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 المبحث الثالث

 تعريف موجز بأهم عقائد الرافضة

 

تعتبر الرافضة بعقائدها المغرقة في الكفر والضالل،  

والموغلة في الشر والفساد، من أبعد الفرق المنتسبة 

لإلسالم عن العقيدة اإلسالمية الصحيحة بل إن عقائد 

ق الرافضة التي انفردت بها مناقضة جملة وتفصيالً لحقائ

 يمان، كما هو معلوم ومقرر عند أهلصول االاإلسالم، وأ

 العلم والتحقيق.

وهو -يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا تعالى  

لرد لعظيم )منهاج السنة( الذي ألفه في كتابه ال -الخبير بهم

فما أذكره في هذاالكتاب،من ذم »على الرافضة: 

الرافضة،وبيان كذبهم،وجهلهم،قليل من كثيرمما أعرفه 

 منهم ولهم شر كثير الأعرف تفصيله...إلى أن قال: وهللا

لى ة إيعلم وكفى باهلل عليماً ليس في جميع الطوائف المنتسب

، اإلسالم مع بدعة وضاللة شّر منهم: ال أجهل، وال أكذب

عد وال أظلم، وال أقرب إلى الكفر والفسوق والعصيان، وأب

 1((«.عن حقائق اإليمان منهم

قائد الرافضة التي خالفوا فيها وسأذكر هنا بعض ع 

ما بالكتاب والسنة وسائر األمة، مستدالً على كل ما أقول 

 جاء في كتبهم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .5/160منهاج السنة  ( 1)

المعتمدة والموثقة، وبأقوال علمائهم المشهورين المعظمين 

عندهم، وذلك حتى يقف القارئ الكريم على ما عند القوم 
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ً أن يكون العرض  من كفر وضالل، وزيغ وفساد، مراعيا

 على سبيل اإليجاز.

 فمن عقائد الرافضة: 

 عقيدة البداء هلل تعالى:

 يطلق البداء في اللغة على معنيين: 

 )الظهور بعد الخفاء(. المعنى األول: 

اً وبداًء أي: ظه  ً يقال: بدا الشئ بُدوَّ  (1)ر ظهوراً بينا

وبدالهم من هللا مالم يكونوا ومنه قوله تعالى: }

ي أي ظهر لهم من هللا من العذاب مالم يكن ف (2){يحتسبون

 3((حسابهم.
 )تغير الرأي عما كان عليه(. المعنى الثاني: 

تقول بَدَا لي في هذا االمر بَدَاٌء: أي »قال ابن فارس:  

 4((«.تغير رأيي عما كان عليه

بدا له في األمر بَدَاًء أي: نشأ له فيه »وقال الجوهري:  

 5((«.رأي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، القاموس المحيط 113للراغب األصفهاني صمفردات القرآن  (1)

 .4/302 للفيروزآبادي 

 .47سورة الزمر آية  (2)

 .4/57انظر: تفسير ابن كثير  (3)

 .1/212مقاييس اللغة  (4)

 .1/77الصحاح  (5)

والبداء بمعنييه المتقدمين غير جائز على هللا تعالى؛  

ى ألنه يستلزم الجهل بالعواقب، وحدوث العلم. وهللا تعال

 منزه عن ذلك.

والبداء استصواب شئ علم بعد أن لم »قال ابن األثير:  

 1((«.يعلم، وذلك على هللا غير جائز
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والرافضة يجيزون إطالق البداء على هللا تعالى، بل  

لهم في ذلك مبالغات عظيمة تفوق حد الوصف، حتى 

 في أصبحت هذه العقيدة الفاسدة من أقوى العقائد عندهم جاء

الذي يعد من أصح األصول عندهم تحت باب  2((الكافي

"البداء" من كتاب التوحيد عن زرارة بن أعين عن بعض 

 (3)«.ما ُعبِدهللَاُ بشئ مثل البَدَاء»األئمة: 

َم هللاُ بمثل البَدَاء»وفيه عن أبي عبدهللا:    4((«.ما ُعّظِ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1/109النهاية  ( 1)

كتاب الكافي ألبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني المتوفى سنة  (2)

 أصح الكتب عندهم. هـ من 328

الكافي في الحديث: هو أجل الكتب »قال أغا بزرك الطهراني:  

األصول المعتمدة، لم يكتب مثله في المنقول مـن آل  األربعة 

 «الرسول...

 .17/245الذريعة  

هو أجل الكتب االسالمية، وأعظم »وقال عباس القمى:  

حاشية «. والذي لم يعمل لإلمامية مثله المصنفات اإلمامية، 

 .469االحتجاج للطبرسي ص

 .1/146الكافي  (3)

 .1/146المصدر نفسه  (4)

لو علم الناس ما في القول بالبداء من »وعنه أيضاً:  

 1((«.األجر ما فتروا عن الكالم فيه

وعقيدة البداء هي محل إجماع الرافضة، كما نقل  

وصرح بمخالفة الرافضة  (2)إجماعهم عليها إمامهم المفيد

واتفقوا )أي اإلمامية( »فيها لسائر الفرق اإلسالمية: يقول: 

على إطالق لفظ البداء في وصف هللا تعالى، وإن كان ذلك 

من جهة السمع دون القياس... وأجمعت المعتزلة، 
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ارج، والزيدية، والمرجئة، وأصحاب الحديث، على والخو

 3((«.خالف اإلمامية في جميع ما عددناه

وعقيدة البداء عند الرافضة، من أعظم ماشنع به  

الناس عليهم، ولذا حاول بعضهم التخلص من هذه 

ل، لجهالفضيحة بتأول معنى البداء على هللا بأنه اليستلزم ا

 (4)وأنه نسخ في التكوين كالنسخ في التشريع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1/148المصدر نفسه  ( 1)

هو: محمد بن محمد بن النعمان المشهور بالمفيد المتوفى عام  (2)

 هـ.413

« انتهت إليه رياسة اإلمامية في وقته»قال عنه الطوسي:  

 .190ص الفهرست للطوسي 

من أجل مشايخ الشيعة ورئيسهم »وسف البحراني: وقال عنه ي 

 .358لؤلؤة البحرين ص«. وأستاذهم 

 .48،49أوائل المقاالت ص (3)

 .1/78انظر: حق اليقين في مفرق أصول الدين لعبد هللا شبّر  (4)

هم لكن أنى لهم ذلك وقد جاء في كتبهم، وعلى ألسنة علمائ

نسبة الجهل وحدوث العلم صراحة هلل، تعالى هللا عما 

 يقولون علواً كبيراً.

من أشهر كتب التفسير - (1)جاء في تفسير العياشي 

وإذ ن أبي جعفر أنه قال في تفسير قوله تعالى: }ع -عندهم

كان في العلم »قال:  (2){واعدنا موسى أربعين ليلة

 ربه قاتوالتقدير ثالثين ليله، ثم بدا هلل فزاد عشراً فتم مي

 3((«.ةاألول واآلخر أربعين ليل

« كان في العلم والتقديـر»فتأمل أيها القارى قولهم:  

 لتعلـم نسبتهـم حدوث العلم صراحة هلل تعالى.
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ً فـي ذلـــك مارواه   ومن الروايات الصريحة أيضا

 إمامهم الملقب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العياشي: هو محمد بن مسعود بن عياش. ( 1)

ً وفضالً »وصفه الطوسي بقوله:   كان أكثر أهل المشرق علما

 .497رجال الطوسي ص«. ونبالً في زمانه وأدباً وفهماً 

« من عيون هذه الطائفة ورئيسها وكبيرها»وقال عنه المجلسي:  

 .130األنوار ص مقدمة بحار 

لك إن من أحسن ما ورثناه من ذ»وقال الطباطبائي في تفسيره:  

« التفسير( كتاب التفسير المنسوب إلى شيخنا العياشي )أي: علم 

 .1/4 مقدمة تفسير العياشي 

 .51البقرة  (2)

(3) 1/44. 

وهو من ذلك -ونسبه إلى جعفر الصادق  (1)بالصدوق

 مابدا هلل في شئ كما بدا له في إسماعيل»، أنه قال: -برئ

 2((«.ابني

يقول ما ظهر هلل أمر كما »قال الصدوق في تفسيره:  

 (3)«.ظهر له في إسماعيل ابني إذ اخترمه في حياتي

وكما دلت هذه الروايات في كتبهــم على نسبة الجهل  

 هلل تعالى، فقد دلت على ذلك أقوال علمائهم المتقدمين

 والمعاصرين.

الملقب عندهم )بشيخ الطائفة( معلالً  (4)يقول الطوسي 

ي وقتت خروج المهدي ما جاء في كتبهم من الروايات الت

عندهم، ثم افتضاح كذبهم بعدم خروجه في الزمن الذي 

فالوجه في هذه األخبار أن تقول إن صحت:أنه »حددوه:

 اليمتنع أن يكون هللا تعالى قد وقّت هذا األمر
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هو: محمد بن علي بن الحسين بن موسى الملقب بالصدوق،  ( 1)

 هـ.381المتوفى

 أمره في العلم والفهم، والثقافة، والفقاهة،»قال عنه المجلسي: 

وكثرة التصنيف، وجودة التأليف، فوق أن تحيطه  والجاللة، الوثاقة، 

 68ص مقدمة بحار األنوار « األقالم...

 .69كمال الدين وتمام النعمة  (2)

 المصدر السابق. (3)

 هـ.460و: محمد بن الحسن الطوسي، المتوفى ه (4)

رئيس الطائفة  -قدس هللا روحه-شيخ اإلمامية »قال عنه الحلي:  

عظيم المنزلة، ثقة عين صدوق، عارف باألخبار  القدر،  جليل 

 .148الحلي ص رجال « والرجال والفقه...

في األوقات التي ذكرت، فلما تجدد ما تجدد، تغيرت 

المصلحة واقتضت تأخيره إلى وقت آخر وكذلك فيما 

 (1)«.بعد

ً بما هو أظهر من هذا   ً مصرحا ويقول الطوسي أيضا

وذكر سيدنا »في نسبته الجهل هلل، تعالى هللا عن ذلك: 

ً آخر في ذلك )البداء(  -قدس هللا روحه-المرتضى  وجها

وهو أن قال: يمكن حمل ذلك على حقيقته بأن يقال: بدا 

مر ما لم يكن ظاهراً له، وبدا له بمعنى أنه ظهر له من األ

من النهي مالم يكن ظاهراً له، ألنه قبل وجود األمر والنهي 

ال يكونان ظاهرين مدركين، وإنما يعلم أنه يأمر أوينهي 

ً فال يصح أن يعلمه  في المستقبل، وأما كونه  آمراً وناهيا

إال إذا وجد األمر والنهي وجرى ذلك مجرى الوجهين 

ولنبلونكم حتى نعلم المذكورين في قوله تعالى: }

بأن تحمله على أن المراد: حتى نعلم ( 2){المجاهدين منكم
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جهادكم موجوداً، وإنما يعلم ذلك بعد حصوله، فكذلك القول 

 (3)«.في البداء، وهذا وجه حسن جداً 

، ونسبتهم فتبين بهذا بيان معتقد الرافضة في هللا  

ا. الح إال بعد وقوعهالجهل له وعدم علمه بالعواقب والمص

 وال أظن أن أحداً من
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .263الغيبة ص ( 1)

 .31محمد:  (2)

 .1/47نقالً عن مجمع البحرين للطريحي  (3)

 قومأهل العقل والفهم، بعد هذه النقول الموثقة من كتب ال

 يصدق دعوى الرافضة في براءتهم من هذه الفضيحة.

 وقد قال الشاعر: 

في طلعة البدر       خذ ماتراه ودع شيئاًسمعت به

 مايغنيك عن زحـل

 عقيدة تحريف القرآن عند الرافضة:

يعتقد الرافضة أن القرآن الكريم الموجود اليوم بين  

دفتي المصحف: محّرف ومبدّل. وأن هذا المصحف اليمثل 

 ، وأنقرآن المنزل على النبي إال جزءاً يسيراً من ال

الذي حّرف القرآن هم الصحابة وذلك بحذف فضائحهم 

لتي وآل البيت ا --الواردة في القرآن وفضائل علي 

 جاءت منصوصاً عليها في القرآن الكريم.

وقد دل على اعتقادهم هذه العقيدة الفاسدة روايات  

 ا:كثيرة امتألت بها كتبهم المشهورة والموثقة عندهم منه

بسنده  (1)ما جاء في كتاب بصائر الدرجات للصفّار 

 عن
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ما يستطيع أحد أن يدعى أنه جمع »أبي جعفر أنه قال: 

 القرآن كله
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ.290هو: محمد بن الحسن الصفار، وفاته عام  ( 1)

ً في أصحابنا القميين ثقة عظيم كان وج»قال عنه النجاشي:   ها

 .89مقدمة بحار األنوار ص «. القدر...

إنه من األصول »وقال كوجه باغي عن كتاب بصائر الدرجات:  

 .6مقدمة بصائر الدرجات ص«. والمعتمدة عند األصحاب المعتبرة 

 (1)«.ظاهره وباطنه غير األوصياء

مامن أحد من الناس يقول إنه جمع »وعنه أيضاً:  

ا كم القرآن كله كما أنزل هللا إال كذاب، وماجمعه وماحفظه

 (2)«.أنزل إال علي بن أبي طالب واألئمة من بعده

لو قُرئ القرآن »وفي تفسير العياشي عن أبي عبدهللا:  

 (3)«.كما أنزل أللفيتنا فيه مسمين

لوال أنه زيد في كتاب هللا »وفيه عن أبي جعفر:  

 (4)«.ذي حجى...ونقص منه ما خفى حقنا على 

-وجاء في الكافي بيان مقدار ما أُسقط من القرآن  

إن القرآن الذي جاء به »هللا: فعن أبي عبد -بزعمهم

 إلى  --جبريــل 

 (5)«.سبعة عشر ألف آية محمد 

وهذا يعنى أن ثلثي القرآن قد أُسقطا، حيث إن عدد  

 (6).ة( آي6236آيات القرآن الموجود اآلن ال يتجاوز )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .213ص ( 1)

 .213بصائر الدرجات ص (2)

(3) 1/13. 
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 .1/13تفسير العياشي  (4)

 .2/634أصول الكافي  (5)

 .1/7انظر: تفسير ابن كثير  (6)

الـذي يسمـى  (1)وجـاء في كتـاب سليم بن قيـس 

ة، إن األحزاب تعدل سورة البقر»عندهـم )أبجـد الشيعة(: 

والنـور ستـون ومائة آية، والحجرات ستون آية والحجر 

 (2)...«.تسعون آية 

والروايات في كتب الرافضة المصرحة بتحريف  

خبر د أالقرآن كثيرة جداً وإنما سقت هنا أمثلة يستدل بها وق

 عن استفاضتها وتواترها عندهم كبار علمائهم ومحققيهم.

ان األخبار جاءت مستفيضة عن أئمة »يقول المفيد:  

الهدى من آل محمد صلى هللا عليه وآله وسلم باختالف 

القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف 

 (3)«.والنقصان

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، زعمــوا انه من هـ90سليــم بن قيــس الهاللي، توفي سنة  ( 1)

 .--علــي  أصحــاب 

هو أصل من أصول الشيعة »قال المجلسي في الثناء على كتابه:  

 «.صنف في اإلسالم... وأقدم كتاب 

من لم يكن عنده من شيعتنا ومحبينا »وعند الصادق أنه قال:  

مقدمة «. قيس الهاللي فليس عنده من أمرنا شئ كتاب سليم بن 

 بحار األنوار 

 .189ص 

 .122كتاب سليم بن قيس ص (2)

 .91أوائل المقاالت ص (3)
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اعلم : »-أحد كبار مفسريهم- (1)ويقول هاشم البحراني 

أن الحق الذي ال محيص عنه بحسب األخبار المتواترة 

عد بيه فاآلتية وغيرها أن هذا القرآن الذي في أيدينا قد وقع 

ه بعد شئ من التغييرات وأسقط الذين جمعوه  رسول هللا 

 (2)«.كثيراً من الكلمات واآليات

وعندي في وضوح صحة هذا القول »ويقول أيضاً:  

)أي تحريف القرآن( بعد تتبع األخبار وتفحص اآلثار 

بحيث يمكن الحكم بكونه من ضروريات مذهب التشيع 

 (3)«.وأنه من أكبر مقاصد الخالفة

إن األخبار الدالة على : »(4)ويقول نعمة هللا الجزائري 

هذا )التحريف( تزيد على ألفي حديث، وادعى استفاضتها 

 جماعة كالمفيد،

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ.1107هاشم بن سليمان البحراني، توفي سنة  ( 1)

ً متتبعاً »قال عنه يوسف البحراني:   ً جامعا كان فاضالً محدثا

يسبق إليه سابق سوى شيخنا المجلسي، وقد صنف  لألخبار بما لم 

 .63لؤلؤة البحرين ص«. تتبعه واطالعة كتباً عديدة تشهد بشدة 

 .36مقدمة تفسير البرهان في تفسير القرآن ص (2)

 .49المرجع نفسه ص (3)

 هـ.1112نعمة هللا بن عبدهللا الجزائري، متوفي سنة  (4)

أمل «. فاضل عالم محقق جليل القدر»قال عنه الحر العاملي:  

 .2/336 اآلمل 

 (1)«.والمحقق الداماد، والعالمة المجلسي...

فهذه أقوال أئمتهم ومحققيهم الكبار تقطع بتواتر  

واستفاضة الروايات في كتبهم بدعوى تحريف القرآن 
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وتبديله، وأنها تبلغ اآلالف مما جعل بعض هؤالء العلماء 

لمذهب عندهم وأكبر يقطع بأن هذه العقيدة من ضروريات ا

 مقاصد اإلمامة.

وزيادة على ما جاء في كتبهم من آالف الروايات  

الدالة على دعوى تحريف القرآن، فإن أقوال علمائهم 

ة ومنظريهم، وأهل االجتهاد فيهم،جاءت مؤكدةلتلك العقيد

ما الفاسدة.ولعل المقام هنا اليتسع لنقل كالمهم هنا وإن

 أذكرمن نقل إجماعهم على ذلك من كبار علمائهم.

يقول المفيد ناقالً إجماعهم على ذلك، وخالفهم لسائر  

ن أواتفقوا )أي: اإلمامية( »فرق األمة في هذه العقيدة: 

ه في أئمة الضالل خالفوا في كثير من تأليف القرآن، وعدلوا

وأجمعت المعتزلة،  عن موجب التنزيل وسنة النبي 

ث، على خالف والخوارج، والمرجئة، وأصحاب الحدي

 (2)«.اإلمامية في جميع ما عددناه

وإن من األدلة القوية، والبراهين الجلية، واألمثلة  

 الحية التي تقطع برسوخ هذه العقيدة في نفوس الرافضة،

 وتوهن حجة كل مراوغ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .248نقالً عن فصل الخطاب ص ( 1)

 .49أوائل المقاالت ص (2)

ومخادع منهم في التنصل من شؤم هذه العقيدة في الظاهر، 

ما قام به النوري الطبرسي، أحد كبار علمائهم المتأخرين 

ً في (1)هـ1320الهالك في سنة  ً ضخما ، عندما ألف كتابا

إثبات دعوى تحريف القرآن عند الرافضة، سماه: )فصل 
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كتاب رب األرباب( صدره  الخطاب في إثبات تحريف

 بثالث مقدمات يتبعها بابان:

 في األدلة على تحريف القرآن بزعمه. : األول 

في الرد على القائلين بصحة القرآن من  والثاني: 

 األمة.

وقد أودع الطبرسي في كتابه هذا آالف الروايات  

الدالة على تحريف القرآن بزعمهم، حيث أورد في 

 الفصلين األخيرين فقط من الباب األول المكون من اثني

(رواية هذا غير ماأورده في الفصول 1602عشرفصالً)

 .األخرى من هذا الباب والمقدمات الثالث والباب الثاني

ونحن نذكر منها ما »وقال معتذراً عن قلة ما جمعه:  

 يصدق به
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هو: حسين بن محمد تقي الدين النوري الطبرسي. ( 1)

إمام أئمة الحديث والرجال »... قال عنه أغا بزرك الطهراني:  

المتأخرة، ومن أعظم علماء الشيعة، وكبار رجال  في األعصار 

وكان آيه من أيات هللا العجيبة كمنت فيه  اإلسالم في هذا القرن... 

أهلته ألن يعد في الطليعة من  مواهب غريبة وملكات شريفة، 

رأت عين الزمان  علماء الشيعة...ترك شيخنا آثاراً هامة قلما 

نقباء «. له نظيرها في حسن النظم وجودة التأليف وكفى بها كرامة 

 .549-545-2/544البشر 

 (1)«.دعواهم مع قلة البضاعة

ً هذه الروايات:   واعلم أن تلك األخبار »وقال موثقا

ي فعتبرة التي عليها معّول أصحابنا منقولة من الكتب الم

 (2)«.إثبات األحكام الشرعية واآلثار النبوية
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وقد قرر الطبرسي في كتابه هذا في بحث مستفيض  

 ، أنثقةوتتبع دقيق ألقوال علمائهم مدعماً بحثه بالنقول المو

ي هالقول بتحريف القرآن وتغييره واعتقاد نقصه وتبديله، 

 ين،عقيدة أجلة علمائهم ومحققيهم الذين هم قدوتهم في الد

 ومحل الثقة منهم فيه.

وقال بعد أن سرد حشداً هائالً من أسماء علمائهم  

: (3)القائلين بالتحريف استغرقت خمس صفحات من كتابه

ى ومن جميع ما ذكرنا ونقلنا، بتتبعى القاصر، يمكن دعو»

م الشهرة العظيمة بين المتقدمين وانحصار المخالفين فيه

 (4)«.ص معينين يأتي ذكرهمبأشخا

ثم ذكر أن هؤالء المخالفين هم: الصدوق،  

ولم يعرف من »والمرتضى، وشيخ الطائفة الطوسي، قال: 

 ، وذكر(5)«القدماء موافق لهم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .249فصل الخطاب ص ( 1)

 .249المصدر نفسه ص (2)

 .30-25انظر: فصل الخطاب ص (3)

 .30فصل الخطاب ص (4)

 .32المصدر نفسه ص (5)

أنه تبعهم الطبرسي صاحب كتاب مجمع البيان، وقال: 

ً إال من هؤالء » وإلى طبقته لم يعرف الخالف صريحا

 (1)«.المشايخ األربعة

ثم اعتذر بعد ذلك عن بعض هؤالء العلماء في عدم  

حملهم على ذلك التقية  قولهم بتحريف القرآن بأن الذي

 والمداراة للمخالفين.
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قال معتذراً عن الطوسي عما أورده في كتابه  

ثم اليخفى على »)التبيان( من القول بعدم التحريف: 

راة مداالمتأمل في كتاب التبيان أن طريقته فيه على نهاية ال

م لوالمماشاة مع المخالفين... وهو بمكان من الغرابة لو 

 (2) ...«.يكن على وجه المماشاة 

وبمثل ذلك ألمح في توجيه قول الطبرسي فقال بعد أن  

لكنه اعتمد في سورة النساء على أخبار »ذكر قوله: 

تضمنت نقصان كلمه: )إلى أجل مسمى( من آية 

 (3)«.المتعة

وقد سبق النوري الطبرسي في االعتذار لهؤالء  

ع اجماالعلماء :نعمة هللا الجزائري حيث قال بعد أن نقل 

ا نعم قد خالف فيه»علماء اإلمامية على عقيدة التحريف: 

المرتضى والصدوق والشيخ الطبرسي، وحكوا أن ما بين 

دفتي هذا المصحف هو القرآن الغير، ولم يقع فيه 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .34فصل الخطاب ص ( 1)

 .34المصدر نفسه ص (2)

 .34المصدر نفسه ص (3)

تحريف وال تبديل ... والظاهر أن هذا القول صدر منهم 

ا ألجل مصالح كثيرة: منها سد باب الطعن عليها، بأنه إذ

 جاز هذا في القرآن، فكيف جاز العمل بقواعده وأحكامه،

 مع جواز لحوق التحريف لها

ألعالم رووا في اكيف وهؤالء  -سيأتي الجواب عن هذاو-

ي لفاتهم أخباراً كثيرة تشتمل على وقوع تلك األمور فمؤ

 (1)«.القرآن، وأن اآلية هكذا أنزلت ثم ُغيرت إلى هذا
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وبهذا يظهر أن القول بتحريف القرآن واعتقاد تغييره  

وتبديله هو محل إجماع علماء الرافضة قاطبة، كما حقق 

ذلك الطبرسي في فصل الخطاب، ودلت عليه النقول 

 يدةالسابقه عن كبار علمائهم، وأنه لم يخالف في هذه العق

أحد من علمائهم، حتى وقت تأليف )فصل الخطاب( إال 

ن، أربعة منهم حملهم على ذلك التقية والمداراة للمخالفي

على ما نص على ذلك الطبرسي ومن قبله نعمة هللا 

 الجزائري. وكما أثبتت ذلك البحوث المعاصرة التي بحثت

 ذلك بذكر شواهد كثيرة من الروايات هذه المسألة وأيدت

الدالة على التحريف الواردة في كتب هؤالء المشايخ 

 ، مما يدل على اعتقادهم مضمونها(2)األربعة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .359-2/358األنوار النعمانية  ( 1)

، وبذل 71-68انظر: الشيعة والقرآن، إلحسان إلهي ظهير ص (2)

 .407-1/405إثبات مشابهة الرافضة لليهود  المجهود في 

وموافقتهم لسائر علماء الرافضة فيما ذهبوا إليه، من 

ة اعتقاد تحريف القرآن وتبديله، وإن أظهروا خالفه تقيّ 

 ونفاقاً، وخداعاً ألهل السنة.

وهذا المسلك هو الذي سلكه بعض الرافضة اليوم، لما  

رأوا من تشنيع الناس عليهم في هذه العقيدة، وهو إظهار 

القول بصحة القرآن وتمامه، وإبطان تلك العقيدة الفاسدة، 

الراسخة الجذور في نفوسهم، والتي عليها أسالفهم، وهي 

اعتقاد تحريف القرآن وتبديله على أيدي الصحابة. وهذا ما 

عندما قال:  (1)اعترف به أحد كبار علمائهم المعاصرين
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إن علماء الشيعة الذين أنكروا التحريف في القرآن »

 (2)«.اليحمل إنكارهم إال على التقيّة

فظهر بهذ اتفاق علماء الرافضة قدماء ومعاصرين  

 على هذه العقيدة الفاسدة. والينبغى لمسلم بعد ذلك أن

ينخدع ببعض أقوال المعاصرين منهم، فيما يظهرون من 

ً للمسلمين، علالبراءة من هذه العقيدة  ً وخداعا  ى مانفاقا

ار يبيح لهم دينهم ذلك باسم )التقيّة( التي هي تسعة أعش

 دينهم، وال يقوم دينهم إال عليها.

فهل يعي المغرورون المخدوعون بهم أم أن على  

 !!قلوب أقفالها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هو: أحمد سلطان أحمد من كبار علمائهم في الهند. ( 1)

، )ط/ الهند(، نقالً عن: )الرد على 18تصحيف كتابين ص (2)

 .93عبدالواحد وافي( إلحسان إلهي ظهير ص الدكتور 
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