
:األمةإجماععلىالعدوان:الثالثالمطلب

عامد  اإلجماع هو األصل الثالث بعد  التاداو لالةدال الد    

يدل اثنادا عليد  يد   العلدا لالد  قد لاد   اللدع اللديعل ال ا ا

علددد  ل الايدددل  دددق هددد ا األصدددل العألددديا الددد     مددد  األ دددل

.ل و  ها



ية مقاالت االثنا عرش
التيييييي     يييييي  
عدوانهم عىل أصل 
:اإلجيييييييييييييييييي  

:دعواها أن الح ل ي  اول اإل امد ث ي  اإلجماع: المةألل األللى

 دد اح   يددل اإلجمدداع عادد ها علدددم اددول اإل ددام ث 

اع علدم نفس اإلجماعد لدعواها اث ا اج باإلجمد

.تةميل ث  ةمم لها

ألحض ث تخلدددو  دددق م دددام نمدددا   عمدددوند ل عادددم ا

.ه ا اسامراح تعطيل    أ اإلجماع



: ا خالف العا ل ففي  الرشاد: المةألل الثانيل

 األدددر فيددد  ملدددىجمهدددوح المةدددلميق اإلجمددداع عاددد  

مجمدداع األ ددل  ألن األ ددل ث  متددق أن ت امدد  ع ددى

.ضاللل نما دلع ع ى ذلك الاصوص

ع تددد عا أن  خالفدددل مجمدددا ائفدددل اثنادددة علددد  ل 

المةددددددلميق هدددددددو الح ددددددلد  ادددددددم اعا ددددددرلا   ددددددد أ 

الف المخالفددل أصددال   ددق أصددول الاددرجي  عادد  اخددا

  حلا ددداتهاد لجددداهم عاددد ها نصدددوص نثيدددر  ت نددد

.ه ا الم  أ لت عو ملي 



:ثانيًا

العدوان الباطن  عىل أصول 
اإلميان

:األولاملطلب
:باللهاإلميانعىلالباطن العدوان



:املسألة األوىل
:مقالتهم يف  وحيد الربوبية

ق أرباب ااألئمل صادحهاي اإل ا يلجعل

أّلهواقال  األللىالة ئيللأ يواهللاددلن

ا .تعالىهللادلن قعلي 

دددا  دددل  يددد   ا ملهي   دددق عدائددد ها أن هادددال جددد ه 

األئمددددل بدددد عمهاد أ عطددددوا بدددد  ادددد حام  طلدددددل 

.ناإل ياه لاإل اتلد لالخلق لالرزق



:  املسألة الثانية
:مقالتهم يف  وحيد العبادة

 فهدددددوم الاو يددددد  عاددددد  الدددددرلاف  هدددددو مفدددددراد 

 ها األئمل اثناة علر باإل ا لد لاللدرل عاد

ا غيرها ا ل انم  .هو أن  اخ  الااس م ا  

غيددددرلا نصددددوص الدددددر ن الاددددة تددددأ ر بع دددداد  هللا

ل ددددددد اد ملدددددددى اإل مدددددددان ب  ا دددددددل علددددددددة لاألئمدددددددلد 

لالاصدددددوص الادددددة تاهدددددم عدددددق اللدددددرل جعلدددددوا 

.ألئملالمدصود بها الاهة عق اللرل ي  لث ل ا



:املسألة الثالثة
اعتقيياد م أن ال يي  ملىل امل ييا د 

:أعظم من ال   ملىل بيت الله

ل لليةدددع ر ددداح  ا دددر الحةددديق عاددد  هددد ثه أف ددد

   ددق الحددس فحةددأد بددل أف ددل األعمددالد جدداه يدد 

تدون أف ل  ا  "حلا اتها أن ر اح  ا ر الحةيق 

". ق األعمال

يق من ر دداح  ا ددر الحةدد: "جدداه يدد   التدداي   لغيددرا

  تع ل عل  ق   لد لأف ل  ق علد  ق عمدر 

".ل  ل



عيدوانهم : املسألة الرابعية
:عىل قبلة املسلمني

تددددول حلا دددام اثنادددة علددد  ل عدددق بيدددع هللا

د دا ذلديال   هيا  ا ألحض الحرامد أنها ليةدع مث ذنب  

.ن باله

ددددددا أن التع ددددددل لددددددا تأخدددددد   تدددددددول حلا دددددداتها أ   

لدددع بهدددا بالاصددديحل لتاواضددد  ألحض نددد باله فح

اعع ل–نما  دولون–العدوبلد بل من العدوبل 

.ع ى نل  اه لأحض  ا ع ا ن باله



قيولهم: املسألة الخامسية
:يف أس ء الله وصفا ه

:الا ةيا

دددداد ندددان بددد ه لهدددوح الابلددد ي  يددد  اإلسدددالم  دددق الدددرلاف د لهدددو اعا

دددل  الدددرلاف  ع  دددى ندددداتهاد للددد ا ادددرح ابدددق المرت دددم اليمدددا   أن ج 

.الا ةيا مث  ق اخالط  اها بالمعا لل

ان عليد  نا انادلوا  ق تل ي  الخالق جل لعدال بدالمخلوق الد   ند

ثناددددا ألائلهددددا ملددددى تلدددد ي  المخلددددوق بالخددددالقد ف عمددددوا أن األئمددددل ا

. علر ها أسماه هللا الحةام الاة ذنرها ع  لجل ي  نااب



:التعطيل

ا لدل يد  تغير  د ه ها يد   ألاخدر المائدل الثالثدل  تدأنر ا بمد هأ المع

اداو لالةدالد تعطيل ال احئ س حان   ق صفات  الثابال ل  فدة الت

   لسدداح شدديوخها علدددم الاعطيددل  ددق المائددل الرابعددلد لاعامدد لا يدد 

.ذلك علدم ناأ المعا لل



:املطلب الثاين
:ةالعدوان الباطن  عىل اإلميان باملالئ 

ا لألئملجعلوا ▪ . ق  الئتل الر مق خ   

ها د لأن  يدات-حضدة هللا عاد -أن المالئتل خ لدوا  دق ندوح علددة زعموا▪

بدددددل  اوافدددددل ع دددددى  ح دددددل علددددددةأل لاثسددددداغفاح للددددديعا   ألن هددددد ا بمثا

. عا ها لشرابها

ر أن  ددق  الئتددل الددر مق  ددق ث لليفددل لهددا مث ال تدداه علدددم ا ددزعمددوا ▪

الهاد لهددا الحةديقد لالادردد لا احتدد د بدل من المالئتدل تاددولى حعا دل أ فد

. ق نانوا  علمون المالئتل تة ي  األئمل



:املطلب الثالث
:العدوان الباطن  عىل اإلميان بال تب

.األئمةإلىجاللهجلالعزةربمنبوحيالسماءمننزلتمقدسةكتًباهناكأنزعموا
:الدعاوىهذهعننبذة

:فاطمةمصحف

 ىص-الرسوللفا بع  صحفن للالليعلناأت عة

 نالدر  ثللهوفا ملد صحف ةمون -لسلاعلي هللا

 قي فلليس رامدنالثلحسول ع  اع ىهللاأن ل ال  

.لا   رفالدر ن



:لوح فا مل

  له ا عا ها غير  صحف فا مل  فل  صفام أخرى  ل اها أند

.ندد ل ع ددى الرسددول لأهدد اا لفا مددل ملددى غيددر ذلددك  ددق ألصدداف 

دعدددواها ندددد لل اناادددة علددددر  صدددحيفل  ددددق الةدددماه تا ددددمق 

.صفام األئمل



:ال فر

لدددا لعددداه  دددق أبدبم فيددد  ع: "ال فدددر األبدددي د تددددول حلا ددداتها بأنددد 

ة الا يددددديق لالوصدددددييقد لعلدددددا العلمددددداه الددددد  ق   دددددوا  دددددق باددددد

".مسرائيل

  ال فددر األ مددرد الدد    حمددل المددوم األ مددرد لالدد   سددي  عث بدد

هددداد لتاوعددد  الراف دددل بهددد ا ال فدددر الصدددالحيق  دددق سددد ر  ااألب لف   

.ه ا األ ل لخلفهاد ألن   حتة أسطوح  اثنادام الموعود 



:الجامعة

  عمددددون أن علددددا الالدددد     ددددق الحددددالل لالحددددرام  وجددددود يدددد  

.ال ا عل

:مجموع الكتب الوهمية عند األئمة

أ المد سدل ي     ث  و ل لها  رل   التلياة  لير ملى التاد

.الوهميل الاة ل ى األئمل



للسيلنل ةلتواأنالدوم حالللهت ا

ل لزأنبع األئملدي  عاد هالاث يع

د" اها ث ما"العأليااإلسالمنااوخلوذلك

. نالدر   ملهيلناأتا ل  عمونفرا وا


