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َرة  َمَلّف الِكَتاب َوالِعت ْ

 النَّاِطق الِكَتاب   زء الثَّاِلثالج  

 9/4/2016 ع ون األرب َ و  ة  ثَ ة  الثَّالِ قَ لَ الحَ 

 ييعِ ع الش  يُّ التَّشَ ي و النِ الث َّقَ يُّع التَّشَ  .!!.يُّع التَّشَ  نْ ان مِ وعَ نَ  

 مَّدحَ م  اء آِل ِفنَ  يْ فِ الجزء الثاني : 
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 َوَجَد َمنْ  يْ الَّذِ َما َوَجَدك وَ  ا فَ َقَد َمنْ . َماذَ .ة اهللِقيَّ بَ . .اءيِه يَ َتوجَّه  اأَلْولِيَ ِإل يْ الَّذِ  َساَلٌم َعَليك يَا َوْجه اهلل
 !!فَ َقَدك

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

 

ت هذا العنوانالَّيت ت و رَّ م  الَّيت يف احللقاِت   التَّشيُّع  هرائي و الزَّ  التَّشيُّع ،عتَّشيُّ الن مِ  نِ اعنو  :ع نونُتها َت 
  .لمائيعي الع  المرجِ الش يعي 

  .خالفنيمُ ـال جواءِ يف أ   :انية كانتا َتت عنواناألوىل والثَّ  احللقةُ  -
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عليهم هلِل وسالُمُه امَّد صلواُت حمِل  آءِ انفِ يف  :عة فهما َتت عنواٍن واحدابالرَّ  وهذهِ  ثةُ الِ الثَّ  أمَّا احللقةُ  -
  .أمجعني

وقفهم مبُق تعلَّ لمائنا فيما يعنا وعُ راجم   ةِ انبًا من منهجي  حيُث تناولُت ج   ،مرَّ احلديُث يف احللقِة املاضية
اء عن ما ج اب حبسبِ ذا الكت هلحفظ اهلل ن جهةِ ُه مِ حول   حثُ وما دار  الب   ،بحانه وتعاىلسُ  اهللِ  من كتابِ 
ىل ما ذهبون إي امر عنا الكِ مراجو علماءنا   أنَّ وقد تبنيَّ  ،العصمة أو حبسب ما ذهب إليه املخالفون أهل بيتِ 

ن الَّذيياء أو جع األحاملرا منهم واألشهر خصوصاً  األكثرُ  ،هموطرحوا آراء   ،أهل البيت ذهب إليه أعداءُ 
من  وهُ وما طرح ،لبيتاأهل  ءِ داأع راءِ وينطبق مع آ يتواء مالَّذي  أيُ املعروف عندهم هو الرَّ  أيُ الرَّ و  ،سبقوهم

ة جهات لكالم من عدَّ  هذا اد مرَّ وق ،ما جاء يف أحاديِث أهل بيت العصمة نافرُ ويُ  عاندُ ويُ  ارضُ عفهو يُ  يٍ رأ
ين لكنَّ  ،يهمل  ع   هللِ ا لواتُ ثهم ص  من حدي ا جاءيديكم مناذج ِمَّ أووعدتكم أْن أعرض بني  ،املاضية يف احللقةِ 

م لفني يف كتبهاملخا حاديثِ أا جاء يف جانبًا ِمَّ  ضُ سأستعر  ،ريفأتناول مناذج من حديثهم الشَّ  قبل أنْ 
 .واملشهورة املعروفةِ 

 :هذا هو صحيح البخاري 

 1425 ،ميالدي 2004الطبعة األوىل  ،مة نواف اجلراحمبقد   ،لبنان ،تو بي  ،دار صادر ةُ بعُة طبعالطَّ 
خمتلفة  يطبعات البخار  ،6830ورقم احلديث  ،1206بني يدي الَّيت بعة فحة حبسب الطَّ رقم الصَّ  ،هجري

 تاب هو كتابُ هذا الك ،هرستجوها من الفِ  تستخر نكم أنْ كميالَّيت ئيسة قطعًا سأذكر لكم العناوين الرَّ 
طويلة الر واية  ،نا إذا أحصنتبلى من الز  باب رجم احلُ  ،الباب السابع عشر ،دةوالر   رِ فكاحملاربني من أهل ال

منقولة عن ابن  الر وايةُ -لمَّا سكت المؤذنونعلى المنبر فَ  مر  ع   جلسَ فَ -بربناجمنا هو هذا املقطع قُ ما يتعلَّ و 
ام فأثنى قَ  المؤذنونَفجلَس ع مر  على المنبر فَلمَّا سكت -طويلة ذكرت لكم تفاصيلهاالر واية و  ،عباس

ها بين أقولها ال أدري لعلَّ  ر لي أنْ د  لكم مقالًة قد ق   ا بعد فإني قائلٌ أمَّ  :قالث مَّ  ،أهله   هو على اهلل بما
ث فمن عقلها ورعاها فليحد  -أموت أقوهلا وبعد ذلك يننَّ ا أيعين لرمبَّ  ،ليج  ها بني يدي أ  لعلَّ -ليجَ يدي أَ 

ال  ومن خشي أنْ -ا أقولد ِمَّ ومتأك   أنَّين صادٌق يف قويلوهو يريد أْن يقول ب-راحلته بها حيث انتهت بهِ 
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تاب الكِ  وأنزل عليهِ  دًا بالحقّ مَّ حَ اهلل بعث م   إنَّ -بدأ باحلديثُُثَّ -يّ لَ ب عَ ذيك ألحٍد أنْ  حلُّ يعقلها فال أ  
فأخشى  ،هرجم رسول اهلل ورجمنا بعدناها فلذا وعي و اقلناهعَ ناها وَ جم فقرأالرَّ  ا أنزل اهلل آية  مَّ فكان مِ 

أنزلها  بترِك فريضةٍ جم في كتاب اهلل فيضلوا آية الرَّ  واهلل ما نجد   زمان أْن يقول قائلالنَّاس إْن طَال ب
لبينة أو كان ساء إذا قامت اجال والن  ن الر  ن مِ حصِ نا إذا أ  قٌّ على من زَ حَ  الرَّجم  في كتاِب اهللِ و  ،اهلل
على رسول اهلل هذه  تنزل :فيقول ،ها هوينقلُ الَّيت جم مر عن آية الرَّ هنا عُ  يتحدَّثُ -عترافأو اال ل  بَ الحَ 
مر  يف كتب احلديث بآية عُ ي  تب الس  معروفة يف كُ وهي  (،ةجموهما البتَّ ر اإذا زنيا ف يخة  والشَّ  الشَّيخ  ) :اآلية
 أنْ  راد  ا أمَّ ل   يف زمان أيب بكرو  ،آيات الكتاِب الكرميمن هي ه اآلية بأنَّ هذ :ر هكذا يقولم  عُ فـ   ،جمالرَّ  آيةُ 

ُعمر ابن اخلطاب وزيد  ابن ثابت ومرَّ احلديث عن هذه القضيَّة أْن يقعدا  رم  هتم وأ  ارآن حبسب روايجيمع القُ 
الشَّيخ ) :هي هذه اآلية ،اب أيب بكرتَّ ر أيضًا جاء بآيٍة إىل كُ م  عُ  ،تمر  الَّيت فاصيل التَّ  ،باب املسجد على

طلب منه شاهدين فما كان عند أبا بكر  إنَّ  :حبسب ما يقولون همو  (،ةوالشيخة إذا زنيا فارجموهما البتَّ 
من هي هذه اآلية  عمر يقول بأنَّ  هنا فإنَّ  ومن ، أبو بكرعهُ مج   الَّذي فلم تكتب اآلية يف املصحف  ،ُعمر

  !ببى على ضياعها هلذا السَّ آيات الكتاب وخيش

ا :نفسه هنا يطرح   السؤال  الفعل فقد وقعت آية با كانفإذ ،ٌد منهامر متأك  عاًل هي آية وعُ ف رمبَّ
ع أبو بكر جلم انتخبه لماذافكتاب اهلل ر جاهاًل بِ م  وإذا مل تكن آية وكان عُ  .؟!.يف املصحف التَّحريفُ 

 لةٌ وأسئ أسئلةٌ  ؟نالُقرآ  بشؤونيكون عارفاً  رآن أنْ ب جلمع القُ تخ  نيُ الَّذي أن   وضس املفر ألي !؟..الُقرآن
ء يف كتب ما جا أيديكم رُض بنيُض وأعلكنَّين أستعر  ،صغيٍة وكبية أناقش كلَّ  ريد أنْ أنا هنا ال أُ  ؟؟؟وأسئلة
  .وهذا هو صحيح البخاري ،التَّحريفعن  تتحدَّثُ الَّيت القوم 

ترغبوا عن  ال أنْ  :من كتاب اهلل فيما نقرأ   نقرأ  ا كنا إنَّ ث مَّ -اخلطاب فيقول عمر ابنُ  ويستمر  
ث تحد  مُ ـالو  ،البخاري املصدر صحيحُ و  ،كتاب اهلل  أيضًا ليست موجودة يفوهي  !هذه آية أخرىو -آبائكم

 فٌر بكم أنْ ك    ه  فإنَّ  ترغبوا عن آبائكم ال من كتاب اهلل أنْ  فيما نقرأ   ا كنا نقرأ  ث مَّ إنَّ -عمر ابن اخلطاب ؟من
طروني كما ال ت   :قال أال ث مَّ إنَّ رسول اهلل ،بوا عن آبائكمغر  تفرًا بكم أنْ ك    كم أو إنّ عن آبائِ  ترغبوا
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 واهلِل لو ماَت ع مر  منكم يقولئالً  قابلغني أنَّ  ه  نَّ إِ ث مَّ  ،يسى ابن مريم وقولوا عبد اهلل ورسولهعِ  يَ طرِ أ  
ال وإنَّها قد كانت كذلك أت فلتة وتمَّ  أبي بكرٍ  ما كانت بيعة  نَّ يقول إ أنْ  مرئٌ اِ  ال يغترّ  فالناً ف   ايعت  بَ 

  .إىل آخِر الكالم-ولكنَّ اهلل وقى شرها

يستا يتان لاآل نااتهو  ،يتني من آيات الكتاب الكرميعن آ يتحدَّثُ  هنا عمر ابن اخلطاب إذاً 
مر آية عُ  بأنَّ  :وقالوا الوةت  خ السن   عوا بعد ذلك مبوضوعِ صحيٌح رقَّ  !ثبتها أبو بكرمل يُ  وآيتهُ  ،مبوجودتني

ىل نسخ إشر  يُ آلية وملاعن هذه يتحدَّث  مر هذا يف أيام خالفتهِ عُ  إنَّ  :أقول ،سخ التالوةُنسخت بن
 ؟أيت هبذه اآليةيلماذا فالوة ِخ الت  ر بنسفلو كان يعتقد ُعم هبذه اآلية  حني جاء إىل أيب بكرٍ وحّتَّ  .؟!.الوةالت  

 وفكيف جعله أب ،رآنلقُ ؤون اون جاهاًل بشكر سيم  عُ  إذا كان حقيقًة فإنَّ ! ؟نسخ التالوة حقيقة فهل أنَّ 
ذه هبجاء لذلك ة الو لت  اجد نسخ ال يو  فإذاً الُقرآن ون  بشؤ اِلماً وإذا كان ع !؟الُقرآنبكر مسئواًل عن مجع 

 أعرض بني نْ ريد أأُ  غاية ما :لتما قُ ك    ،من أساسها معيبةٌ  القضيةُ و  !إشكاالٌت فوقها إشكاالتهذه  ،اآلية
هذا و  ،ريفالتَّح عن ؟شيءٍ  عن أي تتحدَّثُ الَّيت واألحاديث املوجودة يف كتب القوم الر وايات  كمأيدي

ُُثَّ إنا  ) :القالَّيت خرى آلية األجم واآية الرَّ  ،مر الكالم يدور حول آيتنياملنقول عن عُ الر واية املضمون يف هذه 
موضوع آية و  (،وا عن آبائكمْن ترغببكم أ أن ال ترغبوا عن آبائكم فإنَّه ُكفر فيما نقرأُ من كتاِب اهلل كنَّا نقرأ

 :قولتلكن احلقائق  !الوةسخ الت  قضية نوهو ترقيعاً  ا لهُ لذلك هم وجدو  ،ب القومنتشر يف كتجم موضوع مُ الرَّ 
 ،جود لهُ و الوة إذ ال نسخ الت  بمًا لِ عمر مل يكن عا اً فإذ ،إىل أيب بكر وأبو بكر رفضها بأنَّ ُعمر جاء باآليةِ 

 ..نستمر   الح على أي   !!الُقرآنون بشؤ  لهُ  ال علم  يكون ر م  عُ  فإنَّ ولو كان موجوداً 

 

 :في صحيح مسلم 

 متوف   يالبخار  ،ضًا طبعة دار صادروهذه الطبعة أي ،توأم مع صحيح البخاريالالثَّاين الصحيح وهو 
  ،نايب يف الز  باب رجم الثَّ  ،4434رقم احلديث  ،648يف صفحة  ،261سلم متوف سنة مُ  ،256سنة 
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الَّيت نفسها الر واية أورد  ،نايب يف الز  احلدود باب رجم الثَّ  هرست كتابُ إذا تذهبون إىل الف   ،احلدود كتابُ 
قال عمر ابن الخطاب وهو جالس على منبر  ،ن عبد اهلل ابن عباسعَ -جمعن موضوع الرَّ تتحدَّث 

الَّذي نفس املضمون  ،النصوص لَّ نقرأ كُ  ال جمال ألنْ  ،جمق بآية الرَّ تعلَّ ي إىل آخر الكالم فيما-رسول اهلل
الَّيت  يعين مل ُيكمل احلديث لذكر اآلية الثَّانية ،مل يكمل احلديث لكن هو نفس احلديثأن ه  صحيحٌ  ،مر  

 .عن اآلباء ةِ عن الرغبتتحدَّث 

 

 :سنن  ابن ماجة 

 لَّدجملهذا هو ا ،مسلمان قريب من وفاة البخاري و للهجرة يعين يف زم 275  سنةابن ماجة متوف  
الطباعة  سنة ،يةب العلمدار الكت ،ارحممود حسن نصَّ حممَّد َتقيق حممود  ،من سنن ابن ماجةالثَّالث 
بن اعن -نفس املضمون ،سعالباب التا ،جمالرَّ  بابُ  ،احلدود كتابُ   ،232صفحة  ،ثالثَّالِ اجلزء  ،2009
ي  فجم أجد الرَّ  ما لٌ ئل قاالنَّاس زماٌن حتى يقو أن يطول ب لقد خشيت   :قال عمر ابن الخطاب ،عباس

 .اهلل جم يف كتابِ عن آية الرَّ  هو حديثٌ و  ،مإىل آخر الكال-كتاب اهلل

 

  :سنن  أبي داوود ،وهذا أيضاً كتاب السنن 

عة األوىل الطب ،يشو ر ني دابن ياس عدنان حممَّدَتقيق  ،ابعد الرَّ هذا اجمللَّ  ،اث العريبطبعة دار إحياء الّتُ 
 يء أنَّ نفس الشَّ  ،4418رقم احلديث  ،كتاب احلدود  ،194صفحة  ،هجري 1421 ،ميالدي 2000

 .ابقفس املضمون السَّ عمر ابن اخلطاب قال كذا كذا ن  
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مات سلَّ مُ ـجم من الرَّ آية ال أنَّ ي وه د هذه احلقيقةيديكم ألؤك  ها بني أعرضتُ صادر و  ا أوردت هذه املإمنَّ 
كر ا إىل أيب بهباب جاء بن اخلطمر اعُ  ،ترقيع ما هي إال  الوة ية نسخ الت  قضَّ و  ،منتشرة يف كتبهمو  ،عندهم

 !يةآا بأّنَّ عتقد يي ُعمر لك بقبشاهدين ولذ ولكن ألنَّ ُعمر مل يأتِ  ا ليست آيةوأبو بكر رفضها ال ألّنَّ 

 

 :هذا سنن الترمذيو  

 ،297نة  سمتوف  فا الّتمذي أمَّ  ، فيها ابن ماجةتويف  الَّيت نة يف نفس السَّ  ،275أبو داوود متوف سنة 
 كتابُ   ،414 صفحة ،ألوىلاالطبعة  ،دار إحياء الّتاث العريب ،بسنن الّتمذي فو حيح املعر الصَّ  اجلامعُ 
عث بَ  اهلل إنَّ  :القاب لخطَ ابن ا رمَ عن ع   ،عن ابن عباس-جميف َتقيق الرَّ ما جاء  ،ابعالسَّ  البابُ  ،احلدود

هذا -عليقيأيت التَّ  ُُثَّ  ،خر الكالمآإىل -مجالرَّ  ا أنزل عليه آية  ب فكان فيماتالكِ  نزل عليهِ وأَ  داً بالحقّ مَّ حَ م  
اء فيه جن طريق كثر مأيعين هناك -مر رضي اهلل عنهع  من غير وجه عن وي ر  ٌن صحيح وَ َحسَ  حديثٌ 

خمالفي أهل  واألصول عند ةملهمَّ تربة واحاح ويف هذه اجلوامع احلديثية املعلص   اد يف هذهِ ترد  الَّذي هذا احلديث 
 حيح أو سننصَّ امع الاجل ،ية وهذا سنن أيب داوود وهذا الّتمذجالبخاري وهذا مسلم وابن مفهذا ا ،البيت

 .الّتمذي

 

 :صحيح مسلم نعود إلىو  

احلديث  ،لثاً باب لو أنَّ البن آدم واديني البتغى ثا ،الزكاة كتابُ   ،2435رقم احلديث  ،302صفحة 
أهل البصرة  بعث أبو موسى األشعري إلى ق  رَّاءِ  :قال يهابن أبي األسود عن أب عن أبي حرب-منقول

أهل البصرة وق  رَّاؤهم فاتلوه وال يطولن  يار  أنتم خِ  :فقالرآن الق   واقد قرأ فدخل عليِه ثالث  مئة رجلٌ 
ا نَّ ا ك  وإنَّ -موسى األشعري يقول وأب-بلكم وإنَّامن كان قَ  ت قلوب  سَ عليكم األمد فتقسوا قلوبكم كما قَ 

لو كان البن آدم  :ي قد حفظت منهانّ ها غير أَ نسيت  براءة فأ  بة شدّ ا في الطول واله  ا نشبهِ نَّ سورة ك   نقرأ  
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ا هَ ه  ا نشب ّ نَّ سورة ك   ا نقرأ  نَّ وك   ، الترابجوف ابن آدم إالَّ  ال يمل  و  واديان من ماٍل البتغى واديًا ثالثاً 
ي حفظت نَّ ير أَ ها غَ نسيت  أ  فَ -"ح هللسب  "تبتدئ بالتسبيح الَّيت السور هي حات سب  مُ ـال-حاتسب  بإحدى الم  

تسألون عنها يوم في أعناقكم فَ  شهادةً  كتب  ت  تقولوا ما ال تفعلون ف َ  مَ آمنوا لِ الَّذين يا أيها  :منها
حف صطويلتني ال وجود هلما يف امل تنيٍ عن سور يتحدَّث  ،ية مسلموافأبو موسى األشعري وبر -القيامة

وهذا هو أبو موسى  ،حيح حبسب رأيهِ الصَّ  احلديثُ  هو وهذا ،صحيح مسلمهذا هو  ،املوجود بني أيدينا
باب لو أن البن آدم  ،الزكاة كتابُ   ،يف صحيح مسلم ،2435كما قُلت رقم احلديث   ،ناثُ د  األشعري يُ 

 .غى ثالثاً تبواديني ال

 مسِ حرمي ِب  تَّ ال بابُ  ،كتاب الرضاع  ،3614رقم احلديث  ،530صفحة  :صحيح مسلم أيضًا يف
 ث مَّ  ،منحر  ي  علومات ضعات مر  رآن عشر  كان فيما أنزل من الق    :ها قالتأنَّ  ،عن عائشة بسندهِ -ضعاتر  

ضموّنا عشر ك آيتان آية معين هناي-رآنمن الق   قرأ  فيما ي    وهنَّ ي رسول اهللمعلومات فتوفّ  خمسٍ خن بِ ن سِ 
 وهن فيما سول اهللي ر وفّ فت-وكما تقول عائشة هنا ،معلومات نسخن بمسٍ ُُثَّ  ،منر  رضعات معلومات يُ 

  !!ّتقيعلهو اا هذو  نسِخ الت الوة قضيةُ هي هذه  ؟ذهبت هذه اآليات فأين-رآنرأ من الق  ي ق

تب الـُمخالفني  كُ نَّ حّتَّ تعلموا بأ ،ثكم أنتم يا شيعة أهل البيتحد  الفني أنا أُ أناقش املخ أنا هنا ال
الُقرآن ثنا عن آيات وسور طويلة كانت يف د  َتُ الَّيت األحاديث ب حونةمش ،كتبهم  أهم  هي مشحونة وهذه 
ال أناقش  ،لبيتأهل ا ة  فأنا أقول لكم يا شيع ،هتمٌث بالقرآن حبسب رواياب  فإذًا هناك ع   ،ولكن ها سقطت

 ي املخالفني مع أنَّ ركضوا وراء رأ نَّ مراجع الش يعةِ وإ إنَّ علماء الش يعةِ  :أقوُل لكم ،يل هبم ن  ال شأو املخالفني 
هو عداٌء األُمَّة  رآن حمفوٌظ عندالقُ  من أنَّ  ن قولٍ وه من رأي ومما تبنُ و  !كتبهم  كالمهم يفهو  املخالفني هذا 

ث هم مع أنَّ أحاديعلماؤنا ومراجعنا وراء   فلماذا يركضُ  ،ذلك كتبهم تقول بالفِ   مع أنَّ  ،وآل علي   لعلي  
رآن كبٍي يف القُ   َتريفٍ  عن تتحدَّثُ  وروايات املخالفني باملناسبةِ  ،ه املخالفونهب  إليما ذ   الفُ تُ  تأهل البي

رآن ما بقي من القُ  عن أنَّ تتحدَّث ها عليكم لو خرى أتأُ  وستأتينا رواياتٌ  !ٍر طوالو  عن سُ وتتحد ث  ،الكرمي
رواياهتم  ،كالٌم ليس منطقياً   ؟الوةبنسخ الت   !؟هذان الثلثان أين ذهبا ،انث  لُ ثُـ  وقد سقط منه ،ثلُ ثُـ البأيدينا هو 
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وهذه  (،صحيح مسلم)هذا ما جاء يف  ،درهم املعروفةطاب وعن ولدِه ومن مصاتقول وعن عمر ابن اخل
 آيت بكل املصادر فوقت وأنْ  أتتبع كل شيءٍ  ستطيع أنْ أنا هنا ال أ ،الكتب ل  كُ   يف عن عائشة موجودةُ  الر وايةُ 
 ،قرأهتا من صحيح مسلمالَّيت الر واية ا عائشة يف هذه مثت عنهدَّ تان َت  ج ال يكفي ولكن اآليتان اللَّ الربنام

مع ل  أبواب احلديث يف هذه اجلواكُ   ضاع يفأحكام الرَّ  بثوٌث يف قضيةِ م  عنهما  احلديثُ  تانهاتان اآلي
 .احلديثية

 

  :الق رآنهذا كتاب اإلتقان في علوم و  

 1999الطبعة األوىل  ،شروالن دار الفكر للطباعةِ  ،للهجرة 911طي املتوف سنة و جلالل الدين السي
عن ابن  ،بسندهِ -332حة صف ،األوَّلوسنعود إىل اجلزء  ،الثَّاينوهذا هو اجلزء  ،هجري 1420 ،ميالدي

قد  ،هلَّ ا ك  ريه مَ دَ ما يَ و لَّه ك  آن  ر كم قد أخذت  الق  أحد   ليقولنَّ  :ر ابن الخطابعن عبد اهلل ابن عم ،عمر
ه لَّ ك    ادريه مَ وما يَ -كلَّه  لقرآناقد عرفت و الُقرآن  ين قد حفظتُ يعين ال يقل أحٌد بأنَّ -ذهب منه قرآٌن كثير

 .ما هو موجودأي -د أخذت منه ما ظهرل قَ يق  قد ذهب منه قرآن كثير ولكن لِ 

رة سو -ي آيةئتَ بي مِ النَّ  قرأ في زمناألحزاب ت   كانت سورة  -؟ماذا تقول عائشة ،عن عائشة وبسندهِ 
ماذا تقول ف ،73بعض املصاحف  ،72بعض املصاحف  ؟اآلن كم عدد آيات سورة األحزاب ،طويلة
نها م نقدر مِ حف لَ ن المصاب عثمافلمَّا كت ،بي مئتي آيةقرأ في زمن النَّ نت سورة األحزاب ت  اك-؟عائشة

 .رواية عائشة يعين ذهب أكثر من نصفها حبسبِ - ما هو اآلنإالَّ 

 ،معروفة بقراءة حفص ،نسب إليه القراءة املعروفة اآلنتُ الَّذي هذا  ،وعن عاصم ابن أيب النجود
عاصم  حبسب قراءة املصحف اآلن الشَّائع بيننا مكتوب ومطبوعو  ،جوديروي عن عاصم ابن أيب النحفص ف

ّد سورة ت  عَ  كأينَ   :ابن كعب يُّ بَ قال لي أ   ،بيشح   عن ذر ابن عن عاصم ابن أبي النجود-يب النجودابن أ
 كما هو موجود-اثنتين وسبعين آية أو ثالثة وسبعين آية :قلت   ؟سورة األحزاب دّ أو كأين تَ ع   ،األحزاب
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إذا  :قال ؟جموما آية الرَّ  :لتق   ،فيها آية الرَّجم ا لنقرأ  نَّ ك    ل سورة البقرة وإنْ تعدِ لَ إْن كانت  :قال-اآلن
 ،يب َّ على أُ   هذا افّتاءوأنا أعتقد أنَّ - عزيٌز حكيماهلل واهلل  كااًل من ة نَ فارجموهما البتَّ  والشيخة   الشَّيخ  نى ز 

الَّيت الر وايات نحن و ف ،ولكن هم هكذا يروون ،قراءته ةُ مَّ ئِ ح األ   يقول مثل هذا الكالم ل م ا مد يب   لو كان أُ 
 .اقلوّنني

نوا آمالَّذين ها يا أي بيإن اهلل ومالئكته يصلون على النَّ -وآية أخرى ينقلها أيب عن مصحف عائشة
ر عثمان غي  ي   بل أنْ ق :قالت ،يصلون الصفوف األ َولالَّذين وعلى  صلوا عليه وسلموا وتسليماً 

 . يونسمحيدة بنت أيبهي الر واية روت الَّيت  ؟روتالَّيت من  ،هذا الكالم-المصاحف

عن -332حة صف ،ثَّاينجلزء الا ،آنر قُ ها من كتاب االتقان يف علوم الكل  الر وايات  هذه و  ،رواية أخرى
 ،ا أوحي إليهمَّ منا مِ لِ عَ يناه فتأَ  وحي إليهكان رسول اهلل إذا أ    :قال ،بي واقد الليثيعطاء ابن يسار عن أ

ن وادياً  البلزكاة ولو أنَّ اإيتاء و  الةِ إنا أنزلنا المال إلقام الصَّ  :اهلل يقول إنَّ فجئت ذات يوم فقال  :قال
ن آدم جوف اب يمل   الو الث الثَّ ما يكون إليه ألحب أنْ الثَّاني ولو كان إليه الثَّاني ألحب أن يكون إليه 

 .هتماياهذه آيات قرآنية حبسب رو -من تاب اهلل على بو اب ويتر التُّ  إالَّ 

د الرحمن بععمر ل قال ،الر ابن مخرمة قسوَّ م   ليكة عن البي م  ثني ابن أَ دَّ حَ -333يف صفحة  
قطت أس :قال ؟ نجدهاالإنَّا ف ،ةأوَّل مرَّ  مجاهدوا كما جاهدت   أنْ  :األم تجد فيما أنزل علين :ابن عوف

 .رآنمن الق   فيما أسقط

 ينأخبرو  :األنصاري قال لهم ذات يوم ة ابن مخلدلمسم   أنَّ  ،ان الكالعييبي سفعن أ وبسندهِ 
فقال ابن  ،نود سعد ابن مالكلم يخبروه وعندهم أبو الك  ف ،كتبا في المصحفرآن لم ي  بآيتين في الق  

المفلحون  مبشروا أنت أَ اَل هم أَ سِ وأنف  جاهدوا في سبيل اهلل بأموالهم و وهاجروا آمنوا الَّذين إن  :سلمةمَ 
 ما أ خفي ب اهلل عليهم أولئك ال تعلم نفسٌ ضِ وجادلوا عنهم القول الذين غَ آووهم ونصروهم الَّذين و 
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أمثلة ومناذج من هي هذه و  ،حبسب رواياهتم آياتٌ هي هذه -بما كانوا يعلمون ة أعين جزاءً لهم من قرَّ 
 .وهذه هي مصادرهم املعروفة ،ا جاء يف أحاديثهم ويف كتبهمتب القوم وِمَّ كُ 

يف  ،كرنفس الطبعة دار الفِ  :رآن للسيوطياإلتقان في علوم الق   من كتاباألوَّل هذا هو الجزء و 
ألف  رآن  ألف  الق  -عن عمرالر واية  ههذ-لخطاب مرفوعاً مر ابن اوأخرج الطبراني عن ع  -100صفحة 

-من الحور العين حرف زوجةٌ  ل  بك   له  حتسبًا كان من قرأه صبرًا م  بعة وعشرون ألف حرف فرف وسَ حَ 
 ،رم  عن عُ  الر وايةُ  ،مليون وسبعة وعشرون ألف حرف ،وسبعة وعشرون ألف ،يعين مليون ،رآن ألف ألفالقُ 

فاق تَّ اِ أ  ال يوجد أقرب إىل الواقع،كون ت  الَّيت وهي اس واية ابن عبَّ ب رِ س  رآن حِب روف القُ دد حُ ع   املعروف أنَّ 
متكر رة  هناك حروفاخلاطئة  اإلمالئية الكتابة أنَّ  باعتبار ،البسملة يسقطوّنا باعتبار أنَّ  ،على عدد احلروف

 ،ملختلفةالقراءات ا ،ظلف  ها تُ تبت ولكنَّ ما كُ هناك حروف  الكتابة اإلمالئية اخلاطئة ،َُتسب أو ال َُتسب
ل عدد حروف جم  مُ ـالبِ  ،لهناك بعض القراءات ُتضيف مُج   ،كلمات يضيفوّنا  ،اهناك كلمات ُيسقطوّن

مليون  :قالطاب ـاخل نبحبسب رواية عمر او  (،323671) اس يف كتاب اإلتقانحبسب رواية ابن عبَّ الُقرآن 
ثالثة أضعاف رواية  مليون وسبعة وعشرين ألف هي ،ألف ألف وسبعة وعشرون ألف ،وسبعة وعشرين ألف

الَّذي قم تقريبًا نفس الرَّ فهي الُقرآن حروف  حنسب يعين اآلن إذا أردنا أنْ  ،تطابق مع الواقعتالَّيت اس ابن عبَّ 
أرقام  هناك من عدَّها (،321250) احلروف ن عدَّ وا هذه احلروف هناك مدَّ ن ع  ذيالَّ  ،ذكره ابن عباس

مليون الر واية عمر ابن اخلطاب حبسب هذه  ذكرهُ الَّذي مع الرقم  (،323671)متقاربة مع رقم ابن عباس 
وهذا الكالم يتطابق مع   ،هلما رآن ال وجود  من القُ  ثانلُ وهناك ثُـ  ،لثثُ هو يعين املوجود  ،وسبعة وعشرين ألف

لَّه فقد ذهب رآن كُ  القُ فُ عر ين أ  ل بأنَّ ال تـ قُ قال ه من أنَّ  ،مرَّ علينا قبل قليلالَّذي  كالم ولدِه عبد اهلل ابن عمر
يات  عن آو  ،ثون عن سور طويلةوهم يتحدَّ  حابةِ ة من الصَّ دياذج عدوالحظتم من ،سقط منه كثيو  ،منه كثي

الكتب  لَّ ستقصي كُ ن   ا إذا أردنا أنْ أمَّ  ،الكتب بأهم   ا جئتُ تب وإمنَّ الكُ  لَّ كُ   استقصيتُ  ين هنا ماوإنَّ  ،كثية
هم قد لكنَّ  ،تبهماملوجودة يف كُ الر وايات اً من األحاديث و بية جدَّ وأعداد ك   ،اً دَّ ات كبية جِ فستكون عندنا كميَّ 
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الَّيت ة الكتب سلم وبقيَّ جئتكم بالبخاري ومُ  ،بأمهات الكتب ت إالَّ ئين ما جفإنَّ  ،لك الكتب ضعيفةيقولون تِ 
 .اري ومسلمالبخ  قريبة من مستوياتِ هي يف مستوياتٍ 

وآيات   ،تقد ذهب ر طوالو وسُ  ،الُقرآندٌر كبي حبسب رواياهتم قد ذهب من ناك ق  تالحظون إذًا هُ 
 ،حويةخطاء النَّ واأل ،إلمالئيةخطاء ان األمة ميف احللقات املتقد   أيضًا إذا أضفنا إليها ما مرَّ  ةُ والقضيَّ  ،كثية

ذا كان إينا أيضًا تِ أيا مبَّ رُ و  ،ذلك وقد ذكرت لكم أمثلًة من املعنويالتَّحريف إضافة إىل  ،والعبث يف القراءات
 .ع من الوقتس  تَّ هناك مُ 

 

  :م المصحف وضبطه  رس هذا كتابو  

وأم األزهر يف مصر  ،األزهر وأم القرى يتاألستاذ يف جامع ،إمساعيلحممَّد شعبان  رو األستاذ الدكت
يف صفحة  ،والّتمجةوالنَّشِر والتوزيع  داُر السَّالم للطباعةِ  ،جامعتان مشهورتان معروفتان ،يف السعودية القرى

ال  ؟لماءء العُ المن هم هؤ -سماً صحف إلى ثالثين قِ م   لماء بتقسيم الالع   عض  بَ  امَ قَ -؟ماذا يقول ،90
 !حوى مستوى النَّ لع !على مستوى اإلمالء ،اهاتيف مجيع االّت  هو الُقرآن بث بالع   أنَّ  ينيع !أحد يعرفهم

ريد أْن أنا ُهنا ال أُ و  ،رواياهتمهي وهذه  !رآنعلى مستوى إسقاط أجزاء من القُ  !على مستوى القراءة
 اءً الفون هذا ويذهبون إىل قوٍل عدوبعد ذلك خيُ  ،هم يقولون امبني أيديكم  فقط استعرُض وأعرضُ  ،أناقش ُهم

 !!احلقيقةهو  ونه ليسولقما يو  هذه هي عقيدهتم .؟!.لماؤنا ومراجعنا يركضون وراءهملعلي  وآل علي  وعُ 
 قَاَم بَعض  -ت عليناومرَّ التَّحريف سلم روايات وحنن نقرأ يف البخاري ويف مُ  ،رآنعندهم البخاري مبستوى القُ 

 يف احلديث إىل أنْ  ويستمر  -زءاً ى ج  سمَّ نها ي  مِ  سمٍ قِ  لُّ ك  الع لماء بتقسيم ال م صحف إلى ثالثين ِقسمًا  
 ربة فلهم تقسيمٌ اا المغأمَّ -يف املشرقالَّذين حنن أي -قسيم جرى عمل المشارقةوعلى هذا التَّ -قولي

 أمَّا المغاربة فلهم تقسيٌم آخر-!رآنأي واحد بإمكانه أْن يعبث بالقُ  !واحد على مزاجه ل  يعين كُ -آخر
وقد -91ويستمر يف احلديث يف صفحة -خرىابق باجتهاٍد منهم وألغراض أ  قسيم السَّ عن التَّ  يختلف  
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هذه قضية -ن قام بهذا العملل مَ ي أوَّ ء فالمختلف الع  د اِ وقَ -ةنَّ لماء السُ عُ  ؟أي علماء-لماءاختلف الع  
مثل عالمات  ،رآنكل اللفظي الظاهري للقُ يف الشَّ قضيَّة التَّفاصيل األخرى املوجودة قسيم و التجزئة والتَّ 

صحف م   من تقسيم ال لمَ هذا العَ ب ل من قاموقد اختلف العلماء في أوَّ -الوقف والوصل وأمثال ذلك
-اج ابن يوسفجَّ هو الحَ  أمر بهِ الَّذي  نَّ وقيل إ ،هو المأمون العباسي ر بهِ مَ أَ الَّذي  يل إنَّ قِ فَ  ابعهِ وَ وت َ 

فعل الَّذي ن ف م  عر  ال يُ و  ،وقيل ال يوجد دليل على ذلك ،اجللحجَّ  ،للمأمون ،املهم األبواب مفتوحة للجميع
يا  نا وماء  لعُ  إذًا ملاذا يا ،ةستمر  ستفهام مُ فة يف مجيع االّتاهات وعالمات االِ و القضية ليست معر  ذاً إِ  ،ذلك

 ،فاهتمصنَّ فاهتم ومُ ة ويف مؤلَّ تبهم ويف جوامعهم احلديثي  وهذه هي احلقائق يف كُ  ،وراءهممراجعنا الكرام تركضون 
كم احلقائق يا أشياع علي  ري  أُ  ريد أنْ ا أُ إمنَّ  ،ة عليهمجَّ أُقيم حُ  ريد أنْ أناقشهم وال أُ  ريد أنْ ين ال أُ إنَّ  :لتُ كما قُ و 

 .؟!.وآل علي

 .ديثنذهب إىل فاصل وأعود إليكم كي أكمل احل

 :نصور الطبرسيمَ  يبأل بين يدي هو كتاب االحتجاجالَّذي الكتاب  

صفحة  ،اخلرسان باقرحممَّد السي د الحظات تعليقات ومُ  ،سة األعلمي للمطبوعاتورات مؤسَّ منش
 رآنيٌّ الق  لِ ع عَ مَ ه جَ وآلِ يه لَ ى اهلل عَ لَّ ول اهلل صَ س  رَ  يَّ وفِ ا ت  مَّ لَ  :القَ  ه  نَّ اري أَ فَ الغِ  ر  بي ذَ أَ  ايةِ وَ ي رِ فِ وَ -155

ليم ابن من كتاب سُ  ها يوم أمستُ فطعن ذلك يف روايٍة اقت احلديثُ  رَّ م  و  -ارصَ نْ األَ ين وَ رِ اجِ ه إلى المهَ اء بِ جَ وَ 
َوَجاء ِبه إلى المَهاِجرِين  َجَمع َعِليٌّ الق رآن-نيني طلحة وبني إمامنا أمي املؤمندارت بالَّيت احملادثة  ،قيس

 ه  حَ تَ ا ف َ مَّ لَ  ف َ اهلل ول  س  رَ   ِبَذِلكَ د أوصاه  ا قَ مَ لِ -رَّ يب ذ  أ روايةُ و  ،ر  أيب ذ   مُ هذا كال-ميهِ لَ عَ  ه  ضَ رَ عَ وَ  َواألَْنَصار
ا يَ  :الَ قَ ر وَ مَ ب ع  ثَ وَ ف َ -فضائح املنافقني ،فضائحهم-ومح  القَ ائِ ضَ ها فَ حَ تَ ف َ  ةٍ فحَ صَ  لِ وَّ ي أَ ج فِ رَ كر خَ و بَ ب  أَ 
 ه  لَ  الَ قَ ف َ  ،رآنق  لْ ًا لِ يار قَ  انَ ابت وكَ ثَ  ابنَ  يدَ وا زَ ر  ضَ حْ أَ ث مَّ  ،فرَ صَ انْ وَ  ه  ذَ خَ أَ فَ  ،يها فِ نَ ة لَ اجَ  حَ اَل ه فَ دْ رد   اِ يّ لِ عَ 
ِمنه   طسقِ ن  رآن وَ ف الق  ل  ؤَ ن    نْ ا أَ ينَ أَ د رَ قَ ار وَ صَ نْ األَ ين وَ رِ اجِ هَ م   ال ح  ائِ ضَ يه فَ فِ وَ الق رآن ا بِ نَ اءَ ًا جَ يَّ لِ عَ  نَّ إِ  :رمَ ع  

عند خمالفي أهل  فسيِ تب التَّ سمى سورة التوبة يف كُ إىل اآلن تُ -ارصَ نْ األَ وَ  َما كاَن َفِضيَحًة وَهْتَكاً لِلم َهاِجرِينَ 
نه  َما كاَن مِ  َوَقد رَأَيَنا َأْن ن  َؤل ف الق رآن َون سِقط-ا فضحت الكثياضحة ألّنَّ إىل اآلن يسموّنا الف   ،البيت



 لشيخ الِغّزي    لالكتاب الناطق /  :3الجزء  –والعترة ملّف الكتاب 
 2في اجواء آل محمد ق  -4وعان من التشيع ج ( ن34الحلقة )                                                                     

 

- 13 - 
 

ا مَ  لىعَ الق رآن ن مِ  غت  رَ ا ف َ نَ إن أَ فَ  :القَ ث مَّ  ،كلِ ى ذَ لَ إِ  يدٌ زَ  ه  ابَ جَ أَ فَ  ،َواألَْنَصار َفِضيَحًة وَهْتَكًا لِلم َهاِجرِينَ 
 :يدزَ  الَ قَ  ؟يلةا الحِ مَ فَ  :رمَ ع   الَ قَ  ؟مت  لمِ عَ لَّ ما ك    ط لَ د بَ قَ  ألَيسَ  ،فه  لَّ أَ الَّذي ن رآالق   ليٌّ هر عَ ظَ أَ م وَ لت  أَ سَ 
 د ابنِ الِ خَ  دِ ى يَ لَ ه عَ تلِ ي قَ ر فِ بَّ دَ فَ  ،نهيح مِ رِ ستَ نَ ه وَ لت  قْ ن َ  أنْ  ونَ ه د  ت  يلَ ا حِ مَ  :رمَ ال ع  قَ ف َ  ،ةيلَ الحِ م بِ علَ أَ  نتَ أَ 

رت يف كتاب كِ ُذ الَّيت فاصيل التَّ  ،مضى شرُح ذلك-كلِ ذَ  رح  ى شَ ضَ د مَ قَ ك وَ لِ ى ذَ لَ ر عَ قد  م يَ لَ ف َ يد لِ الوَ 
ا بَ ا أَ يَ  :القَ ف َ  ،مه  ين َ ا بَ يمَ وه فِ ف  ر  حَ ي  رآن ف َ م الق  يهِ لَ ع إِ فَ دْ يَ  أنْ  اً يَّ لِ أل عَ ر سَ ف ع مَ خلِ ت  ا اسْ مَّ لَ ف َ -ليم ابن قيسسُ 

 اهللِ  وات  لَ صَ  الَ قَ ف َ  ؟يهلَ عَ  عَ مِ جتَ ى نَ تَّ كر حَ ي بَ بِ لى أه إِ بِ  ئتَ د جِ قَ  نتَ ك  ي  الَّذِ رآن الق  بِ  ئتَ جِ  ن إنْ سَ الحَ 
 ومَ وا يَ ول  ق   ت َ اَل م وَ يك  لَ عَ  ة  جَّ وم الح  ق  ت َ كر لِ ي بَ بِ ى أَ ه إلبِ  ئت  ما جِ نَّ إِ  ،يلبِ ك سَ لِ لى ذَ إِ  يسَ لَ  ،اتيهَ هَ  :يهلَ عَ 

ون ر  هَّ طَ م    الالَّ إِ  ه  سَّ م يَ ي اِل ندِ عِ ي الَّذِ رآن الق   نَّ ه إِ ا بِ نَ ت َ ئا جِ ولوا مَ ق  ن أو ت َ يلِ افِ ا غَ ذَ ن هَ ا عَ نَّ ا ك  نَّ ة إِ مَ ياالقِ 
أو تُراجعوا املصادر  جاجتُراجعوا االحت ميكنكم أنْ و  ،يلفاصت ما جاء من إىل آخرِ -يلدِ ن و  مِ  اء  يَ وصِ األَ وَ 

 .احلديثية األخرى

الَّيت لعصمة ا بيتِ  عن أهلِ  فاألحاديثُ  ،بني أيديكم مناذج من هنا ومن هناك عرضُ هنا أستأنا ا إمنَّ 
حمدود  مجُ فالربنا ،نامجذا الرب ا يف هاوهلا بتمامهنأت ال ميكن أنْ  ،اً ًا جدَّ دور حول هذا املوضوع كثيٌة جدَّ ت

ني أيديكم مناذج من ب ين سأعرضُ الَّ أنَّ إ ،لفاصيلَّ التَّ كُ   أتناول فيهِ  ال ميكن أنْ  ،تلفزيوين هو برنامجٌ  وبالنتيجةِ 
مَّد صلواُت حُم   ماذا قال آلُ  ،ناتُ مَّ ال أئورة كي تعرفوا ماذا قب لكم الصُ قر  وتُ  ،ةكر ب لكم الفقر  ا ومن هناك تُ هن

وتركوا خوفاً  ،يَّةقافة الش يعالثَّ حة ا عن سانها علماؤنا ومراجعُ ب  غيَّ الَّيت عليهم أمجعني من احلقائق اهلِل وسالُمُه 
اللسان ذا ذا املنطق وهبهبحدَّث يتن ألنَّ كل م .؟!.ث هبذا املنطق أو هبذا اللساندَّ  يتحمن يريد أنْ  ل  عند كُ 

من  هوا بهِ و  يش تطيعون أنْ ما يس بكل  و  اهاتِ الّت  ا جبميع عتهُ ه مسُ وَّ وستشُ  ،والتفسيقِ  يِ فكضرب بفتاوى التسيُ 
 ل  دقيقةٍ يف كُ و  ويف حياتهِ  يف رزقهِ و اشِه يف مع ،ل  شيءٍ بعد ذلك يف كُ  وياربونهُ  ،ق بهمن يتعلَّ  ومن مسعةِ  مسعتهِ 

 رب  انكم عِ هذ أيف ضخُ يُ و  ،لواقعاجيري على أرض الَّذي هذا هو  ،نات حياتهو ته وشؤ وكبية ترتبط حبيا وصغيةٍ 
 رب  عِ احلسينيات و   رب  عِ يف املساجد و   الدروس رب  عِ صالة اجلماعة و   رب  عِ اجلمعة و   بِ ط  خُ  رب  عِ و   الوكالءِ  رب  عِ و   املنابرِ 

 .؟!.تواملعارضة لذوق أهل البي األفكار املعاندة خُ ض  تُ  ينسيخطباء املنرب احلُ 
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اً جدَّ  شرةٌ ًا ومنتدَّ  جِ ا واضحةٌ ع أّنَّ ميف أوساطنا؟  موجودةٌ  الثَّقافةُ اآلن أنا أقرأ عليكم وأنتم قولوا هذه 
 ..عليهم أمجعنيصلواُت اهلِل وسالُمُه بيت العصمة  يف حديث أهلِ 

 :الز يارات كامل    هذا هو 

اشر النَّ  ،عليه اهللِ  ن قولويه رمحةُ بالالز يارات كامل   ،نابِ تُ كُ   ومن أوثقِ  كتبنامن أهم   هو الز يارات  كاملُ و 
من  ،ني ابن علي  س  احلُ  بعون زياراتُ ع والسَّ اسِ الباب التَّ  ،بعنياسع والسَّ اب التَّ يف الب   ،إيران ،دوقمكتبة الصَّ 

هذه  ،الز ياراتا ابن قولويه يف هذا الكتاب يف كتاب كامل عهمج  الَّيت الز يارات هداء هذه الشُ سي د زيارات  أهم  
وتستمر عبائر -لق  ائر ف َ إذا دخلت الحَ  :القَ -عليهصلواُت اهلِل وسالُمُه ادق روية عن إمامنا الصَّ ل زيارة م  أوَّ 

تأيت هذه  إىل أنْ -ولل القبر وتقستقبِ تَ ث مَّ لياًل تمشي قَ ث مَّ كبيرات بع تَ ر سَ ب  كَ ث مَّ  -216إىل صفحة الز يارة 
 هلِ أَ  اءَ مَ وا دِ ك  فَ سَ ك وَ ابَ تَ وا كِ ف  رَّ حَ ك وَ تَ عبَ وا كَ م  دَ هَ ك وَ لَ س  وا ر  ب  ذَّ كَ الَّذين  ن عَ لْ اِ  مَّ ه  اللَّ -الزيارةالعبارات يف 

 عبارةفهم هذه المثل ما تُ  ،كاب  ت  وا كِ فُ رَّ ح  ك و  ت  ب  عْ وا ك  د مُ ه  و  -كادَ بَ وا عِ لُّ ذَ تَ اسْ ك وَ دِ اَل ي بِ وا فِ د  سَ أفْ وَ  كي  بِ نَ  يتِ بَ 
هذه  "تابكوحرَّفوا كِ كذلك "  ،فيزيائي طبيعي على أرض الواقع عملية اهلدم جرت بشكلٍ ف ،"وا كعبتكمُ وه د  "

ال  !؟الز يارةتفهموا من هذه  ماذا تريدون أنْ  ،طبيعي وفيزيائي على أرض  الواقع رت بشكلٍ العملية أيضًا ج  
حديث أهل  كل    الَّذين ُيشك كون يف مراجعناو  علمائنا بأقوال يل وال شأن ،لاجشأن يل بقذارات علم الر  

الز يارة هذه  ونن احلسني وتقرأُ و ر تزو  حني ،سنيهذه زيارة احلُ  :وآل علي   علي   أنا أقول لكم أنتم شيعةُ  ،البيت
َوَهَدم وا َكعَبَتك -المدق عليه السَّ اهذا كالم الصَّ -اللَّه مَّ ِاْلَعن الَّذين َكذَّب وا ر س َلك-؟تقصدون بذلك ماذا

َوَحرَّف وا ِكَتاَبك -ئيايهدموا كعبتك هذا أمر واقعي فيز -َأهِل بَيِت نَِبي ك َوَحرَّف وا ِكَتاَبك َوَسَفك وا ِدَماءَ 
ماذا تفهمون -َوَحرَّف وا ِكَتاَبك-ياقفس الس  ن ،أمر واقعي فيزيائيأيضًا  هذا-َأهِل بَيِت نَِبي ك َوَسَفك وا ِدَماءَ 

الَّذي وهذا هو  ،املعنويالتَّحريف اللفظي و التَّحريف  ،التَّحريف التَّحريفإن ه  !؟(َوَحرَّف وا ِكَتاَبك) :من عبارة
فوا حرَّ أيضًا فمثلما هدموا الكعبة ومثلما سفكوا دماء احلسني هم ! ؟(َوَحرَّف وا ِكَتاَبك) رآنوقع على القُ 

-َأهِل بَيِت نَِبي ك ذين َكذَّب وا ر س َلك َوَهَدم وا َكعَبَتك َوَحرَّف وا ِكَتاَبك َوَسَفك وا ِدَماءَ اللَّه مَّ ِاْلَعن الَّ -الكتاب
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ىل زيارة إتذهب  يف أي  وقتٍ  ،زمان ل  تقرأ يف كُ  ،زيارة مطلقة ،زيارة مطلقة سني وهذهِ هذا يف زيارة احلُ 
 .املطلقةالز يارات ا من ألّنَّ  ،الز يارةتقرأ هذه  سني ميكنك أنْ احلُ 

 الز يارةُ  وهي ،اشوراءبو عبد اهلل يوم ع  زار هبا أ  زيارة خمصوصة يُ  :هداءالش  سي د هذه زيارة مخصوصة ل
صلواُت إمامنا  هي ناحيةُ  ،سةاملقدَّ  احيةُ النَّ و  ،زماننا دت عن إمامِ ر  و  الَّيت الز يارة  ،سةاحية املقدَّ املعروفة بزيارة النَّ 

-اقسَّ الف   اةِ صَ ع  لْ لِ  يل  الوَ فَ -هذا هو كالم إمام زماننا ؟سةاملقدَّ  احيةِ ماذا نقرأ يف زيارة النَّ  ،عليهاهلِل وسالُمُه 
اخلطاب  ،سنيعلى صدر احلُ -كرِ دْ ى صَ لَ عَ  سٌ الِ جَ  ر  مْ الش  وَ -طورتأيت بعد هذه السُ  ؟يتارة مّت تأهذه العب

ى لَ عَ  ضٌ ابِ ك قَ حرِ ى نَ لَ عَ  ه  يف  سَ  غٌ لِ و م  و  َوالش ْمر  َجاِلٌس َعَلى َصْدِرك-الز يارة عرفون هذهِ سني وأنتم تللحُ 
ي بِ س  ك وَ اس  رَ  اةِ نَ ى القَ لَ ع عَ فِ ر  ك وَ اس  فَ ن ْ أَ  يتَ فِ خَ وَ  كْ اسُّ وَ ت حَ نَ كَ د سَ ه قَ دِ نَّ هَ مَ بِ  كَ لَ  حٌ ابِ ه ذَ دِ يَ بِ  كَ تِ يبَ شَ 
َوص ف ِدوا ِفي -!؟رآنف القُ ر  من يعمل هذا ال يُ -اتيَّ المطِ  ابِ تَ ق ْ أَ  وقَ يد فَ دِ ي الحَ وا فِ ف دِ ص  يد وَ بِ العَ كَ   كَ ل  هْ أَ 

َتاِب المِطيَّات  ِهمْيِديأَ  ،اتوَ لَ فَ البَ َراِري وال يون فِ اق  سَ ي   ،تارَ اجِ الهَ  رُّ م حَ ه  وهَ ج  وَ  ح  فَ لْ ت َ  الَحِديد َفوَق َأق ْ
 ،ماَل سْ ك اإلِ لِ تْ قَ وا بِ ل  ت َ د ق َ قَ لَ  ،فَالَويل  لِْلع َصاِة الف سَّاق ،اقوَ سْ ي األَ فِ  مهِ بِ  اف  طَ ي   ،ِإَلى اأَلْعَناق َمغل وَلةٌ 

-رآنالق   اتِ وا آيَ ف  رَّ حَ ان وَ يمَ د اإلِ اعِ وَ وا ق َ م  دَّ هَ وَ  ،امكَ حْ األَ وَ  نَ نَ وا السُّ ض  قَ ن َ وَ  ،يامالص  ة وَ اَل وا الصَّ ل  طَّ عَ وَ 
مثل ما  ،عالقة يل هبؤالءأنا ال  ،ةضعيفالز يارة ال شأن يل مبن يقول هذه  !؟كيف تفهمون هذه العبارات

إمام  كالمُ هو  يعتقدون أنَّ هذا الكالم الَّذين  أنا أخاطب أشياع علي   ،باملخالفنييل قلت ال عالقة 
ال شأن يل  ،جالني وقذارات علم الر  واملراجع والرجالي   ءِ اال شأن يل بأقوال العلم ،الءأخاطب هؤ  .؟!.زماّنم
 مُ الهذا الكالم هو ك دون بأنَّ تقمن تعيا  ،شياع علي  وآل علي  يا أ أنتم أنا أخاطبكم ،هاتالّت   هذه بكل  

 ،َوَعطَّل وا الصَّاَلة َوالص يام ،َلَقد قَ تَ ل وا ِبَقْتِلك اإِلْساَلم-!؟الز يارةهمون من هذه ماذا تف ،إمام زمانكم
َوَحرَّف وا آيَاِت -نرآاملعنوي للقُ التَّحريف  هذا هو-قَ َواِعد اإِليَمانم وا َوَهدَّ  ،َونَ َقض وا السَُّنَن َواأَلْحَكام

إىل آخر -م وا قَ َواِعد اإِليَمان َوَحرَّف وا آيَاِت الق رآنَوَهدَّ -للقرآن يف اللفظيالتَّحر هو هذا و -الق رآن
نوع من أنواع  هي ،اهلملجة-انوَ دْ ع  لي واغِ ي البَ وا فِ ج  لَ مْ هَ وَ -سةاحية املقدَّ جاءت يف زيارة النَّ الَّيت العبارات 

- حرَّفوهبعد أنْ -وراً هج  مَ  لَّ جَ وَ  زَّ اهلل عَ  ب  اتَ كِ   ادَ عَ وَ  اً ورَ ت  وْ ول اهلل مَ س  رَ  حَ بَ صْ د أَ قَ لَ -سريعة للفرسالركة احل
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 يل  زِ نْ الت َّ يل وَ لِ حْ والتَّ  يم  رِ حْ يل والتَّ لِ هْ الت َّ وَ  ير  بِ كْ التَّ  كَ دِ قْ فَ د بِ قِ ف  وَ -يا ُحسني-اً ورَ ه  قْ مَ  رتَ هِ  ق  ذْ إِ  قَّ الحَ  رَ ودِ غ  وَ 
روا وتذك  -يلاطِ بَ األَ وَ  ن  تَ الفِ يل وَ الِ ضَ واألَ  اء  وَ هْ األَ يل وَ طِ عْ الت َّ وَ  اد  حَ لْ اإلِ يل وَ دِ بْ التَّ وَ  ير  يِ غْ ك الت َّ دَ عْ ر ب َ هَ ظَ يل وَ وِ تَّ ألاوَ 

األُمَّة هي وهذه  ،بيتلأهل ا كالمُ   هذا هويف حني  ،سنيُلحت بعد احلُ ص  األُمَّة  طباء من أنَّ ما يقوله لكم اخلُ 
 واملراجعُ  ءُ افلماذا يركض العلم ،ئة يف املئةمواملخالفون ذهبوا إىل طريٍق مظلم  ،يدةذهبت إىل هاوية بعقد 

ِبَفْقِدَك التَّْكِبير  َوالت َّْهِليل  َوف ِقدَ -!؟الء يأخذون من كتبهموعلماؤنا يركضون وراء هؤ  ذا خطباؤناملا !؟رائهمو 
ل َواأَلْهَواء  والتَّْحرِيم  والتَّْحِليل َوالت َّْنزِيل  َوالتَّ أِويل َوَظَهر بَ ْعَدك الت َّْغِيير  َوالتَّْبِديل َواإِلْلَحاد  َوالت َّْعِطي

 وآلِ  نيٍ س  يف جو  حُ  ،سييناحلُ   اجلو  يف ،سينيةيف احلاضنة احلُ  هم الَّذينفقط -واأَلَضالِيل َوالِفَتن  َواألَبَاِطيل
 فربنامجُ  !؟ٌر آخرولكن هل صلحوا أم ال ذلك أم ،الحالصَّ  رت هلم أسبابُ توفَّ الَّذين ني هؤالء هم س  حُ 
 ة انتفعوا من هذهِ يعالش   فهل أنَّ  ،إمام زماننا أنصارُ  من هذه احلاضنة خيرجُ و  ،اضنةٍ ح   سني هو إلنشاءِ احلُ 

ة بقيَّ و -م وا قَ َواِعد اإِليَمان َوَحرَّف وا آيَاِت الق رآنَوَهدَّ -واضحةالز يارة و  ،فيه نقاش هذا كالمٌ  !؟أو ال احلاضنة
والتحرمي  د التكبي والتهليلفق  كتاب اهلل مهجوراً ويُ   فحينما يكونُ  ،ةشي إىل هذه القضيَّ ها تُ لَّ يطة كُ احمل املطالب

 تُ ضاليل والفِ األو  والتعطيل واألهواءُ  حلادُ والتبديل واإل غييُ ذلك التَّ بعد  ويل ويظهرُ لتأوا لُ والتحليل والتنزي
م وا قَ َواِعد اإِليَمان َوَحرَّف وا َوَهدَّ -املضامني هلذهجدَّاً ِجدَّاً اً هي هذه األجواء املناسبة جدَّ  تأليس ،واألباطيل

أهل البيت  ثقافةُ هي هذه و  ،بيت العصمة أهلِ  هذا هو منطقُ  ؟ماذا تفهمون من هذا الكالم-آيَاِت الق رآن
أقول لكم  ثقافتكم جماملةً  ،يا شيعة أهل البيت اء ال أقول عوراءبقيت ثقافتكم ثقافة عمي ،فتم هباق  ما ثُـ  يتالَّ 

 .مع هذا املنطق وقارنوها ،الثَّقافةمع هذه  قارنوها ،ثقافتكم عمياء ،ثقافة عوراءهي 

 وهي غي ،ة املؤمننيمَّ اجلامعة ألئِ الز يارة إىل و  ،يف بيوتكم رٌ وهو متوفـ  إذا تذهبون إىل مفاتيح اجلنان 
على  موجودةالز يارة هذه  ،ة املؤمننيمَّ ئِ أل   اجلامعةُ  الز يارةُ بعدها بصفحات تأتيكم  ،اجلامعة الكبيةالز يارة 

ألئمة  اجلامعةُ  الز يارةُ ) ستخرجوها من الفهر تاس ،اليد ح اجلنان بط  فاتيالطبعة املعروفة مل ،577صفحة 
مة واهلجوم اطِ ف   يذاءِ أهل البيت يف إِ  أعداءُ  ما قام بهِ  صل إىل ذكرِ ت  الز يارة  ؟الز يارةماذا نقرأ يف هذه  (،مننياملؤ 

الز يارة  ،عليهصلواُت اهلِل وسالُمُه ياء األوصسي د يدعون -مه  تِ يعَ لى بَ إِ  ه  ونَ ع  دْ يَ -الز يارةول قت إىل أنْ  ،على دارها
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ة كَ ئِ اَل مَ الْ حي وَ ط الوَ بِ هْ مَ الة وَ سَ الر   وَ ةِ وَّ ب   الن   ارِ لى دَ اب إِ زَ حْ ا األَ ايَ قَ ب َ اب وَ رَ عْ األَ  ة  لَ فْ سِ  رَ شِ ح  فَ -هكذا تقول
 مَّ عَ ي الَّتِ  مِإلى بَيَعِته   َيْدع ونَه  -تقول إىل أنْ -ةِ امَ مَ اإلِ وَ  ةِ فَ اَل الخِ وَ  ةِ يَّ صَ ن الوَ عدِ مَ ة وَ يَ اَل ان الوَ طَ لْ س   ر  قَ ت َ سْ م  وَ 
ها دبَ ن  ج   تْ فَ ن َ ا وَ هَ ادَ دَ قْ ت مِ دَ رَ طَ وَ ا هَ ان َ مَ لْ سَ  تْ قَّ عَ ام وَ ا اآلثَ هَ لِ هْ أَ  وبِ ل  ي ق   ت فِ عَ رَ زَ م وَ اَل سْ ا اإلِ هَ وم  ش  
اء قَ لَ لطُّ س لِ مْ الخ  ت احَ بَ أَ ام وَ قَ مَ رت الْ يَّ غَ ام وَ كَ حْ ت األَ لَ دَّ بَ رآن وَ ت الق  فَ رَّ حَ ها وَ ارِ مَّ عَ  طنَ ت بَ قَ ت َ ف َ وَ 
-ةرَ جْ الهِ  ارِ ى دَ لَ ت عَ ارَ غَ أَ ة وَ عبَ ت الكَ دمَ هَ وَ -تقول  أنْ إىل-اءمَ الد  وَ  وجِ ر  ى الف  لَ اء عَ نَ عَ د اللُّ واَل ت أَ طَ لَّ سَ وَ 

 ،يف كتاب كامل الز ياراتهداء الشُ سي د علينا يف زيارة ت مر  الَّيت املضامني  ،املضامني هي هي ،منيانفس املض
 ،املزار كتابُ   ،رامن والتسعني من حبار األنوامن اجلزء الثَّ  املقدَّسة وقد قرأهتا عليكم أو يف زيارة النَّاحيةِ 

 َوَطَرَدت ِمْقَداَدَها َونَ َفتْ -؟ال هذا األمر جرى على أرض الواقع أو-َوَعقَّْت َسْلَمانَ َها-املضامني هي هي
حني -َوفَ تَ َقت َبطَن َعمَّارِها-لربذةا ىلنفوه إ بو ذرأُجندب هو -دَبهاج ن   َونَ َفتْ -طردته إىل الشام-دَبهاج ن  

 ،الز يارةإىل آخر -َوفَ تَ َقت َبطَن َعمَّارِها َوَحرََّفت الق رآن َوَبدََّلت اأَلْحَكام-ِه ففتق بطنهداس عثمان يف بطن
  !؟ماذا تقولون !؟عليهم أمجعنيُمُه صلواُت اهلِل وسالوردت عن املعصومني الَّيت الز يارة ماذا تفهمون من هذه 

واملراجع  يل بالعلماءِ  ال شأن  و  ،خالفنيبامل يل ر ال شأن  كر  وأُ  !؟إذا ما قرأمتوها الز ياراتكيف تفهمون هذه 
هذه زيارات وردت عن  ،أنتم يا أشياع أهل البيت ُثكمأحد   أنا ،الر واياتهذه و  الز ياراتفون هذه يضع  الَّذين 

َوفَ تَ َقت َبطَن َعمَّارِها َوَحرََّفت الق رآن َوَبدََّلت -!؟ياراتلز  ا ون هذهماذا تقولون وأنتم تقرأ ،املعصومني
ا  فالكالما هنا أمَّ  ،رآنبدلت األحكام هذا َتريف معنوي للقُ -اأَلْحَكام وهذا هو رآن فت القُ حرَّ هو أّن 

 شكلٍ شي بتُ و  ،ابقة هلي دليل واضحاحللقات السَّ ت يف مر  الَّيت واهد واملطالب الشَّ  وأعتقد ،َتريف لفظي
عليهم صلواُت اهلِل وسالُمُه زيارات أهل البيت  ةُ وبقيَّ الز يارة خ هبا هذه صرُ ت  الَّيت صارخ إىل هذه احلقيقة 

 .أمجعني

تاب ك  هوهذا  ؟ملقتلة اصَّ قِ ون يف ماذا تقرأُ  ،ة املقتلصَّ ون قِ هداء أو تقرأُ الشُ سي د أنتم تسمعون مقتل 
 :اللهوف يف قتلى الطفوف

 .قبل أن نقرأ ما يف هذا الكتاب نذهب إىل فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل
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 :و كتاب اللهوف في قتلى الطفوفهذا ه 

طبعة  ،جفاحليدرية يف النَّ  وهذه الطبعة من منشورات املطبعة ،664 سنة املتوف ،ابن طاووسسي د لل
 ،ءار و اشقتل يف كل  عة املا يف ِقصَّ ُعوّنسمتلى على املنابر وت  وفٌة تُ ر عوهذه اخلطبُة خطبٌة م ،42صفحة  ،قدمية

اً بَّ ت َ -!؟مهلة ماذا يقول قيفلسَّ اند جُ  اطبُ خيُ  ،خياطب األمويني هُ و خياطُب أعداء  هداء وهُ الشُ سي د فماذا يقول 
 يْ ا فِ نَ ينا َسيَفًا لَ لَ م عَ ت  لْ لَ سَ  ،ينفِ وجِ م م  ك  ا نَ خْ رَ صْ أَ فَ ين هِ الَ وَ  اونَ م  ت  خْ رَ صْ تَ سْ اِ  ينَ حِ  اً حَ رَ ت َ وَ  ة  اعَ مَ ا الجَ هَ ت   ي َّ م أَ ك  لَ 
سي د ل يقو  إىل أنْ  ،اخلطبة املعروفةو -مك  و  د  عَ ا وَ نَ و  د  ى عَ لَ ها عَ انَ حْ دَ تَ ق ْ ًا اِ ارَ ا نَ نَ َعَليم ت  شْ شَ حَ م وَ ك  انِ مَ يْ أَ 

 :طلحهذا املص-مْ لِ ي الكَ فِ ر  حَ م  اب وَ تَ لكِ اة ذَ بَ ن َ ب وَ ازَ حْ األَ  اذَ ذَّ ش  وَ ة اأَلمَ  دَ يبِ ا عَ م يَ ك  ًا لَ قَ حْ س  فَ -اءهدالشُ 
َفس ْحَقًا َلك م يَا -ميف الك لِ حمر  و  ،اهلل فوا كتابحر  الَّذين  ُه وصٌف لليهودِ نَّ إِ  ،رآينمصطلٌح قُ هو  (ملِ  الك  يف ر  حُم  )

اَذ اأَلْحَزاب وَ  ي ئِ فِ طْ م  وَ  انيطَ الشَّ  ةَ ثَ فْ ن َ وَ  امثَ ة اآلصبَ ع  وَ  لَكِلمْ اِفي الِكَتاب َوم َحر   نَ َبَذةَعِبيَد اأَلَمة َوش ذَّ
  .هم هم هؤالء ،(ِلمْ َوم َحر ِفي الكَ ) ،عليهصلواُت اهلِل وسالُمُه  إىل آخر كالمهِ -ننَ السُّ 

ك ِتب   ومَ ن يَ يسَ الح   لَ ق تِ )-ريةً نها صادق يُعلامن من كتاب الكايف عن إمامنا الصَّ يف اجلزء الثَّ  الر وايةُ 
ل ق تِ  ابتَ الكِ  بَ تِ ك    إذا-حابةن الصَّ كتبها مجٌع مالَّيت  حيفة إذا ُكتبت الصَّ -ابتَ ب الكِ إذا ك تِ  ،ابتَ الكَ 
 .ألخرىفاصيل ار التَّ فة وسائقيسَّ الحيفة فإىل الصَّ  ،حيفةإىل الصَّ  قضية جذورها تصل ومتتد  وهذه -(ينسَ الح  

اَذ اأَلْحَزاب َون َ َفس ْحَقًا َلك م يَا َعِبيَد األََمة  اء طب عاشور خُ و  -ِفي الَكِلمْ اب َوم َحر  الِكتَ  ةَبذَ َوش ذَّ
راء اخلطب طب عاشو خُ  ،يةور ثانو مر أُ فصيل وبذكطويل والتَّ سمحان بالت  مان واملكان ال ي  الزَّ  ،ةاخلطب احلسينيَّ 

 .موز األساسيةب العناوين املهمة والرُ ط  وخُ  ،احلقائق بُ ط  هي خُ  يَّةينساحل

اجلزء اخلامس واألربعني من حبار  ه عليكم من أقرأُ وها أينَّ  ص  هناك ن   مناقب ابن شهر آشوب يف
األ مَّة  تِ ياغِ وَ ن طَ م مِ ت  ن ْ ا أ  منَّ إفَ -؟ب رواية املناقبسم حبداء هلالشهسي د ماذا يقول  ،8صفحة  ،األنوار

َوم َحر في )عبارة واضحة -في الكتابر  حَ م  ام وَ ة اآلثَ صبَ ع  ان وَ يطَ ة الشَّ ثَ فْ ن َ اب وَ تَ الكِ  ةِ ذَ بَ ن َ اب وَ زَ حَ األَ  اذِ ذَّ ش  وَ 
ا قال الكلمتني (الكتاب  (،م َحر ِفي الَكِلمْ ) :ح معىنلتوضي (،َوم َحر في الكتاب) (،َوم َحر ِفي الَكِلمْ ) :فلرمبَّ
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فماذا  ،(َونَ ْفثَة الشَّيطَان َوع صَبة اآلثَام َوم َحر في الكتاب) :حبسب رواية ابن شهر آشوب املازندراين
هناك عشرات وعشرات وعشرات وعشرات وعشرات  ،ة ال تقف عند هذه النصوص فقطضيَّ والق ؟تقولون

 .صريٍح وواضح عن هذه احلقيقة وبشكلٍ  ثُ حدَّ كُلها تتمَّد  حُم   صوص عن آلِ من النُ  ،وعشرات

 ،دار إحياء الّتاث العريب (،حبار األنوار)مانون من والثَّ الثَّاين وهذا هو اجلزء  :المؤمنينمير أَ  نوت  ق  
مي قريش ن  بدعاء ص   (،نمنيدعاء الصَّ ) ــء املعروف باالدع ،بعدها امو  260صفحة  ،التأريخ العريب ةسمؤسَّ 

 يف باب ،وها هو يف البحار (،لواقيةاجلُنَّة ا) باوكذلك يف كت (،البلد األمني للكفعمي)وهو موجوٌد يف كتاب 
وهو  أمي املؤمنني يف صالتهِ  ماذا نقرأ يف قنوتِ  ،هالتِ أمي املؤمنني يف ص   هذا هو قنوتُ  ،ات الطويلةتالقنو 

ا بَ لَّ ق َ ك وَ ولَ س  ا رَ يَ صَ عَ وَ  كَ امَ عَ ن ْ ا إِ دَ حَ جَ ك وَ يَ حْ را وَ كَ نْ أَ ك وَ رَ مْ ا أَ فَ الَ خَ  ينِ الَّذَ -؟فماذا يقول ؟نمي قريشيذكر ص  
عليكم يوم  قرأتهُ الَّذي و  ،اخلوئيالسي د قاله الَّذي كل  س لِ عاكِ بط مُ هذا الكالم بالضَّ -كابَ تَ ا كِ فَ رَّ حَ ينك وَ دِ 

 علم الرجال وأوساخهِ  قذاراتِ  حبسبِ ضعيف هذا الدعاء أن   صحيحٌ  ،س مئة باملئةبط معاكبالضَّ  ،أمس
بط معاكس مئة يف املئة بالضَّ  اذ! فه!ما عالقيت هبا ،ات والنجاساتذار لكن ال شأن يل أنا هبذه الق ،وجناساتهِ 

ال طَّ عَ وَ  َوقَ لََّبا ِدينك َوَحرَّفَا ِكَتاَبك-يف املوقف من كتاب اهلل ،ةمراجعنا وعلمائنا يف هذه القضيَّ  ملنهجِ 
ريف يف  التَّحال يقال بأنَّ  ،يف اجلانب املعنوي هُ لُ هذا كُ -كاتِ آيَ  يا فِ دَ حَ لْ أَ ك وَ ضَ ائِ رَ  ف َ اَل طَ بْ أَ ك وَ امَ كَ حْ أَ 

هذا  ،أحلدا يف آياِتك ،أبطال فرائضك ،عطَّال أحكامك ،قلَّبا دينك ،اجلانب املعنوي واضح ،اجلانب املعنوي
 ،لفظي هو َتريف التَّحريفواضح  (،كابَ تَ ا كِ فَ رَّ وحَ ) :لكن ،املعنويالتَّحريف يف  ،وينه يف اجلانب املعلُ كُ 

بكل  آيٍة -اوهَ ف  رَّ حَ  ةٍ آيَ  ل  ك  بِ  امَ ه  ن ْ عَ لْ اِ  مَّ ه  اللَّ -مي املؤمنني يف قنوتهاأل يقول إىل أنْ  ،العبارة واضحة جداً 
نها أهل البيت سآتيكم ث عَتدَّ الَّيت فة مناذج من هذه اآليات احملرَّ  ،فة وسآتيكم بأمثلةرَّ آيات حمُ  ،حرَّفوها

فماذا تفهمون من هذا  ،القادمة سع من الوقت يف هذه احللقة أو يف احللقةِ بأمثلة ومناذج إذا كان هناك مت
هذا هو  ،إذا كنتم تقولون بأنَُّه علُينا ،هذا هو علُيكمو ليٌّ هذا هو ع   !؟علي   أمي املؤمنني وتِ نُ من قُـ  ،عاءالدُ 

ا وهَ ك  رَ ت َ  ةٍ يضَ رِ فَ وَ -؟ا تعينذهذه الكلمة ما-َحرَّف وَهاِبك ل  آيٍَة -وأيضاً -كابَ تَ فا كِ رَّ حَ وَ -م يقولعلُيكُ و  ،علُيُكم
تحريف هو الهذا ف-ِبك ل  آيٍَة َحرَّف وَها-اأمَّ  ،حريف املعنويتَّ الهو هذا -اوهَ ل  طَّ عَ  امٍ كَ حْ أَ ا وَ وهَ ر  ي َّ غَ  ةٍ نَّ س  وَ 
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وأنا هنا  ؟اخلوئيالسي د ث هبا َتدَّ الَّيت  بالطريقةِ  ؟طريقة عاء بأي  كيف تفهمون هذا الدُ   ،واضح جداً  ،لفظيال
 احلوزةِ  منهجُ  هو هذا ،اخلوئيالسي د ب اً ليس األمر خاص  فاهلل تعاىل عليه  ي رضوانئو اخلالسي د حني أذكر 

ماتوا وكذلك الباقون هذا هو الَّذين مراجعنا الكرام  هذا هو منهجُ  ،ةينيَّ الد   سةِ املؤسَّ  هذا هو منهجُ  ،العلمية
 ؟وآل علي  هذه الكلمات ،يا أشياع علي   ،كيف تفهمونأنتم   ،منهجهم

 ،اً صوص واضحة وصرية جدَّ النُ  ،ةسية املقدَّ احيارة النَّ زِ و  ،ني املطلقةس  أنتم تالحظون زيارات احلُ 
قنوت و  ،ب هلا خصوصيةط  وهذه اخلُ يوم عاشوراء هداء يف الشُ سي د ب ط  خُ و  ،مننية املؤ مَّ اجلامعة ألئِ الز يارة و 

هذه الش يعيَّة  الثَّقافةُ ُّتانب لماذا ف ،هناهي احلقائق  بأن  نادي تُ و خ صر  ُل هذه احلقائق ت  كُ   ،األوصياءسي د 
 ياتاملراجع والوكالء واحلسينويذهب  ،ة واحلوزات العلميةياسيَّ وتذهب الفضائيات واألحزاب الس   ،احلقائق

بالنسبة  ،أنتم أحرارفصحيحة  تإذا كانت ليس ؟صحيحة صوص ليستالنُ  هذهِ هل ! ؟اه آخرباّت  طباء واخلُ 
مئة َتت  من  واحدفيها بدرجةِ  ال أشكُ و هذه النصوص ثابتة  سبةِ بالن   ،تهابصحَّ  ين أعتقدُ يل ال تلوموين إنَّ 

سبة يل هذه بالن   ،ال أشُك هبا بدرجة واحد من مئة َتت الصفر ،فوق الصفرالصفر ليس واحد من مئة 
 قولوا أي   ،مأجور ،جاهل ،وين خمطئرب تتع ،شتبهتعتربوين مُ  ،مَّدحُم  هذه نصوص آل  ،ةنصوص قطعي   صو النص

عقل  ،هماذا أصنع ل ،رقل حمج  ماذا أصنع هذا ع   ،فيها ال أشكُ و سبة يل هذه النصوص قطعية بالن   ،يءش  
ربة قاربت األربعني سنة من ّت  بل  ،من فراغ طبعًا هذا القطع مل يأتِ  ،ر يقطع بأنَّ هذه النصوص قطعيةحمج  

مع  هُ هذا العمر الطويل قطعتُ  ،ذراً يل عُ  دُ جِ ي  ماين س  إمام ز   طئًا فإنَّ  لو كنت خمُ حّتَّ و  ،مع حديث أهل البيت
عن  ثُ لكن أَتدَّ  ،نا ال أنفي ذلكقد أكون خمطئًا أ ،تائجه النَّ ذِ هبِ  هم فخرجتُ ديثِ م ونذرته خلدمة ح  حديثهِ 

هل  ؟يت فماذا أقولواملراجع يعارضون حديث أئمَّ أجد العلماء  حني ،لَّمكمعذور حني أت إين  ف ،ةحالة نفسي  
م ميثلون الَّذين ماء للعاوأرى املراجع و  ،ن شيئًا آخرو ليت يقو وأنا أرى أئمَّ  ابم على صو أقول بأّنَّ  يقولون بأّنَّ

ال  علي   لذلك أعذروين إذا كنتم أنتم يا أشياع علي  وآلِ  ؟فماذا أقول ،ون باّتاه أعدائهمة يذهبمَّ ئِ األ  
فهذا العقل  (،وإنَّما ي داق  اهلِل الِعَباد َعَلى َقدِر ع ق وِلِهم) تكممسؤولي   فتلكلنصوص ا دون بصحة هذهتقتع

لكن  ،اسبون على عقولكمعلى عقلي وأنتم َتُ  بُ اس  سأح   ،ة هذه النصوص فماذا أصنع لهُ بصح   يقطعُ 
 .يطانالشَّ  ومنطقُ  ،محانالرَّ  نطقُ م   :ندكم ميزان واضحموا وجدانكم وعِ ك  ح  
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 ،وئياخلسي دنا ل (البيان تفسيُ ) هذا هو ،اخلوئي رضوان اهلل تعاىل عليهسي دنا لكم من كتاب  أنا سأقرأُ 
 ةُ بهالشُ ) :نوانعُ  هاعطيو يُ ه ،بالقرآن ثِ ب  ثار حول موضوع الع  شبهة تُ هي هذه أن  عترب وهو ي   ،225صفحة 

 هذه اللحظة لربنامج أو يفبعد ا هلياجعفكان عندُه الكتاب   ومن ةمعوا يل بدقَّ ست  ت   ذي أرجوه أنْ لَّ ا (،الثةالثَّ 
الر وايات  إنَّ -وئياخلالسي د ث حبثار على تُ يت الَّ الثة الثَّ  بهةما هي هذه الشُ  (الثةبهة الثَّ الشُ ) ،كان قريباً منه  إن

السي د  ايات كثية هوناك رو ه-همن القول ب دَّ فالب   رآنقد دلت على تحريف الق   عن أهل البيت المتواترة
 إنَّ -ة يعين كثيةتواتر م-لبيتاعن أهل  إنَّ الر وايات المتواترة-؟ما هي هذه الُشبهة ،يقول هذه شبهة

نَّ الر وايات أباعتبار -ل بهن القو م رآن فالب دَّ ريف الق  ت على تحالر وايات المتواترة عن أهل البيت قد دلَّ 
 دَّ البُ و  ضمون يقيين  ما إىل ضموّنمل َتوَّ  ،واملراجع قول نفس الفقهاء والُعلماء إذا وصلت حدَّ التواتر حبسبِ 

 .من القول هبا

حريف في لتَّ ا ال داللة فيها على وقوعالر وايات هذه  إنَّ  :والجواب-؟ماذا يقول-والجواب
ثت ذي َتدَّ الَّ التَّحريف لكن يقول هذا  ،اياتو ر  هو ال ينكر هذه الكثرة من ال-المتنازع فيهبالمعنى  رآنالق  

إنَّ هذه الر وايات ال داللة فيها على -اآلن ُث عنهُ ليس هو هذا الَّذي نتحدَّ  ،شيء آخر هذاالر وايات عنه 
كثيرًا من   ضيح ذلك إنَّ و وت ازع فيهتنمبالمعنى ال-يظفاللَّ التَّحريف يعين -وقوع التَّحريف في الق رآن

للبحِث يف  هل هناك من حاجةفمتواترة الر وايات هو إذا كانت -ندعيفة السَّ كانت ضَ   وإنْ الر وايات 
 ،فةعيفة أو ليست ضعيسواء كانت األسانيد ض   ،يسقط البحث يف األسانيد! يف الر وايات املتواترة ؟األسانيد
منها ن قلت من   ملةً ج   فإنَّ  إنَّ كثيرًا من الر وايات وإْن كانت َضعيفة السَّند :ذلك وتوضيح  -حال على أي  

ومن  سخناتل باليقو  ه  نَّ علماء الرجال على فساد مذهبه وأاتفق الَّذي اري السيَّ محمَّد كتاب أحمد ابن 
ال إشكال يف ذلك -هب فاسد المذه  اب وأنَّ كذَّ   ه  أنَّ  أحمد الكوفي الَّذي ذََكَر علماء الر جال ابن عليّ 
 تورث القطع بصدور بعضها عن الر واياتكثرة   نَّ إالَّ أ-؟اخلوئيالسي د ن بعد ذلك ماذا يقول ولك

إالَّ -؟بينما السي د ماذا يقول ،انتهى األمرو  ر روايٍة واحدٍة عن املعصوم لكفىو طعنا بصدو ق  ل-المعصومين
 إالَّ أنَّ كثرة الر وايات تورث  -جالتب الر  ون يف كُ فُ ضعَّ يُ الَّذين لت من هؤالء قِ  لو نُ حّتَّ -أنَّ كثرة الر وايات
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نا مطمئنني برواية واحدة حّت لو ك-ان بذلكوال أقل من االطمئن المعصومين بعضها عن القطع بصدورِ 
فال حاجة بنا إلى ت اوايمعتبر من هذه الر   ي بطريقٍ وفيها ما رو -؟ماذا يقولُُثَّ  ،طلب وانتهينايثبت امل

اللفظي عن التَّحريف ي ويعود بعد ذلك إىل نف ،موينهي الكال-روايٍة بخصوصها ند كل  التكلم في سَ 
بلغت إذا و  ،التواتر غت حدَّ قد بل  الر وايات  بَّت بأنَّ هو ثـ   ،أوالً  ،إذا كان هذا قد صدر عن املعصومني ،رآنالقُ 
ال شأن يل هبذا  ،ة يعرفها اجلميعهذه القضيَّ و  ،حينئذٍ  يديف األسانة للبحث جاال حفالتواتر  ت حدَّ اوايالر  

كثرة   قال بأنَّ  هُ لكنَّ  ،اخلوئيالسي د ذلك من  نقبلُ و  ،هذه األحاديث ضعيفة  بعضبأنَّ  :قالو  ،املوضوع
د ي أقول لو ثبت ذلك حّت ولو برواية واحدة نقطع هبا، فإن  ذلك يؤ  ،بعضها رو الر وايات ُتورث القطع بصد

أقول  ،طعمل يكن الق   ث االطمئنان إنْ ورِ ا تُ قال أو على األقل إّنَّ ُُثَّ  ،عن املعصومني  ورهادبص إىل القطع
ما هو بطريق  الر واياتمن هذه  أنَّ بقال بعد ذلك ُُثَّ  ،أيضاً  يثبت األمرفإن   ا برواية واحدةلو اطمأنن  حّت  

ما ُدفعت  ؟عتُدفِ الَّيت بهة إذًا أين هي الشُ  ،ويصل إىل هنا وينتهي الكالم ،عترب حبسب قواعد الر جالمُ 
هذا يف  (،التَّحريفعرض روايات ) جديد ويدخل يف موضوعٍ يّتك الكالم ُث   ،قائمةما زالت الُشبهة  ،الُشبهة
 هُ لكنَّ  ،التَّحريفتقول ب نيمصو عادرة عن املاخلوئي يعّتف بوجود روايات ص  السي د يعين  ؟فونهصن  انة تُ أي خ  
ثت عنه َتدَّ الَّذي  غي ذلكوهو  ،عنوي  املتحريف وهو محلها على ال ،آخر اً يعطيها وجهو الطرف عنها  يغض  

 ،يف املعنوي  حر فهم بالتَّ تُ  ميكن أنْ  الهذه النَّماذج و  ،عليكم مناذجأنا قرأت  ،بشكل حقيقي  الر وايات 
 .ورة أكثر فأكثرى الصُ على مسامعكم فتتجلَّ  هاأقرأُ أتينا أحاديث وأحاديث أخرى تسو 

لسي اجملالشَّيخ ينقلها  اليتالر واية أقرأ لكم هذه  (:حبار األنوار)والعشرون من الثَّالث هذا هو اجلزء 
ئر اصوب ،إمامنا احلسن العسكري أصحابِ لشيخنا أيب جعفر الصفار من  (ر الدرجاتبصائ)عن كتاب 
الثَّالث هذا هو اجلزء  ،عن جابر اجلعفيينقل هذه الر واية  ،أهل البيت معارفِ  من كنوزِ هو الدرجات 

ول س  رَ  اعَ دَ  :الميه السَّ لَ عَ  عفرٍ و جَ ب   أالَ قَ  ،قالَ -91 رقم احلديث ،140صفحة  ،والعشرون من حبار األنوار
فقد  ،يف غدير خم الَّذي كان االجتماعغي وهو مجعهم دعاهم و -ىنَ مِ ابه بِ حَ صْ ه أَ آلِ وَ  يهِ لَ ى اهلل عَ لَّ صَ  اهللِ 

 مةً قد  مبىن مُ  مجع أصحابهُ  (ينلَ قَ م الث َّ يك  فِ  كٌ ارِ ي تَ ن  إِ ) :بلَّغهم حبديث الثَّقلني ؟ماذا بلَّغهمف ،مج  ع أصحبُه مبىن
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ا هَ ي ُّ ا أَ يَ  :الَ قَ ف َ  ىِمنَ بِ ابه َدَعا َرس ول اهلِل َصلَّى اهلل َعَليِه َوآِله َأْصحَ -م  خُ يف  لبيعة الغدير العلوية ؟شيءٍ  ألي  
ّتة هم العِ -يِتيبَ  هلَ ي أَ تِ رَ ت ْ عِ اب اهلل وَ تَ وا كِ لُّ ضِ ن تَ ا لَ مَ هِ م بِ كت  سَّ متَ  نْ ا إمَّ أَ ين لَ قَ م الث َّ يك  ٌك فِ ارِ ي تَ ن  إِ النَّاس 

َرِتي َأهَل بَيِتيا إْن َتمسَّكت م ِبِهَما َلن َتِضلُّوا ِكَتاب اهلل َأمَّ - الكتاب قد ُحر فيقولون بأنَّ   نْ ا لَ مَ ه  ن َّ إِ فَ  َوِعت ْ
-؟ما هي هذه احلرمات-ات اهللمَ ر  م ح  يك  ٌك فِ رِ اي تَ ن  إِ  ساا النَّ هَ ي ُّ أَ  :القَ ث مَّ  ،ضوْ الحَ  يَّ لَ ا عَ دَ رِ ى يَ تَّ ا حَ قَ رِ تَ فْ ي َ 
أَي َُّها النَّاس ِإن ي تَاِرٌك ِفيك م -؟ماذا قال ،رسول اهلل هذا كالمُ -امرَ الحَ  يتَ ة البَ عبَ الكَ وَ  ِتيرِ تْ عِ اهلل وَ  ابَ تَ كِ 

ق على كالم عل  إمامنا الباقر يُ -رعفَ و جَ أب   الَ قَ ث مَّ  ،ح ر َمات اهلل ِكَتاَب اهلل َوِعْترِِتي َوالَكعَبة الَبيَت الَحَرام
ع اهلل ائِ دَ لَّ وَ ك  وَ  ،وال  ت َ قَ ف َ  ة  ترَ ا العِ مَّ أَ وَ  ،وام  دَ هَ ف َ  ة  عبَ ا الكَ مَّ أَ وَ  ،وارَّف  حَ اهلل فَ  اب  تَ ا كِ مَّ أَ  :رعفَ و جَ ب  أَ  الَ قَ ث مَّ -يبالنَّ 
َوَأمَّا الِعتَرة -ائييفيز الاهلدم -م وافَ َهدَ  َوَأمَّا الَكعَبة  -فوا الكتابحرَّ -اهلل َفَحرَّف وا َأمَّا ِكَتاب  --تَ ب َّر وا  دقَ ف َ 

 ،يف لفظييعين َتر  ،ائي أيضاً يحريف فيز والتَّ -اهلل َفَحرَّف وا َأمَّا ِكَتاب  -يائيفيز الالقتل  ،العّتة قتلوهاو -فَ َقتَ ل وا
األحاديث  هذهِ  ؟عليهصلواُت اهلِل وسالُمُه إمامنا الباقر  ماذا تفهمون من كالمِ  ،مادي ينيائي يعَتريف فيز 

يتناسب مع أقوال الَّذي ه معانيها باالّتاه ا يوج  مَّ ف األحاديث وإِ ضع  ا يُ لٌع عليها فهو إمَّ ط  اخلوئي مُ السي د 
هذا  ،يئو اخلالسي د ًا بوهذا األمر ليس خاصَّ  ،عليهم أمجعنيصلواُت اهلِل وسالُمُه أعداء أهل بيت العصمة 

فهمون من كالم إمامنا رفون العربية ماذا تعتالَّذين أنتم  ؟أنتم ماذا تفهمون ،ةيَّ نيالد   سةُ املؤسَّ  هو منهجُ 
وَك لَّ َوَداِئع  ،أو قَ ت َّل وافَ َقتَ ل وا  َوَأمَّا الِعتَرة   ،أو َهدَّم وام وا فَ َهدَ  َوَأمَّا الَكعَبة   ، َفَحرَّف وااهلل َأمَّا ِكَتاب  -!؟الباقر

 .على أساسها وأصوهلا فقضوا عليهاوا أي جاءُ  ،واربَّ تـ  -تَ ب َّر وا  اهلل فَ َقد

َيضُّ و ج وٌه َوَتْسَودُّ } :اآليةيف ذيل  ،سة األعلميوهذه الطبعة طبعة مؤسَّ  :يم  في تفسير الق   يَ ْوَم تَ ب ْ

يَ -آل عمران بعد املئة من سورةِ  سةُ اداآليُة السَّ -و ج وهٌ  فََأمَّا الَِّذيَن اْسَودَّْت  ضُّ و ج وٌه َوَتْسَودُّ و ج وه  يَ ْوَم تَ ب ْ
َوَأمَّا الَِّذيَن ابْ َيضَّْت و ج وه ه ْم َفِفي  * ْكف ر ونَ و ج وه ه ْم َأْكَفْرت م بَ ْعَد ِإيَماِنك ْم َفذ وق وْا اْلَعَذاَب ِبَما ك ْنت ْم تَ 

َيضُّ و ج وٌه َوَتْسَودُّ و ج وهٌ -{رَْحَمِة الّلِه ه ْم ِفيَها َخاِلد ونَ   ،عن أبي ذر-ي يف تفسيهم  ي لنا القُ و ير  ،يَ ْوَم تَ ب ْ

َيضُّ } :ه اآليةذِ لت هَ زَ ا ن َ مَّ ال لَ ق  ومَ ي يَ تِ مَّ أ   يَّ لَ عَ  د  رِ تَ  :ول اهللس  رَ  الَ قَ  ،{و ج وه  و ج وٌه َوَتْسَودُّ يَ ْوَم تَ ب ْ
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ون ول  ق  ي َ ف َ  ،يدِ عْ ب َ  نْ مِ  ينِ لَ قْ الث َّ م بِ ت  لْ عَ ا ف َ م مَ ه  ل  أَ سْ أَ فَ  ،األ مَّة هِ ذِ هَ  لِ جْ عِ  عَ ايٌة مَ رَ ف َ  ،اتايَ رَ  مسِ ى خَ لَ ة عَ يامَ القِ 
الَّيت األحاديث  ،نا من حديث املخالفنيوأصغر هذا جاء أكرب قلٌ قسيم ثِ وهذا التَّ  ،يعين الكتاب-ر  ب َ كْ ا األَ مَّ أَ 

مجع بني  ،بالتساويأي  ،حتيهسب  ع بني مُ ني وقد مج  ل  ق  الثَـّ أن  النيب  ذكر  ،صمةعن أهل بيت العِ  تيرو 
مع أنَّ  ،)مل ُيِشر بالوسطى واملسب حة بيٍد واحدة(مل يقل هكذا هُ حّت أنَّ  ،موسلَّ  هِ وآلِ  عليهِ  ى اهللُ يه صلَّ حت  سب  مُ 

)يشي دائمًا يقول هكذا حني يريد أْن يتحدَّث عن شيئني متقارننيعتيادي وتلقائي ااإلنسان بشكل 
ه كان دقيقاً وآلِ  عليهِ ى اهلل ُ صلَّ  يبُ النَّ ف ،فالن وفالن دائمًا هكذا معًا يأتون مثالً  يقول ،بالوسطى واملسب حة(

هذه  ،حتيهمجع بني مسب  و قا فّت ِ ي   ما لنْ ني وإّنَّ ل  ق  فيكم الثَـّ   تاركٌ قال إين  ة حني مَّ لها للُ ينقُ  ريد أنْ ة يُ وهذه الدق  
بالن سبة  أمَّا ،بابة من السَّ سب  و  ،ابةسب  هو بع لنا هذا األص سبةِ بالن   ،ابةحنن عندنا سبَّ  ،حةسب  عند رسول اهلل مُ 

 ،مه وسل  وآلِ  عليهِ  هُ ى الل  حتيه صلَّ ب  سمبني بل  ،هيتابال نقول بني سب   ،ُمسب حة ه فهذاوآلِ  عليهِ  ِلُمح مٍَّد صلَّى اهللُ 
 اه  نَ ذْ بَ ن َ اه وَ نَ ف ْ رَّ حَ فَ  َأمَّا اأَلْكبَ ر   :فَ يَ ق ول ون ؟ِمن بَ ْعِدي َلينِ َفَأْسأَل ه م َما فَ َعْلت م بِالث َّقْ -الر وايةحنن وما جاء يف 

 ةً دَّ وَ سْ ن م  يئِ مَ ظاًء م  مَ  ظِ ارَ ا النَّ وْ د  رِ  :ولق  أَ فَ  ،اهنَ مْ لَ ظَ وَ  اه  نَ ضْ غَ ب ْ أَ وَ  فَ َعاَديَناه  وأمَّا اأَلْصَغر   انَ ورِ ه  اء ظ  رَ وَ 
 انية مع فرعونِ الثَّ و  ،األُمَّة هذه األوىل كانت مع عجلِ -األ مَّة هِ ذِ هَ  ونِ رعَ فِ  عَ ٌة مَ ايَ يَّ رَ لَ عَ  د  رِ تَ ث مَّ  ،مك  وه  ج  و  

 ،اه  نَ فْ الَ خَ وَ  اه  نَ ق ْ زَّ مَ وَ  َفَحرَّفْ َناه   َأمَّا اأَلْكَبر :فَ يَ ق ول ون ؟ِمن بَ ْعِدي َلينِ َما فَ َعْلت م بِالث َّقَ  :مه  لَ  ول  ق  أَ فَ -األُمَّة هذه
فهذا  ،الر وايةإىل آخر -مك  وه  ج  و   ةً دَّ وَ سْ م   نيئِ مَ ظْ م   اءً مَ ار ظِ ا النَّ وْ د  رِ  :ولق  أَ فَ  ،اهنَ لْ ات َ قَ وَ  اه  ينَ ادَ عَ ر ف َ غَ صْ ا األَ مَّ أَ وَ 

َناه   َأمَّا اأَلْكَبر-األُمَّة فرعون ومع رايةِ األُمَّة  جلعِ  ر مع رايةِ الكالم يتكرَّ  َناه  َوَخاَلْفَناه   َفَحرَّف ْ  املخالفة-َوَمزَّق ْ
جرى على الَّذي مزيق هذا التَّ فهو  ،اهقن  مزَّ أم ا و  ،اللفظيالتَّحريف فهو  فناها حرَّ أمَّ  ،املعنويالتَّحريف هي 

 .ه وسلَّموآلِ  عليهِ  رسول اهلل صلَّى اهللُ  حديث  كما أحرقوا   ،مزَّقوها بالسيوف وأحرقوهافقد  ،املصاحف

ن كلماِت ئل مم  اهلاالك عن هذا ؟وايات! ماذا تقولون عن هذه الر  ؟ماذا تقولون عن هذه األحاديث
 !؟ه عليهم أمجعنيوسالمُ  اهللِ  املعصومني صلواتُ 

شر سة النَّ سَّ الطبعة طبعة مؤ  وهذه ،الصَّدوق رضوان اهلل تعاىل عليهلشيخنا  :اب الخصالهذا هو كت
جابر ابن عبد اهلل  ،جابر األنصاري-عن جابر-203صفحة  ،العلمية يف قم لحوزةِ اإلسالمي التابعة ل
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ة لكن الر واي ،ملمقصود أم هو خطأ مطبعي اهلل أعالتَّحريف هذا  هلولكْن فة رَّ هنا حمُ الر واية  ،األنصاري
 ،رابِ ن جَ عَ -التَّحريفشي إىل موطن سأُ  (اخلصال)لت عن كتاب ق  نـ  الَّيت خ األصلية واملصادر س  النُ  ،حمرَّفة

ف حَ صْ م  الْ -؟من هم-لَّ جَ وَ  زَّ عَ  ون إلى اهللِ ك  شْ ثة يَ اَل ثَ  ةِ امَ يَ القِ َيوم  يء  جِ ول يَ ق  ول اهلل ي َ س  رَ  عت  مِ سَ  :القَ 
 النسخة األصلية واهلل واهللِ  (،يونِ ق  زَّ مَ ي وَ ونِ حرَّق   ب  ا رَ يَ ) :بو هنا مكت-فحَ صْ م  الْ ول ق  ي َ  ،ةرَ ت ْ العِ د وَ جِ سْ مَ الْ وَ 

 ،األصلية واملصادر القدميةالنسخة  (َحرَّق وني)مكتوب هنا  ،ليس حرَّقوين (يونِ ق  زَّ مَ ي وَ ونِ ف  رَّ ب  حَ ا رَ يَ ) :هي
بقيَّة و إذا نذهب إىل العوامل  (،حرَّفوين) ؟:الر وايةماذا ينقل  ،صالمثاًل إذا رجعنا إىل البحار وهو ينقل عن اخل

 ،الفيض الكاشاين ،هاشم البحراينسي د  ،عاملي العين احلرُ ي   ؟املصادر الَّيت نقلت عن اخلصال فماذا ينقلون
هذا عن تتبٍع يف النسخ  وأقولُ  ،حني ينقلون هذا احلديث من كتاب اخلصالاحملد ثني ة بقيَّ و  ،سيلاجملالشَّيخ 

اخلوئي سي د  يف تفسي البيان للحّتَّ  (،يونِ ق  زَّ مَ ي وَ ونِ ف  رَّ حَ  ب  ا رَ يَ ) :، هكذا ينقلونالقدمية واحلديثة واملصادر
ينقلها عن نسخٍة  (يَا َرب  َحرَّف وِني) ؟محة اهلل عليها كيف ينقلهااخلوئي ر السي د موجودة ينقلها الر واية هذه 

يَا َرب   ق ول اْلم ْصَحفي َ -تحريف موجودالهذا فإن  لذلك  (،يَا َرب  َحرَّف وِني َوَمزَّق وِني)من ُنسخ اخلصال 
 ولق  ت َ ي وَ ونِ ع  ي َّ ضَ ي وَ ونِ ل  طَّ عَ  ب  ا رَ د يَ جِ سْ مَ ول الْ ق  ي َ وَ  ،يَا َرب  َحرَّف وِني َوَمزَّق وِني (وليس حرَّقوين) َحرَّف وِني

فَ يَ ق ول  اهلل  ،ةومَ ص  خ  لْ لِ  ينِ تَ بَ كْ لرُّ وا لِ ث  جْ أَ فَ -جيثوا رسول اهلل-واث  أجْ فَ  ،اونَ د  رَّ شَ ا وَ نَ و د  رَ طَ ا وَ ونَ ل  ت َ ق َ  ب  رَ  ايَ ة رَ ت ْ العِ 
التَّحريف و -يَا َرب  َحرَّف وِني َوَمزَّق وِني يَ ق ول اْلم ْصَحف-سأخاصمالَّذي أنا -َجلَّ َجاَلله  ِلي أنا أَوَلى ِبَذِلك

 .ماد يةة عملي  و  ائي  يفعل فيز هو  تمزيقوال

 أنَّ حبيث ثرة ومن الوفرة من الك  الر وايات  اخلوئي بأنَّ السي د  كثية ومرَّ علينا قبل قليل ما قالهُ الر وايات  
 صجايل املتخص  وصرَّح وهو الر   ،ل يطمئنيقطع أو على األق ،بعضها عن املعصومني رو اإلنسان يقطع بصد

اخلوئي السي د قول أنا هنا ال أبايل بِ  ،عتربةروايات ذات أسانيد مُ الر وايات من هذه  بأنَّ  ،جاليةب آرائِه الر  حبس
لبحث يف ل حباجةٍ  لستُ  ،بنفسها على نفسهاة دالَّ وهي أهل البيت واضحة  جاليني هذه أحاديثُ بقول الر   وال

 ،كثي منهاال لٌع وأحفظُ طَّ  مُ يِن إنَّ  ،األحاديث ةِ على بقيَّ  طَِّلعٌ أهل البيت وإين  مُ  هذه كلماتُ  ،هاتهذه الّت  
طع حصل به عندي الق  الَّذي بب وهذا هو السَّ  ،تناولت هذا املوضوع يتهذه األحاديث الَّ  لٌع على كل  ط  مُ 
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ألهل  له إىل الرأي املخالفورغم ميالر وايات اخلوئي رغم تشكيكِه يف السي د ف ،صل به عندي اليقنيوح
يقيين  اً طعهذه الكثرة ّتعل اإلنسان يقطع ق   بأنَّ  :مل يستطع أْن يتجاوز هذه احلقيقة وقالمع ذلك  ،بيتلا

ذات أسانيد  مع وجود رواياتو  ،هار و بصد مئن  طأو ال أقل يوايات عن املعصومني الر   هذه ور بعضبصد
أحرار أيضًا وأنتم فيما أعتقد  ما يعتقد وأنا حرٌّ هو حرٌّ في !!رهذا ويذهب باّتاه آخ ّتك كلُ ه ي  معتربة ولكنَّ 

ذلك أمٌر  ،ةينيَّ الد   سةِ اخلوئي واملؤسَّ السي د أم تذهبون مع  أفتأتون معي إىل حديِث آِل حُم مَّد ،فيما تعتقدون
 .؟!.راجٌع إليكم

 .احلديث معكم ل  كمِ نذهب إىل فاصل وأعود كي أُ 

روضة  ،وضةبالرَّ  وفر عامل (:ريفالكافي الشَّ )امن من كتاب بين يدي هو الجزء الثَّ الَّذي  تاب  الكِ 
بعة وهذه الطَّ  ،جعفر مشس الدينمَّد حمُ ق عليه حه وعلَّ صحَّ  و بطهُ ض   ،عارف للمطبوعاتدار التَّ  ،الكايف

-ن علّي ابن سويدعَ -106احلديث يف صفحة  وبدايةُ  ،107صفحة  ،هجري 1411 ،ميالدي 1990
ِفي و ه  ى وَ وسَ ن م  سَ ي الحَ بِ لى أَ إِ  بت  تَ كَ   :ولق  ي َ -عليهصلواُت اهلِل وسالُمُه من أصحاب إمامنا الكاظم 

ث مَّ  راً ه  شْ واب َعَليَّ أَ س الجَ ت بِ احْ واب أو فَ الجَ  سَ بَ تَ احْ يرة فَ ثِ ل كَ ائِ سَ ن مَ عَ وَ  هِ الِ ن حَ عَ  ه  ل  أَ سْ ًا أَ ابَ تَ س كِ بْ الحَ 
ابن سويد  علي   ار أنَّ بتباع-ليكهي إِ نِ ا أ  ل مَ وَّ أَ  إنَّ -قولي   إىل أنْ  ،هصُ هذا ن  -هت  خَ سْ ن   هِ ذِ هَ َأَجابَِني ِبَجواٍب 

ى نفسه البن اإلمام هنا ينع-هِ ذِ هَ  يَّ الِ يَ ي لَ ي فِ سِ فْ ن َ  ليكَ ى إِ عَ ن ْ ي أَ ن  أَ  إنَّ َأوَّل َما أ ِنهي ِإلَيك-عن أحوالهِ  يسألهُ 
 وا ه  يمَ فِ  اكّ  شَ اَل وَ  مٍ ادِ  نَ اَل وَ  عٍ ازِ جَ  يرَ غَ  يَك نَ ْفِسي ِفي لََياِليَّ َهِذهِ أَن ي أَنْ َعى ِإل يكل َما أ ِنهي ِإلإنَّ َأوَّ -سويد

ة هذه وصيَّ -ينة الد  عروَ ك بِ سِ مْ تَ اسْ فَ -يدو  سُ  ا ابن  ي  -كسِ مْ تَ اسْ م فَ تَ حَ وَ  لَّ جَ  و زَّ عَ  ى اهلل  ضَ د قَ ا قَ مَّ ن مِ ائِ كَ 
 صلواتُ  يايل األخية من حياتهِ امورة ويف اللَّ يف الطَّ  زنزانتهِ  صدرت عن موسى ابن جعفر وهو يف ؟مّت صدرت

أَن ي أَنْ َعى  يكإنَّ َأوَّل َما أ ِنهي ِإل-هو يقول ،شياع موسى ابن جعفرهذه الوصيَّة يا أ ةٌ كم هي قيَّم  ،اهلل عليه
 ،هم العروة-مَّدحَ م  آل -؟من هم-فَاْسَتْمِسك ِبعرَوة الد ين-يقول لهُ  إىل أنْ -يَك نَ ْفِسي ِفي لََياِليَّ َهِذهِ ِإل

شافعية  ةُ م واملنهجيهِ تِ يع  ن شِ نا مِ بأنَّ  !ء املخالفنيار ركض و ن ن  حن  هم و  بُ نا حنُِ أنَّ ب نقول د أنْ جمرَّ  ؟ستمساك ما هواال
 فُ ضع  نُ  ،من أعدائهم خمالٌف ألهل البيت وكُل شيٍء نأيت بهِ  والتفسيُ  ةصوفي قطبية واملسلكيةُ  الثَّقافةُ و 
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هو و ق مكنة يكون هو احملق   أكرب كميةٍ  ،أكرب قدٍر مكن فُ ضع  يُ الَّذي م ِـ والعال ،نحديثهم بقدر ما نتمكَّ 
-مه  لَ  ةِ مَ الَ سَ م  والْ  ،يّ صِ الوَ  عدَ بَ  يّ صِ ى الوَ قَ ث ْ الو   ةِ روَ الع  وَ مَّد حَ م   آلِ  فَاْسَتْمِسك ِبعرَوة الد ين-!!قاملدق  

م لرجل كما يف ل  والسَّ  ،مًا لرجلل  س   ،ًا هلمم  الِ تكون س   أنْ  ،ةم  سال  مُ الْ  ،سليمة وليس التَّ م  ال  س  مُ الْ  ،ةم  ال  س  مُ الْ 
ة مرتبة م  سال  مُ ـال ،إمامنا الكاظم هنا يُطالب منَّا الـُمسال مة ، لرسول اهللاملِ السَّ  ليٌّ يث أهل البيت هو ع  أحاد

آِل  فَاْسَتْمِسك ِبعرَوة الد ين-ميةالِ السَّ و ة م  سال  مُ ـسليم وهناك الهناك التَّ  ،سليمًا هذه تأيت بعد التَّ دَّ عالية جِ 
 ؟رضاال بلسليم ليس التَّ -واال  ا قَ مَ ا بِ ضَ والر   واْلم َساَلَمِة َله م ،بَعَد الَوِصيّ  َوالع رَوِة الو ثْ َقى الَوِصيّ  م َحمَّد

ما بعد يأيت ضا هذا الر  و  ،ضاطالبنا بالر  اإلمام هنا يُ  ،ولبُ سليم هو الق  التَّ  ،مةسال  مُ ـليم والستَّ هناك فارق بني ال
 ،ةم  سال  وهناك مُ  ،ك  عدم الشَّ و اض عدم االعّت أي  ،هناك تسليم وهو القبول ،مةسال  مُ ـما بعد الو  ،سليمالتَّ 
ا مبِ  رضىنا ن  أنَّ هو ضا والر   ،هلمهي كُل شؤونك   ،يءك ش  نِ ليس لك من شأأنَّك س امِل ِبُكل ك أي  ةيَّ مِ سالِ و 
ضا ا الر  أمَّ  ،بولق  هو بول الق   ،رح مع الف  لٌ و ضا هو قبالر   ،لأبعد من القبو هو ضا والر  -واال  ا قَ مَ ا بِ ضَ الر  وَ -قولوني  

-كتِ يعَ شِ  نْ مِ  سَ ين لَ مَ  ينَ س دِ مِ تَ لْ  ت َ اَل وَ  ِبَما قَال واَوالر َضا -ضاالر   ي اإلمامُ فرح ومن هنا مسُ   مع اللٌ و فهو قب
ك ألنَّ  ،همال َتنبَّ دين  و ال تأخذ منهم  ،إيَّاك إيَّاك-مه  ين َ دِ  بَّنَّ حِ وال ت  -يعتنامن شليس شيعتك يعين  منليس 

وا ان  خَ ه وَ ولس  رَ وا اهلل وَ ن  اخَ ين الَّذِ ن و نائِ م الخَ ه  ن َّ إِ فَ -؟ملاذا-مه  ين َ دِ  بَّنَّ حِ وال ت  -إليهم ت  لْ إذا أحببت دينهم مِ 
بابن  اخلطاب ليس خاصَّاً  ؟أنت تدري أيُها الش يعي-؟مهِ تِ اانَ مَ وا أَ ان  ا خَ دري مَ تَ وَ -يقول اإلمامُُثَّ -مهِ تِ انَ امَ أَ 

ائتمنوا على  -وهل  دَّ بَ وَ  وهف  رَّ حَ اهلل فَ  ابِ تَ ى كِ لَ وا عَ ن  مِ ت  ئ ْ اِ  إنّهم ؟َوَتدري َما َخان وا َأَمانَاِتِهم-ه يل ولكمسويد إنَّ 
-وهل  دَّ بَ وه وَ رَّف  حَ اهلل فَ  ابِ تَ ى كِ لَ وا عَ ن  مِ ت  ئ ْ اِ -اهد هناموطن الشَّ  ،ةلوه إىل آخر الوصيَّ فوه وبد  اهلل فحر   باكت

وتالحظون دائماً  ،بدَّلوا احلقائق-وهل  دَّ بَ وه وَ رَّف  حَ فَ -هو َتريف معنوي بديلوالت ،يريف لفظَتهو  التَّحريف
يأيت العلماء واملراجع ويدلوا  ال حّتَّ  لوحدهِ التَّحريف ال يذكرون فهم  ،ةمَّ ئِ ث األ  يدح وتبيني يفهناك تفصيل 

 .كالم واضح وصريحالو  ،هو َتريف معنويالتَّحريف هذا  بأنَّ  قالواو  وابآرائهم، وفعالً جاءُ 

ا هذه ة هُ يَّ الوص :للكشي (اختيار معرفة الرجال)هذا هو  نا نُقلت بعبارات واضحة وصرية ورمبَّ
م لِ اعَ مَ  ذ  خ  أْ تَ  نْ مَّ ّي مِ لِ ا عَ يَ  رتَ كَ ا ذَ ا مَ مَّ أَ وَ  :جني السَّ فِ و ه  وَ وَّل األَ ن سَ و الحَ ب  أَ  يَّ لَ إِ  بَ تَ كَ -ة ثانيةوصيَّ 
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 رتَ كَ ا ذَ ا مَ مَّ أَ وَ -يعين األفكار ،ملفاهيما يعين ، العقائديعين ،األصول ينيع ،املعامل ، الدينمعاملُِ  ،معاملِ -كينِ دِ 
 نْ إنَّك إِ نا فَ تِ يعَ شِ  يرِ ن غَ عَ  كَ ينِ م دِ  ِ العَ مَ  نَّ ذَ خ  أ تَ اَل  كينِ م دِ لِ اعَ مَ  ذ  خ  أْ تَ  نْ مَّ مِ -ابن سويد يعين عليَّ -يّ لِ ا عَ يَ 
 عن اخلائنني الَّذي يأخذُ -مهِ اتِ نَ امَ وا أَ ان  خَ وله وَ س  رَ وا اهلل وَ ان  خَ ين الَّذِ ين نِ ائِ  الخَ نِ عَ  كَ ينَ دِ  تَ ذْ خَ م أه  ت َ ي ْ دَّ عَ ت َ 
ا و ز مي   ،ةة البطائنيَّ ة واملنهجيَّ هرائيَّ الزَّ  زوا دائمًا بني املنهجيةِ مي   ،ا ساذج أمحق من أشباه احلميا هو خائن وإمَّ إمَّ 

هذا امليزان  جعلواا ،ليكن هذا امليزان حاضراً دائمًا عندكم ،يطاينمحاين واملنطق الشَّ بني املنطقني بني املنطق الرَّ 
 ،نوهزِ  يغي حديِث تستمعون إىل وحني  ،نوهزِ  تستمعون إىل حديثيحني  ،أنفسكم عليه دواعو  معكم دائماً و 

يف بعض األحيان احلقائق  ،إىل حديث من شيعٍي أو من غيهفضائية من الفضائيات وتستمعون  تفتحون أيَّ 
يعيشون يف الَّذين حّت  ،وبأهل اإلميانالش يعة ة بهذه املوازين ليست خاصَّ  !حدتأيت على لسان أي  أ

 ،طانيومبيزان الشَّ  محنِ يزان الرَّ مبِ  ،نوا ما تسمعونزِ  ،نوا كالمهمزِ ينطقوا باحلقائق ف   فر ميكن أنْ ضيض الكُ ح  
من أهم وهذا امليزان  ،حوا هبذه املوازينتسلَّ  ،احلديُث عن هذا ومرَّ  ةِ مَّ ئِ األ   فهناك ناطقان كما قال جواد

الَّيت وا الدروس نُ زِ و   ،وّناتقرأُ الَّيت وا الكتب نُ زِ  ،شيء نوا كلَّ زِ  ،ينيطامحاين واملنطق الشَّ املوازين املنطق الرَّ 
قطعًا أنا أَتدَّث يف اجلو  الفكري  ،ُتشاهدوّناالَّيت نوا الربامج زِ و  ،سمعوّنات  الَّيت وا األحاديث نُ زِ و   ،تدرسوّنا
يْ تَ ه م أَخْذَت ِديَنَك َعِن الَخائِِنين  اَل تَأخ َذنَّ َمَعال ِم ِديِنَك َعنْ -يينالد   العقائدي َغيِر ِشيَعِتنا فَإنَّك ِإْن تَ َعدَّ

م يهِ لَ عَ وه ف َ ل  دَّ بَ وه وَ ف  رَّ حَ ال فَ عَ لَّ وَ جَ   اهللِ ابِ تَ ى كِ لَ وا عَ ن  ِإن َّه م ِائْ ت مِ  ،َوَخان وا َأَمانَاِتِهم الَِّذين َخان وا اهلل َوَرس وله  
هذا -ةيامَ القِ  ومِ لى يَ ي إِ تِ يعَ شِ  ة  نَ عْ لَ ي وَ تِ نَ عْ لَ ة وَ رَ رَ ام الب َ رَ ي الكِ ائِ آبَ  ة  نَ عْ لَ ه وَ تِ كَ ئِ اَل مَ  ة  نَ عْ لَ ه وَ ولِ س  رَ  ة  نَ عْ لَ اهلل وَ  ة  نَ عْ لَ 

 أنْ  شي إليناهذا يُ  ؟شي يُ شيءٍ  لوا إىل أي  فوا وبدَّ رَّ ح  الَّذين التأكيد باللعِن من إمامنا باب احلوائج على أولئك 
ِإن َّه م ِائْ ت ِمن وا َعَلى ِكَتاِب -ال تقّتبوا من مناهجهم ،ابتعدوا عن ذوقهم ،همبوا آراء  نَّ ّت   ،وهمبُ نَّ ّت   ،منهُ دوا ع  عِ بت  اِ 

الِكَرام البَ َررَة َجلَّ َوَعال َفَحرَّف وه َوَبدَّل وه فَ َعَليِهم َلْعَنة  اهلل َولَْعَنة  َرس وِله َوَلْعَنة  َماَلِئَكِته َوَلْعَنة  آبَاِئي  اهللِ 
وكونوا ! ؟ياناتماذا تقولون يا أشياع علي  وآل علي  بعد كل  هذه الب  -ِشيَعِتي ِإلى َيوِم الِقياَمة َوَلْعَنِتي َوَلْعَنة  

 من زٌر يسي يسي نواهلل ما هو إالَّ  ،بيتلمن أحاديث أهل ا ه بني أيديكمما طرحتُ أن   وعلى يقنٍي قةٍ على ثِ 
نوا هذا البيان مبيزان الم وزِ نوا هذا الك  زِ احلقائق و   نوا هذهِ زِ  ،األمُر راجٌع إليكمو  ،أحاديثهم يف هذا املوضوع

 !؟ املنطقني منطق شيطاين  وأيُ ! ؟املنطقني منطق رمحاين   فأي   ،املنطقني
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كمل ليكم كي أُ إا أعود بعدهالة و والصَّ  ذهب إىل فاصل األذانِ والصَّالة صار قريبًا ن   وقت األذانِ 
 .احلديث

هذا هو فَ  ،لشَّريفاولدِه وِم مَ يَ ي فِ  رِ اقلبَ عفٍر اأبي جَ  لى ِإَماِمنا وسي ِدناَوَصَلواٌت تَتَرى عَ الٌم سَ )
ر اشِ لعَ اا نَ امِ مَ ى إِ لَ عَ  اعطَ نقِ اِ ال ٌت تترى بِ والَ صَ  وَ المٌ وسَ  ،لومر الع  اقِ ا بَ نَ امِ مَ إِ  يالد  مِ  ٍب األصبّ جَ من رَ  األوَّل  

واٌت لَ صَ اع وَ طَ قِ نْ  اِ اَل ٌم بِ اَل سَ  ،غرّ األَ  يالدهِ مِ  يلةِ ي لَ يه فِ لَ عَ الم ه  لوات  اهلِل وسَ صَ ي ادِ الهَ  حمَّدٍ م  ي  ابن لِ عَ 
 (.اتهركَ وبَ   اهللِ حمة  رَ ه وَ هل  أَ م ا ه  مَ كَ و  سَّالمم الا ه  مَ م كَ يهِ لَ ٌم عَ اَل سَ  ،اضَ ر  العد تَّى الر ضا وبَ حَ 

 :األذاِن والصَّالة توقف قبل فاصلِ الَّذي أعوُد كي أكمل حديثي 

 بصوصها لكالمِ ا عادةِ إإىل  أينَّ حباجةٍ  عرضُت بني أيديكم مناذج عديدة وصرية وواضحة وال أعتقدُ 
 .اطعًة وواضحةكانت وفيًة وبيَّنًة يف نفِس الوقت وق  صوصُ فالنُ 

  :أهل البيت أعرض  بين أيديكم نماذج ِممَّا جاء في قراءةِ سَ  

يف  قلَّ على األ   عةُ ائِ الشَّ  راءةُ والقِ  ،النَّاسه رآن كما يقرأقرأ القُ ن   مرونا أنْ ليهم أ  اهلل ع   لواتُ البيت ص   أهلُ 
وهي  ،حفص راءةُ القبلة هي قِ  يسكنها ويعيش فيها أهلُ الَّيت ويف أكثر البالد  يف املشرق العريب ،املشرق

هبا  قرأُ ي  الَّيت  ائعةُ الشَّ  فص هي القراءةُ ح   املصحف أو قراءةُ  قراءةُ  ،يف املصحف وبِ وفقاً للمكت بط القراءةُ بالضَّ 
 ،قصدوا تلك القراءة بعينها ومل يقصدوا غيهاالنَّاس  هُ كما يقرأالُقرآن  نقرأ  ة أنْ مَّ ئِ نا األ  مر  فحني أ   ،أهُل القبلة

بعة يف القراءة بالقراءات السَّ  مراجعنا من جوازِ من نا و من علمائ ذهب إليه الكثيُ لَّذي أمَّا هذا القول ا
بعة ليست شائعة بني راءات السَّ القِ  ألنَّ  ،واببعيٌد عن الصَّ و هو كالٌم خاطٌئ فلوات لوات ويف غي الصَّ الصَّ 

كتبت هبا و لطة أقر هتا السُ الَّيت  هي القراءةُ  عةُ ائِ الشَّ  القراءةُ  ،ةمَّ ئِ املسلمني ال يف عصرنا هذا وال يف عصور األ  
 الدليل على أنَّ و  !؟ي املؤمنني زوراً بت إىل أمُنسِ الَّيت جود و املصاحف وهي قراءة حفص عن عاصم ابن أيب النُ 

الكتاب  من آياتِ  أهل البيت حينما يذكرون آيةً  مجيع ما ورد يف رواياتِ هو أن   ،هي املقصودةلقراءة هذه ا
نا ة فإنَّ وما ورد عنهم من قراءهتم اخلاصَّ  ،ائعةراءة الشَّ ا هي القِ ألّنَّ  ،حفص م يذكروّنا وفقًا لقراءةِ إّنَّ فالكرمي 
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نوا أين ي  نوا لنا احلقائق ويبهم ذكروها لنا كي يبي  نقرأ هبا ولكنَّ  ا أنْ منعون ةُ مَّ ئِ األ   ،كتاِب اهلل  همِ هبا على ف   نستعنيُ 
كي نفهم آيات الكتاب   ،ما هو املعىن األصلو  وما هو املعىن األصح   ،يف كتاِب اهللالتَّحريف مواضع هي 
ها يف نم الكتاب ونستفيدُ هبا على فهم  نيا نستعأهل البيت حنن ال نقرأ هبا وإمنَّ  فقراءةُ  !؟ليمكل السَّ بالشَّ 

 عدًا عن أهل البيت بدليل املخالفات الكثيةبُ  راءاتِ حفص هي من أكثر القِ  وقراءةُ  ،آيات اهلل تفسيِ 
  ومع ذلك فقد وصلت رواياتٌ  ،ت قد وصلت إلينااوايالر   ل  ليس كُ و  ،واياتأشارت إليها الر  الَّيت ة الواضح

ابن أيب النجود هي القراءة  قراءة عاصم  ،من بعض املراجع أْن ي عُد هذه القراءة  ألستغربوإين   ،كثية
ليست متوفرة اآلن  يب   راءة أُ قِ  مع أنَّ  ،يب   م هذه القراءة على قراءة أُ يت ويقد  ا األقرب إىل أهل الباألفضل ألّنَّ 

 ،عند القوم وليست عندناتب القراءات  كُ من قراءة ُأيب   متوفرة يف ا هناك أجزاء بسيطةكل الكامل وإمنَّ بالشَّ 
 قراءةُ  والقراءة املفضلة عند أهل البيت هي ،حالياً هي قراءة حفصالنَّاس  يقرأ هبا يتفالقراءة الَّ  ،حال على أي  

 .ُأيب   وليست متوفرة فعالً 

 :هل البيتكم مناذج من قراءة أأعرض اآلن بني أيدي

ملصحف ا سبِ حِب   ،انآل عمر  سورة الثني منوالثَّ  الثةِ الثَّ  آليةِ إىل ا :إذا ذهبنا إلى سورة آل عمران

 يَم َوآَل ِعْمَراَن َعَلىَل ِإبْ َراهِ ًا َوآن وحِإنَّ الّلَه اْصطََفى آَدَم وَ }-جودحفص عن ابن أيب النُ  ةِ اءقر  وحبسبِ 

  .{اْلَعاَلِمينَ 

َعَلى  َحمَّدٍ م  يَم َوآَل بْ َراهِ  إِ آلَ وَ  ِإنَّ الّلَه اْصطََفى آَدَم َون وحاً }-بيتأهل ال قراءةِ  حبسبِ 

 !مرانعِ  بآلِ مَّد حُم  لوا اسم آل فقد بد  -{اْلَعاَلِمينَ 

من منشورات الثَّاين وهذا هو اجلزء  ،اينر حهاشم البسي د نا إىل الربهان يف تفسي القرآن للبهإذا ما ذو 
اهلل  بدِ ا عَ بَ أَ  لت  أَ سَ  :الَ قَ  ،المابن سَ ام شَ ن هِ عَ -ينقل عن تفسي العياشي ،مطبوعاتسة األعلمي للمؤسَّ 

ى لَ عَ  مَّدٍ حَ م   وآلَ  يمَ اهِ رَ ب ْ إِ  و آلَ ه   :القَ ف َ  {َم َون وحًا َوآَل ِإبْ َراِهيمَ ِإنَّ الّلَه اْصطََفى آدَ }:اهلل ولِ ن قَ عَ 
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الّلَه اْصطََفى آَدَم َون وحاً ِإنَّ } :هي أهل البيت اآلية يف قراءةِ  ينيع-مسْ ان اِ كَ ًا مَ مَ سْ وا اِ ع  ضَ وَ ين ف َ مِ الَ العَ 

حبسب قراءة و  ،لكن حبسب قراءة حفص ،"وآل عمران"ليس و -{َعَلى اْلَعاَلِمينَ م َحمٍَّد  َل ِإبْ َراِهيَم َوآلَ َوآ

وقرأهتا عليكم من اجلزء  ،العياشي موجودة يف تفسي وايةُ الر   ،{َوآَل ِعْمَراَن َعَلى اْلَعاَلِمينَ } املصحف

َسأَلت  أَبَا َعبِد  :قَالَ  ،َعن ِهَشام ابن َسالم-9احلديث رقم  26صفحة  ،سي القرآنتف الربهان يفمن الثَّاين 

وآَل م َحمٍَّد َعَلى  يمَ اهِ رَ ب ْ إِ  و آلَ ه   :القَ ف َ  {َم َون وحاً َوآَل ِإبْ َراِهيمَ ِإنَّ الّلَه اْصطََفى آدَ }:اهلل َعن َقوِل اهلل

 .بآِل عمران وجاءوامَّد حُم  عوا اسم آِل ف  أي ر  -َكان ِاْسمالَعاَلِمين فَ َوَضع وا ِاْسَماً مَ 

رَ }-بعد املئة العاشرةُ  اآليةُ  ،يف سورة آِل عمران أيضاً و  نَّاِس تَْأم ر وَن ْخرَِجْت لِلٍة أ   أ مَّ ك نت ْم َخي ْ

َهْوَن َعِن اْلم نَكِر َوت  ْؤِمن وَن بِالّلهِ   .{بِاْلَمْعر وِف َوتَ ن ْ

َر أَ } :أهل البيت يف قراءةِ و  َهْوَن َعِن وَن بِاْلمَ ْأم ر  تَ اِس أ ْخرَِجْت لِلنَّ  مَّةٍ ئِ ك نت ْم َخي ْ ْعر وِف َوتَ ن ْ

 .{اْلم نَكرِ 

نقاًل عن تفسي علي  ابن  ،من تفسي الربهان سة األعلميمؤسَّ من منشورات الثَّاين يف نفس اجلزء و 
وهذه هي نسخة تفسي علي  ابن  تفسي علي  ابن إبراهيموجود يف مهذا الكالم  ،والتفسي موجود إبراهيم

ك نت ْم } :اهلل بدِ ي عَ بِ أَ  ندَ ت عِ ئرِ ق   :عن ابن ِسنان قال-من تفسي الربهانها عليكم ين أقرأُ  أنَّ الَّ إِ  ،إبراهيم 

ي نَ ب ْ ين اِ سَ الح  ن وَ سَ الحَ ين وَ نِ ؤمِ م  الْ  يرَ مِ ون أَ ل  ت   قيَ  ةٍ مَّ أ   ير  خَ  :اهلل بدِ و عَ ب  أَ  الَ قَ ف َ  {َر أ مٍَّة أ ْخرَِجْت لِلنَّاسِ َخي ْ 

َر أَ } تلَ زَ ن َ  :الَ قَ  ؟لتزَ ن َ  يفَ اك كَ دَ فِ  لت  ئ  ج عِ ارِ القَ  الَ قَ ف َ -؟هي هذه خي أُمَّةهل -!؟يّ لِ عَ   مَّةٍ ئِ ك نت ْم َخي ْ

َهْوَن َعِن اْلم نَكِر َوت  ْؤِمن وَن بِالّلهِ تَْأم ر وَن بِاْلَمْعر وِف } :مه  اهلل لَ  دحَ ى مَ رَ  ت َ اَل أَ  ،{أ ْخرَِجْت لِلنَّاسِ  -{َوتَ ن ْ
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وركضت بيوهلا  ،يناس  حُ نًا و  س  لت ح  ت  لت عليًَّا وقـ  ت  قـ  الَّيت تلت فاطمة و ق  الَّيت  ،ةمَّ أُ  يُ هي خ  الَّيت هذه  ةٍ مَّ فأُي أُ 

َر أَ } ؟ٍة هذهمَّ أُي أُ  ،وظهره على صدر احلسنيِ  مَّد حُم   بآلِ  اسُ ق  وال يُـ  ،{أ ْخرَِجْت لِلنَّاسِ  مَّةٍ ئِ ك نت ْم َخي ْ

ليهم أمرونا ع   اهللِ  ة صلواتُ مَّ ئِ األ   ر بأنَّ كر  قطعًا أُ  ،آل عمران هذا يف سورةِ  ،عليهم أحدصلواُت اهلِل وسالُمُه 
 .م معناهفسي كتاب اهلل ويف فهنستفيد منها يف ت اءاتُ أمَّا هذه القراءات فهي قر  ،قرأ بقراءة املصحف نأنْ 

يَنة  َفَكاَنْت مَّا السَّفِ أَ }-عونالسَّبو اآلية التَّاِسعة  ،العلى سبيل املث :إذا ما ذهبنا إلى سورة الكهفو 

 .{ َغْصباً ٌك يَْأخ ذ  ك لَّ َسِفيَنةٍ اءه م مَّلِ َن َورَ َكاوَ ِلَمَساِكيَن يَ ْعَمل وَن ِفي اْلَبْحِر فََأَردتُّ َأْن َأِعيبَ َها 

لَّ يَْأخ ذ  ك   :لناإذا قُ و  ،{َغْصباً  ِلَحةٍ َصا ةٍ ِفينَ وََكاَن َورَاءه م مَِّلٌك يَْأخ ذ  ك لَّ سَ }:-البيتيف قراءة أهل 

 كانت صاحلة  سفينة سواء لَّ كُ   أخذُ مللك يهذا ا فإنَّ  ؟أوجده اخلضرالَّذي إذاً ما فائدة العيب  -َسِفيَنٍة َغْصباً 

 ،فينة ملساكنيالسَّ  فينة ألنَّ  السَّ ضر يفخلا ا أوجدهإمنَّ هذا العيب -{فََأَردتُّ َأْن َأِعيبَ َها}-أو ليست صاحلة

ذلك يف ل ، يأخذوّنايوبة فالا معجيدوّن فينةفجعلها معيوبة حّت حينما يأيت امللك وأتباع امللك يفحصون السَّ 

َكاَن َورَاءه م رَدتُّ َأْن َأِعيبَ َها وَ فَأَ  َبْحرِ ِفي الْ  ونَ َأمَّا السَِّفيَنة  َفَكاَنْت ِلَمَساِكيَن يَ ْعَمل  }-هل البيتقراءة أ

 .{َغْصباً  َصاِلَحةٍ  مَِّلٌك يَْأخ ذ  ك لَّ َسِفيَنةٍ 

 اهللِ  ادق صلواتُ بعثها إمامنا الصَّ الَّيت يف الرسالة  ،221رقم احلديث  :(رجال الكشي)وهذا هو 

َأمَّا السَِّفيَنة  َفَكاَنْت ِلَمَساِكيَن } :زَّ عَ وَ  لَّ اهلل جَ  ول  ق  ي َ -جاء فيها ، أو أعنُي ليه إىل زرارة ابن أعني  ع هُ وسالمُ 

اإلمام بعد و -{َغْصباً  َصاِلَحةٍ  يَ ْعَمل وَن ِفي اْلَبْحِر فََأَردتُّ َأْن َأِعيبَ َها وََكاَن َورَاءه م مَِّلٌك يَْأخ ذ  ك لَّ َسِفيَنةٍ 

ب عطَ  تَ اَل ك وَ لِ مَ ن الْ مِ  ملَ سْ ي تَ كَ  لِ الَّ ها إِ ابَ ا عَ اهلل مَ وَ  اَل  (حةالِ صَ )اهلل  ندِ ن عِ مِ  يل  نزِ ا التَّ ذَ هَ -ذلك يقول
واهلِل  كإنَّ مك اهلل فَ رحَ ل يَ ثَ مَ م الْ هَ اف ْ هلل فَ  مد  الحَ غ وَ ا سَ ا مَ نهَ مِ  يبِ عَ للْ  يسَ لَ  حةً الِ ت صَ انَ د كَ قَ لَ يه وَ دَ ى يَ لَ عَ 
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وإنَّ ِمن  ر اخِ ام الزَّ قَ مْ ر الق  حْ ك البَ لِ ن ذَ ف  س   ل  ضَ فْ ك أَ إنَّ فِ  اً تَ ي  مَ ًا وَ يَّ حَ  أحبُّ النَّاِس ِإَليَّ وَأحبُّ َأْصَحاِب أَبي
إىل آخر -ابَ صْ ذها غَ أخ  يَ لِ ى دَ اله   حرِ بَ   ِمند  رِ تَ  ةٍ حَ الِ صَ ظَل وَمًا َغص وبَا َيرق ب  ع ب وَر ك ل  َسِفيَنٍة  َورَاِئَك َمِلَكاً 

وتالحظون  ،أهل البيت قراءةُ هي هذه  ،{َغْصباً  َصاِلَحةٍ  يَْأخ ذ  ك لَّ َسِفيَنةٍ } :موطن الشاهد هناو  ،الكالم

صلواُت مة قراءة أهل بيت العصهي هذه  ،تنسجم مع الواقعو  ،طقنامل قراءات تنسجم معهي هذه القراءات 
 .عليهم أمجعنياهلِل وسالُمُه 

َنا ْب لََنا ِمْن َأْزَواجِ هَ رَب ََّنا  ونَ ق ول  َن ي َ َوالَِّذي}-بعونوالسَّ  ابعةُ الرَّ  اآليةُ  :مثال آخر من سورة الفرقانو 

 .{اماً َعْلَنا لِْلم تَِّقيَن ِإمَ َوذ ر يَّاتَِنا ق  رََّة َأْعي ٍن َواجْ 

 .{ْلم تَِّقيَن ِإَماماً ا ِمن َنالَ  َواْجَعلْ } :تييف قراءة أهل الب

 حلديثُ ا ،480 صفحة ،ابقةالسَّ  نفس الطبعة :الجزء الخامس من تفسير البرهان هذا هو

بَّك رَ  لتَ أَ د سَ قَ لَ  :القَ  ؟{اً ِقيَن ِإَمامم تَّ لِلْ  َعْلَناَواجْ } :اهلل بدِ بي عَ أِلَ  لت  ق   ،الصيٍر قَ بي بَ ن أعَ -دساالسَّ 

د قَ لَ -كوهذه ليست ل ،مامةأنت سألت اإل ،سألته يا أبا بصي هذا شيٌء عظيمالَّذي هذا الشيء -ايمَ ظِ عَ 

 دعووأنا أ ،املتقني ملؤمنني إماميعين أمي ا-{َماماً يَن إِ ْلم تَّقِ ا ِمن َنالَ  َواْجَعلْ } ِهي نَّماإِ  ايمَ ظِ بَّك عَ رَ  لتَ أَ سَ 

 لتَ أَ د سَ قَ لَ -يصِ  ب  يب ول أِل قُ يـ   قادِ امنا الصَّ إمُ ! ف  ؟هل هذا الكالم منطقي !؟فأقول واجعلين للمتقني إماما

اضحة و بيت أهل ال فقراءةُ -ِبَذِلك انَا َعَنىَوِإيَّ  {َماماً ْلم تَِّقيَن إِ ا ِمن َنالَ  َواْجَعلْ } :ِإنَّما ِهي ،ايمَ ظِ بَّك عَ رَ 

 ،{ْلم تَِّقيَن ِإَماماً ا ِمن َنالَ  رََّة َأْعي ٍن َواْجَعلْ يَّاتَِنا ق   ذ ر  َنا وَ َوالَِّذيَن يَ ق ول وَن رَب ََّنا َهْب لََنا ِمْن َأْزَواجِ } :اً دَّ جِ 

 .أمجعنيم عليهصلواُت اهلِل وسالُمُه 
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َفَكاَنْت  َماء  نَشقَِّت السَّ َذا افَإِ }-هاالثون وما بعدوالثَّ  ابعةُ السَّ  اآليةُ  :مثاٌل آخر من سورة الرحمنو 

َهانِ  َشقَِّت السََّماء فَِإَذا ان-امةوم القيي صاتُ إرها ستحدث حينما تبدأُ الَّيت غيات هذه من التَّ -َوْرَدًة َكالد 
َهانِ َفَكاَنْت َوْرَدًة   ْسَأل  ي  الَّ -مةياك اليوم يف يوم القيف ذل-ْوَمِئذٍ فَ ي َ  ۞ بَانِ فَِبَأي  آاَلء رَب ك َما ت َكذ   ۞ َكالد 

 .{َعن َذنِبِه ِإنٌس َواَل َجانٌّ 

  .{َواَل َجانٌّ  ِإنسٌ  ك مِمنْ  فَ يَ ْوَمِئٍذ الَّ ي ْسَأل  َعن َذنِبهِ }-أهل البيت يف قراءةِ و 

شارات الصدوق يف بِ الشَّيخ يروي عن  ،393صفحة  :فسير البرهانابع من تَ د السَّ وهذا المجلَّ 
ي م فِ ك  نْ ى مِ رَ  ي   اَل -؟ضاماذا يقول إمامنا الر  -ولق  ضا ي َ ن الر  سَ ا الحَ بَ أَ  عت  مِ سَ  :الة قَ يسرَ ن مَ عَ -الش يعة

 ،الَ قَ  ،داَل واهلِل وال َواحِ  ،ِاثْ َنان ِمْنك م ِفي النَّارِ َرى اَل ي   -ال يُرى من الش يعةِ -داحِ وَ  الو   واهللِ اَل  ،نانَ ث ْ ار اِ النَّ 
ك سَ أمْ فَ -هذا املعىن هل هو موجود يف كتاِب اهلل ،ضااإلمام الر   ميسرة يسألُ -؟اهلل ابِ تَ ن كِ ا مِ ين ذَ أفَ  :لت  ق  
 كَ ابِ وَ ي جَ ي فِ لِ  نَ ذِ أ   :ةرَ يسَ ا مَ يَ  ِفي الطََّواف إْذ قَالَ  َذاَت َيوم ه  عَ ي مَ إن  فَ  :قال-مل جيبين اإلمام-ةنَ ي سَ ن  عَ 
 :لَّ وجَ  زَّ اهلل عَ  ول  و قَ ه  ن وَ مَ حْ رَّ رَة الو ي س  فِ  :القَ  ؟الق رآنن و مِ ه   أينَ فَ  :لتق   ،الَ قَ  ،اذَ ك كَ تِ لَ أَ سْ ن مَ عَ 

املوجود حبسب -(م ْنك م)لَيَس ِفيها  :فَ ق لت  َله   ،{ِإنٌس َواَل َجانٌّ  ْنك مم   فَ يَ ْوَمِئٍذ الَّ ي ْسَأل  َعن َذنِبهِ }

 ينيع-ى أْروَ ا ابن  هَ رَ ي َّ ن غَ مَ  لَ وَّ أَ  نَّ إِ  :الَ قَ -{فَ يَ ْوَمِئٍذ الَّ ي ْسَأل  َعن َذنِبِه ِإنٌس َواَل َجانٌّ } :قراءة حفص

ى لَ عَ وَ  يهِ لَ ٌة عَ جَّ ا ح  هَ ن َّ ك أَ لِ ذَ وَ  ِإنَّ َأوََّل َمن َغي ََّرَها ابن  أْرَوى :قَالَ -روىعثمان ابن عفان هو ابن أ   ،مانعث
ل سأم ي  ا لَ إذَ  ،هقِ لْ ن خَ عَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  اهللِ  اب  قَ عِ  طَ قَ سَ لَ -اخلطاب للش يعة-(مك  نْ م  ) ايهَ ن فِ ك  م يَ و لَ لَ ه وَ بِ احَ صْ أَ 
كذا مثل ما موجود يف إذا كانت اآلية ه-َفِلَمن ي  َعاِقب اهلل إذًا يَوَم الِقَياَمة ان جَ اَل وَ  نسٌ  إِ نبهِ ن ذَ عَ 

 من هو املسئول! ؟هوجَّ ؤال ملن يُ إذًا الس ،{فَ يَ ْوَمِئٍذ الَّ ي ْسَأل  َعن َذنِبِه ِإنٌس َواَل َجانٌّ } :املصحف

فَ يَ ْوَمِئٍذ الَّ  :هكذاهي اآلية بأن  اإلمام يقول  ؟سألسيُ الَّذي من هو  ،{ِقف وه ْم ِإن َّه م مَّْسئ ول ونَ }! ؟حينئذٍ 
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فَ يَ ْوَمِئٍذ الَّ }-هنا تظهر احلقيقةو  ،ةئ  ي  ها س  ع  م   رُ ضال ت   ةٌ ن  س  ح   ُب علي  حُ ف ،يا شيعتنا ْنك مم   ي ْسَأل  َعن َذنِبهِ 

من اإلنس أو كان من الشيعي  كان   إنْ  {ِإنٌس َواَل َجانٌّ  -بيتيا شيعة أهل ال-ْنك مم   ي ْسَأل  َعن َذنِبهِ 

 .اجلان

راءة القِ  هذه نَّ أون حظحاديثهم وتالما جاء يف أ   صمة حبسبِ أهل بيت العِ  هذه مناذج من قراءةِ 

يعين  ،{َواَل َجانٌّ  نِبِه ِإنسٌ َعن ذَ  ْسَأل  فَ يَ ْوَمِئٍذ الَّ ي  } :تبقى اآلية قاصرةوإال   ،ياق اللفظيمع الس   تنسجم

 ل  ن كُ عسألون يُ  ،{نَ ئ ول و مَّسْ  ِقف وه ْم ِإن َّه م} حيث يقول الُقرآنوهذا تناقض مع  ،أحد هناك سألُ ال يُ 

اء واأليدي واجللود على وتشهد األعض {يَرةً اَل َكبِ َصِغيَرًة وَ ال َماِل َهَذا اْلِكَتاِب اَل ي  َغاِدر  }غية وكبية ص  

من  دَّ ! البُ ؟سأل يُ فكيف ال لُقرآناهذا هو صريح  ، ويراها اإلنسانالَّ إر ي أو ش  خ   ةِ رَّ وما من ذ   ،النَّاس
املعىن إن  فأهل البيت  بقراءةِ  قرأتُ  ماكن حينل ، يف سياق اآلية واضحنا خللٌ هُ فـ   ،من اجلواب دَّ والبُ  ،السؤال

 نا أنْ ر مولكنَّنا أُ  ،ح النقصتصح  و  ،اين املعتبنيَّ  تي قراءة أهل البتالحظون أنَّ ف ،اً ى واضحًا صريًا جدَّ يتجلَّ 
  ؟اذاملقد يقال  ،القومنقرأ بقراءة  وأنْ  ،فسي والفهمالتَّ  ننتفع منها يف دائرةِ 

 :هناك سببان 

عتهم وعلى فسهم وعلى شيعلى أن فاظلحل ةِ قيَّ لكوا مسلك التَّ ة س  مَّ ئِ األ   قية فإنَّ التَّ -األوَّلبب السَّ 
 .ينحقائق الد  

اس م النَّ امقوا أصدَّ ف   ،التَّحريفة جاروا القوم حّت ال يتمادوا يف مَّ ئِ األ   أنَّ  :وهو األهمالثَّاني واألمر 
بيت يف لأهل ا ة يف ذلك لتمادى أعداءُ مَّ ئِ ك األ  كَّ و ش ل  وإالَّ  ،حيحةهذه القراءة هي القراءة الصَّ  بأنَّ 

وبذلك  ،يف هذه األحاديثو الر وايات هوا عليه يف هذه بَّ نـ   ةُ مَّ ئِ األ   فما وقع من َتريفٍ  ،أكثر فأكثرالتَّحريف 
احلوزة العلمية  ينية وأنَّ سة الد  املؤسَّ  املشكلة أنَّ  لكنَّ  ، حديثهمربعِ الُقرآن من مضامني  احلكمةُ و صلت إلينا 
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الر وايات وخصوصًا هذه  ،حبديث أهل البيتالُقرآن رون فس  يعة ال يُ لش  ا مراجع وأنَّ الش يعة ري فس  وأنَّ مُ 
 ،وال يرجعون إليها بنْ على ج  حوّنا يطر الر وايات هذه  ،أهل البيت فيها قراءةُ الَّيت الر وايات هذه  ،اتبالذَّ 

 .عليهم أمجعنيصلواُت اهلِل وسالُمُه ة أهل بيت العصمة الفاً ملنهجي  فسياً خمُ فسي يف كتبنا ت  ومن هنا جاء التَّ 

ذلك يتاج  إنَّ ه ف  ىل آخرِ إ لُقرآنِ ال ع هذا األمر من أوَّ أتتب   ين إذا أردت أنْ هذه أمثلة ومناذج يسية ألنَّ 
اً  إىل وقٍت طويل  ،همديثجاء يف ح   مَّاع   ورةً رسم لكم صم ببعض هذه األمثلة كي أ  كُ لُ  لك جئتُ ذ  لِ  ،جدَّ
نتشر هذه ت   البد أنْ أن ه و  ،راق هدوي  أصيلة ومن أجِل وعٍي م شيعيةٍ  قافةٍ نا من تأسيِس ث  تُ وعمَّا يريدُه أئمَّ 

 .الش يعيَّة الثَّقافةِ  احلقائق يف جنباِت ساحةِ 

 .وأعود إليكم بعد الفاصلنذهب إىل فاصل 

 (:عليها الوثقى والتعليقات   العروة  )هو  بين يديالَّذي الكتاب  

 تعليقات لواحدصحوبة بمهي هنا و  ،كاظم اليزديسي د  لل معروفٌة مشهورةٌ  عمليةٌ الوثقى رسالٌة  العروةُ 
د هو اجمللَّ  اهذ ،ة البارير مح ارِ ِجو  تقلني إىلمنهم األحياء وأكثرهم من املن ،باروأربعني من مراجع الطائفة الكِ 

لعروة الوثقى اابع من ء السَّ اجلز  ،ةعامليني الطبسة الس  َتقيق مؤسَّ و  إعداد ،بطني العامليةسة الس  مؤسَّ  ،ابعالسَّ 
 أربعنيو ل رأي اثنني ب ميث  لكتااإذًا هذا  ،سةقم املقدَّ  ،املطبعة شريعت ،الطبعة األوىل ،والتعليقات عليها

 الَّيت ءاألمساعليكم  رون أقراملراجع اآلخا ،كاظم اليزديالسي د  كتاب ب الهو صاحاألوَّل املرجع  ،اً مرجع
  :األوَّلمن الطراز الش يعة الكتاب وهم مراجع  أوَّل ردت يفو  

  .الشَّيخ علّي الجواهري -
 .السي د محّمد الفيروز آبادي -
 .يئو اخلالسي د وهو أستاذ -ائينيالنَّ  الميرزا محّمد حسين -
 .س احلوزة العلمية يف قمؤس  م-عبد الكريم الحائريالشَّيخ  -
 .أيضاً من أساتذة السي د اخلوئي-الشَّيخ ضياء الد ين العراقي -
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 .ورمرجع مشه-الصفهانيو الحسن ابأالسي د  -
  .يأغا حسين القم  السي د  -
 .رتضى آل ياسنيشَّيخ مأخو الو وهو خال السي د حمم د باقر الصَّدر  :ل ياسينرضا آمحمَّد الشَّيخ  -
 .نيروفعمن مراجع قم امل-تقي الخوانساريمحمَّد السي د  -
  .الكهكمريمحّمد السي د  -
 .درموسى الصَّ السي د والد -درين الصَّ ر الد  دصالسي د  -
  .سين كاشف الغطاءحمحمَّد الشَّيخ  -
 .بارجف الكِ لنَّ ا من مراجع-بكانيجمال الدين الكليالسي د  -
  .د إبراهيم الح سيني االصطهبناتيالسي   -
 .عن التعريف غينٌ -البروجوردي السي د حسين الطباطبائي -
 .ازيادق الشي صالسي د الشيازي ووالد حممَّد السي د والد -يمهدي الشيراز السي د  -
د عمومة آل هم أوالعمومت الشيازي من أوالدالسي د عبد اهلادي -يعبد الهادي الشيزراالسي د  -

  الشيازي
 .كيممحسن الطباطبائي الحالسي د  -
  .هرودياشمحمود الالسي د  -
  .أبو الحسن الحسيني الرفيعيالسي د  -
 .رجعاملعروف املامليالين الكبي -السي د محّمد هادي الح سيني الميالني -
  .نرديو حسن البوجالسي د  -
  .انساريأحمد الخو السي د  -
  .السي د عبد اهلل الشيرازي -
  .ريادم السي د كاظم الشريعة -
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  .الفاني االصفهاني يّ علالسي د  -
  .السي د روح الموسوي الخميني -
  .جفيشهاب الدين المرعشي النَّ السي د  -
  .أبو القاسم الموسوي الخوئيالسي د  -
  .الميرزا هاشم اآلم لي -
  .رضا الكليبكانيمحمَّد  السي د -
  .السبزواري على الموسويعبد األالسي د  -
  .محمَّد علّي األراكي الشَّيخ  -
  .ينزين الد   الشَّيخ محمَّد أمين -
  .يالحسيني الشيراز محمَّد السي د  -
  .لسي د حسن الطباطبائي الق م يا -
  .يم  ائي الق  بطتقي الطباالسي د  -
  .ادق الحسيني الروحانيصمحمَّد السي د  -
  .الش يعةمفتي  يو الموسمحمَّد السي د  -
  .علّي الح سيني السيستاني السي د -
  .اللنكراني الفاضل  الشَّيخ محمَّد -

مسألة  ،226صفحة   ،مرجع مع صاحب الكتاب فيكون العدد اثنني وأربعني مرجع واحد وأربعني
بإحدى  راءة  األحوط القِ -الوثقىذا املت يف كتاب العروة ه-بعةراءات السَّ بإحدى القِ  األحوط القراءة  -50

 كانت مخالفةً   هج العربي وإنْ كفي القراءة على النَّ م وجوبها بل يَ  كان األقوى عدبعة وإنْ القراءات السَّ 
االحتياط و  ،بعة أو االحتياطهذا املضمون جواز القراءة بإحدى القراءات السَّ - أو إعرابنيةٍ لهم في حركة ب  

بإحدى  األحوط القراءة  -أعيد قراءة املسألة ،نافي من علمائغ   عٌ ه مج  كما ذهب إلي  بو بدرجة الوجهو 
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 على النَّهج العربي وإْن كانت مخالفةً  القراءات السَّبعة وإْن كان األقوى عدم وجوبها بل َيكفي القراءة  
 ل  كُ   لقراءةجمال  من التعليقات ال وهنا جمموعة-ب نيٍة أو إعراب في حركةِ -أي للقراءات السَّبعة-لهم

هناك  ،ثياً ال أملك وقتًا ك ولشرحها وأنا ألنَّين إذا قرأهتا سأضطر للتعليق عليها ،التعليقات واحلديث عنها
 ،ذكرُت الكتابو املصدر  ذكرتُ  ،ُياجع املصدرلذلك  ف يراجع منكم أنْ  من أرادو اوهلا نأت أنْ ريد أُ مطالب 

الة ويف بعة يف الصَّ جواز القراءة بالقراءات السَّ وهي  ،وفةهذه القضية معر و  ،يف هذا اجلو كل  التعليقات هيو 
تكون القراءة ضمن  أنْ  دَّ البُ ف ،إىل االحتياط الوجويبأو  ،وذهب البعض إىل االلتزام الوجويب ،الةغي الصَّ 

النَّاس ائعة بني راءة الشَّ ثت عن القِ دَّ يت َتالَّ ال ينسجم مع أحاديث أهل البيت  هذا الكالمو  ،بعةالقراءات السَّ 
نية رآالقُ  فسيية املشتملة على اآلياتل األحاديث التَّ عليهم لو مجعنا كُ  اهللِ  أهل البيت صلواتُ  فضاًل عن أنَّ 

وحينما يأيت  ،بت بنفس قراءة املصحفتِ وكُ  ية قد قُرئتي  األحاديث التَّفساملوجودة يفرآنية اآليات القُ  فإنَّ 
م أهل البيت  بقراءةون األصحاب ويقرأُ  بعضُ  فإذاً هم  ،قراءة حفصهي الَّيت ءة املصحف وّنم إىل قرايرد  فإّن 

 ذلك تصحيح لقراءة وال يعين أنَّ  ،قراءة حفص ،راءةلقهي هذه االنَّاس هبا  يقرأُ الَّيت من القراءة يقصدون 
ذكرهتا لكم من  األمثلة الَّيتهو خمالفة ألهل البيت والدليل  قراءة حفصف ،املراجع كما فهمه بعضُ حفص  

آل عمران أو من  ةر سو  إليها من أشرتُ الَّيت جميع األمثلة ف ،ة حفصيت تتلف مع قراءلَّ ا تيقراءة أهل الب
مع قراءة املصحف وهذا و قراءة حفص ن تتعارض مع رمحن أو من سورة الاقرة الفر و الكهف أو من س سورة

ًا مثل هذه القراءاتخرى كوهناك مناذج ومصاديق أُ  ،على ماقُلُته يللد دلُ أ افر قرأهتا عليكم تتنالَّيت  ثية جدَّ
فهم ن   حفص وأنْ  بقراءةِ أي النَّاس ه كما يقرأالُقرآن  نقرأ  رنا أنْ مِ ولكن حنن أُ  ،وتتعارض مع قراءة حفص

ا ة أّنَّ جَّ بيت حِبُ ايات أهل الم يهجرون رو أّنَّ وهو علماؤنا  ال كما يفعلُ  ،قراءة أهل البيت سبِ حِب الُقرآن 
ي م  وتفسي القُ  ،ه مبتورةديالعياشي أسان وتفسيُ  ،موضوععندهم عسكري فتفسي اإلمام ال ،ندضعيفة السَّ 

وردت وقد  ،و و ،زيدي هُ يف فرات أنَّ  كٌّ رات هناك ش  وتفسي فُ  ،األوَّل على حالهِ  ومل يبق   تهُ اياطت رو لِ خُ 
 ،ألجل ذلك رات الكويف بكاملهِ ض تفسي ففِ الزيدي فرُ لفكر ا عبارة من العبارات يف تفسي فرات تتوافق مع

يسوقها الَّيت اهية من احلجج الو ! إىل غي ذلك ؟ض هذا التفسيرف  فلماذا يُ  ،بينما كتب احلديث فيها وفيها
 حنن من خالل األحاديث التفسيية نعرف قراءة أهل .تفنيد األحاديث التفسيية مراجعنا ألجلِ علماؤنا و 
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الُقرآن مضامني ومن خالل معرفتنا لِ  ،الُقرآنبيت نعرف مضامني لراءة أهل اخالل معرفتنا لقومن  ،تيالب
نعرض  ة أمرونا أنْ مَّ ئِ األ   ،عليها أحاديث أهل البيت ضُ عرِ ن  الَّيت كرية ل عندنا القاعدة العلمية والفِ تتشكَّ 

 :ري بقولهِ وفقًا للمنهج الُعم  الُقرآن هل نفهم  ؟الُقرآناحلديث على  فكيف نعرضُ الُقرآن احلديث على 
 ،البيت لوفقًا ألهالُقرآن ر س  فعلماؤنا يقولون حنن نفُ  ،ناتبعه الكثي من علمائالَّذي و  (!نا كتاب اهللسب  حَ )

 باطاهتماهتم واستنحسانتسون إىل افقط ويلجأ ون إىل اللغةِ أم يلجألّنَّ  ،هذا الكالم ما هو حبقيقي وواهللِ 
 ،تيأهل الب ن هذا تفسيُ ويّتكون أحاديث أهل البيت ويقولو  ون إىل كتب املخالفنيويلجأ مواستنتاجاهت

مقارنة بني أي  تفسي من تفاسي الش يعة  فقوموا بأدىن ،رواياهتم موجودة ،ليس كذلك أهل البيت وتفسيُ 
 علماؤنا ومراجعنا وفقهاؤنا رهسَّ ما ف  نا وبني تُ ره أئمَّ سَّ كبيًا بني ما ف    أحاديث أهل البيت ستجدون فارقاً  وبني

 نا ومراجعنا وبني تفسيِ ائلمفسي عُ ن بني ت  قارِ نُ  أنْ  وإذا أردنا ،ينتفسي الًا بني ي جدَّ بكرونا هناك فارٌق  مفس  و 
سي ابكثي إىل تفو بكثي و جند إنَّ تفاسي علمائنا ومراجعنا أقرُب بكثي  نااملخالفني فإنَّ  أهل البيت وبني تفسيِ 

 تركهُ  تيأهل الب ت وتفسيُ يأعداء أهل الب ة من تفاسيِ األحيان مأخوذمن  كثيٍ   ي يفبل ه ،تيأعداء أهل الب
 العلمية احلوزةِ  يف رة واضحةههذه الظا ،ةياألحاديث التفسي  النَّاس على قراءةِ  عونعلماؤنا ومراجعنا وال يشج  

 وللخطباءِ  اسِ وللنَّ  لطالب العلمِ  ل العلماء واملراجع وهناك حثُ ب  من قِ  اضك إعر انه ،ةيَّ نيالد   سةِ ويف املؤسَّ 
رآن وهو الوائلي يف تفسي القُ الشَّيخ اء يسلكون منهجية بطاخل ،الوائلي مثالً الشَّيخ على سلوك منهجية 

ازي يف خر الرَّ واالعتماد على تفسي الف   (،ب اهللنا كتاسب  حَ )ري وفقًا للمنهج الُعم   طقفلغة اللجوء إىل ال
حينما  وهكذا يقوم أكثر اخلُطباء ،رهافس  يُ الَّيت ات من اآليات تاجاالستنطالب و كات واملراج النُ استخ
صون من املتخص   ،حوا بذلكصر   مل ييستندون إىل تفسي الفخر الرازي وإنْ حيث رون اآليات على املنابر يفس  

يت يأ من أينو  مصادر كالمهِ  إنَّين أعرفُ فحينما يتحدَّث الـُمتحد ث  ،أمثايل يعرفون هذا الكالم من أين يأيت
الوائلي الشَّيخ ابقة كيف استهزأ يف احللقات السَّ  ت علينا أمثلة إذا تتذكرون حني ذكرتُ وقد مرَّ  ،ذا الكالمهب

نفس و نفس املضامني  ،ازيوأخرجت لكم تفسي الفخر الرَّ  ،{كهيعص} :فسي إمام زماننا لآليةمن ت  

هزأ تسكتابه وا  يف يالوائلالشَّيخ لحات جاء هبا طنفس املصو نفس العبارات و ذكره الفخر الرازي الَّذي  مالالك
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وصاد  ،وعين عي ،وياء يروى ،راءوهاء ه ،كاف كالم) :ة ابن احلسن حني قالجَّ إمام زماننا احلُ  بكالمِ 
وهذا  (،سفسطائي)الكلمة الفصيحة  ومل يستعمل (،صفصطائي) واستعمل الكلمة السوقية ،(صفصطائي

ه نَّ إِ  ،املسألة ا نعود إىل هذهِ مبَّ رُ و   إىل ذلك يف وقتهِ  تُ ر قد أشو على جهلِه يف االستعمال اللغوي  يدلُ  أيضاً 
ضعه على من و  دَّ البُ  ،ال مُيكن أْن يُقب لو أمٌر ال ُيطاق وهذا  !وسالُمه عليه صلواُت اهللِ اننا م  إمام ز  ستهزاٌء بِ اِ 

ون ئز  كبار خطباءنا يستهوأنَّ  لماءناعُ  من أنَّ  يتبلأهل ا حلقائق لشيعةِ ا من بيان هذه دَّ مًا والبُ  دائةِ لو الطا
 ،حيحومن وضعها يف موضعها الصَّ  من بيان هذه احلقائق دَّ البُ  ،عليهصلواُت اهلِل وسالُمُه حبديث إمام زماننا 

ا أمَّ  ،مياءالع الثَّقافةُ سيطرة هي  كانت الثَّقافة املعوراء عند البعض وإنْ  ةُ يالش يع الثَّقافةُ تبقى  على األقل أنْ 
لذا هذا الكالم  ،الثَّقافة الش يعيَّةعن ساحة  ثقافة أجنبيةُ الثَّقافة تلك ف   (ورن  م ك  م  اَل كَ ) رة ثقافةبصِ مُ ـال الثَّقافةُ 
بعة هو يدور يف هذا اجلو لقراءات السَّ ا وتعليقات مراجعنا الِكرام بصوِص مسألةِ جاء يف فتاوى الَّذي 

 .هو تقرأُ  تراجعوا الكالم وأنْ  ميكنكم أنْ و 

الَّيت ث يدحا من األضِ عب على  سريع سألقي نظرةً ين بشكلٍ هاية لكنَّ الربنامج اقّتب من الن   وقتُ 
ايف تاب الككليكم من  ع اأقرأهالر وايات هذه  ،ةستعطيكم خطوطًا وقواعد عامَّ و ص لكم الفكرة ستلخ  

 ،شر إيرانالنَّ و  باعةِ ة للط  ر األسو عة داهذه الطبعة طب ،ريفتاب الكايف الشَّ  من كاينالثَّ  ءز ريف وهذا هو اجلالشَّ 
ك اذة ال كعرابات عربيت اراباعالا ينيع-بيرِ عَ  ه  نَّ إِ فَ الق رآن ب رِ عْ أَ  :الَ ادق قَ عن إمامنا الصَّ -607صفحة 

ترة اكالد و  (ل ُكمو أ ْرجُ )ثاًل عربوا ملقوم أا ابقة كيف أنَّ رون يف احللقات السَّ إذا تتذك   ،علينا مرَّ الَّذي ط التخبُ 
 (مو أ ْرُجل كُ ) يكتبون همو  رةن هو معطوف وجمرور بالكسو قولوي (مكُ ل  جُ رْ أ  و  ) :نو لذة من مصر يقو تساواأل

قاء شوهاء عرابات خر ارآن القُ ات ا آيبو عر  م أ  علينا كيف أّنَّ  ة التحريفات ومرَّ ت علينا قضيَّ مرَّ  ،وأمثال ذلك
نأخذها  بااإلعر  وقواعدُ -رِبيعَ  ِإنَّه  َأْعِرب الق رآن فَ -ةهمَّ قاعدة مُ هي هذه القاعدة فإن  لذلك  ،ةدر سفيهة با
يها يات شعر يفّت أب اللِ خمن  ابر س قواعد لإلعؤس  نُ  ال أنْ  ،هتمامن زيار  ،تهميعمن أد ،من كالمه ،من علي  

 .َعرِبيّ  نَّه  ن فَإِ ق رآَأْعِرب ال-هلا من آخرهاوَّ أ وال نعرفُ  ،أصلها من فصلها ال نعرفُ  حاةالنُ 
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 ،ميِه السَّال َعلَ ي َعبِد اهللَعن أَبِ  ،دالِ خَ  ابنِ  سينِ ن ح  عَ  :بسندهِ -3رقم احلديث  ،610يف صفحة 
-اً اعَ بَ سْ أَ  ه  أرَ ق ْ اِ -قسامأمه إىل مخسة س  عين ق  ي-اً اسَ مَ خْ أَ  ه  أ  ر قْ اِ  :القَ ف َ  ؟الق رآنقرأ م أي كَ فِ  :ه  لَ  لت  ق   ،لاقَ 
 نَّ ا إِ مَ أَ -مثالً  ،م سبعة أي ا  يفسباعًا أ أهُ اقر  ،يعين اقرأُه أمخاسًا مثاًل يف مخسة أيَّام ،أقسام بعةِ مه إىل س  س  ق  
قسيمات لذلك هذه الت-اً زءَ ر ج  شَ عَ ة عَ ب َ ر أَ  زَّاً جَ م   م ْصَحَفاً  َأَما ِإنَّ ِعْنِدي-ادق يقولام الصَّ ماإل-يدِ نْ عِ 

 وحنن ال نهم ال يعلمو  ،امجربنليف أوَّل ا ليلق عليكم قبل مات طارئة كما قرأتُ املوجودة اآلن هذه تقسي
ة القضيَّ و أخرى  ءاون أمسض يقولالبع ،اجالبعض يقولون احلجَّ  ،البعض يقولون املأمون ،فعلهاالَّذي من  نعلم
عد بلعثماين ولكن ااملصحف  يفبعة سرآن كانت أجزاؤه القُ  ابقة أنَّ علينا يف احللقات السَّ  ومرَّ  ،معروفةغي 

 .اً م َجزَّاً َأربَ َعة َعَشر ج زءَ  -مصحف الصَّادقو  ،استجدت هذه األمورذلك 

إمامنا عن -نسَ لحَ اي بِ ن أَ عَ  ،هابِ حَ صْ أَ  عضِ ن بَ عَ  ،يمانلَ س   ابنِ حمَّد م  ن عَ -611يف صفحة  
ا نَّ إِ -هاع  مَ سْ ا نَ مَ نا كَ ندَ ي عِ هِ  يسَ رآن لَ ق  ال يفِ  تِ اع اآليَ سمَ ا نَ نَّ اك إِ دَ فِ  لت  عِ ج   :ه  لَ  لت  ق   ،الَ قَ -مظاالك

ون م تقرأُ كُ فإنَّ  لآليات تفسيكم يفو تكم يف قراء بن رسول اهللثوننا يا د  حني َتُ  ينيعالُقرآن يف  ع اآلياتِ م  سْ ن  
 ِإنَّا َنسَمع اآليَاتِ  ِعلت  ِفَداكج   :ه   لَ ق لت  -ساائعة بني النَّ ائعة أو الشَّ الذَّ  ةراءتتلف عن القِ  اآليات بطريقةٍ 

 ،اَل  :القَ ف َ  ؟َثمأل نَ هَ م ف َ ك  نْ ا عَ نَ غَ لَ ا ب َ مَ كَ ها  أَ رَ قَ ن َ  نْ أَ  ن  حسِ  ن  اَل وَ  ِفي الق رآن لَيَس ِهي ِعنَدنا َكَما َنْسَمع ها
 ين  وكأ ،م زماننايشي إىل إما-ممك  ل  عَ ي   ن م مَ ك  ئ  يجِ يَ سَ فَ -م القراءة الشائعةتُ مكما تعلَّ -مت  مْ لَّ عَ ا ت َ مَ وا كَ أ  رَ ق ْ اِ 

وكأين  بأبناِء  ،سر اف   أبناءِ بِ  ،مج  لع  ا بناءِ أبِ  ين  وكأ ،ادقيقول إمامنا الصَّ و  ،يقول أمي املؤمنني ،مج  الع   بأبناءِ 
إىل  ،ن املسجدملقريبة ا حبةإىل الرُ  ،هذا مكُ جدِ س  م   لى أبوابِ نا ع  م هُ هُ يط  اطِ س  ف  الع ج م يضرِبُون أو ي نِصُبون 

 ،هذاسجدكم على أبواب م هميط  طِ اس  ف  ون بُ ضرِ جم ي   بأبناء الع  كأين    ،حبة القريبة من املسجدالرَّحبة أو الرُ 
صلواُت م زماننا إما هُ إنَّ -مَعل مك  ي   َمن  َفَسَيِجيئ ك م-كما نزلالُقرآن   ممون أوالدكيعل   ،شي إىل مسجد الكوفةيُ 

 .عليهاهلِل وسالُمُه 
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 نَّ إِ  :الَ قَ -اقربعن إمامنا ال-عفربي جَ ن أَ عَ  ،ارةر ن ز  عَ  ،سلمم   ابنِ حمَّد م  ن عَ -621يف صفحة 
 ِعند نَ َزل ِمنرآن َواِحد الق   -اةوَ لرُّ ا لِ بَ ن قِ مِ  جيء  الف يَ تِ خْ االِ  نَّ كِ لَ وَ  ،داحِ وَ  ِعند نل مِ زَ د ن َ احِ وَ الق رآن 

 .الرَُّواة ِقَبلِ  ِمن َوَلِكنَّ ااِلْخِتالف َيجيء  -عند املعصوم ،وهو موجوٌد عند واحد-َواِحد

 لَ زَ ن َ الق رآن  نَّ إِ  ،ونول  ق  ي َ  النَّاسَ  نَّ إِ  :الملسَّ يه الَ اهلل عَ  بدِ بي عَ أِل  لت  ق   ،الَ قَ  ،ارسَ يل ابن يَ ضَ ن الف  عَ 
 ،َذب وا َأْعَداء  اهللكَ   ،اهلل اء  دَ عْ ا أَ و ب  ذَ كَ   :القَ ف َ -بعةات السَّ بذلك إىل القراء شيوهو يُ -فر  حْ أَ  ةِ بعَ ى سَ لَ عَ 
حرف ى سبعة أه نزل علن أنَّ متقول  انعند هناك أحاديث-داحِ الوَ ِعنِد ن د مِ احِ رٍف وَ ى حَ لَ ل عَ زَ ن َ  نَّه  كَ لِ وَ 

عن ضيل يسأل لكن هنا الفُ  اً،بطن سبعني إىلأو إىل سبعة بطون  اً طنوب   اً هر رآن ظ  للقُ  إىل أنَّ  ،إىل املعاين إشارة
 ،لف َضيل ابن َيَساران عَ  :ةهمَّ مُ  ةايو هذه الر   ،الر وايةأعيد قراءة -َكَذب وا َأْعَداء  اهلل  :فَ َقال-القراءات السبعة

  :فَ َقال ،َل َعَلى َسبَعِة َأْحر فالق رآن نَ زَ  ِإنَّ  ،نول و ِإنَّ النَّاَس يَ ق   :ق لت  أِلبي َعبِد اهلل َعَليه السَّالم ،قَالَ 
 .ِحدالَوا ندِ نَ َزل َعَلى َحرٍف َواِحد ِمن عِ  َكَذب وا َأْعَداء  اهلل َوِلَكنَّه  

و أب-يهر فِ ظ  نْ  ت َ اَل  :القَ ًا وَ فَ حَ صْ م   نِ سَ و الحَ ب  أَ  يَّ لَ ع إِ فَ دَ  :القَ  ،صربي نَ ابن أَ حمَّد م   د ابنِ حمَ ن أَ عَ 
إلمام  كان افإنْ  ،مم الكاظاإلما قت فهوطلِ كان أبو احلسن إذا أُ   وإنْ  ضااإلمام الر   هُ أنَّ احلسن هنا يبدو 

 الفخيُ  يٌّ ع ِشيهُ ولكنَّ -يه تَ ْنظ ر فِ اَل  :قَالًا وَ َدَفع ِإَليَّ أَب و الَحَسن م ْصَحفَ -فال فرقضا م أو اإلمام الر  ظاالك

َلْم } ت  ِفيهر ِفيه فَ َفَتحت ه َوقَ َرأاَل تَ ْنظ   :لَوقَا َحَفاً ِإَليَّ أَب و الَحَسن م صْ َدَفع  -يهفِ  أت  رَ ق َ ه وَ ت  حتَ فَ ف َ -!هإمام  

ث عَ ب َ ف َ  :القَ  ،َأْسَماِء آبَاِئِهمو ْسَماِئِهم يش بِأْ ن ق  رَ مِ َسبِعين رَج اَلً  سماِ  ايهفِ  دت  جَ وَ ف َ  ،{َيك ِن الَِّذيَن َكَفر وا

 .قيقةاحليه رِ يُ  نْ أأراد ولكْن هو اإلمام يعرف حالُه -فحَ صْ م  ال بِ  يَّ لَ ث إِ بعَ يَّ اِ لَ إِ 

ا نَ أَ وَ -ادقعلى إمامنا الصَّ -اهلل بدِ ي عَ بِ ى أَ لَ ٌل عَ ج  رَ  أرَ ق َ  :القَ  ،ةمَ لَ سَ  م ابنِ الِ ن سَ عَ -623يف صفحة 
 فَّ ك    :اهلل بدِ و عَ ب  ال أَ قَ ف َ -بيتقرأها بقراءة أهل ال-النَّاسا هَ أ  رَ قْ ا ي َ ى مَ لَ عَ  يسَ رآن لَ ن الق  ًا مِ وفَ ر  ح   ع  مِ تَ سْ أَ 
نقرأ بقراءة  ،كما يقرأ النَّاس  نقرأُ  ،ولذلك أنا أقول-مائِ وم القَ ق  ى ي َ تَّ حَ النَّاس رأ قَ ا ي َ مَ أ كَ رَ ق ْ اءة اِ رَ ه القِ ذِ ن هَ عَ 

ي الَّذِ  فَ حَ صْ م  الْ  جَ رَ خْ أَ د ِه وَ ى حَ لَ عَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  ب اهللِ اتَ أ كِ رَ م ق َ ائِ القَ  امَ ا قَ إذَ فَ  َحتَّى يَ ق وم الَقاِئم-الـُمصحف
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-تجاج للطربسيحا من اال قرأهتُ يتالَّ الر واية ت علينا يف بداية الربنامج مرَّ  ،الر واياتت علينا ومرَّ -يٌّ لِ عَ  ه  بَ تَ كَ 
ِه وَ لَ عَ  لَّ جَ وَ  زَّ اب اهلل عَ تَ أ كِ رَ ق َ  م  ائِ القَ  امَ ا قَ إذَ فَ   ،المالسَّ  يهِ لَ عَ  يٌّ لِ عَ  ه  بَ تَ ي كَ الَّذِ  فَ حَ صْ م  الْ  جَ رَ خْ أَ ى َحد 
 زَّ عَ  اب اهللِ تَ ا كِ ذَ م هَ ه  لَ  الَ قَ ف َ  ه  بَ تَ كَ نه وَ رغ مِ فَ  ينَ حِ  ساى النَّ لَ يٌّ إِ لِ عَ  ه  جَ رَ خْ أَ -ادق يقولإمامنا الصَّ -القَ وَ 
 ناندا عِ و ذَ هَ  :واال  قَ ف َ  ،ينوحَ ن اللَّ ه مِ عت  مَ د جَ قَ ه وَ وآلِ  يهِ لَ عَ  ى اهلل  لَّ صَ مَّد حَ م  ى لَ اهلل عَ  ه  لَ زَ ن ْ ا أَ مَ كَ   لَّ جَ وَ 
 انَ ما كَ نَّ إِ  ،داً بَ ا أَ ذَ م هَ ك  ومِ يَ  عدَ بَ  ه  ونَ رَ ا ت َ مَ  ا واهللِ مَ أَ  :القَ ف َ  ،يها فِ نَ ة لَ اجَ  حَ رآن اَل الق   يهِ ٌع فِ امِ ٌف جَ صحَ م  
 .وهأ  رَ قْ ت َ ه لِ عت  مَ ين جَ م حِ ك  رَ بِ خْ أ   نْ يَّ أَ لَ عَ 

 يهِ لَ اهلل عَ  بدِ ي عَ بِ أَ  ندَ عِ  انَّ ك    :االس قَ ينَ خ   ابنِ  الَّ عَ م   الوَ د رقَ فَ  اهلل ابنِ  بدِ ن عَ عَ -624يف صفحة  
اهلل  دِ بي عَ بِ أَ  ندَ عِ  انَّ ك  -يهه يقول برأأي ألنَّ الرَّ  ربيعةقيل له  ،هذا الفقيه املخالف-ة  الرَّأييعَ بِ نا رَ عَ مَ السَّالم وَ 

و ب   أالَ قَ ف َ -بيعة الرأير  ؟رآنل القُ ضف ذكرالَّذي من -الق رآن لَ ضْ ر فَ كَ ذَ فَ  ة  الرَّأييعَ بِ نا رَ عَ مَ السَّالم وَ  يهِ لَ عَ 
ود ال يقرأ على قراءتنا فهو سعمإذا كان ابن -الّ ضَ و ه  نا ف َ تِ اءَ رَ ى قِ علَ  رأ  قَ  ي َ ود اَل سع  بن مَ اِ  انَ كَ   نْ إِ  :اهلل بدِ عَ 

ني غي مضاضامينه إىل مم  يف رآن القُ  لة وبالتايل سيتحوَّ القراءة املنحرفة عن أهل البيت قراءة ضالَّ  ألنَّ  ،ضال
 ،الّ و ضَ ه  نا ف َ تِ اءَ رَ ى قِ لَ ع رأ  قَ  ي َ ود اَل سع  مَ  بن  اِ  انَ كَ   نْ إِ -وإىل مضامني ضال ة بسبب القراءة الضالةصحيحة 

 ءةِ ارَ ى قِ لَ عَ  أ  ر قِ ن  ف َ  حن  مَّا نَ أَ  :اهلل بدِ و عَ ب  ال أَ قَ ث مَّ  ،الٌ م ضَ عَ ن َ  :الَ قَ ف َ -دو ابن مسع-!؟الّ ضَ  :بيعة  ال رَ قَ ف َ 
 .نييهم أمجععلُه صلواُت اهلِل وسالمُ  مدوحٌة عند أهل البيتِ  قراءةٌ  يب   أُ  قراءةُ ف-أ بيّ 

 ،ناهبا يف تالوت ونقرأُ  ،التناا يف صهب هذه القراءة نقرأُ  ،ة املصحفءابقر  حنُن نقرأُ  :خالصة المطلب
  !قراءة ،تفسينا هبا يف ونقرأُ  ،تدريسنا هبا يف ونقرأُ 

صلواُت اهلِل وسالُمُه أهل بيت العصمة  ر على أساِس قراءةِ فس  ا نُ ر على أساسها إمنَّ فس  ولكنَّنا ال نُ 
رآن الكرمي احلديث على القُ  ض  نية كي نعرِ رآل القاعدة املعرفية القُ شك  نُ  طيع أنْ نا بذلك نستألنَّ  ،عليهم أمجعني

 ى اهللُ رسول اهلل صلَّ  الكما ق  ،يث أهل البيتحد كن مبعيَّةِ ٌة كاملة ولجَّ حُ  ،ٌة عليناجَّ رآن الكرمي هو حُ القُ ف  
حديث  ةِ ٌة كاملة مبعيَّ جَّ حُ  الُقرآنُ  ،ًة كاملةجَّ زواًل عن حديث أهل البيت ال يكون حُ مع القرآنُ و  ،هوآلِ  عليهِ 

 ،واألخي بنا األوَّلُ اكت  هُ نَّ إِ  ،افع عنهد  نُ  ،به حنتجُ  ،ين منهذ الد  نأخُ  ،بهِ  دُ نتعبَّ  ،سهُ قد  نُ  ،ناالقرآن كتابُ  ،أهل البيت
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 ذفٍ أو ح   وما من زيادةٍ  ،ه اإلمامتمُ ويُ  نقٍص إالَّ من فما  ،احلقائق فُ  تتكش  ئذٍ وحين ،م دحُم  آل  حّت يقوم قائمُ 
 مصدرُ وهو ٌة علينا جَّ حُ  اقرآننفإمامنا الُقرآن  ما زلنا يف غيبةِ و  ، احلقائقحينئٍذ تتبنيَّ و نه  ويبي  أو أي شيء إالَّ 

فص بقراءة حبل بعة ال بالقراءات السَّ النَّاس  هُ كما يقرأ  هُ نقرأ ،فقهنا وأحكامنا مصدرُ و عقائدنا  مصدرُ و ديننا 
م حني يقرأُون فإّنَّ  ،ال بذكرها ولكن بتطبيقها العملي بيتلة وفيها وردت روايات أهل اائعهي القراءة الشَّ و 

 نون حقائق  بي  هم يُ رون اآليات كذلك ولكنَّ فس  ويُ  ،ةائعهي القراءة الشَّ و راءة حفص قِ  حبسبِ  اآليات يقرأُوّنا
 .معاين الُقرآن بيانِ  م ألجلِ قراءهتِ 

ذلك فبيت لعن أهل ا لتَّحريفايات نا ذكرنا روايقول قائل ألنَّ  أنْ  ،ليناٌة ع  جَّ حُ  القرآنُ  :إذًا أوالً 
ة أو رطوب بيت فيهِ وانب الك بعض ج  هنانت يف بيٍت وكان إذا كُ مثال،  ،هذا كالٌم باطلفية الُقرآن جَّ ط حُ سقِ يُ 

أنواع  ن أي  مك كتاب آلن عنداإذا كان  ؟كىنَّ البيت ليس صاحلاً للسُ  يصبحهل  ؟سقط البيتهل ي  فلل فيه خ  
 ،لب منهض املطات بعقطس   ،ةيعتوجد فيه أخطاء مطب ،باعةلل يف بعض صفحاته يف الط  الكتب يوجد خ  

 وأنَّ  صاً خصو  ،اً منطقي ! هذا الكالم ليس؟! من قال هبذا؟ليست صحيحةلب الباقية ااملط يعين أنَّ  له
ة واضحة ن القضيَّ ا الكرمي تكو ديثنح   وبني نا الكرمينُ بني قرآ معُ لذلك حني جن   ،ةمَّ ئِ نها لنا األ  ص قد بيَّ واقالنَّ 

دخل ونُ  حف لوحدهِ ملصعلى او آن على الُقر  بينما حني نعتمدُ  ،واب بدرجٍة كبيةرب إىل الصَّ ًا ونكون أقجدَّ 
 نشرُ ساد وسيالف   ك سينشرُ فذل ،ةئعالشَّاالقراءة  واحدة وهي بعة من دون االعتماد على قراءةٍ القراءات السَّ 

 .كرمياب البعد متاهة يف فهم الكت اهةٍ نا يف متعُ وقِ بهات وسيُ الشُ  الل وسينشرُ الضَّ 

وايات يها وردت الر  وف ،آلناعروفة قراءة حفص امل ائعة وهي قراءة واحدةالشَّ  بالقراءةِ  نقرأ :إذًا أوالً 
 .ةمَّ ئِ األ   كذا قرأه

 .نلى قراءة أهل البيت يف تفسي القرآع نعتمدُ  :وثانياً 

ندنا ع امو  ،لى احلوضيردا ع ا حّتما لن يفّتقهُ فإنَـّ  ،بيتلوحديث أهل ا ك بني الُقرآنِ ال نفك   :وثالثاً 
 .همبيت هو حديثُ لمن أهل ا
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هذا طرح ا يُ هن ،ندة السَّ فسي ضعيف من جهيف التَّ  تيلبحديث أهل ا ن بأنَّ و الَّذين يقولوهؤالء 
  !؟واأو ما فسَّر  رآنر أهل البيت الق  سَّ ة هل فَ يعلماء الش  يا ع   :السؤال

 إذاً  ،رآن للقُ ت تفسياً ليسو يفة ضعالر وايات إذا قلتم هذه  ؟أين تفسيهمف إذا فسَّر أهل البيت القرآن
ريهم فس  مُ  منو لمائهم عُ  ثية منالك فاسيفني عندهم التَّ لا املخعقل أنَّ يُ فـ  أ   !؟نرآأين تفسي أهل البيت للقُ 

جد إالَّ هذه ال يُو  ؟لبيتاأين تفسي أهل  !؟هذا الكالم هل يعقلُ  ،حنن ما عندنا تفسي من أهل البيتو 
ية احلديث تهذه اجملموعا ،فالن ،نفال (راتفُ ) (،يم  القُ ) (،العيَّاشي) (،تفسُي اإلمام العسكري) :األحاديث

ن مهل ف ،احلديث وا وضاعر سَّ ف  سيقولون بأنَّ أهل البيت  ،رآنفهذا هو تفسي أهل البيت للقُ  ،فسييةالتَّ 
لحفاظ ل ةً ن آلي  م وال يوجدو من دوّنِ  مه  فيُ علمون بأنَّ الُقرآن ال رون الُقرآن وهم ي  فس  يُ  املنطقي أنَّ أهل البيت

  .ذاهال ميكن  ؟على تفسيهم

حاديثهم أِع إىل جو الر   ولكن من خاللِ  ،ثب  ث فيه ع  د  ح  أن ه صحيح  ،همهو تفسيُ فإذًا ما بقي 
ة نعود إليها  معرفي   ل لنا قاعدةً شك  ويُ  قائقفهم الُقرآن بالقدر الَّذي يكشف لنا احلن   نا نستطيع أنْ فسيية فإنَّ التَّ 

  .نعرض على كتاب اهلل احلقائق كي تستبني األمور كيكي نعرض احلديث و 

 حديثي من كل   ي أفضلُ لَّيت هاختصرة الكبية يف هذه الكلمة امل اجلامعةُ  الز يارةُ وختامًا أقول ما قالته 
 نورٌ  لُقرآنُ فا ،اءش  ي   نم   ورهِ نُ  لِ هدي اهللر ي  نوٌر على نو  ،نور وكالمهم نور الُقرآنُ  ،وانتهينا (ورم ن  ك  م  اَل كَ ) :هذا

 .ونوٌر على نور ،وكالمهم نور

 ،ور أختُم احلديثعلى النُ  ورِ عند النُ و  ،وراهلادي وهو نوٌر على ن داً والدةُ غ  الباقر و   الدةُ كما أنَّ اليوم و   
 ونفسُ  ،ائيةضالف   رُ م  لق  ا ،اشةالشَّ  ونفس ،اطقالنَّ  الربنامج الكتابُ  نفسُ  ،شاء اهلل تعاىل ألقاكم يوم غٍد إنْ 

 .كم خدمتحنُن يف ،راق مهدويٍ  من أجل وعيٍ  ،أصيلة شيعيةٍ  ثقافةٍ  جلِ من أ ،عاراتالش  

 ..رمَ اية القَ عَ م في رِ ك  أترك  
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ى لَ ا عَ نَ يعِ 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 ِبحق  أَ ت رنِ تَ ن ْ اإل

 ... في أماِن اهلل.أسألكم الدعاء جميعاً 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

www.zahraun.com 

 


