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نظرية التنقيص اإلمجالي يف دفع التحريف عن 
القرآن الكريم / عند الشيخ أغابزرك الطهراني

أ.د. سريوان عبد الزهرة الجنايب

  جامعة الكوفة - كلية الرتبية

ملخص البحث
عــى  الدراســة  هــذه  قامــت  لقــد   
ــوم  ــا مفه ــي: م ــات ه ــة فرضي جمموع
ــا  ــيخ أغ ــد الش ــًا عن ــف تنصيص التحري
ــوم  ــط مفه ــا راب ــراين، وم ــزرك الطه ب
التحريــف بـ)التنقيــص اإلمجــايل( الذي 
ــف  ــراين، وكي ــيخ الطه ــه الش ــادى ب ن
ــه  ــص نفس ــذا التنقي ــيخ ه ــَف الش وظَّ
ــص  ــن الن ــف ع ــة التحري ــع هتم يف دف
القــرآين، ثــم مــا االســتدالالت املنطقية 
التــي اعتمدهــا الشــيخ الطهــراين يف 
دفــع ســمة التحريــف عــن القــرآن 
الكريــم، وإذا كانــت ثمــة اســتدالٌل 
ــيُخ  ــا الش ــَد إليه ــد َعَم ــًا ق ــة فع منطقي
ــايل يف  ــص اإلمج ــة التنقي ــات نظري يف إثب

ــاؤل  ــرد التس ــه ي ــم، فإن ــرآن الكري الق
ــذه  ــل أنَّ ه ــو ه ــع وه ــذا املوض يف ه
االســتدالالت هــي صلبــة الســند متينــة 
االعتــاد  يف هــذا املوطــن أو أهنــا قابلــٌة 
ــوالً إىل  ــرد وص ــذ وال ــاش واألخ للنق
ــة هبــذا الشــأن،  ــة مرضي قناعــات علمي
والتســاؤالت  الفرضيــات  هــذه  كل 
العلميــة ســيحاول هــذا اجلهــد البحثــي 
ــث  ــن البح ــدم م ــا يف الق ــة عنه اإلجاب

ــاىل.  ــه تع بعون
الكلامت املفتاحية:

االمجــايل،  التحريــف،  )التنقيــص، 
الطهــراين( املفهــوم،  االســتدالالت، 
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توطئة:
إذا كان القــرآن الكريــم معجــزة الســاء 
الدائــم  البرشيــة  ودســتور  الكــرى 
الــذي ال يقبــل التغيــر متنــه يقينــا 
وال التبديــل يف مفرداتــه تســاملا فانــه 
ــاَد  ــد س ــه ق ــل بأن ــول باملقاب ــن الق يمك
ــة  ــات املعرفي ــض املدون ــياقات بع يف س
املهتمــة بالشــأن القــرآين حديــٌث ينــص 
عــى وجــود شــبهة تنــصُّ عــى أنَّ املتــن 
ــو  ــوم ه ــا الي ــن أيدين ــذي ب ــرآين ال الق
ــول  ــى الرس ــزَل ع ــذي ن ــاه ال ــس إي لي
األكــرم )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم(؛ 
ــه مــسٌّ مــن التحريــف ومــدٌّ  بــل أصاب
إيــاد  بــه  عاثــت  إذ  التاعــب  مــن 
ــاد  ــه أي ــرت ب ــت وغ ــا عاث ــة م أثيم
عاصيــة مــا َعــنُّ هلــا التغيــر؛ فلــم 
ــن  ــز م ــص املعج ــذا الن ــى ه ــلم حت يس
ــاء  ــن الس ــر مت ــة بتغي ــوس البرشي ه
ــض  ــذي ال ينق ــها ال ــدس؛ وهاجس املق
ــد  ــه األوح ــات اإلل ــل خطاب إال بتبدي
ســبحانه وتعــاىل؛ وعليــه فالنــصُّ املاثــل 
ــص  ــو الن ــن هوه ــوم مل يك ــا الي أمامن
ــُل عــى  ــه جرائي اإلهلــي الــذي هبــط ب
الرســول األكــرم )صــى اهلل عليــه وآلــه 
ــو  ــو ه ــن ه ــاعتذاك، ومل يك ــلم( س وس
املتــن املوحــى إليــه مــن الســاء خطابــًا 

معجــزًا – إلنقــاذ البرشيــة مــن ظامهــا 
وظلمهــا- يف تلــك اللحظــة الزمنيــة 
ــي  ــن الغ ــامل م ــار الع ــرت مس ــي غ الت

ــذا. ــا ه ــاد واىل يومن إىل الرش
كانــت  الدعــوى  هــذه  أن  ويبــدو   
ــيوعًا  ــيعية ش ــة الش ــوبة إىل الطائف منس
ــودًا  ــا وج ــبتها إىل غره ــن نس ــر م أكث
وحقيقــًة)1(، فعــى الرغــم مــن أن غرها 
مــن الطوائــف قــد نــادت هبــذه الشــبهة 
يف القــرآن الكريــم أيضــًا)2( فــان الغلبــة 
ــبهة  ــذه الش ــام هب ــيعة يف االهت ــى الش ع
ــا  ــن غره ــر م ــت أكث ــي طغ ــي الت ه

ــى. ــذا املنح ــًا يف ه عموم
ــون  ــم يقول ــيعة أهنَّ ــَب إىل الش إذ ))ُنِس
ــاف  ــبََّب إت ــف س ــراق املصاح إنَّ إح
ســور مــن القــرآن نزَلــْت يف فضــل عــي 
ــى  ــاًء ع ــه )ع((()3(؛ وبن ــل بيت )ع( وأه
َر ابــُن حــزم األندلــي  هــذا القــول َقــرَّ
إذ  اإلســام؛  مــن  الشــيعة  إخــراج 
يف  قوهلــم  ))وأمــا  ترصحيــًا:  يقــوُل 
دعــوى الروافــض تبديــل القــرآن فــإنَّ 
الروافــض ليســوا مــن املســلمن(( )4( يف 

يشء.
ــادة  ــوَل بزي ــاينُّ الق ــَب الباق ــد َنَس  وق
ــَد يف  ــًة وعق ــيعة رصاح ــرآن إىل الش الق
ــب  ــم بالس ــال عليه ــًا، واهن ــك أبواب ذل
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والتشــهر)5(.
ــي إىل القــول:  ــو عــي اجلبائ  وذهــَب أب
بــأنَّ ))حمنــَة الرافضــِة عــى ضعفــاء 
املســلمن أعظــُم مــن حمنــة الزنادقــة... 
ــاَن  ــي نقص ع ــة تدِّ ــأن الرافض ــك ب ذل
ــك  ــَرُه(()6(؛ ذل ــُه وتغي ــرآن وتبديَل الق
َل وال  ــدِّ َ وال ُب ــرِّ ــا ُغ ــرآن م ــأن ))الق ب
خافــًا  فيــه،  زيــَد  وال  منــه  ُنِقــَص 
 َ ــرِّ للرافضــة القائلــن إنَّ القــرآن قــد ُغ
ــه  ــه وترتيب ــن نظم ــَف ب َل وخولِ ــدِّ وُب

ــه(()7(. ــِزَل إلي ــا ُأن ــَل ع وُأحي
 بــل متــادى هــؤالء إىل احلــد الــذي 
نســبوا فيــه حديثــًا موضوعــًا إىل اإلمــام 
ــه  ــصُّ في ــام( ين ــه الس ــادق  )علي الص
النــص  يف  التحريــف  وجــود  عــى 

القــرآين)8( .
مــن هــذا نفهــُم بــأنَّ الشــيعَة تقــوُل إنَّ 
هــذا النــص املقــدس الــذي بــن أيدينــا 
هــو نــصٌّ حمــرف قــد وقــع فيــه التغيــر 
والتبديــل وأنَّ ثمــة نصوصــًا مبدلــة 
ــع  ــِرْت يف مواض ــد ُذك ــة ق ــر ناقص وُأَخ
مــن كتــب احلديــث النبــوي ومدونــات 

علــوم القــرآن.
وبنــاًء عــى هــذه الدعــوى انــرى علــاُء 
الشــيعة للدفــاع عــن هــذا االهتــام 
ــل  ــن أج ــة م ــة للطائف ــارخ املوجه الص

ــن  ــا؛ وكان م ــبهة عنه ــذه الش ــع ه دف
بــن أولئــك الذيــن اعتنــوا هبــذا املنحــى 
بــزرك  أغــا  الشــيخ  هــو  الدفاعــي 
الطهــراين؛ إذ وضــع كتابــًا هبــذا الشــأن 
ــوان )النقــد اللطيــف يف نفــي  حتــت عن
القــرآن الرشيــف(،  التحريــف عــن 
الشــيخ  العامــة  فيــه  حــاول  وقــد 
ــه  ــْت ب َِم ــا اهتُّ ــرآن م ــن الق ــدرأ ع أْن ي
ــأنَّ  ــًة ب ــُت حمصل ــه، فيثب ــيعُة جتاه الش
القــرآن الكريــم الــذي بــن أيدينــا اليوم 
ــا  ــه ك ــر وأن ــي ال غ ــي اإلهل ــو الوح ه
نــزل عــى الرســول األكــرم كــا هــو؛ إذ 
يقــول الشــيخ الطهــراين: ))وملــا انقطــع 
الوحــي بارحتالــه وخيــَف ضيــاع بعــض 
القــرآن بانفصالــه مُجَِعــْت عــن األجــزاء 
ــة،  ــة املكتوب ــات املنزل ــة، واآلي املنفصل
ــف،  ــادة، وال حتري ــا زي ــة ب واملحفوظ
وال تغيــر، وال تزييــف، وجعلــت بــن 

ــب(()9(. ــى الرتتي ــن ع الدفت
ُر بــأنَّ ))هــذا املجموع   وعليــه فهــو يقــرِّ
هــو عــن كتــاب اهلل املنــزل بإمــاء 
ــه  ــه وآل ــى اهلل علي ــل )ص ــي املرس النب
وســلم( وان كان مــن كتبــه أوالً أو مــن 
ــكام  ــوع ألح ــًا، واملوض ــه مصحف مجع
ووظائــف زيد هبــا رشفــًا(( )01( فـ ))كل 
واحــدة مــن اآليــات الرشيفة املســطورة 



2م 
02

2  
ي  

ثان
ن ال

انو
ك

    
 49

  /
دد 

الع

18

نظرية التنقيص اإلمجالي يف دفع التحريف عن القرآن الكريم / عند الشيخ أغابزرك الطهراني

بــن الدفتــن وحــي اهلــي أنزلــه الــروح 
األمــن إىل قلــب ســيد املرســلن(( )11(؛ 
ــن ( ــة املعصوم ــن أنَّ ))األئم ــًا ع فض
صلــوات اهلل علهــم أمجعــن( أمــروا 
األخبــار  وعــرض  فيــه،  بالقــراءة 
عليــه، واألخــذ منــه، واإلعــراض عــا 
ــكام  ــع أح ــوا مجي ــه، ورتب ــر من ال يتوات
القــرآن عــى خصــوص مــا مُجــع يف 
ــر دون  ــف املتوات ــف الرشي ــذا املصح ه
غــره(( )21(؛ وهبــذا فــإنَّ ))نفــس تلــك 
ــا  ــود في ــذا املوج ــة هب ــات املجتمع اآلي
بــن الدفتــن هــو القــرآن الرشيــف 
املتواتــر عــن النبــي وعــن األئمــة، 
ــكام  ــن األح ــه م َر ل ــرَّ ــا  ُق ــوع مل املوض
بمزيــد  واملخصــوص  والتكاليــف 
ــف(( )31(. ــة والترشي ــة والكرام الفضيل
هبــذا نخلــص إىل أن الشــيخ أغــا بــزرك 
ــم  ــرآن الكري ــف الق ــدم حتري ــُد بع يعتق
وأنَّ مــا بــن الدفتــن مــا هــو إال الوحي 
ــرم ال  ــول األك ــى الرس ــزل ع ــذي أن ال
غــر؛ ولكــن يبــدو أنَّ للشــيخ الطهــراين 
ــو  ــف فه ــن التحري ــًا ع ــًا خاص مفهوم
ــه  ــرآن مل تصب ــه الق ــن بأن وإْن كان يؤم
آياتــه أو صفــة  الزيــادة عــى  ســمة 
التغيــر يف مفرداتــه أو منحــى التزييــف 
يف بعــض نصوصــه قــط؛ غــر أنَّ هــذا 

ــيخ  ــرورة أنَّ الش ــي بال ــول ال يعن الق
يؤمــن بــأنَّ التحريــف ينحــرص يف هــذه 
االجتاهــات التــي ذكرهــا وهــي )الزيادة 
التغيــر يف متــن  عــى النصــوص أو 
النصــوص أو التزييــف يف داخلهــا(؛ 
مفهومــًا  للتحريــف  أنَّ  يــرى  بــل 
ــا؛  ــي ذكره ــات الت ــذه االجتاه ــن ه يباي
وعــى الرغــم مــن أنــه ذكــر لفظــة 
ــي  ــات الت ــن االجتاه ــف( ضم )التحري
أنكــر وجودهــا يف القــرآن الكريــم؛ 
وال  حتريــف  وال  زيــادة  )ال  قــال:  إذ 
ــن  ــه مل يك ــر أن ــف(؛ غ ــر وال تزيي تغي
ــي  ــف( الت ــة )التحري ــن لفظ ــد م يقص
ذكرهــا ههنــا - والتــي أنكــر وجودهــا 
يف املتــن القــرآين- املفهــوم الــذي يريــد 
ــا  ــا هن ــي منه ــل كان يبتغ ــف؛ ب للتحري
عــن  الكريــم  القــرآن  حتريــف  هــو 
مواضعــه أي إنــه كان يبتغــي القــول 
بأنــه ال يوجــد يف املتــن القــرآين حتريــٌف 
أو  أخــرى  مــكان  لفظــة  باســتبدال 
ــال  ــا أو إح ــل أخته ــة حم ــع كلم وض
مجلــة برفــع أخــرى مــن القــرآن الكريــم 
ــى  ــا معن ــف ههن ــد بالتحري ــه يري فكأن
االســتبدال عمومــًا ال غــر؛ والــذي 
ــى  ــه ابتغ ــورًا بأن ــول تص ــا إىل الق دعان
مقولتــه  يف  )التحريــف(  لفظــة  مــن 
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ــذا  ــره أو ه ــى دون غ ــذا املعن ــذه ه ه
التصــور املضمــوين دون ســواه، ودليــل 
ذلــك هــو انــه فيــا بعــد يضــع مفهومــًا 
ــى  ــُن املعن ــف( يباي ــًا لـــ )التحري خاص
ــة  ــا لفظ ــتعمل فيه ــذي اس ــداليل ال ال
)التحريــف( يف هــذا الوضــع أو يف هــذه 
املقولــة؛ مــن هنــا تنبثــق فرضيــات هــذا 
اجلهــد العلمــي والتــي تقوم عــى اآليت:
ــًا  ــف تنصيص ــوم التحري ــا مفه أوالً: م

ــراين. ــزرك الطه ــا ب ــيخ أغ ــد الش عن
ثانيــًا: مــا رابــط مفهــوم التحريــف 
بـ)التنقيــص اإلمجــايل( الــذي نــادى 
ــَف  ــف وظَّ ــراين، وكي ــيخ الطه ــه الش ب
ــع  ــه يف دف ــص نفس ــذا التنقي ــيخ ه الش
ــرآين. ــص الق ــن الن ــف ع ــة التحري هتم
املنطقيــة  االســتدالالت  مــا  ثالثــًا: 
التــي اعتمدهــا الشــيخ الطهــراين يف 
دفــع ســمة التحريــف عــن القــرآن 
الكريــم، وإذا كانــت ثمــة اســتدالٌل 
ــيُخ  ــا الش ــَد إليه ــد َعَم ــًا ق ــة فع منطقي
ــايل يف  ــص اإلمج ــة التنقي ــات نظري يف إثب
ــاؤل  ــرد التس ــه ي ــم، فإن ــرآن الكري الق
ــذه  ــل أنَّ ه ــو ه ــع وه ــذا املوض يف ه
االســتدالالت هــي صلبــة الســند متينــة 
االعتــاد  يف هــذا املوطــن أو أهنــا قابلــٌة 
ــوالً إىل  ــرد وص ــذ وال ــاش واألخ للنق

ــة هبــذا الشــأن،  ــة مرضي قناعــات علمي
والتســاؤالت  الفرضيــات  هــذه  كل 
العلميــة ســيحاول هــذا اجلهــد البحثــي 
ــث  ــن البح ــدم م ــا يف الق ــة عنه اإلجاب

ــاىل . ــه تع بعون

املبحث األول
 مفهوم )التحريف( ورابطه بـ )التنقيص 
اإلمجايل( عند الشيخ أغا بزرك الطهراين

ينفــي  الطهــراين  الشــيخ  كان  إذا 
التحريــف عــن املتــن القــرآين بــأي 
ــلفًا،  ــرر س ــا تق ــور ك ــن الص ــورة م ص
نظرتــه  بــأنَّ  القــول  يمكــن  فإنــه 
التــي  االجتاهــات  تغايــر  للتحريــف 
وهــي  ســابقًا  للتحريــف  ذكرهــا 
)الزيــادة، أو التحريــف )اســتبدال(، 
ــه  ــك بأنَّ ــف(؛ ذل ــر، أو التزيي أو التغي
اإلمجــايل  التنقيــص  بنظريــة  يقــول 
للنــص القــرآين؛ وأنَّ هــذا التنقيــص 
ــل مفهــوم )التحريــف(  ــذي يمث هــو ال
عنــد الشــيخ أغــا بــزرك؛  إذ يقــول 
ــه  ــن نظريت ــًا ع ــراين معرب ــيخ الطه الش
)التنقيــص اإلمجــايل( ترصحيــا:ً بـــ ))أنَّه 
ال خــاف بــن مجيــع فــرق اإلســام يف 
ــف ال  ــرآن الرشي ــوم بالق ــم املوس كتاهب
ــوع  ــإنَّ موض ــًا، ف ــًا وال حك موضوع
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ــو  ــع ه ــد اجلمي ــة عن ــكام الرشعي األح
املوجــود فيــا بــن الدفتــن، ومجيــع 
األحــكام ثابتــة لــه ال لغــره، ومــا 
ــة  ــلمن بكرام ــن املس ــد م ــق أح ألص
ــياء  ــن األش ــيئًا م ــف ش ــرآن الرشي الق
ــور يف  ــو مذك ــا ه ــا مم ــرة أو غره املنك
بعــض األخبــار مــن طــرق اآلحــاد 
يف  اخلــاف  وأمــا   ،... بــه  املعمــول 
ــاب  ــف الكت ــهورة بتحري ــألة املش املس
ظاهــر  هــو  مــا  هبــا  املــراد  فليــس 
خافــًا  هــو  وليــس  أوالً،  اللفظــن 
يف هــذا القــرآن الرشيــف املوضــوع 
لألحــكام وال يف حكمــه ثانيــًا؛ بــل 
اخلــاف يف تلــك املســألة إنــا هــو 
يف موضــوع آخــر وهــو املعــر عنــه 

  .)41( بالباقــي(( 
هنايــة  يف  الشــيخ  قــول  إن  نقــوُل 
ــي(  ــه بالباق ــر عن ــو املع ــه: )وه مقولت
ــيخ؛  ــد الش ــف عن ــة التحري ــي مظن ه
ــأن  ــًا ب ــن متام ــيخ يؤم ــأن الش ــك ب ذل
ــزل  ــي املن ــو الوح ــن ه ــن الدفت ــا ب م
عــى الرســول األكــرم )صــى اهلل عليــه 
ــه  ــه هــو القــرآن بعين ــه وســلم( وأنَّ وآل
ــو  ــه فه ــاىل؛ وعلي ــه اهلل تع ــن أنزل الذي
ــادة وال  ف يف يشء ال بزي ــرَّ ــس بمح لي
ــن  ــذي ب ــذا ال ــر؛ فه ــل وال تغي تبدي

ــن هــو القــرآن وهــو ليــس حمــل  الدفت
القــول التحريــف – الــذي يقصــده أغــا 
بــزرك الطهــراين- قــط، بــل إنَّ موضــع 
ــو  ــه ه ــف في ــدان املختل ــف ومي التحري
)الباقــي مــن هــذا الكتــاب(؛ أي الــذي 
مل ُيذَكــْر فيــه مــن القــرآن ممــا هــو تابــع 
للقــرآن متنــًا؛ إذ يــرى الشــيخ أغــا بزرك 
أنَّ القــرآن املوجــود هــو هــو املنــزل عى 
الرســول غــر أنَّ اخلــاف يف القــول 
بتحريفــه يكمــُن يف الـــُمْسَتْبَعد منه وهو 
َ عنــه بـــ )الباقــي(؛ أي ثمــة  الــذي َعــرَّ
ــن  ــَدْت ع ــد ُأبِع ــرآن ق ــن الق ــة للمت بقي
ــن  ــا مكم ــود، وهن ــن املوج ــي املت باق
القــرآن  فليــس  بالتحريــف؛  القــول 
ــدًا؛  ٌف أب ــرَّ ــو حُم ــوم ه ــا الي ــل أمامن املاث
بــل إنَّ التحريــف يكمــن يف الـــُمْسَتْبَعد 
منــه ال فيــه، وأنَّ هــذا الـــُمْسَتْبَعد ال 
يوجــد فيــه تغيــٌر مــن حيــث هــو؛ بــل 
ــرآين  ــص الق ــن الن ــاده م ــرد إبع إنَّ جم
املتــن اإلهلــي املوجــود بيننــا اليــوم هــو 
ــذا  ــف(؛ وب ى بـــ )التحري ــمَّ ــذي ُيس ال
ــف  ــراين أن التحري ــيخ الطه ــرى الش ي
ــود  ــرآن املوج ــن الق ــوص م ــو املنق ه

ــو. ــث ه ــن حي ــرف م ــر املح غ
إذ يقــوُل ترصحيــًا: إنَّ كثــرًا مــا ))وقــع 
التعبــر بالتحريــف، لكــن ليــس املــراد 
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التغيــر  أي:  العــريف؛  متفامهــه  منــه 
اللغــة  أهــل  ذكــره  إن  و  والتبديــل 
ــه  ــراد من ــل امل ــًا)51(، ب ــه أيض ــى ل معن
أصلــه،  يف  املأخــوذ  اللغــوي  معنــاه 
معنــى  أصــل  ألن  التنقيــص؛  أي 
ــون)61(:  ــه اللغوي ــا  رصح ب ــرف ك احل
والتحريــف  واجلانــب،  الطــرف 
ــرف  ــذ بط ــاه: األخ ــه، ومعن ــل من تفعي
يف  وإبقــاء غــره  منــه  وجانــب  يشء 
ــه،  ــع أطراف ــيء بجمي ــذ ال ــل أخ مقاب
ــن  ــو ع ــر ه ــرف دون آخ ــذ بط واألخ
التنقيــص(()71( ثــم يســتدل بجملــة 
صحــة  تثبــُت  ملعجميــن  مقــوالت 
داللــة التحريــف عــى التنقيــص؛ إذ 
يقــول: إنَّ ))مجلــة مــن مــوارد اســتعال 
هــذه املــادة ال ختلــو مــن نقــص أو 
ــاح:  ــي الصح ــص، فف ــاص أو تنقي انتق
ــّظ  ــوُص احل ــاَرٌف، أي منق ــٌل حُم )رج
ال ينمــو لــه مــاٌل()81(، وفيــه: )ورجــٌل 
حمــدوٌد  أي  الــراء،  بفتــح  حُمــاَرٌف، 
ــاَرٌك( حمــروٌم، وهــو خــاف قولــك ُمَب
)91(، ويف القامــوس: )ُحــِرَف يف َمالِــِه 

ٌء( )02(، وفيــه:  حرفــه َذَهــَب منــه يَشْ
ــرف  ــة، وأح ــة املهزول ــرف: الناق )احل
الرجــل ناقتــه هزهلــا( )12(، فيظهــر منهــا 
ــن  ــوع م ــوذ ن ــرف( مأخ ــادة )ح أنَّ م

النقــص، كــم يف مــادة )جنــن( مأخــوذ 
واجلنــون  الســرت كاجلــّن  مــن  نــوع 
واملجنــون  ـة  املجنَـّ واجلُنــة  واجلنــن 
ثــم يعقــب  واجلنــان(()22(  والـــَجنًّة 
حمصلــًة بقولــه: ))وباجلملــة املــراد مــن 
التحريــف: التنقيــص ال غــره(()32(.
ــو  ــف ه ــأن التحري ــره ب ــوُل إنَّ تقري نق
التنقيــص ال غــر حمــل نظــر؛ ذلــك 
بــأن معنــى التحريــف يــرد يف التــداول 
اللســاين العــريب عــى مجلــة معــان منهــا 
التغيــر والتبديــل أحيانــًا)42(، ويــرد 
ــرى)52(؛  ــًا أخ ــة أحيان ــى اإلمال ــة ع دال
للداللــة  موضــع  يف  يــرد  قــد  بــل 
ــص  ــص أو التنقي ــادة ال النق ــى الزي معن
ــول  ــك كق ــرزك؛  ذل ــا ب ــب أغ ــا ذه ك
حَيْــِرُف  لِِعَيالِــِه،  ))وَحــَرَف  القائــل: 
ِمــن  َكَســَب  َأي  َب؛  َضَ َحــدِّ  ِمــن 
ــا إىل  ــة مآهل ــا(( )62( واحلرف ــا وهُهن هُهن
ْرَفــُة  زيــادة الــرزق ال تنقيصــه، فـــ ))احْلِ
ــي  ــُة الت نَاَع ــُة والصِّ ــْر: الطُّْعَم ، بِاْلَك
ــل إنَّ  ــَتزاُد، ب ــا(( )72( وُيس ــَزُق ِمنَْه ُيْرَت
ــد  ــف ق ــى أنَّ التحري ــدل ع ــا ي أدل م
يــرد بمعنــى النــاء والزيــادة ال النقــص 
ــو  ــُل فه ُج ــَرَف الرَّ ــم: ))وَأْح ــو قوهل ه

ــُه(( )82(. ــَا َماُل ــِرٌف َن حُمْ
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 وهبــذا ال يمكــن الركــون إىل مقولــة 
معنــى  حــرص  يف  الطهــراين  الشــيخ 
بــأنَّ  والقــول  بالتنقيــص  التحريــف 
عــن التحريــف لغــًة هــو التنقيــص 
ــيخ  ــك الش ــن ذل َ ع ــرَّ ــا َع ــر – ك ال غ
ــة  ــذه اللفظ ــأن ه ــك ب ــًا-؛  ذل تنصيص
ــا  ــا م ــرة وأنَّ منه ــان كث ــى مع ــدل ع ت
ــيخ  ــره الش ــا ذك ــاف م ــى خ ــدل ع ي
ــن  ــل يمك ــه، ب ــرصه في ــى وح ــن معن م
القــول بأنــه ال أحــد مــن املعجمــن مــن 
ــأنَّ معنــى التحريــف هــو  ــًا ب رصح علن
ــذا فــان القــول بــان  التنقيــص قــط، وب
معنــى التحريــف هــو التنقيــص مــا هــو 
إال حمــض اســتحصال مــن قبــل الشــيخ 
ــن  ــوالت املعجم ــن مق ــزرك م ــا ب أغ
ــح  ــه وإْن ص ــول إن ــه نق ــر؛ وعلي الغ
ــة  ــوين للفظ ــتحصال املضم ــذا االس ه
ــدًا  ــي أب ــه اليعن ــيخ فان ــل الش ــن قب م
ــف(  ــة )التحري ــى لفظ ــد معن ــأن نقي ب
ــب؛  ــُمْسَتْحَصل فحس ــى الـ ــذا املعن هب
ــون  يف الوقــت الــذي ذكــر هلــا املعجمي
مجلــة مــن املعــاين العديــدة والتــي منهــا 
ــذي  ــى ال ــًا للمعن ــر متام ــو مغاي ــا ه م

ــه. ــيخ نفس ــتحصله الش اس
بــزرك حــرص معنــى  أغــا  فالشــيخ 
بــأن  لُيثبــَت  بالتنقيــص  التحريــف 

ليــس  هــو  التحريــف  مــن  املبتغــى 
التبديــل أو التغيــر كــا قــد يتبــادر 
هــذا التصــور املضمــوين إىل الذهــن 
ابتــداًء)92(؛ بــل إن املــراد هــو )التنقيــص 
ــن  ــة م ــوص املتبقي ــايل( أي النص اإلمج
جامــع  يذكرهــا  مل  والتــي  القــرآن 
القــرآن؛ إذ يقــول: ))فهــذا املوجــود 
وأنــه  يشء،  يف  اخلــاف  حمــل  ليــس 
منــزل  إهلــي  وحــي  آياتــه  بجميــع 
قرآنــًا؛ بــل إنــا اخلــاف يف نــزول غــره 
وعدمــه، وملــا أن نــزول غــره مــع عــدم 
وجــود الغــر يف هــذا املجمــوع مــازم 
لصــدق وقــوع التنقيــص عــن اجلامعــن 
ــوع  ــر بوق ــزول الغ ــن ن ــر ع ــه، فع ل
ــاف((  ــذا اخل ــوان ه ــص يف عن التنقي
)03( وهلــذا فــإن ))التعبــر املشــهور عــن 

ــوان أي )التنقيــص اإلمجــايل(  هــذا العن
بالتحريــف الظاهــر ُعرفــًا يف التغيــر 
الكتــاب  إىل  إضافتــه  مــع  والتبديــل 
الظاهــر يف هــذا القــرآن الرشيــف غــر 
ــاف  ــوع اخل ــم لوق ــه املوه ــديد؛ ألن س
ــًا  ــع قطع ــاف الواق ــه خ ــع أن ــه، م في
كــا عرفــت(( )13(؛ ذلــك بــأن التبديــل 
والتغيــر يف املتــن القــرآين هــو غــر 
واقــع مطلقــا؛ عــى حــن أن التنقيــص 
اإلمجــايل فيــه واقــع وهــو الــذي ينبغــي 
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ــه ال  ــف( علي ــمية )التحري ــاق تس إط
ــم  ــا ))كان عليه ــن هن ــره؛ م ــى غ ع
ــر  ــاظ غ ــرام بألف ــذا امل ــن ه ــر ع التعب
ــة  ــراد، واقع ــة يف امل ــل رصحي ــة؛ ب مومه
يف متــون األخبــار مثــال: التنقيــص، 
واإللقــاء،  واملحــو،  واإلســقاط، 
والنبــذ(()23(؛  والطــرح،  واحلــذف، 
هبــذا نفهــم – بنــاء عــى منظــور الشــيخ 
ــات  ــف يف اآلي ــأن التحري ــراين- ب الطه
القرآنيــة مــن حيــث التغيــر أو التبديــل 
ــون  ــذا ال يك ــة؛ وهب ــل البت ــر حاص غ
املــراد مــن التحريــف يف القــرآن الكريم 

إال التنقيــص دون غــره)33(.

املبحث الثاين
 استدالالت الشيخ أغا بزرك عىل صحة 

وقوع التنقيص اإلمجايل يف القرآن
ــى  ــراين ع ــيخ الطه ــتدل الش ــد اس لق
التنقيــص  بوجــود  نظريتــه  صحــة 
اإلمجــايل يف القــرآن الكريــم بجملــة مــن 
االســتدالالت وهــي عــى النحــو اآليت:

التنقيــص  بــأن  االســتدالل  أوالً: 
القــرآن  بتامميــة  اليقــدح  اإلمجــايل 
النقــص: مــن  وســامته  الكريــم 

 لقــد ذهــب الشــيخ الطهــراين إىل أن 

القــول بالتنقيــص اإلمجــايل ال يدعــو 
اىل القــول باللــزوم بتنقيــص الباقــي 
مــن القــرآن ذلــك بـــ ))أنــه لــو فــرض 
ــات  ــور أو اآلي ــض الس ــص بع أن ينتق
املنزلــة يف غــر األحــكام عــن هــذا 
يوجــب  فــا  املوجــود،  املصحــف 
ذلــك تنقيصــًا يف شــأن الباقــي منــه، ويف 
رشفــه، وإجالــه، وافضالــه و إعجــازه، 
ــه، وغرهــا، وال يســلب بذلــك  وحجت
حكــم مــن أحكامــه، وال يزيــل بــه أثــر 
مــن آثــاره، فاعتقــاد وقــوع تنقيــص مــا 
بالنســبة إىل  غــر األحــكام مــن أول 
األمــر ليــس تنقيصــًا يف شــأن هــذا 
الباقــي املوجــود أو يف جهاتــه األخــرى، 
واعتقادهــم عــدم وقوعــه ليــس مؤثــًرا 
ــادة شــؤونه، فاالعتقــاد بالنســبة إىل  لزي

ــيان(( )43(.  ــود س ــي املوج الباق
ــف  ــاه نستش ــيخ أع ــة الش ــن مقول م
بــأن الشــيخ يــرى أن القــول بالتنقيــص 
املوجــود  بالنــص  اإلمجــايل اليقــدح 
ــرآن  ــن الق ــوم م ــا الي ــن أيدين ــل ب املاث
الكريــم، مــا دام أن الـــُمْسَتْبَعد منه ليس 
مــن آيــات األحــكام)53(؛ فاســتبعاد أي 
ــأن  ــدح يف ش ــرآن ال يق ــن الق ــص م ن
مــادام  وإعجــازه  وفضلــه  القــرآن 
ذلــك الـــُمْسَتْبَعد ليــس مــن آيــات 
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االهتــام  مــدار  فــكأنَّ  األحــكام، 
يف  واإلعجــاز  والشــأنية  والعنايــة 
النــص القــرآين مــن منظــور الشــيخ أغــا 
ــات  ــن يف آي ــا يمك ــراين إن ــزرك الطه ب
ــات األحــكام يف  ــاء آي األحــكام وأن بق
القــرآن الكريــم مــن دون نقصــان فيهــا 
ــأنيته  ــرآن وش ــاز الق ــًا إلعج ــد متام يع
ــر  ــص آخ ــاء أي ن ــا إقص ــه؛ أم وفضل
أن  دون  مــن  تنقيصــًا  القــرآن  مــن 
ــن  ــُمْسَتْبَعد م ــص الـ ــك الن ــون ذل يك
ــص  ــذا التنقي ــإنَّ ه ــكام ف ــات األح آي
ال يؤثــر يف القــرآن الكريــم مــن حيــث 
ــأنه  ــو ش ــه وعل ــة فضل ــازه ومتامي إعج

ــلمن. ــن املس ب
ــيخ  ــع الش ــف م ــن ال نختل ــوُل نح نق
آيــات  أن  يف  الطهــراين  بــزرك  أغــا 
املهمــة  النصــوص  مــن  األحــكام 
يف ســياقات القــرآن الكريــم ملــا هلــا 
مــن أمهيــة ُعظمــى يف ترتيــب حيــاة 
ــه  ــتويات تعامات ــم مس ــان وتنظي اإلنس
مــع نفســه أو اآلخريــن مــن جهــة 
ــاىل  ــه هلل تع ــات عبادات ــيق مقتضي وتنس
وكيفيــات تلــك العبــادات وأوقاهتــا 
ومقتضياهتــا ولوازمهــا وموجباهتــا مــن 
ــة  ــذه العناي ــر أن ه ــرى، غ ــة أخ جه
وتلــك األمهيــة، التعنــي بالــرورة 

حــرص مســألة الشــأنية واإلعجازيــة 
ــا  ــا دون غره ــرآن فيه ــة للق واألفضلي
األخــرى  القرآنيــة  النصــوص  مــن 
والنصــوص  العقائديــة  كالنصــوص 
ــرآن  ــأن الق ــك ب ــًا؛ ذل ــة مطلق األخاقي
كلــه معجــز بــأي ســورة منــه؛ بــل بــأي 
آيــة منــه مهــا كانــت اهلُويــة املضمونيــة 
ــة  ــت ُحكمي ــواء أكان ــة س ــك اآلي لتل
أو  اســتيقانية  عقائديــة  ام  ترشيعيــة 
أخاقيــة وعظيــة، والدليــل عــى ذلــك 
هــو أن القــرآن الكريــم قــد حتداهــا 
إعجــازًا عــى أن يأتــوا بســورة مــن مثله 
ــد  ــن دون تقيي ــاق م ــبيل اإلط ــى س ع
بــأن يكــون مضمــون الســورة قائــًا عى 
األحــكام الرشعيــة حتــى يمكــن القول 
ــم منحــرص  ــان إعجــاز القــرآن  الكري ب
يف اآليــات الترشيعيــة فحســب؛ إذ قــال 
تعــاىل  مرصحــًا }َوإِْن ُكنُْتــْم يِف َرْيــٍب مِمَّــا 
ــْن  ــوَرٍة ِم ــوا بُِس ــا َفْأُت ــى َعْبِدن ــا َع ْلن َنزَّ
ــْن ُدوِن اهللِ  ــَهداَءُكْم ِم ــوا ُش ــِه َواْدُع ِمْثِل
إِْن ُكنُْتــْم صاِدِقــَن{)63( فلفظــة )بســورة( 
ــا  ــة الكريمــة إن ى هبــا يف اآلي ــُمَتَحدَّ الـ
وردت دالــة عــى اإلطــاق ألهنــا لفظــة 
نكــرة وردت يف ســياق اإلثبــات)73(، 
وعليــه فــإن اآليــة الكريمــة مل تقيــد 
ــون   ــوب أن تك ــاس بوج ــدي للن التح
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ــكام أو  ــات األح ــن آي ــورة م ــك الس تل
نصــوص الترشيــع إلزامــًا؛ بــل حتــدت 
النــاس عــى أن يأتــوا بــأي ســورة 
كانــت بــأي مضمــون يوافــق مضمــون 
أكان  ســواء  الكريــم  القــرآن  آيــات 
حكميــًا أم عقائديــًا أو أخاقيــًا؛ بــل 
ــوا  ــاس عــى أن يأت حتــدى اهلل تعــاىل الن
وكان  بســورة  وليــس  واحــدة  بآيــة 
حتديــه ســبحانه هبــذه اآليــة ُمطلقــًا 
تكــون  ألن  تقييــد  دون  مــن  أيضــًا 
ــي؛  ــم رشع ــة حك ــي آي ــة ه ــك اآلي تل
َلــُه َبــْل  إذ قــال ســبحانه }َأْم َيُقوُلــوَن َتَقوَّ
ال ُيْؤِمنُــوَن * َفْلَيْأُتــوا بَِحِديــٍث ِمْثِلــِه 
إِْن كاُنــوا صاِدِقــَن{)83( فقولــه تعــاىل 
}بَِحِديــٍث ِمْثِلــِه{ يــراد منهــا اإلطــاق يف 
إيــراد أي آيــة )حديــث( بــأي مضمــون 
الكريــم،  القــرآن  مضامــن  يرافــق 
وليــس ثمــة اشــرتاط أو قيــد يلحــظ يف 
ــذا  ــن ه ــى م ــى أن املبتغ ــدل ع ــة ي اآلي
احلديــث املتحــدى بــه أن يكــون حكــا 

ــط. ــًا ق ــًا ترشيعي ــًا مضمون رشعي
ــاز  ــات إعج ــدي إلثب ــان التح ــه ف وعلي
القــرآن الكريــم ملــا مل يكــن مقيــدًا 
ــب؛  ــي وج ــم الرشع ــون احلك بمضم
ــورة آو  ــة س ــأن آي ــول ب ــا الق ــن هن م
ــم  ــرآن الكري ــق الق ــث( يواف ــة )حدي آي

ــأي  ــا ب ــا ونظ ــة تركيب ــى وصياغ معن
حتقــق  داللــة  أي  أو  كان  مضمــون 
ــتطيعوا  ــم مل يس ــر أهن ــول، غ ــو مقب ه
ــأن  ــول ب ــل إن الق ــكادوا؛ ب ــك ومل ي ذل
التحــدي ورد يف اآليــات القرآنيــة عــى 
ــات  ــى إلثب ــو أدع ــاق ه ــبيل اإلط س
ــمة  ــق س ــت لتحق ــاىل وأثب ــدرة اهلل تع ق
اإلعجــاز يف كل آيــات القــرآن الكريــم؛ 
حتداهــم  قــد  تعــاىل  اهلل  بــأن  ذلــك 
إعجــازًا عــى أن يأتــوا بــأي ســورة 
أو آيــة مهــا كان مضموهنــا تعجيــزًا 
ــك  ــت بذل ــتطيعوا ثبت ــا مل يس ــم فل هل
مديــات قــدرة اهلل تعــاىل مــن جهــة 
ــم  ــى عظ ــهادة ع ــك ش ــن ذل ــق م وتوث
ــه  ــكل مناحي ــم ب ــرآن الكري ــاز الق إعج
جهــة  مــن  واملضمونيــة  الصياغيــة 
ــأن  ــبحانه ب ــم س ــو حتداه ــرى؛ ول أخ
ــة  ــرصًا أو آي ــة ح ــورة ترشيعي ــوا بس يأت
ــا العرتضــوا عــى ذلــك  ــة إلزاًم حكمي
ــار  ــك باعتب ــر يف ذل ــتصعبوا األم واس
أن املطلــوب يف التحــدي هــو إيــراد 
ــن  ــوين مع ــأن مضم ــى ش ــاب ع اخلط
ــا  ــن لن ــه يمك ــًا- بأنَّ ــوا – اعرتاض ولقال
أن نــورد نصوصــًا كاميــة تتوافــق مــع 
القــرآن نظــًا وترتيبــًا وتتفــق معــه بنــاًء 
وصياغــًة ولكــن بمعــان ُأَخــر غــر 
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املضمــون الترشيعــي، ولكــن ملــا قيَّدنــا 
القــرآن الكريــم هبــذا املضمــون دون 
غــره عجزنــا عنــه عــى حــن أننــا عــى 
ــون  ــذا يك ــن؛ وهب ــنا بعاجزي ــره لس غ
ــرآن  ــًا يف الق ــًا أو بعضي ــاز نصفي اإلعج
إذ ســينحرص  فيــه؛  كليــا  الكريــم ال 
اإلعجــاز يف آيــات األحــكام فقــط؛ أمــا 
ــا  ــون فيه ــن يك ــات فل ــن اآلي ــا م غره
ــوى  ــه ال يق ــاىل ألن ــن اهلل تع ــاز م إعج
ــدي إال يف  ــاز والتح ــق اإلعج ــى حتق ع
آيــات األحــكام دون غرهــا، حاشــا هلل 
تعــاىل مــن ذلــك وتعــاىل تعلــوًا كبــرًا.
بــأن  القــول  بــأن  نقــول  وعليــه 
الـــُمْسَتْبَعد إذا كان ليــس مــن آيــات 
األحــكام ومــا دام كذلــك فهــو ال يقدح 
ــل  ــرآن واليقل ــاز يف الق ــمة اإلعج بس
مــن شــأنيته أو يبعــده عــن فضيلتــه هــو 
قــول فيــه نظــر وتأمــل، ذلــك بــأن كل 
القــرآن معجــز وإذا حتقــق فعــًا – عــى 
اســتبعاد  اجلــديل-  الفــرض  ســبيل 
ــم  ــرآن الكري ــوص الق ــن نص ــض م بع
فــإن هــذا الـــُمْسَتْبَعد يعــد معجــزًا 
ــاق  ــل يف نط ــه داخ ــة، ألن ــًا ال حمال أيض
التحــدي وكل مــا كان داخــًا يف نطــاق 
التحــدي فهــو مــن القــرآن ال حمالــة 
ــبته  ــة أو نس ــة الداللي ــت ُهوي ــا كان مه

املضمونيــة.
ــول  ــن الق ــه يمك ــذا فإن ــى ه ــزاد ع ي
عــى ســبيل التســاؤل بأنــه اســتدل 
ــُمْسَتْبَعد  ــى أن الـ ــراين ع ــيخ الطه الش
ــا  ــايل إن ــص اإلمج ــرآن بالتنقي ــن الق م
هــو ليــس مــن آيــات األحــكام، ذلــك 
ــى  ــب ع ــًا بالغي ــد حك ــذا يع ــأن ه ب
ــاك  ــت هن ــإذا كان ــب؛ ف ــو يف الغي ــا ه م
نصــوص مســتبعدة مــن القــرآن فضــًا 
ــوين  ــط املضم ــم النم ــا ال نعل ــن أنن ع
ألن  الـــُمْسَتْبَعدة  النصــوص  هلــذه 
التنقيــص – كــا يقــول الشــيخ أغــا 
بــزرك- كان عــى ســبيل اإلمجــال ال 
التفصيــل حتــى نفهــم أو نــدرك الطبيعة 
ــُمْسَتْبَعدة؛  ــات الـ ــك اآلي ــة تل الداللي
ــى لنــا أن نحكــم عــى هــذا  مــن هنــا أنَّ
ــن  ــس م ــه لي ــايل بأن ــُمْسَتْبَعد اإلمج الـ
آيــات األحــكام أو نصــوص الترشيــع؛ 
ــذا  ــًا، وب ــه مطلق ــبيل إلي ــا ال س ــذا مم فه
ال يمكــن القــول بوجــود التنقيــص 
ــه ال  ــن أن ــًا ع ــًا؛ فض ــايل مطلق اإلمج
يمكــن حتديــد الطبيعيــة الدالليــة لذلــك 
الـــُمْسَتْبَعد عــى وجــه الغيب اســتحالًة؛ 
وعليــه اليمكــن القــول أو اإلقــرار  بــأن 
))االعتقــاد بالنســبة إىل الباقــي املوجــود 

ــدًا. ــيان(( أب س
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ثانيًا: االستدالل بالتواتر اإلمجايل:
ــى  ــراين ع ــيخ الطه ــتدل الش ــد اس لق
وجــود )التنقيــص اإلمجــايل( يف النــص 
)التواتــر  عليــه  أطلــق  بــا  القــرآين 
ــل  ــد حيص ــه ))ق ــرى بأن ــايل(؛ إذ ي اإلمج
العلــم بتحقــق نفــس القضيــة فقــط إذا 
بلغــت عــدة مــن أخــر هبــا مــن مؤلفــي 
ــد  ــر املفي ــدة التوات ــم ع ــب يف كتبه الكت
للعلــم؛ ألن كل واحــد منهــم قــد أخــر 
ــة  ــع ضميم ــه م ــة، لكن ــس القضي بنف
ــك  ــى تل ــة، فتلغ ــات متخالف خصوصي
ــد،  ــر الواح ــا خ ــات لكوهن اخلصوصي
ــن  ــا م ــًرا هب ــة خم ــس القضي ــى نف ويبق
فتكــون  التواتــر،  حــد  بالغــة  عــدة 
متواتــرة لفظــًا إن كان مدلــوالً مطابقيــًا، 
ــس  ــًا(()93(؛ ولي ــى إن كان التزامي ومعن
حيصــل  قــد  ))بــل  فحســب؛  هــذا 
ــار  ــدة أخب ــًا يف ع ــع أيض ــم باجلام العل
قليلــة جــدًا غــر بالغــة حــد التواتــر وال 
ــات  ــا يف خصوصي ــع اختافه ــه م قرب
ــر  ــد غ ــدور واح ــاالً بص ــم إمج إذا عل
ــار عــن اإلمــام  معــن مــن تلــك األخب
املعصــوم )ع( فأثــر هــذا العلــم اإلمجايل 
القطــع بوقــوع مــا هــو اجلامــع املشــرتك 
ــدور  ــم بص ــار، والعل ــك األخب ــان تل ب
مــا هــو أخــص مضمونــًا مــن اجلميــع، 

فيفيــد فائــدة التواتــر املعنــوي مــن 
حصــول العلــم باجلامــع، وليــس منــه، 

ــايل(( )04( ــر اإلمج ــمى بالتوات ــل يس ب
فــرى الشــيخ أن التواتــر املعنــوي يعــد 
ــة  ــات القائل ــول الرواي ــى قب ــًا ع دلي
ــم؛  ــرآن الكري ــص يف الق ــود تنقي بوج
ــروا  ــد اخ ــر ق ــو الس ــإذا كان مؤلف ف
حــد  إىل  وصــوالً  نفســها  بالقضيــة 
التواتــر بينهــم يف ذلــك اإلخبــار)14( 
فإنــه يمكــن قبــول هــذا التواتــر املفيــد 
للعلــم هبــذه القضيــة حتــى وان كان 
اإلخبــاُر عــن هــذه القضيــة طريَقــُه 
ــد  ــه نج ــب؛ وعلي ــد فحس ــر الواح خ
مــن  التواتــر  عمليــة  ينقــل  الشــيخ 
ســند الروايــات إىل إمجــاع أهــل الســر 
ــذه  ــر ه ــى ذك ــم ع ــخ يف كتبه والتاري
ــة  ــر القضي ــر ذك ــد بتوات ــة إذ اعت القضي
ــند  ــر س ــدم توات ــد بع ــن دون أن يعت م
الروايــات املتحدثــة عــن تلــك القضيــة 
ــايل. ــر اإلمج ــرًا بالتوات ــال تقري ــذا ق وهل
ــيخ  ــتدالل للش ــذا االس ــى ه ــرد ع ولل
ــأن الشــيخ أغــا بــزرك  يمكــن القــول ب
إذا كان نفســه قــد عــر عــن تلــك 
ليســت  بأهنــا  واألخبــار  الروايــات 
))وتلــك  قولــه  يف  وذلــك  بحجــة؛ 
ــة،  ــدة للحج ــت  فاق ــار وإن كان األخب
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وكل  جهــات،  مــن  ومضطربــة 
يف  غــره  مــع  منهــا خمالــف  واحــد 
بالنســبة  يتجــاوز  وال  خصوصيــات، 
أخبــار  حــد  عــن  خصوصياتــه  إىل 
ــك  ــن تل ــدة م ــت واح ــاد، وال تثب اآلح
عليهــا  يرتتــب  وال  اخلصوصيــات، 
ــا  ــد منه ــرى كل واح ــن ي ــًدا لك ــر أب أث
ــة مطابقــة  مشــاركًا مــع غــره يف الدالل
أو التزامــًا عــى وقــوع تنقيــص يشء ممــا 
ــرتك  ــون املش ــذا املضم ــًا، فه ــزل قرآن ن
ــن  ــد م ــه كل واح ــدل علي ــذي ي ــه ال في
ــة  ــرة البالغ ــر املعت ــار الغ ــك األخب تل
ــًا،  ــًرا معنوي ــون  متوات ــر يك ــد التوات ح
فيثبــت بــه قرآنيــة الــيء املنقــوص 
ــة  ــا، كــا تثبــت قرآني ــه لن املجهــول عين

ــره(( )24(. ــن بتوات ــن الدفت ــا ب م
ــدم  ــرتُف بع ــه يع ــيخ نفس ــإذا كان الش ف
حجيــة هــذه الروايــات فأَنــى لــه القــول 
بقبوهلــا حمصلــة؛  وعليــه فــإن هــذا يعــد 
ــإذا  ــب؛ ))ف ــة والعج ــاب الغراب ــن ب م
فاقــدة  ذاهتــا  بحــد  روايــة  كل  كان 
روايــات  إليهــا  وانضمــت  للحجــة 
ــف  ــًا، فكي ــة أيض ــدة للحج ــر فاق آخ
ــا  ــو مضموهن ــا وه ــج عنه ــون النات يك
ــًرا؟!،  ــر متوات ــف يص ــم كي ــة، ث حج
فــإن املتواتــر هــو مــا كان فيــه روايــات 

كثــرة كل واحــدة منهــا معتــرة رشعــًا 
أو  حســان  أو  صحــاح  تكــون  بــأن 
تكــون  أن  إمــا  وهكــذا،  موثقــات 
ــرٌض  ــند أو ُمع ــة الس ــات ضعيف الرواي
عنهــا جتتمــع مــع بعضهــا، فــا تــورث 
االطمئنــان ألبتــة، فليــت شــعري كيــف 
يصــر مضموهنــا متواتــًرا خصوصــًا 
ــل  ــى حمم ــا ع ــل بعضه ــكان مح ــع إم م
حســن كالتفســر مثــًا، مــع أن املســألة 
ــة اخلطــورة فهــي متــس جوهــرة  يف غاي
ــا ال  ــدة(( )34( يف صميمه ــام اخلال اإلس
ــود  ــول بوج ــن الق ــذا ال يمك ــة، ب حمال
مســتندًا  وقبولــه  اإلمجــايل  التواتــر 
اإلمجــايل  التنقيــص  بنظريــة  للقــول 

ــدًا. ــم أب ــرآن الكري للق
ثالثــًا: االســتدالل بمقــوالت علــامء 

الشــيعة :
ــى  ــزرك ع ــا ب ــيخ أغ ــتدل الش ــد اس لق
ــه  ــن نظريت ــه م ــب إلي ــا يذه ــة م صح
ــد  ــيعة وع ــاء الش ــار عل ــوالت كب بمق
ــه  ــادى ب ــا ن ــاندة مل ــذه س ــم ه مقوالهت
مــن وجــود تنقيــص إمجــايل يف القــرآن؛ 
إذ يقــول ))إنــه للقدمــاء، أعنــي الشــيخ 
الصــدوق، والســيد الرشيــف املرتــى، 
والطــريس،  الطــويس،  والشــيخ 
التنقيــص،  وقــوع  عــدم  وغرهــم، 
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لكــن بالنظــر الدقيــق يف كلاهتــم يظهــر 
أهنــم مــا اختــاروا يف حمــل البحــث 
قــوالً خمالفــًا للقــول األول، ومــا ذكــروا 
ــع  ــوا القط ــايل، وال ادع ــص اإلمج التنقي
ــض  ــن بع ــر م ــل يظه ــه، ب ــدم وقوع بع
ــاب  ــائر األصح ــم لس ــم موافقته كلاهت
عــى وقــوع التنقيــص اإلمجــايل؛ وذلــك 
ألن ظاهــر   كل مــن أنكــر مــن أصحابنا 
وقــوع التنقيــص اإلمجــايل أنــه إ نــا أراد 
ــر  ــو أظه ــا ه ــص م ــاق التنقي ــن إط م
أفــراده - واو التنقيــص العينــي املعلــوم 
منقوصــه تفصيــًا بشــخصه - ال مطلــق 
ــذي يف  ــايل ال ــامل لإلمج ــص الش التنقي
فرديتــه لــه نــوع خفــاء بلحــاظ اجلهــل 

ــًا . ــه عين بمنقوص
ــاه  ــا اّدع ــروا م ــا أنك ــم إن ــك ألهن وذل
خمالفوهــم، ومــا كانــوا يــرون هلــم 
وأصحــاب  احلشــوية،  غــر  خمالفــًا 
ــم؛  ــوا يف عباراهت ــا رصح ــث، ك احلدي
ــص  ــا كان إال التنقي ــؤالء م ــى ه وُمدع
العينــي بآيــات أو ســور مذكــورة يف 
ــرآن،  ــا ق ــون أهن ــوا يدع ــار، فكان األخب
ويرتبــون آثــار القــرآن وأحكامــه عليهــا 

ــًا . عم
ال  الــذي  اإلمجــايل  التنقيــص  وأمــا 
كان  فــا  عمــي  أثــر  عليــه  يرتتــب 

حمــل دعواهــم، ومــا كان هلــم نظــٌر 
القدمــاء  األصحــاب  فهــؤالء  إليــه، 
املذكــورون قــد وافقــوا ســائر املســلمن 
ــو  ــذي ه ــي ال ــص العين ــكار التنقي يف إن
مدعــى احلشــوية، وليــس إنكارهــم 
ــايل  ــص اإلمج ــًرا إال التنقي ــم ناظ ونفيه

. أبــدًا(( )44(  
ــو  ــا ه ــا إن ــيخ هن ــول إن كام الش نق
مصــادرة عــى املطلــوب ذلــك بأنَّــه 
الشــيعة  كبــار  مقــوالت  أن  زعــم 
إنــا كانــت منصبــة عــى التنقيــص 
ــم  ــي التشــخييص يف القــرآن الكري العين
التنقيــص  وجــود  بعــدم  القــول  ال 
يف  البيــان  جــي  وذلــك  اإلمجــايل، 
ــق  ــر الدقي ــن بالنظ ــدًا )لك ــه حتدي قول
ــاروا  ــا اخت ــم م ــر أهن ــم يظه يف كلاهت
ــول  ــًا للق ــوالً خمالف ــث ق ــل البح يف حم
األول، ومــا ذكــروا التنقيــص اإلمجــايل، 
ــل  ــه، ب ــدم وقوع ــع بع ــوا القط وال ادع
ــم  ــم موافقته ــض كلاهت ــن بع ــر م يظه
لســائر األصحاب عــى وقــوع التنقيص 
ــن  ــه يمك ــن أن ــى ح ــايل( )54(، ع اإلمج
النظــر  بــأن إعــادة  باملقابــل  القــول 
ــاء  ــؤالء العل ــم ه ــل يف مقوالهت والتأم
ــدم  ــليًا بع ــان تس ــا إىل اإلي ــي بن تف
ــص  ــواع التنقي ــن أن ــوع م ــود أي ن وج



2م 
02

2  
ي  

ثان
ن ال

انو
ك

    
 49

  /
دد 

الع

30

نظرية التنقيص اإلمجالي يف دفع التحريف عن القرآن الكريم / عند الشيخ أغابزرك الطهراني

ــي تشــخييص  ــم ال عين يف القــرآن الكري
ــا  ــو نظرن ــم، فل وال إمجــايل شــمويل مبه
ــدوق يف  ــيخ الص ــة الش ــًا إىل مقول مث
ــًا:  ــه تنصيص ــي قول ــدد وه ــذا الص ه
ــه اهلل  ــذي أنزل ــرآن ال ــا أنَّ الق ))اعتقاُدن
ــن  ــن الدفت ــا ب ــو م ــه )ص( ه ــى نبي ع
وليــس بأكثــر مــن ذلــك، وَمــن نســَب 
ــك  ــن ذل ــُر م ــه أكث ــوُل إنَّ ــا نق ــا أنَّ إلين
فهــو كاذٌب(()64(، فإننــا ســنجد بأنــه ال 
يقــول بالتنقيــص اإلمجــايل فضــًا عــن 
ــر  ــأن تعب ــك ب ــي، ذل ــص العين التنقي
ــا(  ــع )اعتقاُدن ــر اجلم ــدوق بضم الص
ــذا  ــون هب ــيعة يقول ــى أنَّ الش ــدل ع ي
– ههنــا- عــن  ُيعــرِّ  مجيعــًا فهــو مل 
ــو أراد ذلــك لقــال:  نفســه فحســب ول
ــم  ــًا باس ــا كان ُمتحدث ــادي(، وإن )اعتق
الشــيعة كافــة، وهــذا يــدل عــى أن 
مضمــون قولــه هــذا تؤمــن بــه الشــيعة 
ــا  ــة وليــس هــو فحســب؛ مــن هن قاطب
فانــه يمكــن القــول بــان قولــه: )أنَّ 
القــرآن الــذي أنزلــه اهلل عــى نبيــه 
)ص( هــو مــا بــن الدفتــن وليــس 
ــٌة واضحــٌة  بأكثــر مــن ذلــك( فيــه قرين
ــه يدفــع هتمــة  وأمــارة جليــة اإلدراك بأنَّ
ــة؛  ــايل ال حمال ــص اإلمج ــول بالتنقي الق
فقولــه )الــذي أنزلــه اهلل عــى نبيــه 

ــه  ــى أن ــة ع ــة قاطع ــدل دالل )ص( ( ي
ــل  ــتيقن كام ــان ويس ــام اإلي ــن مت يؤم
اليقــن بــأن الــذي نــزل عــى الرســول 
ــه  األكــرم هــو هــو مــا بــن الدفتــن وأنَّ
ال وجــود لتنقيــص ُمْســَتَْبَعد منــه؛ ذلــك 
ــم  ــازل باس ــرآن الن ــن الق ــر ع ــه ع بأنَّ
املوصــول )الــذي( فيــه داللــة واضحــة 
عــى أنــه يقصــد بــأن كل مــا ُأنــِزَل عــى 
ــم  ــأن االس ــك ب ــرم ذل ــول األك الرس
املوصــول يــدل عــى العمــوم يف ُعــرف 
األصوليــن)74(؛ فــإذا ســألك ســائر 
ثــك فــان؟(، فــرتوي  فقــل : )بــاذا حدَّ
ــُب  ــم ُتَعقِّ ــان، ث ــه ف ــك ب ث ــا حدَّ ــه م ل
ثنــي به فــان(؛  قائــًا: )هــذا الــذي حدَّ
ــا  ــذي( ههن ــة )ال ــتعالك للفظ ــإن اس ف
ــت  ــك حتدث ــى أن ــة ع ــة جلي ــدل دالل ت
ــن دون  ــان م ــه ف ــك ب ث ــا حدَّ ــكل م ب
نقصــان، وعليــه فإنــك قــد اســتعملت 
لفظــة )الــذي( هنــا للتعبــر عــن داللــة 
العمــوم والُكليــة قاطبــة، فكأنــك تقول 
ــه  ــي ب ثن ــا حدَّ ــذا كل م ــًا: )ه ــه تعقيب ل
ــا  ــس لدين ــه يتأس ــر(؛ وعلي ــان ال غ ف
مــن هــذا االســتعال الســم املوصــول 
ــد  ــا كان يري ــدوق إن ــيخ الص ــأن الش ب
ــة العمــوم؛ أي إنَّ  بلفظــة )الــذي( دالل
ــد  ــول حمم ــى الرس ــَزَل ع ــذي َن كلَّ ال
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)صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( هــو 
ــس  ــه لي ــن وأن ــن الدفت ــذي ب ــذا ال ه
تنقيــص إمجــايل ُمســَتْبَعد مــن  ثمــة 
ــص  ــن وال تنقي ــن الدفت ــذي ب ــذا ال ه
عينــي منــه أبــدًا؛ وهلــذا قــال تعضيــدًا: 
)وليــس بأكثــر مــن ذلــك(، ليــدل 
ــه  ــص في ــه ال تنقي ــة بأنَّ ــة واضح دالل

ــة.  البت
ثــم ختــَم عبارتــه بقولــه: )وَمــْن نســَب 
ــه أكثــُر مــن ذلــك فهو  ــا نقــوُل إنَّ إلينــا أنَّ
كاذٌب( إذ صــاغ مجلــة الــرد بأعنــف مــا 
يمكــن؛ إذ بناهــا عــى اجلملــة االســمية 
ــة  ــل للدالل ــم فاع ــا اس ــل خره وجع
ممــا  واالســتمرارية،  الثبــوت  عــى 
يوحــي بشــدة يقينــه بــأنَّ الشــيعة ال 

ــط. ــك  ق ــول بذل تق
أمــا مــا ُنِقــَل عــن الســيد املرتــى 
))إنَّ  قولــه:  فهــو  الصــدد  هــذا  يف 
ــم  ــرآن، كالعل ــل الق ــة نق ــم بصح العل
الكبــار،  واحلــوادث  بالبلــدان، 
والوقائــع العظــام، والكتــب املشــهورة، 
وأشــعار العرب املســطورة، فــإنَّ العناية 
ْت، والدواعــي توفَّــرت عــى نقله  اشــَتدَّ
وحراســته، وبلغــت إىل حــدِّ مل يبلغه فيا 
ــوِة،  ــزُة النب ــرآن معج ــاه؛ ألنَّ الق ذكرن
ــكام  ــة، واألح ــوم الرشعي ــذ العل ومأخ

ــوا  ــد بلغ ــلمن ق ــاء املس ــة، وعل الديني
يف حفظــه ومحايتــه الغايــة، حتــى عرفــوا 
كلَّ يشٍء اخُتِلــَف فيــه مــن إعرابــه، 
ــف  ــه، فكي ــه، وآيات ــه، وحروف وقراءت
ًا أو منقوصــًا،  جيــوز أْن يكــوَن ُمغــرَّ
والضبــط  الصادقــة،  العنايــة  مــع 
ــدس اهللُ  ــًا )ق ــاَل أيض ــديد)84(، وق الش
القــرآن  ــه(: إنَّ العلــم بتفســر  روحَّ
كالعلــم  نقلــه،  صحــة  يف  وأبعاضــه 
بجملتــه، وجــرى ذلــك جمــرى مــا علــم 
ــاب  ــة ككت ــب املصنف ــن الكت ضورة م
ــة  ــل العناي ــإنَّ أه ــازين، ف ــيبويه وامل س
ــا  ــن تفصيله ــون م ــأن يعلم ــذا الش هب
مــا يعلمونــه مــن مجلتهــا، حّتــى لــو أنَّ 
ــًا  ــيبويه باب ــاب س ــَل يف كت ــًا أدَخ ُمدِخ
ــِرَف  ــاب، لُع ــن الكت ــس م ــو لي يف النح
ــٌق، وليــس مــن  ــه مُلَح ــَم أنَّ ــَز وُعِل وُميِّ

أصــل الكتــاب(()94(
النــص  هــذا  يف  املرتــى  الســيد  إنَّ 
حتليلــه  يف  العقــي  املســلك  يعتمــد 
القــول  القــرآن ودرأ  ملســألة صيانــة 
بالتنقيــص اإلمجــايل أو العينــي فيــه؛ 
إذ يــرى أنَّ النــص القــرآين قــد بلــغ 
مــن الشــهرة والشــياع  إىل احلــدِّ الــذي 
يدخَلــُه  أْن  عقــًا  معهــا  يســتحيُل 
ــره  ــايل أو غ ــص اإلمج ــٌف بالتنقي حتري
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مــن دون معرفــة ذلــك أو االنتبــاه إليــه 
فهــو أشــبه  شــهرة باحلــوادث التــي 
شــاَعْت يف بــاد العــرب واألشــعار 
َقــْت  َلــْت إىل أســاطر حتــى ُعلِّ التــي حتوَّ
عــى جــدران الكعبــة – مــع االحتفــاظ 
ــادة  ــة- زي ــي يف املقارن ــارق النوع بالف
عــى هــذا فــإنَّ املحــال البــدَّ مــن يقــف 
ــُف  ــرَب التحري ــن دون أْن يت ــًا م عائق
ــه عليهــا  إليــه، والعلــة يف ذلــك كــا تنبَّ
هــذا  أنَّ  يف  تكمــن  املرتــى  الســيد 
ــَد  الكتــاَب يمثــُل معجــزة اهلل التــي تعهَّ
ــع  ــدُّ املنب ــه ُيَع ــن  أنَّ ــًا ع ــا فض بحفظه
للترشيــع  األول  واملصــدر  األســاس 
ــؤون  ــه ش ــوُم علي ــذي تق ــامي ال اإلس
ــوِم  ــُع العل ــو جام ــًا فه ــلمن مجيع املس
الرشعيــة ومنطــق األحــكام الدينيــة  
كافــة، فضــًا عــن العنايــة الفائقــة التــي 
أوالهــا املســلمون هلــذا النص الســاوي 
ُل البنيــة الثقافيــة األصــل يف  ــه ُيشــكِّ ألنَّ
يف  املســلمن  فثقافــة  املســلم،  حيــاة 
حقيقتهــا مــا هــي إال ثقافــة نــص، وملــا 
كانــت احلــال هــذه فــإنَّ املحــال يقــُف 
ــٍف أو  ــِة حتري ــام أيِّ موَج ــاخصًا إم ش
ــه  ــى أنَّ ــرآين حت ــر الق ــاٍس يف التعب مس
ت فيــه كلمــة واحــدة ألدرَكهــا  ــرِّ لــو ُغُ
صوها يف داخلــه فهــو  املســلموَن وشــخَّ

-كــا يعــر املرتــى- ككتــاب ســيبويه 
الــذي حفظتــه العلــاء عــى ظهــر قلــب 
فلــو ُأدِخــَل بابــًا فيــه مــن غــره لعرفــه 
النــاس وَميَّــزوُه، فــإذا كانــت العنايــة قد 
ــاب  ــو كت ــيبويه - وه ــاب س ــت كت طال
ــُه،  ــَز دخيُل ــه َلُيَميَّ ــى أنَّ ــو- حّت يف النح
ــْت  ــَك بدرجــة العنايــة التــي ناَل فــا باُل
النــصَّ القــرآينَّ املقــدس الــذي هــو 

ــه)05(. ــام ومنهج ــاس اإلس أس
أمــا الشــيخ الطــويس فقــد قــال معــرا 
عــن رأيــه يف هــذا الشــأن: ))أمــا القــول 
ــه  ــُق ب ــا ال يلي ــه فم ــه أو نقص يف زيادت
أيضــًا؛ ألنَّ الزيــادة فيــه جممــع عــى 
بطاهنــا والنقصــان فالظاهــر أيضــًا مــن 
مذهــب املســلمن خافــه وهــو األليــق 
ــذي  ــو ال ــا، وه ــن مذهبن ــح م بالصحي
ــر يف  ــو الظاه ــى )ره( وه ــرصه املرت ن
ــات  ــْت رواي ــه روَي ــر أنَّ ــات غ الرواي
كثــرة مــن جهــة اخلاصــة والعامــة 
ــِل  ــرآن ونق ــن آي الق ــر م ــان كث بنقص
موضــٍع  إىل  موضــٍع  مــن  منــه  يشٍء 
طريقهــا اآلحــاد التــي ال توجــب علــًا 
وعمــًا و األْوىل اإلعــراض عنهــا((
ــى  ــًة ع ــًة قطعي ــدلُّ دالل ــذا ي )15(، وه

ــو  ــرآين ه ــن الق ــأنَّ املت ــيعة ب ــان الش إي
ــه وال  ــايل في ــص  إمج ــٌل ال نق ــصٌّ كام ن
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عينــي؛ إذ ال قصــور فيــه البتــة، إذ عــر 
بمذهبنــا(  )األليــق  بقولــه  الطــويس 
فاســتعمل صيغــة التفضيــل املحــاة بـــ 
ــق  ــى املطل ــى املعن ــدل ع ــي ت )الـــ( الت
القــرآن  بصحــة  القــول  أنَّ  فاملــراد 
ــيعي  ــا الش ــق بمذهبن ــامته أو األلي وس
عــى وجــه اإلطــاق وليــس هنــاك مــن 
ــا  ــع م ــا؛ ألنَّ مجي ــه بن ــق من ــد ألي معتق
تتبنــاُه الشــيعُة وتعتنُقــُه أساســًا ملذهبهــا 
إنــا هــو نابــع مــن النــص القــرآين عــى 

ــه. ــه وحفظ ــاس صحت أس
ــا   أمــا مــا َصــَدَر مــن روايــات مــن هن
ــادة  ــول بالزي ــى الق ــصُّ ع ــاك تن وهن
املزعومــة يف القــرآن فهــي ممــا ال جيــب 
َقــُه  األخــذ هبــا عــى وفــق مــا حقَّ
}أي  فيــه  الزيــادة  ))ألنَّ  ؛  الطــويسُّ
ــذا  ــا(( فه ــى بطاهن ــع ع ــرآن{ جمم الق
ــاألْوىل  ــذا ف ــاد؛ ل ــه اآلح ــل طريق النق
ــويس  ــصَّ الط ــا ن ــه ك ــراض عن األع
ــيعة  ــاء الش ــار عل ــد كب ــو أح ــذي ه ال

ــاف. ــا خ ب
أمــا الطــريس فقــد جــاء مقالــه موافقــًا 
ــا  ــول : أم ــى؛ إذ يق ــيد املرت ــال الس ملق
ــه  ــرآن ونقصان ــادة الق ــكام يف زي ))ال
ــادة  ــا الزي ــر، فأم ــق بالتفس ــه ال يلي فإن
وأمــا  بطانــه،  عــى  فمجمــع  فيــه 

ــن  ــة م ــد روى مجاع ــه فق ــان من النقص
أصحابنــا، وقــوم مــن حشــوية العامــة، 
نقصانــا،  أو  تغيــرا  القــرآن  يف  أن 
أصحابنــا  مذهــب  مــن  والصحيــح 
ــى،  ــرصه املرت ــذي ن ــو ال ــه، وه خاف
ــكام  ــتوىف ال ــه، واس ــدس اهلل روح ق
فيــه غايــة االســتيفاء يف جــواب املســائل 
الطرابلســيات، وذكــر يف مواضــع أن 
ــم  ــرآن، كالعل ــل الق ــة نق ــم بصح العل
بالبلــدان واحلــوادث الكبــار، والوقائــع 
العظــام، والكتــب املشــهورة، وأشــعار 
العنايــة  فــإن  املســطورة،  العــرب 
اشــتدت، والدواعــي توفــرت عــى 
نقلــه وحراســته، وبلغــت إىل حــد مل 
يبلغــه فيــا ذكرنــاه، ألن القــرآن معجــزة 
الرشعيــة،  العلــوم  ومأخــذ  النبــوة، 
ــلمن  ــاء املس ــة، وعل ــكام الديني واألح
ــة،  ــه الغاي ــه ومحايت ــوا يف حفظ ــد بلغ ق
حتــى عرفــوا كل يشء اختلــف فيــه 
وحروفــه،  وقراءتــه،  إعرابــه،  مــن 
وآياتــه، فكيــف جيــوز أن يكــون مغــرا 
أو منقوصــًا، مــع العنايــة الصادقــة، 
ــك  ــرى ذل ــديد، ... وج ــط الش والضب
ــب  ــن الكت ــم ضورة م ــا عل ــرى م جم
املصنفــة ككتــاب ســيبويه واملــازين، 
فــإن أهــل العنايــة هبــذا الشــأن يعلمــون 
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مــن  يعلمونــه  مــا  تفصيلهــا  مــن 
ــل  ــا أدخ ــو أن مدخ ــى ل ــا، حت مجلته
ــا يف النحــو ليــس  ــاب ســيبويه باب يف كت
مــن الكتــاب، لعــرف وميــز وعلــم أنــه 
ــاب،  ــل الكت ــن أص ــس م ــق، ولي ملح
املــازين،  كتــاب  يف  القــول  وكذلــك 
القــرآن  بنقــل  العنايــة  أن  ومعلــوم 
ــط  ــة بضب ــن العناي ــدق م ــه، أص وضبط
ــعراء ...  ــن الش ــيبويه ودواوي ــاب س كت
ــن  ــك م ــف يف ذل ــن خال ــر أن م وذك
اإلماميــة واحلشــوية ال يعتــد بخافهــم، 
فــإن اخلــاف يف ذلــك مضــاف إىل قــوم 
مــن أصحــاب احلديــث، نقلــوا أخبــارا 
يرجــع  ال  صحتهــا،  ظنــوا  ضعيفــة 
بمثلهــا عــن املعلــوم املقطــوع عــى 

صحتــه(( )25( .
هبــذا نجــد أن الطــريس قــد تبنــى 
مقولــة الســيد املرتــى يف هــذا الشــأن؛ 
ــا  ــا  تام ــه رفض ــن رفض ــرب ع ــل أع ب
ــايل  ــص اإلمج ــوُل بالتنقي ــْن يق ــكل َم ل
يف  البيــان  صــادح  وذلــك  للقــرآن، 
ــد روى  ــه فق ــان من ــا النقص ــه )وأم قول
مــن  وقــوم  أصحابنــا،  مــن  مجاعــة 
ــرا  ــرآن تغي ــة، أن يف الق ــوية العام حش
ــب  ــن مذه ــح م ــا، والصحي أو نقصان
ــذي  ــان ال ــه(؛ فالنقص ــا خاف أصحابن

ــص  ــو التنقي ــا ه ــريس هن ــده الط يري
ــواء؛  ــد س ــى ح ــي ع ــايل والتعيين اإلمج
ذلــك بــأن الطــريس أطلــق مفــردة 
النقــص ومل يقيدهــا بالتنقيــص التعيينــي 
التفصيــي حتــى يمكــن القــول بأنــه من 
وجــه آخــر يقــول بالتنقيــص اإلمجــايل؛ 
ــص  ــى التنقي ــه يف معن ــق كام ــل أطل ب
لينطبــق عــى كل ماهيــة للتنقيــص مهــا 
كانــت - ســواء إمجاليــًة كانــت أم تعيينًة 
عــى حــد ســواء-  مــن دون متييــز لنــوع 
ــر.   ــط دون آخ ــد بنم ــر أو تقيي ــى آخ ع
يــزاد عــى هــذا فــإن هنالــك مجلــًة مــن 
ــاَل بنفــي   ــار ممــن ق ــاء الشــيعة الكب عل
ــص  ــواع النق ــن أن ــوع م ــود أي ن وج
عــن النــص القــرآين ُمطلقــًا واســتحالة 
ذلــك عقــًا ومنطقــًا ومنهــم املفيــد)35(، 
والفيــض  طــاووس)45(،  وابــن 
ــاين)65(،  ــيخ البهبه ــاين)55(، والش الكاش

وغرهــم الكثــر)75(. 
هبــذا ننتهــي إىل أن اســتناد الشــيخ أغــا 
بــرزك عــى مقــوالت علــاء الشــيعة يف 
ــه  ــايل ل ــص اإلمج ــم بالتنقي ــات قوهل إثب
حاجــة إىل إثبــات وتوثيــق بيــان؛ ذلــك 
ــم ال  ــت بأهن ــم يثب ــر كامه ــأن ظاه ب
يقولــون بذلــك أبــدًا؛ بل هــم ينفون كل 
نقــص عــن القــرآن ســواء أكان إمجاليــًا 
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أم  تعيينــًا عــى حــد ســواء وليســت ثمة 
ــر  ــم يش ــح يف مقوالهت ــارة أو تلمي إش
مــن قريــب أو بعيــد إىل أهنــم يعرتفــون 
بالتنقيــص اإلمجــايل أو يقولــون فيــه 
ــى  ــون ع ــم ينَع ــل إهن ــًا؛ ب ــًا وعق إيان
مــن قــال مــن الشــيعة بذلــك ويرفضونه 

ــًا. ــًة وتفصي مجل
ذلــك بــأن الشــيخ الطهــراين يــرى 
ــدد  ــر حم ــًا غ ــًا إمجالي ــة تنقيص ــأن ثم ب
مــن القــرآن الكريــم وأنَّ  َمــْن مجــع 
ــص  ــذا التنقي ــه ه ــع من ــد وق ــرآن ق الق
ــهو؛  ــيان والس ــل للنس ــع قاب ألنَّ اجلام
باتفــاق  حتقــق  ))والــذي  يقــول  إذ 
مجيــع الكتــاب مــن أحــوال هــؤالء 
للمصاحــف  اجلامعــن  األصحــاب 
ــه  ــن )ع( أن ــر املؤمن ــد أم ــورة بع املذك
مــا كان أحــد منهــم مــن أهــل العصمــة 
وأويل النفــوس القدســية املعصومــة مــن 
ــر  ــا يذك ــة م ــل غاي ــزالل، ب ــأ وال اخلط
ــرتزون  ــدول حي ــم ع ــم  أهن يف توصيفه
وأمــا  إرادة،  و  علــم  عــن  املعــايص 
ــوع،  ــم أو املوض ــًا باحلك ــا جه اقرتافه
أو هلــا، أو نســيانًا ألحدمهــا، أوهلــا، أو 
ــا إرادة،  ــًرا ب ــد، أو قه ــا عم ــأ ب خط
ــار، فكلهــا غــر   أو اضطــراًرا بــا اختي
ــم  ــى عدالته ــم.؛ فمقت ــر بعدالته م

ــدون  ــن جيح ــوا مم ــا كان ــًا م ــم مجيع أهن
بآيــات اهلل تعــاىل وهــم مســتيقنون، وال 
يلغــون آيــة يعلمــون أهنــا مــن القــرآن، 
وأمــا إلغائهــم آليــة جهــًا أو نســيانًا أو 
خطــأ، فــا حمــذور فيــه أصــًا، فينفتــح 
ينســد  وبــه  وقوعــه،  احتــال  بــاب 
الطريــق عــى مــن يدعــي اليقــن بعــدم 
وقــوع تنقيــص مــا يف ســائر املصاحــف 
ــاب(()85(  ــائر األصح ــا س ــي مجعه الت
ــا  ــن هل ــون اجلامع ــارض ك ــع ف إذ ))م
هــؤالء األصحــاب املحتمــل يف حقهــم 
- ولــو كانــوا عــدوالً واقعــًا مــن اخلطــأ 
واخلطــل والعنــاد والزلــل يتأتــى يف 
ــة  ــص بآي ــوع التنقي ــال وق ــم احت مجعه
مــا ولــو جهــًا أو نســيانًا، حيــث إهنــا 
ــان  ــاالن مازم ــان وح ه ــذران موجَّ ع
جبلتــه،  يف  فالنســيان  إنســان،  لــكل 
واجلهــل مــازم خدمتــه مــن لــدن 
ز يف  ــوَّ ــأ املج ــال اخلط ــه،... فاحت خلقت
ــوع  ــال وق ــازٌم الحت ــع م ــق اجلام ح
التنقيــص يف مجعــه، فضــًا عــن احتــال 
مطلــق اخلطــأ، ومــع احتــال التنقيــص 
ال يبقــى جمــال لدعــوى اليقــن بعدمه((
)95(؛ هبــذا نجــد الشــيخ الطهــراين يؤمن 

ــرآن  ــع الق ــذي مج ــأن ال ــًا ب ــًا كام إيان
قــد وقــع منــه التنقيــص اإلمجــايل ألنــه 
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إنســان ومــا دام إنســانًا فــإنَّ ســمة 
جاريــة  والزلــل  واخلطــأ  النســيان 
عليــه ال حمالــة فهــو مل يكــن قاصــدًا 
ــه  ــَص من ــأْن ُينِق ــرآن ب ــه الق ــد مجع عن
ــي  ــانية الت ــة اإلنس ــن الطبيعي يشء ولك
ــي  ــي الت ــل ه ــيان والزل ــي النس تقت
ــان  ــك اإلنس ــى ذل ــة ع ــت حاكم كان
اجلامــع؛ فوقــَع منــه التنقيــُص اإلمجــايل 
إليــه  مــن دون قصــد لــه أو تعمــد 
البتــة؛ ذلــك بــأن اإلنســان الــذي مجــع 
ــا  ــوم -ك ــر معص ــم غ ــرآن الكري الق
يقــول الشــيخ الطهــراين –  وعليــه فهــو 
ــط  ــل للخطــأ والســهو وعــدم الضب قاب
مســتند  عــى  وتأسيســًا  والنســيان؛ 
ــذي  عــدم العصمــة جلامــع القــرآن وال
َل عليــه الشــيخ الطهــراين يف إثبــات  َعــوَّ
ــن  ــد م ــايل عن ــص اإلمج ــود التنقي وج
مجــع القــرآن يمكــن القــول بــأن الــذي 
ــع  ــن يق ــه ل ــة فإنَّ ــمة العصم ــع بس يتمت
لديــه تنقيــص إمجــايل يف القــرآن الكريــم 
ــن  ــرب ع ــد أع ــاه؛ وق ــه إي ــن مجع ح
هــذا األمــر الشــيخ الطهــراين رصاحــة 
يف قولــه: ))نعــم، القطــع بعــدم النقــص 
بالنســبة إىل مصحــف أمــر املؤمنــن 
)عليــه الســام( يف حملــه؛ ألنــه املعصوم 
مــن كل زلــة مــن الــوالدة إىل الشــهادة، 

ــع  ــاق مجي ــة باتف ــن كل دني ــر م واملطه
األمــة، كاتــب مجيــع مــا أوحــي إىل 
ــلم(،  ــه وس ــه وآل ــى اهلل علي ــي )ص النب
وبــاب علمــه مــن كافــة تلــك اآليــات 
بكلاهتــا وحروفهــا، ومجيــع مــا يتعلــق 
بــكل آيــة منهــا مــن أنــواع علــوم 
القــرآن، وأدَّى إليــه كل مــا اســتفاده 
ــاىل. ــم اهلل تع ــن عل ــام( م ــه الس )علي
َفــُه كيفيــة مجــع آيــات القــرآن   وَعرَّ
بــن  املرعــّي  والرتتيــب  وســوره، 
اآليــات وبــن الســور، واحلــدود التــي 
ــًا  ــًا، وتقدي ــدوًا وخت ــا ب ــا اهلل هل جعله
تعــاىل،  اهلل  أراده  مــا  عــى  وتأخــًرا 
يف  قضــاؤه  عليــه  وجــرى  واختــاره 
ــم  ــيئته يف العل ــه مش ــت ب ــه، وتعلق كتاب
اإلهلــي املســطور يف اللــوح املحفــوظ(( 

.)06(

وبنــاًء عــى توافــر عامــل العصمــة 
ــم  مــن عدمــه يف اجلامــع للقــرآن الكري
ــأن مصحــف  يقــرر الشــيخ الطهــراين ب
ــام(  ــه الس ــن )علي ــر املؤمن ــام أم اإلم
ال تنقيــص فيــه)16( ))كــا كان التنقيــص 
ــدم  ــه(()26( لع ــر مصحف ــايل يف غ اإلمج
توافــر العصمــة فيمــن مجــع القــرآن 

ــام(. ــه الس ــن )علي ــر املؤمن غ
نقــول إذا كان اجلمــع الكامــل اليكــون 
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إال مــن املعصــوم وهلــذا كان مجــع اإلمام 
عــي )عليــه الســام( مجعــًا كامــًا دون 
ــرآن  ــع الق ــن مج ــة ألن كل م ــره البت غ
غــر اإلمــام فــإن مجعــه يعرتيــه النقــص 
ــول  ــن الق ــه يمك ــًا؛ فإن ــايل لزوم اإلمج
ــور ملَ  ــذا التص ــت هب ــال إذا كان ــأنَّ احل ب
ــام(  ــه الس ــيُّ )علي ــاُم ع ــْر اإلم مل ُيْظِه
خافتــه  عهــد  يف  الكامــَل  القــرآَن 
ــذي  ــوع ال ــأن املجم ــاَس ب ُ الن ــرصِّ وُيَب
بــن الدفتــن املاثــل بــن أيدهيــم  طــوال 
الســنوات املاضيــة قبــل خافــة اإلمــام 
الــذي  الكامــل  القــرآن  ليــس  هــو 
قــط،  األكــرم  الرســول  عــى  نــزَل 
ــه  ــا مجع ــو م ــا ه ــرآن إن ــة الق وأن متامي
ــر؛  ــام( ال غ ــه الس ــي )علي ــام ع اإلم
فــإذا كان مــا يقولــه الشــيخ أغــا بــزرك 
الطهــراين صحيحــًا فإنــه مــن الواجــب 
التكليفــي بمــكان أن ُيظِهــَر اإلمــاُم 
ــم  ــه لتت ــذي مجع ــرآن ال ــذا الق ــيٌّ ه ع
معجــزة الســاء ويكتمــل مــا ُأنــِزَل عــى 
الرســول األعظــم لكــي اليبقــى النــاس 
يف وهــم ويعشــيوا ســادرين يف زلــل 
ــة  ــن دون دراي ــع األول م ــيان اجلام نس
ــه تتمــة وأنَّ  ــأن الــذي بــن الدفتــن ل ب
ــودة يف  ــر موج ــي غ ــة ه ــه تكمل علي
ــرآن  ــن الق ــام ع ــُت اإلم ــم، فصم قرآهن

ــه  ــت خافت ــداول يف وق ــوع واملت املجم
لدليــل عــى موافقــة اإلمــام نفســه عــى 
ــه ال  هــذا القــرآن ولســند جــي عــى أن
يوجــد فيــه تنقيــص ال إمجــايل وال عينــي 

ــًا. ُمطلق
 فــإذا ))كان اإلمــاَم  أمــَر املؤمنــن 
)عليــه الســام( يعمــُل بمبــدأ التقيــة يف 
عهــد اخللفــاء)36(؛  وهلــذا أحجــم عــن 
احلديــث عــن املصحــف الــذي كان 
ــه  ــه أنَّ ــِرْب عن ــذاك ومل ُيع ــًا وقت جمموع
ُمصَحــٌف ينطــوي عــى ســمة التنقيــص 
ــه أو  ــذ ب ــوُز األخ ــه ال جي ــايل وان اإلمج
ــه يمكــُن الــردُّ عــى  اعتــاده ُمطلقــًا، فإنَّ
هــذا بالقــول بــأنَّ اإلمــاَم  أمــَر املؤمنن 
ــدأ  ــُل بمب ــام( إذا كان يعم ــه الس )علي
التقيــة يف عهــد اخللفــاء فقــد آلــت 
اخلافــُة إليــه مــن بعدهــم؛ وعليــه فــإنَّ 
تكليفــه الرشعــي بوصفــه وليــًا يوِجــُب 
ــازٌم  ــٌف ح ــه موق ــوَن لدي ــه أْن يك علي
من هــذا األمــر؛ بــل كاَن حُيتِّــُم عليــِه أْن 
يوقــَف مثــل هــذه احلــال فــورًا  وحيســَم 
القــول فيهــا البتــة؛ وبــا أنَّ هــذا األمــر 
مل حيــدث وأنَّــه مل  يؤَثــُر عــن اإلمــاِم 
مــن موقــٍف لــه جتــاه هــذا الــيء فــإنَّ 
ــٌل قاطــٌع عــى  هــذا ســنٌد حاســٌم ودلي
ــرآين  ــص الق ــف للن ــود حتري ــدم وج ع



2م 
02

2  
ي  

ثان
ن ال

انو
ك

    
 49

  /
دد 

الع

38

نظرية التنقيص اإلمجالي يف دفع التحريف عن القرآن الكريم / عند الشيخ أغابزرك الطهراني

ُمطلقــًا(()46(؛ مــن هنــا يتقــرر بــأنَّ 
))إمضــاءه )عليــه الســام( للقــرآن 
ــدم  ــى ع ــٌل ع ــرصه، دلي ــود يف ع املوج
ــص  ــه(()56( بالتنقي ــف في ــوع التحري وق

ــة. ــره البت ــايل أو بغ اإلمج
إحجــام  وراء  العلــة  كانــت  إذا  أمــا 
اإلمــام عــن األعــراب بــإن القــرآن 
املجمــوع مــن غــره فيــه تنقيــص إمجايل 
ــأن  ــه ب ــام نفس ــة اإلم ــى قناع ــة ع مبني
ــة  ــى صح ــر ع ــُمْسَتْبَعد ال يؤث ــذا الـ ه
متاميــة النــص املجمــوع مــن قبــل غــره 
وال يقــدح بكامليــة املعنــى املوجــود 
فيــه فإنــه يمكــن القــول بنــاًء عــى هــذا 
إن مجــع اإلمــام نفســه للقــرآن ال ثمــرة 
ــود يف  ــادام أن املوج ــة م ــه وال منفع في
الـــُمْسَتْبَعد  مــن  اإلمــام  مصحــف 
مصحــف  مــن  اإلمجــايل  بالتنقيــص 
ــى  ــون ع ــادة مضم ــي زي ــره ال يضف غ
املصحــف املجمــوع الـــُمْسَتْبَعد منــه مــا 
ــه  ــام ، وعلي ــف اإلم ــود يف مصح موج
فــإن املصحفــن – مــا مجَعــُه اإلمــاُم ومــا 
مجَعــُه غــُرُه – ســيان مــن حيــث اإلفــادة 

ــًة. ــا حمصل ــاد عليه ــا واالعت منه
نقــوُل إنَّ هــذا االفــرتاض غــر وارد 
ســبيل  عــى  ســقناه  بــل  مطلقــًا، 
االســتدالل عــى عــدم وجــود تنقيــص 

إمجــايل يف القــرآن الكريــم ســواء الــذي 
ــره؛  ــه غ ــذي مجع ــام أو ال ــه اإلم مجع
وأدل مــا يــدل عــى ذلــك هــو صمــت 
اإلمــام عنــه وعــدم اعرتاضــه عليــه 
ــن أن اهلل  ــًا ع ــط، فض ــة ق ــو بكلم ول
تعــاىل قــد تعهــد بحفــظ القــرآن نفســه 
ْلنـَـا  ــا َنْحــُن َنزَّ وذلــك بقولــه ســبحانه }إِنَّ

ــوَن{)66( ــُه حَلافُِظ ــا َل ــَر َوإِنَّ ْك الذِّ
قــد  الطهــراين  الشــيخ  أنَّ  ويبــدو 
استشــعر بــأنَّ هــذه اآليــة الكريمــة 
َض عليــه هبــا؛ لــذا  يمكــن أن ُيعــرَتَ
ــو  ــى النح ــا ع ــَف معناه ــا ووظَّ أورده
بالتنقيــص  القــول  يؤكــُد  الــذي 
ــدًا:  ــه حتدي ــا نص ــول م ــايل؛ إذ يق اإلمج
التنقيــص  ))وقــوع  نفــى  مــن  أمــا 
ــه  ــن قول ــَي م ع ــا ادُّ ــة ك ــة قاطع بحج
ــا  ــَر َوإِنَّ ْك ــا الذِّ ْلنَ ــُن َنزَّ ــا َنْح ــاىل: }إِنَّ تع
َلــُه حَلافُِظــوَن{ بتقريــب: إن مــا وعــد اهلل 
ــف  ــه، كي ــو حافظ ــه، وه ــاىل بحفظ تع
يســع للبــرش تنقيصــه خطــأ أو عمــًدا ، 
ــا  ــى م ــدر ع ــرش ال يق ــه أن الب ــن في لك
ــلب  ــه وس ــو إعدام ــه وه ــاد حفظ يض
ــه  ــن وقوع ــص املمك ــوده، والتنقي وج
ــه يف  مــن البــرش ليــس إال تركهــم كتابت
ــع  ــع م ــو جيتم ــه، وه ــف وقراءت املصح
كونــه حمفوظــًا بحفظــه تعــاىل وموجــوًدا 
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عنــد أهلــه(()76( ؛ هبــذا نجــد أنــه يــرى 
ــن  ــو كام ــا ه ــرآن إن ــظ للق ــأن احلف ب
ــن  ــة ولك ــبيل احلقيق ــى س ــود ع وموج
ــدم  ــو ع ــبه ه ــذي حيس ــظ ال ــس احلف لي
وجــود تنقيــص يف القــرآن الكريــم؛ 
ــة  ــظ يف اآلي ــة احلف ــن دالل ــراد م ــل امل ب
ــد  ــًا عن ــه كام ــو حفظ ــرى- ه ــا ي -ك
أهــل البيــت )عليهــم الســام(؛ فالبــرش 
ــيئًا  ــوا ش ــتطيعون أن ينقص ــًا ال يس مجيع
مــن املصحــف املوجــود عنــد أهــل 
وهلــذا  الســام(؛  )عليهــم  البيــت 
فاحلفــظ يقــع عــى مصحــف أهــل 
ــد  ــذي بي ــف ال ــس املصح ــت ولي البي

ــاس. ــدي الن ي
ــري  ــه التفس ــذا التوجي ــى ه ــرد ع ولل
آليــة احلفــظ يمكــن أن نقــول إن مقــال 
الشــيخ مبنــي عــى عامــل التخصيــص 
ــح  ــق الرتجي ــص ومنط ــر خمص ــن غ م
اهلل  بــأن  ذلــك  مرجــح؛  غــر  مــن 
تعــاىل تعهــد بحفظــه عمومــًا مــن دون 
أن يكــون ذلــك احلفــظ للمصحــف 
ــت دون  ــل البي ــد أه ــون عن ــذي يك ال
غــره مــن املصاحــف؛ فهــذا مــا ال 
طائــل وراء حفظــه مــا دام أهــل البيــت 
ــي  ــة الت ــود التكمل ــن وج ــؤوا ع مل ُينبِِّ
لدهيــم والتتمــة املحفوظــة عندهــم دون 

نقصــان – إن صــح ذلــك افرتاضــا- 
ــن  ــاس ع ــة للن ــراب األئم ــدم إع فبع
عندهــم  املحفوظــة  التتمــة  تلــك 
والتكملــة املصونــة لدهيــم ال تبقــى 
منفعــة أو يتجــى أثــٌر حلفــظ مصحفهــم 
ــيء  ــي ال ــة؛ إذ ينتف ــره - البت – دون غ
ــن  ــه ال يمك ــه، وعلي ــاء موضوع بانتف
محــل اآليــة إال عــى وجــه حفــظ عمــوم 
املصاحــف أينــا كانــت وعنــد مــن 
ــى  ــق معن ــذا يتحق ــًا؛ فبه ــت مطلق كان
ــة  ــم الغاي ــًا وتلتئ ــًا وواقع ــظ صدق احلف
ــم  ــرآن الكري ــًا للق ــزًة ورشف ــه معج من
يف كل زمــان مــكان، وعليــه فــا وجــه 
ملقولــة الشــيخ الطهــراين مــن أن احلفــظ 
دون  البيــت  أهــل  ملصحــف  يكــون 

ــدًا ــره أب غ
ــص  ــه ال تنقي ــص إىل ان ــا نخل ــن هن م
إمجــايل يف القــرآن الــذي بــن أيدينــا 
ــو  ــو ه ــه ه ــا في ــة وان كل م ــوم البت الي
املوَحــى إىل الرســول األكــرم كامــًا 
ــاٍق  ــود لب ــا وال وج ــه تاًم ــزل إلي واملن
ــرآن - ال  ــد يف الق ــرآن ال يوج ــن الق م

ــدًا. ــد- أب ــن بعي ــب وال م ــن قري م
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اخلاتــمة
مــن إعــادة النظــر والتأمــل يف مقــوالت 
الشــيخ أغــا بــزرك الطهــراين يف دفاعــه 
ــدم  ــول بع ــرآين؛ والق ــص والق ــن الن ع
ــة  ــث إىل جمموع ــل الباح ــه توص حتريف
ــن  ــي يمك ــة الت ــرات العلمي ــن الثم م

ــو اآليت: ــى النح ــا ع إجيازه
املفهــوم - 1 بــأن  الباحــث  وجــد 

الــداليل للتحريــف مــن منظــور الشــيخ 
أغــا بــزرك الطهــراين ُيبايــُن مــا نصــت 
عليــه املعجــات العربيــة مــن مضمــون 
ذلــك  للتحريــف؛  للفظــة  معنــوي 
بــأن الشــيخ قــد حــرص التحريــف 
بمعنــى التنقيــص فقــط، عــى حــن 
ــر؛  ــى بكث ــذا املعن ــن ه ــع م ــه أوس أن
إذ دلَّ املعجميــون عــى مجلــة معــان 
ــة،  ــر، واإلمال ــا التغي ــظ منه ــذا اللف هل
ــى  ــه ع ــًا داللت ــا أيض ــل، ومنه والتبدي
الزيــادة؛ وهــذا املعنــى األخــر خيالــف 
مــا ذهــب إليــه الشــيخ مجلــًة وتفصيــًا؛ 
ـَط  وهبــذا نلحــظ أن الشــيخ قــد َحنَـّ
املفهــوم الــداليل للتحريــف بمعنــى 
واحــد؛ عــى حــن أن للفــظ مجلــة 
ــق  ــن أن تطب ــا يمك ــددة كله ــان متع مع

ــًا. ــف عموم ــوم التحري ــى مفه ع
بــأن - 2 الباحــث  لــدى  اتضــح 

الشــيخ أغــا بــزرك الطهــراين يــرى 
ــي  ــم ه ــرآن الكري ــة للق ــة بقي ــأن ثم ب
ــن  ــل ب ــرآن املاث ــودة يف الق ــر موج غ
ــرر  ــذا يق ــإن ه ــه ف ــوم؛ وعلي ــا الي أيدين
املوجــود  القــرآن  بــأن  حمصلــة-   –
ــى  ــزَل ع ــذي ن ــو ال ــو ه ــا ه ــن أيدين ب
ــة  ــث صح ــن حي ــرم م ــول األك الرس
متنــه وجــودًا ال مــن حيــث متاميــة 
نصــه تكملــة، وبمعنــى آخــر يــرى 
ــود  ــول بوج ــأن الق ــراين ب ــيخ الطه الش
بقيــة ُمْســَتْبَعَدة عــن النــص القــرآين 
وهــي منــه انتــاًء تــدل داللــة واضحــة 
عــى أن القــرآن الكامــن بيننــا هــو قــرآن 
ــاء  ــي الس ــو وح ــه ه ف؛ ألن ــرَّ ــر حُمَ غ
مــن حيــث هــو وإن كان ثمــة بقيــة 
غــر موجــودة فيــه؛ وبــذا فــإن الشــيخ 
كأنــه حيــدد معنــى التحريــف يف القــرآن 
الكريــم املاثــل بيننــا اليــوم بالتغيــر 
ونصوصــه؛  ألفاظــه  يف  والتبديــل 
ــر  ــود غ ــرآن املوج ــأن الق ــر ب ــه  يق ألن
يكمــن يف  ف وأن حتريفــه هــذا  حُمَــرَّ
عــدم تغيــر ألفاظــه وتبديــل نصوصــه، 
ذلــك بأنــه يــرى أن اســتبعاد النصــوص 
ــو  ــايل اليدع ــرآن احل ــن الق ــة ع القرآني
ٌف  للقــول بــأن القــرآن احلــايل حُمَــرَّ
ــو  ــف ه ــأن التحري ــرُّ ب ــه يق ــذا فان وب
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ــل  ــه؛ ب ــوص من ــتبعاد النص ــس باس لي
بعــدم تغيــره أو تبديلــه مــن حيــث 
ــيخ  ــع الش ــذا يق ــي، وهب ــي إهل ــو وح ه
ــو يف  ــة، فه ــة معرفي ــراين يف مفارق الطه
ــه أن التحريــف  الوقــت الــذي يــرى في
ــه  ــرآن فإن ــن الق ــص م ــن يف التنقي يكم
يقــرٌّ باملقابــل بــأن القــرآن املوجــود غــر 
ــره؛  ــه أو تغي ــث تبديل ــن حي ف م ــرَّ حُمَ
ــاء؛  ــن الس ــُمنَْزل م ــو الـ ــو ه ــل ه ب
وهبــذا يعــود مــن وجــه آخــر ليعــرتَف 
ــل  ــص؛ ب ــس التنقي ــف لي ــأن التحري ب

ــل. ــر والتبدي ــو التغي ه
ــيخ - 3 ــأن الش ــث ب ــف الباح اكتش

ــض  ــتبعاد بع ــأن اس ــرى ب ــراين ي الطه
ال  الكريــم  القــرآن  مــن  النصــوص 
أو  احلــايل  القــرآن  بإعجــاز  يقــدح 
مــن  يقلــل  أوال  فضيلتــه  يف  يطعــن 
شــأنيته، وذلــك بدعــوى أن الـــُمْسَتْبَعد 
هــو ليــس مــن آيــات األحــكام، وعليــه 
ــم  ــه حيك ــول كأن ــذا الق ــده هب ــا نج فإنن
باإلعجــاز واألفضليــة والشــأنية آليــات 
األحــكام فقــط؛ ذلــك بــأن الـــُمْسَتْبَعد 
مــن النصــوص عــن القــرآن إذا مل تكــن 
مــن آيــات األحــكام فــإن القــرآن يبقــى 
ــأن  ــة وذا ش ــب فضيل ــزًا وصاح معج
كبــر، وعليــه فــإن غــر آيــات األحكام 

ــذا  ــه، وه ــن نصوص ــزًا م ــد معج ال يع
رأي غريــب يف بابــه عجيــب يف مــورده؛ 
ذلــك بــأن القــرآن كلــه معجــز ودليــل 
ــدى  ــاىل حت ــازه أن اهلل تع ــة إعج عمومي
يأتــوا بحديــث  بــأن  النــاس مجيعــًا 
ــث  ــذا احلدي ــاء ه ــا كان انت ــه مه مثل
ــًا  ــًا ترشيعي ــًا ســواء أكان حكمي مضمون
أم عقائديــًا برهانيــًا أو أخاقيــًا وعظيــًا؛ 
ــرى  ــى أخ ــة ع ــة آلي ــا مزي ــه ف وعلي
مــن حيــث األفضليــة أو الشــأنية أو 

ــط.  ــة ق اإلعجازي
مقولــة - 4 بــأن  الباحــث  وجــد 

ــر اإلمجــايل مل  الشــيخ أغــا بــزرك بالتوات
تكــن يف حملهــا؛ فضــًا عــن أن اعتــاده 
الســر والتأريــخ   عــى كتــب أهــل 
دون  اإلمجــايل  بالتنقيــص  القــول  يف 
ــها  ــات نفس ــند الرواي ــى س ــاد ع االعت
أمــٌر ال يمكــن االعتــاد عليــه هبــذا 

الشــأن.
الطهــراين - 5 الشــيخ  دعــوى  إن 

ــق  ــيعة تواف ــاء الش ــوالت عل ــأن مق ب
مــا يذهــب إليــه مــن القــول بالتنقيــص 
ــة إىل  ــا حاج ــوى هل ــي دع ــايل ه اإلمج
إثبــات؛ ذلــك بــأن املتأمــل يف مقــوالت 
أن  إىل  ينتهــي  الشــيعة  علــاء  كبــار 
مرادهــم مــن مقوالهتــم هــذه هــو 
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بوجوهــه  بالتنقيــص  للقــول  نفيهــم 
كافــة اإلمجــايل وغــره عــى حــد ســواء 
ــم ال  ــارة يف مقوالهت ــة إش ــت ثم وليس
ــى  ــدل ع ــد ت ــن بعي ــب وال م ــن قري م
ــراين أو  ــيخ الطه ــه الش ــب إلي ــا ذه م

ــدًا. ــده  أب تؤي
ــن - 6 ــأن م ــث ب ــدى الباح ــح ل اتض

ضمــن االســتدالالت التــي اعتمــد 
بالقــول  الطهــراين  الشــيخ  عليهــا 
جامــع  أن  هــو  اإلمجــايل  بالتنقيــص 
قابــل  فهــو  وعليــه  إنســان  القــرآن 
للخطــأ والنســيان وهلــذا جــاء مصحفــه 
ــى  ــًا، ع ــًا إمجالي ــًا نقص ــوع ناقص املجم
ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــن أن اإلم ح
ملــا كان معصومــًا كان مصحفــه كامــًا، 
نقــوُل إن هــذا االســتدالَل منقــوٌض 
مجلــًة وتفصيــًا بعــدم اعــرتاض اإلمــام 
ــة  ــن جه ــوع م ــف املجم ــى املصح ع
إعرابــه عــن وجــود ذلــك  وبعــدم 
النقــص يف خافتــه )عليــه الســام( 
مــن جهــة أخــرى؛ فصمُتــُه دليــٌل عــى 
إقــراره وإمضائــه مــا موجــود مــن 
ــان  ــي البي ــل ج ــذا دلي ــف؛ وه مصح
وشــهادة واثقــة الـــُمْعَتَمد عــى صحــة 
هــذا املصحــف املجمــوع وعــدم وقــوع 
النقــص فيــه ألن القــرآن مــع عــي 

وعــي مــع القــرآن وألنَّ احلــق مــع عــي 
ــدًا. ــان أب ــه ال يفرتق ــي مع وع

مــن كل هذا ننتهي إىل أن االســتدالالت 
التــي قدمهــا الشــيخ الطهــراين إلثبــات 
ــاش  ــة للنق ــت قابل ــواه كان ــدق دع ص
واألخــذ الــرد؛ بــل يمكــن القــول 
بأهنــا تقــف عــى ارض متحركــة ال 
يمكــن هلــا أن تقــر طويــا عليهــا؛ فعــى 
ــا  ــيخ أغ ــة الش ــامة ني ــن س ــم م الرغ
بــزرك الطهــراين يف دفاعــه عــن القــرآن 
املوجــود وقولــه اعتقــادًا بعــدم حتريفــه؛ 
فــإن اســتدالله عــى صحــة هــذا املعتقد 
)نفــي التحريــف( مل تكــن يف حملهــا؛ 
ــف  ــول يف التحري ــع بالق ــد وق ــو ق فه
مــن حيــث أراد نفــي التحريــف؛ ويبدو 
أن داعــي قولــه بالتنقيــص اإلمجــايل قــد 
ــتاذه  ــيخه وأس ــه لش ــذارًا من ــاء اعت ج
ــذا  ــادى هب ــذي ن ــوري( ال ــيخ الن )الش
ــة  ــذه بكيفي ــل تلمي ــن َقْب ــون م املضم
ــن  ــول ال يمك ــة نق ــرى)86(، وحمصل أخ
ــن  ــف م ــي التحري ــى نف ــتدالل ع االس
حيــث الوقــوع يف التحريــف حتــى مــع 
ســامة النيــة وصفــاء القصــد املــراد من 
ذلــك؛ إذ ال تنقيــص يف القــرآن الكريــم 
أن  يمكــن  وال  تعيينــًا  وال  إمجــاالً  ال 

ــط. ــون ق ــن يك ــك ول ــون ذل يك
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أ.د. سريوان عبد الزهرة اجلنابي

اهلوامش:
ــر  ــود نظ ــدم وج ــه ال نع ــًا أن 1  )( عل
أبنــاء  الطائفــة  إىل  منســوبة  الشــبهة  هــذه 
الســنة أيضــًا، غــر أنَّ نســبتها إىل الشــيعة هــي 

إمجــاالً. غرهــا  دون  عليهــا  األغلــب 
2- ينظــر: عــي احلســيني امليــاين: عــدم 

و39. القــرآن:29  حتريــف 
3- الباغي: آالء الرمحن: 24/1. 

4- ابــن حــزم األندلــي: الفصــل بــن امللــل 
ــد  ــر: حمم ــل:80/2، وينظ ــواء والنح واأله
عبــد الرمحــن الســيف: الشــيعة األثنــي عرشيــة 

ــرآن: 1 .    ــف الق وحتري
ــار: 95،  ــت االنتص ــاين: نك ــر: الباق 5- ينظ
103، 239، 242، وحممــد حســن الصغــر: 

ــرآن: 159. ــخ الق تأري
ــاين  ــا إىل أنَّ الباق ــارة ههن ــن اإلش ــدَّ م والب
ــادة  ــول بالزي ــيعة تق ــب إىل إنَّ الش ــا يذه حين
ــد هبــذا القــول إنَّ القــرآن  ــه يري يف القــرآن فإنَّ
ــرآن  ــو ق ــوم ه ــا الي ــن أيدين ــذي ب ــَم ال الكري
تــاٌم ال نقــص فيــه البتــة؛ وبنــاًء عــى هــذا فــإنَّ 
ــون عــى وجــود نقــص فيه  الشــيعة حينــا ينصُّ
ــة  ــول باملحصل ــم يق ــى أهنَّ ــدل ع ــذا ي ــإنَّ ه ف
بزيــادة بعــض النصــوص عــى متاميــة القــرآن 
املاثــل بــن أيدينــا اليــوم بــن الدفتــن؛ وعليــه 
ــٌص  ــرآن ناق ــأنَّ الق ــوا ب ــا يقول ــم حين فكأهنَّ
فُهــم  النــصِّ  تــاُم  أمــره  وهــو يف حقيقــة 
يقولــون مــن وجــه آخــر بوجــود زيــادة عــى 
ــص  ــود نق ــوٍل بوج ــرآن؛ ألنَّ أيَّ ق ــص الق ن

ــص  ــصِّ ال نق ــاُم  الن ــرآن ت ــرآن - والق يف الق
ــادة  ــه - هــي دعــوى اىل القــول بوجــود زي في

ــة. ــه باملحصل علي
6- ابــن طــاووس: ســعد الســعود: 144، 
وينظــر: عــي احلســيني امليــاين: عــدم حتريــف 
الشــيعة  اهلل:  مــال  وحممــد  القــرآن:15، 

وحتريــف القــرآن: 64. 
ــول  ــد يف أص ــي: املعتم ــو يع ــايض أب 7- الق
الديــن: 258، وينظــر: عبــد الصبــور شــاهن: 

ــرآن: 183.  ــخ الق تأري
8- الباغــي: آالء الرمحــن: 21/1، إذ روي 
))عــن ابــن الوليــد  عــن ابــن أبــان عــن 
ــد  ــت أليب عب ــال : قل ــد ق ــن خال ــليان ب س
؟  رجــم  القــرآن  يف  الســام(:  )عليــه  اهلل 
ــيخ  ــال : الش ــف ؟ ق ــت : كي ــم ، قل ــال : نع ق
ــا  ــد قضي ــا ق ــة فإهن ــا البت ــيخة فارمجومه والش
الشــهوة(( وينظــر: املجلــي: بحــار االنــوار: 
جامــع  الروجــردي:  والســيد   ،37  /76
واالزدي:   ،336  /25 الشــيعة:  احاديــث 

 .217 اإليضــاح: 
9- أغــا بــزرك الطهــراين: النقــد اللطيــف 
يف نفــي التحريــف عــن القــرآن الرشيــف، 
ــف األرشف  ــوعة النج ــاب موس ــن كت )ضم

ــرآن(: 288.  ــم الق ــة – عل العلمي
10- م.ن: 288. 
11- م.ن: 288. 
12- م.ن: 305. 

ــف  ــد اللطي ــراين: النق ــزرك الطه ــا ب 13-أغ
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يف نفــي التحريــف عــن القــرآن الرشيــف، 
ــف األرشف  ــوعة النج ــاب موس ــن كت )ضم

ــرآن(: 305.  ــم الق ــة – عل العلمي
ــف  ــد اللطي ــراين: النق ــزرك الطه ــا ب 14-أغ
يف نفــي التحريــف عــن القــرآن الرشيــف، 
ــف األرشف  ــوعة النج ــاب موس ــن كت )ضم

ــرآن(: 306.  ــم الق ــة – عل العلمي
15- ينظــر: الفراهيــدي: العــن: 211/3، 
والــرازي: خمتــار الصحــاح: 167، والزبيدي: 
القامــوس:  جواهــر  مــن  العــروس  تــاج 
134/23 ومــا بعدهــا، و ابــن منظــور: لســان 

العــرب: 41/9. 
ــن  ــروس م ــاج الع ــدي: ت ــر: الزبي 16- ينظ
ــا،  ــا بعده ــوس: 133/23 وم ــر القام جواه

ــرب: 41/9. ــان الع ــور: لس ــن منظ واب
ــف  ــد اللطي ــراين: النق ــزرك الطه ــا ب 17- أغ
يف نفــي التحريــف عــن القــرآن الرشيــف، 
ــف األرشف  ــوعة النج ــاب موس ــن كت )ضم

ــرآن(: 307- 308.  ــم الق ــة – عل العلمي
 ،1342/4 الصحــاح:  اجلوهــري:   -18
وينظــر: الزبيــدي: تــاج العــروس مــن جواهر 
ــان  ــور: لس ــن منظ ــوس: 136/23، واب القام

العــرب: 41/9. 
 ،1342/4 الصحــاح:  اجلوهــري:   -19
وينظــر: ابــن منظــور: لســان العــرب: 41/9.

ــن  ــروس م ــاج الع ــدي: ت ــر: الزبي 20-  ينظ
جواهــر القامــوس: 134/23. 

21-  ينظــر: م.ن: 134/23، و ابــن منظــور: 
لســان العــرب: 41/9. 

ــف  ــد اللطي ــراين: النق ــزرك الطه ــا ب 22- أغ
يف نفــي التحريــف عــن القــرآن الرشيــف، 
ــف األرشف  ــوعة النج ــاب موس ــن كت )ضم

ــرآن(: 308.  ــم الق ــة – عل العلمي
23- م.ن: 308. 

املعنيــن مــن ضمــن  24- ولعــل هذيــن 
ــذه  ــة هل ــول الثاث ــة األص ــرادات املضموني امل
اللفظــة؛ إذ يــرى ابــن فــارس أن هلــذه اللفظــة 
ــي:  ــداه وه ــة ال تتع ــول مضموني ــاث أص ث
))حــد الــيء، والعــدول، وتقديــر الــيء((، 
ويقــول يف األصــل الثــاين الــذي هــو العــدول: 
ــيء،  ــن ال ــراف ع ــاين االنح ــل الث ))واألص
يقــال انحــرف عنــه ينحــرف انحرافــا، وحرفته 
أنــا عنــه أي عدلــت بــه عنــه((؛ معجــم 
ــر  ــا التغي ــه ف ــة: 42/2، وعلي ــس اللغ مقايي
ــدول عــن األصــل اىل غــره  ــل اال الع والتبدي

ــة . ال حمال
ــن  ــروس م ــاج الع ــدي: ت ــر: الزبي 25- ينظ

.134  -132/23 القامــوس:  جواهــر 
26- ينظر: م.ن: 132/23.
27- ينظر: م.ن: 133/23.

28- ينظــر: اجلوهــري: الصحــاح: 124/1، 
جواهــر  مــن  العــروس  تــاج  والزبيــدي: 

.134/23 القامــوس: 
29-  نقــول إن قــول الشــيخ أغــا بــزرك بــأن 
التحريــف يف القــرآن الكريــم هــو  ليــس 
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ــر أن  ــًا؛ غ ــق فع ــو ح ــر ه ــل أو التغي التبدي
حــرصه ملعنــى التحريــف بالتنقيــص هــو حمــل 
النظــر وإعــادة تأمــل وعــدم القبــول حمصلــة.
ــف  ــد اللطي ــراين: النق ــزرك الطه ــا ب 30- أغ
يف نفــي التحريــف عــن القــرآن الرشيــف، 
ــف األرشف  ــوعة النج ــاب موس ــن كت )ضم

ــرآن(: 307.  ــم الق ــة – عل العلمي
31- م.ن: 307. 

ــف  ــد اللطي ــراين: النق ــزرك الطه ــا ب 32-أغ
يف نفــي التحريــف عــن القــرآن الرشيــف، 
ــف األرشف  ــوعة النج ــاب موس ــن كت )ضم

ــرآن(: 307.  ــم الق ــة – عل العلمي
33- ينظر: م.ن: 309. 

34- م.ن: 309- 310. 
نــا ))ال  35- الشــيخ الطهــراين نفســه يقــول: إنَّ
ــارج  ــه يف اخل ــوص بعين ــخص املنق ــم ش نعل
ــدم  ــى ع ــت ع ــا عرف ــاق ك ــق االتف ... لتحق
الزيــادة وعــى عــدم تنقيــص األحــكام(( 
ــف  ــي التحري ــف يف نف ــد اللطي ــة، النق الرشعي
كتــاب  )ضمــن  الرشيــف،  القــرآن  عــن 
ــم  ــة – عل ــف األرشف العلمي ــوعة النج موس

القــرآن(: 311. 
36- سورة البقرة: 23. 

ــايب:  ــرة اجلن ــد الزه ــروان عب ــر: س 37- ينظ
ــرآين: 102  ــص الق ــد يف الن ــاق والتقيي اإلط
ومــا بعدهــا، واآلمــدي: األحــكام يف أصــول 

ــكام: 5/3.   األح
38- سورة الطور: 33- 34.

ــف  ــد اللطي ــراين: النق ــزرك الطه ــا ب 39- أغ
يف نفــي التحريــف عــن القــرآن الرشيــف، 
ــف األرشف  ــوعة النج ــاب موس ــن كت )ضم

ــرآن(: 312. ــم الق ــة – عل العلمي
ــف  ــد اللطي ــراين: النق ــزرك الطه ــا ب 40-أغ
يف نفــي التحريــف عــن القــرآن الرشيــف، 
ــف األرشف  ــوعة النج ــاب موس ــن كت )ضم

ــرآن(: 312. ــم الق ــة – عل العلمي
ــراين  ــزرك الطه ــا ب ــيخ أغ ــول الش 41- إذ يق
ــا  ــم فيه ــة ال حيك ــألة التأرخيي ــًا: ))املس ترصحي
إال كتــب الســر والتواريــخ املعتــرة املعتمــدة 
ــن  ــًا م ــب غالب ــك الكت ــو تل ــلمة، وال ختل املس
متخالفــات يف بعــض خصوصيــات واقعــة 
واحــدة، بــل بعضهــا مناقــض لبعــض يف 
يمكــن  ال  بحيــث  اخلصوصيــات،  بعــض 
ــدرب  ــر املت ــد ظف ــم، ق ــا، ... نع ــع بينه اجلم
يف تلــك الكتــب واملتفعــل يف أطرافهــا بقضيــة 
ــن  ــا م ــان ذكره ــع يف مظ ــا تتب ــة، وكل تأرخيي
ملــا  أو  هلــا  ذكــًرا  يــرى  ال  الكتــب  ســائر 
االطمئنــان  فيحصــل  ويناقضهــا،  ينافيهــا 
املتأمــل  بوقوعهــا، وقــد يظفــر الفاحــص 
يف تلــك الكتــب عــى اختافهــا يف بعــض 
موجبــة  واحــدة  بقضيــة  اخلصوصيــات 
وســالبة قــد اتفــاق اجلميــع يف الداللــة عليهــا 
ــة يف كل  مطابقــة أو التزامــًا بيِّنــًا، لكنهــا ًمنضمَّ
ــات  ــة خلصوصي ــات خمالف ــاب بخصوصي كت
ــا  ــا م ــا وال يف غره ــرى فيه ــره، وال ي يف غ
رصحيــًا،  وينفيهــا  القضيــة  نفــس  يكــذب 
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الواحــدة  القضيــة  هــذه  بتحقــق  فيطمئــن 
ــه ظــن بتحقــق إحــدى هــذه  وأن ال حيصــل ل
ــف  ــد اللطي ــة((، النق ــات املتخالف اخلصوصي
يف نفــي التحريــف عــن القــرآن الرشيــف، 
ــف األرشف  ــوعة النج ــاب موس ــن كت )ضم

العلميــة – علــم القــرآن(: 311- 312.
ــف  ــد اللطي ــراين: النق ــزرك الطه ــا ب 42- أغ
يف نفــي التحريــف عــن القــرآن الرشيــف، 
ــف األرشف  ــوعة النج ــاب موس ــن كت )ضم

ــرآن(: 319- 320. ــم الق ــة – عل العلمي
النجفــي )حمقــق  بــن موســى  43-  عــي 
ــف  ــي التحري ــف يف نف ــد اللطي ــاب(: النق كت
كتــاب  )ضمــن  الرشيــف،  القــرآن  عــن 
ــم  ــة – عل ــف األرشف العلمي ــوعة النج موس

.  320 هامــش:  القــرآن(: 
ــف  ــد اللطي ــراين: النق ــزرك الطه ــا ب 44- أغ
يف نفــي التحريــف عــن القــرآن الرشيــف، 
ــف األرشف  ــوعة النج ــاب موس ــن كت )ضم

ــرآن(: 323 – 324. ــم الق ــة – عل العلمي
45- بــل متاهــى الشــيخ الطهــراين حتــى 
ــة  ــن اإلمامي ــا ب ــس في ــًا: ))لي ــرب قائ أع
ــوع  ــر وق ــن ينك ــن م ــاء واملتأخري ــن القدم م
ــن  ــع واليق ــي القط ــايل ويّدع ــص اإلمج التنقي
نفــي  اللطيــف يف  النقــد  بعــدم وقوعــه(( 
ــن  ــف، )ضم ــرآن الرشي ــن الق ــف ع التحري
ــة –  كتــاب موســوعة النجــف األرشف العلمي

علــم القــرآن(:328 
ديــن  يف  االعتقــادات  الصــدوق:   -46

.84 اإلماميــة: 
47- ينظــر: الصنعــاين: أصــول الفقــه: 302، 
ــن  ــول: 169، واب ــاد الفح ــوكاين: إرش والش
ــه: 107،  ــول الفق ــرص يف أص ــام: املخت اللح
والشــيخ االنصــاري: مطــارح األنظــار: 215، 
ــدين:  ــة املسرتش ــرازي: هداي ــي ال ــد تق وحمم
األصــول:  هنايــة  والروجــردي:   ،176/1
26، وحممــد حســن احلســيني: غايــة املســؤول 

ــول: 179/1.  ــم األص يف عل
 ،11/3 االنتصــار:  العامــي:  ينظــر:   -48
املهمــة  الفصــول  الديــن:  رشف  والســيد 
وفتــح   ،177 االمــة:176-  تأليــف  يف 
مــن  القــرآن  ســامة  املحمــدي:  اهلل 

   .3 4 : يــف لتحر ا
 ،43/1 البيــان:  جممــع  الطــويس:   -49
ــرآن  ــامة الق ــدي: س ــح اهلل املحم ــر: فت وينظ

التحريــف:34.    مــن 
ــايب:  ــرة اجلن ــد الزه ــروان عب ــر: س 50- ينظ
ــرآين: 146.  ــص الق ــن الن ــيعة م ــة الش أحقي

51-الطــويس: التبيــان:3/1، ولاســتزادة 
ينظــر: أغــا بــزرك الطهــراين: الذريعــة: 10 / 
221، واألمينــي: الغديــر: 85/3، والباغي: 
ــة  ــن: أجوب ــن: 25/1، ورشف الدي آالء الرمح

مســائل جــار اهلل: 37.  
52- ينظــر: الطــريس: جممــع البيــان:42/1- 

 .43
53-ينظــر: املفيــد: أوائــل املقــاالت: 81، 

واملفيــد: املســائل الرويــة: 80.
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ســعد  طــاووس:  ابــن  54-ينظــر: 
 . و193  و145،  الســعود:144 

الكاشــاين:  الفيــض  ينظــر:   -55
  .5 1 /1 : يف لصــا ا

56- ينظر: الباغي: آالء الرمحن:26/1.  
ــة القــرآن  ــدري: صيان 57- ينظــر: كــال احلي
مــن التحريــف:16- 18، ورســول جعفريان: 
أكذوبــة حتريــف القــرآن بــن الشــيعة والســنة: 
ــاين:  ــيني املي ــي احلس ــا، وع ــا بعده 58 وم
التحقيــق يف نفــي التحريــف عــن القــرآن 

ــا. ــا بعده ــف:108 وم الرشي
ــف  ــد اللطي ــراين: النق ــزرك الطه ــا ب 58- أغ
يف نفــي التحريــف عــن القــرآن الرشيــف، 
ــف األرشف  ــوعة النج ــاب موس ــن كت )ضم

ــرآن(: 314 ــم الق ــة – عل العلمي
59- م.ن: 315.

ــف  ــد اللطي ــراين: النق ــزرك الطه ــا ب 60-أغ
يف نفــي التحريــف عــن القــرآن الرشيــف، 
ــف األرشف  ــوعة النج ــاب موس ــن كت )ضم

ــرآن(: 315. ــم الق ــة – عل العلمي
61- ينظر: م.ن: 329.

62- م.ن: 330.
63-ينظــر: حممــد مــال اهلل: الشــيعة وحتريــف 

القــرآن:92.  
ــايب:  ــرة اجلن ــد الزه ــروان عب ــر: س 64- ينظ
ــرآين: 130-  ــص الق ــن الن ــيعة م ــة الش أحقي

 .131
65- اخلوئــي: البيــان: 219، وينظــر: القايض 

أبــو يعــي: املعتمد يف أصــول الديــن: 258.  
66- سورة احلجر: 9. 

ــف  ــد اللطي ــراين: النق ــزرك الطه ــا ب 67- أغ
يف نفــي التحريــف عــن القــرآن الرشيــف، 
ــف األرشف  ــوعة النج ــاب موس ــن كت )ضم

ــرآن(: 315. ــم الق ــة – عل العلمي
68- ينظــر: أغــا بــزرك الطهــراين: النقــد 
اللطيــف يف نفــي التحريــف عــن القــرآن 
الرشيــف، )ضمــن كتــاب موســوعة النجــف 
 219 القــرآن(:  علــم   – العلميــة  األرشف 

 .323 و

ثبت املصادر واملراجع:
• القرآن الكريم.	
• اآلمــدي: ســيف الديــن أبــو احلســن 	

ــد )ت613هـــ(:  ــن حمم ــي ب ــن أيب ع ــي ب ع
حتقيــق:  األحــكام،  أصــول  يف  اإلحــكام 
الكتــاب  دار  مطبعــة  اجلميــي،  د.ســيد 

1404هـــ. بــروت،ط1،  العــريب- 
• شــاذان 	 بــن  الفضــل  األزدي:   

جــال  حتقيــق:  اإليضــاح،  )ت260هـــ(: 
د.ت. األرمي،د.مــط،  احلســيني  الديــن 

• أغا بزرك الطهراين )ت1389هـ(: 	
ــة -  ــيعة، مطبع ــف الش ــة إىل تصاني الذريع

ط3،  لبنــان،   – بــروت  األضــواء،  دار 
1403هـــ.

العلميــة -  األرشف  النجــف  موســوعة 
ــي  ــه: ع ــَق علي ــُه وعلَّ َق ــرآن(، حقَّ ــم الق )عل
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وَعلَّــَق  َحــُه  صحَّ النجفــي،  موســى  بــن 
عليــه: الشــيخ كريــم النجفــي، إعــداد: مركــز 
النجــف األرشف للتأليــف والتوثيــق والنــرش، 
يف ضمــن سلســلة إصــدارات مركــز النجــف 
ــدد  ــرش الع ــق والن ــف والتوثي األرشف للتألي

د.ت.  ،)5(
• احلســن 	 عبــد  الشــيخ  األمينــي: 

)ت1392هـــ(: الغديــر، مطبعــة دار الكتــاب 
1379هـــ. لبنــان،   – بــروت  العــريب، 

• بــن 	 حممــد  بكــر  أبــو  الباقــاين: 
ــم  ــن القاس ــر ب ــن جعف ــد ب ــن حمم ــب ب الطي
حتقيــق:  االنتصــار،  نكــت  )ت403هـــ(: 
حممــد زغلــول ســام، منشــأة املعــارف - 

1971م.  اإلســكندرية، 
• الروجــردي: الســيد حســن الطباطبائــي 	

)ت1383هـ(: 
جامــع أحاديــث الشــيعة، املطبعــة : املهــر - 

- قــم ، 1415هـ - 1373ش.
بحــث -  )تقريــر  األصــول  هنايــة 

مطبعــة  املنتظــري(،  للشــيخ  الروجــردي 
املقدســة، ط1، 1415هـــ.  قــم  القــدس - 

• ــي: آالء 	 ــواد النجف ــد ج ــي: جمم الباغ
الرمحــن يف تفســر القــرآن، دار إحيــاء الــرتاث 

ــان، د.ت.  ــروت، لبن ــريب – ب الع
• )ت 	 محــاد  بــن  إســاعيل  اجلوهــري: 

393هـــ(: الصحــاح يف اللغــة، حتقــي : أمحــد 
عبــد الغفــور العطــار، النــارش دار العلــم 
للمايــن، بــروت – لبنــان،ط4، 1407هـــ- 

1987م.
• حممــد 	 أبــو  األندلــي:  حــزم  ابــن 

ــواء  ــل واأله ــن املل ــل ب )ت456هـــ(: الفص
والنحــل، مطبعــة دار اجليــل – بــروت، د.ت.

• )ت 	 القاســم  أبــو  الســيد  اخلوئــي: 
1413هـــ(: البيــان يف تفســر القــرآن، مطبعــة 

1395هـــ.  بــروت،ط4،   – الزهــراء 
• ــد 	 ــن عب ــر ب ــن أيب بك ــد ب ــرازي: حمم ال

القــادر )666هـــ(: خمتــار الصحــاح، حتقيــق: 
نــارشون،  لبنــان  مكتبــة  خاطــر،  حممــود 
1995م.  –  1415 ط1،  لبنــان،   – بــروت 

• حتريــف 	 أكذوبــة  جعفريــان:  رســول 
ــبهر  ــة س ــنة، مطبع ــيعة والس ــن الش ــرآن ب الق
العاقــات  معاونيــة  النــارش  طهــران،   –
الدوليــة يف منظمــة اإلعــام اإلســامي، ط1، 

1985م.   - 1406هـــ 
• ــد 	 ــن عب ــد ب ــن حمم ــد ب ــدي: حمم الزبي

الــرزاق احلســيني )1205هـــ(: تــاج العروس 
مــن جواهــر القامــوس، حتقيــق: جمموعــة مــن 

ــة، د.ت.  ــارش دار اهلداي ــن، الن املحقق
• )ت1377هـــ(: 	 الديــن  رشف  الســيد 

ــارش  ــة، الن ــف األم ــة يف تألي ــول املهم الفص
ــة،  ــة البعث ــي ملؤسس ــام اخلارج ــم اإلع : قس

د.ت ط1، 
• سروان عبد الزهرة اجلنايب: 	
اإلطــاق والتقييــد يف النــص القــرآين - 

– دراســة يف املفهــوم والداللــة، دار صفــاء 
ــان، ط1، 1433هـــ -  ــع- ع ــرش والتوزي للن
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2012م. 
أحقيــة الشــيعة مــن النــص القــرآين– - 

إثبــات الواليــة ودفــع هتمــة التحريــف- قراءة 
بمنطــق حتليــل النــص، مطبعــة دار األمــر 

2016م. ط1،  األرشف،  النجــف  )ع(، 
• أجوبــة 	 )1377هـــ(:  الديــن  رشف 

 – العرفــان  مطبعــة  اهلل،  جــار  مســائل 
1373هـــ.  صيــدا،ط2، 

• ــد 	 ــن حمم ــي ب ــن ع ــد ب ــوكاين :حمم الش
الفحــول، مطبعــة  )ت1250 هـــ(: إرشــاد 
مصطفــى البــايب احللبــي وأوالده – مــرص، 

1،د.ت. ط
• )ت1281هـــ(: 	 األنصــاري  الشــيخ 

مطــارح األنظــار، طبــع حجــري، ط1، د.ت.
• يف 	 االعتقــادات  )381هـــ(:  الصــدوق 

ــد الســيد،  ــق: عصــام عب ــة، حتقي ــن اإلمامي دي
النــارش دار املفيــد للطباعــة والنــرش والتوزيــع 
- بــروت – لبنان،ط2، 1414هـــ- 1993م.

• الصنعــاين: حممــد بــن إســاعيل األمــر: 	
أصــول الفقــه؛ املســمى )إجابــة الســائل رشح 
ــن  ــن ب ــايض حس ــق: الق ــل(، حتقي ــة اآلم بغي
أمحــد الســياغي، والدكتــور حســن حممــد 
مقبــويل األهــدل، النــارش مؤسســة الرســالة – 

بــروت، ط1، 1986م. 
• ســعد 	 )ت664هـــ(:  طــاووس  ابــن 

الســعود، مطبعــة أمــر – قــم املقدســة، النــارش 
ــريض، 1363هـــ. ال ــورات  منش

• عــي 	 أبــو  الديــن  أمــن  الطــريس: 

ــع  ــن )ت 548هـــ(: جمم ــن احلس ــل ب الفض
ــريب ،  ــرتاث الع ــاء ال ــة دار إحي ــان، مطبع البي

– لبنــان ، 1379هـــ .  بــروت 
• الطــويس: أبــو جعفــر حممــد بــن احلســن 	

ــر  ــان يف تفس ــي )ت 460 هـــ(: التبي ــن ع ب
القــرآن، حتقيــق : امحــد حبيــب قصــر العامي، 
مطبعــة قــم – مكتبــة اإلعــام اإلســامي،ط1 

،1379 هـ.
• العامــي: االنتصــار، النــارش : دار الســرة 	

- بــروت – لبنــان، ط1، 1422هـ.
• ــرآن، 	 ــخ الق ــاهن: تأري ــور ش ــد الصب عب

ــرص، ط3، 2007م.  ــة – م ــة النهض مطبع
• عي احلسيني املياين:	
التحقيــق يف نفــي التحريــف عــن القــرآن - 

مركــز  قــم،   – ظهــور  املطبعــة  الرشيــف، 
 – ق  1426هـــ.  ط3،  اإلســامية،  احلقائــق 

هـــ .ش.  1384
عــدم حتريــف القــرآن، مركــز األبحــاث - 

العقائديــة – سلســلة النــدوات العقائديــة، 
ــم، ط1، 1421هـــ.  ــران – ق إي

• ابــن فــارس: أمحــد بــن فــارس بــن زكريــا 	
)ت395هـــ(: معجــم مقاييــس اللغــة، حتقيق: 
ــة  ــة مكتب ــارون، املطبع ــد ه ــام حمم ــد الس عب
اإلعــام اإلســامي، النــارش مكتبــة اإلعــام 

اإلســامي، 1404هـــ. 
• ــن 	 ــرآن م ــامة الق ــدي: س ــح اهلل املحم فت

ــري  ــن وهن ــة فره ــارش مؤسس ــف، الن التحري
ــران – إيران،1424هـــ. ــعر - طه مش
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• الفراهيدي:اخلليــل بــن أمحــد )ت175هـ(: 	
املخزومــي  مهــدي  د.  حتقيــق:  العــن، 
ــال،  ــة دار اهل ــامرائي، مطبع ــم الس ود.إبراهي

د.ت.
• حمســن 	 املــوىل  الكاشــاين:  الفيــض 

ــر كام اهلل،  ــايف يف تفس )ت1091هـــ(: الص
، ط1 د.ت.  – مشــهد  للنــرش  املرتــى  دار 

• ــن 	 ــد ب ــي: حمم ــي احلنب ــو يع ــايض أب الق
احلســن بــن حممــد بــن خلــف )ت1066هـ(: 
املعتمــد يف أصــول الديــن، حتقيــق: وديــع 
ــروت، ط1،  ــرشق – ب ــداد، دار امل ــدان ح زي

1986م. 
• كــال احليــدري: صيانــة القــرآن مــن 	

ــه  ــواد )علي ــام اجل ــة اإلم ــف، مؤسس التحري
الســام( للفكــر والثقافــة، د.ت.

• ابــن اللحــام: أبــو احلســن عــاء الديــن 	
عــي بــن حممــد بــن عــي البعــي )ت830هـ(: 
ــد  ــق: د.حمم ــه، حتقي ــول الفق ــرص يف أص خمت
مظهربقــا، النــارش جامعــة امللــك عبــد العزيــز 

ــة، د.ت. ــة املكرم - مك
• )ت1248هـــ(: 	 الــرازي  تقــي  حممــد 

النــرش  مؤسســة  املسرتشــدين،  هدايــة 
ــم  ــن - ق ــة املدرس ــة جلاع ــامي التابع اإلس

. د.ت  املرشفــة، 
• حممــد حســن احلســيني الشهرســتاين 	

علــم  يف  املســؤول  غايــة  )ت1315هـــ(: 
حجــر،د.ت. طبــع  األصــول، 

• حممــد حســن الصغــر: تأريــخ القــرآن، 	

بــروت–  العــريب،  املــؤرخ  دار  مطبعــة 
1999م.    - 1420هـــ  لبنــان،ط1، 

• ــيعة 	 ــيف: الش ــن الس ــد الرمح ــد عب حمم
ــط،  ــرآن، د.م ــف الق ــة وحتري ــي عرشي األثن

د.ت.
• وحتريــف 	 الشــيعة  اهلل:  مــال  حممــد 

القــرآن، النــارش: دار الوعــي اإلســامي- 
1982م. 1402هـــ-  بــروت، 

• املفيد )ت413هـ(:	
إبراهيــم -  حتقيــق:  املقــاالت،  أوائــل 

ــروت -  ــد، ب ــاين، دار املفي ــاري الزنج األنص
1993م.  - 1414هـــ  ط2،  لبنــان، 

املســائل الرويــة، مطبعــة مهــرة املؤمتــر - 
ــد، د.ت. ــة الشــيخ املفي العلمــي أللفي

• ابــن منظــور: أبــو الفضــل مجــال الديــن 	
لســان  711هـــ(:  )ت  مكــرم  بــن  حممــد 
العــرب، مطبعــة دار صــادر للطباعــة و النــرش، 

بــروت – لبنــان، ط1، د.ت.  
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Research Summary

The theory of gross detraction in preventing 

distortion from the Holy Qur’an

According to Sheikh Agabzark al-Tahrani,

Sirwan Abdul-Zahra Al-Janabi

College of Education/University of Kufa

Serwan. aljanabi@uokufa.idu.iq

 This study was based on a 

set of hypotheses: What is the concept of 

distortion by quotation according to Sheikh 

Agha Buzurg al-Tehrany, and what is the 

connection of the concept of distortion with 

(total diminution) that Sheikh al-Tahrani 

called for, and how did the Sheikh employ 

this diminution himself in paying the charge 

of distortion of the Qur’anic text, then what 

The logical inferences adopted by Sheikh al-

Tehrani in repelling the feature of distortion 

from the Noble Qur’an, and if there is indeed 

logical inference that the Sheikh has relied 

upon in proving the theory of gross detraction 

in the Noble Qur’an, the question arises in 

this place, which is whether these inferences 

are a solid bond with a solid reliance in This 

is the homeland, or it is subject to discussion, 

take and reply, in order to reach satisfactory 

scientific convictions in this regard. All these 

hypotheses and scientific questions, this 

research effort will try to answer them in the 

early part of the research with the help of the 

Almighty.

Keywords: (degradation, distortion, totality, 

inferences, concept, purity)
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