
:  املطلب الرابع
:العدوان الباطني عىل اإلميان بالرسل

ني غينر الرسل أفضل البشر وأحقهم بالرسالة، ومن  اتققنف فن

مننا نقننل األنبينناك نهنننض أفضننل مننوهم ومهنناود ا لهننم فقننف ن ننر، ن

.اإلجمنننننننننننناي تونننننننننننننء  لنننننننننننن  غيننننننننننننر واحننننننننننننف منننننننننننن  ال ومنننننننننننناك



عددددددوان البددددداطن  ن 
الدددرواعىل عدددىل   دددل 

ثدل اإلميان بالرسدل تم 
:يف

:املسددد لأل ا وى
أل تفضدد ل ا ا  دد

:عىل ا نب اء

أصننه  ت ضننيل األةمننة ا عونني تشننر تونننء األنبينناك منن 

ن نر من  مذهب الشي ة، والروادات توفهم فنني  لن  أ

.أن تحصء

وهنننذل ال قينننفق هننني تقينننفق غننن ق النننرواف ، نمنننا  نننر  

. ل  ن ير م  األةمة



:ألالثان املس لأل
:ا  ألمعجزات

زتمنننننننها أن أ دتدنننننننف أةمنننننننقهم بنننننننالم   ات  إلعبنننننننات 

هنننم الح نننة :-نمنننا تقنننه   وادننناتهم-إمنننامقهم، فاألةمنننة 

.البالغة تونء م  دون الهماك وفهق األ ض



:املطلب الخامس
:خرالعدوان الباطني عىل اإلميان بال  م ال 

:نهالهم فـي هذا الركن العظيم أقوال منكرة، وبدع كثيرة، م

تهم أنهننم صننرفها ا دننات الننها دق فننني اليننهق ا  ننر إ نن  تقيننف

.فني الرج ة، وهي حيوة إلنكا  اليهق ا  ر بالكوية

اتققننننادهم أن األةمننننة دحضننننرون توننننف المننننهت، وأن أو  مننننا 

.دهأ  توض ال بف فني القبر هه حب ا عوي تشر



  دشننننموها الحشننننر دنننننهق "  ننننم"اتققننننادهم أن أهننننل مفدوننننة 

هم إ ننن  القيامنننة، و  تق نننرض لههلنننض، بنننل دوققونننهن مننن   بنننه 

.لهمال وة ب  وساةط، بل إن أحف أبهاب ال وة  ف ُ صص

ينف ج وها أمه  الحهاب، والصراط والمي ان، وال وة والوا  ب

يهنننا األةمنننة، وأن ال ونننة  صنننرر توننننء النننرواف    دشنننا نهم ف

.أحف ألنها ألةمقهم، نما أن الوا  هي ألتفاةهم



:املطلب السادس
:العدوان الباطني عىل اإلميان بالقدر

دوكننرون القفردننة الم ق لننة، الننذد د ققننف البننانويهن تقيننفق

ب ا إ نن   وننهللا أ ألف ننا  ال بنناد، و ننف نهننبها هننذل ال قيننفق نننذ

.أةمقهم م  آ  البيت



:ثالثًا

العددددوان البددداطني بابمددددا  
:   ل منكرة

ننننروا ج مينننن  ابقننننفي البننننانويهن مقننننا ت ج وههننننا أصننننه   لننننفدانقهم، ون  

نننا ومحكنننهمي  مننن  لنننفن الصنننحابة إ ننن  تصنننرنا هنننذا، المهنننومي  حكام 

ا لننب   آ  البيننت، مننا دوننني وفيلمخننال قهم لهننا، ونهننبهها مكننر ا ونيننف 

:بيان أ طرها



:اإلمامأل: ا  ل ا ول

ليننض اإلمامننة توننف الشنني ة هنني األصننل الننذأ تننفو  تويننض أحننادد هم وترجنن  إ

.تقاةفهم، وتومس أعرل فني ساةر توهمهم



:  املس لأل ا وى
:مف  م اإلمامأل

أو  مننن  أسنننس م هنننهق اإلمامنننة تونننف الشننني ة هنننه ابننن  سنننبأ، 

ي، النننذأ بنننفأ دشننني  القنننه  بنننأن اإلمامنننة هننني وصنننادة مننن  الوبننن

ومحصنننننه ق بالهصننننني، وإ ا ته هنننننا سنننننهال د نننننب البنننننراكق مونننننض 

.وتك يرل

مهن، لإلمامننة غبدننب   د رفننض المهنننوالهننب يوهننذا الم هننهق 

.فهه ادتاك لوبهق األةمة، تبروا توض بو ظ آ ر وهه اإلمامة



:املس لأل الثان أل
:منزلأل اإلمامأل

قني ليهت م  أصه  الفد  المهألة اإلمامة توف أهل الهوة

.  ده  المكوف ال هل بها، نما  ر ل جم  م  أهل ال وم

ب   لها شأن آ ر، فنولكوها توف الشي ة بم ههمها الهب ي

فننر هم  هننب إ نن  أن اإلمامننة أجننلد األمننه  ب ننف الوبننهق، وهننذا مننا 

.تويض شي ة تصرنا

ومنننا تقنننر ل مصننناد هم فنننني القوقننني وجمونننة مننن  شنننيه هم أن 

.اإلمامة ت وه تل  مرتبة الوبهق



:املس لأل الثالثأل
حكا من  نكدر ممامدأل 

: حد االثني عرش

ف من  دحكم الشي ة ا عوا تشبدة تل  نل م  أنكر إمامة واحن

ر اإلمامننة أةمننقهم ا عونني تشننر بننالك ر والخوننهد فننني الوننا   وموكنن

  نموكنننر الوبنننهق، بنننل موكنننر إمامنننة واحنننف نمننن  أنكنننر نبنننهق جميننن

.األنبياك

ظنم و هب ب ضهم إ   القنه  بنأن إنكنا  إمامنة ا عوني تشنر أت

.  م  إنكا  الوبهق

وبهننذا ن ننروا جمينن  المهننومي ، فهننم فننني هننذا البنناب  ننها  

ا موهم في باب القك ير .وتيفدة، بل هم أشف تطرف 



: ا  ددددل الثدددداي
دعددد اعا ع ددد أل 

:  م ا

وا بننني  نننن ق أ ونننن ق  سنننهلض، وبننني  مننن ا ادتنننها تصنننمة أةمنننقهم  وسننناوهللا

.دوهب إ   أةمقهم

و ف  ر  الم وهني إجمناتهم توننء امقوناي صنفو  أأ م صنية من  اإلمناق

أ، سننننهاك نانننننت صننننغيرق أو نبيننننرق تلنننن  سننننبيل ال مننننف أو الهننننهه أو الخطنننن

.ودمقو  و هي  ل  في اتققادهم وله شاك أ  ل 

صنبد  وهذل الصه ق لنم تقحقنهللا ألنبيناك أ و سنوض، نمنا دنف  توننء  لن 

.القرآن، والهوة، وإجماي األمة



:ا  ل الثالث
:المق أل



:مف  م المق أل: املس لأل ا وى

:  المق أل

، إظها    ف منا فنني البنان 

و لنننن  بننننأن دقننننه  أو د  ننننل

.  ف ما د ققف

:  المق أل عند الش عأل

إظهنننا  منننذهب أهنننل الهنننوة 

، (النننننننننننذأ دروننننننننننننض بنننننننننننان   )

ونقمننننان مننننذهب الرافضننننة 

.الذأ درونض هه الحهللا



ننا دهننق موهن تقيننقهم منن  المهننومي ، منن  أن الققيننة فنني اإلسنن  ق غالب 

ناق  }: إنما هي من  الك نا ،  نا  ت نا   ُهم  ُتقهللا ُقنها  ِمنو  ن تهللاقَّ
َّ أهللا ، :انآ  تمنر { إِ 

.قولهذا درى ب   الهوف أنض   تقية ب ف أن أت  أ اإلس 

ا أن دما سننهن تقيننقهم فننني تصننر تنن  اإلسنن ق وانقشننا ل، حقننء زتمننه

ا  بونض، ننل ننان دهنق مل الققينة من  الخو ناك  – ضي أ تونض –تويًّ

هنننننذا ل  ننننن هم تننننن  ت هننننننير مهافققنننننض إل هاننننننض الخو ننننناك الراشننننننفد  

.ومباد قض لهم وجهادل م هم



: ألحكا المق: املس لأل الثان أل

ني أجم  أهل ال وم تونء أن الققينة   صنة فن▪

حننا  الضننرو ق، ولكنن  منن  ا قننا  ال  دمننة فنني

.هذا المقاق فهه أفضل

ننا فننني سننوهب المهننوم، بنن  ▪ ننا تام  ل تم ننل نه  

ا  هننني حالنننة فرددنننة مت قنننة، مقروننننة با ضنننطر 

.وال    ت  اله رق

، ليهننت   صننة وإنمننا  ننن  منن  أ نننان ددننوهم▪

بننل ج وههننا هنني الننفد  نوننض، و  ددنن  لمنن   

ننا   دغ ننر تلنن  حننف تقيننة لننض، وتننفوا ترنهننا  نب 

.الشرب بالوض

توننننننفهم حالننننننة مهننننننقمرق، وسننننننوهب الققيننننننة ▪

.جماتي داةم

:المق أل عند الش عأل :المق أل يف دتن اإلسالم


