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 َوَجَد َمنْ  يْ الَّذِ َما َوَجَدك وَ  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 

 

التَّشيُّع  ،التَّشيُّعن اِن مِ وعَ نَ ) :يتانوصِه احللقتان املاضِ صُ رَّت ِب مَ الَّذي نوان ت العُ ال زاَل احلديُث تَ 
جواِء عنونًا يف أَ احللقتني املاضيتني كان احلديُث مُ يف  (،لمائيعي العُ أو املرجِ  يعيالش  التَّشيُّع ي و هرائِ الزَّ 
هكذا  عليهم أمجعنيُه الملواُت اهلِل وسَ ُُمَمَّد صَ  آلُ  :حيُث كانت بدايُة احلديث من هذه النقطة ،خالفنيمُ ـال
ئة يف املئة عند سرارِه مِ امينِه وأَ ضَ فظ اهلل بألفاظِه ومَ فوٌظ ِب الكرمي ُمَ الُقرآن  أنَّ  ،ريفةاء يف أحاديثهم الشَّ جَ 
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من  ،كان أم من غريهمالش يعة  من  ،ابهو كذَّ ومن يّدعي غري ذلك فَ  ،عليهصلواُت اهلِل وسالُمُه املعصوِم 
 وبتمامه عندهم فقط وال هِ لموٌع بكاممَ الُقرآن  من أنَّ  ،نوا هذه احلقيقةبيَّ  األَِئمَّةُ  ،املراجع كان أم من غريهم

علماءنا  نَّ  مراجعنا وأاملشكلة أنَّ  ،ابالقول فهو كذَّ  اومن يقوُل هبذ ،بتمامهِ الُقرآن ع مجَ   آخر قديوجد أحدٌ 
  .ابهبذا القول فهو كذَّ  يقولُ  ذيالَّ  صرَّحوا بأنَّ األَِئمَّة أكثرهم يقولون هبذا القول مع أنَّ 

ن طريق م ،األُمَّةند عملئة ا ئة يففوٌظ مِ ألفاظِه ُمَ الكرمي بِ الُقرآن بأنَّ  :بيت قالوالاملخالفون ألهل ا
 ا عليه العرتةُ مَ لِ الٌف خم لقولُ ا وهذا ،مَّةاألُ عند  ظًا بفظ اهللِ رب األجياِل فصار ُمفو عِ  هقلِ ر نَ واتَ حابة وتَ الصَّ 
ك هبذا يتمسَّ لَّذي اقالوا بأنَّ  ِئمَّةاألَ  ع أنَّ مكون هبذا القول يتمسَّ الش يعة ومراجع الش يعة لكنَّ علماء  ،رةاهِ الطَّ 

  .؟!.د ألهل بيت العصمةعانِ ومُ  ابالقول فهو كذَّ 

  :شيُّعالتَّ نوعان من  :حللقاتامن هنا قلت يف عنوان هذه  ،لماِء وللمراجعللعُ  عٌ بَ أيضاً هم تَـ الش يعة و 

 !هُ نتُ بيَّ الَّذي يبين أساسُه على قول العرتة  عٌ فتشيُّ  -
  !خمالفي وأعداِء أهل بيت العصمة ٌع يبين أساسُه على قولِ شيُّ تو  -

الَّذي اه ذا االّت  هيذهبون إىل  نا ومن مراجعنا وخصوصًا األحياء منهم همعمُّ األغلب من علمائاألَ         
يت العصمة با حديث أهل أمَّ  ،مًا هلكذلك تبع  ةيعوالشَّ  ،بيتلواصب وأعداء أهل افق مع أقوال النَّ يتَّ ائُم و يتو 

 أجوراً  وموماسونياً  نحرفاً  ومُ ثايل صار ضاالًَّ قرتب أحٌد منهم من أم ايقرتب منه أحد وإن   فبقي مهجورًا ال
ينيَّةسة املؤسَّ أجواء  يف !ةيعيَّ الش  احة يف السَّ  نةُ البي   ةُ اجلليَّ  اضحةُ الوَ  هذه هي احلقيقةُ  ،ومشبوهاً   اءِ يف أجو  !الد 

ينيَّة الش يعيَّةالعلمية  ويف أجواء احلوزةِ  !الش يعة ةاملرجعي  !الد 

 يفبحانه وتعاىل سب اهلل كتابِ  بثِ والعَ التَّحريف ظاهر يف بياِن مَ  :قتني املاضيتنيلم يف احلكان الكال
د ومن هِ واالشَّ   والكثري من الكثرينتُ يَّ ضيِق الوقت ولكنَّين بقطعًا مل أتناول كلَّ املطالب لِ  ،املخالفني أجواءِ 

  احلقيقة. ذهِ على ه الةِ املشاهد الدَّ 
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حيُث كان  ،هللا كتاب ف معاينتحريب ،املعنويالتَّحريف رتبط بما يَ هو  ان احلديُث فيهيٍء كَ شَ  رُ وآخِ 
لماء باِر عُ تِب كِ اء يف كُ جكم ما بني أيدي ضتُ رَ قد عَ وَ  ،آلدم مها اهللُ علَّ الَّيت احلديث يف معىن األمساء 

  ها سجد املالئكةُ بِ املنزلة وبسبَ و ضيلة فَ ال تحقَّ سمها آدم وألجلها اِ تعلَّ الَّيت مساء بأنَّ األَ  قالواالَّذين املخالفني و 
 سوةِ الفَ ) :اظزوا على ألفكَّ ر  ،لفاظألذه ازوا كثريًا على هاألشياء وركَّ  ا أمساءُ إّنَّ  :قالوا ،هم أمجعون آلدمكلُّ 
رآن قُ لفسري اتو  ،ابن كثري يف تفسريو  ،ربيطَّ الفسري زوا عليها خصوصاً يف تَ هذه األلفاظ ركَّ  (،رطةة والضَّ سيَّ والفُ 

يث ِد من األحاد العدييفركيز كان هناك ت  ،يوطير املنثور جلالل الدين الس  وكذلك يف تفسري الدُّ  ،العظيم
 عورةل هي أمساءٌ  ةنيَّ واهلُ  ةنَ واهلَ  ،ةاهلُنيَّ و  ةُ نَ مُه اهلَ لَّ عَ حَّتَّ مه اهلل األمساء لَّ الم عَ آدم عليه السَّ  على أنَّ الر وايات و 

زت هكذا ركَّ  !ةسيَّ من الفُ  وةِ س الفَ ق بنيفر  يُ  أن   مهُ لَّ بل عَ  ،ةسيَّ والفُ  سوةَ مُه الفَ لَّ وكذلك عَ  ،الرجل واملرأة
أشارت إليها لَّيت اخمة يمة الضَّ فة العظملعر ا لك املنزلة إالَّ هبذهِ تِ  الم مل يستحقّ السَّ  آدم عليهِ  وكأنَّ  ،األحاديث

 حٌ صحي ،أيهذا الرَّ  عًا خلفا مجيمراجعنا ركضو  تغرب أنَّ علماءنا وأنَّ لكنَّ املس .؟!.موكلماتُ  مأحاديُثه
 وأرضٍ  بلٍ جشياء من األ ءُ ام هي أمسها آدمتعلَّ الَّيت بأنَّ األمساء  ،صمة تقولت العِ عن أهل بيَ  ثُ يدوردت أحا
م  ،سانل من ثرِ فق وبأكمون على أكثِر من أُ يتكلَّ م نوا لنا بأّنَّ بيّ األَِئمَّة  لكنَّ  ،وغري ذلك ارون احلديث يُ وإّنَّ

ن ِمنَّا أن  نتَِّبع دو ويُري عنها ثونحدَّ ًا يتاحلقائق أيض لكنّ  ،اةر داأو بلسان امل قيةِ حيان بلسان التَّ يف كثرٍي من األ
ركضوا لش يعة اومراجع يعة الش   اءَ علم لكنَّ  ،ذي يأيت بذلك النَّحِو السَّطحيال أن  نتَِّبع الكالم الَّ  احلقائق
  :فقد جئتُ  ،لك املصادرن تِ ثري مِ وقد ذكرُت الكَ  ،طحيةِ لك اآلراء السَّ خلف تِ 

 .يخ الطوسيللشَّ  بيانبتفسري الت   -
  .يخ الطربسيممع البيان للشَّ بتفسري  وكذلك -
  .فسري املختصر املوجزالتَّ  ،ربَّ عبد اهلل شُ السي د وكذلك تفسري  -
  .غنيهجواد مُ مَّد ُمَ يخ وأيضاً جئت بالتفسري الكاشف للشَّ  -
  .د الطباطبائيتفسري امليزان للسي  و  -
 .األذهان تقريبُ  يز الشرياالسي د ُممَّد وكذلك تفسري  -
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  .الُقرآنمن وحي اهلل  حسني فضلالسي د ُممَّد  ريسوتف -
  .عبد األعلى السبزواريالسي د وكذلك تفسري  -
ا وم ،اقر الصَّدربمَّد ُمد لسي  لالُقرآن م ويف علو الُقرآن فسريية يف دروس اضرات التَّ وما جاء يف احمل -

  .باقر احلكيمالسي د ُممَّد على نفس املنوال  أكملها

م أّنَّ  وىوق سِ س الذَّ فعلى نَ ني و اجلميع يركضون خلف آراء املخالف  لنا أنَّ هذه املصادر وتبنيَّ  تناولتُ 
 .مل يسع الوقت إلكمال احلديثو  ،إليها شرتُ يت أاأللفاظ الَّ روا هذه كذ مل ي

يف سورة  ،ءين من األمساو لنا ن مي ذكرُد الكتاب الكر ىل الكتاب الكرمي فإنَّنا نَ إعود ن ن إذا أردنا أن  نَ 
لّله  ِبَها ِمن اَوآبَآؤك م مَّا نَ زََّل  وَها أَنت مْ ْيت م  مَّ سَ  ت َجاِدل ونَِني ِفي َأْسَماء  أَ )-بعنييف اآلية احلادية والسَّ األعراف 

نت ْم َوآبَآؤك م مَّا أَ ْيت م وَها َسمَّ  ء  ْسَماأَ  :هو هذا املستوىالُقرآن ث عنها تدَّ  األمساءِ من  ستوىً هناك مُ -(س ْلطَان
 ،املالئكةله جدت سحَّتَّ  العالية ملرتبةتلك ا لَ نَ يَـ الم مل ليه السَّ ع آدمَ  طعًا إنَّ قَ -نَ زََّل الّله  ِبَها ِمن س ْلطَان

  .هبذه األمساء

ا يف مَ  بعون ية والسَّ ت اآلية احلادما ذكر  ثلمِ  ،ورة األعرافسُ  يف نفسِ  ،رتبة ثانية من األمساء العاليةوإَّنَّ
من سورة  ني بعد املئةمانلثَّ ا اآلية يفذكرت  ،لطانما أنزل اهلل هبا من سُ الَّيت لك األمساء ورة األعراف تِ من سُ 

ى ّلِه اأَلْسَماء اْلح ْسنَ َولِ -ن األمساءملعالية ا ةرتباملهي هذه -َولِّلِه اأَلْسَماء اْلح ْسَنى فَاْدع وه  ِبَها)-األعراف
 (.فَاْدع وه  ِبَها

ثنا يف اآلية احليُ الُقرآن فإنَّ أبانا آدم حنَي جاء  َم آَدَم اأَلْسَماء  َوَعلَّ )-لبقرةان سورة ثني مالالثَّ و  ةاديد 
 .(ع وه  ِبَهاح ْسَنى فَادْ اء الْ ْسمَ َولِّلِه األَ -نث عنها الُقرآدَّ تالَّيت أشرف األمساء  إَّّنا هي-(ك لََّها

ثنا عنها الكايف الشَّريف األمساء احُلسىن هذهِ و  اهلِل وسالُمُه عليه  إماُمنا الصَّادق صلواتُ  ،هي الَّيت حدَّ

دار  ،األوَّلاجلزء  ،ريفهذا هو الكايف الشَّ  (،َولِّلِه اأَلْسَماء اْلح ْسَنى فَاْدع وه  ِبَها) :وهو يذكُر اآلية الشَّريفة

بي ن أَ عَ  ،عن م عاويَة ابِن َعمَّار-احلديث الرَّابع ،وادرباب النَّ  ،164حة صف ،إيران ،رشباعة والنَّ للط   األسوة
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ماذا قال اإلمام -(َولِّلِه اأَلْسَماء اْلح ْسَنى فَاْدع وه  ِبَها) :لَّ جَ  و زَّ عَ  اهللِ  ولِ ي قَ الم فِ السَّ  يهِ لَ اهلل عَ  بدِ عَ 
-ناتِ فَ رِ عْ مَ  بِ لَّ اًل إِ مَ عَ  ادِ بَ ن العِ مِ  اهلل   ل  بَ قْ  ي َ َل ي الَّتِ ى نَ سْ الح   اء  مَ سْ األَ  واهللِ  حن  نَ -؟عليه اهللِ  ادق صلواتُ الصَّ 

  .سىناحلُ  نُن واهلِل األمساءُ 

سالُمُه و صلواُت اهلِل  مهي هُ  لَّيتا سىناحلُ  ود املالئكة هي األمساءُ ا آدُم سجاستحقَّ هبِ الَّيت فاألمساء 
َماء  اهلِل اأَلسْ َنحن  و ) :ريفة الكايف الشَّ ايادقهم يف رو سىن كما قال صَ م األمساء احلُ هُ  ،عليهم أمجعني

سجدت  فَ علت آدم عالياً جَ دم وَ رَّفت آشالَّيت ريفة هي األمساء الشَّ  األمساء العالية وتلك فتلك هي ،(الح ْسَنى
 .مالالِة والسَّ أفضُل الصَّ  نا وآلِه وعليهِ بي  ألبينا آدم على نَ  املالئكةُ 

اضيتني كان امل احللقتني ا يفثل مَ مِ  ،يقصودكمل مَ ستطعُت أن  أُ يها إذا اِ لِ تَ الَّيت قة لَ قة واحلَ لَ هذِه احلَ 
هلِل وسالُمُه امَّد صلواُت ُمَُ  آل ناءِ  فِ يف)هو  ليها العنوانتَ الَّيت يف هذه احللقة و  ،املخالفني العنوان يف أجواءِ 

 :مراجعناو لمائنا من ع لذلك سأبدأ احلديث ،يف هذا الفناء علماؤنا ومراجعنا وقطعاً  (عليهم أمجعني

 ج األفضلموذَ نَّ ال ،آلندون الماؤنا مراجعنا املوجو يقولون عُ  هم ،ثل واألكملموذج األفضل واألمالنَّ 
البيان ) هِ يف كتابعليه  اهلل ةُ ئي رمحاخلو السي د رآن هو ما كتبه فظ اهلل للقُ عن حِ  واألمثل واألكمل يف احلديثِ 

 ،الثةبعة الثَّ لطَّ ا ،خلوئيار اإلمام حياء آثاسة إِ مؤسَّ  (،الُقرآنالبيان يف تفسري )هذا هو  (،الُقرآنيف تفسري 
عليه  اهلل اخلوئي رمحةُ سي د الُه نَ نوَ باب عَ  ،هجري 1428 ،ميالدي 2007تأريخ الطبع  ،قم ،املطبعة ستارة

اخلوئي  السي دالمذة اء من تحيجع األَ اآلن املرا ،لو سأل سائٌل مراجعنا الكرام (،التَّحريفمن الق رآن صيانة )
أفضِل  سة عنم املقدَّ يف قُ  حَّتَّ و  فجف األشر نَّ أساتذة احلوزة العلمية يف ال ائلٌ لو سأل س ،ّنمو دتقلَّ الَّذين 

إىل   ، هذا الكتابباشرة إىلمون ري سيشم فإّنّ  (،التَّحريفمن الُقرآن ة ِصيان) ا املوضوعلت هذناوَ تَ الَّيت تِب الكُ 
  !!ئياخلو السي د كتاب 
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بط بشكل الضَّ با اجلهد هذذل ب هُ  هذا الكتاب ولكنَّ  يفاً اخلوئي بذل جهدًا كبري السي د  ،بدايًة أقول
خالفني لذلك نفُس املو  ،لبيتأهل ا ِلَما يقولُه أعداءُ وبشكل موافق متامًا  ،البيت أهلُ  ِلَما يقولهُ  ضادّ مُ 

 !!عليه اهللِ  اخلوئي رمحةُ السي د  ميدحون بث

ة من علماء األزهر يَّ رِ  وبأو ِدفاٌع عن احلديث  حملمود أ (ةديَّ مَّ حَ مُ ـة النَّ أضواء على السُ ) هذا هو كتاب
ماذا يقول ُممود  ،248يف صفحة  ،ديميال 2006الطبعة األوىل  ،دار الكتاب اإلسالمي راشالنَّ  ،املعروفني

 (،الُقرآن عِ مجم يف يهِ ر  تَ ) :العنوان ؟أمر يف أي  -ذا األمريل في هَ ا قِ مَ  ل  ف على ك  قِ يَ  اء أنْ من شَ وَ -؟ةيَّ أبو رِ 
م بذلوا ،يتحدَّث عن الصَّحابة يهم يف ر  تَ )ن تت هذا العنوان رآالقُ  ملية مجعأقصى اجلهد يف عَ  وكيف أّنَّ

 في َهذا األمر َومن َشاء أْن يَِقف على ك ل  َما ِقيلَ -يقول ن  إىل أ ،ي يعين البحث والـُمتابعةترّ و  (الُقرآن مجعِ 
البيان في تفسير )من األوَّل والجزء  ،للجزائري (بيانالت  ) وكتاب ،للسيوطي (التقانِ )فليرِجع إلى كتاِب 

يشري إىل تفسري -أبو القاسم الموسوي الخوئي وهذا الكتابالسي د المحقق الكبير ة مللعالَّ  (الق رآن
ل فيه وفصَّ  ه  َدرسًا وافياألنَّ مؤل فه  الَجليل َقد َدَرسَ  وهذا الكتاب وحده كاف  في بيان هذا األمر-البيان

ليستفيد منه  يقرأه   سلم  أنْ م   ل  ب على ك  جِ يَ لَ حتَّى ثله  في كتاب  آخر جد مِ بحيث ل تَ  القول تفصيالً 
 ممثل هذا الكال ا سنقرأُ نَّ وئي وفقاً ملنهج أهل البيت هل كُ اخلالسي د  كتبهُ الَّذي  ث لو كان البح-عرفةً ومَ  علماً 

ابع املوضوع فيه تعبًا كثريًا وتَ  بَ عاخلوئي وقد تَ السي د  ذكرهُ الَّذي هذا الكالم  نَّ أل! ؟ةيَّ يف كتاب ُممود أبو رِ 
السي د وما جاء مذكورًا يف أباث  ،ذلك األمر وسيتضحُ  ،اه املعاند ألهل البيتيف االّت   لكنَّهُ  ،بشكل واسع
ينيَّةُ  املؤسَّسةُ اه تتبنَّ الَّذي اخلوئي هو   ،واوفُّ تُ حَّتَّ الَّذين م األحياء و االكر  اه مراجعنايتبنَّ الَّذي وهو الش يعيَّة  الد 

وُكلُّ ذلك   ،الش يعيَّةج التفسري يف الفضائيات والثقافة امطباء املنرب وبر خُ ث عنها يتحدَّ الَّيت وهذه املضامني هي 
ليس بدرجة تسعه وتسعني يف  ،املعصومون ذي قالهُ مضاد مئة يف املئة للَّ هو واضح  وبشكلٍ  كما سُتالِحظون

املراجع  اخلوئي وألنَّ السي د  ألنَّ  ،عليهصلواُت اهلِل وسالُمُه املعصومون  ا قالهُ مَ لِ مئة يف املئة  ُمضاد ،املئة
ومناِقٌض  ُمعاِرضٌ هو كالٌم و  ،األُمَّةهذِه  ندَ عِ  بأنَّ اهلل حفظ الُقرآن دوّنم يقولونتقلّ الَّذين األحياء الكرام 

يل كِ ة يُ يَّ رِ زهري ُممود أبو  األَ هذا العاملِ ند أّن  ،ايةه الغَ ذِ هلذا األمر هلِ  ،لذلك ،أهل البيت ضاٌد ِلما قالهُ مُ و 
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قرأه  يسلم أن  ليجب على كل مُ حَّتَّ  :يقولالَّذي  د اخلوئي ولكتابه إىل احلد  ناء واملديح للسي  يكيل الثَّ  ،الثناء
فاع عن املخالفون للد   مل يبذله نفسُ  ألنَّ السي د اخلوئي قد بذل جهدًا واسعاً  ،علمًا ومعرفة ليستفيد منه

صلواُت صمة بيت الع ُه أهلُ ا يقولمَ عاند مئة يف املئة لِ مُ ـأي الفاع عن الرَّ فقد بذل جهداً واسعاً كبريا للد   ،رأيهم
سنقرأ هذا الكتاب  ،وسرتون رجاتإىل أبعد الدَّ  تٌ متهافِ ومع ذلك فهو كالٌم  ،عليهم أمجعنياهلِل وسالُمُه 

فاهة ون السَّ ت والتناقض وستالحظاخلوئي وستالحظون التهافُ السي د تاب تعودوا إىل كِ  ن  وأنتم مُيكنكم أ
وتلك هي ثقافتكم يا  ،عليهم أمجعنيصلواُت اهلِل وسالُمُه  أحاديث أهل البيت حقائقِ  الواضحة يف مواجهةِ 

 هذا الكتابِ تعتقدون بِه هو مأخوٌذ من  وأنُتم برا يُطرح يف الفضائيات وعلى املنامَ  لُّ كُ   ،هل البيتأ شيعةَ 
  !!منهج أهل البيت لث  ا متُ قال عنها إّنَّ بيت العصمة ويُ  عاند ألهلِ مُ ـهُج بالفكِر التٍب تلمن كُ  ،وأمثالهِ 

لكن قطعًا هذا الكتاب  ،البعض يقولهُ كهذا كالم  هناك   ،اً يعيَّ ار شِ و ريَّة صَ د يقول قائل بأنَّ ُممود أبقَ 
 إذا ما وجدنا كلمةً و  ،ت خالٌص مئة يف املئةيبألهل ال  خمالفٌ ين ٌ فهو كتاب سُ  ،نه مئة يف املئةام تسنّ أيَّ  بهُ تَ كَ 

رأت قأيّن  صحيحٌ  ،ترك مذهبه ودينه و جل قد خرج من جلدهِ الرَّ  هذا ال يدل على أنَّ فهنا أو هناك  منصفًة 
م ما رجعوا  إىل  حابةلوم على الصَّ ي هب أنَّ اهذا الكت من نفس كلمٌة وهذه   ،الُقرآنيف مجع  أمري املؤمننيأّنَّ

 هُ صحيح عند ،ازبإمتي جل سيني فالرَّ  ،ار شيعياً ص هُ أنَّ  ينيع هذا ال لكن ،كلمٌة فيها شيء من احلقيقة  ،نصفةمُ 
لكن ال  ،ألنَُّه خيالف اآلراء الشائعة بهاتشُّ كوك والالشُّ  هُ حولَ ريت ثِ ماء األزهر وأُ لعآراء خيتلف فيها مع 

على   مبيني ين  سُ  كتابٌ هو  لكتاب لو صار شيعياً فإنَّ هذا احَّّت و  ،كالٌم قيل  ،صار شيعياً  يُوجد دليل على أنَّهُ 
اخلوئي وميدح السي د ميدح كتاب حني هو و  ،وال من بعيد بٍ ال من قريالتَّشيُّع ب هُ ل ال عالقةَ و ة نيَّ األصول السُ 

وئي اخلالسي د  ألنَّ فذلك  ،اخلوئيالسي د  إىل الدرجة الَّيت يعتقد بأنَُّه يب على كل  ُمسلم أن  يقرأ ما كتبهُ  بثهُ 
فقاً ف مجيع أحاديث أهل البيت وِ عَّ د وضَ نَّ وفَـ  ،أهل البيت هُ ارض ما يقولاند وعَ وعَ  ،ر أقوال املخالفنيصَ نَ 

عيف حديث تض ألجلِ  ،ل ما شئتوقُ  ارفكسائل ومن أمن أموٍر ومن مَ  ما يستعملهُ لِ وَ  ،جالهِ لم رِ ِد عِ لقواع
ف حديث عَّ يعي ضَ أريخ الش  رب التَّ عِ الش يعة  ءاماً من علمين مل أجد عالِ إنَّ فخربيت وتتبعي  وبسبِ  ،أهل البيت

 هناك من َضعََّف يف تالمذتهِ نعم  ،ساحةف أكرب مِ عَّ اخلوئي ضَ السي د  ،اخلوئيالسي د  فهُ عَّ أهل البيت كما ضَ 
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من املراجع املعاصرين الَّذين  ،ملعاصرين وسيأيت ذكرهما من املراجعحديث أهل البيت أكثر من السي د اخلوئي 
 .اخلوئيالسي د اخلوئي وهم من تالمذة السي د كثر من أ ،ث أهل البيت أكثر مساحةً حديضعَُّفوا  تُقل دوّنم

 (:ق رآنالالبيان في تفسير )الخوئي في كتابِه السي د حن  اآلن وما ذكره ن 

كتاب ال ومن عندهُ  ،اخلوئيالسي د تنتبهوا ِلَما يقول  رجائي أن   وكلُّ  ؟التَّحريفما هو  :التَّحريفمعنى 
-وما بعدها 197أقرأ منها هي صفحة الَّيت الصَّفحة رقم  ،الصَّفحة ،رتنتنفلرياجعه وهو موجوٌد على اإل

 من فاق  بات  الق رآن في  منها واقعٌ  ضٌ عفب ،ن  على سبيل الشتراكمعا ة  عدَّ  نه  راد موي  التَّحريف  فظ  طلق لَ ي  
معان  على  ي طلق َلفظ  التَّحريف وي راد منه  عدَّة  -فاصيلستمعوا للتَّ ا !؟رآنلقُ إذاً أين حفظ اهلل ل-المسلمين

 ع فيه باتفاق  منهم منها لم يقوبعضٌ  من المسلمين فبعٌض منها واقع في الق رآن بات فاق   ،سبيل الشتراك
 نقل  -التَّحريف من معاين ىنعل مأوَّ -األوَّل :وإليك تفصيل ذلك ،بينهم منها وقع الخالف   عضٌ وب ،أيضاً 

 (اد وْا ي َحر ف وَن اْلَكِلَم َعن مََّواِضِعهِ م َن الَِّذيَن هَ ) : وتحويله  إلى غيرِه ومنه  قوله  تعالىيء عن موضعهِ الشَّ 

ول ِخالَف -املعنويالتَّحريف هو و-في كتاب اهللالتَّحريف مثل هذا  ول خالف بين المسلمين في وقوع
له وحمَ  بغير حقيقتهِ الق رآن ر من فسَّ  لَّ ك    فإنَّ بين الم سلمين في وقوِع مثل هذا التَّحريف في كتاِب اهلل 

 بتأويلهم آياتهِ الق رآن فوا مذاهب الفاسدة قد حرَّ ع والدَ فه وترى كثيراً من أهل البِ معناه فقد حرَّ غير على 
اهلل سبحانه وتعاىل  بأنَّ  :أقول مالحظة صغريةوهنا  ،قطعًا واقع املعنويالتَّحريف ف-على آرائهم وأهوائهم

إذا كانت  !؟األلفاظ أو املعاينالُقرآن نزال املقصد من إ ؟معانيه دريي فاظه أمفهل يريد ألالُقرآن ل ني نزَّ حِ 
األلفاظ ف ،فتر  األكرب حُ قضيَّة الو ف ر  صل قد حُ إذا كان اهلدف األ !؟األلفاظ حينئذ ما قيمةُ ففت رَّ املعاين حُ 
 ،عايناملمن دون  لفاظ فقط مبا هي ألفاظل ألجل األنزِ أُ  ،لنزِ حني أُ الُقرآن ول قنونن  ،غرىصُ قضيَّة ستكون 

 ،صغرى قضيَّةٌ ة الكربى واأللفاظ ضيَّ املعاين هي القأّن يعين  ؟يف خدمِة املعاينتكون أم املراد املعاين واأللفاظ 
قضيَّة يف الالتَّحريف  لمن حصو  إذًا ملاذا يكون هناك استغراب ربىالكُ قضيَّة يف الالتَّحريف فإذا حصل 

وفعاًل كما يقول  ،املعاينهو اهلدف  ،ليست هي األلفاظالُقرآن اهلدف من نزول  ألنَّ  ،الصغرى وهي األلفاظ
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ون اخلوارج يتجُّ  أنَّ هو ليل والدَّ  ،الُقرآناملعنوي قد حصل يف التَّحريف اتفق املسلمون على أنَّ  السي د اخلُوئي
عة من اجملموعات كّل ممو   ،كل  االّتاهات  ،رقالفِ  لّ وكُ  ،يعةالش  و  ،املعتزلةو  ،األشاعرةوكذلك  ،الُقرآنب

 التَّحريفُ ف ،دها وبسب ما تريدقائِ بسب عَ الُقرآن ر فس  رآن وتُ بالقُ  َصُغرت أم َكرُبت إىل يومك هذا تتجّ 
رآن قُ الكربى يف القضيَّة ال ياملعاين ه من أنَّ قضيَّة روا هذه الولكن تذكّ  ،الُقرآنقطعاً حاصٌل وواقٌع يف  املعنويُ 

تبقى ُمفوظة واملعاين غري  أن  الُقرآن فاظ لأما الفائدة من ف ،صغرىقضيَّة هي األلفاظ  !فاظوليست األل
 على أي   ،وأسهل نغرى أهو الصُّ قضيَّة ريف الربى ستكون عملية تَ الكُ  ! فإذا ُحر فت القضيَّةُ ؟ُُمرَّفةو  ُمفوظة

   :الـُمتقد مةوه باملوازين نُ زِ تَ  نُن اآلن نرتك هذه القضيَّة ولكن هذا األمر عليكم أن   ،حال

  !يطاينواملنطق الشَّ  ،محايناملنطق الرَّ 

 (!حلمرياباه أش ،ة األشباهمنهجيّ )ة ة البطائنيَّ واملنهجيّ  ،ةهرائيَّ ة الزَّ املنهجيّ 

وع النَّ -الثَّاني-؟اخلوئيالسي د اللفظي ماذا يقول التَّحريف لنذهب إىل و  ،املعنويقضيَّة التَّحريف نرتك 
مع حفِظ  في الحركاتأو  يادة في الحروفِ أو الز   قص  النَّ -يعين بعد التَّحريف املعنوي حريفتَّ من الاين الثَّ 

الق رآن اقٌع في و  يف بهذا المعنىر حوالتَّ  في الخارج عن غيرهالقرآن وعدم ضياعِه وإْن لم َيك ن مَتمي زًا 
 :الثاني-نستمرو  !؟"التَّحريفمن الُقرآن يانُة صِ "إذًا ما معىن هذا البحث  ؟إذًا أين حفظ اهلل للقرآن-قطعاً 

َتمي زًا في رآن وعدم ضياعِه وإْن لم َيك ن م  فِظ الق  في الحروِف أو في الحركات مع حِ  النَّقص  أو الز يادة  
من أباث -مفيما تقدَّ تنا لك فقد أثبَ  بهذا المعنى واقٌع في الق رآن قطعاً  الخارج عن غيره والتَّحريف  

 طابقٌ ما هو م  ل إنَّ نزَ الم  الق رآن  راءات ومعنى هذا أنَّ عدم تواتر القِ  فقد أثَبتنا لك فيما تقدَّم-الكتاب
أصالً  ،باعتبار هناك حروف زائدة-فيه ا نقيصةٌ وإمَّ الق رآن في  ا زيادةٌ مَّ ا غيرها فهو إِ مَّ وأ القراءاتحدى ِل 

من  املعىن الثَّالث-الثَّاِلث-موجود يف القراءاتكّل هذا   ،كلمات ناقصةو  ،يف القراءات هناك كلمات زائدة
عليكم  باهللِ -المنزلالق رآن ظ على نفس لتحفُّ ا معالنَّقص أو الز يادة بكلمة أو كلمتين -التَّحريفمعاين 
ة احلروف فيها زياد تإذا كانو  ،قيصةيادة وناحلركات فيها زِ  تإذا كان ؟ل اهللبَ رآن ُمفوظ من قِ قُ  قال لهُ هذا يُ 

ة روا مسلَّ تذكَّ  !!رآن الـُمنزللى نفس القُ ظ عمع التحفّ  نيتالز يادة والنَّقيصة بكلمة أو كلم تإذا كانو  ،ونقيصة
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 ،ظ ملئات من السننيفَ تُ ل كيف واالتفاقيات بني الدو  روا املعاهداتتذكَّ  ،روا الرقوم الطينيةتذكَّ  ،محورايب
سات هناك مؤسَّ  ،كهناك بنو  ،اآلن هناك متاحف ،رواتذكّ و  ،رواتذكّ  ،ظفَ ارية كيف تُ جالعقود الت  ذكروا ت

وقرون  فظت النُّسخ املخطوطة لكتب لقرونوحُ  ملئات من السنني حلفِظ الوثائق وقد ُحفظت الوثائقخاصة 
 ،ظتفِ ات حُ ومياءاملحَّتَّ  ،األمورفِظ هذه اً على حِ ر دافإذا كان اإلنسان قَ  ، من اآلثارثريفظت الكَ وقرون وحُ 

عن  اهلل يعجزُ  ة حلفظ هذه األمور فهل أنَّ د آليّ وجِ يُ  ادراً على أن  ن اإلنسان قَ إذا كا ،ظتفِ األجساد حُ حَّتَّ 
 يادةالز   ، احلركاتيفالتَّحريف  ،املعنويالتَّحريف  !؟هذهالتَّحريف ق إليه مجيع أنواع تطرَّ قرآنه بيث تَ  حفظِ 

راءات شرعية القِ  خالفون يقولون هذهِ صحيح امل ،الز يادة والنَّقيصة بكلمة أو كلمتني ،قيصة يف احلروفالنَّ و 
إذاً  ،وقع دريف قتَ أّّنا ض هذه القراءات فيعترب هذه القراءات رفُ اخلوئي يَ السي د لكن  ،ومن اهلل وصحيحة

 ؟كامل عند املعصوم  ُمفوظ بفٍظ حقيقيالُقرآن  أنَّ  اخلوئي ترفضسي دنا يا  ! إذاً ملاذا؟أين حفظ اهلل للقرآن
 هذا املخالفون بأنَّ املصحف الُعثماين كما يدَّعي  ،بأنَّ املصحف املوجود بني أيدينا ،الُقرآن د بأنَّ تقوتع

هناك زيادة وحَّّت  ،فمئة يف املئة وأنت تقول بأنَّه يف القراءات هناك زيادة ونقيصة يف احلرو  فوظاملصحف ُم
 !!كلمتنيقيصة بكلمة أو  ون

على نفس القرآن ال م نزل والتَّحريف  بهذا ظ فُّ لتحا كلمة أو كلمتين معالزيادة بأو  قصالنَّ الثَّاِلث 
بحانه وتعاىل مل اهلل سُ  إذا كان وقع فهل أنَّ -حابة قطعاً قد وقع في صدر السالم وفي زمن الصَّ  المعنى
من أين حصل هذا احلفظ! ىل اآلن إمان ك منذ زمان عثوبعد ذللك الفرتة فظِه يف تِ ادرًا على حِ يكن قَ 
فلماذا ال  ،صل يف صدر اإلسالمقد ح إذا كان هذا التَّحريف !؟..اخلوئيسي دنا إىل هذه النتيجة يا  وصلتَ 

 يقولون املخالفني دليله أنَّ  ؟ما هو دليله ؟مل يقعالتَّحريف  ما الدليل على أنَّ  ؟ل بعد زمان عثمانيص
 ،اهلل عةَ ايا مجأقول -بهذا المعنى قد وقع في صدر السالم التَّحريف  و -!املسلمني يقولون ذلكأنَّ  !كذلب
سة وللمؤسَّ  سؤال للسي د اخلوئي وملراجعنا ،رآن ال يفظ القُ ا أن  وإمَّ  هايةالن   من البداية إىلالُقرآن فظ  يا أن  مَّ إِ 

ينيَّة إذا قلتم نعم انتهى الكالم  ؟تقولون ال أو تقولون نعم ؟ٌظ ِبُكل ه أو الُمفو عصوم عند اإلمام املالُقرآن  :الد 
ون املصحف العثماين يكو عند املعصوم  هِ ل  كُ بِ فهل تقولون بأنَّ القرآن ليس ُمفوظاً  ،ليس صحيحاً  هذا الكالمُ 
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 هُ تأريٌخ يف اآلية من أنَّ  هناك فهل ،رآند يف كتابِه أن  يفظ القُ اهلل تعهّ  ،نرآفظ اهلل للقُ أين حِ ف ،ظفو هو احمل
هل يوجد هناك تأريخ  ،رآنأمَّا قبل ُعثمان فإنَّ اهلل ال يفظ القُ  ،الُقرآنظ فَ يُ  هذا من زمان عثمان وإىل يومنا

ض ثمان تعرَّ إىل زمن عُ النَّيب من زمان الُقرآن يقول بأنَّ  املعصومنيعن  دَ رَ شيء وَ  هناكهل يوجد  ؟يف اآلية
تؤيّد  ال توجد وال كلمة عن أهل البيت ؟مل يتعرَّض للتَّحريفحريف ولكن من زمان عثمان إىل يومنا هذا للتَّ 

ات وعثمان بالذَّ الُقرآن القوم حرَّفوا  أنَّ هو املوجود عن أهل البيت  ،خالف ذلكهو بل املوجود ذلك، 
الفون حديث خيُ الش يعة ة ومراجع يعش  علماء ال ملاذا ،روايات عن أهل البيت واضحة وصرية ،الُقرآنف رَّ حَ 

الر وايات ينما تكون حِ  ،قولونهُ نقبل ما يلف ،عيفة من جهة األسانيدضَ الر وايات هذه  يقولون بأنَّ  ؟أهل البيت
 يبقى احتمال مخسني ،ني قطعاً مصو عا مل تكن قد صدرت عن املال يعين أّنَّ فذلك من جهة األسانيد  عيفةً ضَ 
ض تعرَّ ي ملثمان وإىل اآلن من زمان عُ الُقرآن  املخالفني من أنَّ  وهذا كالمُ  ،عصومصادرة عن املا ة أّنَّ ئبامل

الكالم و  ،كالم بشري  ،م أعداء ألهل البيتمهم على أّنَّ الكال ننظر إىل  و  بشري ل هذا كالمٌ قُ لنَـ ف ،للتحريف
 ،قوالن ،فعندنا هنا رأيان ،ئةيف امل الصَّواب فيه بنسبة مخسنياحتمال  ،أيضاً البشري يتمل الصواب واخلطأ 

 :وجهان

  !حتمال مخسني باملائة قول املعصوماِ 

  !واحتمال مخسني باملائة قول بشري صحيح

  ؟حه املنطقرج  يُ الَّذي من 

  ؟طرةحه الفِ ترج  الَّذي من 

  ؟التَّشيُّعحه يرج  الَّذي من 

الصواب مل فيها تَ يُ الَّيت قطعًا سنذهب إىل اجلهة فإنّنا  ،ا املستوىهبذو  احلدّ فقط هبذا قضيَّة لو كانت ال
واب بنسبة مخسني يف تمل فيه الصَّ يُ الَّذي  ونرتك القول البشري ،قول املعصوموهي ئة يف امل نية مخسبسنب

ال  ؟بيتلأهل ا حديثَ عادون وملاذا يُ  ،ال أدري ؟ملاذا يركض مراجعنا وعلماؤنا وراء أعداء أهل البيت ،ئةامل
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ناد ملاذا هذا العِ  ،يديكمها بني أريُ ثِ ا أُ وإَّنَّ  أن  أتدََّث عنها لكنَّين ال أريدُ  ،هاأنا أعرف أجوبتَ  هذه أسئلةٌ  !أدري
 .ذلك أنتم أجيبوا على ؟ملاذا ،الواضح مع حديث أهل البيت

ا يف احللقات بأمثلة رمبَّ  وسآتيكم ،أو كلمتني يعين النَّقص أو الز يادة بكلمة-والتَّحريف بهذا المعنى
يعين نقص أو زيادة بكلمة -بهذا المعنى والتَّحريف  -!ة كاملةوحَّّت جبمل ،اتءايف القر زيادات  عنالقادمة 

المسلمين على  قطعاً ويدلنا على ذلك إجماع   قد وقَع في صدِر السالم وفي زماِن الصَّحابةِ -أو كلمتني
ولَته  بحرِق ك ل  م صحف غير ما جمعه وهذا يدلُّ على أنَّ ملًة من المصاحف وأمَر أنَّ عثمان أحرق ج  

بط جماعة وقد ضَ  ،هااقِ حرَ ب ِل وجِ م   سببٌ  فًة ِلَما جمعه وإلَّ لم َيك ن هناكالمصاحف كانت مخالِ  هذهِ 
 ى كتابه  سمّ  دني وقد الختالف بين المصاحف منهم عبد اهلل ابن أبي داوود السجستاار لماء مو من الع  

ا إمَّ  وعلى ذلك فالتَّحريف واقٌع ل محالة-عنه تُ ثدَّ علينا هذا الكتاب وت ومرَّ -المصاحفهذا بكتاب 
معه عثمان  ما جَ  نَّ تعالى أ ن بعد هذا إْن َشاء اهلل  نبيّ اب تلك المصاحف ولكنَّا س  تَّ من عثمان أو من ك  

كيف عرفت ذلك يا   !يداً بيد-يدًا بيدالنَّبي ه عن و داولتَ الَّذي بين المسلمين  روفعالمالق رآن كان هو 
هو  ثماينالعُ املصحف  ثمان يفلنا عُ  كيف عرفت أنَّ القرآن الَّذي وضعهُ   !؟موجوداً هل كنت  ؟اخلوئيسي دنا 
ما نَّ بالزيادة والنقيصة إِ  التَّحريف  ف-!؟كيف عرفت ذلك  ،دًا بيديَ النَّيب عن  املسلمونداوله تَ الَّذي الُقرآن 

تعتمد على كتاب هل ! !كيف  !؟ياخلوئسي دنا رأيت تلك املصاحف يا  فهل-في تلك المصاحفوقع 
 من قال بأنَّ  !؟ث عن األسانيد أنتأليس تبح !؟حيحة صَ ينالسجستا روايات من قال بأنَّ  ،السجستاين

نت ال أ !؟ملصاحفيف كتابِه ا ما هو الدليل على ِصحَّة قوِل السجستاين !؟تلك املصاحف فيها تريف
يف كتابه  ينحيح لروايات السجستاند الصَّ السَّ  وه فما ،مد على األسانيدألنَّك تعتو  ،متتلك دليالً 

-ثمانطعت بعد عهد ع  نقاالَّتي في تلك المصاحف  ما وقعَ قيصة إنَّ يادة والنَّ بالز   التَّحريف  ف-؟املصاحف
ية عودس الوموجودة يف ،نسٌخ منها موجودة يف ِمصر ،موجودة إىل يومنا هذا أّّناف أتعلمون هذه املصاح

ينيَّةسات ة باملؤسَّ ات اخلاصَّ سٌخ منها يف املكتبنُ  هم ال يسمحون لكنَّ  ،موجودة ُنسخ من هذه املصاحف ،الد 
الَّيت اجيل ناأل خِ سَ املئات من نُ  هناك ،كما يف الفاتيكان  ،القضية هي هي ،أن  ُيصو رهاو  ل إليهاصِ يَ  ألحٍد أن  
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سخ توجد نُ بل ة مت باملرَّ دِ ا عُ عين أّنَّ ي ال ،هذه املصاحف موجودة اآلن ،إخراجهابهورها و ح بظسمَ ال يُ 
ا عثمان وأمَّ  عهد انقطعت بعدالَّتي احف صمما وقع في تلك الإنَّ  قيصةِ والنَّ  يادةِ بالز   التَّحريف  ف-منها

ن يقول بعدِم تواتر مَ  ول إنَّ القَ  ملة  وج  -!عثمان قطعاً  بفضل-ةقيصل نَ و  يادةزِ  الموجود فليس فيهِ  الق رآن  
 ه   أنَّ إلَّ األوَّل در ع عنده  في الصَّ قَ كان وَ   بهذا المعنى وإنْ التَّحريف حيح فتلك المصاحف كما هو الصَّ 

ا القائل بتواتر المصاحف ي وأمَّ بنَّ اتره عن الو بت تَ عثمان وانحصر المصحف بما ثَ  قد انقطع في زمانِ 
 في الق رآن ال م نزل وبضياع شيء   ال م تنازع فيه المعنىحريف بع التَّ و لتزام بوقمن الِ له  الب دَّ بأجمعها ف

الق رآن ل بها نز الَّتي تة آخرين بإلغاء عثمان للحروف الس   الطبري وجماعةٌ  ليك تصريح  عَ  وقد مرَّ منه 
 .واحد ه على حرف  قتصار  واِ 

الق رآن ظ على رة مع التحفُّ و السُّ و اآلية  يصة فيقِ يادة والنَّ بالز  التَّحريف -التَّحريفمن الرَّابع وع النَّ  
فالبسملة  ،طعاً قالق رآن في   واقعٌ اً ى أيضالتَّحريف بهذا المعنو  ،اهاإيّ النَّبي على قراءة  مل  نزل والتسام   ال

قع الخالف في  و التوبة وقد  ير سورةغة ل  س ور مثاًل ِممَّا َتَسالم المسلمون على أنَّ النَّبي قرأها قبل ك  
 ليس ريف هذا أوت-رآنالق   ها ليست منم أنَّ هة فاختار جمٌع مننَّ بين علماء الس  الق رآن ها من نكو 

هذا -لمفروضةالة اي الصَّ فراءة الفاتحة قبل قِ  بل ذهبت المالكية إلى كراهة التيان بها-؟بتحريف
هلل سبحانه ا ،رآنهُ فظ قُ ياهلل مل  أنَّ  هذا يعينفواحد   حرفٍ يفتريف  إذا وقع ؟تحريفتريف أو ليس ب

ص آخر وشخ ،يةفيحذف آ شخص يأيتو الُقرآن د بفظ تعهَّ  يفهل ميكن أن   ،الُقرآند بفظ تعهَّ  ىلاوتع
د آخر يزيو  ،اً وشخص آخر يذف حرف ،وشخص آخر ُيضيف كلمة أو كلمتني ،يُنقص كلمة أو كلمتني

 !؟ذه الطريقةهبفظ قرآنُه اهلل ي ل أنَّ كيف مُيكن أو يُعق  ،ويُؤخ رم د  قوآخر يُ  ،ل يف احلركاتبد  وآخر يُ  ،حرف
 ،نا هبمل نَ  شأاللفون املخا ،املخالفني نستشكُل على نن ال ،ناهي عقول مراجعنا وعقول علمائ هذهِ 

  !!ش يعةالومراجعكم أيُّها  مكعلماؤ  رُ فك  لكن هكذا يُ و  ،ليقولوا ما يقولونف

ل نزَ م   بأيدينا ليس من الكالم الالَّذي بعض المصحف  يادة بمعنى أنَّ بالز  التَّحريف  :امسالخَ 
 .ينملجماع المسبهذا المعنى باطٌل بإالتَّحريف و 
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-نالق رآى جميع ل علتما ل يشينبأيدالَّذي المصحف  بمعنى أنَّ  ةيصقِ بالنَّ التَّحريف  :ادسالسَّ  
-تت سريرها موضوعة  كانتالكرميالُقرآن ن أكل آيات من اجالدَّ  عائشة وكيف أنَّ  ةُ صَّ ا قِ ت علينومرَّ 

ن نزل مالَّذي  رآنلق  ا ى جميعبأيدينا ل يشتمل علالَّذي المصحف  قيصة بمعنى أنَّ بالنَّ  التَّحريف  
-ش يعةالويف كتب  نةِ تب السيف كُ  ويف هذا املعىن توجد روايات كثرية-على النَّاس فقد ضاع بعضه   ماءالسَّ 

 ىل هذهِ إ إذًا كيف نصل-ونخر ه آونفا وقع فيه الخالف فأثبته قومٌ الَّذي معنى هو التَّحريف بهذا الو 
هو  !؟ن وإىل اآلنمان عثماز  نذُ مُ ريف التَّحُمفوظ من الُقرآن  اخلوئي من أنَّ السي د وصل إليها الَّيت جة النتي

وأنا طبع حف تُ املصا ،موجود حالٍ  اقعُ و  والقراءاتُ  !حيحةليست صَ  تءاار القِ  اخلوئي يعتقد بأنَّ السي د 
ثرية من ديدة وكعوعة حضر هنا ممأمل أُ  ،لتلك القراءات كم مموعة من املصاحف مطبوعة وفقاً أريتُ 

 ! ؟قد وقعالتَّحريف فكيف مل يكن  ،كّل مصحف مطبوع وفقاً لقراءةاملصاحف  

 ،لنَّيباد عن رِ مل تَ و  صحيحةت ة ليسبعالسَّ  راءاتالقِ  ت بأنَّ ثبِ تاب يُ اخلوئي عنده بث يف هذا الكالسي د 
يُقرأ هبا يف  ،صلواتهبا يف ال أُ ُه يُقرَ أنَّ ا وئي يفيت هباخلحَّتَّ السي د و  !؟قرأ هبا أو الموجودة اآلن يُ  القراءاتهذه 

واألَِئمَّة  ،اسه النَّ كما يقرأُ رآن  القُ قرأ نَ  أنَّ راءة اجلائزة القِ  ا جاء عن املعصومني من أنَّ مَ خاطئ لِ  لفهمٍ  الصَّلوات
ا تدَّ  ثُوا عن الِقراءات السَّبعة وعن القراءات الكثرية وإَّنَّ املوجودة اآلن يف  ائعةالشَّ  اءةن الِقر عثُوا مل يتحدَّ

أ يف قرَ وتُ  ،هباع طبَ تُ  ملصاحفوا ،ةراءات موجودراءات وهذه القِ ة القِ صحَّ اخلوئي ال يعتقد بِ السي د ف ،املصحف
ومنهم  اتا يف الصَّلو راءة هبة بالقمن مراجع الش يع أفَّت الكثريقد و  ،لواتالفضائيات وعلى املنابر ويف الصَّ 

  .اخلوئيالسي د 

 ! ؟الُقرآنليس واقعاً يف التَّحريف  فكيف أنَّ 

 ! ؟كيف يكون هذا الكالم

  ؟عاندون حديث أهل البيتإذاً ملاذا تُ 

  !؟تهافُ التَّ ط وهذا ما هذا التخبُّ 
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التهافت ىل يذهب إ ؟يذهب ينويعاند منطق أهل البيت إىل أ تالبيعاند أهل يُ الَّذي  ة أنَّ ابوال غر 
مع أهل هو  وابلصَّ انَّ أل ،طبيعي جداً و  ،وهذا شيء طبيعي ،ويذهب إىل سخافة القول وإىل سفاهة الرَّأي

  !!واصبراء النَّ و ء مراجعنا يركضون وهؤال ،واصبالفة النَّ يف خمُ هو شاد الرَّ  وألنَّ  ،بيتلا

 .نذهب إىل فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل

 :نوانالع 210صفحة  يف ،ليههلل عامحة اخلوئي رَ سي دنا ل (آنر فسير الق  يان في تَ لبَ ا)نا يف كتاب ال زل
 :ليل  الثَّالثالدَّ -مَّةاألُ  عندحريف التَّ ن مالُقرآن يانة الدليل على صِ  ،الثَّاِلثليل الدَّ  (،ةنَّ حريف والس  تَّ ال)

وأمَر األ مَّة وض ه الحعلي يرداتَّى حفترقا ي ما لنْ مَِّته وأخبر أنَّهفي أ  النَّبي خلَّفهما ين الَّذَ قلين ثَّ ال أخبار  
ها على بوالستدلل  فريقينال قر ة من ط  ر فِ تضاترة وهذه األخبار م  وهما الكتاب والعِ بالتمسُِّك بِهما 

  :تاب يكون من ناحيتينفي الكِ التَّحريف عدم 

على  عهِ ل م نزل لضياتاِب ابالك التمسُّك يستلزم عدم وجوبالتَّحريف القول ب إنَّ  :ولىاحية األالنَّ 
لثَّقلين ا صريِح أخبارِ ل ةامقيوم الك بالكتاب باق  إلى يولكن وجوب التمسُّ  فيحر ع التَّ و بسبب وقاأل مَّة 

م عليهوسالُمُه  ُت اهللِ لواصَ ت بيلا أهلُ  ،وهذا كالٌم للجدِل فقط-باطاًل جزماً التَّحريف بفيكون القول 
التَّحريف قوع و مع َّتَّ حف ،مةاحللقة أو يف احللقة القادمتكنت يف هذه  حها إن  تهم سأوض  أمجعني منهجيَّ 

عليهم سالُمُه واُت اهلِل و مَّة صلاألَئِ  لك عنفصيل ذَ علينا وسيأيت تَ ٌة جَّ وهو حُ  تاببالكِ  نا نتمسَّكاللفظي فإنَّ 
 ينما تأيت إىلحاخلوئي ي دنا سَت يا ا أنذًا ملاذإ ،ع عليهفر  نُ  قيقًا وأيضًا ميكن أن  الكالم ليس دَ  اذفه ،أمجعني

 حديثنًا بسبب صامُ  ابالكت فإذا كان !؟قه متزيقاز  فتم ثغضبك على هذا احلدي امَ ل جَ نزِ ة تُ رت حديث الع
 !!لاناً أيضاً بنفس هذا الدليصَ ى مُ حديث العرتة يبق أنَّ البُدَّ قلني فالثَّ 

عدم وجوب التمسُّك بالكتاِب ال م نزل لضياعِه على  إنَّ القول بالتَّحريف يستلزم   :األولى النَّاحية  
باعتبار أنَّ األحاديث -األ مَّة بسبب وقوع التَّحريف ولكن وجوب التمسُّك بالكتاب باق  إلى يوم القيامة

 قترانِ على اِ  تلَّ دَ الر وايات   هذهإنَّ  ،وتوضيح ذلك-(احلوض يَّ لً دا عً ير حَّتَّ ) ؟ماذا قالت أحاديث الثقلني
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ريناً من وجود شخص  يكون قالب دَّ ف وعلى أن َّه ما باقياِن في النَّاس إلى يوِم الِقيامةالعترة بالكتاب 
لواُت اهلِل صَ  الكتاب ُمفوٌظ عندهُ  وهو هذا أنَّ -تاب ليكون قرينًا للعترةدَّ من وجود الكِ للكتاب ولب  

كما يقول   اللالضَّ عن مَّة ك بهما حافظًا لل  وليكون التمسُّ  الحوضالنَّبي يردا على حتَّى -عليهوسالُمُه 
 همر امو باع أت  ما يكون بموالتهم وابالعترة إنَّ  سَّكم التومن الضروري أنَّ  ،النَّبي في هذا الحديث

وال م خاطبة معه  ِشفاهًا فإنَّ  ل بالمامف على التصام وهذا شيء ل يتوقَّ هادعلى ه   السَّيرم و ونواهيهِ 
لغيبة فين في زمان الحضور فضاًل عن أزمنة المكلَّ ا ميعر لجيستخاطبة معه ل يم   وال الوصول إلى المام

في الش يعة هان ول سبب يوجب ذلك فبال بر  اس دعوىً لبعض النَّ  واشتراط إمكان الوصول إلى المام
لى رواة أحاديثهم في إاألوامر الرجوع  هذبعون أوامره ومن هويتَّ  ه  ون بإمامهم يوالونكس  مأيام الغيبة مت
بين  بالوصول إليه فالب دَّ من كونِه موجودًا ل يمكن إلَّ فهو أمٌر الق رآن ك بأمَّا التمسُّ  ،عةاقالحوادث الو 

ستقع يف  دون العرتةكت بالكتاب إذا متسَّ  األُمَّةُ -ك به لئال تقع في الضَّاللتتمسَّ  كنها أنْ ملي  األ مَّة 
 ائب فإنَّ ند المام الغَ عِ  وموجودٌ  محفوظٌ الق رآن  بأنَّ  وهذا البيان ي رشدنا إلى فساد المناقشة-الضَّالل

نون نون لنا احلقائق ويُبيّ سيبيّ واإلمام الغائب من خالل أحاديثهم -بهاأل مَّة ك الواقعي ل يكفي لتمسُّ  ه  جودو  
وهذا البيان ي رشدنا -؟فأيُّ كالٍم هذا ،عندهم فقط واحلقائق هي موجودةٌ  ،عندهمرآن احملفوظ لنا حقائق القُ 

ا القُ -بأنَّ الق رآن محفوٌظ وموجوٌد ِعند المام الَغائب إلى فساد المناقشة لنا عثمان منذ  حفظهُ  رآنوإَّنَّ
كما الُقرآن  فظ ا يُ كذه (،قيمتسالز راط امل ،َبص رنا ،رشدناإِ )قرأت عليكم وهكذا كما ! !زمانِه وإىل يومنا هذا

 ال يستطيع أن   ،لكن هذه القراءات موجودة وإن  كان السي د اخلوئي ال يُقرُّ بالِقراءات اخلوئيسي دنا يقول 
 .!!.ئ هبا يف كل  مكانرِ عت املصاحف وقُ بِ ا وطُ حوهلَ  فسريُ التَّ  ُكتبَ   والقراءات موجودةالقراءات  ،نكرهاي

ل ائِ القَ  نَّ إ ،من الخلفاءالتَّحريف عوى وقوع دَ -215اخلوئي يف صفحة السي د إىل أن يقول 
اهلل عليه النَّبي صلَّى بعد وفاة -يناالثَّ و األوَّل اخلليفة  ينيع-الشَّيخينعي وقوعه من دَّ يَ  إمَّا أنْ التَّحريف ب

وإمَّا من شخص  آخر بعد انتهاء الدور األوَّل من الخالفة ثمان بعد انتهاء األمر إليه ن ع  ا مِ آله وإمَّ 
 ،الكالم ل  لقراءة كُ ل يف القول ال مال والوقت يري سريعًا فص  وبعد ذلك يُ -عاوى باطلةوجميع هذه الدَّ 
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من  عي وقوعه  يدَّ  ا أنْ مَّ إِ التَّحريف القائل ب-اضحالكالم و  ،هِ نقرأ من عنوايُ  بو قال املكتكما يُ   لكن
الدور  هاءتآخر بعد ان ا من شخص  مَّ عثمان بعد انتهاء األمر إليه وإِ  من امَّ وإِ النَّبي وفاة  ين بعدالشَّيخ

 ،الر واياتو األدعية و يارات الز  و  ،أحاديث أهل البيت-عاوى باطلةاألوَّل من الخالفة وجميع هذه الدَّ 
 .وسأتناوهلا يف حلقِة يوم غد !!ةاملئ ناقضة هلذا القول مئة يفعارضة ومُ ة ومُ ضادَّ بط هي مُ بالضَّ 

  في أنَّ  كَّ ام خالفته فال ينبغي الشَّ هو أبو بكر في أيَّ الق رآن امع جَ  منا أنَّ ولو سلَّ -256صفحة 
يعين يف الـُمتقد مة الر وايات كيفية اجلمع يف -مكذوبةال م تقد مة الر وايات كيفية الجمع المذكورة في 

وهو -إلى التواتر بين المسلمين كان مستنداً الق رآن   جمع وإنَّ -الُقرآنمجعوا  كيف  مأّنَّ روايات املخالفني 
هو يرفض و  ،هم املخالفون ذكروا روايات !يب بكرل أبَ من قِ الُقرآن وصل هبا الَّيت  هنا يدافع عن الطريقة

ق يمن طر  ،بطريقة أخرى الُقرآنا مجع وإَّنَّ  رآن هبذه الطريقةويقول بأنَّ أبا بكر ما مجع القُ  ،روايات املخالفني
في أْن كيفية  فال ينبغي الشَّك-هو أبو بكر يف أيَّام خالفتهِ  الُقرآنجامع  منا أنَّ ولو سلَّ  ،التواتر قضيَّة قطعية

زيد ابُن ثابت وإىل  ههذه أنَّ عمر جلس على الباب ومع-الجمع المذكورة في الر وايات ال م تقد مة مكذوبة
أنَّ الجامع  األمر غاية   ،رآن كان م ستنداً إلى التواتر بين المسلمينوإنَّ جمع الق  -سجدآخرِه على باب امل

يعين هو من عندِه خيتلق طريقة -حف ما كان محفوظًا في الصُّدور على نحو التواترقد دوَّن في ال م ص
ذا هم أنفسهم وه .؟!.عن املصحف الَّذي مجعُه أبو بكردفاعًا وذلك جديدة صحيحة مجع هبا أبو بكر 

ومن هنا قُلُت  ،ع على سبيل اخلريية من ِقَبل سي دنا اخلوئي للمخالفنيربُّ ولكن هذا تَ  املخالفون ال يقولون بهِ 
يقرأ هذا الكالم ألنَُّه ِدفاع عن  ،ل  ُمسلم أن يقرأ هذا الكالملكم كيف أنَّ ُممود أبو رِيَّة يقول يب على كُ 

أنا ما عندي  ،أنا ال شأن يل بالرتقيعات ،سيخرج لكم من يُرق ع ما يُرق ع ،واضح الكالم ،أعداء أهل البيت
  ،أنا أريد أن  أُبني  لكم احلقائق ،مشكلة ال مع السي د اخلوئي وال مع الـُمرقعني وال مع الراكضني وراء النَّواصب

وإنَّ -و الَّذي أريد أن  أُبي نهُ ا ههذ ،كيف أنَّ ثقافتكم تستند إىل ِفكر ُمعادي ومعارض ومناقض آلِل ُُممَّد
 ،كالَّ   ؟اخلوئيسي دنا هل كنت موجوداً يا -رآن كان م ستندًا إلى التواتر بين المسلمين غاية األمرمع الق  جَ 
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جئت هبذا من أين إذًا  ،الَّ ك  ؟ قالوا ذلكني املخالفهل أنَّ  ،كالَّ   ؟هل عندك رواية عن أهل البيت يف ذلك
 اخلاّص! هجيب نمهذا  ،من عندهو الكالم ههذا  ؟الكالم

جمع  أنَّه   ه ل بمعنىانفي زمالق رآن مع ثمان قد جع   أنَّ  كَّ نعم ل شَ -256الصَّفحة يف نفس 
ق المصاحف د وأحر  واحعلى ِقراءة إمام  ع المسلمين جم السور في مصحف بل بمعنى أنَّه  اآليات و 

مين ونهى ال م سل م منهاندهعوا ما قحرِ ي   دان أنْ لالب   تب إلىاألخرى الَّتي ت خالف ذلك المصحف وكَ 
ص ص هذه القلّ كُ   ،من هنا مصدرهُ -ةنَّ ح بهذا كثيٌر من أعالم أهل الس  وقد صرَّ  عن الختالف في القراءة

 ة ُيضع ُفهاية روايت روايتناول روايات أهل البي ،ويرتك أحاديث أهل البيت واحلكايات من هنا يأخذها
ن عندِه آراء ال ما أن  يقرتَح وإمَّ  ،ةنَّ سُ ك بأقوال أهل اليتمسَّ  ا أن  مَّ فهو إِ  .؟!.هبذه األقوالها ويتمسك طُ ويسقِ 

 ،ل الصورةكم  يُ  ِل أن  ِه ألجمن عندبل هي  ،وردت عن أهل البيت وال من الُسنَّة وال هو كان شاهدًا عليها
 .؟!.عكمد مراجئاقثقافة وعحوا يا شيعة أهل البيت بوافر ! ؟هذا تقيقٍ  أيُّ  ؟هذا علمٍ  أيُّ 

-وخيال رافةخ   حديثرآن الق  حديث تحريف للقارئ أنَّ  نا ذكرناه قد تبيَّ مَّ ومِ -257إىل صفحة 
ي شَّيخ الوائلارات النَّ عبأمن هنا تعرف  !!رافةكالم املعصومني صار خُ و فة ار هل البيت صارت خُ روايات أ

من  هايأخذ ل ذلك من هناة وأمثافر  خمُ جوز فة وعَ ر  وآراء خمُ  رافةا خُ بأّنَّ  حني يتحدَّث عن أحاديث أهل البيت
 لرافة وخيال خ  يث دن حرآلق   حديث تحريف ان للقارئ أنَّ د تبيَّ ما ذكرناه قم  و -قضيَّةهنا تشرب ال

 ،ه يجب القول بهإلي لجأه  ن أَ مأو  ،لمُّ التأ حقّ  ل في أطرافهِ مَّ تأه أو من لم يقل  ف عَ ع   من ضَ إلَّ  بهِ  يقول
هل أأحاديث  وكلّ -هتخرافو نه طالر فال يشك في بالمنصف المتدب   ا العاقل  ي عمي وي صم وأمَّ  بّ والح  

  تعاىلوئي رضوان اهللاخلدنا سي   رِ بنظ رافاتخُ رافات يف ها خُ لُّ كُ   وأدعية أهل البيت بيت وزيارات أهل البيتلا
لسي د ا ،تفاصيلهِ  ث بكل  حالب قرأوااالحظتم  ،من هنا تأيت ،صيلةاألالش يعيَّة  قافةُ الثَّ  تأتيكمهكذا  !!عليه
 .البيت أهلِ  البيان يرتُك حديثَ  هِ يف تفسري  هنا ئيو اخل

 ،422 ،421حة يف تفسري الفاتة يف صف ،اآلن إذا ذهبنا يف تفسري الفاتة نن ،املثال على سبيل
الّرواية أساساً هي من تفسري  لتفتاً إىل أنَّ هذهِ وئي مل يكن مُ اخلالسي د  نَّ  الربهان ويبدو أريسعن تف ينقل روايةً 
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اية أساساً و هذه الر   مل يلتفت إىل أنَّ  هُ ولكنَّ  ،تفسري موضوع بالكامل هُ بأنَّ  يكُم عليهِ الَّذي  إمامنا العسكري
صاحب الربهان نقلها عن و  ،هو نقلها من تفسري الربهان ،إالَّ تفسري اإلمام العسكريّ هلا من مصدر  سلي

خلوئي افلم يلتفت السي د  ،تفسري اإلمام العسكريّ  نقلها عن وقدالصَّ الشَّيخ ولكن صاحب العيون  ،العيون
الَّيت  بسب قولِه وعقيدته من ذلك التفسري املوضوعهي الر واية  ألنَّ  ،الر وايةا أثبت مَ  لَ وإالَّ  إىل هذه القضيَّة

هو يعتمد على  ،خاريمن صحيح البُ  مدهاتعيالَّيت هي  ةالر واية الثَّاني ،معجم رجال احلديث كتابهِ بيَّنها يف  
على التَّحريف من الُقرآن يانة صِ قضيَّة يف  الفاتة ويبين رأيهُ  يف تفسري سورة ،روايات الُبخاري يف تفسريهِ 

ومل  ،مانإذ مل يكن موجوداً يف ذلك الزَّ  ،ال دليل عليهامن عنده خرقاء ستنتاجات ا ،ت ال دليل عليهاءاعااد  
واية وميسك بروايات أهل البيت رِ  ،نيعلماء املخالف ُه على ما ينقلهُ ويبين آراءَ  ،ا من املخالفنيل أحٌد هبقُ يَـ 

يُقال بأنَّ هذا البحث و  البيت أهلُ  هو منهجُ  هذاويقال بعد ذلك  ،تائجالنَّ  ن دها ويعطيكمفها ويُ رواية ينقضُ 
طباء يأخذون هنا يأيت اخلُ  ومن ،ربىع يف عصر الغيبة الكُ و ضن هذا املو ُكتبت عالَّيت   األباث هو أفضلُ 

 ،الُقرآنسوا شيئاً عن يدر   ريدون أن  يف احلوزات العلمية حني يُ  سُ درَّ يُ الَّذي هو ذا هفسري و ة وبرامج التَّ ذتواألسا
الُقرآن يف ظالل  أو إىل تفسري الُقرآنم خرى يف علو تب املخالفني األُ يركضون إىل كُ فإّّنم فإن مل يكن هذا 

ينيَّةاملؤسَّسة هذا ما تقوله و  ،مكان ل  من كُ يت توطكم هذه هي احلقيقة املوجودة الَّ  ،د قطبلسي   هذا ما و  ،الد 
 .جعكمار يقوله م

ند مراجعكم ع رفوضٌ م هذا ولكنَّ  ،أمجعني هو هناهم عليصلواُت اهلِل وسالُمُه ما يقولُه املعصومون 
يناملؤسَّسِة ا دمرفوٌض عن !سي دنا اخلوئي دمرفوٌض عن !دوّنمتقل  الَّذين  عند و ابكم عند أحز  رفوضٌ م !يَّةلد 
ة ثقافي ههذه  !لعناويناتلك ل عٌ بَ تَـ  كمألنَّ وأنُتم ترفضونه أيضًا  ! يف فضائيَّاِتكممرفوضٌ  !سينيكم السيازعمائ

  !ةيَّ ينالد  املؤسَّسة احلوزة وثقافة املرجعية وثقافة 

هذا هو كتاب  كما يراها القوم،  اللةة ثقافة الضَّ يناملاسو  ةقافة املنحرفالثَّ  ،فهي هنامَّد ُمَُ ا ثقافة آل أمَّ 
هجري  1415األوىل  بعةالطَّ  ،إيران ،مقُ  ،نشر اهلاديبعة هذه الطَّ  ،ليم ابن قيسكتاب سُ   (ليم ابن قيسسُ )

صفحة  ،ين اخلوئيينالزنا يباقر األنصار ُممَّد  الشَّيخقيق تَ  ،هجري قمري 1416انية الثَّ  والطَّبعة ،قمري
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صفحة  ،شيخ ُمّمد باقر األنصاري ليم ابن قيس اهلاليل بتحقيقمن كتاب سُ الثَّاين اجلزء وهذا هو  656
ي املؤسَّسةُ  هُ ضترفالَّذي ي و ئو اخلسي دنا ه يرفضالَّذي ليم ابن قيس تاب سُ أقرأ لكم ما جاء يف ك ،656  ،ةيَّ نالد 

لماء لسنة العُ على أَ  فضائياتنا ترفضهُ الَّذي و  ،طباؤنا األجالءخ يرفضهُ الَّذي و  ،راممراجعكم الكِ  يرفضهُ الَّذي و 
طلحة يقول ألمري  ،قدارًا طوياًل منهاحلديث طويل وسأقرأ م ،656صفحة  ،واملفكرين اءِ بطواملراجع واخل

ا هَ ي ُّ ا أيَ  تَ لق  ف َ  ،يهلَ عَ  وم  خت  وب  مَ ثَ بِ  جتَ رَ خَ  كَ يت  أَ رَ  ،نهك عَ لَ أَ سْ  أَ نْ أَ  يد  رِ أ   يءٌ شَ  ،نسَ ا الحَ بَ ا أَ يَ )-املؤمنني
 ابِ تَ كِ بِ  لت  غِ ش   مَّ ث   ،هفنِ دَ و ه ينِ كفِ تَ ه وَ سلِ غَ بِ  ،هوآلِ  يهِ لَ اهلل عَ صلَّى  ،اهللِ  ولِ س  رَ بِ  ولً غ  شْ ل مَ زَ م أَ ي لَ ن  إِ  :اسالنَّ 

اإلمام هنا يقول مل يسقط منه حرف يريد -رفحَ  نه  ط مِ ق  سْ م يَ وعًا لَ م  جْ اهلل مَ  اب  تَ ذا كِ هَ ه  ف َ عت  مَ جَ حتَّى اهلل 
ريد أن  ُيشري إلينا بأنَّ وأيضًا يُ  .؟!.ا ما سقطهقط منس األخرى املوجودة عندكم ف املصاحبأنَّ  :قول يأن  

ا نسياناً وإمَّ  اً ا عمدإمَّ  ،سقطونسيسقطون منها ما يُ  سيجمعوّنا بعد أن  يرفضوا هذا املصحفاملصاحف الَّيت 
اب تَ ك الكِ لِ ذَ  رَ م أَ لَ ف َ -اممَ ل اإلِ سأَ لحة يَ ال طَ  زَ اَل -َمْجم وعًا َلم َيْسق ط ِمنه  َحرف فَ َهذا ِكَتاب  اهللِ -وجهالً 
 ،لعَ فْ ت َ  يت أنْ بَ أَ فَ  ،يّ لَ  إِ هِ ث بِ عَ ب ْ اِ  ف أنْ لِ خْ ْست  ا ينَ يك حِ لَ إِ  ثَ عَ ب َ  رَ مَ  ع  يت  أَ د رَ قَ لَ ت وَ فْ لَّ أَ َكَتبَت و   الَّذي

م لَ ا وَ اهَ د رَمَ احِ ل  وَ ج  ير رَ ا غَ يهَ لَ هد عَ شْ يَ  مَ ا لَ مَ بها وَ تَ ن كَ رآة ق  ى آيَ لَ ان عَ نَ ث ْ د اِ هِ ا شَ إذَ اس فَ النَّ  ر  مَ ا ع  دعَ فَ 
هم يرَ ه غَ رأ  قَ  ي َ رآنًا َل ون ق  أ  قرَ وا يَ ان  ال كَ جَ رِ ة امَ مَ اليَ  ومَ ل يَ تِ د ق  قَ  ه  نَّ ع إِ مَ سْ ا أَ نَ أَ ر وَ مَ ع   الَ د قَ قَ وَ  ،ابهَ ت  كْ يَ 
هناك َشاة أكلت -ايهَ ا فِ ب مَ هَ ذَ ا وَ تهَ لَ كَ أَ ون فَ ب  ت  كر يَ مَ ع   ابتَّ وك  َفة يحِ ى صَ لَ إِ  اةٌ ت شَ اءَ د جَ قَ وَ  ،بهَ ذَ فَ 

ِإَلى َصِحيَفة وك تَّاب ع َمر َيكت ب ون فََأَكَلتَها َوَذَهب  َوَقد َجاَءت َشاةٌ -!الُقرآننوا يمعون اناء ما كصحيفة أث
ى لَ بوا عَ تَ ا كَ فوا مَ لَّ أَ ين الَّذِ به حاَ صَ أَ ول وَ ق  ر ي َ مَ عت ع  مِ سَ وَ  !!ونول  ق  ا ت َ مَ ان فَ مَ ثْ ع   ذ  ئِ ومَ يَ  ب  اتِ الكَ وَ َما ِفيَها 

ة ة آيَ ئَ مِ ون وَ ت  ور س  النُّ وَ  رةقَ ة الب َ ورَ س  ل دِ عْ ت ت َ انَ كَ -ابيعين سورة األحز -ابزَ حْ نَّ األَ ان إِ ثمَ ع   هدِ عَ 
د قَ اس وَ لنَّ لِ  تَ فْ لَّ د أَ ا قَ م مَ يهِ لَ ج إِ رِ خْ ت   نْ ك اهلل أَ م  حَ رْ ك يِ ع  من َ ا يَ مَ ذا وَ ا هَ مَ ة فَ ون آيَ سع  ات تِ رَ ج  والح  

ق زَّ مَ ة وَ دَ احِ ة وَ ِقراءَ  ىلَ اس عَ ل النَّ مَ حَ اب وَ تَّ الك   ه  لَ  عَ مَ جَ ر فَ مَ ف ع  لَّ ا أَ ذ مَ خَ أَ  ينَ ان حِ ثمَ دت ع  هِ شَ 
فإّن لذلك  ،ة أكثر من غريها عند أهل البيتمرضيّ  يبّ راءة أُ قِ  الكالم بأنَّ  وقد مرَّ -عبكَ   بنَ اِ  يّ بَ ف أ  صحَ م  

 قوها بالسيوفمزّ  ؟كيف مزّقوا املصاحف-صَحف أ َبّي ِابَن َكعبَوَمزَّق م  -هُه وأحرقَ مصحفَ ق عثمان مزّ 
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-ن مسعودعبد اهلل اب-ودسع  ن مَ وابِ  صَحف أ َبّي ِابَن َكعبَوَمزَّق م  -املوضوع أيضاً وسيأيت الكالم عن هذا 
ه ابِ تَ ي كِ فِ  ها اهلل  لَ زَ ن ْ أَ  ة  آيَ  لَّ ك    ة إنَّ لحَ ا طَ يَ  :الميه السَّ لَ نين عَ مير المؤمِ أَ  الَ ق! ف؟اذَ ا هَ مَ فَ  ،ارالنَّ ما بِ ه  ق َ رَ حْ أَ وَ 

وَخط ي بَِيِدي َوتَأِويل ك ل  ه آلِ و يه لَ عَ  اهلل  لَّى صَ ول اهلل س  رَ  ءِ إماَل بِ ي وآلِه ِعندِ َعَلى م َحمَّد  َصلَّى اهلل  َعَليِه 
اج حتَ تَ  َشيء و أي  م أَ كْ أو ح   د  و حَ ام أَ رَ ل أو حَ اَل حَ  ل  ك  وَ َعَليِه وآله  آيَة  أَنْ َزَلها اهلل َعَلى م َحمَّد  َصلَّى اهلل  

اخلَدش يعين -شدَ الخَ  رشَ أَ تَّى حَ  وَخّط َيِدي ِعْنِدي َمكت وب بإْماَلِء َرس وِل اهلل ةامَ يَ القِ  ومِ ى يَ لَ إِ األ مَّة  يهِ لَ إِ 
يء ِمن شَ  لّ ك    :لحةال طَ قَ -عدفَ تُ الَّيت ة يَّ الدِ  ،الِديَّة ش يعيندَ رش اخلَ  أينرش يعواألَ  هذه اجلُراحة الصَّغرية

ى وَ سِ وَ  ،معَ ن َ  :الَ قَ  ؟كندَ عِ  بٌ و َياَمة فَ ه و َمْكت  القِ  ومِ ى يَ لَ ون إِ ك  و يَ أَ  انَ م كَ َصِغير أو َكِبير أو َخاص أو َعا
اب بَ  لَّ ك    ح  تَ فْ لم ي   ن العِ مِ  اب  بَ  لفِ اح أَ تَ فمِ  هِ ضِ رَ مَ ي فِ  يَّ لَ إِ  رَّ سَ أَ  هوآلِ  يهِ لَ اهلل عَ لَّى صَ ول اهلل س  رَ  نَّ ك أَ لِ ذَ 
أَلَكل وا ِمن َفوِقِهم وِمن َتحت َأرج ِلِهم ي ونِ ع  اطَ أي وَ ونِ ع  ب َ ات َّ  ه  يَّ بِ نَ  ض اهلل  بَ ق َ  نذ  م  األ مَّة  و أنَّ لَ وَ  ،ابلف بَ أَ 
ا مَ -فتِ الكَ ا بَ عَ ين دَ ه حِ آلِ يه وَ لَ عَ  اهلل  صلَّى ول اهلل س  دت رَ هِ د شَ قَ  ستَ لَ ة أَ لحَ ا طَ يَ  ،ةامَ يالقِ  ومِ لى يَ ًا إِ دَ غَ رَ 
يَا طَلَحة أََلسَت َقد - رسول اهلل يهجرا عمر إنَّ فيه قالالَّيت  اخلميسة يوم تب القوم برزيّ ى يف كُ سمَّ يُ 

 ؟فلِ تَ خْ ول تَ األ مَّة  لُّ ضَ تَ  ِفيَها َما َل  تبَ ك  يَ لَ  َشِهدت َرس ول اهلل صلَّى اهلل  َعَليه َوآِله ِحين َدَعا بَالَكِتف
 ؟َصلَّى اهلل  َعَليِه وآله ث مَّ َترَكها اهلل ول  س  رَ  بَ ضِ غَ ف َ -يعين عمر-؟رهج  اهلل يَ  يَّ بِ نَ  نَّ ال إِ ا قَ ك مَ ب  حِ اال صَ قَ ف َ 

خرجوا أمل يقل هلم ا ،هم رسول اهللدَ ر طَ  يعين بعد أن  -َلمَّا َخَرجت م فإنَّكم :قَالَ  ،َقد َشِهدت  َذاك ،بَ َلى :قَالَ 
موا تش بعد أن  و دب أساءوا األ بعد أن   هذا آخر شيء نالوه من رسول اهلل ،طردهم رسول اهلل ،عين قوموا عين  

ي نِ رَ ب َ خْ أَ فإنَّكم َلمَّا َخَرجت م  :قَالَ -، وبعدها ما رأوا رسول اهللهم رسول اهللطرد بأنَُّه يهجر ،قالواف النَّيب
يها لَ د عَ هِ شْ ي   نْ أَ ا وَ هيب فِ كت   يَ أنْ  َأرَاد َأْخبَ َرِني بِالَِّذيْ -أخربين رسول اهلل بالَّذي أراد أن  يكتب-ادرَ أَ  يْ الَّذِ بِ 

َفأمَلى ث مَّ َدعا ِبَصحيفة  رقة ف والف  اَل ختِ لِ ااأل مَّة  نْ ائِيل أنَّ اهلل َعزَّ وَجلَّ َقد َعِلم مِ بر جَ  ره  بَ خْ أَ فَ مَّة االعَ 
ن ى مَ مَّ سَ اد وَ دَ قْ مِ  وال رَّ ا ذَ بَ ان وأمَ لْ ط سَ هْ رَ  ثةَ اَل ك ثَ لِ ى ذَ لَ عَ  دَ هَ شْ أَ وَ كت َب ِفي الَكِتف َعَليَّ َما أرَاد أْن يَ 

ه دِ يَ ى بِ نَ دَ أا وَ ذَ ي هَ نِ بْ اِ  مَّ م ث  ه  لَ وَّ اني أَ مَّ سَ فَ  ،ةامَ يَ القِ  ومِ ى يَ لَ م إِ هِ تِ اعَ طَ بِ  ر اهلل  مَ أَ ين الَّذِ ى دَ ة اله  مَّ ئِ أَ ن ون مِ ك  يَ 
ا يَ  أنتَ وَ  َكَذِلَك َكان يَا أبَا َذرّ   ،ينسَ ي الح  عنِ يَ  ،ذابني هَ د اِ لِ ن و  ة مِ سعَ تِ  مَّ ين ث  سَ الح   مَّ ن ث  سَ لى الحَ إِ 
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واهلِل َلَقد َسِمعت   :فَ َقاَل طَلحة ، وآِلهعليهِ  اهلل  لَّى صَ  ول اهللس  ى رَ لَ عَ  كلِ ذَ د بِ شهَ نَ  ،واال  قَ وا وَ ام  قَ ف َ  ،قدادمِ 
 ة  هجَ ي لَ ى ذِ لَ راء عَ بَ ت الغَ لَّ اء ول أقرَ ضْ ت الخَ لَّ ضَ ما أَ  رَّ ي ذَ ول ألبق  ي َ ِمن َرس وِل اهلل َصلَّى اهلل  َعَليِه وآله 

ي ندِ ر  عِ ق وآث َ دَ صْ أَ  نتَ وأَلَ  قَّ ى حَ لَ  عَ لَّ دا إَ شهَ م يَ لَ  وأنّا َأْشَهد  أن َّه ما ،ول أبّر ِعند اهلل رَّ ي ذَ بِ أَ  نق مِ دَ صْ أَ 
ا يَ  عد وأنتَ ا سَ يَ  ير وأنتَ بَ ا ز  يَ  وأنتَ  ِاتَِّق اهلل يا طََلحة :َعَلى طَلحة فَ َقالَ  المالسَّ  يهِ لَ عَ  قبلَ أَ  مَّ ث   ،مانه  مِ 

ِاتَِّق -هذه األمساء رى كما يبدو منهذا الكالم يف الشو  ؟هذا الكالم أين-اهضَ وا رِ ر  وا اهلل وآثِ ق  ت َّ وف اِ عَ  ابنَ 
عبد الرَّمحن ابن -وأنَت يَا ابَن َعوف-سعُد ابن أيب وقّاص-اهلل يا طََلحة وأنَت يَا ز بَير وأنَت يَا َسعد

رَاك يَا أَبَا َما أ :قَاَل طَلَحة ،ة َلِئمومَ لَ  اهللِ  يفِ  وااف  خَ ل تَ ه وَ دَ نا عِ وا مَ ار  تَ اخْ وَ  ِات َّق وا اهلل وآِثر وا ِرَضاه-عوف
داً مْ ة عَ لحَ ا طَ يَ  :المالسَّ  يهِ لَ عَ  الَ قَ  ؟اسللنَّ  ه  رَ هِ ظْ  ت  َل أَ  الَحَسن َأجَبَتني َعمَّا َسألت ك َعنه ِمن َأمِر الق رآن

قاَل َعَليِه  ؟ َما لَيَس ِبق رآنيهِ فِ  ه أمْ لُّ ك    رآنٌ ق  أَ  فََأْخِبرِني َعمَّا َكَتب ع مر وع ْثمان :قَالَ  ،كوابِ ن جَ فت  عَ فَ كَ 
نا مرِ يان أَ بَ نا وَ تَ جَّ يه ح  فِ  إنَّ فِ  إْن أَخذت م ِبَما ِفيه َنجوت م ِمن النَّار َوَدَخلت م الَجنَّة هلُّ ك    رآنٌ و ق  ل ه  بَ  :السَّالم

 الر وايات ،اً صَ اقِ ن نَ نَّه كاَ كِ  لَ يب س  حَ رآنًا فَ ان قُ ا كَ أمَّا إذَ -يسبِ ة حَ لحَ ال طَ قَ ف َ  ،ناتِ اعَ رض طَ فَ نا وَ قَّ حَ وَ 
 اللِ لم الحَ عِ وَ  هِ يلِ أوِ تَ وَ الق رآن  نيك مِ دَ ي يَ ا فِ مَّ عَ  فَأخِبرِني :ث مَّ قَاَل طَلَحة-بني  ستُ واألحاديث األخرى 

 َرس ول  اهلل َصلَّى اهلل   ينِ رَ مَ أَ الَّذي لى إِ  :المالسَّ  يهِ لَ عَ  الَ قَ  ؟كعدَ بَ  هب  احِ ن صَ مَ وَ  ه  عَ ف َ دْ ن تَ ى مَ لَ ام إِ رَ والحَ 
 مَّ ن ث  سَ ا الحَ ذَ ي هَ بنِ ي اِ عدِ اس بَ النَّ بِ  اسِ ى النَّ ولَ أَ ي وَ ي  صِ وَ  :القَ  ؟َمن ه و :قَالَ  ،يهَعَليِه وآله أْن َأدفَ ع ه  إل

ين سَ الح   لدِ ن و  د مِ احِ وَ  عدَ بَ  د  احِ ى وَ لَ ير إِ صِ يَ  مَّ ين ث  سَ ا الح  ذَ ي هَ بنِ لى اِ ه إوتِ مَ  ندَ ن عِ سَ ي الحَ بنِ ه اِ ع  دف َ يَ 
ه ونَ ق  ارِ فَ ل ي َ  َمَعه م الق رآنو الق رآن  عَ م مَ ه  ه وَ وضَ ه حَ يه وآلِ لَ عَ  اهلل  لَّى صَ ول اهلل س  ى رَ لَ م عَ ه  ر  د آخِ رِ يَ تَّى حَ 
 .مه  ق   ارِ فَ  ي   َل وَ 

 .نذهب إىل فاصل وأعود إليكم بعد ذلك

يف  ،عليهم أمجعني يف هذا املوضوعصلواُت اهلِل وسالُمُه عن أهل بيت العصمة  واألحاديثُ  الر واياتُ 
لواُت اهلِل وسالُمُه صَ سرارِه عند املعصوِم ضامينه وأَ حانه وتعاىل بألفاظِه ومَ اهلل سب ظهُ فِ قد حَ الُقرآن  موضوِع أنَّ 

  :هتنيمن جِ الُقرآن فوا رَّ أنَّ املسلمني املخالفني هلم قد حَ  م منعليه اهللِ  لواتُ ذلك ما جاء عنهم صَ وك ،عليه
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 !سول اهللر  كامل مبا نزل على لمٍ مل يكونوا على عِ  الٌ هَّ م جُ هُ فَـ  ،من جهة جهلهم -
 لى ذكرعنأيت هذا ما سَ و صدًا قَ وَ  مداً عَ  ،الكتاب الكرمي وا من آياتِ فُ ا حرَّ فوا مَ رَّ حَ  :ةثاني ومن جهةٍ  -

 .ادمةيف احللقة القَ  فاصيلهِ تَ 

ف وكي ،كتابليف اتأل اءِ عن أجو و  ،تابالكِ  عِ ثت عن أجواء مجَ دَّ تَ الَّيت ماذج لكن هذا َّنوذج من النَّ 
ندهم ف املوجودة عئِ احلصَّ من ا ةً أكلت صحيفالَّيت  وجاء يف مُجلة املضامني تلك الشَّاة ؟الكتاب القومُ  أّلف

ا كان هذا إذ ،ئشةن عاعالكالم  وهذا ما هو بغريب فقد مرَّ  ،امنه خرىهم نسخة أُ دوهم يكتبون وما عن
ه من اخلوئي وغري د السي  يه ُك فشك  يُ وَ الش يعة  ويستغربهُ   ألنَُّه من كتاب ُسليم ابن قيسالكالم ُيستغربُ 

 ين كنتُ نَّ ة ألابقة السَّ  احللقرأته يفقدًا حني متعم   نتُ كُ  وأنا  ديث عن عائشة قد مرّ فإنَّ احل ،راممراجعنا الكِ 
وردت الَّيت حيفة لك الصَّ كل تِ أد ن قَ اجِ لدَّ ا من أنَّ  ،فمرَّ علينا النَُّص عن عائشة صين سأقرأ هذا النَّ أنَّ بعارفًا 

ة أخرى وجد نسخوال ت سرير عائشة فأكلها الداجن تت فيها آياٌت من الكتاب الكرمي وكانت موجودةً 
 املًة من كتبة كلصور النا  يث ستأتينا تعكسُ ديث وأحادر إليها هذا احلمطالب أخرى أشاوهنا أيضًا  ،منها

ال أستطيع  ،اً دَّ ج ا كثريةٌ ديث فإّنَّ ألحاا لَّ أستعرض كُ  أقرأ أو أن   ين ال أستطيع أن  نَّ صحيٌح إِ  ،القوم ومن كتبنا
ا سأستعرض  .ماذجلكم أهم النَّ  أن  أستعرضها وإَّنَّ

منه  مل يسقط ،ا قالامٍل كمموٍع كاملؤمنني جاءهم بكتاٍب مَ  أمريَ  فيه أنَّ مرَّ أهمُّ ما الَّذي احلديث 
 ،رجهه ومل خيُ بظ فحتاإلمام اِ و  ،فضوهر  همفالر وايات أتينا تس ؟تعاملوا مع هذا الكتاب هم كيفَ ولكنَّ  ،حرف

ذي الَّ م وجرى سلَّ ه و وآل ه علياهللالنَّيب صلَّى ديث وأحرقوا حَ  !ف وأحرقوهاا املصاحعو لك مجََ ذ رفضوه وبعد
  !جرى

  (:لاالخص)هذا هو كتاب  

حلديثهم بصوص  ون خمصصةً وحلقة يوم غد ستك ،تستمعوا ألحاديثهمحَّتَّ صورة سوف لن تكتمل ال
أبواب  ،635ة حصف ،سةاملقدَّ  قم ،شر اإلسالميسة النَّ مؤسَّ  ،دوقيخ الصَّ شَّ لصال لتاب اخلِ كِ   ،عو ضهذا املو 
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سة  امِ ا الخَ مَّ وأَ -يقول إىل أن   ،حابةالصَّ  عليه معصلواُت اهلِل وسالُمُه ة أمري املؤمنني اججَ ُمُ  ،بعني وما فوقهالسَّ 
د هو هنا يف بداية احلديث يقول سي  -وَأمَّا الَخاِمسة  والَخمس ون-صائصهمن خَ و  من مناقبهِ -ونمس  والخَ 

 ه  ل لَ ج  م رَ يهِ فِ  يسَ لَ  ه  نَّ ه أَ آلِ وَ  يهِ لَ عَ  اهلل  لَّى مَّد صَ حَ النَّبي م   ابِ صحَ ن أَ ون مِ ظ  حفَ تَ سْ م  م الْ لِ د عَ قَ لَ -األوصياء
إىل  ،ويُعد د مناقبُه هذهِ -ه من ْ ٌد مِ حَ ا أَ يهَ ر كِني فِ شْ م يَ بة لَ قَ ن ْ مَ  ونع  ب ْ ي سَ لِ ه وَ لت  ضَّ فَ ا وَ يهَ فِ  ه  كت  رَ د شَ قَ  وَ لَّ ة إِ بَ نقَ مَ 

 اب  تَ يس كِ لَ وَ أَ -يقول ألمري املؤمننيالنَّيب  ،عليه اهللِ  صلواتُ  قوليَ حَّتَّ -وَأمَّا الَخاِمسة  والَخمس ون-يقول أن  
ول ُُثَّ يق-اً دَ بَ ع أَ مَ جْ م ي  ان لَ قَ إت ْ بِ  عه  مَ جْ م تَ ن لَ ئِ لَ  ق  الحَ ي بِ نِ ثَ عَ ب َ ي الَّذِ و  لَّ جَ وَ  زَّ اهلل عَ  عدَ اء بَ يَ شْ األَ  لَ ضَ فْ ي أَ ب  رَ 

ِني الَِّذي بَ َعثَ و -وبدقَّه النَّيبنتبهوا إىل كلمة اِ -ابةحَ الصَّ  ونِ ن د  ك مِ لِ ذَ بِ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  ي اهلل  نِ صَّ خَ فَ -أمري املؤمنني
 يِن ثَ عَ بَـ الَّذي و ) مقسِ يُ النَّيب  ،النَّيباإلمام هنا ينقل لنا كالم -بِإتْ َقان َلم ي ْجَمع أََبَداً  ه  بِالَحق  لَِئن َلم َتْجَمع

 ،وبني أمري املؤمنني م فيما بينهُ سَ إىل ميني أو إىل قَ النَّيب قطعًا ال يتاج  ،اخلطاب مع أمري املؤمننيو  (قَّ احلَ بِ 
وهنا -بِإتْ َقان ه  ق  لَِئن َلم َتْجَمعالَِّذي بَ َعثَِني بِالحَ و -النَّيب يُريد هذا الكالم أن  يصل إلينا ،الكالم موّجه إليناف

هذا ما هو  ،د األوصياءإتقان من سي   ،صومإتقان مع ؟إتقان وأيّ  ،قانتعليه وآله يشري إىل اإل اهللُ النَّيب صلَّى 
ليه وآله عاهلل صلَّى األعظم النَّيب كالم هو  هذا -لَِئن َلم َتْجَمع ه بِإتْ َقان َلم ي ْجَمع أََبَداً - أو منكإتقان مين  

 ألنَّ  ؟بإتقان ال يمعهُ رآن القُ  أمري املؤمنني حني يمعُ  هل أنَّ  ؟النَّيبملاذا قاهلا  (بإتقان)هذه عبارة  ،وسلم
وإالَّ أن  يلس ُعمر ابن ومن دون إتقان  م سيجمعونه جبهلٍ ّنَّ وإالُقرآن القوم سيجمعون  ٌم بأنَّ ِـ عالالنَّيب 

ا  يأتوهم باآليات ويقيمو اس أن  على باب املسجد بسب رواياتم يطلبون من النَّ  تباخلطّاب وزيد ابن ثا
ا يكون احف املخصامل يمعُُثَّ ُعثمان  ؟وهكذا تنقل احلقائقأهكذا ينقل العلم  ،على ذلك الشهود تلفة ورمبَّ

 !وهكذا يف بقية املصاحف يَبّ د يف مصحف أُ ويوجَ  ود شيء هو األفضل وهو األدقعسيف مصحف ابن م
اس لنَّ ا ومجعحرقت تلك الـَمصاِحف بالسكاكني ُُثَّ بعد ذلك أُ و لسيوف مزّقها با ،مجع املصاحف وأحرقها

حيفة اة أكلت الصَّ شَ   بيت عائشة وأنَّ يف اجن أكل الصحيفةالدَّ  ومرَّ علينا أنَّ  ،ٍف واحدى مصحعل
على ذلك  دليلٍ  ءات أدلُّ اوالقر  ،سيأيت غريهو هذا الكالم  مرَّ  ،خرى عنهاسخ أُ ون وما توجد نُ بتاب يكتَّ والكُ 

يف اخلط العثماين املوجودة واألخطاء اإلمالئية والنحوية  !ىل مخسني قراءةإأخريًا من سبعة قراءات وصلنا ف
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 ماهلل عليه وآله وسلَّ صلَّى  النَّيبُّ لذلك  ،ت األمثلة والشواهد على ذلكًا ومرَّ املوجود اآلن بيننا واضحة جدَّ 
الَِّذي و -سوف ُيمع ولكن من دون إتقان ألنَّهُ رآن احلالة الَّيت جرت على القُ  إىل هذهِ  الكلمة ذهِ شري هبيُ 

األوصياء  دُ بإتقان سي   مجعهُ الَّذي  ،انا مُجع بإتقومَ -بَ َعثَِني بِالَحق  لَِئن َلم َتْجَمع ه بِإتْ َقان َلم ي ْجَمع أََبَداً 
 .ولكنَّهم رفضوه اءهم بهِ عليه وجَ صلواُت اهلِل وسالُمُه 

ر  عفَ ا جَ بَ أَ  عت  مِ سَ  :الَ ي قَ عفِ لج  ار ابِ ن جَ عَ -رابِ ن جَ عَ الر واية هذه ريف ومرَّت علينا يف الكايف الشَّ 
 زَّله  ا ن َ مَ ه  كَ ظَ فِ حَ وَ  ه  عَ مَ ا جَ مَ وَ  ،ابذَّ كَ   لَّ ل إِ زِ نْ ا أ  مَ ه  كَ لَّ ك  الق رآن   عَ مَ جَ  ه  نَّ اس أَ النَّ  نْ مِ  دٌ حَ ى أَ عَ ا ادَّ مَ  :ولق  ي َ 

على و  وه على املراجعقُ لكالم طبـ  اهذا  ،ةحواضالر واية -هدِ عن بَ مِ األَِئمَّة و  بالِ ي طَ بِ أَ  يُّ ابن  لِ  عَ لَّ ى إِ الَ عَ ت َ  اهلل  
لكن إذا  ،ارنتم أحر أ دون بهِ تقال تع .؟!.األَِئمَّةكالم هو  هذا  ،على الفضائياتو باء طعلى اخلو  ءاالعلم
سطه كي يف و  أنتم نعيشو  ننُ ذي الَّ  عققوه على هذا الواطب  فعليهم  اهللِ  هم صلواتُ م أنَّ هذا من كالمِ قتُ صدَّ 

-لَّ َكذَّابن ك لَّه  َكَما أ ْنِزل إِ َمَع الق رآجَ  ه  أَنَّ  النَّاس َما ادََّعى َأَحٌد ِمنْ -!مَّدُمَُ  عن آلِ  نتعرفوا كم أنتم بعيدو 
إتقان يٍّ لئن مل ّتمعه بيا عل (،َداً ع أَبَ ْجمَ ي  َلم -؟ماذا قال-لَِئن َلم َتْجَمع ه بِإتْ َقان) :ل اهللم كالم رسو والحظت
ريف هذا ايف الشَّ الك منر واية ال-اسلنَّ ا َما ادََّعى َأَحٌد ِمنْ -البعض اآلخر ه يشدُّ كالمهم بعض  ،ع أبداً مل يم
 اهللِ  صلواتُ ِئمَّة األَ  إاّل  هُ كلَّ   رآنمع القُ باب أنَُّه مل ي ،نفس الطبعة السَّابقة الَّيت أشرُت إليها األوَّلاجلزء 
ه  لَّ َكذَّاب َوَما َجَمعَ إِ َما أ ْنِزل ه  كَ لق رآن ك لَّ َجَمَع ا أَنَّه   ا ادََّعى َأَحٌد ِمن النَّاسِ مَ -1يث رقم احلد ،عليهم

 .عِدهبَ ِمن  ِئمَّة  ب واألَ الِ طَ اهلل تَ َعاَلى ِإلَّ َعِليُّ ابن  أَِبي  َوَحِفظَه  َكَما نَ زَّله  

 نْ أَ  دٌ حَ أَ  يع  طِ تَ سْ ا يَ مَ  :القَ  ه  أنَّ  ،راقِ نا البَ امِ مَ ن إِ عَ  ،يعفِ ر الج  ابِ ن جَ عَ -الثانية أيضًا عن جابرالر واية 
هم  ،ال يستطيع أحد أن  يدَّعي ذلك-اءيَ وصِ األَ  يرَ نه غَ اطِ بَ رِه وَ اهِ ه ظَ ل  ك  الق رآن  ع ميِ جَ  ه  ندَ عِ  نَّ ي أَ عِ دَّ يَ 

هو خزانُة الكتاب الكتاب النَّاطق  ،هم الكتاب النَّاطق .؟!.اطقهو هذا معىن الكتاب النَّ  ،الكتاب النَّاطق
احلفظ  ،امترآنية وهي الكتاب الصَّ لأللفاظ القُ  ،امت لأللفاظاحلفظ احلقيقي للكتاب الصَّ  .؟!.امتالصَّ 

 سرارهِ بألفاظِه ومضامينه ومعانيه وأَ الُقرآن اهلل حفظ  !اطقيكون يف خزانة الكتاب النَّ  ؟يكون ناحلقيقي أي
 .؟!.عليهم أمجعنيصلواُت اهلِل وسالُمُه عليٍّ  وآلِ فظها عندهم عند عليٍّ حَ 
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 .نذهب إىل فاصل وأعود إليكم بعد ذلك

ية تأكيدات واضحة يف اآل-(ونَ ه  َلَحاِفظ  لَ ِإنَّا  وَ ِإنَّا َنْحن  نَ زَّْلَنا الذ ْكرَ )-جراسعة من سورة احلِ اآلية التَّ 

 (نا)لتأكيد الضمري  "نُ نَ "لمة كتأيت   ُُثَّ ا" "إنَّ -ْحن  نَ ِإنَّا -هاكَ فك  نُ  ا إذا أردنا أن  وإنَّ  ،أكيديد التَّ فِ تُ  ،اإنَّ  ،اإنَّ 
ِإنَّا  ،ونظُ افِ حلََ  هُ لَ ا نَّ إِ كيد وَ أخرى يأيت التَّ ة أومرَّ  ،انَّ إِ وَ  رَ كْ ا الذ  لنَ زَّ حن  ن َ ا نَ نَ إن َّ  ،يعين إنَّنا وإنَّنا ،املوجود يف البداية

  هذاأكيدات عن حفظِ حونة بالتَّ اآلية مشف ،كيدأللتَّ  يضاً أوهذه الالم  ،َوِإنَّا َله  َلَحاِفظ ونَ َنْحن  نَ زَّْلَنا الذ ْكَر 
  كاملٍ فظٍ ل هناك من حِ هوجود لواقع املع املكن  و  ، يكون ُمفوظًا حفظًا كامالً أن  البُدَّ كر فهذا الذ   ،كرالذ  

  .اً واضحة وصرية جدَّ  هذه اآليةُ  ؟دمؤكَّ 

 ،شكوكمَ ـة الحَّ ى صِ وك علكُ شمَ ـلستدلُّ جبزٍء من اال يُ  لتَ بأنَّك يف بداية الربنامج قُ  :قد يقول قائل
 من آيةٌ  وهذه آياتنا ه اآلياتالُقرآن قرآننا وهذهذا  ،لدَ ياق اجلَ سِ  ولكن هذا جاء يف !هذا الكالم صحيح

اآليُة و  ،دمَّ ُمَُ آِل  ناءِ  فِ آلن يفا ننُ  ،اجلدل ويف أجواِء املخالفني كان ذلك يف جو    ،كر احلكيمآيات الذ  
ال  ،ةمئة يف املئ كامالً   سيكون  أنَّ احلفظينيع ،فظديد واألكيد للحِ حن الشَّ هذا الشَّ  ،مشحونٌة بالتأكيد

ٌظ فو ُم الُقرآنُ ف ،ماملعصو  انةُ ز هي خُ  كيدةألازانة اآلمنة احلافظة اخلُ و  ،ق إليه السوءقص وال يتطرَّ يه النَّ لق إتطرَّ ي
 .الُقرآن بل املعصوُم هو حقيقةُ  ،سةاملقدَّ  نةِ زاهذه اخلُ  يف

ظ فَ يُ الَّيت هي نفس اجلهة  ،ا الذكرهينزل علالَّيت اجلهة نفس -ِإنَّا َنْحن  نَ زَّْلَنا الذ ْكَر َوِإنَّا لَه  َلَحاِفظ ونَ 
 نزلَ الَّيت نفس اجلهة -ن  نَ زَّْلَنا الذ ْكرَ ِإنَّا َنحْ -ظر فيهاقنا النَّ وهذا واضح من اآلية إذا ما دقَّ  ،كرفيها هذا الذ  
الكالم  نأخذ إذا أردنا أن   ،لك اجلهةند غري تِ ًا عِ يكون ُمفوظ عقل أن  ال يُ -َوِإنَّا َله  َلَحاِفظ ونَ -إليها الذكر

وعندهم  ،مَّدُمَُ  وآلِ  مَّدٍ ُمَُ  على ؟كرل الذ  نزِ من أُ  على-ِإنَّا َنْحن  نَ زَّْلَنا الذ ْكَر َوِإنَّا َله  َلَحاِفظ ونَ -قِه العامايبس
ِإنَّا َنْحن  نَ زَّْلَنا الذ ْكَر َوِإنَّا -يجةالنت هذه اظر يصل إىلالنَّ فإّن ة إىل اآلية نظرة بدقّ  أيَّ  أنَّ  دقوأعت ،أيضاً  فظيُ 

نزل  يتستحق أن  الَّيت ا هي اجلهة الوحيدة كر ألّنَّ ل إليها الذ  نزِ أُ الَّيت ظون عند نفس اجلهة حافِ -َله  َلَحاِفظ ونَ 
 كر وتستحق أن  ينزل عليها الذ   تستحق أن  الَّيت اجلهة الوحيدة هي  هذهِ  ،مَّدوآل ُمَُ  مَّدٌ ُمَُ هم  ،كريها الذ  لع



 : الكتاب الناطق / للشيخ الِغّزي    3لجزء ا –ملّف الكتاب والعترة 
 1ي اجواء آل محمد ق ف - 3وعان من التشيع ج ن( 24الحلقة )                                                                     

 

- 27 - 
 

 الولكن   ،هاكَ َر شأل لو كانت هناك جهة ُأخرىو  ،معناهعلى تفسريِه وشرح  وهي املأمونة ،كرعندها الذ   ُيَفظَ 
أَما إنَّك تسمع ما أمسع وترى ما  :له قالوقد  ،اهلل عليه وآله وعليي صلَّى  ُممَّدٌ هي فقط  ،هة أخرىتوجد ج

من  و  ،اً دَّ اآلية واضحة جِ  ،مَّدُمَُ  هم آلُ  مَّدٍ حَ مُ ة لِ كيفاجلهة السَّامعة والرَّائية الشر  !بنيب إالَّ أنَّك لستَ  ،أرى
لناه على هذه نزّ -ِإنَّا َنْحن  نَ زَّْلَنا الذ ْكرَ -النتيجة ىل هذهِ إسيصل فإنّه رآين وق القُ للذَّ  همٍ عنده أدىن فَ كان 
  .اً عند هذه اجلهةيكون ُمفوظكر سَ وهذا الذ  -َوِإنَّا َله  َلَحاِفظ ونَ -اجلهة

 الذيهذا  ؟لفاظهذه األ ول هُ هَ ن الُقرآ ؟الُقرآنما هو هذا  ،الُقرآنكر هو الذ  هذا  ؟كرما هو هذا الذ  
آن الُقر  ،ة نوريةحقيقو  ،قيقة إهليةحالُقرآن  ،وبني املصحفالُقرآن ق بني فر  نُ  أن  البُدَّ و  ،مصحفبأيدينا هو 

هي فاظ هذه األل ،فاظذه األلهسع من قة أكرب وأو يحقالُقرآن  ،ل عليهنزَ مُ ـِل والنزِ مُ ـصلٌة نوريٌة فيما بني ال
 الَّيترآن القُ قيقة ع حَ مَ تواصل يَ  ا أن  من خالهليستطيع واملخلوق البشري  ،نيوي الدُّ ٌة لفظيٌة تتناسب والعاملَ صور 

 صورة ا هو إاّل ماملصحف و  ،شيءالُقرآن املصحف شيء و ف ،هي أكرب وأوسع من هذا املصحف احملدود
 .لفظية

ذلك هي إشارة إىل الشيء -َذِلَك اْلِكَتاب   * الم)-يف بدايات سورة البقرة ،البقرةإذا نذهب إىل سورة 

 ثُ ال يتحدَّ  هنا-َذِلَك اْلِكَتاب  َل رَْيَب ِفيِه ه ًدى ل ْلم تَِّقينَ -عن إدراك العقول بعيد هناك يف مكانٍ البعيد، 
-عن املصحف وعن األلفاظ ث بعد ذلكألنَّ اآليات ستتحدَّ  ،عن األلفاظ ثُ وال يتحدَّ  ،عن املصحف

ي  ْؤِمن وَن بِاْلَغْيِب َوي ِقيم وَن الصَّالَة الَّذين -؟من هم هؤالء املتقون-ِفيِه ه ًدى ل ْلم تَِّقينَ َذِلَك اْلِكَتاب  َل رَْيَب 

َناه ْم ي نِفق وَن  الُقرآن هذا هو  ،هذا هو املصحف ،مبا أُنزل إليك-ي  ْؤِمن وَن ِبَما أ نِزَل ِإلَْيكَ الَّذين و  *َوِممَّا َرزَق ْ

إذاً ما أُنزل إليك وما  ،الزبورو  ،اإلنيلو  ،التوراة-ي  ْؤِمن وَن ِبَما أ نِزَل ِإلَْيَك َوَما أ نِزَل ِمن قَ ْبِلكَ الَّذين و -اللفظي
اآليات و  ،يظيث عن الوجود اللفدإذا كان احل ،بوراة واإلنيل والزَّ ور والتَّ املصحف الُقرآن هو  أُنزل من قبلك

َذِلَك -" إشارة للشيء البعيد عن العقولذلك الكتاب"كبري   عن شيءالُقرآن ث هنا يتحدَّ ولكن   ،واضحة
 ؟ن هبذا املصحفو يؤمنالَّذين هل هم  ؟للمتقني من هم الكتاب هدىً -اْلِكَتاب  َل رَْيَب ِفيِه ه ًدى ل ْلم تَِّقينَ 
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 من هم ،ُهدًى للمتَّقني أشري إليه بذلكالَّذي الكتاب  ،بعيد شيءإشارة إىل  ذلك الكتاب ،وا اآلياتأقرأُ 
ل هو غري ما جاء يف أوَّ إذاً ما أُنزل إليك -ي  ْؤِمن وَن ِبَما أ نِزَل ِإلَْيكَ الَّذين و  ..ي  ْؤِمن وَن بِاْلَغْيبِ الَّذين -؟املتَّقون

نا إنَّ  ،الكتابة هي عملية مجع ؟بةاملاذا يقال كت ،احلقيقة اجلامعة هو ،الكتاب يف اللغة-َذِلَك اْلِكَتاب  -ورةالسُّ 
 ُُثَّ  ،لمَ ل اجلُ ك  شنُ فَـ  نمع الكلمات بعضها إىل بعض ُُثَّ  ،ل الكلماتشك  نُ فَـ  ،نمع احلروف بعضها إىل بعض

ل كتاباً  شك  نُ فَـ  ُُثَّ َنمع املوضوعات بعضها إىل بعض ،ل موضوعًا كامالً شك  نُ ىل بعض فَـ إل بعضها مَ نمع اجلُ 
مع  تاومجٌع للكلم ،لتكوين الكلمات مجٌع للحروف مع بعضهاهي  الكتابةُ  ،الكتابةتلك هي و  ،كامالً 

ىل إات بعضها عو ت ومجٌع للموضالعات واملقاو ضل مع بعضها لتكوين املو مَ ٌع للجُ مل ومججلُ ابعضها لتكوين 
ا مموعة اجلند ألّنَّ  ةُ بيويقال كت ،موسوعات وهكذا الكتب ك ل منشنُ  ُُثَّ  ،ل منها كتاباً شك  البعض اآلخر لنُ 
 .اجلامعة احلقيقةُ هو  بُ ااجلمع والكتهي  فالكتابةُ  ،لون كتيبةك  بعضهم مع البعض اآلخر فيش من اجلند يتمعُ 

 ،سجاء ذكرها يف سورة يالَّيت احلقيقة اجلامعة  هو نفسُ  ذُكر يف أوَّل سورة البقرة الَّذي هذا الكتابُ و 

بة اموا ليس املراد الكتب ما قدَّ كتُ نَ -(ِإنَّا َنْحن  ن ْحِيي اْلَمْوَتى َوَنْكت ب  َما َقدَّم وا)-انية بعد العاشرةيف اآلية الثَّ 

ِإنَّا َنْحن  ن ْحِيي اْلَمْوَتى َوَنْكت ب  َما -وعون عندنامم موه ،عنهم  شيءٍ لَّ كُ   نمعهو أنّنا  وإَّّنا املراد ،القلمية 

َناه  ِفي ِإَمام  م ِبين  َقدَّم وا َوآثَارَه ْم وَك لَّ َشْيء   واإلمام  ،نا هو ذلك اإلمام املبنيأ :املؤمنني يقول أمريُ وَ -أْحَصي ْ

فما  ،هو اجلامع ،تابُ والكِ  ،عامِ هو اجلَ  ،اإلمام ،ي مأموماً صلّ ك تُ نَّ إِ و  ،قال إمام اجلماعة يُ اَل أَ  ،معاهو أيضاً اجل
 ذلك الكتاب يمع كلَّ  ،هذا اإلمام املبني يف سورة ياسني هو نفسهُ -َذِلَك اْلِكَتاب  -ورة البقرةل سُ وَّ جاء يف أ

 ،موعة يف ذلك الكتابفاصيل مَ شري إىل أنَّ هذه التَّ البقرة تُ  وردت يف اآليات من سورةالَّيت فاصيل التَّ  ،شيء
نون يؤم هؤالء املتَّقونو  ،مرتبطة بذلك الكتابو  ،يف ذلك الكتاب ني موجودةقاملتّ  هدايةُ و  ،للمتقني ىً دهُ 

َناه ْم ي نِفق وَن -يف ذلك الكتاب هذا الغيب موجودٌ و  ،بالغيب ي  ْؤِمن وَن الَّذين و  *َوي ِقيم وَن الصَّالَة َوِممَّا َرزَق ْ

ي  ْؤِمن وَن ِبَما أ نِزَل الَّذين و -متفر عة عن ذلك الكتابو  هذه الشؤون مرتبطة بذلك الكتاب-ِبَما أ نِزَل ِإلَْيكَ 
هو الكتاب  "ل إليكنزِ ا أُ مــ "وما أنزل إليك أيضًا مرتبط بذلك الكتاب ف-أ نِزَل ِمن قَ ْبِلكَ ِإلَْيَك َوَما 
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َناه  ِفي ِإَمام  م ِبين  -ناطقهو الكتاب ال "ذلك الكتاب"و ،صامتال  األشياء قد لَّ كُ -وَك لَّ َشْيء  أْحَصي ْ
نا إنَّ ف ث عنهنتحدَّ الَّذي الُقرآن هذا ّن فإلذا  ،يف هذه احلقيقة اجلامعةأي  ،حصيت يف هذا اإلمام املبنيأُ 

 .ث عنهادَّ نفسه تَ الُقرآن و  ،وهي اإلمام املعصوم ث عن حقيقة كربىحدَّ نت

هي فا حقيقته أمَّ  ،عالً جَ جعلناه -ّياً َعَربِ  آناً ِإنَّا َجَعْلَناه  ق  رْ -فيهاإذا ما ذهبنا إىل سورة الزخرف ماذا نقرأ 

يتناسب -ك ْم تَ ْعِقل ونَ ّيًا لََّعلَّ َعَربِ  ْرآناً ق   -َجع اَلً -ِإنَّا َجَعْلَناه  -لية تقريبعم ،علعملية جَ هي هذه  ،شيء آخر

أمُّ الكتاب و  ،شيء آخرفا هو أمَّ -ِكيمٌ حَ ا َلَعِليٌّ َديْ نَ لَ اِب  ِفي أ م  اْلِكتَ ِإنَّه  وَ -ا احلقيقةأمَّ -ِإنَّه  وَ -واملدارك العقلية

ي عطادة تُ هذه امل "،ماماإل"يأيت و  "األُمّ " تأيت منهاالَّيت  "مَّ أَ دة "ماهذه  ،اجلامعةهي  مّ األُ و  ،هو اإلمام املبني
 فاألصلُ  ،ن األصلم يتتأع رو اجلمع ألنَّ الفُ واألصل هو أيضًا  ،اجلمعمعىن تعطي معىن األصل و  ،معنيني

 ناه،يأحص لَّ شيءٍ وك ،امعةاجلتلك احلقيقة أي ذلك الكتاب  ، واحدمبعىًن  واجلمعُ  فاألصلُ  ،جامٌع للفروع
ىل أكرب إ إشارةٌ كتاب ال أمُّ و  ،امعةاحلقيقة اجلهي الكتاب  أمُّ و  ،بنيمُ  ع يف إمامٍ اإلحصاء مجُِ  ؟عمجُ  حصي أيأُ 

كتاب الهذا -لَّك ْم تَ ْعِقل ونَ بِّيًا لَّعَ  َعرَ ْرآناً ِإنَّا َجَعْلَناه  ق   -ةديَّ مَّ حَ مُ ـيقة الاحلقهي وأكرب احلقائق  ،ائقاحلق
خراج من ي إِ ه ،ة إىل حالةل من حالقهي نَ  يلنز عملية التَّ و  ،لناه تنزيالً زَّ نَـ  ،لنـُز   ،لُجعِ  ،تاٌب عريبكِ   ،امتالصَّ 

ث عنها يتحدَّ الَّيت ذه ههي فمى ظة العُ ا احلقيقأمَّ  ،هذا املصحفلينا يف ل إِ صَ وَ َّتَّ حَ نـُز ل  ،ام إىل مقامقَ مَ 

 (.َنا َلَعِليٌّ َحِكيمٌ ِفي أ م  اْلِكَتاِب َلَدي ْ  ِإنَّه  وَ  * ِقل ونَ تَ عْ  َجَعْلَناه  ق  ْرآناً َعَربِّياً لََّعلَّك مْ ِإنَّا )-الكتاُب الكرمي

 فاصل األذانِ  ذهب إىلة نوقت الربنامج مرَّ منه جزٌء كبري وها نن نقرتب من وقت األذان والصَّال
 .ديثوالصَّالة وبعد الفاصل أعود إليكم كي أكمل احل

 

 :سي دي يا َصاِحبَّ الزَّمان

 رٌ امِ بَينِ          ي َوبَينَ          َك َع           يْ الَّ          ذِ  فَ َلي          تَ 
 

 ب  َخ               َرا َن الَع               اَلِمينَ َوبَينِ               ي َوبَ                يْ  
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 لَيت               ك َتحل               و والَحيَ               اة  َمري               َرةٌ وَ 
 

 ولَيتَ             ك َترَض             ى واأَلنَ             ام  ِغَض             اب   
   

كرب وأكرب من أَ  قيقةٍ إىل حَ  ُيشريُ  "بلكتااذلك " قرةة البَ ِل ُسور  أوَّ لُت يف احَلِديِث إىل أنَّ َما َجاء يفصَ وَ 
ريٌة ف صَ خر سورة الزُّ  وىل منيات األواآل ،ريفةاملصاحف الشَّ  ُد لنا يف هذهِ يتجسَّ الَّذي فظي هذا الوجود اللَّ 

باٍس رآنية يف لِ لقُ اإنزاٌل للحقيقة هو هذا -(نَ ْم تَ ْعِقل و َعلَّك  لَّ  ِإنَّا َجَعْلَناه  ق  ْرآناً َعَربِّياً )-يقةقري إىل هذه احلنٌة تشبي  

احلديُث هنا -ِكيمٌ اِب َلَديْ َنا َلَعِليٌّ حَ م  اْلِكتَ ِفي أ   ه  ِإنَّ وَ -؟أمَّا ما هو قبل اإلنزال-لََّعلَّك ْم تَ ْعِقل ونَ -عريبٍ  فظيٍّ لَ 

، حم، ْحَمِن الرَِّحيملرَّ ا اهللِ  مِ سْ بِ ) :كعن ذل ثُ هلا تتحدَّ والسورة يف أوَّ  ،ةويَّ لَ والعَ  ةِ ديَّ مَّ حَ مُ ـال قيقتنياحلعن 

مَّد ُمُ  ٌم من أمساءِ اسهي  مح ؟ينعماذا ت (حم)ما رجعنا إىل كلمات أهل البيت إذا -(َواْلِكَتاِب اْلم ِبينِ 
عليه وآله يف   هللاصلَّى  مَّدٍ ُمَُ سُم اِ  هُ نَّ بيت العصمة إِ  أهلِ  هكذا جاء يف أحاديثِ  ،معليه وآله وسلَّ  اهللُ صلَّى 

 (ملبنيا باالكت)أمَّا  (،حم) مذا االسهبعليه وآله  اهللُ صلَّى  اً مَّدُمَُ وكان قوم هود يعرفون  ،هودالنَّيب ب اكت
 ِإنَّه  وَ  ،تَ ْعِقل ونَ   َعَربِّيًا لََّعلَّك مْ اه  ق  ْرآناً َعْلنَ جَ ا ِإنَّ -وعليي مَّد ُمَُ -َواْلِكَتاِب اْلم ِبينِ   ،حم-ففي أحاديثهم هو عليي 

 ةلويكر احلقيقة العَ نا جاء ذِ وه ،ةديَّ مَّ حَ مُ ـال حلقيقةاهي  ،الكتابِ  مُّ أُ -أ م  اْلِكَتاِب َلَديْ َنا َلَعِليٌّ َحِكيمٌ ِفي 
ى فيها لَّ ّتالَّيت اإلهلية  بتن املرام مظهٌر ومرتبةٌ و ظهوٌر  ذاه- ِفي أ م  اْلِكَتاِب َلَديْ َنا َلَعِليٌّ َحِكيمٌ ِإنَّه  وَ -احلكيمة

 .رآنبل هي حقيقة القُ  ،رآنالقُ 

بعني ابعة والسَّ جاء يف سورة الواقعة يف اآلية السَّ رآن الكرمي ما مرتبة أخرى أشار إليها القُ و آخر  وظهورٌ 

ا يمع احلروف حينما يقرأ القارئ إَّنَّ و  ،مجعأي اجملموع وقرأ  ينيع رآنقُ وال-ِإنَّه  َلق ْرآٌن َكرِيمٌ )-بعدهاوما 

 ،األصواتر ظهِ ويُ  ،ل بعضها إىل البعضمَ الكلمات بعضها إىل البعض ويمع اجلُ  معُ يبعضها إىل البعض و 
تَنزِيٌل م ن -بعد ذلك يكونو -لَّ َيَمسُّه  ِإلَّ اْلم َطهَّر ونَ  ِفي ِكَتاب  مَّْكن ون   ِإنَّه  َلق ْرآٌن َكرِيمٌ -ذلك هو القارئ

ِفي ِكَتاب   ِإنَّه  َلق ْرآٌن َكرِيمٌ -يظلب اللفاقا الذلتظهر يف هل ها تتنزَّ لكنَّ و تلك هي احلقيقة -رَّب  اْلَعاَلِمينَ 
لَّ َيَمسُّه  ِإلَّ  َلَعِليٌّ َحِكيمٌ -أحد لُّ يصل إليه كُ  ال يستطيع أن  الَّذي اب الكت ،الكتاب املكنون-مَّْكن ون  
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 قبل أن   ،نوريّ  تنزيلٌ هو  وهذا التنزيلُ -اْلَعاَلِمينَ تَنزِيٌل م ن رَّب  -له تنزيلٌ و ن الكرمي رآهذا هو القُ -اْلم َطهَّر ونَ 
 .إىل ألفاٍظ يف املصحفل تحوَّ ي

َلِة اْلَقْدرِ )-ما جاء يف سورة القدر   ؟ال ما هوا اإلنز هذ-(ِإنَّا أَنَزْلَناه  ِفي لَي ْ

اس  َقْد َجاءك م أَي َُّها النَّ  يَا)-ئةعد املبعني بابعِة والسَّ ساء يف اآلية الرَّ ثت عنه سورة الن  تدَّ الَّذي هو 

 .(ب  ْرَهاٌن م ن رَّب ك ْم َوأَنَزْلَنا ِإلَْيك ْم ن وراً مُِّبيناً 

ِذي َرس وِلِه َوالنُّوِر الَّ بِاللَِّه وَ  ِمن واَفآ)-ةامنسورة التغابن يف اآلية الثَّ  أشارت إليهالَّذي ور املبني وهذا النُّ 
 .لناأنز الَّذي ور والنُّ -(وَن َخِبيرٌ أَنَزْلَنا َواللَّه  ِبَما تَ ْعَمل  

 ؟مكان ي  أسيكون يف  نأي وريلنُّ اور هذا الظه ،هذا ظهور آخر-(َوأَنَزْلَنا ِإلَْيك ْم ن وراً مُِّبيناً )

نة مِ ال اآلية الثَّ اذا تقو م ،دهاوما بع ربعنينة واألامِ يف اآلية الثَّ  ،وتبكهبنا إىل سورة العنذإذا ما 

ل و ِمن قَ ْبِلِه ِمن ِكَتاب  َوَل َتخ    َوَما)-؟واألربعون ْرتَاَب اْلم ْبِطل  ِميِنَك ِإذاً  بِيَ طُّه  ك نَت تَ ت ْ َبْل ه َو آيَاٌت  ونَ  لَّ

ينزل  ؟وري أين ينزلهذا اإلنزال الن-(اِلم ونَ ِإلَّ الظَّ  اتَِناآيَ بِ بَ ي  َناٌت ِفي ص د وِر الَِّذيَن أ وت وا اْلِعْلَم َوَما َيْجَحد  
  !؟ا العلموتو أالَّذين من هم هؤالء  ،لمأوتوا العِ الَّذين  رو يف صد ،رو دذه الصُّ يف ه

َوَما يَ ْعَلم  تَْأِويَله  ِإلَّ الّله  َوالرَّاِسخ وَن )-ِعمران يف اآلية السَّابعة جاء ذكرهم يف سورة آلِ الَّذين م إّنَّ 
زانة اإلهلية لك هي اخلُ تِ  ،على ورق وليس كتابةً  ،رآن آياٌت يف صدروهمفالقُ  ،هؤالء هم أنفسهم-(ِفي اْلِعْلمِ 

ِإنَّا َنْحن  نَ زَّْلَنا )-حني نذهب إىلو  ،(ِإنَّا َنْحن  نَ زَّْلَنا الذ ْكرَ )-جرعة من سورة احلِ اسِ ثت عنها اآلية التَّ تدَّ الَّيت 
نوراً  ،ل النورينزاو اإلهذا ه (ن  نَ زَّْلَنا الذ ْكرَ ِإنَّا َنحْ )اآلية التاسعة من سورة احِلجر  ،(الذ ْكَر َوِإنَّا َله  َلَحاِفظ ونَ 

ُهنا ُيفُظ القرآن بلفظِه ومضامينِه -(َبْل ه َو آيَاٌت بَ ي  َناٌت ِفي ص د وِر الَِّذيَن أ وت وا اْلِعْلمَ ) ؟ن نزلأي ،مبيناً 
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يف  يف آيةٍ  لو اشتبهت !؟..هل تتاج إىل مصحٍف مكتوبفجبانبك إذا كان اإلمام املعصوم موجوداً  ،ومعانيه
  ؟قصل هذا النَّ كمِ يُ الَّذي سماً من املصحف تُلف من قِ  لو أنَّ  ؟ك األصليعطيالَّذي هذا املصحف من 

يس ه لَ نَّ إِ  ،هِ ن نفسعث د  آن يُ ر هو القُ  وها ،املعصوم واحلفظ احلقيقي هناكدر  صَ يف رآن احلقيقي هوالقُ 

ل وَوَما ك نَت ت َ )-ل إىل مصحفيتحوَّ  بعد ذلك ،بعد ذلك يُكتبولكن   ،كتوباً مَ  َتاب  َوَل كِ ْبِلِه ِمن  ِمن ق َ  ت ْ

ْرتَاَب اْلم ْبِطل ونَ  هذه مراتب -(ِعْلمَ د وِر الَِّذيَن أ وت وا الْ َناٌت ِفي ص  بَ ي    اتٌ َبْل ه َو آيَ  َتخ طُّه  بَِيِميِنَك ِإذًا لَّ
  .هنايكون احلفظ و  ،جر عنهاثت آية سورة احلِ تدَّ الَّيت القرآن 

ِإنَّه  )-"عليي حكيم"لك املقام ذ-(يْ َنا َلدَ  ِفي أ م  اْلِكَتابِ ِإنَّه  وَ )-"يمكعليي ح"ل يف مقام احلفظ األوَّ 

َبْل ه َو آيَاٌت )-ملبنيو هذا النور ابينًا هرًا مأنزلنا نو  ،نا يكون احلفظه-(ِفي ِكَتاب  مَّْكن ون    َلق ْرآٌن َكرِيمٌ 

 يف هذهو  ،ماتاذه املقنا يف ههيكون جر جاء ذكره يف سورة احلِ الَّذي احلفظ  ،هنا يكون احلفظ-(بَ ي  َناتٌ 
  .ة هبمخاصَّ هي  بتوهذه املرا ،بتيف هذه املراو  ،املنازل

 لقوم، وجاء باملصحف إىل اهلا إىل مصحفحوَّ و  ،لك األسرارات وتِ املؤمنني كتب تلك احملفوظ ريُ مأ
فوظ عند املعصوم ال ن ُمرآ القُ وحني نقول بأنَّ  ،عند علّي وآل عليّ  ،فبقي املصحف ُمفوظاً عندهم ،رفضوهف

وثيقة تأرخيية سيخرجها إمام زماننا ليُبني  للنَّاس كيف أنَّ هو هذا املصحف  ،هذا املصحفدَّث عن نتح
فظ ِب  فوظٌ رآن ُمَ ث عن أنَّ القُ حني نتحدَّ  ،خييةهذه وثيقة تأر  !مد ظُلِ قَ  وكيف أنَّ كتاَب اهلل !األَِئمَّة  ظُِلُموا

الَّذين من هم و  ،توا العلمأو  نالَّذييف صدور هي  ناتهذه اآليات البي ،رو دهذه الصُّ ُمفوظ يف هو يف فاهلل 

-(َوالرَّاِسخ وَن ِفي اْلِعْلمِ َوَما يَ ْعَلم  تَْأِويَله  ِإلَّ الّله  )-هم الَّذين تدَّثت عنهم سورة آل ِعمران ؟أوتوا العلم

حابة وال يف غري الصَّ هؤالء ال يف  ،هؤالء هم ،وت بني علمهم وبني علم اهلل سبحانه وتعاىلااآلية سهذه 
الثة اآلية الثَّ  ،عدالرَّ  ة من سورةاآلية األخري  ،عدسورة الرَّ عنهم  تهؤالء هم أنُفُسهم الَّذين تدَّث ،حابةالصَّ 

َنك ْم َوَمْن ِعنَده  ِعْلم  َويَ ق  )-واألربعون ول  الَِّذيَن َكَفر وْا َلْسَت م ْرَساًل ق ْل َكَفى بِالّلِه َشِهيدًا بَ ْيِني َوبَ ي ْ
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ما هُ لمُ كون عِ يَ  أن   البُدَّ فشاهدين يف قضية حني يؤتى ب ،اواة يف العلمسامل يناملساواة يف الشَّهادة يع-(اْلِكَتابِ 
َنك ْم َوَمْن ِعنَده  ِعْلم  اْلِكَتابِ ق ْل  )-ةواحدًا يف هذه القضيَّ  َوَما )-همسهم نف-(َكَفى بِالّلِه َشِهيدًا بَ ْيِني َوبَ ي ْ

-(َبْل ه َو آيَاٌت بَ ي  َناتٌ )-زانة اآليات البيناتهم نفسهم خُ -(يَ ْعَلم  تَْأِويَله  ِإلَّ الّله  َوالرَّاِسخ وَن ِفي اْلِعْلمِ 

ال   مَّدُمُ  وآلِ  مَّدٍ ُمَُ  رِ و ر يف صدو دالصُّ  هنا يفظ اهلل قرآنه هنا يف هذهِ -(ا اْلِعْلمَ ِفي ص د وِر الَِّذيَن أ وت و )-؟أين

القرآن هنا ُيفظ يف هذه  ،حفظ لنا القرآنالَّذي ثمان هو عُ  نَّ كما يقول السي د اخلوئي وكما يقول مراجعنا بأ
فظي فقال هذا كتاب اهلل لَ  فكتبه بشكلٍ خرج ذلك من صدره عليه أَ صلواُت اهلِل وسالُمُه وعليي  ،رو دالصُّ 

بقي و ًا رفضوه فبقي ُمفوظ ،سُيسِقطُون وُيسِقُطونالقوم  ه يعلم بأنَّ ألنَّ  ،مل يسقط منه حرٌف واحد مموع
آن ر هو القُ إماُم زماننا  ،ُمصحف كتاٍب وال إىل  إىل يتاجُ  ال فإمام زماننا وإالَّ  ،تأرخيية عند إمام زماننا وثيقةً 

ن الكرمي وهو ذلك الكتاب رآهو القُ  ،ة احلكيمةظهر تلك احلقيقة العليّ هو مَ  ،القرآن هو حقيقةُ  ،بنفسهِ 
در وهو ذلك الصَّ  ،"أنزلناالَّذي النور و" "النور املبني"هو نفسه  هوو  ،واقعةسورة ال ثت عنهُ تدَّ الَّذي املكنون 

زال اللعب وهذا اهلُ  اذا العبث وههذ، وليس هو رآنهذا هو حفظ اهلل للقُ  ،البينات اآلياتُ  ت فيهِ ّتلَّ الَّذي 
اذج فيما بقي ينا َّنتأتت علينا َّناذج وسومرَّ  ،بكتاب اهلل تستهزئُ الَّيت يف هذه القراءات وهذا اهلراء املوجود 

 (.التَّشيُّعنوعان من ) :ومن حلقات هذا العنوان ،مجانهذا الرب من حلقات 

ِإنَّا َنْحن  نَ زَّْلَنا الذ ْكَر َوِإنَّا َله  )-احلجر اسعة من سورةالتَّ  ثت عنه اآليةُ تدَّ  ذيمعىن احلفظ الَّ  أعتقد أنَّ 

اهلل  هل أنَّ  ؟اب اهللأين هذا التأريخ يف كتفعد زمان عثمان فٍظ بَ قال عن حِ ما يُ و  ،حاً واض صار ،(َلَحاِفظ ونَ 
وأنا أوجه السؤال للسي د اخلوئي وملن  ؟ذلكيكون كيف   ؟ب من بعد عثمانيفُظ الكتا هُ أعطى عهدًا بأنَّ 

رآن مصون من قال بأن القُ  يُ كيف ميكن أن  فإذا كانت القراءات مل تثبت  ،القراءات مل تثبت من أنَّ  يتبىنَّ رأيهُ 
 ،تب دراسة هذه القراءات موجودةكُ و  ،هذه القراءات موجودة ابعر تب إكُ و ! ؟يف والقراءات موجودةحر التَّ 
ة يعيَّ رب الفضائيات الش  أ عِ قرَ تُ  ،موجودةهي حَّتَّ يف احملافل الش يعيَّة  ،رآنيةرَّس يف احملافل القُ هذه القراءات ُتدو 

فكيف يقول  ،ذلك موجود لُّ كُ   هناك قنوات فضائية خاصَّة هبذه القراءاتو طبع املصاحف هبا تُ  ،ذلك موجود
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ان وُمفوظ صَ مُ بأنَّ هذا النَّص الُعثماين املوجود بيننا أهل البيت  اخلوئي وبقية املراجع بالف حديثِ السي د 
 .ف ذلك بشكل واضٍح وصريٍح وقطعيالِ أهل البيت تُ  وكلماتُ  ،حريفمن التَّ 

 .نذهب إىل فاصل وأعود إليكم كي أكمل احلديث

  ٌأمثلة التحريف هو تقطيع اآليات من مثال:  

ا ال  ي م  فسري القُ ي وغري تم  لقُ اتفسري  يف ،ياتنكر هذه الرواان يُ كَ   ريفًا وإن  اخلوئي تَ السي د ه عدُّ يورمبَّ
ل  أحاديِث أهيفا جاء ثال ممعلى سبيل امل ،تاب الكرميث عن تقطيٍع كثري آليات الكِ عندنا روايات تتحدَّ 

يف ر وجزء آخ لبقرةا سورة ية يفكرت جزء من اآلاآلية احلادية والستون هذه ُذ  ،مثاًل يف سورة البقرة ،البيت

َك اِحد  فَادْع  لََنا رَبَّ وَ َى طََعام  َر َعلَ ْصبِ َوِإْذ ق  ْلت ْم يَا م وَسى َلن نَّ )-ايات أهل البيتو ر سورة املائدة بسب 

ي ه َو َأْدَنى َتْبِدل وَن الَّذِ ا َوَبَصِلَها قَاَل أََتسْ ا َوَعَدِسهَ وِمهَ َوف   ي ْخِرْج لََنا ِممَّا ت نِبت  اأَلْرض  ِمن بَ ْقِلَها َوِقثَّآئَِها
ٌر اْهِبط وْا ِمْصرًا فَِإنَّ َلك م مَّا َسأَلْ  ة اآلية مَّ تِ تَ و  ،عقطَ تُ هنا اآلية  تيلباروايات أهل  بسب-(ت مْ بِالَِّذي ه َو َخي ْ

رٌ  َنى بِالَِّذي ه وَ ِذي ه َو َأدْ  الَّ ل ونَ قَاَل أََتْسَتْبدِ -تتمة اآلية هنا يف سورة املائدة هكذا ،يف سورة املائدة  َخي ْ
ى ِإنَّ قَال وا يَا م وسَ -ورة املائدةالعشرين من سو لثانية آلية االتكملة هنا يف ا– اْهِبط وْا ِمْصراً فَِإنَّ َلك م مَّا َسأَْلت مْ 

َها فَِإنَّ َها فَِإن يَ ْا ِمن ْ ج و ِفيَها قَ ْومًا َجبَّارِيَن َوِإنَّا َلن نَّْدخ َلَها َحتََّى َيْخر   -تستمر اآلياتو -ِخل ونَ ا َداْخر ج وْا ِمن ْ
َها م َحرََّمٌة قَاَل فَِإن َّ -سادسة والعشرونال يةآلا يتإىل أن تأ-َماقَاَل رَج اَلِن ِمَن الَِّذيَن َيَخاف وَن أَنْ َعَم الّله  َعَلْيهِ 

لَّة  َوض رِبَ -كملة هناالت-اِسِقينَ َقْوِم اْلفَ ى الْ َعلَ  َعَلْيِهْم َأْربَِعيَن َسَنًة يَِتيه وَن ِفي اأَلْرِض َفاَل تَْأسَ  ْت َعَلْيِهم  الذ 
 يع اآليات سيؤدي إىل أي  طتقو  ،عتط  قُ  يات قدفاآل ،إىل آخِر اآلية (َواْلَمْسَكَنة  َوبَآؤ ْوْا ِبَغَضب  م َن اللَّهِ 

 نَّ فإهل البيت وايات أر سب وب ،هذا مثال من األمثلة ،معانيها تفسريها ويف يف سيؤدي إىل االختالل ؟شيء
 .يف القرآن الكرمي ث بكثرةٍ دَ لك قد حَ ذَ 
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ت أهل لُّه من رواياكة وهذا  امساآلية اخل ،ما جاء يف سورة الفرقان :واياتآخر أيضًا ورد يف الر   لامثو 

لبيت الَتِتمَّة ابسب أحاديث أهل -َأِصيالً ب ْكَرًة وَ  َلْيهِ عَ َلى َوقَال وا َأَساِطير  اأْلَوَّلِيَن اْكَتَتبَ َها َفِهَي ت مْ )-البيت

ل و ِمن قَ ْبِلِه ِمن ِكَتاب  َوَل -يف سورة العنكبوت ْرتَاَب اْلم ْبطِ َيِميِنَك إِ بِ طُّه  َتخ   َوَما ك نَت تَ ت ْ َبْل ه َو  ل ونَ ذًا لَّ

 ع اآليات هبذهقطَّ تُ حينما و -( الظَّاِلم ونَ يَاتَِنا ِإلَّ د  ِبآْجحَ آيَاٌت بَ ي  َناٌت ِفي ص د وِر الَِّذيَن أ وت وا اْلِعْلَم َوَما يَ 

 !! املعاينعُ يريقة ستضلطَّ ا

يَن َكَفر وْا ِمن ِئَس الَّذِ ْوَم يَ ي َ الْ )-هي آخر آية نزلت تهذه اآلية أليس ،ىل سورة املائدةأنتم إذا ذهبتم إو 
َرِضيت  َلك م  اِلْسالََم َلْيك ْم نِْعَمِتي وَ ت  عَ ْم َوأَْتَممْ يَنك  ْم دِ ِديِنك ْم َفاَل َتْخَشْوه ْم َواْخَشْوِن اْليَ ْوَم َأْكَمْلت  َلك  

 ِلَغْيِر لَّ م  اْلِخْنزِيِر َوَما أ هِ دَّم  َوَلحْ َوالْ  َتة  ح ر َمْت َعَلْيك م  اْلَميْ )-رت مع هذه اآلياتشِ حُ  ؟أين ُحشرت-(ِديناً 

َر م تَ -وبعد ذلك جاء-الّلِه ِبهِ  َم اْليَ وْ ) :بـــ قة هذه اآليةما عال-(ْثم  ل ِ ف  َجانِ َفَمِن اْضط رَّ ِفي َمْخَمَصة  َغي ْ
شرت حُ ية فَ ذه اآلجيء هب !!نزيرحلِم اخلو الدَّم و بتحرمي امليتة هو وكأنَّ إكمال الد ين  ،(َأْكَمْلت  َلك ْم ِديَنك مْ 

 .زوهلانا سبب ية هلوهذه اآل ،ا اخلاصة هباهلو نز  با أسبا اآليات هلوهذهِ  ،ياقيف وسط هذا الس  

ك ْم َل اْلبَ ْيِت َوي َطه رَ لر ْجَس َأهْ انك م  ِهَب عَ ِإنََّما ي رِيد  اللَّه  لِي ذْ )-األحزاب هذه اآلية ةسور  جاء يفما 

 اءنسبآيات  آليةاقة هذه ا عالمف ،ريفين الشَّ نزل يف بيت فاطمة يف حادثة الكساء اليما تملأ-(َتْطِهيراً 
هلا سبب  آليةا ذهوه ،زوهلاهلا أسباب ن وتلك اآليات ،اآلياتيء هبا وُحشرت يف هذه جِ ولكن  ! ؟النَّيب

ا هذه اآلية هل بينما ،مائرة الضَّ وبعد ذلك نأيت ونتار يف قضيَّ  ،رت يف وسط اآلياتشِ حُ فهي قد  ،نزوهلا
  .؟!.ات كثريوايتقول الر  بسب ما هذا مثل و  ،اقها وجرياّنا اخلاصسَ مَ 

وما يف  ،امام زماننإعند هو ن آالُقر ولكّن  ، آخرسببٍ  بأي  أو  دٍ مَ بعأو  هلٍ جِبَ  ،القرآنهكذا عبثوا ب
اذا ملماءنا نَّ عُ كلَ  ،نييهم أمجععلصلواُت اهلِل وسالُمُه بيت أهل ال نته أحاديثُ بيَّ فقد من نقٍص  رآنِ القُ 

 .ر جالعلم ال فوّنا بسب قذاراتِ ضع  يُ و ات وايرفضون هذه الر  يَ  ؤنااعلم ؟يفعلون
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واُت اهلِل صلد األوصياء بني سي  حة و ني طلاحملاورة بَ  ،ليم ابن قيسمن كتاب سُ  طويلةٍ  وايةٍ ُه من رِ تُ ما ذكر 
سري تف نما ألّنَّ  ضعيفةي هليها اآلن إ شرتُ أالَّيت وايات وهذه الر   ،يفةايٌة ضعرو بنظرهم هذه ف ،عليهوسالُمُه 

قذارات علم  بِ سة بسري ضعيففات هذهِ  يم  تفسري القُ و  عماينتفسري النُّ و  ،ينعمانمن تفسري الو  يم  القُ 
  !!نا ومراجعناعلمائ بسب آراءِ و  ،جالالر  

تاب كِ هو  وئي اخلدنا سي  ر ليم ابن قيس يف نظكتاب سُ   ،ليم ابن قيس مثاًل على سبيل املثالتاب سُ كِ 
الشَّيخ  كان فطريق    ما وكيفَ -237يف صفحة  ،جم رجال احلديثاسع من معد التَّ هذا هو اجمللَّ  ،ضعيف

 !يٍّ مصحف عل عنو فهفما يف هذا الكتاب من حديٍث -ليم ابن قيس بكال سنديه ضعيفإلى كتاب س  
  .اخلوئيالسي د عند  لهُ  ال قيمةَ ولكن   !عن ظالمة فاطمةو 

 ءز هو اجل هذاو  (،ءاتاالستفتجاة يف أجوبة اراط النَّ صِ )هذا هو ! ؟ة فاطمةالمَ لذلك حني سألوه عن ظُ 
ن  اب عتَّ ء المنبر وبعض الك  طبايذكرها خ  الَّتي وايات هل الر  -1607 املسألة رقم ،468صفحة  ،اينالثَّ 
-ٌر معروفو هذلك مش-؟جابماذا أ-؟الم صحيحة برأيكمدة فاطمة عليها السَّ مر لضلع السي  ع   سرِ كَ 

فروض سؤال املالعلى  جواباً و  ،ليم ابن قيسسُ  ألنَّ هذه الر وايات جاءت من كتاب ،هو برأيه ليست صحيحة
اس لنَّ اري ثِ يُ  يريد أن   الو  ،هو ال يعتقد بصحتها ؟صحيحةيقول  ،صحيحة أو ليست صحيحة :يقولأن  ا إمَّ 

  .العالم واهلل   ذلك مشهوٌر معروف-قال ؟فماذا أجاب

 ،درالصَّ  باقرد د ُممَّ السي  نفسه منهج اخلوئي وهو السي د قات منهج يسأعرض لكم تطبيقًا من تطب
نفس  ياء واألمواتاألح ،ءالعلما بقيَّة ،وهو نفسُه منهج بقيَّة املراجع ،السيستاينالسي د منهج  وهو نفسهُ 

ساء دة الن  ق بسي  نوار املتعل  ار األن من ِب الث واألربعو هذا هو اجلزء الثَّ  ،واياتلر  ند وتضعيف اقضية السَّ  ،املنهج
  :نأخذ هذا الباب ،اعليهصلواُت اهلِل وسالُمُه هراء الزَّ 

 ،218وينتهي يف صفحة  ،155لم يبدأ من صفحة ما وقع عليها من الظُ  :ا وقع عليها من الظ لمم
سنجد  ينث البحراحد  للمُ  (عوامل العلوم)و رجعنا إىل لَ و  ،ر إليها اجمللسيشِ قطعًا هناك روايات أخرى مل يُ 
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ق بالصديقة لَّ عا يتم ،الث واألربعون من بار األنواروهذا الكتاب اجلزء الثَّ  ننلكن  ،خرى أكثرأحاديث أُ 
 ،وما جرى عليها اعليهصلواُت اهلِل وسالُمُه هراء المة الزَّ ظُ  ،218إىل صفحة  155من صفحة  ،الكربى

ن رواية مخسو بسب الرتقيم  ؟كم عدد الر وايات  ،ليم ابن قيسمنقول من كتاب سُ فموجود هو وأكثر ما 
 ،مت برقم واحدرُق  ولكن  م أكثر من رقم رقَّ تُ  أن   دَّ فصَّلة البُ هناك روايات مُ  هُ ألنَّ  ،ولكن هو أكثر من ذلك

المة فاطمة أحاديث عن ظُ  ،218إىل صفحة  155من صفحة  ،م من األرقامرقَّ مخسون مُ  ،مخسون رواية
موجودة يف هذه  أنتم تعرفوّناالَّيت مة ظالالة اب واجلدار وإسقاط ُمسن وبقيَّ وما جرى عليها بني الب

 .218إىل   155الصَّفحات 

 (:بحار األنوار مشرعة  )نذهب إىل كتاب 

يت األسانيد والَّ  قضيَّة ،اخلوئيد السي  يريها الَّيت اخلوئي وهو يري نفس القواعد السي د ألحد تالمذة 
ىل الباب َلمَّا يأيت إ ؟لماذا يقو  ،اينزء الثَّ اجل (،رنوابار األ مشرعةُ ) ،مهُ دونَـ قل  م تُ أنتُ الَّذين  ُيريها بقيَّة املراجع

 (،نواربار األ مشرعةُ )ن كتاب م ،139اين صفحة هذا هو اجلزء الثَّ  ،اطمةالمة فَ هو باب ظُ الَّذي ابع السَّ 
 من مخسني-الثةثمنها  تبرةسين رواية والمعفيه أكثر من خم-يقول ؟ماذا يقول ،لمما وقع عليها من الظُ 

 ،وئياخلالسي د ج ا هو منههذو م الكالنفس  ،هلا اية ال قيمةرو  نييعين سبعة وأربع ،ةرواية ثالث روايات معترب 
ا فاطمة هم تلو قَ  نذيلقوم الَّ ا ،ريقةهذه الط نفسبرآن ف القُ يهكذا يتعاملون مع الر وايات الَّيت تّدثت عن تر 

سين ه أكثر من خمفي-وايةسني ر مخمن  ،واياتاخلوئي مع الر  السي د مل اهكذا يتع ،رآنفوا القُ رَّ حَ  الَّذين
ماذا  ،قرأ لكم هذه الرواياتأدعوين -24 ،22 ،14ما ذ كرت بأرقام والمعتبرة منها -المةباب الظُ -رواية

نهجية م بسبِ   ،علميةبسِب منهجية حوزتنا ال ،السي د اخلوئي منهجية ثبت من ظالمة فاطمة بسبِ 
ا ني رواية ماذمن مخس وأكثر من مخسني رواية ،جالارت علم الر  جال وقذمنهجية علم الر   سبِ ب ،مراجعنا

  !؟بتثَ 

يعين -قال جابر ابن عبد اهلل-من ظالمة فاطمة 14ية رقم روا لكم دعوين أقرأ :14ية رقم روا
 ينتِ انَ حَ يْ ا الرَّ بَ ا أَ يَ  يكَ لَ عَ  مٌ اَل سَ  ،الثثَ بِ  هِ وتِ مَ  بلَ قَ  بالِ ي طَ بِ ي  ابِن أَ لِ عَ لِ  ول  ق  ي َ  ول اهللس  رَ  عت  مِ سَ -األنصاري
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يٌّ لِ عَ  الَ قَ  ول اهللس  رَ  ضَ بِ ا ق  مَّ لَ ف َ  ،يكلَ ي عَ تِ فَ يلِ خَ  اهلل  وَ  اكنَ كْ دُّ ر  هَ يل  ي   لِ ن قَ عَ ا ف َ يَ ن ْ الدُّ  نْ مِ  يّ تِ انَ يحَ رَ بِ  يكَ وصِ أ  
ول س  رَ  الَ قَ ي الَّذِ اني كن الثَّ ا الرُّ ذَ هَ  يٌّ لِ عَ  الَ مة قَ اطِ ت فَ اتَ ا مَ لمَّ فَ  ،ول اهللس  رَ  يلِ  الَ قَ ي الَّذِ  د  ر ْكَنيّ حَ ا أَ ذَ هَ 

 .ومراجعناهي معتربة بسب قواعد علمائنا الَّيت  ،14ة رقم ايرو  هذهِ -اهلل

و ه   :القَ ف َ  ؟رفَ ن الجَ عَ ا نَ ابِ حَ صْ أَ  ض  عبد اهلل بَ ا عَ بَ ل أَ أَ سَ  :الدة قَ يبي ع  بِ ن أعَ -22نذهب إىل رواية 
ع  ط   يَفةٌ َصحِ  تَِلك :قَالَ  ؟ةعَ امِ الجَ فَ  :ه  لَ  الَ قَ  ،اً لمَ عِ  وءٌ مل  ور مَ ثَ  لد  جِ  ِمثل   يمدِ األَ  رضِ ي ع  فِ  ون ِذرِاعاً ول ها َسب ْ

 :الَ قَ  ،يَها َحتَّى َأرِش الَخْدشإلَّ وهي فِ  يَّة  ن َقضِ  النَّاس إَلَيه ولَيَس مِ اج  حتَ يَ   َمالُّ ك    ايهَ فِ  َفخِذ الَفاِلج 
 ا َل مَّ عَ ون وَ يد  رِ ا ت  مَّ عَ  ونَ ث  حَ تبْ لَ ك م إنَّ  :الَ قَ ث مَّ  ،الً ويِ ت طَ كَ سَ فَ  :الَ قَ  ؟الما السَّ يهَ لَ ة عَ مَ اطِ ف فَ مصحَ فَ 
ا وَكاَن يهَ بِ ى أَ لَ عَ  ديدٌ زٌن شَ ها ح  لَ خان دَ كَ ًا وَ ومَ يَ  ينَ بعِ سَ وَ  ةً مسَ خَ  إنَّ فَاِطَمة َمَكَثت بَ َعد َرس وِل اهلل ،ونيد  رِ ت  

ون ك  ما يَ ا بِ هَ رَ بِ يخ  انه وَ كَ مَ ا وَ يهَ بِ أَ ن ا عَ هَ رَ خبِ ي  ا وَ هَ سَ فب نَ يَّ طِ ي  ا و  يهَ ى أبِ َعلَ  هااءَ زَ ن عَ سِ حي  ها ف َ يتِ أيَ ل يائِ رَ بجَ 
 .22ة ايانتهت رو -ةمِ اطِ ف فَ حَ صْ ا م  ذَ هَ ك ف َ لِ ذَ  ب  كت  الم يَ يه السَّ لَ يٌّ عَ لِ عَ  انَ كَ ا وَ هَ تِ يَّ ر  ي ذ  ا فِ هَ عدَ بَ 

ة مَ اطِ ت فَ اشَ عَ  :ولِمعته  يَ ق  سَ  :الَ قَ  ،المَعن أَبي َعبِد اهلل َعَليِه السَّ  ،َعن ِهَشام ابن َساِلم-24رواية 
اء هدَ ور الشُّ ب  ي ق   أتِ تَ  ةكَ احِ ول ضَ  اِشَرةرى كَ ت  يومًا َلم  عليه وآله خمسًة وَسبعينَ  اهلل  لَّى صَ اهلل  لِ و س  رَ  عدَ بَ 
ية وفي روا ،ال م شرِك ون كانَ   هلل وَهاه نااس ول  ن رَ َكا  َهاه نا :فَ تَ ق وليس مِ خَ الين و ثنَ الِ  ينتَ رَّ مَ  ةمعج   ل  ي ك  فِ 

دع و اَنت ت َصل ي ه ناك َوتَ كَ أنَّها  -انتهيناو -تاتَ مَ ى تَّ حَ و دع  تَ ناك وَ ي ه  ل  صَ ت ت  انَ ها كَ نَّ عبد اهلل أ يْ ن أبِ أبان عَ 
 !!عليها ما مل يرِ أنَّ شيئاً بهذا الكالم ُيشعر و -َحتَّى َماَتت

نقله وهذا الكالم أ موجودة تبكُ هذه ال ،عتربة بسب مراجعنا وعلمائنا األجالءوايات ليست مُ ة الر  بقيَّ 
ديقة الكربى لص  عن ظالمة ا ،218إىل صفحة  155صفحة  منمن كّل هذا اجملموع  ،املصادر نفسمن 
 تماتحَّتَّ ي اك وتصل  وتدعو هن هداءكانت تذهب إىل مقابر الشُّ   اأّنَّ وهو  هذا إالَّ عندهم ت ثبُ مل يَ اليت 

 !!مل يثبت منها شيء بقيَّة الُظالمةو  ،هذا كّل شيء ،وانتهينا



 : الكتاب الناطق / للشيخ الِغّزي    3لجزء ا –ملّف الكتاب والعترة 
 1ي اجواء آل محمد ق ف - 3وعان من التشيع ج ن( 24الحلقة )                                                                     

 

- 39 - 
 

وئي ي د اخلمذة السمن تالهو هذا املرجع و  ،ينآصف ُمسُممَّد ق شيخ علَّ  ذابل أكثر من ذلك ما
خ ُمّمد آصف كالم شيبا ما هو هذ ،ةيَّ نيسة الد  املؤسَّ هذا هو ذوق و  ،الذَّوق هو هو ،وقالذَّ  نفسذوقه و 

كما   على رسول اهلل هاها وبكائزعِ ها وجزنِ ح   ة  دَّ ا شِ وأمَّ -؟واياتالر   لَّ د كُ ماذا يقول بعد أن فنَّ  ،ُمسين لوحدهِ 
 ل ،جميل ثانياً لصبر الها لافاتومن ،وايات أولً لضعف أسناد تلك الر  -؟ملاذا-في روايات ففيها بحث

عدم مالئمتِه  إلىضافًا ل م  يقا ه  نَّ طع الوحي فإوت رسول اهلل وقَ ها لم تجزع على أبيها بل على فَ إنَّ  قالي  
-محمَّدهلل ظالمي آِل ا لعنَ  ،مثلها م يبكِ ع ولجزَ م يَ لَ  ه  نَّ فضل منها والحال أَ أَ  اً يَّ لِ عَ  إنَّ لبعِض الر وايات 

 !!نا ومراجعناعلمائ هذا هو كالم

اخلوئي عن روايات السي د ث مثل ما تدَّ  ؟آصف ُمسينُممَّد مة الكتاب شيخ قد  قال يف مُ ماذا 
 ةماذا قال يف مشرعة بار األنوار يتحّدث عن تلكم الر وايات غري املعترب  ،نفس الكالم ،ا خرافةحريف بأّنَّ التَّ 

ه أقدم وألجل-هو يقول-يعلمى حتَّ -ليف اجلزء األوَّ  ،11يف صفحة  ،هي ظالمة فاطمة وأمثال ذلكالَّيت 
 ءاليس العلم-العلم المتوسطين ل  يعلم أهحتَّى عة هذه المشرَ  ءاقة وبنعليالت الفقير على كتابة هذهِ 

-املتوسطني علملكن أهل ال ،ضعيفةوايات الر  من البداية  ها!!منقد فرغوا العلماء الكبار هذه القضيَّة  ،الكبار
مةالعلم ال حتَّى يعلم أهل   ة ضرَّ جراثيم م  ار نو ها بحار األسي مع كونِ لجالم متوسطين أنَّ في بحاِر العالَّ

يعين -شتبهة وجب التوقف فيهاما وأشياء مشكوكة وم   من الجتناب عنهدَّ ة لب  لشاربها ومواد غير صحيَّ 
من  لاهذا مث !!لشارهبااثيم مضرة مة جر ظالمة فاط !!ة لشارهباضرَّ هذه جراثيم مُ  األشياء الَّيت ضعَّفها هذهِ 

ا تركوا رواية من مل ح هلم اجملالُعلماؤنا لو يُفسَ  !!أكرب من ذلكالقضيَّة  ة أكرب من ذلك واهللِ القضيَّ و  ،األمثلة
قطعاً  ،سيتضح ذلكو وسيأتينا بث يف طمس حديث أهل البيت  ،إاّل وضّعفوها تبيروايات أهل ال

فوا ألَّ و  ،ا الكتبو كتب  ،تم يف سبيل ذلكابي او حّ لماء ضَ العُ  نَّ بأ ،بأسلوب إنشائيب يسيجيب اآلن من يُ 
الَّذين أما  .؟!.لتضعيف حديث أهل البيتولكن   ألَّفوا املؤلفاتو نعم كتبوا الكتب  ،سهروا الليايلو  ،املؤلفات

ون هم ُيضع فون واملصيبة حَّتَّ اإلخباريّ  ،وناألصوليّ  وليسون مجعوا حديث أهل البيت فهم اإلخباريّ 
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شكلة  مُ وهذه  ،يرويهاالَّيت أحاديثه  فُ ضع  سي هو يُ لاجملالشَّيخ نفس  ،األحاديث الَّيت مجعوها يف هذه الكتب
  .مشكلة كبرية ،كبرية

أو  ،جالعلم الر   نا بسباجعنا ومر ه األحاديث ضعيفة بنظر علمائذِ هَ  نفرتض أنَّ لِ  ؟املنطق ماذا يقول
سبة الن  ة بمرت ُمظنونكم و  ،ظنونهذه  نقول ولكن ،ن نرتم ظنوّنمنو نون ظُ  هذهِ  ،شيٍء آخر بسب أي  

سني بقى احتمال مخي ،مَّةاألَئِ ن عوايات مل تصدر هذه الر   طع بأنَّ ل إىل القَ صِ و ال تالظنون  لكن هذهِ  ،لكم
أي  ال بأقوالو  لعلماءبأقوال ا ال نعبأ بأقوال املراجع وال فنحنحتمال هذا االمع و  ،أّّنا قد صدرتباملئة 
د فمع وجو  ،وابأ والصَّ مل اخلطأيضًا تتهي  ،أقواهلم أقوال بشرية ألنَّ  !؟لو قالواما قيمة املراجع  ،أحد

عليهم ُه  وسالمُ  اهللِ صلواتُ  وهو حديُث أهل بيت العصمة ،يف جانب من اجلوانب سني باملئةمخحتمال اِ 
 ،عليهم ليكن ُحجَّةً ة هلم فن سب! بال؟ذٍ نئيمة كالم العلماء واملراجع حيما قمع وجود هذا االحتمال  ،مجعنيأ

واب لصَّ ااحتمال  ،وابأ والصَّ اخلط ملُ بشري يت اخلوئي كالمٌ السي د كالم   ؟لهُ  ةَ مال قي ؟ما قيمتهبالنَّسبة يل 
قيمة  ما ،ئةامليف  ة مخسنيصوم بنسبا صادرة عن املعأّنَّ تمل وايات يُ هذه الر  و  ،ئةاملفيه بنسبة مخسني  يف 

 ،الم املعصومكمن  هي  لرواياتاأّن إىل احتمال مخسني باملئة  هِ بما قيمة كت ،ه وقضيضهوئي بقضّ اخلالسي د 
هم آراؤ و  ،عاديون سٌ ناأُ م ه ؟البقية كذلك ما قيمةو األّول مز الرَّ  رهباتباعفاخلوئي السي د ث عن وحينما أتدَّ 

راء هلُ ع ذلك رأيتم اوم ،ليهعُمُه صلواُت اهلِل وسال ال مُيكن املقايسة بينها وبني كالم املعصوم ،آراء بشرية
ويف  .؟!.آل عليّ ليٍّ و ادين لعوم املعباحتجاج القي ينهض ئو اخلالسي د  كيف أنَّ   ض ورأيتمناقُ ت والتَّ هافُ والتَّ 

ّوي ويُق عصومّية،امل ياتوار  ف الع  ضَ يُ و ث يدع ف األحاضَ يُ  ،سليم ابن قيف كتاب سُ ضع  نفس الوقت هو يُ 
 ،ن أحاديثهمعو  لقوما اتايث عن رو يتحدَّ  ث عن تواتر املصحففحني يتحدَّ  ،د إليهانِ ويستَ  روايات القوم

هل البيت وايات أيت إىل ر ويأ ،ويبين عليها فهو يأخذ برواياتم ،نة من أهل السريٌ ثكقال به   وقديقول 
  !!قهافيمزّ 

 !؟يطاينوأين هو املنطق الشَّ  ينامحطق الرَّ نأين هو امل :أنتم قولوا

  !؟ةيَّ نوأين هي املنهجية البطائ ،ةائيَّ ر هأين هي املنهجية الزَّ  :ذلك أنتم قولوا



 : الكتاب الناطق / للشيخ الِغّزي    3لجزء ا –ملّف الكتاب والعترة 
 1ي اجواء آل محمد ق ف - 3وعان من التشيع ج ن( 24الحلقة )                                                                     

 

- 41 - 
 

  !؟ائييعي املرجعي العلمالش  التَّشيُّع  هو وأينَ  ،الزهرائيالتَّشيُّع أين هو 

 ! ؟وأين هي الثَّقافة الـُمبصرة مياءقافة العَ أين هي الثَّ 

  !؟ستميلإىل أي  كفة و  ،ٍة سوف تتجهوأنتم ثقافتكم العوراء إىل أي  كفّ 

ملعصومني ولو ابديث  ملفعمةبصرة اة املقافأم إىل الثَّ  ،داءصب والعِ فعمة بديث النَّ مُ ـقافة العمياء الإىل الثَّ 
و أين ه ؟يعيش  نطق الامل ؟نطقماذا يقول امل ،ئةة مخسني بامللو كان ذلك بنسبحَّتَّ  ،ئةبامل بنسبة مخسني
 مع املئة أمب نيمخس بدرجة واب فيهوالصَّ  مل فيه اخلطأُيتَ  بشريٍّ  مع قولٍ هو ين محااملنطق الرَّ  ؟املنطق الرمحاين

قول يوماذا  ؟محاينق الرَّ ملنطماذا يقول ا ،ئة عن املعصوم بنسبة مخسني باملون قد صدرَ  يكتمل أن  يُ  قولٍ 
اه املعصوم ك باّت  عُ فَـ دمحاين يلرَّ ملنطق اوا ،ول البشريقَ اه الك باّت  عُ ين يدفَـ اطيقطعاً املنطق الشَّ  ؟نطق الشيطاينامل

 .احلقيقة هذه هيَ  ،عليهصلواُت اهلِل وسالُمُه 

س ر ونفمباش بثٌ  لربنامجانفس  عاىل شاء اهلل تة احلديث تأتينا يوم غد إن  مَّ تِ تَ  ،انتهىوقت الربنامج 
 .ر الفضائيةمَ اشة القَ نفس الشَّ  ،املوعد

 

 ..رمَ اية القَ عَ م في رِ ك  أترك  

ى لَ ا عَ ينَ عِ ابِ م تِ ا وَ ينَ دِ اهِ شَ م   وهِ ج  و  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  
 ..ينيَك الح سَ خِ ت ِبحق  أَ رنِ تَ ن ْ ال

 ... في أماِن اهلل.الدعاء جميعاً أسألكم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ون قع زهرائيّ الكتاُب الناطق، متوفّر بالفيديو واألوديو على مو :لثالثاالجزء  –* ملّف الكتاب والعترة 

www.zahraun.com 


