمد الزكي أخباران كثيرة مف ىذا القبيؿ" 

مة عف أىؿ البيت في كىذا قكؿ جديد أيضا لمكاشاني، يؤكد فيو بأف ىناؾ أخبار ج 
تأكيؿ كثير مف آيات القرآف كبأكليائيـ، كبأعدائيـ، حتى أف جماعة مف أصحابنا صنفكا كتبان في 
تأكيؿ القرآف عمى ىذا النحك جمعكا فييا ما كرد عنيـ في تأكيؿ القرآف آية آية، إما بيـ أك 

القرآف إنما نزلت فينا كفي بشيعتيـ، أك بعدكىـ كيجـز بأنو رأل كتابا كبيرا فيو أف كؿ آية مف 
 .أعدائنا

"باب تأكيؿ المؤمنيف كاإليماف كالمسمميف كاإلسبلـ بيـ  :قاؿ المجمسي القول الرابع:
كبكاليتيـ عمييـ كالسبلـ، كالكفار كالمشركيف، كالكفر كالشرؾ، كالجبت كالطاغكت كالبلت 

 .(2)مائة حديث ليـ" كالعزل، كاألصناـ بأعدائيـ كمخالفييـ" كقد ذكرت تحت ىذا الباب 

كىذا قكؿ لعبلمتيـ كشيخيـ المجمسي، صاحب بحار األنكار حيث يبكب باب يذكر 
تحتو أكثر مف مائة حديث يقكؿ في مضمكنو: بأف ىناؾ ألفاظ في القرآف كالمؤمنيف كاإليماف 

الجبت كالمسمميف كاإلسبلـ بيـ كبكاليتيـ عمييـ كالسبلـ، كالكفار كالمشركيف، كالكفر كالشرؾ، ك 
 كالطاغكت كالبلت كالعزل، كاألصناـ بأعدائيـ كمخالفييـ.

  :ومن أمثمة ما ذكره تحت ىذا الباب

  .(3)باب أنيـ السبع المثاني، كفيو عشرة ركايات -

                                 
 (.25-1/24)جتفسير الصافي  ،( الكاشاني1)
 (.390-23/354المجمسي، بحار األنكار )ح( 2)
 .118-24/114 المرجع السابؽ، ج (3)
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باب "أنيـ عمييـ السبلـ األبرار كالمتقكف، كالسابقكف كالمقربكف، كشيعتيـ أصحاب اليميف،  -
 .(1) لشماؿ" كذكر فيو خمسة كعشركف ركاية ليـكأعداؤىـ الفجار كاألشرار كأصحاب ا

 .(2)باب أنيـ عمييـ السبلـ آيات ا كبيناتو ككتابو.. كفيو عشركف ركاية -
كباب أنيـ عمييـ السبلـ الصافكف كالمسبحكف كصاحب المقاـ المعمكـ كحممة عرش  -

 .(3)الرحمف، كأنيـ السفرة الكراـ البررة، كفيو عشرة ركاية
  .(4)ا، كفيو خمسة كعشركف ركاية كباب أنيـ كممات -
 .(5)كباب أنيـ حرمات ا، كفيو ستة ركايات -
    .(6)كباب انيـ الذكر كأىؿ الذكر، كفيو خمسة كستكف ركاية -
  .(7)كباب أنيـ أنكار ا، كفيو أربعكف ركاية -
  .(8)كباب أنيـ خير أمة كخير أئمة أخرجت لمناس، كفيو أربعة كعشركف ركاية  -
 .(9)نيـ المظمكمكف، كفيو أربعكف ركايةكباب أ -
  .(10)كباب تأكيؿ الكالديف كالكلد كاألرحاـ كذكم القربى بيـ كفيو عشركف ركاية -

عف أبي جعفر ما يسكغ ليـ ىذا المنيج حيف نقمكا عنو قكلو: "إذا  الرواية الرابعة:
ذا سمعت ا ذكر قك  مان بسكء ممف سمعت ا ذكر قكمان مف ىذه األمة بخير فنحف ىـ، كا 

 .(11)مضى فيـ عدكنا" 

كىي قكلو إذا سمعت ا ذكر  -كبيتانان  زكران  -كىذا ركاية عجيبة ينسبكنيا ألبي جعفر 
ذا سمعت ا ذكر قكمان بسكء ممف مضى فيـ عدكنا كىذا  قكمان مف ىذه األمة بخير فنحف ىـ، كا 

أبك الحسف الشريؼ في مرآة  قكؿ غريب كىذه األقكاؿ عجيبة، لكني لما كقعت عمى قكؿ شيخيـ
                                 

 (.9-24/1المجمسي، بحار األنكار )ج (1)
 .211-23/206جالمرجع السابؽ، ( 2)
 .91-24/87المرجع نفسو، ج( 3)
 .184-24/173نفسو جالمرجع  (4)
 186-24/185 المرجع نفسو، ج (5)
 .188-23/172 المرجع نفسو، ج (6)
 .325-23/304المرجع نفسو ج (7)
 .158-24/153المرجع نفسو، ج (8)
  .231-24/221المرجع نفسو، ج (9)
 .272 -257/ 24المرجع نفسو، ج (10)
 (.1/6)جتفسير الصافي الكاشاني، ( 11)
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األنكار عرفت لماذا ىذا االفتراء كىذا الجيؿ قاؿ شيخيـ أبك الحسف الشريؼ في مرآة األنكار: 
"إف األصؿ في تنزيؿ آيات القرآف، إنما ىك اإلرشاد إلى كالية النبي كاألئمة بحيث ال خير خٌبر 

إال كىك صادؽ عمى أعدائيـ كفي  بو إال كىك فييـ كفي أتباعيـ، كعارفييـ، كال سكء ذكر فيو
 .(1)مخالفييـ" 

فمفيكـ كبلـ أبي الحسف أنو ال نص عندىـ صحيح في إمامة عمي كاألئمة مف بعده 
 ليذا لجئكا إال ىذا التأكيؿ الباطني الفاضح.

 المطمب الثاني
 روايات متناقضة في إثبات أن القرآن نزل فييم وفي أعدائيم

ا لكنو مف ن كع آخر، كىك اختبلفيـ في مقدار ما نزؿ فييـ كفي سأذكر ىنا تناقضن
ليؾ صكران   أعدائيـ مف القرآف. مف ىذا الركايات المتناقضة غاية التناقض في مقدار ما ليـ  كا 

 كألعدائيـ مف القرآف. 

 .: روايات تنص عمى أن كل القرآن نزل فييم وفي أعدائيمأولً 

ظاىرىا، كالمراد بباطنيا أئمة العدؿ  "باب أف كؿ ما في القرآف مف آيات، فالمراد بيا
ثنا قاؿ الكاشاني قاؿ أئمة الشيعة: "جؿ القرآف إنما نزؿ فييـ _يعني في األئمة اال  (2)كالجكر"
 .(3)ية_ كفي أكليائيـ كأعدائيـ"عشر 

ىذه الركاية تنص عمى أف كؿ آيات القرآف، نزلت في الشيعة كفي أعدائيـ، لكف ىناؾ 
 تناقضت مع ىذا القدر مف اآليات التي نزلت في الشيعة كفي أعدائيـ.ركايات أخرل اختمفت ك 

: الروايات بمفظ نزل القرآن أربعة أرباع: ربع فينا وربع في عدونا وربع سنن وأمثال وربع ثانياً 
 .فرائض وأحكام

عف أبي جعفر قاؿ: "نزؿ القرآف أربعة أرباع: ربع فينا كربع في عدكنا كربع سنف كأمثاؿ 
 (4) ئض كأحكاـ"كربع فرا

                                 
 (.4ص )نكار )مقدمة البرىاف( مرآة األ ،الشريؼ (1)
 (.256ص )الفصكؿ الميمة في أصكؿ االئمة الشريؼ، ( 2)
 (.1/24)جتفسير الصافي الكاشاني، ( 3)
 (.2/629ج الكميني، الكافي )( 4)
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كعف أبى الجاركد قاؿ: سمعت أبا جعفر يقكؿ: "نزؿ القرآف عمى أربعة أرباع ربع فينا، 
 .(1) كربع في عدكنا، كربع في فرائض كاحكاـ، كربع سنف كامثاؿ كلنا كرائـ القرآف"

كركت الخاصة كالعامة عف ابف عباس قاؿ: قاؿ أمير المؤمنيف عميو السبلـ: "نزؿ 
ا: ربع فينا، كربع في عدكنا، كربع سنف كأمثاؿ كربع فرائض كأحكاـ، كلنا كرائـ القرآف أرباع

 .(2)القرآف"

يد عمي فقاؿ: إف القرآف أربعة أرباع: ربع فينا   قاؿ: أخذ النبي  كعف ابف عباس 
ف ا أنزؿ في  أىؿ البيت خاصة، كربع في أعدائنا، كربع حبلؿ كحراـ، كربع فرائض كأحكاـ، كا 

 (3) ائـ القرآف" ثـ قاؿ: "ما نزؿ في القرآف آية يا أييا الذيف آمنكا إال كاف عمي أميرىا"عمي كر 

كىذه جممة أخرل مف الركايات التي تنص عمى أف القرآف نزؿ أرباعا: ربع في الشيعة، 
كربع في عدكىـ، كربع سنف كأمثاؿ، كربع فرائض كأحكاـ، كبيذا التقسيـ الذم اخترعكه نستطيع 

 لقرآف نزؿ فييـ، كفي أعدائيـ. إف نصؼ ا
أمثال، وثمث و  : الروايات بمفظ: نزل القرآن أثالثا: ثمث فينا وفي عدونا، وثمث سننثالثاً 

 .فرائض وأحكام

عف االصبغ بف نباتة قاؿ: سمعت أمير المؤمنيف يقكؿ: "نزؿ القرآف أثبلثا: ثمث فينا 
 .(4")أمثاؿ، كثمث فرائض كأحكاـك  كفي عدكنا، كثمث سنف

كعف محمد بف خالد بف الحجاج الكرخي عف بعض أصحابو رفعو إلى خيثمة قاؿ: قاؿ 
أبك جعفر: "يا خيثمو القرآف نزؿ أثبلثا ثمث فينا كفى أحبائنا، كثمث في أعدائنا كعدكنا مف كاف 
قبمنا كثمث سنف كأمثاؿ، كلك أف اآلية إذا نزلت في قكـ ثـ مات أكلئؾ القكـ ماتت اآلية لما بقى 

القرآف شيء، كلكف القرآف يجرل أكلو عمى آخره ما دامت السماكات كاألرض، كلكؿ قكـ آية مف 
 .(5)يتمكنيا كىـ منيا مف خير أك شر"

 

                                 
 (.1/10ج)تفسير العياشي العياشي، ( 1)
 (.24/306جالمجمسي، البحار )( 2)
 (.49ص)تفسير الفرات الككفي، ( 3)
 (.2/628جالكافي ) الكميني،( 4)
 (.1/11ج)تفسير العياشي العياشي: ( 5)
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يوم ")كقاؿ فرات: حدثني جعفر بف محمد الفزارم عف أبي جعفر قاؿ في قكلو تعالى: 
عني صفكتنا كنصرتنا ي (يأتي بعض آيات ربك ل ينفع نفس ايمانيا أو كسبت في إيمانيا خيرا

قمت: إنما قدر ا عنو بالمساف كاليديف كالقمب يا خيثمة إف نصرتنا بالمساف كنصرتنا بالسيؼ 
كنصرتنا باليديف أفضؿ كالقياـ فييا، يا خيثمة إف القرآف نزؿ أثبلثا فثمث فينا كثمث في عدكنا 

ت اآلية إذا ما بقي مف كثمث فرائض كأحكاـ، كلك أف آية نزلت في قـك ثـ ماتكا أكلئؾ مات
 .(1)القرآف"

كىذا الركايات تنص بكضكح عمى أف القرآف نزؿ أثبلثا: فثمث فينا، كثمث في عدكنا، 
 كثمث فرائض كأحكاـ.

 المطمب الثالث
 الروايات المتناقضةالتعميق عمى 

تناقض صريح كفاضح، فقد حيرتمكنا يا ركافض كحيرتـ  ما ذكر في المطمبيف السابقيف
لخرافاتكـ، ىؿ نزؿ القرآف كمو فيكـ كفي أعدائكـ، أـ نصفو أـ ثمثو، كال شؾ أف ىذا القارئ 

التناقض سببو الكذب كاالفتراء عمى األئمة، كاألئمة منيا براء، لكنيـ ينسبكنيا لؤلئمة، فمخترعك 
ىذا الديف المخالؼ لئلسبلـ أرادكا أف ينفكا عف أنفسيـ أنيـ ىـ الذيف قامكا بتأليؼ ىذه 

تريات، كأرادكا أف يٌدعك أنيـ مجرد ناقمة ليذه األقكاؿ كتمؾ العقائد، كما أرادكا كضع تصكر المف
يؤدم إلى أف ىناؾ اتجاىا يقكده أىؿ البيت، كاتجاىا يقكده الصحابة، كىـ أتباع أىؿ البيت دكف 

يف، سكاىـ، مفترضيف أف طريؽ الصحابة كطريؽ أىؿ البيت طريقيف مختمفيف متباينيف تماـ التبا
حتى نسبكا الكفر كالزندقة ألىؿ البيت فقد نسبكا ليـ القكؿ بتحريؼ القرآف، كالقكؿ بالبداء كغيرىا 

 مف العقائد.

ف أىؿ البيت حذركا مف ىؤالء الكذابيف الذيف ال يتكرعكف في الكذب عمييـ   كا 

فعف يكنس بف عبد الرحمف قاؿ "كافيت العراؽ فكجدت جماعة مف أصحاب أبي جعفر 
عبد ا متكافريف، فسمعت منيـ، كأخذت كتبيـ، كعرضتيا مف بعد عمى أبي الحسف، كأبي 

فأنكر منيا أحاديث كثيرة أف تككف مف أصحاب أبي عبد ا، كقاؿ: إف أبا الخطاب كذب عمى 
أبي عبد ا، لعف ا أبا الخطاب ككذلؾ أصحاب أبي الخطاب يدسكف مف ىذه األحاديث إلى 

                                 
 (.119ص)فرات الككفي، ( 1)
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 .(1)أصحاب أبي عبد ا فبل تقبمكا عمينا خبلؼ القػػرآف"  يكمنا ىذا في كتب

كاف المغيرة بف سعيد يتعمد "سمعت أبا عبد ا عميو السبلـ يقكؿ: كعنو أيضان قاؿ: 
الكذب عمى أبي، كيأخذ كتب أصحابو، ككاف أصحابو المستتركف بأصحاب أبي يأخذكف الكتب 

يدس فييا الكفر كالزندقة، كيسندىا إلى أبي ثـ مف أصحاب أبي فيدفعكنيا إلى المغيرة، فكاف 
يدفعيا إلى أصحابو، فيأمرىـ أف يبثكىا في الشيعة، فكؿ ما كاف في كتب أصحاب أبي مف 

 .(2)الغمك فذاؾ مما دسو المغيرة بف سعيد في كتبيـ"

فقد ركم عف جعفر الصادؽ أنو قاؿ "إنا أىؿ بيت صادقكف، ال نخمك مف كذاب يكذب 
 .(3)صدقنا بكذبو عمينا عند الناس" عمينا فيسقط

ني أحدث أحدىـ بالحديث فبل يخرج مف  كقاؿ: "إف الناس قد أكلعكا بالكذب عمينا، كا 
نما  عندم حتى يتأكلو عمى غير تأكيمو، كذلؾ أنيـ كانكا ال يطمبكف بأحاديثنا ما عند ا، كا 

 .(4)يطمبكف الدنيا ككؿ يحب أف يدعى رأسان"

قاؿ جعفر الصادؽ: "ال تقبمكا عمينا حديثان إال ما كافؽ الكتاب  ة:كتأممكا ىذه الركاي
كالسنة، أك تجدكف معو شاىدان مف أحاديثنا المتقدمة، فإف المغيرة بف سعيد دسَّ في كتب 
أصحاب أبي أحاديث لـ يحدث بيا أبي، فاتقكا ا كال تقبمكا عمينا ما خالؼ قكؿ ربنا كسنة نبينا 

  . "(5)كقاؿ رسكؿ ا  قمنا: قاؿ ا  محمد، فإنا إذا حدثنا

كالمصيبة التي ليست بعدىا مصيبة، أنيـ ذكركا ىذه الركايات التي قاليا األئمة في 
 التحذير مف الكذابيف في كتبيـ.

إف بمجرد ذكر مثؿ ىذا التأكيؿ الباطني كذكر أبكاب المجمسي في بحار األنكار كاؼ    
ىا، لما ال كالزندقة بينة جدا مف ىذه العقيدة التي اخترعت، بأف ينسؼ ىذه القاعدة مف جذكر 

كىي قكليـ أف القرآف نزؿ فييـ كفي أعدائيـ، فيذه العقيدة ما اخترعت إال لنسؼ اإلسبلـ مف 
ليؾ شيئا ىذه األبكاب  .جذكره كا 

                                 
 (.2/250المجمسي، بحار األنكار )ج( 1)
 .2/250المرجع السابؽ، ج( 2)
 (3/564)ج أعياف الشيعةاألميف، ( 3)
 (.7/48)جأعياف الشيعة  (؛ كاألميف،2/246)جالمجمسي، بحار األنكار ( 4)
 (.69/211بحار األنكار )جالمجمسي،  (5)
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باب "أنيـ عمييـ السبلـ األبرار كالمتقكف، كالسابقكف كالمقربكف، كشيعتيـ أصحاب اليميف،  -
 .(1)كأعداؤىـ الفجار كاألشرار كأصحاب الشماؿ" كذكر فيو خمسة كعشركف ركاية 

 .(2)باب أنيـ عمييـ السبلـ آيات ا كبيناتو ككتابو كفيو عشركف ركاية -

 .(3)كباب أنيـ السبع المثاني، كفيو عشرة ركايات -

ش كباب أنيـ عمييـ السبلـ الصافكف كالمسبحكف كصاحب المقاـ المعمكـ كحممة عر  -
 .(4)الرحمف، كأنيـ السفرة الكراـ البررة، كفيو عشرة ركايات

  .(5)كباب أنيـ كممات ا، كفيو عشركف ركاية -

  .(6)كباب أنيـ حرمات ا، كفيو ستة ركايات -

  .(7)كباب انيـ الذكر كأىؿ الذكر، كفيو ستكف ركاية -

  .(8)كباب أنيـ أنكار ا، كفيو أربعكف ركاية -

 .(9)ة كخير أئمة أخرجت لمناس، كفيو عشركف ركايةكباب أنيـ خير أم -

  .(10)كباب أنيـ المظمكمكف، كفيو خمسة كثبلثيف ركاية -

 .(11)كباب تأكيؿ الكالديف كالكلد كاألرحاـ كذكم القربى بيـ كفيو عشركف ركاية  -

"كىذه  كلقد أجاد الدكتكر ناصر القفارم حينما تعرض ليذه العقيدة الكفرية بقكلو:
األبكاب كغيرىا كثير المبثكثة في كتب الركافض تكشؼ عف محاكلة لتغيير ديف الركايات ك 

                                 
 (.9-24/1المجمسي، بحار األنكار )ج( 1)
 .211-23/206ج المرجع السابؽ،( 2)
 .118 -24/114المرجع نفسو، ج( 3)
 . 91-24/87 المرجع نفسو، ج (4)
 .184-24/173 المرجع نفسو، ج (5)
 .186-24/185 المرجع نفسو، ج (6)
 .188-23/172 المرجع نفسو، ج (7)
 .325-23/304 ع نفسو، جالمرج (8)
 .158-24/153 المرجع نفسو، ج (9)
 .231-24/221 المرجع نفسو، ج (10)
 .272-257-24 المرجع نفسو، ج (11)
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اإلسبلـ؛ حيث حصرت كؿ معاني اإلسبلـ في بيعو رجؿ، كغيرت مفيكـ الشرؾ في عبادة ا، 
كالكفر بو، كالطكاغيت كاألصناـ إلى مفاىيـ غريبة تكشؼ ىكية كاضع ىذه "المفتريات"، فأعداء 

مف أبي بكر إلى أف تقـك  - ثنا عشرباستثناء اال -خمفاء المسمميف األئمة كؿ خميفة مف 
الساعة، ككؿ مف بايع ىؤالء الخمفاء مف الصحابة كمف بعدىـ إلى نياية الدنيا، ىؤالء ىـ 
األعداء الذيف تؤكؿ بيـ ألفاظ الكفر كالشرؾ كما سيأتي في مبحث "اإلمامة". فأيف أركاف 

و كأحكامو؟! كميا انحصرت في اإلمامة، كأصبح الشرؾ اإليماف، كأصكؿ اإلسبلـ، كشرائع
كالكفر كاألصناـ مف المعركؼ، إذ ال شرؾ كال كفر إال الشرؾ مع اإلماـ أك الكفر بكاليتو.. كما 
تدؿ عميو ىذه الركايات. أليس ىذا مف أعظـ الكفر كالزندقة؟، كىؿ يبمغ كيد عدك حاقد أبمغ مف 

ف كاف كيد جاىؿ لكض كح فساده، كظيكر بطبلنو، لكف ال ينقضي عجب المسمـ ىذا؟!.. كىك كا 
 .(1)العاقؿ كيؼ تعيش أمة تعد بالمبلييف أسيرة ليذه الترىات كاألباطيؿ؟!"

فأحيانا يقكلكف بأف جؿ القرآف نزؿ فييـ كفي أعدائيـ كاحيانا  ثـ أنت ترل التناقض ظاىران 
كف بأنو ثبلثة أثبلث ثمث فينا كفي يقكلكف بأف كؿ القرآف نزؿ فييـ كفي أعدائيـ كأحيانا يقكل

أمثاؿ، كثمث فرائض كأحكاـ كأحيانا يقكلكف بأف القرآف نزؿ أربعة أرباع  ربع ك  عدكنا، كثمث سنف
فينا، كربع في عدكنا، كربع سنف كأمثاؿ كربع فرائض كأحكاـ، كلنا كرائـ القرآف كاليدؼ مف ذلؾ 

يد كالشرؾ كالبعث كالجنة كالنار كالحبلؿ كمو كما سبؽ ىدـ اإلسبلـ مف أصمو فأيف ذىب التكح
 تريد استبداؿ ديف بآخر.التي  يذه العقيدة بكالحراـ إلى غير ذلؾ مف أصكؿ الديف 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.160ص)الشيعة القفارم، أصكؿ مذىب  :( انظر1)
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  المبحث الرابع
 تناقضاتيم في القول بخمق القرآن

القرآف، فبعضيـ سار عمى  في كتعارضت أقكاىـ في عقيدتيـ الشيعة آراء تضاربت
 عتزلة، كبعضيـ سار عمى خبلؼ ذلؾ كما سيأتي.طريقة الجيمية الم

دع ذلؾ أف ضبللة الٌتجسيـ اشتيرت بيف الييكد، كأٌكؿ مف ابت ينبغي التنبيولكف قبؿ ىذا 
كليذا قاؿ الٌرازم: "الييكد أكثرىـ مشٌبية، ككاف بدء ظيكر الٌتشبيو  ؛بيف المسمميف ىـ الٌركافض

كىشاـ بف سالـ الجكاليقي، كيكنس بف عبد  في اإلسبلـ مف الٌركافض مثؿ ىشاـ بف الحكـ،
 .(1)الرحمف القمي كأبي جعفر األحكؿ"

كبعد ىذا الغمك في اإلثبات بدأ يتغير ىذا التكجو الرافضي في أكاخر المائة الثالثة؛ حيث 
تأثر بمذىب المعتزلة في تعطيؿ البارئ سبحانو مف صفاتو الثابتة لو في الكتاب كالسنة، 

التعطيؿ في المائة الرابعة، كىذا االتجاه اإلعتزالي قكم عندىـ لما صنؼ  كصاركا يتجيكف إلى
ليـ المفيد كأتباعو كالمكسكم الممقب بالشريؼ المرتضى، كأبي جعفر الطكسي، كاعتمدكا في 

، كسأذكر في المطالب القادمة تخبطيـ كتناقضيـ في الركايات التي (2) ذلؾ عمى كتب المعتزلة
  آف، كذلؾ عمى النحك التالي.تبيف عقيدتيـ في القر 

 المطمب األول
 وايات تنص عمى القول بخمق القرآنر 

: عقد شيخ الشيعة في زمنو المجمسي في البحار في كتاب القرآف بابنا ىاألولالرواية 
   .(3)بعنكاف: "باب أٌف القرآف مخمكؽ"

قرآف مخمكؽ أـ : "الىذا الباب سيئؿ اإلماـ العسكرم عميو السبلـ كمف تمؾ الركايات تحت
 .(4)غير مخمكؽ؟ فقاؿ: لمسائؿ: يا أبا ىاشـ، ا خمؽ كؿ شيء كما سكاه مخمكؽ" 

ىذا قكؿ صريح في إثبات عقيدة الرافضة في القرآف الكريـ يقكلكف بخمقو ذكر ذلؾ ك 
عبلمتيـ المجمسي، كىك مف أشير عمماء الجعفرية، كلو مكانتو عندىـ، كلممجمسي مكسكعتو 

                                 
 (.97ص) ت ًفرؽ المسمميف كالمشركيفاعتقاداالرازم، ( 1)
 (.1/229ابف تيمية، منياج السنة )ج( انظر: 2)
 (.121-117/ 92المجمسي، بحار األنكار )ج( 3)
 .117/ 92ج المرجع السابؽ،( 4)
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"بحار  دي تقع في مائة كعشريف مجمد كيعاألنكار، تحدث فييا عف أشياء كثيرة فيالكبرل بحار 
األنكار" مف أىـ كتب الحديث عند الشيعة، كقد جمع فيو المجمسي ما ىٌب كدٌب مف األخبار 

كفاطمة كاألئمة االثنا   كاألئمة، كجمع فيو سيرة النبي  إلى النبي  زكران  كاألحاديث المنسكبة
ليـ كمناقبيـ، كما نيسب إلييـ مف المكاعظ، كرتبيا مف غير تيذيب كال تحقيؽ، عشر، كأحكا

 كيكثر التناقض في كتابو البحار. 

آية الشيعة محسف األميف: "قالت الٌشيعة كالمعتزلة: القرآف  فييا يقكؿ :ةالثاني روايةال
تزلة يقكلكف بخمؽ ألحد مراجعيـ كشيكخيـ ينص عمى أف الشيعة كالمع كىذا قكؿ ثافو  .(1)مخمكؽ"
 القرآف  

شريعة سيد  ألغطاء: " كاإلمامة مكجكدة مف مبدقاؿ جعفر كاشؼ ا :ةالثالث روايةال
 .(2)المرسميف بؿ شرائع األنبياء السالفيف بؿ منذ خمؽ القرآف المبيف مف أكضاع رب العالميف "

ر أدنى كىذا قكؿ ثالث ألحد مشايخيـ الكبار ينص فيو عمى أف القرآف مخمكؽ مف غي
 شؾ، حيث قاؿ منذ خمؽ القرآف المبيف.

قد جاء في الكتاب أف القرآف كبلـ ا ككحي  الشيخ الصدكؽ: "فييا : قاؿ ةالرابع روايةال
نما امتنعنا مف أطبلؽ المخمكؽ عميو؛ ألف  ا كقكؿ ا ككتاب ا، كلـ يجئ فيو أنو مخمكؽ، كا 

: كبلـ مخمكؽ أم مكذكب، قاؿ ا تبارؾ كتعالى: المخمكؽ في المغة قد يككف مكذكبان، كيقاؿ
تىخميقيكفى ًإفكان"، أم كذبان، كقاؿ  ا تىعبيديكفى ًمف ديكًف المًَّو أىكثىانان كى حكاية عف منكرم التكحيد:  "ًإنَّمى

إنو غير  "مىا سىًمعنىا ًبيىذىا ًفي الًممًَّة اآلًخرىًة ًإف ىىذىا ًإالَّ اخًتبلىؽه" أم افتعاؿ ككذب، كمف قاؿ:
 مخمكؽ بمعنى أنو غير مكذكب فقد صدؽ كقاؿ الحؽ كالصكاب، كمف زعـ أنو

غير مخمكؽ بمعنى أنو غير محدث كغير منزؿ كغير محفكظ  فقد أخطأ كقاؿ غير الحؽ  
 .(3)كالصكاب" 

الذم يقكؿ بأف القرآف غير محدث أم مخمكؽ  يقكؿ: بأفَّ  القمي كىذا شيخيـ الصدكؽ
 ك إقرار منو بعقيدة خمؽ القرآف عند الرافضة.فقد خالؼ الصكاب كى

 

                                 
 (.1/461)جأعياف الٌشيعة أميف، ( 1)
 .(1/77جأصؿ الشيعة )، كاشؼ الغطاء (2)
 (.225ص)كتاب التكحيد  ،( الصدكؽ3)
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 المطمب الثاني
 أن القرآن كالم اهلل وليس بمخموقروايات تنص عمى 

: جاء في تفسير العياشي: "عف الرضا أنو سئؿ عف القرآف فقاؿ: إنو كبلـ الرواية األولى
 .(1)ا غير مخمكؽ"

سبلـ عف القرآف؟ فقاؿ لي: ال كقاؿ العياشي: عف زرارة قاؿ: "سألت أبا جعفر عميو ال
 .خالؽ كال مخمكؽ  كلكنو كبلـ الخالؽ"

عف زرارة قاؿ سألتو عف القرآف أخالؽ ىك ؟ قاؿ: ال قمت: أمخمكؽ؟ قاؿ: "ال كلكنو      
 .(2)كبلـ الخالؽ يعنى انو كبلـ الخالؽ بالفعؿ" 

أنو سيئؿ عف  ىذه الركايات التي ذكرىا العياشي في تفسيره كنسبيا إلى اإلماـ الرضا
 القرآف فقاؿ: إنو كبلـ ا غير مخمكؽ. 

الصدكؽ في كتابو التكحيد بسند صحيح عف اإلماـ اليادم أنو ذكرىا  الرواية الثانية:
ياكـ مف الفتنة، نحف  كتب إلى بعض شيعتو ببغداد فقاؿ: "بسـ ا الرحمف الرحيـ، عصمنا ا كا 

، كما سكاه مخمكؽ، كالقرآف كبلـ ا، خالؽ إال ا نرل أف الجداؿ في القرآف بدعة، كليس ال
ياؾ مف الذيف يخشكف ربيـ بالغيب كىـ مف الساعة مشفقكف"   .(3)جعمنا ا كا 

كىذه الركاية تناقض ركايتو السابقة المذككرة آنفا في عدـ قكليـ بخمؽ القرآف، فالصدكؽ 
، كما قكؿ فييا كليس الخالؽ إال ا ىنا يناقض نفسو بنفسو كيذكر ركاية عف اإلماـ اليادم ي

 سكاه مخمكؽ، كالقرآف كبلـ ا.

عف سميماف بف جعفر الجعفرم قاؿ: قمت ألبي الحسف مكسى بف كرد  الرواية الثالثة:
جعفر: يا ابف رسكؿ ا ما تقكؿ في القرآف فقد اختمؼ فيو مف قبمنا؟ فقاؿ قكـ: إنو مخمكؽ، 

: إنو غير مخمكؽ، فق اؿ عميو السبلـ: أما إني ال أقكؿ في ذلؾ ما يقكلكف، كلكني كقاؿ قـك
 .(4)أقكؿ: إنو كبلـ ا"

                                 
 (.1/8)جتفسير العياشي العياشي، ( 1)
 .7 – 6 /1جالمرجع السابؽ، ( 2)
  ( 224ص) لتكحيدكتاب االصدكؽ، ( 3)
 (.224ص)التكحيد  ،( ابف بابكيو4)
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كىذه ركاية أخرم ينسبكنيا ألبي الحسف، ينص فييا عمى أف القرآف كبلـ ا غير 
مخمكؽ، سألو سميماف بف جعفر الجعفرم، قاؿ: قمت ألبي الحسف مكسى بف جعفر عمييما 

: إنو مخمكؽ، السبلـ : يا ابف رسكؿ ا  ما تقكؿ في القرآف فقد اختمؼ فيو مف قبمنا ؟ فقاؿ قـك
كقاؿ قـك : إنو غير مخمكؽ، فقاؿ عميو السبلـ: أما إني ال أقكؿ في ذلؾ ما يقكلكف، كلكني 
أقكؿ: إنو كبلـ ا كىي تنص بكضكح عمى أف األئمة ال يقكلكف بخمؽ القرآف ككذا يمـز الشيعة 

 اتباع األئمة.أف يقكلكا بيذا فيـ 

 المطمب الثالث
 الروايات المتناقضةالتعميق عمى 

"القكؿ بأف القرآف مخمكؽ ىك مف إحداث متأخرم رحمو ا قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 
الشيعة،  كما أف االعتقاد بأف القرآف منزؿ غير مخمكؽ، ىك الثابت عف أىؿ البيت، إذ ليس مف 

كأبي جعفر الباقر كابنو جعفر بف محمد مف يقكؿ بخمؽ  أئمة أىؿ البيت مثؿ عمي بف الحسيف
القرآف، كلكف اإلمامية تخالؼ أىؿ البيت في عامة أصكليـ كلذلؾ خالفنا المتأخركف مف الشيعة 
في القكؿ بأف القرآف كبلـ ا ، كتمؾ الركايات الكاردة في كتب الشيعة كالتي تنص عمى أف 

 .(1)قدماء الشيعة الذيف كانكا عمى ىذا االعتقاد "القرآف منزؿ غير مخمكؽ قد تمثؿ مذىب 

أليس يكفي في بياف فساد مذىبيـ أنو خبلؼ ما عميو أىؿ البيت، كخبلؼ ما اتفقت فيو 
 ركايات ليـ مع ما جاء عند اىؿ السنة، كأف ركاياتيـ كميا متعارضو متناقضة.

بأف القرآف كبلـ ؿ : "إنو قد استفاض عف جعفر الصادؽ القك  رحمو ا قاؿ ابف تيمية
، فمماذا ال يؤخذ المعنى المتفؽ عميو كيترؾ الباطؿ الذم ال يسنده إال أقكاؿ ا ليس بمخمكؽ

شيكخ يبغكف في األمة الفرقة كالخبلؼ، كينشدكف الشذكذ كالعزلة، ليتسنى ليـ تحصيؿ االمكاؿ 
ابة عف االماـ الغائب، الطائمة مف الخمس، كتتحقؽ ليا الكجاىة االجتماعية المقدسة باسـ الني

كليذا برحكا يؤكدكف عمى القكؿ: أف مف خالؼ العامة ففيو الرشاد، كيقصدكف بذلؾ أىؿ السنة 
 .(2)كالجماعة "

 

                                 
 (.1/296ابف تيمية، منياج السنة )ج( انظر: 1)
 (.1/278ابف تيمية، منياج السنة )ج( 2)
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الركايات الكاردة في كتب الشيعة، كالتي تنص عمى أف القرآف كبلـ ا غير مخمكؽ،  إفَّ 
ما اشار الي ذلؾ اىؿ العمـ، فإف القكؿ كىك مذىب قدماء الشيعة الذيف كانكا عمى ىذا االعتقاد ك

بأف القراف مخمكؽ ىك إحداث متأخرم الشيعة، كما أف االعتقاد بأف القرآف منزؿ غير مخمكؽ 
بي جعفر  ىك الثابت عف أىؿ البيت، إذ ليس مف أئمة أىؿ البيت مثؿ: عمى بف الحسف، كا 

ية تخالؼ أىؿ البيت في عامة الباقر كابنو جعفر بف محمد مف يقكؿ بخمؽ القرآف، كلكف اإلمام
 أصكليـ.  

كالركايات المتضاربة المتناقضة في قكليـ في القرآف ىؿ ىك مخمكؽ أـ كبلـ ا كصفة  
مف صفاتو، يرجع إلى اضطراب منيجيـ كتذبذب آرائيـ كتأثر عممائيـ بالمعتزلة، فيـ كجدكؿ 

ىا في عقائدىـ كمف ذلؾ بدعة الماء الذم سارت فيو كؿ القنكات فمـ يترككا بدعة إال كادخمك 
 المعتزلة في القكؿ بخمؽ القرآف.

كأىؿ السنة سمككا في ىذا الباب مسمكا مباركا، فيـ خير سمؼ لخير سمؼ، كعقيدتيـ في 
ليو يعكد.   القرآف أنو كبلـ ا كالكبلـ صفة مف صفاتو ليس بمخمكؽ منو بدا كا 

مف القرآف كالسنة كدؿ عميو  فمذىب أىؿ السنة كالجماعة الذم دٌلت عميو النصكص
ف القرآف كبلـ ا منو بدا ببل كيفية  إجماع سمؼ ىذه األمة ىك ما ذكره الطحاكم كىك قكلو: "كا 
قكال كأنزلو عمى رسكلو كحيا كصدقو المؤمنكف عمى ذلؾ حقا كأيقنكا أنو كبلـ ا تعالى بالحقيقة 

بشر فقد كفر كقد ذمو ا كعابو كأكعده ليس بمخمكؽ ككبلـ البرية فمف سمعو فزعـ أنو كبلـ ال
بسقر حيث قاؿ تعالى: سأصميو سقر فمما أكعد ا بسقر لمف قاؿ: إف ىذا إال قكؿ البشر، 

  .(1)عممنا كأيقنا أنو قكؿ خالؽ البشر كال يشبو قكؿ البشر"

خمكؽ قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية رحمو ا: " السمؼ قالكا: القرآف كبلـ ا منزؿ غير م
كقالكا لـ يزؿ متكمما إذا شاء، فبينكا أف كبلـ ا قديـ، أم: جنسو قديـ لـ يزؿ، كلـ يقؿ أحد 
منيـ إف نفس الكبلـ المعيف قديـ، كال قاؿ أحد منيـ القرآف قديـ، بؿ قالكا: إنو كبلـ ا منزؿ 

ذا كاف ا قد تكمـ بالقرآف بمشيئتو، كاف القرآف كبلمو، كك اف منزال منو غير غير مخمكؽ، كا 
مخمكؽ، فمف فيـ قكؿ السمؼ كفرؽ بيف ىذه األقكاؿ زالت عنو الشبيات في ىذه المسائؿ 

   .(2)المعضمة التي اضطرب فييا أىؿ األرض"

 
                                 

 (.7ص)العقيدة الطحاكية الحاكم، ( 1)
 (.12/54جمجمكع الفتاكل )ابف تيمية، ( 2)
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يينة اليبللي الحافظ كقد سبؽ اإلماـ أحمد إلى ىذا االحتجاج شيخو اإلماـ سفياف بف ع
فالخمؽ خمؽ ا تبارؾ  ،(أل لو الخمق واألمر: ) : في قكؿ االثقة الحجة، فقاؿ رحمو ا

 .(1)كتعالى، كاألمر القرآف "

: " سألت أبي كأبا زرعة عف مذاىب أىؿ السنة في أصكؿ رحمو ا كقاؿ ابف أبي حاتـ
الديف، كما أدركا عميو العمماء في جميع األمصار، كما يعتقداف مف ذلؾ ؟ فقاال: " أدركنا 

مصار: حجازا، كعراقا، كشاما، كيمنا، فكاف مف مذىبيـ، اإليماف قكؿ العمماء في جميع األ
 .(2)كعمؿ يزيد كينقص، كالقرآف كبلـ ا غير مخمكؽ بجميع جياتو "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 

 ( بسند جيد عنو .80 )ص الشريعة ، اآلجرم (1)
 ( بسند صحيح .176/ 1ج)السنة  ،برمابف الط (2)
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 المبحث الخامس
 تناقضاتيم في القول بجواز النسخ في القرآن

في القرآف، فقد  ية حكؿ جكاز النسخثنا عشر أماط ىذا المبحث المثاـ عف تناقض اال
عندىـ، ثـ ذكرت في  ركايات تنص عمى جكاز النسخ في القرآفذكرت في المطمب األكؿ ال

الثاني الركايات التي تنص عمى عدـ جكازه، كعمقت في الثالث عمى الركايات المتناقضة، كذلؾ 
 عمى النحك التالي.

 المطمب األول
 روايات تنص عمى جواز النسخ في القرآن

: قاؿ المفيد: "اتفؽ العمماء عمى جكاز نسخ التبلكة دكف الحكـ كبالعكس ىولاأل  الرواية
  .(1)كنسخيما معا خبلفا لطائفة شاذة مف المعتزلة" 

، ىذا قكؿ صريح لشيخ الطائفة المفيد، الذم قاؿ فيو النجاشي "شيخنا كاستاذنا 
ثـ عدد لو نحكان مف ثمانية كفضمو أشير مف أف يكصؼ في الفقو كالكبلـ كالركاية كالثقة كالعمـ، 

يبيف فيو عقيدة الشيعة في جكاز النسخ بؿ ، (2)عشر مصنفان في الفقو كاالصكؿ كالكبلـ كغيرىا"
ية، حيث قاؿ: اتفؽ العمماء عمى جكاز نسخ ثنا عشر لعمماء الشيعة اال كاتفاقان  يذكر اجماعان 

 المعتزلة. التبلكة دكف الحكـ كبالعكس كنسخيما معا خبلفا لطائفة شاذة مف
قاؿ الطكسي: "كقالت فرقة رابعة: يجكز نسخ التبلكة كحدىا، كالحكـ  :ةالثاني روايةال

  .(3)كحده، كنسخيما معا: كىك الصحيح" 

 : النسخ في القرآف مف أقساـ ثبلثة كذكر الطكسي أنكاع النسخ فقاؿ " كال يخمك
 يا ككآية النجكل.: نسخ حكمو دكف لفظو كآية العدة في المتكفى عنيا زكجأحدىا 

: ما نسخ لفظو دكف حكمو، كآية الرجـ فإف كجكب الرجـ عمى المحصنة ال الثاني
خبلؼ فيو، كاآلية التي كانت متضمنة لو منسكخة ببل خبلؼ كىي قكلو تعالى: " كالشيخ 

 .كالشيخة إذا زنيا فارجمكىما البتة، جزاء بما كسبا نكاال مف ا كا عزيز حكيـ"

                                 
 (.219ص)أكائؿ المقاالت المفيد، ( 1)
 (.458ص)أعياف الشيعة األميف، ( 2)
 (.1/395)جتفسير التبياف الطكسي، ( 3)
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ف عائشة: "أنو كاف فيما عمو، كذلؾ نحك ما ركاه المخالفكف ا نسخ لفظو كحك: مالثالث 
 .(1)أنزؿ ا أف عشر رضعات يحرمف، كنسخ ذلؾ بخمس عشرة فنسخت التبلكة كالحكـ"

" النسخ في القرآف مف أقساـ ثبلثة : منيا ما نسخ  :كقاؿ أيضا شيخ الطائفة الطكسي
 .(2)" كالشيخ كالشيخة إذا زنيا"  لفظو دكف حكػػمو كآية الرجـ كىي قكلو

" كانت أشياء في القرآف كنسخت تبلكتيا كمنيا ال ترغبكا عف آبائكـ فإنو  :كقاؿ أيضان 
 .(3)كفر"

ية، حتى قاؿ ثنا عشر كىذا قكؿ ثاف لعبلمتيـ الطكسي، الذم كثر مدحو كتبجيمو عند اال
الكبلـ كاألدب، كىك الميذِّب عنو الحمٌي: "صدكؽ عارؼ باألخبار كالرجاؿ كالفقو كاألصكؿ ك 

  .(4)لمعقائد في األصكؿ كالفركع، كالجامع لكماالت النفس في العمـ كالعمؿ"

 .(5)كقاؿ فيو المجمسٌي: "فضمو كجبللتو أشير مف أف يحتاج إلى بياف" 

كقاؿ فيو الطيرانٌي: "كاف الشيخ الطكسٌي قدكة فقياء الشيعة، أٌسس طريقة االجتياد 
 .(6)و كأصكلو، كقد بقيت كتبو مرجعان كحيدان لممتأخٌريف"المطمؽ في الفق

ؼ الشيخ الطكسٌي في جميع عمكـ اإلسبلـ، ككاف القدكةى كقاؿ عنو عباس القمي: "صنَّ 
 .(7) في ذلؾ، كقد مؤلت تصانيفيو االسماع، ككقع عمى ًقدىمو كفضمو اإلجماع"

ثـ ضرب  ،الصحيح وكأن يرم جكاز النسخ كيرل القائميف بعدـ جكازه مخطئيففالطكسي 
 كىذا لتقريره كقكلو بجكاز النسخ. ؛أمثمة عمى النسخ

  (8)قاؿ الحمي: " نسخ التبلكة مع بقاء الحكـ جائز" القول الثالث:

 

                                 
 (.1/13)جالتبياف في تفسير القرآف الطكسي،  (1)
 .13 /1المرجع السابؽ، ج (2)
 .1/394ج المرجع نفسو،( 3)
 (.145ص )مفسران  الشيخ الطكسي، خضير (4)
 .145ص المرجع السابؽ، (5)
 .145المرجع نفسو، ص (6)
 (.145ص )الشيخ الطكسي مفسران ، خضير (7)
 (.170ص)معارج األصكؿ الحمي، ( 8)
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، في كتابو معارج األصكؿ كيقكؿ نسخ التبلكة مع بقاء الحكـ كالحمي يجيز النسخ أيضان 
 جائز.

طبرسي: "النسخ في القرآف عمى ضركب، كمنيا قاؿ أبك عمى الفضؿ ال: ةالرابع روايةال
 (1)ما يرتفع المفظ كيثبت الحكـ كآية الرجـ"

كىذا الطبرسي التمميذ النجيب لمطكسي يرل جكاز النسخ كشيخو الطكسي بؿ كيقر بكافة 
 أنكاعو.

قاؿ العتائقي الحمي: " المنسكخ عمى ثبلث ضركب: منيا ما نسخ  :ةالخامس روايةال
 .(2)ما ركل مف قكلو " الشيخ كالشيخة إذا زنيا فارجمكىما البتو نكاالن مف ا "خطو كبقى حكمو ف

 المطمب الثاني
 روايات تنص عمى عدم جواز النسخ في القرآن

" إف القكؿ بنسخ التبلكة ىك بعينو القكؿ بالتحريؼ، كعميو  :الخكئي قاؿ :ىاألول الرواية 
العمماء أىؿ السنة يستمـز اشتيار القكؿ فاشتيار القكؿ بكقكع النسخ في التبلكة عند 

 .(3)بالتحريؼ"

كعبلمتيـ الخكئي المرجعية الكبرل، كالزعيـ الديني كالذم أجمع المعاصركف عمى جبللتو 
كأمانتو، يقكؿ كبصراحة شديدة إف القكؿ بنسخ التبلكة ىك بعينو القكؿ بالتحريؼ، كعميو فاشتيار 

عمماء أىؿ السنة يستمـز اشتيار القكؿ بالتحريؼ، كىذا ال القكؿ بكقكع النسخ في التبلكة عند ال
 شؾ مخالؼ لما مر معنا مف أقكاؿ عممائيـ المتقدميف.

قاؿ شيخيـ الطكسي: "إف االلتزاـ بصحة ىذه الركايات _يعني: ركايات  :ةالثاني الرواية 
 .(4)نسخ التبلكة_ التزاـ بكقكع التحريؼ "

لتحريؼ ىك مذىب أكثر عمماء أىؿ السنة ألنيـ كقاؿ: "فيمكف أف يدعي أف القكؿ با
 .(5)يقكلكف بجكاز نسخ التبلكة"

                                 
 (.406 /1)جمجمع البياف في تفسير القرآف الطبرسي،  (1)
 (.35ص )الناسخ كالمنسكخ  ،العتائقي (2)
 ( 219ص) معاني األخبارالخكئي، ( 3)
 (.201ص) البيافالطبرسي،  (4)
 .206صالمرجع السابؽ،  (5)
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ىذا القكؿ لمطكسي المتأخر كاضح كصريح في إثبات أف القكؿ بالنسخ يقتضي القكؿ 
بالتحريؼ، كما قاؿ إف االلتزاـ بصحة ىذه الركايات يعني: ركايات نسخ التبلكة التزاـ بكقكع 

كذلؾ ألنيـ يقكلكف بجكاز النسخ فقد قاؿ  ؛نة كالجماعة بالتحريؼالتحريؼ، بؿ كيتيـ أىؿ الس
بصريح العبارة: فيمكف أف يدعي أف القكؿ بالتحريؼ ىك مذىب أكثر عمماء أىؿ السنة ألنيـ 

 يقكلكف بجكاز نسخ التبلكة.

" إف نسخ التبلكة يرجع في الحقيقة إلى القكؿ  :يقكؿ محمد رضا المظفر :ةالثالث الرواية
ف كاف في القرآف ما يشعر بذلؾ، قاؿ بالتحر  يؼ لعدـ ثبكت نسخ التبلكة بالدليؿ القطعي، كا 

ذا بدلنا آية مكاف آية" كقكلو  "ما ننسخ مف آية أك ننسيا" كلكف ليستا صريحتيف بكقكع  تعالى  "كا 
 (1)ذلؾ"

صريحتيف  يجيز التحريؼ ثـ يرد آيتيفكيقكؿ ىنا شيخيـ المظفر بأف الذم يجيز النسخ 
 الداللة عمى جكاز النسخ.في 

" إف ادعاء القطع بعدـ التحريؼ مع ذىاب  :: قاؿ مصطفى الخمينيةالرابع الرواية  
 .(2)إلى نسخ التبلكة يرجع إلى التحريؼ بالنقيصة"  -يعني السنة  -جميكر العامة 

كىك أف القكؿ بنسخ التبلكة ىك بعينو القكؿ  ،بو ما ذكره الخكئي تمامان لقكؿ يشكىذا ا
كعميو فاشتيار القكؿ بكقكع النسخ في التبلكة عند العمماء أىؿ السنة يستمـز اشتيار  ،بالتحريؼ

  القكؿ بالتحريؼ.

 المطمب الثالث
 الروايات المتناقضةالتعميق عمى 

تناقض كاضح كصارخ، حيث نص كثيره مف الشيعة اإلمامية عمى جكاز  إفَّ ما سبؽ
ع ليس بالقميؿ يرل عدـ جكاز النسخ كىذا إف دؿ فإنما النسخ في القرآف ثـ يأتي بعد ذلؾ جم

نما  يدؿ عمى أف ىذه العقائد مف صنع البشر كمف زبالة أراءىـ كأىكائيـ فالحؽ ال يتناقض كا 
ِّ اْدخََِلـًا َنررِيًايخرج مف مشكاة كاحدة كصدؽ ا  ََٔجُدوا فِي َ ِ ل ِِْد َغرْيِ اَّح َْ ِغ ٌِ ْٔ ََكَن  َ  َول

كقد قرر أىؿ العمـ أف التناقض عبلمة عمى كذب الدعكل كعدـ صدؽ المدعي،  ،[28]النساء: 
كلذا كاف مف مناىج العمماء في نقد المذاىب المخالفة كالحكار مع المخالفيف إثبات تناقض 

                                 
 (.49-2/48)جأصكؿ الفقو المظفر، ( 1)
 (.6/326)جتحريرات في األصكؿ الخميني، ( 2)
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 المخالؼ كبياف االختبلؼ كالتضاد بيف أقكالو.

يء مما ينفردكف بو "اإلمامية ال يرجعكف في ش :رحمو ا قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية
نما عمدتيـ دعكل  عف الجميكر إلى الحجة أصبلن؛ ال عقمية كال سمعية، كال نص كال إجماع؛ كا 

 .(1)نقؿ مكذكب يعمـ أنو كذب، أك دعكل داللة نص، أك قياس يعمـ أنو ال داللة لو"

كمف جممة ذلؾ  ،مؤمنكف بكؿ ما أخبر ا بو ،كأىؿ السنة معتصمكف بالكتاب كالسنة
جكاز كقكع النسخ عقبلن كشرعان كذكرت أدلة  ىذا البحث، كقد أثبت في القرآف اتنسخ في آيال

 ذلؾ.

                                 
 (.343/ 8جالنبكية )ابف تيمية، منياج السنة ( 1)
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  المبحث األول
                                                 تناقضات الشيعة في قوليم أن  عمم القرآن عند األئمة

ركايات تنص عمى أف عمـ القرآف رت في األكؿ الكقع ىذا المبحث في ثبلثة مطالب سط
، كذكرت في الثاني الركايات التي تناقض ذلؾ، كعمقت في الثالث عمى الركايات عند األئمة

 المتناقضة، كذلؾ عمى النحك التالي.

 المطمب األول
 روايات تنص عمى أن عمم القرآن عند األئمة

لقكؿ ىك ابف سبأ الييكدم حيث قاؿ: "بأف القرآف أكؿ مف قاؿ بيذا ا ابتداءن أفَّ  ينبغي التنبيو
  (1)جزء مف تسعة أجزاء كعممو عند عمي"

كتسمؿ ىذا المعتقد الفاسد مف كبلـ الخبيث ابف سبأ الييكدم الذم أشاع كأبتدع ىذا القكؿ 
 الشنيع، إلى أف امتؤلت كتب الشيعة بيذا العقيدة المخالفة لديف اإلسبلـ.

ية المعتمدة مميئة بيذه الركايات، التي تنص عمى أف عمـ القرآف ر ثنا عشفكيتب الشيعة اال
 ، كمف ىذه الركايات ما يمي:عند األئمة فقط دكف غيرىـ

قاؿ: "إف ا أنزؿ عمـ القرآف عمى عمي  رسكؿ ا  أفَّ  ذكر المجمسي الرواية األولى:
 .(2)كىك الذم مف خالفو ضؿ، كمف يبتغي عممو عند غير عمي ىمؾ" 

أنزؿ عمـ  ذه ركاية صريحة مف كتاب معتمد كلو مكانتو عندىـ، تنص عمى أف ا كى
القرآف عمى عمي دكف غيره، ألف مف خالفو عمى حد زعميـ فقد ضؿ كمف يبتغي عممو عند غير 
عمي ىمؾ كبيذا تظير عقيدتيـ بأف عمـ القرآف خاص بعمي كمف بعده مف األئمة، ال يشاركيـ 

 فيو غيرىـ.
الناس  : جاء في أصكؿ الكافي في خبر طكيؿ عف أبي عبد ا قاؿ: "إفَّ الثانيةالرواية 

ف رسكؿ ا  فسره لرجؿ كاحد، كفسر لؤلمة شأف ذلؾ  يكفييـ القرآف كلك كجدكا لو مفسران، كا 
  .(3)الرجؿ كىك عمي بف أبي طالب"

                                 
 (.38ص )أحكاؿ الرجاؿ ، ( الجكزجاني1)
 (.7/302المجمسي، بحار األنكار )ج( 2)
 (.1/25الكميني، الكافي )ج(  3)
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قرآف لـ يفسره ذكرت في أجؿ كأعظـ كتاب عند الشيعة، تنص عمى اف ال كىذه ركاية ثانية
، كلـ يفسره لغيره كىذا مف أعظـ الدالئؿ عمى عقيدتيـ رسكؿ ا إال لرجؿ كاحد كىك عمي 

 الباطمة في أف عمـ القرآف خاص باألئمة دكف غيرىـ. 
: كزعمت أيضان كيتب الشيعة أف أبا جعفر قاؿ: يا قتادة، أنت فقيو أىؿ الرواية الثالثة

 ..قاؿ لو قتادة: نعـقاؿ أبك جعفر: "بمغني أنؾ تفسر القرآف؟ فالبصرة؟ فقاؿ: ىكذا يزعمكف، ف
 .(1)كيحؾ يا قتادة إنما يعرؼ القرآف مف خكطب بو" إلى أف قاؿ:

 المجمسي ألبي جعفر، كىي قكلو بأف القرآف  كبيتانان  يا زكران سبى كىذه ركاية أخرل، نى       
عده فعقيدة الرافضة أف القرآف نزؿ ال يعرفو إال مف خكطب بو، كيقصد بذلؾ عمي كاألئمة مف ب

 مخاطبا لؤلئمة كأتباعيـ دكف غيرىـ كما مر في عقيدتيـ بأف القرآف نزؿ فييـ كفي أعدائيـ.
عف عمي عميو السبلـ قاؿ: "سمكني فكا ال تسألكني عف شيء إال رد : ك الرواية الرابعة

ا أعمـ أبميؿ نزلت أـ بنيار، أـ في أخبرتكـ بو، كاسألكني عف كتاب ا فكا ما مف آية إال كأن
 .(2)سيؿ أـ في جبؿ"

 كال يمـز ،عمـ القرءاف كمو عنده كىذه ركاية أخرل نسبت إلى عمي حيث يقكؿ فييا بأفَّ      
لكف الرافضة حممت كبلـ عمي ما لـ  ،أنو نفى العمـ عف غيره -إف صحت الركاية-مف كبلمو 

 مـ القرآف عند األئمة.يحتمؿ فجعمكا ىذه الركاية مف أدلة أف ع

: عف أبي الصباح قاؿ: "كا لقد قاؿ لي جعفر بف محمد عميو السبلـ: الرواية الخامسة 
عميان عميو السبلـ قاؿ: كعممنا  كآلو التنزيؿ كالتأكيؿ، فعممو رسكؿ ا  "إف ا عمَّـ نبيو 

  (3)كا"

بكضكح عمى أف ا عمـ نبيو كىذه ركاية أخرل ذكرىا الكميني في الكافي، كىي تنص 
بعمي كاألئمة مف  ان عمـ القرآف خاص ئمة مف بعده فصاركعميان التنزيؿ كالتأكيؿ، كعمي عمـ األ

عميان  التنزيؿ كالتأكيؿ، فعممو رسكؿ ا  بعده، كما ىك صريح الركاية، إف ا عمَّـ نبيو 
       عميو السبلـ قاؿ: كعممنا كا أم عمـ األئمة مف بعده.

                   

                                 
 (238-24/237 المجمسي، بحار األنكار )ج( 1)
 .40/179جالمرجع السابؽ، ( 2)
 (.442 /7جالكميني، الكافي )( 3)



144 

ْو يَْصَخِٔي  :: عف أبي جعفر الباقر عميو السبلـ في تفسير قكؿ ا الرواية السادسة َْ

ٔن ٍُ ََ َيْػيَ  ََ ِي َٔن َوالح ٍُ ََ َيْػيَ ِي [، قاؿ عميو السبلـ: "إنما نحف الذيف يعممكف، 10]الزمر: الح
 .(1)اب"كالذيف ال يعممكف عدكنا، كشيعتنا أكلك األلب

ككذا في تفسير فرات: " إنما عمى الناس أف يقرأكا القرآف كما أنزؿ، فإذا احتاجكا إلى  
لينا"  .(2)تفسيره فاالىتداء بنا كا 

عمى أف  كىذه ركايات أخرل ذكرىا صاحب الكافي كتفسير الفرات، حيث نصا فييا       
لينابأئمة الشيعة، حيث قاؿ فإذا احتاجا عمـ القرآف كتفسيره خاص  كا إلى تفسيره فاالىتداء بنا كا 

 كمفيكـ المخالفة اف ال اىتداء إال عف طريقيـ كىذا معني أف عمـ القرآف خاص باألئمة. 
"باب عدـ جكاز استنباط األحكاـ  :في كسائؿ الشيعة لمحر العامميرد : ك الرواية السابعة

 (3)ثمانكف حديثان مف أحاديثيـ" فيو  مف ظكاىر القرآف إال بعد معرفة تفسيرىا مف كبلـ األئمة 

كىذه ركاية اخرل ينص فييا الحر العاممي عمى أنو ال مجاؿ إلدراؾ تفسير القرآف        
إال عف طريؽ االئمة ثـ يتبجح  كيقكؿ باف ليذا الكبلـ ثمانكف حديثا تحـر االستنباط مف القرآف 

 دكف الرجكع لكبلـ األئمة.

، كفي (4)مة "باب أنو ال يعرؼ تفسير القرآف إال األئمة"كفي الفصكؿ الميمة في أصكؿ األئ
تفسير الصافي يخصص إحدل مقدمات تفسيره ليذه القضية كىي: "المقدمة الثانية في نيبىٍذ مما 

"إف جميع التفاسير ، ككرد عندىـ:  "(5)جاء في أف عمـ القرآف كمو إنما ىك عند أىؿ البيت 
 .(6)ليا كال يعتد بيا"الكاردة عف غير أىؿ البيت ال قيمة 

ليؾ شيئان   مف عناكيف أبكابيـ في ىذا:  كا 

  .(7)ة عممو"نكالة أمر ا كخز  أف األئمة  " :باب -

                                 
 (.1/212جالكميني، الكافي ) (1)
 (.91ص)تفسير فرات فرات، ( 2)
 (.152-18/129)ج كسائؿ الشيعة العاممي، ( 3)
 (.173 ص)الفصكؿ الميمة ، العاممي (4)
 (.1/19)جتفسير الصافي الكاشاني، ( 5)
 (.19ص )الشيعة كالرجعة  ي،النجف (6)
 (.1/192الكميني، أصكؿ الكافي )ج( 7)
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  .(1)ة"ئمأف أىؿ الذكر الذيف أمر ا الخمؽ بسؤاليـ ىـ األ"  :باب -

 .(2)"أف مف كصفو ا تعالى في كتابو بالعمـ ىـ األئمة" :باب -

 .(3) رآف، كذكر في ىذا البابؿ عمـ القأنيـ أى :باب -

 .(4)أنيـ خزاف ا عمى عممو :باب -

 عمـ كؿ شيء. مف العجب أنيـ بدعكاىـ أف عمـ القرآف عند األئمة نسبكا إلى األئمة ك 

"إني ألعمـ ما في السمكات كأعمـ ما  :-كما يزعمكف -يقكؿ أبك عبد ا  الرواية الثامنة:
  كأعمـ ما في النار، كأعمـ ما كاف كما يككف، ثـ مكث ىنيئة  الجنة، كأعمـ ما في  في األرضيف،

  عممت ذلؾ مف كتاب ا أف ا يقكؿ: فيو تبياف كؿ   أف ذلؾ كبر عمى مف سمعو فقاؿ: فرأل
"(5) شيء. 

زكرا  -رآف دكف غيرىـ،  بؿ زعمكا أف ليـالشيعة بذكر أف األئمة عندىـ عمـ الق فمـ يكتؼ
كال  ،كىذا مف أفظع الكذب بعمـ الغيب، ب، فنسبكا الى أبي عبد ا أنو قاؿعمـ الغي-كبيتانا
 ىؿ الكذب كالتدليس كالغمك.أفيـ  ،عجب

 المطمب الثاني
 ئمة ل يعممون إل ما عممو غيرىمروايات تنص عمى أن األ 

جاء في تفسير الصافي: أنو عميو السبلـ سئؿ ىؿ عندكـ مف رسكؿ ا  الرواية األولى:
 يء مف الكحي سكل القرآف؟ قاؿ: "ال، كالذم فمؽ الحبة كبرأ النسمة إال أف يعطى العبد ش

 .(6)فيمان في كتابو "

 ىذه ركاية تبيف بكضكح تناقضيـ ككذبيـ، فإف كثيران مف كتب الشيعة ركت عف عمي 
ذم شيء مف الكحي سكل القرآف؟ قاؿ: ال، كال أنو قاؿ: عندما سئؿ ىؿ عندكـ مف رسكؿ ا 

                                 
 (.1/210)جالكميني، أصكؿ الكافي  (1)
 .1/212المرجع السابؽ، ج (2)
 (.205-23/188األنكار )جبحار الممجسي،  (3)
 .26/105المرجع السابؽ، ج( 4)
 . 26/111و، جالمرجع نفس( 5)
 (.1/19)جتفسير الصافي الكاشاني، ( 6)
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فمؽ الحبة كبرأ النسمة إال أف يعطى العبد فيمان في كتابو كىذا يبطؿ عقيدتيـ في أف عمـ القرآف 
عند األئمة فإف عميان تبرء مف ىذه المقالة الشنيعة كأقسـ قائبل: كالذم فمؽ الحبة كبرأ النسمة إال 

 أف يعطى العبد فيمان في كتابو.
ا ييعٌد اليكـ مف ضركريات المذىب في أكصاؼ قاؿ المامقاني: "إف م :ةالثاني الرواية  

األئمَّة عمييـ السبلـ كاف القكؿ بو معدكدان في العيد السابؽ مف الغيمكِّ كاالرتفاع، كييطعف بالقكؿ 
 (1)«.بو أكثؽ الرجاؿ كييرمكف بالغمكٌ 

كىذا قكؿ إلماـ جميؿ القدر عندىـ يخبر فيو بكضكح إف ما ييعٌد اليكـ مف ضركريات 
في أكصاؼ األئمَّة عمييـ السبلـ، كاف القكؿ بو معدكدان في العيد السابؽ مف الغيمكِّ المذىب 

كاالرتفاع، كييطعف بالقكؿ بو أكثؽ الرجاؿ كييرمكف بالغمٌك، كالشؾ أف ىذا منافيا لما يعتقده الشيعة 
  في األئمة بأف عمـ القرآف عندىـ دكف غيرىـ فيذا مف صكر الغمك التي نسبت لؤلئمة.

عف أبي عبد ا أنو قاؿ: "يا عجبان ألقكاـ يزعمكف أنا نعمـ الغيب، ما  الرواية الثالثة:  
يعمـ الغيب إال ا، لقد ىممت بضرب جاريتي فبلنة فيربت مني فما عممت في أم بيكت الدار 

 . (2)ىي"

غيب أنو ال يعمـ ال –برئ مف ركاياتيـ كىك –كىذا أبك عبد ا في ركاية صريحة عندىـ   
كال يعمـ الغيب إال ا فقاؿ يا عجبان ألقكاـ يزعمكف أنا نعمـ الغيب، ما يعمـ الغيب إال ا، لقد 
ىممت بضرب جاريتي فبلنة فيربت مني فما عممت في أم بيكت الدار ىي كلك كاف يعمـ 
الغيب لعرؼ أيف ىي جاريتو التي ىربت منو، كىذا تناقض صريح فكيؼ يعممكف الغيب ككيؼ 

 كنكف خزنة لعمـ ا، كالكافي ىك الذم بكب بابا يخالؼ ما ذكره جعفر الصادؽ "أف األئمة يك
 كالة أمر ا كخزنتو عممو" كال شؾ أنو تناقص صريح كاضح.

فأما إطبلؽ القكؿ عمييـ بأنيـ يعممكف الغيب فيك منكر بيِّفي " فيد: كيقكؿ الشيخ الم  
مف عمـ األشياء بنفسو ال بعمـ مستفاد، كىذا ال يككف إال  الفساد، ألف الكصؼ بذلؾ إنما يستحقو

ة كمف انتمى إلييـ ، كعمى قكلي ىذا جماعة أىؿ اإلمامة إال مف شذَّ عنيـ مف المفكِّ ًلػمًَّو  ضى
 .(3) " مف الغبلة

                                 
 ( 230 /3تنقيح المقاؿ )ج ،لمامقانيا (1)
 (1/257الكميني، أصكؿ الكافي )ج( 2)
 (.38ص)أكائؿ المقاالت  المفيد،( 3)
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مف الغيب بؿ مف قاؿ بيذا فقكلو  األئمة ال تعمـ شيئان  كىذا قكؿ صريح لممفيد مفاده أفَّ  
كأف ادعاء عمـ الغيب لؤلئمة ىك مف جنس  كذكر أف عمـ الغيب ال يككف إال   منكر فاسد

 .كانتشر في مذىب اإلمامية الغمك الذم عَـّ 

 المطمب الثالث
 الروايات المتناقضةالتعميق عمى 

 :ه الركايات المتضاربة كالمتناقضةكىك مف كجكه، ليذ: النقدكالتعميؽ عمييا ب

ًْ : كتعالى سبحانو يقكؿ أول: ِٓ َل إَِْلْ ا ُُزِّ ٌَ ِحاِس  َ لِي ْنَر ِِلُبَْيِّ َُزنْلَا إَِْلَْم الِّ
َ
، [44 :]النحؿ وَأ

نما ميمتو ليست مف كظيفة الرسكؿ بياف :  -كما سمؼ  -ككتب الشيعة تقكؿ  القرآف لمناس، كا 
عمي ال أما بياف القرآف لمناس كتفسيره فيك رسالة  ف ذلؾ الرجؿ كىك عمي بف أبي طالبشأبياف 
  .محمد

 الغبلة كىـ الغرابية التي قالت: إفَّ  ية ىنا يذكر بكبلـ فرقة مف فرؽثنا عشر ككبلـ اال
بعث جبريؿ عميو السبلـ بالكحي إلى  ا  كاف أشبو بعمي مف الغراب بالغراب، كأفَّ  محمدان 

  .عمي فغمط جبريؿ عميو السبلـ كأنزؿ الكحي عمى محمد

مية: "كىذا ابف عباس نقؿ عنو مف التفسير ما شاء ا قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تي
باألسانيد الثابتة ليس في شيء منيا ذكر عمي، كابف عباس يركم مف غير كاحد مف الصحابة؛ 
يركم عف عمر كأبي ىريرة كعبد الرحمف بف عكؼ كعف زيد بف ثابت كأبٌي بف كعب كأسامة بف 

تو عف عمي قميمة جدان، كلـ يخرج أصحاب زيد كغير كاحد مف المياجريف كاألنصار. كركاي
الصحيح شيئان مف حديثو عف عمي، كخرجكا حديثو عف عمر كعبد الرحمف بف عكؼ كأبي ىريرة 
كغيرىـ.. كما يعرؼ بأيدم المسمميف تفسير ثابت عف عمي، كىذه كتب الحديث كالتفسير مممكءة 

ان، كما ينقؿ مف التفسير عف جعفر باآلثار عف الصحابة كالتابعيف، كالذم منيا عف عمي قميؿ جد
 .(1) الصادؽ عامتو كذب عمى جعفر"

يمـز مف قكليـ إف عمـ القرآف انفرد بنقمو عمي يفضي إلى الطعف في تكاتر شريعة  ثانيا:
عف رسكؿ ا إال  -عمى حد زعميـ -القرآف مف الصحابة إلى سائر األجياؿ، ألنو لـ ينقميا 

كاختصاص عمي بذلؾ  ،كفرشان  ة أجمعت عمى تكاتر القرآف لفظان كال شؾ أف األم ،كاحد ىك عمي

                                 
 (.4/155 : ابف تيمية، منياج السنة )ج( انظر1)
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 .(1)طعف صريح صارخ ليذا التكاتر
كأنيـ اختصكا بمعرفة القرآف دكف غيرىـ، فييا  ،األئمة ىـ خزنة عمـ ا لك سممنا أفَّ  ثالثا:

مدة ككتب التفاسير المعت -فإذا طالعت ستدرؾ أف كتبيـ حكلت ،نطالع ىذه المعارؼ كالتفاسير
تأكيبلت  -كتفسير القمي كالعياشي كالصافي كالبرىاف ككتب الحديث كالكافي كالبحار ؛عندىـ

لكتاب ا منسكبة آلؿ البيت تكشؼ في الكثير الغالب عف جيؿ فاضح بكتاب ا، كتأكيؿ 
منحرؼ آلياتو، كتعسؼ بالغ في تفسيره، كال يمكف أف تصح نسبتيا لعمماء آؿ البيت، فيي 

 ،بمفيكميا، كال بالسياؽ القرآني بناء عمى ىذه العقيدة ال تتصؿ بمدلكالت األلفاظ، كالتأكيبلت 
أف ىذا ىك مبمغ عمـ عمماء آؿ البيت، كفي ذلؾ مف اإلساءة ليـ، كنسبة الجيؿ إلييـ الشيء ك 

 الكثير مف قكـ يزعمكف محبتيـ كالتشيع ليـ كال شؾ أنيـ أكذب الخمؽ عمييـ.
"إف عندنا صحؼ إبراىيـ كألكاح ك، (2)فيك عند أىؿ العمـ كنحف ىـ" "كؿ كتاب نزؿ :رابعاً 
 .(4)إف عندنا عمـ التكراة كاإلنجيؿ كالزبكر كبياف ما في األلكاح"  "ك، (3)مكسى"

قاؿ أمير المؤمنيف عمي عف ألكاح مكسى : "دكنؾ ىذه ففييا عمـ األكليف كاآلخريف كىي 
ؾ. قاؿ يا رسكؿ ا لست أحسف قراءتيا، قاؿ: إف ألكاح مكسى كقد أمرني ربي أف أدفعيا إلي

جبرائيؿ أمرني أف آمرؾ أف تضعيا تحت رأسؾ ليمتؾ ىذه فإنؾ تصبح كقد عممت قراءتيا قاؿ: 
أف ينسخيا فنسخيا  فجعميا تحت رأسو فأصبح كقد عممو ا كؿ شيء فييا فأمره رسكؿ ا 

  .(5)ف، كىك عندنا"في جمد شاة كىك الجفر كفيو عمـ األكليف كاآلخري

كىذا ركاية أخرل تقكؿ بأف أبا عبد ا قاؿ: "إٌف عندم الجفر األبيض.. فيو: زبكر 
نجيؿ عيسى، كصحؼ إبراىيـ، كالحبلؿ كالحراـ، كمصحؼ فاطمة. ما  داكد، كتكراة مكسى، كا 

كنصؼ الجمدة  أزعـ أٌف فيو قرآننا كفيو ما يحتاج الٌناس إلينا كال نحتاج إلى أحد، حتى فيو الجمدة
 .(6)كربع الجمدة كأرش الخدش"

أف تحريؼ أىؿ الكتاب الييكد كالنصارل لمتكراة كاإلنجيؿ ثابت باألدلة القطعية  كال شؾَّ 

                                 
 (.1/144ج)القفارم، أصكؿ مذىب الشيعة  :( انظر1)
 (.5/355يني، أصكؿ الكافي )جالكم( 2)
 .5/354المرجع السابؽ، ج( 3)
 .5/354المرجع نفسو، ج( 4)
 (.188-26/187 المجمسي، بحار األنكار )ج( 5)
 (.1/340الكميني، أصكؿ الكافي )ج( 6)
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ََ  مف اآليات القرآنية كاألحاديث الصريحة ، أما الدليؿ مف القرآف فيك قكلو تعالى  ِي ََ اَلّ ٌِ
 َٔ َْ َم ًَ َم ِ اُدوا َُيَِرّـَُٔن اىََْك َْ ِّ  [.13]المائدة:   اِؽِػ

حَُٔك َُيَرِّـَُٔن  كقكلو تعالى:  
ْ
ًْ يَأ َ ََ ل ٍْٔم ََدِري اُغَٔن ىَِل ٍح اُغَٔن لِيَْهِذِب َش ٍح اُدوا َش َْ  ََ ِي َْ الح ٌِ َو

 ِّ َٔاِؽِػ َْ َبْػِد َم ٌِ  ًَ ِ  .[41]المائدة :   اىََْك

ائـ التي ينسبكنيا إلى كأظير شاىد عمى كقكع التحريؼ في التكراة تمؾ القبائح كالعظ 
أنبياء ا الكراـ صمكات ا عمييـ، مما يتنزه عنو أقؿ الناس صبلحا كديانة، نعني بذلؾ ما 
، كالغدر  نسبكه إلى نكح كلكط كداكد عمييـ السبلـ مف شرب الخمر، كالكقكع عمى المحاـر

 .خيانة، نعكذ با مف إفؾ الييكدكال

ثبكت تحريفو ما كقع فيو مف قصة صمب المسيح عميو كأما اإلنجيؿ المكجكد فيكفي في 
الصبلة كالسبلـ، كأنو صمب كمات يكـ كذا كدفف في القبر ، فيذا قطعا ليس في اإلنجيؿ 

 الصحيح المنزؿ عمى عيسى عميو السبلـ.
إف كانت الكتب السماكية مكجكدة عندكـ كميا، فييا أخرجكىا حتى نراىا، إف كنتـ  خامسا:

 ا لنا أنيا ىي الكتب التي نزلت عمى أنبياء ا.صادقيف، كاثبتك 
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 المبحث الثاني
      بقي م                                                   تناقضات الشيعة في قوليم بأن  القرآن ل يكون حج ة إل 

تزعـ الرافضة أف القرآف ال يككف حجة إال بقيـ، كىذه الكممة ليا معنياف: ككبلىما 
 معنياف خطيراف، يخالفاف اإلسبلـ مف أصكلو. 

: أف القرآف ال تينفذ أحكامو كال تقاـ حدكده، إال بكجكد اإلماـ المعصكـ، كلكف كرد ولاأل 
عندىـ في تتمة النص ما ينفي ىذا االحتماؿ كىك قكليـ: "فنظرت في القرآف فإذا ىك ييخاًصـ بو 
المرجئ، كالقدرم، كالزنديؽ الذم ال يؤمف بو حتى يغمب الرجاؿ بخصكمتو فعرفت أف القرآف ال 

  (1)ف حجة إال بقيـ"يكك 

فالجميع يحتج بالقرآف المرجئ، كالقدرم، كالزنديؽ  لذلؾ صار القرآف ال يحتج بو إال 
بقيـ،  كالسؤاؿ ىؿ كبلـ اإلماـ أفصح مف كبلـ ا كأبيف؟ كليذا سمك القرآف بالقرآف الصامت، 

امت كأنا كتاب ا كسمك اإلماـ بالقرآف الناطؽ، كيرككف عف عمي أنو قاؿ: "ىذا كتاب ا الص
  (2)الناطؽ"

أف النص القرآني ال يمكف أف يحتج بو إال بالرجكع لقكؿ اإلماـ؟ كىذا يعني أف  ثانيا:
 الحجة ىي في قكؿ اإلماـ ال في كبلـ ا.

ككبل المعنييف مف أبطؿ الباطؿ، كأعظـ الزكر، كال شؾ أف ىذه العقيدة مف كضع 
ضبلال عف صراط أناس، ىدفيـ الطعف في اإلسبلـ، كتد مير ىذه األمة، كحسبؾ بيذا ضبلال، كا 

ا، كتمؾ ليست ىي نياية التآمر عمى كتاب ا مف قبؿ الرافضة، كلكنيا حمقة مف الحمقات، 
كمؤامرة ضمف سمسمة مؤامرات، كىذه العقيدة مقدمة لبدء المحاكلة في تفسير كتاب ا عمى 

لقيـ كاإلماـ مف أىؿ البيت، كالحجة فيو ال في غير كجيو، كزعميـ أف ىذا ىك ما جاء عف ا
، كقد كقع ىذا المبحث في غيره، كىك الناطؽ عف القرآف، كالمبيف لو كال حجة في القرآف إال بو

ثبلثة مطالب،  ذكرت في األكؿ ركايات معتقدىـ آنؼ الذكر، كسطرت في الثاني مف ركاياتيـ 
 .اقض في الركايات، عمى النحك التاليما يعارض ذلؾ، كجعمت الثالث لمتعميؽ عمى التن

 

                                 
 (.18/141)جكسائؿ الشيعة  ،العاممي (1)
 (.235ص )الفصكؿ الميمة ، العاممي (2)
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 المطمب األول
 روايات تنص عمى أن القرآن ل يكون حجة إل بإمام

قكؿ شيخيـ  الكميني " إف القرآف ال يككف حجة إال بقيـ: كأف عميان كاف قيـ  :ىاألول روايةال
   (1)القرآف ككانت طاعتو مفترضة، ككاف الحجة عمى الناس بعد رسكؿ ا"

كاية ذكرت في أجؿ كتاب مف كتب الشيعة، كىك الكافي تنص عمى أف القرآف ال ىذه ر 
بؿ كتبجح كقاؿ بأنو ىك الحجة عمى الناس بعد  يككف حجة إال بقيـ، كفسر القيـ بأنو عمي 

 .رسكؿ ا 

 (2)أنو قاؿ: "ىذا كتاب ا الصامت كأنا كتاب ا الناطؽ"  : عف عمي الرواية الثانية

ذه الركاية عندىـ أنو ال قيمة لمقرآف بدكف عمي، كلذلؾ فيـ يشيركف إلى القرآف كمعنى ى
القرآف  -في رأييـ-الكريـ كاإلماـ بقكليـ: ذاؾ القرآف الصامت، كىذا القرآف الناطؽ، فاإلماـ ىك 

سكاء بسكاء" يعني: يفسره كيبينو كما لك  الناطؽ، كدكره بالنسبة لمقرآف الصامت كدكر النبي 
رسكالن "كما داـ القرآف الكريـ صامتان، فبلبد مف الرجكع إلى القرآف الناطؽ حتى يكضح مراد كاف 

 ا تعالى" معنى ىذا أنو يجب عمى مف أراد فيـ القرآف أف يرجع في تفسيره إلى اإلماـ.

عف منصكر ابف حاـز قاؿ: قمت ألبي عبدا: "إف ا أجؿ كأكـر مف أف  الرواية الثالثة:
بخمقو بؿ الخمؽ يعرفكف با، قاؿ: صدقت، قمت إف مف عرؼ أف لو ربا، فقد ينبغي لو يعرؼ 

أف يعرؼ أف لذلؾ الرب رضا كسخطا، كأنو ال يعرؼ رضاه كسخطو إال بكحي أك رسكؿ، فمف 
لـ يأتو الكحي فينبغي لو أف يطمب الرسؿ فاذا لقييـ عرؼ أنيـ الحجة كأف ليـ الطاعة 

كاف ىك الحجة مف ا عمى خمقو؟  أليس تعممكف أف رسكؿ ا  المفترضة، فقمت لمناس:
مف كاف الحجة؟ قاؿ: القرآف فنظرت في القرآف فإذا ىك  قالكا: بمى، قمت: فحيف مضى 

يخاصـ بو المرجئ كالقدرم كالزنديؽ الذم ال يؤمف بو حتي يغمب الرجاؿ بخصكمتو، فعرفت أف 
فيو مف شيء كاف حقا فقمت ليـ: مف قيـ القرآف قالكا:  القرآف ال يككف حجة إال بقيـ، فما قاؿ

ابف مسعكد قد كاف يعمـ كعمر يعمـ كحذيفة يعمـ، قمت: كمو؟ قالكا ال، فمـ أجد أحدا يقاؿ إنو 
ذا كاف الشيء بيف القكـ فقاؿ ىذا: ال أدرم كقاؿ  يعمـ القرآف كمو إال عميا صمكات ا عميو كا 

، كقاؿ ىذا: أنا أدرم، فأشيد أف عميا عميو السبلـ كاف قيـ ىذا: ال أدرم كقاؿ ىذا ال أدرم

                                 
 (.1/188جالكميني، أصكؿ الكافي )( 1)
 (.235ص )الفصكؿ الميمة  ،العاممي (2)
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 (1) القرآف، ككانت طاعتو.

كالمقصكد مف ىذه الركاية أف قكؿ اإلماـ ىك أفصح مف كبلـ الرحمف، كيظير مف ىذا 
أنيـ يركف أف الحجة في قكؿ اإلماـ، ألنو األقدر عمى البياف مف القرآف، كليذا سمكه بالقرآف 

إلماـ بالقرآف الناطؽ فالمرجئ يستطيع أف يستدؿ بالقرآف كما زعمكا كالقدرم الصامت كسمك ا
كالزنديؽ _نعكذ با مف ىذا الضبلؿ _ فبمف تككف الحجة فرد عمييـ جعفر الصادؽ كنبرئ 
جعفرا مف ذلؾ، فقاؿ: القرآف فنظرت في القرآف فإذا ىك يخاصـ بو المرجئ كالقدرم كالزنديؽ 

يغمب الرجاؿ بخصكمتو، فعرفت أف القرآف ال يككف حجة إال بقيـ، فما الذم ال يؤمف بو حتي 
قاؿ فيو مف شيء كاف حقا فقمت ليـ: مف قيـ القرآف قالكا: ابف مسعكد قد كاف يعمـ كعمر يعمـ 
كحذيفة يعمـ، قمت: كمو؟ قالكا ال، فمـ أجد أحدا يقاؿ إنو يعمـ القرآف كمو إال عميا صمكات ا 

ذا كاف ال شيء بيف القكـ فقاؿ ىذا: ال أدرم كقاؿ ىذا: ال أدرم كقاؿ ىذا ال أدرم، كقاؿ عميو كا 
ىذا: أنا أدرم، فأشيد أف عميا عميو السبلـ كاف قيـ القرآف، ككانت طاعتو كىذا يبيف عقيدة القـك 

 في أف القرآف ليس لو قيمة مف دكف إماـ.

  (2)فسير كتاب ا"قاؿ المجمسي في بحار األنكار "كعمي  ت الرابعة: روايةال

ىك المفسر لكتاب ا  كىذه ركاية كاضحة تعزز كتقرر الركايات السابقة مف أف عميا 
 فبو يفيـ القرآف كبغيره ال يفيـ كال شؾ أف ىذا يقرر عقيدتيـ بأف القرآف ال يككف حجة إال بقيـ.

قرآف نفسو كليذا : كىي مف أخطر ما يككف كىك ادعائيـ  بأف األئمة ىـ الالرواية الخامسة
..{ يقكلكف: النكر: عمي كاألئمة َوات َبُعوْا النُّوَر ال ِذَي ُأنِزَل َمَعوُ نجدىـ يفسركف قكلو سبحانو: }.. 

 (3) عمييـ السبلـ .

ََ ََ يَرُْجَٔن ىَِلاَءَُا ائِْج كيفسركف قكلو تعالى:  ِي َِاٍت كَاَل الح َِا ةَحِّ ُّ ًْ َيَا ِٓ ُّْخََل َغيَْي ةُِلْرٍَن  َوإَِذا 
ا ئََُح إَِِلح  ٌَ ححتُِع إَِح 

َ
ََلُ ٌَِ حِيَْلاءِ َنْفِِس إِْن أ ةَدِّ

ُ
ْن أ

َ
ا يَُلُٔن ِِل أ ٌَ َْلُ كُْو  ْو ةَدِّ

َ
َْ َّذا أ  [.15]يكنس: َغرْيِ 

 (4) .{ يعني: أمير المؤمنيفاْئِت ِبُقْرآٍن َغْيِر َىـَذا َأْو َبد ْلوُ يقكلكف: } 

 

                                 
 (. 1/169الكميني، الكافي )ج( 1)
 (.37/209المجمسي، بحار األنكار )ج( 2)
 (.1/194الكميني، الكافي )ج( 3)
 (.1/419الكميني، أصكؿ الكافي )ج(؛ ك 2/120)جتفسير العياشي العياشي، ( 4)
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{ أنو لـ جاء في تفسير القمي:  لىوي{ يعني: أمير المؤمنيف }بىؿ ال ييٍؤًمنيكفى ـٍ يىقيكليكفى تىقىكَّ }أى
ٍثًمًو{ أم: رجؿ مثمو مف عند ا }ًإف كىانيكا  ًديثو مِّ يتقكلو كلـ يقمو برأيو، ثـ قاؿ: }فىٍميىٍأتيكا ًبحى

} اًدًقيفى  .(1) صى

رىا كىذا مف أخطر ما كال أدرم ماذا أعمؽ في داللة ىذه الركايات، فيكفي عرضيا كذك
يككف في افتراءىـ عمى القرآف المجيد، كىك مف جنس تأكيبلت الباطنية التي ال دليؿ عمييا مف 
كتاب أك سنة أك لساف عربي، كىي مف غير شؾ تظير عقيدة القكـ في أف القرآف ىك عمي 

 كعمي ىك القرآف كأف القرآف ال يككف حجة إال بقيـ.

 الثانيالمطمب 
 عمى أن القرآن حجة بذاتوروايات تنص 

"كتاب ا فيو نبأ ما قبمكـ، كخبر ما : قاؿ الخميفة الراشد عمي  الرواية األولى:
بعدكـ، كحكـ ما بينكـ، ىك الفصؿ ليس باليزؿ، مف تركو مف جبار قصمو ا، كمف ابتغى 

ط المستقيـ، كىك اليدل في غيره أضمو ا، كىك حبؿ ا المتيف، كىك الذكر الحكيـ، كىك الصرا
الذم ال تزيغ بو األىكاء، كال تمتبس بو األلسف، كال تنقضي عجائبو، كال يشبع منو العمماء، مف 
قاؿ بو صدؽ، كمف عمؿ بو أجر، كمف حكـ بو عدؿ، كمف دعا إليو ىدم إلى صراط 

 (2)مستقيـ"

رآف في الق تظير ىذه الركاية تناقضات القكـ بكضكح شديد، حيث بينت عقيدة عمي 
الكريـ، ككذب ما نسب إليو مف عقائد باطمة، كىذه الركاية مركية في أشير كتبيـ المعتمدة 
كتفسير العياشي كالصافي ككتاب البحار أيضا، حيث نسب كؿ شيء مف العمـ كاليدل كالصدؽ 

: كتاب ا فيو نبأ ما قبمكـ، كخبر ما بعدكـ، كحكـ ما بينكـ، ، فقاؿ عمي إلى كتاب ا 
الفصؿ ليس باليزؿ، مف تركو مف جبار قصمو ا، كمف ابتغى اليدل في غيره أضمو ا،  ىك

كىك حبؿ ا المتيف، كىك الذكر الحكيـ، كىك الصراط المستقيـ، كىك الذم ال تزيغ بو األىكاء، 
كال تمتبس بو األلسف، كال تنقضي عجائبو، كال يشبع منو العمماء، مف قاؿ بو صدؽ، كمف عمؿ 

أجر، كمف حكـ بو عدؿ، كمف دعا إليو ىدم إلى صراط مستقيـ كلـ يذكر شيئا مف تمؾ  بو
 العقائد التي تطفح بالغمك لو أك لؤلئمة مف بعده.

                                 
 (.2/333القمي، تفسير القمي )ج( 1)
 (. 7/19المجمسي، بحار األنكار )ج(؛ ك 1/15ي )جفسير الصافتتفسير ، العياشي( 2)
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قاؿ الرضا "فإذا التبست عميكـ الفتف كقطع الميؿ المظمـ، فعميكـ بالقرآف،  الرواية الثانية:
كمف جعمو خمفو ساقو إلى النار، كىك الدليؿ فإنو شافع مشفع، مف جعمو أمامو قاده إلى الجنة، 

 .(1)يدؿ عمى خير سبيؿ" 

كىذه ركاية أخرل ينسبكنيا إلماـ مف أئمتيـ كىك الرضا _كالرضا منيـ برئ_ ذكرىا 
دكف غيره مف أقكاؿ  العياشي كالمجمسي، نص فييا الرضا عمى أف األصؿ التعمؽ بكتاب ا 

الدليؿ الذم يستدؿ بو عمى كؿ خير، كىذا مناقض جدا الناس، كأنو اإلماـ إلى الجنة كأنو 
 لعقيدتيـ في أف عميا ىك القرآف الناطؽ كبغيره ال يفيـ القرآف.

جاء في بحار األنكار "فالقرآف آمر زاجر، كصامت ناطؽ، حجة ا عمى  الرواية الثالثة:
كقاؿ ىذا كتاب ا كىذا تناقض جديد فقد ذكرت ركاياتيـ أف عميا أشار لمقرآف، ، (2)خمقو.."

الصامت كأنا كتاب ا الناطؽ فجاءت ىذه الركاية لتناقض تمؾ الركايات،  ثـ تناقض آخر كىك 
زعميـ في الركايات السابقة أف القرآف ال يككف حجة إال بقيـ فجاءت، ىذه الركاية لتبيف التناقض 

 مي كاألئمة. الكاضح عندىـ بنصيا عمى أف القرآف حجة عمى الخمؽ كليست الحجة بع

عف الرضا أنو ذكر يكمان القرآف فعظـ الحجة فيو فقاؿ: "ىك حبؿ ا  الرواية الرابعة:
المتيف كعركتو الكثقى جعؿ دليؿ البرىاف كحجة عمى كؿ إنساف، ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو 

 .(3)كال مف خمفو تنزيؿ مف حكيـ حميد"

فييا تناقض كاضح مع الركايات السابقة في كىذا ركاية رابعة تقرر الركايات السابقة، ك 
المطمب األكؿ، فيذه الركاية تبيف التناقض الكاضح عندىـ بنصيا عمى أف القرآف حجة عمى 
خمؽ ا، كليس عمي كاألئمة، كأنو ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو كال مف خمفو تنزيؿ مف حكيـ 

 حميد، فبل يحتاج لقيـ كال لغيره.

 

 

 

 

                                 
 (92/17(؛ كالمجمسي، بحار األنكار )ج1/20)ج تفسير العياشيالعياشي: ( 1)
 (.92/20المجمسي، بحار األنكار )ج( 2)
 (.2/130)جعيكف أخبار الرضا ، ابف بابكيو؛ ك 92/14المرجع السابؽ، ج( 3)
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 المطمب الثالث
 الروايات المتناقضةالتعميق عمى 

فكأف نيايتيا أف االحتجاج  ،المزعكـية القرآف بيذا الغائب ربطت حج : ىذه العقيدةأول
بالقرآف متكقؼ لغياب اإلماـ أك كجكده، كأنو ال يرجع إلى كتاب ا، كال يعرج عميو في مقاـ 

فيو حينئذ، كلذلؾ فإف طائفة  االستدالؿ؛ ألف الحجة في قكؿ اإلماـ فقط، كىك غائب فبل حجة
األدلة الثبلثة بما فييا  -ية ثنا عشر كما يعترؼ شيكخ اال -ية "أنكركاثنا عشر األخبارية مف اال

القرآف الكريـ، كخصكا الدليؿ بالكاحد أعني األخبار فمذلؾ سمك باالسـ المذككر كىذه ليست أكؿ 
مؤامرات طكحت بالشيعة بعيدان عف حمقات المؤامرة عمى القرآف ، بؿ ىي مؤامرة ضمف سمسمة 

جماعة المسمميف، كىي مقدمة، أك إرىاص لبدء المحاكلة في تفسير كتاب ا عمى غير كجيو، 
كزعميـ أف ىذا ىك ما جاء عف القيـ كاإلماـ مف أىؿ البيت، كالحجة فيو ال في غيره، كىك 

 .(1) الناطؽ عف القرآف، كالمبيف لو، كال حجة في القرآف إال بو
ىذه العقيدة تظير أف قكؿ اإلماـ ىك أفصح مف كبلـ الرحمف، كيظير مف ىذا أنيـ  ثانيا:

يركف أف الحجة في قكؿ اإلماـ ألنو األقدر عمى البياف مف القرآف، كليذا سمكه بالقرآف الصامت 
ِْٔغَظ  كسمك اإلماـ بالقرآف الناطؽ قىٍكلو تىعىالىى :  ًدى َوَم ُْ ِحاِس َو َذا َبَيان لِي خحِلْيَ َْ ٍُ   ث لِيْ

 [138]آؿ عمراف: 
إذا كاف حجية القرآف في عمي فقط، ثـ انتقمت إلى باقي األئمة حتى اإلماـ الغائب  ثالثا:

فمعنى ذلؾ: أف االحتجاج بالقرآف متكقؼ عمى رجكعو، كبناء   منذ ما يزيد عمى أحد عشر قرنا.
كا بمعرفة القرآف، ال يشاركيـ فيو عمى ما سبؽ رتب اإلمامية أف األئمة كحدىـ ىـ الذيف اختص

أحد، كيدعكف أف عمـ معرفة القرآف عند عمي فقط كاألئمة مف بعده، كيمكننا القكؿ بأف العمؿ 
 بأحكاـ اإلسبلـ متكقؼ حتى يخرج اإلماـ.

ىذا الحاؿ يشبو حاؿ باباكات الكاثكليؾ، فبل يمكف لمنصراني أف يقرأ اإلنجيؿ كيأخذ  رابعا: 
مكجكدكف، كيمكف أف يصؿ  -عمى األقؿ-يرجع إلى الباباكات، كلكف الباباكات  األحكاـ دكف أف

، ال  اإلنساف إلييـ، كىـ يتكممكف كيخاطبكف الناس، أما ىؤالء فأحالكا عمى معدـك مفقكد مكىـك
كجكد لو، كعميو فمك أف الناس تيرككا ببل قرآف لكاف خيران ليـ مف ىذه الحيرة، فالقرآف في نظر 

لـ  فيـ إال بإماـ، كاإلماـ غائب غير مكجكد، كيجب أف ينتظر حتى يخرج؛ إذان ا ىؤالء ال ي
ينزؿ ىذا الديف رحمة لمعالميف، كأيف الرحمة في كجكد قرآف ال نفيمو، كال يجكز أف نرجع إليو، 

 كشارحو كمبينو إماـ مفقكد غائب؟! كبيذا كبأمثالو يظير بطبلف عقائدىـ

                                 
 (.128ص )ؿ اعتقاد اإلثني عشرية أصك  : القفارم،( انظر1)



156 

 المبحث الثالث: 
 الشيعة في قوليم بنزول كتب إليية عمى األئمة وآل البيت.تناقضات 

ركايات تنص عمى أف األئمة كآؿ  يتضمف ىذا المبحث ثبلثة مطالب، أفصح األكؿ عف
، ككاف الثاني في الركايات التي تناقض ذلؾ، انفرد الثالث في البيت تنزؿ عمييـ كتب إليية

 نحك التالي.   التعميؽ عمى التناقض الكاقع عندىـ، كذلؾ عمى ال

 المطمب األول
 روايات تنص عمى أن األئمة وآل البيت تنزل عمييم كتب إليية

عف أبي بصير عف أبي عبد ا قاؿ: " إف عندنا الجامعة، كما يدرييـ ما  الرواية األولى:
الجامعة؟، قاؿ: قمت: جعمت فداؾ كما الجامعة؟ .قاؿ: صحيفة طكليا سبعكف ذارعان بذراع 

مبلئو مف فمؽ فيو كخط عمي عميو السبلـ، فييا كؿ حبلؿ كحراـ، ككؿ شيء   رسكؿ ا كا 
 (1)يحتاج الناس إليو حتى األرش في الخدش"

ىذه ركاية صريحة تدؿ عمى أف ىناؾ كتبا تنزؿ مف السماء عمى األئمة كمنيا الجامعة، 
مبلئو، مف خط عمي ، فييا كؿ حبلؿ التي ىي صحيفة طكليا سبعكف ذارعان بذراع رسكؿ ا كا 

كحراـ، ككؿ شيء يحتاج الناس إليو حتى األرش في الخدش، كىذا يدؿ عمى اف عقيدة الشيعة 
 قائمة عمى اف ىناؾ كتبان سماكية تنزؿ عمى األئمة.

عف الرضا قاؿ: "كتككف صحيفة عنده فييا أسماء شيعتيـ إلى يكـ القيامة،  الرواية الثانية:
 (2)ى يـك القيامة"كصحيفة فييا أسماء أعدائيـ إل

ذكر المجمسي عف إماميـ الرضا _زكرا كبيتانا_ في ىذه الركاية أف مف عبلمات االماـ 
نما  صحيفة فييا أسماء شيعتيـ كأعدائيـ، كىذه الصحيفة ال يمكف أف تكتب مف قبيؿ العقؿ، كا 

ينقطع  تككف مف قبيؿ الكحي، كىذا ىك الضبلؿ بعينو لكنيا عقيدة يزعمكف فييا أف الكحي لـ
كاليزاؿ ىنالؾ كتب تنزؿ عمى االئمة، كأنا أتساءؿ: أية صحيفة ىذه التي تتسع ألسماء الشيعة 
إلى يكـ القيامة، لك سجمنا أسماء شيعة العراؽ في يكمنا ىذا الحتجنا إلى مائة مجمد في أقؿ 

يج كغيرىا؟ تقدير، فكيؼ لك سجمنا أسماء شيعة إيراف كاليند كباكستاف كسكرية كلبناف كدكؿ الخم
بؿ كـ نحتاج لك سجمنا أسماء جميع الذيف ماتكا مف الشيعة كعمى مدل كؿ القركف التي مضت 

                                 
 (.26/22المجمسي، بحار األنكار )ج؛ ك (1/239الكميني، الكافي )ج( 1)
 (.25/117المجمسي، بحار األنكار )ج (2)
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لى عصرنا!.  منذ ظيكر التشيع كا 
عف أمير المؤمنيف عميو السبلـ قاؿ: "كأيـ ا إف عندم لصحفان كثيرة  الرواية الثالثة:
ف فييا لصحيفة يقاؿ لقطائع رسكؿ ا  يا العبيطة، كما كرد عمى العرب أشد ، كأىؿ بيتو كا 

ف فييا لستيف قبيمة مف العرب، ماليا في ديف ا مف نصيب"  (1)منيا، كا 

كعمي منيا براء كتنص عمى أف صحيفة نزلت  كىذه ركاية اخرل ينسبكنيا لعمي       
ف فييا لستيف قبيمة مف العرب ، م اليا في عميو اسميا العبيطة ما كرد عمى العرب أشد منيا، كا 

 ديف ا مف نصيب.
عف أبي بصير عف أبي عبد ا عميو السبلـ "أنو كاف في  الرواية الرابعة والخامسة :

صحيفة صغيرة فييا األحرؼ التي يفتح كؿ حرؼ منيا ألؼ حرؼ قاؿ  ذؤابة سيؼ رسكؿ ا 
 (2)أبك بصير: قاؿ أبك عبد ا: "فما خرج منيا إال حرفاف حتى الساعة"

صحيفة فإذا فييا  أبي عبد ا عميو السبلـ قاؿ: "كجد في ذؤابة سيؼ رسكؿ ا كعف 
مكتكب: بسـ ا الرحمف الرحيـ، إف أعتى الناس عمى ا يـك القيامة مف قتؿ غير قاتمو، كمف 

، كمف ضرب غير ضاربو، كمف تكلى غير مكاليو فيك كافر بما أنزؿ ا تعالى عمى محمد 
 (3)ك آكل محدثان لـ يقبؿ ا منو يكـ القيامة صرفان كال عدالن"أحدث حدثان أ

ىاتيف الركايتاف تنصاف عمى أف ىناؾ صحيفة أخرل نزلت عمى رسكؿ ا غير القرآف 
 اسميا صحيفة ذؤابة السيؼ، نزلت عمى رسكؿ ا كأخذىا عمي مف بعده ثـ تناقمتيا األئمة.

سمعت أبا عبد ا عميو السبلـ يقكؿ: "إف عندم عف أبي العبلء قاؿ:  الرواية السادسة:
نجيؿ عيسى،  الجفر األبيض قاؿ: فقمت: أم شيء فيو؟ قاؿ: زبكر داكد، كتكراة مكسى، كا 
كصحؼ إبراىيـ عمييـ السبلـ كالحبلؿ كالحراـ، كعندم الجفر األحمر قاؿ: قمت: كأم شيء في 

حو صاحب السيؼ لمقتؿ فقاؿ لو عبد ا الجفر األحمر؟ قاؿ: السبلح، كذلؾ إنما يفتح لمدـ يفت
بف أبي اليعفكر: أصمحؾ ا، أيعرؼ ىذا بنك الحسف؟ فقاؿ: أم كا كما يعرفكف الميؿ أنو ليؿ 
كالنيار أنو نػيار، كلكنيـ يحمميـ الحسد كطمب الدنيا عمى الجحكد كاإلنكار، كلك طمبكا الحؽ 

                                 
 (.26/37المجمسي، بحار األنكار )ج( 1)
 .26/56جالمرجع السابؽ، ( 2)
 (.27/65ج )المجمسي، بحار األنكار  (3)
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   (1)بالحؽ لكاف خيران ليـ"

صدكف جعفر الصادؽ_ كجعفر منيـ تنص عمى أف أبا عبد ا كيق كىذه ركاية سادسة
_ تنص عمى كجكد كتابيف نزال عميو ىما الجفر األبيض كاألحمر، فأما األبيض ففيو زبكر مءبر 

نجيؿ عيسى، كصحؼ إبراىيـ عمييـ السبلـ كالحبلؿ كالحراـ ، كأما  داكد، كتكراة مكسى، كا 
ادة اإلماـ لمقتاؿ كما دؿ عمى ذلؾ صريح الركاية، فإف أبا الجفر األحمر فيفتح لمدـ، أم عند إر 

عبد ا لما سألكه عف الجفر األحمر قاؿ: السبلح، كذلؾ إنما يفتح لمدـ يفتحو صاحب السيؼ 
لمقتؿ، ثـ أكد أف األئمة يعرفكف الجفريف جيدا فمما قاؿ لو عبد ا بف أبي اليعفكر: أصمحؾ ا، 

اؿ أبك عبد ا: أم كا كما يعرفكف الميؿ أنو ليؿ كالنيار أنو نػيار، أيعرؼ ىذا بنك الحسف؟ فق
كلكنيـ يحمميـ الحسد كطمب الدنيا عمى الجحكد كاإلنكار، كلك طمبكا الحؽ بالحؽ لكاف خيران 

 ليـ، كىذا ال شؾ يدلؿ بكضكح عمى عقيدة نزكؿ كتب إليية عمييـ.

 :(2)والحادية عشر والتاسعة والعاشرة الرواية السابعة والثامنة

عف عمي بف سعيد عف أبي عبد ا عميو السبلـ قاؿ: " كعندنا كا مصحؼ فاطمة ما فيو  -
نو إلمبلء رسكؿ ا صمكات ا عميو كآلو بخط عمي عميو السبلـ  آية مف كتاب ا، كا 

 (3)بيده"

رآف، كلكنو عف محمد بف مسمـ عف أحدىما عميو السبلـ: "كخمفت فاطمة مصحفان، ما ىك ق -
 (4)كخط عمي عميو السبلـ" كبلـ مف كبلـ ا أنزؿ عمييا، إمبلء رسكؿ ا 

عف عمي بف أبي حمزة عف أبي عبد ا عميو السبلـ: "كعندنا مصحؼ فاطمة عمييا  -
 (5)كخط عمي"  السبلـ، أما كا ما فيو حرؼ مف القرآف، كلكنو إمبلء رسكؿ ا 

دخؿ عمى فاطمة عمييا السبلـ مف   تعالى لما قبض نبيو قاؿ صاحب الكافي "إف ا -
، فأرسؿ ا إلييا ممكنا يسمي غميا كيحدثيا فشكت كفاتو مف الحزف ما ال يعممو إال ا 

فقاؿ: إذا أحسست بذلؾ، كسمعت الصكت قكلي لي، فأعممتو  ذلؾ إلى أمير المؤمنيف 

                                 
 (.1/24)جالكميني، أصكؿ الكافي ( 1)
 كقد جمعت ىذه الركايات الخمسة مع بعضيا ألنيا تتحدث عف كتاب كاحد عند الشيعة كىك  (2)

 مصحؼ فاطمة
 (.26/41)جالمجمسي، بحار األنكار  (3)
 .26/42المرجع السابؽ، ج( 4)
 .26/48المرجع نفسو، ج (5)
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تى أثبت مف ذلؾ مصحفنا.. أما إنو يكتب كؿ ما سمع ح بذلؾ، فجعؿ أمير المؤمنيف 
 .(1)ليس فيو شيء مف الحبلؿ كالحراـ كلكف فيو عمـ ما يككف"

"عف أبي بصير قاؿ: دخمت عمى أبي عبد ا ... ثـ ذكر حديثنا  :كجاء في الكافي أيضان  -
كفيو قكؿ  -كما يزعمكف  -عند أئمة الشيعة  طكيبلن في ذكر العمـ الذم أكدعو الرسكؿ 

ٌف عندنا لمصحؼ فاطمة عمييا الٌسبلـ. قمت )القكؿ لمٌراكم( : كما أبي عبد  ا: "كا 
مصحؼ فاطمة عمييا الٌسبلـ؟ قاؿ: مصحؼ فيو مثؿ قرآنكـ ىذا ثبلث مٌرات ما فيو مف 

 .(2)قرآنكـ حرؼ كاحد"

ىذه الركايات بمجمكعيا، كالتي ذكرت في أىـ كتابيف عند الشيعة كأكثرىا اعتمادا كىما 
مكميني كبحار األنكار لممجمسي، تنص بكضكح عمى كجكد كتاب مقدس عند الشيعة الكافي ل

اسمو مصحؼ فاطمة، مف إمبلء رسكؿ ا صمكات ا عميو كآلو بخط عمي بيده كليس فيو 
شيء مف القرآف الذم بيف أيدنا، أما عف حجمو فيك ثبلثة أضعاؼ القرآف الذم بيف أيدينا كىذا 

 قيدتيـ التي تدؿ عمى نزكؿ كتب إليية عمى األئمة كآؿ البيت.ال شؾ دليؿ صريح عمى ع

: "إف ا -كما يفتركف  -قاؿ   ركل القمي أف رسكؿ ا   الرواية الثانية عشر:
صحيفة، اسـ كؿ إماـ عمى خاتمو كصفتو  اثنا عشرخاتمنا، ك  اثنا عشرتبارؾ كتعالى أنزؿ عمٌي 

 (3)في صحيفتو" 

صحيفة نزلت عمى رسكؿ ا فييا  اثنا عشرتنص عمى كجكد كىنا ركاية جديدة أيضا 
اسـ كؿ إماـ عمى خاتمو كصفتو في صحيفتو فيي بعدد األئمة، كال شؾ أف ىذه الركاية تنص 
بكضكح عمى كجكد كتب منزلة غبر القرآف كىذا مف افرل الفرل كسيأتي نقد ىذه العقيدة في 

 .المطمب الثالث بإذف ا 

 

 

 

                                 
 (1/240الكميني، أصكؿ الكافي )ج( 1)
 .1/239جالمرجع السابؽ، ( 2)
 (.263ص)إكماؿ الديف  ،القمي (3)
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 يثانالمطمب ال
 روايات تنص عمى أن األئمة تنزل عمييم كتب إليية

الذم  -جاء في الكافي ما يناقض ىذه الدعكل كىك عف أبي عبد ا  الرواية األولى:
قاؿ: "إف ا عز ذكره ختـ بنبيكـ النبييف فبل نبي بعده أبدنا،  -يفتركف عميو كؿ تمؾ االفتراءات 

، كأنزؿ فيو تبياف كؿ شيء كخمقكـ كخمؽ السماكات كختـ بكتابكـ الكتب فبل كتاب بعده أبدنا
كاألرض كنبأ ما قبمكـ كفصؿ ما بينكـ كخبر ما بعدكـ كأمر الجنة كالنار كما أنتـ صائركف 

 (1)إليو"

فيو كبلمان  ىذه ركاية كاضحة صريحة مف الكافي كالذم ىك عمدة القكـ فقد قاؿ الطبرسي
ذا تأمؿ المنصؼ " الكافي بيف الكت في مبالغة شديدة، قاؿ: ب األربعة كالشمس بيف النجكـ كا 

استغنى عف مبلحظة حاؿ آحاد رجاؿ السند المكدعة فيو كتكرثو الكثكؽ كيحصؿ لو االطمئناف 
 (2)بصدكرىا كثبكتيا كصحتيا" 

، فإنو مفترل عمى األئمة فاف ا فيذه الركاية تدؿ عمى أف كؿ كتاب نزؿ بعد النبي 
تـ الكتب بالقرآف، كينسب الكميني ىذه الركاية ألبي عبدا حيث يقكؿ إف ختـ األنبياء بمحمد كخ

ا عز ذكره ختـ بنبيكـ النبييف فبل نبي بعده أبدنا، كختـ بكتابكـ الكتب فبل كتاب بعده أبدنا، 
كأنزؿ فيو تبياف كؿ شيء كخمقكـ كخمؽ السماكات كاألرض كنبأ ما قبمكـ كفصؿ ما بينكـ كخبر 

مر الجنة كالنار كما أنتـ صائركف إليو، كالذم ييمنا كيعنينا في ىذه الركاية ما ذكره ما بعدكـ كأ
أبك عبد ا في قكلو كختـ بكتابكـ الكتب فبل كتاب بعده أبدنا، كال شؾ أف ىذا تناقض صارخ في 
نفس الكتاب الذم ذكرت فيو ركايات تنص عمى عقيدة نزكؿ كتب إليية عمى األئمة فقد ركل 

ف عندنا الجامعة، كما يدرييـ ما الكمين ي عف أبي بصير عف أبي عبد ا قاؿ: أنا محمد، كا 
الجامعة؟ قاؿ: قمت: جعمت فداؾ كما الجامعة؟ .قاؿ: صحيفة طكليا سبعكف ذارعان بذراع رسكؿ 

مبلئو مف فمؽ فيو كخط عمي عميو السبلـ، فييا كؿ حبلؿ كحراـ، ككؿ شيء يحتاج  ا  كا 
 (3)ى األرش في الخدش"الناس إليو حت

 

                                 
 (1/269الكميني، أصكؿ الكافي )ج( 1)
 (.3/532)جمستدرؾ الكسائؿ ، الطبرسي (2)
 (1/239الكميني، الكافي )ج( 3)
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ال تنسخ إلى يكـ القيامة، فمف ادعى بعده  : قاؿ الرضا: "شريعة محمد الرواية الثانية
   (1)نبكة، أك أتى بعد القرآف بكتاب فدمو مباح لكؿ مف سمع ذلؾ منو"

ىذا ركاية منسكبة إلماـ الشيعة الثامف كما يزعمكف عمي بف مكسى بف جعفر الممقب 
، كىك كتاب بحار األنكار الذم قالكا عنو "المرجع بالرضا، كىي ف ي كتاب معتمد عند القـك

  (2)الكحيد لتحقيؽ معارؼ المذىب"

، حيث (3)كالذم قاؿ شيكخيـ المعاصركف في كصفو: "أجمع كتاب في فنكف الحديث " 
ذكرت ىذه الركاية تناقضان كاضحان في عقيدتيـ التي تنص عمى نزكؿ كتب مقدسة عمى األئمة 
كيؼ ال يككف تناقضان، كالمجمسي قد ركل في نفس الكتاب عف أمير المؤمنيف عميو السبلـ قاؿ: 

ف فييا لصحيفة يقاؿ ليا " كأيـ ا إف عندم لصحفان كثيرة قطائع رسكؿ ا  ، كأىؿ بيتو كا 
ف فييا لستيف قبيمة مف العرب ، ماليا في ديف ا  العبيطة، كما كرد عمى العرب أشد منيا، كا 
مف نصيب"، كىذا الركاية لمرضا جزمت بأنو ال كتاب بعد القرآف بؿ مف زعـ ىذا فيك حبلؿ 

 الدـ يجب قتمو.
'' أرسمو   قاؿ: في حؽ رسكؿ ا  جاء في نيج الببلغة عف عمي   الرواية الثالثة:

 (4)عمى حيف فترة مف الرسؿ  فقفى بو الرسؿ، كختـ بو الكحي ''

، كعمي منو ة المقدس عندىـ كينسبكنو زكرا كبيتانا إلى عمي كىذا كتاب نيج الببلغ
برمء، كقد نصت ىذه الركاية عمى انقاع الكحي، كىذا يبطؿ عقيدة القكـ في زعميـ أف كتبا 

 سماكية نزلت عمى األئمة.

 

 

 

 

 

                                 
 (79/221 المجمسي، بحار األنكار )ج( 1)
 (.19ص )مقدمة البحار ، البيبكدم (2)
 (.293/ 1)جأعياف الشيعة  ،األميف (3)
 (.191)صبلغة نيج البالمرتضى، ( 4)
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 لثالمطمب الثا
 ةتناقضمال الرواياتالتعميق عمى 

قاؿ:  ركل مسمـ في صحيحو عف أنس  ، فقدإف الكحي قد انقطع بكفاة الرسكؿ  أول:
: قىاؿى أىبيك بىٍكرو  ، قىاؿى ٍف أىنىسو فىاًة رىسيكًؿ اً عى كريىىا،  ، بىٍعدى كى : " اٍنطىًمٍؽ ًبنىا ًإلىى أيِـّ أىٍيمىفى نىزي ًلعيمىرى

كريىىا، فىمىمَّا اٍنتىيىٍينىا ًإلىٍييىا بىكىٍت، فىقىاالى  كىمىا كىافى رىسيكؿي اً  ٍيره يىزي ا ًعٍندى اً خى ا ييٍبًكيًؾ؟ مى لىيىا: مى
ٍيره ًلرىسيكًلًو  ًلرىسيكًلًو  ا ًعٍندى اً خى ـي أىفَّ مى لىًكٍف أىٍبًكي أىفَّ ؟ فىقىالىٍت: مىا أىٍبًكي أىٍف الى أىكيكفى أىٍعمى ، كى

مىى اٍلبيكىاًء.  ٍتييمىا عى اًء، فىيىيَّجى عىبلى يىٍبًكيىاًف مىعىيىااٍلكىٍحيى قىًد اٍنقىطىعى ًمفى السَّمى  (1)"  فىجى

ذيكفى ًبالكىٍحًي ًفي  قاؿ: " كفي صحيح البخارم أف عمر بف الخطاب  ًإفَّ أينىاسنا كىانيكا ييٍؤخى
ٍيًد رىسيكًؿ المًَّو  ،عى ـٍ اًلكي ـي اآلفى ًبمىا ظىيىرى لىنىا ًمٍف أىٍعمى ذيكي ا نىٍأخي نَّمى فَّ الكىٍحيى قىًد اٍنقىطىعى، كىاً   فىمىفٍ  ، كىاً 

اًسبيوي ًفي سىًريرى  ًتًو شىٍيءه المَّوي ييحى لىٍيسى ًإلىٍينىا ًمٍف سىًريرى ٍبنىاهي، كى قىرَّ ٍيرنا، أىًمنَّاهي، كى ٍف أىٍظيىرى أىٍظيىرى لىنىا خى مى ًتًو، كى
سىنىةه  تىوي حى : ًإفَّ سىًريرى ٍف قىاؿى دٍِّقوي، كىاً  ـٍ نيصى لى ٍنوي، كى ـٍ نىٍأمى  (2)"  لىنىا سيكءنا لى

عقد اإلجماع عمى ذلؾ قاؿ ابف الكزير الحسني القاسمي "ثـ أف األمة أجمعت عمي كان
كأنو ال طريؽ ألحد مف بعده عمي معارضة ما جاء بو فمف  انقطاع الكحي بعد رسكؿ ا 

 (3)أدعي ذلؾ كجكز تغير شيء مف الشريعة فاف كافر باإلجماع" 
ـ السكداء، أيف ىذه المصاحؼ سؤاؿ يحتاج إلى جكاب مباشر مف قبؿ العمائ ثانيا:

، كىؿ ليا مف أثر، كما فائدة خزنيا عند المنتظر، كلكف يبدك أف عمماء التشيع  كالصحؼ اليـك
كضعكا أمثاؿ ىذه الركايات خكفنا مف أف يفقد المذىب أتباعو لعدـ كجكد ما يشيد لو مف كتاب 

األخذ بالشيعة بعيدنا عف ا. كما كاف ليـ ىدؼ أبعد مف ذلؾ كىك الكيد لؤلمة كدينيا، ك 
 المسمميف لتستقؿ بكتبيا عف كتاب ا.

ؿ الباطؿ فقد جاء في اعتقادىـ بأف جميع الكتب السماكية عند األئمة، ىذا مف أبط ثالثا:
أبي العبلء قاؿ: سمعت أبا عبد ا عميو السبلـ يقكؿ: "إف عندم الجفر األبيض  الكافي عف

نجيؿ عيسى، كصحؼ إبراىيـ قاؿ: فقمت: أم شيء فيو؟ قاؿ: ز  بكر داكد، كتكراة مكسى، كا 
عمييـ السبلـ كالحبلؿ كالحراـ..، كعندم الجفر األحمر قاؿ: قمت: كأم شيء في الجفر 

                                 
 [2454: رقـ الحديث  4/1907]مسمـ: صحيح مسمـ، كتاب الفضائؿ/ باب فضائؿ أـ أيمف،  (1)
 [.2641: رقـ الحديث 3/169]البخارم: صحيح البخارم، كتاب الشيادات/ باب الشيداء العدكؿ،  (2)
 (.72ص)إيثار الحؽ عمى الخمؽ الحسني، ( 3)
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األحمر؟ قاؿ: السبلح، كذلؾ إنما يفتح لمدـ يفتحو صاحب السيؼ لمقتؿ فقاؿ لو عبد ا بف أبي 
فقاؿ: أم كا كما يعرفكف الميؿ أنو ليؿ كالنيار  اليعفكر: أصمحؾ ا، أيعرؼ ىذا بنك الحسف؟

أنو نػيار، كلكنيـ يحمميـ الحسد كطمب الدنيا عمى الجحكد كاإلنكار، كلك طمبكا الحؽ بالحؽ 
  (1)لكاف خيران ليـ"

إلى جميع الثقميف، كختـ بو النبكات، كنسخ  كنعكذ با مف الضبلؿ فإف محمدنا  
ٌَ برسالتو سائر الرساالت  ََ َو ٌِ َٔ ِِف اْلِدَرةِ  ُْ ُّ َو ِْ ٌِ ًِا ـَيََ ُيْلَتَو  َ يَبَْخِؼ َغرْيَ اِْلْشَلَِم دِي

 ََ َاِِسِي
ْ

 .[85]آؿ عمراف:   اْل

كذكر الطحاكم في عقيدتو التي تمقتيا األمة بالقبكؿ "كلك كاف مكسى كعيسى حييف لكانا 
ذا نزؿ عيسى عميو السبلـ إلى األرض فإن ، "(2)مف أتباعو    "(3)ما يحكـ بشريعة محمد "كا 

َقِّ فقد نسخ ا سبحانو بكتابو الكتب السماكية كميا، قاؿ تعالى:  َُزنْلَا إَِْلَْم اىِْهَخاَب ةِاَلْ
َ
وَأ

 حَتحتِ 
َُزَل اهلُل َوََ

َ
ا أ ٍَ ِ ً ة ُٓ َِ ِّ ـَاْقُلً ةَحْ ًِا َغيَْي ٍِ ْي َٓ ََ اىِْهَخاِب َوُم ٌِ ِّ ا َبْْيَ يََديْ ٍَ ِّ كًا ل ا ُمَػدِّ ٍح ًْ َم ُْ َٔاء ْْ َ

ْع أ
ًث وَاِقَدةً َوىَِلَ ٌح ُ

ًْ أ ْٔ َطاء اهلُل َِلََػيَُل َ اًجا َول َٓ ِْ َغًث َوٌِ ًْ ِِشْ َِا ٌُِِل َقِّ ىُُِكٍّ َجَػيْ ََ اَلْ  َجاءَك ٌِ
 ِ ًْ ََجِيًػا َفُيجَتُِّئُلً ة ٔا اْلَرْيَاِت إََِل اهلل َمرِْجُػُل آ َحَاُكً ـَاْشتَتُِل ٌَ ًْ ِِف  ُك َٔ َْتيُ ِّ ََتَْخيُِفَٔن، ْلِّ ًْ فِي ا ُنُِخ ٍَ

َُزَل 
َ
ا أ ٌَ َُِٔك َغَ َبْػِؼ  ن َيْفخِ

َ
ًْ أ ُْ ًْ َواْقَذْر ُْ َٔاء ْْ َ

َُزَل اهلُل َوََ حَتحتِْع أ
َ
آ أ ٍَ ِ ً ة ُٓ َِ ِن اْقُلً ةَحْ

َ
اهلُل  وَأ

 [49-48]المائدة:    ..إَِْلَْم 

يؽ كاضح، قاؿ ما ثبت مف تناقضات ليـ في مصحؼ فاطمة تدؿ عمى كذب كتمف رابعا:
أبك عبد ا "كخمفت فاطمة عمييا الٌسبلـ ما ىك قرآف، كلكٌنو كبلـ مف كبلـ ا أنزلو عمييا مف 

 .(4)إمبلء رسكؿ ا كخٌط عمٌي"

كالمممي ىك رسكؿ ا، كالكبلـ  فيذا يعني أف المصحؼ كاف في حياة رسكؿ ا 
تنزؿ عمييا ثـ تككف مف إمبلء رسكؿ ا ليا  كبلـ ا، كىذه الركاية أكليا يناقض أخرىا فكيؼ

 فنريد أف نفيـ نزلت ىذه الصحيفة عمى مف عمى فاطمة أـ عمى رسكؿ ا.

 

                                 
  (.1/24الكميني، أصكؿ الكافي )ج( 1)
 (.513ص) شرح الطحاكيةابف أبي العز،  (2)
 (.4/316)ج مجمكع فتاكلابف تيمية،  (3)
 (.26/42 المجمسي، بحار األنكار )ج( 4)
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ثـ تأتي ركاية تناقض الركاية السابقة بنصيا أنو أنزؿ عمييا مباشرة مف دكف إمبلء 
نما ىك  شيء ألقي رسكؿ ا: "مصحؼ فاطمة عمييا السبلـ ما فيو شيء مف كتاب ا كا 

 .(1)عمييا"

كىذا تناقض ثالث حيث تدعي كتب الشيعة نزكؿ مصحؼ عمى فاطمة بعد كفاة رسكؿ ا 
 .فكيؼ يككف مف إمبلء رسكؿ ا 

دخؿ  تقكؿ إحدل ركايات الكافي عف مصحؼ فاطمة: ".. إف ا تعالى لما قبض نبيو 
، فأرسؿ ا إلييا ممكنا إال ا عمى فاطمة عمييا السبلـ مف كفاتو مف الحزف ما ال يعممو 

فقاؿ: إذا أحسست بذلؾ، كسمعت  يسمي غميا كيحدثيا فشكت ذلؾ إلى أمير المؤمنيف 
يكتب كؿ ما سمع حتى أثبت مف  الصكت قكلي لي، فأعممتو بذلؾ، فجعؿ أمير المؤمنيف 

 (2)كف" ذلؾ مصحفنا.. أما إنو ليس فيو شيء مف الحبلؿ كالحراـ كلكف فيو عمـ ما يك

كتقكؿ ىذه الركاية بأف عمينا ىك الذم كتب ما أمبله الممؾ رغـ أف ركاياتيـ األخرل تقكؿ 
 كاف منشغبلن بجمع القرآف بأف بعد كفاة الرسكؿ 

 ثـ تستمر الزندقة إلى أف قالكا بأف مصحفيـ ىذا ثبلثة أضعاؼ القرآف.

... ثـ ذكر حديثنا طكيبلن جاء في الكافي "عف أبي بصير قاؿ: دخمت عمى أبي عبد ا 
كفيو قكؿ أبي عبد  -كما يزعمكف  -عند أئمة الشيعة  في ذكر العمـ الذم أكدعو الرسكؿ 

ٌف عندنا لمصحؼ فاطمة عمييا الٌسبلـ. قمت )القكؿ لمٌراكم( : كما مصحؼ فاطمة عمييا  ا: "كا 
  (3)نكـ حرؼ كاحد".الٌسبلـ؟ قاؿ: مصحؼ فيو مثؿ قرآنكـ ىذا ثبلث مٌرات ما فيو مف قرآ

فيؿ معنى ىذا أف كتاب ا أقؿ مف مصحؼ فاطمة، كأف مصحؼ فاطمة أكمؿ كأكفى 
 مف كتاب ا سبحانو الذم أنزلو ا سبحانو نعكذ با مف الكفر كالضبلؿ.

 

 

 

                                 
 (.26/48 ج) المجمسي، بحار األنكار  (1)
 (1/240الكميني، أصكؿ الكافي )ج( 2)
 .1/239جالمرجع السابؽ، ( 3)
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  بعالمبحث الرا
 في تفسير القرآن ات الشيعةتناقض

في بعض اآليات التي  يةثنا عشر اال تناقضكقع ىذا المبحث في مطمبيف ذكرت في األكؿ 
، كذلؾ في التفسير في مكاضع متفرقة يـتناقضات، كذكرت في الثاني يستدلكف بيا عمى عقائدىـ

 عمى النحك التالي.

 المطمب األول
 تناقضيم في بعض اآليات التي يستدلون بيا عمى عقائدىم

 :أول: تناقضيم في بعض اآليات التي يستدلون بيا عمى اإلمامة

ََكةَ  : اآلية األولى َلةَ َويُؤحَُٔن الزح َٔن الػح ٍُ ََ يُِلي ِي ٔا الح ُِ ٌَ َ ََ ِي ُ َوَرُشَُٔلُ َوالح ا َوِْلُُّلً اَّح ٍَ إِنح
ً َرانُِػٔنَ  ُْ  [.55]المائدة:   َو

ًليُّكيـ المَّوي كى : عف أبي جعفر، في قكؿ ا  اؿ: "إٌف رىطان ( قرىسيكليوي كىالًَّذيفى آمىنيكا ) ًإنَّمىا كى
مف الييكد أسممكا، منيـ: عبد ا بف سبلـ، كأسد، كثعمبة، كابف خياميف، كابف صكريا، فأتكا 

أكصى إلى يكشع بف نكف، فمف كصيؾ يا رسكؿ  ، فقالكا: يا نبٌي ا! إٌف مكسى  النبيٌ 
ًليُّكيـ المَّوي كى  كلٌينا بعدؾ؟ فنزلت ىذه اآلية: )ا؟ كمف  نيكا الًَّذيفى ييًقيميكفى ًإنَّمىا كى رىسيكليوي كىالًَّذيفى آمى

ييؤتيكفى الزَّكىاةى كىىيـ رىاًكعيك  ـٌ قاؿ رسكؿ ا فى الصَّبلةى كى قكمكا، فقامكا فأتكا المسجد، فإذا سائؿ  (، ث
خارج، فقاؿ: يا سائؿ! أما أعطاؾ أحد شيئان؟ قاؿ: نعـ، ىذا الخاتـ، قاؿ: مف أعطاكو؟ قاؿ: 

 الرجؿ الذم يصٌمي، قاؿ: عمى أم حاؿ أعطاؾ؟ قاؿ: كاف راكعان، فكبر النبيٌ  أعطانيو ذلؾ
: عمٌي بف أبي طالب كلٌيكـ بعدم، قالكا: رضينا با رٌبان، ككبر أىؿ المسجد، فقاؿ النبيٌ 

َ   :كباإلسبلـ دينان، كبمحٌمد نبٌيان، كبعمٌي بف أبي طالب كلٌيان، فأنزؿ ا  لح اَّح َٔ ٌََ َيَخ  َوَرُشََٔلُ َو
ًُْ اىَؾاِْلُٔنَ   ِ ٔا ـَإِنح ِقزَب اَّح ُِ ٌَ َ ََ ِي  .(1) [56المائدة:]  َوالح

ًليُّكيـ المَّوي  : )كعف أبي عبد ا، في قكؿ ا  ((، قاؿ: إٌنما كىرىسيكليوي كىالًَّذيفى آمىنيكاإنَّمىا كى
ا كرسكلو كالذيف آمنكا يعني: عمٌيان يعني أكلى بكـ، أم: أحٌؽ بكـ كبأمكركـ كأنفسكـ كأمكالكـ 

ييؤتيكفى الزَّكىاةى كأكالده األئٌمة إلى يـك القيامة، ثـٌ كصفيـ ا  ، فقاؿ: الًَّذيفى ييًقيميكفى الصَّبلةى كى
،  ككاف أمير المؤمنيف في صبلة الظير كقد صٌمى ركعتيف كىك راكع كعميو حٌمة  كىىيـ رىاًكعيكفى

                                 
 (. 1/480ني، تفسير البرىاف )ج(؛ كالبحرا2/46)ج تفسير الصافيالكاشاني،  (1)
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كساه إياىا، ككاف النجاشي أىداىا لو، فجاء سائؿ فقاؿ:  اف النبٌي قيمتيا ألؼ دينار، كك
السبلـ عميؾ يا كٌلي ا كأكلى بالمؤمنيف مف أنفسيـ، تصٌدؽ عمى مسكيف، فطرح الحٌمة إليو، 

فيو ىذه اآلية، كصٌير نعمة أكالده بنعمتو، فكٌؿ مف بمغ  كأكمأ بيده إليو أف احمميا: فأنزؿ ا 
مغ اإلمامة يككف بيذه النعمة مثمو، فيتصٌدقكف كىـ راكعكف، كالسائؿ الذم سأؿ أمير مف أكالده مب

 .(1) المؤمنيف مف المبلئكة، كالذيف يسألكف األئٌمة مف أكالده يككنكف مف المبلئكة"

ال بد أف يعمـ أف ىذه اآلية ىي األصؿ عندىـ في تقرير عقيدة اإلمامة، لكنيا ال تخمكا    
ف أصكؿ الديف كأساسياتو التي يبنى عمييا مف إشكاالت كثير  ة بالنسبة لبلستدالالت القكـ بيا، كا 

ال فسد الديف كاختؿ مف األساس ألف  ال يصح أف تككف في طبيعتيا قابمة لمخطأ كالصكاب، كا 
أصكلو صارت ظنية مترددة بيف أف تككف حقان كأف تككف باطبلن، كما ذاؾ بديف فإف الديف مبناه 

قيف فيـ متذبذبكف جدا في تقريرىا، ككتب القـك طافحة بأنيا نزلت في عمي كقد عمى القطع كالي
جاءه فقير فأعطاه الزكاة كىك راكع كىذه الركاية المنسكبة زكرا كبيتانا ألبي جعفر ككذا المنسكبة 
ألبي عبد ا تؤكد ما يستدؿ بو القكـ مف داللة ىذه اآلية عمى اإلمامة، ككما تقدـ فقد جعمكا 

اآلية أكضح دليؿ في النص عمى اإلمامة حتى قاؿ الطبرسي: "كىذه اآلية مف أكضح  ىذه
  .(2)الدالئؿ عمى صحة إمامة عمي بعد النبي ببل فصؿ"

كقاؿ الطبرسي في مكضع آخر عندما تعرض لتفسير ىذه اآلية "ثـ بيف تعالى مف لو    
أم « رسكلو إنما كليكـ ا ك » تجب طاعتو عمييـ فقاؿ ك  القياـ بأمكرىـك  الكالية عمى الخمؽ

رسكلو يفعمو بأمر ا كالذيف آمنكا ثـ دبيركـ ىك ا تعالى ك يتحقؽ تالذم يتكلى مصالحكـ ك 
يعطكف الزكاة كىـ كصؼ الذيف آمنكا فقاؿ: الذيف يقيمكف الصبلة بشرائطيا كيؤتكف أم ك 

 .(3)"راكعكف

دىـ دلت عمى اإلمامة _كما زعمكا_ لكف ككما ىك ديدف القكـ تناقضكا في أىـ آية عن    
التي تفيد الحصر، كبذلؾ « ًإٌنما»فقاؿ الشيرازم في تفسيره األمثؿ "ابتدأت ىذه اآلية بكممة 
كالذيف آمنكا كأقامكا الٌصبلة كأدكا  حصرت كالية أمر المسمميف في ثبلث ىـ: ا كرسكلو 
: )ًإٌنما كليكـ ا كرسكلو كالذيف آمنكا الٌزكاة كىـ في حالة الرككع في الٌصبلة كما تقكؿ اآلية

الذيف يقيمكف الٌصبلة كيؤتكف الٌزكاة كىـ راكعكف(، كال شؾ أٌف الٌرككع المقصكد في ىذه اآلية ىك 

                                 
 (427، 288 /1الكميني، الكافي )ج( 1)
 (.2/128)جمجمع البياف الطبرسي، ( 2)
 .3/353المرجع السابؽ، ج( 3)
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رككع الٌصبلة كال يعني الخضكع، ألٌف الشارع المقدس اصطمح في القرآف عمى كممة الٌرككع 
 .(1) لمداللة عمى الركف الٌرابع لمصبلة"

ذه الركاية تناقض كمان كبيران مف الركايات، بؿ كؿ الركايات التي ذكرت في الكتب كى
المعتمدة عند القكـ التي نصت عمى أف عميان تصدؽ حاؿ رككعو كذلؾ حيف دخؿ مسكيف إلى 

 -عميو السبلـ  -المسجد، كطمب الصدقة مف الناس، فمـ يعطو أحد فكاف أمير المؤمنيف 
ده خاتـ، فأشار إليو، فجاء كاستخرج الخاتـ مف إصبعو كذىب، قاؿ يصٌمي، ككاف راكعان، كبي

كأم إجماع  ،(2)الراكندم "كأجمعت االمة عمى أنو لـ يؤت الزكاة في الرككع غير أمير المؤمنيف" 
 ىذا الذم لـ تتفؽ عميو كتب التفسير عند الرافضة.

كسي في التبياف: كىذا تناقض أيضا صارخ ذكره الطكسي في تفسيره حيث قاؿ شيخيـ الط
 (3)"إنما نزلت ىذه اآلية في جميع المؤمنيف كليست خاصة بعمي كبو قاؿ كثير مف العمماء"

كىذه ركاية تدؿ بكضكح عمى أف اآلية عامة في كؿ المؤمنيف، كليست خاصة بعمي كحده 
 ذكرىا تفسير رفيع القدر عند القـك أال كىك تفسير الطكسي.

ِحاِس  قكلو تعالى  اآلية الثانية: َح كَاَل إِِّنِّ َجاِغيَُم لِي ُٓ ٍح َّ اٍت ـَأَ ٍَ ُّ ةَِليِ ًَ َرَُّّ َوإِِذ اْبَخََل إِةَْراِْي
ٍِْيَ  ِ ال ِدي اىظح ْٓ َِاُل َم ََ َي يحِِت كَاَل  َْ ُذرِّ ٌِ ا كَاَل َو ًٌ ا ٌَ ِ  .[124]البقرة:   إ

معصكمان، ألف ا حاكؿ الشيعة الرافضة االستدالؿ بيذه اآلية عمى أف إماميـ ال يككف إال 
ال يعطي عيده لظالـ كاإلمامة أم اإلمامة العظمى، كغير المعصـك  -بحسب زعميـ  -تعالى 

، كعمي  البد كأنو ظالـ لنفسو كلغيره كا سبحانو عصـ اثنيف أف يسجدا لصنـ كىما محمد 
 .(4)اإلمامة الرسالة كعمي  فناؿ محمدان 

يشير بؿ يصرح بأف ىذه اإلمامة حؽ لعمي كذلؾ ألنو فأنت ترل الطبرسي في مجمع بيانو 
لـ يسجد لصنـ قط، كىذا دليؿ عمى عصمتو فيي أم اإلمامة حؽ لممعصكـ عمي الذم ناؿ 
شرؼ اإلمامة كما يزعـ كما أف محمدا ناؿ شرؼ الرسالة كىذا ما قرره الطبرسي في مكضع 

يككف إال معصكمنا مف القبائح؛  آخر حيث قاؿ "استدؿ أصحابنا بيذه اآلية عمى أف اإلماـ ال

                                 
 (.4/46ج) ؿ في تفسير كتاًب اً المينزىؿاألمثالشيرازم،  (1)
 (.1/136ج)فقو القرآف الراكندم،  (2)
 (.3/557)ج التبياف ،الطكسي (3)
 (.1/457ج)مجمع البياف لطبرسي، ا (4)
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ظالـ، كمف ليس بمعصكـ فقد  -الذم ىك اإلمامة  -نفى أف يناؿ عيده  -سبحانو  -ألٌف ا 
ما لغيره، فإف قيؿ: إنما نفى أف يناؿ ظالـ في حاؿ ظممو، فإذا تاب  يككف ظالمنا إٌما لنفسو، كا 

فبل يسمى ظالمنا فيصح أف ينالو"
(1). 

ه "إف ا خاطب إبراىيـ كىك نبي، فقاؿ لو أنو سيجعمو أمامان جزاء قاؿ الطكسي في تفسير 
لو عمى إتمامو ما أبتبله ا بو مف الكممات، كلك كاف أمامان في الحاؿ لما كاف لمكبلـ معنى، 

  (2)فدؿ ذلؾ عمى أف منزلة اإلمامة منفصمة عف النبكة كال تثبت إال بالنص"

س عميو دليؿ سكل التأكيؿ الباطني الذم تكارثكه جيؿ كالطكسي ىنا يفرؽ تفريقا تعسفيا لي
مامتو كيقكؿ بأف إبراىيـ طمب منزلة اإلمامة استقبلال بعد أف كاف  بعد جيؿ، بيف نبكة إبراىيـ كا 
نبيا، كيستدؿ بيذه اآلية عمى اإلمامة بالنص كما ىي عقيدتيـ التي يزعمكف مف خبلليا بأف 

 مف بعده.عميا منصكص عمى إمامتو ككذا األئمة 

لكف التناقض كالتعارض ديدف القكـ بؿ ىك سجية ليـ لما ال كقد قاؿ ا كلك كاف مف عند 
غير ا لكجدكا فيو اختبلفا كثيرا فقد جاء في تفسير نكر الثقميف ما يخالؼ ما سطره أكابر 

 المفسريف مف الشيعة.

ا قكلو تعالى  ٍَ ُّ ةَِليِ ًَ َرَُّّ َْ َوإِِذ اْبَخََل إِةَْراِْي ا كَاَل َوٌِ ًٌ ا ٌَ ِ ِحاِس إ َح كَاَل إِِّنِّ َجاِغيَُم لِي ُٓ ٍح َّ ٍت ـَأَ
ٍِْيَ  ِ ال ِدي اىظح ْٓ َِاُل َم ََ َي يحِِت كَاَل   .[124]البقرة:   ُذرِّ

اًعميؾى ًلمنَّاًس ًإمىامان{ ليس المقصكد  قاؿ صاحب نكر الثقميف في تفسير ىذه اآلية: "}إنِّي جى
يًَّتي{ ىؿ  بو اإلمامة بمعنى الكصيٌ  ًمف ذيرِّ أك الخميفة عف نبي، بؿ المراد بو النبكة، كلذا قاؿ: }كى

{. فميس المراد باإلمامة ىنا األئمة اال ثنا تجعمو نبيان كما تجعمني؟ }قىاؿى الى يىنىاؿي عىٍيًدم الظَّاًلًميفى
كة التي تمثؿ الذيف ىـ أكصياء النبي كخمفاؤه، بؿ المراد بيا بالنسبة إلى إبراىيـ ىي النب عشر

  (3) القيادة لمناس في ىدايتيـ إلى ا سبحانو كتعالى"

فأنت ترل حجـ التناقض اليائؿ فيا ىك صاحب النكر يجـز بأف اإلمامة ىنا النبكة كليس 
 غيرىا، كما يستدؿ كبراء المفسريف عندىـ بؿ ىذه اآلية عمدتيـ في النص عمى اإلمامة

 

                                 
 (.1/201)جمجمع البياف الطبرسي،  (1)
 (1/449ج) تفسير البياف: الطبرسي، ( انظر2)
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َوإِِذ  ي تفسيره المسمى بالميزاف قاؿ في قكلو تعالى  ذكره الطبطبائي ف كىذا تناقض ثاف
يحِِت كَ  َْ ُذرِّ ٌِ ا كَاَل َو ًٌ ا ٌَ ِ ِحاِس إ َح كَاَل إِِّنِّ َجاِغيَُم لِي ُٓ ٍح َّ اٍت ـَأَ ٍَ ُّ ةَِليِ ًَ َرَُّّ ِْي َِاُل اْبَخََل إِةَْرا ََ َي اَل 

ٍِْيَ  ِ ال ِدي اىظح ْٓ  .[124]البقرة:  َم

"فيذه اآلية فييا إشارة إلى قصة  في تفسيره كشاىده ما يمي: بلن طكي كقد ذكر كبلمان      
تكلد ك  بعد كبره  القصة إنما كقعت في أكاخر عيد إبراىيـ ك  حبائو بيا،ك  إعطائو اإلمامة

سحاؽ لوك  إسماعيؿ، سكانو إسماعيؿك  ا  الدليؿ عمى ك  أمو بمكة، كما تنبو بو بعضيـ أيضا،ك  ا 
مف ك  انو بعد قكلو تعالى لو: إني جاعمؾ لمناس إماما، قاؿعمى ما حكاه ا سبح ذلؾ قكلو 

سحاؽ، ما كاف يعمـك  قبؿ مجيء المبلئكة ببشارة إسماعيؿ، ذريتي، فإنو  ال يظف أف ك  ا 
 سيككف لو ذرية مف بعده حتى أنو بعد ما بشرتو المبلئكة باألكالد خاطبيـ بما ظاىره اليأس

إبراىيـ، إذ دخمكا عميو فقالكا سبلما قاؿ: إنا منكـ ك نبئيـ عف ضيؼ »القنكط كما قاؿ تعالى: ك 
كجمكف، قالكا: ال تكجؿ إنا نبشرؾ بغبلـ عميـ، قاؿ أ بشرتمكني عمى أف مسني الكبر فبـ 

كذلؾ زكجتو عمى ما حكاه ا تعالى في ك  تبشركف؟ قالكا، بشرناؾ بالحؽ فبل تكف مف القانطيف،
مف كراء إسحاؽ ك  و قائمة فضحكت، فبشرناىا بإسحؽقصة بشارتو أيضا إذ قاؿ تعالى: "ك امرأت

لذلؾ قابمتو المبلئكة بنكع كبلـ فيو ك  القنكطك  كبلميما كما ترل يمكح منو آثار اليأسك  يعقكب"،
: كمف ذريتي، قكلو ك  ال أىمو يعمـ أف سيرزؽ ذرية،ك  تطييب أنفسيما فما كاف ىكك  تسميتيما

كيؼ يسع مف لو أدنى ك  قكؿ مف يعتقد لنفسو ذرية، بعد قكلو تعالى: إني جاعمؾ لمناس إماما،
خاصة مثؿ إبراىيـ الخميؿ في خطاب يخاطب بو ربو الجميؿ أف يتفكه بما ال ك  دربة بأدب الكبلـ

مف ذريتي إف رزقتني ذرية أك ما يؤدم ك  لك كاف ذلؾ لكاف مف الكاجب أف يقكؿ:ك  عمـ لو بو؟
 ر عيد إبراىيـ بعد البشارة. عمى أف قكلو تعالى:ىذا المعنى فالقصة كاقعة كما ذكرنا في أكاخ

ذ ابتمى إبراىيـ ربو بكممات فأتميف قاؿ: إني جاعمؾ لمناس إماما، يدؿ عمى أف ىذه اإلمامة ك  ا 
ليست ىذه إال أنكاع الببلء ك  المكىكبة إنما كانت بعد ابتبلئو بما ابتبله ا بو مف االمتحانات

ص القرآف عمى أف مف أكضحيا ببلء قضية ذبح إسماعيؿ، قد نك  بيا في حياتو، التي ابتمي 
 إلى أف قاؿ: إف ىذا ليك الببلء المبيف" « قاؿ يا بني إني أرل في المناـ أني أذبحؾ»قاؿ تعالى: 

الحمد  الذم كىب »القضية إنما كقعت في كبر إبراىيـ، كما حكى ا تعالى عنو مف قكلو: ك 
سحاؽ، ك  لي عمى الكبر إسماعيؿ،  (1) إف ربي لسميع الدعاء"ا 

 

                                 
 (.2/258)جالميزاف  ،( الطبطبائي1)
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فأنت ترل أف الطبطبائي فسر اآلية تفسيرا منصفا بعيدا عف التكمؼ الباطني الرافضي،  
 كلـ يتعرض بحاؿ إلى االستدالؿ بيذه اآلية عمى إمامة األئمة .

ِحاِس  : اآلية الثالثة ْدرَِجْج لِي
ُ
ٍث أ ٌح ُ

ًْ َدرْيَ أ ُخ ِْ  .[110]آؿ عمراف:  ُن

ير أمة اخرجت لمناس( عف ابف سناف قاؿ قرئت عند أبي عبد ا عميو قكلو )كنتـ خ
السبلـ " كنتـ خير أمة اخرجت لمناس " فقاؿ أبك عبد ا عميو السبلـ " خير أمة " يقتمكف أمير 
المؤمنيف كالحسف كالحسيف عمييـ السبلـ ؟ فقاؿ القارم جعمت فداؾ كيؼ نزلت ؟ قاؿ نزلت " 

لمناس " اال ترل مدح ا ليـ " تأمركف بالمعركؼ كتنيكف عف المنكر كنتـ خير أئمة اخرجت 
 .(1)كتؤمنكف با"

ككذا ذكر العياشي في ركاية ينسبيا ألبي عبد ا )عميو السبلـ( قاؿ: "إنما أنزلت ىذه 
فيو كفي األكصياء خاصة فقاؿ: }أنتـ خير أئمة أخرجت لمناس تأمركف  اآلية عمى محمد
 (2)كف عف المنكر{ ىكذا كا نزؿ بيا جبرئيؿ كما عنى بيا إال محمدا كأكصيائو" بالمعركؼ كتني

فيذه اآلية دليؿ آخر يستدؿ بو القكـ عمى عقيدة اإلمامة فقد اختمقكا ركاية نسبكىا كذبا 
كزكرا إلى أبي عبد ا يحرؼ فييا قكؿ ا  كنتـ خير أئمة اخرجت لمناس كىذا ىك عيف الكذب 

الزيادة في كتاب ا ما ليس منو، كىذه حيمة الذم ال يجد دليبل عمى أعظـ شيء في كالتحريؼ ك 
ما أف يأكلكا، كسبحاف ا فقد ذكر ا البعكضة كالذبابة في كتابو لكنو  دينيـ، فإما أف يحرفكا كا 
لـ يذكر أبدا شيء مف عقائد الرافضة فتبا لمف كانت البعكضة أشرؼ كأرفع مف عقائدىـ 

 .الكفرية

ثـ جاءت أقكاؿ أخرل لمفسرم الشيعة تناقض ما تقرر في تفسير القمي كغيره فقد ذكر 
الطبطبائي "فمعنى اآلية أنكـ معاشر المسمميف خير أيمةو أظيرىا ا لمناس بيدايتيا ألنكـ عمى 
الجماعة تؤمنكف با كتأتكف بفريضتي األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، كمف المعمكـ أف 

اط ىذا التشريؼ عمى جميع األيمة لككف البعض متصفيف بحقيقة اإًليماف كالقياـ بحؽ األمر انبس
 (3)بالمعركؼ كالنيي عف المنكر ىذا محصؿ ما ذكركه في المقاـ"
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فأنت ترل أف الطبطبائي فد فسر تفسيرا مغايرا لما عميو كثير مف كتب تفسير الشيعة، 
أظيرىا ا لمناس بيدايتيا ألنكـ عمى الجماعة  حيث قاؿ أنكـ معاشر المسمميف خير أيمةو 

تؤمنكف با كتأتكف بفريضتي األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، كمف المعمكـ أف انبساط ىذا 
التشريؼ عمى جميع األيمة لككف البعض متصفيف بحقيقة اإًليماف كالقياـ بحؽ األمر بالمعركؼ 

المقاـ ، كلـ يتعرض إلى عقيدة القـك في استدالليـ  كالنيي عف المنكر ىذا محصؿ ما ذكركه في
 عمى عقيدة االمامة بيذه اآلية .

ككذا جاء تناقض آخر في نفس الكتاب الذم أثبتت الركاية المحرفة فقد ركل العياشي عف 
قاؿ: سألتو عف قكؿ ا: "خير أمة أخرجت لمناس تأمركف بالمعركؼ كتنيكف  أبي جعفر 

لييا عف المنكر" يعني األ مة التي كجب ليا دعكة إبراىيـ فيـ األمة التي بعث ا فييا كمنيا كا 
 (1)كىـ األمة الكسطى، كىـ خير أمة أخرجت لمناس" 

خحِلْيَ  الرابعة:  يةاآل ٍُ َِا لِيْ ْمُْيٍ َواْجَػيْ
َ
ةَ أ َِا كُرح ِ يحاح َِا َوُذرِّ ْزَواِج

َ
َْ أ ٌِ ْب نَلَا  َْ َِا  ََ َيُلٔلَُٔن َرَّح ِي  َوالح

ا ًٌ ا ٌَ ِ  .[ 74]الفرقاف:  إ

، (2): نحف ىـ أىؿ البيت ىـ عمى بف أبى طالب كاألئمة صمكات ا عمييـقاؿ أبك عبد ا
كقاؿ أبك عبد ا عميو السبلـ: "لقد سألكا ا عظيما أف يجعميـ لممتقيف إماما، فقيؿ لو: يا ابف 

ربنا ىب لنا مف أزكاجنا كذرياتنا قرة  رسكؿ ا كيؼ نزلت؟ فقاؿ: إنما نزلت: )الذيف يقكلكف
 .(3) أعيف كاجعؿ لنا مف المتقيف إماما(

كىذه آية رابعة يستدؿ بيا القـك عمى عقيدة اإلمامة كىنا ركايتاف أكثرت كتب تفسير الشيعة 
مف ذكرىا ككبلىما منسكبة إلى أبي عبد ا جعفر الصادؽ كجعفر منيـ براء، فقد كاف سنيا 

حابة كالتابعيف، كلـ يكف لو أم عبلقة بيذه العقائد الضالة لكف الرافضة كعادتيـ عمى عقيدة الص
في الكذب كالتدليس نسبكا إليو ىذه الركايات كجعفر منيا براء، كفي الركاية األكلى قكلو نحف ىـ 
أىؿ البيت ىـ عمى بف ابى طالب كاألئمة صمكات ا عمييـ حصرا كتضييؽ ليذه اآلية كتفسير 

ى غير مرادىا في اختزاؿ اإلمامة في آؿ البيت كاألئمة مف بعدىـ، كفي الركاية الثانية ليا عم
تحريؼ فاضح جرئ عمى ا كعمى كتابو فقد حرفكا اآلية بقكلو الذيف يقكلكف ربنا ىب لنا مف 
أزكاجنا كذرياتنا قرة أعيف كاجعؿ لنا مف المتقيف إماما كال شؾ أف عرض مثؿ ىذا التحريؼ 

جراميـ.كاؼ في   إظيار زندقتيـ كا 
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كلكف جاءت ركايات أخرل تناقض ما ذكرتو كثير مف كتب التفسير عند الرافضة فقد ذكر 
صاحب تفسير تبييف القرآف في تفسير قكؿ ا } كالذيف يقكلكف رٌبنا ىب لنا مف أزكاجنا 

فإف الخائؼ  كذرياتنا{ أكالدنا } قيٌرة أعيف { أم صمحاء تستقر بيـ األعيف فرحان كحبكران،
كالمحزكف تتقمب عينو ىنا كىناؾ ليجد ممجأ بزيؿ بو ىمو بخبلؼ المطمئف الفًرح } كاجعمنا 

 .(1) لممتقيف إمامان { يقتدكف بنا في أمر الديف"

كىذا التفسير ال يمت بصمة لما قالو القكـ مف استدالؿ عمى عقيدة اإلمامة المأخكذة مف 
 اآلية.

 :: العصمةثانياً 

َلةَ َوََِّْي   قكؿ تعالى: ََ الػح ٍْ ِ ك
َ
وََل وَأ

ُ
ِْيِيحِث اْْل َا

ْ
َج اِل َََّبُّ  ََ َََّبحْج َح َوَ  َوكَْرَن ِِف ُبُئحُِل

رَ  ِّٓ َو اْْلَْيِج َويَُط ْْ َ
ًُ الرِّْجَس أ ُِْل َِْب َم ُ ِْلُْذ ا يُِريُد اَّح ٍَ َ َوَرُشََٔلُ إِنح ََ اَّح ِطْػ

َ
ََكةَ وَأ ِٓرياً الزح َّْط  ًْ  ُك

 [.33ألحزاب:]ا

كعمى عمي بف أبي طالب  قاؿ الطبرسي:  "أف أىؿ البيت في اآلية مقصكرة عمى النبي 
كفاطمة كالحسف كالحسيف ليصمكا بعد ذلؾ إلى أف األئمة معصكميف مف جميع القبائح بحسب 
منطكؽ كاستدالؿ اآلية السالفة، فاآلية تقتضي المدح كالتعظيـ في ثبكت عصمة آؿ البيت 

 (2)ألئمة مف جميع القبائح كالذنكب كالخطايا"كمنيـ ا

بقكلو تعالى " يريد ا ليذىب عنكـ الرجس  عف أبي عبدا عميو السبلـ : "ما عنى ا 
كأمير المؤمنيف كالحسف  أىؿ البيت كيطيركـ تطييرا " قاؿ : نزلت ىذه اآلية في النبي 

كاف امير المؤمنيف عميو السبلـ ثـ  بيو ن كالحسيف كفاطمة عمييـ السبلـ ، فمما قبض ا 
 (3)الحسف ثـ الحسيف عمييـ السبلـ"

كلمرافضة أدلة في إثبات عقيدة العصمة، كالتي ىي مف أىـ عقائدىـ قاؿ ابف بابكيو القمي 
"اعتقادنا في األئمة أنيـ معصكمكف مطيركف مف كؿ دنس، كأنيـ ال يذنبكف ذنبنا صغيرنا كال 

ا ما أمرىـ كيفعمكف ما يؤمركف، كمف نفى عنيـ العصمة في شيء مف كبيرنا، كال يعصكف 
أحكاليـ فقد جيميـ، كمف جيميـ فيك كافر، كاعتقادنا فييـ أنيـ معصكمكف مكصكفكف بالكماؿ 

                                 
 (.2/210)جتبييف القرآف  :الشيرازم (1)
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كالتماـ كالعمـ مف أكائؿ أمكرىـ كأكاخرىا، ال يكصفكف في شيء مف أحكاليـ بنقص كال عصياف 
 (1)كال جيؿ" 

ت مف القرآف تأكيبل ال تحتممو النصكص كال المغة كال المساف العرب إلثبات كيؤلكف آيا   
ِٓرياً ىذه العقائد كمنيا قكلو  َّْط  ًْ َرُك ِّٓ َو اْْلَْيِج َويَُط ْْ َ

ًُ الرِّْجَس أ ُِْل َِْب َم ُ ِْلُْذ ا يُِريُد اَّح ٍَ  إِنح
 [ 33]األحزاب: 

ا فقد ذكر الطبرسي أف أىؿ كذيكرت ركايات كثيرة في تفسير ىذه اآلية مف كبلـ 
كعمى عمي بف أبي طالب كفاطمة كالحسف كالحسيف،  البيت في اآلية مقصكرة عمى النبي 

ليصمكا مف ذلؾ إلى أف األئمة معصكميف مف جميع األخطاء بحسب منطكؽ كاستدالؿ اآلية 
مف جميع السالفة، فاآلية تقتضي المدح كالتعظيـ في ثبكت عصمة آؿ البيت كمنيـ األئمة 

القبائح كالذنكب كالخطايا، ككذا ذكر كبلما شبييا منو الكميني في الكافي كخبلصة ركاياتيـ أف 
لكنو  ىذه اآلية أثبتت العصمة لؤلئمة مع أف السياؽ كاضح كصريح في نساء رسكؿ ا 

 التدليس الذم كثر كانتشر في كتب القكـ.

لقكـ فقد ذكر الطبطبائي تفسيرا مغايرا كلكف التناقض ال يزاؿ حيا بؿ ككثيرا في كتب ا
ُ ِْلُذَِْب لما عميو القكـ مف تأكيؿ فقد قاؿ صاحب الميزاف في قكلو تعالى: ﴿  ا يُِريُد اَّح ٍَ إنح

ِٓرياً  َرُكً حَط ِّٓ َْو اْلَيِج َويَُط
َ
ًُ الرِّجَس أ ، كممة )إٌنما( تدؿ عمى حصر [33األحزاب:]﴾  َغُِل

تطيير، ككممة أىؿ البيت سكاء كاف لمجرد االختصاص، أك مدحان اإلرادة في إذىاب الرجس كال
ـي ﴾، ففي  نكي أك نداء، يدٌؿ عمى اختصاص إذىاب الرجس كالتطيير بالمخاطبيف بقكلو: ﴿ عى
اآلية في الحقيقة قصراف؛ قصر اإلرادة في إذىاب الرجس كالتطيير، كقصر إذىاب الرجس 

البيت نساء النبٌي خاٌصة، لمكاف الخطاب الذم في كالتطيير في أىؿ البيت، كليس المراد بأىؿ 
ـي ﴾، كلـ يقؿ: عنكف، فإٌما أف يككف الخطاب ليف كلغيرىف، كما قيؿ: اٌف المراد  قكلو: ﴿ عىنكي

خحُلٔنَ بأىؿ البيت، أىؿ البيت الحراـ، كىـ المتقكف لقكلو تعالى: ﴿  ٍُ َح ال
ِ وِْلَاُؤهُ إ

َ
﴾  إِن أ

كىـ الذيف يصدؽ عمييـ عرفان  ، أك أىؿ بيت النبٌي  رسكؿ ا[، أك أىؿ مسجد 34]االنفاؿ:
  أىؿ بيتو مف أزكاجو كأقربائو كىـ آؿ عٌباس كآؿ عقيؿ كآؿ جعفر كآؿ عمٌي، أك النبٌي 

خاٌصة، أك  كأزكاجو، كلعٌؿ ىذا ىك المراد مٌما نسب إلى عكرمة كعركة أٌنيا في أزكاج النبٌي 
: اٌنيـ أقرباء النبٌي مف آؿ عٌباس كآؿ عقيؿ كآؿ جعفر كآؿ عمٌي، يككف الخطاب لغيرىف كما قيؿ

كعمى أم حاؿ، فالمراد بإذىاب الرجس كالتطيير مجرد التقكل الديني باالجتناب عف النكاىي 
                                 

 (.109-108ص)ص  االعتقاداتابف بابكيو، ( 1)
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كامتثاؿ األكامر، فيككف المعنى أٌف ا ال ينتفع بتكجيو ىذه التكاليؼ إليكـ كاٌنما يريد إذىاب 
ُ ِْلَجَػَو َغيَيُلً ٌَِ َقَرٍج َوىَِلَ يُِريُد ، عمى حٌد قكلو: ﴿ الرجس عنكـ كتطييركـ ا يُِريُد اَّح ٌَ

 ُّ َخ ٍَ ًح ُِػ َرُكً َوِْلُخِ ِّٓ [، كىذا المعنى ال يبلئـ شيئان مف معاني أىؿ البيت السابقة 6﴾ ]المائدة: ِْلَُط
ميف المكمفيف بأحكاـ لمنافاتو البينة لبلختصاص المفيكـ مف أىؿ البيت، لعمكمو لعاٌمة المسم

 (1) الديف.

ككما ترل لـ ينص عمى أف ىذه اآلية دليؿ مسمـ بو عمى عصمة األئمة فقط دكف غيرىـ، 
 بؿ ذكر أقكال كثيرة كقاؿ بأف اآلية تحتمميا كال يشترط قصرىا عمى األئمة.

 الرجعة :ثالثا

ًْ َقاؿ تعالى:  ُٓ نح
َ
ا أ َْ َِا يَْه ْْ َ

 [95]األنبياء: يَرِْجُػٔنَ  وََقَراٌم َْعَ كَْريٍَث أ

رىاـه  يرل القمي شيخ المفسريف عندىـ أف مف أعظـ األدلة عمى الرجعة قكلو سبحانو: )كىحى
( ؛ حيث يقكؿ ما نصو: "ىذه اآلية مف أعظـ األدلة عمى  مىى قىٍريىةو أىٍىمىٍكنىاىىا أىنَّييـٍ ال يىٍرًجعيكفى عى

أف الناس كميـ يرجعكف يـك القيامة مف ىمؾ كمف لـ الرجعة؛ ألف أحدنا مف أىؿ اإلسبلـ ال ينكر 
 (2)ييمؾ"

عف اإلماـ الصادؽ عميو السبلـ  باإلسنادكالطبرسي كغيرىما  القمي ركل عمي بف إبراىيـ
، كأٌما في القيامة فيرجعكف، كمف ميا بالعذاب ال يرجعكف في الرجعةكؿُّ قرية أىمؾ ا أى»قاؿ : 

ذه كى« ، كمحضكا الكفر محضان يرجعكف ف لـ ييمككا بالعذابكغيرىـ ممٌ  محض اإليماف محضان 
الناس كٌميـ يرجعكف إلٰى ، ألٌف أحدان مف أىؿ اإلسبلـ ال ينكر أٌف اآلية أكضح داللة عمٰى الرجعة

، مف ىمؾ كمف لـ ييمؾ ، فقكلو : ) الى يىٍرًجعيكفى ( يعني في الرجعة ، فأٌما إلٰى القيامة القيامة
 (3)خمكا النارفيرجعكف حٌتٰى يد

دلت تفسيرات الرافضة عمى أف ىذه اآلية دليؿ كاضح في الرجعة بعد المكت كما ثبت في 
أكثر تفاسيرىـ ركاجا كمكانة تفسير القمي حيث قاؿ ىذه اآلية مف أعظـ األدلة عمى الرجعة؛ 

ييمؾ ألف أحدنا مف أىؿ اإلسبلـ ال ينكر أف الناس كميـ يرجعكف يكـ القيامة مف ىمؾ كمف لـ 
ر أف جعفر برئ مف كؿ ما ككذا نسبكا ذلؾ زكرا كبيتانا إلى الصادؽ كيعنكف بو جعفر كقد م

 .نسب إليو

                                 
 (.313 – 308 /16)جتفسير الميزاف  : الطبطبائي،انظر (1)
 (.2/76القمي، تفسير القمي )ج (2)
 .1/24المرجع السابؽ، ج (3)
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ككذا ذكر نحك ىذا المعنى في تفسير نكر الثقميف عف أبى جعفر أنو قاؿ: "كؿ قرية  
 (1)أىمكيا ا بعذاب فانيـ ال يرجعكف إلى الدنيا أبدا" 

ديد كما في تفسير األمثؿ لمشيرازم حيث قاؿ في تفسير لكف ثبت ما يناقض ىذا بكضكح ش
اآلية: "إٌف ىؤالء في الحقيقة ايناس ترفع الحجب عف أعينيـ كأنظارىـ بعد مشاىدة العذاب 
نتقاليـ إلى عالـ البرزخ، كعندىا يأممكف أف يرجعكا إلى الدنيا ليصمحكا  اإلليي، أك بعد فنائيـ كا 

أٌف القرآف يقكؿ بصراحة: إٌف رجكع ىؤالء حراـ تمامان، كلـ أخطاءىـ كيعممكف الصالحات، إاٌل 
يبؽ طريؽ لجبراف ما صدر منيـ، كىذا يشبو ما جاء في سكرة المؤمنكف: )حٌتى إذا جاء أحدىـ 

 (2) المكت قاؿ رٌب ارجعكف لعٌمي أعمؿ صالحان فيما تركت كبٌل ..(

ير ىذه اآلية كالذم يفيمو فأنت ترل أنو لـ يتعرض لعقيدة الرجعة مع أنو اطنب في تفس
 عمى تفسيره أنو ال يقكؿ بالرجعة. االطبلعالباحث مف خبلؿ 

َِا اذْجََخْْيِ  قاؿ تعالى:  ْقَيحَْخ
َ
َِا اذْجََخْْيِ وَأ خح ٌَ َ

َِا أ ٔا َرَّح ُ  [ 11]غافر:   كَال

لقبر قالك بأنيا تعني الرجعة )أمتنا اثنتيف( في الدنيا كفي الرجعة )كأحييتنا اثنتيف( في ا
ركل الكميني في الكافي عف جعفر بف محمد أنو قاؿ :" إف ا قاؿ لممبلئكة ألزمكا  ،(3)كالرجعة

قبر الحسيف حتى تركه كقد خرج فانصركه كابككا عميو كعمى ما فاتكـ مف نصرتو فإنكـ قد 
رج خصصتـ بنصرتو كالبكاء عميو، فبكت المبلئكة تعزيا كحزنا عمى ما فاتيـ مف نصرتو، فإذا خ

 (4)يككنكف أنصاره"

"لـ يبعث ا نبينا كال رسكالن إال رد جميعيـ إلى الدنيا، حتى يقاتمكا بيف يدم عمي بف أبي 
  (5)طالب أمير المؤمنيف"

فأنت ترل أنيـ يستدلكف بيذه اآلية عمى الرجعة فالحياتيف األكلى في القبر، كلعميـ 
صكص كثيرة تدؿ عمى الرجعة كمف عمدىـ يقصدكف بيا البعث كالثانية الرجعة، ككذا ثبتت ن

 القكية في إثبات ىذه العقيدة ىذه اآلية.

                                 
 (.5/493)جنكر الثقميف الحكيزم،  (1)
 (.245/ 1)ج األمثؿ ،لشيرازما (2)
 (44تفسير عبد ا شبر )صابف شير، ( 3)
 (283صالكميني، الكافي )( 4)
 (53/41 المجمسي، بحار األنكار )ج( 5)
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 لكف ككعادتيـ كتبيـ ال تخمك مف تناقضات فقد تناقضكا.

ففي تفسير الطكسي في ليذه اآلية قاؿ: "اإلماتة األكلى في الدنيا كالثانية في البرزخ كحياتو 
ذا أحيي لممسألة قبؿ البعث يكـ  (1)القيامة" طفبل صارخا، كا 

ككأف الطكسي ال يعبأ بعقيدة الرجعة فالحياة األكلى عنده ىك خركج الجنيف مف          
 بطف أمو، كالثانية قيامو لمبعث كلـ يتعرض لعقيدة الرجعة بحاؿ مف االحكاؿ.

 :رابعا: البداء

مُّ اىِْهَخاِب  قاؿ تعالى:
ُ
ا يََظاء َويُثْتُِج َوِغَِدهُ أ ٌَ ُحٔ اهلُل  ٍْ  [39]الرعد:  َي

عف زرارة عف أبي جعفر عميو السبلـ قاؿ :" كاف عمي بف الحسيف عميو السبلـ يقكؿ : لكال 
آية في كتاب ا لحدثتكـ بما يككف إلى يكـ القيامة . فقمت : أية آية ؟ قاؿ : قكؿ ا : يمحك 

 .(2)ا ما يشاء كيثبت كعنده أـ الكتاب "

كذا في تفسير العياشي "عف أبي حمزة الثمالي قاؿ: قاؿ كجاء في البحار في باب البداء ك 
أبك جعفر كأبك عبد ا عمييما السبلـ: يا أبا حمزة إف حدثناؾ بأمر أنو يجيء مف ىاىنا فجاء 
ف حدثناؾ اليـك بحديث كحدثناؾ غدنا بخبلفو فإف ا  مف ىاىنا، فإف ا يصنع ما يشاء، كا 

 .(3) يمحك ما يشاء كيثبت"

لرافضة بيذه اآلية عمى عقيدة البداء كالتي ىي مف أخطر عقائد القكـ البداء لو يستدؿ ا
 -معنياف:

ٔا  تعالىسبحانو ك الظيكر بعد الخفاء، كما في قكلو  -1 ًْ يَُلُُٔ َ ا ل ٌَ  ِ ََ اَّح ٌِ ًْ ُٓ َ َوَََّدا ل
 .[47الزمر: ] ََيْتَِصُتٔنَ 

ُوا اْْلياِت  نشأة رأم جديد لـ يكف مف قبؿ، كما في قكلو تعالى -2
َ
ا َرأ ٌَ َْ َبْػِد  ٌِ ًْ ُٓ َ ًح ةََدا ل ُث

ُّ َقَّتح ِقْيٍ  ِح ُِ  .(4)[35]يكسؼ: ىَحَْصُج

 

                                 
 (.9/57)جالتبياف الطكسي، ( 1)
 (.1/60)جتفسير العياشي العياشي، ( 2)
 (.2/217)جتفسير العياشي (؛ كالعياشي، 4/119المجمسي، بحار األنكار )ج ( 3)
 (.14/66: ابػف منظكر، لساف العرب )ج( انظر4)
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فإف  كالبداء بمعنييو السابقيف يستمـز سبؽ الجيؿ كحدكث العمـ ككبلىما محاؿ عمى ا 
ادات التي عممو تعالى أزلي كأبدم كلكنيـ تبجحكا كجعمكا ىذه العقيدة الكفرية مف أعظـ العب

 .(1)تقرب إلى ا فقالكا "ما عبد ا بشيء مثؿ البداء"

كأنت ترل الركايات التي فسرت ىذه اآلية فقد نسب العياشي ألبي جعفر قكلو لكال آية في 
كتاب ا لحدثتكـ بما يككف إلى يكـ القيامة . فقمت : أية آية ؟ قاؿ : قكؿ ا : يمحك ا ما 

ـ الكتاب " فالذم منعو عمى حد زعميـ مف اإلخبار عف المغيبات ىذه اآلية يشاء كيثبت كعنده أ
 التي ىي تنص عمى عقيدة البداء عندىـ.

كفي الركاية الثانية يبرركف لكثرة تناقضاتيـ التباعيـ بأنكـ إف رأيتـ كممنا يتناقض فإف ا 
 كؿ المجرمكف عمكا كبيرا.يمحكا ما يشاء كيثبت أم يبدكا لو أشياء ثـ يغير تعالى ا عما يق

لكنيـ ككعادتيـ ال يسممكف مف التناقضات حتى في أميات أدلتيـ، فقد ذكر صاحب كتاب 
 النكر في تفسيره كبلـ ينسبو إلى أبي عبد ا ينسؼ ما ذكره نسفا. 

عف أبي عبدا عميو السبلـ يقكؿ : "أف ا يقدـ ما يشاء كيؤخر ما يشاء كيمحك ما يشاء 
عنده اـ الكتاب ، كقاؿ : لكؿ امر يريده ا فيك في عممو قبؿ أف يصنعو ، كليس شيء كيثبت ك 

 (2) يبدك لو إال كقد كاف في عممو اف ا ال يبدك لو مف جيؿ"

، كىذا المعني مكجكد أيضا عف البداء كتنسب العمـ المطمؽ   فيذه الركاية تنزه ا 
أبي عبد ا قاؿ: عف أبي عبدا عميو السبلـ قاؿ : "إذا  في تفسير القمي في ركاية ينسبيا إلى

كاف ليمة القدر نزلت المبلئكة كالركح كالكتبة إلى سماء الدنيا ، فكتبكا ما يككف مف قضاء ا 
تبارؾ كتعالى في تمؾ الميمة ، فاذا أراد ا اف يقدـ شيئا اك يؤخره اك ينقص شيئا أمر الممؾ أف 

اثبت الذم أراد ، قمت : ككؿ شيء ىك عند ا مثبت في كتاب ؟ قاؿ :  يمحك ما يشاء ، ثـ
  (3)نعـ"

ككذا فسر اآلية بيذا المعنى  صاحب تفسير في ظبلؿ القرآف حيث قاؿ: "كتعني اآلية "أف 
البداء الذم يعني تغيير الرأم كتبديمو بحسب المصمحة، كظيكر الشيء لو بعد خفائو ال يككف 

ا منزه عف ذلؾ فيقكؿ : " فعقيدتنا بو أف البداء يككف في اإلنساف، ألنو يبدك إاٌل لئلنساف، كأف 

                                 
 (1/146)جأصكؿ الكافي الكافي، ( 1)
 (.3/71)جنكر الثقميف م، الحكيز ( 2)
 (.2/256القمي، تفسير القمي )ج( 3)
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لو رأم ثـ يبدك لو تغييره، فيعدؿ عف األكؿ ألنو يرل المصمحة بالعدكؿ عنو، كىذا محاؿ عمى 
ا ألنو جؿ جبللو عالـ بحاؿ الشيء رأسان، كلك رأل تغييػره أك المصمحػة فػي تغييػره يكػكف مف 

 (1)ص في عممو، تعالى ا عف ذلؾ عمكان كبيران " النق
 خامسا: الميدية 

ْو  تعالى: ا قاؿ
َ
َِْج ٌَِ َقْتُو أ ٌَ َْ َءا ًْ حَُل َ ا ل َٓ ُِ ٍََٰ ِت َبْػُؼ َءايَاِت َرََِّّم ََ يََِفُع َنْفصاً إِي

ْ
َْٔم يَأ يَ

َِخِظُرونَ  ۚ  َنَصَتْج ِِف  ٌُ ا َدرْياً كُِو اُخظروا إُِحا  َٓ ِِ ٍََٰ  [150]األنعاـ   إِي

يكـ يأتي بعض آيات ربؾ ال ينفع : "عف أبي عبدا عميو السبلـ، أنو قاؿ في قكؿ ا 
نفسا إيمانيا لـ تكف آمنت مف قبؿ " فقاؿ عميو السبلـ: اآليات ىـ االئمة، كاآلية المنتظرة ىك 

يامو بالسيؼ، كاف آمنت القائـ عميو السبلـ، فيكمئذ ال ينفع نفسا إيمانيا لـ تكف آمنت مف قبؿ ق
 (2)بمف تقدـ مف آبائو عمييـ السبلـ. 

زعمكا أف ىذه اآلية نص في خركج الميدم في آخر الزماف مف السرداب، كذكركا ركاية 
منسكبة كذبا كزكرا إلى أبي عبد ا أنو قاؿ: كاآلية المنتظرة ىك القائـ عميو السبلـ، فيكمئذ ال 

مف قبؿ قيامو بالسيؼ، كاف آمنت بمف تقدـ مف آبائو عمييـ  ينفع نفسا إيمانيا لـ تكف آمنت
 السبلـ.

ككعادتيـ ال يسممكف مف التناقض فقد ذكر صاحب البحار المجمسي عف أبي جعفر عميو 
نىٍت ًمف قىبٍ  ـٍ تىكيٍف ءىامى نييىا لى بِّؾى الى يىنفىعي نىٍفسان ًإيمٰى ؿي أىٍك السبلـ في قكلو: }يىٍكـى يىٍأًتي بىٍعضي ءىايىاًت رى

{ قاؿ نزلت }أك اكتسبت في إيمانيا خيران { }قؿ  كفى ٍيران قيًؿ انتظركا ًإنَّا مينتىًظري ًنيىا خى كىسىبىٍت ًفۤي ًإيمٰى
انتظركا إنا معكـ منتظركف{ قاؿ: "إذا طمعت الشمس مف مغربيا فكؿ مف آمف في ذلؾ اليكـ ال 

 .(3)ينفعو إيمانو"

مف أف يعمؽ عميو فإف المجمسي ذكر أف ىذه اآلية كالتناقض بيف الركايتيف أكضح        
 .المزعـك مف سردابو فسر بطمكع الشمس مف مغربيا كابف بابكيو القمي فسرىا بخركج الميدمتي 

 

 
                                 

 (.19ص)في ظبلؿ الكحي الحسيني،  (1)
 (.129ص)اإلمامة كالتبصرة ابف بابكيو،  (2)
 (.6/313جالمجمسي، بحار األنكار ) (3)
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 المطمب الثاني
 تناقضات في التفسير في مواضع متفرقة

 أوًل: بعض اآليات المتفرقة:

ًْ يَ  :اآلية األولى ُْ  ًِ اٍت َوَِّانلحْج ٌَ َخُدونَ َوَغَل ْٓ
  :[16]النحؿ.  

ـٍ يىٍيتىديكفى  ًبالنٍَّجـً ىي : "النجـ رسكؿ ا، -كما يرككف-قاؿ أبك عبد ا ،{}كىعىبلمىاتو كى
 .(1)كالعبلمات ىـ األئمة عمييـ السبلـ" 

يفسر العياشي ىذه اآلية بتفسير باطني خبيث حيث يقكؿ: فيما نسبو إلى أبي عبد ا 
 عبلمات ىـ األئمة عمييـ السبلـ""النجـ رسكؿ ا، كال

 ثـ يأتي ما يناقض ىذا التفسير حيث قاؿ السيد محمد حسيف فضؿ ا في تفسيره:
{، في ما  ـٍ يىٍيتىديكفى ًبالنٍَّجـً ىي جعمو ا ليـ مف دالئؿ تيكضِّح مسالؾ الطرؽ، كتمنعيـ  "}كىعىبلىمىاتو كى

كالبحار حيث ال عبلمات منصكبة متميِّزة، الصحراء  مف الحيرة كالضياع عمى األرض، أما في 
خارطة السماء التي اكتشفكا ما تبيِّنو مف طريؽ  فإفَّ ا أليميـ االىتداءى بالنجـ، مف خبلؿ 

 .(2)السير"

ـٍ  ًبالنٍَّجـً ىي كبيذا يدرؾ القارئ مدل التناقض بينيـ في تفسيرىـ لقكؿ ا كىعىبلمىاتو كى
، فبعضيـ يفسر الن جـ رسكؿ ا، كالعبلمات ىـ األئمة كبعضيـ يفسرىا بأنيا الدالئؿ يىٍيتىديكفى

الصحراء  التي تيكضِّح مسالؾ الطرؽ، كتمنعيـ مف الحيرة كالضياع عمى األرض، أما في 
 .كالبحار

ٌِْيِ  : اآلية الثالثة
َ
َذا اْْلَََلِ اْْل َْ ْيُخِٔن َوُطٔرِ ِشحَِِْي َو  .[3-1]التيف:  َواِلِِّْي َوالزح

ؿ القمي في تفسيره: " كالتيف كالزيتكف كطكر سينيف كىذا البمد االميف " قاؿ: "التيف" قا
" كالزيتكف "أمير المؤمنيف عميو السبلـ " كطكر سينيف" الحسف كالحسيف "كىذا البمد  رسكؿ ا 

 .(3) االميف" االئمة عمييـ السبلـ الخبر"

 .فيذا تفسير شنيع ينسبو المجمسي لعمي 

                                 
 (.2/255)ج تفسير العياشيالعياشي، ( 1)
 (. 13/205ج)مف كحي القرآف فضؿ ا، ( 2)
 .16/89ج السابؽ،المرجع ( 3)
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يناقضو في تفسير الميزاف حيث قاؿ الطبطبائي: "المراد بالتيف كالزيتكف الفاكيتاف جاء ما 
  (1)المعركفتاف أقسـ ا بيما لما فييما مف الفكائد الجمة كالخكاص النافعة"

َر  : جاء في الكافي  في تفسير لجعفر الصادؽ عف قكلو تعالى : اآلية الرابعة ٔا انلُّٔ َتُػ ّح َوا
ُْزِ 

ُ
ِي أ ْفيُِحٔنَ الح ٍُ ْ ًُ ال ُْ وََلَِم 

ُ
ُّ أ َػ ٌَ  .[157]األعراؼ:   َل 

ر المؤمنيف كاألئمة النكر عمي أمي قاؿ: " ،عف عمي بف ابراىيـ بإسناده عف أبي عبدا
 لكف جاء ما يناقض ىذا في كتاب معتمد عندىـ أال كىك نيج الببلغة  ،(2)"عمييـ السبلـ

أنزؿ عميو الكتاب نكرا ال تطفأ مصابيحو كسراجا ال يخبك "ثـ ، الذم ينسبكنو زكرا كبيتانا لعمي
 .(3)تكقده" 

كقاؿ "عميكـ بكتاب ا فانو الحبؿ ، (4)كقاؿ أيضا "كالنكر المقتدل بو ىك ذلؾ القرآف"
  .(5)المتيف كالنكر المبيف" 

 كبيذا ترل تناقضيـ فإنيـ خالفكا إماميـ عمي _كعمي منيـ براء_ ففي الكافي تفسير النكر
 عمي أمير المؤمنيف كاألئمة لكف كفي نيج الببلغة النكر ىك القرآف.

ََ َيْتِؾَيانِ  اآلية الخامسة:  ا ةَْرَزٌخ  ٍَ ُٓ َِ َِ يَيَْخِلَياِن * ةَحْ  [20-19]الرحمف:  َمَرَج اْْلَْحَرْي

عف جعفر الصادؽ عميو السبلـ قاؿ في قكلو "مرج البحريف يمتقياف " قاؿ: "عمي كفاطمة 
عميقاف ال يبغي أحدىما عمى صاحبو ، كفي ركاية "بينيما برزخ ": رسكؿ ا "يخرج  بحراف

 .(6) منيما المؤلؤ كالمرجاف "الحسف كالحسيف عمييما السبلـ
َبْيَنُيَما َبْرَزٌخ ل { قاؿ: عمي كفاطمة، }َمَرَج اْلَبْحَرْيِن َيْمَتِقَياِن، َبْيَنُيَما َبْرَزٌخ ل َيْبِغَيانِ }

 (7){ ، الحسف كالحسيف".َيْخُرُج ِمْنُيَما المُّْؤُلُؤ َواْلَمْرَجانُ ، }{ النبي انِ َيْبِغيَ 

لكف جاء ما يناقض ىذا التأكيؿ الباطني الخبيث المبثكث في كتب الرافضة في تفسير 

                                 
 (20/319)ج الميزاف ،الطبطبائي (1)
 (.1/250الكميني، الكافي )ج( 2)
 (.315)صنيج الببلغة المرتضى، ( 3)
 .232المرجع السابؽ، ص( 4)
 .232المرجع نفسو، ص( 5)
 (43/32المجمسي، بحار األنكار )ج( 6)
 (.1/472الكميني، الكافي )ج( 7)
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شيخيـ الطبطبائي حيث قاؿ "المرج الخمط كالمرج اإلرساؿ، يقاؿ: مرجو أم خمطو كمرجو أم 
 (1)ألكؿ أظير، كالظاىر أف المراد بالبحريف العذب الفرات كالممح األيجاج" أرسمو كالمعنى ا

َٔ اْلةَت اآلية السادسة:  ُْ َِاَك الهٔذر ـََػوِّ لَِرََِّّم واحر إِنح َطاَُِئَم  ْمَطْي
َ
 .[3-1]الككثر:  إُِحآ أ

ردَّ ا عميو قاؿ الطبطبائي في الميزاف: " األبتر المنقطع عف قكمو أك المنقطع عف الخير ف
 .(2)بأنو ىك المنقطع مف كؿ خير"

كلكف جاء ما يناقض ىذا التفسير في كتاب القمي حيث أف األبتر ىك الصحابي الجميؿ 
بِّؾى كانحر ًإفَّ  ؿِّ ًلرى عمرك بف العاص حيث قاؿ القمي في قكؿ ا } ًإنَّآ أىٍعطىٍينىاؾى الككثر فىصى

 .شىاًنئىؾى ىيكى األبتر {

 .(3)عمرك بف العاص } ىك األبتر { يعني: ال ديف لو كال نسب" "أم مبغضؾ

ا اآلية السابعة:  َْ ِس َوُؽَحا ٍْ ا* َوالظح َْ ِر إَِذا حَََل ٍَ  .[2-1]الشمس:  َواىَْل

كالشمس لسبلـ قاؿ: سألتو عف قكؿ ا: "عف أبي بصير، عف أبي عبد ا عميو ا
ا بو لمناس دينيـ، قمت: " كالقمر إذا تمييا " ، أكضح كضحييا " قاؿ: " الشمس " رسكؿ ا 
 .(4)قاؿ: ذاؾ أمير المؤمنيف عميو السبلـ" 

لكف جاء ما يناقض ركاية أبي عبد ا المذككرة في بحار األنكار كالتي تأكؿ فييا اآلية 
 تأكيبل ىك أقرب لمتحريؼ منو إلى التفسير عند الطكسي في التبياف حيث قاؿ في قكلو تعالى: 

} كالشمس كضحاىا { في المفردات: الضحى انبساط الشمس كامتداد النيار كسمي الكقت 
قساـ بالقمر حاؿ ككنو تاليان لمشمس،  بو قكلو تعالى: }كالقمر إذا تبلىا{ أم تبعو بالضكء كا 
ف كاف طمكعو بعد غركبيا  كالمراد بتمكه ليا إف كاف كسبو النكر منيا فالحاؿ حاؿ دائمة كا 

  .(5) و مف حاؿ ككنو ىبلالن إلى حاؿ تبٌدرهفاإًلقساـ ب

 كالتناقض كاضح جدا بيف الركايتيف 

 
                                 

 .(19/99)جالميزاف الطبطبائي، ( 1)
  20/370المرجع السابؽ، ج( 2)
 (.2/445القمي، تفسير القمي )ج (3)
 (.16/89المجمسي، بحار األنكار )ج (4)
 (.20/296ج)التبياف الطكسي،  (5)
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ااآلية الثامنة:   َٓ َْٔق ا ـَ ٍَ ا َبُػَٔؽًث َف ٌح َرَلً  ٌَ ن يَْْضَِب 
َ
َ ََ يَْصَخْحِِي أ  .[26]البقرة:  إِنح اَّح

أبي عبد  حدثني ابى عف النضر بف سكيد عف القسـ بف سميماف عف المعمى بف خنيس عف
ا عميو السبلـ قاؿ: " إف ىذا المثؿ ضربو ا ألمير المؤمنيف عميو السبلـ فالبعكضة أمير 

 ." (1)المؤمنيف عميو السبلـ كما فكقيا رسكؿ ا 

 فسر القمي البعكضة بأمير المؤمنيف كال يخفى أف ىذا تفسير باطني خبيث.

األخرل عند القكـ فقد فسر الطبطبائي  لكف جاء ما يناقض ىذه الركاية مف كتب التفسير
" البعكضة الحيكاف المعركؼ كىك مف أصغر ،{ إن اهلل ل يستحيي أن يضربو } ىذه اآلية يقكل

 .(2)الحيكانات المحسكسة، كىذه اآلية كالتي بعدىا نظيرة ما في سكرة الرعد"

ِّ  : تاسعةاآلية ال نَْصاُن إََِل َطَػاٌِ ُِْظِر اْْلِ  .[24: ]عبس  ـَيَْي

: قمت : ما السبلـ في قكؿ ا: "فمينظر االنساف إلى طعامو. قاؿ عف أبي جعفر عميو 
، كعمى ىذا اف: ىذا أحد بطكف اآلية الكريمة: عممو الذم يأخذه ممف يأخذه. بيطعامو؟ قاؿ

: لحياة القمكب كعمارتيا، كباألرض: العمـك الفائضة منو تعالى فإنيا سبب المراد بالماء التأكيؿ
"القمكب كاالركاح  .(3) ، كبتمؾ الثمرات: ثمرات تمؾ العمـك

ٍنسىافي ًإلىى طىعىاًمًو تفسيرا باطنيا خبيثا ليس لو مستند مف  فسر المجمسي قكؿ ا فىٍميىٍنظيًر اإٍلً
لغة أك عقؿ سميـ لكف جاء ما يناقض ىذا التفسير في تفاسير أخرل كمنيا ما ذكره الطكسي في 

ٍنسىافي ًإلىى طىعىاًمًو" "يقكؿ ا تعالى لخمقو منبيان  التبياف حيث قاؿ: في قكلو تعالى  "فىٍميىٍنظيًر اإٍلً
ليـ عمى قدرتو عمى احياء الخمؽ بعد مكتيـ كنشرىـ كمجازاتيـ بأف أمره اف ينظر إلى طعامو 

 .(4)الذم يأكمو كيتقٌكتو، كيفكر كيؼ يخمقو ا كيكصمو اليو كيمكنو مف االنتفاع بو"

 

 

                                 
 (.35-1/34جالقمي، تفسير القمي ) (1)
 (.1/91ج)الميزاف الطبطبائي، ( 2)
 (.2/96جالمجمسي، بحار األنكار )( 3)
 (.275-10/274ج) التبياف ،الطكسي (4)
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 :: تناقضاتيم في الحروف المقطعة مثال كييعصثانياً 

قاؿ الصدكؽ: " الكاؼ اسـ كرببلء، كالياء ىبلؾ العترة، كالياء يزيد، كىك ظالـ الحسيف، 
 .(1)كالعيف عطش الحسيف، كالصاد صبره" 

 .(2)كييعص أم أنا الكافي اليادم" كناقض الصدكؽ المجمسي كقاؿ: "

ل بعدىا بعدة صفحات، عف أبي جعفر أنو قاؿ: بؿ ناقض الصدكؽ نفسو فقد رك  
"كييعص الكاؼ كاؼ لشيعتنا كىا ىاد ليـ كيا كلي ليـ، صاد صادؽ ليـ الكعد حتى يبمغيـ 

 .(3)المنزلة التي كعدىـ بيا في بطف القرآف" 

مع أنيـ يعتقدكف أف كييعص اسـ مف أسماء ا كقكليـ: "الميـ يا كييعص صؿ عمى 
 .(4)محمد كآؿ محمد"

 (5)«الميـ يا رب كييعص» كيتناقض ابف طاككس الحسني بعد ذلؾ فينادم ا قائبل   
كيتناقضكف مرة أخرل كأخرل حيف يزعمكف أف ىذه  ،فيؿ كييعص ىك الخالؽ أـ ىك مخمكؽ؟

  .(6)الحركؼ مف أنباء الغيب لـ يطمع عمى معناىا أحد

قارئ أف ديف الرافضة ركايات يضرب بعضيا ببعض كيكذب بعضيا بعضا، ليعمـ ال  
 عبارة عف خرافات كأكاذيب ليس ليا عبلقة باإلسبلـ.

كبيذا ندرؾ كثرة التناقضات في تفسيرىـ لآلية الكاحدة، فبعضيـ يفسرىا تفسيران باطنيان، 
كاآلخر يفسرىا تفسيران بعيدا كؿ البعد عف المغة، كبعضيـ يمكم عنؽ اآلية حتى يستدؿ عمى 

 ع باحث تناقضاتيـ في التفسير لرأينا عجبا.عقيدتو الفاسدة، كلك جم

 
 

                                 
 (.178/ 14المجمسي، بحار األنكار )ج( 1)
 (22ص)معاني األخبار ابف بابكيو، ( 2)
 (.89/377؛ كالمجمسي، بحار األنكار )ج28صالمرجع السابؽ، ( 3)
 (.84/251(؛ )ج32/461المجمسي، بحار األنكار )ج( 4)
 (.179ص)جماؿ األسبكع ، ابف طاككس الحسني (5)
 (14/178كار )جالمجمسي، بحار األن( 6)
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 الخاتمة
الحمد  الذم بنعمتو تتـ الصالحات، كالصبلة كالسبلـ عمى مف ختـ ا بو النبكات، 

كلمحؽ الذم جاء بو، ككانكا  كعمى آلو كصحبو الذيف كاف كالؤىـ كتشيعيـ لمحمد بف عبد ا 
 بنعمة ا إخكانان في جميع األكقات.

أمضيت في ىذا البحث قرابة العاـ، كأنا أتجكؿ في كتب الرافضة ألجمع ىذه المادة،  لقد
ف التجكؿ كالبحث في  ىـ يتعبدكف ا بالكذب لما ال ك  ،الرافضة يغيظ القمب كيحرؽ الفؤاد كتبكا 

 ، ككتبيـ مممكءة عف آخرىا بالزندقة كالكفريات.كالتدليس

 بعض النتائج والتوصيات.فييا  أجمعوفي نياية ىذا البحث لبد من وقفة 

 أول: النتائج

ي جاء بو رسالة التعف ديف اإلسبلـ كعف ال       ن جكىريا         ن اختبلفا   أف الشيعة ديف آخر يختمؼ .1
 ، فقد خالفكا الكتاب كالسنة كالعقؿ كالفطرة.محمد 

أف التناقض بيف عمماء الرافضة صفة الزمة ليـ في كؿ عقائدىـ، كأف التناقض ال ينتيي  .2
 إلى حد معيف. عندىـ

أف آؿ البيت الذيف انتسب ليـ الشيعة كنسبكا عقائدىـ ليـ، بريئكف مبرؤكف مف كؿ ىذه  .3
 العقائد الضالة المنحرفة التي ما أنزؿ ا بيا مف سمطاف.

ال خبلؼ بيف السمؼ في كفر قائميا، كقكليـ: أف عقائد الرافضة في القرآف عقائد كفرية  .4
بأف ىناؾ كتبا تنزؿ عمى األئمة ، كقكليـ بأف القرآف ال  بتحريؼ القرآف كنقصو، كقكليـ

 يككف حجة إال بقيـ، كقكليـ بأف القرآف نزؿ فييـ كفي أعدائيـ، إلخ...

أف تناقضيـ كاضرابيـ في عقائدىـ في القرآف دليؿ عمى فساد مذىبيـ، فالحؽ يخرج مف  .5
 مشكاة كاحدة.

، كقالت بكفر نقمة ىذا لنبي ، كردت أحاديث اأف الشيعة طعنت في سنة المصطفى  .6
 الديف .

بو بعض ضعاؼ النفكس لكنو في الحقيقة يرجع إلى أصميف  ينخدعأف ىذا التناقض قد  .7
 عندىـ كىما: التقية كالبداء.
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                            ه    ، بؿ ىـ يصرحكف بأف اإلماـ خير  مف ئمتيـ فاؽ تعظيميـ  كلرسكلوأف تعظيـ الشيعة أل .8
 النبي.

األساسي لديف اإلسبلـ، كتكاترت عمى ذلؾ ركاياتيـ،  أف الشيعة قالت بتحريؼ المصدر .9
              ه           كال يستطيع أحد  أف ينكرىا.

تزعـ الشيعة أف القرآف لـ يجمعو إال عمي األئمة مف بعده، كال شؾ أف ىذا قدح في تكاتر  .10
 القرآف.

أف التفسير الباطني الذم تقكؿ بو الشيعة كالذم ال يستند إلى نقؿ أك عقؿ، اليدؼ األكؿ  .11
                 ن                                كجعؿ اإلسبلـ مرتعا  لؤلىكاء الفاسدة كالمآرب الشخصية. ،دـ اإلسبلـ كالقرآفمنو ىك ى

قد أساءكا ألىؿ البيت إيما إساءة حينما نسبكا  الذيف يزعمكف محبة آؿ البيت، أف الرافضة .12
 ليـ ىذه الركايات المكذكبة.

 ثانيا: التوصيات

كاره كفضح معتقداتو، أكصي طمبة العمـ بالتصدم ليذا المد الرافضي القادـ، بنقض أف .1
 ككشؼ زيفو كخبث كسائمو.

أكصي بالحذر الشديد أثناء مطالعة كتب الرافضة، كالنظر في قنكاتيـ، الشتماليا عمى كثير  .2
 مف المخالفات العقيدة التي تخرج مف الممة.

لمرد عمى شبيات الرافضة، كتحصف المسمميف مف شرىـ  ئرة عممية تنبرمأكصي بتككيف دا .3
 كمكرىـ.

بعدـ االنخداع بالركايات الشيعية التي تكافؽ عقائد أىؿ السنة، فيي إنما قيمت مف  أكصى .4
 باب التقية كالتدليس. 

عدـ االستيانة بالرافضة ككسائميـ في نشر عقائدىـ فيـ أصحاب دربة كخبرة، فبل بد مف  .5
 مجابيتيـ حتى ال يتسممكا لقمكب شباب المسمميف.

 .كتحريفو فظ  لكتابو ميما كانت المحاكالت إلسقاطواح أف نقرر في قمكب األمة أف ا .6
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 المراجعو المصادر 

  الكريمالقرآن 

تحقيؽ: الدكتكر عبد  .الشريعة ـ(.1999. )أبك بكر محمد بف الحسيف بف عبد ا البغدادماآلجرم، 
 .دار الكطف. الرياض: 2ط .ا بف عمر بف سميماف الدميجي

تعميؽ: ىاشـ . كشؼ الغمة في معرفة األئمة ق(.1381. )ي الفتحعمي بف عيسى بف أباألربمي، 
 .مكتبة بني ىاشـ. إيراف: 1ط الرسكلي.

تحقيؽ:  .مقاالت اإلسبلمييف كاختبلؼ المصميفـ(. 1969األشعرم، أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ. )
 .مكتبة النيضة المصرية . القاىرة:2. طمحمد محي الديف عبد الحميد

 .الصفكة. بيركت: دار 1ط .شؼ الحقائؽكد.ت(. آؿ محسف، عمي. )

صحيح األلباني، أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف، بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ. )د.ت(. 
 . )د.ـ(: المكتب اإلسبلمي.1. طالجامع الصغير كزياداتو

خراج: حسف األميف. . أعياف الشيعة ـ(.1983) محسف األميف.األميف،  دار ت: . بيرك 1طتحقيؽ كا 
 .التعارؼ لممطبكعات

 .طبعة دار التعارؼ )د.ط(. بيركت: .أعياف الشيعةاألميف، محسف. )د.ت(. 

تصحيح: عمي أكبر . معاني األخبار ق(.1361. )أبي جعفر محمد بف الحسيف القميابف بابكيو، 
 . جماعة المدرسيف في الحكزة العممية منشكرات. إيراف: 1ط الغفارم.

منشكرات  . إيراف:1.طالصافي في تفسير القرآف)د.ت(.  .محمد بف المرتضى، بالفيض الكاشاني
 .المكتبة اإلسبلمية

مؤسسة إسماعميات . إيراف: 3. طالبرىاف في تفسير القرآف . )د.ت(.ىاشـ بف سميمافالبحراني، 
 .لمطباعة كالنشر كالتكزيع

 ة.العمميار الكتب . )د.ط(.بيركت: دتفسير البرىافالبحراني، ىاشـ. )د.ت(. 

 مؤسسة آؿ البيت إلحياء التراث.. إيراف: 1. طالدرر النجفيةـ(. 1963د. )يكسؼ بف أحمالبحراني، 
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)د.ط(.  .لؤلؤة البحريف في اإلجازات كتراجـ رجاؿ الحديث ـ(.1986البحراني، يكسؼ بف أحمد. )
 .األضكاءبيركت: دار 

. تحقيؽ كتعميؽ: مكالنا البركجردم . تقيـتفسير الصراط المسـ(. 1983. )آية ا حسيف ،البركجردم
 .مؤسسة الكفاء. بيركت: 1ط

تصحيح  . )د.ت(.الشيخ المفيد محمد بف محمد بف النعماف بف المعمـ العكبرم البغدادمالبغدادم، 
 مركز األبحاث العقائدية. . )د.ط(. طيراف:تحقيؽ: حسيف درگاىى .اعتقادات اإلمامية

الفرؽ بيف الفرؽ كبياف   ـ(.1977. )ر بف محمد بف عبد ا البغدادمعبد القاىر بف طاىالبغدادم، 
  .ار اآلفاؽ الجديدة. بيركت: د2. طالفرقة الناجية

. بيركت: 3تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا. ط السنف الكبرل.ـ(. 2003البييقي، أحمد بف الحسيف. )
 دار الكتب العممية.

كمعرفة  مع المختصر مف السنف عف رسكؿ ا الجاـ(. 1998. )محٌمد بف عيسىالترمذٌم، 
حكـ عمى أحاديثو كآثاره كعمؽ  .الصحيح كالمعمكؿ كما عميو العمؿ المعركؼ بػ: سينىف الترمذمٌ 

 .1. طعميو: محمد ناصر الديف األلباني، اعتنى بو: أبك عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف
 .مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيعالرياض: 

. تحقيؽ: عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ. مجمكع الفتاكلـ(. 1995أحمد بف عبد الحميـ. ) تيمية،ابف 
 )د. ط(. المدينة النبكية: مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ.

اقتضاء الصراط المستقيـ لمخالفة  ـ(.1999. )أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ الحراني ابف تيمية،
 ب.دار عالـ الكت . بيركت:7. طناصر عبد الكريـ العقؿتحقيؽ: . أصحاب الجحيـ

ـ(. 1986. )تقي الديف أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ ابف تيمية الحراني الحنبميابف تيمية، 
. السعكدية: 1. طتحقيؽ: محمد رشاد سالـ .منياج السنة النبكية في نقض كبلـ الشيعة القدرية

 .ميةجامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبل

دار . الككفة: 1. طاألنكار النعمانية في معرفة النشأة اإلنسانيةق(. 1429الجزائرم، نعمة ا. )
 .القارئ

تفسير القرآف ق(. 1419. )أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر الرازمابف أبي حاتـ، 
 فى الباز.مكتبة نزار مصط. السعكدية: 3ط .تحقيؽ: أسعد محمد الطيب .العظيـ
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. بيركت: دار 1. تحقيؽ: عبد الفتاح أبك غدة. طلساف الميزافـ(. 1986حجر، أحمد بف عمي. )ابف 
 البشائر اإلسبلمية.

. )د.ط(. فتح البارم شرح صحيح البخارمـ(. 1191. )، أبك الفضؿ أحمد بف عمى بف حجرحجر ابف
 .دار صادربيركت: 

محمد بف آية  :عني بجمعو . سائؿ الشيعة كمستدركاتياك ـ(. 1957. )محمد بف الحسفالحر العاممي، 
 .دار التقريب بيف المذاىب. القاىرة: 1ط ميرزا ميدم الشيرازم.

. إيراف: 1ط .إيقاظ مف اليجعة بالبرىاف عمى الرجعة. )د.ت(. محمد بف الحسفالحر العاممي، 
 .إسماعميات نجفى

 .المطبعة الحيدرية. النجؼ: 1ط. صائر الدرجاتب ـ(.1950. )الحسف بف سميمافالحمي، 

تحقيؽ كتعميؽ: محمد . كتاب الرجاؿـ(. 1972. )تقي الديف بف الحسف بف عمي بف داكدالحمي، 
 .  .لمطبعة الحيدرية. النجؼ: ا1طصادؽ آؿ بحر العمـك

تحقيؽ: ىاشـ . تفسير نكر الثقميف ق(.1412. )عبد عمي بف جمعة العركسي الحكيزمالحكيزم، 
 .مؤسسة اسماعمياف . )د.ط(. إيراف:تيالرسكلي المحبل

الخطكط العريضة لؤلسس التي  . )د.ت(.محب الديف بف أبي الفتح بف عبد القادر بف صالح ،الخطيب
  . )د.ط(. )د.ـ(: )د.ف(.يةثنا عشر قاـ عمييا ديف الشيعة اإلمامية اال

  .رية إيرافكزارة اإلرشاد بجميك . طيراف: 1ط .الحككمة اإلسبلميةـ(. 1979الخميني. )

دار  . عماف:1. طمحمد البندارمك عف الفارسية،  :ترجمة .كشؼ األسرار ق(.1408الخميني، السيد. )
 عمار لمنشر كالتكزيع.

. 3ط. إخراج كفيرسة: مرتضى الحكمي.معاصر ـ(.1974. )بي القاسـ المكسكم الخكئيالخكئي، أ
 إيراف: المطبعة العممية. 

تحقيؽ:  مسند الدارمي المعركؼ بػ )سنف الدارمي(.ـ(. 2000حمف. )الدارمي، عبد ا بف عبد الر 
 . السعكدية: دار المغني لمنشر كالتكزيع.1حسيف سميـ أسد الداراني. ط

. تحقيؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد. )د. سنف أبي داكدداكد، سميماف بف األشعث. )د. ت(. أبك 
 ط(. بيركت: المكتبة العصرية.



191 

تعريب: الشيخ  .مختصر التحفة اإلثني عشرية ق(.1404. )بد العزيز اإلماـ كلي اشاه عالدىمكم، 
الرئاسة العامة إلدارات البحكث العممية كاإلفتاء . الرياض: 1. طغبلـ محمد محيي الديف الخطيب

  .كالدعكة كاإلرشاد

محمد شكرم  الشيخاختصره:  . مختصر التحفة االثني عشريةالدىمكم، شاه عبد العزيز. )د.ت(. 
 المطبعة السمفية.. إيراف: 1. طاأللكسي

تحقيؽ: شعيب  .سير أعبلـ النببلءـ(. 1111. )الذىبي، اإلماـ شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف
 مؤسسة الرسالة. . بيركت:11. طاألرنؤكط

 مكتبة كىبة.)د.ط(. القاىرة:  .التفسير كالمفسركف . )د.ت(.الذىبي، محمد السيد حسيف

جمعية . إيراف: 2ط .الكشيعة في كشؼ كفريات كشنائع ديف الشيعةـ(. 2004. )صالح حسيف ب،الرق
 .أىؿ السنة أنصار آؿ البيت كاألصحاب

الشفا بتعريؼ حقكؽ ق(. 1407. )عياض بف مكسى بف عياض بف عمركف اليحصبي السبتي،
 .دار الفيحاء . عماف:2. طالمصطفى

محمد بف أبي الفضؿ تحقيؽ:  .اإلتقاف في عمـك القرآف ـ(.1199. )السيكطي، جبلؿ الديف عبد الرحمف
 . بيركت: المكتبة العصرية لمطباعة كالنشر كالتكزيع. 1إبراىيـ. ط

 مؤسسة األعممي لممطبكعات . بيركت: 1ط .اإليضاحـ(. 1982. )أبي محمد الفضؿابف شاذاف، 

)د.ط(.  .الممؿ كالنحؿ. )د.ت(. أبك الفتح محمد بف عبد الكريـ بف أبى بكر أحمد الشيرستاني، 
 .مؤسسة الحمبيبيركت: 

مسند اإلماـ أحمد بف ـ(. 2001الشيباني، أبك عبد ا أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد. )
 . دمشؽ: مؤسسة الرسالة.1. تحقيؽ: شعيب األرنؤط كعادؿ مرشد. طحنبؿ

 .مكتبة األلفيفد.ـ(: ) .2ط .تاريخ الغيبة الصغرلق(. 1400الصدر، محمد باقر. )

 .بصائر الدرجات الكبرل في فضائؿ آؿ محمد ق(.1404. )أبي جعفر محمد بف الحسفالصفار، 
 . إيراف: مطبعة األحمدم. 1طتقديـ كتعميؽ: ميرزا محسف 

تحقيؽ: محمد ناصر  .السنة ق(.1400. )أبك بكر بف أبي عاصـ كىك أحمد بف عمرك ،الضحاؾابف 
 المكتب اإلسبلمي.بيركت: . 1طالديف األلباني، 
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 .مؤسسو دار الكتابإيراف:  .اليقيف ق(.1413. )يد عمى بف مكسىابف طاككس، س

المجمع )د.ط(. إيراف:  .مجمع البياف في تفسير القرآفالطبرسي، أبك عمي الفضؿ بف الحسف. )د.ت(. 
 العالمي ألىؿ البيت.

 .إثبات تحريؼ كتاب رب األرباب فصؿ الخطاب فيق(. 1398. )حسيف بف محمد النكرم، الطبرسي
 : )د.ف(.إيراف. 1ط

المطبعة . النجؼ: 1ط .دالئؿ اإلمامةـ(. 1963. )أبي جعفر محمد بف جرير بف رستـالطبرم، 
 .الحيدرية كمكتبتيا

جامع البياف في تأكيؿ القرآف ـ(. 2000. )محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلمميالطبرم، 
 .مؤسسة الرسالة . القاىرة:1. طحقيؽ: أحمد محمد شاكرت. تفسير الطبرم= 

. 1ط عبد ا التركي. . تحقيؽ:القرآف آمجامع البياف عف تأكيؿ  (.ـ2001) .رالطبرم، محمد بف جري
 دار ىجر. الجيزة:

عمى طباعتو: الشيخ حسيف أشرؼ . الميزاف في تفسير القرآف(. ـ1997الطبطبائي، محمد حسيف. )
 مؤسسة األعممي لممطبكعات. إيراف:. 1طاألعممي. 

 كتبة الشاممة الشيعية.الم .مجمع البحريفالطريحي، فجر الديف. )د.ت(. 

 ء.دار األضكابيركت:  .3. طالذريعة إلى تصانيؼ الشيعةـ(. 1983الطيراني، آغا برزؾ. )

تحقيؽ: محمد صادؽ . رجاؿ الطكسيـ(. 1960. )أبي جعفر محمد بف الحسف الطكسيالطكسي، 
 .منشكرات المكتبة كالمطبعة الحيدرية في النجؼالنجؼ:  .1ط بحر العمـك

تحقيؽ  .االستبصار فيما اختمؼ فيو مف األخبارق(. 1390. )ي جعفر محمد بف الحسفبالطكسي، أ
 : دار الكتب اإلسبلمية.. طيراف3. طكتعميؽ: حسف المكسكم الخراساف

تحقيؽ كتعميؽ: . تيذيب األحكاـ في شرح المقنعةق(. 1390. )أبي جعفر محمد بف الحسفالطكسي، 
 .ر الكتب اإلسبلميةا. طيراف: د3طحسف المكسكم الخراساف. 

أغا بزرؾ  :تقديـ. التبياف في تفسير القرآفـ(. 1957. )أبي جعفر محمد بف الحسفالطكسي، 
 .المطبعة العممية في النجؼ. إيراف: 1طالطيراني. 
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تصحيح كتعميؽ: . الفصكؿ الميمة في أصكؿ األئمة. )د.ت(. بي جعفر محمد بف الحسفالطكسي، أ
 .  .شريؼ الرضى. إيراف: منشكرات ال1طمحمد صادؽ آؿ بحر العمـك

 . تحقيؽ: ميدم الرجائي. اختيار معرفة الرجاؿ=رجاؿ الكشيق(. 1404) .الطكسي، أبي جعفر
 .مؤسسة آؿ البيت عمييـ السبلـ إلحياء التراثكرببلء: 

 .إدارة ترجماف السنة . باكستاف: 6. طالشيعة كالقرآفـ(. 1984. )إحساف إلييظيير، 

تحقيؽ: محمد بف محمد الحسيف  .الفصكؿ الميمة في أصكؿ األئمةق(. 1418)الحر. العاممي 
 .مؤسسة معارؼ إسبلمي إماـ رضا . إيراف:1. طالقائينى

ر العامميالعاممي،  تحقيؽ: مؤٌسسة آؿ البيًت عمييـ  .كسائؿ الشيعة. )د.ت(. ميحٌمٍد بف الحسف الحي
 .. إيراف: مؤسسة آؿ البيتالسبلـ إلحياء التُّراثً 

 ة.دار السير . بيركت: 1. طاالنتصارق(. 1422) العاممي، محمد بف الحسف الحر.

نيج الببلغة مجمكع ما اختاره الشريؼ الرضي مف خطب منسكبة لئلماـ ق(. 1412عبده، محمد. )
 .دار الذخائر. إيراف: 1. طعمي

ؽ مكاقؼ العكاصـ مف القكاصـ في تحقيـ(. 1983. )القاضي أبي بكر بف العربي ابف العربي،
. 2. طحقيؽ كتعميؽ: محب الديف الخطيب. تالصحابة بعد كفاة النبي صمى ا عميو كسمـ

 .سييؿ آلبدطميباكستاف: 

مؤسسة طبع كنشر آستاف . إيراف: 1. طسند االماـ الرضامق(. 1406. )الشيخ عزيز ا عطاردم، 
 قدس الرضكم.

 .ى اإلسبلـ كبياف مكقؼ اإلسبلـ منيافرؽ معاصرة تنتسب إلـ(. 2001عكاجي، غالب بف عمي. )
 .المكتبة العصرية الذىبية لمطباعة كالنشر كالتسكيؽ. جدة: 4ط

. طيراف: 1ط .تفسير العياشي)د.ت(. أبك النضر محمد بف مسعكد بف عياش السممى العياشي، 
 المكتبة العممية اإلسبلمية.

قـ:  .1. طؽ: عبلء آؿ جعفرتحقي .أصؿ الشيعة كأصكلياـ(. 1994الغطاء، محمد آؿ كاشؼ. )
 .مؤسسة اإلماـ عمي

 



193 

أصكؿ مذىب الشيعة اإلمامية االثني عشرية عرض ق(. 1418. )ناصر بف عبد ا بف عمي الفقارم،
 .دار الرضا . الجيزة: 3. طكنقد

معة لق(. 1395)قدامة الجماعيمي المقدسي، أبك محمد مكفؽ الديف عبد ا بف أحمد بف محمد. ابف 
 .المكتب اإلسبلمي. السعكدية: 4ط. االعتقاد

الفصؿ في . )د.ت(. أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي القرطبي الظاىرم القرطبي،
 مكتبة الخانجي.. القاىرة: 1. طالممؿ كاألىكاء كالنحؿ

براىيـ  ،. تحقيؽ: أحمد البردكنيالجامع ألحكاـ القرآفق(. 1384). أحمد بف محمد ،القرطبي كا 
 .دار الكتب المصرية: القاىرة . 2طأطفيش. 

. تحقيؽ: معجـ مقاييس المغةـ(. 1191القزكيني، الرازم، كأبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكرياء. )
 . القاىرة: دار الفكر.1عبد السبلـ محمد ىاركف. ط

دار ركت: )د.ط(. بي . تصحيح كتعميؽ: ىاشـ الحسني الطيراني.التكحيدالقمي، ابف بابكيو. )د.ت(. 
 .المعرفة لمطباعة كالنشر

. تحقيؽ: طيب مكسى الجزائرم .تفسير القميق(. 1404. )أبك الحسف عمي بف إبراىيـ القميالقمي، 
 .مؤسسة دار الكتاب لمطباعة . طيراف:3ط

معاني األخبار عيكف . )د.ت(. أبك جعفر محمد بف عمي بف الحسيف بف مكسى بف بابكيوالقمي، 
 .الشاممة الشيعية المكتبة. األخبار

. )د.ط(. تحقيؽ: عصاـ عبد السيد. االعتقادات . )د.ت(.الشيخ محمد بف عمي بف بابكيو القمي،
 مركز األبحاث العقائدية. )د.ـ(:

 . )د.ـ(:2. طتحقيؽ: عمي أكبر غفارم. مف ال يحضره الفقيوالقمي، الصدكؽ ابف بابكيو. )د.ت(. 
 مؤسسة النشر اإلسبلمي.

 مطبعة حيدرم.. طيراف: 1ط .المقاالت كالفرؽـ(. 1963. )عبد ا سعد بفالقمي، 

تقديـ كتعميؽ:  .األنكار البيية في تكاريخ الحجج اإللييةـ(. 1984) .عباس بف محمد رضاالقمي، 
 .دار األضكاء. بيركت: 1طمحمد كاظـ الخراساني. 
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ؽ كتقديـ: طيب المكسكم تصحيح كتعمي. تفسير القمي ق(.1404. )عمي بف إبراىيـ القمي القمي،
 .مؤسسة دار الكتاب لمطباعة كالنشر قـ. إيراف: 3طالجزائرم. 

 . تصحيح كتعميؽ: عمي أكبر الغفارم.الخصاؿق(. 1389القمي، محمد بف الحسف ابف بابكيو. )

تصحيح كتعميؽ: ضياء الديف  .مجمع الرجاؿ . )د.ت(.زكي الديف المكلى عناية ا عميالقيباني، 
 مؤسسة إسماعمياف.. إيراف: 1طبالعبلمة األصفياني. الشيير 

. تصحيح: حسف األعممي. 2ط .التفسير الصافيق(. 1416. )محسف الفيض الكاشاني الكاشاني،
 مؤسسة اليادم. طيراف: 

مطبكعات مكتبة . القاىرة: 1ط. أصؿ الشيعة كأصكلياـ(. 1958كاشؼ الغطاء، محمد الحسيف. )
 .النجاح

. ف محمد بف الحسيف بف مكسى بف محمد بف مكسى بف إبراىيـ بف اإلماـ مكسىأبك الحس الكاظـ،
 إعداد مركز األبحاث العقائدية.. )د.ـ(:  تحقيؽ: الشيخ فارس الحٌسكف. نيج الببلغة)د.ت(. 

. تحقيؽ: سامي بف تفسير القرآف العظيــ(.  1111كثير، أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر القرشي.  )ابف 
 . السعكدية: دار طيبة لمنشر كالتكزيع.2ط محمد سبلمة. 

تحقيؽ: عمي أكبر . أصكؿ الكافي ـ(.1988. )أبك جعفر محمد بف يعقكب بف إسحاؽ ،الكميني
 .دار الكتب اإلسبلمية. طيراف: 5. طالغفارم

دار الكتب . طيراف: 1. طالفركع مف الكافيق(. 1362. )أبي جعفر محمد بف يعقكب الكميني،
 .اإلسبلمية

 تصحيح كتعميؽ: عمي أكبر الغفارم.. الركضة مف الكافيق(. 1389ميني، محمد بف يعقكب. )الك
 .مؤسسة دار الكتب اإلسبلمية . طيراف:2. طعني بنشره: محمد األخكندم

المطبعة . طيراف: 1. طتحقيؽ: محمد الكاظـ .تفسير الفرات الككفيق(. 1410الككفي، الفرات. )
 رشاد.التابعة لكزارة الثقافة كاإل

. إظيار الحؽـ(. 1891. )رحمت ا بف خميؿ الرحماف الكيرانكم العثماني اليندمالكيرانكم العثماني، 
الرئاسة العامة  . الرياض:1. طدراسة كتحقيؽ كتعميؽ:  محمد أحمد عبد القادر خميؿ ممكاكم

 .إلدارات البحكث العممية كاإلفتاء
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)د.ط(.  .تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقيو. سنف ابف ماج . )د.ت(.القزكيني محمد بف يزيد ابف ماجو،
 .المكتبة العمميةالقاىرة: 

 .لمطبعة المرتضكيةا . العراؽ:1. طتنقيح المقاؿ في عمـ الرجاؿ ق(.1352. )عبد االمامقاني، 

بحار األنكار الجامعة الدرر أخبار األئمة  ق(.1403. )الشيخ محمد باقر المجمسي المجمسي،
 مؤسسة الكفاء. . بيركت:2. طمحمد الباقر البيبكدمك تحقيؽ: إبراىيـ الميانجي،  .األطيار

خراج:  .مرآة العقكؿ في شرح أخبار آؿ الرسكؿق(. 1204. )حمد باقر المجمسيالمجمسي، م تصحيح كا 
 .ار الكتب اإلسبلمية. إيراف: د2. طجعفر الحسيف

كتبة دار . الجؼ: م1ط .الرسائؿ السركية(. )د.تأبي عبد ا محمد بف محمد )المفيد(. ابف محمد. 
 الكتب التجارية.

تقديـ كتعميؽ: فضؿ . أكائؿ المقاالت في المذاىب كالمختارات. )د.ت(. أبي عبد ا محمدابف محمد، 
 . تبريز: )د.ف(. 2طا الزنجاني. 

  ؿ.مطبعة نكر األم . إيراف:2ط .عقائد اإلمامية ق(.1381. )محمد رضاالمظفر، 

. 1. طتحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ .شرح نيج الببلغةـ(. 1959معتزلي، ابف ابي الحديد. )ال
 .دار إحياء الكتب العمميةالقاىرة: 

 .دار التعارؼ لممطبكعات. بيركت: 4. طالشيعة في الميزافـ(. 1979. )محمد جكاد مغنية،

. بيركت: 2، محمكد الزرندم. ط. تحقيؽ: عمي أكبر الغفارماالختصاصـ(. 1993المفيد، الشيخ. )
 دار المفيد لمنشر.

  .دار صادر. بيركت: 3ط  .لسافي العرب(. ىػ1414. )محمد بف مكـرابف منظكر، 

. 1. طتحقيؽ: حسيف عمي الرضى .المراجعات)د.ت(.  عبد الحسيف شرؼ الديف المكسكم.المكسكم، 
 مطبعة حساـ. )د.ـ(:

. إيراف: 1. طمقدمة تفسير مرآة األنكار كمشكاة األسرار ق(.1374. )أبي الحسف العامميالنباطي، 
 .مطبعة األقتاب
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كتبة . إيراف: م1ط . فيرست أسماء مصنفي الشيعة . )د.ت(.أحمد بف عمي بف العباسيالنجاشي، 
 م.الداكز 

 . )د.ـ(: )د.ف(.1ط نقبلن عف أصكؿ مذىب الشيعة لمقفارم. كشؼ الغطا)د.ت(.  .جعفر ،النجفي

 

تحقيؽ:  .أكائؿ المقاالت في المذاىب كالمختارات . )د.ت(.الشيخ المفيد محمد بف محمد، فالنعماابف 
 ركز األبحاث العقائدية.م . )د.ط(.إبراىيـ األنصارم الزنجاني الخكئيني

تقديـ  . تصحيح االعتقاد بصكاب االنتقاد أك شرح عقائد الصدكؽـ(. 1983. )محمدابف النعماف، 
 .دار الكتاب اإلسبلمي. بركت: 1ط يرستانيكتعميؽ: ىبة الديف الش

دار  . بيركت:1. طتحقيؽ: عبد المنعـ الحنفي .فرؽ الشيعة ـ(.1992. )الحسف بف مكسى ،النكبختي
                                                                                                 الرشيد

المنياج شرح ـ(.  1121شرؼ بف مرل بف حسف بف حسيف بف حزاـ. )النككم، محيي الديف يحيى بف 
 . القاىرة: المطبعة المصرية باألزىر.1.  طصحيح مسمـ بف الحجاج

 الكتب إحياء دار . )د.ط(. بيركت:مسمـ صحيح . )د.ت(. القشيرم الحجاج بف مسمـ ،النيسابكرم
 .العربية

الصكاعؽ المحرقة عمى أىؿ الرفض  .ـ(1997. )أحمد بف محمد بف عمي بف حجر الييثمي، 
. لبناف: 1. طكامؿ محمد الخراطك تحقيؽ: عبد الرحمف بف عبد ا التركي، . كالضبلؿ كالزندقة
 .مؤسسة الرسالة

. مشارؽ األنكار عمى صحاح اآلثار . )د.ت(.عياض بف مكسى بف عياض بف عمركف اليحصبي،
  .المكتبة العتيقة كدار الترا. )د.ـ(: 1ط
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 فيرس اآليات القرآنية -   ً أول  

 الصفحة رقميا يةطرف اآل

 البقرة
 ا َٓ َر ْٔ ا فَ ٍَ ا َبُػَٔطًث َذ ٌَّ ثاًَل  ٌَ ن يَْْضَِب 

َ
َ اَل يَْصخَْدِِي أ    26 017إِنَّ اَّللَّ

 ٍِت ِِبَْي
ْ
ا َُأ َٓ ْو ُُجِص

َ
َْ آيٍَث أ ٌِ ا َُجَصْذ  اٌَ َٓ ثِْي ٌِ ْو 

َ
ا أ َٓ ِْ ٌْن  

  106 83 

  َِّاِس ََّ كَاَل إِِّنْن َجاِغيَُم لِي ُٓ ٍَّ َت
َ
اٍت فَأ ٍَ ُّ ةَِسِي ًَ َربُّ ي ِْ    124 062 ،061... َوإِِذ اْبخَََل إِةَْرا

ًٌ  نَّ إ﴿  ٍء َغِيي َ ةُِسوْن ََشْ  88 231 ﴾  اَّللَّ

 آل عمران
  ًُتَلاة ًْ ُٓ ِْ ٌِ ن َتخَُّلٔاْ 

َ
   28 31إاِلَّ أ

 ََ ٌِ َٔ ِِف اآلِرَرةِ  ُْ ُّ َو ِْ ٌِ َ يَبْخَِؼ َدْيَ اإلِْشاَلِم ِديًِا فَيََ ُحْلتََو  ٌَ ََ َو ي    85 064اْْلَاِِسِ

 ٔنَ  يَا ٍُ ًْ ُمْصِي ْجخُ
َ
ََّ إاَِلّ َوأ ُٔت ٍُ ِّ َواَل َت ُِٔا اَتُّلٔا اَّلَلَّ َخَقّ ُتَلاحِ ٌَ ََ آ ي ِ ا اََلّ َٓ ُحّ

َ
   102 1أ

  َِّاِس ْررَِجْج لِي
ُ
ٍث أ ٌَّ ُ

ًْ َرْيَ أ    110 021ُنِْخُ

  َخَِّلي ٍُ ِْٔغَظث لِيْ ًدى َوَم ُْ َِّاِس َو َذا َبيَان لِي َْ   138 011 

 النساء
  جَّْفٍس َواِخَدٍة وََريََق َ ٌْن ِي َريََلُسً  ًُ اَلَّ ُلٔا َربَُّس ا انلَّاُس اتَّ َٓ حُّ

َ
   1 1... يَا أ

اْرِخاَلفًا َنِثًيا ِّ ََٔجُدوا ِذي َ ِ ل َْ ِغِِْد َدْيِ اَّللَّ ٌِ ْٔ ََكَن  َ    28 10 ،041َول

 ِّ َٔاِطِػ ٌَّ ًَ َغَ  فَُٔن اىََْكِ    46 14..ُُيَرْن

  ِّ ن يَْسُفُرواْ ةِ
َ
ِمُرواْ أ

ُ
اُؽِٔت َوكَْد أ ٔاْ إََِل اىطَّ ٍُ ن َحخََداَن

َ
يُِريُدوَن أ

 60 26 

اْرِخاَلفًا َنِثًيا ِّ ََٔجُدوا ِذي َ ِ ل َْ ِغِِْد َدْيِ اَّللَّ ٌِ ْٔ ََكَن  َ    91 2َول

  ْلُٔا
َ
اء َذَلْد َشأ ٍَ ََ الصَّ ٌْن ًْ ِنخَاةًا  ِٓ َل َغيَيْ ن ُتََنْن

َ
ُو اىِْهخَاِب أ ْْ َ

لَُم أ
َ
  153 39 .....يَْصأ

 المائدة
  ِِت َورَِطيُج ٍَ ًْ ُِْػ ُج َغيَيُْس ٍْ ٍَ ْت

َ
ًْ َوأ ًْ ِديَُِس يُْج ىَُس ٍَ ْك

َ
َم أ ْٔ    3 19... اْْلَ
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 الصفحة رقميا يةطرف اآل

 ﴿ ًَّ َرُكً َوِْلُِخ ْٓن َ َخَرٍج َوىَِسَ يُِريُد ِْلَُط ٌِ ُ ِْلَجَػَو َغيَيُسً  ا يُِريُد اَّللَّ ٌَ

 ُّ خَ ٍَ  ﴾  ُِػ
6 023 

  ِّ َٔاِطِػ َْ َم ًَ َخ فَُٔن اىََْكِ اُدوا ُُيَِرّ َْ  ََ ي ِ ََ اََلّ ٌِ   13 149 

  ًْ َ ََ ل ٍم آَرِري ْٔ اُغَٔن ِىَل ٍَّ اُغَٔن لِيَْهِذِب َش ٍَّ اُدوا َش َْ  ََ ي ِ َْ اَلَّ ٌِ    41 149... َو

 ٔا ٍُ ْشيَ
َ
ََ أ ي ِ ا انلَِّبئَُّن اََلّ َٓ ًُ ةِ ًدى َؤٌُُر َُيُْس ُْ ا  َٓ َراَة ِذي ْٔ َُْزنْلَا اَلّ

َ
   44 016...  إَُِّا أ

 اىِْهخَاِب ََ ٌِ  ِّ ا َبْيَ يََديْ ٍَ ْن كًا ل َُزنْلَا إَِْلَْم اىِْهخَاَب ةِاْْلَقْن ُمَصدْن
َ
... َوأ

َُزَل اهلُل إَِْلَْم 
َ
ا أ ٌَ ن َحْفِخَُِٔك َغَ َبْػِض 

َ
ًْ أ ُْ   .. َواْخَذْر

48-49 163 

  الةَ َويُؤحَُٔن َٔن الصَّ ٍُ ََ يُِلي ي ِ ُِٔا اَلَّ ٌَ ََ آ ي ِ ُ َورَُشُُٔلُ َواَلَّ ا َوِْلُُّسً اَّللَّ ٍَ إِجَّ
ً َراِنُػٔنَ  ُْ ََكَة َو    الزَّ

55 061 

  ِ ُِٔا فَإِنَّ ِخزَب اَّللَّ ٌَ ََ آ ي ِ َ َورَُشَُٔلُ َواَلَّ لَّ اَّللَّ َٔ َ َحخَ ٌَ ً اىَؾاُِبُٔنَ َو ُْ     56 061 

 األنعام
 ََحْػِدلُٔن ًْ ِٓ ََ َزَفُروا ةَِربِّ ي ِ    1 14اََلّ

َْ َرتُْو ﴿  ٌِ ا ََكُُٔا ُُيُْفَٔن  ٌَ  ًْ ُٓ َ  88 28 ﴾  ةَْو ةََدا ل

 َا وَِغِْد ٌَ ا ِِف اىََْبْن َواُْبَْدِر َو ٌَ  ًُ َٔ َوَيْػيَ ُْ ا إاِلَّ  َٓ ٍُ َفاحُِح اىَْؾيِْب ال َحْػيَ ٌَ    59 36... ُه 

 َِْج ٌَ َْ َءا ًْ حَُس َ ا ل َٓ َُِٰ ٍَ ِِت َبْػُض َءايَاِت َربْنَم اَل يََِفُع َجْفصاً إِي
ْ
َم يَأ ْٔ   011 021... يَ

 األعراف
  َْفِيُدٔن ٍُ ْ ًُ ال ُْ وََلَِم 

ُ
ُّ أ َػ ٌَ ُِْزَل 

ُ
ي أ ِ    157 180 َواتَّتَُػٔا انلَُّٔر اَلَّ

 النفال

خَُّلٔنَ ﴿  ٍُ وِْلَاُؤُه إاِلَّ ال
َ
 024 34 ﴾  إِن أ

 التوبة
 ًْ ُْ ََ اتَّتَُػٔ ي ِ َُْصاِر َواَلَّ

َ
ََ َواْْل اِجِري َٓ ٍُ ْ ََ ال ٌِ لَُٔن  وَّ

َ
اةُِلَٔن اْْل    100 21... َوالصَّ
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 ﴿ ًْ ِِخُّ ا َغ ٌَ  ِّ ًْ َغِزيٌز َغيَيْ ْجُفِصُس
َ
َْ أ ٌِ ًْ رَُشٌٔل   64 128 ﴾ ... ىََلْد َجاَءُز

 يونس
 اَل يَرُْجَٔن ىَِلاَءَُا ائِْج ََ ي ِ َاٍت كَاَل اَلَّ ًْ آيَاُتَِا ةَحِْن ِٓ   15 152... َوإَِذا ُتخََْل َغيَيْ

اِء َواَل ﴿  ٍَ رِْض َواَل ِِف الصَّ
َ
ٍة ِِف اْْل ثَْلاِل َذرَّ ٌِ  َْ ٌِ َْ َربْنَم  ا َحْػُزُب َخ ٌَ  88 61 ﴾ ... َو

 يوسف
 ََتْػِلئُن ًْ َُْزنْلاُه كُْرآُاً َغَربِيًّا ىََػيَُّس

َ
   2 001إَُِّا أ

  ٍَخَّتَّ ِخي ُّ َِّ ُوا اآْلياِت ىَحَْصُجُِ
َ
ا َرأ ٌَ َْ َبْػِد  ٌِ  ًْ ُٓ َ ًَّ ةََدا ل    35 176ُث

 الرعد
 مُّ اىِْهخَاِب

ُ
ا يََشاء َويُثِْتُج وَِغَِدُه أ ٌَ ُدٔ اهلُل  ٍْ    39 026َح

 الحجر
 َْنَر َوإَُِّا َُلُ َْلَافُِظٔن نْلَا اَلْن َُ َُزَّ ،   9 16 ،80إَُِّا ََنْ

105 

 النحل
 َخَُدون ْٓ ًْ َح ُْ  ًِ اٍت َوبِانلَّْج ٌَ    16 179وََغال

 ًْ ِٓ َل إَِْلْ ا ُُزْن ٌَ َِّاِس  َ لِي ْنَر ِلُبَيْن َُزنْلَا إَِْلَْم اَلْن
َ
   44 032َوأ

 نْلَا ََكَن آيَثٍ  َوإَِذا ةََدّ ٌَّ    101 83 آيًَث 

 اإلسراء
  ْو

َ
رِْض يَجتًًُٔع، أ

َ
ََ اْل ٌِ ََ لََم َخَّتَّ َتْفُجَر نَلَا  ٌِ كُْو ُشتَْداَن ... َوكَالُٔاْ ىََ ُُّْؤ

ا رَُّشٔالً  ْو ُنُِج إاَلَّ بَََشً َْ   َرِّبْن 
90-93 48 

 الكيف
  ِّ َْ ُدوُِ ٌِ َد  َْ ََتِ ِّ َوىَ احِ ٍَ َل ِىََكِ تَدْن ٌُ َْ ِنخَاِب َربْنَم اَل  ٌِ وِِحَ إَِْلَْم 

ُ
ا أ ٌَ َواحُْو 

   ُميْخََدًدا
27 105 
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 األنبياء
 َال يَرِْجُػٔن ًْ ُٓ جَّ

َ
ا أ َْ يَْهَِا ْْ َ

   95 174وََخَراٌم لََعَ كَْرَيٍث أ

 َي ٍِ َ رَْشيَِْاَك إاَِلّ رَْْحًَث لِيَْػال
َ
ا أ ٌَ    107 14َو

 الفرقان
  ٍْخُي

َ
َة أ يَّاحَِِا كُرَّ ْزَواِجَِا وَُذرْن

َ
َْ أ ٌِ ْب نَلَا  َْ ََ َحُلٔلَُٔن َربََِّا  ي ِ    74 020... َواَلَّ

 القصص
  ًِث يَْدُغَٔن إََِل انلَّار ٍَّ ئِ

َ
ًْ أ ُْ    41 14 وََجَػيَِْا

 العنكبوت
  َّب ةِاىْـَدِق ْو َنذَّ

َ
ِ َنِذةًا أ َِ اْذََتَى لََعَ اَّللَّ ٍَّ ًُ ِم ْظيَ

َ
َْ أ ٌَ    86 10 َو

 األحزاب

ياً ﴿  ِٓ َرُكً حَط ْٓن َْو اَُبيِج َوُيَط
َ
ًُ الرْنجَس أ َب َغُِس ِْ ُ ِْلُذ ا يُِريُد اَّللَّ ٍَ  024، 027 33 ﴾  إجَّ

  ِاًل َشد ْٔ َ َوكُٔلُٔا كَ ُِٔا اتَُّلٔا اَّللَّ ٌَ ََ آ ي ِ ا اَلَّ َٓ حُّ
َ
ًْ * يًدا يَا أ   70-71 1... يُْصِيْح ىَُس

 الزمر
ٍُٔن ََ اَل َحْػيَ ي ِ َٔن َواَلَّ ٍُ ََ َحْػيَ ي ِ ْو يَْصخَِٔي اَلَّ َْ

  10 033 

ًْ يَُسُُٔٔا َُيْتَِصتُٔنَ ﴿  َ ا ل ٌَ  ِ ََ اَّللَّ ٌِ  ًْ ُٓ َ  176، 88 47 ﴾  َوَبَدا ل

 غافر

  ِْخيَحْخََِا اثْجَخَْي
َ
َِا اثْجَخَْيِ َوأ خَّ ٌَ َ

    11 021 كَالُٔا َربََِّا أ

 فصمت
 َِتَْن ِّ َْ َريِْف ٌِ ِّ َواَل  َْ َبْيِ يََديْ ٌِ ِّ اُْبَاِطُو  ِتي

ْ
يدٍ اَل يَأ ًٍ َْحِ َْ َخِهي ٌِ    42 16 ،80يٌو 

 الشورى

   ٰۖ ََا إََِلَْك َوَيا وَْحيْ
َ
ِي أ ًْحا َواَّلى ٰ ةُِِ ٍُ ٌِ َيا وََّصى ٌَ اّلِي َع هَُكى ّيِ   ج  14...  ََشَ
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 الجاثية

ئُا﴿  ٍِ ا َغ ٌَ ًْ َشحْنئَاُت  ُٓ َ  11 33 ﴾  َوَبَدا ل

 الفتح

َجَرةِ ﴿  َِِي إِْذ ُحتَايُِػََُٔم ََتَْج الشَّ ٌِ ْؤ ٍُ ْ َِ ال ُ َغ  107 18  ﴾ ىََلْد رَِِضَ اَّللَّ

 َِِْي إِذ ٌِ ْؤ ٍُ ْ َِ ال ُ َغ ا ِِف  ىََلْد رَِِضَ اَّللَّ ٌَ  ًَ َجَرِة َذَػِي ُحتَايُِػََُٔم ََتَْج الشَّ
 ًْ ِٓ ِهيََِث َغيَيْ َُْزَل الصَّ

َ
ًْ فَأ ِٓ ا...... كُئُبِ ًٍ ُ َغِزيًزا َخِهي ا َوََكَن اَّللَّ َٓ ُرُذوَج

ْ
  يَأ

18-19 21 

اءُ ﴿  ِشدَّ
َ
ُّ أ َػ ٌَ  ََ ي ِ ِ َواَلَّ ٌد رَُشُٔل اَّللَّ ٍَّ ًْ  ُُمَ ُٓ اِر رَُْحَاُء ةَحَِْ  107 29  ﴾... لََعَ اىُْهفَّ

 القمر

َمرُّ ﴿ 
َ
ْدََه َوأ

َ
اَغُث أ ًْ َوالصَّ ُْ ِْٔغُد اَغُث َم  11 46 ﴾  ةَِو الصَّ

 الرحمن

  ْا ةَر ٍَ ُٓ َِ يَيْخَِليَاِن * ةَحَِْ    19-20 180َزٌخ اَل َحتِْؾيَانِ َمَرَج اُْبَْدَريْ

 المجادلة

 ﴿ ًْ َٔاُز ُمٔا َبْيَ يََدْي ََنْ ًُ الرَُّشَٔل َذَلدْن ُِٔا إَِذا َُاَجيْخُ ٌَ ََ آ ي ِ ا اَلَّ َٓ حُّ
َ
 14 12 ﴾ ... يَا أ

 الجن

 ُُا اىَْلاِشُطَٔن فَََك ٌَّ َ
ًَ َخَطتًاَوأ َِّ َٓ    15 14ٔا ِِلَ

 القيامة

َُاهُ فَاحَّتِْع ﴿ 
ْ
ُّ * فَإَِذا كََرأ ُّ َوكُْرآَُ ِّ * إِنَّ َغيَيَِْا ََجَْػ ِّ لَِصاََُم ِلَْػَجَو ةِ اَل َُتَرْنْك ةِ

 ُّ ًَّ إِنَّ َغيَيَِْا َبيَاَُ ُّ * ُث  ﴾  كُْرآَُ
16- 19 60 

 ﴿ ُّ ُّ َوكُْرآَُ ِّ * إِنَّ َغيَيَِْا ََجَْػ ِّ لَِصاََُم ِلَْػَجَو ةِ  60 18-17 ﴾  اَل َُتَرْنْك ةِ

 ﴿ ُّ ًَّ إِنَّ َغيَيَِْا َبيَاَُ  60 19 ﴾  ُث
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 عبس
  ِفَيْيَُِْظِر اإْل ِّ ٌِ    24 182 سْنَْصاُن إََِل َطَػا

 الشمس
 ا َْ ٍِْس وَُطَدا ا* َوالشَّ َْ ِر إَِذا حاََل ٍَ    1-2 010َواىَْل

 التين
  ٌِِي

َ
َذا اُْبَََلِ اْْل َْ يْخُِٔن َوُطِٔر ِشحَِِي َو    1-3 179َوالْنِي َوالزَّ

 الكوثر
  اْلةَت َٔ ُْ ْخَطيَِْاَك الهٔثر فََصوْن لَِربْنَم واَنر إِنَّ َشاُِئََم 

َ
   1-3 010 إَُِّآ أ
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 الصفحة طرف الحديث

 82 أنزؿ عميو الكتاببالحؽ، ك  إف ا بعث محمدنا 

 107  ...خيرى قمكب العباد، فاصطفاه   إف ا نظر في قمكب العباد، فكجد قمبى محمدو 

ٍيًد رىسيكًؿ المَّوً  ذيكفى ًبالكىٍحًي ًفي عى نَّمىا ًإفَّ أينىاسنا كىانيكا ييٍؤخى فَّ الكىٍحيى قىًد اٍنقىطىعى، كىاً   162 ، كىاً 

 66  أٌف حذيفة بف اليماف، قدـ عمى عثماف ككاف يغازم أىؿ الٌشأـ في فتح أرمينية

كريىىا، كىمىا كى  كريىىا افى رىسيكؿي اً اٍنطىًمٍؽ ًبنىا ًإلىى أيِـّ أىٍيمىفى نىزي  162 يىزي

 85 إنما نزؿ أكؿى ما نزؿ منو سكرةه مف المفصؿ، فييا ذكر الجنة كالنار

 86 ثـ كنا نقرأ فيما نقرأ مف كتاب ا:

 78  ...تى كجدت آخر سكرة التكبة مع أبي خزيمة األنصارم، لـ أجدىا مع أحد ح

 21 خير الناس قرني، ثـ الذيف يمكنيـ، ثـ الذيف يمكنيـ

 78 فتتبعت القرآف أجمعو مف الرقاع كاألكتاؼ كالعسب كصدكر الرجاؿ

 61 ييعالجي مف التٌنزيؿ شٌدةن، ككاف مٌما ييحٌرؾي  كاف رسيكؿي الٌمو 

 87، 82 كاف فيما أنزؿ مف القرآف عشر رضعات معمكمات.

 63 كٌنا عند رسكؿ الٌمو نؤٌلؼ القرآف مف الٌرقاع

ـي أحدىـ ساعة خيره   ال تسبكا أصحاب محمد   107 فممقا

دو   107  ال تسبُّكا أصحابي؛ فمكا أفَّ أحدكـ أنفؽ مثؿ أيحي

، فىكىانىتٍ  عىاتي اٍلكىًبيًر عىٍشره ، كىرىضى  86 لىقىٍد أيٍنًزلىٍت آيىةي الرٍَّجـً

 62 مات الٌنبٌي كلـ يجمع القرآف غير أربعةو: أبك الٌدرداء، كمعاذ بف جبؿو 

ده بىٍعدىهي ًإالَّ  مىعى اٍلقيٍرآفى أىحى سىنىةن فىمىوي أىٍجريىىا كىأىٍجري مىٍف عىًمؿى ًبيىا فىمىا جى  65 ...مىٍف سىفَّ سينَّةن حى

 7 ...مف يعش منكـ بعدم فسيرل اختبلفان كثيران، فعميكـ بسنتي كسنة الخمفاء 

 


