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َرة  َمَلّف الِكَتاب َوالِعت ْ

 النَّاِطق الِكَتاب   الثَّاِلث زء  الج  

 م10/4/2016ع ون ة و األرب َ عَ ة  الرَّابِ قَ لَ الحَ 

 يعيالتَّشيُّع الثَّقالني والتَّشيُّع الش   .!!.نوعان من التَّشيُّع 
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 يْ الَّذِ َدك َوَما َوجَ  . َماَذا فَ َقَد َمنْ .ِقيَّة اهلل. بَ .اءْولِيَ ِه يَ َتوجَّه  األَ يْ ِإلَ  يْ الَّذِ  َساَلٌم َعَليك يَا َوْجه اهلل
 !.؟.فَ َقَدك َوَجَد َمنْ 

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

 

شيُّع التَّ لزهرائي و اشيُّع التَّ ذلك أعين ب   (،التَّشيُّعنوعان من )ال زاَل احلديُث حتت العنوان السَّابق 
  .املرجعي يعي الُعلمائيالش  

 (.فنيخالمليف أجواء  ا) :خرىحتت يافطٍة أُ  ،ت هذا العنوانانية حتَ ت احللقة األوىل والثَّ رَّ مَ 
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  .عليهم الل   مٍَّد صلواتُ آل مُ  يف فناء   :ابعةوالرَّ الثَّال ثُة و 

ادمة يف الق ة واحللقةُ ه احللقهذ (عالتَّشيُّ من  ن  اعنو )هذا العنوان  لسلة  سة يف س  ام  هذه هي احللقة الَ و 
  :د يكون احلديث فيها حتت هذا العنوانيوم غَ 

 .!!.ةعَ ي ْ ا شِ م يَ ك  عَ ي مَ ثِ يْ دِ حَ 

 .دغَ  وم  ياحللقة وحللقة  ه هلذه  خرتتُ ا  الَّذي حديثي معكم يا شيعة هو العنوان 

ها تصبُّ يف اهرها ولكنَّ  ظَ تلفة يفق مُ دة وحقائتعد  وٌر مُ صُ  ،لبوما أَ فها بأّنَّ ص  أَ  احللقة ُُيكن أن   هذه  
  .؟!.صبٍّ واحديف مَ و رًى واحد مَ 

 !.؟.مالل عليه لواتُ صَ  علي  ليٍّ وآل  شياع عَ عكم إذاً يا أَ احلديُث مَ 

 :نهامسأبدأ حديثي الَّتي  ،الجهة األولىأو  ،ورة األولىماذا أقول الصُّ  

 ،199قم احلديث ر  ،89صفحة  ،األوَّلوهذا هو اجلزء  :(ريفالكافي الشَّ ) ما جاء يف كتاب
-وشواهد الكتاب ة  نَّ بالسُ  ذ  اب األخبَ  ،لاألوَّ احلديث  ،شرباعة والنَّ سوة للط  بعة دار األُ الطَّ  رقيم هذه  تَ  حبسب  

اٍب وَ  صَ ل  ى ك  لَ عَ ٍة وَ يقَ قِ حَ  ل  ك  ى  لَ عَ  نَّ إِ  :هآلِ وَ  يهِ لَ عَ  ى اهلل  لَّ اهلل صَ  ول  س  رَ  الَ قَ  ،القَ  ،ادقا الصَّ نَ امِ مَ إِ  نْ عَ 
أنا وال  ستُ لَ  ،اهَ يف نفس  ها تَ مُل قيمنَّ احلقائق حتَ وهو أ ،ليه هذا الربنامجعَ  ُبين َ الَّذي املبدأ وهذا هو -ا  ورَ ن  
 ام  صنَ واأل نمية  لصَّ ن ا عَ عيداً بَ  قيمتها يف نفسها لُ م  فاحلقائُق حتَ  ،يمةً احلقيقة ق   بُ كس  يُ الَّذي ريي غَ 
 ابَ تَ كِ   فَ الَ خَ ا مَ وه وَ ذ  خ  اهلل فَ  ابَ تَ كِ   قَ افَ ا وَ مَ فَ  ا   ن ورَ ِإنَّ َعَلى ك ل  َحِقيَقٍة َوَعَلى ك ل  َصَوابٍ -:مني  ن  صَ مُ ـوال

 .وهع  دَ اهلل فَ 

ه احلقائق تعرُض هذ-ِإنَّ َعَلى ك ل  َحِقيَقةٍ -؟:ماذا قال رسول الل ،ض على كتاب  اللعرَ احلقائُق تُ إذًا 
 ابَ تَ كِ   فَ الَ ا خَ مَ وه وَ ذ  خ  اهلل فَ  ابَ تَ كِ   قَ افَ ا وَ مَ فَ  ِإنَّ َعَلى ك ل  َحِقيَقٍة َوَعَلى ك ل  َصَواٍب ن ورَا  -:على كتاب  الل

يف  وقد مرَّ احلديثُ  ،يانرح  والبَ ثرٍي من الشَّ كَ   ال حتتاُج إىلو  اً دَّ رحية ج  قاعدٌة واضحٌة وصَ هذه -وهع  دَ اهلل فَ 
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هو أن األطهار  ة اآلل  سب منهجيَّ اىل حب  عَ انه وتَـ بحَ تاب الل سُ ليم من ك  من أنَّ املوقف السَّ  ؛احللقة املاضية
ة ألي  املعرفيَّ  اعدةَ ل القَ كي تتشكَّ   ،مراءهتم هُ ق   سب  حب   هُ فهمونَ  ،بقراءة حفصأي  ،النَّاسه قرأَه كما يقرأُ نَ 

 .بحانه وتعاىلسُ  تاب  الل  ر على ك  لعرض األفكاو  ،احلديث لعرض  و  ،لعرض احلقائق ؟شيءٍ 

ن عَ  :األنواربحار ن مالمسون و اين الثَّ ه عليه وهذا هو اجلزء وسالمُ  الل   لواتُ نا الباقر صَ وصيُة إمام  
-:عيدهاعيدها وأُ ى أُ تها وسأبقيَّ ا أله  عيدهأين ت علينا لكنَّ نا الباقر وقد مرَّ ينقل لنا وصيَّة إمام   ،ر اجلُعفياب  جَ 
 صلواتُ  تهُ ما هي وصيَّ ف-اهلل ولِ س  رَ  نَ با ا يَ نصِ وْ أَ  َوق  ْلَنا َله  -زاروا اإلمام الباقرالش يعة مموعة من -ه  ا لَ نَ لْ ق   وَ 

عنهم الر وايات و  ردت األحاديثُ و فقد -انَّ م عَ ك  اءَ ا جَ مَ ا وَ نَ رَ مْ وا أَ ر  ظناَ وَ -:يقول إىل أن  يتحد ث  ؟عليه الل  
 ا َوَما َجاءَك م َعنَّاْمَرنَ َواَنظر وا أَ -:به ب ثَ عُ د قَ فَـ النَّاس ما يف أيدي  مفوٌظ عندهم وأنَّ  رآنَ القُ ن أنَّ عَ  تتحدَّثُ 

ناك من قد تقول إذا كان ه-وهدُّ ر  ا  ف َ قَ افِ وَ م  وه د  جِ تَ  ملَ  نْ إِ ه وَ بِ  واذ  خ  فَ  قا  افِ وَ م   رآنِ الق  ي وه فِ م  ت  دْ جَ وَ  نْ إِ فَ 
 :واجلواب !؟لعرض احلقائق ٍث يف الكتاب الكرمي فكيف يكون قاعدًة معرفيةً بَ عَ 

  .له  إىل آخره  من أوَّ  رآن  القُ ل  ُث ليس يف كُ بَ العَ  :أول  

ا حقائق فوضعو رآن القُ  ئ مَّةاألَ نا لر سَّ وقد فَ  ،العبث نت مواطنَ األحاديُث منهم وقد بيَّ وصلتنا  :وثانيا  
  .ينابني أيد رآن  القُ 

وه م  ت  دْ جَ وَ  نْ إِ فَ  ااءَك م َعنَّ جَ َوَما  ْمَرنَاَواَنظر وا أَ -:عود فنعرض احلقائقحنن نَ إىل هذه القاعدة املعرفية و 
وه دُّ ر  ه وَ دَ نْ وا عِ ف  قِ م فَ يك  لَ عَ  ر  مْ ه األَ بَ تَ ْن ِاشْ إِ وَ  ،هر دُّو  ف َ ا  قَ افِ وَ وه م  د  جِ م تَ لَ  نْ إِ ه وَ بِ وا ذ  خ  فَ  قا  افِ وَ م   رآنِ ي الق  فِ 
وا مل تتجاوز -هيرِ لى غَ وا إِ د  عْ م ت َ لَ م وَ ك  ا ينَ صَ وْ ا أَ مَ م كَ ت  نْ ك    اذَ إِ فَ  ،انَ لَ  حَ رِ ا ش  ك مَ لِ ذَ  نْ م مِ ك  لَ  حَ رَ شْ نَ تَّى حَ ا ينَ لَ إِ 

م ك  نْ م   اتَ مَ فَ َلى َغيرِه د وا إِ َلم تَ عْ وَ -:رآنالقُ عرضوا احلقائق على تَ  أن  بل  ،وشرحنا وحديثنا وقواعدناتفسرينا 
  !؟ا  يدَ هِ شَ  انَ نا كَ م  ائِ ج قَ ر  خْ يَ  نْ أَ  بلَ قَ  تٌ ي  مَ 
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يعلُم  إلمامُ وا ،مان الغيبةس إىل ز لقياصري بازمان احلضور زماٌن قَ  فإنَّ  ،بالدرجة األوىل لنا ةُ الوصيَّ  إذاً 
ْنت م َكَما فَِإَذا ك  -:ةن الغيبن زماع يتحدَّثُ د قيل يف زمان احلضور ولكنَّ اإلمام صحيٌح هذا الكالُم قَ  ،بذلك

  .الكرمي نا على الكتاب  وتعرضون أمرَ  أي تعرضون احلقائقَ -َأْوَصيَناك م

ف رِ عْ م ي َ لَ  نْ مَ )-ادقلصَّ نا اام   عن إمعليهم أمجعني هُ الل وسالمُ  لواتُ صَ  األَئ مَّةُ اعدة وضعها لنا ناك قه
م لَ  نْ مَ -:يف الفتنة يقعو سيقع بل  ،تجاوزهايمل  ب الفنت يعينمل يتنكَّ -نتَ ب الفِ كَّ نَ ت َ م ي َ رآن لَ الق   نَ ا مِ نَ رَ مْ أَ 
ا و -(نتَ ب الفِ كَّ نَ ت َ م ي َ رآن لَ الق   نَ ا مِ نَ رَ مْ ف أَ رِ عْ ي َ   .؟!.جهها على و قع فيهسيإَّنَّ

 َوَلم-:ناها لكمبيَّ الَّيت ل قواعد واألصو تنا والصيَّ مل تتجاوزا و -وافَِإَذا ك ْنت م َكَما َأْوَصيَناك م َوَلم تَ ْعد  
  .ةإىل آخر الوصيَّ -ا  يدَ هِ شَ  انَ نا كَ م  ائِ ج قَ ر  خْ يَ  نْ أَ  بلَ قَ  تٌ ي  م مَ ك  نْ م   اتَ مَ ى َغيرِه فَ تَ ْعد وا ِإل

 ،مَّدمَُ ل ُن ُممٍَّد وآقرآهي  إليها ا ونلجأُ ك هبنتمسَّ الَّيت اً من أنَّ القاعدة املضمون واضح وصريح جدَّ 
يٍه هٍل وتَ جالٍم وَ ظَ  و اللٍ  ضَ يفُط رتة سنتخبَّ من دون حديث الع  و  !!ة حديث العرتةمبعيَّ  رآن  رجع إىل القُ نَ  أن  
نستطيع  لن  رآن قُ النَّ حقائق أل ،ا شئتم ل  قُ وَ  !والُكفر   !واإلحلاد   !رك  ظلمٍة من الش  ى يف آباٍر مُ وايٍة وسنرتدَّ وغ  

 .عنيأمج ه عليهموسالمُ  الل   اهرة صلواتُ أن  نتواصل معها من دون حديث العرتة الطَّ 

  .؟!.التَّحريفعرض حديث أَ  نا أريد أن  وهُ 

  .؟!.حديث العبث  بالكتاب  الكرمي

 .؟!.مجع القرآن حديثَ 

  .؟!.حديث القراءات

  !؟..يقول القرآنماذا 

أتعلمون كم  ،يف أحاديثهم دَ رَ هذا أمٌر وَ  ؟عرض احلقائق عليهاكي نَ لنا  ة القاعدة املعرفي  هو أليس القرآُن 
هل  ،التَّحريفه عليهم أمجعني تتناول موضوع وسالمُ  الل   صلواتُ األَئ مَّة ت عن دَ رَ وَ الَّيت دُد األحاديث و عَ هُ 
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 ،وردت هبذا الصوصالَّيت دد األحاديث بأنَّ عَ  :ي يقولر ائالل اجلز  نعمةُ سي د  ،ث اجلزائريحد  مُ ـال ؟تعلمون
بكثري  يتجاوز األلفنيعتقد إنَّ األمر وأنا أ !!على ألفي حديث ا تزيدُ إّنَّ  ،ثبَ والعَ التَّحريف خبصوص موضوع 

ا وصل هذا العدد رُ  ،لكنَّ الكثري من األحاديث ما وصلت إلينا ،وكثري الل  نعمةُ السي د  عنهُ يتحدَّث الَّذي مبَّ
  .اجلزرائي

ة ة وجزء من سور الفاحت تفسري إالَّ  منه ليس بأيديناولكن   ،شامل وكامل تفسري اإلمام العسكري تفسريٌ 
  !!فسري ليست موجودًة بني أيديناة التَّ بقيَّ و  ،البقرة

ف صأو أقل من ن   فسريتَّ ال صفُ ينا هو ن  ماًل ولكنَّ املوجود بني أيداككان تفسريًا    :اشيتفسري العيَّ 
  !!فسريالتَّ 

  !!رييةفستَّ ع اليوهكذا بقيَّة اجملام !!ثبَ ض للعَ تعرَّ  :ي كذلكم  تفسري القُ 

ا و  ،كان تفسريًا كبريًا مل يصل إلينا  :تفسري جابر اجلعفي  منتناثرة بقيت مروايات اديث و هناك أحإَّنَّ
  !!أخرى وتفاسريوتفاسري  ،ثتفسريه يف كتب احلدي

أالف حريف التَّ ت أحاديث نا لكانبأيدي لُّ التفاسري موجودةكُ و فسريية اجملاميع احلديثية التَّ  لُّ لو كانت كُ 
ن  رواياهتم حنشكيك يفذا التَّ ه ل  كُ ومع   ،أهل البيت مس حلديث  هذا الطَّ  ل  مع كُ و  ،فةوأالف وأالف مؤلَّ 

والُطب  رات واألدعيةياالز  حلديث و اتب كُ و  ،ا تتجاوز األلفنيفإّنَّ التَّحريف جنمع أحاديث  اآلن إذا أردنا أن  
  !!مشحونٌة هبذه املعايناألَئ مَّة وكلمات 

حديث أهل البيت بسبب  ضعيفه  ألكثر  يء ورغم تَ يف كل  شَ  ه  يكالوئي رغم تشكالسي د ولذلك 
ر  كما مرَّ ق  مع ذلك هو يعرتف ويُ  ،حيحةحيحة وغري الصَّ جال وبنظرية األسانيد الصَّ لتزامه بقواعد علم الر  ا  

ث ورِ ت  الر وايات كثرة    أنَّ إلَّ -؟ماذا يقولف ،225صفحة  (القرآنالبيان يف تفسري )علينا يوم أمس يف كتابه  
ال  هُ ولكنَّ الر وايات ثري من هذه ثري والكَ ف الكَ ضع  ك ويُ شك  يُ  هُ مع أنَّ -بعضها عن المعصومين ورطع بصدالقَ 

ول  بعضها عن المعصومين  الَقطع بصدورِ لَّ أنَّ كثرة الر وايات ت وِرث  إ-: يتجاوز هذه احلقيقةيستطيع أن  
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 روايةٍ  ل  نِد ك  في سَ  مِ لُّ كَ بنا إلى التَّ  أقل من الطمئنان بذلك وفيها ما روي بطريٍق معتبر فال حاجةَ 
  !بعضها تورث القطع بصدور ؛الوئيالسي د كما يقول الر وايات   كثرةُ -بخصوصها

 ،ياتالر وا كل  نتشر يفملضمون املورث القطع بصدور هذا اتُ الر وايات كثرة فإن    ثنا بإنصافٍ دَّ لو حتَ و 
أسلوبه ب ،ث  بتعابريهن احلدييان مضمو اوي يف بعض األحالرَّ  قد ينقلُ الَّيت الر وايات فاظ ظر عن ألالنَّ  بغض  

 بنحو  كشف   ،يفسري لتَّ حو اوهناك من مجلة هذه األحاديث ما جاء بالنَّ  ، وليس بعبارة املعصومبعبارته  و 
هذه  اديث معه األحجمع هذتُ كثرية فَـ التَّحريف  ولكن ألنَّ أحاديث  ،مضامني وبيان حقائق اآليات

تَّحريف الت عن ثحتدَّ  وهناك أحاديث !فظياللَّ التَّحريف ثت عن هناك أحاديث كثرية حتدَّ  ،األحاديث
انيها ة معلقطعي  و  ،هاتواتر  لو  ،اعلى كتاب  الل لكثرهت   مع أنَّ هذه األحاديث ليست حباجة للعرض   !املعنوي

 أهل قافة   ثَ يفلواضحة ات اي  من البديههو هذا املوضوع  خربة حبديث  أهل البيت فإنَّ  ومن لهُ  ،ومضامينها
  إشكاليةٍ وا املسألة إىللحوَّ و  اتالبديهي   كوا يف هذهشكَّ الَّذين هم  الش يعة  ومراجع الش يعة لماء لكنَّ عُ  ،البيت

 بأنَّ  :فقالوا همآراؤءَ  ونَ ني يتبن  ملخالفا وراء اات وركضو فوا هذه البديهي  سَ وبعد ذلك نَ  ،الثَّقافة الش يعيَّةيف 
ذا ف هسخ  لوئي يُ السي د ا أنَّ  وقد مرَّ عليكم كيف !!األ مَّةفي المصحف العثماني عند  محفوظٌ القرآن 

مرَّ و  !ه عليهمُ وسال الل   تُ نا صلوامام زمانمفوٌظ عند إرآن القُ  أنَّ  وهو هذا القول ال قيمة لهُ  القول ويعترب بأنَّ 
نَّين لكرآن قُ اللى عملضمون هذا ا ال حاجة لعرضبأن ه ين أعتقد مع أنَّ  لكن   ،م من احللقاتفيما تقدَّ  احلديثُ 

 :سأعرض هذا املضمون على القرآن الكرمي

ة القراء مضمونو  !مضمون الجمعو  ،التَّحريفنحتاجها لكي نعرض مضمون الَّتي من اآليات  
  :م من مطالبما تقدَّ في

َنا َجْمَعه  }-ابعة بعد العاشرة وما بعدهااآلية السَّ  ،إذا ما ذهبنا إىل سورة القيامة فَِإَذا   َوق  ْرآنَه  ِإنَّ َعَلي ْ

َنا بَ َيانَه  ث   قَ َرْأنَاه  فَاتَِّبْع ق  ْرآنَه   عبري هو نفسُه التعبري املوجود يف حن وهذا التَّ هذا اللَّ  .؟!.اينَ لَ عَ  نَّ إِ -{مَّ ِإنَّ َعَلي ْ

  ..سورة الغاشية
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َنا ِإيَابَ ه مْ }-يف سورة الغاشية  .{مْ َسابَ ه  حِ َنا ث مَّ ِإنَّ َعَلي ْ   ِإنَّ ِإلَي ْ

هذا الطاب منَّا -مك  يلَ م عَ ه  اب   سَ حِ وَ  ميك  لَ إِ  قِ لْ خَ الْ  اب  يَ إِ وَ )-؟يارة اجلامعة الكبريةماذا نقرأ يف الز  و 
فهذا  !؟منكم واحداً  ذا زرتُ إكاماًل   غاً يبل  قواًل أقولهبن رسول اللمين يا ل  عَ  :نا اهلاديعي إمامَ خَ حني سأل النُّ 

 .(َليك مَوِإيَاب  اْلَخْلِق ِإلَيك م َوِحَساب  ه م عَ -:هلما نَّ م  هو الطاب 

َنا ِإيَابَ ه مْ }-هو هذافم القرآين ساّنُ ا ل  مَّ أَ  َنا ِحَساب َ  َعلَ  ِإنَّ ث مَّ   ِإنَّ ِإلَي ْ هكذا و خناطبهم  حننُ -{ه مْ ي ْ

 من نان وأنا أقرأ عليكمهو مفاتيح اجلا هذ-(مَليك  َوِحَساب  ه م عَ  ،آَل ُمَمَّد ،َوِإيَاب  اْلَخْلِق ِإلَيك م) :موناعل  
أيضاً يف اليوم  هدُ ر رجب واملستشمن شه ثَّايناليف اليوم  املروية عن إمامنا اهلادي املولود   ةيارة اجلامعة الكبري الز  

ث مَّ   ِإيَابَ ه مْ َنا ِإنَّ ِإلَي ْ } :الُتهذه مق، وهه عليهوسالمُ  الل   صلواتُ  شهادته   فهذه ليلةُ  ،رجب من شهر  الثَّال ث 

َنا ِحَسابَ ه مْ   .{ِإنَّ َعَلي ْ

َنا َجْمَعه  َوق  ْرآنَه  }-يامةب إىل سورة الق  هذحني نو  ماذا  ،يم   القُ فسريجعنا إىل تَ ذا ما ر إ-{ِإنَّ َعَلي ْ

َنا َجْمَعه  َوق  ْرآنَ }-؟:عليهم الل   جاء عنهم صلواتُ  رآِن الق  مع  د جَ مَّ ى آِل م حَ لَ عَ  :لَ اقَ  {ه  ِإنَّ َعَلي ْ

رآن على وجه قُ أنَّه مجع الأحٌد ب ا اد عىإذو  ،مهُ ريُ غَ  رآنَ رآن وال جيمع القُ جيمعون القُ الَّذين فهم -ه  آن  ق  رْ وَ 
ٍر فَ عَ ا جَ بَ أَ  عت  مِ سَ  :الَ قَ  ،ابرٍ ن جَ عَ )-:ناريفة ومرَّ ذلك عليهكذا نقرُأ يف أحاديثهم الشَّ  ،ابكذَّ   احلقيقة فإنَّهُ 

 َله اهللزَّ ا ن َ مَ كَ   ه  ظَ فِ حَ وَ  ه  عَ مَ ا جَ مَ اب وَ ذَّ كَ   لَّ ل إِ زِ نْ ا أ  مَ لَّه  كَ ك    آنَ رْ الق   عَ مَ جَ  ه  نَّ أَ  النَّاسِ ن مِ  دٌ حَ أَ ى عَ ا ادَّ مَ  :ولق  ي َ 
  .هعدِ بَ  نْ مِ  األَِئمَّة  و  بالِ بي طَ ليُّ ابن أَ  عَ لَّ الى إِ عَ ت َ 

َنا َجْمَعه  َوق  ْرآنَه  }-إذًا الكالم واضح  ،ه  آن  ق  رْ رآِن وَ مع  الق  جَ  مَّدٍ ى آِل م حَ لَ عَ  :الَ قَ  {ِإنَّ َعَلي ْ

يَحة م   الق راءةُ -وهَما قَ َرأ   ذا  وا إِ ع  بِ تَّ اِ  :القَ  {َرْأنَاه  فَاتَِّبْع ق  ْرآنَه  فَِإَذا ق َ } ُهمالصَّح  قراءة غريهم ما هي و  ،نـ 
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َنا بَ َيانَه  ث  } ،وهِاتَِّبع وا ِإذا  َما قَ َرأ   :قَال {ه  فَِإَذا قَ َرْأنَاه  فَاتَِّبْع ق  ْرآنَ }-:بصحيحة -يرهفسِ ي تَ أَ  {مَّ ِإنَّ َعَلي ْ

ومن  ،ابمن اد عى ذلك فهو كذَّ و  ،رآن كامالً جيمع القُ   أن  ال يستطيع أحدٌ و  هُ معونَ هم جيَ رآن القُ  إذًا مجعُ 
 .؟!.ابمراجعنا فهو كذَّ و  وعقيدة علمائنا نيقد مجع ذلك كما هي عقيدة املخالف اً أحد اعتقد أنَّ 

  !رآنمنطق القُ هو هذا  

  !منطق حديث  أهل البيتهو وهذا 

معها  عتَ ا مجَ ضحة إذا مَ اآلية واو  ؟ين  منطٌق شيطاأي هما يُقال لُه و رمحاين   منطقٌ  قال لهُ فأيُّ املنطقني يُ 
  .أهل البيت حديثَ 

َنا َجْمَعه  َوق  ْرآنَه  } أَنَّه النَّاس ٌد ِمن ا ادََّعى َأحَ مَ -:هذا هوهم مُ وكال، هنمعو جيالَّذين هم ف-{ِإنَّ َعَلي ْ

  !!..قرآنللمعون اجلاإذاً هم ف-َجَمَع الق ْرآَن ك لَّه  َكَما أ ْنِزل ِإلَّ َكذَّاب

وهلذه -آنَه  رْ فَاتَِّبْع ق   -:نُ حن-نَاه  فَِإَذا قَ َرأْ }-:حيحةحاب القراءة الصَّ هم أص ،وهم القارئون للقرآن

ول يف  ل القفص   أُ تطيع أن  س ال أينع وماري لكنَّ طال  مَ  لهُ رآن القُ ف ،ه أخرى وكلُّ الوجوه صحيحةوجو اآليات 

َناث  -:همع منهم وبأيديم واجلمءة منهراالق-َرْأنَاه  فَاتَِّبْع ق  ْرآنَه  فَِإَذا ق َ  -:صغريٍة وكبرية كل   -{بَ َيانَه   مَّ ِإنَّ َعَلي ْ

 . تطويلإىل ال حيتاج إىل شرٍح والو كالم واضح الأن  أعتقد و  ،فسري منهم أيضاً والتَّ 

ي ّدعِ يَ  نْ ٌد أَ حَ أَ  ع  يطِ تَ سْ ا يَ مَ  :القَ  ه  نَّ أَ  ،رعفَ ي جَ بِ ن أَ عَ  ،ابرٍ ن جَ عَ -:255ريف صفحة ويف الكايف الشَّ 
ه وسالمُ  الل   صلواتُ  ُمم د ٌد وآلُ مَّ فقط هم مَُ -اءيَ وصِ األَ  يرَ نه غَ اطِ بَ ره وَ اهِ ه ظَ ل  ك  رآن  الق  يع مِ ه جَ دَ نْ عِ  نَّ أَ 

 .عليهم أمجعني

َنا َجْمَعه  َوق  ْرآنَه  } َنا بَ َيانَه  ث   َرْأنَاه  فَاتَِّبْع ق  ْرآنَه  فَِإَذا ق َ   ِإنَّ َعَلي ْ هو رآن القُ  معُ جَ فَ -{مَّ ِإنَّ َعَلي ْ

ب  من ُخوط  ال يفهمه إالَّ رآن القُ ألنَّ  !منهمهو فسري والبيان والتَّ  !مهتُ قراءَ هي حة حيالصَّ  راءةُ والق   !بأيديهم
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ل حيتاج هذا ه ؟يف العلم اسخونَ الرَّ هم ومن -{َوَما يَ ْعَلم  تَْأِويَله  ِإلَّ الّله  َوالرَّاِسخ وَن ِفي اْلِعْلمِ }-:به

م  ؟اسخون يف العلممن هم الرَّ  ،هل حيتاج هذا األمر إىل تفسري ،لي  عَ   وآليا أشياع عليٍّ  أنتم لكم سبةبالن   إّن 
  .ه عليهم أمجعنيوسالمُ  الل   صلواتُ  مهُ 

يف  نشقاق وقرأناإلسورة ا إىل هبناإذا ما ذَ  ؛رض على كتاب اللال زال احلديث يف هذا اجلو يف جو العَ 

تَ رَْكب نَّ لَ   َسقَ اْلَقَمِر ِإَذا اتَّ وَ   ا َوَسقَ ِل َومَ لَّيْ َوال  َفاَل أ ْقِسم  بِالشََّفقِ }-السادسة بعد العاشرة وما بعدها اآلية  

وال  ،رينس  فمُ ـيل بال أنَ شال  !ونر فس  مُ ـلما قال افيها قال  !؟اضحةً بارة ليست وَ هذه  الع  -{طََبقا  َعن طََبقٍ 

 لل  ا حديثهم صلواتُ و تنا مَّ أئ  و هرآن هم القُ مرجعنا يف فَ ف ،رونافس  نا وعلماؤنا ومُ يل مبا كتب مراجعُ  شأنَ 

طابق سٍم يُ لَّ ق   كُ ألنَّ  ؟ملاذا ،بقن الطواميها كذا يُقال للعمارة العالية ف-{طََبقا  َعن طََبقٍ لَتَ رَْكب نَّ }-:عليهم

املراد من  ما-{قٍ قا  َعن طَبَ  طَبَ َكب نَّ لَتَ ْر }-:طابقهفوقه طابق يُ ابق وَ قال هذا طَ فيُ  ،فوقه وهكذاالَّذي سم الق  

 :صمةبيت الع   لنرجع إىل أحاديث  أهل   ؟ذلك

ه عليه وسالمُ  الل   د األوصياء صلواتُ والكالُم عن سي   (:الحتجاج لشيخنا الطبرسي)هذا هو كتاب 

 {لَتَ رَْكب نَّ طََبقا  َعن طََبقٍ } :ولهِ قَ  ثل  مِ وَ -مي للمطبوعاتسة األعلَ ورات مؤسَّ من منش ،248يف صفحة 

َلك م ِمنك نَّ َسِبيَل َمنْ لسْ تَ أي لَ  فما جرى من  !قوانني احلياة واحدةو  !نن اإلهلية واحدةالسُّ -األ َمم  َكاَن قَ ب ْ
َلك م ِمنلََتْسلك نَّ َسِبيَل َمنْ -األُمَّة يجري على هذه  سَ السابقة مم القوانني على األُ   درِ ي الغَ فِ  األ َمم  َكاَن قَ ب ْ

-:واضحٌة يف الكتاب  الكرمي يف قضية عبادة العجل ةُ صَّ اليهود هبارون والق   رَ دَ فقد غَ -اءيَ بِ نْ د األَ عَ ب َ  اءِ يَ صِ وْ األَ بِ 
 ب تصرفاهتم فإنَّ بنن بسلى األمم املاضية من القوانني والسُ ما جرى ع-لَّ جَ وَ  زَّ عَ  اِب اهللِ تَ ي كِ يٌر فِ ثِ ا كَ ذَ هَ وَ 

يِه لَ ول إِ ؤ  ا ي َ مَ بي النَّ ى لَ قَّ عَ د شَ قَ وَ -:األُمَّةعلى هذه أيضًا يجري وسَ  ،كثرياً   رآن عنهُ ث القُ قد حتدَّ  رمهذا األ
َفاَل  :يهلَ إِ  لَّ جَ و زَّ عَ  اهلل   ىحَ وْ أَ فَ -:كهمالَ على هَ أي م ه  ار  وَ ى بَـ لَ عَ -مهِ ارِ وَ ى ب َ لَ اه عَ يَّ إِ  اهللِ  طالع  إهم وَ رِ مْ أَ  ة  بَ اقِ عَ 

 .ينرِ افِ الكَ  ومِ ى القَ لَ عَ  سَ أْ  تَ َل وَ  ْب نَ ْفس َك َعَلْيِهْم َحَسَراتٍ َتْذهَ 
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 نَّ ب  ركَ تَ لَ  ول اهللس  رَ  الَ قَ -:العد ححااًل ب {طََبقا  َعن طََبقٍ ﴿-مضمون  هذه اآلية يف تفسري الُقم ي يف

فردة اليمني ال تكون أن   دَّ البُ  ،عللنَّ اعل بحذو النَّ -ةذَّ الق  بِ  ةِ ذَّ الق  عل وَ النَّ بِ  لِ عْ الن َّ  ذوَ م حَ ك  بلَ قَ  انَ كَ   نْ ة مَ نَّ س  
  !قلتطابُ ام امتتطابقتني تان مُ تكون الفردَ  أن   دَّ عل البُ لحذاء للنَّ لمال ردة الش  والفَ 

ى سمَّ هم تُ ات يف آخر السَّ ة ريشع دَّ  هناك ،همة هي الريشة املوجودة يف آخر السَّ ذَّ القُ  ؛ةذَّ ا الق  مَّ وأَ 
 هم بشكلٍ السَّ  نطلقُ يَ  سوف ال الَّ إو  الكمالمام و ذ البُدَّ أن  تكون متساوية بالتَّ ذَ هذه القُ  ،ةذَّ ذ واملفرد القُ ذَ بالقُ 

 !مالمام والكَ بالتَّ  تكون متساوية أن   دَّ فالبُ  ،دفاهلصيب صحيح ولن يُ 

 ألنَّ  .؟!.مه  ت َ يقَ رِ ون طَ ئ  طِ خْ  ت  َل ة وَ ِة بِالق ذَّ الق ذَّ وَ عل َكاَن قَبَلك م َحذَو الن َّْعِل بِالنَّ   لََترَكب نَّ س نَّة َمنْ 
 مه  ت َ يقَ رِ ون طَ ئ  طِ خْ  ت  َل وَ -:يَ ههَي  األسباب واملسببات والنتائجف ،كما جرت عليهميكم  لَ ري عَ وانني تَ القَ 
نصر وّناية اإلهبام إذا الّناية بني  لقياس مااهو و  ؛رب واضح معروفالش  -اعبَ ع بِ ا بَ اع وَ رَ ذِ اع بِ رَ ذِ ر وَ بْ شِ ٌر بِ ب ْ شِ 

 .ربهو هذا الش   ،ادما متد  

  .رفقمن بداية األصابع إىل امل   :واضحراع والذ   

ني حمتداد اليدين ة بني ااقعو لاملسافة ا ،هذا هو الباع ،فهو ما يقع بني امتداد اليدين :ا الباعوأمَّ 
 .اشره  نَ ما و سطه  بَ 

 حرَ ل ج  خَ دَ م ك  لَ ب ْ ق َ  نمَ  انَ و كَ ن لَ أَ تَّى حَ  اعبَ بِ  عٌ ا بَ وَ  اعرَ ذِ بِ  اعٌ رَ ذِ ر وَ بْ شِ ٌر بِ ب ْ شِ  مه  ت َ يقَ رِ ون طَ ئ  طِ خْ  ت  َل وَ 
عن  ثين حني أحتدَّ إنَّ -؟ينِ عْ ن أَ مَ فَ  :الَ قَ  ؟هللل او س  ا رَ ي يَ عنِ تَ  ىار صَ النَّ هود وَ اليَ  :واالَ قَ  ،وهم  ت  لخَ دَ بٍّ لَ ضَ 
ا ابقة سَّ لمم ااألُ   ؟ينِ عْ ن أَ مَ فَ  :الَ قَ  ؟ول اهللس  ا رَ ي يَ نِ عتَ  ىار صَ النَّ هود وَ اليَ  :واالَ قَ -:ث عن هؤالءأحتدَّ فإَّن 

ا ل مَ وَّ ون أَ ك  يَ ف َ -:اإلمامة-ةامَ مَ م الِ ك  ينِ ن دِ ون مِ ض  ق  ن ْ ا ت َ ل مَ وَّ أَ ون ك  يَ ف َ  ة  وَ رْ ع   ة  روَ م ع  اَل سْ ى الِ رَ ع   ض  نقَ ت  لَ 
  .ةاَل الصَّ  ه  ر  وآخِ  ةامَ مَ م الِ ك  ينِ ن دِ ون مِ ض  ق  ن ْ ت َ 

  !العقيدةهي  :اإلمامة
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 !هي من مظاهر اإلمامةو بادة الع  هي الة الصَّ  :الةالصَّ و 

ى صلَّ النَّيب يقة يف كالم قدوهناك إشارة -ةاَل الصَّ  ه  ر  وآخِ  ةامَ مَ م الِ ك  ينِ ن دِ ون مِ ض  ق  ن ْ ا ت َ ل مَ وَّ ون أَ ك  يَ ف َ 
وهذه القضية  ،ايضاً ينقضوّنأعد ذلك بهم كن  ول ،الةون بالصَّ ون باإلمامة ويعبأُ ال يعبأُ النَّاس  عليه وآله أنَّ  اللُ 

الة دون على الصَّ  ديلتأكاجند ًا ة دائمنيَّ يالد  املؤسَّسة ساحة ويف الثَّقافة الش يعيَّة حنن اآلن يف ساحة  ،واضحة
الة لصَّ دون على اؤك  يخالفون املف ،جاءتنا من املخالفني ؟ة جاءتنا من أينالقضيَّ  وهذه   ،ةاإلمامَ كيد على التأ

 لعجنو نعبأ هبا  ال أيضاً  نُ حنو  ،اة فهم قد نفوهالية واإلمامالتأكيد على مسألة الوَ  ا دونَ زام هبوعلى االلت
ون ك  يَ ف َ -:اإلمامةهو ل األوَّ ان العنو ف معليه الل   قافتهم صلواتُ م يف ثَ ينما عندهبَ  ،األوَّلالعنوان هي الة الصَّ 

 !!ةاَل الصَّ  ه  ر  وآخِ  ةامَ مَ م الِ ك  ينِ ن دِ ون مِ ض  ق  ن ْ ا ت َ ل مَ وَّ أَ 

ل عن نقي-{ن طََبقٍ عَ نَّ طََبقا  تَ رَْكب  لَ } :اآليةنى عَ ي مَ ة فِ ارَ رَ ز   الَ قَ -عن إمامنا الباقر يذكر روايةً ُُثَّ 

رى يف جفما -النف  الن وَ ف  الن وَ ف  مِر ي أَ ق فِ بَ ن طَ ا  عَ قَ ب َ ا طَ هَ ي   بِ نَ  عدَ بَ األ مَّة  هِ ذِ ب هَ ركَ م تَ لَ وَ أَ -:إمامنا الباقر
 وآله   عليه   ى اللُ ة كما قال صلَّ ذَّ بالقُ  ةذَّ قُ ال وَ ذعل وحَ عل بالنَّ النَّ  ذوَ حَ األُمَّة ري يف هذه الفة  جيَ األمم السَّ 

 .؟!.وسل م

  !؟الفةمم السَّ عن األ   رآن  ثنا الق  حد  ماذا ي   

األعظم حني سألوه النَّيب أمل يقل  ،بين إسرائيل والسبعني والكالم عن يف سورة البقرة يف اآلية الامسة  
-؟بعنيالبقرة يف اآلية الامسة والسَّ  ةفماذا تقول سور  ؟قال ومن غريهم ؟سول اللتعين يار  ىصار اليهود والنَّ 

ه ْم َيْسَمع وَن َكاَلَم الّلِه ث مَّ ي َحر ف ونَه  ِمن بَ عْ أَ } ِد َما َعَقل وه  َوه ْم فَ َتْطَمع وَن َأن ي  ْؤِمن وْا َلك ْم َوَقْد َكاَن َفرِيٌق م ن ْ

رى يف األمم املاضية ا جَ مَ  أخربنا بأنَّ النَّيب ثنا و د  البقرة حتُ  سورةُ  هذه   ،هذا جرى يف األمم يف املاضية-يَ ْعَلم ونَ 
فَ َتْطَمع وَن أَ -:لدخلتم فيه بٍّ ضَ  حرَ م دخلوا جُ ولو أّنَّ  ذراع وباٌع بباعاٌع ب  رَ شرب وذ  رٌب ب  ش  األُمَّة ري يف هذه جيَ 
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ه ْم َيْسَمع وَن َكاَلمَ   { الّلِه ث مَّ ي َحر ف ونَه  ِمن بَ ْعِد َما َعَقل وه  َوه ْم يَ ْعَلم ونَ َأن ي  ْؤِمن وْا َلك ْم َوَقْد َكاَن َفرِيٌق م ن ْ

 .بعون من سورة البقرةاآلية الامسة والسَّ 

وإن  -َم َعن مََّواِضِعهِ وَن اْلَكلِ َحر ف   ي  م َن الَِّذيَن َهاد واْ }-ة واألربعونساء اآلية السادسويف سورة الن  

ٌع عن هو فر لتَّحريف اهذا  نَّ ولك ،مع رسول الل يف احملادثة  و م  يف الكال ريفٍ ث عن حتدَّ كانت اآلية هنا تتح
 ،وجود يف كتبهمامللل ا كالم ظاهرة حتريف احلقائق يف كالمهم مع رسول الل أو يف ،عندهمالتَّحريف ظاهرة 

 .{ن مََّواِضِعهِ اْلَكِلَم عَ  ف ونَ ي َحر   م َن الَِّذيَن َهاد واْ  -:ساءة واألربعون من سورة الن  اآلية السادس

وبَ ه ْم عنَّاه ْم َوَجَعْلَنا ق  ل  لَ -:اليهود-اقَ ه مْ يثَ ِبَما نَ ْقِضِهم م  فَ }-ويف سورة املائدة اآلية الثَّالثة بعد العاشرة

ف وَن اْلَكِلَم َعن ي َحر  }-:ةإىل آخر اآلي-{ك ر وْا ِبهِ ا ذ  مَّ م  َحظّا   قَاِسَية  ي َحر ف وَن اْلَكِلَم َعن مََّواِضِعِه َوَنس واْ 

 .ر يف اليهودصفة تتكرَّ  هذه  ف.؟! .{مََّواِضِعهِ 

 نَك الَِّذيَن ي َسارِع ونَ  َل َيْحز  س ول  الرَّ  ا أَي َُّهايَ  }-يضاً يف سورة املائدة اآلية احلادية واألربعونويف آية أ

َواِهِهمْ  َسمَّاع وَن لِْلَكِذِب  َوِمَن الَِّذيَن ِهاد واْ  ق  ل وب  ه مْ  ْؤِمن ت   َوَلمْ  ِفي اْلك ْفِر ِمَن الَِّذيَن قَال وْا آَمنَّا بَِأف ْ

م ل  ريف الكَ فظاهرة حتريف الكالم وحت-{هِ ِد َمَواِضعِ ن بَ عْ  مِ َسمَّاع وَن ِلَقْوٍم آَخرِيَن َلْم يَْأت وَك ي َحر ف وَن اْلَكِلمَ 

 .الفةمم السَّ األُ  يفو  ،الكتاب الكرمي يف بين إسرائيل ثت عنها آياتُ دَّ حت

ابن طاووس سي د لل (اللهوف يف قتلى الطفوف)هداء يف خطبته وهذا هو الشُّ سي د وإىل هذا يشرُي 
اَذ اأَلْحَزاب َونَ َبَذِة الِكَتابمَّة األَ َفس ْحَقا  َلك م يَا َعِبيَد -42صفحة  َوع صَبة اآلثَام  !َوم َحر ِفي الَكِلمْ  َوش ذَّ
معكم يف مسا تلوُت آياٍت علىالَّذي ين رآعبري القُ التَّ  هو نفس.؟! .(َوم َحر ِفي الَكِلمْ )-الشَّيطَانَونَ ْفَثَة 
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 ،دمَّ مَُ  وآلَ  داً مَّ ت مَُ ادَ عَ الَّيت الضالة األُمَّة ه ذهاطب ه يُ إنَّ -َوم َحر ِفي الَكِلمْ -:ه ومعناهامضمونه ويف فحو 
 .مل  وا الكَ فُ ر  هؤالء هم مُ 

عُه مجَ  نَّ ربنا بأهو يُ  رآنُ لقُ ا ؟ائقاحلق ني كل  هذه  ريح والبني  بَ طابق الواضح والصَّ تالحظون التَّ أال 
 بقاً ب طَ كَ رتَ سَ  ةمَّ هذه األُ  نَّ وأ !نهمم هُ يانَ ب وأنَّ  !هتمقراءهي حيحة الصَّ  تهُ راءق   وأنَّ  !عليهم الل   بأيديهم صلواتُ 

م ّنَّ القوم بأ اطبُ وهو ي نا ذلك لبني  هداء يُ الشُ سي د و  !الفةالسَّ  وجيري فيها ما جرى يف األمم !بقعن طَ 
 ، بالكتاب  والعرتةلني معاً ق  الثـ  بُك مسَّ  ونتونالزمُ  وائمُ حينما نُ  ،اً دَّ ضامني واضحة وصرحية ج  املو  !مل  فوا الكَ ر  مُ 

  !اً تكون املعاين واضحة وصرحية جدَّ 

ذه احلقائق ة بعد هن يا شيعفماذا تقولو  (يعةحديثي معكم يا ش)هو  عنوان احللقةف.؟! .فماذا تقولون
 ؟الواضحة ماذا تقولون

 

  :انيةأنقلكم إلى صورٍة ثَ و  

 ،ن طبعة لعلل الشرائعمهناك أكثر  ،315باب  :للشَّيخ الصَّدوق (رائعكتاب علل الشَّ ) هذا هو   
ِمن ب دَّا   د  جِ  أَ ي َل رِ مْ أَ  نْ ر  مِ مَ األَ  ثَ دَ حَ -:ضاالر  لإلمام -هلت لَ ق   ،اطسبَ ن عليٍّ ابن أَ عَ الر واية -315باب 

ا نَ أَ ي الَّذِ  دِ لَ ي الب َ فِ  يسَ لَ وَ  َمَعرِفَِته َأْمِري َل َأِجد  ب دَّا  ِمنْ  َحَدَث اأَلَمر  ِمنْ -:يتهناك أمر طرأ يف حيا-َمَعرِفَِتهِ 
-:ضاابن أسباط يسأل اإلمام الر   علي   !؟سؤال مهم جداً -؟عنَ صْ ا أَ اذَ مَ يك فَ الِ وَ ن مَ يه مِ تِ فْ ت َ سْ أَ  دٌ حَ يه أَ فِ 

ا  ِمن َمَعرِفَِته -يكالِ وَ ن مَ يه مِ تِ فْ ت َ سْ أَ  دٌ حَ يه أَ ا فِ نَ أَ  يْ الَّذِ  دِ لَ ي الب َ فِ  يسَ لَ وَ  َحَدَث اأَلَمر  ِمن َأْمِري َل َأِجد  ب دَّ
يه ا فِ نَ ي أَ الَّذِ  دِ لَ ي الب َ فِ  يسَ لَ وَ -لهُ  هو يقول ؟هل هو شيعي-دلَ الب َ  هَ يقِ فَ  تِ ئْ اِ  :القَ ف َ -؟:ماذا قال اإلمام

َفِقيَه  ِاْئتِ -: من املخالفنيينيع-َفِقيَه البَ َلد ِاْئتِ  :قَال-؟:لهُ  اإلمام ماذا قال-يكالِ وَ ن مَ يه مِ تِ فْ ت َ سْ أَ  دٌ حَ أَ 
صحيح  إذا قال لك هذا األمرُ -هفِ اَل خِ بِ ذ خ  يٍء فَ شَ اك بِ تَ ف ْ ا أَ ذَ إِ ك فَ رِ مْ ي أَ ه فِ تِ فْ ت َ اسْ ك فَ لِ ذَ  انَ ا كَ ذَ إِ فَ  البَ َلد

حالل  هُ قال لك هذا حرام فقل بأنَّ  !ه صحيحخطأ فقل بأنَّ   هذا األمربأنَّ لك إذا قال و  !ه خطأل بأنَّ قُ فَـ 
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ه تِ فْ ت َ اسْ ك فَ لِ ذَ  انَ ا كَ ذَ إِ فَ  َفِقيَه البَ َلد ِاْئتِ -:رسالة عملية معكوسة بالضبطهذه -َفِقيَه البَ َلد ِاْئتِ -:وهكذا
 ذهبَ الَّذين أين هذا املنطق من منطق  مراجعنا -يهقَّ فِ الحَ  إنَّ فَ ه فِ اَل خِ ذ بِ خ  يٍء فَ شَ اك بِ تَ ف ْ ا أَ ذَ إِ ك فَ رِ مْ ي أَ فِ 

 سَ ندرُ   بعد أن  كل الكامل إالَّ نفهم حديث أهل البيت بالشَّ  نا ال نستطيع أن  بعضهم إىل القول من أنَّ 
 فالفقهُ  !قهنت ذلك الف  اشية على مَ أهل البيت هو حَ  قهَ يعتقد بأنَّ ف   هُ ألنَّ  !؟..ملاذا ،مهُ املخالفني وفقهَ  حديثَ 

م فهَ يُ حَّتَّ  م احلاشيةفلذلك ال ُُيكن أن  تُفهَ  اشية على ذلك الفقهحَ األَئ مَّة  قهُ وف   املخالفني قهُ األصل هو ف  
ه فَإنَّ الَحقَّ فِ اَل خِ ذ بِ خ  يٍء فَ شَ اك بِ تَ ف ْ ا أَ ذَ إِ فَ ك رِ مْ ي أَ ه فِ تِ فْ ت َ اسْ ك فَ لِ ذَ  انَ ا كَ ذَ إِ فَ  َفِقيَه البَ َلد ِاْئتِ -:املنت
  .؟!.ِفيه

 ألنَّ عنوان البابيف نفس الباب  أيضاً موجودةٌ الر واية .؟! .ة هذا األمري  فوإمامنا الصَّادق يشرح لنا خل
ي بِ ن أَ عَ -(العامةه ما تقول   جب األخذ بخالفِ من أجلها يالَّتي  ة  العلّ ) :هو دوقالصَّ الشَّيخ وضعه الَّذي 

 مت  رْ مِ ا أ  مَ ي لِ رِ دْ تَ أ-: أي رفع احلديثهُ عَ رفَـ -المَعَليِه السَّ اهلل  بدِ و عَ ب  أَ  الَ قَ  :الَ عه قَ فَ اني رَ جَ ر  إسحاق األَ 
 مثل-؟بِاأَلْخِذ ِبَخالِف َما تَ ق ول الَعامَّة مت  رْ مِ أَتْدِري ِلَما أ  -:اإلمام يسأل-؟ةامَّ ول العَ ق  ا ت َ مَ  الفِ خَ بِ  ذِ خْ األَ بِ 

أَتْدِري ِلَما -:اإلمام يقول ،عمل خبالفه يف أمرك وأالبلد فاستفته   هيفق ائت   ،ضا البن أسباطما قال إمامنا الر  
اإلمام يشرح هذه و  ،م ألمركم ال ندريحنن ُنسل  -يرِ دْ  نَ َل  :ت  لق  ف َ  ؟بِاأَلْخِذ ِبَخالِف َما تَ ق ول الَعامَّة مت  رْ مِ أ  

 ،هرِ مْ اِل أَ طَ بْ ِل  ة  ادَ رَ إِ  ،يرهإلى غَ  األ مَّة   يهِ لَ ت عَ فَ الَ خَ  لَّ ين إِ دِ اهلل بِ  ين  دِ ن يَ ك  م يَ ا  لَ يَّ لِ عَ  نَّ إِ  :القَ ف َ -:القضية
م هِ دِ نْ ن عِ ا  مِ دَّ ضِ  ه  وا لَ ل  عَ م جَ اه  تَ ف ْ ا أَ إذَ ونه فَ م  لَ عْ ل ي َ الَّذي يء ن الشَّ نين عَ المؤمِ  يرَ مِ ون أَ ل  أَ سْ وا يَ ان  كَ وَ 
نبيه  نةَّ على كتاب الل وسُ  فض أمري املؤمنني الالفةَ ومن هنا رَ  !؟أصل القضية هو هنا-النَّاسى لَ وا عَ س  ب  لَ ي   لِ 

األوصياء  سي دُ  وما عليه   ،األوصياء سي دُ ا عليه مَ الفًا ل  سوا أساسًا مُ يخني أسَّ الشَّ  ألنَّ  ؟ملاذا ،وسرية الشيخني
 ،ن فيهداه  رفض ذلك ومل يُ  ،لكاألوصياء ذَ  سي دُ من هنا رفض  ،عليه وآله ى اللُ م د صلَّ ين مَُ ين الل ود  د  هو 

على و  !؟ائديعلى املستوى العقَ و  !؟قهيعلى املستوى الف  ! ؟نا ومراجعنالمائهذا املوقف من مواقف عُ  أينَ ف
إذا أردنا  !؟ابت الثَّ ني  ذا األصل الواضح البَـ هأين  !؟والفتوائيطي ابتنسعلى املستوى االو  !؟فسريياملستوى التَّ 
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 !انبون هذا األصلدهم يف أكثر األحيان جيُ نا جنَ وف املوضوعات فإنَّ نُ  صُ تابع ما كتبه علماؤنا يف شَّتَّ نُ  أن  
  !يتنافرون مع هذا املنطقو 

 !؟..شيطاني منطقٌ  اميّهأو  ،انيرحم المنطقين منطقٌ  أيُّ ف 

الَّيت كثرية الايات الر و و  البيانات بعد هذه   ،معكم يا شيعة يفحديث البيانات بعد هذه   :أقولهنا و 
تب  ومن ات ومن الكُ ئي  ن الفضام و باء  وها من املراجع ومن الطتمتعلَّ الَّيت ثقافتكم  فإنَّ  ،تتعارض مع ثقافتكم
ات يف من بيان سقتهُ  ماو  ،ممتُ لَّ عهكذا ت ،للثماين مفوٌظ حبفظ اعُ صحف المُ ـال أنَّ هي  ،الدراسة ومن آبائكم

ام إىل أحاديث كثرية فلر ستمعتوقد ا العقيدة! نافر هلذه  مُ فهو هذه احللقات   ى أنَّ عل مرهُ قطع أَ لبعض يَ ا ،مبَّ
 مع هذه   كم يأيتا بعضورمبَّ  !هو حرٌّ مبا يعتقدفإليه   راجعٌ وذلك أمرٌ  !يث ضاللدهذه األحاديث أحا

ا ول ،دمَّ مَُ  ٍد وآلمَّ مَُ  كرم مع ف  م ويتالءَ يتواءَ الَّذي هذا االتاه ، ويأيت يف قبلهااألحاديث ويَ  كن البعض رمبَّ
 علماءَ  ستفت  فلي ،مراأل ل عليهسه  لل الشرائع كي أُ ع   بانا عرضت هذا احلديث من كتهُ  اأن !!ديرتدَّ 

 من أنَّ و ! ؟األُمَّةد وظًا عنليس مفرآن مفوٌظ عند املعصوم و ه من أنَّ القُ طرحتُ الَّذي املخالفني عن املعىن 
لى دخلوا عأو ا !؟خالفونامل لقو ماذا سي! ؟ماذا سيقولون !؟حريفوللتَّ  بث  ض للعَ املصحف العثماين قد تعرَّ 

  ؟على مواقعهم نو لو قماذا سي ،وتصف حوا نتمواقع االنرت 

  .؟!.هكذا يقولون ،كافرهو  القرآن يف حر بت بأنَّ الَّذي يقول :يقولونس 

مع ذلك م هُ نـَّ لك ،ما تقدَّ مصادرهم ورأيتم ما رأيتم فيم ين قرأت عليكم األحاديث من أهم  مع أنَّ 
كالمهم أم ؤمنون بتقاعدة هل ال هذه   سب  حب   ،كافرفهو  القرآن من قال بتحريف وهو أن   يقولون هبذا القول

ل القائ :ون لكمولهم يقف ،الفهخبتعملون ه البلد ُث  يتستفتون فقوهي أن كم  !؟ضاون بقاعدة اإلمام الر  ملتع
 الصواب.هو  إذاً فخالف ذلك !ن كافربتحريف القرآ
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 ،لقاعدةاسب هذه حب ،هلا املعاكسو هذا هو املضاد ! !كافرهو الآن القائل بعدم تحريف القر إذا  
ائل الق :ا يقولونآلن هكذايهم لو استفت ،فتاك بشيء فاعمل خبالفهفقيه البلد فإذا أ اإلمام استفت   أمل يقل

  !ن كافر بعدم حتريف القرآالقائلُ  ؟خالف ذلك ما هوو  !كافرالقرآن   ف  بتحري

  !؟ذلكقد تقولون وكيف  

وقد  ،رآنريف القُ حتعن  ثُ تحدَّ يَ الَّذي هذا العدد الكبري من أحاديث أهل البيت  ،اعدة صحيحةٌ القَ 
 ا قد صدر منضهبع أنَّ بى القطع بعث علتَ الر وايات  ثرة هذه  كَ   الوئي من أنَّ السي د م إىل كالم تُ عتماس

بذلك نا نَّ إف ،عىنا املها ونرفض هذطع بصدروها أو نطمئن بصدور لو كانت رواية واحدة حنن نق ،املعصوم
 اعدة العمليةقال هذه  اديث و لكم من أح ما ذكرتهُ فتالحظون  .؟!.ومن ُيكذ ب املعصوم فهو كافر ،هبمنكذ  

 ،جةىل نفس النتيك إلُ ص  ث تو األحادي ،ظام املعصوميك على دقة الن  وهذا يدلُّ  ،تيجةيصالن إىل نفس النَّ 
ذي الَّ ولكن  ،مدهعن فوظٌ ب الل مكتا  !وقع فيه التَّحريفوقد ف رَّ الكتاب مُ  بأنَّ  :يقولالَّذي املعصوم هو 

ن م ألحدٍ  لُّ وم هل حيَ ال ذلك املعصقفإذا  ،يقول ذلكالَّذي و املعصوم ه ،النَّاس به   ثَ عبَ فقد النَّاس  يبأيد  
ي هالنتيجة هي ًا إذ !فرٌ صوم كُ املع تكذيبَ واحلال هو أن   !؟ب ذلككذ  يُ  ك يف ذلك أو أن  شك  يُ  شيعته أن  

 البلد يهَ فق ائتِ )-ضانا الر  ن إمامعالَّيت نقلها ابن أسباط  بقاعدة علي   ،تعمل هبذه القاعدة إذا ما أردت أن  
 القائل بأنَّ  ،ةيجعطونك هذه النتسيفتين تستف نت لواآلن أ-(فهاَل خِ ل بِ مَ اعْ يء فَ شَ بِ  اكَ فتَ إذا أَ ه فَ فتِ تَ سْ واَ 

ع مئة باملئة م قبايتطي الَّذ هذا هو !كافر  ا بأنَّ القائل بعدم حتريف القرآنخالفهو  !ف القرآن كافربتحري
  .البيت أهل   حديث  

 ،ة موجودةلمي  بهة عهناك شُ  ،دنا الوئياحلال يف كالم سي   وبهة مثل ما هتكون هناك شُ   أن  الَّ إ  
 وهذه   ،اها املخالفونبن  تيل الَّيت صو األببهة بسبب التأثر بقواعد التفكري و هذه الشُّ يف مراجعنا وقعوا  اعلماؤن

اللحظات األوىل  نذُ خصوصًا مُ  ،العلمية منذ بدايات عصر الغيبة الكربى ة  الديني   سة  سَّ بت إىل املؤ القضية تسرَّ 
رتاكم ب شيئاً فشيئاً وييتسرَّ  املخالفُ  مان والفكرُ نذ ذلك الزَّ مُ  ،ةجفيالنَّ  وسي احلوزةَ الطُ الشَّيخ س فيها سَّ أَ الَّيت 

ا هيست علتأسَّ  .؟!.يعيكر الش  ات يف الف  خالفة ألهل البيت إىل بديهي  مُ ـلت القواعد واألصول الحتوَّ حَّتَّ 
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النتيجة واحدة مع ف ،ملوا هبذه القاعدةتع فإذا أردمت أن ،الثَّقافة الش يعيَّةت عليها يَ ن  العلمية وبُ املؤسَّسة 
 .ذكرها خصوصاً يف احللقة  املاضية  مرَّ يتث الَّ واألحاديالر وايات 

  :أنتقل بكم إلى صورٍة ثالثةو  

آل أيب  مناقب)هذا هو كتاب  ،معكم أنتم يا أشياع عليٍّ وآل علي  هو ديث احل ،ديث كما قلتفاحل
 ،457صفحة  ،طبعة دار األضواء وهذه الطبعة ،الرَّابع ءز وهذا هو اجل ،آشوب املازندراينالبن شهر  (،طالب

ب اأبو القاسم الكويف يف كت ،لكويفالتبديل أليب قاسم ا باا جاء يف هذا الكتاب نقاًل عن كتأقرأ عليكم م
عروف هكذا أبو امل ،سحاق الكنديهو أبو إسحاق وليس إ-يندِ الكِ  اقَ حَ سْ إِ  أنَّ -ثالتبديل هكذا حدَّ 

ان كَ   (ندياق الكِ حَ سْ بو إِ أَ ) أنَّ ِإْسَحاَق الِكنِدي-: خطًأ يف النقل قد حدثفيبدو أنَّ  ،حاق الكنديإس
 باأَ أنَّ )أنَّ ِإْسَحاَق -:عليهوسالمه  الل   العسكري صلواتُ سن احلَ يف زمن اإلمام -هِ انِ مَ ي زَ ق فِ ار عِ ف الو س  يلَ فَ 

انشغل بكتاب جيمع -رآنض الق  اق  نَ يف ت َ ألِ ي تَ فِ  ذخَ أَ  َكان فَيَلس وف الِعراق ِفي زََمانِه  (ِإْسَحاق الِكندي
 وأنَّ -:غ بالكامل هلذا املشروعحبيث تفرَّ -هلِ نزِ ي مَ فِ  هِ د بِ فرَّ لك وتَ ذَ بِ  فسه  نَ  غلَ شَ وَ -:رآنفيه تناقضات القُ 

ا مَ أَ -:عليه الل   إمامنا صلواتُ -حّمدو م  أب   ه  ال لَ قَ ري ف َ سكَ ن العَ سَ مام الحَ ى الِ لَ ا  عَ ومَ ل يَ خَ دَ  مذتهِ اَل تَ  عضَ بَ 
 يبحث عن التناقضاتحيث -َتَشاغ ِلِه بالق رآن َعمَّا َأَخَذ ِفيه ِمنْ  يكندِ م الِ ك  اذَ ستَ أ   ع  ردَ يد يَ شِ رَ  لٌ ج  م رَ يك  فِ 

بو أَ  ه  ال لَ قَ ف َ  ؟يرهي غَ ذا أو فِ ي هَ فِ  َعَليه راض  تِ عْ ا الِ جوز ِمنَّ يَ  يفَ ه كَ تِ ذمالن تَ مِ  حن  نَ  :يذلمفقال الت  -:فيه
و ا ه  ى مَ لَ عَ  هِ تِ ونَ ع  مَ وَ  هِ تِ سَ انَ ؤَ ي م  ف فِ طَّ لَ ت َ يه وَ لَ ر إِ صِ فَ  :الَ قَ  ،معَ ن َ  :الَ قَ  ؟كيلَ يه إِ لقِ ا أ  يه مَ لَ ي إِ ؤد  ت  أَ  :دمَّ حَ م  
-نكك مِ لِ ي ذَ دعِ ستَ ه يَ إنَّ فَ  ؟نهاك عَ ل  أَ سَ لٌة أَ سأَ مَ ي نرتضَ د حَ ل قَ ق  ف َ  كلِ ي ذَ فِ  ة  سَ نْ ت األ  عَ ق َ إذا وَ ه فَ يلِ بِ سَ بِ 

رسول من أم من الل  القرآنكان   يَّاأَ -رآنالق  ا ذَ هَ م بِ ل  كَ تَ م   ا الذَ اك هَ تَ أَ  نْ إِ  :ه  ل لَ ق  ف َ -:سيطلب منك أن تسأل
-:! متناقضهُ ألنَّ  ؟ملاذا ،ليس من اللالقرآن هذا  بأنَّ  :الفالسفة يقولون ألنَّ -ِإْن أَتَاك َهَذا ال م َتَكل م-:الل

د قَ الَّتي ي انِ عَ مَ الْ  يرَ نه غَ م مِ لَّ كَ ا تَ مَ بِ  ه  اد  رَ ون م  ك  يَ  نْ وز أَ ج  يَ  لْ هَ  فَ ق ل َله  ِإْن أَتَاك َهَذا ال م َتَكل م ِبَهَذا الق رآن
-:أبا إسحاق الكندي يعين-مهَ فْ ٌل ي َ ج  رَ  ه  نَّ ز ألَ ائِ ن الجَ مِ  ه  نَّ إِ  :كل لَ و ق  ي َ ه سَ إنَّ فَ  ؟ايهَ لَ إِ  بتَ هَ نَّك ذَ ا أَ هَ ت َ نْ ن َ ظَ 
نت أَ  َذَهَبتَ  َلعلَّه  َقد َأرَاد َغيَر الَِّذي يكَ رِ دا ي  مَ فَ  :ه  ل لَ ق  ك ف َ لِ ذَ  بَ وجَ ا أَ ذَ إفَ  ،عمِ ا سَ إذَ م هَ فْ ٌل ي َ ج  رَ  ه  نَّ ألَ 
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 ،لةسأَ مَ ه الْ ذِ هَ َعَليِه قى لَ أَ  ف إلى أنْ لطَّ تَ ي وَ ندِ لى الكِ ل إِ ج  الرَّ  ارَ صَ فَ  ،يهانِ عَ مَ  يرِ غَ ا  لِ عَ اضِ ون وَ ك  يَ يه ف َ لَ إِ 
أنت -ظري النَّ ا  فِ غَ ائِ سَ ة وَ غَ ي اللُّ ال  فِ مَ تَ حْ ك م  لِ أى ذَ رَ ِه وَ فسِ ي نَ ر فِ كَّ فَ ت َ ف َ  ،يهلَ عَ  ادَ أعَ فَ  ،يَّ لَ د عَ عِ أَ  :ه  ال لَ قَ ف َ 
 أيُّها الك ندي هو نفُس املعىن الَّذي قصدهُ  همتهفالَّذي هذا املعىن   فمن قال بأنَّ ندي فهمت معىًن ها الك  أيُّ 
نا ال َّنلك ألنَّ  ،كناملنطق والعقل يقول ُيُ  !؟يكون هناك احتمال آخر أال ُيكن أن   ؟!..القرآنم هبذا تكل  مُ ـال

ه يفهمُ  ال :كما قالوا  ،مرآن هُ القُ  يفهمُ  ومن هنا قُلنا واعتقدنا بأنَّ الَّذي ،ملراد هو هذاا ًا على أنَّ يعاًل قطدلي
نفس الوقت تشري إىل هذه ها يف كندي ولكنَّ ادلة مع الحيح هي مهذه اجملادلة صَ  ،به بَ وط  من خُ  إالَّ 

 .احلقيقة

أَعاَد فَ  ،َأِعد َعَليَّ  :ل َله  فَ َقا ،سأَلةه اْلمَ َهذِ  َعَليهِ َفَصاَر الرَّج ل ِإلى الِكنِدي َوتَلطَّف إلى أْن أََلقى 
أو )يك لَ إِ  مت  سَ قْ أَ  :الَ قَ ف َ  ،ظرَغا  ِفي النَّ َسائِ ة وَ فَ تَ َفكَّر ِفي نَفِسِه َورَأى َذِلك م ْحَتَمال  ِفي اللُّغَ  ،َعَليه

ي لبِ قَ بِ  ضَ رَ عَ  يءٌ ه شَ نَّ إِ  :القَ ف َ -:المالكا من أين جئت هبذ-؟كلَ  ينَ ن أَ مِ  ينرتَ بَ خْ  أَ لَّ إِ  (يكلَ عَ  مت  سَ قْ أَ 
اذ نفسه ما اهتدى إىل هذا واأُلستميذُه هو تل-اذَ ى إلى هَ دَ تَ هْ ن اِ ك مَ ثل  ا مِ مَ  ،الَّ كَ   :القَ ف َ  ،يكَ لَ ه عَ دت  ورَ أَ فَ 

 ؟اذَ ك هَ لَ  ينَ ن أَ ي مِ فنِ ر  عَ لة ف َ زِ نْ مَ الْ  هِ ذِ هَ  غَ لَ ب َ  ن مَ َل وَ  اَكالَّ َما ِمثل ك َمن ِاْهَتَدى إَلى َهذَ   :فَ َقال-املعىن
 ثل  ج مِ ر  خْ يَ لِ  انَ ا كَ مَ وَ  هِ بِ  ئتَ جِ  اآلن :يندِ كِ ال القَ ف َ -:اإلمام العسكري يعين-دمَّ حَ و م  ب  ه أَ ي بِ نِ رَ مَ أَ  :القَ ف َ 
  .ه  فَ لَّ ان أَ ا كَ مَ  ميعَ جَ  قَ حرَ أَ ار وَ النَّ بِ  اعَ دَ  ه  نَّ إِ ث مَّ  ،يتك البَ لِ ن ذَ  مِ لَّ ا إِ ذَ هَ 

  !؟أوردت  هذه الحكاية الماذ 

 ،فيه فيما حننُ  و هوهلكالُم ا ،كايةيف هذه احلكٌر عميق وف   ،الٌم أنيقكَ   ،شيقةٌة رَ ربَ ع  وَ  ،كاية دقيقةح  
  :عونضَ الكتاب ويَ  ضوا عن أحاديث  حتريف  عر  يُ  يريدون أن  الَّذين 

  !يك يف األسانيدشك  التَّ  :ل  وَّ أَ 
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 اً صصو واضحة خبارات الع   نَّ مع أ ،يحتريٌف معنو التَّحريف  ويقولون بأنَّ  ،يك يف املعاينشك  التَّ  :وثانياً 
 ،لت هكذانز بل لت هكذا ة ما نز اآلي نَّ أالل ب قسمونيُ األَئ مَّة بيت و عن قراءة أهل التتحدَّث الَّيت الر وايات 

  .اضحٌ و  لفظيٌّ  ه حتريفٌ إنَّ  ،املعنويالتَّحريف على الر وايات ل هذه حنم   ال نستطيع أن  ف

نا أقول كن أول ي هكذاهاحلقيقة  ،ليس احتمال أصالً  ؟أقولهالَّذي أال يوجد احتمال هلذا القول 
ا َسهمتلك االحتماالت الَّيت أقنعوا أنفُ  ،أخرى تذين أقنعوا أنفسهم باحتماالللَّ   !؟منها دونهم متأك  ل ه هب 
  .ريفةثهم الشَّ ن أحاديفرة ماملتوا ةر والوف ةاثر خالل هذه الكثرة املتك ا نقول منم َّ  دونتأك  م نُ حنَ 

ت الفني ولو وقفاء املخ أجو يفنية كان احلديث اتم يف احللقة األوىل والثَّ عمستامُت ذلك و دوأنتم شاه
  .الر وايات عنهدَّث تتحا مذكرهتا يف أجواء املخالفني كافية إلثبات  نت تلك املطالب اليتاعند ذلك لك

 ما رحية وإين  لصَّ واضحة اثهم اليدأحا وعرضتُ  ،دمَّ يف فناء آل مَُ  :وانيف حلقتني حتت عن جتُ عر  ُُثَّ 
  .القليل ل القليمنها إال   عرضتُ 

تقولون هبا يت الَّ الت االحتماو  .؟!.ذه احللقاته تدور حولهُ  ذيالَّ  هذا وي هنا هوأليس االحتمال القَ 
 اللةٍ ضمن  نسبونا تَ نسبوا متَ ال  !فوال توقَّ على األق !فوال توقَّ أو على األق !ضعيفة إليها احتماالت وتذهبون

ال أ ،ت أهل البيتن روايارة مكثرة املتكاثال مع هذه   !ذي يعتقد هبذه العقيدةلَّ  أخرى إىل اأو من أوصافٍ 
 .؟!.ون دليلدثون من تحدَّ طئًا وأنتم تاخ يكون كالمكم كالماً يكون هذا الكالم صحيحًا وأن  تمل أن  حيُ 

الل  باقيقة على كتحلا ذه  ه رضتُ ع م قبل قليل كيف أينَّ وقد الحظتُ  !كمالفُ واألحاديث تُ الر وايات األدلة و 
 !!ها يف نفسهااحلقيقة حتمل قيمتَ  نَّ أعتقد أو  ،همصحوباً حبديث  مَ 

 .نذهب إىل فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل

  :أنتقل بكم إلى صورٍة رابعةو  

أوائل )بني يدي الَّذي الكتاب  ،ورلبوم من الصُّ احللقة عبارة عن أَ  حديثي هذه   ل  يف أوَّ  كما قلتُ 
عندي وهو كتاٌب الَّيت حبسب الطبعة  ،الل عليه لشيخنا املفيد رمحةُ  (املقاالت يف املذاهب واملختارات
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هذا هو  -تابفي هذا الكِ  تٌ ثبِ مشيئتِه م  ي بتوفيق اهلل و إن  فَ -؟املفيدالشَّيخ ماذا قال  ،مةيف املقد   ،معروف
فَإن ي بتوفيق -:كانت ترجع إليه  الش يعةُ ُه و املفيد عقيدتَ الشَّيخ فيه  ثبَّتَ الَّذي كتاب أوائل املقاالت الكتاب 

قد  ،يقول إىل أن  -والمعتزلةالش يعة ما بين  من فرقٍ  إثباته   ر  ما آثِ ومشيئتِه م ثِبٌت في هذا الِكتاب  اهللِ 
يعي كر الش  بتداء الغيبة الكربى بني الف  كبري بعد ا    لٌ قد حدث تداخُ ألن ه ! ؟لةواملعتز الش يعة  تقول ملاذا ما بني

 هذا ين سأبني  ولو سنحت فرصة فإنَّ  ،عن هذه القضيةيتحدَّث املفيد الشَّيخ فإن  هلذا السبب  !واملعتزيل
هذا أي -عتمدا  صال  م  ليكون أ-:يقول إىل أن   ،حال على أي   ،من خالل الكتب واملصادر والوثائقو  املطلب

-بيين ذلكلالعتقاد وباهلل أستعين على تَ  حن  متَ يما ي  فِ  مدا  عتَ ون أصال  م  ك  يَ ل-:"ل املقاالتائأو "الكتاب 
عقيديت من خالل قول  بتَ أنا ال أريد أن أث-لَيك ون أصال  م عتمدا  -:الش يعيَّةقائد عويدخل يف تفاصيل ال

ين فإنَّ  ،طئ وُيصيبيُ  ،عادي شرٌ بَ و  يعيٌّ ش  هو  ،كحالكم  ،املفيد حالُه كحايلالشَّيخ  .؟!.بداً املفيد أالشَّيخ 
 ،عصومًا وأنتم كذلكعصومًا وأنا لسُت مَ مَ  املفيد ليسَ الشَّيخ  ،ٌص مثليال أبين عقائدي على ما يقوله شخ

أيَّة  كلاملفيد ال ُيتالشَّيخ  ،شر وأنتم كذلكك عقاًل كبقية البَ شر وأنا أمل  لك عقاًل كبقية البَ املفيد ُيَ الشَّيخ 
 ،بيعية وأنا كذلك وأنتم كذلكلم باألسباب الطَّ طلب الع  املفيد يَ الشَّيخ  ،ة وأنا كذلك وأنتم كذلكي  درة غيبقُ 

هذا كان  ،ونشتبه يف االستنتاجات نتجتوالدفاتر وحنفظ وننسى ونس القلمَ  الكتاب  ونستعملُ العلم من  نطلبُ 
 !؟أو دليالً لعقيديتساساً املفيد أالشَّيخ فلماذا أجعل من  ،أنتم هُ وتفعلونيفعلُه املفيد وأفعلُه أنا 

 لال على سبي ،ش يعةاللماء ععند كبار  ه موجودٌ نتُ بيَّ الَّذي هذا القول  بأنَّ  :لكم لني أقو لكنَّ 
ا االستدالل و   لماءلعُ  من ال معنيَّ و من جيأبائكم آرثوان عقائد من كم تتوافإنَّ  ،ألجل توضيح القضيةإَّنَّ

  .العقيدة جاءت من زمان رسول الل هذه   نَّ تقدون بأوتع

-رآنق بالقُ ما يتعلَّ  (؟رآنوتأليف القُ القول يف الرَّجعة  والبداء )حتت عنوان  املفيدالشَّيخ ماذا يقول 
الل خالفوا في  ة الضَّ مَّ ئِ أَ  على أنَّ -:52صفحة -واتَّفقت المامية-؟:شيءٍ  على أي  -ماميةواتَّفقت ال

على أنَّ أَِئمَّة الضَّالل خالفوا في كثيٍر من  واتَّفقت المامية-:هذا هو كالم املفيد-رآنكثيٍر من تأليف الق  
 والمرجئة   والزيدية    والخوارج  وأجمعت المعتزلة  النَّبي ة نَّ يل وس  نز وجب التَّ وا فيِه عن م  ل  دَ وعَ  رآنتأليف الق  
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املفيد الشَّيخ بنظر الَّذي إذاً ما هو الشيء -ميع ما عددناهجفي  الحديث على خالف المامية وأصحاب  
دلوا فيه عَ ف القرآن وَ أليمن تَ  واتَّفقوا على أنَّ أَِئمَّة الضَّالل خالفوا في كثيرٍ -؟:فقوا عليهاإلمامية اتَّ  أنَّ 

  .؟!.عليه وآله اهلل  ى صلَّ النَّبي عن موجب التنزيل وسنة 

 من الزيادة فيه وما ذكر قومٌ رآن القُ القوُل يف تأليف ) :ل الكالم حتت عنوانفصَّ يُ ويف موطٍن آخر 
 دى من آلِ ة اله  مَّ عن أئِ  ستفيضة  األخبار قد جاءت م   إنَّ  :أقول-؟املفيدالشَّيخ ماذا يقول  (،والنقصان

 ،مستفيضة كثريةأخبار -قصانوالنُّ  من الحذفِ  المين فيهِ الظَّ  بعض   حدثه  رآن وما أَ د باختالف الق  مَّ حَ م  
فإنَّ ًا ستفيضة يعين كثرية جدَّ مُ  ،التواتر هي دون حد  الَّيت ة ومستفيضة هنا ال بعنوان مصطلح االستفاض

 ،جاءتنا من املخالفنيو نشأت بعد ذلك  هذه املصطلحات ،الشَّيخ املفيد مل يكن يستعمل هذه املصطلحات
هيد الشَّ و  !يمة احلل  العالَّ  كبري  وعمَّقها ونشرها بشكلٍ  ،د ابن طاووسأمحالسي د  !ابن طاووسالسي د هبا جاء 
بينما  ن املتواترةملخالفني األخبار املستفيضة هي دو فحسب مصطلحات ا ،هكذاو  !اينالثَّ  يدهالشَّ و  !األوَّل

 :أقول-:االستفاضة هي الكثرةو  ،أكثر من املتواترةقد تكون الشَّيخ املفيد هنا يتحدَّث عن أخبار ُمستفيضة 
بعض  حدثه  رآن وما أَ عن أِئمَّة اله دى من آِل م َحمَّد باختالف الق   إنَّ األخبار قد جاءت م ستفيضة  

-:املصحف املوجود ؛املوجود-ف فالموجوديفي التأل ول  ا القَ فأمَّ  ،قصانوالنُّ  من الحذفِ  المين فيهِ الظَّ 
ب بما ت  ر ني لم يي والمدَ سخ والمنسوخ والمك  اف النَّ رَ م ومن عَ وتأخير المتقد   رخبتقديم المتأقضى فيه ي  

رآن هبذه الطريقة ا رتبوا القُ مَ واملكي واملدين لَ رآن يعرفون النَّاسخ واملنسوخ القُ لو كانوا الَّذين مجعوا -ذكرناها
ُيكن أن يكون أي -وقوعهِ  نع منيله ول تمحقول ل ت  لعا فإنَّ -:رآننقصان القُ -قصانا النُّ مَّ وأَ -:املضطربة

وغيرهم طويال  فلم أظفر منهم المعتزلة  هِ يمت علمن اّدعاه وكلَّ  مقالةَ  قد امتحنت  و-:هناك نقصان
ناقشات واجلدل مل أصل إىل ملمن خالل ا ،رآنيف فساد من يقول بنقصان القُ -ها في فسادهِ ٍة أعتمد  جَّ ح  بِ 

وقد قال جماعٌة من -:رآنقصان يف القُ قال بالنُّ الَّذي ل قول بط  فسد وأُ أستطيع من خالهلا أُ  ةٍ جَّ إىل حُ  دليلٍ 
تا  في مصحف ثبَّ ف ما كان م  ذِ ول من سورة ولكن ح   ول من آيةٍ  لم ينقص من كلمةٍ  ه  أنَّ  :أهل المامة

ن من جملة   لم يكتا  منزل  وإنْ ابِ وذلك كان ثَ  نزيلهِ تَ وتفسير معانيه على حقيقة  أمير المؤمنين من تأويلهِ 
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َوَل تَ ْعَجْل } :عالىت رآن قرآنا  قال اهللى تأويل الق  ز وقد يسمَّ عجِ م   الرآن الق  هو الَّذي عالى ت كالم اهلل

وهذا ما  ،رآناقرآن الق  ى تأويل سمَّ فَ  ،{ه  َوق ل رَّب  زِْدِني ِعْلما  بِاْلق ْرآِن ِمن قَ ْبِل َأن ي  ْقَضى ِإلَْيَك َوْحي  

من  مٍ لِ قصاِن كَ عى ن  من ادَّ  الِ قم هذا القول أشبه من ندي إنَّ وع ،تالففسير اخليس فيه بين أهل التَّ 
 وعٌ ا الزيادة فيه فمقطوأمَّ  ،وابللصَّ  أسأل توفيقه   أويل وإليه أميل واهلل  تَّ دون ال على الحقيقةِ رآن الق  نفس 

من  مكن ألحدٍ ي   أنْ  قطع على فسادهِ أَ الَّذي  فالوجه   ،ها من وجهت  حَّ وز صِ يجو على فسادها من وجه 
جّوز فهو أن م   لا ا الوجهوأمَّ  ،من الفصحاء حدٍ به عند أَ  س  لتبِ الخلق زيادة مقدار سورٍة فيه على حدٍّ يَ 

از ويكون م لَتِبسا  جا ل يبلغ حدَّ العمَّ ن والحرف والحرفان وما أشبه ذلك مِ تاالكلمة والكلم ي زاد فيه
عن  ح لعبادهِ من أْن يدلَّ اهلل عليه ويوض  ذلك  قعَ متى وَ  دَّ لب   ه  غير أنَّ  ،رآنالق   مِ لِ كَ بِ  ءاأكثر الف صح عند

ومعي بذلك حديٌث عن  رآن عنهالق   وسالمة إلى عدمهِ  لك بل أميلذَ  ونِ أقطع على كَ  فيه ولست   الحق  
ني نوبخت رحمهم اهلل من الزيادة عن بوهذا المذهب بخالف ما سمعناه د مَّ حَ جعفر ابن م   الصَّادق

 :الً أوَّ -عتبارأهل الفقه منهم والو  مي الماميةمن متكل   عةٌ امج إليهِ  وقد ذهبَ  ،رآن والنقصان فيهفي الق  
 ،عند الشَّيخ املفيدد واضح ما جاء هنا تالحظون الرتدُّ و ل الكتاب يف أوَّ  ما مرَّ  ،تضارباملفيد كالمه مُ الشَّيخ 

ذهب إليه  فيه ناصقرآن والنُّ الق  في يادة قد ذهب إليه هذا القول الز  و -:قال ؟قال ذاهو ما ومع ذلك 
وائل املقاالت ا عليكم من أَ سطور قرأهتُ  هذه  -والعتبار منه م وأهل الفقهم َتَكل مي المامية  من جماعةٌ 

د َلَما تردَّ التَّحريف ملفيد يقطع بعدم االشَّيخ لو كان و  !؟طرابد واالضغاية األمر هو الرتدُّ  ،يخ املفيدللشَّ 
واألحاديث الر وايات بأن   هلما قاهو  ؟بب ما هوالسَّ و  ،االً  يذهب ُيينًا وأخرى يذهب مشةً مرَّ ، فضاقَ نَ وتَـ 
كتاب الل املني ببث الظَّ عن عَ  تتحدَّثُ الَّيت ه عليهم أمجعني وسالمُ  الل   بيت صلواتُ ستفيضة عن أهل المُ 

 .العزيز

كتاب   ،كتاب  ث النوري لهُ د  احمل :ابعة احملد ث النوريورة الرَّ ورة وهي الصُّ من هذه الصُّ آخر ض   مثال
يِف كتاب رب  الخطاب في إثباِت تحر  صل  فَ ) :وهو ه  نازمع يف طُب   ،يعيليس مطبوعًا يف الوسط الش  
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سة نت يف مدينة قم املقدَّ ني كُ مانينات ح  يف الثَّ  ،مطبوعة دُيةٍ سخٍة قَ خة هي صورة عن نُ هذه النس (،األرباب
ونسخة قدُية يف مكتبة  ،املرعشيالسي د سخة قدُية يف مكتبة  نُ جدت إالَّ عن هذا الكتاب فما وَ  ثتُ حبَ 
ث احملد   ،األرباب ثبات حتريف كتاب رب  يف إ   بافصل الط ،سخوهذه صورة عن تلكم النُّ  ،سة الفيضيةر دامل

ومجع   ،رآنقالت بتحريف القُ الَّيت ث واألحاديالر وايات تاب ما جاء عن املخالفني من ا الكالنوري مجع يف هذ
ومجع كذلك  ،ه عليهم أمجعنيوسالمُ  الل   وردت عن املعصومني صلواتُ الَّيت واألحاديث الر وايات لك ذك

غضبهم عليه وعلى  امَ ون جَ صبُّ هذا الكتاب املخالفون دائمًا يَ  ،قالوا هبذه احلقيقةالش يعة الَّذين لماء أقوال عُ 
لنسخة ا هذه ،يف السعودي ة بينما هو يُطبع !نعوا طباعة هذا الكتابمَ الش يعة لماء ذا عُ ول   ،ث النورياحملد  

هذه و  ،ونسخة هم الوهابي  النُّ  طبعوا هذه  الَّذين و  ةيمطبوعة يف السعود وهي ،يل هبا من السعودية يءَ ج  
يل هبا من السعودية وقد رأيُت يف  يءَ سخة ج  فهذه النُّ  ،طباعة حجرية هذه النُّسخةالنُّسخة بالضَّبط مثل 

كان الَّذي  باعة حروفية و ط   (فصل الطاب)تاب سخًة من ك  فاري إىل دول الليج العريب رأيت نُ أس بعض  
ال أدري مدى  ،ةالوهابي تابودية من أحد املكتعسه اشرتى هذه النسخة من السخة هو أخربين بأنَّ النُّ  كلُيت

فال ! ؟نعي ملاذا ُيُ ر دوال أ ،يعيالش   ُنسخة من هذا الكتاب املمنوع يف الوسط ين رأيتصحة معلوماته لكنَّ 
الل عليه أحاديث املخالفني يف  رمحةُ  ث النوريد  كتاب مجع فيه احمل  ،يوجد يف الكتاب ال كفر وال زندقة

قد يكون  ،ة نقاشًا علمياً ناقش املسألة والقضيَّ و  راء العلماءوآالتَّحريف البيت يف  التَّحريف وأحاديث أهل
حة اسيف الهو أن ه ريب الغَ و  ،هكذا هو ديدن البحث العلميو  ،تلك قضية أخرىفكون مصيبًا قد يو طئًا مُ 

عند املخالفني ألهل البيت وُتكتب الد راسات  طبع طباعة حجرية وطباعة حروفيةع هذا الكتاب ويُ نَ ُيُ الش يعيَّة 
 ،قدونَ  عرضٌ  (بيف كتاب رب  األربار صل الطاب يف إثبات حتفَ ) ب عليهاهذه دراسة ودراسة قد تُع   ،حوله

 ،ب عليهاقد تُع  لة وَ دراسة مفصَّ  ،قمري هجري 1427 ،ميالدي 2007انية بعة الثَّ الطَّ  ،تأليف مم د حبيب
  .ىراسات أخر وهناك د  

عة عة احلجرية طبااالطب حَّتَّ و  ةيجرية وحروفني يُطبع طباعة حَ فاملخال هذا الكتاب يف جو  أن  ريب الغَ 
م النظر  راسات بغض  لد  ا ولهُ كتب حَ وتُ  ،أنيقة   !!يقبلون ال يقبلون أوأّن 
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 ا هذه  لماذف ،تالبي ث أهلالكتاب مشحون حبدي ى مع أنَّ نفَ يعي هذه القضية تُ الش   لكن يف اجلو  
  !؟دا هذاع  شيءكلُّ   عُ ملاذا يُطبَ و  ؟فرةملاذ هذه النُّ  !؟ال أدري النُّفرة مع أحاديث أهل البيت

 الَّيتعض الكتب بثين عن د  صلت به حيُ قبل يومني أو ثالثة كنت قد ات   ضالء يف حوزة النَّجفأحد الفُ 
 (،المظَّ اهلل ال)عنوان بجف لنَّ ع يف ابا هذا الكتاب يُ  رأى بعينه   هبأنَّ  :يل قال ،جفكتبات النَّ باع اآلن يف متُ 

هذا النوع  ب منتُ كُ   ،مل  الل ظَ ا بأنَّ و الل  ون فيها ظلمَ تُ ثب  رآن الكرمي يُ كتاب جيمعون فيه اآليات من القُ وهو  
 تب املخالفنيك  !جودةرة ومو بيت متوف  لضاد لفكر أهل امُ  ف بشكلٍ فها من يؤل  يؤل  الَّيت الكتب  !تباع

  !ةطب موجودقي د سال قطب وأمثسي د كتب   !بيت موجودةلاملنحرفة عن أهل ا اركتب األفك  !موجودة

  .؟!.ال أدري !؟لماذا ُُينع هذا الكتابف

 !!حديث أهل البيتهو  ؟يف هذا الكتابما هو أكثر شيء موجود 

اصب و كتب النَّ   ة  اب كبقي  ذا الكته ل  فليعامَ  ،أهل البيت ض حديثَ فر يَّة تينالد  املؤسَّسة  ض أنَّ رت لنف
  .تابذا الكهعلى ما يف بأنفسهم  وحيكمون وليطَّلع النَّاس عليه   يوجدلو  ،وكتب امللحدين

  !؟ضالل هل ما يف هذا الكتاب كالمُ 

  !؟هل ما يف هذا الكتاب حقائق

  !؟البيت أو لد إىل حديث أهل انهل ما يف هذا الكتاب نتائج علمية صحيحة تست

الَّيت مكان والكتب  ل  واصب موجودة يف كُ ب النَّ تُ كُ   !؟عالمة استفهام كبرية ،ة الكتبكبقي  ليكن  
 ينيع ُسبَّةو  ،بَّةهذا الكتاب سُ  عد  يَ الش يعة  البعض من علماءو  !نع من الطباعةتتناول حديث أهل البيت متُ 

يشتمل على  باري أين الفضيحة إذا كان الكتدوال أ ،يعةة للش  ضيحهذا الكتاب ُسبَّة وفَ  د  عُ يَـ  !عورة
فضاًل عن  ،الش يعيَّ مصادر احلديث  من أهم  و  لبيتث أهل ايدالعشرات والعشرات والعشرت من أحا
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ابة ومن حح ومن كبار الصَّ صر  فني هي األخرى تُ فأحاديث املخال ،تفق يف النتيجةتَ الَّيت  أحاديث املخالفني
  .ت عليكم َّناذجوقد مرَّ  ،تاب الكرميعائشة بتحريف الك   دةمن السي  و النَّيب زوجات 

 ؟؟؟؟؟؟؟عالمة استفهام كبيرة 

 .ونذهب إىل فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل

 

 :ورة الخامسةالصُّ  

ي حديث) :ةقنوان احللعُ و  ،لي  عَ  ليٍّ وآلَ عَ  أنتم يا أشياعَ  ،نامن هُ ورة الامسة سأبدأ َحديثي الصُّ  
ون ذلك دتق تعأاَل  ،ةاجيلنَّ ا رقةُ دون بأنَّكم الف  تقعأنتم تَ  ،قيقةأنتم هكذا تعتقدون وهي حَ  (،معكم يا شيعة

ل   من علماء  كُ وأفضلُ اس النَّ  مراجعنا هم أفضلو  بأنَّ علماءنا :وهكذا تقولون ،اجيةكم الفرقة النَّ بأنَّ 
على  ين ال أعرتضُ وإنَّ  ،ةفضيللوالعلم واداسة وهلم هالة من القَ رمسون حَ وتَ  ،األخرى ت واجملموعاتاهاالتا
ة واملنزل ل  لفضم من ااؤنا هلوعلم !لك حقيقةتو اجية فنحُن الفرقة النَّ  ،ركمهذه عقيدتكم وهذا تصوُّ  ،ذلك

 ما لفضل  او  ن املنزلة   هلم من قطعاً ولك ،فيهم يف الغلو  قد أختلف معكم يف املبالغة و  !أيضاً  تلك حقيقةو والري 
  ؟!..اسالنَّ اجية وعلماؤنا أفضُل إذاً حنن الفرقة النَّ  !هُ ينكرَ   أن  حدٍ ألُيكن  ال

فوظاً ند املخالفني وال يكون مَ فوظًا ع  يكون مَ القرآن  هل من املعقول أنَّ رآن فَ فظ القُ إذا كان الل حيَ 

 ،{نَ زَّْلَنا الذ ْكَر َوِإنَّا َله  َلَحاِفظ ونَ نَّا َنْحن  إِ }-صريح اآلية التاسعة من سورة احلجرُُثَّ  !؟رقة الناجيةند الف  ع  

كان على   إن   ،رآن أينما كانفظ القُ حيُ  أن   دَّ البُ  ،كر هو فقط يف املصحف العثماينفظ الذ  ح   مل تقل اآلية بأنَّ 
هناك  ،يف املواقع ،يف األخبار ،الكبري املوجود يف املقاالتالتَّحريف نرتنت والحظوا وادخلوا إىل اإل تنرتناإل

! ؟ت خارج عن دائرة احلفظننرت رآن على اإلللقُ  التَّحريفَ  فهل أنَّ  ،رآنية على االنرتنتحتريف كبري لآليات القُ 
طئ يف خنُ  ،ي حنن خنطئون أنا وغري يز اشة التلفرج على شَ تَ الَّيت الربامج  ،ه خارج عن دائرة احلفظفلنقل بأنَّ 
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م صحيح ولكن عد فظ اآلية بشكلٍ حيَ تحد ث مُ ـعض األحيان البَ يف  !اآليات فظ  ح  طئ يف خنُ  !قراءة اآليات
ني أو  يف برنامج تلفزيوينمتحد ث ب الغفلة للسب  ادمة تُ نشغال بالفكرة القَ اال   ،الرتكيز على الكامريا ،كيزالرت  ح 

فأين  ،وتُعاد فظل وحتُ سجَّ وهذه الربامج تُ  ،طئ يف األلفاظيُ  ،ا يف القراءةإمَّ  يطئ ،إلقاء ُماضرة فيخطئ
ما هو  ؟ملاذا ،ين فقطعن املصحف العثماتتحدَّث اآلية  كم تقولون بأنَّ ن أم أنَّ رآا قُ ذأليس ه ؟اإلهلي فظُ احل  

  ؟الدليل على ذلك

 ،يونفز يف التل ،كانمَ  ل  لق يف كُ طمُ  ؛كرالذ  -{ظ ونَ َحافِ نَّا َنْحن  نَ زَّْلَنا الذ ْكَر َوِإنَّا َله  لَ إِ } :اآلية تقول

كالم الف ملعصوم ااحلفظ عند  ادان املر إذا ك أمَّا ،األُمَّةاحلفظ عند  اد أنَّ ر إذا كان امل ،نرتنتعلى اإل ،لراديويف ا
أنتم  ،ملعصومافظ عند قطعًا هو احلو  ،تكون خارجة عن دائرة املعصوم هذه االحتماالت ،واضحو منتهي 
 (،هادِ بَ ي عِ فِ  ،هِ قِ لْ ي خَ فِ  ،هِ رضِ ي أَ  فِ اهلل ينَ مِ ا أَ يَ  يكَ لَ عَ  م  اَل السَّ ) :مون على اإلمام املعصومسل  هكذا تُ 

اإلنسان  عند ؟ن حيفظهُ  عند مشيئاً  أراد الل ُسبحانه وتعاىل أن  حيفظ فإذا ،ياراتصوص يف الز  باختالف النُّ 
ماوات وعلى وعلى السَّ ال لى اجلبرضت ع! األمانة الَّيت عُ ؟الظَّلوم اجَلهول الَّذي ما استطاع أن  حيفظ األمانة

ه وتعاىل الل ُسبحان ،اآلمنة جلهةاولكن هناك  ،كان ظلومًا جهوالأن حيملنها ومحلها اإلنسان و  نيَ األرضني فأبَ 
د عن (،دمَّ حَ آل م  ٍد وَ مَّ حَ قَّ م  م حَ لَ ظَ  مٍ  ِ الظَ  لَ وَّ ن أَ عَ لْ اِ  مَّ ه  اللَّ )! ؟عند الظلوم اجلهول ؟عند َمن يضُع األمانة

لظلوم ا !؟وم اجلهولهو الظل منوايات الر  وارجعوا إىل  !؟عند الظلوم اجلهول! !دمَّ ظلموا آل مَُ الَّذين أولئك 
ال و  لو لوم اجلهمانة عند الظع األد  و يُ  للافهل أنَّ  ،لسُت أناو هكذا تقول  الر وايات ،هراءهم قـَتَـَلُة الزَّ  اجلهول

واجلواب  اضحةو ة القضي   (،هرضِ ي أَ  فِ اهلل نَ يمِ ا أَ يَ  يكَ لَ عَ  م  اَل السَّ )الذي خناطبه  ألمانة عند األمنيا يودع
 .معلوم

 م أنتم الفرقةعندك ظَ ن  حُيفأأليس األوىل  ،األُمَّةالقرآن مفوظ عند  من أنَّ  :ولكن مع قولكم أنتم
 أن   ،رموزهاو  لكبارا الماؤهعو ار د خطباؤها الكبسدَّ يُ  ل أن  على األق ،االنَّاجية أو على األقل عند علمائه

  !رآندوا يف حفظ هذا القُ سدَّ يُ 
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  !؟..اؤنانا وعلمفون القرآن هم خطباؤنا ومراجعر  حيُ الَّذين من أوائل  د أنَّ ملاذا جن

يًة من ف آر  ي وهو حيُ الوائل لشَّيخاهذا الفيديو نستمع إىل  نذهب إىل ،يَّ لَ صربوا عَ ضون ولكن ا  عرَت  تَ سَ 
 .؟!.نستمع حنن وإيَّاكم الكتاب  الكرمي

 (:ره)الوائلي للشَّيخ  يصوتمقطع  

اِعل َك جَ قَاَل ِإن ي عليه  ه نَّ ات فَأََتمَّ َكِلمَ بِ بُّه  َوِإِذ ابْ تَ َلى ِإبْ َراِهيَم رَ  ،حيمحمن الرَّ الرَّ  سم اهللبِ }] 

 .[ {ِمينَ لظَّالِ اي لِلنَّاِس ِإَماما  قَاَل َوِمن ذ ر يَِّتي قَاَل لَ يَ َنال  َعْهدِ 

وال  (،عليه)أضاف كلمة فهو قد  ،رآنطالع على القُ رآن أو إ  حفظ للقُ  ذي عندهُ واضح للَّ  فالتحري
ال توجد قراءة من القراءات  ،من القراءات لي يقرأ بقراءةائالو الشَّيخ  فرتضنا أنَّ راءات إذا اتوجد قراءة من الق  

 ،اآلية كانت يف صدر ملس وهذه   ،من جيبه  الاص ،عندههو أضافها من  ،لآلية (عليه)ُتضيف كلمة 
ذا اجمللس هو ه ،وهلايدور احلديث حَ الَّيت هبا اجمللس و  يبدأُ الَّيت ية  يكون ملتفتاً إىل اآلأن   دَّ وعادًة الطيب البُ 

وعلى  ،بكة البتولوعلى موقع شَ الش يعة وت تدونه على موقع صَ  ،للهجرة 1400م سنة من مالس شهر مرَّ 
ة أنا شخصيًا هذا اجمللس مسعته أكثر من مرَّ  ،تايعلى الفضائ ثُّ بَ س أيضًا يُـ لهذا اجملو  ،مواقع أخرى كثرية

 من إحدى اً بنفس الطأ خطيب على املنربصَّ قله نَ ة نَ ومرَّ  ،الوائليالشَّيخ مرة مسعته بصوت  ،ئياتالى الفضع
الطيب اجمللس  وقرأَ  طائه  أنَُّه قد َحف ظ ملس الشَّيخ الوائلي بأخ ويبدو ،رنقل مباشهناك الفضائيات كان 

سيين وهو كبري ميد املنرب احلُ الوائلي وهو عَ الشَّيخ فهنا  .؟!.اآليةه وكماله هبذا الطأ املوجود يف بتمام
عن  أقول اول مريد أن  أقأنا هنا ال أُ  ،ةرآن يضيف إليها كلمف آيًة من القُ ر  هو حيُ  ها ،يا شيعة خطبائكم

ا أنا أيضًا أَ رُ  ،الوائليالشَّيخ   ،الَّذين يصعدون على املنابر ،حنُن الَّذين نتكلُم كثرياً  ،ع يف هذا الطأ وغرييقَ مبَّ
م  أتكلَّ الَّذي مون كثريًا كحايل أنا ويتكلَّ  ،من أمثايل يرجون على شاشات التلفزيونو نصَّات يقفون وراء املو 

 فظهاطئ يف ح  خنُ و  يف إيرادهاو يف قراءة النُّصوص و خُنطئ يف قراءة اآليات  ،يف األخطاء  كثرياً إنَّنا نقُع ف كثرياً 



 طق / للشيخ الِغّزي    الكتاب النا :3الجزء  –ملّف الكتاب والعترة 
 1حديثي معكم يا شيعة ق -5عان من التشيع ج ( نو 44الحلقة )                                                                    

 

- 28 - 
 

 أيضاً  لي أناائالو الشَّيخ طئ مثل ما يُ  ،ليائالو الشَّيخ د على أتصيَّ  ريد أن  أنا هنا ال أ ،وهذه ظاهرة بشرية
  .طئ غرييخطئ ويُ أُ 

رآن أليس لقُ ل فظٍ ناك من ح  ا كان هُ فإذ ،اوهؤالء رموزنفرقة النَّاجية إذا ُكنَّا حنُن ال :للكنَّين ُهنا أتساءَ 
الفرقة  هذه   رموز ال أنَّ  !الفرقة ز هذهعند الفرقة النَّاجية ويكون احلفظ عند رمو  ونيك فظَ  احل  املنطق يقول أنَّ 

أنا وغريي  ،املعصوم عندهو اص احلفظ اإلهلي ال ،خاص ظ إهلي  حفلو كان هناك  !فون القرآنر  حيالَّذين هم 
رآن قُ  حُنر ف الكن أن  ُيُ يطان إذا سلكنا يف طريق الشَّ  ،القصد ومن غري   بالقصد  رآن القُ ف ر   حنُ ُيكن أن  
و  ،و و تباه وبالطأوباالش انسيالن  رآن بُيمكن أن  حُنر ف القُ فيف طريق الشَّيطان  مل نسلكوإذا  ،بالَقصد

 ،يف الفضائياتو  ،ُكُتبيف الو  ،ءعلى ألسنة الُطبا لقرآنلالتَّحريف هناك ف ،ومن هنا ،اً ألسباب كثرية جدَّ 
يف يقع ه فإن  أموره  طَ  يضبَ أن  له  و م من حاقو  يُ  مهما استطاع اإلنسان أن  و  ،ظاهرة بشرية هذه   ،نرتنتعلى اإلو 

  .اً هذه قضية طبيعية جدَّ و شتباه اال

  !؟..لكن المشكلة أين 

ه مل يكن لي يبدو أنَّ ائالو الشَّيخ و  ،ه أحد على حتريف هذه اآليةمل ينب  و  ،ف اآليةرَّ حَ لي ائالو الشَّيخ اآلن 
ين يف بعض األحيان حني نَّ أل !أثول هُ بأنَّ  فهُ ص   يل أن  أقُّ  حي  أاَل لكن هذا الطيب  ،عليها هلتفتًا لذلك ما نبَّ مُ 
ين ل كما أنَّ جُ الرَّ الشَّيخ الوائلي أخطأ  ،لكن هذا الطيب ، ذلكعجبهُ ا البعض ال يُ األوصاف رمبَّ  ستعمل هذه  أ
ا  ،ه على ذلكنب  إىل خطأه ومل يُ  تفتلومل ي ،إشكال يف ذلك هذه طبيعة بشريةون وال ئُ ط  م تُ خطئ وأنتُ أُ  ورمبَّ
  ،مقصودي موجود يف مواقع اإلنرتنت ،د يف املوقعوهو موجو  طأ على حاله   أحد ولذلك بقي الهُ هَ نبـَّ  ام

 هذه الوائلي يقع يفالشَّيخ  من اإلشارة إىل أنَّ  دَّ والبُ  بأخطائه   قلهُ جمللس ونَ حفظ االَّذي لكن هذا الطيب 
يكون أكثر باآلية الَّيت هتمام اال   املفروض أنَّ و  ،اآلن هذه آلية ابتدأ هبا اجمللس ،رآنية اآليات القُ األخطاء يف

ل مون نقع يف هذه كَ  مجيعًا املتوحننُ  ،ها أثناء اجملالس يقع يف أخطاءاآليات الَّيت يُورد ،يدور حوهلا احلديث
 بأن  يل  ق  ال حيَ أ !ول أثهُ بأنَّ  هُ فَ  أص  يل أن   تمامها أال حيق  ء باقل األخطنَ الَّذي لكن هذا الطيب  ،ءااألخط

التَّحريف لي هبذه األخطاء وهذا ائالو الشَّيخ س النقل متَ الَّيت هذه  !ولابة بالثَّ صَ ا مُ الفضائيات أّنَّ  فَ َأص  
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ف تلك أال حيقُّ أن َأص   ،الوائليالشَّيخ أ عن ًا الطن نصَّ لو ينقالَّذين والن الثُّ  القرآين أو تنقل مالس أولئكَ 
رآن القُ  يفالتَّحريف ينقلون  ،رآنبأولئك الُطباء الَّذين ينقلون نفس الطأ يف القُ  يتتأالَّيت احلسينيات 

الَّذي جيلس ويستمع  اجلمهور !وليل أن أصف هذه احلسينيات بالثَّ  ق  زم من الدوالرات أال حيَ ون الرُّ لمويست
الوائلي الشَّيخ  .؟!.لف هذا اجلمهور بالثوَ ص   أَ أن  يل  قُّ ح بالطيب أال حيَ تمسَّ يَ  إىل هذا التَّحريف وبعد ذلك

 .؟!.لأثوَ  تضعه وأنت تد اجلمهور يتمسح خبطيبٍ  جهةٍ  ل يف أي  وَ لكن هذا الثَـّ  ،أخطأ وتلك حالة بشرية
 !؟..يعي أو الاقع الش  و هذا هو ال

ر يف اذا سيذكمو ات ذَّ البهو هذا اجمللس  ،ائليالو الشَّيخ م إىل ملس ستمعتالو  :مالحظة صغيرة
 لَّ كر كُ سيذ  ،البيت هلأًا عن ئذكر شييَ يٍء عن املخالفني وال شَ  لَّ سيذكر كُ  ،فهاحرَّ الَّيت تفاصيل تفسري اآلية 

لي يت ابتُ ات الَّ مالكل  هذه  نَّ أمن  :وايات أهل بيت العصمةر وال يشري إىل ما جاء يف اصبية ت النَّ االحتماال
  .ملعىنن هذا اعثت دَّ حتقد الر وايات و  ،صلوات الل عليهم أمساؤهمو م ا كلماهتُ هبا إبراهيم إّنَّ 

وهي األرض  ىلنزل إ بعد أن   نزلت على آدمأُ الَّيت لمات الكلمات هي نفس الكَ  هذه   :تقولالر وايات 
 !ء األلفاظيس عن األمساليث هنا احلد قطعاً  ،أمتَُّهناألمساء ف لَّ نزلت عليه كُ أم ا إبراهيم فأُ  ،األمساء المسة

ل أو  أو مجَُ  لفاظن أحلديث عليس ا !عليهم الل   واتُ وراين معهم صلالنُّ عن املعرفة والتواصل هو احلديث 
 .مثلةاأل ذه  ات وه من خالل هذه الكلمائق إالَّ احلق عبري عن هذه  ولكن كيف يكون التَّ  ،كلمات

يعي قعكم الش  هذا هو وا ،ضاً وياً أياً معنف اآلية حتريفرَّ هو حَ ففظي اللَّ  يفه  ر ضاًل عن حتالوائلي فَ  يخفالشَّ 
معوا ستتَ  كنكم أن  ُي ،يقةني دقربعأقل من أ ،وما هو بطويل ،جود وارجعوا إليهاجمللس مو  ،ون بهخر تفتالَّذي 

لك هي وتحريف التَّ يف ت الماكجامع للهو يعين  ،املعنويالتَّحريف فظي و اللَّ التَّحريف جدون إليه وست
 !!؟! أبداً ..القضية تقف عند شيخنا الوائلي فحسبوهل  !الش يعيَّةثقافتكم 

  :من مراجعنا الكبار المعاصرين تمع إلى مرجعٍ سنل 
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اق إسحالشَّيخ اج ظمى احل العلكبري آية اللا جف األشرف املرجعراجع األربعة الكبار يف النَّ أحد امل
إذا   ،لاصيبه املة من جكا  آيةٍ تينا بوهو يأ اضإسحاق الفيالشَّيخ ع إىل تملنس ،ريفُه الشَّ لُّ ام ظ  اض دَ يَّ الفَ 

املة ال ك  بآيةٍ يأتينا لكبري سارجعنا نَّ مفإ ،حرََّف اآلية بإضافة كلمة الل الوائلي رمحةُ  ريكان شيخنا أبو مس
 .الفياض نايخَ شاهد ونستمع شنُ  ،هلا يف الكتاب الكرمي من جيبه الاص يتلوها علينا وجودَ 

  :يخ إسحاق الفيَّاضلشَّ مقطع مرئي ل 

 ،ن العريبباكتاب   ءلى ضو ع ،درس العرفانركة يُ ه احلوزة املبايف هذ آخر مسعنا أنَّ  ومن جانبٍ . .]
زنديٌق  هُ أنَّ بلكتاب يعتقد ارأ هذا من ق ل  كتاب ابن العريب كُ   فإنَّ  ،بابناما على شَ وهذا خطٌر على احلوزة وال سيَّ 

هذا  ،دَ مَّ فقه آل مُ  و معرفةهحلقيقي االعرفان  ،إلهليةاالعرفان هو األحكام  ،سله بالل تعاىل وتقدَّ  وال إُيانَ 
ى الل م د صل  رفة فقه آل مومع يهاإلهل ألحكامعرفة اهو امل يام بالعرفان احلقيقوهلذا االلتز  ،العرفان احلقيقيةهو 

 مكم عند اللأكر  إنَّ } :قولهأشار إليه تعاىل بالَّذي ية او مل هبا هو حقيقة التقوالعَ  ،عليه وآله وسلم

 ،إلهليةمات ااحملرَّ  اب عننتية واالجتقوى باأللتزام بالواجبات اإلهلحقيقة الالر وايات سر يف فقد فُ  ،{أتقاكم

شف عىن كمب همصطلحاملهو  كما  يقتار عن احلقاورفع الس   ،العرفان مبعىن كشف احلقايق ،يةاو حقيقة التق هيَ 

 ّل إالغيب  ل يعلم} :عاىلتوله قص وخالف النَّ  وال واقع لهُ  ال حقيقة لهُ  يق والعلم بالغيب مرد وهمٌ احلقا

 .[ {اهلل ومن ارتضى من رسوله

  . يف الكتاب  الكرميلهُ الف النص وجاء بنٍص ال وجود خ   وه ما قالهُ 

  ؟ينالمشكلة أ 

يف  أنا متتكلَّ  ىل أن  ناء إح والثَّ باملديالش يعة سابق ر هذا الفيديو على االنرتنت تَ شَ املشكلة حينما نُ 
  !!كتواسَ ينئٍذ ح ،اهذه اآلية ال وجود هل وأشرت إىل أنَّ  ،برنامج من برامي على موقع زهرائيون
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ا يف  هل جودَ و ال  ،اضسحاق الفيإ  الشَّيخ شار إليها أَ الَّيت اآلية  هذه   :وأنا أقول بشكل متصر موجز
  .فجيئونا هباإذا وجدمت آيًة و رآن شوا القُ وفت   ،كتاب الل العزيز

 ؟ول أو الصفهم بالثَّ أَ  ن  يل أ حيقُّ أَ  ؟ؤالءماذا أقول عن ه ،ناءوالثَّ كضوا باملديح  ا ا وتر قو باست الش يعةُ و 
ار سحاق الفياض إلشَّيخ ا ،تعاىلو  على الل ُسبحانه آيةٍ  دون كالمًا يشتمل على افرتاءج  ُيُ الَّذين الء هؤ   مل مبَّ

ا  ف  لتَ ن مُ كُ ي   .المذتهتديو هم ذا الفينشروا هالَّذين لكن املديح والثناء و  ،شتبهاً مُ  كانتاً،رمب 

يخ لشَّ أحد تالمذة ا ،مذته  د تالقيت بأحلتا :ثت أنا عن املوضوع يقولدَّ حتَ  ربين بعد أن  أحد اإلخوة يُ 
 !؟نرتنتاإل فياض علىاق الإسحخ الشَّيقاله الَّذي ما هذا األمر ! ؟ما هذا احلال :وقلت لهُ إسحاق الفيَّاض 

ة هذه قضي :قال ،ضحكو  متبسَّ  :يقول ،رآنالقُ ال وجود هلا يف الَّيت اآلية  هذه كر فيهذَ الَّذي املقطع  وأريتهُ 
 ،ر واياتالحيفظ  الو  ،آلياتاال حيفظ و  ،حيفظ النصوص هو ال ،هذا األمرمثل  دائمًا يقع يفالشَّيخ عادية 

 ول والل الأق !!ةة املهمَّ نا القضيه ،صوصنُّ لل احيل   وانظر كيفال تع! ؟هنا ليستولكن يا أخي القضية 
بشكٍل  لنُّصوصحَيفظ ا الَّذي ،صحيح بشكلٍ  صو صفظ النُّ ال حيَ الَّذي ! ؟دكمسحأ شيءٍ  أدري على أي  

  .!!وبشكل خاطئ غري صحيح بشكلٍ أيضاً ل النصوص حل  سيُ  خاطئ

انت هذه كإذا   ؟تصطلحامل والعبارات واملبأخذ اجلُ  أليس التَّحليل يكون ؟التَّحليل كيف يكون
 ،ةا آيعلى أّنَّ  أوردها لَّيتاخاطئ كرتتيب الكلمات  بة بشكلٍ مرت   ل والعبارات والكلمات واملصطلحاتاجُلم

فوظة مصوص نكون التقطعًا حينما  !؟أو صحيحاً يل سليمًا لحكيف سيكون الت  فحينما يبدأ بتحليلها
ف ص   أَ يل أن    حيقُّ اَل أ ،وللقَ القضية تتجاوز ا !؟ولكن ماذا نقول !ليل سيكون خاطئاً التحفإن  بشكٍل خاطئ 

 !؟ل عنهاو نق اذام !قاءمحظواهر  !ةظواهر غبي  ! ؟ه ظواهر ماذا نقول عنهاهذ .؟!.ولهذه الظواهر بالثَّ 

ظر عن ضالله  النَّ  بغض   ابن عريبف ،من نوابغ التأريخ عن نابغةيتحدَّث  ضاالفيالشَّيخ املشكلة أن 
كان نابغة من   ،ل  هذه األوصافعن كُ  ظرالنَّ  بغض   ،ألهل البيتعن احنرافه عن وعن وعن نصبه وعدائه و 

ئ  يهي   أن   دَّ والبُ  !؟من هو ابن عريب يعرف أوالً  أن   دَّ عن ابن عريب البُ يتحدَّث  فمن يريد أن   ،نوابغ الدَّهر
 .؟!.قايفيف الواقع العلمي والثَّ خصية كالماً يتناسب مع مستوى هذه الشَّ 
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ابن  تبت عنكُ لَّيت  العربية الغة بغري الو  ملئات من رسائل الدكتوراه باللغة العربيةهناك ا أتعلمون أنَّ 
ظر أنَّنا بغض  النَّ  ،بن عريبا حول تبتكُ الَّيت  هناك املئات واملئات من الدراسات والبحوث  أتعلمون أنَّ  ،عريب

  .أو خنتلف معه نتفق مع ابن عريب

 وأن   !يتحدَّث شخصيةٍ  أي   ماً عنفاً وعال  تحد ث عار ن املال ُيكن احلديث عن شخصيٍة ما مل يكنعم 
ا يف هل ال وجودَ  ةٍ أيت بآييق حديثه جل ويف سياعن هذا الرَّ يتحدَّث  ال أن   !يتار الكالم وأن   !يتار املوضوع

 .اً مشكلة كبرية جدَّ  ،مشكلة كبريةهذه  ،رآنالقُ 

 ىل أعود وأكمللل تعااشاء  بعد فاصل األذان والصَّالة إن   ،بدأنا نقرتب من وقت األذان والصَّالة
 .احلديث معكم

  !!..راشِ نا العَ امِ مَ ى إِ لَ ٌم عَ اَل سَ 

 . .ميك  لَ ه إِ جَّ وَ ت َ  رمْ األَ  بَ احِ ا صَ يَ دي ي  ه  سَ دَ صَ قَ  نْ مَ م وَ ك  نْ عَ  لَ بِ ه  قَ دَ حَّ وَ  نْ مَ م وَ ك  أ بِ دَ اهلل بَ  ادَ رَ أَ  نْ مَ 

 !!..هات  كَ رَ ب َ وَ  ة  اهللِ مَ حْ رَ م وَ يك  لَ ٌم عَ اَل سَ 

ثي معكم يا حدي)ان ا العنو حديثي فيها حتت هذ بدأتُ الَّيت ال زاَل كالمي يتواصُل يف هذه حللقة  
 ،سةالام   ورةث يف الصُّ ن احلديالة كاقبل فاصل األذان  والصَّ  ،عن ألبوم صور احللقة عبارةٌ  بأنَّ وقلُت  (،شيعة

كما األُمَّة  ظ عند فَ رآن حيُ القُ  إذا كانف ،ضلاؤنا هم األفبطلماؤنا وخعُ ية وَ اج  الفرقة النَّ ُن قول حنَ نا نَ لت بأنَّ وقُ 
من  يةً آ فُ ر  هو حيُ و لوائلي خنا انا وخطبائنا وقد استمعتم إىل شيلمائند عُ حُيفظ ع   أفليس األوىل أن   ،لتقُ 

 عاصر آية اللمرجع امللل فيديو  عليكمتُ رضبعد ذلك عَ ُُثَّ  ،تالهاالَّيت فأضاف كلمًة إىل اآلية  ،رآنالقُ 
ُف هل تق :السؤالو  ،لكرميالكتاب هلا يف ا من عنده  ال وجودَ  حاق الفياض وهو يأتينا بآيةٍ إسالشَّيخ العظمى 

 !!عند هذا احلد   ال تقفُ  ةُ القضيَّ  ،اجلواب كالَّ  ؟ة عند هذا احلد  القضيَّ 

 ،لوَّ زء األوهذا هو اجلُ  (:عروة الوثقىنقيح يف شرح الالتَّ ) كتابه  هذا  و الل عليه  هذا سي دنا الوئي رمحةُ 
 ؟األوَّلنقيح يف اجلزء التَّ  دنا الوئي يف كتابه  نا سي  ثُ د  ماذا حيُ  ،30صفحة  ،جف األشرفمطبعة اآلداب يف النَّ 
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منذ  ةينو م باملاسهتَّ أنا أُ  ،ذلكب   هالل أنا أشهد هادةوشَ  ،(كحايل) اً يئي قطعًا ليس ماسونو الالسي د ف وابتدءاً 
ينيَّةااملؤسَّسة خل ادو  ،ةداخل احلوزة العلميو  ،يعيخل الوسط الش  اد مانيناتالثَّ   م باملاسونية  هتَّ أُ  ،الش يعيَّة لد 

 :فشهادة للتأريخ أقوهلا ،92الل عليه سنة  السي د تويف رمحةُ  ،وآنذاك كان السي د الوئي حيَّاً  ،وبأشياء أخرى
 وحيضر تلك االجتماعات يأيت الوئيالسي د رى أ نتُ ما كُ  !!{جنتمع يف احملفل املاسوين}ا نَّ نا حينما كنَّ بأ

 شيءٍ  عن أي   ،31 ،30نا يف صفحة ثُ د  حيُ هو و  هو يقول ،{!!السي د الوئي ما هو }مباسوينفلذلك قطعًا 
اتفقوا على  ،الش يعةراجع ويلة من مَ طسلسلة  ؟حرَّفهماالَّذي من  ،رآنيٍف آليتني من القُ ر عن حت ؟ناثُ د  حيُ 

 ،بعضهم ينقل عن البعض اآلخر ب وألنَّ ركَّ مُ ـجلهلهم الئ بل سي   قطعًا من دون قصدٍ  ،يتنيحتريف هاتني اآل
 وهذا أدلُّ  ،ي لالستهالك احملل  هو  "التحقيق والتدقيق"هذا الكالم  ،حتقيق وال تدقيق وال هم حيزنونيوجد ال 

رآن عرب حُير فون آيتني من القُ  الطائفة ثنا عن سلسلة من كبار مراجعحيد   هنا الوئيالسي د ف ،ليل على ذلكد
الشَّيخ وكذلك  ،ضيف كلمةيُ حني لي الوائالشَّيخ ة أكرب من قضيَّ  إذاً  قضيةال ،منأكثر من قرنني من الزَّ 

 ،الوئي دنقرأ ماذا كتب السي  ل ،قضية طويلةوهذه  ،من عندهو يأتينا بآية من جيبه حني حاق الفياض إس
س اهلل دَّ صحاب قَ األ خفى أنَّ ل يَ -30صفحة  (اه في كلمات األصحاببتش اشف  كَ ) :حتت عنوان

ابني ال يتحدَّث عن النَّجارين والقصَّ حينما يقول األصحاب  ،النيعن البق  يتحدَّث  ال قطعًا هو-همأسرار 
وّنم دل  قتُ و دناهم قلَّ الَّذين عن املراجع  ،من الدرجة األوىلإنَُّه يتحدَّث عن املراجع  ،ويقول قدَّس الل أسرارهم

مؤلفاتهم  مة فيالمتقد   يةآلنقلوا ا ل َيخفى أنَّ األصحاب َقدَّس اهلل أسرارهم-:دهم آباؤنا وأجدادناوقلَّ 
بل ل  ،ابالموجودة في الكتة اآلية وهو على خالف لفظ (فإن لم تجدوا)و (،لم تجدوا إنْ )ة بلفظ

 اء والمائدةوقفنا عليه في سورتي النسإنَّما في شيٍء من آيات الكتاب العزيز ف توجد هاتان اللفظتان
من  صدر وظني أن الشتباه ،كاتبا  فراجع  (ولم تجدوا)قرة  بال كما أنَّ الموجود في سورة  (فلم تجدوا)

-فإنَّ العصمة ألهلها ِاشتباها  ول غروَ  نه في مؤلفاتهمس سره وتبعه المتأخرون عد  صاحب الحدائق ق  
هو نفس الكالم يقوله  !؟ون من ذلكلماذا تتأذ  ف ،ومنيء ليسوا معصاالعلمبأن  نقول  ،نقولهالَّذي هذا هو و 

ا قلت يف احللقات تبهون كمشطئون ويراجع والعلماء يُ فامل-العصمة ألهلها فإنَّ  ول غروَ -:الوئيالسي د 
 صلواتُ  أهل البيت ليس من دين  سة حوهلم ضع هذه اهلالة املقد  وَ ف ،ونعادي   ناسٌ املاضية وأقوهلا دائمًا هم أُ 
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 ،من حسناهتم كحايل وحالكم م أكثرُ ئاهتُ عاديون سي   ناسٌ أُ الُعلماء واملراجع نعم  ،ه عليهم أمجعنيوسالمُ  الل  
هذا هو فبذلك  قرُّ من ال يُ  ،أهل البيت أدعية   هذا هو منطقُ  ،أليس اآلن سي ئايت وسي ئاتكم أنتم نفس الشَّيء

إذا  (،يرصِ قْ الت َّ  د  ن حَ ك اهلل مِ جَ رَ خْ أَ  َل ) ؟دعاء تنا كانوا يدعون ألصحاهبم بأي  أئمَّ  ،راطخرج عن الص  الَّذي 
د  ن حَ ك اهلل مِ جَ رَ خْ  أَ َل ) قرُ البا اإلمامُ  ،له، اإلمام الصَّادقُ يدعو فإن ه عن أحٍد منهم اإلمام ما رضي 

أو  وشعور اإلنسان بالتَّقصري ليس اد عاءًا أو ُماملة ،يبقى اإلنسان يشعر بالتقصري أن  جيب  (،يرصِ الت َّقْ 
من  ئاتنا أكثرُ نا سي  ل  وأنتم مجيعنا ك واملراجع فنحنُ  ،اصر يف نفس الوقت وقر حقيقةً قص  اإلنسان مُ  ،اً تواضع

نا ،من انتباهنا نا أكثرُ غفلتُ  ،تناااعطمن  معاصينا أكثرُ  ،حسناتنا  من قبائُحنا أكثرُ  ،جهلُنا أكثر من ع لم 
وهذا يف أحسن  ،هذا هو الواقع ،من حكمتنا نا أكثرُ التُ جهَ  ،النامَ نا أكثر من كَ صُ عيوبنا ونقائ   ،ناناس  مَ 

حني نعارض أهل و  ،أهل البيت عاندُ نُ  أسوأ األحوال حنيو  ،ا أسوأ األحوال فتلك قضية أخرىأمَّ  ،األحوال
هذه هي  ،واملخالفنينرتكه ونذهب إىل النَّواصب  وحننُ  حني يقول أهل البيت شيئاً  أسوأ األحوال ،البيت
واملراجع  ءافهذه سلسلة من العلم ،ن أحوالناإليها فهي أحس يت أشرتُ لَّ أمَّا هذه األحوال ا ،األحوال أسوأُ 

ج نت  ح أُ صطلمُ هو  ونالفضائي   ؟ونئي  اضكة الغيب هل هم فئمال ؟ل الغيبمل يتدخَّ إذاً ملاذا  ،ب اللافون كتر  حيُ 
سات الدولة دوائر ومؤسَّ  يشتغلون يفالَّذي فون ون املوظ  هم العسكري   ونالفضائي   ،عاصرالعراقي امل مانيف الزَّ 

ا إمَّ الثَّاين صف اتب والن  الرَّ صف ن   يأخذُ  صاحب االسم ،فقط أمساء وُتسجَّل هلم رواتب ،هلم ال وجودَ  الَّذينو 
 ،ونفهؤالء هم الفضائي   نيان وسيطاً يف تسجيله يف نقابة الفضائي  ك  ذيول الَّ يأخذه احلزب أو املنظمة أو املسئ

الكتاب  حيافظون على آيات  فال يعملون وال  ئي  من النوع الفضا فهل يُعقل أنَّ هناك مالئكة من هذا النوع
 ؟مانرب أكثر من قرنني من الزَّ ع   كتاب الل  ل الغيب حلفظفلماذا مل يتدخَّ  ،النَّاسهبا  عبثُ الكرمي حني يَ 

شيخ الصاحب احلدائق -من صاحب الحدائق رَ دَ الشتباه صَ  نَّ ي أظن  وَ -:الوئيالسي د حبسب ما يقول 
ائق مل يكن حب احلدصا فقطعًا أنَّ  وإذا كان ظن السي د الوئي صادقاً  ،1186 تويف سنة ؟يوسف مَّت تويف

عين إىل ي ،قطعًا قبل ذلك ،وئي يف آخر سنة من عمره  د اليقول السي  ه حبسب ما ابتشقد وقع يف هذا اال
بع هذا الكتاب طُ  ،مانطور أكثر من قرنني من الزَّ تابة هذه السُّ إىل زمان ك   ،رننيزمان هذا الكتاب أكثر من قَ 

تأريخ قطعًا سيكون األمر قبل هذا ال ،1186ائق ووفاة صاحب احلد ،مة للهجرةحبسب املقدَّ  ،1377سنة 
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فوا آيتني من وقد حرَّ  اآلخرأكثر من مئيت سنة مراجع الطائفة واحد يأخذ عن  ،مانأكثر من قرنني من الزَّ 
كما ن الفرقة النَّاجية ومراجعنا ال يوجد أفضل منهم  ل الغيب وحنلماذا مل يتدخ  ف ،آيات الكتاب الكرمي

ف ر  عة الكبار حيُ مرجع معاصر من األرب !ف القرآنكبري الطباء حير    ،ةينيَّ الد  املؤسَّسة هذا هو حال  !؟ولونتق
ع رب قرنني من الزمان أو أكثر  ،أنا لستُ و ي ئو الالسي د ا الكالم ينقله وهذالش يعة سلسلة من مراجع  !القرآن

حنن  ،تيجةيف بالنَّ ر هو حتواحد فلو يف حرف حَّتَّ و  !الكرمين حُير فون آيات الكتاب من قرنني من الزَّما
 ،األُمَّةمل يكن قد حفظ هذا الكتاب عند وتعاىل الل سبحانه  يعين أنَّ التَّحريف  ث عن حتريف ألنَّ نتحدَّ 

ية كي قون اآلرآن ويدق  يفتحون القُ و قون  لو كانوا حيق  وإالَّ  األمور يف قونجع ال حيق   املراوهذا يكشف أنَّ 
فما بني كبري الطباء إىل أحد املراجع األربعة  ،أحدهم ينقل عن اآلخر استنساخ لكن هو  ،دون منهايتأك  

لة مراجع إىل سلس ،ة هي موجودة عند اجلميعالقضيو  ،وثائق خبصوصهم دتوجالَّذين عًا هؤالء طوق ،الكبار
يف و صمة فلماذا توضع إذاً يف حد  الع ،الش يعيَّةة يَّ نيالد  املؤسَّسة  حال هذا هو ،مانعرب أكثر من قرنني من الزَّ 

األُمَّة وهاهم رموز  !؟األُمَّةالكتاب مفوظ عند  من أنَّ  اصيبام هبذا القول النَّ االلتز ا وملاذا هذ !؟حد  القداسة
 .وجودة عند املخالفني نفس القضيةم يه! والقضية هي !فون الكتابحير  

 

  ؟القراءات ما هي 

 سبحانه كتاب اللببثون لرتوا احلقيقة واضحة كيف يع نيلفاد املخءات عناآتيكم بأمثلة عن القر س
 .ا بقي من وقت هذه احللقةآتيكم ببعض األمثلة فيما يأيت م َّ س ،وتعاىل

لدان يف البحَّتَّ ق و عبية يف العراالشَّ الثَّقافة أقول لكم يف  كن أن  ين ُيُ لكنَّ  ،أنا ال أدري ماذا أقول لكم
بعض  ،قطعة من الرز تكون زرقاء أو خضراء ،ضرمةبال  عبية ى يف ثقافتنا الشَّ سمَّ هناك ما يُ  العربية األخرى

 أخاف أن   :أنا أقول لكم يا شيعة ،لدفع احلسد تُعلَّق على أبواب البيوتقطعة كبرية منها األحيان يصنعون 
ق على يعل   ،نصيحة من عندي ،واحد ق كل  م األصيلة فليعل  ة وعلى ثقافتكينيَّ سة الد  ملؤسَّ ا دوا على هذهسَ حتُ 
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 أخاف أن  فأنا  ،لدفع احلسد وعلى أبواب بيوتكم خضرمة كبرية أيضاً  ءاقء أو زر راضخضرمة خجبهته 
 !!احلسد وحذاري من العني حذاري منف ،حنن فيهاالَّيت عادة نا اآلخرون على السَّ سدَ حي

ديث وندوات يف موكب شيعة ا كان عندي حَ ينالسنة َلمَّا ذهبت إىل أملا هذههراء يف هادة الزَّ شَ  يف أيَّام
من متلف  بيتل أهل ايب  ويف هذا اجمللس جيتمع الكثري من مُ  ،يف أملانيا "أسن"الم يف مدينة عليٍّ عليه السَّ 

اهرة جاء من سويسرا ة الطَّ رت التحقوا بركب العالَّذين ربة امن املغ أحد اإلخوة ،ات ومن متلف الدولاجلنسي  
خبصوصه   روى يلالَّذي ق بنفس املوضوع تتعلَّ وهي شري إليها أُ  ال أريد أن  و ألين بعض األسئلة سَ  ،ثيند  هو حيُ 

مبساجد  التحق ،يف باريسسلم والتحق بالوهابية رنسي وكان قد أعندهم صديق فَ بأن   يقول ،هذه احلكاية
ن رآمًا للقُ عل  وصار مُ رآن القُ  سَ رَ العربية ودَ  سَ رَ دَ  ،فرتة وإىل السعوديةوذهب إىل مصر  ،الوهابية وصار وهابياً 

أمٌر  فر فيما بني فرنسا وسويسرايأيت إىل سويسرا والسَّ  هُ صداقة حبكم أنَّ  معهُ  انفيقول عند ،يف مساجد الوهابية
وُيكن  ،اً دَّ اضح ج  و  طق احلدوديةنااخل يف املالتدف ،يعرفون ذلكوهم  سهل للَّذين يعيشون يف أوربا

أنا  :يقول ،وبالعكس هناكيوميًا يذهبون إىل و يف فرنسا ولكنَّهم يعملون  عيشوا يف سويسرايَ  شخاص أن  أل
 نَ اَل فَ  ،وعن أهل البيتالتَّشيُّع ثه عن فبدأت أحد   ،بًا إىل ذلك احلد للوهابيةدته ليس متعص  ثت معه ووجحتدَّ 

ا مموعة نَّ وكُ  ،زيارة األربعني إىلنوات السَّ  ىحديف إيف العراق سافرنا  ظام البعثيبعد سقوط الن  و بعض الشيء 
ولكن هذا  ،ة سابقًا والتحقوا بركب العرتة الطاهرةنَّ كانوا من السُ الَّذين  من  ،ة دول أوربيةشباب من عدَّ من ال

يارة ومن مجلة وذهبنا إىل الز   ،راقفجاء معنا إىل الع   ،يسافر معنا عليه أن   عرضتُ مع ذلك جل كان وهابياً و الرَّ 
العلماء يقول حنن زرنا  ولكن ،ال ُأشري إىل األمساء ،جفيف النَّ  ءامنا بزيارة املراجع والعلميارة قُ برنامج الز  

ثنا معهم ساتزرنا بعض املؤسَّ و  ،املعروفني ملراجعا هو  ،املوجودة على جهاز املوبايلوأراين بعض الصور  ،وحتدَّ
ما حسبنا أنفسنا و  ،أنفسنا على شيعة العراق ناحسبيعة ا أصبحنا ش  مَّ حنن لَ  :يقولو ن يشكو بداية كايف ال
  ُيكن أن   يي العراقيعالش   يف الوسط شخصيةً  نَّنا ال جندُ كول ،الش يعةمن بلدان  إيران أو أي بلد آخرعلى 

اق وكيف سفرهتم إىل العر ثين عن من هنا وحدَّ وبدأ احلديث  (،شخصية متأل العني) بعبارة أخرى ،هبا عتدَّ يُ 
نوا حُيسنون الكالم ام ما كألّنَّ عنهم ئة سي   هذا الوهايب أخذ صورةً  :فيقول ،جفماء يف النَّ لعالتقوا مبراجع و 

م ال يقرأُ ون اآلياوكانوا حينما يقرأُ  ،باللغة العربية رست أنا دَ  :هذا الوهايبيقول  ،وّنا بشكل صحيحت فإّن 
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رآن القُ وحفظت  ،بشكل جي دة مت العربيفتعل  هبت سنتني إىل مصر وسنتني إىل السعودية نني ذفقط أربع س  
جف وهم لة يف النَّ هؤالء كيف يعيشون هذه السنني الطويولكن   ،مًا يف التجويدعل  رت أستاذًا ومُ ص  وَ  هأكثرَ 
 ،رآنالقُ ت د وتعل مبشكل جي   ةيالعربمت تعلَّ ومع ذلك  ،متفر غًا للدراسة بينما أنا مل أكن ،غون للدراسةمتفر  

بل إن    ،صحيح ال يتكلمون بشكلٍ و  ،ةوهم ال جييدون العربييف احلوزة العلمي ة هم هؤالء كيف يقضون أعمارَ 
م  جوابًا على سؤاليستشهدون بآية و رآن ون القُ وحينما يقرأُ  !؟بشكل واضح كالمهم َمعيب ون ال يقرأُ فإّن 

قال يل أنا اآلن ُث   ،فو  األلفاظ واحلر ص بشكل صحيح وال حَّتَّ النَّ ون يقرأُ ال  !؟اآلية بشكل صحيح
م يقولون أل ،قت أكثر مبا يقوله الوهابيونصدَّ  وأنا قد  ،رآنالقُ هم ال يعرفون م و هل علماء الش يعة ال علمَ بأن  ّنَّ

يف و  ،على أي  حال ،معنايف البداية كان يزور و  ،يارةالز  برنامج معنا يف  فلم يستمر   ،هذا بنفسي شاهدتُ 
هم مون يف علمائ  ــ  ضخيُ الش يعة  أن  ا مثل ما فلرمبَّ  ؟صحيحاألَئ مَّة ما تعتقدونه يف  ن يقول بأنَّ مَ األخري قال يل 

آليات ال ينطقوّنا بشكل بية بشكل صحيح وامون العر رآهم ال يتكل   هُ هو هكذا يعقتد ألنَّ  ،هلم علمَ وهم ال 
 ،كذلكهم  إذًا األَئ مَّة ف ،همــ م فيتضخالش يعة ولكن  ،عندهم هؤالء ال علمَ  أنَّ بعتقد هكذا هو اف ،صحيح
 !؟نةملاذا ال توجد أحاديث ألهل البيت يف كتب السُ  ألنَّين قد سألتهم سابقاً  ،صحيح إذاً كالم الوهابيةيقول 

عن جعفٍر  البخاري مل ينقل وإنَّ  ،هلم ال علمَ  اد ولكنهَّ ز و اد بَّ عُ و اء بأنَّ أهل البيت كانوا ُصلح :فقالوا يل
عن البخاري نقل ي لذلك مل ،عيف احلافظة فما كان يضبط احلديثضكان   الصَّادق ألنَّ جعفر الصَّادق

بيت على طول لأهل ا ألنَّ  ،وما نقل عن أهل البيت نقل عن معاصريه من مجيع األصناف ،ادقجعفر الصَّ 
ا  م هل التأريخ ال علمَ  ينقلون احلديث ة ال نَّ السُ  نَّ هلذا السبب فإ ،كانوا أُناس صاحلني ُعبَّاد زُه اد أخياروإَّنَّ

م من تضخ  الش يعة أن  مثل ما فحال األئم ة قد يكون  ،كالمهم هذا صحيح  يبدو أنَّ و  هو يقول ،عنهم
  .غري ذلكهو  اقعها والو أحوال علمائ

ين ولكنَّ  اً ُمر   إن  كانحلديث و  هذا احقيقةً  ،َمرارةً  أضفُت به إىل مرارته ه حبديثثتُ حدَّ بدوري  اأنو 
ع االجتما فزيون اشة التلشعلى ا يعرضون لن "الكنرتول"إذا ُيكن  ،عنا ماذا نصنعواقوهذا هو  ،ثكم به  أحد  سَ 

 .نا األربعة الكبارمراجعُ  حضرهالَّذي 
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فجير دث التد حانعمقطع مرئي صامت لجتماع المراجع األربعة الكبار في النجف األشرف  
 :ين وسرداب الغيبة الشريفاآلثم لمرقد العسكريّ 

حني  ،نرتنتموجودة على اإلو  ،يونز رة ترج على التلفو ضت لقطات مشهر  عُ الَّيت هذه اللقطات 
 ،ريفاجتمع مراجعنا األربعة الكبار أعلى الل مقاماهتم بعد حادثة تفجري حرم العسكريني وسرداب الغيبة الشَّ 

ة أنا سأوردها كما صَّ هلذا االجتماع ق  و  ،اللقطات  هذه  نشر منه إالَّ يُ  ملو  ،جفد يف النَّ االجتماع ُعق  هذا و 
  بعد أن  ه إالَّ ين ما نقلتُ وإنَّ  ،هقل  حوا يل وأنا سأعتذر عمَّا أخطأت يف نَ ح  صَ فلي خطأ وإذا كان يف نق ،هاعتُ مسَ 

تنتظر املراجع األربعة الكبار وقد اجتمعوا  الش يعةُ ماع وكانت هذا االجت ثَ دَ ا حَ َلمَّ  ،من املعلومات ننتُ اطمأ
وقعت يف الَّيت ة ري املصيبة الكبتلك  ،يعيت الوجدان الش  هزَّ الَّيت فجعة الكبرية مُ ـعلى أثر تلك احلادثة ال

حَّتَّ كامريا قناة الفرات وعندي معلومات   ت  وذهبَ  ،عمن هذا االجتما  اً ينتظرون شيئ الش يعةُ فكان  ،مراءاس
حديث عن هو  ،ةشخصي  احلديث ليس عن قضيةٍ ذكر األمساء ألنَّ ال أريد أن أهو، من و  ،رعن اسم املصو  

هذا و  ،ةر و والصُّ  وت  االجتماع بالصَّ  وسج لهب ذالَّذي ر اسم املصو  أعرف   فإين  وإالَّ  ،عن موضوعو ظاهرة 
رات ويف  قناة الفُ ر هذا االجتماع وكانوا يففصوَّ  ،صوت املراجع األربعة الكبار ،أيضاً مرافق صوت  لهُ الفيديو 

وير كان ص متَّ التبعد أن  و  ،أيضًا تنتظر ذلكالنَّاس ر و شَ يُنحَّتَّ نتظرون مَّت يكمل التصوير ي اجمللس األعلى
كان و موجودة يف بغداد  قناة الفراتالقيادة املشرفة على  ألنَّ  ،بغداداملفروض أن يذهبوا بأجهزة التصوير إىل 

جلادرية يف ا مكاتبهم يفيف  اً كيم أيضًا موجوداحل عمارالسي د ًا و حيَّ  السي د عزيز احلكيم يف ذلك الوقت
يف بغداد دة قع قناة الفرات املوجودة يف الكراجف إىل مو من النَّ وقائع االجتماع ألجل السرعة قلت نُ فَـ  ،بغداد

داد جف إىل بغات عرب الطريق من النَّ ي  دلصعوبة نقل الفيديوات أو األشرطة أو السي ،( SNG)رب جهاز الـ ع
 سي د عم ار طلبوال ،احلكيم ارعم  سي د الفأخربوا  ،مركز قناة الفرات يف الكرادة إىلهبذه الطريقة نُقلت  ولذا
من الكرادة إىل اجلادرية حيث  ونقلوه C.Dنسخوه على  ،رلم املصوَ يلك الفيديو الفيرى ذَ حَّتَّ ال يُنشر  أن  

فأصدر أمرًا بعدم  ،ماع والكالم املوجودعلى ما دار يف االجتسي د ال لعَ فاطَّ  ،عمار احلكيمسي د المكتب 
فقط الصورة  ،ال تنشروا هذا الفيديو وقال: ،صواتون أصري ومن د هذا املقطع القَ إخراج هذا الفيديو إالَّ 

رج على هذا الكالم لو خَ ألن   :قال ؟ملاذا ،اً أي شيء آخر واكتبوا أنتم بيان أو قصيدة أوولتكن معها أنشودة 
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ما هو  ،ازيهذا الكالم م ،ةيعفضيحة للش   ،ب لنا فضيحةسب  سي !!، حبسب تعبريهيز  يُ  هُ شاشة التلفزيون فإنَّ 
 قال هذا ،مستوى الطرحو ستوى الكالم مل ،هلذا الكالم ارعمَّ السي د لكن كان تقييم  ،ير دهذا الكالم أنا ال أ

رات كتب  يف قناة الفُ لنيمن الفيديو وكان أحد املسئو  اً جوا فقط مقطعلذلك أخر   ،ُيز ي هذا الكالم ،مازي
املعلومات  هذه  و  ،هبذا الفيديو وبعد ذلك أحلقت قصائد وأناشيد ،ر الفيديوشنبيانًا وقُرئ البيان مع 

 ن هذه املعلومات هناك من لهُ يعرفو  نالَّذياألشخاص حَّتَّ و  ،ةتفاصيل وخلفي  معلومات صحيحة وعندي هلا 
ولو كان هذا  ،حوا يلصح  يف كالمي فلكن لو كان هناك خطأ  ،ونيز االستعداد أن  يتحدَّث بنفسه على التلف

 .لتتبني  احلقيقة ورةوت والصُّ عرضوا الفيديو بالصَّ اً فايحالكالم ليس صح

ى رج عليعروفة و مية خصشَ وهو  ،بأحد الشخصيات احلوزوية السمن اجمل لسٌ مجعين مويف يوٍم 
أريد  ال كثرفاصيل أتة مع هذه القضي رُت لهُ وذك ،امراءح هذا املوضوع موضوع سَ ت  وفُ  ،نيو ز شاشات التلف

دية وجد هلا اآلخون لطريقةافهو على  ،عطيكم صورة مملةي يُ ذأكتفي هبذا املختصر الَّ و  ،أن أذكرهااآلن 
مل و  ربوااضط قدفلك لذ ،نهمأكرب م كانكان كبريًا جدًَّا و ث  دَ احلَ  نا حنن نعذرهم ألنَّ شيخَ  :قال يل ،ترجياً 
 ته  كاٍن من طبيعون يف ماذا جيلسلمفث أكرب منهم دَ إذا كان احلَ  :على البديهةو  قلت لهُ ف ،ماذا يفعلون يدروا
 يف جيلسالَّذي ف ،لكبريةاألحداث اعليه  نصبَّ تَ  من أنه أنعامة هي مكان الزَّ ف !؟أحداث كبرية رتبط به  تَ أن  

 :قائالً علي   دَّ فر  ،جههاايو ه أن عليالَّيت ستقع و الَّيت ة بري لكمبستوى األحداث ايكون  هذا املكان عليه أن  
نا ماؤنا ومراجعؤالء عله ،ءغري هؤال ندنايعين هذا هو املوجود وحنن ما ع ،طاهنا أنت تعرف البري وغشيخَ 

راجعنا وما وزنا ومموهؤالء هم ر  ،دَّاً ث كبري وكبري جدَ احلَ  ،ين أتفُق معكإنَّ  :قلت له ،رموزنا هذا هو املوجودو 
 ذلك يفشكلة عندي مُ  عك ومافق مَ تَّ وأنا إىل هذا احلد أ ،فرض ذلك عليناتَ الَّيت رورة هي والضَّ  ،عندنا غريهم

  :تنقدح أمورولكن يا موالنا هنا يف هذه القضية  ،لواقعا مشي معنلو 

يعي بالصوص والواقع الش  الش يعيَّة ينية الد  املؤسَّسة ملاذا  :ح هنا يف هذه املسألةنقد  يَ األوَّل الَّذي األمر 
 يف موجودةلة مشكهذه  !؟ألحداث الكبريةا تواجه ليس قادرًا على إجناب وإنتاج شخصيات تستطيع أن  

ه هذ (بيه ينطلعواحد  انداحنا ما ع) :ول يف اللهجة العراقيةى متصرة كما نقبعبارة أخر و  ،يعيالواقع الش  
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على مستوى ال دين و ش  كَ ُـ ال على املستوى املو  مستوى األفنديةعلى  مائم والال على مستوى الع ،هي احلقيقة
 ما عندنا واحد ينطلع !ال خنافسو ال أقرع و ال أصلع و فندي ال أو ال ُمعمَّم و  دشَّ كَ مُ ال و ل ال ُمعقَّ  ،لنيقَّ عُـ امل

شيوعي وال علماين وال ليربايل ينطلع  انما عندحَّتَّ  ،إىل اآلنو  2003منذ سنة ملموسة  حقيقة هذه   ،بيه
 اآلخرين وكيف أنَّ  نرتنت ويرى املهازلليدخل إىل اإل ،شخصيًة من الشخصيات فرض يلي د أنيير ومن  ،بيه

قلت ملاذا ُث   ،موجودةو املهازل واضحة ف ،ون يف ذلكقُّ وهم مُ  ،على مهازل رموزنا وقادتناو  ،عليناكون حضي
ما جيري فيه من يعي و والواقع الش  تتناسب ليست قادرة على إجناب شخصيات عندنا ة يَّ ينالد  املؤسَّسة 
نهج على مَ هي املؤسَّسة أليس  ؟يتاللل يف منهج أهل الب أماملؤسَّسة نفس لل يف الَ هل  ؟ملاذا ،األحداث

يف هو قطعًا أنا ال أعتقد أنَّ اللل  ؟إذًا أين اللل ،تيعلى منهج أهل البهم الش يعة أليس  ؟أهل البيت
يعة ليسوا الش  و  !سري على منهج أهل البيتال تاملؤسَّسة ف ،املؤسَّسةيف نفس هو  اللل ،منهج أهل البيت

 ،حنن مجيعاً يف اهلوى سوى ،هم أنا وأنتممبا في ،بونغر  ق وحنن مُ شر  مُ  منهج أهل البيت !على منهج أهل البيت
ُئ أنا هنا ال أبر   ،الواقعهذا  من نفسو ع من نفس هذا اجملتم ،ةماشمن نفس القُ  ،ماشٍة واحدةحنُن ُكلُّنا من قُ 

 !؟يعي رجاالً مبستوى املرحلةوالواقع الش   يَّةنيالد  املؤسَّسة لنا نتج فلماذا ال تُ  ،أنا أيضاً جزء من املشكلة ،نفسي
  ؟!قعالوانقبل بأن  نُ حنَ  ويصبح املفروض علينا 

 طالبُ حني نُ ! ؟إلصالحا ع صوتُ يُقمَ  ذانا إذًا ملاعاقو ا هو ذهإذا كان  :ينقدحالثَّاين الَّذي األمر و 
خٌص شحني يُطالب  ملاذا ؟املاذ ،ةينيَّ د  الاملؤسَّسة من أعلى جهة يف و ملاذا يُقمُع صوُت اإلصالح  باإلصالح

وحني  ،مةعارب من الزَّ حلدث أكون احينما يك !؟ئاً سي   اً أليس هذا واقع ،فإن ه يُقَمع بإصالح هذا الواقع السيء
جز ل ملاذا تعاءَ حني نتسف ،اقعالو  هذا هوو ال يوجد غريهم  هُ عامات ألنَّ ضطرون لقبول هذه الزَّ نقول حنن مُ 

ينيَّة  وملاذا ال  !؟احلدثتتناسب و و  !؟لةحرموز تتناسب واملر و زعامات وشخصيات  عن إجناباملؤسَّسة الد 
ُيكن أن   ،كن ذلك! ال ُي؟بيتيف منهج أهل الهو اللل هل  !؟موزه الرُّ هذ مثليعي الواقع الش  ينتج لنا 

 ع صوتُ فلماذا يُقمَ  ،اك خللهن ،ةيَّ نيالد   ة  املؤسَّسيف هو إذًا اللل  ،اذال أعتقد هب يقول أحد ذلك لكنَّين
 !ةية كبري شكالإ   هناكإذاً  !؟ملاذا اإلصالح قمع صوتُ ملاذا يُ  ؟حني ننادي باإلصالح اإلصالح  
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 لة األمورن مجُ كبري م  شكالإ  لت هنالك قُ  :خصية احلوزويةلشَّ ا  كبري أيضًا ذكرته هلذه  وهناك إشكالٌ 
ينيَّة نا سَّسةُ فرض املؤ تإذا ملاذا  ،احلالهو  وهذا هو الواقع اذان هك  إذا ،ني البَ تنقدح يفالَّيت  ا فسَ لد  ها على أّنَّ

 ةنَّ اإلمام احُلجَّ أفهل يُعقل  !؟ةجَّ حلُ امام اإل وبون عناملراجع ين بأنَّ  ساون النَّ مُ ل  عوي! ؟ةجَّ وب عن اإلمام احلُ تن
 ،اجعناء مر اللنقل هؤ ف !؟صوماملع أليس هذا إحلاق للنقيصة باإلمام !؟ابًا هم دون مستوى املسئوليةوَّ جيعل نُـ 

لش يعة اهؤالء  !ةجَّ مام احلُ بهم اإلنص  ي ملو ختارهتم ا  الش يعة املراجع ولكن هؤالء  ،همجنلُّ و على رؤوسنا حنرتمهم 
  ُيكن أن  ال !ةجَّ ام احلُ مًا لإلابوَّ نُـ  ليسوا هممراجع الش يعة ويف طاعتهم قربة إىل الل ولكن  هؤالء  ،اختارهتم

 ،نهممأكرب هو حلدث ا بأنَّ  ما قلتك  تَّ فإذا أنت ثبَّ  !املسئوليةمستوى ة وهم دون جَّ نسب نوابًا لإلمام احلُ نَ 
 تقولون بأنَّ و  نذا تفرتو فلما ،بهذا املنصمن  الت املوجودة عندهم أقل  املؤه  و  ،املنصب هذا من إذًا هم أقل  

 تابعهم ألنَّ تُ و ختارهتم ايعة الش  و  ،على العني والرأسقولوا هؤالء مراجع، ! ؟صاحب األمر هؤالء هم نـُوَّاب
يهم الرجوع إلكون ي حيئنذٍ و  اً،طقي  من اً طرحرح هذا الطَّ حينئٍذ يكون  ،هالوصول إىل إمام  ا ال تستطيعالش يعة 

 حقيقةَ ال  الَّذي دسي  قُ ال لمانا اهليوهذ الغييب  بعيداً عن هذا الُبعد اب تقليد أهل الربة ب هم منيكون تقليدُ و 
  .لهُ 

يرج املرجع و رآن لقُ اف حر  هذه األجواء يرُج الطيب الكبري في يف ظل  و  ،يعيهذا هو الواقع الش  
لوئي دنا انا سي  ثدَّ ار كما حَ بع الك  ملراجالسلة س  وَ  ،فرتي آيًة على اللفآية الل يَ  ،على الل يفرتي آيةً الكبري فَ 

 ،إىل ذلك نتو لتفي هم الو الزمن  رنني من عرب أكثر من قتاب الكرميرفون آيتني من الك  حُي  الَّذين رمحة الل عليه 
 !! شبكيفهواء د مر  هذه هذه األلقاب واألوصاف  ،التدقيق أو غري ذلك وأإذا ال وجود للتحقيق 

 .نذهب إىل فاصل وأعود إليكم بعد ذلك

المعنوي ف لتَّحريااذج من اآلن أعطيكم نمو  ،اللفظي للقرآنالتَّحريف ت علينا مصاديق من مرَّ  
 :رآنللق  
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ال ث الثَّ اجلزء  ،ميةاإلسال ر الكتبدا ،الطباطبائيسي د هذا هو تفسري امليزان لل ،ومرَّ علينا هذا املثال

َيم  ِإنَّ الّلَه َكة  يَا َمرْ َمالَئِ ِت الْ َوِإْذ قَالَ }-ة مرميصَّ ما جاء يف ق   ،ة مرميصَّ فيما جاء يف ق   ،205صفحة 

-!؟205ي يف صفحة ئابطلطباا دلسي  يقول ا ماذاف ،{اْصطََفاِك َوَطهََّرِك َواْصطََفاِك َعَلى ِنَساء اْلَعاَلِمينَ 

ة نساء دي  سيعين هي -عه  ية يدفاآل ق  فإطال-:قطفَ -صرهاعَ  المِ عَ  ساءِ ن طفاة علىصها م  يل أنَّ ا ما قِ وأمَّ 
 ؟نيماء العالَ نس دةُ ء سي  اهر الزَّ و  ،هام  لَ نساء عا دةُ بأنَّ مرمي سي   قالالَّذي هو من ولكن   ،على اإلطالق العاملني

لى نساِء عها َمصطفاة أنَّ  يلا ما قِ وأمَّ -:ي يقولالطباطبائالسي د ب جناو  ،ى الل عليه وآله صلَّ الل رسولُ هو 
م غري صحيح الكال اهذ-فإطالق اآلية يدفعه  -فقط هذه من عندي لتوضيح املعىن ،َفقط-َعصرها َعالمِ 

مَّد حسني مَ و  رآنين القُ عرف معاال ي هُ رسول الل يبدو أنَّ ف ،رسول الل مً كال  يدفعُ  رآنُ القُ ألن  معىن ذلك أن  
ن صداق واضح منَُّه م  كول لكق أكثر من ذعل  أُ  ال أريد أن   !!رآنالقُ  الطباطبائي هو الَّذي يعرف معاين

فضل أهو من  مليزانا تفسري ن بأنَّ أال تقولو  ،الش يعةمن تفاسري  يف أفضل تفسريٍ و  مصاديق التَّحريف  املعنوي
  !فاسريالتَّ 

  !نةمئة س  بعدإالَّ  هُ ضلُ فف عرَ فسري ال يُ هذا التَّ  :يقول عنه املطهري خيالشَّ ف

  !نةسد مئيت  بعال يعرف فضله إالَّ  فسريهذا التَّ بأنَّ  :آملي يقول جواديالشَّيخ و 

ا فيهيت حُير ف ني الَّ دد السنبقدر عأي مئتا سنة  !ر عدد السننيوال أدري من سيدخل املزاد حَّتَّ يكث  
التنقيح يف )م من كتابه  ه عليكأتُ ر قالل عليه و  ب الكرمي كما نقل لنا السي د الوئي رمحةُ مراجعنا آيات الكتا

 (.الوثقىشرح  العروة 

  :ثانية من صور التَّحريف المعنويصورة  

وهذا  ،يف هذه القضية ما مر  مثل  ،واملرجُع والـُمفس ُر الكبري يقول شيئًا آخر شيء فآل ُممَّد يقولون
عشر أيضاً  اجلزء الامس ،وعلمائنا األجالء مراجعنايف تفسري امليزان وبقية تفاسري  موجود على طول الط
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وف حبديث ر عتناولت املوضوع املالَّيت يف اآليات  ،يف سورة النور ؟الكالم أين ،96صفحة  ،امليزانمن تفسري 
حتت عنوان  ،96صفحة  ستمعوا إىل قوله  ا !؟الطباطبائي يف تفسري هذه اآلياتالسي د ماذا يقول  ،اإلفك

اآليات  إنَّ  بيت قالوالأهل اف ،سبة لنا واضحٌ فك بالن  وحديث اإل  -ديث الفكإلى حَ  شير  يات ت  اآل-(بيان)
ا  و إبراهيم ليس من رسول الل بأنَّ  اوقالت ،فصةحَ ني قذفتها عائشة وَ مارية القبطية ح   ةالسي دقة بمتعل   من هو إَّنَّ

مل يكن  ينيع ، حالعلى أي   ،كان مبوباً الَّذي  مصر و ها أو خادمها الَّذي رافقها من ابن عم   بطي  ذلك الق  
ت بذلك واآليات مَ اهتُّ الَّيت هي  بأنَّ السي دة عائشة :ألهل البيت قالوا واملخالفون ،عنده ما عند الرجال

 أنَّ  ةِ نّ وقد روى أهل الس   ت شير  إلى َحديث الفك اآليات  -يقول ،الطباطبائيالسي د يقول  اذفما ،بر أهتا
الَّتي إبراهيم  مُّ القبطية أ   ها مارية  أنَّ الش يعة ت و شة ور المؤمنين عائ ة الفك هي أمُّ المقذوفة في قصَّ 
يخلو عن  لٌّ من الحديثين لوك  -؟ماذا يقولو -ى اهلل عليه وآلهي صلَّ بنَّ صر إلى اللك مِ أهداها مقوقس مَ 

 وأنَّ ك  حديث اإلفأنَّ  أخربتناالَّيت هي األَئ مَّة روايات وأحاديث  ،األَئ مَّةهذا كالم  !غريٌب هذا-!شيء
ر يف أحاديثهم ر يف روايات أهل البيت وتكرَّ وهذا األمر تكرَّ  ،قة مبارية القبطيةمتعل   رو  سورة الناآليات يف

ولنقلت لكم  ،تيب ألشبعتُه حبثًا من خالل أحاديث أهل الالقضيَّة وإالَّ   عن هذه  ام للحديث  قوليس امل
ة فيه نَّ يعين حديث السُ  -الحديثين ل يخلو عن شيء وك لٌّ من-:ذا الصوصهب  األَئ مَّة صوصًا كثرية عن نُ 

-يقولُُثَّ  !!غريهم أهل البيت حبديث   ديثَ ن حقارَ يُ  جٌب هذا أن  وع ،يءفيه شَ الش يعة شيء وحديث 
حسبنا كتاب " مري  املنهج العُ وهذا هو  !!ن اآليات في معزٍل من الروايتيننبحث عن مت أنْ فاألحرى 

السي د ئي على طول التفسري وليس فقط باطالطباالسي د يتبعه الَّذي و  ،مرياملنهج العُ  هو هذا ،"الل
ة بقيَّ يتَّبعُه و  ،رآنيةيتَّبعه السي د مم د باقر الصدر يف دروسه  القُ و  ،يتَّبعُه السي د الوئي يف البيان ،الطباطبائي

 نَّ أ وايتين جميعا  غير أنَّ من ال م سلَّمالر   عزٍل منعن متن اآليات في مَ  بحثَ نَ  فاألحرى أنْ -:املراجع
بعبارة  ،يعين بعبارة أخرى-م ولدها أ  ا زوجه  وإمَّ إمَّ  عا  إلى بعض أهل النَّبيجِ االفك المذكور فيها كان ر 

كيف ف،ليس صحيحاً الش يعة ة ليس صحيحًا وحديث نَّ حديث السُ  :الطباطبائيالسي د هكذا يقول  أخرى
 ،املوضوع" يف إنَّ " هو أن  هناكيبدو الَّذي و  ،الش يعيَّةو الُسنيَّة الر وايات نفهمها مبعزل عن  ؟نفهم اآليات
ى الل صلَّ النَّيب هناك شيء حدث خبصوص بيت  ،هناك إفك موجود ، مايعين هناك شيءٌ  "،إنَّ " أكيداً توجد
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الفك المذكور فيها كان راِجعا  إلى بعض نَّ أ ير أنَّ من ال م سلَّمغ-:هو هكذا يقول ،موسلَّ  ه  عليه وآل
 .ولكن ه ُمبَهم هناك شيء موجود-أهل النَّبي

بني  ،عناجمراو نا خطباؤ و ؤنا علماهم هؤالء  ؟أم منطٌق شيطاين  هذا  منطٌق رمحاين   ؟ماذا تقولونأنتم 
  !!وحتريف معنوي   حتريف لفظي  

وقد  (نرآللقُ  يٍّ معل و تفسريٍ حن) تابه  الوائلي يف كلشَّيخ ا !!اءستهز وهو االالتَّحريف ومرَّ علينا أكثر من 

فسري إمام تب كمأذكر  و  {كهيعص}نا لآلية من سورة مرمي بتفسري إمام زمان   مرَّ الكالم كيف يستهزئُ 

 ش  طَ ين عَ والعَ  ،ينسَ الح   ل  اتِ قَ و ين سَ الح   م  الِ زيد ظَ اء يَ واليَ  ،ترةالعِ  ك  اَل اء هَ الهَ وَ  ،ءاَل ربَ اف كَ الكَ -نازمان  
الهاء و الكاف كالم  نو ولماذا ل يك-؟:الوائلي ماذا يقولالشَّيخ بينما -ينسَ الح   بر  اد صَ والصَّ  ،ينسَ الح  

ن عاهلل  كتاب    ي صانَ  ب أنْ جأجل يَ -:يقول إىل أن  -والصاد صفصطائي ى والعين عيّ روَ هراء والياء ي  
ف وال يق ،لواضحةاطريقة ال ذه  هبزئ ويسته ،عبث هُ بأنَّ ة جَّ احلُ  اإلمام   ي تفسريَ سم  يُ هو -مثل هذا العبث

ث اإلمام من حدي أكثر لٍ ويستهزئ بشك ر هذا ويستخف  الوائلي يكر  الشَّيخ ف ،الكالم عند هذا الكتاب
 .الوائلي يف هذا التسجيلالشَّيخ نستمع إىل  ،ةجَّ احلُ 

  (:ره)صوت الشَّيخ الوائلي  

 مادري ة والعنيك العرت ولك كهيعص الكاف كربالء واهلاء هاليگ ر جييمفس   لك فدانت قد تلگا. .]
ء الضَّخم اطالقرآن هالع ،القرآنعن روح  يدةية بعهاي تفاسري هواال  ،يويقوم يسط ر لك من هاحلچ ،نوش

 ،فةر  عجوز م مغزل دهاوحده ع هاي عقلية ،هذي مادري اشلوّنا البسيطة يعين ،ما جيي هباحملاوالت
 .[. .ألحوالل من ال حباقبَ هاللون من التفسري ال يُ  ،األحوال أبداً من  قبل حبالهالكالم ال يُ 

هذا هو  !؟..ذلكبهل تقبلون  ،فةر  مُ  جوزٍ نسبه إىل عَ ه عليه يَ وسالمُ  الل   لواتُ ة صَ جَّ تفسري اإلمام احلُ 
قال عن تفسري يُ  قبلون أن  لكم تَ أنا أسأ !!سان نطقهاويف الل  ! !بهاتَ يف الكتاب كَ  ،سيينملنرب احلُ اميد عَ  قُ طمن
 ؟! ..ن ذلكلو تقب ؟فةر  جوز مُ عقل عَ  هُ نَّ ام زمانكم وعن عقل إمام زمانكم بأإم
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 زاألوه عن جو سَ  بعد أن    عليهمحة اللالوئي رَ السي د ث ني حتدَّ ح   :أنا قلت قبل أيَّام يف الربنامج
ٍد مَّ مَُ  ن  هتدون على ديم ناسٌ أُ و لبيت ل اون ألهبُّ عشرية مُ  اثنا شيعةٌ هم  يخيةُ والشَّ  ،يخيةالة خلف الش  الصَّ 

 الصح  و  ابو صَّ لطأ والعندهم ا الش يعةهم شيعة كبقية  ،ما عندهم نقائص مأّنَّ ذلك ال يعين  ،دمَّ وآل مَُ 
م رجهعندهم يُ  ىل شيءٍ شري إن ع أن  تطيسال نو  ،عشرية ايعة اثنهم ش  لكنَّ  ،ه كما هو حايل وحالكمشتبااالو 

وتلك   ، علي  عليٍّ وآل  يد لدالشَّ  الءلو  ديد وباك الشَّ سُّ مرفوا بالتعُ و  ،أهل البيت هم شيعةُ  ،التَّشيُّععن دائرة 
س مال ةسينيحلُ اجملالس ا ،لكويتنقل من اتُ الَّيت اجملالس  :يعة اآلنش  لوأنا أقول ل ،همتبهم وتلك مالسكُ 

 ،كويتال ملوجودة يفا ةيخيَّ لشَّ ا تامن احلسيني ،اهتمنقل من حسيني  جملالس هي تُ ا األفراح واألحزان أكثر هذه
 لسؤالان حني ُوج ه لك ،سهمن أنفع هم يستطيعون أن  يدافعوافأنا هنا ال أريد الد فاَع عنهم  ،على أي  حال

عندهم  هُ ألنَّ قال  ؟اذامل ،فهمالة خلال توز الصَّ  :الوئي قالسي د ال ؟الة خلفهموز الصَّ الوئي هل تسي د لل
 بأنَّ  :لتقُ  ،ا القولعلى هذ صر  اآلن أيضاً أُ راية و أنا قلت وقلت هذا عن حتقيق وعن د   ،الباطلة بعض العقائد

السي د ن عقيدة مة مليون مرَّ  يت أفضلبال ا يف أهلعقيدهتُ  ،تقرأ وال تكتب ة الميَّ ة أُ يخيَّ جائز الشَّ من عَ  اً جوز عَ 
ا قناعيت هل ،يتذه قناعه ،عتكمقنا أنتم تالفونين تلك ،عليه وأصرُّ  الكالم واآلن أقولهلت هذا قُ  ،الوئي

ناعيت ن أن  تكون قُمك ،نعصومو ال أنا معصوم وال أنتم م ،وأنتم أحرار ،ماتقد  وقناعتكم هلا مُ  ُمقد مات
م تكون قناعتك كن أن  تم ُيأنو  ،إىل هذه القناعة ها وصلتُ كُ أمتلالَّيت مات ين بسبب املقد  ولكنَّ  خاطئة

فرضوا تق  أن م احلوليس لك ،فليس يل احلقَّ أن أفرض قناعيت عليكم وُيكن أن  تكون خاطئة صحيحة
اعتهم قن يفرضواَّتَّ حبة يل سالن  ومن اآلخرون ب ،أفرض قناعيت على اآلخرينحَّتَّ أنا أ فمن ،يَّ لَ قناعتكم عَ 

 عوين ملن مسَ ثريًا م َّ ك  و أن  هالكالم  هذا لو لين أقعجالَّذي و  ،عليه ر  أصبه واآلن  مقتنعٌ  هذا شيٌء أنا ،َعَليَّ 
  .يقبلوا هبذا احلديث

كان   ،العراقيف  مارةدينة الع  مَ  منصدقائه يل عن أحد أَ  نقلُ ر يَ اة القماإلخوة العاملني هنا يف قن أحدُ 
اآلن هو ا ن يتابع الربنامج وأعتقد رمب  مَّ  وهو ،النَّاسحيتاجها الَّيت ان لبيع الكماليات واألشياء صاحب دك  

عند  ،وا عند صديقنا هذابابًا جاءشَ  بأنَّ  ناة القَ يف يعمل هناالَّذي ثين األخ كما حدَّ   ،يشاهد هذه احللقة
أفضل ا عقيدهتُ  اً يقول بأنَّ عجوز -أنا يقصدونين-اً فالن ة كيف أنَّ وأثاروا هذه القضيَّ  ،مر هذاتابع قناة القمُ 



 طق / للشيخ الِغّزي    الكتاب النا :3الجزء  –ملّف الكتاب والعترة 
 1حديثي معكم يا شيعة ق -5عان من التشيع ج ( نو 44الحلقة )                                                                    

 

- 46 - 
 

ودخل معهم هو يف حديث ويف هذه األثناء دخلت  !؟من عقيدة السي د الوئي ة يف أهل البيتمرَّ مليون 
 ،قرتب منهم تطلب منها أن   ،هامشي سي د  صاحب احملل وهو هذا الرجلف ،عجوز كبرية إىل الدكان امرأة

 ،ينسىو الل يسهو  رسول بأنَّ  ولگم كبري ياحد مرجع عالـ  هذا و  ،هولني ُُي  انيت شتگ ؟عندي سؤال :فقال هلا
  !؟ولنيانيت شتگ

نا حا ،احنا ننسى ،وينسى الل يسهوإذا هذا رسول  نضيع ان  ُُي ه چ :قالت له ،قةلسليأجابته على ا
 اً واضحن كاواب  اجل نَّ ألالشباب  سكتو  ،نا وياهي عيضيع ويضإذا هو يسهو هو  ؟ا هو كيف يسهونسهوا أم  

  !!اً وصرحي

فة ال خر  العجوز امل ،زلندها مغيقول ع ليائلو ا يخث عنها الشَّ دَّ يتحالَّيت فة العجوز املخر   ه  ذه :أنا أقول
أي فة ر  ليس مُ و  ها عقل  يف يقصد مر فة ،عجوز مر فة عندها مغزل :قال ؟عندها مغزليكون كيف ف تغزل

 ألنَّ ! ؟غزلا مَ عندهكون يف كيف بالرَ إذا كانت مصابة وإالَّ كيف  ،هو هذا الَّذي يقصدهُ  ،رفة بالَ صابَ مُ 
ث عنها الشَّيُخ الَّيت يتحدَّ  خر فةالـمُ  العجوز هذه   :أنا أقول ،عملية الغزل عملية حتتاج إىل تدقيق ومتابعة وتركيز

 ،ائليالو الشَّيخ ن مكثر ن أماصاحب الزَّ  ا ستحرتمُ صاحب الزمان هكذا يقول فإّنَّ  لو قيل هلا بأنَّ  الوائلي
  .؟!.فةرَّ م ة عجوزٍ ث بعقلي  يدة هذا احلمام زماننا ومستوى عقلي  حديث إ صفُ يَ ذي الَّ 

 !؟أين هو املنطق الرمحاين

  !؟هو املنطق الشيطاينوأين 

وهذا الَّذي  ،وسلسلة مراجعومراجع أحياء فظي من خطباء على املستوى اللَّ التَّحريف أال تالحظون 
ين ال لكنَّ  وأسوأ أسوأ وأسوأهلو لل  أنا شخصيًا فوافهُ ر عَّنلك عليه  وثائق وأأمَّا الَّذي ال  ،َّنلُك عليه  وثائق

أنا أذكر األشياء  ،الكم إذا أذكر لكم أشياء من دون وثائقب فما ،بُ كذَّ ائق وأُ ين أذكر األشياء بالوثأذكره ألنَّ 
 ،املشكلة هنا ؟ملاذا ،قونصدَّ ق ويُ ثقائو  يَّ من دونلَ واآلخرون يكذبون عَ  ،بذَّ كَ وأُ والقطعية ية بالوثائق احلس  
 تييا شيعة أهل الب ،كلة أهل البيتشهي ماملشكلة  ،حديث أهل البيتهي املشكلة  !أنا تاملشكلة ليس
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ا أحتدَّ ا أطيل كثرياً يف هذه ريد أن  وال أُ  ،لبيتأهل اهي املشكلة   املشكلة ث عن هذا املوضوع من أنَّ جلهة رمبَّ
لكنَّكم تريدون أن   أهل البيت بُّونأنُتم حتُ  ،شيعة ناتقولون بأنَّ الَّذين  أنُتم ،م أنتمعندكحَّتَّ  ،تيأهل البهي 

ون أهل البيت ب  حتُ  ،عقائد أهل البيت وفقًا ملقاساتكم والفص  تُ  تريدون أن   ،وفقًا ملقاساتكم ص لوا أهل البيتتـُفَ 
لوا أهل البيتكم تصنعون قوالب وتريولكن   ،وعندكم استعداد للتضحية يف سبيلهم  يف هذه   دون أن  تُدخ 

قوالب لتفسريهم رآّنم و ت وقوالب لعقائدهم وقوالب لقُ يلب ألهل البتصنعون قوا !!غمًا عنهملب رَ واقَ ال
لوا أهل البيت يف هذه  الَقوالب   .!!. يرضواي أهل البيت أم ملض  رَ وتُريدون أن  تُدخ 

ىل يف حلقة لل تعااشاء  ن  إأخرى كثرية سأتناوهلا ال أدري هناك مطالب و وقت الربنامج جيري سريعًا 
ءات ار جم القعمُ )و هوهذا  ،التَّحريفمن مصاديق  ولكن أشري فقط إشارة سريعة إىل مصداقٍ  ،يوم غد
  ،األزهرو امعة الكويت رة جقاهعة الجام ،مالدكتور عبد العال سامل مكر   ،كتور أمحد متار عمرالدُّ  (،الُقرآنية

ُنسل ُم  الَّيتاآلية  عرفوّناتآلية ا ،يف سورة الصافات ،افاتة الصَّ سور  لنذهب إىل ،ريفزهر الشَّ كما يقولون األ

 ،{ يَاِسينَ ٌم َعَلى ِإلْ َساَل } ،ةاملئ اآلية الثالثون بعد ،{َساَلٌم َعَلى ِإْل يَاِسينَ }-ياسني فيها على آل  

 .هل البيترة ألاملناف   القراءاتأكثر هي قراءة حفص بأن  أنا قلت  ،حفص قراءةُ هي وهذه 

 .{يَاِسينَ  لِ آَساَلٌم َعَلى }هي: أهل البيت قراءةُ 

  .{اِسينَ يَ  لِ آَساَلٌم َعَلى }-وّنااء املخالفني يقرأُ رَّ العديد من قُـ وحَّتَّ ُهناك 

 :راءات على الق  تعالوا معي َّنر  -{َساَلٌم َعَلى ِإْل يَاِسينَ }وهنا: 

 .{يَاِسينَ ِإْل }-قراءة املصحف
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 ،رويس ،يعقوب ،بن عامرانافع -؟:ون هبايقرأُ الَّذين  من هم-{يَاِسينَ  لآ}-هناك قراءة ثانية

بقراءة  د قطعًا يقرأيوز  ،يتهل البون هبا وهي قراءة أوآخرون يقرأُ -عبد اهلل ،زيد ابن عليّ  ،شيبة ،األعرج
 .ادقالباقر والصَّ 

تعالوا  أخرىات ناك قراءوه ،{يَاِسينَ  لآ} وهناك قراءة ،هي قراءة املصاحف {ِإْل يَاِسينَ }فـ

 :خرىمعي للقراءات األ

 .{ْل يَاِسينَ أَ }: هناك قراءة

حينما قال  ةر وايال ت علينام أمس مرَّ ويو  ،وهذه قراءة ابن مسعود-{اِسينَ در إِ }-هناك قراءةو 

 :الَ قَ  !؟لّ اضَ  :القَ ف َ  ،أيعة الرَّ بيرب رَ استغف ،النا فهو ضَ تِ اءَ قرَ بِ  رأقَ  ي َ ود َل سع  ان ابن  مَ ا كَ إذَ ) :اإلمام
  (.الٌّ م ضَ عَ ن َ 

ني ان هو هذمويا تُرى  أين؟ (نياس  رَ د  إ  ) (،نياس  يَ  ل  إ  ) و ؟أين (نياس  آل يَ )بالل  عليكم   ما ؟إ د رَاس 
أنَت آلن ا عليكم  بالل ؟يهبصل نت  حَّتَّ اشگد رقم موبايله  ؟تغلشاشي ؟ن يا عشريةم   ؟هذا ابن من ويللتگ

 !.؟.إدراسني منو هذايا تُرى  {ِإْدرَاِسينَساَلٌم َعَلى } :إذا تقرأ

أنتم  سامعني ،{سِ يِإيلِ ى  َعلَ َساَلمٌ  ،سِ ِإيِلي}-قراءة نسبوها إىل ُأيب   كذباً وهذه ال ،ءة أخرىقراو 

 .ذاه {سِإيِلي}على! من األنبياء من األوصياء دلَّونا بالل عليكم ؟إيليس واحد امسه

 !!{ينسِ ِإْدرِيِ }جتنا إاآلن  ،ما قبلنا عليه  {اِسينَ در إِ  حنا إ {يسِ ِإْدرِيِ }-قراءة أخرىو 

 !!{ينسِ ِإْدرَ }-قراءة أخرىو 
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 !!{ينسِ ِإيِلي}-قراءة أخرىو 

 م  امله ،{اِسينَ يَ  لِ آ َعَلى َساَلمٌ }ليس و {يَاِسين َساَلٌم َعَلى}، يعين {يَاِسين}-قراءة أخرىو 

 ،يسيل  إ   ،نياس  يَ  ل  أ ،نيس  ارَ د  إ   ،نييس  يل  إ   ،نياس  يَ ) :تقول ،بأخرىو  ع بطريقةضيَّ تُ اآلل  (!!لاآل)تضيع هو 
ني ني ،إ د ر يس   .؟!.ةاملهمَّ القضي ة هي هذه  ،ع اآللضيَّ تُ  أن   املهم    (إ د َرس 

ا كانت إذَّتَّ ح! ؟تحريفهذا حتريف أو ليس ب ،و برتقيعاهتميل باملخالفني  ال شأنَ و أنا أسألكم 

ليس  ريف أوحتَ ني اس  رَ د  إ   ،حيحةهي هذه القراءة الصَّ  {َساَلٌم َعَلى ِإْل يَاِسينَ }-القراءة الصَّحيحة

 ؟سني من هوييلإ ؟ن هوني مإ د َرسَ  ؟سني من هوإدري ؟! إيليس من هو إيليس؟من هو هذا إدراسني ؟تحريفب  
 !؟هذا حتريف أو ليس بتحريف ؟من هم هؤالء

أنا ال أستطيع أن  أقرأ لكم كلَّ معاجم  ،هذا مثال من األمثلة ،موجودة على طول الطوهذه القضية 
تتحدَّث عن عائشة الر واية  ،فهم قد حر فوا آيات القرآن النَّيبالقوم مثل ما أحرقوا حديث ف ،رآنيةالقراءات القُ 

ا و قمثل ما أحر  ،يف كتبنا وليستب القوم كُ يف  تبهم يف كُ وهذا  ،النَّيبأحرق أحاديث  هُ عن أبيها أيب بكر وأنَّ 
يضربه  ،حبديث عن رسول الليتحدَّث من  مر يضرب كلَّ عُ كان ومثل ما   ،ى الل عليه وآلهصلَّ النَّيب حديث 

حرقوا ومثل ما أ ،ف وأحرقوها يف زمان عثمانقوا املصاحف بالسيو ومثل ما مزَّ  ،كان حيملهاالَّيت  ة رَّ بعصاه بالدُ 
 يام يف عاشوراء وداسوا حبوافرومثل ما أحرقوا ال   ،سنيرقوا فاطمة واحلسن واحلُ حيُ  ادوا أن  بيت فاطمة وأر 

 ،املعنويي و ظاللفالتَّحريف  ،على كتاب  اللالتَّحريف وافر داسوا حبكذلك فقد   ،سنياليول على صدر احلُ 
النريان يف  سني وشبتم احلُ اأحرقوا خيمثل ما و  .؟!.رآنالقُ قتلوا و  احفصقتلوا املو حرقوا املصاحف أ مثل ما
ن م الوايل العباسي بأمرٍ  ،ادقمام الصَّ وا دار اإلقة وأحر ر ستعار مُ قيت النَّ وبَ  يف ثياهبنو العلويات  فمالح  

وعائلته موجودة وجاءوا هؤالء ادق واإلمام كان موجودًا فيها اإلمام الصَّ دار  أحرق ،الل عليه الدوانيقي لعنةُ 
 بّ وملعون من شَ ) :د يف مواكبنا احلسينيةرد  وكما نُ  ،وا النارل البيت وشب  خيف داوالعائلة  واإلمام اً هار ارًا جَ ّن

ار يف إذا كانت النَّ  ،ادقيف بيت اإلمام الصَّ  النَّارروا جَّ وا احلطب وسَ شبُّ فَ  (،النَّبيالحطب على باب بيت 
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ق ادروها يف بيت اإلمام الصَّ سجَّ الَّيت ار النَّ  ،دتخ  لك أُ طمة تالهبت واشتعلت عند الباب وبعد ذَ افبيت 
ار يف رت النَّ سجَّ ا تَ مَّ لَ  ،رفار إىل الغُ النَّ دخلت الداخل حبيث  داخل البيت وأحرقت البيت من ىلإدخلت 

ادق ُيشي يف فوجدوا اإلمام الصَّ  ،ارخاد النَّ ريدون إ  وا يركضون يُ بذلك فجاءُ ه شيعتُ مسع ادق بيت اإلمام الصَّ 
ار حتت أقدامه وهو د النَّ ار وُيشي فتخمُ كان يطأ النَّ   ،احلافية لبيت يطؤها بأقدامه  خلت إىل ادالَّيت ار النَّ  ،ارالنَّ 

ة يجَ دِ خَ  ا ابن  نَ أَ  ،هراءة الزَّ مَ اطِ فَ  ا ابن  نَ أَ  ،ىضَ رتَ م   ال يٍّ لِ عَ  ا ابن  نَ أَ  ،فىطَ صْ م   ال دٍ مَّ حَ م   بن  اا نَ أ)-يقول
فجلس اإلمام يف  ،ارلنَّ ا انطفأت إىل أن   مه  ادت أقمد حتَ ار تَ وكانت النَّ  (،ىرَ الث َّ  اقِ عرَ أَ  ا ابن  أنَ  ،برىالك  
ت دَ ار وقد ُأخ  النَّ  ؛رسول الل بنمن حوله يا الش يعة فسأله  ،وأخذت دموعه تتساقط من البيت انبٍ جَ 
 ارمن النَّ  وأنا أرى العلويات يفزعنَ  كربالءتذكرت عم ايت يف   :! قال؟بن رسول الليا  بكيتَ  ذاامَ ل  ففضلك ب  

 الل   سني صلواتُ ل احلُ قُت   ن  ايت يف كربالء بعد أايت وفزع عمَّ عمتذكرت فرار  ،فراراً  من غرفة إىل غرفة ويرجنَ 
  :يف أبيات مجيلة اطبهُ القزويين يُ السي د اعر الشَّ  ؟الل بقيَّةَ أين أنت يا  ،ه عليهوسالمُ 

سول ر  بنيا  أنا ستُ لشاعر هكذا يقول ال ،ي اجلفونض  غ  تُ أُ  ،جفونك يا بقية الل :غضي الجفونأت  
  ..يا صاحب األمر ،الل

 ِبه         ا يه         دِ عَ وَ  أَت غِض         ي الج ف          ون
 

 نَس        وَ ا اليَه        رِ تَ عْ  ي َ َل  يمِ ى الضَّ        لَ        عَ  
 يذِ الَّ           س          تَ لَ وَ أَ  ءاَض          القَ  اكَ نَ          ث َ  

   
 نك         ل      تَ ق   نْ إِ  يء  الشَّ       كَ لَ       ون  ك       يَ  

 ت          يالَّ  كَ ائِ          ب آبَ ائِ َص          ى مَ َس          نْ ت َ أ 
 

 نك  ا ال                رُّ اَه                هَ ا دَ مَّ                مِ  دَّ َه                 
 يّ ِص        الوَ  ب  ْص        غَ وَ النَّب        ي  اب  َص        م   

 
مُّ َس    وَ  ينِ َس    ب    ح  الح  ذَ وَ  ةِ ولَ    تَ البَ  ت    ل  قَ وَ  

 نَس                                                                                                                                      الحَ 
 

 ثٌ ادِ م َح             ك  الَ ا نَ             َم              م  ظَ             عْ وأَ 
 

 نتِ ا  َه          يثَ          لُّ غَ َه          ن ْ ي َ  ع  مْ ال          دَّ  ه  لَ           
 مك            لِ حْ رَ ى لَ           عَ  و  د  الَع            وم  ج            ه   

 
 نْ ه  ادَ رَ بْ                  أَ  لِ ائِ                 قَ العَ  لب  َس                 وَ  

 طايَ الس                 ينِ دَ اعِ السَّ               بِ  ع  افِ دَ ت                 
 

 نْ دِ ال           ر   ض           لِ فَ ا  بِ َه           جْ ر وَ س           ت  تَ وَ  
سني 

ُ
سني ..يا ح

ُ
 ..يا ح
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اَذ َوش ذَّ  ةِ اأَلمَ ا َعِبيَد يَ ْحَقا  َلك م َفس  -:شُّهداءالي د سَ م بهاطَ ذا خَ كَ هَ -ةاأل مَّ َفس ْحَقا  َلك م يَا َعِبيَد )
آلثَام اَوع صَبة  َحر ِفي الَكِلمْ َوم  -:ومعىنً  م لفظاً ل  كَ حرَّفوا الفقد -الِكَتاب َوم َحر ِفي الَكِلمْ  اأَلْحَزاب َونَ َبَذةَ 
 (.َونَ ْفَثَة الشَّيطَان

 ..تاَل ائِ السَّ  كَ ائِ مَ ى دِ لَ ٌم عَ اَل سَ  ..اترَ ائِ لغَ ا كَ ونِ ي  ى ع  لَ ٌم عَ اَل سَ  ..تاَل ابِ الذَّ  كَ اهِ فَ ى شِ لَ ٌم عَ اَل سَ 
ك رِ غْ ث َ وَ  يبلِ ك السَّ نِ دَ بَ يب وَ رِ تَّ  الكَ د  خَ وَ  يبضِ خَ لْ  اكَ يبِ ى شَ لَ م عَ اَل سَ  ..اتعَ طَّ قَ م  الْ  كَ ائِ ضَ عْ ى أَ لَ ٌم عَ اَل سَ 
 ..هات  كَ رَ ب َ وَ  اهللِ  ة  مَ حْ رَ يب وَ ضَ القَ بِ  وعِ ر  قْ مَ الْ 

 وتُ الصَّ . .يةالفضائ مرُ لقَ ا. .اشةالشَّ  ة هياشَ الشَّ  ... نفس املوعد.نفس الربنامج. .ألقاكم غداً 
 ..زاملميَّ  يعيُّ الش  

 

 ..رمَ اية القَ عَ م في رِ ك  أترك  

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

 ... في أماِن اهلل.أسألكم الدعاء جميعا  
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