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 يهخض انثحث تانهغح انعرتيح

 مصادر التمقى عند الشيعة اإلمامية  " االثنى عشرية " 
 سامية عبد العاؿ أحمد عبد العاؿ 

 العقيدة والفمسفة، كمية البنات اإلسالمية بأسيوط، جامعة األزىر، مصر
 samiaabdelaal@azhar.edu.eg)البريد اإللكتروني(: 

 يهخض

يفًا موجزًا عف الشيعة ونشأتيـ، ثـ بياف موقؼ الشيعة يتناوؿ ىذا البحث: تعر 
االثنى عشرية مف مصادر التمقى عند المسمميف، ويشػمؿ مػوقفيـ مػف القػر ف 
جمػػػاع عممػػػاب المسػػػمميف، ثػػػـ بينػػػت أف الشػػػيعة  والسػػػنة النبويػػػة المطيػػػرة واا
يرفضوف الكتاب والسنة واإلجماع، كمصادر أساسية لتمقى الشريعة، ويعولوف 

رضػى ا   –اؿ أئمتيـ، وما ذكروه مف مصحؼ السيدة فاطمو الزىراب عمى أقو 
ودعػواىـ نػزوؿ كتػب أ ػرر  يػر  –رضػى ا  عنيػا  –أو لوح فاطمو  –عنيا 

 القر ف عمى األئمة كما يدعوف، ثـ ذكرت بطالف أقواليـ بالرد عمييـ .

 الكممات المفتاحية : مصادر، التمقي، الشيعة، اإلمامية، االثنى عشرية.
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Abstract 

The present research paper briefly introduces the 

Shiites and their origins, and then it explains the 

attitude of the Twelver Shiites towards Muslims’ 

legislation sources. This refers to their attitude towards 

the Qur᾿ān, the Prophet’s tradition, and the consensus 

of Muslim scholars. The study indicates that the Shiites 

reject the Qur᾿ān, the Prophet’s tradition, and the 

consensus of Muslim scholars as sources of legislation. 

Instead, they count only on the sayings of their Imams 

and what they claim to be Fāṭemha’s version of the 

Qur᾿ān (or the Slate of Fāṭemha). They claim that 

books other than the Qur᾿ān have been revealed to their 

Imams. The study refutes their claims and replies to 

them. 
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 املقذيح
 بسم هللا الرحم الرحيم

ؽ والمرسميف الحمد   رب العالميف والصالة والسالـ عمى أشرؼ ال م
 سيدنا محمد ، وعمى  لو وصحبو ، ومف اىتدر بيديو إلى يـو الديف .

 وبعد
ال شؾ أف دراسة الفرؽ التى يموج بيا العالـ اإلسالمى ، ومعرفة 
م اطرىا الظاىرة وال فية عمى اإلسالـ والمسمميف أصبحت مف األولويات ، 

مف واع ، وأشدىا فإف مف األمور وأعجبيا ، وأشدىا وقعًا عمى قمب كؿ مؤ 
حيرة لعقمو ، وأذىبيا لمبو ما وقع فيو كثير مف المنتسبيف لإلسالـ مف ضالؿ 
بعيد فى الفكر ، وانحراؼ  طير فى المعتقد ، وانحدار فيو إلى مستور مف 

 الجاىمية لـ تبمغو َأيَّةُّ جاىمية مضت عمى مدار التاريخ . 
بآراب ىذه الفرؽ وأف مثؿ ىذه الدراسة تجعؿ المسمميف عمى بصيرة 

الفاسدة ، ومعرفة حقيقة مواقفيـ الضالة ، لذا فقد أردُت أف أكتب فى ىذا 
البحث ، كزيادة إسياـ فى كشؼ القناع عف حقيقة فرقة مف ىذه الفرؽ ، 

 وىى فرقة الشيعة ، والذر دفعنى إلى ا تيار ىذا البحث األسباب اآلتية . 
 أسثاب اختيار املىضىع :

دة ضد كؿ مف تسوؿ لو نفسو اقتحاـ حمى الشريعة الدفاع عف العقي -ٔ
والنيؿ مف جنابيا ، والتصدر لكؿ طاعف أو محرؼ لمعقيدة  صوصًا 
فى ىذا الزمف الذر تكالب أعداب اإلسالـ عميو ، وىؤالب ال يجدوف 
سبياًل أقور تأثيرًا إلفساد ديف ا  مف إفساد عقائد الناس ، فروجوا 

قيدة ، وىذا يستمـز منا الدفاع عف العقيدة ، الشبو واألكاذيب إلفساد الع
ورد كيد الحاقديف ، ودحض المطاعف ، ال سيما أف ىذه الشبو 
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والطعوف قد توقع عامة الناس فى الحيرة والتشكيؾ فى عقيدتيـ 
 الصافية ومصادرىا النقية . 

كشؼ القناع عف عقائد الشيعة الذيف يدعوف حب  ؿ البيت ، وأف  -ٕ
الصحيح الموافؽ لمحؽ ، وأنو ىو مذىب سمؼ مذىبيـ ىو المذىب 

وذلؾ ببطالف  -رضواف ا  عمييـ  -األمة مف الصحابة والتابعيف 
مطاعنيـ الفاسدة ، ودحض مفترياتيـ الكاذبة ، وكشؼ شبياتيـ 

 الواىية ، ورد اتياماتيـ الباطمة . 
سد ثغرات قد يجدىا أعداب اإلسالـ فرصة لتوجيو سياـ طعونيـ  -ٖ

ومكائدىـ ال بيثة ، وذلؾ بإيجاد الحواجز بيف المسمميف  المسمومة ،
وبيف مصادرىـ األصمية ، وذلؾ بتشكيكيـ فييا وزعزعة ثقتيـ بيا ؛ 
ومف ىنا وجب عمينا أف نحذر المسمميف مف الوقوع فى براثف شركيـ ، 
وأف نبيف ليـ أف المنيج الحؽ الذر عميو أىؿ السنة والسمؼ الصالح 

مقى فى مسائؿ االعتقاد مف الكتاب والسنة فى تقرير مصادر الت
واإلجماع ، وما عدا ذلؾ فيو باطؿ ، وأر معتقد يستمد مف  ير ىذه 

 المصادر إنما ىو ضالؿ وبدعة . 
الر بة فى  دمة كتاب ا  تعالى بالدفاع عنو ، وعف سنتو المطيرة ،  -ٗ

وذلؾ نظرًا لما أثير حوليا مف مطاعف وشبيات وشكوؾ واتيامات 
 إبعادىا عف التشريع والتحكيـ . بيدؼ 
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 يُهج انثحث :
 لقد اتبعت فى ىذا البحث المناىج اآلتية : 

المنيج التحميمى : فقد قمت بتحميؿ  راب الشيعة حوؿ القر ف الكريـ  -ٔ
والسنة النبوية المطيرة ، ثـ ذكر  رائيـ حوؿ مصادر التمقى المعتمدة 

 عندىـ . 
شيعة مف مصادر التمقى عندىـ المنيج النقدر : وذلؾ بنقد موقؼ ال -ٕ

وبياف فساد أصوليـ ، وكشؼ شبياتيـ ، وتزييؼ أقواليـ ، وتفنيد 
 أدلتيـ ، والرد عمييـ بدالئؿ الكتاب والسنة ،  وأقواؿ أىؿ العمـ . 

 حمتىياخ انثحث  : 
 ، وتمييد ومبحثيف ، و اتمة . مقدمة لقد جاب البحث  فى 

ا تيار الموضوع، ومنيجى فيو ، : فقد ذكرت فييا أسباب  أيا املقذيح
 ومحتويات البحث . 

فقد ذكرت فيو نشأة الشيعة ، وتعريؼ الشيعة لغة واصطالحًا أيا انتًهيذ : 
. 

فقد ذكرت فيو موقؼ الشيعة اإلمامية االثنى عشرية ، مف  املثحث األول :
 مصادر التمقى فى اإلسالـ
 ويشمؿ اآلتى : 

 الكريـ . المطمب األوؿ : موقفيـ مف القر ف 
 دعواىـ وقوع التحريؼ فى القر ف الكريـ .  - أ

 القر ف الكريـ ال يحتج بو إال عند وجود قيـ .  -ب
 القر ف الكريـ لو ظاىر وباطف .  -جػ 
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 سبب قوؿ الشيعة بتحريؼ القر ف الكريـ . -د
 نماذج مف تحريفات الشيعة لمقر ف الكريـ .  -ىػ 
 القر ف . الرد عمى الشيعة فى دعواىـ تحريؼ  -و

 المطمب الثانى : موقفيـ مف السنة النبوية المطيرة . 
 الرد عمى الشيعة حوؿ موقفيـ مف السنة النبوية المطيرة .  - أ
 عقيدة أىؿ السنة والجماعة فى الصحابة رضواف ا  عمييـ .  -ب

 المطمب الثالث : موقؼ الشيعة مف اإلجماع . 
  الرد عمى الشيعة حوؿ موقفيـ مف اإلجماع . - أ
 تعقيب .   - ب

 مصادر التمقى عند الشيعة اإلمامية االثنى عشرية .   املثحث انثاَي:
 اإلماـ مصدر مف مصادر التمقى عند الشيعة .  -ٔ
 اإلماـ قر ٌف ناطؽ ، والقر ف قر ٌف صامت .  - أ
 سبب قوليـ بأف اإلماـ قر ف ناطؽ .  - ب

 أمر الديف إلى األئمة حسب زعميـ. -عز وجؿ -أواًل : تفويض ا  
 ثانيًا : كتاب ا  عز وجؿ لو ظير وبطف . 

 ثالثًا : أف جؿ ما فى القر ف فى اعتقادىـ نزؿ فى األئمة وفى أعدائيـ . 
 رابعًا : األئمة يوحى إلييـ كاألنبياب عند الشيعة . 

  امسًا : أقواؿ األئمة عندىـ ىى كأقواؿ ا  ورسولو . 
 سادسًا : األئمة يعمموف الغيب . 

 .-داع الشريعة عند األئمة المعصوميف بعد وفاة الرسوؿ سابعًا: إي
ثامنًا : ا تصاص األئمة بت صيص عاـ القر ف الكريـ ، وتقييد مطمقو ، 



 الثالثم اجلسء 9102العدد السادش عشر   فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية 
 م ـ الجزء األول1ٕٔٓوالثالثون  ابع

                                                                 

   

 مصادر التلٌقً

  عد الشٌعة اإلمامٌة " االثنى عشرٌة"

ٕٕٓٚ 
 

 ونسخ ما شابوا منو عمى حسب زعميـ . 
المصدر الثانى مف مصادر التمقى عند الشيعة مصحؼ فاطمو رضى  -ٕ

 ا  عنيا . 
د الشيعة ، لوح فاطمو رضى المصدر الثالث : مف مصادر التمقى عن -ٖ

 ا  عنيا . 
  الرد عمى الشيعة فى نياية ىذا المبحث 

  : ذكرت فييا نتائج البحث ، والمصادر والمراجع .واخلامتح 
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 متهيذ
 َشأج انشيعح

  -التشيع فى أوؿ أمره كاف معتداًل ، ومضمونو تفضيؿ سيدنا عمى 
سيدنا عميًا رضى ا  عنو  ، وتقديمو عمى  يره ، والشيعة ىـ الذيف شايعوا-

، وقدموه عمى سائر الصحابة ، فمـ يكف استعماؿ لقب الشيعة فى عيده إال 
بمعنى المواالة والنصرة ، إال أف طالئع العقيدة الشيعية وأصوليا ظيرت عمى 
يد السبئية المنتسبيف إلى عبدا  بف سبأ الييودر الذر ادعى اإلسالـ ، 

 --، فإدعى إمامة عمى -  -الى فى عمى وزعـ محبة  ؿ البيت ،  و 
و الفتو نصًا ووصية ، وقاؿ بالغيبة والرجعة وتأليو األئمة ، وىكذا اتسعت 
بدعة التشيع ، وتعاظـ  طرىا ، وأصبحت وسيمة لكؿ مف أراد ىدـ اإلسالـ 

 مف ممحد ومنافؽ . 
ىكذا توالت العدوات ضد اإلسالـ والمسمميف ، ولـ يجدوا أماميـ ثغرة 
ينفذوف منيا سور أف يشيعوا فى الناس فكرة أف  ؿ البيت أولى وأحؽ 
بال الفة مف أولئؾ الذيف تقمدوىا ، وكاف اليدؼ ال بيث يوميا سياسيًا 
بالدرجة األولى ، فقد استيدفوا إشعار المسمميف بأنيـ إنما يقاتمػوف ضد مف 

 (ٔ)ا تصػبوا ال ػػالفة ، أو عمى األقؿ مف ال يستحقونيا.

                                                           

الناشر دار  – ٕٛٔصػ  –عبدالظاىر البغدادر ط الثانية  –( انظر : الفرؽ بيف الفرؽ ٔ)
ألبى الفتح الشيرستانى  –الممؿ والنحؿ  –لبناف ، وانظر  –بيروت  –اآلفاؽ الجديدة 

بيروت ، وراجع اعتقادات فرؽ المسمميف  –دار المعرفة  – ٜٙٔص  ٘الثانية ج  ط
 بيروت . –دار الكتب العممية  – ٜ٘ف ر الديف الرازر صػ   –والمشركيف 
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 عريف تانشيعح نغح واططالحًا : انت
 تعريف انشيعح فى انهغح :  -1

جاب فى لساف العرب ، الشيعة ، أتباع الرجؿ وأنصاره وجمعيا شيع 
 وأشياع . 

وأصؿ الشيعة : الفرقة مف الناس ، ويقع عمى الواحد واالثنيف والجمع 
 والمذكر والمؤنث بمفظ واحد ومعنى واحد . 

يتولى سيدنا عميًا وأىؿ بيتو جميعًا حتى  وقد  مب ىذا االسـ عمى مف
صار اسمًا  اصًا ، فإذا قيؿ فالف مف الشيعة عرؼ أنو منيـ ، وفى مذىب 
 الشيعة كذا أر عندىـ ، وأصؿ ذلؾ مف المشايعة وىى المتابعة 

 . (1)والمطاوعة
، ؿ بالكسر اتباعو والفرقة عمى حدهوجاب فى القاموس ، شيعة الرج

الثنيف والجمع والمذكر والمؤنث وقد  مب ىذا االسـ عمى ويقع عمى الواحد وا
وأىؿ بيتو حتى صار اسمًا  اصًا ليـ  –رضى ا  عنو  –مف يتولى عميًا 

 (2)والجمع أشياع وشيع كعنب . 
 تعريف انشيعح فى االططالح :  -2

كممة شيعة ات ذت معنى اصطالحيًا مستقاًل ، حيث أطمقت عمى 
ة ليست مف المصالح العامة التى ترجع إلى نظر جماعة اعتقدوا أف اإلمام

األمة ، ويتعيف القائـ بيا بتعينيـ ، بؿ إنيا ركف الديف ، وقاعدة اإلسالـ ، 

                                                           

 بيروت . -ط األولى   – ٜٛٔ،  ٛٛٔابف منظور صػ  –لساف العرب  (ٔ)
 وت . بير  –دار الفكر  – ٖٖالفيروز بادر صػ  –القاموس المحيط  (ٕ)
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ٕٕٔٓ 
 

وال يجوز لمنبى ا فاليا ، وال تفويضيا إلى األمة ، بؿ يجب عميو أف يعيف 
 اإلماـ لألمة .

 يقىل اتٍ حسو فى تعريف انشيعح : 
 -أفضؿ الناس بعد رسوؿ ا  - -يًا ومف وافؽ الشيعة فى أف عم

 - ف  الفيـ فيما عدا ، وأحقيـ باإلمامة وولده مف بعده ، فيو شيعى ، واا
 (1)ذلؾ مما ا تمؼ فيو المسمموف ، فإف  الفيـ فيما ذكرنا فميس شيعيًا . 
 - -ويعرفيـ الشيرستانى قائاًل : الشيعة ىـ الذيف شايعوا عميًا 

ما  فيًا ، عمى ال صوص ، وقالوا بإ مامتو و الفتو نصًا ووصية ، إما جميًا واا
ف  رجت فبظمـ يكوف مف  يره ،  واعتقدوا أف اإلمامة ال ت رج مف أوالده ، واا
أو بتقية مف عنده ، وقالوا ليست اإلمامة قضية مصمحية تناط با تيار العامة 
ز ، وينتصب اإلماـ بنصبيـ ، بؿ ىى قضية أصولية ، وىى ركف الديف ال يجو 

لمرسؿ عمييـ السالـ ا فاليا أو إىماليا وال يجوز التفويض فييا إلى العامة ، 
ويجمعيـ القوؿ بوجوب التعييف والتنصيص ، وبثبوت عصمة األنبياب واألئمة 

 وجوبًا عف الكبائر والصغائر . 
 (2)والقوؿ بالتولى والتبرر قواًل وعقدًا إال فى حالة التقية . 

 فى صدد ذكره لمشيعة ، إنما قيؿ ليـ  ويقوؿ أبوالحسف األشعرر
 -ويقدمونو عمى سائر أصحاب رسوؿ ا  - -شيعة : ألنيـ شايعوا عميًا 

                                                           

تحقيؽ  ٚٓٔصػ  ٕج  –ط األولى  –الفصؿ فى الممؿ واألىواب  والنحؿ ، ابف حـز  (ٔ)
 بيروت .  –دار الكتب العممية  –أحمد شمس الديف 

 بيروت  –دار المعرفة  – ٙٗٔ/ٙالممؿ والنحؿ الشيرستانى  (ٕ)
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ٕٕٔٔ 
 


(1). 

 –ويوضح لنا األمر فى ذلؾ عالـ االجتماع ابف  مدوف حيث يقوؿ 
أعمـ أف الشيعة لغة ىـ الصحب واألتباع ، ويطمؽ لفظ الشيعة فى عرؼ 

رضى  –ؼ والسمؼ عمى أتباع سيدنا عمى وبنيو الفقياب والمتكمميف مف ال م
ومذىبيـ جميعًا متفقوف عمى أف اإلمامة ليست مف المصالح  –ا  عنيـ 

 .(2)العامة التى تفوض إلى نظر األمة بؿ ىى ركف الديف وقاعدة اإلسالـ 
 انشيعح اإلياييح االثىن عشريح 

ة ، وسموا الشيعة ىـ فرؽ متعددة أشيرىا فرقة اإلمامية االثنى عشري
نصًا ظاىرًا و  –  -بعد النبى  –  –باإلمامية لقوليـ بإمامة سيدنا عمى 

 .(3) يقينا صادقًا مف  ير تعريض لو بالوصؼ ، بؿ إشارة لو بالعيف 
وسموا باالثنى عشرية العتقادىـ بإمامة اثنى عشر إمامًا بعد الرسوؿ 

  فضوا  الفة أبى بكر ويسمييـ أىؿ السنة بالروافض أو الرافضة ، ألنيـ ر
 رضى ا  عنيما .  –وعمر 

ولست أقصد فى بحثى ىذا إال الشيعة اإلمامية االثنى عشرية وذلؾ 
 لألسباب األتية : 

أنيـ أشير فرؽ الشيعة وىـ المعروفوف اليـو باسـ الشيعة ،  -ٔ
 وش صياتيـ مشيورة فى كؿ العالـ كال مينى و يره 

                                                           

 بيروت .   –دار المعرفة  – ٕٛٓ/ٔالشيرستانى  –الممؿ والنحؿ  (ٔ)
 ، دار التحرير لمطبع والنشر .  ٜٚٔ – ٜٙٔصػ  –ابف  مدوف  مقدمة (ٕ)
 بيروت –دار المعرفة  – ٙٗٔ/ٙالممؿ والنحؿ الشيرستانى  (ٖ)
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 أنيـ أكثر فرؽ الشيعة عددًا . -ٕ
منتشروف فى كثير مف البمداف ، ويتواجدوف بشكؿ أساسى فى  أنيـ -ٖ

دولتيـ إيراف ، وليـ تواجد كبير فى العراؽ ولبناف والبحريف ، ودعوتيـ 
 .(1)نشطة فى بمداف أوروبا ، وبعض بمداف المغرب العربى  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ٔط األولى ج –حامد مسوحمى اإلدريسى  –الفاضح لمذىب الشيعة اإلمامية  –انظر (ٔ)
مصر ، وراجع أصوؿ مذىب الشيعة اإلمامية االثنى  –مكتبة الرضواف  – ٘ٔص 

 ناصر بف عبدا  بف عمى الفقارر .  – ٜٜص  ٖط األولى ج  –عشرية عرض ونقد 
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 املثحث األول
 ويىقف انشيعح اإلياييح االثىن عشريح يٍ يظادر انتهقى فى اإلسال

بأدئ ذر بدب أقوؿ إف الشيعة اإلمامية يرفضوف الكتاب والسنة 
واإلجماع ، كمصادر أساسية مف مصادر التمقى ، ويعولوف عمى أقواؿ أئمتيـ 
الذيف يعتقدوف فييـ العصمة ، لذا كؿ ما يتكمموف بو يعد دينًا وشريعة يجب 

إال الصدؽ ، إتباعيا والعمؿ بيا ، فيـ ال يتكمموف إال بالحؽ ، وال يبمغوف 
ألف العصمة واجبة ليـ كما تجب لألنبياب عمييـ السالـ ىذا فى اعتقادىـ 

 السيئ . 
نما  وبناًب عميو ادعو أف الحجة ليست فى الكتاب ، وال فى السنة ، واا
 ىى فى قوؿ األئمة ، وىذه نتيجة لدعواىـ وقوع التحريؼ فى القر ف الكريـ . 

ـ فى ذلؾ ، أف الحجة ليست فى وقد ذكر البغدادر ناقاًل عنيـ رأيي
نما ىى فى قوؿ األئمة ، وجاب ىذا نتيجة لدعواىـ  الكتاب ، وال فى السنة واا

وقد زعموا  –رضى ا  عنيـ  –وقوع التحريؼ فى القر ف الكريـ مف الصحابة 
  (1)أف الحجة ىى فى قوؿ اإلماـ الذر ينتظرونو . 

 وسوؼ أوضح ذلؾ تفصياًل . 
 
 

                                                           

دار  –الناشر  – ٕٚٛ، صػ  ٜٚٚٔط الثانية   –البغدادر  –الفرؽ بيف الفرؽ  (ٔ)
 اآلفاؽ الجديدة . 
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 املطهة األول
 ىقف انشيعح يٍ انقرآٌ انكريىي

 دعىاهى وقىع انتحريف فى انقرآٌ انكريى  -أ
يزعـ  الة الشيعة أف القر ف الكريـ ال يصح أف يكوف مصدرًا مف 
مصادر التمقى : ألف القر ف الكريـ فى زعميـ قد حرؼ ، ووقع فيو تغيير 

ىو  ، والقر ف الموجود عندنا ليس-  -وتبديؿ عمى يد أصحاب رسوؿ ا  
، بؿ جرر عميو التغيير والتبديؿ -  -الذر أنزلو ا  عمى سيدنا محمد 

وزيد فيو ونقص منو ، فيـ يدعوف أف الذيف جمعوا القر ف مف الصحابة قد 
حذفوا سورًا مف القر ف الشتمالو عمى فضائؿ أىؿ البيت والنص عمى  الفة 

 كسورة الوالية وسورة النوريف .  -  -عمى
 اليح كًا يذعىٌ هى : وَض سىرج انى

" يا أييا الذيف  منوا  منوا بالنبى والولى الذيف بعثناىما ييديانكـ إلى 
صراط مستقيـ ، نبى وولى ، بعضيما مف بعض ، وأنا العميـ ال بير ، إف 
الذيف يوفوف بعيد ا  ليـ جنات النعيـ والذيف إذا تميت عمييـ  ياتنا كانوا 

جينـ مقامًا عظيمًا إذا نودر ليـ يـو القيامة  بآياتنا مكذبيف ، فإف ليـ فى
أيف الظالموف المكذبوف لممرسميف ، ما  الفتـ المرسميف إال بالحؽ ، وما كاف 

 (1)مف الشاىديف" ليظيرىـ إلى أجؿ قريب ، وسبح بحمد ربؾ ، وعمىِّ 
ىذه السورة تزعـ الشيعة أنيا سقطت مف القر ف الكريـ ، وىناؾ سور 

                                                           

 –الناشر – ٕٔصػ  ٔجػ  –شحاتو محمد صقر  –انظر الشيعة ىـ العدو فاحذرىـ  (ٔ)
 اىرة . مكتبة دار العمـو بالق
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أنيا سقطت مف القر ف الكريـ ، وىى سورة النوريف والتى  أ رر يدعوف كذلؾ
بدايتيا " بسـ ا  الرحمف الرحيـ يا أييا الذيف  منوا أمنوا بالنوريف أنزلناىما 
يتموف عميكـ  ياتى ويحذرونكـ عذاب يـو عظيـ نوراف بعضيما مف بعض 

  (1)وأنا السميع العميـ... "
بة رضواف ا  عمييـ ىاتاف السورتاف تدعى الشيعة أف الصحا

اسقطوىما مف القر ف الكريـ ؛ الشتماليما عمى فضائؿ الصحابة والنص عمى 
 . - - الفة سيدنا عمى 

، وىو كيؼ تسموف ىذا الكالـ قر ناً ولكف عمينا أف نوجو ليـ سؤااًل ، 
ألـ تنظروا إلى ىاتيف السورتيف وما فييما مف ركاكة فى األلفاظ واألسموب 

 موىما مف جودة النظـ ، ومدر الفرؽ بيف القر ف الكريـ الذر والمعانى ، و 
ىو كتاب رب العالميف وبيف ىذه السور التى تدعوف أنيا مف القر ف الكريـ ، 
أننا لو عرضنا ىذه السور عمى أمى ال يعرؼ القرابة والكتابة الستطاع أف 

أف ىذه يميز بينيما وبيف كالـ رب العالميف ، واستطاع بفطرتو أف يستنبط 
 السور مف كالـ البشر وتأليفيـ . 

وتزعـ الشيعة كذلؾ أنو أسقط مف سورة الشرح  ية وىى " وجعمنا 
عميًا صيرؾ " وىـ ال ي جموف مف ىذا الزعـ مع عمميـ بأف السورة مكية ، 

بمكة قبؿ اليجرة ، ولكنيـ  - -عنو صيرًا لمنبى  -  -ولـ يكف سيدنا 
أسقطيا مف القر ف بحسد اشتراؾ -  -يزعموف أف سيدنا عثماف

                                                           

 .  ٚ٘ٔ،  ٙ٘ٔالنورر الطبرسى صػ  –فصؿ ال طاب  (ٔ)
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 .(1)الصيرية
ولمعاقؿ أف يقوؿ متعجبًا كيؼ تكوف ىذه  ية مف كتاب ا  وعمى 
رضى ا  عنو ما زاؿ فى مكة صبيًا ، ونسى ىؤالب أنو إذا كاف سيدنا عمى 
مف أىؿ البيت ولو شرؼ الػزواج مف إحدر بنات النبى الطاىرات ، فإف سيدنا 

، ولو شػرؼ الزواج مف اثنتيف ال واحػدة مف بنات  عثماف مف أىؿ البيت
 .-  -النبى

وتدعى الشيعة أف سورة األحزاب كانت مقدار سورة األنعاـ فأسقط 
 .(2)عثماف منيا ما كاف فى فضؿ ذور القربى 

وقد جاب فى كتابيـ الكافى لمكمينى الذر ىو أوثؽ الكتب عندىـ ما 
 ير ونقص . ينص عمى أف القر ف وقع فيو تحريؼ وتغي

ما رواه الكمينى بسنده عف أحمد بف محمد بف أبى نصر قاؿ دفع إلى  -ٔ
أبوالحسف عميو السالـ مصحفًا ، وقاؿ ال تنظر فيو ؛ ففتْحُتو وقرأت فيو 
" لـ يكف الذيف كفروا فوجدت فييا اسـ سبعيف رجاًل مف قريش 

  (3)بأسمائيـ وأسماب  بائيـ قاؿ فبعث إلّى بأف أبعث إلى بالمصحؼ " 
معنى ىذه الرواية أف القر ف الكريـ نقص منو أسماب السبعيف رجاًل 

                                                           

عمى  –موسوعة شاممة ، المؤلؼ  –مع األثنى عشرية فى األصوؿ والفروع  –انظر  (ٔ)
 دار الفضيمة بالرياض .  ٔٚٔط السابعة صػ  ٔابف أحمد بف عمى السالوس ج

 . ٖٕكتاب الشيعة ىـ العدو فأحذرىـ صػ  –ويراجع 
المحقؽ ناصر بف  –سالة في الرد عمى الرافضة د/ محمد بف عبدالوىاب ر  –انظر  (ٕ)

 الرياض .  –جامعة محمد بف سعود  – ٕٔجػ  –سعد الرشيد 
 كتاب فضؿ القر ف .  – ٜٖٗصػ  ٔأصوؿ الكافى جػ  (ٖ)
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ٕٕٔٚ 
 

 مف قريش . 
كما  - -وىناؾ رواية أ رر عف أبى عبدا  )جعفر الصادؽ ( 

يدعى الكمينى أنو قاؿ : " أف القر ف الكريـ الذر جاب بو جبريؿ عميو السالـ 
اية أف أصحاب ومؤدر ىذه الرو  (ٔ)سبعة عشر ألؼ  ية  -  -إلى محمد 
قد اسقطوا ثمثْى القر ف الكريـ إذ المشيور أف عدد  يات  -  -سيدنا محمد

القر ف الكريـ ستة  الؼ وستمائة وستوف  ية ، أر أنيـ أسقطوا أكثر القر ف 
 ، ولـ يبؽ إال الثمث كما يزعموف ، إذف أف الناقص مف القر ف يعادؿ ضعفو . 

اذا يتعمد الصحابة إسقاط ىذا ولسائؿ أف يسأؿ ، لماذا ىذا كمو لم
-العدد اليائؿ ، ألجؿ العداوة ألىؿ البيت أـ ألجؿ ا تصاب حؽ سيدنا عمى 

 -  فى ال الفة كما زعموا زورًا وبيتانًا ، فأيف ىو القر ف الكامؿ ، ومع مف
 ؟

تدعى الشيعة أف عندىـ قر نًا  ير الذر نقرؤه ، فقد رور الكمينى 
أ رجؿ عمى أبى عبدا  عميو السالـ : وأنا قر  –عف سالـ بف سممة قاؿ 

استمع حروفًا مف القر ف ليس عمى ما يقرأىا الناس ، فقاؿ أبوعبدا  عميو 
السالـ ، كؼ عف ىذه القرابة ، إقرا كما يقرأ الناس حتى يقـو القائـ ، فإذا 
قاـ القائـ عميو السالـ قرأ كتاب ا  عز وجؿ عمى حده وأ رج المصحؼ 

و عمّى عميو السالـ ، وقاؿ أ رجو عمّى عميو السالـ إلى الناس حيف الذر كتب
فرغ منو وكتبو ليـ ، فقاؿ ليـ : ىذا كتاب ا  عز وجؿ كما أنزلو ا  عمى 

، وقد جمعتو مف الموحيف ، فقالوا ىو ذا عندنا مصحؼ جامع  -  -محمد

                                                           

 كتاب فضؿ القر ف .باب النوادر . – ٜٖٗصػ  ٔأصوؿ الكافى جػ (ٔ)
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 مصادر التلٌقً

  عد الشٌعة اإلمامٌة " االثنى عشرٌة"

ٕٕٔٛ 
 

يومكـ ىذا أبدًا ،  فيو القر ف ال حاجة لنا فيو ، فقاؿ : أما وا  ما ترونو بعد
نما كاف عمّى أف أ بركـ حيف جمعتو لتقرؤوه "   (ٔ)واا

- - فالقر ف الكامؿ عمى رأر الشيعة ىو الذر جمعو سيدنا عمى 
إال سيدنا  -  -وأنو لـ يجمع القر ف الذر أنزلو ا  تعالى عمى سيدنا محمد

لى ، ومف ثـ تنقؿ القر ف مف إماـ إلى إماـ إلى أف وصؿ إ- -عمى 
 . الصحيح الكامؿ م تؼ وال وجود لو الميدر المنتظر ، وبالتالى فالقر ف

وقد ذكر الكمينى بابًا بعنواف " أنو لـ يجمع القر ف كمو إال األئمة 
عمييـ السالـ وأنيـ يعمموف عممو كمو ، فقد رور الكمينى عف جابر قاؿ 

و جمع سمعت أبا جعفر عميو السالـ يقوؿ : ما ادعى أحد مف الناس أن
القر ف كمو كما أنزؿ إال كذاب ، وما جمعو وحفظو كما أنزلو ا  تعالى إال 

  (ٕ)واألئمة مف بعده عمييـ السالـ .-عميو السالـ -عمى بف أبى طالب 
ورور الكمينى أيضًا عف أبى جعفر عميو السالـ أنو قاؿ : ما يستطيع 

 . (ٖ)ر األوصياب أحد أف يدعى أف عنده جميع القر ف كمو ظاىره وباطنو  ي
ويستمر الكذب والبيتاف الواضح عمى الصحابة وكتاب ا  فيتمادوف 
فى  ييـ وكذبيـ حيث جابت روايات فى كتب الشيعة تأمرىـ بالعمؿ 
بالمصحؼ الموجود ريثما ي رج قر نيـ مع إماميـ المنتظر ، فيرور الكمينى 

                                                           

 ب فضؿ القر ف .كتا – ٖٓ٘صػ  ٕأصوؿ الكافى جػ (ٔ)
كتاب فضؿ القر ف . باب أنو لـ يجمع القر ف كمو إال  – ٖ٘ٔصػ  ٔأصوؿ الكافى جػ (ٕ)

 األئمة .
كتاب فضؿ القر ف . باب أنو لـ يجمع القر ف كمو إال  – ٖٙٔصػ  ٔأصوؿ الكافى جػ (ٖ)

 األئمة .
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 مصادر التلٌقً

  عد الشٌعة اإلمامٌة " االثنى عشرٌة"

ٕٕٜٔ 
 

سف قاؿ: قمت بإسناده إلى محمد بف سميماف عف بعض أصحابو عف أبى الح
إنا نسمع اآليات فى القر ف ليس ىى عندنا كما نسمعيا  –جعمت فداؾ  –لو 

وال نحسف أف نقرأىا كما بمغنا عنكـ ، فيؿ نأثـ ؟ فقاؿ : ال أقرؤا كما تعممتـ 
 (ٔ)فسيجيئكـ مف يعممكـ . 

ويعنوف بالذر سيأتى ليعمميـ ميدييـ المنتظر ، ألنيـ يزعموف أف 
التغيير والتبديؿ عند اإلماـ الميدر المنتظر فى  القر ف الذر سمـ مف
 السرداب ينتظر الفرج . 

والقر ف الكريـ الموجود بيف المسمميف ناقص ومحرؼ ، وأف القر ف 
ثـ أورثو األئمة مف بعده ، وىو اليـو عند  -  -الكامؿ عند سيدنا عمى

  (ٕ)ميدييـ المنتظر . 
أنو لما توفى رسوؿ  ،-  -ففى رواية نسبوىا ألبى ذر الغفارر

جمع عمىّّ القر ف ، وجاب بو إلى المياجريف واألنصار وعرضو -  -ا 
، فمما فتحو أبوبكر  رج فى -  -عمييـ ، كما قد أوصاه بذلؾ رسوؿ ا 

أوؿ صفحة فتحيا فضائح القـو ، فوثب عمر ، وقاؿ : يا عمى أردده فال 
ا زيد بف ثابت ، وكاف قارئًا حاجة لنا فيو ، فأ ذه عمى وانصرؼ ، ثـ أحضرو 

لمقر ف ، فقاؿ لو عمر: إف عميًا جابنا بالقر ف ، وفيو فضائح المياجريف 
واألنصار ، وقد رأينا أف نؤلؼ القر ف ونسقط منو ما كاف فيو فضيحة ، وىتؾ 
لممياجريف واألنصار ؛ فأجابو زيد إلى ذلؾ ثـ قاؿ ، فإف أنا فر ت مف القر ف 

                                                           

 ا أنزؿ.كتاب فضؿ القر ف ، باب إف القر ف يرفع كم – ٖٖٗصػ  ٕأصوؿ الكافى ج (ٔ)
ط  –انظر : مسألة التقريب بيف أىؿ السنة والشيعة د/ ناصر بف عبدا  الفقارر  (ٕ)

 الناشر دار طيبة . – ٛٚٔصػ  ٕالثالثة جػ 
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 مصادر التلٌقً

  عد الشٌعة اإلمامٌة " االثنى عشرٌة"

ٕٕٕٓ 
 

ير عمّى القر ف الذر ألفو أليس قد بطؿ ما قد عممتـ ، عمى ما سألتـ ، وأظ
قاؿ عمر: فما الحيمة ، فقاؿ زيد أنتـ أعمـ بالحيمة ، فقاؿ عمر ما حيمة دوف 
أف نقتمو ونستريح منو ، فدبر فى قتمو عمى يد  الد بف الوليد ، فمـ يقدر 

فيما  عمى ذلؾ ، فمما است مؼ عمر سأؿ عميًا أف يدفع إلييـ القر ف فيحرفوه
بينيـ ؛ فقاؿ عمىّّ ىييات ، ليس إلى ذلؾ سبيؿ ، إنما جئت بو إلى قـو أبى 
بكر لتقـو الحجة عميكـ ، وال تقولوا يـو القيامة : أنا كنا عف ىذا  افميف ، 
أو تقولوا ما جئتنا بو ، إف القر ف الذر عندر ال يمسو إال المطيروف 

اره معمـو ، فقاؿ عمى ، واألوصياب مف ولدر ، فقاؿ عمر ، فيؿ وقت إظي
 . (ٔ)نعـ إذا قاـ القائـ مف ولدر يظيره ويحمؿ الثانى فتجرر السنة عميو 

وبعد قرابة ىذه التفاىات ال ي فى عمى القارئ الكريـ ما فى ىذا 
 -الكالـ مف الكذب المصطنع ، الذر ال يورده إال كافر معاند منكر لكتاب ا  

 . -عز وجؿ 

                                                           

، صػ  ٔتحقيؽ حسيف األعممى ، ط  الثانية جػ  –الفيض الكاّسانى  –تفسير الصافى  (ٔ)
 نشر مكتبة الصدر بطيراف .  ٗٗ

صور أحمد بف عمى الطبرسى تحقيؽ محمد باقر ال رساف النجؼ وراجع االحتجاج ألبى من
 دار النعماف لمطباعة والنشر .  –بتصرؼ  ٕٛصػ  –
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 مصادر التلٌقً

  عد الشٌعة اإلمامٌة " االثنى عشرٌة"

ٕٕٕٔ 
 

 حيتج ته إال عُذ وجىد قيى عهى حسة زعًهى  انقرآٌ انكريى ال -ب
يعتقد الشيعة أف القر ف الكريـ ال تثبت حجتو ، وال يقـو البرىاف أو 
الستدالؿ بو إال عند وجود قيـ ، وىو إماـ أو نائب لو مفترض الطاعة . 
ف عميًا كاف قيـ  يقوؿ الكمينى : إف القر ف الكريـ ال يكوف حجة إال بقيـ واا

 -ت طاعتو مفترضة ، وكاف الحجة عمى الناس بعد رسوؿ ا القر ف ، وكان
- (1). 
 انقرآٌ انكريى عُذ انشيعح نه ظاهر وتاطٍ .  -جـ

لـ تقتصر الشيعة عمى تحريؼ القر ف بالزيادة والنقصاف ، بؿ لجأت 
إلى القوؿ بأف المعنى الظاىر مف القر ف  ير مراد ، والمراد معنى   ر باطف 

اـ ، والشيعة لـ تتبع النصوص المتشابية فقط ، ولكنيـ ال يعرفو إال اإلم
تتبعوا النصوص البينة الجمية التى ال ي تمؼ عمى معناىا اثناف مف العقالب 
وأ رجوىا عف المراد منيا ، وىـ أنفسيـ يعترفوف بأنيـ يتبعوف باطف النص 
، فيـ مشتركوف مع الباطنية ويتمادوف فى  ييـ وباطميـ فيؤكدوف عميو 

ايات كاذبة ومفتراه ليس ليا مف الحقيقة نصيب ، ومف ذلؾ ما يورد برو 
الكمينى عف محمد بف منصور قاؿ سألت عبدًا صالحًا ، يقصد موسى الكاظـ 

مَ  عف قوؿ ا  عز وجؿ :  َما َحرَّ ًَ  قُلْ إِنَّ  اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما َبَطنَ  َربِّ
 (ٕ) وبطف ، فجميع ما حـر ا  فى القر ف ىو  قاؿ فقاؿ إف القر ف لو ظير

الظاىر ، والباطف أئمة الجور ، وجميع ما أحؿ ا  تعالى فى الكتاب ىو 

                                                           

 .  ٛٛ، صػ  ٔأصوؿ الكافى لمكمينى جػ  (ٔ)
 . ٖٖسورة األعراؼ  ية  (ٕ)
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 مصادر التلٌقً

  عد الشٌعة اإلمامٌة " االثنى عشرٌة"

ٕٕٕٕ 
 

  (ٔ)الظاىر والباطف فى ذلؾ أئمة الحؽ" 
ومف كالميـ الذر نسبوه إلى أئمتيـ عف جابر الجعفى قاؿ: سألت أبا 

نية فأجابنى بجواب جعفر عف شئ مف تفسير القر ف ، فأجابنى ، ثـ سألتو ثا
  ر ، فقمت جعمت فداؾ ، كنت أجبت فى ىذه المسألة بجواب  ير ىذا قبؿ 
اليـو ، فقاؿ لى : يا جابر إف لمقر ف بطنا ولمبطف بطنا وظيرًا ، ولمظير ظيراً 

إف اآلية  –يا جابر ، وليس شئ أبعد مف عقوؿ الرجاؿ مف تفسير القر ف 
وىو كالـ متصؿ يتصرؼ إلى وجوه " لتكوف أوليا فى شئ و  رىا فى شئ ، 

(ٕ) 
ىكذا ينسبوف الزور والبيتاف إلى العترة الطاىرة وىـ مف كؿ ذلؾ براب 

ِت  وصدؽ ا  العظيـ القائؿ :  ٌْ ْجَس أَْهلَ اْلَب ٌُْذِهَب َعنُكُم الرِّ ُ لِ
ٌُِرٌُد َّللاَّ َما  إِنَّ

َرُكْم َتْطِهًٌرا ٌَُطهِّ  .(ٖ) "   َو
دد المعنى الباطف مف المفظ الظاىر ؛ فقاؿ وبالغ بعضيـ فى ذكر ع

صاحب مر ة األنوار ، لكؿ  ية مف كالـ ا  ظير وبطف ، بؿ لكؿ واحدة منيا 
 (ٗ)، كما يظير مف األ بار المستفيضة سبعة بطوف وسبعوف بطنًا . 

ذا نظرنا فى كتب الشيعة ال نكاد نجد كتابًا مف كتب الشيعة ي مو  واا
                                                           

 . ٖٗٚ، صػ  ٔأصوؿ الكافى لمكمينى جػ  (ٔ)
اش السمرقندر المعروؼ تفسير العياشى ، أبى النصر محمد بف مسعود ابف عي (ٕ)

 لبناف .  –بيروت  –مؤسسة األعمى لممطبوعات  ٔٙ، صػ  ٓٔجػ  –بالعياشى 
 . . ٖٖسورة األحزاب اآلية  (ٖ)
 –ال طوط العريضة لألسس التى قاـ عمييا ديف الشيعة اإلمامية األثنى عشرية  (ٗ)

 .  ٘ٔ،  ٗٔصػ  ٔتقديـ محمد نصيؼ جػ  –محب الديف ال طيب 
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 مصادر التلٌقً

  عد الشٌعة اإلمامٌة " االثنى عشرٌة"

ٕٕٕٖ 
 

ريـ ، بؿ إف ىناؾ كتبًا كاممة ألفت لمطعف فى القر ف مف الطعف فى القر ف الك
الكريـ مف ذلؾ كتاب " فصؿ ال طاب فى إثبات تحريؼ رب األرباب " لممدعو 

ىػ ، قاؿ  ٕٖٓٔميرزا حسيف بف محمد تقى النورر الطبرسى المتوفى سنة 
السيد محب الديف ال طيب عنو أنو جمع فيو مئات النصوص عف عمماب 

بأف القر ف قد زيد فيو ونقص  ـ فى م تمؼ العصور ،الشيعة ومجتيديي
  (ٔ)"منو

ىػ ، وعند طبعو قامت  ٜٕٛٔوقد طبع ىذا الكتاب فى إيراف سنة 
حولو ضجة كبيرة ، ألنيـ كانوا يريدوف أف يبقى التشكيؾ فى صحة القر ف 
محصورًا بيف  اصتيـ ، ومتفرقًا فى مئات الكتب المعتبرة عندىـ ، وأف ال 

ؾ كمو فى كتاب واحد ، تطبع منو ألوؼ النسخ ، ويطمع عميو يجمع ذل
 صوميـ ، فيكوف حجة عمييـ ماثمة أماـ أنظار الجميع ، ولما أبدر 
عقالؤىـ ىذه المالحظات ،  الفيـ فييا المؤلؼ وألؼ كتابًا   ر سماه " رد 
بعض الشبيات عف فصؿ ال طاب فى إثبات تحريؼ كتاب رب األرباب " وقد 

 .  (ٕ)لدفاع فى أوا ر حياتو قبؿ موتو بنحو سنتيف كتب ىذا ا
: ؿ بتحريؼ القر ف تفوؽ الحصر منياوأقواؿ عمماب الشيعة فى القو

قوؿ الشيخ المفيد وىو مف أشير عممائيـ ، أف األ بار قد جابت مستفيضة 
عف أئمة اليدر مف  ؿ محمد با تالؼ القر ف ، وما أحدثو بعض الطاعنيف 

                                                           

محب  –العريضة لألسس التى قاـ عمييا ديف الشيعة اإلمامية األثنى عشرية  ال طوط(ٔ)
 . ٘ٔ،  ٗٔصػ  ٔتقديـ محمد نصيؼ جػ  –الديف ال طيب 

 المصدر السابؽ نفس الجزب ونفس الصفحة .  (ٕ)
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 مصادر التلٌقً

  عد الشٌعة اإلمامٌة " االثنى عشرٌة"

ٕٕٕٗ 
 

 .  (ٔ)قصاف " فيو مف الحذؼ والن
ويقوؿ الشيخ المفيد أيضًا : " واتفقوا أر اإلمامية عمى أف أئمة 

 الفوا فى كثير مف تأليؼ القر ف  -  -ال مفاب قبؿ سيدنا عمى  –الضالؿ 
 (ٕ)--، وعدلوا فيو عف موجب التنزيؿ ، وسنة النبى 

ويذىب نعمة ا  الجزائرر إلى تواتر األ بار الواردة فى التحريؼ 
قوؿ " رور أصحابنا ومشاي نا فى كتب األصوؿ أ بار كثيرة بمغت حد في

التواتر فى أف القر ف الكريـ قد عرض لو التحريؼ ، وكثير مف النقصاف ، 
وبعض الزيادة ، وقد رواىا أصحابنا فى كتبيـ مف  ير تعرض لتأويميا ، بؿ 

  (ٖ)ظاىرىا العمؿ بمضمونيا . 
" أعمـ أف الحؽ الذر ال محيص ويقوؿ أبوالحسف العاممى النباطى 

فيو بحسب األ بار المتواترة .. أف ىذا القر ف الذر فى أيدينا قد وقع فيو بعد 
شئ مف التغيرات ، واسقط الذيف جمعوه بعده كثيرًا مف - -رسوؿ ا  

الكممات واآليات ، وأف القر ف المحفوظ عما ذكر الموافؽ لما أنزلو ا  تعالى 
وحفظو إلى أف وصؿ إلى ابنو الحسف ،  -عميو السالـ -ما جمعو إال عمى

                                                           

دار المفيد  –بيروت  –، ط الثانية  ٗ٘صػ  –الشيخ المفيد  –أوائؿ المقاالت   (ٔ)
 لمطباعة والنشر . 

دار المفيد لمطباعة  –بيروت  –، ط الثانية  ٗ٘صػ  –الشيخ المفيد  –أوائؿ المقاالت (ٕ)
 والنشر .

ط  ٕ٘٘صػ  ٔلنعمة ا  الجزائرر جػ  –نور البراىيف في أ بار السادة الطاىرييف  (ٖ)
مؤسسة النشر اإلسالمى التابعة لجماعة المدرسيف  –ت قيؽ السيد الرجائى  –األولى 

 ىػ .  ٚٔٗٔطبع عاـ 
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 مصادر التلٌقً

  عد الشٌعة اإلمامٌة " االثنى عشرٌة"

ٕٕٕ٘ 
 

 .(ٔ)عميو السالـ ، وىو اليـو عنده" وىكذا إلى أف انتيى إلى القائـ
 سثة قىل انشيعح تتحريف انقرآٌ  –د 

لقد عز عمى  الة الشيعة أف ي موا القر ف الكريـ مف نصوص ظاىرة 
عصمة ، فيـ ال وصريحة تؤيد عقيدتيـ فى اإلمامة والتقية والرجعة وال

يستطيعوف تمرير ىذه األصوؿ بسيولة فى وجود القر ف كاماًل ، فالقر ف 
صريح بجالب تاـ بذكر مسائؿ دوف اإلمامة والعصمة بكثير ، كالوضوب 
والطيارة مف الحدث األصغر واألكبر ، أما تمؾ األصوؿ الشيعة فمـ يأِت ذكرىا 

بطروب النقص عمى القر ف لتكوف فى القر ف تصريحًا وال تمميحًا ، فكاف قوليـ 
، ىكذا يمتمسوف ألنفسيـ م رجًا  (2)ىذه األصوؿ مما حذفت نصوصيا 

 ألباطيميـ وكذبيـ ، تعالى ا  عما يقولوف عموًا كبيرًا  .
وفى سبيؿ الدفاع عف تمؾ األصوؿ الفاسدة تبنت الرافضة أفكارًا 

األحاديث النبوية الثابتة ،  طيرة فشككوا فى القر ف الكريـ ، وانكروا كثيرًا مف 
وطعنوا فى الصحابة ، وجرحوىـ ، ونسبوا إلييـ تعمد الكذب ، وتحريؼ كتاب 

  (3)ا  ، إلى  ير ذلؾ مف االفترابات الكاذبة " 
ىـ المحرفوف لمقر ف الكريـ  -و اصة الروافض  -والحؽ أف الشيعة 

                                                           

، مؤسسة  ٕٙط األولى صػ  –أبو الحسف العاممى  –مر ة األنوار ومشكاة األسرار  (ٔ)
 ىػ .  ٜٔٗٔطبع سنة  –بيروت  –األعممى لممطبوعات 

،  ٕٖتيمة باطمة أـ حقيقة ثابتة ، د / طو الديممى صػ  –تحريؼ القر ف عند الشيعة  (ٕ)
ٖٖ  . 

 ٕٖٕالسنة والجماعة ، د/ محمد الصالبى صػ فكر ال وارج والشيعة في ميزاف أىؿ  (ٖ)
 وما بعدىا . 
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 مصادر التلٌقً

  عد الشٌعة اإلمامٌة " االثنى عشرٌة"

ٕٕٕٙ 
 

يير ألفاظو وتبديميا ، فقد نسبوا إلى القر ف الكريـ ما ليس منو ، وقاموا بتغ
وتقديميا وتأ يرىا ، مدعيف أنيا ىكذا أنزلت ، وأف الصحابة ىـ الذيف 

 حرفوىا و يروىا ، وأسقطوا كثيرًا منيا . 
 نماذج مف تحريفات الشيعة لمقر ف الكريـ :  -ىػ 

حتى تتـ الفائدة أماـ القارئ ، فالبد مف ذكر بعض النماذج مف تحريفاتيـ 
   - وكذبيـ ، مف ذلؾ :

ما رواه الكمينى بسنده عف أبى جعفر قاؿ نزؿ جبريؿ بيذه اآلية عمى  -ٔ
ْلَنا َعلَى َعْبِدَنا محمد ىكذا : "  ا َنـزَّ ٍب ِممَّ ٌْ ] فى عمى [  َوإِْن ُكْنُتْم فًِ َر

َوإِْن  والمعرؼ أف اآلية الصحيحة ىى  (1). "  ِمْثلِهِ  ِمنْ  َفأُْتوا بُِسوَرةٍ 

ٍب مِ  ٌْ ْلَنا َعلَى َعْبِدَنا َفأُْتوا بُِسوَرةٍ ُكْنُتْم فًِ َر ا َنـزَّ    (2) ِمْثلِهِ  ِمنْ  مَّ
ما رواه الكمينى بسنده عف أبى جعفر قاؿ : نزؿ جبريؿ بيذه اآلية  -ٕ

لَ الَِّذٌَن َظلَُموا ىكذا "  رَ  َقْواًل   ]  ؿ محمد حقيـ [ َفَبدَّ ٌْ الَِّذي قٌِلَ لَُهْم  َغ

نَ  ِرْجًزا]  ؿ محمد حقيـ [  لَُموا َفأَنَزْلَنا َعلَى الَِّذٌَن ظَ  َماِء بَِما  مِّ السَّ

ْفُسقُونَ  ٌَ  (3)"  َكاُنوا 
لَ الَِّذٌَن َظلَُموا َقْواًل  واآلية الصحيحة :  رَ  َفَبدَّ ٌْ الَِّذي قٌِلَ لَُهْم َفأَنَزْلَنا َعلَى  َغ

نَ  الَِّذٌَن َظلَُموا ِرْجًزا ْفُسقُونَ  مِّ ٌَ َماِء بَِما َكاُنوا    (4) السَّ
 والية األئمة عند الشيعة ىى الطريقة المذكورة فى قولو سبحانو  -ٖ

                                                           

 كتاب الحجة.  – ٚٔٗصػ  ٔأصوؿ الكافى لمكمينى جػ  (ٔ)
 .  ٖٕسورة البقرة  ية  (ٕ)
 كتاب الحجة. – ٚٔٗصػ  ٔأصوؿ الكافى لمكمينى جػ  (ٖ)
 . ٜ٘سورة البقرة  ية  (ٗ)
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 مصادر التلٌقً

  عد الشٌعة اإلمامٌة " االثنى عشرٌة"

ٕٕٕٚ 
 

  ِِرٌَقِة  َعلَى اْسَتَقاُموا َوأَلَّو  .  (1)الطَّ
 َعلَى اْسَتَقاُموا َوأَلَّوِ  فقد رور الكمينى عف أبى جعفر فى قولو تعالى 

ِرٌَقةِ  َناُهم الطَّ ٌْ اء أَلَْسَق َغَدًقا  مَّ
موا عمى والية قاؿ يعنى لو استقا (2)

واألوصياب مف ولده عمييـ  عمى ابف أبى طالب أمير المػؤمنيف
  (3).السالـ

أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذٌَن  يفسروف الجبت والطا وت الوارد فى قولو سبحانو  -ٗ

اُغوتِ  ٌُْؤِمُنوَن بِاْلِجْبِت َوالطَّ يفسرونيا    (4) أُوُتوا َنِصًٌبا ِمَن اْلِكَتاِب 
ا  ووزيريو وصيريو و ميفتو أبى بكر وعمر رضى  بصاحبى رسوؿ
 (5)ا  عنيما . 

ْحلِ  إِلَى َوأَْوَحى َربُّكَ  يفسروف النحؿ فى قولو تعالى :  -٘   "(6) النَّ

يقولوف المراد بالنحؿ ىـ األئمة ، ال أدرر كيؼ يستساغ ىذا التفسير 
 (7)وكيؼ يقبؿ وال دليؿ عميو سور الكذب واالفتراب . 

 أَْزَواِجُكْم َبنٌَِن  ِمنْ  َوَجَعلَ لَُكمْ  ئمة ىـ الحفدة فى قولو تعالى واأل     

                                                           

 .ٙٔسورة الجف  ية  (ٔ)
 .ٙٔسورة الجف  ية (ٕ)
باب الطريقة التى حث عمى  –، كتاب الحجة  ٕٕٓ، ص  ٔالكافى جػ أصوؿ (ٖ)

 االستقامة عمييا والية عمى رضى ا  عنو .
 .ٔ٘سورة النساب  ية (ٗ)
 .  ٕٙٗصػ  ٔتفسير العياشى جػ  (٘)
 .ٛٙسورة النحؿ  ية  (ٙ)
 . ٕٗٙصػ  ٔتفسير العياشى جػ  (ٚ)
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 مصادر التلٌقً

  عد الشٌعة اإلمامٌة " االثنى عشرٌة"

ٕٕٕٛ 
 

:  -تعالى  -ىو سبيؿ ا  فى قولو  - -وعمى  (1) َوَحَفَدةً 
 ِ وَن َعْن َسبٌِِل َّللاَّ ُصدُّ ٌَ وىو الحسرة عمى الكافريف فى قولو     (2)َو

ُه لََحْسَرةٌ َعلَى اْلَكافِِرٌ تعالى :  ، وىو الحؽ اليقيف فى  (3)  نَ َوإِنَّ
قٌِنِ  قولو تعالى : ٌَ ُه لََحقُّ اْل َوإِنَّ

. وىو الصػراط المستقيـ فى قولو  (4)
َراَط اْلُمْسَتقٌِم سبحانو   .    (5)اْهِدَنا الصِّ

َوَما  ويروف عف أبى جعفر ) برأُه ا  مما يفتروف ( فى قولو تعالى  -ٙ

ِخَذ اْلُمِضلٌَِّن  قاؿ الميـ  -  -قاؿ : إف رسوؿ ا  (ٙ)  َعُضًداُكنُت ُمتَّ
َوَما أعز الديف بعمر بف ال طاب ، وبأبى جيؿ ابف ىشاـ ، فأنزؿ ا  

ِخَذ اْلُمِضلٌَِّن َعُضًدا  )  )7ُكنُت ُمتَّ
إِنَّ  يفتروف كذلؾ عمى أبى عبدا  أنو قاؿ فى قولو تعالى : -ٚ

قاؿ نزلت  (8)  آَمُنوا ُثمَّ َكَفُروا ُثمَّ اْزَداُدوا ُكْفًرا آَمُنوا ُثمَّ َكَفُروا ُثمَّ  الَِّذٌنَ 
و لو -  -أبى بكر وعمر  منوا برسوؿ ا   –نزلت فى فالف وفالف 

                                                           

 .ٕٚسورة النحؿ  ية  (ٔ)
 .ٖسورة إبراىيـ  ية  (ٕ)
 .ٓ٘سورة الحاقة  ية  (ٖ)
 ٕٗٙصػ  ٕوراجع ىذه التفسيرات في كتاب تفسير العياشى ج ٔ٘سورة الحاقة  ية  (ٗ)

 . ٜٕٙ، صػ 
 . ٕٗصػ  ٕوراجع تفسير العياشى جػ  ٙسورة الفاتحة  ية  (٘)
 .ٔ٘سورة الكيؼ  ية  (ٙ)
 .ٔ٘سورة الكيؼ  ية  (ٚ)
 .ٖٚٔسورة النساب  ية  (ٛ)
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 مصادر التلٌقً

  عد الشٌعة اإلمامٌة " االثنى عشرٌة"

ٕٕٕٜ 
 

فى أوؿ األمر ، ثـ كفروا حيث عرضت عمييـ الوالية ، ثـ  منوا بالبيعة 
ألمير المؤمنيف حيث قالوا لو بأمر ا  وأمر رسولو ؛ فبايعوه ، ثـ 

و لو فمـ يقروا بالبيعة ثـ ازدادوا -  -حيث مضى رسوؿ ا كفروا 
كفرًا بأ ذىـ مف بايعوه بالبيعة ليـ ، فيؤالب لـ يبؽ منيـ مف اإليماف 

  (1)شئ . 
ْنَهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر  يفسروف الفحشاب والمنكر فى قولو : -ٛ ٌَ َو

فيروف عف أبى جعفر  –بوالية أبى بكر وعمرو وعثماف   (2)  َواْلَبْغًِ 
والمنكر  –األوؿ  –باإلسناد الكاذب أنو قاؿ : " وينيى عمى الفحشاب 

 . (3)والبغى الثالث  –الثانى  –
ىذه أمثمة لتأويميـ لمقر ف الكريـ ، وتعسفيـ فى فيـ  ياتو ، وىى كما 
نرر تفسير باطنى ال تربطو باآلية أدنى صمة ، وكأف القر ف لـ ينزؿ بمساف 

 . دستورًا لم مؽ أجمعيفبيف ، ولـ يجعمو ا  سبحانو ىداية و عربى م
و طورة ىذا االتجاه الباطنى فى تفسير القر ف كثيرة ، ألنو يفترض 
بطالف الثقة باأللفاظ ، ويسقط االنتفاع بكالـ ا  وكالـ رسولو ، وال شؾ أف 

اتَِنا ال  فًِ ْلِحُدونَ نَّ الَِّذٌَن ٌُ إ تمؾ التأويالت إلحاد فى كتاب ا  قاؿ تعالى :  ٌَ آ

َنا ٌْ ْخَفْوَن َعلَ ٌَ   (4) 
ولمحاولة تمرير ىذه الجريمة ونجاح تمؾ المؤامرة ربطوا ىذا التفسير 

                                                           

 .  ٗٓٗصػ  ٔ، تفسير الصافى جػ  ٕٔٛصػ  ٔجػ  تفسير العياشى (ٔ)
 . ٜسورة النحؿ  ية  (ٕ)
 . ٕٛٙصػ  ٗتفسير العياشى جػ  (ٖ)
 .ٓٗسورة فصمت  ية  (ٗ)
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 مصادر التلٌقً

  عد الشٌعة اإلمامٌة " االثنى عشرٌة"

ٕٕٖٓ 
 

بأىؿ البيت ، فضاًل عف أنيـ جعموا التفسير والتأويؿ مف  صوصيات األئمة 
 االثنى عشر دوف سواىـ  .

 انرد عهى انشيعح فى دعىاهى حتريف انقرآٌ  
ىذا الحديث الطويؿ عف افتراباتيـ وكذبيـ ال يسعنا إال أف نقؼ  بعد

  -وقفة متأنية تجاه ىذه األكاذيب واالفترابات  ولمرد عمييـ نقوؿ إف النبى
أمر بكتابة القر ف ، فقد كاف يأمر الصحابة رضواف ا  عمييـ بكتابة القر ف -

 شية أف ي تمط بمجرد نزولو  شية ضياعو ، وكاف ينياىـ عف كتابة  يره 
 عمييـ . 

قاؿ ال تكتبوا عنى، ومف  -  -فعف أبى سعيد ال ػدرر أف رسوؿ ا  
 (1)كتػب عنى شيئًا  ير القر ف فميمحو ، وحدثوا عنى وال حرج . 

لذلؾ كفر عمماب أىؿ السنة والجماعة كؿ مف اعتقد أف القر ف الكريـ 
  ير محفوظ مف التحريؼ والزيادة والنقصاف . 

المقدسى : ال  الؼ بيف المسمميف فى أف مف جحد مف القر ف يقوؿ 
 (2)سورة أو  ية أو كممة أو حرفًا متفقًا عميو أنو كافر . 

ويقوؿ أيضًا : القر ف الكريـ كالـ ا  سبحانو وتعالى ، وىو كتاب ا  
المبيف ، وحبمو المتيف ، وصراطو المستقيـ ، تنزيؿ مف رب العالميف ، نزؿ 

األميف عمى قمب سيد المرسميف بمساف عربى مبيف ، منزؿ  ير بو الروح 
                                                           

باب التشبث في  –كتاب الزىد والرقائؽ  – ٖٜٕٗ/ٗأ رجو مسمـ في صحيحو  (ٔ)
 الحديث وحكـ كتابو العمـ 

وزارة الشئوف اإلسالمية  ٕٔصػ  ٔثانية جػ ابف قدامة المقدسى ط ال –لمعة االعتقاد  (ٕ)
 المممكة العربية السعودية . –
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 مصادر التلٌقً

  عد الشٌعة اإلمامٌة " االثنى عشرٌة"

ٕٕٖٔ 
 

ليو يعود وىو سور محكمات ، و يات بينات وحروؼ و  م موؽ منو بدأ ، واا
كممات مف قرأه فأعربو فمو بكؿ حرؼ عشر حسنات ، لو أوؿ و  ر ، وأجزاب 
وأبعاض ، متمو باأللسنة ، محفوظ فى الصدور ، مسموع باآلذاف ، مكتوب 

صاحؼ ، فيو محكـ ومتشابو ، وناسخ ومنسوخ ، و اص وعاـ ، وأمر فى الم
نِ  ونيى قاؿ تعالى :  ٌْ أْتٌِِه اْلَباِطلُ ِمن َب ٌَ ِه َواَل  الَّ  ٌْ َد  َتنِزٌلٌ   َخْلفِهِ  ِمنْ  ٌَ

نْ    (1)  َحِكٌٍم َحِمٌدٍ  مِّ
أْ  وقاؿ تعالى : ٌَ ُتوا قُلْ لَئِِن اْجَتَمَعِت اإْلِْنُس َواْلِجنُّ َعلَى أَْن 

أُْتونَ  َهَذا بِِمْثلِ  ٌَ     (2) َولَْو َكاَن َبْعُضُهْم لَِبْعٍض َظِهًٌرا بِِمْثلِهِ  اْلقُْرآِن اَل 
ويقوؿ القاضى عياض فى الشفاب : " وأف مف نقص منو حرفًا قاصدًا 
لذلؾ ، أو بدلو بحرؼ   ر مكانو ، أو زاد فيو حرفًا مما لـ يشمؿ عميو 

عميو وأجمع عمى أنو ليس مف القر ف عامدًا المصحؼ الذر وقع االجماع 
 . (3)لكؿ ىذا فإنو كافر " 

وىكذا تواتر عند أىؿ السنة أف القر ف الذر بأيدييـ الذر جمعو سيدنا 
  -، ونس و ، ونشره فى األمصار سيدنا عثماف بف عفاف -  -أبوبكر 

وف د - -عمى سيدنا محمد-تبارؾ وتعالى -ىو القر ف الذر أنزلو ا  -
 تحريؼ بزيادة أو نقصاف . 

فى معرض حديثو عف أصوؿ االستدالؿ  –رحمو ا   –قاؿ البغدادر 
                                                           

 . ٕٗسورة فصات  ية  (ٔ)
 . ٕٔوراجع لمعة االعتقاد لممقدسى صػ  ٛٛسورة اإلسراب  ية  (ٕ)
تحقيؽ كماؿ  –ط الثالثة  –القاضى عياض  –كتاب الشفاب بتعريؼ حقوؽ المصطفى  (ٖ)

 مؤسسة الكتب الثقافية .  –بيروت  –بسيونى ز موؿ المصرر 
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 مصادر التلٌقً

  عد الشٌعة اإلمامٌة " االثنى عشرٌة"

ٕٕٖٕ 
 

عند أىؿ السنة والجماعة : " واتفقوا عمى أف أصوؿ أحكاـ الشريعة القر ف 
جماع السمؼ ، وكفروا مف زعـ مف الرافضة أف ال حجة اليـو فى  والسنة واا

 (1) يروا بعض القر ف وحرفوا بعضو. القر ف والسنة ، لدعواىـ أف الصحابة
وأ يرًا أقوؿ أف القر ف الكريـ ىو حجة ا  ال الدة ، ومعجزة نبيو 

، ف قدسيتو ، فإنو بعيد عف اإلسالـالكبرر ، فمف حاوؿ المساس بو والنيؿ م
ف تسمى بو ، وأنو يجب كشفو لتعرؼ األمة عداوتو ألنو يحارب اإلسالـ  واا

 لمتيف . فى أصمو العظيـ ، وركنو ا
وأف دعور تحريؼ القر ف ىى محاولة يائسة مف أعداب المسمميف 

 تستيدؼ الطعف فى دينيـ وقر نيـ . 
وما ذكرتو ىو بعض مف كثير قالو المحققوف مف أىؿ اإلسالـ فى 

  - الدفاع عف ديف ا  وسنة نبيو 
ِ بِأَفْ  وصدؽ ا  القائؿ :   ٌُْطفُِئوا ُنوَر َّللاَّ ُ ٌُِرٌُدوَن أَن  أَْبى َّللاَّ ٌَ َواِهِهْم َو

ٌُتِمَّ ُنوَرهُ َولَْو َكِرَه اْلَكافُِرونَ   . (2)  إاِلَّ أَن 
ا إ وقد تكفؿ ا  بحفظو إلى أف يرث ا  األرض ومف عمييا قائاًل:  نَّ

ا لَُه لََحافُِظونَ  ْكَر َوإِنَّ ْلَنا الذِّ  . (3)  َنْحُن َنزَّ
أْتٌِِه الْ  وقاؿ تعالى :  ٌَ نِ الَّ  ٌْ ِه َواَل  َباِطلُ ِمن َب ٌْ َد  (4)   َخْلفِهِ  ِمنْ  ٌَ

                                                           

 –بيروت  –تحقيؽ محى الديف عبدالحميد  ٕٖٚالبغدادر صػ  –الفرؽ بيف الفرؽ  (ٔ)
 ىػ .  ٖٔٗٔالمكتبة العصرية لمطباعة والنشر ، طبع عاـ 

 . ٕٖسورة التوبة  ية  (ٕ)
 . ٜسورة الحجر  ية (ٖ)
 . ٕٗسورة فصات  ية  (ٗ)
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 مصادر التلٌقً

  عد الشٌعة اإلمامٌة " االثنى عشرٌة"

ٕٕٖٖ 
 

وال الصة مف كؿ ما سبؽ أف القر ف الكريـ ىو المعجزة ال الدة لنبينا 
الموجود بأيدر الناس بيف الدفتيف ىو الكتاب المنزؿ عمى -  -محمد

ن أَ  اْلقُْرآنُ  َذاهَ  َوَما َكانَ  بالحؽ ال ريب فيو قاؿ تعالى:   -  -الرسوؿ

ِ  ِمن ٌُْفَتَرى فيو إذف الحجة القاطعة ، وىو المصدر األوؿ  (1)  ُدوِن َّللاَّ
 ألحكاـ الشريعة بما تضمنتو  ياتو مف بياف ما شرعو ا  لمبشر . 

كما أف قوليـ بأف القر ف ليس حجة إال بقيـ ما ىى إال دعور د يمة 
متوقؼ لغياب  مف عدو حاقد ؛ إذ القوؿ بيا يؤدر إلى أف االحتجاج بالقر ف

ّقيمة وىو اإلماـ الذر عنده عمـ الشريعة ، وىو م تبئ فى سرداب وىو 
  ائب مفقود عمى رأر بعضيـ .

ىذا كالـ موجو ضد اإلسالـ رسمو و طط لو عدو ا  الييودر ابف 
 سبأ عميو لعنة ا  . 

 
 املطهة انثاَى

 يىقف انشيعح يٍ انسُح انُثىيح املطهرج
 –عز وجؿ  -أرابىـ الفاسدة تجاه كتاب ا  بعد ىذه الجولة حوؿ 

  -يبقى لنا أف نقؼ وقفة متأنية حوؿ موقفيـ مف سنة سيدنا رسوؿ ا  
لقد ذكر الشيعة فى معنى السنة قوؿ م الؼ لجميور األمة حيث عرفوا  -

                                                           

 .ٖٚسورة يونس  ية (ٔ)
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 مصادر التلٌقً

  عد الشٌعة اإلمامٌة " االثنى عشرٌة"

ٕٕٖٗ 
 

 .  (1)السنة : بأنيا كؿ ما يصدر عف المعصـو مف قوؿ أو فعؿ أو تقرير " 
فقط ، بؿ ىـ األئمة  -  -ليس رسوؿ ا   والمعصـو عندىـ ىو

 االثنا عشر . 
ولذلؾ ال يقبؿ الشيعة السنة بمفيوميا الصحيح عند أىؿ السنة بؿ 
يردونيا ، وأوجدوا بدائؿ عنيا نسبوىا إلى أئمتيـ ظممًا وزورًا ، وال يقبموف 
مف األحاديث إال ما رور عف أىؿ البيت ، وال شؾ أف أكثره م تمؽ عمييـ . 

(2) 
والشيعة يعدوف صحيحى الب ارر ومسمـ مف الكتب  ير الصحيحة 
المميئة باألساطير وال رافات ، وذلؾ راجع إلى معتقدىـ ال بيث فى تكفيرىـ 

  .-  - لمصحابة ، ودعواىـ أف الصحابة ارتدوا بعد رسوؿ ا 
يقوؿ السيد محب الديف ال طيب فى ذلؾ : " الشيعة ال يعتمدوف إال 

-  --المنسوبة آلؿ البيت وبعض األحاديث لمف كانوا مع عمى األحاديث 
فى معاركو السياسية ، ويرفضوف ما سور ذلؾ ، وال ييتموف بصحة السند ، 
وال األسمػوب العممى ؛ فكثيرًا ما يقولوف مثاًل: " عف محمد بف إسماعيؿ عف 
ف بعض أصحابنا عف رجؿ عنو أنو قاؿ : " وكتبيـ مميئة بعشرات األالؼ م

األحاديث التى ال يمكف إثبات صحتيا ، وقد بنوا عمييا دينيـ ، وبذلؾ أنكروا 
أكثر مف ثالثة أرباع السنة النبػوية ، وىذه مف أىـ نقاط ال الؼ بينيـ وبيف 

                                                           

 ٕجػ  –ط الثالثة  –ناصر بف عمى الفقارر  –ريب بيف أىؿ السنة والشيعة مسألة التق (ٔ)
 دار طيبة لمنشر والتوزيع .  – ٕ٘٘صػ 

محب  –ال طوط العريضة لألسس التى قاـ عمييا ديف الشيعة اإلمامية األثنى عشرية (ٕ)
 . ٗٚ – ٖٚالديف ال طيب صػ 
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 مصادر التلٌقً

  عد الشٌعة اإلمامٌة " االثنى عشرٌة"

ٕٕٖ٘ 
 

 .  (1)سائر المسمميف  
ورفضيـ لمسنة نتيجة لموقفيـ مف الصحابة ، حيث يعتقد الشيعة أف 

بدعور أنيـ جحدوا النص عمى  -  -وؿ الصحابة ارتدوا بعد وفاة الرس
وبايعوا  يره عمى ال الفة ، ولـ يستثنوا منيـ بعد عمى  - -إمامة عمى 

-  -  وبعض أىؿ البيت إال سميماف الفارسى ، وأبوذر ، والمقداد بف اأٍلسد
، وعمار بف ياسر ، وحذيفة بف اليماف ، وابوالييثـ بف النبياف ، وسيؿ بف 

ف الصامت ، وابو أيوب األنصارر ، و زيمة بف ثابت حنيؼ ، وعبادة ب
 -وأبوسعيد ال درر ، وبعض الشيعة يرر أف الطيبيف مف ًأصحاب رسوؿ ا 

 -  . أقؿ عددًا مف ىؤالب 
 -فقد رور الكمينى بسنده إلى أبى جعفر أنو قاؿ ارتد الناس بعد النبى

 -  الشيعة تحتور عمى ، فكتب  (2)إال ثالثة ىـ المقداد وسميماف وأبو ذر
نصوص كثيرة منيا سب ولعف وطعف وتكفير لمصحابة رضواف ا  عمييـ إال 
قمياًل منيـ ال يتجاوز الثالثة فى معظـ الروايات ، وتتناوؿ نصوص السب 
والتكفير كثيرًا مف  حادىـ عمى سبيؿ التعيف ، وي صوف ال مفاب الثالثة 

يـ حرفوا القر ف ، وأسقطوا كثيرًا بالنصيب األوفى مف ذلؾ ، ألنيـ يعتقدوف أن
مف اآليات والسور التى نزلت فى فضائؿ أىؿ البيت واألمر باتباعيـ ، والنيى 

                                                           

ط  –مى عائض حسف الشيخ ناصر بف ع –عقيدة أىؿ السنة في الصحابة الكراـ  (ٔ)
 المممكة العربية السعودية  .  –مكتبة الرشيد  – ٖٜ٘صػ  ٖالثالثة جػ 

 . ٖٔٗالكمينى صػ  –أصوؿ الكافى  (ٕ)
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 مصادر التلٌقً

  عد الشٌعة اإلمامٌة " االثنى عشرٌة"

ٕٕٖٙ 
 

يجاب محبتيـ   . (1)عف م الفتيـ ، واا
:" وال تعجب -  -ويقوؿ نعمة ا  الجزائرر فى صحابة رسوؿ ا 

وبدلوا فى  قد  يروا ، -  -مف كثرة األ بار الموضوعة ؛ فإنيـ بعد النبى
الديف ما ىو أعظـ مف ىذا كتغييرىـ القر ف ، وتحريؼ كمماتو ، وحذؼ ما 

، واألئمة الطاىريف . وفضائح -  -فيو مف مدائح  ؿ بيت رسوؿ ا 
ظيار مساوييـ .    (2)المنافقيف ، واا

فالشيعة يردوف كتب السنة كصحيح الب ارر ومسمـ و يرىا جممة 
 يقرونيا ، ألف رواتيا كفار بزعميـ ، وترتب عمى وتفصياًل ، فال يعتبرونيا وال

ردىـ لمسنة أف بحثوا عف بدائؿ ، وىذه البدائؿ ىى أقواؿ األئمة ، لذلؾ ال 
فكؿ الروايات تستند إلى  -  -تجد فييا عف فالف عف فالف عف النبى

 أئمتيـ . 
كما أنيـ يؤلوف اآليات الواردة فى الكفار والمنافقيف ب يار صحابة 

 -  -وعمى رأسيـ سيدنا أبوبكر وعمر - -ا   رسوؿ
برأُه ا  عما يقولوف فى  –رور الكمينى فى الكافى عف أبى عبدا  

ِن أََضالَنا  قولو تعالى :  ٌْ َنا أَِرَنا الََّذ اْلِجنِّ َواإلِْنِس َنْجَعْلُهَما َتْحَت  ِمنَ  َربَّ

                                                           

،  ٔناصر بف عمى الفقارر ، ط الثالثة جػ  –مسألة التقريب بيف أىؿ السنة والشيعة  (ٔ)
تحقيؽ  –الدىمور  عبدالعزيز –، وراجع م تصر التحفة اإلثنى عشرية  ٖٔٙصػ 

 القاىرة .  –، الناشر المطبعة السمفية  ٓ٘، صػ  ٔمحب الديف ال طيب جػ 
مؤسسة األعممى  – ٜٚصػ  ٔنعمة ا  الجزائرر ، ط الرابعة جػ  –األنوار النعمانية  (ٕ)

 بيروت .  –لممطبوعات 
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 مصادر التلٌقً

  عد الشٌعة اإلمامٌة " االثنى عشرٌة"

ٕٕٖٚ 
 

ُكوَنا ٌَ   (2)قاؿ ىما ، ثـ قاؿ، وكاف فالف شيطانًا. (1) األَْسَفلٌِنَ  ِمنَ  أَْقَداِمَنا لِ
قاؿ المجمسى فى شرحو لمكافى فى بياف مراد صاحب الكافى بيما ، 
قاؿ أر أبوبكر وعمر ، والمراد بفالف عمر ، أر الجف المذكور فى اآلية عمر 

 .(3)  
، فما ىو ردنا  - -ىذه ىو رأر الشيعة فى صحابة رسوؿ ا  

السنة والجماعة مف الصحابة ، ىذا ىو ما عمييـ وما ىو موقؼ أىؿ 
 نوضحو .

 الرد عمى الشيعة حوؿ موقفيـ مف السنة .  - ت

بعد ىذا العرض السابؽ لتمؾ الترىات الكاذبة ، واالفترابات المشينة ، 
 –، وىـ راوة السنة عف رسوؿ ا   -رضواف ا  عمييـ  –سبًا فى الصحابة 

- سالـ ، ونشروه فى األرض مفتديف ، وىـ الرعيؿ األوؿ الذيف نصفوا اإل
عقيدتيـ بأرواحيـ ،  أقوؿ ، إنو يجب عمى كؿ مسمـ تزكيو جميع الصحابة 
بإثبات العدالة ليـ ، والكؼ عف الطعف فييـ ، والثناب عمييـ ، ومف اعتقد 

، ومف سبيـ فقد  -تعالى –السوب فييـ كميـ أو جميورىـ فقد كذب عمى ا  
مف أكراميـ ، فقد أثنى ا  سبحانو وتعالى عمييـ فى   الؼ ما أمر ا  تعالى

ٍة أُْخِرَجْت لِلنَّاسِ   يات كثيرة مف كتابو ، منيا قولو تعالى:  َر أُمَّ ٌْ    ُكْنُتْم َخ
فأثبت ا  ليـ ال يرية عمى سائر األمـ ، وال شئ يعادؿ شيادة ا  ليـ  (4)

                                                           

 .  ٜٕسورة فصمت  ية  (ٔ)
 .  ٔٙٗجمد الرابع صػ الم –فروع الكافى الذر بيامش مر ة العقوؿ  (ٕ)
 دار الكتب اإلسالمية .  ٙٔٗصػ  ٗالمجمسى جػ  –مر ة العقوؿ  (ٖ)
 .  ٓٔٔسورة  ؿ عمراف  (ٗ)
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 مصادر التلٌقً

  عد الشٌعة اإلمامٌة " االثنى عشرٌة"

ٕٕٖٛ 
 

و مف ال يرات و يرىا ، بؿ ال بذلؾ ، ألنو تعالى أعمـ بعباده وما انطووا عمي
يعمـ ذلؾ  يره تعالى ، فإذا شيد ا  تعالى فييـ بأنيـ  ير األمـ وجب عمى 
ال كاف مكذبًا   فى أ باره ، وال شؾ أف  كؿ فرد اعتقاد ذلؾ ، واإليماف بو ، واا
مف ارتاب فى حقيقة شئ مما أ بر ا  أو رسولو بو كاف كافرًا بإجماع 

  (1)المسمميف . 
لُونَ  وقاؿ تعالى فى شأف الصحابة :  ابِقُوَن اأْلَوَّ اْلُمَهاِجِرٌَن  ِمنَ  َوالسَّ

ُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه َوأََعدَّ لَُهْم 
ًَ َّللاَّ ِض َبُعوُهم بِإِْحَساٍن رَّ َواأْلَنَصاِر َوالَِّذٌَن اتَّ

اٍت َتْجِري َتْحَتَها اأْلَْنَهاُر َخالِِدٌَن فٌَِها أََبًدا  . (2)  ٌمُ اْلَعظِ  اْلَفْوزُ  لِكَ ذَ  َجنَّ
عف رضاه عف  -عز وجؿ  -ففى ىذه اآلية إ بار مف ا  تعالى 

السابقيف مف المياجريف واألنصار والتابعيف ليـ بإحساف ، بما أعده ا  ليـ 
 مف جنات النعيـ . 
ٌَُباٌُِعو    وقاؿ تعالى : ُ َعِن اْلُمْؤِمنٌَِن إِْذ  ًَ َّللاَّ َجَرِة لََقْد َرِض َنَك َتْحَت الشَّ

ِهْم َوأََثاَبُهْم َفْتًحا َقِرًٌبافٌِ َفَعلَِم َما ٌْ ِكٌَنَة َعلَ  (ٖ)   قُلُوبِِهْم َفأَْنَزلَ السَّ
ِ  وقاؿ تعالى :  ُسولُ َّللاَّ ٌد رَّ َحمَّ اُء َعلَى اْلُكفَّاِر ُرَحَماُء  مُّ َوالَِّذٌَن َمَعُه أَِشدَّ

                                                           

الصواعؽ المحرقة عمى أىؿ الرفض والضالؿ والزندقة ، أحمد بف محمد بف عمى  (ٔ)
 لبناف .  –مؤسسة الرسالة  –الناشر  ٗٓٙ،  ٖٓٙصػ  ٕط األولى جػ  –األنصارر 

جامعة  – ٜٓٔصػ  ٔمحمد بف عبدالوىاب جػ –رسالة في الرد عمى الرافضة  –ع وراج
 الرياض . –اإلماـ محمد بف سعود 

 .ٓٓٔسورة التوبة  ية  (ٕ)
 .ٛٔسورة الفتح  ية  (ٖ)
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َنُهمْ  ٌْ ًعا َتَراُهمْ   َب ًدا ُركَّ ْبَتُغونَ  ُسجَّ نَ  َفْضاًل  ٌَ ِ  مِّ  . (1)  َوِرْضَواًنا َّللاَّ
اِرِهْم َوأَْمَوالِِهْم  ِمنْ  لِْلفَُقَراِء اْلُمَهاِجِرٌَن الَِّذٌَن أُْخِرُجوا وقاؿ تعالى :  ٌَ ِد

ْبَتُغوَن َفْضال َ َوَرُسولَُه أُولَئَِك ُهمُ  ِمنَ  ٌَ
ْنُصُروَن َّللاَّ ٌَ ِ َوِرْضَواًنا َو اِدقُونَ  َّللاَّ   الصَّ

(2). 
رضواف ا  -بفضؿ الصحابة  -تعالى  -كؿ ىذه اآليات إ بار مف ا  

فمف يعتقد أف الصحابة ، كفروا إال ثالثة نفر أو عشرة أو أكثر فيو  -عمييـ
 ضاؿ مضؿ ال يؤمف بيـو الحساب . 

أحاديث كثيرة تدؿ عمى كماؿ الصحابة  -  -وقد تواتر عف النبى
" ال -  -يـ  صوصًا ال مفاب الراشديف منيا قوؿ الرسوؿرضى ا  عن

 تسبوا أصحابى " 
" فوالذي نفسي بيده لو أف أحدكـ أنفؽ مثؿ أحد ذىبًا ما أدرؾ مد 

  (3)"  أحدىـ وال نصيفو
أنو قاؿ : "  ير أمتى قرنى ثـ الثانى ثـ -  -وقد صح عف الرسوؿ

  (4)در ". الثالث و ير أمتى أوليا و  رىا وفى أوسطيا الك
: " النجـو أَمَنوُّ السماب ، فإذا ذىبت النجـو -  -وقاؿ رسوؿ ا 

أتى السماب ما توعد ، وأنا أَمَنوُّ ألصحابى ، فإذا ذىبت أتى أصحابى ما 

                                                           

 .ٜٕسورة الفتح  ية  (ٔ)
 .ٛسورة الحشر  ية  (ٕ)
 .  ٕٓٗ٘فضائؿ الصحابة  –رواه مسمـ  (ٖ)
 –، والترمذر  ٖٕ٘٘فضائؿ الصحابة  –ومسمـ  ٖٓ٘ٙب المناق –رواه الب ارر  (ٗ)

 .  ٕٕٕٕ – ٕٕٕٔالفتف 
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 (1)أتى أمتى ما يوعدوف.يوعدوف ، وأصحابى أَمَنوُّ ألمتى فإذا ذىب أصحابى 
الصحابة ، فإف ما ذكر  ما يدؿ عمى كماؿ -  -ىكذا تواتر عف النبى

فى مدح كؿ واحد مشيور ، بؿ متواتر ألف نقمو ذلؾ أقواـ يستحيؿ تواطؤىـ 
، وفضؿ قينى بكماؿ الصحابةعمى الكذب ، ويفيد مجموع أ بارىـ الحكـ الي

 ال مفاب الراشديف . 
فإذا عرفت أف  يات القر ف تكاثرت فى فضميـ ، واألحاديث المتواترة 

كماليـ ، فمف اعتقد فسقيـ أو فسؽ  مجموعيـ ، أو بمجموعيا ناصة عمى 
باحتو فقد  ارتدادىـ ، أو ارتداد معظميـ عف الديف ، أو اعتقد أحقية سبيـ واا

 .  -  -كفر با  تعالى ورسولو
 عقيدة أىؿ السنة والجماعة فى الصحابة رضواف ا  عمييـ.  -جػ 

اإلفراط إف عقيدة أىؿ السنة والجماعة فى  ؿ البيت وسط بيف 
نيـ يحبونيـ جميعًا ويتولونيـ ، وال يجفوف أحدًا  والتفريط والغمو والجفاب ، واا
منيـ ، وال َيْغموف فى أحد ، كما أنيـ يحبوف الصحابة جميعًا ، ويتولونيـ ، 
فيجمعوف بيف محبة الصحابة والقرابة ، وىذا ب الؼ  يرىـ مف أىؿ األىواب 

ويجفوف فى الكثير منيـ وفى  ، الذيف يغالوف فى بغض أىؿ البيت ،
الصحابة رضى ا  عنيـ ، فال يرفعونيـ إلى ماال يستحقوف ، وال يقصروف 
بيـ عما يميؽ بيـ فألسنتيـ رطبة بذكرىـ الجميؿ الالئؽ بيـ وقموبيـ عامرة 

                                                           

 .  ٖٕ٘٘فضائؿ الصحابة  –رواه مسمـ  (ٔ)
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. فيـ ال يرفعوف  ؿ البيت إلى منزلة النبوة ، أو يعتقدوف فييـ (1)بحبيـ 
الغيب ، وفى نفس الوقت ال يسبوف أحدًا مف  العصمة ، أو أنيـ يعمموف

الصحابة ، وال يبغضونيـ ، بؿ يحبونيـ ، ويحترمونيـ ويحكموف عمى مف 
 سبيـ بالكفر . 

 
 
 
 

                                                           

عبدالمحسف بف  –فضؿ  ؿ البيت وعمو مكانتيـ عند أىؿ السنة والجماعة  –انظر  (ٔ)
المممكة العربية  –الناشر دار ابف األثير  – ٚ٘صػ  ٔج  –حمد العباد البدر 

 ودية . السع
 – ٙٔصػ  ٔج  ٔلعبد المحسف البدر ط –عقيدة أىؿ السنة في الصحابة  –وانظر 

 الناشر دار ابف  زيمة . 
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 املطهة انثانث
 يىقف انشيعح يٍ اإلمجاع

اإلجماع ىو األصؿ الثالث مف أصوؿ اإلسالـ بعد القر ف الكريـ ، 
 نة والجماعة .والسنة النبوية المطيرة عند أىؿ الس

والشيعة ال ترر إجماع الصحابة والسمؼ أو إجماع األمة أصاًل مف 
أصوليـ ألف الحجة فى قوؿ اإلماـ ال فى اإلجماع ، فاإلجماع ال يكوف حجة 
ال لكونو إجماعًا ، بؿ الشتمالو عمى قوؿ اإلماـ المعصـو عمى معنى أف 

ومشتماًل عميو كاف صحيحًا اإلجماع إذا كاف موافقًا لما قالو اإلماـ المعصـو 
يعتمد عميو ، أما إذا  ال مف كالـ اإلماـ المعصـو فال يعتد بو ويرفض ، 

 ىكذا  الفوا إجماع األمة.
يقوؿ ابف المطير الحمى : " اإلجماع إنما ىو حجة عندنا الشتمالو 
عمى قوؿ المعصـو ، فكؿ جماعة كثرت أو قمت كاف قوؿ اإلماـ فى جممة 

 (1)اعيا حجة ألجمو ال ألجؿ اإلجماع .أقواليا ، فإجم
وال الصة مف كؿ ما سبؽ أف اإلجماع ليس حجة عندىـ بدوف وجود 
اإلماـ الذر يعتقدوف عصمتو ، فمدار حجتو ىو قوؿ اإلماـ ال عمى نفس 
نما قالوا بحجية قوؿ  اإلجماع ، فيـ فى الحقيقة لـ يقولوا بحجية اإلجماع ، واا

الذر ال دليؿ عميو مف كتاب أو نص مرور  المعصـو فى اعتقادىـ الفاسد
 .-  -عف رسوؿ ا  

فالنظر عندىـ فى اإلجماع إلى قوؿ اإلماـ ال إلى األمة ، واالعتبار 

                                                           

 ىػ . ٖٛٓٔط طيراف  ٓٚابف المطير صػ  –تيذيب الوصوؿ إلى عمـ األصوؿ  (ٔ)
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بمف داف بإمامة االثنى عشر بشرط أف يكوف مف ضمنيـ اإلماـ ، أو يكوف 
 اجتماعيـ كاشفًا عف قوؿ اإلماـ ، وال يمتفت إلى اتفاؽ العمماب المجتيديف

 . مف أمة محمد 
بؿ األمر أعظـ مف عدـ اعتبار إجماعيـ ، حيث  تعدر ذلؾ إلى 
القوؿ بأف م الفة إجماع المسمميف فيو الرشاد ، وصار مبدأ الم الفة أصاًل 
مف أصوؿ الترجيح عندىـ ، وأساسًا مف أسس مذىبيـ ، وجابت عندىـ 

 نصوص كثيرة تؤكد ىذا المبدأ وتدعو إليو . 
ـ الكمينى : " دعوا ما وافؽ القـو فإف الرشد فى  الفيـ فقد ذكر ثقتي

 "(1) . 
فالشيعة تقر باإلجماع اسمًا ، وت الفو فى الحقيقة ، فيـ ليس ليـ 
قوؿ واحد يتفقوف عميو ، وىذا حؽ اعترفت بو الشيعة نفسيا ، حيث جاب فى 

قاؿ سألتو مسألة فأجابنى ، ثـ  بف أبى جعفر  –أصوؿ الكافى عف زراره 
جابه رجؿ فسألو عنيا فأجابو  الؼ ما أجابنى ، ثـ جاب رجؿ   ر فأجابو 
ب الؼ ما أجابنى وأجاب صاحبى ، فمما  رج الرجالف ، قمت يا ابف رسوؿ 
ا  ، رجالف مف أىؿ العراؽ مف شيعتكـ قدما يسأالف فأجبت كؿ واحد منيما 

، ولو أجتمعتـ  بغير ما أجبت بو صاحبو ، قاؿ يا زرارة إف ىذا  ير لنا ولكـ
 (2)عمى أمر واحد لصدقكـ الناس عمينا ، ولكاف أقؿ لبقائنا وبقائكـ " 

مف المؤكد أف اإلماـ أبا جعفر برئ مف كؿ ىذا الكالـ ، وأف ىذا 

                                                           

 .  ٛص  ٔأصوؿ الكافى لمكمينى ج  (ٔ)
 . ٘ٙص  ٔأصوؿ الكافى لمكمينى ج  (ٕ)
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الحديث مف ا تراعيـ ، وأف مف أصوؿ مذىبيـ بحكـ عقيدة التقية ا تالؼ 
عمى حقيقة مذىبيـ أقواليـ ، وتبايف  رائيـ حتى ال يقؼ بزعميـ األعداب 

فكاف مف  ثر ذلؾ أف ضاع المذىب ، فكيؼ يمكف تحقؽ اإلجماع عمى قوؿ 
أو حكـ فى ظؿ ىذا اال تالؼ واالضطراب أليس ىذا ىو النفاؽ بعينو إنيا 

 أ الؽ الييود الذيف ال يعرفوف دينًا وال ذمة .
 الرد عمى الشيعة حوؿ موقفيـ مف اإلجماع :  -ب

سمميف ينظر فيو إلى إجماع األمة ،  اصة اإلجماع عند جميور الم
الصدر األوؿ منيا ، ألف األمػة ال يمػكف أف تجتػمع عمى ضػػاللة : " قاؿ 

ُسولَ  ٌَُشاقِقِ  َوَمنتعالى :  َن لَهُ  ِمن الرَّ ٌَّ َر َسبٌِِل  اْلُهَدى َبْعِد َما َتَب ٌْ بِْع َغ تَّ ٌَ َو

   (ٔ)  ِه جهنم وساءت مصٌراَوُنْصلِ   َتَولَّى َما ُنَولِّهِ  اْلُمْؤِمنٌِنَ 

: " ال تزاؿ طائفة مف أمتى قائمة بأمر ا  ال يضرىـ  -  -وقاؿ 
،  (ٕ)مف  ذليـ أو  الفيـ حتى يأتى أمر ا  وىـ ظاىروف عمى الناس " 

فاإلجماع عند المسمميف مأ وذ مف إجماع األمة ال مف قوؿ المعصـو كما 
 تدعى الشيعة . 
 تعقية 

سبؽ أف القر ف الكريـ ، والسنة النبوية المطيرة تبيف لنا مما 
واإلجماع ال يصح االستدالؿ بيـ عمى رأر الشيعة ، وال يمكف االعتماد عمييـ 

                                                           

 . ٘ٔٔ ية  سورة النساب (ٔ)
باب قوؿ النبى ال تزاؿ طائفة مف أمتى ظاىريف عمى  –رواه مسمـ في كتاب الجياد  (ٕ)

 .  ٕٗ٘ٔ/  ٕالحؽ ال يضرىـ مف  الفيـ " 
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، كمصادر أساسية مف مصادر التشريع ؛ ألف القر ف بزعميـ الفاسد ، ليس 
إذ يدعوف أنو قد وقع بو  -  -ىو القر ف الذر أنزؿ عمى سيدنا محمد

لزيادة والنقص كما سبؽ فمـ يبؽ حقيقًا بأف يستدؿ بو عندىـ ألنو التحريؼ وا
ال اعتماد عمى كونو قر نًا إال إذا أ ذ بواسطة اإلماـ المعصـو ، وليس القر ف 
المأ وذ مف األئمة موجودًا فى أيدييـ ، وأصبح القر ف المعروؼ بيف أيدينا 

 الؿ بو لوجييف :  ير معتد بو عند أئمتيـ بزعميـ ، وأنو ال يميؽ االستد
األوؿ : لما رور عف أئمتيـ بأف القر ف المنزؿ وقع فيو تحريؼ فى 
كمماتو عف مواضعيا ، بؿ قد أسقط منو بعض السور ، وترتيبو ىذا أيضًا 
 ير معتد بو لكونو متغيرًا عف أصمو ، وما ىو موجود اآلف فى أيدر 

إلى أطراؼ المؤمنيف ىو مصحؼ عثماف الذر كتبو وأرسؿ منو سبع نسخ 
العالـ ، وأجبر الناس عمى قبولو وقرابتو عمى ما رتبو ، و ذر مف  الؼ ذلؾ 
فال يصح بنابًا عمى رأييـ التمسؾ بو ، وال يعتمد عمى نظمو مف العاـ إلى 
ال اص ونحوىما ، ألنو يجوز أف يكوف ىذا القر ف الذر بيف أيدينا كمو أو 

 منو م صوصًا بيا .  أكثره منسو ًا باآليات والسور التى أسقطت
الثاتى : أف نقمو ىذا القر ف كما يزعموف مثؿ ناقمى التوراة واإلنجيؿ ؛ 
ألنيـ يدعوف أف بعض الصحابة العظاـ كانوا منافقيف والعياذ با  ، وبعضيـ 

بزعميـ طمعاً  كانوا مداىنيف فى الديف كعواـ الصحابة ، فإنيـ تبعوا رؤسابىـ
فى ز ارؼ الدنيا ، فارتدوا عف الديف إال أربعة أو ستة ، فغيروا  طاب ا  

 وبدلوا وزودوا مف عند أنفسيـ . –تعالى 
بناًب عمى رأر الشيعة ال القر ف ، وال السنة الموجوداف بيننا نحف 
المسمميف يصحاف أف يكونًا مصدريف لتمقى الشريعة واإلجماع ، كذلؾ ال 
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ف يكوف مصدرًا مف مصادر التشريع ؛ ألف كونو حجة ليس باألصالة يصح أ
بؿ لكونو قوؿ المعصـو ، فمدار حجيتو عمى قوؿ المعصـو ال عمى نفس 

 اإلجماع كما سبؽ الشرح والبياف . 
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 املثحث انثاَى
 يظادر انتهقى عُذ انشيعح اإلياييح االثىن عشريح

جماع األمة فما ىو إذا كاف الشيعة قد رفضوا الك تاب والسنة واا
 المصدر المعتمد عندىـ بعد ىذا الرفض : 

 .  اإلياو يظذر يٍ يظادر انتهقى عٍ انشيعح -ٔ

يأ ذؾ العجب ، وتصاب بالذىوؿ والدىشة حينما ترر الشيعة 
يرفضوف الكتاب والسنة كمصدريف لمتمقى ، ويعولوف عمى أقواؿ أئمتيـ ، لذا 

األساس ، وىـ المصدر األىـ لمتمقى عند الشيعة يعد األئمة المعصوموف ىـ 
، فيـ معصوموف عندىـ ، فيـ ال يتكمموف إال بالحؽ ، وال يبمغوف إال 
الصدؽ ؛ ألف العصمة واجبة ليـ ، كما تجب لألنبياب عمييـ السالـ ، 
والعجيب والغريب أف عممابىـ  معوا عمى أئمتيـ صفة العصمة التى لألنبياب 

جابت أقواليـ فى ذلؾ تفوؽ الحصر ، منيا عمى سبيؿ عمييـ السالـ ، و 
المثاؿ ، قوؿ شي يـ المفيد : " أف األئمة القائميف مقاـ األنبياب فى تنفيذ 
قامة الحدود ، وحفظ الشرائع ، وتأديب األناـ ، معصوموف كعصمة  األحكاـ واا
األنبياب ، وأنيـ ال يجوز منيـ صغيرة ، وأنو ال يجوز منيـ سيو عف شئ 

 (ٔ)الديف" فى
بؿ إف القوؿ بعصمة األئمة يعد أصاًل مف أصوؿ عقيدة الرافضة 
الثالثة ، يقوؿ صاحب كتاب عقائد اإلمامية : " نعتقد أف اإلماـ كالنبى يجب 

                                                           

دار المفيد  –بيروت  –، ط الثانية  ٚٚ،  ٙٚالشيخ المفيد صػ  –أوائؿ المقاالت  (ٔ)
 لمطباعة والنشر . 
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أف يكوف معصومًا مف جميع الرذائؿ ما ظير منيا وما بطف ، كما يجب أف 
فظة الشرع يكوف معصومًا مف السيو وال طأ والنسياف ، ألف األئمة ح

 (ٔ)والقواموف عميو ، حاليـ فى ذلؾ حاؿ النبى "
مف  الؿ ما سبؽ يتبيف لنا أف مصدر الديف الوحيد عند الشيعة ىو 
قوؿ اإلماـ المعصـو ، فالقر ف عندىـ ليس حجة إال بقيـ ، وأف عميًا كاف قيـ 

 القر ف ، وطاعتو واجبة ومفروضة ، وكذلؾ األئمة مف بعده . 
ىى قوؿ اإلماـ ال قوؿ الرحمف ، والنص القر نى ال فالحجة عندىـ 

يمكف االحتجاج بو إال بعد الرجوع إلى قوؿ اإلماـ المعصـو ، لذلؾ يروف أف 
قوؿ اإلماـ ، أفصح وأبيف مف قوؿ الرحمف ؛ ألنو أقدر عمى البياف مف القر ف 
ـ ، ولذلؾ أطمقوا عمى القر ف الكريـ ، القر ف الصامت ، وأطمقوا عمى اإلما

ليؾ بياف رأييـ :   القر ف الناطؽ واا
 اإلماـ قر ف ناطؽ والقر ف قراف صامت  - أ

لقد زعمت اإلمامية أف اإلماـ قر ف ناطؽ ، وقد أدر بيـ ذلؾ إلى 
رفعو إلى منزلة النبوة فى عصمتو وصفاتو وعممو ، فقد رور الكمينى عف 

نبيًا ، ما زراره ، أنو قاؿ : سألت أبا جعفر عف قوؿ النبى ، وكاف رسواًل 
الرسوؿ وما النبى ، قاؿ النبى الذر يرر فى منامو ويسمع الصوت ، وال 
يعايف الممؾ ، والرسوؿ الذر يسمع الصوت ويرر فى المناـ ويعايف الممؾ 

، قمت اإلماـ ما منزلتو ، قاؿ يسمع الصوت ويرر وال يعايف الممؾ ، ثـ تال (ٕ)

                                                           

 بيروت .  –دار الصفوة  ٖٙمحمد رضا صػ  –عقائد اإلمامية  (ٔ)
 .  ٙٚٔ، ص  ٔأصوؿ الكافى جػ  (ٕ)
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محدث " واآلية كما ىى فى  اآلية وما أرسمنا قبمؾ مف رسوؿ وال نبى وال
ًٍّ إاِلَّ إَِذا َتَمنَّى  المصحؼ  ُسوٍل َواَل َنبِ أَْلَقى   َوَما أَْرَسْلَنا ِمن َقْبلَِك ِمن رَّ

اتِِه  ٌَ ُ آ ٌُْحِكُم َّللاَّ َطاُن ُثمَّ  ٌْ ٌُْلقًِ الشَّ ُ َما  نَسُخ َّللاَّ ٌَ تِِه َف ٌَّ َطاُن فًِ أُْمنِ ٌْ ُ َعلٌٌِم   الشَّ َوَّللاَّ

 (ٔ)   َحِكٌمٌ 
واألئمة حسب زعميـ ىـ الذيف أوتوا العمـ ، وىـ أولو األمر وأىؿ 
االستنباط وأىؿ الذكر ، وىـ الذيف أمر الناس بسؤاليـ ، وىـ الذيف يعمموف 

 تأويؿ القر ف ، ويحيطوف بتنزيمو " 
ومف ىذا المنطمؽ فيـ يشيروف إلى القر ف الكريـ بأنو صامت واإلماـ 

قاؿ : " ذلؾ القر ف  - -زعـ الكمينى أف اإلماـ عميًا  قر ف ناطؽ ، وفى ىذا
فاستنطقوه فمف ينطؽ لكـ ، ولكف أ بركـ عنو ، أال إف فيو عمـ ما مضى 
وعمـ ما يأتى إلى يـو القيامة ، وحكـ ما بينكـ ، وبياف ما أصبحتـ فيو 

 (ٕ)م تمفيف فمو سألتمونى عنو لعممتكـ "
فى مسألة التحكيـ ىذا كتاب ا  أنو قاؿ : "  - -وكذا نسبوا لعمى 

الصامت ، وأنا المعبر عنو ، ف ذوا بكتاب ا  الناطؽ ، وذروا الحكـ بكتاب 
 .(ٖ)ا  الصامت إذ ال معبر عنو  يرر " 

عنو أنو قاؿ : " أبى ا  أف  - -وكذا ما نسبوه إلى أبى عبدا  
بب شرحًا ، وجعؿ يجرر األشياب إال بأسباب فجعؿ لكؿ شئ سببًا وجعؿ لكؿ س

                                                           

 . ٕ٘سورة الحج  اآلية  (ٔ)
 باب الرد إلى الكتاب والسنة .  . –كتاب فضؿ العمـ  ٔٙ، ص  ٙأصوؿ الكافى جػ (ٕ)
مطبعة جماعة المدرسيف ، نشر  ٖٖٓط األولى صػ  –ابف البطريؽ  –العمدة  (ٖ)

 ىػ .  ٚٓٓٗـ مؤسسة النشر اإلسالمى طبع عا
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، مف مًا ، وجعؿ لكؿ عمـ بابًا ناطقاً لكؿ شرح مفتاحًا ، وجعؿ لكؿ مفتاح عم
 (ٔ)ونحف "  - -عرفو عرؼ ا  ، ومف أنكره أنكر ا  ، وذلؾ رسوؿ ا  

والمقصود بنحف أر األئمة االثنى عشر عمى حد زعميـ ، وىـ عمى 
و زيف العابديف ثـ ابنو محمد بف أبى طالب ثـ ابنو الحسف ثـ الحسيف ثـ ابن

الباقر ثـ ابنو جعفر الصادؽ ، ثـ ابنو موسى الكاظـ ، ثـ ابنو عمى الرضا ، 
ثـ ابنو محمد الجواد ، ثـ ابنو اليادر ، ثـ ابنو الحسف العسكرر ، ثـ ابنو 

 (ٕ)محمد القائـ المنتظر ، فكؿ إماـ ينص عمى مف يأتى بعده " 
اد إلمامة النبى ، فاإلمامة لدر أما األئمة حسب زعميـ ىى امتد
فنبوة سيدنا محمد  تمت بو ،  الشيعة ىى استمرار إلمامة سيدنا محمد 

أما إمامتو فبدأت بو ، وانتيت فى عترتو  ؿ البيت ، فالعترة ىى وراثة كتاب 
والمعبر الحقيقى عف اإلسالـ مما يوجب إمامتيـ  ا  مف بعد الرسوؿ 

  (ٖ)ويوجب بالتالى عصمتيـ . 
ويزعـ الشيعة أنو البد مف وجود حجة ، فال تقـو حجة ا  عمى 

 عبادة إال بإماـ  
فيرور الكمينى عف الرضا عف أبى عبدا  أنو قاؿ : " أف الحجة ال 

                                                           

، المطبعة  ٘ٚط األولى صػ  –الحسف بف سميماف الحمبى  –م تصر بصائر الدرجات  (ٔ)
 ىػ .  ٖٓٚٔالنجؼ طبع عاـ  –الحيدرية 

باب ما نص ا  عز وجؿ  –كتاب الحجة  – ٕٖٛ،  ٕٙٛصػ  ٔأصوؿ الكافى ج  (ٕ)
 ورسولو عمى األئمة عمييـ السالـ واحد فواحد .

سنة والشيعة بيف التقارب والتباعد ، صالح الوردانى ، ط الثانية صػ انظر عقائد ال (ٖ)
 بيروت . –، الغدير لمطباعة والنشر  ٙٚٔ،  ٘٘ٔ
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 .  (ٔ)تقـو   عز وجؿ عمى  مقو إال بإماـ حتى يعرؼ " 
وىـ يزعموف أف األرض ال ت مو مف الحجة ، فقد رور الكمينى عف 

العالب قاؿ : قمت ألبى عبدا  عميو السالـ ، أتكوف األرض ليس فييا  أبى
 إماـ قاؿ ال ، قمت : أيكوف إماماف ، قاؿ ال إال أحدىما صامت .

  فييا و عبدا  قاؿ : " ما زالت األرض إال  أبىورور الكمينى عف 
 (ٕ)يعرؼ الحالؿ والحراـ ويدعو الناس إلى سبيؿ ا الحجة 

ى عف أبى بصير عف أبى عبدا  قاؿ إف ا  أجؿ وأعظـ ورور الكمين
  (ٖ)مف أف يترؾ األرض بغير إماـ عادؿ " 

ورور أيضًا عف أبى حمزة قاؿ قمت ألبى عبدا  : " اتبقى األرض 
  (ٗ)بغير إماـ قاؿ لو بقيت األرض بغير إماـ لسا ت " 

موف فعف ومعرفة ا  تعالى تكوف بمعرفة اإلماـ أو الحجة ، كما يزع
: " إنما يعرؼ ا  عز  -يقوؿ  -عميو السالـ  -جابر قاؿ سمعت أبا جعفر 

وجؿ ويعبده مف عرؼ ا  وعرؼ إمامو منا أىؿ البيت ، ومف ال يعرؼ ا  
عز وجؿ وال يعرؼ اإلماـ منا أىؿ البيت فإنما يعرؼ ويعبد  ير ا  ، ىكذا 

 (٘)وا  ضالال " 

                                                           

 .  ٕٓٔ، ص  ٔأصوؿ الكافى ج (ٔ)
 .  ٖٓٔصػ  ٔأصوؿ الكافى ج ( ٕ)
 نفس الصفحة  ٔالمصدر السابؽ جػ ( ٖ)
 .  ٗٓٔأصوؿ الكافى جػ ص ( ٗ)
 .٘ٓٔصػ  ٔأصوؿ الكافى جػ ( ٘)
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 َاطق  سثة قىهلى تأٌ اإلياو قرآٌ
وكاف سبب قوليـ بأف اإلماـ قر ف ناطؽ ، وأف االستدالؿ ال ي مو مف 
الرجوع إلى قوؿ اإلماـ ، ىو االعتقاد بأف ا  قد فوض أمر الديف إلى األئمة 

لو ظير وبطف وأف األئمة يعمموف  ، واف القر ف الذر أنزؿ عمى النبى 
، وليـ  - -دنا عمى الباطف ، وأف جؿ القر ف نزؿ فى األئمة مف أبناب سي

األحقية بت صيص عاـ القر ف وتقييد مطمقو ، ونسخ  ياتو ، وليس لغيرىـ 
 فعؿ ذلؾ . 

 أواًل : تفويض ا  عز وجؿ أمر الديف حسب زعميـ إلى األئمة .
الى قد فوض أمر الديف إلى اتفؽ األثنا عشرية عمى أف ا  تع

 التفويض إلى رسوؿ ا   ، وفى ىذا عقد الكمينى بابًا اسماه بابأئمتيـ
لى األئمة فى أمر الديف   . (ٔ)واا

ويرور فيو عف أبى عبدا  أنو قاؿ : " إف ا  عز وجؿ فوض إلى 
ِر ِحَساب أَوْ  َعَطاُؤَنا َفاْمُننْ  َذاهَ   سميماف بف داود فقاؿ: ٌْ  (ٕ)   أَْمِسْك بَِغ
ُسولُ َفخُ   وفوض إلى نبيو فقاؿ :   ُذوهُ َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفانَتُهواَوَما آَتاُكُم الرَّ

  َ
قُوا َّللاَّ َ َشِدٌُد اْلِعَقاب َواتَّ

فما فوض إلى الرسوؿ فقد فوضو  (ٖ) ..إِنَّ َّللاَّ
 (ٗ)إلينا

وعف عبدا  بف سناف أف أبا عبدا  قاؿ : " ال وا  ما فوض ا  إلى 
                                                           

 كتاب الحجة . -ٕ٘ٙصػ  ٔأصوؿ الكافى جػ  (ٔ)
 . ٜٖسورة ص  ية  (ٕ)
 . ٚسورة الحشر  ية  (ٖ)
 .ٕٙٙصػ  ٔأصوؿ الكافى جػ  (ٗ)
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لى األئمة ، قاؿ ع أحد مف  مقو إال إلى رسوؿ ا   ا أَنَزْلَنا  ز وجؿ واا إِنَّ

 ُ
اِس بَِما أََراَك َّللاَّ َن النَّ ٌْ َك اْلِكَتاَب بِاْلَحقِّ لَِتْحُكَم َب ٌْ   لِّْلَخائِنٌَِن َخِصٌمً  َتُكن َواَل  إِلَ

 (ٕ). وىى جارية فى األوصياب رضى ا  عنيـ .  (ٔ)
 ثاَيًا : كتاب اهلل عس وجم نه ظهر وتطٍ : 

 تعالى لو ظير وبطف ، وأف األئمة يعمموف يزعـ الشيعة أف كتاب ا 
عمـ الباطف كمو ، فقد رور الكمينى عف محمد بف منصور قاؿ سألت عبدًا 

ًَ    صالحًا يقصد موسى الكاظـ عف قوؿ ا  عز وجؿ :  َم َربِّ َما َحرَّ قُلْ  إِنَّ

ف لو ظير وبطف ، قاؿ فقاؿ إف القر  (ٖ)   اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما َبَطنَ 
فجميع ما حـر ا  فى القر ف ىو الظاىر ، والباطف أئمة الجور وجميع ما 

  (ٗ)أحؿ ا  فى الكتاب ىو الظاىر ، والباطف فى ذلؾ أئمة الحؽ  . 
أنو قاؿ : " إف لمقر ف ظيرًا وبطنًا ولبطنو بطنًا إلى  ورووا أف عمى 

  (٘)سبعة أبطف " 
كتاب ا  عمى أربع  –أنو قاؿ  –ف وكذا عف اإلماـ زيف العابدي

، عمى العبارة واإلشارة ، والمطائؼ والحقائؽ ، فالعبارة لمعواـ واإلشارة أشياب
 (ٙ)لم واص ،والمطائؼ لألولياب ، والحقائؽ لألنبياب. 

                                                           

 . ٘ٓٔسورة النساب  ية  (ٔ)
 كتاب الحجة. – ٕٛٙصػ  ٔأصوؿ الكافى جػ  (ٕ)
 .ٖٖسورة األعراؼ  ية  (ٖ)
 .ٖٗٚصػ  ٔأصوؿ الكافى جػ (ٗ)
 .ٖٔ/ٔتفسير الصافى  (٘)
 ، دار الحديث .   ٖٕٔ٘صػ  ٖج  –ط األولى  –لمحمد رر شير  –ميزاف الحكمة  (ٙ)
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 مصادر التلٌقً

  عد الشٌعة اإلمامٌة " االثنى عشرٌة"

ٕٕ٘ٗ 
 

معنى ىذا الكالـ أف لمقر ف ظاىرًا وباطنًا ، والظاىر يعممو العامة أما 
ناًب عمى مذىب الشيعة ، ولكننا نقوؿ : " أف الباطف فال يعممو إال األئمة ب

نزؿ لكؿ البشر بمساف عربى مبيف يفيمو  -سبحانو وتعالى  -كتاب ا  
العامة وال اصة عمى السواب ، وليس فيو رموز أو إشارات إلى األئمة أو إلى 

  يرىـ ، فمعانيو واضحة وظاىرة لكؿ البشر عمى السوب . 
فى اعتقادهى َسل فى األئًح وفى ثانثًا : أٌ جم يا فى انقرآٌ 

 أعذائهى.
سبؽ القوؿ أف الشيعة تزعـ أف لمقر ف معانى باطنة ت الؼ الظاىر، 
ثـ ادعت أف عمـ الباطف المد ر ىو ما عند األئمة االثنى عشر ، ثـ زعمت 
أف جؿ القر ف نزؿ فى محبييـ وفى أعدائيـ ، ومعظـ موضوعات القر ف ال 

 تتعدر ىذا األمر . 
ور الكمينى عف األصبغ بف نباتو : " أنو قاؿ " سمعت أمير فقد ر 

، ينا وفى عدونا ، وثمث سنف وأمثاؿالمؤمنيف يقوؿ نزؿ القر ف أثالثًا ، ثمث ف
 (ٔ)وثمث فرائض وأحكاـ . 

قاؿ نزؿ القر ف أربعة أرباع ،  -  -وعف أبى بصير أف أبا جعفر
 (ٕ)ربع فرائض وأحكاـ .ثاؿ ، و ربع فينا ، وربع فى عدونا ، وربع سنف وأم

 راتعًا : األئًح يىحى إنيهى كاألَثياء عُذ انشيعح : 
، وأف األئمة يوحى إلييـ كاألنبيابيزعـ الشيعة أف الوحى لـ ينقطع ، 

                                                           

 باب النوادر . –كتاب فضؿ القر ف   – ٕٚٙصػ  ٕأصوؿ الكافى ج (ٔ)
 باب النوادر . –كتاب فضؿ القر ف   – ٕٛٙصػ  ٕأصوؿ الكافى ج (ٕ)
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 مصادر التلٌقً

  عد الشٌعة اإلمامٌة " االثنى عشرٌة"

ٕٕ٘٘ 
 

يرور الكمينى عف زرارة ،  –إال أف الفرؽ بيف األئمة واألنبياب فى رؤية الممؾ 
ا  قاؿ سألت أبا جعفر عميو السالـ عف قولو تعالى  ًٌّ  (ٔ)   َوَكاَن َرُسواًل َنبِ

ما الرسوؿ وما النبى قاؿ النبى الذر يرر فى منامو ويسمع الصوت 
وال يعايف الممؾ ، والرسوؿ الذر يسمع الصوت ويرر فى المناـ ويعايف الممؾ 
، قمت اإلماـ ما منزلتو ، قاؿ يسمع الصوت وال يرر الممؾ ، ثـ تال ىذه اآلية 

فكممة وال محدث  (ٕ)بمؾ مف رسوؿ وال نبى وال محدث " " وما أرسمنا مف ق
َوَما  زيادة فى النص القر نى . ألف الصحيح ىكذا قاؿ تعالى : 

ًٍّ إاِل إَِذا َتَمنَّى ِمنْ  َقْبلِكَ  ِمنْ  أَْرَسْلَنا  (ٖ)   َرُسوٍل َوال َنبِ
وقد سبؽ وأف ذكرت ىذا النص بتمامو وذكرتو ىنا مرة ثانية 

، وأقوؿ معقبًا عمى ىذا النص : إف دعور الشيعة أف الوحى  الحتياجى إليو
دعور باطمة ينقصيا الدليؿ ؛ ألف المعروؼ -  -لـ ينقطع بعد النبى

،  -  -والمتواتر عف جماعة المسمميف أف الوحى قد انقطع بعد النبى
 اتـ األنبياب والمرسميف ، وال نبى بعده حتى ينزؿ عميو -  -فسيدنا محمد

ودعواىـ نزوؿ الوحى عمى أئمتيـ دعور باطمة ليس ليا أصؿ ،  الوحى ،
الميـ  -  -، وسنة رسولو  -سبحانو  -وليس عمييا دليؿ مف كتاب ا  

إال ما ا ترعوه مف تأويالتيـ الفاسدة وأقاويميـ الكاذبة وأنفسيـ األمارة بكؿ 
سميا أعداب سوب والتابعة لألىواب والريب ، إنيا افترابات ابف سبأ الييودر ر 

 الديف الحاقديف عمى اإلسالـ .. 
                                                           

 . ٗ٘سورة مريـ مف اآلية  (ٔ)
 . ٕٓٔصػ  ٔأصوؿ الكافى ج  (ٕ)
 .  ٕ٘سورة الحج  ية  (ٖ)
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 مصادر التلٌقً

  عد الشٌعة اإلمامٌة " االثنى عشرٌة"

ٕٕ٘ٙ 
 

 خايسًا : أقىال األئًح عُذهى هى كأقىال اهلل وانرسىل 
، وأمرىـ أمر ا  ،-عز وجؿ-األئمة عندىـ كالرسؿ قوليـ قوؿ ا  

وطاعتيـ طاعة ا  ، ومعصيتيـ معصية ا  ، وأنيـ لـ ينطقوا إال عف ا  
الكافى عف أبى عبدا  كما يزعـ الكمينى تعالى ، وعف وحيو ، وقد جاب فى 
، ديث جدر ، وحديث جدر حديث الحسيفحديثى حديث أبى ، وحديث أبى ح

وحديث الحسيف حديث الحسف ، وحديث الحسف حديث أمير المؤمنيف ، 
 -  -، وحديث رسوؿ ا - -وحديث أمير المؤمنيف حديث رسوؿ ا  

 .  (ٔ) -عز وجؿ-قوؿ ا  
ففى  –  –وف الكذب حتى يصموف بو إلى رسوؿ ا  ىكذا يسمسم

زعميـ الكاذب أف أقواؿ ىؤالب األئمة ىى كأقواؿ ا  ورسولو ، كما يقوؿ 
عالميـ المازاندرانى : أف حديث كؿ واحد مف األئمة الطاىريف قوؿ ا  تعالى 

 . 
بؿ  (ٕ) -تعالى –وال ا تػالؼ فى أقواليـ كما ال ا تالؼ فى قوؿ ا  

أف  –بوا إلى أبعد مف ذلؾ ؛ فقالوا يجوز مف سمع حديثًا عف أبى عبدا  ذى
 تعالى. -يرويو عف أبيو أو عف أحد أجداده ، بؿ يجوز أف يقوؿ قاؿ ا  

ىكذا يتمادوف فى الغى والباطؿ لنشر ضالليـ ، ويقوؿ عمماب الشيعة 
عنيـ  المعاصروف : إف االعتقاد بعصمة األئمة جعؿ األحاديث التى تصدر

، كما ىو  -  -صحيحة دوف أف يشترطوا أيضًا إيصاؿ سندىا إلى النبى

                                                           

 باب رواية الكتب والحديث .   –كتاب فضؿ القر ف   – ٕٚٙصػ  ٕأصوؿ الكافى ج (ٔ)
 . ٕٕٚ،  ٕٔٚصػ  ٗشرح المازندرانى عمى الكافى جػ  (ٕ)
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 مصادر التلٌقً

  عد الشٌعة اإلمامٌة " االثنى عشرٌة"

ٕٕ٘ٚ 
 

الحاؿ عند أىؿ السنة ، وذلؾ ألف اإلمامة استمرار لمنبوة عندىـ ، فالنص 
 .(ٔ)النبور استمر فى اعتقادىـ حتى   ر أئمتيـ

وربما يصؿ األمر إلى أعجب مف ذلؾ ، فربما يكوف اإلماـ أفضؿ مف 
رسؿ نرر ذلؾ واضحًا فيما ذكره ال مينى فى كتابو الحكومة المالئكة ومف ال

اإلسالمية أف األئمة أفضؿ مف المالئكة والرسؿ واألنبياب ، يقوؿ : " أف مف 
ضروريات مذىبنا أف ألئمتنا مقامًا ال يبمغو ممؾ مقرب ، وال نبى مرسؿ ، 

يسعيا ممؾ ويذكر أيضًا أنو قد ورد عف األئمة قوليـ أف لنا مع ا  حاالت ال 
 (ٕ)مقرب ، وال بنى مرسؿ . 

وال يشؾ عاقؿ فى أف ىذا افتراب عمى األئمة وظمـ بيف ، ألنو 
وىـ العالموف  –رضى ا  عنيـ -يستحيؿ صدور ىذا الكالـ مف  ؿ البيت 
 با  العارفوف بقدر األنبياب والمالئكة . 

 سادسًا : األئًح يعهًىٌ انغية : 
لى أكثر مف ذلؾ يرر الشيعة أف األئمة وربما رأينا الحاؿ يذىب إ

االثنى عشر عندىـ يعمموف عمـ ما كاف وما يكوف ، وأنو ال ي فى عمييـ 
َبرَّأُه ا  عما يقولوف: ) أنو   - -شئ ، يرور الكمينى عف جعفر الصادؽ 

قاؿ أنى ألعمـ ما فى السموات وما فى األرض وأعمـ ما فى الجنة وأعمـ ما 
  (ٖ) ا كاف وما يكوف (فى النار وأعمـ م

                                                           

 ٕط الثانية ج  –ناصر بف عمى الفقارر  –مسألة التقريب بيف أىؿ السنة والشيعة  (ٔ)
 لمنشر والتوزيع . الناشر دار طيبة  – ٕ٘٘صػ 

 ط بيروت .  ٕ٘ال مينى ص  –كتاب الحكومة اإلسالمية  (ٕ)
 . ٕٔٙصػ  ٔج  –أصوؿ الكافى  (ٖ)
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 مصادر التلٌقً

  عد الشٌعة اإلمامٌة " االثنى عشرٌة"

ٕٕ٘ٛ 
 

وقد ذكر المجمسى فى كتابو بحار األنوار حديثًا يقوؿ لـ يكف إماـ إال 
 .(ٔ)مات مقتواًل أو مسمومًا 

ذا كاف اإلماـ يعمـ الغيب كما ذكر الكمينى فسيعمـ ما يقدـ لو مف  واا
طعاـ أو شراب ، فإف كاف مسمومًا عمـ ما فيو مف سـ وتجنبو ، فإف لـ 

نتحرًا ، ألنو يعمـ أف الطعاـ مسمـو ، فيكوف قاتاًل لنفسو ، وقد يتجنبو مات م
 . فيؿ ترضى الشيعة ىذا لألئمةأف قاتؿ نفسو فى النار ،  أ بر النبى 

قد عرؼ  - -وقد ذكر الكمينى فى الكافى أف عميًا بف أبى طالب 
أف قاتمو ، والميمة التى يقتؿ فييا ، والموضع الذر يقتؿ فيو ، وأنو قد عرؼ 

ابف ممجـ قاتمو بالسيؼ ، وذكر الكمينى أف عميًا بف أبى طالب  ير فى تمؾ 
تمؾ الميمة  - -فكيؼ ي رج سيدنا عمى  –الميمة ، فإذا كاف ذلؾ صحيحًا 

بال سالح كما ذكر الكمينى ، ويعرض نفسو لمقتؿ أال يعد ذلؾ انتحارًا أيضًا ، 
 . (ٕ) -  -فيؿ يرضى الشيعة ىذا لسيدنا عمى 

ذا ردًا عمييـ مف نفس كالميـ ليطبؽ الكذب عمييـ مف نفس ى
عبارتيـ الكاذبة ، وافتراباتيـ عمى األئمة األفاضؿ مف العترة الطاىرة بقية 

  - نسؿ رسوؿ ا  
 عهى األئًح تانغية . –انرد عهى انشيعح فى دعىاهى 

 تعالى -ال ريب فى أف كالميـ فى عمـ األئمة بالغيب يكذبو كتاب ا  

                                                           

 دار المؤرخ العربى .  –بيروت  –ط األولى  ٖٖٙ/ ٖٗ –المجمسى  –بحار األنوار  (ٔ)
شحاتو  –، وراجع كتاب الشيعة ىـ العدو فاحذرىـ  ٜٕ٘صػ  ٔج  –أصوؿ الكافى  (ٕ)

 الناشر دار العمـو بالقاىرة . . ٓٗصػ  ٔج  –د صقر محم
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 مصادر التلٌقً

  عد الشٌعة اإلمامٌة " االثنى عشرٌة"

ٕٕٜ٘ 
 

أف الثابت فى كتاب ا  عز وجؿ أنو ال يعمـ أحد  -   -وسنة نبيو  –
َتْكِسُب َغًدا َوَما  َماَذا َوَما َتْدِري َنْفسٌ  الغيب إال ا  عز وجؿ قاؿ تعالى : 

َ َعلٌٌِم َخبٌِرٌ 
 (ٔ)   َتْدِري َنْفٌس بِأَيِّ أَْرٍض َتُموُت إِنَّ َّللاَّ

ْعلَ  قُل   وقاؿ تعالى : ٌَ َب إاِلَّ  َمن فًِ مُ الَّ  ٌْ َماَواِت َواأْلَْرِض اْلَغ السَّ

 ُ
  (ٕ) َّللاَّ

قُلْ  نفى عف نفسو عمـ الغيب كما قاؿ تعالى :  حتى سيدنا محمد 

َب َوال أَقُولُ لَُكْم إِنًِّ َملَكٌ  ٌْ ِ َوال أَْعلَُم اْلَغ   (ٖ)  ال أَقُولُ لَُكْم ِعْنِدي َخَزائُِن َّللاَّ
 --الشريعة عند األئمة المعصوميف بعد وفاة الرسوؿ  سابعًا : إيػداع

، وفحواه عندىـىذا االعتقاد مف ضروريات مذىبيـ ، وأركاف دينيـ 
بمغ جزبًا مف الشريعة ، وكتـ الباقى وأودعو اإلماـ  -  -أف رسوؿ ا  

عميًا ، فأظير عمى منو جزبًا فى حياتو ، وعند موتو أودعو الحسف ، وىكذا 
ظير منو جزبًا حسب الحاجة ثـ يعيد بالباقى إلى مف يميو إلى أف كؿ إماـ ي

صار عند إماميـ المنتظر ، الذر ىو م تبئ فى سرداب سامرًا كما يزعموف 
 .(ٗ) 

إنى أدعو عمماب المسمميف أف ينيضوا نيضة جريئة لمقضاب عمى ما 
يدعيو الشيعة الحاقدوف مف تمقى أصوؿ الديف مف ميدر منتظر م تبئ فى 

                                                           

 . ٖٗسورة لقماف  ية  (ٔ)
 .  ٘ٙسورة النحؿ أية  (ٕ)
 . ٓ٘سورة األنعاـ  ية  (ٖ)
 ٕٙ٘صػ  –ناصر بف عمى الفقارر  –انظر مسألة التقريب بيف أىؿ السنة والشيعة  (ٗ)

 الناشر دار طيبة لمنشر والتوزيع .  –
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 مصادر التلٌقً

  عد الشٌعة اإلمامٌة " االثنى عشرٌة"

ٕٕٙٓ 
 

رداب بداًل مف أف يتمقوا أصوؿ الديف مف كتاب ا  تعالى الواضح البينات س
الذر ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو وال مف  مفو والقر ف الكريـ قد أفاض بذكر 

ما اد ر شيئًا مما أوحاه ا  إليو وال كتـ  - اآليات التى تبيف أف النبى 
ٌُّ   شيئًا أمر بتبميغو قاؿ تعالى :  ا أَ ُسولُ َبلِّْغ َما أُْنِزلَ ٌَ َها الرَّ

كَ  ٌْ لَ  ، وقاؿ تعالى: (ٔ)  َوإِْن لَْم َتْفَعلْ َفَما َبلَّْغَت ِرَسالََتهُ  َربِّكَ  ِمنْ  إِلَ َولَْو َتَقوَّ

َنا َبْعَض األََقاِوٌل ٌْ ِمٌن ُثمَّ لََقَطْعَنا ِمْنُه الَوتٌِن َعلَ ٌَ  (ٕ) ألََخْذَنا ِمْنُه بِال
ص األئًح تتخظيض عاو انقرآٌ انكريى وتقيذ يطهقه ثايًُا : اختظا

 وَسخ يا شاءوا يُه عهى حسة زعًهى . 
تزعـ الشيعة اإلمامية أف األئمة االثنى عشرية ىـ الذيف عندىـ عمـ 
الكتاب كمو ، ثـ تدرجوا إلى أف جعموا ىؤالب األئمة ىـ المشرعيف 

والمفصميف  والم صصيف لعامة النصوص القر نية والمقيديف لمطمقيا ،
لمجمميا ، والناس يف ما شابوا منيا ، فيـ المفوضوف فى أمر الديف ، فقد 

عف سميـ بف قيس الياللى :" قاؿ سمعت أمير  –جاب فى تفسير العياشى 
إال أقرأنييا  -  -يقوؿ ما نزلت  ية عمى رسوؿ ا   - -المؤمنيف 

، وناس يا ومنسو يا ويميا وتفسيرىاوأمالىا عمّى فأكتبيا ب طى ، عممنى تأ
محكميا ومتشابييا ودعا ا  لى أف يعممنى فيميا وحفظيا ، فما نسيت  ية 

، وما نزؿ شيئًا عمّى فكتبتو منذ دعا لى بما دعا مف كتاب ا  وال عمـ أماله
عممو ا  مف حالؿ وال حراـ وال أمر وال نيى كاف أو ال يكوف مف طاعة أو 

                                                           

 . ٚٙية سورة المائدة اآل  (ٔ)
 . ٙٗ - ٗٗسورة الحاقة اآلية   (ٕ)
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أْنَس منو حرفًا واحدًا ، ثـ وضع يده عمى  معصية إال عممنيو وحفظتو فمـ
، لـ أنس شيئًا ولـ صدرر ودعا ا  أف يماًل قمبى عممًا وفيمًا وحكمة ونوراً 

يفتنى شئ لـ أكتبو ، فقمت يا رسوؿ ا  أو ت وفت عمّى النسياف فيما بعد ، 
فقاؿ لست أت وؼ عميؾ نسيانًا وال جياًل ، وقد أ برنى ربى أنو قد استجاب 

فيؾ ، وفى شركائؾ الذيف يكونوف مف بعدؾ ، فقمت يا رسوؿ ا  ، ومف  لى
شركائى مف بعدر ، قاؿ الذيف قرنيـ ا  بنفسو وبى فقاؿ : األوصياب منى 
إلى أف يردوا عمى الحوض ، كميـ ىاد ميتد ال يضرىـ مف  ذليـ ، وىـ مع 

أمتى ، وبيـ  القر ف والقر ف معيـ ، ال يفارقيـ وال يفارقونو ، بيـ تنتصر
؛ فقمت يا رسوؿ ا  سميـ لى فقاؿ ابنى وبيـ استجاب دعابىـ يدفع عنيـ ،

ىذا ، ووضع يده عمى الحسيف ، ثـ ابف لو يقاؿ عمّى ، وسيولد فى حياتؾ 
فأقره منى السالـ تكممة اثنى عشر مف ولد محمد ، فقمت لو بأبى أنت 

 .  (ٔ)فسميـ لى فسماىـ رجاًل رجاًل 
النص يتبيف لنا أف مسألة ت صيص عاـ القر ف الكريـ،  مف  الؿ ىذا

 وتقييد مطمقو أو نسخ  ياتو ىى مسألة بأيدر األئمة حسب زعميـ . 
ولكننا نقوؿ إف مسألة ت صيص عاـ القر ف ، وتقييد مطمقو ونسخ 
 ياتو ليست بأيدر األئمة ، وال  يرىـ ، ولكنيا بيد ا  وحده ، نزؿ بيا 

وأمره أف يضع اآليات فى موضعيا الذر أراده ا  ليا  الوحى إلى الرسوؿ 
أف ي صص أو يقيد أو  -  -، فميس ألحد مف البشر حتى رسوؿ ا 

 ينسخ ، بؿ ذلؾ بفعؿ ا  وحده . 

                                                           

 .  ٕٙتفسير العياشى صػ  (ٔ)
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رضى ا   –المصدر الثانى مف مصادر التمقى عند الشيعة مصحؼ فاطمو 
 .  -عنيا 

ة عندىـ دعاور تضمنت كتب الشيعة األصمية ومراجعيا المعتبر 
عريضة ، ومزاعـ  طيرة ليس ليا وجود فى عالـ الواقع ، وال يرر ليا عيف 

 وال أثر ، وليس ليا فى كتب األمة شاىد وال  بر.  
تمؾ المزاعـ والدعاور تتضمف أف ىناؾ كتبًا مقدسة نزلت مف السماب 

إلى األئمة وأحيانًا تورد كتب الشيعة  -جؿ وعال  -بوحى مف رب العزة 
األصمية نصوصًا وروايات يزعموف أنيا مأ وذة مف تمؾ الكتب ، وعمى ىذه 

 .(ٔ)الروايات المدعى   ذىا مف تمؾ الكتب تبنى عقائد ومبادئ 
تدعى الشيعة  –رضى ا  عنيا  –مف ىذه الكتب مصحؼ فاطمو 

رضى ا   –يسمونو مصحؼ فاطمو  -  -نزوؿ مصحؼ بعد وفاة الرسوؿ 
 .  -عنيا 

 -الكمينى عف أبى بصير قاؿ : " د مت عمى أبى عبدا   فقد رور
-  ثـ ذكر حديثًا طوياًل فى ذكر العمـ الذر أودعو الرسوؿ عند ائمة الشيعة

، فيما يزعموف ، ومنو قوؿ أبى عبدا  كما يرووف :" وأف عندنا لمصحؼ 
فاطمو عمييا السالـ ، قاؿ أبو بصير قمت : وما مصحؼ فاطمو عمييا 

، قاؿ : مصحؼ فيو مثؿ قر نكـ ىذا ثالث مرات ، ما فيو مف قر نكـ  السالـ

                                                           

 –ناصر بف عمى الفقارر ، ط الثالثة  –مسألة التقريب بيف أىؿ السنة والشيعة  (ٔ)
 دار طيبة لمنشر والتوزيع .  – ٕٓ٘صػ  ٕىػ جٕٛٗٔ
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 . (ٔ)حرؼ واحد 
ىذا النص يفيد عندىـ أف مصحؼ فاطمو الذر أوحاه ا  بزعميـ 
إلييا ، ىو مثؿ القر ف الذر أنزلو ا  عمى عبده ورسولو ثالث مرات ، وىذا 

 الزعـ  اية فى التحمؿ مف العقؿ والجرأة عمى الكذب . 
وأقوؿ أيف ىذا المصحؼ وفى أر مكاف يوجد ، وىؿ نزؿ عمى السيدة 
 -فاطمو قر ف مثؿ قر ننا وبقوتو ثالث مرات ، والمعمـو أف السيدة فاطمو 

بشيور قميمة ، فأيف ىذا  -  -ماتت بعد رسوؿ ا   -رضى ا  عنيا 
 - المصحؼ ولماذا لـ يوجد أو نراه ، الميـ ىذا كذب عمى  ؿ بيت رسوؿ ا 

 -  . 
رور الكمينى أيضًا عف حماد بف عثماف عف أبى عبدا  أنو قاؿ إف 

، د ؿ عمى فاطمو مف وفاتو مف الحزف ما يعممو - -ا  لما قبض نبيو 
إال ا  فأرسؿ إلييا ممكُا يسمى  ميا ، ويحدثيا فشكت ذلؾ إلى أمير 

ى لى ؛ فأعممتو المؤمنيف فقاؿ ليا إذا َأْحَسْسِت بذلؾ وسمعِت الصوت قول
ذلؾ، وجعؿ أمير المؤمنيف ، يكتب كؿ ما سمع حتى أثبت مف ذلؾ مصحفًا ، 

 (ٕ)قاؿ أما إنو ليس فيو شئ مف الحالؿ والحراـ ولكف فيو عمـ ما يكوف 
وبسنده أف أبا عبدا  سئؿ عف مصحؼ ، فسكت طوياًل ، ثـ قاؿ : 

مكثت بعد رسوؿ إنكـ لتبحثوف عما تريدوف وعما ال تريدوف ، إف فاطمو 
                                                           

لجفر باب فيو ذكر الصحيفة وا –كتاب الحجة  – ٖٕٛصػ  ٔج  –أصوؿ الكافى (ٔ)
 والجامعة ومصحؼ فاطمة .

باب ذكر الصحيفة  –كتاب الحجة  – ٕٓٗصػ  ٔج  –الكمينى  –ًأصوؿ الكافى  (ٕ)
 . ٘ٗ٘/ٕٕ –المجمسى  –والجفر والجامعة ومصحؼ فاطمو ، وبجار األنوار 
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 مسة وسبعيف يومًا وكاف د ميا حزٌف شديٌد عمى أبييا ، وكاف -  -ا 
جبريؿ يأتييا ، فيحسف عزابىا عمى أبييا ويطيب نفسيا وي برىا عف أبييا 

يكتب ذلؾ  -  -ومكانو ، وي برىا بما يكوف بعده فى ذريتيا ، وكاف عمى 
 .(ٔ)، فيذا مصحؼ فاطمو 

إذف ىو  -رضى ا  عنيا  -مصحؼ فاطمو  فعمى مذىب الشيعة أف
مصدر  اص بآؿ البيت يتناقمونو جياًل بعد جيؿ إلى أف وصؿ إلى ميدييـ 
المنتظر ، وعمى أساسو ي بروف شيعتيـ بما سيحدث فى ىذا الكوف مف 

 أمور مستقبمية .
 –ولكننا نرد عمييـ قائميف ما ىو وجو الحاجة إلى مصحؼ فاطمو 

ْلَنا دنا كتاب ا  فيو كؿ شئ قاؿ تعالى : وعن –رضى ا  عنيا  كَ  َوَنزَّ ٌْ  َعلَ

اًنا اْلِكَتابَ  ٌَ ءٍ  لُِكلِّ  تِْب ًْ   (ٕ)  َوَرْحَمةً  َوُهًدى َش
ْهِدي اْلقُْرآنَ  َهَذا إِنَّ  قاؿ تعالى :  ًَ  لِلَّتًِ ٌَ   (ٖ)  أَْقَومُ  ِه

وأيف ىو ىذا المصحؼ المزعـو الذر يزعموف أنو وصؿ إلى ميدييـ 
الذر ىو م تبئ فى سرداب كما ذكرنا سابقًا ، ولكف يبدو أف  –المنتظر 

الشيعة وضعوا أمثاؿ ىذه الروايات  وفًا مف أف يفقد المذىب الشيعى أتباعو 
، إنو لت بط فى  -  -لعدـ وجود ما يشيد لو فى كتاب ا  أو سنة نبيو 

،  -  -و القوؿ والضالؿ فى الر ر ، والصواب فى كالـ ا  وسنة نبي
                                                           

باب ذكر الصحيفة والجفر والجامعة  –كتاب الحجة  – ٕٓٗصػ  ٔج  –الكمينى (ٔ)
 . ٜٚ/ٖٗ –لممجمسى  –نوار ومصحؼ فاطمو ، بحار األ 

 .  ٜٛسورة النحؿ  ية  (ٕ)
 .ٜسورة اإلسراب  ية  (ٖ)
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فمماذا ال نعود إلى الصواب ما دامت ىناؾ عقوؿ تعى ما يقاؿ ، لكف ا   تـ 
عمى قموبيـ فال تعقؿ، وعمى أ]صارىـ فال ترر الحؽ فتتبعو ، وأسأؿ ا  

 السالمة لديننا ودنيانا ، وأف يحفظنا مف ىذا الزلؿ والبيتاف .
 املظذر انثانث يٍ يظادر انتهقى عُذ انشيعح .

  –رضى اهلل عُه  –اطًه نىح ف
رضى  –ال يقؼ األمر عند الشيعة عمى الر ـ بوجود مصحؼ لفاطمو 

رضى ا  عنيا  –بؿ يصؿ األمر إلى االعتقاد بوجود لوح فاطمو  –ا  عنيا 
؛ فمف مصادر التمقى عند الشيعة وىذا كما يؤ ذ مف رواياتيـ  ير  -

نزؿ  -ضى ا  عنيا ر  -مصحؼ فاطمو رضى ا  عنيا ألف مصحؼ فاطمو 
مف فـ  -  -بواسطة الممؾ ، وكتبو سيدنا عمى -  -بعد وفاة الرسوؿ 

 كما يزعموف .  –رضى ا  عنيا  –الممؾ ،  وسممو لفاطمو 
أما لوح فاطمو عمى رأر الشيعة ىو كتاب أىداه ا  لرسولو وأىداه 

لؾ وسوؼ نوضح ذ –رضى ا  عنيا  –إلى ابنتو فاطمو  -  -الرسوؿ
ليتبيف حقيقة ىذا الكذب والبيتاف ، بؿ الضالؿ والفساد الذر طاؿ العقيدة 

 التى عمييا اصالح الحياتيف ، الدنيا واأل رة  . 
فقد رور الكمينى عف أبى بصير عف أبى عبدا  قاؿ ، قاؿ : ألبى 
جابر بف عبدا  األنصارر ، إف لى إليؾ حاجة متى ي ؼ عميؾ أف أ مو بؾ 

ا ، قاؿ لو جابر فى أر األحواؿ أجبت ، ف ال بو فى بعض األياـ فأسألؾ عني
، فقاؿ يا جابر ، أ برنى عف الموح الذر رأيتو فى يد أمى فاطمو بنت رسوؿ 

، وما أ برتؾ بو أمى ، إنو فى الموح مكتوب ، فقاؿ جابر ، أشيد  -  -ا 
 -  - با  أنى د مت عمى أمؾ فاطمو عمييا السالـ فى حياة رسوؿ ا 
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فينْأُتيا بوالدة الحسيف فرأيت فى يدىا لوحًا أ ضر ، ظننت أنو مف زمرد ، 
ورأيت فيو كتابًا أبيض ، شبو لوف الشمس ؛ فقمت ليا بأبى وأمى يا بنت 

و لو  - -رسوؿ ا  ما ىذا الموح فقالت : ىذا لوح أىداه ا  إلى الرسوؿ
در فأعطانيو أبى ليبشرنى فيو اسـ أبى واسـ بعمى واسـ األوصياب مف أوال

بذلؾ ، قاؿ جابر ، فأعطتنيو أمؾ فاطمو عمييا السالـ فقرأتو ، واستنس تو ، 
فقاؿ أبى فيؿ لؾ يا جابر أف تعرضو عمّى ، قاؿ نعـ فمشى معو أبى إلى 
منزؿ جابر ؛ فأ رج صحيفة مف رؽ فقاؿ : يا جابر انظر فى كتابؾ ألقرأ 

بى فما  الؼ حرؼ حرفًا ، فقاؿ جابر ، عميؾ فنظر جابر فى نس تو فقرأ أ
ِأشيد با  أنى ىكذا رأيتو فى الموح مكتوبًا بسـ ا  الرحمف الرحيـ ، ىذا 
كتاب مف ا  العزيز الحكيـ لمحمد نبيو ونوره وسفيره وحجابو ، ودليمو نزؿ 
بو الروح األميف مف عنػد رب العالميف ، عظَّـ يا محمد اسمائى واشكر 

 .(ٔ)نعمائى 
 انرد عهى انشيعح:  

فى نياية ىذا المبحث أقوؿ إنو ال يوجد ما يسمى بمصحؼ أو لوح 
 -أو أر كتاب سماور استأثر بو سيدنا عمى  -رضى ا  عنيا  -فاطمو 

– .لنفسو أو آلؿ بيتو 
إذ لـ يشاىد أحد مف الصحابة حتى التابعيف لـ يشاىدوا ليذا الكتاب 

لـ ي ص أىؿ  -  -ع أعداب ا  ، فالنبى أثر وال رأووا لو وجود ولكنو صن
بيتو بأمر مف أمور الديف ؛ ذلؾ لعمـو رسالتو صموات ا  وسالمو عميو ، 

                                                           

 .  ٕٕٛ – ٕٕٚصػ  ٔراجع أصوؿ الكافى جػ  (ٔ)
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ولو ترؾ شيئًا عندىـ  ير القر ف لوجب عمييـ تبميغو لمناس وبيانو ليـ ، فقد 
أ رج الب ارر عف عبدالعزيز بف رفيع ، قاؿ د مت أنا وشداد بف معقؿ عمى 

مف شئ ،  -  -فقاؿ لو شداد بف معقؿ أترؾ النبى -  -ابف عباس 
قاؿ ما ترؾ إال ما بيف الدفتيف ، وقاؿ " ود منا عمى محمد بف الحنفية فسألو 

 .(ٔ)، فقاؿ ما ترؾ إال ما بيف الدفتيف 
القر ف  –فالكتاب المنزؿ مف السماب ىو كتاب ا  تبارؾ وتعالى 

فاطمو أو لوح فاطمو رضى ا  ليس ىناؾ ما يسمى بمصحؼ  –الكريـ فقط 
أو أر كتاب   ر أنو الكتاب المحفوظ بحفظ ا  تعالى حتى تقـو  –عنيا 

 الساعة . 
 -  -ألنو قد أجمع الصحابة ، ومنيـ سيدنا عمى بف أبى طالب

  -والتابعوف واألمة اإلسالمية قاطبة عمى أف الوحى قد انقطع بوفاة النبى
 - - كتاب ا  ، وسنة رسوؿ ا  وأنو ليس عند المسمميف إال -

تركت فيكـ أمريف لف تضموا ما تمسكتـ  -  -الصحيحة ، قاؿ رسوؿ ا 
  (ٕ)بيما كتاب ا  وسنة نبيو " 

" ثـ إف األمة  –رحمو ا   -وفى ىذا الشأف يقوؿ ابف الوزير 
وأنو ال طريؽ ألحد مف  -   -أجمعت عمى انقطاع الوحى بعد رسوؿ ا  

ه إلى معارضة ما جاب بو ، فمف ادعى ذلؾ وجوز تغيير شئ مف الشريعة بعد
                                                           

لـ  –باب مف قاؿ  –كتاب فضائؿ القر ف  – ٖٕٔٚ/  ٗأ رجو الب ارر في صحيحو  (ٔ)
 يترؾ النبى إال ما بيف الدفتيف . 

باب النيى عف القوؿ  –كتاب القدر  – ٜٗ٘ٔ – ٜٜٛ/ٕرواه مالؾ في الموطأ  (ٕ)
 بالقدر 
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 .(ٔ)بذلؾ فكافر باإلجماع 
بعد كؿ ىذا باف إذف لكؿ ذر لب ، أف ما يدعيو الشيعة مف وجود  

مصحؼ أ ر أو كتب أ رر دعور باطمة ، وكؿ األدلة التى استدلوا بيا ىى 
إلى ذلؾ ، كما ذكرت  أحاديث ومرويات كاذبة ال أساس ليا والذر دفعيـ

سابقًا ىو أنيـ لما لـ يجدوا فى كتاب ا  تبارؾ وتعالى ما يشيد لمعتقداتيـ 
كاإلمامة والرجعة والتقية ، وعصمة األئمة ، لجأوا إلى مثؿ ىذه األقواؿ ، وأف 

ليس أكثر مف  -  -كؿ ما ذكر فى كتب الشيعة عف مصحؼ اإلماـ عمى 
ة اإلماـ عمى حسب زعـ الذيف كانوا وراب إضفاب حالة مف الغمو عمى ش صي

ثبات أف اإلماـ  أحؽ ب الفة الرسوؿ  -  -عميًا  –وضع ىذه األساطير ، واا
مف  يره ، ولذلؾ يحتفظ بمصحؼ  اص ال يحتفظ بو  يره ىذا فى ظاىر 
األمر ، ولكنيـ فى الحقيقة أسابوا إلى اإلماـ مف ناحية أ رر ، فجعموا اإلماـ 

ًا إليية فييا حدوده وحاللو وحرامو وكؿ ما تحتاج إليو األمة بأنو ي فى أحكام
إلى يـو القيامة ، ولـ ُيْدِؿ إال ألوالده الذيف ىـ األئمة ، واألئمة بدورىـ 
أ فوىا عف المسمميف ، وحتى عف شيعتيـ إلى أف ا تفت كؿ تمؾ العموـ 

 –عنو رضى ا   –با تفاب اإلماـ الثانى عشر ، وبذلؾ يكوف اإلماـ عمى 
كاتمًا لما أمر ا  تعالى ، وبيذا يكوف معرضًا لممسألة أماـ ا  عز وجؿ ألنو 

 ما بمغ ما أمر ا  كما يدعوف  .  
 

                                                           

 ٕٚصػ  ٔج  –ط الثانية  –البف الوزير  –إيثار الحؽ عمى ال مؽ فى رد ال الفات  (ٔ)
 .  ٜٜٚٔطبع عاـ  –بيروت  –دار الكتب العممية  –
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 اخلامتح
الحمد   الذر بنعمتو تتـ الصالحات ، والصالة والسالـ عمى  اتـ 

 األنبياب والمرسميف ، وبعد 
ج يمكف إجماليا فيما فقد توصمت مف  الؿ بحثى ىذا إلى عدة نتائ

 يمى : 
 أوالً انُتائج وانتىطياخ : 

أف القوؿ بتحريؼ القر ف الكريـ  رؽ لإلجماع ، ألف األمة اإلسالمية  -ٔ
مجمعة عمى أف القر ف الكريـ محفوظ بحفظ ا  تعالى لو قاؿ تعالى 

:ا لَُه لََحافُِظونَ إ ْكَر َوإِنَّ ْلَنا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ   (1) نَّ

أثناب  -رضى ا  عنيـ –وؿ بتحريؼ القر ف مف قبؿ الصحابة أف الق -ٕ
الذر يعتقدوف  جمعيـ لو ، قدح فييـ عامة ، وفى سيدنا عمى 

فضميـ فعف أبى سعيد ال درر قاؿ ،   عصمتو  اصة ، وقد بيف النبى 
" ال تسبوا أصحابى ، فموا أف أحدكـ أنفؽ مثؿ أحد ذىبًا ما  قاؿ النبى 

(2) نصفيو " بمغ مد أحدىـ وال
 

لقد وجو  الة الشيعة ىجومًا شرسًا عمى السنة النبوية المطيرة؛  -ٖ
نكارىا ، بيدؼ  فوجيوا سياـ طعونيـ وتشكيكاتيـ نحوىا إلسقاطيا واا
إبعادىا عف التشريع والتحكيـ ، ومف طرائؽ ووجوه الطعف والتشكيؾ 
فييا ، الطعف والتشكيؾ فى حممة الشريعة مف الصحابة الكراـ 

                                                           

 .  ٜسورة الحجر  ية  (ٔ)

 كتاب فضائؿ الصحابة .  – ٖٖٗٙ/  ٖأ رجو الب ارر فى صحيحو  (ٕ)
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ابعيف األ يار عمماب األمة األفاضؿ ، وكذا الطعف فى األحاديث والت
 النبوية المطيرة ، ودواوينيا المعتمدة . 

أف ما وقع فيو الشيعة مف ضالؿ كاف بسبب اعتمادىـ عمى تنوع  -ٗ
مصادر المعرفة ، وعدـ توحيد مصادر التمقى باالعتماد عمى الكتاب 

 شريعة وترؾ ما عداىا . والسنة واإلجماع ، كمصادر أساسية لتمقى ال

القر ف عند الشيعة ال يمكف فيمو ، وال تفسيره إال بقيـ ، والقيـ ىو  -٘
اإلماـ . فاإلماـ ىو المصدر الرئيس الذر تستسقى منو الشيعة 

 عقائدىـ وأحكاميـ ، إذ ال قر ف إال بإماـ وال سنة إال بإماـ . 

ال دليؿ عميو  أف ما يدعيو الشيعة مف القوؿ بعصمة األئمة وىـ و ياؿ -ٙ
، وقد ترتب عمى دعواىـ عصمة األئمة مفاسد كثيرة ، منيا أنيـ حجة 
ا  عمى  مقو ، وأنيـ يجب اإليماف بيـ ، وتمقى الديف منيـ دوف 
 يرىـ ، وىذا الكالـ ال يقوؿ بو إال مفرط فى الجيؿ ، أو مفرط فى 
اؿ إتباع اليور ، أو فى كمييما ، فمف عرؼ ديف اإلسالـ ، وعرؼ ح

ىؤالب كاف عالمًا بالضرورة مف ديف اإلسالـ بطالف ىذا القوؿ ، لكف 
 الجيؿ ال حد لو . 

الشيعة يؤمنوف بالميدر المنتظر الذر ىو اإلماـ الثانى عشر عندىـ  -ٚ
، الذر يدعوف أف عنده عمـ الشريعة ، ومف لـ يؤمف بو فيو كافر 

أو تعرفوا  عمى مذىبيـ ، ونحف نقوؿ ليـ ىذا المنتظر ىؿ رأيتموه ،
شيئًا مف كالمو الذر قاؿ ىو ، أو ما أمر بو ، أو ما نيى عنو ، فأر 
عقؿ يستسيغ ما تقولوف بو يا دعاة المذىب الشيعى ، فنحف ندعوكـ 

 إلى اإلفاقة مما تدعوف وما تذىبوف . 
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و ؿ البيت والحب  -  -لقد أفرط الشيعة فى حب سيدنا عمى  -ٛ
لى اإلسابة المطمقة ، والشئ إذا الجارؼ عندما يتجاوز حده ينتيى إ

تجاوز حده انقمب إلى ضده ، حقًا لقد وضعوا حوؿ الشمس نجومًا 
 افتو ، وزعموا أنيا تزيد الشمس اشراقًا وتوىجًا ، فكاف شأنيـ شأف 

ٌُُهمْ  أولئؾ الذيف وصفيـ ا  بقػػولو :  ا  فًِ الَِّذٌَن َضلَّ َسْع ٌَ ْن اِة الدُّ ٌَ اْلَح

ْحَسبُ  ٌَ ٌُْحِسُنونَ َوُهْم  ُهْم     (1) .ُصْنًعا وَن أَنَّ

الشيعة طائفة ذات أفكار و راب  مب عمييـ ىذا االسـ ، وىـ مف أ طر  -ٜ
الفرؽ عمى المسمميف ، وذلؾ بسبب تظاىرىـ بنصرة  ؿ البيت ، حيث 
ان دع بيـ كثير مف المسمميف ، فيـ ال يتحروف النصوص الصحيحة 

؛ ليذا فإف أكثر  - -بى ، وال ييتموف بإيصاؿ السنة إلى الن
أحاديثيـ رويت عف األئمة ، وألنيـ كذلؾ أىؿ عاطفة نحو  ؿ البيت 
فيما يظيروف لمناس ، فمذا يكفى لتوثيؽ الش صية عندىـ أف يكوف 

 ظاىر الغمو فى أىؿ البيت ، يكوف بذلؾ مف الثقات.

المنيج الحؽ ىو الذر عميو أىؿ السنة والسمؼ الصالح فى تقرير  -ٓٔ
جماع . أما عدا ذلؾ فيو باطؿ ، وأر مصادر ا لتمقى مف كتاب وسنة واا

 معتقد يستمد مف  ير ىذه المصادر إنما ىو ضالؿ وبدعة . 

فى سبيؿ دفاع الشيعة عف أصوليـ وعقائدىـ ، كاإلمامة والرجعة  -ٔٔ
والتقية ، قالوا بطروب النقص عمى القر ف ؛ لتكوف ىذه األصوؿ مما 

ع عف تمؾ األصوؿ الفاسدة شككوا حذفت نصوصيا ، وفى سبيؿ الدفا

                                                           

 . ٗٓٔسورة الكيؼ  ية  (ٔ)
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فى القر ف الكريـ ، وأنكروا كثيرًا مف األحاديث النبوية الثابتة ، وطعنوا 
فى الصحابة وجرحوىـ ، ونسبوا إلييـ تعمد الكذب ، وتحريؼ كتاب ا  
، فكاف القر ف الذر بأيدر المسمميف شرقًا و ربًا عند الشيعة أشد 

فالشيعة ال يقموف عف الييود فى تجرئيـ  تحريفًا مف التوراة واإلنجيؿ ،
عمى كتاب ا  الكريـ ، بؿ إنيـ قد يزيدوف ، ويتفوقوف عمييـ 
فينسبوف ما افتروه مف التحريؼ والزيادة والنقصاف إلى أصحاب سيدنا 

 األمناب األبرياب األطيار .  محمد 

لنبى و  ر دعوانا أف الحمد   رب العالميف ، ثـ الصالة والسالـ عمى ا
 الم تار وعمى  لو وصحبو وسمـ . 
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 فهرش املراجع واملظادر
 القر ف الكريـ جؿ مف أنزلو .

مؤسسة األعممى  –نعمة ا  الجزائرر ، ط الرابعة –األنوار النعمانية  .ٔ
 بيروت .  –لممطبوعات 

 تقديـ محمد نصيؼ .  –محب الديف ال طيب  –اإلمامية االثنى عشرية  .ٕ

دار الكتب  –ابف الوزير  –ال مؽ في رد ال مفات إيثار الحؽ عمى  .ٖ
 .  ٜٜٚٔطبع عاـ  –بيروت  –العممية 

 –الناشر  –ف ر الديف الرازر  –اعتقادات فرؽ المسمميف والمشركيف  .ٗ
 بيروت .  –دار الكتب العممية 

أصوؿ مذىب الشيعة اإلمامية االثنى عشرية ، عرض ونقد ، ناصر بف  .٘
 . ٖألولى ج عبدا  بف عمى الفقارر ط ا

 –محمد بف يعقوب الكمينى دار الكتب اإلسالمية  –أصوؿ الكافى  .ٙ
 .بيروت –طيراف 

دار المفيد لمطباعة  –ط الثانية  –الشيخ المفيد  –أوائؿ المقاالت  .ٚ
 بيروت .  –والنشر 

ط  –تحقيؽ حسيف األعممى  –الفيض الكاشانى  –تفسير الصافى  .ٛ
 راف . نشر مكتبة الصدر بطي – ٔج  –الثانية 
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تفسير العياشى ، أبى النصر محمد بف مسعود ابف عياش السمرقندر  .ٜ
 –بيروت  –مؤسسة األعمى لممطبوعات  ٓٔجػ  –المعروؼ بالعياشى 

 .لبناف

 ٖٛٓٔط طيراف  –ابف المطير  –تيذيب الوصوؿ إلى عمـ األصوؿ  .ٓٔ
 ىػ .

االحتجاج ألبى منصور أحمد بف عمى الطبرسى تحقيؽ محمد باقر  .ٔٔ
 دار النعماف لمطباعة والنشر .  –النجؼ ال رساف 

 ال مينى ط بيروت . –الحكومة اإلسالمية  .ٕٔ

 ال طوط العريضة لألسس التى قاـ عمييا ديف الشيعة . .ٖٔ

المحقؽ ناصر  –محمد بف عبدالوىاب –رسالة في الرد عمى الرافضة  .ٗٔ
 الرياض . –جامعة اإلماـ محمد بف سعود  -بف سعد الرشيد 

ط  –حامد موسحمى اإلدريسى  –اإلمامية  الفاضح لمذىب الشيعة .٘ٔ
 مصر .  –مكتبة الرضواف  – ٘ٔص  ٔاألولى ج 

 –ط الثالثة  –القاضى عياض  –الشفاب بتعريؼ حقوؽ المصطفى  .ٙٔ
 مؤسسة الكتب الثقافية .  –بيروت  –تحقيؽ كماؿ بسيونى ز موؿ

مكتبة دار  –الناشر  –شحاتو محمد صقر –الشيعة ىـ العدو فاحذرىـ  .ٚٔ
 ـ بالقاىرة . العمو 
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 ىػ.ٖٛٚٔطبعة الشعب  –اإلماـ الب ارر  –صحيح الب ارر  .ٛٔ

 ط دار التحرير بالقاىرة  –اإلماـ مسمـ  –صحيح اإلماـ مسمـ  .ٜٔ

الصواعؽ المحرقة عمى أىؿ الرفض والضالؿ والزندقة ، أحمد بف  .ٕٓ
مؤسسة الرسالة  –الناشر  ٕط األولى جػ  –محمد بف عمى األنصارر 

 لبناف .  –

 ٔط األولى ج  –لعبد المحسف البدر –أىؿ السنة في الصحابة عقيدة  .ٕٔ
 الناشر دار ابف  زيمة . 

ناصر بف عمى عائض حسف  –عقيدة أىؿ السنة فى الصحابة  الكراـ  .ٕٕ
 مكتبة الرشيد بالرياض .  –الشيخ ط الثالثة 

 بيروت .  –محمد رضا دار الصفوة  –عقائد اإلمامية  .ٖٕ

رب والتباعد ، صالح الوردانى ، ط عقائد السنة والشيعة بيف التقا .ٕٗ
 بيروت . –الثانية ، الغدير لمطباعة والنشر 

ط األولى مطبعة جماعة المدرسيف ، نشر  –ابف البطريؽ  –العمدة  .ٕ٘
 ىػ .  ٚٓٓٗمؤسسة النشر اإلسالمى طبع عاـ 

 بيروت .  –دار األفاؽ  –ط الثانية  –البغدادر  –الفرؽ بيف الفرؽ  .ٕٙ

تحقيؽ أحمد  -واب والنحؿ البف حـز األندلسىالفصؿ في الممؿ واألى .ٕٚ
 بيروت . –دار الكتب العممية  –شمس الديف 
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عبدالمحسف  –فضؿ  ؿ البيت وعمو مكانتيـ عند أىؿ السنة والجماعة  .ٕٛ
المممكة العربية  –الناشر دار ابف األثير  ––بف حمد العباد البدر 

 السعودية . 

 بيروت .  –كر دار الف –الفيروز بادر  –القاموس المحيط  .ٜٕ

 بيروت .  –ط األولى  –ابف منظور  –لساف العرب  .ٖٓ

ط الثانية وزارة الشئوف  ٔابف قدامة المقدسى ج –لمعة االعتقاد  .ٖٔ
 المممكة العربية السعودية .  –اإلسالمية 

 –ط األولى  –الحسف بف سميماف الحمبى  –م تصر بصائر الدرجات  .ٕٖ
 النجؼ . –المطبعة الحيدرية 

تحقيؽ محب  –عبدالعزيز الدىمور  –اإلثنى عشرية  م تصر التحفة .ٖٖ
 القاىرة .  –الديف ال طيب ، الناشر المطبعة السمفية 

ط األولى ،  –أبو الحسف العاممى  –مر ة األنوار ومشكاة األسرار  .ٖٗ
 ىػ .  ٜٔٗٔطبع سنة  –بيروت  –مؤسسة األعممى لممطبوعات 

  دار الكتب اإلسالمية . -المجمسى  –مر ة العقوؿ  .ٖ٘

 –مسألة التقريب بيف أىؿ السنة والشيعة د/ ناصر بف عبدا  الفقارر  .ٖٙ
 الناشر دار طيبة . –ط الثالثة

المؤلؼ  –موسوعة شاممة  –مع االثنى عشرية في األصوؿ والفروع  .ٖٚ



 الثالثم اجلسء 9102العدد السادش عشر   فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية 
 م ـ الجزء األول1ٕٔٓوالثالثون  ابع

                                                                 

   

 مصادر التلٌقً

  عد الشٌعة اإلمامٌة " االثنى عشرٌة"

ٕٕٚٚ 
 

دار الفضيمة  – ٔط السابعة ج –عمى بف أحمد بف عمى السالوس 
 بالرياض . 

 والنشر .  مقدمة ابف  مدوف ، دار التحرير لمطبع .ٖٛ

 ـ .  ٜٕٜٔمطبعة الدولة  –األشعرر –مقاالت اإلسالمييف  .ٜٖ

دار المعرفة  ٔط الثانية جػ  –ابف الفتح الشيرستانى  –الممؿ والنحؿ  .ٓٗ
 بيروت .  –

 دار الحديث.  –ط األولى  –لمحمد رر شير  –ميزاف الحكمة  .ٔٗ

نعمة ا  الجزائرر  ط  –نور البراىيف في أ بار السادة الطاىرييف  .ٕٗ
مؤسسة النشر اإلسالمى التابعة  –تحقيؽ السيد الرجائى  –األولى 

 ىػ .  ٚٔٗٔلجماعة المدرسيف طبع عاـ 
 
 


