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العدوان الباطني عىل 
عقائد األمة



أوالً

مصادرعىلالباطنيالعدوان
:التلقي

:ريمالعدوان الباطني على القرآن الك: المطلب األول

ا زوًرا صاغ الباطنيون هذا العدوان على هيئة روايات نسببوه

ديًنببا لبببعآ  ا البيببم  حببت إلولببم داببى بعت ببدات  صبببلم

بب    ويتضب  هبذا العبدوان(اإلبابيبةديب  )بست ًًل يسبوون  

:التاليةالوسائل خًلا



:القرآينالنصعىلواالفرتاءالعدوانمحاولة:األوىلاملسألة

قص إ وم فريتهت علبب  ال بوا نبهن هبذا ال با ن نبا

وبلببا،   و ن ال ببا ن ال ابببل عنببد علبببب  نبب   نببب 

عده    حت  ورح  األئوة ب  ن-رض  هللا عن -طالب

.وهو اليوم عند بهديهت الونتظا

( ا نإلريببببق ال بببب)انتببببد  البببباوافآ ال ببببوا ن ريببببة 

ا  نهبببت لبببت ي بببدوا بببب: وسبببببهافبببب  ال بببان ال بببا    

عون  و لبب  ل خلببو، ي نعببون نبب   إببباعهت علببى بببا يببد،

كتببببببباا هللا بببببببب  البببببببنص علبببببببب   ئوبببببببتهت و كبببببببا 

.ع ائدهت



  قببام خببيخهت اليباسبب  ن وببس هببذه األسبباطيا  بب 

ريبق فصل الخيباا فبب  دحببات إل: )كتاا سواه

يبد    البذ  كفبق فيب  عب  ع (كتاا را األرنباا

  ون بل الفيعة االحن  عفرية فب  إلريق ال ا ن

إصببببريلات خببببيوخهت نتواإاهببببا  واإهببببت  صببببلاا

.رسببببببببوا هللا نتلري بببببببب  والتواطبببببببب  علببببببببب   لبببببببب 

ن   ب  ي    فب  نيان نيًلن هذه ال رية  ن عل 

ن ببببب  خوسبببببة  عبببببوام -رضببببب  هللا عنببببب –طالبببببب 

وإسببببعة  خببببها خلي ببببة بياًعببببا وال ببببا ن ي  ببببا   بببب 

الوسببببايد  بببب  كببببل ب ببببان  وهببببو يبببب م النببببا  نبببب   

ًًل كوبببا والوصببا ق نببي  يديببب   فلببو ر ي فيببب  إبببدي

كبببان ي ببباهت علبببى  لببب   ف يببب ق إ بببوا الاافضبببة  

ا زائبًدا دن    الوصلق  افً : يسوغ لهت  ن ي ولوا

 و ناقًصا  و ببداًل 



:دعواهم أن القرآن ليس حجة إال بقيّم: املسألة الثانية

 ببببا ن  اولببببم الباطنيببببة االحنببببا عفببببرية الوسببببا  نل يببببة ال

و ن : ن ال بببا ن ال ي بببون   بببة دال ن بببي،ت: "العظبببيت  ن بببولهت

وا   وسبببو، "علًيبببا كبببان قبببي،ت ال بببا ن وكانبببم طاعتببب  ب تاضبببة

.كتاا هللا نال ا ن الصابم  واإلبام نال ا ن الناطق



:يه أحدزعمهم بأن األمئة اختصوا مبعرفة القرآن ال يرشكهم ف: املسألة الثالثة

ب  قاا نهذه الدعوي دبا دن 

صببببلى -نببببهن الاسببببوا : ي ببببوا

لبت يبلبم ببا -هللا علي  وسبلت

نبببببيا دليببببب   ودببببببا  ن ي  بببببذا 
  

.ال ا ن

 ن زعوببم الفببيعة الباطنيببة

هللا قببببببببد اخببببببببتص  ئوببببببببتهت 

ا ن االحنبب  عفببرية نعلببت ال بب

  كلبببببببب   واختصببببببببهت نتهويلبببببببب 

وببب  طلببب علببت ال ببا ن ببب  

.غياهت ف د ضل، 

هبببذه البببدعوي فيهبببا بخال بببة 

َو َنَيْلَنبببببببا د َلْيبببببببَ  }: ل ببببببوا هللا

ببا   َبببا َبببْيَ  ل لن  ن ببْيَا الببْذْكَا ل ت 

تْ    فالبيبببببببان 44: النلبببببببل{ د َلبببببببْيه 

اونهت للنا   ال للذي  يلصب

.ت   االحن  عفرية و ده



:امهدعواهم بأن قول اإلمام ينسخ القرآن ويقيد مطلقه ويخصص ع: املسألة الرابعة

صإخصي قفلهتهللا دي إغييا قألئوتهت ناد،عوا

 و  بلونسخنلبيل   وإ ييدب ول  ونيانال ا ن عام

لنبو لاستواارواإلبابةين يس لت-ي تاونكوا-الو  ألن

.بنهاباإبة علىنل



:قولهم بأن ُجل القرآن نزل فيهم ويف أعدائهم: املسألة الخامسة

ك ا  يات ال ا ن نيلم      ئوتهت االحن : قالوا عفبا و ب نهن  

. وليائهت و عدائهت

نيببة هللا و خببذت بعبب  بعببايت اللغببة العر كتبباا  بب  فتفببم لببو 

لبب  ونل بم عبب  اسبت ببب   سبواا هبب الا األئوبة االحنبب  عفبرية ف

!إ د لهت  كًاا



:النبويةالسنةعلىالباطنيالعدوان:الثانيالمطلب

:هورسولاللهكقولاإلمامقولإنقولهم:األوىلاملسألة

يبببببببببببيعت الباطنيبببببببببببة  ن علًيبببببببببببا واللسببببببببببب  

واللسبببببي  وحوانيبببببة بببببب   ريبببببة اللسبببببي 

وإاسبببببببببعهت الوهبببببببببد  الوعبببببببببدوم   نهبببببببببت 

.كاألنبياا  قولهت وفعلهت و  ، 

: لبببذل   ا،فبببوا ب هبببوم السبببنة  ف بببالوا هببب 

كببل بببا يصببدر عبب  الوعصببوم ببب  قببوا  و )

م هنبا وي صبدون نالوعصبو( فعل  و إ ريا

دهت األئوببة االحنبب  عفببرية  وهببت  بب  اعت ببا

.بعصوبون    كل باا لهت العورية



:ةاملسألة الثاني
إيداع الرشيعة عند األمئة املعصومني

:لمبعد وفاة الرسول صىل الله عليه وس

ليببببب  صبببببلى هللا ع- خببببباا البببببباطنيون نبببببي   إبببببباعهت  ن رسبببببوا هللا 

ببا  نل،ببم يببيًاا ببب  الفببريعة  وكببتت الباقببب  و ودعبب  اإلبببام عل-وسببلت يًّ

ذا فهظها علب ، بن  ييًاا فب   ياإ   وعند بوإ   ودع  اللس   وه ب

  حببت يعهببد نالباقببب  لوبب- سببب اللايببة-كببل دبببام ي ظهببا بنبب  يببيًاا 

وا هذا ب   ركان دين .هتيلي  داى  ن صار عند دبابهت الونتظا  وعد،



ا اليعبب  وهببت نهببذا االعت بباد يريببدون إغييببا ديبب  هللا  ويسببتليم  يًضبب

لفببريعة  ب  رسببوا هللا صببلى هللا عليبب  وسببلت  نهنب  كببتت يببيًاا ببب  ا

نْبَ  }: وخالق قوا هللا ب  ر  نبي َا د َلْيبَ  ب 
بوا  نَلْبْم َببا     َود ن يَا  َيَُّها الا س 

.: الوائد { ل ْت إَْ َعْل َفَوا نَل ْغَم ر َساَلَت   



:ردهم ملرويات الصحابة:   املسألة الثالثة

بببب  عبببدوانهت  نهبببت ال يعتبببباون بببب  السبببنة دال ببببا صببب ، لهبببت بببب  طبببا   هبببل 

صببب ة البيبببم  وهبببذا الوببببد   ببب  رفبببآ باويبببات الصبببلانة ي ضببب  دابببى ف بببدان

اا عبب  التببواإا  بب  ن ببل الفببريعة بببا دابببوا يلصبباون اعتبببارهت للصببلة نوببا يبب

  نعد وا د بنهت وهو عل ، دون غياه  والذ  ي علون  الوصدر الو يد للتل 

.-صلى هللا علي  وسلت-وفا  الاسوا 



: تهاو  ي  (نل ايات الاقاا) وحق اليا  عندهت با يسو  

 ن النببببببواا عبببببب  اإلبببببببام يتل ببببببون  سببببببئلة النببببببا  ويببببببهإونهت 

  وهب  (اتالتوقيع)نهيونتها ناست اإلبام الونتظا ويسوونها 

عنبببدهت ك بببوا هللا ورسبببول    تببب  دنهبببت يايلونهبببا علبببى ببببا 

.ر و  نإسناد صلي      اا التعارض

:املسألة الرابعة
وما                 ( حكايات الرقاع)تلقيهم السنة عن 

:يسمونه بالتوقيعات الصادرة عن اإلمام



وهبب  إل بب  ر   اإلبببام الويعببوم فببب  ك يببا ببب   بببور الببدي 

ببببا   علبببت الغيبببب  وإل ي ببب  ألعلبببب  والليبببا   وإصبببور قدرإببب  

.خيعت   وخ ااه ألبااضهت  وديانت  ألسئلتهت

   يسا الوتهبل لهذه التوقيعات ياي فب  ك يا بنها ال هل   

بسبببائل الفبببريعة  بوبببا يبببدا علبببب   ن واضبببعها بببب  ال هلبببة 

.ال ذاني 



:املسألة الخامسة

دينهتعود يعلوهاالعلت  هليعافهاالبصادرلهتالباطنيوندو،ن

الل ي ةهذهكفقوقدلها سندالالوصادروهذهاعت ادهت و سا 

صوليي  األوطائ ةاألخباريي طائ ةني خًل نفب ي ن للتهت  عًلم

انيد سفاختاعوابعنعنة غيا سانيدهت نوهونالسااألخباريونفهناح

.لهتالسنة هللن داإ ااً لهت ويودالريااو سواا

ر انفصال الشيعة عن جامعة املسلمني مبصاد
:لهم يف التلقي هي عمدتهم، وعليها يعولون



ول عودإهت فب    ادي هت  رنعة كتب عليها بدار الع
:عندهت

  (إهبببببذيب األ  بببببام)  (بببببب  ال يلضببببباه ال  يببببب )  (ال افبببببب )
(.االستبصار    اختلق ب  األخبار)

:و لل وا نهذه ال تب  رنعة كتب بتهخا 
  (ارنلببار األنببوار ال ابعببة لببدر  خبببار األئوببة األطهبب)  (الببوا  )
  (وسببببببببائل الفببببببببيعة داببببببببى إلصببببببببيل بسببببببببائل الفببببببببريعة)
(.بستدرك الوسائل)

اج وهنببببباك كتبببببب ك يبببببا  قبببببالوا دنهبببببا فبببببب  االعتببببببار واال ت ببببب
.كال تب األرنعة  يًضا



ساااول االثناااا عةااارية طاتعاااة ال يع ناااي   ااادي    

  ل ، ومعرفااة صاا -صاالى هللا عل اال وساالم-هللا 

 آثا  من سق مل والب   عن معان ل، وال يع ني

واي ال الص ا ة وال ا ع ن،  ل عمادياا ماا يا عم  

، عاان  عاال الاال الب اال ولاا ل ياال الاال الب اال

اااروا نملاااة مااان الااال الب ااال ال لةاااي    ال فقاااد يعا

.رألنام لم يصدقوا  دعوى  مامة االثني عة

،،


