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كابر،  عن  �صاغر  امل�صلمني،  اأجيال  ورثتها  الَّتي  امل�صلَّمات  من 
اأنزله  واآياته وكلماته،  �صوره  القراآن كالم اهلل؛  اأنَّ  �صابق  والحق عن 
واأ�صمعه   ،º جربيل  اأ�صمعه   ،Í د  حممَّ ور�صوله  عبده  على 
 º ته، ولي�س جلربيل بيُّ Í اأمَّ ًدا Í، واأ�صمعه النَّ جربيل حممَّ

د Í اإالَّ التَّبليغ واالأداء. وال ملحمَّ
يتلوه  امل�صاحف،  يف  الَّذي  وهو  املحفوظ،  اللَّوح  يف  املكتوب  وهو 
امعون  ال�صَّ وي�صمعه  باأ�صواتهم  املقرئون  ويقروؤه  باأل�صنتهم  التَّالون 
اهلل  تكلَّم  ومعانيه،  بحروفه  اظ  احلفَّ �صدور  الَّذي يف  وهو  باآذانهم، 
غري  ل  منزَّ واحد  ق��راآن  وهو  يعود،  واإليه  بداأ  منه  احلقيقة،  على  به 

خملوق، فمن �صمعه فزعم اأنَّه خملوق فقد كفر.
فال  اكني،  االأفَّ واأل�صنة  العابثني  اأي��دي  من  كتابه  اهلل  حفظ  وقد 
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اأيدي  اأن تطاله  ل اهلل بحفظ كتابه و�صيانته فال ميكن  واإذا تكفَّ
التَّحريف والتَّ�صحيف لتزيد فيه اأو تنق�س منه ولو حرًفا واحًدا، فهو 
اعة، فاقت�صى  حمفوظ اأبد االآبدين، كما اأنَّ دين اهلل باق اإىل قيام ال�صَّ
ا�س اإىل اآخر هذه  ة على النَّ ًة � لتقوم احلجَّ ذلك حفظ وحيه � قراآًنا و�صنَّ

ة. االأمَّ
لهذا  حماة  ل  االأوَّ الع�صر  منذ  واجلماعة  ة  نَّ ال�صُّ اأه��ل  يزل  ومل 
زعم  من  اأنَّ  وعندهم  عاداه،  ملن  عداة  بهداه،  للخلق  دعاة  القراآن، 
هلل  ٌب  مكذِّ ��ه  الأنَّ كافر؛  ��ه  اأنَّ النُّق�صان  اأو  يادة  الزِّ اأو  القراآن  حتريف 
وغالتها  وطوائفها،  بفرقها  يعة  ال�صِّ ج��اءت  حتَّى  وتعاىل،  �صبحانه 
جماعتهم،  طاعة  ع�صا  ت  و�صقَّ امل�صلمني،  كلمة  قت  ففرَّ ومعتدليها، 

القليل ال  اأقلُّ  عن عليهم، وهم  الطَّ لباب  ا  من حجج املعرت�صني و�صدًّ
كما  مني  املتقدِّ بني  من  لهم  خام�س  وال  االأربعة،  على  عددهم  يزيد 
»ف�صل اخلطاب«  كتاب  رب�صي يف  الطَّ النُّوري  ثهم  بذلك حمدِّ ح  �صرَّ

)33 � 34( وقد ذكرهم باأ�صمائهم.
حتريف  عدم  اأنكر  من  اأنَّ  يعة  ال�صِّ علماء  من  كثريون  ن�سَّ  وقد 
ًة، اأقرَّ بذلك اأحمد �صلطان  يعة ال ينكر اإالَّ تقيَّ القراآن من اأعيان ال�صِّ
يعة الَّذين اأنكروا  � اأحد اأعيان القوم يف الهند � اإذ قال: »اإنَّ علماء ال�صِّ

ة«)5(. التَّحريف يف القراآن ال يحمل اإنكارهم اإالَّ على التَّقيَّ
حتريف  عدم  اأنكر  من  اأنَّ  يعة  ال�صِّ علماء  من  كثريون  ن�سَّ  وقد 
ًة، اأقرَّ بذلك اأحمد �صلطان  يعة ال ينكر اإالَّ تقيَّ القراآن من اأعيان ال�صِّ
يعة الَّذين اأنكروا  � اأحد اأعيان القوم يف الهند � اإذ قال: »اإنَّ علماء ال�صِّ

ة« التَّحريف يف القراآن ال يحمل اإنكارهم اإالَّ على التَّقيَّ
 كتاب

»ف�صل اخلطاب يف اإثبات حتريف كتاب ربِّ الأرباب«:

و�صعه  ما  موؤلِّفه)6(  فيه  اجتهد  عنوانه  عليه  يدلُّ  كما  كتاب  هذا 
كتاب  اأنَّ   � زعمه  على   � ليثبت  وتزييف  ت�صليل  كلُّه  باأ�صلوب  جهده 
التَّزوير  الكتاب من  اأهل  كتب  اأ�صاب  ما  اأ�صابه  قد   � � عزَّ وجلَّ  اهلل 

يادة والتَّحريف. والتَّزييف والنَّق�س والزِّ
وتناقلته  اإيران  واملكتبات يف  االأ�صواق  اإىل  الكتاب  هذا  نزل  وقد 
ور واملجال�س العلميَّة يف ُقم و�صرياز  ة، وغَزا الدُّ ة واخلا�صَّ اأيدي العامَّ
االإ�صالم  وحجج  يعة  ال�صِّ علماء  حيث  والنَّجف  وكربالء  واأ�صفهان 
غرى! واآيات اهلل العظمى! واأن�صار اأهل البيت � زعموا �،  الكربى وال�صُّ
ك جمُعهم �صاكًنا، ومل ينت�صر اأحد منهم لدين ربِّ االأرباب،  ومل يحرِّ

))( ت�صحيف كاتبني )18( ط/ الهند. 

رب�صي، اأحد كبار علماء النَّجف، األَّف  د تقي النُّوري الطَّ ))( هو احلاج مريزا ح�صني بن حممَّ
Ê يف النَّجف، جمع فيه  كتابه هذا �صنة )1292ه�( عند القرب املن�صوب اإىل عليٍّ 
يعة وجمتهديهم يف خمتلف الع�صور باأنَّ القراآن قد زيد  مئات النُّ�صو�س عن علماء ال�صِّ

فيه ونق�س منه.

ُغريِّ  ���ه  واأنَّ ال��ق��راآن،  بتحريف  القول  فاأن�صاأت  معتقدهم،  وخالفت 
لني  ين واملبدِّ ة؛ الأنَّها منقولة بطريق املغريِّ بويَّ ة النَّ نَّ ل، وكذلك ال�صُّ وبدِّ
ة  االإماميَّ عند  وهو   � يعي  ال�صِّ املذهب  اأ�ص�س  من  وجعلت  ين،  واملرتدِّ

االثني ع�صريَّة كذلك �: القول بوقوع التَّحريف يف القراآن.
رهم الكبري ها�صم  ر هذه احلقيقة الثَّابتة عندهم مف�صِّ وقد �صطَّ
ة هذا  مة تف�صريه حيث قال: »وعندي يف و�صوح �صحَّ البحراين يف مقدِّ
�س االآثار،  تتبُّع االأخبار وتفحُّ � بعد  � بتحريف القراآن وتغيريه  القول 
من  ��ه  واإنَّ ع،  التَّ�صيًُّ مذهب  �صروريَّات  من  بكونه  احلكم  ميكن  بحيث 

اأكرب مقا�صد غ�صب اخلالفة فتدبَّر«)1(.
على  ا  رادًّ اجل��زائ��ري)2(  اهلل  نعمة  يعي  ال�صِّ ث  املحدِّ قال  وبذلك 
الوحي  عن  تواتره  ت�صليم  »اإنَّ  القراآن:  يف  التَّحريف  بعدم  قال  من 
وح االأمني يف�صي اإىل طرح االأخبار  االإلهي، وكون الكلِّ قد نزل به الرُّ
يف  التَّحريف  وقوع  على  ب�صريحها  الَّة  الدَّ املتواترة  بل  امل�صتفي�صة، 
تها  ًة واإعراًبا، مع اأنَّ اأ�صحابنا قد اأطبقوا على �صحَّ القراآن كالًما ومادَّ

والتَّ�صديق بها«)3(.
القرن  يعة يف  ال�صِّ اأعيان  � وهو من  وِجْردي  الرُبُ اأ�صغر  وقال علي 
يعة« فار�صي )�س27 � ط. اإيران(:  الثَّالث ع�صر يف كتابه »عقائد ال�صِّ
وهو  ل  يبدَّ يتغريَّ ومل  االأ�صلي مل  القراآن  اأنَّ  نعتقد  اأن  علينا  »وواجب 
ل اهلل فرجه � ال عند غريه،  موجود عند اإمام الع�صر )الغائب( � عجَّ

لوا القراآن املوجود عندهم«. وا وبدَّ واإنَّ املنافقني)4( قد غريَّ
ث��ني  وحم��دِّ فقهاء  م��ن  وت�صريحاتهم  يعة  ال�صِّ اأع���الم  واأق����وال 
عقيدة  للقراآن  حابة  ال�صَّ حتريف  اأنَّ  على  جتمع  كلُّها  رين  ومف�صِّ
الح اإىل خلفهم  م�صلَّمة عندهم، متواترة منقولة من �صلفهم غري ال�صَّ
ًبا  ًة وتهرُّ يف جميع االأع�صار، اإالَّ من تظاهر بعدم القول بالتَّحريف تقيَّ

ابع )94( ط/ اإيران. مة الف�صل الرَّ )1( »الربهان يف تف�صري القراآن«، مقدِّ

)2( ن�صبًة اإىل جزائر العراق.

)3( »االأنوار النُّعمانيَّة« )3/2)7(. 

 . حابة í، عليه من اهلل ما ي�صتحقُّ )4( يق�صد ال�صَّ

بالف�صل  ل�صاحبه  واعرتفوا  الكتاب،  بظهور  وا�صتب�صروا  فرحوا  بل 
واعرتفوا  »اآيات اهلل«،  زمرة  فوه يف  و�صنَّ لوه  وبجَّ واأكرموه  والعرفان، 
كما   � �صة  املقدَّ العتبات  يف  ودفنوه  املمات  وبعد  احلياة  يف  بجميله 
ونها � بالنَّجف، وخلَّدوا ا�صمه برتجمة حافلة يف كتاب »�صرح حال  ي�صمُّ

رجال اإيران يف القرن 12، 13، 14(.
ا ظهر يف اإيران �صنة )1298ه�( قامت حوله  ومع اأنَّ هذا الكتاب ل�مَّ
القراآن  ة  �صحَّ يف  التَّ�صكيك  يبقى  اأن  يريدون  كانوا  الأنَّهم  ة؛  �صجَّ
عندهم،  املعتربة  الكتب  مئات  يف  ًقا  ومتفرِّ تهم،  خا�صَّ بني  حم�صوًرا 
فيكون  خ�صومهم  عليه  لع  يطَّ واحد  كتاب  يف  كلُّه  ذلك  يجمع  ال  واأن 
خالفهم  املالحظات،  هذه  بع�س عقالئهم  اأبدى  ا  ول�مَّ عليهم،  ة  حجَّ
ابق، واألَّف كتاًبا اآخر  فيها موؤلِّفه واأ�صرَّ يف امل�صيِّ على نهج كتابه ال�صَّ
فاع  بهات عن ف�صل اخلطاب«، وقد كتب هذا الدِّ اه »ردُّ بع�س ال�صُّ �صمَّ

يف اأواخر حياته قبل موته بنحو �صنتني)7(.

يعة املخزية يف القراآن: مقولت ال�صِّ

نات، تك�صف  يف هذا العنوان اإ�صارات وملحات من خماٍز وف�صائح بيِّ
اه  اجتِّ العمل  وف�صاد  القول  و�َصَقط  االعتقاد  �صوء  من  القوم  عند  ما 
كتاب ربِّ الربيَّات، منقولة من م�صادرهم ومراجعهم املطبوعة الَّتي 
ا املخبوء فاهلل اأعلم مب�صمونه ومكنونه،  ا�س اليوم، واأمَّ بني اأيدي النَّ

فمن ذلك:
ا من �صور واآيات، وكلُّ ما ورد فيه يف  ♦ قولهم: اإنَّ يف القراآن نق�صً
ى  ة اآل البيت فهو مبتور، وعندهم �صورة ت�صمَّ ف�صل علي Ç واأئمَّ
ح بذلك عاملهم النَّجفي  ، �صرَّ �صورة »الوالية«، مذكور فيها والية عليٍّ
ى  ت�صمَّ واأخ��رى   )18( اخلطاب«  »ف�صل  كتاب  يف  رب�صي  الطَّ النُّوري 

�صورة »النُّورين«.
ف ي�صري، وانظر ملزيد بيان حول  ين اخلطيب )12( بت�صرُّ )7( »اخلطوط العري�صة« ملحبِّ الدِّ
يعة والقراآن« الإح�صان اإلهي ظهري، وكتاب »ف�صل اخلطاب يف اإثبات  هذا الكتاب: »ال�صِّ

د حبيب. حتريف كتاب ربِّ االأرباب، عر�س ونقد« تاأليف حممَّ

1234



كما قاموا باإقحام كلمة »يف علي« بعد اآية فيها لفظ »اأنزل اهلل« اأو 
»اأنزل اإليك« اأو »اأنزل اإليك من ربِّك« واأ�صباه ذلك من االآيات)8(.

تفا�صريهم  يف  اهلل  كتاب  م��ن  الآي���ات  ��ة  االإم��ام��يَّ حتريف  وج��اء 
ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ  تعاىل:  قوله  يف  جاء  ما  ذلك  من  املعتمدة، 
ة  اأئمَّ »كنتم خري  نزلت:  اأنَّها  زعموا  110[، حيث   :_[ ٿ﴾ 

ا�س«)9(. اأخرجت للنَّ
يعة االثني  ة ال�صِّ ة � اأي: اأئمَّ ♦ قولهم: اإنَّ القراآن مل يجمعه اإالَّ االأئمَّ

ع�صر � واإنَّهم يعلمون علمه كلَّه)10(.
واأ�صل هذه املقالة ترجع البن �صباأ القائل ب�: »اأنَّ القراآن جزء من 
«)11(، وقد ا�صتفا�س ذكر هذه املقالة يف  ت�صعة اأجزاء وعلمه عند عليٍّ
َعَليَّ  اأَْن��َزَل  »اإِنَّ اهلل  Í قال:  اأنَّ ر�صول اهلل  االإماميَّة، وزعموا  كتب 
عليٍّ  َغرْيِ  ِعْنَد  ِعْلَمُه  َيْبَتِغي  َوَمْن   ، لَّ �صَ َخاَلَفُه  َمْن  الَِّذي  َوُهَو  الُقْراآَن 

َهَلَك«)12(.
»اأ�صول  يف  كما  بقيِّم،  اإالَّ  ة  حجَّ يكون  ال  ال��ق��راآن  اإنَّ  قولهم:   ♦
ة املعتمدة)13(،  الكايف« )188/1(، وتنت�صر هذه املقالة يف كتب االإماميَّ
جوع  وهم يعنون بذلك اأنَّ النَّ�سَّ القراآينَّ ال ميكن اأن يحتجَّ به اإالَّ بالرُّ

لقول االإمام.
اأطلقوا  ة يف قول االإمام ال يف القراآن، ولهذا  اأنَّ احلجَّ وهذا يعني 
وا االإمام: القراآن  امت، و�صمَّ على القراآن الَّذي يف امل�صحف: القراآن ال�صَّ

.)14(Ê ٍّاطق، وين�صب االإماميَّة هذا القول اإىل علي النَّ
)8( انظر: »اأ�صول الكايف« للكليني )417/1(.

ُينظر  القراآن  تاأويل  يف  التَّحريف  اأمثلة  من  وملزيد   ،)110/1( ي«  القمِّ »تف�صري  انظر:   )9(
اإعداد: د. جمدي ابن  يعة االإماميَّة االثني ع�صريَّة يف تف�صري القراآن«  كتاب: »منهج ال�صِّ

عو�س اجلارحي )238 � 244(.
)10( »اأ�صول الكايف« للكليني )228/1(.

جال« للجوزجاين )38(. )11( »اأحوال الرِّ

يعة« للحرِّ العاملي )138/18، 149(، »تق�صري  دوق« )40(، »و�صائل ال�صِّ )12( »اأمايل ال�صَّ
يعة االثني ع�صريَّة يف تف�صري القراآن« )234(. فرات الكويف« )91(، نقاًل من »منهج ال�صِّ
ي« )42(، »املحا�صن« للربقي )8)2(. ي )192(، »رجال الك�صِّ رائع« للقمِّ )13( انظر: »علل ال�صَّ

)14( »اأ�صول الكايف« للكليني )1/1)(، )2/)2(.

♦ قولهم: اإنَّ هناك م�صحًفا ا�صمه م�صحف فاطمة، واأنَّ فيه مثل 
ات)15(. قراآننا هذا ثالث مرَّ

ح بذلك اأكرب علمائهم؛  ♦ قولهم: اإنَّ يف القراآن اآياٍت �صخيفة، �صرَّ
رب�صي كما يف كتابه: »ف�صل اخلطاب«. النُّوري الطَّ

�صاء؛ الأنَّ فيها الفنت)16(. وعندهم اأنَّ �صورة يو�صف ال يقروؤها النِّ
♦ قولهم: ال اإنكار على من يقول بتحريف القراآن � الثقل االأكرب �؛ 
ا الَّذي ينكر والية عليٍّ � الثقل االأ�صغر � فاإنَّه كافر ال  الأنَّه جمتهد، واأمَّ

�صكَّ يف كفره)17(.
تكاد  ال  ال��ق��راآن  يف  ء  ��يِّ ال�����صَّ معتقدهم  ع��ن  ة  امل��ع��ربِّ ومقوالتهم 
يف  و�صعوها  حديث  األ��ف  عن  يزيد  ما  عندهم  اأنَّ  ويكفي  حت�صى، 

زعمهم وقوع التَّحريف يف القراآن)18(.

يعة  بع�ض من م�صادر ال�صِّ
نة للقول بتحريف القراآن واإهانتهم له)19(: املت�صمِّ

♦ »ف�صل اخلطاب يف اإثبات حتريف كتاب ربِّ االأرباب«، حل�صني ابن 
رب�صي، وهو من اأجمع كتب القوم يف اإثبات عقيدتهم  د النُّوري الطَّ حممَّ

يعة. الَّة من خالل جمع االأخبار واالآثار املتواترة عن علماء ال�صِّ ال�صَّ
يعة مبثابة »�صحيح  ♦ »االأ�صول من الكايف« للكليني، وهذا عند ال�صِّ

ة. نَّ البخاري« عند اأهل ال�صُّ

د  يِّ ة«، لل�صَّ يَّة مذهب االأخباريَّ يَّة يف اأحقِّ رِّ مو�س الدُّ ♦ »م�صارق ال�صُّ
ة � ط/البحرين(. عدنان البحراين )من�صورات املكتبة العدنانيَّ

 � االإ���ص��الم��ي  الكتاب  )دار  املفيد  يخ  لل�صَّ امل��ق��االت«،  »اأوائ���ل   ♦
ابق )239/1(. ))1( امل�صدر ال�صَّ

))1( »الفروع من الكايف« للكليني ))/)1)(.

ة«  �صويَّ الرِّ العقائد  يف  الو�صيَّة  و»االأنوار   ،)103( ي  القمِّ بابويه  البن  »االعتقادات«   )17(
حل�صني البحراين )28(.

يعة والقراآن« الإح�صان اإلهي ظهري. لًة يف كتاب »ال�صِّ )18( انظرها مف�صَّ

يعة يقولون« وهي من اإعداد مركز  )19( نقلت عمًدا هذه املراجع كلَّها من كتاب »علماء ال�صِّ
اإحياء تراث اآل البيت؛ الأنَّ فيها ت�صويًرا لوثائقهم من كتبهم االأ�صليَّة.

بريوت/ 1403ه�(.
♦ »اآراء حول القراآن«، الفاين االأ�صفهاين )دار الهادي � بريوت � 

ط. االأوىل 1411ه�(.
البيت  اآل  �صة  موؤ�صَّ )ن�صر  البحراين  يو�صف  النَّجفيَّة«،  رر  »الدُّ  ♦

اث(. الإحياء الرتُّ
الثَّانية  � ط.  ة  الكتب االإ�صالميَّ العقول« للمجل�صي )دار  ♦ »مراآة 

1404ه�(.
�صول االأكرم �  ي )دار ومكتبة الرَّ ا�س القمِّ ♦ »مفاتيح اجلنان« لعبَّ

بريوت � ط. االأوىل 1418ه�(.
الكتب  )دار  الكا�صاين  الفي�س  د  حممَّ ��ايف«،  ال�����صَّ »تف�صري   ♦

االإ�صالمية � طهران � ط/1419ه�(.
احلائري  علي  الغائب«،  ة  احلجَّ اإثبات  يف  ا�صب  النَّ »اإل���زام   ♦

)االأعلمي للمطبوعات � بريوت ط. 1397/4ه�(.
�صر  النَّ �صة  )موؤ�صَّ اجل��زائ��ري  اهلل  نعمة  ال���رباه���ني«،  »ن���ور   ♦

�صني � اإيران قم(. االإ�صالمي � جماعة املدرِّ
�صة  )موؤ�صَّ اخلوئي  القا�صم  اأبو  القراآن«،  تف�صري  يف  »التِّبيان   ♦

اإحياء تراث اخلوئي � اإيران � قم(.
�صة النُّور للمطبوعات �  ♦ »م�صابيح االأنوار«، عبد اهلل �صرب )موؤ�صَّ

بريوت � ط. الثَّانية/ 1407ه�(.
البحراين  ح�صني  �صويَّة«،  الرِّ العقائد  يف  الو�صيَّة  »االأن���وار   ♦

)ط.1/)140ه�(.
♦ »القراآن يف كالم االإمام اخلميني« )ط/ مركز االإمام اخلميني 

الثَّقايف � بريوت � لبنان(.
من  على  يخفى  ال  ��ذي  الَّ الباطل  لهذا  اقلة  النَّ يعة  ال�صِّ وم�صادر 
ا، فقاتل اهلل  له م�صكة من عقل، ف�صاًل عن دين، كثرية وكثرية جدًّ
كتابه، فحفظوه  على  غ��اروا  وال  ق��دره،  اهلل حقَّ  ق��دروا  ما  اف�صة  الرَّ

لوه وقروؤوه كما قراأه اأهل ملَّة االإ�صالم. وبجَّ
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