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َرة  َمَلّف الِكَتاب َوالِعت ْ

 النَّاِطق الِكَتاب  -زء الثَّاِلثالج  

 م4/4/2061 ع ون األرب َ و  ة  يَ ادِ ة  الحَ قَ لَ الحَ 

 يلشِّيعِ ايُّع شَ التَّ و  يْ النِ قَ الث َّ يُّع شَ التَّ  .!!.يُّعشَ التَّ  نْ نوعان مِ  

 يزء الثَّانِ الج   :فينالِ خَ م  ي أجواء الْ فِ 
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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 

 

( )نوعاِن من التَّشيُّع :هذا العنوان وال زِلُت أحتدَُّث يف ساحةِ  ،عنوانًا جديدًا يف احللقِة املاضيةبدأُت 
ي نادِ اجلنَِّة وتُ  على بابِ  قفُ هراء يوم القيامِة ت  الزَّ  وإنَّ  ،الزَّهرائيالتَّشيُّع أو بعبارٍة واضحٍة  التَّشيُّع الثَّقالين

من  ،نانا وإىل هُ من هُ  ،هرائيالزَّ شيُّع التَّ هذا هو  .!!.يتيعشِ فتقول  ؟تريديني ما ر اا الب  سألُ يعتها حني ي  شِ 
نسبًة إىل  ،يعيالش  شيُّع التَّ هرائي و الزَّ شيُّع التَّ قالين وهو الثَّ شيُّع التَّ  ،شيُّعالتَّ من  نوعانِ  ،اطمةاطمة وإىل ف  ف  
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ومرَّ الكالُم فيما  ،شيُّعالتَّ من  فنحُن ما بني نوعنيِ  ،العلمائياملرجعي أو شيُّع التَّ سهم وبعبارٍة أخرى أنفُ  الش يعةِ 
رآن عندهم بألفاظِه اهلل حفظ القُ  بأنَّ  يقولونُُم مَّد  آلُ ظيم فالع   رآنهِ فظ اهلل سبحانه وتعاىل لقُ بُط ِب يرت  
  .؟!.ابهو كذَّ ند غريهم ومن قال بغري ذلك فعِ  ظُ وال ُُيف   ئة يف املئةمِ  سرارِه بدرجةِ وأ   ضامينهِ وم  

اصب و أعداؤهم النَّ  ،بوهمن عذَّ يالَّذلموهم و ن ظ  الَّذيم و وهُ صبُ ن غ  الَّذيتلوهم و ن ق  الَّذيوأعداؤهم 
رق عت بني فِ  فقد ضانياملضاممَّا أ ، املئةبألفاظِه مئة يف األُمَّةرمي عند هذه ن الك  رآالقُ بأنَّ اهلل حفظ  :يقولون

 .؟!.شكالهِ أ هِل بكل  يِف واجل  حر التَّ و والِغواية اللِة باً ما بني الضَّ رآن ن  القُ  قائقُ وذهبت ح  األُمَّة  هذهِ 

 !دمَّ ُُم  ل وِل أعداِء آقكون بِ يتمسَّ  الش يعةلماء عُ  أكثرُ  ،ن سبقوهمالَّذيرون راجعنا املعاصِ لماؤنا وم  عُ 
  !!ريحصبشكٍل  مَّدٍ آِل ُُم  ويرتكون قول  !آل ُُم مَّدمي بقول ظالِ  !آِل ُُم مَّد لةِ ت  ق    بقولِ 

ثقافتكم ف ،هذا املراجعِ و  لماءِ ل العُ قو كون أيضًا بِ تتمسَّ ل ُُم مَّد آل يعة  كم شِ وأنتم يا من تقولون بأنَّ 
 !!األساس ة على هذامبني  

بني أيديكم  تُ عرض ،قةحلقيب من اوانِ بني أيديكم ج   رضتُ ع   أن   وكان احلديُث يف احللقِة املاضيةِ 
إلمام زمانكم أم  نافرةِ مُ  وال ملعاديةِ ا فةِ قاالثَّ  هل ستبقون على هذهِ  !رواأنتم قر   ،كم لكماحلُ  لت إنَّ وقُ عطيات مُ 

  .؟!.قافةتكم وهتجرون هذه الثَّ بون إىل أحضان أئمَّ ستؤو 

عليٍّ  ا ثقافةُ نَّ إِ  (،رو م ن  ك  م  اَل كَ ) :بريةالك اجلامعةِ  يارةِ نوان يف الز  ُد إىل هذا العُ نبصرة  تستمُ  ناك ثقافة  هُ 
  !!وآل علي  

  !!اً يعي  شكان   وإن   ،ك هبمصاب ومن متسَّ النُّ  ا ثقافةُ عمياء إنَّ  وهناك ثقافة  

ا ث   وهناك ثقافة   ه وسالمُ  اهللِ  مري املؤمنني صلواتُ أ   ،وراءالع   قافةُ ا الثَّ إنَّ  ،قافتكم أنتميف الوسط ويبدو أنَّ
ك ألعور إنَّ ا أم   :قال ،هراءه قاتل الزَّ فذكر عدوَّ  ،الناً فُ  بُّ حِ ك وأُ بُّ حِ  أُ إين   :فقالجل رَّ عليه حني جاءه ذلك ال

 فهي ثقافة   الدينيةِ املؤسَّسة كثقافة   !عمياء وهناك ثقافة   !مبصرة فهناك ثقافة   !!بصرتُ  ا أن  عمى وإمَّ ت   ا أن  إمَّ ف  
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مَّا أ ،يف غريهاو خصوصاً  يف هذه املسألةِ آِل ُُم مَّد املنحرف عن  كرِ ك بالفد التمسَّ كت شديا متسَّ عمياء ألنَّ 
ا مع إنَّ فة ي  تاهاتكم احلياانكم واّت  عقولكم وثقافتكم وأبدمَّا أ ائير هالزَّ  عشيُّ بكم مع التَّ و فقل الش يعةُ ها يُّ أنتم أ

بوا رة وّتنَّ بصِ مُ  ال قافةِ عن الثَّ فابثوا  ،ثقافتكم عوراء ،القضايا واضحة وأعتقد أنَّ  !!لمائياملرجعي والعُ شيُّع التَّ 
 !لع مياءإىل الثَّقافة ا الثَّقافُة الع وراء ستؤولُ و  ،ل إىل العميانسيؤو  أمر العورانِ   فإنَّ وإالَّ  ،افة العمياءالثَّق

 .خذت من أدب عليٍّ وآل علي  ناوين مجيعها أُ وتالحظون هذه املصطلحات وهذه الع  

  :ا عناويننيإذاً أصبحت لد 

 .؟!.الشيطاين الرمحاين واملنطقُ  نطقُ امل -
 .؟!.أشباه احلمري منهجيةُ  ،البطائنية هرائية واملنهجيةُ الزَّ  املنهجيةُ  -
 ؟!..لمائييعي املرجعي العالش  شيُّع التَّ هرائي و قالين الزَّ الث  شيُّع التَّ  -
 .؟!.لعوراءاقافتكم ون بثوأنتم حائر  العمياء قافةُ والثَّ  "،كالمكم نور"بصرة مُ  ال قافةُ الثَّ  -

 :وصياءد األقال سي   كما  !؟ءلعمياا قافةِ بصرة أم هل ستؤوبون إىل الثَّ مُ  لا قافةِ فهل ستذهبون إىل الثَّ 
 يف ليٍّ ع   بَّ ملون حُ يا من حت   ليٍّ عليٍّ وآل ع ا أشياعيابثوا ف (،رصِ بْ ت    ا أنْ مَّ إِ ى وَ عمَ تَ  أنْ مَّا إِ  روَ عْ أَلَ  كَ نَّ إِ ا أمَ )

 .بصرةمُ  ال العلويةِ  قافةِ بثوا عن الثَّ قلوبكم اِ 

 ،سريع ولكن بشكلٍ  ،عيد الكالموال أُ القرآن ع هبا مجُِ الَّيت  ريقةِ املاضية عن الطَّ  يف احللقةِ  ثتُ حتدَّ 
زيد  اختار ،أيضًا اختارهُ  عثمان والغريب أنَّ  ،أبو بكر هر اختا الَّذيثابت  ابنُ  جلس عمر ابن اخلطاب وزيدُ 

إذا ما رجعنا إىل كتب  ؟ما ميزة زيد هذه ،ليكون هو ال ُمشرف على نسِخ وكتابِة املصحف اإلمام ابن ثابت
متواضٍع لكنَُّه  يٍ كإعالمِ ،آنذاك لطةِ املني ومن رجال السُّ من أعوان الظَّ  هُ وى أنَّ لزيد سِ  يزةً م نا ال جندُ فإنَّ  التأريخِ 

يكون هو و  ،قيباً لإلعالمينين  و  زيراً لإلعالمعلى اإلعالميني ويكوُن و   مُ قدَّ فسيُ  ،لطةام للسُّ ه التَّ ق  ه ومتلُّ ن والء  يُعلِ 
ا م ال لكفاءته و قدَّ مُ  ال ليس هو  هُ لكنَّ رآن القُ ابن ثابت هذا يعرف شيئًا من  فزيدُ  ،وللحكومة لطةِ ئه للسُّ لوالإَّنَّ
هذه امليزة يف زمان أيب بكر ويف زمان لُه يد ابن ثابت هذا كانت أنَّ ز هو  ما أعتقدهُ و  ،حابةم على الصَّ قدَّ مُ  ال
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 فهناك من القرائنِ  .؟!.ه عليهاوسالمُ  اهللِ  لواتُ مة ص  اطِ امجوا بيت ف  ن ه  الَّذيكان من أولئك   هُ عثمان أيضاً ألنَّ 
ظ فِ وكما ح   !فاطمة ن هامجوا بيتالَّذيهامجني مُ  من الكان من ضِ   هُ أنَّ  وهي !شري إىل ذلكما يُ  ومن املصادرِ 

كما تقول   ،ياطه عليها بالس  وسالمُ  اهللِ  صلواتُ  ءِ هراللزَّ  هُ ربُ ضل وهو ض  لك الف  مر ابن اخلطاب لقنفذ ذ  عُ 
وحني حدَّث أمري املؤمنني  ،عن سائر ُعمَّاله ختتلفُ  لًة حسنةً عام  ُه مُ ل  ام  ليم ابن قيس وع  سُ  رواياتنا يف كتابِ 

سليم  كتابُ   ،الش يعة  أجبدقيفةِ السَّ  تابُ كما أخربنا بذلك كِ   ،يهدَّ على خ   تتدافعُ  وعهُ مُ بذلك كانت دُ  صحابهُ أ  
ة همَّ مُ  من أحاديثهم ووثائقهم ال ،ُُم مَّدٍ  آلِ ث يدنا األجالء وما تركوا شيئاً من حفه مراجعنا وعلماؤ ضع  يُ  الَّذي

 الَّذي وهو األمر نفسهُ  ،عوها تقطيعاً قوها وقطَّ ومزَّ  رياً مروها تدعليها فدمَّ  جالِ لم الر  عِ  طوا قذراتِ  وسلَّ إالَّ 
وا بعد ذلك وجلأ ،رآنالقُ عن  ا قالوهفسرِي وِمَّ صمة من أحاديث التَّ على ما جاء عن أهل بيت العِ  طوهُ سلَّ 

 سنِ بدماء عليٍّ وفاطمة واحل   خة  ياهبم ملطَّ ن ثِ الَّذيالبيت  أهلِ  ءِ أعدا وأحضانِ  واصبِ وقعوا يف أحضان النَّ و  
ركض علماؤنا  ،ه عليهم أمجعنيوسالمُ  اهللِ  تُ نا املعصومون صلواتُ سني إىل يوم القيامة كما يقول أئمَّ واحلُ 

وا الدروس سُ ودرَّ  الكتب وألَّفوا ،دفاعًا ُمستميتاً عنها بآرائهم ودافعوا  واكوا بعروهتم ومتس  كاجعنا فتمسَّ ر مو 
 !مجاهتِ ااهضني باحتجالنَّ  مي قريش يلعنُ ن  عاء ص  دُ  لوا عن أنَّ ف  م وقد غ  نهضوا باحتجاجاهتِ ف ،ججوا احلُ امُ ق  وأ

وباحتجاِج أعداِء آِل  باحتجاِج النَّواصبِ  ضنياهِ وصياء يلعن النَّ األ دُ بِه سي  ت قنُ كان ي    الَّذيهذا الدعاء  فإنَّ 
فجلس عمر ابن اخلطاب وزيد ابن ثابت على  ،الٍ ح   على أي   ،ُه عليهم أمجعنيوسالمُ  اهللِ  ُُم مَّد صلواتُ 

م نهُ مِ  قٍ شر  حابِة من مُ معون آيات الكتاب الكرمي من الصَّ وا ي  كما أمرهم أبو بكر وبدأالنَّيب  مسجد  بابِ 
 .جاء هباالَّيت و على السورة على اآلية أ نِ اهديش  يأيت بِ  أن   رطِ ش  ب ولكن كما يقولون بِ ر  غ  ن مُ ومِ 

لت ين قُ وإنَّ  ،هذا اخلطَّ  ثماين واألخطاء اإلمالئية الواضحة يفالعُ  اخلط   بعد ذلك على مسألةِ  جتُ وعرَّ 
 ،يكون ناقاًل لأللفاظ ولألصوات أن   دَّ البُ  اخلطَّ  فإنَّ  ،ثماينالعُ  لو مل تكن هناك أخطاء إمالئية يف اخلط  حَّتَّ 

تب ا جاء يف كُ وقرأت ِمَّ  إىل أمثلةٍ  د أشرتُ ة وقفيها نقيص أصواتًا إضافية فيها زيادة أو فإذا كان ينقلُ 
ون ويقرأ (انذ  ه  )ويكتبون  ،وهكذا (نيئِ ابِ الصَّ )ون ويقرأ (ونئُ ابِ الصَّ ) راء يكتبونقَّ الُ  القراءات ومن أنَّ 

اهلل  أنَّ  ا قاصرة وال أعتقدُ مَّ خاطئة وإِ إمَّا  فهي ،صد املطلوبي بالغرِض وبالق  فِ الكتابة ال ت   فإنَّ .؟! (.ينذ  ه  )
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ئك الُكتَّاب د أوللك لسدَّ فظ ذ  ُي   لو أراد أن   ،أو قالٍب خاطئ اصرٍ نه وتعاىل ُيفظ قرآنه يف قالٍب قسبحا
م  بوا املصحف ت  ن ك  الَّذي شكلةُ مُ و  !فكتبوا بشكٍل صحيح الكتابة  هٍل يف معرفةِ عانون من ج  كانوا يُ هي أن 

مري م جاءوا بألو أنَّ  ،صن هم أصحاب التخصُّ الَّذياألشخاص  تنتخبما ا  احلكومة  ألنَّ  ،حيحةالصَّ 
وا اءم ج  ولكن لو أنَّ  ،ظائرقاُس هبذه النَّ ه عليه ال يُ وسالمُ  اهللِ  أمري املؤمنني صلواتُ  فرتاض فإنَّ وهو اِ  ،املؤمنني

 ..قولُه علماؤهموهذا الكالم ي   ،أمري املؤمنني فهو صاحب االختصاصبِ 

بني يدي دار يت الَّ  بعةُ  الطَّ ذهِ ه   (،ةديَّ مَّ ح  مُ  ال ةِ نَّ على السُ  أضواء  ) :ة يف كتابهِ و ري  مود أبيخ ُم  الشَّ 
  أزهري  م   ِ عال ةي  وُممود أبو ر  (،يرةالحَ  ب  وجِ غريبٌة ت  ) :نوانت عُ حت   ،249يف صفحة  ،تاب اإلسالميالكِ 

مور األ   بِ غرَ ن أَ مِ -يقول ماذا 249يف صفحة  (،الحيرة ب  توجِ  غريبةٌ ) :حتت هذا العنوان ،مصري  معروف
ته ابَ تَ وكِ  رآنِ ق  ل اليهم بجمعِ د إهِ ع  ن يمفهم لم يذكروا اسم عليٍّ رضي اهلل عنه يرة أنَّ دعو إلى الحَ ا يَ مَّ ومِ 

قه فهل  لم والفي العِ رجة فدَ نه مِ  ن هم أقل  مَّ مِ  ثمان ويذكرون غيره  بي بكر وال في عهد ع  ال في عهد أ
هم أو  استشارتصحُّ ن ال يَ مَّ مِ  ألمر أو كان من غير الموثوق بهم أوايٌّ ال ي حسن شيئًا من هذا لعكان 

إليه بهذا  عهدل من ي  وَّ ليٌّ أون عيك ليقضيان بأنْ اللَّه م إنَّ العقِل والمنطَق  ،شراكهم في هذا األمرإ
ميعاً جَ  بةِ حان بين الصَّ مغيرِه يأ لتتهزايا لم مفاٍت و من صِ  تيح له  األمر وأعظم من يشارك فيه وذلك بما أ  

َيوم ِانقطاعِه  إلى هِ لنزو  لِ ن أوَّ ملوحي د اهِ فه وشَ نَ كَ نًا طوياًل تحت  النَّبي على عينِه وعاش زم اه  فقد ربَّ 
وإذا كانوا  ،دعىشيء ي   ى أيِّ إلير فدعى إلى هذا األمر الخطمن آياته فإذا لم ي   عنه  آيةٌ  دّ بحيث لم يَ ن  

م يستشيروه ول سألوه عنهافلم ي بكر إيَّاه في أمِر خالفِة أبي همغوا بها تخطيَّ قد انتحلوا معاذير ليسوِّ 
ي كم القاضلك وبماذا يحل ذلِّ عن   فبماذا ،رآنألمر كتابة الق   ون من عدم دعوتهِ ر يعتذ يءٍ شَ  بأيِّ فيها فَ 
 لك اهلل يا عليّ  :يك  غيرها وه َنملِ اللمًة كإالَّ أْن نَ ق وَل   ناوما علي األمر لعجيب إنَّ  اً حقَّ  !؟فيه العادل  

  ! !نصفوك في شيءما أ

ن هجموا على الَّذيغام رذمة ويف مجلة الطُّ الش   لةِ كان يف مجُ   الَّذيوا بزيد ابن ثابت ذلك فهم قد جاء
 .عليهم أمجعني هُ وسالمُ  اهللِ  سني صلواتُ سن واحلُ ُيرقوا فاطمة واحل  أن  بيت عليٍّ يريدون 
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 ،نَّيبالنقلوه عن  ذيالَّ ديث ري احلخامن صحيح البُ  قرأتُ و  ،راءاتلك على ألعوبة القِ جُت بعد ذ  رَّ ع  ُُثَّ 
صارت بعد  ُث   ،ذا العددهب تددَّ حُ و  ،عةصارت القراءات سب راجعُه إىل أن  يُ النَّيب برٍف و  اءهُ أنَّ جربيل ج   وهو

ات مُل يف القراءكاال) :لب الكامِ وهذا كتا ،مسنيوصلت إىل اخل  ُُثَّ  ،أربعة عشرارتفعت إىل ُُثَّ  ،ذلك عشرة
ريف أو ليس هذا حت   ؟قولونتا ماذ !سبع قراءات إىل مخسني قراءة فمن (،ائدة عليهاالزَّ  نيالعشر واألربع

ت اظ وقد قرأ األلفني هذهِ برياً بكفًا  اً ولوجدمت اختالري باًل ك! ولو نظرمت يف هذه القراءات لوجدمت تبدُّ ؟بتحريف
قراءهتا  عدتُ أل تًا وإالَّ وق تلكُ  أمال ،تم القراءا واضحًا يف تلكُ ثُ ب  عليكم مثااًل سورة الفاحتة وكيف كان الع  

 .عليكم

 ؟! ؟أخطر من ذلك ةُ ضيَّ والق 

راءات لقِ ايف شر النَّ ) :البيت ي أهلًا بني خمالفدَّ جِ  معروف   ب  اشر وهو كتالنَّ  إنَّ اجلزري يف كتابهِ ف  
لقراءات راد باليس امل-بعةالسَّ براد م   يس اللَ  يلَ قِ وَ -ينقل هذا القول ،72صفحة  ،يف اجلزء األول (،العشر
والَعرب - يقولثاالً ضرب مِ ي   ن  إىل أ-صنق  يَ زيد وال حيث ال يَ دد بِ العَ يقة قِ حَ  بالسَّبعةِ  لَيس ال م راد  -السبعة
ن  يصلوا إىل أة يريدون جلماعاو أنَّ يبد-ئة وال يريدون حقيقة العددبعمَ والسَّ بعين بع والسَّ فظ السَّ ن لَ يطلقو 

ئة وإىل بعمسَّ إىل ال راءاتُ صل القِ ت   ن  إىل اخلمسني ميكن أ ثلما وصلت القراءاتُ مِ  ،عيدب  لك بِ ذ   امو  ،ئةالسَّبعم
 !!هلل عزَّ وجلابكتاب  ألُمَّةاومل تعبث هذه  !!فحرَّ ليس مبرآن القُ بعة أالف ومع ذلك يقولون بأنَّ السَّ 

 تار عمرخمأمحد  ورالدكت إعداد ،يوم أمس عنهُ  احلديثُ  ومرَّ  (،رآنيةمعجم القراءات القُ ) ذا هوه
 91ة يف صفح ،ألزهرٍد من اتأييبو  ما بني جامعة القاهرة وجامعة الكويت ،مل ُمكرَّماوالدكتور عبدا العال س

ذه هزيادة على -ثاٌت ثالراءناك قه  -شرلة للعكم  مُ  الث الءات الثَّ القرا :حتت عنوان ،لمن اجلزء األوَّ 
وصارت من  قتحلِ ها أُ كنَّ الثة ولثَّ بعة الفوق السَّ -ّراءالٍف بين الق  دٍل وخِ ع جَ وضِ انت مَ د كَ وقَ -بعالسَّ 
  .راءات األربعة عشرفس املعجم هذا يشتمل على القِ ون   ،راءاتالقِ 
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 (لعشرلى اة عائدلزَّ ا ألربعا القراءاتُ ) حتت هذا العنوان-اءرَّ من الق   عٌ ا مجناك إِ ه  -95يف صفحة 
ئدة على ألربع الزَّاا راءاتُ الق)ا العنوان هذ (،لة للعشركم  مُ  الث الالقراءات الثَّ ) ابق كانتالعنوان السَّ 

اءات عين هذه القر ي ول شذوذ تقحني-راءات األربعهذه القِ  ذذو على ش   ه ناك ِإجماٌع من الق رَّاء-(العشر
على  ءمن الق رَّا جماعٌ اك إِ ه ن-لنستمر !!ا صارت من القراءاتههذا معىن ذلك ولكنَّ  ،صيلةما هي بقراءات أ

الَّتي لشاذة اراءات ث القحبث عنها في نتحدَّ  وكان المنهج يقتضي أنْ  راءات األربعهذه القِ  ذوذِ ش  
الوا هذه فق اءًة لعليٍّ نعوا قر ا صت الشاذة الَّيت يرفضونطبعًا من القراءا-سنتناولها فيما بعد ولكن رأينا

ال من قريب  هبذا املوضوع  عالقةالليه ه عوسالمُ  اهللِ  بينما أمري املؤمنني صلواتُ  !قراءات شاذة لعليٍّ وأمهلوها
صحف م ليٍّ عكان ل  لو ؟قولماذا ي املنطق !اً صحفلعليٍّ مُ  بأنَّ  ،صحفًا فقالوامُ  كما صنعوا لهُ   ،عيدبوال من 

النَّاس بالعربية ف كان أعر   ،نياً وثا ،أوالً  هذا الصقاً لرسول اهلل دائماً كان مُ   هُ مد عليه ألنَّ  يُعتلكان املفروض أن  
 ،ف عن ذلكشكي وحديثه كالمهو فهو خطيب  بليغ  ،صمةِ واصفات العِ عن مُ  ظرِ النَّ  بغض   ،يغلِ ب   ب  يطفهو خ
س علم س  أ الَّذيوهو  ،بالغةالو  د الفصاحةِ هو سي   ،وهو شاعر   ،يبالنَّ رآن وحافظ حديث افُظ القُ وهو ح  

روف ط احلقَّ ن    ذيالَّ  هو علي   !وفط احلر نقَّ  الَّذيوهو  ،غة العربيةوضع احلركات يف اللُّ  الَّذيوهو  ،النحو
 !حولنَّ ا اسس أس  أسَّ  الَّذي وهو ،ةبية التشكيل الضمة والفتحة والكسر ر غة العوضع احلركات يف اللُّ  الَّذيوهو 

 حف أن  صعليٍّ مُ ن لِ ض لو كاملفرو لكان ا .!!.اهتِ د  دها وابن جب   ها وسي  ها وأصلُ وأساسُ  العربيةِ  فهو مصدرُ 
ا مَّ أ ،بهِ ظ احتفرفضوه فو فِه صحقد جاءهم علي  مبِ ول   ،املنطق هكذا يقول !صحف عليٍّ فقطعلى مُ  دم  ت  يُع

الَّيت الشاذة  قراءاتلا هذه اوأمَّ  ،فرتاءهذا افه عليه وسالمُ  اهللِ  يٍّ صلواتُ لثون عنه لعيتحدَّ  الَّذيهذا املصحف 
 !افرتاء  على عليٍّ  فهذاىل عليٍّ جعونا إير يت الَّ حفص قراءة  املعروفةُ  ا هذه القراءةُ وأمَّ  ،ينسبونا لعليٍّ هذا افرتاء

 هم أمرونا أن  كنَّ ل ،ت أهل البيت روايايفنت ي  ادق ب ُ الباقر والصَّ  وقراءةُ  ،الباقر والصَّادق عليٍّ هي قراءةُ  فقراءةُ 
 .لوقتسنح ا إن   ،ىلعات هللااء ش   إن   القادمةِ  عن هذا املطلب يف احللقةِ  ثُ وسأحتدَّ  ،نقرأ مبا يقرأ القوم

وكان المنهج يقتضي  راءات األربعذوذ هذه القِ على ش   ه ناك ِإجماٌع من الق رَّاء-95يف صفحة  
أنَّ هذه القراءات  عنها في بحث القراءات الشاذة الَّتي سنتناولها فيما بعد ولكن رأيناأْن نتحدَّث 
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 من روايات قريبٌة في الرِّوايِة والسَّند القراءات األربع أنَّ هذهِ  ولكن رأينا-وصفهاالَّيت الشاذة -األربع
فَإلحاق ها بالقراءات الّسبع -ءالواء سوااجلميع يف فة واحدة إذًا القضي-شربع أو العَ راءات السَّ سناد القِ وإ

ا ذه يبب في إفرادنا لها هذا الحديث فسَّ ند هو الوالسَّ  وايةِ الرِّ  ن ناحيةِ مِ  أو العشر مع شذوذها
ذكرها يف الَّيت املقاييس -حيحةمقاييس ابن الجزري للقراءة الصَّ -99إىل أن يقول يف صفحة -الموضع

ضع ابن وَ  ،حيحةقاييس ابن الجزري للقراءة الصَّ مَ -القراءات العشر شر يفالنَّ  هذا الكتاب يف كتابهِ 
ال عالقة للعدد   ،ئةبعملسَّ وصلت إىل ا لو حَّتَّ راءة أي قِ -حيحةرآنية الصَّ الق   الجزري مقاييس ثالثة للقراءةِ 

 ال يحلُّ الَّتي  الصَّحيحة رآنيةِ الق   َوضع ابن الجزري مقاييس ثالثة للقراءةِ -ذكر هذا القول هو ،قالكما 
-تحريف لِّ راءات من ك  ان القِ عف وهو بهذه المقاييس قد صَ أو الضَّ  ذِ وز نعتها بالشذو إنكارها وال يج

ن اجلزري صار هو فاب ،ريٍف أيضاً حت   ل  رآن من كُ انت القُ رآن قد ص  فة للقُ حر  والِقراءات ال مُ  ،هو صان  الِقراءات
اآلن ابن اجلزري يضع  ،ةبعي جاء بالقراءات السَّ ربيل هو الَّذجِ  البخاري أنَّ الرواية يف صحيح  !يف ُمل جربيل

ها بالشذوذ عت  جوز نَ وال يَ  هاوال َيجوز إنكار  -!!فهذه القراءة صحيحة س إذا انطبقت على أيَّة قراءةلنا مقايي
ولو بوجه حَّتَّ لو -ة ولو بوجهالعربي وافقة  م   ،الً وَّ أ-فهي وضعها ابن اجلزري يتاملقاييس الَّ مَّا أ-عفأو الضَّ 

 ،حاة وجوه كثرية ال حصر لاأقوال النُّ  دِ اللغاِت ويف تعدُّ  دِ عدُّ يف ت   وجوه العربيةِ و  ،ولو بوجه ،ضعيف بوجهٍ 
 ،وليست الفصيحة إذا كان الكالم دقيقا الفصيحة، الفصحى رُيةِ الصَّ  الواضحةِ  بالعربيةِ  من التقييدِ  دَّ البُ 

قريش هي  غةُ قريش ولُ  غةُ لُ هي د مَّ ُُم   غةُ ولُ  ،ى اهلل عليه وآلهلَّ د ص  مَّ بلغة ُُم  رآن نزل  القُ فإنَّ وتلك هي لغة قريش 
-العربية ولو بوجه موافقة  -البُدَّ أن  يكون الكالُم هكذا إذا أردنا أن  ُنساير  ابن اجلزري ،غات العربأفصح لُ 

ف ال عني لا  املصاحِ هذهِ  نَّ  الكالم يوم أمس أومرَّ -أحد المصاحف العثمانية موافقة  -بأي وجٍه من الوجوه
ف وال حثار الشكوك حولا فال أثر وال عني لذه املصاتُ  ة وهذه القلة ميكن أن  لَّ رأهتا قِ  ،وال أثر ومل يرها أحد

 الَّذيهو -احتماالً  ولوافقة أحد المصاحف العثمانية و م  -صاحف نقلت عن تلك املصاحفأثر وال عني مل
عند هذه القرآن اهلل قد حفظ  يعين أنَّ وهل هذا ! !طقهذا منهل  ،حَّتَّ على سبيل االحتمال ،لو يق

 !!جالرجعنا إىل قذارات علم الر  -ة سند القراءةحَّ صِ  ،ثالثاً -؟األُمَّة
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 ! ؟فوائد اختالف القراءات :تعالوا معي لنقرأ هذه المهازل 

نا ل هُ طوَّ ه مُ اب ألنَّ كتذا اله من هأنا ما قرأت ،اً اختصار ه هم ِاختصرو أيضاً هذا الكالم هنا موجود ولكنَّ 
ما  ،الً أو -؟ءاتتالف القراما هي فوائد اخ ،مع االختصار ،ىنفس املؤدَّ و نفس املضمون وهو اختصروه فقد 

يت ببيت شعر ينما تأآلن حيعين ا ؟اتجه البالغة يف اختالف القراءو أين هو -في ذلك من نهاية البالغة
 ات املفتعلةي  البديه صناعةو هو التجهيل والتسطيح  أليس هذا !؟ما هو وجه البالغةِ  ألفاظهِ  ل يفبد  وتُ 

د إلعجاز يف تعدُّ كمال ا  ن هوأي-وجمال اإليجاز ما في ذلك من نهاية البالغة وكمال اإلعجاز-!؟اجلاهزة
! ؟هذا إطالة ءات أليسالقرا وأنت تُعد د يفإلياز كيف يكون مجااًل ل  ؟يازوأين هو مجال اإل ؟القراءات

 بإمالةٍ د قراءهتا ك أن  تُعيمَّا أنَّ أ ،يازبقراءة واحدة هذا هو اإل لمات تُقرأكة  دَّ ف من عِ تتألَّ  بآيةٍ  حينما تأيت
لك من نهاية ذما في -!؟إطالةو هذا لغو  هذا إياز أم ،ةبتغري حركة إىل مخسني مرَّ و  حرفٍ  بذفِ و  بتغيريٍ و 

 .ماتلذه الكهعند  أقف طويالً  أن  ريد أنا ال أُ -وجمال اإليجاز عجازالبالغة وكمال اإل

اللة إذ هو مع كثرة هذا اضح الدِّ وَ رهان وَ ب  ظيم الما في ذلك من عَ -النقطة الثانية-ما في ذلك
 لفُ ما ختتلف ختتكيف والقراءات حين-فض وال تخال  ضاد وال تناق  ق إليه تَ لم يتطرَّ  عهِ االختالف وتنوُّ 
أفليس  ،كيف حني ختتلُف القراءات ختتلُف األحكام  ،آتيكم بأمثلةرعية أيضاً وساألحكام الشَّ  املعاين وختتلفُ 

ما في ذلك من َعظيم الب رهان َوَواضح الدِّاللة إذ هو مع كثرة هذا -.؟!.هذا حتريف يف أحكام اهلل
القراءات -بعضاً  ه  ضعق بصدِّ ه ي  لُّ بل ك   فض وال تخال  ضاد وال تناق  لم يتطرَّق إليه تَ  عهِ االختالف وتنوُّ 

واحد  طٍ مَ نَ  بعض علىلِ  بعضه   يشهد  ضًا وَ عب عضه  بَ  ن  يِّ ب َ وي   -؟!ق بعضها بعضاً صد  ف تُ يكفمتخالفة 
-موسلَّ  ى اهلل عليهِ من جاء به صلَّ  على صدقِ  وما في ذلك إالَّ آيٌة بالغة وبرهاٌن قاطعواحد  أسلوبٍ و 

-!؟د القراءاتمع تعدُّ  فظهُ كيف يسهل حِ -حفظهِ  ومنها سهولة  -!؟كالم منطقي عليكم هذا الكالم  باهلل
ن مَ  ه  واإليجاز فإنَّ  فة من البالغةِ هو على هذه الصِّ  إذاأل مَّة هذه  ىلع هِ قلِ نَ  وتيسير   حفظهِ  ومنها سهولة  
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األزهر لشيخ املقارئ اخل لة د جلئتكم ببعض الفيديوات املسجَّ وقت الربنامج ُمدود وإالَّ -كلمة  حفظ  يَ 
هل  ،ويرجعون وخيطئون وُيصح ح لُم يذهبون ،ريون يف قراءهتاواحدة ُي   ةً آي   املصرية وهو يُقرئ بعض تالمذتهِ 

ها أجعلُ  مسح يل أنوقت للربنامج ما ديوات عندنا لكن ضيق الموجودة هذه الفي ؟هي سهولة احلفظ هذه
هو على هذه  يسير نَقِله على هذه األ مَّة إذحفظِه وت ومنها سهولة  -من الربنامج وأعرضها بني أيديكم جزءاً 

-ل عليهذات أوجه أسهَ  فإنَّه  من َيحَفظ  َكلمة-الحظوا هذا الكالم-واإليجاز فإنَّه   الصِّفة من البالغةِ 
 كنقرأ بعدة لغات كيف ميبقراءة واحدة تكون أصعب من حفظ كلمة واحدة تُ  فظتمة واحدة إذا حُ كل

ماًل من من حفظه ج   وأوعى لقبولهِ  أقرب إلى فهمهِ و  ذات أوجه أسَهل عليه َكلمة  فإنَّه  من َيحَفظ-!؟هذا
راءات صحيحة تؤدي إليها القِ الَّيت املعاين  من قال بأنَّ  هو-دي معاني تلك القراءات المختلفاتالكالم تؤ 

وهذا -لفظاً  أسهل حفظًا وأيسر   ذلك والسيَّما فيما كان خطَّه  واحدًا فإنَّ -!!فرضيةذه النفرتض ه حَّتَّ 
  ،ولكن يُقرأ بعدَّة قراءات فهذا سيكون أسهل للحفظ رآن مكتوب خبط واحدالقُ  ما أنَّ يقول وال سيَّ  ،أغرب

ة ُيفظ ُيفظ بعدَّ  الَّذيو  واحدة رآن مكتوب بقراءةوالقُ  ؟واحملفوظات غري مكتوبة كيف يكون أسهل للحفظ
د القراءات ومنافع فوائد تعدُّ هي هذه  !!! هل هذا كالم منطقي؟لحفظهذا أسهل ل فكيف يكون ،قراءات

عظام ومنها إِ -!!أساتذة جامعةالذين هم هؤالء ويصد قون هبا ا نيتناقلو و يكتبونا و يدرسونا  ،تعدد القراءات
  اً يبذلون ُجهوداآلن -ون جهدهمغ  فرِ م ي  ه  من حيث أن َّ -؟ملاذااألُمَّة ر هذه يعظم أجحَّتَّ -األ مَّةأجور هذه 

من  ومنها ِإعظام أجور هذه األ مَّة-احلفظ يكون سهالً أن  ة القضيَّ  تقبل قليل كان ،كثرية ألجِل احلفظ
 حكام من داللةِ في تتبع معاني ذلك واستنباط الحكم واأل صدهموا قَ ليبلغ   همهدَ حيث أن َّه م ي فرِغ ون ج  

 والتَّرجيح وجيه والتعليلتَّ لم الكشف عن اهِ معانِ إشاراتِه وإِ  يِّ فِ ين أسراره وخَ مِ راج كَ ستخواِ  لِّ لفظك  
فضل هذه ويصل إليِه نهاية  فهِمهم ومنها بيان هم لمِ عِ  اية  غ غَ ا تبل  مَ  درِ قب-رد كالم انشائيمُ -لفضيوالتَّ 

-؟ما هو الدليل على ذلك ،ة قراءاتا تقرأ بعدَّ ألنَّ  ؟على سائر األمماألُمَّة ني فضل هذه بِ كيف ي  -األ مَّة
هم هذا التلقي وإقبالهم مم من حيث تلقيهم كتاب ربِّ ها على سائر األ  وشرفِ  ومنها بيان فضل هذه األ مَّة

ة لهذه العظيم من المنقبةِ  ومنها ما اّدخره  اهلل تعالى-!؟هذه بتعدد القراءاتما عالقة -هذا اإلقبال عليه
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اهلل  رَّ سِ  رو إلى أصله ومنها ظه قلِ بالنَّ قارئ يوصل حرفه   ب ربِّها وك لمن إسناِدها كتاريفة الشِّ  األ مَّةٍ 
و ول صارععصرًا من األ خلِ تعالى لم ي   العزيز وصيانة كالمه المنزل فإن اهلل حفظ كتابهِ  يهِ تعالى في تولِّ 

 وتصحيح وجوههِ  ورواياتهِ  ان حروفهِ  قائم بنقل كتاب اهلل تعالى وإتقةٍ جَّ ح   إمامٍ  من ارمن األقط طرٍ في قِ 
رآن الق   ءِ ادلياًل على بق قاؤه  الدهور وب مرِّ  ىبب القويم علويكون وجوده سببًا لوجود هذا السَّ  وقراءاتهِ 
خرجها من خالل تنس هذه فوائد وهذه منافع نستطيع أن   باهلِل عليكم-في المصاحِف والصدور العظيم

أليس يف تعدُّد القراءات مهزلة  !؟ومضيعة للحقائق القراءات مضيعة للمعايند س يف تعدُّ ! ألي؟د القراءاتتعدُّ 
 ! ؟سورة الفاحتة يوم أمس ةِ ء علينا يف قراكما مرَّ   بكتاب اهلل الكرمي

ات وهذا يعهم هذه الرتقبُ عجِ نعوا مبا عندهم وتُ وم  ق  املخالفون أولئك ق   ،حديثي ال أوجهُه للمخالفني
تبىن الَّيت ة يفل اخللشك  تُ الَّيت هذه احلقائق هي  ،معكم أنتم يا شيعة أهل البيت يحديث أنا ،الراء فهنيئًا لم

كم وأوالدكم على حفظ هذه القراءات  أبناء  تريب  رآنية و سات القُ ركض املؤسَّ من هنا ت   ،ةيعيَّ عليها ثقافتكم الش  
ا  ،النَّاسه ما يقرأُ اقرأوه ك ،صحيح  أنَّ أهل  البيت قالوا ،رآنللقُ  هي حتريف  الَّيت  قصدوا بذلك قراءة واحدة وإَّن 

هي من أكثر  يف املصحفالَّيت كانت هذه القراءة   ونا وإن  هم يقرأ يتصحف الَّ مُ  ائعة يف الراءة الشَّ وهي القِ 
هذه قراءة حفص عن عاصم ابن  ،لكم ذلك يف احللقات القادمة تُ ثبِ وسأُ  نافرًة لقراءة أهل البيتالقراءات مُ 

ولكن  ،أهل البيت تنافراً مع قراءةِ  تاراءالقراءة من أكثر القهذه  ،ذباً ينسبونا إىل أمري املؤمننيك  و جود أيب النُّ 
 دل  ي الَّذي يلدلالقراءة املوجودة يف املصحف وال ائعة بني املسلمني بني أهل القبلة وهيالشَّ  هي هذِه القراءة
 لك أنَّ الدليل على ذ ،يقصدون هذه القراءةم أنَّ النَّاس ه كما يقرأُ القرآن  وا بيت حني قالوا اقرألعلى أن أهل ا

م قرأوايات الَّيت وردت عن األ ِئمَّة وفيها آيات من القُ مجيع الر   وهي بقراءة حفص  وها هبذه القراءةرآن فإنَّ
د عُ ومل ت    ولكن القوم دثروا قراءة ُأيب   مع أنَّ أهل البيت يُفض لون قراءة ُأيب   ،نفس القراءة املوجودة يف املصحف

ا يف موجود يف كتب القراءات وسأُ  ُأيب   وبقي جزء  يسري من قراءةِ  ،يف الواجهة شري إىل َّناذج من قراءة ُأيب رمبَّ
فأهُل  ،ُأيب  ُمطابقة لقراءة أهل البيت ُأشري إىل َّناذج تكون فيها قراءةُ  ،هذه احللقة إذا بقي متَّسع من الوقت

 ،لو كانت موجودة قراءة ُأيب  تتطابق مع قراءة أهل البيت كل  أنَّ  ذلك ال يعين  ،البيت هم يُفض لون قراءة ُأيب  
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 أمَّا قراءة حفص فهي من أبعد القراءات األقرب إىل أهل البيت، فإن  قراءة ُأيب  هيلكن بالقياس بني الُقرَّاء 
ا أبعد ما تكون عن قراءة أهل أل نيرمسية عند املسلم ارت قراءةصالَّيت ولذلك هي  ،ءة أهل البيتعن قرا نَّ
هماً ف ايف الكتاب أمَّ  لقراءة تعبُّداً ا حنُن نقرأ هبذه ،أهل البيت أمرونا أن  نقرأ هبذه القراءةومع ذلك  ،البيت

م يريدون  ؟أهل البيت يف أحاديث التفسري قراءةِ ما معىن إيراد ف وإالَّ  ،بيتلنا نلتزم بقراءة أهل ارآن فإنَّ للقُ  إنَّ
طوا عليها إربا فسلَّ  عوها إرباً ولكن هذه األحاديث علماؤكم ومراجعكم قطَّ  ،موفقًا لقراءهتِ منَّا أن  نفهم القرآن 

 !!يعيةالش   جال وأبعدوها من ساحة الثَّقافةِ قذارات علم الر  

 .كم بعد الفاصلنذهب إىل فاصل وأعود إلي

 ب خط  املصحف بس اءةُ قر  ،فصح   راءةُ قِ الة هي قرأ هبا يف الصَّ ن   أن   األ ِئمَّةُ أجاز لنا الَّيت  فالقراءةُ 
الدولة و ملغرب اعين اأال -ب العريبر غيف امل ص حيح   ،الَّيت كانت شائعةً  ءةُ هي هذه القرا ،املصحف  ينأع إَّنَّ

قطن فيها ييت البلدان الَّ  يف أكثرو   املشرقائعة لكن يفورش هي الشَّ  قراءةُ أن  -ايفريقيف مشال إ بيةر اد املغالبال
اماهتم قمأعلى اهلل  مراجعناو اؤنا علممَّا أ ،جودائعة هي قراءة حفص عن ابن أيب النُّ القراءة الشَّ  ،املسلمون

 العظيمسائي الكِ  بعةر اء السَّ الق ةلمجُ ومن  ،ةعبراءات السَّ الوة بالقِ الت  الة ويف الصَّ أن  ن قرأ يف  ازجبو  فأكثرهم قال
 !!ماتهِ  من كراشيءٍ كم ب  ف أمساع  شن  أُ  ريد أن  ين أُ ولكنَّ  ،عنه احلديثُ  مرَّ وقد 

 ،دار الغرب اإلسالمي ،إحسان عباس رو حتقيق الدكت ،عباالرَّ  اجلزءُ  ،يلياقوت احلمو  :األدباء معجم  
أبو  ،العظيمسائي ماِت الكِ كرامة من كرا  ،1750إىل صفحة ذهب ن ،1993األوىل  الطبعةُ  ،لبنان ،بريوت

من  ومنقبةً  لك سأذكر لكم كرامةً ذ بعد ،ثيدهذا قبل الكرامة كي نفتتح احل ،اجلراح الُعقيلي ميدح الكسائي
 حوٌك إذاضَ -؟فماذا يقول ،ائيسكقيلي ميدح الأبو اجلراح العُ  ،بعةاء السَّ رَّ سائي أحد القُ يخ الكِ الشَّ  مناقبِ 

سن وعن حُ  ارهِ لزوَّ و  ث عن كرم الكسائي ألصدقائهِ يتحدَّ هو  ،عامفرة الطَّ سُ  ينيع ،واناخل  -فَّ الخوانز  
 َضحوٌك إذا ز فَّ الخوان وَزور ه  -الزَّو ر هو الزَّائر ،ائرهز يعين  ،هُ ورُ ز  -وان وَزور ه  َضحوٌك إذا ز فَّ الخَ -أخالقه

فالكسائي  ،هي كنية الكسائي-أبا حسنٍ -األبواب مفتوحة للضيوفيعين -يجلس  ث مَّ مرحبًا و بأهاًل  ىحيَّ ي  
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 قاا ُمشت وأنإالَّ  ةيعين ما جئتكم يف مرَّ -وقِ لظى الشَّ  جئتكم قطُّ مطِفئاً  ما سنٍ أبا حَ -زة ابن محعلي   مسهُ اِ 
ا متتلئ يعين أنَّ  ،تقُلسُ  الزُّجاجةُ  ،زجاجة اخلمر يأ-س  قل  تَ  جاجة   والزُّ إالَّ -وقطفئ حرارة الشَّ أُ  ريد أن  أُ 

زجاجة -َتقل س   إالَّ والزُّجاجة   أبا حسٍن ما جئتكم قطُّ مطِفئًا لظى الشَّوقِ -وتفيض على على جوانبها
وكان -الميذالتَّ  مل  يعُ  ،الفطألم اعل  كان يُ -عليملتَّ م باسِ ن و  مَّ مِ  ان الكسائي  كَ -فهي الكرامةمَّا أ ،اخلمر

ق فس  ام يَ قَ و -اب يعين املدرسةتَّ كُ -غ المًا ِممَّن عنَده  في الك تَّاب أقام ه  عنه أنَّ  يكِ ه ح  مااًل إاّل أنُّ  ب بهِ سَ كَ 
-وقَام يَفس ق ِبهِ  أقام غ المًا ِممَّن عنَده  في الك تَّاب أنَّه  -عليه رضوان اهلل تعاىلبتالميذه  فكان يلوط-هبِ 
  "بعبادتهِ "فوجد الكسائي وهو منشغل -م عليهسلِّ لي  -يعملون يف املدرسة نمَّ -الك تَّاب وجاء بعض  -لوط بهِ ي

الغالم فجلس  ه  رَ م عليه فرآه الكسائي ولم ي َ سلِّ اب لي  تَّ الك   جاء بعض  و -كان يلوط بأحد تالمذته
رضوان  ،س على جانبٍ عليه سحب نفسه وجل هذا الرَّجل داخالً الكسائي ل مَّا رأى  -سائي في مكانهِ الكِ 

 هُ عليها ولكنَّ يعين بقي على احلال الَّيت كان  ،مبهوتاً مل يلتفت-قائمًا على حالهِ وبقي الغالم -اهلل تعاىل عليه
ما -للكسائي فلما دخل الكاتب قال-بالكامل ومل ينجزه كمل عملهُ مل يُ و  ملاذا الكسائي تركهُ  ،تاً صار مبهو 

يف  املفعول به تعريفهو هذا و -وقَع الِفعل  عليه فانتصب :قال-!!هبذه الوضعية-الم قائماً شأن هذا الغ  
ما هو تعريفه يف  هاملفعول ب-وقَع الِفعل  عليه فانتصب :قال-وحمن علماء النَّ  ار أن هبتباع ،اللغة العربية

فلمَّا دخل الكاتب قال -فيصبح منصوباً  ،فينتصب ،بنص  قع عليه فعل الفاعل فيُ ي الَّذيهو  ،حوالنَّ 
  !!كرامةهي الهذه -فانتصب وقَع الِفعل  عليهِ  :قال ؟ما شأن  هذا الغالم قائماً  للكسائي

 ريدن يُ الَّذية بعسَّ اء الرَّ أحد القُ وهو  ،رضوان اهلل تعاىل عليهناقب الكسائي ال زلنا يف م   :كرامة ثانيةو 
من نفس  ،1742يف صفحة  ،أعلى اهلل تعاىل مقاماهتم هتم يف صلواتناا أن  نقرأ بقراء  نا ومراجعنا علماؤ منَّ 

 ،لياقوت احلموي من علمائهمهو هذا  ،دوقهذا الكتاب ليس للكليين وال هو للصَّ و  ألدباءا معجماملصدر 
ه وأم   ،ارون العباسيهابن  ُممَّد هو األمني-ةد ابن زبيدكان أبو نؤاس يختلف إلى محمَّ -1742صفحة 

 ،ارونس ه  ال  فة فهو من جُ الاخلِ  صرِ دون على قن يرتدَّ الَّذيوأبو نؤاس من -وكان جمياًل وسيمًا مترفاً -زبيدة
يضًا هو من نفس هذه اجلوقة من وأبو نؤاس أ ،مًا وأستاذًا لألمني واملأمونعل  واط كان مُ والكسائي هذا اللَّ 
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-كان ُيبُّهو خيتلف يعين يأيت لزياتِه -كان أبو نؤاس يختلف إلى محمَّد ابن زبيدة-س جوقة الكسائينف
كان يشتهي -بلةداً ق  حمَّ ل م  بِّ ق َ أ   ريد أنْ ي أ  نِّ إ-للكسائي قال-فقال أبو نؤاس ،حوالنَّ  مه  علِّ وكان الكسائي ي  

 ينيع-المؤمنين يبلغ هذا أميرَ  وأكره أنْ  صمةً يَّ في هذا وَ لَ عَ  إنَّ  :الكسائي فقال له  -أن  يُقب ل األمني قُبلة
فأبى عليه  ،بياتاً أرفعها إلى أمير المؤمنينفيك أ لت   ق  وإالَّ  ه  لْ ب ِّ ق َ أ  إنَّك إن تركتني  :فقال أبو نؤاس-هارون

قعة وأعطاها لبعض فكتب أبو نؤاس ر  -يعين ظنَّ أنَّ أبا نؤاس لن يكتب أبياتاً -ال يفعل ه  الكسائي وظن أنَّ 
 ؟ماذا كتب أبو نؤاسف ،ىد الِكسائي أو يؤذ  حَّتَّ مثالً يُطر   ،ارونمة إىل ه  لِ الك   ل هذهِ وصِ يُ  أراد أن  -الخدم

 .اإلمام يعين هارون-لإلمامقل 

 ج         زاك اهلل ص         الحةً  ق         ل لإلم         امِ 
 

 ب      ين السَّ      خِل وال      ذيبِ  ال تجم      ع ال      دَّهرَ  
قد يطلق على  أو ،اعز للمغريخل وهو االبن الصَّ والسَّ  ،وفعاًل هو ذيب ،شري بالذيب إىل الكسائييُ  

 .غري للنعجةبن الصَّ االِ 

 ق         ل لإلم         ام ج         زاك اهلل ص         الحةً 
 

 ب      ين السَّ      خِل وال      ذيبِ  ال تجم      ع ال      دَّهر 
  .بم ل الصَّغري والذئاحل   أو بني اخلروف الصغري 

 ..قابل للخديعةأي ِغر   ،خُيدع كن أن  ومي فالسخل صغري-رٌّ خل غِ فالسَّ 

 لت     ه  فالسَّ     خل  غ     رٌّ وَه     مُّ ال     ذِّئب َغف
 

 يعل      م م      ا بالسَّ      خل م      ن طي      بِ  وال      ذئب   
 

 
 

كان أن ه  يبدو -إلى الكسائي فجاء بها الخادم ،شيدها إلى بعض الخدم ليوصلها إلى الرَّ عَ ف َ دو 
عظيم  هذا أمرٌ  ويحك شعر أبي نؤاس فقال له    أنَّه  مَ لِ لمَّا قرأها عَ فَ -جي دة مع الكسائيعلى عالقة 

هذا الكالم لو وصل  ،وُيطك هذا أمر  عظيم :قال ،الكسائي قال أليب نؤاس ؟قال الَّذيمن -لك ف  سأتلطَّ 
 ،م د األمنيل ُمُ قب  تُ  أن  أي رادك صل إىل مُ ت   سأجعلك-سأتلطَّف  لك-ماذا سيفعلو إىل الرشيد ماذا سيقول 

  أبا نؤاس يبدو أنَّ  ،اً يوميَّ  تِ ال تأ-ماً افغب أيَّ  :قال-ب معه ترتيباً فرت   ،"!!ُممَّد األمنيهذه "أي أمساء مجيلة 
 ،كم يوم-فغاب ،غ حاجتكفستبل   حض ر وَسلِّم َعَليَّ وعلى م حمَّدث مَّ ا أيَّاماً فغب  :قال-ًا يأيتيومي  كان 
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-!وأمثال ذلك شتاقون إليهن مُ وسيأيت وحن ،وبدأ الكسائي يتحدَّث أنَّ أبا نؤاس ُمسافر إىل مسافة بعيدة
 قه  وعانَ  هِ م عليلكسائي فسلَّ ا جاء فقام إليهث مَّ  ،ن أبا نؤاس غائبأ وتحدَّث الكسائي-أبو نؤاس-فغاب

 :وقال أبو نؤاس-فبلغ مراده-لهوقبَّ -على األمني-دحمَّ م أبو نؤاس على م  وسلَّ 

 ظرف              اً  ق              د أح              دث النَّ              اس  
 

 لِّ ظ                       رفِ يزه                      و عل                       ى ك                         
 

 
 

 ك                        انوا إذا م                        ا تالق                        وا
 

 تص                                                 افحوا ب                                                 األكفِ  
 ف         أظهروا الي         وم َرش         َف الخ         دودِ  

 
 ي ش                                                      في ش                                                     ف  والرَّ  

 تل              ثم  م              ن ش              ئتَ  فص              رتَ  
 

 التَّخف                                 ي م                                 ن طري                                 ق 
 

 
 

رى خأُ  ا يف حلقةٍ تناولُ نا مبَّ هناك مناقب أخرى ر  ،أنا أرى الوقت يري سريعاً  ،ومناقب الكسائي كثرية
  .ضوان اهلل تعاىل عليهر كثرية   مناقبهُ ف ،وقٍف آخرأو يف م  

وِضعٍة ٍة لى سفاليعين ع-هعلى رهٍق فيالنَّاس سائي أعلم كان الكِ  :ابن اإلعرايب يقولكان لذلك  
ًا قارئاً ان ضابطكَ -ال!واحلق  يُق-ه  نَّ أَ  الَّ إوقة لمان الرُّ الغِ  اذخباتِّ رب النَّبيذ وي جاهر ش   كان ي ديم  -وحقارة

 ِلمًا بالعربيةِ قارئًا عا-!مورهأط ضب  ان ميعين يبدو ك-إالَّ أنَّه  َكان ضابطاً -صلوات-صدوقاً  مًا بالعربيةِ عالِ 
وكما  ، تعاىل عليهضوان اهللر اماتِه انب من مناقبِه وكر وج   ظيمالع   هذا هو الكسائيُ  !هذا املنوالوعلى -صدوقاً 

! !ئي هذاساوأمثال الك سائيلكِ اءت من الواتنا بقراءاٍت ج  نقرأ يف ص   ا أن  نَّ ريدون مِ يُ ُعلماؤنا ومراجعنا  :قلت
 فيما أحرار أيضاً  نُ ون وحن  ا يعتقدفيماملخالفون أحرار  ،املخالفون أحرار وحنن أحرار ،لنا باملخالفني ال شأن  

 :ينملواز ا ماً عودوا إىل هذهِ ودائ ،موا الوجدانك  موا املنطق وح  ك  ولكن ح   ،نعتقد

  !ينيطاالشَّ  محاين واملنطقُ الرَّ  نطقُ امل -
  !البطائنية املنهجيةُ و ة هرائيَّ الزَّ  ةُ املنهجي -
  !العلمائي  املرجعي   شيُّعُ التَّ هرائي و الزَّ  شيُّعُ التَّ  -
  !العمياء قافةُ بصرة والثَّ مُ  لا قافةُ الثَّ  -
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 !العوراءقافة ثَّ الأي اإلعورار بؤمنني امل ريُ أم  عنهعربَّ الَّيت ائه تبقوا يف هذا الوسط التَّ  اكم أن  اكم إي  وإيَّ 
 أن  إمَّا  ،لةعلى ِقب بوهاذا !الءإىل هؤ  ال إىل هؤالء وال ستبقون مذبذبنيوإال   ،إيَّاكم أن  تبقوا يف هذا املكان

 !بصرةال مُ  قافةِ الثَّ  ها باّتاهِ و  تذبأو أن   !قافة العمياءاِه الثَّ تذبوا ثقافتكم باّت  

 .نذهب إىل فاصل وأعود إليكم بعض الفاصل

من اآليات هي  آليةا ههذ ،ةبسب املصحف املعروف بني أيدينا من سورة املائد ادسةِ يف اآليِة السَّ 

وَهك ْم لصَّالِة فاْغِسل وْا و ج  ت ْم ِإَلى اا ق مْ وْا ِإذَ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمن  }: آية الوضوءوهي حريف للتَّ ت ضتعرَّ الَّيت 

-وجود بني أيديناسب املصحف املحفص ب راءةهذه ق-َوأَْيِدَيك ْم ِإَلى اْلَمَراِفِق َواْمَسح وْا ِبر ؤ وِسك مْ 

هنا -ؤ وِسك مْ َواْمَسح وْا ِبر  ) ،ا منصوبةهن ر ُجل ُكمأ   (مك  ج لَ رْ أَ )-{ك ْم ِإَلى اْلَكْعَبينِ َواْمَسح وْا ِبر ؤ وِسك ْم َوَأْرج لَ 

 باستل هذا االيف أدخل سوف الو  .؟!.حتريفآلية قطعًا وقع فيها ا هذه-َوَأْرج َلك مْ -ةفطالواو عاو مرورة 
 .؟! (.ك ْم َوَأْرج َلك مْ ْا ِبر ؤ وسِ اْمَسح و وَ )ية اآل إعراب هذهِ  ضيةِ يعاً فيه يف قِ قعنا مج  و  و  الش يعةُ يه قع فِ و   الَّذي

 ،عندهم ن يعرفون العربية هذه من البديهياتالَّذيأن  وأعتقد  ،أنَّ حرف العطف ،ة األصلالقاعد
إذا كانت هناك حروف  ،ة اإلعرابية واحدةتكون احلركو  ،هناك معطوف ومعطوف عليه ،حرف العطف

عر العريب يف العصر عراء إذا رجعنا إىل الش  الشُّ  ل  وبسب كُ  ،القواعد العربية املعروفةحسب ب  ف ،طفع  
حينما يأيت حرف العطف فما رآن القُ  نفسُ  ،رآنالقُ إذا رجعنا إىل و  ،النَّيبإذا رجعنا إىل أحاديث و  ،اجلاهلي

املوجود يف  ،رآنالقُ  كل    هذا هو املوجود يف ،وما بعد حرف العطف تكون احلركة واحدة قبل حرف العطف
إال   !!حرف العطف شيء آخر بعدما  ما قبل حرف العطف شيء و أنَّ وهو  !!رآن إال  يف هذه اآليةالقُ  ل  كُ 

ا ُمرَّفة وسأُثِبُت لكم حتريفها أخرى أيضًا سيأيت الكالم آيةٍ يف هذه اآلية ويف   ،رآنمن داخل القُ  عنها ألنَّ
 األ ئِمَّةِ ب ط  وخُ النَّيب دباء وأحاديث عراء واألُ وبسب ما سار عليه الشُّ الم العرب سب ك  املفروض ِب 

أهل البيت  قراءةُ نعم  ،هل البيتأ ذه هي قراءةُ وباملناسبة ه (،ك مْ َسح وْا ِبر ؤ وِسك ْم َوَأْرج لِ َوامْ ) :املعصومني
َسح وْا َوامْ ) :ح على رؤوسنا وأرجلناأثناء الوضوء نسم ؟والدليل أنَّنا عمليًا ماذا نعمل أثناء الوضوء ،هي هذه
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-(ك مْ َسح وْا ِبر ؤ وِسك ْم َوَأْرج لَ َوامْ ) :ن نقرأصحيح  حنُن األ ،أهل البيت قراءةُ هي هذه -(ك مْ ِبر ؤ وِسك ْم َوَأْرج لِ 
 :ونمن يقرأُ  بيتلكان هناك من خمالفي أهل ا  وإن   ،والقراءة هي هذه ،النَّاسه قالوا اقرأُوه كما يقرأُ األ ِئمَّة  ألنَّ 

م يقرأُ  ولكن الغريب (،ك مْ َوَأْرج لِ )  ،حتريف يف القراءة !!لاألرجل تُغس  يقولون مع ذلك و  (ك مْ َوَأْرج لِ ) :ونأن 
 .؟!.رعيةحتريف يف األحكام الشَّ  ، اإلمالءيفحتريف  ،حونَّ يف الحتريف 

من  يه قنُبلفخالفه  لامش ماي وباز  مي برواية الب   رآن الكر القُ وهو  ،ملصحفاا هذ :املثال لعلى سبي
 هذا يفإذا ذهبنا  ،ر أيضاً األزهف وزارة األوقاف األردنية و بإشرا ،وأمس أشرت إليه ،ري املكي  قراءة ابن كث

 ،بيتلأهل ا اءةُ ما هي قر ك  (مْ ك  َوَأْرج لِ ) ؟مكتوبةهي كيف   ،إىل اآلية السَّادسة من سورة املائدةاملصحف 
 ،ضت األر حتملصحف من ج هذا اخِر أنا مل أُ  ،يف األسواق جودمو  وهو ،املصحفيف هذا  املكتوبهذا هو 

 ،اخلليج دول يف ول أخرىدموجود يف مصر ويف و  ،باعيُ موجود يف األردن  ،هذا املصحف موجود يف األسواق
 هذا ،(ك مْ ك ْم َوَأْرج لِ ِبر ؤ وسِ وْا َسح  امْ وَ -ك مْ َوَأْرج لِ )فإن ك تقرأ:  ة من سورة املائدةسداإذا تذهب إىل اآلية السَّ 

 .صحفمُ 

ذا نذهب إىل إ ،خالت ه فيهفلاهذا أيضًا برواية خلف لقراءة محزة وبالامش ما خ :املصحف الثَّاينو 
 هذا-(ك مْ ك ْم َوَأْرج لِ وْا ِبر ؤ وسِ َسح  امْ وَ -ك مْ َوَأْرج لِ )-يف املنت ؟ما هو املكتوب اآلية السَّادسة من سورة املائدة

 .يرهتأييدِه وتقر ألزهر و اإجازة ب ،بإشراف األزهرو ارة األوقاف األردنية ز الطباعة بإشراف و و صحف ثاين أيضاً م

ادسة لسَّ ا يةاآل ب إىلإذا نذه ،يسلفه فيه السو اما خ برواية الدوري وبالامش :هذا مصحف ثالثو 
هذا  ،ارة لقراءة ثانيةإش دتوج عين الي (،مْ ك  لِ َأْرج  وَ ) ،وال توجد قراءة ثانية (،ك مْ َوَأْرج لِ )-من سورة املائدة أيضاً 

 .أيضاً بإشراف وزارة األوقاف األردنية ،املصحف الثَّالثهو 

إذا نذهب  ،ُشعبة ابن عيَّاش لقراءة عاصم وبالامش حفص هذا املصحف براوية :هذا مصحف رابعو 
 ار يف احلاشية قراءةبتباع (،ك مْ َوَأْرج لَ -احلاشية كتبويف -ك مْ َوَأْرج لِ )-ادسة من سورة املائدةإىل اآلية السَّ 
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-ولكن يف املنت ،باعة السعوديةالط   ،بني يدي  هو  الَّذياملعروف  رو يف هذا املصحف املشه ةحفص كاملوجود
 .واألزهربإشراف وزارة األوقاف األردنية هذا املصحف مطبوع  أيضاً  (،ك مْ َسح وْا ِبر ؤ وِسك ْم َوَأْرج لِ َوامْ )

 نذيالَّ أنتم  (،مْ ك  َوَأْرج لِ )-خمتلفة بقراءاتٍ وهي  ،دَّ واألمر ال يقف عند هذا احل ،أربعة هذه مصاحف
املسح  أنَّ  ينيع ؟عينا يذما (،ك مْ ْرج لِ َوأَ  َسح وْا ِبر ؤ وِسك مْ َوامْ ) :ون هذه اجُلملةتعرفون العربية حينما تقرأُ 

 غساًل إلى مْ ك  َوَأْرج لِ  ِسك مْ ر ؤ و َسح وْا بِ َوامْ ) :يقولون هناك تقدير ؟ونهم ماذا يقول ،سيكون حكمًا لألرجل
  .حال على أي   ،ال أدري ،امات الكسائيمن كر  ،ال ندري ؟من أين جاء هذا (،الكعبين

ث معكم دَّ أحت أنا ،ناولوا لق ؟م بلساٍن غري عريبعريب أبلساٍن قرأ أليس هذا القرآن ت  أنت حنيينيع
 ،يبةالغر ملخالفني قيعات امن تر  لكم شيئاً  سأقرأُ  ،يل برتقيعات املخالفني ن  ال شأ ،لبيتشيعة أهل اأنتم يا 

 !عراباإل لقول يف من ااًء غريباً ر هُ  نسمعو يسحو وقواعد النَّ  ةيم العربن يعرفون منكُ الَّذيخصوصاً 

 يتالقراءة تأ هذه أوالً القراءة و  ،احلكم هناواضح -ك ْم ِإَلى اْلَكْعَبينِ َسح وْا ِبر ؤ وِسك ْم َوَأْرج لِ َوامْ 
ا ما بعدها م  ا قبلها ولِ م  لِ  حروف العطف تكون احلركة اإلعرابية ،باقي القرآن هكذا ،منسجمة مع باقي القرآن

هذا الرتقيع  ،فحينما تكون احلركة واحدة تأخذ حكمًا واحداً  ،حركة واحدةبني املعطوف واملعطوف عليه 
د وحرف اجلر الزائ ،دهذه حرف جر زائ ،(َسح وْا ِبر ؤ وِسك مْ َوامْ ) :الباء على املنابر من أنَّ حنن نذكره  الَّذي

 ،الباء ما هي برف جر  زائدهذه  ،أبداً  ،وأرُجل ُكموامسحوا رؤوسكم هو والتقدير  ق لهُ ر فقط على املالصيؤث  
إذا ما أخرجتُه من اجُلملة ال يؤثر  ائدحرف اجلر الزَّ  ألنَّ  ،بعيضتة على الوهي دال   !أصيل جر   حرف الباء هنا

إذا كان الباء  ،بعض رؤوسكما بِ وامسحو  ،(َسح وْا ِبر ؤ وِسك مْ َوامْ )سيتأثر املعىن  حنُن إذا رفعنا الباء ،على املعىن
يل  ال شأن   ،الش يعةمن فقهاء  ومل يقل هبذا قائل   ،أسالرَّ  لَّ َّنسح كُ  حني املسح أن   د  البُ  حرف جر  زائد

 ،شري إىل أنَّ املسح لكل  الرأسوال توجد عندنا نصوص تُ  ،الش يعةقائل من فقهاء  اذمل يقل هب ،باملخالفني
القراءة الصحيحة هي  ،فهي ليست حرف جر زائد ةيوحينما تكون الباء تبعيض ،ةيعيض الباء باء تبألنَّ  ؟ملاذا
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ذه هبون اء املخالفني يقرأُ رَّ وباملناسبة هناك العديد من ق ُ  (،ك ْم ِإَلى اْلَكْعَبينِ َسح وْا ِبر ؤ وِسك ْم َوَأْرج لِ َوامْ )-هذه
 .اءرَّ القُ  كرت أمساء  ذ  قد هذه املصاحف موجودة و  ،ءةار الق

: 11وصفحة  10فحة اين صهذا هو اجلزء الثَّ  (:عجم القراءات القرآنيةمُ ) إذا ما ذهبنا إىل
قطعاً -(ك مْ َوَأْرج ل   ر ؤ وِسك مْ بِ ح وْا سَ َوامْ )-وهذا شيء  غريب جداً  (،مج ل ك  رْ أَ وَ ) :هناك قراءةو  (،ك مْ َوَأْرج لَ )

ملية ع هناك ًا أنَّ ضح جدَّ اق وايالس   !؟لذلك هذه الواو استئنافية ولكن ال معىن ربيرًا أنَّ سيجدون لا ت  
  .ال شأن يل هبذه القراءة ،عطف

ليد ابن الو  ،الحسن-؟اقرأ هب يالَّذ من (،َوَأْرج ل ك م)-قراءة الحظوا ،(ك مْ َوَأْرج لِ )-القراءة األخرى
 ،أنس ،أبو بكر ،حمزة ،مرعَ  ابن كثير أبو-؟افمن قرأ هب (ك مْ َأْرج لِ )مَّا أ-سليمان واألعمش ،مسلم

أبو -عفرأبو ج ،دهاجم   ،حاكالضَّ  ،علقمة ،قتادة-باقر العلوم يعين-الباقر ،الشعبي ،ابن عباس ،عكرمة
قعقاع يزيد ابن الهو و  ،رَّاءمن القُ  هوأبو جعفر هذا  ،عليهاهلل  الباقر صلواتُ  هُ أنَّ  به بهِ ت  شيُ  هذا الجعفر 

  .اءرَّ فهذه مموعة كبرية من القُ  ،هذا هو أبو جعفر ،املخزومي

أحدكم أن  اآلن لو  ،نيف القراءات املوجودة عند املخالل  يزون القراءة بكُ يُ فهم الش يعة  اءملعل بالنسبةِ 
قرأ ويقولون له إ ،اء واملراجعلمضون عليه العُ سيعرت العديد من الُقر اء  الباقر وقراءةُ  وهي قراءةُ  (ك مْ َوَأْرج لِ ) يقرأ

 ،بركَّ عن جهٍل مُ هذا يكشُف و  ،وناوهم ُيو زون بسب املباين الَّيت يتبن   ،موجود يف املصحفهو مثل ما 
وعن جهٍل  !ديث أهل البيتوعن جهٍل مركب ب !اً علم ان يسمىإن كب بعلم القراءات ركَّ مُ  عن جهلٍ 

: عند املراجع ،باءطعند اخل ،لوكالءا عند ،وا عند أحٍد منهمأقرأُ  ،جر بوا ذلك !ب بأشياء كثريةركَّ ب ومُ ركَّ م
ابن  : وهذه أمساؤهم (ك مْ َوَأْرج لِ )قرأ الكثري  مع أنَّ -(ك مْ َوَأْرج لَ : واسُيصح حون لكم ويقولون اقرأُ -ك مْ َوَأْرج لِ )

 ،م جاهد ،الضَّحاك ،علقمة ،قتادة ،الشعبي ،ابن عباس ،عكرمة ،أنس ،أبو بكر ،حمزة ،كثير أبو َعمر
رآن بشكل عام القُ  ،رآننسب مع قواعد القُ األ   وهي القراءةُ  ،الباقر أيضاً  وهي قراءةُ  ،املخزومي-أبو جعفر
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 ،هو الساري كموإذا كانت احلركة واحدة فنفس احلُ  ،نفس احلركةيأخذ  وما بعدهُ  ما قبلهُ حرف العطف 
 .(ك مْ َسح وْا ِبر ؤ وِسك ْم َوَأْرج لِ َوامْ )

 

  :عربوا القرآنن أَ الَّذيبه تَ على ما كَ  ةنلقي نظر  

صفحة  ،لهذا هو اجلزء األوَّ  (،ربعة عشرإحتاف فضالء البشر بالقراءات األ) هذا ،الثيل املعلى سب
فنافع وابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب  (ك مْ َوَأْرج لَ ) لف فيواخت  -دار احلديث القاهرة ،501

-!صب كما مرَّ علينا قبل قليلالنَّ  ب  دائمًا ُيُ  هُ نَّ يبدو أ   هُ ألنَّ  ،الكسائي حتمًا ينصب الالم-بنصب الالم
مها الغسل  حك فإنّ  (ك مْ أَْيِديَ ) عطفًا على فنافع وابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب بنصب الالم

والخبر  وعن الحسن بالرفع على االبتداء-{و ج وَهك ْم َوأَْيِدَيك مْ }باعتبار األمر يف اآلية -كالوجه

هبذا الشكل قرأ هذه اآلية ن  اآلن حنن إذاينباهلل عليكم يع (،غسولة  م م  كُ لُ جُ ر  أ  و  )يعين -محذوف أي مغسولة

الَِّذيَن آَمن وْا ِإَذا ق ْمت ْم ِإَلى الصَّالِة فاْغِسل وْا و ج وَهك ْم َوأَْيِدَيك ْم ِإَلى يَا أَي َُّها } :هل ينسجم الكالمف

أنتم جربوا افتحوا  ،هذا الكالم ُمنسجمهل  {ِإَلى اْلَكْعَبينِ م غُسولة   ك مْ اْلَمَراِفِق َواْمَسح وْا ِبر ؤ وِسك ْم َوَأْرج ل  

ل وَّ غسولة وعلى األاء والخبر محذوف أي مدفع على االبترَّ لسن باوعن الح-يقةوه هبذه الطر القرآن واقرأُ 
-وهذا ترقيع وتلصيق-وكالم العربرآن الق  في  كثيرٌ   عاطفين وهورضة بين المتتيكون وامسحوا جملة مع

سل أو وب الغَ خ بوجن سِ ث مَّ  ،لفظًا ومعنىً  (ر ؤوِسك م)بالخفِض عطفًا على -اءرَّ يعين أكثر القُ -والباقون
 ؟فماذا قال ،رسكوا بال ينفوا معىن املسح إذا قرأُ ستطيعون أن  ال ي هم-بحمل المسح على بعض األحوال

رآن أو وهم يُناقشون أنَّ الُسنَّة تنسخ القُ  ،ةخ بالسن  ُنسِ بل  ،ال :قالوا ؟رآنالقُ يف  خ بآيةٍ هل ُنسِ ف !خُنسِ  :قال
أمَّا النَّسخ  ،هو املسح ؟يقينًا احلكم يف اآلية ما هو ينيع-خ بوجوب الغسلن سِ ث مَّ -رآنال تنسخ القُ 

هم  ،رآنالقُ تنسخ  ال أورآن القُ ة تنسخ نَّ السُ  من جهة أنَّ  ،فيه نقاش من جهتني ،فيه نقاشو مشكوك ف
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فما  ،وعندنا كما عندهم ،عندهم وعندنا ،يف هذه القضية علماء األصول يناقشون ،يناقشون يف هذه القضيَّة
  !!همبه من عندِ نا جيء عند  

 ية وأرجلكماآل يقيناً  لكن ،ال غسل رجليه أوالنَّيب أن   هلفعالَّ  :ةاحلديث أيضًا يف نقطة ثانيُُثَّ 
 .رجلنسجم مع ما جاء عن أهل البيت مبسح األوق العريب وتلذَّ ا تنسجم مع

سل أو بحمل غَ وجوب الِسخ بث مَّ ن   ،لفظًا ومعنىً  (ر ؤوِسك م)بالخفِض عطفًا على ون اق  والبَ 
 ومل تأتِ بيعية الة الط احليفع الوضوء اآلية جاءت لتشر   ينيع-وهو لبس الخفّ  على بعض األحوال المسحِ 

ح حَّتَّ املس لكذومع  ،هح عليوميسلتشريع الوضوء يف احلاالت االستثنائية حينما يلبس اإلنسان اخلف  اآلية
 لَّ ك  ،ليَّاً ع  الفوا خيُ  أن  و رآن لقُ وا افر   ُيلك ألجل أن   ذلُّ كُ   !ن مبتدعات املخالفني ألهل البيتعلى اخلف  هو م

ريف رعية ألجل حتالشَّ  امكاألح يفو العربية  اللغة ريف يف قواعدح هذا التكل    ،هذا التحريف كل  و هذه القضية 
 ! ؟ ما معىن هذا الكالموإالَّ  .؟!.اً الفوا عليَّ خيُ  أن   لِ ألجرآن و القُ 

-رآنيةوقد قرأُت عليكم أمساءهم من ُمعجم القراءات القُ  اءرَّ ر القُ أكث ينيع-والباقون-لأنت تقو 
 ،لفظًا ومعنىً  (ر ؤوِسك م)بالخفِض عطفًا على والَباق ون -ون الكلمةباخلفض يعين ير  -ضفلباقون بالخاو 

الحظوا أي -نبيهوللتَّ  وهو لبس الخفّ  ث مَّ ن ِسخ بوجوب الَغسل أو بحمل المسح على بعض األحوال
َسح وْا َوامْ ) :هُ يعين اآلية هكذا قالت أنَّ -بيه على عدم اإلسراف في الماءوللتَّن-حكمة من احلكم

باهلل  ،ريد الغسل مع االقتصاد باملاءتريد الغ سل ولكن تُ  رجلال تريد املسح لأل اآلية-(ك مْ ِبر ؤ وِسك ْم َوَأْرج لِ 
الماء كثيراً  لصبِّ  ةٌ ظنَّ ها مَ ألنَّ  اإلسراف في الماءوللتَّنبيه على عدم -!؟املعاين تظهر هذه عليكم من أين

ينسجم مع هل  ؟م مع الكالم العريبسجنهذا يهل باهلل عليكم -سلفت على الممسوح والمراد الغّ طع  ف   
هي و  من أنَّ الكلمة جاءت مرورة م هذا املعىنكيف ُفهِ   ،يعرفون العربية الَّذيطب أنا أخا ؟حوقواعد النَّ 
راد يُ  ،ال :نولو قي ،لجر واملسح لأل-(ك مْ َوَأْرج لِ -املسح للرؤوس-َسح وْا ِبر ؤ وِسك مْ َوامْ ) ،سبق على مامعطوفة 
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يعين كيف  ،سل كاملسحفيكون الغ   ،ير يف املاءال يكون هناك تبذحَّتَّ فت على املسح طِ الغسل ولكن عُ 
 !!مباٍء قليليكون  ؟سل كاملسحيكون الغ  

رئيس أركان  نشل كانشجبار  نَّ أ :يقولون ،يتناقلونا أيام صدام العراقيونان كالَّيت  كتة هذه مثل النُ 
لكن الشعوب و  ،قيقيةليست حو  ،نكتة سياسية مفتعلةهذه  ،أيَّام احلرب العراقية اإليرانية اجليش العراقي

 يقولونف ،ثالً وداء مديا السلكوميى باسم  الُنكت أو ما يُ عن طريق  ؟معس عن حالة الق  نف  ع كيف تُ حينما تُقم  
 نوداجلو  لقواتا عوا لهُ فجم ،جبهات القتال  عبد اجلبار شنشل رئيس أركان اجليش العراقي جاء لزيارةأنَّ ب

شل شنفكان  ،عاركناء املات أثبالتعليم ال يلتزمون أنَّ اجلنودوكان قد اشتكى إليه ضباط اجليش ب ،والضباط
 ،وا بهقصد  تُ  م أن  دة عليككم القاالتزموا بتعليمات الُضبَّاط وأي  شيء يقولُه ل أنَّهُ  يوصيهم يقول للجنود

 ء يقولهُ أي  شي ،ذهبواال ت اناملك ال تذهبوا من هذا إذا قالوا لكم ،منكم يف ساحة املعركة ة أكثر خربةفالقاد
نافقالوا لهُ  ،موا لمواألمراء يف اجليش سل  لكم القادة  فقال  ؟قصد  ل يطري فهل نُ نا الفيلوا لاقمثاًل إذا  : سي د 

أيام كان  قبل :ديلوا سي! قا؟ز هذا يقول الفيل يطرييأي دماغ س ،يقول الفيل يطري  محارهذا أي   :لم
 قالف ،ل يطريأن الفيقال بوخطب فينا و السي د الرئيس صدام حسني كان موجود  ،د الرئيس موجود هناالسي  

 ي على ارتفاع منخفض(!)أ!هو يطري لكن ناصي :متلعثماً 

و أكن اغسل ولمسح اوهي أن يقول قائل: انت  ،ط تشابه هذه القضيةبهذه العملية بالضَّ  اآلن
ناسبة تتكرر ية باملالقض وهذه !؟نفهم هذا التفسري وهذه املضامنيكيف نستطيع أن    .؟!.مسحاغسل ولكن ا

 يل أن  شنتم ال أسألكم أنا أ !؟بتحريف هذا حتريف أو ليسفهل  ،نفس هذه العملية ،يف كل  هذه الكتب
لكم لكن أنا أسأ ،هاهتمم برتَّ يئًا لهن ،اقون هبصد  هم يُ  هذه التُ رَّهات ،هذه التُ رَّهاتهبؤالء الَّذين ُيصد قون 

  ؟هذا حتريف أو ليس بتحريف ؟ون هذاماذا تسمُّ  :أنتم

  !الئيهذا خطأ إم رو ما تضع الفتحة على اجملر فحين ،هذا حتريف من جهٍة إمالئية -
  !هذا خطأ حنوي ،منصوباً  وي حينما ّتعل اجملروروهذا حتريف حن -
 !نرآيف تفسري القُ  ،يوهذا خطأ تفسري  -
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 !لسىل غ  سح إل املو  ك حتُ فإنَّ  ،رعيةابتداع يف األحكام الشَّ و  أيضاً  أ فقهيطوهذا خ -

لقرآن لفظياً ارَّفوا قد ح والقوم ،بشكل لفظي وبشكل معنوي ،هذا حتريف للقرآن ،بةركَّ مُ  ءاهذه أخط
مة فظِه والعالِ ادرة على حِ ق  حيدة الة الو اجله هُ ألنَّ  ،رآن ُمفوظ بألفاظِه ومعانيه عند املعصوم فقطالقُ  !!ومعنوياً 
 ،داالضَّ  عجزةُ مُ  رآنُ والقُ  ،(ادضَّ البِ  قَ طَ ن نَ مَ  ح  صَ فْ ا أَ نَ أَ )-هو الَّذي يقول صلَّى اهللُ عليِه وآله ،وتفاصيلهِ  بأسرارهِ 

 ني  س  حُ  ن  س  ح   لي   ع  د  مَّ ُُم   ،ادالضَّ ق بط  من ن   هو أفصحُ  الَّذيُيافظ عليه ذلك  فظُه وأن   ُييستطيع أن   الَّذي
 رآنلقُ الى حفظ عن ادرو كون هذه الصفات هم القن ميتلالَّذي !!ادمن نطق بالضَّ  املعصومون هم أفصحُ 

فإن ه كما ري ذلك ل غقُ ومن ي    ،بواطنهِ و  ،هِ بظواهر  ،أسرارهِ  بكل   ،جاريهِ مبِ  ،مبطالعهِ  ،بدودهِ  ،بكلماتهِ  ،بألفاظهِ 
يل  شأن وال ،نياملخالفأن يل بشال  ،مأخاطبكم أنتأنا  ؟أنتم ماذا تقولون !اباب كذَّ كذَّ   ،وايةت علينا الر  مرَّ 
 ،الش يعةء بار خطبامبا يقوله ك شأن يل وال ،موال شأن يل مبا يقولُه علماء الش يعِة ومراجُعه ،ةينيَّ الد  املؤسَّسة ب

 رآن بطريقةٍ قُ م العل  هي تُ و  ،رآنيةقُ  ساتمؤسَّ  سمَّىتُ الَّيت سات املؤسَّ  وال ما تقولهُ  ،اهتموال ما تقوله فضائيَّ 
ق حلقائقولون وهذه اتتم ماذا أن ،ذلك ل  ن يل بكُ ال شأ ،تعاليم أهل البيت فُ الِ وختُ  ،عادي فيها أهل البيتتُ 

 .؟!.جداً  ةحقائق واضحة وجليَّ 

 .نذهب إىل فاصل وأعود إليكم

 ،رآن عندهممن أشهر كتِب إعراب القُ وهو كتاب معروف   ،أليب جعفر أمحد النَّحاس :رآنالق   إعراب  
 ،تبمل الكُ عا   ،للهجرة 338حاس متوىف سنة النَّ  ،حتقيق الدكتور زهري غازي زاهد ،حاسرآن للنَّ القُ  ابإعر 

إذا نذهب إىل  ،دخرى يف أكثر من ملَّ هناك طبعات أ ،د واحدلَّ هذه طبعة يف مُ  ،2013األوىل الطبعة 
حريف ع التَّ د  ن بِ إضافة يضيف إلينا وبدعة جديدة مهناك  ،إليها أشرتُ الَّيت من هذه الطبعة  ،280صفحة 

من قرأ فَ -نا بسب قراءة حفصهص النَّ -َواْمَسح وْا ِبر ؤ وِسك ْم َوَأْرج َلك مْ }-لكتاب الكرميا يف آيات

وهكم وأيديكم غسلوا وجنفقز ونرجع ا ،يعين قفز-مك  لَ ج  رْ وا أَ لل أي واغسعل عطفه  على األوَّ صب جَ بالنَّ 
قول ي   :سبيل املثال مثالً  على ،سألكم باهللأاآلن أنا  ينيع ،لنقفز إىل األوَّ فكم ل  جر وامسحوا برؤوسكم وأ
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اين ليس مفصوالً فالن الثَّ  بأنَّ  ،فيقال ،وافصلوا فالنًا وفالن ،النا كذا وكذاوفُ أعطوا فالنًا  :فنيظل للمو مسئو 
هل  !؟..باهلل عليكم ،هل يقبل أحد  بذلك ،عطون كذا وكذا من األموال والدايان يُ الَّذيعلى  هِ ع برج  هذا يُ 

د تكون هذه مَّ اذا يف دين ُُم  ملو  ملاذا يف قرآن اهلل ؟ريقةث أحد هبذه الطَّ هل يتحدَّ  ،هذا املنطق منطق سليم
نعود ملاذا  ،ي واملسح للرؤوس واألرجلالغسل للوجوه واأليد ،اآلية واضحة !؟! أليس هذا حتريف؟األالعيب

حاة لو اصطنع النُّ حَّتَّ و  ،ليس مبنطق سليم !؟هل هذا منطق سليم ؟ملاذا ،باألرجل إىل ما قبل مسح الرؤوس
ثلة صحيحة قالا تلك األم لو أفرتض أنَّ  وحَّتَّ  ،بأنَّ العرب قالت كذا وكذا :وقالواوالفقهاء أمثلة كذباً اء رَّ والقُ 

 ،كالم العرب  بلغِ  يكون أبلغ من أرآن جاء بأسلوبٍ القُ  ؟كالم العربيف   شيءٍ  و أبلغُ فهل هذا ه ،العرب
 ،ون على أنُفِسِهمعليهم وي ضح ك الَّذين ُضِحك أنا ال شأن يل باملخالفني ،ليمأليس هذا هو املنطق السَّ 

َفمن قرأ -عوراءقافة الال زلتم يف وسط الثَّ  ،تتداركوا احلال ولكن ميكنكم أن   ،ك عليكمُضحِ  وأنتم أيضاً 
صل إىل ي   هات إىل أن  رَّ لت ُ ا هذهويستمر يف مثل -على األوَّل أي واغسلوا َأْرج َلك م عطفاً  ه  بالنَّصب َجعل

يكون  أن  إمَّا  هو ؟كيف ذلك-جبان جميعاً  المسَح والغسل وايل إنَّ ما قِ  ومن أحسنِ -يقول ،هذا القول
ا أن يكون وإمَّ  ،تهي األمروين (ك مْ َوَأْرج لِ )على قراءة أهل البيت  يكون مسح أن   إمَّا ،هناك غسل أو مسح
 ،ما ِقيل إنَّ المسَح والغسل واجبان جميعاً  ومن أحسنِ -ةيو الطرق امللت فني هبذهلاغسل على قراءة املخ

 على قراءة من قرأ سل واجبٌ والغَ -اخلفض يعين اجلر-والمسح واجٌب على قراءة من قرأ بالخفض
تقديٌم وتأخير  وفي اآليةِ - نضيف آية جديدةأن  وهو صار هنا حتريف -آيتين صب والقراءتان بمنزلةِ بالنَّ 

 !يف التفسري !يف القراءة !حويف النَّ  !رآن يف اخلط اإلمالئيهو حتريف القُ  ،املهم بالنتيجة-على قول بعضهم
القرآن  ابهذا ما جاء يف إعر  ،الة وهنيئًا لم ذلكل الصَّ طبيبطل الوضوء وبعدها تحَّتَّ  !ويف احلكم الفقهي

 .حاسللنَّ 

رآن ملاذا يكون يف القُ  !شكلهو هذا العنوان مُ  (:رآنإعراب الق   شكل  م  )كتاب آخر عنوانه 
كالت  تكون فيه مشأن  كيف ميكن لكالم اهلل البني  البليغ   !التحريفيل على هذا أدلُّ دل ؟ابيةر عمشكالت إ

فمن هنا حتصل رآن القُ حو ُوجد بعد نزول علم النَّ  بأنَّ  :ا فيقولذيد من يد ترقيعًا لقد ؟! ..إعرابية
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س علم أسَّ  الَّذي يعة أنَّ لش  ا ث معأحتدَّ  ،ا نعتقدنحو ولكن حنُن إذا كنَّ نزل قبل علم الرآن القُ  ،املشكالت
 ،رآنأو قبل نزول القُ رآن القُ س بعد نزول سَّ حو تأد األوصياء فال يوجد فارق بني أن علم النَّ حو هو سي  النَّ 
حينما دخل إىل املسجد  ،ة معروفةصَّ رآن والقِ لقُ اظ على حو للحفاس علم النَّ سَّ أساسًا أمري املؤمنني أ هُ ألنَّ 

ع اُناسًا   ؤيل األسود الديبأل وأيضًا ما جرى بالنسبةِ  ،رآن بشكل غري صحيحون القُ أُ ر من غري العرب يقومسِ 
ته اذهذا العنوان هو ب ،جلزئياتا ل  هذهجد تفصيل مذكور يف كتب التأريخ ال مال اآلن للدخول يف كُ و وي
من أين  ،رآنمشكالت إعراب القُ  ل هذا املوضوعمن كتاب يتناو هناك أكثر و  القرآن رابعل إشكِ مُ  ،لشكِ مُ 

 من هذه القراءات احملر فة وإالَّ  يتاملشكالت تأ !؟اً سليماً يبتأيت املشكالت يف اإلعراب إذا كان القرآن قرآناً عر 
يعين لو  !لشكِ مُ  يتكون ال (ِبر ؤ وِسك ْم َوَأْرج َلك مْ ) :لكن حني تقرأ (!ك مْ ِبر ؤ وِسك ْم َوَأْرج لِ ) :ةيعالقراءة الطبي

هناك سألكم يا من تعرفون العربية هل أأنا  (،ك مْ َواْمَسح وْا ِبر ؤ وِسك ْم َوَأْرج لِ ) :صحفيف امل بو  املكتأنَّ 
على مجيع ما  ،ويةعلى الفطرة النح ،على القياس ،ألنَّ األمر يري على القاعدة ،ال يوجد إشكال ؟إشكال

من  وهي ،كذباً وزوراً   إىل أمري املؤمننيبت سِ نُ الَّيت  لكن حينما يأيت القارئ فيقرأ كقراءة حفص ،رآنالقُ  يف ورد
وهي القراءة املشهورة الشائعة بني  ة املوجودة يف املصحفءالقراهذه  ،القراءات تنافرًا مع أهل البيت أشد  

 !ركضوا وراءهم يف ذلك أيضاً  الش يعةُ بون هذا و ُيُ  !ُُم مَّد آلِ ون منافرة ُيب   ألنَّ املسلمني ،املسلمني

هذا كما قلت  ،437 سنة توىفَّ امل ،ملكي ابن أيب طالب (،القرآن باإعر  لُ شكِ مُ )إىل الكتاب  أعودُ 
نفس الكالم  ،437وهذا مكي ابن أيب طالب متوىف سنة  ،حاسحاس أبو جعفر النَّ النَّ  338متوىف سنة 

إذًا نغسل -سللغَ بمعنى ا قيل المسح في اللغة يقع  و -ديدةج   دعةً ابق وأضاف إلينا شيئًا جديدًا بِ السَّ 
باهلل عليكم يف  ،مكان مبعىن الغسل يف أي   إذا كان املسح (،ك مْ َواْمَسح وْا ِبر ؤ وِسك ْم َوَأْرج لِ ) ،الرؤوس أيضاً 

 ألنَّ  ،حتريف فوق حتريف !!دتعمَّ مُ  ف ال! أال تالحظون هذا التحري؟املسح مبعىن الغسل قاموس لغوي أنَّ  أي  
 ،ويستمر األمرالثة إىل رابعة انية إىل ثالثة والثَّ ُيتاج إىل كذبة ثانية والثَّ فإن ه وىل األذبة كِ الذب اإلنسان إذا ك  

هنا كذب ُيتاج إىل إطالة -وقيل المسح-ألنَّ حبل الكذِب قصري فالبُدَّ من إطالتِه بكذٍب جديد ؟ملاذا
 ،سلبمعنى الغَ  غة يقع  في الل وقيل المسح-فجاءنا مكي ابُن أيب طالب فطوَّل كذب أيب جعفر النَّحاس
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هذه كقضية اخلنفشار الَّيت مرَّت علينا يوم  ؟أين موجود هذا الكالم-َتمسَّحت  للصَّالة أي توضأت :يقال
ُ  :وجاءوا إىل الكسائي ورأسًا قال ،خنفشار :حينما ألَّفوا الكلمة وقالوا ،أمس اخلنفشار نبات  صحراوي  ُيَّبَّ

في اللغة يقع بمعنى  المسح   وِقيل-وضعوا ال ُمقد مةهنا  ،ا لكمالقصَّة الَّيت ذكرهتُ بِه احلليب إىل آخر الكالم 
مكان تذهب تقول  اآلن يف أي  -الة أي توضأتللصَّ  حت  مسَّ تَ  :قالي  -يةنهذه كذبة ثا-الَغسل يقال

مسح وغ سل  الوضوء فيه ،أي توضأت ،! وحَّتَّ متسَّحُت للصَّالة؟باهلِل عليكم الة يعين توضأتحت للصَّ متسَّ 
ؤ التوض   ،تالة أي توضألصَّ  لحتُ متسَّ  :يقال ،أنت اآلن تقول ،إىل الغسل فقطفمن قال بأنَّ متسَّحت ُتشري 

 ضُ وحنُن نعرِ -ضت الغسلاد بمسح األرجل إذا خ فِ المر  نت السنة أنَّ فبيَّ -أيضاً  غسل ومسحفيه 
 القرآن يقول ،رآنها على القُ ضُ نعرِ  فإذا ش ككنا يف أحاديِث الغ سل ،رآنقُ األحاديث إذا شككنا فيها على ال

إذاً هذه األحاديث اآلمرة بالغسل أحاديث غري  ،الصَّحيحة الَّيت تنسجم مع قواعد العربية القراءة (،مكُ لِ جُ ر  أ  و  )
 .مرت باملسحأالَّيت حاديث حيحة هي األث الصَّ يداألحاو  ،صحيحة

رآن القُ  ابهات كتب إعر هذه أم   ،926متوىف سنة  ،يخ زكريا األنصاريللشَّ  :العظيمرآن القً  اب  إعر 
يعية الش   نا ال نتملك كتبًا يف املدرسةِ ألنَّ وباملناسبة علماؤنا أيضًا يعتمدون هذه الكتب  ،املوجودة عند القوم

يف علم  ُن عيال  على القوممثلما حن ،عيال  على القوم رآن ودراسة النَّحو حنُن فيهِ فإعراب القُ  ،رآنالقُ  ابإلعر 
 ويف علم رآنِ القُ ويف علوم  باطِ نستويف علم الكالِم ويف طريق اال رايةِ دويف علم ال جالِ يف علم الر  و  األصولِ 
 رفِ ويف علم الصَّ  يف قواعد اإلمالء وكذلك يف اإلمالءِ  ،ويف ويف دِ يويف علم التجو  ويف علم القراءاتِ  التفسريِ 

 وزةِ تبنا يف احلكُ هو   على القوم والدليل هذا حنن عيال   لُّ كُ   ،يف علم البديعو  ويف علم املعاين ويف علم البيان
 يعيةُ الش   فالكتبُ  ،حيحاً ليس ص   بوين إذا كان هذا الكالمُ وكذ   ،كتبهم  ة ندرسُ يميف احلوزة العل ؟ندرس ماذاف
ال   الُسنيَُّة يف النَّحِو والصَّرِف والبالغةِ تبُ والكُ  ،ع أيضاً هذا املوضو يف وسنتحدث  ،نهم يف مصادرهاخذت مأُ 

 سنة متوىف ،للشَّيخ زكريا األنصاري (العظيمالقرآن  إعرابُ ) ،يف حوزاتنا سُ درَّ تُ الَّيت زالت إىل يومك هذا هي 
باعتبار  ،عرولكن أضاف إليه أبيات من الش   ،نفس احلديث ،نفس الكالم ،152نذهب إىل صفحة  ،926

راجعوا الكالم أنا ما عندي  ،تطويل لذا الكذبو  حنتاج إىل متديد مر  تسما نكلَّ ف ،حبل الكذب قصري أنَّ 
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 ،152عوا صفحة اجر تُ  أن  مُيكن م كُ لكنَّ  ،وقت حقيقة ألنَّه بقيت مصادر كثرية البد من أن  أشري إليها
  ،موسى مسعود وسى علي  كتور مُ حتقيق الد  ،يخ زكريا األنصاريالعظيم للشَّ رآن القُ  ابمن كتاب إعر  ،153

 1431 ،ميالدي 2010تاريخ اإلصدار  ،مصر تاشر للجامعالنَّ  دارُ  ،كلية دار العلوم جامعة القاهرة
 .ميكنكم مراجعة ذلك ،هجري

 ،فةو واية املعر برواية حفص عن عاصم نفس الر   (:الكريمالقرآن  اب  إعر ) إىل كتاٍب رابعنذهب 
د ُممَّ  الدكتوروضعه األستاذ  ،عاصرمُ وهذا لِ  ،هذه كتب قدمية ،ملعاصرينا من وهو ،وضعُه األستاذ الدكتور

 الصحوت للنشرِ  ،هجري 1431 ،ميالدي 2010الطبعة األوىل  ،ة آخرينذتاف أسار بإش ،ُممود القاضي
-يقول ىل أن  إ-كم اسم مجرورورؤوسِ  ،الباء حرف جر-213صفحة  ،اهرةالق   ،دة زينبالسي   ،والتوزيع

  ،ويقول معطوف مرور (مكُ ُجل  ر  أ  ) وهو يكتب-م معطوف مجرورك  لَ ج  رْ أَ  ،م الواو حرف عطفك  لَ ج  رْ وأَ 
أرجلكم  ،(ر ؤ وِسك ْم َوَأْرج َلك مْ بِ ) :! هو بسب قراءة حفص عن عاصم ويأيت لآلية؟يكون هذا الكالمكيف 

ا واضح و عليها فتحة  َأْرج َلك م معطوف  ،حرف عطف وَأْرج َلك م الواو-يقول ؟عرهباكيف يُ ف ،منصوبةأن 
 جرٍّ كون في محلِّ بني على الس  م ضمير مَ ك  وَ -لجُ ر  أ   ينيع (،الكسرة)وبني قوسني يضع كلمة -مجرور

! ؟ابإلعر ا بإعراب كهذاهل مسعتم  ،وينتهي الكالم-سم مجرورالكعبين ا ،إلى حرف جرّ  ،مضاف إليه
جامعة  ،كلية اآلداب  ،س العلوم اللغويةدر  مُ  ،القاضيد ُممود األستاذ الدكتور ُممَّ  هذا الكتاب وضعهُ 

وراجعُه  أشرف عليه ،اهرةخبري بلجنة اللهجات والبحوث اللغوية مبجمع اللغة العربية بالقوهو  ،حلوان
لغوية العلمية اد اجملامع الاألمني العام الحت   ،نائب رئيس ممع اللغة العربية بالقاهرة ،الدكتور كمال ُمم د بشر

ار فغاألستاذ الدكتور عبد ال اجعهُ ر وأيضًا أشرف عليه و  ،األستاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة ،عربيةال
عميد كليَّة اللغة العربية  ،جامعة األزهر ،غة العربيةلكلية ال  ،أستاذ ورئيس قسم أصول اللغة ،حامد هالل

كل هذه األمساء   ،رآن وعلومهقُ جلنة ال ،عضو اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية ،جامعة األزهر األسبق
 (أ ر ُجل ُكم  ) جل يعرف احلقيقة أنَّ الرَّ  (و أ ر ُجل ُكم  ) :وهذا هو املوجود يف هذا الكتاب داتاقاب والشهلألوا

 أال !؟لكن أليس هذه مهزلة ،مرورة :وقال( و أ ر ُجل ُكم  كتب )  ؟الرَُّجل مل يكذب ولكن ماذا يصنع ،مرورة
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هكذا تكون ولكن  ! !قبل هذا الكالمهل يُ  !؟ة بالكسرةوهي مرو  و أ ر ُجل ُكم  كيف   !!هذه مهزلة تالحظون أنَّ 
 .ذب واالفرتاء والتحريف والتغيريالحظتم كيف يكون الك !األمور

م الكري رآنلق  ا اب  إعر ) اتدمل ةموسوعة من عشر  وهو ،رآنهذا كتاب كامل يف إعراب القُ و 
اليمامة  ،هجري 1417 ،يميالد1996 ،بعة اخلامسةالطَّ  ،ن الدرويشُميي الديتأليف األستاذ  (:وبيانهِ 

اين من د الثَّ جمللَّ ذا هو اه ،يةطباعة سور  ،جانب الجرة واجلوازات ،رامكةب ،دمشق ،للطباعة والنشر والتوزيع
أن  على ةِ نَّ س  أهل ال فجماهير  -ه أضاف إضافةم لكنَّ لكالم املتقد  انفس  ،419يف صفحة  ،الدورة هذه

من الزيدية  اصر للحقّ لنَّ وا ليّ بن عاوقال داوود  ،المسح ه  أنَّ  اإلمامية   الشِّيعة  الواجب هو الغسل وحده و 
اإلضافات -حتياطن لالوقد رأى ابن جرير الجمع بين القولي-بني الغسل واملسح-يجب الجمع بينهما

لى  واالفرتاء ع ،ف هو هوالتحريية على حالا و كلة باقشوامل ، الكالم هو هوفقط يف توسعة املطلب وإالَّ هي 
م يا شيعة لون أنتا تقو ماذ ،نفس هذه األغاليط ونفس هذه النَّقائص ،نفس األكاذيب ،كتاب اهلل هو هو

اذا ما اهبوآد ربيةرسون العيد ،وحسون النَّ در  فيكم أساتذة يُ  !؟عرفون العربيةن ي  الَّذي اً صلبيت خصو أهل ا
 ،معروفة ن كتب غريعأو  ،لةأنا ما نقلت عن كتب مهو  ،هات املصادرأم  هي وهذه ! ؟راءتقولون يف هذا ال

ٍد مَّ ُُم   المةُ ا ظُ إنَّ  !؟لاذا نقو كن مول ،رآنقُ لويف القراءات ويف تفسري ا ،رآنهات املصادر يف إعراب القُ هذه أم  
يعة م يا شأنتُ  !الكتاِب والعرتة نيل  ق  و الث َّ أ نيل  ق  الث َّ  ظالمةُ ا إنَّ  !آل ُُم مَّدٍد و مَّ ُُم   ا ظالمُة كتابِ إنَّ  !آل ُُم مَّدو 

شيُّع التَّ أم  ،هرائيلزَّ ا عشيُّ التَّ و وهيين ل  ق  لث َّ قالين أو االثَّ شيُّع التَّ  ؟شيُّعالتَّ من أنواع   نوعٍ أهل البيت على أي  
 ؟لمائييعي املرجعي العُ الش  

 هم        اه م        ا بَابَ        ان م        ا للنَّ        اس غير  
 

 لنفس     ك م     اذا أن     ت مخت     ار   ف     انظر 
 (هلداخالنَّاس  اب  وكلُّ ب وتُ امل) :فأجابه قال ،ا بعد املوتسأل صاحل ابن عبد القدوس عمَّ  الَّذيهذا  

 :الق ؟ملوتسائل وما بعد ا، سأله من العصر العباسي ،صاحل ابن عبد القدوس شاعر عباسيو 

 ه  داخل       النَّ      اس  وك      لُّ  ب      ابٌ  الم      وت  
 

 ر  ام    ا ال    دَّ  ابِ بع    د البَ     عريَ ِش     فلي    تَ  
 



 طق / للشيخ الِغّزي    الكتاب النا :3الجزء  –ملّف الكتاب والعترة 
 2في اجواء المخالفين ق -2وعان من التشيع ج ن (14الحلقة )                                                                     

 

- 29 - 
 

 م     ال     ت بِ مِ عَ  إنْ  دنٍ ة َع     نَّ     اب  جَ البَ     
 

 ار  النَّ         ه  غض        بتَ أَ  ه وإنْ لَ        ي اإلِ رِض        ي   
مها ما للشيعة غري  شيُّعتَّ الن ممها نوعان  !خمتارُ  اس غريمها فانظر لنفسك ماذا أنتنَّ مها ُمالن ما لل ُ  

 !فانظر لنفسك ماذا أنت خمتارُ 

 .ةالالة وأعود إليكم بعد فاصل األذان والصَّ والصَّ نذهب إىل فاصل األذان 

 ه االصفرار منأصاب ذيالَّ  ،صف رمُ  وال ،بيبهو الطَّ  ،مياحلك :الدنيا حكيٌم م َصفِّرٌ  ن عجبِ وم
 .عف واملرضالضَّ 

 رٌ فِّ َص     م   يمٌ ِك     ال     دنيا حَ  بِ َج     وم     ن عَ 
 

 م  اٌل وأعم         ى م         نجِّ كحَّ           وأعم         ش   
 

 
 

و تركي أو أ هنديٍ  ارق بنيففال  وهذه شعوبية   (،هندي  وتركي  خطيبنافقارئنا ) :هو يف أصل األبيات
  .عريب

عالوا على ت من: وبدالً  ،ناخطيبُ -إىل ُميي الدين ابن عريبنسبة -ا قطيب  وُمييفقارئنوحنن نقول: 
 ذا:يات هك، فتكون األبلزهراء نبلكي ونلطمُ ا تعالوا على، نقول: ونلطم نبكي اإلسالمِ 

 رٌ فِّ َص     يم م  ِك     ال     دنيا حَ  بِ َج     وم     ن عَ 
 

 م  اٌل وأعم         ى م         نجِّ وأعم         ش كَح          
 

 
 

 اخطيبن           ومحي         ي فقارئن         ا قطب         يٌّ 
 

 تع     الوا عل     ى الزَّه     راء نبك     ي ونلط     م   
  

أن  أعتقد  ةة السادساآلي ،ملائدةرة اأيضًا ال زلنا يف سو  :والستون من سورة المائدة عة  اسِ اآلية  التَّ 
 ؟ة أو الادسآلية السَّ يف ا ف  حتري هل هناك ،موصلتُ  ةٍ يجىل أي نتإماذا قلتم أو  ريدين ال أالقضية واضحة لكنَّ 

 ،فصبقراءة املصحف بقراءة ح (م  و أ ر ُجل كُ ) ،مَّدُُم  آل  بقراءة (ك مْ َوَأْرج لِ ) (َواْمَسح وْا ِبر ؤ وِسك ْم َوَأْرج َلك مْ )
 أنَّ بعوى الدهذه ف اً،ك حتريفهناواحد لثبت أن  أو برٍف واحدة بركة التحريف  ثبتلو و  ،طوالحظتم التخب  

 .هي دعوى باطلة األُمَّةهلل حفظ القرآن عند هذه ا
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وبالنتيجة  !ريف حنويوحت !يريف إمالئحت !التحريف الواضحو  ،حريفعلى التَّ  ًا مثاالً  أخرى أيضآية  و 
تني من والس   اسعةِ تَّ ال يف اآليةِ  ،اإلعراب غري  ف ونُ حر  سنُ  فسري حينماالتَّ  ىتحريف أيضًا سيصل إىل مستو ال

لّلِه َمْن آَمَن بِا..ىل آخر اآليةإ ..َصاَرىَوالنَّ  ئ ونوالصَّابنَّ الَِّذيَن آَمن وْا َوالَِّذيَن َهاد وْا إِ }-املائدة سورة

رفون أنتم يا من تع ؟فعلذا تما إنَّ -َمن واْ َن آنَّ الَِّذيإِ -الكالم هنا يف الشطر األول من اآلية ،{َواْليَ ْوِم اآلِخرِ 

 هةِ شبَّ مُ  لا ن احلروفمهي  ةكما يقول النُّحا  "إنَّ " ،يها خالفبية وهذه من البديهيات وال يوجد علالعر 
تعمل  فهيعمايل فيها تأثري إعنوية و لة مففيها دال ،ه  بالفعلشب   مُ هُ رف ولكنَّ ح   ،غريها ا تؤثر يفبالفعل أي أنَّ 

اخلرب خرباً  فعُ مسًا لا وتر اِ  بتدأ املتنصبُ  ،تنصب املبتدأ ؟تفعل تدأ واخلرب ماذااملب فإنَّ إذا دخلت على ،رتؤث  و 
ال تكون ت اإلعرابية حلركاا- َهاد واْ لَِّذينَ ْا َوانَّ الَِّذيَن آَمن و إِ : فيما ياورها من الكالم "إنَّ "عل هذا هو ف ،لا

-والصَّابئ ون َهاد وْا  َوالَِّذينَ َمن واْ يَن آنَّ الَّذِ إِ -مبنيةالَّذين - الَِّذينَ نَّ إِ -و ،رةتكون مقدَّ بل واضحة هنا 
-؟كون اآليةتوض ماذا املفر  ،"إنَّ "سم  ذكر سامل وهي معطوفة بالواو على ما قبلها على اِ ممجع  ،ونالصابئُ 

 أهلُ فنا ل بالنسبةِ  ،حيحالعريب الصَّ  ياقذا هو الس  ه-َرىَصاَوالنَّ  نَ ئيالَِّذيَن َهاد وْا َوالصَّابِ نَّ الَِّذيَن آَمن وْا وَ إِ 
ال آل ُُم مَّد ماً مع ئودا ،دنا مشكلةوما عن نتهيناوا (نيئِ بِ اصَّ لاو ) قرأها يب   على غريها وأُ يب  مون قراءة أُ قد  البيت يُ 

 .توجد مشاكل

هناك  ،(والصَّابئ ون) :46اين صفحة الثَّ هذا هو اجلزء  :(معجم القراءات القرآنية)ا إىل نبإذا ما ذه
 ،شيبة ،أبو جعفر ،نافع قرأها (وناب  والصَّ )-!ابون والتايدال شأن لنا بقراءة الصَّ  (،ابونوالصَّ )من قرأها 

ة حفص القراءة وقراء ،قراءاتلال شأن لنا هبذه ا-سن والزهريقرأها الحَ  (،والصابيون)وهناك من قرأها 
 (والصَّابِِئين)فهي حيحة راءة الصَّ القِ مَّا أ ،(والصَّابئ ون)-نقرأ هبا تسليمًا لقولمالَّيت البيت و ءة أهل ااملنافرة لقر 

ال شأن لنا -والجحدري ،عائشة ،يبّ أ   ،عثمان ،سعيد ابن ج بير ،ابن م حيصن ،ابن  كثير-وقد قرأ هبا
بقية  ىل عيب  لون قراءة أُ أهل البيت يفض  و  ،حيحةوتلك هي القراءة الصَّ  (،والصَّابِِئين) :قرأها يب   أُ  ،قيةببال
-ماذا بعد؟-نَّ الَِّذيَن آَمن وْا َوالَِّذيَن َهاد واْ إِ )-واضحالالقراءة تتناسب والسياق العريب  اء وهذهرَّ القُ 
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 وهذا عبث   ها الصابئنيون ويقرأُ ري يكتبها الصابئاجلحد علينا أنَّ  ومر   ،(والصَّابئ ون)ل مَّا ُكِتبت  (،والصَّابِِئين
الَّذين كتبوا املصحف ما  و  ،فاخلطأ هنا خطأ إمالئي ؟نيئِ ابِ الصَّ  اأهون وتقر ئُ ابِ الصَّ ملاذ تكتب  ،من اجلحدري

نصب تُ  وخطأ حنوي واضح فهي معطوفة على منصوب فالبد أن   ،كانوا ُُيسنون اخلط  والكتابة اإلمالئية
ا مجع مذكر سامل بالياء والنون يُرفع بالواو على  ،رفع بالواو والنونيُ  ،السَّامل كما تعرفونمجع املذكر  ،ألنَّ

  .أخرى ةٍ سأو بالواو والنون على مدر  مدرسةٍ 

م هنا هي يف مقاو  ،جر   صٍب أويف حالة ن (والصَّابِِئني) ،ن( هي يف حالة ر فعو الصَّابِئُ ) :بالنتيجة
ا و  (،نيئِ ابِ صَّ وال) ُأيب  حيحة وهي قراءة فلذلك القراءة الصَّ  ،صب معطوفة على منصوبالنَّ   ألنَّ  يب  أقول أُ إَّنَّ

 لقياس إىل الباقنيبالكن   ،لبيتألهل ا موافق يع ما قرأهمج   يبَّ أُ  ر ال يعين أنَّ ر  كوأ ،ميدحون قراءة أيباأل ِئمَّة 
  . قراءته أفضليب   أُ ف

  !؟اً دة جاضحو واضحة  ةيقضال-(والصَّابئ ونِإنَّ الَِّذيَن آَمن وْا َوالَِّذيَن َهاد وْا )

اعد وقو  ،حوعد النَّ قواو  حوم النَّ لنرتك عل ،إىل القرآن إىل نفس القرآننذهب لحو دعونا نرتك النَّ  :أوالً 
 "إنَّ "ىل إولو رجعتم  ،عريبل ايفلكالم اات النحو يف من بديهي  هو  وإنَّ وتأثري إنَّ  ،وضعها أمري املؤمنني النَّحو

ا تنصب األوَّل ون ستجد الكتاب الكرمي هنا يف  ،ةليقهذه السَّ  فسِ لى ن  عهي فات واملعطو ترفع الثَّاين و بأنَّ
  .اعدةفس هذه الق  على ن  و 

منها  اك آيات قريبةهن ،يةذه اآلرآن نفس هرت يف القُ ات تكرَّ بالذَّ  اآلية هذه ،اتلكن هذه اآلية بالذَّ 
 .؟!.نفس هذه الرتاكيبو س هذه األلفاظ رت نفتكر   يف األلفاظ

، ريبة منكممصاحف قهناك ن أن تكو  رجواأ :قرةورة الب  تني من سُ والس   انيةِ الثَّ  هبنا مثاًل إىل اآليةِ ذ إذا

لَِّذيَن آَمن وْا نَّ اإِ }-وارأُ ئدة واقاملا عة والستني من سورةذهبوا إىل اآلية التاسيف البداية ا ،أفتحوا معي املصحف

 .تنياسعة والس  اآلية التَّ  يف ،{والصَّابئ ونَوالَِّذيَن َهاد وْا 
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 َوالَِّذيَن َهاد وْا  آَمن واْ نَ يِإنَّ الَّذِ }-؟يف سورة البقرة ماذا نقرأ إذا ذهبنا إىل اآلية الثَّانية والس تنيو 

كل بالشَّ  بتتِ وكُ  ،صحيحةراءة الالقحيح و هنا جاءت بسب السياق العريب الصَّ -{َوالنََّصاَرى َوالصَّابِِئينَ 

اد وْا َوالنََّصاَرى الَِّذيَن هَ وْا وَ َن آَمن  ِإنَّ الَِّذي}-انية والستون من سورة البقرةاآلية الثَّ هي ذه ه ،حيحالصَّ 

 .{َوالصَّابِِئينَ 

 {والصَّابئ وناد وْا الَِّذيَن هَ وَ ن وْا  آمَ نَّ الَِّذينَ إِ }-ة والستونعسانقرأ يف سورة املائدة اآلية التَّ  اذماو  

 ال ،رة ألهل البيتمنافهي و حفص  ةءهذه قرا (،َوالصَّابِِئينَ )حيحة هي الصَّ  يب   قراءة أُ و  ،خاطئة ةءار قهذه 
 .اتيعلكم الرتق اً وسأقرأُ جيدَّ أعرفها فإين  لفني ان يل برتقيعات املخشأ

ِذيَن ن وا َوالَّ لَِّذيَن آمَ ِإنَّ ا}-؟رةبعد العاش ابعةِ السَّ  رأ يف اآليةِ فماذا نق ،إذا ذهبنا إىل سورة احلجو 

  .{َهاد وا َوالصَّابِِئينَ 

  :مرَّات يف القرآن الكرمي عد ة ذاً هذه الرتاكيب وردتإف

  .لى اسم إنَّ ععطوفة ضاً مأي (والصَّابِِئني)والستني يف سورة البقرة  الثَّانيةِ  وردت يف اآليةِ  -
 .نَّ إطوفة على اسم ضاً معأي (،والصَّابِِئني) :بعد العاشرة من سورة احلج ةِ عباالسَّ  ووردت يف اآليةِ  -

ى اسم إنَّ وفًة عل معطوجاءت أيضاً ني والست اسعةِ التَّ  لماذا جاءت يف سورة املائدة يف اآليةِ ف
 آليةِ يف ا ، آيتنيويف ،فسهنه على سبنف القرآن يدلُّ و  ،حتريف واضح ،يفر حالته نَّ ! إ؟( بالرَّفعوالصَّابئ ون)

بعد العاشرة  ابعةِ لسَّ ا ويف اآليةِ  ،البقرة ن سورةمانية والستني فسكم يف اآلية الثَّ بأن رجعوا إليهاا ،تنيوالس   انيةِ الثَّ 
ف حتريو إمالئي  خطأ ،ضحريف واحتهناك  ،الستني يف سورة املائدةو  التاسعةِ  من سورة احلج قارنوها مع اآليةِ 

 .يف آيات أخرى القرآنمع ما جاء يف وحتريف  ،حنويإمالئي وحتريف 
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َفالَ يَ َتَدب َّر وَن اْلق ْرآَن َوَلْو أَ }-مانني من سورة النساءوالثَّ  انيةِ الثَّ  ساء يف اآليةِ نقرأ يف سورة الن   اذحنن ما

 ،ه اختالفيليس فرآن الَّذي جاء من اهلل القُ أن  يعين -{َكاَن ِمْن ِعنِد َغْيِر الّلِه َلَوَجد وْا ِفيِه اْخِتاَلفًا َكِثيراً 

 ،فجاء من حرِق املصاح ،ثماينط العُ جاء من اخل ،األُمَّةجاء من  ؟من أين جاءاالختالف الكثري وهذا 
للمصحف  جاء من رفِض األُمَّة ،ُمصحِف عليٍّ  ما قاسوها علىالَّيت ة حابة املختلفجاء من مصاحف الصَّ 

رسول ن قالوا لِ الَّذي ةِ حابجاء من الصَّ  ،قلنيجاء من ترك حديث الثَّ  ،به ةِ مَّ جاء لألُ د األوصياء و مجعه سي   الَّذي
تاب بني الكِ  فريقِ جاء من التَّ  ،هبعدمن  األُمَّةُ كتابًا ال تضل األُمَّة  كتب لذه  ير حينما أراد أن  هجُ ي   هُ اهلل بأنَّ 
 اآلية واضحة ،من هنا جاء االختالف ،يردا احلوض على رسول اهللحَّتَّ ا رتقولن يف نفرتقايال  نِ يالَّذ  والعرتة 

من أحناء  حنو  هو وم به أق الَّذيأليس هذا -َفاَل يَ َتَدب َّر وَن اْلق ْرآنَ أَ }-من سورة النساءوالثَّمانون  الثَّانيةُ  اآليةُ 

يقود  ألنَّ البناء اللفظي ،حَّتَّ يف البناء اللفظي ،التدبر ليس فقط يف املعاين ،رآنبنية اللفظية للقُ ر يف الالتدبُّ 

إذًا هذا -{يَ َتَدب َّر وَن اْلق ْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْيِر الّلِه َلَوَجد وْا ِفيِه اْخِتاَلفًا َكِثيراً َفاَل أَ -إىل البناء املعنوي

 اهللِ  صلواتُ املعصوم وهو ة اإللي   ولو رجعوا إىل اجلهةِ األُمَّة االختالف جاء من  ،االختالف ليس من عنِد اهلل
ُلَّت املشكلةوسالمُ  ل  هذا حني أعرف بأنَّ املعصوم مع كُ  ،يل ُحلَّت ال ُمشكلة بالنسبةن اآل ،ه عليه حل 

إذاً  (،والصَّابِِئين) :قرأ ؟فماذا قرأ ُأيب  هنا ،أفضل من غريه يب  قرءاة أُ بأن   قال يل ،يل طريقاً  التَّحريف و ج د  
منسجماً مع الذوق و حو قواعد النَّ جماً مع ومنسرآن القُ ة آيات منسجماً مع بقيَّ  فجاء الكالمُ  ،ُحلَّت املشكلة
ولكنَّهم  ،النَّاس هُ ا يقرأكموا  قرأُ م قالوا لنا ابيت األصل ألنَّ لأهل ا نا ما رجعنا إىل قراءةِ نَّ مع أ ،العريب وانتهينا

إىل  اباملاء نذهب إىل الرت  يف حال غياب ،شيء أفضل من شيءوهذا  ،نصحونا وأرشدونا إىل قراءة ُأيب  
ر  ه  واضح  ومط   صحيح   شرعي   والتيمم حكم   ،كالَّذي يذهب إىل التيممُ   يب   إىل قراءة أُ  نذهب ،التيمم

 روفة  عم وهذه القضيةُ  ،ا الطهارة بالتيممفيه شرتطُ يت تُ لَّ وغري العبادات ا ستباح العباداتُ وتُ  ،طهارة  شرعيةهو و 
ُحلَّت ال ُمشكلة  !(ينئِ بِ اوالصَّ ) :يقرأ يب   أُ  ،ابكالعود إىل الرتُ   يب   إىل أُ  نا نعودُ فإنَّ  ،رعيةيف األحكام الشَّ يف الفقه و 
قبل  ،سنقرأ ماذا يقولون ،ومشاالً  سيذهبون مييناً  ؟ماذا سيقولون ون بالتحريفبقي القوم الَّذين يقرأُ  ،بالن سبِة لنا
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ض ر عول ستوغرفة الكنرت  اشةنذهب إىل الشَّ  ؟وكيف ختبَّطوا يف هذه املشكلةنذهب إىل ماذا يقول القوم  أن  
اآلية قارنوا بني اآليات اسعة والستون من سورة املائدة وأنتم الحظوا املقارنة الثة اآلية التَّ رآنية الثَّ لنا اآليات القُ 

 :عشرة من سورة احلج ابعةُ ية السَّ والستون من سورة البقرة واآل انيةاملائدة واآلية الثَّ  سورة اسعة والستون منالتَّ 

 
 :اشةقارنوا بني اآليات اآلن اآليات موجودة على الشَّ 

 . { ئ ونابِ والصَّ  نَّ الَِّذيَن آَمن وْا َوالَِّذيَن َهاد واْ إِ } :من سورة املائدة 

 .{ الصَّابِِئينَ نََّصاَرى وَ  َوالاد واْ ِإنَّ الَِّذيَن آَمن وْا َوالَِّذيَن هَ  } :ال حظوا من سورة البقرة 

 .{ ِئينَ لصَّابِ وا َواِإنَّ الَِّذيَن آَمن وا َوالَِّذيَن َهاد   }الحظوا من سورة احلج و  

 .اً جدَّ  اضحيف واضح و ر حبنفسه على نفسه والت يدلُ  القرآنُ وهكذا ف

 

 ؟!.جاء في كتب اإلعراب ما لنرىاآلن  بنذه.  

 :قال (ونابِئُ الصَّ )ماذا يقول يف إعراب  338حاس املتوىف سنة أليب جعفر النَّ  :القرآن اب  إعر 
وقرأ سعيد  ابن ج بير والصَّابِئين والصَّابئ ون -مباشرة قال ،لم  القضية الحُتت   ة ألنَّ من القضيَّ  وفر   ،والصَّابُئون
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 َل َصاِلحًا فَ َله ْم َأْجر ه مْ َوَعمِ  منه مَمْن آَمَن بِاللَِّه   آَمن وْا َوالَِّذيَن َهاد واْ نَّ الَِّذينَ بالنَّصب والتقدير إِ 
الكسائي -وقال الِكسائي واألخفش-(والصَّابُئون)هذا التقدير على قراءة -والنَّصارى كذلكوالصَّابئ ون 

ا أن-في هادوا الَّذيضمر م   طٌف على العَ والصَّابئ ون واألخفش  وقال الِكسائي-ِقصَّتُه معروفة لديكم
 أنَّ  وهورون هذا املعىن عشهل يست ؟قون البالغة العربيةيتذو   نالَّذيوأسأل  ؟ن يعرفون العربيةالَّذيسأل أ

نَّ الَِّذيَن إِ }-ن نقرأ اآليةيعين حن   ،مالضمري يف هاداو هُ  !؟على الضمري يف هادوا تفطِ هنا عُ  "ونالصابئُ "

 يرمضوال على الضَّمير في هادوا تون ع ِطفالصَّابِئ  -حرف العطفهذا -والصَّابئ ونآَمن وْا َوالَِّذيَن َهاد وْا 
على الضمري املسترت  ونئابِ هنا نعطف كلمة الصَّ  حنن ينيع ،باهلل عليكم هذا كالم صحيح-هادوا مستترفي 

وف على الضمري املسترت معط ؟وف على منطون معنقول الصابئ وهكذا ،(َوالَِّذيَن َهاد واْ ) ،يف الفعل هادوا
 ،على واو اجلماعة ؟يءٍ ش   العطف يكون على أي   ،اجلماعة أو املراد على واو .؟!.(َوالَِّذيَن َهاد واْ ) يف هادوا

َعطٌف على والصَّابئ ون -ترت أو على واوا اجلماعة يكون هكذا العطفعلى الضمري املسإمَّا  نا نعطففإنَّ 
كنكم أن مي ،وإشكاالت غري واضحة وغري بي نةبعد ذلك يدخل يف تفاريع  ُُثَّ -ال م ضَمر الَّذي في هادوا

د ابن ُجبري بأنَّ سعي :قال ،شكلةمن امل يف البداية فر   هُ لكنَّ  ،ط واضحختبُّ وهو  ،292تراجعوا ذلك صفحة 
رآن أليب عرب القُ إهو هذا  ،ال توجد مشكلة ،انتهت املشكلةإذًا إذا قرأها والصَّابِِئني ف (،والصَّابِِئني)قرأها 
 .اسحالنَّ جعفر 

مرفوع على العطف  (والصَّابئ ون)-الغريبة بُّطأيضًا حالة من التخ ؟ماذا قال :القرآن رابعإ ل  شكِ م  
ي فريع والتعقيد من أين فهمُه مك  هذا التَّ -(ينئِ ابِ صَّ لا)قبل  وخبر إنَّ منوي ،على موضع إنَّ وما َعِملت فيه

ن ذيولكن الَّ  ،يني بالعربية ال يستشعرون ما أقولصا غري املتخصمبَّ رُ  ؟هذا الكالممن أين فهم  ؟ابن أيب طالب
إنَّ وما ع ِملت  ،وما عملت فيه مرفوع على العطف على موضع إنَّ  (ونالصَّابِئُ ) عليكم يعرفون العربية باهلل

 ،لك جاز العطف على املوضعذلف ،نيئِ ابِ صَّ لي قبل اوِ ن  م   وخرب إنَّ  ،واخلرب يعين ما ع ِملت يف االسم ،فيه
ة وبقي على الجمل قبل دخول إنَّ  صلهِ مرفوع على أ (ونئ  ابِ الصَّ )يل وقِ -لكالم يف تفريعاتا يف ويستمر  
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إنَّ أثرت يف االسم فجاء حرف العطف وتأيت  !؟ملاذا مل تؤثر فيه إنَّ  ؟ملاذا-على حاله ولم تؤثر فيه إنَّ 
 ،إعرابات ال أصل لا يف علم النحو-مرفوع على أصله (ونالصَّابِئ  )وِقيل -بة على ما قبلهارتت  م املعطوفات

ول أق ماحين-على أصله قبل دخول إنَّ على الجملة مرفوعٌ  (ونالصَّابِئ  )-حوواهلل ال أصل لا يف علم النَّ 
ال عالقة يل  ،ال يف خرابيط الكسائي واألغفش ،سه علي  أسَّ  الَّذييف علم النحو أقصد  ،واهلل ال أصل لا

 نج ينما أعود إىلحِ و  ،م هو على أساسهاتها علي  وتكلَّ بَّ ث   الَّيت صيلة عن القواعد األث أنا أحتدَّ  ،هبؤالء
مها علَّ الَّيت حو وفقاً لقواعد النَّ و ياس فق القِ طُب و خي  فهو علي   حني خيطبُ  ،خلرابيطا البالغة ال أجد مثل هذه

ها ستخرجُ أ قواعُد النَّحو ،هو ُمؤس ُس علم النَّحو ،من كالم عليٍّ  !؟يلاألص حوأنا كيف أكتشف النَّ  ،لألسود
 كتبُهم النَّحوية  تكرب ون ما يفرتون ألجل أن  رت فن كانوا يالَّذيحاة هات هؤالء النُّ رَّ دعين من ت ُ  ،من كالم عليٍّ 
راهم كيف البيت أل أهلِ  إىل أدعيةِ  أعودُ  أنا ،حاةب النُّ تُ نون كُ زِ يون ي  اسِ العبَّ  كان اخللفاءحيث   ،فتوزن بالذهب

 ،البيت غري قابلة للتحريف أهلِ  أدعيةُ  ،ب أمري املؤمننيط  خُ  البيت مع أهلِ  مع زياراتِ  ،"إنَّ "ون مع لميتعا
 حينما ُُير فون فإنَّنا رآنالقُ ك  !لا قانون خاص !لا حلن  خاص ،يفحرِ ن التَّ اطِ و  م   فُ عرِ نا ن  فت فإنَّ ر  إذا ما حُ و 

فع ر  إنَّما على الجملة وقيل  قبل دخول إنَّ  على أصلهِ  مرفوعٌ  (ونئ  ابِ الصَّ )-حريفنعرف مواطن الت
 ؟ملاذا ؟مثالً  ة أخذت إجاز ينيع-نالَّذيفي -هر لا عململاذا مل يظ-لم يظهر لها عمل "إنَّ " ون ألنَّ ئابِ الصَّ 

 ،مت استقالةقدَّ  ،طلبت استقالة ،ازة مثالً أخذت إج ؟ياورها الَّذييف  إنَّ  ما هي القاعدة الَّيت هنا ال تعمل
ًا على وعفي المعطوف مر فبقلم يظهَر لها عمٌل في الَّذين  "إنَّ "إلنَّ -!؟هنا "إنَّ "جرى على  الَّذيما 

غاية األمر  ،باحلقيقةال صلة لا وعلى هذا النَّحو من هذه التُ رَّهات الَّيت -ملةعلى الج   ه قبل دخول إنَّ أصلِ 
 (نيئِ ابِ والصَّ ) حيحةفة والقراءة الصَّ رَّ ُمُ  حني تقول بأنَّ اآليةولكن   ،فةرَّ اآلية ُمُ  أنَّ  يقولوا ال يستطيعون أن  هم 

 .هذا الكالم ينتهي كلُ 

يخ زكريا األنصاري أخذ القضية من األخري الشَّ  ،يخ زكريا األنصاريللشَّ  (:رآنالق  إعراب )نذهب إىل 
وال  68وال  ،67فال ذكر اآلية  ،وأنى األمر 71قفز إىل آية  66ث عنها فبعد اآلية ومل يذكر اآلية ومل يتحدَّ 

عراب من إ 159هبتم إىل صفحة إذا ما ذ !من املشكلة وأراح رأسهُ  هذا املقطع بالتمام رفعهُ  ،70وال  69
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اآلية  يتتأ 66بعد اآلية  ،159صفحة  ،معاتطبعة دار النشر للجا ،يخ زكريا األنصاريرآن العظيم للشَّ القُ 
يس فقط هذه ل هُ عذراً بأنَّ  تكونحَّتَّ  ؟ق لاتطرَّ ي ملاذا مل ،ق لابقية اآليات مل يتطرَّ ألن  وواضح الفرار  ،71

ا اآلية   .؟!.ق لارَّ طمل يتأخرى دة يآيات عدوإَّن 

-القاضي ُممود دُممَّ  رو األستاذ الدكت :اية حفص ابن عاصمالكريم برو رآن الق   ابإعر 
يأخذ  ،لهقب لَّذيالى عشيء يُعطف  ؟يتبعد حرف العطف ماذا يأ-الواو حرف عطف :قال (والصَّابئ ون)

ه  ير دف تقحذو مالخبر و  ،وعمبتدأ مرف ونالصَّابِئ   ،الواو حرف عطف (والصَّابئ ون)-قال ،نفس احلركة
رجع ن ؟نصوبمعطوف معلى من -منصوب ارى معطوفصَ الواو حرف عطف والنَّ  (ارىصَ النَّ وَ ) ،كذلك

ليل قبل قل قبأت عليكم ر بار ق  اتذة كأس ،؟!..هذا إعراب باهلِل عليكم  ،إىل البداية إىل بداية اآلية إىل الوراء
  :اً أساتذة لم مناصب علمية راقية جدَّ  ،الةن والصَّ اذفاصل األ

  .تاذ الذكتور ُمم د ُممود القاضياألس -
  .بشرآل ُُم مَّد كم  األستاذ الدكتور -
  .عبد الغفار حامد هالل األستاذ الدكتور -

 ريتتيا دكا الكرام ا أساتذيتي ،الدكاترةاألساتذة أيُّها تقنعون أيها وحنن نسأل هل مناصب عالية هذه 
اخلرب بتدأ مرفوع و مون بِئُ صَّاال ،أنَّ الواو حرف عطف ؟ع تقنعون هبذا اإلعرابقنِ مُ  ابهذا اإلعر  ،األجالء

ذين ين آمنوا والَّ ى الَّذعل ،قةعلى األمساء السَّاب ؟الواو حرف عطف على من قدَّر كذلك وبعد ذلك ترجعونمُ 
 .؟!.صببالنَّ  هادوا

والخبر  ،عن مبتدأ مرفو و ابِئ  صَّ ال ،الواو حرف عطف (والصَّابئ ون)-أقرأ لكم مرة أخرى رمبا مل تلتفتوا
معطوف منصوب -نصوبمالواو حرف عطف والنََّصارى معطوف  (َوالنََّصارى) ،محذوف تقديره كذلك

 ،رفوعممبتدأ  النَّصبر وصار اً طفيعين هذا رأس ،ون مبتدأ مرفوعبئار الصني باعبتائِ ابِ ليس على الصَّ  ؟على من
 !!ورجعنا عطفنا النصارى على أول اآلية
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ن تتابعون ربية مَّ عرفون العتمن أنتم  ،ؤالء الدكاترةهبحَّتَّ شأن يل باملخالفني وال أنا أسألكم ال 
 ؟!..هذ الكالم منطقيهل الربنامج 

 ،526صفحة  ،لألستاذ ُميي الدين الدرويش ،ايند الثَّ اجمللَّ  (:إعراب القرآن الكريم)نذهب إىل 
استئنافية  ،ئنافيةتالواو صارت هنا اس ،526 ،دمشق ،عزيشر والتو والنَّ امة للطباعة مالي ،ةبعة اخلامسالطَّ هذه 

نَّ الَِّذيَن آَمن وْا َوالَِّذيَن َهاد وْا إِ -ية ال توجد فيها هذا الداللة بينما اآلاً دا كالمًا جديبدأن يعين كأنَّهُ  ،عرفونات
 ،ئنافية جديدةتال توجد هناك مجلة اس ،الكالم واحد-َوالنََّصاَرى َمْن آَمَن بِالّلِه َواْليَ ْوِم اآلِخرِ  والصَّابئ ون

 وخبره   ،بتداءع على االِ فِ ر  والصَّابئ ون -يعين مجلة جديدة ،الواو استئنافية :قال ؟ماذا يصنعون ولكن
ِإنَّ الَِّذيَن آَمن وْا َوالَِّذيَن َهاد وْا قيل  ه  ها وخبرها كأنَّ سمِ  من إا في إنَّ التأخير عمَّ  بهِ  ة  النيّ ف و حذو  مَ 

 فاصيل إىل أن  لتَّ ا يف مثل هذهو ويستمر يف مثل هذا الكالم -كذلكوالصَّابئ ون   حكمهم كذاَوالنََّصاَرى 
قبل دخول  ه  ألنَّ  إنَّ  ع اسمضعطوف على مو مَ والصَّابئ ون  الواو عاطفة إنَّ -527يعطينا فوائد يف صفحة 

مرفوع عطفًا على الضمير المرفوع في  ه  إنَّ  ،راءفّ ان في موضع خبر وهذا مذهب الكسائي والك  إنَّ 
 ،الكذب حبله قصري :أنا كما قلت ،لكن الغريب هو هذا ،مر  هذا الكالم-وروي هذا عن الكسائي هادوا

يكون  كيف  ؟ل مسعتم هبذاه-بمعنى نعم كون إنَّ تَ  أنْ -ذب جديدك من  دَّ البُ ف ل يطو  أن  له ريد ما أُ وكلَّ 
عتم مس ،عم الَّذين آمنوا والَّذين هادوايعين ن ،نعمهو إنَّ الَِّذين  آم ُنوا يكون معىن إنَّ  ؟معناها هنا يف اآلية

م أو كالم ويقولون هذا ورد عن العرب أو أمثلة  بياتاً صنعوا أي   قطعاً هم إذا أرادوا أن  -أن تكون إنَّ -؟هبذا فإن 
هات ويأتون لا بأشعار من رَّ الغة مشحونة بالت ُ لبحو واتب علم النَّ كُ   ،هذا ما هو بشيء جديد ،يصنعون ذلك

وأمثال غيالن  ،مع كاملةمل ّتُ و  مل ُتكتبو ط  أشعارُه مل ُتضب  لكن ألنَّ  مة وغيالن مل يقلهان ذو الرَّ شعار غيالأ
تُنسب إىل  ،يف كتب البالغةو يف كتب الصرف و جودة يف كتب النحو مة دائماً ّتد أبيات من الشعر مو ذو الرَّ 

تكون إنَّ بمعنى  أنْ -همع أشعارُ م  ن مل ّتُ لَّذيامن إىل أمثال هؤالء  ،إىل غيالن ذو الرَّمةو رؤبة ابن العجَّاج 
هي مل ترد يف كالم  ،ت يقولون وردت يف كالم العرب ليتولي ،ال يأتون مبثالثكما مثاًل على سبيل امل-نعم
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هبذه  يت ليت تأسُه يف العربية أنَّ وهذا ندرسه وندر   ،فرتي هذا االفرتاء يوي أراد أن  ولكن هذا النح العرب ليتُ 
 ،تب العربيةوه يف شرح ابن عقيل يف سائر الكُ وهذا موجود اقرأُ وقال الشاعر العريب  (ليتُ ) الصيغة

 ش         يئاً لي         ت   لي         َت وه         ل ينف         ع  
 

 فاش            تريت   وعَ لَي            َت ش            باباً ب              
 !؟ليكم شعر هذا باهلِل عهذا يُقال لهُ  ؟هو شعر اذه ،واضح هذا تسطري وافرتاء 

 لي         َت وه         ل ينف         ع  ش         يئاً لي         ت  
 

 ب            وع فاش            تريت   لَي            َت ش            باباً  
رف جواب ي حعم أنمعنى ب تكون إنَّ  أنْ -ليتو ومثل هذا كثريبصورة  لغة العرب يف يتليت تأ إذاً  

لكتب ا هن كتبوا هذلَّذياؤالء ه هللِ وا-معطوفًا على ما قبلهوالصَّابئ ون تداء فيكون ع باالبو فوما بعده مر 
ن أب أن  يقولوا ستطيعونال ي ؟يصنعون لكن ماذا ،خاطئم كالم  هذا الكالني إنَّ قِ لم الي  يعرفون ويعلمون عِ 

 !؟لونا يفعفماذ ،رونفَّ م سيك  لو قالوا ذلك فإنَّ و  ،ال يستطيعون ،فةرَّ هذه اآلية ُمُ 

 كيف  ،ود القاضيد ُمماذ ُممَّ األست ،ماذا أعرهبا األساتذة ،هميف إعراب وأرجلِ  ،مرَّ علينا قبل قليل
ماذا -بالكسرة رورطوف مجمع (َأْرج َلك موَ )-هذه فتحة موجودة قال ،منصوبة-مك  لَ ج  رْ أَ و )-فقال ؟أعرهبا

كم رؤوسِ  ىلوهي معطوفة ع ،(مك  لِ ج  رْ أَ ) :هي حيحةالقراءة الصَّ أن  هو كالمه صحيح  ؟تسمي هذا الكالم
ذا ه ن عاصمحفص ع ب قراءةبار بستباع (،َأْرج َلك موَ ) :لكن هو هكذا يكتب ،رورة بالكسرةوم

 ،رنبأأخذ  ريد غزالت ،أرنب خذب أُ رنتريد أ  بالعامي ة يعين -بالكسرة معطوف مجرور (َأْرج َلك موَ )-األعراب
باهلل  ؟رابهذا إع يكون ن  ف ميكن أيك!  ؟هذا إعراب على هذه الطريقة ،أريد غزال أنعل والديك لوإذا تقو 

ر ومتشي األمو  خلرابيطه اذهيكتبون  ،لعلماءا كبار  دكاترة وأساتذة اجلامعات هؤالء ،عليكم هؤالء أساتذة
 !!حسن العائالتا حتدث يف أاهر أنَّ والظَّ  ،يقةر طهبذه ال

رجعوا إىل سورة البقرة ا ،يشهد على ذلكرآن القُ ! ؟فة أو غري ُمرفةرَّ آلية ُمُ ا ن هذهو ولأنتم ماذا تق
أتتبع  ريد أن  أُ  أنا هنا ال ،واضحة حةوهذا دليل دليل واضح وفضي ،اآليات واضحة ،وارجعوا إىل سورة احلج  
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لة ما يكفي ويبقى لكم من األمث عرضتُ  ،جهة القراءة فت منر  وحُ  فت إمالئياً وحنوياً رَّ حُ الَّيت رآنية اآليات القُ 
  !؟إليكم احلكمُ 

  .؟!.منطقي رمحاين أم شيطاين- 

  .؟!.رمحاين أم شيطاين هؤالء منطق القوم - 

  .؟!.ة أم هي بطائنيةتها زهرائيَّ ومنهجي  طريقيت يف البحث  - 

  .؟!.بطائينة أم ئية  هل هي زهرا ،ؤالءهي كمنهجية هواليت ف هذه املنهجية لاختالَّيت منهجية حوزتنا  - 

  ؟!..بصرة أم ثقافة عمياءمُ  أطرحها ثقافةُ الَّيت  قافةُ لثَّ ا هذه - 

  !؟..مياءمبصرة أم ع هل هي حوزتنا الَّيت خُتالُف هذه الثَّقافة ثقافةُ  - 

  .؟!.العمياء  قافةِ أم إىل الثَّ  بصرةمُ  ال قافةِ إىل الثَّ  ؟ثقافتكم أنتم العوارء إىل أين تذهب - 

 .؟!.علمائيأم تشيُّع مرجعي  ،تشيٍُّع زهرائي هذا كلُّه من منظومةِ  - 

  !؟..تشيُّع أنتم على أي   - 

  !؟..ماذا تعتقدونتشيُّع  أنا على أي   - 

  ؟!..ستنا الدينية مراجعنا على أي  تشيُّعحوزتنا مؤسَّ  - 

ك نَّ إِ ا َأمَ )-لرجلالذاك  ملؤمننيا أمريروا كالم واعرفوا طريقكم وتذكَّ  ،قوا فيهادق  و راجعوا هذه األمور 
 !(ربصِ ت   ا أنْ مَّ ى وإِ مَ عَ ت َ  أنْ مَّا إِ  ورعْ ألَ 

 .نذهب إىل فاصل وأعود إليكم
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حتريف  ،يتراء  غوي والقِ ظي واللُّ فلَّ حوي والحريف اإلمالئي والنَّ سريعة وأمثلة سريعة على التَّ  جولة   هذهِ  
ألحكام ايف  ريفٍ وحت !فسريتَّ  اليف ى إىل حتريفٍ وقد أدَّ  !ويف القراءة !حويف النَّ  !حتريف يف اإلمالء :واضح

 يةِ اآل يف تفسريِ حَّتَّ و  ،(مك  لَ ج  رْ أَ وَ ) مك  لِ ج  رْ وأَ  مك  سِ روؤ  بِ -ادسة من سورة املائدةالسَّ  يف اآليةِ  ية كماعر الشَّ 
  (.ينئِ ابِ الصَّ وَ ) ،(ونئ  ابِ والصَّ )-تني من سورة املائدةوالس   عةِ اسِ التَّ 

 

البيت  أهل اءُ ل أعدم  عايف ت  كبني   تاليت ورة تكتمل الصُّ  أن   ألجلِ  ،يف املعنوير حمثااًل على التَّ  خذُ آس   
 .؟!.مع قرآن أهل البيت

-ِئَكةِ َعَرَضه ْم َعَلى اْلَمالَ  لََّها ث مَّ اء ك  ْسمَ َوَعلََّم آَدَم األَ }-الثون منالثَّ و  احلاديةُ  يف سورة البقرة اآليةُ 

ه م بَِأسْ -هم آدمأنبأ بعد أن  و  واضحة ةُ صَّ والقِ   قَاَل أََلْم َأق ل نَبَأه ْم بَِأْسَمآئِِهمْ فَ َلمَّا أَ  ِئِهمْ َمآقَاَل يَا آَدم  أَنِبئ ْ
قَال وْا -ةكالئاملاعتذر -ت ْم َتْكت م ونَ َن َوَما ك نْبد و ا ت   مَ َوَأْعَلم   َغْيَب السََّماَواِت َواأَلْرض لَّك ْم ِإنِّي َأْعَلم  

املالئكة علت ج  الَّيت ما هي هذه األمساء ف { اْلَحِكيم  َعِليم  الْ  س ْبَحاَنَك اَل ِعْلَم لََنا ِإالَّ َما َعلَّْمتَ َنا ِإنََّك أَنتَ 

قال النَّيب  ج أنَّ وايات املعرا ر يف  هُ أنَّ  حَّتَّ  ،جود له وأذعنواوا بالسُّ ضل آدم وأقر  فت املالئكة ف  رَّ هبذا احلال وع  
على  مُ نا ال نتقدَّ نَّ إفد م آلدنا ج  س   نذ أن  مُ  :فقال جربائيل ،ماواتمن مواضع السَّ  م يف موضعٍ ائيل تقدَّ رب جل
 .؟!.هلدِ وُ 

هذا  ،ق ُممود شاكرليعبط وتض   (:رآنالق  ل آي ويلبيان عن تأا جامع) تفسري الطربي لنذهب إىل
ما أورد من  ،ف طويالً قِ  أ  ريد أن  بشكل سريع ال أُ  ،لبنان ،وتبري  ،اث العريبدار إحياء الرتُّ  ،لهو اجلزء األوَّ 

عن -آلدم ضلُ املالئكة وكان الف  له اها وبسببها سجدت م آدم إيَّ اهلل علَّ الَّيت اء ذه األمسل رواياٍت يف تفسريهِ 
 سممه اِ علَّ  :اس قالعبّ  ن ابنِ عَ -خذ أمثلةً آين هو كالم طويل ولكنَّ و  ،247يف صفحة -اسعبّ  ابن

ت اعام دائمًا حاضر يف روايكل والطَّ األالغريب أن  و  ،عاموضع فيها الطَّ يُ الَّيت نية ذه اآله ،صعةالقُ -ةصعَ لق  ا
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ريد والثَّ  !على سائر أنواع الطعام ريدِ فضل الثَّ ضل ك  لا من الف   وأن  ة شدة عائيل السي  يف تفضحَّتَّ  !حابةالصَّ 
من ألوان   لون  إالَّ  وما ال ُمضريةُ  ،ضرية هكذا يسمونهمُ  وأبو هريرة هو شيخ ال ،صعةيوضع يف القُ  ؟عوض  أين يُ 

 سوةِ صعة والفَ الق  ِاسم  ه  علَّمَ  :َعن ابِن عّباس قال-صعةوالقُ  ريدإذًا حنن والثَّ  ،صعةع يف القُ وض  ريد أيضًا يُ الثَّ 
كة ئاملال ،هم أمجعونكلُّ   سجدت املالئكةُ  !فةعر ملا ذهيعين آدم نال هذه املنزلة هبِ  ،ة تصغريسي  الفُ -ةسيَّ والف  

سم مه اِ لَّ عَ  :قال ،اسعبّ  ن ابنِ عَ -427صفحة  !ةسيَّ والفُ  سوة آدم كان يعرف الف  م ألنَّ ها سجدت آلدلُّ كُ 
  .ةسيَّ والف   سوةِ والفَ  صعةِ الق  

 .ةسيَّ والف   سوةِ الفَ تَّى ح :الَ قَ  ،{الََّم آَدَم اأَلْسَماء ك لَّهَ َوعَ }-اسعب   يضاً عن ابنرواية ثانية أ

 لِّ سم ك  مه اِ لَّ عَ  :القَ  ،{لََّهااء ك  لََّم آَدَم اأَلْسمَ َوعَ } :اس في قول اهللعبّ  عن ابنِ -رواية ثالثة

ا قال لجل يُ الرَّ  ورةُ ع   ،رأةولعورة امل جلِ رة الرَّ سم  لعو اهو  ،النةُ  ،ةُ والنيَّ ال نُة  ،نةال  -ةنيَّ نة واله  الهَ حتَّى يٍء شَ 
هذه -ةرطَ والضَّ  سوة  لفَ وا ،ةنيَّ اله  و  ة  نَ هَ الى حتَّ  يءٍ شَ  لّ سم ك  مه اِ لَّ قال عَ -املرأة أيضاً  ة وعورةُ نيَّ والُ  نةُ ال  

ه وهذ ،ملعلوماتاكر هذه ذ  من دَّ البُ  ،جود السُّ  آدم ال يستحق  أساسية وإالَّ وهي من ذكرها  دَّ ية البُ ر ضرو 
 !!رآنهذه أسرار القُ  ،ها كلُّ أحدهذه ال ُيتمل راألسرا

ات ايو لر  ا ألنَّ  ،دقيقة ةلقضيَّ انا هيعين -صيعةن الق  ة مِ صعَ مه  الق  لَّ عَ  :اسعبّ  ال ابن  قَ -رواية أخرى
ن مِ  سوة  والفَ  لق صيعةة ِمن اصعَ لق  امه  َعلَّ -!ةقَّ هذه فيها دِ  ،ال ،وايةلر  ا اآلن هذه-ةسيَّ ف  وال سوةوالفَ -ابقةالسَّ 
 ،"ةسيَّ من الفُ  والفسوةُ "هنا  ولكن   ،"ةسيَّ الفُ و  سوةُ الف  و " معطوفةكانت   ألنَُّه يف السَّابق !متييز دقيقهنا -ةسيَّ الف  

الء فقط هؤ  !أحد لُّ ها كُ ل ُيتمالالَّيت سرار ف واألار ملعا ود وضوابط لذهدمن إياد ح دَّ البُ ف !تفصيلوهنا 
 !!بالشالَّ عام ية و بال ،الف فسري وإالَّ التَّ هكذا إمَّا  ي يعينرب طهذا يف تفسري ال !الكبار ُيتملونا

 حاديثهُ ج أ  رَّ عليه وخ  ق علَّ  ،اينل والثَّ وَّ وهذا هو اجلزء األ ،مشقيالبن كثري الد   :(رآن العظيمالق  )تفسري 

َوَعلََّم آَدَم اأَلْسَماء }-أيضًا نفس الكالم ،94يف صفحة  ،القاهرة ،مصر ،يقيةاملكتبة التوفِ  ،حلاجا ينها
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 وَسماء وأرض وسهل وبحر ةإنسان ودابَّ  ،النَّاسها بِ  عارف  تَ ي َ الَّتي ألسماء ا ذهِ هي هَ  :قال {ك لََّها

الَّيت  صعةأيضًا هي القُ  ،ةحف  الصُّ -درحفة والقِ سم الصُّ مه اِ علَّ -يقولإىل أن -حمار وأشباه ذلكو وجمل 
سوة الفَ حتَّى م عَ ن َ  :القَ  ،درقِ وال حفةسم الصُّ مه اِ لَّ عَ -والِقدر الَّذي يُطب ُخ فيِه ال م ر ق ،يُوضع فيها الثَّريد

 .مشقيالبن كثري الد  تفسري القرآن العظيم يف إىل آخر الكالم  !معلومات كاملة ينيع !يءش   كل  -ةسيَّ والف  

 سنة توىف  يوطي مُ جالل الدين الس  و  ،774 سنة توىف  ابن كثري مُ  :يوطير لجالل الدين السِّ و المنث الدرُّ 
فحة ص ،ننالب ،وتري ب ،لعريباث ادار إحياء الرتُّ  ،ق املهدي  از الر  دعب دميقت ،لوَّ د األهذا هو اجمللَّ  ،911

-ةسيَّ سوة والف  لفَ ا ىيء حتَّ شَ  لَّ وك   درلقِ حفة واسم الصُّ مه اِ لَّ عَ  ،{آَدَم اأَلْسَماء ك لََّهالََّم َوعَ }-111

 م هذهتعلُّ ب ملراتب إالَّ ل تلك ان  ي    م ملد أبانا آيبدو أنَّ و  ،فاسريالتَّ  كل    موجودة يفو  !جداً  ةة مهمَّ قضيَّ هذه 
 !!إلميانل قلبهُ  ن اهللُ امتح أو ملك  مقرَّب أو عبد   سلر مُ  نيب ها إالَّ تملُ ال ُي  الَّيت ألسرار ا

د وتتكامل كَّ تتأى حتَّ  ولكن ،ياقارج السِّ كان هذا الكالم خَ   وإنْ  ،ولة على كتب علمائناجَ  
 .؟!.ورة لديكمالصُّ 

طال وأعتذر  مجربنان وقت البشكل سريع أل ،لاجلزء األوَّ  :يخ الطوسيتفسير التبيان للشَّ هذا هو 
سماء ني األاعَ ه مَ مَ لَّ ع-ال ق  ب إىل أن  ق وغرَّ شرَّ  ،138يف صفحة  ،منشورات ذوي القرىب ،اإلطالةمن 

ومل يذكر -أسماء المالئكةه و تِ يَّ رِ ذ   أسماء اهلل ه  مَ لَّ عَ -آخر قل قوالً ن  ُُثَّ -{لََّم آَدَم اأَلْسَماء ك لََّهاَوعَ }

ا و  ،شيئاً   شيخ شيخنا الطوسيبيان لت  سري الجاء مذكورًا يف تف الَّذيهذا هو  ،ة القراءاتار يف قضي  ح  إَّنَّ
 .ائفةلطَّ ا

 ،152يف صفحة  ،سة األعلمي للمطبوعاتمؤسَّ  ،وَّلوهذا اجلزء األ :لطبرسيا يخمجمع البيان للشَّ 
ألرضين ا ةر امَ اعات وعِ نوالصِّ  ءامه جميع األسمعلَّ -بيانكره يف كتاب الت  ذِ  مرَّ  الَّذيالكالم  نفسُ 

-األَرِضين والجبال والشِّعاب واألودية-ادقعن اإلمام الصَّ  روايةً وذكر  ،إىل آخرهِ و -واألطعمة واألدوية
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م  حني تكلَّموا ةاألئمَّ  ولكنَّ  تناوهذا موجود يف روايا ما يأيت موافقاً  ،همل مع كالمعامُ وضعوا قواعد للتَّ فإن 
أعمق يف تفسريهم  فهم ملاذا ذكروا معاين   ،املعاين األعمقنذهب إىل بل  ،عمل بهِ ال ن   نُ وق املخالفني حن  ذ  لِ 

 .ألن َُّهم يريدون منَّا أن  نتوج ه إىل تلك املعاين األعمق ؟رآنللقُ 

ا هصَّ القها وخو خلَّتي اناس جمه أسماء األأي علَّ  ،اتقو سماء المخلأَ -قال :ربَّ د ش  تفسير السيِّ 
ار الدَّ  ،ربَّ د اهلل شُ د عبي  فسري الستهذا ما جاء يف -المخلوقاتقت لِ بها خ  الَّتي ريد أسماؤه الحسنى وقيل أ

 .6اإلسالمية صفحة 

-117حة يف صف ،لألوَّ وهذا هو اجلزء ا ،دار الكتب اإلسالمية :لطباطبائيا دالميزان للسيِّ 

قالء ع   ءياات أحدا كانوا موجو سمياتهم نَّ أأو  ألسماءا هذه شعٌر بأنَّ م   ،{لََّم آَدَم اأَلْسَماء ك لََّهاَوعَ }

-سماء األشياءدنا بأعن ذيالَّ هم كان غير نحو العلم العلم بأسمائ نَّ جاب الغيب واتحت حِ محجوبين 
ات أنَّ يف الر واي يُورِد ُُثَّ  ،قكالم دقيقطعًا  كالم السي د الطباطبائي هنا هو   ،بشكل مملو من دون بيانات 
 َعزَّ وَجلَّ إنَّ اهلل-ألخبارمعاين ا عند وأيضًا يُورِ -عاب واألوديةاألرضين والجبال والشِّ -ال ُمراد من األ مساء

 األنبياء عيني ،هالَّ  كُ اء حججهِ أمس-ةكعرضهم وهم أرواح على المالئث مَّ ها لَّ جِه ك  جَ أسماء ح   َعلَّم آَدم
يذهب  ،ليهمعاهلل  م صلواتُ هُ هي  ءااألمس هذه بشكل مباشر أنَّ و ال يوجد كالم واضح و  ،األوصياء املالئكة

بهمة افة مُ ثق ،ةيعيَّ ش  قافة النشأ الثَّ هكذا تو  ،ةفاسري شيعيَّ ت  هي هذه  !ذكر ذلك باجلملةقد يُ و ااًل مِش و ينًا مي  
اهها  !عوراءو  ادت باّت  ا البعيد وإذا ما مت   !ءتتحوَّل إىل ثقافة عميافإن 

تاب سة دار الكؤسَّ م ،نيهواد ُمغالشَّيخ ُمم د ج ،لوهذا هو اجلزء األوَّ  (:ففسير الكاشالتَّ )هذا هو 

 أشياء الكون يوه ءامعاني األسمالمراد بها  ،{ْسَماء ك لََّهاَوَعلََّم آَدَم األَ }-79حة صف ،اإلسالمي

 .ىل غري ذلكإ-ديةاألو و  جباللل ااادق قوعن اإلمام الصَّ  ،فاتهاها وصِ اصُّ اء الكون وخو وهي أشي
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ة بعاملط ،لألوَّ ااجلزء  هذا هوو  :د عبد األعلى السبزواريللسيِّ  رآنق  لتفسير احمن في مواهب الرَّ 
الشَّجر النبات و ال أمساء األودية و ق ادقاإلمام الصَّ  أيضًا ذكر بأنَّ  ،227صفحة  ،إيران ،قم املقدسة ،ني گ ن  

َأْسَماء ح َجِجِه   َعلَّم آَدم لَّ وجَ  زَّ اهلل عَ  إنَّ -وقداين معاين األخبار للصَّ عواجلبال وأشار ما جاء يف كتاب امل
ومباشر صريح و  واضح ماك كاليكون هن ل من دون أن  وفصَّ -ةم وهم أرواح على المالئكعرضه ث مَّ ها لَّ ك  
مساء األمساؤهم هي وأ ،خرىأأشياء  جود هي أمساؤهم وال توجدهبا آدم السُّ  ستحقَّ اِ الَّيت  أنَّ هذه األمساءب

  .احلقيقة اجلامعة

! ؟لفاظباأل ينمساء يعاأل ذهِ جود هبالسُّ   آدم ِاستحقَّ احلديث هنا أنَّ فهل  ،اؤهم ليس املراد األلفاظأمسو 
ا احلديث   !.؟.احلقائقاحلديث عن  ،عن ما وراء األلفاظهو ليس باأللفاظ وإَّنَّ

 ،وزيعشر والتَّ والنَّ باعة ط  قيق والحلتَّ ل دار العلوم :رازيد الشيد محمَّ السيِّ  ،رآن إلى األذهانتقريب الق  

مها الئِ وعَ  اءيَ شْ األَ  ءاأسم ،{َماءلََّم آَدَم اأَلسْ َوعَ }-120صفحة  ،اجلزء األوَّل ،2001الطبعة الثَّانية 

 .شيء آخر وال يوجد-ماتو يات والمعلمّ سميم اللعوذلك يستلزم ت

ما هي -231صفحة  ،دار املالك ،لد األوَّ اجملل   ،د حسني فضل اهللُمم   (:القرآنمن وحي )تفسري 
أهل  أَِئمَّةِ  ث الواردة عنيدحااأل ينية فيصوص الدِّ ت النُّ لقد استفاضَ  ؟مها اهلل آلدملَّ عَ الَّتي األسماء 

-ادقواية عن اإلمام الصَّ وذكر الر  -ونيةأسماء الموجودات الكَ  في أنَّ ال م راد منها هييرهم غَ  نيت وعبَ لا
وأرض وسهل وبحر إنسان ودابة -ربيوذكر ما جاء يف تفسري الطَّ -األوديةو ين والجبال والشِّعاب ضِ األرَ 

 ،الف سوة والُفسيَّة والض رطة وأمثال تلك األلفاظ ،ءاتلك األمسفقط ما ذكر -وأشباه ذلكوجبل وحمار 
ون دلك بأسماء المالئكة وأسماء ذريته جاه في تفسير ذوهناك اتِّ -املنهجنفس و  هو نفس الذَّوق ولكن ه

يكون الكالم خاصًَّا بأهل املالئكة وأمساء ُذريَّتِه أن ال أمساء  كرتلو ُذ حَّتَّ املهم -ر أجناس الخلقسائ
هل مسعتم  ،ناتفاسري علمائهي ذه ه !مومداخلون يف هذا العُ  تبيلأهل ا ينيع ،موماً ته عُ يَّ أمساء ذر   .؟!.البيت
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اه  ،أبداً ! ؟فسريعلى حقيقة التَّ  رًا يدلُّ شاشيئًا واضحًا مب تالحظون أخذوا شيئًا من أهل البيت ولكن االّت 
 .وق املخالف ألهل البيتهو الذَّ  والذَّوق العام

بعة طَّ ال ،القرآنعلوم  :(رآنقلاعلوم ) د باقر احلكيم هذا الكتابد ُممَّ والسي  در د باقر الصَّ د ُممَّ السي  
 أللقاِئها ت  قفِّ د و  قَ  نت  ك    راتاضَ حَ ه م  ذِ هَ -؟يف البداية ماذا يقول ،يفكر اإلسالممع الاشر م  النَّ  ،الثةالثَّ 

لشَّهيد  الصَّدر هلل العظمى ااا آية دنمنها سيِّ  لوكان قد كتب الجزء األوَّ  على طَلَبة ك ليَّة أص ول الدِّين
د للسي د ُمم   ابالكت ن هذامل وَّ يعين القسم األ-للسنوات األخرى المنهج تلوقد أكمرضوان اهلل عليه 

فحة صيف  ،ر احلكيمد باقم  د ُمُ السي   والبقيَّة أكملها على نفِس الطَّريقة على نفس الذَّوق باقر الصَّدر
اس وأنواع من أجن قه  لَ ا ما خَ انه بهبحى اهلل س  مَّ سَ الَّتي المراد من األسماء األلفاظ  أنَّ  ،األسماء-456

يقول يف  أن   إىل-فسيرلتَّ الماء ند ع  عائد السَّ  لرَّأي هو ال َمذهب  وفي َجميع اللُّغات وهذا اات ثَ حدَ م   ال
ء ميَع األشياجَ َتعني -ءمسااأل-َيرى أنَّها-ال ِمصري املعروف م ِ العال-د عبدويخ محمّ والشَّ -459صفحة 

الَّذي يظهر من  هو  ذا االتِّجاههلعلَّ ين و وَجميع ما يتعلَّق ِبِعَمارة الدِّين والدُّنيا من غير تحديد وال تعي
 يعة ال ُمحبَّبتفسري الش   !!ب ُمحبَّ نا اليعين الفخر الرَّازي تفسريُ  ،الرَّازي-كالم الشَّيِخ الط وسي والرَّازي

ة التَّمييز ناحية وِصحَّ  نسان مناإل وهذا الرَّأي هو الصَّحيح الَّذي ينَسِجم  مع واقعِ -الشَّافعي التفسري
اه أن  ي عِرف  -ئكةوالفضل على المال-وإىل آخر-بهِ   .شياء أمساء  األنفس االّت 

م ل م يذكروا هذه األلفاظ الَّيت ذكرها الط   :غاية ما في األمر ين السيوطي  وجالل الد  بن كثريربي واأنَّ
ا املضمون هو ا ،الفسوة والُفسيَّة والضرطة وراجعوا  هج هو املنهجن واملنملضمو مل يذكروا هذِه األلفاظ وإَّنَّ

 .م ِبدقَّة وسرتون  حقيقة ذلكالكال

ا التَّفسري الوحيد من تف تفسير )هو و ورة واملعروفة الَّذي ذكر شيئًا أبعد من ذلك اسري العلماء املشهُرمبَّ
 تضمنتاليت هناك تفاسري ذكرت أحاديث أهل البيت  ،خرىال ُتوجد تفاسري أُ أن ه أنا ال أقصد  ،(الصَّافي

 ،وهذا هو اجلزء األوَّل ،للفيض الكاشاين (تفسير الصَّافي) :التَّفاسري املشهورةحنن و لكن  ،املعاين العميقة
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والبحار واألودية  ضًا أنَّ األمساء هي أمساء اجلبالذكر أي ؟ماذا ذ ك ر ،طهران ،إيران ،منشورات مكتبة الصَّدر
تاة ع  وَ  أنبياِء اهلل وأولَيائِهِ  أنَّه  َعلَّمه أسماء-وذكر رواية عن اإلمام السَّجاد من تفسري اإلمام العسكري

ومع  (،َنحن  واهلِل اأَلْسَماء  الح ْسَنى) : إمامنا الصَّادقالهُ سىن وما قبعد ذلك إىل األمساء احلُ  أشارُُثَّ -هعدائِ أَ 
 .فاسريهذه التَّ  ولكن هو أفضل من كل   ،ضحذلك مل يُوض ح ال م طلب بشكٍل بني  وصريح وجلي ووا

 الش يعة علماء تفاسري لَّ قد كُ نتاِ  ؟ةلبداياف ماذا قال يف املؤل   باعتبار أنَّ  ؟ايف ملاذابتفسري الصَّ  أنا جئتُ 
لى رت عسَّ فُ الَّيت اسري فالتَّ  ث عنحتدَّ  بعد أن   ،مةهكذا قال يف املقد   ،لى املخالفنيعأن َُّهم يعتمدون ب وقال

-ناتأخروا أصحابمفها نَّ صتي الَّ -فاسريالتَّ -وكذلك-الكالميعطف ُُثَّ املخالفني  سرياطريقة األهواء وهي تف
 زماننا ويف ،هنازم يقصد يف ،صحابمتأخروا األ ،1091هو متوىف سنة  ،صحابمتأخروا األهؤالء يعين 

الوا  ة "اجلميع يفالعام يب ،نهجنفس الشيء اجلميع نفس امل ،أيضًا وحَّتَّ الطوسي والطربسي من ال متقد مني
كما -ةلعامَّ إلى رؤساء ا ستندةٌ م  -اسريفالتَّ  هذهِ -ها أيضاً صحابنا فإنَّ فها متأخروا أصنَّ الَّتي وكذلك -سوا"

ىل تفسري ِاستندوا إقد ف ،حلكيماباقر  دد ُمم  در والسي  د باقر الصَّ د ُممَّ للسي  رآن القُ قبل قليل يف علوم  مر  
ة ساء العامَّ إلى رؤ  ة  ستنديضًا مها أفإنَّ -يءكذلك نفس الشَّ   ةوالبقيَّ  ،ُُممَّد عبدو وإىل تفسري الفخر الرَّازي

 إىل أن   ،ملكالا إىل آخر-ِلِهمنواوذلك ألن َّه م َنَسج وا على مِ  العصمة لحديث عن أه قل فيهِ ما ن   وشذَّ 
م من كثرة تفاسيرهرتهم و مع كث-ةالش يعري مفس  - م فسِّرينلة الإلى اآلن في جم رَ لم ن َ  بالجملةو -يقول

بيت عليهم حاديث أهل ال من أاً نبطستعن آراء العوام م   اً هنزَّ م   م هذٍَّب صاٍف يكون تفسيرٍ  أتى بتصنيفِ 
افي لصفائه الصَّ بفسير التَّ  ذاهى سمَّ ي   أنْ  ريّ الحَ وبِ -كما يقول  ايففسري الصَّ بالتَّ  لذلك مسَّى تفسريهُ -المالسَّ 
الواضح كل س بالشَّ لي لكن  البيت و  لمن حديث أه كالمه قريباً   ولذلك جاء-كدورات آراء العامَّة  عن
اً    .جدَّ

ملراجع األربعة ا لكم حكاية عن أحد ذكرتُ  إذا تتذكرون :الصَّايف ألمٍر آخر وأنا جئت بتفسري
ه عن تفسري و لوسأ نما زارُه وفد  من مؤسَّسة دينيةحي ،يف النَّجِف األشرف دونم اآلنقل  تُ  نالَّذيحياء األ

 ،هذا تفسري فلسفي ،اتركوه :للفيض الكاشاين قالبأن  التفسري هو  ل مَّا قالوا لهُ و  ،وكان جاهاًل به ؟ايفالصَّ 
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ل  من كُ  هو أقرب إىل أهل البيت الَّذيفسري هذا التَّ  بأن   ولأق ريد أن  ين فقط أُ لكنَّ  ،لسفيف   وما هو بتفسريٍ 
ا قد مبَّ رُ  هو هُ ألنَّ  ،فسري فلسفيهذا ت :قال ،ال يعلم وهوى عن الرجوع إليه ري ينه  بكنا العُ مرجِ  ،هذه التَّفاسري

ع بأنَّ الفيض الكاشاين من دوِن أن  يطَِّلع   فسري تفسري فلسفيهذا التَّ  ر أنَّ فتصوَّ  ،يف الفسلفة ب  ت  ك    قرأ أو مسِ 
نية تبين الثَّقافة هكذا ديسة ذه مؤسَّ ه ،سات ثقافة املؤسَّ بىن  وهكذا تُ  ، ثقافتكمبىن  هكذا أنتم تُ  الِحظُوا ،عليه

 ،قواال تصد  أو  ،قواتريدون أن تصد   ،وك  عليكمحضمأنتم  ،و واهلِل هكذا ّتري أموركم ،يوج ُهها املرجُع الكبري
 .إىل هذه النتيجة وُكلُّ هذه احلقائق ُتشري ،هي هذه احلقيقة

 ،الكتب العلميةدار  ،اينالثَّ  دهذا هو اجمللَّ  ،نن ابن ماجةسُ  :(بن ماجةانن س  )يف  نقرأ تعالوا معي
احلديث عن  ،1944ث يدرقم احل ،466صفحة  ،بريوت ،بنانل ،ارحسن نصَّ  د ُممودحتقيق ُممود ُمم  

 بأنَّ  :ر وقالم  آية جاء هبا عُ  ،عروفة آية عمرامل جم هذهِ آية الرَّ -جمزلت آية الرَّ لقد نَ -؟ماذا قالت ،عائشة
هذه آية  (،ةتَّ إذ زنيا فارجموهما البَ  الشَّيخ والشَّيخة  ) :آية ُعم ر املعروفة ؟أيَُّة آية ،رآنهذه من آيات القُ 

القرآن رد يف هذا اللون من التعابري مل ي (ةتَّ البَ )كلمة   اً خصوص !؟رآينقُ هل هو سق باهلل عليكم هذا النَّ  ،عمر
 ،قوا لاصَّ ل   ،ريةم  آية الرجم العُ هي هذه  (،ةتَّ الشَّيخ والشَّيخة إذ زنيا فارجموهما البَ ) شابه لهجد مُ و وال ي
والغريب  ،الوةت  سخ مسوه بنسخ المن النَّ  اً وجدوا نوعأ ،ها غري موجودة يف الكتابهذه اآلية نزلت ولكنَّ  :قالوا

 مني يذهبون إىلمن كبار علماءنا املتقد  و عنا راجمن م ،أنَّ بعض علماء الش يعة أيضًا يذهبون إىل هذا النَّسخ
 ،كمهاحُ  ىكن يبقالوهتا ولتِ  خنس  تُ  ،رآنأنَّ اآلية تنزل وال ُتذكر يف القُ  ؟الوةما هو نسخ الت   ،الوةالت   نسخ

ها هذه اآلية نزلت ولكنَّ  :قالوا ،رم  عون لعُ رق  لكن ماذا يُ  ،من الكتاب رَّجم جاء من الُسنَّة لوم يأتِ حكم الو 
َلَقد نَزلت -وحديث عائشة حننُ  ،هاها ولكن ال يبقى لفظُ اآلية يبقى حكمُ أن   وهو ،الوةسخت بنسخ الت  نُ 

ا  ،ورضاعة الكبري موجودة إىل اآلن-عة  الكبير َعشراً اآية  الرَّجم ورض َلَقد -رآننزلت يف القُ يقولون بأن 
َنزلت  َلَقد-لكن عائشة تقول جم وال آية لرضاعة الكبريال آية للرَّ رآن اآلن ال يوجد يف القُ -َنزلت آية  الرَّجم

اغلنا تشو  رسول اهلل تاا مَ لمَّ ف ،تحت سريري ولقد كان في صحيفةٍ  ،آية  الرَّجم وَرضاعة  الكبير َعشراً 
على الدجاج  طلق على الطيوريُ  الدَّاجن ؟هواجن ما الدَّ و  ،فأكل هذه الصحيفة-بموته دخل داجٌن فأكلها
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أو من ورق أو من جلد أو من قماش مصنوعة من إمَّا  حيفةالصَّ  ،ع أنَّ الدجاج يأكل صحيفةال يُتوق  و  ،مثالً 
 أنَّ  ،ماعزاً  فيبدو أنَّ  ،احليوانات األهليةمن  ترىب  الَّيت ام كذلك على األغن  والدَّاجن يُطلق ،أي  شيٍء آخر

بني  يف اللهجة العراقية هنا كلمة يكثُر استعمالا ،علسهافدخل  عجالً  أنَّ  ،ألخبارا ضكما يف بع  نعجةً 
علسها  هذه القضيَّة :يقولون ،ضرب مضرب األمثالها تُ مثاًل ولكنَّ  تليس ،ضرب األمثالم   بضر  اقيني تُ العر 
هذا قول  !؟نو لو قماذا ت !؟هذا حتريف أو ليس بتحريف ،علس القرآن ،هنا علسها جلالعِ  فيبدو أنَّ  !لجِ العِ 

َلَقد َنزلت آية  الرَّجم وَرضاعة  -الكبريضاعة بقضية رِ  وباملناسبة هم يعملون ،وهذا احلديث واضح ،عائشة
دخل داجٌن  فلمَّا َمات رسول اهلل وتشاغلنا بموتهِ  ،ولقد كان في صحيفٍة تحت سريري ،الكبير َعشراً 

كان   ه  د أنَّ رِ م ت  تحت سريري ولَ  في صحيفةٍ -ثيهممن ُمد  -نديقال السِّ -؟قق ماذا يعل  املعل  -فأكلها
حتت سرير عائشة كان  رآن كان يف صحيفةهذا القُ  بأنَّ  :يقول يريد أن   ،ةللقضيَّ  عرق  يعين هو هكذا يُ -اً مقروء
عني هو آليات وهذا ا هبذه مل يسمع أحدأن ه باعتبار  ،النَّاست على رِئ  ما قُ الصحيفة و  تل  كِ  أُ إىل أن   ُمفوظاً 

  !حريفالتَّ 

لون سول اهلل وتقو ن على ر رآالقُ  ع ر ض وجربيل ،يلضه رسول اهلل على جرب ر  ع  القرآن  نَّ بأ :م تقولونأنتُ 
 هكذا ،ول اهللعلى رس خريةألا ةع بعد العرضمجُِ  الَّذيحف صهو امل أبو بكر عهُ مج    الَّذيحف صامل بأنَّ 

لى رسول ع هُ ض  ر  يل ع  يل وجرب على جرب  أنَّ القرآن ع ر ضُه رسول اهلل ،وأنَّ ال ُمصحف ،العرضةونا تسمُّ و  لونقو ت
كر جاء بعد بصحف أيب مُ  نَّ وأيِهم ض  علرآن على رسول اهلل وأنَّ رسول اهلل ع ر  وأنَّ ال ُمسلمني عرضوا القُ  اهلل
! ؟قرأمل تُ  تآليااهذه  كيف أنَّ ت فرِئ  قها لَّ اآليات كُ  أنَّ  دَّ البُ فرضة األخرية فإذا كان بعد الع   ،األخرية ةِ رضالع  

يس ف أو لريحتذا ه ،حظونتال ،بالكت ل  ة موجودة يف كُ وهذه القضيَّ يف ر حهافت والتَّ والتَّ  هو هذا التناقض
 ع من أنواعأي نو  اً عز ام كانأكان عجاًل أكان نعجة أ ،رآنحينما يأيت الدَّاجن فيأكل القُ  ؟!..تحريفب

 .الدَّاجن

 !لداجنا سهُ ل  رآن ع  القُ و  !قيفةم السَّ تكُ س  ل  ع   !نُذ زمٍن بعيدمعلوسون مُ  اخُلالصة أنُتم :الخ الصة
إذا  و  ،ةهذه ثقافة معلوس ،املعلوسة افةِ قنظروا إىل هذه الثَّ فا !عضكم بعضاً ب   س  وعل   !يةالديناملؤسَّسة وعلستكم 
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رتعوا  ، علماءنا رتعوا هناألنَّ  ،! ثقافتُكم بُِني ت على مثِل هذه املفاهيم؟فكيف بثقافتكمآن قد ُعلس ر كان القُ 
 يف هذا املرتع!!

 كردار الفِ  ،لء األوَّ و اجلز هيوطي وهذا جلالل الدين الس   (:القرآن ماالتقان في علو )هذا هو كتاب 
عن كذا  -ثوريريق سفيان الطن وأخرج البيهقي م-93  صفحة ،لبنان ،بريوت ،وزيعشر والتَّ والنَّ  باعةِ للط  
ة يف السورة موجود سأل هذها أاآلن أن-ورةقنت بعد الركوع فجاء بهذه الس   بان الخطَّ مر ابع   أنَّ -كذا
  نكف ر كنثني عليك والغفر ك و ونست بسم اهلل الرحمن الرحيم الله مَّ إنَّا نستعين كَ "-؟ماذا قرأ ؟رآنالقُ 
 نخشىو نرجو رحمتك  ،ونحفد سجد  نك نعبد ولك نصلي وإليك اإيَّ  مَّ ه  ك اللَّ ر  من يفج   ك  ونتر   ع  خلَ ونَ 

 رأهُ قما -حابةلصَّ بعض ا في مصحما سورتان فه  إن َّ  :يججر  ال ابن  ق  قلحِ عذابك بالكافرين م   ك إنَّ نقمت
 اللَّتان ورتانن الس  هاتا-.:شيء أخرى الوقت ما يكفي لقراءة كل   صنصو ناك هُ  ،رم  ص عن عُ هذا النَّ 

 إشارة إىل ،فدواحل (ركن يفجونرتك م وخنلعُ )إشارة إىل قول عمر  ،خللعا-لحفدوا بسورة الخلع يانسمَّ ت  
احلفد  ري سورةكتب الس  هذه معروفة يف كتِب احلديث يف (،نرجوا رمحتك وحنفدُ  وإليك نسجدُ )عمر قول 

ملخالفني ن يل با شأال! .؟.! ماذا تقولون؟هذا حتريف أو ليس بتحريف ،عمر ابن اخلطاب اهقرأ واخللع
شأن  عاهتم لكن اليت برتقيآفإين   وإالَّ  ،تمرَّ  يتالَّ كالرتقعيات وهي  وما هي الرتقيعات  وأعرف ما هي األجوبة

ما أنا ُحر  فيو  عتقدونما يفي هم أحرار ،مأناقشهم وال مشكلة عندي معهأن  ريديل برتقيعاهتم ألنَّين ال أُ 
  .يهافال طائل حتتها وال فائدة فلماذا أدُخل يف هذه ال ُمجادالت الَّيت  ،أعتقد

ب ل بلفظِه من قِ  فوظُم   نرآلقُ ا هل تشري إىل أنَّ  ؟تشري شيءٍ  املعطيات إىل أي  هذه  :نتمأنا أخاطبكم أ
ن قصد ع قطعًا ال ،لكصومني بذاملع األ ِئمَّةبون وهم يكذ   !؟ومراجعكم كمة كما يقول ُعلماؤ  عند األُمَّ اهللِ 

 .بكَّ ر مُ  هم الوجهلُ  هما فهمُ ذهولكن  

احلديث  ن اإلطالة وسأختمُ وأعتذر م ؟خاريصحيح البُ أ يف فماذا نقر  (:صحيح البخاري)هذا هو 
ت قد قو ال أنَّ  شري إليها ولكنَّين سأقف هنا ألنَّين أرىوإالَّ هناك مطالب أخرى بود ي أن  أُ  ،عند البخاري
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 2004 ،وهذه الطبعة األوىل ،احاف اجلرَّ مة نوَّ مقد   ،طبعة دار صادر ،لبخاريا هذا هو صحيح ،طال كثرياً 
حديث رقم  ،إىل آخره (وإنكاحه نكاحهو مره باب شهادة األعمى وأ) 466ا يف صفحة وأنا هن ،ميالدي
ي  نِ رَ كَ ْذ د أقَ لَ اهلل ه مَ حِ رَ  :قالَ فَ -نرآيقرأ القُ -في المسجد يقرأ   َسِمع النَّبي  رج الً  :لتاق عن عائشة-2655

 !؟هى اهلل عليه وآلخامت األنبياء صلَّ هو  لوَّ ف األحر  مُ  إذًا ال-آية أسقطت  ه نَّ من سورة كذا وكذاكذا وكذا 
هذا ليس  ، آخرشخص  هو ثون عنه يتحدَّ  الَّذيهذا  ،ولكن هم هكذا يقولون ، عن ذلك رسول اهللويلُّ 

 ،ولكنَّين كما قُلت لسُت يف حاِل نقاٍش أو جداٍل مع املخالفني ،شخص  آخرهو  ،نعرفه حنن الَّذيد  مَّ ُُم  
ية او ر  وال يسمعالنَّيب  ،حللقةا ابقة وهذهاحللقة السَّ  (املخالفني ءايف أجو شيُّع التَّ عان من و ن)هو احللقتني  عنوانو 

رَِحَمه اهلل َلَقد أذَْكَرِني   :َفقالَ -رآن أفضل من رسول اهللفظ القُ رآن فهو ُي  القُ  رجاًل يقرأُ  سمعي   ،عائشةعن 
يعين  ،يضاً من سور عديدة أ-سورة كذا وكذاكذا وكذا آية أسقطت  ه نَّ من -آيات عديدة-كذا وكذا آية

وا إىل زيد ابن ثابت ن جاءُ الَّذيحابة الصَّ  بأنَّ  إذاً كيف ُأصد ق ،كثرية  ورٍ سول اهلل من سُ ر آيات كثرية أسقطها 
ورسول اهلل  ،كانوا ُيفظون اآلياتسا على باب املسجد يمعون اآليات  جل اب حينمامر ابن اخلطَّ وإىل عُ 

د نسي ق لكان  رسول اهلل جزاُه اهلل خري  اجلزاء لجُ ولوال هذا الرَّ  بعضًا من هذه اآليات هو نفسُه أسقط
 .رآنالقُ 

اية يف هذه أكثر من رو  ،عن عائشة ،رآنباب نسيان القُ  ،927 صفحة ،إذا نذهب إىل باب
د م ه  اهلل لقيرح :فقالَ  دلمسجِ اجاًل يقرأ في ع ر  مِ ي سَ بنَّ ال أنَّ -أكثر من رواية ،928صفحة  ،حةفالصَّ 

 .الة ثانيةيبدو هذه ح-َأذَْكَرني كذا وكذا آية من سورة كذا

 ي  سِ و ن  فه-وكذا كذا  ن سورةها ميت  سِ نْ أ  -عن عائشة أيضاً -كذا آيةو  ذاني كَ ر كَ ْذ قد أَ لَ -ورواية أخرى
حيح صهذا هو  !ال  فالالَّ ياء وإهكذا هم األنب !ف  للقرآنر  وُمُ  !نط  للقرآسقِ ومُ  !ى اهلل عليه وآلهصلَّ 

  .اً مَّ ههذا الكتاب ليس مُ  بأنَّ  عنه قاليُ  البخاري أنا ما قرأت من كتاب ميكن أن  
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قهاء وعلماء راجع وفمهابذة من ج لكم قرأتُ و  يعيةسواء املصادر الش   ،ا أقرأ من املصادرتالحظون أن
و يف أفسري  التَّ يث أو يفد احليفأو  فني إن كان يف القراءاتا من كتب املخالقرأهتُ الَّيت والكتب  ،الش يعة

 .بتهمتكم تب املوجودة يفالكُ  هي أهم  اإلعراب 

 قافةِ وا إىل الثَّ ذهبت    أن  ىنَّ أمت !روابصِ تُ   أن  أمتىنَّ  !؟قافة العوراءهذا ماذا تقولون يا أصحاب الثَّ  بعد كل  
 (!ورم ن  ك  م  اَل كَ ) :مكتطبون أئمَّ بصرة حيث ختامُ  ال

 رِ حن   ءِ ام  دِ م بِ يكُ ل  عُ  مُ سِ قأُ  ،وينبُ اسِ ح   ،لوينامِ ع   !محاين ومنطق شيطاينهناك منطق  ر  :تذكروا دائماً 
   :من كلمايت هبذا امليزان ةٍ مِ ل  ك    لَّ وا كُ بُ اسِ ح   ،نيس  احلُ 

  !يطاينالشَّ  محاين واملنطقُ الرَّ  املنطقُ  -
  !البطائنية ةُ واملنهجيَّ  ةالزهرائيَّ  ةُ املنهجيَّ  -
  !عييلش  اشيُّع التَّ  ،ي املرجعيالعلمائ التشيُّعُ الزهرائي و  شيُّعُ التَّ  -
  !العمياء قافةُ الثَّ و بصرة مُ  ال ةُ فاقالثَّ  -

ل ُُم مَّد آمن  بني شيءٍ  خيلط ذيالَّ ا ركم ما قاله أمري املؤمنني لذذك  أُ  ،سوا على ثقافتكم العوراءحتسَّ و 
 ى تعم  ا أن  فإمَّ  ،عورألك إن  ا أم :الق ،الناً بُّ فُ أ مري املؤمنني وُأحِ  أم ا ِإين  أُلِحبُّك  ي ا) : من أعدائهموبني شيءٍ 

 (.ربصِ تُ  ا أن  إمَّ و 

 ب ِلي            ت بِ            َأعوٍر َفَش            َكوت  من            ه  
 

 فكي                ف إذا ب لي                ت ب                أعورينِ  
 ..هكذا كان العرب يقولون 

 ..كم الدعاء وألقاكم اجلمعة القادمةأسألُ 

 ..رمَ اية القَ عَ م في رِ ك  أترك  و 
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 وهِ ج  و   وم أَنْ ت م و ج وِهك  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 ِبحقِّ أَ رنِ تَ ن ْ ى اإللَ ا عَ ينَ عِ ابِ م تِ ا وَ ينَ دِ اهِ م شَ 

 ... ول ْطفاً يا َقَمر.َساَلماً يَا َقَمر

 ... في أماِن اهلل.أسألكم الدعاء جميعاً 
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