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J
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله

وصحبه وسلم وبعد ،فال يزال كابوس تحريف القرآن مالزمًا

وغصت به كتبهم
للتشيع اإلمامي؛ إذ طفحت بإثباته مروياهتم َّ
ومصادرهم األساسية ،ولن يستطيعوا التخلص من بشاعته
ومرارته مهما َتت ََّرسوا بتضعيف أسانيدها أو بتسقيط الكتب

التي حوهتا عن االعتبار كأمثال تفسير القمي والعياشي
وفرات الكويف ،تلك التفاسير التي ال يجد المنصف المطلع
ِ
الم َت َع ِّفن لما حوته
عليها وصفًا أليق هبا من المستنقع اآلسن ُ
من روايات صريحة يف تحريف كتاب اهلل تعالى.

وبالرغم من محاولة علماء اإلمامية التملص من االلتزام

بما فيها عن طريق تضعيفها وإسقاط حجيتها( ،)1إال أهنم لم
ٌ
بحث
((( لرفيق دربي المغادر من التشيع عالء الدين البصير رحمه اهلل تعالى
ٌ
مفصل متين يف إسقاطهم لحجية تلك التفاسير ،وسأورد لكم ُنتَفًا منه:

أ  -قام عالمهم محمد باقر األيرواين بتسقيط تفسير القمي ،فقال يف كتابه (دروس
َّ
الرجالية)(ص[:)34إن النسخة األصلية لكتاب القمي
تمهيدية يف القواعد
ليست بأيدينا ،والمطبوع المتداول بأيدينا ال نجزم بكونه بكامله تفسير

القمي ،بل هناك بعض القرائن التي تشير إلى كونه خليطًا من تفسير القمي

وغيره ،وحيث ال يمكن التمييز فيسقط جميعه عن االعتبار].
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يفلحوا يف ذلك أبد ًا؛ إذ سرعان ما نراهم ينهلون من ذلك
المستنقع ِ
اآلسن يف تقريراهتم الفقهية والعقائدية كما ال يخفى

على المطلع الخبير.

وما هي هذه الدراسة إال دليالً صارخًا وأنموذجًا

صادقًا يثبت فشل تملصهم من الشرب من ذلك المستنقع
ِ
تجسدَ بسقوط شيخ الطائفة الطوسي
الم َت َع ِّفن ،والذي َّ
اآلسن ُ
ب -قام عالمتهم ومحققهم محمد هادي معرفة بتسقيط تفسير العياشي،
فقال يف كتابه (صيانة القرآن من التحريف)(ص [:)235هناك تفاسير
جليلة صنفها علماء أجالء غير أن النسخ األصل ضاعت مع األسف
وبقيت منها مختصرات محذوفة اإلسناد ،وربما اختزال أو تحوير يف
األحاديث ويف ترتيبها ،بما زالت الثقة بأصالة أكثرها ،ومنها تفسير أبى

النظر محمد بن مسعود ابن عياش السلمي السمرقندي المتوىف (320

هـ) المعروف بتفسير العياشي ،وقد حذف منه بعض الناسخين أسانيد
الروايات لغرض االختصار].

ج -قال شيخهم محمد حسن آل ياسين بتسقيط تفسير فرات الكويف عن
االعتبار ،فقال يف كتابه (منهج الطوسي يف تفسير القرآن)(ص- 26

[:)27تفسير فرات بن إبراهيم بن فرات الكويف أحد رجال الحديث يف

أواخر القرن الثالث الهجري الذي يعتمد منهجه على الرواية فقط مع
ذكر السند ،واقتصر فيه على خصوص اآليات التي لها عالقة باألئمة
وأهل البيت ،وعلى الرغم من أنه يروي يف التفسير عن نيف ومائة من
الشيوخ ،إال أنه ليس ألكثرهم ذكر ،وال ترجمة يف أصولنا الرجالية،
ولذلك فال يمكن الركون إلى تلك الروايات].
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(صاحب تفسير التبيان) وكبير مفسريهم أبي علي الطربسي
(صاحب تفسير مجمع البيان) يف ذلك المستنقع ،ليستقوا من
تلك التفاسير تقريرات األئمة المعصومين.

مفر للشيعة اإلمامية عن الشرب من ذلك المستنقع إال
فال َّ
ٍ
مذهب آخر وشريعة
باالنسالخ التام من المذهب والبحث عن

أخرى غير شريعتهم ،وهذه هي الحقيقة التي توصل إليها

محققهم المتين يوسف البحراين بعد استقرائه لواقع كتبهم
وسلوك علماء التشيع إزاء تلك المصادر ،فقال[:والواجب
إما األخذ هبذه األخبار  -كما هو عليه متقدمو علمائنا األبرار
 -أو تحصيل دين غير هذا الدين وشريعة أخرى غير هذه

الشريعة لنقصاهنا وعدم تمامها لعدم الدليل على جملة من

أحكامها  .وال أراهم يلتزمون شي ًئا من األمرين مع أنه ال ثالث

لهما يف البين ،وهذا بحمد اهلل ظاهر لكل ناظر غير متعسف
وال مكابر] (.)1

فصار الشيعة يف وض ٍع ال يحسدون عليه؛ إذ المستنقع

ِ
اآلسن من أمامهم ،واالنسالخ عن التشيع والبحث عن البديل
من خلفهم ﴿ َف َأ ْي َن َت ْذ َه ُب َ
ون ﴾(التكوير.)26:
((( كتاب (لؤلؤة البحرين) ،لمحققهم يوسف البحراين( ،ص.)45
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c
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله

وصحبه أجمعين وبعد ،فال يخفى على المطلعين سلوك

علماء الشيعة اإلمامية تجاه قضية تحريف القرآن ورواياته
تغص هبا مصادرهم الروائية ،فرتاهم يبادرون إلى إنكارها
التي ُّ
وبراءة المذهب منها ،موردين لذلك قائمة بأسماء كبار علماء
اإلمامية ممن أنكروا التحريف وصرحوا بحفظ كتاب اهلل

تعالى وصيانته ،وعلى رأس هؤالء المنكرين األعمدة األربعة
وأبرز أركان التشيع وهم:

 -1صدوقهم ابن بابويه القمي.

 -2علم هداهم الشريف المرتضى.

 -3شيخ طائفتهم محمد بن الحسن الطوسي صاحب تفسير
التبيان(.)1

((( قال شيخ الطائفة الطوسي يف كتابه (التبيان يف تفسير القرآن)([:)4-3/1وأما
الكالم يف زيادته ونقصانه فمما ال يليق به أيضا ،ألن الزيادة فيه مجمع على

بطالهنا ،والنقصان منه فالظاهر أيضا من مذهب المسلمين خالفه ،وهو
األليق بالصحيح من مذهبنا وهو الذي نصره المرتضى (ره) ،وهو الظاهر يف

الروايات غير أنه رويت روايات كثيرة ،من جهة الخاصة والعامة ،بنقصان =
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 -4أمينهم ومفسرهم أبو علي الطربسي صاحب تفسير مجمع
البيان(.)1

ثم دار النقاش طويالً ومفصالً حول حقيقة ذلك اإلنكار

وهل كان عن اعتقاد صحيح أم هو التقية والخداع للتملص

جرائها؟!
من الفضيحة التي لحقت بالمذهب من ّ

= كثير من آي القرآن ،ونقل شئ منه من موضع إلى موضع ،طريقها اآلحاد
التي ال توجب علمًا وال عمال ،واألولى اإلعراض عنها ،وترك التشاغل

هبا ،ألنه يمكن تأويلها ولو صحت لما كان ذلك طعنا على ما هو موجود
بين الدفتين ،فإن ذلك معلوم صحته ،ال يعرتضه أحد من األمة وال يدفعه،
ورواياتنا متناصرة بالحث على قراءته والتمسك بما فيه ،ورد ما يرد من
اختالف االخبار يف الفروع إليه  ..وإذا كان الموجود بيننا مجمعا على صحته،

فينبغي ان نتشاغل بتفسيره ،وبيان معانيه ونرتك ما سواه].

((( قال كبير مفسريهم أبو علي الطربسي يف تفسيره (مجمع البيان)(-42/1
[:)43ومن ذلك :الكالم يف زيادة القرآن ونقصانه فإنه ال يليق بالتفسير  .فأما
الزيادة فيه :فمجمع على بطالنه  .وأما النقصان منه :فقد روى جماعة من

أصحابنا ،وقوم من حشوية العامة ،أن يف القرآن تغييرا أو نقصانا ،والصحيح

من مذهب أصحابنا خالفه  ..وذكر أن من خالف يف ذلك من االمامية
والحشوية ال يعتد بخالفهم ،فإن الخالف يف ذلك مضاف إلى قوم من

أصحاب الحديث ،نقلوا أخبارا ضعيفة ظنوا صحتها ،ال يرجع بمثلها عن

المعلوم المقطوع على صحته].
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وقد جاءنا الجواب الصريح من أبرز علماء الشيعة بكون

صدوره منهم على سبيل التقية والمداراة ،فممن صرح بذلك:

 -1قال عالمتهم ومحدثهم نعمة اهلل الجزائري[:والظاهر
أن هذا القول إنما صدر منهم ألجل مصالح كثيرة ،منها
سد باب الطعن عليهم بأنه إذا جاز هذا يف القرآن فكيف
جاز العمل بقواعده وأحكامه مع جواز لحوق التحريف

لها](.)1

 -2قال عالمتهم ابن طاووس الحلي[:ونحن نذكر ما حكاه
جدي أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي يف كتاب
التبيان وحملته التقية على االقتصار عليه] (.)2

وهذا ما ستثبته هذه الدراسة بخصوص شيخ الطائفة

الطوسي وأمينهم ومفسرهم أبي علي الطربسي؛ إذ وجدهتم
يتبنون مضمون الروايات الصريحة يف تحريف كتاب اهلل
بالشرب من ذلك المستنقع ِ
اآلسن يف تفسيريهما فرتقب.

((( كتاب (األنوار النعمانية) ،لمحدثهم نعمة اهلل الجزائري.)358/2( ،

((( كتاب (سعد السعود) ،لعالمتهم ابن طاووس الحلي( ،ص.)287-286
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استعراض مواطن شربهما من
اآلسن:
مستنقع التحريف ِ
قبل أن أستعرض مواطن تبنيهما لتلك الروايات الطاعنة

بكتاب اهلل تعالى ال بد من التنبيه على أمرين غاية يف األهمية

هما:

َّ -1
إن ما يدل على تبني الطوسي والطربسي لمضمون روايات
التحريف هو نقلهما لها بصيغة المؤيد والمثبت على أهنا

قراءة ثابتة عن األئمة.

َّ -2
إن بعض هذه الروايات التي اعتمدوا عليها صريحة يف
إثبات التحريف كدعوى إسقاط الصحابة لتلك الكلمة

من اآلية القرآنية ،وبعضها اآلخر التحريف فيها ضمنيًا

عن طريق تخطئتهم للقراءة التي يتداولها المسلمون
واستهجاهنا والت ََه ُّكم هبا( ،)1زاعمين أن أيدي المخالفين
((( َم ْن يد ِّقق يف مروياهتم التي سنوردها سيجزم بأهنا ليست من اختالف التنوع
كما يحصل يف االختالف بين القراء كقراءهتم لمالك وملِ ِ
ك يوم الدين ،ألهنا
َ
تحكم بصحة القراءة المنسوبة لألئمة ويف الوقت نفسه ال تعرتف بصحة
القراءات األخرى المخالفة لها ،بل تحكم عليها بالبطالن لدرجة االستهجان
والت ََه ُّكم هبا ،فهو اختالف تضاد.
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المن ََّزل،
لألئمة قد عبثت هبا فحرفتها عن وجهها الصحيح ُ
مظهر صريح وخطير من مظاهر االعتقاد بتحريف
وهذا
ٌ

القرآن وعدم صيانته من عبث العابثين ،سواء على
مستوى قراءته أو العبث برسم كلماته وإسقاط كلمات
من تلك اآليات.

وبعد هذين التنبيهين إليك قارئي الكريم السرد لتلك

المواطن وكما يلي:

َّ ّ ْ َ َ َ
آد َم َونُ ً
وحا َو َآل إب ْ َراه َ
ِيم
-1قوله تعالى ﴿إِن الل اصطف
ِ
َ َ َْ َ ََ
ع الْ َعالَم َ
ني ﴾ (آل عمران)33:
وآل عِمران
ِ
لقد جاء الطوسي والطربسي بتصريحات خطيرة حول

هذه اآلية منها:

 -1قال الطوسي[:قوله تعالى( :إن اهلل اصطفى آدم ونوحا
وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين)  ..ويف قراءة أهل

البيت « وآل محمد على العالمين»] (.)1

((( كتاب (التبيان يف تفسير القرآن) ،لشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي،
(.)441-440/2
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أيضا - 39 / 592[:الفحام ،قال :حدثني
 -2روى الطوسي ً
محمد بن عيسى بن هارون ،قال :حدثني أبو عبد الصمد
إبراهيم ،عن أبيه ،عن جده  -وهو إبراهيم بن عبد الصمد

بن محمد بن إبراهيم  ،-قال :سمعت جعفر بن محمد

(عليهما السالم) يقول :كان يقرأ « إن اهلل اصطفى ادم
ونوحا وال إبراهيم وال عمران وال محمد على العالمين

« قال :هكذا أنزلت] (.)1

 -3قال أبو علي الطربسي[:وقوله( :وآل إبراهيم وآل عمران)..
ويف قراءة أهل البيت وآل محمد «صلى اهلل عليه وآله

وسلم» على العالمين] (.)2

 -4قال الطربسي أيضًا([:إن اهلل اصطفى ادم ونوحا وآل
إبراهيم وآل عمران على العلمين)  ..ويف قراءة أهل البيت

(عليهم السالم) « :وآل محمد على العالمين»] (.)3

((( كتاب (األمالي) ،لشيخ الطائفة الطوسي(،ص .)300

((( كتاب (تفسير مجمع البيان) ،ألبي علي الطربسي.)278/ 2( ،

((( كتاب(تفسير جوامع الجامع) ،ألبي علي الطربسي.)279/ 1(،
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ِ
الم َت َع ِّفن الذي شربا منه قراءة أهل
وأما المستنقع اآلسن ُ

البيت المزعومة فهو:

 -1ما رواه كبير مفسريهم محمد بن مسعود العياشي[:عن
هشام بن سالم قال :سألت أبا عبد اهلل عليه السالم عن

قول اهلل « إن اهلل اصطفى آدم ونوحا « فقال :هو آل إبراهيم
وآل محمد على العالمين ،فوضعوا اسمًا مكان اسم](.)1

 -2ما رواه العياشي أيضًا[:عن أيوب قال :سمعني أبو عبد
اهلل عليه السالم وأنا اقرأ « إن اهلل اصطفى آدم ونوحا وآل
إبراهيم وآل عمران على العالمين « فقال لي وآل محمد
كانت فمحوها وتركوا آل إبراهيم وآل عمران] (.)2

 -3ما رواه العياشي أيضًا[:عن أبي عمرو الزبيري عن أبي
عبد اهلل (ع) قال :قلت له ما الحجة يف كتاب اهلل ان آل
محمد هم أهل بيته ؟ قال:قول اهلل تبارك وتعالى «ان اهلل
اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد»

هكذا نزلت على العالمين] (.)3

((( كتاب(تفسير العياشي) ،لمفسرهم محمد بن مسعود العياشي.)168/ 1( ،
((( المصدر السابق.)169/ 1( ،

((( المصدر السابق.)170-169/1( ،
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 -4ما رواه كبير مفسريهم علي بن إبراهيم القمي[:وقوله
(إن اهلل اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على

العالمين) فلفظ اآلية عام ومعناه خاص وإنما فضلهم
على عالمي زماهنم ،وقال العالم عليه السالم نزل

«وآل عمران وآل محمد على العالمين « فأسقطوا آل محمد
من الكتاب] (.)1

 -5ما رواه مفسرهم الكبير فرات بن إبراهيم الكويف[:عن
حمران قال :سمعت أبا جعفر عليه السالم يقرأ هذه اآلية

«إن اهلل اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل محمد على
العالمين» قلت :ليس يقرأ هكذا ،فقالُ :أ ْد ِخ َل حرف مكان
حرف] (.)2

فتأملوا معي كيف شرب الطوسي والطربسي من ذلك
ِ
الم َص ِّرحة بإسقاط
المستنقع اآلسن بتبنيه لتلك الروايات ُ
عبارة (آل محمد) من اآلية معرتفين بكوهنا قراءة األئمة !

((( كتاب(تفسير القمي) ،لكبير مفسريهم علي بن إبراهيم القمي.)100/1( ،

((( كتاب(تفسير فرات الكويف) ،لمفسرهم فرات بن إبراهيم الكويفي( ،ص.)78
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َ ْ
َُ ُ َ ّ َ ٌ ّ َ ْ
ي يَ َديْهِ َوم ِْن خلفِهِ
-2قوله َتعالى﴿ :ل مع ِقبات مِن ب ِ
ََْ ُ َ
ْ ّ
يفظون ُه م ِْن أم ِر اللِ﴾ (الرعد)11 :
لقد نسب الطوسي والطربسي لألئمة يف هذه اآلية قراءة

خطيرة مفادها أن نصها الموجود حال ًيا يف مصاحف المسلمين
محر ًفا وتحديد ًا جملة ﴿معقبات من بين يديه﴾ زاعمين
َّ

بطالهنا وأن الصواب هو (معقبات من خلفه) ،وكذلك طعنوا
بجملة ﴿من أمر اهلل﴾ زاعمين أن الصواب هو (بأمر اهلل)؛

فمن أقوالهم ما يلي:

 -1قال الطوسي[ :ويف قراءة أهل البيت « له معقبات من
خلفه ورقيب بين يديه « قالوا ألن المعقب ال يكون إال

من خلفه .وقوله﴿ :يحفظونه من أمر اهلل﴾ ..ويف قراءة

أهل البيت « بأمر اهلل «]

(.)1

 -2قال أبو علي الطربسي[ :وروي عن أبي عبداهلل ،عليه
السالم( :له معقبات من خلفه ورقيب من بين يديه

يحفظونه بأمر اهلل)]

(.)2

((( كتاب (تفسير التبيان) ،لشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي.)228 /6( ،
((( كتاب (تفسير مجمع البيان) ،لشيخهم أبي علي الطربسي.)15 /6( ،
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وإليكم المستنقع ِ
اآلسن الذي شربا منه تلك القراءة:

مفسريهم علي بن إبراهيم القمي[ :وقوله ﴿له
 -1ما رواه كبير ّ
معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر اهلل﴾؛

فإهنا قرئت عند أبي عبداهلل صلوات اهلل عليه فقال لقاريها:
ألستم عر ًبا؟! فكيف تكون المعقبات من بين يديه؟!
وإنما للعقب من خلفه؛ فقال الرجلُ :جعلت فداك كيف
هذا؟ فقال :إنما نزلت « له معقبات من خلفه ورقيب من

بين يديه يحفظونه بأمر اهلل « ،ومن ذا الذي يقدر أن يحفظ

الشيء من أمر اهلل؟! وهم المالئكة الموكلون بالناس]

(.)1

 -2ما رواه مفسرهم الكبير محمد بن مسعود العياشي[ :عن
بريد العجلي قال :سمعني أبو عبداهلل -عليه السالم -وأنا

أقرأ ﴿له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من
أمر اهلل﴾؛ فقال :م ْه ،وكيف يكون المعقبات من بين يديه؟
إنما يكون المعقبات من خلفه ،إنما أنزلها اهلل (له رقيب
من بين يديه ومعقبات من خلفه يحفظونه بأمر اهلل)]

((( كتاب (تفسير القمي) ،لشيخهم علي بن إبراهيم القمي.)360 /1( ،
((( كتاب (تفسير العياشي) ،لمحمد بن مسعود العياشي.)205 /2( ،
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َ َ
ْ ُ َّ
ار َوال ْ ُم َنافِقنيَ
َ
ُّ
َ
َ
َّ
ُّ
-3قوله تعالى﴿ :يا أيها انل ِب جاهِ ِد الكف
ِ
ُْْ ََ
َواغلظ عليْ ِه ْم﴾ (التوبة)73 :
لقد نسب الطوسي والطربسي لألئمة يف هذه اآلية قراءة
خطيرة تطعن بقراءتنا الحالية وتحديد ًا كلمة (والمنافقين)

زاعمين أن الحق هو (بالمنافقين)( ،)1فمن أقوالهم ما يلي:

 -1قال الطوسي[ :ويف قراءة أهل البيت (جاهد الكفار
بالمنافقين)؛ ألنه صلى اهلل عليه وآله كان يجاهد الكفار

ويف عسكره جماعة من المنافقين يقاتلون معه]

(.)2

 -2قال الطوسي أيضًا[:وروي يف قراءة أهل البيت عليهم
السالم « جاهد الكفار بالمنافقين «] (.)3

 -3قال أبو علي الطربسي[ :وروي يف قراءة أهل البيت :جاهد

الكفار بالمنافقين ،قالوا :ألن النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم

الم َب َّطن بالصحابة الكرام
((( ال يخفى على القارئ ما يف هذا القول من الطعن ُ
الذي نصروا اإلسالم بسيوفهم وأرواحهم؛ إذ يصمهم بالنفاق على النبي

صلى اهلل عليه وسلم قاتل الكفار بالصحابة المنافقين ،قاتلهم اهلل أنى يؤفكون.

((( كتاب (التبيان يف تفسير القرآن) ،لشيخ طائفتهم محمد بن الحسن الطوسي،
(.)52 /10

((( المصدر السابق.)260 /5( ،
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لم يكن يقاتل المنافقين ،وإنما كان يتألفهم؛ ألن المنافقين
ال يظهرون الكفر ،وعلم اهلل تعالى بكفرهم ال يبيح قتلهم،
إذا كانوا يظهرون اإليمان]

(.)1

أيضا[:وروي عن أبي عبد اهلل عليه السالم:
 -4قال الطربسي ً
أنه قرأ (جاهد الكفار بالمنافقين) وقال :إن رسول اهلل لم

يقاتل منافقا قط ،إنما كان يتألفهم] (.)2

أيضا[:وقرأ الصادق (عليه السالم) :جاهد
 -5قال الطربسي ً
الكفار بالمنافقين ،وقال :إنه (صلى اهلل عليه وآله وسلم)

لم يقاتل منافقا قط إنما كان يتألفهم] (.)3

أيضا[:الصادق (عليه السالم) « :جاهد
 -6قال الطربسي ً
الكفار بالمنافقين « وقال « :هل سمعتم أن رسول اهلل

(صلى اهلل عليه وآله) قاتل منافقا ؟ إنما كان يتألفهم «] (.)4
المحرفة لكتاب
وأما المستنقع الذي شربا منه تلك القراءة
ِّ

اهلل تعالى فهو ما رواه كبير مفسريهم علي بن إبراهيم القمي:
مفسريهم أبي علي الطربسي.)89 /5( ،
((( كتاب (تفسير مجمع البيان) ،لكبير ّ
((( المصدر السابق.)63 /10( ،

((( كتاب (تفسير جوامع الجامع) ،لمفسرهم أبي علي الطربسي.)595 /3( ،
((( المصدر السابق.)80 /2( ،
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[وقوله ﴿يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم﴾

قال إنما نزلت « يا أيها النبي جاهد الكفار بالمنافقين «؛ ألن
النبي صلى اهلل عليه وآله لم يجاهد المنافقين بالسيف] (.)1

َ َ َ َّ َ
ِين ُخ ّل ُِفوا ْ َح َّت إ َذا َضاقَ ْ
الثَةِ َّال َ
-4قوله تعالى﴿ :وع اثل
ت
ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ ُ
َعليْ ِه ُم األ ْرض ب ِ َما َر ُح َب ْت َو َضاق ْت َعليْ ِه ْم أنف ُس ُه ْم﴾ (التوبة)118 :

لقد نسبا لألئمة يف هذه اآلية قراءة خطيرة تثبت وقوع
التحريف فيها زاعمين بطالن كلمة ُ
(خ ِّلفوا) وأن الحق هو

(خالفوا)؛ فمن أقوالهم ما يلي:

 -1قال الطوسي[:ويف قراءة أهل البيت عليهم السالم «
خالفوا « قالوا ألهنم لو ُخ ِّلفوا لما توجه عليهم العتب] (.)2
 -2قال أبو علي الطربسي[:وأما قراءة أهل البيت عليهم
السالم( :خالفوا) فإهنم قالوا :لو كانوا خلفوا لما توجه

عليهم العتب ،ولكنهم خالفوا] (.)3

مفسريهم علي بن إبراهيم القمي.)301 /1( ،
((( كتاب (تفسير القمي) ،لكبير ّ

((( كتاب (التبيان يف تفسير القرآن) ،لشيخ طائفتهم محمد بن الحسن الطوسي،
(.)316 /5

مفسريهم أبي علي الطربسي.)138 /5( ،
((( كتاب (تفسير مجمع البيان) ،لكبير ّ

23

اآلسن
الطويس والطربيس يف مستنقع اتلحريف ِ

الم َح ِّرفة لكتاب
وأما المستنقع الذي شربا منه تلك القراءة ُ

اهلل تعالى فهو:

مفسريهم علي بن إبراهيم القمي[ :ثم قال يف
 -1ما رواه ّ
هؤالء الثالثة ﴿وعلى الثالثة الذين ُخ ِّلفوا﴾؛ فقال العالم
(ع) :إنما أنزل « وعلى الثالثة الذين خالفوا « ،ولو خلفوا

لم يكن عليهم عيب]

(.)1

 -2ما رواه ثقتهم محمد بن يعقوب الكليني[ :عن فيض ابن
المختار قال :قال أبو عبداهلل (عليه السالم) :كيف تقرأ
﴿وعلى الثالثة الذين ُخ ِّلفوا﴾ قال :لو كان خلفوا لكانوا

يف حال طاعة ،ولكنهم « خالفوا « عثمان وصاحباه ،أما
واهلل ما سمعوا صوت حافر وال قعقعة حجر إال قالوا:
أتينا؛ فسلط اهلل عليهم الخوف حتى أصبحوا]

(.)2

مفسريهم علي بن إبراهيم القمي-297 /1( ،
((( كتاب (تفسير القمي) ،لكبير ّ
.)298

((( كتاب (الكايف) ،لثقتهم محمد بن يعقوب الكليني.)377 /8( ،
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ني إ َم ً
َ ْ َ ْ َ ْ ُ َّ َ
اما﴾ (الفرقان)74 :
 -5قوله تعالى﴿ :واجعلنا ل ِلمتقِ ِ

لقد نسبا لألئمة يف هذه اآلية قراءة خطيرة فيها التخطئة
والت ََه ُّكم بقراءتنا الحالية ،زاعمين بطالن عبارة (واجعلنا

للمتقين إماما) وأن الحق فيها هو (واجعل لنا من المتقين
إماما) ،فمن أقوالهم يف ذلك ما يلي:

 -1قال الطوسي[ :وقوله ﴿واجعلنا للمتقين إما ًما﴾؛ أي
يسألون اهلل تعالى أن يجعلهم ممن يقتدى بأفعالهم
الطاعات .ويف قراءة أهل البيت (ع) و» اجعل لنا من
المتقين إما ًما «]

(.)1

 -2قال أبو علي الطربسي[ :ويف قراءة أهل البيت ،عليهم
السالم( :واجعل لنا من المتقين إما ًما) .والقراءة
(.)2
المشهورة﴿ :واجعلنا للمتقين إما ًما﴾]

أيضا[ :وعن أبي بصير قال :قلت﴿ :واجعلنا
 -3قال الطربسي ً
للمتقين إما ًما﴾؟ فقال (عليه السالم)« :سألت ربك
عظيما ،إنما هي :واجعل لنا من المتقين إما ًما »]
ً

(.)3

((( كتاب (تفسير التبيان) ،لشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي.)512 /7( ،
((( كتاب (تفسير مجمع البيان) ،لشيخهم أبي علي الطربسي.)313 /7( ،

((( كتاب (تفسير جوامع الجامع) ،لشيخهم أبي علي الطربسي.)664 /2( ،
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وأما المستنقع ِ
اآلسن الذي شربا منه تلك القراءة المحرفة

فهو:

مفسريهم القمي[ :وحدثني أبي عن جعفر
 -1ما رواه كبير ّ
وإبراهيم عن أبي الحسن الرضا -عليه السالم -قال..

قرئ عند أبي عبداهلل -عليه السالم﴿ -والذين يقولون
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا

عظيما أن يجعلهم
للمتقين إما ًما﴾؛ فقال :قد سألوا اهلل
ً
للمتقين أئمة! فقيل له :كيف هذا يا بن رسول اهلل؟ قال:
إنما أنزل اهلل « الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا
وذرياتنا قرة أعين واجعل لنا من المتقين إما ًما «]

(.)1

 -2ما نقله ّ
علمتهم محمد باقر المجلسي[ :كنز جامع الفوائد
وتأويل اآليات الظاهرة :محمد بن العباس عن محمد بن

جمهور عن الحسن بن محبوب عن أبي  -أيوب الخزاز
عن أبي بصير قال :قلت ألبي عبداهلل ،عليه السالم:
عظيما،
﴿واجعلنا للمتقين إما ًما﴾ قال :لقد سألت ربك
ً

إنما هي واجعل لنا من المتقين إما ًما ،وإيانا عنى بذلك]
((( كتاب (تفسير القمي) ،لشيخهم علي بن إبراهيم القمي.)117 /2( ،

((( كتاب (بحار األنوار) ،لعلّمتهم محمد باقر المجلسي.)135 /24( ،
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 -6قوله تعالىَ ﴿ :ف َلما َخر َتبين ِ
َت ا ْل ِ
ج ُّن َأن َّل ْو كَانُوا
َّ َّ َ َّ
اب ا ْل ُم ِه ِ
ب َما َلبِ ُثوا فِي ا ْل َع َذ ِ
َي ْع َل ُم َ
ين﴾ (سبأ)14 :
ون ا ْل َغ ْي َ

لقد نسب الطوسي لألئمة يف هذه اآلية قراءة خطيرة
مصرحة بتخطئة قراءتنا الحالية لهذه اآلية زاعم ًة بطالن
ِّ
المعنى المتضمن لها؛ فقال[:):ويف قراءة أهل البيت « فلما
خر تبينت اإلنس أن لو كان الجن يعلمون الغيب ما لبثوا يف
َّ
العذاب المهين « قالوا :ألن الجن كانت تعلم أهنا ال تعلم
الغيب قبل ذلك  .وإنما تبينت اإلنس ذلك من حال الجن] (.)1
وأما المستنقع ِ
اآلسن الذي شرب منه الطوسي تلك
القراءة المحرفة فهو:

 -1ما رواه صدوقهم ابن بابويه القمي[ :عن الحسين بن خالد،
عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا « ع « عن أبيه موسى
بن جعفر ،عن أبيه جعفر بن محمد -عليه السالم -قال.. :
خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا يف
﴿فلما َّ
العذاب المهين﴾ ،ثم قال الصادق « ع « :واهلل ما نزلت هذه
اآلية هكذا ،وإنما نزلت :فلما خر تبينت اإلنس أن الجن لو
كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا يف العذاب المهين]

(.)2

((( كتاب (تفسير التبيان) ،لشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي.)384 /8( ،
((( كتاب (علل الشرائع) ،لصدوقهم ابن بابويه القمي( ،)74 -73 /1( ،باب
 - 64العلة التي من أجلها صار عند األرضة حيث كانت ماء وطين).
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خر
 -2ما رواه صدوقهم ابن بابويه القمي ً
أيضا﴿[ :فلما َّ
تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا يف العذاب
المهين﴾ قال الصادق ،عليه السالم :وما نزلت هذه اآلية
خر تبينت اإلنس أن الجن لو
هكذا ،وإنما نزلت :فلما َّ

كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا يف العذاب المهين]

(.)1

خر
مفسريهم علي بن إبراهيم القمي([ :فلما َّ
 -3ما رواه كبير ّ
 على وجهه  -تبينت اإلنس أن لو كانوا أي الجن يعلمونالغيب ما لبثوا يف العذاب المهين) فكذا نزلت هذه اآلية؛

وذلك ألن اإلنس كانوا يقولون إن الجن يعلمون الغيب]

(.)2

َ
 -7قوله تعالى﴿ :لَ َقد تَّ َ
ب َوال ْ ُم َهاجر َ
اب اهلل َع انلَّ ّ
ين
ِِ
ِِ
َ َ
َّ َ َّ َ ُ ُ َ َ ْ
ْ
َ
ُ
َ
واألنصارِ الِين اتبعوه ِف ساعةِ العسة ِ﴾ (التوبة)117 :
لقد نسب الطربسي لإلمام الرضا قراءة خطيرة تحكم

بتخطئة قراءتنا الحالية لهذه اآلية ،زاعم ًة وقوع التحريف فيها

بوضع عبارة (على النبي) مكان (بالنبي)؛ فمن أقواله ما يلي:
((( كتاب (عيون أخبار الرضا) ،لصدوقهم ابن بابويه القمي.)240 /2( ،

مفسريهم علي بن إبراهيم القمي.)200 /2( ،
((( كتاب (تفسير القمي) ،لكبير ّ
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 -1قال الطربسي[:وقد روي عن الرضا علي بن موسى عليه
السالم ،أنه قرأ( :لقد تاب اهلل بالنبي على المهاجرين
واألنصار)] (.)1

أيضا[:وروي عن الرضا (عليه السالم) :أنه
 -2قال الطربسي ً
قرأ « :لقد تاب اهلل بالنبي على المهاجرين «] (.)2
وأما المستنقع ِ
اآلسن الذي شرب منه الطربسي تلك

القراءة المحرفة فهو:

 -1ما رواه عالمهم أحمد بن طالب الطربسي[ :فسار القوم
حتى أحدقوا بمنرب رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله ،وكان
يوم الجمعة؛ فلما صعد أبو بكر المنرب قال المهاجرون

لألنصار :تقدموا وتكلموا ،فقال األنصار للمهاجرين :بل
تكلموا وتقدموا أنتم؛ فإن اهلل عز وجل بدأ بكم يف الكتاب
إذ قال اهلل عز وجل « :لقد تاب اهلل بالنبي على المهاجرين
واألنصار الذين اتبعوه يف ساعة العسرة « .قال أبان :قلت

له :يا بن رسول اهلل ،إن العامة ال تقرأ كما عندك .قال:
وكيف تقرأ؟ قال :قلت إهنا تقرأ ﴿لقد تاب اهلل على النبي

((( كتاب (تفسير مجمع البيان) ،لشيخهم أبي علي الطربسي.)138 /5( ،

((( كتاب (تفسير جوامع الجامع) ،لشيخهم أبي علي الطربسي.)100 /2( ،
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والمهاجرين واألنصار﴾؛ فقال :ويلهم ،فأي ٍ
ذنب كان

لرسول اهلل صلى اهلل عليه وآله حتى تاب اهلل عليه عنه،
إنما تاب اهلل به على أمته]

(.)1

مفسريهم علي بن إبراهيم القمي[ :وقوله
 -2ما رواه كبير ّ
(لقد تاب اهلل بالنبي على المهاجرين واألنصار الذين

اتبعوه يف ساعة العسرة) قال الصادق ،عليه السالم :هكذا
نزلت]

(.)2

 -3ما قاله مفسرهم الشهير الفيض الكاشاين﴿[ :لقد تاب اهلل
على النبي والمهاجرين واألنصار﴾ .يف قراءهتم ،عليهم

السالم( :لقد تاب اهلل بالنبي على المهاجرين) .قال:

(هكذا نزلت) .ويف رواية :قيل له :إن العامة تقرأ﴿ :لقد
تاب اهلل على النبي﴾ فقال :ويلهم! وأي ٍ
ذنب كان لرسول
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم حتى تاب اهلل منه؟ إنما تاب

اهلل به على أمته)]

(.)3

((( كتاب (االحتجاج) ،لعالمهم أحمد بن أبي طالب الطربسي.)98 /1( ،

مفسريهم علي بن إبراهيم القمي.)297 /1( ،
((( كتاب (تفسير القمي) ،لكبير ّ

((( كتاب (تفسير األصفى) ،لمفسرهم وعلّمتهم الشهير الفيض الكاشاين/1( ،
.)495
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أيضا﴿[ :لقد تاب اهلل
 -4ما قاله مفسرهم الفيض الكاشاين ً
على النبي والمهاجرين واألنصار﴾ .يف االحتجاج :عن

الصادق ،ويف المجمع :عن الرضا -عليه السالم -أهنما
قرءا (لقد تاب اهلل بالنبي على المهاجرين) .والقمي :عن
الصادق -عليه السالم -هكذا نزلت .ويف االحتجاج :عن

أبان بن تغلب؛ فقلت له :يا ابن رسول اهلل ،إن العامة ال تقرأ
كما عندك ،قال :وكيف تقرأ يا أبان؟ قال :قلت :إهنا تقرأ
﴿لقد تاب اهلل على النبي والمهاجرين واألنصار﴾؛ فقال:

ويلهم ،وأي ذنب كان لرسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم

حتى تاب اهلل منه؟ إنما تاب اهلل به على أمته]

(.)1

ُ َْ
َُ ُ
َْ َ َ
َ
ٌ
 -8قوله تعالى﴿ :ث َّم يأ ِت مِن بع ِد ذل ِك عم فِيهِ يغاث
َ ْ ُ َ
ُ
صون﴾ (يوسف)49 :
انلَّاس َوفِيهِ يع ِ

لقد نسب الطربسي لألئمة يف هذه اآلية قراءة محرفة
تسخر من قراءتنا الحالية وتحديد ًا كلمة ( َي ْع ِصرون) زاعمين
أن القراءة الصحيحة هي ( ُي ْع َصرون) ،فقال[:ويف كتاب علي
((( كتاب (تفسير الصايف) ،لمفسرهم وعلّمتهم الشهير الفيض الكاشاين/2( ،
.)384 -383
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بن إبراهيم عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال :قرأ رجل على
أمير المؤمنين عليه السالم هذه اآلية ،فقال ( َي ْع ِصرون) بالياء
وكسر الصاد ،فقال :ويحك وأي شئ َي ْع ِصرون ؟ أيعصرون
الخمر ؟ فقال الرجل :يا أمير المؤمنين ! فيكف أقرأها ؟ قال:
(عام فيه يغاث الناس وفيه ُي ْع َصرون) مضمومة الياء مفتوحة
الصاد أي :يمطرون بعد سني المجاعة  .ويدل عليه قوله:
(وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا)] (.)1
وأما المستنقع ِ
اآلسن الذي شرب منه الطربسي تلك

القراءة المحرفة فهو ما رواه كبير مفسريهم علي بن إبراهيم
القمي[:قال الصادق -عليه السالم( -ثم يأيت من بعد ذلك عام
فيه يغاث الناس وفيه ُي ْع َصرون) أي ُيمطرون ،وقال أبو عبداهلل
عليه السالم -قرأ رجل على أمير المؤمنين عليه السالم﴿ ،ثميأيت من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه َي ْع ِصرون﴾ ،قال:
ويحك ،أي شيء َي ْع ِصرون؟ أيعصرون الخمر؟ قال الرجل :يا
أمير المؤمنين ،كيف أقرؤها؟ قال إنما نزلت « عام فيه يغاث

الناس وفيه ُي ْع َصرون « أي يمطرون بعد سنين المجاعة والدليل

اجا﴾] (.)2
ثج ً
على ذلك قوله ﴿وأنزلنا من المعصرات ما ًء ّ

((( كتاب (تفسير مجمع البيان) ،لشيخهم أبي علي الطربسي.)407 /5( ،

مفسريهم علي بن إبراهيم القمي.)346 -345 /1( ،
((( كتاب (تفسير القمي) ،لكبير ّ
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ْ ُ ُ
َ َ ْ ْ َّ ّ
حبِهِ ال ت َزن إِن الل َم َع َنا
 -9قوله تعالى﴿ :إِذ َيقول ل َِصا ِ
َ ََ
ََ ََ ّ
نزل الل َسكِين َت ُه عليْهِ﴾ (التوبة)40 :
فأ
لقد نسب الطربسي لألئمة قراءة خطيرة مصرحة بوقوع

التحريف فيها بوضع الضمير (عليه) ً
بدل من عبارة (على رسوله)
يف موضع إنزال السكينة من اهلل تعالى؛ فقال﴿[ :فأنزل اهلل سكينته

عليه﴾ قرأ الصادق (عليه السالم) « :على رسوله «](.)1

وأما المستنقع ِ
اآلسن الذي شرب منه الطربسي تلك

القراءة الطاعنة بكتاب اهلل تعالى فهو:

 -1ما رواه مفسرهم محمد بن مسعود العياشي[ :عن عبداهلل
بن محمد الحجال قال :كنت عند أبي الحسن الثاين
عليه السالم -ومعي الحسن بن الجهم ،قال له الحسن:إهنم يحتجون علينا بقول اهلل تبارك وتعالى﴿ :ثاين اثنين إذ

هما يف الغار﴾ ،قال :وما لهم يف ذلك؟ فواهلل لقد قال اهلل:
(فأنزل اهلل سكينته على رسوله) وما ذكره فيها بخير ،قال:

قلت له أناُ :جعلت فداك وهكذا تقرؤوهنا؟ قال :هكذا

قرأهتا ،قال زرارة :قال أبو جعفر ،عليه السالم( :فأنزل
((( كتاب (تفسير جوامع الجامع) ،لشيخهم أبي علي الطربسي.)65 /2( ،
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اهلل سكينته على رسوله) ،أال ترى أن السكينة إنما نزلت
على رسوله (وجعل كلمة الذين كفروا السفلى) فقال :هو
الكالم الذي تكلم به عتيق رواه الحلبي عنه]

(.)1

 -2ما رواه ثقتهم محمد بن يعقوب الكليني[ :عن ابن فضال

عن الرضا (عليه السالم) « فأنزل اهلل سكينته على رسوله
وأيده بجنود لم تروها « قلت :هكذا؟ قال :هكذا نقرؤها
وهكذا تنزيلها]

(.)2

 -3ما نقله ّ
علمتهم الفيض الكاشاين[ :يف الكايف :عن الرضا
عليه السالم -أنه قرأها (على رسوله) قيل له :هكذا،نقرؤها ،وهكذا تنزيلها .والعياشي :عنه -عليه السالم-

إهنم يحتجون علينا بقول اهلل تعالى﴿ :ثاين اثنين إذ هما
يف الغار﴾ وما لهم يف ذلك من حجة؛ فواهلل لقد قال اهلل:
(فأنزل اهلل سكينته على رسوله) وما ذكره فيها بخير،

قيل :هكذا تقرؤهنا؟ قال :هكذا قرأهتا .وعن الباقر ،عليه
السالم( :فأنزل اهلل سكينته على رسوله) ،قال :أال ترى أن

((( كتاب (تفسير العياشي) ،لمفسرهم الكبير محمد بن مسعود العياشي/2( ،
.)89 -88

((( كتاب (الكايف) ،لثقتهم محمد بن يعقوب الكليني.)378 /8( ،
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السكينة إنما نزلت على رسوله]

(.)1

 -4قال ّ
علمتهم محمد صالح المازندراين يف شرحه لرواية
الكايف السابقة[ :قوله (وأيده بجنود لم تروها) دل على أن
هذا سقط من اآلية]

(.)2

 -5قال محققهم يوسف البحراين[:كما أهنم تصرفوا يف قوله
تعالى يف آية الغار لدفع العار عن شيخ الفجار ،حيث إن
الوارد يف أخبارنا أهنا نزلت .. « :فأنزل اهلل سكينته على

رسوله وأيده بجنود لم تروها  « ..فحذفوا لفظ « رسوله «
وجعلوا محله الضمير] (.)3

((( كتاب (تفسير الصايف) ،لعالمتهم الفيض الكاشاين.)344 /2( ،

((( كتاب (شرح أصول الكايف) ،لعالمتهم محمد صالح المازندراين/12( ،
.)544

((( كتاب (الحدائق الناضرة) ،لمحققهم يوسف البحراين.)290/2( ،
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َ َ َ َُ َ ُ َ َْ ُ
كم ب ْ َ
ال ّقِ﴾
 -10قوله تعالى﴿ :هذا كِتابنا ين ِطق علي
ِ

(الجاثية)29 :

لقد نسب الطربسي لألئمة قراءة خطيرة حاكمة على قراءتنا
الحالية بالخطأ وتحديد ًا كلمة ( َينْطِ ُق) زاعمين أن الكتاب ال
يمكن أن ينطق ،وأن الصحيح هو ( ُينْ َط ُق)؛ فقال[:وقرأ الباقر

(عليه السالم)ُ « :ينْ َطق عليكم « على البناء للمفعول] (.)1

وأما المستنقع الذي شرب منه الطربسي تلك القراءة

المحرفة فهو:

 -1ما رواه مفسرهم علي بن إبراهيم القمي[ :عن أبي بصير
عن أبي عبداهلل -عليه السالم -قال :قلت﴿ :هذا كتابنا
َينْطِق عليكم بالحق﴾ ،قال له :إن الكتاب لم َينْطِق ولن
َينْطِق ،ولكن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله هو الناطق
بالكتاب ،قال اهلل( :هذا بكتابنا ُينْ َط ُق عليكم بالحق)؛
فقلت :إنا ال نقرأها هكذا؛ فقال :هكذا واهلل نزل هبا
ف من كتاب اهلل]
جربئيل على محمد ،ولكنه فيما ُح ِّر َ

(.)2

((( كتاب (تفسير جوامع الجامع) ،لشيخهم أبي علي الطربسي.)340/3( ،

مفسريهم علي بن إبراهيم القمي.)295 /2( ،
((( كتاب (تفسير القمي) ،لكبير ّ
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 -2ما رواه ثقتهم محمد بن يعقوب الكليني[ :عن أبي بصير،
عن أبي عبداهلل (عليه السالم) قال :قلت له :قول اهلل عز
وجل﴿ :هذا كتابنا َينْطِق عليكم بالحق﴾ قال :فقال :إن
الكتاب لم َينْطِق ولن َينْطِق ولكن رسول اهلل (صلى اهلل
عليه وآله) هو الناطق بالكتاب قال اهلل عز وجل « :هذا
كتابنا ُينْ َط ُق عليكم بالحق « قال :قلتُ :جعلت فداك إنا ال
نقرؤها هكذا؛ فقال :هكذا واهلل نزل به جربئيل على محمد

ف من كتاب اهلل]
(صلى اهلل عليه وآله) ولكنه فيما ُح ِّر َ

(.)1

((( كتاب (الكايف) ،لثقتهم محمد بن يعقوب الكليني.)50 /8( ،
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A
بعد أن وفقني اهلل تعالى يف استعراض مباحث هذه الدراسة ،ال بد

من تذكير القراء بأخطر النتائج التي انطوت عليها منها:

 -1انتزاع قناع التقية والكذب عن شيخ الطائفة الطوسي وكبير
مفسريهم أبي علي الطربسي؛ إذ ظهر زيف دعواهم بنفي

التحريف عن كتاب اهلل تعالى ،وذلك بتبنيهما لمضمون تلك
الروايات الصريحة يف تحريف القرآن ،معرتفين بصحة نسبتها

لألئمة وكوهنا قراءة ثابتة لهم.

 -2إن محاولة علماء الشيعة يف التملص من تلك المصادر التي
غصت بروايات تحريف القرآن قد باءت بالفشل ،ألهنم عمليًا
َّ

سيرجعون لها ويستدلون هبا يف مباحثهم الفقهية والعقائدية،
ٍ
شاهد على ذلك ما قام به شيخ الطائفة الطوسي وكبير
وخير
مفسريهم أبو علي الطربسي من الرجوع إلى تلك المصادر يف

مفر من االلتزام بتلك المصادر إال
تقرير قراءة أهل البيت ،فال َّ
بالبحث عن مذهب بديل غير التشيع اإلمامي القائم على ما
حوته تلك المصادر من أخبار األئمة.

فأسأل اهلل تعالى أن يجعل من هذه الدراسة سببًا لهداية الصادقين
39
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من الشيعة اإلمامية الذين يبتغون وجه اهلل والدار اآلخرة ،وصلى اهلل
وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتبه

الم ِ
غاد ُر من التشيع
ُ

عبد الملك بن عبد الرحمن الشافعي
 1441 /7 /21هـ

 2020 /23 /16م
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الـمحتـوى
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استعراض مواطن شرهبما من مستنقع التحريف ِ
اآلسن 14.........

ُوحا 15.............﴾...
اص َط َفى آ َد َم َون ً
 -1قوله تعالى ﴿إِ َّن ال ّل َه ْ
ات ِّمن َب ْي ِن َيدَ ْي ِه َومِ ْن َخ ْل ِف ِه 19....﴾...
 -2قوله تعالىَ ﴿ :ل ُه ُم َع ِّق َب ٌ
 -3قوله تعالى﴿ :يا َأيها النَّبِي ج ِ
اه ِد ا ْل ُك َّف َار َوا ْل ُمنَافِ ِقي َن 21... ﴾...
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