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. السالـ عليكم ورمحة هللا
 

  2017 يونيو 04/   ادلوافقىػ1438 رمضاف 9  يف" صحيفة سبق اإلكًتونية"لقد قرأت لك يف 
12:46 PM 

:  كما نسبتو الصحيفة "مع القرآف" منتشر ضمن برانرلك اليومي فديو ومسعتو صوتياً بصوتك يف 
 
: أقوؿ جبالٍء ووضوٍح وصفاٍء كلمات قد ال جيسر عليها بعض العلماء، أان أقوؿ بوضوح"

 نبياً إف أىل السنة والشيعة واإلمساعلية واألابضية، كل ىؤالء يؤمنوف ابهلل رابً ودبحمد 
وابإلسالـ ديناً وابلقراف كتاابً، وابلقيامة موعداً وابجلنة ثواابً للطائعُت وابلنار عقاابً للكافرين 

". ويؤمنوف ابلكعبة ِقبلة، إذا صلوا؛ صلوا إذل الكعبة، ويضحوف
 

أبّف أىل السنة والشيعة واإلمساعلية واألابضية، كل ىؤالء  :اللي قلتو؛ قالو ويقولو العلماء قاابةً   
. اخل..يؤمنوف ابهلل رابً 

. فأنت يف ىلا ادلقاـ تكلمت بكالـٍ َفضفاض؛ يقولو كل أحد
: لكن تَبُت أمرؾ وقصد وما عنَيتو دبا سبق من كالـ فضفاض، عندما قلت

:  دلا ضحى قاؿوالنيب "
 "(وشهد رلَ ابلبالغ. شهد لك ابلوحدانية: شلن:وذكر شراُت،(..وىلا عمن دل يضح من أمِة دمحم)

. انتهى. 
 

إّما أنك ال ترى أف ىناؾ انقض أو نواقض لإلسالـ؛ خَيُرج مرتكبها أو بعضها من دائرة اإلسالـ إف دل 
!! وىله اامة  !يُتب
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.  ؛ فهو مسلم مؤمن؛ وإف ارتكب ادلكفرات كلها"اَل ِإَلَو ِإالاَّل اااَّلُ : "ويعٍت ذلك أّف كل َمن قاؿ
، ولكن ىؤالء وإّما أنك تعًتؼ أف ىناؾ نواقض ِعداَّلة لإلسالـ خيرج هبا ادلرء من اإلسالـ إذل الُكْفر

" اإلابضية"إذا استثنينا – ؛ دل ترىم أتوا بكفرايت "الشيعة واإلمساعلية واإلابضية: "اللين ذكرتَ 
. مع اختالؼ أىل العلم يف تكفَت اخلوارج" اخلوارج"على أهنم فرقة من 

 
أنو ال : ألين ال أريد أف أرميك ابجلهل يف ىله اجلزئية. وهللا أعلم. فاالحتماؿ األوؿ استبعده عنك 

. يوجد نواقض لإلسالـ
 

. ليس عندىم ُكفرايت" الشيعة واإلمساعلية"أف : فيبقى االحتماؿ الثاين قائم، وىو
 فأقوؿ لك متسائال: 
 

ُهم فيما ال يقدر  يستغيثوف بعلي واحلسن واحلسُت وفاامة أليس الشيعة الرافضة؛  ُ َعنػْ َرِضَي اااَّل
عليو إال هللا تعاذل؟ 

 ؟يكفروف الصحابة إال عشرة يف أعال الرواايت: أليس الشيعة الرافضة
 ؟ يَكفِّرووبو بكر وعمر زبصيصاً : أليس الشيعة الرافضة
؟ يتهموف أـ ادلؤمنُت عائشة ابلزان: أليس الشيعة الرافضة
؟ االثٌت عشرية وىم يف قبورىم؛ يقضوف حوائج اخللق يعتقدوف أف األئمة: أليس الشيعة الرافضة
ُ َعْنُو، وأنو رب األرض: أليس الشيعة الرافضة ؟ يؤذلوف علي َرِضَي اااَّل
؟ يعتقدوف يف أئمتهم أهنم يتحكموف يف الرعد والربؽ: أليس الشيعة الرافضة
؟ يضعوف األحاديث عن أئمتهم: أليس الشيعة الرافضة
؟ يعتقدوف أف القرآف؛ انقص، ليس ىو كلو اللي بُت أيدينا: أليس الشيعة الرافضة
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-. وىلا ما نرجوه– اي شيخ صاحل ادلغامسي، فسوؼ أجليو لك، لعلك ترجع وتتوب فإف دل تعلم ىلا
ا أف تكوف عادلاً بللك قبل أف تلدين أمي؛ فيكوف كالمي اآليت كشف جلهلك أماـ الصغَت  وإمِّ

. والكبَت، والعادل وادلتعلم، والعجوز والشاب بعقيدة التوحيد
وسأورد األقواؿ من كتب الشيعة الرافضة وليس من كتب أىل السنة؛ فيما ذكرتو ابختصار من 

نواقض اإلسالـ عند الشيعة، ولن أعلق أو أبُت مواان الُكفر؛ كي ال أايل عليك اي شيخ ادلغامسي 
ألف النصوص ستكوف واضحة والقاري السٍُّت يعرؼ بداىة موان الشرؾ يف  وال على القاري ادلتابع؛

: النص
 

قاؿ عبد هللا بن : "وىو من كبار علماء الشيعة ادلتقدمُت (3/ؽ.ت)قاؿ النوخبيت الشيعي الرافضي 
. 1"أنت اآللة حقا، فنفاه علي عليو السالـ إذل ادلدائن: سبأ لعلي عليو السالـ

 

عبد هللا بن سبأ اللي رجع إذل الكفر وأظهر الغُلواَّل ػ إذل أف : "قاؿ ادلامقاين الشيعي الرافضي
.  2"قاؿ فيو ػ غاٍؿ ملعوف، حّرقو أمَت ادلؤمنُت ابلنار، وكاف يزعم أف علياً إلو، وأنو نيب

 

أان أمساء هللا احلسٌت، : "يروي مشيخة الشيعة الرافضة يف كتبهم كلابً عن أيب عبد هللا أنو قاؿ
وأمثالو العليا، وآايتو الكربى، وأان صاحب اجلنة والنار، أسكن أىل اجلّنة اجلّنة وأسكن أىل 

النار النار، وإرل تزويج أىل اجلّنة، وإرّل علاب أىل النار، وإرّل إايب اخللق مجيعا، وأان 
 [علم]وأان علمُت .... [احلساب]ادلآب، وإرّل حساب اخللق مجيعا، وأان صاحب اذلنات 

... ، وأان قسيم النار، وأان خازف اجلناف[واألنساب]ادلنااي والبالاي والقضااي وفصل اخلطاب 
وأان اللي أىلكت عاداً ومثود وأصحاب الرّس وقروان بُت ذلك كثَتاً، وأان اللي ذلّلت 

اجلبابرة، وأان صاحب مدين، ومهلك فرعوف، ومنجي موسى ػ عليو السالـ ػ، وأان اذلادي 
                                                           

 (.35 - 32/ ص )" ِفَرؽ الشيعة"-  1
البن شعبة احلراين  (118/ص" )ربف العقوؿ"، و(ىػ460ت)للطوسي  (75/ص" )رجاؿ الطوسي"، وانظر (2/183،184)" تنقيح ادلقاؿ يف علم الرجاؿ"-  2
 .(ىػ740ت)البن داوود احللي  (254/ص" )رجاؿ ابن داود"، و(ىػ726ت)للحلي  (372، 369/ص" )خالصة األقواؿ"، و(4./ؽ.ت)
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! عن الضاللة، وأان اللي أحصيت كل شيء عددا بعلم هللا اللي أودعنيو اي معشر الناس
.  3 "اسألوين قبل أف تفقدوين

 

:  (ىػ431ت )قاؿ شيخهم ومرجعهم ادللقب بػادلفيد 
يف ادلسجد وعنده مجاعة،  "روي أف أمَت ادلؤمنُت علي بن أيب االب صلوات هللا عليو كاف قاعدا

وحيكم إف كالمي صعب مستصعب، ال يعقلو : حدثنا اي أمَت ادلؤمنُت، فقاؿ ذلم: فقالوا لو
أان اللي : قوموا بنا فدخل الدار، فقاؿ: ال بد من أف ربدثنا، قاؿ: إال العادلوف، قالوا

.  4"علوت فقهرت، أان اللي أحيي وأميت، أان األوؿ واآلخر و الظاىر و الباان
 

قاؿ أمَت ادلؤمنُت : قاؿ" ع"عن أيب محزة الثمارل عن أيب جعفر الباقر : روى الشيعة الرافضة اإلمامية
: عليو السالـ

ان صاحب الرجعات والكرات وصاحب الصوالت والنقمات والدوالت العجيبات واان أو
قرف من حديد واان عبد هللا وأخو رسوؿ هللا صلى هللا عليو وآلو واان امُت هللا وخازنو وعيبة 

سره وحجابو ووجهو وصرااو وميزانو واان احلاشر إذل هللا واان كلمة هللا اليت جيمع هبا 
ادلفًتؽ، ويفرؽ هبا اجملتمع واان أمساء هللا احلسٌت وأمثالو العليا وآايتو الكربى واان صاحب 

اجلنة والنار اسكن أىل اجلنة اجلنة واسكن أىل النار النار وإرل تزويج أىل اجلنة وإرل 
علاب أىل النار وإرل إايب اخللق مجيعا واان اإلايب اللي يؤب إليو كل شئ بعد القضاء 
وإرل حساب اخللق مجيعا واان صاحب اذلنات واان ادلؤذف على األعراؼ واان ابرز الشمس 

واان دابة األرض واان قسيم النار واان خازف اجلناف وصاحب األعراؼ وأان أمَت ادلؤمنُت 
ويعسوب ادلتقُت وآية السابقُت ولساف النااقُت وخامت الوصيُت ووراث النبيُت وخليفة رب 

                                                           
( 11 / 2" )الصراط ادلستقيم"، و (ىػ830)البن سليماف احللي  (150ػ149/ ص " )سلتصر البصائر "للمَتزا دمحم االسًتاابدي، وانظر  (67ػ65)" الرجعة"-  3

 .(ىػ1111ت )لباقر اجمللسي  (53/49، 42/290" )حبار األنوار"، و(ىػ1107ت )للبحراين  (4/125" )غاية ادلراـ"،  و (ىػ877ت )لعلي العاملي 

 .(ىػ1111)للمجلسي  (189،109/61/ 42" )حبار األنوار"، (ىػ1107)للبحراين  (2/255" )مدينة ادلعاجز"، انظر (163/ص)" االختصاص"-  4
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العادلُت وصراط ريب ادلستقيم وفسطااو واحلجة على أىل السماوات واألرضُت وما فيهما 
وما بينهما واان احتج هللا بو عليكم يف ابتداء خلفكم واان الشاىد يـو الدين واان اللي 

علمت علم ادلنااي والبالاي والقضااي وفصل اخلطاب واألنساب واستحفظت آايت النبيُت 
ادلستحقُت ادلستحفظُت واان صاحب العصا وادليسم واان اللي سخرت رل السحاب والرعد 

والربؽ والظلم واألنوار والرايح واجلباؿ والبحار والنجـو والشمس والقمر واان اللي 
أىلكت عادا ومثودا وأصحاب الرس وقروان بُت ذلك كثَتا واان اللي ذللت اجلبابرة واان 

واان القرف احلديد واان فاروؽ األمة واان " ع " صاحب مدين ومهلك فرعوف ومنجي موسى 
واان اللي احنلٍت ريب امسو وكلمتو وعلمو ... اذلادي واان اللي أحصيت كل شئ عددا

.  5"وفهمو اي مشعر الناس اسألوين قبل أف تفقدوين
 

 (ىػ381)ػ "ابلصدوؽ"روى أبو جعفر الشيعي الرافضي دمحم بن علي بن احلسُت بن اببويو ػ ادللقب 
إذا كاف يـو القيامة وضع منرب يراه مجيع اخلالئق يقف : " (ع)قاؿ أبو عبد هللا : بسنده قاؿ

اي معشر : عليو رجل يقـو ملك عن ديينو وملك عن يساره فينادي اللي ديينو يقوؿ 
اخلالئق ىلا علي بن أيب االب صاحب اجلنة يدخل اجلنة من شاء ، وينادي اللي عن 

. 6"يساره اي معشر اخلالئق ىلا علي بن أيب االب صاحب النار يدخل من شاء
 

(:  59/ ص)" مرآة األنوار ومشكاة األسرار"جاء يف كتاب 
(".  أان رب األرض اللي يسكن األرض بو): أف علياً عليو السالـ قاؿ"

                                                           
" ، و  (ىػ1091ت )للفيض الكاشاين  (1/352" )التفسَت الصايف"، انظر (ىػ830ت )للحسن بن سليماف احللي  (34-32/ص)" سلتصر بصائر الدرجات"-  5

 .(ىػ1333ت )للحائري  (2/320" )إلزاـ الناصب"، و(ىػ1125ت )للمَتزاادلشهدي (2/144)"تفسَت كنز الدقائق

 (.196 / 2)" علل الشرائع"كتابو -  6
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سألت أاب عبد هللا : بسنده عن مساعة بن مهراف قاؿ (ىػ320ت)وروى العياشي الشيعي الرافضي 
التسليم لعلي ال يشرؾ معو : ، قاؿ(وال يشرؾ بعبادة ربو أحدا): عليو السالـ عن قوؿ هللا

. 7"يف اخلالفة من ليس ذلك لو، وال ىو من أىلو
 

عن أيب  (أف األرض كلها لإلماـ عليو السالـ: ابب" )الكايف"يف  (ىػ328ت ) الكليٍت ذكر
أما علمَت أف الدنيا واآلخرة، لإلماـ يضعها حيث : "بصَت عن أيب عبد هللا عليو السالـ قاؿ

.  8"يشاء ويدفعها إذل من يشاء
 

كنت عند أيب عبد هللا : بسنده عن مساَعة بن مهراف قاؿ الشيعي الرافضي (ىػ413ت )روى ادلفيد 
: عليو السالـ، فأرعدت السماُء وأبرقت، فقاؿ أبو عبد هللا عليو السالـ

من صاحبنا ؟ : أما إنو ما كاف من ىلا الرعد ومن ىلا الربؽ فإنو من أمر صاحبكم، قلت "
.  9"أمَت ادلؤمنُت عليو السالـ: قاؿ

 
قاؿ أمَت ادلؤمنُت علي بن أيب االب : عن عبد الواحد بن علي قاؿ: وإبسناد رجاؿ الشيعة الرافضة

 :
. وفدت إذل ريب إثٌت عشر وفادة فعرفٍت نفسو وأعطاين مفاتيح الغيب

ما تقوؿ إف احدثك فإف أخلتو كنت ! ميثم التمار: َمْن على الباب؟ قاؿ! اي قنرب: مث قاؿ
أان الفاروؽ اللي أفرؽ بُت احلق والباال ، أان : قاؿ [مث]مؤمناً وإف تركتو كنت كافرًا؟ 

                                                           
 (.353 / 2)" تفسَت العّياشي"-  7
 208/ ص " )احملتضر"، و(ىػ381ت )للشيخ الصدوؽ  (1642/  حديث 39 / 2" )من ال حيضره الفقيو"، وانظر (4/  حديث 407 / 1)" الكايف"-  8

 .(ىػ1186ت )للبحراين  (436 / 12" )احلدائق الناضرة"، (8/ؽ. ت)لعز الدين احللي،  (261/ حديث 
( 4/  حديث 33ػ32 / 27" )حبار األنوار"، و(ىػ1107ت )للبحراين  (348/  حديث 545ػ544 / 1" )مدينة ادلعجز"، انظر (327/ ص )" االختصاص"-  9

 (ىػ1111ت )للمجلسي 
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َىْل يَػْنُظروَف إال أْف َيَْتيهْم اّا يف ظٍل من ): قاؿ هللا! أدخل أوليائي اجلنة وأعدائي النار، أان
.  10(الغَماـ َوادلالئكة وقضَي األمر وإذل اّا ترجع األمور

 
. "توحيد الربوبية"من نواقض اإلسالـ عند الشيعة يف  

 

": توحيد األلوىية" سأنقل من كتبهم بعض نواقض اإلسالـ عند الشيعة يف 
 

إف اإلماـ ىو مالذ الناس لدى ىجـو الدواىي :"يقوؿ دمحم تقي ادلهرسي الشيعي الرافضي
 . 11"عليهم

 
حيتمل أف يكوف ادلراد ابحلجب؛ األئمة : "الشيعي الرافضي (ىػ1111ت)يقوؿ دمحم ابقر اجمللسي 

إف الناس ): وبوب ابابً فقاؿ". عليهم السالـ، فإهنم ُحجب الرب والوسائط بينو وبُت اخللق
.  (ال يهتدوف إال هبم، وأهنم الوسائط بُت اخللق وبُت هللا، وأنو ال يدخل اجلنة إال من عرفهم

عن أيب عبد  (ىػ381ت)وأورد حديثاً  عزاه لشيخهم الشيعي الرافض ادللقب بػالصدوؽ 
بلية الناس عظيمة، إف دعوانىم دل جييبوا، وإف تركناىم دل يهتدوا : "هللا عليو السالـ قاؿ

.  12"بغَتان
 

                                                           
" حبار األنوار"، و(ىػ290ت )للصفار  (10ػ7/  األحاديث436/ص" )بصائر الدرجات" ، انظر (ىػ352ت  )(67/ص)سورة البقرة " تفسَت فرات الكويف"-  10

 .(ىػ1111ت )للمجلسي  (39/350)
 (.305/ص)" الفكر اإلسالمي "-  11
" كنز الفوائد"يف  (ىػ449ت)، وعنو أبو الفتح الكراجكي (972: حديث707/ ص" )أمارل الصدوؽ"وىو يف . (99، 97 / 23)" حبار األنوار"-  12
 (.2/69" )االحتجاج"يف  (ىػ648ت)، وأورده الطربسي (197/ص)
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صالة االستغاثة ابلبتوؿ صلى هللا )": فصل (ىػ1359ت)يقوؿ عباس القّمي الشيعي الرافضي 
إذا كانت لك حاجة إذل هللا تعاذل وضاؽ صدرؾ : قاؿ( عليو السالـ)عن الصادؽ  (عليها

:  منها؛ اسجد وقل مائة مرة
اي مواليت اي فاامة أغيثيٍت، مث ضع خدؾ األدين على األرض وقلها مائة مرة، مث ضع خدؾ 

األيسر وقلها مائة مرة، مث ُعد إذل السجود وقلها مائة وعشر مرات، واذكر حاجتك فإف 
.  13"هللا تعاذل يقضيها إف شاء هللا تعاذل

 
.  زايرة قرب علي 

السالـ عليك اي نور األنوار، وحجج اجلبار، وقسيم اجلنة والنار، مستنقل الشيعة : " فيقولوف
ادلخلصُت من عظيم األوزار، السالـ على النبأ العظيم اللي ىم فيو سلتلفوف، وعليو 

أشهد أنك تسمع كالمي، وتشهد مقامي، اي : يعرضوف، مث انكب على القرب فقبلو، وقل
موالي اي حجة هللا، اي أمُت هللا، اي ورل هللا، إف بيٍت وبُت هللا ذنوابً قد أثقلت ظهري 

ومنعتٍت من الرقاد، وقد ىربت منها إذل هللا وإليك، فبحق من ائتمنك على سّرِه، واسًتعاؾ 
أمر خلقو، وقرف ااعتك بطاعتو، ومواالتك دبواالتو؛ كن رل إذل هللا شفيعا، ومن النار رلَتا، 

وصل : "إذل آخر الدعاء إذل أف قاؿ:" ... وعلى الدىر ظهَتا، مث انكب على القرب، وقل
ست ركعات ألمَت ادلؤمنُت عليو السالـ، ركعتُت للزايرة، و آلداـ عليو السالـ ركعتُت، 

.  14"ولنوح عليو السالـ ركعتُت، وادع هللا كثَتاً ذباب إف شاء هللا
 

                                                           
، (ىػ1111ت)للمجلسي  (254 / 99" )حبار األنوار"، و(ىػ905ت)البراىيمالكفعمي " البلد األمُت"وانظر . (804/ ص )" مفتاح اجلناف"كتاب -  13
 .(ىػ1320ت)دلَتزا النوري " مستدرؾ الوسائل"و

 .(ىػ610ت)البن ادلشهدي  (211ػ205)" ادلزار"كتاب -  14
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إذا كاف لك حاجة إذل هللا : نسخة رقعة إذل اإلماـ عليو السالـ": ىلا شيخهم اجمللسي يقوؿ
عز وجل فاكتب رقعة على بركة هللا واارحها على قرب من قبور األئمة إف شئت أو فشد 
واختمها واعجن ايناً نظيفاً واجعلها فيو، واارحها يف هنر جار أو بئر عميقة، أو غدير 

.   15"ماء، فإهنا تصل إذل السيد عليو السالـ وىو يتوذل قضاء حاجتك بنفسو
 

: ويف احلديث ادلشهور عند الشيعة الرافضة مكتوب على العرش
 زكى ال إلو إال هللا زلمٌد رسوؿ هللا نيب الرمحة وعلٌي مقيم احلجة، من عرؼ حق علي 

واهر، ومن أنكر حقو لُعن وخاب، أقسمت بعزيت أف ُأدخل اجلنة من أااعو وإف عصاين، 
  .16"وأقسم بعزيت أف ُأدخل النار من عصاه وإف أااعٍت

 
 قلت أليب عبد هللا : "أخرج ابن قولويو الشيعي الرافضي بسنده عن ىاروف بن خارجة قاؿ

من زاره وهللا عارفا :  كانت لو حجة وعمرة، قاؿ رلإهنم يروف أنو من زار  احلسُت 
.  17"حبقو ُغِفر لو ما تقدـ من ذنبو وما أتخر

 
قاؿ الشيخ رمحو هللا يف ادلصباح ػ الطوسي شيخ الطائفة ػ عند : "(ىػ1111ت)يقوؿ اجمللسي 

ويستحب أف يدعوا بدعاء ادلظلـو عند قرب أيب عبد هللا عليو : "ذكر أعماؿ يـو اجلمعة
موالي إمامي مظلـو استعدى على ظادلو النصر النصر : السالـ مث تنكب على القرب وتقوؿ

". حىت ينقطع النفس

                                                           
 (.28 / 91)" حبار األنوار "-  15
للقندوزي . (48/ص" )ينابيع ادلودة"، وانظر (ىػ726ت)كالمها البن ادلّطهراحللي  (232/ص" )هنج احلق"،  (8/ص)" كشف اليقُت يف فضائل أمَت ادلؤمنُت"-  16
 .(ىػ1294ت)

 (ىػ367ت)البن قولويو  (397/حديث)" كامل الزايرات"-  17
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أعدى فالان عليو أي نصره وأعانو : يقاؿ : بياف :  مث قاؿ اجمللسي ػ موضحاً معٌت؛ استعدى ػ
  .18"واستنصره وقواه ، واستعداه أي استعانو

 
أهنم يعلموف ما : روينا بطرؽ عديدة عنهم عليهم السالـ: "يقوؿ عبد هللا شرب الشيعي الرافضي

، أف ذلم عليهم ...كاف وما يكوف وما ىو كائن، ويعلموف ما يف السماوات وما يف األرض
، وذلم حالة روحانية ...السالـ حالتُت حالة بشرية جيروف فيها رلرى البشر يف مجيع أحواذلم

.  19"برزخية أولية ذبري عليهم فيها صفات الربوبية
 

: (ىػ1410)قاؿ اخلميٍت آية هللا ادلوسوي الشيعي الرافضي اذلالك 
مرتُت يف األسبوع  (سالـ هللا عليو)إف صحائف أعمالنا تُعرض على اإلماـ صاحب الزماف "

. 20"حسب الرواية
 

: قرآف للربريفهمذل ف نواقض اإلسالـ عند الشيعة، وأنتقل إـ هبلا 
 

بعد أف أورد الرواايت " ادلقدمة السادسة"الشيعي الرافضي يف  (ىػ1091ت )يقوؿ الفيض الكاشاين 
اليت استدؿ هبا ىو وغَته من أئمة الرافضة على أف القرآف اللي بُت أيدينا فيو ربريف وزايدة ونقصاف 

:  وأتويل
وادلستفاد من ىله األخبار وغَتىا من الرواايت من اريق أىل البيت عليهم السالـ؛ أف "

القرآف اللي بُت أظهران ليس بتمامو كما أنزؿ على دمحم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص بل منو ما ىو خالؼ ما أنزؿ 
                                                           

 279/ ص : )، ووجدتو يف نسخةٍ (195/ ص " )مصباح ادلتهجد"يف  (ىػ460ت)، وعزاه احملقق للطوسي (285 / 98، ج 307 / 86ج )" حبار األنوار"-  18
 (.386: رقم
 .(ىػ1342ت. )(222/  حديث 397 /2)". مصابيح األنوار يف حل مشكالت األخبار "-  19
 (.368/ ص )" ادلعاد يف نظر اإلماـ اخلميٍت "-  20
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هللا، ومنو ما ىو مغَت زلرؼ، وأنو قد حلؼ منو أشياء كثَتة منها اسم علي عليو السالـ، 
يف كثَت من ادلواضع ، ومنها لفظة آؿ دمحم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص غَت مرة، ومنها أمساء ادلنافقُت يف مواضعها، 

ومنها غَت ذلك ، وأنو ليس أيضا على الًتتبيب ادلرضي عند هللا، وعند رسوؿ صلى هللا 
.  21"عليو وآلو وسلم

وأما اعتقاد مشاخينا مهنع هللا يضر يف ذلك فالظاىر من ثقة اإلسالـ دمحم بن يعقوب : "إذل أف قاؿ
ػ ااب ثراه أنو كاف يعتقد التحريف والنقصاف يف القرآف، ألنو كاف  (ىػ328ت  )الكليٍت ػ 

روى رواايت يف ىلا ادلعٌت يف كتابو الكايف، ودل يتعرض لقدح فيها، مع أنو ذكر يف أوؿ 
ػ  (ىػ307ت )الكتاب أنو كاف يثق دبا رواه فيو، وكللك أستاذه علي بن إبراىيم القمي ػ 

ت )هنع هللا يضر فإف تفسَته شللوء منو ، ولو غلو فيو ، وكللك الشيخ أمحد بن أيب االب الطربسي 
".   هنع هللا يضر فإنو أيضا نسج على منواذلما يف كتاب اإلحتجاج ( ت ىػ620

 
:  (ىػ328ت )" الكليٍت"يروي زلدثهم الشيعي الرافضي 

ما ادعى أحد من الناس أنو مجع القرآف كلو كما أنزؿ إال : "عن أيب جعفر عليو السالـ أنو قاؿ
كّلاب، وما مجعو وحفظو كما أنزلو هللا تعاذل إال علي بن أيب االب عليو السالـ واألئمة 

.  22"من بعده عليهم السالـ
 

وإف عندان : " من اريق أبو بصَت عن أيب عبد هللا عليو السالـ انو قاؿ: روى الكليٍت أيضاً 
: قلت: دلصحف فاامة عليها السالـ وما يدريهم ما مصحف فاامة عليها السالـ؟ قاؿ

                                                           
 (.34ػ1/31)ويف أخرى  (52ػ1/49)". الصايف يف تفسَت القرآف"-  21
 (.213/ ص " )بصائر الدراجات"يف  (ىػ290ت " )ورواه قبلو شيخو الصفار. (284)ويف أخرى  (228 / 1)" أصوؿ الكايف"-  22
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مصحف فيو مثل قرآنكم ىلا ثالث مرات، وهللا : وما مصحف فاامة عليها السالـ؟ قاؿ
  .23"ما فيو من قرآنكم حرؼ واحد

 
لو ال أنو زِيَد يف كتاب هللا ونقص منو؛ : "عن أيب جعفر عليو السالـ أنو قاؿ: روى العّياشي أيضاً 

 .24"ما خفي حقنا على ذي حجى، ولو قد قاـ قائمنا فنطق صدقو القرآف
 

:  (ىػ1111ت )يقوؿ دمحم ابقر اجمللسي الشيعي الرافضي 
وال خيفي أف ىلا اخلرب وكثَت من األخبار الصحيحة صرحية يف . احلديث موثق، و صحيح"

.  25"نقص القرآف وتغيَته، وعندي أف األخبار يف ىلا الباب متواترة معٌت
 

ابب أتليف القرآف "، "ابب التحريف يف اآلايت اليت ىي خالؼ ما أنزؿ هللا: "وانظر قولو
. 26"وأنو على غَت ما أنزؿ هللا عز وجل

 
: (ىػ413ت )يقوؿ أبو عبد هللا دمحم بن دمحم بن النعماف العكربي الشيعي الرافضي ػ ادللقب ابدلفيد ػ

 ػ خالفوا يف كثَت من أتليف يعٍت الصحابة مهنع هللا يضرعلى أف أئمة الضالؿ ػ  ػ يعٍت اإلمامية ػ واتفقوا"
  .27"(ص)القرآف، وعدلوا فيو عن موجب التنزيل وسنة النيب 

 

                                                           
ينابيع "، و(ىػ8/ؽ. ت)للحلي " احملتضر"، وانظر (ىػ290ت  )(172/ ص " )بصائر الدرجات"وأخرجو قبلو الصفار يف . (239/ ص )" ادلصدر السابق"-  23

 .(ىػ1107ت )للبحراين " ادلعاجز

 (.89/55" )حبار األنوار"، و(1/41" )تفسَتالصايف"، وانظر (25)ويف أخرى  (13 / 1)" تفسَت العّياشي"-  24
 (.12/525)". مرآة العقوؿ يف شرح أخبار آؿ الرسوؿ "-  25
 (.66، 89/60)" حبار االنوار"-  26
 (.52:" )ويف أخرى (46/ ص )" أوائل ادلقاالت يف ادللاىب وادلختارات  "-  27
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(: 59)وقاؿ أيضاً الشيعي الرافضي دمحم النعماف ادلفيد ربت ابب رقم 
إف األخبار قد : القوؿ يف أتليف القرآف وما ذكر قـو من الزايدة فيو والنقصاف، أقوؿ"

جاءت مستفيضة عن أئمة اذلدى من آؿ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ابختالؼ القرآف وما أحدثو بعض 
.  28"ػ فيو من احللؼ والنقصاف (يعٍت الصحابة )الظادلُت ػ 

 
إف األصحاب قد أابقوا على ": "األنوار النعمانية"يف كتابو  (ىػ1112ت)قاؿ نعمة هللا اجلزائري 

.  29"صحة األخبار ادلستفيضة بل ادلتواترة الدالة بصرحيها على وقوع التحريف يف القرآف
 

(:  227/ص)" فصل اخلطاب"وقاؿ الطربسي أيضاً يف كتابو 
يزيد على ألفي حديث وادعى استفاضتها - التحريف - إف األخبار الدالة على ذلك "

مجاعة كادلفيد واحملقق الداماد والعالمة اجمللسي وغَتىم ، واعلم أف األخبار منقولة من 
". الكتب ادلعتربة اليت عليها معوؿ أصحابنا يف إثبات األحكاـ الشرعية واآلاثر النبوية

 
.  هبلا القدر من نواقضهم يف القرآف

 
:  فحدث وال حرج، ولكٍت سأحاوؿ االختصارأما 

 
عن حناف ػ ابن سدير ػ عن أبيو عن أيب جعفر : الشيعي الرافضي بسنده (ىػ329ت)أخرج الكليٍت 

ومن : كاف الناس أىل ردة بعد النيب صلى هللا عليو وآلو إال ثالثة، فقلت: "عليو السالـ قاؿ

                                                           
 (.93: )ربقيق ابراىيم األنصاري، ويف أخرى (80/ ص )" أوائل ادلقاالت-"  28
 .(ىػ1320ت )للنوري الطربسي  (30/ص)" فصل اخلطاب يف إثبات ربريف كتاب رب األرابب: "انظر كتاب-  29
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ادلقداد بن األسود وأبو ذر الغفاري وسلماف الفارسي رمحة هللا وبركاتو : الثالثة؟ قاؿ
.  30"عليهم

 

جاء دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وىدى خلقا كثَتا لكنهم بعد وفاتو ارتدوا على :"(ىػ1019ت)قاؿ التسًتي 
.  31"أعقاهبم

 :عن أيب محزة عن أيب جعفر عليو السالـ قاؿ: الشيعي الرافضي بسنده (ىػ329ت)روى الكليٍت 
الكف عنهم أمجل، مث : إف بعض أصحابنا يفًتوف ويقلفوف من خالفهم، فقاؿ: قلت لو"

.  32"اي أاب محزة إف الناس كلهم أوالد بغااي ما خال شيعتنا: قاؿ
 

وأان أزعم جبرأة أف الشعب : "(ىػ1410ت)قاؿ اخلميٍت آية هللا ادلوسوي الشيعي الرافضي 
. 33"اإليراين جبماىَته ادلليونية يف العصر الراىن أفضل من أىل احلجاز يف عصر رسوؿ هللا

 
:  الشيعي الرافضي يف خطاب لو يف الشباب الرافضي بباريس (ىػ1410ت)قاؿ اخلميٍت 

إف العادل اإلسالمي ال يعًتؼ بقوتنا ما دل نسيطر عل مكة وادلدينة، وإين حينما أدخل مكة "
. 34"من قربيهما (أاب بكر وعمر)أف أخرج الصنمُت : وادلدينة فارباً فواجيب األوؿ

- إف الشيخُت : " قاؿ( عليو السالـ)عن أيب جعفر : الشيعي الرافضي (ىػ329ت) روى للكليٍت 
فارقا الدنيا؛ ودل يتواب ودل يتلكرا ما صنعا أبمَت - يعٍت أاب بكر وعمر رضي هللا عنهما 

. 35"، فعليهما لعنة هللا وادلالئكة والناس أمجعُت(عليو السالـ)ادلؤمنُت 

                                                           
، و (ىػ460ت)للطوسي  (27ػ26 / 1" )اختيار معرفة الرجاؿ"، ، (ىػ320ت)حملمد العياشي  (199 / 1" )تفسَت العياشي"، وانظر (245 / 8)" الكايف"-  30
 .(ىػ1111ت)للمجلسي  (236 / 28 و 333 / 22" )حبار األنوار"، و (ىػ1091ت )(389 / 1)للكاشاين " التفسَت الصايف"

 (.315/ ص )" إحقاؽ احلق   "-  31

 .(ىػ1410ت)للخميٍت الشيعي الرافضي  (1/251" )ادلكاسب احلرمة"، وانظر (8/285)" الكايف-  32
 (.23ص )" الوصية السياسية"-  33

. للسيد عبدالقادر" األستاذ اخلميٍت يف مرآة عقايده: "من كتاب-  34
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عن : الشيعي الرافضي عن إبراىيم الكفعمي ػ الشيعي الرافضي ػ (ىػ1320ت)وينقل ادلَتزا النوري 
: وقاؿ- أي بدعاء صنمي قريش - ، انو كاف يقنت بو  (عليو السالـ )عبد هللا بن عباس عن علي 

. 36(يف بدر وأحد، أبلف ألف سهم (صلى هللا عليو وآلو)إف الداعي بو، كالرامي مع النيب )
 

إف عمر بن اخلطاب كاف مصاابً بداء يف دبره ال يهدأُ : "قاؿ نعمة هللا اجلزائري الشيعي الرافضي
.  37(إال دباء الرجاؿ

 

 
  :الشيعي الرافضي، عن عائشة اهنع هللا يضر (ىػ877ت)يقوؿ زين الدين العاملي 

ذلك تنزيهو لنبيو عن الزان؛ ال : قلنا" ُأْولَِئَك ُمبَػراَّلُؤوَف شلاَّلا يَػُقوُلوفَ " :بّرأىا هللا يف قولو: قالوا"
.  38"ذلا كما أمجع فيو ادلفّسروف

  

 ردًا على ىله النصوص، ىل ُيكفر الشيخ صاحل ادلغامسيعساان ننتظر من 
وىل ىي من نواقض اإلسالـ أـ ال ؟  صاحبها، أـ ال؟

 
.  ورل التوفيق واللاَّلػػػػػػػو

                                                                                                                                                                                              
 .(ىػ1111ت)للمجلسي  (30/269" )حبار األنوار"، وانظر (246/ 8)" لكايف" -  35
للربوجردي  (5/313" )جامع أحاديث الشيعة"، و(ىػ1111ت)للمجلسي  (31/631" )حبار األنوار"، وانظر (4/405)" مستدرؾ الوسائل"-  36
. (ىػ1383ت)

. للسيد حسُت ادلوسوي (88/ص" )كشف األسرار: "نقالً عن كتاب (1/61)" األنوار النعمانية"-  37
 (.3/165)" الصراط ادلستقيم إذل مستحقي التقومي"   كتابو - 38


