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ً  املاضية الحلقة يف تناولت ✤  من حوله البحث دار وما الله، كتاب من موقفهم من يتعلّق في� وعل�ئنا مراجعنا منهجيّة من جانبا
 يذهبون عل�ءنا أنّ  تبّ�  املخالفون، وقد إليه ذهب ما بحسب أو البيت، أهل عن جاء ما بحسب الكتاب، لهذا تعاىل الله حفظ جهة

 .الّسالم عليهم البيت أهل آراء ويعادي يعارض طرحوه الّذي الّرأي وهذا البيت، أهل أعداء إليه ذهب ما إىل

 .القرآن يف التّحريف وقوع الكتب هذه يف يثبتون وأنّهم املشهورة، وكتبهم املخالف�، مصادر أّمهات يف جاء مّ�  جانب عرض ✤
 .القرآن يف والعبث التّحريف وقوع تثبت الّتي باألحاديث مشحونة املخالف� كتب أنّ  البيت أهل شيعة يا تعرفوا حتّى

 ]أحصنت إذا الزّنا من الحبىل رجم باب[ عنوان تحت والرّدة، الكفر أهل من املحارب� كتاب باب البخاري، صحيح يف جاء ما ■
 مقلة لكم قائل فإّ�  بعد، أّما: قال ثمّ  أهله، هو مبا الله عىل فأثنى قام املؤذّنون سكت فلّ� املنرب، عىل عمر فجلس( عبّاس ابن عن
 يعقلها ال أن خِيش  وَمن راحلته، به انتهت حيث بها فليحّدث ووعاها عقلها فَمن أجيل، يدي ب� لعلّها أدري ال أقولها، أن يل قّدر قد
ً  بعث الله إنّ  عّيل، يكذب أن ألحد أُحل فال  وعقلناها فقرأناها الرجم آية الله أنزل مّ�  فكان الكتاب عليه وأنزل بالحق، محّمدا

 برتك فيضلّوا الله، كتاب يف الّرجم آية نجد ما والله قائل يقول أن زمان بالنّاس طال إن فأخىش بعده، الله رسول رجم فلذا ووعيناها،
االعرتاف،  أو الحبل كان أو البينة قامت إذا والنّساء الّرجال من أُحصن إذا ز� َمن عىل حّق  الله كتاب يف والّرجم الله، أنزلها فريضة

 عن ترغبوا أن بكم كفراً  إن أو آبائكم عن ترغبوا أن بكم كفر فإنّه آبائكم عن ترغبوا ال أن: الله كتاب من نقرأ في� نقرأ كنّا إنّا ثمّ 
 يقول منكم قائالً أنّ  بلغني إنّه ورسوله، ثمّ  الله عبد وقولوا مريم بن عيىس أطرى ك� تطرو� ال قال الله رسول إنّ  ثمّ  أال آبائكم

 الله ولكن كذلك كانت قد وإنّها أال ومتّت، فلتة بكر أيب بيعة كانت إّ�ا يقول، أن امرؤ يغرتن فال فالناً، بايعت عمر مات لو والله
 )رشّها وقى

 يثبتها مل -الّرجم آية - وآيته.. املصحف يف مبوجودت� ليستا الكريم، الكتاب آيات من آيت� عن يتحّدث هنا الخطّاب بن عمر ✤
 يُرش ومل اآلية، هذه عن يتحّدث كان خالفته أيّام يف عمر فإنّ  ترقيع، هو التّالوة بنسخ والقول.. شاهدين يُحرض مل عمر ألنّ  بكر؛ أبو
 بكر؟ أليب اآلية بهذه جاء فل�ذا التّالوة، بنسخ يعتقد كان لو عمر أنّ  التّالوة، أضف نسخ إىل

 :نفسه يطرح هنا الّسؤال ✤
 !املصحف يف التّحريف وقع فقد القرآن، من وأُسقطت آية بالفعل كانت فإذا آية، بالفعل هي رمّبا عمر عنها يتحّدث الّتي الّرجم آية -
 القرآن لجمع يُنتخب الّذي أنّ  يُفرتض أليس القرآن؟ لجمع بكر أبو انتخبه فل�ذا الله، بكتاب جاهالً عمر وكان آية، تكن مل وإذا -

 بالقرآن عارفاً  يكون

 .الّرجم آية عن تتحّدث الّتي نفسها الرّواية أورد) الحدود كتاب - الزّنا يف الثّيب رجم باب] (مسلم صحيح[ يف جاء ما ■

 )]التّاسع الباب( الّرجم باب -الحدود كتاب] (3ج: ماجه بن سنن[ يف جاء ما ■

 .املضمون نفس أورد أيضاً ) الحدود كتاب] (4ج: داوود أيب سنن[ يف جاء ما ■

 )الّرجم تحقيق يف ما جاء: الّسابع الباب - الحدود كتاب) (الّرتمذي سنن(بـ املعرف الّصحيح الجامع يف جاء ما ■
 :وقال الحديث عىل تعليق أدرج ثمّ .. املضمون نفس أورد أيضاً 

 كتب تناولته الّذي الحديث هذا به جاء طريق من أكرث هناك أنّ  يعني ).عمر عن وجه غ� من وروي صحيح، حسن حديث هذا(
 .القوم عند واألصول واملهّمة، املعتربة الحديثيّة والجوامع الّصحاح،

 ترقيع، فعمر فهي التالوة نسخ قضيّة وأّما كتبهم، يف ومنترشة عندهم، املسلّ�ت من هي الّرجم آية أنّ  ألبّ�  املصادر بهذه أتيت ✤
 أنّها يعتقد عمر بقي ولذلك بشاهدين،  ِ يأت مل عمر ألنّ  وإّ�ا آية، ليست ألنّها ال رفضها بكر وأبو بكر، أليب باآلية جاء الخطّاب بن
 .آية

 يتحّدث األشعري، موىس ألبو مسلم يوردها رواية] ثالثاً  البتغى وادي� آدم البن أنّ  لو باب -الّزكاة كتاب[ مسلم صحيح يف جاء ما ■
 !!أيدينا ب� املوجود املصحف يف له� وجود ال طويلت� سورت� عن فيها

 ]رضعات بخمس التّحريم باب: الرّضاع كتاب. [مسلم صحيح يف أيضاً  ■
 في� وهنَّ  الله رسول فتوّيف  معلومات، بخمس نُسخن ثمّ  يحرّمن، معلومات رضعات عرش القرآن من أنزل في� كان( عائشة حديث

 ؟..اآليات هذه فأين) القرآن من يُقرأ

 املعتربة( فكُتبهم.. القرآن من وسقطت القرآن يف كانت طويلة وسور آيات عن تحّدثنا الّتي باألحاديث مشحونة املخالف� كتب ✤
 ؟..كالمهم هذا املخالف� أنّ  مع املخالف�، وراء الّشيعة ومراجع عل�ء ركض فل�ذا.. القرآن يف التّحريف وقوع تثبت) بحسبهم



 صلوات عيل وآل لعيلّ  منهم عداء هو التّحريف من وحفظه القرآن صيانة إىل يذهب رأي ومن قول من املخالفون تبّناه ما أنّ  عل�ً 
 عند الّذي القرآن بصيانة املخالف� قول تخالف العرتة أحاديث أنّ  مع املخالف�، رأي وراء الّشيعة عل�ء يركض فل�ذا .عليهم الله

 التّحريف؟ من األّمة

 .الّسوطي الّدين لجالل] 2ج: القرآن علوم يف اإلتقان[ كتاب يف جاء ما ■
 أخذتُ  قد: ليقل ولكن كث�، قرآن منه ذهب قد كلّه؟ ما يدريه وما كلّه، القرآن أخذت قد: أحدكم يقولنّ  ال( قال أنّه عمر ابن عن •

 )ظهر ما منه
). اآلن هو ما إّال  منها نقدر مل املصاحف عث�ن كتب فلّ� آية، مائتي النّبي زمن يف تُقرأ األحزاب سورة كانت: قالت عائشة عن( •

 .عائشة رواية بحسب األحزاب سورة نصف من أكرث ذهب يعني
 ثالثة أو آية، وسبع� اثنت�: قلت األحزاب؟ سورة تعدّ  كأين كعب بن أيُب يل قال: قال حبيش بن زر عن النّجود أيب بن عاصم عن( •

 والّشيخة الّشيخ ز� إذا{ قال الّرجم؟ آية وما: قلت الّرجم، آية فيها لنقرأ كنّا وإن البقرة، سورة لتعدل كانت إن: قال آية، وسبع�
 البيت أهل َمدح ملا الكالم، بهذا فعالً يقول أيُب كان فلو أيُب، عىل افرتاء وهذا}) حكيم عزيز والله الله من نكاالً البتّة فارجموه�

 .قراءته
 :عائشة مصحف يف سنة مثان� ابن وهو أيُب عيل قرأ: قالت يونس أيب بنت حميدة عن( •
 قبل: قالت) األَُول الّصفوف يصلّون الّذين وعىل تسلي� وسلّموا عليه صلّوا آمنوا الّذين أيّها يا النّبي عىل يصلّون ومالئكته الله إنّ {

 })املصاحف عث�ن يغّ�  أن
يقول:  الله إنّ : فقال يوم ذات فجئت: قال إليه، أوحي مّ�  فعلمنا أتيناه، إليه أوحي إذا الله رسول كان: قال الّليثي واقد أيب عن( •
 إليه� يكون أن ألحب الثّا� إليه كان ولو الثّا� إليه يكون أن ألحّب  وادياً  آدم البن أنّ  ولو الّزكاة وإيتاء الّصالة إلقام املال أنزلنا إنّا{

 .رواياتهم بحسب آية هي الكل�ت وهذه}) تاب من عىل الله ويتوب الّرتاب إّال  آدم ابن جوف �أل وال الثّالث
 ال فإنّا) مرّة أّول جاهدتم ك� جاهدوا أن( علينا أُنزل في� تجد أمل: عوف بن الّرحمن لعبد عمر قال: قال مخرمة بن املسّور عن(  •

 )!القرآن من أُسقط في� أُسقطت: نجدها، قال
 يخربوه، فلم املصحف يف يُكتبا مل القرآن يف بآيت� أخربو� يوم ذات لهم قال األنصاري مخلّد بن مسلمة أنّ  الكالعي سفيان أيب عن( •

 أنتم أبرشوا أال وأنفسهم بأموالهم الله سبيل يف وجاهدوا وهاجروا آمنوا الّذين إنّ { مسلمة فقال مالك بن سعد الكنود أبو وعندهم
 أع� قرّة ِمن لهم أخفي ما نفس تعلم ال أولئك عليهم الله غضب الّذين القوم عنهم وجادلوا ونرصوهم آووهم والّذين املفلحون

 })يعملون كانوا مبا جزاء

 ]1ج: القرآن علوم يف اإلتّقان[ كتاب يف جاء ما ■
 بكّل  فله محتسباً  صابراً  قرأه فمن حرف، ألف وعرشون وسبعة حرف، ألف ألف القرآن: الله رسول قال: قال الخطّاب بن عمر عن( •

 )الع� الحور من زوجة حرف

 أصلها، يُعرف ال القرآن تقسي�ت أصل وأنّ .. إس�عيل محّمد شعبان الّدكتور لألستاذ] وضبطه املصحف رسم[ كتاب يف جاء ما ■
 ..!!املغرب أهل تقسيم عن يختلف املرشق أهل تقسيم وأنّ 

 عمل جرى التّقسيم هذا وعىل: (يقول أن إىل...) جزءاً  يسّمى منها قسم كّل  قس�ً، ثالث� إىل املصحف بتقسيم العل�ء بعض قام(
 اختلف وقد( :يقول أن إىل).أخرى وألغراض منهم باجتهاد الّسابق التّقسيم عن يختلف آخر، تقسيم فلهم: املغاربة أّما. املشارقة
. هـ218 سنة املتوّىف  العبّايس املأمون: هو به أمر الّذي إنّ : فقيل :وتوابعه املصحف تقسيم من العمل، بهذا قام من أول يف العل�ء

.. مستمرّة االستفهام وعالمات االتّجاهات، جميع يف مجهولة فالقضيّة إذاً ) الثّقفي يوسف بن الحّجاج: هو به أمر الّذي إنّ : وقيل
 !ومؤلّفاتهم؟ الحديثيّة كتبهم يف الحقائق هي وهذه وراءهم؟ تركضون عل�ءنا يا فل�ذا !!!للجميع مفتوح بالقرآن والعبث

 الّشيعيّة الثّقافة ساحة عن عل�ؤنا غيّبها حقائق عن تتحّدث الّسالم عليهم البيت أهل أحاديث من وهناك هنا من �اذج عرض ✤
 .له األّمة وتحريف القرآن، بجمع يتعلّق في�

 أيب رواية ويف(للقرآن،  األوصياء سيّد جمع بخصوص الطّربيس، منصور أليب] االحتجاج[ كتاب يف الغفاري ذر أيب رواية عند وقفة ■
 رسول بذلك أوصاه قد لِ� عليهم وعرضه واألنصار املهاجرين إىل به وجاء القرآن عيل جمع الله رسول تويف ملّا: قال أنّه الغفاري ذر

 وانرصف، فأخذه فيه، لنا حاجة فال ارددهُ  عيل يا: وقال عمر القوم، فوثب فضائح فتحها صفحة أّول يف خرج بكر أبو فتحه فلّ�  الله،
ً  إنّ  :عمر له فقال - للقرآن قارياً  وكان - ثابت بن زيد أحرضوا ثمّ   أن رأينا وقد واألنصار، املهاجرين فضائح وفيه بالقرآن، جاء عليا

ً  فضيحة فيه كان ما منه ونسقط القرآن نؤلّف  القرآن من فرغت أنا فإنْ : قال ذلك، ثمّ  إىل زيد فأجابه واألنصار، للمهاجرين وهتكا
 فقال بالحيلة، أعلم أنت: زيد قال الحيلة؟ ف�: عمر قال عملتم؟ ما كلُّ  بطل قد أليس ألّفه، الّذي القرآن عيلّ  وأظهر سألتم ما عىل

 أي -ذلك رشح مىض وقد ذلك، عىل يقدر فلم الوليد بن خالد يد عىل قتله يف منه، فدبّر ونسرتيح نقتله أن دون حيلته عمر: ما
 :بينهم، فقال في� فيحرّفوه القرآن إليهم يدفع أن عليّاً  سأل عمر استخلف فلّ�  .-قيس بن سليم كتاب يف ذكرت الّذي التّفاصيل



 جئت سبيل، إّ�ا ذلك إىل ليس هيهات: فقال عليه، نجتمع حتّى بكر أيب إىل به جئت قد كنت الّذي بالقرآن جئت إن الحسن أبا يا
 ال عندي الّذي القرآن إنّ  به، جئتنا ما تقولوا أو غافل�، هذا عن كنّا إنّا القيامة يوم تقولوا وال عليكم، الحّجة لتقوم بكر؛ أيب إىل به

 )..ولدي من واألوصياء املطهّرون إّال  �ّسه

 البيت أهل أحاديث يف والواردة الّشيعية الّساحة عن غُيّبت الّتي الحقائق لسان( الّلسان وبهذا املنطق، بهذا يتحّدث َمن كّل  ✤
 سمعته يشّوهوا أن يستطيعون ما وبكل االتّجاهات، بجميع سمعته وستشّوه والتّفسيق، التّكف�، بفتاوى سيرضب فإنّه) الّسالم عليهم

 . به يتعلّق َمن وسمعة
 وباملقابل ..!!حياته بشؤونات ترتبط وكب�ة وصغ�ة دقيقة كّل  ويف حياته، ويف رزقه، ويف معاشه، يف: يشء كّل  يف ذلك بعد ويحاربونه

 لذوق واملخالفة املعاندة األفكار تُضخ.. الوكالء وعرب والحسينيات، واملساجد والفّضائيات املنابر عرب البيت أهل أشياع يا لكم تُضخّ 
 !!البيت أهل

 ) الّسالم عليه عيل بن الحس� زيارات: 79 الباب( قولويه البن] الّزيارات كامل[ كتاب يف جاء ما■
 الّلهم:(فيه جاء الّصادق، اإلمام عن الواردة املطلقة الّزيارات من وهي الّشهداء لسيّد زيارة أّول بعد الوارد الّدعاء يف جاء ما وتحديداً 

 )!!عبادك واستذلّوا بالدك، يف وأفسدوا نبيّك، بيت أهل دماء وسفكوا كتابك، وحرّفوا كعبتك، وهدموا رسلك، كّذبوا الّذين العن
 ).كتابك وحرّفوا( عبارة باملثل تُفهم كذلك الواقع، أرض عىل طبيعي فيزيايئ بشكل) كعبتك هدموا( عبارة تُفهم مثل�

 الواردة املقّدسة النّاحية زيارة وهي عاشوراء يوم يف بها يُزار الّتي الّشهداء لسيّد املخصوصة الّزيارات إحدى يف جاء ما عند وقفة ■
 الّسنن ونقضوا والّصيام الّصالة وعطّلوا اإلسالم بقتلك قتلوا لقد الفّساق، للعصاة فالويل( :فيها جاء الّسالم، عليه زماننا إمام عن

 وعاد موتورا، أجلك من الله رسول أصبح لقد والعدوان، البغي يف هملجوا و القرآن، آيات وحرّفوا اإل�ان، قواعد وهّدموا واألحكام،
 وظهر والتّأويل، والتّنزيل والتّحليل، التّحريم و والتّهليل، التّكب� بفقدك وفقد مقهورا، قهرت إذ الحق وُغودر مهجورا، الله كتاب
 ...)واألباطيل والفنت واألضاليل، واألهواء والتّعطيل، واإللحاد والتّبديل، التّغي� بعدك
 .للقرآن الّلفظي التّحريف هو هذا) القرآن آيات وحرّفوا: (هنا الّشاهد موطن

 .للقرآن املعنوي التّحريف هو هذا) اإل�ان قواعد هّدموا( عبارة ألنّ 

.. الحس� قتل بعد األّمة حال ووصف عاشوراء، بعد جرى ملا زماننا إمام تحليل عن يتحّدث الجامعة الّزيارة من املقطع هذا نفس ✤
 .الحس� قتل بعد صلحت األّمة أنّ  من الّشيعي الوسط يف يُطرح ما مع ويتعارض يختلف وصف وهو

 و والرّسالة، النّبوة دار إىل األحزاب، وبقايا األعراب، سْفلة فحرش( ]:الجنّان مفاتيح يف[ املؤمن� ألمئة الجامعة الّزيارة يف جاء ما ■
 عمّ  الّتي بيعتهم إىل يدعونه( :تقول أن إىل...) اإلمامة و والخالفة الوصيّة ومعدن الوالية، سلطان ومستقرّ  واملالئكة، الوحي مهبط
 وحرّفت عّ�رها، بطن وفتقت جندبها، ونفت مقدادها، وطردت سل�نها، وعّقت اآلثام، أهلها قلوب يف وزرعت اإلسالم، شومها
 ...)والّدماء الفروج عىل الّلعناء أوالد وسلّطت للطّلقاء، الخمس وأباحت املقام، وغّ�ت األحكام، وبّدلت القرآن،

 .املتقّدمة الّشهداء سيّد زيارة يف الواردة املضام� نفس وهي
 للقرآن، معنوي تحريف هذا: األحكام بّدلت )األحكام وبّدلت القرآن، وحرّفت( هنا الّشاهد موضع

 هذه بها ترصخ الّتي الحقيقة هذه تؤكّد الّسابقة الحلقات يف مرّت الّتي واملطالب.. للقرآن الّلفظي التّحريف فهو) القرآن حرّفت( أّما
 الّسالم عليهم البيت أهل زيارات وبقيّة الّزيارات،

 أيّتها لكم تبّا( :الّسقيفة جند يخاطب وهو] الطّفوف قتىل يف الّلهوف[ كتاب يف عاشوراء، يوم الّشهداء سيّد خطبة يف جاء ما ■
 عىل اقتدحناها ناراً  علينا وحششتم أ�انكم يف لنا سيفاً  علينا سللتم موجف�، فأرصخناكم واله� استرصختمونا ح� وتََرحا، الج�عة

ً : (يقول أن إىل...) وعدوّكم عدّونا  ونفثة اآلثام وعصبة الكَلِم، ومحّريف الكتاب، ونبََذةَ  األحزاب وشّذاذ األمة، عبيد يا لكم فُسحقا
. الكتاب حرّفوا ح� لليهود القرآن استخدمه قرآ�، وهو مصطلح) .الكلم ومحّريف( هنا الّشاهد . موطن)الّسنن ومطفئي الّشيطان

 .الّصحيفة إىل جذورها متتد فالقضيّة )الحس� قتل الكتاب، كتب إذا: (فيقول] 8ج: الّرشيف الكايف[ يف رصيحة يعلنها الّصادق واإلمام

 الخطب هذه ركّزت ثانوية، ولذلك أمور وذكر والتّفصيل، بالتّطويل لها يسمح الزّمان وال املكان ال عاشوراء يوم الحسينيّة الخطب ✤
 .الحقائق خطب فهي.. األساسيّة والرّموز املهّمة، العناوين عىل

 عن نقالً] 45ج: األنوار بحار[ يف أخرى بصياغة وردت الّسقيفة، جند يف خطبها الّتي عاشوراء يوم الّشهداء لسيّد الخطبة هذه ■
 اآلثام، وُعصبة الّشيطان، ونْفثة الكتاب، ونبََذة األحزاب، وشّذاذ األمة طواغيت من أنتم فإّ�ا( :فيها جاء آشوب، شهر ابن مناقب
 )الكتاب ومحّريف

 ).الكتاب ومحّريف( أكرث واضحة العبارة فهنا

 الطّويلة، القنوتات باب] 82ج: األنوار بحار[ يف قريش، صنمي دعاء يف املؤمن� أم� قنوت يف جاء ما ■
 )كتابك وحرّفا دينك وقلّبا رسولك، وَعَصيا إنعامك، وجحدا وحيك، وأنكرا أمرك خالفا الّذين... قريش صنمي العن الّلهم(



 قلّبا( التّعاب� هذه ).الله كتاب يف املوقف قضيّة( القضيّة هذه يف ومراجعنا عل�ئنا ملنهج% 100 معاكس بالّضبط كلّه الكالم وهذا
 فهو) آياتك حرّفا( العبارة هذه أّما..  للقرآن معنوي تحريف كلّه هذا..) آياتك يف وألحدا -فرائضك وأبطال -أحكامك عطّال -دينك

 .للقرآن الّلفظي التّحريف
 .حرّفوها الّتي اآليات هذه من بن�ذج وسآتيكم). حرفوها آية بكّل  العنه� الّلهم: (الّدعاء يقول أن إىل

..  بالقرآن بالعبث يتعلّق في� التّفس� هذا يف بحثه عىل يثار إشكال عىل يرد وهو الخويئ، للّسيد البيان تفس� كتاب عند وقفة ✤
 من فالبد القرآن تحريف عىل دلّت قد البيت أهل عن املتواترة الرّوايات إنّ : الثّالثة الّشبهة( :فيقول شبهة، يسّميه الخويئ الّسيد و

 :والجواب .به القول
 :ذلك وتوضيح فيه، املتنازع باملعنى القرآن يف التّحريف وقوع عىل فيها داللة ال الرّوايات هذه إنّ 
 الّرجال عل�ء اتّفق الّذي الّسياري، محمد بن أحمد كتاب من نُقلت منها جملة فإنّ  الّسند، ضعيفة كانت وإن الرّوايات، من كث�اً  إنّ 

 أنّ  إّال  املذهب، فاسد وأنّه كّذاب، أنّه الّرجال عل�ء ذكر الّذي الكويف أحمد بن عيل ومن بالتّناسخ، يقول مذهبه، وأنّه فساد عىل
 بنا حاجة فال معترب بطريق روي ما وفيها بذلك، االطمئنان من أقل وال املعصوم�، عن بعضها بصدور القطع تُورث الرّوايات كرثة
 )بخصوصها رواية كّل  سند يف التّكلم إىل

 .الّشبهة هذه عن جوابه يف الخويئ الّسيد كالم عىل مالحظات◀
 فال التّواتر، حدّ  بلغت وإذا التّواتر، حدّ  بلغت القرآن بتحريف والقائلة البيت، أهل عن الواردة الرّوايات هذه أنّ  ثبّت هو أوالً -1

 .حينئذٍ  األسانيد يف للبحث حاجة
 بعضها، بصدور القطع تُورث الرّوايات كرثة ولكنّ  ضعيفة، الرّوايات هذه بعض أنّ  قال -2
 .اإلطمئنان تورث فهي القطع، تورث مل إن أنّها أي). بذلك االطمئنان من أقل وال( قال أنّه -3
 .الّرجال قواعد بحسب معترب بطريق ورد قد ما منها بالتّحريف، قالت الّتي الكث�ة الرّوايات هذه من أنّ  قال أنّه -4

 ويذهب عنها، الطّرف ويغّض .. يتوقف بالتّحريف، تقول املعصوم� عن روايات بوجود واعتقاده املعطيات لهذه طرحه بعد ولكنّه
 !!؟..ٌدفعت الّتي الّشبهة فأين ..!!!آخر عنوان إىل

 ]23ج: األنوار بحار[ يف الجعفي جابر عن الّسالم عليه الباقر اإلمام رواية عند وقفة ■
 :فقال مبنى، أصحابه وآله عليه الله صّىل  الله رسول دعا: الّسالم عليه جعفر أبو قال(
 عيل يردا حتّى يفرتقا لن فإنّه� بيتي، أهل وعرتيت الله كتاب: تضلّوا لن به� متّسكتم إن أّما الثّقل�، فيكم تارك إّ�  النّاس أيّها يا

 الله كتاب أّما: جعفر أبو قال ثمّ  الحرام، البيت والكعبة وعرتيت، الله، كتاب: الله حرمات فيكم تارك إّ�  النّاس أيّها: قال ، ثم الحوض
 )تّربوا فقد الله ودائع وكّل  فقتلوا، العرتة وأّما فهدموا الكعبة وأّما فحرّفوا،

 أهل أعداء يوافق باتّجاه األحاديث هذه يوّجه أنّه أو األحاديث، يضّعف إّما فهو عليها، مطّلع الخويئ الّسيد األحاديث هذه ✤
 !!البيت

 ]القّمي تفس�[ يف) وجوه وتسودّ  وجوه تبيّض يوم( اآلية ذيل يف ذر أيب رواية عند وقفة ■
 مع رايات، فراية خمس عىل القيامة يوم أمتي عيلَّ  ترد: الله رسول قال}  وجوه وتسودّ  وجوه تبيّض { يوم اآلية هذه نزلت ملّا قال(

 فعاديناه األصغر وأّما ظهورنا، وراء ونبذناه فحرّفناه األكرب أّما فيقولون بعدي؟ من بالثّقل� فعلتم ما فأسألهم األّمة، هذه عجل
 فعلتم ما لهم فأقول األّمة، هذه فرعون مع راية عيلّ  ترد وجوهكم، ثمّ  مسوّدة مظمئ� ظ�ء النار ردوا: فأقول وظلمناه، وأبغضناه

 مظمئ� ظ�ء النّار ردوا وقاتلناه، فأقول فعاديناه األصغر وأّما وخالفناه ومزقناه فحرّفناه األكرب أّما: فيقولون بعدي؟ من بالثّقل�
 ..)وجوهكم مسوّدة

 أنّ  هو ورد فالّذي البت أهل روايات يف أّما املخالف�، من جاءنا التّقسيم هذا أصغر، اآلخر و أكرب أحده� للثّقل� التّقسيم ✤
 .مسبّحتيه ب� جمع رسول

 ]الّصدوق للّشيخ الخصال[ كتاب يف األنصاري جابر رواية عند وقفة ■
 يقول .والعرتة واملسجد، املصحف،: وجل عزّ  الله إىل يشكون ثالثة القيامة يوم يجئ: يقول الله رسول سمعت: قال جابر عن(

 وّرشدونا، فأجثوا وطردونا قتلونا رّب  يا: العرتة وتقول وضيّعو�، عطلو� رّب  يا: املسجد ويقول ومزّقو�، حرّقو� رب يا: املصحف
 )بذلك أوىل أنا: يل جالله جل الله فيقول للخصومة، للرّكبت�

 العلوم عوامل -األنوار بحار( مثل) حرّفو� ربّ  يا( هي القد�ة واملصادر األصليّة النّسخ يف الواردة الصيغة فإنّ .. محرّفة الّصيغة وهذه
 والتّحريف ).حرّفو�( بصيغة القد�ة، الخصال نسخ إحدى عن الرّواية هذه نقل الخويئ، للّسيد البيان تفس� يف حتّى إنّه بل )وغ�ها ،،

 .طبيعيّة قضيّة فيزيايئ، فعل والتّمزيق

: الّرشيف الكايف[ سويد،يف بن عيلّ  رسالة عىل رّداً  الّسجن، يف وهو الّسالم عليه الكاظم إمامنا كتبها الّتي الهاّمة الوّصية عند وقفة ■
 الجواب فاحتبس كث�ة، مسائل وعن حاله، عن أسأله كتاباً  الحبس يف وهو موىس الحسن أيب إىل كتبت: قال سويد بن عيل عن(، ]8ج



 وال جازع غ� هذه، ليايلَّ  يف نفيس إليك أنعى أّ�  إليك أُنهي ما أّول إنّ ( :يقول أن إىل...) نسخته هذه بجواب أجابني ثمّ  أشهر عيلّ 
 بعد الويص الوثقى، والعروة - محّمد آل - الّدين بعروة فاستمسك وَحتَم، وجل عزّ  الله قىض قد مّ�  كائن هو في� شاك وال نادم

 الله خانوا الّذين الخائنون فإنّهم دينهم، تُحنّبَّ  وال شيعتك، من ليس من دين تلتمس وال قالوا، مبا والرّضا لهم، واملساملة الويص،
 ..)وبّدلوه فحرّفوه الله كتاب عىل ائتمنوا أماناتهم؟ خانوا ما أماناتهم، وتدري وخانوا ورسوله

 قيّمة هي فكم.. حياته أيّام آخر يف الطّامورة يف وهو الظّروف، أشدّ  يف الّسالم، عليه جعفر بن موىس إمامنا من صدرت الوصيّة هذه
 ).وبّدلوه فحرّفوه( هنا الّشاهد موطن !البيت؟ أهل أشياع يا الوصيّة هذه

 .والقبول الرّضا ب� والفارق والتّسليم، املُساملة ب� الفارق بيان ✤

 بن عيل عن( :الّسجن يف وهو الّسايئ سويد بن لعيلّ  كتبها الّتي] الكّيش  رجال يف[ الّسالم عليه الكاظم إمامنا وصيّة عند وقفة ■
 :الّسجن يف وهو األّول الحسن أبو إىل كتب: قال الّسايئ سويد

 إن فإنّك شيعتنا، غ� عن -واألفكار والعقائداألصول  يعني -دينك معامل تأخذنّ  ال دينك؟ معامل تأخذ مّمن عيل يا ذكرت ما وأّما
 وبّدلوه، فحرّفوه وعال جّل  الله كتاب عىل اؤمتنوا إنّهم أماناتهم، وخانوا ورسوله الله خانوا الّذين الخائن�، عن دينك أخذتَ  تعّديتهم
 )القيامة يوم إىل شيعتي ولعنة ولعنتي الربرة الكرام آبايئ ولعنة ومالئكته رسوله ولعنة الله لعنة فعليهم

 .الحم� أشباه من ساذج هو وإّما خائن، هو إّما الخائن عن يأخذ الّذي

 منعونا األمئة ألنّ  بها نقرأ وال الله، كتاب فهم عىل بها نستع� نحن الخاّصة، قراءتهم من الّسالم عليهم البيت أهل عن ورد ما ✤
 ويُبيّنوا الحقائق، لنا يبيّنوا يك الخاّصة قراءتهم لنا ذكروا" الّسالم عليهم" النّاس، لكنّهم يقرؤه ك� القرآن اقرؤا: وقالوا بها، نقرأ أن

 .الّسليم بالّشكل الكتاب آيات نفهم حتّى األصل املعنى هو وما الله، كتاب يف التّحريف مواضع
 لها وأشار فيها، وردت الّتي املخالفات كرثة بدليل الّسالم، عليهم البيت أهل مع تنافراً  القراءات أكرث هي بها نقرأ الّتي حفص وقراءة

 .رواياتهم يف الّسالم عليه البيت أهل

 .الّسالم عليهم البيت أهل قراءة يف جاء مّ�  �اذج عرض ✤

: الّسالم عليهم البيت أهل قراءة يف )العامل� عىل عمران وآل ابراهيم وآل ونوحاً  آدم اصطفى الله إنّ ( عمرآن آل سورة من 33 آية ■
 ]2ج: الربهان تفس�[ ، راجع)عمران آل(بـ) محّمد آل( اسم بّدلوا فقد) العامل� عىل محّمد وآل ابراهيم وآل(
 وآل إبراهيم آل هو: فقال} إبراهيم وآل ونوحاً  آدم اصطفى الله إنّ { :الله قول عن الله عبد أبا سألت: قال سامل بن هشام عن(

 )اسم مكان اس�ً  العامل� "فوضعوا عىل" محّمد

 أهل قراءة ، يف..)بالله وتؤمنون املنكر عن وتنهون باملعروف تأمرون للنّاس أُخرجت أّمة خ� كنتم( عمرآن آل سورة يف 110 اآلية ■
 ]1ج: القّمي تفس� يف[ ).ناسلل أُخرجت أمئة خ� كنتم( البيت

 املؤمن� أم� يقتلون) أّمة خ�: (الله عبد أبو فقال} للنّاس أخرجت أّمة خ� كنتم{ الله عبد أيب عند قُرئت: قال سنان ابن عن(
 لهم الله مدح ترى أال} للنّاس أخرجت أمئة خ� كنتم{ نزلت: قال نزلت؟ كيف.. فداك جعلتُ  القاري فقال والحس�؟ والحسن

 })بالله وتؤمنون املنكر عن وتنهون باملعروف تأمرون{

 سفينة كّل  يأخذ ملٌك  وراَءهم وكان أعيبها أن فأردتُ  البحر يف يعملون ملساك� فكانت الّسفينة أّما( الكهف سورة من 79 اآلية ■
 )غصبا

 )غصبا صالحة سفينة كّل  يأخذ ملٌك  وراَءهم وكان: (الّسالم عليهم البيت أهل قراءة يف
 ملساك� فكانت الّسفينة أّما: {وعز جّل  الله يقول(أع�  ب� لزرارة الّصادق إمامنا بعثها الّتي الرّسالة يف] الكّيش  رجال[ يف الرواية

 ما والله صالحة، ال.. الله عند من التّنزيل هذا }غصباً  صالحة سفينة كّل  يأخذ ملك ورائهم وكان أعيبها أن فأردت البحر يف يعملون
 .الله والحمد َمساغ منها للَعيب ليس صالحة كانت ولقد يديه، عىل تعطب وال امللك من تسلم ليك إّال  عابها

 الزّاخر، القمقام البحر ذلك ُسفن أفضل فإنّك وميّتاً، حيّا أيب أصحاب وأحبُّ  إيل، النّاس أحبُّ  والله فإنّك الله، يرحمك املثل فافهم
 ..)غصبا ليأخذها الهدى بحر من ترد صالحة سفينة كّل  عبور يَرقب غصوباً  ظلوماً  ملكاً  ورائَك  من وإنّ 

 أهل قراءة ، يف)إماما للمتّق� واْجعلنا أع� قرّة وذّرياتنا أزواجنا من لنا هب ربّنا يقولون والّذين( الفرقان سورة من 74 اآلية ■
 ).إماما املتّق� من لنا واجعل( البيت
 إّ�ا! عظي� ربّك سألتَ  لقد: فقال ؟}إماما للمتّق� واجعلنا: {عبدالله أليب قلت: قال بص� أيب عن( ]5ج: الربهان تفس�[ يف الرواية

 .)إماما املُتّق� من لنا واجعل: هي
 )عنى إيّانا: الّسالم عليه قال} إماما للُمتّق� واجعلنا{ تعاىل قوله يف الّسالم عليه الّصادق عن(و 

 )جان وال إنس ذنبه عن يُسأل ال فيومئذ( الّرحمن سورة من 39 اآلية ■
 )جان وال إنس منكم ذنبه عن يُسأل ال فيومئذ: (الّسالم عليهم البيت أهل قراءة يف



: قال واحد، وال والله ال اثنان، النّار يف منكم يرى ال: يقول الرّضا الحسن أبا سمعت: قال ميرسة عن(، ]الربهان تفس�[ يف الرواية
 .سنة عنّي فأمسك: الله؟ قال كتاب من ذا فأين: قلت
 سورة يف: قال القرآن؟ من هو فأين: قلت كذا، مسألتك عن جوابك يف يل اذن ميرسة يا: قال إذ الطّواف، يف يوم ذات معه فإّ� : قال

 غّ�ها َمن أّول إنّ : قال منكم، فيها ليس: له فقلت) جان وال إنس منكم ذنبه عن يُسئل ال فيومئذ: (وجل عزّ  الله قول وهو الّرحمن
خلقه،  عن وجل عزّ  الله عقاب لسقط) منكم( فيها يكن مل ولو أصحابه، وعىل عليه حّجة أنّها وذلك -عّفان بن عث�ن أي- اروى ابن
 )القيامة يوم إذاً  الله يُعاقب فلَِمن جان، وال إنس ذنبه عن يُسأل مل إذا

 بقراءة ونقرأ والفهم، التّفس� دائرة يف منها ننتفع أن أمرنا لكنّنا النّقص، تصّحح املعا�، تبّ�  الّسالم عليهم البيت أهل قراءة ✤
 :أمران ذلك يف والّسبب .القوم

 .الّدين حقائق وعىل شيعتهم، وعىل أنفسهم عىل للحفاظ التّقيّة مسلك سلكوا األمئة فإنّ .. التّقية: األّول -1
 أعداؤهم لت�دى القراءة، هذه يف البيت أهل شكّك لو وإّال  التّحريف، يف يت�دوا ال حتّى القوم جاروا األمئة أنّ : األهم وهو الثّا� -2
 .فأكرث أكرث التّشكيك يف

 هي املشكلة لكنّ  حديثهم، عرب القرآن مضام� من الحكمة وصلت وبذلك ، الرّوايات هذه يف عليه نبّهوا األمئة تحريف من وقع ف�
 خصوصاً  الّسالم، عليهم البيت أهل بحديث القرآن يفّرسون ال الّرشيعة ومراجع ومفّرسي العلميّة الحوزة وأنّ  الّدينيّة، املؤّسسة أنّ 

 عليهم العصمة بيت أهل ملنهجيّة مخالفة عل�ئنا تفاس� جاءت هنا ومن. للقرآن البيت أهل قراءة تناولت الّتي الرّوايات هذه
 .الّسالم

 املراجع آراء هي والبقيّة الكتاب، صاحب رأي أحدها مرجع، 42 رأي �ثّل والّذي] 7ج: عليها والتّعليقات الوثقى العروة[ كتاب ✤
 ).الكتاب هذا يف ذكروا الّذين املراجع ألس�ء استعراض( .اآلخرين

 ]الوثقى العروة[ كتاب يف 50 مسألة ■
 لهم مخالفة كانت وإن العريب، النّهج عىل القراءة يكفي بل وجوبها، عدم األقوى كان وإن الّسبعة القراءات باحدى القراءة األحوط(

 )إعراب أو بنية حركة يف
 ينسجم ال) عل�ئنا من كب� جمع إليه ذهب ك� الوجوب بدرجة االحتياط أو الّسبعة القراءات بإحدى القراءة بجواز( املضمون هذا
 عن الواردة التّفس�يّة األحاديث كّل  جمعنا لو أنّنا عن فضالً.. النّاس ب� الّشائعة القراءة عن تحّدثت الّتي البيت أهل أحاديث مع

 . املصحف قراءة بنفس وكتبت قُرأت قد التّفس�يّة األحاديث يف املوجودة القرآنيّة اآليات فإنّ  الّسالم، عليهم البيت أهل
 املصحف، قراءة إىل يرّدونهم البيت أهل فإنّ  البيت، أهل بقراءة ويقرؤون األصحاب بعض يأيت وحين�

 وهو النّاس ب� للقرآن الّشائعة القراءة بذلك يقصدون النّاس، يقرؤه ك� اقرؤوه: قولهم من البيت أهل مقصود أنّ  عىل يدّل  وهذا
 .حفص قراءة

 الّسابقة النّ�ذج بدليل كث�اً  البيت أهل قراءة مع تتنافر إنّها بل - عل�ئنا بعض يتصّور ك� - حفص لقراءة تصحيح أنّه ذلك يعني وال
 .البيت أهل قراءات من

ً  تعطي والّتي] 2ج: الّرشيف الكايف[ يف العرتة أحاديث من لجملة عرض ✤  الفكرة تتضح أن أجل من عاّمة، وقواعد خطوطا

 .وأدعيتهم البيت أهل زيارات من نأخذها اإلعراب وقواعد) عريب فإنّه القرآن أعرب( الّصادق اإلمام رواية ●

 قّسمه أي -أسباعاً  اقرأه أخ�ساً، اقرأه: فقال القرآن؟ أقرأ كم يف: له قلت: قال الّسالم عليه الله عبد أيب عن خالد، بن حس� عن( ●
 .جزء 14 مجزّء الّصادق إمامنا مصحف) جزءاً  عرش أربعة مجزء مصحف عندي إنّ  أما -أيّام سبعة يف

 يف اآليات نسمع إنّا فداك جعلت: له قلت: قال -الكاظم اإلمام أي- الحسن أيب عن أصحابه، بعض عن سلي�ن، بن محمد عن( ●
 َمن فسيجيئُكم تعلّمتم، ك� اقرؤوا ال،: نأثم؟ فقال فهل عنكم، بلغنا ك� نقرأها أن نُحسن وال نسمعها، ك� عندنا هي ليس القرآن

 )-الّسالم عليه الحّجة اإلمام إىل يش�-يعلمكم

 )الرّواة قبل من يجيء االختالف ولكن واحد، عند من نزل واحد، القرآن إنّ : قال جعفر، أيب عن زرارة عن( ●

 القراءات إىل يش� وهو - أحرف سبعة عىل نزل القرآن إنّ : يقولون النّاس إنّ : الله عبد أليب قلت: قال يسار بن الفضيل عن( ●
 )الواحد عند من واحد حرف عىل نزل ولكنّه الله، أعداء كذبوا: فقال -الّسبعة

 سبعة، إىل تصل قد البطون أنّ .. البطون وإىل املعا�، إىل تُش� ولكنّها أحرف، سبعة عىل نزل القرآن أنّ  تقول عندنا أحاديث هناك
 .. بطن وسبع�

 ).املعا� وليس الّسبعة القراءات عن تسأل الفضيل رواية ولكن(



 الذين يكن مل: {فيه وقرأتُ  ففتحته فيه، تنظر ال: وقال مصحفاً، الحسن أبو إيلّ  دفع: قال نرص أيب بن محمد بن أحمد عن(  ●
 يعرف هنا واإلمام). باملصحف إيلّ  ابعث: إيلّ  فبعث: قال آبائهم، وأس�ء بأس�ئهم قريش من رجالً  سبع� اسم فيها فوجدت} كفروا
 .حقيقة يعرّفه أن أراد وإّ�ا الّرجل، حال

: الله عبد أبو فقال النّاس، يقرؤها ما عىل ليس القرآن من حروفاً  أستمع وأنا الله عبد أيب عىل رجل قرأ: قال سلمة بن سامل عن( ●
 املُصحف وأخرج حّده، عىل وجّل  عزّ  الله كتاب قرأ القائم قام فإذا القائم، يقوم حتّى النّاس يقرأ ك� اقرأ القراءة، هذه عن كّف 
 عىل الله أنزله ك� وجل عزّ  الله كتاب هذا: لهم فقال وكتبه، منه فرغ ح� النّاس إىل عيلٌ  أخرجه: وقال الّسالم، عليه عيل كتبه الّذي

 والله أما: فقال فيه، لنا حاجة ال القرآن فيه جامع مصحف عندنا ذا هو: فقالوا الّلوح� من جمعته وقد" وآله عليه الله صّىل " محّمد
 )لتقرؤوه جمعته ح� أخربكم أن عيلَّ  كان إّ�ا أبدا، هذا يومكم بعد ترونه ما

 القرآن، فضل -الّرأي ربيعة أي -فذكر الّرأي ربيعة ومعنا الله عبد أيب عند كنّا: قاال خنيس بن واملعىل فرقد بن الله عبد عن(  ●
 أّما: الله عبد أبو قال ثمّ  ضال، نعم: فقال ضال؟: ربيعة فقال ضال، فهو قراءتنا عىل يقرأ ال مسعود ابن كان إن: الله عبد أبو فقال
 )أيُب قراءة عىل فنقرأ نحن

 :املطلب خالصة◀
 عىل نفّرس  إّ�ا أساسها، عىل نفّرس  ال ولكنّنا). قراءة فقط( تفس�نا ويف تدريسنا، ويف تالوتنا ويف صالتنا، يف املصحف بقراءة نقرأ نحن

 .الكريم القرآن عىل الحديث نعرض يك القرآنيّة املعرفيّة القاعدة نشكّل أن نستطيع بذلك ألنّنا الّسالم؛ عليهم البيت أهل قراءة أساس
 ال العرتة حديث دون من القرآن أّما. البيت أهل حديث مبعيّة ولكن علينا، كاملة حّجة هو -الَغيبة عرص يف دمنا ما- الكريم فالقرآن
 .كاملة حّجة يشكّل
 .الّسالم عليهم األمئة لنا بيّنها قد النّواقص أنّ  خصوصاً  القرآن، حّجية يسقط ال البيت أهل عن التّحريف لروايات وذكْرنا

 محّمد آل قائم يقوم حتّى واألخ�، األّول كتابنا عنه، إنّه وندافع به، ونحتجّ  منه، الّدين ونأخذ به، ونتعبّد نقّدسه، الّذي كتابنا فالقرآن
 الله صلوات ويبيّنه إّال  يشء أي أو حذف أو زيادة من وما اإلمام، ويُتّمه إّال  نقٍص  من ف�.. الحقائق تتكّشف وحينئذٍ  الّسالم، عليهم
 .عليه

 


