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المقدمة
 الحمد رب العالمين  ،اللھم ص ِّل وسلِّم على الھادي األمين
 ،نبينا محمد  ،وعلى آله  ..أصحابه وأتباعه أجمعين .
وبعد ..
 فھذه رسالة صغيرة في مبناھا  ،كبيرة في فائدتھا ومعناھا ،
تناولت فيھا الحديث عن اآلية التي يسميھا الشيعة بـ ) آية المودة (
 ،وبينت مدى داللتھا على ما ذھبوا إليه من اعتقاد بأن ) اإلمامة (
أصل من أصول دين اإلسالم  ،بل ھي أصل الدين  ،والحد الفاصل
بين إيمان المؤمنين وكفر الكافرين  ،بنيتھا على المنھج القرآني في
بيان األصول وإثباتھا .
 وﷲ  وحده أسأل أن ينفع بھا كاتبھا وقارئھا في الدنيا
واآلخرة  ،إنه ھو السميع العليم .

المؤلف
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تمھيد
في حجية االستدالل بمحكم القرآن ومتشابھه
 إن أصول الدين وأساسياته التي انبنى عليھا ال يصح أن
تكون في طبيعتھا قابلة للخطأ والصواب  ،وإال فسد الدين واختل
من األساس ألن أصوله صارت ظنية مترددة بين أن تكون حقا ً
وأن تكون باطالً  ،وما ذاك بدين ؛ فإن الدين مبناه على القطع
واليقين .
 وإذن يجب أن يكون الدليل األصولي مما ال يمكن أن يتطرق
إليه الخطأ  ،أو االحتمال بأي حال من األحوال  ،وليس من مصدر
بھذا الشرط إال القرآن الذي تعھد ﷲ  بحفظه بنفسه.
 لكن آيات القرآن تنقسم – كما قال  - إلى قسمين :
 .١قسم صريح ال يحتـمل إال معنىً واحداً ھو اآليات المحكمات .
 .٢وقسم يحتمل وجھين مختلفين فصاعداً ھو اآليات المتشابھات .
 فيجب أن يكون دليل األصل من قسم اآليات الصريحة
المحكمة  ،وال يصح أبداً أن يكون من قسم اآليات الظنية المتشابھة
؛ ولذلك ذم ﷲ  اتباع المتشابه واالعتماد عليه فقال َ ...  :فأ َ َّما
الَّذِينَ في قُلُوب ِھ ْم َز ْي ٌغ َف َي َّتب ُعونَ َما َت َ
شا َب َه ِم ْن ُه  بعد أن قال   :ھ َُو
ات ُم ْح َك َم ٌ
اب ِم ْن ُه آ َي ٌ
ات ھُنَّ ا ُ ُّم ا ْل ِك َتا ِ
ب َوا ُ َخ ُر
الَّذِي أنـ َزل َ َعلـَ ْي َك ا ْل ِك َت َ
ُم َت َ
شابِ َھ ٌ
ات  ) آل عمران . ( ٧ /
 وھكذا صارت أصول الدين مصونة عن احتمال الخطأ
لسببين  :أولھما أن كل آية محفوظة من التحريف لفظا ً  ،فإذا كانت
صريحة محكمة كانت محفوظة من التحريف معنى .
 ھكذا ثبت أصل التوحيد و نبوة محمد  وغيرھما من
أصـول االعتقـاد  ،كذلك الصالة والصيام وبقية أركان اإلسالم ،
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وكذلك االنتھاء عن أصول المحرمات كالقتل والزنا والكذب  ...الخ
بمعزل عن
راو  ،فال تأصيل
ٍ
دون لجوء إلى رأي را ٍء  ،أو رواية ٍ
محكم التنزيل .
 وقبل أن نناقش اآلية وداللتھا على ) اإلمامة ( من عدمھا ،
يجب أن نعرف أن الخالف في ) اإلمامة ( خالف في مسألة
أصولية إذ يعتقد اإلمامية أنھا كالنبوة أصل من أصول الدين ؛ من
جحده كفر  ،وبما إن ) اإلمامة ( جُعلت كذلك فيجب إذن أن تكون
النصوص القرآنية المتثبتة لھا محكمة أي صريحة قطعية في
داللتھا  ،وليست متشابھة أي ظنية محتملة  ،وإال بطل االحتجاج
بھا .
 فھل ھذه اآلية الكريمة محكمة في داللتھا على ) اإلمامة ( ؛
حتى يصح بھا االحتجاج ؟ أم ھي ظنية متشابھة ؛ فيكون االحتجاج
بھا ال مستند له إال الجدل واللجاج ؟ ھذا ما سنراه في الصفحات
التالية .
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نقض االستدالل
باآلية الكريمة على
)اإلمامة(

 اآلية الكريمة

ش ُر َّ
 يقول َ  : ذلِ َك الَّذِي ُي َب ِّ
ﷲُ عِ َبادَ هُ الَّذِينَ آ َم ُنوا َو َع ِملُوا
الصال َِحا ِ
ف
ت قُلْ ال أَ ْسأَلُ ُك ْم َعلَ ْي ِه أَ ْجراً إِال ا ْل َم َودَّ َة فِي ا ْلقُ ْر َبى َو َمنْ َي ْق َت ِر ْ
َّ
َّ
ً
َ
َ
ﷲ َغفُو ٌر َ
َ
ً
ُ
إ
ا
ن
س
ح
ا
ھ
ِي
ف
ه
ل
ز
ن
ش ُكو ٌر ) الشورى . (٢٣ /
ة
ن
س
نَّ
دْ
ْ
ُ
َ
َح َ
َ
ِ
ِ

 اآلية متشابھة وليست محكمة
 ونحن نسأل  :أين الدليل ؟ في أي مقطع أو كلمة من النص !
إن ھذا النـص غايته أن يكون متشابھـا ً  ،أي محتمالً لموضوع
االحتجاج  ،ولغيره .
 واالستدالل بالمتشابه ال يصلـح في األصول  ،دون النص
المحكم الصريح الذي ينص على المراد  .وھذه اآلية ليست صريـحة
الداللـة علـى ما ذھب إليـه الشـيعة مـن القــول بـ ) اإلمامة ( ؛ فبطل
االحتجاج بھا على ما ذھبوا إليه.
 إلى ھنا ينتھي الجواب طبقا ً للمنھج القرآني في االستدالل
األصولي  ،وبه يتم نقض استدالل الشيعة باآلية الكريمة على ) اإلمامة (
 .وما عداه مما سيأتي فاستطراد وفضول من باب زيادة الفائدة  .ليس
أكثر .
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استطراد لزيادة
 أربع دعاوى مستحيلة اإلثبات
 إن ھذه اآلية ال يصلح االحتجاج بھا على موضوع ) اإلمامة
( إال بعد إثبات أربع دعاوى  ،أو اجتياز أربعـة موانع مستحيلة
االجتياز  .وھي :
ً
 -١أن النبي  كان يسأل على دعوته أجرا .
 -٢وھذا األجر ھو المودة  :أي ) اإلمامة ( .
 -٣والمودة في القربى  :أي األقارب .
 -٤واألقارب ھم علي وحده  .أو ھو وفاطمة والحسن
والحسيـن .
وھذا كله غير ممكن لألسباب اآلتية :

 .١الفرق اللغوي بين ) القربى ( و) األقارب (
 حين نعرف المعنى اللغوي للفظ ) القربى (  ،والفرق بينه
وبين لفظ ) األقارب (  ،ندرك أن اآلية من األساس ال عالقة بينھا
وبين الداللة على الذوات أو األشخاص  .فأن كلمة ) القربى ( في
لغة العرب معنى ذھني  ،ھو القرب في النسب  ،وليست ذاتا ً أو
شخصا ً  .مثلھا كمثل كلمة الشجاعة والعلم  .فكلمة الشجاعة ال تدل
إال على معنى ذھني  ،وكذلك كلمة العلم  .وال تدل  -بأي حال من
األحوال  -على شخص أو ذات خارج الذھن  .فإذا أريد التعبير
بھذه األلفاظ عن الشخص  ،فإما أن تضاف إلى كلمة ) ذي ( فيقال
 :ذو قربى وذو شجاعة وذو علم  .وإما أن يتغير بناؤھا الصرفي
فيقال  :قريب أو أقارب  ،وشجاع وعالم  .وإال بقيت معان ذھنية ال
عالقة لھا بالتعبير عن األشخاص أو الذوات .
 جاء ) في مختار الصحاح ( للرازي :
10

) القرابة ( و) القربى (  :القرب في الرحم وھو في األصل
مصدر تقول  :بينھما ) قرابة ( و) قرب ( و) قربى ( و) مقربة ( .
 .وھو قريبي وذو ) قرابتي ( وھم ) أقربائي ( و) أقاربي ( .
والعامة تقول  :ھو قرابتي وھم قراباتي أ .ھـ .
 إذن لـو أراد ﷲ تعالى الحديث عـن أحد بعينه لكان قد قال :
 إِال ا ْل َم َودَّ َة فِي ذوي ا ْلقُ ْر َبى  ، وليس ) فِي ْالقُرْ َبى ( مجردة .
كما جاء ذلك في مواضع عديدة من القرآن كقوله تعالى :
َ و ِبا ْل َوالِدَ ْي ِن إِ ْحسا ًنا َوذِي ا ْلقُ ْر َبى  ) البقرة . ( ٨٣/ولم يقل :
والقربى .
َ وآ َتى ا ْل َمال َ َعلَى ُح ِّب ِه َذ ِوي ا ْلقُ ْربى  ) البقرة . ( ١٧٧/ولم يقل :
القربى .
َ وآ ِ
ت َذا ا ْلقُ ْر َبى َح َّق ُه  ) اإلسراء .( ٢٦/ولم يقل  :القربى .
وقد تضاف ھذه الكلمة ) القربى ( إلى ) أولوا (  ،بدل )ذوي(
و) ذي (  .كما في قوله تعالى :
ُ
ْ
ض َر ا ْلق ِْس َم َة أ ُ ْولُـوا الق ْر َبـى  ) النسـاء . ( ٨/ولـم يقـل ) :
َ وإِ َذا َح َ
القربى ( .
َ
َ ما َكانَ لِل َّن ِب ِّي َوالَّذِينَ آ َم ُنوا أنْ َي ْس َت ْغفِ ُروا لِ ْل ُم ْ
ش ِركِينَ َولَ ْو َكا ُنوا
أ ُ ْولِي قُ ْر َبى  ) التوبة . ( ١١٣/ولم يقل  ) :قربى ( .
 فلو أراد ﷲ تعالى أقارب النبي  لقال  ) :قل ال أسألكم عليه
أجراً إال المودة في ذوي القربى (  .لكنه لم يقل ذلك  .وإنما قال ) :
إال المودة في القربى ( ؛ فبطل االحتجاج باآلية لبطالن أساسھا
وسندھا اللغوي  .وال بناء بال أساس .

 .٢تعدد أقارب النبي 

 لو افترضنا جدالً أن ) القربى ( تعني األقارب فما الذي
يجعلنا نقطع بحمل المعنى على علي وحده – أو ھو وفاطمة
والحسن والحسين رضي ﷲ عنھم فقط  -وأقارب النبي  كثيرون
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؟! وال يمكن تفسير اآلية بما فسرھا به الشيعة  ،ما لـم يكن المعنى
مقصوراً على المذكورين آنفا ً  ،دون بقية األقارب  .وھذا ال مسوغ
له غير التحكم العاطل عن الدليل  .بل لو كان ثمة دليل لما لجأ
الشيعة إلى ھذه الطرق المعوجة في االستدالل .

 .٣انعدام العالقة اللغوية بين ) المودة ( و) اإلمامة (

 عنـد الرجـوع إلـى الضوابـط العلمية نجـد أن ) المودة ( ال
تعني ) اإلمامة ( في أي حـال من األحوال  :ال لغة وال اصطالحا ً .
يقول تعالى :
ﷲ لَ َيقُولَنَّ َكأَنْ لَ ْم َت ُكنْ َب ْي َن ُك ْم َو َب ْي َن ُه
ضل ٌ مِنَ َّ ِ
صا َب ُك ْم َف ْ
َ ولَئِنْ أَ َ
نت َم َع ُھ ْم َفأَفُ َ
َم َودَّ ةٌ َيا لَ ْي َتنِي ُك ُ
عظِ ي ًما ) النساء.(٧٣/
وز َف ْو ًزا َ
ارى
صـ َ
َ ولَ َت ِجدَنَّ أَ ْق َر َب ُھ ْم َم َودَّ ًة لِلَّذِينَ آ َم ُنـوا الَّذِيـنَ َقالُـوا إِ َّنـا َن َ
) المائدة. ( ٨٢/

ُون َّ
ﷲِ أَ ْو َثا ًنا َم َودَّ َة َب ْينِ ُك ْم فِي ا ْل َح َيا ِة
َ و َقال َ إِ َّن َما ا َّت َخ ْذ ُت ْم مِنْ د ِ
ال ُّد ْن َيا  ) العنكبوت. ( ٢٥/
اجا لِ َت ْس ُك ُنوا إِلَ ْي َھا
َ ومِنْ آ َياتِ ِه أَنْ َخلَ َق لَ ُك ْم مِنْ أَنفُسِ ُك ْم أَ ْز َو ً
ج َعل َ َب ْي َن ُك ْم َم َودَّ ًة َو َر ْح َم ًة  ) الروم. ( ٢١/
َو َ
 وال عالقة بين ) المودة ( في ھذه اآليات وبين ) اإلمامة (.
فال معنى لالحتجاج باآلية عليھا !
 إن آيات القرآن كالم  .والكالم له قواعد ال يصح إال بھا ،
أولھا أن يكون المعنى المقصود مما يصح تفسير الكالم أو اللفظ به
لغة  .واالحتجاج بھذه اآلية على المطلوب الذي ھو )اإلمامة( مبني
على قاعدتين ھما :
أ  .أن ) القربى ( تعنـي األقارب لغة  .وھذه القاعدة تبين
انھيارھا .
ب  .أن ) المودة ( تعني ) اإلمامة (  .وھذه منھارة من األساس
.
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وكل بناء منھار القواعد  ،فھو منھار ال يمكن أن يقوم  .وقد قال
تعالى َ  :فأ َ َتى َّ
ف ِمـنْ
الس ْقـ ُ
ﷲُ ُب ْن َيا َن ُھ ْم ِمـنَ ا ْل َق َواعِ ـ ِد َف َخـ َّر َعلَ ْي ِھـ ْم َّ
ھ ْم  ) النحل. ( ٢٦/
َف ْوقِ ِ
ھذا كله فيما لو كانت المسألة فروعية !
 أما إذا كانت أصولية فاألمر أشد ؛ ألن القاعدة توجب ) أن
يكون المعنى المقصود مما ال يصح تفسير اللفظ إال به (  ،وليس )
مما يصح تفسير اللفظ به ( فقط  .وھذه يعني أن النقاش في المسالة
ال يصلح من البداية .

 .٤أن النبي  لم يكن يسأل على دعوته أجراً

 وذلك أمر مقطوع به بنص الكتاب  .يقول تعالى :
َ و َما َت ْسأَلُ ُھ ْم َعلَ ْي ِه مِنْ أَ ْج ٍر إِنْ ھ َُو إِالَّ ِذ ْك ٌر لِ ْل َعالَمِينَ 

)يوسف. ( ١٠٤/

سأ َ ْل ُت ُك ْم ِمـنْ أَ ْجـر َف ُھـ َو لَ ُك ْم إِنْ أَ ْجـري إِالَّ َعلَـى َّ
ﷲِ ) 
 قُلْ َما َ
ِ
ٍ

سبأ. ( ٤٧/

 قُـلْ َمـا أَ ْسأَلُ ُكـ ْم َعلَ ْيـ ِه ِمـنْ أَ ْجـ ٍر َو َمـا أَ َنـا مـنْ ا ْل ُم َت َكـلِّفِيـنَ 

ص. ( ٨٦/

)

 وإذا لم يكن النبي  يسأل أحداً على دعوته أجراً إال ﷲ،
بطل الموضوع من األساس؛ ألنه مبني على أن النبي  كان
ً
يسألھم أجراً  ،ھو ) إمامة ( علي  .وھذا مخالف لما ثبت قطعا في
القرآن من أنه لم يكن يسأل على دعوته أجراً  .ھذا من ناحية.
 ومن ناحية أخرى فإن المطالبة باألجر ثمنا ً لشيء ال يكون
إال بعد قبول المشتري شراء ذلك الشيء  .وإال ما كان لـه أن
يطالب بثمنه .
 إن اآليـة خطاب موجـه للكفار الرافضين لدعوة النبي 
أساسا ً  .فما ھو وجه المطالبة بأجر مقابل  ،ثمنا ً لھا ؟ وھذا األجر
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ھـو ) إمامة ( علي؟ وعلي يومئذ صبي صغير ! فھل قبلوا النبوة
أوالً ؟ حتى يطالبوا بـ ) اإلمامة ( ثانيا ً ؟!

 معنى اآلية :
 ولعل سائالً يسأل عـن معنى اآلية ؟ فنقول  :إن معنى اآلية
ھو  :قل ال أسألكم على دعوتي أجراً أو ماالً  .وإنما غاية ما أسألكم
ھو أن تودوني لقرابتي منكم  ،فتصلوا ما بيني وبينكم من القرابة
والرحم ؛ فتحفظوني وتحسنوا معاملتي وال تؤذوني  ،فإن ھذا مما
ال ينبغي بين األقارب وذوي األرحام .
 وھذا ليس أجراً على الدعوة  ،وإنما ھو حق مشروع مترتب
على لقربى  ،ال قدح وال عيب في سؤاله  ،أو المطالبة به ؛ ألن
سؤال الحق حق .
 إن مودة القربى وصلة الرحم واجبة على األقارب وذوي
األرحام  .وذلك ما لم تكن قريش ترعاه مع رسول ﷲ . 
 واالستثناء ھنا منقطع غير متصل :وھو الذي ال يكون
المستثنى داخال ضمن المستثنى منه  ،كقوله تعالى  :الَ َي ْس َم ُعونَ
سالَما ً  ) مريم . ( ٦٢/والسـالم ) وھـو المستثنـى ( ال
فِي َھا لَ ْغ ًوا إِالَّ َ
يدخـل ضمـن ) المستثنى منه ( وھو اللغو  .فيكون معنى اآلية  :ال
يسمعون فيھا لغوا  ،لكن يسمعون سالما .
 وكذلك ) المودة ( ال تدخل ضمن األجر  .ومعنى اآلية  :ال
أسألكم عليه أجرا  ،لكن أسألكم المودة في القربى  .ألن النبي  ال
يسأل على دعوة أجراً .
 ولآليـة معنى آخر دقيق  ،مروي عن ابن عباس عـن النبي
 ھو  :ال أسألكـم أجراً إال أن تودوا ﷲ تعالى  ،وأن تتقربـوا إليه
بطاعته .
14

 فالمودة ھنا ھي مودة ﷲ جل وعال  .والقربى التقرب إليه
بطاعته  .ويؤيد ھذا المعنى الدقيق قوله تعالى  :قُلْ َما أَ ْسأَل ُ ُك ْم
َعلَ ْي ِه مِنْ أَ ْج ٍر إِالَّ َمنْ َ
سبِيالً  ) الفرقان. ( ٥٧/
اء أَنْ َي َّتخ َِذ إِلَى َر ِّب ِه َ
ش َ
فإن مودة ﷲ والتقرب إليه ھو معنى اتخاذ السبيل إليه تماما ً .


كذبة صلعاء

 يقول أحد علماء الشيعة  ،وھو إبراھيم الزنجاني الموصوف
عندھم بـ ) ركن اإلسالم وعماد العلماء األعالم ( )  » : ( ١روى
الجمھور في الصحيحين  ،وأحمد بن حنبل في مسنده عن ابن
عباس قال :لما نزلت ھذه اآلية قالوا  :يا رسول ﷲ من قرابتك
الذين وجبت علينا مودتھم ؟ قال  " : علي وفاطمة وابناھما " «
)  . ( ٢وھذه كذبة شنيعة !! ودعوى كاذبة !! إذ ال وجود لھذه
الرواية في واحد من الصحيحين  .وال مسند اإلمام أحمد !!!
 بل الموجود في صحيح البخاري ومسند أحمد خالف ھذا
تماما ً ! وأما مسلم فلم يتطرق إلى الموضوع البتة  .فقد روى
البخاري أن ابن عباس أنكر على سعيد بن جبير تفسيره اآلية
بقربى آل محمد  وقال له  » :عجلت إن النبي  لم يكن بطن من
قريش إال كان له فيھم قرابة فقال إال أن تصلوا ما بيني وبينكم من
القرابة «  .ورواه الترمذي باللفظ نفسه  ،وقال  :ھذا حديث حسن
صحيح وقد روي من غير وجه عن ابن عباس  .ورواه أحمد بلفظ
» إال أن تصلوا قرابة ما بيني وبينكم « .

)(١

اﻟﺧوﺋﻲ  /ﻓﻲ أوﻝ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺳﺎﺑق .

)(٢

ﻋﻘﺎﺋد اﻹﻣﺎﻣﻳﺔ اﻻﺛﻧﻰ ﻋﺷرﻳﺔ . ٨٦/
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 ولم يكن البخاري وال مسلم وال أحمد بذلك المستوى بحيث
يروون شيئا ً مرفوضا ً عقال ولغة  .فاآلية مكية  .والحسن والحسين
رضي ﷲ عنھما لم يولدا إال في المدينة بعد الھجرة !
 واستعمال لفظ ) القربى ( و) القرابة ( في األقارب من
استعمال العامة  .أي ھو استعمال عامي غير فصيح  .وذلك ال
يكون في لغة القرآن  ،أو لغة النبي  . أو الصحابة ألنھم عرب
أقحاح  .وسعيد بن جبير ربما أ ُتي من قبل أعجميته  .فھو مولى ،
وليس عربيا ً .
 فواضع ھذه الرواية كذاب جاھل ال يعرف كيف يكذب !
ونسبتھا إلى مصادر خالية منھا من قبل عالم يوصف بأنه ) ركن
اإلسالم وعماد العلماء األعالم ( افتراء عظيم ال يليق بعامة الناس
 .فكيف بعالم ؟! إن ) عالما ً ( له مثل ھذه الجرأة على الكذب لحري
بأن يسمى  -ھو ومن يوثقه  -بدالً من ذلك بـ ) ركن الكذب وعماد
الدجل ( .

 وحجة عمياء
 ويقول ھذا الزنجاني أيضا ً  » :وجوب المودة يستلزم وجوب
اإلطاعة ألن المودة إنما تجب مع العصمة « )  . ( ١وھذا ادعاء
محض ال أثر للعلم عليـه ! فمـا عالقة المودة بالعصمة ) وجوبا (
أو استحبابا !
اجا
 يقول تعالى َ  :ومِنْ آ َياتِ ِه أَنْ َخ َل َق َل ُك ْم مِنْ أَن ُفسِ ُك ْم أَ ْز َو ً
لِ َت ْس ُك ُنوا إِلَ ْي َھا َو َج َعل َ َب ْي َن ُك ْم َم َودَّ ًة َو َر ْح َم ًة  ) الروم . ( ٢١/فالزوج يود
زوجته  ،وكذلك الزوجة  .وال عالقة لھذه ) المودة ( بالعصمة أو

)(١

اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ .
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الطاعة المطلقة  .والصديق يود صديقه  .وال عالقة لذلك بكل ذلك
!
سى َّ
ﷲُ أَنْ َي ْج َعل َ َب ْي َن ُك ْم َو َب ْينَ الَّذِينَ َعادَ ْي ُت ْم ِم ْن ُھ ْم
ع

:
ويقول
َ َ
َم َودَّ ًة  ) الممتحنة. ( ٧/
ويقول كذلك َ  :يا أَ ُّي َھا الَّذِينَ آ َم ُنوا الَ َت َّتخ ُذوا َعد ُِّوي َو َعد َُّو ُك ْم
ھ ْم بِا ْل َم َودَّ ِة  ) الممتحنة. ( ١/
أَ ْولِ َي َ
اء ُت ْلقُونَ إِلَ ْي ِ
ويقول َ  :ولَ َت ِجدَنَّ أَ ْق َر َب ُھ ْم َم َودَّ ًة لِلَّذِينَ آ َم ُنوا الَّذِينَ َقالُوا إِ َّنا
ارى  ) المائدة. ( ٨٢/
ص َ
َن َ
 وقد أوردت ھذين المثالين ألبين الكيفية التي يتم بھا احتجاج
علماء الشيعة بآيات القرآن  ،و ليّ أعناق النصوص  ،من أجل أن
يھوون ويرغبون  .حتى ولو ارتكبوا في
يجعلوھا دالة على ما َ
سبيل ذلك مجازفات ال تليق بعامة الناس  ،فكيف بمن ي ّدعي العلم ،
وينسب إلى طائفة العلماء ؟! وبھذا يظھر أن آيات القرآن الكريم ال
تدل على ما يقولون  .ولو كانت كذلك لما اضطروا إلى مثل تلك
المجازفات التي ھي بالفضائح أشبه منھا باألخطاء .
 وصلى ﷲ وسلم على نبينا محمد وعلى آله أصحابه وأتباعه
أجمعين .
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الموضوع

رقم الصفحة

المقدمة

٥
٧

تمھيد في حجية االستدالل بمحكم القرآن
ومتشابھه
نقض االستدالل باآلية الكريمة على )اإلمامة ( ٩
اآلية متشابھة وليست محكمة

٩

استطراد لزيادة الفائدة

١٠

أربع دعاوى مستحيلة اإلثبات

١٠

 -١الفرق اللغوي بين )القربى( و )األقارب(
 -٢تعدد أقارب النبي 

١٠
١٢

 -٣انعدام العالقة اللغوية بين )المودة(
و)اإلمامة(
 -٤أن النبي  لم يكن يسأل على دعوته
أجراً
معنى اآلية
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كذبة صلعاء
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وحجة عمياء
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