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 هـ1437 الثا� ج�دي 24:  م ــ املوافق2016/4/3:  االحد

 يف هذه الحلقة سأتناول عنواناً جديداً سيستمّر الكالم فيه هذه الحلقة وحلقة يوم غد، وما بعدها.. ✤
 ورجايئ أن تتابعوا هذه الحلقات بدقّة؛ ألّ� سأتناول موضوع يف غاية الخطورة واألهميّة.

 العنوان الّذي اخرتته لهذه الحلقات (نوعان من التّشيّع) ✤
 تشيّع منهج الثّقل� (التّشيّع الثّقال�). -1
 التّشيّع اآلخر (التّشيّع الّشيعي) وهو تشيّع صنعه الّشيعة ألنفسهم، وهو الّذي نحن عليه، وأنتجته لنا املؤّسسة الّدينية الرّسميّة -2

 (أنتجه عل�ؤنا ومراجعنا).
يكون الحديث يف هذه األجواء، وستتضح الّصورة لكم من خالل البيانات الّتي سأطرحها والّتي تتحّدث عن العالقة ب� الكتاب س

 والعرتة، وعن عالقة الّشيعة بهذين الثّقل�.

 البداية من القرآن: ✤
املعصوم هو الجهة الوحيدة الّتي جعلها الله % عند املعصوم، ف100أّن القرآن محفوظ بكلّه بألفاظه، ومضامينه، وأرساره بدرجة  -1

 خزانًة لعلمه وأرساراه وهذا هو منطق القرآن والعرتة. (ويف ضوء هذا االتّجاه يتشكّل التّشيّع الثّقال�).
ة يف فرقها القول اآلخر هو: أّن القرآن محفوٌظ بألفاظه وبخطّه فقط ما ب� الّدفت� عند األّمة، أّما املضام� فقد اختلفت األمّ  -2

 واتّجاهاتها، وكّل فرقة تّدعي أنّها تتبنّى فه�ً صحيحاً للقرآن.
ويف هذا  (وهذا القول هو قول أعداء أهل البيت، ويوافقهم عىل ذلك الكث� من مراجع الّشيعة وعل�ئهم املعارصون، واملتأّخرون.

 ّسالم).االتّجاه يتشكّل التّشيّع الّشيعي خالفاً ملنطق آل محّمد عليهم ال

 ليس لغرض مناقشتهم، فال شأن يل بهم، وإّ�ا ألعرض الحقائق.أجواء املخالف� يف هذه الحلقة سأقف يف  ✤
حديث جميل بن دّراج مع اإلمام الكاظم عليه الّسالم يف [بحار  وستكون البداية من هذا الحديث الّذي مّر علينا يف الحلقات املاضيّة،

 بر بن يزيد الجعفي.] بخصوص تفس� جا8األنوار: ج
 (قلت أليب الحسن عليه الّسالم أحّدثهم بتفس� جابر؟ قال: ال تحّدث به الّسَفلَة فيوبّخوه..)

أّن الّذين يوبّخون تفس� جابر هم الّسَفلَة  اإلمام الكاظم عليه الّسالم وضع لنا عالمة مهّمة جّداً وواضحة يف هذه الرّواية، وهي:
ومن صور هذا التّوبيخ  ء �كن أن يكونوا من املراجع كحال البطائني الّذي كان من كبار فقهاء الّشيعة).(وهم أشباه الحم�، وهؤال 

 أنّهم يصفون تفس�ه بالنّقص، أو بالخطأ أو بعدم الّصحة، أو بالغلو، أو بأّي لون من ألوان االنتقاص والرّفض.

ل عىل معاٍن عميقة، رمّبا ينفر منها أولئك الّذين ال �تلكون بص�ة يشتم التفس�الّسبب يف سؤال جميل عن تفس� جابر؛ ألّن  ✤
 .من جهة أنّه يحوي حديث العرتة.. وليس القضيّة مرتبطة بجابر نفسهو  ومعرفة سليمة يف آل الله عليهم الّسالم.

 إّال األمئة، وأنّهم يعلمون علمه كلّه). ] (باب أنّه مل يجمع القرآن كّله1من بقايا روايات تفس� جابر ما جاء يف [الكايف الّرشيف:ج ✤
(ما اّدعى أحد من النّاس أنّه جمع القرآن كلّه ك� أُنزل إّال كّذاب، وما جمعه وحفظه ك� نزّله الله تعاىل  وسأكتفي بالحديث األّول:

والّذي  ومراجع الّشيعة يوافقونهم يف هذا القول.إّال عيل بن أيب طالب واألمئة من بعده عليهم الّسالم) واألّمة تّدعي ذلك، وعل�ء 
 يّدعي هذا القول كّذاب، والّذي يتابعه يف قوله كّذاب أيضاً.

 القضيّة خط�ة جّداً ألنّها تش� ألمرين مهّم�: ✤
 األّول: أّن من يوبّخ تفس� جابر، ويرفض األحاديث الواردة فيه (هم الّسَفلَة)، -1
هذا الحديث الّذي ذكرته من تفس� جابر، وهو يّدعي حفظ الوجود الّلفظي للقرآن فهو كّذاب بنص كالم  الثّا�: أّن َمن يقبل -2

والّذي يُتابع الكّذاب  ألّن هذا الحديث يقول بأّن العقيدة املوجودة يف الّساحة الّشيعيّة هي عقيدة جيئ بها من الكّذاب�، املعصوم،
(ففي أّي االتّجاه� تريد   لعن، وإن مل يكن عاملاً بكذبه فتلك هي الّسفاهة والجهل املركّب.إّن كان عاملاً بكذبه فهو أكذب منه وأ

 أن تكون؟).

الحديث عن قضيّة التّحريف والنّقص والتّغي� يف القرآن، مبارشة تتبادر إىل األذهان هذه اآلية (إنّا نحن نزّلنا الّذكر وإنّا له  عند ✤
 يضاً من ثقافة املخالف�.لحافظون) وهذا التّبادر  هو أ 

م فإّن أعداء أهل البيت الّذين حرّفوا القرآن، حين� يُريدون أن ينفوا تحريفهم للقرآن، يأتون بهذه اآلية، وعل�ؤنا يتلّقفون هذا منه
 ويقّدمونه للّشيعة.

 سؤال منطقي وجيه: ✤



فكيف يُستدّل بجزء من ذلك املشبوه واملشكوك إلثبات صّحة ذلك إذا كان القرآن مشكوكاً ومشبوهاً لوجود إشكال التّحريف عليه، 
 املشكوك واملشبوه؟ هل هذا الكالم منطقي؟

وأّما الّرتقيع الّذي يقول به بعض مراجعنا أمثال الّسيد الخويئ، وهو أّن آية (...وإنّا له لحافظون)  هذا االستدالل استدالل باطل،
القرآن معروفة عند املسلم� ومع ذلك شبهة  آياترقيع وفرار من املنطق الّسليم، ألّن كّل فهذا ت معروفة عند املسلم� ومشهورة،

 التّحريف تثار.

فمـاذا عن قضيّة  لو قبلنا هذا الّرتقيع الّذي يقول به العل�ء وهو أّن آية (..وإنّا له لحافظون) معروفة عند املسلم� ومشهورة، ✤
 االختالف يف تقسيم القرآن؟

جزء ووضع أس�ء لهذه األجزاء، وتقسيم األجزاء إىل أحزاب، واألحزاب إىل  30ن يتصوَّرون أّن هذه التّقسي�ت للقرآن (إىل املسلمو 
أرباع) يتصّورون أنّها من زمان رسول الله، والحال أنّه ال يُعرف بالّضبط متى قُّسم القرآن بهذه الطّريقة، وَمن الّذي وضع هذه 

 جزءاً. (راجعوا الكتب اّيل أرّخت للمصحف الّرشيف). 30أجزاء، وليس  7ملصحف العث�� كان مقّس�ً لـفا التّقسي�ت للقرآن.
أال يعد هذا االختالف  جزءاً ك� ورد يف الرّوايات. 14ومصحف إمامنا الّصادق الّذي كان يتلو فيه القرآن عىل مرأى من شيعته كان 

جزء هو قضيّة معروفة عند املسلم� أيضاً؟ ولكن رغم ذلك  30هذا التّقسيم املوجود إىل ثّم أليس  يف التّقسيم خرقاً لحفظ القرآن؟
 هي ليست صحيحة.

إذا كان آلية (إنّا نحن نزّلنا الّذكر وإنّا له لحافظون) ِمن داللة عىل حفظ وصيانة القرآن عند األّمة، فاملعنى الدقيق  نقطة مهّمة: ✤
وإّال فإّن القول بأّن معناها هو أّن هذا القرآن املوجود عندنا  ه يف جميع االتّجاهات عند (املعصوم)،لآلية هو أّن الله تعاىل حفظ قرآن

 ب� الّدفت� هو محفوظ من التّحريف، فإّن هذا االختالف يف تقسيم القرآن يتناىف ويتعارض مع هذا القول.

 عرض ملطالب متنّوعة يف أجواء املخالف� بخصوص: ✤
 تأريخ املصحف) -جمع املصحف -قراءة املصحف -املصحف الّرشيف (خّط 

 وأنتم دققوا النّظر وحاولوا أن تستخلصوا النّتائج من خالل هذه املعطيات الّتي سأضعها ب� أيديكم.
 النقطة األوىل: كيف وصل إلينا املصحف الّرشيف الّذي ب� أيدينا بحسب ما يقوله املخالفون؟ -1

عى أبو بكر لجمع القرآن، فطلب من عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت أن يجلسا عىل باب املسجد، وأن يُنرش هذا يف زمن أيب بكر س
 الخرب:

أنّه َمن كان عنده شيئاً من القرآن سواء كان مكتوباً أو محفوظاً يف الّصدور، ويُقيم عىل ذلك شاهدين، فليأِت به إىل عمر وإىل زيد 
ويف زمان عث�ن جمع  آن يف زمن أيب بكر، وبقي ُموَدعاً عند عمر، وعمر عند موته أودعه ابنته حفصه،وهكذا تّم جمع القر  بن ثابت،

املصاحف الّتي عند الّصحابة وأحرقها، وكتب مصحفاً ُسّمي بـ(املصحف اإلمام)، وبعثوا منه عّدة نسخ إىل األمصار، وبقيت نسخة 
 عند عث�ن.

لقراءات املختلفة للقرآن الّتي كانت يف مصاحف الّصحابة، وأّن املصاحف الّتي ب� أيدينا املخالفون يقولون بأّن عث�ن جمع ا ✤
 هي نسخة من املصحف العث��، مع أنّه ال وجود ألي نسخة من املصحف العث��!!

 ] لجالل الّدين الّسيوطي،1راجعوا هذه املعلومة يف كتاب (اإلتقان يف علوم القرآن:ج ✤
(وأخرج ابن أيب داود أيضا من طريق هشام بن عروة ، عن أبيه [أّن أبا ، (النّوع الثّامن عرش: يف جمعه وترتيبه) باب مفّصل جاء فيه

بكر قال لعمر ولزيد: اقعدا عىل باب املسجد ، فمن جاءك� بشاهدين عىل يشء من كتاب الله فاكتباه] قال ابن حجر : وكأّن املراد 
 بالّشاهدين الحفظ والكتاب .

 الّسخاوي : املراد أنّه� يشهدان عىل أّن ذلك املكتوب كُتب عىل يدي رسول الله،وقال 
 أو املراد أنّه� يشهدان عىل أّن ذلك من الوجوه الّتي نزل بها القرآن).

ل الله (حدثني عبيد الله بن عبد الله أّن عبد الله بن عباس حّدثه أّن رسو ، صحيح البخاري [باب أنزل القرآن عىل سبعة أحرف] ✤
أي طلبت منه أن تكون القراءة عىل أكرث من  -فراجعته -أي عىل قراءة واحدة بحسب ما يقولون هم -قال: أقرأ� جربيل عىل حرف

فاملخالفون يقولون: من هنا نشأت رشعيّة القراءات الّسبعة الّشائعة ، ، فلم أزل أستزيده ويزيد�، حتّى انتهى إىل سبعة أحرف)-حرف
 لديهم.

 تحت عنوان (جمع القرآن وسببه) �كنكم مراجعة كتاب [أضواء عىل الّسنة املحّمديّة] للعامل األزهري محمود أبو ريّة ✤

راجعوا (معجم القراءات القرآنية مع مقّدمة يف القراءات وأشهر القرّاء) للدكتور أحمد مختار عمر، والّدكتور عبد العال سامل  ✤
هناك بحث مطوّل مفّصل عن كيفية جمع القرآن من  قرآنيّة يف الوقت الحارض، وموثّق من األزهر،وهو من أفضل املعاجم ال مكرّم

وهناك مصادر أخرى ، لكن ما ذكرته لكم هو الخالصة املجملة املوجودة يف هذه الكتب،  زمان أيب بكر إىل عث�ن حتّى وصل إلينا.
 وهذه املوسوعات.



 تساؤالت أوجهها لكم: ✤

 تعاىل كان حافظاً للقرآن يف هذه األّمة، فهل يُحفظ القرآن بهذه الطّريقة؟لو أّن الله  ●

فمن أين سيصل عمر  إذا كان القتل استحّر للقرّاء يف حروب الرّدة ك� يف روايات املخالف�، وهو األمر الّذي دفع إىل جمع القرآن، ●
 وب الرّدة يحفظ آية أو آيت� ال يحفظها غ�ه؟وزيد بن ثابت إىل جمع القرآن كامالً مع احت�ليّة قتل شخص يف حر 

ثّم هل تعتربون أّن هذه الطّريقة الّتي يذكرها املخالفون يف جمع القرآن (بالجلوس عند باب املسجد، وانتظار من يأيت بآية أو  ●
 آيت�) هل هي طريقة منطقيّة ُ�كن من خاللها جمع القرآن بشكٍل كامل؟

 ابت ترتيب اآليات بالّشكل الّصحيح؟وهل يستطيع عمر وزيد بن ث ●

ولو قيل أنّه كان عند كّل من عمر وزيد بن ثابت مصحف، فَمن قال أّن هذه املصاحف الّتي عندهم كاملة؟! وملاذا إذاً يجلسون  ●
 عىل باب املسجد ينتظرون ويستجدون أن يأتيهم أحٌد بآية أو آيت�؟!

ل�ذا إذاً يطلبون الّشهود عىل الّذين يأتون باآليات وإذا كان املراد من "حفظ القرآن" أّن الله تعاىل حفظه ُمفرّقاً يف الّصحابة، ف ●
 يعتقدون بأّن الله حفظ القرآن؟ كانواإذا 

إّن مسألة جمع القرآن (مسألة علميّة)،  ومن أين جاؤوا بهذه الطّريقة وهي: االستدالل عىل تثبيت اآليات وفقاً لحضور شاهدين؟! ●
 يّة يف طلب الّشهود؟فهل تثبت القضايا العلميّة بهذه الطّريقة البدو

إذا قيل أّن املراد من الّشاهدين هو أنّه� يشهدان أنّه� سمعا تلك اآليات من رسول الله، فهل كان كّل أولئك الّشهود يف املدينة  ●
 بحيث كل آية من اآلية لها شاهدان يف املدينة سمعاها من رسول الله؟

ون من م ● جلس رسول الله يوم الجمعة إىل الّلهو والتّجارة؟ وأليس الّصحابة هم الّذين أليس الّصحابة بنّص القرآن كانوا ينفضُّ
 متدحهم روايات املخالف� ألنّهم كانوا ال يسألون رسول الله إّال قليال..؟!

 فكيف سيتوفّر هذا العدد الكب� من الّشهود إذاً، وحال الّصحابة هو هذا؟

قرآن مضمون نوري يف قلب املعصوم "عليه الّسالم"، أّما املصحف فهو صورة لفظيّة الفارق ب� القرآن واملصحف هو أّن حقيقة ال ✤
 صنعها النّاس عن القرآن.

 الجهة الثّانية من الجهات الّتي هي يف أجواء املخالف� (كيف كتبوا املصحف الّرشيف)؟ -2

ً عليه من العبث ✤ مع أنّهم يقولون: بأّن الخط العث�� ، أكرث فقهاء الّسنة يحرّمون كتابة املصحف بغ� الخّط العث��، حفاظا
ويف كال الحالت� فإّن الكتابة به مع ، الّذي كتب به املصحف هو خالف القياس، وهذا القول يش� إىل أنّه إّما خط خاطىء أو قارص

 خرق لقانون حفظ الله للقرآن. مخالفته للقياس هو

وهو كتاب يتحّدث ، وقفة عند كتاب (أضواء جديدة عىل الرّسم العث��: مظاهر وأ�اط) لألستاذ الّدكتور عمر يوسف حمدان ✤
قرّاء وكذلك يتحّدث عن بعض ال عن الرّسم العث�� ويأيت فيه بأمثلة عىل ظاهرة زيادة بعض األحرف يف القرآن، وعىل نقصان بعضها،

 أنّهم كانوا يكتبون شيئاً يف املصحف، ويقرؤونه شيئاً آخر!!
ورغم ذلك فإّن املؤلّف ال يعرتف بأّن هذه الظّواهر هي أخطاء إمالئيّة،  أليس هذا من العبث حين� يكتبون شيئاً ويقرؤونه شيئاً آخر؟

 وإّ�ا يرقّع ويصفها بأنّها ظواهر خاّصة تحتاج إىل دراسة!!!

: األول خط املصحف فالخطوط ثالثة( فرد العلم يف رسم القلم) للّسيد أحمد الهاشمي، وهو من كتبهم يف قواعد اإلمالء،كتاب (امل ✤
 .وإن خالف القياس -أي املصحف العث�� -ويكتب عىل ما رسم يف مصحف اإلمام 

 به،وهو عىل حسب امللفوظ  -وهو رموز ملعرفة الوزن وليس خط-الثّا�: خّط العروضيّ� 
 الثّالث: الخط االصطالحي، يف غ� املصحف والعروض...)

جاء ، وقفة عند كتاب (رسم املُصحف وضبطه ب� التّوقيف واالصطالحات الحديثة) لألستاذ الّدكتور: شعبان محمد إس�عيل ✤
بديل وال تغي�، مع مراعاة االبتداء بها، فيه: (واألصل يف الكتابة: أن تكتب الكلمة ك� ينطق بها متاماً، من غ� زيادة وال نقصان، وال ت

 والوقف عليها، ويطلق عىل ذلك: الرّسم القيايس.
أّما كتابة القرآن الكريم: فأحياناً تكتب الكلمة ك� ينطق بها، وأحياناً أخرى تخالف هذه القاعدة، كلفظ "الّصالة" كُتبت "الّصلوة" 

 ة" تكتب "الّزكوة"...)بالواو مع أنّها تنطق باأللف، وكذلك لفظ "الّزكا
ولكنّه رغم  واضح أّن كتابة املصحف تختلف اختالفاً واضحاً وبيّناً من أّول املصحف إىل آخره مع قواعد اإلمالء الّصحيحة، ك� أشار،

باململكة العربيّة الّسعودّية، ذلك يف نهاية الكتاب يُدرج قرار مجمع البحوث اإلسالميّة باألزهر الّرشيف، وكذا قرار هيئة كبار العل�ء 
 وقرار املجمع الفقهي اإلسالمي مبكّة املكرّمة والّذي يأمر بالحفاظ عىل الخط العث�� يف كتابة املصحف الّرشيف، رغم أخطائه!!!



الكالم الّذي مّر والكالم الّذي جاء فيه، نفس  وقفة عند كتاب (لطائف يف داللة الكل�ت والرّسم القرآ�) إعداد عيل محّمد سالم ✤
وهناك الخط العث�� التّوقيفي للمصحف بأخطائه الّتي تكتب  يف الكتب الّسابقة من أّن هناك إمالء قيايس (وهو اإلمالء الّصحيح)،

 الكل�ت بخالف ما تلفظ.

تاب وثيقة مهّمة جّداً، هذا الك وقفة عند كتاب يعد وثيقة يف غاية األهمية وهو كتاب (املصاحف) للحافظ أيب بكر الّسجستا�، ✤
 فهو يتحّدث عن مصاحف املسلم� األوىل.

 : جاء فيه تحت عنوان [اإلمام الذي كتب منه عث�ن ريض الله عنه املصاحف وهو مصحفه] ■
(بسنده سمعنا خالد بن إياس بن صخر بن أيب الجهم  يذكر أنّه قرأ مصحف عث�ن بن عفان، فوجد فيه مّ� يخالف مصاحف أهل 

 ينة اثني عرش حرفاً)املد

 ومّ� جاء فيه تحت عنوان (باب ما غّ� الحّجاج يف مصحف عث�ن) يقول: ■
 (بسنده أّن الحّجاج بن يوسف غّ� يف مصحف عث�ن أحد عرش حرفاً) ثّم يذكر املواطن

 ومّ� جاء فيه تحت عنوان (باب اختالف مصاحف الّصحابة) يقول يف املقّدمة: ■
 فالن، ملا خالف مصحفنا هذا من الخط، أو الّزيادة، أو النّقصان)(إّ�ا قلنا: مصحف 

 أقرب قراءة مرضيّة عند أهل البيت هي قراءة أيب بن كعب. ✤

ذكر الّسجستا� ملصحف عيل عليه الّسالم يف كتابه هو كذب، ولهذا هو مل يتحّدث عنه كث�اً، فقط ذكر سطراً واحداً عنه، بين�  ✤
وهو إّ�ا ذكر ذلك لتضييع الحقيقة من أّن أم� املؤمن� عليه الّسالم جمع القرآن  ث عنهم صفحات وصفحات،بقيّة الّصحابة يتحدّ 

 .الكريم وجاءهم به ورفضوه

وقفة فيها استعراض ألس�ء املصاحف والعناوين الّتي وردت يف كتاب الّسجستا�، وفيها إشارة ألس�ء الّذين عبثوا يف املصحف  ✤
فهل كل هذه اإلختالفات  أمثال الحّجاج، وعبيد الله بن زياد وغ�هم.. وكل هذه املصاحف الّتي ذكرت يف كتابه تختلف في� بينها!!

 باري للقرآن؟!تقع يف دائرة حفظ ال

بعد ، عرض ودراسة) تأليف: محّمد الطّاسان -وقفة عند كتاب (املصاحف املنسوبة للّصحابة والرّد عىل الّشبهات املثارة حولها ✤
(ومل أجد بعد التّتبع والبحث من ذكر أنّه شاهد كّل املصاحف الّستة املرسلة إىل اآلفاق،  أن يذكر جمع عث�ن للمصحف اإلمام، يقول:

عنده، واملصحف  -عث�ن -ح� وجدت أشخاص متفرّق� شاهدوا وعاينوا أربعة من تلك املصاحف، وهي: املصحف الّذي أبقاه  يف
 الّشامي، واملصحف الكويف واملصحف امليّك) ثّم يش� إىل من رأى تلك املصاحف وهم أشخاص قالئل جّداً.

الخالف يف مص� هذا املصحف، فمع رؤية عدد من العل�ء القدامى له ونقلهم (حصل  ويقول عن املصحف الّذي بقي عند عث�ن ■
عنه مبارشة كعاصم الجحدري، وأبو عبيد القاسم وغ�ه�، وجدت أقوال عن عل�ء آخرين يفهم منها غياب املصحف اإلمام الّذي 

ن، فقال يل: ذهب ال وجود له). ومالك أدرى فهو عن مصحف عث� -إمام املالكيّة -أبقاه عث�ن عنده، يقول ابن وهب: سألت مالكاً 
 من أهل املدينة.

إذ لو كانت  -أي األصول -(والخالصة الّتي تؤخذ مّ� سبق هي عدم عناية األّمة بذوات املصاحف العث�نيّة األّمات  إىل أن يقول: ■
 :محّل عناية لبقيت وحفظت، ولعّل الّسبب راجع إىل أمرين

 أّن ما يف أيديهم هو نسخة من تلك املصاحف العث�نية، سواء الّتي أرسلها عث�ن يف األمصار، أو الّذي أبقاه األول: علم املسلم� -1
 عنده ومات وهو يف حجره.

{بل  الثّا�: ما اختّصت به هذه األّمة من أّن كتاب ربّها ك� أنّه محفوظ يف املصاحف فهو محفوظ كذلك يف صدورها. قال تعاىل: -2
 بيّنات يف صدور الّذين أُوتوا العلم})!!!هو آيات 

 صدور الّذين أوتوا العلم هي صدور محّمد وآل محّمد فقط وفقط.

 أحد القرّاء الّسبعة: وهو الكسايئ (ماذا كتب املخالفون عن الكسايئ؟) ✤

 ) لجالل الّدين الّسيوطي.2وقفة عند كتاب (بغية الوعاة يف طبقات الّلغوي� والنّحاة: ج ■
 ن..)!!!يف ترجمة الكسايئ: (كان الكسايئ أعلم النّاس، ضابطاً عاملاً بالعربية قارئاً صدوقاً ، إّال أنه كان يديم رشب النّبيذ ويأيت الغل�يقول 

 قّصة (الكسايئ والخنفشار) ومدى علم الكسايئ بالعربيّة ومدى صدقه!!! ■

 4ج-وقفة عند كتاب (معجم األدباء) لياقوت الحموي ■
 (كان أعلم النّاس عىل رهق فيه، يريد إتيان ما يكره ألنه كان يرشب الرشاب ويأيت الغل�ن) جاء فيه:

ً قارئاً عاملاً بالعربيّة صدوقاً  ■ . )ويف موضع آخر يقول: (كان يُديم رشب النّبيذ و يجاهر باتّخاذ الغل�ن الرّوقة إّال أنّه كان ضابطا
 لكم). هذه هي أحد أوصاف القرّاء الّسبعة (والحكم



وقفة عند كتاب (النّرش يف القراءات العرش) للجزري الّذي يتحّدث يف بدايته عن الخالف النّاشئ ب� عل�ء النّحو وعل�ء  ✤
إذا افرتضنا أّن القراءات الّسبع جاءت عن  القراءات، بسبب وجود قراءات مخالفة لقواعد النّحو، وهذا تحريف للقرآن يف حقيقته.

 .ري، وبحسب الكسايئ القارئجربيل بحسب البخا
 فمن أين أتت هذه القراءات الثّالث لتكون القراءات عرشاً..؟!!

مّ� جاء يف هذا الكتاب: (وقال رسول الله: إّن هذا القرآن أنزل عىل سبعة أحرف، فاقرءوا ما تيّرس منه). متّفٌق عليه. وهذا لفظ  ■
 البخاري عن عمر.

بعة أحرف دون أن ال كانت أقل أو أكرث، فقال األكرثون: إّن أصول قبائل العرب تنتهي إىل سبعة، (وأّما وجه كونها س أيضاً يقول: ■
أو إّن الّلغات الفصحى سبع، وكاله� دعوى، وقيل: ليس املراد بالّسبعة حقيقة العدد بحيث ال يزيد وال ينقص، بل املراد الّسعة 

لغات العرب ِمن حيث إن الله تعاىل أذن لهم يف ذلك والعرب يطلقون لفظ الّسبع  والتّيس� وأنّه ال حرج عليهم يف قراءته مبا هو من
 والّسبع� والسبع�ئة وال يريدون حقيقة العدد بحيث ال يزيد وال ينقص ، بل يريدون الكرثة واملبالغة من غ� حرص).

 وهذا كالم ال دليل عليه.

املحقق يف مصادر (النّرش يف القراءات العرش) هو تفس� مجمع البيان (بضاعتهم من املصادر الّتي اعتمدها  مالحظة مهّمة: ✤
 وقد أصاب املحقق بذلك كبد الحقيقة. رُّدت إليهم).

القراءات يف  وقفة عند كتاب أحمد الّدمياط (اتحاف فضالء البرش بالقراءات األربعة عرش) وهي موسوعة تتألف من جزئ�!!! ✤
 قراءة)!! 14.. وصوالً إىل  10إىل  7ر (من حالة تفريخ وتكاثر مستم

جاء يف املقّدمة  أجزاء. 3وقفة عند كتاب (لطائف اإلشارات لفنون اإلشارات) لـأبو العباس القسطال� وهي موسوعة أخرى من  ✤
املتواترة املتعارف (ولقد جمع فيه اإلمام القسطال� مامل يجمع من قبله يف كتب القراءات، فذكر فيه أربعة عرشة قراءة، العرشة 

 عليها ب� جمهور العل�ء، وأربعة انقطعت أسانيدهم)!!!

 وقفة عند كتاب أيب القاسم يوسف املغريب (الكامل يف القراءات العرش واألربع� الزّائدة عليها)!!! ✤
 وصلنا إىل خمس� قراءة!! وال ندري إىل كم ستتحوّل يف األيّام القادمة!!!

هذا الكتاب (أّما بعد فإّن كتاب الكامل يف القراءات العرش واألربع� الزّائدة عليها الّتي توّسعت يف علم مّ� جاء يف مقدمة  ■
 القراءات املتواترة والّشاذة...)

 وملن يُريد كتب مخترصة لالطّالع عىل هذه املطالب هناك :  ✤

 ءة) للّشيخ عبد الفتّاح القايض.(تأريخ القرّاء العرشة ورواتهم وتواتر قراءتهم ومنهج كلٍّ يف القرا ●

 أيضاً كتاب (أسانيد القرّاء العرشة ورواتهم الَربَرة) للّسيد بن أحمد ابن عبد الّرحيم. ●

 كتاب (تحفة اإلخوان مبا عال من أسانيد قرّاء هذا الزّمان) للّشيخ الورّاقي املرصي ●

 سأقرأ لكم سورة الفاتحة بحسب هذه القراءات، وأنتم احكموا هل هذا تحريف أم ليس بتحريف. ✤
 (عل�ً أّن عل�ءنا يُجّوزون القراءة بهذه القراءات يف الّصالة)!!!

وكل هذه  عرض ملجموعة مختلفة من املصاحف الّتي تختلف يف كتابتها ويف امالئها ويف قراءتها عن املصحف املعروف بيننا، ✤
 املصاحف هذه املصاحف هي بإجازة األزهر

 


