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َرة  َمَلّف الِكَتاب َوالِعت ْ

 النَّاِطق الِكَتاب   -زء الثَّاِلثالج  

 م3/4/2016 قة  األربع ون لَ الحَ 

 يعيع الش  التََّشيُّع الثَّقالِنْي والتََّشيُّ  ..!!َشيُّعالتَّ  نْ مِ  انِ وعَ نَ  

 في أجواء المخالفين :لاألوَّ زء الج  
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 َوَجَد َمنْ  يْ الَّذِ َما وَ َوَجَدك  اَذا فَ َقَد َمنْ . مَ .بَِقيَّة اهلل ..َياءيِه يَ َتوجَّه  اأَلْولِ ِإل يْ الَّذِ  ك يَا َوْجه اهللَساَلٌم َعَليْ 
 !.؟.فَ َقَدك

 . .بَ َناِتيْ  أَبْ َناِئيْ  يْ َواتِ َأخَ  يْ َوتِ ك م ِإخْ َساَلٌم َعليْ 

 

الَّيت لقة احل  و د حلقِة يوم غ  حللقة و ا هِ يه يف هذالم  فِ ستمرُّ الك  ديدًا ي  نوانًا ج  ع   يف هذه احللقِة سأبدأ  
نفعًة يف هذا فائدًة وم   د  من ي  قات لِ احلل هِ ذه   عواابِ ت  ت    ي أن  جائِ ر   ،مادِ الق   معةِ الثة يف يوم ال  تأتينا وهي الثَّ س  

 ال .؟!.ةطورة واألمهيَّ ية ال  وضوعاً يف غاناول  مسأت ينة ألنَّ الثة بدقَّ لقات الثَّ عوا هذه احل  ابِ ت  ت    ائي أن  ج  ر   ،نامجالب  
  !؟لقادمةاعة م  لقة ال  د ويف حغيوم ويوم هذه احللقات يف حلقة اللِّ ك  الم يف  الك   تمَّ ي  حَّتَّ كم ستعجلوا باحل  ت  
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 :خرتته  هلذه احللقاتاِ الَّذي  العنوان 

 :يُّعشَ تَّ ال نْ مِ  عانِ و نَ 

ين لكنَّ  ،قالينع الثَّ شيُّ التَّ  ،يقةقِ د   عبارة  بِ ردنا ذا أ  إأو  ،قليينالثَّ شيُّع ت  ال ،قلنيمنهج الثَّ شيُّع ت  هو  تشيُّع  ناك ه  
ناك ه  ف    ،ةتاب  والعرت لكِ ا ،لنيق  ث عن ث   يتحدَّ الَّذي  من نفس احلديث قليين على حنو احلكايةِ الثَّ شيُّع تَّ لت الق  
 الشِّيعة  ه  ع  نص   شيُّع  ت  و وه ،يعيع الشِّ شيُّ تَّ البأصطلح عليه  آخر ميكن أن   شيُّع  ت  قالين وهناك الثَّ  شيُّع  تَّ ال

ذي شيُّع الَّ تَّ ال ،مسيةالرَّ  ة  ينيَّ الدِّ  سة  املؤسَّ  أنتجته   شيُّع الَّذيتَّ الهو قيقة د   عبارة  وبِ  ،ن  عليهحن  الَّذي وهو  ،همسِ ألنف  
  .شيُّعتَّ من ال وعانِ هناك ن  إذاً  ،علماؤناو  لنا مراجعنا وفقهاؤنا أنتجه  

يت الَّ ِل البيانات من خال ديكملورة ح  الصُّ ضِ وستتَّ  ،األجواء يكون احلديث  يف هذهِ يف هذه احللقات س  
  .قلنيين الثَّ ذبِ يعة الشِّ  رتة وعن عالقةِ تاِب والعِ الكِ  بني  ث  عن العالقِة تحدَّ ت  الَّيت ها و حر سأط

  :رآنمن الق   داية  البِ  

الَّيت الوحيدة  الهة  ف ،ةرت و قول  العِ هذا ه ،عصومينِه وأسرارِه عند املامِ ض  اظِه وبِ ألف  لِِّه بِ ك  فوظ  بِ القرآن  م  
ا ريدون منَّ كذا ي  وه ،هو قوهلم ذاه   !هم ه  عليت  الِل وسالاص لو املعصوم هو  ،ِه وألسرارهِ علمِ لِ  زانةً خ   علها الل  ج  
  !عتقدن   أن  

ضامني  م  ختلفت يفقد اِ  أل مَّةا إنَّ ضامينه ف  فوظ  بألفاظِه وليس بِ رآن م  الق   أنَّ وهو  :هناك قوٌل آخرو 
 بشكلهِ  ،هِ فوظ  بألفاظرآن م  ق  ال نَّ أ وهو اينالقول الثَّ و  ،عطي للقرآن مضمونًا حبسبهاجمموعة  ت   لُّ ك    ،رآنالق  
 ةينيَّ لدِّ سة ال املؤسَّ بيت وقو أهل ال أعداءِ  هذا القول هو قول   ،األ مَّةعند  مفوظ   ،يالطِّ  بشكلهِ و فظي اللَّ 

 أكثر   ،بلهمم من قأساتذهتدوهنم و تقلِّ ين الَّذ املراجع   ،ألحياءا املراجع ،ئنا وفقهائنااملعأكثر مراجعنا و ف ،عندنا
 ة  يعيَّ افة الشِّ قالثَّ ف ،يعةالشِّ لماء رون واملعاصرون من عخصوصًا املتأخ   ،يذهبون إىل هذا القولالشِّيعة علماء 
 .يف هذا االجتاهاآلن تذهب 
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 :إذاً هناك قوالن 

ول قهذا  ،املعصوم ئة عندئة يف املضامينه وأسرارِه بدرجة ممفوظ  بألفاظِه وم  الق رآن  :األوَّلالقول 
 .م غدلقة يو حنها يف عحلديث وهذه الهة  سيأيت ا ،رآن والعرتةالق   وهو منطق   ،دمَّ وآل م    د  مَّ م   

ا املضامني فقد أمَّ  ،األ مَّةد فوظ  عنم   فتنيما بني الدَّ  ،هِ رآن مفوظ  بألفاظِه وخبطِّ الق   إنَّ  :وهناك قولٌ 
هماً صحيحاً  ف  بّنَّ تت اً صحيحاً أومضمون رآنِ لق  عطي لا ت  عي أهنَّ فرقة تد   لُّ قها واجتاهاهتا وك  ر  يف فِ األ مَّة ختلفت اِ 

قول هو هذا  ،حففظي يف املصاي اللَّ طِّ بوجوده ال   ،هِ فوظ  بألفاظِه وخبطِّ رآن م  الق   أنَّ ولكن الكالم ب ،رآنللق  
حَّت و  ،املعاصرون لشِّيعةاماء ليعة وع  لشِّ ا ويوافقهم على ذلك الكثري والكثري من مراجع ،أعداء أهل البيت

 .يذهبون إىل هذا القولخصوصاً رون املتأخ  و  ،بقوهمس   نالَّذي

  !؟..تجاه  اِ  م مع أي  فأنت   

 .!!.دمَّ وآل م    د  مَّ هل تذهبون مع قول م    -
  .!!.ى ذلكوهم علوافقالَّذين نا اء أهل البيت وقول مراجعنا وعلمائأم تذهبون مع قول أعد -

شيُّع تَّ ة هذا الويف احلقيق ،ينقليلثَّ أو ا قالينالثَّ شيُّع تَّ الل كَّ يتشاألوَّل وء االجتاه يف ض   ،اجتاهانإذاً هناك 
الَّذي  نفس االجتاه يتبّنَّ الَّذي  فهواين لثَّ اشيُّع تَّ ا الأمَّ  ،أهل البيت يف حديثِ  ،ه يف الكتبم  عالِ د م  ن   ميكن أن  

 ابنو و  ،مراجعهمو يعة الشِّ اء لمع  عه صن ،الشِّيعة  الذي صنعه  ،شيُّع الشِّيعيتَّ أهل البيت وهو ال أعداء   عليهِ 
 .عنيه عليهم أمجوسالم   اللِ  عنهم صلوات   ا جاء  م  الفاً لِ خِ  ،على هذا القولو هم على هذا األساس ع  تشي ُّ 

 .؟!.في هذه الحلقة سأقف  في أجواء المخالفين 

يل  ال شأن   ،أريد مناقشة املخالفني وال أريد االحتجاج عليهم أنا هنا ال ،وال شأن يل باملخالفني
ا  ،باملخالفني  لكم ماذا يقول بنيِّ أ   أريد أن   ،ىل احلقيقةإم ك  ل  وصِ أ   ريد أن  ين أ  أعرض أقواهلم بني أيديكم ألنَّ إَّنَّ
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ين ل أحدًا إنَّ مثِّ وال أ  الشِّيعة  ل  مثِّ ال أ  د وأنا مَّ د  وآل م   مَّ فأنا ال أنطق  عن م    ،د حبسب قناعيتمَّ د  وآل م   مَّ م   
ا  ،ل نفسي بنفسيمثِّ أ     .؟!.أعرضه بني أيديكم وأنتم احكمواو أنقل لكم قناعيت وفهمي وإَّن 

  .؟!.نطق  رمحاين أم منطق  شيطاينهل هذا م  

  .؟!.منهجية األشباه ،هجية  بطائنيةمنهجية  زهرائية أم من هل هذهِ 

  .؟!.بني أيديكم ة  القضيَّ 

ل قف  يف فناء آسأ ،غد يوم يف حلقة ،ويف احللقة القادمة ،يف هذه احللقة سأقف  يف أجواء املخالفني
 املعصومني وبني خالفني وبنيملني اا ب  م  ف   ،الشِّيعةعة سأقف  يف أجواء م  ويف يوم ال   ،عليهم اللِ  لوات  د ص  مَّ م   

 مائي  ل  أو الع   ي  أو املرجع شِّيعيلاشيُّع تَّ وال ،قالينالثَّ تشيُّع ال ،شيُّعتَّ وعان من الن   :نوانح الع  ضِ حينئذ  سيتَّ و  الشِّيعة 
 .يف االصطالح كما يقولون ة  شاح  م   الفما شئت  مِّ س  

 منكم ريباً ق  لشَّريف ا صحف  و كان املللكن من البداية  ،باعاً تأيت املطالب تِ ُث َّ قطة سأبدأ  من هذه النُّ 
راجعة بعض مون إىل تاجقد حت ،ذلك سيكون أفضل ملتابعة احلديث يف هذا البنامج أيديكم فإنَّ  أو حتت

 .ورة لديكمضح الصُّ اآليات كي تتَّ 

بعة دار إحياء ط   ،ار األنوارامن من حِب هذا هو الزء الثَّ  ،علينا هذا احلديث يف احللقات املاضية مرَّ 
ي بِ أِل  لت  ق   :الَ قَ  ،ميلن جَ عَ  ،ونسن ي  عَ -50صفحة  ،لبنان ،بريوت ،ريبأريخ العسة التَّ مؤسَّ  ،اث العريبالرتُّ 

م ه  ث   د  حَ أ  -ث املعروفني يسأل إمامنا الكاظمواة احلديوهو من ر   ،مجيل ابن در اج-ماَل السَّ  يهِ لَ ن عَ سَ الحَ 
يف زماننا  ال وجود لتفسريهِ و  ،تفسري  كبري جابر هو جابر ال عفي رضوان الل تعاىل عليه وله  -!؟رابِ جَ  يرِ فسِ تَ بِ 

ا هذا و  ة ون أصحاب الوامع احلديثي  ث  تب األخبار نقلها احملدِّ يف ك  و وايات تب الرِّ ناثرت يف ك  ناك أحاديث ت  ه  إَّنَّ
جابر ابن يزيد  لتفسريِ  ال وجود   لنتيجةانقلت عنه وبالَّيت املصادر  عن تفسري جابر أودمية لِ سخ الق  عن النُّ 

مثالً الشَّريف  يف كتبنا يف الكايف موجودة   ِه وأحاديثهِ لكنَّ الكثري والوفري من روايات .؟!.ري األصلفسالعفي التَّ 
ث  ه م بَِتفِسيِر َجاِبر-فجميل يقول لإلمام الكاظم ،ويف غري الكايف  إذ ،الشِّيعة ث  دِّ طعاً ي  ق   ؟من ث  دِّ ي  -؟أ َحد 
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وملاذا سأل مجيل عن تفسري  ،خالفنيم   ث الدِّ عين ي  هم ي  ث  حدِّ م أ  ظاإلمام الكليل يقول مج   ليس منطقيًا أنَّ 
ا ي  ليشتمل ع !ميقةابر يشتمل على معان  ع  فسري ج  ألنَّ ت   ؟جابر ال ميتلكون الَّذين نها أولئك مِ  نفر  ى معان  ربَّ

ث  ه م-م أمجعني الل ص لوات  الِل وسالم ه  عليهليمًة يف آلِ س   بصريًة ومعرفةً  بَِتفِسيِر -أ حدِّث  الشِّيعة  -أ َحد 
-ل ة منهمفث به السَّ دِّ ولكن ال حت  الشِّيعة ث به حدِّ -ةلَ فَ السَّ  هِ ث بِ د  حَ  ت  اَل  :الَ قَ -؟ا قال اإلمامماذ-؟َجاِبر

 أيوه يوخب  -فَ ي  َوب خ وه ةلَ فَ السَّ  هِ ث بِ د  حَ  ت  اَل -فسرييرفضون هذا التَّ و وا تفسريه يوخب   ،وا جابراً فيوخب  -وهخ  ب  وَ ي   ف َ 
 ،يخوبِ ن التَّ والن ألون  م بأيِّ  ،يء  آخرش   أو بأيِّ  و  ل  حة أو بالغ  دم الصِّ ع  طأ أو بِ أو بال   قصِ فسري بالنَّ صفون التَّ ي  
ث  ه م بَِتفِسيِر َجاِبر-فضهو االنتقاص والرَّ  وبيخالتَّ و  نا إذًا إمام  -فَ ي  َوب خ وه ةلَ فَ السَّ  هِ ث بِ د  حَ  ت  اَل  :الَ قَ  ؟أ َحد 

المة ع  وهذه  ،لةف  هم السَّ  ونه  وخبِّ ي  الَّذين جابر  تفسري  ف ،ع لنا عالمةض  و  ت  الِل وسالم ه  عليه اص لو اظم الك  
 جابر  ينقل   ،يست األمهية لابرفسري جابر ول  ون ت  رفض  ي  الَّذين إذاً  ،يلةصِ ة  أ  يعيَّ عالمة  كاظمية  شِ  ،اً واضحة جدَّ 

 نذ  م  و غره جاد منذ  صِ إمامنا السَّ  ب  اح  ابرًا ص  ج   فإنَّ  ،ت  الِل وسالم ه  عليهااأل ئِمَّة ص لو وحديث  حديث الباقرِ 
 حال   على أيِّ  ،ي هناكقِ جاد وب  مامنا السَّ رافق إِ و   هب إىل املدينةِ امنة عشرة ذ  ينما بلغ الثَّ حِ و  ،األوىل ام شبابهِ أيَّ 

ليست القضية و  ،تفسري جابر من هنا تأيت أمهية   ،عليهم أمجعني ه  وسالم   اللِ  تنا صلوات  ثنا عن أئمَّ دِّ فجابر  ي  
ا و  ،جبابر  نفسهِ  مربوطةً   .عليهم اللِ  الكالم كالمهم صلوات  إَّنَّ

من األوَّل هذا هو الزء  ،األوَّلزء ما جاء يف ال  الشَّريف  تفسري جابر يف الكايف من بقايا رواياتِ 
باب كامل من  ،254صفحة  ،إيران ،شرللطباعة والنَّ  الطبعة طبعة دار األسوةوهذه  ،الشَّريف الكايف

علمون هم يَ وأنَّ األَِئمَّة كلَّه  إالَّ الق رآن  باب  أنَّه  لم يجمع )من الكايف  لوَّ ليين يف الزء األاديث أورده الك  األح
ألنَّ  ،األوَّلين سأكتفي باحلديث ولكنَّ خرى ث أ  يدوأحا :األوَّلاحلديث  (عليهم اهللِ  لوات  صَ  لمه كلَّه  عِ 

 :الَ قَ  ،ابر  ن جَ عَ  :سندهِ بِ -ن ما أمتك  أختصر بقدرِ  حاول أن  وأ دي فيه تفاصيل كثريةبني ي  الَّذي املوضوع 
الشِّيعة لة من ف  إذا ما مسعته السَّ الَّذي ثنا جابر يف تفسريِه هذا دِّ ماذا ي  -ولق  م ي َ اَل السَّ  يهِ لَ عَ  ر  عفَ ا جَ بَ أَ  عت  مِ سَ 

من  ة  ل  ف  السَّ و  ،ألولياء أهل البيتهو  هذا احلديث   ،لةف  هنا ليست للسَّ  وهذا احلديث   ،رفضت قولهو  ،ته  وخبَّ 
ة هنا القضيَّ  .؟!.ثل البطائيناحلمري قد يكونون من الفقهاء واملراجع مِ  وأشباه   ،احلمري ه  باهم أولئك أشالشِّيعة 
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ا جتماعية و اتب اث عن مر ال تتحدَّ  فإن   ،ةل  ف  السَّ  هِ ث بِ دِّ فاإلمام حني قال لميل ال حت   ،عن مراتب العقولإَّنَّ
ويلة وال األشخاص حى الطَّ اللَّ ال املالبس وال العمائم الكبرية و  وليسعقوهلم هو لة وغريهم ف  امليزان بني السَّ 

هذه القضية ال عالقة لنا  ،هنممو يصن   اس أو الهم النَّ ميصنِّ  نالَّذيوال األشخاص  عالخلفهم النِّ  خيفق   نالَّذي
رفضون مضامني ما ي  الَّذين وهم  لةف  ه السَّ ث بِ دِّ ال حت   ،له   فاإلمام قال! !قوليف مراتب الع  هي هنا  القضي ة ،با

م  لة  ف  عه السَّ ي لو مس ِ هذا حديث  من تفسري جابر الَّذ ،نقلها جابرالَّيت ث يدجاء يف األحا ن عَ -رفضونهي  فإهن 
ا مَ كَ   لَّه  ك  آن  الق رَ  عَ مَ جَ  ه  نَّ اس أَ النَّ  نْ مِ  دٌ حَ ى أَ عَ دَّ اِ  َما :ولق  م ي َ اَل السَّ  يهِ لَ عَ  ر  عفَ ا جَ بَ أَ  عت  مِ سَ  :الَ قَ  ،ابر  جَ 
هذا هو حديث  .؟!.أييوافقوهنم يف الرَّ الشِّيعة ماء لعو الشِّيعة ومراجع  ،عي ذلكتدَّ  األ مَّة  -ابذَّ  كَ الَّ ل إِ زِ نْ أ  

-َكَما أ ْنِزل ِإالَّ َكذَّاب  َجَمَع الق َرآن ك لَّه   النَّاس أَنَّه   ِمنْ  َما ِادََّعى َأَحدٌ -عن باقر العلوم تفسريِه ينقله  ابر يف ج  
ئة يف سرارِه مِ ينه وأ  امِ ض  عانيه وم  م  و   ظهِ افوظ  بألفرآن م  الق   ول  أنَّ ق   ،ل حديثينت يف أوَّ كما بيَّ   ،إذاً هناك قوالن

يُّ لِ الَّ عَ ى إِ الَ عَ ت َ  اهلل   ه  لَ زَّ ا ن َ مَ ه  كَ ظَ فِ حَ ه  وَ عَ مَ ا جَ مَ وَ -بنيِّ احلديث وي   يستمر   !وهذا هو قوهلم ،املعصومئة عند امل
اصيله ظاهراً تفلِّ ك  عانيه وأسرارِه بمفوظ  بألفاظِه وم  الق رآن  أنَّ  ،هذا قوهلم-هدِ عْ ن ب َ مِ  األَِئمَّة  ب وَ الِ ي طَ بِ أَ  ابن  

 ه  لَ زَّ ا ن َ مَ ه  كَ ظَ فِ حَ وَ -العلوم كما يقول باقر  -ه  عَ مَ ا جَ مَ وَ -ن ذلكو لوها هم يقو  ،يف املئة عند املعصوموباطنًا مئة 
  .هذا قول   ،ليهمالل ع   وات  ل  ص  -هدِ عْ ب َ  نْ مِ  األَِئمَّة  ب وَ الِ ي طَ بِ أَ  يُّ ابن  لِ الَّ عَ ى إِ الَ عَ ت َ  اهلل  

ملئة قول يف اة مئ مفوظ   رآن  ندها ق  عِ مَّة األ  و  ،األ مَّةئة عند املئة يف بألفاظه مِ  فوظ  رآن م  أنَّ الق   :وقول  
برناجمي  ن  شاهدو ت  لَّذين ام أنتم نفسهأ   ة  حَّتَّ الشِّيعو  ،الشِّيعةماء لعو الشِّيعة  أهل البيت ومعهم مراجع   أعداءِ 

ِإالَّ   َكَما أ ْنِزل  َرآن ك لَّه  َجَمَع الق   ه  نَّ أَ اس ِمن النَّ  َما ِادََّعى َأَحدٌ -والباقر يقول ،أنتم أيضًا على هذه العقيدة
  !.؟.اب  أيضاً كذَّ تابعه هو  ي  الَّذي و  ،يقول هذا القول كذابالَّذي -َكذَّاب

  !؟..مجموعة أنتم مع أي   

  ؟!..كاظمنا الة كما قال إمامل  ف  السَّ  فذلك شأن   ،وا تفسري جابروخبِّ ت   تريدون أن   -
  .؟!.ملعصومنياو كالم ههذا و  ابونأنتم كذَّ ع العقيدة املوجودة م  ف   ،احلديثوا هذا لقبت   تريدون أن   -
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 ،ني أيديكمهذه حقائق ب ،دمَّ م    آلِ و  د  مَّ فة م   اقدون عن ثد هذه احلقائق كي تعرفوا كم حنن بعيورِ أنا أ  
هود تب اليال من ك  و طب ق  د سيِّ  تبأو من ك   تب الوهابيةِ من عندي وال أنقل لكم من ك   ين ال آتيكم بشيء  إنَّ 

  .وهذا هو الكايف بني يدي ،وهذه كتبهمم أحاديثه هذهِ  ،ىصار والنَّ 

  .؟!.ةاألهميَّ  ة كم هي بالغة  تالحظون القضيَّ  

 ،لةف  سَّ م الفسري ه  تَّ ون الوخبِّ ي  ين الَّذف ،ماهلمن أقو هو ما جاء يف تفسري جابر و  ،فسري جابرفضتم ت  إذا ر  
با من ة جيء عقيد هية عيَّ يالشِّ  احةيف السَّ  ة  داملوجو  العقيدة   فهذا احلديث يقول بأنَّ  ثإذا قبلتم هذا احلديو 

فهو  اب الكذَّ  ع  تابي  الَّذي و -الَّ َكذَّابا أ ْنِزل إِ َكمَ   لَّه  َجَمَع الق َرآن ك   ِمن النَّاس أَنَّه   َما ِادََّعى َأَحدٌ -الكذابني
ب ركَّ م   ال لهل  اك هو اكذبه فذبمل يكن عاملًا  وإن   ،ذب منه وألعنمًا بكذبه فهو أككان عالِ   إن  و  ،ابكذَّ 

صل وحينما ي-يُّ لِ الَّ عَ ى إِ الَ عَ اهلل ت َ  ه  لَ زَّ ا ن َ مَ ه  كَ ظَ فِ حَ ه  وَ عَ مَ ا جَ مَ وَ -فاهةوالسَّ  ذاجة  والسَّ  احلماقة  هي وتلك 
 .شيءكلِّ ف  يتوقَّ  الكالم إىل عليِّ 

 القول بّنَّ يتالَّذي قالين الثَّ ع شيُّ تَّ ال :ن احللقةاو هذا هو عنو  ،شيُّعتَّ على هذا األساس ينشأ نوعان من ال
شيُّع تَّ وال !عند املعصوم مضموناً عًّن و ئة لفظًا وممئة يف امل القرآنِ  وحفظ   سالمة   ،يةواأشارت إليه الرِّ الَّذي 

  !مَّةاأل  ند عفاظِه ألبمفوظ  الق رآن  أنَّ  وهيمنهجية أعداء أهل البيت  بع  اتَّ الشِّيعي الَّذي 

  ؟أيَّة  آية ،اآلية  إلى أذهانكمهذه بادر  ت  هنا سَ  

هذه  ،{نَّا َنْحن  نَ زَّْلَنا الذ ْكَر َوِإنَّا َله  َلَحاِفظ ونَ إِ } :اسعةاآلية التَّ  ،جروردت يف سورة احلِ الَّيت  اآلية  

قافة الثَّ مع  ،رآن الكرميغيري يف الق  التَّ و  ،قصبهة النَّ ش  و  ،حريفبهة التَّ حينما يكون الكالم عن ش   اآلية مباشرةً 

نَّا َنْحن  نَ زَّْلَنا الذ ْكَر َوِإنَّا َله  إِ } :من سورة احلجر اسعةِ إىل اآلية التَّ  تذهبون رةً اشمبفإن كم  مكعند ة املوجود

فوا رَّ ح  الَّذين عداء أهل البيت أ   إنَّ ف   !خالفة ألهل البيتم   قافة الر هو أيضًا من الثَّ باد  وهذا التَّ  ،{َلَحاِفظ ونَ 

نَّا إِ } :تون بذه اآليةلهم يأب  رآن من قِ ريف الق  ريدون احلديث عن عدم حت  حينما ي   ،تينا الكالمرآن وسيأالق  
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يكون احلديث  مافحين ،لكم مونهقدِّ ون هذا منهم وي  ف  وعلماؤنا يتلقَّ  ،{َنْحن  نَ زَّْلَنا الذ ْكَر َوِإنَّا َله  َلَحاِفظ ونَ 

  !تأيت هذه اآلية مباشرةً  ،نريف  للقرآعن حت  

لُّ جبزء  من ستديف ي  كفًا شبوهإذا كان القرآن م  و  ،شكوكاً رآن م  وجيه إذا كان الق   سؤال  منطقي  
 بهةذا كانت ش  إ! ؟نطقيم الم  هل هذا الكالم ك ؟ة ذلك املشكوكحَّ نفسِه إلثبات صِ  املشكوِك ومن املشبوهِ 

  !؟..وكأو املشك ،شبوهاملرآن الق  ِس جبزء  من نف  على عدم حتريفهِ فكيف يستدلُّ  ،رآنى على الق  لق  حريف ت  التَّ 

 تثار  و  ك  الش   ي ثار  و  ،كل  مي  يء  ش   أو بيت أو أليِّ  لسيارة   ند  ملكية  لو كان بيدك س   :بيل املثالعلى س  
تام املوجودة دل أحد باألخست  ي   ن  أح ص  ل ي  ه  ف    ،رزوَّ ند م  هذا السَّ  أنَّ و  ندهذا السَّ  ةيبهة حول عدم مصداقالشُّ 

فيقال ال  ،روَّ لكية هذا مز سند امل أنَّ ب ،حينما نقول !ندسَّ  قائم على أصل الكَّ أساسًا هو ش   ؟رند املزوَّ يف السَّ 
ة حَّ صِ  ىلك فيه عكو شملند اسَّ ن الم زء  أو إمضاء هو ج   ستدل بتوقيع  أو خبتم  فهل ي   !؟فقد ورد توقيع فالن فيه

هي  ماألختا ألنَّ  ،ندلسَّ ا حَّةصِ ند إلثبات من خارج هذا السَّ  يان بشيء   من اإلتدَّ الب  إذًا  !؟ندهذا السَّ 
ملوجودة افاصيل التَّ  ل  ك  و ند جزاء السَّ أفجميع  ،ندالسَّ لِّ ك  ثار على  م   كَّ الشَّ و  ،أيضاً والتوقيع مشكوك  ،مشكوكة

كن ميفال  ،و مشكوكهند لسَّ  هذا ايفشيء ذكر كلِّ   ،الغبملا ،األختام ،التواريخ ،األرقام ،األمساء ،دنسَّ يف ال
من  دَّ الب  ف ! ميكن ذلكال ،ندة السَّ حَّ إلثبات صِ  دليالً  نأيت بهِ  أن   ،ند املشكوكمن هذا السَّ  نأيت جبزء   أن  

باِت ند إلثرج السَّ شيء خاو وه ،دورة الصُّ ى بصحَّ سمَّ ما ي  وهو  !سَّند إىل الهة الَّيت أصدرته  هذا الإرجاع 
  !شبوهاملشكوك واملك ة ذلحَّ ت صِ وه إلثباستدالل بشيء  من املشكوك واملشبفال ميكن االِ  ،ندة هذا السَّ حَّ صِ 

من  آية   بلُّ ستديف ي  فك ،ق رآنالطروح على حريف م  التَّ  إشكال  و  ،شبوهاً م  و  ،مشكوكاً الق رآن إذا كان 
 نَّ أل خالف املنطق ذا كالم  ه ،كن ذلكال مي.؟! .الق رآنة حَّ صِ  بهة عليه إلثباتِ ثار الشُّ ت  الَّذي رآن نفس الق  

  .ل استدالل  باطلفهذا االستدال ،ال هذه اآلية أيضاً احتمال التحريف يط

 أنَّ الوئي بيِّد السوغري عليه الل  وئي رمحة  ال السيِّدأمثال  ،ع به بعض مراجعنارقِّ ي  الَّذي قيع ا الرتَّ وأمَّ 
الفرق بني هذه اآلية  ماف ،املسلمنيعند  معروفة   رآنآيات الق  لِّ ك  ولكن    ،عند املسلمني فة  هذه اآلية معرو 
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فهذا ما  ،ثارحريف ت  بهة التَّ عند املسلمني ومع ذلك ش   اآليات األخرى معروفة   ! كل  ؟وسائر اآليات األخرى
  .ليممن املنطق السَّ  ِفرارو  ، ترقيعهو إالَّ 

 ولكن   ،ومشهورة نيلمملساة  عند هذه اآلية معروف نقول بأنَّ ذا الكالم و  بقبل ن   لو أردنا أن  حَّتَّ و 
وبقية  ،عقد مسِ  جزء ،ورمشه جزء عمَّ  ،ذه األجزاءهلضع أمساء و ء و تقسيم القرآن إىل ثالثني جز مسألة 
 زء  ج   لِّ ك  ولالثني ج زء م إىل ثت قسَّ  ،مة بذا التقسيمقسَّ م   املصاحفلِّ ك  رآن واآلن  ك تقسيم للق  هنا ،األجزاء 

اب ن هذه األحز حزب م كلُّ و  ،زابم األجزاء إىل أحقسَّ ت   ،م إىل حزبنيقسَّ اء ي  جزء من هذه األجز  كل  و  ،اسم
 ،نية أجزاءف من مثاألَّ تي الزء إذاً  ،اءزب  من أربعة أجز حِ  كلُّ و  ،من حزبني ف  يتألَّ  فالزء   ،م إىل أرباعقسَّ ي  

 ونلماملسو  ،اعربواأل األحزاباء و سيمات األجز من تقينتفعون  ،اظفَّ احل   ،رآنالق   ظون  يفالَّذين  وعادةً 
صالً ات أقسيمالتَّ  هذهلكن  و  ،آلهالل عليه و صلَّى هذه التقسيمات موجودة من زمان رسول الل  رون أنَّ يتصوَّ 

ائي وبنايت يا أبنو  خوايتخويت وأإيا  ث  وأنا هنا ال أحتدَّ  ،يقةر طرآن بذه الالق   مسِّ مَّت ق  بالضبط ال يعرف أحد  
ب وعِ  ملباشرِ ا البثِّ اسطة و ثكم بحدِّ أ  ين إنَّ  ،ال يعرفها أحد سينية  ث يف زاوية من ح  ال أحتدَّ  ،ظلمةم   يف غرفة  

انيا ويف  موريتيفيف املغرب و  ،ألمربا اآلن أناس  يف املغرب وأقول ذلك على علم   ينيشاهدو  ،ناعيةاألقمار الصَّ 
هم  أعدادكون ظر  غض النَّ ب ،ليمنويف الليج العريب ويف السودان ويف االزائر ويف تونس ويف مصر ويف لبنان 

لعامل يوجد اء امجيع أحن يف ،رتنتناإل وعب ،ناعيصِّ لمر اب الق  تابعونين عِ قاع ي  تلف البِ يف م   ،كثرية أو قليلة
ابعون هذا تامل ي  ول العديف متلف  ،لو كان شخص واحدحَّتَّ تهم أو كثرهتم ظر عن قلَّ النَّ  ناس بغضأ  

لة على قانات النَّ فو لى التلعع وتنقل تقطَّ و ون ائيِّ ر هوضع يف مكتبة موقع ز ت  ُث َّ عاد البامج ت   وهذهِ  ،ثاحلدي
مَّت  ،لشِّيعةاوال  ء السنةلما ع  ال عرفه  ياألمر ال هذا أقول  ،ث  يف مكان  ال يسمعه  أحدال أحتدَّ  ينإنَّ  ،املوبايل

رآن منذ زمن  اء الق  رَّ ق    نة وبنيء الس  ف عليه بني علماعورِ شيء ت   ،يس واضحاً ل   !؟رآن إىل أجزاءابتدأ تقسيم الق  
ف حاملص ونه  سمُّ ي  الَّذي  املصحف حَّتَّ  ،ثماينيف املصحف الع  حَّتَّ زمان رسول الل وال  نذ  لكن ليس م   ،بعيد

  .ماً إىل هذه األجزاءقسَّ اإلمام وهو املصحف العثماين مل يكن م  
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ف حصاً وفقاً للممقسَّ م   كانرآن  الق   ؟ثماينليه املصحف الع  م إق سِّ الَّذي أتعلمون كم هو عدد األجزاء 
الق رآن تابة تأريخ كوب احفومن كان على اطالع  بتأريخ املصاحف وكتابة املص ،ىل سبعة أجزاءإماين العث

  .اءبعة أجز  إىل سماً قسَّ كان م  العثماين  املصحف  ،صون يعرفون هذااملتخص   ءاالعلمو  ،ذلك يعرف  

ة مًا إىل أربعقسَّ كان م  ف ،ذلك يرون   وشيعته  الق رآن تلو فيه ي كانالَّذي  ادق ا مصحف إمامنا الصَّ أمَّ 
  .ألجزاءد تكب اقو صغر قد تف ،اآلن زء ال بعّن األجزاء املوجودةال  ث عن وحني أحتدَّ  ،اً عشر جزء

 يعين ،تهِ ح  صِ  على يل  ال دلو ه املسلمون إذا كان هناك من شيء يعرف ،ئت  بذا ال مطلب مثاالً أنا جِ 
وفة عند رة احلجر معر ة من سو اسعتَّ اآلية ال من مراجعنا أنَّ  ه  دنا الوئي وغري يذكره  سيِّ الَّذي هذا الكالم 

وك لى صحة املشكل عستدالاال يوز ال ه  أنَّ  وهو ،مردته يف بداية الكالو أالَّذي شكال اإليأيت ا فهن ،نيلماملس
 رآنلق  اظ افَّ عند ح  لقرآن و اء ارَّ ق   عند حَّتَّ معروفة عند املسلمني و  ةيالقض هذهِ أن   ومعلوم ،جبزء من املشكوك

ال  ،ت للمصحفخأرَّ يت الَّ  تب التأريخراجعوا ك   ،م ال يعلمون هذه التقسيمات من الَّذي أوجدهاهي أهن  و 
م سِّ وق   ،ةن  لس  ارآن لق  اء ارَّ ق   و اظ فَّ صطلح عليه بني احل  شيء ا  هو  ،قسيماتوضع هذه التَّ الَّذي ف من عر  ي  

بينما  ،وهكذا أرباع حزاب إىلب واألمت األجزاء إىل أحزاسِّ وق   اءيت هذه األجز إىل هذه األجزاء ومس ِّ الق رآن 
ربعة مًا إىل أقسَّ كان م    اياتنايف رو  اادق كمومصحف الصَّ  ،أجزاء سبعةِ دمية كانت م قسَّمة إىل املصاحف الق

  .هاها وفصلهم ال يعرفون أصلعند الميع ولكنَّ اآلن حقيقة معروفة  أليس هذهِ  ،عشر جزء

م كيف تنشأ ن  أ بنيِّ لكأريد أ كنَّينل ،من آيات الكتاب الكرمي آية  لِّ ك  ك يف  شكِّ  أ  ريد أن  أنا هنا ال أ  
جواء ليوم هي يف أ هذا ايفلقة كانت احل  وإن   ،لفنيخابيت وال شأن يل بامللأهل ا يا شيعة   الثَّقافة عندكم

أنا  ،ائجتيجة من النتأيِّ ن م إىلال أريد أن أصل معهأحاججهم و  ال أريد أن   ،يل بم لكن ال شأن   ،املخالفني
 ما نَّ وأ ،أين تأيت فتكم منثقا نَّ أاملخالفني كي تعرفوا  ءاذي يدور يف أجو دار وما الَّ الَّذي أستعرض ما  هنا

 .؟!.من مفاهيم ومعارف من أين يأيت بأيديكم
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هنا يف  عند بياقف  سأ ،{ونَ ه  َلَحاِفظ  لَ نَّا  َوإِ نَّا َنْحن  نَ زَّْلَنا الذ ْكرَ إِ } :احلجر رةو س اسعة مناآلية التَّ 

ا  ،فصيلغد بالتَّ  حلقة يوم  ح لكم أنَّ أن أوضِّ  أردت  إليها و  أشرت   الَّيتاملسألة   لكم هذهِ بنيِّ أ   أن   أردت  إَّنَّ
ا و  ،ليس منطقياً و االستدالل با ليس صحيحًا  لفي أهل انا من م  ئمالعنا وع مراجبقافة عِ هذه الثَّ  جاءتكمإَّنَّ

 .لفصَّ م   كل  عنه بش لكالم  سيأيت او وهلا معًّن  اللة  ا اآلية فلها دِ أمَّ  ،من أعداء أهل البيتو بيت لا

  .؟!.وهنا نقطٌة مهمَّة 

كما ة  األ مَّ يف عند ر حن التَّ ن مآر يانة الق  وعن صِ  رآنِ فظ الق  ث  عن حِ انت اآلية كما يقولون تتحدَّ كا  ذإ
انوا يقولون إذا ك !ةمَّ األ   ليس عندو يف لكن عند املعصوم ر من التح صان  م  مفوظ و ن آالقر نعم  ،يقولونهم 

ذلك  عدُّ أال ي   ؟آنر قسيم الق  ت   غيري يفذا التَّ فلماذا ه ،األ مَّةرآن عند ل حبفظ الق  د وتكفَّ تعهَّ الَّذي بأنَّ الل هو 
واحدة  ظ على هيئة  ف  ي   أن   فروضفظ شيئًا أليس امل يالل سبحانه وتعاىل حني يريد أن   ؟رآنخرقًا حلفظ الق  

قسيم وهذا اذا هذا التَّ ! مل.؟.اً جزء نيل إىل ثالثحتوَّ ُث  على سبعة أجزاء  ماً قسَّ ملاذا كان م   ،واحدكلِّ على شو 
ى سول الل صلَّ ن زمان ر مهي ام األقسهذه و  أنَّ هذه األجزاء ان املسلمنيهحبيث صار يف أذ يلدبالتغيري والت

  !.؟.له وسلَّم واحلقيقة ليست كذلكالل عليه وآ

 ة  على مسلَّ  ضعهاو  ه  نين  فظ قواي بل اإلسالم حني أراد أن  ن ق  و يب كما تعرفاومحور  ،يبامحور  :أنا أقول
تاحف ميف  لت مفوظةً ال زا ،ليهاعه رت قوانين  إىل اليوم وقد ح فِ  مفوظةً  وال زالت ِمسلَّة  محورايب ،صخرية

 فهي ،حريفلتَّ اإليها  قتطرَّ كما هي مل ي  متحف اللوفر يف باريسيف  ة محورايب موجودةً سلَّ أليس مِ  ،أوربا
 ته  يب مسلَّ ما حفظ محوار رآنه كفظ ق   ييعجز  عن أن  الل  فهل أنَّ  ،فوظة إىل يومنا هذا مثلما وضعها محورايبم  

  !؟القانونية

ناك ه   ف   يف مجيع االجتاهات وإالَّ  ، شيئًا منهغريِّ ي   يستطيع أحد أن   يفظ قرآنه فلن   الل إذا أراد أن   إنَّ 
رآنه يف مجيع االجتاهات عند ظ ق  ف  ح   الل سبحانه وتعاىلهو أن  قيق قيق واحل  لذلك املعّن الدَّ  ،فظهِ يف حِ  لل  خ  

 ،افظت على قرآهناوبآخر ح   كل  بشاأل مَّة  .!!.األ مَّةعند  ومل يفظ قرآنه   ،ت  الِل وسالم ه  عليهاص لو املعصوم 
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قاش وللبحِث ولطرح ذلك أمر  خاضع  للنِّ  ؟ليمالسَّ  كلالشَّ بو حافظت عليه بالشَّكل الصَّحيح هي فهل 
 .اآلراء

 .كمل احلديثاصل كي أ  نذهب إىل فاصل وأعود إليكم بعد الف  

 :املخالفني خبصوصِ  عة يف أجواءِ تنوِّ سأعرض  بني أيديكم مطالب م  

  !الشَّريف املصحف طِّ خ   -
  !فالشَّري فقراءة املصح -
  !الشَّريف فتأريخ املصح -
  !الشَّريف ملصحفا مجع -

 سأضعها بنييت الَّ طيات املع هذهِ  تائج من خاللخلصوا النَّ تتس حاولوا أن  ر و ظ  قوا النَّ قِّ وأنتم د  
 .؟!.أيديكم

لينا إل ص  كيف و    :يه، كبريةو  غرية  صلِّ ك  فصيل يف  ال جمال للتَّ  إذ   ،موجز كل  قطة  أتناوهلا وبشن   ل  أوَّ 
 ؟لبيتا ن ألهلوله املخالفو كيف وصل إلينا حبسب ما يق  ؟بني أيديناالَّذي الشَّريف  صحفامل

 :في زمن أبي بكر   

ا على باب يلس ن  أابت يد ابن ثالطَّاب وز   ر ابنِ م  طلب من ع  ف   ،رآنسعى أبو بكر  لمع الق  
كان   ن مكتوبًا أوواء كاس  رآن لق  يء  من اعنده  ش  ان ب من ك  نشر هذا ال  ي   وأن  النَّيب باب مسجد  ،املسجد

 رآنِ الق   ع  مجوهكذا متَّ  ،بن ثابتيد از  إىل ع مر وإىل  بهِ  يأتِ لدين فاهِ م على ذلك ش  دور وي قيِ مفوظًا يف الصُّ 
  .فصةح   نتهِ عند اب عه  أود   وع مر عند موتهِ  ،عاً عند ع مرود  أيب بكر وبقي م   يف زمانِ 

 

 :عثمانمان وفي زَ  
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 ،املصحف اإلمامي بحفًا مس ِّ صب م  ت  ك  و   ،حابة وأحرقها وأتلفهاعند الصَّ الَّيت ف ن املصاحاممجع عث
وبقيت  سخن   ةدَّ بعثوا عِ  ،املشَّ ىل اإة خسة ونإىل مكَّ  ةً خس إىل الكوفة ون  ةً خ فبعثوا نسخس  ة ن  دَّ صنعوا منه عِ 

 ،ةحابف الصَّ احِ ص  يف م   كانت  الَّيتات املختلفة القراء ون بأنَّ عثمان مج  علو قكما ي  ،ثمانسخة عند ع  ن  
  .ملصحف العثماينسخ  كما يقولون من ابني أيدينا هي ن  الَّيت ف واملصاح

 .الَّ الواب ك !؟سخة من المصحف العثمانيهل توجد اآلن ن   :ولكن هنا سؤال

 .لواب كالَّ ا !؟نيييق كل  بشنية وأخذ منها ارأى تلك المصاحف العثمنة عند الس  أحداً  هل أنَّ 

ا و  لت  ون قِ ثماينلع  ان املصحف مذت خِ بني أيدينا أ  الَّيت ف أنَّ هذه املصاحهو  القول الشائع  إَّنَّ
ذ من هو أساسًا أ خِ ف انما مصحف عثأمَّ  ،نثماعد زمان ع  واتر بدأ من ب  التَّ  ؟أد  واتر من أين ب  فإذاً التَّ  ،روات  بالتَّ 
رجل من  أي   ،أيتي ل  ج  ر   ع بطريقةِ مج ِ الَّذي آنذاك ومن مصحف أيب بكر  موجودةً كانت الَّيت  ف صاحامل

 ،بشاهدين :لهم من قافمن !يهفاهدين اختلفوا معّن الشَّ حَّتَّ و  ،املسلمني فيقول عندي آية ويأيت بشاهدين
  .اسلنَّ يعين شاهدين من ا الشَّاهدين نليس املراد مو  ،يعين شاهد احلفظ وشيء مكتوب

ضية قهذه الحَّتَّ  ،ومنهم ومنهم ،عا ذلك من رسول اللاس مس ِ هدين من النَّ اشيعين  :هم من قالومن
  !!راجعوا هذه املعلومةت   ميكنكم أن  و  ،رآنالق   ع  هكذا كان مج   ،يست واضحةل

طبعة دار  ،يوطيلالل الدين السِ  (رآناالتقان يف علوم الق  ) ما جاء يف كتاب :على سبيِل المثال
إذا ما ذهبنا إىل  ،ميالدي 1999تاريخ الطبعة األوىل  ،األوَّلوهذا هو الزء  ،وزيعشر والتَّ الفكر للطباعة والنَّ 

ا بتفاصيله  هأقرأ هناك باب  مفصَّل ال أستطيع أن   ،83صفحة  حبسب هذه  ،السطور بعضلكم د ورِ أ  إَّنَّ
يف صفحة  ،وما بعدها 81صفحة  (،امن عشر يف مجعه وترتيبهِ الثَّ وع النَّ ) :يبدأ هذا الباب حتت عنوان الطبعة

زيد -يدزَ مر ولِ ع  ال لِ قَ  با بكر   أبيه أنَّ عن أَ  ،يق هشام ابن عروةر طود أيضًا من او بي دَ  أج ابن  أخرَ وَ -83
يء  من كتاب اهلل بشاهدين على شَ  اقعدا على باب المسجد فمن جاءكماِ -زيد ابن ثابتهو هذا 
يعين هذا الَّذي يأيت يكون حافظاً -الحفظ والكتاباهدين المراد بالشَّ  وكأنَّ  :حجر قال ابن   ،هبافاكت  
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ين ب بَ لك المكتوب ك تِ ذَ  هدان على أنَّ شْ ما يَ ه  المراد أن َّ  :خاويوقال السَّ -لآلية وعنده شيء مكتوب
 ،من الوجوه-الق رآنزل بها نَ الَّتي ذلك من الوجوه  أو المراد أنَّهما يشهدان على أنَّ  ،يدي رسول اهلل

حبسب ما  ،وهذه قراءة من القراءات راءاتقِ  له   رآنمن الوجوه باعتبار أنَّ الق   ،نزل على وجوهالق رآن  ألنَّ 
 .ريقةبذه الطَّ  ت العملية  ولكن مت َّ  ،ة غري واضحةهذه القضيَّ حَّتَّ ف ،ءاتاقر  له  الق رآن يقولون بأنَّ 

مة قدِّ ب ،ادرصبعة دار طالطبعة  (،صحيح  البخاري)وهذا هو  ،البخاريحيح راجعوا ص  ت   ميكنكم أن  
باب مجع ) :نهانو ع إذا نذهب إىل باب ،هجري 1425 ،ميالدي 2004الطبعة األوىل  ،اف الراحنوَّ 
ه عن كرتذ الَّذي م الكال ،هذكرتي الَّذ الكالم ن نفسهتا تتضمَّ لة ال جمال لقراءوهنا أحاديث مفصَّ  (،رآنالق  

ا ق  لا مجع باب ) :ورده البخاريلة ما أمن مجو  ،خرىخاري ومن سائر املصادر األ  حيح الب  ن ص  ه مِ أخذت  رآن إَّنَّ
  ابن عبد اهلل أنَّ اهللع بيد  :الهلل قَ اسول رَ  أنَّ  ه  ثَ دَّ اس حَ عبَّ  ن ابنِ عَ  بسندهِ  (:رآن على سبعة أحرفأنزل الق  

على  قولون هم يعّنيسب ما حرف حب على-على حرف بريل  قرأني جأَ ال  قَ سول اهللرَ  أنَّ  ثه  اس حدَّ عبَّ  ابن
 يعين طلبت   ،ه  راجعت-راجعتهرأني جبريل على حرف فأق-أجواء املخالفنييف  حننقلنا اليوم  ،قراءة واحدة

ى انتهى إلى ثانية حتَّ  ةً ي قراءل زيدني ويقرأ  وي لم أزل أستزيده  فَ -راءة على أكثر من حرفكون القِ ت   منه أن  
  ثانية وثالثةقراءةً  له  قرأ فثانية  ه قراءةطلب من راجعه  النَّيب  ،النَّيبإىل  نِ رآيعين جاء جبيل بالق  -أحرف سبعةِ 

فة بعة املعرو سَّ اءات الر لقِ ا ،بعةراءات السَّ القِ  شأت شرعية  هم يقولون من هنا ن   ،وهكذا إىل سبعة أحرف
عليه  الليب صلَّى النَّ هو ا طلبه الَّذيات من جبيل و القراء  هذهِ فاألصل أنَّ  ،ا نشأتائعة لديهم من هنالشَّ 
راءة من مهم قِ حابة علَّ الصَّ  من موعة  جمكلِّ ل أو صحايب  كلِّ ل ،حابةمها للصَّ لَّ كما يقولون ع  النَّيب   أنَّ ُث َّ  ،وآله

 .وِمنا هذا وصلت إىل ي  حَّتَّ  نيابعتَّ حايب وهكذا إىل الحايب إىل ص  لت من ص  قِ راءات ن  هذه القِ  ُث َّ  ،القراءات

د أبو مو ي املعروف ماألزهر  عاملِ لل (ديةحمَّ م  ة ال نَّ أضواء على الس  ) يضًا ميكنكم أن  تراجعوا كتابوأ
ما رجعتم  إذا ،ميالدي 2006ألوىل االطبعة  ،تاب اإلسالميبعة طبعة دار الكِ الطَّ  هذهِ  ،بعةوهذه الطَّ  ،ةيَّ رِ 

ة املضامني يجكن بالنتلفيها، م ل الكالخرى فقد فصَّ فحات األ  والصَّ  ،ه  رآن وسبب  الق   ع  مج   ،247إىل صفحة 
 .ا بني أيديكمذكرهت  الَّيت املهمة هي 
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لدكتور أمحد اء ارَّ هر الق  ءات وأشالقرا مة يفقدِّ مع م   (،رآنيةراءات الق  عجم القِ م  )تراجعوا أيضاً  وميكن أن  
ل ملعجم من أفضا وهذا ،تلكويم من جامعة اكرَّ اهرة والدكتور عبد العال سامل م  من جامعة الق   ،تار عمرم

ك حبث عجم هنايف بداية املو  ،يضاً أ هرز ق من األد وموثَّ ؤيَّ وم   ،يف الوقت احلاضر رآنيةالق   املعاجم للقراءات
ع مِ ل عن مجع الق  فصَّ م  و ل طوَّ م     .إلينا وصلَّتَّ حثمان ن عبكر  إىل زمامان أيب ن ز  رآن وكيف مج 

ملة جم   ال الصةكم هو ال  لكن ما ذكرته ل   ،وهناك مصادر أخرى عديدة يطول الوقت بذكرها
أن وهي  ريقةذه الطَّ رآن بق  ا الجمعو : أبو بكر أمر عمر وزيداً فتب ويف هذه املوسوعاتالك   ة يف هذهِ املوجود
 .علىهايم شاهدين قِ جل بآية وي  يأيت الرَّ 

 !؟ريقةلطَّ ا رآن بذهالق   فظل ي  فه ةاأل مَّ ظاً للقرآن يف هذه افِ لو كان الل سبحانه وتعاىل ح   ،أنا أسألكم
كما الق رآن  مع لعا أبا بكر د   الَّذي بب السَّ ار أنَّ بتباع ،لواق تِ الَّذين ماتوا أو الَّذين حابة من قال بأنَّ من الصَّ 

ى سمَّ يف ما ي   ،ة يف اليمامةحابلصَّ ء ويف اارَّ يف الق   القتل استحرَّ  نَّ أواية بتقول الرِّ كما و كور يف البخاري مذ هو 
كثر أو أقل أأو  أو سورةً  و آيتنيأ آيةً  فظ حرب اليمامة كان ي  يف قتلواالَّذين من هؤالء  فلو أنَّ  ،دةحبروب الرِّ 

هذه  !؟لسوراك ىل تلت أو إاآليا إىل تلكمر وزيد ابن ثابت من أين سيصل ع  ف ،ذلك فظ   يوال يوجد غريه  
لكرمي يات الكتاب اآن يمعاو سجد بت يلسان على باب املزيد ابن ثا مر وأنَّ ع   رناها أنَّ ريقة لو تصوَّ الطَّ 

ما أهنَّ ذلك فمعّن  انيعستطيكانا   إذا !؟حيحالصَّ  كلِ بالشَّ  هل يستطيعان أن  ي رتِّبا اآليات ،يقةطر ال بذهِ 
 حابةالصَّ  ؟اتذه اآلييب هترت من أين يأخذون !؟ان على باب املسجدفلماذا يلس ،رآن أساساً يعرفان الق  

ة حابصاحف الصَّ مون على يعتمد !؟ورة الكاملةال ميتلك الصُّ  وفهالق رآن حابة يفظ جزءًا من من الصَّ  كل  و 
ا وتلك د أكثره وجو يفك شكِّ أو ي   ك يف وجود تلك املصاحفشكِّ نة ي  لماء الس  البعض من ع   مع أنَّ 
 ! ؟يتم الرتتيب أساس   فعلى أيِّ  ،ف متلفةاملصاح

اعر أو ش  عرًا لِ يمع شِ  شخصًا يريد أن   يعين اآلن لو أنَّ  ،هذه احلالة حالة مضطربة أال تالحظون أنَّ 
يف  ويلس ،من املدن يف مدينة   ة  مهمَّ  ااًل يف جمتمع  ما أو معلومات عن شخصية  و ق أو أيمع أمثلةً  يريد أن  
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قد وصل إليه  يء  ش   لَّ ك     يقطع بأنَّ هل يستطيع أن   ،با ينليل فليأتدمعلومة وعليها  من عنده أن  ن علِ مكان وي  
  ؟أنتم ماذا تقولون ؟امالً وصحيحاً ك  

م أهل البيت  اما يقول مالفو رآن ك  الق    حيح  صهو  هذا ،تبهمكهي   هِ هذ ،ريقة مجعوهالطَّ  بذهِ أهن 
فاصيل يف التَّ  وما دخلت   ،هممتلِ ك    فاق  تِّ ليه اِ ع  الَّذي لكم القول  قلت  ين ن  وإنَّ  ،تفاسريهم تب  وهذه ك   ،البخاري

ِع  ةِ صَّ من قِ لكم  ما ذكرته   ،خيتلفون فيهاالَّيت  من  ونه  ويعتب  ،يعاً مجن عليه فقو ر يتَّ هذا املقدا ،رآنالق  مج 
 ا أن  من خالهلنسان تطيع اإليًة يستعتبوهنا طريقًة منطقبيت هذه الطريقة لأنتم يا شيعة أهل ا ،ماتسلَّ م   ال

 ،تيبالرتَّ  اب يهلونطَّ ابن ال مرع   فإنَّ زيد ابن ثابت وإنَّ  ،من الرتتيب بتداءً ! اِ ؟كامل  كل  رآن بشيمع الق  
ف  مصحقال بأنَّ  نفم ،ف عمر كان عنده مصحنده مصحف وإنَّ زيد ابن ثابت كان عِ  وإن قيل بأنَّ حَّتَّ 

من قال و  !؟املةانت كاملصاحف ك هذهِ  ال بأنَّ ق من !؟صحف عمروكذلك م   !؟زيد ابن ثابت كان كامالً 
طعية ف ق  ا َّنتلك مصاحنإنَّ  يب بكر  فهم لقالوا ألقني من مصاحى ي  لعلو كانوا  !؟تيبا كانت صحيحة الرتَّ بأهنَّ 

  .تنيأو بآي  بآية  رون أحداً يأيتنتظاملسجِد ي  فلماذا يلسون على باب  ،عن رسول الل اأخذناه

ذه فظه بحِ  تم  ي   هلف  ة األ مَّ  يفالق رآن  فظِ د حِب د تعهَّ إذا كان الل سبحانه وتعاىل ق   :وأنا أسألكم
قًا بني فرَّ رآن م  الق   ظفِ ح   الل   رتض بأنَّ ولنف ،ةاأل مَّ يف هذه الق رآن هود إذا كان الل يفظ ملاذا إذًا الشُّ  ؟ريقةالطَّ 
رآن يف الق    يفظ   أنَّ لليففإذا كانت هذه عقيدة القوم  ،الق رآنصحايب يفظ جزءًا من كلِّ حابة  الصَّ 

  !؟يأتون باآلياتالَّذين إذاً ملاذا يطلبون الشهود على  ،الصَّحابةِ 

هم هكذا  ،ريقةالطَّ  هِ رآن بذهم مجعوا الق   صحيح   ،ضطربةة م  ة قضيَّ ضيَّ الق   هذهِ  ظون أنَّ الحِ  ت  أال  
ف وبعد ذلك عثمان مجع املصاح ،األمر قد أمر عمر وزيد وقاموا بذا أبا بكر   أنا ال أنكر ذلك فإنَّ  ،فعلوا

م هنا هذه لكن الكال ،ةي  حوادث حقيقوهي  ،هذه احلوادث حوادث جرت يف التأريخ ،جرىالَّذي وجرى 
 بعبارة  املصحف أو بني أيديكم الَّذي الق رآن  ن بأنَّ و فر عحينما تأنتم ماذا تقولون  الطريقة وهذا األسلوب

أو كتبوها حبب  على ورق    ،اسالنَّ  صنعهالفظية  ورة  هو ص  فا املصحف أمَّ  ،عند املعصومهو الق رآن ألن   ،دقيقة
ا هذا مَّ أ !الق رآنذلك هو  ،مضمون  نوري يف قلب املعصومهي رآن الق   حقيقة  و  ،رآنعلى جلد فهي صورة للق  
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صنعه   ؟هذا املصحف من الَّذي صنعه   ،صحف هذا من صناعة اإلنسانوامل ،هو املصحففبني أيدينا الَّذي 
 األ مَّةِ يف  د حبفظهِ يتعهَّ  و فظ قرآنه  ي   الل سبحانه وتعاىل فهل أنَّ  ،رآناإلنسان وكتب فيِه صورًة لفظيًة عن الق  

نَّ الل إذاً هم ال يعتقدون بأ ،بالشهود مر وزيد إالَّ ع   قهمصدِّ وال ي  حابة ! آيات متناثرة عند الصَّ ؟الطريقة بذهِ 
 !؟األ مَّةالقرآن يف هذه  إذا كان الل سبحانه وتعال يفظ   ملاذا يطلبون الشهود ،ةمَّ رآن يف هذه األ  فظ الق  ي  

هل  أل مَّةا ظه الل يف هذهف  ن ح  رآالق   ون با على أنَّ يستدل  الَّيت جر ورة احلِ اسعة من س  فهل هناك يف اآلية التَّ 
هل  !؟على آياته بشاهدين ستدلَّ ي   أن  الق رآن حفظ  بِ من أسبا خرى أنَّ هناك يف هذه اآلية أو يف أيَّة آية أ  

طريقة ريقة، طَّ من أين جاءوا بذه ال !؟رآنيف آيات الق   ود  هل هذا موج !؟يف حديث رسول الل هذا موجود  
 لنفرتض أنَّ  ،فمن ال يأيت بشاهدين ال يؤخذ بقولهِ  !؟اآليات وفقًا حلضور شاهدين االستدالل على تثبيت

وآخر ال يفظ  اآليات بشكل  دقيق ولكنَّه  ميتلك   ،شاهدين ال ميتلك ه  لكنَّ دقيق كلِّ بشآيات  فظ  أحدًا ي
مل ة حتيموالقضية العل ،ةيمهذه قضية عل ،ضائية إلثبات حق  مايلة ق  ث عن قضيَّ ن هنا ال نتحدَّ حن   ،شاهدين

ت لم يثب  فهل أنَّ العِ  ،ى بشهود  إلثبات احلقائق العلميةيؤت  أن ة عشائري  و ة طريقة  بدوي  هذه  ،قيمتها يف نفسها
  ؟هودبشهادة الشُّ 

الل عليه صلَّى م مسعوا هذا من رسول الل يشهدون على أهنَّ هم م ن هود املراد من الشُّ  إنَّ  :د يقولونق  
املراد من  ألنَّ  ،هذا احتمال من االحتماالت ولنأخذ هذا االحتمال !؟قون ذلكصدِّ هل ت   ،موسلَّ وآله 

هو اثنني فلنأخذ هذا املعّن أنَّ ال م راد من الشَّاهدين  ،أكثر من معّن له  كتب علمائهم   اهدين عندهم يفالشَّ 
يف املدينة  موجودينو رين هود متوفِّ لشُّ أولئك ا كل    فهل كان   ،ما مسعا ذلك من رسول الليشهدان على أهنَّ 

هل هذا الكالم  !؟عا هذه اآلية من رسول اللآية من اآليات هناك هلا شاهدان يف املدينة مس  كلِّ حبيث  
حينما كان الق رآن هدوا على آيات وش  الق رآن هم وقضيضهم يفظون ملدينة بقضِّ ا انكَّ وهل كان س  ! ؟منطقي

بل  ،النَّيبجملس  حابة كانوا يغيبون عنالكثري من الصَّ  وحنن نعرف بأنَّ  !؟الل عليه آلهصلَّى يتلوها رسول الل 
 ةثنا يف سور دِّ أليس القرآن ي   ،وهخيطب فيهم وهم خيرجون للقوافل ولل  النَّيب أن  نا يف سورة المعة ث  دِّ رآن ي  الق  

َوِإَذا رََأْوا ِتَجارًَة َأْو َلْهواً } :س الصحابةحابة هم نفهؤالء الصَّ  ،همس  ابة أنف  حمعة عن هؤالء الصَّ ال  
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َها َوتَ رَك وَك قَائِماً  عوا أصواتالق رآن خيطب فيهم ويتلوا عليهم النَّيب  ،{انَفضُّوا ِإلَي ْ  ،والعزف بولالط فإذا مس 

م كانوا ألنَّ القوافل التِّجارية حينما كانت تأيت إىل املدينة  يضربون  ،لعبيديرسلون جمموعة قبلهم من افإهن 
صالة  ،جارةالتِّ البيِع و القافلة قادمة ألجل  اس بأنَّ لنَّ ا  يلفتوا أنظارون ألجل أن  غن  الطبول واملزامري ويرقصون وي  

حابة تركوا واملزامري ويغنون ويرقصون وإذا بالصَّ  بوليضربون الط ال معة النَّيب قائم خيطب فيهم ودخل هؤالء

ث ناهذا هو الق   !اقصنيالر   رسول الل وذهبوا يرقصون مع دِّ جتارة القافلة -َوِإَذا رََأْوا ِتَجارًَة َأْو َلْهواً } :رآن ي 

-َوِإَذا رََأْوا ِتَجارًَة َأْو َلْهوًا انَفضُّوا-ترقص وتغينو تضرب الطبول الَّيت التجارية واللهو هذه اجملموعة 
انَفضُّوا -وا مجيعًا وبقي املكان فارغاً أي قام اجمللس ضَّ انف ،النَّيبم مجيعًا قاموا وتركوا يعين أهنَّ  ،االنفضاض

َها َوتَ رَك وَك قَاِئماً  ٌر م َن اللَّْهِو َوِمَن الت َجارَةِ  ِإلَي ْ ر  الرَّازِِقينَ  ق ْل َما ِعنَد اللَِّه َخي ْ نا ث  دِّ هذا القرآن ي   ،{َواللَّه  َخي ْ

م ما كانوا يسألون  ث  دِّ وهم ي   روايات هناك  ،خمة اهلائلةفمن أين جاءت هذه األعداء الضَّ  ،رسول الل وننا بأهنَّ
 ؟حابةالصَّ  على أيِّ شيء  متدح   ،هذه الرِّوايات متدح  الصَّحابة ،نةكتب الس    موجودة يف ،موجودة يف كتبهم

ا  م ما سألوا رسول الل كثرياً و على أهنَّ  متدح  الصَّحابة   !كانت أسئلتهم قليلةإَّنَّ

 :ثننيواحد من اِ هو ؤال السُّ  قليلو 

  !سأللم فال ي   ال يتاج إىل عِ عاملِ هو ا إمَّ 

  ؟!..يسأل ي ماذاال يدر يسأل و  ق حبيث ال يعرف كيف  طبِ ق وم  طب   م  هل  اهل جبج  هو ا وإمَّ 

 إىل تاجون معه  ًا ال يعلمملون ويم كانوا عاملني أهنَّ  وهوحابة جدًا عن الصَّ  د  يبعاألوَّل واملعّن 
م كانوا وهو ،املعّن الثَّاين هو الَّذي ينطبقف ،السؤال  اً فرتقيع ،قبِ ق وال م ططب  م   هل المن ال يعيشون حالة أهنَّ

  ري ومالى خم كانوا عأهنَّ ب لنَّيبوهم ميدحون أصحاب اابعني حابة والتَّ تأيت عندهم كلمات الصَّ  ،هلذه القضية
  .كانوا يسألون رسول الل كثرياً 
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سع من الوقت متَّ  كناكان ه  لو (ويسألونك) ح القرآن الكرمي ونبحث عن كلمةنتصفَّ  إذا أردنا أن  حنن 
 ألوا رسول اللم ما سون إهنَّ وهم يقول ،ثالثة عشر موضع فقط (،يسألونك) لتتبعتها لكم يف الكتاِب الكرمي 

  ؟يسألون شيء عن أيِّ  ،ةثالثة عشر مرَّ  إالَّ 

  !يسألونك عن احمليض

  !عن األمواللونك يسأ

اً  عن أشياء صغرية !ويةيعن أشياء دن ذا هو حال ه ،حابةوا الصَّ عن أيِّ شيء  سأللو تتبعنا  ،جدَّ
رمي أو ات الكتاب الكمن آي د الكبريا على هذا العدستشهد بي  الَّيت فمن أين هذه األعداد الكبرية  ،حابةصَّ لا

ى عل نييت بشاهدملة ويأكا  رةً كان يفظ سو البعض   نفرتض أنَّ ل !؟رآنيةمن السور الق  على هذا العدد الكبري 
خرجوا من و د رسول الل قوا بعتفرَّ  حابة  الصَّ   وأنَّ اً صخصو  ،هودمن أين يؤتى بذا العدد من الشُّ ف ،تلك السورة

اد ين هذه األعدفمن أ ،ةالرد   استحرَّ فيهم يف حروبأنَّ الق تل قد ب ،وكما تقول رواية البخاري ،املدينة
  ؟الكبرية

 ىل مل يفظنه وتعا سبحاالل تشري إىل أنَّ  ؟تشري  شيء  هذه القضايا إىل أيِّ  لك    رو ه األمهذ لك  
ا ال لفاء ،رآن يف األ مَّة وعند األ مَّةالق   رة عندهم وحبسب ات املتوفِّ آللي  اسب حبن لق رآايمعوا  حاولوا أن   وإَّنَّ

با من طل  ي   وأن   سجداب املأن  يقعدا على ب مر وزيدفأبو بكر يأمر ع   ،ائهم وفهمهمإمكاناهتم وحبسب ذك
 لنا بأنَّ بِ لو ق   تكون ن  ميكن أ !؟يةملع ريقة  طهل هذه  ،دو هأتوا إليهم ويأتوا بالشُّ  ييفظون اآليات أن  الَّذين 

  .دقيقة علمية   يقة  ر طريقة هذه الطَّ 

 ! ؟كاملةً   القرآنية ستأيت رنية والسو رآاآليات الق  أنَّ مان بفمن أين يأيت الضَّ 

احلركات واحلال أن   ،ابيةر عظ والقراءة واحلركات اإلفُّ ل  الت َّ  أنَّ مان بلنا ذلك من أين يأيت الضَّ بِ ق   لوحَّتَّ و 
إذا ًا صخصو فوظة وكاملة كون م  هذه األمور ت   ان أنَّ ممن أين يأيت الضَّ ف ،ت املعاينت تغريَّ إذا تغريَّ  اإلعرابية

  !؟نظرنا إىل القراءات املختلفة
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ل يف احلدود لى األقع املئة مئة يفالق رآن ي إىل حفظ ريقة هل هي طريقة ستؤدلطَّ ا هذهِ  :فأنا أسألكم
ا و  ،فظ للمضامنيحِ  يوجد فال ،اقوا واختلفو رت فلمون ااملس ،سبة للمضامنيبالنِّ  ،ين كما قلتألنَّ  !؟اللفظية إَّنَّ

ي طريقة هالطريقة هل  لكن هذهو  ،ظيفيف إطاره اللَّ و فظي اللَّ  عدهِ رآن يف ب  د حبفظ الق  ون تعهَّ الل كما يقول
 !إليكم كم  فيهاحل ول  هذا أمر  موك !؟فظييف بعدِه اللَّ و  يظفرآن يف إطاره اللَّ فظ الق  مقنعة حل

  .؟!.طّ بأي  خَ  الخطّ  ،تبوا المصحفكيف كَ   :انيةالجهة الثَّ  

من  رادما امل ،ابةقول ِكتني نحِ نا ألنَّ  ؟ملاذا ،ة عندهمضيَّ واختالفات كثرية يف هذه الق  وكالم  كثري 
 أن   دَّ فالب   ،هاظ  نتلفَّ يت الَّ لأللفاظ رموز لألصوات و و نقوش  الكتابة ،العاملكلِّ نقوش يف  هي  تابةالكِ  ؟الكتابة

نقوش بالكلمة  هذهِ  ة ونكتبلمظ بكاآلن إذا نتلفَّ  ،هاظ  نتلفَّ الَّيت قوش متطابقة مع األلفاظ تكون هذه النُّ 
ا كتابة إمَّ تابة خاطئة و كا تكون  ة إمَّ لكتاب اهذهِ  ا فإنَّ ت منَّ ر دص  الَّيت وإشارات ال تتطابق مع األصوات  ورموز
ين هذه يع ،ة قاصرةابذه الكته نَّ ا أوإمَّ  ،مالئيين هناك خطأ إا كتابة خاطئة يعإمَّ  ،واحدة من اثنني ،قاصرة

  .تنقلها أن  و حتفظ األصوات  تطيع أن  الكتابة ال تس

عثمان أحرق  أنَّ ب ،معلوماهتم بسلِّ  نن  ن  نريد أحن   :ثمانيالمصحف الع   ب بهِ ك تِ الَّذي  الخط 
ط املوجود هذا الو  ،نناوهذا املصحف هو املوجود اآلن بي ،صحف واحدد املسلمني على م  املصاحف ووحَّ 

  لَّذي بنفس الط ايعين ،ينثمالع  تبت بنفس الط ااملصاحف املوجودة اآلن بيننا ك   أنَّ و  ،ماينثهو الط الع  
بغري الط  املصحف كتبي   مون أن  رِّ ي   لماء السنة وفقهائهمولذا أكثر ع   ،تب به املصحف العثماينك  
 يعبث اليف ولئالتحر  كما يقولون حفاظًا على املصحف من  ،هم هذه القضية معروفة لديهم !ثماينالع  
 :نيمن اثن لوجدناه واحدثماين الط الع   ،ثماينإذا رجعنا إىل الط الع  و  ،بثون بهاالع

 !مالئيةفيه أخطاء إ اإمَّ  -
 !ا هو قاصروإمَّ  -
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ف ،رآنللق   خرق  حلفظ اللهو هذا أن   ،وأعتقد على االحتمالني مالئي إ ن خبط  رآظ الق  فكيف ي 
فهل  ،موز ر يِّ بأو  ،غةل   يِّ كتبه بأن   ن  فظ لفظًا كما ق لت ونريد أني نتلَّ نا حِ ألنَّ  ،إمالئي قاصر خاطئ أو خبط  

ا ا خطأ وإمَّ مَّ ماالن إك احتكما هو فهنا  ظفإذا عجزت عن نقل الل ؟فظ أو الموز تنقل هذا اللَّ لرُّ ا هذه
يفظ  اىل سبحانه وتعالل نَّ أكيف ف ،رآنفظ اإلهلي للق  خرقًا للح لثِّ مي   واألمران معًا أي واحد منهما ،رو صق
الَّيت تب الك   حة يفو ر ة مطه القضيَّ هذ !؟رقاص  إمالئي  ط  إمالئي  ليس صحيحاً أو يف خ   ط  يف خ  األ مَّة يف  رآنه  ق  
  ؟ماذا يعتقدونفهم  ،ثماين للمصحفالع  ناولت الط ت  

الط  بأنَّ  :يقولون فهم ،همهذا يظهر من كالم لكنَّ  ،لكحون بذصرِّ هم ال ي  لكنَّ و هم هكذا يعتقدون 
 ،لقياسخالف ا لون هويقو  ،حيحةالصَّ  يعين خالف قواعد اإلمالء !خالف القياس ثماين للمصحف هوالع  

  !بذا الط ولكن الب دَّ أن  ي كت ب ال م صحف

 اذا؟ خالف القياس مل

  .رآنللق   اإلهلي ظِ فلحرق لهو خ  فويف احلالني  ،و قاصرالط خاطئ أ ا أنَّ إمَّ  :نالهناك احتما

املكتب  (،َّناطوأ ظاهرثماين مسم الع  على الرَّ  ة  يدجدأضواء  ) :هذا الكتاب بني يدي سبيل املثال على
شر النَّ و  عةيان للطبالرَّ سة اسَّ مؤ  ،نوسف عبد الغين محدامر ي  األستاذ الدكتور ع   ،شرباعة والنَّ اإلسالمي للطِّ 

يف صفحة  ذا يقولما ، ويأيت بأمثلةثماينسم الع  ث  عن الرَّ فهو يتحدَّ  ،ميالدي 2009الطبعة األوىل  ،عيز و والتَّ 
 !؟6

صه ائِ صَ ف على خَ و قمين في الو  تقد  م   لماء الن الع  ثير مِ هتمام الكَ ثماني اِ الع   سم  ب الرَّ ذَ قد جَ لَ 
نستمر إىل هناية  ،ونعبِّ لكن هكذا هم ي   ،إمالئية واضحةهو أخطاء  ؟أسرار ة  أيَّ -ارهِ سرَ  عن أشفِ والكَ 

 ،غطيةلتَّ  ايها بذهِ يغط   ؟ عن األخطاءعبِّ ولكن كيف ي   ،ألخطاء اعرتف بذهِ الكالم وسرتاه يف آخر احلديث ي
جال سوا علم الرِّ فأسَّ  ،أكاذيب كثرية ،مشكلة عندهم يف احلديث ،جالتأسيس علم الرِّ  ةهذه مثل قضي

ا كانت هناك لمَّ ف ،احلديث سوا علم  أسَّ اهلا بقيت املشكلة على حو  وحينما مل يكفِ  ،ملشكلةا هذهز او تجل
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 ،الف املنطقخيو  ،ذي خيالف القياسبإمالء الطِّ العثماين الَّ ًا لمًا خاصَّ وا عِ يف الط اإلمالئي فأنشأمشكلة 
ن ثير مِ هتمام الكَ ثماني اِ الع   سم  لرَّ َلقد َجَذب ا-6نقرأ ماذا جاء يف صفحة  ،حيحخيالف اإلمالء الصَّ و 

ثير العديد من القضايا وما زال ي  ارِه سرَ  عن أشفِ صه والكَ ائِ صَ ف على خَ و قمين في الو  تقد  م   لماء الالع  
 تتناسب مع  األلفاظ الأنَّ هي  ؟املسائل املستعصية ما هي-ينثِ حدَ م   المسائل المستعصية عند الباحثين الو 

بأيد  ك ِتبت بياءين وهو -(د  يْ يأَ بِ ) :كالياء في قولهِ اهرة زيادة بعض األحرف  ملة ذلك ظَ ن ج  مِ -املكتوبات
وظاهرة ن قصان -وك تبت بياءين وهو خطأ  إمالئي-(م  ك  ي  يأَ بِ )-ينوك تبت بياء (د  ي  أ  بِ )قرأ مالئي واضح ت  إ خطأ  

-(يمظِ عَ  سحر  بِ  واء  جَ وَ )-من دوِن األلف-(اً ير بِ كَ   اً وَّ ت   ع   توعَ وَ ) :في قولهِ  كاأللف بعد واو الجماعة بعضها
وهذه -(نَ يِ زِ اجِ نا م عَ اتِ آيَ  يْ فِ  وْ َسعَ  ينَ والَّذِ ) (اً ر و ز  ًا وَ لمَ ظ   واء  د جَ قَ ف َ ) (همابَ و أَ اء  جَ وَ )-من دوِن األلف

 :يقول ؟فماذا يقول ،يقول بأنَّ هناك خطأ إمالئي فهو هنا ال يستطيع أن   ،رآنموجودة على طول الق  القضية 
وما زال ي ثير العديد من القضايا والمسائل -؟ماذا قال ه  مع أنَّ  ،ة حتتاج إىل دراسةواهر خاصَّ هذه ظ  

هم ال يريدون لكنَّ و  ،وانتهيناكتابة خاطئة إمالئيًا هي   ؟ما هي املسائل املستعصية-المستعصية عند الباحثين
 !!وا بذه احلقيقةقرِّ ي   أن  

ن م-دريحم الج  كان عاص-تب القراءاتل ك  موجود متكرِّر يف ك   الكالم اوهذ ،9بل يف صفحة 
ا جاءت يف الط ن ألهنَّ لصَّابريا واتبهيك-(نوالصَّاِبرو )ها ويقرأ   (ابرينوالصَّ )في البقرة  يكت ب الَّتي-الق رَّاء

 (ونيم  قِ م   وال)ا هويقرأ   (مينال م ِقيو )اء الن س ويكت ب الَّتي في-(ونوالصَّابر )ها ويقرأ   (رينابِ والصَّ ) العثماين
 (راناحِ سَ لذان هَ  إنَّ )ه في طتي الَّ كتب وي (نيئابِ والصَّ )ها رأ  قوي (ونئ  ابِ الصَّ و ) في المائدةالَّتي ب ويكت  
-لطاءبأخت ا (بظنين) هارأ  د ويقاصَّ ال باخت (ضنينو على الغيب بِ ا ه  ومَ ) ويكتب (،ذينهَ  إنَّ ) هاويقرأ

م يس هذا عبث أل ،ذا فقسوعلى ه ا لغة  إمَّ بًا بِ مكتو رآن الق  ون ينما يكحو ! ؟ون شيئاً بون شيئًا ويقرأيكتأهن 
ظ خ رقًا للحف ل  هذاي شكِّ  أال ،ةيف إيصال اللفظو وت إمالئي أو من قصور يف إيصال الصَّ  عاين من خطأ  ت  

 اإِلهلي للق رآن؟
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 وهو كتاب   ،بنانل ،ريوتب   ،ملعرفةادار  ،أمحد اهلامشيسيِّد  (،مل  سم الق  م يف ر  ل  املفرد الع  ) هذا كتاب
فرد امل :لكتابا عنوان ما هو-فالخطوط ثالثة-13يف صفحة  ،من كتبهم أيضاً  ،قواعد اإلمالءمعروف يف 

ي م فسِ لى ما ر  عكتب ي  صحف و خط الماألوَّل  :ثالثة فالخطوط  -رسم بالقلمما ي   ،مل  م يف رسم الق  ل  الع  
واعد الفة للقم   ،سة للقياالفيعين الكتابة م  -ياسف القِ الَ خَ  وإنْ -يعين املصحف العثماين-مصحف اإلمام

روا لط بِّ ي   ريدون أن  ي  م هنَّ لكن ألوهذا هو يف احلقيقة ليس خبط و -يني  وضِ ر  العَ  طُّ خَ الثَّاني -حيحةالصَّ 
املراد من  ،ن رموزبارة ععروضي هو الط الع   ،اً الط العروضي ليس خط   ،خبط العروضيني ،حف فقالواصامل
 ه  ة أوزاهنا فإنَّ لشعرية ملعرفاألبيات روضي العا عقطِّ فحينما ي   ،عريةتناول األوزان الشِّ ي  الَّذي  لم  روض هو العِ الع  

  .سيطيكتبها حبسب اللفظ الب

عليها  ميم ،كتبد  ت  مَّ م    ،لقياسياء سب اإلمالد حِب مَّ كلمة م     (،دمَّ م   ) :على سبيل املثال مثال كلمة
  .د  مَّ الدال عليها عالمة التنوين م   و  شدة

  ؟ت كتب فروضي كييف الط الع   -

ذه قضية ه ،خبط ا ما هووهذ ،ال تكتب نونوبعد الدَّ  كتب ميمانبعد ذلك ت  ُث َّ  ،اءح ،يمتكتب م
  :شعرياً ن بيتاً زِ ن   ريد أن  فحينما ن   ،رموز ملعرفة الوزن ،رمزية

 .لنزِ م  و   ب  بيكرى ح  ن ذِ مِ  كِ با ن  ف  قِ 

  .ل  اعِ ف  ول  م  ع  ف    يل  اعِ ف  م   ول  ع  ف   

 .ضائل  ون البحور ف  د   ه  ل   ويل  ط  

وضي ويف بعض ر خط ع   ال له  عرية خبط  يقألبيات الشِّ ا عقطَّ ت  و كتب حينما ي ؤتى بذِه األوزان ت  
ا ال يكتب الط العروضي و  ناألحيا ذه وه ،العروضيط الب ةابتل الكِ أقواس بدأو ة لَّ طيطات وأهِ وضع خ  ت  إَّنَّ

 .ال عالقة يل باو يون قضية يعرفها العروض
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ي غير صطالحي فاالِ  الخطُّ  ثالِ الثَّ  ،وه و على َحسِب الملفوِظ به يني  وضِ ر  العَ  طُّ الثَّاني خَ 
خطأ أ   ه  نَّ أبقال ي  واعده قن مل يكتب بِ مه و بيكتب الَّذي القياسي  وهو هذا اإلمالء-روضف والعَ حصالم

 .ةلقضيَّ اك قيع تلألجِل تر هي هذه التقسيمات و  ،القياسي هو اإلمالءو هو إمالء واحد  ،إمالئياً 

حات االصطالوقيف و املصحف وضبطه بني الت رسم  ) :آخر ده  يف كتابه  ن  فس  وهذا الكالم ن  
لو  حَّتَّ   وتبديله  غيريه  تيوز  في الط توقيثماين خ  ط يف املصحف الع   البأنَّ  ،قالوا ؟التوقيف ما هو (،احلديثة

حيح ص ،لقضيةال هذه حو وهناك خالفات  ،وباملناسبة هذا الكالم يدور يف أوساطهم ،كانت هناك أخطاء
وأقوال  اتك آراء ونظريلكن هناو  ،قيفيتو  ط  العثماين خ الط   أنَّ  هوة يَّ سة الرمسع يف املؤسَّ ئاالرأي الشَّ أن  

كتاب ًا يف هذا الأيض ،يلفاصلتَّ الِّ ك  إىل  ال جمال للتطرُّق و ذكور يف هذه الكتب وهذا الكالم م ،فيما بينهم
مم د  لدكتور شعباناألستاذ ا ليفتأ ،مجةرتَّ شر والتوزيع والالم للطباعة والنَّ دار السَّ  ،رسم املصحف وضبطه

  :10فحة ص ،لسعوديةيف اهي أم القرى و  ،األزهر وأم القرى إمساعيل األستاذ يف جامعيت

تبديل  ال نقصان واليادة  و ز ير مامًا من غت كتب الكلمة كما ي نطق  بها تَ  في الكتابة أنْ  واألصل  
 يعين اإلمالء-لقياسيا م  سلوقف عليها ويطلق على ذلك الرَّ اة االبتداء بها و اراعوال تغيير مع م  

 ف هذهِ خالِ ت   يانًا أخرىها وأحَطق  بالكلمة كما ي ن ت كتب  تابة القرآن الكريم فأحياناً ا كِ أمَّ -حيحالصَّ 
كتب ت   (الزَّكاة) ذلك لفظ  وك لفنطق باألها ت  مع أنَّ -بالواو-(الصلوة)ك تبت   (ةالالصَّ )اعدة كلفظ القَ 
 ناً  وبيِّ ختالفًا واضحاً تلف اِ صحف ختواضح أنَّ كتابة امل ،أشار إليهاالَّيت خرى إىل آخر األمثلة األ  -(الزكوة)

القرآن  أمَّا ِكتابة  -ناول ه  ما يقفهو ك ،حيحةحف إىل آخرِه مع قواعد اإلمالء الصَّ صثري من أول املك  كلِّ  وبش
-َقاعدةال خاِلف هذهِ خرى ت  أًا وأحيان-هذه كتابة صحيحة-الكريم فأحيانًا ت كتب  الكلمة كما ي نَطق  بها

كم التعليم ولكن حب ظفلل كون القراءة موافقةقرأ ال تت   فحينما ،يعين ت كتب بطريقة  ختتلف عن اللفظ
 هكذا تعلَّم ،صحيح كل  شب وتقرأ   كتب خطأً قرأ هكذا فهي ت  هذه الكلمة ت   اإلجباري والقسري على أنَّ 

لِه إىل ن أوَّ مب املصحف قلِّ أن  ي   أراد نة ملنالكالم واضح وهذه احلقيقة بيِّ  ،بة خاطئةلكنَّ الكتابة كتا ،النَّاس
  .آخره
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حلفاظ الشَّريف على ااألزهر ار جممع البحوث اإلسالمية يف يذكر قر   ،81يف آخر الكتاب صفحة و 
قة ا ولكن احلقيولون هكذيقال  هم ،ي ذلك في كتب بأخطائهال يوز تعدِّ و  ،يف املصاحفعلى الطِّ الع ثماين 

ار المجمع الفقهي قر -83يف صفحة -هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية قرار-هكذاهي 
ة يفيَّ حلفاظ على توقب اوجِّ تهات هذه ال لك  -ة المكرمةمكَّ م اإلسالمي بلابع لرابطة العاالتَّ  اإلسالمي

  .؟!.غريَّ ي   أن ل أوبدَّ ي   ال يوز أن  و س هذا الط مقدَّ  أنَّ هي توقيفية الط و  ،الط العثماين

 ،صحفتابة امليف ك ،ليس فقط يف كتابة املصحف ،أخطاء ولكن تبقى توقيفيةواألمور هكذا جتري 
 ركضون وراءهماجعنا يعلماؤنا ومر و يء ش  لِّ ك  ويف   ،يف التأريخو  ،يف الفقهو  ،يف العقائدو  ،رآنتفسري الق  يف و 

 .؟!.وأنتم تركضون وراءهم أيضاً 

 (:رآينسم الق  لطائف يف داللة الكلمات والرَّ ) كتاب  آخر  

نها مستخرج ي    أن  ل األخطاء إىلتتحوَّ وهكذا  !!ءاداخل هذه األخطن هنا يستخرج لنا لطائف م
 ،ية للكتابالسكندر اركز مد سالم إعداد علي ممَّ  ،رآينسم الق  رَّ كلمات والئف يف داللة الالط ،لطائف

ا  ،يف هذه الكتب ذي مر  لَّ اونفس الكالم  د يرتدَّ  م نفسه  ا الكالوهذ ،ثالالكتب على سبيل امل جئت بذهإَّنَّ
 بغريه لكنت   تبت  و ك  لذي الَّ حيح جملموعات على أنَّ هناك إمالء قياسي وهو اإلمالء الصَّ ا هذه ةيف بقي

يت لَّ ا خطائهِ بأ ،أخطائهِ بصحف لم  ماين التوقيفي لوهناك الط العث ،يبايف الطأ الكت أقع   نت  لك  و  ،طئاً م  
ة كلمات املكتوبهذه ال واقرأي اس على أن  موا النَّ لَّ لكنَّهم بعد ذلك ع  و لفظ كتب الكلمات خبالف ما ت  ت  

م ما أقرأ عليك مثل ،حفاملصا يف ن نقرأ  مثلما حن   ،صحيح كل  بش امللفوظ ،بشكلها األصلي أن  ت قرأ ،خطأً 
 .ميعفعل الكذا يها لكم بشكل  صحيح  وهفهي مكتوبة بشكل  خاطئ وأنا أقرأ   حفصاآليات من امل

 .إليكم بعد الفاصلب إىل فاصل وأعود هذن

 (:المصاحف كتاب  )ة وثيقة في غاية األهميَّ  كتاب يعدُّ   بين يديّ  
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 316نة توىف سين املستابن األشعث السجا د سليمانو أيب داو  نللحافظ أيب بكر عبد الل ابوهو 
هذا و  ،ريفبعِه الدكتور أثر جحه ووقف على ط  صحَّ  ،ميالدي 1936بعة األوىل بعة هي الطَّ لطَّ ا هذه ،للهجرة

 ،وىلألا منيصاحف املسلث عن ميتحدَّ فهو  ،كتاب  املصاحف  ،من عنوانه ،اً جدَّ وثيقة مهمة هو الكتاب 
كتور جفري ًا نسخة الد تبة جدَّ  ومعاً دَّ مة ج  مرت سخة سخة ن  لنُّ ا وهذه ،ريعًا على هذا الكتابرورًا س  م   أمرُّ 

-فهالمصاحف وهو مصح عثمان رضي اهلل عنه كتب منه  الَّذي  اإلمام -37يف صفحة  ،اً دَّ ودقيقة جِ 
ن ابن إياس اب الدا خَ معنَ سَ  :سندهِ بَ -؟ماذا يقول ،ذي هو مصحف عثمانيعين املصحف اإلمام الَّ  ،اإلمام

دينة صاحف أهل المخالف ما ي  فان رضي اهلل عنه فوجد فيه مثمان ابن عصحف عَ رأ م  قَ  ه  صخر يذكر أنَّ 
لماء م ع  زع  كما ي  ي  لَّذاصحف عثمان املصحف اإلمام الفات فيما بني م  يعين هناك م  -عشر حرفاً  اثني
رأ قَ  أنَّه  -همل  ن أيب انقل ابفهذا ي ،بيين أيدينا هي منقولة عن مصحف عثمانالَّيت ف صاح املنة بأنَّ الس  

 اثني-يهفوجد -ةدينلمما ي خالف مصاحف أهل امم صحف َعثمان ابن عفان رضي اهلل عنه فوجد فيه 
 .آيةً أو مالً أو مكاناً أو يعين موطناً  ،عشر حرفاً  اثين-عشر حرفاً 

صاحف املحَّتَّ  يعين (،سخت من اإلمامن  الَّيت صار باب اختالف مصاحف األم) :39يف صفحة 
لَّيت ن سخت مصار اصاحف األباب اختالف م)ون قلت إىل األمصار هي أيضاً متلفة سخت من اإلمام ن  الَّيت 

  .شيء كلَّ أ  أقر  ال أستطيع أن   ،49إىل صفحة  39وهو باب  طويل يبدأ من صفحة  (من اإلمام

ف بن يوسااج لحجَّ ا أنَّ  دهِ سنَ بِ  (،باب ما كتب احلجاج ابن يوسفي يف املصحف) :49يف صفحة 
 .ويذكر املواطن-عشر حرفاً  صحف عثمان احدر في م  يَّ غَ 

من هذه  ،حابةصاحف الصَّ ختالف م  باب اِ  ،نالق رآث يف ب   وع  أحد إالَّ  مل يبق   ،50يف صفحة 
مصحف  (،نيس)حايب صحف الصَّ ا نقول م  مَّ ل   ؟ملاذا-ف فالنصحَ ا م  لنق  إنَّما -مة يقولدِّ قامل يف ،املصاحف

صحفنا هذا من الخط أو الزيادة أو م  الف ا خَ مَ لِ -؟ملاذا-قلنا مصحف فالنإنَّما -(ادص)حايب الصَّ 
طبعًا هذا  - ابن أبي طالبمصحف عليّ  ،حف عمر ابن الخطابمص-من هذه املصاحف-النقصان

بينما بقية  ،ر سطرًا واحداً ك  ذ  أن ه د رَّ جم   ،ث كثرياً كذب ال يوجد ألمري املؤمنني مصحف ولذلك هو مل يتحدَّ 
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ا ذكروا هذا لتضييع احلقيقة ،ث عنهم صفحات وصفحاتحابة يتحدَّ الصَّ  ه  وسالم   اللِ  أنَّ عليًَّا صلوات   ،وإَّنَّ
إمَّا يف حلقة يوِم غد إذا  شاء الل عنه إن   ثهذا سنأيت نتحدَّ و   ورفضوهرآن الكرمي وجاءهم بهِ ع الق  مج   عليه 

مصحف عمر ومصحف -عندناف ،بقى إىل يوم المعةيف أجواء املخالفني أو ن   استطعت أن  أ كمل الكالم
ة عند أهل البيت أكثر من بقيَّ  رضي  م   صحفه  هو الكعب م    ابن   يب  أ  -عبي ابن كَ بَ ومصحف أ  -هممبزع-علي  

ليست  ولذلك قراءة أ يب   ،قراءة أ يبَّ هي ها عند أهل البيت نقيس   نراءات إذا أردنا أفضل القِ أ   ،املصاحف
 هذهو  ،أخذه عثمان من ولدِه وأتلفه   ومصحف أ يب   ،عند املخالفني مشهورةً  إىل ذلك احلد وليست مدةً معت

شارك يف مجِع املصحف أي ام عثمان ولكنَّ احلقيقة أنَّ  أنَّ أ يب    قد يذكرون يف بعض األحيان ،مذكورةألمور ا
ا و  ،مل يكون موجوداً  ،قد تويف قبل ذلك أ يب    يف   من ولده وأتلفه  وشواهد تأرخيية أخذ عثمان مصحف أ يب   إَّنَّ

 ،أهل البيت هي قراءة   يب   راءة أ   قأقصد أنَّ ال  ،أكثر قراءة مرضية عند أهل البيتوهو  ،على ذلك كتبهم
 ،مرمصحف ع  -عندنا فمرَّ  ،راءة أ يب   لون قِ فضِّ ي   أهل البيت ،بيتلكن أقرب قراءة مرضية عند أهل الو 

واحلديث عن مصحف عبد الل -ومصحف عبد اهلل ابن مسعود ،يبَ ومصحف أ   ،ومصحف أمير المؤمنين
م صحف -الفوارق فيما بينه وبني بقية املصاحف ،73إىل صفحة  54ًا من صفحة جدَّ  ويل  ابن مسعود ط

صفحة  إىل 73يستمر من صفحة  وأيضًا احلديث عن م صحف عبد الل ابن عب اس-عبد اهلل ابن عّباس
-مر ابن العاصابن ع مر يعين ابن ع  -مصحف عبد اهلل ابن َعمر ،مصحف عبد اهلل ابن الزبير-81

ا مصاحف وأمَّ  ،النَّبيصحف أم سلمة زوج م   ،النَّبيصحف حفصة زوج م   ،النَّبيصحف عائشة زوج م  
مصحف  ،مصحف عكرمة ،مصحف عطاء ابن أبي رباح ،الليثي ابن عمير صحف عبيدالتابعين فم  

 ،د ابن أبي موسىمصحف محمَّ  ،مصحف األسود ابن يزيد ،مصحف سعيد ابن جبير ،مجاهد
ابن  أو) مصحف طلحة ابن مصرف ،سانمصحف صالح ابن كي ،ابن عبد اهلل مصحف حطان

  .ان األعمشر هن ممصحف سليمان اب (م صرف

ها تقع يف لُّ هذه االختالفات ك   فهل أنَّ  ،ا بينهافيم تلف  ها خت  وهذه املصاحف كل   ،116ويف صفحة 
هذه  لك  ي مع وجود  هلكون هذا احلفظ اإلكيف ي  !؟األ مَّةرآن يف هذه فظ الباري سبحانه وتعاىل للق  دائرة حِ 
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ويتحدَّث أنَّ  ،ى غير الخطما ك تب في المصاحف عل-!!هذه االختالفات كل  املصاحف ومع وجود  
جاج ذهب يبحث وراء هذه وملا جاء احل ،شاركوا الميع-بن زياد زاد في المصحف ألفي حرفا ع بيد اهلل
 !! يف املصحفأيضاً غريَّ القضية و 

باب ) :118ة يف صفح ،117يف صفحة  (،يف مصحف عثمان اج   احلجَّ ما غريَّ ) :وحتت عنوان
 أسباع  -بعةاألجزاء السَّ  يعين-نرآلق  ا اع  أسبَ تادة قال ثنا ق  حدَّ  :يقول إىل أن  -ر بسندهِ كَ ذَ -(جتزئة املصاحف

-لق رآناما بقي من  بعالسَّاجرات و خاتمة الح   إلى السابع والسادس. .ساءفي الن  األوَّل بع رآن السَّ الق  
 .ملسلمون حبسب كتب املصاحفهكذا كان يعرفه ا ،أجزاء رآن سبعة  فالق

 بري املوجود يفتالف الكاالخعن  فيِه الكثري من املعلومات الَّيت ت نبئك ،ةهمَّ وثيقة م  وهو كتاب هذا  
د عبث يف قن زياد  ابكيف أنَّ ع بيد اللو  ،اج عبث يف املصحفاحلجَّ  وكيف أنَّ  ،املصاحف ويف الط

 .من كبار علماء املخالفنيالسجستاين هو وهذا  ،حفاملص

نفس هذا  انية منثسخة ن هِ هذ ،وقت البنامج بدأ يري سريعاً  ين أرى أنَّ هذه نسخة ثانية لكنَّ 
 ،ريدكتور جفالحقيق منه بت الَّذي قرأت  هذا هو كتاب املصاحف نفسه  ،مع إضافات وحتقيقاتالكتاب 

يه حتقيقات ف ،2006 ألوىلا لطبعةا ،زيعو ؤسَّسة ِغراس للنَّشر والتَّ م   ،يد اهلاليلسامة سليم ابن عِ قه أبو أ  حقَّ 
 .وإضافات كثرية

كمل الكالم أعود كي ة وأالة نذهب إىل فاصل األذان والصَّالأصبحنا قريبني من وقت األذان والصَّ 
 .معكم

 ا أن  فظ إمَّ ذا احلِ ه   ،عة من سورة احِلجراسِ ية التَّ اآل-{نَّا َنْحن  نَ زَّْلَنا الذ ْكَر َوِإنَّا َله  َلَحاِفظ ونَ إِ }

َوِسَع ك ْرِسيُّه  }-ًا كما جاء يف اآلية الامسِة والمسني بعد املئتني من سورة البقرةني  يو يكون حفظًا تك

وهذا ال ينطبق   تكوينياً ا يكون حفظًا إمَّ -{ا َوه َو اْلَعِليُّ اْلَعِظيم  السََّماَواِت َواأَلْرَض َواَل يَ ؤ ود ه  ِحْفظ ه مَ 
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 ،وإمَّا أن  يكون مفوظًا عند جهة  معيَّنة كحفظ األمانة ،رآننا الكرميعلى الَّذي نراه فيما جرى ويري على ق  
خبصوص ما  ة  نَّ ثري الس  أ   ن  أال أريد  كما ق لت يف بداية البنامج إنَّين  ،والهة األمينة الطاهرة  واضحة  لدينا

ا  ،ع معهمو أناقش املوضجادهلم و أ   أن   وال أريد   ، بمال شأن يلفيعتقدون  الَّذي جعلت عنوان هذه احللقة و إَّنَّ
 أختم   كان بودي أن    ،طويل وم تشعِّب فاحلديث   ،أيضًا ستبقى يف أجواء املخالفني القادمة احللقة يبدو أنَّ 

 ،لةفصَّ ولكن املطالب واملعلومات م   ،دمَّ آل م    ناءِ احلديث يف هذه احللقة يف أجواء املخالفني كي أنتقل إىل فِ 
 ،واألرض ماواتِ تكوينيًا كحفظ السَّ  يكون احلفظ   ا أن  فكما ق لت إمَّ  ،حدة ال تكفيااحللقة الو  يبدو أنَّ 

ز نة تتميَّ معيَّ  وإمَّا أن  يكون احلفظ عند جهة ،واالختالف يف مجيع جهاتهِ  ق إليه الفسادرَّ طال يت اً ثابت اً نظام
هي تلك  ،رهم تطهرياً  عنهم الرجس وطهَّ أذهب اللالَّذين وتلك الهة هم أهل البيت  ،هارةة والطَّ باألمان

  .الهة األمينة احلافظة

عند  ه  ظ  ف  حابة أو ح  صَّ بيد ال ظه  ف  ح   الل أنَّ  :اليافطة هذهِ  ترآن حترى على الق  ج  الَّذي ا هذا احلال أمَّ 
ع با املالَّيت ريقة تم إىل الطَّ عمفأنتم شاهدمت ورأيتم واستاأل مَّة  ا جاء يف  ِمَّ  ج  لكم َّناذ  كرت  يضاً ذ  وأ ،صحفمج 

 صحف ألنَّه  ول له م  ا نقإَّنَّ  :كما قالحابة والتابعني و احف للسجستاين من كثرة مصاحف الصَّ صكتاب امل
ذكر فال ي  س ن النامعة و عند جمم نت هناك مصاحف متشابة لو كاوإالَّ  ،املصاحف األخرىخيتلف عن 

ا ي ذكر ال م صحف حينما خيتلف مع ال م صحف اإلمام  ،هؤالء  أنَّ  كيف  الحظتمو  ،صاحفة املأو مع بقيَّ وإَّنَّ
ل يف وتدخَّ  ال بعيد وإالَّ و قريب  ال يبق   ومل !فعل ذلك زياد بيد الل ابنع   وكيف أنَّ  !ةل يف القضيَّ اج تدخَّ احلجَّ 

 !!هذا املوضوع

الَّيت ملصاحف ة اقيَّ مام وباملصحف اإلرآن واالختالف ما بني أجزاء الق   ،التجزئةة م قضيَّ والحظت   
ات أنا الرتقيعو  ،عاترتقيه بعلي ونقد يسمع  املخالفون ألهل البيت هذا الكالم ويردُّ  ،صارمت إىل األل  رسِ أ  

ا إ ،لكنَّين ال شأن يل بم وال برتقيعاهتم ،موجودة يف هذه الكتبوهي أعرفها  كم عرض بني أيديأ يد أن  أر َّنَّ
تعرفوا  ون أن  دؤمنون با من أنتم ت لَّيتاهذه احلقائق  !!دمَّ م    يعة آلِ كم من شِ قولون بأنَّ هذه احلقائق يا من ت  

  .فاصيلالتَّ 
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اهزة تائج اللنَّ ا راء هذهِ و ن لكو  ،طباءئج كاملة من خالل املراجع والعلماء وال  اأنتم وصلت إليكم النت
 دَّثت  عام وحت كلبش ة العقلعن تركيبو الشِّيعي عن تركيبة العقل  ثت  رون حني حتدَّ ك  ذ تإذا ت ،لكمعطيت أ  الَّيت 

ة من كم هذه القضيَّ ارت عند ص ،زةهتعلة الاات املفي  البديههي هذه  ،ات ال م فتعلة الاهزةعن مسألة البديهي  
هذه الهة و  ،نةند جهة معي  ع إالَّ  فظ  ر احلتصوَّ فال ي   ،اتهلذه البديهي   اتالبديهيات من دوِن أن  تعرفوا اللفي  

 (،هقِ لْ خَ  يْ  فِ اهلل ينَ مِ ا أَ يَ  ،هضِ ر ي أَ فِ  اهلل ينَ مِ ا أَ يَ ): اطبهان  الَّيت هذه الهة هي  ،جهة مأمونة عند اللهي 
هل أقافة يث عن ث  دوسيأتينا احل ،ه عليهوسالم   اللِ  املعصوم صلوات   ه  إنَّ  ،جهة األمانو  ،هة األمانةجِ هي 

وال  ،ةر دِ لعيون الك  ا ن تلكمد كرعوا قوهم  ،الشِّيعةبار خطباء كنقلها إليكم  الَّيت رآنية األصيلة ال البيت الق  
 ألهل البيتِ  نافرم   لف والر املخاكلفِ اة يف طابقي  سوا إىل عمائهم الط  كبار املراجع والعلماء وهم قد غ    تبه  ما ك  

 ا قاله  عمَّ  تبًا يدافعونك  فوا  لَّ وا وأالعلماء من كتببل هناك من املراجع و  ،عليهم أمجعني ه  وسالم   للِ ا صلوات  
د تأتينا بعض وق ،القضية هِ م يف هذفسهنفاع عن أله املخالفون يف الدِّ ذ  ا ب  هدًا أكثر ِمَّ ج   املخالفون ويبذلون  

 .شواهد على ذلك يف احللقات القادمةال

 ،ق الوقتعًا لضي سريروراً مجستاين ومررت عليه املصاحف للسِّ  باكان احلديث عن كت  لقبل الفاصِ 
فات وح وإضاقات وشر حف للسجستاين مع حتقياصتاب املك  ،أشرت إىل نسخة أخرى عليها حتقيقاتُث َّ 

 جد  وال أ ،هلاليلد ان عيليم ابسامة ستاب املصاحف أليب أ  اء ذكرها يف كِ ج  الَّيت للمطالب  وترقيعات أيضاً 
 ريد أن   أ  ينإليها ألنَّ  حباجة   م لستمأنتحَّتَّ و  ،حباجة إليها لست   الَّيتوقتًا للوقوِف على مثل هذه الرتقعيات 

 .روا يف هذه احلقائقأنتم تدبَّ و أعرض بني أيديكم حقائق 

 ات ال م ثارةلشُّبهلى اوالردُّ ع ةابحصَّ لل المنسوبة   مصاحفال) :اب  آخر وهو كتاب معاصركتو  
  : (حولها

اململكة العربية  ،دار التدمرية ،د الطاسانمَّ د ابن عبد الرمحن ابن م  مَّ تأليف م   ،عرض ودراسة
ثمان للمصحف اإلمام يف ع   ع  ذكر مج    يبعد أن   ،هجري 1433 ،ميالدي 2012ة األوىل عبالط ،السعودية
تة المرسلة المصاحف الس   لَّ ك  د  اهَ ه  شَ ر أنَّ كَ ع والبحث من ذَ تبُّ لتَ ولم أجد بعد ا-هو يقول 72صفحة 
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 هو ليس طعاً ق   ،له مصحفاً  عأحرق املصاحف ومج   رسلها عثمان بعد أن  املصاحف الستة الَّيت أ-إلى اآلفاق
ا مجع و  بنفسهِ  بصحف واحد جمعوا املصاحف هم زيد وجمموعة آخرين ف  معَّ حابة يتز جمموعة من الصَّ  ل  كَّ شإَّنَّ

املؤلِّف هنا و  ،أحرق املصاحف الباقية سخًا بعثها إىل البلدان بعد أن  ن   ونسخ عليه ،وه املصحف اإلماممس ُّ 
في  مصاحف الس تة المرسلة إلى اآلفاق ولم أجد بعد الَتتبُّع والبحث من ذََكر أنَّه  َشاَهد ك لَّ ال: يقول

وهي ال م صحف الَّذي أبقاه  من تلك المصاحف  أربعةً  متفرقين شاهدوا وعاينوا أشخاصًا حين وجدت  
ن رأى تلك شري إىل م  يُث َّ -صحف المكيم   حف الكوفي والامي وال م صالشَّ عثمان عنده وال م صحف 

 .املصاحف وهم أشخاص قالئل جداً 

ا صير هذمَ  الف فيل الخِ صَ حَ -بقي عند عثمانالَّذي ث عن املصحف يتحدَّ  ،76يف صفحة 
وأبو  عاصم الجحدريكباشرة  منه عم ونقله له   ىدامَ ء الق  ا من العلمدد  ؤية عَ ع رَ مَ ديمًا فَ قَ  صحفم   ال

 بقاه  أالَّذي مام صحف اإلم   لم منها غياب افهَ دت أقوال عن علماء آخرين ي  جِ عبيد القاسم وغيرهما و  
-هبذقال لي فان عن م صحف عثم-ةإمام املالكي   هو-مالكاً  يقول ابن وهب سألت   ،عثمان عنده

 .له   ال وجود  أي -فقال لي ذهب-ومالك أدرى فمالك من أهل املدينة

-ا سبقمَّ تؤخذ مِ الَّتي والخالصة -83يقول يف صفحة  فاصيل إىل أن  التَّ  ويستمر الكاتب  يف هذهِ 
ف صحأحد وم   ره   قليل والبعض منها مل ي  ها إالَّ ف مل ير  املصاح هذهِ هي أن  النتيجة  ،لل القو صَّ ف   بعد أن  

-ا سبقمَّ مِ  الَّتي تؤخذ   والخالصة  -إىل أن يقول ،ال وجود له  و ية ذهب كلعثمان حبسب قول مالك إمام املا
 لو كانت محلَّ  إذْ -يعين األصول-اتمَّ العثمانية األ   مصاحف وات الذَ بِ األ مَّة ناية عِ  م  دَ هي عَ -؟ما هي

ولعلَّ السَّبب راجٌع إلى -!؟إذاً  فأين احلفظ اإلهلي-إلى أمرين بب راجعٌ السَّ  فظت ولعلَّ ح  ناية لبقيت وَ عِ 
الَّتي ف العثمانية سواء حسخة من تلك المصاأيديهم هو ن    ما فيأنَّ  نيلملم المسعِ  ،األوَّل :أمرين

-هِ في يعين وهو يف حجرِه يقرأ  -أو الَّذي أبقاه عنده ومات وهو في حجرهِ  مان في األمصارلها عثسأر 
  محفوظ في المصاحف فهو محفوظٌ  ه  ها كما أنَّ رب   كتابَ   من أنَّ األ مَّة بهذه  بهِ  تصَّ خت  ا ام :الثَّاني

 ،كذلك في صدورها  فهو محفوظٌ -؟ف ضاعتكيف مفوظ يف املصاحف واملصاح-كذلك في صدورها
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رآن والق   ،توا العلمو أالَّذين من هم -{ْل ه َو آيَاٌت بَ ي  َناٌت ِفي ص د وِر الَِّذيَن أ وت وا اْلِعْلمَ بَ } :قال تعالى

َوَما يَ ْعَلم  } :الَّيت حتدَّث عنها القرآنهي تلك الصدور  ؟تلك صدور ة  أيَّ  ،صدورِهميف  ِفظتت ح  انآيات بيَّ 

 د  مَّ هم م    ،ظت فيها آيات الل البيناتفِ ح   يتتلك هي الصدور الَّ  ،{تَْأِويَله  ِإالَّ الّله  َوالرَّاِسخ وَن ِفي اْلِعْلمِ 

  .مجعنييهم أ  ل  ع    وسالم هاللِ  د صلوات  مَّ م    وآل  

ة ثار م   ال بهاتلى الشُّ ع د  فون للر هؤالء أساسًا يؤل   ،والتخبُّط واضح  الكالميف فتالحظون التخبيص
 د  ال وجو و دت قِ ف  مانية ثصاحف الع املأنَّ  ؟وصلوا إليها ما هيالَّيت ة النتيجو  ،دةملصاحف املتعدِّ ا حول هذه

 ذوات المصاحفبِ مَّة األ  عناية  عدم   يها سبق مَّ مِ  ذتؤخالَّتي والخالصة -ويقول ،ومن رآها فهم قليل ،هلا
 .لكالماىل آخر إ-تفظح  ناية لبقيت وَ عِ  و كانت محلَّ لَ  إذْ -األصولأي -اتمَّ العثمانية األ  

بيرات واهية توهي  تيرا التب هو أوجد هذهِ  !؟..الاص باملصحف العثماين اإلهلي   فأين هو احلفظ  
مصحف -حابةالصَّ  مصحٌف خاص من من ن سب له   فيكون مجموع-88يقول يف صفحة  إىل أن   ،اً جدَّ 

 ،غري تكرار من-اً حابيَّ ص من غير تكرار اثنين وعشرين-ة املصاحفه اختالفات عن بقيَّ فيأي  ،خاص بهِ 
ا يوجد م صحف مثالً  ث عن و يتحدَّ ه ،(ادص)ند عوجودة حابة ونفس النسخة ممن الصَّ  (نيس)عند  ر بَّ

نين اثكرار ير تغله مصحٌف خاص من الصَّحابة من  فيكون مجموع من ن سبَ -ف املختلفةاملصاح
عند ود احف موجملصا حابة واختالف هذهِ إذًا هذه قضية تعداد وكثرة مصاحف الصَّ -صحابياً  وعشرين

 .معروفةة ني والقضيَّ معند املتقدَّ  ،املعاصرين وعند السجستاين

  ؟شيء مات ت شير إلى أي  هذه المعلو  

رآن الق   شري إىل أنَّ ت  ألحوال ل هذه اهأم  ؟األ مَّة هذه الل قد حفظه عند فعالً  رآنالق   شري إىل أنَّ هل ت  
 .ةحلقائق اآلتيقائق وااحل ذهِ هنظروا إىل روا يف ذلك وادبَّ ت أنتم ،األمر راجع  إليكم ؟األ مَّةحفظته قد 
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بريل ني جِ أر أق- قالول اللرس نا أنَّ قرأ ؟ماذا قرأنا يف صحيح البخاري ،نقرأ يف صحيح البخاريأمل 
بلنا ق ،ديثحلقبلنا بذا ا-أحرف سبعة نتهى إلىاحتَّى ويزيدني  زيده  م أزل أستَ لَ ف َ  راجعته  رف فَ على حَ 

ذاً القراءات إ ،نا بذا أيضاً بعة قبللسِّ ا راءاتبعة هي القِ األحرف السِّ  فهم احلديث أنَّ لنا ببِ وق   ،حبديث البخاري
 .خاريحديث الب هوفهذا  ،من رسول اللو يل تكون سبعة إذا كانت من جب  أن   دَّ الب  

  ؟رووا لنا نالَّذيبعة اء السَّ رَّ م الق  من ه   

غويني للاطبقات  وعاة يفغية الب  ) هذا هو ،سائيالكِ هو بعة اء السَّ رَّ أحد الق   ،أحدهم الكسائي
ل م د أبو الفضقيق محت ،لسيوطيلالل الدين ا ،صيدا بريوت ،املكتبة العصرية ،الثَّايناجمللد  (حاةوالنُّ 

ابطاً اس ضَ أعلم النَّ  ي  لكسائا كان-؟ماذا يقول عنه ،الكسائي ،1701 رقم الرتمجة ،137صفحة  ،إبراهيم
هو هذا و ري كِّ اط وسِ لوَّ ن ه أيعين -لغلمانيأتي او يذ بالنَّ  شربَ  ديم  كان ي    ه   أنَّ ئًا صدوقًا إالَّ ر امًا بالعربية قَ عالِ 

ماً طًا عالِ ابِ ض  وكان  ،صدوق قارئ ه  أنَّ بهم قالوا  ؟ال يعين نأخذ بقراءته أم ؟ماذا تقولون !بعةاء السَّ رَّ أحد الق  
 !!بالعربية

أعلم  فإنَّ الكسائي كان يدَّعي بأنَّه   ،ل عن الكسائيِقصَّة ت نق   امقرأت يف ما قرأت يف سالف األيَّ 
لسان )ثل ة مِ يو موسوعة لغو  معجم ه  كأنَّ و  ،مجيع اللغاتو أللفاظ ا يعين يعرف مجيع ،لغات العرب النَّاس يف

يصعب على اإلنسان أن   ،هاعيها ويصعب كذلك اكتشاف  أن يدَّ  نوهذه قضية يصعب على اإلنسا ،(العرب
يط بكلِّ األلفاظ كن أ ،ي  يط بك ل   ،هذا مكن ،وية كبريةزانة لغان خ  سنن  يكون عند اإلم   ولكن أن  ي 

عة من كانوا قريبني من الكسائي افاقرتح مج   ،اً يف الصعوبةجدَّ  قضية بالغةفهذه األلفاظ يف نفِس الوقت 
 ،فيما بيننا اً حروف نمع ،ف كلمة فيما بينناحنن نؤل   :فقالوا ،صدقه ِمنذبه يكشفوا كِ  قرتحوا فيما بينهم أن  اِ 
دعواه صادقة  نَّ يف كالم العرب فإ دمل ترِ  فإن قال الكسائي بأنَّ هذه الكلمة ،الكسائيع كلمة ونسأل نصون

ورد هذه احلادثة كي أنا أ   ،ألنَّ هذه الكلمة ليست من كالم العرب ،فذلك يدلُّ على كذبهِ  وإن أعطاها معّنً 
 ،هذا جاء حبرف الاء ،ا بينهمجمعوا حروفاً فيمف   ،نامج يف غاية الديةالب  ،ية من بداية البنامجكسر الد  أ

ما تقول يا شيخ يف هذه  ؟الكسائي وذهبوا يسألون   ،(خنفشار) :والفاء والشني كونوا كلمة ،وذلك النون
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هذه كلمة أصيلة  ،هممِ الكا من أصيل  إهنَّ  ،نعم :قال (؟خنفشار) اها هل هي من كالم العربالكلمة ما معن
          اعر:  ه احلليب قال الشَّ  بِ ّبَّ  ي   وي  نبات  صحرا نفشار  ال :قال ؟وما النفشار يا شيخ ،من كالم العرب

 شار  ليب النفد احلق  كما ع                  تكم بقليب بَّ ع ِقدت م

 ،بن الكذاا :قالواو  ،عالبالنِّ  ك ضربوهلذل مَّا قال  ،...وقال رسول اللُث  استمر  يقول:  ،أوجد بيتاً  رأساً 
لل ارضوان كسائي  ا هو الفهذ !!اآلن تريد أن  تفرتي على رسول اللشعراً و افرتيت  ،كلمة حنن صنعناهاالهذه 

النَّبيذ  ربَ ش   ان ي ديم  ك  الَّ أنَّه  إدوقًا ًا صاس َضابطًا عاِلمًا بالعربية قارئالكسائي أعلم النَّ  كانَ -!تعاىل عليه
 .وعاة يف طبقات اللغويون والنحاةة اليغهذا ما جاء يف ب  -ويأتي الغلمان

ر الغرب دا ،باسحسان عحتقيق الدكتور إ ،ابعي يف الزء الرَّ دباء لياقوت احلمو ويف معجم األ  
موطن  ،753لرتمجة ا رقم ،1737صفحة  ،ابعيف الزء الرَّ  ،لبنان ،بريوت ،1993الطبعة األوىل  ،اإلسالمي

كان   يِ أ ،يهفِ  ق  ه  ى ر  لع-اس على رهق  فيهلنَّ ا كان أعلم-يضًا نفس الكالمأ ،1747احلاجة يف صفحة 
هذا  ،طايح حظهو ة بغص طايح ة يعينوبعبارة صري ،حنطاط واحلماقةالة واالِ ف  هق هو السَّ الرَّ  !نحطاً سافاًل م  

كان   ه  ه ألنَّ ا ي كرَ تيان مريد إي   ،على رهق  فيهكان أعلم النَّاس -يف اللهجة العراقية االستعمال الشعيبب
لى عَ  ساائي أعلم النَّ سَ كان الكِ -1739يضًا يف مل  آخر يف صفحة وأ-الشراب ويأتي الغلمان يشرب  
عاِلَمًا بالعربيِة رئًا ان ضابطًا قاك  ه  نَّ  أة إالَّ وقان الر خاذ الغلمبيذ ويجاهر بات  رب النَّ يم ش  فيه كان ي درهق  

 ،مان الروقةالغل-الروقة لغلماناخاذ كان ي ديم ش رب النَّبيذ ويجاهر بات  -هكذا العلماء وإال  فال!-َصدوقاً 
السك ري  ءة هذاقراحَّتَّ بعة ت السَّ قراءانقبل ال ،على راسي ،بعةاء السَّ رَّ هذا هو أحد الق   ،سانمان احلِ ليعين الغ  

 !؟لبخارياكما يف صحيح و م يقولون كما ه  ذت عن جبيلخِ راءات أ  هذه القِ هل ف ،اللو اط

ة أخرى هل نزل جبيل عليهم مرَّ  !ةعشر صارت  ،هذه القراءات السبعة فجأًة صارت !يا س بحان الل
ات من موسوعوهو  ،كتاب معروف للجزريوهذا الكتاب   (،شريف القراءات الع   شر  النَّ )هذا هو ! ؟ال ندري
 ،اءت عن جبيل حبسب صحيح البخاريقراءات ج  هي  بع هذهِ ت السَّ راءاالقِ  إذا افرتضنا أنَّ و  القراءات

ولكن   ،نفرتض تلك من الل ،القراءات نقلوا هذهِ الَّذين من  مياثلون الكسائي نالَّذيسائي و الكِ رواية حبسب و 
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يف البداية  ،ماذا ورد يف هذا الكتاب نقرأ (،راءات العشرالقِ  يف النَّشر) !؟الديدة من أين جاءت الثةالثَّ هذه 
وجد قراءات مالفة ه ت  ألنَّ  ؟ملاذا ،ءاتار علماء القحو وبني النَّ  ءاعلم بني   الناشئالف ث عن الِ هو يتحدَّ 
حو الف قواعد النَّ ون خبيقرأهم ولكنَّ  ،رآنواحلقيقة هو هذا حتريف للق   ،حو وسنأيت على ذكرهالقواعد النَّ 

 ،يف حلقة يوم غد ،ن يف حلقة اليومقد ال أمتك   ،بأمثلة آتيكموسهزيلة إىل أبعد الغايات  ات  يعويأتون برتق
لة املصادر الَّيت اعتمدها ال م حقِّق من !ةهمِّ مالحظة م  وهذه يضًا ق أحقِّ م   ال -(البيان تفسير َمجَمع)-مج 

عتمد على اِ  ه  ون أنَّ تقدأتع ،ضاعتهم ر دَّت إليهمبِ وهو كما ي قال  ،الشِّيعة ب أهم تفاسريعت  ي  الَّذي التفسري 
هو ي عدِّد أمساء  ،ما هو بتفسري شيعي  و  ،ين  تفسري س   ألنَّه  بل أبدًا  ؟ه تفسري شيعيمع البيان ألنَّ تفسري جم  
تفسري عميد املنب  !افعيالتفسري الشَّ  !تفسرينا ال م حبَّبهو هذا -(التفسير الكبير للفخر الرَّازي)-التفاسري

 (،تفسير أبو السعود) (،التفسير  الكبير)-!وتفسري علمائنا ومفسِّرينا !سيين وخطباء املنب احلسييناحل  
جل قد أصاب بيت وفعاًل الرَّ لفاسري املخالفة ألهل اد التَّ عدِّ هو ي  -(تفسير مجمع البيان)و (رطبيتفسير الق)

 .همصدراً من مصادر حبثِه وحتقيق تابحني جعل هذا الكِ  .؟!.ة يف كبدهااحلقيق

كتبة م ،ندهمعومعروف   مشهوروهو كتاب   (شر يف القراءات العشرالنَّ )لطبعة ا هذهِ  ،64يف صفحة 
حبسب ما -قال رسول اهلل-64فحة ص ،د سامل ميسنمَّ قه األستاذ الدكتور م  حقَّ  ،وزيعشر والتَّ فا للنَّ الصَّ 

فظ البخاري لوهذا  ،عليه قٌ فَ ت َّ م   ،هنمِ  ريسَّ وا ما تَ أنزل على سبعة أحرف فاقر رآن أ  هذا الق   إنَّ -هو يقول
 .عن عمر

 إنَّ  ،فقال األكثرون ،أكثر  ال كانت أقل أوف دون أنْ بعة أحر  ا وجه كونها سَ وأمَّ -72يف صفحة 
 أن   دَّ ولكن الب   ،وال من بعيد وال دليل على هذا الكالم ال من قريب-أصول قبائل العرب تنتهي إلى سبعة

صحى سبع غات الف  اللُّ  تنتهي إلى سبعة أو أنَّ العرب أصول قبائل  إنَّ  ،فقال األكثرون-يدوا تبيراً 
بذه األ مَّة  رآن يف هذهِ الل يفظ الق   ،رآن باالحتماالتفظ الق  وهكذا ي   !احتماالتأي -دعوىما اله  وكِ 

عة الس  بل ال م راد  بحيث ال يزيد وال ينقص بعة حقيقة العدديل ليس المراد بالسَّ وقِ -!يةهاالحتماالت الوا
ن لهم في ذِ تعالى أَ  اهلل عليهم في قراءته بما هو من لغات العرب من حيث أنَّ  رجَ ال حَ  ه  يسير وأنَّ والتَّ 
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حيث ال يزيد وال بعمائة وال يريدون حقيقة العدد بِ بعين والسَّ بع والسَّ طلقون لفظ السَّ ذلك والعرب ي  
جبيل عن النَّيب يف حديث  عالقة هذا الكالم با مرَّ ما -بالغة من غير حصرم   ثرة والينقص بل يريدون الكَ 

ل على سبع نزِ أ  رآن ق  ال أنَّ زري بأيضًا ال   رواهالَّذي واحلديث  ،سبع قراءاتبِ  جبيل قرأ له   أنَّ خاري بيف الب  
 إىلنتيجة لبا حتوَّلتو  ،بعة إىل عشرةراءات من س  لت القِ فكيف حتوَّ  ،ل على سبعة حروفنزِ أ  أو  ،قراءات

 (!شر يف القراءات العشرالنَّ )

 !سائيالكبري للك مناع احرتافيها م من الل وال نناقشهي القراءات السبعة  منا أنَّ إذا سلَّ  ؟ماذا تقولون
هل  ؟لثَّالثةاذه القراءات جاءت ه أين من ؟أين تضعوهنا يف أي مكان ؟حتريفاً  عدُّ  ت  الثة أال  راءات الثَّ هذه القِ 
  !؟من أي مكان جاءتو  ،من أين جاءت الكسائي أمغلمان من  فرَّخت

اف فضالء احت) !كةخري وبر  ،عد ذلك يا سبحان اللبالقضي ة ورت تط ؟احلدَّ هذا ند هل وقف األمر عِ و 
إحتاف ) ، أربعة عشرهلا إىلحوَّ ذي الَّ راءات سبعة ما أمل تكن القِ  ،زادت أربعة (،البشر بالقراءات األربعة عشر

وهذه  ،جريه 1117 سنة وىفمياطي املتألمحد ابن كذا كذا الدُّ  (،بالقراءات األربعة عشرضالء البشر ف  
ت األربعة بشر بالقراءاء الضالف ف  اإحت ،ف من جزأين كبريينتتأل   ،دار احلديث القاهرة ،راءاتاملوسوعة يف القِ 

 .عشر

سنة  متوىف ،قسطالينأليب العباس ال (،لطائف اإلشارات لفنون القراءات) :موسوعة أخرى هذهِ و 
ا مالقسطالني  م  اإلما مع فيهجولقد -؟مةجاء يف املقدِّ الَّذي ل ما وَّ هذا الزء األ ،من ثالثة أجزاء ،923

-؟رتمَّت توات-اترةالمتو  شرةالع ،قراءة عشرةَ  أربعةَ  فذكر فيهِ  ،ي جمع من قبله في كتب القراءات لم
 .المإىل آخرا لك-نقطعت أسانيدهمربعة اء وأاها بين جمهور العلميالمتعارف عل

وقد  ،مل سامل مكرَّ بد العاع رو دكتمر والتار ع  للدكتور أمحد م   (،رآنيةعجم القراءات الق  م  )وهذا أيضًا 
بعة لقراءات األر مل على اشتيضًا يهو أو  ،رآنيةمن أفضل معاجم القراءات الق  بأن ه ذكرته  يف بداية البنامج 

  .عشر
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هذا  (،لالكام) ا كتابهذ! ؟دًا بقيت القراءات تتوالد وتتوالدأب ؟هذا العددهل وقف األمر عند 
سم ما ا ،للهجرة 465نة هذا متوىف س ،كالم قدمي  ،465املغريب املتوىف سنة  الكتاب أليب القاسم يوسف

ما   ،بركةخري و  ،ةني قراءىل مخسوصلنا إ (،الكامل يف القراءات العشر واألربعني الزائدة عليها) ؟هذا الكتاب
العشر  قراءاتلكامل في الكتاب ا  وبعد فإنَّ -حقيقمة التَّ قدِّ مة م  يف املقدِّ  ،3صفحة  !كان لل ينمو

-ذليإلمام اله  ا تم به مؤلفه  ة اهالشاذَّ و ة راءات المتواتر لقِ لم اعت في عِ توسَّ الَّتي واألربعين الزائدة عليها 
 .هجري 1428 ،ميالدي 2007الطبعة األوىل  ،سة مسا للنشر والتوزيعمؤسَّ  ،إىل آخر الكالم

إىل  ُث   ،لت إىل عشرةحتوَّ  ُث   ،ةبعنا نقف عند القراءات السَّ ولكنَّ  ،رآنالقراءات أساسًا هي حتريف للق  
أو ليس  ا حتريفهذ ،ةام القادمل يف األيَّ وال ندري إىل كم ستتحوَّ  ،وهكذا إىل مخسني ،أربعة عشر

واحد  لك  ن شخص  سو  مخصيدة يأيت بعده  شاعرًا كتب قصيدة وهذه الق   بالِل عليكم لو أنَّ ! ؟حريفبت
 قال بأنَّ  ي  ال  أ ،لبيتالى ذلك عي قدِّم هذا البيت  ،ي غريِّ يف احلركات ،ويذف منها شيء ضيف إليها شيءي  

بأن   جعكمعقيدة مراسب أنتم حب قدواتعت   أن   دَّ والب   ،الل يري عليه هذا ملاذا كتاب   ؟فةرَّ هذه القصيدة م  
رَّف؟؟  ؟نع هلمفماذا نص لبيتاف ألهل ملخالكر ابالفِ  م مأل ىهلو املراجع عق ،املراجع ال نلومهم !!القرآن مل ي 

 .!؟ذا تصنعونلبيت مااأهل  أنتم يا شيعة ،قولوا يل أنتم ماذا تصنعون ؟أنتم ماذا تصنعون مع أ نف ِسكم

 .نذهب إىل فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل

ذه صل على هي   ن  ستطيع أيم ال ا البعض منكطالب ربَّ ملا لع على هذهِ وملن يريد كتباً متصرة كي يطَّ 
 :التواملفصَّ  ةلالكتب املطوَّ 

خ عبد الفتاح يللشَّ  (لقراءةيف ا ل  ج ك  راءاهتم ومنهواتر قِ شرة ورواهتم وت  اء الع  رَّ أريخ الق  ت  ) :هناك كتاب 
 .متصر القاضي وهو كتاب  

ابة حدار الصَّ  ،يمبد الرحعد ابن ابن أمحسيِّد لل (ورواهتم البرةالق رَّاء العشرة  أسانيد) :ابوهناك كت 
 .يف مصر طنطا ،للرتاث بطنطا
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بن مصطفى ابن اد حسن يب أمحأل (ق  رَّاِء هذا الزَّماننيد اسحتفة اإلخوان با عال من أ) :ك كتابوهنا 
 .هذا على سبيل املثال خرى ماثلة ذكرت  وكتب أ ،املصريأمحد الورَّاقي 

ة القضيَّ  ،تحريفليس بِ  ف أوريحكموا هذا حت  اِ  راءات وأنتمالفاحتة حبسب هذه القِ  لكم سورة   سأقرأ  
وا حديث مل يفهم ،لوات الصَّ يف ذهِ نقرأ بالقراءات ه زون أن  نا يوِّ وباملناسبة مراجعنا وعلماؤ  ،جعة إليكمار 

ي فِ ) :عنواهنايت الَّ لقة ىل احلالقضية حينما نصل إ ث عن هذهِ سنتحدَّ  ،يث أهل البيتفوا حدحرَّ  ،بيتلأهل ا
ذه القراءات هكلِّ وه برأقا لكن ما قالوا ،اسه النَّ قرأوا القرآن كما يقرأا :بيت قالواأهل ال (،دمَّ حَ م   ناء آلِ فِ 

با  يقرأالَّيت  تراءالقِ اهذه  فلنقرأ حبسب ،يف صلواتكم لكنَّ املراجع والعلماء ي فتون بذلك ،ةيفي  ر حالت
 ،خالفونيقرأ با امليت الَّ ات لقراءا ن هذهِ واملراجع ييزو أكثر العلماء  ،املخالفون وييزها علماؤنا ومراجعنا

ات مجيع القراء زها إىلن جتاو ء مابع ولكن هناك الكثري من العلمراءات السَّ القِ  البعض وقف عند  أن  صحيح 
ا ت عجبهم هذه   باملخالفنييل  شأن  أنا ال ،راراً رارًا ومِ وهنا يوميًا كِ تقرأالَّيت سورة الفاحتة  ،ون باقرأيالَّيت  ر بَّ

أليس رآن ق  وداً يف الجو مإذا كان هذا  :فأقول ،القراءات أنا أحدِّثكم أنتم يا من تقولون بأنَّنا شيعة  أهل البيت
 ؟أنتم ونهماذا تسم   ؟اً هذا حتريف

ف أو ير هذا حت ،زءاً من الفاحتةملة ليست ج  ار البسبتباع ،من دون بسملة (ِد هللِ مْ الحَ ) :الفاحتةسورة 
ألنَّ البسملة ليست  ،لةوهنا من دون البسمفهم يقرأ .؟!.ة من الفاحتةلمليس بتحريف حينما حنذف البس

يف  يفحر واحدة من التَّ إذا صدقت حالة  !؟ونماذا تقول ؟ليس بتحريف ريف هذا أوحت ،جزءًا من الفاحتة
 ،دون بذه العقيدةتقفلماذا تع !األ مَّةيف هذه قرآن ال يفظ    الل  أنَّ  وهو ،ملعتقدا اإذًا سقط هذ رآنالق  
 ماء واملراجعلعجئتم با من ال ؟ئتم بذه العقيدةمن أين جِ  ؟ملاذا ،ضون على من يقول لكم خبالف ذلكرت تعو 
ين دعو و  ،خبالف ذلك أهل البيت قالوا ،م يأتوا با من أهل البيتو ل ،البيتهم جاءوا با من أعداِء أهل و 

ولو كان عندي متسع  ،لكتبا ها من هذهِ تخرجت  ساراءة وهذه القراءات أنا القِ  هذا الواقع هذهِ  ،ذلككلِّ من  
 تليس تب  ك  بِ  أنا مل آتِ  ،ادرصأمهات الكتب واملهي من الوقت ألخرجت لكم الكتب واملصادر وهذه 

الحمِد )ات راءالق حتة بذهِ افوا ال تقرأريدون أن  هل ت ،كتب واملصادر يف القراءاتأمهات الهي  هذه ،معروفة



 طق / للشيخ الِغّزي    الكتاب النا :3الجزء  –ملّف الكتاب والعترة 
 1في اجواء المخالفين ق  -1وعان من التشيع ج ن (40الحلقة )                                                                     

 

- 39 - 
 

يَّاك هَ  ،د  عبِ اك نَ يَّ هِ  ،وم الدينِ يَ  كِ الَّ مَ  ،وم الدينِ ٌك يَ الِ الرَّحمن  الرَّحيم  مَ  ،المينبُّ العَ رَ  ،هِ لَّ د  ل  مْ الحَ ) (لهِ لِ 
أو ليس  هذا حتريف ،الزِّراط  بالزاي (،يمَ قِ ستَ م   ال اطَ ا الز رَ رنَ ص  بَ ) بواو الماعة (وانستعياك نَ يَّ وَ  ،د  ي عبَ 

القراءة األوىل بالزاي  ،اد والزايبني الصَّ  (يمَ قِ ستَ  ال م  اطَ رَ ا الز  نَ دْ شِ رْ اِ  ،َبص رنَا الز رَاَط ال م سَتِقيم) !؟بتحريف
 متَ نعَ ن أَ مَ ِزرَاَط  ،ِاْرِشْدنَا الز رَاَط ال م سَتِقيمَ -الثانية بني الصَّاد والزاي- َبص رنَا الز رَاَط ال م سَتِقيم)
علماءنا يا ا ي !؟يس بتحريفهذا حتريف أو ل-(ينأل  الضَ  يرَ ي وغَ يه مِ لَ وِب عَ غض  مَ  ال يرَ غَ -الياءب-يمِ يهِ لَ عَ 

ال متتلكون ثقافة  أهل البيت يا من دون يا شيعةتقتعأ ،مكتوب يف املصاحفو ت ثبَّ وهذا م   ،مراجعنا الكرام
 عقولكم وثقافتكم وعقائدكم ومعارفكم ما أنتم بشيعة  ا يف أمَّ  ،أنتم شيعة  ألهل البيت يف قلوبكم ،بيتلأهل ا

 .؟!.ألهل البيت

ءة ذا بقرامثاًل ه هذا املصحف ،هذه طبعات متلفةو  ،متلفة هذه مصاحف ،أمامي مصاحفال هذه 
نه أنتم تعرفو الَّذي  املصحف فة عنة واأللفاظ والقراءة متلحونه ستجدون الكتاب  تتصفَّ  اآلن لو ،رشاإلمام و  

 املصاحف هذهِ  ،شَّريفال صحفدار امل ،رشرآن الكرمي برواية اإلمام و  الق   ،هرز وهذا مطبوع بإجازة من األ
رآن قناة الق   هناك ،لساتاينعلى ال جودةنوات املو دخلوا إىل الق  اآلن ا ،ال إفريقياها يف مِش رها وتواجد  يشيع تواف  
 ت وتابعوا معيف البي ندكمعِ  الَّذيمسكوا باملصحف ا ،بر غقناة فضائية تبث من املوهي  ،تبث يتالكرمي الَّ 
كتابتها   فاآليات ختتلف ،كتوباً رآن ملق  حينما خيرج ا حَّتَّ و  ،رشون بقراءة و  م يقرأإهنَّ  ،رآنون الق  يقرأالَّذين 

املصحف  ،صفاءة ح  نا هو قر بني أيديالَّذي صحف م   ال ،يدينابني أالَّذي ها عن املصحف ألفاظو  مالؤهاوإ
رواية  ي وافق ى ماعلط بِ ب هذا المصحف وض  تِ ك  )-صحفإذا تذهبون إىل آخر امل ،الطبعة السعودية

 ،رشإلمام و  رواية اب ،رشو   ة وقراءةايهذا املصحف مكتوب وفقًا لرو و  ،(النجود حفص عن عاصم ابن أبي
لزائري يب التونسي اط املغر ة بالرش من جهة القراءة اإلمام و  ايسم العثماين على رو بع بالرَّ الط ط  حَّتَّ و 

 ءة متلفة عنلف وقراط متخبفهذا مطبوع  ،الط األفريقي خيتلف عن الطِّ املشرقيو  ،األفريقي املوحَّد
 .هذه طبعة ،شرقندنا املنتشر يف الاملصحف املوجود عِ 

 .مشقبعة طبعة سورية يف ديضاً برواية ورش ولكن هذه الطَّ أ :هذه طبعة أخرىو 
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 ،باسسف األحي يو ساحة موال ،الديدة مكتبة السالم ،هذه طبعة يف املغرب :هذه طبعة ثالثةو 
من  ،احمللي ل الديني وجالالدين الطوس جالل ،تفسري الاللني ،هذا هو تفسري الاللني ،الدار البيضاء

ا املصحف ذ هيعين ،رشام و  ول املصحف ولكن برواية اإلمعت حعلماء املخالفني عندهم تفاسري متصرة مج ِ 
هذه  كل  و  ،أيضاً ب ر غة املوهذه طبع ،هذه طبعة سوريا ،هذه طبعة املغرب ،عندناالَّذي  حفصخيتلف عن امل

 .نيةرآوافقة اجملامع الق  قة األزهر وببوافهي املصاحف 

 ،يزِّ اية الب   مي برو الكر  رآنالق  هذا  :وختتلف عن هذا وعن هذاهذه جمموعة أخرى من املصاحف و 
ف ااألوق ارةا إجازة وز هن ،يةهلامشاردنية يف اململكة األ فاإجازة وزارة األوق ،لب  ن  لفه فيه ق   اما خ اهلامشوب

وما  ،رط األمحبة بالجدمت مواطن الالف مكتو لو ولو فتحتم هذا املصحف  ،ات األزهراألردنية وإجاز 
يس لذا حتريف أو ه !!ينناوف بر عركات واأللفاظ عن هذا املصحف املتلف احلوخت   ،الفها أيضًا يف احلاشيةخي  

 !؟بتحريف

اإلسالمية  ساتاملقدَّ و  شؤونأيضاً وزارة األوقاف وال :سخ أيضاً لنُّ ا ختتلف عن هذه أخرى ةهذه نسخو 
 .املصاحف قية تلكلف عن بخيتفهو  ،فيه السوسي مش ما خالفه  اهلابو  ،اية الدوريبرو  ،اململكة األردنية

 امش ءة محزة وباهللف لقراخواية بر  ،ه بإجازة األزهرأيضًا اململكة األردنية اهلامشية وكلُّ  :مصحف آخرو 
 .تالفه فيه خال  ما خ

 .عياش لقراءة عاصم وباهلامش حفص برواية شعبة ابن :مصحف آخر أيضاً و 

إذاً  ؟ون هذاماذا تسم   ،ويف قراءهتا هاتها ويف إمالء  باختتلف يف كتالَّيت صاحف هذه جمموعة من امل
ب هذه تِه عِ سلَّ وانينه ومِ افظ على ق  ي   حيث استطاع أن  على احلفظ من الل سبحانه وتعاىل أقدر هو يب ار محو 

 اآلثار القدمية ،ينيجدت يف آثار السومريني األكدو  الَّيت ينية قوم الطِّ آلالف من الرُّ ا ،القرون الطويلة املتمادية
على عقود البيع وعقود الزوَّاج الَّيت كانت ت كتب على يافظوا  ستطاعوا أن  أولئك السومريون ا ، العراقيف

 ،وه يفظعلى حفِظ ما أرادوا أن   إذاً هم أقدر   ،حفاموجودة يف املتوهي  وبقيت إىل يومنا هذاالرقوم الطينية 
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الل يفظ  أنَّ  وهي ،لتزمنا بذه النظرية.؟! هذا إذا ا.كتابهِ   بينما الل سبحانه وتعاىل ليس قادرًا على حفظِ 
  .حابةوعن طريق الصَّ األ مَّة ند عِ قرآن ال

  :النتائجهي هذه و األ مَّة حابة وعند رآن عن طريق الصَّ الق   

 !(يمقِ تَ سمراط ال ا الز  رنَ ص  بَ ) -
 (!قيمستَ م   ال اطرَ ا الزَّ دنَ شِ ارْ ) -
 (!يمِ يهِ لَ ت عَ نعمَ ن أَ اط مَ رَ زِ ) -

فقهم وام أيضًا من يتهعيَّ بيت وبليقة من مالفي أهل ار طال ون القرآن بذهيقرأالَّذين أنا أقول هلؤالء 
هذا  ه  ألنَّ  ،م فقطستقيم   اط الر أعطونا الصِّ  :ء أقول هلمنا ومراجعنا األجالَّ القراءات من علمائ على هذهِ 

الديكم و قيم رمحة على املستط راا الصِّ أعطون !؟من هوأنتم تعرفونه  (يمقِ ت  س  م   اط الر  الصِّ ) نعرفه احناو  صاحبنا
 ،خذهاملستقيم نأ راطلصِّ اعطونا فقط أ !وفوقها بوسة ،حالل زالل بالل ،لكمما فوق كلَّه وأنتم من الزِّراط و 

  .!!.كاملهبه لكم كلُّ   ،يهال نزامحكم يف األمر وال نناقشكم ف ،بكاملهِ راط فما فوق لكم وأنتم من الز 

يات  يف قراءة آستمرَّ  أردت أن  أوإذا  ؟توصلكم جة  نتي عرضتها بني أيديكم إىل أيِّ الَّيت احلقائق  هذهِ 
 يتالَّ  الفاحتة هذه بسورة مين جئتكلكنَّ  ،قراءاتبثل هذه ال الوءً م   كون   سيإىل آخرهِ  لهِ من أوَّ  رآن  ق  ال فإنَّ قرآن ال

 كنت    وإن   !مبيل  ال شأن  ف ةنَّ لس  خاطب اأأنا ال  ،د  على األلسنةترتدَّ الَّيت و  ،ًا يف صلواتكموهنا يومي  أنتم تقرأ
عون هذا حني يسمة نَّ ناء الس  ن أبمليمة ر السَّ ط  صحاب العقول وأصحاب الفِ  أفني منهم وأنَّ نص م  أعتقد أنَّ ال

  .هم ترفض ذلكر  ط  فِ  ،يرفضونهاهلراء 

  !؟هذا قرآن   أيُّ  

 ! ؟ هذاهراء   أيُّ  
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ملخالفني عقائد اتقدون بمن تعيا  أنا أخاطبكم أنتم يا شيعة أهل البيت ،يل بم لكنَّين ال شأن  
اللحظة  هذهِ  إىل !؟وهما  نرآمَّتكم من الق  ئهو موقف املخالفني وال تعرفون موقف أرآن ق  وموقفكم من ال

قائق وهذه احل هذهِ  ،صيلفبالتَّ و يانه سآيت على ب ينلكنَّ  .؟!.هو موقف األ ِئمَّة وال تعرفونهأنت م ما عرفتم ما 
 مفوظ   رآن  ق  ال نَّ أ ن فعالً تجو نهل تست ؟جونتأنتم ماذا تستن ؟شريت   شيء   مطالب إىل أيِّ  فاصيل وهذه الالت  

ا ق لته  يف بداية احلديثإينِّ  !األ مَّةعند   :فهناك نوعان (،شيُّعتنوعان من ال) :حللقاتعنوان هذه ا ،أ ذكِّرك م ب 

 كم لستمألنَّ  ، تعرفونهالوأنتم  رآنق  ال موقفه منو منهج الثقلني وعقيدته يتبّنَّ الَّذي  :قالنيالثَّ تشيُّع ال
  .!.تشيُّععلى هذا ال

القرآن  أنَّ فون باها املخالتبنَّ يلَّيت اظر نَّ جهة ال وِ تبّنَّ الَّذي لشيعي هو ا عالتشيُّ  :تشيُّع الش يعيوهناك ال
ند ة يف املئة علفظه مئبرآن لق  افظ ن يف اللفظ ح  لك ،منيرق وطوائف املسلبني فِ فيه يف املعّن وقع االختالف 

  .األ مَّة

لقرآن نَّنا حفظنا االوا بأق! لو ؟شري إىل ذلكها بني أيديكم هل ت  عرضت   يتواهد الَّ احلقائق والشَّ  هذهِ 
 ل  كد ح فظ بشقرآن ق  لايكون ففيبقى حفظهم قاباًل للتغيري يف بعض الهات  ،مي كن أن  ي قب ل هذا الكالم

  ؟!..ذلك قبل العقليكيف فهر او ظال ذهِ رآن مئة يف املئة مع هظ الق  ف  د ح  الل ق   يقولوا بأنَّ  أمَّا أن   ،ملجم  

ين لكنَّ  ،م هي هكذايدت كعقو  ،كلكم ذل اجع قالوار وامل لماء  الع   ألنَّ  تيلبة أهل الون يا شيعبأنتم تق
امتلكت  مَّت ما ،الياً هنيقًا عو وافر حوأربعة ياًل طوياًل وذ   تنينني طويلذ  أ    ما امتلكت  مَّت    ،عذروينا ،أعتذر

و ههذا اذا أفعل ذروين معن اولك ،كمحينئذ  ستكون عقيديت كعقيدت املواهب العظيمة والقدرات اهلائلة هذهِ 
هيق ال النَّ و ة وافر األربعوال احل لطويلذنني الطويلتني وال أمتلك الذيل افإنَّين ال أمتلك هاتني األ ،سوء توفيقي

  .؟!.ذري إليكمالعايل فهذا ع  

من  لون   على أي  أنتم نظروا وا مك يف احللقة القادمة ضعوها حبسابمطالب وغريها وما سيأيتهذه ال 
أنَّ هذا يضًا بر أ  كرِّ وأ  ! ؟الشِّيعةنعته  ص  تشيُّع الشِّيعي الَّذي أم هو ال! ؟قالينالثَّ تشيُّع هل هو ال! ؟تشيُّعألوان ال
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 ، يف كتبهم أنا أعرفهرقيعات  وما يذكرونه من ت   ،قولونال شأن يل با ي  ف ،بداً ة أنَّ هاً ألبناء الس  البنامج ليس موجَّ 
ا  ،ا يقولونيل برتقيعاهتم وب لكن ال شأن   ،لعت عليها وعلى تفاصيلهاوقد اطَّ  كتبهم بني يدي    وهذه  ض  عرِ أ  إَّنَّ

 !؟وان التشيُّعوانظروا أنت م على أيِّ لون  من أل كم شيعة أهل البيتيا من تقولون أنَّ أنت م أيديكم  احلقائق بني  
يات الكتاب ومن عميق ق آيمرآن سيأيت بياهنا من عة يف الق  خاصَّ  التشيُّع الثَّقالين الَّذي له  منظور وعقيدة

ة البعيدة عن أهل بيت نحرفِ م   ة اليعية املعوجَّ قافة الشِّ الثَّ  لى هذهِ كم عأم أنَّ  !؟ت العصمةحديث أهل بي
 !؟مجعنيعليهم أ ه  وسالم   اللِ  العصمة صلوات  

ا و ر  كم احلديث أعب  تا أبَّ ر   ،نفس  املوعد ،شاء الل تعاىل دًا إن  م غ  ألقاك   ،نتهىوقت البنامج اِ  بَّ
ذه بظ أتلفَّ  ن  أبُّ حِ أ  ال  ناأفعل ذلك وأ واللِ  ،فعل ذلك ألجل بيان احلقائقين أرحت  مشاعركم لكنَّ ج  

 ،قبالتوفي ي لكمعائد   !.؟.يلفاصلتَّ ا حلقائق وكيف أعرض هذهِ ا  هذهبني  كيف أ  ف ،ضطر  ين م  لكنَّ  األلفاظ
 .ألقاكم غداً 

 ..رمَ اية القَ عَ م في رِ ك  أترك  و 

 وهِ ج  و  َعن  مت  ن ْ م أَ ك  وهِ ج  وعن و   انَ وهِ جَ و   نْ عَ  ربَ ف الكَ شِ كْ ين إالح سَ  يكَ خِ ِه أَ جْ ن وَ عَ  بِ رْ الكَ  فَ اشِ كَ يَا  
 ..نيسَ يَك الح  خِ ت ِبحق  أَ رنِ تَ ن ْ ى اإللَ ا عَ ينَ عِ ابِ م تِ ا وَ ينَ دِ اهِ م شَ 

 ... في أماِن اهلل.الدعاء جميعاً أسألكم 
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