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 :العنوان هذا ساحة يف يتواصل الحديث الزال ✤
 ).العل�يئ املرجعي التّشيّع أو( الّشيعي التّشيّع و) الزّهرايئ التّشيّع أو( الثّقال� التّشيّع

 ماذا الباري ويسألها. الجنّة باب عىل القيامة يوم تقف أنّها إذ الّسالم عليها الزّهراء حديث من مستل عنوانٌ  هو الزّهرايئ التّشيّع ✤
 ).يعود فاطمة وإىل يبدأ فاطمة من الزّهرايئ فالتّشيّع. (شيعتي: تقول تريدين؟

الّسالم،  عليهم عيل وآل عيلّ   ثقافة وهي ،)نور كالمكم( الجامعة الّزيارة يف الوارد العنوان هذا إىل تستند مبرصة ثقافة هناك ✤
 متّسكت ألنّها الّدينية؛ املؤّسسة ثقافة وهي. (شيعياً  كان لو حتّى كان أيّاً  بهم متّسك وَمن النّصاب ثقافة وهي عمياء، ثقافة وهناك
 ).محّمد آل عن املنحرف بالفكر التّمّسك شديد

 فقلوب .العمياء والثّقافة املبرصة، الثّقافة ب� ما املُتذبذب� الّشيعة عاّمة ثقافة وهي العوراء الثّقافة وهي الوسط يف ثقافة وهناك
 يا فثقافتكم !!والعل�يئ املرجعي التّشيّع مع فهي الحياتيّة واتّجاهاتهم وأبدانهم وثقافتهم عقولهم أّما الزّهرايئ، التّشيّع مع الّشيعة
 ..عوراء البيت أهل أشياع

 .العمياء الثّقافة إىل سيؤول العوراء الثّقافة عىل البقاء فإنّ  وإّال  املبرصة، الثّقافة عن فابحثوا

 :هاّمة عناوين أربعة لدينا ✤
 .الّشيطا� واملنطق الّرح�� املنطق -1
 ).الحم� أشباه منهجيّة( البطائنيّة واملنهجيّة الزّهرائيّة املنهجيّة -2
 .الّشيعي والتّشيّع) الزّهرايئ( الثّقال� التّشيّع -3
 . العمياء والثّقافة املبرصة الثّقافة -4

 املصحف( وكتابة نسخ عىل املُرشف هو ليكون أيضاً  عمر واختاره بكر أبو اختاره حتّى ثابت بن زيد يف املوجودة امليزة ماهي ✤
 ؟)اإلمام

 متواضع آنذاك، كإعالمي الّسلطة رجال ومن الظّامل�، أعوان من أنّه إّال  ثابت بن لزيد ميزة نجد ال فإنّنا التّأريخ كتب إىل رجعنا ما إذا
 القرآن، من شيئاً  يعرف فهو. للّسلطة لوالئه وإّ�ا لكفاءته، ال اإلعالمي� عىل مقّدماً  يكون لهذا للّسلطة، التّام ومتلّقه والءه يُعلن ولكنّه
 الّصحابة، عىل املقّدم ليس ولكنّه

 هاجموا الّذين أولئك من كان ألنّه أيضاً  وعث�ن عمر، زمان ويف بكر، أيب زمان يف امليزة هذه له كانت ثابت بن زيد أنّ  أعتقده وما
 .ذلك إىل يش� ما واملصادر القرائن من فهناك.. الّسالم عليها الزّهراء بيت

 لزيد الفضل هذا أيضاً  عمر فحفظ بالّسياط، عليها الله صلوات للزّهراء رضبه: وهو الفضل ذلك لقنفذ الخطّاب بن عمر حفظ وك�(
 ).ثابت بن

 هم الّذين األشخاص انتخبت ما الحكومة ألنّ  الّصحيحة؛ الكتابة معرفة يف جهل من يعانون كانوا املصحف كتبوا الّذين مشكلة ✤
 صاحب فهو.. فقط افرتاض ولكنّه -النّظائر بهذه يُقاس ال األوصياء سيّد أنّ  مع - املؤمن� بأم� جاؤوا أنّهم التّخصص، لو أصحاب

 .عل�ؤهم يقوله الكالم وهذا االختصاص،

 .الح�ة توجب غريبة: عنوان تحت) املحّمدية الّسنة عىل أضواء( كتاب يف ريّة أبو محمود الّشيخ يقوله ما عند وقفة ✤
 يف ال وكتابته، القرآن بجمع إليهم ُعهد فيمن عنه الله ريض عيل اسم يذكروا مل أنّهم الح�ة إىل يدعو ومّ�  األمور، أغرب من( :يقول
ً  يحسن ال عيل كان فهل! والفقه العلم يف درجة منه أقّل  هم مّمن غ�ه ويذكرون !عث�ن عهد يف وال بكر أيب عهد  هذا من شيئا

 بأن ليقضيان واملنطق العقل إنّ  األمر؟ اّللهم هذا يف إرشاكهم أو استشارتهم يصح ال مّمن أو بهم؟ املوثوق غ� من كان أو األمر؟
 الّصحابة ب� من لغ�ه تهيّأ مل ومزايا صفات من له أتيح مبا وذلك فيه؛ يشارك َمن وأعظم األمر، بهذا إليه يُعهد من أوّل عيلّ  يكون

 آية عنه يندْ  مل بحيث انقطاعه، يوم إىل نزوله أّول ِمن الوحي وشهد كنفه، تحت طويالً زمناً  وعاش عينه، عىل النّبي ربّاه فقد جميعاً،
 !يُدعى؟ يشءٍ  أي فإىل الخط� األمر هذا إىل يُدعَ  مل فإذا !آياته من

 يشءٍ  فيها، فبأي يستش�وه ومل عنها يسألوه فلم بكر أيب خالفة أمر يف إيّاه تخطّيهم بها ليسّوغوا معاذير انتحلوا قد كانوا وإذا
ً  فيه؟ العادل القايض يحكم ومباذا ذلك؟ نعلّل فب�ذا القرآن؟ كتابة ألمر دعوته عدم ِمن يعتذرون  إّال  علينا وما لعجيب، األمر إنّ  حّقا

 :وهي غ�ها �لك ال كلمة نقول أن
 !)يشء يف أنصفوك ما! عيل يا الله لك



 القضيّة إنّ  بل قراءة، 50 إىل وصولها وحتّى الّسبعة من القراءات عدد تزايد عند تقف مل القضيّة القراءات، ألعوبة قضيّة يف ✤
 حقيقة بالّسبعة املراد ليس وقيل( :يقول] 1ج: العرش القراءات يف النّرش[ كتابه يف الَجزري يقوله ما راجع ذلك، من أبعد إىل ذهبت
 حقيقة يريدون وال والّسبعمئة والّسبع� الّسبع لفظ يطلقون والعرب( :فيقول مثاالً يرضب أن إىل) ينقص وال يزيد ال بحيث العدد
 )!!!العدد
 !!! 7000 وإىل 700 إىل القراءات تصل أن يُريدون أنّهم فيبدو

 الثالث القراءات: عنوان تحت] 1ج: مكرم سامل العال وعبد عمر مختار ألحمد القرآنية، القراءات معجم[ يف جاء ما عند وقفة ✤
 .)القراء ب� وخالف جدل موضع كانت وقد الّسبع هذه عىل زيادة ثالث قراءات هناك: (فيه جاء .للعرش املكّملة

 القراءات هذه شذوذ عىل القرّاء من إج�ع هناك: (فيه جاء )العرش عىل الزّائدة األربع القراءات( عنوان تحت املعجم نفس ويف
 األربع القراءات هذه أنّ  رأينا ولكن بعد، في� سنتناولها الّتي الّشاذة القراءات بحث يف عنها نتحدث أن يقتيض املنهج وكان األربع،
 ناحية من شذوذها مع العرش أو الّسبع بالقراءات العرش، فإلحاقها أو الّسبع القراءات وإسناد روايات من والّسند الرّواية يف قريبة

 ).املوضع هذا يف الحديث هذا لها إفرادنا يف الّسبب هو والّسند الّرواية

 له صنعوا ك� وأهملوها، الشاذة القراءات من أنّها عنها وقالوا لعّيل، قراءة صنعوا أنّهم يرفضونها الّتي الّشاذة القراءات من ✤
 :يقول املنطق أنّ  مع..! أيضاً  مصحفاً 

 :منها الّشمس، من أوضح أسباب لعّدة فقط؛ عليه يُعتَمد أن املفروض لكان مصحف لعيلّ  كان لو
ً  كان أنّه -1  .الله لرسول مالصقا
 .ذلك عن يكشف وحديثه وكالمه العصمة، مواصفات عن النّظر بغّض  بليغ خطيب فهو بالعربية، النّاس أعرف كان أنّه-2
 .وآله عليه الله صّىل  النّبي حديث وحافظ القرآن حافظ الّسالم عليه أنّه -3
 النّحو علم أّسس الّذي وهو.. أيضاً  شاعر وهو -4
 .العربيّة الّلغة يف) التّشكيل( الحركات ووضع الحروف، نّقط الّذي وهو -5

 .بجدتها وابن وسيّدها وأصلها العربيّة ومصدر ، والبالغة الفصاحة سيّد هو: جامعة وبعبارة
 .افرتاء فهو لعيلّ  عنه يتحّدثون الّذي املصحف هذا أّما. به فاحتفظ فرفضوه، مبصحفه عيلّ  جاءهم ولقد

 الباقر قراءة هي عيلّ  فقراءة الّسالم، عليه املؤمن� أم� عىل افرتاء هذا عيلّ  قراءة هي عاصم عن حفص قراءة بأنّ  القول ✤
 يقرأ ك� نقرأ أن أمرونا الّسالم عليهم البيت أهل ولكنّ  الّسالم، عليهم البيت أهل روايات يف بُيّنت والّصادق الباقر وقراءة والّصادق،

 .القوم

 ثالثة مقاييس الجزري ابن وضع] الّصحيحة للقراءة الَجزري ابن مقاييس: عنوان تحت القرآنية القراءات معجم[ يف جاء ما ✤
 كّل  من القراءات صان قد املقاييس بهذه وهو الّضعف، أو بالّشذوذ نعتها يجوز وال إنكارها، يحّل  ال الّتي الّصحيحة القرآنية للقراءة
 :فهي الجزري ابن وضعها الّتي املقاييس أّما.. تحريف

 بوجه ولو العربية موافقة -1
 .احت�الً ولو العث�نية املصاحف أحد موافقة -2
 القراءة سند صّحة -3

 !!!القراءات اختالف فوائد: عنوان تحت مهازل قراءة عن عبارة هي موجزة وقفة ✤

 القراءة وهي واحدة قراءة بذلك قصدوا ولكنهم النّاس، يقرؤه ك� القرآن اقرؤا: لنا قالوا الّسالم عليهم البيت أهل أنّ  صحيح ✤
 لقراءة منافرة القراءات أكرث من هي املصحف يف الّشائعة القراءة هذه كانت وإن.. متعّددة بقراءات وليس املصحف، يف الّشائعة

 منافرتها لكم وسأثبت البيت، أهل قراءة عن تكون ما أبعد ألنّها املسلم�، عند الرسميّة القراءة جعلها الّذي الّسبب وهو البيت، أهل
 .القادمة الحلقات يف البيت أهل لقراءة الكب�ة

 هو املصحف، يف الّشائعة القراءة هذه بذلك يقصدون أنّهم النّاس يقرؤه ك� القرآن اقرؤا: قالوا ح� البيت أهل أنّ  عىل الّدليل ✤
 ). حفص قراءة( الّشائعة القراءة بهذه قرؤها فهم القرآن من آيات وفيها األمئة عن وردت الّتي الرّوايات جميع أنّ 
 .الواجهة يف تعد فلم أيُب قراءة دثروا القوم ولكنّ  أيُّب، قراءة يُفّضلون البيت أهل أنّ  مع

 فهم يف أّما النّاس، يقرؤه ك� القرآن نقرأ أن أمرونا ألنّهم البيت؛ أهل ألمر وامتثاالً تعبّداً  عاصم عن حفص بقراءة نقرأ نحن ✤
 يُريدون ألنّهم التّفس�، أحاديث يف قراءتهم أدرجوا الّسالم عليهم البيت أهل فإنّ  الّسالم، عليهم البيت أهل بقراءة نلتزم فنحن القرآن

ً  القرآن نفهم أن منّا  .. لقرائتهم وفقا
 فذبح النّجس، القذر الفتّاك الّرجال علم سيف عليها سلّطوا حين� التّفس�يّة األحاديث هذه ذبحوا الّشيعة ومراجع عل�ء ولكن

 .الوريد إىل الوريد من البيت أهل أحاديث



 أجاز الّذين الّسبعة القرّاء ب� ومن!!! الّسبعة بالقراءات القرآن وقراءة والتّالوة الّصالة بجواز قالوا الّشيعة ومراجع عل�ء أكرث ✤
 ]. الكسايئ[ هو بقراءته األخذ عل�ؤنا

 )4ج: الحموي لياقوت األدباء معجم كتاب يف املذكورة الكسايئ كرامات من ليشء عرض فيها وقفة(
 ]!!!!تالمتذته مع الّلواط وفاحشة لرذيلة م�رسته وكرامة الكسايئ[

 تحريف وإىل التّفس� تحريف إىل أّدى والّذي والقراءيت، والنّحوي واللّغوي اإلماليئ للتّحريف أمثلة تستعرض رسيعة جولة ✤
 .الّرشعية األحكام

 وجوَهكم فاغسلوا الّصالة إىل قمتم إذا آمنوا الّذين أيّها يا(املائدة:  سورة من 6 اآلية يف املوجود التّحريف عند وقفة: األّول املثال -1
 )الكعب� إىل وأرُجلَكم برؤوِسكم وامسحوا املرافق إىل وأيديكم

 ،)برؤوسكم( عىل معطوفة اآلية يف أنّها مع بّجرها، وليس الّالم بفتح اآلية يف) أرجلَكم( جاءت فقد تحريف، فيها وقع قطعاً  اآلية هذه
 حرف قبل ما أنّ  بحيث( واحدة عليه واملعطوف املعطوف من لكّل  اإلعرابية الحركة يجعل العطف حرف أنّ : تقول األصل والقاعدة
  ).واحدة حركته تكون العطف حرف بعد وما العطف
 .إليها سأش� أخرى وآية اآلية هذه عدا ما القانون، بهذا منضبطة القرآن يف اآليات كّل  جاءت وهكذا

 يف لتساويه� وأرجلنا رؤوسنا عىل �سح أنّنا بدليل الّالم، بكرس هي) وأرُجلِكم برؤوِسكم وامسحوا( اآلية لهذه البيت أهل قراءة ✤
 .. العطف واو بسبب الحكم

 الّرصيحة املخالفة لهذه ويرقّعون!! �سحون وال أرجلهم يغسلون اآلية تطبيق يف ولكنّهم بالكرس يقرؤها َمن ففيهم املخالفون أّما
 هو لرمّبا! (أين من ُيعرف ال هراء وهو )!!!!الكعب� إىل غسالً وأرُجلِكم برؤوِسكم وامسحوا( هكذا تقدير، اآلية يف أنّ  فيقولون للقرآن

 )!!الكسايئ كرامات من

 الّالم، وكّل  بكرس) وأرُجلِكم برؤوِسكم وامسحوا( آية تقرأ الّتي املختلفة القراءات ذات املصاحف من ملجموعة عرض فيها وقفة ✤
 .واألزهر األردنيّة األوقاف وزارة بإرشاف مطبوعة املصاحف هذه

 والحال )!!برؤوِسكم( كلمة يف زائدة الباء أنّ  يقولون أنّهم اآلية عن التّحريف لدفع املخالفون بعض بها يقول الّتي الّرتقيعات من ✤
 فإنّنا الزّائد الجرّ  حرف أّما .كلّه وليس الّرأس، بعض مسح عىل التبعيض للداللة عىل دال أصيل جر حرف هي وإّ�ا زائدة، ليست أنّها
 كامل عىل املسح هو الحكم فيصبح املعنى، يختل رفعناها إذا) برؤوسكم( قوله يف الباء وهذه املعنى، عىل ذلك يؤثّر ال رفعناه إذا

 .تبعيضيّة الباء ألنّ  الرأس؛ لكّل  املسح بأنّ  تقول نصوص عندنا توجد وال بعضه، وليس الرأس

 ذلك، رغم ولكن) وأرجلِكم( الخفض بقراءة قرؤا القرّاء من كب�ة مجموعة إىل إشارة هناك] 2ج: القرآنية القراءات[ معجم يف ✤
 الّتي املبا� بحسب أنّهم مع..!!! املصحف يف موجود هو ك� إقرأ لك ويقول يعرتض) الّالم يكرس( اآلية عل�ئنا أحد عند تقرأ ح�

 أهل بحديث مركّب وجهل بالقراءات، مركّب جهل عن يكشف وهذا!!! (للمخالف� املختلفة بالقراءات األخذ يجّوزون يتبنّونها
 ).البيت

 .املائدة سورة من 6 اآلية يف القرآن أعربوا الّذين كتبه ما عىل نظرة ✤

 .الّدمياطي ألحمد) عرش األربعة القراءات يف البرش فضالء اتحاف( كتاب عند وقفة ■
 كالوجه، الغسل حكمها فإنّ  أيديكم عىل عطفاً  الالم، بنصب وحفص ويعقوب والكسايئ عامر وابن فنافع) وأرجلكم: (يف واختلف(

 كث� وهو املتعاطف� ب� معرتضة جملة وامسحوا يكون األول وعىل مغسولة، أي محذوف والخرب االبتداء، عىل بالرّفع الحسن وعن
 بعض عىل املسح بحمل أو الغسل بوجوب نسخ ثم ومعنىً  لفظاً  رؤوسكم عىل عطفاً  بالخفض والباقون العرب، وكالم القرآن يف

 )!!!الغسل واملراد املمسوح عىل فعطفت ‘كث�اً  املاء لصب مظنّة ألنّها املاء؛ يف اإلرساف عدم عىل وللتّنبيه الخف لبس وهو األحوال
ً  يعني فهذا.. يقولون ك� الغسل بوجوب نُسخ باملسح الحكم كان إذا   املسح، هو اآلية يف الحكم أنّ  يقينا
 .ال أم بالّسنة القرآن يُنسخ هل مسألة يف أساساً  يناقشون ألنّهم مشكوك، فهو املنسوخ اآلخر الحكم أّما

 ).الّسالم عليه عليّاً  ويخالفوا القرآن، يحرّفوا أن ألجل القرآن وقواعد العربية، الّلغة قواعد يف والتّحريفات الّرتقيعات هذه كل(

 :املائدة سورة من 6 اآلية بشأن] القرآن إعراب[ كتابه يف النّحاس جعفر أيب يضيفها الّتي الجديدة والبدعة اإلضافة هذه عند وقفة ■
 عىل واجب والَغسل بالخفض، قرأ من قراءة عىل واجب فاملسح جميعاً، واجبان والغسل املسح أن فيه قيل ما أحسن ومن: (يقول
 )!!آيت� مبنزلة والقراءتان بالنّصب، قرأ من قراءة

 التّحريف، ألنّه عىل وداّل  مشكلة، هو باألساس عنوانه الكتاب وهذا.. طالب أيب بن مليّك ) القرآن إعراب مشكل( كتاب عند وقفة ■
 !أصالً؟ إعرابية مشكالت البليغ البّ�  تعاىل الله لكتاب يكون كيف

 !!اإلعرابية املشكالت تحصل هنا فمن القرآن، نزول بعد ُوجد النّحو علم أنّ : ويقول أحد يرقّع قد ✤
  -غ�هم وليس الّشيعة موّجه والحديث- ذلك عىل والرّد



 أو القرآن نزول بعد تأّسس النّحو علم أنّ  ب� حينئذٍ  فارق يوجد فال األوصياء، سيّد هو النّحو علم وضع من أنّ  نعتقد كنّا إذا :أقول
ً  النّحو علم أّسس املؤمن� أم� ألنّ  القرآن؛ نزول قبل ً  ووجد املسجد دخل ح� معروفة والقّصة القرآن، عىل حفاظا  يقرؤون أناسا

 .صحيح غ� بشكل القرآن

 املسح وقيل( :يقول جديدة، بدعة له وأضاف الّسابقة الكتب يف مرّ  الّذي الكالم نفس هو] القرآن إعراب مشكل[ كتاب يف جاء ما■
 أي يف )!!الغسل خفضت إذا األرجل مبسح املراد أنّ  الّسنة فبيّنت توّضأت، أي للّصالة متّسحت: يقال الغسل، مبعنى يقع الّلغة يف

 !!!الغسل؟ مبعنى يأيت املسح أنّ  لغوي قاموس
 !!فقط؟ الغسل إىل تُش� متّسحت كلمة أنّ  قال فمن ومسح، غسل من مكّون الوضوء أنّ  أضف

 .األنصاري زكريا للّشيخ] العظيم القرآن إعراب[ كتاب عند وقفة ■
 . شعر أبيات إليه أضاف ولكن الّسابقة، الكتب يف جاء الّذي الكالم نفس هو فيه ورد ما
 )153 -152 الّصفحات راجعوا)!! (جديد وهراء إضافة يضيفون مرّة كّل  يف لذلك تطويل، إىل ويحتاج قص�، الكذب حبل ألنّ (

 ودراسة القرآن فإعراب القرآن، إلعراب الّشيعيّة املدرسة يف كتباً  �تلك ال ألنّنا الكتب، هذه يعتمدون أيضاً  عل�ؤنا: مالحظة ✤
 وقواعد والتّفس�، الكالم، وعلم والّدراية، الّرجال وعلم األصول، علم يف القوم عىل عيال نحن مثل� القوم، عىل عياٌل  فيه نحن النّحو
 !!كتبهم ندرس الّشيعية الحوزة يف فنحن ..اإلمالء

 القايض، محمود محّمد الّدكتور لألستاذ معارص كتاب وهو] عاصم عن حفص برواية الكريم القرآن إعراب[ كتاب عند وقفة ■
 .آخرين أساتذة بإرشاف

 منصوبة، كتبها))!!! بالكرسة( مجرور معطوف أرجلَكم عطف، حرف الواو: وأرجلكم...مجرور اسم رؤوسكم و جر، حرف الباء: (يقول
 !!!بالكرسة مجرورة وأعربها

 الّدرويش الّدين محيي لألستاذ] 2ج: وبيانه الكريم القرآن إعراب[ موسوعة عند وقفة ■
 اإلمامية والّشيعة وحده، الغسل هو الواجب أنّ  عىل الّسنة أهل فج�ه�[ : فيقول إضافة، إليه ويُضيف الّسابق الكالم نفس يقول

 )!!لالحتياط القول� ب� الجمع جرير ابن رأى وقد بينه�، الجمع يجب الّزيديّة من للحق والنّارص عيل بن داود وقال املسح، أنّه
 .والعرتة الكتاب ظالمة إنّها!.. نقول؟ ماذا لكن التّفس�، ويف القراءات، ويف القرآن، إعراب يف املصادر أّمهات هذه

 القرآن حفظ تعاىل الله أنّ  تقول الّتي الّدعوى هذه فإنّ  املائدة، سورة من 6 اآلية يف تحريف هناك أنّ  بحرف أو بحركة ثبت لو ✤
 .باطلة دعوى األّمة هذه عند

 :املائدة سورة من 69 اآلية: الكريم القرآن يف أيضاً  الواضح التّحريف أمثلة من الثّا� املثال -2
 )..إِنَّ الذيَن آمنُوا والذيَن َهاُدوا والّصابئُون والنَّصارى َمْن آمَن باللِه واليوم اآلخر (

 دخلت إع�يل، فإذا تأث� وفيها معنويّة، داللة ففيها. غ�ها يف تؤثّر ألنّها بالفعل؛ املُشبّهة الحروف من هي النّحاة يقول ك�) إنّ ( ✤
 .الخرب وترفع املبتدأ تنصب والخرب املبتدأ عىل

 معطوفة أي قبلها، ما عىل بالواو معطوفة وهي سامل، مذكّر جمع هي املائدة سورة من 69 اآلية يف الواردة(الّصابئُون)  كلمة ✤
 .بالواو مرفوعة الّسياق يف نراها ولكنّنا).. والّصابئ�( هكذا منصوبة تكون أن فاملفرتض إّن، إسم عىل

 مشكلة، عندنا يوجد فال) الّصابئ�: (قرأها كعب بن وأيبّ  غ�ها، عىل أيُبّ  قراءة يقّدمون الّسالم عليهم البيت أهل فإنّ  لنا بالنسبة ✤
 .مشاكل توجد ال محّمد آل مع ودامئاً 

 .املائدة سورة من 69 اآلية يف القرآن أعربوا الّذين كتبه ما عىل نظرة ✤

 .وردت الّتي القرّاءات جملة يف) الّصابئ�( أيب قراءة إىل إشارة] 2ج: القرآنيّة القراءات معجم[ يف ■

 كانوا ما القرآن كتبوا الّذين ألنّ  إماليئ، خطأ هنا فالخطأ. عبث وهذا) الّصابئ�( يقرؤها ولكن(الّصابئُون)  يكتبها الجحدري ■
 .مرفوعة جاءت وقد اآلية يف النّصب موقعها ألنّ  نحوي، وخطأ القراءة، يحسنون

 .)الّصابئ�( النّصب تعب� هو القرآن يف الّصواب أنّ  نجد فإنّنا القرآن، إىل وذهبنا جانباً، النّحو قواعد تركنا لو حتّى ✤
 الرّفع. وليس بالنّصب، القرآن يف أخرى مواضع يف منها األّول القسم تكّرر اآلية هذه نفس أنّ  والّسبب

 ...)اآلخر واليوم بالله آمن من والّصابئ� والنّصارى هادوا والّذين آمنوا الّذين إنّ ( 62 آية البقرة سورة يف ●

 ...)أرشكوا والّذين واملجوس والنّصارى والّصابئ� هادوا والّذين آمنوا الّذين إنّ ( 17 اآلية الحج سورة ويف ●
 الّصياغة أّما .منصوبة فهي إنّ  اسم عىل معطوفة لكونها الّصحيح هو وهذا أيُّب، قراءة توافق وهي منصوبة، جاءت اآليت� فكال

 .بنفسه نفسه عىل يدّل  والقرآن تحريف، فهي املرفوعة

ً  فيه لوجدوا الله غ� عند من كان ولو القرآن يتدبّرون أفال( 88 آية النّساء سورة يف ✤  )كث�ا اختالفا



 الله، من وليس األّمة من فهو اختالف فيه وجد فإذا اختالف، فيه ليس الله من هو الّذي القرآن أنّ  يعني
 مصحف عىل قاسوها ما الّتي املختلفة الّصحابة مصاحف من جاء -املصاحف حرق من جاء - العث�� الخط من جاء االختالف(

 -يهجر إنّه الله لرسول قالوا الّذين الّصحابة من جاء -به لألّمة وجاء األوصياء سيّد جمعه الّذي للمصحف األّمة رفض من جاء -عيل
 هنا بها أقوم الّذي هذا أليس )الله؟ رسول عىل الحوض يردا حتّى يفرتقا ولن يفرتقان ال الّذين والعرتة الكتاب ب� التّفريق من جاء
 املعصوم، إىل رجعوا ولو األّمة، من جاء بالنّتيجة املعنوي؟ فاالختالف التّدبّر إىل يقود والّذي الّلفظي، البناء يف التّدبر أنحاء من نحو
 ).التّيمم إىل يذهب كالّذي أيُبّ  قراءة إىل يذهب فالّذي. (أفضل أيب قراءة: يقول املعصوم فإنّ 

 )الّصابئُون( إعراب بخصوص] القرآن إعراب[ يف النّحاس جعفر أبو يقوله ما عند وقفة ■
 صالحاً وعمل منهم بالله آمن َمن هادوا والّذين آمنوا الّذين إنّ  والتّقدير بالنّصب،) والّصابئ�( جب� بن سعيد وقرأ] والّصابئون([

وقال:  املشكلة من فرّ  البداية يف أنّه تالحظون وك� ،الّصابئُونو  قراءة عىل التّقدير هذا)!!(كذلك والنّصارى والّصابئون أجرهم فلهم
 يف الّذي املضمر عىل عطف والّصابئون الكب� املسائل يف ذكره واألخفش الكسايئ وقال: (يقول ثمّ  ).والّصابئ�( جب� بن سعيد وقرأ

 )!!!هادوا

 ]القرآن إعراب يف مشكل[ كتاب يف جاء ما عند وقفة ■
 قبل منوي إنّ  وخرب فيه، عملت وما إنّ  موضع عىل العطف عىل مرفوع: والّصابئون: (يقول واضح، وتخبّط وتعقيد تفريع أيضاً 

 )!!املوضع عىل العطف جاز فلذلك الّصابئ�،

 يف عمل لها يظهر مل إنّ  ألنّ  الّصابئون رفع إّ�ا وقيل الجملة، عىل إنّ  دخول قبل أصله عىل مرفوع الّصابئون: وقيل: (يقول أيضاً  ■
 )الجملة عىل إنّ  دخول قبل أصله عىل مرفوعاً  املعطوف فبقي!!! الّذين
 يخطب الّسالم عليه املؤمن� فأم� أساسها، عىل عليه الله صلوات هو وتكلّم عيلٌّ  أّسسه الّذي النّحو علم يف لها أصل ال إعرابات وهذه

 البيت، أهل وزيارات ألدعيّة أعود فأنا .النّحو علم مؤّسس فهو. عيلّ  كالم من األصيل النّحو قواعد نعرف ونحن القياس، أساس عىل
 ).إنّ ( مع الّسالم عليهم البيت أهل يتعامل كيف ل�ى املؤمن� أم� وُخطب

 فبعد.. األساس من اآلية يذكر ومل األخ�، من القضيّة أخذ زكريا األنصاري، الّشيخ زكريا للّشيخ] القرآن إعراب[ كتاب عند وقفة ■
 لها، يتطرّق مل عديدة آيات بأنّه له عذراً  تكون فحتّى 69 اآلية غ� أخرى آليات تركه أّما.. واضح فرار وهذا !! 71 اآلية تأيت 66 اآلية

 .التّحريف هذا فيها الّتي اآلية هذه فقط وليس

 : يقول. القايض محمود ملحّمد] عاصم عن حفص برواية الكريم القرآن إعراب[ كتاب عند وقفة ■
 معطوف والنّصارى عطف، حرف الواو: والنّصارى كذلك، تقديره محذوف والخرب مرفوع مبتدأالّصابئُون  عطف، حرف الواو(

 )!!!منصوب

 محذوف، وخربه االبتداء عىل رفع والصابؤون استئنافيّة الواو: (الّدرويش، يقول الّدين ملحيي] 2ج: الكريم القرآن إعراب[ كتاب ■
 معنى) كذلكالّصابئُون  كذا حكمهم والنّصارى هادوا والّذين آمنوا الّذين إنّ : قيل كأنّه وخربها، اسمها من إن يف عّ�  التّأخ� به والنّية

 .جديدة جملة بدأنا أي استئنافيّة

 فيكون باالبتداء، مرفوع وما بعده جواب، حرف أي نعم، مبعنى إنّ  تكون أن). (فؤائد( عنوان تحت آخر موطن يف يقول ثمّ  ■
 )!!قبله ما عىل معطوفاً الّصابئُون) و (

 البيت أهل قرآن مع الّسالم عليهم البيت أهل أعداء تعامل كيف بيان يف الّصورة تكتمل أن ألجل ✤
 )البقرة سورة من 31 اآلية عند وقفة -القرآن يف املعنوي التّحريف عىل مثال عرض(

 األس�ء هذه ماهي )صادق� كنتم إن هؤالء بأس�ء أنبئو� فقال املالئكة عىل عرضهم ثمّ  كلّها األس�ء آدم وعلّم: (تعاىل قوله ●
 له؟ فسجدوا آدم فضل املالئكة وعرّفت الحال؟ بهذا املالئكة َجعلت الّتي

 من 31( اآلية هذه بخصوص تفس�ه يف روايات من الطّربي أورده وما] القرآن آي تأويل عن البيان جامع[ الطّربي تفس� عند وقفة◀
 :يقول) البقرة سورة

 ) والفسيّة والفسوة القصعة، اسم علّمه: قال عباس، ابن عن( ●

 ).والفسيّة الفسوة قال: حتّى) كلّها األس�ء آدم وعلّم: (عباس ابن عن( ●

 الّرجل عورة أس�ء وهي- والهنيّة الهنة حتّى يشء كّل  اسم علّمه: قال) كلّها األس�ء آدم وعلّم: (الله قول يف عباس ابن عن( ●
 )والّرضطة والفسوة -واملرأة

 عن الكشف يف متناهيّة دقّة هنا) الفسيّة من والفسوة القصيعة، من القصعة علمه: عباس ابن قال: قال كليب، بن عاصم عن( ●
 !!!القرآنيّة األرسار



 آدم وعلّم: ("آلدم تعاىل الله علّمها الّتي األس�ء معنى يف يقول. الّدمشقي كث� البن] 2ج ،1ج: العظيم القرآن تفس�[ عند وقفة ◀
 ..)ذلك وأشباه وح�ر وجمل وبحر وسهل وأرض وس�ء ودابة إنسان النّاس بها يتعارف الّتي األس�ء هذه هي: قال" كلّها األس�ء

 )والفسيّة الفسوة حتّى. نعم قال والقدر -القصعة أي -الّصحفة اسم علّمه: (يقول أن إىل

 حتّى يشء وكل والقدر الّصحفة اسم علّمه قال: (يقول. الّسيوطي الّدين لجالل] 1ج: املنثور الّدر[ كتاب يف جاء ما عند وقفة◀
 !!!األرسار هذه مبعرفة املنزلة هذه نال آدم أنّ  ، يعني)والفسيّة الفسوة

 :يقول. الطّويس للّشيخ] 1ج:التّبيان تفس�[ كتاب عند وقفة◀

 )األس�ء معا� علمه أنّه معناه( ●

 )املالئكة أس�ء و ذّريته أس�ء اللّه علّمه( ●

 ما نفس وهو). واألدوية واألطعمة األرض�، وع�رة والّصناعات األس�ء، جميع علّمه(  :للطّربيس البيان مجمع تفس� يف جاء ما ◀
 كالم يف فعالً موجود وهذا) واألودية والشعاب والجبال األرض�: (فيها يقول الّصادق اإلمام عن رواية التّبيان، وذكر تفس� يف جاء

 املوافقة الرّوايات وترك األعمق، للمعا� الّذهاب إىل فوّجهونا. رواياتهم مع للتّعامل قواعد وضعوا الّسالم عليهم األمئة ولكنّ  األمئة،
 .املخالف� لذوق

 الحسنى أس�ؤه أريد: وقيل وخواّصها، خلقها الّتي األجناس، أس�ء علّمه أي املخلوقات أس�ء: قال: (شّرب  الّسيد تفس� يف جاء ما◀
 )املخلوقات خلقت بها الّتي

 :امليزان تفس� يف جاء ما◀

 حجاب تحت محجوب� عقالء، أحياء موجودات كانوا مسّمياتها أنّ  أو األس�ء هذه بأنّ  مشعر عرضهم، ثمّ  كلّها األس�ء آدم وعلّم( ●
 مجمل ولكنّه دقيق كالم هو) األشياء بأس�ء عندنا الّذي العلم نحو غ� كان بأس�ئهم العلم وأنّ  الغيب،

 )واألودية والّشعاب والجبال األرض�: (يقول أيضاً  ●

 )املالئكة عىل أرواح وهم عرضهم ثمّ  كلّها ُحججه أس�ء آدم علّم وجل عزّ  الله إنّ ( األخبار معا� عن رواية ويورد ●

 ]1ج: الكاشف التّفس�[ يف جاء ما◀

 )وصفاتها وخواّصها الكون أشياء وهي األس�ء معا� بها املراد كلّها األس�ء آدم وعلّم( ●

 ..)واألوديّة الجبال: قال الّصادق اإلمام وعن( ●

 األودية أس�ء ذكر الّصادق اإلمام أنّ  ذكر أيضاً  .الّسبزواري األعىل عبد للّسيد] 1ج:القرآن تفس� يف الّرحمن مواهب[ يف جاء ما◀
 عرضهم ثمّ  كلّها ُحججه أس�ء آدم علّم وجل عزّ  الله إنّ ( الّصدوق للّشيخ األخبار معا� كتاب يف جاء ما إىل وأشار  واألشجار، والنّبات

 )املالئكة عىل أرواح وهم

 الّش�ازي محّمد الّسيد] 1ج: األذهان إىل القرآن تقريب[ يف جاء ما◀

 )واملعلومات املسّميات تعليم يستلزم وذلك وعالمئها، األشياء أس�ء( ●

 أمئة عن الواردة األحاديث يف الّدينية النّصوص استفاضت لقد(الله:  فضل حس� محّمد للّسيد] 1ج:القرآن وحي من[ تفس� يف ◀
 والّشعاب والجبال األرض�( الّصادق اإلمام رواية الكونيّة، وذكر املوجودات أس�ء هي منها املراد أنّ  يف غ�هم وعن البيت أهل

 .الطّربي تفس� يف جاء مّ�  جزء أيضاً  وذكر) واألودية

 سّمى الّتي األلفاظ األس�ء من املراد أنّ ( الحكيم:  باقر محّمد والّسيد الّصدر، باقر محّمد للّسيد] القرآن علوم[ كتاب يف جاء ما ◀
 )التّفس� عل�ء عند الّسائد املذهب هو الّرأي وهذا الّلغات، جميع ويف املحدثات، وأنواع أجناس من خلقه ما بها سبحانه الله

 هذا ولعل تعي�، وال تحديد غ� ِمن والّدنيا الّدين بع�رة يتعلق ما وجميع األشياء جميع: تعني أنّها يرى عبدة محّمد والّشيخ( ●
 من اإلنسان واقع مع ينسجم الّذي الّصحيح هو الّرأي وهذا...تفس�ه� يف والرّازي الطّويس الّشيخ كالم من يظهر الّذي هو االتّجاه
 )املالئكة عىل والفضل به التّمييز وصّحة ناحية،

 اإلمام عن رواية وذكر واألودّية، والبحار الجبال أس�ء هي األس�ء أنّ  ذكر أيضاً  .الكاشا� للفيض] 1ج: الّصايف تفس�[ يف جاء ما◀
 األس�ء والله نحن( الّصادق اإلمام رواية ذكر ثمّ . أعدائه وعتاة وأوليائه الله أنبياء أس�ء علّمه أنّه العسكري اإلمام تفس� من الّسجاد

 الّسابقة التّفاس� كّل  من أفضل ولكنّه .وواضح ورصيح وجيل بّ�  بنحو املطلب يوّضح مل ولكنّه). الحسنى
 ).الّصايف بتفس� الغزّي الّشيخ إتيان سبب فيها قص�ة وقفة( -



 ورضاعة الرجم، آية نزلت لقد: قالت( .التّحريف عىل وداللتها العمرّية الّرجم آية عن عائشة وحديث ماجة ابن سنن عند وقفة ■
ً  الكب�  أو تحريف هذا ، فهل)فأكلها داجن دخل مبوته، وتشاغلنا الله، رسول مات فلّ� . رسيري تحت صحيفة يف كان ولقد. عرشا
 .بتحريف ليس

 .للقضيّة ترقيع وهذا). مقروءاً  كان أنّه تُرد ومل رسيري، تحت صحيفة يف:  الّسندي قال(

 .الّسيوطي الّدين لجالل] 1ج: القرآن علوم يف اإلتقان[ كتاب يف جاء ما ■
 حكمة: جريج ابن قال" …نستعينك إنّا الّلهم الّرحيم الّرحمن الله فقال: "بسم الرّكوع بعد قنت الخطاب بن عمر أنّ  البيهقي أخرج(

 !!الّصحابة بعض مصحف يف سورتان أنـّه� البسملة

 "وآله عليه الله صّىل " النّبي إىل التّحريف نسبة من البخاري صحيح يف جاء ما ■

 إذا )وكذا كذا سورة من أسقطتهن آية وكذا كذا أذكر� لقد الله رحمه: فقال املسجد يف يقرأ رجالً النّبي سمع قالت عائشة عن( ●
 ثابت بن زيد إىل جاؤوا الّذين الّصحابة أنّ  نصّدق فكيف -يزعمون ك�- وينساها اآليات يُسقط" وآله عليه الله صّىل " الله رسول كان

ً  يسقطوا ومل بت�مه القرآن يحفظون كانوا الخطّاب بن وعمر  ؟..شيئا
 


