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المقدمة
احلم ��د هلل رب العامل�ي�ن والص�ل�اة والس�ل�ام عل ��ى س ��يد االنبي ��اء
واملرس ��لني وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين ،ال س ��يما بقية اهلل
يف االرضني .
تنب ��ع اهمية موضوع (صيان ��ة القرآن م ��ن التحريف)من أهمية
الق ��رآن نفس ��ه فه ��و املعجزة االهلي ��ة اخلالدة الدالة عل ��ى حقانية
االس�ل�ام ومص ��در التش ��ريع االول والرئي ��س للمس ��لمني وهو رمز
وحدته ��م وأصالته ��م فالطعن في ��ه ادانة ألهم دلي ��ل على حقانية
الدين االس�ل�امي واس ��قاط حجي ��ة مصدر التش ��ريع وزعزعة ثقة
املس ��لمني بكتابه ��م ورم ��ز وحدته ��م واجي ��اد الفرقة بني املس ��لمني
حي ��ث يته ��م بعضه ��م البع ��ض اآلخ ��ر ((كل يقول ان االخ ��ر يقول
بتحري ��ف القرآن ويبحث ع ��ن أدلة إلثبات ذلك ،مما يعطي فرصة
العداء االسالم ان يعتربوا القرآن مساوياً للكتب االهلية السابقة
(الت ��وراة واإلجني ��ل) وبالتالي التعامل مع القرآن بعقلية مش ��ككة
بعد سقوط تلك القداسة.
وم ��ن جهة اخرى فإن تهم ��ة حتريف القرآن م ��ن التهم القدمية
ال�ت�ي ألصق ��ت بأتباع أهل البي ��ت  وما زالت تتك ��رر يف كثري من
الكتابات والفضائيات ،واملالحظ إن االمور ((كل االمور)) يف حتول
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وتطور إللصاق التهم بأتباع أهل البيت  فهي على حاهلا ،فنفس
التهم اليت أطلقها الش ��يخ امحد بن تيمية قبل مئات السنني هي
نفس ��ها جتري على ألس ��ن املعاصري ��ن أمثال احس ��ان إهلي ظهري،
وحميي الدين اخلطيب ،ودمشقية وعرعور واخلميس.
وما دام االمر بهذه االهمية واملوضوع شائك ومعقد وتتدخل فيه
العصبية واهلوى فعلى الباحث أن يأخذ بيد القارئ برفق فيعرفه
او ً
ال معنى التحريف ((لغ ًة واصطالحاً)) وما هو املعنى املتنازع فيه؟
ما هي االدلة على صيانة القرآن من التحريف؟ وماهي الش ��بهات
اليت يوردها القائلون به؟ وما هي الردود على تلك الش ��بهات؟ وما
ه ��ي ش ��هادات علماء اإلمامي ��ة بهذا املوضوع؟ وه ��ل من املمكن ان
جن ��د أدل ��ة عند املس ��لمني ((غري الش ��يعة)) وبالتالي نس ��تطيع ان
نبادهلم تهمة بتهمة ،وهناك طريق ثاني ملناقشة األخوة يف الدين
وعل ��ى خمتلف مذاهبهم ،هو طريق الدعوة اىل الوحدة واليت من
اقوى أسسها هو االعتقاد بــ صيانة القرآن من التحريف.

التحريف ((لغ ًة واصطالحاً))
يقول الراغب االصفهاني حتريف الشيء امالته ،كتحريف القلم
اي قطع ��ه م ��ن جانب وجعله مائ ً
ال والقل ��م احملرف املقطوط على
هذا النحو وفيه مقطع مائل وحتريف الكالم ان جتعله على حرف
من االحتمال ميكن محله على وجهني((( ،اما املعنى االصطالحي
(((  .الراغ ��ب االصفهان ��ي ت 240ه مف ��ردات الق ��رآن الكري ��م حتقي ��ق صفوان حممد
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فهو تغيري الفاظ القرآن ،ومن هنا نعلم ان معنى التحريف اللغوي
خمت ��ص بالتحريف املعنوي بينما مبعناه االصطالحي فمختص
بالتحري ��ف اللفظ ��ي وال خ�ل�اف بني املس ��لمني يف ن ��وع التحريف
اللغوي بالقرآن مبعنى نقل الشيء عن موضعه وحتويله اىل غريه
(((
ي ِّر ُف َ
م َن َّال ِذ َ
اض ِع ِه
ين َهادُو ْا حُ َ
ومن قوله تعاىل ِّ
ون ا ْل َك ِل َم َعن َّم َو ِ
وغي حقيقته ومحله عل ��ى غري معناه فقد
فكل من فس ��ر الق ��رآن رّ
حرف ��ه ،كما ن ��رى إن أهل املذاهب الباطلة تس ��تدل بالقرآن الكريم
عل ��ى صحة مذاهبه ��م على اختالفها الكبري وحس ��ب تعبري قرآني
وب ِه ْم َز ْي� � ٌغ َف َي َّت ِب ُع َ
آخ ��ر َ ف َأ َّم ��ا َّال ِذ َ
ون َما َت َش ��ا َب َه ِم ْن ُه ا ْب ِت َغاء
ين يف ُق ُل ِ
ا ْل ِف ْت َن ِة َوا ْب ِت َغاء َت ْأ ِوي ِل ِه ((( وحس ��ب تفسري املفسر الكبري الطربسي
اي يبدلون كلمات اهلل واحكامه((( ونس ��تطيع ان نفس ��ر كثريا من
الرواي ��ات الص ��ادرة م ��ن أه ��ل البي ��ت  واليت تتضم ��ن حتريف
الكت ��اب مثل رس ��الة اإلمام الباقر  اىل س ��عد اخلري وكان من
نبذه ��م الكت ��اب ان اقاموا حروفه وحرفوا ح ��دوده ،فهم يروونه وال
يرعون ��ه واجله ��ال يعجبه ��م حفظهم للرواي ��ة والعلم ��اء حيزنهم
تركه ��م للرعاي ��ة((( ومثل ��ه خماطب ��ة س ��يد الش ��هداء  جليش
االع ��داء يف كربالء امنا انتم من طواغيت االمة وش ��ذاذ االحزاب
ونبذة الكتاب ونفثة الشيطان وعصبة االثم وحمريف الكلم ومثل
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داودي ،دمشق دار القلم 426هـ  /ط  1من .228
(((  .سورة النساء  /آية .46
(((  .آل عمران  /آية .7
(((  .الطربس ��ي جمم ��ع البي ��ان تقديم الس ��يد حمس ��ن االم�ي�ن  /بريوت  /مؤسس ��ة
االعلمي  /1995ط / 1ج  / 3ص.98
(((  .روضة الكايف  /صححه علي اكرب غفاري  /طهران  /دار الكتب االسالمية  /دت
 /ح / 8ص.53

ثال ��ث على ذلك تعليم اإلمام الصادق ألحد اصحابه لكيفية زيارة
سيد الشهداء  إذا رحلت احلائر فقل اللهم العن الذين كذبوا
رسلك وهدموا كعبتك وحرفوا كتابك(((.
فامل ��راد بالتحري ��ف يف ه ��ذه الرواي ��ات وغريها هو مح ��ل اآليات
عل ��ى غري معانيه ��ا والذي الزم احنراف االمة ع ��ن أهل البيت 
وانكار فضائلهم ونصب العداوة هلم وقتاهلم وعدم معرفة مقامهم
الس ��امي ،وه ��ذا املعن ��ى هل ��ذه الروايات س ��بب م ��ن اس ��باب توحيد
املس ��لمني وعدم طع ��ن بعضهم بالبعض اآلخر وه ��ذا ما أمرنا اهلل
به ورسوله.
وأما التحريف اللغوي فله اقسام عدة منها ما هو باطل بإمجاع
املسلمني ،وهو التحريف بالزيادة مبعنى إن بعض املصحف املوجود
ب�ي�ن اي ��دي الناس ليس من الكالم االهلي املنزل وهذه نقطة اتفاق
جتمع املسلمني وأما بقية االقسام فهي:
 .1النقص والزيادة يف احلروف أو يف الكلمات وهذا املعنى موجود
بن ��ا ًء عل ��ى عدم توات ��ر الق ��راءات الكثرية عن اصحابه ��ا فض ً
ال عن
ع ��دم تواتره ��ا عن النيب  و نتيجة ذلك ان القرآن املنزل مطابق
الحدى تلك القراءات دون غريها فتكون أما زيادة أو نقيصة .
 .2النق ��ص أو الزي ��ادة بكلم ��ة او كلمت�ي�ن وه ��ذا ما وق ��ع يف صدر
اإلس�ل�ام مما دع ��ى اخلليف ��ة الثالث اىل مج ��ع الناس عل ��ى قراءة
واح ��دة وأمر بإحراق بقية املصاح ��ف وبهاتني اخلطوتني انقطعت
(((  .الس ��يد حمس ��ن االمني  ،اعيان الشيعة  /بريوت ـ دار التعارف 1998م /ط  / 5ج2
 /ص.425
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تلك االختالفات بني القراء.
 .3التحريف بالزيادة والنقيصة يف اآلية والس ��ورة مثل اختالف
علماء الس ��نة على جزئية البس ��ملة من الس ��ورة أو عدم جزئيتها
مما يعين أما زيادة عند طرف أو نقصان عند الطرف اآلخر .
 .4التحري ��ف بالنقص ��ان مبعن ��ى ان املصح ��ف ال ��ذي بأيدينا ال
يشتمل على مجيع القرآن الذي نزل من السماء فقد ضاع بعضه
على الناس(((وهذا هو حمل النزاع.

أدلة صيانة القرآن من التحريف
 .1إن القرآن املوجود بني ايدينا يتضمن نفس خصائص القرآن
املن ��زل الذي حت ��دى الثقلني بالبالغ ��ة والفصاح ��ة وحتدى بعدم
وجود االخت�ل�اف فيه وحتدى بعدم قدرة اجلن واالنس جمتمعني
عل ��ى اجمل ��يء مبثله ول ��و كان بعضه ��م لبعض ظه�ي�راً وغريها من
االوصاف كاهلداية لليت هي اقوم وِ ت ْب َيا ًنا ِّل ُك ِّل َشْ��ي ٍء ((( والقرآن
الذي بأيدينا واجداً آلثار تلك الصفات املعدودة على امت ما ميكن
واحس ��ن ما يكون فلم يقع حتريف يسلب ُه شيئاً من صفاته فالذي
بأيدين ��ا منه ه ��و القرآن املن ��زل على النيب  بعين ��ه فلو فرضت
س ��قوط ش ��يء منه او تغري يف اعراب او حرف ترتيب وجب ان يكون
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(((  .الس ��يد ابو القاس ��م اخلوئي  /البيان يف تفسري القرآن  /بريوت مؤسسة االعلمي
1974م  /ط / 3ص197ـ  200بتصرف.
(((  .سورة النحل  /آية .89

يف أمر ال يؤثر يف شيء من اوصافه((( وخاصة اذا ضممنا اىل ذلك
ان الق ��رآن انزل ��ه املوىل س ��بحانه هلداية البش ��رية كاف ��ة وهو أحد
الكتب السماوية واملهيمن عليها.
 .2قول ��ه تع ��اىل إِ َّنا نحَ ْ ُن َن َّز ْل َنا ِّ
الذ ْك َر َوإِ َّنا َل ُه لحَ َ ا ِف ُظ َ
ون ((( وقد
اخ�ب�ر بنزوله وأكد ذلك واخرب حبفظ ��ه له وهو ال خيلف امليعاد
وهو القادر على ما يشاء ،لكن هذا احلفظ م ّم؟ هل هو من التغيري
والزي ��ادة والنقص ��ان أو م ��ن الضي ��اع والفس ��اد او م ��ن املعتق ��دات
الباطلة املخالفة له ،مبا انه ال يوجد اي تضاد بني هذه التفاس�ي�ر
وس ��ياقها ضمن املفهوم الع ��ام لعبارة إنا ل ��ه حلافظون فال داعي
حلص ��ر مصاديقها يف ُبع ��د واحد خصوصاً وان كلم ��ة حلافظون
ذك ��رت بصيغة مطلقة وليس هناك م ��ن خيصصها ((( ولكن احلق
يقال ان هناك شبهة ترد على االستدالل بهذه اآلية هي احتمال
وجود التحريف باآلية نفسها النها من القرآن فداللتها على نفي
التحريف من الدور الباطل وهذه الشبهة ترد على من عزل العرتة
الطاه ��رة عن اخلالف ��ة االهلية ومل يعتمد عل ��ى أقواهلم وأفعاهلم
فإنه ال يس ��عه دفع هذه الش ��بهة واما من يرى انهم حجج اهلل على
خلق ��ه وأنهم قرناء الكتاب يف وجوب التمس ��ك ف�ل�ا ترد عليه هذه
الش ��بهة ألن اس ��تدالل الع�ت�رة بالكت ��اب وتقري ��ر اصحابه ��م عليه
((( حممد حس�ي�ن الطباطبائي  /امليزان يف تفس�ي�ر القرأن (بريوت ـ مؤسسة االعلمي
 )1997ج 12ـ ص.105
(((  .سورة احلجر  /آبة .9
(((  .ناصر مكارم الشريازي االمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ( بريوت ـ مؤسسة البعثة
 )1992ط  /1ج / 8ص .21
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يكشف عن حجية الكتاب املوجود(((.
اط ُل ِمن َبينْ ِ َي َد ْي ِه
 .3قول ��ه تعاىل َ وإِ َّن ُه َل ِك َت ٌ
اب َع ِزي ٌز لاَ َي ْأ ِتي ِه ا ْل َب ِ
َولاَ ِم � ْ�ن َخ ْل ِف ِه َت ِ ٌ
يم حمَ ِ ي � ٍ�د ((( فوصف الكتاب بالعزة
نزيل ِّم ْن َح ِك ٍ
ومعناها يف اللغة العربية يقال ملا ال يقع حتت تأثري عامل خارجي
ـ عزيز ـ ووصف القرآن بالعزيز انه منيع وال خيضع لعوامل أخرى
وال يتأثر بها(((.
وخاصة بعد احلاق ذلك جبملة ال يأتيه الباطل و نفي الباطل
جبميع اقس ��امه ع ��ن الكتاب فإن النف ��ي اذا ورد على الطبيعة افاد
العم ��وم وال ش ��بهة يف ان التحريف من اف ��راد الباطل فيجب ان ال
يتطرق اىل الكتاب ((( .
 .4االحادي ��ث الكث�ي�رة الواردة عن الن�ب�ي  األمرة بالرجوع اىل
الق ��رآن عند الفنت وحل املش ��كالت ب ��ل كل االحادي ��ث احلاثة على
ق ��راءة القرآن وحفظه و وجوب قراءة س ��ورة تام ��ة بعد الفاحتة يف
الركعتني االوليتني من الفريضة او جواز تفريق س ��ورة كاملة على
ركوعات صالة اآليات وفضائل قراءة سورة القرآن سورة سورة.
 .5حدي ��ث الثقل�ي�ن املتواتر عن طريق الفريقني وهو أمر رس ��ول
اهلل  االمة بالتمس ��ك بـ كتاب اهلل وعرتتي وبرتتيب على ذلك
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(((  .الس ��يد ابو القاس ��م اخلوئي ـ البيان يف تفس�ي�ر القرأن ( بريوت مؤسسة االعلمي
 ) 1974ط  /3ص .209
(((  .سورة فصلت  /آية 41ـ .42
(((  .حسني جدان اراستة ـ دروس يف علوم القرآن .
(((  .السيد ابو القاسم اخلوئي ـ البيان يف تفسري القرآن .

ل ��ن تضل ��وا بعدي ابداً ف�ل�ا معنى لالمر بالتمس ��ك بالكتاب مع
وق ��وع حتريف ��ه وبه ��ذا يعل ��م ان م ��ن اكرب ادل ��ة الش ��يعة على نفي
التحريف هو نفس الدليل على إمامة أهل البيت  وهو موجود
عند كل املسلمني.
ويف احلدي ��ث داللة على مجع القرآن يف عهد رس ��ول اهلل  وإال
فلي ��س من املعقول ان يأمر االنس ��ان بالتمس ��ك بكتاب مفرق بني
االلواح ومفرق عند االصحاب ال تكاد اليد تصل اليه.
 .6االحادي ��ث الكثرية عن النيب  وائمة أهل البيت  اآلمرة
بع ��رض االخبار على الكتاب فقد أمرن ��ا ما جاءكم عنا فاعرضوه
عل ��ى الق ��رآن فم ��ا وافق كت ��اب اهلل فخ ��ذوه وم ��ا خالف كت ��اب اهلل
فردوه((( ما مل يوافق كتاب اهلل من احلديث فهو زخرف(((.
 .7طبيعة االش ��ياء ،وهذا الدليل يتكون من الكثري من املس ّلمات
االتية وهي اهتم ��ام العرب بروائع النصوص االدبية ،والقرآن ابلغ
وافص ��ح من كل ما حفظوه من اش ��عار وخط ��ب وغريها حبيث ان
ذل ��ك كان مم ��ا ميزه حتى عن ��د الكافر بربانية ه ��ذا الكتاب وهذا
االم ��ر يوفر املناخ املالئم حلفظه خاصة ان القرآن بالنس ��بة اليهم
حج ��ر الزاوية يف ثقافته ��م وافكارهم وعقيدتهم ،إضافة ملا حيظى
ب ��ه حاف ��ظ القرآن م ��ن مي ��زة اجتماعي ��ة يف الدنيا وث ��واب عظيم
يف االخ ��رة وه ��ذا م ��ا أكد علي ��ه الرس ��ول  يف كثري م ��ن احاديثه
ف� �ـ الواق ��ف على عناية املس ��لمني جبمع الكت ��اب وحفظه وقراءته
(((  .احلر العاملي وسائل الشيعة /ج27ـ ص.113
(((  .احلر العاملي ـ وسائل الشيعة /ج27ـ ص.111
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وكتابت ��ه يق ��ف على بط�ل�ان تلك الرواي ��ات املزعومة وم ��ا ورد فيها
من اخبار حس ��بما متس ��كوا به ،اما ضعيف ال يصلح لالس ��تدالل
او موض ��وع تل ��وح عليه ام ��ارات الوضع او غريب يقض ��ي بالعجب،
ام ��ا الصحي ��ح منها فريم ��ي اىل مس ��ألة التأويل وامن ��ا التحريف
امنا حصل يف ذلك ال يف لفظه وعباراته((( ومن دالئل ذلك وجود
مجاعة كبرية بني الصحابة يعرفون بـ ك ّتاب الوحي فقد كان 
ي ��دون كل ما ينزل اليه او ً
ال باول ومن االدلة على ذلك ايضاً وجود
مجاع ��ة ثانية تعرف بـ حف ��اظ القرآن والدليل على كثرتهم قتل
سبعني منهم يف معركة واحدة(((.

شبهات وردود
ال ي ��كاد خيل ��و أي كت ��اب م ��ن كتب املتعصب�ي�ن عل ��ى مذهب أهل
البي ��ت  م ��ن ذكر كتاب فص ��ل اخلطاب ملؤلفه حس�ي�ن النوري
على أنه ممث ً
ال لعقيدة هذه الفرقة مع العلم أن العالّمة الشيخ أغا
بزرك الطهراني قال يف اجلزء األول من كتاب مستدرك الوسائل
للش ��يخ الن ��وري :أنه مسع من أس ��تاذه م ��راراً أن ما يف كتاب فصل
اخلطاب ال ميثل عقيدتي الشخصية إمنا أ ّلفته للبحث واملناقشة
وأشرت فيه إىل عقيدتي يف عدم حتريف القرآن دون أن أصرح وكان
من األفضل أن أمسيه فصل اخلطاب يف عدم حتريف القرآن ،ثم
يقول احملدث الطهراني :وهذا ما مسعناه من قول شيخنا نفسه
وأم ��ا عمل ��ه فق ��د رأين ��اه ال يقيم وزناً مل ��ا ورد يف مضام�ي�ن األخبار
ويراه ��ا أخبار آحاد ال تثبت به ��ا القرآنية بل يضرب خبصوصيتها
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(((  .السيد اخلميين ـ تهذيب االصول ـ تقرير جعفر سبحاني.
(((  .يف حادثة بئر معونة.

عرض اجلدار وال أحد يس ��تطيع ان ينس ��ب التحريف إىل أستاذنا
إال من هو غري عارف بقصده ومرامه.
وم ��ع ذلك فاملطالع هلذا الكتاب جيد أن الكثري مما اس ��تند إليه
الش ��يخ الن ��وري من أدلة يف كتاب ��ه هي روايات أو مبان ��ي لغري أتباع
أه ��ل البي ��ت  وبعضه ��ا القليل خاصة مبدرس ��ة أهل البيت 
والقس ��م الثال ��ث مش�ت�رك بني املدرس ��تني مث ��ل ما ورد عن رس ��ول
اهلل  ح ��دوث كل م ��ا وقع يف األمم الس ��ابقة ،قال رس ��ول اهلل 
يكون يف هذه األمة كل ما كان يف االمم السالفة فإنه يكون يف هذه
األمة مثله حذو النعل بالنعل و القذة بالقذة((( ال بد أن يقع مثله
يف ه ��ذه األم ��ة ومب ��ا أن األمم قد حرفت كتبها ف�ل�ا بد من حصول
ذلك يف هذه األمة واجلواب عن ذلك:
أو ً
ال :إن الرواي ��ات املش ��ار إليه ��ا أخب ��ار آح ��اد ال تفي ��د علم� �اً وال
عم ً
ال.
ثاني� �اً :ل ��و مت ذل ��ك لكان دا ً
ال عل ��ى وقوع الزيادة وه ��و باطل عند
اجلميع.
ثالث� �اً :أن كث�ي�راً من الوقائ ��ع اليت حدثت يف األمم الس ��ابقة مل
يصدر مثلها يف هذه األمة كعبادة العجل وتيه بين إسرائيل فال بد
من إرادة املشابهة يف بعض الوجوه(((.
((( حبار االنوار  /ج25ـ ص.135
((( السيد أبو القاسم اخلوئي :البيان يف تفسري القرآن :بريوت-مؤسسة األعلمي -1974
ط -3ص -221بتصرف.
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وم ��ن أدلته -أي الش ��يخ النوري -على التحري ��ف روايات ومباني
ألهل السنة إذ ال يعتقد الشيعة مبثلها:
 -1رواي ��ات يف كيفية مجع القرآن بش ��اهدين تثبت اآلية ويعثر
عل ��ى بع ��ض اآليات عند فرد واح ��د فقط أو العث ��ور على اآلية بال
قصد بل باالتفاق وأن تصدي غري املعصوم هلذا العمل ال مينع من
وقوع اخلطأ فيه بل احتمال وقوعه يف اخلطأ كبري.
 -2عم ��ل عثم ��ان على توحي ��د الناس على ق ��راءة واحدة وإحراق
بقية املصاحف وخمالفة ابن مسعود هلذا العمل.
 -3رواي ��ات كثرية ُتأ ّول بنس ��خ التالوة،اجملم ��ع على بطالنه عند
علماء اإلمامية.
 -4رواي ��ات كثرية حول اختالف الق ��راءات وصحة تلك القراءات
باعتبارها سبع أحرف نزل بها القرآن.
 -5رواي ��ات كث�ي�رة يف اختالف مصاح ��ف الصحابة يف نقل بعض
اآليات والسور وهي مبثوثة يف كتب التفاسري وعلوم القرآن.
 -6روايات حول أُبي بن كعب بأنه أقرأ األمة وأن عدد اآليات عنده
أكثر مما هو موجود اآلن.
 -7روايات حول نقص القرآن(((.
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((( حس�ي�ن جوان آراس ��ته :دروس يف علوم القرآن :ط طهران -املنظمة العلمية للحوزات
1425هـ -ط -3ص -129بتصرف.

لكن -واحلق يقال -أن هناك يف كتب احلديث ألتباع مدرسة أهل
البي ��ت  أمثال ه ��ذه األحاديث مما يظهر منها وجود التحريف
زي ��ادة أو نقص ��ان وه ��ي من أدلة الش ��يخ النوري وه ��ي على ثالث
أقسام:
األول :الروايات الدالة على أن بعض اآليات املنزلة من القرآن قد
ذكرت فيها أمساء األئمة  مثل ما روي عن اإلمام الصادق :
ل ��و قرئ القرآن كما أنزل أللفيتنا مس� �مّني وهذه الروايات تكون
دال ��ة عل ��ى التحريف ،إذا أثبتنا أن املراد من مس� �مّني هو أمساء
ّني يفسر
علي ،حممد ،جعفر...،اخل أما إذا كان التعبري بـمس ��م
ب ��أن القرآن أطل ��ق على األئمة امساء من قبي ��ل أهل البيت ،ذوي
القربى ،أولي األمر ،عبادنا الصاحلون فال حتريف.
وإن تنازلنا عن هذا املعنى فهناك معنى آخر ميكن محل الروايات
علي ��ه وهو أن بعض التنزيل كان من قبيل التفس�ي�ر للقرآن وليس
من قبيل القرآن نفسه وإن مل يتم محلها على ذلك فيجب طرحها
ملخالفتها الكتاب والسنة.
وهن ��اك ادل ��ة كث�ي�رة على ع ��دم وجود اس ��م أمري املؤمن�ي�ن  أو
األئمة يف القرآن منها:
حدي ��ث الغدي ��ر فإن ��ه صري ��ح يف أن الن�ب�ي  نص ��ب علي� �اً 
بأم ��ر اهلل وبع ��د أن ورد علي ��ه التأكي ��د يف ذل ��ك وبع ��د أن وعده اهلل
بالعصم ��ة م ��ن الناس وخاصة إذا علمن ��ا أن احلادثة وقعت يف آخر
عه ��د الن�ب�ي  ونزول أغلب القرآن وهن ��ا و للمرة الثانية جند أن
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أدل ��ة الش ��يعة على نفي التحريف هي نفس ��ها أدلته ��م على إمامة
أهل البيت .(((
م ��ن األدل ��ة النقلية عل ��ى عدم وجود اس ��م أم�ي�ر املؤمنني  أو
أمس ��اء األئم ��ة  يف القرآن هو صحيحة أبي بصري قال :س ��ألت
الر ُس � َ
�ول
أب ��ا عبد اهلل  ع ��ن قوله تعاىل أَ ِطي ُع ��و ْا اللهَّ َوأَ ِطي ُعو ْا َّ
َوأُ ْو ِل ��ي َ
األ ْم ِر ِمن ُك ْم؟ فقال  :نزلت يف علي بن أبي طالب 
واحلس ��ن واحلس�ي�ن  ،فقل ��ت ل ��ه :إن الناس يقول ��ون فما له مل
يس � ِّ�م علي� �اً وأه ��ل بيت ��ه يف كتاب اهلل؟ فق ��ال  :فقول ��وا هلم أن
رس ��ول اهلل  نزلت عليه الصالة ومل يس � ِّ�م اهلل له ثالثاً وال أربعاً
حتى كان رسول اهلل  هو الذي فسر هلم ذلك(((.
فاإلم ��ام  يق ��ر الس ��ائل عل ��ى أن أمس ��اء األئم ��ة ال توج ��د يف
الق ��رآن ويوجه ذل ��ك بأن الس ��نة النبوية مبينة للق ��رآن واملالحظ
أن كل الكت ��ب ال�ت�ي تته ��م الش ��يعة بالتحريف ال تلتف ��ت ملثل هذه
الروايات.
وم ��ن األدل ��ة على ذلك أن ��ه مل ينق ��ل -وال يف رواي ��ة واحدة -عن
مع ��ارض واح ��د وهم كثر أن ��ه احتج على الوضع السياس ��ي القائم
وه ��و مته ��م بتحري ��ف آي ��ات الوالي ��ة ب ��أي آي ��ة فيه ��ا اس ��م أمري
املؤمنني  أو أمساء األئمة . (((
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((( ق ��د م ��ر بنا يف الصفحة التاس ��عة دليل على اإلمامة ونفي التحري ��ف أيضاً فراجعه
يف الفقرة (.)5
((( الفيض الكاشاني :الوايف :ج-2ص.63
((( الس ��يد أب ��و القاس ��م اخلوئ ��ي :البيان يف تفس�ي�ر الق ��رآن :بريوت -مؤسس ��ة األعلمي
1974م -ط -3ص -230بتصرف.

القس ��م الثان ��ي :ه ��ي روايات يف كت ��ب احلديث عند الش ��يعة دلت
على وقوع التحريف يف القرآن بالزيادة والنقصان وهي مع ضعف
س ��ندها فهي خمالفة للكتاب والس ��نة وإمجاع املسلمني على عدم
الزيادة فيجب طرحها.
القس ��م الثال ��ث :وه ��ي الرواي ��ات الدال ��ة عل ��ى حتري ��ف الق ��رآن
بالنقصان فقط فال بد من محلها على التفس�ي�ر تفسري القرآن
ال منت القرآن -إن أمكن ذلك -وإال وجب طرحها ملخالفتها الكتاب
والسنة.
يبق ��ى احلدي ��ث ع ��ن مصحف أم�ي�ر املؤمنني  وه ��و بال ريب
خيالف القرآن املوجود يف ترتيب الس ��ور مما ال ينبغي الش ��ك فيه
ويش ��تمل على زيادات ليس ��ت من القرآن لكن ال داللة يف ذلك على
التحري ��ف ب ��ل الصحيح أن تل ��ك الزي ��ادات كانت تفس�ي�راً بعنوان
التأوي ��ل وم ��ا ي ��ؤول إليه الكالم أو بعن ��وان التنزيل من اهلل ش ��رحاً
للم ��راد((( ،وق ��د تتب ��ع العالّم ��ة الس ��يد جعف ��ر مرتض ��ى العامل ��ي
الروايات واستخرج صفات هذا املصحف بأنه:
•كان مرتباً على حسب النزول.
•قدم فيه املنسوخ على الناسخ.
•انه قد كتب فيه تأويل بعض اآليات بالتفصيل.
•كتب فيه التفاسري املنزلة تفسرياً من قبل اهلل.
•فيه احملكم واملتشابه.
((( املصدر السابق :ص.223
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•مل يسقط منه حرف ألف والم ومل يزد فيه حرف.
•إن فيه أمساء أهل احلق والباطل.
•إنه كان بإمالء رسول اهلل  وخط علي .
•كان فيه فضائح القوم(((.
أما احلديث عن مصحف سيدة نساء العاملني فاطمة الزهراء 
فأبرز صفاته حسب روايات أئمة اهلدى :
إن فيه علم ما يكون وليس فيه ذكر حالل وال حرام.
إن فيه وصية الزهراء .
لي ��س فيه قرآن فلم يكن مصحفاً قرآنياً وليس يف تلك الروايات
م ��ا يوه ��م بذل ��ك إال إط�ل�اق اس ��م املصح ��ف علي ��ه فإن ��ا عرفنا أن
املصحف يف اللغة كل ما يتضمن صحفاً وإن كل كتاب له جلد فهو
مصحف.
إن ��ه يتضم ��ن أخب ��اراً كانت املالئك ��ة حتدثها بها وذل ��ك بعد وفاة
أبيها .(((
وهذا األمر الرابع صار حربة بيد الذين يتصيدون أخباراً ليشنوا
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((( الس ��يد جعف ��ر مرتض ��ى العاملي حقائ ��ق هامة حول الق ��رآن الكريم :قم -اس�ل�امي
1409هـ) ص .160
((( حس�ي�ن ج ��وان آراس ��ته :دروس يف علوم القرآن :طه ��ران -املنظم ��ة العلمية للحوزات
1425هـ -ط 3ص -120بتصرف.

هجوماً على الش ��يعة ويتهمونهم بأنه ��م ال يعتقدون خبتم النبوة
وعدم انتهاء الوحي واحلال أن القرآن ينص على أن املالئكة حدثت
مريم وامرأة إبراهيم وأم موسى.

شهادات علماء اإلمامية
هلذه الشهادات قيمة كبرية باعتبار أنها جاءت من رؤوساء املذهب
وه ��م أعرف باملذهب وقد م ��رت عليهم تلك الروايات اليت ظاهرها
التحري ��ف ومع ذلك عندما يس ��جلون اعتقادهم تراهم ال يقولون
بالتحريف بل يقولون بسالمة القرآن ومن هؤالء:
•ش ��يخ احملدثني الص ��دوق((( فقد ق ��ال :اعتقادن ��ا أن القرآن
ال ��ذي أنزل ��ه اهلل تع ��اىل عل ��ى نبيه  ه ��و ما ب�ي�ن الدفتني
وه ��و م ��ا يف أي ��دي الناس لي ��س بأكثر م ��ن ذلك وعدد س ��وره
عل ��ى املعروف  114س ��ورة ومن نس ��ب إلينا إنا نق ��ول أنه أكثر
فه ��و ك ��ذاب((( ،وم ��ن عجي ��ب ما يروي ه ��ذا الش ��يخ اجلليل
ع ��ن اإلمام الصادق  قوله :س ��ورة األحزاب فيها فضائح
الرجال والنس ��اء من قريش وغريهم ،يا ابن س ��نان إن س ��ورة
األح ��زاب فضحت نس ��اء قريش من الع ��رب وكانت أطول من
س ��ورة البق ��رة ولك ��ن نقصوه ��ا وحرفوها((( ،مما ي ��دل داللة
واضح ��ة عل ��ى أن احملدث�ي�ن عندم ��ا ي ��روون ه ��ذه األحاديث
((( حممد بن علي بن احلسني بن موسى بن بابويه القمي  /املتويف سنة  381هجرية.
((( الشيخ الصدوق ،ت 381هـ : ،اعتقادات اإلمامية :ص.93
((( الشيخ الصدوق ،ت 381هـ : ،ثواب األعمال :ص.100
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فلي ��س معن ��ى ذلك اعتقاده ��م بصحتها س ��نداً وال داللة هلا
عل ��ى التحريف اللفظي للق ��رآن الكريم أما مل ��اذا د ّونت هذه
األخب ��ار مع عدم عقيدة املصنف به ��ا؟! فإن طبيعة األعمال
املوسوعية ال تقيد بوجهات نظر أصحابها وخباصة يف عامل
نق ��ل األحاديث ولقد كان من املأل ��وف قدمياً أن مؤلفي كتب
احلديث ما كان همهم متحيص األحاديث بل همهم تدوينها
ومهمة التمحيص موكولة إىل اجملتهدين(((.
•الشيخ املفيد ت 413هـ يف أوائل املقاالت ص.55
•الشريف املرتضى ت 436هـ يف املسائل الطرابلسيات.
•الشيخ الطوسي ت  460هـ ،يف مقدمة تفسري البيان .3/1
•الشيخ الطربسي ت  548هـ ،يف تفسري جممع البيان .15/1
•الس ��يد اب ��ن ط ��اووس احلل ��ي ت  664ه� �ـ ،يف س ��عد الس ��عود
ص.192
•العالمة احللي ت  726هـ ،يف أجوبة املسائل املهادية ص.121
•الش ��يخ البياضي العامل ��ي ت  877هـ ،يف الصراط املس ��تقيم
.45/1
•الشيخ الكركي العاملي ت  940هـ ،يف نفي النقيصة يف القرآن
الكريم.
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اجملم ��ع العاملي أله ��ل البيت  :صيان ��ة القرآن الكريم م ��ن التحريف :قم-
(((
مركز الطباعة والنشر 1422هـ -ط -1ص.94

•الش ��يخ الكاش ��اني ت  988ه� �ـ ،يف مقدم ��ة تفس�ي�ر منه ��ج
الصادقني.
•السيد التسرتي ت  1019هـ ،يف مصائب النواصب.
•الشيخ البهائي ت  1030هـ ،نق ً
ال عن آالء الرمحن.
•الفيض الكاشاني ت 1019هـ ،تفسري الصايف .348/3
•احلر العاملي ت  1104هـ ،يف الوايف .273/1
•العالمة اجمللسي ت  1111هـ ،يف حبار األنوار .74/92
•الس ��يد مه ��دي حب ��ر العلوم ت  1212ه� �ـ ،يف الفوائ ��د يف علم
األصول.
•الشيخ كاشف الغطاء ت 1228هـ ،يف كشف الغطاء ص.299
•الس ��يد حمس ��ن األعرج ��ي ت 1228ه� �ـ ،يف ش ��رح الوافي ��ة يف
األصول.
•السيد الطباطبائي ت 1242هـ ،يف مفاتيح األصول.
•اإلمام اخلميين ت  1409هـ ،يف تهذيب األصول.
•السيد اخلوئي ت  1413هـ ،يف البيان

(((

اجملم ��ع العامل ��ي أله ��ل البيت  :اس ��طورة حتريف الق ��رآن :مرك ��ز الطباعة
(((
والنشر للجميع 1426هـ :ط-2ص -41-32بتصرف.
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فق ��د قال رمحه اهلل بعد خوض طوي ��ل يف مبحث صيانة القرآن
من التحريف :إن حديث حتريف القرآن حديث خرافة وخيال ال
يقول به إال من ضعف عقله أو من مل يتأمل يف أطرافه حق التأمل
أو م ��ن أجلأه إليه حب القول ،وإذا عرفنا هذه النتيجة من الس ��يد
اخلوئي نعلم كم هي خيانة ضيوف قناة املستقلة الفضائية عندما
ينق ��ل أحده ��م عن ه ��ذا احملقق العظي ��م بأن يق ��ول :إن الروايات
املتوات ��رة م ��ن أهل البيت  قد دلت على حتري ��ف القرآن فال بد
م ��ن القول به وصحيح أن الس ��يد "ق ��ال ذلك يف ص  226لكن قال
ذلك وهو يس ��تعرض شبهات القائلني بالتحريف والرد عليها فهي
شبهة من شبهاتهم وليس قو ً
ال للسيد.
إن هناك مؤلفات خاصة باملوضوع تنفي وقوع التحريف بالقرآن
مثل:
•رسالة يف إثبات عدم التحريف للسيد صدر الدين الصدر.
•رسالة يف حفظ الكتاب الشريف عن شبهة القول بالتحريف
للسيد حممد حسني الشهرستاني.
•صيانة القرآن عن التحريف الشيخ حممد هادي معرفة.
•التحقيق يف نفي التحريف السيد علي امليالني.
•املدخل يف التفسري للشيخ الفاضل اللنكراني.
•فص ��ل اخلط ��اب يف ع ��دم حتري ��ف كت ��اب رب األرباب للش ��يخ
22

حسن زادة آملي

(((

ه ��ذه الش ��هادات وه ��ذه الكت ��ب اخلاص ��ة وغريها عش ��رات الكتب
ومنه ��ا مص ��ادر هذا البحث هل يعقل أنها ال متثل رأي الش ��يعة يف
صيانة القرآن من التحريف وكتاب واحد فصل اخلطاب للنوري
هو الذي ميثل رأي الشيعة يف عدم صيانة القرآن وبكلمة أخرى إن
قبول شهادة واحدة ورفض عشرات الشهادات املضادة لتلك الشهادة
وتعميم تلك الش ��هادة الصادرة ع ��ن ذلك الواحد على اجلميع مبا
فيه ��م أصحاب الش ��هادات املغايرة لتلك الش ��هادة وهذا من الظلم
العظي ��م وعدم اإلنصاف وعدم األمان ��ة العلمية وعند اهلل جتتمع
اخلصوم.

التحريف عند المسلمين (غير اإلمامية)
م ��ر بن ��ا يف الصفح ��ة  13أن من أدل ��ة املريزا حس�ي�ن النوري على
حتريف كتاب اهلل روايات ومباني أهل السنة ومن ذلك:
 -1كيفية مجع القرآن بعد رحيل الرسول األكرم  وهي روايات
آحاد ال تفيد علماً وخاصة مع تناقضها الكثري.
أ -يف زمن اجلمع هل هو يف زمن األول أو الثاني أو الثالث.
ب -املتص ��دي للجمع زمن اخلليف ��ة األول هل هو نفس اخلليفة
((( رسول جعفريان :أكذوبة حتريف القرآن :قم-
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أو زيد بن ثابت أو عمر.
ج -وهل فوض لزيد مجع القرآن أم اشرتط شهادة شاهدين.
د -وهل بقي من اآليات ما مل يدون إىل زمان عثمان؟
هـ -وهل نقص عثمان شيئاً مما كان مدون قبله؟
إىل غريه ��ا م ��ن التناقض ��ات ال�ت�ي تص ��ل إىل((( 12وخاص ��ة م ��ع
تعارضها مع روايات أخرى تدل على أن القرآن قد جمُ ع و ُكتب على
عهد رس ��ول اهلل  وهذا مما تفرضه طبيعة األش ��ياء فإن العرب
كان ��ت تهتم حبف ��ظ ال ��كالم البليغ وخاص ��ة مع إظه ��ار النيب 
وه ��و زعي ��م األم ��ة -واألمة تتب ��ع زعيمه ��ا -رغبته حبف ��ظ القرآن
واالحتفاظ به خاصة أن حفظ القرآن سبب الرتفاع شأن احلافظ
ب�ي�ن الن ��اس وتعظيم ��ه ،وإذا أضفنا إىل ذلك األج ��ر والثواب الذي
يس ��تحقه الق ��ارئ واحلاف ��ظ للقرآن ،وتع ��ارض تل ��ك الروايات مع
نف ��س الق ��رآن فإنه أطلق لف ��ظ الكتاب يف كثري م ��ن آياته الكرمية
ويف الس ��نة كحديث الثقل�ي�ن فال معنى لألمر بالتمس ��ك بالكتاب
م ��ع ع ��دم وجوده أو وج ��وده مفرقاً على االل ��واح ومفرقاً عند مجع
كثري قد ال يصل املكلف إليه فكيف يأمر بالتمسك به.
 -2ومن تلك األدلة الروايات اليت تأول بنسخ التالوة وهذا النسخ
باطل ملا يلي:
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((( الس ��يد اخلوئ ��ي :البيان يف تفس�ي�ر القرآن- :بريوت -مؤسس ��ة األعلم ��ي 1974م ط-3
ص.248

أ -يس ��تحيل عق�ل ً�ا أن ي ��رد النس ��خ عل ��ى اللف ��ظ دون احلكم ألن
احلكم ال بد له من لفظ يدل عليه.
ب -النس ��خ حك ��م وال بد أن يكون بالن ��ص وال انفكاك بينهما وال
دليل على نسخ النصوص اليت حتكيها أمثال هذه األخبار.
ج -األخب ��ار ال�ت�ي زعم نس ��خ تالوته ��ا أخبار آحاد ال تق ��وى دلي ً
ال
وبرهاناً على حصوله.
د -إنكار ذلك من بعض املعتزلة وعامة علماء اإلمامية واعترباها
نفس القول بالتحريف ،وهذا ما انتهى إليه بعض أعالم أهل السنة
مث ��ل اخلضري والدكتور صبحي الص ��احل والدكتور مصطفى زيد
واب ��ن اخلطيب وعب ��د الرمحن اجلزيري حيث يق ��ول( :إن األخبار
اليت جاء فيها ذكر كلمة (من كتاب اهلل) على أنها كانت فيه ونسخت
يف عه ��د رس ��ول اهلل  فهذه ال يطلق عليها أنه ��ا قرآن وال ُتعطى
حكم القرآن ...فاخلري كل اخلري يف ترك مثل هذه الروايات)(((.
مثال ذلك آية الرجم فقد روي بطرق متعددة أن عمر بن اخلطاب
ق ��ال :إياك ��م أن تهلكوا يف آي ��ة الرجم والذي نفس ��ي بيده لو ال أن
يقول الناس زاد عمر يف كتاب اهلل لكتبتها الشيخ والشيخة إذا زنيا
فارمجوهما البتة نكا ً
ال من اهلل واهلل عزيز حكيم(((.
ومث ��ال ثان ��ي ما روي عن عائش ��ة إنه ��ا قالت :نزلت آي ��ة الرجم
ورض ��اع الكبري عش ��راً ولقد كان ��ت يف صحيفة حتت س ��ريري فلما
((( بد الرمحن اجلزيري :الفقه على املذاهب األربعة :ج/4ص.359
((( احلاكم النيسابوري :املستدرك على الصحيحني :ج/4ص.359
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مات رسول اهلل  وتشاغلنا مبوته دخل داجن فأكلها(((.
وهن ��اك رواي ��ات عن ��د أهل الس ��نة -وهي م ��ن ادلة امل�ي�رزا النوري
أيضاً-رواي ��ات تدل على وجود اخلطأ واللحن كما روي عن عثمان:
إن يف املصح ��ف حلن� �اً وس ��تقيمه الع ��رب بألس ��نتها ،فقي ��ل ل ��ه:
أال تغ�ي�ره؟ فق ��ال :دع ��وه فإنه ال حي ��ل حراماً وال حي ��رم حالال(((،
وروايات كثرية دالة على الزيادة كسورتي اخللع واحلفد وآية الرجم
وآي ��ة ل ��و كان الب ��ن آدم وادي ��ان وآية اجله ��اد أعرضنا ع ��ن ذكرها
وخاصة أن علماء السنة عندما يذكرون عقائدهم ال يذكرون ذلك
رغ ��م وجود هذه األحاديث يف كتبهم وال نكون كأهل البهتان الذين
مل يكتف ��وا برم ��ي الش ��يعة بذلك ب ��ل تعدو إىل مثل :إن الش ��يعة
كان ��وا يعتقدون التحريف يف القرآن يف الدور األول مبا فيهم أئمة
مذهبهم وواضعوا ش ��رعتهم حس ��ب رواياتهم ومل يثبت عن واحد
منهم أنه كان يعتقد خالف ذلك(((.
وبلغت اجلرأة أش ��دها عند آخر عندما قال :لألئمة مثل الباقر
والصادق يف حتريف الكتاب الكريم أميان بالغة وهلم يف تكذيب ما
(((
ثبت يف القرآن الكريم واملصاحف على التواتر كلمات شديدة
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((( أمحد بن حنبل املسند :ج /11ص.235
((( السيوطي :اإلتقان يف علوم القرآن :ج/2ص.321
((( إحسان إهلي ضهري :الشيعة والقرآن :ص.34
((( موسى جار اهلل :الوشيعة :ص.23

الدعوة إلى الوحدة
ال ش ��ك يف إن من أهم ركائز اإلسالم هو كلمة التوحيد وتوحيد
الكلم ��ة وه ��ذا ما ندب له القرآنه يف كثري م ��ن آياته والنيب  يف
كث�ي�ر م ��ن أحاديثه ومن أهم أس ��باب ه ��ذه الوحدة الق ��ول بصيانة
الق ��رآن الكري ��م من التعريف فاألوىل باملس ��لمني بد ً
ال من تش ��هري
بعضه ��م ببعض وانش ��غاهلم برتاش ��ق الطع ��ون والته ��م عليهم أن
يهتموا بـما يلي:
•حتقي ��ق احلقائق الدينية مبوضوعي ��ة كاملة مع التجرد من
الرتاكمات والعصبيات.
•تأكيد وحدتهم حتت راية اإلسالم العظيم وما يشرتكون فيه
م ��ن عقائد حق ��ة فعليهم أن خيت ��اروا من الته ��م ما ال يضر
باإلسالم ومبقدساته ورموزه املشرتكة((( ويغلقوا الباب بوجه
األع ��داء حت ��ى ال يقولوا :ق ��د أُثريت تهم ��ة التحريف فيما
وق ��ع من ج ��دل ب�ي�ن الف ��رق اإلس�ل�امية املختلفة فالش ��يعة
يصرون عادة على أن أهل الس ��نة ق ��د حذفوا وأثبتوا آيات يف
الق ��رآن بغية حمو أو تفنيد ما جاء فيه من الش ��واهد معززاً
ملذهبه ��م وق ��د كال أهل الس ��نة بطبيعة احلال نف ��س التهمة
للشيعة(((.
((( الس ��يد حممد س ��عيد احلكيم :يف رحاب العقيدة -بريوت -مؤسس ��ة املرشد2003 -م-
ج -1ص ،201بتصرف.
((( دائرة املعارف اإلسالمية األملانية ج/4ص.608
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لذلك جيب على كل علماء املس ��لمني وعوامه ��م أيضاً أن يقولوا
مع الش ��يخ لط ��ف اهلل الص ��ايف الكلبايكاني :الق ��رآن املوجود بني
الدفت�ي�ن ه ��و كتاب دي ��ن الفريقني وه ��و أصلهم األول ال ��ذي تأتي
بعده السنة املشروط صحة اإلعتماد عليها بأن تكون غري خمالفة
للق ��رآن وه ��ذا األم ��ر حيتج ب ��ه اجلمي ��ع يف األصول والف ��روع ويف
خالفاتهم ويعتمدون عليه وعلى الس ��نة فكل األمة -شيعة وسنة-
يتمسكون جبميع حمكماته ويف تشابه آياته أيضاً يقولون آمنا به
كل من عند ربنا((( ،وخاصة أن اإلمجاع العملي بني املسلمني على
متامي ��ة الق ��رآن الكريم فهم يروون أن ق ��راءة وحفظ وختم القرآن
إمن ��ا يكون بقراءة وحف ��ظ وختم القرآن املوجود بأيدي املس ��لمني
وال ��ذي ال خيتل ��ف ،فالداخ ��ل ألي بي ��ت من بيوت املس ��لمني أو أي
مس ��جد من مس ��اجدهم أو معهد م ��ن معاهدهم يف ش ��رق الوطن
اإلسالمي أو غربه ال جيد إال قرآنا واحداً.

الخاتمة

تب�ي ّ
�ن للق ��ارئ الكريم م ��ن خالل فص ��ول هذا البحث أن مس ��ألة
صيان ��ة الق ��رآن م ��ن التحريف قد كث ��رت األدلة عليها م ��ن القرآن
والسنة وغريهما وكثرت عليها شهادات أعالم الدين وجمرد وجود
روايات يف كتب احلديث ال يعين القول بالتحريف وعالج أمثال هذه
الروايات أن حتمل على معنى غري التحريف -ان أمكن -وأال تطرح
ملخالفتها القرآن والسنة وهذه النتيجة جتمع املسلمني حتت راية
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((( القرآن مصون من التحريف :ص.5

الق ��رآن وه ��ذا م ��ا أمرنا اهلل به ورس ��وله  وأئمة اهل ��دى وأما
حدي ��ث التحريف فحديث خرافة على حد تعبري الس ��يد اخلوئي،
وحنن ال ندعي أننا اس ��توعبنا كل اطراف احلديث عن هذه املسألة
املهمة كما ال ندعي إن نقاط القوة يف البحث هي من بنات أفكارنا
بل هي استفادات من كلمات األعالم يف هذا املوضوع فهذه النقاط
تنس ��ب إليه ��م وامل ��د ُح يس ��تحقونه ه ��م وأم ��ا نقاط الضع ��ف فهي
لن ��ا وحن ��ن الذين نتحمل تبعاته ��ا واللوم يوجه إلين ��ا واملرجو من
إخواننا -يف الدين -أن يدلونا على مواضع اخلطأ حتى نرجع عنه
يف ق ��ادم األيام فإن الكمال هلل والعصمة ألهلها وال ش ��ك أن هاهنا
بعض املعامل اليت نصبت للداللة على الطريق.
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المصادر
القرآن الكريم
الراغ ��ب األصفهان ��ي ت  240هـ ،مفردات الق ��رآن الكريم :حتقيق
صفوان حممد داودي (دمشق دار القلم )1426ط.1
الطربسي جممع البيان يف تفسري القرآن ،تقديم السيد حمسن
األمني (بريوت مؤسسة األعلمي  )1999ط ،1ح.3
الكلي�ن�ي روض ��ة الكايف صحح ��ه علي أك�ب�ر غناري (طه ��ران ،دار
الكتب اإلسالمية ،د ت) ج.8
الس ��يد حمس ��ن األمني  ،أعي ��ان الش ��يعة( ،ب�ي�روت ،دار التعارف،
1998م) ط ،5ج.2
الس ��يد أبو القاس ��م اخلوئي ،البيان يف تفس�ي�ر الق ��رآن( ،بريوت،
مؤسسة األعلمي 1974م) ط.3
الس ��يد حمم ��د حس�ي�ن الطباطبائي ،املي ��زان يف تفس�ي�ر القرآن
(بريوت ،مؤسسة األعلمي1997 ،م) ج.12
ناصر مكارم الشريازي ،األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل( ،بريوت،
مؤسسة البعثة 1992م) ط ،1ج.8
حس�ي�ن جوان أراس ��ته ،دروس يف علوم الق ��رآن( ،طهران ،املنظمة
العلمية للحوزات 1425هـ) ط.2
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احلر العاملي ،وسائل الشيعة يف حتصيل مسائل الشريعة.
الس ��يد اخلمي�ن�ي ،تهذي ��ب األص ��ول ،تقري ��ر جعفر الس ��بحاني،
حتقي ��ق مؤسس ��ة تنظي ��م ونش ��ر آث ��ار اإلم ��ام اخلمي�ن�ي( ،طهران،
مطبعة املروج) ج.2
الفيض الكاشاني ،الوايف ،ج.2
الس ��يد جعف ��ر مرتض ��ى العامل ��ي ،حقائ ��ق هام ��ة ح ��ول القرآن
الكريم( ،قم ،اسالمي1409 ،هـ).
الشيخ الصدوق ،اعتقادات اإلمامية.
الشيخ الصدوق ،ثواب األعمال.
اجملم ��ع العامل ��ي أله ��ل البي ��ت  صيان ��ة الق ��رآن الكري ��م م ��ن
التحريف( ،قم ،مركز الطباعة والنشر1422 ،هـ) ط.1
اجملم ��ع العاملي ألهل البيت  ،اس ��طورة حتري ��ف القرآن( ،قم،
مركز الطباعة والنشر 1426هـ) ط.2
رس ��ول جعفري ��ان  ،أكذوبة حتريف القرآن( ،ق ��م ،بهمن1419 ،هـ)
ط.2
عبد الرمحن اجلزيري ،الفقه على املذاهب األربعة ،ج.4
احلاكم النيسابوري ،املستدرك على الصحيحني ج.4
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أمحد بن حنبل ،املسند ،ج.11
السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ،ج.2
إحسان إهلي ظهري ،الشيعة والقرآن.
موسى جار اهلل ،الوشيعة.
السيد حممد سعيد احلكيم يف رحاب القصيدة( ،بريوت ،مؤسسة
املرشد2003 ،م) ج.1
دائرة املعارف اإلسالمية األملانية ،ج.4
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