اعتقادات الشيعة اإلثنا عشرية فـي القرآن الكريم
عقيدة تحريف القرآن الكريم

إن من القضايا المتواترة ،ومما هو معلوم من الدين بالضرورة اعتقاد جميع
المسلمين أن القرآن المجيد الذي أنزله اهلل على نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم هو
الكتاب األخير المنزل من عند اهلل إلى الناس كافة ،وأنه لم يتغير ولم يتبدل ،ال بالزيادة
أو النقصان ،إلى أن تقوم الساعة ،وهو الموجود بين دفتي المصاحف الموجودة بين

أيدي المسلمينَّ ،
ألن اهلل تعالى قد تكفل حفظه وصيانته ،على خالف الكتب السماوية
المنزلة القديمة ،فإنها لم تسلم من الزيادة والنقصان بعد وفاة الرسل عليهم السالم ،فالقرآن
الكريم محفوظ بحفظ اهلل له ،قال اهلل تعالى(:إنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون) سورة

الحجر اآلية .9وقال تعالى(:إِ َّن َعلَ ْيَنا َج ْم َعهُ َوقُ ْر َآنهُ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا
بيانه) سورة القيامة .19-17:وقال تعالى(:ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه
تنزيل من حكيم حميد) سورة حم السجدة .42:وقال تعالى(:وانه لكتاب عزيز ال يأتيه
الباطل من بين يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم حميد).سورة فصلت أية .42-41
وقال تعالى(:ولو كان من عند غير اهلل لوجدوا فيه اختالفاً كثي اًر) سورة النساء.82 :

ًّ
إن عدم اإليمان بحفظ القرآن الكريم وصيانته عن التغيير والتحريف يؤدي إلى

إبطال العقائد وتعطيل الشريعة التي جاء بها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،ألنه
حينذاك يحتمل في كل آية من آيات الكتاب الحكيم أنه وقع فيها تبديل وتحريف ،وحين
تقع االحتماالت تبطل االعتقادات واإليمانيات ،ألن اإليمان ال يكون إال باليقينيات
والقطعيات.
يقول القاضي عياض بن موسى اليحصبي رحمه اهلل" :وقد أجمع المسلمون أن
القرآن المتلو في جميع أقطار األرض المكتوب في المصحف بأيدي المسلمين مما جمعه
الدفتان من أول (الحمد هلل رب العالمين  -إلى آخر -قل أعوذ برب الناس) أنه كالم اهلل
ووحيه المنزل على نبيه محمد صلى اهلل عليه وسلم ،وأن جميع ما فيه حق ،وأن من
نقص منه حرفا قاصدا لذلك أو بدله بحرف آخر مكانه أو زاد فيه حرفا مما لم يشتمل
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عليه المصحف الذي وقع اإلجماع عليه وأجمع على أنه ليس من القرآن عامدا لكل هذا
أنه كافر")1(.
أما الشيعة الروافض فإنهم ال يعتقدون بهذا القرآن الكريم الموجود بأيدي الناس،
و َّ

والمحفوظ من قبل اهلل العظيم ،مخالفين جميع المسلمين ،ومنكرين لجميع النصوص
الصحيحة الواردة بشأن حفظه في القرآن والسنة ،ومعارضين كل ما يدل عليه العقل
والمشاهدة ،مكابرين للحق وتاركين للصواب ،إتباعا للهوى والحقد وشهوة هدم الدين من
أساسه التي زرع بذرتها اليهود من خالل مخطط مدروس قام بتنفيذه اليهودي عبد اهلل
ابن سبأ وجماعته.

ِ
ِّ
ون)الحجر ،9:وتقول الرافضة
يقول اهلل عز وجل(:إَِّنا َن ْح ُن َن َّزْلَنا الذ ْك َر َوِاَّنا لَهُ لَ َحافظُ َ
التي تسمى فـي عصرنا بالشيعة اإلثنا عشريةَّ :
إن القرآن الذي عندنا ليس هو الذي أنزل
ونقص منه.
اهلل على محمد صلى اهلل عليه وسلم ،بل جرى التغيير والتبديل ،وزيد فـيه ُ
وجمهور المحدثين من الشيعة الرافضة يعتقدون التحريف فـي القرآن الكريم ،كما ذكر ذلك
النوري الطبرسي صاحب كتاب(فصل الخطاب فـي إثبات تحريف كتاب رب األرباب).
وسوف أبي ن هذا االعتقاد الشنيع والخطير بالدليل والبرهان من الروايات الحديثية
عن أئمتهم ،ومن خالل المصادر والكتب المعتمدة عند القوم ،ومن خالل أقوال
علمائهم الثقات عندهم.

أوال :الروايات الحديثية عن األئمة
لقد زعم علماء الشيعة كثرة الروايات الواردة عن أئمتهم في االعتقاد بأن القرآن الكريم
محرف ومبدل ،وتعرض للنقصان والزيادة من قبل أصحاب
الموجود بين أيدي المسلمين ّ
النبي صلى اهلل عليه وسلم ،فهذا ُم َح ِّدث الشيعة النوري الطبرسي :يقول إن األخبار الدالة

على ذلك التحريف يزيد على ألفي حديث وادعى استفاضتها جماعة :كالمفيد ،والمحقق

الداماد ،والعالمة المجلسي وغيرهم ،واعلم أن األخبار منقولة من الكتب المعتبرة التي
عليها معول أصحابنا في إثبات األحكام الشرعية واآلثار النبوية" )2(.وقال" :واعلم أن

 -1الشفا بتعريف حقوق المصطفى :القاضي عياض .304-303/2
 -2فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب األرباب ص .251
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تلك األخبار منقولة من الكتب المعتبرة التي عليها معول أصحابنا في إثبات األحكام
الشرعية واآلثار النبوية")3(.
وجاء في القسم األخير من كتاب(:فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب
األرباب) للنوري الطبرسي" :الدليل الحادي عشر في إثبات التحريف في القرآن :األخبار
الكثيرة المعتبرة الصريحة في وقوع السقط ودخول النقصان في الموجود من القرآن ،زيادة
على ما مر متفرقاً في ضمن األدلة السابقة ،وأنه أقل من تمام ما نزل إعجا اًز على قلب

سيد اإلنس والجان من غير اختصاصها بآية أو سورة ،وهي متفرقة في الكتب المعتبرة

التي عليها المعول واليها المرجع عند األصحاب .جمعت ما عثرت عليها في هذا الباب
بعون اهلل الملك الوهاب".
وأذكر بعض هذه الروايات:
 -1روايات الكافي:
محدثهم محمد بن يعقوب الكليني فـي(أصول الكافـي) تحت باب :أنه لم يجمع
أ -قال ّ
القرآن كلّه إالّ األئمة" :عن جابر قال :سمعت أبا جعفر يقول ما ادعى أحد من الناس
أنه جمع القرآن كله كما أنزله اهلل إالّ كذاب ،وما جمعه وحفظه كما أنزله اهلل إالّ علي بن

أبي طالب واألئمة من بعده )4(.".ومن المعلوم أن القرآن الكريم جمعه أبو بكر الصديق
ثم عثمان بن عفان رضي اهلل عنهما ،وما بين أيدينا هو ما جمعه عثمان رضي اهلل
عنه.
ب -قال في آخر كتاب (فضل القرآن) عن هشام بن سالم ،عن أبي عبد اهلل عليه
إن القرآن الذي جاء به جبرائيل(ع) إلى محمد صلى اهلل عليه وسلم سبعة
السالم قالّ :
عشر ألف آية(.أصول الكافي :كتاب فضل القرآن ،باب النوادر .)634/2 :أي تقريبا
من ثالثة أضعاف المصحف الذي بين أيدي جميع المسلمين وعدد آياته :ستة آالف
ومائتي آية وأربع آيات.

 -3فصل الخطاب ص.252

 -4أصول الكافـي :الكليني ،179/1وانظر خاتمة مسـتدرك الوسـائل :تـأليف الميـر از الشـيح حسـين النـوري الطبرسـي
.491/4
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ج -في (الكافي) عن محمد بن سليمان ،عن بعض أصحابه ،عن أبي الحسن عليه
السالم ،قال :قلت له :جعلت فداك إنا نسمع اآليات في القرآن ليس هي عندنا .كما
نسمعها وال نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم ،فهل نأثم؟ فقال :ال ،اقرؤوا كما تعلمتم.
فسيجيئكم من يعلمكم )5(.أي القرآن الموجود فالذي أنزل على رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم عند الغائب المنتظر.
د -وعن هاشم ،عن سالم بن أبي سلمة ،قال :ق أر رجل على أبي عبد اهلل عليه السالم
وأنا أسمع حروفاً من القرآن ليس على ما يقرأها الناس ،فقال :كف عن هذه القراءة؟ اق أر
كما يقرأها الناس حتى يقوم القائم عليه السالم ،فإذا قام القائم (ع) ق أر كتاب اهلل عز وجل
على حده ،وأخرج المصحف الذي كتبه علي عليه السالم")6(.
 -2يقول المولى محمد صالح في (شرح الكافي) عن (كتاب سليم بن قيس الهاللي)":إن
أمير المؤمنين عليه السالم بعد وفاة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لزم بيته وأقبل على
القرآن يجمعه ويؤلفه ،فلم يخرج من بيته حتى جمعه كله ،وكتب على تنزيله الناسح
والمنسوخ منه ،والمحكم والمتشابه ،والوعد والوعيد ،وكان ثمانية عشر ألف آية")7(.
 -3روى أحمد بن محم د السياري في (كتاب القراءات) عن علي بن لحكم عن هشام بن
سالم ،فقال :قال أبو عبد اهلل عليه السالم :القرآن الذي جاء به جبرائيل إلى محمد صلى
اهلل عليه وسلم عشرة آالف آية)8(.
 -4الثقة الجليل محمد بن مسعود العياشي في تفسيره بإسناده عن أبي جعفر عليه
السالم قال :لوال أنه زيد في كتاب اهلل ونقص ما خفي حقنا على ذي حجي ،ولو قد قام
قائمنا فنطق صدقه القرآن" .وعنه بإسناده عن الصادق (ع) قال" :لو قرئ القرآن كما
أنزل أللفيتنا فيه مسمين")9(.

 -5أصول الكافي .619/2
 -6أصول الكافي .632/2
 -7شرح أصول الكافي.87/11
 -8فصل الخطـاب فـي إثبـات تحريـف كتـاب رب األربـاب للنـوري الطبرسـي نقـال عـن الشـيعة والقـرآن إلحسـان إلهـي

ظهير ص .139

 -9تفسير العياشي  ،13/1بحار األنوار :المجلسي.115/89 ،55/89
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 -6وعنه بإسناده عن إبراهيم بن عمرو ،قال :قال أبو عبد اهلل (ع)" :إن في القرآن ما
مضى وما يحدث وما هو كائن ،كانت فيه أسماء الرجال فألقيت ،وانما االسم الواحد منه
في وجوه ال تحصى ،يعرف ذلك الوصاة")10(.
 -7عن حبيب السجستاني عن أبي جعفر عليه السالم ،قال :إن القرآن طرح منه آي
كثير ،ولم يزد فيه إال حروفاً أخطأت به الكتبة ،وتوهمتها الرجال")11(.

 -8عن يونس بن يعقوب عن بريد العجلي عن أبي عبد اهلل عليه السالم ،قال" :أنزل اهلل
في القرآن سبعة بأسمائهم ،فمحت قريش سبعة وتركوا أبا لهب")12(.
 -9عن الحارث بن الحصيرة عن أصبغ بن نباتة ،قال :سمعت علياً عليه السالم يقول:

كأني بالعجم فساطيطهم في مسجد الكوفة يعلمون الناس القرآن كما أنزل :قلت :يا أمير
المؤمنين أو ليس هو كما أنزل؟ فقال :ال ،محي منه سبعون من قريش بأسمائهم وأسماء

آبائهم ،وما ترك أبو لهب إال لإلزراء على رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله ألنه عمه")13(.
 -10ما ذكره كل من أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي ومحمد باقر المجلسي في
رواية أبي ذر الغفاري رضي اهلل عنه أنه لما توفى رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم
جمع علي عليه السالم القرآن وجاء به إلى المهاجرين واألنصار ،لما قد أوصاه بذلك
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم فلما فتحه أبو بكر خرج في أول صفحة فتحها
أردده فال حاجة لنا فيه .فأخذه علي عليه السالم
فضائح القوم فوثب عمر قال :يا علي ّ
إن عليا عليه السالم
ثم احضر زيد بن ثابت وكان قارئا للقرآن فقال له عمرّ :
فانصرفّ .

ثم قال :إذا فرغت
جاءنا بالقرآن وفيه فضائح المهاجرين واألنصار ،فأجابه زيد إلى ذلكّ .
من القرآن على ما سألتم واظهر على القرآن الذي ألفه أليس قد بطل كل زعمتم؟ فقال
10
حم ْـد بـن
 بحار األنوار  ،97 ،95 ،55/89ورواه بصائر الدرجات :الصفار  ،6|215وسـائل الشـيعة :الش ُـيح ُم ّ
الحر العاملي رقم .201/27،33579
الحسن ُ

 -11بحار األنوار .179/15

 -12بحـار األنـوار ،54/89/رجــال الكشــى ص ،247معجــم رجــال الحــديث وتفصــيل طبقــات الــرواة :زعــيم الحــوزات
العلمية أبو القاسـم الموسـوي الخـوئي ص  ،257وتحريـر الطاووسـي المسـتخرج مـن كتـاب حـل اإلشـكال لألحمـد بـن
موسى الطاووس :حسن بن زيد الدين .326/1
 -13كتاب الغيبة :الشـيح ابـن أبـى زينـب محمـد بـن إبـراهيم النعمـاني  21بـاب مـا جـاء فـي ذكـر أحـوال الشـيعة عنـد
خـروج القـائم عليــه السـالم وقبلــه وبعـده ،60/89 ،364/52 ،27/2 ،مسـتدرك ســفينة البحـار :العالمــة الشـيح علــي

النمازي ص .109
-5-

عمر :فما الحيلة؟ قال زيد :أنتم أعلم بالحيلة .فقال عمر :ما الحيلة دون أن نقتله
ولما استخلف
ونستريح منهّ .
فدبر في قتله على يد خالد بن الوليد فلم يقدر على ذلكّ .
عمر سأل عليا أن يدفع إليهم القرآن فيحرفوه فيما بينهم .فقال :يا أبا الحسن أن كنت
جئت به إلى أبي بكر فأت به إلينا حتى نجتمع هلي .قال علي عليه السالم هيهات ليس
إلى ذلك سبيل إنما جئت به إلى أبي بكر لتقوم الحجة عليكم وتقولوا بوم القيامة إنا كنا
عن هذا غافلين أو تقولوا ما جئتنا به .أن القرآن الذي عندي ال يمسه إال المطهرون
واألوصي اء من ولدي .فقال عمر :فهل وقت إلظهاره معلوم؟ فقال علي عليه السالم :نعم
إذا قائم القائم من ولدي يظهره ويحمل الناس عليه فتجري السنة به")14(.
 -11وميثم البحراني فـي شرحه لنهج البالغة" :أن عثمان بن عفان جمع الناس على
قراءة زيد بن ثابت خاصة ،وأحرق المصاحف ،وأبطل ما الشك ّأنه من القرآن
المنزل")15(.
ُ

 --12يقول المفسر الشيعي محسن الكاشاني في المقدمة السادسة ":المقدمة السادسة

في نبذ مما جاء في جمع القرآن وتحريفه وزيادته ونقصه ،وتأويل ذلك روى علي بن
إبراهيم القمي في تفسيره بإسناده عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال :إن رسول اهلل صلى
اهلل عليه وآله قال لعلي عليه السالم يا علي إن القرآن خلف فراشي في الصحف والحرير
والقراطيس فخذوه واجمعوه وال تضيعوه كما ضيعت اليهود التوراة فانطلق علي عليه
السالم فجمعه في ثوب أصفر ثم ختم عليه في بيته وقال :ال أرتدي حتى أجمعه .قال:
كان الرج ل ليأتيه فيخرج إليه بغير رداء حتى جمعه .وفي الكافي عن محمد بن سليمان
عن بعض أصحابه عن أبي الحسن عليه السالم قال :قلت له :جعلت فداك إنا نسمع
اآليات في القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها وال نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم فهل
نأثم فقال ال اقرءوا كما تعلمتم فسيجيئكم من يعلمكم .أقول :يعني به صاحب األمر عليه
السالم")16(.
 -14بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار  ،42/89االحتجاج الطبرسي .1/155
 -15شــرح نهــج البالغــة :كمــال الــدين ميــثم بــن علــي بــن ميــثم البح ارنــي ،11/1بحــار األنـوار محمــد بــاقر المجلســي
.205/31

 -16تفسـير الصــافي :محسـن الفــيض الكاشـاني ،الطبعــة الثانيــة 1416هــ ،طبعــة مؤسسـة الهــادي -قـم ،نشــر مكتبــة
الصدر بطهران.40/1
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 -13روى شيخهم النعماني فـي كتاب عن علي عليه السالم قال" :كأني بالعجم
فساطيطهم فـي مسجد الكوفة يعلمون الناس القرآن كما أنزل ،قلت (أي الراوي) :يا أمير
المؤمنين أو ليس هو كما أنزل فقال :ال محي منه سبعون من قريش بأسمائهم وأسماء
آبائهم ،وما ترك أبو لهب إال إزراء على رسول اهلل وآله ألنه عمه")17(.
والسؤال :هل يمكن أن يتظاهر الشيعة بالبراءة من الكتب السابقة وما فيها من
روايات التحريف عمال بعقيدة التقية؟!! وهي تبلغ آالف النصوص كما قال مشايخهم،
كي يتبرؤون من عقيدة التحريف؟!!.
ثانيا :الروايات في إثبات التحريف عند الشيعة كثيرة متواترة
يقول شاه عبدالعزيز غالم حكيم الدهلوي" :إن النصوص المأثورة عن علمائهم
ودعاتهم ،والروايات التي اخترعوها وأثبتوها في كتبهم تدل على أنهم ينفون صحة كتاب
اهلل تعالى")18(.
واذكر هنا فقط طائفة من أقوال علماء الشيعة الدالة على أن رواياتهم وأخبارهم في
إثبات تحريف القرآن الكريم عند الشيعة كثيرة متواترة.
 -1قال الشيخ المفيد" :إن األخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد
(ص) ،باختالف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان")19(.

 -2يقول العالمة المحدث الشهير يوسف البحراني بعد أن ذكر األخبار الدالة على
تحريف القرآن في نظره" :ال يخفى ما في هذه األخبار من الداللة الصريحة والمقالة
الفصيحة على ما اخترناه ،ووضوح ما قلناه ،ولو تطرق الطعن إلى هذه األخبار على
كثرتها وانتشارها ألمكن الطعن إلى أخبار الشريعة كلها ،كما ال يخفى إذ األصول واحدة
وكذا الطرق والرواة والمشايح والنقلة ،ولعمري إن القول بعدم التغيير والتبديل ال يخرج من
حسن الظن بأئمة الجور ،وأنهم لم يخونوا في األمانة الكبرى مع ظهور خيانتهم في
األمانة األخرى التي هي أشد ضر ار على الدين")20(.
 -17الغيبة ص.318
 -18مختصر التُحفة اإلثنى عشرية :شاه عبدالعزيز غالم حكيم الدهلوي ص .58
 -19أوائــل المقــاالت فــي المــذاهب والمختــارات :الشــيح المفيــد محمــد بــن محمــد بــن النعمــان العكبــري البغــدادي ص

.80

 -20الدرر النجفية :يوسف البحراني ص .298
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 -3نقل نعمة اهلل الجزائري اإلجماع على التحريف وأن رواياته عندهم مستفيضة بل
متواترة فقال" :إن تسليم تواترها عن الوحي اإللهي وكون الكل قد نزل به الروح األمين
يفضي إلى طرح األخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف
في القرآن كالماً ومادة واعرابا ،مع أن أصحابنا رضوان اهلل عليهم قد أطبقوا على
صحتها والتصديق بها")21(.

ونقل عنه أيضا قوله :إن األخبار الدالة على ذلك تزيد على ألفي حديث ،وادعى
استفاضتها جماعة كالمفيد ،والمحقق الداماد ،والعالمة المجلسي ،وغيرهم ،بل الشيح أبو
جعفر الطوسي أيضا صرح في "التبيان" بكثرتها ،بل ادعى تواترها جماعة ..إلى أن قال:
واعلم أن تلك األخبار منقولة من الكتب المعتبرة التي عليها معول أصحابنا في إثبات
األحكام الشرعية ،واآلثار النبوية ...وانكار هذه الروايات يستلزم إنكار تلك الروايات التي
ألن
تثبت مسألة اإلمامة والخالفة بال فصل لعلي رضي اهلل عنه وأوالده من بعده عندهمّ ،
الروايات عنها ليست بأكثر من روايات التحريف)22(.
 -4يقول محمد باقر المجلسي" :وال ريب في أنه يجوز لنا اآلن أن نق أر موافقا لقراءاتهم
المشهورة كما دلَّت عليه األخبار المستفيضة ،إلى أن يظهر القائم عليه السالم ،ويظهر
لنا القرآن على حرف واحد ،وقراءة واحدة")23(.
وقال" :وعندي أن األخبار في هذا الباب متواترة معنى ،وطرح جميعها يوجب رفع
االعتماد عن األخبار رأسا بل ظني أن األخبار في هذا الباب ال يقصر عن أخبار
اإلمامة فكيف يثبتونها بالخبر")24(.
 -5حسين محمد تقي الدين النوري الطبرسي صاحب كتابي :مستدرك الوسائل ،وفصل
الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب األرباب .جمع في كتابه الثاني مئات الروايات
المنسوبة عن أئمة الشيعة تثبت أن التحريف والتبديل واقع في القرآن الكريم .ووما قال

 -21األنوار النعمانية :للجزائري .247-246/2
 -22فصل الخطاب ص .252-251
 -23بحار األنوار .66/82

 -24مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول :محمد باقر المجلسي .536/2
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في كتابه " :إن مالحظة السند في تلك األخبار الكثيرة توجب سد باب التواتر المعنوي
فيها ،بل هو أشبه بالوسواس الذي ينبغي االستعاذة منه")25(.
 -6قال أبو الحسن العاملي" :اعلم أن الحق الذي ال محيص عنه بحسب األخبار
المتواترة اآلتية وغيرها َّ
أن هذا القرآن الذي في أيدينا قد وقع فيه بعد رسول اهلل صلى اهلل

عليه وسلم شيء من التغيرات ،وأسقط الذين جمعوه بعده كثي اًر من الكلمات واآليات")26(.

وقال الحر العاملي" :وقد تواترت األخبار بأن القران نقص منه كثير وسقط منه آيات لم
تكتب)27(."..
 -7قال الخراساني  -وهو من علماء القرن الرابع عشر" :-اعلم انه قد استفاضت
األخبار عن األئمة األطهار بوقوع الزيادة والنقيصة والتحريف والتغيير فيه بحيث ال يكاد
يقع شك في صدور بعضها منهم " .والمقصود بهذا الكالم القرآن الكريم")28(.
 -8وقال ثقة الشيعة محمد صالح المازندراني" :واسقاط بعض القرآن وتحريفه ثبت من
طرقنا بالتواتر معنى ،كما يظهر لمن تأمل في كتب األحاديث من أولها إلى آخرها")29(.

 -9وقال حبيب اهلل الخوئي" :واإلنصاف ان القول بعدم النقص فيه مما يمكن إنكاره
بعد مالحظة األدلة واألخبار التي قدمناها فإنها بلغت حد التواتر ..وهذه األخبار أيضاً

متواترة ومع التنزل عن بلوغها حد التواتر ،نقول :إنه بانضمامها إلى اإلخبار األول ال
محالة أن تكون متواترة مفيدة للعلم بثبوت النقصان ،إذ لو كان القرآن الموجود بين أيدينا
اليوم بعينه القرآن المنزل من السماء من دون أن يكون فيه تحريف أو نقصان فأي داعي
كان لهم على الطبح واإلحراق الذي صار من أعظم المطاعن عليهم)30(.
 -10وقال عبد اهلل ابن السيد محمد رضا الشبر الحسيني الكاظمي" :إ ّن القرآن الذي
أنزل على النبي صلّى اهلل عليه وآله وسلّم أكثر مما في أيدينا اليوم وقد أسقط منه شيء

 -25فصل الخطاب في تحريف كتاب رب األرباب ص .124
 -26مقدمة تفسيره مرآة األنوار ومشكاة األسرار ص .36
 -27إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات :الحر العاملي .43/3
 -28بيان السعادة في مقامات العباد .12/1

 -29شرح أصول الكافي :مولي محمد صالح المازندراني .88/18
 -30منهاج البراعة في شرح نهج البالغة :حبيب اهلل الخوئي .219/2
-9-

كثير ،كما دلّت عليه األخبار المتضافرة التي كادت أن تكون متواترة ،وقد أوضحنا ذلك

حقية طريقة المجتهدين)31(.
في كتابنا :منية
المحصلين في ّ
ّ
إن النقص واقع في القرآن،
 -11وقال الشيخ أحمد بن محمد مهدي النراقي ":والتحقيق ّ
بمعنى ّأنه قد أسقط منه شيء وان لم يعلم موضعه بخصوصه ،لداللة األخبار الكثيرة،
والقرائن المذكورة عليه من غير معارض)32(."..

 -12وقال عدنان البحراني " :األخبار التي ال تحصى كثيرة ،وقد تجاوزت حد التواتر،
وليس في نقلها فائدة بعد شيوع القول بالتحريف والتغيير...واجماع الفرقة المحقة وكونه
من ضروريات مذهبهم وبه تظافرت أخبارهم")33(.
ثالثا :مصنفات الشيعة في إثبات تحريف القرآن

لقد صنف أحبار الشيعة في كل عصر من العصور كتباً مستقلة يذكرون فيها

أخبار هذه العقيدة الخبيثة واثباتها باألدلة والبراهين حسب زعمهم ،ومن ذلك-:
 -1مصنفات أحبارهم المتقدمين:

أ -شيح الشيعة الثقة عندهم :أحمد بن محمد بن خالد البرقي :كتاب (التحريف).
ب -الشيح الثقة علي بن الحسن بن فضال :كتاب(التحريف والتبديل)
ج -وأحمد بن محمد بن سيار(:كتاب القراءات) .وهو أستاذ للمفسر الشيعي المعروف
ابن الماهيار.
د -حسن بن سليمان الحلي :كتاب(التنزيل والتحريف).
ه -المفسر الشيعي المعروف محمد بن علي بن مروان الماهيار المعروف بابن الحجام:
كتاب(:قراءة أمير المؤمنين وقراءة أهل البيت).
و -أبو طاهر عبد الواحد بن عمر القمي :كتاب (قراءة أمير المؤمنين) .فقد ذكر ابن
شهر آشوب في معالم العلماء :أن له كتاباً "في قراءة أمير المؤمنين عليه السالم

وحروفه" والحرف في األخبار.

 -31مصابيح األنوار في حل مشكالت األخبار :عبـد اهلل شـبر  ،295 -294/2وانظـر التحقيـق فـي نفـي التحريـف
عن القرآن الشريف :السيد علي الميالني ص .130-129

 -32التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف :السيد علي الميالني ص .1279
 -33شموس الدرية ص .126
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ز -وذكر علي بن طاؤوس :كتاب (سعد السعود) وصنف لهم كتب ًا أخرى في هذا
الموضوع ،منها(كتاب تفسير القرآن وتأويله وتنزيله) ومنها كتاب (قراءة الرسول وأهل

البيت).
ح -كتاب الرد على أهل التبديل :ومنهم صاحب كتاب الرد على أهل التبديل ذكره ابن
شهر آشوب في مناقبه كما في البحار ،ونقل عنه بعض األخبار الدالة على أن مراده
من أهل التبديل هو العامة وغرضه من الرد هو الطعن عليهم به ألن السبب فيه إعراض
أسالفهم عن حافظه وواعيه)34(.
 -2مصنفات المتأخرين في إثبات تحريف القرآن:
لقد وجدت كثير من الكتب الشيعية التي ألفت في اللغات الفارسية ،والعربية،
واألردية.
أ -منها الكتاب المعروف المشهور( :فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب
األرباب) للمير از حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي المتوفى  1320هجرية ،وهو
كتاب شامل مفصل بحث فيه المحدث الشيعي بحثاً وافياً في إثبات التحريف في القرآن،

ثم أردفه بكتاب آخر لرد الشبهات عن
ّ
ورد على من أنكر أو أظهر التناكر من الشيعةّ ،
فصل الخطاب .ويرى األستاذ محب الدين الخطيب أن سبب الضجة أنهم يريدون أن

يبقى التشكيك في صحة القرآن محصو اًر بين خاصتهم ،ومتفرقاً في مئات الكتب المعتبرة

عندهم ،وأن ال يجمع ذلك كله في كتاب واحد تطبع منه ألوف من النسح ويطلع عليه

خصومهم فيكون حجة عليهم ماثلة أمام أنظار الجميع.
ولما أنكر عليه علماء الشيعة إظهار كتابه هذا لم يعجبه إنكارهم ،فألّف كتاباً آخر يرد
َّ

عليهم وسماه(رد بعض الشبهات عن فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب
األرباب) .وقد ألّف كتابه هذا في أواخر حياته قبل موته بنحو سنتين ،وقد كافئوه على

هذا المجهود في إثبات أن القرآن الكريم محرف بأن دفنوه في ذلك المكان الممتاز من

بناء المشهد العلوي في النجف)35(.

 -34انظر فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب األرباب :للنوري الطبرسي ص.31
 -35الخطوط العريضة :محب الدين الخطيب ص.12
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ب -تصحيف كاتبين ونقص آيات كتاب مبين :مير از سلطان أحمد الدهلوي .قال فيه:
الذين أنكروا التحريف في القرآن ال يحمل إنكارهم إال على التقية")36(.
ج -وضربة حيدرية :للشيعي الهندي محمد مجتهد اللكنوي .الذي قال فيهَّ :
إن القرآن هو
من ترتيب الخليفة الثالث ولذلك ال يحتج به على الشيعة")37(.
وهناك كثيرون منهم وضعوا في مصنفاتهم أبواباً مستقلة لبيان هذه العقيدة المتفق

عليها عندهم ،فمنهم علي بن إبراهيم القمي أستاذ الكليني ،وشيخهم األكبر في الحديث
محمد بن يعقوب الكليني ،والسيد محمد الكاظمي في(شرح الوافية) وسماه(باب أنه لم
يجمع القرآن كله إال األ ئمة) وأن عندهم جميع القرآن الذي أنزل على رسول اهلل) ،وسعد
بن عبد اهلل في كتابه(ناسح القرآن ومنسوخه) وضع باباً باسم (باب التحريف في

اآليات)..وال يكاد يخلو كتاب من كتبهم في الحديث ،والتفسير ،والعقائد ،والفقه،

واألصول ،من قدح وطعن في القرآن العظيم.
د" -تذييل في الرد على هاشم الشامي" لزين العابدين الكرماني .قال :إن كيفية جمع
القرآن أثبت أن التحريف والتصحيف والنقص وقع في القرآن ،ولو أن هذا سبب لتذييل
المسلمين عند اليهود والنصارى بأن طائفة منا تدعي اإلسالم ثم تعمل مثل هذا العمل
ولكنهم كانوا منافقين ،الذين فعلوا ما فعلوا ،وأن القرآن المحفوظ ليس إال عند اإلمام
الغائب – ثم أورد روايات أئمته – وقال :إن الشيعة مجبورون أن يقرؤوا هذا القرآن تقية
بأمر آل محمد عليهم السالم")38(.
رابعا :أقوال علماء الشيعة في إثبات تحريف القرآن
إليك أخي المسلم نماذج لبعض أقوال شيوخهم الذين تكن إليهم جمهور الشيعة كل
تقدير واجالل في إثبات تحريف القرآن الكريم-:

 -36تصحيف الكاتبين ص  18طبعة الهند ،نقال عن كتاب الشيعة والقرآن للشيح إحسان الهي ص.84
 -37ضربة حيدرية طبعـة مطبـع نشـان مرتضـوي الهنـدي – الفارسـي ،75/2نقـال عـن الشـيعة والسـنة :إحسـان إلهـي

ظهير ص .5

 -38تذييل في الرد على هاشم الشامي ص .23-13
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 -1يذكر صاحب الكافي" :رفع إلي أبي الحسن مصحفاً وقال ال تنظر فـيه ،ففتحته
وقرأت فـيه (لم يكن الذين كفروا) فوجدت فـيها-السورة-اسم سبعين رجالً من قريش

إلي بالمصحف")39(.
إلي أن ابعث ّ
بأسمائهم وأسماء آبائهم ،فبعث ّ
 -2يقول المحدث الشيعي "نعمة اهلل الجزائري" :أنه قد استفاض في األخبار أن القرآن

كما أنزل لم يؤلفه إال أمير المؤمنين بوصية من النبي فبقي بعد موته ستة أشهر مشتغالً
بجمعه ،فلما جمعه كما أنزل أتى به إلى المتخلفين بعد رسول اهلل فقال لهم هذا كتاب اهلل
كما أنزل فقال له عمر بن الخطاب ال حاجة لنا إليك وال إلى قرائتك عندنا قرآن جمعه
وكتبه عثمان ،فقال :لن تروه بعد هذا اليوم وال يراه أحد حتى يظهر ولدي المهدي وفي
ذلك القرآن زيادات كثيرة وهو خال عن التحريف")40(.
ونقل عنه أيضا قوله :إن األخبار الدالة على ذلك تزيد على ألفي حديث ،وادعى
استفاضتها جماعة كالمفيد ،والمحقق الداماد ،والعالمة المجلسي ،وغيرهم ،بل الشيح أبو
جعفر الطوسي أيضا صرح في "التبيان" بكثرتها ،بل ادعى تواترها جماعة")41(.

 -3ذكر الكاشاني مجموعة من الروايات التي نقلها من أوثق المصادر المعتمدة عندهم
التي استدل بها الشيعة على تحريف القرآن الكريم ،ثم قال" :أقول :المستفاد من مجمع
هذه األخبار وغيرها من الروايات من طريق أهل البيت عليهم السالم إن القرآن الذي بين
أظهرنا ليس بتمامه كما انزل على محمد صلى اهلل عليه وآله وسلم ،منه ما هو خالف
ما أنزل اهلل ،ومنه ما هو مغير ومحرف ،وانه قد حذف منه أشياء كثيرة منها اسم علي
عليه السالم في كثير من المواضع ،ومنها غير ذلك ،وأنه ليس أيضا على الترتيب
المرضي عند اهلل وعند رسوله صلى اهلل عليه وآله وسلم .وبه قال علي بن إبراهيم قال
في تفسيره)42(."...
ثم ذكر محسن الفيض الكاشاني أمثلة للتحريف المزعوم فقال" :وأما ما كان خالف
ما أنزل اهلل فهو قوله تعالى :كنتم خير امة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون
 -39الكافـي .261/2
 -40األنوار النعمانية :للجزائري .248/2
 -41فصل الخطاب ص.252-251

 -42تفسير الصافي :محسن الفيض الكاشاني .49/1
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عن المنكر وتؤمنون باهلل .فقال أبو عبد اهلل عليه السالم لقارئ هذه اآلية :خير امة
تقتلون أمير المؤمنين والحسين بن علي عليهما السالم ،فقيل له :كيف نزلت يا بن رسول
اهلل فقال :إنما نزلت (خير أئمة أخرجت للناس) أال ترى مدح اهلل لهم في آخر اآلية
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باهلل ،ومثله إنه ق أر على أبي عبد
اهلل(:الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما) فقال
أبو عبد اهلل عليه السالم لقد سألوا اهلل عظيما أن يجعلهم للمتقين إماما فقيل له يا بن
رسول اهلل كيف نزلت فقال:؟إنما نزلت :واجعل لنا من المتقين إماما .وقوله تعالى :له
معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر اهلل .فقال أبو عبد اهلل عليه السالم
كيف يحفظ الشيء من أمر اهلل وكيف يكون المعقب من بين يديه فقيل له وكيف ذلك يا
بن رسول اهلل فقال إنما أنزلت (له معقبات من خلفه ورقيب من بين يديه يحفظونه بأمر
اهلل) ،ومثله كثير قال :وأما ما هو محذوف عنه فهو قوله(لكن اهلل يشهد بما انزل إليك
في علي) كذا أنزلت (أنزله بعلمه والمالئكة يشهدون) ،وقوله(:يا أيها الرسول بلغ ما انزل
إليك من ربك في على فإن لم تفعل فما بلغت رسالته) ،وقوله(:إن الذين كفروا وظلموا آل
محمد حقهم لم يكن اهلل ليغفر لهم) .وقوله(:وسيعلم الذين ظلموا آل محمد حقهم أي
منقلب ينقلبون ،وقوله وترى الذين ظلموا آل محمد حقهم في غمرات الموت) ،ومثله كثير
نذكره في مواضعه إن شاء اهلل")43(.
 -4طيب الموسوي الجزائري يؤكد عقيد الشيعة في تحريف القرآن الكريم فـي مقدمته
لتفسير القمي ،حيث قال" :ولكن الظاهر من كلمات غيرهم من العلماء والمحدثين،
المتقدمين منهم والمتأخرين القول بالنقيصة كـالكليني ،والبرقي ،والعياشي ،والنعماني،
وفرات بن إبراهيم ،وأحمد بن طالب الطبرسي ،والمجلسي ،والسيد الجزائري ،والحر
العاملي ،والعالمة الفتوني ،والسيد البحراني ،قد تمسكوا فـي إثبات مذهبهم باآليات
والروايات التي ال يمكن اإلغماض عليها)44(."..

 -43تفسير الصافي :محسن الفيض الكاشاني .50-49/1
 -44تفسير القمي :أبو الحسن علي بن إبراهيم القمي – المقدمة  -ص.23
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 -5يقول علي أصغر البروجردي" :والواجب أن نعتقد أن القرآن األصلي لم يقع فـيه
تغيير وتبديل ،مع أنه وقع التحريف والحذف فـي القرآن الذي ألفه بعض المنافقين،
والقرآن األصلي موجود عند إمام العصر")45(.
 -6يقول ميثم البحراني في شرحه لنهج البالغة" :إن عثمان بن عفان جمع الناس على
المنزل")46(.
قراءة زيد بن ثابت خاصة وأحرق المصاحف وأبطل ما الشك أنه من القرآن ُ

 -7يقول الحاج كريم خان الكرماني الملقب "بمرشد األنام :إن اإلمام المهدي بعد ظهوره
يتلو القرآن ،فيقول  -المسلمون هذا واهلل هو القرآن الحقيقي الذي أنزله اهلل على محمد،
والذي حرف وبدل")47(.
 -8قال المجلسي أثناء شرحه لحديث هشام بن سالم عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال:
"إن القرآن الذي جاء به جبرائيل عليه السالم إلى محمد صلى اهلل عليه وسلم سبعة عشر
ألف آية")48(.
 -9آيتهم العظمى الخميني الذي يستشهدون بأقواله على عدم وقوع التحريف فضحه اهلل
"فإن أولئك الذين ال يعنون
تعالى ،حيث قال فـي معرض كالمه عن اإلمامة والصحابةّ :
باإلسالم والقرآن إال ألغراض الدنيا والرئاسة ،كانوا يتخذون من القرآن وسيلة لتنفـيذ
ويسقطون القرآن من أنظار
أغراضهم المشبوهة ،ويحذفون تلك اآليات من صفحاتهُ ،
ويثبتون على
العالمين إلى األبد ،ويلصقون العار -والى األبد -بالمسلمين وبالقرآنُ ،

القرآن ذلك لعيب-يقصد التحريف -الذي يأخذه المسلمون على كتب اليهود

والنصارى")49(.
ويسوق الخميني أدلته على أن أبا بكر خالف نصوص القرآن حسب هواه وخطته
إلبعاد آل البيت عن الحكم واضطهادهم في معيشتهم حين اخترع حديث" :نحن معاشر
األنبياء ال نورث ،ما تركناه صدقه" .ثم ينتقل في كتابه (كشف األسرار) إلى مخالفة
 -45عقائد الشيعة :علي أصغر البروجردي ص.27
 -46شرح نهج البالغة :ميثم البحراني .11/1
 -47إرشاد العلوم :للكرماني  - 121/3الفارسـي -طبعـة إيـران ،نقـال عـن الشـيعة والسـنة إلحسـان إلهـي ظهيـر ص
.96

 -48انظر كتابه في مرآة العقول في شرح أحاديث الرسول .12/525
 -49كشف األسرار :الخميني ص.131
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عمر لكتاب اهلل :ويذكر أحداثاً منها ما يريده...ويأتي بما حدث من الرسول صلى اهلل

عليه وسلم حين طلب أن يكتب لهم كتاباً ."...وقول عمر في ذلك"...ثم يقول بعد أن
ثم بعد
أورد مصادره" :وهذا يؤكد أن هذه الفرية صدرت من ابن الخطاب المفتري"َّ .

سطرين يقول الخميني عن كلمات في هذا إنها قائمة على الفرية ،ونابعة من أعمال

الكفر والزندقة!!( )50وفي الصفحة نفسها كتب عنواناً" :خالصة كالمنا حول ذلك» :قال

تحته" :من جميع ما تقدم يتضح أن مخالفة الشيخين للقرآن لم تكن عند المسلمين شيئاً
مهماً جداً" .ويعلل ذلك بأنهما لم يكونا يستمعان لرأي أحد ،وال كانا مستعدين لترك

المنصب ،وال كان أهل السنة مستعدين للتخلي عنهما ،حتى لو قال عمر :إن اهلل أو

جبريل أو النبي قد أخطئوا في إنزال هذه اآلية ،كما قاموا بتأييده فيما أحدثه من تعييرات
في الدين اإلسالمي!!()51
 -10أبو القاسم الموسمي الخوئي :وقد درج بعض شيوخهم المعاصرين على التظاهر
بإنكار هذه الفرية ،والدفاع عن كتاب اهلل سبحانه .لكن يالحظ كفره في فلتات لسانه،
وترى الباطل يحاول دسه في الخفاء ..ومن أخبث من سلك هذا الطريق شيخهم الخوئي
أبو القاسم الموسمي الخوئي ،المرجع األعلى للشيعة في العراق وغيرها من البالد .ففي
تفسيره "البيان" فهو يقرر" :أن المشهور بين علماء الشيعة ومحققيهم ،بل المتسالم عليه
52
ولكن أبا القسم الخوئي يناقض نفسه فيقطع بصحة
بينهم هو "القول بعدم التحريف"ّ ) (.
جملة من روايات التحريف فيقول" :إن كثرة الروايات تورث القطع بصدور بعضها عن

المعصومين ،وال أقل من االطمئنان بذلك ،وفيـها مـا روي بطـريـق معتبر")53(.
وبتتبع رواياتهم وأساطيرهم بهذا الخصوص التي تتحدث عن مصحف لعلي فيه
زيادات ليست في كتاب اهلل القرآن ،وقد ذكرت فيها أسماء األئمة ،وأساطيرهم التي تقول
بنقص القرآن ،كل ذلك يعتبره ثابتاً عندهم ،ولكنه يرى أنه من قبيل التفسير الذي نزل من
عند اهلل وأن تلك الزيادات كانت تفسي اًر بعنوان التأويل وما يؤول إليه الكالم ،أو بعنوان

 -50كشف األسرار :الخميني ص.116
 -51المصدر السابق ص.117

 -52تفسير البيان :زعيم الحوزة العلمية في العراق أبو القاسم الموسوي الخوئي ص.222
 -53المصدر السابق ص .226
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التنزيل من اهلل شرحاً للمراد )54(.وأما أساطيرهم التي دلت على التحريف بعنوانه(على
حسب تعبيره) وبلغت عندهم باعترافه عشرين رواية ،وهو يعني بذلك أساطيرهم التي

تقول بأن الصحابة حرفوا القرآن وبدلوه ،حيث استشهد لذلك بقوله :عن الكافي والصدوق
ثم ذكر جوابه بتمامه،
بإسنادهما عن علي بن سويد قال :كتبت إلى أبي الحسن كتاباًّ ..
وفيه قوله عليه السالم :اؤتمنوا على كتاب اهلل فحرفوه وبدلوه.
وأبو القاسم الخوئي نفسه فـي تفسيره يثبت لعلي مصحفاً مغاي اًر لما هو موجود،

وان كان هذا المصحف ال زيادة فـيه وال نقصان ،ولكنه يشرح معنى ُمغايرة مصحف علي

رضي اهلل عنه للمصحف الذي بين أيدينا فـيقول" :إن هذه الزيادات هي تنزيل من اهلل
شرحاً للمراد"(.مقدمة البيان فـي تفسير القرآن للخوئي) ولم ُيبين لنا كيف أن هذه الزيادات
تنزيل من اهلل ،هل هي بوحي أم ماذا؟
وأبو القاسم الخوئي الذي يتظاهر باإلنكار يذهب إلى صحة تفسير هذا القمي،
ويقرر أن روايات تفسيره كلها ثابتة وصادرة من المعصومين ،ألنها انتهت إليه بواسطة
المشايح الثقات كما يزعم الشيعة )55(.وشيخهم إبراهيم القمي قد أكثر من أخبار التحريف
في تفسيره ،وكان هذا معتقده مع آخرين من شيوخهم .قال الكاشاني" :وأما اعتقاد
مشايخنا في ذلك فالظاهر من ثقة اإلسالم محمد بن يعقوب الكليني أنه كان يعتقد
التحريف والنقصان في القرآن ..وكذلك أستاذه علي بن إبراهيم القمي ،فإن تفسيره مملوء
منه ،وله غلو فيه" .ثم ذكر بقية من سار في اإللحاد من شيوخهم)56(.
والخوئي نفسه يعتبر ما جاء عن الصحابة في تفسير القرآن هو معنى التحريف
الذي جاءت به رواياتهم ،أي حمل اآليات على غير معانيها ،كما يزعم)57(.

بأنه" :من نسب إلينا القول بالتحريف فهو كاذب :هو نفسه
 -11ابن بابويه القمي القائل ّ
الذي يروي في كتابه "الخصال" حديثاً مسنداً متصال" حدثنا محمد بن عمر الحافظ
البغدادي المعروف بالجصاني قال :حدثنا عبد اهلل بن بشر قال :حدثنا الحسن بن زبرقان

 -54المصدر السابق ص 223وما بعدها.
 -55معجم رجـال الحـديث ،63/1الطبعـة األولـى بـالنجف 1398هــ ،وص 49الطبعـة الثالثـة ،بيـروت 1403هــ ،وقـد
نقل ذلك بنصه في المقدمة.

 -56تفسير الصافي ،المقدمة السادسة.52/1
 -57البيان ص.229
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المرادي قال :حدثنا أبو بكر بن عياش األجلح عن أبي الزبير عن جابر قال سمعت
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله يقول :يجيء يوم القيامة ثالثة يشكون ،المصحف،
والمسجد ،والعترة ،يقول المصحف يا رب حرقوني ومزقوني.
 -12أبو علي الطبرسي الذي ينكر التحريف بشدة هو نفسه يروي في تفسيره وأحاديث
أن التحريف قد وقع ،فمثال يعتمد في سورة النساء على رواية
يعتمد عليها تدل على ّ
تضمنت نقصان كلمة "إلى أجل مسمى" من آية النكاح فيقول :وقد روى عن جماعة من
الصحابة منهم أبي بن كعب ،وعبد اهلل بن عباس ،وعبد اهلل بن مسعود أنهم ق أروا فما
استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فأتوهن أجورهن ،وفي ذلك تصريح ومثل هذا كثير
عندهم وهذا يدل داللة واضحة أنه ما أنكر بعضهم التحريف إال نفاقا وتقية ليخدعوا به
المسلمين ،والمعروف في مذهب الشيعة أنهم يرون التقية أي التظاهر بالكذب أصال من
أصول الدين كما يذكر ابن بابوية القمي هذا في رسالته "االعتقادات" :التقية واجبة ال
يجوز رفعها إلى أن يخرج القائم فمن تركها قبل خروجه فقد خرج عن دين اهلل تعالى
وعن دين اإلمامية ،وخالف اهلل ورسوله واألئمة ،وسئل الصادق عليه السالم عن قول اهلل
عز وجل "إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم" ،قال :أعملكم بالتقية" .فما كان ذاك إال لهذا واال
فكيف كان ذلك؟
 -13يقول المال خليل القزويني ،شارح "الصحيح الكافي" المتوفى سنة 1089هـ تحت
حديث "إن للقرآن سبعة عشر ألف آية ،يقول :وأحاديث الصحاح تدل على أن كثي ار من
القرآن قد حذف ،قد بلغ عددها إلى حد ال يمكن إنكاره...،وليس من السهل أن يدعى بأن
القرآن الموجود هو القرآن المنزل بعد األحاديث التي مر ذكرها ،واالستدالل باهتمام
الصحابة والمسلمين بضبط القرآن وحفظه ليس إال استدالل ضعيف جدا بعد االطالع
على أعمال أبى بكر وعمر وعثمان".

 -14قال المجلسيَّ :
إن عثمان حذف من القرآن ثالثة أشياء :مناقب أمير المؤمنين

علي عليه السالم ،وأهل البيت ع  ،وذم قريش والخلفاء الثالثة ،مثل آية(:يا ليتني لم
أتخذ أبا بكر خليالً))58(.
 -58تذكرة األئمة :محمد باقر المجلسي ص.9
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"إن عثمان ضرب عبد اهلل بن مسعود ليطلب
 -15وقال المير از محمد باقر الموسويّ :
منه مصحفه حتى يغيره ويبدله ،مثل ما اصطنع لنفسه ،حتى ال يبقى قرآن محفوظ
صحيح")59(.
 -16يقول المجتهد الشيعي الهندي السيد دلدار على الملقب بآية اهلل في العالمين يقول:
ومقتضى تلك األخبار أن التحريف في الجملة في هذا القرآن الذي بين أيدينا بحسب
زيادة الحروف ونقصانه بل بحسب بعض األلفاظ وبحسب الترتيب في بعض المواقع قد
وقع بحيث مما ال شك مع تلك األخبار.
اللكنوي":إن القرآن هو من ترتيب الخليفة
 -17العالم الشيعي الهندي محمد مجتهد
ّ
الثالث ،ولذلك ال يحتج به على الشيعة")60(.
 -18ألف العالم الشيعي المير از النوري الطبرسي في ذلك كتاباً مستقالً كبي اًر سماه فصل

الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب األرباب وقد ذكرنا عدة عبارات قبل ذلك منه .وقال
في مقام آخر :ونقصان السورة وهو جائز كسورة الحقد وسورة الخلع وسورة الوالية .وقد

ذكرنا عبارات المتقدمين منهم والمتأخرين قبل ذلك فال فائدة لتكرارها .والحاصل أن
أن القرآن محرف ،مغير فيه،
متقدمي الشيعة ومتأخريهم إال القليل منهم متفقون على ّ
محذوف منه حسب روايات األئمة المعصومين-كما يزعمون -فها هو المحدث الشيعي
أن تسليم تواترها عن الوحي اإللهي ،وكون
يقول -وهو يذكر القراءات المتعددة":-الثالث ّ
الكل نزل به الروح األمين يفضى إلى طرح األخبار المستفيضة ،بل الك ّل المتواترة الدالة
أن أصحابنا قد أطبقوا
بصريحها على وقوع التحريف في القرآن كالماً ومادةً واعرابا مع ّ
على صحتها والتصديق بها" .ومما قال أيضا" :وقد أجمع أهل النقل واآلثار من الخاص

والعام أن هذا الذي في أيدي الناس من القرآن ليس هذا القرآن كله ،وانه ذهب من القرآن
ما ليس هو في أيدي الناس")61(.
 -19أستاذ الشيعة األكبر آية اهلل العظمى المير از جواد التبريزي -أحد كبار مراجع
الشيعة االثنا عشرية المعاصر وأستاذ كمال الحيدري الذي يبث فكر الشيعة من بعض
 -59بحر الجواهر :المير از محمد باقر الموسوي ص.347

 -60ضربة حيدرية :الشيعي الهندي محمد مجتهد اللكنوي ،الفارسي  25/7نقال عن إلحسان إلهي ظهير ص .97
 -61فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب األرباب ص .27
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القنوات الفضائية الشيعية -يقول" :والمراد من الثقل األكبر واقع القرآن المحفوظ عند اهل
البيت عليهم السالم ،وصدور بعض المؤمنين فقط!! فإن األئمة عليه السالم ضحوا
بأنفسهم في سبيل حفظ الثقل األكبر ،وليس المراد من القرآن النسح الموجودة بأيدي
الناس ،فهذه النسح حكايات عن القرآن المحفوظ عند أهله واهلل العالم")62(.
 -20وقال على بن أحمد الكوفي :وقد أجمع أهل النقل واآلثار من الخاص والعام أن
هذا الذي في أيدي الناس من القرآن ليس هذا القرآن كله)63(.
 -21قال الشيح بحي مشهور تلميذ الكركي :مع إجماع أهل القبلة من الخاص والعام أن
هذا القرآن الذي في أيدي الناس ليس هو القرآن كله)64(.

إن الشيعة يعتقدون بالقرآن ،ويقولون َّإنه ال زائد على
أفبعد هذا يمكن ألحد أن يقول ّ
ما بين الدفتين وال ناقص منه؟")65(.
تنبيه مهم جدا
بأن القرآن
إذا كان هناك من علماء الشيعة المعاصرين أو المتشيعين يقولون ّ
الكريم الذي بين أيدي المسلمين محفوظ غير محرف وال مبدل فيه ،وكانوا صادقين في
هذه الدعوة .فيجب عليهم ما يلي-:
أوال :أن يأتوا برواية واحدة صحيحة من أئمتهم المعصومين مذكورة في أي كتاب من
كتبهم التي يعتمد عليها عندهمَّ ،
أن القرآن محفوظ كامل ،ومكمل غير محرف،
تدل على ّ
ولن يأتوا بهذه الرواية إلى يوم القيامة.

ثانيا :أن يكفروا ك ّل علمائهم ممن يقول بتحريف القرآن الكريم ،من القدامى والمحدثين
ويعلنوا عقيدتهم هذه في وسائل اإلعالم ،في الفضائيات والصحف والمجالت.

الدالة على التحريف في مجالسهم ،وكتبهم ،بل عليهم
ثالثا :عليهم أالّ يروجوا الروايات ّ
أن يتبرؤوا من أصحابها ،ومنها في مجالسهم ومحافلهم ويخطئوا آالف الكتب التي وردت

-62

راجع

صفحته

على

الشبكة

العنكبوتية،

قسم

األسئلة

واألجوبة

العقائدية"،3-

."http://ar.tabrizi.org/1388/05/aghaed-1-3
 -63فصل الخطاب :النوري الطبرسي في كتابه فصل الخطاب ص .27
 -64المصدر السابق ص .21

-65الشيعة والسنة :إحسان إلهي ظهير ص ،125-119وانظر الشيعة والقرآن :إحسان إلهي ظهير ص.87-61
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فيها مثل هذه األكاذيب والضالالت ،كأصول الكافي واالحتجاج ،وبحار األنوار ،واألنوار
النعمانية ،وفصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب األرباب ،وكثير غيرها.
ألنهم ليسوا ثقات بل كفار ،سواء
رابعا :عليهم أن يسقطوا روايات القائلين بالتحريفّ ،
رواياتهم في العقيدة أو الفقه أو التفسير أو الحديث ..الح.
المصنفات في إثبات صحة القرآن وعدم تحريفه ،وأن يقوموا
يدونوا
خامسا :عليهم أن ّ
ّ
ويدرسوا هذا في معاهدهم وحوزاتهم الدينية.
ّ
بالرد على علمائهم القائلين بالتحريفّ ،

سادسا :أن يسقطوا بل يعدموا علنا وأمام ناظري المسلمين كل كتبهم ومؤلفاتهم القائلة

بالتحريف ،سواء كانت كتبهم في العقيدة أم الفقه أو التفسير أم الحديث...أم نحوها من
كتب علوم الدين الشيعية.
خامسا :مهدي الشيعة يحتفظ بالقرآن الكامل
إذا سألت الشيعة وأين المصحف الذي أنزله اهلل على محمد صلى اهلل عليه وسلم
والذي جمعه وحفظه علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه؟؟
يجيبك على ذلك الشيعة :بما يرويه علماؤهم ،ومنهم الكليني يروي عن سالم بن
سلمة قال :ق أر رجل على أبي عبد اهلل عليه السالم وأنا أسمع حروفاً من القرآن ليس على

ما يقرأه الناس ،فقال أبو عبد اهلل عليه السالم :كف عن هذه القراءة اق أر كما يقرأه الناس

حتى يقوم القائم ،فإذا قام القائم ق أر كتاب اهلل عز وجل على حدة ،وأخرج المصحف الذي
كتبه علي عليه السالم ،وقال :أخرجه علي عليه السالم إلى الناس حين فرغ منه وكتبه،
فقال لهم :هذا كتاب اهلل عز وجل كما أنزله اهلل على محمد صلى اهلل عليه وآله ،قد
جمعته من اللوحين ،فقالوا :هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن ،ال حاجة لنا فيه،
علي أن أخبركم حين جمعته
فقال :أما واهلل ال ترونه بعد يومكم هذا أبداً إنما كان
ّ
لتقرؤوه")66(.
لذلك يعتقد الشيعة أن مهديهم المزعوم الذي دخل في السرداب ولم يزل هناك ،دخل
ومعه ذلك المصحف ويخرجه عند خروجه من ذلك السرداب كما يذكر شيح الشيعة أبو

منصور أحمد بن أبي طالب الطبرسي المتوفى سنة 588هـ َّ
":أن اإلمام المهدي المزعوم

حينما يظهر :يكون عنده سالح رسول اهلل ،وسيفه ذو الفقار ،وتكون عنده صحيفة فيها
 -66أصول الكافي :الكليني .533/2
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أسماء شيعته إلى يوم القيامة ،ويكون عنده الجامعة وهي صحيفة طولها سبعون ذراعاً،

فيها جميع ما يحتاج إليه ولد آدم ،ويكون عنده الجفر األكبر واألصغر ،وهو إيهاب
كبش فيه جميع العلوم حتى أرش الخدش وحتى الجلدة ونصف الجلدة وثلث الجلدة،

ويكون عنده مصحف فاطمة عليها السالم")67(.
وروى شيخهم محمد بن محمد بن النعمان الملقب بالمفيد عن أبي جعفر قال" :إذا
قام قائم آل محمد ضرب فساطيط يعلم فـيها يعلم فـيها القرآن على ما أنزل فأصعب ما
علي من حفظه اليوم ألنه يخالف فـيه التأليف")68(.
يكون ّ
صح من أئمتنا عليهم السالم أنهم أمروا
ويقول الشيح الشيعي المفيدّ :
"إن الخبر قد ّ
بقراءة ما بين الدفتين ،وأن ال نتعداه ،بال زيادة فيه وال نقصان منه ،حتى يقوم القائم عليه
الناس القرآن على ما أنزله اهلل تعالى وجمعه أمير المؤمنين-أي علي -عليه
السالم فيق أر ّ
السالم" )69(.ويروي المفيد في كتابه(المسائل السروية ص  :)82– 8إنهم أمروا بقراءة ما
بين الدفتين ،وأن ال يتعداه إلى زيادة فيه وال نقصان منه حتى يقوم القائم عليه السالم
فيق أر للناس القرآن على ما أنزله اهلل تعالى وجمعه أمير المؤمنين عليه السالم .وانما
نهونا عليهم السالم عن قراءة ما وردت به األخبار من أحرف تزيد على الثابت في
المصحف ألنها لم تأت على التواتر ،وانما جاء بها اآلحاد ،وقد يغلط الواحد فيما ينقله.
وألنه متى ق أر اإلنسان بما خالف ما بين الدفتين غرر بنفسه وعرض نفسه للهالك .فنهونا
عليهم السالم عن قراءة القرآن بخالف ما ثبت بين الدفتين لما ذكرناه.
ونقل شيخهم محمد بن محمد صادق الصدر عن أبي عبد اهلل أنه قال ..":لكأني
أنظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس على كتاب جديد على العرب شديد" .وذكر
الرواية شيخهم كامل سليمان فـي كتابه يوم الخالص )70(.وعن اإلمام جعفر الصادق
قال :إذا قام القائم ق أر كتاب اهلل عز وجل على حده ،وأخرج المصحف الذي كتبه
علي)71(.
 -67االحتجاج على أهل اللجاج :أبو منصور أحمد بن أبي طالب الطبرسي .231/2
 -68اإلرشاد :الشيح المفيد ص ،365وانظر يوم الخالص :كامل سليمان ص.372
 -69بحار األنوار .74/92

 -70يوم الخالص :كامل سليمان ص.371
 -71المصدر السابق ص.373
- 22 -

وعن أبي جعفر قال" :يقوم القائم فـي وتر من السنين إلى أن قال :فواهلل لكأني أنظر
إليه بين الركن والمقام يبايع الناس بأمر جديد وكتاب جديد وسلطان جديد من السماء".
وعن محمد بن علي عليهما السالم قال" :لو قد خرج قائم آل محمد...إلى أن قال :يقوم
بأمر جديد وسنة جديدة وقضاء جديد على العرب شديد")72(.
فالشيعة إذن مأمورون بقراءة القرآن ،وانتظار ما يأتي به المهدي الغائب منذ أكثر
منذ  1173سنة ولن يظهر لكونه شخصية خيالية ال وجود لها كما سيأتي بيانه في هذا
الكتاب.
سادسا :مصحف علي رضي اهلل عنه
تولى كبر إشاعة هذه األسطورة األكذوبة الكليني في كتابه الكافي ،وعقد لها باباً

خاصاً بعنوان" :باب ّأنه لم يجمع القرآن كله إال األئمة عليهم السالم" وذكر فيه ست
روايات ،منها :ما رواه عن جابر الجعفي ّإنه سمع أبا جعفر يقول" :ما ادعى أحد من
الناس ّأنه جمع القرآن كله كما أنزل إال كذاب ،وما جمعه وحفظه كما نزله اهلل تعالى إال
ّ
علي بن أبي طالب واألئمة من بعده"(أصول الكافي )228/1وجابر الجعفي وهو كذاب
عند أهل السنة ،وكتب الشيعة اعترفت بأنه ليس على صلة معروفة بأبي جعفر)73(.
فهذه الرواية من أكاذيبه ،وتلقفها الكليني.
وف ي تفسير القمي عن أبي جعفر رضي اهلل عنه قال" :ما أحد من هذه األمة جمع
القرآن إال وصي محمد صلى اهلل عليه وآله")74(.
وتذكر بعض هذه األساطير أن بعض الشيعة اطلع على هذا المصحف المزعوم
إلي
فتقول" :عن ابن الحميد قال :دخلت على أبي عبد اهلل-رضي اهلل عنه -فأخرج ّ
مصحفاً ،قال :فتصفحته فوقع بصري على موضع منه فإذا فيه مكتوب" :هذه جنهم التي

كنتم بها تكذبان .فاصليا فيها ال تموتان فيها وال تحييان" قال المجلسي" :يعني

األولين")75(.
 -72تاريح ما بعد الظهور ص.638
 -73انظر :رجال الكشي ص.191

 -74تفسير القمي ص ،744بحار األنوار :للمجلسي .48/92
 -75بحار األنوار .48/92
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وفي الكافي رواية أخرى تخالف ذلك حيث جاء فيه عن أحمد بن محمد بن أبي
إلي أبو الحسن مصحفاً وقال" :ال تنظر فيه ،ففتحته وقرأت فيه :لم يكن
نصر قال :دفع ّ
الذين كفروا؛ فوجدت فيها اسم سبعين رجالً من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم قال :فعبث
إلي :ابعث بالمصحف")76(.
ّ
هذا المصحف الذي تتحدث عنه هذه الرواية مصحف سري محجوب عن الخاص

والعام ال يطلع عليه سوى اإلمام ،وهو يشير إلى أن من موضوعاته تكفير صحابة رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فهو ليس كتاب اهلل الذي نزل للناس كافة ،والذي أثنى على
الصحابة في جمل من آياته ..بل هو مصحف تتداوله األيدي الباطنية بصفة سرية،
وتنسب بعض أخباره ألهل البيت لتسيء إليهم.
ورووا أن أبا علي المعروف بالبزنطي قال" :أن الرضا عليه السالم أودع عنده ذلك
المصحف المزعوم فقال هذا البزنطي :وكنت يوماً وحدي ففتحت المصحف ألق أر فيه،

فلما نشرته نظرت في "لم يكن" فإذا فيها أكثر مما في أيدينا أضعافه ،فقدمت على

قراءتها ،فلم أعرف شيئاً فأخذت الدواة والقرطاس فأردت أن أكتبها لكي أسأل عنها،
فأتاني مسافر قبل أن أكتب منها شيئاً ،معه منديل وخيط وخاتمه فقال :موالي يأمرك أن
تضع المصحف في المنديل وتختمه وتبعث إليه بالخاتم ،قال :ففعلت" )77(.والروايات

الثالث كلها عن هذا البيزنطي يزعم أنه لم يفهم شيئاً مما قرأ ،وحاول أن يكتب ما ق أر
فاستعجله رسول إمامه قبل أن يكتب.

وقال شيخهم نعمة اهلل الجزائري" :إنه قد استفاض في األخبار أن القرآن كما أنزل لم
يؤلفه إال أمير المؤمنين ..إلى أن قال :وهو اآلن موجود عند موالنا المهدي رضي اهلل
عنه مع الكتب السماوية ومواريث األنبياء" )78(.ويذكر ابن النديم  -وهو شيعي -أنه
رأى قرآناً بخط علي يتوارثه بيت من البيوت المنتسبة للحسن )79(.ويشير ابن عنبة –
وهو ممن يدعي النسب العلوي -إلى وجود مصحفين بخط أمير المؤمنين علي ،أحدهما

 -76أصول الكافي .631/2
 -77بصائر الدرجات ص  ،246بحار األنوار.5/89 ،46/49
 -78األنوار النعمانية .362-360/2
 -79الفهرست ص .28
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يقع في ثالثة مجلدات ،واآلخر يقع في مجلد واحد ،قد رآه بنفسه ،ولكنهما احترقا حين
احترق المشهد)80(.
وقال أبو عبد اهلل الزنجاني من كبار شيوخ الشيعة المعاصرين :ورأيت في شهر
ذي الحجة سنة 1353هفي دار الكتب العلوية في النجف مصحفاً بالخط الكوفي كتب

على آخره :كتبه علي بن أبي طالب في سنة أربعين من الهجرة)81(.

وهذه المشاهدات المزعومة لمصحف علي ،تناقض دعواهم أن المصحف الذي
كتبه علي عند مهديهم المنتظر .وال شك بأن أمير المؤمنين علي ما كان يق أر ويحكم إال
بالمصحف الذي أجمع عليه الصحابة ،وهذا ما تعترف به كتب الشيعة نفسها )82(.ولهذا
أخرج ابن أبي داود بإسناد صحيح من طريق سويد بن غفلة قال :قال علي" :ال تقولوا
في عثمان إال خي اًر ،فواهلل ما فعل في المصاحف إال عن مأل منا" )83(.وقد نقلت ذلك

بأن أمير المؤمنين
كتب الشيعة كما سيأتي بعد قليل .وقد جاء في صحيح البخاري ّ
عثمان حين جمع القرآن أرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا ،وأمر بما سواه من
القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق )84(.وهذا وحده ينفي وجود مصحف بخط
علي رضي اهلل عنه كما يزعمون.
سابعا :العمل بالقرآن ريثما يخرج مصحفهم مع إمامهم المنتظر
قال أيضاً شيخهم نعمة اهلل الجزائري" :قد روي في األخبار أنهم عليهم السالم أمروا

شيعتهم بقراءة هذا الموجود من القرآن في الصالة وغيرها والعمل بأحكامه حتى يظهر
موالنا صاحب الزمان ،فيرتفع هذا القرآن من أيدي الناس إلى السماء ،ويخرج القرآن الذي
ألفه أمير المؤمنين فيق أر ويعمل بأحكامه")85(.
قال الكليني في الكافي ما نصه" :عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد
بن سليمان عن بعض أصحابه ،عن أبي الحسن رضي اهلل عنه قال :قلت :جعلت فداك
 -80عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب ص .131-130
 -81الزنجاني :تاريح القرآن ص.68-67
 -82انظر ص .203
 -83فتح الباري صحيح البخاري .18/13

 -84فتح الباري شرح صحيح البخاري .11/13
 -85األنوار النعمانية.364-363/2 :
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إنا نسمع اآليات في القرآن ،ليس هي عندنا كما نسمعها ،وال نحسن أن نقرأها كما بغلنا
عنكم ،فهل نأثم؟ فقال :ال ،اقرؤوا كما تعلمتم فسيجيئكم من يعلمكم" )86(.فمادام األمر
غير
ثم ما دام قد ّ
كذلك ،لماذا تروى عن كل إمام طائفة من الزيادات على كتاب اهلل؟ ّ
كيف يصبح العمل به؟!
وهذه النصوص التي تدعو إلى العمل بالقرآن يكاد يقابلها نصوص أخرى تدعو
مغير ومن حفظه على تحريفه
بأسلوب "مقنع" وغير صريح إلى إهمال حفظ القرآن ّ
ألنه ّ
يصعب عليه حفظه إذا جاء به منتظرهم .فقد روى المفيد بإسناده إلى جابر الجعفي عن
أبي جعفر أنه قال :إذا قام قائم آل محمد صلى اهلل عليه وآله ضرب فساطيط ،ويعلم
الناس القرآن على ما أنزل اهلل عز وجل ،فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم ،ألنه
يخالف فيه التأليف" )87(.وروى النعماني في الغيبة ما يشبه الرواية السابقة ،فقد روى
بإسناده (الكاذب) إلى أمير المؤمنين علي قال" :كأني بالعجم فساطيطهم في مسجد
الكوفة يعلمون الناس القرآن كما أنزل ،قلت :يا أمير أو ليس هو كما أنزل؟ فقال :ال،
محي منه سبعون من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم ،وما ترك أبو لهب إال إزراء على
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله ألنه عمه" )88(.وأورد النعماني روايتين بمعنى هذه
الرواية)89(.
أن أئمتهم يقرؤون بغير ما في القرآن ،كما جاء في
وهناك روايات كثيرة تزعم ّ
تفسيرات فرات "عن حمران قال :سمعت أبا جعفر يق أر هذه اآلية" :إن اهلل اصطفى آدم
ونوحاً و آل إبراهيم وآل محمد على العالمين" قلت :ليس يق أر كذا ،قال :أدخل حرف

مكان حرف")90(.

ال عن المفيد" :نهونا عليهم السالم عن قراءة مما وردت به
ويقول المجلسي نق ً

ألنه لم يأت على التواتر وانما جاء
األخبار من أحرف يزيد على الثابت في المصحفّ ،
باآلحاد ،وقد يلغط الواحد فيما ينقله ،وألنه متى ق أر اإلنسان بما يخالف ما بين الدفتين
 -86أصول الكافي .619/2
 -87المفيد :اإلرشاد :ص.413
 -88النعماني :الغيبة ص ،172-171فصل الخطاب الورقة  ،7بحار األنوار.60/92
 -89انظر :الغيبة ص  ،194بحار األنوار.364/25
 -90تفسير فرات ص  ،18بحار األنوار.56/92
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غرر بنفسه مع أهل الخالف ،وأغرى به الجبارين ،وعرض نفسه للهالك ،فمنعونا عليهم
السالم من قراءة القرآن بخالف ما يثبت بين الدفتين لما ذكرناه")91(.
صح من أئمتنا عليهم السالم ّأنهم أمروا بقراءة
"إن الخبر قد ّ
ويقول شيخهم المفيدّ :
ما بين الدفتين ،وأن ال نتعداه ،بال زيادة فيه وال نقصان منه ،حتى يقوم القائم عليه
السالم فيق أر الناس القرآن على ما أنزله اهلل تعالى وجمعه أمير المؤمنين عليه
السالم" )92(.وروى شيخهم المفيد أيضاً بإسناده إلى جابر الجعفي عن أبي جعفر ّأنه

الناس القرآن على
قال :إذا قام قائم آل محمد صلى اهلل عليه وآله ضرب فساطيط ،ويعلم ّ
ألنه يخالف فيه
ما أنزل اهلل عز وجل ،فأصعب ما يكون على من حفظه اليومّ ،
التأليف)93(.

وروى بإسناده كذب إلى أمير المؤمنين علي قال" :كأني بالعجم فساطيطهم في
مسجد الكوفة يعلمون الناس القرآن كما أنزل ،قلت :يا أمير أو ليس هو كما أنزل؟ فقال:
ال ،محي منه سبعون من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم ،وما ترك أبو لهب إال إزراء
ألنه عمه")94(.
على رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله ّ
ثامنا :عدم اهتمام الشيعة بالقرآن

َّ
إن الشيعة اليوم ال يهتمون بدراسة القرآن وحفظه وتالوته ،وكيف يهتمون به،
محرف ..ونذكر هنا مجموعة من الشهادات الشيعية تدلَّل على ذلك،
ولكونه في نظرهم ّ
يقول الدكتور الشيعي جعفر الباقري -أستاذ في طهران" :من الدعائم األساسية التي لم
تلق االهتمام المنسجم مع حجمها وأهميتها في الحوزة العلمية هو القرآن الكريم ،وما
يتعلق به من علوم ومعارف وحقائق وأسرار فهو يمثل الثقل األكبر والمنبع الرئيسي
للكيان اإلسالمي بشكل عام .ولكن المالحظ هو عدم التوجه المطلوب لعلوم هذا الكتاب
الشريف  ،وعدم منحه المقام المناسب في ضمن االهتمامات العلمية القائمة في الحوزة
العلمية ،بل وانه لم يدخل في ضمن المناهج التي يعتمدها طالب العلوم الدينية طيلة مدة
 -91بحار األنوار.75 –74/92 :
 -92بحار األنوار.74 :92

 -93المفيد :اإلرشاد ص.413
 -94النعماني :الغيبة ص  ،172-171فصل الخطاب الورقة( ،)7بحار األنوار.60/92
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دراسته العلمية ،وال يختبر في أي مرحلة من مراحل سنيه العلمي بالقليل منها وال
بالكثير .فيمكن بهذا لطالب العلوم الدينية في هذا الكيان أن يرتقي في مراتب العلم،
ويصل إلى أقصى غاياته وهو -درجة االجتهاد -من دون أن يكون قد تعرف على علوم
القرآن وأس ارره ،أو اهتم به ولو على مستوى التالوة وحسن األداء .هذا األمر الحساس
أدى إلى بروز مشكالت مستعصية وقصور حقيقي في واقع الحوزة العلمية ال يقبل
التشكيك واإلنكار")95(.
ويقول آية اهلل الخامنئي المرشد الديني للجمهورية اإلسالمية الشيعية" :مما يؤسف
له أن بإمكاننا بدء الدراسة ومواصلتنا لها إلى حين استالم إجازة االجتهاد من دون أن
ألن دروسنا ال تعتمد على القرآن")96(.
نراجع القرآن ولو مرة واحدة !!! لماذا هكذا؟؟؟ ّ
ويقول آية اهلل محمد حسين فضل اهلل" :فقد نفاجأ بأن الحوزة العلمية في النجف أو
في قم أو في غيرهما ال تمتلك منهجا دراسيا للقرآن")97(.
"إن االنزواء عن القرآن الذي حصل في الحوزات العلمية
ويقول آية اهلل الخامنئيّ :
وعدم استئناسنا به ،أدى إلى إيجاد مشكالت كثيرة في الحاضر ،وسيؤدي إلى إيجاد
مشكالت في المستقبل...وان هذا البعد عن القرآن يؤدي إلى وقوعنا في قصر
النظر")98(.
وقد يرفض بعض الشيعة كالم هؤالء العلماء والقادة متسائال :كيف ال تهتم الشيعة
بالقرآن وهناك مفسرين كبار كالشيح الطبطبائي؟ والجواب سيكون من علماءهم أنفسهم،
أما العلماء الذين برزوا في مجال التفسير من هذا
فهذا الدكتور جعفر الباقري يقول" :و ّ
الكيان (أي الحوزات) وعلى رأسهم العالمة محمد حسين الطبطبائي صاحب تفسير
الميزان فقد اعتمدوا على قدراتهم ومواهبهم الخاصة وابتعدوا بأنفسهم عن المناهج العلمية
المألوفة في الحوزة العلمية وتفرغوا إلى االهتمام بالقرآن الكريم وعلومه واالشتغال بأمر
التفسير" )99(.ما هو السبب الحقيقي وراء إعراض الشيعة عن القرآن؟-:
 --95ثوابت ومتغيرات الحوزة العلمية ص.109
 -96نفس المرجع السابق ص .110
-97نفس المرجع السابق ص.111

 -98نفس المرجع السابق ص .110
 -99ثوابت ومتغيرات الحوزة العلمية :جعفر الباقري ص .111
- 28 -

يقول آية اهلل الخامنئي" :إذا ما أراد شخص كسب أي مقام علمي في الحوزة
يفسر القرآن حتى ال يتهم بالجهل حيث كان ينظر إلى العالم
العلمية كان عليه أن ال ّ
المفسر الذي يستفيد الناس من تفسيره على ّأنه جاهل وال وزن له علمي ًا لذا يضطر إلى
ترك درسه إال تعتبرون ذلك فاجعة ؟!".

ويقول الدكتور الباقري" :وكان رّبما يعاب على بعض العلماء مثل هذا التوجه
والتخصص-أي في القرآن وعلومه-الذي ينأ بطالب العلوم الدينية عن علم األصول
ويقترب به من العلم بكتاب اهلل وال يعتبر هذا النوع من الطالب من ذوي الثقل والوزن
العلمي المعتد به في هذه األوساط")100(.
ويضيف الدكتور الباقري مجيباً على مثل هذا السؤال(:ويصل الطلب إلى أقصى

غاياته وهو االجتهاد من دون أن يكون قد تعرف على علوم القرآن وأس ارره أو اهتم به
ولو على مستوى التالوة وحسن األداء إال ما يتعلق باستنباط األحكام الشريعة منه خالل
التعرض آليات األحكام ودراستها من زوايا الفقهية وفي حدود العقلية واألصولية
الخاصة" .ويقول آية اهلل الخامنئي" :قد ترد في الفقه بعض اآليات القرآنية ولكن ال تدرس
وال تبحث بشكل مستفيض كما يجري في الروايات ..هذا األمر الحساس أدى إلى بروز
مشكالت مستعصية وقصور حقيقي في واقع الحوزة العلمية ال يقبل التشكيك
واإلنكار")101(.
ويقول الشهيد العالمة مرتضى مطهري" :عجبا أن الجيل القديم نفسه قد هجر
ثم يعتب على الجيل الجديد لعدم معرفته بالقرآنّ ،إننا نحن الذين هجرنا
القرآن وتركهّ ،
أن القرآن
القرآن ،وننتظر من الجيل الجديد أن يلتصق به ،ولسوف أثبت لكم كيف ّ

مهجور بيننا .إذا كان شخص ما عليما بالقرآن ،أي إذا كان قد تدبر في القرآن كثيرا،
أما إذا كان هذا
ودرس التفسير درسا عميقا ،فكم تراه يكون محترما بيننا؟ ال شيءّ .
الشخص قد ق أر " كفاية " المال كاظم الخراساني فإنه يكون محترما وذا شخصية مرموقة.
وهكذا ترون أن القرآن مهجور بيننا .وان إعراضنا عن هذا القرآن هو السبب في ما نحن
فيه من بالء وتعاسة ،إننا أيضا من الذين تشملهم شكوى النبي (ص) إلى ربه" :يا رب
 -100ثوابت ومتغيرات الحوزة ص .112
 -101ثوابت ومتغيرات الحوزة ص .110
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تشرف أحد رجالنا الفضالء بزيارة العتبات
إن قوي اتخذوا هذا القرآن مهجورا" .قبل شهر ّ
تشرف بزيارة آية الخوئي حفظه اهلل ،وسأله :لماذا تركت
المقدسة ،وعند رجوعه قالّ :إنه ّ

أن هناك موانع ومشكالت في
درس التفسير الذي كنت تدرسه في السابق ؟ فأجابّ :
إن العالمة الطباطبائي مستمر في دروسه التفسيرية في
تدريس التفسير! يقول ،فقلت لهّ :

إن الطباطبائي يضحي بنفسه .أي أن الطباطبائي قد ضحى بشخصيته
قم .فقالّ :
صح ذلكّ .إنه لعجيب أن يقضى امرؤ عمره في أهم جانب ديني،
االجتماعية .وقد ّ

ثم يكون عرضه للكثير من المصاعب والمشاكل ،في رزقه ،في حياته،
كتفسير القرآن ّ
في شخصيته ،في احترامه ،وفي كل شيء آخر .لكنه لو صرف عمره في تأليف كتاب
أن هناك آالفاً من الذين يغرفون الكفاية معرفة
مثل الكفاية لنا كل شيء ،تكون النتيجة ّ
الرد عليه ،ولكن
الرد على ّ
الرد عليه ،و ّ
ورد ّ
الرد عليهّ ،
مضاعفة ،أي أنهم يعرفون الكفاية و ّ
ال نجد شخصين اثنين يعرفان القرآن معرفة صحيحة ،عندما تسأل أحدا عن تفسير آية

قرآنية ،يقول لك :يجب الرجوع إلى التفاسير")102(.
وذكر الشيح الشيعي محمد جواد مغنية حدثاً في بيان حقيقة هذا اإلهمال .فيقول:

حرفت إسرائيل بعض اآليات مثل(:ومن يبتغي غير اإلسالم دينا فلن يقبل منه).
"وقد ّ
اهتز األزهر لهذا األنباء ،ووقف
فأصبحت :ومن يبتغي غير اإلسالم دينا يقبل منه .وقد ّ

موقفا حازماً ومشرفاً ،فأرسل الوفود إلى األقطار اآلسيوية واألفريقية ،وجمع النسح
المحرفة واحرقها .ثم طبع المجلس اإلسالمي األعلى في القاهرة أكثر من أربعة ماليين

نسخة من المصحف ،ووزعها بالمجان .أما النجف وكربالء وقم وخراسان فلم تبدر من
وصح فيهم قول
أحدهما أية بادرة ،حتى كأن شيئا لم يكن ،أو كأن األمر ال يعنيها،
ّ
القائل :فإن كنت ال تدري فتلك مصيبة ..وان كنت تدري فالمصيبة أعظم")103(.

 -102إحياء الفكر الديني ص .52

 -103كتــاب مــن هنــا وهنــاك -ضــمن مجوعــة المقــاالت :للشــيح الشــيعي اللبنــاني المعــروف محمــد جـواد مغنيــة ،ص
.213
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تاسعا :الشيعة والقول بخلق القرآن
عقد المجلسي في بحار األنوار باباً بعنوان(:باب :أن القرآن مخلوق) )104(.وساق

فيه روايات كثيرة .ويقول :آية الشيعة محسن األمين(:قالت الشيعة والمعتزلة القرآن
مخلوق))105(.

ويقول الشيح الشيعي اللبناني محمد جواد مغنية" :وقال اإلمامية :إنه محدث ،وليس
بقديم ،وأن اهلل خلق الكالم كما خلق سائر األشياء)106(."..
قال شيح اإلسالم ابن تيمية" :إن السلف كانوا يسمون كل من نفى الصفات وقال:
إن القرآن مخلوق ،وان اهلل ال يرى في اآلخرة جهمياً" )107(.وقال في موضع آخر" :ومن

الجهمية :المتفلسفة والمعتزلة الذين يقولون :إن كالم اهلل مخلوق")108(.

ولما وجدت روايات عن بعض األئمة تنص أن القرآن عير مخلوق فقد ذهب ابن
بابويه القمي إلى تأويل الروايات التي ورد فيها أن القرآن الكريم غير مخلوق ،بمعنى:
"أنه غير مكذوب ،ال يعني به أنه غير محدث" )109(.وقال" :وانما امتنعنا من إطالق
مكذوبا ،ويقال :كالم مخلوق أي
المخلوق عليه ألن المخلوق في اللغة قد يكون
ً
مكذوب")110(.

 -104بحار األنوار .121-117/92
 -105أعيان الشيعة .461/1
 -106الشيعة في الميزان :محمد جواد مغنية ص .315
 -107مجموع الفتاوى .119/12
 -108المصدر السابق.524/12

 -109التوحيد :الشيح الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي ص  ،225بحار األنوار :المجلسي .119/92
 -110التوحيد :للصدوق القمي ص ،225بحار األنوار .119/ 85،92/54
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الكتب المقدسة عند الشيعة
تورد مجموعة خمسة من الكتب أو الصحف المقدسة عند
المصادر الشيعية اإلمامية ُ
أن أئمة أهل البيت توارثوا هذه الكتب ،وكان
الشيعة الروافض ،وترى الشيعة اإلمامية ّ
يرجعون إليها في بيان العقائد والحالل والحرام ،وحوادث المستقبل القريب والبعيد-:

أوالً :صحيفة علي رضي اهلل عنه.

ثانياً :الجامعة.

ثالثاً :مصحف فاطمة.
رابعاً :الجفر.

خامساً :الصحيفة السجادية.

وهذه جملة أحاديث في بيان معتقدهم:

 عن داود بن أبي يزيد األحوال عن أبي عبد اهلل ،قال :سمعته يقول :إنا لو كنا نفتيالناس برأينا وهوانا لكنا من الهالكين ،ولكنها آثار من رسول اهلل ،أصل علم ،نتوارثها
كاب اًر عن كابر ،نكنزها كما يكنز الناس ذهبهم وفضتهم")111(.

 عن جابر قال :قال أبو جعفر :يا جابر واهلل لو كنا نحدث الناس أو حدثناهم برأينا،لكنا من الهالكينَّ ،
ولكنا نحدثهم بآثار عندنا من رسول اهلل صلّى اهلل عليه وآله ،يتوارثها

كاب اًر عن كابر ،نكنزها كما يكنز هؤالء ذهبهم وفضتهم")112(.

-عن محمد بن شريح قال :قال أبو عبد اهلل عليه السالم ،لوال أن اهلل فرض طاعتنا

وواليتنا وأمر مودتنا ،ما أوقفناكم على أبوابنا ،وال أدخلناكم في بيوتنا ،إنا واهلل ما نقول
بأهوائنا ،وال نقول برأينا ،وال نقول إالَّ ما قال ربنا ،أصول عندنا ،نكنزها ،كما يكنز هؤالء
َّ
وفضتهم")113(.
ذهبهم

فالشيعة اإلمامية يرون أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله أملى حديثه على علي
رضي اهلل عنه ،وعلي ورث هذا المكتوب ،وتناقله أئمة الهدى من بعده ،كاب اًر عن كابر.

فعن اإلمام محمد الباقر" :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله لعلي :اكتب ما أملي

 -111بصائر الدرجات في فضائل آل محمد (ع) :أبو جعفر محمد بن الحسن بن فروخ الصفار .299/1
 -112المصدر السابق نفسه.

 -113المصدر السابق .301-300/1
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علي النسيان؟! قال :لست أخاف عليك النسيان ،وقد
عليك ،قال :يا نبي اهلل أتخاف َّ

دعوت اهلل لك أن ُيحفظك وال ينسيك ،ولكن اكتب لشركائك قال :قلت :ومن شركائي يا
نبي اهلل؟! قال :األئمة من ولدك ،بهم تسقى أمتي الغيث ،وبهم يستجاب دعاؤهم ،وبهم
يصرف اهلل عنهم البالء ،وبهم تنزل الرحمة من السماء")114(.
 عن اإلمام جعفر الصادق" :إن عندنا سالح رسول اهلل وسيفه ودرعه ،وعندنا واهللمصحف فاطمة ،ما فيه آية من كتاب اهلل ،وانه إلمالء رسول اهلل وخطّه علي بيده،
وعندنا واهلل الجفر ،وما يدرون ما هو ،أمسك شاة أو مسك بعير")115(.

 -عن محمد بن عبد الملك ،قال :كنا عند أبي عبد اهلل عليه السالم نحواً من ستين

رجالً ،وهو وسطنا ،فجاء عبد الخالق بن عبد ربه فقال له :كنت مع إبراهيم بن محمد

جالساً ،فذكروا إنك تقول إن عندنا كتاب علي عليه السالم ،فقال :ال واهلل ما ترك علي
كتاباً ،وان كان ترك علي كتاباً ما هو إالَّ أهاب ،ولو وددت أنه عند غالمي هذا فما
أبالي عليه .قال :فجلس أبو عبد اهلل عليه السالم ،ثم أقبل علينا .فقال :ما هو واهلل كما

يقولون ،إنهما جفران مكتوب فيهما ،ال واهلل إنهما إلهابان عليهما أصوافهما وأشعارهما،
مدحوسين كتباً في أحدهما ،وفي اآلخر سالح رسول اهلل صلّى اهلل عليه وآله ،وعندنا
واهلل صحيفة طولها سبعون ذراعاً ،ما خلق اهلل من حالل وحرام إالَّ وهو فيها ،حتى إن
فيها أرش الخدش ،وقام بظفره على ذراعه ،فخط به وعندنا مصحف ،أما واهلل ما هو

بالقرآن" )116(.ونذكر هنا بإيجاز توضيحا لكل كتاب من الكتب المقدسة عند القوم.

 -114بص ــائر ال ــدرجات  .181/1بح ــار األنـ ـوار  .232/36مس ــتدرك الوس ــائل ومس ــتنبط المس ــائل :حس ــين الن ــوري
الطبرسـي  .15/1األمــالي :أبـو جعفــر محمـد بــن الحسـن الطوســي  .989/3وعلـل الشـرايع للشـيح الصــدوق :الشــيح
الصدوق أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي .208/1
 -115المصدر السابق  ،153/1وبحار األنوار :للمجلسي .271/47،41/26

 -116بحــار األن ـوار :للمجلســي  .271/47،38/26مســتدرك الوســائل ومســتنبط المســائل :حســين النــوري الطبرســي
 ،284/18بصائر الدرجات .151/1
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أوال :الصحيفة
وهي كتاب في الديات ،وهي األموال المفروضة في الجناية على النفس أو الطرف
أو الجرح أو نحو ذلك ،و تثبت الدية في موارد الخطأ المحض أو الشبيه بالعمد أو فيما
ال يكون القصاص فيه أو ال يمكن)117(.
عن جابر بن يزيد ،قال :قال أبو جعفر الباقر" :إن عندي لصحيفة فيها تسعة عشرصحيفة قد حباها رسول اهلل")118(.
علي طولها
 عن محمد بن مسلم قال :قال أبو جعفر :إن عندنا صحيفة من كتب ّسبعون ذراعاً")119(.
 -عن أبي عبد اهلل قال :واهلل إن عندنا لصحيفة طولها سبعون ذراعاً فيها جميع ما

يحتاج الناس حتى أرش الخدش أماله رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله ،وكتبه علي
ُ
بيده")120(.
عن سليمان بن خالد :قال :سمعت أبا عبد اهلل يقول :إن عندنا لصحيفة سبعون ذراعاً،إمالء رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وخط علي بيده ،ما من حالل وال حرام إالَّ وهو فيها
حتى أرش الخدش")121(.
ثانيا :الجامعة أو كتاب علي
أن التدوين الرسمي للحديث النبوي بدأ برعاية رسول اللّه "صلى اهلل
يعتبر الشيعة ّ
عليه وسلم نفسه ،وأنه أملى على علي بن أبي طالب صحيفة كبيرة حوت من األحكام ما
أن هذه الصحيفة ّأول كتاب
يفي بجميع حاجات الناس حتّى قيام الساعة ،ويعتقدون ّ
النبوية الشريفة فيما يتعلق بالحالل والحرام .ورووا كذبا وتزوي ار عن أئمتهم
جامع للسنة
ّ
عددا من الروايات في شأنها ،ومنها ما يلي:
 -117تكملة المنهاج الجزء الثاني ،كتاب الديات :السيد الخوئي.
 -118بحار األنوار .24/26
 -119الكافي ،600/2الوافى ،1703/9وتفسير العياشي ،5/1وبحار األنوار.26/92
 -120الكــافي :للكلين ــي ،ب ــاب في ــه ذكــر الص ــحيفة ،والجف ــر ،والجامع ــة ،ومص ــحف فاطم ــة عليه ــا الس ــالم .239/1
بصائر الدرجات الباب  .155/14،11بحار األنوار.22/26 :

 -121بحــار األن ـوار  .22/ 26مــن ال يحض ـره الفقيــه :للشــيح الصــدوق بــن بابويــه القمــي ،رق ــم .419/4 ،5914

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل :حسين النوري الطبرسي .14/1بصائر الدرجات .8/461 ،4/361 ،2/261
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 -1يقول اإلمام الصادق (ع) في وصف الجامعة" :تلك صحيفة طولها سبعون ذراعا في
عرض األديم ،مثل فخذ الفالج ،فيها كل ما يحتاج الناس إليه ،وليس من قضية إال وهي
فيها ،حتى أرش الخدش")122(.
 -2عن الفضيل بن يسار قال ،قال أبو جعفر عليه السالم ،يا فضيل عندنا كتاب علي،
سبعون ذراعاً)123(."...

سمعت أبا عبد اهلل يقول :ما ترك علي شيعته
 -3عن عبد اهلل بن أيوب عن أبيه قال
ُ
وهم يحتاجون إلى أحدث الحالل والحرام ،حتى إنا وجدنا في كتابه أرش الخدش .قال:
ثم قال :أما إنك إن أريت كتابه لعلمت أنه من كتب األولين")124(.
 -4عن أبي عبد اهلل الصادق (ع) قال" :إن عندنا ما ال نحتاج معه إلى الناس ،وان
الناس ليحتاجون إلينا ،وان عندنا كتابا أماله رسول اهلل (ص) وخطه علي (ع) ،صحيفة
فيها كل حالل وحرام")125(.
ثالثا :مصحف فاطمة رضي اهلل عنها
يزعم الشيعة بأن عندهم مصحف فاطمة بنت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،
دون فيه علم ما يكون ،واختلفوا فيمن كتبه ودونه.
وقد ّ
 -1فهناك من زعم أنه مما سمعته الزهراء عليها السالم من حديث المالئكة بعد وفاة
أبيها صلى اهلل عليه وآله وسلم ،وذلك تسكيناً لها على حزنها لفقد أبيها صلَّى اهلل عليه
وسلم .وتدعي كتب الشيعة نزول مصحف على فاطمة بعد وفاة رسول اهلل صلى اهلل

عليه وسلم.
فقد جاء في الكافي وفي غيره من المصادر الشيعية عن مصحف فاطمة رضي اهلل
عنها" :إن اهلل تعالى لما قبض نبيه صلى اهلل عليه وسلم دخل على فاطمة عليها السالم
 -122معاني األخبار :أبو جعفر محمد بن بابويه القمـي  .112/1اإلرشـاد :المفيـد ص  472واالحتجـاج ص،273
الباب  ،154مستدرك الوسائل  ،282/18بصائر الدرجات عدة روايات.
 -123روضـة الـواعظين :الشــيح زيـن المحــدثين محمـد بــن الفتـال النيســابوري  .211/1بصـائر الــدرجات :أبـو جعفــر
محمد الصفار رقم.174/31،3 ،10
 -124بصائر الدرجات ص.166

 -125الكــافي  ،241/1بــاب ذكــر الصــحيفة والجفــر والجامعــة ومصــحف فاطمــة .بصــائر الــدرجات  ،1/142البــاب
 ،12باب في األئمة (ع) إن عندهم الصحيفة الجامعة.
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من وفاته من الحزن ما ال يعلمه إال اهلل عز وجل ،فأرسل اهلل إليها مل ًكا يسلي غمها،
ويحدثها فشكت ذلك إلى أمير المؤمنين رضي اهلل عنه فقال :إذا أحسست بذلك ،وسمعت
الصوت قولي لي ،فأعلمته بذلك ،فجعل أمير المؤمنين رضي اهلل عنه يكتب كل ما سمع
حتى أثبت من ذلك مصحفًا ..أما ّإنه ليس فيه شيء من الحالل والحرام ولكن فيه علم
ما يكون")126(.
بأن الغرض من هذا المصحف أمر يخص فاطمة رضي اهلل عنها
تفيد هذه الرواية ّ
أن موضوعه "علم ما
وحدها ،وهو تسليتها وتعزيتها بعد وفاة أبيها صلى اهلل عليه وسلم ،و ّ
يكون" ،وما أدري كيف يكون تعزيتها بإخبارها بما يكون وفيه –على ما تنقله الشيعة –

ثم كيف تعطى فاطمة "علم ما
قتل أبنائها وأحفادها ،ومالحقة المحن ألهل البيت؟! ّ
ب
يكون" وهو" :علم الغيب" ،ورسول الهدى يقول كما أمره
نت أ ْ
اهلل(:ولَ ْو ُك ُ
َعلَ ُم ا ْل َغ ْي َ
َ
ت ِم َن ا ْل َخ ْي ِر) فهل هي أفضل من رسول اهلل؟!!")127(.
الَ ْستَ ْكثَْر ُ

 -2هناك من روى َّأنه من إمالء رسول اهلل عليه الصالة والسالم ،فعن علي بن سعيد
قال :كنت جالسا عند أبي عبد اهلل عليه السالم" :إن عندنا سالح رسول اهلل صلى اهلل
عليه وآله وسيفه ودرعه ،وعندنا واهلل مصحف فاطمة ما فيه آية من كتاب اهلل وانه

إلمالء رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وخطه علي عليه السالم بيده)128( ."...
 -3والمضحك ّأنه توجد روايات أخرى تشير إلى أن المصحف ألقي على فاطمة من
السماء ،ولم يكن المملي رسول اهلل ،وال خط علي ،ولم يحضر ملك يحدثها ويؤنسها
علي ما يقوله الملك ،تقول الرواية" :عن ابى حمزة عن ابى عبداهلل عليه السالم
ليكتب ّ
قال مصحف فاطمة ما فيه شيء ما كتاب اهلل وانما هو شيء القى عليها بعد موت ابيها
صلى اهلل عليهما")129(.
 -126أصول الكافي  ،240/1بحـار األنـوار  .44/26 ،545/22وقـد ص َّ
ـحح الروايـة محمـد بـاقر المجلسـي ،انظـر
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول :محمد باقر المجلسي .314/5 ،54/3
 -127أصــول مــذهب الشــيعة اإلماميــة اإلثنــى عش ـرية عــرض ونقــد :الــدكتور ناصــر بــن عبــد اهلل بــن علــي القفــاري
.327/1

 -128بحــار األن ـوار :محمــد بــاقر المجلســي  ،48،40/26مســتدرك ســفينة البحــار :آيــة اهلل الشــيح علــي النمــازي
 ،303/6بصائر الدرجات .180/1
 -129بصائر الدرجات ص .186
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والعجيب وجود روايات أخرى ِّ
تبين َّأنه يوجد فيه علم ما يكون ،وعلم الحدود
والديات ،حتى فيه أرش الخدش ،بل فيه التشريع كله فال يحتاج فيه األئمة معه إلى أحد،

يقول كما يروي ثقة اإلسالم عندهم الكلينيَّ :
إن أبا عبد اهلل قال عن مصحف فاطمة" :ما
أزعم أن فيه قر ًآنا ،وفيه ما يحتاج الناس إلينا ،وال نحتاج إلى أحد حتى فيه الجلدة
ونصف الجلدة وربع الجلدة وأرش الخدش" )130(.فهذا يعني َّ
أن القوم ليسوا بحاجة إلى
القرآن الكريم ،وأنهم استغنوا عنه بمصحف فاطمة ،واذا كان األمر كذلك فللمسلمين
دينهم ،وللشيعة الروافض دينها الخاص بها؟!
ومصحف فاطمة ُيعتبر من جملة ودائع اإلمامة ،قال اإلمام الرضا عليه السَّالم
وهو َيعُّد عالمات اإلمام المعصوم عليه السَّالم ،قال" :ويكون عنده مصحف فاطمة
عليها السَّالم")131(.

ومن مروياتهم في مصحف فاطمة-:
 -عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه عليه السالم" :أن فاطمة مكثت بعد رسول اللّه صلى

اهلل عليه وآله وسلم خمسة وسبعين يوما ،وكان دخلها حزن شديد على أبيها ،وكان

جبرائيل عليه السالم يأتيها فيحسن عزاءها على أبيها ،ويطيب نفسها ،ويخبرها عن أبيها
ومكانه ،ويخبرها بما يكون بعدها في ذريتها ،وكان علي عليه السالم يكتب ذلك ،فهذا
مصحف فاطمة سالم اهلل عليها")132(.
 -عن أبي حمزة أن أبا عبد اللّه عليه السالم قال ":قال :مصحف فاطمة عليها السالم

ما فيه شيء من كتاب اهلل وانما هو شيء ألقي عليها بعد موت أبيها صلوات اهلل عليها.

 -عن عنسبة بن مصعب عن أبي عبد اللّه عليه السالم" :ومصحف فاطمة ،أما واللّه

ما أزعم أنه قرآن".)133(.

 -عن الحسين بن أبي العالء قال :سمعت أبا عبد اللّه عليه السالم يقول( :إن عندي..

ومصحف فاطمة ما أزعم أن فيه قرآنا")134(.
 -130أصول الكافي.240/1
 -131الخصال  .528بحار األنوار :المجلسي .117/25

 -132أصول الكافي  .241/1بحار األنوار  ،79/ 41،43/26 ،546/22بصائر الدرجات ص .79
 -133بحار األنوار.45/26
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-عن محمد بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السالم" :وعندنا مصحف فاطمة سالم

اهلل عليها أما واللّه ما هو بالقرآن")135(.

-عن علي بن سعيد عن أبي عبد اللّه عليه السالم قال" :وفيه مصحف فاطمة ما فيه

آية من القرآن")136(.

 عن علي بن أبي حمزة عن الكاظم عليه السالم قال" :عندي مصحف فاطمة ،ليسفيه شيء من القرآن")137(.
وتزعم الشيعة بأن مصحف فاطمة ثالثة أضعاف القرآن :فعن أبي بصير عن أبي
عبد اللّه عليه السالم قال" :وا ّن عندنا لمصحف فاطمة سالم اهلل عليها ،وما يدريهم ما
مصحف فاطمة سالم اهلل عليها؟ قال ،قلت :وما مصحف فاطمة سالم اهلل عليها؟ قال:
"مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثالث مرات ،واللّه ما فيه من قرآنكم حرف واحد")138(.

وهذه األسطورة يرويها ثقة اإلسالم – عندهم  -الكليني بسند صحيح كما يقرره
شيوخهم)139(.

ومما ُّ
يدل على كذبهم وجود بعض الروايات عندهم التي تتحدث عن مصحف
ّ
فاطمة أنه من إمالء رسول اللّه صلى اهلل عليه وآله وسلم وخط علي عليه السالم :فعن

علي بن سعيد عن أبي عبد اللّه عليها السالم" :وعندنا واللّه مصحف فاطمة ،ما فيه آية

من كتاب اللّه واّنه إلمالء رسول اللّه صلى اهلل عليه وآله وسلم وخط علي عليه السالم
بيده")140(.

 -134المصدر السابق .37/26

 -135المصدر السابق .271/38،47/26
 -136المصدر السابق .272/47،43/26
 -137المصدر السابق .45/26
 -138الكافي ،239/1بحار األنوار .39/26الفصول المهمة في أصول األئمة :الحر العاملي  .2/506دراسات في
الحديث والمحدثين :هاشم معروف الحسني ص .300

 -139انظر :ال ّشافي شرح أصول الكافي.197/3

 -140بحار األنوار  ،271/47 ،41/26بصائر الدرجات رقم .183/2 ،15،27،29
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وعن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السالم" :وخلفت فاطمة مصحفا ما هو قرآنولكنه كالم من كالم اللّه ،أنزل عليها إمالء رسول اللّه صلى اهلل عليه وآله وسلم وخط

علي")141(.

بأن الشيعة تزعم وجود لوح فاطمة غير المصحف ،إذ له صفات أخرى
وننوه هنا ّ
منها :أنه نزل على الرسول صلى اهلل عليه وسلم وأهداه لفاطمة ،وقد نقلوا عن لوح فاطمة
بعض النصوص التي تؤيد عقائدهم .فقد روى صاحب الوافي عن الكافي عن أبي بصير
عن أبي عبد اهلل قال :قال أبي لجابر بن عبد اهلل األنصاري :إن لي إليك حاجة متى
يخف عليك أن أخلو بك فأسألك عنها؟ قال له جابر :في أي األحوال أحببت ،فخال به
في بعض األيام فقال له :يا جابر ،أخبرني عن اللوح الذي رأيته في يد أمي فاطمة بنت
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وما أخبرتك به أمي أنه في ذلك اللوح مكتوب ،فقال
جابر :أشهد باهلل أني دخلت على أمك فاطمة عليها السالم في حياة رسول اهلل صلى اهلل
لوحا أخضر ظننت أنه من زمرد ورأيت
عليه وسلم ّ
فهنيتها بوالدة الحسين فرأيت في يديها ً
كتابا أبيض شبه لون الشمس فقلت لها :أبي وأمي أنت يا بنت رسول اهلل ما هذا
فيه ً
اللوح؟ فقالت :هذا لوح أهداه اهلل تعالى إلى رسوله صلى اهلل عليه وسلم ،فيه اسم أبي

واسم بع لي واسم ابني واسم األوصياء من ولدي ،وأعطانيه أبي ليبشرني بذلك .قال
جابر :فأعطينه أمك فاطمة عليها السالم فقرأته واستنسخته ،فقال أبي :فهل لك يا جابر
أن تعرضه علي؟ قال :نعم ،فمشى معه أبي إلى منزل جابر فأخرج صحيفة من رق
وقر أبي ،فما خالف
فقال :يا جابر ،انظر في كتابك ألق أر عليه ،فنظر جابر في نسخته أ
مكتوبا" :بسم اهلل الرحمن
حرف حرفًا ،فقال جابر :أشهد باهلل أني هكذا رأيته في اللوح
ً
الرحيم هذا كتاب من اهلل العزيز الحكيم لمحمد نبيه ونوره وسفيره وحجابه ودليله ،نزل به
الروح األمين من عند رب العالمين ،عظم يا محمد أسمائي واشكر نعمائي)142(."..

 -141بحار األنوار  ،42/26والصفار ،بصائر الدرجات ص.155
 -142انظ ــر نص ــه ف ــي كت ــب الش ــيعة :الكلين ــي :الك ــافي ،528 ،527/1الف ــيض الكاش ــاني :الـ ـوافي ،أبـ ـواب العه ــود
بــالحجج والنصــوص علــيهم صــلوات اهلل وســالمه ،المجلــد األول  .72/2وانظــر :االحتجــاج :الطبرســي .87-84/1

إكم ــال ال ــدين :اب ــن بابوي ــه القم ــي ص .304-301أع ــالم ال ــورى ب ــأعالم الهُ ــدى :أب ــو عل ــي الطبرس ــي ص.152
االستنصار في النص على األئمة األطهار :أبو الفتح محمد بن على بن عثمان الكراجكى ص.18
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رابعا :الصحيفة السجادية
دعاء ،يضمها كتيب من القطع الصغير،
وهي مجموعة من األدعية تبلغ ()54
ً
تصل صفحاته  319صفحة)143(.
هذه الصحيفة منسوبة إلى إمام أهل البيت في زمنه ،ناصر السنة ،وقامع البدعة،
اإلمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب .المولود سنة  38هـ ،والمتوفى سنة 94
هـ .يقول محمد جواد مغنية الرئيس السابق للمحكمة الجعفرية ببيروت" :الصحيفة
قدس كل حرف منها")144(.
السجادية التي تعظمها الشيعة ،وت ّ
وتدعى هذه الصحيفة عند الشيعة بـزبور آل محمد ،وانجيل أهل البيت)145(.
أهم النصوص اإلسالمية ،وأكثرها اعتماداً من بعد القرآن الكريم.
ويزعمون ّ
بأنها من ّ
وهو مجموعة أدعية اإلمام السجاد (ع) كتبت بيد ولده اإلمام الباقر (ع) بحضور اإلمام
دعاء
الصادق (ع) أيضاً .يقول راوي الكتاب في المقدمة أن هذه األدعية كانت أوالً 75
ً
دعاء .وما يعرف اليوم بالصحيفة السجادية الكاملة يحتوي على مجرد 54
فُقد منها 11
ً
دعاء .وكانت في مختلف الموضوعات التربوية الدينية ،فهي تعليم للدين واألخالق في
ً
بحق بعد القرآن ،ونهج
أسلوب الدعاء ،أو دعاء في أُسلوب تعليم للدين واألخالق ،وهي ّ
البالغة من أعلى أساليب البيان العربي ،وأرقى المناهل الفلسفية في اإللهيات)146(.

تعمد إخراجها على هيئة طباعة القرآن العظيم لما يدعون بأنها
ّ
و"إن طابع السجادية ّ
"زبورهم" ،و"إنجليهم" ،ولم يجرؤا أن يقولوا" :قرآنهم" ،بل قالوا :أخت القرآن ،وربما يكون
في هذا اإلخراج تغرير بالجاهلين وخداع للغافلين")147(.
وقد نشرت في هذا العصر بطبعات أنيقة ،وتعمدوا إخراجها بصورة تشابه في
ألن هذه الصحيفة في موازينهم شقيقة القرآن في القدسية والتعظيم،
شكلها طبعات القرآنّ ،
ولذا يسمونها" أخت القرآن" ،و"إنجيل أهل البيت" ،و"زبور آل محمد")148(.

 -143حسب طبعة دار التبليغ اإلسالمي ،وقد طبعت أيضا في مطبعة دار الكتب اإلسالمية 1321هـ.
 -144التفسير الكاشف :محمد جواد مغنية .515/10
 -145انظر مواضع عدة من بحار األنوار .242/110 ،45/107 ،210/104
 -146عقائد اإلمامية :محمد رضا المظفر ص .119 -118

 -147حقيقة ما ُيسمى زبور آل :د .ناصر بن عبد اهلل القفاري ص.5-4
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أمر مؤسف
تم طبع الصحيفة السجادية وتوزيعها في قطاع غزة برعاية
ومما يؤسف له ّأنه قد َّ
ّ
جمعية األنصار الخيرية ،وأُطلق عليها (الطبعة الفلسطينية) ،وقد كتب أحد الجهلة
مقدم ًة لها ،غالى في مدحها وتعظيمها ،وحشا مقدمته بآراء سقيمة،
بمعتقدات الشيعة ّ

وأفكار فاسدة ،بعضها من هذيان الصوفية (عقيدة الفناء) ،وبعضها من ضالالت

الشيعة ،كما ترضى صاحب المقدمة عن الهالك آية اهلل الخميني)149(.
قال شيح اإلسالم ابن تيمية" :األدعية المأثورة في صحيفة علي بن الحسين
أكثرها كذب على علي بن الحسين" )150(.وأيضاً" :وفي مضامين هذه الصحيفة ما يثبت

بأنهم يعلمون ما كان وما
ذلك من ادعاء الوصايا واإلمامة ،والغلو في اآلل ،ودعوى ّ
سيكون ،والتوسل المبتدع في الدعاء" )151(.وهذا ٍ
كاف في الحكم على هذه الصحيفة أو
حجة في نقلهم ،وادعوا في
تفرد بنقلها الروافض ،وال ّ
على أكثرها بحكم شيح اإلسالم .وقد ّ
بدايتها ّأنها سرّية التداول)152(.
خامسا :الجفر

زعمت الشيعة اسم الجفر أطلق على أحد أبواب العلم الذي دونه اإلمام أمير
المؤمنين (ع) من إمالء رسول اهلل (ص) على جلد ،ويبدو أن كتاب الجفر غير الجامعة
من ناحية المدلول الذي يتضمنه ،فالجفر كما تفيد روايات األئمة من أهل البيت (ع)
يتضمن حوادث المستقبل ،وصحف األنبياء السابقين ،والكتب المنزلة قبل القرآن
الكريم)153(.

 -148الذريعة إلى تصانيف الشيعة :الشيح آقا بزرك الطهراني  ،18/354وانظر معالم العلماء :أبو عبـد اهلل محمـد
على بن شهر آشوب بن كياكى ،ص.125،131

 -149انظر الكنـز المفقـود الصـحيفة السـجادية ص ،9 ،8-6وانظـر شـركيات الخمينـي ص  ،167ومـا بعـدها كتابنـا
هذا.
 -150منهاج السنة :ابن تيمية .306/6
 -151انظر :دعاءه في ذكر آل محمد عليهم السالم ص .24
 -152حقيقة ما ُيسمى زبور آل :محمد :د .ناصر بن عبد اهلل القفاري ص .10-9
 -153انظر أصول الكافي .239،241/1:وبحار األنوار  .137/17 ،225/13ومرآة العقول في شـرح أخبـار آل
الرسول :للمجلسي  .269/3وعقيدة الشيعة في اإلمام الصادق ص .66
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وعن الصادق عليه السالم قال" :ويلكم نظرت في كتاب الجفر صبيحة هذا اليوم،
وهو الكتاب المشتمل على علم المنايا والباليا والرزايا ،وعلم ما كان ،وما يكون إلى يوم
القيامة ،الذي خص اهلل به محمدا واألئمة من بعده عليهم السالم")154(.
يقول بن خلدون" :ويزعمون أن فيه علم ذلك كله من طريق اآلثار والنجوم ال
يزيدون على ذلك وال يعرفون أصل ذلك وال مستنده .واعلم أن كتاب الجفر كان أصله أن
هارون بن سعيد العجلي وهو رأس الزيدية كان له كتاب يرويه عن جعفر الصادق وفيه
علم ما سيقع ألهل البيت على العموم ولبعض األشخاص منهم على الخصوص .وقع
ذلك لجعفر ونظائره من رجاالتهم على طريق الكرامة والكشف الذي يقع لمثلهم من
األولياء .وكان مكتوباً عند جعفر في جلد ثور صغير فرواه عنه هارون العجلي ،وكتبه
ألن الجفر في اللغة هو الصغير ،وصار هذا
وسماه الجفر باسم الجلد الذي كتب عليهّ ،
االسم علماً على هذا الكتاب عندهم ،وكان فيه تفسير القرآن ،وما في باطنه من غرائب
المعاني مروية عن جعفر الصادق .وهذا الكتاب لم تتصل روايته وال عرف عينه ،واّنما

يظهر منه شواذ من الكلمات ال يصحبها دليل)155(.

أن األئمة تحدثوا عن ِج ٍ
فار أربعة ال عن
واألحاديث الواردة عن أهل البيت تبين ّ
َج ْف ٍر واحد)156(.
روى المحدث والمفسر الكبير قطب الدين الراوندي حديثا جامعاً ألنواع الجفر،

فقال :وكان عليه السالم يقول" :علمنا غابر ،ومزبور ،ونكت في القلوب ،ونقر في
األسماع ،وا ّن عندنا الجفر األحمر والجفر األبيض ،ومصحف فاطمة عليها السالم ،وان
"أما الغابر
عندنا الجامعة التي فيها جميع ما يحتاج الناس إليه ،فسئل عن تفسيرها فقالّ :
أما النكت في القلوب فاإللهام ،والنقر في
أما المزبور فالعلم بما كان ،و ّ
فالعلم بما يكون ،و ّ
األسماع حديث المالئكة نسمع كالمهم وال نرى أشخاصهم ،وأما الجفر األحمر فوعاء فيه
سالح رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله ،ولن يخرج حتى يقوم قائمنا أهل البيت ،وأما الجفر
األبيض فوعاء فيه توراة موسى وانجيل عيسى وزبور داود ،وفيها كتب اهلل األولى ،وأما

 -154بحار األنوار  ،222-219/51وكمال الدين وتمام النعمة :محمد بن بابويه القمي ص.354
 -155تاريح ابن خلدون  ،1/28الفصل الثالث والخمسون في حدثان الدول واألمم.
 -156حقيقة الجفر ،للشيح أكرم بركات.
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أما
مصحف فاطمة ففيه ما يكون من حادث وأسماء ك ّل من يملك إلى أن تقوم الساعة ،و ّ

الجامعة فهي كتاب طوله سبعون ذراعا إمالء رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله من فلق فيه

وخطّ علي بن أبي طالب بيده ،فيه واهلل جميع ما يحتاج الناس إليه إلى يوم القيامة ،حتى
أرش الخدش ،والجلدة ونصف الجلدة ..وقال" :ألواح موسى عندنا ،وعصا موسى عندنا،

جدي حديث
جدي ،وحديث ّ
ونحن ورثة النبيين ،حديثي حديث أبي ،وحديث أبي حديث ّ
علي بن أبي طالب ،وحديث علي حديث رسول اهلل ،وحديث اهلل قول اهلل عز وجل")157(.
كتاب ،والثالثة األخرى أوعيةٌ ومخازن لمحتويات ذات قيمة
أما الجفر األول فهو
ٌ
ّ
علمية ومعلوماتية و معنوية كبيرة ،وهذه ال ِجفار هي-:
كتاب أماله رسول اهلل محمد صلَّى اهلل عليه وآله في أواخر حياته
الج ْفر :وهو
ٌ
 -1كتاب َ
المباركة على وصيِّه وخليفته علي بن أبي طالب عليه السَّالم وفيه علم األولين
واآلخرين ،ويشتمل على علم المنايا والباليا والرزايا وعلم ما كان ويكون إلى يوم
القيامة)158(.
قال جعفر الصادق عليه السَّالم" :ويلكم إني نظرت في كتاب الجفر صبيحة هذا
اليوم وهو الكتاب المشتمل على علم المنايا والباليا والرزايا ،وعلم ما كان وما يكون إلى
يوم القيامة ،الذي خص اهلل تقدس اسمه به محمدا واألئمة من بعده عليه وعليهم السالم،
وتأملت فيه مولد قائمنا وغيبته وابطاءه وطول عمره ،وبلوى المؤمنين به من بعده في
ذلك الزمان ،وتولد الشكوك في قلوبهم من طول غيبته وارتداد أكثرهم عن دينهم وخلعهم
ربقة اإلسالم من أعناقهم التي قال اهلل تقدس ذكره َو ُك َّل إِ ٍ
نسان أَْل َزْمناهُ طائِ َرهُ ِفي ُع ُن ِق ِه
يعني الوالية فأخذتني الرقة واستولت علي األحزان")159(.
وعاء جلد ماعز أو ضأن يحتوي على كتب مقدسة ليس من
الج ْفر األبيض :وهو
َ -2
ٌ
ضمنها القرآن الكريم .فقد ُروي عن اإلمام جعفر بن محمد الصادق عليه السَّالم أنه قال:
 -157كتابه :الخرائج والجرائح  ،894/2وأيضاً الكافي :الكليني ،239 ،264/1مـن بـاب فيـه ذكـر الصـحيفة والجفـر

والجامعــة ومصــحف فاطمــة عليهــا الســالم مــن كتــاب الحجــة .وبحــار األنـوار .47/12وبصــائر الــدرجات :للصــفار

ص ،151الباب ،14وأحاديث قبله وبعده ،والمفيد في اإلرشاد  ،186/2الطبرسـي فـي االحتجـاج  .294/2واإلربلـي
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"وأما الجفر األبيض فوعاء فيه توراة موسى وانجيل عيسى وزبور داود وكتب اهلل
160
ت أََبا
الم َح ِّدث ال ُكليني بإسناده َع ِن ا ْل ُح َس ْي ِن ْب ِن أَبِي ا ْل َع َال ِء قَا َل َس ِم ْع ُ
األولى"َ ) (.
وروى ُ
َي َشي ٍء ِف ِ
ِ ِ
ِ َّ ِ
ال:
يه؟ قَ َ
ض" .قَا َلُ :ق ْل ُ
َع ْبد الله عليه السَّالم َيقُو ُل" :إِ َّن ع ْندي ا ْل َج ْف َر ْاأل َْبَي َ
ت فَأ ُّ ْ
َ"زبور َداوَد وتَوراةُ موسى وا ْن ِجي ُل ِعيسى وصح ُ ِ ِ
يم عليه السَّالم َوا ْل َح َال ُل َوا ْل َح َر ُام
َ َ ُُ
ف إ ْب َراه َ
ُ ُ ُ َ َْ ُ َ َ
ِ
اطمةَ ،ما أ َْزعم أ َّ ِ ِ
ومصح ُ ِ
اج َّ
َح ٍد
اج إِلَى أ َ
اس إِلَ ْيَنا َوال َن ْحتَ ُ
َن فيه قُ ْرآناً َوِفيه َما َي ْحتَ ُ
َُ ْ َ
الن ُ
ف فَ َ َ ُ ُ
161
ِِ
ش ا ْل َخ ْد ِ
ش") (.
ص ُ
ف ا ْل َج ْل َد ِة َوُرُبعُ ا ْل َج ْل َد ِة َوأ َْر ُ
َحتَّى فيه ا ْل َج ْل َدةُ َونِ ْ

الج ْفر األحمر :وهو وعاء جلد ماعز أو ضأن يحتوي على السالح ،وفيه سالح
َ -3
َّ
الم َح ِّدث ال ُكليني َع ِن ا ْل ُح َس ْي ِن ْب ِن أَبِي ا ْل َع َال ِء قَا َل
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآلهَ .روى ُ
َي َش ْي ٍء ِفي
تَ :وأ ُّ
ت أََبا َع ْب ِد اللَّ ِه عليه السَّالم َيقُو ُل"َ :و ِع ْن ِدي ا ْل َج ْف َر ْ
األح َم َر" .قَا َل ُق ْل ُ
َس ِم ْع ُ
احب الس َّْي ِ
ِ
ِ
ك إَِّنما ُي ْفتَ ُح لِ َّ ِ
ف لِ ْلقَ ْت ِل")162(.
األح َم ِر؟ قَا َل" :الس َ
ا ْل َج ْف ِر ْ
ص ُ
لدم َي ْفتَ ُحهُ َ
ِّال ُحَ ،وَذل َ َ
المفيد عن أبي بصير عن اإلمام جعفر بن محمد الصادق عليه السَّالم
َ
وروى الشيح ُ
فوعاء فيه سالح رسول اهلل صلَّى اهلل عليه وآله ولن يظهر
أنه قال" :وأما الجفر األحمر
ٌ
163
كنا عند أبي عبد اللّه
حتى يقوم قائمنا أهل البيت" ) (.وعن عنبسة بن مصعب قال ّ
وفي آخر الحديث قول اإلمام عن الجفرين :ينطق أحدهما بصاحبه ،فيه سالح رسول

أما واللّه ما أزعم ّأنه قرآن")164(.
اللّه والكتب ومصحف فاطمةّ ،
الج ْفر الكبير الجامع :وهو جلد ثور مدبوغ ،يرى بعضهم أنه يشتمل على ال ِجفار
َ -4

الثالثة اآلنفة الذكر ،أي كتاب الجفر والجفر األبيض واألحمر وهما مضمومان إلى
ِ َّ ِ
َص َحابَِنا
بعضهما .فقد ُروي َع ْن أَبِي ُعَب ْي َدةَ قَا َلَ :سأَ َل أََبا َع ْبد الله عليه السَّالم َب ْع ُ
ض أ ْ
165
ع ِن ا ْلج ْف ِر؟ فَقَا َل :هو ِج ْل ُد ثَوٍر مملُ ِ
وروي عن علي بن سعد في حديث
َ
َ
ْ َْ ٌ
وء ع ْلماً"ُ ) (.
َُ
كالجراب ،فيه كتب وعلم ما
قال فيه" :وأما قوله في الجفر فإنما هو جلد ثور مذبوح
ُ
يحتاج الناس إليه إلى يوم القيامة من حالل وحرام إمالء رسول اهلل صلَّى اهلل عليه وآله
 -160بحار األنوار .18/26بصائر الدرجات :للصفار.79/43
 -161الكافي :ال ُكليني .240/1

 -162الكافي  .240/1دراسات في الحديث والمحدثين :هاشم معروف الحسني ص.301
163
النعمان .186/2
المفيد محمد بن محمد ُ
 اإلرشاد في معرفة ُح َجج اهلل على العباد :الشيح ُ -164بحار األنوار  .271/47 ،42 ،45/26بصائر الدرجات :للصفار رقم ( )9ص .154،156
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وخطه علي عليه السَّالم بيده وفيه مصحف فاطمة ،ما فيه آية من القرآن ،وا ّن عندي
خاتم رسول اهلل صلَّى اهلل عليه وآله ودرعه وسيفه ولواءه وعندي الجفر على رغم أنف
من زعم")166(.

أين هذه ال ِجفار:

بأن هذه الجفار ّإنما هي من مختصات أئمة أهل البيت اإلثنا عشر
ُّ
تنص الروايات ّ
وهم يتوارثونها ،وينظرون فيها ،ويطلعون على علومها ،وليس ألحد سواهم ذلك ،فقد َروى
ُنع ْيٍم ا ْلقَاب ِ
وس ِّي َع ْن أَبِي ا ْل َح َس ِن موسى بن جعفر الكاظم عليه السَّالم أََّنهُ قَا َل" :إِ َّن ْابنِي
ُ
َ
ِ ِ
ِ
ِ
َحُّبهُ ْم إِلَ َّي َو ُه َو َي ْنظُ ُر َم ِعي ِفي ا ْل َج ْف ِر َولَ ْم َي ْنظُ ْر ِفي ِه إِ َّال
َعلّياً أَ ْكَب ُر ُوْلدي َوأََب ُّرُه ْم ع ْندي َوأ َ
َنبِي أَو و ِ
ص ُّي َنبِ ٍّي")167(.
ْ َ
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