


  الفهرس

  9....................................................................................................................المقدمة 

 10........................................................................ غريهم دون القرآن حفظة هم السنة أهل أن: األوىل الشبهة

 10....................................................................................................................... األول الرد

 10........................................................................................................................ الثاين الرد

 11................................................................................................ الدؤيل األسود أبو ترمجة  

 13..................................................................................................... يعمر بن حيىي ترمجة  

 14......................................................................................... الفراهيدي أمحد بن اخلليل ترمجة  

 16.............................................................................. غريهم دون القرآن رواة السنة أهل أن: الثانية الشبهة

 16...................................................................................................... السلمي الرمحن عبد أبو ترمجة

 18........................................................................................................ النجود ايب بن عاصم ترمجة

 21.......................................................................................................... سليمان بن حفص ترمجة

 23............................................................................................................... تغلب بن أبان ترمجة

 26................................................................................................................ الزيات محزة ترمجة

 29...................................................................................................... الكسائي محزة بن يعل ترمجة

 31............................................................................................................. فضيل بن حممد ترمجة

 32......................................................................................................... موسى بن اهللا عبيد مجةتر

 34............................................................................................................. أعني بن محران ترمجة

 36.......................................................................................................... الدؤيل األسود أبو ترمجة

 38.............................................................................................................. يعمر بن حيىي ترمجة

 40.................................................................................................... القرآن إسناد يف املقال خالصة



 41.................................................................. التحريف روايات من نقية السنة أهل أحاديث أن: الثةالث الشبهة

 41................................................................................................ :السنة أهل عند التحريف مرويات

 41..................................................................................... القرآن كلمات حتريف: األول الرد  

 41............................................................................................. كلمات نقص    

 52............................................................................................. كلمات زيادة    

 55............................................................................................. كلمات تبديل    

 60........................................................................................ القرآن آيات حتريف: الثاين الرد  

 60................................................................................................ آيات نقص    

 70................................................................................ اآليات كلمات ترتيب تبديل    

 70....................................................................................... القرآن سور حتريف: الثالث الرد  

 70................................................................................................ سور نقص    

 73................................................................................................ سور زيادة    

 77......................... التالوة نسخ أو السبع األحرف إىل راجع احلديثية السنة أهل مصنفات يف يوجد ما غاية أن: الرابعة الشبهة

 77.................................................... التحريف يف يوقع" السبعة األحرف" حبديث التحريف روايات معاجلة: األول الرد

 77.............................................................................................. السبعة؟ األحرف هية ما  

 78.............................................................................................. األول القول    

 79............................................................................................... الثاين القول    

 80.................................................................................. وشيعتهم البيت أهل قول    

 82.............................................................................. مفقودة؟ أم موجودة السبعة األحرف هل  

 83................................................................. السبع األحرف بعض بفقدان القول مناقشة    

 83.................................................................... السبع األحرف مجيع ببقاء القول مناقشة    



 83................................................ السنة أهل به أفىت وما السبعة األحرف موضوع على إضافية إمجالية ردود  

 84........................................................... بله الطني يزيد التالوة نسخة بعقيدة التحريف روايات معاجلة: الثاين الرد

 84................................................................................................ التالوة؟ نسخ هو ما  

 84......................................................................................... وتوجيهها النسخ آية مناقشة  

 84........................................................................................... األوىل املناقشة    

 84............................................................................................ الثانية املناقشة    

 86............................................................................................ الثالثة املناقشة    

 87........................................................................................... الرابعة املناقشة    

 88........................................................................ التالوة نسخ موضوع على إضافية إمجالية ردود  

 89.......................................... وقوعه فرض على القرآن من نسخ مبا الصحابة بعض جهل إستحالة    

 89......................................... غضة اهللا أنزهلا كما وهي القراءات آخر هي مسعود إبن عبداهللا قراءة    

 92..................... إليهم للرجوع الناس باقي وأمره القرآن وأيب وحذيفة وسامل مسعود إبن بتحمل النيب وثوق    

 93............................................................ خاصة القرآن وتعليمه كعب إبن بأيب اهللا إهتمام    

 94..................................................................................... بله؟ الطني يزيد التالوة نسخ ملاذا  

 95............................................................ بالتحريف قال من السنة أهل علماء يف يوجد ال أنه: اخلامسة الشبهة

 95........................................................................... بالتحريف القول عن يكشف القرائني تعدد: األول الرد

 95........................................................................... القرآن ختمات يف إختالف: األول النموذج  

 96................................................................................ سور عدد يف إختالف: الثاين النموذج  

 96........................................................................... الفرقان سورة يف إختالف: الثالث النموذج  

 98............................................................................................ بأنواعها التحريف فتاوى: الثاين الرد

 98................................................................ املصحف خالف مبا القراءة جواز فتوى: األول النموذج  



 99.................................................. املشهورة الكسائي محزة بقراءة القراءة جواز عدم فتوى: الثاين النموذج  

 99................................................................. التواتر دون هو مبا القرآن إثبات فتوى: الثالث النموذج  

 010................................................... املعىن تغيري عدم شريطة القرآن ألفاظ تغيري جواز فتوى: الرابع النموذج  

 103.................................................................................... تقية دون ومن بالتحريف التصريح: الثالث الرد

 103..................................................................... القرآن من أحرف بفقدان التصريح: األول النموذج  

 104................................................................ القرآن يف مطبعية أخطاء بوجود التصريح: الثاين النموذج  

 105................................................................ القرآن يف لغوية أخطاء بوجود التصريح: الثالث النموذج  

 107...................................................................... للقرآن اللفظي بالتحريف التصريح: الرابع النموذج  

 108.................................. تيمية إبن عند يكفرون ال ذلك ومع التحريف إىل السلف بعض ذهاب: اخلامس النموذج  

 110........................... به يصرح مل وإن ذلك إىل يذعن أن عليه به وامللتزم التحريف يثبت الشيعي التراث أن: السادسة الشبهة

 110............................................................................................................ علي مصحف رواية

 111....................................................................................................... السند مناقشة  

 111........................................................................................................ املنت مناقشة  

 112....................................................... والتأويل التفسري منها أمور على حيتوي علي مصحف    

 114............................................................................. السنة كتب يف علي مصحف    

 116............................................. املرتل التأويل على واحتوائه علي مصحف يف الشيعة أعالم أقوال    

 118.......................... املعجز القرآنب منحصر غري املرتل أن يف الصحيحة ونصوصهم السنة أهل أعالم أقوال    

 120................................................................................................................ أئمة خري كنتم

 120...................................................................................................... السند مناقشة  

 120........................................................................................................ املنت مناقشة  

 121............................................................................. والقرآن التأويل بني ما اخللط    



 123................................................................................................................. الضالني وغري

 123...................................................................................................... السند مناقشة  

 123....................................................................................................... املنت مناقشة  

 124.................................................................................................. األئمة إال كله القرآن جيمع مل

 125...................................................................................................... السند مناقشة  

 125....................................................................................................... املنت مناقشة  

 126....................................................................................................... الترتيل على الكرسي آية

 127...................................................................................................... السند مناقشة  

 127........................................................................................................ املنت مناقشة  

 128.......................................................................................................... آية 17000 القرآن

 129...................................................................................................... السند مناقشة  

 129....................................................................................................... املنت مناقشة  

 129........................................................................................... األول التوجيه    

 130........................................................................................... الثاين التوجيه    

 131.......................................................................................... الثالث التوجيه    

 131............................................................................... آية 17000 القرآن أن رواية على السي تعليق

 132....................................................................................................... املنت مناقشة  

 132.......................................................................................... األول التوجيه    

 132........................................................................................... الثاين التوجيه    

 134.................................................................................................. اخلطاب وفصل النوري املريزا

 134.................................................................................................. عليه الشيعة ردود  



 135....................................................................................... القرآن وسخافة النوري املريزا  

 135........................................................................................... األول التوجيه    

 135........................................................................................... الثاين التوجيه    

 136...................................................................... القرآن؟ بتحريف معتقداً النوري املريزا كان هل  

 136........................................................................................... األوىل القرينة    

 137........................................................................................... الثانية القرينة    

 138........................................................................................... الثالثة القرينة    

 139................................................................. القرآن يفبتحر القائل يكفرون ال الشيعة أن: السابعة الشبهة

 139...................................................................................... املعوذتني ملنكر تكفريهم عدم: األول الرد

 140.................................................................... الكتاب فاحتة يف حىت البسملة ملنكر تكفريهم عدم: الثاين الرد

 141....................... باإلمجاع عنها معفو أخطائهم إن والقول الكرمي، القرآن مسائل يف أخطأ ممن للكثري تكفريهم عدم: الثالث الرد

 142................................................................. الشيعة قبل من التكفري بصدور علمائهم كبار إعتراف: الرابع الرد

 145................................ التحريف تنفي ضعيفة أم كانت صحيحة رواية وال فيه يوجد ال الشيعي التراث أن: الثامنة الشبهة

  145.................................................................................................................... األول الرد

  145............................................................................................... العقلي الشيعي الدليل: الثاين الرد

  145...................................................................................................... للتغيري بالنسبة  

 145...................................................................................................... للزيادة بالنسبة  

 146..................................................................................................... نقيصةلل بالنسبة  

 146.................................................................... )أبواب عشرة من أكثر وفيه( النقلي الشيعي الدليل: الثالث الرد

 146................................................................... املعصومني وإستشهاد القراء بنقل عندنا رمتوات القرآن  

 147..................................................................... القرآن من بآية اإلستشهاد: األول الرقم    



 147.................................................................... القرآن من حبرف اإلستشهاد: الثاين الرقم    

 148.................................................... تقييد دون القرآن مبطلق اإلستشهاد أحاديث: الثالث الرقم    

 148................................................................................................. املتواتر الثقلني حديث  

 150.............................................................................. الكتاب على العرض يف املتواترة األحاديث  

 151........................................................................ املرتل الكتاب هو الناس أيدي يف ما بأن التصريح  

 154.................................................................................... خامتته إىل فاحتته من حبفظه التصريح  

 155.................................................................................... ناقص يكون فكيف لغريه مكمل أنه  

 156............................................... الغيبة دون احلضور لزمن حمصور غري أنه أي ألناس أو لزمان إختصاصه عدم  

 156...................................................................... تقييد أي دون من آياته كل وقراءة تعلم على احلث  

 158.................................................................... منه حرف كل على الثواب وترتيب ختمه على احلث  

 159...................................................................................... وملكوتية تكوينية مؤثرات فيه أنه  

 159........................................................................ البيت أهل ألمسائهم القرآن إحتواء بعدم التصريح  

 160................................... إليه باإلنقياد وأمرنا النقصان وال التحريف مع تنسجم ال اليت العالية الكمالية صفاته ذكر  

 162................................................................................................ الواقعي الشيعي الدليل: الرابع الرد

 164....................................................................................................................الخاتمة 

  165.......................................................................................................................إهداء 

   



  دفع التحريف عن المصحف الشريف

والسالم على اآلل  نني،املبي خريه الذكر وكان للناس والصالة على النيب الذي أُنزل علي ،أنزل الذكر وكان له من احلافظني احلمدهللا الذي
  .املطهرينأطهر الذين أذهب اهللا عنهم الرجس فكانوا 

 أبيه عن ، إبراهيم بن عليعن  بسند صحيح 14ح 2/602روى ثقة اإلسالم ومفخرته الشيخ حممد بن يعقوب الكليين يف الكايف الشريف 
 إذا اآلخرين و األولني وجل عز اهللا مجع إذا: )السالم عليه( اهللا عبد أبو قال: قال غالب بن إسحاق عن احلميد عبد بن إبراهيم عن ، عمري أيب ابن عن ،
 مث ، جازهم إليهم انتهى فإذا رأينا شئ أحسن هذا ، منا هذا: قالوا القرآن وهو املؤمنون إليه نظر فإذا منه صورة أحسن قط ير مل أقبل قد بشخص هم
 ، القرآن هذا: فيقولون املرسلني إىل انتهى إذا حىت كلهم فيجوزهم ، القرآن هذا: فيقولون جازهم آخرهم إىل انتهى إذا حىت الشهداء إليه ينظر

 مكاين وارتفاع وجاليل وعزيت: اجلبار فيقول العرش ميني عن يقف حىت]  ينتهي مث[  فيجوزهم القرآن هذا: فيقولون املالئكة إىل ينتهي حىت فيجوزهم
 .أهانك من وألهينن أكرمك من اليوم ألكرمن

للَّتي هي ال إىل هداية الناس من إستغالله وحنن اليوم نرى أن أعلى مصاديق إهانة القرآن الكرمي بني املسلمني هو ما يقوم به شرذمة السلفيني 
 مسيما القول وإمنا إلركاسهم يف الضالل وإبعادهم عن مذهب أهل البيت بذريعة أنه ما أثر عنهم إال أقوال فاسدة هادمة للدين ال  )9: 17اإلسراء (أَقْو

  .، فأعادوا بعملهم هذا أجماد أئمتهم حني رفعوا املصاحف على رؤس الرماح بغية إبعاد احلق عن أهلهبتحريف الكتاب املبني

لَئن بسطت إِلَي يدك لتقْتلَنِي ما أَناْ بِباسط يدي إِلَيك لَأَقْتلَك إِني أَخاف اللّه رب كرد عمنا املظلوم إذ يقول وكم كنا نود أن يكون ردنا 
 نيالَمأبعدوا عنا كل حل حىت أوقفونا يف موقف حيرم معه السكوت و حالوا بيننا وبني كل عذرٍ –عاملهم اهللا بعدله  -ولكنهم  )28: 5املائدة (الْع

فَأَلْقَوا حبالَهم ) 43(قَالَ لَهم موسى أَلْقُوا ما أَنتم ملْقُونَ والتجاوز ويوجب عنده القيام لنقلب السحر على الساحر كما فعل أخو هارون حيث 
قَالُوا آمنا ) 46(فَأُلْقي السحرةُ ساجِدين ) 45(فَأَلْقَى موسى عصاه فَإِذَا هي تلْقَف ما يأْفكُونَ ) 44(لَنحن الْغالبونَ  وعصيهم وقَالُوا بِعزة فرعونَ إِنا

 نيالَمالْع ب47-43: 26الشعراء (بِر(.  

النية بعد التوكل على باري الربية ألرد على أهم شبهام املثارة يف نشرام ولقائام بشئ من التفصيل كي تكون وثيقة  توعلى هذا عقد
إين أكره أن ال أن يستعني ا على إثارة الشبهات حول مذهبهم تأسياً مبوقف سيد الشهداء حني يقول  ،تعني كل ذي حاجة للدفاع عن مذهب األطهار

  .)45/5، حبار األنوار 4/322، تاريخ الطربي 2/96إرشاد املفيد ( لأبدأهم بقتا

  

   



  هم حفظة القرآن دون غريهمأهل السنة  أن: الشبهة األوىل

أم ليسوا املذهب الوحيد الذي فهذا مغاير للواقع، إذ إذا كان مقصودهم حبفظ القرآن هو أم الوحيدين الذين حفظوه عن ظهر قلب : الرد ا�ول
ومل يكن مداومة  هو فهم القرآن وتدبرهفحىت حناجرهم، وأما ما متيزنا به عنهم  تالومتفرد بذلك ولكن شاركهم يف ذلك اخلوارج الذين مل تتجاوز 

جهبذ العلماء والقراء ما فعله وهو  )49: 26الشعراء (علَّمكُم السحر كَبِريكُم الَّذي  ا قرأ القرآن قراءات أعجزمن قرائته أو حفظه ببعيد عنا، بل فينا 
  :كان يقرأ القرآن كله يف ركعتني وإليك ترمجته وصنعته حيثواملفسرين وموايل اإلمام زين العابدين سعيد إبن جبري 

: قال الكشي. ، قيل وما على األرض إال وهو حمتاج إىل علمهكان يسمى جهبذ العلماء ويقرأ القرآن يف ركعتني: قال ابن شهر آشوب: سعيد بن جبري
وروى يف ترمجته عن الصادق ...  ومل يكن يف زمن علي بن احلسني عليه السالم يف أول أمره إال مخسة أنفس سعيد بن جبري: قال الفضل بن شاذان

إن سعيد بن جبري كان يأمت بعلي بن احلسني عليه السالم وكان علي عليه السالم يثين عليه، وما كان سبب قتل احلجاج له إال على عليه السالم 
  ).5127معجم اخلوئي رقم(هذا األمر وكان مستقيماً 

  

وهللا احلمد واملنة جانبوا الصواب يف ذلك، ألننا فقد أم الوحيدين الذين صانوه عن التحريف هو وأما إذا كان مقصودهم حبفظ القرآن  :الرد الثاني
إذ أن فينا من نقط القرآن وشكله بأمر وتوجيه من أهل البيت وهم أبو األسود الدؤيل وحيىي بن يعمر واخلليل بن أمحد كنا السباقني يف هذا املضمار 

نه مل يكن منقطا وال مشكال يف الزمان األول وكان االعتماد على أل ،للتصحيف كلما زاد انتشاراً الفراهيدي، إذ لوال ما قدموه لزاد القرآن عرضةً
تقرأ بأكثر من حتتمل أن أصبحت  ألاكثري من املشكالت يف كثري من اآليات عليه الابه يف األمصار طرئة تحفظه مشافهة بني النقلة، وحني كثر كُ

أَن تصيبوا قَوما بِجهالَة  فَتبينوايا أَيها الَّذين آمنوا إِن جاءكُم فَاسق بِنبأ يف آية  "فتبينوا"ميكن لنا أن نقرأ كلمة  على سبيل املثال ال احلصرف ، طريقة
 نيمادن ملْتا فَعلَى موا عبِحصدون التنقيطلو مل تكن منقطة حيث أن اآلية حتتمل املعنيني ورمسها واحد من  "فتثبتوا"  )6: 49احلجرات (فَت.  

 "يطّهرن"عليه كلمة إفتراضي واملشكلة ذاا يف التشكيل إذ لواله الختلفت معاين الكثري من اآليات ال سيما آيات األحكام الشرعية، ومثال 
بتسكني الطاء فيتغري احلكم  "يطْهر"ميكن أن تقرأ  )222: 2البقرة ( يطْهرنَفَاعتزِلُواْ النساء في الْمحيضِ والَ تقْربوهن حتى بتشديد الطاء يف آية 

إىل جوازه، وأما املثال الواقعي فيحول آية من آيات األحكام الشرعية إىل آية من  احليضالشرعي من حرمة جمامعة النساء قبل اإلغتسال وبعد إنقضاء 
فقد تقرأ  )125: 2البقرة (من مقَامِ إِبراهيم مصلى  واتخذُواْالْبيت مثَابةً لِّلناسِ وأَمناً وإِذْ جعلْنا يف آية  اخلاءبكسر " واختذوا"آيات اإلخبار وهي كلمة 

  .فتكون خرب عن فعل الناس بدل أن تكون أمراً لنااخلاء بفتح " واختَذوا"

شكر نعمة موالك إذ يسر لك أمثال هؤالء الرجال املخلصني الذين رفعوا عنك اإلبتالء مبثيالت هذه اإلشتباهات يف القرآن فتأمل رعاك اهللا وا
هم ترامجإليك  أعرضشكراً هلم وها أنا ذا ، )17: 54القمر (ولَقَد يسرنا الْقُرآنَ للذِّكْرِ فَهلْ من مدكرٍ  سبحانه قوله من مظاهرفأصبح هؤالء الشيعة 

  .اليت تنص على تشيعهم وعلى ما فعلوه إزاء القرآن من كتب الفريقني

  

  



  :ترجمة أبو ا�سود الدؤلي

 أبا يكىن ، عمرو بن ظامل وقيل ، ظامل بن ظامل: "قائال ،) السالم عليه(  علي أصحاب من)  تارة(  الشيخ عده :ظامل بن ظامل: الترجمة ا�ولی
 أصحاب يف)  رابعة(  و... )  السالم عليه(  احلسني أصحاب من)  ثالثة( ... )  السالم عليه(  احلسن أصحاب من)  أخرى(  و ."الدؤيل األسود
  .)6033معجم اخلوئي رقم( ) السالم عليه(  السجاد

  

 73 ص - 2 ج - الربوجردي علي السيد - املقال طرائف: الثانیةالترجمة 

"  هب"  يف كما النحو ابتكر ثقة البصرة قاضي هو ، ظامل بن عمرو أو ، ظامل بن ظامل أو ، عمرو بن ظامل امسه ، الدؤيل األسود أبو - 7292
 أمري شيعة ومن ، االسالم شعراء من األوىل الطبقة من أنه البطريق بن حيىي وعن ، حسنا حديثه عد ميكن حبيث االخبار يف مدحه بعض واستظهر
 . السالم عليه علي املؤمنني

  

 130 ص - 1 ج - األمني حمسن السيد - الشيعة أعيان: الثالثةالترجمة 

 وحيىي البصري احلسن نقطه من أول وقيل امللك عبد بأمر الدئلي األسود أبو املصحف نقط من أول األوائل يف السيوطي قال والقرآن والشكل النقط
 حممد بن الرمحن عبد الربكات وأبو الفهرست يف الندمي ابن ذكره ما على زياد إمارة يف األسود أبو إنه واألصح اه الليثي عاصم بن نصر وقيل يعمر بن

 عن عبارة له وتنقيطه ع األئمة خطوط إىل املنسوبة املصاحف ذكر عند كالمهما إىل أشرنا وقد النحاة اي األدباء طبقات يف األلباء نزهة يف األنباري
 الكتب:  الندمي ابن فهرست ويف.  الشيعة من أيضا األسود أيب تلميذ يعمر بن وحيىي هناك مر كما االعجام نقط ال احلركات لعالمات نقط وضع
 اهلمزة وضع من أول االتقان وعن.  والشكل النقط كتاب مصنفاته من ترمجته يف ذكر مث.  النقط يف اخلليل كتاب للقرآن والشكل النقط يف املؤلفة

  . الشيعة من واخلليل اه النحوي اخلليل واألمشام والروم والتشديد

  

 204 -  202 ص - الطبسي جعفر حممد - السنة أسانيد يف الشيعة رجال: الرابعةالترجمة 

 ) .636 الرقم 70:  الطوسي الشيخ رجال) ( السالم عليه(  املؤمنني أمري االمام عن روى فيمن الطوسي الشيخ عده:  الشيعة رجال يف ترمجته - 5

  

 86 -  81 ص - 4 ج - الذهيب - النبالء أعالم سري: الخامسةالترجمة 

 امسه حول اخلالف يف يراجع( األشهر على عمرو بن ظامل وامسه.  البصرة قاضي ، الفاضل العالمة.  الديلي:  ويقال ، الدؤيل)  ع* * (  األسود أبو - 28

) . 22/  2 الوعاة وبغية 263/  2 واملزهر 3/  1 الرواة وإنباه 430 و ، 429/  1 واللباب 34/  2 األدباء ومعجم ، 1515 ت خليفة وطبقات 99/  7 سعد ابن طبقات



 ، أعني بن ومحران ، الليثي عاصم بن ونصر حرب أبو ولده عليه قرأ.  وعلي ، عثمان على القرآن قرأ:  الداين عمرو أبو وقال...  النبوة أيام يف ولد
 النحو يف تكلم من أول كان ، ثقة:  العجلي أمحد قال... .  نعم األسود أيب بن حرب أيب على قرأ إمنا هذا محران أن الصحيح:  قلت.  يعمر بن وحيىي
 الشيعة وجوه من وكان ، طالب أيب بن علي مع اجلمل يوم األسود أبو قاتل:  غريه وقال.  وسلم عليه اهللا صلى النيب حياة يف أسلم:  الواقدي وقال. 
 ما:  علي فقال ، وضع ما األسود أبو فأراه:  قال.  اللحن مسع ملا النحو يف شئ بوضع عنه اهللا رضي علي أمره وقد.  ورأيا عقال أكملهم ومن ،

 وضع من أول هو األسود أبو) : 12 الشعراء فحول طبقات يف( اجلمحي سالم بن حممد قال...  حنوا النحو مسي مث فمن ، حنوت الذي النحو هذا أحسن
 علي عن األسود أبو أخذ:  عبيدة أبو قال.  يعمر بن حيىي عنه ذلك فأخذ ، واجلزم واجلر والنصب الرفع وحرف ، واملضاف واملفعول الفاعل باب

 ، هذا إىل صار قد الناس أمر أن ظننت ما:  فقال]  3:  التوبة) ) [ الالم بكسر:  أي( ورسوله املشركني من ، برئ اهللا أن(  يقرأ قارئا فسمع.  العربية
 رأيتين وإذا ، أعاله نقطة فانقط باحلرف فمي فتحت قد رأيتين إذا:  األسود أبو له فقال به فأتى) الفهم سريع:  اللقن( لقنا كاتبا ابغين:  األمري لزياد فقال
 النقطة مكان فاجعل غنة ذلك من شيئا أتبعت فإذا ، احلرف حتت نقطة فانقط ، كسرت وإن ، احلرف يدي بني نقطة فانقط ، فمي ضممت قد

 وطبقات ، 298/  12 األغاين ظر( املربد وقال) . 160/  3 األعشى صبح يف مفصال وانظره ، 95/  3 االسالم تاريخ يف اخلرب( األسود أيب نقط فهذا.  نقطتني

:  فقال!  احلر أشد ما:  له قالت األسود أيب بنت أن النحو أبواب له وضعت الذي السبب:  قال املازين حدثنا) : 95/  3 االسالم وتاريخ ، 21 النحويني
 بعده وعمل ، منها بىن أصوال فأعطاه عنه اهللا رضي عليا بذلك فأخرب!  ؟ الناس حلن أوقد:  فقال.  شدته من تعجبت إمنا:  قالت ، بالرمضاء احلصباء
 دخلت:  قال األسود أيب عن ، جدي عن ، أيب حدثنا ، الباهلي سلم بن سعيد حدثنا:  احلضرمي يعقوب...  ، املصاحف نقط من أول وهو.  عليها
 إن:  فقلت.  العربية أصول يف كتابا أضع أن فأردت حلنا ببلدكم مسعت:  قال ؟ املؤمنني أمري يا تتفكر فيم:  فقلت ، مطرقا فرأيته ، علي على

 عن أنبأ ما والفعل ، املسمى عن أنبأ ما فاالسم ، وحرف ، وفعل ، اسم كله الكالم.  فيها صحيفة إيل فألقى ، أيام بعد فأتيته.  أحييتنا ، هذا فعلت
 البيان يف: ( اجلاحظ قال...  عليه عرضتها مث أشياء فجمعت ، وتتبعه زده:  يل قال مث ، فعل وال باسم ليس معىن عن أنبأ ما واحلرف ، املسمى حركة

 األسود أبو) 136/  1 األدب وخزانة 22/  2 الوعاة وبغية 96/  3 االسالم وتاريخ 34/  12 األدباء ومعجم 99/  12 األغاين وانظر خمتلف بلفظ 324/  1 والتبيني
 ، اجلواب واحلاضري ، والنحاة ، والدهاة ، واالمراء ، والفرسان ، واالشراف ، واحملدثني ، والشعراء الفقهاء يف معدودا كان ، الناس طبقات يف مقدم

 جده:  وقيل.  ظامل بن عمرو بن ظامل األسود أبو) : بعدها وما ب 303/  8 عساكر البن( دمشق تاريخ ومن.  االشراف والصلع ، والبخالء ، والشيعة
 يف األسود أبو مات:  معني بن حيىي قال...  علي زمن البصرة قضاء ويل وأنه ، ظامل بن عمرو:  ويقال ، عمرو بن عثمان هو:  ويقال.  سفيان
 ألنه باجلارف ومسي ، لكثرم املوتى نقل عن عجزوا منهم قليال إال أهلها على فأتى ، الزبري ابن زمن وستني تسع سنة أول يف بالبصرة اجلارف طاعون وقع( اجلارف طاعون

 خمتصرا ،  اه.  وامرأة نفر سبعة إال اجلمعة حيضر مل:  وقيل ، منهم فتصيب البيوت تدخل الوحوش وصارت ، ألفا سبعون يوم كل يف ميوت كان إنه:  فقيل ، كالسيل الناس جرف
 والتعديل اجلرح ، 423 املعارف ، 50/  2 البخاري تاريخ ، 1555 ت خليفة طبقات ، 93/  7 سعد ابن طبقات) . *  جرف(  مادة والتاج 383/  2 االسالم تاريخ عن

 ، 499/  2 األعيان وفيات ، 55/  1 الغابة أسد ، ب 210/  8 عساكر ابن تاريخ ، 160 ت االستيعاب ، 224/  1 أصبهان أخبار ، 322 الثاين الد من األول القسم
 ، 184/  1 الزاهرة النجوم ، 191/  1 التهذيب ذيب ، 429 ت اإلصابة ، 326/  8 والنهاية البداية ، 80/  1 العرب ، 129/  3 االسالم تاريخ ، 72 ص الكمال ذيب

 وعاش.  ذلك قبيل مات:  وقيل.  الصحيح هو وهذا ، وستني تسع سنة) 10/  7 عساكر ابن ذيب ، 78/  1 هبالذ شذرات ، 44 الكمال تذهيب خالصة
 . العزيز عبد بن عمر خالفة يف تويف:  قال من وأخطأ.  سنة ومثانني مخسا

  

  

  



 11 - 10 ص - 12 ج - حجر ابن - التهذيب ذيب: السادسةالترجمة 

 بن ثعلبة بن حنش بن يعمر بن جندل بن سفيان بن عمرو بن ظامل:  وامسه ، القاضي البصري الدؤيل:  ويقال ، الديلي األسود أبو - ع - 8267
:  معني ابن عن خيثمة أيب ابن وقال البصرة قضاء ويل:  حامت أبو قال...  عمرو بن عثمان:  ويقال ، عثمان بن عمرو امسه:  ويقال ، الدليل بن عدي
 علي مع قاتلو وسلم وآله عليه اهللا صلى النيب عهد على أسلم ممن كان:  الواقدي وقال.  النحو يف تكلم من أول وهو تابعي كويف العجلي وقال ثقة
 أيب ابن أرخه وفيها:  قلت.  وستني/  تسع سنة اجلارف طاعون يف مات:  وغريه معني بن حيىي وقال زياد بن اهللا عبيد والية يف وهلك اجلمل يوم

 وهذا:  قال الطاعون قبل مات األسود أبا إن يقال كان املدائين وأنا خيثمة أيب ابن قال.  سنة ومثانون مخس مات يوم له وكان وزاد واملرزباين خيثمة
 إن حديثه يف ثقة وكان متشيعا شاعرا كان:  البصرة أهل من األوىل الطبقة يف سعد ابن وقال ذكرا) األصل يف بياض[ . . . . ] ( يف له نسمع مل ألنا أشبه
 وعقل دين ذا كان:  فقال االستيعاب يف الرب عبد ابن وذكره علي فأقره األسود أبا عليها استخلف البصرة من خرج ملا عباس ابن وكان تعاىل اهللا شاء

 . التابعني الثقات يف حبان ابن وذكره التابعني كبار من وكان وحزم وذكاء وفهم وبيان ولسان

  

 :یعمرترجمة یحیی بن 

 76 - 75 ص - 1 ج - الذهيب - احلفاظ تذكرة: الترجمة ا�ولی

 ، املصحف نقط من أول إنه وقيل...  مرو قاضى الفقيه البصري العدواين عدى أبو ويقال سليمان أبو القاضي يعمر بن حيىي - ع 3/  7 - 72
 . وثقته حديثه على متفق...  األسود أيب عن العربية اخذ الفقهاء الفصحاء أحد وكان

  

 443 - 441 ص - 4 ج - الذهيب - النبالء أعالم سري: الثانیةالترجمة 

 أيب على القرآن وقرأ...  عدي أبا ويكىن مرو قاضي ، البصري العدواين سليمان أبو ، املقرئ ، العالمة ، الفقيه)  ع* (  يعمر بن حيىي -  170
 ، طويلة مبدة الكتابة تشكيل يوجد أن قبل وذلك ، املصاحف نقط من أول كان إنه:  وقيل...  احلجة ومحلة العلم أوعية من وكان...  الدئلي األسود
 العالء بن عمرو وأبو إسحاق أيب بن اهللا عبد عرضا عنه القراءة روى:  الداين عمرو أبو قال...  األسود أيب عن ذلك أخذ ، وفصاحة لسن ذا وكان
 . التسعني قبل يعمر بن حيىي تويف) : 303 ، 302 تارخيه يف( خياط بن خليفة قال... 

  

 267 - 266 ص - 11 ج - حجر ابن - التهذيب ذيب: الثالثةالترجمة 

 والدال اجليم بفتح)  واجلديل(  وضمها ميم بفتح يعمر بن حيىي املغين ويف ساكنة مهملة بينهما وامليم التحتانية بفتح التقريب يف)  يعمر( ( يعمر بن حيىي)  الستة(  ع - 489

 احلسني وقال...  ثقة والنسائي حامت وأبو زرعة أبو قال...  مرو قاضي اجلديل القيسي عدي أبو ويقال سعيد أبو ويقال سليمان أبو البصري) املصحح  اه
 طلحة بن موسى ثالثة الناس فصحاء عمري بن امللك عبد عن الربيع بن قيس وقال يعمر بن حيىي املصاحف نقط من أول موسى بن هارون عن الوليد بن



 قضاء على وكان الشديد الورع مع باللغة علما وأكثرهم زمانه أهل فصحاء من كان وقال الثقات يف حبان ابن وذكره جابر بن وقبيصة يعمر ابن وحيىي
 سعد ابن وقال رجل عمار وبني بينه داود أبو وقال لقيه عمن احلديث صحيح أنه إال عمارا يلق مل الدارقطين وقال:  قلت.  مسلم بن قتيبة واله مرو
 حنوي أديب فقيه يعمر بن حيىي احلاكم وقال.  ثقة وكان والشاهد باليمني يقضي وكان مبرو القضاء ويل والقرآن بالعربية علم صاحب حنويا كان

 تسع سنة مات الكامل يف اجلزري األثري ابن علي احلسن أبو وقال...  الديلي األسود أيب عن النحو وأخذ التابعني عن روايته وأكثر تابعي مروزي
 .ومثانني تسع سنة مات اجلوزي ابن الفرج أبو وقال العشرين حدود يف مات غريه وقال نظر وفيه قال كذا ومائة وعشرين

  

 176 - 173 ص - 6 ج - خلكان ابن - الزمان أبناء وأنباء األعيان وفيات: الرابعةالترجمة 

 البصرة قراء أحد وهو...  لقي تابعيا كان البصري النحوي الوشقي العدواين يعمر بن حيىي سعيد أبو وقيل سليمان أبو النحوي يعمر بن حيىي 797
 أيب عن النحو وأخذ العرب ولغات والنحو الكرمي بالقرآن عاملا وكان مبرو القضاء وتوىل خراسان إىل وانتقل القراءة إسحاق أيب بن اهللا عبد أخذ وعنه

  .غريهم من فضل لذي تنقيص غري من البيت أهل بتفضيل القائلني األوىل الشيعة من شيعيا وكان...  ذكره املقدم الدؤيل األسود

  

 :ترجمة الخلیل بن أحمد الفراهیدي

 163 ص - 1 ج -  األمني حمسن السيد - الشيعة أعيان: الترجمة ا�ولی

 سيبويه أستاذ البصري الفراهيدي أمحد بن اخلليل البصرة ففي.  الشيعة علماء والكوفة البصرة املصرين يف وحققه وبسطه النحو نشر من وأول
 . النظري العدمي الصيت الذائع كتابه فصنف سيبويه اخذ ومنه علله وبني فيه وتوسع النحو هذب من أول البصرة حناة وشيخ

  

 155 - 154 ص - الطباطبائي حسني حممد السيد -  اإلسالم يف القرآن: الثانیةالترجمة 

 ولالام ، الكويف باخلط اهلجري والثاين األول والقرن وسلم وآله عليه اهللا صلى الرسول زمن يف الكرمي القرآن يكتبون كانوا:  واعرابه القرآن خط
 للعامة واالام االلتباس من شئ بقي هذا ومع ، ذكرنا كما والقراءة والرواية احلفظ وغريهم الصحابة تداول الكويف اخلط كلمات من كثري يف املوجود
 الدئلي األسود أبو وضع هنا ومن.  صحيحة بصورة وقراءته املصحف فتح امليسور من يكن فلم ، فقط الصحيحة بالقراءة والرواة احلفاظ واختص

 امللك عبد األموي اخلليفة بأمر احلروف نقط بعد فيما وضع كما ، السالم عليه املؤمنني أمري االمام من بارشاد العربية علم أسس) 171/  2 االتقان(
 مكتشف) 171/  2 االتقان( الفراهيدي أمحد بن اخلليل وضع حىت ، بالكلية يزل مل انه اال االام من شئ وارتفع االلتباس قل وهكذا.  مروان بن

 الروم ، الثالث احلركات احدى مع التنوين ، السكون ، الضمة ، الكسرة ، الفتحة التشديد ، املد:  احلروف تلك تلفظ لكيفية اشكاال العروض علم
 عن فعوضا:  احلركات إىل بالنقاط يشريون العالمات تلك) 171/  2 االتقان( الفراهيدي وضع قبل وكان.  متاما االلتباس ارتفع وذا.  االمشام ،

 يف تزيد كانت الطريقة هذه ولكن.  آخره يف احلرف على نقطة الضمة عن وعوضا ، حتته نقطة الكسرة عن وعوضا احلرف أول يف نقطة الفتحة
 . احلاالت بعض يف االلتباس



  

 431 - 429 ص - 7 ج - الذهيب - النبالء أعالم سري: الثالثةالترجمة 

  .  االعالم أحد ، البصري ، الفراهيدي أمحد بن اخلليل ، الرمحن عبد أبو ، العروض علم ومنشئ ، العربية صاحب ، االمام*  اخلليل - 161
 العرب لسان يف رأسا وكان.  وآخرون ، واألصمعي ، جرير بن ووهب ، النحوي موسى بن وهارون ، مشيل بن والنضر ، النحو سيبويه عنه أخذ... 
 يف ،"  العني: "  كتاب وله ، بالعروض له ففتح ، إليه يسبق ال علما يرزقه أن اهللا دعا إنه:  يقال ، الشأن كبري ، متواضعا ، قانعا ، ورعا ، دينا ،

 يسقف الذي البيت:  اخلص:  وقيل ، قصب أو شجر من بيت:  اخلص( خص يف اخلليل أقام:  النضر قال.  متعبدا متقشفا كان:  وقيل.  حبان ابن وثقة.  اللغة

 وحانوت والكمد اآلجر من خري*  أعيننا تقر فيه اخلص:  الفزاري قال.  فرجة:  أي ، خصاصة من فيه ما يرى ألنه بذلك مسي.  أخصاص واجلمع ، األزج هيئة على خبشبة عليه

*  جتد مل الذخائر إىل افتقرت وإذا:  ينشد ما كثريا وكان ، األموال بعلمه يكسبون وتالمذته ، فلسني على يقدر ال ، بالبصرة له) أيضا خصا يسمى اخلمار
:  مطلعها ، الفياض ربعي بن عكرمة ا ميدح قصيدة من ،)   ه 90(  سنة املتوىف ، مالك أبو ، الصلت بن غوث بن غياث التغليب لألخطل البيت( األعمال كصاحل يكون ذخرا

 - اهللا رمحه - وكان) ) حبلب األصمعي دار - قباوة الدين فخر.  د:  حتقيق. (  بعدها وما ، 136/  1:  الديوان حوايل سنون وغريها درست*  فوعال حبائل الديار ملن
 الغلق إين:  يقول كان ، الزهاد يف معدود وهو...  حبره من يغرفون العلماء ولكن ، هذبه وال ،"  العني"  كتاب يتمم ومل ومات... .  الذكاء مفرط
.  غريه جيالس حىت ، معلمه خطأ الرجل يعرف ال:  قال وعنه.  األربعني عند وذهنا عقال االنسان يكون ما أكمل:  وقال.  مهي جياوزه فما ، بايب علي
 اجلرح ، 454/  1:  الكبري التاريخ ، 284/  7:  سعد ابن طبقات. *  خطأ وهو ، بالرفع"  إنسان: "  األصل يف( سانانإ أفاد إذا اخلليل كان:  املتوكل بن أيوب قال

/  1:  احلفاظ تذكرة ، 32/  1:  خ:  التهذيب تذهيب:  49:  خ:  الكمال ذيب ، 53:  خ:  عدي البن الكامل ، 158:  األمصار علماء مشاهري ، 299/  2:  والتعديل
:  احلفاظ طبقات ، 102 - 101/  1:  التهذيب ذيب ، 4/  1:  اجلزري البن القراء طبقات ، 301/  5:  بالوفيات الوايف ، 16/  1:  االعتدال ميزان ، 202 - 201

 زماننا يف طوائف صار:  قلت.  منه استفاد بأنه أراه ، شيئا أحد من استفاد وإن ، أفاده بأنه يره مل ، شيئا) 15 - 14:  الكمال تذهيب خالصة ، 87
 . بالعكس

   



  رواة القرآن دون غريهمأهل السنة  أن: الشبهة الثانية

بل يبدوا يل أنه ال خيلوا طريق من طرقهم إن من ينظر إىل طرق أهل السنة وأسانيدهم للقرآن الكرمي جيد أن الشيعة متغلغلني فيها أميا تغلغل   
رآن، وتراجم املهمة من الشيعة، ومن هنا يظهر عياناً للناظرين أن أسانيدهم اليت يتفاخرون ا ما هي إال عبارة عن عمليات سطو ألسانيد الشيعة للق

  .يقانفإليك رسم بعض تلك الطرق يتلوه ترامجهم لدى الفر هؤالء الرواة خري شاهد على ما ندعي
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 الشيعة من القراء السبع
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 الشيعة من باقي القراء
     

  :أبو عبد الرحمن السلميترجمة               

:  وقال ، مضر من ،)  السالم عليه(  املؤمنني أمري أصحاب خواص من الربقي عده:  الرمحان عبد أبو السلمي :حبيب بن اهللا عبد: الترجمة ا�ولی
  .)6793معجم اخلوئي رقم ( فيه يطعن الرواة وبعض

  

 222 ص - 3 ج - آشوب شهر ابن - طالب أيب آل مناقب: الثانیةالترجمة 

 وأين:  قال ذلك يف له فقيل ، درا فاه وحشا حلة والف دينار ألف أعطاه أبيه على قرأها فلما احلمد احلسني ولد علم السلمي الرمحن عبد إن وقيل 
  :  احلسني وأنشد ، تعليمه يعين ، عطائه من هذا يقع

   تتفلت ان قبل طرا الناس على*  فجدا عليك الدنيا جادت إذا

 تولت ما إذا يبقيها البخل وال*  أقبلت هي إذا يفنيها اجلود فال



  

 272 - 267 ص - 4 ج - الذهيب - النبالء أعالم سري: الثالثةالترجمة 

 النيب حياة يف مولده ، الصحابة أوالد من ، الكويف ربيعة بن حبيب بن اهللا عبد ، العلم االمام ، الكوفة مقرئ)  ع* (  السلمي الرمحن عبد أبو - 97
 أخذ:  الداين عمرو أبو قال...  مسعود وابن ، علي وعلى ، بلغنا فيما عثمان على وعرض ، فيه ومهر ، وجوده ، القرآن قرأ.  وسلم عليه اهللا صلى
 بن عاصم:  القرآن عنه أخذ.  مسعود وابن ، وأيب ، وزيد ، وعلي ، عثمان عن) عرضا عندهم يسمى كتاب من أو حفظا الشيخ على القراءة( عرضا القراءة

 أيب بن وإمساعيل ، والشعيب ، أيوب أيب بن وحممد ، ليلى أيب بن الرمحن عبد بن عيسى بن اهللا وعبد السائب بن وعطاء ، وثاب بن وحيىي ، النجود أيب
 السلمي الرمحن عبد أبا أن ، مرثد بن علقمة عن ، أبان بن حممد عن اجلعفي حسني روى...  عنهما اهللا رضي واحلسني احلسن عليه وعرض ، خالد
 أربعني األعظم املسجد يف الناس يقرئ السلمي الرمحن عبد أبو كان:  إسحاق أبو قال.  حبجة ليس حممد.  علي على وعرض ، عثمان من القرآن تعلم
 قال) . 590/  2 والتاريخ املعرفة انظر( احلجاج زمن يف تويف أن وإىل ، عثمان خالفة يف الرمحن عبد أبو أقرأ ، عبيدة بن سعد وقال) . 192/  2 احللية( سنة

 صحيحه يف البخاري أخرج فقد ، 222/  3 تارخيه يف املؤلف قال كما ، نظر شعبة قول ويف.  194 ، 193/  4 واحللية 172/  6 سعد ابن( عثمان من يسمع مل:  شعبة
 الرمحن عبد أيب عن عبيدة ابن سعد مسعت ، مرثد بن علقمة أخربين:  قال شعبة حدثنا ، منهال بن حجاج طريق من وعلمه القرآن تعلم من خريكم باب القرآن فضائل يف 66/  9

 عن ، العطار أبان وروى.  يتابع ومل ، شعبة قال كذا ،) " وعلمه القرآن تعلم من خريكم: "  قال وسلم عليه اهللا صلى النيب عن ، عنه اهللا رضي عثمان عن السلمي
 ، الرمحن عبد أيب عن ، عاصم عن ، عياش بن بكر أبو...  )172/  6 سعد ابن( علي عن القراءة أخذت:  قال ، الرمحن عبد أيب عن ، دلة بن عاصم

 الثقفي عون أبو حدثنا:  قال ، الكليب جناب أبو وروى.  أقرئ وأنا عنه اهللا رضي علي علينا خرج:  قال ، الرمحن عبد أيب وعن.  علي على قرأ أنه
 عنهما اهللا رضي علي بن احلسن وكان ، الرمحن عبد أيب على أقرأ كنت:  قال ،) ) عوان(  إىل األصل يف حترف وقد ، الثقفي سعيد بن اهللا عبيد بن حممد هو(

 عن ، عمر أبو حفص حدثنا ، أيب حدثنا ، الرمحن عبد بن اهللا عبد حدثنا ، املقرئ اهللا عبيد بن حممد حدثنا:  هاشم أيب بن الواحد عبد قال.  عليه يقرأ
 أنه أخربهم أنه وذكروا ، السلمي الرمحن عبد أيب على قرؤوا أم ، عيسى بن اهللا وعبد ، أيوب أيب بن وحممد ، السائب بن وعطاء ، دلة بن عاصم
 ويتفرغ ، للناس جيلس فإنه ، ثابت بن بزيد فعليك ، الناس أمر عن تشغلين إنك:  فيقول ، القرآن عن يسأله وكان ، القرآن عامة عثمان على قرأ
 القرآن عليه فقرأت ، زيد على فأقبلت ، بزيد عليك:  ويقول فيخربين ، فأسأله ، عليا ألقى وكنت:  قال.  القرآن من شئ يف أخالفه ولست ، هلم

 ، القراءة يف ثبتا كان... :  قلت... ) القراءة يف إمامته مع احلديث متروك األزدي سليمان ابن وهو حفصا الن( بالقائم إسنادها ليس:  قلت.  مرة عشرة ثالث
 ثالث سنة مات:  وقيل ، العراق على مروان بن بشر إمرة يف مات:  وقيل ، وسبعني أربع سنة تويف:  يقال.  الستة الكتب يف خمرج حديثه احلديث ويف

 . ومئة مخس سنة إا وفاته يف قال حيث قانع ابن وغلط.  العراق على احلجاج والية أوائل يف مات:  وقيل ، مثانني سنة قبل مات:  وقيل ، وسبعني

  

 59 - 58 ص - 1 ج - الذهيب - احلفاظ تذكرة: الرابعةالترجمة 

 ومسع مسعود وابن وعلى عثمان على قرأ الكويف ربيعة بن حبيب بن اهللا عبد وعاملها الكوفة مقرئ السلمي الرمحن عبد أبو - ع 2/  20 -  43
 ، عاصم عليه قرأ العراق على مروان بن بشر إمرة يف بعدها أو وسبعني ثالث سنة يف مات أن إىل عثمان خالفة يف لالقراء وتصدر عمر ومن منهم

 . تعاىل اهللا رمحه احملل رفيع ثقة وكان السدي الرمحن عبد بن وإمساعيل السائب بن وعطاء مرثد بن وعلقمة جبري بن وسعيد النخعي إبراهيم عنه وحدث

  



  

 161 ص - 5 ج - حجر ابن - التهذيب ذيب: الخامسةالترجمة 

 السلمي الرمحن عبد أبو بالتصغري)  اه مفتوحة موحدة بينهما التحتانية وكسر املهملة بضم اخلالصة يف)  ربيعة( ( ربيعة بن حبيب بن اهللا عبد)  الستة(  ع - 317
 أعمى كان داود أبو وقال ثقة تابعي كويف العجلي وقال سنة أربعني املسجد يف القرآن اقرأ السبيعي إسحاق أبو قال...  صحبة وألبيه القاري الكويف
 األوسط يف البخاري ذكره:  قلت...  علي من مسع ولكن عثمان من وال مسعود ابن من يسمع مل شعبة عن حممد بن حجاج وقال ثقة النسائي وقال
 روى قال عثمان من مسع له فقيل علي عن روايته تثبت ليس أبيه عن حامت أيب ابن وقال أبيه عن روى وقال الثمانني إىل السبعني بني مات من فصل يف
 ابن وقال مسعود وابن وعثمان عليا مسع الكبري تارخيه يف البخاري وقال عمر من يسمع مل معني ابن عن منصور بن إسحاق وقال مساعا يذكر ومل عنه
 وكان امللك عبد بن الوليد سلطان يف ومات عثمانيا صار مث صفني علي مع شهد الواقدي عن غريه وقال احلديث كثري ثقة كان عمر بن حممد قال سعد
 . ثقة مجيعهم عند هو الرب عبد ابن وقال مسعود ابن أصحاب من

 

  :عاصم بن ابي النجودترجمة 

 من رأيناه ما وكل ، مشهورة معروفة حفص طريق عن وقراءته ، السبعة القراء أحد: الكويف النجود أيب :دلة بن عاصم: الترجمة ا�ولی
 قرأت اليت القراءة فهي ا أقرأتك اليت القراءة من كان ما: عاصم يل قال: حفص قال . قراءته طبق على خطه رسم ، واحلديثة القدمية املصاحف

 زربن على أعرضها كنت اليت القراءة فهي ، عياش بن بكر أبا أقرأا اليت القراءة من كان وما ،)  السالم عليه(  علي عن السلمي اهللا عبد أيب على ا
  .)6057معجم اخلوئي رقم ( 348 ص ، 1 اجلزء:  القراء طبقات ، مسعود ابن عن ، حبيش

  

 407 ص - 7 ج - األمني حمسن السيد - الشيعة أعيان: الثانیةالترجمة 

 ونقل أصحابه ومن ع املؤمنني أمري على قرأ الذي السلمي الرمحن عبد أيب على قرأ السبعة القراء أحد الكويف دلة النجود أيب بن عاصم:  1415
 عاصم على الشيعة شيخ هو الذي تغلب بن أبان وقرأ العياش بن بكر أيب طريق من عاصم قراءة إيل القراءات أحب قال انه للعالمة املنتهى عن

 ذلك على نص كالم بال الشيعة من وعاصم عياش بن بكر أيب ورواية الثانية زوجته ابن كان البزاز سليمان بن حفص رواية األوىل روايتان ولعاصم
 . الشيعة مقتدى كان وانه الفضائح نقض كتاب يف شهرآشوب ابن شيخ 556 سنة املتوىف الرازي اجلليل عبد والشيخ اهللا نور القاضي

  

 358 - 357 ص - 2 ج -  الذهيب - االعتدال ميزان: الثالثةالترجمة 

 يف وهو ، القراءة يف ثبت ، أسد بىن موىل الكويف دلة بن عاصم هو.  القراء السبعة أحد] .  قرنه م ، خ ، عن[  النجود أيب بن عاصم - 4068
 وقال.  حبافظ ليس:  النسائي وقال.  احلفظ ردئ وجدته إال عاصم امسه رجال وجدت ما:  القطان حيىي قال.  يهم صدوق الثبت دون احلديث
 وأبو أمحد وقال.  احلديث حسن هو:  قلت.  نكرة حديثه يف:  خراش ابن وقال.  الصدق حمله:  حامت أبو وقال.  شئ عاصم حفظ يف:  الدارقطين



:  يقول شعبة مسعت ، القطان حيىي.  ومائة وعشرين سبع سنة آخر يف توىف.  وانفرادا أصال ال بغريه مقرونا لكن الشيخان له خرج:  قلت.  ثقة:  زرعة
 يف اخلطأ كثري أنه إال ثقة:  سعد ابن وقال.  قراءته أختار أنا ، ثقة كان:  حنبل بن أمحد وقال...  فيها ما النفس ويف - النجود أيب بن عاصم حدثنا
 . ثقة يقال أن حمله ليس:  حامت أبو وقال.  حديثه

  

 140 - 138 ص - 8 ج - الذهيب -  اإلسالم تاريخ: الرابعةالترجمة 

 عبد أيب على القرآن قرأ.  أسد بين موىل األعالم أحد. ) )  الكويف القارئ األسدي بكر أبو اإلمام مقرونا م خ ، دلة النجود أيب بن عاصم(  4
 سليمان بن وحفص عياش بن بكر أبو:  منهم خلق عليه فقرأ الرمحن عبد أيب شيخه بعد بالكوفة لإلقراء وتصدر...  حبيش بن وزر السلمي الرمحن
 علي على قرأ قد كان السلمي الرمحن عبد أبو اال حرفا أحد أقرأين ما:  عاصم يل قال:  بكر أبو قال...  وآخرون زياد أيب بن ومحاد الضيب واملفضل

 ما أحصي ال:  عياش بن بكر أبو وقال.  أمه دلة أن يعلم ال من زعم:  عياش بن بكر أبو قال.  زر على فأعرض عنده من أرجع فكنت عنه اهللا رضي
 بن احلسن وقال.  الفصحاء أحد إسحاق أبو وكان.  أصحابه من أحدا أستثين ما عاصم من أقرأ أحدا رأيت ما:  يقول السبيعي إسحاق أبا مسعت
 وكان ، وأدب نسك ذا النجود أيب بن عاصم كان:  عاصم بن سلمة وقال...  خيالء تدخله يكاد تكلم إذا عاصم من أفصح قط أحدا رأيت ما:  صاحل
 وقال.  الصدق حمله:  حامت أبو وقال.  ومجاعة زرعة أبو وثقه. )  أبوه ودلة صاحلا رجال عاصم كان:  حنبل بن أمحد قال.  حسن وصوت فصاحة له

 حبافظ ليس:  النسائي وقال.  وعشرين سبع سنة آخر يف مات:  غريه وقال ومائة وعشرين مثان سنة مات:  البخاري وقال.  شيء حفظه يف:  الدارقطين
 . احلديث فحسن احلديث يف وأما ، إمام فثبت القراءة يف فأما.  حديثه الترمذي ويصحح مسلم وكذلك بغريه مقرونا البخاري له روى:  قلت. 
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 دلة:  وقيل ، دلة أبيه واسم الكويف موالهم األسدي بكر أبو ، العصر مقرئ الكبري االمام)  مقرونا م ، خ ، 4* (  النجود أيب بن عاصم - 119
 وهو...  األسدي حبيش بن وزر ، السلمي الرمحن عبد أيب على القرآن وقرأ.  سفيان أيب بن معاوية إمرة يف مولده ، أبوه هو بل ، بشئ وليس ، أمه

 ، األعمش وسليمان ، الضيب حممد بن واملفضل ، سليمان بن وحفص ، بكر أبو عليه فتال ، بالكوفة مدة لإلقراء وتصدر...  التابعني صغار يف معدود
 بعد األقراء رئاسة إليه وانتهت.  وآخرون ميسرة بن ونعيم ، زياد أيب بن ومحاد ، صاحل بن واحلسن ، العطار وأبان ، شعيب بن ومحاد ، عمرو وأبو
 حىت بالقرآن صوتا الناس أحسن وكان ، الناس يقرئ عاصم جلس ، الرمحن عبد أبو هلك ملا:  عياش بن بكر أبو قال ، شيخه السلمي الرمحن عبد أيب
 موايل من وهم ، األعمش وسليمان ، النجود أيب بن وعاصم ، وثاب بن حيىي الكوفة أهل قراء من كان:  عبيد أبو قال...  جالجل حنجرته يف كأن
 عليه اهللا صلى النيب رأيت:  قال ، حسان بن احلارث عن ، عاصم عن ، عياش بن بكر أبو حدثنا:  قاال إمساعيل بن وحممد ، األصبهاين ابن.  أسد بين

 بن بكر وأبو ، 422/  3 أمحد ورواه ، البكري حسان بن احلارث عن عياش بن بكر أيب طريق من 482/  3 أمحد وأخرجه( سيفا متقلد قائم وبالل ، املنرب على وسلم

 حدثنا:  آدم بن حيىي.  عاصم من أقرأ أحد رأيت ما:  يقول ، إسحاق أبا مسعت:  عياش بن بكر أبو) . احلارث عن ، وائل أيب عن ، عاصم عن ، شيبة أيب
 أيب بن عاصم أنبأنا ، محاد حدثنا:  عفان.  خيالء يدخله كاد تكلم إذا ، النجود أيب بن عاصم من أفصح قط أحدا رأيت ما:  قال ، صاحل بن احلسن
 صاحل رجل:  فقال ، دلة بن عاصم عن أيب سألت:  حنبل بن أمحد بن اهللا عبد قال.  كفي قبل إال سفر من وائل أيب على قدمت ما:  قال ، النجود
:  عاصم يل قال ، بكر أبو حدثنا:  كريب أبو.  عاصم فقراءة ، يكن مل فإن ، املدينة أهل قراءة:  قال ؟ إليك أحب القراءات أي:  قلت ، ثقة خري



 وقراءة ومد مهز صاحب عاصم كان:  قال ، شريك حدثنا ، احلارث بن منجاب.  حرفا أخطأت فما القرآن قرأت قمت فلما ، سنتني مرضت
 الناس أقرأ واآلخر ، عاصم وهو زيد لقراءة القرآن أقرأ أحدمها رجالن فينا قام:  قال ، عطية بن مشر عن ، إسحاق أيب عن ، عياش بن بكر أبو.  شديدة
 املنذر أبو السالم عليه قرأ ، فأقرأهم البصرة قدم القرآن يف رأسا كان ، وقراءة سنة صاحب عاصم:  العجلي أمحد قال.  األعمش وهو اهللا عبد لقراءة

 مشهور ، تكلم إذا فصيحا حنويا عاصم كان:  عياش بن بكر أبو قال.  وثاب بن حيىي على بعده قرأ مث ، حداثته يف األعمش عليه قرأ.  عثمانيا وكان ،
 بن محاد.  شيئا له قال وال ، ره فما شديدة وقعة فوقع عاصما يقود يوما رجل جاء.  يبصرون ال األسدي حصني وأبو واألعمش هو وكان ، الكالم
 بكر أبو قال.  صغره يف السلمي على القرآن قرأ أنه يوضح هذا:  قلت.  أيفاع غلمة وحنن ، السلمي الرمحن عبد أبا نأيت كنا:  قال ، عاصم عن ، زيد
 علي على قرأ قد وكان ، الرمحن عبد أبو إال حرفا أحد أقرأين ما:  قال مث ، شيئا حيسن مل واحدا وجها إال العربية من حيسن مل من:  عاصم قال: 

 حيىي رواها.  استوثقت لقد:  لعاصم فقلت ، مسعود أبن على قرأ قد زر وكان ، حبيش بن زر على فأعرض عنده من أرجع وكنت ، عنه اهللا رضي
 عن ، الغاضري حفص عن ، الصباح بن عمرو عن مجاعة وروى.  عاصم عن هذا يذكر بكر أبا مسعت ما أحصي ما:  قال مث ، بكر أيب عن آدم ابن

 عليا خيالف مل الرمحن عبد أبا وأن ، قراءته من شئ يف الرمحن عبد أبا خيالف مل أنه عاصم وذكر ، بالقراءة علي عن ، الرمحن عبد أيب عن ، عاصم
 ، عاصم عن بكر أبو.  حرفا إال الرمحن عبد أيب قراءة عاصم قراءة كل:  قال ، بكر أيب عن ، يونس بن أمحد وروى.  قراءته من شئ يف عنه اهللا رضي
 إيل يشري املسجد دخلت إذا فكنت ، وى فامين آية عن سألته مث ، عليه فقرأت ، األعظم املسجد يف الناس يقرئ الشيباين عمرو أبو كان:  قال

 أقرأتك اليت فهي ، الرمحن عبد أيب على ا قرأت اليت القراءة من كان ما:  عاصم يل قال:  قال ، سليمان بن حفص عن وروي.  مين أصحابه وحيذر ،
 بن عاصم كان:  عاصم بن سلمة قال.  مسعود ابن عن زر على عرضتها اليت القراءة فهي ، عياش بن بكر أبا ا أقرأت اليت القراءة من كان وما ، ا
 آية"  آمل"  يعد عاصم يكن مل:  قال ، بكر أبو حدثنا ، آدم بن حيىي حدثنا:  محاد أيب بن يزداد.  حسن وصوت ، وفصاحة ونسك أدب ذا النجود أيب
 كأنه ينتصب صلى إذا عاصم كان:  قال ، بكر أبو حدثنا:  أيوب بن زياد.  حنوها وال ، آية"  طه"  وال ، آية"  كهيعص"  وال ، آية"  حم"  وال ،

 حاجتنا فإن ، بنا مل:  قال ، مسجدا رأى فإذا ، حاجة أتى رمبا ، أبدا يصلي خريا عابدا وكان ، العصر إىل املسجد يف اجلمعة يوم يكون وكان ، عود
 هذا تضعون ما على بكر أبا يا:  فقال ، النجود أيب ابن سأل أيب مسعت:  قال ، موسى بن صاحل عن ، اجلعفي حسني.  فيصلي ، يدخل مث ، تفوت ال
 أفضل كان هو عثمان عىن أنه إال نضعه ما:  عاصم فقال ؟ الثالث مكان وعلمت"  وعمر بكر أبو ، نبيها بعد األمة هذه خري"  عنه اهللا رضي علي من
 لغة وهي الراء بكسر) *  احلق موالهم اهللا إىل ردوا مث: * (  فقرأ املوت يف وهو ، عاصم على دخلت:  عياش بن بكر أبو قال.  نفسه يزكي أن من

 ، الراء بكسر وقرئ:  قال وإمنا ، لعاصم ينسبها ومل ، 149/  4"  احمليط البحر"  يف حيان أبو وذكرها ، 348/  1"  القراء طبقات"  يف اجلزري ابن عاصم عن وذكرها( هلذيل

 تعاىل قوله قرأ مث أفاق مث ، عليه فأغمي عاصم على دخلت:  قال ، بكر أبو حدثنا ، حيىي حدثنا:  الرفاعي هشام أبو) . الراء إىل أدغمت اليت الدال حركة نقل
 زرعة أبو وثقه وقد ، احلديث يف صدوقا ، القراءة يف ثبتا عاصم كان:  قلت.  سجية منه القراءة أن فعلمت فهمز اآلية) *  اهللا إىل ردوا مث: * ( 
 فن يف إماما العامل يكون وقت كل يف زال وما ، للحروف ال للحديث:  يعين شئ حفظه يف:  الدارقطين وقال ، الصدق حمله:  حامت أبو وقال ، ومجاعة
 يف لينا ، احلديث يف ثبتا كان خبالفه األعمش وكان ، احلديث يف واهيا ، القراءة يف ثبتا سليمان بن حفص صاحبه كان وكذلك.  فنون يف مقصرا
 قال.  أعلم واهللا.  جعفر وأيب يعقوب قراءة إىل وال ، السبع القراءات رتبة إىل ترتقي ال وغريه"  املنهج"  كتاب يف منقولة قراءة لألعمش فإن ، احلروف
 حديثه:  قلت ، ومئة وعشرين مثان سنة يف تويف:  جمالد بن إمساعيل وقال.  ومئة وعشرين سبع سنة آخر يف عاصم تويف.  حبافظ ليس عاصم:  النسائي

 بن إسحاق على قرأت.  أنفس سبعة وبينه بيين عاصم حديث من يل وقع ما أعلى احلديث وهذا ، متابعة"  الصحيحني"  يف لكن ، الستة الكتب يف
 ، أخربمها احلداد علي أبا أن سالمة بن أمحد وعلي خليل عن وأنبأين)  ح(  قادشاه بن وعلي ، بدر ابن خليل أنبأنا ، خليل بن يوسف أخربكم ، طارق
 عسال بن صفوان أتيت:  قال ، زر عن ، عاصم قال ، عيينة بن سفيان حدثنا ، عاصم بن حممد حدثنا ، فارس بن اهللا عبد أنبأنا ، نعيم أبو أنبأنا:  قال
 308/  7 األولياء حلية( احلديث وذكر"  يطلب مبا رضى العلم لطالب أجنحتها لتضع املالئكة فإن: "  قال ، العلم ابتغاء:  فقلت ؟ بك جاء ما:  يل فقال



 أو سفرا كنا إذا يأمرنا كان نعم:  قال ؟ شيئا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول من مسعت فهل ، والبول الغائط بعد اخلفني على مسح صدري أو نفسي يف حاك:  قلت"  ومتامه
 ، جهوري له بصوت أعرايب ناداه إذ مسري يف معه حنن بينما نعم:  قال ؟ اهلوى يذكر مسعته:  قلت"  ونوم وبول غائط من ال جنابة من إال ولياليهن أيام ثالثة خفافنا نرتع أال مسافرين
 مسرية للتوبة يفتح بابا املغرب قبل من أن حيدثنا أنشأ مث"  أحب من مع املرء: "  قال ؟ م يلحق ومل قوما أحب رجال أرأيت:  قال ، هاء كالمه من حنو على فأجابه حممد يا:  فقال
. *  به زر عن عاصم عن ، سفيان طريق من 240/  4 وأمحد ، 33/  1"  املسند"  يف الشافعي وأخرجه ، حسن وسنده"  الشمس تطلع حىت يغلق فال ، سنة أربعون عرضه
 ، 1/  125/  2 التهذيب تذهيب ، 657:  الكمال ذيب ، 210/  6 والتعديل اجلرح ، 567/  1 الفسوي تاريخ ، 253/  1 الصغري التاريخ ، 271/  5 سعد ابن طبقات

 ) .188:  الكمال تذهيب خالصة ، 118/  5 التهذيب ذيب 263 ، 262 و ، 17/  4 االسالم تاريخ
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 زر عن روى...  املقري بكر أبو الكويف موالهم األسدي) تقريب  اه وجيم بنون النجود أيب ابن( النجود أيب ابن وهو دلة بن عاصم) .  الستة ع(  - 67
 بن ومعبد سعد بن ومصعب رافع بن واملسيب رزين وأيب السمان صاحل وأيب وائل وأيب القراءات عليهما وقرأ السلمي الرمحن عبد وأيب حبيش بن

 عروبة أيب بن وسعيد والسفيانان وشعبة منه أكرب وهو رباح أيب ابن وعطاء اقرانه من ومها ومنصور األعمش وعنه.  ومجاعة اخلزاعي وسواء خالد
 كثري كان أنه إال ثقة كان سعد ابن قال وغريهم عليه وقرأ عياش بن بكر وأبو سليمان بن وحفص عوانة وأبو وشريك خيثمة وأبو وزائدة واحلمادان

 واألعمش ثقة خريا وكان اختارها وانا قراءته خيتارون الكوفة وأهل للقرآن قارئا صاحلا رجال كان أبيه عن أمحد بن اهللا عبد وقال حديثه يف اخلطأ
 ال معني ابن وقال الينا أحب وعاصم فقه صاحب ومحاد قرآن صاحب عاصم أيضا وقال احلديث ثبت يف عليه األعمش خيتار شعبة وكان منه احفظ
 وائل وأيب زر يف عليه خيتلف وكان حدث وهو عليه قرأ األعمش ان ويقال القراءة يف رأسا ثقة وكان وقراءة سنة صاحب كان العجلي وقال به بأس
 منه إيل وأحب وأشهر األودي قيس أيب من حديثا أكثر وهو صاحل أبيه عن حامت أيب ابن وقال.  ثقة وهو اضطراب حديثه يف سفيان بن يعقوب وقال
 احلديث صاحل الصدق حمل عندي حمله فقال أيب وذكره قال.  ثقة فقال عنه زرعة أبا وسألت قال.  عمري بن امللك عبد من عندي اختالفا أقل وهو
 ابن وقال بأس به ليس النسائي وقال احلفظ سئ عاصم امسه من كل كان فقال علية ابن فيه تكلم وقد باحلافظ يكن ومل ثقة هو يقال ان حمله وليس
 رأيت ما يقول إسحاق أبا مسعت عياش بن بكر أبو وقال شئ حفظه يف الدارقطين وقال احلفظ سوء إال فيه يكن مل العقيلي وقال نكرة حديثه يف خراش

 وقال القدر ليلة يف كعب بن أيب حديث سوى مسلم له خيرج مل صحيحه يف عوانة أبو قال:  قلت.  بغريه مقرونا الشيخان له أخرج...  عاصم من اقرأ
 وذكره عمره آخره يف عاصم خلط سلمة بن محاد قال قانع ابن وقال مشهور وهو ذلك على حديثه ترك أحدا نعلم وال باحلافظ يكن مل البزار بكر أبو
 داود أبا سألت اآلجري وقال األعمش نظراء من به بأس ال ثقة معني ابن قال الثقات يف شاهني ابن وقال عثمانيا كان العجلي وقال الثقات يف حبان ابن
 . فوقه عمرو فقال مرة بن وعمرو عاصم عن

  

  :بن سلیمان حفصترجمة 

 أسند ، السالم عليه الصادق أصحاب من ، الكويف البزاز املقرئ)  الفاخري(  الغاضري األسدي : عمرو أبو سليمان بن حفص: الترجمة ا�ولی
  .)3792معجم اخلوئي رقم ()  181(  الشيخ رجال ، عنه
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 املعروف ، الكويف ، البزاز ، الفاخري وقيل ، الغاضري ، بالوالء األسدي املغرية بن سليمان داود أيب ابن حفص عمر أبو وقيل ، عمرو أبو]  حفيص[ 
 كان.  املكرمة مكة وجاور ، بغداد نزل كوفيا كان.  وتركوه حديثه ضعفوا العامة وبعض ، احلسان من وقيل ، احلال جمهول إمامي حمدث.  حبفيص
.  عنه أسند وفيه 176 الطوسي رجال:  املراجع(.  بقراءته القارئ دلة بن عاصم أصحاب وأعلم ، وقاضيها الكوفة قارئ وكان ، قاضيا ، مشهورا مقرئا

:  6 الشيعة أعيان.  211:  2 الرجال جممع.  112 الرجال نقد.  262:  1 الرواة جامع.  138:  6 احلديث رجال معجم.  795 املستدرك خامتة.  353:  1 املقال تنقيح
.  400:  2 التهذيب ذيب.  558:  1 االعتدال ميزان.  200:  7 امليزان لسان.  183 املقال إتقان.  119 املقال منهج.  221:  1 العندبيل.  116 املقال منتهى.  201
.  788:  2 الرجال ضعفاء يف الكامل.  264:  2 األعالم.  254:  1 النهاية غاية.  363:  2 الكبري التاريخ.  74 الكمال تذهيب خالصة.  186:  1 التهذيب تقريب
:  1 والتعديل اجلرح.  270:  1 الكبري الضعفاء.  378:  1 اجلنان مرآة.  186:  8 بغداد تاريخ.  276:  1 العرب.  293:  1 الذهب شذرات.  237:  5 االسالم تاريخ

 الضعفاء.  300 و 82 واملتروكني الضعفاء يف اموع.  394:  5 التاريخ يف الكامل.  255:  1 اروحني.  40:  2 واألمساء الكىن.  10:  7 الكمال ذيب.  173:  2
 الثقات.  17:  2 والتفريق اجلمع أوهام موضح.  110 الرجال أحوال.  221:  1 اجلوزي البن واملتروكني الضعفاء.  179:  1 لضعفاءا يف املغين.  78 للدارقطين واملتروكني

 )املنقري حفص ترمجة عند 195:  6 حبان البن
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 امرأة وابن ، القراءة صاحب الغاضري الكويف موالهم ، األسدي عمر أبو ، داود أيب بن حفص وهو ،]  ق ، ت[  سليمان بن حفص - 2121
 يتقن ال كان ألنه ، احلديث يف واهيا القراءة يف ثبتا وكان ، مدة الناس وأقرأ...  عاصم القراءة يف شيخه عن روى.  حفيص له ويقال.  عاصم
 بن احلسني وروى.  بأس به ما:  أمحد عن -  إسحاق بن حنبل قال...  صادق نفسه يف فهو وإال ،) وحيرره:  خ ، س( وجيوده القرآن ويتقن احلديث
 ابن رواية فهذه ، احلديث متروك:  أبيه عن - أمحد بن اهللا عبد وقال.  منه أوثق بكر وأبو ، بكر أىب من قراءة أصح هو:  قال معني ابن عن ، حبان
:  البخاري وقال.  بثقة ليس:  أيضا معني ابن وقال.  صاحل:  فقال أبيه عن ، اهللا عبد عن ، الصواف بن علي أىب رواية وأما.  اهللا عبد عن ، حامت أيب

:  حبان ابن وقال.  حمفوظة غري أحاديثه عامة:  عدي ابن وقال.  احلديث يضع كذاب:  خراش ابن وقال.  يصدق ال متروك:  حامت أبو وقال.  تركوه
 ذكر:  قال ، القطان حيىي حدثنا:  حنبل بن أمحد وقال.  مساع غري من ويرويها فينسخها الناس كتب يأخذ وكان ، املراسيل ويرفع ، األسانيد يقلب
 عن معني بن حيىي سألت:  احلضرمي حممد بن أمحد وقال.  يرده فلم كتابا مىن أخذ ، وينسخها الناس كتب يأخذ كان:  فقال سليمان بن حفص شعبة
 ثقة كان:  وكيع وقال...  بشئ ليس:  فقال البزاز عمر أيب بن سليمان بن حفص
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 الغاضري له ويقال القاري الكويف البزاز عمر أبو األسدي سليمان بن حفص) .  ماجة وابن علي مسند يف والنسائي الترمذي(  ق عس ت - 700
 على قرأ داود أيب بن حفص وهو املغرية جده اسم وقيل.  حبفيص ويعرف) احلسن أبو  اه ثعلبة بن امللك بن غاضرة إىل نسبة وراء مبعجمة الغاضري اللباب لب يف(

 علي أبو وقال وعلما فهما عيناك لقرت رأيته لو سليمان بن حفص حدثنا أبيه عن العويف سعيد ابن حممد قال...  امرأته ابن وكان النجود أيب بن عاصم



 وقال أمحد عن إسحاق بن حنبل قال وكذا احلديث متروك أبيه عن اهللا عبد عن حامت أيب ابن وقال صاحل أبيه عن أمحد بن اهللا عبد عن الصواف بن
 عياش بن بكر أيب من قراءة أصح عمر أبو قال القراء من بصريا وكان املتوكل بن أيوب زعم معني بن حيىي وقال بأس به ما أخرى مرة أمحد عن حنبل
 منه فرغ قد اجلوزجاين وقال عمد على وتركته احلديث ضعيف املديين ابن وقال بثقة ليس معني ابن عن وغريه الدارمي عثمان وقال منه أوثق بكر وأبو
 ال حممد بن صاحل وقال احلديث متروك آخر موضع يف وقال حديثه يكتب وال بثقة ليس النسائي وقال متروك مسلم وقال تركه البخاري وقال دهر من

 أيب سألت حامت أيب ابن وقال احلديث ضعيف زرعة أبو وقال بواطيل أحاديث وغريه مساك عن حيدث الساجي وقال مناكري كلها وأحاديثه حديثه يكتب
 خراش ابن وقال منه أثبت عياش بن بكر أبو قال احلروف يف حاله ما قلت احلديث متروك يصدق ال احلديث ضعيف هو حديثه يكتب ال فقال عنه

 يأخذ وكان يرده فلم كتابا سليمان بن حفص مين أخذ شعبة عن سعيد بن حيىي وقال احلديث ذاهب احلاكم أمحد أبو وقال احلديث يضع متروك كذاب
 أقرأ حفص وكان عاصم بقراءة الناس أعلم من بكر وأبو حفص كان معني ابن عن البغدادي حممد بن أمحد عن الساجي وقال فينسخها الناس كتب

 حديثه النسائي أخرج ثقة كان وكيع قال...  حمفوظ غري عنهم روى عمن حديثه عامة عدي ابن وقال صدوقا بكر أبو وكان كذابا وكان بكر أيب من
 وحكى املراسيل ويرفع األسانيد يقلب كان حبان ابن وقال الصباح بن وعبيد القواس شعيب وأبو التمار هبرية عليه وقرأ:  قلت.  متابعة علي مسند يف
 عنده حديثه ذهب ممن حفص الساجي وقال ضعيف الدارقطين وقال وعنه الرواية حتل ما واهللا قال مهدي بن الرمحن عبد عن املوضوعات يف اجلوزي ابن

 .الزيارة يف عمر ابن عن جماهد عن سليم أيب بن ليث عن حديثه الضعفاء يف البخاري له وأورد...  مناكري

  

  :أبان بن تغلبترجمة 

 وروى السالم عليهم اهللا عبد وأبا ، جعفر وأبا ، احلسني بن علي لقي ، أصحابنا يف املرتلة عظيم: النجاشي قال :تغلب بن أبان: الترجمة ا�ولی
 مسجد يف اجلس:  عليه السالم جعفر أبو له قال ، العويف عطية عن أبان روى: قال ، البالذري وذكره . وقدم مرتلة له عندهم وكانت ، عنهم
.  أبان قليب موت أوجع لقد واهللا أما:  - نعيه أتاه ملا - السالم عليه اهللا عبد أبو وقال.  شيعيت مثلك يف يرى أن أحب فإين ، الناس وأفت املدينة
 احلسني بن علي عن أبان روى:  الرجال كتاب يف الكشي عمرو أبو وقال . عنهم وحكى العرب من مسع لغويا فقيها ، القراء وجوه من قارئا وكان
 بن حممد وأخربنا...  والنحو واللغة واألدب واحلديث والفقه القرآن يف:  العلوم من فن كل يف مقدما - اهللا رمحه -  أبان وكان...  السالم عليه
 ابن أبان حدثنا:  قال ، احلريري حممد بن علي حدثنا:  قال ، هشام بن حممد بن جعفر حدثنا:  قال ، سعيد بن حممد بن أمحد حدثنا:  قال ، جعفر
 وصافحه . له فألقيت بوسادة أمر به بصر فلما ، السالم عليه اهللا أيب عبد إىل أيب مع دخلت:  يقول أيب مسعت:  قال ، تغلب بن أبان بن حممد

 . وآله عليه اهللا صلى النيب سارية وأخليت له ، احللق إليه تقوضت املدينة قدم إذا أبان وكان:  وقال.  به ورحب واعتنقه وساءله

 عن ، فضال بن احلسن بن علي حدثنا:  قال ، مات وفيها ، وثالمثائة وأربعني مثان سنة القرشي حممد بن علي حدثنا:  قال ، الواحد عبد بن أمحد أخربنا
 سعيد أبا يا:  فقال شاب فجاءه تغلب بن أبان جملس يف كنا : قال ، احلجاج بن الرمحن عبد عن ، عمري أيب بن حممد عن ، زرارة بن اهللا عبد ابن حممد
 مبن علي فضل تعرف أن تريد كأنك ، أبان له فقال : قال ؟ وآله عليه اهللا صلى النيب أصحاب من السالم عليه طالب أيب بن علي مع شهد كم أخربين
 البالد أبو فقال:  قال ، إياه باتباعهم إال فضلهم عرفنا ما واهللا:  فقال ، ذلك هو:  الرجل فقال:  قال ، وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول أصحاب من تبعه
 ؟ الشيعة من تدري أبا البالد يا:  له أبان فقال:  قال ، عليه مصيبته يدخل ال أبان ميوت.  وأدناها األرض أقصى يف الشيعة من رجل أمه ببظر عض

 عليه السالم علي عن الناس اختلف وإذا ، السالم عليه علي بقول أخذوا وآله عليه صلى اهللا اهللا رسول عن الناس اختلف إذا الذين الشيعة
  ...  السالم عليه حممد بن جعفر بقول أخذوا



 ، عنهم وروى ، السالم عليهم اهللا عبد وأبا ، جعفر وأبا ، احلسني بن علي حممد أبا لقي ، أصحابنا يف املرتلة عظيم ، القدر جليل ، ثقة :الطوسي قال
 مثلك شيعيت يف يرى أن أحب فإين ، الناس وأفت مسجد املدينة يف اجلس:  السالم عليه الباقر جعفر أبو له وقال ، وقدم حظوة له عندهم وكانت

 العرب من ومسع)  بندارا(  نبيال لغويا فقيها قارئا وكان . أبان موت قليب أوجع لقد واهللا أما:  نعيه أتاه ملا السالم عليه اهللا أبو عبد وقال.  فجلس ،
 بن أمحد ا أخربنا ، مفردة قراءة -  عنه اهللا رضي - وألبان...  الشعر من شواهده وذكر ، القرآن يف الغريب كتاب وصنف ، عنهم وحكى ،

 ومثانني إحدى سنة ، بالقادسية املقرئ يوسف الرازي بن حممد بكر أبو حدثنا:  قال ، سعيد بن حممد بن أمحد حدثنا:  ، قال موسى بن حممد
 ومخسني مخس سنة ، البصرة ساكن سواد ، الطالقاين األزدي معمر بن العباس بن اهللا عبد بن)  الفضل(  نعيم املفضل أبو حدثين:  قال ، ومائتني
 أوله من القرآن يقرأ - منه أقرأ أحد وما -  تغلب بن أبان مسعت:  قال ، اللؤلؤ صاحب مرمي أيب موسى ابن بن حممد حدثنا:  قال ، بالري ومائتني

 .)28معجم اخلوئي رقم ( رياضة اهلمزة إمنا:  يقول مسعته ، القراءة وذكر ، آخره إىل
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 قد ابان نأ)  االسالم وفنون الشيعة(  املوسوم خمتصره ويف)  االسالم لفنون الكرام الشيعة تأسيس(  كتابه يف الدين صدر احلسن حممد أيب سيدنا وقال
 وإبراهيم حرب بن ومساك املنكدر بن وحممد العويف عطية عن وروى ، األعمش وسليمان مصرف بن وطلحة النجود أيب بن عاصم عن القراءة اخذ

 ، فيه املصنفني أول أن من الذهيب تومهه فما ، قبله الحد فيه تصنيف يعلم مل ألنه تارخيه من يظهر القراءة يف صنف من أول وكونه ، وغريهم النخعي
 امام ، الكويف الزيات حبيب بن محزة منهم ، عصره إىل ابان عصر من أخرى مجاعة سبقه بل فيه ما ظهر 224 املتويف سالم بن القاسم اهللا عبد أبو هو

 .) 46:  16(  يف)  القرآن غريب(  للمؤلف ومر)  القراءة كتاب(  له مر كما ، قبله 158 املتويف القراءة
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 يف يعد مل ، الزيات محزة أسنان من وهو...  الشيعي ، الكويف ، الربعي أمية أبو وقيل.  سعد أبو املقرئ االمام)  4 ، م* (  تغلب بن أبان - 131
 عامل ، نفسه يف صدوق وهو...  األعمش من احلفظ وتلقى ، النجود أيب بن وعاصم ، مصرف بن طلحة عن القراءة أخذ.  املوت قدمي لكنه.  التابعني
 . ومئة وأربعني إحدى سنة يف تويف ، البخاري له خيرج مل ، املئة حنو يكون وحديثه ، للكبار يتعرض ال ، خفيفة وبدعته ، كبري
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 صفحة اللسان(  الرجل ذلك توثيق على العمل أن إىل إشارة فهو االسم أول صح كتبت إذا:  املؤلف عن نقال - امليزان لسان ويف ، صح املخطوطة يف االسم هذا قبل( أبان - 2

.  بدعته وعليه صدقه فلنا ، صدوق لكنه ، جلد شيعي الكويف) عليه اتفقوا األربعة أرباب أن إىل إشارة"  عن"  و مسلم إىل إشارة:  م] ( عن ، م[  تغلب بن) ) 9
:  يقول أن فلقائل.  جماهر زائغ:  السعدي وقال.  التشيع يف غاليا كان:  وقال ، عدي ابن وأورده ، حامت وأبو ، معني وابن ، حنبل بن أمحد وثقه وقد
 كغلو صغرى فبدعة:  ضربني على البدعة أن وجوابه ؟ بدعة صاحب هو من عدال يكون فكيف ؟ واالتقان العدالة الثقة وحد مبتدع توثيق ساغ كيف



 اآلثار من مجلة لذهب هؤالء حديث رد فلو.  والصدق والورع الدين مع وتابعيهم التابعني يف كثري فهذا ، قحتر وال غلو بال كالتشيع أو ، التشيع
 فهذا ، ذلك إىل والدعاء ، عنهما اهللا رضي وعمر بكر أيب على واحلط ، فيه والغلو الكامل كالرفض ، كربى بدعة مث.  بينة مفسدة وهذه ، النبوية
 ، دثارهم والنفاق والتقية ، شعارهم الكذب بل ، مأمونا وال صادقا رجال الضرب هذا يف اآلن أستحضر فما وأيضا.  كرامة وال م حيتج ال النوع
 ممن وطائفة ومعاوية وطلحة والزبري عثمان يف تكلم من هو وعرفهم السلف زمان يف الغايل فالشيعي.  وكال حاشا!  حاله هذا من نقل يقبل فكيف
:   ه( معثر ضال فهذا ، أيضا الشيخني من ويتربأ ، السادة هؤالء يكفر الذي هو وعرفنا زماننا يف والغايل.  لسبهم وتعرض ، عنه اهللا رضي عليا حارب
 ) .يروى:  ل] ( منهما أفضل عليا يعتقد قد بل ، أصال للشيخني يعرض تغلب بن أبان يكن ومل) [ مفتر:  ل ويف.  هنا هلا معىن وال ، معتر

  

 159 - 157 ص - 1 ج - مغلطاي الدين عالء - الرجال أمساء يف الكمال ذيب إكمال: الخامسةالترجمة 

) . ) 67/  6( ) ( الثقات(  كتاب يف إياه ذكره بعد)  صحيحه(  يف حديثه حبان ابن خرج.  النحوي الربعي سعد أبو تغلب بن أبان)  4 م(  - 173
 ابن وقال.  أيضا الثقات مجلة يف)  احلديث علوم(  كتاب يف وذكره ، ثقة وهو ، الشيعة قاص كان:  قال)  مستدركه(  يف حديثه احلاكم خرج وملا
(  يف دكني بن الفضل نعيم أبو وقال.  الرواية يف ضعفا به يرد مل ، التشيع يف يغلو كان إنه:  فيه اجلوزجاين وقول) : ) 390 - 389/  1(  الكامل( عدي
 ختم:  حبان ابن)  كتاب(  وىف...  ردية مقالة له:  قانع ابن وقال.  الغايات من غاية وكان ورأيته أربعني سنة ، مات:  عقدة ابن رواية)  تارخيه

 يف غال أنه إال حديث وصحة وأدبا عقال عنه يذكر اهللا عبد أبا مسعت) :  والتعديل اجلرح(  كتاب يف العقيلي جعفر أبو وقال.  األعمش على القرآن
 الكوفة على وال موسى ابن وعيسى ، جعفر أيب خالفة يف تويف:  الواقدي كاتب سعد بن حممد وقال.  عنه اهللا رضي عثمان من ينال وكان ، التشيع

(  فيه مجع كتاب يف األصبهاين نعيم أبو احلافظ ذكره وملا.  تأليفه) ) 75( ) ( الثقات مجلة(  يف شاهني بن حفص أبو احلافظ وذكر.  ثقة وكان ،
:  نعيم أبو قال ، وأفاده إليه ومحله احلديث على شعبة دل ثقة - النساك من العراق أهل من رجل ، - تغلب بن أبان ثنا عجالن ابن قال) :  مسنده
 بن أبان عن يذكر سليمان بن بشري بن احلكم بن الرمحن عبد مسعت سعيد بن حممد ثنا:  حامت أيب ابن وقال.  والبيان بالفصاحة عيينة ابن سفيان ومدحه
 ابن كتاب ويف.  بأسا احلديث يف به أعلم وما ، التشيع يف غاليا كان ، املذهب مذموم زائغ:  األزدي وقال.  وعقل وأدب حديث صحة تغلب
:  عمرو يل فقال ، ضعيفا ردا فرد عليه فسلمنا تغلب بن بأبان قيس بن عمرو مع مررت:  قال أبيه عن بشري بن احلكم بن الرمحن عبد عن:  خلفون

:  خلفون ابن قال.  التشيع يف غلو به كان:  الرمحن عبد قال ، عليهم سلمنا ما عليهم نسلم ال أن لنا صلح ولو ، املؤمن على لغال قلوم يف إن
 . عنه لألخذ أهال يكن مل:  هارون بن يزيد وقال.  ثقة وهو ، مذهبه يف تكلم

  

 15 - 14 ص - اليمين األنصاري اخلزرجي - الكمال ذيب تذهيب خالصة: السادسةالترجمة 

 اجلوزجاين وقال حامت وأبو وحيىي أمحد وثقه...  األئمة أحد القاري الكويف سعيد أبو الربعي مكسورة الم مث ومعجمة مبثناة تغلب بن أبان)  أ ع م( 
 عدة أبيه عن روى صحبة وله حروبه يف علي مع أبوه كان الطربي األوسي ثابت بن)  أبان(  اه أوله مبيم منجويه التهذيب يف( ابن قال التشيع يعين املذهب مذموم زائغ

 ومائة وأربعني إحدى سنة مات قنجويه) قن اه التهذيب يف أره ومل)  ق(  له روى وقال الكمال على الدمياطي استدركه

  



 82 - 81 ص - 1 ج - حجر ابن - التهذيب ذيب: السابعةالترجمة 

 السبيعي إسحاق أيب عن روى.  الكويف سعد أبو الربعي) تقريب  اه الالم وكسر املعجمة وسكون املثناة بفتح( تغلب بن ابان)  واألربعة مسلم(  ع م - 166
 زاد.  ثقة والنسائي حامت وأبو وحيىي أمحد قال...  وغريهم الباقر جعفر أيبو) تقريب  اه مصغرا والقاف بالفاء( والفقيمي عمر بن وفضيل عتيبة بن واحلكم

 روى إذا مستقيمة عامتها نسخ له عدي ابن وقال)  241(  سنة مات منجويه بن بكر أبو وقال جماهر املذهب مذموم زائغ اجلوزجاين وقال حامت أبو
 اجلوزجاين وأما منصف قول هذا:  قلت.  به بأس ال صاحل الرواية يف وهو الشيعة مذهب مذهبه كان وإن الروايات يف الصدق أهل من وهو ثقة عنه
 تقدمي مع خمطئ خمالفه وان حروبه يف مصيبا كان عليا وان عثمان على علي تفضيل اعتقاد هو املتقدمني عرف يف فالتشيع الكوفيني على حبطه عربة فال

 فال جمتهدا صادقا دينا ورعا ذلك معتقد كان وإذا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول بعد اخللق أفضل عليا ان بعضهم اعتقد ورمبا وتفضيلهما الشيخني
 ابن وقال كرامة وال الغايل الرافضي رواية تقبل فال احملض الرفض فهو املتأخرين عرف يف التشيع وأما.  داعية غري كان إن سيما ال ذا روايته ترد

 ومدحه ثقة وهو الشيعة قاص كان قال مستدركه يف ابان حديث احلاكم خرج وملا.  ثقة النساك من العراق أهل من رجل تغلب بن ابان ثنا عجالن
 العقيلي وقال)  41(  سنة بعد مات سيار بن أمحد وقال الغايات من غاية وكان)  40(  سنة مات تارخيه يف نعيم أبو وقال والبيان بالفصاحة عيينة ابن

 وفاته وأرخ الثقات يف حبان ابن وذكره ثقة كان سعد ابن وقال التشيع يف غاليا كان أنه إال حديث وصحة وأدبا عقال عنه يذكر اهللا عبد أبا مسعت
 . بأسا احلديث يف به أعلم وما التشيع يف غاليا كان األزدي وقال منجويه ابن نقل ومنه

  

  :حمزة الزیاتترجمة 

 أصحاب من:  الكويف املقرئ موالهم) :  التيملي) (  التميمي) (  النيلي(  السلمي)  عمار أبو(  عمارة أبو :حبيب بن محزة: الترجمة ا�ولی
 عنوان من 5 ،)  القرآن تفسري يف البيان(  كتابنا يف مفصال ترمجته ذكرنا ، السبعة القراء أحد وهو ) . 206(  الشيخ رجال ، السالم عليه الصادق

  .)4036معجم اخلوئي رقم ()  القراءات يف نظرة: ( 

  

 واملهدم الغرقى مرياث باب ، 9 اجلزء : التهذيب.  الشيباين عقبة بن الوليد عنه وروى ، أعني بن محران عن روى :الزيات محزة: الثانیةالترجمة 
  .)4079معجم اخلوئي رقم ( 1294 احلديث ، واحد وقت يف عليهم

  

 137 - 136 ص - اخلوئي السيد - القرآن تفسري يف البيان: الثالثةالترجمة 

 ، األعمش سليمان عن عرضا القراءة أخذ.  بالسن الصحابة أدرك ، التميمي الكويف عمارة أبو إمساعيل بن عمارة بن حبيب ابن هو الكويف محزة
 عن"  التيسري"  كتاب ويف ، مصرف بن وطلحة ، ليلى أيب بن الرمحن عبد بن حممد عن"  والتيسري الكربى الكفاية"  كتاب ويف.  أعني بن ومحران
 القرآن محزة استفتح: "  قالوا السالم عليه الصادق حممد بن جعفر عن"  واملستنري التيسري"  كتاب ويف ، سليم أيب ابن وليث ومنصور مقسم بن مغرية

 ثبتا ثقة حجة إماما وكان ، واألعمش عاصم بعد القراءة يف اإلمامة صارت وإليه ، ليلى أيب وابن إسحاق وأيب األعمش على وعرض ، محران من



 الثوري سفيان وقال" .  والفرائض القرآن:  فيهما ننازعك لسنا عليهما غلبتنا شيئان: "  حلمزة حنيفة أبو قال:  العجلي اهللا عبد قال" .  النظري عدمي
 ولد" .  القرآن حرب هذا:  يقول أقبل قد رآه إذا األعمش شيخه وكان: "  موسى بن اهللا عبد وقال" .  والفرائض القرآن على الناس محزة غلب: " 
 ) .261 ص 1 ج القراء طبقات( 156 سنة وتويف 80 سنة

  

 92 - 90 ص - 7 ج - الذهيب - النبالء أعالم سري: الرابعةالترجمة 

 عكرمة موىل ، الزيات الكويف موالهم ، التيمي عمارة أبو ، القراءة شيخ ، القدوة االمام ، إمساعيل بن عمارة ابن)  4 ، م* (  حبيب بن محزة - 38
 وعابد ، والكسائي ، عيسى بن كسليم:  كثري عدد القرآن أخذ وعنه...  وطائفة ، ليلى أيب وابن ، واألعمش ، أعني بن محران عليه تال.  ربعي بن
 إماما وكان ، واجلوز اجلنب منها جيلب مث ، حلوان إىل الكوفة من الزيت جيلب وكان...  العجلي صاحل بن اهللا وعبد ، عطية بن واحلسن ، عابد أيب بن

 قال.  بأثر إال حرفا محزة قرأ ما:  الثوري قال.  فارسي أصله.  والفرائض باحلديث عاملا ، الذكر رفيع ، الورع ثخني ، هللا قانتا ، اهللا لكتاب قيما
 من عينك لقرت رأيته لو ، إمام وهو ، ويكسر يهمز كان محزة ، نعم:  قال.  ؟ إمام فيه ألكم ، واالدغام اهلمز عن الكسائي سألت:  سامل بن أسود
 أهل عن البالء يدفع اهللا أن أحسب ما:  فضيل ابن قال.  عليه قرأ من يصادف أن كراهية يستسقي فال ، محزة عطش رمبا:  اجلعفي حسني قال.  نسكه
 ملا محزة قراءة العلماء من طائفة كره:  قلت.  محزة قراءة ؟ الدر عن تسألوين أال:  احلديث ألصحاب يقول حرب بن شعيب وكان.  حبمزة إال الكوفة
 أحد قراءة أمحد اإلمام يكره ومل: "  492/  1:  املقدسي قدامة البن"  املغين"  يف وجاء.  اإلمالة:  االضجاع( واالضجاع الرسم واتباع ، املد وفرط ، السكت من فيها

 يبلغ ال:  قال ؟ خلفه أصلي ، محزة بقراءة يصلي كان إمام:  اهللا عبد أليب قلت:  األثرم وقال.  املد وزيادة والتكلف واالدغام الكسر من فيها ملا ، والكسائي محزة قراءة إال العشر من
 فإن ، محزة قراءة كراهة من حنبل بن وأمحد إدريس بن اهللا عبد عن ذكر ما وأما: "  263/  1:  النهاية غاية"  يف اجلزري ابن وقال" .  محزة قراءة تعجبين ال ولكنها كله هذا به

 جملس حضر سليم على قرأ ممن رجال أن ذلك يف والسبب:  اهليثهم بن حممد قال:  جماهد ابن قال ، رواا إال االخبار آفة وما.  محزة عن ناقال منه مسعا من قراءة على حممول ذلك
 هذا يكره محزة كان وقد:  اهليثم بن حممد قال.  فيه وطعن إدريس ابن ذلك فكره ، التكلف من ، ذلك وغري واهلمز املد يف إفراط فيها ألفاظا إدريس ابن فسمع ، فقرأ ، إدريس ابن

 أصحابك من رجال رأيت!  عمارة أبا يا:  له قال رجال أن بلغنا.  يراه ال محزة كان وبعض ، قبوهلا على االتفاق اليوم استقر مث ، وأشياء ،) " عنه وينهى
 فإذا ، رياضة اهلمزة إمنا:  وعنه.  قبيحا يكون مث ، إليه ينتهي حدا التحقيق هلذا إن:  قال وعنه.  كله ذا آمرهم مل:  فقال.  زره انقطع حىت مهز ،

 احلفظ سئ ، صدوق:  الساجي وقال.  بأس به ليس:  وغريه النسائي وقال ، ثقة محزه:  قال معني بن حيىي عن ، زهري بن أمحد روى.  سلها ، حسنها
 ويف" .  القراء طبقات"  يف محزة االمام أخبار سقت قد] .  34:  احلج) * [  املخبتني وبشر: * (  فقال مقبال الزيات محزه رأى األعمش إن:  وقيل. 
 129/  6:  األولياء حلية ، 83 - 82/  5:  والتعديل اجلرح ، 122/  2:  الصغري التاريخ ، 118 - 117/  5:  الكبري التاريخ. *  175 -  174/  6( الكبري التاريخ" 

/  2:  االعتدال ميزان ، 210/  6:  االسالم تاريخ ، 152/  2:  خ:  التهذيب تذهيب ، 693:  خ:  الكمال ذيب ، ب 208/  9:  خ:  عساكر ابن تاريخ ، 135 -

 وحديثه ، هذا من بأطول ،) " 240/  1:  الذهب شذرات ، 201:  الكمال تذهيب خالصة ، 256 - 255/  5:  التهذيب ذيب ، 225: ! /  الذهيب عرب ، 440
 ، اهللا رمحه.  ومئة ومخسني ست سنة يف وفاته:  والصحيح.  بلغنا فيما سنة وسبعون مثان وله ، ومئة ومخسني مثان سنة تويف.  احلسن رتبة عن ينحط ال

 . العاملني األئمة من وكان ، حديثا مثانني من حنو له ظهر

  

  

  



 606 - 605 ص - 1 ج - الذهيب - االعتدال ميزان: الخامسةالترجمة 

 ، األعمش على قرأ...  اهللا تيم بىن موىل.  األئمة السبعة وأحد القراء شيخ.  الزيات الكويف عمارة أبو]  عن ، م[  حبيب بن محزة - 2297
 سنة ولد.  والتقوى والورع الصدق يف املنتهى وإليه ، عدة عليه وقرأ.  وخلق ، آدم بن وحيىي ، اجلعفي حسني وعنه.  ليلى أيب وابن ، أعني بن ومحران
 تسألوين أال:  قال أنه حرب بن شعيب وعن/ .  حبمزة إال الكوفة أهل عن البالء يدفع اهللا أن أحسب ما:  فضيل ابن قال.  عام يف حنيفة وأبو هو مثانني
. املخبتني وبشر:  فقال مقبال محزة يوما األعمش رأى وقد.  والفرائض القرآن على الناس محزة غلب:  حنيفة أبو وقال.  محزة قراءة يعىن - الدر عن
 عن ، احلديث حسن:  أيضا معني ابن وقال.  بأس به ليس:  النسائي وقال.  وغريه ، معني ابن وثقه وقد.  القراء طبقات يف محزة أخبار استوعبت وقد
 سيئ صدوق:  الساجي وقال.  مبتقن ليس ، احلديث يف صدوق وهو ، مذمومة حالة إىل قراءاته يف يتكلمون:  والساجي األزدي وقال.  إسحاق أيب

 فيها األول الصدر يف السلف بعض من كان فقد ، فيها تكلم من على واالنكار بالقبول محزة قراءة تلقى على بأخرة االمجاع انعقد قد:  قلت.  احلفظ
 يكره هارون بن يزيد كان:  القطان سنان بن أمحد وقال.  عنه وغريه شيخ أيب بن سليمان رواه ، محزة قراءة عن ينهى هارون بن يزيد وكان.  مقال
 حنبل بن أمحد وكان.  ظهره ألوجعت محزة قراءة يقرأ من على سلطان يل كان لو:  يقول مهدي بن الرمحن عبد ومسعت.  شديدة كراهية محزة قراءة
 الوقف يف اهلمز وتغيري والسكت املفرط املد من فيها ما يزيد بدعة محزة قراءة:  قال عياش بن بكر أبا أن الساجي زكريا وحكى.  محزة قراءة يكره

:  وآخر ، احلويطيب عن ، احلميدي حدثنا:  الفسوي وقال.  محزة بقراءة التربم وغريه األودي إدريس بن اهللا عبد عن جاء وكذا.  ذلك وغري واإلمالة
 ألعدت محزة بقراءة فقرأ رجل يب صلى لو:  اآلخر وقال.  بدعة محزة قراءة:  أحدمها قال ، عياش بن بكر أيب عن واآلخر ، زيد بن محاد عن أحدمها
 أيب بن سليمان عن ، خيثمة أيب ابن وقال ، بأثر إال حرفا محزة قرأ ما:  قال فإنه ، له الثوري سفيان االمام مثل شهادة محزة يكفي:  قلت.  صاليت
 . ومائة ومخسني مثان سنة مات.  محزة قراءة مسجدنا يف تقرئ ال الشعثاء أيب إىل أرسل هارون بن يزيد كان:  شيخ

  

 25 - 24 ص - 3 ج - حجر ابن - التهذيب ذيب: السادسةالترجمة 

 أبو القارى) احلسن أبو  اه الزيت بيع إىل نسبة الياء وتشديد بالزاي)  الزيات(  اللباب لب يف( الزيات عمارة بن حبيب بن محزة)  واألربعة مسلم(  4 م - 37
 ثقة معني ابن قال.  وغريهم عقبة ابن وقبيصة ووكيع فضيل بن وحممد الزبريي أمحد وأبو يونس بن وعيسى عليه قرأ...  موالهم التيمي الكويف عمارة
 ابن ومسعت سنان بن أمحد قال شديدة كراهية محزة قراءة يكره هارون ابن يعين يزيد كان سنان ابن أمحد عن اآلجري وقال بأس به ليس النسائي وقال
 وكان بالقراءات زمانه علماء من كان منجويه بن بكر أبو وقال...  وبطنه ظهره ألوجعت محزة قراءة يقرأ من على سلطان يل كان لو يقول مهدي
 ابن كالم مثل فيه وقال الثقات يف حبان ابن وذكره:  قلت.  حلوان إىل الكوفة من الزيت جيلب وكان ونسكا وورعا وفضال عبادة اهللا عباد خيار من

 صدوقا وكان أحاديث عنده صاحلا رجال كان سعد ابن وقال صاحل رجل ثقة العجلي وقال وفاته ذكر وزاد منجويه ابن أخذ ومنه سواء منجويه
 رمبا اجلعفي حسني وقال املخبتني وبشر فقال مقبال األعمش ورآه حبمزة إال الكوفة أهل عن البالء يدفع اهللا أن أحسب ما فضيل ابن وقال سنة صاحب
 يف احلديث أهل من مجاعة ذمه وقد احلديث يف مبتقن ليس احلفظ سئ صدوق الساجي وقال عليه قرأ من يصادف ان كراهة يستسقى فال محزة عطش
 احلديث يف وهو فيه مذمومة حالة إىل وينسبونه قراءته يف يتكلمون واألزدي أيضا الساجي وقال القراءة من باختياره الصالة بعضهم وأبطل القراءة
 أبو وقال محزة بقراءة يقرأ من خلف يصلي أن يكره أمحد كان يقول شبيب بن سلمة مسعت الساجي قال.  احلديث يف مبتقن ليس احلفط سئ صدوق
 املفرط املد من فيها ما يريد الذهيب خبط قرأت.  محزة قراءة الكوفة من خيرج أن ألشتهي إين دريد ابن وقال بدعة عندنا محزة قراءة عياش بن بكر



 ما قال فإنه له الثوري شهادة محزة ويكفي بالقبول محزة قراءة تلقي على بآخره االمجاع انعقد وقد ذلك وغري واإلمالة الوقف يف اهلمز وتغيري والسكت
 ) .األصل يف بياض( وقال والفرائض القرآن على الناس محزة غلب حنيفة أبو وقال)  80(  سنة ولد انه الداين وذكر بأثر إال حرفا محزة قرأ

  

  :علي بن حمزة الکسائيترجمة 

معجم ( القراءات يف التكلم عند البيان تفسرينا يف لترمجته تعرضنا ، السبعة القراء أحد: الكسائي فريوز ابن :من بن محزة بن علي: الترجمة ا�ولی
  .)8110اخلوئي رقم 

  

 142 - 141 ص - اخلوئي السيد - القرآن تفسري يف البيان: الثانیةالترجمة 

 إليه انتهت الذي االمام: " اجلزري ابن قال.  الفرس أوالد من موالهم ، األسدي فريوز بن من بن اهللا عبد بن محزة بن علي هو الكويف الكسائي
 كان: "  القراءات كتاب يف عبيد أبو وقال. "اعتماده وعليه مرات أربع محزة عن عرضا القراءة أخذ.  الزيات محزة بعد بالكوفة األقراء رئاسة

 أيب ابن الرمحن عبد بن حممد وعن ، مذاكرة الزيات محزة عن القراءة أخذ ... "  بعضا وترك ببعض محزة قراءة من فأخذ القراءات يتخري:  الكسائي
 ، والعزرمي ، السالم عليه الصادق وجعفر ، أرقم بن سليمان ومن ، احلديث منهم ومسع ، عياش بن بكر وأيب ، األعمش عمرو بن وعيسى ، ليلى
 الكسائي كان: "  قال ، االعرايب ابن إىل رفعه فيما املرزباين وحدث) 313 ص 7 ج التهذيب ذيب( األمني ولده علم مث ، الرشيد وعلم. . .  عيينة وابن
 ).185 ص 5 ج األدباء معجم" ( صدوقا بالعربية علما قارئا ضابطا كان أنه إال. . .   ب وجياهر ، النبيذ شرب يدمي كان ، فيه رهق على الناس أعلم
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 امللقب ، الكويف موالهم ، األسدي فريوز بن ، من بن ، اهللا عبد بن ، محزة بن علي احلسن أبو ، والعربية القراءة شيخ ، االمام*  الكسائي -  44
 وحدث) . السبعة القراء أحد)   ه 156(  سنة املتوىف ، الكويف الزيات حبيب بن محزة هو( محزة وعلى ، عرضا ليلى أيب ابن على تال.  فيه أحرم لكساء بالكسائي

 يف وسافر ، اخلليل النحو يف وجالس السبع إحدى وصارت ، اشتهرت قراءة واختار.  املقرئ عمر بن عيسى على أيضا وتال...  الصادق جعفر عن
 ، عصره يف البصرة حناة إمام ، النحوي الضيب حبيب بن يونس هو( يونس عن وأخذ.  خرب قنينة عشرة خبمس كتب وقد قدم:  فقيل ، للعربية مدة احلجاز بادية

 ابن قال.  الكسائي على عيال فهو ، النحو يف يتبحر أن أراد من:  الشافعي قال) . األئمة من وغريهم ، والفراء ، والكسائي ، سيبويه عنه أخذ) .   ه 182(  املتوىف
 فكان ، عليهم يضبط ال حىت عليه يكثرون كانوا ، القرآن علم يف وأوحد ، الغريب يف وواحدهم ، بالنحو الناس أعلم كان أنه فيه اجتمع:  األنباري
.  مرتني الناس على القرآن يقرأ الكسائي مسعت:  إبراهيم بن إسحاق قال.  الوقوف حىت عنه يضبطون وهم ويتلو ، كرسي على وجيلس ، جيمعهم
 الليث احلارث وأبو ، الدوري عمر أبو:  عليه تال.  مصاحفهم قراءته على وينقطون ، يتلو وهو الكسائي يدي بني أحضر كنت:  قال ، خلف وعن
 ، األصبهاين مهران بن وقتيبة ، الرازي يوسف بن) 341 ، 340/  2"  النهاية غاية"  يف مترجم وهو ، نصر إىل 434/  1"  العرب"  من املطبوع يف حترف( ونصري ،

 وأبو ، الفراء حيىي:  عنه النقلة ومن.  وعدة ، الشيزري سليمان بن وعيسى ، الطيب محدون وأبو ، األنطاكي جبري بن وأمحد ، سريج أيب بن وأمحد



:  وقيل.  ذلك وغري ، النحو يف وخمتصر ، الكبري النوادر وكتاب.  القراءات يف وكتاب ، القرآن معاين:  منها تصانيف عدة وله.  البزار وخلف ، عبيد
 فأخطأت ، بالرشيد صليت:  الكسائي قال ، عاصم عن ، سلمة حدثنا:  مسروق ابن.  الكسائي:  فقالوا ، كساء يف يلتف محزة على تالوته أيام كان
 ، املؤمنني أمري يا:  قلت ؟ هذه لغة أي:  قال لكن ، أخطأت:  يقول أن الرشيد اجترأ ما فواهللا ،"  يرجعني لعلهم: "  قلت ، صيب فيها أخطأ ما آية يف
:  بتمامه ونصه ، 263/  2"  الرواة إنباه"  و ، 538/  1"  النهاية غاية"  و ، 408 ، 407/  11"  بغداد تاريخ"  يف اخلرب( فنعم ، هذا أما:  قال.  اجلواد يعثر قد

 يقول أن هارون اجترأ ما فواهللا:  قال"  يرجعني لعلهم"  فقلت)  يرجعون لعلهم(  أقول أن أردت ، قط صيب فيها أخطأ ما آية يف فغلطت ، قراءيت فأعجبتين ، الرشيد ارون صليت

 مسعت:  الفراء عن ، سلمة وعن) . فنعم ، هذا أما:  فقال ، اجلواد يعثر قد املؤمنني أمري يا قلت ؟ هذه لغة أي كسائي يا:  يل قال ، سلمت ملا ولكنه ، أخطأت:  يل
 ، العلة عن فسألوه ، بالنصب)  ماال منك أكثر أنا: (  املنرب على قرأ الكسائي أن:  هشام بن خلف وعن.  باللحن لساين سبقين رمبا:  يقول الكسائي
 جاء أنه تعلمه سبب وكان( كرب علي النحو الكسائي تعلم إمنا:  قال الفراء وعن.  ؟ اللحن من يسلم من ، خلف يا:  يل فقال فمحوه ، وجوههم يف فثرت

 أردت كنت إن:  فقالوا ؟ حلنت كيف:  فقال ، تلحن وأنت جتالسنا:  له فقالوا ، عييت قد:  فقال ، كثريا جيالسهم وكان ، فضل فيهم قوم إىل فجلس ، أعىي حىت مشى وقد يوما
 ، النحو يعلم عمن فسأل ، فوره من وقام ، الكلمة هذه من فأنف ، خمففة"  عييت: "  فقل ، االمر يف والتحري احليلة انقطاع من أردت كنت وإن ،"  أعييت: "  فقل:  التعب من

:  قلت.  اخلليل إىل خرج مث ، مدة اهلراء معاذا ولزم ،) 258 ، 257/  2"  الرواة إنباه"  و ، 68" :  األلباء نزهة"  عنده ما أنفذ حىت فلزمه ، اهلراء معاذ إىل فأرشدوه
 بقرية بالري فمات ، الرشيد مع سار.  أماكن يف ترمجته وقد ، وأمواال جاها ونال ، األمني ولده وأدب ، الرشيد عند رفيعة مرتلة ذا الكسائي كان

 . أصحها فهذا ، أقوال موته تاريخ ويف ، سنة سبعني عن ومئة ومثانني تسع سنة أرنبوية
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 محزة عن القراءة أخذ.  بغداد يف والتجويد القراءة أئمة أحد.  الكسائي الكويف موالهم األسدي فريوز بن قيس بن اهللا عبد بن محزة بن علي - 533
 بكر وأيب واألعمش عمر بن عيسى. . . . . . .  ليلى أيب بن الرمحن عبد بن حممد عن أيضا وأخذها مرات أربع القرآن عليه وقرأ مذاكرة الزيات

 وسأله أمحد ابن اخلليل عن وأخذ البصرة دخل مث.  وغريهم عيينة وابن والعرزمي الصادق وجعفر أرقم ابن سليمان ومن احلديث منهم ومسع عياش بن
 مخس عليه افىن أنه ذكر ما ذلك من حصل حىت البادية يف مدة فأقام احلجاز إىل الكسائي فخرج وامة بنجد العرب بوادي من فقال اللغة أخذ من عن

 وعلم بغداد استوطن مث به وعرفت عنه محلت قراءة لنفسه واختار وغريه حبيب بن يونس وناظر تصدر رجع وملا حفظه ما غري احلرب من قنينة عشرة
 وقتيبة يوسف بن ونصري خالد بن الليث احلارث وأبو الدوري عمر أبو القراءات عنه روى.  عندهم متيزه وجاهة له وكانت األمني ولده علم مث الرشيد

 ويقال عمرو ابن صاحب الترمذي مع مناظرات وله احلديث عنه ورووا.  وغريهم هشام بن وخلف الفراء وحيىي عبيد وأبو سريج بن وأمحد مهران بن
 ابن وقال النحو يف الشافعي عليه وأثىن الكسائي فلقب كساء يف أحرم وقيل كساء يف ملتفا بالليل محزة جملس حيضر كان أنه الكسائي تسميته سبب إن

 آخره إىل أوله من القرآن وتلى كرسي على وجلس فجمعهم القراءات يف عليه يكثرون وكانوا والقراءات والعربية بالنحو الناس أعلم كان األنباري
 قراءته احضر كنت هشام بن خلف وقال مرتني القرآن يقرأ مسعته إبراهيم بن إسحاق وقال.  واالبتداء الوقف حىت عنه ويضبطون يستمعون وهم

 املناظرة سيبويه مع وله ذلك وغري الكبري النوادر وكتاب النحو يف وكتاب القرآن معاين الكتب من وله قراءته على مصاحفهم ينقطعون والناس
 عاصم بن سلمة أرخه مثانني سنة يف ا فمات بالري الرشيدي صحبة يف وهو وفاته وكانت وغريه الرشيد عند معدودة جمالس اليزيدي ومع املشهورة
 . الكمال صاحب ذكره املعتمد هو واألول وتسعني ثالث سنة وقيل مخس وقيل ثالث وقيل اثنتني وقيل إحدى سنة مات وقيل آخرون ووافقه

  



  :محمد بن فضیلترجمة 

 281(  الشيخ رجال ، السالم عليه الصادق أصحاب من ، ثقة ، الرمحن عبد أبو ، موالهم ، الضيب :غزوان بن الفضيل بن حممد: ا�ولیالترجمة 
  .)11594معجم اخلوئي رقم () 
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 بن حيىي وثقه الشأن هذا علماء من وكان...  الكويف موالهم الضيب الرمحن عبد أبو احلافظ احملدث غزوان بن فضيل بن حممد -  ع 6/  63 - 294
 أبو قال.  مريضا فوجده منه ليسمع منصور على دخل وقد ، محزة على القرآن قرأ.  فقط متواليا كان قلت.  شيعي احلديث حسن:  امحد وقال معني
 . أربع سنة وقيل ومائة وتسعني مخس سنة مات:  قلت حمترقا شيعيا كان داود
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 من كان أنه إال ، فيه كان تشيع على...  الكويف موالهم الضيب الرمحن عبد أبو ، احلافظ الصدوق االمام ، غزوان ابن)  ع* (  فضيل بن حممد - 52
 شيعيا كان:  السجستاين داود أبو وقال.  شيعي احلديث حسن هو:  حنبل بن أمحد وقال.  معني بن حيىي وثقه.  عزيز والكمال ، احلديث علماء

 محزة على القرآن قرأ ممن وكان.  عنهما اهللا رضي للشيخني معظم وهو ، عنه اهللا رضي عليا االمر نازع أو حارب من على حترقه:  قلت.  متحرقا
 ابن نص( به حيتج ال بعضهم:  سعد بن حممد قال.  للعلم مساعه أول أوان وهذا.  مريضا فوجده ، عليه ودخل ، املعتمر بن منصور أدرك وقد.  الزيات
 يف يتوقف ال ثقة فالرجل.  لتشيعه توقف من فيه توقف إمنا:  441"  الفتح مقدمة"  يف احلافظ قال.  به حيتج ال وبعضهم ، احلديث كثري صدوقا ثقة وكان" :  الطبقات"  يف سعد

 قال.  جيالسنا أن ، ثابت بن وعمرو ، فضيل ابن جيالس رجال اهللا أنشد:  يقول األحوص أبو وكان) . كتبهم يف الستة األئمة حديثه أخرج وقد ، مروياته قبول
 احلسن وقال.  علي فأىب ، عنه اهللا رضي عثمان على يترحم أن الصباح إىل البارحة ابين ضربت:  قال ، عنه حدثت أو فضيال مسعت:  احلماين حيىي
:  األصل يف( صاحباك ، حسن يا:  قال ، أيام ثالثة بعد كان فلما ، فسكت ، فضيل وابن أسباط عن املبارك ابن سألت:  ماسرجس بن عيسى بن

  . الصحاح أرباب به أحتج وقد.  أربع سنة:  وقيل ، ومئة وتسعني مخس سنة يف مات:  قلت.  يرضوما أصحابنا أرى ال) صاحبيك
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 وقرأ ، ومعرفة حديث صاحب وكان...  موالهم الضيب الرمحن عبد أبا يكىن.  مشهور صدوق كويف.  غزوان بن]  ع[  فضيل بن حممد - 8062
.  به حيتج ال بعضهم:  سعد ابن وقال.  حمترقا شيعيا كان:  داود أبو وقال.  شيعي ، احلديث حسن:  أمحد وقال.  معني ابن وثقه.  محزة على القرآن
 . به بأس ال:  النسائي وقال.  تصانيف وله.  ومائة وتسعني مخس سنة توىف
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 قال...  الكويف الرمحن عبد أبو موالهم الضيب جرير بن) تقريب  اه الزاي وسكون املعجمة بفتح غزوان( غزوان بن فضيل بن حممد)  الستة(  ع - 660
 شيخ حامت أبو وقال العلم أهل من صدوق زرعة أبو وقال ثقة معني ابن عن الدارمي عثمان وقال احلديث حسن وكان يتشيع كان أمحد عن حرب
 العلم يف مصنفات صنف:  قلت...  التشيع يف يغلو كان وقال الثقات يف حبان ابن ذكره حمترفا شيعيا كان داود أبو وقال بأس به ليس النسائي وقال
 أبوه وكان شيعي ثقة كويف العجلي وقال.  به حيتج ال وبعضهم متشيعا احلديث كثري صدوقا ثقة كان سعد ابن وقال الزيات محزة على القراءات وقرأ
 عن منحرفا كان أنه إال احلديث يف ثبتا كان الدارقطين وقال احلديث يف ثبتا ثقة كان املديين بن علي قال الثقات يف شاهني ابن وقال عثمانيا وكان ثقة

 ومسعته قال.  عليه يترحم ال من رحم وال عثمان اهللا رحم يقول فضيل ابن مسعت الرفاعي هاشم أبو وقال شيعي ثقة سفيان بن يعقوب وقال عثمان
 . بالبسملة يعين جيهر أمسعه فلم حيصى ال ما خلفه وصليت املسح اثر خفه على رأيت سنة صاحب انه باهللا حيلف

  

  :عبید الله بن موسیترجمة 

معجم ( ) 111(  الشيخ رجال ، عليه السالم الصادق أصحاب من: الكويف العبسي املختار أيب بن موسى ابن :موسى بن اهللا عبيد: الترجمة ا�ولی
  .)7522اخلوئي رقم 
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 العشرين بعد ولد الشيعة علماء كبار من العابد املقرئ الكويف موالهم العبسي حممد أبو الثبت احلافظ موسى بن اهللا عبيد - ع 7/  31 - 343
 يف أثبتهم اهللا وعبيد منه أتقن نعيم وأبو ، صدوق ثقة:  حامت أبو وقال ، معني بن حيىي وثقة...  موته لتأخر أخرناه وامنا وكيع عداد يف وهو ومائة

 كان:  داود أبو قال الزيات محزة على قرأ قلت.  قط ضاحكا روئي وما رأسه رافعا رأيته ما فيه رأسا بالقرآن عاملا كان:  العجلي وقال.  إسرائيل
 اهللا رمحه ومائتني عشرة ثالث سنة احلجة ذي يف مات:  سعد ابن قال.  حديث الف ثالثني عنه كتبت:  السلمي يوسف بن أمحد وقال حمترقا شيعيا
 ومنها)  الغيالنيات كتاب(  من اخلرب وهذا الشافعي اهللا عبد بن حممد بكر أبا يعين( بكر أبو انا غيالن ابن انا اهللا هبة انا طربزذ ابن انا قالوا وعدة قدامة ابن انا.  تعاىل

 اهللا صلى اهللا رسول قال قال احلمراء أيب عن داود أيب عن إسحاق أيب بن يونس نا اهللا عبيد نا سليمان بن حممد نا) املكي احلرم مكتبة يف جيدة عتيقة نسخة
 . منا فليس غشنا من:  وآله عليه
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 صنف من أول.  الكويف موالهم - مبوحدة - العبسي حممد أبو ، العابد احلافظ ، االمام ، باذام ، املختار أيب ابن)  ع* (  موسى بن اهللا عبيد - 215
 صاحل بن وعلي ، اهلمداين عمر بن وعيسى ، الزيات محزة على تال ، للقرآن جمودا ، احلديث حفاظ من وكان...  بالكوفة الصحابة ترتيب على املسند
 ، الطيب محدون وأبو ، الرمحن عبد بن وحممد ، االبزاري علي بن وأيوب ، األنطاكي جبري بن أمحد:  عليه تال.  والتحديث لالقراء وتصدر.  حي بن



 ،"  صحيحه"  يف البخاري عنه وروى...  فيه ما لبدعة يكرهه كان ، قليال حنبل بن أمحد:  عنه وحدث.  سواهم وطائفة ، عفان بن علي بن وحممد
 نعيم وأبو:  قال.  احلديث حسن صدوق ثقة:  حامت أبو قال.  الستة الكتب يف وحديثه.  ومجاعة معني ابن وثقه" .  مشيخته"  يف الفسوي ويعقوب

 العجلي اهللا عبد بن أمحد وقال) . 335 ، 334/  5"  والتعديل اجلرح" ( القرآن عليه فيقرأ ، يأتيه إسرائيل كان ، إسرائيل يف أثبتهم اهللا وعبيد ، منه أتقن
 داود أيب عن اآلجري عبيد أبو وروى) . 892 لوحة" :  الكمال ذيب" ( قط ضاحكا رئي وما ، رأسه رافعا رأيته ما ، به عامل ، القرآن يف رأس ، ثقة: 
 يف إال ، بآدابه وختلق ، محزة صحب ، وليل عبادة صاحب كان:  قلت) . 892 لوحة" :  الكمال ذيب" ( حديثه جاز - ، حمترقا شيعيا كان:  قال

" ( ا فحدث ، الباليا تلك وأخرج ، سوء بأحاديث حدث:  حنبل بن أمحد قال.  البدعة على املؤسس بلده أهل عن أخذه فإنه ، املشؤوم التشيع
 أخربنا ، احلصني بن اهللا هبة أخربنا ، حممد بن عمر أخربنا:  قاال ، منصور أيب بن وحيىي ، حممد بن الرمحن عبد أخربنا...  )892 لوحة" :  الكمال ذيب
 أيب بن عون عن ، مغول بن مالك حدثنا ، موسى بن اهللا عبيد حدثنا ، الواسطي سليمان بن حممد حدثنا ، الشافعي بكر أبو أخربنا ، حممد بن حممد

 للشيخني تقدميه على دال هذا مثل اهللا عبيد ورواية.  عنهم اهللا رضي وعمر بكر أبو نبينا بعد خرينا:  عنه اهللا رضي علي قال:  قال ، أبيه عن ، جحيفة
 معاوية امسه أحدا يدع مل ، بالرفض معروفا وكان ، اهللا عبيد على الناس يدل حنبل بن أمحد كان:  مندة ابن قال.  علي خصوم من ينال كان ولكنه ،

 . فيهم أنت قوما حدثت وال ، حدثتك ال واهللا:  قال.  معاوية:  قال ؟ امسك ما:  فقال ، األشعري صاحل بن معاوية عليه خلد:  فقيل.  داره يدخل

  

 573 ص - 9 ج - الذهيب - النبالء أعالم سري: الرابعةالترجمة 

 من مسعت لقد ، العظيم واهللا:  حيىي فقال ، التشيع بسبب موسى بن اهللا عبيد يف تكلم حنبل بن أمحد أن وبلغه ، معني بن حيىي مسعت: زهري بن أمحد
 ذيب" ( قال كما أو ، الرزاق عبد إىل رحلته تذهب أن حنبل بن أمحد خاف ولكن ، موسى بن اهللا عبيد يقول مما أكثر املعىن هذا يف الرزاق عبد

 . عنه ثقتان رواها -) 832 لوحة" :  الكمال

  

 432 ص - 10 ج - الذهيب - النبالء أعالم سري: الخامسةالترجمة 

 أهل مذهب على هو:  فقال.  التشيع:  قلت ؟ تسأل وعماذا:  قال غسان أيب عن البخاري سألت:  قال الغازي احلسني حدثنا:  احلاكم أمحد أبو
 اهللا وعبيد نعيم أبو كان وقد:  قلت.  غسان أيب عن سألتمونا ملا ، الكوفيني مشاخينا ومجاعة ، نعيم وأبا ، موسى بن اهللا عبيد رأيتم ولو ، بلده

 . الصحابة مجيع عن اهللا رضي.  وذويه معاوية من يناالن وإمنا ، وعمر بكر أليب) خطأ وهو"  معظمان: "  األصل يف( معظمني

  

 16 ص - 3 ج - الذهيب - االعتدال ميزان: السادسةالترجمة 

.  معني وابن ، حامت أبو وثقه) . منحرف س( متحرق شيعي لكنه ، نفسه يف ثقة.  البخاري شيخ ، الكويف العبسي]  ع[  موسى بن اهللا عبيد - 5400
 ، رأسه رافعا رأيته ما ، فيه رأسا بالقرآن عاملا كان:  العجلي اهللا عبد بن أمحد وقال.  إسرائيل يف أثبتهم اهللا وعبيد ، منه أتقن نعيم أبو:  حامت أبو وقال
 ، سوء بأحاديث حدث ، ختليط صاحب اهللا عبيد كان:  أمحد عن ، امليموين وروى.  متحرقا شيعيا كان:  داود أبو وقال.  قط ضاحكا رؤى وما



 ثالث سنة مات:  قلت.  فنهاه عنه االخذ يف حنبل ابن أمحد حمدث استشار وقد.  له عرضت فما مبكة) ورأيته:  خ( رأيته وقد ، الباليا تلك وأخرج
 . وإتقان وعبادة زهد ذا وكان ، ومائتني عشرة

  

 48 - 46 ص - 7 ج - حجر ابن - التهذيب ذيب: السابعةالترجمة 

 امليموين قال...  احلافظ حممد أبو الكويف موالهم) خالصة  اه مبوحدة العيسى( العبسي باذام وامسه املختار أيب بن موسى بن اهللا عبيد)  الستة(  ع - 97
 هو وأما منه استر كان قال فضيل فابن له قيل سوء بأحاديث وحدث ختليط صاحب كان وقال له كاملنكر فرأيته موسى بن اهللا عبيد أمحد عند ذكر

 صدوق حامت أبو وقال ثقة معني ابن عن خيثمة أيب ابن وقال عنه أكتب فقال عنه معني ابن سألت صاحل بن معاوية وقال الردية األحاديث تلك فاخرج
 فيه رأسا بالقرآن عاملا وكان ثقة العجلي وقال القرآن عليه فيقرأ يأتيه كان إسرائيل يف أثبتهم اهللا عبيد وأبو منه أتقن نعيم وأبو احلديث حسن ثقة
 سعد ابن وقال ثقة عدي ابن وقال...  حديثه جاز مسعيا حمترفا كان داود أيب عن اآلجري وقال قط ضاحكا رؤي وما رأسه رافعا رأيته ما أيضا وقال
 التشيع يف أحاديث ويروي يتشيع وكان اهليئة حسن احلديث كثري تعاىل اهللا شاء إن صدوقا ثقة وكان صاحل بن علي وعلى عمر ابن عيسى على قرأ

 قال وإن شيعي سفيان بن يعقوب وقال يتشيع كان وقال الثقات يف حبان ابن وذكره قرآن صاحب وكان الناس من كثري عند بذلك وضعف منكرة
 قاسم مسعت احلاكم وقال للعجائب واروى مذهبا وأسوأ أغلى موسى ابن اهللا وعبيد اجلوزجاين وقال احلديث منكر وهو عليه أنكر مل رافضي قائل
 عبد عن روايته على عوتب وقد لتشيعه أمحد تركه املتروكني من موسى بن اهللا عبيد يقول احلافظ البغدادي مسلم أبا مسعت السياري قاسم بن

 قبيحا اضطرابا سفيان حديث يف يضطرب وكان ثقة صدوق شيبة أيب بن عثمان قال الثقات يف شاهني ابن وقال رجع الرزاق عبد ان فذكر الرزاق
 أن أرجو ميان بن وحيىي ميان بن حيىي من أقربه ما ثقة معني ابن عن الدارمي عثمان وقال فيه يستصغر سفيان جامع عنده البخاري قال عدي ابن وقال
 رأيته وقد مناكري روى أمحد قال.  التشيع يف يفرط كان صدوق الساجي وقال يتشيع صاحل كويف قانع ابن وقال بالقوي حديثه وليس صدوقا يكون
 الزهرة ويف بعضا بعضه يشبه ال أمر احلج على ادمانه مع اجلمعة ترك عليه عتبوا ذلك وبعد)  85(  سنة قدميا منه مسعت وقد عنه فأعرضت مبكة
 . عنه واحد غري مواضع يف وروى حديثا)  27(  البخاري عنه روى

  

  :حمران بن أعینترجمة 

- وعده...  السالم الباقر عليه أصحاب من ، تابعي - محزة أبو:  وقيل -  احلسن أبا يكىن ، موالهم :الشيباين أعني بن محران: الترجمة ا�ولی
 بن حممد جعفر أيب عن ، اهللا عبيد بن احلسني أخربنا: "  وقال ، من املمدوحني الغيبة كتاب من) السفراء أخبار من طرف ذكر يف فصل( يف -الطوسي
 قال:  قال ، زرارة عن ، بكري بن اهللا عبد عن ، فضال بن علي بن احلسن عن ، عيسى بن حممد بن أمحد عن ، إدريس بن أمحد عن ، البزوفري سفيان
 وقال...  أعني واهللا يرتد ال أجل:  قال مث أطرق هنيئة مث ، أبدا واهللا يرتد ال:  السالم عليه فقال أعني بن محران وذكرنا.  السالم عليه جعفر أبو

 محران عن ، زائدة بن حجر عن ، احلكم بن هشام عن ، عمري أيب ابن عن ، عيسى بن حممد حدثنا:  قال ، محدويه" :أعني بن محران)  71(  الكشي
:  قال.  سل:  يل فقال:  قال . أسألك عما ختربين حىت املدينة عن أخرج ال أن عهدا اهللا أعطيت إين:  عليه السالم جعفر أليب قلت:  قال أعني بن

 قال أنه السالم عليه اهللا عبد أيب عن ، القندي زياد عن ، عيسى بن حممد حدثين:  قال ، حممد . واآلخرة الدنيا يف نعم:  قال ؟ أنا شيعتكم أمن قلت
 اهللا عبد أيب عن ، أصحابنا من عدة عن ، عمري أيب ابن عن روى:  قال ، شاذان بن الفضل عن ، شاذان بن حممد . اجلنة أهل من رجل إنه:  محران يف



 329(  السائي سويد بن علي ترمجة بعد الواقفة عنوان يف الكشي وقال...  أبدا واهللا يرتد ال مؤمن بن أعني محران:  يقول كان:  قال ، السالم عليه
 مسعت:  قال ، الزيات محزة عن ، العطار سعيد عن ، نوح بن أيوب حدثين:  قال)  الفارسي علي أيب عن احلسن بن حممد: (  االسناد وذا"  ) :

 عندنا مكتوب وهو إال شيعتنا من أحد وما الدنيا واآلخرة يف واهللا إي:  قال ؟ أنا شيعتكم أمن السالم عليه جعفر أليب قلت:  أعني يقول بن محران
 ال وأنت ، نعم محران يا:  ؟ قال املعرفة بعد عنكم يتوىل من شيعتكم من أو فداك جعلت:  قلت:  قال.  عنا يتوىل منهم من إال أبيه واسم امسه

 بن موسى على الواقفة هم:  فكتب ؟ جعفر أبو به استثىن عمن نسأله السالم عليه الرضا إىل به فكتبنا احلديث هذا يف فتناظرنا:  محزة قال.  تدركهم
 " . السالم عليه جعفر

 أسباط حديث القرين أويس ترمجة يف تقدم وقد ، محران جاللة إثبات يف منها كفاية املعتربة يف أن إال السند ضعيفة أكثرها كانت وإن الروايات وهذه
 العلوم حبر السبد وقال . السالم عليهم حممد بن وجعفر علي بن حواري حممد من ، أعني بن محران أن ، السالم عليه موسى احلسن أيب عن سامل ابن
 يشك ال الذين الشيعة املفضلني مشايخ أكابر من محران وكان:  رسالته يف الزراري غالب أبو قال"  : أعني آل ترمجة يف)  الرجالية الفوائد(  رجاله يف

  ).4027معجم اخلوئي رقم ("  القراء يف كتب امسه ويذكر يعد ومن القرآن محلة أحد وكان فيهم

  

 604 ص - 1 ج - الذهيب - االعتدال ميزان: الثانیةالترجمة 

 أبو وقال.  بشئ ليس:  معني ابن قال.  القرآن يتقن كان.  محزة عليه وقرأ ، وغريه الطفيل أيب عن روى.  الكويف]  ق[  أعني بن محران -  2292
 .  بثقة ليس:  النسائي وقال.  رافضي:  داود أبو وقال.  شيخ:  حامت

  

 240 ص - 1 ج -  حجر ابن - التهذيب تقريب: الثالثةالترجمة 

 ق. /  اخلامسة من بالرفض رمي ضعيف شيبان بين موىل الكويف أعني بن محران - 1519

  

 22 ص - 3 ج - حجر ابن -  التهذيب ذيب: الرابعةالترجمة 

 وأيب الطفيل أيب عن روى.  شيبان بين موىل الكويف) الدين شريف  اه فنون مفتوحة فياء فمهملة مبفتوحة أعني املغين يف( أعني بن محران)  ماجة ابن(  ق - 32
 ليس معني ابن عن الدوري قال.  القماط خالد وأبو الزيات ومحزة الثوري وعنه.  عليه وقرأ نضلة بن وعبيد الباقر جعفر وأيب األسود أيب بن حرب
 هو يتشيع كان أمحد وقال ضعيف معني ابن عن الدارمي عثمان وقال:  قلت.  رافضيا كان داود أيب عن اآلجري وقال صاحل شيخ حامت أبو وقال بشئ

 . بالساقط ليس عدى ابن وقال إسرائيل عنه الرواة يف وزاد الثقات يف حبان ابن وذكره بثقة ليس النسائي وقال وأخوه

  

  



  :ترجمة أبو ا�سود الدؤلي

 أبا يكىن ، عمرو بن ظامل وقيل ، ظامل بن ظامل: "قائال ،) السالم عليه(  علي أصحاب من)  تارة(  الشيخ عده :ظامل بن ظامل: الترجمة ا�ولی
 أصحاب يف)  رابعة(  و... )  السالم عليه(  احلسني أصحاب من)  ثالثة( ... )  السالم عليه(  احلسن أصحاب من)  أخرى(  و ."الدؤيل األسود
  .)6033معجم اخلوئي رقم( ) السالم عليه(  السجاد

  

 73 ص - 2 ج - الربوجردي علي السيد - املقال طرائف: الثانیةالترجمة 

"  هب"  يف كما النحو ابتكر ثقة البصرة قاضي هو ، ظامل بن عمرو أو ، ظامل بن ظامل أو ، عمرو بن ظامل امسه ، الدؤيل األسود أبو - 7292
 أمري شيعة ومن ، االسالم شعراء من األوىل الطبقة من أنه البطريق بن حيىي وعن ، حسنا حديثه عد ميكن حبيث االخبار يف مدحه بعض واستظهر
 . السالم عليه علي املؤمنني

  

 130 ص - 1 ج - األمني حمسن السيد - الشيعة أعيان: الثالثةالترجمة 

 وحيىي البصري احلسن نقطه من أول وقيل امللك عبد بأمر الدئلي األسود أبو املصحف نقط من أول األوائل يف السيوطي قال والقرآن والشكل النقط
 حممد بن الرمحن عبد الربكات وأبو الفهرست يف الندمي ابن ذكره ما على زياد إمارة يف األسود أبو إنه واألصح اه الليثي عاصم بن نصر وقيل يعمر بن

 عن عبارة له وتنقيطه ع األئمة خطوط إىل املنسوبة املصاحف ذكر عند كالمهما إىل أشرنا وقد النحاة اي األدباء طبقات يف األلباء نزهة يف األنباري
 الكتب:  الندمي ابن فهرست ويف.  الشيعة من أيضا األسود أيب تلميذ يعمر بن وحيىي هناك مر كما االعجام نقط ال احلركات لعالمات نقط وضع
 اهلمزة وضع من أول االتقان وعن.  والشكل النقط كتاب مصنفاته من ترمجته يف ذكر مث.  النقط يف اخلليل كتاب للقرآن والشكل النقط يف املؤلفة

  . الشيعة من واخلليل اه النحوي اخلليل واألمشام والروم والتشديد

  

 204 -  202 ص - الطبسي جعفر حممد - السنة أسانيد يف الشيعة رجال: الرابعةالترجمة 

 ) .636 الرقم 70:  الطوسي الشيخ رجال) ( السالم عليه(  املؤمنني أمري االمام عن روى فيمن الطوسي الشيخ عده:  الشيعة رجال يف ترمجته - 5

  

 86 -  81 ص - 4 ج - الذهيب - النبالء أعالم سري: الخامسةالترجمة 

 امسه حول اخلالف يف يراجع( األشهر على عمرو بن ظامل وامسه.  البصرة قاضي ، الفاضل العالمة.  الديلي:  ويقال ، الدؤيل)  ع* * (  األسود أبو - 28

) . 22/  2 الوعاة وبغية 263/  2 واملزهر 3/  1 الرواة وإنباه 430 و ، 429/  1 واللباب 34/  2 األدباء ومعجم ، 1515 ت خليفة وطبقات 99/  7 سعد ابن طبقات



 ، أعني بن ومحران ، الليثي عاصم بن ونصر حرب أبو ولده عليه قرأ.  وعلي ، عثمان على القرآن قرأ:  الداين عمرو أبو وقال...  النبوة أيام يف ولد
 النحو يف تكلم من أول كان ، ثقة:  العجلي أمحد قال... .  نعم األسود أيب بن حرب أيب على قرأ إمنا هذا محران أن الصحيح:  قلت.  يعمر بن وحيىي
 الشيعة وجوه من وكان ، طالب أيب بن علي مع اجلمل يوم األسود أبو قاتل:  غريه وقال.  وسلم عليه اهللا صلى النيب حياة يف أسلم:  الواقدي وقال. 
 ما:  علي فقال ، وضع ما األسود أبو فأراه:  قال.  اللحن مسع ملا النحو يف شئ بوضع عنه اهللا رضي علي أمره وقد.  ورأيا عقال أكملهم ومن ،

 وضع من أول هو األسود أبو) : 12 الشعراء فحول طبقات يف( اجلمحي سالم بن حممد قال...  حنوا النحو مسي مث فمن ، حنوت الذي النحو هذا أحسن
 علي عن األسود أبو أخذ:  عبيدة أبو قال.  يعمر بن حيىي عنه ذلك فأخذ ، واجلزم واجلر والنصب الرفع وحرف ، واملضاف واملفعول الفاعل باب

 ، هذا إىل صار قد الناس أمر أن ظننت ما:  فقال]  3:  التوبة) ) [ الالم بكسر:  أي( ورسوله املشركني من ، برئ اهللا أن(  يقرأ قارئا فسمع.  العربية
 رأيتين وإذا ، أعاله نقطة فانقط باحلرف فمي فتحت قد رأيتين إذا:  األسود أبو له فقال به فأتى) الفهم سريع:  اللقن( لقنا كاتبا ابغين:  األمري لزياد فقال
 النقطة مكان فاجعل غنة ذلك من شيئا أتبعت فإذا ، احلرف حتت نقطة فانقط ، كسرت وإن ، احلرف يدي بني نقطة فانقط ، فمي ضممت قد

 وطبقات ، 298/  12 األغاين ظر( املربد وقال) . 160/  3 األعشى صبح يف مفصال وانظره ، 95/  3 االسالم تاريخ يف اخلرب( األسود أيب نقط فهذا.  نقطتني

:  فقال!  احلر أشد ما:  له قالت األسود أيب بنت أن النحو أبواب له وضعت الذي السبب:  قال املازين حدثنا) : 95/  3 االسالم وتاريخ ، 21 النحويني
 بعده وعمل ، منها بىن أصوال فأعطاه عنه اهللا رضي عليا بذلك فأخرب!  ؟ الناس حلن أوقد:  فقال.  شدته من تعجبت إمنا:  قالت ، بالرمضاء احلصباء
 دخلت:  قال األسود أيب عن ، جدي عن ، أيب حدثنا ، الباهلي سلم بن سعيد حدثنا:  احلضرمي يعقوب...  ، املصاحف نقط من أول وهو.  عليها
 إن:  فقلت.  العربية أصول يف كتابا أضع أن فأردت حلنا ببلدكم مسعت:  قال ؟ املؤمنني أمري يا تتفكر فيم:  فقلت ، مطرقا فرأيته ، علي على

 عن أنبأ ما والفعل ، املسمى عن أنبأ ما فاالسم ، وحرف ، وفعل ، اسم كله الكالم.  فيها صحيفة إيل فألقى ، أيام بعد فأتيته.  أحييتنا ، هذا فعلت
 البيان يف: ( اجلاحظ قال...  عليه عرضتها مث أشياء فجمعت ، وتتبعه زده:  يل قال مث ، فعل وال باسم ليس معىن عن أنبأ ما واحلرف ، املسمى حركة

 األسود أبو) 136/  1 األدب وخزانة 22/  2 الوعاة وبغية 96/  3 االسالم وتاريخ 34/  12 األدباء ومعجم 99/  12 األغاين وانظر خمتلف بلفظ 324/  1 والتبيني
 ، اجلواب واحلاضري ، والنحاة ، والدهاة ، واالمراء ، والفرسان ، واالشراف ، واحملدثني ، والشعراء الفقهاء يف معدودا كان ، الناس طبقات يف مقدم

 جده:  وقيل.  ظامل بن عمرو بن ظامل األسود أبو) : بعدها وما ب 303/  8 عساكر البن( دمشق تاريخ ومن.  االشراف والصلع ، والبخالء ، والشيعة
 يف األسود أبو مات:  معني بن حيىي قال...  علي زمن البصرة قضاء ويل وأنه ، ظامل بن عمرو:  ويقال ، عمرو بن عثمان هو:  ويقال.  سفيان
 ألنه باجلارف ومسي ، لكثرم املوتى نقل عن عجزوا منهم قليال إال أهلها على فأتى ، الزبري ابن زمن وستني تسع سنة أول يف بالبصرة اجلارف طاعون وقع( اجلارف طاعون

 خمتصرا ،  اه.  وامرأة نفر سبعة إال اجلمعة حيضر مل:  وقيل ، منهم فتصيب البيوت تدخل الوحوش وصارت ، ألفا سبعون يوم كل يف ميوت كان إنه:  فقيل ، كالسيل الناس جرف
 والتعديل اجلرح ، 423 املعارف ، 50/  2 البخاري تاريخ ، 1555 ت خليفة طبقات ، 93/  7 سعد ابن طبقات) . *  جرف(  مادة والتاج 383/  2 االسالم تاريخ عن

 ، 499/  2 األعيان وفيات ، 55/  1 الغابة أسد ، ب 210/  8 عساكر ابن تاريخ ، 160 ت االستيعاب ، 224/  1 أصبهان أخبار ، 322 الثاين الد من األول القسم
 ، 184/  1 الزاهرة النجوم ، 191/  1 التهذيب ذيب ، 429 ت اإلصابة ، 326/  8 والنهاية البداية ، 80/  1 العرب ، 129/  3 االسالم تاريخ ، 72 ص الكمال ذيب

 وعاش.  ذلك قبيل مات:  وقيل.  الصحيح هو وهذا ، وستني تسع سنة) 10/  7 عساكر ابن ذيب ، 78/  1 الذهب شذرات ، 44 الكمال تذهيب خالصة
 . العزيز عبد بن عمر خالفة يف تويف:  قال من وأخطأ.  سنة ومثانني مخسا

  

  

  



 11 - 10 ص - 12 ج - حجر ابن - التهذيب ذيب: السادسةالترجمة 

 بن ثعلبة بن حنش بن يعمر بن جندل بن سفيان بن عمرو بن ظامل:  وامسه ، القاضي البصري الدؤيل:  ويقال ، الديلي األسود أبو - ع - 8267
:  معني ابن عن خيثمة أيب ابن وقال البصرة قضاء ويل:  حامت أبو قال...  عمرو بن عثمان:  ويقال ، عثمان بن عمرو امسه:  ويقال ، الدليل بن عدي
 علي مع قاتلو وسلم وآله عليه اهللا صلى النيب عهد على أسلم ممن كان:  الواقدي وقال.  النحو يف تكلم من أول وهو تابعي كويف العجلي وقال ثقة
 أيب ابن أرخه وفيها:  قلت.  وستني/  تسع سنة اجلارف طاعون يف مات:  وغريه معني بن حيىي وقال زياد بن اهللا عبيد والية يف وهلك اجلمل يوم

 وهذا:  قال الطاعون قبل مات األسود أبا إن يقال كان املدائين وأنا خيثمة أيب ابن قال.  سنة ومثانون مخس مات يوم له وكان وزاد واملرزباين خيثمة
 إن حديثه يف ثقة وكان متشيعا شاعرا كان:  البصرة أهل من األوىل الطبقة يف سعد ابن وقال ذكرا) األصل يف بياض[ . . . . ] ( يف له نسمع مل ألنا أشبه
 وعقل دين ذا كان:  فقال االستيعاب يف الرب عبد ابن وذكره علي فأقره األسود أبا عليها استخلف البصرة من خرج ملا عباس ابن وكان تعاىل اهللا شاء

 . التابعني الثقات يف حبان ابن وذكره التابعني كبار من وكان وحزم وذكاء وفهم وبيان ولسان

  

 :ترجمة یحیی بن یعمر

 76 - 75 ص - 1 ج - الذهيب - احلفاظ تذكرة: الترجمة ا�ولی

 ، املصحف نقط من أول إنه وقيل...  مرو قاضى الفقيه البصري العدواين عدى أبو ويقال سليمان أبو القاضي يعمر بن حيىي - ع 3/  7 - 72
 . وثقته حديثه على متفق...  األسود أيب عن العربية اخذ الفقهاء الفصحاء أحد وكان

  

 443 - 441 ص - 4 ج - الذهيب - النبالء أعالم سري: الثانیةالترجمة 

 أيب على القرآن وقرأ...  عدي أبا ويكىن مرو قاضي ، البصري العدواين سليمان أبو ، املقرئ ، العالمة ، الفقيه)  ع* (  يعمر بن حيىي -  170
 ، طويلة مبدة الكتابة تشكيل يوجد أن قبل وذلك ، املصاحف نقط من أول كان إنه:  وقيل...  احلجة ومحلة العلم أوعية من وكان...  الدئلي األسود
 . التسعني قبل يعمر بن حيىي تويف) : 303 ، 302 تارخيه يف( خياط بن خليفة قال...  األسود أيب عن ذلك أخذ ، وفصاحة لسن ذا وكان

  

 267 - 266 ص - 11 ج - حجر ابن - التهذيب ذيب: الثالثةالترجمة 

 والدال اجليم بفتح)  واجلديل(  وضمها ميم بفتح يعمر بن حيىي املغين ويف ساكنة مهملة بينهما وامليم التحتانية بفتح التقريب يف)  يعمر( ( يعمر بن حيىي)  الستة(  ع - 489

 احلسني وقال...  ثقة والنسائي حامت وأبو زرعة أبو قال...  مرو قاضي اجلديل القيسي عدي أبو ويقال سعيد أبو ويقال سليمان أبو البصري) املصحح  اه
 طلحة بن موسى ثالثة الناس فصحاء عمري بن امللك عبد عن الربيع بن قيس وقال يعمر بن حيىي املصاحف نقط من أول موسى بن هارون عن الوليد بن

 قضاء على وكان الشديد الورع مع باللغة علما وأكثرهم زمانه أهل فصحاء من كان وقال الثقات يف حبان ابن وذكره جابر بن وقبيصة يعمر ابن وحيىي



 سعد ابن وقال رجل عمار وبني بينه داود أبو وقال لقيه عمن احلديث صحيح أنه إال عمارا يلق مل الدارقطين وقال:  قلت.  مسلم بن قتيبة واله مرو
 حنوي أديب فقيه يعمر بن حيىي احلاكم وقال.  ثقة وكان والشاهد باليمني يقضي وكان مبرو القضاء ويل والقرآن بالعربية علم صاحب حنويا كان

 تسع سنة مات الكامل يف اجلزري األثري ابن علي احلسن أبو وقال...  الديلي األسود أيب عن النحو وأخذ التابعني عن روايته وأكثر تابعي مروزي
 .ومثانني تسع سنة مات اجلوزي ابن الفرج أبو وقال العشرين حدود يف مات غريه وقال نظر وفيه قال كذا ومائة وعشرين

  

 176 - 173 ص - 6 ج - خلكان ابن - الزمان أبناء وأنباء األعيان وفيات: الرابعةالترجمة 

 البصرة قراء أحد وهو...  لقي تابعيا كان البصري النحوي الوشقي العدواين يعمر بن حيىي سعيد أبو وقيل سليمان أبو النحوي يعمر بن حيىي 797
 أيب عن النحو وأخذ العرب ولغات والنحو الكرمي بالقرآن عاملا وكان مبرو القضاء وتوىل خراسان إىل وانتقل القراءة إسحاق أيب بن اهللا عبد أخذ وعنه

  .غريهم من فضل لذي تنقيص غري من البيت أهل بتفضيل القائلني األوىل الشيعة من شيعيا وكان...  ذكره املقدم الدؤيل األسود

  

السيد اخلوئي يف وبعد تلك األسانيد اجلياد أقدم لك أيها القارئ احلاذق سنداً مل يسطوا عليه ساط نقله إلينا سلطان الفقهاء واتهدين : الرد الثاني
  :فقال طاب ثراه وجعل اجلنة مثواه 28ترمجة أبان إبن تغلب يف معجم رجال احلديث برقم 

 بن حممد بكر أبو حدثنا:  قال ، سعيد بن حممد بن أمحد حدثنا:  ، قال موسى بن حممد بن أمحد ا أخربنا ، مفردة قراءة - عنه اهللا رضي - وألبان
 األزدي معمر بن العباس بن اهللا عبد بن)  الفضل(  نعيم املفضل أبو حدثين:  قال ، ومائتني ومثانني إحدى سنة ، بالقادسية املقرئ يوسف الرازي

 بن أبان مسعت:  قال ، اللؤلؤ صاحب مرمي أيب موسى ابن بن حممد حدثنا:  قال ، بالري ومائتني ومخسني مخس سنة ، البصرة ساكن سواد ، الطالقاين
 .)28معجم اخلوئي رقم ( القراءة وذكر ، آخره إىل أوله من القرآن يقرأ - منه أقرأ أحد وما -  تغلب

  

  :عليهموهنالك أيضاً قراء كُثر من هذه الطائفة احملقة وهم من كبار علمائنا ووجهائنا إليك مثال راقٍ 

 كثري ، العمل حسن وكان ، راوية ، لغويا ، حنويا ، فقيها قارئا ، أصحابنا يف وجها كان ، النحوي إسحاق أبو": النجاشي قال :ميمون بن ثعلبة
 .السالم احلسن عليهما وأيب اهللا عبد أيب عن روى ، والزهد العبادة

 ، الرشيد هارون حج أن ملا:  قال ، أسباط بن علي عن ، فضال بن حسن بن علي حدثنا:  قال ، سعيد بن حممد بن أمحد عن ، أمحد بن حممد حدثنا
 وكان ، يدعو وهو ، الوتر يف وهو هارون فسمعه ، الطريق على غرفة يف يرتل ثعلبة وكان مسال مبسجد يعرف الذي املوضع إىل فصار بالكوفة مر

 إن:  قال مث ؟ أمسع ما تسمع ما:  الربيع بن للفضل قال مث ، يتسمع وأقبل ، خلفه ومن ، قدامه من ووقف دعاءه يسمع فوقف ، العبارة حسن فصيحا
 " . بالكوفة خيارنا



 يف معلوم ، مقدم ، فاضل ، خري ، ثقة وهو ، األنصاري قيس بن حممد موىل ، ميمون بن ثعلبة أن ، عيسى بن حممد عن ، محدويه ذكر" :الكشي وقال
  ).2001معجم اخلوئي رقم ("  العصابة هذه من ، األجلة والفقهاء العلماء

  
  .يقول إن التراث ليضيع لوال مرويات الشيعةصدق الذهيب حيث : وبعد کل هذا أقول  

  

وما خنلص إليه بعد ذكر تلك التراجم من كتب الفريقان أن الشيعة مل تبتعد يوماً عن سلك نقلة القرآن بل كانوا : خBصة المقال في إسناد القرآن
ألن شيعتهم قد أوا مجيع أسانيدهم القرآنية إىل أمري جيالً بعد جيل، وأما أئمتهم املعصومني فقد كانوا قطب الرحى يف ذلك فيه ركيزة أساسية 

وهو الذي ينقله حفص عن عاصم عن أيب عبد الرمحن السلمي عن علي عليه السالم، وال ال سيما إسناد القرآن املنتشر يف العامل اإلسالمي اليوم ، املؤمنني
 سم عثمان من ضمن نقلة القرآن ونسبة هذا املصحف إليه فيها الكثري منخيفى عليك بعد إتطالعك على ترمجة أيب عبد الرمحن السلمي أن إدراج إ

 التهذيب ذيب...( علي من مسع ولكن عثمان من وال مسعود ابن من يسمع مل: التسامح إن مل نقل التدليس، ملا نقله إبن حجر عن شعبة أنه قال

، وإن رفعنا اليد عن قول شعبة وقلنا بسماع )272-4/267 النبالء أعالم سري( عثمان من يسمع مل :وملا نقله الذهيب أيضاً عن شعبة أنه قال) 5/161
السلمي لعثمان ال نسدلة بن عاصم عن ، عمر أبو حفصم أنه مسع كل القرآن منه وإمنا بعضه ألنه كان مشغوالً باخلالفة وهذا ما رواه الذهيب عن ل ، 

 عثمان على قرأ أنه أخربهم أنه وذكروا ، السلمي الرمحن عبد أيب على قرؤوا أم ، عيسى بن اهللا وعبد ، أيوب أيب بن وحممد ، السائب بن وعطاء
 ولست ، هلم ويتفرغ ، للناس جيلس فإنه ، ثابت بن بزيد فعليك ، الناس أمر عن تشغلين إنك:  فيقول ، القرآن عن يسأله وكان ، القرآن عامة
، وأما قوله أن إسناد هذه الرواية ليس )272-4/267 لذهيبل النبالء أعالم سري( فيخربين ، فأسأله ، عليا ألقى وكنت:  قال.  القرآن من شئ يف أخالفه

طعنا يف نقله بالقائم ملكان حفص ألنه متروك احلديث مع إمامته يف القراءة فنقول إن تضعيفهم حلفص إمنا كان للحديث عن النيب ال كل ما ينقله وإال ل
  .لتفت إىل مقالة الذهيب هذهفال ي خيفى قرب حفص من عاصم للقرآن، وال

  

  

  

  

  

  

  

  



  نقية من روايات التحريفأهل السنة  أحاديثأن : الشبهة الثالثة

ا حىت أما دعواهم بأن مصنفام احلديثية خالية من روايات التحريف فهو خيالٌ بعيد كل البعد عن الواقع، واحلق أن روايام تضج 
خمتلفة، أصبحت مالذاً للمستشرقني واملالحدة وكل مغرضٍ يكيد لإلسالم كيدة، وكثرياً منها هو مما يصح سنده وبعضه مما رواه الصحيحان يف مواضع 

  .مناذج مبختلف وثائقهاوإليك بعض تلك الروايات واألقوال موزعة على هيئة 

  

  مرويات التحريف عند أهل السنة

  حتريف كلمات القرآن: الرد ا�ول

 نقص كلمات

عام عشرة مساكني من أَوسط ما تطْعمونَ أَهليكُم الَ يؤاخذُكُم اللّه بِاللَّغوِ في أَيمانِكُم ولَكن يؤاخذُكُم بِما عقَّدتم اَأليمانَ فَكَفَّارته إِطْ :النموذج ا�ول
كُم تشكُرونَ ذَلك كَفَّارةُ أَيمانِكُم إِذَا حلَفْتم واحفَظُواْ أَيمانكُم كَذَلك يبين اللّه لَكُم آياته لَعلَّ فَصيام ثَالَثَة أَيامٍو تحرِير رقَبة فَمن لَّم يجِد أَو كسوتهم أَ

  )89: 5املادة (

 276 ص - 2 ج - النيسابوري احلاكم - املستدرك: الوثیقة ا�ولی

 انس بن الربيع عن الرازي جعفر أبو أنبأ عون بن جعفر ثنا العبدي حبيب بن الوهاب عبد بن حممد ثنا احلافظ يعقوب بن حممد اهللا عبد أبو)  أخربنا( 
   متتابعات أيام ثالثة فصيام جيد مل فمن ها يقرء كان انه عنه اهللا رضي كعب بن أيب عن العالية أيب عن

 خيرجاه ومل االسناد صحيح حديث هذا

  

 14 ص - 7 ج - اآللوسي - اآللوسي تفسري: الوثیقة الثانیة

(  يقرأ كان أنه كعب بن أيب عن والبيهقي وصححه واحلاكم املنذر وابن" .  املصاحف"  يف داود أيب وابن جرير وابن محيد وابن شيبة أيب ابن وأخرج 
(  فيه فرأيت الربيع مصحف يف نظرت:  سفيان وقال ، كذلك أيضا يقرأ كان أنه مسعود ابن عن هؤالء غالب وأخرج) .  متتابعات أيام ثالثة فصيام
  وجه أمت على التتابع اشتراط يثبت ذلك ومبجموع)  متتابعات أيام ثالثة فصيام شيئا ذلك من جيد مل فمن

  .أيضاًومبجموع ذلك يثبت نقص القرآن على أمت وجه : تعلیق

  

  



 91 ص - 2 ج - حجر ابن - اهلداية أحاديث ختريج يف الدراية: الوثیقة الثالثة

 ثالثة فصيام اهللا عبد قرأ قال الشعيب طريق من شيبة أيب ابن أخرجه املشهور كاخلرب وهي متتابعات أيام ثالثة فصيام مسعود ابن وقراءة قوله - 630
 يف قاال واألعمش إسحاق أيب عن معمر وعن فذكره مسعود ابن قراءة يف بلغنا عطاء طريق من الرزاق ولعبد منقطع اهللا عبد عن والشعيب متتابعات أيام

 عنه العالية أيب عن جيد بإسناد احلاكم أخرجه كعب بن أيب عن الباب ويف مثله مسعود ابن قراءة يف قال جماهد طريق ومن مثله مسعود ابن حرف

  

 204 - 203 ص - 8 ج - األلباين ناصر حممد - الغليل إرواء: الوثیقة الرابعة

  .  صحيح) " ) .  متتابعات أيام ثالثة فصيام" (  مسعود وابن أيب قرأ(  - 2578

 عبد قراءة يف: "  قال جماهد عن سليمان بن سيف عن سويد بن قزعة عن هارون بن يزيد ثنا:  قال وكيع ابن حدثنا) :  20/  7(  جرير ابن أخرجه
 طريق له لكن.  سفيان وامسه وكيع ابن عنه الراوي وكذا ضعيف سويد بن قزعة ضعيف إسناد وهذا:  قلت) " .  متتابعات أيام ثالثة فصيام(  اهللا

.  فرق شاء إن:  قال طاوس أو عطاء عن جنيح أيب أبن عن سفيان ثنا منصور بن سعيد طريق من)  60/  10(  البيهقي أخرجه.  جماهد عن أخرى
 الروايات سائر يف وهو ، عطاء عن"  كتايب يف جنيح أيب ابن رواية: "  البيهقي وقال" .  متتابعة فهي:  قال)  متتابعة(  اهللا عبد قراءة يف:  جماهد له فقال
 بن اهللا عبد عن مراسيل ذلك وكل) .  متتابعات أيام ثالثة فصيام(  يقرأ كان عنه اهللا رضي مسعود ابن أن األعمش عن ويذكر" .  طاوس عن: " 

"  املنثور الدر"  يف السيوطي قال واحلديث.  منه مسع يكون أن املمكن فمن ، سنوات عشر حنو مسعود بن ا ووفاة جماهد والدة بني:  قلت" .  مسعود
 أبن عن طرق عن والبيهقي الشيخ وأبو األنباري وابن املنذر وابن جرير وابن محيد بن وعبد شيبة أيب وابن الرزاق عبد وأخرج) : "  314/  2( 

 فصيام شيئا ذلك من جيد مل فمن(  فيه فرأيت خيثم بن ربيع مصحف يف ونظرت:  سفيان قال) .  متتابعات أيام ثالثة فصيام(  يقرؤها كان أنه مسعود
 49/  305/  1(  مالك وأخرج" .  متتابعات القرآن يف شئ كل يقرأ كان أنه مسعود ابن عن حامت أيب ابن وأخرج: "  قال) " .  متتابعات أيام ثالثة
 ؟ يقطعها أم متتابعات أو الكفارة أيام صيام عن فسأله انسان فجاءه ، بالبيت يطوف وهو جماهد مع كنت: "  قال أخرب أنه املكي قيس بن محيد عن) 
 إسناد وهذا:  قلت) " .  متتابعات أيام ثالثة(  كعب بن أيب قراءة يف فإن ، يقطعها ال:  جماهد قال.  شاء إن يقطعها نعم:  له فقلت:  محيد قال

.  وثالثني اثنتني سنة وقيل ، عشرة تسع سنة فقيل ، كثري اختالفا وفاته يف فإن.  مصحفه يف ذلك رأي أو كعب بن أيب مسع جماهد كان إن صحيح
 أيب أبن أخرجه) " .  متتابعات أيام ثالثة فصيام(  يقرؤها أيب كان: "  قال العالية أيب عن الربيع عن جعفر أيب عن.  أخرى طريق وله.  ذلك غري وقيل
 وباجلملة.  ضعف وفيه الرازي هو جعفر وأبو:  قلت.  الذهيب ووافقه" .  االسناد صحيح: "  وقال)  276/  2(  واحلاكم)  185/  4(  شيبة

 . أعلم واهللا.  وأيب عباس وابن مسعود ابن:  الصحابة هؤالء عن الطرق هذه مبجموع ثابت القراءة أو فاحلديث

  

 514 - 513 ص - 8 ج - الصنعاين الرزاق عبد - املصنف: الخامسةالوثیقة 

:  اآلية ، املائدة سورة( أيام ثالثة فصيام جيد مل فمن(  مسعود ابن قراءة يف بلغنا:  يقول عطاء مسعت:  قال جريج ابن عن الرزاق عبد - )  16102( 

  ) .60:  10)  هق(  يف ما راجع( نقروها وكذلك:  قال)  متتابعات) 89



 أبو قال)  متتابعات أيام ثالثة فصيام(  مسعود ابن حرف يف:  قاال واألعمش إسحاق أيب عن معمر أخربنا:  قال الرزاق عبد أخربنا -)  16103( 
 ) .60:  10)  متتابعات أيام ثالثة فصيام(  يقرأ كان مسعود ابن أن األعمش عن ويذكر) :  هق(  قال( نقروها وكذلك:  إسحاق

  

 122 ص - 18 ج - النووي الدين حمىي - اموع: السادسةالوثیقة 

 إن وهذا.  مجاعة عن التفسري يف أمحد اإلمام ذكره كذلك)  متتابعات أيام ثالثة فصيام(  مسعود بن اهللا وعبد أىب قراءة يف ورد ما األول القول ووجه
 إذ ، وسلم عليه اهللا صلى النيب عن رواية فهو قرآنا يكن مل وان.  خلفه من وال يديه بني من الباطل يأتيه ال الذي اهللا كالم ألنه حجة فهو قرآنا كان
 .لآلية وسلم عليه اهللا صلى النيب تفسري درجة عن ينقص وال ، اخلرب رتبة له فثبتت قرآنا فظنا تفسريا وسلم عليه اهللا صلى النيب من مسعاه يكونا أن حيتمل

  !أهي من القرآن أم المتردداً ملن يشاء، بين البشر وصلوا اليوم إىل القمر والنووي ما زال  هموالف لمالع بهِإن اهللا ي: تعلیق

  

فَإِذَا  وشاوِرهم في اَألمرِواستغفر لَهم فَبِما رحمة من اللّه لنت لَهم ولَو كُنت فَظا غَليظَ الْقَلْبِ الَنفَضواْ من حولك فَاعف عنهم  :النموذج الثاني
 نيكِّلوتالْم بحي إِنَّ اللّه لَى اللّهكَّلْ عوفَت تمز159: 3ل عمران آ(ع(  

 90 ص - 2 ج - السيوطي الدين جالل - املنثور الدر: ا�ولیالوثیقة 

 * االمر بعض يف وشاورهم قرأ انه عباس ابن عن حسن بسند املنذر وابن األدب يف والبخاري منصور بن سعيد وأخرج* 

  

 64 ص - البخاري - املفرد األدب: الثانیةالوثیقة 

 االمر بعض يف وشاورهم عباس بن قرأ قال دينار بن عمرو عن حبيب بن عمر عن عيينة بن أخربنا قال صدقة حدثنا)  258(  املشورة باب - 129

  

وأَما الْغلَام ) 79( كُلَّ سفينة غَصبا وراءهم ملك يأْخذُأَما السفينةُ فَكَانت لمساكني يعملُونَ في الْبحرِ فَأَردت أَنْ أَعيبها وكَانَ  :النموذج الثالث
  )80-79: 18الكهف (فَخشينا أَن يرهقَهما طُغيانا وكُفْرا  فَكَانَ أَبواه مؤمنينِ

 129 ص - 4 ج - البخاري - البخاري صحيح: ا�ولیالوثیقة 

 * مؤمنني أبواه وكان كافرا فكان الغالم واما غصبا صاحلة سفينة كل يأخذ ملك امامهم عباس ابن وقرأ قال* 

  

  



 232 ص - 5 ج - البخاري - البخاري صحيح: الثانیةالوثیقة 

 مؤمنني أبواه وكان كافرا فكان الغالم واما يقرأ وكان غصبا صاحلة سفينة كل يأخذ ملك امامهم وكان يقرأ عباس ابن فكان جبري بن سعيد قال

  

 235 ص - 5 ج - البخاري - البخاري صحيح: الثالثةالوثیقة 

 كافرا فكان الغالم واما غصبا صاحلة سفينة كل يأخذ ملك امامهم وكان يقرأ عباس ابن وكان قال

  

 105 ص - 7 ج -  النيسابوري مسلم - مسلم صحيح: الرابعةالوثیقة 

 كافرا فكان الغالم واما يقرأ وكان غصبا صاحلة سفينة كل يأخذ ملك امامهم وكان يقرأ وكان جبري بن سعيد قال

  

 374 - 373 ص - 4 ج - الترمذي - الترمذي سنن: الخامسةالوثیقة 

  " .  كافرا فكان الغالم وأما:  يقرأ وكان ، غصبا صاحلة سفينة كل يأخذ ملك امهمأم وكان: يقرأ عباس ابن يعىن وكان جبري بن سعيد قال
 ورواه وسلم عليه اهللا صلى النيب عن كعب بن أيب عن عباس ابن عن جبري ابن سعيد عن اهلمداين إسحاق أبو رواه وقد . صحيح حسن حديث هذا

 . وسلم عليه اهللا صلى النيب عن كعب بن أيب عن ، عباس ابن عن ، عتبة بن اهللا عبد بن اهللا عبيد عن الزهري

  

 244 - 243 ص - 2 ج - النيسابوري احلاكم - املستدرك: السادسةالوثیقة 

 محزة عن عيسى بن سليم ثنا حامت ابن هارون ثنا بالكوفة اخلثعمي حفص بن احلسني بن حممد جعفر أبو أنبأ احلافظ علي بن احلسني علي أبو)  حدثنا( 
 سفينة كل يأخذ ملك امامهم وكان يقرأ كان وآله عليه اهللا صلى النيب ان عنهما اهللا رضي عباس ابن عن جبري بن سعيد عن إسحاق أيب عن الزيات
 . خيرجاه ومل االسناد صحيح حديث هذا غصبا صاحلة

  

 107 ص - 14 ج -  حبان ابن -  حبان ابن صحيح: السابعةالوثیقة 

  غصبا صاحلة سفينة كل يأخذ ملك أمامهم وكان ويقرأ مؤمنني أبواه وكان كافرا كان الغالم وأما يقرأ عباس بن وكان

  



وكَذَلك  حتى يلج الْجملُ في سم الْخياطجنةَ إِنَّ الَّذين كَذَّبواْ بِآياتنا واستكْبرواْ عنها الَ تفَتح لَهم أَبواب السماء والَ يدخلُونَ الْ :النموذج الرابع
 نيرِمجزِي الْمج40: 7األعراف (ن(  

 235 ص - 8 ج - الطربي جرير إبن - البيان جامع: ا�ولیالوثیقة 

 اجلمل يلج حىت:  يقرأ كان أنه مسعود ابن عن ، جماهد عن ، جنيح أيب ابن عن ، شبل ثنا:  قال ، حذيفة أبو ثنا:  قال ، املثىن حدثين - 11358
 . األصفر

  

 84 ص - 3 ج - السيوطي الدين جالل - املنثور الدر: الثانیةالوثیقة 

 كان انه عباس ابن عن طرق من الشيخ وأبو املصاحف يف األنباري وابن املنذر وابن جرير وابن عبيد وأبو محيد بن وعبد منصور بن سعيد وأخرج* 
   السفن حبال من وهو الغليظ احلبل اجلمل وقال امليم وتشديد اجليم بضم يعىن اجلمل يقرأ

 سم يف األصفر اجلمل يلج حىت مسعود ابن قراءة يف قال جماهد عن الشيخ وأبو املصاحف يف األنباري وابن املنذر وابن جرير وابن عبيد أبو وأخرج* 
 اخلياط

  

  )238: 2البقرة ( والصالَة الْوسطَى وقُومواْ للّه قَانِتنيحافظُواْ علَى الصلَوات : النموذج الخامس

 112 ص - 2 ج - النيسابوري مسلم - مسلم صحيح: ا�ولیالوثیقة 

 اكتب ان عائشة مرتينا قال أنه عائشة موىل يونس أيب عن حكيم بن القعقاع عن أسلم بن زيد عن مالك على قرأت قال التميمي حيىي بن حيىي وحدثنا
 والصالة الصلوات على حافظوا على فأملت آذنتها بلغتها فلما الوسطى والصالة الصلوات على حافظوا فأذين اآلية هذه بلغت إذا وقالت مصحفا هلا

 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول من مسعتها عائشة قالت قانتني هللا وقوموا العصر وصالة الوسطى

  

 131 - 130 ص - 5 ج - النووي - مسلم شرح: الثانیةالوثیقة 

 بعض به واستدل بالواو العصر وصالة الروايات يف هو هكذا العصر وصالة الوسطى والصالة الصلوات على حافظوا على فأملت عائشة حديث يف قوله
 رسول عن اخلرب حكم هلا يكون وال ا حيتج ال الشاذة القراءة أن مذهبنا لكن املغايرة يقتضي العطف ألن العصر ليست الوسطى أن على أصحابنا

 واملسألة خربا يثبت ال قرآنا يثبت مل وإذا باالمجاع بالتواتر اال يثبت ال والقرآن قرآن أا على اال ينقلها مل ناقلها الن وسلم عليه اهللا صلى اهللا
 تعاىل اهللا رمحه حنيفة أيب وبني بيننا خالف وفيها الفقه أصول يف مقررة

  



 286 - 285 ص - 4 ج - الترمذي - الترمذي سنن: الثالثةالوثیقة 

 عائشة موىل يونس أيب عن حكيم بن القعقاع عن أسلم بن زيد عن مالك أخربنا معن أخربنا األنصاري وحدثنا أنس بن مالك عن قتيبة حدثنا 4065
 فأملت آذنتها بلغتها فلما)  الوسطى والصالة الصلوات على حافظوا(  فأذين اآلية هذه بلغت إذا وقالت مصحفا هلا أكتب أن عائشة أمرتين: "  قال
  " . وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول من مسعتها:  وقالت.  قانتني هللا وقوموا العصر وصالة الوسطى والصالة الصلوات على حافظوا:  على
 . صحيح حسن حديث هذا حفصة عن الباب ويف

  

 228 ص - 14 ج - حبان ابن - حبان ابن صحيح: الرابعةالوثیقة 

 حدثنا قال خيثمة أبو حدثنا قال املثىن بن علي بن أمحد أخربنا والوسطى والصالة الصلوات على حافظوا وسلم عليه اهللا صلى املصطفى قراءة ذكر
 حدثهما اخلطاب بن عمر موىل رافع بن عمرو أن ونافع علي بن حممد جعفر أبو حدثين قال إسحاق بن عن أيب حدثنا قال سعد بن إبراهيم بن يعقوب

 فال البقرة سورة من اآلية هذه بلغت إذا وقالت مصحفا حفصة فاستكتبتين قال وسلم عليه اهللا صلى النيب أزواج عهد يف املصاحف يكتب كان أنه
 حافظوا اكتب فقالت أكتبها اليت بالورقة جئتها بلغتها فلما قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول من حفظتها كما عليك فأملها ا تأتيين حىت تكتبها
 قانتني هللا وقوموا العصر وصالة الوسطى والصالة الصلوات على

  

  .عائشة وحفصة كان يف زمان متأخر عن وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله، فال يقال أا مما نسخة تالوته وصريح هذه الروايات أن فعل: تعلیق

  

لْحرامِ واذْكُروه كَما هداكُم وإِن فَإِذَا أَفَضتم من عرفَات فَاذْكُرواْ اللّه عند الْمشعرِ الَيس علَيكُم جناح أَن تبتغواْ فَضالً من ربكُم : النموذج السادس
 آلِّنيالض نلَم هلن قَبم م198: 2البقرة (كُنت(  

 197 ص - 2 ج - البخاري - البخاري صحيح: ا�ولیالوثیقة 

 جاء فلما اجلاهلية يف الناس متجر وعكاظ ااز ذو كان عنهما اهللا رضي عباس ابن قال دينار بن عمرو قال جريج ابن أخربنا اهليثم بن عثمان حدثنا
 احلج مواسم يف ربكم من فضال تبتغوا أن جناح عليكم ليس نزلت حىت ذلك كرهوا كأم االسالم

  

 4 - 3 ص - 3 ج - البخاري - البخاري صحيح: الثانیةالوثیقة 

 االسالم كان فلما اجلاهلية يف أسواقا ااز وذو وجمنة عكاظ كانت قال عنهما اهللا رضي عباس ابن عن عمرو عن سفيان حدثنا حممد ابن اهللا عبد حدثنا
 عباس ابن قرأها احلج مواسم يف ربكم من فضال تبتعوا ان جناح عليكم ليس فرتلت فيه تأمثوا فكأم



  

 449 ص -  1 ج - النيسابوري احلاكم - املستدرك: الثالثةالوثیقة 

 عمري بن عبيد عن رباح أيب ابن عطاء عن ذئب أيب بن ثنا اياس أيب بن آدم ثنا احلسني بن إبراهيم ثنا مدان القاضي احلسن بن الرمحن عبد)  حدثنا( 
 جناح ال وتعاىل تبارك اهللا فانزل حرم وهم البيوع فخافوا احلج ومواسم ااز ذي وسوق وعرفة مبىن يتبايعون كانوا احلج أول يف الناس ان عباس ابن عن

   املصحف يف يقرأها كان انه عمري بن عبيد فحدثين قال احلج مواسم يف ربكم من فضال تبتغوا ان عليكم

 * خيرجاه ومل الشيخني شرط على صحيح حديث هذا* 

  .قرآنيتهاوصريح الرواية أن إبن عباس مستمر على قراءة هذه الزيادة يف مصحفه إىل ما بعد وفاة رسول اهللا، وهذا دليل على أنه ما زال يعتقد : تعلیق

  

 482 - 481 ص - 1 ج -  النيسابوري احلاكم - املستدرك: الرابعةالوثیقة 

 ابن عن عمري بن عبيد عن عطاء عن ذئب أيب ابن ثنا احلنفي بكر أبو ثنا الدوري بن حممد بن العباس ثنا ببغداد العقىب العباس بن محزة)  أخربنا* ( 
 ليس وجل عز اهللا فانزل حرم وهم البيع فخافوا احلج ومواسم ااز ذي وسوق وعرفة مبىن يتبايعون احلج أول يف كانوا الناس ان عنهما اهللا رضي عباس
   احلج مواسم يف ربكم من فضال تبتغوا ان جناح عليكم

 * خيرجاه ومل الشيخني شرط على صحيح حديث هذا* 

  

 352 - 351 ص - 4 ج - خزمية ابن - خزمية ابن صحيح: الخامسةالوثیقة 

 وعرفة مبىن يبتاعون احلج أول يف كانوا الناس أن عباس بن عن عمري بن عبيد عن عطاء عن ذئب أيب بن ثنا مسعدة بن يعين محاد ثنا بشار بن حممد ثنا
 أنه عمري بن عبيد فحدثين احلج مواسم يف ربكم من فضال تبتغوا أن جناح عليكم ليس اهللا فأنزل حرم وهم البيع فخافوا احلج ومواسم ااز ذي وسوق

 أيب بن اهللا عبيد عن زيد بن محاد أخربنا عبدة بن أمحد وثنا ح مبثله اإلسناد ذا ذئب أيب بن ثنا احلنفي بكر أبو ثنا بندار ثنا املصحف يف يقرأها كان
 احلج مواسم يف ربكم من فضال تبتغوا أن جناح عليكم ليس يقرأها الزبري بن مسعت قال يزيد

  

  

  



م أَن تبتغواْ بِأَموالكُم محصنِني غَير والْمحصنات من النساء إِالَّ ما ملَكَت أَيمانكُم كتاب اللّه علَيكُم وأُحلَّ لَكُم ما وراء ذَلكُ: السادسالنموذج 
 نيحافسمورأُج نوهفَآت نهنم م بِهتعتمتا اسةً فَمفَرِيض نا هيمكا حيملكَانَ ع إِنَّ اللّه ةالْفَرِيض دعن بم م بِهتياضرا تيمف كُملَيع احنالَ ج4النساء (و :

24(  

 305 ص - 2 ج - النيسابوري احلاكم - املستدرك: ا�ولیالوثیقة 

 قرأت يقول نضرة أبا مسعت قال سلمة أبو ثنا شعبة أنبأ مشيل بن النضر أنبأ إبراهيم بن إسحاق ثنا السالم عبد بن حممد ثنا العنربي زكريا أبو)  أخربنا( 
 نضرة أبو قال مسمى أجل إىل منهن به استمتعتم فما عباس ابن قال فريضة أجورهن فاتوهن منهن به استمتعتم فما عنهما اهللا رضي عباس ابن على

 . خيرجاه ومل مسلم شرط على صحيح حديث هذا كذلك اهللا نزهلا ال واهللا عباس ابن فقال كذلك نقرأها ما فقلت

  

 19 ص - 5 ج - الطربي جرير إبن - البيان جامع: الثانیةالوثیقة 

 فما: * (  عباس ابن على اآلية هذه قرأت:  قال ، نضرة أيب عن ، سلمة أيب عن ، شعبة ثنا:  قال ، جعفر بن حممد ثنا:  قال ، املثىن ابن حدثنا
 . مرات ثالث كذلك اهللا ألنزهلا واهللا:  قال!  كذلك أقرؤها ما:  قلت قال ، مسمى أجل إىل:  عباس ابن قال) *  منهن به استمتعتم

  

 113 ص - 10 ج -  الرب عبد ابن - التمهيد: الثالثةالوثیقة 

 أجل إىل منهن به استمتعتم فما يقرأ كان أنه وأخربين اآلن حىت حالال يراها عباس ابن مسع أنه عطاء أخربين قال جريج ابن عن الرزاق عبد وذكر
 أبو وابنه حسني بن علي مسمى أجل إىل هكذا أيضا وقرأها عمر أبو قال مسمى أجل إىل أيب حرف يف عباس ابن وقال قال أجورهن فآتوهن مسمى
 يقرأون كانوا هكذا جبري بن وسعيد حممد بن جعفر وابنه علي بن حممد جعفر

 .وسندها صحيح: تعلیق

  

 51 ص - 10 ج - الرازي - الرازي تفسري: الرابعةالوثیقة 

 استمتعتم فما* (  يقرأ كان كعب بن أيب أن روي ما:  األول:  وجوه من وبيانه ، املتعة نكاح بيان على مقصورة اآلية هذه:  نقول أن:  الثاين الطريق
 من إمجاعا ذلك فكان ، القراءة هذه يف عليهما أنكروا ما واألمة ، عباس ابن قراءة هو أيضا وهذا) *  أجورهن فآتوهن مسمى أجل إىل منهن به

  القراءة هذه صحة على األمة

  

  



  )104: 3آل عمران ( الْمفْلحونَوينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَئك هم ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف : النموذج السابع

 166 - 165 ص - 4 ج - القرطيب - القرطيب تفسري: ا�ولیالوثیقة 

:  األنباري بكر أبو قال"  أصام ما على اهللا ويستعينون املنكر عن وينهون باملعروف ويأمرون اخلري إىل يدعون أمة منكم ولتكن: "  الزبري ابن وقرأ 
 أصف ما صحة على يدل ، القرآن بألفاظ فأحلقه) الغافلني:   ه يف( الناقلني بعض فيه غلط كالمه من وكالم ، الزبري ابن من تفسري الزيادة وهذه

 أيب:  وفيها  ه ، د ، ب يف( عون أيب عن عاصم أيب عن وكيع حدثنا عرفة بن) عوف أيب:  وفيها  ه ، د ، ب يف] ( حسن[  حدثنا أيب حدثنيه الذي احلديث

 أن يف عاقل يشك فما"  أصام ما على اهللا ويستعينون املنكر عن وينهون باملعروف ويأمرون"  يقرأ عفان بن عثمان مسعت:  قال صبيح عن) عوف
 ما ومؤكدا ا واعظا ذكرها وإمنا ، املسلمني إمام هو الذي مصحفه يف يكتبها مل إذ ، القرآن من الزيادة هذه) يعتد ال:   ه ، د ، ب يف( يعتقد ال عثمان
 . وعال جل العاملني رب كالم من تقدمها

  

 369 ص - 1 ج - الشوكاين - القدير فتح: الثانیةالوثیقة 

:  األنباري بن بكر أبو قال)  أصام ما على باهللا ويستعينون املنكر عن وينهون باملعروف ويأمرون اخلري إىل يدعون أمة منكم ولتكن(  الزبري ابن وقرأ 
 مل ولكن كذلك قرأها عثمان أن روى وقد.  القرآن بألفاظ فأحلقه الناقلني بعض فيه غلط كالمه من وكالم الزبري ابن من تفسري الزيادة وهذه
 . بقرآن ليست أا على فدل مصحفه يف يكتبها

  

وعلَى الْمؤمنِني وأَلْزمهم كَلمةَ التقْوى  الْجاهلية فَأَنزلَ اللَّه سكينته علَى رسولهإِذْ جعلَ الَّذين كَفَروا في قُلُوبِهِم الْحميةَ حميةَ : النموذج الثامن
  )26: 48الفتح (وكَانوا أَحق بِها وأَهلَها وكَانَ اللَّه بِكُلِّ شيٍء عليما 

 226 - 225 ص - 2 ج - النيسابوري احلاكم - املستدرك: ا�ولیالوثیقة 

 اهللا عبيد بن بسر عن زبر بن العالء ابن اهللا عبد ثنا شابور بن شعيب بن حممد ثنا مزيد بن الوليد بن العباس أخربنا يعقوب بن حممد العباس أبو)  حدثنا( 
 املسجد لفسد محوا كما محيتم ولو اجلاهلية محية احلمية قلوم يف كفروا الذين جعل إذ يقرأ كان انه عنه اهللا رضي كعب بن أيب عن إدريس أيب عن

 فدعا عليه فدخل) جممع 12 بالقطران اجلرباء ناقته يعاجل أي* ( له ناقة يهنأ وهو إليه فبعث عليه فاشتد عمر ذلك فبلغ رسوله على سكينته اهللا فانزل احلرام
 لقد فقال تكلم فقال أأتكلم أيب يل فقال عمر له فغلظ اليوم قراءتنا على زيد فقرأ الفتح سورة منكم يقرأ من فقال ثابت بن زيد فيهم أصحابه من ناسا

 حييت ما حرفا اقرئ واألمل أقرأت أقرأين ما على الناس اقرئ ان أحببت فان بالباب وأنتم ويقرئين وآله عليه اهللا صلى النيب على ادخل كنت اىن علمت
 . خيرجاه ومل الشيخني شرط على صحيح حديث هذا الناس اقرئ بل قال

  

  



 397 ص - 1 ج - الذهيب -  النبالء أعالم سري: الثانیةالوثیقة 

 املدينة إىل ركب) " العالء"  إىل املطبوع يف حترفت( الدرداء أبا أن اخلوالين إدريس أيب عن ، قيس بن عطية عن ، العالء بن اهللا عبد حدثنا:  مسلم بن الوليد
 ، محوا كما محيتم ولو ،]  26:  الفتح) [  اجلاهلية محية احلمية قلوم يف كفروا الذين جعل إذ: (  عمر على يوما فقرؤوا ، دمشق أهل من نفر يف

 فقرؤوا.  اقرؤوا:  قال) " أيب"  إىل املطبوع يف تصحفت( أتى فلما ، به فدعا.  كعب بن أيب:  قالوا ؟ هذا أقرأكم من:  عمر فقال.  احلرام املسجد لفسد
 ، بييت أللزمن ، أحببت لئن وواهللا ، يب ويصنع يب ويصنع ، وحيجبون وأدىن ، ويغيبون أحضر كنت أين لتعلم إنك عمر يا واهللا:  أيب فقال.  كذلك

 ، ثقات رجاله( علمت ما الناس فعلم علما عندك جعل قد اهللا أن لنعلم إنا!  غفرا اللهم:  عمر فقال.  أموت حىت أحدا أقرئ وال ، شيئا أحدث فال
 طريق من ، النسائي عن"  تفسريه"  يف 194/  4 كثري ابن وأورده ، أيب عن ، اهللا عبد بن بشر عن ، العالء بن اهللا عبد عن ، شعيب بن حممد طريق من 225/  2 احلاكم وأخرجه
 إىل ونسبه ، 79/  6"  املنثور الدر"  يف السيوطي وذكره ،. . .  أيب عن ، اهللا عبد بن بشر عن ، العالء بن اهللا عبد عن ، رزين أيب عن ، سوار بن شبابة عن ، سعيد بن إبراهيم

 ، أنفسهم من باملؤمنني أوىل النيب(  املصحف يف يقرأ بغالم اخلطاب بن عمر مر:  قال غريه أو جبالة عن ، عمرو عن:  عيينة ابن) . واحلاكم النسائي
 يلهيين كان إنه:  فقال فسأله إليه فذهب.  أيب مصحف هذا:  قال.  حكها غالم يا:  فقال"  هلم أب هو] "  61 األحزاب) [  أمهام وأزواجه
 وقد أيضا ثقة ، البصري التميمي عبدة ابن هو"  جمالد"  إىل املطبوع يف حترف وقد -:  وجبالة.  ثبت ثقة ، املكي دينار ابن هو:  عمرو( باألسواق الصفق ويلهيك ، القرآن

 ) .والبيهقي ، املنذر وابن ، راهويه بن وإسحاق ، منصور بن وسعيد ، الرزاق عبد إىل ونسبه 183/  5"  املنثور الدر"  يف السيوطي ذكره

  

 464 - 463 ص - 6 ج - النسائي - الكربى السنن: الثالثةالوثیقة 

 أنه كعب بن أيب عن إدريس أيب عن اهللا عبيد بن بسر عن زبر بن العالء بن اهللا عبد زبر أيب عن سوار بن شبابة نا سعيد بن إبراهيم أنا)  11505( 
 أين لتعلم إنك قال له فأغلظ عمر ذلك فبلغ احلرام املسجد لفسد محوا كما محيتم ولو اجلاهلية محية احلمية قلوم يف كفروا الذين جعل إذ يقرأ كان
 ورسوله اهللا علمك مما وعلم فاقرأ وقرآن علم عندك رجل أنت بل عمر فقال اهللا علمه مما فيعلمين وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول على أدخل كنت

  

ويبدوا من جمموع هذه الروايات أن فكرة األحرف السبعة مل تكن يف ذهن إبن اخلطاب وال إبن كعب، وإال مل يكن إلغالظ عمر داعٍ وملا : تعلیق
  .عدل أيب عن اإلحتجاج بشئ إال األحرف السبع

  

فَلَما خر تبينت الْجِن أَن لَّو كَانوا يعلَمونَ الْغيب ما لَبِثُوا فَلَما قَضينا علَيه الْموت ما دلَّهم علَى موته إِلَّا دابةُ الْأَرضِ تأْكُلُ منسأَته : النموذج التاسع
  )14: 34سبأ ( في الْعذَابِ الْمهِنيِ

 402 ص - 4 ج - النيسابوري احلاكم - املستدرك: ا�ولیالوثیقة 

 جبري بن سعيد عن السائب بن عطاء عن طهمان بن إبراهيم ثنا مسعود بن موسى حذيفة أبو ثنا العزيز عبد بن علي ثنا إسحاق بن بكر أبو الشيخ أخربنا
 ما فيقول يديه بني نابتة شجرة رأى مصاله يف قام إذا السالم عليه اهللا نيب سليمان كان قال وآله عليه اهللا صلى النيب عن عنهما اهللا رضي عباس ابن عن



 بني نابتة شجرة رأى إذ يوما يصلى هو فبينما غرست لغرس كان وإن كتب لدواء كانت فان وكذا لكذا فتقول أنت شئ ألي فيقول كذا فتقول امسك
 ان االنس يعلم حىت موتى اجلن على عم اللهم السالم عليه سليمان قال البيت هذا خلراب قالت أنت شئ ألي قال اخلرنوب قالت امسك ما هلا فقال يديه
 الغيب يعلمون كانوا لو اجلن ان االنس فتبينت حوال ميتا فوجدوه فخر فسقط األرضة فأكلتها قال عليها فتوكأ عصا فنحتها قال الغيب تعلم ال اجلن

 االسناد صحيح حديث هذا.  كان حيث باملاء تأتيها فكانت األرضة اجلن فشكرت هكذا يقرؤها عباس ابن وكان املهني العذاب يف حوال لبثوا ما
 . خيرجاه ومل

  

 208 - 207 ص -  8 ج - اهليثمي - الزوائد جممع: الثانیةالوثیقة 

 ما هلا فيقول يديه بني نابتة شجرة رأى مصاله يف قام إذا وسلم عليه اهللا صلى اهللا نيب سليمان كان قال وسلم عليه اهللا صلى النيب عن عباس ابن وعن 
 فقال يديه بني شجرة إذا يصلي يوم ذات هو فبينا كتب لداء كانت وإن غرست لغرس كانت فان لكذا فتقول أنت شئ ألي فيقول كذا فتقول امسك
 فنحتها قال الغيب تعلم ال اجلن أن االنس تعلم حىت اخلرنوب على عم اللهم قال البيت هذا خلراب قالت أنت شئ ألي قال اخلرنوب قالت امسك ما هلا

 لبثوا ما الغيب يعلمون كانوا لو اجلن أن االنس فتبينت حوال فوجدوه األرضة تعمل واجلن أكلها فحزروا فسقط األرضة فأكلتها عليها يتوكأ عصا
 مرفوعا بنحوه والبزار الطرباين رواه.  كانت حيث تأتيها فكانت األرضة اجلن فشكرت هكذا يقرؤها عباس ابن وكان املهني العذاب يف حوال

 . الصحيح رجال رجاهلما وبقية ، اختلط وقد عطاء وفيه وموقوفا

  

  )2-1: 103العصر ( إِنَّ الْإِنسانَ لَفي خسرٍ) 1( والْعصرِ: النموذج العاشر

 534 ص - 2 ج - النيسابوري احلاكم - املستدرك: ا�ولیالوثیقة 

 أنبأ موسى بن اهللا عبيد ثنا مهران بن أمحد ثنا الصفار اهللا عبد بن حممد اهللا عبد أبو)  أخربنا) (  الرحيم الرمحن اهللا بسم) (  والعصر سورة تفسري( 
 ومل االسناد صحيح حديث هذا خسر لفي االنسان ان الدهر ونوائب والعصر قرأ انه عنه اهللا رضي علي عن مر ذي عمرو عن إسحاق أيب عن إسرائيل
 . خيرجاه

  

 372 - 371 ص - 30 ج - الطربي جرير إبن - البيان جامع: الثانیةالوثیقة 

 ، مر ذي عمر عن ، إسحاق أيب عن ، إسرائيل أخربنا:  قال ، دكني بن الفضل نعيم أبو ثنا:  قال ، واصل بن األعلى عبد ابن حدثين - 29342
  .الدهر آخر إىل فيه وإنه ، خسر لفي االنسان إن ، الدهر ونوائب والعصر:  احلرف هذا يقرأ عنه اهللا رضي عليا مسعت: قال



 أبو حدثنا.  الدهر آخر إىل فيه وإنه:  القراءات بعض ففي خسر لفي االنسان إن قتادة عن ، سعيد ثنا:  قال ، يزيد ثنا:  قال ، بشر حدثنا - 29343
 لفي االنسان إن ، الدهر ونوائب والعصر:  قرأها عنه اهللا رضي عليا أن ، مر ذي عمرو عن ، إسحاق أيب عن ، سفيان عن ، وكيع ثنا:  قال ، كريب
 . خسر

  

فيها مصباح الْمصباح في زجاجة الزجاجةُ كَأَنها كَوكَب دري يوقَد من  اللَّه نور السماوات والْأَرضِ مثَلُ نورِه كَمشكَاة: النموذج الحادي عشر
ن ارن هسسمت لَم لَويُء وضا يهتيز كَادي ةبِيلَا غَرو ةيقرلَّا ش ونِةتيز كَةاربم ةرجشي اللَّهدهورٍ يلَى نع ور  اللَّهاسِ ولنثَالَ لالْأَم اللَّه رِبضياء وشن يم ورِهنل

 يملٍء عي35: 24النور (بِكُلِّ ش(  

 397 ص - 2 ج - النيسابوري احلاكم - املستدرك: ا�ولیالوثیقة 

 السماوات نور اهللا وجل عز قوله يف عنهما اهللا رضي عباس ابن عن جبري بن سعيد عن عطاء عن قيس أيب بن عمرو ثنا الدشتكي اهللا عبد أبو)  أخربنا( 
 . خيرجاه ومل االسناد صحيح الكوة يعىن القربة وهي قال كمشكاة باهللا آمن من نور مثل واألرض

  

 48 ص - 5 ج - السيوطي الدين جالل - املنثور الدر: الثانیةالوثیقة 

   كمشكاة املؤمن نور مثل كعب بن أيب قراءة يف قال الشعيب عن املصاحف يف األنباري وابن محيد بن عبد وأخرج* 

 النقرة وهي قال كمشكاة باهللا آمن من نور مثل يقول واألرض السماوات نور اهللا قوله يف عباس ابن عن وصححه واحلاكم حامت أيب ابن وأخرج* 
   الكوة يعىن

 كمشكاة املؤمن نور مثل قال املشكاة نور مثل نوره يكون أن من أعظم هو الكاتب من خطأ هي قال نوره مثل عباس ابن عن حامت أيب ابن وأخرج* 

  .على األحرف السبع أو على نسخ التالوة" هي خطأ من الكتاب"ومن احملال أن حنمل قول إبن عباس : تعلیق

  

 كلماتزيادة 

  )3-1: 92الليل ( وما خلَق الذَّكَر والْأُنثَى) 2(والنهارِ إِذَا تجلَّى ) 1(بِسمِ اللّه الرحمنِ الرحيمِ واللَّيلِ إِذَا يغشى : النموذج ا�ول

 216 - 215 ص - 4 ج - البخاري - البخاري صحيح: ا�ولیالوثیقة 

 ركعتني فصليت الشأم قدمت قال علقمة عن إبراهيم عن املغرية عن إسرائيل حدثنا إمساعيل بن مالك حدثنا عنهما اهللا رضي وحذيفة عمار مناقب باب
 دعوت اىن فقلت الدرداء أبو قالوا هذا من قلت جنيب إىل جلس حىت جاء قد شيخ فإذا إليهم فجلست قوما فأتيت صاحلا جليسا يل يسر اللهم قلت مث



 وفيكم واملطهرة والوساد النعلني صاحب عبد أم ابن عندكم أوليس قال الكوفة أهل من فقلت أنت ممن قال يل فيسرك صاحلا جليسا يل ييسر ان اهللا
 قال مث غريه أحد يعلم ال الذي وسلم عليه اهللا صلى النيب سر صاحب فيكم أوليس وسلم عليه اهللا صلى نبيه لسان على الشيطان من اهللا أجاره الذي
 عليه اهللا صلى اهللا رسول أقرأنيها لقد واهللا قال واألنثى والذكر جتلى إذا والنهار يغشى إذا والليل عليه فقرأت يغشى إذا والليل اهللا عبد يقرأ كيف
   يف إىل فيه من وسلم

 إىل فجلس صاحلا جليسا يل يسر اللهم قال املسجد دخل فلما الشأم إىل علقمة ذهب قال إبراهيم عن مغرية عن شعبة حدثنا حرب بن سليمان حدثنا
 قال بلى قلت قال حذيفة يعىن غريه يعلمه ال الذي السر صاحب منكم أو فيكم أليس قال الكوفة أهل من قال أنت ممن الدرداء أبو فقال الدرداء أيب

 صاحب منكم أو فيكم أليس قال بلى قلت عمارا يعىن الشيطان من يعىن وسلم عليه اهللا صلى نبيه لسان على اهللا أجاره الذي منكم أو فيكم أليس
 كادوا حىت هؤالء يب زال ما قال واألنثى والذكر قلت جتلى إذا والنهار يغشى إذا والليل يقرا اهللا عبد كان كيف قال بلى قال والسرار السواك

 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول من مسعته شئ عن يستزلوين

  

 219 - 218 ص - 4 ج - البخاري - البخاري صحيح: الثانیةالوثیقة 

 قلت دنا فلما مقبال شيخا فرأيت جليسا يل يسر اللهم فقلت ركعتني فصليت الشأم دخلت علقمة عن إبراهيم عن مغرية عن عوانة أيب عن موسى حدثنا
 من أجري الذي فيكم يكن أومل واملطهرة والوساد النعلني صاحب فيكم يكن أفلم قال الكوفة أهل من قلت أنت أين من قال اهللا استجاب يكون ارجوان
 قال واألنثى والذكر جتلى إذا والنهار يغشى إذا والليل فقرأت والليل عبد أم ابن قرأ كيف غريه يعلمه ال الذي السر صاحب فيكم يكن أومل الشيطان
 يردوين كادوا حىت هؤالء زال فما يف إىل فاه وسلم عليه اهللا صلى النيب أقرأنيها

  

 84 ص - 6 ج - البخاري - البخاري صحيح: الثالثةالوثیقة 

 فقال فأتانا الدرداء أبو بنا فسمع الشام اهللا عبد أصحاب من نفر يف دخلت قال علقمة عن إبراهيم عن األعمش عن سفيان حدثنا عقبة بن قبيصة حدثنا
 يف من مسعتها آنت قال واألنثى والذكر جتلى إذا والنهار يغشى إذا والليل فقرأت اقرأ فقال إىل فأشاروا اقرأ فأيكم قال نعم فقلنا يقرأ من أفيكم

   علينا يأبون وهؤالء وسلم عليه اهللا صلى النيب يف من مسعتها وانا قال نعم قلت صاحبك

   واألنثى الذكر خلق وما باب

 عبد قراءة على يقرأ أيكم فقال فوجدهم فطلبهم الدرداء أيب على اهللا عبد أصحاب قدم قال إبراهيم عن األعمش حدثنا أيب حدثنا حفص بن عمر حدثنا
 صلى النيب مسعت اىن اشهد قال واألنثى والذكر علقمة قال يغشى إذا والليل يقرأ مسعته كيف قال علقمة إىل أشاروا حيفظ فأيكم قال كلنا قال اهللا
 * أتابعهم ال واهللا واألنثى الذكر خلق وما اقرأ أن على يريدوين وهؤالء هكذا يقرأ وسلم عليه اهللا

  



 140 - 139 ص - 7 ج - البخاري -  البخاري صحيح: الرابعةالوثیقة 

 قال إبراهيم عن مغرية عن شعبة حدثنا الوليد أبو وحدثنا ح الشام قدم انه علقمة عن إبراهيم عن مغرية عن شعبة عن يزيد حدثنا جعفر بن حيىي حدثنا
 فيكم أليس قال الكوفة أهل من قال أنت ممن فقال الدرداء أيب إىل فقعد جليسا ارزقين اللهم فقال ركعتني فصلى املسجد فأتى الشام إىل علقمة ذهب

 يعين الشيطان من وسلم عليه اهللا صلى رسوله لسان على اهللا أجاره الذي فيكم كان أو فيكم أليس حذيفة يعين غريه يعلمه ال كان الذي السر صاحب
 حىت هؤالء زال ما فقال واألنثى والذكر قال يغشى إذا والليل يقرأ اهللا عبد كان كيف مسعود ابن يعين والوساد السواك صاحب فيكم أوليس عمارا
 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول من مسعتها وقد يشككوين كادوا

  

 544 - 543 ص -  8 ج - حجر ابن - الباري فتح: الخامسةالوثیقة 

 ومن الدرداء أيب إىل ذلك إسناد قوة مع االمر استقر وعليها واألنثى الذكر خلق وما قرؤوا عداهم ومن هنا ذكر عمن إال تنقل مل القراءة هذه مث
 وعن علقمة عن القراء هذه الكوفيني من احلفاظ نقل من والعجب معه ذكر ومن الدرداء أبا النسخ يبلغ ومل تالوته نسخت مما هذا ولعل معه ذكر
 مما فهذا ذا منهم أحد يقرأ ومل الدرداء أيب عن القراءة محلوا الشام أهل وكذا منهم أحد ا يقرأ مل مث بالكوفة القراءة تنتهي واليهما مسعود ابن

 * نسخت ا التالوة أن يقوي

  .إن اهللا يهب الفطنة ملن يشاء، إمنا النسخ يكون يف ما نقص من قرآننا وأما ما زاد فيه فال وجه إلدعاء نسخه: تعلیق

  

 206 ص - 2 ج - النيسابوري مسلم - مسلم صحيح: السادسةالوثیقة 

 أبو فاتانا الشام قدمنا قال علقمة عن إبراهيم عن األعمش عن معاوية أبو حدثنا قاال)  بكر أليب واللفظ(  كريب وأبو شيبة أيب بن بكر أبو وحدثنا
 يغشى إذا والليل يقرأ مسعته قال يغشى إذا والليل اآلية هذا يقرأ اهللا عبد مسعت فكيف قال انا نعم فقلت اهللا عبد قراءة يف يقرأ أحد فيكم فقال الدرداء
 أتابعهم فال خلق وما اقرأ ان يريدون هؤالء ولكن يقرأها وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت هكذا واهللا وانا قال واألنثى والذكر

  

 528 -  527 ص - 4 ج - حزم ابن - االحكام: السابعةالوثیقة 

 رضي الصديق بكر أيب عن روي ما مثل ، عنهم اهللا رضي الصحابة من طائفة عن صححت منكرة بقراءات الثابتة الرواية ذاكر ذكر فإن:  حممد أبو قال
 عليهم املغضوب غري عليهم أنعمت الذين صراط: * (  قراءة من ، عنه اهللا رضي عمر عن صح ما ومثل) *  املوت سكرة وجاءت: * (  عنه اهللا

  .  هذا وحنو القرآن من القنوت يعد كان عنه اهللا رضي أبيا وأن ، القرآن من املعوذتني يعد مل عنه اهللا رضي مسعود ابن أن ومن ،) *  والضالني



 عليه اهللا صلى اهللا رسول دون من على ننكر ال وحنن ، البتة وسلم عليه اهللا صلى النيب عن منه ليس شئ عنه روى من على موقوف ذلك كل:  قلنا
 تكفل وال ، به بالعمل أمرنا وال له الطاعة تعاىل اهللا يكلفنا ومل ، السالم عليه دونه أحد عن روي فيما حجة وال ، هتفا به هتفنا فقد ، اخلطأ وسلم
  .  التوفيق تعاىل وباهللا ، ذلك من بشئ لنا معارضة وال ، والتابع الصاحب عن روى ممن دونه فمن الصاحب من يكون فيما واقع فيه فاخلطأ ، حبفظه

 من التخلص يلزمهم الذين فهم ، القرآن وعلى وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن صح ما على الصاحب بتقليد يقول من ، املعارضة هذه تلزم وإمنا
 ، مسعود بن علقمة عن كالمها ، والشعيب النخعي طريق من رويناه الذي وهو واحدا خربا إال ، العاملني رب هللا واحلمد ، فال حنن وأما ، املذلة هذه
 أبو قال.  واألنثى الذكر خلق وما ئ جتلى إذا والنهار ئ يغشى إذا والليل:  أقرأمها أنه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن كالمها ، الدرداء وأيب
 بن زر عن املأثورة املشهورة عاصم قراءة الن منسوخة قراءة أما إال:  حممد أبو قال . وسلم عليه اهللا صلى النيب عن مسند صحيح خرب وهذا:  حممد
: * (  مجيعا فيهما:  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن الدرداء أيب إىل مسندة عامر ابن وقراءة ، وسلم عليه اهللا صلى النيب عن مسعود ابن عن حبيش
  تركها جيوز ال زيادة فهي) *  واألنثى الذكر خلق وما

بل وأقسم على أن ال يتابع أحد  ،قد أنكرها أبو الدرداء فيما صح عنه وأصر على ذلك حىت بعد التنبيه عليهوهذه الزيادة اليت ال جيوز تركها : تعلیق
  .إستزالل وردي، نسأل اهللا السالمةتلك الزيادة من هؤالء  هقبوليف ممن قرأها، وهو معتقد أن 

  

 كلماتتبديل 

  )7: 1الفاحتة ( والَ الضالِّنيصراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم غَريِ املَغضوبِ علَيهِم : موذج الثانينال

 122 - 121 ص - 8 ج -  حجر ابن - الباري فتح: ا�ولیالوثیقة 

 أنعمت الذين على الضالني عطف يتوهم لئال غري من املفهوم النفي معىن لتأكيد زائدة ال العربية أهل قال)  الضالني وال عليهم املغضوب غري باب قوله( 
 صحيح بإسناد منصور بن وسعيد عبيد أبو ذكرها الضالني وغري عليهم املغضوب غري عمر قراءة ويؤيده غري مبعىن ال وقيل

  

 31 ص - 1 ج - كثري ابن - كثري ابن تفسري: الثانیةالوثیقة 

 بن عمر عن األسود عن إبراهيم عن األعمش عن معاوية أيب عن القرآن فضائل كتاب يف سالم بن القاسم عبد أبو روى وهلذا قدمناه ما والصحيح
 وهو كذلك قرأ أنه كعب بن أيب عن حكي وكذلك صحيح إسناد وهذا الضالني وغري عليهم املغضوب غري يقرأ كان أنه عنه اهللا رضي اخلطاب
 . التفسري وجه على منهما صدر أنه على حممول

  

  



 528 - 527 ص - 4 ج - حزم ابن - االحكام: الثالثةالوثیقة 

 الصديق بكر أيب عن روي ما مثل ، عنهم اهللا رضي الصحابة من طائفة عن صححت منكرة بقراءات الثابتة الرواية ذاكر ذكر فإن:  حممد أبو قال
 املغضوب غري عليهم أنعمت الذين صراط: * (  قراءة من ، عنه اهللا رضي عمر عن صح ما ومثل) *  املوت سكرة وجاءت: * (  عنه اهللا رضي
  .  هذا وحنو القرآن من القنوت يعد كان عنه اهللا رضي أبيا وأن ، القرآن من املعوذتني يعد مل عنه اهللا رضي مسعود ابن أن ومن ، ) * والضالني عليهم

 عليه اهللا صلى اهللا رسول دون من على ننكر ال وحنن ، البتة وسلم عليه اهللا صلى النيب عن منه ليس شئ عنه روى من على موقوف ذلك كل:  قلنا
 تكفل وال ، به بالعمل أمرنا وال له الطاعة تعاىل اهللا يكلفنا ومل ، السالم عليه دونه أحد عن روي فيما حجة وال ، هتفا به هتفنا فقد ، اخلطأ وسلم
  .  التوفيق تعاىل وباهللا ، ذلك من بشئ لنا معارضة وال ، والتابع الصاحب عن روى ممن دونه فمن الصاحب من يكون فيما واقع فيه فاخلطأ ، حبفظه

 من التخلص يلزمهم الذين فهم ، القرآن وعلى وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن صح ما على الصاحب بتقليد يقول من ، املعارضة هذه تلزم وإمنا
 ، مسعود بن علقمة عن كالمها ، والشعيب النخعي طريق من رويناه الذي وهو واحدا خربا إال ، العاملني رب هللا واحلمد ، فال حنن وأما ، املذلة هذه
 حممد أبو قال.  واألنثى الذكر خلق وما ئ جتلى إذا والنهار ئ يغشى إذا والليل:  أقرأمها أنه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن كالمها ، الدرداء وأيب
 حبيش بن زر عن املأثورة املشهورة عاصم قراءة الن منسوخة قراءة أما إال:  حممد أبو قال.  وسلم عليه اهللا صلى النيب عن مسند صحيح خرب وهذا: 
 وما: * (  مجيعا فيهما:  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن الدرداء أيب إىل مسندة عامر ابن وقراءة ، وسلم عليه اهللا صلى النيب عن مسعود ابن عن
  تركها جيوز ال زيادة فهي) *  واألنثى الذكر خلق

  .وكالم إبن حزم واضح يف أن تقليد الناس ألمثال عمر إبن اخلطاب يف هذه القراءات الشاذة مذلة يلزم التخلص منها: تعلیق

  

: 24النور (وتسلِّموا علَى أَهلها ذَلكُم خير لَّكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ  لَا تدخلُوا بيوتا غَير بيوتكُم حتى تستأْنِسوايا أَيها الَّذين آمنوا : النموذج الثالث
27(  

 396 ص - 2 ج - النيسابوري احلاكم - املستدرك: ا�ولیالوثیقة 

 ابن عن جماهد عن اياس بن جعفر عن شعبة عن سفيان ثنا يوسف بن حممد ثنا الناقد حممد بن عمرو ثنا األهوازي عبدان أنبأ احلافظ علي أبو)  حدثنا( 
 شرط على صحيح حديث هذا تستأذنوا حىت الكاتب أخطأ قال تستأنسوا حىت بيوتكم غري بيوتا تدخلوا ال تعاىل قوله يف عنهما اهللا رضي عباس

 . خيرجاه ومل الشيخني

  

 7 ص - 11 ج - حجر ابن - الباري فتح: الثانیةالوثیقة 

 ويقول تستأذنوا حىت يقرأ كان عباس ابن أن صحيح بسند الشعب يف والبيهقي والطربي منصور بن سعيد فاخرج ذلك إنكار عباس ابن عن وجاء
 وأخرج تستأذنوا حىت مسعود ابن مصحف يف قال النخعي إبراهيم عن مقسم بن مغرية طريق ومن كعب بن أيب قراءة على يقرأ وكان الكاتب أخطأ



 القرآن أحكام يف إسحاق بن إمساعيل وأخرجه وتستأذنوا أهلها على تسلموا حىت اهللا عبد مصحف يف إبراهيم عن مغرية طريق من منصور بن سعيد
 الناس اتفاق وأما كعب بن أيب عن تلقاها اليت قراءته على بناها عباس ابن بان وأجيب بعده ممن مجاعة صحته يف طعن وكذا واستشكله عباس ابن عن
 كما ا القراءة تركت اليت األحرف من أيب قراءة وكان يوافقه عما اخلروج عدم على االتفاق وقع الذي املصحف خط فلموافقة بالسني قراءا على
 تقدم

  

 196 ص - 23 ج - الرازي - الرازي تفسري: الثالثةالوثیقة 

 فكان والسالم الدخول بعد ذلك حيصل وإمنا ، حلديث مستأنسني وال تعاىل قال ، االسة جهة من احلاصل األنس عن عبارة االستئناس:  األول السؤال
 بن وسعيد عباس ابن عن يروى ما:  أحدها:  وجوه من هذا عن:  جلوابوا ؟ ذلك من العكس على جاء فلم االستئناس على السالم تقدمي األوىل
 إذن بغري الدخول وهو ، والدمور اجلاهلية حتية من لكم خري والتسليم لكم تستأذنوا حىت:  أيب قراءة ويف ، الكاتب فأخطأ تستأذنوا حىت هو إمنا ، جبري

 ابن من القول هذا أن واعلم ، دمر فقد استئذانه عينه سبقت من"  احلديث ويف ، ارتكب ما لعظم دامر صاحبه كأن اهلالك وهو الدمار من واشتقاقه
 إىل الشك يطرق البابني هذين وفتح بالتواتر ينقل مل الذي القرآن صحة ويقتضي بالتواتر نقل الذي القرآن يف الطعن يقتضي ألنه نظر فيه عباس

 باطل وأنه القرآن كل

  .ماعلى مصراعيههذين البابني كالم الفخر الرازي جاء متأخراً بعض الشئ إذ أن علماء أهل السنة واجلماعة فتحوا : تعلیق

  

أَن لَّو يشاء اللّه  أَفَلَم ييأَسِ الَّذين آمنواْ جميعا ولَو أَنَّ قُرآنا سيرت بِه الْجِبالُ أَو قُطِّعت بِه اَألرض أَو كُلِّم بِه الْموتى بل لِّلّه اَألمر: الرابعالنموذج 
الرعد (لف الْميعاد تصيبهم بِما صنعواْ قَارِعةٌ أَو تحلُّ قَرِيبا من دارِهم حتى يأْتي وعد اللّه إِنَّ اللّه الَ يخ لَهدى الناس جميعا والَ يزالُ الَّذين كَفَرواْ

13:31(  

 283 - 282 ص - 8 ج -  حجر ابن - الباري فتح: ا�ولیالوثیقة 

 ناعس وهو الكاتب كتبها ويقول يتبني أفلم يقرؤها كان أنه عباس ابن عن البخاري رجال من كلهم صحيح بإسناد محيد بن وعبد الطربي وروى
 بدمية ابن وعلي مليكة أيب وابن وعكرمة عباس وابن علي عن جاءت القراءة وهذه األوىل القراءة أا وغريه كثري ابن زعم قال جريج ابن طريق ومن
 أشتد فقد عباس ابن عن الطربي أسنده ما وأما يتبني أفلم كلهم قرؤا من آخر يف حممد بن جعفر حفيده زيد وابنه احلسني بن وعلي حوشب بن وشهر
 املستعان واهللا بعده مجاعة وتبعه مرية فيها ما فريه واهللا وهي قال أن إىل كعادته ذلك يف الزخمشري وبالغ صحته بالرجال له علم ال ممن مجاعة إنكار
 جيد بإسناد منصور بن سعيد أخرجه الصاد يف الواو التزقت ووصى قال إياه إال تعبدوا أال ربك وقضى تعاىل قوله يف ذلك حنو عباس ابن عن جاء وقد
 به يليق مبا تأويله يف فلينظر التحصيل أهل دأب من ليس صحته بعد املنقول تكذيب لكن املعتمد غريها كان وإن األشياء وهذه عنه

وعلى أي حال حنن يف إنتظار أن يأتينا ذلك التأويل ! الرواية غري تكذيبها أو نسبة القول بالتحريف إلبن عباسذه وال أدري مالذي يليق : تعلیق
  .)158: 6األنعام (قُلِ انتظرواْ إِنا منتظرونَ املوعود وندعوا له بالفرج ولسان حالنا يقول 



  

 534 ص - 2 ج - كثري ابن - كثري ابن تفسري: الثانیةالوثیقة 

 الناس هلدى اهللا يشاء لو أن آمنوا الذين يتبني أفلم آخرون وقرأ آمنوا الذين يعلم أفلم"  آمنوا الذين ييأس أفلم"  قوله يف السلف من واحد غري وقال
 مجيعا الناس هلدى اهللا يشاء ولو يهدوا أن آمنوا الذين يئس قد:  العالية أبو وقال مجيعا

ولكنه مل يبني لنا أياً من هؤالء هم السلف الصاحل، لذا " يتبني"وسلف يقرأ بـ" يعلم"نستخلص أن هنالك سلف يقرأ بـومن كالم إبن كثري : تعلیق
  .مؤقتاً" ييأس"سنلتزم بـ

  

 تنهرهما وقُل وبِالْوالدينِ إِحسانا إِما يبلُغن عندك الْكبر أَحدهما أَو كالَهما فَالَ تقُل لَّهمآ أُف والَ وقَضى ربك أَالَّ تعبدواْ إِالَّ إِياه: النموذج الخامس
  )23: 17اإلسراء (لَّهما قَوالً كَرِميا 

 283 ص - 8 ج -  حجر ابن - الباري فتح: ا�ولیالوثیقة 

 جيد بإسناد منصور بن سعيد أخرجه الصاد يف الواو التزقت ووصى قال إياه إال تعبدوا أال ربك وقضى تعاىل قوله يف ذلك حنو عباس ابن عن جاء وقد
 به يليق مبا تأويله يف فلينظر التحصيل أهل دأب من ليس صحته بعد املنقول تكذيب لكن املعتمد غريها كان وإن األشياء وهذه عنه

  

 542 - 541 ص - 1 ج - السيوطي - القرآن علوم يف اإلتقان: الثانیةالوثیقة 

 ربك ووصى هي إمنا) *  ربك وقضى* (  تعاىل قوله يف يقول كان أنه عباس ابن عن جبري بن سعيد طريق من منصور بن سعيد أخرجه وما 3499
  بالصاد الواو التزقت

  بالصاد الواو فالتزقت كثريا مدادا الكاتب استمد بلفظ أشته ابن وأخرجه 3500

  بالصاد إحدامها التصقت واوان إما ربك أمر ويقول ربك ووصى يقرأ كان أنه عباس ابن عن الضحاك طريق من وأخرجه م 3500

 عباس ابن وال حنن نقرؤها كذلك ليس قال) *  ربك وقضى* (  قال احلرف هذا تقرأ كيف قال أنه الضحاك عن أخرى طريق من وأخرجه 3501
 الذين وصينا ولقد* (  قرأ مث بالصاد الواو فالتصقت كثريا مدادا القلم فاحتمل كاتبكم فاستمد وتكتب تقرأ كانت وكذلك ربك ووصى هو إمنا

 العباد ا أوصى وصية ولكنه الرب قضاء رد أحد يستطع مل الرب من قضى كانت ولو) *  اهللا اتقوا أن وإياكم قبلكم من الكتاب أوتوا

  

وفيها ما ورد بإسناد جيد كما قال  ،وهذه األقوال من الوضوح مبكان حبيث يكون سكوت علماء أهل السنة عنها أفضل من حماولة تأويلها: تعلیق
  .العسقالين



  

   :والسابع والثامن النموذج السادس

  )63: 20طه (يرِيدان أَن يخرِجاكُم من أَرضكُم بِِسحرِهما ويذْهبا بِطَرِيقَتكُم الْمثْلَى  إِنْ هذَان لَساحرانقَالُوا 

 كلن قَبا أُنزِلَ ممو ا أُنزِلَ إِلَيكونَ بِمنمؤونَ ينمؤالْمو مهنلْمِ مي الْعونَ فخاسنِ الرالَلَّكالص نييمقالْمكَاةَوونَ الزتؤالْمرِ  ةَ ومِ اآلخوالْيو ونَ بِاللّهنمؤالْمو
  )162: 4النساء (أُولَئك سنؤتيهِم أَجرا عظيما 

  )69: 5املائدة (صالحا فَالَ خوف علَيهِم والَ هم يحزنونَ  والنصارى من آمن بِاللّه والْيومِ اآلخرِ وعملَ والَّذين هادواْ والصابِؤونَإِنَّ الَّذين آمنواْ 

 221 ص - 16 ج - اآللوسي - اآللوسي تفسري: ا�ولیالوثیقة 

 عائشة سألت:  قال أبيه عن عروة بن هشام عن القرآن فضائل يف عبيد أبو أخرجه ما على بناء وخطأ حلن إا:  قيل حىت القراءة هذه واستشكلت
 وعن) *  الزكاة واملؤتون الصالة واملقيمني: * (  تعاىل قوله وعن) * .  لساحران هذان إن: * (  تعاىل قوله عن القرآن حلن عن عنها تعاىل اهللا رضي
 كما الشيخني شرط على صحيح وإسناده ، الكتاب يف أخطؤا الكتاب عمل هذا أخي ابن يا:  فقالت) *  والصابئون هادوا والذين: * (  تعاىل قوله
 السيوطي اجلالل قال

  

 536 ص - 1 ج - السيوطي - القرآن علوم يف اإلتقان: الثانیةالوثیقة 

 هذان إن* (  تعاىل قوله عن القرآن حلن عن عائشة سألت قال أبيه عن عروة بن هشام عن معاوية أبو حدثنا القرآن فضائل يف عبيد أبو قال 3482
 بن يا فقالت) *  والصابئون هادوا والذين آمنوا الذين إن* (  تعاىل قوله وعن) *  الزكاة واملؤتون الصالة واملقيمني* (  تعاىل قوله وعن) *  لساحران

 الشيخني شرط على صحيح إسناد هذا الكتاب يف أخطئوا الكتاب عمل هذا أخي

 فيها فوجد عثمان على عرضت املصاحف كتبت ملا قال عكرمة عن اخلريت بن الزبري أخربين موسى بن هارون عن حجاج حدثنا وقال 3483
 هذه فيه توجد مل هذيل من واململي ثقيف من الكاتب كان لو بألسنتها ستعرا قال أو ستغريها العرب فإن تغريوها ال فقال اللحن من حروفا

 املصاحف كتاب يف أشته وابن عثمان مصحف خالف من على الرد كتاب يف األنباري ابن أخرجه احلروف

" عمل الكتاب"ورواية عائشة الصحيحة صرحية يف أا كانت بصدد ذكر أمثلة من اللحن يف القرآن، ويستحيل أن حنمل قوهلا أن ذلك من : تعلیق
  .على األحرف السبع وال نسخ التالوة" أخطؤا يف الكتاب" وأم 

  

  

  



  حتريف آيات القرآن: الرد الثاني

 نقص آيات

  :آية الرجم: النموذج ا�ول

 26 - 25 ص - 8 ج - البخاري - البخاري صحيح: ا�ولیالوثیقة 

 حىت زمان بالناس يطول ان خشيت لقد عمر قال قال عنهما اهللا رضي عباس ابن عن اهللا عبيد عن الزهري عن سفيان حدثنا اهللا عبد بن علي حدثنا
 أو احلمل كان أو البينة قامت إذا أحصن وقد زىن من على حق الرجم وان اال اهللا أنزهلا فريضة بترك فيضلوا اهللا كتاب يف الرجم جند ال قائل يقول

   بعده ورمجنا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول رجم وقد اال حفظت كذا سفيان قال االعتراف

   أحصنت إذا الزنا من احلبلى رجم باب

 كنت قال عباس ابن عن مسعود بن عتبة بن اهللا عبد بن اهللا عبيد عن شهاب ابن عن صاحل عن سعد بن إبراهيم حدثين اهللا عبد بن العزيز عبد حدثنا
 الرمحن عبد إيل رجع إذ حجها حجة آخر يف اخلطاب بن عمر عند وهو مبىن مرتله يف انا فبينما عوف بن الرمحن عبد منهم املهاجرين من رجاال اقرئ
 اال بكر أيب بيعة كانت ما فواهللا فالنا بايعت لقد عمر مات قد لو يقول فالن يف لك هل املؤمنني أمري يا فقال اليوم املؤمنني أمري أتى رجال رأيت لو فقال
 أمري يا فقلت الرمحن عبد قال أمورهم يغصبوهم ان يريدون الذي هؤالء فمحذرهم الناس يف العشية لقائم اهللا شاء إن إين قال مث عمر فغضب فتمت فلتة

 يطريها مقالة فتقول تقوم ان أخشى وانا الناس يف تقوم حني قربك على يغلبون الذين هم فإم وغوغاءهم الناس رعاع جيمع املوسم فان تفعل ال املؤمنني
 ما فتقول الناس واشراف الفقه باهل فتخلص والسنة اهلجرة دار فإا املدينة تقدم حىت فأمهل مواضعها على يضعوها ال وان يعوها ال وان مطري كل عنك
 فقدمنا عباس ابن قال باملدينة أقومه مقام أول بذلك ألقومن اهللا شاء إن واهللا اما عمر فقال مواضعها على ويضعوا مقالتك العلم أهل فيعي متمكنا قلت
 املنرب ركن إىل جالسا نفيل بن عمرو بن زيد بن سعيد أجد حىت الشمس زاغت حني الرواح عجلنا اجلمعة يوم كان فلما احلجة ذي عقب يف املدينة

 مل مقالة العشية ليقولن نفيل ابن عمرو بن زيد بن لسعيد قلت مقبال رأيته فلما اخلطاب بن عمر خرج ان أنشب فلم ركبته ركبيت متس حوله فجلست
 قال مث أهله هو مبا اهللا على فأثىن قام املؤذنون سكت فلما املنرب على عمر فجلس قبله يقل مل ما يقول أن عسيت ما وقال علي فأنكر استخلف منذ يقلها
 ال أن خشي ومن راحلته به انتهت حيث ا فليحدث ووعاها عقلها فمن أجلي يدي بني لعلها أدري ال أقوهلا ان يل قدر قد مقلة لكم قائل فاين بعد اما

 وعقلناها فقرأناها الرجم آية اهللا انزل مما فكان الكتاب عليه وانزل باحلق وسلم عليه اهللا صلى حممدا بعث اهللا ان علي يكذب ان الحد أحل فال يعقلها
 اهللا كتاب يف الرجم آية جند ما واهللا قائل يقول أن زمان بالناس طال ان فأخشى بعده ورمجنا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول رجم فلذا ووعيناها
 كنا انا مث االعتراف أو احلبل كان أو البينة قامت إذا والنساء الرجال من أحصن إذا زىن من على حق اهللا كتاب يف والرجم اهللا أنزهلا فريضة بترك فيضلوا
  آبائكم عن ترغبوا ان بكم كفرا ان أو آبائكم عن ترغبوا ان بكم كفر فإنه آبائكم عن ترغبوا ال أن اهللا كتاب من نقرأ فيما نقرأ

  

  

  



 113 ص - 8 ج - البخاري - البخاري صحيح: الثانیةالوثیقة 

 لك اشهد حىت األمري ائت فقالت الشهادة انسان وسأله القاضي شريح وقال للخصم ذلك قبل أو القضاء واليته يف احلاكم عند تكون الشهادة باب
 قال صدقت قال املسلمني من رجل شهادة شهادتك فقال أمري وأنت سرقة أو زنا حد على رجال رأيت لو عوف بن الرمحن لعبد عمر قال عكرمة وقال
  بيدي الرجم آية لكتبت اهللا كتاب يف عمر زاد الناس يقول أن لوال عمر

  

 152 ص - 8 ج - البخاري - البخاري صحيح: الثالثةالوثیقة 

 عبد اقرئ كنت قال عنهما اهللا رضي عباس ابن حدثين اهللا عبد بن اهللا عبيد عن الزهري عن معمر حدثنا الواحد عبد حدثنا إمساعيل بن موسى حدثنا
 املؤمنني أمري مات لو يقول فالنا إن قال رجل اتاه املؤمنني أمري شهدت لو مبىن الرمحن عبد فقال عمر حجها حجة آخر كان فلما عوف بن الرمحن
 جملسك على يغلبون الناس رعاع جيمع املوسم فان تفعل ال قلت يغصبوهم ان يريدون الذين الرهط هؤالء فأحذر العشية ألقومن عمر فقال فالنا لبايعنا
 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول بأصحاب فتخلص السنة ودار اهلجرة دار املدينة تقدم حىت فأمهل مطري كل ا فيطري وجهها على يرتلوها ال أن فأخاف

 اهللا إن فقال املدينة فقدمنا عباس ابن قال باملدينة أقومه مقام أول يف به ألقومن واهللا فقال وجهها على ويرتلوها مقالتك فيحفظوا واألنصار املهاجرين من
  الرجم آية انزل فيما فكان الكتاب عليه وانزل باحلق وسلم عليه اهللا صلى حممدا بعث

  

 127 ص - 12 ج - حجر ابن - الباري فتح: الرابعةالوثیقة 

 اهللا عبد بن علي عن الفريايب جعفر رواية من اإلمساعيلي أخرجه وقد رجم وقد قوله وبني االعتراف أو قوله بني معترضة مجلة هذه)  حفظت كذا قوله( 
 بعده ورمجنا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول رجم وقد البتة فارمجومها زنيا إذا والشيخة الشيخ قرأناها وقد االعتراف أو قوله بعد فقال فيه البخاري شيخ

 عن منصور بن حممد عن النسائي أخرجه فقد عمدا ذلك حذف الذي هو البخاري ولعل البتة قوله إىل وقرأ قوله من البخاري رواية من فسقط
 األئمة أخرج وقد)  قلت(  ذلك يف وهم يكون أن وينبغي سفيان غري والشيخة الشيخ احلديث هذا يف ذكر أحدا أعلم ال قال مث جعفر كرواية سفيان
 هذا يف الزيادة هذه وقعت وقد يذكروها فلم الزهري عن احلفاظ من وغريهم وعقيل كيسان بن وصاحل ومعمر ويونس مالك رواية من احلديث هذا

 لكم سنت قد الناس أيها فقال الناس خطب املدينة وقدم احلج من عمر صدر ملا قال املسيب بن سعيد عن سعيد بن حيىي عن املوطأ رواية من احلديث
 رسول رجم فقد اهللا كتاب يف حدين جند ال قائل يقول أن الرجم آية عن لكوا أن إياكم قال مث الواضحة على وتركتم الفرائض لكم وفرضت السنن
 البتة فارمجومها زنيا إذا والشيخة الشيخ بيدي لكتبتها اهللا كتاب يف عمر زاد الناس يقول أن لوال بيده نفسي والذي ورمجنا وسلم عليه اهللا صلى اهللا
 أيضا ووقعت القرآن آخر يف لكتبتها عمر عن املسيب بن سعيد عن هند أيب بن داود ترمجة يف احللية يف ووقع والثيبة الثيب والشيخة الشيخ مالك قال
 ولوال بعده ورمجنا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول رجم قد بقوله متصال فقال يليه الذي الباب يف عليها التنبيه اآليت معشر أيب رواية يف احلديث هذا يف
 هذه وأخرج حكيم عزيز واهللا اهللا من نكاال البتة فارمجومها زنيا إذا والشيخة الشيخ قرأناها قد لكتبته اهللا كتاب يف ليس ما عمر كتب يقولوا أن

 ثابت بن زيد حديث ومن مثله فذكر الشيخ الرجم آية األحزاب سورة أي فيها كان ولقد قال كعب بن أيب من احلاكم وصححه النسائي اجلملة
 رسول أقرأنا لقد قالت أخربته خالته أن سهل بن أسامة أيب رواية ومن البتة قوله إىل مثله والشيخة الشيخ يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت



 يف تكتبها أال ثابت بن لزيد قال احلكم بن مروان أن النسائي وأخرج اللذة من قضيا مبا وزاد البتة قوله إىل فذكره الرجم آية وسلم عليه اهللا صلى اهللا
 يف وروينا أستطيع ال قال الرجم آية أكتبين اهللا رسول يا فقال أكفيكم أنا عمر فقال ذلك ذكرنا وقد يرمجان الثيبني الشابني أن ترى أال ال قال املصحف
 فإنه الرجم يف تشكوا ال فقال الناس تشكوا ال فقال الناس خطب عمر أن أسلم بن زيد عن حكيم ابن وهو يعلى طريق من الضريس البن القرآن فضائل
 وقلت صدري يف فدفعت وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أستقرئها أنا و انين أليس فقال كعب بن أيب فسألت املصحف يف أكتبه ان مهمت لقد و حق

 كثري طريق من احلاكم وأخرج االختالف وهو تالوا رفع يف السبب بيان إىل إشارة وفيه ثقات ورجاله احلمر تسافد يتسافدون وهم الرجم آية أستقرئه
 يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت زيد فقال اآلية هذه على فمرا املصحف يف يكتبان العاص بن وسعيد ثابت بن زيد كان قال الصلت بن

 زىن إذا الشيخ أن ترى أال عمر فقال ذلك كره فكأنه أكتبها فقلت وسلم عليه اهللا صلى النيب أتيت نزلت ملا عمر فقال البتة فارمجومها والشيخة الشيخ
 نسخ يف السبب احلديث هذا من فيستفاد رجم أحصن وقد زىن إذا الشاب وان جلد حيصن ومل

  

 116 ص - 5 ج - النيسابوري مسلم - مسلم صحيح: الخامسةالوثیقة 

 بن اهللا عبد مسع انه عتبة بن اهللا عبد بن اهللا عبيد اخربين قال شهاب ابن عن يونس اخربين وهب أبو حدثنا قاال حيىي بن وحرملة الطاهر أبو حدثين* 
 عليه وانزل باحلق وسلم عليه اهللا صلى حممدا بعث قد اهللا ان وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول منرب على جالس وهو اخلطاب بن عمر قال يقول عباس
 ان زمان بالناس طال ان خشىفأ بعده ورمجنا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فرجم وعقلناها ووعيناها قرأناها الرجم آية عليه انزل مما فكان الكتاب
 قامت إذا والنساء الرجال من أحصن إذا زىن من على حق اهللا كتاب يف الرجم وان اهللا أنزهلا فريضة بترك فيضلوا اهللا كتاب يف الرجم جند ما قائل يقول
 * االسناد ذا الزهري عن سفيان حدثنا قالوا عمر أيب وابن حرب بن وزهري شيبة أيب بن بكر أبو وحدثناه االعتراف أو احلبل كان أو البينة

  

 360 - 359 ص - 4 ج - النيسابوري احلاكم - املستدرك: السادسةالوثیقة 

 عن عثمان بن مروان عن هالل أيب بن سعيد عن سعد بن الليث أخربين وهب ابن أنبأ احلكم بن اهللا عبد بن حممد أنبأ يعقوب بن حممد العباس أبو حدثنا
 مبا البتة فارمجومها زنيا إذا والشيخة الشيخ الرجم آية وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول أقرأنا لقد التق أخربته خالته ان حنيف بن سهل بن أمامة أيب

 . السياقة ذه خيرجاه ومل االسناد صحيح حديث هذا.  اللذة من قضيا

  .يف التلخيص ووافقه الذهيب: تعلیق

  

 69 ص - 2 ج - السيوطي - القرآن علوم يف اإلتقان: السابعةالوثیقة 

 قول منعه وإمنا جائزة كتابتها أن ظاهره الرجم آية يعين لكتبتها اهللا كتاب يف عمر زاد الناس يقول أن لوال عمر قول يف الربهان يف وقال 4135
 لبادر باقية التالوة كانت لو يقال وقد املكتوب شأن هذا ألن ثابتة تكون أن لزم جائزة كانت فإذا مينعه ما خارج من يقوم قد نفسه يف واجلائز الناس
 وإن به يثبت ال والقرآن واحد خرب أنه يعتقد كان ولعله مشكلة املالزمة هذه وباجلملة مانعا تصلح ال الناس مقالة ألن الناس مقالة على يعرج ومل عمر



 ومها النسخ ال املنسأ هذا وإمنا قال القرآن يثبت ال الواحد خرب ألن قال تالوته نسخ مما هذا عد)  الينبوع(  يف ظفر ابن أنكر هنا ومن احلكم ثبت
 انتهى حكمه يعلم قد لفظه املنسأ أن بينهما والفرق يلتبسان مما

اهللا لوال خمافته من الناس، وهذا يدل على أنه يعتقد  قسم أن يضيف هذه اآلية يف كتابأوالناظر يف الروايات جيد أن عمر إبن اخلطاب قد : تعلیق
حيفض قرآنيتها بعد وفاة رسول اهللا رغم معارضة الناس له ألن هذا شأن املكتوب كما صرح به السيوطي، وأما تعذر البعض لعمر أنه كان يريد أن 

القرآن ومع هذا هي حمفوظة، ولو كان بناء عمر حفظ الشريعة حكماً من الضياع فنقول أن هذا وهم ألن هنالك الكثري من األحكام غري موجودة يف 
  .من الضياع للزمه كتابة كل تلك األحكام يف املصحف ال فقط الرجم فتأمل

  

  :!)آية يف الباي باي 213(=  )آية من سورة األحزاب 73( – )آية من سور البقرة 286(: النموذج الثاني

 132 ص - 5 ج - حنبل بن امحد اإلمام - امحد مسند: ا�ولیالوثیقة 

 سورة تقرؤن كم قال كعب بن أيب عن حبيش بن زر عن زياد أيب ابن يزيد عن الطحان اهللا عبد بن خالد أنا بقية بن وهب حدثين اهللا عبد حدثنا
 الرجم آية فيها وان منها أكثر أو البقرة مثل وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مع قرأا لقد قال آية وسبعني بضعا قال األحزاب

  

 272 - 271 ص - 4 ج - النسائي - الكربى السنن: الثانیةالوثیقة 

 أيب قال قال ذر عن عاصم عن منصور عن حفص أبو ثنا قال مزاحم أيب بن وهو منصور ثنا قال األشعري صاحل بن معاوية معاوية أخربين)  7150( 
 والشيخة الشيخ الرجم آية فيها كان ولقد البقرة سورة لتعدل كانت أيب فقال وسبعني ثالثة قلنا آية األحزاب سورة تعدون كم كعب بن

 حكيم عزيز واهللا اهللا من نكاال البتة فارمجومها

  

 180 ص - 5 ج - السيوطي الدين جالل - املنثور الدر: الثالثةالوثیقة 

 * وجدا ما آية سبعني منها فنسيت وسلم عليه اهللا صلى النيب على األحزاب سورة قرأت قال حذيفة عن تارخيه يف البخاري وأخرج 

  

 241 ص - 4 ج - البخاري -  الكبري التاريخ: الرابعةالوثیقة 

 عن األسدي الزبريي أمحد أيب أبو الزبري بن اهللا عبد)  نا(  األسدي حبيب بن سليمان بن حممد)  نا(  حيىي أبو حممد حدثين ، العامري شريك - 2659
 وهو ، وجدا ما آية سبعني منها فنسيت وسلم عليه اهللا صلى النيب على األحزاب سورة قرأت:  حذيفة مسعت أبيه عن العامري شريك بن اهللا عبد
 . عليه نزل علي وكان الكاليب أرطاة ابن



  

 235 - 234 ص -  11 ج - حزم ابن -  احمللى: الخامسةالوثیقة 

 عليه اهللا صلى اهللا رسول عن الثابت خالف ألنه عنه مرغوب فقول أصال الرجم ير مل من قول فأما ترى كما أقوال وهذه:  اهللا رمحه حممد أبو قال
 عن الثوري سفيان عن الرزاق عبد نا الدبري نا االعرايب ابن نا مفرج ابن نا محام حدثنا ، حكمه وبقي لفظه نسخ ولكنه قرآن به نزل كان وقد وسلم
 آية وسبعني أربعا أو آية وسبعني ثالثا إما:  قلت ؟ األحزاب سورة تعدون كم كعب بن أيب يل قال:  قال حبيش بن ذر عن النجود أيب بن عاصم

 والشيخة الشيخ زىن إذا:  قال الرجم آية وما املنذر أبا:  قلت الرجم آلية فيها كان وإن منها أطول هلي أو البقرة سورة لتقارن كانت ان:  قال
  فيه مغمز ال كالشمس صحيح اسناد هذا:  علي قال*  حكيم عزيز واهللا اهللا من نكاال البتة فارمجومها

  

 330 -  329 ص - 7 ج - الصنعاين الرزاق عبد - املصنف: السادسةالوثیقة 

 كم أي( كأين:  كعب بن أيب يل قال:  قال حبيش بن زر عن النجود أيب) خطأ"  عن" "  ص"  يف( بن عاصم عن الثوري عن الرزاق عبد - 13363

 لتفارق" "  ص"  ويف"  لتقارن"  أو( لتقارب كانت إن ؟ أقط:  قال ، وسبعني أربعا وإما ، وسبعني ثالث إما:  قلت:  قال ؟ األحزاب سورة تقرؤن) تقرأون

 فارمجومها والشيخة الشيخ زنيا إذا: "  قال ؟ الرجم آية وما!  املنذر أبا:  قلت:  قال ، الرجم آية فيها كانت وإن ، منها أطول هلي أو ، البقرة سورة) "
  ) . 211:  8 عاصم عن زيد بن محاد عن منصور بن سعيد طريق من"  هق"  رجه" ( حكيم عزيز واهللا ، اهللا من نكاال البتة

 . القرآن من حروف فذهبت ، مسيلمة يوم أصيبوا ، القرآن يقرؤن كانوا وسلم عليه اهللا صلى النيب أصحاب من ناسا أن وبلغنا:  الثوري قال

  .حفظته ال أنه قد نسخوقول سفيان الثوري صريح بأن ما ذهب من القرآن كان بسبب فقدان : تعلیق

  

  :آية الرغبة: النموذج الثالث

 26 ص - 8 ج - البخاري -  البخاري صحيح: الوثیقة

  آبائكم عن ترغبوا ان بكم كفرا ان أو آبائكم عن ترغبوا ان بكم كفر فإنه آبائكم عن ترغبوا ال أن اهللا كتاب من نقرأ فيما نقرأ كنا انا مث... 

  :ولكن أبا هريرة نقل هذه اآلية على أا حديث عن النيب صلى اهللا عليه وآله وإليك نصه:  تعلیق

 12 ص - 8 ج - البخاري - البخاري صحيح: النقل ا�ول

 عن ترغبوا ال قال وسلم عليه اهللا صلى النيب عن هريرة أيب عن عراك عن ربيعة بن جعفر عن عمرو أخربين وهب ابن حدثنا الفرج بن اصبغ حدثنا
 كفر فهو أبيه عن رغب فمن آبائكم

  



 57 ص - 1 ج - النيسابوري مسلم - مسلم صحيح: النقل الثاني

 اهللا رسول إن يقول هريرة أبا مسع انه مالك بن عراك عن ربيعة بن جعفر عن عمرو اخربين قال وهب ابن حدثنا األيلي سعيد بن هارون)  حدثين( 
 كفر فهو أبيه عن رغب فمن آبائكم عن ترغبوا ال قال وسلم عليه اهللا صلى

  

  :آية لو كان البن آدم واديان من مال: النموذج الرابع

 175 ص - 7 ج - البخاري - البخاري صحيح: ا�ولیالوثیقة 

 واديان آدم البن كان لو يقول وسلم عليه اهللا صلى النيب مسعت يقول عنهما اهللا رضي عباس ابن مسعت قال عطاء عن جريج ابن عن عاصم أبو حدثنا
 عطاء مسعت قال جريج ابن أخربنا خملد أخربنا قال حممد حدثين تاب من على اهللا ويتوب التراب اال آدم ابن جوف ميال وال ثالثا البتغى مال من

 آدم ابن عني ميال وال مثله إليه له ان ألحب ماال واد مثل آدم البن أن لو يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت يقول عباس ابن مسعت يقول
  املنرب على ذلك يقول الزبري ابن ومسعت قال*  ال أم هو القرآن من أدري فال عباس ابن قال*  تاب من على اهللا ويتوب التراب اال

  

 100 - 99 ص - 3 ج - النيسابوري مسلم - مسلم صحيح: الثانیةالوثیقة 

 صلى اهللا رسول قال قال انس عن قتادة عن عوانة أبو حدثنا اآلخران وقال أخربنا حيىي قال سعيد بن وقتيبة منصور بن وسعيد حيىي بن حيىي)  حدثنا* ( 
 املثىن ابن)  وحدثنا(  تاب من على اهللا ويتوب التراب اال آدم ابن جوف ميال وال ثالثا واديا البتغى مال من واديان آدم البن كان لو وسلم عليه اهللا
 يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت قال مالك بن انس عن حيدث قتادة مسعت قال شعبة أخربنا جعفر بن حممد حدثنا املثىن ابن قال بشار وابن
 بن انس عن شهاب ابن عن يونس اخربين وهب ابن أخربنا حيىي ابن حرملة)  وحدثين(  عوانة أيب حديث مبثل يقوله كان شئ أم انزل أشئ ادرى فال

 من على يتوب واهللا التراب اال فاه ميال ولن آخر واديا له ان أحب ذهب من واد آدم البن كان لو قال أنه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن مالك
 مسعت يقول عباس ابن مسعت يقول عطاء مسعت قال جريج ابن عن حممد بن حجاج حدثنا قاال اهللا عبد بن وهارون حرب بن زهري)  وحدثين(  تاب

 من على يتوب واهللا التراب اال آدم ابن نفس ميال وال مثله إليه يكون أن ألحب ماال واد ملء آدم البن أن لو يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
 حدثنا سعيد بن سويد)  حدثين(  عباس ابن يذكر مل القرآن أمن ادرى فال قال زهري رواية وىف ال أم هو القرآن أمن ادرى فال عباس ابن قال تاب
 قرأوا قد رجل ثالمثائة عليه فدخل البصرة أهل قراء إىل األشعري موسى أبو بعث قال أبيه عن األسود أيب بن حرب أيب عن داود عن مسهر بن علي

 سورة نقرأ كنا وانا قبلكم كان من قلوب قست كما قلوبكم فتقسو األمد عليكم يطولن وال فاتلوه وقراؤهم البصرة أهل خيار أنتم فقال القرآن
 آدم ابن جوف ميال وال ثالثا واديا البتغى مال من واديان آدم البن كان لو منها حفظت قد اىن غري فأنسيتها برباءة والشدة الطول يف نشبهها كنا
 شهادة فتكتب تفعلون ماال تقولون مل آمنوا الذين أيها يا منها حفظت اىن غري فأنسيتها املسبحات بإحدى نشبهها كنا سورة نقرأ وكنا التراب اال
 * القيامة يوم عنها فتسألون أعناقكم يف



ا وظاهر هذه الرواية يأىب النسخ، ألن أبو موسى األشعري كان يف صدد إهداء نصيحة لقراء أهل البصرة وتنبيههم إىل شئ، أال وهو أن يداومو: تعلیق
  .ام تلك السور كربهان حيينسأخربهم ب، مث قراءة القرآن دون أن ينقطعوا عنه ملدة طويلة فينسوه كما نساه من كان قبلهم أي الصحابة على

  

 370 ص - 5 ج - الترمذي - الترمذي سنن: الثالثةالوثیقة 

 اهللا رسول أن: "  كعب بن أيب عن حيدث حبيش بن زر مسعت:  قال ، عاصم عن شعبة أخربنا ، داود أبو أخربنا ، غيالن بن حممود حدثنا 3988
 ال املسلمة احلنيفية اهللا عند الدين إن:  فيها وقرأ)  كفروا الذين يكن مل(  عليه فقرأ القرآن عليك اقرأ أن أمرين اهللا إن"  له قال وسلم عليه اهللا صلى

 ثانيا له كان لو ، ثانيا إليه البتغى مال من واديا آدم البن أن لو:  عليه وقرأ.  يكفره فلن خريا يعمل من ، اوسية وال ، النصرانية وال ، اليهودية
 وروى.  الوجه هذا من روى وقد صحيح حسن حديث هذا" .  تاب من على اهللا ويتوب ، تراب إال آدم ابن جوف ميال وال ، ثالثا إليه البتغى
"  القرآن عليك أقرأ أن أمرين اهللا إن: "  كعب بن أليب:  قال وسلم عليه اهللا صلى النيب أن كعب بن أيب عن أبيه عن أبزى بن الرمحن عبد ابن اهللا عبد
 " . القرآن عليك أقرأ أن أمرين تعاىل اهللا إن"  أليب قال وسلم عليه اهللا صلى النيب أن أنس عن قتادة روى وقد

  

 224 ص - 2 ج -  النيسابوري احلاكم - املستدرك: الرابعةالوثیقة 

 كعب بن أيب عن زر عن عاصم عن شعبة ثنا اياس أيب بن آدم ثنا ديزيل بن احلسني بن إبراهيم ثنا األسدي أمحد بن احلسن بن الرمحن عبد)  أخربين( 
 ومن واملشركني الكتاب أهل من كفروا الذين يكن مل فقرأ القرآن عليك اقرأ ان امرين اهللا ان وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول يل قال قال عنه اهللا رضي
 تاب من على اهللا ويتوب التراب اال آدم ابن جوف ميال وال ثالثا سأل ثانيا أعطيته وان ثانيا سأل(  فأعطيته مال من واديا سأل آدم أين أن لو نعتها
 . خيرجاه ومل االسناد صحيح حديث هذا يكفره فلن خريا يعمل ومن النصرانية وال اليهودية غري احلنيفية اهللا عند الدين وان

  

 141 - 140 ص - 7 ج - اهليثمي - الزوائد جممع: الخامسةالوثیقة 

 الكتاب أهل من كفروا الذين يكن مل(  علي فقرأ قال عليك أقرا أن أمرين اهللا ان وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال كعب ابن أيب وعن 
 ان)  البينة جاءم ما بعد من إال الكتاب أوتوا الذين تفرق وما قيمة كتب فيها مطهرة صحفا يتلو اهللا من رسول البينة تأتيهم حىت منفكني واملشركني

 واديان آدم البن كان لو قرأ مث بعدها آيات قرا مث شعبة قال يكفره فلن خريا يفعل ومن النصرانية وال اليهودية وال املشركة غري احلنيفية اهللا عند الدين
 عليه اهللا صلى اهللا رسول أن أيضا كعب بن أيب عن رواية وىف ، السورة من بقي ما ختم مث قال التراب إال آدم ابن جوف ميأل وال ثالثا لسأل مال من

 ثانيا سأل ولو ثانيا لسأل فأعطيه مال من واديا سأل آدم ابن أن لو فيه وقال حنوه فذكر القرآن عليك أقرأ أن أمرين وتعاىل تبارك اهللا إن قال وسلم
 آخرون وضعفه قوم وثقه دلة بن عاصم وفيه وابنه أمحد رواه - منه طرف الصحيح وىف بعضه الترمذي يف قلت بنحوه والباقي ، ثالثا لسأل فأعطيه

  . الصحيح رجال رجاله وبقية ،

 



  :آية الرضاع: النموذج الخامس

 167 ص - 4 ج - النيسابوري مسلم - مسلم صحيح: ا�ولیالوثیقة 

 رضعات عشر القرآن من انزل فيما كان قالت اا عائشة عن عمرة عن بكر أيب بن اهللا عبد عن مالك على قرأت قال حيىي بن حيىي)  حدثنا(  
 القرآن من يقرأ فيما وهن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فتوىف معلومات خبمس نسخن مث حيرمن معلومات

  .خلري دليل على إعتقادها بقرآنية تلك اآليات" القرآنوهن فيما يقرأ من "وقول عائشة : تعلیق

  

 113 ص - 14 ج - القرطيب - القرطيب تفسري: الثانیةالوثیقة 

 .والروافض املالحدة تأليف فمن الداجن فأكلتها عائشة بيت يف صحيفة يف كانت الزيادة تلك أن من حيكى ما وأما 

  .إبن حزم واأللباين، ألن األول صححها والثاين حسنها واعتقد أن مقصوده باملالحدة والروافض هم: تعلیق

  

 236 - 235 ص - 11 ج - حزم ابن - احمللى: تصحیح إبن حزم

 اهللا عبد ابن حممد بن أمحد ناه مبا واحتجوا ، نسخ بغري تلفت اا وظنوا هذا لغري كان إمنا الرجم آية سقوط ان قوم توهم وقد:  علي قال* 
 بن حممد عن األعلى عبد بن األعلى عبد نا خلف بن حيىي نا البزار اخلالق عبد بن عمر بن أمحد نا الصموت أيوب بن حممد نا منفرج ابن نا الطلمنكي
 عبد بنت عمرة عن اهللا عبد قال الصديق بكر أيب بن حممد بن القاسم بن الرمحن وعبد.  حزم بن عمرو بن حممد بن بكر أيب بن اهللا عبد عن إسحاق
 يف فكانتا والرضاعة الرجم آية نزلت لقد:  قال املؤمنني أم عائشة عن كالمها وعمرة.  حممد ابن القاسم اتفق مث ، أبيه عن الرمحن عبد وقال الرمحن

  *  فأكلها داجن فدخل مبوته تشاغلنا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مات فلما سريري حتت صحيفة

 صحيح حديث وهذا:  حممد أبو قال

  

  328ص  – 1ج -حممد ناصر الدين األلباين  – صحيح سنن ابن ماجة: ا�لبانيتحسین 

   1580رقم احلديث 

  حسننوع احلديث 

، اللهم إال أن يعد "فتويف رسول اهللا وهن فيما يقرأ من القرآن"قول عائشة ل الرواية من صححها أوحسنها بعد أن عرفت وال أدري كيف يأو: تعلیق
  .حدث العاقل مبا ال يليق، فإن الق فال عقل له: وهنا يصدق املثل! الداجن من أدوات النسخ



  

  :حرف 1027000القرآن : السادسالنموذج 

 163 ص - 7 ج - اهليثمي - الزوائد جممع: ا�ولیالوثیقة 

 له كان حمتسبا صابرا قرأه فمن حرف ألف وعشرون وسبعة حرف ألف ألف القرآن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال اخلطاب بن عمر وعن 
 ومل احلديث هلذا امليزان يف الذهيب ذكره إياس أيب بن آدم بن عبيد ابن حممد شيخه عن األوسط يف الطرباين رواه.  العني احلور من زوجة حرف بكل
 . ثقات رجاله وبقية ، كالما ذلك يف لغريه أجد

  

 361 ص - 6 ج - الطرباين - األوسط املعجم: الثانیةالوثیقة 

 بن عمر عن أبيه عن أسلم بن زيد عن ميسرة بن حفص ثنا إياس أيب بن آدم جدي عن أيب حدثين العسقالين إياس أيب بن آدم بن عبيد بن حممد حدثنا
 من زوجة حرف بكل له كان حمتسبا صابرا قرأه فمن حرف ألف قرة وسبعة حرف ألف ألف القرآن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال اخلطاب
 ميسرة بن حبفص تفرد االسناد ذا إال عنه اهللا رضي عمر عن احلديث هذا يروى ال العني احلور

  

  :لو مسحتوا ومن دون تقية!! يقولن أحدكم أخذت القرآن كله ال: النموذج السابع

 66 ص - 2 ج - السيوطي - القرآن علوم يف اإلتقان: الوثیقة

 قد كله ما يدريه وما كله القرآن أخذت قد أحدكم يقولن ال قال عمر ابن عن نافع عن أيوب عن إبراهيم بن إمساعيل حدثنا عبيد أبو قال 4117
 ظهر ما منه أخذت قد ليقل ولكن كثري قرآن منه ذهب

  .ثقاةكلهم األثر رجال و: تعلیق

  

  :اليت ذهبت هي ربع سورة العذاباحلالية سورة براءة : النموذج الثامن

 331 - 330 ص - 2 ج - النيسابوري احلاكم - املستدرك: ا�ولیالوثیقة 

 عبد عن مرة بن اهللا عبد عن األعمش عن سعيد بن سفيان ثنا العرين احلكم بن القاسم ثنا اليشكري املغرية بن حممد ثنا العدل محشاذ بن علي)  حدثنا( 
 االسناد صحيح حديث هذا العذاب سورة وهي التوبة سورة تسموا وانكم براءة يعىن ربعها تقرؤن ما قال عنه اهللا رضي حذيفة عن سلمة بن اهللا
 . خيرجاه ومل



  

 28 ص - 7 ج - اهليثمي - الزوائد جممع: الثانيالوثیقة 

 األوسط يف الطرباين رواه.  ربعها إال نقرأ كنا مما منها يقرؤون وما العذاب سورة هي التوبة سورة تسمون اليت قال حذيفة عن)  براءة سورة( 
 . ثقات ورجاله

  

 239 - 238 ص - 16 ج - الرازي - الرازي تفسري: الثالثالوثیقة 

 أن اعلم.  ربعها تقرؤن ما واهللا ، منه نالت إال أحدا تركتم ما العذاب سورة وهي ، بالتوبة السورة هذه تسمون أنتم:  قال أنه حذيفة عن ونقل
 وال ، حجة كونه عن خيرجه وذلك ، القرآن إىل والنقصان الزيادة تطرق على دليال ذلك لكان ذلك جوزنا لو ألنا ، تكذيبها جيب الرواية هذه
 . مبراده أعلم وتعاىل سبحانه واهللا ، باطل به القول أن خفاء

  .وليت احلاكم واهليثمي مسعا كالم الفخر الرازي وما عصياه بتصحيح سند احلديث وتوثيق رجاله: تعلیق

  

  :وأرضانا عنا فرضي ربنا لقينا أنا قومنا عنا بلغوا نأآية : النموذج التاسع

 35 ص - 4 ج - البخاري - البخاري صحيح: ا�ولیالوثیقة 

 وسلم عليه اهللا صلى النيب ان عنه اهللا رضي أنس عن قتادة عن سعيد عن يوسف بن وسهل عدى أيب ابن حدثنا بشار بن حممد حدثنا باملدد العون باب
 انس قال األنصار من بسبعني وسلم عليه اهللا صلى النيب فأمدهم قومهم على واستمدوه أسلموا قد أم فزعموا حليان وبنو وعصية وذكوان رعل اتاه
 وبىن وذكوان رعل على يدعو شهرا فقنت وقتلوهم م غدروا معونة بئر بلغوا حىت م فانطلقوا بالليل ويصلون بالنهار حيطبون القراء نسميهم كنا
 بعد ذلك رفع مث وأرضانا عنا فرضى ربنا لقينا قد بأنا قومنا بلغوا اال قرآنا م قرؤوا ام أنس وحدثنا قتادة قال حليان

  

 42 ص - 5 ج - البخاري - البخاري صحيح: الثانیةالوثیقة 

 استمدوا حليان وبىن وعصية وذكوان رعال ان عنه اهللا رضي مالك بن أنس عن قتادة عن سعيد حدثنا زريع ابن يزيد حدثنا محاد بن األعلى عبد حدثين
 كانوا حىت بالليل ويصلون بالنهار حيتطبون كانوا زمام يف القراء نسميهم كنا األنصار من بسبعني فأمدهم عدو على وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول

 وعصية وذكوان رعل على العرب احياء من احياء على الصبح يف يدعو شهرا فقنت ذلك وسلم عليه اهللا صلى النيب فبلغ م وغدروا قتلوهم معونة ببئر
 * وأرضانا عنا فرضى ربنا لقينا قد انا قومنا عنا بلغوا رفع ذلك إن مث قرآنا فيهم فقرأنا أنس قال حليان وبىن

  



 68 ص - 2 ج - السيوطي - القرآن علوم يف اإلتقان: الثالثةالوثیقة 

 أن(  رفع حىت قرأناه قرآن فيهم ونزل أنس قال قاتليهم على يدعو وقنت قتلوا الذين معونة بئر أصحاب قصة يف أنس عن الصحيحني ويف 4130
 ) وأرضانا عنا فرضي ربنا لقينا أنا قومنا عنا بلغوا

  

  تبديل ترتيب كلمات اآليات

  )1: 110النصر ( إِذَا جاء نصر اللَّه والْفَتح: النموذج ا�ول

 564 ص - 8 ج -  حجر ابن - الباري فتح: ا�ولیالوثیقة 

  والنصر اهللا فتح جاء إذا يقرأ كان أنه عباس ابن عن صحيح بإسناد املصاحف كتاب يف داود أيب ابن وأخرج

  

 27 ص - 9 ج - حجر ابن - الباري فتح: الثانیةالوثیقة 

 ووافقه خبالفه قال من ووهى فيه أطنب تقرير ذلك الطربي قرر وقد منه تيسر ما فاقرءوا الباب حديث يف وسلم عليه اهللا صلى قوله عليه ويدل)  قلت( 
 ال قراءا يف املأذون السبعة احلروف بعض اآلن يقرأ الذي أن احلذاق عليه ما أصح وقال اهلداية شرح يف عمار بن العباس أبو منهم مجاعة ذلك على
 تلك من فهو والنصر اهللا فتح جاء إذا ومثل احلج مواسم يف ربكم من فضال تبتغوا أن مثل خالفه ما فاما املصحف رسم وافق ما وضابطه كلها

 قرن الذي التأويل من يكون أن حيتمل ما منها والكثري سيما وال قرآنا كوا اثبات يف سندها صحة يكفي وال ا السند صح ان تركت اليت القراءات
  منه أنه يظن فصار الترتيل إىل

  

  القرآنحتريف سور : الرد الثالث

  نقص سور

  :)واحلفد اخللع( القنوت سوريت: النموذج ا�ول

 148 ص -  7 ج - الشافعي اإلمام - األم كتاب: ا�ولیالوثیقة 

 الشام أهل فأخذ اهللا رضي علي على يدعو بالشام معاوية وقنت ذلك عنه الكوفة أهل فأخذ معاوية على يدعو حرب يف قنت عنه اهللا رضي عليا وأن
 اخلطاب بن عمر عن ذلك ويروى الفجر يف الركوع وقبل القراءة بعد األخرية الركعة يف القنوت يرى تعاىل اهللا رمحه ليلى أيب ابن وكان ذلك عنه

 إياك اللهم يفجرك من ونترك وخنلع نكفرك وال نشكرك اخلري عليك ونثين ونستغفرك نستعينك إنا اللهم(  السورتني اتني قنت أنه عنه اهللا رضي



 عنهما اهللا رضي عباس ابن عن حيدث وكان)  ملحق بالكفار عذابك إن عذابك وخنشى رمحتك نرجو وحنفد نسعى وإليك ونسجد نصلي ولك نعبد
 قنت أنه عنه اهللا رضي علي عن وحيدث احلديث ذا عنه اهللا رضي عمر عن

  

 210 ص - 2 ج - البيهقي - الكربى السنن: الثانیةالوثیقة 

 عبد عن صاحل بن معاوية أخربك وهب ابن على قرئ قال اخلوالين نصر بن حبر ثنا يعقوب بن حممد العباس أبو ثنا احلافظ اهللا عبد بن حممد)  أخربنا( 
 ان حممد يا فقال فسكت اسكت ان إليه فأومأ جربئيل جاءه إذ مضر على يدعو وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول بينا قال عمران أيب بن خالد عن القاهر
 اللهم القنوت هذا علمه مث ظاملون فإم يعذم أو عليهم يتوب أو شئ االمر من لك ليس عذابا يبعثك ومل رمحة بعثك وإمنا لعانا وال سبابا يبعثك مل اهللا
 رمحتك ونرجو وحنفد نسعى واليك ونسجد نصلى ولك نعبد إياك اللهم يكفرك من ونترك وخنلع لك وخنضع بك ونؤمن ونستغفرك نستعينك انا

 اهللا رضي اخلطاب بن عمر عن روى وقد*  مرسل هذا ملحق بالكافرين عذابك اجلدان عذابك وخناف) 12 عذابك وخنشى نسخة يف ليس( عذابك وخنشى
 * موصوال صحيحا عنه

  

 113 - 112 ص - 3 ج -  الصنعاين الرزاق عبد - املصنف: الثالثةالوثیقة 

 وعن.  الليل قيام يف( بسورتني الفجر يف يقنت كان عمر أن عباس ابن عن مقسم) " بن"  ص يف( عن احلكم عن شعبة عن رجل عن الرزاق عبد - 4972

 ) .147:  1 شعبة عن جرير بن وهب طريق من الطحاوي وأخرجه ، 134 نستعينك إنا واللهم نعبد إياك اللهم ، بالسورتني يقنت كان أنه اخلطاب بن عمر

  

 115 - 114 ص - 3 ج - الصنعاين الرزاق عبد -  املصنف: الرابعةالوثیقة 

 الفجر يف السورتني اتني يقنت كان عليا أن الكاهلي األسود بن الرمحن عبد عن ثابت أيب بن حبيب عن عمارة بن احلسن عن الرزاق عبد - 4978
 بالكافرين عذابك إن ، عذابك وخناف ، رمحتك نرجو ، وحنفد نسعى وإليك ، ونسجد نصلي ولك ، نعبد إياك اللهم:  ويقول اآلخرة يقدم أنه غري

 وكيع عن"  ش"  أخرجه( يفجرك من ونترك وخنلع ، بك ونؤمن ، نكفرك وال ونشكرك كله اخلري عليك ونثين ، ونستهديك ، نستعينك إنا اللهم ، ملحق

 نكفرك وال عليك ونثىن ونستغفرك نستعينك إنا اللهم ، السورتني اتني الفجر يف قنت عليا أن ولفظه ، علي عن الكاهلي سويد بن امللك عبد عن ثابت أيب بن حبيب عن الثوري عن
 امللك عبد أجد ومل.  د.  438 ملحق بالكفار اجلد عذابك إن عذابك وخنشى رمحتك نرجو ، وحنفد نسعى وإليك ونسجد نصلى ولك نعبد إياك اللهم.  يفجرك من ونترك وخنلع

:  احلكم قال) . أيضا أجده ومل 205:  2 الكاهلي سويد بن الرمحن عبد عن خليفة بن مطر طريق من"  هق"  وأخرجه عندي فيما الكاهلي األسود بن الرمحن عبد وال سويد بن
 . سواء والقول ، علي قدم اليت وأخر علي أخر اليت قدم أنه إال السورتني اتني الركعة قبل عمر قنت:  يقول عباس ابن مسع أنه طاووس وأخربين

  

  



 213 ص -  2 ج - الكويف شيبة أيب ابن - املصنف: الخامسةالوثیقة 

 إنا اللهم:  السورتني اتني الفجر يف قنت عليا أن الكاهلي سويد بن امللك عبد عن ثابت أيب بن جليب عن سفيان حدثنا قال وكيع حدثنا)  3( 
 وخنشى رمحتك نرجو وحنفد نسعى وإليك ونسجد نصلي ولك نعبد إياك اللهم يفجر من وتربك منخلع نكفر وال اخلري عليك ونثين ونستغفرك نستعينك
 . ملحق بالكفار اجلد عذابك إن عذابك

  

 179 - 178 ص -  1 ج - السيوطي - القرآن علوم يف اإلتقان: السادسةالوثیقة 

 الرمحن اهللا بسم فقال الركوع بعد قنت اخلطاب بن عمر أن عمري بن عبيد عن عطاء عن جريج ابن عن الثوري سفيان طريق من البيهقي وأخرج 846
 ونسجد نصلي ولك نعبد إياك اللهم الرحيم الرمحن اهللا بسم يفجرك من ونترك وخنلع نكفرك وال عليك ونثين ونستغفرك نستعينك إنا اللهم الرحيم
   ملحق بالكافرين عذابك إن نقمتك وخنشى رمحتك نرجو وحنفد نسعى وإليك

   الصحابة بعض مصحف يف سورتان أما البسملة حكمة جريج ابن قال 847

  ... مصحفه يف يكتبهما كان وأنه فذكرمها بالسورتني يقنت كان أنه كعب بن أيب عن الصالة كتاب يف املروزي نصر بن حممد وأخرج 848

 ونستغفرك نستعينك إنا السورتني اتني فقرأ خبراسان أسيد بن خالد بن اهللا عبد بن أمية أمنا قال إسحاق أيب عن صحيح بسند الطرباين وأخرج 850

  

 421 ص - 6 ج -  السيوطي الدين جالل - املنثور الدر: السابعةالوثیقة 

 ... * مسعود ابن مصحف من القرآن من سورتان اما بلغه أنه عبيد وزعم

 آخرها إىل أحد اهللا هو قل الرحيم الرمحن اهللا بسم العتيق األول بالكتاب كعب بن أيب مصحف يف قرأت قال إسحاق ابن عن نصر بن حممد وأخرج* 
 انا اللهم الرحيم الرمحن اهللا بسم آخرها إىل الناس برب أعوذ قل الرحيم الرمحن اهللا بسم آخرها إىل الفلق برب أعوذ قل الرحيم الرمحن اهللا بسم

 نسعى واليك ونسجد نصلى ولك نعبد إياك اللهم الرحيم الرمحن اهللا بسم يفجرك من ونترك وخنلع نكفرك وال اخلري عليك ونثين ونستغفرك نستعينك
 سبحانك اجلد منك اجلد ذا ينفع وال تعطى ما ترتع ال اللهم الرحيم الرمحن اهللا بسم ملحق بالكفار عذابك ان عذابك وخنشى رمحتك نرجو وحنفد

 * احلق اله وحنانيك وغفرانك

  .بنتاً اويبدوا من هذه الرواية أن سوريت القنوت قد أجنبت: الشيخ علي الكوراين حيث قال بعد هذه الروايةأضحك اهللا سن : تعلیق

  

  

  



 37 ص - 2 ج - الزركشي -  الربهان: الثامنةالوثیقة 

 سورتا حفظه القلوب من يرفع ومل القرآن من رمسه رفع مما" :  واملنسوخ الناسخ"  كتابه يف املنادى جعفر بن أمحد احلسني أبو احملدث اإلمام وذكر
 عليه اهللا صلى النيب عن ذكر وأنه ، كعب بن أيب إىل املنسوبة املصاحف يف مكتوبتان أما والغابرين املاضني بني خالف وال:  قال ، الوتر يف القنوت
  . واحلفد اخللع سورتا وتسمى ، إيامها أقرأه أنه وسلم

  .فأنكر سوريت القنوت بالزمة قويةوقد وضعهم إبن حزم على احملك : تعلیق

  

 149 -  148 ص - 4 ج - حزم ابن - احمللى: Qزمة إبن حزم

 كما صحيح احلديث ولكن ، بشئ يتعقبه ومل ، هذا حزم ابن كالم)  256 ص 3 ج(  التهذيب يف حجر ابن نقل( هذا بغري القنوت عنه اهللا رضي عمر عن جاء وقد

   الينا أحب واملسند) ترى

   وسلم عليه اهللا صلى النيب عن عنده وهو اال عمر يقوله ال:  قيل فان* 

 ورسوله عنه تعاىل اهللا ى الذي بالظن السالم عليه إليه املنسوب من أوىل وسلم عليه اهللا صلى النيب عن أنه على الرواية يف املقطوع:  هلم قلنا* 
   السالم عليه

 انه حققتم أبيتم وان ، كذبتم فعلتم فان!  وسلم عليه اهللا صلى النيب عن عمر عن:  فقولوا ، مسند انه حديثكم يف فأدخلوا ، ظنا ليس:  قلتم فان* 
 ) * شيئا احلق من يغىن ال الظن ان. (  فيه تعاىل اهللا قال الذي بالظن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول على قول منكم

  

  زيادة سور

  :سوريت املعوذتني: النموذج ا�ول

 416 ص - 6 ج - السيوطي الدين جالل - املنثور الدر: ا�ولیالوثیقة 

 ختلطوا ال ويقول املصحف من املعوذتني حيك كان أنه مسعود وابن عباس ابن عن صحيحة طرق من مردويه وابن والطرباين والبزار أمحد أخرج* 
 ابن يتابع مل البزار قال ما يقرأ ال مسعود ابن وكان ما يتعوذ أن وسلم عليه اهللا صلى النيب أمر امنا اهللا كتاب من ليستا اما منه ليس مبا القرآن
 * املصحف يف وأثبتتا الصالة يف ما قرأ أنه وسلم عليه اهللا صلى النيب عن صح وقد الصحابة من أحد مسعود

  

  



 279 ص - 30 ج - اآللوسي - اآللوسي تفسري: الثانیةالوثیقة 

 املصحف من املعوذتني حيك كان نهأ عنه صحيحة طرق من مردويه وابن والطرباين والبزار أمحد اإلمام أخرج قرآنيتهما أنكر أنه مسعود ابن وعن
 ما يقرأ ال مسعود ابن وكان ما يتعوذ أن وسلم عليه اهللا صلى النيب أمر إمنا تعاىل اهللا كتاب من ليستا أما منه ليس مبا القرآن ختلطوا ال ويقول
  املصحف يف وأثبتتا الصالة يف ما قرأ أنه وسلم عليه اهللا صلى النيب عن صح وقد الصحابة من أحد مسعود ابن يتابع مل البزار قال

  

 150 - 149 ص -  7 ج - اهليثمي - الزوائد جممع: الثالثةالوثیقة 

 يل قيل فقال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول سألت قال ينكر لمف مسعود بن لسفيان قيل املصحف من حيكهما أخاك ان أليب قلت قال زر وعن 
  .  الصحيح رجال أمحد ورجال والطرباين أمحد رواه - املصحف من حكهما خال الصحيح يف هو قلت اهللا رسول -  قال كما نقول فنحن فقلت

 بن اهللا عبد رواه.  وتعاىل تبارك اهللا كتاب من ليستا إما ويقول مصاحفه من املعوذتني حيك اهللا عبد كان قال النخعي يعين يزيد بن الرمحن عبد وعن
  .  ثقات الطرباين ورجال الصحيح رجال اهللا عبد ورجال والطرباين أمحد

 البزار رواه.  ما يقرأ ال اهللا عبد وكان ما يتعوذ أن وسلم عليه اهللا صلى النيب أمر إمنا ويقول املصحف من املعوذتني حيك كان أنه اهللا عبد وعن
 .املصحف يف وأثبتتا الصالة ما قرأ أنه وسلم عليه اهللا صلى النيب عن صح وقد الصحابة من أحد اهللا عبد يتابع مل البزار وقال ثقات ورجاهلما والطرباين

  

 213 ص - 1 ج - السيوطي - القرآن علوم يف اإلتقان: الرابعةالوثیقة 

 مصحفه يف املعوذتني يكتب ال كان أنه عنه حبان وابن أمحد فأخرج ذلك إنكار مسعود ابن عن صح قد البخاري شرح يف حجر ابن وقال 1082

  

 571 ص -  8 ج - حجر ابن - الباري فتح: الخامسةالوثیقة 

 صحيحة الرواية بل يقبل ال مستند بغري الصحيحة الروايات يف والطعن

  

 96 ص - 6 ج - البخاري - البخاري صحيح: السادسةالوثیقة 

 وفلق فرق من أبني يقال الشمس غروب وقب إذا ، الليل وغاسق ، الصبح الفلق جماهد وقال)  الرحيم الرمحن اهللا بسم) (  الفلق برب أعوذ قل سورة( 
 املعوذتني عن كعب بن أيب سألت قال حبيش بن زر عن وعبدة عاصم عن سفيان حثنا سعيد بن قتيبة حدثنا وأظلم شئ كل يف دخل إذا وقب ، الصبح
   وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال كما نقول فنحن فقلت يل قيل فقال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول سألت فقال



 قلبه على ثبت اهللا يذكر مل وإذا ذهب وجل عز اهللا ذكر فإذا الشيطان خنسه ولد إذا الوسواس عباس ابن عن ويذكر)  الناس برب أعوذ قل سورة( 
 أخاك ان املنذر أبا قلت كعب بن أيب سألت قال زر عن عاصم وحدثنا حبيش بن زر عن لبابة أيب بن عبدة حدثنا سفيان حدثنا اهللا عبد بن علي حدثنا

 اهللا صلى اهللا رسول قال كما نقول فنحن قال فقلت يل قيل يل فقال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول سألت أىب فقال وكذا كذا يقول مسعود ابن
 وسلم عليه

  .ما يكون إىل مسابقات فكر وأربحوهذا اخلرب أقرب : تعلیق

  

 570 ص - 8 ج - حجر ابن - الباري فتح: السابعةالوثیقة 

 طريق من أخرجه اإلمساعيلي فإن سفيان من ذلك وأظن له استعظاما أمه الرواة بعض وكان مبهما اللفظ هذا وقع هكذا)  وكذا كذا يقول قوله(  
 أمحد رواية يف به التصريح رأيت ألنين البخاري أمه الذي أن أوال أظن وكنت االام على كذلك سفيان عن العالء بن اجلبار عبد

  

 571 ص - 8 ج - حجر ابن - الباري فتح: الثامنةالوثیقة 

 وإمنا القرآن من كوما مسعود ابن ينكر مل فقال مسعود ابن عن حكى ما وغريه عياض وتبعه االنتصار كتاب يف الباقالين بكر أبو القاضي تأول وقد
 يف االذن يبلغه مل وكأنه فيه كتابه يف أذن وسلم عليه اهللا صلى النيب كان إن اال شيئا املصحف يف يكتب ال أن يرى كان فإنه املصحف يف اثباما أنكر
 فيها جاء حيث ذلك تدفع ذكرا اليت الصرحية الصحيحة الرواية أن إال حسن تأويل وهو قرآنا لكوما جحدا وليس منه تأويل فهذا قال ذلك

 مسعود ابن اختالف يكن مل القاضي غري وقال املذكور التأويل فيتمشى املصحف على اهللا كتاب لفظ محل ميكن نعم اهللا كتاب من ليستا أما ويقول
 للحديث أوردا اليت الطرق سياق تأمل ومن القاضي بينه ما أم أنه هذا يف ما وغاية انتهى صفاما من صفة يف كان وإمنا قرآنيهما يف غريه مع

  اجلمع هذا استبعد

  :نما قاله إبن حجر يف حمله، فإن صريح الروايات الصحيحة اليت نقلها أهل السنة عن إبن مسعود تأىب هذا التأويل البارد، وذلك لثالث قرائ: تعلیق

  .ومل يقل ال ختلطوا املصحف" ليس منه ال ختلطوا القرآن مبا"قوله : القرینة ا�ولی  

  .ومل يقل ليستا من املصحف" إما ليستا من كتاب اهللا"قوله : القرینة الثانیة  

  .وإمنا أداة حصر تثبت ما بعدها وتنفي ما عداه كما قال إبن منظور يف لسان العرب" إمنا أمر النيب أن يتعوذ ما"قوله : القرین الثالثة  

  

  

  



 572 -  571 ص - 8 ج - حجر ابن - الباري فتح: عةالتاسالوثیقة 

 إن قلنا وأن أنكرمها من تكفري لزم مسعود ابن عصر يف متواترا كان القرآن من كوما إن قلنا إن فقال الرازي الفخر املوضع هذا استشكل وقد
 عصر يف متواترا كان أنه باحتمال وأجيب صعبة عقدة وهذه قال يتواتر مل القرآن بعض أن لزم مسعود ابن عصر يف يتواتر مل كان القرآن من كوما
 تعاىل اهللا بعون العقدة فاحنلت مسعود ابن عند يتواتر مل لكن مسعود ابن

ر سيأيت الكالم على أن قراءة إبن مسعود تعد األخرية عند أهل السنة وأقر ذلك إبن حجر نفسه، فيستحيل عند ذلك أن يكون القرآن مل يتوات: تعلیق
  .عند إبن مسعود، وذا تعود العقدة على ما كانت عليه حني تركها الفخر الرازي

  

   



  احلديثية راجع إىل األحرف السبع أو نسخ التالوةأهل السنة  أن غاية ما يوجد يف مصنفات: الشبهة الرابعة

  :فاً قد كان موقف علماء أهل السنة إزائها على ثالثة إجتاهاتفأعلم أرشدك اهللا ملا حيب ويرضى إن الكم اهلائل من روايات التحريف اليت نقلتها لك آن

  .هو تكذيب هذه الروايات بدعوى بطالا ملخالفتها صريح القرآن الكرمي وإن صح سندها وهذا واضح من كالم الفخر الرازي: اSتجاه ا�ول

  .برواية األحرف السبع مستدالً ذهب إىل معاجلة هذه املرويات على أا قراءات خمتلفة للقرآن: اSتجاه الثاني

  .ذهب إىل أن هذه املرويات قد ذكرت تالواة قد مت نسخها من قبل اهللا ولكن هذا النسخ مل يبلغ أصحاب تلك الروايات: اSتجاه الثالث

ل القول بالتحريف ثبت على األقكنا نرى أن بعض الروايات تهو أفضلها وأعقلها وإن أوهلا جند أن هلذه اإلجتاهات وحنن يف تقييمنا 
  .لة ملن تأمل فيها وإليك بيان ذلكألصاحبها، أما اإلجتاهني األخريين فنرى أما يفضيا بصاحبهما إىل القول بالتحريف ال حما

  

  يوقع يف التحريف "األحرف السبعة"معاجلة روايات التحريف حبديث : الرد ا�ول  

 ا�حرف السبعة؟ ما هیة

حىت " إن القرآن نزل على سبعة أحرف"إن بزوغ فجر هذه الشبهة بدأ مع إختالف علماء أهل السنة يف شرح حديث النيب املروي يف كتب الفريقان 
  :مخسة وثالثني قوالً على ما حكاه مفسريهمإىل بلغت أقواهلم فيه 

 42 ص - 1 ج - القرطيب - القرطيب تفسري: الحکایة ا�ولی

  البسيت حبان بن حممد حامت أبو ذكرها قوال وثالثني مخسة على السبعة باألحرف املراد يف العلماء اختلف وقد

  

 139 ص - 1 ج - السيوطي - القرآن علوم يف اإلتقان: الثانیةالحکایة 

 حمتملة وكلها بعضا بعضها يشبه أقاويل وهي أحرف سبعة على القرآن إنزال معىن يف واللغة العلم ألهل قوال وثالثون مخسة فهذه حبان ابن قال 593
   غريها وحتتمل

 مبا السبعة األحرف هذه منهم واحد كل خص مل أدري وال نقلت عمن وال مستندها أدري وال متداخلة أكثرها الوجوه هذه املرسي وقال 594
 هشام مع عمر حديث يعارضه وأكثرها احلقيقة على معناها أفهم ال أشياء وفيها التخصيص معىن أدري فال القرآن يف موجودة كلها أن مع ذكر
 السبعة القراءات ا املراد أن العوام من كثري ظن وقد حروفه قراءة يف اختلفا إمنا أحكامه وال تفسريه يف خيتلفا مل فإما الصحيح يف الذي حكيم بن
 .قبيح جهل وهو

  



بتداخل هذه األقوال وإختالفها مع إذ أم يصرحون  وثوقهم اعدم وأنت حيث تقرأ كلمات حكايتهم عن هذا اإلختالف تستشعر 
نستعرض قولني الروايات بل وفقداا الشرعية إذ ال رواية هلم تشرح معىن األحرف السبع، وحسبك ذا رد على اخلمسة وثالثني قوالً ولكنا بعون اهللا س

  :هذين القولني مها أقواهم وأشهرهممنهم ألن 

 87 ص - الكردي طاهر حممد - الكرمي القرآن تاريخ :لالقول ا�و

 نيف حنو من النظر وأمعن فيه وأفكر)  اخل أحرف سبعة على انزل القرآن هذا ان حديث أي(  احلديث هذا أستشكل زلت وال اجلزري ابن احملقق قال
 يرجع هي فإذا وشاذها وضعيفها صحيحها القراءات تتبعت اىن وذلك تعاىل اهللا شاء إن صوابا يكون أن ميكن مبا على اهللا فتح حىت سنة وثالثني

   وذلك عنها خيرج ال أوجه سبعة إىل اختالفها

   بوجهني وحيسب باثنني البخل حنو والصورة املعىن يف تغيري بال احلركات يف إما -

   كلمات ربه من آدم فتلقى حنو فقط املعىن يف بتغيري أو -

   وبصطة بسطة حنو ذلك وعكس وتتلوا تبلوا حنو الصورة يف ال املعىن يف بتغيري احلروف يف واما -

   ومنهم منكم أشد حنو بتغيريمها أو -

   ويقتلون فيقتلون حنو والتأخري التقدمي يف واما -

   وأوصى ووصى حنو والنقصان الزيادة يف أو -

 بضم بالبخل قرئ فقد النساء سورة يف"  بالبخل الناس ويأمرون"  كآية بقراءتني أي باثنني البخل حنو قوله فمعىن( كالمه  اه عنها االختالف خيرج ال أوجه سبعة فهذه -

 آدم فتلقى"  حنو فقط املعىن يف بتغيري أو قوله ومعىن"  أخلده ماله أن حيسب"  كآية وكسرها السني بفتح قرئ اي بوجهني وحيسب قوله ومعىن ، بفتحهما وقرئ اخلاء وسكون الباء
 حنو قوله ومعين ، فاعل أنه على كلمات وبرفع مفعول أنه على آدم بنصب أي بالعكس وقرئ به مفعول أنه على كلمات ونصب فاعل أنه على آدم برفع قرئ أي"  كلمات ربه من
 هم كانوا"  تعاىل قوله قرئ اي ومنهم منكم أشد حنو قوله ومعىن ، بتاءين تتلوا وقرئ الالم قبل بالباء مث بالتاء بيونس"  أسلفت ما نفس كل تبلوا هنالك"  تعاىل قرئ أي وتتلوا تبلوا
 األول بالتوبة"  ويقتلون فيقتلون اهللا سبيل يف يقاتلون"  تعاىل قوله قرئ اي ويقتلون فيقتلون حنو والتأخري التقدمي يف واما قوله ومعىن ، منكم وأشد منهم أشد بغافر"  قوة منهم أشد
 آمني األمة به ونفع حياته اهللا أطال املشرفة مبكة احلجاز قراء عمدة التيجي امحد الشيخ املبارك الصاحل عن مشافهة البيان هذا أخذنا  اه بالعكس وقرئ للمجهول والثاين للمعلوم بالبناء

  )  اه جبار متكرب كل قلب على مسعود ابن وقرأ"  جبار متكرب قلب كل على اهللا يطبع كذلك"  اجلمهور قراءة والتأخري التقدمي أمثلة ومن قلت االتقان يف السيوطي قال

  

، ورغم أن املبدع املخضرم إبن اجلزري أخذ الرازي وابن قتيبة والقاضي إبن الطيبوذهب إىل هذا الرأي باإلضافة إىل إبن اجلزري أيضاً 
 :أصاب هذا الفتح العظيم إال أنه يرد عليه ما يلييفكر يف هذا املعىن حنو نيف وثالثني سنة حىت 

إن هذا القول يصرح بوجود تقدمي وتأخري بل وزيادة ونقصان بني األحرف السبع وهذا ينتهي بنا إىل القول بوجود سبعة قرائني متباينة يف : ولا�الرد 
ى من خالهلا ره خرقةٌ فاضحةٌ ييف بعضها كلمات غري موجودة يف األخرى مل يصل إلينا من هذه القرائني السبع إال قرآنٌ واحد، وهذ ،صياغتها وترتيبها

  .صورة التحريف كلما رقعتها من جهة فتقت من جهات



ختالفات جيد أن الرخصة يف التيسري غري ، واملتأمل يف هذه االكما بينته روايام كمة من وراء هذه احلروف هو التيسري على األمةاحلإن : ثانيالالرد 
، أو وال يف إبدال حركة بأخرى، أو حرف بآخر للمعلوم مبنيا للمجهول أو العكس، قراءة الفعل املبىنواضحة وال ظاهرة، إذ أنك ال جتد أي عسر يف 

إحلاح النيب على اهللا ما جاء يف روايام من فال يفهم معه ، الوجوه املذكورة ال يوجب مشقة ىف شئ ، فإن القراءة على وجه من هذهيف تقدمي وتأخري
  .أن األمة ال تطيق القراءة على حرف واحدبوعذره 

 أنزهلا اهللا رمحةًاألخرى اليت ستة واحد دون ال على حرف األمة إىل يوم القيامة  ملزِفيكيف جيوز لعثمان أن حيرم األمة من هذه الرخصة : ثالثالالرد 
 :والناظر يف هذا القول جيده طعناً صرحياً يف عثمان بل هو ردة حبسب تعبري إبن حزم وإليك نصه على نبيه؟

 521 - 520 ص - 4 ج -  حزم ابن - االحكام

 اإلفك عظائم من فعظيمة وجل عز اهللا عند من القرآن ا املرتل السبعة األحرف مجلة من أحرف ستة أسقط عنه اهللا رضي عثمان أن دعواهم وأما
 نكره ال مما ، هذا من أقل عنه اهللا رضي عثمان على التعسف أهل أنكر ولقد.  االسالم بعد الردة من عنه اهللا رضي عثمان تعاىل اهللا ويعيذ ، والكذب

 أنزهلا آية إسقاط أو ، تعاىل اهللا أنزهلا قراءة إسقاط عقل ذي كل عند وسواء ، ذلك من اهللا ومعاذ ، العظيمة هذه مبثل له ظفروا لو فكيف ، أصال فيه
 ألنه ، فيه شك ال االسالم عن خروج فإنه ، وأصر ذلك من املنع برهان وعلى عليه وقف مث غافال هذا أجاز من إن وتاهللا ، فرق وال ، تعاىل اهللا

 قرآنه فاتبع قرأناه فإذا وقرآنه مجعه علينا إن: * (  الصادق قوله ويف) *  حلافظون له وإنا الذكر نزلنا حنن إنا: * (  لنا الصادق قوله يف تعاىل هللا تكذيب
 ردة وهذه ، تعاىل اهللا خالف أجاز فقد ذلك خالف أجاز فمن.  ومجعه عليه تعاىل اهللا أنزله الذي قرآنه باتباع مأمورون فالكل) *  بيانه علينا إن مث

 . هذا بعض إال لالسالم الكائدون االحلاد وأهل الروافض غالة رامت وما ، فيها مرية ال صحيحة

  !بالياهم هذهوال أدري ما دخل الروافض الكرام يف : تعلیق

  

املراد باألحرف السبعة سبع  بن عيينة وابن جرير وابن وهب والقرطىب ونسبه ابن عبد الرب ألكثر العلماء إىل أن سفيانوهو ما ذهب إليه : القول الثاني
  .وتقارا لغات ىف كلمة واحدة ختتلف فيها األلفاظ مع اتفاق املعاىن

  

 :مبا يلي )رغم شهرته(أما القول بأن األحرف السبع هي لغات العرب فريد عليه بكل سهولة ويسر 

وهي لغة قريش كما أثبتتها بعض (إن كان معىن األحرف السبع هو لغات سبع فهذا يعين أن القرآن املوجود عندنا هو لغة واحدة فقط : ولا�الرد 
أخرى بالية تفضي  فيلزم من هذا القول فقدان ستة قرائني فيها زيادة ونقصان وتبديل الكثري من الكلمات اليت ال نعلمها اآلن وهذه أيضاً خرقةٌ) الروايات

  .باملتمسك ا إىل القول بالتحريف

فمثالً بل يف بضعها جند اإلختالف فيها على أشده بني أفراد القبيلة الواحدة، قبيلة وأخرى ال حتصر اإلختالف بني الروايات الصحيحة إن : ثانيالالرد 
 :إبن اخلطاب وهشام بن حكيم وكالمها قرشيان حىت النخاع عمرومها تلك األحرف صحابيان قرشيان أختلفى يف ورد يف صحيح البخاري أن 

  



  215 ص - 8 ج - البخاري - البخاري صحيح

 ابن عمر مسعا اما حدثاه القاري عبد بن الرمحن وعبد خمرمة بن املسور ان عروة حدثين شهاب ابن عن عقيل عن الليث حدثنا بكري بن حيىي حدثنا
 كثرية حروف على يقرأ هو فإذا لقراءته فاستمعت وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول حياة يف الفرقان سورة يقرأ حكيم بن هشام مسعت يقول اخلطاب

 تقرأ مسعتك اليت السورة هذه أقرأك من فقلت بردائه فلببته سلم حىت فتصربت الصالة يف أساوره فكدت وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول يقرئنيها مل
 اين فقلت وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إىل أقوده به فانطلقت قرأت ما غري على أقرأنيها كذبت فقلت وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أقرأنيها قال

 كذلك وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال مسعته اليت القراءة فقرأ هشام يا اقرأ أرسله فقال تقرئنيها مل حروف على الفرقان سورة يقرأ هذا مسعت
 تيسر ما فاقرؤا أحرف سبعة على انزل القرآن هذا ان أنزلت كذلك فقال أقرأين اليت فقرأت عمر يا اقرأ وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال مث أنزلت
  .منه

  

ال إىل  تصرف إىل أقسام القرآن ومعانيه" األحرف السبع"أما شيعة أهل البيت فإم تبعاً ألئمتهم يقولون إن رواية  :وشیعتهمقول أهل البیت 
ال حاجة لنا  رواة ، وذا نرد كل آية مل حيتملها رسم املصحف الشريف املنقول عن أمري املؤمنني عن النيب األعظم ونقول أن هذا إختالفومبانيه ألفاظه

  :به، وإليك وثائقنا فهي حجتنا ولسان حالنا يقول

  م یأتنا بدلیِلــحیث فیه ل     قل لمن حجنا بقول سوانا

  بعد آیات محکم التنزیِل     ا حدیثـإذا روینوم ـنحن ق

  ن جبرئیِلـالي عـعـمـذو ال    اـدنـن جــا عــنــیــبأن ــع

  ِلــأویــة وQ تـهـبـB شــب    ي ــوحــن الـــذا مــکــوه

 630 ص - 2 ج - الكليين الشيخ - الكايف: الوثیقة ا�ولی

: قال) السالم عليه( جعفر أيب عن ، زرارة عن ، مسلم بن حممد عن ، دراج بن مجيل عن ، الوشاء عن ، حممد بن علي عن ، حممد بن احلسني - 12
  .  الرواة قبل من جييئ االختالف ولكن واحد عند من نزل واحد القرآن إن

 الناس إن) :  السالم عليه(  اهللا عبد أليب قلت:  قال يسار بن الفضيل عن ، أذينة بن عمر عن ، عمري أيب ابن عن ، أبيه عن ، إبراهيم بن علي - 13
 سبعة على القرآن نزل فيه: "  النهاية يف( الواحد عند من واحد حرف على نزل ولكنه اهللا أعداء كذبوا:  فقال ، أحرف سبعة على نزل القرآن إن:  يقولون
 بلغة وبعضه هوازن بلغة بعضه و هذيل بلغة وبعضه قريش بلغة فبعضه القرآن يف متفرقة اا أي العرب لغات من لغات سبع على يعىن اللغة باحلروف أراد"  شاف كاف كلها أحرف
 قول ذلك يبني ومما"  الطاغوت عبد"  و"  الدين يوم مالك: "  كقوله وعشرة بسبعة قرء قد ما القرآن يف جاء قد أنه على.  أوجه سبعة الواحد احلرف يف يكون أن معناه وليس اليمن
 وأنت القاموس يف ومثله.  انتهى.  أحسنها هذا ذلك غري أقوال وفيه وأقبل وتعال هلم:  أحدكم كقول هو إمنا علمتم كما فاقرؤوا متقاربني فوجدم القراء مسعت اىن:  مسعود ابن
 هذا من فهموه ما كذب إمنا)  السالم عليه(  فلعله القراءة اختالف يناسب إمنا بل التفسري هذا يالئم ال"  الواحد عند من واحد حرف على نزل) : "  السالم عليه(  قوله بأن خبري

 ) .) يف(  ذلك غري أو اللغات اختالف مبعىن صحته يف املعىن ذا احلديث نقله تكذيبه ينايف فال نظائره يف حقق كما منه به تفوهوا ما ال القراءة اختالف من الكالم

  .صحيحة السندالثانية والرواية : تعلیق



  

 4-3 ص - 90 ج - السي العالمة - األنوار حبار: الثانیةالوثیقة 

 أمحد حدثنا:  قال عقدة بن سعيد بن حممد بن أمحد حدثنا:  القرآن تفسري يف كتابه يف عنه اهللا رضي النعماين جعفر بن إبراهيم بن حممد اهللا عبد أبو قال
 جعفر اهللا عبد أبا مسعت:  قال جابر بن إمساعيل عن أبيه عن ، محزة أيب بن علي بن احلسن عن ، مهران بن إمساعيل عن اجلعفي يعقوب بن يوسف بن
 على القرآن أنزل وتعاىل تبارك اهللا إن:  فقال ، هذا مثل عن شيعته عليه اهللا صلوات املؤمنني أمري سأل ولقد...  : يقول السالم عليه الصادق حممد بن

 . وقصص ، ومثل ، وجدل ، وترهيب ، وترغيب وزجر ، أمر وهي ، كاف شاف منها كل أقسام سبعة

  

 216 ص - الصفار احلسن بن حممد - الدرجات بصائر: الثالثةالوثیقة 

 تفسري قال السالم عليه جعفر أيب عن زرارة عن دراج بن مجيل عن غريه أو عمري أيب ابن عن ابان عن القاسم بن موسى عن الفضل حدثنا)  8( 
 . األئمة تعرفه ذلك بعد يكن مل ما منه و كان ما منه) أوجه ، بدله نسخة وىف( أحرف سبعة على القرآن

  

ق كالم واعلم هدانا اهللا وإياك أنه قد ورد مثل هذه الروايات عند أهل السنة واجلماعة وبأسانيد صحيحة، فلو أم قبلوا مبا يف كتبهم مما واف
  !الصحابة تقالأهل البيت وقال  :حىت قيلفأنزهلم مث أنزهلم مث أنزهلم الدهر إال أن جيور أهل البيت ملا وصلوا إىل ما هم عليه اليوم، ولكن أبا 

  

 553 ص - 1 ج - النيسابوري احلاكم - املستدرك: الوثیقة ا�ولی

 أيب بن سلمة عن خالد ابن عقيل عن شريح بن حياة أخربين وهب ابن ثنا مهام أبو ثنا حنبل بن أمحد بن اهللا عبد ثنا العدل محشاد بن علي)  حدثنا( 
 واحد باب من األول الكتاب نزل قال وسلم وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول عن عنه اهللا رضي مسعود ابن عن أبيه عن عوف بن الرمحن عبد بن سلمة
 حرامه وحرموا حالله فأحلوا وأمثاال ومتشاا وحمكما وحراما وحالال وآمرا زاجرا أحرف سبعة على أبواب سبعة من القرآن ونزل واحد حرف على

   ربنا عند من كل به آمنا وقولوا مبتشاه وآمنوا مبحكمه واعملوا بأمثاله واعتربوا عنه يتم عما وانتهوا به أمرمت ما وافعلوا

 * خيرجاه ومل االسناد صحيح حديث هذا* 

  

 290 - 289 ص -  2 ج - النيسابوري احلاكم - املستدرك: الثانیةالوثیقة 

 عن شريح بن حياة أخربين وهب بن اهللا عبد ثنا بدر أيب بن مهام ثنا الرازي الليث بن أمحد بن احلسن ثنا الثقفي يعقوب بن أمحد سعيد أبو)  حدثنا( 
 قال وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول عن عنه اهللا رضي مسعود ابن اهللا عبد عن أبيه عن عوف بن الرمحن عبد بن سلمة أيب بن سلمة عن خالد بن عقيل



 وحمكم وحرام وحالل وآمر زاجر أحرف سبعة على أبواب سبعة من القرآن ونزل واحد حرف على واحد باب من نزل األول الكتاب كان
 به آمنا وقولوا مبتشاه وآمنوا مبحكمه واعملوا بأمثاله واعتربوا عنه يتم عما وانتهوا به أمرمت ما وافعلوا حرامه وحرموا حالله فأحلوا وأمثال ومتشابه

 . خيرجاه ومل االسناد صحيح حديث هذا األلباب أولوا اال يذكر وما ربنا عند من كل

 

 هل ا�حرف السبعة موجودة أم مفقودة؟

منها بيوت وأنت بعد اإلتطالع على شروحهم حلديث األحرف السبع أصبحت خبرياً يف قوهلم أن ستة أحرف من األحرف السبع أمست مفقودة ختلوا 
  :املسلمني اليوم، وهم ال خيفون هذه العقيدة بل يتجاهرون ا يف كتبهم وإليك بعض األعالم املصرحني بذلك

 27 ص - 9 ج - حجر ابن - الباري فتح: العلم ا�ول

 ال السبعة األحرف فيه اختلف ما بعض وفيه وسلم عليه اهللا صلى النيب بأمر املكتوب به املقطوع انزاله على املتفق هو املصحف يف مجع الذي أن واحلق
 عدة من األمصار مصاحف اختالف من وقع ما وكذا من حبذف غريه وىف براءة آخر يف األار حتتها من جترى املكي املصحف يف وقع كما مجيعها
 بكتابته وسلم عليه اهللا صلى النيب وأمر معا باالمرين نزل أنه على حممول وهو ذلك وحنو المات وعدة هاءات وعدة بعض دون بعضها يف ثابتة واوات

 به جوزت القراءة كانت مما فهو الرسم يوافق ال مما القراءات من ذلك عدا وما الوجهني على باثباما وأمره واحدا شخصا بذلك اعلم أو لشخصني
 كتابته يف املأذون اللفظ على االقتصار اختار بعضا بعضهم وكفر عثمان زمن يف االختالف من وقع ما إىل احلال آل فلما وتسهيال الناس على توسعة

 األوجه على بالقراءة أمرهم الن واحدة خصلة على فيه خري مما اقتصر كمن االقتصار من الصحابة عليه اتفق ما وصار الطربي قال الباقي وتركوا
 وقد منه تيسر ما فاقرءوا الباب حديث يف وسلم عليه اهللا صلى قوله عليه ويدل)  قلت(  الرخصة سبيل على بل االجياب سبيل على يكن مل املذكورة

 احلذاق عليه ما أصح وقال اهلداية شرح يف عمار بن العباس أبو منهم مجاعة ذلك على ووافقه خبالفه قال من ووهى فيه أطنب تقرير ذلك الطربي قرر
 يف ربكم من فضال تبتغوا أن مثل خالفه ما فاما املصحف رسم وافق ما وضابطه كلها ال قراءا يف املأذون السبعة احلروف بعض اآلن يقرأ الذي أن

 سيما وال قرآنا كوا اثبات يف سندها صحة يكفي وال ا السند صح ان تركت اليت القراءات تلك من فهو والنصر اهللا فتح جاء إذا ومثل احلج مواسم
 منه أنه يظن فصار الترتيل إىل قرن الذي التأويل من يكون أن حيتمل ما منها والكثري

  

  395ص 13ج -إبن تيمية  - كتاب جمموع الفتاوى: الثانيالعلم 

  القراءات السبعة هل هي حرف من احلروف السبعة أم ال؟؟

  : يقولون إن مصحف عثمان ؛ بلأا حرف من احلروف السبعة: فالذي عليه مجهور العلماء من السلف واألئمة

على جربيل، واألحاديث، واآلثار  -صلى اهللا عليه وآله وسلم  -عرضها النيب  ، وهو متضمن للعرضة اآلخرة اليتالسبعةهو أحد احلروف  -1
وأن عثمان مل يقصد قصد  ":- جامع البيان يف القراءات السبع - ، حيث يقول يف كتابه)444/ت(كأيب عمرو الداين (املستفيضة تدل على هذا القول  املشهورة

جير جمرى ذلك،  ، وألقى ما مل-صلى اهللا عليه وآله وسلم  - على القراءات الثابتة املعروفة عن الرسول  مجع نفس القرآن بني لوحني؛ وإمنا قصد مجع الصحابة أيب بكر يف
القراءة ا، إذ  ، وال منع منها، وال حظر-لم صلى اهللا عليه وآله وس -القراءات الثابتة عن الرسول  وأخذهم مبصحف ال تقدمي فيه وال تأخري، وأنه مل يسقط شيئاً من



انظر ".قراءته للقارئ به أنه حمسن، جممل يف-صلى اهللا عليه وآله وسلم  -وحكم بصوابه، وحكم الرسول  أن مينع ما أباحه اهللا تعاىل، وأطلقه،: ليس إليه، وال إىل غريه

 .)حتقيق عبد املهيمن طحان -)62/ص(األحرف السبعة، أليب عمرو 

 الكالم إىل أن هذا املصحف مشتمل على األحرف السبعة، وقرر ذلك طوائف من أهل الكالم؛ وذهب طوائف من الفقهاء، والقراء، وأهل -2

من األحرف السبعة، وقد اتفقوا على نقل هذا  كالقاضي أىب بكر الباقالين، وغريه بناء على أنه ال جيوز على األمة أن مل نقل شيء
أرسل  حيث أمر عثمان بنقل القرآن من الصحف اليت كان أبو بكر وعمر كَتبا القرآن فيها، مث ثماين، وترك ما سواه؛املصحف اإلمام الع

  .سوى ذلك عثمان مبشاورة الصحابة إىل كل مصرٍ من أمصار املسلمني مبصحف، وأمر بترك ما

  .وال جيوز أن ينهى عن القراءة ببعض األحرف السبعة: قال هؤالء -

األحرف السبعة مل يكن واجباً على األمة، وإمنا كان جائزاً  من أن القراءة على: مبا ذكر حممد بن جرير وغريه -:نصر قول األولني جييب تارة ومن -
  .)395، صفحة 13كتاب جمموع الفتاوى، اجلزء (فيه، وقد جعل إليهم االختيار يف أي حرف اختاروه  هلم، مرخصاً هلم

  

أئمة السلف والعلماء أن املصحف العثماين يشمل فقط حرف من احلروف السبعة  هقالوهو ما : ا�حرف السبع قدان بعضمناقشة القول بف
، وعلى هذا القول يلزم أن نقول بأن باقي األحرف قد ضاعت، وفيها زيادة ونقصان )السبع أو العشر املعروفة قراءاتنتج عنه الالواحد وهذا احلرف (

 :من قبيل) ذهب إليه الرازي وابن قتيبة والقاضي إبن الطيب وإبن اجلزري يف تفسريهم لألحرف السبعكما (يف كلماا 

 .إذ هي يف حرفنا وليست يف حرف إبن مسعود وال أيب الدرداء: الذكر واألنثى ما خلق 

 .إذ هي يف حرف إبن مسعود وأيب بن كعب وليست هي يف حرفنا: متتابعاتثالثة أيام  

التحريف إذ أننا ال نستطيع أن جنزم أن ما عندنا هو مجيع القرآن حبروفه وكلماته، ونزيد القول بوهذا هو عني أو زيادة وفقداا يعين نقص يف القرآن 
  .عليه أن ذلك طعنا يف رسول اهللا إذ أنه مل يستطع أن جيعل أمته تطيق القرآن حبرف واحد وأما عثمان فقد برع يف ذلك

  

، القرآن املوجود بني أيدينايف أن احلروف السبعة متفرقة بطوائف من أهل الكالم والقراء وهو ما قالته : ا�حرف السبعببقاء جمیع لقول مناقشة ا
ف القول بتحريإما فيلزم منه  ،مات بل والزيادة والنقصانطيع أن نفسر ما جاء يف الروايات من اختالف األحرف والكلوبناء على هذا القول ال نست

 .إام الصحابة والقراء بالتحريف وأحالمها مروإختاذه دين وإما القرآن 

  

  :علی موضوع ا�حرف السبعة وما أفتی به أهل السنةإضافیة ردود إجمالیة 

 :إن من يتأمل يف فكرة األحرف السبع والقول بأن اهللا أنزل كتابه بسبعة ألفاظ خمتلفة يصطدم باآليت

 .وإعجاز القرآن الراقي يأىب قبول عقيدة األحرف السبع حىت يف املترادفاتدقة ألفاظ اللغة العربية  -1

2- ا تذهب حبالوة القرآن وعذوبته وحتط من مشوخه وهيبتهإ. 



 الشعراء واألدباء ال يقبلون ذلك يف أشعارهم أفريضاه اهللا يف كتابه؟ -3

ه بنبوته وال سيما إعجازه األكرب مل نعثر على أثر لشبهة األحرف مع وجود املتربصون واملترصدون لزالت النيب ليستثمروا يف تشكيك أتباع -4
السبعة يف ما وجهوه للنيب، وذلك يدل على حرص اهللا ورسوله أن يواجه هؤالء بنص واحد معجز يعز به اإلسالم وأهله ويذل به النفاق 

وأهله، واألحرف السبع تفسد كل ذاك بل وتلرسم القرآين ومنطوقهد الطريق لكل املشككني يف قداسة ابِع. 

قراءة ما، وملا رد صحايب على آخر قراءته،  بسببموجود ملا اعترض صحايب على آخر  ن الروايات تأىب ذلك الفهم، ألنه لو كان فعالًإمث  -5
كيف والنيب هو من أمرهم القراءة مبا  ،وملا رجح أحدهم قراءة على قراءة أخرى، وللزم اجلميع قبول ذلك من بعضهم البعض دون إستهجان

 .تيسر منه، واحلال أن جل الروايات على خالف ذلك واإلستقراء ببابك

واتلُ أياً كان حيث يقول عز من قال  بل إن اآليات القرآنية تأىب هذه العقيدة السقيمة وتنفي وجود أي إختالف يف القرآن أو تبديل لكلماته -6
ن كم كإِلَي يا أُوحم كبابِ رتهاتمكَللَ لدبا  لَا مدحلْتم ونِهن دم جِدلَن تآنَ جل يف عاله ويقول  )27: 18الكهف (وونَ الْقُرربدتأَفَالَ ي

 رِ اللّهغَي ندع نكَانَ م لَواوريالَفًا كَثتاخ يهواْ فدج82: 4النساء ( لَو(. 

  

  معاجلة روايات التحريف بعقيدة نسخة التالوة يزيد الطني بله: الرد الثاني

  ما هو نسخ التBوة؟

ة ونسخ احلكم مقصودهم بنسخ التالوة هو أن ترتل آية على النيب ويبلغها للناس ومن مث ينسخها اهللا من القرآن ومن األذهان، وال يوجد بني نسخ التالو
ما ننسخ من آية أَو ننِسها نأْت نسخ اهللا تالوة آية ويبقي حكمها، ودليلهم يف كل هذا قوله سبحانه وتعاىل ، إذ أنه جيوز حبسب اعتقادهم أن يةأية مالزم

 يرٍء قَديكُلِّ ش لَىع أَنَّ اللّه لَمعت ا أَلَمهثْلم ا أَوهنرٍ مي106: 2البقرة (بِخ(.  

  

 :وتوجیهها مناقشة آیة النسخ

، وهي من أَلَم تعلَم أَنَّ اللّه علَى كُلِّ شيٍء قَديرـاآلية فقط يف صدد ذكر قدرة اهللا على النسخ ال وقوعه، بقرينة ختم اآلية بإن : ا�ولی المناقشة
 .فال يدل هذا على وقوعه يف أرض الواقع )86: 17اإلسراء (ثُم الَ تجِد لَك بِه علَينا وكيالً  ولَئن شئْنا لَنذْهبن بِالَّذي أَوحينا إِلَيكقول القدير قبيل 

  

وإليك بيان ذلك أو الترك، التأخري مبعىن فهو فيها املذكور النسيان ، وأما احلكم دون التالوة النسخ هنا ميكن أن يكون نسخ: الثانیةالمناقشة 
 :بالوثائق املعهودة

 666 ص - 1 ج - الطربي جرير إبن - البيان جامع: الوثیقة ا�ولی

 ننسخ ما:  قالوا أم مسعود ابن اهللا عبد أصحاب عن ، جنيح أيب ابن عن ، عيسى ثنا:  قال ، عاصم أبو ثنا:  قال ، عمرو بن حممد حدثين - 1451
  .  حكمها ونبدل خطها نثبت آية من



 به حدثت ، حكمها ونبدل ، خطها نثبت آية من ننسخ ما:  جماهد عن ، جنيح أيب ابن عن ، شبل ثنا:  قال ، حذيفة أبو ثنا:  قال ، املثىن وحدثين -* 
  .  مسعود ابن أصحاب عن

 آية من ننسخ ما:  مسعود ابن أصحاب عن ، جماهد عن ، جنيح أيب ابن عن ، شوذب بن بكر حدثين:  قال ، إسحاق ثنا:  قال ، املثىن حدثين -* 
  .  خطها نثبت

  

 105 - 104 ص - 1 ج - السيوطي الدين جالل - املنثور الدر: الوثیقة الثانیة

   نؤخرها أي ننساها أو آية من ننسخ ما تعاىل اهللا يقول فقال عمر خطبنا قال عباس ابن عن حامت أيب ابن وأخرج* 

   ننساها أو قرأ انه جماهد عن األنباري ابن وأخرج* 

   ننسك أو آية من ننسخ ما أىب قراءة يف قال جماهد عن ناسخه يف داود أبو وأخرج* 

 ما قوله يف مسعود ابن أصحاب عن جماهد عن والصفات األمساء يف والبيهقي حامت أيب وابن جرير وابن ناسخه يف داود وأبو أياس أيب بن آدم وأخرج* 
  عندنا نؤخرها قال ننساها أو حكمها ونبدل خطها نثبت قال آية من ننسخ

  

 670 - 667 ص - 1 ج - الطربي جرير إبن - البيان جامع: الثالثةالوثیقة 

 هذا على حينئذ اآلية تأويل فيكون.  فتركهم اهللا تركوا به يعين فنسيهم اهللا نسوا:  ثناؤه جل اهللا قول من ، الترك مبعىن يكون أن منهما اآلخر والوجه
  . التأويل أهل من مجاعة تأول التأويل هذا وعلى.  مثلها أو نسخناها اليت من خبري نأت فرضها ونبدل حكمها فنغري آية من ننسخ ما:  التأويل

  :  ذلك قال من ذكر

 أو:  يقول ننسها أو:  قوله يف عباس ابن عن ، طلحة أيب بن علي عن ، معاوية حدثين:  قال ، صاحل بن اهللا عبد ثنا:  قال ، املثىن حدثين - 1457
  . نبدهلا ال نتركها

  .  ننسخها ال نتركها ننسها أو:  قوله السدي عن ، أسباط ثنا:  قال ، عمرو ثنا:  قال ، موسى حدثين - 1458

 قال.  واملنسوخ الناسخ:  قال ننسها أو آية من ننسخ ما:  قوله يف الضحاك عن ، جويرب أخربنا:  قال ، هشيم ثنا:  قال ، كريب أبو حدثنا - 1459
  :  ما ذلك يف يقول زيد بن الرمحن عبد وكان: 

  .  منحها ننسها:  قوله يف زيد ابن قال:  قال ، وهب ابن أخربنا:  قال ، األعلى عبد ابن يونس به حدثين - 1460



 قوهلم من وهو ، أخرته إذا ونساء نسأ أنسؤه االمر هذا نسأت:  قولك من ، نؤخرها مبعىن السني بعد ومهزة النون بفتح ننسأها أو:  آخرون ذلك وقرأ
  .أخر:  أنسأ بقوله يعين باليد وثنياه املرخى لكالطول*  الفىت أنسأ ما املوت إن لعمرك:  العبد بن طرفة قول ذلك ومن.  بتأخري يعين ، بنساء بعته: 

  :  ذلك قال من ذكر التأويل أهل من مجاعة كذلك وتأوله ، والبصريني الكوفيني قراء من مجاعة وقرأه ، والتابعني الصحابة من مجاعة ذلك قرأ وممن

 قال ننسأها أو آية من ننسخ ما:  قوله يف عطاء عن ، امللك عبد أخربنا:  قال ، هشيم ثنا:  قاال ، إبراهيم ابن ويعقوب ، كريب أبو حدثنا - 1461
  . نؤخرها

  .نرجئها: قال ننسأها أو: اهللا قول يف يقول ، جنيح أيب ابن مسعت:  قال ، عيسى ثنا:  قال ، عاصم أبو ثنا:  قال ، عمرو بن حممد حدثنا - 1462

  . ونؤخرها نرجئها ننسأها أو:  جماهد عن ، جنيح أيب ابن عن ، شبل ثنا:  قال ، حذيفة أبو ثنا:  قال ، املثىن حدثين - 1463

  .ننسخها فال نؤخرها:  قال ننسأها أو:  عطية عن ، فضيل ثنا:  قال ، الزبريي أمحد أبو ثنا:  قال ، األهوازي إسحاق بن أمحد حدثنا - 1464

 بن عبيد عن ، األزدي عبيد عن كثري بن اهللا عبد أخربين:  قال ، جريج ابن عن ، حجاج حدثين:  قال ، احلسني ثنا:  قال ، القاسم حدثنا - 1465
  .  األزدي علي عن هو وإمنا.  األزدي عبيد عن ، كثري بن اهللا عبد عن القاسم حدثنا هكذا. وتأخريها ارجاؤها ننسأها أو عمري

 عبيد عن ، األزدي علي عن ، كثري بن اهللا عبد عن ، جريج ابن عن ، حجاج حدثنا:  قال ، سالم بن القاسم ثنا:  قال ، يوسف بن أمحد حدثين -* 
 نؤخرها أو ، خطها ونثبت حكمها فنبطل ، حممد يا إليك أنزلناها آية من نبدل ما: كذلك ذلك قرأ من فتأويل: قال. ننسأها: قرأها أنه عمري بن

  .  مثلها أو منها خبري نأت حكمها نبطل وال نغريها فال ونقرها فنرجئها

 غريه أو حكما بدل مهما أنه)  ص(  نبيه أخرب ثناؤه جل اهللا الن نتركها مبعىن ، ننسها أو: قرأ من بالصواب ننسها أو: قوله يف القراءات وأوىل... 
 وبدل غري هو إذا صانع هو عما اخلرب قدم إذ يكون أن ، معناها ذلك كان إذ باآلية أوىل هو فالذي.  مبثله أو منه خبري آتيه فهو ، يغريه ومل يبدله مل أو

 أو:  قوله آية من ننسخ ما:  قوله عقيب يكون أن جيب الذي فاخلرب.  يغري ومل ذلك يبدل مل هو إذا ، صانع هو عما باخلرب ذلك يعقب أن آية حكم
 الذي االنساء معىن على يشتمل فهو ، وصفت الذي باملعىن كذلك قرئ إذا ذلك أن مع.  الناس كالم يف اجلاري املعروف ذلك كان إذ ، نسخها نترك
  .  متروك هو ما حال على فمؤخر متروك كل كان إذ ، التأخري مبعىن هو الذي النساء ومعىن ، الترك مبعىن هو

  

ال ميكن قبول اآلية كدليل على نسخ حرف أو كلمة من آية ألنه ما يدل عليه القرآن هو نسخ آية كاملة ال بعض آية، إذ ال يطلق : الثالثةالمناقشة 
خ كلمات كن اإلتيان مبثلها على املخلوقني، وأما املوجود يف الروايات فأكثره نسعلى األحرف والكلمات أم آية ألن إمارة اآلية أن تكون معجزة ال مي

 .أو حروف من اآليات

  

  



نسى واملقرر يف اآلية أن ي ومل ينسوها، وأخرياً ال نقبل أن تكون كل تلك اآليات املزعومة منسوخة ألن أصحاا قد تذكروها: المناقشة الرابعة
 :املنسوخ من صفحات األذهان

 390 ص - 2 ج - السيوطي الدين جالل - مسلم على الديباج: الوثیقة ا�ولی

 احلال ذم معناه أن احلديث عليه يتأول ما أوىل عياض وقال نفسه إىل عنها والتغافل التساهل نسبة يتضمن ألنه ذلك كره إمنا) :  76/  6(  النووي قال
 أن وهو آخر تأويل وعندي نسي هو بل عقبة قول التأويل هذا ينايف قلت نسيه حىت عنه فغفل القرآن حفظ من حالة احلالة بئست أي القول الزم

 من ننسخ ما تعاىل بقوله إليه املشار وهو القلوب من وحموها تالوا نسخ يريد اليت والسور اآليات من 62 حلافظيه اهللا ينسيه كان فيما ورد احلديث
 من حميت وقد فيصبحون وسورا آيات حيفظون كانوا الصحابة بأن كثرية أحاديث وردت وقد النون بضم قرأ فيمن]  106:  البقرة[  ننسها أو آية

 أن فعندي املأثور التفسري ويف اإلتقان كتاب يف ذلك إىل أشرت وقد عنها فاهلوا نسخ مما إا فيقول فيخربونه وسلم عليه اهللا صلى النيب فيأتون قلوم
 نسخه إلرادته ورفعه إياه أنساهم اهللا وإمنا إليهم ذلك نسيان ينسبوا أن وا النوع هذا يف احلديث هذا

  

 68 ص - 2 ج - السيوطي - القرآن علوم يف اإلتقان: الثانیةالوثیقة 

 يصليان ليلة ذات فقاما ا يقرآن فكانا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أقرأمها سورة رجالن قرأ قال عمر ابن إن الكبري يف الطرباين وأخرج 4129
 ) عنها فاهلوا نسخ مما إا(  فقال له ذلك فذكرا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول على غاديني فأصبحا حرف على منها يقدرا فلم

  

 105 ص - 1 ج - السيوطي الدين جالل - املنثور الدر: الثالثةالوثیقة 

 وأنتم نسخ قد ما القرآن ومن شيئا يكن فلم أنسيه مث قرآنا أقرئ وسلم عليه اهللا صلى نبيكم إن قال ننسها أو قوله يف احلسن عن جرير ابن وأخرج* 
   تقرؤنه

 معه كانت رجال نا حنيف ابن سهل بن امامة أيب عن فضائله يف اهلروي ذر وأبو املصاحف يف األنباري وابن املنذر وابن ناسخه يف داود أبو وأخرج* 
 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فاتوا فأصبحوا عليها يقدر فلم آخر وقام عليها يقدر فلم ا آخر وقام عليها يقدر فلم ا فقام الليل من فقام سورة

   البارحة نسخت إا فقال فأخربوه عنده فاجتمعوا

 ان أخربوه وسلم عليه اهللا صلى النيب أصحاب من األنصار من رهطا ان امامة أيب عن آخر وجه من الدالئل يف والبيهقي ناسخه يف داود أبو وأخرج* 
 أصحابه من لناس ذلك ووقع الرحيم الرمحن اهللا بسم اال شئ على منها يقدر فلم وعاها قد كان سورة يفتتح ان يريد الليل جوف من قام رجال

 ومن صدورهم من فنسخت البارحة نسخت قال مث شيئا إليهم يرجع مل ساعة فسكت السورة عن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فسألوا فأصبحوا
 فيه كانت شئ كل

  



 412 - 411 ص -  1 ج - الذهيب - اإلسالم تاريخ: الرابعةالوثیقة 

 أن أخربوه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أصحاب من األنصار من رهطا أن سهل بن أمامة أبو أخربين:  الزهري عن وغريه محزة أيب بن شعيب وقال
 صلى اهللا رسول باب فأتى ) الرحيم الرمحن اهللا بسم(  إال شيء على منها يقدر فلم وعاها قد كانت سورة يفتتح أن يريد الليل جوف يف قام رجال
 هلم أذن مث السورة تلك بشأن بعضا بعضهم فأخرب ؟ مجعهم ما بعضا بعضهم فسأل اجتمعوا حىت آخر جاء مث ذلك عن ليسأله أصبح حني وسلم عليه اهللا

 صدورهم من فنسخت البارحة نسخت قال مث شيئا إليهم يرجع ال ساعة فسكت السورة عن وسألوه خربهم فأخربوه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
  . فيه كانت شيء كل ومن

 .صحيح واحلديث النبوة براهني من صدورهم من وحموها السورة هذه نسخ.  ذلك ينكر ال جالس املسيب وابن:  فيه قال شهاب ابن عن عقيل رواه

  

 104 ص - 1 ج - السيوطي الدين جالل - املنثور الدر: الخامسةالوثیقة 

 على يرتل مما كان قال عباس ابن عن عساكر وابن عدي وابن الكىن يف واحلاكم حامت أيب ابن أخرج*  اآلية)  ننساها أو آية من ننسخ ما(  تعاىل قوله* 
  * مثلها أو منها خبري نأت ننسها أو آية من ننسخ ما اهللا فأنزل بالنهار وينساه بالليل الوحي وسلم عليه اهللا صلى النيب

  

  :نسخ التBوةعلی موضوع إضافیة ردود إجمالیة 

1- يف ذلك هو ، والسببوبقي رمسهاات اليت نسخ حكمها سخت الكثري من اآليلو كان نسخ التالوة واقع لن: 

Qًا ال حنتاج إليها بعد نسخ حكمهاننأ :أو،  

 .أا أوىل بالنسخ ممن بقي حكمها كآية الرجم وآية ثالثة أيام متتابعات :وثانیًا

 نسخ التالوة دون احلكم يأباه كُلِ عقول إذ كيف ميكننا أن نستدل على احلكم بعد أن نسخ اهللا دليله وأنساه؟ -2

 ؟)الذكر واألنثى ما خلق(كآية  إذا قبلنا دعوى النسخ يف روايات نقص آيات من القرآن كيف نقبلها يف روايات زيادة آيات من القرآن -3

 :فيلزمنا أن نقول أن ثلث القرآن أو ثلثي القرآن أو ضعفي القرآن قد نسخة تالوتهلو قبلنا عقيدة نسخ التالوة  -4

 .آية 213نقص منها وآية  286 كانت ما روي عن أيب بن كعب أن سورة األحزاب تعادل البقرة أو هي أطول يعين أاف 

 .آية 387آية ونقص منها  516أا كانت من أن سورة براءة اليوم هي تعد ربع ما كانت عليه يعين أيضاً ما روي عن أيب و 

 .آية 129براءة يعين أن تلك السورة الناقصة تقارب بسورة وما روي عن أيب موسى األشعري بسورة تشبه بالطول والشدة  

 .حرف 696267يدل على أن الناقص من القرآن  1027000وما روي عن عمر إبن اخلطاب أن القرآن  

لطف اهللا  ، ولكنوسبباً مقصوداً لتفرقة املسلمني من الزمن األول وإىل اآلنلإلختالف ولكان منشئاً قوياً  ،لو كان األمر كذلك لظهر وشاعف
 .يأىب كل ذلك



5- يكذلك لوجود االختالف الشديد املروية د املسلمون القرآن مرجعهم األكرب ومأمنهم األعظم من الضياع واإلختالف وال يعدون السنة ع
عي وجود آيات ما أنزل اهللا ا من سلطان قد قبلنا بعقيدة نسخ التالوة لفتحنا الباب على مصراعية آلحاد الصحابة أن يدفيها، ولكننا لو 

 .كمة أحكم احلاكمني متنع وقوع ذلكوال شك أن ح ،نسخت تالوا وبقى حكمها

6- إن الصحابة كانوا يغلظون على بعضهم البعض ويدهم يستدلون ومل جنتلفوا حول بعض اآليات، حني أخرون على بعضهم البعض نك
 .مبوضوع نسخ التالوة يف كثري من تلك احلوادث

 :كفراًوفاة النيب بعد كان نسخها القول أن و ،هذه اآليات مازالت تقرأ ومل تنسخ بعدبعض الروايات دالة على أن النيب تويف و -7

 79 - 78 ص - 2 ج - السرخسي بكر أبو - السرخسي أصول

 االسالم بإظهار يتستر ممن امللحدين بعض وقال.  املسلمني عند القرآن يف النسخ من النوع هذا جيوز ال والسالم الصالة عليه الرسول وفاة بعد فأما* 
 كفر فإنه آبائكم عن ترغبوا ال يقرأ كان عنه اهللا رضي الصديق بكر أبا أن روي مبا ذلك يف واستدل ، أيضا وفاته بعد جائز هذا إفساده إىل قاصد وهو
 آية قرأنا:  عنه اهللا رضي عمر وقال.  وأرضانا عنا فرضي ربنا لقينا أنا قومنا عنا بلغوا:  القرآن يف قرأنا:  يقول كان عنه اهللا رضي وأنس. .  بكم
 هؤالء موافقة به يظن ال والشافعي.  منها أطول أو البقرة سورة مثل كانت األحزاب سورة إن:  كعب بن أيب وقال.  ووعيناها اهللا كتاب يف الرجم

 القرآن يف أنزل مما وإن:  عنها اهللا رضي عائشة عن يروى ما صحح فإنه ، الرضعات عدد يف هذا من قريب هو مبا استدل ولكنه ، القول هذا يف
 والدليل.  احلديث - )  ص(  اهللا رسول وفاة بعد القرآن يف يتلى مما ذلك وكان ، معلومات رضعات خبمس فنسخن حيرمن معلومات رضعات عشر
 يوصف أن من يتعاىل تعاىل اهللا فإن ، لديه احلفظ املراد ليس أنه ومعلوم) *  حلافظون له وإنا الذكر نزلنا حنن إنا: * (  تعاىل قوله القول هذا بطالن على

  .وجل عز اهللا حيفظه أن إال احلفظ ينعدم وبه منا متوهم والنسيان فالغفلة ، لدينا احلفظ املراد أن فعرفنا ، والغفلة بالنسيان

فرض  كثري من روايات النسخ مروية عن إبن مسعود وأيب بن كعب وإبن عباس وهم أقرأ الصحابة فال يعقل أن يغفل هؤالء عن النسخ على -8
 :، وإليك بيان ذلك بالوثائقثل ذلك يف عائشة لقرا من النيبمحيتمل وقوعه كما ال 

  الصحابة مبا نسخ من القرآن على فرض وقوعهإستحالة جهل بعض 

 :وهي کما أنزلها الله غضة قراءاتقراءة عبدالله إبن مسعود هي آخر ال

 288 ص - 9 ج - اهليثمي - الزوائد جممع: الوثیقة ا�ولی

 كان وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول ان أال قال زيد قراءة قلنا قال زيد قراءة أو اهللا عبد قراءة آخر كانت القراءتني أي قال عباس ابن عن جماهد وعن 
 يف قلت اهللا عبد قراءة القراءة آخر وكان مرتني عليه عرضه فيه قبض الذي العام كان فلما مرة عام كل السالم عليه جربيل على القرآن يعرض

  .  الصحيح رجال أمحد ورجال والبزار أمحد رواه بعضه الصحيح

 طالب أيب بن علي الناس خري على القرآن وختمت سورة سبعني وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول على قرأت قال مسعود ابن يعىن اهللا عبد وعن
 . ضعيف وهو سامل بن حيىي وفيه الطرباين رواه آخره إىل القرآن وختمت قوله غري الصحيح يف هو قلت عنه اهللا رضي

  



 288 - 287 ص -  9 ج - اهليثمي - الزوائد جممع: الثانیةالوثیقة 

 رواه.  عبد أم ابن قراءة على فليقرأه أنزل كما غضا القرآن يقرأ ان سره من قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول ان مسعود ابن يعىن اهللا عبد وعن
 الصحيح رجال الطرباين ورجال الصحيح رجال أمحد رجال وبقية ، احلديث حسن ضعفه على وهو النجود أيب بن عاصم وفيه والطرباين والبزار أمحد
 . ثقة وهو حمبوب بن فرات غري

  

 228 - 227 ص -  2 ج - النيسابوري احلاكم - املستدرك: الثالثةالوثیقة 

 عن سفيان ثنا اخلثعمي املقدام بن مصعب ثنا معروف بن بشر بن القاسم ثنا احلضرمي اهللا عبد بن حممد ثنا بالكوفة احلافظ آدم بن بكر أبو)  أخربناه( 
 على فليقرأه انزل كما غضا القرآن يقرأ ان أحب من قال وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول عن عنه اهللا رضي عمر عن علقمة عن إبراهيم عن األعمش

 عمر من قيس بن علقمة مساع عندمها يصح مل وأتومههما خيرجاه ومل الشيخني شرط على االسناد صحيح عمر عن علقمة حديث عبد أم ابن قراءة
  .  أعلم واهللا

 عبد بن العزيز عبد ثنا الفارسي سفيان بن يعقوب ثنا الفارسي جعفر بن اهللا عبد حممد أبو)  أخربناه(  ياسر بن عمار حديث من مفسر)  شاهد وله( 
 اهللا رضي ياسر بن عمار عن أبيه عن ياسر بن عمار بن حممد بن عبيدة أيب عن األيلي صخر بن إمساعيل عن كثري أيب بن جعفر بن حممد ثنا األويسي اهللا
 ابن قراءة على فليقرأه انزل كما القرآن يقرأ ان سره من فقال حرفا حرفا يقرأ وهو مسعود بن اهللا بعبد مر وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول ان عنه

 مسعود

  

 230 ص - 2 ج -  النيسابوري احلاكم - املستدرك: الرابعةالوثیقة 

 عباس ابن عن جماهد عن مهاجر ابن إبراهيم عن إسرائيل أنبأ موسى بن اهللا عبيد ثنا مسعود بن سعيد ثنا احملبويب أمحد بن حممد العباس أبو)  أخربنا( 
 سنة كل القرآن يعرض كان وسلم وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول ان ال قال زيد قراءة قالوا القراءة آخر كان ترون القراءتني اي قال عنهما اهللا رضي
 ومل االسناد صحيح حديث هذا آخرهن مسعود ابن قراءة فكانت عرضتني عليه عرضه فيها قبض اليت السنة كانت فلما السالم عليه جربيل على

 ثنا مبكة البغوي العزيز عبد بن علي ثنا اخللدي نصري بن حممد بن جعفر)  أخربنا. (  مسعود بن اهللا عبد ذكر احلديث وفائدة السياقة ذه خيرجاه
 عرضات وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول على القرآن عرض قال عنه اهللا رضي مسرة عن احلسن عن قتادة عن سلمة بن محاد ثنا قال املنهال بن حجاج

 . خيرجاه ومل مسلم شرط على وبعضه بعضه البخاري شرط على صحيح حديث هذا خرية اال العرضة هي هذه قراءتنا ان فيقولون

  

  

  



 317 ص - 3 ج - النيسابوري احلاكم - املستدرك: الخامسةالوثیقة 

 رضي علي عن زياد بن كميل عن الصهباين يزيد بن اهللا عبد عن جرير انا إبراهيم بن إسحاق ثنا سلمة بن أمحد انا الفقيه إسحاق بن بكر أبو)  حدثنا( 
 النيب فقال يصلى وهو مسعود بن اهللا بعبد فمررنا أصحابه من اهللا شاء ومن عنه اهللا رضي بكر أبو ومعه وآله عليه اهللا صلى النيب مع كنت قال عنه اهللا

 على محده يف فأحسن ومحده ربه على اهللا عبد فاثىن انزل كما غضا القرآن يقرأ اهللا عبد إن فقال مسعود بن اهللا عبد فقيل هذا من وآله عليه اهللا صلى
 يف وآله عليه اهللا صلى حممد ومرافقة ينفد ال ونعيما يرتد ال اميانا أسألك إين اللهم قال مث ربه عبد سأهلا مسألة كأحسن وسأله املسألة فأمجل سأله مث ربه
 سبقين قد بكر أبا فوجدت ألبشره فانطلقت مرتني تعط سل تعط سل يقول وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول وكان قال اخللد جنان جنانك يف عليني أعلى
 * خيرجاه ومل االسناد صحيح حديث هذا*  باخلري سباقا وكان

  

 318 ص - 3 ج - النيسابوري احلاكم - املستدرك: السادسةالوثیقة 

 عن إبراهيم عن األعمش عن سفيان ثنا املقدام بن مصعب ثنا العامري عفان بن علي بن احلسن ثنا بالكوفة القرشي حممد بن علي احلسن أبو)  أخربنا( 
*  عبد أم ابن قراءة على فليقرأه انزل كما غضا القرآن يقرأ ان أحب من وسلم وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال عنه اهللا رضي عمر عن علقمة

 * خيرجاه ومل الشيخني شرط على صحيح حديث هذا

  

 363 - 362 ص - 1 ج - حنبل بن امحد اإلمام - امحد مسند: السابعةالوثیقة 

 بل ال قال اهللا عبد قراءة قالوا أول تعدون القراءتني أي قال عباس ابن عن ظبيان أيب عن األعمش ثنا قاال ملعىن وحممدا يعلى ثنا أيب حدثين اهللا عبد حدثنا
 اهللا عبد فشهد مرتني عليه عرض فيه قبض الذي العام كان فلما مرة عام كل يف وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول على القرآن يعرض كان اآلخرة هي

 بدل وما منه نسخ ما فعلم

  

 204 ص - 7 ج - الكويف شيبة أيب ابن - املصنف: الثامنةالوثیقة 

 العام إال مرة رمضان كل يف القرآن يعرض كان وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن عباس ابن عن ظبيان أيب عن األعمش عن معاوية أبو حدثنا)  2( 
 . بدل وما منه نسخ ما فشهد اهللا عبد حبضرة مرتني عليه عرض فإنه فيه قبض الذي

  

  

  



 41 ص - 9 ج - حجر ابن - الباري فتح: التاسعةالوثیقة 

 هي بل قال مسعود بن اهللا عبد يعىن عبد أم ابن قراءة األوىل القراءة قلت تقرأ القراءتني أي عباس ابن يل قال قال ظبيان أىب طريق من النسائي وأخرج
 بدل وما ذلك من نسخ ما فعلم مسعود ابن ذلك فحضر آخره وىف احلديث جربيل على يعرض كان وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول ان األخرية
 صحيح واسناده

  

 148 - 147 ص - 7 ج - النيسابوري مسلم - مسلم صحيح: العاشرةالوثیقة 

 قال األحوص أيب عن احلارث بن مالك عن األعمش عن)  العزيز عبد ابن وهو(  قطبة حدثنا آدم بن حيىي حدثنا العالء بن حممد كريب أبو)  حدثنا( 
 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول اعلم ما مسعود أبو فقال اهللا عبد فقام مصحف يف ينظرون وهم اهللا عبد أصحاب من نفر مع موسى أىب دار يف كنا
  حجبنا إذا له ويؤذن غبنا إذا يشهد كان لقد ذاك قلت لئن اما موسى أبو فقال القائم هذا من اهللا انزل مبا اعلم بعده ترك

  

  :وثوق النبي بتحمل إبن مسعود وسالم وحذیفة وأبي القرآن وأمره باقي الناس للرجوع إلیهم

 228 ص - 4 ج - البخاري - البخاري صحيح: ا�ولیالوثیقة 

 عبد عند مسعود بن اهللا عبد ذكر قال مسروق عن إبراهيم عن مرة وبن عمر عن شعبة حدثنا الوليد أبو حدثنا عنه اهللا رضي كعب بن أيب مناقب باب
 موىل وسامل به فبدأ مسعود بن اهللا عبد من أربعة من القرآن خذوا يقول وسلم عليه اهللا صلى النيب مسعت أحبه أزال ال رجل ذاك وفقال عمر بن اهللا
 كعب بن وأيب جبل بن ومعاذ حذيفة أىب

  

 102 ص - 6 ج - البخاري - البخاري صحيح: الثانیةالوثیقة 

 اهللا وعبد عمر بن اهللا عبد ذكر مسروق عن إبراهيم وعن عمر عن شعبة حدثنا عمر بن حفص حدثنا وسلم عليه اهللا صلى النيب أصحاب من القراء باب
 كعب بن وأيب ومعاذ وسامل مسعود بن اهللا عبد من أربعة من القرآن خذوا يقول وسلم عليه اهللا صلى النيب مسعت أحبه أزال ال فقال مسعود بن

  

 149 - 148 ص - 7 ج - النيسابوري مسلم - مسلم صحيح: الثالثةالوثیقة 

 فنتحدث عمرو بن اهللا عبد نأيت كنا قال مسروق عن شقيق عن األعمش حدثنا وكيع حدثنا قاال منري بن اهللا عبد بن وحممد شيبة أيب بن بكر أبو حدثنا
 مسعت وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول من مسعته شئ بعد أحبه أزال ال رجال ذكرمت لقد فقال مسعود بن اهللا عبد يوما فذكرنا عنده منري ابن وقال إليه

 حذيفة أىب موىل وسامل كعب بن وأيب جبل بن ومعاذ به فبدأ عبد أم ابن من أربعة من القرآن خذوا يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول



 

  :وتعلیمه القرآن خاصةإهتمام الله بأبي إبن کعب 

 228 ص - 4 ج - البخاري - البخاري صحيح: ا�ولیالوثیقة 

 ان امرين اهللا ان أليب وسلم عليه اهللا صلى النيب قال عنه اهللا رضي مالك بن أنس عن قتادة مسعت شعبة مسعت قال غندر حدثنا بشار بن حممد حدثين
 فبكى قال نعم قال ومساين قال كفروا الذين يكن مل عليك اقرأ

  

 90 ص - 6 ج - البخاري - البخاري صحيح: الثانیةالوثیقة 

 غندر حدثنا بشار بن حممد حدثنا املؤنث إىل الدين أضاف القيمة دين ، القائمة قيمة ، زائلني منفكني)  الرحيم الرمحن اهللا بسم) (  يكن مل سورة( 
 كفروا الذين يكن مل عليك اقرأ ان امرين اهللا ان أليب وسلم عليه اهللا صلى النيب قال عنه اهللا رضي مالك بن أنس عن قتادة مسعت قال شعبة حدثنا
 امرين اهللا ان أليب وسلم عليه اهللا صلى النيب قال قال عنه اهللا رضي أنس عن قتادة عن مهام حدثنا حسان ابن حسان حدثنا فبكى نعم قال ومساين قال
 حدثنا الكتاب أهل من كفروا الذين يكن مل عليه قرأ انه فأنبئت قتادة قال يبكى أىب فجعل مساك اهللا قال لك مساين آهللا أىب قال القرآن عليك اقرأ ان

 بن أليب قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا نيب ان مالك بن أنس عن قتادة عن عروبة أيب بن سعيد حدثنا روح حدثنا املنادى جعفر أبو داود أيب بن أمحد
 عيناه فذرفت نعم قال العاملني رب عند ذكرت وقد قال نعم قال لك مساين آهللا قال القرآن أقرئك ان امرين اهللا ان كعب

  

 195 ص - 2 ج - النيسابوري مسلم - مسلم صحيح: الثالثةالوثیقة 

 آهللا قال عليك اقرأ ان امرين اهللا ان أليب الق وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول ان مالك بن انس عن قتادة حدثنا مهام حدثنا خالد بن هداب حدثنا* 
 عن حيدث قتادة مسعت قال شعبة حدثنا جعفر بن حممد حدثنا قاال بشار وابن املثىن بن حممد حدثنا يبكى أىب فجعل قال يل مساك اهللا قال لك مساين
 فبكى قال نعم قال لك ومساين قال كفروا الذين يكن مل عليك اقرأ ان امرين اهللا ان كعب بن أليب وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال انس
 * مبثله أليب وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال يقول انسا مسعت قال قتادة عن شعبة حدثنا احلارث ابن يعىن خالد حدثنا احلارثي حبيب بن حيىي حدثنا

  

 150 ص - 7 ج -  النيسابوري مسلم - مسلم صحيح: الرابعةالوثیقة 

 عليك اقرأ ان امرين وجل عز اهللا ان أليب قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول ان مالك بن انس عن قتادة حدثنا مهام حدثنا خالد بن هداب)  حدثنا( 
   يبكى أىب فجعل قال يل مساك اهللا قال لك مساين آهللا قال

 عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال مالك ابن انس عن حيدث قتادة مسعت قال شعبة حدثنا جعفر بن حممد حدثنا قاال بشار وابن املثىن بن حممد)  حدثنا( 
 * فبكى قال نعم يقال ومساين قال كفروا الذين يكن مل عليك اقرأ ان امرين اهللا ان كعب بن أليب وسلم



 

  لماذا نسخ التBوة یزید الطین بله؟

فإن هذا سيعسر علينا لو كان فيه ما هو منسوخ لعلموه، وأنه أن هؤالء الصحابة كانوا على علمٍ تام بالقرآن خلُصنا بعد كل هذه املنقوالت بالقول إذا 
الطني بله ألنه يقلب التهمة ويوجهها إىل مصحف  يزيدهذا سسبب قرائتهم بعض اآليات مبا خيالف املصحف الذي بني ظهرانينا اليوم، بل إجياد تفسري ل
رواية العن مسرة إبن جندب ومعارض ب ألنه مروي مرسالً ،مرويات أهل السنة أن مصحف عثمان هو العرضة األخري سبحبال يثبت عثمان إذ 

 هو الصحيح ومصحف عثمان هو املنسوخ؟وغريه وعلى هذا ملاذا ال يكون مصحف إبن مسعود  ،عن إبن عباساليت مرت صحيحة ال

 41 - 40 ص - 9 ج - حجر ابن - الباري فتح

 مجيع عثمان عليه مجع الذي احلرف هو فهل الثاين وعلى منها واحد حبرف أو قراءا يف املأذون األحرف جبميع كانت هل األخرية العرضة يف واختلف
 ومن األخرية العرضة يوافق الناس عثمان عليه مجع الذي أن السلماين عمرو ابن عبيدة طريق من والطربي داود أيب وابن أمحد روى وقد غريه أو الناس
 أحدث قراءتنا ان فريون آخره يف وزاد عباس ابن حديث حنو احلديث بالقرآن وسلم عليه اهللا صلى النيب يعارض جربيل كان قال سريين بن حممد طريق

 اهللا صلى اهللا رسول على القرآن عرض ولفظه هو صححه وقد حسن واسناده مسرة حديث من حنوه احلاكم وعند األخرية بالعرضة عهدا القراءات
 قراءة قالوا القراءة آخر كان ترون القراءتني أي قال عباس ابن عن جماهد طريق ومن األخرية العرضة هي هذه قراءتنا ان ويقولون عرضات وسلم عليه
 مرتني عليه عرضه فيها قبض اليت السنة يف كان افلم جربيل على سنة كل القرآن يعرض كان وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول ان ال فقال ثابت بن زيد

 يقول رجال مسع عباس ابن أن النخعي إبراهيم طريق من مسنده يف مسدد وعند وافقه ومن مسرة حديث يغاير وهذا آخرمها مسعود ابن قراءة وكانت
 مسعود ابن قراءة يدعون فهم القراءة عثمان فغري بقراءته فأخذوا معلما الكوفة إىل مسعود ابن بعث عمر إن قال األول احلرف ما فقال األول احلرف
 ابن يل قال قال ظبيان أىب طريق من النسائي وأخرج جربيل على وسلم عليه اهللا صلى النيب به عرض حرف آلخر انه عباس ابن فقال األول احلرف
 كان وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول ان األخرية هي بل قال مسعود بن اهللا عبد يعىن عبد أم ابن قراءة األوىل القراءة قلت تقرأ القراءتني أي عباس
 تكون بأن القولني بني اجلمع وميكن صحيح واسناده بدل وما ذلك من نسخ ما فعلم مسعود ابن ذلك فحضر آخره وىف احلديث جربيل على يعرض

 منهما كل على اآلخرية اطالق فيصح املذكورين باحلرفني وقعتا األخريتان العرضتان

ولعدم أهلية إبن جندب من جهة، فتسقط رواية مسرة إبن جندب لإلرسال ميكن اجلمع بينهما،  الووأنت خبري أن الرواياتان متعارضتان : تعلیق
  .من جهة أخرى إبن عباس مللوقوف أما

  

   



  من قال بالتحريف ء أهل السنةال يوجد يف علماأنه : الشبهة اخلامسة

  القول بالتحريفتعدد القرائني يكشف عن : الرد ا�ول

م تأثري وجد ثَمل تاليت حكت عن وجود تبديل وزيادة ونقصان لآليات والسور القرآنية تلك الروايات كل أن اإلشارة إىل تبطن سقول يالهذا 
ارة ومضمون السور تارة إختالف يف أعداد السور تبسبب إجياد ختمات خمتلفة  اعنهأن تلك الروايات نتج واحلال ى الصعيد العملي يف الواقع السين، عل

  :، وإليك النماذج مرفقة بوثائقهاأخرى

  

  :إختالف يف ختمات القرآن :النموذج ا�ول

 75 ص - 3 ج - السرخسي - املبسوط: الوثیقة ا�ولی

 ابن حرف على ختما يقرأ األعمش سليمان كان حىت تعاىل اهللا رمحه حنيفة أيب زمن إىل مشهورة كانت فإا مسعود ابن بقراءة التتابع أثبتنا وحنن
 املشهور باخلرب تثبت عندنا والزيادة عنه اهللا رضي عثمان مصحف من وختما مسعود

  

 199 - 198 ص - 1 ج - اجلصاص - األصول يف الفصول: الثانیةالوثیقة 

 اهللا عبد حبرف يقرءون كانوا الوقت ذلك يف الكوفة أهل ألن اآلحاد طريق من واردا عندهم) د يف الزيادة هذه ترد مل( مسعود بن اهللا عبد حرف يكن مل
 هذه سقطت( زيد) " حرف"  ح لفظ( حرف يعلمونا كما اهللا عبد حرف الكتاب يف وحنن يعلمونا كانوا النخعي إبراهيم وقال زيد حبرف يقرءون كما
 صلى اهللا رسول كتاب من وكان ، واخلندق أحدا وشهد سنه الصغر بدر يشهد مل ، سعيد أبو.  األنصاري الضحاك بن ثابت بن زيد ويريد.  هنا رواية لزيد ذكر ومل.  د من الزيادة

 وكان) املصرية النهضة دار.  ط 772/  2 االستيعاب:  يف ترمجته انظر.  هجرية 45 سنة توىف.  ففعل القرآن جبمع بكر أبو أمره وقد وعمر بكر أليب كتب مث ، وسلم وآله عليه
 كان مث ، عمر وابن عباس بن اهللا عبد عن العلم أخذ األصل حبشي وهو االطالق على اعلمهم كان تابعي:  اهللا عبد أبو الكويف بالوالء ، األسدي جبري بن سعيد( جبري بن سعيد

 إال أحد األرض وجه على وما سعيدا احلجاج قتل حنبل بن أمحد قال بواسط احلجاج قتله ، سعيدا يعين ؟ دمهاء أم ابن وفيكم أتسألونين:  قال يستفتونه الكوفة أهل اتاه إذا عباس ابن
 197 واملعارف 220/  4 األثري وابن 272/  4 األولياء وحلية 11/  4 التهذيب وذيب 178/  6 سعد ابن وطبقات 204/  1 األعيان وفيات.  عليه إىل مفتقر وهو

 وهو"  ملا"  د يف( فإمنا زيد حبرف وليلة اهللا عبد حبرف ليلة فيقرأ رمضان شهر يف م يصلي) 145/  3 االعالم انظر 39/  6 والتاريخ والبدء 93/  8 والطربي

 ألن اآلحاد طريق من) " اال"  د يف( اآلن إلينا نقل إمنا كان وإن العصر ذلك يف عندهم وشهرته الستفاضته اهللا عبد حبرف الزيادة هذه أثبتوا) تصحيف
 غريه على عنه واقتصروا) د يف الزيادة هذه ترد مل( به القراءة تركوا الناس

  

  

  



  :إختالف يف عدد سور :النموذج الثاني

 251 ص - 1 ج - الزركشي - الربهان: الوثیقة ا�ولی

.  الناس وآخرها الفاحتة أوهلا ، العثماين املصحف يف هي كما;  سورة عشرة وأربع مائة والعقد احلل أهل باتفاق العظيم القرآن سور عدد أن واعلم
 منهما كال وسلم عليه اهللا صلى النيب تسمية ويرده.  البسملة وعدم الطرفني الشتباه واحدة سورة والتوبة األنفال جبعل عشرة وثالث:  جماهد وقال
 ست أىب مصحف وىف.  الكل كتب وما ، إليهم رجوعه وجوابه;  الرقية لشبهة;  املعوذتان فيها يكن مل عشر اثنا مسعود ابن مصحف يف وكان. 

  .  اخلتمة بعد كتب دعاء وهو;  ملوافقتهم فيه دليل وال.  كالسورتني آخره يف والقنوت االستفتاح دعاء وكان;  عشرة

 ومائتان آالف ستة:  ومحيد.  وسبعون وسبع ومائة آالف ستة:  وعطاء.  عشرة ومثان ومائتان آالف ستة:  عنه اهللا رضي علي قول يف آياته وعدد
 . وأربع ومائتان آالف ستة:  وراشد.  عشرة واثنتا

  

 178 - 177 ص - 1 ج - السيوطي - القرآن علوم يف اإلتقان: الثانیةالوثیقة 

   لطوهلا البقرة تعدل كانت أا ثبت فقد البسملة معه سقط سقط ملا أوهلا أن مالك وعن 842

  واخللع احلفد سوريت آخره يف كتب ألنه عشرة ست أيب مصحف ويف املعوذتني يكتب مل ألنه سورة عشرة واثنتا مائة مسعود ابن مصحف ويف 843

 وتركهن نعبد إياك واللهم نستعينك إنا واللهم واملعوذتني الكتاب فاحتة مصحفه يف كعب بن أيب كتب قال سريين ابن عن عبيد أبو أخرج 844 
 واملعوذتني الكتاب فاحتة منهن عثمان وكتب مسعود ابن

  

  :إختالف يف سورة الفرقان :النموذج الثالث

 100 ص - 6 ج - البخاري - البخاري صحيح: الوثیقة ا�ولی

 اما حدثاه القاري عبد بن الرمحن وعبد خمرمة بن املسور ان الزبري بن عروة حدثين قال شهاب ابن عن عقيل حدثين الليث حدثين عفري بن سعيد حدثنا
 على يقرأ هو فإذا لقرائته استمعتف وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول حياة يف الفرقان سورة يقرأ حكيم بن هشام مسعت يقول اخلطاب بن عمر مسعا

 السورة هذه أقرأك من فقلت بردائه فلببته سلم حىت فتصربت الصالة يف أساوره فكدت وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول يقرئنيها مل كثرية حروف
 قرأت ما غري على أقرأنيها قد وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فان كذبت فقلت وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أقرأنيها قال تقرأ مسعتك اليت

 اهللا صلى اهللا رسول فقال تقرئنيها مل حروف على الفرقان بسورة يقرأ هذا مسعت اىن فقلت وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إىل أقوده به فانطلقت
 القراءة فقرأت عمر يا اقرأ قال مث أنزلت كذلك وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال يقرأ مسعته اليت القراءة عليه فقرأ هشام يا اقرأ أرسله وسلم عليه
 منه تيسر ما فأقرؤوا أحرف سبعة على انزل القرآن هذا ان أنزلت كذلك وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال أقرأين اليت



 111 ص - 6 ج - البخاري - البخاري صحيح: الثانیةالوثیقة 

 بن عمر مسعا اما القاري عبد بن الرمحن وعبد خمرمة بن املسور حديث عن الزبري بن عروة أخربين قال الزهري عن شعيب أخربنا اليمان أبو حدثنا
 هو فإذا لقراءته فاستمعت وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول حياة يف الفرقان سورة يقرأ حزام بن حكيم بن هشام مسعت يقول عنه اهللا رضي اخلطاب
 هذه أقرأك من فقلت فلببته سلم حىت فانتظرته الصالة يف أساوره فكدت وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول يقرئنيها مل كثرية حروف على يقرؤها
 السورة هذه أقرأين هلو وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول ان فواهللا كذبت له فقلت وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أقرأنيها قال تقرأ مسعتك اليت السورة

 وانك تقرئنيها مل حروف على الفرقان سورة يقرأ هذا مسعت اىن اهللا رسول يا فقلت أقوده وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إىل به فانطلقت مسعتك اليت
 اليت فقرأا عمر يا اقرأ قال مث أنزلت هكذا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال مسعته اليت القراءة فقرأها اقرأها هشام يا فقال الفرقان سورة أقرأتين
 منه تيسر ما فاقرؤا أحرف سبعة على انزل القرآن ان وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال مث أنزلت هكذا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال أقرأنيها

  

 54 - 53 ص - 8 ج - البخاري - البخاري صحيح: الثالثةالوثیقة 

 عبد بن الرمحن وعبد خمرمة بن املسور ان الزبري بن عروة أخربين قال شهاب ابن عن يونس حدثين الليث وقال اهللا عبد أبو قال املتأولني يف جاء ما باب
 لقراءته فاستمعت وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول حياة يف الفرقان سورة يقرأ حكيم بن هشام مسعت يقول اخلطاب بن عمر مسعا اما أخرباه القاري

 بردائه لببته مث سلم حىت فانتظرته الصالة يف أساوره كدتف كذلك وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول يقرئنيها مل كثرية حروف على يقرؤها هو فإذا
 أقرأين وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول ان فواهللا كذبت له قلت وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أقرأنيها قال السورة هذه أقرأك من فقلت بردائي أو
 على الفرقان بسورة يقرأ هذا مسعت اين اهللا رسول يا له فقلت وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إىل أقوده فانطلقت تقرؤها مسعتك اليت السورة هذه

 قال يقرؤها مسعته اليت القراءة عليه فقرأ هشام يا اقرأ عمر يا أرسله وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال الفرقان سورة أقرأتين وأنت تقرئنيها مل حروف
 انزل القرآن هذا إن قال مث أنزلت هكذا فقال فقرأت عمر يا اقرأ وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال مث أنزلت هكذا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
 منه تيسر ما فاقرؤا أحرف سبعة على

  

 215 ص - 8 ج - البخاري -  البخاري صحيح: الرابعةالوثیقة 

 ابن عمر مسعا اما حدثاه القاري عبد بن الرمحن وعبد خمرمة بن املسور ان عروة حدثين شهاب ابن عن عقيل عن الليث حدثنا بكري بن حيىي حدثنا
 كثرية حروف على يقرأ هو فإذا لقراءته فاستمعت وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول حياة يف الفرقان سورة يقرأ حكيم بن هشام مسعت يقول اخلطاب

 تقرأ مسعتك اليت السورة هذه أقرأك من فقلت بردائه فلببته سلم حىت فتصربت الصالة يف أساوره فكدت وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول يقرئنيها مل
 اين فقلت وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إىل أقوده به فانطلقت قرأت ما غري على أقرأنيها كذبت فقلت وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أقرأنيها قال

 كذلك وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال مسعته اليت القراءة فقرأ هشام يا اقرأ أرسله فقال تقرئنيها مل حروف على الفرقان سورة يقرأ هذا مسعت
 تيسر ما فاقرؤا أحرف سبعة على انزل القرآن هذا ان أنزلت كذلك فقال أقرأين اليت فقرأت عمر يا اقرأ وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال مث أنزلت
 منه



  

  حريف بأنواعهاتفتاوى ال :الرد الثاني

 هنالك من أفىت جبواز التحريف وقرائته يف الصالةوهذه الفتاوى يف واقع احلال تعد سبقاً يف مستنقع الطعن يف كتاب اهللا، حيث ستجد أن 
نهم من كان إما من جهة جتويز بعضهم لقراءة آيات شاذة يف الصالة كان رصيدها السندي ما دون التواتر، أو من جهة الطعن يف القراءات الثابتة، بل م

  .ر معناه فتقلبه من آية رمحة إىل آية عذابيجييز لك أيها القارئ الغيور تغيري ألفاظ القرآن ما مل تغ

  

  :جواز القراءة مبا خالف املصحففتوى : النموذج ا�ول

 536 - 535 ص - 1 ج - قدامه بن الرمحن عبد - الكبري الشرح: الوثیقة ا�ولی

 بطريق يثبت القرآن ألن ذلك له كره وغريها)  متتابعات أيام ثالثة فصيام(  مسعود ابن كقراءة عثمان مصحف عن خترج بقراءة قرأ فإن)  فصل( 
 صالته تصح ال)  إحدامها(  روايتني على ؟ اسنادها واتصل الرواية به صحت مما كان إذا صالته تصح وهل قرآنا كوا يثبت وال فيها تواتر وال التواتر
 وقد.  صحيحة صالم وكانت وبعده وسلم عليه اهللا صلى النيب عصر يف بقراءم يصلون كانوا عنهم اهللا رضي الصحابة ألن تصح)  والثانية(  لذلك
 عنهم اهللا رضي الصحابة وكان"  عبد أم ابن قراءة على فليقرأ أنزل كما غضا القرآن يقرأ ان أحب من"  قال وسلم عليه اهللا صلى النيب ان صح

  به صالم بطالن وال ذلك حترمي منهم أحد يرى ال املصحف يف عثمان يثبتها مل بقراءات يصلون

لن جتد ملقولة إبن  ،وإغالظ بعضهم على بعض وعد بعضهم تلك القراءات زالل ورديوبعد ما رأيت إعتراض الصحابة على بعضهم البعض : تعلیق
  .حمالً من اإلعراب" به صالم بطالن وال ذلك حترمي منهم أحد يرى ال"قدامه 

 

 152 ص - 13 ج - البيت آل مؤسسة - تراثنا جملة: الثانیةالوثیقة 

:  يقول وكان جماهد ابن على يقرأ من يقرئ ال شنبوذ ابن كان حىت ، األقران عادة على جماهد بن بكر أيب وبني بينه وقع قد وكان: "اجلزري ابن قال 
 قال ، اإلمام املصحف رسم خالف ما وهو بالشاذ القراءة جواز يرى كان إنه مث ، العلم هذا يف قدماه تغرب مل - جماهد ابن يعين - العطشي هذا

 ، جعفر وأيب يعقوب قراءة مبثل اإلقراء أنكر أحدا رأينا وما:  قال.  وحديثا قدميا العلماء بني معروف ذلك جواز يف اخلالف أن مع:  احلافظ الذهيب
" ... جماهد ابن على حيط كان لكنه ، الشأن هذا يف متبحرا دينا صاحلا نفسه يف ثقة كان والرجل.  الدفتني بني ليس مبا القراءة أنكر من أنكر وإمنا
 .)2/52 القراء طبقات يف النهاية غاية(

  

  

  



  :عدم جواز القراءة بقراءة محزة الكسائي املشهورةفتوى : النموذج الثاني

 535 - 534 ص - 1 ج - قدامه بن الرمحن عبد -  الكبري الشرح: الوثیقة

 أنه أمحد عن ونقل عثمان مصحف يف ما بغري يقرأ أن له يستحب ال)  تصح وعنه صالته تصح مل عثمان مصحف عن خترج بقراءة قرأ وان) (  مسألة( 
 أحد قراءة يكره ومل عمر أيب قراءة على وأثىن عياش بن بكر أيب طريق من عاصم فقراءة يكن مل فإن جعفر بن إمساعيل طريق من نافع قراءة خيتار كان
 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن ثابت بن زيد عن روي وقد ، املد وزيادة والتكلف واالدغام الكسر من فيها ملا والكسائي محزة قراءة اال العشرة من
 اذهاب وفيه الفاحش االدغام تتضمن وألا ذلك وأشباه اجلمعة حنو والتثقيل بالتفخيم القرآن نزل:  قال عباس ابن وعن"  بالتفخيم القرآن نزل"  قال

 وابن الثوري منهم السلف من مجاعة عن فيها والتشديد كراهتها ورويت ، حسنات عشر حرف كل بادغام ينقص تعاىل اهللا كتاب من كثرية حروف
 قراءة عياش بن بكر أبو وقال ، صاليت ألعدت محزة قراءة يقرأ انسان خلف صليت لو قال أنه عنه فروي عيينة بن وسفيان هارون بن ويزيد مهدي
.  ا يقرأ إمام خلف صلى إذا يعيد:  احلارث بن بشر قال ، سنة صاحب انه محزة بقراءة يقرأ أقول أن أستخري ما إدريس ابن وقال ، بدعة محزة
 تعجبين ال ولكنها كله ذا تبلغ ال قال ؟ خلفه أصلي محزة بقراءة يصلي إمام اهللا عبد أليب قلت:  األثرم قال ، ذلك يف التسهيل أمحد عن وروي

  

  :إثبات القرآن مبا هو دون التواترفتوى : النموذج الثالث

 75 ص - 3 ج - السرخسي - املبسوط: الوثیقة ا�ولی

 ابن حرف على ختما يقرأ األعمش سليمان كان حىت تعاىل اهللا رمحه حنيفة أيب زمن إىل مشهورة كانت فإا مسعود ابن بقراءة التتابع أثبتنا وحنن
 املشهور باخلرب تثبت عندنا والزيادة عنه اهللا رضي عثمان مصحف من وختما مسعود

  

 111 ص - 5 ج - الكاشاين بكر أبو - الصنائع بدائع: الثانیةالوثیقة 

 الفقه أصول يف عرف ما على مشاخينا بعض عند وكذا الواحد خبرب وجيوز خالف بال جائزة املشهور باخلرب الكرمي الكتاب على والزيادة

  

 117 - 116 ص - 7 ج - الشوكاين - األوطار نيل: الثالثةالوثیقة 

 والقرآن قرآنا الرضعات اخلمس لكون متضمنة أا منها:  بأجوبة األول القول أهل ا استدل اليت الباب أحاديث عن الثاين القول أهل أجاب وقد
 يف احلجة باب يف وغريه كاجلزري القراءات أئمة عن أسلفنا ما والسند ، ممنوع شرطا التواتر كون بأن وأجيب.  الرتاع حمل يتواتر ومل التواتر شرطه
 نقله يعارض ومل ، الدعوى هذه خيالف ما على االمجاع القراءات أئمة من ومجاعة هو نقل فإنه ، الصالة صفة أبواب من وأيب مسعود ابن بقراءة الصالة

 انتفاء يستلزم ال قرآنيته انتفاء وأيضا.  ممنوع املشترطني رأي على لفظه نسخ فيما التواتر اشتراط وأيضا.  هنالك ذلك بينا كما ملعارضته يصلح ما
 مسعود ابن قراءة منها كثرية مسائل يف اآلحاد بقراءة األئمة عمل وقد ، العمل عنده وجيب بالظن ثبت احلجة ألن ، التواتر شرطية فرض على حجيته



 كان لو ذلك بأن أيضا وأجابوا.  غريها له مستند وال ذلك على االمجاع ووقع.  من أمأخت  أو أخ وله:  أيب وقراءة.  متتابعات أيام ثالثة فصيام: 
 برواية اهللا حفظه قد بل ، ممنوع حمفوظ غري كونه بأن وأجيب)  9:  احلجر) * (  حلافظون له وإنا الذكر نزلنا حنن إنا: * (  تعاىل لقوله حلفظ قرآنا

 له عائشة

، فإذا أخذنا كالمها بضميمة كالم "من القرآن فتويف رسول اهللا وهن فيما يقرأ"بقوهلا سخت قد مر عليك نفي عائشة أن آية الرضاع قد ن: تعلیق
يقع حىت بعد زمان قد برواية عائشة سنستخلص من كالمهمها أن هنالك آية ناقصة من القرآن، إال أن نقول أن النسخ قد حفظها الشوكاين هنا أن اهللا 

  .رسول اهللا وهذا كفر صريح قد رده إبن حزم

  

 455 - 454 ص - 4 ج - حزم ابن - االحكام: رد إبن حزم

  .  كذلك الرضعات آيات ويف ، قرآنا تكن مل إا:  الرجم آية يف قوم قال وقد:  حممد أبو قال

 عليه اهللا صلى نبيه إىل تعاىل اهللا أوحاه وحيا كانت إا:  نقول ولكنا ، الصلوات يف متلوا قرآنا كانت أا نقطع وال ، هذا نأىب نوحن:  حممد أبو قال
 الذي كالمه كسائر ، به معموال حمفوظا منقوال الوحي سائر وقرئ ، والصلوات املصاحف يف مثبوتا املتلو ئفقر ، القرآن من إليه أوحى ما مع وسلم
 نأت ننسها أو آية من ننسخ ما: * (  تعاىل لقوله ، مجلة الصدور من وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عهد يف آيات رفع ننكر ولسنا ، فقط وحي هو
 ، مثلها أو منها خبري يأتينا بأن معلقا رفعها لنا تعاىل اهللا اشترط فإمنا) *  مثلها أو منها خبري نأت: * (  تعاىل لقوله موته بعد ذلك جنيز وال) *  منها خبري
 فقد ذلك أجاز ومن ، مبوته الوحي انقطع قد إذ ، إليه سبيل ال بعده بآية االتيان الن ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وفاة بعد إليه سبيل ال ما وهذا
 بلغه فإذا ، يبلغه أن قبل القرآن من شئ السالم عليه ينسى أن إىل سبيل وال ، وماله دمه وحل كفر فقد ذلك أجاز ومن ، بعده النبوة كون أجاز

 له فدعا القرآن يتلو رجال مسع أنه ، صحيح خرب يف ذلك مثل جاء وقد ، مثبت حمفوظ بعد ألنه ، السالم عليه ينساه أن ننكر فلسنا للناس وحفظه
 . أمر كما بلغه قد وألنه ، نسيها كان آية أذكره أنه السالم عليه وأخرب ، بالرمحة

 

  :شريطة عدم تغيري املعىن فتوى جواز تغيري ألفاظ القرآن :النموذج الرابع

 529 -  528 ص - 4 ج - حزم ابن - االحكام: الوثیقة ا�ولی

 نا:  مناس ابن قال ، التميمي األسدي صفرة أيب بن املهلب ناه ما صاحبهم عن صح قد ، املالكيون وهم ، لنا املعارضني من مجهرة أن العجب ومن
 طعام ئ الزقوم شجرة إن: * (  رجال مسعود بن اهللا عبد أقرأ:  قال أنس ابن حدثين ، وهب ابن نا ، االعلى عبد بن يونس نا حيىي نا ، مسرور ابن

 نعم:  قال ؟ كذلك يقرأ أن أترى:  ملالك قلت:  وهب ابن قال.  الفاجر طعام:  مسعود ابن له فقال ، اليتيم طعام:  يقول الرجل فجعل) *  األثيم
 اهللا صلى اهللا رسول قال ، جائز ذلك:  مالك قال ؟ اهللا ذكر إىل فامضوا اخلطاب بن عمر قرأ ما مبثل يقرأ أن أفترى:  ملالك فقيل واسعا ذلك أرى
 ولقد ، بأسا هذا مثل يف اختالفهم يف أرى ال:  مالك قال ، يعلمون تعلمون:  مثل تيسر ما منه فاقرؤوا أحرف سبعة على القرآن أنزل:  وسلم عليه
  .  مصاحف هلم كانت اخلطاب بن عمر هلم أوصى الذين والستة ، مصاحف وهلم الناس كان



 ، هذا من مينعون أو القرآن يف بائقة كل وأطلقوا ، وأهلكوا هلكوا لقد فلعمري هكذا القراءة أجييزون ؟ هذا مثل يقولون فكيف:  حممد أبو قال
 ثبت أمرا أن ولو ، اخلري إىل قاصدا لكن ، يتدبره مل مما مالك فيه أخطأ مما وهو الصحة غاية يف عنه إسناد وهذا األشياء أعظم يف صاحبهم فيخالفون

  .  الضالل من باهللا ونعوذ ، كافرا لكان هذا خبالف القرآن ورود يف عليه تعاىل اهللا حجة وقيام ، فيه ما على له التنبيه بعد وجازه هذا على

 . العاملني رب هللا واحلمد بيان بأوضع االمجاع يف قالوه ما فبطل:  حممد أبو قال

  

 42 ص - 1 ج - القرطيب - القرطيب تفسري: الثانیةالوثیقة 

  : أقوال مخسة الكتاب هذا يف منها نذكر ، البسيت حبان بن حممد حامت أبو ذكرها قوال وثالثني مخسة على السبعة باألحرف املراد يف العلماء اختلف وقد

 املتقاربة املعاين من أوجه سبعة املراد ان: وغريهم والطحاوي والطربي وهب بن اهللا وعبد عيينة بن كسفيان العلم أهل أكثر عليه الذي وهو - األول
  .  وهلم وتعال اقبل حنو ، خمتلفة بألفاظ

 استرده:  ميكائيل فقال ، حرف على اقرأ فقال وسلم عليه اهللا صلى النيب إىل جربيل جاء:  قال بكرة أيب حديث ذلك يف ذكر ما وأبني: الطحاوي قال
 أو ، عذاب بآية رمحة اية ختلط ان اال كاف شاف فكل اقرأ: فقال ، أحرف سبعة إىل بلغ حىت ، استرده:  ميكائيل فقال ، حرفني على اقرأ:  فقال ،

  .  وعجل وأسرع واذهب واقبل وتعال هلم حنو على ، رمحة بآية عذاب آية

 آمنوا للذين) : احلديد سورة 13 آية" ( انظرونا امنوا للذين"  يقرأ كان ان كعب بن أيب عن عباس ابن عن جماهد عن جنيح أيب ابن عن ورقاء وروى
  .  ارقبونا آمنوا للذين ، أخرونا آمنوا للذين ، أمهلونا

  .  فيه سعوا ، فيه مروا) : البقرة سورة 20 آية" ( فيه مشوا هلم أضاء كلما"  يقرأ كان انه أيب عن االسناد وذا

 . حرام وال حالل يف خيتلف ليس الواحد االمر يف األحرف هذه امنا:  الزهري قال ومسلم البخاري ويف

  

 347 ص - 5 ج - الذهيب -  النبالء أعالم سري: الثالثةالوثیقة 

 بالنسبة القرآن يف والتأخري التقدمي( القرآن يف جيوز هذا إن:  فقال ، احلديث يف والتأخري التقدمي عن الزهري سألت ، أويس أبو حدثنا:  حممد بن يونس

 به حيل ومل ، احلديث معىن أصيب إذا ؟ احلديث يف به فكيف ،) االتباع إال فيه يسوغ فال ، اهللا عند من ومعناه لفظه القرآن الن ، املعىن يتغري مل ولو جيوز ال لأللفاظ
 . معناه أصيب إذا وذلك ، بأس فال ، حالال به حيرم ومل ، حراما

  

  



 241 ص -  8 ج - الذهيب - اإلسالم تاريخ: الرابعةالوثیقة 

 إذا احلديث يف به فكيف القرآن يف جيوز هذا:  فقال احلديث يف والتأخري التقدمي عن الزهري سألت أويس أبو ثنا:  املؤدب حممد بن يونس وقال
 . بأس فال احلديث معىن أصيب

  

 142 - 141 ص شرح - 1 ج - الشافعي اإلمام - األم كتاب: الخامسةالوثیقة 

 وروى حروفه بعض يف هذا خيالف تشهدا وسلم عليه اهللا صلى النيب عن جابر عن له بإسناد نابل بن أمين روى وقد تعاىل اهللا رمحه)  الشافعي قال( 
 عليه اهللا صلى النيب عن مسعود ابن عن الكوفيون وروى حروفهما بعض يف خيالفهما حديثا وسلم عليه اهللا صلى النيب عن موسى أيب عن البصريون
 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول يكون وأن ثابتة كلها تكون أن واحتمل متقاربة مشتبهة وهي حروفها بعض يف كلها خيالفها حديثا التشهد يف وسلم
 وذكره ثناؤه جل اهللا تعظيم به أريد انه معىن يف خيتلفان ال خيالفه لفظ على اآلخر وحيفظه لفظه على أحدهم فيحفظه التشهد واملنفردين اجلماعة يعلم

 بغري ا تلفظ أو بعض على كلمة بعضهم زاد وإن حفظ ما على كال وسلم عليه اهللا صلى النيب فيقر وسلم عليه اهللا صلى النيب على والصالة والتشهد
   ذكر ألنه لفظة

 معناه يف خيتلفوا ومل وسلم عليه اهللا صلى النيب عند القرآن لفظ بعض يف وسلم عليه اهللا صلى النيب أصحاب بعض اختلف وقد)  الشافعي قال( 
 خيتلف مل إذا فيه هذا يوسع أن أوىل الذكر من القرآن سوى فما منه تيسر ما فاقرءوا أحرف سبعة على أنزل القرآن هذا إن أنزل هكذا وقال فأقرهم
   املعىن

 أخف الذكر مجيع يف التشهد يف وهذا بنسيان إال القرآن من حرف قراءة عن يكف أن يعمد أن ألحد وليس)  الشافعي قال( 

  

 489 - 488 ص - الشافعي اإلمام - احلديث اختالف: السادسةالوثیقة 

 موسى أيب عن البصريون وروى حروفه بعض يف هذا خيالف تشهدا السالم عليه النيب عن جابر عن له بإسناد نابل بن أمين روى وقد)  الشافعي قال( 
 مشتبهة فهي حروفها بعض يف كلها خيالفا حديثا التشهد يف مسعود ابن عن الكوفيون وروى حروفهما بعض يف خيالفهما حديثا السالم عليه النيب عن

 ال خيالفه لفظ على اآلخر وحيفظ لفظ على أحدهم فيحفظ التشهد واملنفردين اجلماعة يعلم اهللا رسول يكون وأن ثابتة كلها تكون أن واحتمل متقاربة
 بعض على كلمة بعضهم زاد وإن حفظ ما على كال النيب فيقر النيب على والصالة والتشهد وذكره ثناؤه جل اهللا تعظيم به يريد إمنا أنه معىن يف خيتلفان

 إن أنزل هكذا"  وقال فأقرهم معناه يف خيتلفوا ومل اهللا رسول عند القرآن لفظ بعض يف النيب أصحاب بعض اختلف وقد ذكر ألنه لفظه بغري لفظها أو
 أن الحد وليس قال املعىن خيتلف مل إذا فيه هذا يتسع أن أوىل الذكر من القرآن سوى فما"  منه تيسر ما فاقرءوا أحرف سبعة على أنزل القرآن هذا

 ألنه عباس ابن عن روى الذي بالتشهد قلنا وإمنا أخف الذكر مجيع وىف التشهد يف وهذا بنسيان إال القرآن من حرف قراءة عن يكف أن يعمد
 . " املباركات"  بعضها على زيادة فيه وأن أمتها

  



 146 - 145 ص - 2 ج - البيهقي - الكربى السنن: السابعةالوثیقة 

 اختلف وان قراءته هلم) ليحل ن( ليجعل نزل قد احلفظ بان منه معرفة أحرف سبعة على كتابه انزل خبلقه برأفته اهللا كان فإذا اهللا رمحه الشافعي قال
  *  معناه خيل مل ما اللفظ اختالف فيه جيوز ان أوىل اهللا كتاب سوى ما كان فيه لفظهم

 كلم من وقال أخف الذكر مجيع ويف التشهد يف وهذا بنسيان اال القرآن من حرف قراءة عن يكف ان يعمد ان الحد وليس اهللا رمحه الشيخ قال
 أمجع عندي كان عباس ابن عن ومسعته واسعا رأسه ملا اهللا رمحه الشافعي قال غريه دون التشهد يف عباس ابن حديث اختيار إىل صرت كيف الشافعي
  *  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن ثبت ما بغري اخذ ملن معتف غري به فأخذت غريه من لفظا وأكثر

  

  التصريح بالتحريف ومن دون تقية :الرد الثالث

على أن ما كانت بيوته أوهى من بيت العنكبوت  )37: 50ق (لَذكْرى لمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو شهِيد ويف هذا الرد األخري 
بفقدان أحرف من القرآن، بل وصرح بوجود صرح ال يعرج على اجلبال الرواسي لينفخ عليها، ألنه سيجد يف ما يلي من وثائق أن من بين جلدته من 

  .الذي بني ظهراين املسلمني بكامل طوائفهم لغوية يف املصحفمطبعية وأخطاء 

  

  :فقدان أحرف من القرآنبالتصريح : النموذج ا�ول

 179 ص - 5 ج - السيوطي الدين جالل - املنثور الدر: الوثیقة ا�ولی

 من حروف فذهبت مسيلمة يوم أصيبوا القرآن يقرؤن كانوا وسلم عليه اهللا صلى النيب أصحاب من ناسا ان بلغنا قال الثوري عن الرزاق عبد وأخرج* 
 * القرآن

  

 275 ص - 4 ج - الرب عبد ابن - التمهيد: الثانیةالوثیقة 

 ومل كثري قرآن مسيلمة يوم ذهب ولقد أطول أو البقرة سورة مثل األحزاب كانت قال جماهد عن سيف حدثنا قال دكني بن الفضل نعيم أبو وروى( 
 ) حرام وال حالل منه يذهب

  !أشوة: تعلیق

  

  



 584 ص - 2 ج - اهلندي املتقي - العمال كرت: الثالثةالوثیقة 

 أبو مجع فلما يكتب ومل بعدهم يعلم ومل وعوه قد كانوا الذين اليمامة يوم علماؤه فقتل كثري قرآن انزل كان أنه بلغنا:  قال شهاب ابن عن - 4778
 أن خشية ، بكر أىب خالفة يف الصحف يف فجمعوه ، القرآن تتبعوا أن على محلهم بلغنا فيما وذلك بعدهم أحد مع يوجد ومل القرآن وعثمان وعمر بكر
 ذلك فنسخ عثمان اهللا فوفق ، بعدهم أحد عند يوجد فال ، القرآن من معهم مبا فيذهبوا ، القرآن من كثري معهم ، املواطن يف املسلمني من رجال يقتل

 ) . داود أيب ابن. (  املسلمني يف وبثها األمصار إىل ا فبعث ، املصاحف يف املصحف

  

 514 - 513 ص - 8 ج - الصنعاين الرزاق عبد -  املصنف: الرابعةالوثیقة 

:  اآلية ، املائدة سورة( أيام ثالثة فصيام جيد مل فمن(  مسعود ابن قراءة يف بلغنا:  يقول عطاء مسعت:  قال جريج ابن عن الرزاق عبد -)  16102( 

  ) .60:  10)  هق(  يف ما راجع( نقروها وكذلك:  قال)  متتابعات) 89

 أبو قال)  متتابعات أيام ثالثة فصيام(  مسعود ابن حرف يف:  قاال واألعمش إسحاق أيب عن معمر أخربنا:  قال الرزاق عبد أخربنا -)  16103( 
 ) .60:  10)  متتابعات أيام ثالثة فصيام(  يقرأ كان مسعود ابن أن األعمش عن ويذكر) :  هق(  قال( نقروها وكذلك:  إسحاق

  

  :وجود أخطاء مطبعية يف القرآنبالتصريح : الثانيالنموذج 

 542 - 541 ص - 1 ج - السيوطي - القرآن علوم يف اإلتقان: الوثیقة ا�ولی

 عباس ابن وال حنن نقرؤها كذلك ليس قال) *  ربك وقضى* (  قال احلرف هذا تقرأ كيف قال أنه الضحاك عن أخرى طريق من وأخرجه 3501
 الذين وصينا ولقد* (  قرأ مث بالصاد الواو فالتصقت كثريا مدادا القلم فاحتمل كاتبكم فاستمد وتكتب تقرأ كانت وكذلك ربك ووصى هو إمنا

 العباد ا أوصى وصية ولكنه الرب قضاء رد أحد يستطع مل الرب من قضى كانت ولو) *  اهللا اتقوا أن وإياكم قبلكم من الكتاب أوتوا

  .قواه الفكرية وخياالته الفنية ليثبت التحريفوهذا إستنفذ كل : تعلیق

  

 81 ص - 15 ج - الطربي جرير إبن - البيان جامع: الثانیةالوثیقة 

"  ربك ووصى: "  قرأها أنه ، مزاحم بن الضحاك عن ، الكويف إسحاق أيب عن ، هشيم ثنا:  قال ، القاسم ثنا:  قال ، احلرث حدثين -  16758
 . قافا فصارت بالصاد الواو ألصقوا إم:  وقال

  



 171 - 170 ص - 4 ج - السيوطي الدين جالل - املنثور الدر: الثالثةالوثیقة 

 بالصاد الواوين إحدى ألصقوا إم قال ربك ووصى قرأها انه عنه اهللا رضي مزاحم بن الضحاك عن املنذر وابن جرير وابن عبيد أبو وأخرج* 
 * قافا فصارت

  

  :يف القرآنلغوية التصريح بوجود أخطاء : النموذج الثالث

 397 ص - 6 ج - السيوطي الدين جالل - املنثور الدر: الوثیقة ا�ولی

 والشام الروم إىل والصيف الشتاء يف يرحلون وكانوا قريش لتألف هي امنا ويقول قريش إليالف يعيب كان انه عكرمة عن جرير ابن وأخرج* 
 البيت هذا رب عبادة يألفوا ان اهللا فأمرهم

  

 34 ص - 6 ج - الطربي جرير إبن - البيان جامع: الثانیةالوثیقة 

 ، الكاتب من غلط ذلك:  بعضهم فقال ، الناس من نوع صفة من ومها ، العلم يف الراسخون إعراب إعرام خمالفة سبب يف ذلك قائلو اختلف مث 
  .  الصالة واملقيمون ، منهم العلم يف الراسخون لكن:  هو وإمنا

 ما:  عفان بن عثمان بن ألبان قلت:  قال ، الزبري عن ، سلمة بن محاد ثنا:  قال ، املنهال بن احلجاج ثنا:  قال ، املثىن حدثين:  ذلك قال من ذكر
 لكن كتب ملا الكاتب إن:  قال ؟ الصالة واملقيمني قبلك من أنزل وما إليك أنزل مبا يؤمنون واملؤمنون منهم العلم يف الراسخون لكن كتبت شأا

 . له قيل ما فكتب الصالة واملقيمني اكتب له قيل ؟ أكتب ما:  قال بلغ إذا حىت منهم العلم يف الراسخون

  

 246 ص - 2 ج - السيوطي الدين جالل - املنثور الدر: الثالثةالوثیقة 

 لكن كتبت شأا ما عفان بن عثمان بن ألبان قلت قال خالد بن الزبري عن املنذر وابن املصاحف يف داود أيب وابن جرير وابن محيد بن عبد وأخرج* 
 نصب وهي رفع خلفها وما يديها بني ما الزكاة واملؤتون الصالة واملقيمني قبلك من أنزل وما إليك أنزل مبا يؤمنون واملؤمنون منهم العلم يف الراسخون

 * له قيل ما فكتب الصالة واملقيمني اكتب له قيل أكتب ما قال بلغ إذا حىت الراسخون لكن كتب ملا الكاتب إن قال

  

  

  



 47 ص - 2 ج - السيوطي الدين جالل - املنثور الدر: الرابعةالوثیقة 

 من خطأ هي قال وحكمة كتاب من آتيتكم ملا النبيني ميثاق اهللا أخذ وإذا قوله يف جماهد عن املنذر وابن جرير وابن والفريايب محيد بن عبد أخرج* 
 * الكتاب أوتوا الذين ميثاق اهللا أخذ وإذ مسعود ابن قراءة يف وهي الكتاب

  

 357 ص - 1 ج - الشوكاين - القدير فتح: الخامسةالوثیقة 

"  مسعود ابن قراءة يف وهي ، الكتاب من خطأ هي:  قال)  النبيني ميثاق اهللا أخذ وإذ(  قوله يف جماهد عن املنذر وابن جرير وابن محيد بن عبد وأخرج
 "  الكتاب أوتوا الذين ميثاق

  

  ): 690نقال عن كتاب إعالم اخللف ص( 130ص -ابن أيب داود  - كتاب املصاحف: السادسةالوثیقة 

  ... ) باب ما غير احلَجاج يف مصحف عثمان( 

) على شرط أيب داود فهو معترب. صدوق قدري : وقال أبو داود . ما كان صاحب كذب : قال فيه أمحد بن حنبل (أبو حامت السجستاين ، حدثنا عباد بن صهيب  حدثنا"
بغري هاء ، ) مل يتسن وانظر ( كانت يف البقرة : ، قال  أن احلجاج بن يوسف غير يف مصحف عثمان أحد عشر حرفـا: ، عن عوف بن مجيلة 

  ). 259/البقرة(}لَم يتسنه{فغيرها 

  ). 48/املائدة(}شرعةً ومنهاجا{فغريها ) شريعة ومنهاجا ( وكانت يف املائدة 

  ). 22/يونس(}يسيركُم{فغيرها ) هو الذي ينشركم ( وكانت يف يونس 

  ). 45/يوسف(} أَنا أُنبئُكُم بِتأْوِيله{فغريها ) أنا آتيكم بتأويله ( وكانت يف يوسف 

  ) .هللا ، هللا ( ثالثتهن فجعل األخريني ). 85،87،89/املؤمنون(} ه سيقُولُونَ للَّه للَّه للَّ{وكانت يف املؤمنني 

  ). 116/الشعراء(}من الْمرجومني{فغري قصة نوح ) من املرجومني ( ويف قصة لوط ) من اخلرجني ( وكانت يف الشعراء يف قصة نوح 

  ). 32/الزخرف(}معيشتهم {فغريها ) سمنا بينهم معايشهم حنن ق( وكانت يف الزخرف ). 167/الشعراء(}من الْمخرجِني{وقصة لوط 

  ). 15/حممد(}من ماٍء غَيرِ آسنٍ {فغريها ) من ماء غري ياسن ( وكانت يف الذين كفروا 

  ). 7/احلديد(}وأَنفَقُوا{فغـيرها ) فالذين آمنوا واتقوا هلم أجر كبري (وكانت يف احلديد 

  )". 24/التكوير(}بِضنِنيٍ{فغريها ) وما هو على الغيب بظنني (  وكانت يف إذا الشمس كورت



  

  :التصريح بالتحريف اللفظي للقرآن: الرابعالنموذج 

  :395ص 3ج - حممد أنور شاه الكشمريي  -فيض الباري شرح صحيح البخاري : وثیقة

  ...  باب ال يسأَلُ أَهلُ الشرك عنِ الشهادة وغريِها

واعلم أنَّ يف التحريف ثالثةُ مذاهب : ا، وهو الذي مال إليه ابنيف الكتب السماوية قد وقع بكُلِّ حنو يف اللفظ واملعىن مجيع ذهب مجاعةٌ إىل أن التحريف
ف اللفظي رأسا، فالتحريف عندهم كلُّه حزم؛ وذهب مجاعةٌ إىل أن التحريف قليلٌ، ولعلَّ احلافظَ ابن تيميةَ جنح إليه؛ وذهب مجاعةٌ إىل إنكارِ التحري

  . معنوي

والذي حتقَق عندي أن التحريف فيه لفظي يلْزم على هذا املذهب أن يكونَ القرآنُ أيضا محرفًا، فإِنَّ التحريف املعنوي غري قليل فيه أيضا، : قلت
  .فا تعاىل أعلم به. ، أما إنه عن عمد منهم، ملغلطةأيضا

  

يعود ألقرب إسم وهو " فيه لفظي أيضاوالذي حتقَق عندي أن التحريف ، فيه أيضافإِنَّ التحريف املعنوي غري قليل "مري يف قوله ضوال: تعلیق
لكشمريي ال يعي العربية وقواعدها، ويؤيده تردده فيما إذا كان التحريف عن عمد أو قصد وذلك أن احملدث اشارح البخاري  القرآن، إال أن نقول أن

يشترواْ بِه فَويلٌ لِّلَّذين يكْتبونَ الْكتاب بِأَيديهِم ثُم يقُولُونَ هذَا من عند اللّه لحتريف أهل الكتاب كان مع سبق اإلصرار والترصد كما بينه الباري بقوله 
  .)79: 2البقرة (ثَمناً قَليالً فَويلٌ لَّهم مما كَتبت أَيديهِم وويلٌ لَّهم مما يكِْسبونَ 

من  حصل على إجازة درس احلديث: "قالوا عنه" احملدث الكبري"حتت عنوان ) Islamweb.net(أخذت ترمجة املصنف من موقع وقد   
، "والشيخ ابن عابدين احلنفي ويصل سنده إىل اإلمام الترمذيوالنا رشيد أمحد الكنكوهي وشيخ اهلند موالنا حممود احلسن رمحه اهللا، شيخ السنة م
) عمدة القاري شرح صحيح البخاري(وقد انتهى من مطالعة كان الشيخ رمحه اهللا شديد االستحضار قوي احلافظة، شغوفًا باملطالعة، : "وقالوا أيضاً

وقد يف شهر رمضان املبارك وأراد بذلك أن يستعد لدراسة صحيح البخاري يف العام الدراسي املقبل الذي كان يبدأ يف شهر شوال،  حافظ العيينلل
، "ه موالنا حممود احلسن رمحه اهللامطالعة أثناء قراءته صحيح البخاري على شيخ للحافظ ابن حجر) فتح الباري شرح صحيح البخاري(استوعب 

هو البحر احمليط الذي : ل الشيخ سليمان الندوي رمحه اهللافقد قا. أثىن عليه العلماء املعاصرون، ولثناء املعاصر على املعاصر قيمة كبرية "أما الثناء فقد و
ا مثل الشيخ أنور الذي ما رأيت عاملً: دث علي احلنبلي املصري رمحه اهللاوقال احمل. ظاهره هادئ ساكن وباطنه مملوء من الآللئ الفاخرة الثمينة

 يستطيع أن جيمع نظريات اإلمام ابن تيمية واحلافظ ابن حجر وابن حزم والشوكاين رمحهم اهللا، وحياكم بينهم ويؤدي حق البحث والتحقيق مع
  .، وكتابه فيض الباري معروف مشهور حبوزيت نسخة منههـ1352هـ ووفاته 1292مولده سنة  ،"رعاية جاللة قدرهم

  

  



  :ذهاب بعض السلف إىل التحريف ومع ذلك ال يكفرون عند إبن تيمية: الخامسالنموذج 

 180-179ص 12ج -إبن تيمية  - جمموع الفتاوى :الوثیقة ا�ولی

كما ان من قال أن هذا القرآن ليس هو كالم اهللا فهو مفتر مبتدع له وال ريب ان من قال أن أصوات العباد قدمية فهو مفتر مبتدع له حكم أمثاله 
ومن قال إن معىن آية  ليس كالم اهللا مفتر مبتدع له حكم أمثاله اهللا وبعضهحكم أمثاله ومن قال إن القرآن العرىب ليس هو كالم اهللا بل بعضه كالم 

  .حد فهو مفتر مبتدع له حكم أمثالهمعىن وا) ب تبت يدا أىب هل( و ) قل هو اهللا أحد ( الكرسي وآية الدين و 

ومن تبني له ما جاء به الرسول فشاق الرسول  مل يكفر بل يغفر له خطأهانه من اجتهد من أمة حممد وقصد احلق فاخطأ فالصواب  )التكفري ( واما 
ب احلق وتكلم بال علم فهو عاص مذنب مث قد يكون فاسقا وقد من بعد ما تبني له اهلدى واتبع غري سبيل املؤمنني فهو كافر ومن اتبع هواه وقصر ىف طل

  .تكون له حسنات ترجح على سيئاته

ال سيما فليس كل خمطىء وال مبتدع وال جاهل وال ضال يكون كافرا بل وال فاسقا بل وال عاصيا  فالتكفري خيتلف حبسب اختالف حال الشخص
وغالبهم يقصد وجها من احلق فيتبعه ويعزب  أئمة الطوائف املعروفني عند الناس بالعلم والدينمن وقد غلط فيها خلق  )مسألة القرآن ( ىف مثل 

  .فيبقى عارفا ببعض احلق جاهال بعضه بل منكرا لهعنه وجه آخر ال حيققه 

  ".الناس بالعلم والدينأئمة الطوائف املعروفني عند "وهذا القول صريح يف أن عدم تكفري هؤالء املخطئني سببه أم يعدون من : تعلیق

  

 493-492ص 12ج - إبن تيمية - جمموع الفتاوى :الوثیقة الثانیة

مثل ما أنكر بعض الصحابة أن يكون امليت يسمع نداء ىف كثري من هذه املسائل واتفقوا على عدم التكفري بذلك  فان السلف اخطأ كثري منهموأيضا 
بعضهم رؤية حممد ربه ولبعضهم ىف اخلالفة والتفضيل كالم معروف وكذلك لبعضهم ىف قتال بعض احلى وأنكر بعضهم ان يكون املعراج يقظة وأنكر 

  .ض واطالق تكفري بعض أقوال معروفةولعن بع

فبلغ ذلك إبراهيم النخعى فقال إمنا شريح شاعر يعجبه علمه كان  ويقول إن اهللا ال يعجب) بل عجبت(وكان القاضى شريح ينكر قراءة من قرأ 
  . واتفقت األمة على انه إمام من األئمةوأنكر صفة دل عليها الكتاب والسنة  فهذا قد أنكر قراءة ثابتة) بل عجبت( أفقه منه فكان يقول عبداهللا

وقال امنا هى أو مل يتبني الذين آمنوا وإنكار ) أفلم ييأس الذين آمنوا(هم قوله مثل إنكار بعض بعض السلف أنكر بعضهم حروف القرآنوكذلك 
وهذا خطأ  وبعضهم كان حذف املعوذتني وآخر يكتب سورة القنوتوقال امنا هى ووصى ربك ) وقضى ربك اال تعبدوا إال إياه(آلخر قراءة قوله ا

وان كان يكفر بذلك من قامت عليه احلجة بالنقل  مل يكفرواومع هذا فلما مل يكن قد تواتر النقل عندهم بذلك  معلوم باالمجاع والنقل املتواتر
  .املتواتر

احتة وإن كان عذر إبن تيمية ملن أنكر سور أو أضاف سور دون أن يستطيع أحد أن يقيم عليهم احلجة بالنقل املتواتر صحيحاً فلنقرأ سورة الف: تعلیق
  !على هذه األمة

  



  160ص 3ج - إبن تيمية  -جامع الرسائل  :الوثیقة الثالثة

مثل ما أنكر بعض الصحابة أن يكون امليت يسمع نداء احلي وأنكر  واتفقوا على عدم تكفري من أخطأوقد وقع اخلطأ كثرياً خللق من هذه األمة 
  .اخلالفة والتفضيل كالم وكذلك لبعضهم يف قتال بعض وتكفري بعض أقوال معروفة بعضهم أن يكون املعراج يقظة ولبعضهم يف

إمنا شريح شاعر يعجبه علمه كان   : فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال أن اهللا ال يعجب ويقول  " بل عجبت   " وكان القاضي شريح ينكر قراءة من قرأ 
واتفقت األمة على أن شرحياً إمام من وأنكر صفة هللا دل عليها الكتاب والسنة  فهذا قد أنكر قراءة ثابتة  " بل عجبت   " عبد اهللا أفقه منه وكان يقرأ 

  .األئمة

  " وآخر أنكر   " أومل يتبني الذين آمنوا   " إمنا هي   : فقال  " أومل ييأس الذين آمنوا   "   : من القرآن كما أنكر بعضهم وكذلك بعض العلماء أنكر حروفاً
وبعضهم كان حذف املعوذتني وآخر يكتب سوريت القنوت وهذا اخلطأ معفو عنه   " ووصى ربك   " إمنا هي   : فقال  " وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه 

  .وكذلك اخلطأ يف الفروع العلمية فإن املخطئ فيها ال يكفر وال يفسق بل وال يأمث عباإلمجا

فقال إن اهللا ال يعجب وعلماء من السلف الصاحل أنكر املعوذتني وآخر يكتب سوريت " بل عجبت"اتفقت األمة أن إمام من األئمة مل تعجبه آية : تعلیق
ليت شيخ اإلسالم حياً الشترينا منه إمجاعاً أو صك غفران حيول بني الشيعة !! تعدى كونه خطأ معفو عنهالقنوت ولكنهم أمجعوا أن ذلك كله ال ي
  .وسهام التكفري الصادرة عن براعم املتمسلفة

  

   



  وامللتزم به عليه أن يذعن إىل ذلك وإن مل يصرح به التراث الشيعي يثبت التحريفأن : الشبهة السادسة

أدلتهم وهذه الكلمات لطاملا تبجح ا املغرضون واجلاهلون ظناً منهم أم أملوا ذا التراث الشريف، ولكن ما إن متتحن مقالتهم أو تنظر يف 
رس آثاره يقول لكل من يدالذي ينجلي لك حقيقة األمر وهو أم تعاملوا مع روايات أهل البيت بسطحية إن مل نقل بسذاجة خانوا ا صادق آل حممد 

  .أنتم أفقه الناس، إذا فهمتم معاين كالمنا: وآثار أجداده

األوحدين حيث يقول فاعلم أيدنا اهللا وإياك إىل كل صواب أن أمر أهل البيت مل يكن قط مناالً للمتسرعني، وإمنا كانت غايتهم فيه إىل 
  .)21ح 161/ 2حبار األنوار ( العلم كثري ورعاته قليلاعقلوا اخلرب إذا مسعتموه عقل رعاية ال عقل رواية ، فإن رواة : أمريهم

وأخذ منه أخذاً سطحياً خيبط فيه خبط عشواء فينتقي من النصوص ما يناسب هواه  ومن هنا نعلم أنه ال يعي كالمهم كل من نظر فيه
النصوص والتدقيق يف أسانيدها، ويعيه احلاذق الذي  املاهر يف فن حتقيقيدرك علمهم الفقيه ، وإمنا ويعرض عن غريها حبجج ال تناسب إال عقول األطفال
، وهذا ال يكون إال لذوي األذهان واألفهام ممن مارس هذه الفنون حىت أمست روايةال عقل  درايةعنده القدرة على إعمال النظر يف املتون فيعقلها عقل 

  .تعد من سجاياه

سب القول بالتحريف ألئمة اهلدى ستجد كالمه خالٍ من البحوث من ن ولكنك رضي اهللا عنك وأرضاك لو أجلت نظرة التأمل يف كالم  
وإمهاالً يف التعرض ملا خيالفها من روايات  ،السندية أو من عرض الروايات على بعضها البعض، بل وستجد تعمداً يف حشو روايات ظاهرها التحريف

  .وقلة باعهم يف فنون الدراية وفقه الرواية أصحااقُصور ، وكل هذا يدل على داللةًأصح منها سنداً وأقوى منها 

  ا على التحريف، وسترى كيف أن هذه الروايات ال ت َلدقارن من جهة الكثرة والقوة ويف ما يلي سأشرع بعرض أصح الروايات اليت است
وأدل منها متناً على سالمة القرآن من التحريف،  بطوائف أخرى أصح منها سنداًعندنا السندية مبا عند مرويات أهل السنة، وأن هذه الروايات معارضة 

  .جاز لنا اإلعراض عنها وعدم اإلكتراث ا حبسب مبانينا املتينةهذه الروايات بالشاذة والنادرة و فحق لنا أن نعد

  

  مصحف عليروایة 

 633 ص - 2 ج - الكليين الشيخ - الكايف: الوثیقة

 وأنا)  السالم عليه(  اهللا عبد أيب على رجل قرأ:  قال سلمة بن سامل عن ، هاشم أيب بن الرمحن عبد عن ، احلسني بن حممد عن ، حيىي بن حممد - 23
 يقوم حىت الناس يقرأ كما اقرأ القراءة هذه عن كف) :  السالم عليه(  اهللا عبد أبو فقال ، الناس يقرؤها ما على ليس القرآن من حروفا أستمع
 عليه(  علي أخرجه:  وقال)  السالم عليه(  علي كتبه الذي املصحف وأخرج حده على وجل عز اهللا كتاب قرأ)  السالم عليه(  القائم قام فإذا القائم
 من مجعته وقد)  وآله عليه اهللا صلى(  حممد على]  اهللا[  أنزله كما وجل عز اهللا كتاب هذا:  هلم فقال وكتبه منه فرغ حني الناس إىل)  السالم
 حني أخربكم أن علي كان إمنا ، أبدا هذا يومكم بعد ترونه ما واهللا أما فقال ، فيه لنا حاجة ال القرآن فيه جامع مصحف عندنا ذا هو:  فقالوا اللوحني
 . لتقرؤوه مجعته

  



  :مناقشة السند

 476 - 475 ص شرح - 3 ج -  اخلوئي السيد - الصالة كتاب: وثیقة

 ثقة وهو مكرم بن سامل هو الذي - قدمناه كما - سلمة أيب سامل عن الوسائل يف املوجود فإن سندها يف الكالم إمنا ، الداللة ظاهرة ترى كما:  وهي
  .  املعجم يف له تعرضنا كما التطبيق يف اخلطأ من هو بل ، يتم ال لكنه مورد يف ضعفه أنه الشيخ إىل العالمة نسب وإن ، األظهر على

  .  جمهول وهو باالبن األب بتبديل سلمة ابن سامل - هكذا واحلدائق الوايف يف واملذكور

 وهو كذلك أيضا الرواة جامع ويف واالبن األب بني باجلمع سلمة أيب بن سامل - القرآن من النوادر باب يف الكايف من احلديثة الطبعة يف واملوجود
 يف رجح)  ظله دام(  ولكنه( االستدالل عن الرواية فتسقط والضعيف واهول الثقة بني األخري الراوي يتردد إذا ، والشيخ النجاشي ضعفه قد ضعيف

 .)معتربة الرواية تصبح وبذلك غريها يف التحريف ووقوع الوسائل صاحب نسخة 24 -  25 ص 8 ج املعجم

  

سامل نسخة الوسائل على أنه رجح صحة ما يف  4948حيث أنه يف معجم الرجال برقم ولكن يبدو أن السيد اخلوئي تراجع عن هذا الرأي : تعلیق
معجم الرجال ( سامل بن مكرمثق املذكور حتت إسم و، وقد الصحيح هو سامل أبو سلمة بقرينة الراوي والراوي عنهقال بأن  4954أبو سلمة، ويف رقم 

  .وذا ال يبعد إعتبار الرواية) 4966رقم 

  

  :مناقشة المتن

 ض على رواياتالبعض إىل إسائة فهمها وصرف ظاهرها إىل التحريف، ولكن ما إن تعر إن يف منت هذه الرواية بعض الغموض وهو ما أدى
  :مميزات فريدة منها تخرى حىت تنجلي غوامضها، فإن جمموع ما حكته روايات الفريقان عن مصحف علي أنه ذااأل" مصحف علي"

 . واحملكم واملتشابه والناسخ واملنسوخإنه مشتمالً على ترتيل آيات القرآن املعجز باإلضافة إىل التأويل والتفسري -1

 .إنه مرتب حبسب نزول اآليات -2

  .إنه على سبعة أجزاء حيملها اإلبل -3

م فهو ليس من صياغات أمري املؤمنني ونسج بيانه وإمنا كانت بيانات إهلية أنزلت على قلب رسول اهللا وقد هذا السفر القيوأما التأويل الذي حيتويه 
) 17(وقُرآنه إِنَّ علَينا جمعه ) 16(لَا تحرك بِه لسانك لتعجلَ بِه بلغها مع ما بلغه من الترتيل املعجز، وهذا ما يفسر إرجاع ضمري البيان إىل اهللا يف قوله 

 هآنقُر بِعفَات اهأْن18(فَإِذَا قَر (هانيا بنلَيإِنَّ ع ثُم ) نزل علي القرآن ومثله معهويؤيده قول النيب الصحيح  )19-16: 75القيامة.  

نزلت على رسول اهللا واليت حواها بأمجعها أمري ت التأويلية اليت ءاوذا ينجلي لنا معىن احلروف اليت هي على خالف ما يقرأ الناس، إذ هي القرا
ل قراءة إبن عباس أوِاملؤمنني يف مصحفه، وأما غريه فقد أخذ بعضها وترك البعض اآلخر وعلى هذا ن نهنم م بِهتعتمتا اسإىل أجلٍفَم  نهورأُج نوهفَآت

من الرويات اليت حار أهل السنة يف توجيهها الكثري وغريها  )89: 5املادة ( متتابعات ثَالَثَة أَيامٍ فَصياموقراءة إبن مسعود  )24: 4النساء ( فَرِيضةً



ربوا إىل نسخ رقوا إىل األحرف السبعة تارة ويغواألقوال السديدة املأثورة عن أهل بيت العصمة، فراحوا يشتوجيهاً سليماً مبنياً على العقيدة السليمة 
  :أخرى، وإليك الوثائق على ما ندعي من كتب الفريقانالتالوة تارةً 

  

  :التفسیر والتأویل امصحف علي یحتوي علی أمور منه

 422 - 421 ص -  1 ج - احلويزي الشيخ - الثقلني نور تفسري: الوثیقة ا�ولی

 وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول أعداء ذكر وقد فيه يقول طويل حديث السالم عليه املؤمنني أمري عن)  ره(  للطربسي االحتجاج كتاب يف - 478
 منه يسقط ومل واملنسوخ والناسخ ، واملتشابه واحملكم ، والترتيل ، التأويل على مشتمال كمال الكتاب احضروا ولقد اهللا آيات يف امللحدين وسلم
 مستغنون حنن فيه لنا حاجة ال:  قالوا ، عهدوه ما نقض ظهر ان ذلك وان والباطل احلق أهل أمساء من اهللا بينه ما على وقفوا فلما ، الم وال الف حرف
 يعلمون ال ما عليهم املسائل بورود االضطرار رفعهم مث)  يشترون ما فبئس قليال مثنا به واشتروا ظهورهم وراء فنبذوه: (  قال ولذلك عندنا مبا عنه

 تأليفه وكلوا به فليأتنا القرآن من شئ عنده كان من:  مناديهم فصرح ، كفرهم دعائم به يقيمون ما تلقائهم من وتضمينه وتأويله مجعه إىل تأويله
 تناكره ظهر]  فيه[  واما وزاد ، عليهم وهو هلم انه قدروا ما منه وتركوا اختيارهم على والفه ، اهللا أولياء معاداة على وافقهم من بعض إىل ونظمه
 . وافتراؤهم عوارهم االستبصار ألهل وانكشف وتنافره

  

 218 ص - الصفار احلسن بن حممد - الدرجات بصائر: الوثیقة الثانیة

 اهللا رسول سئلت إذا كنت قال السالم عليه املؤمنني أمري عن قيس بن سليم عن ابان عن أذينة ابن عن أسلم بن حممد عن احلسني بن حممد حدثنا)  3( 
 سهل وال نار وال جنة وال آخرة وال دنيا وال ارض وال مساء وال ار وال ليل يف اية عليه نزلت فما ابتدأين مسائلي فنيت وان أجابين وآله عليه اهللا صلى
 نزلت وكيف وعامها وخاصها ومتشاها وحمكمها وتفسريها تأويلها وعلمين بيدي وكتبتها على وامالءها أقرأنيها اال ظلمة وال ضياء وال جبل وال
  . على اماله اال أنزلت من على وال اهللا كتاب من آية نسيت فما وحفظا فهما يعطيين ان يل اهللا دعا القيمة يوم إىل أنزلت وفني نزلت وأين

 

 88 - 86 ص - 3 ج - النجفي هادي الشيخ -) ع( البيت أهل أحاديث موسوعة: الوثیقة الثالثة

 عن ، عياش أيب بن أبان عن ، اليماين عمر بن إبراهيم عن ، عيسى بن محاد عن ، أبيه عن ، هاشم بن إبراهيم بن علي عن ، الكليين - 1]  2608[ 
(  اهللا نيب عن وأحاديث القرآن تفسري من شيئا ذر وأيب واملقداد سلمان من مسعت إين) :  السالم عليه(  املؤمنني ألمري قلت قال ، اهلاليل قيس بن سليم
 ومن القرآن تفسري من كثرية أشياء الناس أيدي يف ورأيت منهم مسعت ما تصديق منك مسعت مث الناس أيدي يف ما غري)  وسلم وآله عليه اهللا صلى

 اهللا صلى(  اهللا رسول على يكذبون الناس أفترى باطل كله ذلك أن وتزعمون ، فيها ختالفوم أنتم)  وسلم وآله عليه اهللا صلى(  اهللا نيب عن األحاديث
 وصدقا وباطال حقا الناس أيدي يف إن:  اجلواب فافهم سألت قد:  فقال علي فأقبل:  قال ؟ بآرائهم القرآن ويفسرون ، متعمدين)  وسلم وآله عليه

 عهده على)  وسلم وآله عليه اهللا صلى(  اهللا رسول على كذب وقد ، وومها وحفظا ، ومتشاا وحمكما ، وخاصا وعاما ، ومنسوخا وناسخا ، وكذبا
 ادخل كنت وقد...  بعده من عليه كذب مث ، النار من مقعده فليتبوء متعمدا علي كذب فمن الكذابة علي كثرت قد الناس أيها:  فقال خطيبا قام حىت



 اهللا صلى(  اهللا رسول أصحاب علم وقد ، دار حيث معه أدور فيها فيخليين دخلة ليلة وكل دخله يوم كل)  وسلم وآله عليه اهللا صلى(  اهللا رسول على
 إذا وكنت بييت يف ذلك أكثر)  وسلم وآله عليه اهللا صلى(  اهللا رسول يأتيين بييت يف كان فرمبا غريي الناس من بأحد ذلك يصنع مل انه)  وسلم وآله عليه

 إذا وكنت بين من أحد وال فاطمة عين تقم مل مرتيل يف معي للخلوة أتاين وإذا غريي عنده يبقى فال نسائه عين وأقام أخالين منازله بعض عليه دخلت
 علي وأمالها أقرأنيها إال القرآن من آية)  وسلم وآله عليه اهللا صلى(  اهللا رسول على نزلت فما ابتدأين مسائلي وفنيت عنه سكت وإذا أجابين سألته

 آية نسيت فما وحفظها فهمها يعطيين أن اهللا ودعا وعامها وخاصها ومتشاها وحمكمها ومنسوخها وناسخها وتفسريها تأويلها وعلمين خبطي فكتبتها
 وال يكون أو كان ي وال أمر وال حرام وال حالل من اهللا علمه شيئا ترك وما ، دعا مبا يل اهللا دعا منذ وكتبته علي أماله علما وال اهللا كتاب من

 وفهما علما قليب ميأل أن يل اهللا ودعا صدري على يده وضع مث واحدا حرفا أنس فلم وحفظته علمنيه إال معصية أو طاعة من قبله أحد على مرتل كتاب
 ؟ بعد فيما النسيان علي أفتتخوف أكتبه مل شيء يفتين ومل شيئا أنس مل دعوت مبا يل اهللا دعوت منذ وأمي أنت بأيب اهللا نيب يا:  فقلت ونورا وحكما
 . به بأس ال الرواية سند) . 9 ح 67/  1:  الكايف( واجلهل النسيان عليك أختوف لست ال:  فقال

  

 442 ص - 7 ج - الكليين الشيخ - الكايف :الوثیقة الرابعة

 عليه حممد بن جعفر يل قال لقد واهللا:  قال الصباح أيب عن ، عمرية بن سيف عن ، احلكم بن علي عن ، حممد بن أمحد عن ، حيىي بن حممد - 15
 أو شئ من صنعتم ما:  قال مث واهللا وعلمنا:  قال السالم عليه عليا وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول فعلمه والتأويل الترتيل نبيه علم اهللا إن:  السالم
 . سعة يف منه فأنتم تقية يف ميني من عليه حلفتم

، والشيخ هادي النجفي )317- 316ص القرآن علوم(، والسيد حممد باقر احلكيم )2/192 الرسائل(هذه الرواية قد صححها السيد اخلميين  :تعلیق
، وهي صرحية بأن اهللا قد )44ح 8/286، وذيب األحكام 2ح 315بصائر الدرجات ص(، وهي مروية أيضاً يف )21ح 12/346 البيت أهل أحاديث موسوعة(

  .علم نبيه التأويل كما علمه الترتيل، وأن رسول اهللا قد علم ذلك علياً

  

 223 ص - الصفار احلسن بن حممد - الدرجات بصائر :الوثیقة الخامسة

 اال تأويله يعلم وما تعاىل اهللا قول يف السالم عليه جعفر أيب عن العجلي بريد عن أذينة بن عمر عن عمري أيب بن حممد عن يزيد بن يعقوب حدثنا)  4( 
 اهللا كان وما والتأويل الترتيل من إليه اهللا انزل ما مجيع اهللا علمه قد الراسخني أفضل وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول قال العلم يف والراسخون اهللا

 من كل به امنا يقولون اهللا فأجام العلم فيه العامل قال إذا تأويله يعلمون ال والذين كله يعلمونه بعده من وأوصياؤه تأويله يعلمه مل شيئا عليه ليرتل
 ) .يعلمونه العلم يف والراسخون ، البحار يف الزيادة هذه( ومنسوخ وناسخ ومتشابه وحمكم وعام خاص له والقرآن ربنا عند

  .الرسول وبتعليم من اهللا، وأن األوصياء من بعده يعلمونهوهي صرحية يف أن التأويل قد نزل مبعية الترتيل على قلب الرواية صحيحة السند،  :تعلیق

  

  



 213 ص - 1 ج - الكليين الشيخ - الكايف :الوثیقة السادسة

 قوله يف السالم عليهما أحدمها عن ، معاوية بن بريد عن ، محاد بن اهللا عبد عن ، إسحاق بن إبراهيم عن ، علي بن اهللا عبد عن ، حممد بن علي - 2
 علمه قد ، العلم يف الراسخني أفضل وآله عليه اهللا صلى اهللا فرسول) " 6:  عمران آل( العلم يف والراسخون اهللا إال تأويله يعلم وما: "  وجل عز اهللا
 ال والذين ، كله يعلمونه بعده من وأوصياؤه ، تأويله يعلمه مل شيئا عليه ليرتل اهللا كان وما ، والتأويل الترتيل من عليه أنزل ما مجيع وجل عز اهللا

 أو القرآن يف أي]  فيه[  النسخ بعض وىف أظهرهم بني الذي العلم يف الراسخ يعىن ، فيهم العامل قال إذا ، الشيعة:  تأويله يعلمون ال بالذين املراد( العامل قال إذا تأويله يعلمون

 ، ومتشابه وحمكم وعام خاص والقرآن"  ربنا عند من كل به آمنا يقولون"  بقوله اهللا فأجام ، بعلم فيهم) ) يف. (  متشابه تأويل أو مبحكم أي بعلم ، التأويل
 . يعلمونه العلم يف فالراسخون ، ومنسوخ وناسخ

  ).8ح 224ص الدرجات بصائر(وهي عني الرواية السابقة إال أن سندها خيتلف، وقد رواها أيضاً حممد بن احلسن الصفار  :تعلیق

  

  :مصحف علي في کتب السنة

 301 - 300 ص - 8 ج - الرب عبد ابن - التمهيد: الوثیقة ا�ولی

 رشدين بن احلجاج بن حممد بن أمحد حدثنا قال مبصر اجلوهري إسحاق بن عمر بن اهللا عبد جعفر أبو حدثنا قال اهللا رمحه القاسم بن خلف وحدثنا( 
 بيعته عن علي أبطأ بكر أبو بويع ملا قال سريين بن حممد عن السختياين أيوب حدثنا قال علية ابن إمساعيل حدثنا قال اجلعفي سليمان بن حيىي حدثنا قال

 أمجع حىت صالة إىل إال ردائي أرتدي ال أن آليت ولكين أمارتك كرهت ما علي فقال امريت أكرهت عين بطأك ما بكر أبو إليه فبعث بيته يف فجلس
 ابن أن باحلديث العلم أهل مجعأ عمر أبو قال كثري علم فيه لوجد الكتاب ذلك أصيب ولو ترتيله على كتبه أنه وبلغين سريين ابن قال املصحف

 ) أعلم واهللا ذلك يف وعطاء كاحلسن ليس كلها صحاح مراسله وأن ثقة عن إال يأخذ وال يروي ال كان وأنه مراسل التابعني أصح سريين

  

 338 ص - 2 ج -  سعد بن حممد - الكربى الطبقات: الوثیقة الثانیة

 ولكنين ال فقال إماريت أكرهت فقال بكر أبو فلقيه بكر أيب بيعة عن أبطأ عليا أن نبئت قال حممد عن عون وابن أيوب عن إبراهيم بن إمساعيل أخربنا
 علم فيه كان الكتاب ذلك أصيب فلو حممد قال ترتيله على كتبه أنه فزعموا قال القرآن أمجع حىت الصالة إىل إال بردائي أرتدي ال أن بيمني آليت
 يعرفه فلم الكتاب ذلك عن عكرمة فسألت عون بن قال

  

 399 ص - 42 ج - عساكر ابن - دمشق مدينة تاريخ: الوثیقة الثالثة

 الطبقات يف سعد ابن رواه( سعد ابن نا فهم بن احلسني أنا بشر بن معروف بن أمحد أنا العباس بن حممد أنا اجلوهري حممد أبو أنا األنصاري بكر أبو أخربنا

 فقال إماريت أكرهت فقال بكر أبو فلقيه بكر أيب بيعة عن أبطأ عليا أن نبئت قال حممد عن عون وابن أيوب عن إبراهيم بن إمساعيل أنا) 338/  2 الكربى



 كان الكتاب ذلك أصبت فلوا حممد قال ترتيله على كتبه أنه فزعموا قال القران أمجع حىت الصالة إىل إال بردائي أرتدي ال أن بيمني آليت ولكين ال
 يعرفه فلم الكتاب ذلك عن عكرمة فسألت عون ابن قال علم فيه

  

 637 ص -  3 ج - الذهيب - اإلسالم تاريخ: الوثیقة الرابعة

 قلبا يل وهب ريب وإن ، نزلت من وعلى ، نزلت وأين نزلت فيما علمت وقد إال آية نزلت ما واهللا:  علي قال:  قال أبيه عن ، األمحسي سليمان وعن
  .  ناطقا ولسانا ، عقوال

 ولكن ، ال:  فقال إماريت أكرهت:  فقال بكر أبو فلقيه ، بكر أيب ربيعة عن علي أبطأ وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول تويف ملا:  سريين بن حممد وقال
 . العلم فيه كان الكتاب ذلك أصبت لو:  حممد فقال ترتيله على كتبه أنه فزعموا ، القرآن أمجع حىت ، الصالة إىل إال بردائي أرتدي ال آليت

  

 162 - 161 ص - 1 ج -  السيوطي -  القرآن علوم يف اإلتقان: الوثیقة الخامسة

 عن سريين بن حممد عن عون حدثنا خليفة بن هوذة حدثنا موسى ابن بشر حدثنا فضائله يف الضريس ابن أخرجه آخر طريق من ورد قلت 751
 ما قال واهللا ال قال بيعيت أكرهت فقال إليه فأرسل بيعتك كره قد بكر أليب فقيل بيته يف طالب أيب بن علي قعد بكر أيب بيعة بعد كان ملا قال عكرمة
 فقلت حممد قال رأيت ما نعم فإنك بكر أبو له قال أمجعه حىت لصالة إال ردائي ألبس أال نفسي فحدثت فيه يزاد اهللا كتاب رأيت قال عين أقعدك
   استطاعوا ما التأليف ذلك يؤلفوه أن على واجلن اإلنس اجتمعت لو قال فاألول األول أنزل كما ألفوه لعكرمة

 ذلك فطلبت قال سريين ابن وأن واملنسوخ الناسخ مصحفه يف كتب أنه وفيه سريين ابن عن آخر وجه من املصاحف يف أشته ابن وأخرجه 752
 عليه أقدر فلم املدينة إىل فيه وكتبت الكتاب

  

 47 ص - 9 ج - حجر ابن - الباري فتح: السابعةالوثیقة 

 وسلم عليه اهللا صلى النيب موت عقب الرتول ترتيب على القرآن مجع أنه علي عن وتقدم

  

 195 ص - 1 ج - السيوطي - القرآن علوم يف اإلتقان: الثامنةالوثیقة 

 داود أيب ابن أخرجه وسلم عليه اهللا صلى النيب موت عقب الرتول ترتيب على القرآن مجع أنه علي عن ورد وقد حجر ابن قال 983

  



 75 ص - الكردي طاهر حممد - الكرمي القرآن تاريخ: الوثیقة التاسعة

  مجعته القرآن هذا يقول وهو مجل على حيمله به أتى وقد اجزاء سبعة يف كان بأنه عنه اهللا رضي على مصحف الزجناين وصف ولقد

  

 223 - 222 ص - األزدي شاذان بن الفضل - اإليضاح: الوثیقة العاشرة

 ورويتم ، وكتبه فألفه القرآن يؤلف أن -  السالم عليه -  طالب أيب بن علي إىل عهد - وآله عليه اهللا صلى - اهللا رسول أن كله ذلك بعد رويتم مث
 ترمجة يف اإلستيعاب يف الرب عبد ابن قال العامة علماء من واحد غري ذكره املعىن هذا:  أقول"  بالبيعة بكر أيب عن إبطاؤه كان وإمنا: "  م غري( البيعة بكر أيب على علي إبطاء أن

 حدثنا سليمان بن حيىي حدثنا احلجاج بن حممد بن أمحد حدثنا عمر بن اهللا عبد حدثنا قاسم بن خلف حدثنا) : "  333 - 334 ص(  نصه ما قحافة أيب بن اهللا عبد بكر أيب
 بك أبطأ ما:  بكر أبو إليه فبعث بيته يف وجلس بيعته عن علي أبطأ -  عنه اهللا رضي - الصديق بكر أبو بويع ملا:  قال سريين بن حممد عن السختياين أيوب حدثنا علية بن إمساعيل
 ذلك أصيب ولو ترتيله على كتب أنه فبلغين:  سريين ابن قال القرآن أمجع حىت صالة إىل إال ردائي أرتدي ال أن آليت ولكين إمارتك كرهت ما:  علي فقال ؟ إماريت أكرهت ؟ عين

 بكر أيب بيعة عن ختلفت:  فقال عمر فلقيه بيته يف وجلس بيعته عن علي ختلف بكر أليب بويع ملا:  قال عكرمة عن أيوب عن معمر عن الرزاق عبد وذكر كثري علم فيه لوجد الكتاب
 وقد فبايعه خرج مث ، ينفلت أن خشيت فإين القرآن أمجع حىت املكتوبة الصالة إىل إال بردائي أرتدي ال أن - وآله عليه اهللا صلى -  اهللا رسول قبض حني بيمني آليت إن:  فقال ؟

 من 462 ص أنظر(  بقوله املطلب هذا إىل - السالم عليه - طالب أيب بن علي املؤمنني أمري ترمجة يف وأشار"  هللا واحلمد الوجه هذا غري من"  أيضا بابه يف القرآن علي مجع ذكرنا
 كلمات إىل اإلشارة يف واخلوض"  القرآن جلمعه األيام تلك عنه علي تأخر كان إمنا - عنه اهللا رضي - الصديق بكر أيب باب يف ذكرنا وقد) : "  1336 سنة الدكن آباد حيدر طبعة

 صرمت حىت - )  ع(  - طالب أيب بن علي ألفه ما ذهب فأين القرآن لتأليف زعمتم]  ما على[ ) مظاا فلرياجع أرادها فمن طول إىل يفضي كثريون وهم غريه
 ! ؟ اخلطاب بن عمر بنت حفصة عند كانت زعمتم صحف ومن!  ؟ الرجال أفواه من جتمعونه

أن مصحف  ئوالفضل إبن شاذان من كبار فقهاء الشيعة وقد صحب غري واحد من األئمة اهلداة املهديني، وإمنا أدرجت كالمه هنا ليعلم القار: تعلیق
  .علي كان معلوماً عند بعض أعالم أهل السنة منذ القدم

  

  :واحتوائه علی التأویل المنزل في مصحف عليأعBم الشیعة أقوال 

 226 -  223 ص - اخلوئي السيد - القرآن تفسري يف البيان: الوثیقة ا�ولی

 العلماء وتسامل ، فيه الشك ينبغي ال مما السور ترتيب يف املوجود القرآن يغاير - السالم عليه - املؤمنني ألمري مصحف وجود أن:  ذلك عن واجلواب
 صحيحا كان وإن ، املوجود القرآن يف ليست زيادات على - السالم عليه -  قرآنه اشتمال أن كما ، الثباته التكلف عن أغنانا وجوده على األعالم

 تفسريا كانت الزيادات تلك أن الصحيح بل ، بالتحريف منه أسقطت وقد ، القرآن من كانت الزيادات هذه أن على ذلك يف داللة ال أنه إال
  .  للمراد شرحا اهللا من الترتيل بعنوان أو ، الكالم إليه يؤول وما ، التأويل بعنوان

 لفظ وإطالق ، قرآنا نزل ما على الترتيل لفظ إطالق من املتأخرون عليه اصطلح ما والترتيل التأويل لفظي من يراد أن على مبتنية الشبهة هذه وأن
 أثر وال عني اللغة يف هلما وليس ، احملدثة االصطالحات من االطالقني هذين أن إال ، ظاهره خالف على له محال ، اللفظ من املراد بيان على التأويل
  .  السالم عليهم البيت أهل عن املأثورة الروايات يف داور مىت"  والتأويل الترتيل"  اللفظان هذان عليهما ليحمل



 التأويل يستعمل وقد" .  إليهم رده أي أهله إىل احلكم أول: "  قوهلم ومنه" .  الرجوع مبعىن - األول"  وأصله ، فيه مزيد مصدر اللغة يف التأويل وإمنا
 تأويل هذا.  36:  بتأويله نبئنا.  6:  12 األحاديث تأويل من ويعلمك: "  الكرمية اآليات جرت ذلك وعلى.  االمر إليه يؤول وما ، العاقبة منه ويراد
 فاملراد ذلك وعلى ، الكرمي القرآن يف اللفظ هذا استعمال موارد من ذلك وغري" .  82:  18 صربا عليه تسطع مل ما تأويل ذلك.  100:  رؤياي
  . العلم يف الراسخون إال يعرفه ال خفيا كان أم العربية، باللغة العارف يفهمه ظاهرا ذلك أكان سواء عاقبته، هو وما الكالم، إليه يرجع ما القرآن بتأويل

 قوله منها ، كثرية آيات يف القرآن على إطالقه القبيل هذا ومن ، نزل ما به ويراد يستعمل وقد ، الرتول وأصله ، فيه مزيد مصدر أيضا فهو الترتيل وأما
  " . 80:  العاملني رب من ترتيل.  79:  املطهرون إال ميسه ال.  78:  مكنون كتاب يف.  77:  56 كرمي لقرآن إنه" ›  225 صفحة‹ :  تعاىل

 عليه - علي مصحف أن املقام هذا يف الروايات من يستفاد فالذي ، القرآن من يكون أن يلزم وحيا اهللا من نزل ما كل فليس ذكرناه ما وعلى
 ذلك وعلى.  القرآن من هي الزيادات تلك أن على الروايات هذه من شئ يف داللة وال.  تأويال أو ترتيال زيادات على مشتمال كان - السالم
 ما ذلك على ويدل.  التفسري بعنوان يكون وأن بد ال أمسائهم ذكر فإن - السالم عليه - املؤمنني أمري مصحف يف املنافقني أمساء ذكر من ورد ما حيمل
 ، قلوم تأليف دأبة فإن ذلك تأىب املنافقني مع - ص - النيب سرية أن ذلك إىل أضف ، القرآن من شئ سقوط عدم على القاطعة األدلة من تقدم

 يذكر أن ميكن فكيف ، أخالقه وحسن وسلم وآله عليه اهللا صلى النيب سرية على اطالع أدىن له ملن واضح وهذا ، نفاقهم من يعلمه مبا واالسرار
 أو وفساده صحته يف ينظر حىت ذلك حيتمل وهل ، وارا ليال عليه وحيثهم بذلك املسلمني سائر ويأمر ، أنفسهم بلعن ويأمرهم ، القرآن يف أمساءهم
 ، بشركه املعلن هلب أيب بذكر ذلك يقاس وهل السالم عليه علي مصحف يف املنافقني من مجلة أمساء وجود من الروايات بعض يف مبا إثباته يف يتمسك
 لبعض املنافقني أمساء وسلم وآله عليه اهللا صلى النيب ذكر يف بعد ال نعم.  شركه على ميوت بأنه النيب علم مع وسلم وآله عليه اهللا صلى النيب ومعاداته
  .  اخلاصة جمالسه يف وغريه السالم عليه املؤمنني كأمري خواصه

 اهللا رسول أمر ومما ، القرآن من ليست الزيادات هذه أن إال ، صحيحا كان وإن السالم عليه علي مصحف يف الزيادات وجود أن:  تقدم ما وحاصل
 على ويدل.  قطعا باطل أنه إىل مضافا ، دليل بال قول الزيادة من النوع ذا مصحفه بزيادة االلتزام فإن ، األمة إىل بتبليغه وسلم وآله عليه اهللا صلى
 . القرآن يف التحريف عدم على القاطعة األدلة من تقدم ما مجيع بطالنه

  

 118 -  117 ص - احلكيم باقر حممد السيد - القرآن علوم: الثانیةالوثیقة 

 عنه خيتلف قد بل ، الترتيب حيث من فعال املوجود املصحف مع خيتلف)  السالم عليه(  لعلي مصحف وجود يفترض قد أنه:  الشبهة هذه وتناقش
 أا على الزيادات هذه تفسري امناو ، قرآنية زيادات أا على دليل ال إذ ، الزيادة هذه حقيقة يف الكالم ولكن.  فيه أخرى إضافات لوجود أيضا

 تفسري يف)  وآله عليه اهللا صلى(  اهللا رسول صدر على نزلت اإلهلي الوحي من ترتيالت أا أو الشئ إليه يؤول ما مبعىن ، القرآين للنص تأويالت
  ) .  السالم عليه(  طالب أيب بن علي أخاه وعلمها القرآن وشرح

 على القرآين اللفظ محل التأويل من يقصد حيث ، القرآن علماء اصطالح يف منهما يراد ما الوقت ذلك يف تعنيان والترتيل التأويل كلمتا وليست
 الثانية ويف ، اخلارجي ومصداقه الشئ إليه يؤول ما األوىل الكلمة يف هو الذي اللغوي املعىن منهما يراد وامنا ، القرآين النص خصوص والترتيل ظاهره غري
 ان ميكن حيث األخرى اجلوانب من كثري تتضح للموقف العام التفسري هذا أساس وعلى.  آخر شيئا أو قرآنا كان سواء نبيه على وحيا اهللا أنزله ما



 الكايف حاشية( الروايات هذه بعض يف ذلك الطباطبائي العالمة فعل كما ، أيضا املوقف هذا مع ينسجم معىن على الشبهة هلا أشارت اليت الروايات حتمل

 . القرآين النص ثبوت مقابل يف عليها االعتماد أو االحتجاج يصح ال ، السند ضعيفة الروايات هذه بعض جند ذلك إىل وإضافة) . 228:  1

  

 82 - 81 ص - املفيد الشيخ - املقاالت أوائل: الثالثةالوثیقة 

 تأويله من)  ع(  املؤمنني أمري مصحف يف مثبتا كان ما حذف ولكن سورة من وال آية من وال كلمة من ينقص مل إنه اإلمامة أهل من مجاعة قال وقد
 القرآن تأويل يسمى وقد ، املعجز القرآن هو الذي تعاىل اهللا كالم مجلة من يكن مل وإن مرتال ثابتا كان وذلك ترتيله حقيقة على معانيه وتفسري

 أهل بني فيه ليس ما وهذا ، قرآنا القرآن تأويل فسمى)  علما زدين رب وقل وحيه إليك يقضى أن قبل من بالقرآن تعجل وال: (  تعاىل اهللا قال قرآنا
 توفيقه أسأل واهللا أميل وإليه ، التأويل دون احلقيقة على القرآن نفس من كلم نقصان ادعى من مقال من أشبه القول هذا أن وعندي.  اختالف التفسري
  . للصواب

الذي هو من قدماء علمائنا خلري دليل أن هذا املعىن كان مما تساملت عليه الطائفة آن ذاك، وسيأيت كالم وكالم الشيخ املفيد أعلى اهللا مقامه : تعلیق
  .عند ذكر اخللط احلاصل ما بني الوحي القرآين والوحي الغري قرآين شبيه ذا للشيخ الصدوق أنار اهللا برهانه

  

  :القرآن المعجزمنحصر بن المنزل غیر أفي أقوال أعBم أهل السنة ونصوصهم الصحیحة 

 118 ص - 2 ج - الشوكاين - القدير فتح: ا�ولیالوثیقة 

 "معه ومثله القرآن أوتيت" قال أنه وسلم وآله عليه اهللا صلى عنه صح وقد 

  

 187 ص - 3 ج - الشوكاين - القدير فتح: الثانیةالوثیقة 

  " معه ومثله القرآن أوتيت إين"  قال أنه وسلم وآله عليه اهللا صلى عنه صح وقد

  

 278 ص - 8 ج - الشوكاين - األوطار نيل: الثالثةالوثیقة 

 أو العموم بطريق ولو األحكام مجيع على اشتماله باعتبار هو العزيز الكتاب على والتحرمي التحليل حصر على يدل مما وأمثاهلا العبارة هذه من املراد
 . صحيح حديث وهو معه ومثله القرآن أوتيت إين:  حلديث األغلب باعتبار أو اإلشارة

  

 



 282 ص - 3 ج - سابق سيد الشيخ - السنة فقه: الرابعةالوثیقة 

 أوتيت إين أال: "  قال ، وسلم عليه اهللا صلى ، النيب أن ، عنه اهللا رضي ، يكرب معد ابن املقداد عن حسن بسند والترمذي داود أبو روى -  1
 ، فحرموه حرام من فيه وجدمت وما فأحلوه حالل من فيه وجدمت فما القرآن ذا عليكم يقول أريكته على شبعان رجل يوشك أال معه ومثله الكتاب

 يقروه مل فإن يقروه أن فعليهم بقوم نزل ومن ، صاحبها عنها يستغين أن إال معاهد لقطة وال السبع من ناب ذي كل وال األهلي احلمار لكم حيل ال أال
 ) .بالقوته ولو كفايته يأخذ أي" ( قراه مبثل يعقبهم أن فله

  

 4 ص - 1 ج - كثري ابن -  كثري ابن تفسري: الخامسةالوثیقة 

 آخر موضع يف بسط قد فإنه مكان يف أمجل فما بالقرآن القرآن يفسر أن ذلك يف الطريق أصح أن)  فاجلواب(  ؟ التفسري طرق أحسن فما قائل قال فإن
 به حكم ما كل تعاىل اهللا رمحه الشافعي إدريس بن حممد اهللا عبد أبو اإلمام قال قد بل ، له وموضحة للقرآن شارحة فإا بالسنة فعليك ذلك أعياك فإن

 تكن وال اهللا أراك مبا الناس بني لتحكم باحلق الكتاب إليك أنزلنا إنا: (  تعاىل اهللا قال.  القرآن من فهمه مما فهو وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
 إليك وأنزلنا: (  تعاىل وقال)  يؤمنون لقوم ورمحة وهدى فيه اختلفوا الذي هلم لتبني إال الكتاب عليك أنزلنا وما: (  تعاىل وقال)  خصيما للخائنني
  .  السنة يعين"  معه ومثله القرآن أوتيت إين أال"  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال وهلذا)  يتفكرون ولعلهم إليهم نزل ما للناس لتبني الذكر

 على األئمة من وغريه تعاىل اهللا رمحه الشافعي اإلمام استدل وقد القرآن يتلي كما تتلى ال أا إال القرآن يرتل كما بالوحي عليهم ترتل أيضا والسنة
  . ذلك موضع هذا ليس كثرية بأدلة ذلك

  

 38 ص - 1 ج - القرطيب -  القرطيب تفسري: الوثیقة السادسة

  :  التأويل من وجهني حيتمل"  معه ومثله الكتاب أوتيت"  قوله:  اخلطايب قال

  .  املتلو الظاهر من اعطى ما مثل ، املتلو غري الباطن الوحي من اوتى انه معناه ان - أحدمها

 ، الكتاب يف ما ويشرع عليه ويزيد وخيص فيعم الكتاب يف ما يبني ان له اذن اي ، مثله البيان من واوتى ، يتلى وحيا الكتاب اوتى انه - والثاين
 . القران من املتلو كالظاهر قبوله ولزوم به العمل وجوب يف فيكون

  

  

  

  



  کنتم خیر أئمة

 110 ص - 1 ج - القمي إبراهيم بن علي - القمي تفسري: الوثیقة

 أخرجت أمة خري كنتم" السالم عليه اهللا عبد أيب عند قرئت قال سنان ابن عن عمري أيب ابن عن أيب وحدثين) للناس أخرجت أمة خري كنتم( قوله
 نزلت قال نزلت؟ كيف فداك جعلت القاري فقال السالم؟ عليهم واحلسني واحلسن املؤمنني أمري يقتلون" أمة خري" السالم عليه اهللا عبد أبو فقال" للناس

 " .باهللا وتؤمنون املنكر عن وتنهون باملعروف تأمرون" هلم اهللا مدح ترى اال" للناس أخرجت أئمة خري كنتم"

  

  :مناقشة السند

الرواية داخل تفسري القمي صحيحة ال غبار عليها، وإمنا الكالم كل الكالم يف صحة نسبة هذا التفسري إىل علي بن إبراهيم القمي، حيث 
  :شكك مجلة من األعالم يف النسخة املنتشرة اليوم لقرائن عدة منها ما يلي

 61 ص هامش - 2 ج - املشهدي حممد املريزا - الدقائق كرت تفسري: الوثیقة

 هو وامنا ، تأليفه من ليس"  القمي إبراهيم بن علي"  بتفسري املشتهر التفسري هذا ان"  التحريف من القرآن صيانة"  عن الكالم عند ذكرنا انا على
 تفسري من شطرا إليه فوأضا ، القمي امالءات من شطرا اخذ قد وهذا.  التراجم أصحاب امهله وقد ، اهول"  العلوي الفضل أيب"  تلميذه تأليف

 جفاء وهو ، صحيحة غري نسبة القمي إىل املنسوب ، اليوم املوجود التفسري هذا حصيلته وكانت ، مزجا بينهما فمزج ، املطرود امللعون ، اجلارود أيب
 . النسب معلوم غري التأليف هذا يف جاءت روايات على االعتماد ميكن فال اذن.  صريح

  

  :مناقشة المتن

  :وعلى فرض صحة هذه الرواية فإا ال تدل على التحريف وإن قال اإلمام هكذا نزلت، وبيان ذلك كما يلي: ا�ولالتوجیه 

 52 ص - 1 ج - الكاشاين الفيض - الصايف التفسري

 يف وغريوه حرفوه أي املعىن حيث من التبديل فيكون القرآن أجزاء من يكن ومل والبيان التفسري قبيل من كان احملذوفات بعض إن يقال أن أيضا يبعد وال
 يف الزيادة هذه مع نزلت أا ال ذلك به املراد أن نزلت كذا)  السالم عليهم(  قوهلم فمعىن ، به هو ما خالف على محلوه أعين وتأويله تفسريه
 اخلري سعد إىل رسالته يف كتب أنه) :  السالم عليه(  جعفر أيب عن باسناده الكايف يف رواه ما هذا على يدل ومما.  اللفظ ذلك منها فحذف لفظها
.  للرعاية تركهم حيزم والعلماء للرواية حفظهم يعجبهم واجلهال يرعونه وال يروونه فهم حدوده وحرفوا حروفه أقاموا أن الكتاب نبذهم من وكان
 والبيان التفسري قبيل من إال يكون ال بالنسخ احلكم أن ومعلوم واملنسوخ الناسخ مصحفه يف كتب)  السالم عليه(  عليا أن العامة روته وما.  احلديث

 . احلال حقيقة يعلم واهللا االشكال عن التفصي من عندي ما هذا كذلك أيضا احملذوفات بعض يكون أن فيحتمل القرآن من جزء يكون وال

  



ول هذه الرواية ليس هلا أثر يف أي كتاب آخر لذا فهي رواية شاذة نادرة ال تقف أمام اآلية القرآنية املتواترة، فإما أن نطرحها أو أن نق :الثانيالتوجیه 
أن الراوي أساء فهم اإلمام فظن أنه كان يالرواة  يف صحح فهم الراوي لآلية، ومثل هذا اخلطأ جائزصحح ألفاظ اآلية بينما سالم اهللا عليه كان ي

  :أيضاً موجود يف كتب أهل السنة وإليك بعضهفالعصمة ألهلها، ومثله 

  

  :الخلط ما بین التأویل والقرآن

 27 ص - 9 ج -  حجر ابن - الباري فتح: الوثیقة ا�ولی

 ووافقه خبالفه قال من ووهى فيه أطنب تقرير ذلك الطربي قرر وقد منه تيسر ما فاقرءوا الباب حديث يف وسلم عليه اهللا صلى قوله عليه ويدل)  قلت( 
 ال قراءا يف املأذون السبعة احلروف بعض اآلن يقرأ الذي أن احلذاق عليه ما أصح وقال اهلداية شرح يف عمار بن العباس أبو منهم مجاعة ذلك على
 القراءات تلك من فهو والنصر اهللا فتح جاء إذا ومثل احلج مواسم يف ربكم من فضال تبتغوا أن مثل خالفه ما فاما املصحف رسم وافق ما وضابطه كلها
 إىل قرن الذي التأويل من يكون أن حيتمل ما منها والكثري سيما وال قرآنا كوا اثبات يف سندها صحة يكفي وال ا السند صح ان تركت اليت

 منه أنه يظن فصار الترتيل

  

 122 ص - 18 ج -  النووي الدين حمىي - اموع: الوثیقة الثانیة

 إن وهذا.  مجاعة عن التفسري يف أمحد اإلمام ذكره كذلك)  متتابعات أيام ثالثة فصيام(  مسعود بن اهللا وعبد أىب قراءة يف ورد ما األول القول ووجه
 إذ ، وسلم عليه اهللا صلى النيب عن رواية فهو قرآنا يكن مل وان.  خلفه من وال يديه بني من الباطل يأتيه ال الذي اهللا كالم ألنه حجة فهو قرآنا كان

 وسلم عليه اهللا صلى النيب تفسري درجة عن ينقص وال ، اخلرب رتبة له فثبتت قرآنا فظنا تفسريا وسلم عليه اهللا صلى النيب من مسعاه يكونا أن حيتمل
 .لآلية

  

 31 ص - 1 ج - كثري ابن - كثري ابن تفسري: الوثیقة الثالثة

 بن عمر عن األسود عن إبراهيم عن األعمش عن معاوية أيب عن القرآن فضائل كتاب يف سالم بن القاسم عبد أبو روى وهلذا قدمناه ما والصحيح
 وهو كذلك قرأ أنه كعب بن أيب عن حكي وكذلك صحيح إسناد وهذا الضالني وغري عليهم املغضوب غري يقرأ كان أنه عنه اهللا رضي اخلطاب
 . التفسري وجه على منهما صدر أنه على حممول

  

  

  



 47 ص - 1 ج - القرطيب - القرطيب تفسري: الرابعةالوثیقة 

 نسبت من مذهب تأويل بيان تكون ان حماملها وأحسن ، منه اا على ا يعمل وال ، بقران فليست املتواترة املصاحف عن القراءة شاذ اما:  غريه قال
 . متتابعات أيام ثالثة فصيام:  مسعود ابن كقراءة إليه

  

 166 -  165 ص - 4 ج - القرطيب - القرطيب تفسري: الخامسةالوثیقة 

:  األنباري بكر أبو قال"  أصام ما على اهللا ويستعينون املنكر عن وينهون باملعروف ويأمرون اخلري إىل يدعون أمة منكم ولتكن: "  الزبري ابن وقرأ 
 أصف ما صحة على يدل ، القرآن بألفاظ فأحلقه) الغافلني:   ه يف( الناقلني بعض فيه غلط كالمه من وكالم ، الزبري ابن من تفسري الزيادة وهذه

 أيب:  وفيها  ه ، د ، ب يف( عون أيب عن عاصم أيب عن وكيع حدثنا عرفة بن) عوف أيب:  وفيها  ه ، د ، ب يف] ( حسن[  حدثنا أيب حدثنيه الذي احلديث

 أن يف عاقل يشك فما"  أصام ما على اهللا ويستعينون املنكر عن وينهون باملعروف ويأمرون"  يقرأ عفان بن عثمان مسعت:  قال صبيح عن) عوف
 ما ومؤكدا ا واعظا ذكرها وإمنا ، املسلمني إمام هو الذي مصحفه يف يكتبها مل إذ ، القرآن من الزيادة هذه) يعتد ال:   ه ، د ، ب يف( يعتقد ال عثمان
 . وعال جل العاملني رب كالم من تقدمها

  

 369 ص - 1 ج - الشوكاين - القدير فتح: السادسةالوثیقة 

:  األنباري بن بكر أبو قال)  أصام ما على باهللا ويستعينون املنكر عن وينهون باملعروف ويأمرون اخلري إىل يدعون أمة منكم ولتكن(  الزبري ابن وقرأ 
 مل ولكن كذلك قرأها عثمان أن روى وقد.  القرآن بألفاظ فأحلقه الناقلني بعض فيه غلط كالمه من وكالم الزبري ابن من تفسري الزيادة وهذه
 . بقرآن ليست أا على فدل مصحفه يف يكتبها

  

 283 - 282 ص - 8 ج - حجر ابن - الباري فتح: السابعةالوثیقة 

 ناعس وهو الكاتب كتبها ويقول يتبني أفلم يقرؤها كان أنه عباس ابن عن البخاري رجال من كلهم صحيح بإسناد محيد بن وعبد الطربي وروى
 بدمية ابن وعلي مليكة أيب وابن وعكرمة عباس وابن علي عن جاءت القراءة وهذه األوىل القراءة أا وغريه كثري ابن زعم قال جريج ابن طريق ومن
 أشتد فقد عباس ابن عن الطربي أسنده ما وأما يتبني أفلم كلهم قرؤا من آخر يف حممد بن جعفر حفيده زيد وابنه احلسني بن وعلي حوشب بن وشهر
 املستعان واهللا بعده مجاعة وتبعه مرية فيها ما فريه واهللا وهي قال أن إىل كعادته ذلك يف الزخمشري وبالغ صحته بالرجال له علم ال ممن مجاعة إنكار
 جيد بإسناد منصور بن سعيد أخرجه الصاد يف الواو التزقت ووصى قال إياه إال تعبدوا أال ربك وقضى تعاىل قوله يف ذلك حنو عباس ابن عن جاء وقد
 به يليق مبا تأويله يف فلينظر التحصيل أهل دأب من ليس صحته بعد املنقول تكذيب لكن املعتمد غريها كان وإن األشياء وهذه عنه

  .وها حنن أولنا روايتنا مبا يليق: التعلیق



  

  الضالینوغیر 

 29 ص - 1 ج - القمي إبراهيم بن علي - القمي تفسري: الوثیقة

 وىف( وال عليهم املغضوب غريو عليهم أنعمت من صراط املستقيم الصراط اهدنا قرأ انه السالم عليه اهللا عبد أيب عن حريز عن محاد عن أيب وحدثين قال

   والنصارى اليهود والضالني النصاب عليهم املغضوب قال الضالني) ز - ج"  الضالني غري"  ط

 والشكاك والضالني النصاب عليهم املغضوب قال الضالني وغري عليهم املغضوب غري قوله يف)  ع(  اهللا عبد أيب عن أذينة ابن عن عمري أيب ابن عن وعنه
 اإلمام يعرفون ال والذين

  

  :مناقشة السند

  .الكتاب نفسه وقد ناقشناه يف الرواية السابقةالسند داخل تفسري القمي صحيح ولكن اآلفة يف سند 

  

  :المتنمناقشة 

إن سورة الفاحتة هي مما كان يتلى آناء الليل وأطراف النهار وال يعقل أن ترف وإال لشاع ذلك وبان، ولوقف منه أهل البيت موقفاً صلباً ح
  :اآلية كما تأول علماء أهل السنة ذلك لعمر وإليك الوثائقكموقفهم عند تغيري األذان، إال أن نقول أن اإلمام كان يف صدد تفسري 

  

 122 - 121 ص - 8 ج -  حجر ابن - الباري فتح: الوثیقة ا�ولی

 أنعمت الذين على الضالني عطف يتوهم لئال غري من املفهوم النفي معىن لتأكيد زائدة ال العربية أهل قال)  الضالني وال عليهم املغضوب غري باب قوله( 
 صحيح بإسناد منصور بن وسعيد عبيد أبو ذكرها الضالني وغري عليهم املغضوب غري عمر قراءة ويؤيده غري مبعىن ال وقيل

  

 31 ص - 1 ج - كثري ابن - كثري ابن تفسري: الثانیةالوثیقة 

 بن عمر عن األسود عن إبراهيم عن األعمش عن معاوية أيب عن القرآن فضائل كتاب يف سالم بن القاسم عبد أبو روى وهلذا قدمناه ما والصحيح
 وهو كذلك قرأ أنه كعب بن أيب عن حكي وكذلك صحيح إسناد وهذا الضالني وغري عليهم املغضوب غري يقرأ كان أنه عنه اهللا رضي اخلطاب
 . التفسري وجه على منهما صدر أنه على حممول



  

 528 - 527 ص - 4 ج - حزم ابن - االحكام: الثالثةالوثیقة 

 الصديق بكر أيب عن روي ما مثل ، عنهم اهللا رضي الصحابة من طائفة عن صححت منكرة بقراءات الثابتة الرواية ذاكر ذكر فإن:  حممد أبو قال
 املغضوب غري عليهم أنعمت الذين صراط: * (  قراءة من ، عنه اهللا رضي عمر عن صح ما ومثل) *  املوت سكرة وجاءت: * (  عنه اهللا رضي
.  هذا وحنو القرآن من القنوت يعد كان عنه اهللا رضي أبيا وأن ، القرآن من املعوذتني يعد مل عنه اهللا رضي مسعود ابن أن ومن ، ) * والضالني عليهم
 عليه اهللا صلى اهللا رسول دون من على ننكر ال وحنن ، البتة وسلم عليه اهللا صلى النيب عن منه ليس شئ عنه روى من على موقوف ذلك كل:  قلنا

 تكفل وال ، به بالعمل أمرنا وال له الطاعة تعاىل اهللا يكلفنا ومل ، السالم عليه دونه أحد عن روي فيما حجة وال ، هتفا به هتفنا فقد ، اخلطأ وسلم
.  التوفيق تعاىل وباهللا ، ذلك من بشئ لنا معارضة وال ، والتابع الصاحب عن روى ممن دونه فمن الصاحب من يكون فيما واقع فيه فاخلطأ ، حبفظه
 من التخلص يلزمهم الذين فهم ، القرآن وعلى وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن صح ما على الصاحب بتقليد يقول من ، املعارضة هذه تلزم وإمنا
 ، مسعود بن علقمة عن كالمها ، والشعيب النخعي طريق من رويناه الذي وهو واحدا خربا إال ، العاملني رب هللا واحلمد ، فال حنن وأما ، املذلة هذه
 حممد أبو قال.  واألنثى الذكر خلق وما ئ جتلى إذا والنهار ئ يغشى إذا والليل:  أقرأمها أنه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن كالمها ، الدرداء وأيب
 حبيش بن زر عن املأثورة املشهورة عاصم قراءة الن منسوخة قراءة أما إال:  حممد أبو قال.  وسلم عليه اهللا صلى النيب عن مسند صحيح خرب وهذا: 
 وما: * (  مجيعا فيهما:  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن الدرداء أيب إىل مسندة عامر ابن وقراءة ، وسلم عليه اهللا صلى النيب عن مسعود ابن عن
  تركها جيوز ال زيادة فهي) *  واألنثى الذكر خلق

  

  إQ ا�ئمة یجمع القرآن کلهلم 

  228 ص - 1 ج - الكليين الشيخ - الكايف: الوثیقة

 أحد ادعى ما:  يقول السالم عليه جعفر أبا مسعت:  قال جابر عن املقدام أيب بن عمرو عن ، حمبوب ابن عن ، حممد بن أمحد عن ، حيىي بن مدحم - 1
 عليهم بعده من واألئمة السالم عليه طالب أيب بن علي إال تعاىل اهللا نزله كما وحفظه مجعه وما ، كذاب إال أنزل كما كله القرآن مجع أنه الناس من

  .  السالم

 ورمبا املفتوحة املعجمة وتشديد النون وفتح امليم بضم املنخل( املنخل عن مروان بن عمار عن ، سنان بن حممد عن ، احلسن بن حممد عن ، احلسني بن حممد - 2

 كله القرآن مجيع عنده أن يدعي أن أحد يستطيع ما:  قال أنه السالم عليه جعفر أيب عن ، جابر عن ،) ) آت. (  اخلاء وختفيف النون بسكون منخل يقرء
 ظاهره:  بقوله تقييدها لكن فيه التحريف بوقوع ومشعره القرآن لفظ يف ظاهرة كانت وان اجلملة)  اخل كله القرآن عنده ان(  السالم عليه قوله( األوصياء غري وباطنه ظاهره
)  اخل وحفظه مجعه وما: (  السابقة الرواية يف قوله وكذا العادي الفهم على املستبطنة ومعانيه العادي الفهم على الظاهرة معانيه حيث من القرآن جبميع العلم هو املراد ان يفيد وباطنه

 ) .) الطباطبائي(  فافهم باحلفظ اجلمع قيد حيث

  

  



  :السندمناقشة 

  .أما الرواية األوىل فسندها صحيح رغم أن فيها عمرو بن أيب املقدام الذي أختلف فيه، وأما الثانية فضعيفة باملنخل بن مجيل األسدي  

  :المتنمناقشة 

ةنإن من ينظر يف كلتا الروايتني جيد أن الثانية منها شارحة ومبي حىت الباطن ال خصوص نت أن اجلمع املقصود يشمل لألوىل، ألن الثانية بي
: السالم عليه قوله: ه السيد الطباطبائي اخلربين املذكورين بقولهذا وجبل ال ميسه غريهم، و عليهم السالم الظاهر، ومثل هذا اجلمع مل يقدر عليه إال هم

 يفيد )وباطنه ظاهره: (بقوله تقييدها لكن فيه، التحريف بوقوع ومشعرة القرآن لفظ يف ظاهرة كانت وإن اجلملة آخره، إىل...  كله القرآن عنده إن
 وما( السابقة الرواية يف قوله وكذا. العادي الفهم على املستبطئة ومعانيه العادي الفهم على الظاهرة معانيه حيث من القرآن جبميع العلم هو املراد أن

 ) .228:  1 الكايف حاشية(  فافهم باحلفظ، اجلمع قيد حيث) آخره إىل...  وحفظه مجعه

  

  :التالية الصحيحةمن ال يقبل منا مثل هذا التوجيه الواضح فإنه ستعييه الروايات و

  :ومن دون تقیة لو سمحتوا!! Q یقولن أحدکم أخذت القرآن کله

 66 ص - 2 ج - السيوطي - القرآن علوم يف اإلتقان: الوثیقة

 قد كله ما يدريه وما كله القرآن أخذت قد أحدكم يقولن ال قال عمر ابن عن نافع عن أيوب عن إبراهيم بن إمساعيل حدثنا عبيد أبو قال 4117
 ظهر ما منه أخذت قد ليقل ولكن كثري قرآن منه ذهب

  

  :حرف 1027000القرآن 

 163 ص - 7 ج - اهليثمي - الزوائد جممع: ا�ولیالوثیقة 

 له كان حمتسبا صابرا قرأه فمن حرف ألف وعشرون وسبعة حرف ألف ألف القرآن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال اخلطاب بن عمر وعن 
 ومل احلديث هلذا امليزان يف الذهيب ذكره إياس أيب بن آدم بن عبيد ابن حممد شيخه عن األوسط يف الطرباين رواه.  العني احلور من زوجة حرف بكل
 . ثقات رجاله وبقية ، كالما ذلك يف لغريه أجد

 361 ص - 6 ج - الطرباين - األوسط املعجم: الثانیةالوثیقة 

 بن عمر عن أبيه عن أسلم بن زيد عن ميسرة بن حفص ثنا إياس أيب بن آدم جدي عن أيب حدثين العسقالين إياس أيب بن آدم بن عبيد بن حممد حدثنا
 من زوجة حرف بكل له كان حمتسبا صابرا قرأه فمن حرف ألف قرة وسبعة حرف ألف ألف القرآن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال اخلطاب
 ميسرة بن حبفص تفرد االسناد ذا إال عنه اهللا رضي عمر عن احلديث هذا يروى ال العني احلور



  

  یلتنزعلی الآیة الکرسي 

 :وأما أعمال ار اجلمعة: فضل ليلة اجلمعة وارها وأعماهلا: الفصل الرابع -عباس بن حممد رضا القمي –مفاتيح اجلنان : الوثیقة ا�ولی

كان اذا أصبح الصباح يوم اجلمعة أخذ يف قراءة آية الكرسى اىل الظّهر مثّ اذا فرغ من الصالة ) عليه السالم(وروي انّ االمام زين العابدين ... : السابع 
 .واعلم انّ لقراءة آية الكرسى على الترتيل يف يوم اجلُمعة فضالً كثرياً) انا اَنزلْناه(أخذ يف قراءة سورة 

اهللا ال اله إالّ هو احلي : هي كما يلي علي بن ابراهيم والكليينعلى رواية  آية الكرسي على الترتيل: قال العالمة السي( :توبوفي الهامش مک
فيها  اىل هم... من ذا الذي  وما بينهما وما حتت الثرى عامل الغيب والشهادة الرمحن الرحيمالقيوم ال تأخذه سنة وال نوم له ما يف السماوات واالرض 

 ).خالدون

  

 290 - 289 ص - 8 ج -  الكليين الشيخ - الكايف: الثانیةالوثیقة 

 احلمق بن عمرو موىل زاهر ولد من الزاهري جعفر أبو سنان بن حممد( سنان بن حممد عن ، خالد بن حممد عن ، حممد بن أمحد عن.  إبراهيم بن علي - 437

 سنان جده وكفله طفل وهو احلسن أبوه توىف زاهر موىل سنان بن احلسن بن حممد هو:  قال سنان بن أمحد بن حممد عيسى أبو حدثنا:  يقول عياش بن اهللا عبد أبو وكان اخلزاعي
 ره - الطوسي الشيخ واما ثقة إنه:  قال - ره - فاملفيد شأنه يف علماؤنا واختلف)  صه(  وىف.  إليه نسب ما أصح هذا موالهم اهلمداين جعفر أبو:  الغضائري ابن وقال إليه فنسب

:  قال:  النيسابوري قتيبة بن حممد بن علي احلسن أبو قال رجاله يف عمرو أبو وذكر)  جش(  ويف اخل إليه يلتفت ال غال ضعيف انه:  الغضائري ابن وقال النجاشي وكذا ضعفه -
 بن حممد بن اهللا عبد إن:  يقول العاصمي مسعت إين الشاذاين اهللا عبد أىب خبط وجد أنه أيضا وذكر سنان بن حممد أحاديث ترووا أن لكم أحب ال:  شاذان بن الفضل حممد أبو قال

 ثبت حىت فقصصناه مرة غري يطري ان هم لقد سنان ابن هذا:  صفوان فقال سنان ابن حممد علينا دخل إذ مرتل يف بالكوفة حيىي بن صفوان مع كنت:  قال ببنان امللقب األسدي عيسى
 شاذان بن الفضل فان يرويه فيما التوقف عندي والوجه)  صه(  وىف إليه يلتفت ال قال ضعيف إنه: "  قال الغضائري ابن أن مر وقد انتهى وزال كان اضطراب على يدل وهذا معناه
 تكتبوا أن شئتم إن:  فقال سنان بن حممد أحاديث فيه دفترا محدويه إىل نوح بن أيوب ودفع اهللا بعبد وليس سنان ابن املشهورين الكذابني من أن:  كتبه بعض يف قال تعاىل اهللا رمحه
 رديه أخر أشياء عنه ونقل وجدته وإمنا رواية وال مساعا يل يكن مل به حدثتكم كلما:  موته قبل قال فإنه شيئا عنه لكم أروى ال ولكن سنان بن حممد عن كتبت فاىن فافعلوا ذلك

) :  السالم عليه(  احلسن أيب عن - اهللا عبد نسخة ويف اهللا عبيد بن حممد وهو -  القمي جرير أيب عن) انتهى ومائتني عشرين سنة ومات الكبري كتابنا يف ذكرناها
 " . باذنه إال عنده يشفع الذي ذا من)  الرحيم الرمحن والشهادة الغيب عامل الثرى حتت وما بينهما وما(  األرض يف وما السماوات يف ما له" 

  

 84 ص - 1 ج - القمي إبراهيم بن علي -  القمي تفسري: الثالثةالوثیقة 

 القيوم احلي هو إال إله ال اهللا أمل)  ز - ج - أمل ط يف ليس: ( السالم عليه الرضا احلسن أبو قره انه خالد بن احلسني عن أيب حدثين فإنه الكرسي آية واما
 اال عنده يشفع الذي ذا من الرحيم الرمحن والشهادة الغيب عامل الثرى حتت وما بينهما وما األرض يف وما السماوات يف ما له نوم وال سنة تأخذه ال

 ) خلفهم وما أيديهم بني ما يعلم باذنه

  



  :مناقشة السند

أما قول الشيخ عباس موضع الشاهد منها هو قوالن، أحدها للشيخ عباس القمي واآلخر للعالمة السي أعلى اهللا مقامهما، : الوثیقة ا�ولیسند 
  .القمي فثابت له وأما قول السي فقد ورد يف اهلامش وال أدري ما مستنده

من كل رجاهلا يف غاية الوثاقة ال يتوقف يف أحدهم إال حممد بن سنان الذي طعن فيه بعض علمائنا ولكن القرائن تدل على أنه : الوثیقة الثانیةسند 
الصادق يف مدحه وأما تضعيفه فكان بسبب اإلرتفاع يف مذهبه وهو ال اإلمام  لصحيحة اليت رواها السيد اخلوئي عنالثقات األجالء ومنها الرواية ا
  .يقدح يف وثاقته إن مل نعده مدحاً

مل تثبت وثاقته بل سند الكتاب والرواية ضعيفان، أما الكتاب فقد تقدم الكالم عنه، وأما الرواية ففيها احلسني بن خالد الذي : الوثیقة الثالثةسند 
  .ورد عنه خمالفة لإلمام الرضا رواها السيد اخلوئي عند ترمجته

  

  :المتنمناقشة 

يت عند التأمل يف كالم الشيخ عباس القمي ال جند فيه ما يشعر بالتحريف، وإمنا هو يف صدد إعالمنا بفضل قراءة آية الكرسي على الترتيل ال
لكليين، وا تنصرف إىل اآلية املعروفة يف املصحف الشريف، وأما الكالم املنسوب للمجلسي ففيه إشعار أن اآلية ينقصها جزء ذكره هو وعزاه إىل القمي

يف الرواية، ونفس " آية الكرسي على الترتيل"الرضا قد إدعى حتريفاً يف اآلية بل ومل يذكر حىت كلمة ولكن عند مراجعة رواية الكليين ال جند أن اإلمام 
وال إدعاء من اإلمام بالتحريف، وغاية  "آية الكرسي على الترتيل"الرواية عن الرضا كلمة منت العملية بالنسبة إىل رواية علي بن إبراهيم القمي ال جتد يف 

سور خمتلفة ده يف الروايتان أن اإلمام كان يقرأ أذكار قرآنية من هنا وهناك فمزج بني آيتني من القرآن كغريه من املسلمني الذين يقرأون آيات من ما جت
  :، واآليتان مهان أذكار ورد بعضها يف القرآن فيمزجواأو للشفاء أو لقضاء احلاجات أو ملطلق الدعاء فيستخدمون ما يستخدمون م بغرض التربك

لَم ما بين َألرضِ من ذَا الَّذي يشفَع عنده إِالَّ بِإِذْنِه يعاللّه الَ إِلَه إِالَّ هو الْحي الْقَيوم الَ تأْخذُه سنةٌ والَ نوم لَّه ما في السماوات وما في ا: اiیة ا�ولی
  )255: 2البقرة (رض والَ يؤوده حفْظُهما وهو الْعلي الْعظيم أَيديهِم وما خلْفَهم والَ يحيطُونَ بِشيٍء من علْمه إِالَّ بِما شاء وسع كُرسيه السماوات واَأل

  )6: 20طه (السماوات وما في الْأَرضِ وما بينهما وما تحت الثَّرى لَه ما في : اiیة الثانیة

  

اليت وردت يف تفسري القمي فهي تصحيف، إذ أا مل ترد يف كل النسخ وقد نبه على ذلك الناشر، فال ميكن االعتماد عليها " أمل"وأما كلمة 
  .سنده وداللة القرائن الكثرية على تزويرهكما ال ميكن االعتماد على الكتاب رأساً لضعف 

وجدت يف مسند اإلمام الرضا ومل يرد " آية الكرسي على الترتيل"ونضيف إىل أن الرواية الوحيدة اليت وردت عن اإلمام الرضا وفيها كلمة 
لسي يف ما نِسفيها الزيادة اليت ذكرها اإليه، وإليك نص الرواية ب:  

  



 55 - 54 ص - 2 ج - عطاردي اهللا عزيز الشيخ -) ع( الرضا اإلمام مسند: الوثیقة

 قال املقري اهللا عبد بن اجلبار عبد الوفاء أبو املفيد حدثين:  قال املشهدي احلسيين إمساعيل بن حممد الربكات أبو اإلمام السيد حدثين:  قال عند - 76
 الشيخ وأخربين اهللا رمحه اجلويين حممد بن علي بن احلسن القاسم أبو الفقيه الشيخ وأخربنا ، الطوسي علي بن احلسن بن حممد جعفر أبو الشيخ حدثنا
 والدي حدثنا قال ، الطوسي احلسن بن حممد بن علي أبو الشيخ وأخربنا روحه اهللا قدس ، املقدادي طحال بن حممد بن محد بن احلسن اهللا عبد أبو

 من عدة حدثنا قال الطوسي احلسن بن حممد جعفر أبو الشيخ حدثنا قال احلسن أبو الفقيه والدي حدثنا قال ، وجدي شيخي وأخربين.  اهللا رمحه
 الرضا عن نصر أيب بن حممد بن أمحد حدثنا قال أورمة بن حممد حدثنا قال فضال بن علي بن احلسن حدثنا قال ، سعيد بن حممد بن أمحد عن أصحابنا
 تقيا كنت إن منك بالرمحن أعوذ إين تكلمون وال فيها اخسئوا اهللا بسم الرحيم الرمحن اهللا بسم"  شئ لكل عوذة اجليب رقعة:  قال أنه السالم عليه

 على وال أهله على وال ذريته على وال فالنة بن فالن على لكم سلطان ال ، قوتكم على اهللا وبقوة وأبصاركم أمساعكم على وبصره اهللا بسمع أخذت
 اهللا صلى وحممد يساركم عن وميكائيل أميانكم عن جربئيل والفراعنة اجلبابرة سطوات من به استتروا الذي النبوة بستر وبينكم بيين سترت ، بيته أهل
" .  العظيم العلي باهللا إال قوة وال حول ال اهللا شاء ما الشياطني ومن منكم بيته وأهل ذريته ومبنع اهللا نيب مبنعه عليكم يطل واهللا أمامكم وسلم وآله عليه
 مما وذريتك فالنة بن فالن يا اهللا حرسك ، النصري ونعم املوىل نعم وأنت توكلت عليك ، نفسه جمهود يبلغ وال تبتله وال أناتك جهله يبلغ ال إنه اللهم
 يف ما له نوم وال سنة تأخذه ال القيوم احلي هو إال إله ال اهللا"  الترتيل على الكرسي آية ويكتب وآله حممد على اهللا وصلى خلقه من أحد على ختاف

 يؤده وال واألرض السماوات كرسيه وسع شاء مبا إال علمه من بشئ حييطون وال خلفهم وما يهمأيد بني ما يعلم األرض يف وما السماوات
 رأس يف وأسلم"  الوكيل ونعم اهللا وحسيب إليه إال اهللا من ملجاء ال العظيم العلي باهللا إال قوة وال حول ال"  ويكتب ، العظيم العلي وهو حفظهما
  )34:  الدعوات مهج) . ( الطاهرين الطبني وآله حممد على اهللا صلى ويكتب ، لسلسبيال ، طا فيها الشهبا

 

هي وهم من السي وعلي بن إبراهيم القمي إذا صحة نسبة الكالم إليهما، وأن الوارد يف الرواية عن سلطان " آية الكرسي على الترتيل"أن : الخBصة
  .أهل البيت عليه السالم إمنا هي آية الكرسي دون تلك الزيادة

  

  آیة 17000القرآن 

 634 ص - 2 ج - الكليين الشيخ - الكايف: الوثیقة

 جاء الذي القرآن إن:  قال)  السالم عليه(  اهللا عبد أيب عن ،) هشام مكان]  مسلم بن هارون[  النسخ بعض يف( سامل بن هشام عن ، احلكم بن علي - 28
 وروى آية وستون وست وستمائة آالف ستة القرآن أن الناس بني اليوم اشتهر قد( آية ألف عشر سبعة)  وآله عليه اهللا صلى(  حممد إىل)  السالم عليه(  جربئيل به

 ) .اآليات حتديد قبل من االختالف ولعل.  آية وستون وثالث ومائتان آالف ستة القرآن أن)  وآله عليه اهللا صلى(  النيب عن امع يف)  ره(  الطربسي

  

  



  :مناقشة السند

الرواية ما بني صحيحة وموثقة للتصحيف املوجود يف سندها والتردد ما بني هشام بن سامل كما وقع يف النسخة املطبوعة من الكايف أو 
  .هارون بن مسلم كما وقع يف نسخ األخرى، وأياً كانت صحيحة أو موثقة فهي صاحلة لإلحتجاج

  

  :المتنمناقشة 

آن هو مبين على ما قررناه سابقاً من أن النازل على قلب النيب األكرم ترتيلٌ وتأويلٌ باإلضافة إىل أحاديثٌ قدسية، وقد مسي الترتيل قر: التوجیه ا�ول
رة يف الرواية عبارة عن جمموع ما أنزل آية املذكو 17000حقيقةً وأما التأويل واألحاديث القدسية فقد يطلق عليها وصف القرآن جمازاً، فتكون الـ

  :شبيه عند أهل السنةهلا القدسي، وهذا ما فهمه بعض األعالم كالشيخ الصدوق من الرواية ويوجد  هعلى رسول اهللا من كالم اهللا املعجز وتأويله وحديث

  

  :ما بین الوحي القرآني والوحي غیر القرآني الخلط

 455 -  454 ص - 4 ج - حزم ابن - االحكام: الوثیقة ا�ولی

  .  كذلك الرضعات آيات ويف ، قرآنا تكن مل إا:  الرجم آية يف قوم قال وقد:  حممد أبو قال

 عليه اهللا صلى نبيه إىل تعاىل اهللا أوحاه وحيا كانت إا:  نقول ولكنا ، الصلوات يف متلوا قرآنا كانت أا نقطع وال ، هذا نأىب نوحن:  حممد أبو قال
 كالمه كسائر ، به معموال حمفوظا منقوال الوحي سائر وقرئ ، والصلوات املصاحف يف مثبوتا املتلو فقرئ ، القرآن من إليه أوحى ما مع وسلم
 فقط وحي هو الذي

  

 86 - 84 ص -  الصدوق الشيخ - اإلمامية دين يف االعتقادات: الثانیةالوثیقة 

  .  آية ألف عشر سبعة مقدار مبلغه لكان القرآن إىل مجع لو ما ، بقرآن ليس الذي الوحي نزل قد إنه:  نقول بل

 املداراة باب 95:  2 الكايف يف الكليين مسندا رواه) ( خلقي دار ، حممد يا:  لك يقول تعاىل اهللا إن: (  وسلم وآله عليه اهللا صلى للنيب جربئيل قول مثل وذلك

.  9 ح واخلصومة املراء باب 228:  2 الكايف يف الكليين مسندا رواه) ( وعداوم الناس شحناء اتق: (  قوله ومثل) . أداري مثلما زيادة م وهامش ، ج ويف.  2 ح

 وشرف.  مالقيه فإنك شئت ما واعمل ، مفارقه فإنك شئت ما وأحبب ، ميت فإنك شئت ما عش: (  قوله ومثل) . ر ، ج من أثبتناه بتمامه واحلديث
 باختالف 20 ح الواحد باب 7:  واخلصال ، 5 ح واألربعني احلادي الس 194:  أماليه يف املصنف مسندا رواه) ( الناس عن األذى كف وعزه ، بالليل صالته املؤمن

)  فريضة أنه ظننت حىت: (  النسخ بعض يف( وأحفر أدرد أن خفت حىت بالسواك يوصيين جربئيل زال ما: (  وسلم وآله عليه اهللا صلى النيب قول ومثل) . يسري

 يوصيين زال وما ، طالقها ينبغي ال أنه ظننت حىت باملرأة يوصيين زال وما ، سيورثه أنه ظننت حىت باجلار يوصيين زال وما ،) . . . ) خفت حىت(  مكان
 عليه - جربئيل قول ومثل) . 1 ح والستني السادس الس ، 349:  أماليه يف املنصف مسندا حنوه روى) ( به يعتق أجال له سيضرب أنه ظننت حىت باململوك



 صلى قوله ومثل) .  قريظة ببين إال العصر تصلي ال أن يأمرك اهللا إن حممد يا: (  اخلندق غزوة من فرغ حني وسلم وآله عليه اهللا صلى للنيب - السالم
 اهللا صلى قوله ومثل) . 4 ح املداراة باب 96:  2 الكايف يف الكليين مسندا رواه) ( الفرائض بأداء أمرين كما الناس مبداراة ريب أمرين: (  وسلم وآله عليه اهللا
 يف واملصنف ، 18 ح واجلهل العقل كتاب 18:  1 الكايف يف الكليين مسندا رواه) ( عقوهلم مبقدار إال الناس نكلم ال أن أمرنا األنبياء معاشر إنا: (  وسلم وآله عليه

 به قرت بأمر ريب قبل من أتاين جربئيل إن: (  وسلم وآله عليه اهللا صلى قوله ومثل) . اللفظ يف يسري باختالف ، 6 ح والستني اخلامس الس ، 341:  أماليه
:  فقال جربئيل علي نزل: (  وسلم وآله عليه اهللا صلى قوله ومثل) .  احملجلني الغر وقائد ، املؤمنني أمري عليا إن:  يقول ، وقليب صدري به وفرح ، عيين
  . ) أمتك خيار ذلك على وأشهد ، األرض يف منه فزوجها ، مالئكته خيار ذلك على وأشهد ، عرشه فوق من عليا فاطمة زوج قد تعاىل اهللا إن حممد يا

 كان كما) منه:  س ، ق ، م يف( عنه مفصول غري إليه وموصال ، به مقرونا لكان قرآنا كان ولو ، بقرآن ليس وحي كله ، كثري) ذلك:  م يف( هذا ومثل
) .  حرف منه ينقص ومل ، حرف فيه يزد مل ، نبيكم على أنزل كما ربكم كتاب هذا: (  قال به جاءهم فلما ، مجعه - السالم عليه - املؤمنني أمري
 3 عمران آل) ( يشترون ما فبئس قليال مثنا به واشتروا ظهورهم وراء فنبذوه: (  يقول وهو فانصرف.  عندك الذي مثل عندنا ، فيه لنا حاجة ال:  فقالوا

 2 الكايف يف الكليين رواه) ( الرواة جهة من االختالف وإمنا ، واحد على واحد عند من نزل ، واحد القرآن: (  - السالم عليه -  الصادق وقال) . 187: 

 ) .) الرواية جهة من وقع االختالف وإمنا ، واحد على واحد من أنزل: (  ر يف احلديث وصيغة.  يسري باختالف 12 ح النوادر باب 461: 

  

املبالغة يف صدد ب، وذا حتمل الرواية على أن اإلمام كان 7000بينما كان  17000قد غير العدد إىل وهو أن يف الرواية تصحيف  :التوجیه الثاني
إعطاء إحصائية دقيقة يف معرض كالمه بيان العدد أو ومل يكن بصدد كسور، اآليات النازلة على رسول اهللا فتمم العدد ليتجاوز ذكر العدد كثرة ذكر 

بكى على أبيه احلسني أربعني  نعند ذكر األشياء بغرض املبالغة، فمثالً يقال أن اإلمام زين العابدي عادة جرت بني الناس قدمياً وحديثاًذه هعن القرآن، و
  .يقال أنه مضى على وفاة النيب اخلامت قرن ونصف بينما هو أقل من ذلكربالء ألكثر من مخسة وثالثني سنة، وسنة بينما هو مل يعش بعد واقعة ك

وهم من مذاهب خمتلفة وأقطار خمتلفة وأزمنة خمتلفة مما " سبعة آالف آية"ومما يرجح بل يثبت تصحيف الرواية هو أن هنالك من نقلها بلفظ 
  :جيعلنا نقطع بذلك الستحالة تواطؤ مجيع هؤالء على الكذب وهم

  ) . 223:  معرفة هادي حملمد ، التحريف من القرآن صيانة) (  ه 1041 ت(  الكاشاين الفيض ققاحمل - 1

  ) . 23:  الشيعة عقائد نقد يف الوشيعة) (  ه 1369 ت(  التركستاين اهللا جار موسى - 2

  ) . 71:  والوثنية اإلسالم بني الصراع( وهو سلفي القصيمي علي بن اهللا عبد - 3

  ) . 323:  الصادق اإلمام(وهو سين مييل إىل السلفية ميال واضحاً )   ه 1394 ت(  زهرة أبو - 4

  ) . 228:  املسلمني تاريخ يف الفرق عن دراسة(وهو سلفي  جلي أمحد حممد أمحد الدكتور - 5

  ) . 31:  والقرآن الشيعة(وهو سلفي حمترق إذا صح التعبري  ظهري إهلي إحسان - 6

احلديث قريباً، قد ) علم(مصححة للكايف من قبل دار طبعة جديدة عن الشيخ حممد سند البحراين أنه ستصدر جاسم وقد بلغين عن أخي 
لس الوطين، وأيضاً باإلستعانة مبا هو مبثوث يف بطت طبقاً ضلثالثة عشر نسخة من الكايف موجودة يف املكتبة الرضوية ومكتبة املرعشي ومكتبة ا



نسخ صحيحة مسندة، وهذا النوع من الضبط هو ما دؤب عليه علمائنا  موغريهم ممن هل احلر العامليو هاشم البحراينو الفيض الكاشاينمؤلفات 
  .األعالم يف حتقيقام منذ القدم

  

لو سلمنا بعدم وقوع التصحيف يف الرواية وتناسينا اآلثار اليت دلتنا على أنه قد أوحي إىل النيب تأويل للقرآن وأحاديث قدسية مع ما  :التوجیه الثالث
سر يف ذلك حبسب مباين الشيعة اإلمامية أنار اهللا برهام، وال هبل عاجزة عن إدراكثبات التحريف غري صاحلة إلأوحي إليه من القرآن، تبقى هذه الرواية 

ملعرفته قدست نفسه الزكية أن هذه الرواية تعد من " النوادر"أا مل تروى هذه الرواية إال يف الكايف حتت باب أمساه صاحبه ثقة اإلسالم الكليين بباب 
ه منها مقدمة كتابه الثمينة وفيها الشيخ الكليين نفسه بعض هذه األوامر يف مواضع عده من كتاب دشواذ الروايات اليت أُمرنا باإلعراض عنها، وقد أور

عد هذه الرواية حبمد اهللا جامعة لتلك الشرائط املتسامل عليها بني الدعوة إىل اإلعراض عن الشاذ النادر من الروايات أو ما خالف منها كتاب اهللا، وت
  .فوجب طرحها بروح القدسأصحابنا رحم اهللا املاضني منهم وأيد الباقني 

  

  آیة 17000علی روایة أن القرآن  تعلیق المجلسي

 28ح 525ص 12 ج -العالمة السي  – مرآة العقول يف شرح أخبار آل الرسول: الوثیقة

 الصحيحة صرحيةوال خيفى أن هذا اخلرب وكثري من األخبار  فاخلرب صحيحيف بعض النسخ عن هشام بن سامل موضع هارون بن مسلم، و. موثق): 1( 
األخبار يف أن  ظينعن األخبار رأسا بل  االعتماد ، وطرح مجيعها يوجب رفعاألخبار يف هذا الباب متواترة معىنوعندي أن  يف نقص القرآن وتغيريه،

  .فكيف يثبتوا باخلرب  اإلمامة ال يقصر عن أخبار هذا الباب

حيتمل ذلك وجتويزهم عليهم السالم على قراءة هذا القرآن  ي كل آيةإنه يوجب رفع االعتماد على القرآن ألنه إذا ثبت حتريفه فف: فإن قيل
 ، ولعمري كيفوهذا ظاهر ملن تتبع األخبارقراءة،  إذ مل ينقل من أحد من األصحاب أن أحدا من أئمتنا أعطاه قرانا أو علمه والعمل به متواتر معلوم
 القدسية أو كانت التجزية باآليات أكثر  هذا اخلرب إن اآليات الزائدة عبارة عن األخباريف تلك األخبار مثل ما قيل يف  الركيكة جيترئون على التكلفات

تفسريه أكثر القراء ذهبوا إىل أن  يعلم وقال السيد حيدر اآلملي يفمكتوبة على اهلامش على سبيل التفسري واهللا تعاىل  ويف خرب مل يكن أن األمساء كانت
ألفا وأربعمائة وسبع  سورة وإىل أن آياته ستة آالف وستمائة وست وستون آية وإىل أن كلماته سبعة وسبعون سور القرآن بأسرها مائة وأربعة عشر

الثة وأربعون وثالثون كلمة، وإىل أن حروفه ثالمثائة آالف واثنان وعشرون ألفا وستمائة وسبعون حرفا وإىل أن فتحاته ثالثة وتسعون ألفا ومائتان و ث
أربعون ألفا ومثان مائة وأربع ضمات وإىل أن كسراته تسع وثالثون ألفا ومخسمائة وستة ومثانون كسرة، وإىل أن تشديداته تسعة فتحة، وإىل أن ضماته 

  .آالف ومائتان وثالث وسبعون مهزة عشر ألفا ومائتان وثالثة ومخسون تشديدة، وإىل أن مداته ألف وسبعمائة وأحد وسبعون مدة وإىل أن مهزاته ثالث

  

  

  



  :مناقشة المتن

يظهر يف هذا الكالم ذهاب السي إىل القول بالتحريف ولكن فيه أيضاً ما يعارضه، فهو قد عرض رداً على القول بالتحريف بأن  :التوجیه ا�ول
، قصود العالمة السي من كالمهجتويز أهل البيت لقراءة هذا القرآن والعمل به متواتر ومعلوم ولكنه مل يرد على هذا القول، وهذا ما جيعلين ال أجزم مب

النازل ال الوحي الترتيلي املعجز، وما يرجح يل ذلك هو قوله يف نفس بل يبدو من هذا التهافت يف الكالم أن مراده من التحريف إسقاط الوحي التأويلي 
إىل قوله } واهللا { : يف آخر اآلية ، أو من قوله ) بوالية علي ( أي قوله ) أما هذا احلرف( قوله عليه السالم: "حني تأول إحدى تلك الزيادات الكتاب

)علي( ،مرارا ل التنـزيل بالتفسري حني التنـزيل كما مررمبا يأو ) "5/134 مرآة العقول(.  

  

  :ملتهافت، فنقول وباهللا التوفيقفال يسعنا بعد ذلك إال رد كالمه ا لو سلمنا بأن السي يقول بالتحريف :التوجیه الثاني

  .األخبار يف هذا الباب متواترة معىنوعندي أن  يف نقص القرآن وتغيريه، الصحيحة صرحيةوال خيفى أن هذا اخلرب وكثري من األخبار : قوله

حتقيق ذلك أن تكون الروايات ذا معىن واحد، واحلال أن تلك الروايات يف ال ميكن إستخراج التواتر املعنوي من هذه الروايات ألنه يشترط : فأقول
تصحيف، ومنها ما هو  فيها ما هو ناظر إىل حتريف املعىن، ومنها ما هو ناظر إىل حتريف املصداق، ومنها ما هو ناظر إىل القراءة التفسريية أو التأويلية،

رآن، والبعض اآلخر فيه مزج آليات بغرض الدعاء والذكر وهكذا، ولو وضعت كل رواية حتت ن أا قوأخرى تشجب قراءة شاذة، وبعضها روايات ظُ
  .خانتها ملا وجدنا يف خانة التحريف إال بضع روايات ضعيفة يستحي املنصف أن يركن إليها

  

  .عن األخبار رأسا االعتماد وطرح مجيعها يوجب رفع: قوله

  .قرآنا نرد إليه الروايات ملعرفة سليمها من سقيمها وقبوهلا يوجبه أيضاً، ألننا لن جند :فأقول

  

  .فكيف يثبتوا باخلرب اإلمامة ال يقصر عن أخبار األخبار يف هذا البابأن  ظينبل : قوله

على ما يدله هذا الظن الذي ال يغين من احلق شيئاً ليس يف حمله، ألنه لو أقصى من جمموع هذه الروايات ما ال يدل على التحريف وأقتصر  :فأقول
  :عليه لعرف أا أخبار آحاد تعد ظناً يف أحسن حاالا، وإليك كالم األعالم يف هذا

 84 - 83 ص - املفيد الشيخ - السروية املسائل: الوثیقة ا�ولی

 يف مرسال روي ما إن" :  وسطا أمة وجعلناكم"  رواية على الرد يف البالغي اإلمام قال( بصحتها تعاىل اهللا على يقطع ال آحاد أخبار بذلك جاءت اليت األخبار أن
 يف:  اهللا قال الذين حنن: "  السالم عليه املؤمنني أمري حديث ودليله.  للمعىن هو إمنا التحريف وأن ، التفسري على محله من بد ال"  وسطا أمة: "  اآلية أن من وسعد النعماين تفسريي

 ومل ، فيها وقفنا فلذلك ،) 27:  الرمحن آالء" .  الوسطى األمة حنن" : "  وسطا أمة ، وجعلناكم:  تعاىل قوله يف السالم عليه الصادق اإلمام وحديث" .  وسطا أمة وجعلناكم
 . بيناه ما حسب به أمرنا ما على الظاهر املصحف يف عما نعدل



ملعاجلة روايات التحريف ومل يرده أبداً، مما يثري الشك عن حقيقة مقصده مبا  89/75 األنوار حبارقد أورد هذا القول العالمة السي نفسه يف : تعلیق
 .ويرجح القول أن كالمه كان ناظراً إىل الوحي التأويلي ال الوحي الترتيلي سطره يف مرآة العقول

  

 43 ص - 1 ج - الطربسي الشيخ - البيان جممع تفسري: الثانيالوثیقة 

 . صحته على املقطوع املعلوم عن مبثلها يرجع ال ، صحتها ظنوا ضعيفة أخبارا نقلوا

  

 3 ص - 1 ج - الطوسي الشيخ - التبيان: الثالثالوثیقة 

 ال اليت اآلحاد طريقها ، موضع إىل موضع من منه شئ ونقل ، القرآن آي من كثري بنقصان ، والعامة اخلاصة جهة من ، كثريه روايات رويت أنه غري
 بني موجود هو ما على طعنا ذلك كان ملا صحت ولو تأويلها ميكن ألنه ، ا التشاغل وترك ، عنها االعراض واألوىل ، عمال وال علما توجب
 اختالف من يرد ما ورد ، فيه مبا والتمسك قراءته على باحلث متناصرة ورواياتنا يدفعه وال األمة من أحد يعترضه ال ، صحته معلوم ذلك فان ، الدفتني
 . إليه الفروع يف االخبار

  

  .القدسية يف تلك األخبار مثل ما قيل يف هذا اخلرب إن اآليات الزائدة عبارة عن األخبار الركيكة جيترئون على التكلفات ولعمري كيف: قوله

 يعمدون مجاعة ومن أعرفه ال الذي القائل هذا من والعجب: قد أعجبين كالم حمقق كتاب شرح أصول الكايف للموىل املازندراين حيث يقول :فأقول
 أنفسهم يطمئن مث مرة مائة من أكثر فيها االختالف ورأوا والتصحيف التغيري معرض يف كانت منه كلمات إىل مث ، الصحة ثابت غري كتاب إىل

 جيعل أن عاقل من يتصور وهل ، النفوس من ألوف آالف تداولته الذي العظيم القرآن يف التغيري ثبوت على دليال وجيعلونه عليه ويعتمدون باملشكوك
 ال ما نسخة إختالف من ورأوا جمعوال بكونه الطائفة حمققي جل حكم وقد منه بالقبول وأوىل باالعتماد وأليق القرآن على مقدما قيس بن سليم كتاب
 فقد التحريف تواتر دفع وأما الساملة النفوس معتاد عن باخلروج يتظاهر فيمن أقول ما أدري وال ، بالتواتر املعلوم خالف هو ما على واشتماله حيصى
 .)88- 11/87 املازندراين صاحل حممد موىللل الكايف أصول هامش شرح( بالتكرار نطيل فال تفصيال الوايف حاشية يف بيناه

  

  

  

  

  



  المیرزا النوري وفصل الخطاب

ا وقد أصبح نشر شبهة تأليف املريزا النوري كتاباً يف التحريف من أقرب القربات عندهم إذ أنك ال جتد هلم حمفالً إال وللكالم عن املريز
كيف أن يعة نصيب وال يقع حتت أنظارك كتاب إال وفيه الكالم عن فصل اخلطاب، حىت ملؤا بسببه الدنيا تطبيالً وغاية مايف كالمهم أن أنظروا إىل الش

ثبت عن كبار الصحابة وقد أفىت به علمائهم وصرحوا به ومع رد عليه، وقد تناسوا أن التحريف قد دون أن يالقرآن وسخافته فيهم من أثبت حتريف 
  :هذا مل جند منهم من ألف يف الرد عليهم، وأما املريزا النوري فإليك حقيقة حاله وما القاه بيننا

  :ردود الشیعة علیه

يفه يعلم أن اإلمامية أنار اهللا برهام مل يعتلَ موقفهم بوجود املريزا النوري يف صفوفهم وخصوصاً بعد الردود اليت توالت عليه منذ تألسومن هذا 
لذلك الكتاب وحىت عصرنا احلاضر، وكانت الردود تصدر بني احلني واآلخر من أقالم أعالم الطائفة ومحاا على صور كتب وحبوث ومقاالت 

  :رحيات تدين املريزا النوري وما سطرته يداه، وإليك بعضهاوتص

يقبله  ، وما الالضعاف والغرائب و العجائبوهو شخص صاحل متتبع، إالّ أن اشتياقه جبمع " :قدس اهللا نفسه الزكيةاخلميين السيد عنه قال  
 ).1/245، »أنوار اهلداية«تعليقته الكرمية على كفاية االَُصول " (أكثر من الكالم النافعالعقل السليم والرأي املستقيم، 

وإنّ ": سلطان الفقهاء واتهديناخلوئي السيد و العلَمني السيد الطباطبائي صاحب تفسري امليزانهو أستاذ  يالذعنه العالّمة البالغي وقال  
مع املنشودة،  ضالّته» دبستان املذاهب«وإنه ليعد هذا املنقول من  ذّللشواادين يف التتبع  صاحب فصل اخلطاب من احملدثني املكثرين

 ).1/25مقدمة تفسريه آالء الرمحن، " (اعترافه بأنه مل جيد هلذا املنقول أثراً يف كتب الشيعة

حطّ من قيمة  االَخبار، قدوتساهله هذا يف مجع شوارد : "الشيخ جعفر السبحاينزميل هو والشيخ حممد هادي معرفة احملقق ويقول عنه  
وقد غرته ظواهر بعض النقول  .واليت كان مشغوفاً ا طيلة حياته العلميةعليهم السالم الواسعة واضطالعه مبعرفة أحاديث آل البيت تتبعاته 

ك مما أثار رغبته يف مجعها وترصيفها، فكان ذل. احلميد يف كتاب اللّه العزيز املعتمدة، املأثورة عن طرق الفريقني، مما حسبها تعين حتريفاً غري
  ).للشيخ السبحاين 73مصادر الفقه اإلسالمي ومنابعه ص" (، على غرار أهل احلشو يف احلديثنكارة املتون غري مكترث بضعف االَسانيد، أو

 )لربهانا( بعثها تقريظاً على رسالةيف رسالة الذي عاصر زمن تأليف كتاب فصل اخلطاب فقد قال العالّمة السيد هبة الدين الشهرستاين وأما  
بنعمة هذا  كم أنت شاكر موالك إذ أوالك: "ردا على كتاب املريزا النوري هـ1373اليت كتبها املريزا مهدي الربوجردي بقم املقدسة 

ام مكوثي يف سامراء، الصحيحة اليت آنست ا منذ الصغر أي تلك العقيدة. التأليف املنيف، لعصمة املصحف الشريف عن وصمة التحريف
احملدث النوري، بشأن  فكنت أراها متوج ثائرة على نزيلهاالعلم والدين حتت لواء االمام الشريازي الكبري،  مسقط رأسي، حيث متركز

يسلقونه  إالّو نسمع الضجة والعجة ضد الكتاب و مولّفه وناشره، فال ندخل جملساً يف احلوزة العلمية» فصل اخلطاب«تأليفه كتاب 
  ).144ـ143الربهان، ص " (بألسنة حداد

مآخذ اإلمامية على املريزا النوري رمحه اهللا وإنتقادهم إياه لكثرة اشتياقه وإنشغاله بالروايات الضعيفة والغريبة بل  -رعانا اهللا وإياك  -فأنت جتد 
أقرانه قد حاصروه بثورم املائجة يف سامراء عند تأليفه للكتاب فلم واملراسيل والشواذ رغم نكارة متوا وسخف معقوهلا، ورأيت كيف أن معاصريه و

  .خيلوا جملساً من جمالس احلوزة العلمية آن ذاك إال وفيها الضجيج والعجيج يسلقون املريزا بألسنة حداد
  



أمر ذلك الكتاب وقد قيل أن مؤلفه قد وقد توالت الكتب منذ ذلك الزمان يف إدحاض حجته السخيفة حبجج خميفة كان من شأا أن تنسي العامل 
  :تراجع عن بعض آراءه إن مل يكن كلها، وإليك رقمني من تلك املؤلفات بعناوينها وأمساء مؤلفيها األبطال

  
 كشف«رسالة قيمة أمساها وهو من معاصريه، ألف ) 1313املتوفّـى (أيب القاسم الشهري باملعرب الطهراين  الفقيه احملقّق الشيخ حممود بن 

  . صفحة 300 تقرب من أربعة آالف بيت يف) 1302ـ  2ج17(فرغ منها يف » االرتياب يف عدم حتريف الكتاب
إىل التراجع عن رأيه بعض الشيء،  ما أجلأ الشيخ النوريوفيها من االستدالالت املتينة والرباهني القاطعة، : "وقال عنها الشيخ هادي معرفة

  .)للشيخ السبحاين 78صادر الفقه اإلسالمي ومنابعه صم" (وتأثّر كثرياً ذا الكتاب
الشريف عن شبهة القول  حفظ الكتاب«رسالة أمساها وهو من معاصريه، كتب ) 1315املتوفّـى (العالّمة السيد حممد حسني الشهرستاين  

  . »بالتحريف
. التحريف و رد شبهات املخالف ببيان واف شاف قد أحسن الكالم يف الداللة على صيانة القرآن عنو: "وقال عنها الشيخ هادي معرفة

مصادر الفقه ()"142ص : الربهان( اخلطاب، ولكن يف أُسلوب ظريف بعيد عن التعسف و التحمس املقيت والرسالة يف واقعها رد على فصل
  .)للشيخ السبحاين 78اإلسالمي ومنابعه ص

  

  :المیرزا النوري وسخافة القرآن

وأن منشأ بعض  عديدة يف التالوة فاملهم إثبات نزوله على نسق واحد وإبطال نزوله على وجوه": 187ص فصل اخلطابقال النوري الطربسي يف 
 النسيان العادي وبعضها التصرف العمدي وبعضها اختالف مصاحف عثمان لبعض تلك الوجوه تلك االختالفات سوء احلفظ وقلة املباالت وبعضها

تقصري أو قصور يف أنفسهم ال إىل إذن ورضا من نبيهم  بعضها اختالف األفهام يف رسوم مصاحفه كما ستعرف إىل غري ذلك مما يعود إىلكما مر و
  :رعلى ذلك أمو صلى اهللا عليه وآله والذي يدل

وإثباته  على اختالف املعىن وتناقضه كنفيه مرة كما يصدقفإن االختالف فيه ) اولَو كَانَ من عند غَيرِ اللّه لَوجدواْ فيه اختالَفًا كَثري: (قوله تعاىل: األول
بعضها  اختالف مراتب الفصاحة ببلوغ وعلى، خروسخافة بعضها اآلاالعجاز  على اختالف النظم كفصاحة بعض فقراا البالغة حد كذلكأخرى 

، غريه مع عدم وجوا وحرمته كذلك فيه حلسن موجود يف اختالف األحكام كوجوب شيء وعلىأعلى درجاا ووصول بعضها إىل أدىن مراتبها 
  ".التالوة والكتابة اختالف تصاريف كلمة واحدة وهيئتها يف موضوع واحد واختالف أجزاء آية واحدة يف كذلك يصدق على

  

اليت فيها يقول بعض أهل السنة أن القرآن قد نزل على سبعة أوجه،  كان املريزا النوري يف هذا املوضع يناقش نظرية األحرف السبع :التوجیه ا�ول
بنيانه علَى شفَا إبن شنبوذ أَسس الشاذة إليها وعلى هذه النظرية السخيفة  قراءاتواليت يستغلها البعض يف جرب بعض روايات التحريف فيرجع بعض ال

وسخافة بعضها "، ومن هنا ينكشف لنا جلياً أن إطالق املريزا النوري كلمة كما مر ة بالشاذ يف الصالةوأفىت جبواز القراء) 109: 9التوبة (جرف هارٍ 
  .ينصرف إىل تلك اآليات الشاذة اليت كان يقرأ ا بعض املسلمون معتقدون أا من القرآن" اآلخر

  



يف معرض  )82: 4النساء (الْقُرآنَ ولَو كَانَ من عند غَيرِ اللّه لَوجدواْ فيه اختالَفًا كَثريا أَفَالَ يتدبرونَ كان احملدث النوري يستدل بآية  :التوجیه الثاني
فرضاً ال أمثلة على ما وقع  رده على نظرية نزول القرآن على وجوه عديدة للتالوة، فأخذ يف ضرب األمثلة على ما ميكن أن يصدق عليها أا إختالف

  .مبا معناه كما أن تلك األمثلة تعد من مصاديق اإلختالف فإن تصريف كلمة واحدة يف التالوة يعد مصداقاً لالختالف أيضاًا ختم كالمه فعالً، وهلذ

  

  زا النوري معتقدًا بتحریف القرآن؟هل کان المیر

إىل كلمات احملدث النوري يف خصوص ما صدر عنه بعد طبع الكتاب وتعليقه على بعض ما ورده من ردود ينكشف له حقيقة إن من ينظر 
وأسطورة نسخ  ذلك الكتاب املوسوم بفصل اخلطاب، وأنه مل يؤلفه إلثبات التحريف يف الترتيل املعجز وإمنا ألفه ألمور منها إبطال نظرية األحرف السبع

، وذلك األوصياءأي قد من عندنا وهو عند أهله باإلضافة إىل إثبات وجود تأويل نازل من عند اهللا قد فُثبت التحريف عند أهل السنة، ي وذاالتالوة 
  .الطهراين ومنها كالم احملدث املريزا النوري الطربسي نفسهن منها كالم تلميذه ئلعدة قرا
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 املولود النوري حممد على املريزا بن تقي حممد املوىل ابن الطربستاين النوري حسني مريزا احلاج لشيخنا)  الكتاب حتريف يف اخلطاب الفصل:  912( 
 يومه يف ودفن ، األخرى مجادى من بقني لثالث األربعاء ليلة ، والثالمثاية األلف بعد العشرين يف املتوىف 1254 يف طربستان نور قرى من يالو يف

  . املرتضوي الصحن إىل القبلة باب من الداخل ميني عن الثالث بااليوان

 خصوص يف واختار ، مكاا نعلم ال ، واحدة بكلمة ولو ، القرآن غري يف ووقع حتقق مما ، وغريها والتبديل والتغيري بالزيادة التحريف عدم فيه أثبت
 الكتاب يف ذكرها اليت االخبار من امجاال يعلم بل ، أهله عند املذخور املنقوص عني نعلم ال حبيث ، اجلامعني عن تنقيص وقوع االحكام آيات عدى ما

  . فقط النقص ثبوت ، مفصال

 رسالة كتب النوري الشيخ ذلك بلغ فلما)  الكتاب حتريف عن االرتياب كشف(  مساها برسالة ، باملعرب الشهري الطهراين حممود الشيخ عليه ورد
 شيخنا فكان ونشره)  اخلطاب فصل(  طبع بعد ذلك وكان 220:  10 يف مر كما)  االرتياب كشف(  شبهات عن اجلواب يف مفردة فارسية
  . الرسالة تلك إىل النظر ويترك)  اخلطاب فصل(  يطالع عمن ارضى ال: يقول

 بل ، والبديل التغيري التحريف من مرادي ليس فإنه ، التحريف لفظ يف املغالطة ىعل مبىن االعتراض ان:  معناه ما اجلوابية الرسالة أول يف ذكر
 بني وضع اليت احلالة على باق فإنه ، الدفتني بني املوجود القرآن الكتاب من مرادي وليس ، أهله عند احملفوظ املرتل لبعض االسقاط خصوص
  .  املرتل اإلهلي الكتاب املراد بل ، نقصان وال زيادة يلحقه مل ، عثمان عصر يف الدفتني

 عصر يف كذلك مجعه أول يف عليه كان ما على باق كذلك الدفتني بني اموع املوجود هذا ان الكتاب هذا يف أثبت اىن:  يقول شفاها عنه ومسعت
)  الكتاب حتريف عدم يف اخلطاب فصل(  يسمى بان حريا فكان ، السماوية الكتب سائر على وقع كما وتبديل تغيري عليه يطرء ومل ، عثمان



 املرتل الوحي بعض اسقاط مرادي بل ، عليه حيملوه ما أرد مل لكين ، التسمية يف خطأ مرادي خالف على الناس حيمله الذي االسم ذا فتسميته
  .  بطهران)  اخلطاب فصل(  وطبع)  النازل الوحي بعض اسقاط يف الفاصل القول(  امسه قلت شئت وان ، اإلهلي

 يف اجلوابية الرسالة ومرت. . ]  الكتاب عبده على انزل الذي هللا احلمد: [  أوله.  1292 يف األخرى مجادى من بقيتا لليلتني النجف يف منه فرغ وقد
  ) .  االرتياب كشف على الرد(  بعنوان الراء حرف

  .مشهورٍ ال أصل له بور: لثَينطبق عليه موها قد عرفت أن ما يشتهر بني الناس من أن النوري قد ألف يف إثبات حتريف الترتيل املعجز : تعلیق
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 عن التحريف نفى يف)  اللطيف النقد( ـ ب مسيناه مؤلفا التحريف من فيه واعتقدت بكرامته احلشوية ألصقته عما الكرمي القرآن ترتيه إثبات يف كتبنا وقد
 مساحمة املعنون املشهور البحث سيما وال يذكر خالف ألي موضوعا ليس بأيدينا هو الذي ايد القرآن هذا أن فيه وأثبتنا ، الشريف القرآن

 والفراغ والتسامل وتشخيصه القرآن تعيني بعد املوضوع ذلك يف البحث حدث وإمنا القرآن هذا غري آخر شئ البحث هذا موضوع فان ، بالتحريف
  .  بكرامته وملصق اآلحاد االخبار يف مذكور هو ما قرآنية عدم على واالتفاق الدفتني بني املوجود هذا كونه عن

 ليست أم بقية الدفتني هاتني بني املوجود وهو االسالم كتاب هو الذي القرآن هلذا هل أنه هو سره قدس املفيد الشيخ ذكره ما على البحث هذا وحترير
 ومل حكما يكن مل قرآين وحي أنزل هل أنه آخر وبتقرير.  الدفتني بني املوجود القرآن هذا غري هي اليت البقية إىل متوجهان واالثبات فالنفي بقية له

  .  بينهما ما غري آخر شئ يرتل مل أم.  الدفتني بني يوجد

 فان.  بلوازمه الشئ عن التعبري باب من وعدمه بالتحريف وعدمه االنزال عن قدميا عربوا لكنهم.  وعدمه آخر وحي انزال اخلالف هذا فمحل
 هو اللوازم تلك مجيع عن اللغوي مبعناه الكاشف واللفظ.  ومنقصا ومسقطا وحمذوفا متروكا املرتل ذلك يكون أن بأيدينا فيما يوجد مل وحي نزول الزم

 وعدم آخر دون وطرف منه جبانب االخذ الشئ حتريف فمعىن والطرف اجلانب اللغة أصل يف معناه الذي احلرف من تفعيل أنه حيث التحريف
.  وعدمه باجلانب االخذ أي التحريف حتقق دعوى إىل وعدمه االنزال ثبوت دعوى عن فعدلوا.  وتنقيصه وإسقاطه وحذفه تركه عني باآلخر االخذ

 أحد يرد مل أنه كما.  ذلك وغري والتبديل والتغيري التصحيف وهو العرف أهل منه ويفهمه التحريف لفظ إطالق يومهه ما املسلمني من أحد يرد ومل
 عن يأيت كما كان خالف ألي موضوعا ليس أنه ظهر الذي الدفتني بني املوجود الشريف القرآن هذا شخص اخلالف حمل يف الكتاب من منهم
 بيان بغري الكتاب بتحريف قدميا لبحث عنوان أن فظهر.  وتعاىل تبارك علمه يف احملدود القرآين اإلهلي الوحي هو بالكتاب املراد وإمنا التبيان يف الشيخ

 ضعفاء على التمويه من الكفار يتمكن ال حىت وعدمه آخر وحي برتول يصرح أو الوحي بتنقيص املبحث يعنون أن األوىل وكان.  حمله يف يقع مل
 . املسلمني من طائفة باعتراف حتريفا االسالم كتاب يف بان العقول

فظن أم يقصدون  وذه الوثيقة يقف املتأمل على حقيقة ما وقع وهو سوء فهم البعض لعبارات القدماء حني تكلموا عن الوحي التفسريي: تعلیق
  .شركائنا فيه ألم كان عليهم ساحمهم اهللا وساحمنا أن يفصلوا بني اإلثنني بأوضح مما قد فعلوا الوحي الترتيلي، وهو وزر ال نتحمله حنن فقط بل هم

  



  :يف ديباجة كتابه املوسوم بفصل اخلطاب ما نصهالنوري املريزا قال  :الثالثةالقرینة 

 ،جعله اهللا تعاىل من الواقفني ببابه ،النوري الطربسي تقي فيقول العبد املذنب املسيء حسني بن حممد... على عبده كتاباً  الذين انزل حلمد اهللا
فصل اخلطاب يف حتريف كتاب  العدوان ومسيتهحتريف القرآن وفضائح أهل اجلور ولطيف وسفر شريف عملتة يف إثبات  هذا كتاب، املتمسكني بكتابه

  .رب األرباب

إال أن يكون مقصوده بتحريف القرآن هو إسقاط الوحي  بكتابه وهو يعتقد بتحريفه؟سكني متاملريزا هنا أن جيعله اهللا من امليستقيم دعاء  كيف: تعلیق
  .جمازاً، وهذا ما أثبتناه بعون من اهللالتأويلي املسمى بالقرآن 

  

   



  أن الشيعة ال يكفرون القائل بتحريف القرآن: السابعةالشبهة 

املخرج أهل السنة بأم أبطال العامل يف تكفري القائلني بالتحريف بينما يظهر الشيعة وما هذه الشبهة يف احلقيقة إال فيلماً سينمائياً يظهر فيه   
  .بأم ال يكفرون القائلني بالتحريف على اإلطالق، واحلق أن كال املشهدين ال يعكسان الواقع بإنصاف

ضروريات الدين، أي أن املنكر هلا ال يكَفَر  أما الشيعة فموقفهم يتلخص يف أن القائل بالتحريف حكمه حكم من ينكر أي ضرورة من  
مشتبهاً فال  مباشرةً، وإمنا إذا عرض شبهته على املختصني وردت عليه أو بينت له وبعد ذلك ثبت عليها وأصر على عناده عند ذلك يكفر، أما إذا كان

  .يحكم عليه بالكُفر بل ويعامل يف الدنيا معاملة املسلم

تبعد مقالتهم كثرياً عما يقوله الشيعة إذ أن بعض رموزهم ال يكفر منكر البسملة، والبعض اآلخر ال يكفر من ينكر وأما أهل السنة فال   
  .املعوذتني، بل وفيهم من يرى كل ذلك اجتهاداً يثاب عليه املرأ، وإليك نص كالمهم بالوثائق املوثقة

  

  :منکر المعوذتینل همعدم تکفیر: الرد ا�ول

 207 ص - 10 ج - البيهقي - الكربى السنن: ا�ولی الوثیقة

 حيكم مل ومن(  وجل عز اهللا قال كما هو كفروا دون كفرا به أرادوا فإمنا املبتدعة هؤالء تكفري من األئمة من وغريه الشافعي عن روينا والذي)  قالوا( 
)  الشيخ قال(  كفر دون كفر ولكن ملة عن ينقل بكفر ليس انه إليه تذهبون الذي بالكفر ليس انه عباس ابن قال)  الكافرون هم فأولئك اهللا انزل مبا

 أثبت ما اثبات اعتقادهم مع بعيد بتأويل هلا هم وجحود لنفسه تعاىل اهللا أثبتها اليت الصفات هذه نفى من إليه ذهبوا ما بتكفريهم أرادوا فكأم اهللا رمحه
 السور كسائر املصاحف يف املعوذتني اثبات أنكر من خيرج مل كما خطأ التأويل كان وإن امللة عن به خيرجوا فلم بتأويل الظاهر عن فعدلوا تعاىل اهللا
 خطأ غريه عند كانت وإن الشبهة من إليه ذهب ملا امللة من

  .الحظ تعليل عدم  التكفري لوجود الشبهة: تعلیق

 

 205 ص - 5 ج - املصري جنيم ابن - الرائق البحر: الثانیة الوثیقة

 وإن يكفر عاميا كان إن وقيل ، ال وقيل ، كفره والصحيح اختالف إنكارمها ففي املعوذتني إال منه بآية سخر أو القرآن من آية أنكر إذا ويكفر
 ال عاملا كان

على املريزا  الحظ وجود رأي بينهم يذهب إىل عدم تكفري من يسخر من املعوذتني، وليتهم ينشغلون يف الرد على إخوام بدالً من التقول: تعلیق
  .وأما عدم تكفريهم للعامل دون العامي سببه أن العامل أكثر عرضةً لتلك الشبهات دون العامي!! النوري بأن يف القرآن آيات سخيفة

  

 



  :منکر البسملة حتی في فاتحة الکتابل همعدم تکفیر: الرد الثاني

 546 - 545 ص - 1 ج - املصري جنيم ابن - الرائق البحر: ا�ولی الوثیقة

 للقولني ورد وغريه احمليط يف كما األقوال من لألصح بيان)  سورة كل من وال الفاحتة من ليست السور بني للفصل أنزلت القرآن من آية وهي(  قوله
  :  اآلخرين

  .  شبهة فأورث فيها واالخبار العلماء الختالف مشاخينا بعض قول وهو قرآنا ليست أا أحدمها

 دليل وهو ، فيه تواترت وقد املصحف بتجريد االمر مع كتابتها على إمجاعهم األصح ووجه الشافعي إىل ونسب سورة كل ومن الفاحتة من أا ثانيهما
 ، قوية شبهة فيه يثبت مل إذا إال الكفر يوجب ال القطعي إنكار ألن منكرها بكفر حيكم مل وإمنا ، لالختالف الشبهة اندفعت وبه ، قرآنا كوا تواتر
 . البسملة يف كما فال ثبتت فإن

  

 334 ص - 3 ج -  النووي الدين حمىي - اموع: الثانیة الوثیقة

 الفاحتة أول يف آية هي امحد وقال غريها يف وال الفاحتة يف ال قرآنا كلها السور أوائل يف البسملة ليست وداود حنيفة وأبو واألوزاعي مالك وقال
 األنفال غري سورتني كل بني آية هي منهم وغريه احلنفية من الرازي بكر أبو وقال أيضا الفاحتة من ليست اا رواية وعنه السور أوائل يف بقران وليست
 دفيت بني ما احلسن ابن حممد وقال أمحد عن ورواية أيضا وأصحابه داود عن هذا وحكى قصرية كسورة قرآن هي بل السور من وليست وبراءة

 به يقل مل ما أثبت أو عليه جممعا حرفا نفى لو ما خبالف فيها العلماء الختالف نفاها من وال أثبتها من يكفر ال أنه على األمة وأمجعت قرآن املصحف
  باالمجاع يكفر فإنه أحد

ال أدري ملاذا تناسوا هذا املبىن ومعه !! والسر الكامن وراء إمجاع األمة على عدم تكفري املثبت للبسملة أو النايف هلا ما هو إال إختالف العلماء: تعلیق
  .عندما تعاملوا مع املريزا النوري وأمثاله

 
  :60-59ص" إعالم اخللف"نقال عن كتاب : الوثیقة الثالثة

ا وهو سابق وكذا نقل لنا اإلمام الربوسوي قول اإلمام ابن عوض احلنفي وغريه من العلماء يف عدم تكفري من أنكر املعوذتني لنفس السبب الذي ذكرناه
  :حصول الشبهة لدى املنكر سببها إنكار ابن مسعود هلما ، قال 

 روح البيان" (، انتهى  يكفر سوى املعوذتنيلو أنكر آية من القرآن ) : 1953ص2للقسطنطيين احلنفي ج كشف الظنون راجع(ويف نصاب االحتساب "

   ) .ط دار إحياء التراث 546ص10ج

  .رضي اهللا عنه كما يف املغرب للمطرزي  مل يكفر لتأويل ابن مسعودمن قال إن املعوذتني ليستا من القرآن : سفيان بن سختان قالويف األكمل عن "

  ) .10/546روح البيان " (والصحيح أنه كفر ، انتهى املشايخ اختالفويف إنكار قرآنية املعوذتني  :وقال يف هدية املهديني



" قفا نبك " تكفّرون من جعل ا قرآنا كما ليست بقرآن هل تكفّرون من قال إ -البسملة-ا قلتم أ إذا: فإن قيل" :وقال القاضي أبو بكر الباقالين
بل كل من أثبتها آية من القرآن خمطئ ذاهب عن ا ليست منه ، وهذا ليس بصحيح وال مرضي ، يلزم على قول من يكفر من قال إ هذا: ؟ قيل قرآن

ته ألجل تركه تأمل حال عادته صلى ر ، وجهر ا تارة ، فوجب ختطئهللا عليه وسلم أمر بكتابتها يف فواتح السوألن النيب صلى ا احلق ومل جيب تكفريه
ثابة من أحلق بالقرآن ما علم اهللا عليه وسلم يف إلقاء القرآن ، وأنه يلقيه إلقاء شائعا ذائعا ، فكان خمطئا يف هذا الوجه متأوالً ضربا من التأويل ال يصيره مب

  .)79ص نكت االنتصار لنقل القرآن" (وأشاع ذلك إشاعة تكفّر من ردها ورة من أنّ الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال قوال ظاهرا إا ليست من القرآنضر

 املوجودة بنيفيتضح أن االقتصار على املصنفات ، السنة قد أغفلها الدهر هذه املصنفات لعلماء من أهل: أقول"وبعدها قال صاحب الكتاب : تعلیق

 .إنتهى كالمه حبروفه تقبل اهللا منه" أيدينا للحكم خبلو فرقة ما من رأي معني أمر غري صحيح

  

  :ن أخطائهم معفو عنها باSجماعوالقول إلکثیر ممن أخطأ في مسائل القرآن الکریم، ل همعدم تکفیر: الرد الثالث

 180-179ص 12ج -إبن تيمية  - جمموع الفتاوى :الوثیقة ا�ولی

كما ان من قال أن هذا القرآن ليس هو كالم اهللا فهو مفتر مبتدع له وال ريب ان من قال أن أصوات العباد قدمية فهو مفتر مبتدع له حكم أمثاله 
ومن قال إن معىن آية  هليس كالم اهللا مفتر مبتدع له حكم أمثال اهللا وبعضهحكم أمثاله ومن قال إن القرآن العرىب ليس هو كالم اهللا بل بعضه كالم 

  .حد فهو مفتر مبتدع له حكم أمثالهمعىن وا) تبت يدا أىب هلب ( و ) قل هو اهللا أحد ( الكرسي وآية الدين و 

ومن تبني له ما جاء به الرسول فشاق الرسول  مل يكفر بل يغفر له خطأهانه من اجتهد من أمة حممد وقصد احلق فاخطأ فالصواب  )التكفري ( واما 
سقا وقد بعد ما تبني له اهلدى واتبع غري سبيل املؤمنني فهو كافر ومن اتبع هواه وقصر ىف طلب احلق وتكلم بال علم فهو عاص مذنب مث قد يكون فا من

  .تكون له حسنات ترجح على سيئاته

ال سيما وال فاسقا بل وال عاصيا  فليس كل خمطىء وال مبتدع وال جاهل وال ضال يكون كافرا بل فالتكفري خيتلف حبسب اختالف حال الشخص
وغالبهم يقصد وجها من احلق فيتبعه ويعزب  من أئمة الطوائف املعروفني عند الناس بالعلم والدينوقد غلط فيها خلق  )مسألة القرآن ( ىف مثل 

  .فيبقى عارفا ببعض احلق جاهال بعضه بل منكرا لهعنه وجه آخر ال حيققه 

  ".أئمة الطوائف املعروفني عند الناس بالعلم والدين"أن عدم تكفري هؤالء املخطئني سببه أم يعدون من وهذا القول صريح يف : تعلیق

  

 493-492ص 12ج - إبن تيمية - جمموع الفتاوى :الوثیقة الثانیة

الصحابة أن يكون امليت يسمع نداء  مثل ما أنكر بعضىف كثري من هذه املسائل واتفقوا على عدم التكفري بذلك  فان السلف اخطأ كثري منهموأيضا 
عض احلى وأنكر بعضهم ان يكون املعراج يقظة وأنكر بعضهم رؤية حممد ربه ولبعضهم ىف اخلالفة والتفضيل كالم معروف وكذلك لبعضهم ىف قتال ب

  .ض واطالق تكفري بعض أقوال معروفةولعن بع

فبلغ ذلك إبراهيم النخعى فقال إمنا شريح شاعر يعجبه علمه كان  هللا ال يعجبويقول إن ا) بل عجبت(وكان القاضى شريح ينكر قراءة من قرأ 
  . واتفقت األمة على انه إمام من األئمةوأنكر صفة دل عليها الكتاب والسنة  فهذا قد أنكر قراءة ثابتة) بل عجبت(عبداهللا أفقه منه فكان يقول 



وقال امنا هى أو مل يتبني الذين آمنوا وإنكار ) أفلم ييأس الذين آمنوا(هم قوله مثل إنكار بعض بعض السلف أنكر بعضهم حروف القرآنوكذلك 
وهذا خطأ  وبعضهم كان حذف املعوذتني وآخر يكتب سورة القنوتوقال امنا هى ووصى ربك ) وقضى ربك اال تعبدوا إال إياه(اآلخر قراءة قوله 

وان كان يكفر بذلك من قامت عليه احلجة بالنقل  مل يكفرواتواتر النقل عندهم بذلك ومع هذا فلما مل يكن قد  معلوم باالمجاع والنقل املتواتر
  .املتواتر

احتة وإن كان عذر إبن تيمية ملن أنكر سور أو أضاف سور دون أن يستطيع أحد أن يقيم عليهم احلجة بالنقل املتواتر صحيحاً فلنقرأ سورة الف: تعلیق
  !على هذه األمة

  

  160ص 3ج - إبن تيمية  -جامع الرسائل  :الوثیقة الثالثة

مثل ما أنكر بعض الصحابة أن يكون امليت يسمع نداء احلي وأنكر  واتفقوا على عدم تكفري من أخطأوقد وقع اخلطأ كثرياً خللق من هذه األمة 
  .اخلالفة والتفضيل كالم وكذلك لبعضهم يف قتال بعض وتكفري بعض أقوال معروفة بعضهم أن يكون املعراج يقظة ولبعضهم يف

إمنا شريح شاعر يعجبه علمه كان   : فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال ويقول أن اهللا ال يعجب  " بل عجبت   " وكان القاضي شريح ينكر قراءة من قرأ 
واتفقت األمة على أن شرحياً إمام من وأنكر صفة هللا دل عليها الكتاب والسنة  ا قد أنكر قراءة ثابتةفهذ  " بل عجبت   " عبد اهللا أفقه منه وكان يقرأ 

  .األئمة

  " وآخر أنكر   " أومل يتبني الذين آمنوا   " إمنا هي   : فقال  " أومل ييأس الذين آمنوا   "   : وكذلك بعض العلماء أنكر حروفاً من القرآن كما أنكر بعضهم
وبعضهم كان حذف املعوذتني وآخر يكتب سوريت القنوت وهذا اخلطأ معفو عنه   " ووصى ربك   " إمنا هي   : فقال  " ربك أال تعبدوا إال إياه وقضى 
  .وكذلك اخلطأ يف الفروع العلمية فإن املخطئ فيها ال يكفر وال يفسق بل وال يأمث عباإلمجا

فقال إن اهللا ال يعجب وعلماء من السلف الصاحل أنكر املعوذتني وآخر يكتب سوريت " بل عجبت"تعجبه آية اتفقت األمة أن إمام من األئمة مل : تعلیق
ليت شيخ اإلسالم حياً الشترينا منه إمجاعاً أو صك غفران حيول بني الشيعة !! القنوت ولكنهم أمجعوا أن ذلك كله ال يتعدى كونه خطأ معفو عنه

  .املتمسلفة وسهام التكفري الصادرة عن براعم

  

  :إعتراف کبار علمائهم بصدور التکفیر من قبل الشیعة: الرد الرابع

ال يهنأ هلم بال أو يهدأ هلم قرار إال على أنغام فتاوى التكفري واإلرتداد فال بأس يف أن نشنِف أمساعهم ببعض تلك " املكفرجية"وإن كانوا   
  :مشفوعة بقولٍ للسيد عبد احلسني شرف الدين الذي لطاملا هدم أوكارهم مبصنفاتهالفتواى اليت نقلها كبار علمائهم عن كبار علمائنا 

 434 - 433 ص - 29 ج - الذهيب - اإلسالم تاريخ: الوثیقة ا�ولی

  .  ادين ذو املرتضى بالشريف املعروف ، ببغداد الطالبيني نقيب املوسوي العلوي طالب أبو الشريف) )  موسى بن احلسني بن علي(  4



.  وغريمها ، املرزباين اهللا عبيد وأيب ، الديباجي أمحد بن سهل:  عن حدث.  الشيعة مذهب على مجة مصنفات له.  ذكيا متكلما ، ماهرا شاعرا كان
 املرتضى وكان.  رافضي منهما كل:  قلت.  الرضي الشريف أخو وهو.  وثالمثائة ومخسني مخس سنة يف مولده وكان ، عنه كتبت:  اخلطيب قال
 فيه زيد ، مبدل القرآن أن وحديثا قدميا كلها اإلمامية قول ومن : والنحل امللل يف حزم بن حممد أبو قال.  واجلدال االطالع كثري ، االعتزال يف رأسا
 وكذلك ، قاله من ويكفر القول هذا ينكر فإنه ذلك ومع ، باالعتزال تظاهر فيه إماميا وكان ، موسى ابن احلسني بن علي حاشى ، منه نقص

 أو ، وضعه من هو هل ، السالم عليه علي على املكذوب البالغة ج كتاب يف اختلف وقد:  قلت.  الرازي القاسم وأبو ، الطوسي يعلى أبو صاحباه
 ، فرمحا واسترمحا ، فعدال وليا وعمر بكر أبو:  ويقول نفسه يعاتب احلائط إىل ووجهه مسعه أنه النحوي برهان ابن عنه حكى وقد.  الرضي أخيه وضع
 . وتكفريهم الصحابة سب تصانيفه ويف:  قلت ارتدا أقول أفأنا

  

 231 ص - 20 ج - الصفدي - بالوفيات الوايف: الثانیةالوثیقة 

 أيب بن علي بن احلسني بن علي بن حممد بن جعفر بن موسى بن إبراهيم بن موس بن حممد بن موسى بن احلسني بن علي املرتضى الشريف - 322
 كان وأربعمائة وثالثني ست سنة وتويف وثالمثائة ومخسني مخس سنة ولد الرضى الشريف أخو العلويني نقيب اهلدى علم املرتضى القاسم أبو طالب
 يف حزم ابن قال واجلدل االطالع كثري االعتزال يف رأسا وكان عنه كتبت اخلطيب قال الشيعة مذهب على مجة مصنفات له متكلما أديبا ماهرا فاضال
 تظاهر فيه اماميا وكان موسى بن احلسني بن علي حاشى منه ونقص فيه زيد مبدل القران أن وحديثا قدميا كلها اإلمامية قول ومن والنحل امللل

 الرازي القاسم وأبو الطوسي يعلى أبو صاحباه وكذلك قاله من وكفر القول هذا ينكر كان فإنه ذلك ومع باالعتزال

  

 175 - 174 ص - الدين شرف السيد - األمة تأليف يف املهمة الفصول: الثالثةالوثیقة 

 وزيادة نقص وقع إنه وقالوا القرآن نص يف شكوا الرافضة إن) ) القرآن راية حتت(  كتابه من 161 صفحة يف( قال إذا الرافعي الوحيد على إذن تثريب فال
  .   ه ا وتبديل وتغيري

 إليهم نسب من وكل م أغراك من كذبك فقد عنيتهم فإن ، غريهم أم اإلمامية أتعين ، بالرافضة هنا تعين من له فقلنا سألناه إذا علينا جناح وال
 من فيها شك ومن ، اإلمامي ومذهبهم اإلسالمي دينهم ضروريات من احلكيم القرآن قداسة ألن ، هلم ظامل عليهم مفتر فإنه القرآن حتريف

 القرآن وظواهر . املسلمني مقابر يف يدفن وال عليه يصلى وال يكفن وال يغسل ال مث قتل ذلك عليه ثبت فإذا ، اإلمامية بإمجاع مرتد فهو املسلمني
 األحاديث بظواهر يضربون تراهم ولذلك ، اإلمامية مذهب من األولية البداهة حبكم احلق أهل أدلة وأقوى تعاىل اهللا حجج أبلغ من نصوصه عن فضال

 . نقول مبا صرحية واألصول والفقه احلديث يف كتبهم وتلك ، صحيحة كانت وإن ا يأون وال اجلدار عرض للقرآن املخالفة

وواضح أن بطل عامل قد عامل القائل بالتحريف معاملة املنكر للضروري وقد نقل اإلمجاع عليه، أسكنه اهللا يف فسيح جناته مع من إنتصر : تعلیق
مملذهبهم وسار على در.  

  



وهكذا يتضح لنا جهل بعض مشايخ السلفية الذين يتدافعون للتكفري يف هذه املسئلة ومثيالا دون اإلكتراث إىل القواعد اليت وضعها : الخBصة
إستنقاص من أسالفهم، ويتضح لنا أيضاً نضوج تعامل علمائنا األعالم ومشوخ موقفهم وعدم تسرعهم يف إصدار أي فتوى غري مسئولة، وهذا ال يعد 

  :أن تعرف من الذي يستهني مبسألة التحريف فعليك بقول مفسرهم التايل -رعانا اهللا وإياك-هيبة القرآن وإمنا مراعاة حلرمة أهل اإلميان، وإن أردت 

  :23ص 1ج - اآللوسي  -تفسري روح املعاين : الوثیقة

مل تكن يف هاتيك الصحف  زيادةالعثمانية  بظاهره يستدعي أن يف املصاحف فإنهفقدت آية من األحزاب إخل فما مر آنفا من قول زيد  ويشكل عليه
لذكر وليس فليس وال  ولعلها تشبه مسألة التضاريس ولو كان هناك غريها ال توجب مغايرة يعبأ االيسرية  الزيادة هإذ مثل هذ واألمر يف ذلك هني

  .من باب الغفلةمنه  سقوطها تقدح أيضا يف اجلمع السابق إذ حيتمل أن يكون

  !واألمر ال يعدو كونه هيناً عند اآللوسيك الدهر عجبا، مسلمون باتت مصاحفهم تشكوا زيادةً تارة ونقصاناً أخرى اما عشت أر: تعلیق

  

   



  التراث الشيعي ال يوجد فيه وال رواية صحيحة كانت أم ضعيفة تنفي التحريفأن : الثامنةالشبهة 

وال يكاد ينقضي عجيب من هؤالء الذين طفحت كتبهم بالروايات الصحيحة اليت تنسب التحريف لكبار الصحابة، فإن كانت التهمة  :الرد ا�ول
يثبت أن الصحابة أحق، فأنت خبري أن عني التهمة موجهة إىل التراث الشيعي فالتراث السين أوىل ا، وإن كانت موجهة إىل أهل البيت فواقع احلال 

نطالب عمر وعثمان وعائشة وإبن عباس وإبن مسعود وأيب بن كعب وأبو الدرداء مبا صح من كتب القوم بل مبا نقله الصحيحني، ومن هنا  موجهة إىل
ويصرحون فيها بسالمة القرآن،  من التحريفعلى وجه اخلصوص عمر وعثمان وعائشة من  كالًرواية تثبت براءة من األخوة العباقرة أن يأتونا ب

هو نقلي ومنها ما  عدة منها ما هو عقلي ومنها ما طرقعلى فهي إثبات سالمة القرآن ونفي التحريف عندنا منه، وأما خمرج أزق ال إنه ملولعمري 
  .ا وليتعلموا طريقة اإلستداللؤيكشفه الواقع، فليقر

  

  :الدلیل الشیعي العقلي :الثانيالرد 

  :تغيريٍ أو زيادة أو نقصان فهو كما يليأما دليلنا العقلي على سالمة القرآن من كل 

  :بالنسبة للتغییر

  .إعجاز القرآن هو إستحالة اإلتيان مبثله من قبل املخلوقني: المقدمة ا�ولی

  .دون أن خيل ببالغته ينتفي اإلعجاز لو طرئ عليه التغري :الثانیةالمقدمة 

  .مساوٍ للقرآن املعجزألن التغيري الذي ال خيل بالبالغة يعترب  :الثالثةالمقدمة 

  .وإن إستطاع أحد على اإلتيان مبا يساوي القرآن ينتفي إعجازه :الرابعةالمقدمة 

  .إنتفاء حجيته وبالتايل تنتفي حجية الدين اإلسالمي وهيمنته على األديانيؤدي إىل وإنتفاء إعجازه  :الخامسة المقدمة

  .عقليةفالقول بعدم تغيري شئ من القرآن ضرورة : النتیجة

  

  :للزیادةبالنسبة 

  .إعجاز القرآن هو إستحالة اإلتيان مبثله من قبل املخلوقني: المقدمة ا�ولی

  .لو زيد فيه دون أن نستطيع تعيني تلك املواضع ينتفي اإلعجاز: الثانیةالمقدمة 

  .آن املعجزألن الزيادة اليت ال نستطيع متييزها عن باقي اآليات تعترب مشاة للقر :الثالثةالمقدمة 

  .وإن إستطاع أحد على اإلتيان مبا يشابه القرآن ينتفي إعجازه :الرابعةالمقدمة 



  .إنتفاء حجيته وبالتايل تنتفي حجية الدين اإلسالمي وهيمنته على األديانيؤدي إىل وإنتفاء إعجازه  :الخامسةالمقدمة 

  .القرآن ضرورة عقليةيف شئ زيادة فالقول بعدم : النتیجة

  

  :للنقیصةبالنسبة 

  .القرآن هو قطب الرحى ومرد كل شئ سواء كان إعتقاداً أو كانت رواية: المقدمة ا�ولی

  .وبعضه شاهد على البعض اآلخر أو باألحرى بعضه ناطق ببعضه اآلخر: الثانیةالمقدمة 

  .ولو نقص بعضه أصبح البعض اآلخر ال عضيد له :الثالثةالمقدمة 

  .وال احلاكم عليها عضيد له ال يصلح أن يكون مرد الروايات واإلعتقادات وما ال :الرابعةالمقدمة 

  .وإنتفاء حاكميته وهيمنته إنتفاء حلجيته وبالتايل تنتفي حجية الدين اإلسالمي وهيمنته على األديان :الخامسةالمقدمة 

  .القرآن ضرورة عقليةمن شئ نقصان فالقول بعدم : النتیجة

  

من القرآن ألشكل علينا رد الكثري من الروايات  )11: 42الشورى (لَيس كَمثْله شيٌء وهو السميع البصري ت آية صنقومثال على ذلك أنه لو أُ :بیان
نهاواالعتقادات اليت ظاهرها التجسيم إىل القرآن الكرمي، بل ولن جند ما يشهد على آيات التجسيم أو ما ينطق عنها ليبي.  

  

  :)وفیه أکثر من عشرة أبواب(الدلیل الشیعي النقلي : الرد الثالث

  القرآن متواتر عندنا بنقل القراء وإستشهاد المعصومین

ف على كثرا إنكشف له جلياً تواتر القرآن بني املسلمني جيالً قإن من ينظر يف شجرات القراء وطرقهم إىل القرآن بني الفرق اإلسالمية وو
تراه مترمجاً يف يف الكتب بل أن ما مل تطله األيادي ومل تسطره األقالم أكثر بكثري مما صر يف األمساء املدونة حواعلم أن محلة القرآن ونقلته ال تنعن جيل، 

الذي يشترط  الكتب املختصة، وما أهل البيت وشيعتهم ببعيدين عن تلك الطرق بل وجودهم ضمن تلك األسانيد ركيزة أساسية إلحراز تواتر القرآن
  .فيه أن ينقله مجاعة يستحيل تواطؤهم على الكذب

آخر ميكن من خالهلم إحراز التواتر إمجاالً وهو إستشهادات املعصومني به يف مواضع كثرية ت ا وهنالك طريق عيي اجلامعني على اإلتيان
تدل على سان يستشهد حىت حبرف من حروف القرآن ليثبت قضية أو يبأمجعها، منها ما كان اإلمام يستشهد بآيات من القرآن أو كلماته، ومنها ما ك

  :هذه األرقام الثالثحكم شرعي، وإليك 



  :اSستشهاد بآیة من القرآن: الرقم ا�ول

 380 - 379 ص - 2 ج - القمي إبراهيم بن علي - القمي تفسري

 خلق اهللا إن:  قال ، والقلم ن عن سألته قال السالم عليه اهللا عبد أيب عن القصري)  ط الرحيم عبد(  الرمحن عبد عن عمري أيب ابن عن أيب فحدثين قال
 قال اكتب للقلم قال مث الشهد من وأحلى الثلج من بياضا أشد وكان النهر فجمد مدادا كن اجلنة يف لنهر قال مث اخللد هلا يقال اجلنة يف شجرة من القلم
 يف فجعله طواه مث الياقوت من وأصفى الفضة من بياضا أشد رق يف القلم فكتب ، القيامة يوم إىل كأين هو وما كان ما اكتب قال رب يا اكتب وما
 معىن تعرفون ال فكيف عربا أولستم ، كلها النسخ منه الذي املكنون الكتاب فهو ، ابدا ينطق وال بعد ينطق فلم القلم فم على ختم مث العرش ركن

 تعملون كنتم ما نستنسخ كنا إنا:  قوله وهو األصل من اخذ كتاب من ينسخ إمنا أوليس الكتاب ذلك انسخ لصاحبه يقول وأحدكم ، الكالم

ئمة سند الرواية صحيح بداخل تفسري القمي ومل تثبت نسبة التفسري لعلي بن إبراهيم القمي ملا بيناه سابقاً، وال تنحصر روايات إستشهاد األ: تعلیق
نقلتها للطف مضموا ووضوحه، وال خيفى عليك أن املستشكلون قد أشكلوا على عدم وجود رواية صحيحة كانت  بآيات القرآن يف هذه الرواية، وإمنا

  .أم ضعيفة على سالمة القرآن يف كتبنا، وهذه الرواية مستوفية لشروط إشكاهلم وهللا احلمد

  

  :اSستشهاد بحرف من القرآن: الثانيالرقم 

 30 ص - 3 ج - الكليين الشيخ - الكايف

 جعفر أليب قلت:  قال زرارة عن ، حريز عن ، عيسى بن محاد عن ، مجيعا شاذان بن الفضل عن ، إمساعيل بن وحممد ، أبيه عن ، إبراهيم بن علي - 4
) وآله عليه اهللا صلى( اهللا رسول: قال زرارة يا: قال مث فضحك الرجلني؟ وبعض الرأس ببعض املسح إن: وقلت علمت أين من ختربين أال: )السالم عليه(

 بني فصل مث" املرافق إىل وأيديكم: "قال مث يغسل أن ينبغي كله الوجه أن فعرفنا" وجوهكم فاغسلوا: "يقول وجل عز اهللا الن اهللا من الكتاب به ونزل
 الرجلني وصل مث ، الباء ملكان الرأس ببعض املسح أن" برؤوسكم: "قال حني فعرفنا" برؤوسكم وامسحوا: "فقال) ] الكالمني[  النسخ بعض( الكالم
 اهللا صلى( اهللا رسول ذلك فسر مث بعضها على املسح أن بالرأس وصلها حني فعرفنا" الكعبني إىل وأرجلكم: "فقال: بالوجه اليدين وصل كما بالرأس
 بعض أثبت املاء جتدوا مل إن الوضوء وضع فلما" منه وأيديكم بوجوهكم فامسحوا طيبا صعيدا فتيمموا ماء جتدوا فلم: "قال مث فضيعوه للناس) وآله عليه

 من يعلق ألنه الوجه على جير مل أمجع ذلك أن علم ألنه التيمم ذلك من أي" منه: "قال مث" وأيديكم" ا وصل مث" بوجوهكم: "قال ألنه مسحا الغسل
 . الضيق واحلرج" حرج من)  الدين يف(  عليكم ليجعل اهللا يريد ما: "قال مث ، ببعضها يعلق وال الكف ببعض الصعيد ذلك

 .ومثبته للمراد اإلسناد صحيحة الروايةو: تعلیق

  

عن القرآن املتداول كان ميلكه دون الناس فإنه مما ال ريب فيه أنه كان يستشهد ويتكلم وال يقال أن اإلمام يستشهد بقرآن خمصوص 
حيث أنه أوكل يف بعض الروايات  مطلق القرآناملعروف، وإال فال يصلح اإلحتجاج بنص غري موجود عند املخاطبني به، وكالمه واضح يف أن املراد هو 

  :معرفة القرآن إىل الناس دون تقييد



  

  :أحادیث اSستشهاد بمطلق القرآن دون تقیید: الرقم الثالث

 33 ص - 3 ج - الكليين الشيخ - الكايف

(  اهللا عبد أليب قلت:  قال سام آل موىل االعلى عبد عن ، رباط ابن احلسن بن علي عن ، حمبوب ابن عن ، حممد بن أمحد عن ، أصحابنا من عدة - 4
 جعل ما"  وجل عز اهللا كتاب من وأشباهه هذا يعرف:  قال ؟ بالوضوء أصنع فكيف مرارة إصبعي على فجعلت ظفري فانقطع عثرت) :  السالم عليه

 . عليه امسح) " 77:  احلج( حرج من الدين يف عليكم

والرواية قد قواها وحسنها منذ عهودهم وعرب العصور املختلفة حىت زماننا من دون تغيري فيه،  وهذا دالٌ على إستمرار وجود النص القرآين: تعلیق
 :ومنهمواعتربها بل وصححها مجلة من حمققينا وجمتهدينا 

 .)2/128 الشيعة مستند( األعلى عبد وحسنة: النراقي المحقق

 .)1/123) ق.ط( الشموس مشارق( سام موىل األعلى عبد عن احلسن يف :الخوانساري المحقق

 ).295-2/294 الناضرة احلدائق( األعلى عبد قوية ويؤيده، )1/151 الناضرة احلدائق( األعلى عبد حسنة األخبار من عليه ويدل: البحراني المحقق

 ).1ق 1/31) ق.ط( املعاد ذخرية( القوى يف سام آل موىل االعلى عبد عن الشيخ رواه ما: السبزواري المحقق

 ).شرح 2/364 الطهارة ، املنهاج مصباح( اعتباره يبعد ال الذي سام آل موىل األعلى عبد خرب ويف: الحکیم سعید محمد السید

 كتاب( الكرمية باآلية األصح على الصحيحة األعلى عبد رواية يف السالم عليهعبداهللا  أيب استشهاد عليه يدل بل ذكرنا ما ويؤيد :الخمیني السید

  .)31- 2/30 الطهارة

  

  حدیث الثقلین المتواتر

وأنه باق حىت يرد عليه واإلستدالل ذا احلديث الصحيح املتواتر جلي، إذ أن النيب صلى اهللا عليه وآله أمرنا باتباع القرآن والتمسك به 
الَ ل أنه ، ولو كان القرآن غري موجود بيننا ملا جاز للنيب أمرنا بالتمسك به حىت يرد عليه احلوض، فإن يف ذلك تكليف مبا ال يسعنا أداؤه واحلااحلوض

فحيث أن النيب كلفنا بالتمسك  )7: 65الطالق (اللَّه نفْسا إِلَّا ما آتاها لَا يكَلِّف وقد قال اللطيف اخلبري  )286: 2البقرة (يكَلِّف اللّه نفْسا إِالَّ وسعها 
احلق الذي ال حميص عنه، ولو كان غريه لكان النيب يأمرنا باتباع غري ما أنزل اهللا، هو أوتيناه ما ه وأن ؤذلك مما يسعنا أداوإتباع القرآن عرفنا أن 

لْه قُلْ ما يكُونُ لي وإِذَا تتلَى علَيهِم آياتنا بينات قَالَ الَّذين الَ يرجونَ لقَاءنا ائْت بِقُرآن غَيرِ هذَا أَو بدقيل فيه وحاشى أن يقال مثل هذا يف مثله وهو من 
، وها أنا ذا أضع بني يديك بعض )15: 10يونس (نْ عصيت ربي عذَاب يومٍ عظيمٍ أَنْ أُبدلَه من تلْقَاء نفِْسي إِنْ أَتبِع إِالَّ ما يوحى إِلَي إِني أَخاف إِ

  .طرقنا الصحيحة هلذا احلديث املبارك
  
  



 434ص  -حممد بن احلسن الصفار  -بصائر الدرجات : الطریق ا�ول

قد تركت حدثنا حممد بن احلسني عن جعفر بن بشري عن ذريح بن يزيد عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله اىن )  4( 
  .وأهل بييت فنحن أهل بيته فيكم الثقلني كتاب اهللا

  .والرواية صحيحة السند: تعلیق

  

 60 ص - 2 ج - الصدوق الشيخ -) ع( الرضا أخبار عيون: الثانيالطریق 

 الصادق عن إبراهيم بن غياث عن عمري أيب بن حممد عن أبيه عن هاشم بن إبراهيم بن علي حدثنا:  قال اهلمداين جعفر بن زياد بن أمحد حدثنا - 25
 قول معىن عن السالم عليه املؤمنني أمري سئل:  قال السالم عليه علي بن احلسني أبيه عن احلسني بن علي أبيه عن علي بن حممد أبيه عن حممد بن جعفر
 احلسني ولد من التسعة واألئمة واحلسني واحلسن انا:  فقال ؟ العترة من وعتريت اهللا كتاب الثقلني فيكم خملف اىن وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول
  . حوضه وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول على يردوا حىت يفارقهم وال اهللا كتاب يفارقون ال وقائمهم مهديهم تاسعهم

  .والرواية صحيحة السند: تعلیق

  

  312ص  -الشيخ الصدوق  -األمايل : الثالثالطریق 

حدثنا سعد بن عبد اهللا ، عن أمحد بن حممد بن عيسى عن احلسن بن علي بن فضال ، عن علي بن أيب : ، قال ) رمحه اهللا ( حدثنا أيب  - 10/  362 
ألئمة ا: من أهل بيته ؟ قال : فقلت . ذريته : من آل حممد ؟ قال ) : عليه السالم ( قلت للصادق جعفر بن حممد : محزة ، عن أيب بصري ، قال 

املؤمنون الذين صدقوا مبا جاء به من عند اهللا عز وجل ، املتمسكون : من أمته ؟ قال : فقلت . أصحاب العباء : من عترته ؟ قال : فقلت . األوصياء 
اخلليفتان على األمة بعد  ومها، وعترته أهل بيته ، الذين أذهب اهللا عنهم الرجس وطهرهم تطهريا ،  كتاب اهللا: بالثقلني اللذين أمروا بالتمسك ما 

  .  )صلى اهللا عليه وآله ( رسول اهللا 

، والحظ عد الصادق القرآن من كونه اخلليفة على مجيع األمة بعد رحيل اخلامت، فهو خري بيان على أنه باقٍ على حاله الرواية صحيحة السند: تعلیق
  .إىل يوم القيامة

  

 67 - 65 ص - الصدوق الشيخ - اخلصال: الرابعالطریق 

 ، اخلطاب أيب بن احلسني بن حممد عن ، الصفار احلسن - بن حممد حدثنا:  قال عنه اهللا رضي الوليد بن أمحد بن احلسن بن حممد حدثنا - 98
 أسيد بن حذيفة عن ، واثلة بن عامر الطفيل أيب عن ، خربوذ بن معروف عن ، سنان بن اهللا عبد عن ، عمري أيب بن حممد عن ، مجيعا يزيد بن ويعقوب
 ، منازهلم القوم فرتل بالرتول أصحابه فأمر اجلحفة إىل انتهى حىت أقبل معه وحنن الوداع حجة من وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول رجع ملا:  قال الغفاري



 دعيت قد وكأين ، ميتون وأنكم ميت أين اخلبري اللطيف نبأين قد إنه:  هلم فقال إليهم بوجهه أقبل مث ، ركعتني بأصحابه فصلى بالصالة نودي مث
 قد:  نقول:  قالوا ؟ لربكم قائلون أنتم فما ، مسؤولون وأنكم وحجته اهللا كتاب من فيكم خلفت وعما ، إليكم به أرسلت عما مسؤول وأين فأجبت
 وأن ؟ حق اجلنة وأن إليكم اهللا رسول وأين اهللا إال إله ال أن تشهدون ألستم:  هلم قال مث - اجلزاء أفضل عنا اهللا فجزاك -  وجاهدت ونصحت بلغت
 وأنا ، موالي اهللا أن أشهد أين أشهدكم وإين أال ، يقولون ما على اشهد اللهم:  قال ، بذلك نشهد:  فقالوا ؟ حق املوت بعد البعث وأن ؟ حق النار
 كنت من أال:  فقال ، بذلك لك نشهد نعم:  فقالوا ؟ به يل وتشهدون ، بذلك يل تقرون فهل ، أنفسهم من باملؤمنني أوىل وأنا ، مسلم كل موىل
 وال اللهم:  قال:  مث:  آباطهما بدت حىت يده مع فرفعها السالم عليه علي بيد أخذ مث ، هذا وهو) " مواله فعلى"  النسخ بعض يف( مواله عليا فإن مواله
 ، احلوض علي واردون وأنتم) املاء إىل سبقتهم:  فرطا أفرطهم القوم فرطت( فرطكم وإين أال ، خذله من واخذل نصره من وانصر ، عاداه من وعاد ، وااله من

 جنوم عدد فضة من أقداح فيه) بغداد قرى من وأخرى بالشام أحدمها موضعني يف - والقصر بالضم - بصرى( وصنعاء بصرى بني ما عرضه حوض وهو غدا حوضي
 القاموس يف قال( بالثقلني صنعتم وماذا ، حوضي علي وردمت إذا هذا يومكم يف عليكم به اهللا أشهدت فيما صنعتم ماذا غدا سائلكم وإين أال ، السماء

 تكونون كيف فانظروا بعدي من) " وعتريت اهللا كتاب الثقلني فيكم تارك اىن: "  احلديث ومنه ، مصون نفيس شئ وكل وحشمه املسافر متاع:  -  حمركة - الثقل
 يف ومين اهللا من ممدود سبب ، وجل عز اهللا فكتاب األكرب الثقل أما:  قال ؟ اهللا رسول يا الثقالن هذان وما:  قالوا ؟ تلقوين حني فيهما خلفتموين

 لزم شئ كل( القرآن حليف فهو األصغر الثقل وأما ، الساعة تقوم أن إىل بقي وما مضى ما علم فيه ، بأيديكم اآلخر والطرف اهللا بيد طرفه ، أيديكم

 بن علي وهو) يفارقوه مل يعىن القرآن حلفاء السالم عليهم وعترته وعلى.  االقالل حليف وفالن ، االكثار - حليف وفالن اجلود حليف فالن يقال حىت حليفه فهو يفارقه فلم شيئا
   . احلوض علي يردا حىت يفترقا لن وإما ، السالم عليهم عترته و طالب أيب

 علي كتاب يف وجدناه الكالم هذا - اهللا رمحه - الطفيل أبو صدق:  فقال السالم عليه جعفر أيب على الكالم هذا فعرضت:  خربوذ بن معروف قال
  .  وعرفناه السالم عليه

:  قال عنه اهللا رضي مسرور بن حممد بن جعفر وحدثنا.  عمري أيب - بن حممد عن ، أبيه عن ، إبراهيم بن علي حدثنا:  قال عنه اهللا رضي أيب وحدثنا
 حدثنا:  قال عنه اهللا رضي املتوكل بن موسى بن حممد وحدثنا.  عمري أيب بن حممد عن ، عامر بن اهللا عبد عمه عن ، عامر ابن حممد بن احلسني حدثنا
 ، خربوذ بن معروف عن ، سنان بن اهللا عبد عن ، عمري أيب بن حممد عن ، أبيه عن ، الربقي اهللا عبد أيب بن أمحد عن ، آبادي السعد احلسني بن علي
 هذا يف االخبار:  - عزه اهللا أدام - الكتاب هذا مصنف قال.  سواء احلديث هذا مبثل الغفاري أسيد - بن حذيفة عن ، واثلة بن عامر الطفيل أيب عن
  . الفضائل يف املعرفة كتاب يف أخرجتها وقد كثرية املعىن

 .والطريقان صحيحان: تعلیق

  

  المتواترة في العرض علی الکتابحادیث ا�

ومن املعلوم أن أحاديث العرض على الكتاب متواترة تواتر ال ميترى فيه، وقد صدرت هذه النصوص من رسول اهللا وأمري املؤمنني واإلمام 
 ألئمة قدالصادق والرضا واهلادي عليهم أفضل الصالة والسالم، وهذا يعين أا صدرت يف العصور اليت يفترض وقوع التحريف فيها، ومع هذا جند أن ا
م أو يف أرجعوا الناس إىل القرآن ومن دون تقييد ألي جزء منه أو ختصيص، وهذا اعتراف ضمين على سالمة الكتاب من أي تغيري قد وقع سواء يف زما

  .حىت زماننا احلاضر، وإليك بعض تلك النصوص ، وذلك أن تلك األوامر تشمل أهل ذلك الزمانالالحقةاألزمنة 



أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب اهللا فأنا قلته ، وما : خطب النيب صلّى اهللا عليه وآله وسلّم مبىن فقال « : ليه السالم قول اإلمام الصادق ع -1
  . )عن الكايف 79:  18وسائل الشيعة (» جاءكم خيالف كتاب اهللا فلم أقله 

فاعرضومها على كتاب اهللا ، فما كان يف كتاب اهللا موجوداً حالالً أو لفني فما ورد عليكم من خربين خمت... « : وقول اإلمام الرضا عليه السالم  -2
20:  2عيون أخبار الرضا (» ... اهللا عليه وآله وسلّم  ، وما مل يكن يف الكتاب فأعرضوه على سنن النيب صلّى حرماً فاتبعوا ما وافق الكتاب

( .  

فما وافق كتاب اهللا فخذوه وما حق حقيقة ، وعلى كلّ صواب نوراً ،  إنّ على كلّ« : م وقول اإلمام الصادق عن أبيه عن جده علي عليهم السال -3
367: األمايل للشيخ الصدوق (»  خالف كتاب اهللا فدعوه

( .  

، فوجد هلا موافقاً وعليه دليالً ، كان اإلقتداء ا  والتمست شواهدها من الترتيلفإذا وردت حقائق األخبار « : وقول اإلمام اهلادي عليه السالم  -4
343: حتف العقول (» ... فرضاً ال يتعداه إالّ أهل العناد 

( .  

فأعرضومها على كتاب اهللا ، فما وافق كتاب اهللا فخذوه ، وما خالف إذا ورد عليكم حديثان خمتلفان « : وقول اإلمام الصادق عليه السالم  -5
84:  18وسائل الشيعة (» ...  هكتاب اهللا فردو

( .  

 ويترك ما خالف الكتابوالسنة ، وخالف العامة فيؤخذ به ،  ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب... « : وقول اإلمام الصادق عليه السالم  -6
75:  18وسائل الشيعة (» ... والسنة ووافق العامة 

( .  

    

  المنزلالتصریح بأن ما في أیدي الناس هو الکتاب 

 373 - 372ص  - 4ج  -املريزا النوري  -مستدرك الوسائل : الوثیقة ا�ولی

باسناده إىل يونس بن عبد الرمحن ، عن علي بن ميمون الصانع أيب األكراد ، : السيد علي بن طاووس يف كتاب عمل شهر رمضان  - 6/  4977 
خذ مصحف القرآن واجلامع ، قبل أن يقرأ القرآن ، وقبل ان ينشره ، يقول حني يأخذه انه كان من دعائه إذا ا، ) عليه السالم ( عن أيب عبد اهللا 

، وكتابك الناطق على ) صلى اهللا عليه وآله (  بسم اهللا ، اللهم إين اشهد أن هذا كتابك املرتل من عندك ، على رسولك حممد بن عبد اهللا: ( بيمينه 
إىل خلقك ، وحبال متصال فيما ) هاديا ، منه قده: يف نسخة (ته على نبيك ، وجعلته عهدا منك لسان رسولك ، فيه حكمك ، وشرائع دينك ، أنزل

يان بينك وبني عبادك ، اللهم إين نشرت عهدك وكتابك ، اللهم فاجعل نظري فيه عبادة وقراءيت تفكرا ، وفكري اعتبارا ، واجعلين ممن اتعظ بب
قراءيت كتابك ، على قليب وال على مسعي ، وال جتعل على بصري غشاوة ، وال جتعل قراءيت قراءة ال  مواعظك فيه ، واجتنب معاصيك ، وال تطبع عند

جممع ( السرعة يف القراءة : اهلذرمة (تدبر فيها ، بل اجعلين أتدبر آياته واحكامه ، آخذا بشرائع دينك ، وال جتعل نظري فيه غفلة ، وال قراءيت هذرمة 
  ) . نك أنت الرؤوف الرحيم ، ا) ) 168ص  5البحرين ج 

وساق الدعاء اآليت إىل  -: ، انه إذا قرأ القرآن قال ) عليه السالم ( روي عن أيب عبد اهللا : ، قال ) 141االختصاص ص (ورواه املفيد يف اإلختصاص 
، ) عليه السالم ( روي هذا اخلرب عن أيب عبد اهللا  -إىل آخره مث قال  -رب العاملني ، وصلى اهللا على حممد وآله وسلم ، بسم اهللا ، اللهم إين  -قوله 

  .إذا اخذ املصحف ونشره ، قال هذا انه كان



 

 233 - 231ص  - 1ج  -السيد ابن طاووس  - إقبال األعمال : الثانیةالوثیقة 

ألكراد ، عن فيما نذكره مما يدعى به عند نشر املصحف لقراءة القرآن روينا ذلك بإسنادنا إىل يونس بن عبد الرمحان ، عن علي بن ميمون الصائغ أيب ا
بسم : ذه بيمينه كان من دعائه إذا أخذ مصحف القرآن واجلامع قبل أن يقرأ القرآن وقبل أن ينشره ، يقول حني يأخ: أيب عبد اهللا عليه السالم أنه 

صلى اهللا عليه وآله ، وكتابك الناطق على لسان رسولك ،  اهللا ، اللهم إين أشهد أن هذا كتابك املرتل من عندك ، على رسولك حممد بن عبد اهللا
إين نشرت عهدك  اللهم. وفيه حكمك وشرايع دينك ، أنزلته على نبيك ، وجعلته عهدا منك إىل خلقك ، وحبال متصال فيما بينك وبني عبادك 

تطبع عند  وكتابك ، اللهم فاجعل نظري فيه عبادة ، وقراءيت تفكرا ، وفكري اعتبارا ، واجعلين ممن أتعظ ببيان مواعظك فيه ، وأجتنب معاصيك ، وال
لين أتدبر آياته وأحكامه ، آخذ قراءيت كتابك على قليب وال على مسعي ، وال جتعل على بصري غشاوة ، وال جتعل قراءيت قراءة ال تدبر فيها ، بل اجع

 92،  6:  98عنه البحار . (، إنك أنت الرؤوف الرحيم ) االسرع يف الكالم: اهلذرمة (بشرايع دينك ، وال جتعل نظري فيه غفلة ، وال قراءيت هذرمة 
 :207 ( 

 فيما نذكره مما ينبغي ان يقرأ يف مدة الشهر كله )  11( فصل 

عليه إىل أن يكون متصرفا يف العبادات املندوبات ، بأمر يعرفه يف سره ، فيعتمد عليه ، فإنه يكون مقدار قراءته يف شهر اعلم أنه من بلغ فضل اهللا 
  . رمضان بقدر ذلك البيان ، وأما من كان متصرفا يف القراءة حبسب األمر الظاهر يف األخبار ، فإنه حبسب ما يتفق له من التفرغ واالعذار 

سألته عن الرجل : ائق عن استمرار القراءة يف شهر الصيام ، فليعمل ما روي عن وهب بن حفص ، عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال فإذا مل يكن له ع
  ) 9:  98عنه البحار . (يف ثالث فصاعدا : شهر رمضان ؟ قال : يف ست فصاعدا ، قلت : يف كم يقرء القرآن ؟ قال 

  ) 9:  98عنه البحار . (ال تعجبين أن يقرأ القرآن يف أقل من الشهر : ىل أيب عبد اهللا عليه السالم قال ورويت عن جعفر بن قولويه ، باسناده إ

واعلم أن املراد من قرائتك القرآن ، أن تستحضر يف عقلك وقلبك أن اهللا جل جالله يقرء عليك كالمه بلسانك ، فتستمع مقدس كالمه ، : أقول 
  . وتعترف بقدر إنعامه ، وتستفهم املراد من آدابه ، ومواعظه واحكامه 

، ) )خ ل ( قدر (ة اجلاللة اإلهلية ، فليكن أدبك يف االستماع واالنتفاع على مقدار ال يقوم ضعف البشرية واألجزاء الترابية بقدر معرفة حرم: فإن قلت 
ن يكون اهللا أنه لو قرأ عليك بعض ملوك الدنيا كالما قد نظمه ، وأراد منك أن تفهم معانيه وتعمل ا وتعظمه ، فال ترض لنفسك وأنت مقر باالسالم أ

  . ملكه لبعض األحالم  جل جالله ، دون مقام ملك يف الدنيا ، يزول

، ال أقدر على بلوغ هذه املرتبة الشريفة ، فال أقل أن يكون استماعك وانتفاعك بالقراءة املقدسة املنيفة ، كما لو جاءك كتاب من والدك : وإن قلت 
نفسك الضعيفة املراتب ، فقد عرضت  أو ولدك القريب إليك ، أو من صديقك العزيز عليك ، فإنك إن أنزلت اهللا جل جالله وكالمه املعظم دون هذه

  .لصفقة خاسر أو خائب

ه، وهو كان يف مقام تعليم شيعته أعمال وسندها صحيح، وفيها تصريح من اإلمام أن املصحف املوجود يف زمانه هو نفسه ما أنزله اهللا على نبي: تعلیق
  .املصاحف املعهودة بني املسلمنين دال على أن هذا الكالم يشمل لقرآن معي هليلة القدر فعدم ختصيص



  

 55 - 52 ص - 8 ج -  الكليين الشيخ - الكايف: الثالثةالوثیقة 

 بن أمحد عن ، األشعري حممد بن واحلسني ، بزيع بن محزة عمه عن ، بزيع بن إمساعيل بن حممد عن ، احلسني بن حممد عن ، حيىي بن حممد - 16
 فإين بعد أما الرحيم الرمحن اهللا بسم:  اخلري سعد إىل)  السالم عليه(  جعفر أبو كتب:  قال حدثه عمن ، اهللا عبد بن يزيد عن ، اهللا عبد بن حممد

 تولوه حني عدوهم ووالهم نبذوه حني الكتاب علم عنهم اهللا رفع قد أمة وكل...  املنقلب يف والغنيمة التلف من السالمة فيها فإن اهللا بتقوى أوصيك
 للرعاية تركهم حيزم والعلماء للرواية حفظهم يعجبهم واجلهال يرعونه وال يروونه فهم حدوده وحرفوا حروفه أقاموا أن الكتاب نبذهم من وكان
 الفتاوى يف يتبعوم أنفسهم على رؤساء وجعلوهم يعلمونه ال الذين به واحلاكم عليه والقيم الكتاب ويل جعلوا اي( يعلمون ال الذين ولوه أن الكتاب نبذهم من وكان

 غري صيب أو جاهل سفيه كل يرثه مرياثا جعلوه اي( والصبا السفه يف ورثوه مث ، الدين عرى وغريوا الردى إىل وأصدروهم اهلوى فأوردوهم) ) آت. (  وغريها

 عن يصدرون فاألمة) ) آت. (  بالقبول والرجوع واالخذ للسؤال االتيان عن كنايتان والصدور والورود ، تركه أو عليه االطالع أو صدوره اي"  اهللا أمر بعد: "  وقوله عاقل
 أشباه فاعرف... ) بالذم املخصوص هو"  الناس والية" ( اهللا والية بعد الناس والية بدال للظاملني فبئس ، يردون وعليه وتعاىل تبارك اهللا أمر بعد الناس أمر

 حروف أقاموا الذين األمة هذه من أشباههم أعرف مث ، مهتدين كانوا وما جتارم رحبت فما وحتريفه الكتاب بكتمان ساروا الذين والرهبان األحبار
 واكلهم مواضعها عن الكلم وحتريفهم العلم بكتمام باآلخرة الدنيا لشرائهم والرهبان باألحبار باحلطام املفتونني العوام وعلماء العباد هؤالء شبه إمنا( حدوده وحرفوا الكتاب

) ) يف. (  الظلمة وأعوام واحلكام السالطني والكثرة بالسادة واملراد مواضع عدة يف القرآن يف اهللا وصفهم ما على كذلك كانوا أم كما اهللا سبيل عن وصدهم بالباطل الناس أموال
 سورة من 31 اآلية إىل إشارة( العلم من مبلغهم وذلك دنيا أكثرهم مع كانوا األهواء قادة تفرقت فإذا) ] والكثرة[  النسخ بعض يف( والكربة السادة مع فهم

 ، كثري بباطل ألسنتهم على إبليس صوت يسمع يزال ال ، وطمع طبع يف كذلك يزالون ال ،) اخلتم -:  بالسكون - و الرين:  - بالتحريك - والطبع.  النجم
"  بالتكليف. "  الربانيني باهللا العلماء يعين"  العلماء"  والرهبان األحبار أشباه من اي"  منهم" ( بالتكليف العلماء على ويعيبون التعنيف و األذى على العلماء منهم يصرب

  .)) يف(  باحلق تكليفهم يعين

وأما التحريف فمحصور يف املعاين وهذا  ،الل هذه األمة قد أقاموا حروف القرآنالرواية صحيحة اإلسناد، وفيها إعتراف من اإلمام أن حىت ض: تعلیق
  .ال خالف عليه بني املسلمنيمما 

  

 ...).، وعز ال زم أعوانه وبيت ال دم أركانهناطق ال يعىي لسانه، : كتاب اهللا بني أظهركم: (قال أمري املؤمنني علي بن أيب طالب: الرابعةالوثیقة 
، مبيناً حالله وحرامه ، وفرائضه وفضائله ، وناسخه ومنسوخه ، ورخصه وعزائمه ، وخاصه وعامه ، وعربه وأمثاله ،  كتاب ربكم فيكم«: وقال

ني مثبت يف ومرسله وحمدوده ، وحمكمه ومتشاه ، مفسراً جممله ، ومبيناً غوامضه ، بني مأخوذ ميثاق يف علمه ، وموسع على العباد يف جهله ، وب
، ومعلوم يف السنة نسخه ، وواجب يف السنة أخذه ، ومرخص يف الكتاب تركه ، وبني واجب بوقته ، وزائل يف مستقبله ، ومباين بني  الكتاب فرضه

44  |1ج البالغة (» حمارمه ، من كبري أوعد عليه نريانه ، أو صغري أرصد له غفرانه ، وبني مقبوله يف أدناه ، موسع يف أقصاه 
( .  

  .أنه بيت ال دم أركانه، وهذا ينايف التحريف ويضاده لو كان واقعاًوفيهم وأنه موجود بني أظهر الناس أنه هذه الرواية وصف القرآن  ويف: تعلیق

  



يرضى ؟ أم  أم أنزل اهللا ديناً ناقصاً فاستعان م على إمتامه ؟ أم كانوا شركاء له فلهم أن يقولوا وعليه أن« : وقال عليه السالم : الخامسةالوثیقة 
 : (وقال ) ما فرطنا يف الكتاب من شيء  : (أنزل اهللا سبحانه ديناً تاماً فقصر الرسول صلّى اهللا عليه وآله وسلّم عن تبليغه وأدائه ؟ واهللا سبحانه يقول 

ان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفاً ولو ك : (، وأنه ال اختالف فيه ، فقال سبحانه  الكتاب يصدق بعضه بعضاًوذكر أنّ ) فيه تبيان لكل شيء 
16  |18ج البالغة (» وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق ، ال تفىن عجائبه ، وال تكشف الظلمات إالّ به ) كثرياً 

(.  

  .وتصديق القرآن بعضه لبعض يدل على أن القرآن مل ينقصه شئ كما قررناه يف األدلة العقلية: تعلیق

  

  قلت للرضا عليه السالم يا ابن رسول اهللا ما تقول يف القرآن ؟« : وعن الريان بن الصلت قال : السادسةالوثیقة 

546األمايل . 57:  2عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق (»  كالم اهللا ، ال تتجاوزوه ، وال تطلبوا اهلدى يف غريه فتضلوا: فقال 
(.  

تقيم سموضحة أن املوجود بني الدفتني كله كالم اهللا وال جيوز جتاوزه أو طلب اهلدى يف غريه، وكل هذا ال يوإجابة اإلمام الرضا هنا واضحة و: تعلیق
  .مع حتريفه على فرض وقوعه

  

 602 ص - 2 ج - الكليين الشيخ - الكايف: السابعةالوثیقة 

 الزهري عن ، عيينة بن سفيان عن ، داود بن سليمان عن ، حممد ابن القاسم عن ، مجيعا ، القاساين حممد بن وعلي أبيه عن ، إبراهيم بن علي - 13
)  السالم عليه(  وكان.  معي القرآن يكون أن بعد استوحشت ملا واملغرب املشرق بني من مات لو) :  السالم عليهما(  احلسني ابن علي قال:  قال
 . ميوت أن كاد حىت يكررها"  الدين يوم مالك"  قرأ إذا

  .ختصيص كالمه بقرآن معين جيعله يعم كل املصاحف الشريفةوعدم : تعلیق

  

  التصریح بحفظه من فاتحته إلی خاتمته

وإنّ مجيع ما جاء به حممد بن عبداهللا هو احلق « :وجاء فيما كتبه اإلمام الرضا عليه السالم للمأمون يف حمض اإلسالم وشرائع الدين: ا�ولیالوثیقة 
ال يأتيه الباطل من بني يديه وال  (والتصديق بكتابه الصادق العزيز الذي . من مضى قبله من رسل اهللا وأنبيائه وحججه  املبني ، والتصديق به وجبميع

، نؤمن مبحكمه ومتشاه ، وخاصه وعامه ، ووعده  وأنه حق من فاحتته إىل خامتتهوأنه املهيمن على الكتب كلّها ، ) من خلفه ترتيل من حكيم محيد 
130:  2عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق (» ال يقدر أحد من املخلوقني أن يأيت مبثلهووعيده ، وناسخه ومنسوخه ، وقصصه وأخباره ، 

(  .  

  



  
  يا ابن رسول اهللا ما تقول يف القرآن ؟ : السالم فقلت له سألت الصادق جعفر بن حممد عليهما « : وعن علي بن سامل عن أبيه قال : الثانیةالوثیقة 

ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه  ( وهو الكتاب العزيز الذي ،ووحي اهللا وترتيله  ،وكتاب اهللا  ،وقول اهللا  ،هو كالم اهللا : فقال 
545: األمايل (» ) ترتيل من حكيم محيد 

(.  

  .والروايتان تدالن أن كل قرآن كان موجود بني الناس يف ذلك الوقت ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه: تعلیق

  

  أنه مکّمل لغیره فکیف یکون ناقص

 601 - 600ص  - 2ج  -الكليين الشيخ  -الكايف : ا�ولیالوثیقة 

ال واهللا وال يرجع االمر واخلالفة إىل آل أيب ) : عليه السالم ( قال أبو عبد اهللا : أبو علي األشعري ، عن بعض أصحابه ، عن اخلشاب ، رفعه قال  - 8
صلى اهللا ( وأبطلوا السنن وعطلوا األحكام ، وقال رسول اهللا بكر وعمر أبدا وال إىل بين أمية أبدا وال يف ولد طلحة والزبري ابدا وذلك أم نبذوا القرآن 

وضياء من االحداث ) ]الضاللة [ يف بعض النسخ (القرآن هدى من الضاللة وتبيان من العمى واستقالة من العثرة ونور من الظلمة ) : عليه وآله 
 .  فيه كمال دينكم وما عدل أحد عن القرآن إال إىل النارخرة ووعصمة من اهللكة ورشد من الغواية وبيان من الفنت وبالغ من الدنيا إىل اآل

  .ولو كان القرآن حمرفاً ملا كمل الدين به: نعلیق

  

 605ص  - 2ج  - الشيخ الكليين  -الكايف : الثانیةالوثیقة 

عليه ( قال يل أبو عبد اهللا : ن عمار قال حممد بن حيىي ، عن أمحد بن حممد ، عن حممد بن عيسى ، عن سليمان بن رشيد عن أبيه ، عن معاوية ب - 8
وذلك الن يف القرآن من املواعظ إذا اتعظ به استغىن عن غري اهللا يف كل ما حيتاج إليه ( من قرأ القرآن فهو غين وال فقر بعده وإال ما به غىن) : السالم 

 ))يف ( من مل يتغن بالقرآن فليس منا ) : ه صلى اهللا عليه وآل( وإن مل يستغن بالقرآن فما يغنيه شئ وهذا أحد معاين قوله 

  

 102ص  -الشيخ الصدوق  -ثواب األعمال : الثالثةالوثیقة 

بن راشد حدثنا حممد بن موسى بن املتوكل قال حدثين علي بن احلسني السعد آبادي عن أمحد بن أيب عبد اهللا عن حممد بن عيسى بن عبيد عن سليمان ا
 .واألمانة غىن  من قرأ القرآن فهو غين وال فقر بعدهقال أبو عبد اهللا عليه السالم : عن أبيه عن معاوية بن عمار قال 

  .ولو كان حمرفاً أو ناقصاً ملا أغىن عن شئ :تعلیق

  



  عدم إختصاصه لزمان أو �ناس أي أنه غیر محصور لزمن الحضور دون الغیبة

  138 - 137ص  - 1ج  -الشيخ الصدوق  - ) ع(عيون أخبار الرضا : ا�ولیالوثیقة 

: حدثين أيب قال : حدثنا حممد بن موسى الرازي قال : لصويل قال حدثنا حممد بن حيىي ا: حدثنا احلاكم أبو علي احلسني بن أمحد البيهقي قال  - 9
هو حبل اهللا املتني وعروته الوثقى وطريقته املثلى املؤدي إىل اجلنة : ذكر الرضا عليه السالم يوما القرآن فعظم احلجة فيه واآلية واملعجزة يف نظمه قال 

على األلسنة ألنه مل جيعل لزمان دون زمان بل ) ردؤ وفسد: غث حديث القوم ( األزمنة وال يغثعلى ) بلي: خلق الثوب ( واملنجي من النار ال خيلق
 . )ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ترتيل من حكيم محيد ( جعل دليل الربهان واحلجة على كل انسان 

  .بة، واحلال أنه ذو فائدة لكل الناس ويف كل األزمنةلو كان القرآن حمرفاً لكان جمعوالً لزمان احلضور دون زمان الغيف: تعلیق

  

 93ص  - 1ج  -الشيخ الصدوق  -) ع(عيون أخبار الرضا : الثانیةالوثیقة 

مسعت : حدثين القاسم بن إمساعيل أيب ذكوان ، قال : حدثنا حممد بن حيىي الصويل قال : حدثنا احلاكم أبو علي احلسني بن أمحد البيهقي ، قال  - 32
رجال سأل أبا عبد اهللا عليه السالم ما بال القرآن ال يزداد عند النشر اهيم بن العباس حيدث عن الرضا ، عن أبيه موسى بن جعفر عليه السالم أن إبر

 . لقيامةالن اهللا مل يرتله لزمان دون زمان وال لناس دون ناس فهو يف كل زمان جديد ، وعند كل قوم غض إىل يوم افقال  والدراسة إال غضاضة ؟

ائدة باإلضافة إىل تصريح اإلمام بأن القرآن أنزل لكل األزمنة ولكل الناس واألقوام أيضاً أوضح معىن كونه جديداً يف كل زمان، وهو أن له ف: تعلیق
  .جديدة يف كل زمان ال أن ألفاظه تتبدل، وعلى هذا حنمل أي رواية حتكي أن اإلمام املهدي يأيت بقرآن جديد

  

  تعلم وقراءة کل آیاته من دون أي تقییدالحث علی 

  607ص  - 2ج  -الشيخ الكليين  -الكايف : ا�ولیالوثیقة 

ينبغي للمؤمن أن ال ميوت : قال ) عليه السالم ( علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أمحد بن حممد ، عن سليم الفراء ، عن رجل ، عن أيب عبد اهللا  - 3
 . عليمهحىت يتعلم القرآن أو يكون يف ت

  .ولو كان القرآن حمرفاً ملا صدر عن اإلمام هذا التكليف املنيف: تعلیق

  

  

  

  



 609ص  - 2ج  - الشيخ الكليين  -الكايف : الثانیةالوثیقة 

املسلم أن ينظر يف القرآن عهد اهللا إىل خلقه فقد ينبغي للمرء : قال ) عليه السالم ( علي ، عن أبيه ، عن محاد ، عن حريز ، عن أيب عبد اهللا  - 1
وأوفوا : " حفظ الشئ ومراعاته حاال بعد حال ومسى املوثق الذي يلزم مراعاته عهدا قال تعاىل : العهد ( عهده وأن يقرأ منه يف كل يوم مخسني آية

  .)قاله الراغب. فظه وعهد فالن إىل فالن بعهد أي ألقى إليه العهد وأوصاه حب. أي أوفوا حبفظ االميان " بالعهد إن العهد كان مسؤوال 

 .الرواية صحيحة السند، وتدارس مخسني آية من هذا العهد العظيم من دون ختصيص أو تعيني يدل على عدم شكواه من أي علة: تعلیق

  

  611ص  - 2ج  - الشيخ الكليين  -الكايف : الثالثةالوثیقة 

ما مينع التاجر منكم املشغول يف سوقه إذا رجع : قال ) عليه السالم ( اهللا  ابن حمبوب ، عن مجيل بن صاحل ، عن الفضيل بن يسار ، عن أيب عبد - 2
  .إىل مرتله أن ال ينام حىت يقرأ سورة من القرآن فتكتب له مكان كل آية يقرؤها عشر حسنات وميحى عنه عشر سيئات

 .ل على أا بأمجعها حقالرواية صحيحة السند، وقد صرح اإلمام أن الثواب يترتب على قراءة كل آياته دا: تعلیق

  

 104 - 103ص  -الشيخ الصدوق  -ثواب األعمال : الرابعةالوثیقة 

: السالم قال حدثين حممد بن علي بن ماجيلويه عن عمه حممد بن أيب القاسم عن أمحد بن أيب عبد اهللا عن علي بن أسباط يرفعه إىل أمري املؤمنني عليه 
  . يا اهللا سبع مرات فلو دعا على الصخرة لقلعها انشاء اهللا: رآن شاء مث قال من قرأ مائة آية من القرآن من أي الق

ي بالغرض، فتلويح بل تصريح أنه بكل أجزاءه سليم مل يطرئ عليه التبديل وال التغيري وأن أي مائة آية منه ت "شاء من أي القرآن"وقول اإلمام : تعلیق
 .لرمبا تغير املعىن" من أي قرآن شاء"ولو أن اإلمام إستعمل كلمة 

  

  ).كثريةٌ تالوم للقرآنإنّ شيعةَ علي كثريةٌ صالم، : (قال اإلمام الباقر حممد بن علي عليه السالم: الخامسةالوثیقة 

  .لو مل يكن هنالك إال قرآن واحد عند األئمة ملا أمكن وقوع ذلك: تعلیق

  

، فإذا كان ...، فإنّ درجات اجلنة على عدد آيات القرآن عليكم بتالوة القرآن: (يه السالمقال اإلمام الصادق جعفر بن حممد عل: السادسةالوثیقة 
  ).اقْرأ وارقه، فكلّما قرأ آيةً، يرقى درجةً: يوم القيامة قيل لقارئ القرآن

  .لو كان القرآن حمرفاً حلرمنا مجيعاً من هذا الثواب، ولطف اهللا يأىب ذلك: تعلیق



  

  . متع ببصره وخفّف عن والديه، وإن كانا كافرين ومن قرأ القرآنَ يف املصحف: وقال: السابعةالوثیقة 

  .وواضح أن هذا ال يترجم على أرض الواقع إال بسالمة املصاحف املوجودة بني املسلمني من التحريف: تعلیق

  

  الحث علی ختمه وترتیب الثواب علی کل حرف منه

  612ص  - 2ج  -الكليين الشيخ  -الكايف : ا�ولیالوثیقة 

عن خالد بن ماد القالنسي ، عن أيب محزة ) ]النصر بن سعيد [ يف بعض النسخ (حممد بن حيىي ، عن حممد بن احلسني ، عن النضر بن سويد  - 4
مه يف يوم مجعة ، كتب له من من ختم القرآن مبكة من مجعة إىل مجعة أو أقل من ذلك أو أكثر ، وخت: قال ) عليه السالم ( الثمايل ، عن أيب جعفر 

  .االجر واحلسنات من أول مجعة كانت يف الدنيا إىل آخر مجعة تكون فيها وإن ختمه يف سائر األيام فكذلك

 .الرواية صحيحة السند، وختمه غري ممكن مع كونه حمرفاً: تعلیق

  

  613 - 612ص  - 2ج  - الشيخ الكليين  -الكايف : الثانیةالوثیقة 

األشعري ، عن حممد بن عبد اجلبار ، وحممد بن حيىي ، عن أمحد ابن حممد ، مجيعا ، عن علي بن حديد ، عن منصور ، عن حممد بن أبو علي  - 6
من استمع حرفا : قال ) عليه السالم ( وقد روي هذا احلديث عن أيب عبد اهللا ) : أي قال الراوي(قال ) عليهما السالم ( بشري ، عن علي بن احلسني 

غري صالة [ يف بعض النسخ ( ومن قرأ نظرا من غري صوتكتب اهللا له حسنة وحما عنه سيئة ورفع له درجة ،  اب اهللا عز وجل من غري قراءةمن كت
كتب اهللا له عشر حسنات وحما عنه عشر سيئات ورفع له  ومن تعلم منه حرفا ظاهراوحما عنه سيئة ورفع له درجة  كتب اهللا له بكل حرف حسنة) ]

كتب اهللا له  وهو جالس يف صالته] ظاهرا [ ومن قرأ حرفا : قال .  ال أقول بكل آية ولكن بكل حرف باء أو تاء أو شبههما: رجات قال عشر د
مائة حسنة وحما عنه مائة  ومن قرأ حرفا وهو قائم يف صالته كتب اهللا له بكل حرفبه مخسني حسنة وحما عنه مخسني سيئة ورفع له مخسني درجة 

 . ختمه كله: جعلت فداك ختمه كله ؟ قال : قلت : ومن ختمه كانت له دعوة مستجابة مؤخرة أو معجلة ، قال رفع له مائة درجة سيئة و

  .ب اإلمام املثوبة على كل حرف منهرتوهذا الرواية خري بيان على سالمة كل القرآن بكل كلماته وحروفه من التبديل والتغيري وإال مل ي: تعلیق

  

  

  



 الكايف). (فتح القرآن وختمه، كلّما حلَّ بأوله ارحتلَ يف آخره… احلال املرحتل،: (أي األعمال أفضل؟ فقال: ألحد األئمةوقيل : الثالثةالوثیقة 
2/442.(  

اإلعتقادات (القرآن  الصدوق على ما ذهب إليه من عدم حتريفومن بينهم الشيخ وذا القسم من األحاديث استدلّ بعض أكابر اإلمامية : تعلیق
93للشيخ الصدوق 

(.  

  

  أنه فیه مؤثرات تکوینیة وملکوتیة

 606ص  - 2ج  -الشيخ الكليين  -الكايف : ا�ولیالوثیقة 

القرآن محلة ) : صلى اهللا عليه وآله ( قال رسول اهللا : قال ) عليه السالم ( علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوين ، عن أيب عبد اهللا  - 11
  .أهل اجلنة ، والرسل سادة) املبالغون يف ارشاد الناس وترويج احلق: اتهدون (، واتهدون قواد أهل اجلنة  عرفاء أهل اجلنة

 .الوراية معتربة السند: تعلیق

  

  610ص  - 2ج  - الشيخ الكليين  -الكايف : الثانیةالوثیقة 

يب حممد بن حيىي ، عن أمحد بن حممد بن عيسى ، عن حممد بن خالد ، واحلسني بن سعيد ، مجيعا ، عن النضر بن سويد ، عن حيىي بن عمران احلل - 2
ل السماء كما إن البيت إذا كان فيه املرء املسلم يتلو القرآن يتراءاه أه: قال ) عليه السالم ( ، عن عبد االعلى موىل آل سام ، عن أيب عبد اهللا 

  .يتراءى أهل الدنيا الكوكب الدري يف السماء

نيوياً الرواية صحيحة السند، وكال الروايتان تدالن على أن قراءة القرآن املوجود بني الدفتني حق قرائته يترك تأثريه يف قلب املؤمن وروحه د: تعلیق
 .وأخروياً

  

  التصریح بعدم إحتواء القرآن �سمائهم أهل البیت

علي بن إبراهيم ، عن حممد بن عيسى ، عن يونس وعلي : 1ح) واحدا بعد واحد) ع ( باب النص على األئمة ( 1/286الكليين يف الكايف : قةالوثی
عن  بن حممد ، عن سهل ابن زياد أيب سعيد ، عن حممد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أيب بصري قال سألت أبا عبد اهللا عليه السالم

إن : فقلت له : علي بن أيب طالب واحلسن واحلسني عليهم السالم نزلت يف : فقال " أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل االمر منكم: "قول اهللا عز وجل 
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله نزلت : قولوا هلم : فقال : قال  فما له مل يسم عليا وأهل بيته عليهم السالم يف كتاب اهللا عز و جل؟: الناس يقولون 

سول اهللا صلى اهللا عليه وآله هو الذي فسر ذلك هلم ، ونزلت عليه الزكاة ومل يسم هلم من عليه الصالة ومل يسم اهللا هلم ثالثا وال أربعا ، حىت كان ر
طوفوا اسبوعا حىت كان رسول : كل أربعني درمها درهم ، حىت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله هو الذي فسر ذلك هلم ، ونزل احلج فلم يقل هلم 



فقال  -ونزلت يف علي واحلسن واحلسني  -" أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول واويل االمر منكم"م ، ونزلت اهللا صلى اهللا عليه وآله هو الذي فسر ذلك هل
من كنت مواله ، فعلي مواله ، وقال صلى اهللا عليه وآله اوصيكم بكتاب اهللا وأهل بييت ، فإين سألت اهللا عز : يف علي : رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 

إم لن خيرجوكم من باب هدى ، : ال تعلموهم فهم أعلم منكم ، وقال : حىت يوردمها علي احلوض ، فأعطاين ذلك وقال وجل أن ال يفرق بينهما 
وجل أنزله  ولن يدخلوكم يف باب ضاللة ، فلو سكت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله فلم يبني من أهل بيته ، الدعاها آل فالن وآل فالن ، لكن اهللا عز

فكان علي واحلسن واحلسني وفاطمة عليهم " إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهريا"ا لنبيه صلى اهللا عليه وآله يف كتابة تصديق
، اللهم إن لكل نيب أهال وثقال وهؤالء أهل بييت وثقلي : السالم ، فأدخلهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله حتت الكساء يف بيت أم سلمة ، مث قال 

إنك إىل خري ولكن هؤالء أهلي وثقلي ، فلما قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله كان علي أوىل الناس : ألست من أهلك ؟ فقال : فقالت ام سلمة 
ل أن يدخل حممد بالناس لكثرة ما بلغ فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وإقامته للناس وأخذه بيده ، فلما مضى علي مل يكن يستطيع علي ومل يكن ليفع

إن اهللا تبارك وتعاىل أنزل فينا كما أنزل فيك : من ولده إذا لقال احلسن واحلسني ]) احدا [ يف بعض النسخ (بن علي وال العباس بن علي وال واحدا 
عنك ، فلما مضى علي عليه السالم فأمر بطاعتنا كما أمر بطاعتك وبلغ فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله كما بلغ فيك وأذهب عنا الرجس كما أذهبه 

واولوا االرحام بعضهم أوىل : "كان احلسن عليه السالم أوىل ا لكربه ، فلما تويف مل يستطع أن يدخل ولده ومل يكن ليفعل ذلك واهللا عز وجل يقول 
أبيك وبلغ يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله كما بلغ فيجعلها يف ولده إذا لقال احلسني أمر اهللا بطاعيت كما أمر بطاعتك و طاعة " ببعض يف كتاب اهللا

دعي فيك ويف أبيك وأذهب اهللا عين الرجس كما أذهب عنك وعن أبيك ، فلما صارت إىل احلسني عليه السالم مل يكن أحد من أهل بيته يستطيع أن ي
نا ليفعال مث صارت حني أفضت إىل احلسني عليه السالم فجرى عليه كما كان هو يدعي على أخيه وعلى أبيه ، لو أرادا أن يصرفا االمر عنه ومل يكو

مث صارت من بعد احلسني لعلي بن احلسني ، مث صارت من بعد علي بن احلسني إىل " واولوا االرحام بعضهم اوىل ببعض يف كتاب اهللا"تأويل هذه اآلية 
 . نا أبدا الرجس هو الشك ، واهللا ال نشك يف رب: وقال . حممد بن علي عليه السالم 

بن  حممد بن حيىي ، عن أمحد بن حممد بن عيسى ، عن حممد بن خالد واحلسني بن سعيد عن النضر بن سويد ، عن حيىي بن عمران احلليب ، عن أيوب
  . احلر وعمران بن علي احلليب ، عن أيب بصري عن أيب عبد اهللا عليه السالم مثل ذلك 

  .بالتحريفعلى كل من يتوهم أن إسم اإلمام علي كان موجوداً يف الترتيل وقد سقط منه  الرواية صحيحة السند، وهي قاضية: تعلیق

  

  وأمرنا باSنقیاد إلیه ذکر صفاته الکمالیة العالیة التي Q تنسجم مع التحریف وQ النقصان

 599 - 598ص  - 2ج  -الشيخ الكليين  -الكايف : ا�ولیالوثیقة 

) صلى اهللا عليه وآله ( قال رسول اهللا : قال ) عليهم السالم ( علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوين ، عن أيب عبد اهللا عن آبائه  - 2
هر سفر والسري بكم سريع وأنتم على ظ) السكون والصلح واملوادعة بني املسلمني والكفار وبني كل متحاربني: اهلدنة ( أيها الناس إنكم يف دار هدنة: 

) ]فأعدوا اجلهاد [ يف بعض النسخ (وقد رأيتم الليل والنهار والشمس والقمر يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد ويأتيان بكل موعود فأعدوا اجلهاز 
اع فإذا التبست عليكم الفنت كقطع الليل دار بالغ و انقط: يا رسول اهللا وما دار اهلدنة ؟ قال : فقام املقداد بن األسود فقال : لبعد ااز قال 

حمل به إذا سعى به إىل السلطان وهو ماحل و : ويقال . شافع مشفع أي مقبول الشفاعة ( وماحل مصدقفإنه شافع مشفع  املظلم فعليكم بالقرآن
ومن جعله أمامه ) ه إذا مل يتبع ما فيه إىل اهللا تعاىلميحل بصاحبه أي يسعى ب: ولعله من هنا قيل يف معناه " فال جتعله ماحال مصدقا " حمول وىف الدعاء 



وله  قاده إىل اجلنة ومن جعله خلفه ساقه إىل النار وهو الدليل يدل على خري سبيل وهو كتاب فيه تفصيل وبيان وحتصيل وهو الفصل ليس باهلزل
الفرح والسرور قد أنق بالكسر يأنق الشئ أحبه : النق ا(ه جنوم ظهر وبطن فظاهره حكم وباطنه علم ، ظاهره أنيق وباطنه عميق ، له جنوم وعلى جنوم

أي آيات تدل على أحكام اهللا تدى ا وفيه آيات تدل على هذه اآليات وتوضيحها " له جنوم وعلى جنومه جنوم : " وأنيق أي حسن معجب و قوله 
له [ العاملون بالقرآن وىف بعض نسخ احلديث وبعض نسخ الكتاب ) ليهم السالم ع( ان املراد بالنجوم الثالث السنة فان السنة توضيح القرآن أو األئمة 

ال حتصى عجائبه وال تبلى غرائبه فيه مصابيح اهلدى ومنار احلكمة ) مجع ختم مبعىن منتهى الشئ:  -على ما قيل  -والتخوم ] ختوم وعلى ختومه ختوم 
) أي ملن عرف كيفية التعرف وإشارات القرآن ونكات بيانه ويعلم معاريضه] ليل على املعرفة ود[ يف بعض النسخ (ملن عرف الصفة  ودليل على املعرفة
فإن ) النشب يف الشئ إذا وقع فيما ال خملص له منه(ويتخلص من نشب ) اهلالك: العطب (وليبلغ الصفة نظره ، ينج من عطب  فليجل جال بصره

  )االنتظار: التربص (لظلمات بالنور ، فعليكم حبسن التخلص وقلة التربص التفكر حياة قلب البصري ، كما ميشي املستنري يف ا

 .الرواية معتربة السند، وكل هذه الصفات والكماالت ال تنسجم وحتريف القرآن: تعلیق

  

  600ص  - 2ج  - الشيخ الكليين  -الكايف : الثانیةالوثیقة 

إن هذا القرآن فيه : قال ) عليه السالم ( حممد بن حيىي ، عن أمحد بن حممد ، عن حممد بن أمحد بن حيىي ، عن طلحة بن زيد ، عن أيب عبد اهللا  - 5
  .ورمنار اهلدى ومصابيح الدجى فليجل جال بصره ويفتح للضياء نظره فإن التفكر حياة قلب البصري ، كما ميشي املستنري يف الظلمات بالن

 .ال بأس ذه الرواية من حيث السند: تعلیق

  

 601ص  - 2ج  - الشيخ الكليين  -الكايف : الثالثةالوثیقة 

إن القرآن زاجر : يقول ) عليه السالم ( مسعت أبا عبد اهللا : محيد بن زياد ، عن احلسن بن حممد ، عن وهيب بن حفص ، عن أيب بصري قال  - 9
  .لناروآمر يأمر باجلنة ويزجر عن ا

 .سند الرواية موثق: تعلیق

  

، وما  الذي ال يكذب، واحملدث  يضلّ الذي ال، واهلادي  الذي ال يغشهو الناصح  هذا القرآنواعلموا أن « : قال أمري املؤمنني : الرابعةالوثیقة 
وال ،  واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقةزيادة يف هدى أو نقصان يف عمى ، : جالس هذا القرآن أحد إالّ قام عنه بزيادة أو نقصان 

، فاستشفوه من أدوائكم ، واستعينوا به على ألوائكم ، فإنّ فيه شفاء من أكرب الداء وهو الكفر والنفاق والغي والضالل ،  ألحد قبل القرآن من غىن
  .ه العباد إىل اهللا مبثله فاسألوا اهللا به وتوجهوا إليه حببه ، وال تسألوا به خلقه ، إنه ما توج



، وإنه من شفع له القرآن يوم القيامة شفّع فيه ، ومن حمل له القرآن يوم القيامة صدق عليه ، فإنه ينادي مناد  وقائل مصدقواعلموا أنه شافع مشفّع ، 
، واستدلّوه على ربكم ، واستنصحوه  حرثته وأتباعه فكونوا من،  غري حرثة القرآنأال إنّ كل حارث مبتلى يف حرثه وعاقبة عمله ، : يوم القيامة 

202  |176ج البالغة (» على أنفسكم ، واموا عليه آراءكم ، واستغشوا فيه أهواءكم 
( .  

  

، وأحلّ حالله ، وحرم  ومتسك حببل القرآن واستنصحه« : وقال عليه السالم يف كتاب له إىل احلارث اهلمداين رضي اهللا عنه : الخامسةالوثیقة 
459  |69ج البالغة (» ... حرامه 

( .  

  

، وحبراً ال يدرك قعره ، ومنهاجاً  الكتاب نوراً ال تطفأ مصابيحه ، وسراجاً ال خيبو توقّدهمث أنزل عليه « : وقال يف موضع آخر: السادسةالوثیقة 
نه ، وحقاً ال ختذل أعوانه ، فهو معدن اإلميان وحببوحته ، وينابيع العلم وحبوره ، ورياض ال يضل جه ، وشعاعاً ال يظلم ضوؤه ، وفرقاناً ال خيمد برها

يغيضها الواردون ،  العدل وغدرانه ، وأثايف اإلسالم وبنيانه ، وأودية احلق وغيطانه ، وحبر ال يرتفه املسترتفون ، وعيون ال ينضبها املاحتون ، ومناهل ال
ون ، جعله اهللا رياً لعطش العلماء ، وربيعاً لقلوب الفقهاء ، وحماج لطرق الصلحاء ، ودواء ليس بعده داء ، ونوراً ليس ومنازل ال يضل جها القاصد

ن تكلم به نتحله ، وبرهاناً ملمعه ظلمة ، وحبالً وثيقاً عروته ، ومعقالً منيعاً ذروته ، وعزاً ملن توالّه ، وسلماً ملن دخله ، وهدى ملن أئتم به ، وعذراً ملن ا
ملن وعى ، وحديثاً ملن  ، وشاهداً ملن خاصم به ، وفلجاً ملن حاج به ، وحامالً ملن محله ، ومطية ملن أعمله ، وآية ملن توسم ، وجنة ملن استألم ، وعلماً

315  |198ج البالغة (» روى ، وحكماً ملن قضى 
(.  

  

، أخذ عليهم ميثاقه ، وارن عليه انفسهم ، أمت  ر زاجر ، وصامت ناطق ، حجة اهللا على خلقهفالقرآن آم« : وقال عليه السالم  :السابعةالوثیقة 
من نفسه ، فإنه مل نوره ، وأكمل به دينه ، وقبض نبيه صلّى اهللا عليه وآله وسلّم وقد فرغ إىل اخللق من أحكام اهلدى به ، فعظّموا منه سبحانه ما عظّم 

|  265ج البالغة (» ... مل يترك شيئاً رضيه أو كرهه إالّ وجعل له علماً بادياً ، وآية حمكمة ، تزجر عنه أو تدعو إليه خيف عنكم شيئاً من دينه ، و
183
( .  

  

  :الدلیل الشیعي الواقعي :الرد الرابع

يف معانيه، اختلفوا وإمنا الكرمي  القرآنألفاظ يف املسلمون  خيتلف مل دام بعضها بظواهر القرآنطوإصرغم وجود اإلختالفات املذهبية الشديدة 
ومع هذا جتد الفرق اإلسالمية باختالف مشارا ال يعمدون إىل تغيري أو إنكار أي آية من آيات  وال خيفى أن إنكار تلك األلفاظ كان أيسر من تأويلها

  :يف إستدالالم، وعلى سبيل املثال ال احلصر الالكتاب ال يف مناظرام و

  



عد فضالً ألهل وال غريها مما ي مع بغض اخلوارج ألهل البيت إال أم مل ينكروا آية التطهري رغم أن ظاهرها خالف صريح مذهبهم: �ولالمثال ا
  .)23: 42الشورى (قُل لَّا أَسأَلُكُم علَيه أَجرا إِلَّا الْمودةَ في الْقُربى البيت ومنها قول اهللا 

وأَن لَّيس للْإِنسان إِلَّا ذهب بعض املسلمون إىل أننا جمبورون يف أفعالنا رغم وجود آيات ختالف صريح ما ذهبوا إليه من قبيل قوله تعاىل : الثانيالمثال 
  .)40-39: 53النجم (وأَنَّ سعيه سوف يرى ) 39(ما سعى 

واللَّه خلَقَكُم وما لكنهم مل يردوا أياً من تلك اآليات ومنها  ،عقلهم الصريح تخالفاليت  اجلربوأما العدلية فقد اصطدموا بآيات : الثالثالمثال 
  .)96: 37الصفات (تعملُونَ 

وما رميت إِذْ رميت ولَكن اللّه فَلَم تقْتلُوهم ولَكن اللّه قَتلَهم مثل  آيات التوحيد األفعايلمل تنسجم عقيدم وكثري من املفوضة وكذلك : الرابعالمثال 
  .)17: 8األنفال (رمى 

وأَرسلْنا الرياح لَواقح فَأَنزلْنا من كقوله تعاىل  التفويضآيات قد واجهتهم بعض الذين نفوا قانون األسباب واملسببات األشاعرة و: الخامسالمثال 
وهاكُمنقَياء فَأَساء ممالس  ازِنِنيبِخ لَه ما أَنتم22: 15احلجر (و( .  

وما محمد إِالَّ رسولٌ قَد آية الذين يقولون بعدالة كل الصحابة تتعارض عقيدم هذه وبعض اآليات القرآنية كالسنة وها هم أهل : السادسالمثال 
 )144: 3آل عمران (ين انقَلَبتم علَى أَعقَابِكُم ومن ينقَلب علَى عقبيه فَلَن يضر اللّه شيئًا وسيجزِي اللّه الشاكرِخلَت من قَبله الرسلُ أَفَإِن مات أَو قُتلَ 

  .ولكنهم يأخذوا بروح رياضية عصيان الصحابةغريها من آيات و

إِالَّ تنصروه فَقَد هم جيد احلرج يف توجيه بعض آيات فضائل الصحابة ال سيما قوله تعاىل ببعيدة عن ذلك إذ أن بعضالشيعة وليست : السابعالمثال 
الَ ت بِهاحصقُولُ لارِ إِذْ يي الْغا فمنِ إِذْ هياثْن واْ ثَانِيكَفَر ينالَّذ هجرإِذْ أَخ اللّه هرصلَ اللّنا فَأَنزنعم نْ إِنَّ اللّهزا حهورت لَّم ودنبِج هدأَيو هلَيع هتينكس ه

 يمكح زِيزع اللّها ولْيالْع يه ةُ اللّهمكَلفْلَى وواْ السكَفَر ينةَ الَّذملَ كَلعجومع هذا لن جتد من الشيعة من ينكر قرآنيتها )40: 9التوبة (و.  

  

اليت وجدت منذ الصدر األول لإلسالم وإىل يومنا هذا تلك الفرق املختلفة كل تلك العوامل لدى مع وجود : الذي یطرح نفسهفالسؤال 
  فعل ذلك؟عن أو حذف بعض اآليات نتسائل مالذي منعهم غيري تإىل املاسة وحاجتهم 

  .أو تتلقاه األمة بالقبولليه كل املسلمون لن يوافقهم عأنه لن تستطيع أياً من تلك الفرق على تسويق قرآا اخلاص، و: التلقائيوالجواب 

غري قرآنه عز  متنع إنتشار قرآنجترب األمة على قبوله وأن اهللا قد سبب األسباب الطبيعية والعوامل املساعدة وصاغ القرآن بطريقة : والسبب في ذلك
  .ابرةمن التحريف عرب العصور الغ دليل قوي عند املتأملني على صيانة القرآنحبق لوهذا وجل 

نريده بأي صيغة نريدها ولكن سنجد تلك  اليوم منلك من املعدات والتقنيات ما يساعدنا على نشر أي قرآنأننا : وخیر شاهد علی ما قدمناه
األولون وأفشل كل ما منع هو عني ، وهذا من حيث قبوله لديهم القرآن املتواتر بني املسلمني اليومإمكانيات ال تقدر على أن حتبوا أمام اإلمكانيات 

  .حماوالم يف حتريف ألفاظه



  الخاتمة
  :259هو عني ما خلص إليه سلطان الفقهاء واتهدين السيد اخلوئي يف كتاب البيان يف تفسري القرآن ص وما نخلص إلیه في بحثنا

 أطرافه يف يتأمل مل من أو ، عقله ضعف من إال به يقول ال ، وخيال خرافة حديث القرآن حتريف حديث أن للقارئ تبني قد:  ذكرناه ومما:  النتيجة
 .وخرافته بطالنه يف يشك فال املتدبر املنصف العاقل وأما ، ويصم يعمي واحلب.  به القول حب إليه أجلأه من أو ، التأمل حق

  

  :1/142 الطهارة كتابهو ما ذكره العارف الراحل السيد اجلليل روح اهللا اخلميين يف ودلیلنا 

 املاليني يبلغ ممن وغريهم املسلمني من طبقة كل فإن ، واآلالف باأللوف التواتر حد فوق متواتر العزيز الكتاب من أيدينا بني اآلن هو ما أن ضرورة
 .كذلك العامل يف شئ يكون وقلما االسالم صدر إىل وهكذا ، العدد يف مثلهم سابقة طبقة عن واهليئة املادة ذه القرآن هذا أخذوا

  

سبب ختصيص ابن جماهد رمحه اهللا عند الكالم عن الشيخ احملقق حممد هادي معرفة ملا ذكره وأما القرآن المنتشر بین الناس فهو قرآن شیعي 
حيث كان  وأنّ النسبة مقلوبة، فص كانت هي قراءة عامة املسلمنيإنّ قراءة ح: 329ص تلخيص التمهيد ، فقال يفاملتواترة بشخص عاصم للقراءة
وهي القراءة اليت أخذها عاصم عن ، بني املسلمني حريصني على االلتزام مبا وافق قراءة العامة والرواية الصحيحة املتواترةوشيخه عاصم  حفص

صل املتواتر بني الوحي األ يكن علي عليه السالم يقرأ إال ما وافق نص ومل ،إلمام أمري املؤمنني عليه السالما شيخه أيب عبد الرمحن السلمي عن
شديد احلذر  ، فقد كان ضابطاً متقناً للغايةوجعلته علماً يشار إليه بالبنان ،بسمات و خصائص إن عاصما بني القراء املعروفني كان فريداً... املسلمني 
  .السلمي عن علي عليه السالممحن أخذاً إال من أيب عبد الر ومن مثّ مل يأخذ القراءة، ط فيمن يأخذ عنه القرآن متثبتاًواالحتيا

  

هـ والذي عاصر غري واحد من األئمة حيث قال 260على ما جنده من الشيخ األقدم الفضل إبن شاذان املتوىف سنة وهي عقیدة الشیعة ا�وائل 
 :تشنيعاً على أهل السنة 222-213ص اإليضاحيف كتاب 

  . ذهب صدرها أن إال الرحيم الرمحن اهللا بسم أوهلا يكتبوا أن منعهم ما براءة سورة أن ورويتم

  . النفر هؤالء عند كان ما القرآن من فذهب غريهم يقرؤه ال" كثريا" قرآنا يقرؤون قوم باليمامة قتل لقد: قال اخلطاب بن عمر أن ورويتم

: -وآله عليه اهللا صلى- اهللا رسول عهد على نقرأها كنا فإنا اآلية، هذه أثبت القرآن، يف عمر زاد: يقال أن أخاف أين لوال: قال عمر أن وزعمتم
  . حكيم عزيز واهللا اهللا من"  نكاال الشهوة من قضيا مبا البتة فارمجومها زنيا إذا والشيخة الشيخ



: قال نعم،: قالوا - البصرة؟ أهل قراء أنتم: هلم فقال رجل ثالمثائة فكانوا القراء مجع البصرة اخلطاب بن عمر واله ملا األشعري موسى أبا أن ورويتم
 أو منها"  واحدا"  حرفا أحفظ أين غري فنسيناها وتشديدا تغليظا برباءة نشبهها كنا وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول عهد على " سورة نقرأ كنا لقد واهللا

  . تاب من على اهللا ويتوب التراب إال آدم ابن جوف ميأل وال"  ثالثا إليهما البتغى ذهب من واديان آدم البن كان لو:  حرفني

  . أيدينا يف بقي ما مثل منها فذهب هي ما ضعف كانت األحزاب سورة أن ورويتم

 كان فلئن آيات، تسع أو آيات مثاين منها أيدينا يف ما بقي وإمنا ضاع ما منها يضيع أن قبل البقرة سورة مثل]  كانت" [  يكن مل"  سورة أن ورويتم
  . - وآله عليه اهللا صلى -  حممد على أنزله الذي وجل عز اهللا كتاب عامة ذهب لقد رويتم ما على األمر

  

  .بتلك املآخذ صح اإلستشهاد إىل القول بالتحريف وإال ملاشاذان مل يكن يذهب يعلم أن الفضل إبن  ومن هذا التشنیع

  

  إهداء
وألم احلجج األطهار وألوالدها األبرار ال سيما احلجة ختار ولقسيم اجلنة والنار نيب املويف اخلتام ال يسعين إال أن أقدم ثواب هذا القليل لل

  .قرأه بتمامه، ولوالداي داعياً إياه أن يغفر هلما كما ربياين صغرياً الطالب بالثار، وأقدمه أيضاً لكل من أعانين على إمتامه أو

  

  هـ1429صباح العاشر من المحرم سنة 

  م19/1/2008الموافق 
  أبو یقین الزهراء
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