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 خدا به نام

در الھور » ترجمان الحدیث« یاین کتاب به تألیف احسان الھی ظھیر، رئیس نشریه

ف يإثبات حتر فصل اخلطاب يف«باشد که مشتمل بر بخش عظیمی از کتاب: پاکستان می

 باشد.  تألیف محدث شیعه مذھب، حسین تقی النوری طبرسی می »تاب ربّ األربابك

را  –تمیاھل ب –فرمود: ھمانا من در میان شما کتاب خدا و عترتم  صپیامبر خدا
گفته است: اما کتاب خدا را تحریف نمودند و عترت را  ÷گذارم و ابوجعفر باقی می

تألیف » بصائر الدرجات«کشتند. این یک حدیث است از روایات مذھب تشیع از کتاب: 
 ، باب ھفدھم.۸محمدبن حسن صفار. جلد 





 

 

 پیشگفتار

ی را سزوار است که پروردگار جھان ھستی است، و درود سپاس و ستایش خداوند
و سالم خداوند بر اشرف پیامبران و خاندان و ھمسران و یاران بزرگوارش باد که شھره

آفاق در ُیمن و برکت ھستند و نیز، درود و سالم خداوند تا روز قیامت بر کسانی باد  ی
 اند. که در خیر و نیکی از آنان پیروی کرده

تألیف » عة والسنةيالش«پیش، کتابی را پیرامون شیعه و عقائد آن، به نام: ده سال  

  عهیه توسط یکی از علمای شکبود  یا تابچهکن اثر ھم ینگارش ا ی زهینمودم و انگ

 يضة لألسس التياخلطوط العر«د یکم حجم اما بسیار مف ی در رد رساله یرانیمذھب ا

 نوشته شده بود.  /بياخلط نيالد تألیف محب» ةيعرشاثنعة االينُ الشيها ديقائم عل
واقعًا بسیار متأثر و ناراحت شدم ھنگامی که آن کتاب کم ارزش را مالحظه کردم 

توانسته  آن، نمی ی بود؛ زیرا نویسنده »ضةياخلطوط العر ب يفياخلط مع«که نام آن 
خطیب را غلط نشان دھد و نتایج بحث حاصله از آن را تکذیب کند؛  یمطالب رساله

ق و به شک انداختن خوانندگان بوده است، یرنگ کردن حقا بلکه به فکر پوشاندن و کم
استفاده کرده است؛ زیرا گمان کرده که  یادیھای ز آور و نیرنگ و از ترفندھای شرم

ست که عقاید پنھانی آنان را ینافته و دیگر در میان اھل سّنت کسی یخطیب وفات 
حمله به مرحوم خطیب و عقاید اھل  یخود را برا ییتوانا  ن ھمهیی کند، بنابرایشناسا

ار انداخته است و خود را به غفلت و نادانی زده و از خود ِعناد و ستیزه کسنت به 
داده جویی نشان داده است. او حقیقت را انکار نموده و واقعیت را ناشناخته جلوه 

ی اول غوغا به پا کرده و فریادھای مظلومانه  بینی در سوال، صفحه است و به جای واقع
ھای  و رساله  گونه کتاب در این دوران حساس، نوشتن این«گوید:  سر داده است و می

و انسانی است در  یغیرت دین یه داراک یوتاه جائز نیست و شایسته است مسلمانک
ھا  ر دنیای اسالم حاکم است، این مناقشات و جنگ و جدالکه ب ین اوضاع و احوالیچن

م، استعمارگران یا ھا و مشکالت قرار گرفته را رھا کند؛ چون ما از ھرسو آماج آشوب
خود با ما  یو ویرانگرانه  ارانهکبیھای فر صھیونیست و صلیبی شرق و غرب با نقشه
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رسانند و و  یمان به قتل مما توسط خود یھا جنگند و دشمنان ما را در وسط خانه می
کوشند تا  ند و میینما دھند و مساجدمان را تخریب می یقرار م یحرمت یما را مورد ب

... و بسیاری دیگر از این کلمات و الفاظ را ١آثار اسالمی را منھدم و نابود سازند ی هیلک
بازانه  درخشان دارند، اما در واقع نیرنگ یه ظاھرکنند ک یم یبر زبان و قلم جار

 ھستند. 
ھا روی اما ھنوز چند قدم دور نشده که گویی سخنان خود را فراموش کرده و از آن

ور شده و ھیچ تیری را در  گردان شده است؛ زیرا به شدت بر مرحوم خطیب حمله
ھر گونه دشنام خود نیافته جز این که خطیب را آماج آن قرار داده است، و از  یجعبه

کرد و از حّد  ی به خطیب دریغ ننموده است، ای کاش به ھمین اندازه اکتفا مییو ناسزا
رفت، اما از این حدود فراتر رفته و یاران  ی به خطیب فراتر نمییدشنام و بدگو

مورد  رسول خدا و اّمھات المؤمنین را کو خلفای راشدین و ھمسران پا صپیامبر
روزی و اوضاع  ند و سیاهککه وجدانش او را سرزنش  نیبدون ا حمله قرار داده است،

رد، او را از این ککتابش بدان اشاره  یه خود در مقدمهکم و نابسامان مسلمانان یوخ
ی شیعه نقل کرده، انکار و ھا کتابھا باز دارد. او عقاید شیعه را که خطیب از  ییبدگو

ا برای خطیب صادر نموده است. از و بھتان ر ییتکذیب کرده است، و حکم افتراءگو
مخالفت  یار نموده که آن را وسیلهکجمله اعتقاد به تحریف قرآن و اعتقاد به تقّیه را ان

ن یه خطیب اک یاند؛ در حال قرار داده صالله با حق و عداوت شدید با اصحاب رسول
ست، اما این رده اکی معتبر شیعه اثبات ھا کتابح از یموضوعات را با استفاده و نقل صر

ب را انکار نموده است و یسخنان خط یلیچ برھان و دلیبدون استناد به ھ یعالم شیع
 ب دھد. یله اھل سّنت را فریقصد داشته با ترفند و ح

ارزش را دیدم؛ به خاطر نیرنگ واضح و دروغ آشکار و انکار  بی یاین کتابچه وقتی
حقایقی که در آن وجود داشت، به شدت برآشفتم؛ به ھمین سبب بعد از طلب یاری از 

ارانش یاوران او و یو  صخداوند متعال در صدد نگارش کتابی برآمدم تا از امت محمد
م و از طرف ینه دارد، دفاع نمادشمنان او و دروغگویان را در سی یس که کینهکو ھر 

صافی، چاپ   ، صفحه الف و ب اثر لطف اللهضةياخلطوط العر ب يفياخلط معبرگرفته از مقّدمه کتاب  -١
 تھران.
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کنند، چنان مقبول واقع شد که در  قاریان قرآن که شب و روز آن را تالوت می
تاب صداقت و ک، سابقه نداشته است. در آن یتیھای اخیر چنان رواج و مقبول سال 

ل قاطع و یخطیب را اثبات نمودم. البته نه با گفتار و عواطف، بلکه با دال ییراستگو
ت نمودم، یروشن و نصوص ثابت صریح و روایات آشکار و قطعی صداقتش را تثب اھینبر

با اصحاب  یتحریف قرآن، تقّیه و عداوت و دشمن یو بطور مفّصل در ھر سه مسئله
ای که بیش از چھل حدیث از   ام، به گونه ، بویژه از تحریف قرآن سخن گفتهصپیامبر

بسیار در نص  یو تغییر و نقص و زیاد ام که ھمه بر تحریفردهککتب شیعه را نقل 
ثبت  یژگیتاب با این گستردگی و وکن یکنند، و شاید در زبان عربی ا قرآن داللت می

منابع و مراجع، اولین کتابی باشد که در این موضوع تألیف شده است. این قوم با نشر 
ان یه سالکشت شان بردایرا از ا یرا پرده و نقابین کتاب به سوز و گداز پرداختند، زیا

ن دوستداران سنت خوشحال یده بودند. ھمچنیخود را با آن پوشان یھا یزشت یمتماد
بازانه  ان و نقض شبھات اسالم نمایان و اھداف نیرنگیگرا شدند، به خاطر شکست باطل

 د:یفرما یه مکاست  أخداوند ی که مصداق فرموده

َ ٱيَُ�ِٰدُعوَن ﴿ ِينَ ٱوَ  �َّ ٓ  َدُعونَ َءاَمُنواْ َوَما َ�ۡ  �َّ نُفَسُهمۡ  إِ�َّ
َ
 .]۹[البقرة: ﴾٩�َۡشُعُرونَ  َوَما أ

خواھند خداوند و ایمانداران را فریب دھند و حال این که جز خود را فریب  می«
 ».دانند دھند اما نمی نمی

دنیا ترجمه شده است؛ و انتظار داشتیم  یھای زنده این کتاب به بسیاری از زبان
ایم رد  چه را ما ثابت کرده م کند و آنکه یکی از علمای شیعه در مقابل این کتاب قد علَ 

ند. بارھا شنیدم که برای رد این کتاب، انجمن ککند یا نادرست بودنش را اعالن 
. و فقط ١نشد اند و ما به شدت عالقمند نتیجه کار بودیم، اما ھیچ خبریتشکیل داده

التحصیل مدارس نجف وارد میدان شد و کتابی به زبان اردو  فارغ یھا یکی از پاکستانی
شاعر  قول ، من ھم بهییه جھت دشنام و ناسزاگوکنوشته، اما نه به منظور پاسخ رد، بل

 گوید:  تمّسک می جویم که می

کتاب ی شھید خاطرنشان ساخته روافض نتوانستند جوابی به این  البته ھمان طور که عالمه -١
بنویسند و در آینده نیز نخواھند توانست، اما با کمال ناجوانمردی و بزدلی این بزرگ مرد میدان 

 جھاد و مبارزه را به شھادت رساندند. [مصحح]
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ـــــد  ق ـــــألَ ـــــىل  رّ مُ ـــــع ـــــبّ يم ياللئ   ينس
 

ـــــيفمضـــــ    ١ينـــــيعنيال  قلـــــتُ  ةت ثمّ
 

نا  من ،ویدگینم و او مرا ناسزا مکیس گذر میر و خسینار انسان حقکاز  ی(گاھ
 ).مستین من منظورشگفتم یو م گرفتهده ید

و ھمسران  ساما حکومت پاکستان به وی اجاز نداده که به صراحت عمر فاروق
ھای زشت قرار دھد، به ھمین سبب، او  را مورد بدگویی و دشنام صپاک رسول خدا

ه روی خود کرا زندانی و کتابش را مصادره نمودند، و یکی دیگر از روبند پوشان لبنان 

ده ینام »زانيامل السنة يفعة ويالش«را پنھان کرده است، رّدی بر کتاب ما نوشته و آن را 

هل أو عةيتاب الشك«تألیف خودمان  ی اشیهاست و ما به بعضی از ایرادھای او در ح

ترمجان « ی در اداره بندهایم، و کتاب  که به تازگی چاپ شده توجھی گذرا داشته »تيالب

ده است، و این شخص لبنانی با برادر پاکستانیش یالھور پاکستان به چاپ رس »السنة
سان گرامی فرق چندانی ندارد. پس ناچار شدم که یک بار دیگر بگویم: از زشتی ان

آخرتت  ذخیره باشد و از بدگویی فرومایه از روی کرامت و بزرگی  یدرگذر تا برا
 نظر کن. صرف
، با ٢الله صافی ام که یار پیشین ما، آقای لطفردهکدا یز دیگری پیاینک کتابچه ناچ 

ه از چند ھفته ک، »دعوة الصدقصوت احلق و«تکّلف و زحمت نوشته شده است به نام  
ش تنھا چند سطر از آن به دست من رسیده است، در حالی که او این کتاب را به نزد یپ

کنم که  یکی از برادران عرب زبان محبوب من و دوستدار علم فرستاده بود، تعجب می
ه کچرا مؤلف، آن را برای من نفرستاده است. کتاب وی مدتی قبل به چاپ رسیده 

اش احساس  ته است؛ شاید از نوشتهاش در مدت چند سال آن را نوش نویسنده
رد. با وجود این، یاش آماج نقد و بررسی قرار نگ شرمندگی کرده باشد یا خواسته نوشته

افتخار اینجانب نیز ھستند که مدینه منوره اولین مخاطبان او اساتید دانشگاه اسالمی 

گویم با من  گذرم و می خیال می دھد پس از آن جا بی گذرم که دشنام می وقتی بر فرومایه می -١
 نبود.

ی روافض در قم  ھای علمیه گویند در یکی از حوزه ست و چنانکه میکه از علمای شیعه ایران ا -٢
 سکونت دارد.

 

                                            



 ۷  پیشگفتار

ور که من دانشمندان شھر الھ چنین و ھم، رمآن دانشگاه را دا ازالتحصیل شدن  فارغ
ا از نام و نشان آن نه در الھور که بنده در یتاب کاز آن  یچ اثریھاما ھستم.   م آنیمق

جا سفر  به آن یمنوره که گاه گاھ ی ام، و نه در دانشگاه مدینه گوشه و کنار آن گشته
 شود.  یافت نمینم. ک می

 ؟ یترسوو بزدل! چه اقدام و چه جرأت ی چارهیب یا

فارغ شدم و عنان قلم را » تيهل البأعة ويالش«از نگارش کتاب بھر حال وقتی که 
داشتم و سوار بر اسب افکار و مرکب درخشان  معطوفقاره  ھای شبه به سوی فرقه

ان شد و بر سر راھم قد علم کرد و مرا یش بودم، این کتابچه در مقابلم نمایمعلومات خو
 یش رویو منابع شیعه را پ ھا بکتان یردن بحث مورد نظر بازداشت؛ بنابراکاز دنبال 

 رده بودم. ک یھا چشم پوش ه قبًال از آنک یردم، در حالکف یخود رد
کتابچه را جلو خود گذاشتم و منابع اصلی شیعه را پشت سر آن قرار دادم تا علیه   

نار زدم که کپنج این کتابچه را  ی صفحه یورزند، وقت دھند و با آن مخالفت  آن شھادت 
 یھا رغم گذشِت روزھا و شبقرار داشت، متوجه شدم که علی  آن مقدمه در ابتدای

از  یکینشده است، ونوشته بود  هھای گذشت بردار ترفندھا و نیرنگ بسیار، وی دست
سندگان در این عصر حساس یف علماء و رھبران ملت و امت اسالم و نویترین وظا بزرگ

ھایی که باعث  ی خود را از تمام چیزھا ن است که نیت خود را خالص گردانند و قلمیا
گردد، پاک گردانند و از بدگمانی  سستی و شکست و ضعف در صفوف مسلمانان می

زند و در گفتار از خدا پروا داشته باشند و حقایق را کتمان نکنند و امور باطل و یبپرھ
باعث  دھد وھایی که به دروغ و بھتان شھادت می اساس را منتشر نکنند و به نوشته بی

 .١شوند اعتماد نکنند یتوزانه م تعصبات کینه یکو گمراھی و تحر یسرگشتگ
اند؛ چه در حدیث و تفسیر و فقه و  ردهکعه ھیچ کتابی را چاپ نین که شیشگفت ا

  ن ادعا، سرشار از بدزبانی و دشنامیات، که بر خالف روش ایاصول و چه در تاریخ و ادب
از صرف ھایشان را  ق رھبران و بزرگان این امت نباشد، البته آنان قلمیر و تفسیفکو ت

دارند و ھر منصفی این تفاوت  مصون می ÷علی ی تعرض به اھل بیت پیامبر و خانوده
دھد حتی کسانی که دشمن و  ی ما و آنان تشخیص میھا کتابآشکار را از خواندن 

 .۵لطف الله صافی، صوت الحق، بیروت، ص  - ١
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المثل ُاردوئی را برای  ھا، لذا یک ضرب معاند ھستند. ھنگام خواندن این گونه نیرنگ
 زند.  گوید: دزد با آمدن دزدھا فریاد می این گروه به یاد آوردم که می

ه در دھد ک باشد به خود اجازه نمی یماریاز ب یپس پژوھشگر پاک اگر قلبش عار
گفتگو و مباحثه با دیگران از راه و روش خدایی منحرف شود و راه دشنام و نیرنگ و 

 .١کند یرویتوزی و شایع نمودن باطل را برگزیند و از آن پ کینه
ترین خطرات برای وحدت مسلمانان علیه ه واقعًا یکی از بزرگک و سخن آخر این

ر کادان است که به فرجام کارشان فخرد و ن دشمن مشترکشان، اقدام برخی از افراد بی
شود که ھیچ  ھای لفظی می آنان منجر به درگیری ی نند و سخنان سرگرم کنندهک ینم

گویی آنان وضع نشود، این  برای این بیھوده یندارند و اگر حّد و مرز یپایه و اساس
 ھای دشمنی و از ھم پاشیدگی و ویرانگری منجر اقدام غیرمسئوالنه به تعمیق ریشه

 .٢برند ه امروزه مردم ما به شدت از آن رنج میکگردد  یم
بعد از این ھمه وعظ و اندرز دچار نسیان شده یا خود را به فراموشی زده و با عادت 

 آورد؛ آمیز و جذاب می ، ابتدا کلمات محبتیارک بیپیشین خود؛ یعنی، نیرنگ و فر
 د خودیت پلیبه ماھ آورد، سپس یی بر زبان میکلماتی که از روی نفاق و دورو

 نویسد: گیرد و می خویش از سر می ی ظالمانه ی ھا را با پیمانه گردد و دشنام برمی
ای حامالن افکار وھابی، وحدت اسالمی قربانی خیانت رھبران و حاکمان شما «

ھای مسلمانان به بطور عام و  عوت شما باعث تکه تکه شدن سرزمینگشته است؛ زیرا د
 سرزمین عرب به شکل خاص گشته است. 

زیرا آن دعوت شما بود که به اقتضای ُحب حاکمیت و انتشار آن ـ نخست محمدبن 
عبدالوھاب ـ برای از بین بردن نفوذ خالفت عثمانی در حجاز و جدا نمودن حجاز از 

یت، استعمار را مساعدت حکومت عثمانی، به نام یک مذھب جدید؛ یعنی، دعوت وھاب
 .٣»نمود

استعمار ھستید چه   قربانی -کمی ی جز عّده -ھا  شما وھابی«ھمچنین گفته: 
گاھی زده باشید، زیرا نوشته گاه باشید و چه خود را به ناآ آمیزتان که  ھای تعصب ناآ

 .۸صوت الحق، ص - ١
 .۱۳صوت الحق، ص - ٢
 .۷۸ھمان، ص - ٣
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اید، جز  علیه مذاھب مختلف مسلمانان به طور عام و مذھب شیعه به شکل خاص نوشته
صھیونیسم، چیزی دیگری  ی جویانه و استعمارگرانه ھای کینه کردن نقشه پیاده

 .١»نیست
مذھبی را علیه مسلمانان برافراشتند و   ھا در نجد و حجاز، پرچم تعّصب وھابی 

ھایشان را در برابر مسلمانان قرار دادند و  ریختن خونشان را حالل نمودند و اسلحه
ھا را مورد حمله قرار دادند و  ر فرصت ممکن، آنه آنان اعالن جنگ نمودند و در ھیعل

 انواع غدر و ستم را در حق آنان اعمال نمودند. 
ھا در آن زمان  حوادث گوناگونی را کشف و اثبات نمودند، از جمله این که وھابی

تمام این جنایات را با تأیید بریتانیای کبیر، اولین دشمن مسلمانان، با نفوذ صھیونیست 
و این اوضاع در آن زمان باعث شد استعمار با بپاداشتن دولت نامشروع  انجام دادند

ھم بعد از، ازھم ترین ضربه را بر پیکر مسلمانان وارد نماید. آناسرائیل، بزرگ
ھای کوچک و ضعیف و در عین حال  گسیختگی جھان اسالم و تبدیل آن به دولت

 ٢را نداشته باشند.دشمن یکدیگر، تا توان رویارویی با دولت جدید یھودی 
 گفتند:  در قدیم، در برابر این گونه افراد می

ـــــال تنـــــه عـــــن خُ   هلـــــق و تـــــأيت مثلَ
 

 عليــــــك إذا فعلــــــت عظــــــيم عــــــارٌ  
 

دھی، دیگران را نھی مکن که ھر گاه چنین  از عملی که خودت آن را انجام می
 کنی، ننگ و عاری بزرگ بر تو باقی خواھد ماند.

روش پلیدشان را علیه آنان زشت نشان داده و مورد ذمشان قرار داده  أو خداوند 
 و فرموده است:

ِ ٱَكُ�َ َمۡقًتا ِعنَد ﴿ ن َ�ُقولُواْ َما َ� َ�ۡفَعلُونَ  �َّ
َ
 .]۳[الصف:  ﴾٣أ

 »گفتار بدون کردار، خشم شدید خداوند را به دنبال دارد.«

 .۷۹ھمان، ص - ١
 .۸۲و  ۸۱لطف الله صافی، صوت الحق، ص - ٢
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کنند و  تجاوز می صانبیاءاز کسانی که به ساحت مقدس سرور کائنات و اشرف 
ی ایشان  افتهیی ھدایت یافته و یاران راه اھل و عیال و ھمسران و خاندان پاک و خلفا

 .١توان داشت د، چه امیدی میندھ مورد بدگویی قرار میرا 
دھد، ھمان  جویی دلسوز نشان می کتابش خود را نصیحت ی کسی که در مقدمه

، و پدرزن رسول سبن الخطاب، فاروق اعظمالمؤمنین، عمر امیر ی است که درباره
شوھر مظلوم دو دخترش، عثمان بن عفان ذی ی  ھم چنین در بارهو  صخدا

 گوید: ، میسالنورین
ما و محدثین ه عمر بن خطاب و عثمان و معاویه و علکاند ردهکاھل سنت فراموش 

کسی که نزد عمر و معاویه از  ؛بود ٢بار یھودیحبر کعب االشان ھمه اعتمادشان یا
او را  ی کردند و مانند یک حّجت شرعی گفته معتمدترین مردم بود و به او مراجعه می

 .٣کردند قبول داشتند و به آن عمل می
شورش علیه عثمان بر پا نشد جز به دلیل اعتراض مردم به اخالق و روش او و 

و از روح عدالت اسالمی ـ چه داد انجام می مسلماناناعمالی که وی بر خالف میل 
 .٤؛ مستبد بودییتعبیر پلید و فکر بدی ـ و احکام اسالمی خارج و در فرمانروا

باشد و  عدالت صحابه، جزو ھیچ یک از اصول و فروع دین نمی ی گوید: مسأله و می
آلود سیاست، آن را بافته است، و ھیچ ربطی به دین  مطالبی مانند این که دست گناه

 .٥ندارد

عة يالش«و ھمچنین کتاب قدیم ما  »تيعة وأهل البيالش« برای توضیح این مطلب، کتاب جدید ما: -١

 را مطالعه کنید. »والسنة
ی رسول خدا را کافر  ھایشان است که چگونه صحابه ای بنگر که در سینه به خشم و کینه- ٢

، اسالم آورده و به دیدار ایشان مشرف شده و در پشت سر صدانند؛ آنانکه در حضور پیامبر می
 کنند. ھا متھم می اند را چگونه به ھمدستی با یھودی شان نماز خوانده

 .۳۸صوت الحق، ص - ٣
 .۳۹و  ۳۸ھمان، ص - ٤
 .۵۷ھمان، ص - ٥

 

                                            



 ۱۱  پیشگفتار

این است نّیات پلید آنان که مانند این موارد نیز، فراوان است. این کتابچه مملو از 
ھا و زخم زبان ھاست. سخن خود را در این رابطه، با کمی تفصیل بیان  ییاین نوع بدگو

 ایم، تا بدانید که باطن آنان با ظاھرشان متفاوت است. نموده

، نام خدا را آورده و اهللا و احلمدهللا بسمردن ده صفحه مقدمه بدون کاه یبعد از س

منوره و علماء پاکستان به ویژه شھر الھور را مورد  ی اساتید دانشگاه اسالمی مدینه

نگاشته » ضةيالعر طوطاخل«خطاب قرار داده و مطابق رّدی که بر خطیب و کتابش 

ردن کرپا نوشته و پس از ب» ةالسنعة ويالش«ای را از کتاب من، نامه است، شکایت و داد

ف يعة وحتريتاب الشك«) مبحث ۲۷( ی زیاد و داد و فغان بسیار، در صفحه  جنجال

را مطرح کرده است و سخن ما را درباره اعتقاد شیعه به تحریف قرآن موجود » القرآن
واقعًا اخبار متواتر قطعی و صریح «در دست مسلمانان را انکار کرده و گفته است: 

، نازل کرده صابی که خداوند آن را بر رسول اعظم، محمدداللت دارند بر این که کت
شناسند و  ه مسلمانان اعم از شیعه و سنی آن را میکاست، ھمین کتاب موجود است 

 .١»آن شناخت کامل دارند ی غیر از آنان نیز، بدون ھیچ شک و تردیدی دربارهمردم 
روایت ضعیف در اش نتوانسته حتی یک  جای بسی شگفتی است که وی در کتابچه

ند؛ تا چه رسد به اخبار متواتر فراوان. حتی قادر کر کخویش ذ یتأیید و تصدیق ادعا
از روایاتی را که ما در کتاب خود برای اثبات تحریف قرآن مبنی بر عقاید  یکینبوده 
ایم، رّد کند. و نتوانسته از لحاظ سند، آن را تضعیف و کم ارزش و از  ، نقل کردهروافض

ه خطیب ھم در کتاب کم یاردهکر که ذک یابت آن را انکار کند، جز سورهحیث نس

، نقل کرده که نوری طبرسی آن سوره را فصل اخلطاب ی در باره»  ضةياخلطوط العر«

خود نقل  »رباباأل تاب ربّ كف يثبات حترإ فصل اخلطاب يف«کتاب  ۱۸۰ ی در صفحه
 کرده است.رده است. وی تنھا روایت این سوره را انکار ک

یعه مدعیه شکایم  ثابت کرده »السنةعة  ويالش«ه ما در کتاب خودمان کن یجالب ا 

 دانند. یف شده میم قرآن را تحریا ردهکز ثابت یاز قرآن حذف شده و ن یااند سوره

 .۲۸صوت الحق، ص - ١
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جالب و برای آشکار نمودن دشمنی این گروه و  یتهکان این نینون جھت بکو ا
  ه قبالً کرا  یبازی ایشان، مطالب پشت نمودن آنان از حق و پافشاری بر باطل و نیرنگ

 کنیم. جا نوشتیم، در این جا نقل میآن

ایم که به درستی استاد سید  نوشته »السنّةعة ويالش«) کتاب ۷۸( ی صفحه یدر پاورق

، صادق بوده است، آن جا که »ضةياخلطوط العر«خود،  ی لهالدین خطیب در رسا محب
ھا باشد؛  ھمبستگی و مرجع ما و آن ی  هگفته است: حتی به قرآنی که شایسته است مای

ھایی آورده است که بر عدم اعتقاد  ) مثال۱۶ - ۹( ی معتقد نیستند. سپس، از صفحه
کنند؛ حتی قرآن را  ه در دست ما و مردم است، داللت میکشیعه به قرآن موجود 

مع «الله صافی در کتاب خود،  دانند. سپس، لطف محّرف، تغییر یافته و ناقص می

) با شدت و حّدت مطالب فوق را ۸۲ – ۴۸( ی ، از صفحه»ةضيخطوطه العر يفب ياخلط
 رد کرده و بدون سند و دلیل، اعتقاد شیعه به تحریف و تغییر قرآن را انکار کرده است. 

 کنم: را به مطالب بعدی جلب میتوجه شما  
الله صافی نتوانسته نصوص شیعه را که بر  ؛ یعنی، لطفیاین استاد شیع –اول 

گونه  ھا را ذکر کرده، انکار کند؛ ھمان کنند و خطیب آن تحریف و تغییر قرآن داللت می
میرزا حسین بن محمد تقی النوری طبرسی و مقام و منزلت   ه نتوانسته کتاب حاجک

ند، حتی به مھارت و مقام واالی او در نزد شیعه اعتراف کرده کار کزد شیعه را انوی ن
 است.

اعتراف به  ی ھایی را ذکر کرده که به منزله صافی در کتاب خود عبارت –دوم 
 تحریف قرآن از نظر شیعه است. 

سرانجام استاد شیعه به این حربه متوسل شده که جایز نیست چنین  –سوم 
بیان کرد؛ زیرا مطرح کردن این مطالب سالحی را در اختیار موضوعاتی را 

دھد تا در برابر مسلمانان قدعلم کنند و بگویند قرآنی که آن را خاورشناسان قرار می
دانند، ھمانند تورات و انجیل مورد اختالف است،  محفوظ و مصون و دست نخورده می
 خیلی واضح است. و گرنه مسأله بوده پس گفتن این مطلب اعتراف به جرم 

ت را از دوازده امام، که یروا یکواقعًا صافی در بحث خود، پیرامون قرآن،  –چھارم 
رده باشد، کح یرده تا به عدم تحریف قرآن تصرکدانند، نقل نیآنان را معصوم مروافض 

ھا آورده که به وقوع تحریف و  برعکس خطیب که دو روایت از دو نفر از امامان آن
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آقای صافی، ما احادیث و روایات متعدد را از  یلب .قرآن صراحت دارندتغییر در 
را در رابطه با اعتقاد شیعه  یدیو ترد کچ شیه ھکم ینکیی شما نقل مھا کتاب

ذکر کرده است و جای ھیچ  /گونه که خطیبگذارد، ھمانینم یپیرامون قرآن باق
کنید، مگر از روی  ا انکار توانید مضمون آن دالیل ر گونه تردیدی نیست و شما نمی

 ١تقیه و به منظور فریب دادن مسلمانان.

رة كتذ«تاب کوالیت را از  ی النورین یا سوره ی )، سوره۱۳۷( ی سپس در صفحه

 یایم، سپس در پاورقی رو ھا ـ نقل کرده باقر مجلسی ـ آخرین مجتھد آن مال» ئمةاأل
 م: یان تعلیق نوشتهیآن چن
دبستان «نورین که خطیب آن را به نقل از  ی ثابت شد که سورهبا ذکر این روایت «

ـ یکی از کتب شیعه ـ ذکر کرده است، تنھا مالمحسن کشمیری آن را ذکر » مذاھب
زیرا او ھم آن سوره را در کتاب  ؛نکرده، بلکه عالمه مجلسی شیعی نیز، با او موافق بوده

را به شیعه  یالمحسن کشمیرالله صافی، که انتساب کتاب م خود آورده است.  لطف

 ی گوید که سوره میچه ، تألیف مجلسی »ئمةرة األكتذ«کتاب  ی هانکار کرده، دربار

را نقل کرده است، آیا این کتاب از آِن شیعه است یا سنی؟ آیا مجلسی از بزرگان  نينور
 شیعی است یا خیر؟ 

ا در ھند به چاپ بارھ نورین ی پس سختگیری تا این اندازه چرا؟ در حالی که سوره
ھند و  ی قاره ره در شبهیشیعه امثال سید علی حائری و غ یرسیده است و علما

 .٢اند پاکستان آن را تأیید کرده
ایم  ، نقل کرده-عهیر شیبه تعب -ن شیعه) یھمچنین از نوری طبرسی، (خاتم محدث

 گفته است: » اخلطاب فصل«که او در کتاب 
 .٣حفد و سوره خلع و سوره والیت جایز است ی ی مانند سورهیھا نقصان سوره

 .۷۹و  ۷۸الشیعة والسنة، ص - ١
 .۱۳۸ص - ٢
 .۱۳۹الشیعة والسنة، ص - ٣
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اخلطوط «در کتاب  /خطیب«ایم:  گذاشته قین تعلیما ھم بر سخن او چن

والیت در قرآن بوده و بعد حذف شده  ی ه شیعه معتقدند سورهکادآور شده ی »ضةيالعر
به شّدت و با حماست آن را رد کرده » الخطیب مع«خود  ی است، صافی ھم در کتابچه

 ته است:و گف
ه در کالم خطیب آمده است، زیرا در کن چه دروغ فاحش و افترای آشکاری یبب«
) و نه در ھیچ کدام از صفحات آن از اول کتاب تا ۱۸۰( ی الخطاب، نه در صفحه فصل

 ». دروغین که به خدا بسته شده، نیامده است ی آخر آن نامی از این سوره
گوییم: ای صافی، آیا از خدا  ما ھم، در جواب ایشان و با ھمان سبک و سیاق او، می

شود که  پیدا می یسککنی که سرانجام در میان مردم  شرم نداری و فکر نمی
تو را آشکار کند؛ پس از خدا بترس؛ زیرا با مرگ خطیب، علم نمرده و در  یھا دروغ

ترفند و دروغتان را فاش نمایند. این توانند  میان اھل سنت کسانی ھستند که می
 .١زند مثال میرا والیت  ی سوره که برای نشان دادن نقصان قرآن ھمان طبرسی است

 یاین بار و در این کتاب ھم دوست ما تغییر رفتار نداده و مانند گذشته ادعا
انکار کرده است و حتی به یک  کیر ھیچ سند و مدرکف قرآن را بدون نقل و ذیتحر

ما  ی ن که به رّد گذشتهیرده است، و بدون اکروایت از پیشوایان معصوم خود استناد ن
. پس با رار کرده استوالیت را تک ی عدم وجود سوره یکه ادعا توجه کرده باشد، چنان

کمال جسارت و پررویی و بدون مباالت گفته است: اینان ھر روز کتاب دروغینی 
دار کردن احساسات و  اندازی و جریحه آورند که سرانجام آن از ھم پاشیدن و تفرقه می

نویسند، روزی کتاب  را می »ضهياخلطوط العر«ھاست. روزی کتاب   زنده کردن کینه

عة يالش«کنند و روزی ھم کتاب  را با شرحی پلید منتشر می» العواصم من القواصم«

گویند: آنان قائل به تحریف کتاب اسالم  نویسند و به نقل از شیعه می را می »السنةو
 ی (قرآن مجید) ھستند و معتقدند که در آن نقص و زیاده وجود دارد، مانند سوره

 .٢دروغین والیت

 ھمان. - ١
 .۳۴المعارف، صلطف الله صافی، صوت الحق و دعوة الصدق، بیروت، دار  - ٢

 

                                            



 ۱۵  پیشگفتار

نوشته و گفته است: این سوره را که به دروغ به خدا نسبت داده  آن تعلیق سپس بر
اند؛ سپس دشمنان اھل بیت، آن را به شیعه   م اختراع کردهشده، دشمنان قرآن و اسال

اند و این ھمان سوره است که خطیب آن را ذکر کرده و گفته است: نوری  نسبت داده

آن را رد » بياخلط مع«) کتاب خود آورده است و ما در کتاب ۱۸۰آن را در صفحه (
و نه در  )۱۸۰( ی حهدروغین را نه در این صف ی کردیم و گفتیم که نوری این سوره

را غافلگیر » السنةعة ويالش«کتاب  ی غیر آن ذکر نکرده است. با رّد کردن آن، نویسنده
او و گذشتگان اوست که دشمنان  ی کردیم؛ زیرا مطلبی گفته است که فقط برازنده

اھل بیت ھستند، که عبارت بود از بدزبانی و نسبت دادن دروغ به اھل بیت؛ و با این 
فته یچاره و فریه بکرده کحال دروغ خطیب را دیده و بر وی ترحم کرده (و احساس 

 .١است)
ن به نظرم این دو مورد برای بیان اصل و حقیقت وجودی این قوم و رھا کردن آنا

دانند که  (جوئیبلز) آلمانی را می ی کند. گویا آنان گفته بر دروغ و تزویرشان کفایت می
و باور  یدھقدر تکرار کن تا خودت را فریب میگفته است: سخن پرتزویر و دروغ را آن

 ه راست است. ک یکن می

ـــــــــال يوال أدر ــــــــــت أخ  يأدر ولسـ
 

 أ قــــــوم آل حصــــــن أم نســـــــــــاء 
 

 کنم بدانم که آل حصن مرد ھستند یا زن؟  دانم و گمان نمی نمی یعنی:

نزد ھیچ کس دیگری  »فصل اخلطاب«شاید این استاد شیعه گمان کرده که کتاب 
 ی جز او نیست و به خاطر ھمین، جرأت گفتن چنین سخنی را داشته، اما ما این سوره

آورده است، نقل » مذاھبدبستان «که او ھم از کتاب  ٢کامله را از کتاب نوری طبرسی
کنیم تا برای کسی که راستی و حقیقت از وی پوشیده مانده آشکار شود. نوری  می

 ی خواھد تحریف لفظی را در قرآن اثبات کند به نقل از نویسنده وقتی می ٣طبرسی
گویند: بطور قطع عثمان  و بعضی از علما می«گوید:  می» دبستان مذاھب«کتاب 

 ھمان. - ١
 .۱۸۱و  ۱۸۰صوت الحق، ھمان، ص - ٢
 شود، خواھد آمد. یاد می» الخطاب فصل«بیوگرافی وی  در باب چھارم، ھنگامی که از کتاب  - ٣
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بود از بین  ‡ ل اھل بیتیی را که در باره فضایھا زاند و سورهھای قرآن را سو نسخه
 برد و این سوره از آن جمله است: 

نوا بالنورين أنزلنامها يتلوان عليكم آيايت بسم اهللا الرمحن الرحيم. يا أهيا الذين آمنوا آمِ 

فون وحيذرانكم عذاب يوم الدين. نوران بعضهام من بعض وأنا السميع العليم، إن الذين يو

بعهد اهللا ورسوله يف آيات هلم جنات نعيم، والذين كفروا من بعد ما آمنوا بنقضهم ميثاقهم 

وما عاهدهم الرسول عليه يقذفون يف اجلحيم، ظلموا أنفسهم وعصوا الويص الرسول 

أولئك يسقون من محيم. إن اهللا الذي نور الساموات واألرض بام شاء واصطفى من املالئكة 

ني أولئك يف خلقه يفعل اهللا ما يشاء ال إله إال هو الرمحن الرحيم. قد مكر وجعل من املؤمن

الذين من قبلهم برسلهم فأخذناهم بمكرهم إن أخذي شديد أليم، إن اهللا قد أهلك عاداً 

وثمود بام كسبوا وجعلهم لكم تذكرة فال تتقون وفرعون بام طغى عىل موسى وأخيه هارون 

كون لكم آية وإن أكثركم فاسقون. إن اهللا جيمعهم يف يوم احلرش وأغرقناه ومن تبعه أمجعني لي

فال يستطيعون اجلواب حني يسألون. إن اجلحيم مأواهم وإن اهللا عليم حكيم. يا أهيا الرسول 

بلغ إنذاري فسوف يعلمون قد خرس الذين كانوا عن آيايت وحكمي معرضون مثل الذين 

اهللا لذو مغفرة وأجر عظيم وإن علياً من املتقني يوفون بعهدك إين جزيتهم جنات النعيم. إن 

وإنا لنوفيه حقه يوم الدين. ما نحن عن ظلمه بغافلني. وكرمناه عىل أهلك أمجعني. فإنه 

وذريته لصابرون. و إن عدوهم إمام املجرمني. قل للذين كفروا بعد ما آمنوا طلبتم زينة 

ورسوله و نقضتم العهود من بعد توكيدها  احلياة الدنيا واستعجلتم هبا ونسيتم ما وعدكم اهللا

وقد رضبنا لكم األمثال لعلكم هتتدون. يا أهيا الرسول قد أنزلنا إليك آيات بينات فيها من 

توليه من بعدك يظهرون، فأعرض عنهم إهنم معرضون. إنا هلم حمرضون ييتوفاه مؤمناً ومن 

مقاماً عنه ال يعدلون. فسبح  يف يوم ال يغني عنهم يشء وال هم يرمحون. إن هلم يف جهنم

باسم ربك وكن من الساجدين. ولقد أرسلنا موسى وهارون بام استخلف فبغوا هارون 

واخلنازير ولعناهم إىل يوم يبعثون. فاصرب فسوف يبرصون.  ةفصرب مجيل. فجعلنا منهم القرد

ن. ومن ولقد آتينا بك احلكم كالذين من املرسلني. وجعلنا لك منهم وصياً لعلهم يرجعو
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يتول عن أمري فإين مرجعه فليتمتعوا بكفرهم قليالً فال تسأل عن الناكثني، يا أهيا الرسول 

قد جعلنا لك يف أعناق الذين آمنوا عهداً فخذه وكن من الشاكرين. إن علياً قانتاً بالليل 

ساجداً حيذر اآلخرة و يرجو ثواب ربه قل هل يستوي الذين ظلموا وهم بعذايب يعلمون 

عل األغالل يف أعناقهم وهم عىل أعامهلم يندمون. إنا برشناك بذريته الصاحلني. وإهنم سيج

ألمرنا ال خيلفون، فعليهم مني صلوات ورمحة أحياءً و أمواتاً يوم يبعثون. وعىل الذين يبغون 

عليهم من بعدك غضبي إهنم قوم سوء خارسين. وعىل الذين سلكوا مسلكهم مني رمحة 

 ).منون. واحلمد هللا رب العاملنيوهم يف الغرفات آ
داران، ایمان بیاورید به دو نوری  نده مھربان. ھان! ای ایمانی(به نام خداوند بخشا

کنند و شما را از عذاب روز  تالوت می فرو فرستادیم و آیات را برای شماھا را  که آن
دارند. دو نوری که از یکدیگرند، تنھا من بسیار شنوا و دانایم. ھمانا  قیامت برحذر می

ھای  کنند برای آنان بھشت اش در آیات وفا می کسانی که به عھد خدا و فرستاده
قض پیمان به پرنعمت است، و آنانی که کافر شدند بعد از آنکه ایمان آوردند به خاطر ن

شوند؛ زیرا به خودشان ظلم کردند و از فرمان وصی و رسول سرباز  دوزخ انداخته می
ھا  ناشود. ھمانا خداوند، کسی است که آسم ھا نوشانده می زدند؛ پس از آب داغ به آن

داران  چه خواسته است، نورانی نموده و بعضی از فرشتگان و ایمان و زمین را با ھر آن
چه بخواھد، انجام  گزیده و در میان آفریدگانش قرار داده است. خداوند آن(ائمه) را بر

مھربان است. خداوند می فرماید: به  ی دھد. ھیچ خدایی جز او نیست. بخشنده می
ھا را به مکر خویش گرفتار  درستی پیشینیان با پیامبرانشان مکر کردند، پس آن

مانا خداوند عاد و ثمود را به خاطر نمودیم، ھمانا انتقام من شدید و دردناک است. ھ
عبرت قرار داد، پس چرا پرھیزگار  ی عمل بدشان از بین برد و آنان را برای شما مایه

شوید و خداوند فرعون را به خاطر طغیانش بر موسی و برادرش ھارون از میان  نمی
عبرت  پیروانش را در دریا غرق نمودیم تا برای شما ی فرماید: او و ھمهبرداشت. می

باشد و به درستی که بیشترتان فاسق ھستید. ھمانا خداوند آنان را در روز حشر 
جای   باشند. ھمانا دوزخ کند و در ھنگام سؤال و جواب قادر بر پاسخ نمی گردآوری می

ایشان است و به درستی خداوند دانا و باحکمت است. ای پیامبر، بیم دادن مرا تبلیغ 
اند؛  فھمند که زیان بردهیه آیات و ُحکم من پشت کرده اند، مکن و در آینده آنان که ب
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ھای پرنعمت بھشت است. البته خداوند  کنند، باغ و پاداش کسانی که به عھد تو وفا می
آمرزنده و صاحب پاداش بزرگی است و به طور قطع، علی از پرھیزگاران است و ما حق 

 ی او رفته، غافل نیستیم و او را بر ھمه او را در روز جزا خواھیم داد. ما از ظلمی که بر
اش جزو ُبردبارانند و دشمن آنان پیشوای  اھل تو برتری دادیم؛ زیرا او و خانواده

گنھکاران است. به کسانی که بعد از ایمان کافر شدند، بگو: آرایش زندگی دنیا را 
فراموش خدا و رسولش را  ی هخواستید و برای به دست آوردن آن عجله کردید و وعد

ھا آوردیم تا  ھا را بعد از محکم کردنش شکستید و برای شما نمونه نمودید و پیمان
ھا روشنایی  ایم که در آن راھیاب شوید. ای پیامبر، ما آیات روشنی را بر تو نازل کرده

است برای کسی که خداوند او را مومن بمیراند. بعد از تو حکومت را به کسانی واگذار 
کنند. البته ما  شوند. پس دشمنان را رھا کن زیرا آنان اعراض می ز میمی کند که پیرو

کنیم که ھیچ چیز به نفع آنان نخواھد بود و ایشان مورد  آنان را در روزی احضار می
ترحم قرار نخواھند گرفت؛ به طور قطع برای آنان در جھنم جایگاھی ھست که از آن 

کنندگان باش.  د زبان ساز و از سجدهکنند. پس نام پروردگارت را ور جا عدول نمی
موسی  ی اسرائیل خلیفه موسی و ھارون را به پیامبری فرستادیم و ھارون در میان بنی

/ ھا شد و آنان بر ھارون ستم روا داشتند؛ او نیز، صبر جمیل نمود و ما آنان را به میمون
ودیم. پس صبر کن تا ھا تبدیل کردیم و آنان را تا روز قیامت نفرین نم و خوک ھا بوزینه

در آینده کیفر اعمال خویش را ببینند و ھر آینه حکم نبوت را به تو بخشیدیم؛ چنانکه 
به پیامبران قبل از تو دادیم و از آنان برای تو وصی قرار دادیم تا بیندیشند و به 
ضمیرھایشان بازگشت نمایند. و ھر کس از فرمان من سرپیچی کند، بداند که من او را 

مند شوند. پس از عذاب  گردانم، باشد که مدتی به کفرشان بھره زد خود باز میبه ن
ایم؛ پس  داران برای تو عھدی گذاشته شکنان مپرس. ای پیامبر ما، در قبال ایمان پیمان

آن عھد را بگیر و از سپاسگزاران باش. ھمانا علی فرمانبردار اوامر خداوند و در شب 
نماید و به ثواب پروردگارش امید بسته است. بگو:  ا میگذار است و از آخرت پرو سجده

خداوند زنجیرھا را در  دانند، که عذاب مرا میآیا ستمکاران مساویند در حالی 
ھایشان خواھد آویخت و آنان ھم از اعمال پلید خویش پشیمان خواھند شد.  گردن

ان از امر ما تخلف طور قطع آندادیم و به البته ما تو را به فرزندان صالح علی بشارت 
آنان تا روز  ی هفراوان بر زنده و مرد  کنند. پس از سوی من درودھا و رحمت نمی

آید؛  کنند، خشم من فرود می آید و بر کسانی که بعد از تو بر آنان ستم می قیامت فرود 
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زیرا آنان از زیانکارانند. بر کسانی که راه آنان را پیمودند از طرف من رحمت نازل 
ھا سزاوار  برند و ستایش ھای بھشت در امنیت کامل به سر می د و آنان در غرفهشو می

 . –پایان سوره–پروردگار جھانیان است 
دھد که آن را از کتب شیعه گرفته است، اما ھیچ  گویم: ظاھر گفتارش نشان می می

اثری پیرامون آن نیافتم جز این که شیخ محمد بن علی بن شھر آشوب مازندرانی در 
 ی چه حکایت شده، بیان داشته است که تمام سوره بر اساس آن» المثالب«تاب ک

 .١والیت ھمین سوره باشد ی اند و شاید سوره والیت را از قرآن حذف و ساقط کرده
الله صافی محترم، برای ما نوشته  این است حقیقت آن رّدی که از طرف آقای لطف 

شھادت، علیه او و اھل و طرفدارانش برای قت، این یروشن شدن حق یشده است، و برا
است که ھمواره فحاش و بددھان بوده و دروغ  یافکاش تکذیب او و گذشتگان رافضی

 اند. نسبت داده ییو افتراء را به اھل صداقت و راستگو
یشان آمده است و بدان ھا کتابھمچنین انکار دعای دو بت قریش ـ که در 

را یجویی و تظاھر به نادانی چیز دیگر نیست، ز ستیزه، جز از روی دشمنی و ٢معتقدند
ه تحریف کند کیعه، ادعا میاین دعا در کتب شیعه ثبت شده است، و بحرانی؛ مفّسر ش

 گوید:  قرآن ثابت و مسّلم است، آن جا که می
متعدد مانند  یز در دعاھایھای متعدد مانند زیارت غدیر و غیره، و ندر زیارتنامه

تحریف و تغییر قرآن بعد از  ی صریحی درباره ھای یش و غیره عبارتبت قر دعای دو
 .٣است  نوشته شده صپیامبر

خود  )دائرة املعارف( ی ھمچنین آقا بزرگ تھرانی این دعای دو بت را در موسوعه
 .٤ھای این دعا، بالغ بر ده شرح است  ذکر کرده و گفته است: شرح

 .۱۸۱و  ۱۸۰، ایران، صتاب رب األربابكف يإثبات حتر فصل اخلطاب يفْ نوری طبرسی،  - ١
 .۱۰۰، صخطوطه ب يفْ يمع اخلط - ٢
 .۳۹ھاشم بحرانی، البرھان، ص - ٣
 .۱۹۲، ص۸الذریعة، ج - ٤
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ی یچیست؟ آیا به خاطر فرار از رسوابرای ار کناردن و پافشاری بر کدانم انکار  نمی
است، یا عادت دارند به تقیه متوسل شوند؟ یا گمان کرده که در میان اھل سنت کسی 

 دیگر؟  یزیا چینیست که کتب این قوم را بشناسد؟ 
است حکم شود به این که آن مرد عادت به دروغ و کتمان حق  یافکبا این مطالب  

تر روشن  خواھم حق و حقیقت را بیشتر و صریحین وجود میا با او اظھار باطل دارد، امّ 
کنیم تا از این به بعد ھیچ احدی برای نیرنگ زدن به مسلمانان اھل سنت پیرامون 

تحریف قرآن، قد علم نکند. به این سبب، این کتاب را به این موضوع  یمسأله
بیند که به صراحت،  اختصاص دادم. البته وقتی خواننده بیش از دو ھزار حدیث می

دارد، مات و متحیر  این قوم را در رابطه تحریف و تغییر قرآن اعالم می یعقیده
گردد. ما در این کتاب برای این موضوع بیش از یک ھزار حدیث شیعی ارائه  می
 نماییم: کنیم و این کتاب را به چھار بخش تقسیم می می 

تحریف قرآن در چھار  ی عه دربارهیان شیجمعی از پیشوا ی بیان عقیده –بخش اول 
 قرن اّول. 

دوم قرن چھارم تا قرن ششم ھجری  ی بیان منکران تحریف در دوره –بخش دوم 
 ھا را مجبور به انکار کرده است.  که آن یو تعداد منکران و علل و عوامل

سوم و ذکر اسامی  ی بیان رّد بر منکران تحریف از شیعه در دوره –بخش سوم 
اند؛ و  خودشان پیرامون تحریف قرآن تصریح کرده ی که به عقیده یمحدثان و مجتھدان

 اند.  فاسدشان تخصیص داده ی ھایی که به بیان عقیده ھا و بخش ی آنھا کتابذکر 
ھا از ھزار حدیث و روایت  نقل روایات و احادیث آن قوم که تعداد آن –بخش چھارم 

تاب رب كف يثبات حتراِ  فصل اخلطاب يف«ھا از کتاب  آن ی رود و ھمه میمتواتر، فراتر 

و این بخش، پایه  –تألیف نوری طبرسی است و ذکر موقعیت و ارزش مؤلف.  »رباباأل

یی که در رّد و تأیید آن ھا کتابعالوه بر ذکر –و اساس این کتاب و این موضوع است
 است.    نوشته شده

را با » فصل الخطاب«ه بخش عمده کباشم  یسکن ینخست د بندهیل شاین تفاصیبا ا
به ھمه جھان عمومًا و به اھل سنت به خصوص  یواقع یواستوار یت امانت علمیرعا

تمان کردن آن از اھل سنت و کرا جھت پنھان  یادیه تالش زک یتابکنم، ھمان کنقل 
 جانب اوست.ق تنھا از یو توف  و بسنده است، یافکخدا مرا   ردند،کا یآن از دن

 



 ۲۱  پیشگفتار

 /نم که بنده و آقای خطیبک یادآوریته را کن نیخواھم ایم بحث، قبل از شروع
ایم، بلکه پیش از این نیز، عه نسبت دادهیاولین کسانی نیستیم که این عقیده را به ش

که  اند؛ و چنان  علمای شیعه و بزرگانشان در ھمه عصرھا به این عقیده اعتراف نموده
نظیر عصر  اند. رادمرد و پیشوای بی ده را برای خود اثبات کردهخواھد آمد، آن عقی

ھـ ـ به آن تصریح  ۴۵۶سال  یـ متوفا» حافظ ابن حزم ظاھری«اندلس،  ی خود، نابغه
ن است یامامیه، ا ی هگفتار و اعتقاد علمای حال و گذشت ی کرده و گفته است: از جمله

 .١بسیار در آن وجود دارد که قرآن تغییر کرده است و نقص و زیاده و تبدیل
ھا مثال آوردند و بر  شیعه ی ھمچنین وقتی که نصاری برای تحریف قرآن به گفته 

از شیعه بیزاری جسته » ابن حزم«تحریف، و تبدیل و تغییر قرآن استدالل کردند، امام 
قرآن و مسلمانان حجت نیست؛ زیرا نه آنان از ما  ی و گفته است: ادعای شیعه درباره

 ن مطالب فراوان است.ینمونه ا  ٢ند و نه ما از آنانیم.ھست
گوید: این بحث بھانه به دست دشمنان ه میکفته نشود ین سخن فریھم به ا یسک

زیرا جواب ما عین ھمان جوابی است که امام  ٣دھد تا قرآن را مورد طعن قرار دھند می
 داد. ھا  آنبه مسیحیان و دانشمندان و کشیشان » ابن حزم«

ی ھا کتابم: این اعتقاد در منابع اصلی شیعه ثبت شده است و ھیچ کتابی از دو
مدارک این  آنان به ویژه در تفسیر و حدیث و فقه و عقاید وجود ندارد که دالیل و

 در دسترس مخالفان قرار دارد. ھا کتابباشد. و تمام این  عقیده در آن ذکر نشده
رسیده و در تمام مراکز علمی شرق  در ایران به چاپ» فصل الخطاب«سوم: کتاب 

ھا می ده است. فارسیو غرب ایران منتشر شده است و به دست خاورشناسان ھم رس
 گویند:

 ھا. نھان کی ماند آن رازی که زو سازند محفل 
شود، مگر این که در آن از این  و شرح حالی از این قوم یافت نمی یوگرافیھیچ ب  

 .٤کتاب یاد شده است

 .۱۸۲، ص۴الملل والنحل، بغداد، مکتبة المثنی، ج - ١
 .۷۸جلد دوم، صفحۀ: » الملل والنحل «نگاه کنید به  - ٢
 .۳۱صوت الحق، ص - ٣
 چنانکه در بخش شرح حال نوری و کتابش ذکر خواھیم کرد. - ٤
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آن از  ی شده باشد حتمًا در مقدمه ه ھر کتاب تفسیری چاپ کنیشتر ایب ن ھمیاز ا
که در جای خود  اند، چنانردهکشده و دالیلی برای اثبات آن ارائه  تحریف قرآن بحث 

 آوریم. به تفصیل می
م روشن شدن یھا فقط از ب شود که تمام این داد و فغان و با این بحث روشن می 

گاه مسلمان بویژه اھل سنت است. الزم به  است که  یادآوریحقیقت برای افراد ناآ
تحریف  ی ه ما نوشته جز پیرامون مسألهیدر رّدی که عل» صوت الحق«صاحب کتاب 

 »السنةعة ويالش«سخن نگفته و نخواسته که به مباحث دیگری بپردازد که ما در کتاب 
م نزد او ثابت یه ما نوشته بودک یبا این کار ثابت کرده که مطالبایم. و  ھا را ذکر کرده آن

 ند.کار کو مسّلم بوده و مورد قبول اوست، و نتوانسته آن را رد و ان
تحریف قرآن نیز، سرتا سر شکست محض و بیھوده  ی اگرچه تالش وی در مسأله

 ور شده است. ن موضوع غوطهیا ین وجود در ورطهیبا ا یبوده، ول
خوانم تا حق و اھل حق را یاری و باطل و  ایان، پروردگار قادر متعال را میدر پ

از  یرویبه ما نشان دھد و پ خواھم حق را به حق طرفدارانش را شکست دھد و از او می
آن را نصیب ما گرداند، و ھمچنین باطل را، باطل نشان دھد و ما را یاری دھد از آن 

 اجتناب ورزیم. 
برادرانی را که در کمک و  ی خواھم ھمه خداوند بزرگ سبحان میه از کگونه ھمان

پشتیبانی از حق سھیم بودند و ھستند و خواھند بود، پاداش دھد، به ویژه عزیزم، 
، که در مراجعه به کتب و نوشتن مطالب، ھمراه ھمیشگی این »عطاء الرحمن ثاقب«

دوسی، صاحب دوست عزیزم، شیخ عبدالخالق ق یز برایجانب بوده است. و ن
شنید، خصوصًا در  کنم که ھرگاه خبر نوشتن کتابی را می قدوسیه، دعا می ی کتابخانه
آمد  به پرواز درمی یھای منحرف از راه حق و راست، از فرط خوشحالی و شاد رّد فرقه

ھا نیاز داشتم.  کرد که در بحث و تحقیق به آن یی را برایم آماده میھا کتابو به سرعت 
 آل و یاران وی، باد.  ی خداوند بر سرور ما، پیامبر ھدایت و رحمت، و بر ھمهو درود 
 احسان الھی ظھیر               ھ ۱۴۰۳االول / / ربیع۱۷

 پاکستان –الھور                      م ۱۹۸۳/ سپتامبر /۳

 



 

 

 :فصل اول
 اول نسبت به قرآن ی شیعه در دوره ی عقیده

شیعه نسبت به قرآن را با یقین بداند و در مورد آن بحث و  ی ھرکس بخواھد عقیده
ھا در تفسیر و حدیث مراجعه کند، تا  و منابع و مراجع آن ھا کتابق نماید، باید به یتحق

دشان در گیری عادل باشد؛ زیرا محور عقاید و اعتما ردن منصف و در نتیجهکدر حکم 
خودشان  ی گران بر آن منابع و مراجع است، و فقط با روایاتی که به گفتهیاختالف با د

خود  ی ھای مخصوص و اسنادھای ویژه که از راه ساز پیشوایان معصوم نسل علی
معاصر  ی که یک شیعه شوند. چنان ھای مسلمان جدا می اند، از دیگر فرقه روایت کرده

 در رّد ما گفته است: 
ی که آن را زشت نماید یا سبک گرداند پاک و منزه است؛ زیرا یما دین ما از چیزھاا«

چه نزد پیامبر  اصول و فروع این دین از اھل بیت پیامبر امتداد یافته است و آنان به آن
گاه ترند و آنان  است، داناترند و به چیزی که در قرآن بر جدشان نازل شده است آ

شان یھای وحی او ھستند. اولین شخص ا مت و زبانحک ی علم و دروازه ی خزانه
گاه بر ھمه اسرار پیامبر است، او  ١طالب است که برادربن ابی علی و داماد و وصی و آ

صحابه از جمله خلفاء، به علم وی احتیاج داشتند و او به علم  ی کسی است که ھمه
 اش گفته است:  ھیچ یک از آنان محتاج نبود. او کسی است که شوقی درباره

 وی عین پیـامبر برگزیـده و فـرع اوسـت
 

 و ھنگام مالقات، دیـن و شـرع اوسـت 
 

ـــم گرفته ـــوبکر و عمـــر از او عل ـــد اب  ان
 

ــاه دو نســخه از اوینــد   و خورشــید و م
 

ھا را  ، آنصگاھش اھل بیت نباشد و پیامبر ھیچ خیری در دین نیست که تکیه
سبب ھدایت بشر قرار داد به شرطی که به رده و سپس آن دو را کقرین کتاب خداوند 

 .٢شوندیآن چنگ بزنند و آن دو ھرگز از ھمدیگر جدا نم

 ست که پیامبر در مسئله اخوت وی را برادر خود قرار داد.منظور از برادر، برادر دینی ا -١
 .۹۹و  ۹۸، بیروت، دار الزھراء، صزانيامل عة والسنة يفيالش - ٢
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 .١احکام ما ھستند ی دھنده ھمچنین اھل بیت، منبع دین ما و نشان
دیگری گفته است: شیعه جز محبت و تمّسک به اھل بیت و اخالق آنان، ھیچ 

 .٢گناھی ندارند
یشان ھا کتاب ی ن بسیار فراوان است و ھمهیمشابه اگر افتخارات یاین مطلب و د

مملو از این گونه مطالب است، اما ما به سخنان دو نفر از آنان که بر رّد ما قد علم 
 کنیم.  اند، اکتفا می نموده

د ھیچ چیزی را به این قوم نسبت ندھد مگر این که از یپژوھشگر منصف با یک
شود مگر زمانی که آن  ھرًا ھم چیزی ثابت نمیجانب پیشوایانشان ثابت شده باشد و ظا

ی قدیمی ھا کتابی روایات و احادیث آنان ثبت شده باشد، به ویژه ھا کتابمطلب در 
شان بر صحت آن روایات یاند، یا پیشوایان معصوم ا که این روایات را با سند نقل کرده

 اند.  اتفاق نظر داشته
ھیچ چیز ننویسیم جز این که از امامان م که یدانیما در این فصل خود را ملزم م

یی که نزد خودشان مورد اعتماد است، نقل شده باشد، ھا کتابھا و از  آن ی گانه دوازده
اند که قرآن  تا بیان شود که شیعه در عصر ائمه مجموعًا و بدون استثناء معتقد بوده

 فته است.تحریف شده و تغییر یافته است، و در آن زیاده و نقص بسیار صورت گر
آن گفته شده:  ی کنیم که درباره ن ما از کتاب الکافی، تألیف کلینی شروع مییبنابرا

عه یه مورد اعتماد شکاست  یافکان کتب چھارگانه اصول الیتاب در مکترین با شکوه«

 سالماإلثقةمانند آن نوشته نشده است و تألیف  صبوده و در منقول از آل پیامبر
  .٣»باشد ھجری ـ می ۳۲۸محمدبن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی ـ متوفی سال 

باشد که  از ارزشمندترین کتب اسالمی و بزرگ ترین تصنیفات امامیه می«ن یھمچن
ھا و تهکه نکمانند آن برای امامیه تألیف نشده است. مولی محمد امین استرآبادی 

 .۱۱۴ھمان، ص - ١
 .۳۸، بیروت، صصوت احلق و دعوة الصدقلطف الله صافی،  - ٢
 .۲۴۵، ص۱۷، جعةيف الشيتصاناىل  عةيالذرآغا بزرگ تھرانی،  - ٣
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ایم که در اسالم  ن و علمای خود شنیدهاز او نقل شده گفته است: از استادا یفوائد
 .١ه آن تصنیف نشده استیا شبیکتابی ھمتا و ھمانند 
ترین اصول  ترین و جامع بزرگترین، معتمدترین، کامل» کافی«ھمچنین کتاب 

ه در اصول چھارگانه موجود است عالوه کاست  یتمام مطالب یچھارگانه است؛ زیرا حاو
 .٢ه شده استیزشت تخلو  یاضاف ییزھایه از چکنیبر ا

 گفته است:» کافی« ی ادآور شده که محدث نیشابوری دربارهیخوانساری 

ھا و روایات در حضور  الگوی رھبران و ماه تابان کامل و جامع سنت ،سالماإلثقة
ن سالم بر او باد ـ شیخ ابوجعفر محمدبن یعقوب کلینی یسفیران امام مھدی ـ بھتر

کافی در  ی طریقت اھل بیت در اول قرن سوم، مؤلف و گردآورنده ی کننده رازی، زنده
نیاز به تعریف ندارد؛  سال، متوفای قبل از وقوع غیبت کبری است، کتابش  ۲۰مدت 

زیرا آن کتاب به محضر نواب مھدی رسیده است و بعضی از شیعیان بالد دور دست از 
حضور کسانی بوده که به  اند؛ چون وی در وی درخواست تألیف کتاب کافی را نموده

علم آنان اعتماد داشته است. پس آن کتاب را تألیف و تصنیف و آرایش داد و حکایت 
شده است که کتاب کافی به محضر امام مھدی عرضه شد، پس فرمود: (این کتاب) 

 گفته است: » کافی« ی علی مقدم، درباره و حسین  .٣برای شیعان ما کافی است
دند که آن کتاب بر امام قائم عرضه شده است ـ یعنی، امام بعضی از علماء معتق 

عه ـ امام آن را تحسین کرده و گفت:  این کتاب یش یالیدوازدھم غائب  موھوم و خ
 .٤کند برای شیعان ما کفایت می

شمار اھل بیت روایت کرده که از نظر یکلینی از علما و محدثان ب«اند:) و (گفته
سنت و راه و  ینهیگنج ÷آثار صادقین ی کتاب وی خالصهکثرت نھایتی ندارد، پس 

 .٥»شان استیروش ا

 .۵۳۲، ص۳.  مستدرک الوسائل، ج۹۸، ص۳الکنی و األلقاب، جعباس قمی،  - ١
 .۶، ص۱الوافی، ج - ٢
 .۱۱۶، ص۶روضات الجنات، ج - ٣
 .۲۵الکافی، ص - ٤
 ھمان. - ٥
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خود  ی چه درباره اند. و اما آن این کتاب گفته ی این اندکی بود از سخنانی که درباره
 اند، نجاشی گفته است:  او گفته

کلینی در زمان خود در رأی و نظر، بزرگ و سرور علمای ما بود و در حدیث، 
 .١استوارترین مردم بود معتمدترین و

ت در یدر رواو  دار، استادی است موثق و امانت» کلینی«ت: و ابن طاوس گفته اس
 .٢ترین است ن سطح و در تدریس صادقیباالتر
، امام ÷و قمی گفته است: مجدد مذھب امامیه در قرن اول، محمد بن علی باقر 

، امام ھشتم آنان بود ÷لرضاا پنجم شیعیان بود، و در ابتدای قرن دوم، علی بن موسی
 .٣و در اوایل قرن سوم، ابوجعفر محمدبن یعقوب کلینی بود

است که بر  و خوانساری گفته است: شأن این مرد، شکوھمندتر و بزرگ تر از آن 
مخفی بماند، یا در مقابل دید دیگران لباس ابھام را –بزرگان ھر دو گروه شیعه و سنی 

زیرا او در حقیقت امین  ؛که پرتوافشانی آن از میان برود به تن کند، یا روزی فرا رسد
رھبران و در شریعت، پیشتاز شکوھمندی است و ھیچ  یریقت راھنماو در ط ،اسالم

ست، و در واالمقام بودنش نزد پیشوایان بشر شکی نیست یکس مخالف موثق بودن او ن
است  ٤ گانه شیعه اتفاق دارند بر این که او معتمدترین محمدھای سه ی طائفه ی و ھمه

 .٥که دارای کتب چھارگانه و از رؤسای این شریعت ھستند

 رجال النجاشی. - ١
 .۱۹۰.فرج الھموم، ص۲۵۸کشف الغمة، ص - ٢
 .۱۱۱، ص۶، روضات الجنات، ج۹۹، ص۳الکنی و األلقاب، ج - ٣
سه نفر از محدثان دوره متقدم شیعه که نام ھمگی آنان محمد بوده است که به محمدھای سه  - ٤

 گانه معروفند، عبارتند از: 
 .. صاحب کتاب کافی. ھ ۳۲۹الف. محمد بن یعقوب اسحاق کلینی رازی متوفی به سال

..  ھ ۳۸۱ب. محمد بن علی بن موسی بن بابویه قمی معروف به شیخ صدوق، متوفی به سال
 .هيرضه الفقحيمن الصاحب کتاب 

ی ھا کتاب.. صاحب  ھ ۴۶۰ج. محمد بن حسن طوسی معروف به شیخ طوسی، متوفی به سال
 تھذیب و استبصار.

 .۱۱۲، ص۶خوانساری، روضات الجنات، ج - ٥
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از  وبن حکم و ا که در کافی از علی پس این کافی و این ھم، کلینی است. چنان
ه به درستی قرآنی ک«که گفت:  کردهروایت  ÷عبدالله از ابی وھشام بن صالح و ا

 .١»فده ھزار آیه بودآورده بود، ھ صجبرئیل آن را به سوی محمد
سوم  ن حساب دوی) آیه است، پس با ا۶۲۶۳در حالی که معروف آن است قرآن (

چه موجود است، فقط یک سوم قرآن است، و جعفربن باقر  قرآن را باد برده است و آن
در کافی تحت عنوان که کلینی باز ھم آن را به آن مطلب تصریح کرده است چنان

، مطرح کرده (و گفته:) تعدادی از »ذکر صحیفه و جفر و جامعه و مصحف فاطمه«
بصیر  اصحاب ما از احمدبن محمد، از عبدالله الحجال از احمد بن عمر حلبی از ابی

رفتم و به او گفتم: فدایت شوم سؤالی از  ÷عبدالله اند که گفت: نزد ابی روایت کرده
ای را از  جا کسی ھست که سخنم را بشنود؟ سپس ابوعبدالله پردهاین ایپرسم، آ تو می

چه  جواب کرد و گفت: ای ابامحمد، بپرس از آن ی میان خود و او باال زد و خود را آماده
گویند که پیامبر  ، گفت: گفتم: فدایت شوم ھمانا شیعیان تو مییبپرس یم داریتصم

از علم را به علی یاد داده که برای وی از آن فصل ھزار فصل دیگر باز  یخدا فصل
شود. گفت: گفتم: به خدا سوگند  ھزار فصل دیگر گشوده می یگردد، و از ھر فصل می

بود سپس ٢ندن گودالکاین علم است. ابوبصیر گفت: امام مدتی در زمین مشغول 
 ظر ماست.گفت: البته این علم ھست اما نه آن علمی که مورد ن

ن جامعه موجود است یابوبصیر گفت: ابوعبدالله گفت: ای ابامحمد، ھمانا نزد ما ا
دانند جامعه چیست؟ گفت: گفتم: فدایت شوم جامعه چیست؟ گفت:  اما مردم نمی

آن از  ی تهیک) ذراع است و د۷۰ای است که طول آن به ذراع رسول خدا ( صحیفه
ت راست علی نوشته شده است، ھر حالل و است و با خّط و دس صدھان پیامبر خدا

ای که در  حرامی و ھر چیزی که مردم به آن نیاز دارند، در آن وجود دارد؛ حتی دیه
شود، سپس دستش را به من زد و گفت: ای  مقابل خراش پوست بدن گرفته می

دھی؟ گفت: گفتم: فدایت شوم من در خدمت شما ھستم،  ابامحمد، آیا به من اجازه می
خواھی انجام بده. گفت: سپس با دستش مرا فشار داد و بدنم را نیشگون  ه میھر چ

 .۶۳۴، ص۲کلینی، الکافی، ج - ١
 با تکه چوبی مشغول کندن زمین بود. - ٢
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 –مثل این که عصبانی بود  –گرفت و گفت: حتی تاوان این ھم در آن صحیفه ھست 
ن است. گفت: ھمانا این علم ھست اما نه علمی یگفت: گفتم: به خدا سوگند که علم ا

فت: ھمانا نزد ما جفر ھست و مردم که مورد نظر ماست. سپس مّدتی ساکت ماند و گ
دانند جفر چیست ؟ گفت: گفتم: جفر چیست؟ گفت: ظرفی است از پوست که  نمی

اسرائیل در آن وجود دارد. گفت: گفتم:  علم پیامبران و اوصیاء و علمای گذشته بنی
واقعًا علم این است. گفت: این علم است اما نه علم واقعی. سپس اندکی ساکت شد و 

دانند که مصحف فاطمه  مانا نزد ما مصحف فاطمه ھم ھست و مردم چه میگفت: ھ
چیست؟ گفت: گفتم: مصحف فاطمه چیست؟ گفت: مصحفی است که سه برابر قرآن 
شما در آن ھست و به خدا سوگند، حرفی از قرآن شما در آن نیست. گفت: گفتم: به 

دنظر ما، سپس مدتی خدا سوگند این است علم. گفت: این علم است اما نه علم مور
چه بوده و ھست و خواھد بود تا روز قیامت  ساکت ماند و گفت: ھمانا نزد ما، علم به آن

وجود دارد. گفت: گفتم: فدایت شوم به خدا سوگند این است علم. گفت: ھمانا این 
علم ھست اما نه علم مورد نظر ما. گفت: گفتم: فدایت شوم پس این علم چیست؟ 

آید، امری بعد از امر دیگر و چیزی بعد از چیز دیگر  ب و روز پدید میچه در ش گفت: آن
 .١تا روز قیامت

پس کدام قسمت حذف شده است؟ باز ھم کلینی از امام معصوم خود محمد باقر، 
 کند:   ند و این گونه روایت میکیان میامام پنجم شیعیان، آن را ب

اسحاق بن عمار از ابی بصیر از ابی علی عشری از محمدبن عبدالجبار از صفوان از 
 ه گفت: کرده کت یروا  ÷ابی جعفر

دشمنان  ی ما، و ربعی دیگر درباره ی قرآن به چھار ربع نازل شده است. ربعی درباره
 .٢فرائض و احکام ی ھا و آخرین ربع درباره آداب و روش ی ما، و ربع دیگر درباره

 روایت شده است:  سمانند آن ھم از علی
بن ابراھیم، از پدرش ھمگی از ابن  بن زیاد و علی از اصحاب ما از سھلای  عده

اند که گفت: از یحیی از اصبغ بن نباته روایت کرده حمزه از ابی محبوب از ابی

 .۲۴۰و  ۲۳۹، ص۱األصول من الکافی، ج - ١
 .۶۲۸، ص۲ھمان، ج - ٢
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3گفت: قرآن بر سه دسته نازل شد:  شنیدم که می ÷امیرالمؤمنین
1

ما و  ی درباره 

3دشمنانمان و 
1

3ھا و  آداب و روش ی درباره 
1

 .١فرائض و احکام ی ھم درباره 
حذف شدن قرآن، چنین  ی هکلینی در کافی خود، موردی را به عنوان مثال دربار 

 کند:  بیان می
از حسین بن محمد از معلی بن محمد از جعفر بن محمد بن عبیدالله از محمدبن 

ه در کعبدالله روایت شده  مدبن سلیمان، از عبدالله بن سنان، از ابیعیسی قمی، از مح

ٓ إَِ�ٰٓ َءاَدَم ِمن َ�ۡبُل فَنَِ�َ ﴿ ه:یباره آ ار، ما به آدم کدر آغاز « ]۱۱۵طه: [ ﴾َولََقۡد َعِهۡدنَا
 .»ردکفرمان  کم. اّما او تریفرمان داد

ا إِىلَ  ن بود:یه چنیگفت: در اصل ا نَ دْ هِ دْ عَ قَ لَ بْلُ كلامت يف حممد وعيل وفاطمة وَ نْ قَ مَ مِ آدَ

 َ
نَيسِ  )واحلسن واحلسني واألئمة عليهم السالم من ذريتهم (فَ

مان دربارۀ محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و ائمه از ی(گفت:) آن عھد و پ
نسل آنان است که آدم آن کلمات را فراموش کرد، و به خدا سوگند این کلمات بر 

 .٢دندنازل ش صمحمد
نصر  از یاران خود از احمد بن محمدبن ابی یکیھمچنین از علی بن محمد، از   

حضرت علی ـ مصحفی به من داد و گفت: به آن  ـروایت کرده که گفت: ابوالحسن 

ِينَ ٱلَۡم يَُ�ِن ﴿ ی نگاه نکن. سپس آن را باز کردم و در آن سوره َّ�  ْ ؛یعنی،  ﴾َ�َفُروا
سوره بینه را خواندم که نام ھفتاد مرد قریش با اسامی پدرانشان را در آن یافتم. گفت: 

 .٣م فرستیسپس گفت: مصحف را برا
  .ھم اکنون این قرآن کجاست؟    

ھاشم از  ھمچنین کلینی از محمدبن یحیی از محمدبن حسن از عبدالرحمن بن ابی
مردی چند حرف از قرآن را برای سالم بن سلمه روایت کرده است که گفت: 

 .۶۲۷، ص۲الکافی، ج - ١
 .۱۶، ص۱الکافی، ج - ٢
 .۶۳۱، ص۲ھمان، ج - ٣
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دادم، کلماتی از او شنیدم که قرائت آن  قرائت نمود. من که گوش می ÷عبدالله ابی
گفت: این قرائت را رھا کن و  ÷شخص با قرائت مردم فرق داشت، سپس ابوعبدالله

بیاید. پس وقتی قائم قیام کرد، کتاب خدا را بر  –مھدی –مانند مردم بخوان تا قائم 
آن را با دست خّط خود  ÷خواند. بعد مصحفی را بیرون کشید که علی می قرائت این

نوشته بود و گفت: علی بعد از فراغت از کتابت این مصحف، آن را به مردم نشان داده 
 صطور که خداوند آن را بر محمد است و به آنان گفته است: این است کتاب خدا؛ آن

ام. مردم در جواب گفتند: نزد ما  لوح جمع نمودهنازل کرده است و آن را در میان دو 
گفت: به خدا  ÷مصحف جامعی ھست و دیگر نیازی به مصحف تو نداریم. سپس علی

من این بود  یسوگند دیگر بعد از امروز، ھرگز این مصحف را نخواھید دید؛ تنھا وظیفه
 ١که بعد از جمع نمودن آن، شما را از آن باخبر کنم تا آن را بخوانید.

ھا، کتابی که بر امام  ه در معتمدترین کتاب آنکار بسیارند یگونه روایات بساین
 ، آمدهخود، آن را کافی دانسته ی غائب عرضه شده و آن را تأیید کرده و برای شیعه

ھا  ھا در این بخش خودداری می کنیم زیرا این روایت آن ی است. اما ما از روایت ھمه

ھا اختصاص یافته، آورده  ب چھارم این کتاب، برای نقل آنکه با اخلطاب فصلدر کتاب 
 شده است و برای جلوگیری از تکرار، از نقل آن در این فصل پرھیز کردیم.
است و  ردهکمقصود آن است که کلینی این روایات را از امامان معصوم خود نقل 

اعتقادی  اند و پیروان خود را به چنینآنان، تحریف قرآن موجود را تأیید کرده
دگاه و اعتقاد چھار تن از امامان از قبیل یکردند و در این روایات ھشتگانه، د سفارش 

ھمچنین در  ٢بن ابیطالب، محمد باقر و پسرش جعفر و ابی الحسن نقل شده است. علی

 .۶۳۳، ص۲ھمان، ج - ١
رافات و باطل است و سخن بر اعتقادات شیعه است وگرنه ما ایمان داریم که ھمه این روایات، خ - ٢

پردازان، پاک و مبّرا بوده اند و  ھیچ گونه صحتی ندارند؛ زیرا این اشخاص از اتھامات این دروغ
ھای مردم  ی آنان درباره قرآن، ھمانند عقیده سایر مسلمانان می باشد؛ زیرا آنان سرمشق عقیده

سوی یزدان با حکمت وستوده، پذیر نیست؛ زیرا از  ھستند. قرآن نیز، ھرگز و در ھیچ زمانی باطل
 فرود آمده است. 
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ھا را در  الله آن شاء این کتاب، اثبات ھمین عقیده از امامان دیگرشان وجود دارد که ان
 ھیم آورد. جای خود خوا

ه بیشتر مورد اعتماد آنان است؛ کدیگری ـ را  -بعد از این کتاب، کتاب قدیمی  
 کنیم که در زمان امامان معصوم آنان، تألیف شده است و آن تفسیر قمی است. ذکر می
بن ابراھیم قمی، یکی از مشایخ و اساتید شیعه در حدیث و تفسیر است. چنان  علی

شیعه،  ی ترین کتاب از منابع صحیح چھارگانهکلینی، صاحب مھمکه محمد بن یعقوب 
بسیار روایت کرده است. پس در واقع کلینی شاگرد قمی  وخود از ا» کافی«در کتاب 

 او گفته است:  ی است. و نجاشی درباره
در حدیث، ثقه و قابل اعتماد و دارای مذھب صحیح است. احادیث زیادی را شنیده 

ز دارای کتاب تفسیر یی زیادی را تصنیف نموده و نھا کتابو و روایت کرده است 
ترین راویان اصحاب ماست. مشایخ اھل حدیث از وی روایت و او از بزرگ ١باشد. می

ھجری در قید حیات بوده  ۳۰۷اند. تاریخ وفاتش را نیافتیم، اما وی در سال  کرده
 .٢است

 اند:  او نوشتهتفسیر  ی و درباره. ٣و در عصر امام حسن عسکری بود
 از تفاسیر است. یاریبس یهیاوًال: این تفسیر اساس و پا

صادق نقل شده است. به امام  ھای اندک از ا اسناد واسطهدوم: روایات ایشان ب

امام  آمده است که این تفسیر در حقیقت، تفسیر عة)ي(الذرھمین سبب، در کتاب 
 است.  صادق

 زیسته است.  ÷عسکریسوم:  مؤلف آن، در زمان امام حسن 
چھارم: پدرش که این اخبار را برای پسرش روایت کرده است، خود از اصحاب امام 

 بوده است.  ÷رضا

ۡ�َا ﴿خداوند با فرموده خود:  (ھمانا ما قرآن را  ]۹[الحجر:  ﴾٩لََ�ٰفُِظونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ّ�ِۡكرَ ٱإِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
کنیم.) حفظ و صیانت آن را تضمین کرده است و این،  ایم و خود مان آن را حفظ می فرستاده

 ھای بین اھل سّنت و شیعیان است. ای است که از مھم ترین تفاوت ھمان عقیده
 .۱۸۳رجال النجاشی، ص - ١
 .۶۸، ص۳الکنی و األلقاب، ج - ٢
 .۳۰۲، ص۴جآغا بزرگ تھرانی، الذریعة،  - ٣
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از فضائل اھل بیت است که دشمنانشان  یعلم فراوان یپنجم: این تفسیر حاو
 اند این فضائل را از قرآن خارج کنند.  کوشیده

ششم: این تفسیر به بیان بسیاری از آیات قرآنی پرداخته است که مقصود و مراد 
ھم یت علیاھل ب ییارشاد و راھنما کمکشود جز به یده نمیامل فھمکاین آیات بطور 

 .١نده اقرآن بود ی نندهکه تالوتکالسالم 
 د: یگویادآور شده و میتفسیرش  ی ه در مقدمهکن قمی است یو ا

متشابه، بخشی عام  یمحکم و قسمت یمنسوخ، برخ یناسخ و برخ یپس قرآن برخ
مقدم و برخی مؤخر، و بعضی منقطع و بخش دیگر معطوف  یای خاص، برخ و پاره

ھای آن حرفی در جای حرف دیگر قرار دارد و  برھم است، و در بعضی از قسمت
ه مخالف اما قسمتی ک .٢ه خداوند نازل کرده استکچه است  قسمتی ھم بر خالف آن

 فرماید:  خداوند است که می ی چه خداوند نازل کرده است، طبق این گفته است با آن

﴿ ِ ُمُروَن ب
ۡ
ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
َوتُۡؤِمُنوَن  لُۡمنَكرِ ٱَوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱُكنُتۡم َخۡ�َ أ

 ِ ِ ٱب  .]۱۱۰[آل عمران:  ﴾�َّ
اید، امر به معروف و نھی  ھا پدیدار شده سود انسآنشما بھترین أمتی ھستید که به «

 .»نمایید و به خدا ایمان دارید از منکر می
 رد گفت:    کیم  ه را تالوتین آیه اک یسکابوعبدالله خطاب به  
رسانند؟ یه امیرالمؤمنین و حسین را به قتل مکھستند  یسانکن امت یا بھتریآ

ا، پس در اصل چگونه نازل شد؟ گفت: ھمانا سپس از او پرسیده شد: ای پسر رسول خد

بینی که خداوند در آخر آیه، آنان را مدح  بود، مگر نمی) ئمة اخرجت للناسأ رينتم خك(

ِ ﴿فرماید:  کند و می می ُمُروَن ب
ۡ
ِ  لُۡمنَكرِ ٱَوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱتَأ ِ ٱَوتُۡؤِمُنوَن ب امر به « ﴾�َّ

 ».نمایید و به خدا ایمان دارید میمعروف و نھی از منکر 

ِينَ ٱوَ ﴿خوانده شد:  ÷عبدالله ای بر ابی و ھمچنین مانند این، آیه َ�ُقولُوَن َر�ََّنا  �َّ
ۡ�ُ�ٖ وَ 

َ
ةَ أ ٰتَِنا قُرَّ ۡزَ�ِٰجَنا َوُذّرِ�َّ

َ
کسانی « ]۷۴[الفرقان:  ﴾٧٤لِۡلُمتَّقَِ� إَِماًما ۡجَعۡلَناٱَهۡب َ�َا ِمۡن أ

پروردگارا، ھمسران و فرزندانی به ما عطا کن که باعث روشنی  گویند: که می

 .۱۵ی تفسیر القمی، ص سید طیب موسوی الجزائری، مقدمه - ١
 .۵، ص۱تفسیر قمی، ج - ٢
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. ابوعبدالله گفت: امر بزرگی را از »چشمانمان گردند و ما را پیشوای پرھیزگاران گردان
 د که آنان را پیشوای پرھیزگاران گرداند. نا اند و از خدا درخواست نموده خدا خواسته

پس این آیه چگونه نازل شد؟ گفت: سپس از وی پرسیده شد: ای پسر رسول خدا، 

یعنی، برای ما از پرھیزگاران امام قرار  )؛ماماإ نياملتق منواجعل لنا (این گونه نازل شد: 
 ده. 

 خداوند:  ی ھمچنین فرموده

ۡمرِ  ۥَ�َۡفُظونَهُ  ۦُمَعّقَِ�ٰٞت ّمِۢن َ�ۡ�ِ يََديۡهِ َوِمۡن َخۡلفِهِ  ۥَ�ُ ﴿
َ
ِ ٱِمۡن أ  .]۱۱[الرعد:  ﴾�َّ

شوند) و پیاپی از روبرو و  فرشتگانی است که به نوبت (عوض می برای او (انسان)«
 . »نمایند از پشت سر به فرمان خدا از او مراقبت می

شود؟ و چگونه معقب در مقابل  ابوعبدالله گفت: چگونه شیء از امر خدا محفوظ می
واب گفت: این اوست؟ سپس از او پرسیدند: ای پسر رسول خدا، آن چگونه است؟ در ج

 گونه نازل شد: 

یعنی: برای انسان است  )مراهللاأفظونه بحيه يدي نيمن ب بيقله معقبات من خلفه ور(
کنند؛ و مانند  فرشتگانی از پشت سر و نگھبانی از روبرو که او را به امر خدا حفظ می

 .١آن بسیار است
که  ری استترین تفاسی این کتاب از قدیمی«جلد این کتاب، نوشته شده است:  یرو

 ».ات نازل شده بر اھل بیت پرده برداشته استیاز آ
عیاشی، محمدبن مسعود بن عیاش السلمی، معروف به عیاش نیز، این  ی هو عقید

این  وی گفته است: او موثق، بسیار راستگو و از بزرگان ی هگونه است. نجاشی دربار
 ٢طائفه است.

گفته است: او از لحاظ علم و فضل و  »معامل العلامء«و خوانساری به نقل از کتاب 
 / دو صدش است، بیش از دویستیشرق در زمان خوترین افراد    ادب و فھم و از بزرگ

 .٣رده استکف یکتاب تأل

 .۱۰، ص۱تفسیر قمی، ج - ١
 .۲۴۷رجال النجاشی، ص - ٢
 .۱۳۰، ص۶روضات الجنات، ج - ٣
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بزرگی  اند: وی ثقه، صدوق و گفته یشناسد علم رجالیو قمی گفته: مشایخ و اسات 
القدر و دارای اخبار فراوان و از نظر روایت دارای  باشد. جلیل از بزرگان این گروه می

متعدد و بالغ  وی یھا کتابابعاد فراوانی است و در روایت، دارای مھارت کامل است. 
ھمین کتاب تفسیر است. و از ابن  ھا کتاببر بیش از دویست کتاب است و یکی از آن 

امامیه در وفور علم،  ی هدر باره وی گفته است: در میان فقھای شیعندیم نقل شده که 
و طباطبائی گفته است: وی از بزرگان علمای شیعه و  .١یکتای زمان خود بوده است

ھای اصلی حدیث و تفسیر به روایت است. در میان کسانی که در قرن سوم ھجری پایه
ال پیش تا به امروز که نزدیک به اند، علمای این رشته، کتاب او را از ھزار س زیسته

چشمی  ی اند؛ بدون این که عیبی برایش ذکر شود، یا با گوشه یازده قرن است، پذیرفته
 .٢به نقصی در آن اشاره گردد

گفته است: تفسیر عیاشی تألیف ابن نصر محمد بن » عةيالذر«و تھرانی در کتاب 

ھمین  .٤است ينيلكال االسالمثقة یهو از طبق ٣مسعود است که یکی از استادان کّشی
گوید: از  کند که می روایت می» اصبغ بن نباته«تفسیرش از  ی عیاشی در مقدمه

ما و  ی گفت: قرآن با سه قسمت نازل شد. قسمی درباره امیرالمؤمنین شنیدم که می
فرائض و  ی سنن و امثال و بخش دیگر درباره ی دشمنانمان، بخش دیگر درباره

 .٥احکام
گفت: اگر یروایت شده م ÷عبدالله ه داود بن فرقد خبر داده که از ابیشخصی ب
 .٦یافتی شد؛ اسامی ما را در آن می ه نازل شده خوانده میکصورت قرآن با ھمان

 .۴۵۰و  ۴۴۹، ص۲الکنی و األلقاب، ج - ١
 محمد حسین طباطبایی ص. ح، مقدمه حول الکتاب و مولفه. - ٢
ابوعمرو بن محّمد بن عمر بن عبدالعزیز کّشی مکی از دانشمندان شیعه در علم حدیث و رجال  - ٣

 است.
 .۲۹۵، ص۴الذریعة، ج - ٤
و این روایت را مجلسی در کتاب  ۹، ص ۱، ج »فیما انزل القرآن«مقدمة التفسیر تحت عنوان  - ٥

و بحرانی در کتاب  ۱۹ص  ،۱.  والصافی در تفسیرش، ج ۳۰، ص ۱۹آورده است، ج » البحار«
 اند. این روایت را ذکر کرده ۲۱، ص ۱، ج »البرھان«

 .۳۷.    مقدمه البرھان، ص۱۳، ص۱العیاشی، ج - ٦

 

                                            



 ۳۵ ت به قرآنی اول نسب ی شیعه در دوره فصل اول: عقیده

ه که گفت: اگر در کتاب خدا زیاده و کردروایت  ÷جعفر از ابی وو از ِمیسر و ا 
ھا  این و غیر از .١ماند پوشیده نمیگرفت، حق ما بر انسان خردمند ینقص صورت نم

 ھا در جای خود خواھد آمد.  روایات بسیار دیگری وجود دارد که ذکر آن
محمد بن حسن صفار گفته است: او در میان یاران قمی ما،  ثقه،  ینجاشی درباره

ی بسیار از جمله کتاب ھا کتابالقدر، راجح و کم اشتباه در روایت بود. وی  جلیل

او از شاگردان حسن  ٢افت.یھجری وفات  ۲۹۰دارد و در سال  »رجاتبصائر الد«

قرآن با  ی وی در کتابش اعتقاد خود را درباره ٣یازدھمین امام معصوم، است. ؛عسکری
گوید: علی بن محمد از قاسم بن محمد  نویسد و میروایت مّتصل از امام معصومش می

جابر برای ما حدیثی نقل کرد که از سلیمان بن داود از یحیی بن اریم از شریک از 
گفت: پیامبر در ِمنی اصحابش را فراخواند؛ پس فرمود: ای مردم،  ÷گفت: ابوجعفر

الله الحرام را   ھمانا من در میان شما ُحُرمات خدا و عترت خودم و کعبه؛ یعنی بیت
 گذارم. سپس ابوجعفر گفت: اما کتاب خدا را تحریف کردند و عترت را کشتند باقی می

 ٤ردند.کھای الھی اظھار برائت  ھا و امانت و از ھمه سپرده
المقدم از جابر روایت کرده  از احمد بن محمد از حسن بن محبوب از عمرو بن ابی

گفت: ھیچ احدی نیست که ادعا کند:  شنیدم که می ÷است که گفت: از ابوجعفر
؛ جز این ری نمودهآو ا نازل کرده است، جمعقرآن را آن گونه که خداوند آن ر ی ھمه

گونه که خداوند آن  آوری و حفظ ننموده آن گوید و ھیچ احدی آن را جمع  که دروغ می
 ٥بن ابیطالب و امامان بعد از ایشان. را نازل کرده است، مگر علی

ن از احمد بن محمد از حسین بن سعید از حماد بن عیسی از ابراھیم بن یھمچن
چه ھم اکنون  آید و آن چه پدید می ه گذشته و آنچ عمر روایت کرده است که گفت:  آن

 یکھست، در قرآن ھست و در آن اسامی مردانی وجود داشت که حذف شدند، واقعًا 

 .۴۴و  ۴۳، ص۳. اثبات الھدی، ج۳۰، ص۱۹.   البحار، ج۳۷البرھان، ص - ١
 .۳۷۹، ص۲.   الکنی و االلقاب، ج۲۵۱رجال الکشی، ص - ٢
 .۱۲۵، ص۳الذریعة، ج - ٣
 .۱۷، باب ۸ھـ، جزء۱۲۸۵بصائر الدرجات، ایران،  - ٤
 .۱۵، ص۱البرھان، ج - ٥
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این مطلب را   ست در آن ھست،یه قابل شمارش نکمختلف  یھابه صورت یاسم گاھ
 ١دانند. اء، یعنی، امامان شیعه مییاوص

م کوفی است که به ذکر او و تفسیرش به پنجمین شخصیت آنان، فرات بن ابراھی

 کنیم.  اکتفاء می» عةيالذر«نقل از تھرانی در کتاب 

معروف  ÷تفسیر فرات بن ابراھیم بن فرات کوفی که به روایاتی به امامان ھدایتگر
شده است و روایت فراوانی دارد از حسین بن سعید کوفی اھوازی، ساکن و متوفای قم 

گانه با برادرش حسن  و در روایت کتب سی ÷و از یاران امام رضا و جواد و ھادی
استادان  ی مشارکت داشته است. چنانکه پسرش احمدبن حسین در روایت از ھمه

 پدرش با وی مشارکت داشته است. 
از جعفربن محمد بن مالک بزاز فزاری کوفی  یادیچنین در تفسیرش روایات زو ھم

غالب زراری ـ متولد  آورده است، او مربی و معلم ابی - ـھ ۳۰۰ـ متوفای حدود سال 
بیرون کشیده و داخل پارچه ھا کتابـ بوده است. بعد از این که او را از میان  ۲۸۵

اش نوشته، ذکر کرده که آن را به نوه یا نامهفروشان کرده است؟ چنانکه ابوغالب در 
ـ  ۲۱۴است. و ھمچنین روایات بسیاری را از عبیدبن کثیر عامری کوفی ـ متوفای 

ـ ھمان شخصّیتی که او را در صفحه اول از این قسمت یاد » التخریج«مؤلف کتاب 
ری ذکر شما بی ھا، اساتید بسیار و اسناداین ی کردیم.ـ ذکر کرده است و برای ھمه

ھا از راویان حدیث  آن ی هه ھمککرده است. و نیز، در تفسیرش از اساتید خود ـ 
ھم از طرقی که به کند. آنرسد، روایت می ھستند ـ و تعدادشان به صد و چند نفر می

شوند. در حالی که بیشتر آنان در اصول رجال الحدیث ما،  امامان معصوم متصل می
اند که آن اسناد را بیشتر از  ای خواستها با کمال تأسف، عدهھیچ نام و نشانی ندارند، ام

فرات از حسین بن سعید بصورت «د: یبگو  میان بردارند و اکتفا کرده است به این مثالً 
ن، در غالب سندھای ایشان به قول معنعن اشاره داشته یو ھمچن» از فالن... ٢معنعن

دھای معنعن (بدون اتصال) بوده است. روایتی که فرات آن را ذکر کرده، دارای سن
ام. وی تفسیر را از فرات، پدر  است و گفته که آن سندھا را به خاطر اختصار ترک نموده

 .۱۵، ص۱البرھان، ج - ١
حدیث معنعن: حدیثی است که در تمام سلسله سند ھر یک از ناقالن، تصریح به لفظ (عن ...)  - ٢

 شده باشد.
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) ۳۲۹شیخ صدوق و پدر شیخ صدوق، ابوالحسن علی بن حسین بابویه، متوفای سال (
بن ابراھیم، مفسر قمی متوفای  که پدر شیخ صدوق نیز، از علیکند. چنان روایت می

)، روایت داشته است؛ و شاید فرات تا این سال در قید حیات بوده است، اما ۳۰۷ال (س
نقل  ی یش از فرات آورده است، چه به واسطهھا کتابشیخ صدوق، روایات بسیاری در 

نقل از استادش، حسن بن محمدبن سعید ھاشمی. چنانکه  ی از پدرش و چه به واسطه
قیراط، جعفر بن محمد متوفای سال  از پدر ابی کند، و ھمین ھاشمی از فرات روایت می

گوید: احتمال دارد که فرات در  ) روایت داشته است. به ھمین سبب، می۳۰۸(
ھای تفسیر  قیراط در قید حیات بوده و نسخه ھای اول قرن چھارم مانند پدر ابی سال

شود:  گونه شروع میوی در تبریز و کاظمیه و نجف فراوان است. ابتدای تفسیر این
 ی کننده گناھان و برطرف ی خداوندی است که آمرزنده ی ھا، برازنده ستایش ی ھمه«

گاه به راز  مشکالت و دانای نھآن و بعد از این دو صدوق، از قدما، .» ھاست دلھا و آ
استاد حاکم ابوالقاسم حسکانی به تفسیر وی اعتماد کرده است. به ھمین سبب، در 

کند و غیاث بن ابراھیم در  از این تفسیر مطالبی را نقل می خود، »ليشواهد التنز«کتاب 
ھم » البحار«از منابع  یکیکند و این تفسیر  تفسیر خودش، از این تفسیر نقل می

مجلسی در اول البحار گفته است: اگرچه اصحاب نه به مدح و نه نقد  ی ھست. عالمه
با احادیث معتبری که به ما اند، اما موافق بودن اخبار وی  به تفسیر فرات  نپرداخته

رسیده و ُحسن ضبط او در نقل احادیث، اعتماد و ُحسن ظن را به مؤلف آن 
 ١بخشد. می

او  ی صدر درباره آقایشود. و  با این مطلب، ارزش این مرد و کتاب او معلوم می
ورد باری گفته او  ٢بوده است. ÷گفته است: ھمانا فرات در عصر امام جواد بن رضا

اند.  علمای ما، پیوسته از ھزار سال پیش تا کنون به این کتاب عنایت داشتهاست: 
شود. کسانی که که این مطلب از حال کسانی که ذکر آنان گذشت، فھمیده میچنان

ھستند؛ مثًال روایت شخصی  یاند، برای موثق بودن وی کاف مترجم آن تفاسیر بوده
بویه قمی، پدر استاد ما شیخ صدوق، بن حسین بن موسی بن با الحسن علی مانند ابی

 .۴۹۹و  ۴۸۹، ص۴، جعةيف الشيتصاناىل  عةيالذرآغا بزرگ تھرانی،  - ١
 به نقل از بیوگرافی مؤلف از کتاب. عة و فنون اإلسالميتاب الشك - ٢
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که » اعواز النصوص«ی  ھمان صدوقی که علما بر عمل نمودن به فتواھای او در رساله
شدیدی دارند؛ زیرا جز عین الفاظی که از  ی برای فرزندش باقی مانده است، عالقه

شتر مورد یامامان ھدایت، روایت کرده است چیزی در آن فتاوی ثبت نشده است تا ب
 عتماد باشند. ا

از جمله کتبی که برای روایت انتخاب کرده است، این تفسیر است. چنانکه 
پدرش، رئیس محدثان شیخ صدوق در االمالی و کتاب اخبار الزھراء و از  ی نوشته
پدرش و گاھی از استاد خود، حسن  ی ی خویش که از فرات گاھی به واسطهھا کتاب

 دھد. به ما نشان میبن محمد بن ھاشمی روایت کرده است، 
که از روایات بسیار او و اصرار بر اعتماد صدوق بعد از پدرش به این تفسیر ـ چنان

ترین عالئم اعتماد و  روایت از این تفسیر به یکی از دو واسطه،آشکار است ـ از واضح
دھندگان عمل به این تفسیر است و محور جدا نمودن روایات صحیح  ترین ترجیحبزرگ

 ١چنین شخصی خواھد بود.و سقیم، 
خوانساری گفته است: فرات بن ابراھیم، محدث قابل اعتماد و مفسری ستوده، 
صاحب تفسیر بزرگی است که به زبان اخبار و روایات است، و بیشتر اخبار و روایاتش 

اطھار ـ درود و سالم خداوند بر آنان باد ـ بیان شده است.  ی هدر شأن امامان و ائم
باشد که در کتاب  بن ابراھیم قمی می ر ردیف دو تفسیر عیاشی و علیتفسیر فرات د

کنند. محدث نیشابوری  از روی اعتماد و اعتبار از وی روایت می» البحار«و » وسایل«
در کتاب رجال خود ذکر کرده است، آن ھم بعد از این که سایر مؤلفان کتب مربوط به 

او دارای کتاب تفسیر معروف به خود  رجال حدیث او را ترک کرده بودند، گفته است:
مجلسی در کتاب  ی به نقل از محمدبن احمدبن علی ھمدانی و شیخ ما عالمه .است
ا نقد قرار یاصحاب به مدح  یگفته است: تفسیر فرات اگرچه از سو» بحار االنوار«خود 

در  اخبار آن با احادیث معتبری که به ما رسیده و حسن ضبط او ینگرفته، اما ھماھنگ
بخشد. و صدوق اخباری را از وی  نقل احادیث، اعتماد و حسن ظن را به مؤلف آن می

توسط حسن بن محمدبن سعید ھاشمی روایت کرده است و حاکم ابوالقاسم حسکانی 
 ٢نیز، از وی روایت کرده است.

 .۳و  ۲تفسیر فرات الکوفی، ص - ١
 .۳۵۴و  ۳۵۳، ص۵روضات الجنات، ج - ٢
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ھمچنین فرات، روایات فراوانی ردیف کرده که به وضوح بر تحریف و تغییر قرآن   
ه نزول کبن ابیطالب آورده  کتابش روایتی را از علی ی رند، چنان که در مقدمهداللت دا

 ١بندی شده است. قرآن به چھار بخش تقسیم
و سایر احادیث در جای مناسب آن خواھد آمد. ھمچنین سلیم بن قیس عامری، 

ه به روایات گذشته در یآورند، روایاتی شب به حساب می سکسی که او را از اصحاب علی
محدثان و مفسران و راویان شکوھمند عصرھای ھا  این کتابش آورده است. پس

ھا با واسطه، یا بی واسطه روایت  اند و از آن نخستین ھستند که امامانشان را دیده
کنند و معتقد به تحریف و تغییر قرآن  ھا این روایات را نقل می آن ی اند. پس ھمه کرده

شیعه است که اگر این علما و  ی مدار و محور عقیدهیی که ذکر شد، ھا کتابباشند.  می
شد. به ھمین سبب، نوری طبرسی  نبودند، چیزی برای آنان ثابت نمی ھا کتابآن 

 گفته است: 
اند که اعتماد علمای ما در اثبات  ی معتمد ما نقل شدهھا کتاببدان که آن خبرھا از 

 ٢ھاست. احکام شرعی به آن
ھا شدند که ھمگی راه و  ن آنیمفسران، جانش سپس جمعی دیگر از محدثان و

روش پیشینیان خود را پیمودند و روایات و احادیث صریح و واضحی را با مضامین 
ھمان روایات قبلی ذکر نمودند که به حد تواتر رسیده بود، حتی بیش از حد تواتر؛ تا 

 جزائری گفته است: جایی که نعمت الله
ظر دارند بر این که اخبار مشھور صحیح و ھمانا اصحاب مذھب شیعه اتفاق ن 

متواتری وجود دارد که بر وقوع تحریف در قرآن از نظر کالمی و مادی و اعرابی داللت 
 ٣باشند. این اخبار، قابل تصدیق می ی دارند و ھمه

فصل و محدث شیعه نوری طبرسی، راویان و معتقدان به این احادیث را در کتاب   

اقوال علمای ما در مورد تغییر و عدم  سوم در ذکر ی مقدمه«خود تحت عنوان  اخلطاب
 گوید:  ذکر و شمارش کرده است. سپس می» تغییر قرآن

 .۱نگاه کنید به مقدمه کتاب صفحه  - ١
 .۲۵۲، صتاب رب األربابكف يإثبات حتر فصل اخلطاب يف - ٢
 .۳۱، صاألربابتاب رب كف يإثبات حتر فصل اخلطاب يف - ٣

 

                                            



 گیری و اعتقاد شیعه نسبت به قرآن موضع    ۴۰

پس بدان که علمای ما در این باره، دارای اقوالی ھستند که مشھور آن، دو قول 
 است: 

اول وقوع تغییر و نقصان در قرآن. و این سخن شیخ بزرگوار، علی بن ابراھیم قمی، 
استاد کلینی، است که در ابتدای تفسیر خود به آن تصریح کرده است و کتابش را از 
اخباری با این مضمون پر کرده است و در ابتدا، متعھد شده که کسی جز استادان و 

کلینی، شاگرد قمی، است. او  سالماإلثقة یمعتمدان خود را ذکر نکند و این عقیده

ت كالن«به خصوص در باب » احلجة«مطلب در کتاب اخبار صریح و فراوانی را در این 

را  یروایات فراوان  ،»الروضة«، نقل کرده است. ھمچنین در کتاب »النتف من التنزيلو
آورده بدون این که به رد یا تأویل آن بپردازد و محقق و پژوھشگر، سید محسن کاظمی 

غیر از امامان «را باب  در بابی که برای وی در نظر گرفته و آن» ةفيرشح الوا«در کتاب 

که –کلینی را  ینامیده است، عقید» آن را به طور کامل جمع ننمودهھیچ احدی قر
ن بریدریافته و آن را بیان نموده است؛ زیرا از ظاھر روش او چن –تحریف قرآن است

 دھد که خود به آن راضی باشد.  د که او آن باب را برای چیزی قرار مییآیم
طور است که کاظمی گفته است، زیرا بیشتر اوقات، مذاھب و آراء م: ھمانیگویم

مجلسی در کتاب  ی شود. ھمچنین عالمه ھایشان مشخص می پیشینیان از عناوین باب

بزرگوار   ی به این مطلب تصریح کرده و با ذکر ھمین موضوع، مذھب ثقه» العقولمرآة «

م برای بحث تحریف قرآن در که او ھ یاز فصل» بصائر«محمد بن حسن صفار در کتاب 
باب در مورد امامان که نزد آنان ھمه قرآنی وجود دارد که بر «نظر گرفته و عنوان آن: 

شود که داللت آن،  ده مییباشد. از این عنوان فھمیم» نازل شده صرسول خدا
قطعًا امامان محدث «تر از آن است در کافی وجود دارد. و ھمچنین از باب  صریح

شود که اعتقاد به تحریف قرآن، مذھب صریح ثقه محمدبن ابراھیم  معلوم می» ھستند

باشد که در آن  در تفسیر صغیر می» بةيالغ«نعمان، شاگرد مشھور کلینی، صاحب کتاب 
 یشرحی برای مقدمه یفقط انواع و اقسام آیات را ذکر کرده و آن تفسیر به منزله

قاد به تحریف قرآن، مذھب صریح ثقه تفسیر علی بن ابراھیم است. و ھمچنین اعت
رده است؛ کان یه در کتاب ناسخ و منسوخ قرآن بکجلیل سعدبن عبدالله قمی است 

رده به کچنانکه در جلد نوزده از بحار آمده است، زیرا وی بابی را در آن کتاب عنوان 
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ا و د میچه اسات از آن» چه خداوند نازل کرده است باب تحریف آیات بر خالف آن«نام 
رده که در کف یفراوانی رد ی هاند. سپس احادیث ُمرسل آل محمد روایت کرده یعلما

بدع «ن. و سید علی بن احمد کوفی در کتاب کجا مالحظه  آید، آن دلیل دوازدھم می
ن با آن مضمون از او نقل کردیم. یش از ایدگاه تصریح کرده که پیبه این د» المحدثة

رده که لفظ آن چنین است: کر کثمان، مطلبی را ذھای ع ن در مجموعه بدعتیھمچن
اند بر این که این قرآنی که در دست مردم  اھل نقل و آثار از خاص و عام اجماع کرده

است، تمام قرآن واقعی نیست و بر این باورند که کمی از قرآن  از بین رفته است و در 
است؛ از جمله: شیخ  بزرگان و مفسران و ائمه یدست مردم نیست و این ظاھر عقیده

تیزبین،   ی بزرگوار محمدبن مسعود عیاشی و شیخ فرات بن ابراھیم کوفی و ثقه
ه کمحمدبن عباس ماھیار که تفسیرھایشان سرشار از اخبار صریح در این باره است 

ه شخص اول در ابتدای کتاب اخبار کلی و صریحی کاین اخبار را ذکر خواھیم کرد. بل
ھا مانند نسبت دادن آن  ن مقوله به آنیده است، پس نسبت دادن ادر این باره نقل کر

نسبت  یاشین مقوله را به عیاد با صراحت ایز یه جمعکم است، بلیبن ابراھ یبه عل
ح نموده و از آن حمایت نموده است: ین نسبت تصریه به اک یاند، از جمله افرادداده

چه  بنابر آن» ةياملسائل الرسور« شیخ بزرگ، محمدبن نعمان مفید است. ایشان در کتاب

از » ةفيالدرر النج«و محدث بحرانی در کتاب » مرآة العقول«عالمه مجلسی در کتاب 
ه در ک یقرآن   اند، مطلبی را گفته است که الفاظ آن چنین است: واقعاً  وی نقل کرده

بشر چیزی از کالم  کالم خداوند متعال است و یبین دو طرف جلد آن قرار دارد، ھمگ
چه خداوند به عنوان  آن یمجموع کالم نازل شده است و باقیماندهدر آن نیست و 

شریعت و کسی است که احکام الھی به او  یقرآن نازل کرده است، نزد حفظ کننده
سپرده شده است و ھیچ چیزی از آن ضایع نگردیده، گرچه آن کسی که آیات را بین دو 

ه او را بدان واداشته ھمه را از قرآن ک یاطر عللجلد گردآوری کرده است اگر چه به خ
 کش  ه از جمله آن علل: قصور در شناخت بعضی از آیات قرآن،کبه شمار نیاورده باشد، 

ا بعضی را به عمد از آن خارج کرده است، در حالی که حضرت علی یدر مورد آن، 
آوری  ألیف است جمعت ی ای که شایسته مجموع قرآن نازل شده را از اول تا آخر به گونه

نموده است؛ یعنی، مکی را بر مدنی و منسوخ را بر ناسخ، مقدم کرده است، و ھر 
گفته است: به  ÷مطلبی را در جای خود قرار داده است. لذا جعفربن محمد صادق
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ما را در آن می ی خدا سوگند اگر قرآن چنانکه نازل گشت، خوانده شود؛ اسامی ھمه
 یگفته است: قرآن به چھار ربع نازل شد: ربعی درباره ÷عفریافتید. ھمچنین امام ج

رامون یھا و ربعی ھم پ المثل و ضرب  داستان یدشمنان ما، ربعی درباره ما، ربعی درباره
از  و فضائل قرآن از آِن ما اھل بیت است. سپس گفت:  به درستی ،قضایا و احکام

اند، و از آن تجاوز  نقل گردیده که به قرائت قرآن موجود فرمان داده ÷پیشوایان ما
 یکند و مردم را به قرائت قرآن نازل شدهیظھور م –مھدی –نکنیم تا زمانی که قائم

وادار نماید و پیشوایان ما را از قرائت آن   ÷امیرالمؤمنین یآوری شده خداوند و جمع
اند؛ زیرا آن قسمت  اند، نھی نموده بر مصحف شدهاند و مضاف  چیزی که در اخبار آورده

اند و ناقل ردهکزیاد شده به تواتر نقل نشده است، بلکه با اخبار واحد آن زیاده را ثابت 
کند. و ھمچنین ھرگاه انسان چیزی را  خبر واحد گاھی در منقول خود اشتباه می

ود شورانیده است و قرائت کند که مخالف مابین دو جلد باشد، اھل خالف را علیه خ
کند. و نفس خود را در معرض ھالکت قرار داده  اھل ستم را بر ضد خود تشویق می

است، لذا ما را از قرائت قرآنی که مخالف آن چیزی باشد که بین دو جلد است، منع 
گوید: علمای امامیه اتفاق نظر  نمودند. ھمچنین در جای دیگری از کتاب مقاالت می

اند و در آن از  کرده یادیزدر تألیف قرآن مخالفت یپیشوایان گمراھدارند بر این که 
ای دیگری گفته: اما عدول و تجاوز کردند. و در ج صمقتضای قرآن و سنت پیامبر

ر یم تأخکم و به متقدم حیم تقدکن است که به متأخر حیتألیف قرآن ا ی هگفتار در بار
 ند. کمکی و مدنی فرقی نمیناسخ و منسوخ و  ه آشنا بهککسی  یشود. اما برا

ست ا  ی خود به حساب آوردهھا کتابرا از » ف القرآنيتأل ان يفيالب«و نجاشی کتاب 
ن شاء الله اخبار إتحریف در قرآن اختصاص دارد و و در ظاھر، آن کتاب به اثبات 

» ارشاد«وقوع تغییر در قرآن خواھد آمد که وی در کتاب  یصریحی در رابطه با ادعا
ه اخبار کن یح به ای؛ در جای دیگری از کتاب مذکور، بعد از تصریرده است. آرکت یروا

رامون اختالف در قرآن و حذف و نقصان از جانب ستمگران، یمشھوری وارد شده پ
ل قابل اعتمادی ندارد، تمایل نشان داده به یادعای عدم نقصان قرآن حجت و دل :گفته
ه منظور حذف تأویل و تفسیر از مصحف کنیاند به که آن اخبار را تأویل کنیبه ا

برای » ةياملسائل الرسور«در کتاب  ییھا این تعبیر با صورت یامیرالمؤمنین است. ول
و  -نه از تفسیر -ست. سپس وی قول به نقصان آیات ینقص ذکر کرده است سازگار ن
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ی نوبخت و رسد، به بن حتی قول به افزوده شدن یک یا دو کلمه را که به حد اعجاز نمی
ه نسبت داده است که اسامی آنان در کتب علم یجماعتی از متکلمین شیعه امام

 ند. کاقوال آنان را نقل  ھا کتابالرجال ذکر شده و متعھد شده در این 
ھا، ابوسھل اسماعیل بن  ھا، شیخ المتکلمین و پیشتاز نوبختی یکی از آن شخصیت

ی فراوانی است از ھا کتابعلی بن اسحاق بن ابی سھل بن نوبخت است که دارای 

از آن نقل » ميرصاط املستق«است که صاحب کتاب » مامةاإل يفه يالتنب«جمله: کتاب 
ابوسھل، استاد متکلم فیلسوف، ابومحمد  یھا، خواھرزاده کند. و یکی دیگر از آن می

الفرق «باشد، از جمله: کتاب  فات بسیار خوب مییحسن بن موسی است که صاحب تأل

باشد. و یکی دیگر از آنان شیخ بزرگوار،  ای از آن نزد ما می که نسخه» تانايالدو

را است، کتابی که عالمه آن  »اقوتيال«ابواسحاق ابراھیم بن نوبخت، صاحب کتاب 
شیخ پیشتاز ما و امام «شرح کرده است و در ابتدای شرح آن، مؤلف الیاقوت را به 

آنان، اسحاق کاتب است که ُحجت  یف کرده است. ھمچنین از جملهیتوص» اعظم ما
است که گاھی دم از  یفه استادیرده است و رئیس این طاکرا مشاھد  –مھدی  –

بحر نوبختی، سفیر سوم در  بن روح بن ابی اند و نام وی ابوالقاسم حسینعصمت او زده
بین شیعه و حجت بوده است. و یکی دیگر از کسانی که قول به تحریف از او ثبت شده، 

اض ير«دانشمند فاضل متکلم، حاجب بن لیث بن سراج است که وصف وی در کتاب 

پرسیده این گونه آمده است: او کسی است که مسائل معروف را از شیخ مفید » العلامء

در  صاست و در بعضی از سخنان خود گفته است: مردم را دیدم که بعد از پیامبر
اند که بعدھا ھم  بر ھیچ کدام پیدا کرده یادیفروع دین و بعضی از اصول، اختالفات ز

از مسائل اختالفی، اتفاق پیدا نکردند و قرآن را تحریف کردند و ھریک از آنان برای 
 دانست. ود که به گمان خود، آن را حق میآوری نم خود مصحفی جمع

است، شیخ موثق بزرگوار و پیشتاز،   ای داشته یکی دیگر از کسانی که چنین عقیده 

این عقیده را ابراز داشته » ضاحيا«فضل بن شاذان است که در چندین جای کتاب 
 است و نیز، یکی دیگر از معتقدان به این عقیده و از علمای قدیم، شیخ بزرگوار

است که در » القرآن شف معاينكان عن يالب هنج«محمدبن حسن شیبانی، صاحب تفسیر 
تفسیرش آن عقیده را ابراز کرده است و ھمچنین از بیوگرافی راویان، شایع  یمقدمه
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ی برای این مطلب، تألیفات ای که گروھ شود، به گونه بودن این مذھب ظاھر می
شیخ ثقه احمد بن محمدبن خالد برقی، صاحب اند که یکی از آنان  ای نوشته جداگانه

ی بسیاری را دربرگرفته است. و شیخ طوسی در ھا کتاباست که » املحاسن«کتاب 

ی وی به ھا کتابآن را از جمله » فيالتحر«و نجاشی در کتاب » الفهرست«کتاب 
 اند.  حساب آورده

ی ھا کتابرا از » يريالتغل ويالتنز«گر محمدبن خالد است که نجاشی کتاب ید یکیو 
 وی به حساب آورده است. 

ای است که اشتباھی برای وی در حدیث پیدا نشده  و یکی دیگر از آنان شیخ ثقه

ل من القرآن يالتنز«اند: او علی بن حسن بن فضال است که کتاب  است، چنانکه گفته

 اند. ی وی به حساب آوردهھا کتابرا از جمله » فيالتحرو

دارای کتاب » لفهرستا«بن صیرنی است که در کتاب ھمچنین محمدبن حسن 

است. و از جمله آن افراد احمدبن محمدبن سیار، شیخ حدیث، که » ليف و تبديحتر«

است. و ابن ماھیار ثقه در  ی او به حساب آورده ھا کتابرا از » القرآن«نجاشی کتاب 
ان حّلی، تفسیر خود از وی بسیار نقل کرده است، و ھمچنین شیخ حسن بن سلیم

نامیده است و استاد » فيالتحرل ويالتنز«که آن را » البصائر«شاگرد شھید، در مختصر 

 ای از آن، نزد ما موجود است.  از او نقل نموده و نسخه »كاملدار«بزرگ در حاشیه 
از ھمین گروه، ثقه بزرگوار، محمدبن عباس بن علی مروان ماھیار معروف به ابن 

فی که در آن به مواردی اشاره شده که در رابطه با اھل بیت حجام، صاحب تفسیر معرو
ف نشده است، و دو ھزار برگ یاران ما مثل آن تألیاند: در میان  نازل شده است و گفته

برای او » تيبالاهل  ةقرائ«و کتاب » نياملؤمنريمأ ةتاب قرائك«است و در الفھرست 
رامون تحریف نقل نموده است. چنانکه یپ یذکر شده است و او در کتابش اخبار فراوان

 می گوید: 

معامل «، ابن شھر آشوب در است ابوطاھر عبدالواحد بن عمر القمیجمله  آناز 

است » حروفهو نياملؤمنريمأقرائة  يف«گفته است: وی دارای کتابی به نام » العلامء
م باقر و امام شود؛ مانند قول اما ه حرف در اخبار و کلمات قدماء بر کلمه اطالق میک
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آل محمد به آل عمران که حرف در محل حرف  یتبدیل کلمه یدرباره ÷صادق
گفتند:  سوره می یگردد مانند بعضی از اصحاب که درباره اند. و بر آیه اطالق می گفته

َها ﴿ھمانا من حرف یا دو حرف از آن مانند  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ را حفظ » تا آخر آیه ﴾...َءاَمُنوا

که گفته است: به خدا سوگند ھیچ  ÷امیرالمؤمنین یدارم. و از این قبیل است گفته
چه کسی و در چه  یدانم درباره نازل نشده مگر این که من می صحرفی بر محمد

شود که موارد  حرف بر حروف ھجایی نیز، اطالق می یجایی نازل شده است. و کلمه
گردد؛ مانند  دو مورد اخیر؛ یعنی، آیه و حروف الفبا نیز، اطالق میآن بسیار است و بر 

گوید: در قرآن جز حروفی که نویسندگان قرآن به آن  که می ÷جعفر قول ابی
 ای وجود ندارد. اند، حروف اضافه افزوده

از ھمین گروه، صاحب کتاب تفسیر قرآن و تأویل و تنزیل و ناسخ و منسوخ و  
ئد حروف و فضائل و ثواب آن با روایات افراد موثق از امام باقر و محکم و متشابه و زوا

 از علی بن طاوس آمده است. » السعود سعد«و آل رسول خدا در کتاب  ÷امام صادق

که در آن نوشته شده است: » دير السكذ«این گروه، صاحب کتاب  یو از جمله

بن الحسین و محمد  بن ابیطالب و حسن و حسین و علی و علی صقرائت رسول خدا
و زید دو پسر علی بن حسین و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر در آن نوشته شده 

 آل عمران است.  یسوره یاست؛ و حدیثی را از آنان نقل کرده است که درباره

شوب در مناقب که ابن شھر آ» ليهل التبدأعىل  الردّ «از ھمین گروه، صاحب کتاب 

نیز وجود دارد و خبرھایی از وی نقل » البحار«خود وی را ذکر کرده است، چنانکه در 
است که داللت دارند بر این که مراد وی از اھل تبدیل عامه (اھل سّنت) است، و  شده 

غرض از رّد، آن است که برای اثبات رّد بر آنان (اھل تبدیل) طعن وارد نماید، زیرا 
 ١علی ـ بوده است. ــ، اعراض پیشینیان اھل تبدیل از حافظ واقعی قرآن سبب آن رّد 

بینی. باز ھم بنگر. سرانجام نگاھت  ای می پس بار دیگر بنگر. آیا ھیچ گونه رخنه
، و  ھای شیعه بزرگان و ستونھا  این ٢گردد. حیران و درمانده و ناتوان به سویت باز می

 .۲۶-۳۱ھـ، ص۱۲۹۸فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب األرباب، ایران،  - ١
 ی ملک. سوره ۴و  ۳ی آیۀ  ترجمه - ٢
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یشان را یکی پس دیگری ذکر ھا کتابھا و  یشان است که طبرسی آنھا کتاباین ھم 
خود بر تفسیر قمی تحت عنوان  یکرده است، و سید طیب موسوی جزائری در مقدمه

الله جزائری و ُحر عاملی و عالمه فتونی و سید بحرانی را به  نعمت» ف القرآنيحتر«
دگاه یدر اثبات مذھب و دھا  این بعد از آن گفته است که ١اسامی فوق افزوده است.

آیا صافی یا یکی از تأیید کنندگان و ھم طرازان او می توانند، ثابت کنند که یکی از اھل سنت به  - ١
ات پوشالی که شیعه به اھل سنت نسبت می تحریف قرآن معتقد بوده است و به احادیث و روای

دھد، استدالل کند؟ این سخن را تکرار می کنم آیا احدی از شیعه یافت می شود که بتواند، ثابت 
کند مانند آنچه ما از شیعه ثابت کردیم و اسامی آنان را ذکر کردیم، الفاظی بیاورد که در اعتقاد 

ما صافی کتاب الفرقان را ذکر کرده که یکی از اھل سنت به تحریف قرآن صراحت داشته باشد؟ ا
در مصر آن را تألیف کرده است باید بداند که اھل سنت به آن ملزم  ۱۹۴۸ملحدین به سال 

نیستند، زیرا ما ھرکس را که چنین چیزی بگوید، کافرش می دانیم و به نظر ما از دین حق گرا 

ۡ�َا ﴿د: ی خداوند است که می فرمای  خارج شده و منکر فرموده  ۥ�نَّا َ�ُ  ّ�ِۡكرَ ٱإِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
خود قرآن را نازل کردیم و ھماناخودمان آنرانگھداری می  ھمانا ما« ]۹[الحجر:  ﴾٩لََ�ٰفُِظونَ 

آن کتاب ھیچ گمانی در آن « ﴾َ� َرۡ�َبۛ �ِيهِ�  ۡلِكَ�ُٰب ٱَ�ٰلَِك ﴿ی:  ھمچنین منکر آیه». کنیم
است به خاطر ھمین مطلب بود که اھل سنت در مصر در برابر آن کتاب جبھه گیری و » نیست

احتجاج  نمودند و بعد از این که انواع بطالن و فساد را با دالیل و براھین  بیان  کردند، از 
ن را پذیرفت و کتاب ی آن را نمودند و حکومت آن زمان تقاضایشا حکومت وقت تقاضای مصادره

را مصادره نمود. این موضع گیری اھل سنت است در  دفاع  از  قرآن در  مقابل کسانی که با  
ی آن با ھوی و ھوس سخن می گویند. پس عدالت و  قرآن  مخالفت و معارضت می کنند و درباره

مرد رشیدی در  دادگری را رعایت کنید و (سنی را مانند شیعه و مانند آنھا حساب نکنید.) آیا
میان شما وجود ندارد؟ پس ما منافق نیستیم و نفاق جزء عقاید ما نیست تا مردی را که معتقد به 
تحریف قرآن است مفسر و محدث و فقیه و امام بنامیم. پس در مقابل نیرنگ دیگران نیز، 

کسی که  معتقدات و مبانی آنان را انکار می کنیم؛ زیرا ما به صراحت سخن می گوییم و  به 
مخالف نصوص قرآن باشد عالم و فاضل ھم نمی گوییم یا او را محدث و فقیه و غیره بنامیم. ای 
صافی، چرا کسی را از اھل سنت که با علم نسبتی دارد، نام نبرده ای که مولف الفرقان، مزعوم و 

ه ازھر که دستاویز جناب عالی مدح کند؟ یا او را عالم بنامد. حتی رئیس بخش حقوق در دانشگا
گفته اش رانقل کرده ای، مولف کتاب الفرقان را عالم و فاضل ننامیده است بلکه او را از جمله 
مجھول الھویه و دیوانگان ذکر کرده است. چه کسی با این چیزھای پوشالی علیه اھل سنت سند 

 و دلیل می آورد؟. و از رھبران و محدثان و مفسران و امامان دفاع می کند؟
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 یپوشاند که قابل چشمجسته کتمس یاتیو روا ١ف قرآن به آیاتیخود در رابطه با تحر
 ٢ستند.ین

تواند ثابت کند که یکی از أئمه و علما و محدثان و  نمی یسکدر جھان شیعه 
است، چه رسد به این که ادعای وجود   ای نداشته شان چنین عقیدهیمفسران و راویان ا

ای ندارند که گویای  روایات متواتره ٣ر عدم تحریف داشته باشند.روایات متواتره را ب
عدم تحریف و تغییر در قرآنی باشد که در دسترس مردم و در بین دو جلد قرار دارد؛ 

 .اند. آیا پاسخ دھنده ای ھست؟ یعنی، در سه قرن اول، تمام آنان معتقد به تحریف بوده

َ�مَ ﴿
َ
ن ُ�ۡهَدٰىۖ َ�َما لَُ�ۡم َكۡيَف َ�ُۡكُمونَ  ۡ�َقِّ ٱن َ�ۡهِدٓي إَِ� أ

َ
ٓ أ ٓي إِ�َّ ن �َّ يَِهّدِ مَّ

َ
ن يُتََّبَع أ

َ
َحقُّ أ

َ
 ﴾أ

دھد سزاوارتر است که پیروی شود یا کسی  کس که راه راست را نشان می آن آیا« ]۳۵[یونس: 
 .»که راھنمایی گردد شود مگر این راھیاب نمی

کند که بگوید: شیعه به این قرآن موجود ایمان  ای مجال پیدا می آیا بعد از این سخنان، گوینده - ١
الله  شود چنانکه لطف دارند و معتقد به تحریف و تغییر آن نیستند؟ به یقین کسی پیدا نمی

ودیگران در  »امليزان الشيعه يف«خود و المغنیه در کتاب » صوت الحق«الصافی در کتاب 
 اند. یشان ادعا کردهاھ کتاب

 .۲۴و  ۲۳سید موسوی، تفسیر قمی، نجف، ص - ٢
 پردازی کرده است. خیال ۲۷الله صافی در کتاب صوت الحق، ص  چنانکه آقای لطف - ٣

 

                                                                                                           





 

 

 :فصل دّوم
 قرآن ی در باره دوم ی هشیعه در دور ی عقیده

گذاران آنان،  گفتیم که شیعه در دور اول، اعم از امامان مذاھب گوناگون و قانون
آنان دام از کچیطبق روایاتشان به تحریف قرآن اعتقاد داشتند و ثابت نشده است که ھ

گذاری نمودند  که مذھب مخصوص خود را پایهزیرا پس از آن ؛معتقد به تحریف نباشند
و امامت و والیت را اصل و اساس مذھب خویش قرار دادند، گفتند: اسالم بر پنج پایه 

روز غدیر، چیزی جز در بنا شده است: نماز، زکات، روزه، حج و والیت. و به نظر آنان 
 ١والیت اعالم نگردید.

 ÷و بحرانی به نقل از تفسیر امام گفته است: ھمانا اسالم با اعتقاد به والیت علی
با انکار امامت علی سودی ندارد، چنانکه  صشود و اقرار به نبوت محمد کامل می

دروغ بسته شده که گویا  ÷و بر علی  ٢اقرار به توحید برای منکر نبوت سودی ندارد.
 گفته است: 

 ٣رساند. سودی به او نمی صرار نکند اقرار به نبوت محمدھر کس به والیت من اق

سعید خدری نقل شده است  وی از ابی» بصائر«و از محمدبن حسن صفار در کتاب 

شنیدم که خطاب به حضرت علی گفت: خداوند ھیچ پیامبری را  صکه از پیامبرخد
ضی باشد یا نفرستاده مگر این که او را به پذیرش والیت تو دعوت کرده است، خواه را

 ٤ناراضی.

و برای توضیح بیشتر به  ۱۸، ص ۲ھای اسالم، ج  ، باب پایهفركامن و اليتاب اإلكاألصول،  يف ايفكال - ١

 اب شیعه و قرآن مراجعه کنید.ما ب عة والسنةيالشکتاب 
 .۲۴البرھان، ص - ٢
 .۲۴ھمان، ص - ٣
 .۲۵ھمان، ص - ٤
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سپس دریافتند که این والیت و وصایت و امامتی که با دست خود ساخته و پرداخته 
اند در قرآن وجود ندارد، پس جھت دفع این اشکال، مجبور شدند بگویند: مطالبی به 

آن  صاصحاب رسول خدا ی هقرآن افزوده یا از آن کاسته شده است و بدون شک ھم
اند؛ به ویژه خلفای پیامبر و نمایندگان  اردی را از آن حذف نمودهرا تغییر داده و مو

اند تا امت بزرگوار مرحومه را رھبری کنند؛ و قرآن را  آنان که جانشین و نائب خلفا بوده
اند تا علی و اھل بیت را از حق خود، یعنی والیت و امامت دور کنند. پس  تحریف کرده

کرد، از میان  وصایت و خالفت آنان داللت میھر لفظی را در قرآن که بر امامت و 

نیاند که انسان د روایت کرده» االحتجاج«برداشتند؛ چنانکه از طبرسی در کتاب 
به نزد علی آمد و به او گفت: اگر در قرآن اختالف و تناقض وجود نداشت در  یزیست

شدم. سپس سؤاالتی را برای آن زندیق طرح کرده و به قول خود  دین شما داخل می
 جوابشان را داده است: 

ار کمجرم و اھل گناھان کبیره از منافقان در قرآن از  یھا نار اسامی انسکھمانا ذ
کنندگانی است که قرآن را متفرق  دھندگان و تبدیل ه این کار تغییرکخداوند نیست، بل

تغییردھندگان را بیان   اند، و خداوند داستان اند و دنیا را به عوض دین برگزیده  کرده
 کرده است و فرموده: 

ِيَن يَۡ�ُتُبوَن ﴿ يِۡديِهۡم ُ�مَّ َ�ُقولُوَن َ�َٰذا ِمۡن ِعندِ  ۡلِكَ�َٰب ٱفََوۡ�ٞل ّلِ�َّ
َ
ِ ٱ بِ� واْ  �َّ لِيَۡشَ�ُ

 .]۷۹[البقرة:  ﴾َ�َمٗنا قَلِيٗ�  ۦبِهِ 
ند یگو یسند و آن گاه مینو یتاب را با دست خود مکه ک(از احبار)  یسانکبر  یوا«
آن  یمک یه) از جانب خدا آمده است تا به بھاکاست  ین (توراتیسوادان): ای(به ب
 »ھا) را بفروشند!. ف شدهی(تحر

 و باز ھم فرموده: 

ِ  نَ ۥ�نَّ ِمۡنُهۡم لََفرِ�ٗقا يَۡلوُ ﴿ لِۡسنََتُهم ب
َ
 .]۷۸[آل عمران:  ﴾ۡلِكَ�ٰبِ ٱ�

ھایشان را به ھنگام خواندن کتاب خدا  ناای ھستند که زب و ھمانا از آنان دسته«
 »پیچند. می

 .]۱۰۸[النساء:  ﴾ۡلَقۡولِ ٱإِۡذ يُبَّيُِتوَن َما َ� يَۡرَ�ٰ ِمَن ﴿و باز فرموده: 
گاه که شبانگاھان، پنھانی بر گفتاری که خدا از آن خوشنود نیست، متفق  آن«

 »شوند. می
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انجام دادند تا کجی باطل  صاین تغییرات را بعد از وفات رسول خدا ی ھمه
چه یھود و نصاری بعد از موسی و عیسی برای  خویش را با آن راست نمایند؛ ھمانند آن

ھایشان انجام دادند. و  یل و تحریف و کنار گذاشتن کلمات از جایگاهتغییر تورات و انج
 باز ھم در این باره خداوند فرموده است: 

ن ُ�ۡطِ� ﴿
َ
ْ نُوَر  ُٔ يُرِ�ُدوَن أ ِ ٱوا َّ�  �َ

ۡ
ۡفَ�ٰهِِهۡم َوَ��

َ
ُ ٱبِأ ن يُتِمَّ نُوَرهُ  �َّ

َ
ٓ أ َولَۡو َكرِهَ  ۥإِ�َّ

 .]۳۲[التوبة:  ﴾٣٢ۡلَ�ٰفُِرونَ ٱ
) دھان خود یباطل و سخنان ناروا یھا ناخواھند نور خدا را با (گم یآنان م«

خداوند  ینند) ولک یریه اسالم است جلوگکن نور یخاموش گردانند (و از گسترش ا
ن، آن را ین آئیا یروزیوسته با پیمال رساند (و پکه نور خود را به کخواھد  ین نمیجز ا

 »دوست نداشته باشند. افرانکه کتر گرداند) ھرچند  گسترده
حقائق را بر پس آنان در قرآن چیزی را ثابت کردند که خداوند آن را نگفته است تا  

ند. پس خدا دلھایشان را نابینا کرد. به ھمین سبب، در قرآن چیزی را از بپوشخلیفه 
چه به قرآن اضافه کرده  که بر آن –و ندانستند حذفش کنند  –خود باقی گذاشتند 

کرد و پنھان کاری و دروغ و نیرنگشان را آشکار کرد. به خاطر ھمین  اللت میبودند، د
 بود که به آنان گفت: 

ِ  ۡ�َقَّ ٱلَِم تَۡلبُِسوَن ﴿  ]۷۱آل عمران: [ ﴾ۡ�َقَّ ٱَوتَۡ�ُتُموَن  ۡلَ�ِٰطلِ ٱب
 »آمیزید؟ چرا حق را با باطل در ھم می«

  ھا طبق این آیه است: و َمَثل آن
﴿ 

َ
افَأ َ�دُ ٱ مَّ ا َما يَنَفُع  لزَّ مَّ

َ
�ِض ٱَ�َيۡمُكُث ِ�  �َّاَس ٱَ�َيۡذَهُب ُجَفاٗٓءۖ َوأ

َ
 .]۱۷[الرعد:  ﴾ۡ�

چه برای مردم نافع است در زمین ماندگار  شوند و آن ھا دور انداخته می اما کف«
 »گردد. می

است که آن را در قرآن ثابت  یزیستـ در این جا کالم ملحد و اسالم ١پس زبد
چه برای مردم  شود و آنین پس او به اضمحالل کشیده و نابود میاند ـ بنابرا کرده

سودمند است، قرآن است. پس تنزیل حقیقی آن است که ھیچ گونه باطلی از ھیچ 
 ه، محل علم است. یکند و زمین در آ ھا آن را قبول مییابد و دلبه آن راه نمی یجھت

 یعنی: کف. - ١
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کنندگان و افزودن آیات قرآن، بنابر  ست با عموم تقیه، به اسامی تبدیلیز نیااما ج
رد؛ زیرا این کار باعث تقویت دالیل کح یاند، تصر چه از طرف خود در قرآن ثابت کرده آن

ه مخالف و کو این عالم ظاھر   شود؛یمنحرف از جانب ما م یھا اھل باطل و کفر ملت
ھستند؛ باطل  یم اصالح آن ھستند و بدان راضیھا تسل آنه یسه علیدس یموافق به جا

 ،فر از نظر کمّیت از اھل حق بیشترندکد اھل یم و جدین در قدیشود حال. ھمچنیم
فرموده  صھا بر ولی امر، فرض است، زیرا خداوند به پیامبرش ھمواره صبر در برابر آن

 است: 

ْولُواْ  ۡصِ�ۡ ٱفَ ﴿
ُ
 .]۳۵[األحقاف:  ﴾لرُُّسلِ ٱ ِمنَ  ۡلَعۡزمِ ٱَكَما َصَ�َ أ

 »گونه که پیامبران اولوالعزم شکیبایی کردند.پس شکیبایی کن آن«
 رد، چنانکه فرموده است: کرا بر اولیاء و اھل طاعت واجب  ین صبر و بردباریھمچن

ِ ٱلََّقۡد َ�َن َلُ�ۡم ِ� رَُسوِل ﴿ ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ  �َّ
ُ
 .]۲۱[األحزاب:  ﴾أ

شما  یغمبر خدا برای) پردارکندار و گفتار و وه پیدر (ش یبائیز یسرمشق و الگو«
 ». است

عت تقیه، تصریح به بیش از آن یشود: شر پس در جواب این مسأله، کافی است گفته
 ١.کند را منع می

خداوند متعال در کتاب خود، رموزی را که جز او و انبیاء و ُحجج (امامان شیعه)  
کنندگان، چه چیزی در  دانست که تبدیل و در ازل می داند، قرار داده استکسی نمی

نمایند و واقعیت را از مردم  او را ساقط می یھادھند و اسامی حجت کتاب او قرار می
کنند تا آنان را بر باطلشان یاری دھند. پس این رموز را در کتابش ثبت نمود  پنھان می

به ضرر خودشان است، نفھمند و ھا را کور گردانید تا چیزی را که  و دلھا و چشمان آن
گاھان به ظاھر و باطن این آیه  نبینند؛ اما برای اھل کتاب و عمل کنندگان به آن و آ

 آشکار گرداند: 

ُ ٱَ�ََب ﴿ ۡصلَُها ثَابِٞت َوفَرُۡ�َها ِ�  �َّ
َ
َمآءِ ٱَمَثٗ� َ�َِمٗة َطّيَِبٗة َكَشَجَر�ٖ َطّيَِبٍة أ تُۡؤِ�ٓ  ٢٤لسَّ

ُ�لََها ُ�َّ 
ُ
 .]۲۵-۲۴م: ی[إبراه ﴾ِحي� �ِإِۡذِن َرّ�َِها أ

 .۳۷۱و ۳۷۰، ص۱طبرسی، االحتجاج، نجف، ج - ١
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ش یھا ن) استوار و شاخهیه تنه آن (در زمکماند  یم یسخن خوب به درخت خوب«
 »وه خود را بدھد.یم ینده) باشد. بنا به اراده و خواست خدا ھر زمانکدر فضا (پرا

شود و دشمنان  این عمل بر حامالن اصلی آن پی در پی ظاھر می ی یعنی، نمونه
قرار داد. کسانی که خواستند نور خدا را با  ١ملعونه یآنان را از اھل شجره

ھایشان خاموش کنند؛ اما خداوند جز کامل کردن نور خود چیز دیگری نمی نادھ
ه عذابی خواھند شد، اما دانند که گرفتار چ خواھد و اگر خدا منافقان را نفرین کند، می

گان خود در ازل ثابت شده است؛ چنانکه فرموده  حکم خدا به اتمام حجت بر آفرید

ةُ �ُۡ ٱ َفلِلَّهِ  قُۡل ﴿است:  حجت رسا و کامل از آِن بگو « ]۱۴۹[األنعام:  ﴾َ�ٰلَِغةُ لۡ ٱ جَّ
 . »خداست

ھایشان نھاد تا درباره دل برھایی نیز،  ن) چشمانشان را کور گردانید و پردهی(بنابرا
آن را  ــاین مطلب نیندیشند. به ھمین سبب آن رموز را به حال خود رھا کردند  ی

حذف نکردند ـ و از پافشاری بر ابطال آن منع شدند. پس سعادتمندان بر آن ھوشیارند 
و بدبختان در برابر آن نابینایند و ھر کس که خدا نوری برای وی قرار ندھد، ھیچ 

 اھد داشت.نوری نخو
گان خود و علم به  به خاطر گستردگی رحمت و مھربانی به آفرید أپس خداوند

کنندگان ایجاد کردند، کالم خود را به سه دسته تقسیم  تحریف و تغییری که تبدیل
شناسند و  کرده است: بخشی را طوری قرار داده است که عالم و جاھل آن را می

که جز کسی که دارای صفای ذھن و لطافت حسی  ای قرار داده قسمتی را نیز، به گونه
شناسد، از جمله: کسانی که خداوند  گر آن را نمیید یو صحت تشخیص باشد کس

صدر عطا کرده است. قسم  یھا سعه ھایشان را شکافته و برای قبول اسالم به آن سینه
زانه، و دانشمندان زبردست و فر ھانیدیگر را طوری قرار داده است که جز خدا و ام

کس دیگری آن را نشناسد. خداوند این کار را انجام داده است تا اھل باطل از جمله 
زیرا خداوند علم قرآن را  ؛، مدعی دانستن قرآن نشوندصخداراث رسولیغارتگران م

برای آنان قرار نداده است تا آنان را ناچار به اطاعت از ولی امر شوند، اما آنان از روی 
کسانی که آنان را  یو مغرور شدن به فراوان أدروغ بستن به خدایبینی و  خود بزرگ

 درخت نفرین شده که مراد درخت زقوم است و خوراک گناھکاران است. - ١
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ورزند، از ولی امر سرپیچی  کنند و با خدا و رسولش عناد و دشمنی می پشتیبانی می
 کردند.

دانند عبارت است از: فضیلت پیامبر در کتاب خدا یچه عالم و جاھل آن را م اما آن 
 فرماید:   که می

ن يُِطِع ﴿ َطاَع  لرَُّسوَل ٱمَّ
َ
ۖ ٱَ�َقۡد أ َ رَۡسۡلَ�َٰك َعلَۡيِهۡم َحفِيٗظا �َّ

َ
ٓ أ ٰ َ�َما  ﴾٨٠َوَمن تََو�َّ

 .]۸۰[النساء: 
 »کسی که پیامبر را اطاعت کند در حقیقت از خدا اطاعت کرده است.«
 فرماید:  ھمچنین می و

َ ٱإِنَّ ﴿ ۚ ٱيَُصلُّوَن َ�َ  ۥَوَمَ�ٰٓ�َِكَتهُ  �َّ ِ َها َ�ٰٓ  �َِّ�ّ ُّ�
َ
ِينَ ٱ� ْ َعلَۡيهِ وََسّلُِمواْ  �َّ ْ َصلُّوا َءاَمُنوا

 .]۵۶[األحزاب:  ﴾٥٦�َۡسلِيًما
فرستند. ای کسانی که ایمان  ھمانا خداوند و فرشتگان بر پیامبر درود می«
 »اید، بر او درود و سالم بفرستید. آورده

ْ َعلَۡيهِ ﴿این آیه، ظاھر و باطنی دارد. ظاھر آن   و باطن آن قول خداوند ﴾َصلُّوا

ن یاو را وصی و جانش صاست؛ یعنی، تسلیم کسی شوید که پیامبر ﴾وََسّلُِمواْ �َۡسلِيًما﴿
گاه  خویش قرار داده است و او را بر شما برتری داد، این از اموری است که تو را از آن آ

ی، صفا دانند مگر کسی که خداوند به حس او، لطافت و به ذھن و کرد و تأویلش را نمی

َسَ�ٌٰم ﴿ ھم مانند این است یبعد یهیو به نیروی تشخیص او، صحت بخشیده است، آ
ٰٓ إِۡل يَاِس�َ  » یاسین«زیرا خداوند پیامبر را با  »سالم برآل یاسین« ]۱۳۰[الصافات:  ﴾١٣٠َ�َ

 ﴾٣لُۡمۡرَسلِ�َ ٱإِنََّك لَِمَن  ٢ۡ�َِكيمِ ٱ ۡلُقۡرَءانِ ٱوَ  ١�ٓس ﴿ نامگذاری کرده و فرموده است:
زدان) ییاسین، سوگند به قرآن حکیم، قطعًا تو از زمره فرستادگان (« ]۳-۱س: ی[

دعىل  سالم( یهیدانست که آ . زیرا خداوند می»یھست مَّ کنند، ھمان را حذف می )آل حمُ

خود ھا الفت داشت و به  ھمیشه به آن صردند و پیامبرکگر را حذف یات دیه آکگونه 
نشاند تا این که خداوند  کرد و آنان را در سمت راست و چپ خود می نزدیکشان می

 دستور دوری از آنان را با این آیه، اعالم فرمود: 

ٰ َما َ�ُقولُوَن وَ  ۡصِ�ۡ ٱوَ ﴿  .]۱۰[المزمل:  ﴾١٠َهۡجٗر� َ�ِيٗ�  ۡهُجۡرُهمۡ ٱَ�َ
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 یشان دوریده از ایگونه پسندن، و به ک یبائکیند شیگو یه مک یزھائیدر برابر چ« 
 »ن.ک

 و فرمود: 

ِينَ ٱَ�َماِل ﴿ َمالِ ٱوََعِن  ۡ�َِم�ِ ٱَعِن  ٣٦َ�َفُرواْ قَِبلََك ُمۡهِطعِ�َ  �َّ َ�ۡطَمُع  ٣٧ِعزِ�نَ  لّشِ
َ
�

ن يُۡدَخَل َجنََّة نَعِي�ٖ  ۡمرِيٖٕ ٱُ�ُّ 
َ
ا َ�ۡعلَُمونَ  ٣٨ّمِۡنُهۡم أ ٓۖ إِنَّا َخلَۡقَ�ُٰهم ّمِمَّ -۳۶[المعارج:  ﴾٣٩َ�َّ

۳۹[ 
ند، دسته دسته، در راست و یآ یتو شتابان م یه به سوکافران را چه شده است ک« 

به بھشت پر ه کدوارند یشان امیاز ا یکا ھر یرند آیگ یزنند و) قرار م یچپ (تو حلقه م
ه ک یزیشان را از چی؟). ما ا ستیجا چین ھمه غرور بی!  (انعمت وارد شوند، ھرگز

 »م.یا دهینام) آفر ی، منیده و بدبوئیدانند (از قطره آب گند یخودشان م
 ھمچنین فرمود: 

نَا� �ِإَِ�ِٰمِهمۡ ﴿
ُ
 ]۷۱[اإلسراء:  ﴾يَۡوَم نَۡدُعواْ ُ�َّ �

 ».میخوان یھا را ھمراه با نامه اعمالشان فرا م ھمه انسآن یروز« 
 خداوند:  ی فرموده

ٍء َهالٌِك إِ�َّ وَۡجَههُ +  .]۸۸[القصص:  ﴾ُ�ُّ َ�ۡ
 »شود. ھمه چیز جز ذات او فانی می«

زیرا محال است که  )نهيال دإ كء هالل يشك(ه در اصل چنین نازل شده است: ک
تر  تر و گرامی اش باقی بماند، زیرا خداوند شکوھمندھمه چیز او نابود گردد و تنھا چھره

شود که از خدا نیست، مگر  و بزرگ تر از آن است که نابود گردد و کسی نابود می
 فرماید:  بینی که او می نمی

ۡكَرامِ ٱوَ  ۡ�ََ�ٰلِ ٱَوَ�ۡبَ�ٰ وَۡجُه َرّ�َِك ُذو  ٢٦ُ�ُّ َمۡن َعلَۡيَها فَانٖ ﴿  .]۲۷-۲۶[الرحمن:  ﴾٢٧ۡ�ِ
شود و تنھا ذات پروردگار باشکوه و باعظمت  ھر کس روی زمین است فانی می«

 »ماند. باقی می
 پس میان خلق و وجه خود، فاصله انداخته است. 

 ای؟  اما ناھماھنگی قول خداوند را درک کرده
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﴿ �ِ ْ �َّ ُ�ۡقِسُطوا
َ
ْ ٱفَ  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱ�ۡن ِخۡفُتۡم � َمۡثَ�ٰ  لّنَِسآءِ ٱَما َطاَب لَُ�م ّمَِن  نِ�ُحوا

 َّ�
َ
ۡدَ�ٰٓ �

َ
يَۡ�ُٰنُ�ۡمۚ َ�ٰلَِك أ

َ
ۡو َما َملََكۡت �

َ
ْ فََ�ِٰحَدةً أ �َّ َ�ۡعِدلُوا

َ
 َوثَُ�َٰث َوُرَ�َٰعۖ فَإِۡن ِخۡفُتۡم �

 ْ  .]۳النساء: [ ﴾٣َ�ُعولُوا
 یه براک یگرید، با زنان دینک ید دادگریمان نتوانیتی ی ه دربارهکد یدیو اگر ترس«

ه کد یترس ید. اگر ھم مینکا چھار تا ازدواج یا سه ید، با دو یلند و دوست دارشما حال
زان خود ینکا با ید ینکتفاء کزن ا یک، به دیرا مراعات دار یان زنان دادگرید مینتوان

تفاء به کا یعنیار، کن (ید. ایدارند) ازدواج نمائ یترکّلفات سبکو ت یمترکنه یه ھزک(
 »د.یو ستم شو یجروکمتر دچار که کشود  یزان) سبب مینکا ازدواج با یزن،  یک

ھا، یتیم  زن یایتام ھیچ ربطی به نکاح زنان ندارد و ھمه ی هرعایت عدالت دربار
 ی اند در حالی که در بین قضیه نیستند. منافقان مطالب بسیاری از قرآن ساقط کرده

قرآن، فاصله وجود دارد و ھا  بیش از یک سوم  نایتامی و نکاح زنان از خطاب و داست
منافقان نمایان  ی هاین مطلب و مشابه آن از چیزھایی ھستند که در آن ساختگی اندیش

ھای مخالف اسالم فرصت رخنه در قرآن را به  شود و از اینجاست که پیروان دین می
آورند و اگر تمام چیزھایی که در قرآن تحریف و تبدیل شده است از این قبیل  دست می

ھا محاسن اولیاء و معایب دشمنان است که  د، بحث طوالنی می شود که یکی از آنباشن
 ١ورزند. بنابر تقیه از اظھار آن خودداری می

داللت  صچه ذکر کردم، از قبیل خطابی که بر زشتی و اھانت به پیامبر آن 
بران خود برتر داده است، یک را بر سایر پیام یشانکه خداوند اا وجودی کند، ب می

اش آنست که خداوند برای ھر پیامبری، دشمنی از مشرکان قرار داده است،  جنبه
چنانکه در کتاب خود گفته است و با وجود شکوه و منزلت فراوان، محنت و زحمت 
ایشان ھم، بسیار بزرگ بوده است؛ آن ھم به خاطر دشمنی که در کینه و نفاق ھر آزار 

ر گرفته است و ھمواره او را تکذیب کرده و در و مشقتی را برای دفع نبوت پیامبر به کا
تمام مسائلی را که پیامبر قطعی  حمت برای وی کوشیده است و خواستهایجاد رنج و ز

 ؛کرده است، نقض و باطل نماید، و ھمیشه کوشیده است به ھمراه پشتیبانان خود
د و با ندھکافران و معاندان و منافقان و ملحدان، دعوتش را باطل و دینش را تغییر 

 .۳۷۶-۳۷۸، ص۱اإلحتجاج، ج - ١
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ھایی که این دشمن پلید به کار برده است: دور کردن  سنت وی مخالفت کنند. نیرنگ
مردم از پشتیبانی وصی پیامبر، به وحشت انداختن آنان از وی، جلوگیری از سازگاری با 
او، شوراندن مردم برای عداوت با وی، تغییر و تحریف  کتابی که از فضل او و فاضالن و 

ن گفته است و سخن گفتن از ظلم و شرک دشمنان است. خداوند بر کفر کافران سخ
گاه بوده، به ھمین سبب گفته است:  نیات پلید آن  ھا آ

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ َّ�  ٓ  .]۴۰[فصلت:  ﴾يُۡلِحُدوَن ِ�ٓ َءاَ�ٰتَِنا َ� َ�َۡفۡوَن َعلَۡيَنا
) آن یمعانف (حقائق و یدھند و به تحر یات ما را مورد طعن قرار میه آک یسانک«

 »ده نخواھند بود.یازند، بر ما پوشی یدست م
 و نیز فرموده است: 

ْ َكَ�َٰم ﴿ لُوا ن ُ�َبّدِ
َ
ِۚ ٱيُرِ�ُدوَن أ خواھند که کالم خدا را دگرگون  می« .]۱۵[الفتح:  ﴾�َّ

 »کنند.
امل شامل تأویل و تنزیل و محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ کدر واقع، قرآن بطور 

شدن الف یا المی در دسترس آنان قرار گرفت، اما وقتی دریافتند که و بدون ساقط 
خداوند اسامی اھل حق و باطل را در آن بیان نموده و اگر این مطلب ظاھر گردد، 

چیزی  ی کند. گفتند: نیازی به آن نداریم، ما به واسطهار میکآنان را آش ینکشمانیپ
 فرماید:  نیازیم. ھمچنین خداوند می م، از آن بییکه نزد خود دار

ْ ٱَ�َنَبُذوهُ َوَرآَء ُظُهورِهِۡم وَ ﴿ ۡوا ونَ  ۦبِهِ  ۡشَ�َ  .]۱۸۷[آل عمران:  ﴾َ�َمٗنا قَلِيٗ�ۖ فَبِۡئَس َما �َۡشَ�ُ
را  یزیآن را فروختند! چه بد چ کیاند یندند و به بھاکاّما آنان آن را پشت سر اف«

 »دند.یخر
مطالبی را  دانستند مسائلی که تأویلش را نمی ی شدند که درباره سپس ناچار

کفرشان را بر پا  ی ھای خیمه مه نمایند تا به کمک آن ستونیآوری و تألیف و ضم جمع
دارند. پس ُمنادی آنان فریاد برآورد: ھر کس چیزی از قرآن نزد اوست، بیاورد، سپس 
تألیف و نظم آن را به کسانی واگذار کردند که در دشمنی با دوستان خدا متحد بودند 
و به اختیار ایشان قرآنی تألیف شد، به نحوی که نزد اندیشمندان بر اختالل نیروی 

کند و در آن چیزی قرار دادند که به نظر خودشان  فترای آنان داللت میتشخیص و ا
ھا  ان ایشان است و بر نادرستی و تنافر سخنان آنیسودمند است، حال این که به ز

 گردد، پس فرمود:  کند. خداوند دانست که این مطلب آشکار می داللت می
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 .]۳۰[النجم:  ﴾ۡلعِۡلمِ ٱَ�ٰلَِك َمۡبلَُغُهم ّمَِن ﴿
 »منتھای دانش ایشان ھمین است.«

احترامی که بر پیامبر  برای اھل بینش، گمراھی و افترای ایشان نمایان شد و آن بی
 فرماید:  روا داشتند از طرف ملحدین بود و به خاطر ھمین، قرآن می

ُهۡم َ�َُقولُوَن ُمنَكٗر� ّمَِن ﴿  .]۲[المجادلة:  ﴾َوُزوٗر� ۡلَقۡولِ ٱ��َّ
 »ند.یگو یرا م یسخن ناھنجار و دروغ یسانکن یچن«

ه دشمنانش بعد از وفات او در قرآن ککند  ان مییخداوند متعال برای پیامبرش ب
 فرماید:  کنند و میچه ایجاد می

ۡلَ� ﴿
َ
� ٰٓ ٓ إَِذا َ�َم�َّ رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك ِمن رَُّسوٖل َوَ� نَِ�ٍّ إِ�َّ

َ
ٓ أ ۡيَ�ٰنُ ٱَوَما ۡمنِيَّ  لشَّ

ُ
 ۦتِهِ ِ�ٓ أ

ُ ٱَ�َينَسُخ  ۡيَ�ٰنُ ٱَما يُۡلِ�  �َّ ُ ٱُ�مَّ ُ�ِۡ�ُم  لشَّ ُ ٱوَ  ۦۗ َءاَ�ٰتِهِ  �َّ  .]۵۲[الحج: ﴾٥٢َعلِيٌم َحِكيمٞ  �َّ
ا یآن رسول ه (ک یه ھنگامکن یم، مگر ایا ادهرا نفرست ییو نب یش از تو رسولیما پ«

جاد وساوس و یمن (با ایاھررده است کمردم) تالوت  یام خدا را براکات و احیآ ینب
 و ه و داریتوّسط ذّر  یسرائ اوهیمان، و با پخش یل در دل شنوندگان سست ایاباط
غمبران را شاعر، و یپ ی) نموده است (و گاھ خود) در تالوت او القاء (شبھه  ی هدست
گر ساخته است). اّما  ان جلوهینیشیھا و خرافات پ ناقل افسانه یساحر، و وقت یزمان

غمبران و دعوت ین پییغ و تبیطان القاء نموده است (توّسط تبلیه شکچه را  خداوند آن
ان برداشته است (و یشان در ھمه جا و ھمه آن) از میروان ایپ یروز و زحمت شبانه

منان انس و جان را از صفحه دل مردمان زدوده است) و سپس یشبھات و تّرھات اھر
بازان  سهیه و دسیما یبازان ب رنگین یجا خود را (در برابر سخنان ناروا و دالئل نابه اتیآ
گاه (از کرا یدار و استوار داشته است، زیه) پایپا یب ردار و گفتار و پندار که خدا بس آ

 » مت است.کح یفلسفه و) دارا یش از رویارھاکطان صفتان بوده و ھمه یطان و شیش
آرزوی رھایی از رنج نفاق و نافرمانی قوم خود و نقل مکان از یعنی، ھیچ پیامبری 

نزد آنان به منزل و جایگاه ابدی را ننموده است مگر این که شیطان از روی دشمنی، 
کند، سپس خداوند القاءات شیطانی را از  ذم و بدگویی و زخم زبان علیه او را القاء می

شود.  مینادانان، متوجه آن القاءات  ان وھای منافق زداید و دل دل ھای مسلمانان می
کند تا از گمراھی و  گرداند و دوستان خود را حمایت می خداوند آیات خود را استوار می
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ھا  دشمنی و ھمراھی اھل کفر و طغیان رھایی یابند. آن کسانی را که خداوند از آن
  که فرمود: ییراضی نبوده است، از جمله دام و احشام قرار می دھد. تا جا

نَۡ�ٰمِ ٱإِۡن ُهۡم إِ�َّ كَ ﴿
َ
َضلُّ َسبِيً�  ۡ�

َ
 .]۴۴[الفرقان:  ﴾بَۡل ُهۡم أ

 ١».تر ه گمراهکان ھستند، و بلیشان ھمچون چھارپایا« 
اند از عیاشی از جعفر که گفت: اگر قرآن چنانکه نازل گردید،  چنانکه روایت کرده

 ٢یافتید.شد؛ اسامی ما را در آن میخوانده می
د: بدان که یگویتفسیر خود، به این مطلب تصریح کرده و م یو بحرانی در مقدمه 

حق انکارناپذیر است، بر حسب اخبار متواتره بعدی، در این قرآن که در دست ماست 
آوری کردند،  داده شد و کسانی که آن را جمع یتغییرات صبعد از وفات پیامبر

قرآِن مصون از تحریف و تغییر و موافق با  بسیاری از کلمات و آیات را حذف نمودند و
آن را جمع کرده است تا به  ÷چه خدا آن را نازل کرده است، ھمان است که علی آن

برسد؛ و امروز آن قرآن  -مھدی - ÷و در نھایت، به دست قائم ÷پسرش، حسن
نزد اوست. و ھمین مطلب، چنانکه در حدیثی که بعدًا آن را ذکر خواھیم کرد، به 

کنند ت گفته شده: در علم کامل خدا ثبت شده بود که مفسدان، دین را فاسد میصراح
ای از قرآن به ضرر خودشان و در شأن علی و اوالد پاک او بود، بینیم که ھرگاه آیهو می

گرفتند آن را از میان بردارند یا تغییر و تحریف نمایند، اما یکی از کارھای  تصمیم می
و امامان است  صمامت و نگھبانی از مظاھر و فضائل پیامبرخداوند، حفظ والیت و ا

ردن و تحریف، سالم بماند و مفاد آن کع یای که این مطالب از تغییر اھل ضا به گونه
برای اھل حق، ماندگار باشد و اصل تکالیف باقی بماند، و به چیزی که در کتاب شریف 

و  –معنای باطنی -سب بطون او به آن تصریح شده است، اکتفا نشد؛ بلکه آیات بر ح
کند،  چه ظواھر قرآن بر آن داللت می روش تأویل بیان شدند و درک معانی نھفته از آن

دیگر به  یھاامکان پذیر است و از طریق مجاز و تعریض و تعبیر به رموز و توریه و راه
ت قسمتی از برھان آیات اشاره شده است تا بدین گونه برای آفریدگان خود اتمام حج

کنندگان، مطالبی  گیرد که ساقطکرده باشد؛ اگرچه این اتمام حجت، زمانی صورت می

 .۳۸۲-۳۸۴طبرسی، االحتجاج، ص  - ١
 .۱۳، ص۱العیاشی، ج - ٢
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را ساقط کرده باشند که بعد از حذف ھم به صراحت و با نیکوترین وجه و زیباترین راه 
 ١.ندیھا داللت نما بر مجموعه براھین آیات بر آن

 جای دیگر، عالوه برپس از نقل این عقیده از بزرگان قوم و ذکر اسامی آنان در  
گفته است: به نظر من، وضوح صحت قول به تحریف و تغییر قرآن و به دنبال آن ھا  این

توان حکم کرد که این عقیده از  ای است که می پیگیری اخبار و بررسی آثار به گونه
و این از بزرگترین مفاسد غصب خالفت است؛  ٢ات و ضروریات مذھب تشیع است.یھیبد

 ٣.پس بیندیش
است که آنان را وادار به گفتن قول باطل نموده است.  یازهیاین ھمان عامل و انگ

اند،  دانند که با اظھار این عقیده، چیزی را که در صدد کتمان آن بودهاما آنان نمی

ی دوم، در بیان آنچه وقوع بعضی از تغییرات را روشن  البرھان، مقدمه، تحت عنوان مقدمه - ١
کند و این ھمان رازی است که خداوند ما را به امر والیت و امامت ارشاد کرده و به فضائل اھل  می

قرآن فرض نموده و اعالم این بیت اشاره نموده است و اطاعت از امامان را مطابق متن و تأویل 
 .۳۶پذیر است. ص مطلب از طریق مجاز و رموز و تعریض امکان

گوید؟ پس راستگو  القدر شیعی، بعد از این سخنان چه می پس آقای صافی، دانشمند جلیل - ٢
ایم جز آنچه شیعه از خودشان  کیست؟ و دروغگو چه کسی است؟ ما از شیعه چیزی را نقل نکرده

ند؛ حتی صافی و صاحب نقاب س، خ  و مغنیه و عبدالحسین و سید محسن امین، این ا نقل کرده
اند. با این ھمه تصریحات محدثین و  عقیده را جز از روی تقیه و فریب مسلمانان، انکار نکرده

الله صافی جرأت کرده است، بگوید: احسان الھی  مفسران و پیشوایان آنان، چگونه آقای لطف
ی منوره بر شیعه افتراء نموده اند. (به کتاب  او و مشایخ دانشگاه اسالمی مدینهی  ظھیر و اساتذه

 مراجعه شود). ۳۰ -۲۸صوت الحق، تألیف لطف الله صافی، صفحات: 
و اینجانب با صراحت تمام برای صافی و کسانی که طرفدار و مؤید اویند می گویم: اگر واقعا از 

آور که  خبر ھستید این دین شرم ی شیعه است) بی یدهی تحریف قرآن (که از بدیھیات عق عقیده
آبروئی تان شده را ترک کنید و به حضور الله بزرگ توبه نمائید، و قبل از اینکه روزی فرا  باعث بی

رسد که مال و فرزند نفعی رسانده نمی توانند به آغوش اسالم و دین الله بر گردید، و اگر کتاب 
ظ قبول داشته باشید ما را نسبت به خود مِحب و خادم خواھید خدا را چنانکه نازل کرده محفو

، یطبرس یو بزرگان روافض؛ نور  یافت. و اگر در جریان ھستید پش مرد مردانه ھمچون ائمه
، و ی، طبرسی، عامریاشی، صفار، عینیلک، ی، و متأخرین دیگر، و قمی، مجلسی، جزائریبحران

 دیگر متقدمین به آن تصریح کنید.
 .۴۹برھان، صال - ٣
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نمایی و پوشش دادن خود با تقیه و نقاب نیرنگ برای  اند؛ یعنی، اسالمآشکار کرده
 گمراه کردن مسلمانان.

کنند. اند؛ زیرا کتاب آسمانی را انکار می  حقیقت، آنان از مسلمانان فاصله گرفتهدر  
کتابی که ھر کس راه یافته است، توسط آن، راه را پیدا کرده است و کسی که به آن 

آن ایمان آورده، از نور آن روشنایی گرفته است و کسی  یکتاب و تعلیمات و رھنمودھا
جز آن کتاب، کتاب دیگری را  صافته و پیامبرخداکه به آن چنگ زده، استقامت ی

ھا و اندرزھای  تبلیغ نکرده است؛ و جز آیات آن، آیاتی را تالوت ننموده و جز حکمت
آن، چیزی تعلیم ننموده و جز اسرار آن، چیزی بیان نفرموده است. پس اگر کسی این 

 کند، به چه چیزی ایمان دارد؟کتاب را انکار می
قوم برای مسلمانان آسان گردید. پس کارشان به پریشانی  شناخت حقیقت این

چه مخفی بوده، ظاھر و  ید و رھبران و بزرگانشان جمع شدند و اندیشیدند تا آنیگرا
چه آشکار بوده، پنھان کنند و بار دیگر لباس نیرنگ و تقیه پوشیدند و  نمایان و آن

 شان بود، اظھار نمودند. ی چه خالف عقیده آن
قدیمی و ثابت را آشکار کرد، ابن  ی ی که سخن مخالف با این عقیدهنخستین کس

را به وی دادند و در سال » صدوق«بابویه قمی استاد شیخ مفید بود، که که لقب 
ف قرآن) یعه به تحرین قول (عدم اعتقاد شی) ھجری فوت کرده است. و در ا۳۸۱(

ود بر ھیچ سندی از انکار خ ین ادعایاو در ا یکسی از وی سبقت نگرفته است ول
گانه، تکیه نکرده است، برعکس مخالفان او که  شیعه یا نقل روایاتی از امامان دوازده

ای که  ف قرآن موجود جز بر روایات متواترهیبر تحر یمذھب شیعه مبن یگذارهیبرای پا
نعمة الله اند، چنانکه  آن را از  تعدادشان بالغ بر دو ھزار روایت است، تکیه نکرده

م. پس دقت کن که چه یز مطرح کردیم تعدادی از آن احادیث را  نینقل نمود ائریجز
 گوید:  می

نازل کرده  صاعتقاد ما بر این است قرآنی که خداوند بر پیامبرش حضرت محمد
جلد است که در دسترس مردم قرار  یهیلمات موجود میان دو الکاست، ھمان الفاظ و 

سوره است و نزد ما  ۱۱۴ھای آن، نزد مردم  ه تعداد سورهکن نیست یدارد و بیشتر از ا

نیز،  )فيكمل ترأالف قريش ويإل(ھای  یک سوره ھستند و سوره )مل نرشحأو يضح(سور 
ن است یشتر از ایم قرآن بیه اعتقاد دارکیک سوره ھستند و کسی که به ما نسبت دھد 

، و ثواب کسی که ھمه قرآن  سورهرامون ثواب قرائت ھر یه پک یاتیگو است. روا او دروغ

 



 گیری و اعتقاد شیعه نسبت به قرآن موضع    ۶۲

را ختم کند، و جائز بودن قرائت دو سوره در یک رکعت، نھی از قرائت بین دو سوره در 
ل قرآن که ککنند  قرآن تصدیق می یما را درباره یاند گفتهیک رکعت واجب، نقل شده

ل کوت نھی از تال یهچه دربار ن است که در دست مردم قرار دارد، و ھمچنین آنیھم
قرآن در یک شب روایت شده است و این که جائز نیست، قرآن در کمتر از سه روز 

 ١کند. ما را تصدیق می ین گفتهیختم گردد؛ ا
ھـ) ھم در این ۴۳۶البالغه متوفای ( نھج یدھنده و سید مرتضی، مؤلف و ترتیب

 –تفسیر خود  یپیروی کرده است، چنانکه ابوعلی طبرسی در مقدمه  قول از بابویه
 یتحت عنوان مھارت پنجم، آن را ذکر کرده است و گفته از جمله سخنان –البیان مجمع

ست بحث پیرامون نقص و زیاده در قرآن است، اما زیاده در آن به یر نیسته تفسیه شاک
ھای  اران ما و از حشوییاجماع باطل است، اّما در رابطه با نقصان در قرآن، جماعتی از 

اند که در قرآن نقصان و تغییری وجود دارد، اما مذھب  سنت) روایت کرده عامه (اھل
صحیح ما مخالف آن است و این قول ھمان است که مرتضی ـ خدا روحش را مقدس 

اند  رامون آن مطرح شدهیرده و در جواب سؤاالتی که در طرابلس پکداردـ آن را تقویت 
ه علم به صّحت نقل قرآن، کآور شده ادیرده و در چند مورد کان یامل آن را بکبطور 

ھای مھم و اشعار مشھور و  مانند علم به وجود شھرھا و رویدادھای بزرگ و واقعه
به نحو  آنھا بر نقل و حراست از  هزیتوب عرب است که عنایت مردم و انگکم

نیش از ھمه ایحفظ قرآن ب یزه برایت و انگیچشمگیری وجود داشته است، و عنا
نبّوت و منبع علوم شرعی و احکام دینی است. علمای  یقرآن معجزهھاست، چون 

اند تا آن حّد که  ن در حفظ و حمایت از قرآن نھایت تالش خود را مبذول داشتهیمسلم
ھر چیزی را از قبیل اعراب، قرائت حروف و آیاتی که در آن اختالف ھست، شناسایی 

ید، چگونه ممکن است قرآن تغییر اند. پس با این عنایات صادقانه و کنترل شد کرده
 یافته و ناقص باشد؟!

و باز ھم مرتضی گفته است: علم به تفسیر قرآن و اجزای آن، مانند علم به مجموع  
گاھند، بر مجموع آن  آن است؛ مثًال اھل عنایت وقتی از تفاصیل کتاب سیبویه و مزنی آ

گاھی دارند؛ یعنی، اگر کسی بابی را بر کتاب سیبویه  در نحو بیفزاید که از آن ھم آ

 ھـ.۱۲۲۴ابن بابویه قمی، االعتقادات، ایران،  - ١
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د و در قول مزنی نیز، ھمین قول رآن را جدا ک توان شود و می فھمیده میکتاب نباشد، 
 شود.  گفته می

معلوم است که عنایت به نقل و ضبط قرآن از عنایت به ضبط کتاب سیبویه و 
تر است. و بار دیگر مرتضی گفته است که قرآن در زمان  ھای شعرا صادقانه نادیو

مجموع و ھماھنگ بود و بر آن حالتی قرار داشت که ھم اکنون بر آن  صپیامبر
آن  یشد و ھمه حالت است و به این استدالل کرده که قرآن در آن زمان تدریس می

گردید، حتی جماعتی از صحابه برای حفظ آن معین شده بودند و موارد  حفظ می
از صحابه، مانند عبدالله بن  شد و گروھی عرضه و تالوت می صحفظ شده بر پیامبر

قرائت  صبن کعب و غیره، بارھا قرآن را از اول تا آخر بر پیامبر مسعود و ابی
ای  کند که قرآن مجموعه نمودند. این قضیه، با کمترین تأّمل بر این داللت می می

ھا  مرتب، ھماھنگ و منظم بوده است. باز ھم گفته است: کسانی از امامیه و حشوی
 ١اند، مخالفت آنان فاقد ارزش است. ن باره مخالفت کردهکه در ای

ھمچنین سومین نفر از آنان، ابوجعفر طوسی، شاگرد سید مرتضی و شیخ مفید 
خود گفته است: اما سخن » تبیان«باشد و در  ھـ) می ۴۶۰( است که متوفای سال

آن قر یزیاده و نقصان قرآن، از جمله مسائلی است که شایسته یگفتن درباره
باشد، زیرا افزوده شدن به قرآن به اجماع باطل است و نقصان آن نیز، آشکارا  نمی

برخالف مذھب مسلمانان است. او گفته است: اخبار و روایاتی که در فروع اختالفی در 
شود. و  چه مخالف قرآن است، دور انداخته  شود تا آنآن است بر قرآن عرضه می

تواند آن را رّد کند، ایشان  س نمیککه بطور قطع ھیچروایتی از پیامبر نقل شده است 

إين خملف فيكم الثقلني ما إن متسكتم هبام لن تضلوا: كتاب اهللا وعرتيت أهل «فرموده اند: 

به درستی، من بعد از خود در میان  یعنی» بيتي، وإهنام لن يفرتقا حتى يردا عىل احلوض
شوید؛ اول،  گذارم و تا زمانی که به این دو عمل کنید، گمراه نمی شما دو چیز باقی می

شوند تا در کنار  و این دو از یکدیگر جدا نمی –اھل بیتم  –کتاب خدا و دوم، عترتم 
موجود است، ھا  نازم ی حوض گرد من آیند. و این، دلیل است بر این که قرآن در ھمه

زیرا جائز نیست که پیامبر، تمّسک به چیزی را امر کند که مقدور نیست، چنانکه اھل 

 .۱۵، ص۱ابی علی طبرسی، مجمع البیان، لبنان، دار إحیاء التراث العربی، ج - ١
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بیت و کسی که پیروی از او واجب است، در ھر زمانی وجود دارند. و ھر گاه صحت 
قرآنی که در میان ماست به اجماع ثابت شد، الزم است که به تفسیر و بیان معانی آن و 

 ١ن مشغول شویم.دور انداختن غیر آ
این سه نفر شیعه، تنھا کسانی ھستند که تحریف قرآن کریم موجود در دست  

اند و در طول پنج قرن اول اسالمی، نفر چھارمی برای آنان یافت  مردم را انکار کرده
اند. و چنانکه  شود؛ چنانکه علمای شیعه و فقھای آنان، این مطلب را ذکر کرده نمی

کند  ، نوری طبرسی، نیز دیدگاه دو گروه از آنان را ذکر می٢نانمحدث و شیخ المشایخ آ
 گوید:  ھایشان، می که بعد از ذکر طرفداران تحریف و تفسیر قرآن و نقل گفته

چه بر  قول دوم: ھیچ نقص و تغییری در قرآن صورت نگرفته است و تمام آن
مردم قرار رس جلد و در دست ینازل شده است، ھمان است که در دو ال صپیامبر

» انيالتب«خود و سید مرتضی و شیخ طائفه در کتاب » عقائد«دارد. و صدوق در کتاب 
 ٣شود. آنان یافت نمی یاند و در میان قدما، موافقی برا به این نظر گراییده

ده است، ابوعلی یآنان را پذیرفته و روش ایشان را برگز یچھارمین شخصی که رأ

آن ھا  این ھـ) است. پس ۵۴۸و متوفای سال (» نايجممع الب«طبرسی، صاحب تفسیر 
 قرآن ابراز عقیده کردند.  ی هدوم،  دربار ی هچھار نفری ھستند که در دور

اول، انکار تحریف، در میان آنان وجود  ی قرن چھارم در دوره ی پس تا نیمه
چنین  ثقامامان و راویان متقدم و محدثان و مفسران معتمد و مو ی نداشت؛ زیرا ھمه

اند، بلکه بر حسب مرویات و پندارھای آنان جز به خالف آن  مطلبی را اعالم نکرده
قرن چھارم تا قرن  ی هدوم؛ یعنی، بعد از نیم یاند؛ اما در دوره مطلب تصریح نکرده

ششم، این قول برای اولین بار در میان شیعه از این چھار نفر صادر شد و نفر پنجم ھم 
ده آنان را جستجو کردیم، نوری طبرسی یی حدیث و تفسیر و عقھا کتابندارند. وقتی 

بعد از ذکر سه نفر اول، چنین گفته است: کسی که به قول عدم تحریف تصریح کرده 

 .۳، ص۱التبیان، نجف، ج - ١
اند. برای  شناسان شیعه، او را با این لقب ذکر کرده چنانکه محدثان و فقھا و نویسندگان و رجال - ٢

 اطالعات بیشتر به  الکنی وااللقاب، تألیف قمی و الذریعۀ تھرانی مراجعه کنید.
 .۳۲فصل الخطاب، ص - ٣
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که نوری طبرسی  ییتا جا» انيجممع الب«است، شیخ ابوعلی طبرسی است در تفسیر 
 ١چھار نفر.او خالف صریحی شناخته نشد جز از این  ی گفته است: تا طبقه

ھیچ  یاند، از گفته ھا برای مردم اظھار کرده ھمانطور که گفتیم، این عقیده که آن
اند و  ھستند آنان بذر شیعه را پاشیده یدام از معصومین یا روایتی از امامان ـ که مدعک

سرچشمه  -اند و مذھبشان جز برگرفته از اقوال آنان نیست قواعد آن را بنا نھاده
که برعکس، خود آنان اخبار و احادیثی را از امامان و معصومان خود روایت گیرد؛ بل نمی

کردند که مخالف و متضاد با قول آنان است، چنانکه اگر خدا بخواھد، آن را بیان 
 خواھیم کرد.

ژه اھل سنت، از آن استفاده یب مسلمانان بویاست که برای فر یل مطالبکاین 
گردد و  شود و فسادشان ظاھر می عیبشان آشکار میکنند، به ھمین سبب، ھر گاه  می

شود چقدر با اسالم و مسلمانان و شریعت درخشان فاصله دارند که جز بر یروشن م
آنان قرار  ی برند و در زیر سایه قرآن استوار نیست، به این چھار نفر پناه می یپایه
و قبل از او  ٢ما،کنند، مانند این دوست  گیرند و در پشت سخنان آنان کمین می می

ایم تا  ایم و عبارات آن را کامًال آورده ه در این باره مفصل بحث کردهکره یمغنیه و غ
 چیزی مخفی نماند.

ه آنان کم یخبر دھ م و از رازییل قرار دھیمورد تحلشان را یه کالم اکنیقبل از ا 
کنیم و از آنان  میای درنگ  را به پناه بردن به مقوله و اظھار این عقیده کشانده، لحظه

تواند، ثابت کند که در میان این قوم، کسی وجود  خواھیم که آیا یکی از آنان می می
دارد که قبل از این چھار نفر چنین چیزی را گفته باشد؟  آیا در این باره، شخص 

 پنجمی ھم دارند که این قول را اظھار کرده باشد؟
جام دھد حتی اگر ھمگی پشتیبان تواند چنین کاری را ان ھرگز! ھیچ احدی نمی 

 ھم باشند. شعر: 
 شـنوانی را صـدا بزنـی می ای اگر زنـده 

 

 ت را بشـنود ینـدا سـتین یااما زنـده 
 

 .۳۴ھمان، ص - ١
 و بعد از آن. ۵۰، صضةيخطوطه العر ب يفيمع اخلط - ٢
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حق و تنفر مردم و دوری از ننگ  یم از ضربهیاین چھار نفر ھم آن قول را فقط از ب 
نیات اصلی خود ی و برمال شدن نیرنگشان که برای اغفال مسلمانان و کتمان یو رسوا

ای ھستند  اند. و گرنه آنان نیز، در درون خود معتقد به ھمان عقیده به کار بردند، گفته
ای  اند. و این، ھمان عقیده شان یکی پس از دیگری از یکدیگر به ارث بردهیھا که نسل

است که از روز اّول که مذھبشان تأسیس شد و شریعتشان شکل گرفت، به آن معتقد 
نکه بحرانی گفته: این عقیده از لوازم مذھب تشیع است. دلیل انکار این بودند؛ چنا

کشند و آن را تقیه قضیه، نفاق آنان است. نفاقی که آن را با رنگ دینی روکش می
 نامند.  می

پس به صراحت می توان گفت که این چھار نفر ھم، این قول را جز از روی تقیه و 
گونه و خورند و موضوع بر آنان مشتبه شود. ھمان اند. تا مسلمانان فریب  نفاق نگفته

د عبدالله یل سیالله بن فاضل نجیب اص آنان، نعمت یح گویبزرگ و معتمد و تسب
اش  ح گذاشته است. کسی که (در بارهیحسینی موسوی جزائری بر این مورد نص صر

در عربی و اند:) از بزرگان علمای متأخر و از بزرگ ترین فضالی متبحر ما بود و  گفته
ھمتا بود و سھم خود را از معارف خداشناسی با  ادب و فقه و حدیث در عصر خود بی

رغبت مؤکد و رنج بسیار فراگرفته است و در کثرت قرائت نزد اساتید فنون و کسب 
، نظیری برای وی مشاھده نشده است، او طرفدار مشرب هنار غم و اندوکفضائل در 

د توجه بسیار مبذول داشته است و در مقابل معاندان و اخباریه بود که به اھل اجتھا
ن دارای قلب سلیم یطرفداران فساد از مذھب مجتھدان حمایت کرده است. او ھمچن

ھایی در سیره و آداب و نصیحت و  گشاده و طبع راست و تألیفات و نوآوری یو چھره

او بر » ريبكرشح «ترین تألیفات وی  مطالب نادر و غریب و ھدفمند بوده است که وسیع

» ةيالنعامن نوارألا«ه حدود دوازده جلد است و ھمچنین کتاب کاست » ثيب احلديهتذ«
 ١باشد. عمر وی می یکه ثمره

این محدث بزرگ شیعی، در رّد کسی که قائل به عدم تحریف قرآن است، گفته 
ھمه آن را  –جبرئیل  –االمین  ح پذیرفتن تواتر در آیات قرآن و این که رو است: ھمانا 

شود که ھمه مستفیض بلکه متواتر  رده باشد، به کنارگذاشتن اخباری منجر میکنازل 

 .۱۵۰، ص ۸نص آنچه خوانساری در کتاب روضات الجنات آن را ذکرکرده است، ج  - ١
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ھستند، و به صراحت بر وقوع تحریف در قرآن از نظر کالم و ماده و اعراب داللت 
ھا اتفاق نظر دارند، اما  دارند. با این که ھمه یاران ما در صحت این اخبار و تصدیق آن

چه بین  اند که ھر اند و حکم نموده وق و شیخ طبرسی مخالفت کردهسید مرتضی و صد
جلد قرآن قرار دارد، مصحف و قرآن نازل شده از جانب خداست نه غیرآن، و  یدوال

ن قول است که شیخ طبرسی یھیچ تحریف و تبدیلی در آن واقع نشده است، بر اساس ا
، و ۱۱۴ھای قرآن  رده که سورهآیات و جزءھای قرآن را ضبط کرده و از پیامبر روایت ک

باشد. در حقیقت،  حرف می ۳۲۱۲۵۰آیه و تعداد حروف آن  ۶۲۳۶مجموع آیات قرآن 
 یچهیردن درکاین قول فقط به خاطر مصالح فراوان خودشان است، از جمله: مسدود 

ف بدان یدانند و معتقدند تحر ه آنان به این که اگر تحریف در قرآن را جایز مییطعن عل
 ١باشد. افته، پس چگونه عمل به قواعد و احکام آن جایز مییراه 

ن مسأله را به ھنگام ذکر عبارات دیگران ذکر خواھیم یه کالم او در رابطه با ایبق
 م: یگذاریکرد. و اینک بر حروف فوق نقطه م

اول: واقعًا ابن بابویه قمی ملقب به صدوق که این قول را اولین بار در میان شیعه 
رده است، از قبیل روایاتی که بر کت، در تألیفات خود روایات بسیاری را نقل گفته اس

ھا وارد  کنند، بدون این که نقد و طعنی بر آن تحریف و تغییر و نقص قرآن داللت می
ش یکند و این مسئله بیانگر آن است که اعتقاد اصلی او مطابق معتقد سایر قوم خو

ی او را ھا کتابت از احادیث روایت شده در یروا  ش است، پس در این جا روایات نهیخو
 آید: ھا در باب چھارم می آوریم که ذکر بعضی از آن می

که یکی از » هيرضه الفقحيمن ال«روایت اّول، حدیثی است که وی آن را در کتاب 
گوید:  صحاح چھارگانه شیعه است در فصل نکاح، باب متعه آورده است و چنین می

رد و که از دنیا رفت آن را حرام نکھم  یمتعه را حالل کرد و تا وقت صرسول خدا
 ه خوانده:کل طبق قرائت ابن عباس یه ذیبرای این مطلب، استدالل کرده است به آ

ة من اهللا(  يضَ نَّ فَرِ هُ ورَ نَّ أُجُ آتُوهُ نَّ إىل أجل مسمى فَ نْهُ تُمْ بِهِ مِ تَعْ تَمْ امَ اسْ  ٢)فَ

 .۳۵۷، ص۲ج ،ةينوار النعامناألنعمت الله جزائری،  - ١
 .۴۵۹، ص۳، جهيرضه الفقحيمن ال ابن بابویه قمی (ملقب به صدوق)،  - ٢
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ام کد و از او یردکازدواج  یمدت مشخص یز زنان براا یپس اگر با زن«ترجمه: 
است و در موعد خود) کم و که مقّرر است بدون که او را (چنان یه مھرکد ید، بایگرفت

 »     ) است.ی(از واجبات الھ ین واجبید، و ایبپرداز

از کلمه  ، بعدمن اهللا)( یو نیز، واژه )يجل مسمأ يلإ(معروف آن است که عبارت 
 فریضه، از قرآن نیستند.

خود، چنین روایت کرده است: محمدبن عمر » اخلصال«روایت دوم: در کتاب 
حافظ بغدادی، معروف به جعابی به ما گفت: عبدالله بن بشیر برای ما نقل کرد و 

الزبیر از جابر برای ما حدیث آورد که گفت: از  گفت: ابوبکر بن عیاش از اجلح از ابی

جييء يوم القيامة ثالثة يشكون إىل اهللا عز وجل: «گفت:  خدا شنیدم که میرسول 

 ».املصحف، واملسجد، والعرتة

يقول املصحف: يا رب! حرفوين ومزقوين، ويقول املسجد: يا رب! عطلوين وضيعوين، 

وتقول العرتة: يا رب! قتلونا وطردونا ورشدونا؛ فأجثو للركبتني للخصومة، فيقول اهللا جل 

 »يل: أنا أوىل بذلك جالله
کنند: قرآن و مسجد  آید سه چیز نزد خداوند شکایت می روز قیامت می یوقت یعنی 

گوید: مرا  تکه نمودند. مسجد می گوید: خدایا، من را تحریف و تکه و عترت. قرآن می
گوید: خدایا، ما را کشتند و دور راندند. پس برای  تعطیل و ضایع کردند. عترت می

فرماید: من برای این امر،  ایستند؛ سپس خداوند میع، روی زانوھا میتسلط بر نزا
 ١تر ھستم. شایسته

خود روایت کرده » خباراأل معاين«ھای سوم و چھارم و پنجم را نیز، در کتاب  روایت
 است: 

قزوینی  یبن محمد بن حسن، معروف به ابن مقبره بن عبدالله وراق و علی علی
خلف اشعری گفت: احمدبن  ند: سعدبن عبدالله بن ابیبرای ما نقل کردند و گفت

رد و گفت: ابونعیم فضل بن دکین از ھشام از سعدبن زید بن کصباح برای ما نقل  ابی
 یونس برای ما حدیث آورده است و گفت:  اسلم از ابی

 .۱۷۵و  ۱۷۴الخصال، ص - ١
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إذا مررت بآية الصالة فال تكتبها «مصحفی را برای عائشه نوشتم، عائشه به من گفت: 

نماز رسیدی آن را  یھرگاه به آیه یعنی» ها عليك، فلام مررت هبا أملتها عليكحتى أملي
ن بر من امال یته کنم. پس وقتی که به آن رسیدم چنیکننویس تا خودم آن را بر تو د

بر ھمه نمازھا، بویژه «). صالة العرصو يالصلوات والصالة الوسطعىل  حافظوا(کرد: 
 »کنید.نماز وسط و نماز عصر مواظبت 

و علی بن عبدالله وراق و علی بن محمدبن حسن قزوینی برای ما نقل کردند و 
خلف اشعری برای ما  گفتند: سعدبن عبدالله برای ما حدیث آورد و گفت: احمد بن ابی

ھر از مالک بن انس از زید بن أسلم از عمرو حدیث آورد و گفت: سعد بن داود از ابی
، ص: مصحفی را برای حفصه، ھمسر پیامبربن نافع نقل کرده است که گفت

عىل  احافظو(نوشتم که او به من گفت: اگر به این آیه رسیدی، این گونه بنویس:  می

 .)صالة العرصو يالصلوات والصالة الوسط
علی بن عبدالله الوراق و علی بن محمد بن حسن قزوینی برای ما نقل کردند و 

برای ما حدیث آورد و گفت: سعد بن داود  خلف اشعری گفتند: سعدبن عبدالله بن ابی
یونس، موالی عائشه، ھمسر  از مالک بن انس از زید بن اسلم از قعقاع بن حکیم از ابی

، برای ما حدیث آورد و گفت: عائشه مرا فرمان داد که برایش مصحفی صپیامبر

لوات الصعىل  حافظوا(بنویسم، و گفت: ھر گاه به این آیه رسیدی، این گونه بنویس: 

. سپس عائشه گفت: به خدا سوگند )نيقوموا هللا قانتوصالة العرص و يوالصالة الوسط

 ١شنیدم. صاین آیه را اینچنین از رسول خدا
این کتاب گفته است: این اخبار حجتی است  یسندهین سه روایت، نویپس از ذکر ا

 است.، نماز ظھر )يصالة الوسط(برای ما در مقابل مخالفان که منظور از 

و کتاب » مايلألا«به نقل از کتاب » فصل اخلطاب«روایت ششم را نوری در کتاب 

 تألیف ابن بابویه آورده است: » ونيالع«

 .۳۱۴و  ۳۱۳ابن بابویه قمی، معانی األخبار، مکتبة الفرید، ص - ١
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 نياألقرب كترير عشوانذِ (بن کعب:  روایت شده که در قرائت ابی ÷از امام رضا

آمده است. یعنی، خویشاوندان نزدیک خود را بترسان در  )نيمنهم املخلص كرهطو
 ١حالی که گروه مخلصت در میان آنان قرار دارند.

تألیف » األمايل«به نقل از کتاب » فصل اخلطاب«روایت ھفتم را ھم نوری در کتاب 
 ابن بابویه قمی آورده است: 

روایت شده است که گفت: خداوند پیامبرش را به  ÷عبدالله عمیر از ابی از ابن ابی

ا هيا اي(فرماید:  انتصاب امیرالمؤمنین برای مردم امر نمود، چنانکه در این آیه می

چه از سوی  خدا، ھر آن ی ؛ یعنی، ای فرستاده)عيل يف كمن رب كيلإنزل الرسول بلغ ما اُ 

 ٢علی بر تو نازل شده است، برسان. ی پروردگارت درباره
ایت ھشتم آن است که طبرسی در صدد رّد بر آن بعد از استدالل به قول رو

آن را از ھمان راوی فوق، نقل کرده است و آن،  ÷طالببن ابی امیرالمؤمنین علی
چنین است: علی قرآن را جمع نمود؛ پس وقتی که آن را آورد گفت: این کتاب 

است، نه حرفی بر آن افزوده  پروردگارتان است آن گونه که بر پیامبرتان نازل گردیده
شده و نه حرفی از آن کم شده است. در جواب گفتند: نیازی به آن نداریم؛ نزد ما ھم، 

 گفت:  چه نزد توست، وجود دارد. پس علی برگشت و  مانند آن

ْ ٱَ�َنَبُذوهُ َوَرآَء ُظُهورِهِۡم وَ ﴿ ۡوا ونَ  ۦبِهِ  ۡشَ�َ  ]۱۸۷[آل عمران:  ﴾َ�َمٗنا قَلِيٗ�ۖ فَبِۡئَس َما �َۡشَ�ُ
را  یزیآن را فروختند! چه بد چ کیاند یندند و به بھاکاّما آنان آن را پشت سر اف«

 ٣ »دند.یخر
امام ھفتم آنان گفت: دنبال دین  ؛÷ن است که ابا حسن موسیینو روایت نھم چ

کسی مباش که از گروه تو سرباز زند و دین آنان را دوست مدار؛ زیرا آنان خائنان به 

 .۱۴۵فصل الخطاب، ص - ١
 .۲۸۲ھمان، ص - ٢
 .۳۲فصل الخطاب، ص  - ٣
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دانی خیانت آنان به  خدا و رسول او ھستند و به امانات خود خیانت کردند. آیا می
 ١د.امانتشان چگونه بود؟ امانتدار کتاب خدا بودند اما آن را تحریف و تبدیل کردن

ه داللت صریح دارند بر این که این قوم جز به کھا و امثال آن فراوانند  این روایت
ه با ابن بابویه قمی کاند. طوسی  عدم تحریف قرآن متوسل نشده یمنظور تقیه، به ادعا

ه از متبوع وی نقل کردیم کھا را  چ فرق و اختالفی ندارد و او ھم مانند این روایتیھ
 اند.  در کتابش بیان کرده است،  مرتضی و طبرسی نیز، این گونه

ھای آن دسته از بزرگان شیعه را ذکر کنم که  خواھم در این جا، بعضی از عبارتیم
آنان نزد شیعه  ی اند و ھمه عدم تحریف قرآن رّد کرده ی هاقوال این چھار تن را دربار

ارند، پس مطلب را با نقل عبارتی از عالم فاضل، عارف، محدث، شأن و مقامی واال د
خداشناس، محمدبن مرتضی مشھور به مولی محسن کاشانی  ی هن، فرزانیزبیمحقق، ر
ھمچون کافی، وافی و شافی و غیره  یکنیم که صاحب تألیفات بسیار مشھورآغاز می

 ٢ھجری است. ۱۰۹۱است و تعداد تألیفاتش بالغ بر صد کتاب است، و متوفای سال 
ه علم کن یبر ا یاین شخص در تفسیر خود بعد از ذکر کالم طبرسی و مرتضی مبن

 د: یگویبه صحت نقل قرآن، مانند علم به وجود شھرھا و حوادث است، م
نقل و حراست از قرآن  یزهیه انگکگونه بگوید: ھمان یسکن است کم: ممیگویم

ر قرآن ھم از طرف منافقان و ییتغ یھازهیدر نزد مسلمانان فراھم بوده، انگ
ات قرآن یاند؛ زیرا محتو خالفت ھم بسیار بوده یدھنده وصیت و تغییر یکننده تبدیل

آنان در تضاد بود. و تغییر در قرآن اگر واقع شده باشد، قبل از  ینفسان یبا نظر و ھواھا
انتشار آن در شھرھا و قرار گرفتن آن بر حالت فعلی بوده است و بعد از آن به شدت 

نترل شدید نیست، بلکه کنترل شده است، پس منافاتی بین تحریف و ضبط و کضبط 
 ای الزم است که بگوید:  گوینده

ر نکرده، بلکه تغییر در کتابت و تلفظ آن است؛ زیرا قرآن را ذات و اصل قرآن تغیی
گاھی  بعد از نسخه برداری از اصل، تحریف نمودند و اصل آن نزد اھل قرآن که به آن آ

دارند، باقی مانده است. پس قرآنی که نزد علمای قرآن قرار دارد، تحریف شده نیست، 
اند. و این که قرآن در  ار کردهچه تحریف شده، آن است که برای پیروانشان آشک آن

 .۲۴۴ھمان، ص - ١
 .۳۳و  ۳۲، ص۳الکنی و االلقاب، ج - ٢
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آوری شده باشد، ثابت نیست و چگونه  بر ھمین وضعیت فعلی جمع صعصر پیامبر
شد و نزول آن با پایان عمر  شد در حالی که قسمت به قسمت نازل می آوری می جمع

ای بود که نزد آنان  پذیرفت و اما درس و ختم قرآن مربوط به اندازه پایان  صپیامبر
 ١شته است، نه مربوط به تمام قرآن.وجود دا

وجود قرآن در ھر عصری باید  ی گوید: درباره ابن بابویه قمی در اول گفتار خود می
 یافکه خداوند نازل کرده است کبگویم: موجود بودن قرآن نزد اھل قرآن بدان صورت 

به ه کگونه  ن است، اگر چه بر بقّیه آن قدرت نداریم ھمانیاز ما ھم ھمیاست، و ن
م؛ زیرا انس و جن در آن مورد، مانند ھم ھستند و شاید مراد از یندار یدسترس ÷امام

اش  او: کسی که پیروی از گفته ی گفته ی کالم شیخ ھم، ھمین باشد. و اما درباره
رت به کالم خداوند است؛ یواجب باشد، ھمیشه موجود است، منظور اھل بینش و بص

به «ھایند؛ زیرا امام غائب گفته:  وایان، جانشین آنزیرا اھل بصیرت در زمان غیبت پیش
کسی بنگرید که از خودتان است و حدیث ما را روایت کرده است و در حالل و حرام ما 
نظر افکنده و احکام ما را شناخته است، پس او را حاکم بین خود قرار دھید؛ زیرا من 

ق فقیه، آشنا به تفسیر و لغت چنانکه فاضل عالم و مدق ٢».ام او را حاکم شما قرار داده
گر اخبار که جز استاد ما،  عربی و راوی و محدث فاضل و جامع شرایط و جستجو

مجلسی کسی از او سبقت نگرفته، صاحب کتاب تفسیر القرآن، سید ھاشم بحرانی بر 
بیان «تفسیرش در فصل چھارم، تحت عنوان  ی در مقدمه ٣این چھار نفر رّد زده است.

 ی ال دانشمندان ما در تفسیر و عدم تفسیر قرآن و عدم استدالل به گفتهاقو ی خالصه
 گفته است:» کسی که تحریف آن را انکار کرده است

خداوند قبرش را  -االسالم، محمدبن یعقوب کلینی ةدگاه ثقیبدان آن که ظاھر د
گ ه معتقد به تحریف و نقص در قرآن بوده است و روایات کن است یا -ندکن یعطرآ

روایت کرده است. کتابی که در آغاز آن، » کافی«بسیاری را در این موضوع در کتاب 
ھا را رد  اعتماد خود را به روایت ھای آن اعالم کرده است و ھیچ یک از آن روایت

 .۳۶و  ۳۵، ص۱فیض کاشانی، صافی، ج - ١
 .۳۷و  ۳۶صافی، ص - ٢
 .۱۸۱، ص۸خوانساری، روضات الجنات، ج - ٣
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نکرده و برای ھیچ کدام معارضی را نیاورده است. ھمچنین کتاب تفسیر استادش، 
تحریف غلو کرده  ی ه مطالب است که در مسألهعلی بن ابراھیم قمی، مملو از این گون

با قرآن تحریف شده  قرآن نازل شده از سوی خداوند را است و در تفسیر خود اختالفات
 ه خداوند فرموده:کآورده است. این فرموده 

ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس ﴿
ُ
ٍة أ مَّ

ُ
 ]۱۱۰[آل عمران:  ﴾ُكنُتۡم َخۡ�َ أ

ا بھترین این امت، علی و حسین بن علی را یآاین آیه گفت:  یزیرا امام صادق به قار
رسانند؟ سپس از ایشان سؤال شد، پس این آیه چگونه نازل شد؟ در جواب  یم لبه قت

است. مگر در آخر آیه، مدح خدا را برای   أئمة أخرجت للناس)ري(خگفت: در اصل 

سپس آیاتی از این قبیل ذکر  ).تأمرون باملعروف(فرماید:  بینی که می پیشوایان نمی
 کرد و گفت: 

 يف كيشهد بام أنزل إلين اهللا كل(چه از قرآن حذف شده این قول خداوند است:  آن

رده) این ھم نازل شد: کبر تو نازل  یعل ی چه در باره ن خدا درباره آنیکل یعنی( )عيل

ازل کرد. سپس گفت: سپس در این باره باز ھم، آیاتی ن .)شهدونية كاملالئأنزله بعلمه و(

ی  شدن، پس آیه مقدمو اما د گفت: یات بایر آیو تأخ میف تقدینوع تحر ی اما در باره
چھار ماه و دو  ی یک ساله را نسخ کرده است و عّده ی زنان ـ که عّده ی عّده ی درباره

زن شوھر مرده را یکسال اعالم  ی ای که عده منسوخه ی روز را قرار داده ـ  بر آیه
 خداوند: ی کند، مقدم داشته شده است و نیز، فرموده می

ّ�ِهِ ﴿ ٰ بَّيَِنةٖ ّمِن رَّ َ�َمن َ�َن َ�َ
َ
كَِ�ُٰب ُموَ�ٰٓ إَِماٗما  ۦَوَ�ۡتلُوهُ َشاهِٞد ّمِۡنُه َوِمن َ�ۡبلِهِ  ۦأ
 .]۱۷[هود:  ﴾َورَۡ�َةً 
سوی پروردگار خود دارد و شاھدی از او پیرو آیا کسی که دلیل و برھان روشنی از «

آیا چنین کسانی با  -آن است و قبل از وی نیز، کتاب موسی رھبر و رحمت بوده است  
 »بصیرت برابرند. ـ  ھای بی ناانس

تاب كمن قبله رمحة وتلوه شاهد منه اماماً ويو(در اصل بخشی از آیه چنین بوده است 

 ی کرده است و گفته: آیاتی که تمام آن در سورهسپس بعضی از آیات را ذکر ) مويس
 دیگری واقع است: 
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�َۡستَۡبِدلُوَن ﴿
َ
ِيٱقَاَل � َّ�  ِ ۡدَ�ٰ ب

َ
ِيٱُهَو أ ۚ ُهَو خَ  �َّ ْ ٱ ۡ�ٌ ۡ�ُمۡ  ۡهبُِطوا

َ
ا َس� � فَإِنَّ لَُ�م مَّ  ﴾ِمۡ�ٗ

 .]۶۱[البقرة: 
سازید؟ پس  میتر را جانشین چیزی بھتر  گفت: آیا برآنید که چیزی پست )موسی«(

اید، خواھید یافت. آیا چیزی پست را  چه خواسته به شھری فرود آیید که در آن جا آن
 » دھید. گیرید و در مقابل چیز باارزش خود را می می

 فرماید:  مائده قرار دارد، آن جا که خداوند می ی که تمام این آیه در سوره

ٰ َ�ۡرُُجواْ ِمۡنَها فَإِن َ�ۡرُُجواْ قَالُواْ َ�ُٰموَ�ٰٓ إِنَّ �ِيَها قَۡوٗما َجبَّ ﴿ ارِ�َن �نَّا َلن نَّۡدُخلََها َح�َّ
 .]۲۲[المائدة:  ﴾٢٢ِمۡنَها فَإِنَّا َ�ِٰخلُونَ 

کنند و ما ھرگز  گفتند: ای موسی، ھمانا در آن جا قومی زورمند و قلدر زندگی می«
تی که آنان از آن سرزمین شویم؛ تا از آن جا بیرون نروند. در صور بدان جا وارد نمی

 »بیرون رفتند، ما بدان جا خواھیم رفت.
مائده قرار دارد. آیات  ی بقره و نیمی دیگر در سوره ی پس نیمی از آیه در سوره

ز ذکر کرده، و جماعتی از یاران مفّسر ما، مانند عیاشی و ین قبیل را نیدیگری از ا
اند و این مذھب  اند نی موافقت کردهنعمانی و فرات بن ابراھیم و غیره با قمی و کلی

طالب طبرسی است؛  ز قول شیخ اجل احمدبن ابییبیشتر محققان و محدثان متأخر و ن

ما،  ی کند و شیخ و عالمه وی این مطلب را اعالم می» االحتجاج«چنانکه کتاب 

 خود این قول را» االنوار بحار«علوم اھل بیت و خادم اخبار آنان در کتاب  ی شکافنده
چنان گسترده ارائه نموده که بیش از آن ممکن  یتقویت نموده و پیرامون آن بحث

 نیست. 
ق اخبار و پیگیری آثار، صحت این قول به حّدی واضح یاوش و تحقکنزد من بعد از 

 ی هات مذھب تشیع است و مسألیھین از بدیه اکن یم شود به اکاست که ممکن است ح
را پردازی صدوق  الفت است. پس بیندیش تا خیالترین مفاسد غصب خ تحریف از بزرگ

تاب اعتقادات خود گفته است: اعتقاد ما بر این است، کدر  در این مسأله بدانی، زیرا او
جلد  ینازل کرده، ھمان است که در بین دوال صقرآنی که خداوند آن را بر پیامبرش

 یزیه ما به چکباشد  یو در دسترس مردم است و بیشتر از آن نیست، و ھر کس مدع
قم، فاسد  یگوست و توجیه کردن مراد او به علما م حتمًا دروغین معتقدیر از ایگر غید

و باطل است؛ زیرا علی بن ابراھیم که در قول به تحریف غلو کرده است از علمای قم 
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است. آری در انکار این امر سید مرتضی در جواب مسائل مطرح شده در طرابلس 
از او پیروی کرده » البیان مجمع«ست و ابوعلی طبرسی در تفسیر خیلی مبالغه کرده ا

 زیاده در قرآن به اجماع باطل است یو گفته است: ادعا
ردن قرآن، جماعتی از ما و قوم حشویه از عامه (اھل کم کاما در رابطه با نقص و  

ھب اند که تغییر و نقص در قرآن وجود دارد، اما قول صحیح در مذ  سنت) روایت کرده
ما بر خالف آن است و این چیزی است که مرتضی آن را تقویت کرده است، و شیخ 

از وی پیروی کرده است؛ زیرا گفته است: اما سخن از » تبیان«طوسی نیز، در کتاب 
قرآن نیستند، زیرا زیاده  ی زیاده و نقص در قرآن، از قبیل چیزھایی ھستند که شایسته

ص در آن نیز، آشکارا با مخالفت مسلمانان روبرو در قرآن به اجماع باطل است و نق
تر است؛ چنانکه مرتضی آن را تقویت کرده  شده است و ھمین قول به مذھب ما برازنده

رسد، اما روایات بسیاری از جھت عامه و  است و از ظاھر روایات ھم چنین به نظر می
دارد، اما طریق  خاصه، ناقص بودن و جابجا شدن بسیاری از آیات قرآن را اعالم می

ھا  باشند، پس بھتر است از آن روایت این احادیث، آحادی ھستند که مفید علم نمی
ھا مشغول نکنیم؛ زیرا قابل تأویل ھستد و اگر آن  اعراض شود و خود را به آن روایت

چه در بین دو  شود؛ زیرا آن ھا صحیح ھم باشند، طعنی بر قرآن موجود وارد نمی روایت
اند و آن را  تش معلوم است و ھیچ یک از پیشوایان به آن اعتراض نکردهجلد است، صح
آن و  یاند و روایات ما با تشویق مردم به قرائت قرآن و تمّسک به محتوا ھم دفع نکرده

آمده است که  صگردد و روایتی از پیامبر یرّد نمودن اخبار مخالف قرآن، تقویت م

تم هبام لن  كن متسإ نيم الثقلفيكخملف  ينإ«تواند آن را رد کند. او فرموده است:  کس نمی

ان شما ی(من در م».احلوضعىل  رداي يفرتقا حتيلن  يتياهل  ب عرتيتتاب اهللا وكتضلوا، 

ن دو ھرگزاز ھم جدا یتم و ایتاب الله و اھل بکگذارم:  یم یه به جایز گرانمایدو چ
 ).تا به نزد من که بر حوض ھستم باز گردند شوند ینم

و این روایت دلیل است بر این که قرآن در ھر عصری موجود بوده و ھست، زیرا  
جایز نیست به چنگ زدن به چیزی امر شود که گرویدن به آن مقدور نباشد،چنانکه  
کسانی که قولشان واجب االتباع است، باید در ھر زمانی در دسترس باشند و ھر گاه 

پس الزم است مشغول تفسیر و بیان معانی چه نزد ماست، به  اجماع صحیح باشد،  آن
 آن شویم و غیر آن را رھا کنیم. 
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ادعای آنان مبنی بر عدم وجود آیات اضافی در قرآن نازل شده، درست و  گویم: می
یابیم که بر خالف آن داللت کند،  حق است، زیرا در اخبار معتبر خودمان چیزی نمی

ای توجیه کردیم که  ھا را به گونه اول آنھا که در فصل  جز چند مورد از اخبار زندیق
آیات بسیاری از «گفت:  ÷رفع احتمال شود؛ در روایات عیاشی آمده است که باقر

قرآن ساقط گردیده است اما جز چند حرفی که آن نیز، از خطای نویسندگان و توھم 
 ». مردان بوده، چیزی به آن افزوده نشده است

تر از  ق کلی و نقصان قرآن؛ باطل بودنش واضحیر مطلیتغ ی هو سخنان آنان دربار
دانستم چگونه چنین  آن است که نیاز به بحث و بیان داشته باشد، ای کاش می

استادی مدعی است که ظاھر روایات بر عدم نقص داللت دارد با این که ما حتی به 
شان ییک خبر واحد ھم دست نیافتیم که بر عدم نقص داللت کند. آری روایات ا

م یلت دارند بر این که تغییرات واقع شده در قرآن، آسیب زیادی به مقصود و مفاھدال
آیات از  یز برخیو نام منافقان و ن صرساند، مانند این که نام علی و آل محمد آن نمی

قرآن حذف شود و بعضی از آیات نیز، پنھان گردد. ھمچنین روایات داللت دارند بر این 
ت نقل شده از طلحه در فصل گذشته ی، چنانکه از رواکه کالم خدا بر ما حجت است

گردد و داللت روایات بر موارد فوق مسلم است. اما بین ادعای آن عالم بزرگ  ظاھر می
زیادی وجود دارد و ھمینطور  ی و این مطلبی که روایات بر آن داللت دارند، فاصله

ز خبرھای آحادی ھستند اخباری که بر تغییر و نقصان داللت دارند ا«او:  ی است گفته
رسد؛  صدور چنین سخنی از چنین استادی بعید به نظر می». که مفید علم نیستند

ی خود آورده و در بیشتر مسائل خالفی خود، ھا کتابچون اخبار آحادی که شیخ در 
تر از اخبار  ھا را واجب دانسته است از حیث سند نه از روی داللت، قوی عمل به آن

قرائن نیرومند ھستند که علم  یمتواتر معنوی بوده و داراھا  این ند وتغییر قرآن نیست
کنند و اگر کسی در صدد دفاع از شیخ برآید  عادی را به وقوع تغییر در قرآن واجب می

ه آن اخبار به حد معارضه با دالیل کن است یو بگوید: منظور شیخ از ضعف اخبار ا
الم که این ک نیاز ا یپوش یم: بعد از چشماند، باید بگو انکارکنندگان تحریف نرسیده

جویانه است برای دفاع از شیخ، که جواب آن را به زودی ذکر خواھیم کرد  سخنی چاره
 که عبارتند از: ضعف سند منکران.

اند و حال این  ه اخبار تحریف قابل تأویلکرده کانگیزتر این که شیخ ادعا  و شگفت 
پذیر نیستند. اما این که شیخ گفت:  اخبار توجیه دانم که بیشتر این یامًال مککه من 
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شود؛ باید گفت که مشتمل بر اموری  اگر این اخبار صحیح باشند، چنین و چنان می
 از جمله:  ما ضرری ندارند، حتی به نفع ما ھم ھستند، یاست که برا

ات قرآن یردن به محتوکال وارد کصحت اخبار تغییر و نقص، مستلزم طعن و اش
و چنگ زدن به  کعنی در بین وقوع این نوع تغییر در قرآن و واجب بون تمسست، یین

چ یچه در آن است، ھیچ منافاتی وجود ندارد، و ھ این مصحِف تغییر یافته و عمل به آن
گردد؟ و این امری  ر مفاد احکام و غیره نمییید و موجب تغیآ ید نمیاز آن پد یفساد

، ضرری متوجه ما نخواھد شد، بلکه این است که نزد ما مسلم است و به سبب آن
ر قرآن توفیق و یین اخبار دال بر تغییر و اخبار مخالف تغین که با آن بیدلیلی است بر ا

چه موافق کتاب  ات بر قرآن و عمل به آنیروا ی م، و با عرضهینک یبرقرار م یھماھنگ
 کنیم. خداست، عمل می

ک به ثقلین مستلزم وجود قرآن در یکی دیگر از آن امور، این است که وقتی تمّس 
ھر عصری است، پس امامی که قرین اوست ھم، ھمینطور است و نباید مخفی بماند که 

ه قرآن به آن صورت ک نیاین ھم، برای ما ضرری ندارد، حتی به نفع ماست؛ چون ھم
ه مقارن قرآن است و از کرده نزد اھل قرآن ھست، مخصوصًا نزد (امام) که خدا نازل ک

مانده،  یر باقیینخورده و بدون تغ م قرآن دستییه بگوکاست  یشود، کاف یجدا نم آن
م یستیامام ن یر به دسترسه قادکگونه  م، ھمانیحتی اگر بر موارد دیگر آن، قادر نباش

چه نزد ماست اخبار  ل) دّوم است، به ویژه در زمان غیبت؛ زیرا در این زمان، آنکه (ثق
ل ظواھر نصوص معلوم است، ھر دو ثقو علمای جانشین اوست. پس چنانکه از 

 ه) در این مورد مانند یکدیگرند.یما (گران
چه سید مرتضی در حمایت از مذھب ذکر کرده است: علم به صّحت نقل  سپس آن

ی مشھور و ھا کتابقرآن مانند علم به وجود شھرھا و رویدادھای بزرگ و وقایع مھم و 
ھا و حفظ  نقل آن یھا زهیعرب است که عنایت مردم و مقتضیات و انگ ی اشعار نوشته

اند و این موارد در مورد قرآن به حد  داشتهھا به نحو چشمگیری وجود  و حراست از آن
نبّوت و منبع علوم شرعی و احکام دینی است، و  ی زیرا قرآن، معجزه ؛اند رسیده یینھا

اند تا آن   علمای مسلمان در حفظ و حمایت از قرآن نھایت تالش خود را مبذول داشته
، مانند اعراب، قرائت، اند ردهک ییاندازه که ھمه موارد مورد اختالف را در قرآن شناسا

حروف و آیات. پس با این عنایات و اھتمام صادقانه و کنترل شدید چگونه ممکن است 
ات قرآن با یل و جزئیقرآن تغییر یافته و ناقص باشد؟ ھمچنین گفته است: علم به تفاص
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زھا مانند علم به امور یح، مانند علم به مجموع آن است و اطالع از این چینقل صح
توجه  ھا کتابه نسبت به آن ک یسانک -مثالً  -است، مانند کتاب سیبویه و ُمزنی یھیبد

ات ھم یھا خبر دارند؛ نسبت به جزئ ات آنیلکه از کگونه  دارند، ھمان یالزم را مبذول م
ه از آن نباشد، کرا به کتاب نحوی سیبویه بیفزاید  یمطلع ھستند، یعنی، اگر کسی فصل

داند که آن باب به کتاب ملحق شده است و از اصل کتاب  میتواند آن را جدا کند و  می
شود، پس معلوم است که عنایت  کتاب ُمزنی نیز، ھمین قول گفته می ی هنیست و دربار

ھای شعراء  نادیونایت به نقل و ضبط کتاب سیبویه و به نقل و ضبط قرآن از ع
 تر است.  صادقانه

نترل و نظارت بر کضبط و  ی هزیو جواب شیخ این است: تحقق مقتضیات و انگ
آنان  ینیب یکه م دانیم؛ چنان قرآن در اوایل قرن اول و قبل از جمع قرآن را ُمسَلم نمی

آنان  ینیب یاند. آیا نم نسبت به بسیاری از امور متعلق به قرآن غافل مانده–اصحاب  –
حضور دو  آن را روزانه پنج بار با صاعمال نماز اختالف دارند که پیامبر ی درباره

نگری؟ اگر ھم تسلیم ادعای  کرد؟ به امر والیت و امثال آن نمی طرف مخالف تکرار می
ه مقتضیات بر نقل و حراست قرآن از طرف کگونه  گوییم: ھمان شیخ شویم، می

کنندگان  ز از طرف منافقین و عوضیات تغییر آن نیزه و مقتضیبود، انگ  مسلمان محقق
ھا در تنش و تضاد  زیرا قرآن با اھداف آن ؛وجود داشت وصیت و تغییردھندگان خالفت

یر در قرآن قبل از انتشار آن در ممالک و استقرار آن به یبود و این مھمتر است. و تغ
نترل صورت گرفته است؛ پس که بعد از آن به شدت ضبط و کحالت فعلی بوده است، 

 منافاتی بین تغییر قرآن و ضبط شدید آن نیست. 
وان گفت: آن قرآنی که اصل و موافق چیزی است که خدا آن را نازل ت ھمچنین می

کرده است، دستخوش تغییر و تحریف نشده است، بلکه بر ھمان حالت اصلی است و 
حفظ شده است. پس تحریفی در کار نیست، چنانکه  نزد اھل قرآن و عالمان به آن،

ایم ـ به این  دمه آوردهامام ـ در حدیث سلیم از کتاب (احتجاج) فصل اول در این مق
زیرا آنان  ؛مطلب تصریح کرده است که تغییر در کتابت و تلفظ تغییردھندگان است

ف، آن است که اند. پس قرآن ُمَحّر  از قرآن آن را تغییر داده یبردار فقط ھنگام نسخه
است که شخصی مانند   شگفتی ی بسی مایه یاند. ول آنان برای پیروانشان اظھار کرده

اساس و دور از واقعیت چنگ بزند و روایات متواتر  سید مرتضی به این گونه مطالب بی
 را رھا کند. پس بیندیش و در آن تدّبر کن.
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دگاه خود ذکر کرده این است ییکی دیگر از مسائلی که برای حمایت از مذھب و د
آوری و تألیف شده  رآن فعلی جمعدرست مانند ق صکه گفته: قرآن در زمان پیامبر

شد، حتی  ل قرآن در آن زمان، تدریس و حفظ میکاست، و استدالل کرده به این که 
ن شدند و جماعتی از صحابه مانند عبدالله بن یبعضی از اصحاب برای حفظ آن تعی

اند.  ختم کرده صبن کعب و دیگران چندین بار قرآن را نزد پیامبر  مسعود و ابی
کنند براین که قرآن در  ای داللت می از به کمترین اندیشهین مطالب بدون نای ی ھمه

آوری شده و مرتب و بدون نقص بوده است و گفته: ھر کس اعم  جمع صزمان پیامبر
از امامیه و حشویه در این باره مخالفت کند، مخالفتشان فاقد اعتبار است؛ زیرا مخالفت 

ه کن یردد که اخبار ضعیفی را به گمان اگ با آن به جمعی از اصحاب حدیث بر می
 اند. ردهکت یح ھستند نقل و روایصح
، مانند حالت فعلی جمع آوری شده باشد صجواب: این که قرآن در زمان پیامبر 

 یجیآوری شده در حالی که قرآن تدر ست، چگونه جمعیثابت نیست، حتی صحیح ھم ن
تمام  صپایان یافتن عمر پیامبرشد و نزول قرآن جز با  و به صورت بخش بخش نازل 

ھا گوش ھا را بسیار  نشده است. البته این مطلب، شایع و رایج است و در تمام سخنرانی
چند روزی را در خانه نشسته و مشغول  صنواخته است که علی بعد از وفات پیامبر

 اما تدریس و ختم قرآن، تنھا مربوط به ھمان مقداری بوده  آوری قرآن شده است، جمع
ن که وی ی، ا عجایب ی تر از ھمه که در آن زمان موجود بوده نه به تمام قرآن. عجیب

صّحت اینگونه اخبار ضعیف و به ظاھر خالف را که بر تحریف داللت دارند، قطعی 
 ی دانسته است؛ زیرا با ھدف موافقت دارد و اخباری را که نزد ما و مخالفان ما از درجه

ھا از صد مورد ھم تجاوز  که تعداد آن  و به حد انبوه رسیدهمعروف بودن ھم فراتر رفته 
ھا با آیات و اخباری که در  رغم موافقت آن کرده است، ضعیف قلمداد کرده است؛ علی

 ایم.  ھفتم ـ در آخر فصل اول در این مقدمه ـ بیان کرده ی مقاله
عتماد موجود با اسناد قابل ا» کافی«با این که این اخبار در کتب معتبری، ھمچون 

است، و ھمینطور در صحاح اھل سنت، مانند صحیح بخاری و صحیح مسلم که در 
صحت و اعتماد بعد از کتاب خدا قرار دارند، موجود است. پس ضعیف شمردن این 

 اخبار فقط به خاطر این است که داللت بر مقصود سید ندارند. و الله اعلم. 
 ه خداوند فرموده است: کاند  ات استدالل کردهین آیسپس منکران تحریف ا
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ِينَ ٱإِنَّ ﴿ َّ�  ِ ْ ب ا َجآَءُهۡمۖ �نَّهُ  ّ�ِۡكرِ ٱَ�َفُروا �ِيهِ  ٤١لَِكَ�ٌٰب َعزِ�زٞ  ۥلَمَّ
ۡ
ِمۢن  ۡلَ�ِٰطُل ٱ�َّ يَأ

  ]۴۲-۴۱[فصلت:  ﴾٤٢تَِ��ٞل ّمِۡن َحِكيٍ� َ�ِيدٖ  ۦۖ َ�ۡ�ِ يََديۡهِ َوَ� ِمۡن َخۡلفِهِ 

ۡ�َا ﴿خداوند:  ی فرمودهو نیز   ]۹[الحجر:  ﴾٩لََ�ِٰفُظونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ّ�ِۡكرَ ٱإِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
یم: یگو پذیریم، می گونه آیات را بر مقصود آنان می جواب: بعد از این که داللت این 

گونه که خداوند نازل  امل و آنکچه بیان کردیم آشکار است که اصل قرآن بطور  از آن
و وارثان قرآن نگھداری شده است. پس بیندیش که خداوند  ÷نزد علی فرمود،

 ١راھنماست.

ان النشأة يب يفة ينوار النعامناأل«الله جزائری در کتاب خود  ھمچنین محدث نعمت

این  ی ھمراه رد کنندگان دیگر قول شیخ را رد کرده است. او در مقدمه» نسانيةاإل
ام که در این کتاب جز چیزی که از اھل عصمت و  نویسد: بر خود فرض کرده کتاب می

نندگان و راویان به صحت ک نقل یھا کتابچه در منابع و  ایم و آن طھارت برگرفته
رسیده است، ذکر نکنیم؛ زیرا بیشتر منابع تاریخی مطالبشان را از کتب تاریخ یھود نقل 

 ھا وجود دارد. اساس در آن بسیار و حکایات بیھای فاسد  اند؛ لذا دروغ کرده
گوید: ھمانا پذیرفتن تواتر  ھا در این کتاب می ھا و موقعیت آن وی بعد از ذکر قرائت

ل) نازل کرده است، ی(جبرئ االمین آیات را روح ی آیات از وحی الھی و این که ھمه
شود که به  ی میمنجر به کنار گذاشتن اخبار مستفیض و مشھور و حتی اخبار متواتر

کنند، با این  صراحت بر وقوع تحریف در قرآن از حیث کالم و ماده و اعراب داللت می
که ھمکیشان ما بر صحت و تصدیق این اخبار اتفاق نظر دارند، آری در این اخبار 

اند به این که آن  اند و حکم کرده مرتضی و صدوق و شیخ طبرسی مخالفت کرده
گونه تبدیل و تحریفی  ر دارد، ھمان قرآن نازل است و ھیچمصحف که بین دو جلد قرا

در آن واقع نشده است. بر ھمین اساس است که طبرسی تعداد آیات و اجزای قرآن را 
) سوره و مجموع ۱۱۴قرآن، ( ی روایت کرده است که ھمه صنوشته است و از پیامبر

 ) حرف است.۳۲۱۲۵۰) آیه و تعداد حروفش، (۶۱۳۶آیات آن (

 .۴۹-۵۱ھاشم بحرانی، البرھان، ایران، ص - ١
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متعدد صادر گردیده است، از  یھا یقت، این قول فقط به خاطر مصلحتدر حق
ز باشد قرآن یه اگر جاکصورت  نیطعن بر قرآن است، بد ی چهیجمله: مسدود کردن در

ام و قواعد آن عمل کز است به احیف و دستبرد قرار گرفته باشد چگونه جایمورد تحر
چگونه ممکن است اینان تحریف را  م. دّوم:یدھ یال جواب مکن اشیه بعدًا به اکشود، 

اند که  انکار کنند در حالی که علمای دیگر اخبار زیادی را در تألیفات خود روایت کرده
بر وقوع این امور در قرآن داللت دارند و بعضی از مفاد این روایات آن است که 

شیخ شھید ن بوده و این گونه تغییر یافته است. سوم این که یاند: این آیه این چن گفته
اند: مقصود از تواتر ھفت یا ده قرائت،  ما از گروھی از قاریان روایت کرده است که گفته

وارد شده متواتر ھستند؛ بلکه مقصود منحصر  یھا ن قرائتیا ی مهھاین نیست که 
زیرا بعضی از  ؛چه از این قراءت نقل شده است شدن متواتر فعلی است در آن

ھا.  گانه نقل شده است، شاذ است تا چه رسد به غیر آن فتھایی که از قاریان ھ قراءت
ه ک نیم شود به اکگونه موارد اعتراف کنند، چگونه جائز است ح ان به اینیپس ھرگاه قار

این مطلب » المنتھی«ھا متواتر ھستند، چنانکه عالمه نیز، در کتاب  این قرائت ی ھمه
وم شده تا آن را در نماز بخوانیم و را گفته است که چگونه قرائت متواتر برای ما معل

قرآن را نازل کرده است؟ زیرا این  ی چگونه حکم کردیم به این که روح االمین ھمه
استفاضه  ی شود. چھارم این که در اخبار به درجه قول برگشت از تواتر محسوب می

ه رسیده است که قرآن آن گونه که نازل گردیده جز امیرالمؤمنین، کس دیگری آن را ب
ماه در خانه  ۶شان مدت یتالیف نکرده است و او بعد از وفات ا صسفارش پیامبر

آوری قرآن بوده و بعد از این که آن را جمع نمود به نزد بازماندگان بعد از  مشغول جمع
گونه که نازل شده است. پس عمر بن  پیامبر برد و به آنان گفت: این است کتاب خدا آن

به تو و قرائت تو نداریم؛ نزد ما قرآنی ھست که عثمان آن  خطاب به او گفت: ما نیازی
دیگر این قرآن را نخواھید دید تا وقت «را جمع آوری و نوشته است. پس علی گفت: 

ھای فراوانی است که به دور از تحریف  و در آن قرآن، زیاده» فرزندم مھدی ظھور کند
 است.

داشت از کاتبان وحی بود و در نظر  صالبته عثمان به خاطر مصلحتی که پیامبر
را در امر قرآن تکذیب نکنند و نگویند: این قرآن به  صآن مصلحت این بود که پیامبر

ھا نیز، این  دروغ بر خدا بسته شده یا روح آن را نازل نکرده است. چنانکه پیشینیان آن
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، صحرف را زدند. ھمچنین برای ھمین مصلحت، شش ماه قبل از وفات پیامبر
از کاتبان وحی شد و عثمان و امثال او با جماعتی از مردم تنھا در  یکیم، معاویه ھ

چه  نوشتند و آن کرد، می چه جبرئیل در بین مردم نازل می شدند و آن مسجد حاضر می
دیگر آن را  یآورد و جز امیر المؤمنین کس می صجبرئیل در داخل خانه برای پیامبر

نوشت و  پیامبر  محرم بود و فقط امیر المؤمنین آن را می ی نوشت؛ زیرا او در خانه نمی
این قرآن که ھم اکنون در دست مردم قرار دارد، خط عثمان است و نام آن را امام 
گذاشته اند و مصاحف غیر آن را سوزاندند یا مخفی نمودند و آن را در زمان خالفتشان 

ست که خالف قواعد لغت به شھرھای بزرگ و اطراف آن فرستادند. به ھمین دلیل ا
اند اما بعد از واو جمع، آن  عربی نوشته شده است، مثًال: بعد از واو مفرد، الفی را نوشته

شود و آن را رسم الخط عثمانی  اند و مانند این در قرآن بسیار دیده می را ننوشته
گاھی عثمان از قواعد امالی عربی و  نامیدند و نفھمیدند که این مطلب به خاطر عدم آ

رسم الخط است و عمر بن خطاب در زمان خالفتش کسی را نزد علی فرستاد تا آن 
دانست  می سقرآن اصلی را که خودش آن را تألیف کرده است، برایش بفرستد و علی

که عمر قصد دارد آن را مانند مصحف ابن مسعود تحریف کند، یا آن را نزد خودش 
. پس علی ١ست که عثمان آن را نوشته استپنھان کند تا به مردم بگوید: قرآن ھمان ا

ی آسمانی و ھا کتابآن را برای عمر نفرستاد و قرآن علی، ھم اکنون ھمراه با دیگر 
مواریث پیامبران، نزد سرور ما، مھدی است، زمانی که امیر مؤمنان بر تخت خالفت 

در اظھار  ؛ زیرا٢چنان آن را پنھان کرد نشست، نتوانست آن قرآن را اظھار نماید و ھم
آن، تنفری در رفتار گذشتگانش وجود داشت؛ چنانکه نتوانست نماز وقت چاشت 
(ُضحی) را منع کند و عقد موقت را به جریان اندازد و گفت: اگر عمر بن خطاب آن را 

 النورین بعد از خالفت عمر فاروق بوده است و قرآن در زمان پرواضح است که خالفت عثمان ذی - ١

آوری شده، اما از آنجائی که دروغگو حافظه ندارد این آقا متوجه نشده عمر که  جمع سعثمان
»!. قرآن ھمان است که عثمان آن را نوشته است«توانسته بگوید:  قبل از عثمان بوده چطور می

 [مصحح]
حیثیت  ی محترم متوجه باشند این روایات بداھتا دروغ است، ورنه خدای نخواسته کال دهخوانن - ٢

(مقدم و تالی ھر دو باطل اند). و این جاھالنی که مدعی دوستی با  رود علی مرتضی زیر سوال می
 علی اند افتراھای زیادی را بر او بسته اند [مصحح]
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کردند؛ زیرا با متعه که جائز بود،  کمی زنا نمی ی کرد، جز عده قبل از من حرام نمی
 شتند. دا خود را از زنا حفظ می

 ت و معاویه را از امارت عزل کند.که نتوانست شریح قاضی را از قضاو  ھمچنان
قرآنی ھم که عثمان نوشته بود، باقی ماند تا به دست قاریان افتاد و آنان نیز، با مد و 
ادغام و التقاء ساکنین در آن تصرف نمودند، مانند تصرفی که عثمان و یارانش در 

ند. بعد از مدتی، شخصی به نام سجاوند یا اھل جایی به نام بعضی از آیات انجام داد
ھا با تفاسیر  سجاوند پیدا شد و رموز و عالئمی را بر کلمات قرآن نوشت که اکثر آن

شیعه و سنی سازگار نیست و اگر زمان بیشتری بر آن بگذرد، در مورد آن عالئم ادعای 
ت و استعمال آن واجب است. و دانند. پس کتاب شود و آن را جزو قرآن می تواتر می

 ١شوند. نتیجه این است که غارت اگر واقع شود، دوست و دشمن در آن شریک می
 و اما نوری طبرسی در رد آن چھار نفر گفته است: 
نازل شده  صچه بر پیامبر آن  تغییر و نقص در قرآن صورت نگرفته است و ھمه« 

د قرار دارد. و صدوق در کتاب است، ھمان است که در دست مردم و در بین دو جل

را ابراز  یدگاھیچنین مذھب و د» انيالتب«ز در یعقایدش و سیدمرتضی و شیخ الطائفه ن
چه شیخ  موافق آنان باشد؛ مگر آن یسکست یداشته است، اما در میان قدما، معروف ن

مفید از گروھی از امامیه حکایت کرده است که منظور او از این گروه، صدوق و پیروان 
تاب از (العقائد)  خود گفته کھا اشکالی ندارد. سپس در  باشد و نقل عبارات آن او می
نازل  صما این است قرآنی که خداوند آن را بر پیامبر خود، محمداعتقاد : «است

و گفته ». تر از آن نیست کرده است، ھمان است که در بین دو جلد قرار دارد و بیش
است: اگر کسی به ما نسبت دھد که ما معتقدیم، قرآن از این مقدار بیشتر است؛ او 

رده است: اول، در اخبار و کن استدالل یدروغگو است. سپس بر ادعای خویش چن
وجود اطالق گردیده است؛ سپس حذف و نقصان لفظ قرآن بر ھمین کتاب م  ات؛یروا

آید،  که قرآن به حساب نمیکرده ه یتوج یات را به آن قسمت از وحیوارد شده در روا
  بسیارند که ھمهھا  این ی بعد بعضی از احادیث قدسی را ذکر نموده و گفته است: نمونه

مد نه  جدا از آن. آ باشند و اگر قرآن بود ھمراه و متصل به آن می وحی غیر قرآنی می

 .۳۵۶، ص۲نعمت الله جزائری، االنوار، تبریز (ایران)، ج - ١
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این کتاب پروردگارتان است؛ آن «آوری نمود و گفت:  چنانکه امیرمؤمنان آن را جمع
گونه که بر پیامبرتان نازل گردید و یک حرف کم و زیاد ندارد، آنان در جواب گفتند: 
نیازی به آن نداریم، زیرا مانند آن، نزد ما ھست. سپس علی برگشت؛ در حالی که 

 گفت:  می

ْ ٱَنَبُذوهُ َوَرآَء ُظُهورِهِۡم وَ �َ ﴿ ۡوا ونَ  ۦبِهِ  ۡشَ�َ  ]۱۸۷آل عمران: [ ﴾َ�َمٗنا قَلِيٗ�ۖ فَبِۡئَس َما �َۡشَ�ُ
را  یزیختند ! چه بد چآن را فرو کیاند یندند و به بھاکآن را پشت سر اف« 
 »!دندیخر

این اعتقاد  اعتقاد ما... و: به ما نسبت داده شده...، گرچه«ه گفته: کظاھر قول او  
امامیه و به ایشان نسبت داده شده است، اما در ھمین کتاب چیزی گفته است که جز 

ن یا» مايلاأل«اند، وی در کتاب  کمی آن را گفته ی او ھیچ کس آن را نگفته یا عده
اعتقاد را از دین امامیه به حساب آورده است، و شیخ مفید در شرح خود به این مطلب 

داده است، و گاھی قصد وی از  ن حد مورد طعن قراریاو را تا آخراشاره کرده است و 
اھل غلو و افراط و  ی دیگر گفته که نشانه یای از علما بوده است، در جای ، طائفهطعن
دھند، و در  مفوضه این است که مشایخ و علمای قم را به تقصیر نسبت می ی فرقه

 ی براھیم و صفار در مورد مقولهھمان جا گفته بعضی از مشایخ قم از جمله علی بن ا
بھتر بود مانند کالم سید مرتضی و شیخ  یاند، ول تغییر قرآن، اھل غلو و افراط بوده

رده بر نقیض ککه بدان استدالل و استشھاد  یتیند و رواکصدوق که این کالم توجیه 
چه او در این مورد  مطلوب وی داللت دارد، بلکه سخنان او در بیان معانی اخبار، با آن

ذکر نموده مخالف است. این مطلب را بدان و بعدًا ذکر آن در بیان اخبار خاصه باز ھم 
 خواھد آمد و آن را ھم ذکر کرده است. 

ای آن اشاره کرده و ھ دوم، بعد از استدالل بر مذھب خویش به وفور انگیزه
ھا و حشویه، اعتنایی  عدم تحریف از امامی ی کالم این که: به مخالفان عقیده ی خالصه

شود؛ زیرا این مسأله مربوط به گروھی از راویان حدیث است که اخبار ضعیف را  نمی
ح را رد یگونه احادیث ضعیف، احادیث صح اند، اما این صحیح پنداشته و ذکر کرده

 کالم او تمام شد.نند. ک ینم
ی ا خود، این مطلب را طعنه» تلخیص«شیخ در و » الشافی«گویم: او در کتاب  می

جا که گفته است: از جمله اقدامات بزرگ عثمان جمع کردن  دانند؛ آن علیه عثمان می
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قرآن بود، اگر  کوکمردم بر قراءت زید و سوزاندن مصاحف و باطل نمودن موارد مش
ار به عنوان انتقاد بر قرآن کن یرد قرآن نبود، اکه او باطل چ از آن یا برخیھمه 

شد، و شیخ گفته است: اما بحث زیاد و نقص شایسته قرآن نیست؛ زیرا  یمحسوب نم
زیاده در قرآن به اجماع باطل است، نقصان در آن ھم مخالف مذھب مسلمانان است 

تقویت کرده است و از که مرتضی آن را  ح ماست، چنانیق مذھب صحیدگاه الین دیه اک
ن روایاتی که از جھت عامه و خاصه مبنی بر نقص یکظاھر روایات ما نیز، آشکار است، ل

ھای قرآن و جابجایی بعضی از الفاظ آن روایت شده است، اما این روایات  از آیه یاریبس
ھا را  شود؛ پس بھتر است آن ت آحاد موجب علم نمییه رواکاند  از طریق آحاد نقل شده

باشند و اگر این  ھا نکنیم؛ زیرا ھمه قابل تأویل می نادیده بگیریم و خود را مشغول آن
چه بین دو جلد است، محسوب  بر آن یھا صحیح ھم باشند باز طعن و نقد روایت

س از امت، به آن کھای بین دو جلد معلوم است و ھیچ  شود؛ زیرا صحت آیه نمی
 کند.  اعتراض ندارد و آن را رد نمی

چه در قرآن است و ارجاع اخباری  ایات ما در تشویق بر قراءت و چنگ زدن به آنرو
ھا با قرآن، ھمدیگر را تقویت  آن ی ھا اختالف ھست و مقایسه مربوط به فروع که در آن

شود و ھر خبری  کنند. پس ھر خبری موافق این مصحف باشد، به آن عمل می می
گردد و به درستی از  ورد توجه واقع نمیشود و م مخالف آن باشد، دور انداخته می

خملف  إين«کند. ایشان فرموده اند:  آن را دفع و رد نمی یپیامبر روایت شده که کس

 يفرتقا حتيإهنام لن و يتيهل بأ عرتيتتاب اهللا وكتم هبام لن تضلوا: كسن متإل نيم الثقلفيك

و این دلیلی است بر این که این کتاب در ھر  -قبال ترجمه شد - »احلوضعىل  رداي
زیرا جائز نیست که به امت دستور تمّسک به چیزی داده شود که  ؛عصری موجود است

قدرت تمّسک بر آن را نداشته باشند، ھمچنین اھل بیت و ھر کس قول وی واجب 
ن ماست به اجماع صحیح چه در میا االتباع باشد، در ھر عصری وجود دارد. ھر گاه آن

 باشد، باید به تفسیر و بیان معانی آن پرداخت و غیر آن را رھا کنیم. کالم او تمام شد.
برای اندیشمند آشکار است که تمایل وی به گفتن عدم نقص به خاطر نبودن دلیل 
مناسب بر نقصان است نه به خاطر وجود دلیل قاطع بر عدم نقص، از قبیل تحقق 

ای که تأویل یا کنار انداختن مخالف آن واجب  راست و غیر آن بگونهمقتضیات بر ح
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تر به مذھب ما تقیه است؛ زیرا جائز  گوید: شایسته که سید مرتضی می باشد. چنان
 نیست بدون دلیلی که موجب علم باشد چیزی را گفت که مخالف اصل باشد. 

ید، مدعی اجماع به خاطر وجود ھمین موافقت در بعضی از موارد، گاھی شیخ و س
قائل به اجماع در این زمینه نشده است و ھمین  یسکاند؛ اگر چه  امامیه بر آن شده

فوق اعتبار شده و مورد نظر است. به خاطر  ی معنی نزد اصحاب ما به اجماع بر قاعده
ھای منافی با ھم را از یک شخص یا معاصران  ھمین است که شیخ ما، انصاری، اجماع

رشان به ھم نزدیک است، تصحیح کرده است و ھمینطور بازگشت یا آنانی که عص
مدعی از فتوایی که در آن ادعای اجماع کرده است و دعوای اجماع در مسائلی که در 

شوند. ھمچنین مسائلی را که  درگیری لفظی میان طرف درگیر با مدعی مطرح می
ارد، تصحیح کرده یا قبل از وی یا در زمان خود وی شھرت د یخالف آن بعد از ُمدع

مبنی بر این است که در نسبت دادن قول به علما بر ھا  این ی است و گفته است: ھمه
 او تمام شد. ی شود. گفته ھمین وجه تکیه می

ھای منافی با اموری که مبتنی بر قاعده نیستند، دفع  اما این نوع بینش، از اجماع

سط(کند؛ مانند دعوای اجماع از طرف سید بر این که  ال نمیکایراد و اش ، )يصالة ُالوُ

سط(ھمان نماز عصر است، یا مانند دعوای اجماع از طرف شیخ بر این که  ، )يصالة ُالوُ
زیرا نگه داشتن  ؛ستیح، فقط مذھب ما نینماز ظھر است و مقصود او از مذھب صح

ت بین آن دو چیز است. حتی اگر چیز دیگری نیازمند مغایر ی چیزی به وسیله
باشد. پس با این توضیح آشکار شد که در آن مورد،  یفرقشان از جھت کلی و جزئ

». که مرتضی آن را تقویت کرده است... چنان«او:  ی اجماعی وجود ندارد، حتی گفته
پویان این نظریه صراحت دارد. باز ھم آشکار  عدم اجماع و حتی بر اندک بودن رهبر 

اگر در آن مورد اخباری جامع الشرایط نزد شیخ برای حجت وجود داشت،  شد که
» تبیان«صدور آن را از طرفداران این قول جائز ندانسته است و نیز، با تأمل در کتاب 

او در آن کتاب، نھایت مدارا و ھمگامی با  ی ماند که شیوه بر اھل نظر پوشیده نمی
که در تفسیر آیات با نقل قول از حسن و قتاده و بینی  مخالفان بوده است، زیرا او را می

ھا اقتصار کرده است  ضحاک و سدی و ابن جریج و جبائی و زجاج و ابن زید و امثال آن
و از ھیچ یک از مفسران امامیه چیزی نقل ننموده است و جز در بعضی از موارد، از 

، مخالفان با او ھیچ یک از امامان خبری را ذکر نکرده است و شاید در آن اندک ھم
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اند؛ حتی وی نخستین افراد از طبقه اول را از مفسرانی به حساب آورده که  موافق بوده
که این مطلب اگر بر وجه  باشد ستایش و مدح می ی آنان شایسته  روش و مذھب

رسید. پس احتمال دارد صدور این قول از او تقیه  ار ناآشنا به نظر میینبود بس مماشات
نماید، آن است که  ز آن مسائلی که تألیف این کتاب را بر تقیه تأیید میا یکیباشد و 

بیان کرده است و تقیه، او را » سعد السعود«سید بزرگوار علی بن طاوس در کتاب 
ھا نموده  ھای مکی و مدنی و خالف در اوقات آن روی در جدا کردن سوره وادار به میانه

از «او:  ی ناتر است. پس بیندیش در گفتهاست و او به چیزی که طوسی گفته است، آش
شود که نزاع در قرائتی است که به طریق  آشکار می» این قرآن موجود در میان ما...

ه گفت: که گفتار سابق بر آن داللت دارد کآحاد روایت شده نه در اصل وجود نقص 
اما «گفت: ه کاو در تضاد است  ی نند..، با گفتهک یروایات فراوانی بر نقصان داللت م

مگر این که کالم بر چیزی حمل شود که آن را ذکر » طریق این روایات آحاد است...
نزاع در قرائتی است که به طریق آحاد روایت شده نه در اصل «ه ک نیبر ا یکردیم مبن

و ان شاء الله بیان سائر مسائلی که در سخنان اوست، در جای خود » وجود نقص
اند: شیخ ابو علی طبرسی  خواھد آمد. و از جمله کسانی که به این قول تصریح کرده

زیاده در قرآن به اجماع وجود]  یگفته: اما [ادعا» مجمع البیان«ه در تفسیر کاست 
اند که در  عامه روایت کرده ی جمعی از یاران ما و گروھی از حشویه یباطل است، ول

چه در مذھب ما صحیح است، مخالفت با این قول  یر و نقصان وجود دارد و آنیقرآن تغ
در  دھد. و است که مرتضی ھم آن را تقویت نموده است. سپس کالمش را ادامه می

َسّ�ٗ ﴿ه کاست  یت مدعیه بر چند رواکیء با تنسا ی سوره َجٖل مُّ
َ
متعه  ی از آیه ﴾إَِ�ٰٓ أ

خالف  ،او، جز از این چھار نفر استاد ی طبقه یان علمایه در مکاسته شده است ک
 ١شناخته نشده است. یحیصر

بعد از ذکر  ٢»المكعلم ال يفسالم عامد اإل«و یکی از علمای شیعه در ھند در کتاب   

سرانجام قول «م: یگو یھا به نقل از کتاب شافی در حدیث گفته است: م اختالف قرائت

 .۳۳-۳۵فصل الخطاب، ص - ١
شود و توسط تاج العلماء دلدار علی بن محمد  العقول گفته می ةعماد االسالم در علم کالم به مرآ - ٢

جلد قطور، تألیف شده است: فصل اول آن  ۵ھجری در  ۱۲۳۵معین نصیر آبادی متوفی به سال 
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ه تا حد کاست  ین معنیتغییر و تحریف در اصل قرآن به ا یابیسید مرتضی به عدم راھ
رده کح یتصر یکه شامل مفردات الفاظ باشد، ول  گونه ف نشده، نه آنییا دو آیه تحر یک
ھای گوناگونی داشته است و به چند صورت  نسخه صن در زمان پیامبره قرآک نیبه ا

 ١قرائت شده است.

بعد از  ٢» ةيدريرضبة ح«و پسر او سلطان العلماء، سید محمد دلدار در کتاب خود 

پیروی است و سید علم  ی نقل کالم مرتضی گفته است: به درستی که حق، شایسته
واجب باشد. پس اگر وی قائل به عدم نقص در الھدی، معصوم نیست تا پیروی از او 

 ٣قرآن به طور مطلق باشد، پیروی از او برای ما واجب نیست و اشکالی ھم ندارد.
ترین کتب  ھا را از مھم این اندکی است از روایات بسیار که آن را ذکر کردیم و آن   
صوت الحق «دانیم به آقای لطف الله صافی بینوا که کتاب  و نمیایم.  عه برگرفتهیقوم ش

خود را در رد ما نوشته است، چه بگوئیم؛ در حالی که شایسته بود، » ودعوة الصدق
گوید:  نامید. وی در کتاب خود می می» صوت الباطل ودعوة الکذب«اسم کتابش را 

ه ـ چند برابر احادیث اگراحسان الھی ظھیر ـ فارغ التحصیل دانشگاه مدینه منور
ی جامع الحدیث ھا کتابضعیف و متشابھی که آورده است از احادیث صحیح متواتر در 

در توحید، فصل دوم در عدل، فصل سوم در نبوت، فصل چھارم در امامت، و در آخر فصل، 
، ص ۱۵ھا نسبت به صحابه) وجود دارد و فصل پنجم در معاد است (الذریعه ج  زخم زبانمطاعن (

۳۳۰.( 
 ۷۸، ص۲، جحیدریهبه نقل از ضربة  - ١
ضربة حیدریة، برای شکستن شوکت عمری به زبان فارسی تالیف سلطان العلماء شیعه سید  - ٢

شته شد. کتابی که رشید در رد شوکت عمر نو ۱۱۹۹محمد بن دلدار علی نصیر آبادی متولد 
البارقة «در جواب کتاب » التحفة االثنی عشریة«الدین خالد، شاگرد عبدالعزیز دھلوی، صاحب 

نیز، از تألیفات سید محمد » البارقه«در مبحث متعه، تألیف نموده است. وکتاب » الضیغمیة
شده در البارقه، گوید: وقتی که رشید در کتاب شوکت خود برای دالیل ذکر  مذکور است. وی می

باب تأویل را گشود، سلطان العلماء در رّد آن کتاب، ضربت حیدریه را تالیف کرد که اول آن: 
در دو جلد  ۱۲۹۶ی مجمع العلوم در لکھنو در سال  باشد و در چاپخانه می» الحمدلله الذی ھدانا«
 ).۱۱۶، ص ۱۵صفحه، چاپ شده است. (الذریعة، ج  ۴۳۱و 

 .۸۱، ص۲ضربت حیدری، ج - ٣
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ی معتبر آنان می آورد، بھتر بود. این تحقیق و بررسی او را به دروغ ھا کتابشیعه و 
 انداخته است. 

و  ھا کتابرساند؛ زیرا  اگر در نسبت تحریف به شیعه، مبالغه نماید، ضرری نمی
نماید. چنانکه احتجاج شیعه در  ھای موکد شیعه او را تکذیب و دفع می صریح گوئی

علوم گوناگون و دیگر مسائل اسالمی در اصول و فروع و استداللشان به آیات و کلمه 
ی آن و معتبر بودن قرآن به عنوان نخستین حجت و نیرومندترین دالیل از  به کلمه

 کشد. آشکارا خط بطالن میجھت شیعه بر تمام افتراھای وی 
ی منوره، ای احسان الھی  پس ای علمای پاکستان و ای استادان دانشگاه مدینه

کتاب وی، شیخ محسن عباد ـ نائب رئیس دانشگاه ـ از  ی هطھیر و ای توزیع کنند
ای از مسلمانان که تعداد نفرات آنان به صد  مسجل نمودن قول تحریف بر طائفه

در میان آنان علمای متفکر و نابغه و نمونه وجود دارد، بزرگانی  رسد و میلیون نفر می
کنید. اصرار بر این  کند، چه ھدفی را دنبال می که علوم اسالمی به آنان افتخار می

دھد. چرا آن  ای ندارد وتنھا قرآن کریم را در معرض شک و گمان قرار می مطلب، فائده
کنند و  ت قرآن از تحریف را، انکار میدو خصوصیات و آوردن قول اکید مبنی بر صیان

چرا احادیث صحیح متواتر روایت شده از جانب شیعه را که از امامان اھل بیت روایت 
کرده اند و تصریح دارند بر این که قرآن با حراست خاص خداوند از تحریف مصون 

، ۲۹کنند؟ (صوت الحق و دعوه الصدق، تألیف لطف الله صافی، ص  مانده است، ترک می
۳۰ .( 

متعلق  ھا کتابخواھیم بیشتر از این برای او بگوییم: ای پیر خوش گفتار، این  نمی  
الشیعة و «خواھی چه کسی را فریب دھی؟ و در کتاب خود  به چه کسانی است؟ می

به تو ھشدار دادم تا فریب نخوری و نپنداری که در میان اھل سنت کسی » السنة
شناسایی کند، بلی در میان اھل سنت کسی ھست که ھای شوم شما را  نیست که نّیت

گوید مگر این که آن را با دالیل صادق و  ھا و اسرار شما را بداند و سخنی نمی نّیت
ی خودتان اعم از تفسیر و ھا کتاببراھین روشن و آشکار ثابت کند و نصوص را از 

 دارید؟ ران بر میکند، آیا بعد از این، دست از دروغ و فریب دیگ حدیث و فقه نقل می
 ی ھا، ثابت شد که این قوم ھمگی در درجه و به درستی به کمک این رد نمودن

اول، معتقد به تحریف و زیاده و نقص در قرآن ھستند، چنانکه در باب اول با تکیه بر 
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روایات و با تأیید احادیث روایت شده از معصومان آنان ـ طبق گمان خودشان ـ این 
 . مطلب را ذکر کردیم

ای داشتند مگر آن چھار نفری  دوم چنین عقیده ی شیعیان در دوره ی دوم: ھمه
اند، تا جایی که نه شاگردان و نه استادانشان، مانند  که به خالف ظاھر تظاھر نموده

علی بن ابراھیم و صفار و از مشایخ: شیخ صدوق و شیخ ُمفید و شیخ طوسی و 
 اند.  وافقت ننمودهھا م شاگردان ابن بابویه و غیره، با آن

خود نسبت  ی ، عقیدهاند عدم تحریف را بیان کرده ی که عقیده سوم: آن چھار نفر
اند. در حالی که مذھب  به قرآن را به ھیچ یک از دوازده امام معصومشان نسبت نداده

ھاست و این چھار نفر  شیعه به قول خودشان مبنی بر اقوال و تعلیمات معصومان آن
توانند مذھبی را از ریشه بیافرینند و از بانیان و  اند و نمی عصوم نبودهنیز، خودشان م

 تأسیس کنندگان مذھب نیستند و تنھا حق نشر و ترویج مذھب را دارند. 
اند، بر خالف  ستهیچھارم: ھیچ یک از این چھار نفر، در زمان امامان معصوم نز

کرده و از آنان به طور کسانی که قائل به تحریف ھستند و زمان معصومان را درک 
 اند.  مستقیم روایت کرده

اند  عدم تحریف را بیان کرده ی پنجم: به درستی، این چھار نفر که عقیده
اند، بر خالف  شان عرضه نکرده امامان معصوم و نه بر امام غائب شان را نه بریھا کتاب
ھا عرضه شده  اند که بر آن ی دیگری که تحریف را بطور منصوص اعالم کردهھا کتاب

 اند.  است و آن را نیکو دانسته
ر شیعه بدان معتقدند یه ساکششم: آنان در باطن خود ھمان اعتقاد را دارا ھستند 

 و از لوازم مذھب شیعه است. 
مسلمانان ف) را جز به خاطر ھمراھی و مدارا با یھفتم: این قول (عدم تحر

 اند.  نگفته
 اند.  ھشتم: یا به خاطر تقیه و فریب اھل سنت چنین چیزی را گفته

نھم: گفتن این قول به خاطر مصالح دیگر و جلوگیری از مطاعن مسلمانان بوده 
 است. 

اند؛  عدم تحریف قرآن مخالفت کرده ی دھم: آنان خودشان از نظر علمی با عقیده
اند و بر تغییر و تحریف در قرآن،  ا در کتب خود درج کردهزیرا این روایات و احادیث ر
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ح آورده اند. پس این ده نتیجه کامل است و برای کسی که در صدد حق ینص صر
 کند. شناسی است، کفایت می

 





 

 

 :فصل سوم
 سوم در قبال قرآن  ی ی شیعه در دوره عقیده

ھمانا شیعیان دور اول، مجموعًا معتقدند که قرآن تبدیل شده و تغییر یافته است و 
 امامان و بانیان و مؤسسان مذھب و شریعت آنان است.  ی این عقیده

دور دوم، جز آن چھار نفری که بر خالف میل باطن خود با تحریف  ی شیعه  
اند و مخالفت آنان مبنی بر ھیچ دلیل نقلی یا عقلی نیست، بلکه این  مخالفت کرده

. چنانکه یکی از ١اند به خاطر تقیه زدهبا وجود اعتقاد به تحریف و تغییر سخن را 
علمای شیعه احمد سلطان تصریح کرده است که سخن آن دسته از علمای شیعه که 

 ٢شود. یاند، جز بر تقیه حمل نم تحریف قرآن را انکار کرده
سپس در دور سوم، علمای شیعه و رھبرانشان خطر و عواقب سوء این قول را درک 
نمودند؛ زیرا گفتن و اعتقاد به این قول اساس مذھب و بنای عقائدشان از قبیل والیت 

کند و در این راستا اغراض دیگری برای انکار این قرآن  و امامت و وصایت را منھدم می
 موجود، وجود دارد: 

و تشویق مسلمانان به پیروی و الگو  صآن پر از مدح اصحاب رسول خداقر -۱
 قرار دادن آنان است. 

ین جمع آوری شده و این فضل به یچون این قرآن توسط خلفای راشدین مھد -۲
گردد؛ به ویژه حضرت عثمان که مردم را بر این قرائت جمع نموده  آنان بر می

 کند. نمیاست و این، چیزی است که آنان را خشنود 

ریزی شده  ترین پایه است که مذھب آنان بر آن پایه برای شناخت این مبدأ نزد شیعه که اساسی - ١
ی ترجمان السنة  چاپ اداره» الشیعة و السنة«است، بحث ظریف و جامعی را بنگر که در کتاب ما 

بنان از آن به الھور و دار االنصار مصر و دار طیبه مملکت عربی سعودی و مکتب اسالمی بیروت، ل
 تفصیل یاد شده است.

 .۱۸تصحیف کاتبین، ص - ٢
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غیر از این، مسائل فراوان دیگری نیز، ھست که ضربات نیرومندی به این قوم وارد   
ایم. و  ھا سخن گفته رامون آنیخود به تفصیل پ» شیعه و سنی«کند که در کتاب  می

ردن و ک  این اغراض با از بیخ برکندن بنیان شیعه و نابود کردن تخم آن و قطع ریشه
باشد و  ھاست، ھمراه می که مدار مذھب و اساس احکام آن ییھا کتابشک افکنی در 

مسائل و عبادات و معامالت و عقائد  ی ھمه ی ھمین کتب است که منبع و سرچشمه
ای که شمار روایات و احادیث در این مسأله به حد استفاضه و  قرار گرفته است به گونه

 که جزائری گفته است: تواتر رسیده است و از دو ھزار ھم فراتر رفته است؛ چنان
ش از دو ھزار حدیث ھستند و یکند ب داللت می» تحریف«ھمانا اخباری که بر «

خ مفید و محقق داماد و عالمه مجلسی و غیره برای این یمانند ش ءجماعتی از علما
به کثرت » تبیان«اند؛ حتی شیخ طوسی ھم، در کتاب  ھا ادعای استفاضه نموده  روایت

 ١کرده است. این احادیث تصریح
ی معتبری نقل ھا کتابھمچنین طبرسی گفته است: و بدان که آن اخبار از 

 ٢گاه یاران ما در اثبات احکام شرعی و آثار نبوی ھستند. اند که تکیه شده

در » مرآة العقول«در کتاب  ٣ھمچنین خاتم المحدثین این قوم، مال باقر مجلسی
است: پوشیده  چنین گفته» اند جمع نکردهقرآن را جز امامان  ی ھمانا ھمه«شرح باب 

نیست که این خبر و بسیاری از اخبار صحیح در نقص و تغییر قرآن صراحت دارند، به 
ھا  این ی نظر من، اخبار مربوط به این باب متواتر معنوی ھستند و کنار گذاشتن ھمه

ت این ایات است، حتی به گمان من روایبه طور مطلق موجب سلب اعتماد از ھمه روا
ت ثابت یمتر از اخبار موضوع امامت نیستند، پس چگونه امامت را با رواکباب در 

کنند در حالی که اگر خبرھای تحریف را نپذیرند، اخبار به طور مطلق از اعتبار  می
گردد؛  شوند؟. اگر گفته شود: ادعای تحریف باعث سلب اعتماد از قرآن می ساقط می

احتمال آن تحریف وجود دارد و به  یا ود، در ھر آیهچون ھرگاه تحریف قرآن ثابت ش
اند، پس قرآن در  خبر آحاد ثابت شده است که ائمه عمل به این قرآن را سفارش کرده

 جزائری، األنوار النعمانیه. - ١
 .۲۵۲فصل الخطاب، ص - ٢
 ایم. خودمان ذکر کرده» الشیعة و اھل البیت«ھا را در کتاب  بیوگرافی ھمه این - ٣

 

                                            



 ۹۵ ی سوم در قبال قرآن ی شیعه در دوره عقیدهفصل سوم: 

زیرا تأیید قرائت این  ؛یم: این طور نیستیگو خبر واحد خواھد بود. می ی عمل به منزله
ھیچ یک از اصحاب نقل  قرآن و عمل به آن از طرف ائمه متواتر و معلوم است و از

ما، قرآنی به او داده یا قرائتی را به وی آموخته باشد و این  ی نشده که یکی از ائمه
دانم چگونه  مطلب برای کسی که اخبار را دنبال کند، ظاھر است. به جانم قسم نمی

 چه در این و ناھموار را در آن اخبار بیاورند؛ مانند آن کیککنند این تکلفات ر جرأت می
 خبر گفته شده است: 

آیات زائد ھمان احادیث قدسی ھستند یا این که جزء بندی آیات بیشتر بوده است 
 ١و در خبری نیامده که اسامی به عنوان تفسیر در حاشیه نوشته شده باشد.

ر درست است. بنابراین، کار را قبل از بزرگ یو این عبارت صریح و واضح و در تعب
و تألیفاتی نوشتند و چند بخش را به اثبات این  ھا کتابی کردند و یجو شدن چاره

عقیده و بیان آن اختصاص دادند و به سرعت در صدد جمع روایات و رّد بر مخالفان 
تألیف نمودند که مملو از چنین  یی متعددھا کتاببرآمدند. پس زمانی نگذشت که 

در باب اول، ذکر کردیم و  ھا را روایاتی از امامان معصوم و رّد منکران بود. بعضی از آن

 ذکر خواھیم نمود.» فصل اخلطاب«بعضی دیگر را در باب چھارم، در بحث از کتاب 

 ھا کتابگونه  عه در ھیچ زمانی دست از نوشتن اینیه شکر است کان ذیشا
ن باشد و در انتشار کبرنداشتند و ھیچ شھری در جھان وجود ندارد که شیعه در آن سا

باشند. بخشی از تألیفاتشان را برای بیان این   ی شرکت نداشتهچنین گفتارھای باطل
ھند که بعد از ایران  ی در شبه قاره ی شیعهاند؛ مثًال علما عقیده اختصاص داده

را برای بیان این  یی فراوانھا کتاببیشترین جمعیت شیعه را در خود جای داده است، 

تألیف سید حامد حسین » ماء االنتقافياستقصاء االفهام واست«اند که کتاب  عقیده نوشته

از آن یاد کرده و » عةيالذر«ست و تھرانی در کتاب ھا کتابآن  ی کھنوی، از جملهل
 گفته است: 

ـ تألیف » المكال يمنته«در رّد کتاب » نتقامفاء اإليفهام و استاستقصاء اإل«کتاب 
از اھل سنت ـ تألیف امیر سید حامد حسین بن امیر قلی. .. متوفای سال  یکی

یش به زبان ھا کتابکه بیشتر » العقبات«) ھجری در لکھنوی، صاحب کتاب ۱۳۰۶(

 .۳۵۳ص» فصل الخطاب«نقل از  - ١
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نند، این کتاب ھم به زبان فارسی است که در کباشند تا عموم از آن استفاده  فارسی می
 ١رسانیده است.مشھور تحریف قرآن بحث را به نھایت  ی مسأله

است؛ » تصحیف کاتبین یا تاریخ قرآن مبین«، کتاب ھا کتابھمچنین از این قبیل 

آن را ذکر کرده و گفته است: تصحیف کاتبین یا تاریخ » عةيالذر«گونه که صاحب  آن
 ٢قرآن مبین، تألیف میرزا احمد سلطان است.

 ت. تألیف سید ناصر حسین اس» صحاب الضاللأعىل  رشق النبال«و  

تألیف شمس العلماء امداد امام زیدی، روشنفکر عظیم آبادی که » مصباح الظلم«و 
 ٣به زبان اردو چاپ شده است.

تألیف پدرش » سالمعامد اإل«تالیف سید محمد دلدار علی و »  هيدريح ي رضبه«و 

 يفنصاف اإل«تألیف میرزا احمد علی و » االستخالف يفنصاف اإل«سید دلدار علی و 

سری ھندی که به زبان اردو چاپ امرتتألیف میرزا احمد علی » ة االستخالفيآق يحتق

اند و  بابی را برای بیان این عقیده اختصاص داده ھا کتاباین  ی و در ھمه ٤شده
ھا به  ی فراوان دیگری نیز، به این ھدف اختصاص دارند یا حداقل بخشی از آنھا کتاب

 شود.  این مطلب مربوط می
 ی آن است که بسیاری از علمای شیعه و بزرگانشان در دوره پس حاصل مطلب

اند و بخش  آن تألیف کرده ییی را براھا کتابسوم تا زمان ما به این عقیده، تصریح و 
به این مطلب عقیده داشته و دارند و  –ھا  آن ی اگر نگوییم ھمه –علمای آنان  ی عمده

خواھد باطل را در قالب حق  که میاند، مگر کسی  خالف این عقیده را اظھار نکرده
جعل خود را رواج دھد و به اھل سنت نیرنگ بزند، مانند شیخ  ی نشان دھد و سکه

و » صوهلاأعة ويصل الشأ«جلیل شیعه، محمد حسین آل کاشف الغطاء و مؤلف کتاب 

اند و از روش او  مودهیار و به دام انداختن مردم راه او را پکه جھت شک یسانکگر ید

 .۳۱، ص۲، جعةيف الشيتصاناىل  عةيالذر - ١
 .۱۹۵ھمان، ص - ٢
 .۱۱۳، ص۲۱ھمان، ج - ٣
 ھمان. - ٤

 

                                            



 ۹۷ ی سوم در قبال قرآن ی شیعه در دوره عقیدهفصل سوم: 

ترین دلیلشان بر این  ه بزرگکاند،  ردهکت یاند و خود را با باطل تقو ردهکاده استف
مطلب، این مطلب است که کاشف الغطاء در کتاب خود که در واقع آن را برای سنی 
تألیف نموده نه برای شیعه، گفته است: ھر کس معتقد به امامت باشد به آن معنی که 

معنای اخص خواھد بود، اما اگر ایمانش را بر ما آن را ذکر کردیم، پس او مؤمن به 
 ی ارکان چھارگانه منحصر نماید، پس او مسلمان و مؤمن به معنی اعم است و ھمه

احکام اسالم، از قبیل حرمت خون و مال و ناموس و وجوب حفظ او و حرام بودن 
بر خدا) شود؛ زیرا وی با عدم اعتقاد به امامت (پناه  غیبت وی و غیره بر او مترتب می

 ١شود. از اسالم خارج می
داند که در مذھب شیعه کسی  کسی که به مبادی مذھب شیعه آشنایی دارد، می

و چنانکه  ٢که به امامت ایمان نداشته باشد و برای وی گردن ننھد، دین و ایمان ندارد.
 گفته است: » المسائل«شیخ بزرگ آنان، مفید در کتاب 
ھر کس امامت یکی از ائمه و اطاعتی را که خدا برایش امامیه اتفاق دارند بر این که 

و  ٣واجب کرده است، انکار کند، او گمراه و کافر و مستحق جاودانگی در آتش است.
ما ثابت  ی این کجا و آن کجا؟ کاشف الغطاء کجا و مفید کجا؟ و با این مطلب، گفته

اند، بلکه برای تقیه و  شیعه تألیف نشده ی برای بیان عقیده ھا کتابشود که این  می
مدارا و مماشات و فریب مسلمانان به طور عموم و اھل سنت به طور اخص، تألیف 

 اند و خداوند از عملشان غافل نیست.  شده
ه در واقع مبرھن کخود  ی برھان بر گفته ی برای روشن نمودن مطلب حق و ارائه

فات یو تأل ھا کتابه از کم یدھ یرا ارائه م یالباز مط یا دهیاست و قبًال ثابت شده، گز

عة يالش«اند و در کتاب  مختلف اقتباس شده یھا و جاھا ناف شده در زمیمختلف تأل

 ی ز در بارهیم. و نیا این کتاب به ذکر آن نپرداخته ی گذشته یھا یا در فصل» السنةو

 .۱۰۴و  ۱۰۳، صعة وأصوهلايأصل الشمحمد حسین آل کاشف الغطاء،  - ١
بنگر که در آن روایات بسیاری را در این  عة وأهل السنةيما الشبرای توضیح این مطلب به کتاب  - ٢

 م.ای خصوص از امامان معصومشان ـ طبق قول خودشان ـ وارد نموده
 .۲۰در تفسیر قرآن، ص» البرھان«به نقل از  - ٣
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در دور سوم ھستند و ه از عالمان متأخر شیعه کم ینک یبحث م ھا کتابنویسندگان آن 

 نامی از آنان برده نشده است. » فصل اخلطاب«در کتاب 

گران و تقلب  بازان و مکر حیله کنیم تا مجالی برای نیرنگ نیرنگ ھا را ذکر می آن
متقلبان و وارونه نشان دادن حقیقت و شک افکنی باقی نماند. پس با مدد و توفیق 

 گوییم:  الھی می
) ھجری مفسر شیعی مشھور آغاز ۱۱۰۸وفای سال (مطالب را از بحرانی مت

خود پیرامون  ی کنیم؛ که مواضعی از مقدمه و جلد اول کتابش را به بیان عقیده می
چه  بیان آن«دوم کتابش، تحت عنوان  ی قرآن اختصاص داده است. ایشان در مقدمه
شده تحریف و تغییر موجب  :گفته» کند وقوع بعضی تغییرات را در قرآن ثابت می

ارشاد به امر والیت و امامت و اشاره به فضائل اھل بیت و واجب بودن اطاعت از ائمه 
به بطن و تأویل قرآن و بر سبیل مجاز و تعریض و رموز در ظاھر و تأویل قرآن واگذار 

 نویسد:  او تحت این عنوان عریض و طویل، می». شود
ست؛ قرآنی که در دست ن ایحق تأویل ناپذیر ا یات بعدیبر حسب اخبار و روا«

تغییراتی در آن واقع شده است؛ بسیاری از کلمات و آیات  صماست بعد از پیامبر خدا
چه خدا نازل کرده  از آن حذف شده، اما قرآِن محفوظ از تغییر و تحریف و موافق با آن

نموده و از آن نگھداری کرده تا به  یآور آن را جمع ÷است، ھمان است که علی
(مھدی) رسیده است و ھم اکنون   مام حسن و سرانجام به دست قائمدست پسرش، ا

کنیم، وارد شده است که در  نزد او قرار دارد. به صراحت در حدیثی که آن را ذکر می
علم کامل خداوند صدور چنین افعال زشتی از مفسدان دین، ثبت شده بود که آن 

رای علی و فرزندان پاکش، آور برای خود و سودمند ب مفسدان ھر گاه به چیزی زیان
مطلق ساقط کنند یا تغییرش دھند،  کردند آن را به طور  شدند، سعی می مطلع می

کامل خداوند و رحمت واسع او  ی گماشتند و از اراده خالصه به تحریف آن ھمت می
و  صکند و از فضائل ظاھری پیامبر غافل بودند که امر والیت و امامت را حفظ می

نماید تا از تغییر اھل تضییع و تحریف سالم بمانند و معانی آن ھمراه  یائمه پاسداری م
بقاء تکلیف برای اھل حق باقی بماند، لذا تنھا به چیزی که در کتاب شریف به آن 
تصریح شده است، اکتفاء نکرد؛ بلکه بر حسب بطون (معانی پنھانی قرآن) و به سبک 

کنایه و غیره اشاره کرده است تا بر تأویل و صنایعی چون: مجاز و تعریض و رمز و 

 



 ۹۹ ی سوم در قبال قرآن ی شیعه در دوره عقیدهفصل سوم: 

قسمت را  نندگان آنک فیه تحرک نیبعد از ا یخالیق اتمام حجت کرده باشد، حت ی ھمه
، ساقط کرده ردک یداللت م ن راه بر امامتین وجه و برتریتربایح و با زیه به طور صرک

ھا را در فصول چھارگانه  تمام چیزھایی که آن ی . صدق این گفتار با مالحظهباشند
  ١».گردد کنیم، به خوبی روشن می این احوال ذکر می ی مشتمل بر ھمه

سپس در فصل اول، بیست و یک روایت را از مھم ترین کتب آن قوم آورده است که 
ابواب  کنیم؛ زیرا در م و بقیه را رھا مییدھ یایم ارائه م ه ذکر نکردهکما یازده روایت را 
 اند:  گذشته وارد شده

متصل  ÷علی بن ابراھیم در تفسیرش با اسناد خود که به ابی عبدالله -۱
 شود روایت کرده است که ابو عبدالله گفت:  می

گفت: ھمانا قرآن در پشت رختخوابم در  ÷به علی صبه درستی پیامبر خدا«
آوری کنید و  و جمعھای خرما و کاغذھا، قرار دارد آن را بر دارید  ھا و چوبه ورق

گونه که یھود تورات را ضایع کرد، پس علی رفت و آن را در  ضایعش مگردانید؛ ھمان
خود آن را مھر کرد و گفت: تا قرآن را  ی سفید جمع نمود و در خانه ی یک پارچه

رفت، به بدون رداء از او  مردی نزد وی می یپوشم. گاھ یم را نمیآوری نکنم ردا جمع
 ».تا این که قرآن را جمع نمودکرد  میاستقبال 

روایت  ÷با اسناد از عبدالله بن سنان، از ابی عبدالله» عمالثواب األ«در کتاب 
احزاب رسوایی مردان و زنانی از قریش و غیره وجود  ی نموده که گفت: در سوره

بقره  ی احزاب زنان قریش را رسوا کرد و از سوره ی داشت. ای ابی سنان، ھمانا سوره
 تر بود؛ اما آن را ناقص و تحریف نمودند. طوالنی

در «بیان شد گفت:  ÷ه در آخر فصل اّول از گفتار اول ابی عبداللهکگونه  و ھمان
ر کاز مردان در آن ذ یقرآن حوادث گذشته و آینده و حال وجود دارد، اسامی تعداد

شد که  یده ممختلف خوان یھا شده بود که حذف شدند و ھر یک از آن اسامی با صورت
 ».دانند ھا می قابل شمارش نیستند و این مطلب را فقط وصی

 . ۳۶البرھان، ص - ١
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آیات «ھمچنین در آن کتاب آمده است که از ابی عبدالله روایت شده که گفت: 
بسیاری از قرآن حذف شده است اما بر آن افزوده نشده مگر چند حرفی که نویسندگان 

 ».اند آن را به اشتباه یا از روی توھم نوشته

نقل کرده است که وی در حدیثی که  ÷با اسناد خود از صادق» نز الفوائدك«در 
ھمانا عمرو بن عاص بر «بعضی از الفاظ حذف شده از قرآن در آن آمده، گفته است: 

منبر مصر گفت: در مقابل ھزار درھم، حرفی از قرآن زدوده شد و صد ھزار درھم دادم 

ۡ�َ�ُ ٱإِنَّ َشانَِئَك ُهَو ﴿ ی تا آیه
َ
از قرآن زدوده شود. پس به او گفتند:  ]۳وثر: ک[ال ﴾٣ۡ�

ه من ابالغ چه بر منبر گفتی ب ه وی نوشت: آندھد. سپس معاویه ب معاویه اجازه نمی
 ».شد، در حالی که من آن جا نبودم

از «از صدوق با اسناد خود از میسر آمده که گفت: » نز الفوائدك«ن در یھمچن 

: به خدا سوگند، نه دو شخص بلکه یک شخص ھم از شما در گفت شنیدم می ÷رضا
 ی شود. گفتم این کجا و کتاب خدا کجا؟ در جواب گفت: در سوره آتش دیده نمی

 خداوند متعال آمده است: ی الرحمن در فرموده

از  یو انسان یچ پریدر آن روز ھ )إنس وال جان -مكمن -ل عن ذنبهأسيومئذ الفي(
 گردد. یشما از گناھش پرسش نم

منکم در اصل آیه نیست. گفت: ھمانا نخستین کسی که این آیه  ی به او گفتم: واژه
خدا حجتی علیه او و یارانش بود و اگر  ی را تغییر داد، ابن أروی بود؛ زیرا این فرموده

شود؛ زیرا از گناه ھیچ  منکم در آیه نباشد، عقاب خدا از تمام بندگانش ساقط می ی واژه
 گیرد؟  شود. پس چه کسی در روز قیامت مورد عقاب قرار می سؤال نمیانس و جّنی 

 ÷در تفسیر فرات بن ابراھیم با اسناد خود از عبدالرحمن بن کثیر از ابی جعفر
علی، سه روز بیرون نرو تا کتاب خدا  یفرمود: ا صپیامبرخدا«ه گفت: کرده کروایت 

نه چیزی بر آن افزود و نه چیزی  کنی و شیطان بر آن نیفزاید. پس شیطان را تألیف می

 ÷نباته روایت است که گفت: از علی نعمانی از ابن» بةيالغ«در کتاب ». از آن کاست
بینم که چادرھای آنان در مسجد کوفه است و  گفت: گویا من عجم را می شنیدم که می

این قرآن آموزند. گفتم: ای امیر المؤمنین، آیا  قرآن را چنانکه نازل گردید، به مردم می
زیرا اسم ھفتاد نفر از قریش و اسامی  ؛ھمان است که نازل گردیده است؟ گفت: نه

احترامی به پیامبر خدا ابولھب ذکر  پدرانشان از آن زدوده شده است و تنھا به خاطر بی
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و ھنگام تفسیر بعضی از آیات و کلمات تغییر یافته، ». شده؛ زیرا وی عموی پیامبر است
 شوند.  روایات دال بر مقصود به طور متفرقه ذکر می

زمانی که پیامبر «ذر غفاری روایت شده است:  از ابی» االحتجاج«در کتاب 

انصار آورد و وفات نمود، علی قرآن را جمع نمود و آن را به سوی مھاجرین و  صخدا
به او چنین سفارش کرده بود. پس آنگاه ابوبکر   صبر آنان عرضه کرد؛ زیرا پیامبر

ھای آن قوم آشکار شد، لذا عمر بر آشفت و گفت:  ییاول رسوا ی بازش نمود، در صفحه
گرفت و برگشت.  ای علی، آن را برگردان ما نیازی به آن نداریم. سپس علی آن را پس

ابت را که قاری قرآن بود احضار کرد و گفت: به درستی، علی قرآن را ابوبکر، زید بن ث
خواھیم که  ھای مھاجران و انصار قرار داشت و ما می ییبه نزد ما آورد و در آن رسوا

ی. زید نیز، یی و ھتک مھاجران و انصار را از آن بزدایقرآن را برای ما تألیف کنی و رسوا
قرآن فارغ شد و علی نیز، قرآنی را که تألیف کرده دستور وی را پذیرفت. پس از کتابت 

دانید.  بود، ظاھر نمود، عمرگفت: پس چاره چیست؟ زید گفت: شما چاره را بھتر می
دیگری  ی سپس عمر گفت: جز این که او را بکشیم و از دستش راحت شویم، چاره

اجرای نیست. پس کشتن علی را به دست خالد بن ولید تدارک دیدند؛ اما موفق به 
نقشه نشدند. سپس زمانی که عمر خلیفه شد، قرآن را از علی خواست تا بین خودشان 

ای به نزد ما  تحریفش کنند. پس گفت: ای ابا الحسن، اگر آن قرآن را به نزد ابوبکر برده
نیز بیاور تا ھمگی پیرامون آن گرد آییم و بدان عمل کنیم. علی گفت: فرصت از دست 

بکر بردم تا روز قیامت نگویید: ما  مام حّجت بر شما آن را نزد ابیرفت. من به خاطر ات
از این قرآن غافل بودیم یا چرا آن را به نزد ما نیاوردی؟ ھمانا قرآنی که نزد من است 

زنند. پس عمر گفت: آیا زمان ظاھر  جز پاکان و اوصیا از فرزندان من به آن دست نمی
ت و از فرزندان من به پا یاه قائم اھل بکردن آن مشخص است؟ علی گفت: بلی، ھرگ

نماید؛ سپس سنت  کند و مردم را به عمل کردن به آن وادار می خاست آن را ظاھر می
 ».گردد با آن جاری می

ھمچنین در کتاب یاد شده از کتاب مسلم از عبدالله بن جعفر بن ابی طالب روایت 
ویه در محضر گروھی که یکی در میان او و فرزندان معاگفتاری طوالنی شده است که 

عمر به «گفت:  ÷کند که حسن نقل میاو د؛ شاز آنان حسن بن علی بود، رد و بدل 
آوری و در یک مصحف بنویسم؛ پس  خواھم، قرآن را جمع نزد پدرم فرستاد که من می

خود را نزد من بفرست. سپس علی به نزد او آمد و گفت: به خدا  ی قرآن نوشته شده
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دھم. عمر گفت چرا؟ علی گفت: چون  دنم را بزنی، آن قرآن را به تو نمیسوگند اگر گر

نند) و گفت: ک یان آن را لمس نمک(جزپا )ال املطهرونإه مسّ يال (خداوند فرموده است: 
ام نه تو و یاران تو. سپس عمر عصبانی شد و گفت:  منظور خداوند از پاکان من بوده

دیگری علم ندارد. پس ھر کس قرآنی دارد نزد کند جز او کس  طالب گمان می پسر ابی
خواند، اگر مرد دیگری  آمد و چیزی از قرآن می من بیاورد. و ھر گاه مردی نزد او می

نوشت. سپس  نوشت؛  و گرنه چیزی نمی کرد آن را می ھم، آن آیه را قرائت می
دا سوگند از قرآن ضایع شده است؛ دروغ گفتند: به خ یاریاند: از بس گفت: گفته حسن 

ای است محفوظ نزد اھل قرآن. سپس حسن گفت: عمر قاضیان و  قرآن مجموعه
والیان خود را فرمان داد و گفت: طبق آراء و نظرات خود اجتھاد کنید و به چیزی که 
در نظرتان حق است، قضاوت کنید؛ پس او و والیانش ھمیشه در اشتباه بودند و پدرم 

کرد و  نمود و به چیزی که علیه آنان بود، احتجاج می یھا را از اشتباھاتشان خارج م آن
ھای  یک مسأله با قضاوت ی شدند و درباره خودشان جمع می ی قاضیان نزد خلیفه
کرد؛ زیرا خداوند  کردند و خلیفه، آن قضایا را برایشان تایید می گوناگون حکم می

 ». ) را به او نداده بودفصل اخلطابمتعال حکمت و (

ھای علی بر جماعتی از مھاجر  حجت  کتاب یاد شده در ضمن مجموعهھمچنین در 
به علی گفت: ای ابو الحسن، چیزی  یو انصار، روایت است که طلحه در ضمن سؤاالت

خواھم آن را از توبپرسم: تو را دیدم با لباسی آراسته خارج شدی و گفتی:  ھست که می
ن و نماز و دفن وی مشغول ام و به غسل و تکفی بوده صپیوسته در خدمت پیامبر

آوری نمودم. این کتاب خداوند است  بودم. سپس مشغول کتاب خدا بودم تا آن را جمع
که نزد من قرار دارد و یک حرف از آن کم نشده است، اما من آن قرآنی را که تو 

ام. عمر را دیدم که به نزد تو فرستاد و گفت: آن قرآن را  نوشتی و تألیف کردی، ندیده
. پس عمر از مردم درخواست یم بفرست، اما تو از فرستادن آن خودداری نمودبرای

ای شھادت  کرد تا ھر کس قرآنی نزد خود دارد، بیاورد. بعد ھر گاه دو مرد بر آیه
داد، نوشتن آیه را  نوشت و اگر جز یک مرد کسی بر آن شھادت نمی دادند آن را می می

عمر گفت: من شنیدم که در روز یمامه مردانی  نوشت. انداخت و آن را نمی به تأخیر می
کرد،  کردند که غیر از آنان کسی آن را قرائت نمی کشته شدند که قرآنی را قرائت می

پس آن قسمت از بین رفت؛ چون وقتی نویسندگان مشغول نوشتن بودند، گوسفند آن 
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». ثمان بودورق را خورد و ھر چه در آن نوشته شده بود، از بین رفت و آن نویسنده ع
ھای خود را در زمان عمر و عثمان  ھمچنین از عمر و یارانش و از کسانی که نوشته

بقره و  ی سوره ی احزاب به اندازه ی گفتند: سوره تألیف کرده بودند، شنیدم که می
حجر، صد و نود آیه بود. چرا این طور شد؟  ی ای بود و سوره نور، صد و چند آیه ی سوره

کنی؟ چه مانعی در کار  را کتاب خدا را برای مردم ظاھر نمیخدا رحمتت کند چ
  .است؟

ھمچنین عثمان به ھنگام گرفتن تألیف عمر، قرار جمع کردن قرآن را گذاشته بود؛ 
از یک قرائت کرد. سپس  یرویلذا قرآن را برای او جمع نمود و مردم را وادار به پ

ھا را در آتش سوزاند. علی در جواب  کعب و ابن مسعود را پاره کرد و آن مصحف ُاَبی بن
نازل کرده است در  صای که خدا بر محمد ای طلحه، به درستی ھر آیه«طلحه گفت: 

و دست خط من و تأویل ھمه آیاتی که خدا آن را بر  صنزد من و با امالی پیامبر خدا
نازل کرده است و ھر حالل و حرام، یا حدی یا حکمی یا چیزی که تا روز  صمحمد

 ی مهیمقدار ارش و جر یقیامت امت به آن احتیاج دارد، ھمه نزد من موجود است؛ حت
زخم خراش نزد من است. طلحه گفت: پس ھر کوچک یا بزرگ، یا خاص یا عامی که 

نزد تو به صورت مکتوب وجود امت به بوجود خواھد آمد یوجود داشته است یا تا ق
 دارد؟ 

در ھنگام وفات، کلید ھزار  صگفت: آری و راز این مطلب آن است که پیامبر خدا
ھا ھزار باب دیگر را برایم  علم را در اختیار من قرار داد که ھر باب از آن ی باب و دروازه

ند از کرد از من پیروی و اطاعت می صگشود و اگر امت بعد از وفات رسول خدا می
گرفتند. سپس طلحه گفت: ای ابا حسن، از چیزی که  آسمانی و زمینی بھره می  روزی

کنی؟  ؛ آیا آن را برای مردم ظاھر نمیقرآن از تو سؤال کردم، جواب بده در رابطه با
چه  علی در جواب گفت: ای طلحه، به عمد از جواب خودداری کردم؛ پس مرا از آن

آنان تمامش از قرآن بود یا چیزھایی غیر  ی ن. آیا نوشتهعمر و عثمان نوشتند با خبر ک
اش قرآن بود. علی گفت: اگر به  از قرآن ھم در آن وجود داشت؟ طلحه گفت: ھمه

شوید، زیرا  کنید و داخل بھشت می چه در آن است عمل کنید، از آتش نجات پیدا می آن
رد. طلحه گفت: مرا حجت ما و بیان حق و فریضه بودن اطاعت از ما در آن وجود دا

کند؛ اگر این تألیف، قرآن باشد برای من کافی است. سپس طلحه گفت: به  کفایت می
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من خبر بده آن قرآن و تأویل آن و بیان حالل و حرامی که در دست داری را به چه 
 کنی و بعد از تو چه کسی آن را به عھده خواھد گرفت؟  کسی واگذار می

به وی  به من امر نمود تا این قرآن را صپیامبر علی در جواب گفت: آن کسی که
ترین مردم به من بعد از خودم، پسرم حسن است. پس  دھم؛ یعنی، وصی من. نزدیک

فرزندانم از نسل  یکایککند. سپس به  حسن آن را به پسر دیگرم، حسین واگذار می
 در اطراف حوض صشود و تا آخرین نفر آنان، ھمراه رسول خدا حسین منتقل می

شوند و قرآن ھم  آنان با قرآن خواھند بود و از قرآن جدا نمی ی آیند. ھمه گوثر گرد می
 (حدیث)». شود ھا جدا نمی با آنان است و از آن

خواھد آمد که » احتجاج«ھمچنین در فصل سوم، خبر دیگری به نقل از کتاب 
ه امامت اشاره شامل تصریح به تغییر قرآن و به راز چیزی است که با تعریض و تأویل ب

تألیف » مختصر«شده است. در فصل پنجم، از گفتار دوم از مقدمه اول از حدیث کتاب 
به «گوید:  حسن بن سلیمان که آن حدیث شامل قول ابی محمد عسکری است که می

 (حدیث)». برم از کسانی که محکمات کتاب را حذف کردند خدا پناه می
ھای فراوان  و در دعانامه» الغدیر«ند زیارت ھای متعدد مان نامه گویم: در زیارت می

و غیره، عبارات صریحی در تحریف و تغییر قرآن بعد » دو بت قریشی«ھمچون دعای 
ه ھیچ احدی آن را انکار کاست. از جمله امور بسیار واضح   وارد شده صاز پیامبر

خود را تغییر دادند  یآسمان یھا کتابھای گذشته، ُصُحف و  کند، آن است که امت نمی
ھا را تحریف کردند، به ویژه تورات و انجیل را چنانکه قرآن و احادیث، این مطلب  و آن

دارند و یکی از آن احادیث ھمان خبر اول از این فصل است،  را به صراحت اعالم می
ھمانا بنی اسرائیل اختالف پیدا کردند چنانکه این امت در «قول امام باقر که گفت: 

کنند؛ او  اختالف پیدا کردند و در کتابی ھم که نزد قائم ھست اختالف پیدا می قرآن
ھا را جلو  آن ی کنند، پس ھمه آورد که بسیاری آن را انکار می قرآنی را به سوی آنان می

پس بیندیش به داللت این خبرھا بر وجود یک قرآن ». زند ھایشان را می آورده و گردن
در ھر عصری با امام زمان است و آن کتاب، ھمانست که محفوظ از زیاده و نقص که 
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چه امروزه نزد ماست بدون ھر گونه خللی نزد ما  علی آن را جمع آوری کرده است و آن
 ١حجت است تا حق و اھل آن ظاھر گردند؛ خداوند توفیق دھنده است.

آوری  کسی جز امامان قرآن را جمع«ھمچنین در جلد اول تفسیر خود تحت عنوان 
روایات بسیاری را در این باره آورده است که بعضی را قبًال ذکر » ننموده است

 ایم.  نموده
چه مخالف با آن چیزی است که خدا آن را نازل  اما آن«ھمچنین تحت این عنوان 

احادیث بسیاری را عنوان کرده است. چون » چه از قرآن تحریف شده است کرده و آن
 کنیم. ھا را رھا می خواھند شد، فعًال آناین احادیث در باب چھارم ذکر 

خواھیم، کالمش را وارد کنیم؛ مفّسر شیعی دیگری به نام  دومین کسی که می
تفسیر خود تحت عنوان  ی ر مقدمهمحمد محسن، ملقب به فیض کاشانی است، وی د

جمع و تحریف و زیاده و نقص در قرآن آمده است،  ی چه درباره از آن» سوم ی مقدمه«
ھا از پنجاه عدد  ھایی آورده است که تعداد آن نموده و در ھمان مقدمه، روایتبحث 

ن اشکالی وارد است که دیگر یاھا  این ی رود. سپس صافی گفته است: بر ھمه فراتر می
ای از قرآن تغییر یافته  زیرا احتمال دارد که ھر آیه ؛اعتمادی بر قرآن باقی نمانده است

الف آن باشد که خداوند آن را نازل کرده است، پس دیگر و تحریف شده باشد یا بر خ
امر به تبعیت از آن و  ی آن و فائده ی ماند پس فائده در قرآن حجتی برایمان باقی نمی

شود، و باز ھم خداوند عزوجل  منتفی میھا  این سفارش به چنگ زدن به آن و غیر
 فرموده است: 

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ َّ�  ِ ْ ب ا َجآَءُهۡمۖ �نَّهُ  ّ�ِۡكرِ ٱَ�َفُروا �ِيهِ  ٤١لَِكَ�ٌٰب َعزِ�زٞ  ۥلَمَّ
ۡ
ِمۢن  ۡلَ�ِٰطُل ٱ�َّ يَأ

 .]۴۲-۴۱[فصلت:  ﴾٤٢تَِ��ٞل ّمِۡن َحِكيٍ� َ�ِيدٖ  ۦۖ َ�ۡ�ِ يََديۡهِ َوَ� ِمۡن َخۡلفِهِ 
بر ما  زیکه به سراغشان آمد کافر شدند (ن ی] ھنگام ذکر [= قرآن نیکه به ا یکسان«
نه از  ،یگونه باطل چیکه ھ ریاست قطعا شکست ناپذ یکتاب نید ماند)! و انخواھ یمخف

 ستهیو شا میخداوند حک یچرا که از سو د؛یآ یرو و نه از پشت سر، به سراغ آن نم شیپ
 ».نازل شده است شیستا

ۡ�َا ﴿و نیز، فرموده است:   .]۹[الحجر:  ﴾٩لََ�ٰفُِظونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ّ�ِۡكرَ ٱإِنَّا َ�ُۡن نَزَّ

 .۳۶ -۳۹البرھان، ص - ١
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 ».میو ما بطور قطع نگھدار آن م؛یما قرآن را نازل کرد«
و  صپس چگونه تحریف و تغییر به قرآن راه یافته است؟ و ھمچنین از پیامبر

شود و  صحت و فساد خبر روایت شده است که با قرآن سنجیده می ی محدثان درباره
در صورت موافقت با قرآن، صحیح و در صورت مخالفت با آن، فاسد خواھد بود. پس 

عرضه نمودن سنت بر  ی موجود در دسترس ما تحریف شده است؛ فائده یوقتی قرآن
خداست، اما رّد و کتاب  ی آن چیست؟ با این که خبر تحریف، مخالف و تکذیب کننده

. -و علم  در دفع این اشکال نزد خداست-حکم به فساد آن یا تأویل وی واجب است؛ 
آید که گفته شد: اگر این اخبار صحیح باشد، شاید تغییر فقط در چیزی  به خاطرتان می

 صکند، مانند حذف اسم علی و آل محمد است که خلل زیادی در مقصود ایجاد نمی
 یھای خدا بر آنان بادـ واقعًا استفاده از عموم الفاظ باق ان ـ نفرینو حذف اسامی منافق

است،  یات به حال خود باقیر آیه استفاده از ساکردن، کا مانند حذف و پنھان یاست، 
کردند.  البته اوصیاء چیزھایی از این قبیل را که از دستمان رفته است، جبران می

کند، آن جا که فرمودند:  اللت میدر حدیث طلحه بر این مطلب د صسخن پیامبر
 ؛شوی یابی و داخل بھشت می چه در آن است، عمل کنی از آتش نجات می اگر به آن«

 ١».زیرا در آن، بیان حق و حجت ما و واجب بودن طاعت ما وجود دارد

اة يح«نظیر است، در کتاب  ھمچنین محدث بزرگ آنان، کسی که در بد زبانی بی

به ویژه صدیق و  صدگویی و دشنام دادن به یاران پیامبر خداخود، در حال ب» القلوب

 نویسد:  می» ان حجة الوداعيب«، تحت عنوان بفاروق

من  ی اعالن نمود که علی بن ابیطالب، ولی، وصی و خلیفه صھمانا رسول خدا
بعد از من است، اما یاران او بسان قوم موسی عمل کردند و از گوساله و سامری این 

ه گفت:) منافقان از جانشین رسول کجا  نی(تا ا٢ابوبکر و عمر پیروی کردند قوم؛ یعنی،

 .۳۴و  ۳۳، ایران، ص القرآنريتفس يف صايففیض کاشانی،  - ١
کند  جوشد و منویات آنان را ظاھر می به خاطر نقل این خرافات و خباثتی که از نھاد این قوم می - ٢

 طلبم. میاز خداوند آمرزش 
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خدا؛ یعنی، کتابی که آن را نازل کرده است، دست  ی خدا عصبانی شدند و به خلیفه
 ١».بردند و آن را تحریف و تغییر دادند و ھر چه خواستند به سر قرآن آوردند

ی دیگرش نیز، ھا کتاببرای تغییر و تحریفی که واقع شده است، در این کتاب و 
ھای بسیاری آورده است و به روایات و احادیثی از امامان و معصومان خود استناد  مثال

 ٢کرده است.
ذکر کرده است که عثمان بن  ٣»کازر«بار دیگر مجلسی در کتاب خود از تفسیر 

آن به ویژه از مصحف عبدالله بن مسعود طبق زعم باطل را از قرای)  (سورهعفان آن 
 بیرون انداخته است و نص آن سوره این است: 

ويل مستقيم. نبي و يا أهيا الذين آمنوا بالنبي وبالويل الذي بعثنامها هيديانكم إىل رصاط(

ن إذا بعضهام من بعض وأنا العليم اخلبري، إن الذين يوفون بعهد اهللا هلم جنات النعيم. والذي

تليت عليهم آياتنا كانوا بآياتنا مكذبني. فإن هلم يف جهنم مقاماً عظيامً إذا نودي هلم يوم 

هم القيامة أين الظاملون املكذبون للمرسلني. ما خلفهم املرسلني إال باحلق وما كان اهللا ليظهر

 .)من الشاهدين عيلٌ إىل أجل قريب. سبح بحمد ربك و
اید در حالی که آن دو را مبعوث  (ای کسانی که به پیغمبر و ولی ایمان آورده

کنند، پیامبر و ولی از یکدیگرند و من  ھا شما را به راه راست ھدایت می ایم و آن کرده
گاھم. ھمانا کسانی که به عھد خدا وفا می ھای پر نعمت  کنند دارای بھشت دانا و آ

کنند؛ پس به  شود، تکذیب می ما بر آنان تالوت میھستند و کسانی که ھر گاه آیات 
درستی در جھنم جایگاھی بس عظیم و خطرناک دارند. ھر گاه در روز قیامت صدا 
زده شوند که ستمکاران و تکذیب کنندگان پیامبر کجایند؟ در حالی  که جز طبق 

 .۵۴۱، ص۲مجلسی، حیاة القلوب، ج - ١
و  ۱۲۵، ص ۳، ج »اند آیاتی که در امامت نازل شده«برای این مطلب به حیاة القلوب، تحت عنوان  - ٢

 ما بعد آن بنگرید.
نام برده   ۳۰۹، ص ۴ای را به نقل از تھرانی در کتاب الذریعة خود، ج  در این موضوع، سوره - ٣

 است.
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ار نمودن فرمان خداوند، پیامبران را نزد آنان نفرستادیم و خداوند به زودی قصد آشک
 ١آنان را ندارد. پروردگارت را تسبیح و ستایش کن و علی ھم از شاھدان است).

و شیخ علی اصغر بروجردی از رھبران قرن سیزده در عصر محمد شاه قاجار نیز، در 

گفته است: واجب است بر ما که معتقد باشیم، قرآن اصلی در  ٢»عةيعقائد الش«کتاب 
ته است؛ قرآنی که جز امام عصر غائب (عج)، نزد کس معرض تغییر و تبدیل قرار نگرف

دیگری نیست، اما منافقان، قرآنی را که نزد خود داشتند، تغییر داده و تحریف 
 ٣نمودند.

) ۱۲۷۵خود در سال (» نية الطالبيهدا«ھمچنین مال محمد تقی کاشانی در کتاب 
بار عبدالله بن ھمانا عثمان دو «نوشته است: » مطاعن عثمان«ھجری، تحت عنوان 

ذر خوانده بود و بار دیگر به  مسعود را زد، یک بار به خاطر این که نماز جنازه بر ابی
خاطر این که از او مصحف وی را درخواست کرده بود تا آن را به شکل قرآن خود که 
دارای زیاده و نقص بود، درآورد. بار دیگر از او روایت شده است که زیدبن ثابت را که 

و و دشمن علی بود، امر نمود که قرآن را جمع کند که او ھم، مناقب اھل بیت دوست ا
وھش دشمنانشان را از قرآن بیرون انداخت و قرآنی که ھم اکنون در کو ذم و ن

دسترس مردم قرار دارد و معروف به قرآن عثمان است، ھمان قرآنی است که زید آن 
 ٤».را جمع کرده است

ی خداشناس و مقتدای فرزانگان خدا پسند و حافظ ھمچنین کسی که الگوی علما

گوید:  خود می» لييتذ« ی مرزھای دین بود؛ یعنی، زین العابدین کرمانی در رساله

ند که تحریف و تصحیف و نقص در قرآن واقع شده ک یکیفیت جمع قرآن ثابت م«
که مسلمانان نزد یھود و نصاری است  یاست، ھر چند این مطلب، موجب ذّلت و خوار

منافقانی ھا  این کنند، اما در واقع گونه عمل می گروھی از ما ادعای اسالم دارند و این

ی الخطوط  و عین ھمین سوره را خطیب در رساله ۱۰، ۹از کتاب تذکرة االئمة، ص به نقل  - ١
 العریضة خود ذکر کرده است.

 نام برده است. ۲۸۴، ص ۱۵طھرانی در کتاب الذریعة، ج  - ٢
 .۲۷عقاید الشیعة، ایران، ص - ٣
 .۳۶۸ھدایة الطالبین، ص - ٤
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خواستند انجام دادند و قرآن حفظ شده جز نزد امام غائب، نزد  چه را می ، آنبودند که
 کس دیگری نیست. سپس روایات امامانش را آورده و گفته است: 

 ١محمد ناچارند این قرآن را بخوانند. ھمانا شیعه به خاطر تقیه، به فرمان آل
، نوشته وا ی ه نوشتهیخود مطلبی شب» الدین حسام«ھمچنین برادرش در کتاب 

) ۱۲۸۸است و قبل از این دو برادر نیز، پدرشان، محمد کریم خان، متوفای سال (

به چنین مطلبی اشاره کرده  ٣»ارشاد العوام«خود و  ٢»نينرصة الد«ھجری در کتاب 
 است. 

 ٤»اسعاف املأمول«ھند، در کتاب  ی شیعه ی ھمچنین علی بن نقی رضوی، عالمه
اما متواتر بودن ھمه آیات قرآن مورد اختالف است، چون وقوع «خود گفته است: 

 ». تحریف از طرف اکثر اھل حدیث ذکر شده است
 طالب و این ظاھر کالم کلینی و استاد او علی بن ابراھیم قمی و شیخ احمد بن ابی

طبرسی، صاحب کتاب احتجاج، است و سید و صدوق و محقق طبرسی و جمھور 

 ی در رساله» نعمة اهللا«اند و سید عالمه  مجتھدین، به عدم وقوع تحریف حکم کرده

اولیه را ذکر کرده است که بعضی از این اخبار به حد استفاضه  ی ادله »اةيمنبع احل«خود 
ز امیرالمومنین روایت شده است؛ ھنگامی که چه ا اند، مثل آن و بلکه تواتر رسیده

ْ ِ� ﴿خداوند:  ی بین دو فرموده مناسبت ی درباره �َّ ُ�ۡقِسُطوا
َ
 ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱ�ۡن ِخۡفُتۡم �

ْ ٱفَ  ه تا یاز او سؤال شد، در جواب گفت: در بین این قسمت اول آ ]۳[النساء:  ﴾نِ�ُحوا

 یک سوم قرآن از قلم افتاده است. فانكحوا)(

ۡخرَِجۡت ﴿ ی آیه ی چه از صادق روایت شده است که درباره ز آنیو ن 
ُ
ٍة أ مَّ

ُ
ُكنُتۡم َخۡ�َ أ

ن امت خواھند بود در حالی که یگفت: چگونه این امت، بھتر ]۱۱۰[آل عمران:  ﴾لِلنَّاِس 
 ةکنتم خیر َاِئمَّ «را کشتند؟ این طور نازل نشده، بلکه به صورت  صفرزند رسول خدا

 .۱۳-۲۳ن، صتذلیل در رد علی ھاشم شامی، ایران، سعادت کرما - ١
 نام برده است. ۱۷۵و ص  ۱صاحب ذریعه، این کتاب را در جلد  - ٢
 .۵۱۵ھمان، ص  - ٣
 ذکر شده است. ۵۹، ص۲این کتاب در ذریعه، ج - ٤
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ه به حد استفاضه کاند از جمله آن خبرھا  ردهکت یز روای، نازل شد. و ن»تھل البیأمن 

من  كيما أنزل إل ا الرسول بلغهيأيا (غدیر است که این گونه نازل شد:  ی اند آیه رسیده

 ی چه درباره ؛ یعنی، ای پیامبر، تبلیغ کن آن)إن مل تفعل فام بلغت رسالتهو -عيل يف -كرب
تو نازل شده است و اگر چنین نکنی، رسالتش را تبلیغ  یعلی از طرف پروردگارت بسو

 ای.  نکرده
گردد؛  یتاب بسیار قطور مکچنین اخباری بسیاراند که اگر جمع شوند، حجم  

بعضی از آن اخبار این گونه است: قرآن طبق مصلحت و وقائع، به صورت متفرقه نازل 
وحی، چھارده مرد از صحابه بودند و رئیس آنان  شد در حالی که نویسندگان می

چه در محافل  امیرمؤمنان بود و اغلب اوقات جز چیزی را که متعلق به احکام بود یا آن
چه در خلوت و منزل  نوشتند، اما کسی که تمام آن شد، نمی و مجالس بر وی وحی می

به ھرجا  صامبرزیرا پی ؛شد، می نوشت؛ کسی جز امیر مؤمنان نبود بر وی نازل می
تر  ر مصاحف جامعیچرخید. پس مصحف او از سا وار دور ایشان می رفت او پروانه می

متفرق شدند،  ینفسان یمحبوبش پیوست و ھواھا یبه لقا صبود. زمانی که پیامبر
آن را در ردای  آوری نمود و قرآن را آن گونه که نازل شده بود، جمع ÷امیرالمؤمنین

ه کگونه  خود پیچید و به مسجد برد و به مردم گفت: این کتاب پروردگارتان است؛ آن
نازل کرده است. عمر در جواب گفت: نیازی به آن نداریم چون مصحف عثمان نزد 
ماست. پس علی گفت: آن را ھرگز نخواھید دید و کس دیگر ھم آن را نخواھد دید تا 

ھای خویش آن  خلوت ته است: و این قرآن نزد ائمه است و درند. حتی گفکقائم ظھور 

ثقة «کنند. چنانکه  کنند. و گاھی بعضی از خواص خود را از آن مطلع می را تالوت می

مردی برای «کلینی با اسناد خود از سالم بن سلمه روایت کرده که گفت: » سالماإل
دم که مانند قرآنی نبود که شنی ابی عبدالله قرآن خواند و من حروفی از قرآن را می

خوانند، پس ابو عبدالله گفت: از این قرائت دست بکش و مانند مردم  مردم آن را می
خواند و مصحفی را  میکتاب خدا را ند؛ پس ھرگاه قیام کرد کن تا قائم ظھور کقرائت 

کند و از این قبیل چیزھا فراوان ذکر کرده است که برای  که علی نوشته، آشکار می
 ».کنیم ھا را وارد نمی تصار آناخ

الله و امر به پیروی و سنجش اخبار با  اما اخبار دال بر وجوب چنگ زدن به کتاب
ایم به اھل  طور که مأمور شده الله، با تغییر و تحریف در آن منافات ندارد؛ ھمان کتاب
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تبلیغ را توانستند حق  شدند و نمی بیت تمّسک کنیم، در حالی که آنان از تبلیغ منع می
ادا کنند. پس این روایت ھم خالی از اشکال نیست و این اخباری که در خصوص 

عمل به آن را به  ی اجازه اند، ممکن است و امامان وارد شدهتمّسک و پیروی از قرآن 
که  خاطر تقیه صادر کرده باشند و حکم ظاھری خداوند را در نظر داشته باشند؛ چنان

شود و نباید پنھان بماند که  متواتره و مانند آن گفته می ی نهھای ھفتگا قرائت ی درباره
احوال، خواه محل تقیه باشد یا خیر، بعید  ی قول به جواز عمل از باب تقیه در ھمه

طور قول به تحریف و نقصان مطلق در قرآن، مفاسد متنوعی به دنبال  است و ھمین
ته شود که مخالفان و منافقان اگر گف یشود. آر دارد و باعث عدم اعتماد به قرآن می

ھنگامی که کوشش خود را صرف خاموش گردانیدن انوار اھل بیت و مخفی ماندن 
آنان در نزد خداوند و برای مردم ظاھر  یکردند تا مراتب عال فضائل و مناقب آنان می

نگردد و بر ایشان حجتی نگردد تا ریاست و خالفت را حق آنان بدانند، تا خالفت 
اندن خالفت محتوا م مدار باطل نگردد و غلبه و سلطنت اھل بیت باعث بیخلفای زور

نقص و تبدیل را بر آیاتی وارد نمودند که فضائل و مناقب و خلفای زبردست نگردد، 
اند  کرد و اخباری که در اثبات نقصان، وارد شده ریاست و خالفت اھل بیت را ثابت می

آیات تا این  ی اما جز آن آیات ذکر شده، ھمهکنند،  ه چنین نقصی داللت میینیز، بر شب
ای در  زمان به حالت اصلی خود بدون دگرگونی و تغییر و تبدیل باقی ماندند؛ زیرا فایده

تغییر آن وجود نداشته است. پس در این باره بیندیش؛ زیرا این مسأله حساس و محل 
م آن را ان است؛ اما وقت فرصت اتمایبحث و ب ی توسعه یلغزش است و مقتض

 ١».دھد نمی
ادعای عدم «د: یگو یکھنوی در رد بر مرتضی ملو مانند ھمین مطلب را سید محمد 

ار کتحریف در قرآِن موجود در دست مردم، محل نظر است، حتی فساد آن ظاھر و آش
طالب  اند و داللت دارند بر این که علی بن ابی است؛ زیرا روایاتی که به حد تواتر رسیده

معنی  به جمع قرآن اشتغال داشته است، ھمگی پوچ و بی صوفات پیامبربعد از 

 .۱۱۵ھـ، ص۱۳۱۲علی بن السنی، إسعاف المأمول، ھند، اثنی عشری لکھنو،  - ١
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علی نزد  ی خواھند بود؛ با این که در روایاتی از معصومین آمده است که قرآِن نوشته
 ١».به ودیعه گذاشته شده است –مھدی  –صاحب عصر 

د و سی» عامد االسالم«پیشوایان دیگر شیعه در ھند مانند دلدار علی لکھنوی در 

و مال » هيغميه ضيرقبا«اش  و مال محمد در رساله» استقصاء االفهام«حامد حسین در 

ھا، در غیر آن کتاب نیز، چنین چیزی را  و غیر آن» رشق النبال«ناصر حسین در 

رسد، از  ما می ی سوم که به دوره ی ی شیعه در دورهھا کتاباند. ھیچ کتابی از  گفته
باشد و این ھم دلیلی است بر این که چیزی  نمیبحث در خصوص این موضوع، خالی 

 در این موضوع وجود دارد. 
ه تظاھر به انکار تحریف و کاکنون بعضی از افراد منتسب به علم از شیعه  بلی! ھم

که علمای  باشد؛ چنان اند و این انکارشان ھم جز به خاطر تقیه نمی تغییر قرآن کرده
یی که با ھا کتاباند. پس واجب است از  سلف و خلف آنان به این مسأله تصریح داشته

اند و از راویانی که طبق گمان خود، مدار روایات و احادیث آن  این گونه روایات پر شده
اند، دوری و بیزاری جویند. ما به کسی که  قوم از ائمه معصومین اھل بیت قرار گرفته

ھا،  یم؛ زیرا با وجود اینیگو نماید، مرحبا می و این عقیده را اعالن می گوید چنین می
و این راویان بودند  ھا کتابرود و فقط این  اختالف موجود در بین شیعه و سنی باال می

که سبب جدایی و دوری آنان از سنت و اھل آن گردیدند و راھنمایان و رھبران این 
محتوا  موھوم و روایات باطل و بیھای  فسانهھای خرافی و ا ناامت با امالء داست

و عموم  النورین ، صدیق و فاروق و ذیصاختالف بین یاران رسول خدا ی درباره
، در خصوص به دست آوردن کرسی خالفت و امامت شاصحاب و علی و بنی ھاشم

کنند  مردم به ویژه مسلمانان، به این اختالف دامن زدند و وانمود می ی برای عامه
مبر که راھنمای امت به راه راست و عمل صالح از قبیل عبادت خداوند یکتا و پیا

رعایت حقوق بندگان است، جز برای باال بردن جایگاه علی و تبلیغ و حمایت از امامت 
خویش و فرمان دادن مردم به  ی ھا و مراتب بزرگ برای خانواده او و اختیار منصب

برم از این که  است. به خدا پناه میعبادت آل خود نه دیگران، مبعوث نشده 
 این غرض محدود مبعوث شده باشد.  پرستی و قوم خدا تنھا به خاطر ی فرستاده

 .۷۸، ص۲سید محمد لکھنوی، ضربة حیدریة، ج - ١
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ه جز با دستان کد یندازیعه، زود بشتابید و این اختالفات را دور بیپس ای قوم ش
ھایشان را به دنیا  ناپرداز مردانی که وجد ھای ظالمانه و دروغ آلود و قلم گناه
، غفلت و تقلید کورکورانه را کنار بگذارید. ای قوم، به ستا اند، پایه ریزی نشده ختهفرو

ت یکتابی که جبرئیل آن را بر سرور بشر ؛خدا برگردید ی کتاب محفوظ و دست نخورده
نازل کرده و خداوند تا بر پا شدن روز قیامت حفظ آن را ضمانت نموده است، تا 

پویان در پرتو نور آن حرکت کنند و اگر به  شوند و رهیافتگان با کمک آن، رھیاب  ره
صیانت این کتاب از تحریف و تغییر ایمان نداشته باشیم، پس با کدامین کتاب رھیاب 

 شویم و جھان را به سوی پروردگار جھان رھا کنیم.
ھایمان را با نور ایمان نورانی گردان و ما را از مؤمنین حقیقی که معتقد  خدایا، دل

 ]۲[البقرة:  ﴾٢َ� َرۡ�َبۛ �ِيهِ� ُهٗدى ّلِۡلُمتَِّق�َ  ۡلِكَ�ُٰب ٱَ�ٰلَِك ﴿ن آیه ھستند، قرار بده: به ای
 .»آن کتابی است که شکی در آن نیست«

وحُ ٱنََزَل بِهِ  ١٩٢ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱَ�َ�ِ�ُل َرّبِ  ۥ�نَّهُ  ١٩١لرَِّحيمُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱ�نَّ َر�ََّك لَُهَو ﴿  لرُّ
ِم�ُ ٱ

َ
ٰ قَۡلبَِك ِ�َُكوَن ِمَن  ١٩٣ۡ� بِ�ٖ  ١٩٤لُۡمنِذرِ�نَ ٱَ�َ ٖ مُّ  .]۱۹۵-۱۹۱[الشعراء:  ﴾١٩٥بِلَِساٍن َعَرِ�ّ

ھمانا این قرآن فرو فرستادۀ پروردگار جھانیان است. جبرئیل آن را برقلب تو نازل «
 »دھندگان باشی با زبان عربی روشن و آشکار. بیم ی کرده است تا از زمره

�ِيهِ ﴿  و نیز:
ۡ
 ﴾٤٢تَِ��ٞل ّمِۡن َحِكيٍ� َ�ِيدٖ  ۦۖ ِمۢن َ�ۡ�ِ يََديۡهِ َوَ� ِمۡن َخۡلفِهِ  ۡلَ�ِٰطُل ٱ�َّ يَأ

 .]۴۲[فصلت: 
گردد، قرآن فروفرستادۀ یزدان  ھیچگونه باطلی، از ھیچ جھتی، متوّجه قرآن نمی«

 »است که با حکمت و ستوده است.

 »ميصدق اهللا العظ«

 





 

 

 :فصل چهارم
 هزار حدیث شیعی در اثبات تحریف در قرآن 

 تألیف محدث شیعی نوری طبرسی: » فصل الخطاب«از کتاب 
 فصل الخطاب در اثبات تحریف کتاب رّب «ما این باب را به نقل قسمتی از کتاب 

 ؛ایم تألیف محدث آن قوم حسین بن محمد تقی نوری طبرسی، اختصاص داده» االرباب
قرآن، برداشته است و  ی اصلی آن قوم درباره ی عقیده ی کتابی که نقاب را از چھره

غوغایی در مجامع شیعه برپا کرده است، البته نه به خاطر این که او به تنھایی این 
ر کتاب او مطلب جدید و ناآشنایی، مخالف با عقاید نقل عقیده را بیان نموده است، یا د

متواتر از اھل بیت وارد شده است، بلکه به خاطر این است که او نقاب را از روی  ی شده
ای برداشته است که آن را در غالف تقیه گذاشته و مدت زیادی از دیگران پنھان  سألهم

گانه  دوازده ی صلی به نقل از ائمهی اھا کتابکرده بودند. وی احادیث و روایات را از 
جمع نموده است؛ روایاتی که به حّد تواتر رسیده حتی از آن ھم فراتر رفته است 

شیعه از روزی که به وجود  ی چنانکه این کتاب برای مردم بیان کرده است که ھمه
اند، بلکه آن را تحریف شده، تغییر  اند به قرآن موجود در نزد مردم معتقد نبوده آمده

اند و ھیچ یک از این قوم، خالف این عقیده را از  زیاده و نقص دانسته ییافته و دارا
رای اند مگر از روی مماشات و مدارا و تقیه و نیرنگ. این کتاب دا خود نشان نداده

است که قریب به دو ھزار روایت را در خود جای  نزد شیعه ارزش علمی و شأن رفیعی
اند. پس این کتاب از یک شخص عادی و  ه ھمه از امامان معصوم روایت شدهکداده 

تشیع و ماھر در علوم،  ی ر قابل توجه تألیف نشده، بلکه آن را یکی از علمای برجستهیغ
شیعه؛  ی ع سه گانهیه مؤلف یکی از مجامکلیف کرده به ویژه علم حدیث و رجال تأ

و کیف و ارزش کمتر از کتاب  است؛ کتابی که از نظر کّم » مستدرک الوسائل«یعنی، 

ست که مدتی پیش در بیست جلد با حجم متوسط چاپ شده است. زیرا ین» الوسائل«
کتاب  جلد یکتاب مستدرک در سه جلد قطور چاپ شده و عالوه بر مستدرک، حدود س

در حدیث و رجال و عقاید تألیف کرده است و او از یاران سید شیرازی مجدد قرن 
باشد که نزد او معتمد و موثق و او را بر غیر خودش ترجیح داده  میشیعه زدھم یس
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که بزرگان و اعیان شیعه در حدیث و رجال مانند شیخ عباس قمی صاحب  است، چنان

و شیخ  ،ھا کتابگر از آن ید یاریبسو » اآلمال يهمنت«و » لقاباألو ينكال«ی ھا کتاب

و » عةيف الشيتصاناىل  عةيالذر«و » عهيعالم الشأ«ی ھا کتابآقا بزرگ تھرانی صاحب 

اتید نجف در ه استاد اسکگونه  اند؛ ھمان اند و شاگرد او بوده غیره، نزد وی تلمذ نموده
 ی ھای علمیه ھا و حوزه دانشگاهزمان خود بوده است، شھری که در میان مدارس و 

زند و حتی علمای شیعه و بزرگانشان از شھرھای شیعه نشین  شیعه حرف اول را می
نشستند و به فضل علمی او چشم داشتند و  آمدند و نزد او می دیگر به قصد دیدار او می

 کردند. ض مییدر محضر وی کسب ف
 یحقایق و مقاصد و جستجواو کاوشگری و کشف نقاب از روی  یھا از عادت یکی 

نده بود، به ھمین سبب، کتاب او شامل و کامل شناخته شده است؛ کز و پرایات رکن
زیرا شامل اخبار پیشینیان است و روایات موضوعی را به طور کامل جمع نموده است و 
جامع تمام اقوال مخالف و موافق است. مطلب دیگری که ارزش کتاب را افزایش داده 

ت که او کالم متقدمین و متأخرین را مورد تحلیل علمی، منطقی، نقلی، است، آن اس
عقلی و واقعی قرار داده است و دالیل ترجیح قولی را بر دیگری بیان کرده است. پس 
اگر ترس از ضخامت کتاب نبود، دوست داشتیم که آن را چاپ کنیم، اما چون این 

به موضوع ما ندارد ـ مانند ثبوت  مستقیم ی شود که رابطه  مطلب، شامل موضوعاتی می
 ھا و غیره ـ تنھا به چاپ جزء اخیر، اکتفاء نمودیم. تحریف در تورات و زبور و انجیل

خواننده چیزھای عجیبی خواھد دید؛ زیرا این استاد شیعی روایات بسیاری به نقل  
. و قبل اند، نقل کرده است از چھار عالم بزرگ این قوم که به عدم تحریف تظاھر نموده

  خواھیم بیوگرافی این دانشمند بزرگ شیعی را از خود شیعه از وارد نمودن این جزء می
ھایشان را  طرفداران تقیه و نفاق را آزرده و قدم  کنیم که دل و بزرگان آن قوم نقل می

کنیم تا  متزلزل کرده است. در ضمن شرح حال او خصوصیات کتابش را نیز، مطرح می
یی را نام ھا کتابمنزلت او را معین و ارزش کتابش را معلوم کنیم و در خالل آن، 

 اند و از بزرگان ھمان قوم است. بریم که در تأیید و رّد آن نوشته شده می
گاه به علم رجال و شیعی مشھور، در کتاب معروف و معتمد  شیخ عباس قمی، آ

گرافی ابی علی طبرسی، صاحب مجمع البیان، بعد از آن که بیو» لقاباألو ينكال«خود 
 را ذکر کرده است، مطلبی را نوشته است که نص آن چنین است: 
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حاج میرزا حسین بن عالمه » سالمثقة اإل«گاھی طبرسی بر شیخ بزرگوار ما، «

شیخ اسالم و مسلمین، رواج » الوسائل كمستدر«محمد تقی نوری طبرسی، صاحب 

گاه و   ی ه، ثق÷سلینعلوم انبیاء و مر ی دھنده بزرگوار و عالم کامل و متبحر و آ
محدث نقد کننده و با بصیرت، ناشر آثار و جامع اخبار پراکنده، صاحب تألیفات بسیار 

کارم و بزرگ ترین پرچم برای لشکر م ی مشھور و درخشنده با روایات، باال برنده
د و باالتر از آن است که واو مشھورتر از آن است که یاد شگردد.  ھا، اطالق می ارزش

سخن و عبارت به گرد آن فراھم آید. وی استاد من بود؛ استادی که در آغاز تحصیالتم 
ھای علمی او الغر   از وی اخذ علم نمودم. و شترھایم را به خاطر رسیدن به سفره

 ی کردم؛ پس از فضل خود چیزی به من داد که ضایع شدنی نیست و مانند دایه
ھای وی عاید من گردید و  یرخوار بر من مھربانی کرد و برکات َنَفسشیردھنده بر ش

جوشد از  چه از قلم من می روشنایی چراغ وی به زندگی من روشنی بخشید. پس آن
رسد از بوی  فیض دریاھای بیکران علم اوست و آن بویی که از کلمات من به مشام می

 نسیم سحرھای اوست. 
ای  ی از دولت آن زلف چو سنبل شنوی در پارهشنو ١لفھر بوی که از مشک و قرن

کردم تا  از زمان، در سفر و حضر مالزم او بودم و گاھی اوقات از محضر وی استفاده می
بین ما جدایی افتاد؛ پس روزگار چیزی را که گسترده بود در ھم پیچید، چون بشر از 

افت و یی وفات ) ھجر۱۳۲۰روزگار در امان نیست. پس در اواخر جمادی االولی سال (
در جوار امیر مؤمنان در شبستان شریف نجف دفن گردید. وی در آخر کتاب 

 ٢بیوگرافی خود را نوشته است.» كمستدر«

ھای فارسی و عربی است، برای  که در کتاب بزرگش در علم رجال که به زبان چنان
و » فوائد رضوی در احوال علمای مذھب جعفری«وی بیوگرافی نوشته شده است: 
 کالمش را چنین آغاز نموده است: 

متقدمین و متأخرین،  ی شیخ شکوھمند و بزرگوار و پایه و اساس محکم ما، برگزیده
 ی نندهک  ساحل دانش، استخراج بزرگواری و دریای بی ی خاتم فقھا و محدثین، بخشنده

 بو مثل زیره. (مصحح)گیاھی خوش - ١
 .۴۰۵، ص۲عباس قمی، الکنی و االلقاب، ج - ٢
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ئل، شیخ و آثار از بین رفته، گنجینه و نھر روان فضا ی ھای اخبار، زنده کننده گنجینه
محدث و ثقه، نوری که خداوند برھانش را نورانی گرداند و او را در  ی موالی ما، عالمه

 ١بھشت خود ساکن گرداند.
ی آن را ذکر کرده است، گفته بعد از بیان احوال او در فارسی که آقا بزرگ تھران

 است:
 ی ندهنوری طبرسی، سید سند، حجت اسالم، نایاب روزگار، استاد بشر، تازه کن

مذھب در قرن سیزده، کسی که در عصر خود، ریاست شیعه به وی منتھی شد، 
فرمانروایی که حکومت ستم پیشه، تسلیم امر و نھی او شده است، کسی که زبان از 
بیان شرف و مقام بلند او عاجز است. رئیس مسلمین، حاج میرزا محمد حسن شیرازی 

) که در سامراء و ۱۳۱۲متوفای شعبان ( –خدا تربت ارزشمند او را مقدس نگه دارد  –
 ٢مدفون گشته است. ÷در جوار جد خود، امیرالمؤمنین

گوید: شایسته است که بگویم  خود به وی پرداخته و می یان عالقمندیسپس به ب
بعد از شیخ زندگی من بسان زندگی ماھی در خشکی شد؛ باقی ماندم اما چون برف در 

ھا واجب است. او استاد من بود و  میان گرما. واقعًا او بر من حقوقی داشت که شکر آن
ھای علمی   سیدن به مائدهدر آغاز تحصیالتم از وی اخذ علم نمودم و در راه سفر و ر

وی، شترھای نیرومندی را الغر نمودم و او نیز، از خوان فضل خویش نعمتی ضایع 
ھا نمود و آغوش  ای به کودک شیرخوار خود مھربانی ناشدنی به من بخشید و چون دایه

علومش را برایم گسترانید و آب معلومش را در گلویم ریخت. پس برکات َنَفسھایش 
چه از قلم من  ن ھر آنیشت و از پرتو چراغش، روشنی گرفتم. بنابراشامل حالم گ

بخش کلمات من، از نسیم  شود از فیض دریای علم اوست و نفس حیات ریزان 
شوم که سھم او را در  سحرھای اوست و من به پروردگار ثواب و پاداش متوسل می

ز طرف خداوند دارای ھا قرار دھد ـ خداوند او را رحمت کند ـ ا بھشت خود از بھترین
یش بالغ بر ھا کتابھای بزرگ و برتر بود. تعداد  الطاف نھانی و مواھب غیبی و نعمت

عبارتند  ھا کتابدھد و آن  کتاب است که ھر یک از مھارت و زبر دستی او خبر می یس

 .۱۴۸فوائد الرضویة  ص - ١
 .۱۵۰فوائد الرضویة، ص - ٢
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در چند جلد که نزدیک به کل کتاب » مستنبط املسائلالوسائل و كمستدر«از: کتاب 

، که این کتاب از اولین »نفس الرمحن در فضائل رسور ما سلامن«ست. کتاب ا» الوسائل«

موسوم  ھای علما اجازه ی در زنجیره» بة يالشجرة املونقة العج«تألیفات وی بعد از کتاب 

ا یرؤ ی ، کتاب دارالسالم درباره»مرسلة الدر املنظوم«، و بعد از کتاب »مواقع النجوم«به 
وشته شده که من آن را مختصر نمودم اما تمام نشده است. و خواب دیدن در دو جلد ن

فصل «چنانکه خود او جلد دوم آن را ترجمه کرده است اما تمام نشده است. کتاب 

» يجنة املأو«، کتاب »البحار السابع عرش كاستدرا يفمعامل العرب «، کتاب »اخلطاب

ض في« ی است، رسالهرامون کسی است که در غیبت کبری به لقای حجت نائل شده یپ

چھارم  ی صحیفه«، »دوم علوی ی صحیفه«مجلسی،  ی در احوال عالمه» قديس

زان يم« ی به زبان فارسی، رساله صدر احوال امام غایب» النجم الثاقب«، « سجادیه

به فارسی، » بةيط ي هلمك«در تعیین زمان والدت خاتم پیامبران به فارسی، » السامء

وی وارد شده » فصل اخلطاب«ای در رّد شبھاتی که بر کتاب  ، رساله»هيظلامت اهلاو«

ب يستار عن وجه الغاشف األكتاب ك«، »املربقع ة مويسيذر يفتاب البدر املشعشع ك«است. 

محل و  ی ای مختصر به زبان فارسی درباره ، رساله»سالمة املرصاد« ،»بصار (عج)عن األ

ای است بر  حاشیه» كمستدر«چه نزد ما اصح است، کتاب  زمان تولد امامان بنابر آن

لؤلؤ و مرجان در «در رابطه با عید گاو، » طوبی ی شاخه«چه ناتمام مانده است،  آن

که این کتاب آخرین  »ة الزائر بلغة املجاوريحت«، »خوانان اول و دوم روضه ی شرط پله
ه اجل فرصت تمام کردنش را به وی نداد و خداوند توفیق اتمام تألیف وی بوده است ک

ھای او را به من عطا کرد. او؛ یعنی، طبرسی نیک محضر و  آن و دیگر حواشی و رساله
وحشت  ی فراوان، مشتاق به کار خود، احساس کننده ی نوشتن سریع و حافظه یدارا

باالترین صفات و واالترین  د و او جامعبواز برادران معتمدتر خویش، عابد و پارسا 
خصلت و فضیلت بود، در ھر خیری به اوج رسیده بود و از ھر علمی گرانبھاترین جوھر 

رامون علم او باید گفت: نیکوترین فن او، علم حدیث و شناخت یگرفته بود، اما پ را فرا
گاه به ریزه د، به ھای آیات و نکات و اخبار بو کاری مردان راوی و احاطه به اقوال و آ
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اند و  ای که ھمه از درک چگونگی استخراج جواھر اخبار توسط وی متحیر مانده گونه
ھا از ادراک سبک وی در استنباط اشارات و رموز اخبار عاجز مانده است پس  دیده
گاھی و چیره ی گی فقط شایسته پاکیز دستی و تبحر  خداوند متعال است که این ھمه آ

مّواج و خروشان و را به وی بخشیده است. وی دریایی ر در علوم و اخبار و سنن و آثا
ای که نگذاشته است حتی یک  چراغی فروزان بود که ارزش عمرش را دانست، به گونه
ش یفانی شود، بلکه از عمر خو  دقیقه از دقایق عمر و گوھر نفیس زندگیش بدون بھره

آوری و تألیف نمود و  جمع را برد؛ زیرا وی اخبار متفرقه از امامان پاک را  نھایت بھره
اوقات خود را با ذکر و تالوت آیات قرآن یا با نماز و انجام نوافل و مندوبات سپری کرده 

ھای آداب دینی را ادا  کاری است. مشتاق به انجام ھر سنت واالیی بود و به آسانی ریزه
ل خوب کرد و با احوا نموده است. او با کردارھای خوب خود برای دیگران موعظه می

گشت و گفتارش بر  خواند. دیدن وی باعث یاد خدا می خود مردم را به راه خدا فرا می
ای  کرد. ھیچ احدی جز با بھره افزود و علم او مردم را به امور آخرت تشویق می علم می

مفید و اشتیاق به ثواب و ترس از تھدید، از مجلس وی بر نخواست و از سنت ھا جز 
کرد.  گزید و جز به نیکوترینش عمل نمی ھا را بر نمی ترین آنمحکم ترین و پر رنج 

شد که از امامش  کردار و گفتارش ھمخوانی داشت و گفتار وی مقصور بر چیزی می
شنیده بود. مدتی را در خدمت او در سفر و حضر سپری نمودم و شب و روز با او مالزم 

یان ما جدایی افتاد، پس و ھمدم بودم و از محضر وی استفاده کردم تا زمانی که م
ای را که گسترانیده بود، در ھم پیچید؛ زیرا بشر از شر روزگار در امان  روزگار سفره

افت ـ خداوند او را با ائمه محشور نماید ـ در ی) وفات ۱۳۲۰ماند؛ پس در سال ( نمی
نان بردم، از او خواستم که به من اجازه دھد تا تألیفات آ خالل مدتی که از وی بھره می
خره در اواخر روزھای زندگیش با وی روایت کنم؛ باآل ی را با استفاده از طرق پنج گانه

درخواستم موافقت کرد. پس بر من منت نھاد و اجازه داد تا تألیفات ھمسفران قدیم و 
جدید خودمان را در تفسیر و حدیث و فقه و اصول دین و اصول فقه و غیره، به ویژه 

ھا نھاده شده است، از وی روایت  که اساس مذھب و فروع بر آن ای هنای چھارگھا کتاب
که » وسائل و البحار و مستدرک الوسائل«ی ھا کتابروایت از  ی کنم. ھمچنین اجازه

یی ھا کتاب، ھا کتابخداوند تألیف آن را نعمتی بر طبرسی قرار داده است و غیر از این 
به من داد که روایاتش با  باشد ز و روایتش برای وی صحیح میرا که برای او جائ

او از استادان بزرگوارش صورت گرفته است. محکم  ی استفاده از طرق شناخته شده
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ھا، روایاتی ھستند که طبرسی از فخر شیعه، تاج شریعت،  ترین آن روایت ترین و منظم
  ی علمای گذشته و حال از آن خالی ماندهھا کتابخاتم محققان و مؤسس قواعدی که 

فقھا و محققان کسی که در  ی و کوه علم و دانش و استاد مجتھدان و خاتمه است،
شود، حاج شیخ مرتضی انصاری ـ  امامیه به وی منتھی می ی عصر خود ریاست ھمه

بھشت خود سکنی دھد ـ او  ی خداوند او را به رحمت خود بپوشاند و او را در گستره
ی و او نیز، از بحر متالطم، عالمه ھم از شیخ فقیه و دانشمند بزرگوار، احمد نراق

طباطبائی مشھور به بحر العلوم ـ خدا روحش را پاک گرداند ـ او ھم، از استاد محقق و 

نقل کرده است؛ آن ھم با استفاده از ُطُرقی که در  »لؤلؤة« محدث، صاحب کتاب

زیرا من با استفاده از طرق  ؛شرح داده شده است» مستدرک«کتاب  ی خاتمه
روایتش را  ی وی تمام چیزھایی را که روایتش برای او صحیح است و اجازه ی پنجگانه

خداوند ھستی است و این  ی ھا، برازنده ستایش ی کنم. ھمه دارد، از او روایت می
مبارکه بر ساحل  ی ) در کوفه۱۳۲۰مطالب، در روز جمعه، ششم ربیع االول سال (

 ١فرات اتفاق افتاد.
ظر شیخ محقق و استاد محدثان در ورع و تقوی و این است نوری طبرسی در ن

دوران خود در به اھتزار در آوردن پرچم ھدایت و اسالم، حضرت حاج شیخ  ی یگانه
 ٢عباس قمی.

عالم أ«و » عةيالذر«چه رھبر آن قوم، آقا بزرگ تھرانی صاحب تألیفاتی چون  اما آن  

توجه  ی گفته است، شایسته ی حدیث و فقه، راجع به اوھا کتابو غیر آن از » عةيالش

خود در جلد اول از قسم دوم، بعد » عهيعالم الشأ«باشد. آقا بزرگ تھرانی در کتاب  می

که بیوگرافی او را آغاز کند،  از نام او نوشته است: شیخ میرزا حسین نوری، و قبل از آن
واداشت؛  گوید: وقتی آن اسم را نوشتم، قلم در دستم به لرزه افتاد و مرا به وقفه می

پس برای نوشتن بیوگرافی استاد نوری تصمیم قطعی گرفتم و ھیبتی که از وی در 
ذھن داشتم، دوباره برایم تداعی شد؛ آن ھم بعد از گذشت پنجاه و پنج سال. پس از 
روی تعظیم وی، فروتن شدم و بر اثر ھیبتش سرگشته ماندم. چگونه بیوگرافی او را 

 .۱۵۰-۱۵۳عباس، فوائد الرضویة، ص - ١
 .۱الکنی و األلقاب، ج - ٢
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وانانی است که زندگی و اعمال آنان در ھیچ چھارچوبی بنویسم در حالی که او از پھل
این  ی رسد که مورخ با سخن گفتن درباره گنجد، اما خیلی دشوار به نظر می نمی

بتواند بار امانت او را بر دوش نھد و من جز اعتراف به کوتاھی در  امحتو  ت پریشخص
ای از  س گوشهبینیم. پ گیری خود نمی ادا نمودن حق وی، ھیچ راھی برای موضع

خواھم پاداش  کنم تا حقوقش را ادا کرده باشم و از خداوند می بیوگرافی او را بیان می
 ١را برای وی فراھم آورد. یکین به نیعامل

گوید: او شیخ میرزا حسین بن میرزا محّمد  کند و می سپس بیوگرافی را آغاز می
حدیث و رجال در  تقی بن میرزا علی محمد بن تقی نوری طبرسی، امام امامان

ترین علمای شیعه و بزرگ مردان اسالم در این قرن است. وی  ھای اخیر و از بزرگ قرن
ھای طبرستان  نااز توابع نور و یکی از دھست» یالو«) در روستای ۱۲۵۴شوال  ۱۸در (

متولد شد و در آن جا در حالی که یتیم بود، پرورش یافت؛ زیرا پدرش که حجت بزرگ 
افت، وی به فقیه بزرگ، مولی یت سالگی و قبل از بلوغ وی وفات بود در سن ھش

رد؛ بعد به تھران مھاجرت نمود و در آن جا به کدا یمحمد علی محالتی ارتباط پ
وست و از علم وی بھره برد. یدانشمند عالیقدر پدر زنش، شیخ عبدالکریم بروجردی، پ

به چھار سال در نجف  ) با او به عراق مھاجرت کرد و نزدیک۱۲۷۳سپس در سال (
) مجددًا به عراق عزیمت کرد و ۱۲۷۸باقی ماند. بعد به ایران بازگشت و در سال (

مالزم شیخ عبدالحسین طھرانی مشھور به شیخ العراقین گشت، و تا مشھد کاظمین به 
الله، نصیب او شد، سپس به  حج بیت )۱۲۸۰ھمراه او بود. بعد از دو سال در سال (

ت و چند ماه در محضر شیخ مرتضی انصاری بود تا این که شیخ در نجف اشرف بازگش
) به ایران برگشت و مرقد امام رضا را زیارت کرد و ۱۲۸۴افت. پس در (ی) وفات ۱۲۸۱(

 )؛ یعنی در ھمان سال، استاد تھرانی فوت کرد و او به عراق بازگشت. ۱۲۸۶در سال (
 ی داد و برای بار دوم حج خانه استاد تھرانی، اولین کسی بود که به ایشان اجازه

ھا در آن جا ماند و در خالل آن  خدا نصیب او شد؛ سپس به نجف بازگشت و سال
) به سامراء ۱۲۹۱ھا مالزم سید مجدد شیرازی شد. وقتی استادش در سال ( سال

بیوگرافی طبرسی نیز، در  ی مھاجرت نمود، دانشجویان به سوی او شتافتند و نویسنده
ھل و عیال خود به ھمراه استاد خود مولی فتح علی و سلطان آبادی و ) با ا۱۲۹۲(

 .۵۴۳ھـ، ص۱۳۸۵آغا بزرگ تھرانی، نجف،  - ١
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داماد خود، شیخ فضل الله نوری، به نزد شیرازی مھاجرت کردند و آنان نخستین 
خدا نصیب او گردید و بعد از  ی مھاجران به سامراء بودند و برای بار سوم حج خانه

ایران مسافرت کرد و مرقد امام  )، برای بار سوم به۱۲۹۷بازگشت از سفر حج در سال (
) ۱۲۹۹را زیارت نمود و به سامراء بازگشت. بعد برای بار چھارم در سال ( ÷رضا
سفر حج شد و بعد از بازگشت و در سامراء باقی ماند و مالزم استاد مجدد خود  یراھ

بیوگرافی تا سال  ی افت و بعد از وفات وی، نویسندهی) وفات ۱۳۱۲شد تا در سال (
) در سامراء باقی ماند و بعد به نجف برگشت و تصمیم قطعی گرفت که تا وقت ۱۳۱۴(

   ١وفات در آن جا بماند.
ھای سلف صالح بود که وجودشان در این عصر کمیاب  شیخ نوری یکی از نمونه

آور خدا بود  ھای شگفت است؛ زیرا به خاطر مھارت، ممتاز گردیده بود و یکی از نشانه
دادی عجیب و ارزشمندی در وی نھفته بود و او را از علمای طراز که استعدادھای خدا

 ی ای درخشان از اعمال صالح است و او در ھمه اول شیعه کرده بود. حیات او صفحه
آثار و مرویاتش، انسانی است که در گذر زمان، جاودانگی را برای خود واجب کرده 

زبان به مدح او بگشایند؛ زیرا او  خورند و بسیار است و مؤلفان و مؤرخان به او غبطه می
ش را برای خدمت به علم نذر کرده بود و جز بحث و کشف مطالب و کاوش یوجود خو

و جستجو، چیز دیگری در او وجود نداشت؛ اخبار متفرقه و کلمات طالیی حدیث را 
یف نظم در آورد و نوادر تاریخ و سیره را تأل ی آوری نمود و آثار متفرقه ای به رشته جمع

کنند،  نمود و توفیق خداوند چنان ھمراه او بود که خوانندگان تالیفات وی، تصور می
ھای ارزشمندی برای  ای از عنایات خود، به او عطا کرده و گنجینه خداوند الطاف ویژه

اند و تصور  ترین مردان این فن به آن دسترسی پیدا نکرده وی اندوخته است که بزرگ

َ�ٰلَِك ﴿ آفریده است. صا برای حفظ مابقی میراث آل محمدکنند که خداوند او ر می
ِ ٱفَۡضُل  ۚ وَ  �َّ ُ ٱيُۡؤ�ِيهِ َمن �ََشآُء و این، فضل خداست به ھر  ]۵۴[المائدة:  ﴾َ�ِٰسٌع َعلِيمٌ  �َّ

 فضل فراوان و داناست.  یدھد و خداوند دارا کس که بخواھد، می

 خود قرار داده است.» مستدرک«به نقل از آنچه در آخر جزء سوم از کتاب  -۱
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سال بعد از وفات مجدد شیرازی که ) یک ۱۳۱۳برای بار اول در سامراء در سال (
که ھمان سال، ناصر  ھمان سال ورود من به عراق بود، به خدمت او مشرف شدم؛ چنان

افت. قبل از ورودم به نجف، عزم زیارت سامراء کرده بودم، پس یالدین شاه قاجار وفات 
روز  اش توقف کردم. آن هانبرای دیدن کسی که قصد بیان بیوگرافی او را داشتم، در خ

 ی اش برقرار بود؛ مجلس به واسطه هدر خان ÷حسین یجمعه بود و مجلس عزا
ر کحضور مردم تنگ شده بود و شیخ نیز، روی صندلی مشغول وعظ بود. سپس به ذ

مصیبت پرداخت و حاضران متفرق شدند و من ھم، از مجلس برگشتم؛ در حالی که 
این مرد بود که فقط خدا درون من چنان مملو از احترام و بزرگداشت نسبت به 

مردان نخستین خودمان را در او  داند، زیرا ھنگامی که او را دیدم، عالئم نیک می
مشاھده کردم و وقتی که به نجف رسیدم برای دیدار مجدد او آرزومندتر شدم و 

کنم.  نم تا از محضر او استفاده کتوانستم با او ارتباط برقرار  یگفتم: ای کاش، م می
) به نجف مھاجرت کرد و مدت شش سال مانند سایه ھمراه و ۱۳۱۴سال (وقتی در 

ونت قرار داد و در این مدت، کس ی به خانه جا آندر مالزم او شدم تا خداوند او را 
ھا را داشته باشم،  قضایای بسیار عجیبی از وی مشاھده کردم که اگر قصد شرح آن

از آن ذکر کنم، گرچه با ذکر دانم مختصری  یمناسب م یسخن طوالنی می شود، ول
شویم، اما این کار من برای اظھار وفاداری و  این مطالب، از بحث اصلی خود خارج می

ادای حقوق است؛ زیرا من یقین دارم که استاد بزرگ و معلم طراز اول خود را بعد از 
 –قیامت نخواھم دید، پس چرا حق او را بجا نیاورم. او  ی این توقفگاه جز در عرصه

ھمیشه پایبند انجام وظایف شرعی بود و برای ھر  –خداوند مقامش را بلند گرداند 
کرد، مثال: وقت نوشتن وی  ای داشت که از آن تخلف نمی ساعتی از روز خود کار ویژه

او بعد از عشاء تا وقت خواب بود  ی بعد از نماز عصر تا نزدیک غروب بود و وقت مطالعه
خوابید. سپس دو ساعت مانده به طلوع فجر بیدار  ب نمیو جز با وضو در اندکی از ش

رد. بعد ساعتی ک ینمود و و در وضو گرفتن آب بسیار مصرف م د وضو مییشد و تجد می
ھم در –رفت و پشت درب قبله   قبل از طلوع فجر به سوی حرم مطھر بیرون می

تا سید داود، شد  ستاد و مشغول انجام نوافل شب مییا یم -تابستان و ھم در زمستان
آمد در حالی که کلیدھای روضه را در دست داشت، در را باز  جانشین خازن روضه، می

شد و او نخستین کسی بود که در آن وقت وارد روضه  کرد و شیخ ما داخل می می
کرد، سپس در سمت سر  ھا مشارکت می نائب خازن در روشن کردن شمعبا شد و  می
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را شروع  –نماز شب  –و زیارت و نماز تھجد  ایستاد می ÷ف قبر امام علییشر
کرد و این کار وی تا طلوع فجر ادامه داشت؛ بعد، نماز صبح را به جماعت با بعضی  می

نمود؛ سپس به خواندن اوراد  خود از بندگان و پارسایان بزرگ اقامه می ی از افراد ویژه
گشت و  د به خانه باز میکرد و اندکی پیش از طلوع خورشی بعد از نماز اشتغال پیدا می

رفت که مشتمل بر ھزاران کتاب نفیس  بزرگ خود می ی قبل از ھر چیزی به کتابخانه
شد و ھنگام  و آثار نایاب بود و جز برای انجام کارھای ضروری از کتابخانه خارج نمی

آن را از کتب حدیث و  ی اند یا نسخه چه تألیف نموده آمدند تا آن نزد او می طلبهصبح 
 اند، در صورت نیاز به تصحیح، آن را برابر با اصل نمایند.  یره بر داشتهغ

ارش را کا ید یطلب یشد، او پوزش م یدار نزد او وارد میجھت د یسکھنگامی که 
ھا موجب ازدحام مشغلت نشوند، اما در  و مالقات یتا اشتغال علم  داد، یع انجام میسر

بود به طور کلی با مردم » كاملستدر«کتاب ه مشغول تکمیل ک یر و ھنگامیاخ یروزھا
ای یا حال  قطع رابطه نمود و وقتی از شرح حدیث یا ذکر خبر یا توضیح قضیه

چه در  ناشد، چن ای یا غیر آن از مسائل فقه و اصول از وی سؤال می کننده روایت 
سوال داد و تنھا مواضع و منابع جواب را به  بود، جواب مفصل نمی خارج از کتابخانه 

اش حضور داشت، موضوع را از یکی از  هانرد؛ اما اگر در کتابخک یم یکننده معرف
داد تا در آن بیندیشد و جواب خود را بیابد. البته  آورد و به سائل می بیرون می ھا کتاب
به خاطر این بود که جواب دادن، مزاحم کار مھم وی از قبیل قرائت یا ھا  این ی ھمه

نمود و به خواب قیلوله  ز فارغ شدن از کارھا، غذایی تناول مینوشتن نشود و بعد ا
شد؛  کرد و ھنگام عصر نیز، مشغول نوشتن می رفت و بعد، نماز ظھر را اقامه می می

داد و بعد از بازگشت از  چنانکه ذکر کردیم. اما در روز جمعه روش خود را تغییر می
شد تا خود را   یبت مشغول میی ذکر و مصھا کتاببعضی از  ی حرم شریف به مطالعه

برای باالی منبر آماده کند و یک ساعت بعد از طلوع خورشید از کتابخانه به سوی 
کرد و تعارفات را به جا  نشست و به حاضران سالم می شد؛ می مجلس عمومی خارج می

چه در کتب خوانده بود، در آن روز بیان  رفت و آن آورد و بعد باالی منبر می می
ای که حتی اخبار یقینی را به  کرد به اندازه با وجود این، در نقل احتیاط می کرد؛ می

ھایش از موی  کرد، اشک گفت و ھنگامی که مصبیتی را قرائت می صراحت نمی
شد و بعد از تمام شدن کار مجلس، به وظایف جمعه از قبیل ناخن  سفیدش سرازیر می
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شد و در  دعا و غیر آن مشغول می گرفتن و سر تراشیدن، سبیل کوتاه کردن و غسل و
رفت و تا غروب خورشید به  نوشت، بلکه به سوی حرم بیرون می عصر جمعه، دیگر نمی

شد؛ تا زمانی که به جوار پروردگارش نقل  خواندن دعاھای روایت شده مشغول می
ھا رسم کرد، زیارت سید  مکان نمود، این عادت او بود. از جمله کارھایی که در آن سال

لشھدا با پای پیاده بود که این نوع زیارت در عصر شیخ انصاری از سنن برگزیدگان و ا
رفت. اخیرًا این عادت ترک شده است و از عالئم فقر و  ترین شعائر به شمار می بزرگ

آید. وقتی کسی چنین کاری می کرد، خود  ھای قشر پایین جامعه به حساب می ویژگی
خواری و ننگ بود. به ھمین سبب،  ی در عرف، مایه زیرا ؛داشت را از مردم نھان می

وقتی که شیخ ما ضعف این امر را احساس نمود، برای انجام آن ھمت گماشت و پایبند 
کرد تا بارھای سنگین و  باربر را کرایه می یھا ناویآن گشت و در زیارت عید قربان، ح

رفتند، اما چون  ه راه میوسایل مورد نیاز را حمل کنند و خود و ھمراھانش با پای پیاد
طور که  توانست یک شبه مسافت بین نجف و کربال را آن مزاج وی ضعیف شده بود نمی

کرد، شب اول را  جا بود، در نوردد، بلکه سه شب را در راه سفر سپری می رسم اھل آن

به سر » لهيخان النخ«و شب سوم را در » خان النصف«و شب دوم را در » مصيلّ «در 
چھارم  یکرسید و پیاده روی وی در ھر روز  برد. سپس در شب چھارم به کربال می می

چھارم ھم نصف آن را شیفت صبح و نصف دیگر را شیفت عصر  یکراه بود که از این 
چه با خود حمل  آن ی پیمود و برای ادای فریضه و صرف غذا در وسط راه در سایه می
مردم و صلحاء به این امر  ی ر سال دوم و سوم، عالقهکرد و د کرد، استراحت می می

افزایش یافت و آن اھانت و خواری که در آن وجود داشت، بر طرف شد؛ به طوری که 
رسید که در ھر خیمه بین  عدد می یھا به بیش از س ھا در بعضی از سال تعداد خیمه

  –) ۱۳۱۹( ی نفر وجود داشت و در سال گذشته؛ یعنی، زیارت عرفه یست تا سیب
ھمان سال حج اکبر بود که در آن جشن نوروز و جمعه و عید قربان در یک روز اتفاق 

به  –زیادی در اثر وبا جان باختند  ی افتاده بود و به خاطر ازدحام حجاج در مکه، عده
خدمت شیخ مشرف شدم و تا کربال با پای پیاده ھمراه وی راه رفتم و بعد از آن زیارت، 

خ با پای پیاده به نجف بازگشت که به تقاضای میرزا محمد مھدی بن بار دیگر شی
محمد صالح مازندرانی اصفھانی داماد شیخ باقر بن محمد تقی، حاشیه گذار بر کتاب 

، بود. مسأله از این قرار بود که او نذر کرده بود، نجف را با پای پیاده زیارت کند »املعامل«
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مالقات کرد، از وی خواست تا در مسیر بازگشت با و ھنگامی که با شیخ ما در کربالء 
وی ھم صحبت شود، او نیز، پذیرفت و در ھمان سفر در روز بیرون آمدنش از نجف، 
بیماری وی که به مرگش منجر گردید، شروع شد و آن بیماری بر اثر غذایی بود که 

س آن ، برایش حمل کرده بودند.  ھر ک بعضی از ھمسفران وی در ظرفی سر پوشیده
غذا را خورده بود به استفراغ و اسھال دچار شده بود و تعداد ھمراھان شیخ در آن سفر 

زیرا از آن غذا  ؛نفر بودند که بعضی از آنان به آن درد مبتال نشده بودند ینزدیک به س
ست نفر از آنان به آن درد یحدود ب –این جمع بودم  ی و من از جمله –نخورده بودند 

درد بعضی از آنان شدت بیشتری داشت و آن ھم به خاطر تفاوت در مبتال شدند که 
مقدار تناول غذا بود و بیشتر آنان با استفراغ نجات یافتند، اما شیخ وقتی که حال 

کرد. تا رفقایش دچار وحشت و  شد، خود را کنترل می استفراغ بر وی عارض می
ر او گذاشت؛ و دو روز بعد از اضطراب نشوند؛ لذا باقی ماندن غذا در شکم او اثر سوء ب

کنم که قطعه سنگی در درون دارم که از  ورود به کربال به من گفت: من احساس می
خورد. در راه نجف دچار استفراغ شد اما بھبود نیافت و به تب شدید   ش تکان نمییجا

خره در شب چھارشنبه در گرفت تا باآل مبتال گشت و روز به روز بیماریش شدت می
) باقی مانده بود، درگذشت و به وصیت خود ۱۳۲۰ه سه روز از جمادی الثانی (حالی ک

بین عترت و کتاب؛ یعنی، در ایوان سوم از طرف راست، داخل صحن شریف دفن 
ار مردم به ویژه علما، برای شگردید و روز وفات وی روزی به یادماندنی بود که ھمه اق

سرائی نمودند و برای وفات وی  رثیهشعراء برای وی م ی وی بی قراری کردند و ھمه
ساختند؛ یکی از آنان، شاعر رادمرد، شیخ محمد مال تستری است که در ١ماده تاریخ

 (شعر): افت، وی گفته استی) وفات ۱۳۲۲سال (

 مىضــــ احلســــني الــــذي جتـــــسد مــــن
 

ــــــامل الــــــذر  ــــــن ع ـــــــلوم م ــــــور عـ  ن
 

ــــــامً  ـــــه حـــــو علـ ـــــو من ـــــدس مث  ق
 

 مقــــــدس النفـــــــس طيــــــب الــــــذكر 
 

 مـــــنهن أوصـــــافه عطـــــرت فأنشـــــقنا
 

ــــــــــر)  ــــــــــذ العط ـــــــــــخه (ش  تأريــ
 

ای  عبارت از آن است که مجموع حروف بیت یا مصراع یا عبارتی به حساب ابجد با تاریخ واقعه -١
تطبیق کند؛ مثًال: بھاء الحق والدین طاب مثواه. .. بدین دستور تاریخ وفاتش، برون آر از حروف 

 (مصصح)ھـ. ق. است. (فرھنگ معین).  ۷۸۲که معادل » قرب طاعت«
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 به نور علوم منّور شده بود، درگذشت.  ١حسینی که در عالم ذر
 خداوند جایگاھی را که از وی دارای علم شده است، مقدس گرداند.

گین و ما از ھمان اوصاف، تاریخ   نفس او پاکست و نام او پاکیزه اوصاف او عطرآ

 (بوی عطر) شد » العطر يشذ«یم و به حروف ابجد تاریخ وفاتش وفاتش را جویا شد
   ۹، ط = ۷۰، ع = ۱الف = ، ۱۰ی = ، ۳۰۰ش = 

 شود.  می ۱۳۲۰، جمعًا ۲۰۰، ر = ۳۰، ل = ۷۰۰ذ = 
پارسا، سید محمد بن قاسم   ی هو جسم او ھم دارای کرامت است؛ زیرا عالم عادل ثق

کاشانی نجفی برایم نقل کرد و گفت: وقتی که مرگ ھمسر نوری فرا رسید، سفارش 
ق ھفت و این اتفا –کرد که در کنار وی دفن شود و وقتی که حاضر به دفن وی شدم 

اش را بر خاک بگذارم؛ زیرا من  داخل قبر شدم تا گونه –سال بعد از مرگ شیخ رخ داد
با وی محرم بودم. وقتی که کفن را از روی او برداشتم، چشمم به جسد   ببه چند سب

شیخ افتاد که شوھر آن خانم بود، او را درست مانند روزی که دفن شده بود تازه یافتم 
و گذشت زمان تأثیری بر کفنش نگذاشته بود و رنگش را از سفیدی به زردی تغییر 

ذاشته که چشم زمان در حسن نظم و خوبی نداده بود. شیخ ما، آثار مھمی را به جا گ
وی  یھا را بسیار کم دیده است. و ھمین تألیفات برای کرامت و بزرگوار تألیف، نظیر آن

ی ھا کتابیم: اگر کسی یگو گردیم و می کافی است. پس به سخن نخستین خود باز می
موج  اوش قرار دھد که از علم و تحقیقکشکوھمند و تألیفات باارزش وی را مورد 

کند که او مورد  گردد و شک نمی آور اطالعات وی مطلع می زند، بر وسعت سرسام می
زیرا بیشتر این آثار را در سامراء تألیف کرده  ؛بوده است –جبرئیل  –تأیید روح القدس 

است و از افراد بسیار بلند مرتبه و قدیمی و بزرگ از یاران سید مجدد شیرازی به شمار 
شد و  یم و نظرش از او صادر یرد و رأک یکارھای مھم به او مراجعه م یرفت. و برا  می

او   نگاری رفت، و غالبًا نامه یاز شاگردان برجسته و ممتاز او در سطح جھان به شمار م
ھا، بر آورده کردن نیاز مھاجران و رسیدگی به  به دیگر شھرھا و پاسخ دادن به نامه

 ی شدند و بدرقه و بزرگانی که وارد سامراء میاموری از قبیل زیارت و استقبال علما 

دارد که در ابتدای آفرینش، وقتی که خداوند ارواح را آفرید در ھمان » ألست بربکم«اشاره به آیه  - ١
 آری.  ھا فرمود: آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: عالم به روح
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آنان، تنظیم زندگی طالب و راضی نمودن آنان، عیادت از بیماران، تشییع جنازه و کفن 
غذا و بسیاری از  ی ، تھیه÷ھا، تدارک مجالسی برای عزای سید الشھداء و دفن آن

واالیی داشت  گرفت. او نزد سید مجدد جایگاه بسیار یکارھای دیگر توسط او صورت م
کرد بلکه او را به قصد احترام  به ھمین سبب، ھیچ گاه او را به اسم خودش صدا نمی

 را از او به ارث بردند.   زد و فرزندان وی، این ویژگی حاج آقا صدا می
ھای  این بود نوری در روزگاری که در سامراء سکونت داشت. وی با وجود فعالیت

ھای خطی  جلد کتاب تألیف نمود؛ غیر از نسخه یساجتماعی بسیار زیاد، نزدیک به 
برداری نموده  ی کمیاب و ارزشمند نسخهھا کتاببسیاری که با خط ارزشمند خود از 

شأن وی نبود و  ی است، اما در نجف و بعد از وفات سید مجدد، وضع مادی او شایسته
در دلم  یأسفمیرم و حسرت و ت به خاطر دارم که وی، روزی به من گفت: ھمانا من می

ام به من بگوید:  فالنی، این پول را  نون کسی را ندیدهکتا  یدارم، چون در مدت زندگ
ای بده تا کمکت کند.  بگیر و صرف کار و قلمت کن، یا کتابی را با آن بخر یا به نویسنده

ش، کارش یزندگی خو یانیبا این وصف، دچار خستگی و تنبلی نشد، بلکه تا لحظات پا
داد. تألیفات وی دو قسم است: اول آن که در زمان حیات وی چاپ شد که را ادامه 

» نفس الرمحن«ه عبارت بودند از: کھایی از آن در کشورھای مختلف منتشر شد،  نسخه

در » دار السالم«) به چاپ رسید. و کتاب ۱۲۸۵در فضائل سرور ما سلمان که در سال (
) در سامراء از تألیف آن فارغ شد ۱۲۹۲(ا و خواب دیدن که در سال یامور مربوط به رؤ

که به صورت یک مجلد بزرگ در تھران به چاپ  یا ) صفحه۱۳۵و آن را در دو جلد (
رسید و جلد دوم آن به طور مستقل برای بار دوم به چاپ رسید، چنانکه این مطلب را 

یف تحر ی در مساله» فصل اخلطاب«ایم و کتاب  ذکر کرده ١»عةيالذر«مفصل در کتاب 
) به ۱۲۹۸از تالیف آن فارغ شد و در سال ( ۱۲۹۲) جمادی الثانی ۲۸که در نجف در (

چاپ رسید که بعد از انتشار، بعضی از علما به مخالفت با آن برخاستند و شیخ محمود 
کشف االرتیاب عن «ای در رّد آن نوشت و نام آن را  طھرانی مشھور به معرب، رساله

ھا را بر آن وارد کرد و به نزد مجدد شیرازی  از شبھه نامید و بعضی» تحریف الکتاب
مخصوص به فارسی، آن را  ی فرستاد، او ھم، آن را به شیخ نوری داد که با یک رساله

 .۲۰، ص۸ج - ١
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» ویأالم ةالجن«گانه و کتاب  ھفده» البحار«در جبران » معامل العِربَ «جواب داد  و کتاب 
قات حجت نائل شدند؛ کسانی کسانی است که در زمان غیبت کبری به مال ی درباره

ھا را ذکر نکرده است و در آن کتاب، نود و پنج حکایت  نام آن» البحار«که صاحب 
) از تألیف آن فارغ شده است و مرحوم حاج محمد ۱۳۰۲نوشته است و در سال (

ِ◌ دار الضرب، در آخر جلد سیزده از بحار به  حسن اصفھانی ملقب به کمیانی، امین
) در تھران نیز، ۱۳۳۳به چاپ رسانده است و برای بار دوم در سال ( آن ی عنوان تتمه

در احوال عالمه مجلسی که در سال » ض القديسفيال«و کتاب  ١به چاپ رسیده است.

امین الضرب آن را چاپ  ی چاپخانه» رالبحا«) از تالیف آن فارغ شد و در اول ۱۳۰۲(
 کرده است. 

، کتاب »ةيفة الرابعة السجاديالصح«کتاب » العلويةة يفة الثانيالصح«ھمچنین کتاب 

به زبان » بةيلمة الطكال«به زبان فارسی،  ÷در احوال امام غائب» النجم الثاقب«

در تعیین سالروز والدت خاتم پیامبران به زبان فارسی » زان السامءيم«فارسی و کتاب 
علی کنی  یھبر مولر ی ) به خواھش عالمه۱۲۹۹که در دیدار خود از تھران در سال (

رامون فرزندان موسی نقابدار که در ربیع االول یپ» البدر املشعشع«تألیف کرد، کتاب 
) از تالیف آن فارغ شد و در ھمان سال در شھر بمبئی با محدودیت به ۱۳۰۸سال (

ای از آن را با خط خود به آقای  چاپ رسید و سید مجدد بر آن تقریظ نوشته و نسخه
سامراء موجود است و  ی در کتابخانه٢انی اھدا نمود و این نسخهحجت میرزای تھر

است » ةيدة البغداديقص«در رّد بر » ستار عن وجه الغائب عن األبصارشف األك«کتاب 

به زبان فارسی در زیارت غیر » ة املرصادسالم«است و  ÷انکار مھدی یکه حاو
در بین مردم شایع است و چه  معروف عاشوراء و اعمال مقامات مسجد کوفه غیر از آن

اول و دوم  ی در شرط پله» لؤلؤ و مرجان«ھای معروف وجود دارد، کتاب  در زیارت نامه

ذکر  ۱۶۰-۱۵۹، ص ۵برای توضیح بیشتر به مطلبی مراجعه کنید که آن را در کتاب الذریعة، ج  - ١
 ایم. کرده

 توضیح دادیم. ۶۸صفحه  ۳در جلد  - ٢
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شد و آن را شش با اول و دوم اخالص و صدق می ی روضه خوان که منظورش از پله

که نقص » ة الزائريحت«تألیف نموده که دوبار چاپ شده است، کتاب سال قبل از وفاتش 

مجلسی را با آن جبران کرده و سه بار به چاپ رسیده است و این، آخرین » زائرال ةحتف«
اساس  کتاب از تألیفات وی است به طوری که قبل از تمام کردن آن، وفات کرد و بر

، شیخ عباس قمی آن را به اتمام رساند. و دیوان شعر فارسی وی ١عالقه و ارادت شیخ

نامگذاری شد؛ زیرا آن دیوان، » هيمولود«و به ھای کوچکی به چاپ رسید  نیز، در قطعه
مجموعه قصائدی است که در روزھای مبارک به مناسبت سالروز والدت ائمه به 

ای در مدح سامراء وجود داد و  نظم در آورده است، ھمچنین در آن، قصیده ی رشته
در الزمان  ای که در مدح صاحب ن قصیدهیچن آن گشته است و ھم ی خود سامراء قافیه

و سید محمد مرتضی جنفوری در  .نظم در آورده است ی ) به رشته۱۲۹۵سال (
ای که آن را برای فھرست تألیفات شیخ نوری نوشته است، جواب وی را به سؤال  رساله

چاپ شده است، از جمله » هيمحدات األكالرب«محمد حسن کمال بوری که در کتاب 

ترین آثار او از چاپ شده و  او به حساب آورده است. مھم ی تألیفات فارسی چاپ شده

است که در آن، نقص » الوسائل كمستدر« ھا، کتاب او و شکوھمندترین آن ی ر شدهیغ

را جبران کرده است، کتابی که محدث شیخ محمد حّر عاملی » عهيوسائل الش«کتاب 
گانه است که در سه ع سه ی) آن را تالیف کرده بود، یکی از مجام۱۱۰۴متوفای سال (
آوری و  ی متفرقه جمعھا کتابھا را از  ) ھزار حدیث چاپ شد که آن۲۳جلد بزرگ با (

 ی ه در بردارندهکای نوشته  براساس الوسائل مرتب کرده است، و در ذیل آن، خاتمه
شود و فھرست کاملی را  اران یافت نمییی دیگر ھا کتابفوائد بسیار زیاد است که در 

 »مامرضه اإلحيمن ال «آن، مانند فھرست وسائل که حّرعاملی آن را  یاھ برای فصل
نامیده بود، نگاشته است. اما چاپ کننده از جانب خود، جدولی را برای فھرست تنظیم 
کرده است و ھر بابی را در جدولی نوشته و از مجموع کلمات، کلماتی را در جدول 

فه را از جدول حذف کرده است، به درج کرده که گنجایش آن را داشته و کلمات اضا
ھمین سبب فھرست چاپ شده ناقص از آب در آمد؛ اما این کتاب از جانب متأخرین 

 آن را توضیح داده ایم. ۴۸۴، ص۳که در جلد  - ١
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و نظرات آنان معتبر است، پذیرفته شده است؛ زیرا  ءبرجسته؛ یعنی، کسانی که آرا
اند و مانند  آنان به پیشگامی و تبحر و ثابت قدمی مؤلف این کتاب اعتراف کرده ی ھمه

 ی ھای متأخر، این کتاب ھم دارای اعتبار است. پس بر ھمه سایر مجموعه حدیث
گاه شوند و در استنباط دالیل احکام به آن  مجتھدان ُزبده واجب است که از آن آ

اند به ارزش این  با مؤلف ھم عصر بودهمراجعه کنند؛ زیرا بخش اعظم علمای ما که 

» ةيفاكال«اند و از شیخ خودمان، مولی محمد کاظم خراسانی صاحب  کتاب اذعان کرده
نمود و در پای منبر او بالغ بر پانصد نفر  شنیدم که به شاگرد خود سخنان ما را القاء می

ر عصر ما بدون گفت: د یا بیشتر، از مجتھد یا قریب به اجتھاد حضور داشتند. وی می

گردد. این  و اطالع از احادیث آن، حجت کامل نمی» كاملستدر«مراجعه به کتاب 
عمل به عام قبل از جستجوی «کالمی است که خود شیخ ھنگام رسیدن به بحث 

گفت و خود وی در عمل پایبند آن بود؛ زیرا چند شب، عمل او را  آن را می ١»مخصص
ھا توفیق حضور در مجلس خصوصی او را  ن شببر این منوال مشاھده کردم و در آ

اش، مانند سید ابی الحسن موسوی، شیخ  داشتم که برای بعضی از شاگردان ویژه
عبدالله گلپایگانی، شیخ علی شاھرودی، شیخ مھدی مازندرانی و سید راضی اصفھانی 

 ی داد که ھمواره درباره خودش تشکیل می ی و غیره، بعد از درس عمومی در خانه
ی حاضر در ھا کتاببود و در ھمان مجلس، آنان را به مراجعه به  به استفتاءات  اسخپ

و » الوسائل«و » اجلواهر«عبارت بودند از:  ھا کتابنمود و آن  آن مجلس امر می

و آنان را به عنوان مدرک فرع به خواندن حدیثی از مستدرک امر » الوسائل كمستدر«

ایم و اما شیخ ما، حجت و  به آن اشاره نموده ٢»عةيالذر«نمود؛ چنانکه در کتاب  می

مستدرک و مؤلف آن غلو کرده است. روزی در میان  ی شیخ شریعت اصفھانی درباره
گفت، سؤال کردم؛ پس  ھایی که برای ما می شد و از منبع بحث مردان حاضر از او بحث 

ور شیخ کرد و ھمینط ما محتاج نوری ھستیم و به مستدرک اشاره می ی گفت: ھمه
 کنند.  عالیقدر ما، میرزا محمد تقی شیرازی و دیگر مردان بزرگ به عظمت او اقرار می

 کتابی در ادویه مفرده که از میان رفته است. - ١
 .۱۱۱و  ۱۱۰، ص۲ج - ٢

 

                                            



 ۱۳۳ فصل چهارم: هزار حدیث شیعی در اثبات تحریف در قرآن

اوست که عبارتند از:  ی او و تالیفات چاپ نشده ی قسم دوم شامل آثار ترجمه شده

ای از  که زنجیره» بةيالشجر املونقة العج«و » مرسلة الدر املنظوم«و » مواقع النجوم«
ن یو این کتاب، نخست١ب استیعلمای عصر خود تا زمان غایب شدن امام غا ی اجازه

) از تألیف آن فارغ شده است و ۱۲۷۵) رجب (۲۴تألیف اوست که در شب دوشنبه، (

وی وارد شده است و کتاب » فصل اخلطاب«ای فارسی در جواب شبھاتی که به  رساله

با ده ھزار شعر در » طوبی ی شاخه«معاویه و کتاب  ییجو بیدر ع» ةيظلامت اهلاو«
ھا و اعمال ماه ربیع االول با کمی مزاح و شوخی و تقریراتی بر بحث استاد  ختم

خودش، تھرانی و تقریرات بحث سید مجدد که ھر دو تقریرات با خط ارزشمند خود در 
اند، اما احتمال دارد که تقریرات دوم از غیر  میرزا محمد عسکری دیده شده ی کتابخانه

 یزھایای در چ برداری کرده باشد. و مجموعه باشد و او تنھا با خط خود نسخهاو 

مختصری است که  ی مقاله» ناتيربعاأل«متفرق که فوائد کمیابی در آن نھفته است و 

نوشته است، او چھل امر از اموری » بةيلمة الطكال«کتاب  ی نسخه ی آن را در حاشیه
و کتاب  ٢شده است، جمع آوری کرده است.که در اخبار ائمه با عدد اربعین ثبت 

ای در بیوگرافی مولی ابی الحسن الشریف که آن را با خط  و رساله» خبار حفظ القرآنأ«
ام. برای  میرزا محمد عسکری در سامراء دیده  خود بر تفسیر شریف موجود در کتابخانه

کرده است. و  ی انباری خود نیز، فھرست نوشته و آن را با حروف الفبا مرتبھا کتاب
باشد که آقا نور  تر می چه نزد وی صحیح ای در تاریخ تولد ائمه، بر اساس آن رساله

که » مزار البحار كمستدر«محمد خان کابلی، مقیم کرمانشاه آن را گرفته است و کتاب 

ح يتوض حوايش«که تمام نشده و » عيل رجال ايب حوايش«تمام نشده است و کتاب 

 ی چاپ شده است و قسمتی از آن را در نسخه» عيل رجال ايب«تاب که در آخر ک» املقال

را ترجمه کرده اما به پایان نرسیده » دار السالم«ام و او جلد دوم کتاب  خودم نقل کرده

جوبة أ«ھای ناتمام دیگری ھم دارد مانند کتاب  است. عالوه بر اینھا، حواشی و رساله

 برای تفصیل این امام مزعوم به کتاب غایب ھمیشه غایب مراجعه فرمائید. [مصحح] - ١
 ذکر کردیم. ۴۳۶، ص۱آن را در جلد  - ٢
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اخالق و  ی  و در مجالس وعظ خود دربارهچه ا و اوراق متفرقه. گروھی آن» املسائل
ای صغیر که در قسمت اول  نوشتند. مولی محمد حسین قمشه کرد، می آداب امالء می

اش رھا نکرده مگر این که بر  انهنام او مطرح شد، ھیچ کتابی را در کتابخ ١از این کتاب
ت و فوائد آن تعلیق نوشته و موضوعش را شرح داده و احوال مؤلفش را بیان کرده اس

دیگری را نیز، در آن زمینه بیان داشته است و من به شدت برای از بین رفتن آن 
در آن بود که ٢کتابخانه و متفرق شدن آن متأسفم؛ زیرا بعضی از اصول چھارصدگانه

، ھا کتابھا مطلع نشده بود. او در جمع نمودن این  قبل از نوری، ھیچ کس از آن
گذشت، ناگاه یکی از اصول چھارصدگانه  وزی از بازار میماجراھا داشت، به طوری که ر

را در دست زنی دید که آن را برای فروش عرضه کرده بود و شیخ ھم، ھیچ پولی ھمراه 
ھایش را از تنش بیرون آورد و فروخت تا کتاب را بخرد. از  نداشت؛ لذا بعضی از لباس

این فن به  ی لی که او نابغهھا فراوان است و چگونه این طور نباشد در حا این نمونه
رود و پیشوای این ھنر است، بیخ علم حدیث را تا اعماق آن شناسایی کرده  شمار می

 ی جدا نموده و خاتمه یف را از قویاست. صیاد را از تیرانداز تشخیص داده است و ضع
اجتھاد  ی ھای متأخر از او اجازه مجتھدان است و تمام رھبران دینی و حجت االسالم

ای نوشته شده است که  نامه اند و از نیم قرن پیش تا به امروز کمتر اجازه اخذ نموده
صدور آن به اسم شریف وی نباشد و تا آثار او باقی است نام این شیخ، جاودانه خواھد 

شیوخ  ی ماند. و او اولین کسی است که به من اجازه داده و مرا در جوانی به طبقه
ھای بسیاری، اعم از بزرگ و کوچک و متوسط و شفاھی از وی  زهرسانده است و اجا

ایم. بیوگرافی پدر  شش مورد اجازه را ذکر کرده ٣»عةيالذر«اند که در کتاب  صادر شده

ایم و شیخ ما دارای چھار برادر  ذکر کرده ٤»رام الربرةكال«او را در قسم اول از کتاب 
) شیخ میرزا ھادی، فقیه بزرگ که مدتی ۱(تر بودند:  ھا از وی بزرگ آن ی بود که ھمه

 .۵۲۰ص - ١
در اعتقادات شیعه، منظور از اصول اربعمائة (اصول چھارصدگانه)، چھارصد کتابی است که  - ٢

 توسط شاگردان صادق و باقر نوشته شده است.
 .۱۸۱، ص۱ج - ٣
 .۲۲۲ص - ٤
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طوالنی در نجف به فعالیت اشتغال داشت و چند سال بعد از وفات پدرش به دیار خود 
بازگشت و مدت سیزده سال مرجعیت امور را به عھده داشت تا باالخره در حدود 

م ) عال۲افت و پسر خود میرزا مھدی را از خود به جا گذاشت. (ی) سالگی وفات ۱۲۰(
فرزانه، آقا میرزا علی که فقیه و فیلسوف بود و بعد از برادرش مرجعیت به او رسید تا 

افت. مادر او دختر میرزا ولی مستوفی بود. یدر سال ھزار و دویست و نود و اندی وفات 
) میرزا حسن و میرزا قاسم که از فضالی اعالم بودند، و فقه و اصول تدریس ۴و  ۳(

و  ی) وفات کردند. شاید دیگران مرا در این بحث به پرحرف۱۳۰۰کردند و قبل از ( می
ام، نوشتم و خدا شاھد است که  چه دیده اغراق متھم کنند، اما من تنھا مختصری از آن

چه از فضائل او پوشیده ماند به مراتب بیشتر از  او را عالم ربانی و خداشناس دیدم و آن
او در کتاب  ی چیز احاطه دارد، و دربارهآن چیزی است که بیان شد و علم خدا بر ھمه 

ام و در  سخن گفته ١»فيت املصطيآل باىل  فياالسناد املصط«و در کتاب » ية الرازيهد«
آن جا در اسم پدر بزرگش تقدیم و تأخری روی داده است که چنین آمده: محمد علی 

طبرسی  این مطلب را آقا تھرانی در رابطه با نوری ٢که صحیح آن، علی محمد است.

او چنین  ی درباره» عهيان الشيعأ«خود » دائرة املعارف«گفته است. محسن امین در 
 گوید:  می

میرزا حسین بن شیخ محمد تقی بن محمد علی یا علی محمد نوری طبرسی در 
ھای  نانور یکی از دھست ییالو از روستاھا ی ) در قریه۱۲۵۴جدھم شوال سال (یھ

ست و ھفتم جمادی االخر در یدر شب چھارشنبه بطبرستان متولد شد و در نجف 
طرف  یافت و در صحن شریف، ایوان سوم، سمت راست ورودی) وفات ۱۳۲۰سال (

قبله دفن شده است؛ وی عالم فاضل و محدث و متبحر در دو علم حدیث و رجال، 
ای که  شناس، محقق و کاوشگر بود. وی پارسا و خداپرست بود به گونه سیره و تاریخ

گاھی بر اخبار و آثار و  شب را ترک نمی نماز ی نایاب نوشته ھا کتابکرد و در تسلط و آ
ھای گرانقدر جمع  ی بسیاری از دست نوشتهھا کتابعصر خود بود و  ی است، یگانه

کنند که ھنگام بازگشت از  شد. از او حکایت می نمود. او از مطالعه و تألیف خسته نمی

 .۶و  ۵، ص۱۳۵۶نجف،  - ١
 .۵۴۴-۵۵۵تھرانی، اعالم الشیعة، ص - ٢
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فروشد، پس به آن دو کتاب  بیند که دو کتاب می را می سفر زیارت کربالء در بازار زنی
ھا  ھا به دنبال آن ی گرانقدر یافت که مدتھا کتابھا را از جمله  نگاه نمود و آن

 ی ھزینه ی گشت، پس با آن زن معامله کرد؛ زن قیمتی را طلبید و او باقی مانده می
یش را از تن درآورد و به سفرش را به وی داد اما کفایت نکرد، به ھمین سبب، شیخ عبا

دالل داد تا آن را بفروشد، اما باز آن مبلغ کافی نبود؛ پس قبایش را از تن بیرون کشید 
را به زن داد. مؤلف این کتاب، در نفس خود احساس  ھا کتابو آن را فروخت و پول 

ر تواند چنین کاری انجام دھد. او د کند که اگر برای خودش این اتفاق بیفتد، نمی می
کرد،  امامان اھل بیت بر پا می  خود در سالروز وفات ی ای که در خانه مجالس موعظه

کرد. یک روز در یکی از آن مجالس حاضر شدم و از او شنیدم  خودش روضه خوانی می
مؤمنان را در زمانی  گفت: آن سخنی که به اصبغ بن نباته منسوب است که امیر که می

تگرگ، کوه بلند را «را مورد خطاب قرار داد و گفت:  که ابن ملجم به وی ضربه زد او
خشکاند، شیر قوت  پایان را نمی دھد، باد سوزان ظھر تابستان، دریای بی تکان نمی

 ھیچ اصلی ندارد و در ھیچ کتابی نقل نشده است. » گیرد ھنگامی که به لرزه بیفتد می
ھر چه گشتم  کردم، را تألیف می ÷امیر مؤمنین علی ی من ھنگامی که سیره

 ١اثری از آن را نیافتم.
کحاله ھم، برای وی بیوگرافی نوشته و گفته است که وی محدث و آشنا به علم 

بوده است و در بعضی از علوم مھارتی خاص داشته  ھا کتابرجال و سیره و تاریخ و 
 ٢است.

 ٣خود، شرح حال وی را بیان داشته است. ی نامه غتعلی اکبر دھخدا نیز، در ل

زرکلی نیز،  ٤شرح حال خود را نوشته است.» الوسائل كمستدر«در آخر کتابش  او

نام  ٢»شف الظنونكعىل  ليالذ يفنون كضاح امليإ«و صاحب کتاب  ١»عالماأل«در کتاب 

 .۱۳۹-۱۴۱، ص۲۷، ج۱۳۶۷شق، اتقان، أعیان الشیعة، دم - ١
، چاپ ترقی دمشق، ۴۶، ص ۴تألیف کحاله، ج » معجم المؤلفین«برای اطالعات بیشتر به کتاب  - ٢

 میالدی مراجعه کنید. ۱۹۵۷سال 
 .۲۹، ش۱۴۰ش، ص ۱۳۳۵چاپ مجلس تھران،  - ٣
 .۸۷۸و  ۸۷۷ھـ، ص ۱۳۲۱تھران، دار الخالفة،  - ٤
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از او یاد » عهيف الشيتصاناىل  عةيالذر«اند. تھرانی در کتاب  او و تألیفاتش را ذکر کرده

تالیف شیخ حاج میرزا » ربابألتاب رب اكف يحتر اخلطاب يففصل «کرده و گفته است: 
ای که  باشد. شیخ محمود تھرانی مشھور به معرب با رساله حسین نوری طبرستانی می

گذاشته است، بر فصل الخطاب رّد زده » تابكف الياب عن حتريرتشف اإلك«نام آن را: 
اگانه به زبان فارسی در ای جد است. ھنگامی که آن رساله به شیخ نوری رسید، رساله

نوشت و این کار بعد از به چاپ رسیدن و انتشار » ابيشف االرتك«جواب ُشُبھات 
کتاب فصل الخطاب انجام شد و فصل الخطاب در تھران به چاپ رسید در حالی که در 

) از تالیف آن فارغ شد و ابتدای آن چنین ۱۲۹۲خر سال (نجف در تاریخ جمادی اآل

سپس شیخ محمود معرب  ٣»تابكعبده العىل  نزلأ يحلمدهللا الذا«شود:  شروع می

خود را در رّد آن نوشت که ذکر آن در کتاب » ابيشف االرتك«تھرانی، کتاب 

، تالیف فقیه شیخ محمود بن ابی ابيشف االرتك«آمده و چنین گفته است: » عةيالذر«
سوم است که  ی دوم بعد از سده ی القاسم مشھور به معرب تھرانی، متوفای اوائل دھه

آن را در رّد فصل الخطاب تألیف شیخ ما، نوری نوشته است و وقتی که این رّد بر شیخ 
ای  ھای وی نوشت و به ھر کس که نسخه ای در رّد شبھه هانجداگ ی عرضه شد، رساله

 زیرا ؛آن کند ی کرد که این رساله را ضمیمه از فصل الخطاب نزد او بود، سفارش می
این رساله، مانند متّمم فصل الخطاب است. آغاز کتاب کشف االرتیاب نیز، چنین است: 

) از ۱۳۰۲و در ھفدھم جمادی اآلخر سال ( )تابكعبده العىل  نزلأ ياحلمدهللا الذ(

طور که تھرانی ذکر کرده است، کتاب شیخ  سپس نوری آن ٤تألیف آن فارغ شد.

که شیخ محمود » ابيشف االرتك«بر کتاب  گوید: رّد  محمود را رد کرده و چنین می
معرب تھرانی آن را تألیف و شبھاتی را بر فصل الخطاب وارد نموده است، و شیخ ما، 

) ۱۳۲۰خر سال (نوری، میرزا حسین بن مولی محمد تقی طبری متوفای جمادی اآل

 .۲۸۲، ص۲ج - ١
 .۳۶۹، ص۱ج - ٢
 .۲۳۲و  ۲۳۱، ص۱۶الذریعه، ج - ٣
 .۹، ص۱۸ھمان، ج - ٤
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الخطاب وجود داشت،  ھجری، رّدی بر او تالیف کرده است و به ھر کس که نزد او فصل
ھای شیخ محمود بر فصل الخطاب  را که در دفع شبھه  این رساله کرد سفارش می

د. این رساله به زبان فارسی است و ھنوز فصل الخطاب نمای ی نوشته است، ضمیمه
ای از آن را به خط مولی علی محمد نجف آبادی دیدم که آن را  چاپ نشده است. نسخه

شوشتر  ی ای که نزد وی بود و امروزه در کتابخانه چاپ شده فصل الخطاب ی به نسخه
) آن را ۱۳۰۳.. است و در محرم سال (کرده بود و اول آن: الحمدلله رب .است، ملحق 

برداری نموده  ) از آن نسخه۱۳۰۴تالیف کرده است و ھمان موالی نامبرده در سال (
 ١است.

» تابكف اليحتر يفة املرتاب يهدا«ھمچنین مالباقر بن اسماعیل کاجوری با کتاب 

از آن یاد کرده است و مال محمد  ٢»عةيالذر«آن را تایید کرده است؛ چنانکه تھرانی در 
 بن سلیمان بن زویر سلیمانی نیز، به ایشان کمک کرده است. 

گوید: مؤلف کتاب، مجموعه خبرھایی  این کتاب می ی صاحب کتاب الذریعه، درباره
رود و به دنبال  ) خبر ھم، فراتر می۲۵۰ھا از ( است که تعداد آنرا به طور کامل آورده 

کنندگان تحریف و ھمچنین بعضی از دفع کنندگان آن را ذکر کرده  آن بعضی از اثبات
 ٣است.

آن را تایید کرده است و » حمجة العلامء«ھادی نجفی در کتاب   ھمچنین شیخ

 ٤خراسانی نیز، این چنین است.» ةيفاكال«

با   ٥را نوشته است.» املصحف ةنزاه«رّد آن، شریف شھرستانی، کتاب  ھمچنین در

را مطالعه کند، این  »فصل اخلطاب«این که بطالن آن کتاب آشکار است و کسی که 

اثبات  يففصل اخلطاب «ماند و خود مؤلف فصل الخطاب آن را  مطلب بر او پوشیده نمی

 )۲۲۱، ۲۲۰ص ۱۰عة (ج یالذر - ١
 .۱۹۱، ص۲۵ج - ٢
 .۲۷، ص۱۸ھمان، ج - ٣
 .  ۱۴۴، ص۲۰و   ج  ۲۳۲، ص۱۶ھمان، ج - ٤
 .۱۰۵، ص۲۴ھمان، ج - ٥
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گوید: از  ھمین است که تھرانی مینامیده است؛ به خاطر » ربابتاب رب األكف يحتر

حسن أ«نظر کردیم. محمد مھدی موسوی اصفھانی شیعی در کتاب  نشر آن صرف

خوانساری نوشته است، در شرح » روضات اجلنات«که برای تتمیم کتاب » عهيالود
 حال نوری چنین می نویسد: 

) و ۱۲۵۴جدھم شوال سال (یاو شیخ محدث، حاج میرزا حسین نوری، متولد ھ
) و مدفون در ایوان ۱۳۲۰فدھم جمادی الثانی سال (یمتوفای چھارشنبه شب، ھ

سوم، به طرف  ی لدین الله است و آن ایوان، حجره بانو، دختر سلطان ناصر ی حجره
قبله از سمت راست است. کسی که داخل شبستان شریف مرتضوی شود، در طرف 

رای تألیفاتی است، از جمله: درب موسوم به باب القبله، واقع شده است. این مرد دا

این کتاب در ایران با چاپ سنگی چاپ شده ». ربابتاب األكف يحتر يففصل اخلطاب «

اند و در آن حق را بیان  ھای ارزشمندی نوشته است و بعضی از علما در رّد آن، رساله
اند و  اند. و علمای معاصر محدث نوری، کار وی را زشت و ناھموار جلوه داده نموده

ھا این کتاب را به زبان خود ترجمه و  اند که مسیحی عضی از معتمدان به من خبر دادهب
 ١اند. منتشر کرده

 سنده.یتاب و آن نوکن یا
) از کتاب ۲۳۵( ی کنیم و منظور ما، صفحه اکنون از کالم نوری طبرسی آغاز می

فصل الخطاب او و دلیل یازدھم در اثبات تحریف در قرآن است. شایسته است قبل از 
آغاز مقدمه، فھرست کتاب را ذکر کنیم تا فھم و ارتباط موضوع به مطالب گذشته برای 

ھای اول و دوم و آخر از چاپ اولی که خود مؤلف  خواننده آسان گردد. صورت صفحه
گذاریم و سبک نوری را برای بیان عدد به حروف  ت را ثابت میآن را چاپ کرده اس

ایم، اما ما بر آن ترکیب، برای شناخت  وی باقی گذاشته ی ابجد به عادت پیشینه
 ایم. روایات به طور مسلسل، ارقامی را افزوده ی شماره

 .۹۰و  ۸۹اصفھانی، أحسن الودیعه، نجاح، ص - ١

 

                                            





 

 

 آغاز کتاب فصل الخطاب

مھربان: فھرست اجمالی مطالبی که در این کتاب  ی به نام خداوند بخشنده
 ارزشمند است:

 ی جمع قرآن و سبب جمع آن و درباره ی اول: ذکر اخباری که درباره ی مقدمه
تألیف آن، مخالف تألیف آوری آن و این که  چگونگی جمع ی ناقص بودنش با مالحظه

 مؤمنان است.
دوم: در بیان اقسام تغییری که ممکن است در قرآن حاصل شده باشد و  ی مقدمه

 ن است.کچه ممتنع و نامم آن
 رامون تغییر یا عدم تغییر قرآن.یسوم: در بیان اقوال علمای ما پ ی مقدمه

 باب اول
 اند.  استدالل کرده کند، مییر و نقصان در قرآن داللت چه بر وقوع تغی برای آن

 شامل چند امر است.  -دلیل اول 
 الف) وقوع تحریف در تورات و انجیل به طرزی آراسته و ظریف.

ھای گذشته روی داده باشد، در این  چه در میان امت ب) در بیان این که ھر آن
 شود.  امت نیز، واقع می

دح یا ذم و قدح به مانند مج) در ذکر مواردی که بعضی از افراد این امت از جھت 
 اند.  ھای گذشته تشبیه شده در امتخودشان 

د) در بیان اخباری که به طور ویژه بر وقوع تغییر در قرآن مانند تورات و انجیل 
 کند.  داللت می

چگونگی جمع قرآن مستلزم وقوع تغییر و تحریف قرآن است و   عادتاً  –دلیل دوم 
 احوال کتاب وحی.  ی خالصه

و مثالی که برای در قرآن منسوخ التالوت  در بیان باطل نمودن وجود –دلیل سوم 
 نند از مواردی است که از قرآن کم شده است. ک یر مکآن ذ
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قرآن مخصوصی داشته است که از  ÷در بیان این که امیر مؤمنان –دلیل چھارم 
د که نه از ای وجود دار لحاظ ترتیب با قرآن موجود متفاوت است و در آن اضافه

 احادیث قدسی است و نه تفسیر و تاویل. 
، مصحف معتبری داشت و در آن چیزی وجود سعبدالله بن مسعود –دلیل پنجم 

 داشت که در این قرآن موجود نیست. 
 ه نزد ما معتبر است. کباشد  قرآن موجود شامل تمام مصحف ُاَبی نمی –دلیل ششم 
ار دوم قرآن را جمع نمود، بعضی از آیات و ابن عفان وقتی که برای ب –دلیل ھفتم 

کلمات را از آن حذف کرد و در این مبحث کیفیت جمع عثمان و موارد ساقط شده و 
 ھای او و ذکر موارد خطا، بیان شده است.  اختالف مصحف

در بیان اخباری که به صراحت بر وقوع نقصان داللت دارند، و  –دلیل ھشتم 
 اند.  کرده چه مخالفان آن را روایت آن

ی گذشته ھا کتابخداوند متعال، اسامی و شمایل اوصیای خود را در  –دلیل نھم 
ذکر کرده است. پس الزم است آن اوصاف و شمایل را در این قرآن نیز، که محافظ و 

اند در  ه در مصحف اول آمدهکر ائمه کی گذشته است، ذکر نماید و ذھا کتابناظر بر 
 است.   نشدهن کتاب (قرآن) جمع یا

ھا و باطل نمودن  ان در حروف و کلمات و غیر آنیاثبات اختالف قار –دلیل دھم 
 ان و اثبات تدلیس در اسناد آنان. ینزول آن بر یک وجه و شرح حال قار

در بیان اخباری که به طور صریح بر وقوع نقصان در قرآن داللت  –دلیل یازدھم 
 دارند. 

ھای قرآن  ه به ترتیب سورهکری که به طور خاصی در بیان اخبا –دلیل دوازدھم 
 ھایی است که با استدالل بیان شده است.  ایم و در آن جواب شبھه مرتب کرده

 باب دوم
ذکر دالیل کسانی که معتقد به تغییر در قرآن ھستند، اعم از آیات و اخبار و 

ت برای بار دوم ھا و در این باب وقوع تحریف در تورا اعتبارات و جواب تفصیلی از آن

در اثبات » فصل اخلطاب«ذکر شده است. بخش پایانی کتاب  صدر زمان پیامبر
 محدث شیعی نوری طبرسی.  ی تحریف کتاب رب االرباب نوشته

 



 ۱۴۳  آغاز کتاب فصل الخطاب

اخبار فراوان و معتبر و  یه حاوکدلیل یازدھم نیز، در اثبات تحریف قرآن است 
کنند،  رآن فعلی داللت میه بر حذف قسمتی از آیات و وجود نقص در قکصریحی است 

ه پراکنده و در ضمن دالیل پیشین مطرح شد. کاست  یاتیعالوه بر آن رواھا  این البته
شود و مرجع  ھا اعتماد می ی معتبری که بر آنھا کتاباین اخبار به طور متفرقه در 

اصحاب ما ھستند، وجود دارد؛ بدون این که به آیه یا سوره ای اختصاص داشته باشند 
 چه را بر آن مطلع شدم، جمع آوری نمودم.  خداوند بخشنده، آن یاریدر این باب به و 

از محمد بن » يفاكال«از کتاب » فضل القرآن«در آخر کتاب  ثقة االسالم -۱(الف) 
یحیی از احمد بن یحیی، از احمد بن محمد، از علی بن حکم از ھشام بن سالم، از ابی 

آن را برای  ÷گوید: ھمانا قرآنی که جبرئیل روایت کرده است که می ÷عبدالله
 آیه است.  )۱۷۰۰۰آورد، ( صمحمد

» سلیم بن قیس ھاللی«از کتاب » شرح کافی«مولی محمد صالح در  -۲(ب) 
خانه نشین شد و مشغول  صکند که امیر المؤمنین بعد از وفات پیامبر روایت می

آوری کرد. او در  آن را جمع ی ه خارج نشد تا ھمهجمع و تألیف قرآن گشت و از خان
جده یقرآن خود، ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، وعد و وعید آن را نیز، نوشت و ھ

 ھزار آیه بود. 

از علی بن حکم، از ھشام بن » تاب القراءاتك«احمد بن محمد سیاری در  -۳(ج) 

که جبرئیل به نزد گفت: قرآنی  ÷کند که گفت: ابو عبدالله سالم روایت می
 ھزار آیه بود.  آورده است، ده صمحمد

ای از اصحاب ما از سھل بن زیاد، از محمد بن سلیمان، از  عده»: کافی«در  -۴(د) 
کنند که گفت: به او گفتم: فدایت  روایت می ÷برخی از یاران خود، از ابی الحسن

توانیم به خوبی  ند و نمیشنویم که نزد ما نیست شوم به درستی ما آیاتی را در قرآن می
شویم؟ در جواب  کار می ھا را بخوانیم، آیا گناه گونه که از شما به ما رسیده است، آن آن

آمد کسی که  اید، بخوانید؛ زیرا به سوی شما خواھد گفت: نه، آن طور که یاد گرفته
  .قرآن را به شما بیاموزد

حسین، از عبدالرحمن بن از محمد بن یحیی، از محمد بن » کافی«و در  -۵(  (ھ
شنیدم مردی  کند که گفت: من  ابی نجران، از ھاشم از سالم بن ابی سلمه روایت می

قرائت نمود که مانند قرائت مردم نبود، سپس  ÷عبدالله چند حرف قرآن را بر ابی
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 –مھدی  –عبدالله گفت: از قرائت خودداری کن و مانند مردم بخوان تا قائم  ابی
خواند و مصحفی را  کند. پس ھرگاه قائم قیام کند، کتاب خدا را در حد خودش می قیام 

» البصائر«کند. و مانند این حدیث را صفار در  آن را نوشته است، آشکار می ÷که علی
 کند.  از محمد بن حسین روایت می

جندب ای از اصحاب از سھل بن زیاد از علی بن حکم از عبدالله بن  از عده -۶(و) 
دن شنازل  ی درباره ÷از سفیان بن سمط، روایت شده است که گفت: از ابی عبدالله

 اید، بخوانید.  قرآن سؤال کردم، در جواب گفت: چنانکه آموزش داده شده
بزرگوار و ارزشمند، محمد بن مسعود عیاشی در تفسیرش به اسناد   ی هثق -۷(ز) 

ر در کتاب خدا زیاده و نقص نبود، کند که گفت: اگ روایت می ÷خود از ابی جعفر
ماند و اگر قائم ما قیام کند و سخن بگوید، قرآن او را  حق ما بر عاقل مخفی نمی

گفته است: ممکن است » ةفيالدرر النج«کند. محدث بحرانی در کتاب  تصدیق می
زیاده در این خبر بر تبدیل حمل شود، زیرا اصحاب به اجماع بر عدم زیاده، ادعا 

اد ھستند، بر افزودن و یار زیه بسک نیرغم ا ند و در اخبار وارده در این باب علیا کرده
چه گفتیم، بعید به نظر  کند، پس تأویل این خبر به آن یاد شدن قرآن داللت نمیز

رسد؛ مگر این که به زیاده بودن بعضی از حروف اشاره شود که ذکر آن در جای  نمی
 خود خواھد آمد. 

روایت شده است: اگر قرآن  ÷راوی، با اسناد خودش از صادق و از ھمین -۸(ح) 
 یافتی.  شد، اسامی ما را در آن می چنانکه نازل گردیده، خوانده می

و از ھمان راوی به اسناد خودش از ابراھیم بن عمرو روایت است که  -۹(ط) 
د، نده بویگفت: به درستی در قرآن ھمه حوادث گذشته، حال و آ ÷گفت: ابو عبدالله

مختلف  یھا ھا با صورت دام از آن نامکاند و ھر  نام مردانی در آن بود که حذف شده
 دانند.  شد فقط اوصیاء آن را می یر قابل شمارش خوانده میغ

از احمدبن محمد بن حسین بن سعید از حماد بن » البصائر«و صفار آن را در 
 عیسی از ابراھیم بن عمرو از ابی عبدالله روایت کرده است. 

روایت  ÷و ھمان راوی با اسناد خود از حبیب سجستانی از ابی جعفر -۱۰(ی) 
ھای بسیاری از قرآن حذف شده است، اما جز حروفی که  کرده است که گفت: ھمانا آیه
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اند و خیال گسترده کردن آن را داشتند، چیزی به  ھا را به اشتباه نوشته نویسندگان، آن
 آن اضافه نشده است. 

علی بن ابراھیم در تفسیر خود از علی بن حسین از احمد بن ابی عبدالله  -۱۱(یا) 
روایت کرده  ÷عبدالله از علی بن حکم از سیف بن عمیره از ابی بکر حضرمی از ابی

فرمود: اگر مردم، قرآن را چنانکه خداوند نازل کرده  صخدااست که گفت: پیامبر 

گفته شده » الدرر«است، خوانده بودند؛ حتی دو نفر با ھم اختالف نداشتند. در کتاب 

شبھه و  ی کند. مقصود این است که شائبه و این روایت به وضوح بر مطلوب داللت می
منظور برداشتن اختالف از  زیرا ؛گردد، پس مطلب ھمین است یایرادی بر آن وارد نم

شود:  چه اختالف با آن بر طرف می امر امامت و سروری یا چیزی مانند آن است. آن
ای که احتمال غیر آن را نداشته باشد و  وجود اسم امام و رئیس در آن است به گونه

ه کمنافات دارد ن سخن یل خبر بر اسباب نزول، با اگرنه اختالف موجود است. و حم
ن یگردد، و ا یه نازل شده اختالف برطرف مکبه آن صورت خوانده شود  چه ناچن

اختالف در اسباب  ی نندهکه اگر برطرف ک یمفھوم خالف ظاھر عبارت است، در حال
آن وارد شده منافات دارد، پس رفع اختالف  ی چه در باره ن با آنینزول باشد، ھمچن

  قرائت ندارد. یبه چگونگ یبستگ
ابو عمرو الکشی در کتاب رجال خود در شرح حال ابی الخطاب از شیخ  -۱۲(یب) 

ابی خلف بن حماد از ابی محمد حسن بن طلحه از ابی فضال از یونس بن یعقوب از 
روایت کرده است که گفت: خداوند در قرآن اسامی  ÷برید عجلی از ابی عبدالله

  ھفت نفر را ثبت کرد، اما قریش جز ابی لھب ھمه را پاک کردند.
ت خود از احمد بن ھوذه از بیحمد بن ابراھیم نعمانی در کتاب غم -۱۳(یج) 

نھاوندی از عبدالله بن حماد از صباح مزنی از حارث بن حصیره از اصبغ بن نباته روایت 
گفت: گویا من عجم را در ذھن خود تداعی  شنیدم می ÷کرده است که گفت: از علی

آموختند به آن  بود و قرآن را به مردم میھایشان در مسجد کوفه  کنم که خیمه می
ه نازل گردیده است: گفتم: ای امیرمؤمنان، مگر این قرآن، چنان نیست که کصورت 

نازل گردیده است؟ گفت: نه، اسامی ھفتاد تن از قریش با اسامی پدرانشان از آن زدوده 
ه نشده، باقی گذاشت صاحترامی به پیامبر خدا شده است و ابو لھب ھم جز برای بی

 بود.  صزیرا او عموی پیامبر
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محمد بن عباس ماھیار در تفسیرش بنابر نقل شیخ شرف الدین نجفی  -۱۴(ید) 
زخرف از محمد بن مخلد ِدھان از علی بن احمد  ی ز سورهیانگ در تأویل آیات شگف

عریضی بارقه از ابراھیم بن علی بن جناح از حسن بن علی بن محمد از پدرش از 
ت یروا ی ... و در ادامهنگاه کرد  ÷به علی صاند که رسول خدا ایت کردهپدرانش رو

عمرو عاص بر منبر مصر گفت: از کتاب خدا ھزار حرف، برخاست و  ÷گفت: صادق

إِنَّ َشانَِئَك ُهَو ﴿است و ھزار درھم دادم تا:   ھر حرف در مقابل ھزار درھم زدوده شده
ۡ�َ�ُ ٱ

َ
حذف گردد، اما گفتند: این کار جائز نیست. پس گفتم: چرا برای  ]۳وثر: ک[ال ﴾٣ۡ�

آنان جائز است اما برای من جائز نیست؟ این مطلب به معاویه رسید، به ھمین سبب 
چه بر منبر مصر گفتی، به من رسید در حالی که من آن  ای برایش نوشت: آن در نامه

 جا نبودم. 

از شیخ ابی » فيبشارة املصط«م در کتاب عماد الدین محمد بن ابی القاس -۱۵(یه) 

ت در محرم سال ین روایکند که ا البقاء ابراھیم بن حسین بن ابراھیم بصیر روایت می
شانزدھم ھجری در رابطه با شھادت امیر مؤمنان بر وی قراءت شد، از ابی طالب محمد 
 بن حسن بن عینیه از ابی الحسن محمد بن حسین بن احمد از محمد بن وھبان

اصفھانی از ابی  ی دیبلی از علی بن احمد بن کثیر عسکری از احمد بن فضل ابو سلمه
علی راشد بن علی بن وابل قرشی از عبدالله حفص مدنی روایت شده است که گفت: 

در  ÷محمد بن اسحاق از سعد بن زید بن ارطات از کمیل بن زیاد از امیر المؤمنین
د. درحالی که آن وصیِت طوالنی و پر ارزش در بر وصیت امیر به او، مرا خبر دا ی قضیه

فوائد بسیار است از جمله: ای کمیل، به درستی خداوند بزرگ، بخشنده،  ی گیرنده
ھا را  حلیم، باشکوه و مھربان است و ما را بر اخالقش مطلع گردانید و دستور داد تا آن

ل کنند و ما این امانت را برگیریم و به آن عمل کنیم و مردم را وادار کنیم تا به آن عم
ھا را تصدیق کردیم. به خدا سوگند  بدون اختالف ادا نمودیم و بدون تکذیب یا شک آن

طور که  ھا وحی کنند؛ آن ھا وحی شود یا آن برای ما شیاطینی وجود نداشت تا به آن
ھا را در کتاب خود نام برده است. اگر کتاب او  خداوند قومی را توصیف کرده و آن

خواندیم]: شیاطین انس و جن برخی بر  [می شد نکه نازل گردیده بود، قرائت میچنا
 کنند.  برخی دیگر به خاطر فریبکاری، گفتار مزخرف را وحی می
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خود و در کتاب دیگرش » تيهدا«حسین بن حمدان حضینی در کتاب  -۱۶(یو) 
اسماعیل و علی ھای مربوط به امام دوازدھم به ما رسیده است، از محمد بن  که بحث

بن عبدالله الحسنیان از حسنین از ابی شعیب از محمد بن نصیر از عمرو بن فرات از 
احوال  ی در حدیث طوالنی در باره ÷محمد بن مفضل از مفضل بن عمر از صادق

زند....تا  یه مکیرد گفت: سپس امام قائم پشتش را به کعبه تک یروایت م ÷قائم
گویند: ھمانا این است  خواند و مسلمانان می آن را میه صادق گفت: سپس قرکجا  نیا

نازل کرده است و چیزی از آن ساقط یا  صقرآنی که در حقیقت خداوند بر محمد
تبدیل و تحریف نشده است. خدا نفرین کند کسی را که آن را حذف و تبدیل و تحریف 

مھدی آل  گوید: اگر تو نمود. در جای دیگر از او نقل شده که حسنی به مھدی می
ھستی، پس کجاست مصحفی که جّد تو امیر مؤمنان آن را جمع کرده  صمحمد

 است؟ و تبدیل و تغییری در آن نیست؟ 
اند  افراد بسیاری از بزرگان محدث از حسن بن سلیمان حلی نقل کرده -۱۷(یز) 

برم به  یافتم: پناه می ÷که گفت: این مطلب را به خط موالیمان ابی محمد عسگری
را حذف کردند و خدای رب االرباب و پیامبر و  -قرآن -از قومی که محکمات کتابخدا 

ساقی کوثر را در روز حساب فراموش کردند. و حال این که ما سنام أعظم (اوج و قله 
وجود دارد و پیامبران از نور ما  یبزرگ) ھستیم و در میان ما نبوت و والیت و بزرگوار

 نمودند. پیروی می کردند و از آثار ما اقتباس می

گفته است: فردی از زنادقه به نزد » ا�حتجاج«طبرسی در کتاب  -۱۸(یح) 
آمد و به او گفت: اگر در قرآن آن دوگانگی و تناقض نبود، در دین  ÷امیرالمؤمنین

ھا داللت  شدم. این خبر را طوالنی و در  ُنه موضع آورده است که در آن شما داخل می
ھا را در بحث مصحف امیرالمؤمنین ذکر  یف وجود دارد که ما آنصریح بر نقصان و تحر

 ایم. کرده
کنیم،  بدان که او در ابتدای کتابش گفته است که در اکثر اخباری که نقل می

آوریم؛ به خاطر آنکه اجماع بر آن وجود دارد یا موافق عقل ھستند یا  اسنادش را نمی
ایم،  وارد کرده ÷چه از ابی محمد ز آنبین مخالف و موافق شھرت دارد. ج ھا کتابدر 

خود از احمد بن حسن قطان از احمد بن یحیی » ديالتوح«در کتاب  الخ. شیخ صدوق
بن بکر بن عبدالله بن حبیب روایت کرده و گفته است: احمد بن یعقوب بن مطر برای 
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پدرم به  ی ما حدیث نقل کرد و گفت: محمد بن حسین بن عبدالعزیز گفت: در نوشته
خط خودش یافتم که طلحه بن زید از عبدالله از ابی معمر سعدانی حدیثی آورده است 

خبر را به صورت ناقص از کتاب  ــآمد  ÷که گفت: مردی نزد امیرالمؤمنین

رده و بعضی از مسائلی که از خبر حذف کرده، مطالبی است مربوط کنقل » االحتجاج«
ی دیگرش، انجام ھا کتاببه نقصان و تغییر قرآن. این گونه کارھا را در این کتاب و 

 و موافقت نداشته است. ـ یداده چون با مذھب او سازگار

در مجموعه گفتاری » شف القناعك«محقق فاضل شیخ اسد الله کاظمینی در کتاب 

او غالبًا نه  یصدوق آشفته و نابسامان است و از فتوا ی فته است: در مجموع مسألهگ
خر، چیزی أگیری علمای مت ز از موضعیگردد، و ن یعلم و نه ظن و گمان حاصل نم

ح و ترجیحش به ھمان صورت است. و صاحب یز صدوق تصحیشود و ن حاصل نمی

این حدیث را از دقاق و او از » ديتوحتاب الك«حدیثی را از او ذکر کرده که در » بحار«

روایت نموده است. سپس گفته: این  ÷کلینی به اسناد خودش از ابی بصیر از صادق
صورت گرفته که موجب سوء  یبیخبر از کافی گرفته شده است و در آن تغییرات عج

ه او این کار را فقط برای موافقت با اھل عدل انجام کشود  یظن نسبت به صدوق م
 ]. یاظمکالم کاست [پایان داده 

عمل  ی بعضی از علمای قدیم به مطلب مشابھی در حدیثی که در بارهگاھی ھم 
دھند و این نیز، مانند آن  روزه روایت کرده است او را مورد اتھام و طعن قرار می

 طور باشد حدیث اول آشکارتر است. آور است و ھر سرسام

از محمد بن سلیمان از » القراءاتتاب ك«احمد بن محمد سیاری در  -۱۹(یط) 

نزد من  ÷مروان بن جھم از محمد بن مسلم روایت کرده است که گفت: ابو جعفر
خوانیم. گفت:  گونه نمی آیاتی از کتاب خدا را خواند؛ گفتم: فدایت شوم ما این را این

خوانیم که جبرئیل آن را بر  ای می راست گفتی به خدا سوگند ما آن را به گونه
شناسد جز کسی که به آن مخاطب شده  نازل کرده است. قرآن را نمی صمحمد
 است. 
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 ÷از سیف که ھمان ابن عمیره است از افراد فراوانی از ابی عبدالله -۲۰(ک) 
یعنی، اگر قرآن آن گونه که  »نافيام أنزل أللكالقرآن  كتر لو«روایت کرده است که گفت: 

 ١شدیم. شد در آن یافت می نازل شده بود، رھا می
در حدیثی روایت شده  ÷از ابی سالم از حبیب سجستانی از ابی جعفر -۲۱(کا) 

ھای بسیاری انداخته شده است و جز  است که او گفت: ای حبیب، ھمانا از قرآن آیه
حروفی که به اشتباه نویسندگان مورد توھم مردان قرار گرفته، در قرآن چیزی اضافه 

 نشده است. 
عیسی از ابراھیم بن عمیر نجفی روایت شده است که گفت:  از حماد بن -۲۲کب) 

گفت: ھمانا خبر گذشته و حال و آینده در قرآن ھست و اسامی مردانی  ÷ابو عبدالله
 در آن بود اما حذف شدند. 

روایت  ÷از علی بن نعمان از پدرش از عبدالله بن مسکان از ابی جعفر -۲۳(کج) 
گرفت، حق ما بر خردمند  و افزایش صورت نمی شده است که گفت: اگر در قرآن کاھش

 کند.  ماند و اگر قائم ظھور کند و سخن بگوید، قرآن او را تصدیق می پوشیده نمی
از ابن فضال از داود بن زید از برید از ابی عبدالله روایت شده است که  -۲۴(کد) 

ف کرد و ابو گفت: قرآن ھفت نفر را با اسامی معرفی کرد که قریش نام شش نفر را حذ
 لھب را باقی گذاشت. 

و از حجال از قطبه بن میوون از عبدالله اعلی روایت شده است که  -۲۵(که) 
کنند. او به  دانان، کالم خدا را از جایگاه خود منحرف می گفت: ابو عبدالله گفت: عربی

ایجاد تغییراتی اشاره کرده است که از تصرفات قاریان است و صاحبان ادبیات در قرآن 
دھند که به  ھا به اقتضای قواعد خود، تصرفاتی در آن انجام می اند و آن کرده

شود و برای تأیید این مطلب، بعضی از اقسام ادغام  و اھل لغت منتھی نمی صپیامبر
زیرا  ؛دھد کند که نزد بعضی از آنان واجب است و شکل کلمه را تغییر می کفایت می

 حرفی دیگر شده که با وی قریب المخرج است.  حرفی از آن افتاده و تبدیل به

یافتی. چنانکه در تفسیر  باشد؛ یعنی، ما را می می»: الفیتنا«در کتاب ھمینطور است اما در اصل:  - ١
 صافی ھست.  
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خود از ابن عقده از علی بن حسین از حسن و » بةيالغ«نعمانی در کتاب  -۲۶(کو) 
 ی محمد، دو پسر یوسف، از سعدان بن مسلم از صباح مزنی از حارث بن حضیره از حبه

دمان ھای خو گفت: گویا به شیعه ÷عوفی روایت کرده است که گفت: امیرالمؤمنین
که نازل شد  ھا بر پا کرده و قرآن را چنان نم که در مسجد کوفه بودند و خیمهیب یرا م

اش را  ند و قبلهکش یرا م یروش قبل ادند. اگر قائم ما قیام کند، آند به مردم تعلیم می
 گرداند.  راست می
نعمانی در تفسیر خود از احمد بن محمد بن سعید بن عقده از جعفر بن  -۲۷(کز) 

احمد بن یوسف بن یعقوب جعفی از اسماعیل بن مھران از حسن بن علی بن ابی 
 ÷حمزه از پدرش از اسماعیل بن جابر روایت کرده است که گفت: از ابا عبدالله

گفت: در قرآن ناسخ و منسوخ و محکم و  ÷گفت: امیرالمؤمنین شنیدم که می
ن حرفی به جای حرف دیگر متشابه ھست، چندین قسم را ذکر کرد از جمله: قرار گرفت

چه نازل شده  اند و قسمتی نیز، بر خالف آن و بعضی ھم که از مسیر خود منحرف شده
باشد. سپس امام شرح داده است و برای ھر قسمی، چندین مثال آورد تا  است، می

ةرينتم خك(ه: یف کتاب خدا ھم مانند آیه گفت: مثال تحرک نیا است و بعضی از آیات  ) اُمّ
 تحریف شده را بر شمرده و در آخرش گفته است: مانند آن بسیار است. 

خود از حمدویه و ابراھیم پسران » رجال«شیخ کشی، در اول کتاب  -۲۸(کح) 
کند که گفتند: محمد بن اسماعیل رازی برای ما حدیث نقل کرد و  نصیر روایت می

در  ÷سوید تائی نقل کرد که ابو الحسن اولگفت: علی بن حبیب مداینی از علی بن 
ھای دین  ه ای علی برنامهک یا ردهکر که ذک نیاّما ا«حالی که در زندان بود، نوشت: 

آنان فراتر روی، دینت را کنی چون اگر از  خود را غیر از شیعه از چه کسی دریافت می
زیرا بر  ؛یانت کردندھایشان خ ای که به خدا و رسول او و به امانت ھایی گرفته از خائن

وجل به امانتداری موظف شدند، اما آن را تحریف و تبدیل کردند. پس  کتاب خداوند عزّ 
لعنت خدا و نفرین مالئکه و لعنت پدران گرامی و نیکوکار من و لعنت من و لعنت 

 ». من، تا روز قیامت بر آنان باد ی شیعه

از احمد بن محمد » اتبصائر الدرج«محمد بن حسن صفار در کتاب  -۲۹(کط) 
بن حسین روایت کرده است که گفت: احمد بن ابراھیم از عمار از ابراھیم بن حسین 
بن بسطام از عبدالله بن بکیر روایت کرده و گفت: عمر بن یزید از ھشام جوالیقی از 
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ا دارد یھمانا خداوند شھری در پشت در«روایت کرده است که گفت:  ÷ابی عبدالله
جا قومی است که ھرگز خدا را  مسافت چھل روز است، در آن ی اندازه که وسعت آن به
بینی، خشوع و خضوع و تمنا و طلب  ھا را می اند. و گفت: ھرگاه آن نافرمانی نکرده

کند. ھرگاه گرفتار شویم، گمان  بینی که آنان را به خدا نزدیک می را می یزیچ
کنند که آن بر اثر ناخوشنودی خداوند است و مراقب زمانی ھستند که در آن بالیی  می
گونه که به آنان یاد دادیم،  شوند،و کتاب خدا را آن رسد، خسته و سست نمی می
آن قرآن بر مردم تالوت شود، آن را کفر  دانیم، اگر خوانند و تا جایی که ما می می
 ». کنند دانند و انکارش می می

خود » انيهنج الب«شیخ محمد بن حسن شیبانی در اول تفسیر موسوم به  -۳۰(ل) 
گفته است: بعضی از مفسران از ابی جعفر محمد بن علی باقر و از ابی عبدالله جعفر 

جید شامل امر و نھی و ناسخ و قرآن م«کنند که گفت:  روایت می ÷بن محمد صادق
ز شامل بیان و مبین و مجمل و مفسر و مطلق و مفید و یمنسوخ و محکم و متشابه و ن

حقیقت و مجاز و عام و خاص و مقدم و مؤخر است. و نیز شامل معطوف قطع شده [از 
بر خالف  ییزھایدیگر است و چ یقرار گرفتن حرفی در جای حرف ، وه]یعل فمعطو

ه ین آیذکر کرده است، از جمله ا ییھا مطالب اخیر مثال یدر آن است و براظاھر قرآن 

ا ُ�َِب ﴿د: یفرما یه مک ونَ  ۡ�نُ ٱَولَمَّ  ١]۵۷[الزخرف:  ﴾٥٧َمۡرَ�َم َمَثً� إَِذا قَۡوُمَك ِمۡنُه يَِصدُّ

ر دادند. و مانند قول خداوند: ییه آن را تغکبود  )يضجون( )ۋ( یگفت: در اصل به جا

لَ «( لِّغْ ما اُنزِ يلِ  يف -كمن رب كيلإبَ نِزَل إَِ�َۡك ﴿را به  )-عَ
ُ
ر دادند و اسم ییتغ ﴾بَّلِۡغ َمآ أ

 را از آن زدودند.  یعل
شیخ بزرگوار علی بن ابراھیم قمی از صفوان بن یحیی از ابی الجارود از  -۳۱(ال) 

عمران بن ھیثم از مالک بن حمزه از ابی ذر روایت کرده است که گفت: وقتی که این 

ٞ ﴿آیه نازل شد:  فرمود:  صرسول خدا ٢]۱۰۶[آل عمران:  ﴾يَۡوَم تَۡبَيضُّ وُُجوهٞ َو�َۡسَودُّ وُُجوه
این  ی شوند؛ پرچمی ھمراه گوساله ز قیامت، با پنج پرچم بر من وارد میامت من در رو

دند و سر و صدا به راه یر شد، قوم تو از آن خندکم به عنوان مثال ذیه فرزند مرک یھنگام - ١
 انداختند.

 گردند. یاه میس یید و روھایسف ی، روھائیروز - ٢

 

                                            



 گیری و اعتقاد شیعه نسبت به قرآن موضع    ۱۵۲

گویند: ثقل  پرسم: بعد از من با ثقلین چه کار کردید؟ در جواب می ھا می امت که از آن
اکبر، قرآن، را تحریف نمودیم و به آن پشت کردیم و با ثقل اصغر، اھل بیت، دشمنی و 

کنم: در حال تشنگی شدید و رو سیاھی،  ر میتوزی و ستمکاری کردیم. پس ام کینه
گویم: با  ھا می شود؛ پس به آن وارد آتش شوید. سپس پرچم فرعون این امت وارد می

گویند: ما ثقل اکبر را تحریف و تکه تکه  ثقلین بعد از من چه کار کردید؟ در جواب می
یم. پس به کردیم و با آن مخالفت نمودیم و با ثقل اصغر ھم، دشمنی و جنگ نمود

گویم: در حال تشنگی شدید و رو سیاھی وارد آتش شوید. سپس پرچمی ھم  ھا می آن
پرسم: بعد از من با ثقلین چه کار کردید؟  ھا می شود و از آن با سامری این امت وارد می

گویند: از ثقل اکبر، سرپیچی نمودیم و آن را رھا کردیم و ثقل اصغر را نیز،  در جواب می
گویم: با  شان انجام دادیم. پس می ھا را در حّق  زشتی ی ضایع کردیم و ھمهارزش و  بی

صاحب  -وارد آتش شوید. سپس پرچم ذی الثدیه  تشنگی شدید و سیاھی چھره
پرسم:  ھا می شوند و از آن ھمراه با اولین و آخرین نفر از خوارج بر من وارد می -پستان

گویند: ثقل اکبر را تکه تکه کردیم و از  یبعد از من با ثقلین چکار کردید؟ در جواب م
گویم: با تشنگی شدید و سیاھی  آن بیزاری جستیم و با ثقل اصغر، جنگیدیم. پس می

وارد آتش شوید. سپس پرچمی با پیشوای پرھیزگاران و سرور اوصیاء و رھبر   چھره
ثقلین چکار گویم: بعد از من با  ھا می شود؛ پس به آن ھای نورانی بر من وارد می چھره

گویند: از ثقل اکبر پیروی کردیم و ثقل اصغر را نیز، اجابت کردیم  کردید؟ در جواب می
ھایمان ریخته شد. پس به  ھا خون و از آن پشتیبانی نمودیم و مرید او شدیم تا در راه آن

ھای نورانی. سپس پیامبر  گویم: وارد بھشت شوید در کمال سیرابی و با چھره آنان می

ٞ ﴿ ی هیآ صخدا   را تالوت کرد. ﴾يَۡوَم تَۡبَيضُّ وُُجوهٞ َو�َۡسَودُّ وُُجوه

زوائد «آقایان بزرگوار ابو القاسم بن رضی الدین بن طاووس در کتاب  -۳۲(لب) 

از شیخ عالم ابی جعفر » هينوار النعامنألا«و سید محدث جزائری در کتاب » الفوائد
اند که گفت: امین سید ابو المبارک احمد بن محمد  محمد بن جریر طبری روایت کرده

بن اردشیر الدستانی به ما خبر داد و گفت: سید ابوالبرکات محمد جرجانی ما را خبر 

قمی که اسم او یحیی است ما را خبر کرد و گفت: اسحاق بن  هبة اهللاکرد و گفت: 
را خبر کرد و گفت: فقیه حسن سامری برایمان نقل کرد که او گفت: من و محمد ما 

یحیی بن احمد بن جریح بغدادی، قصد رفتن به نزد احمد بن اسحاق بغدادی را 
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داشتیم و او یار امام حسن عسگری در شھر قم بود. پس درب او را کوبیدیم و یک 
حسن سامری سؤال نمودیم،  ی ارهاو بیرون آمد، از او درب ی عراقی از خانه ی دختر بچه

گفت: او و ھمسرش مشغولند زیرا امروز روز عید است. ھمه گفتیم: سبحان الله، اعیاد 
و غدیر و جمعه. آن دختر  –قربان  –از نظر ما چھار تا ھستند: عید فطر، عید نحر 

ری از پدرش علی بن محمد روایت کگفت: سرورم از احمد بن اسحاق از سرور خود عس
عیدھا نزد اھل بیت و بستگان  ی ه است که آن روز عید است و این عید، برگزیدهکرد

ری کشان را ذکر کرد. و روایتی از عسیا یتا خروج احمد بن اسحاق بسو–آنان است. 
وارد شد و بعضی از فضائل  صاالول بر پیامبر خدا از پدرش که حذیفه روز نھم ربیع

کند به یاد او انداخت. حذیفه گفت: ای  قتل می این روز و عیوب کسی را که در این روز
فرمود: ُبتی از  صامبری، در میان امت و یارانت و در ھمین حرم؟ پصپیامبرخدا

دھد و آنان را به  کند و ربا را در امت من رواج می منافقان به اھل بیت من ستم می
و اموال مردم را کند  خواند و بعد از من بر اّمتم دست درازی می پیروی از خود فرا می
کند و رسوایی را بر  کند و در مناعت و آبرومندی، آن را صرف نمی از راه حرام جلب می

کند و کتاب خدا را تحریف  کند و مردم را از راه خدا منحرف می خود حمل می ی شانه
 صگفت: سپس پیامبر-هکد یجا رس نیتا به ا–دھد.  کند و سنت مرا تغییر می می

سلمه شده و من بازگشتم در حالی که شک نداشتم در امر  ام  ی انهبرخاست و داخل خ
او را دیدم که دروازه ھای شر را گشود و کفر  صشیخ دوم تا این که بعد از رسول خدا
 را باز گردانید و قرآن را تحریف کرد. 

نقل کرده است » بصائر«شیخ بزرگوار سعد بن عبدالله القمی در کتابش  -۳۳(لج) 

خود از قاسم بن محمد اصفھانی از » منتخب«بن سلیمان حلی در کتاب  از شیخ حسن
ونی از یحیی بن آدم از شریک بن عبدالله از کسلیمان بن داود منقری معروف به شاد

در  صروایت کرده است که گفت: پیامبرخدا ÷جابر بن زید جعفی از ابی جعفر
ه به جا یما شما دو چیز گرانای مردم، من در میان «ِمنی مردم را دعوت کرد و فرمود: 

شوید: کتاب خدا و عترتم را و  گذارم و تا زمانی که به آن دو چنگ بزنید، گمراه نمی  می
گفت: اما کتاب خدا را تحریف کردند و کعبه را  ÷سپس ابو جعفر». کعبه بیت الحرام

از ھای الھی را پشت سر انداختند و  امانت ی ویران کردند و عترت را کشتند و ھمه
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از علی » بصائر«ھا دوری و بیزاری جستند. و صفار مانند آن را از جزء ھشتم  کتاب  آن
 بن محمد از قاسم بن محمد روایت کرده است. 

از محمد بن عمر جعانی از عبدالله بن بشیر » اخلصال«صدوق در کتاب  -۳۴(لد) 

روایت کرده  صامبراز حسن بن زبرقان از ابی بکر بن عیاشی از ابی زبیر از جابر از پی
کنند: مصحف و مسجد و عترت.  است که فرمود: روز قیامت سه چیز شکایت می

گوید: پروردگارا،  گوید: پروردگارا، مرا تحریف و تکه تکه کردند. مسجد می مصحف می
گوید: پروردگارا، ما را کشتند و دور راندند. سپس  مرا تعطیل و ضایع کردند. عترت می

فرماید: برای این کار من  نشینم، و خداوند به من می ای مخاصمه میمن روی دو زانو بر
 اولویت دارم. 

از تعدادی اصحاب ما از سھل بن » يفاكروضة ال«در کتاب  سالمثقة اإل -۳۵(له) 
زیاد از اسماعیل بن مھران از محمد بن منصور خزاعی از سوید و محمد بن یحیی از 

بن بزیع از عمویش حمزه بن بزیع از علی بن محمد بن الحسین از محمد بن اسماعیل 
سوید و حسن بن محمد از محمد بن احمد نھدی از اسماعیل بن مھران از محمد بن 

در حالی  ÷منصور از علی بن سوید روایت کرده است که گفت: به ابو الحسن موسی
سؤال  مسائل زیادی ی ای نوشتم و حال او را جویا شدم و درباره که در زندان بود، نامه

 ی پس در پاسخم نوشت که این نسخهکردم. جواب مرا تا یک ماه به تأخیر انداخت؛ س
خدای بلند  ی ھا برازنده ستایش ی مھربان؛ ھمه ی اوست: به نام خداوند بخشنده

گاه کرده است. و گفته  است که با عظمت و نور خود، دل ی مرتبه ھای مؤمنان را آ
نیست، امیدوار مباش و دین آنان را دوست مدار؛ تو  ی است به دین کسی که از شیعه

ھایی ھستند که به خدا و رسولش و امانت ھایشان خیانت کردند و  زیرا آنان خائن
دانی. کتاب خدا به عنوان امانت به آنان سپرده شد، اما آن را تحریف  توخیانتشان را می

 کرده است. و تبدیل کردند (خبر). و صدوق مانند آن را با سند صحیح روایت 
چه از  بزرگوار حسین بن سعید اھوازی در کتاب خود بنابر آن ی هثق -۳۶(لو) 

کند از ابی الحسن بن عبدالله بن ابی یعفور روایت کرده است که  نقل می» بحار«

رفتم و نزد او چند نفر از یارانش حضور داشتند. سپس به  ÷گفت: به نزد ابی عبدالله
ام. گفت:  ای؟ گفتم: بله، این قرآن را خوانده قرآن را خوانده من گفت: ای ابن یعفور، آیا

چون  :گفت ؟سؤال من ھم از غیر آن نبود. سپس گفتم: آری فدایت شوم و برای چه
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موسی سخنی به قوم خود گفت که به آن عمل نکردند و به شدت بر وی تازیدند، 
ا کشت. عیسی نیز، سپس در مصر با او جنگیدند و او نیز، با آنان جنگید و آنان ر

ھا به شدت بر وی تاختند بعد با او جنگیدند و او ھم با  سخنی به قوم خود گفت و آن
 فرماید:  خداوند میان را کشت. آنان جنگید و آن

ٰٓءِيَل َوَ�َفَرت طَّ  َٔ َ� ﴿ آ�َِفةٞ ّمِۢن بَِ�ٓ إِۡسَ� ۖ اَمَنت طَّ يَّۡدنَا  آ�َِفةٞ
َ
ِينَ ٱفَ� ٰ َعُدّوِهِۡم  �َّ َ�َ ْ َءاَمُنوا

ۡصَبُحواْ َ�ِٰهِر�نَ 
َ
 .]۱۴[الصف:  ﴾فَأ

داران را بر  گروھی از بنی اسرائیل ایمان آوردند و گروھی ھم کافر شدند. ما ایمان«
 »دشمنانشان نصرت دادیم و به ھمین سبب پیروز شدند.

گاه میخیزد، شما را از حدیث و نخستین قائمی که از ما اھل بیت به پا می کند  ی آ
جنگید و او ھم با شما خواھد  تازید و با او می کنید، سپس بر وی می که به آن عمل نمی

جنگید و این آخرین گروه متمردی است که در خبر است. مجلسی گفته است: قول 
(ِلَم یعنی، برای چه؟ را گفت منظور این است چرا از غیر آن قرائت از من  راوی که
شان یا  سته است دانسته شود،یه شاکاست  یگاھیآن منزلت و جاه و ک ینک یسؤال م

نند و ھرگز آن را قبول ک یر قرآن را تحمل نمییه آن قوم تغکه السالم پاسخ داد یعل
  فوق شاھد آورد.) ی هینند، لذا به آک ینم

این دعا را آورده » دعاء قنوت الوتر يفاملصباح «شیخ طوسی در کتاب  -۳۷(لز) 
نفرین کن سران و رھبران و پیروانی را ـ از اولین تا آخرین ـ  که مردم را  است: خدایا،

بال و مصیبت خود را بر آنان فرو ریز؛ زیرا آنان بر رسول تو  !از راه تو باز داشتند. خدایا
دروغ بستند و نعمتت را تغییر دادند و بندگانت را فاسد و کتابت را تحریف کردند و 

 ادند. سنت پیامبرت را تغییر د
و در کتاب مذکور آمده است: از ابی عبدالله روایت شده است که او  -۳۸(لح) 

فرستاده شود. سپس  صداشت بعد از عصر جمعه، این صلوات بر پیامبر دوست می
صلوات را ذکر کرده است: خدایا، نفرین کن کسانی را که دین و کتابت را تبدیل کردند 

 و سنت پیامبرت را دگرگون نمودند. 
شیخ در کتاب غیبت خود از احمد بن علی رازی از ابی الحسنین محمد  -۳۹(لط) 

بن جعفر اسدی روایت کرده و گفته است: حسنین بن محمد بن عامر اشعری به من 
) حج نمودم و ۲۸۱گفت: یعقوب بن یوسف ضراب عسان اصفھانی گفت: در سال (
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ان روایت شده است که گفته است که در کتاب مجتھد وی دعای دیگری از صاحب زم
در مکه به سوی ابو الحسن ضراب اصفھانی رفت با اسنادی که به خاطر اختصار آن را 

آن این گونه است: بسم الله الرحمن الرحیم. .. تا به قول  ی ذکر نکرده است و نسخه
چه از دین تو محو شده است و با آن زنده گردان  رسد: خدایا، تازه گردان آن می ÷او

 ز کتابت تغییر کرده است. چه ا آن

از محمد بن جعفر رزاز » ارةيامل الزك«شیخ جعفر بن محمد بن قولویه در  -۴۰(م) 
از حسنین بن الخطاب از ابن ابی نجران از یزید بن اسحاق از حسن بن عطیه از ابی 

انی را که پیامرانت را روایت کرده است که گفت: خدایا، نفرین کن کس ÷عبدالله
 ات را ویران و کتابت را تحریف کردند. هنتکذیب و خا

و در ھمان منبع فوق آمده است: از حسنین بن محمد بن احمد بن  -۴۱(ما) 
روایت شده است  ÷اسحاق از سعدان بن مسلم از بعضی از اصحاب ما از ابی عبدالله

ه کد یجا رس نیتا به ا-ش و ثنای خدا را کردی.ی، ستایھرگاه نزد قبر آمد«که گفت: 
ات را ویران و  ل گفت: خدایا، نفرین کن کسانی را که پیامبرانت را تکذیب و کعبهخال

 ». را ریختند صکتابت را تحریف کردند و خون اھل بیت پیامبرت

ھایی  رامون زیارتیپ» دفيمزار امل«از کتاب » البحار«مجلسی در  ی عالمه -۴۲(مب) 
رده: خدایا، نفرین کن کسانی را ککه مقید به وقت خاصی نیستند از ابی عبدالله نقل 

ات را ویران و شکستن حرمتت را حالل و حرمت بیت  هانکه پیامبرت را تکذیب و خ
 الحرام را ھتک و کتابت را تحریف کردند. 

روایت کرده است » االقبال«سید رضی الدین علی بن طاوس در کتاب  -۴۳(مج) 
شود، از حسن بن علی  ری میبه اسناد خودمان که منتھی به عبدالله بن جعفر حمی

ای که  نامه و زیارت  ÷کوفی از حسن بن محمد حضرمی از عبدالله بن سنان از صادق
 با سنت مخالفت کردند و کتاب را تغییر دادند. در آن گفته شده است:

گوید: عبدالله  در زیارت روز عاشوراء می» املصباح«شیخ طوسی در کتاب  -۴۴(مد) 

ای را روایت کرده که در آن آمده  نامه حدیث شریفی، زیارتدر  ÷بن سنان از صادق
است: خدایا، ھمانا بسیاری از امامان با محافظان کتاب خدا از امامان، دشمنی کردند؛ 

و این خبر را محمد بن » کتاب قرآن را تحریف کردند«گوید:  رسد که می جا می تا به آن
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از عماد الدین محمد بن ابی » بحارال«روایت کرده است. چنانکه در » مزار«مشھدی در
القاسم طبری از ابی علی بن شیخ طائفه از پدرش از مفید از ابی قولویه و صدوق از 

 اند.  کلینی از علی بن ابراھیم از پدرش از ابن ابی عمیر از عبدالله بن سنان روایت کرده

» مصباح«خود معروف به » جنت«و در » نيمالبلد األ«کفعمی در کتاب  -۴۵(مه) 

روایت کرده است که او دعای دو بت قریش را در  ÷از عبدالله بن عباس از علی
 صاین دعا، مانند تیراندازی در خدمت پیامبر ی گفت: خواننده خواند و می قنوت می

در بدر و حنین است که ھزار ھزار تیر را پرتاب کرده باشد و گفته است: این دعا از 
شمند است و امیرالمؤمنین شب و روز  به خصوص ھای ارز رازھای پوشیده و ذکر

 خواند. در جای دیگری از ھمین روایت آمده است:  سحر آن را می  ھنگام
ھا را نفرین کن. و شیخ عالم اسعد  اند، آن ای که تحریف کرده خدایا، در مقابل ھر آیه

انکه این نامیده است. چن» رشح الوالء«بن عبدالقاھر، این دعا را شرح کرده و آن را 

تألیف محدث حر عاملی و نیز، شرح آن از مولی عراقی در » ململ اآلأ«خبر در کتاب 
) و ھمینطور فاضل ماھر مولی مھدی، پسرعالم بزرگ مولی علی اصغر ۱۸۷۸سال (

 قزوینی ـ در اواخر عصر صفویه ـ  آمده است. 

نتھی به به اسناد خود که م» منهج الدعوات«سید بن طاوس در کتاب  -۴۶(مو) 

از ابی جعفر محمد بن اسماعیل بن » فضل الدعاء«شود در کتاب  سعد بن عبدالله می

 ÷و ھمچنین بکیر بن صالح از سلیمان بن جعفر جعفری از رضا ÷بزیع از رضا
اش  شکر بود، سجده ی اند: به نزد او رفتیم در حالی که در سجده اند و گفته روایت کرده

بلند کرد و به او گفتیم: چرا سجده را طوالنی کردی؟  را طوالنی نمود، سپس سرش را
شکر این دعا را بخواند، مانند کسی است که با  ی در جواب گفت: کسی که در سجده

گوید:  در روز بدر به سوی دشمن تیراندازی کرده باشد. راوی می صپیامبر خدا
ا [نفرین کن] نویسیم. گفت: ھرگاه سجده شکر نمودی، بگو: خدای گفتیم: پس آن را می

 آن دو نفر را که دینت را تبدیل کردند و کتابت را تحریف کردند. 

ت شده به اسناد ینیز روا» البحار«که در  ابن شھر آشوب در مناقب چنان -۴۷(مز) 
خود که به عبدالله بن محمد بن سلیمان بن عبدالله بن حسن از پدرش از جدش از 

ابی عبدالله در روز عاشورا، آمده است که  ی بهگوید: در خط شود، می عبدالله منتھی می
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  خطاب به دشمنان گفت: ھمانا شما از طاغوتیان امت و از احزاب متفرقه و پشت
کار و تحریف کنندگان کتاب  کنندگان به کتاب و پیروان شیطان و متمردان گناه

ست، در عبدالله است که به آنان نسبت تحریف کتاب را داده ا ابی ی ھستید. این خطبه
ھای  اند، این مانند نسبت قتل انبیاء به یھودی حالی که گذشتگان آنان تحریف نموده

به فعل گذشتگان خود ھا  این زیرا ؛در قرآن عظیم است صمعاصر پدربزرگ پیامبر
 راضی بودند و از آثار و روش آنان پیروی کردند و آنان را الگوی خود قرار دادند. 

و محمد بن مشھدی در کتاب » مصباح الزائر«کتاب سید بن طاوس در  -۴۸(مح) 

است از امامان خود زیارت جامع، طوالنی و معروفی را » البحار«چنانکه در » مزار«

آمده است: سلمان امت  صاند که در بخش مربوط به وقایع بعد از پیامبر روایت کرده
م عمارش را را منع کردی، مقداد آن را دور راندی و جندبش را ناراحت کردی و شک

 چاک نمودی و قرآن را تحریف نمودی و احکام را تغییر دادی. 

قدیمی نقل  ی خود از یک نسخه» مهج«سید ـ قدس سره ـ در کتاب  -۴۹(مط) 
کند: شریف ابو الحسن محمد بن محمد بن محسن بن یحیی رضا از پدرش از ابی  می

ی از ابی محمد جعفر بن عبدالله محمد بن ابراھیم بن صدقه از سالمه بن محمد ازد
عبدالله عقیلی و از ابی الحسن محمد بن زنک و رھاوی از ابی القاسم عبدالواحد 
موصلی از ابی محمد جعفر بن عقیل بن عبدالله بن عقیل بن محمد بن عبدالله بن 

در یک  ÷عقیل بن ابی طالب از ابی روح نسائی از ابی الحسن علی بن محمد الھادی
ارای شرح عجیبی است، آمده است: و ھالکت را شامل حدود دعای طوالنی که د

ر یافته و آیات تحریف ھای تغیی تعطیل و احکام بیکار شده و سنن دائر و شعائر و تالوت
 . دعا شده گردانی

شیخ کشی در شرح حال زراره از حمدویه بن نصیر از محمد بن عیسی  -۵۰(ن) 
بن زراره و از محمد بن قولویه و حسنین بن عبید از یونس بن عبدالرحمن از عبدالله 

بن حسن از سعد بن عبدالله از ھارون بن حسن بن محبوب از محمد بن عبدالله بن 
اند که گفت: ابو  زراره و دو پسر او حسن و حسین از عبدالله بن زراره روایت کرده

عليكم « –تا این که گفت:  –به من گفت: سالم مرا به پدرت برسان  ÷عبدالله

لتسليم والرد إلينا، وانتظار أمرنا وأمركم، وفرجنا وفرجكم، ولو قد قام قائمنا وتكلم با
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بتكلمنا ثم استأنف بكم تعليم القرآن، ورشايع الدين واألحكام، والفرائض كام أنزله عىل 

بر شما است » حممد صىل اهللا عليه وآله؛ ألنكر أهل البصائر فيكم ذلك اليوم إنكاراً شديداً 
ن و باز گرداندن امور به سوی ما و انتظار امر ما و امر خودتان و گشایش ما و تسلیم شد

زد و از اول به شما قرآن و  کرد و حرف ما را می گشایش خودتان و اگر قائم ما قیام می
نازل شده است،  صکه بر محمد نمود، چنان قوانین دین و احکام و فرائض را تعلیم می

شدند؛ سپس بر دین و روش خدا  میان شما منکر میبه یقین آن روز اھل بیتش در 
 ھایتان دوست داشته باشند.  ماندید؛ جز کسانی که تیزی شمشیر را بر گردن نمی

ھای پیش از شما گردیدند به  مرتکب روش امت صھمانا مردم بعد از پیامبر خدا
نقص  ھمین سبب، کتاب خدا را تغییر و تبدیل و تحریف کردند و در دین خدا زیاده و

ایجاد کردند. پس ھیچ چیز نیست که مردم امروز بر آن باشند مگر این که از وحی 
ل الھی منحرف شده است. محقق داماد گفته که الم تعلیل داخل بر آن با اسم و  ُمنزَّ

طور است ـ متعلق به استئناف تعلیم است و  ھا این که در بیشتر نسخه خبرش ـ چنان

فعلیه در جواب آن است و  ی و تشدید تا ـ دو نقطه از باال ـ جمله فاءبه فتح  مكفتلفظ 

ھم منصوب بر ظرف بودن است و انکار شدید مبنی بر فاعلیت، مرفوع  وميال كذال –
شده است که معنی عبارت این است: عصایتان را شکافته و نیروی اعتقادتان را شکسته 

ھا انکارًا و  ت. و در بعضی از نسخهو جمع شما را متفرق و سخنتان را از ھم گسسته اس
شدیدًا با نصب خوانده شده است یا بنا بر تمییز یا منصوب به نزع خافض است و ذلک 

شود و (فیکم) جار و مجرور است و ظرف و  الیوم بنابر فاعلیت، مرفوع خوانده می

فیت، ) است و ذلک ھم بنابر ظرمن) به آن تعلق دارد یا (فی) به معنی (ألهل البصائر(

که مفعول مطلق است یا تمییز که  بنابر این  منصوب است، داً ياراً شدكانو منصوب است 
مفرد آمده  ھمبه خاطر مفرد بودن لفظ ناس ضمیر باید دانسته شود. و قول امام رکب 

 است. 
نعمانی در کتاب غیبت خود از علی بن حسین از محمد بن یحیی عطار از  -۵۱(نا) 

ز محمد بن علی کوفی از احمد بن محمد بن نصر از عاصم بن محمد بن حسن رازی ا
د یقائم با فرمان جد :گفت ÷حمید از ابی بصیر روایت کرده است که گفت: ابو جعفر
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ند که بر عرب سخت است و شأن او جز شمشیر نیست و در ک یام میو کتاب جدید ق
 ھراسد.  کنندگان نمی راه خدا از سرزنش سرزنش

بکر بن  به نقل از سیف بن عمیره از ابی» القراءات«ر کتاب سیاری د -۵۲(نب) 

طور که نازل شد، خوانده  گفت: اگر قرآن آن گوید: از ابا عبدالله شنیدم که می محمد می
 کنند.  شد؛ دو نفر ھم، در آن اختالف پیدا نمی می

زیاد و از تعدادی از اصحاب ما از سھل بن » يفاكال«در کتاب  سالمثقة اإل -۵۳(نج) 
علی بن ابراھیم از پدرش و ھمه از ابن محبوب از ابن حمزه از ابی حسین از اصبغ بن 

گفت: قرآن به سه قسمت  اند که گفت: از امیرالمؤمنین شنیدم که می نباته روایت کرده
آداب و  ی ما و دشمن ما، یک بخش درباره ی نازل شده است: یک بخش از آن درباره

 احکام و فرائض.  ی بارهھا و یک بخش ھم در مثل
و از تعدادی از اصحاب ما از احمد بن محمد از حجال از علی از عقبه از  -۵۴(ند) 

کند که گفت: بدرستی قرآن به چھار بخش  ذکر می ÷داود بن فرقد از ابی عبدالله
رامون سنن یربع پ یکحرام و  ی ربع در باره یکحالل و  ی ربع درباره یکنازل گردیده 

 ن شماست. یگر ھم خبر گذشته و آینده  و فیصله بیربع د یکو و احکام 
ھمچنین از او از ابی علی اشعری از محمد بن عبدالجبار از صفوان از  -۵۵(نه) 

روایت کرده است که گفت: قرآن به چھار  ÷اسحاق بن عمار از ابی بصیر از ابی جعفر
ربع در  یکشمنان ما و د ی ربع درباره یکما و  ی ربع درباره یکبخش نازل گردید 

 فرائض و احکام.  ی ربع ھم، درباره یکھا و  ھا و مثل رابطه با سنت
کند که گفت: از ابا جعفر  عیاشی در تفسیر خود از ابی الجارود نقل می -۵۶(نو) 

ربع  یکما و  ی ربع درباره یکگفت: قرآن به چھار بخش نازل گردید  شنیدم که می
سنن و  ی ربع ھم درباره یکفرائض و احکام و  ی هربع دربار یکدشمن ما و  ی درباره

 ھا، و ارزش ھای قرآن از آن ماست.  مثل
از محمد بن خالد حجاج کرخی از بعضی از یارانش که روایت به خیثمه  -۵۷(نز) 
گفت: ای خیثمه، قرآن به سه بخش  ÷شود، نقل است که گفت: ابو جعفر رفع می

دشمنان  ی ثلث درباره یکما و دوستانمان و  ی ن، دربارهثلث آ یکنازل گردیده است: 
 رامون مثل و سنت. یثلث پ یکما و دشمنان گذشتگان و 
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فرات بن ابراھیم کوفی در تفسیر خود از احمد بن موسی از حسین بن  -۵۸(نح) 
کند که گفت:  ثابت از پدرش از شعبه بن حجاج از حکم از ابن عباس نقل می

ربع  یکا گرفت و گفت: ھمانا قرآن چھار بخش است: ر ÷دست علی صپیامبر
ربع  یکدشمنانمان و  ی ربع درباره یکما اھل بیت به طور مخصوص و  ی درباره

از جمھور در  ابن معايلفرائض و احکام.  ی ربع درباره یکحالل و حرام و  ی درباره
 البرھان نقل شده است.  ایت کرده است. چنانکه از وی در مناقب خود، آن را رو

و از محمد بن سعید بن رحیم ھمدانی و محمد بن عیسی بن زکریا از  -۵۹(نط) 
عبدالرحمن بن سراج از حماد از اعین از حسن بن عبدالرحمن از اصبغ بن نباته از 

ما و بخشی  ی نقل کرده است که گفت: قرآن چھار بخش است: بخشی درباره ÷علی
حالل و حرام  ی فرائض و احکام و بخشی درباره ی خشی دربارهدشمن ما و ب ی در باره

 ھای قرآن.  و برای ماست کرامت
از احمد بن حسن بن اسماعیل بن صبیح و حسن بن علی بن حسین  -۶۰) (س

سلولی از محمد بن حسین بن مطھر از صالح بن اسود از حمید بن عبدالله نخعی از 
گفت: قرآن چھار بخش  ÷است که گفت: علیزکریا بن میسره از اصبغ بن نباته نقل 

 ه به این مطلب را ذکر کرد.یاست و چیزی شب

از حسین بن سیف بن عمیره از برادرش از » القراءات«سیاری در کتاب  -۶۱(سا) 

کند که گفت: قرآن چھار بخش  نقل می ÷پدرش از ابی حمزه ثمالی از ابی جعفر
سنن و امثال  ی ما و بخشی درباره ی هدشمنانمان، بخشی دربار ی است: بخشی درباره

از فرائض و احکام. باید بگویم: این، ھمان بخش از خبرھاست که  ی و بخشی درباره

ھا  سوم مطرح شد، به آن ی روایت شده، چنانکه در مقدمه »املسائل«شیخ مفید در 
ه استدالل کرده است و در آن روایات، بناء تقسیم بندی بر مساوات حقیقی گذاشته شد

کند، نه این که  که ظاھر چھار قسمت و سه قسمت، این مطلب را بیان می است؛ چنان
پس مناسب آن   شتر باشد،یگر بید یمنظور فقط تقسیم باشد؛ اگر چه بعضی از بعض

بر  یم بندیچه منظور تقس ناا چھار قسمت است، و چنیاست که گفته شود:  بر سه 
چه موجود  شود. به احتمال زیاد آن ھم نمیحسب خود قرآن باشد شامل بطون و تأویل 

) آیه ـ ۵۰۰زیرا مشھور است که آیات احکام ( ؛است با این تقسیمات مناسب نیست
دھم  یک) آیه است که به ۶۲۳۶کمی بیشتر یا کمتر ـ است و جمع آیات بنابر قولی (
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رسد؛  رسد و حتی به حد سه  قسمتی و چھار قسمتی ھم، نمی آن تقسیمات ھم نمی
آیات اصول با فروع شود و تنھا به ِاشعاری  ی گر این که بحث کلمات و حروف، ضمیمهم

طباطبایی به این مطالب در  ی که به حد ظھور نرسیده است، اکتفا شود. چنانکه عالمه
خود اشاره کرده است و لذا از ربع و ثلت در تقسیم حقیقی، قطع امید » فوائد«کتاب 

ھا بر مطلق اقسام و انواع حمل  ه ثلث و ربعکن است یا  هیکرده است و گفته است: توج
قرآن حمل  یھا ھا در مقدار مختلف باشند. و ربع بر باطن گردد، اگر چه آن قسمت

بر  -ربع -ا اّولیھا حمل شود،  شده و ثلث ھم بر عموم ظاھر و باطن و باطن باطن
ن قسمت و یعموم از ا و دّوم ھم بر  گردد، یم یار علماء بدان منتھکه افک یت حدینھا
ات اطالق یام آکمات را بر احیا آن تقسیشود،  یچه به أئمه اختصاص دارد اطالق م آن

دن ھم در نظر یت بخشیا عمومی  تفاء شود،کنند و در مورد ثلث به ِاشعار و اعالم اک یم
بیشتر  یھا ھم شود و شکی نیست که قسمت اول از دوم ه شامل باطنک یباشد بطور
ل این که در حمل نمودن تقسیمات بر مطلق اقسام شیخ، شیخ او، ابو است و حا

علما پیشی گرفته است و این نظر با توجه به  ی الحسن شریف، در تفسیر خود از ھمه
اختالف واقع در آن خبرھا از این که گاھی تقسیم سه قسمتی و گاھی چھار قسمتی 

یک از دو تقسیم ھم موجود رسد. سپس اختالف در ھر  آمده است، بعید به نظر نمی
دشمنانشان نازل گردیده در ثلث خودشان  ی چه درباره است؛ مثال در خبر اصبغ، آن

گیرد و در خبر  درج شده است و برای فرائض و احکام ثلث ھم مستقل در نظر می
ھا و امثال آمده و برای دشمنانشان ثلث مستقل در نظر  خیثمه، ثلث دوم در سنت

مانند این مطلب در اخبار ربیع نیز، ھست و برای ما الزم نیست که گرفته شده است و 
زیرا اخبار گذشته از حیث سند و متن به حد کفایت ما را از تمام  ؛ھا چنگ بزنیم به آن

ھا اخبار صحیح و  کند، اما اولی خیلی واضح است، زیرا در آن نیاز می ھا بی این روایت
ین اخبار در کتب معتبری وجود دارند که موثق وجود دارد با این که بخش اعظم ا

اش  که خبر درباره اند که جز صحیح به معنای قدیم را ـ آن ھا متعھد شده صاحبان آن
سند در این اخبار فراوان، منجر  ی ھا داخل نکنند، با این که مالحظه ـ در آنآمده است 

ھا  است از آن  مماند که الز ای می به سد باب تواتر معنوی خواھد شد حتی به وسوسه
 استفاده نمود. 

و اما دومی ھم به نسبت بیشتر اخبار، ھمینطور است، به ویژه در اخباری که 
و انداختن و حذف و دور انداختن و نقص و محدود کردن   متضمن بحث نقطه و محو
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ای به یاد آورد،  قرآن است. پس اگر کسی بخواھد، مانند این ادعاھا را در کتاب یا رساله
ه از ظاھر ک یین معنایالزم نیست که در کالم خود چیزی بر این کلمات بیفزاید، ھمچن

ر است، و ییآن در لغت تغ یرا معنیز ؛ح نداردیاز به توضیمتبادر است ن» فیتحر«لفظ 
ار کآش یقبل یھا از صورت یکیه در کردن آن است، کجا   جابه یالم به معنکف یتحر

ع است. زیرا صدوق در کتاب ین موارد شایف در ایتحر ی ه استعمال واژهکاست، بل

گفتم:  ÷از ابراھیم بن ابی محمود روایت کرده است که گفت: به امام رضا» هيالفق«

کنند، چه  روایت می صحدیثی که مردم از پیامبر ی ، دربارهصای پسر رسول خدا
او فرموده: ھمانا خداوند متعال ھر شب جمعه، به آسمان دنیا فرود  که گویی می
خود منحرف  یآید؟ وی در جواب گفت: خداوند کسانی را که سخنان را از جاھا می

خدا چنین نگفته است، بلکه او  صگردانند نفرین کند. به خدا سوگند پیامبر یم
ای را به آسمان دنیا  رشتهفرموده است: در یک سوم آخر ھر ماه و در اول شب جمعه، ف

 دھد تا جار زنند و... تا آخر.  فرستد و به او دستور می می

آمده است که مردی به او  ÷با سندی از امام صادق» ئمةطب األ«در کتاب  
کنند  ـ روایت می اھل سنتگفت: ای پسر رسول خدا، ھمانا جمعی از علمای عامه ـ 

و اھل بیتی  ،شود شت فروشان خشمگین میفرمود: ھمانا خداوند بر گو صکه پیامبر
شود. وی در  ھا گوشت خورده می دھد که ھر روز در میان آن را مورد خشم قرار می

فرمود: خداوند بر اھل  صاند. پیامبر خدا جواب گفت: اشتباه آشکاری مرتکب شده
خورند؛ یعنی، غیبت  ھایشان گوشت مردم را می بیتی خشمگین می شود که در خانه

نند. اینان مورد رحمت خداوند قرار نخواھند گرفت؛ زیرا از روی قصد و با کثرت ک می

تألیف صدوق، با اسناد » عةيصفات الش«اند و در کتاب  روایات، کالم را تحریف کرده

آمده است که گفت: ھمت شما بر شعائر دینتان است و قصد  ÷خودش از امام صادق
است.   دشمنانتان ضرر رساندن به شماست و قلوب شما با بغض ایشان، آبیاری شده

کنند و نظائر آن را برای شما قرار  شنوند، تحریف می مسائلی را که از شما می ی ھمه
ین معصیت برای گرفتار دھند و ا ھا را با بھتان به شما نسبت می دھند؛ سپس آن می

ای از این  شدن آنان به عذاب الھی کافی است که در تفسیر امام آمده است. دسته
شنیدند و  اسرائیل کالم خدا و اوامر و نواھی او را در طور سیناء می ھای بنی یھودی

کردند، از  حالت اصلی منحرف و  وقتی آن مطالب را برای سایر بنی اسرائیل نقل می
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گفتند. در تفسیر  گفتند. پس بعد از فھم و درک مطالب دروغ می می چیز دیگری

َواِضعِهِ  ۡلَ�ِمَ ٱُ�َّرِفُوَن ﴿: ی آیه ی نساء درباره ی کشاف در سوره آمده  ]۴۶[النساء:  ﴾َعن مَّ
کنند؛ زیرا ھر گاه آن را تبدیل کنند و به  است: ُیحرفون؛ یعنی، آن را منحرف و زائل می

که خداوند قرار   اصلی  ت دیگری بگذارند؛ یعنی، آن را از جایگاهجای ھر کلمه، کلما
گاه یجا یکنند؛ مانند تحریف نام خداوند در تورات که (آدم دارا داده است، منحرف می

اند و مانند تحریف رجم، و قرار دادن  بلندتر است) را به جای نام خداوند قرار داده

ِ ٱ�َۡسَمُعوَن َكَ�َٰم ﴿خداوند:  ی (حد) به جای آن، و در فرموده  ]۷۵[البقرة:  ﴾ُ�مَّ ُ�َّرِفُونَهُ  �َّ

َعن  ۡلَ�ِمَ ٱُ�َّرُِفوَن ﴿اند و شیخ طبرسی گفته است:  چیزی قریب به آن را گفته 
َواِضعِهِ  کنند و  یعنی، کالم و احکام خدا را از جایگاه خود منحرف و تبدیل می ﴾ۦمَّ

در  صمجاھد گفته است: منظور از کالم، تورات است؛ یعنی، ھر چه از صفات پیامبر
تورات وجود داشت، کتمان کردند، از جمله: تمام اخباری  که بر وقوع تحریف در 

، به این معنی است. به درستی تورات و انجیل داللت دارند. پس تحریف در نزد ھمه
م: الزمست که تحریف در این ییگو اگر عدم ظھور این خبرھا را در تحریف بپذیریم، می

اخبار را بر تحریف لفظی و تغییر صوری حمل کنیم نه تحریف معنوی، زیرا قرائن 
ھا این است: الفاظی که در  فراوانی در تأیید این معنی وجود دارد. بعضی از آن قرینه

اخبار به طور مکرر بر ساقط شدن و محو نمودن صراحت دارند و این خود قرینه 
شود تا تحریف را بر چیزی حمل کنیم که به سقط و محو آن اراده شده است؛ زیرا  می

این اخبار دارای یک سیاق ھستند و باز ھم گفته شده است که اخبار بعضی از  ی ھمه
 کند.  ھا، بعضی دیگر را تفسیر می آن

 ی ھا را ھم، با بعضی الفاظ ذکر شده نام برده است؛ مانند گفته عضی از آن قرینهب
: خدا نفرین کند کسی را که قرآن را ساقط و تبدیل و تحریف کرده است، و نیز، ÷او

یا این که بعضی از این الفاظ در بیان » قرآن را تحریف و تبدیل نمودند«او:  ی گفته
از کتاب خدا ھزار حرف و ھر حرف را در مقابل «او:  ی گفتهاند، مانند  ر شدهکتحریف ذ

 نیز، تقریبًا شناخته شده است. ھا  این و وضعیت غیر از». ھزار درھم از قرآن زدودند
برای آیات تحریف شده مثال آورده،  ÷بعضی دیگر از آن قرائن این است که ایشان

ای از آن حذف شده است،  ن که صورت آن تغییر کرده یا حرفی یا کلمهیبه عنوان ا
 که در دو خبر نعمانی و شیبانی آمده است. چنان
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یکی دیگر از آن قرائن، این است، ما بر تحریف معنوی که خلفاء آن را انجام داده  
 یکر شدند تحریف در که ذکات یه در آن رواک باشند دسترسی پیدا نکردیم ـ حال آن

ه کاند  ھا (خلفاء) نسبت داده ز به آنیت، و نھا نسبت داده شده اس یا بیشتر، به آن  آیه
ـ. و اگر چنین چیزی موجود اند ه خدا اراده کرده تفسیر کردهچ قرآن را بر خالف آن

باشد، در غایت قلت است. تحریف معنا و تفسیر به رأی فقط در متأخران آنان شایع 
و ضحاک و  اند، مانند قتاده بوده ÷شده است که آن ھم مفسرانی که معاصر امامان

اند، مانند بلخی و قاضی و زمخشری و رازی و امثال  کلبی و مقاتل، یا بعد از آنان آمده
 آنان. 

چه از خلفا صادر شده، فقط مخالفت با قرآن در مقام عمل بوده است؛  ھمچنین آن
شیطانی بوده، این عمل نکردن به قرآن،  یھا نفسانی و شبھه یھا زهیآن ھم با انگ

ن یره ایل و غیرامون مناقب و فضایر شده پکشود، و در اخبار ذ نمیتحریف محسوب 
را در مناقب خود  یھای ه امیرالمؤمنین آیهکشود، چرا  یده میشتر دیته با وضوح بکن

اند. بلی، زمخشری  اند، اگر چه به الزم آن عمل نکرده ردهکآورده است، و او را تصدیق 
اند که تحریف معنوی به حساب  ھا را طوری تفسیر کرده و رازی و امثال آنان، این آیه

َها ﴿چه پیرامون این آیه  آید. پس مالحظه کن آن می ُّ�
َ
� و  ]۶۷[المائدة:  ﴾بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱَ�ٰٓ

ُ ٱإِ�ََّما َوِ�ُُّ�ُم ﴿این آیه:   اند. ذکر کرده ]۵۵المائدة: [ ﴾�َّ
یکی دیگر از آن قرائن این است که در مقام بیان، اطالق تحریف بر تغییر معنی  

است، مانند   اندک است، با این که تغییر معنی با الفاظ دیگری غیر از تحریف ذکر شده
از آن  یک ھا ادعای تواتر شده است و در ھیچ نھی از تغییر در اخباری که در مورد آن

خبرھا نیامده که ھر کس قرآن را تحریف کند او چنان خواھد شد، یا مانند آن، بلکه در 
ن و چنان خواھد یر کند، چنیآن خبرھا آمده است که  ھر کس قرآن را به رأی تفس
چه خدا  به غیر از آن –سنی  –شد. و از این نمونه، آیات بسیاری است که نزد عامه 

وضو و  ی اند؛ مانند آیه شایع بوده ÷اند و در عصر ائمه دهنازل کرده است، تفسیر ش
تحریف  ی ھا. و نزد ھیچ یک از علما و در ھیچ خبری با کلمه تیمم و سرقت و امثال آن

ن انھدام کعبه با قتل یب ی اند. یکی دیگر از آن قرائن، مناسبت و رابطه توصیف نشده
م کبا قتل فرزندان اشاره است به ور ھمراه کف مذیرا منظور از تحریز ؛فرزندان است

 قرآن است. یظاھر یھا از بخش یردن برخک
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یکی دیگر از آن قرائن، تشبیه تحریف منافقان به تحریف یھود و نصاری است، که 
که در مواضع بسیاری، قرآن به صراحت ذکر شده  تحریف آنان تحریف لفظی بود، چنان

ھا را خواھد یافت. و اصًال انسان  آناست، عالوه بر قرائن دیگر که اندیشمند منصف 
در ن معنی؛ یعنی، تحریف لفظی یبه ھمند که تحریف یب یم یپژوھشگر به روشن

اختالف بر سر  ی در باره یه وقتک ییگذشته و حال بر زبان مخالفان شایع است، تا جا
ه در کاند،  ردهکر ین الفاظ موضوع را تعبیاند، با ھم ردهکحذف و عدم حذف بحث 

تحریف لفظی از علمای قدیم با تعبیر  ی ر شد که دربارهکذ ھا کتابمقدمه سوم نام آن 
 ÷جعفر ابی ی در نامه یاند. ول تألیف شده» فصل تحریف و تبدیل«یا » فصل تحریف«

ن که حروف را به یای از بھم زدن قرآن توسط آنان، ا نمونه«به سعد الخیر ھم آمده: 
کنند  کنند. پس آنان قرآن را روایت می ، اما حدود را تحریف میدارند یطور کامل برپا م

زیرا ابو  ؛اھل کتاب است» رھبان«و » احبار«ن اشاره به یکنند. و ا اما آن را رعایت نمی
ھر امتی که کتاب الله را پشت سر انداخت، خداوند علم «جعفر قبل از آن گفته است: 

گرفتند، والیت آنان را به  یخود به دوسته دشمن کگیرد و وقتی  کتاب را از آنان می
ن اّمت ھم یان ایسپس در م -بعد از شرح آن مطلب گفت: -سپارد... دشمنشان می

ه حروف را برپا داشتند و حدود را ک) ھستند بشناس یھود و نصاریه مثل (کرا  یسانک
آداب ھای زیبا و حفظ  یعنی، حروف را فطرتًا با صداھای نیکو و آھنگ». ردندکف یتحر

ج بود و با ختم مداوم آن، یف و مستحباتی که در میانشان رایعلم قرائت و انجام وظا
ه کر کاھل ذ یبه علمامباالت ، و عدم یارک با تفسیر به رأی و عقل یاند. ول اقامه کرده

نند، کھا مراجعه  دانند به آن یه خود نمک ییزھایفھم درست چ یخدا فرمان داده برا
ردند. در این کف یآن را تحر یاخت احکام و حالل و حرام معنبدون این که در شن

ات تغییر معنی یای وجود ندارد که مراد از تحریف در سایر روا ت داللت یا اشارهیروا
چه به عنوان تحریف ذکر شده یا خود قرآن است، یا آیات، یا حروف آن، و  زیرا آن ؛است

ه مفاد دو عبارت از کفته نماند ت در چھار چوب قرآن است. نا گیمجموعًا بحث روا
ست که موجب یھا ن ن آنیدر ب یچنان منافات آن یلحاظ ظھور و وضوح فرق دارد، ول

ه کانصراف از یکی از آن دو خبر گردد، تحریف کنندگان در آن خبر، خلفاء ھستند، 
ھا اشاره نمودیم  ار آنکه به تفاوت کانشان ھستند، یھم در م -اھل سنت–علمای عامه 

م ییکند. پس اگر بگو این که این خبر، تحریف موجود در تورات و انجیل را انکار نمی با
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ف یقرآن منظور تحر ی در باره یل مراد الفاظ است، ولیف تورات و انجیدر رابطه با تحر
 یور از معنکح مذیه انصراف اخبار صرکزشت است، بل کیکتف یکن یاست، ا یمعن

ه کف یت ضعین روایبا ا یمراد به خاطر ھماھنگ یھا بر معن ظاھرشان و حمل آن
 یاگر به خاطر بدگمان«گوید:  زیرا امام در آخر آن می ؛ه است، زشت استیآن تق یمبنا

نمودم که  ، چیزھایی از حق را برایت آشکار مییشو یه از من دور مکتو نسبت به نبود 
ام، اما  را از تو کتمان نموده ھا گستردم که آن ام و چیزھایی را برایت می ھا را پوشانده آن

تمان که حق کن است یانگر ایت بین روایتا آخر. ظاھر ا دارم و... من تو را به تقیه وا می
اندوخته شده موجب خروج  یور است، چون ابراز اسرار و رازھاکات مذیه روایشده شب

 از حد اعتدال و انصاف است.
اند که بر تغییر بعضی از  آن آوردهاخباری برای موارد خاصی از قر –دلیل دوازدھم 

 ییلمه و جمله و جا به جاک(خذف  ھای گذشته ھا به یکی از گونه کلمات و آیات و سوره
جزائری در بعضی از تألیفات خود  نعمة اللهھا بسیارند که  ...) داللت دارند و آن و

کند، بالغ  میاخباری که بر تحریف داللت « -که از او حکایت شده است چنان-گفته: 
مجلسی و   بر دو ھزار حدیث است و جمعی از علما، مانند شیخ مفید و داماد و عالمه

اند؛ حتی خود شیخ ھم، در  و شھرت نموده١غیره برای این خبرھا ادعای استفاضه

ات تصریح نموده است و جماعتی ھم، که ذکر آنان در یبه کثرت این روا» انيالتب«کتاب 
کنیم که  اند و ما از آن خبرھا، مطلبی را ذکر می عای تواتر نمودهآید، اد آخر بحث می

کنیم،  ھایی را بیان می ھا را تصدیق کند. و در آخر، ضعف بعضی از شبھه ادعای آن
زیرا اول این که این شبھات  ؛ھا صحیح نیست چون صدور چنین شبھاتی از آن

چه مشاھده  چھارم  با آنھستند، سوم بر مطلب داللت ندارند و   ضعیفند، دوم اندک
ی معتبری است که ھا کتابشود، مخالفت دارند. و بدان که آن اخبار نقل شده از  می

کنند، جز کتاب  ھا تکیه می اصحاب ما در اثبات احکام شرعی و آثار نبوی بر آن

تألیف احمد بن محمد سیاری، زیرا علمای علم رجال آن را تضعیف » القراءات«
ا واجب است، بعضی از قرائنی را ذکر کنیم که بر جواز استناد به این اند؛ پس بر م کرده

به معنی طلب فیض کردن، منتشر شدن خبر، و در اصطالح فقه؛ یعنی، خبر عّده ای که در لغت  - ١
 ظّن قوی به صدق گفتار آنان حاصل شود. (مصحح)
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کتاب داللت دارند تا وضع این کتاب، مانند وضع کتب دیگر روشن گردد. شیخ در 

گفته است: احمد بن محمد بن سیار ابو عبدالله کاتب بصری، در » الفهرست«کتاب 

مذھب فاسد و روایت بود و حدیث ضعیف و  کاز نویسندگان پا ÷محمدابوزمان 
یی را ھم، تألیف ھا کتابشود و  اعتبار و بسیاری از احادیث مرسل با او شناخته می بی

و » تاب القراءاتك«و » تاب الطبك«و » ثواب القرآن«کرده است از جمله: کتاب 

به » رنواد«حسین بن عبیدالله از احمد بن محمد بن یحیی از کتاب ». تاب النوادرك«
گفت: پدرم برایمان حدیث آورد و گفت: سیاری برای ما حدیث روایت  ما خبر داد و

کرده است که او غلو و درھم آمیختگی داشته است. جماعتی از اصحاب خودمان از 
ھا را نام بردیم، از محمد بن احمد بن داود از کتاب نوادر و  جمله: سه نفری که آن
محمد برایمان حدیث آورد و گفت:  گویند: سالمه بن اند و می غیره برای ما خبر آورده

علی بن محمد حنائی برای ما حدیث آورد و گفت: سیاری برای ما حدیث گفته است و 
در زمان  کنجاشی گفت: احمد بن محمد بن سیار ابو عبدالله کاتب بصری از کاتبان پا

شود. این  ی شناخته می هاراسبود و حدیث ضعیف و مذھب فاسد با  ÷ابی محمد
یی از جمله: ھا کتابمطلب را حسین بن عبیدالله برای ما روایت کرده است؛ او دارای 

است. حسین بن » الغارات«و » النوادر«، »القراءات«، »الطب«، »ثواب القرآن«
عبیدالله به ما خبر داد که احمد بن محمد بن یحیی برای ما حدیث آورده است و 

نی ما را خبر داد و گفت: احمد بن محمد بن یحیی از پدرش برایمان عبدالله قزوی ابو
ه کمگر آن قسمت   کرد، حدیث نقل کرد و گفت: سیاری برایمان حدیث روایت می

ن است که بر روایات خالی از یآمیختگی بود. و منظور از این خبر، ا غلو و درھم یحاو
ھا  یچ دلیلی برای راھیابی به آناعتماد کرد، اما ھ  توان غلو و درھم آمیختگی او می

ن محمد ییمھا استدالل کرد در حالی که شیخ ق توان به آن وجود ندارد، پس چگونه می
کند و نجاشی در شرح حال جعفر  بزرگوار، از او حدیث روایت می  ی هبن یحیی عطار، ثق

انم د بن محمد بن مالک بعد از تضعیف وی و ذکر فاسد بودن مذھب او گفته است: نمی
چگونه شیخ بزرگوار ما، ثقه ابو علی بن ھمام و شیخ جلیل ما، ثقه ابو غالب رازی از وی 

از » يفاكال«م بدون جنگ ـ و انفال از کتاب یاند و در باب فیء ـ غنا حدیث روایت کرده
ه ظاھرًا به کعلی بن محمد بن عبدالله از یکی از اصحاب ما که به گمانم سیاری باشد، 
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ان یاصحاب ما در م ی رده است، چون واژهکاو گفته شده اعتناء ن ی هچه در بار آن
شود  یار برده مکبه  یسانک یث، برایت و حدیخ اھل روایان مشایا در میه یخ امامیمشا

تحت » سرائر«چه شیخ محمد بن ادریس در آخر کتاب  تشان معتبر است و آنیه رواک

کند. این باب، آخرین  ذکر کرده است، این مطلب را تأیید می» اراتيباب الز«عنوان 

ام که  ه من آن را از کتب اساتید و راویان مخلص به دست آوردهکباب این کتاب است 
گوید: بعضی از آن مطالب چیزی است که از  اسامی آن راویان را خواھم آورد و می

یار امام موسی کاظم و امام  ام و نام او، ابو عبدالله و کتاب سیاری به دست آورده
د نظر است که ی، محل تأّمل و تجد»ھمراه موسی....«او:  ی بوده است و گفته ÷رضا

او در  ی ماند و چیزی که باعث تأیید و اعتماد بر روایات روایت شده بر ناظر مخفی نمی
شود ـ اگر چه بر فساد مذھب وی حکم کردیم ـ آن است که شیخ  کتاب قراءات می

ار محمد بن عباسی بن ماھیار، از او بسیار روایت نموده است. و این مطلب در بزرگو
تفسیر او، توسط احمد بن قاسم ذکر شده است. حتی بنابر اعتقاد به نفی غلو در حق 
امامان، در آن حدیثی وجود ندارد که مشعر به غلو باشد و بیشتر روایات عیاشی با 

رسد که روایات خود را از آن  بعید به نظر نمیروایات کتاب قراءات مطابقت دارد حتی 
گرفته باشد. البته سند اخباری که در تفسیر وی به ودیعه گذاشته شده، به ما نرسیده 

چه در این کتاب،  اند حتی آن ردهکھا سندھا را حذف  است؛ زیرا بعضی از نسخه بردار
الی ندارد که به ت شده برای انکار وی کافی نیست، پس اشکیفقط از خود عیاشی روا

استفاده کنیم، پس با استمداد از آل  یاتین روایاحوال از چن  عنوان شاھد در ھمه
 م: ییگو یھم السالم(!) میرسول عل

 هفاتح ی ی سوره روایاتی درباره
علی بن ابراھیم قمی در تفسیر خود از پدرش از حماد بن ابی  -۶۲(الف) 

هم يانعمت عل نمَ م رصاط يالرصاط املستق اهدنا(روایت کرده است که گفت:  ÷عبدالله

 ت). ی(روا) ني الضالريهم و غي املغضوب علريغ

گفته است که عمر بن خطاب و عبدالله بن » انيجممع الب«طبرسی در  -۶۳(ب) 

خواندند و ھمان قرائت از اھل بیت نیز، روایت شده  »هميرصاط من انعمت عل«زبیر 
 است. 
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از محمد بن خالد از علی » القراءات«در کتاب احمد بن محمد سیاری  -۶۴(ج) 
بن نعمان از داود بن فرقد و معلی بن خنیس روایت کرده است که آنان از ابا عبدالله 

 ). همين انعمت علرصاط مَ (گفت:  شنیدند که می
و از یحیی جلی از ابن سکان از عبدالحمید طائی از زراره از ابی جعفر  -۶۵(د) 

 خواند.  می )هميرصاط من انعمت عل(ت: از وی شنیدم که روایت کرده است که گف

 منرصاط (روایت است که  ÷و از حماد بن حریز از فضیل از ابی جعفر -۶۶(ه) 

 خواند.  می )ني الضالريهم و غي املغضوب علريهم غيانعمت عل

 ÷علی بن ابراھیم از پدرش از ابن ابی عمیر از ابن اذینه از ابی عبدالله -۶۷(و) 
روایت شده است که  ):ني الضالريهم و غي املغضوب علري(غخداوند:  ی فرمودهی  هدربار

دشمنان  –ھا یه مورد خشم ھستند ناصبک یسانک). النصابهم ي(املغضوب علگفت: 

ه ک یسانک» مامعرفون اإلين ال يالذ«کنندگان  شک »نيو الضال« –اھل بیت ھستند

  .شناسند یامام را نم
در تفسیر خود از محمد بن مسلم روایت کرده است که گفت: از  عیاشی -۶۸(ز) 

 خداوند:  ی فرموده ی درباره ÷ابی عبدالله

 ]۸۷[الحجر:  ﴾٨٧ۡلَعِظيمَ ٱ ۡلُقۡرَءانَ ٱوَ  لَۡمَثاِ� ٱَولََقۡد َءاَ�ۡيَ�َٰك َسۡبٗعا ّمَِن ﴿
قرآن بزرگ را به تو عطا  ی گردند و ھمه ایم که تکرار می ما ھفت آیه به تو داده«

 » ایم. نموده

عرش است در آن  ی از گنجینه »تابكفاحتة ال«سؤال کردم، وی در جواب گفت: 
 شود:  ای که گفته می بسم الله الرحمن الرحیم ھست، آیه

ۡدَ�ٰرِهِۡم ُ�ُفوٗر� ۥوَۡحَدهُ  ۡلُقۡرَءانِ ٱ�َذا َذَكۡرَت َر�ََّك ِ� ﴿
َ
ٰٓ أ  ]۴۶[اإلسراء:  ﴾َولَّۡواْ َ�َ

کنی، پشت کرده و  ھنگامی که پروردگارت را در قرآن به یگانگی یاد می«
 » گریزند. می

کنند و  آوای اھل بھشت است؛ در زمانی که خدا را شکر می ،نياحلمدهللا رب العامل

، که جبرئیل گفته است: ھیچ مسلمانی آن )نيوم الدي كمال(ثواب نیکو خواھند یافت و 
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، اخالص )نعبد كايإ(ھا او را تصدیق کنند،  گر این که خداوند و اھل آسمآنگوید م را نمی

ھایشان را  ، برترین چیزی است که بندگان با آن نیاز)نينستع كايإ(در عبادت است 
ھدنا الصراط المستقیم راه انبیا است و آنان کسانی ھستند که خداوند به إطلبند  می

، نصاری ـ )ني الضالريغ(، یھود است و )همي املغضوب علريغ(آنان نعمت داده است. 
 ».ـ  ھستند ھا مسیحی

 ريغ(: ی آیه که او مرفوع از پیامبر روایت کردهاز مردی از ابن ابی عمیر،  -۶۹(ح) 

 )همياملغضوب عل(به ھمین صورت نازل شده است.  )نيالضال ريغهم و ياملغضوب عل

و افراد مشکوک  )نيالضال(و  –دشمنان اھل بیت  –فالنی و فالنی و فالنی و نصاب 
 شناسند.  ھستند که امام را نمی

را قرائت کرد و این قرائت  )ني الضالريغ(طبرسی گفته و عمر بن خطاب  -۷۰(ط) 
 از علی روایت شده است. 

سیاری از ابن ابی عمیر از ابن اذینه از فضل بن یسار و زراره از یکی از  -۷۱(ی) 

 ريغ(خداوند روایت کرده است که گفت: منظور از  ی فرموده ی درباره ÷آن دو

 یھود است.  )نيالضال ري(غ، نصاری و منظور از )همياملغضوب عل
از صفوان از عال از محمد بن مسلم روایت کرده است که گفت: از ابی  -۷۲(یا) 

 است. » تفسیر عیاشی«چه در  ..) آن. ت فوقیعبدالله پرسیدم: (تا آخر روا
روایت کرده است که  ÷از محمد بن علی جلی از ابی عبدالله عیاشی -۷۳(یب) 

 کرد.  قرائت می رساط، رصاطخواند و به جای  ، َمِلک مینيوم الدي كمالاو  به جای 

 ÷عیاشی از داود بن فرقد روایت کرده است که گفت: از ابا عبدالله -۷۴(یج) 
ه ین است دو توجکمم عبارت،رد. این ک یاندازه مالک یوم الدین قرائت م شنیدم که بی

خواند نه  یداشته باشد: اول، از او شنیده است که او در نماز و در غیر نماز َمِلک م
مالک، غرض راوی بیان قرائت مخصوص وی بوده است. دوم، بیان تکرار یک آیه در 

چه عیاشی از  نماز بعد از فرض بودن قرائت وی بدان گونه. و این ظاھرتر است، البته آن
 ÷کند که گفته است: علی بن حسین ھری روایت کرده است این مطالب را تأیید میز

ھای وفات. این که  کرد تا نزدیکی خواند، آن را تکرار می را می )نيوم الدي كمال(ھرگاه 
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خواند، با خواندن مالک منافاتی ندارد؛ چنانکه در  می» ملک«، »مالک«امام به جای 
اولی که اصل است،  ی د از پذیرفتن نزول آن، به شیوهزیرا بع ؛ھم آمده است» بحار«

شود؛ زیرا قرائت اصلی آن طور بوده است. ھر چند شھرت چندانی ندارد و  فھمیده می

نماید و اگر  به پنج وجه تأیید می» مفتاح الفالح«این مطلب را شیخ بھائی در آخر کتاب 

 خداوند راھنماست.  کردیم و این تأیید به صورت نص نبود، ما آن را ذکر نمی

ناسخ «بزرگوار، سعد بن عبدالله قمی در باب تحریف آیات از کتاب   ی هثق -۷۵(ید) 

حمد را چنانکه در مصحف است بر ابی عبدالله  ی گفته است: مردی سوره »القرآن

رصاط من (قرائت نمود و ابو عبدالله قرائت وی را رد کرد و گفت: چنین بخوان: 

 . )ني الضالريهم و غيغضوب عل املريهم غينعمت علأ

 بقره ی سوره
از علی بن ابراھیم از احمد بن محمد » الکافی«اإلسالم در کتاب   ثقة -۷۶(الف) 

بن برقی از پدرش از محمد بن سنان از عمار بن مروان از منخل از جابر از ابی 
چنین نازل  صروایت کرده است که گفت: جبرئیل این آیه را بر محمد ÷جعفر

یعنی،اگر در شک )؛ من مثله ةتوا بسورأفعىل  يفعبدنا عىل  ب مما نزلناير يفنتم كن إو(کرد: 

فرستادیم پس سوره ای را  یعل ی خودمان در باره ی چه بر بنده آن ی ھستید، درباره
 مانند آن بیاورید. 

کند بر  میبعد از نقل خبر، گفته است: این خبر داللت » ايفكرشح ال«طبرسی در 

 کوکل خبِر مشیدر نظم قرآن بوده است و دل» عيل يف«خداوند متعال:  ی این فرموده

نازل کرده است، این است که  –علی  ی درباره - صچه خدا بر محمد بودن آنان از آن
اند و به ھمین دلیل،  آنان در نبوت و حتی قرآنی که از نزد خدا آمده است، شک داشته

 ةتوا بسورأف(عجز شان مورد خطاب قرار داده است و فرموده است:  آنان را با توجه به

پیامبر اوست و  ص: تا بدانند که قرآن از طرف خداوند آمده و حضرت محمد)من مثله

 آورده، از طرف خداوند بوده است.  ÷علی ی ھر چه درباره
سیاری از محمد بن علی بن سنان از عمار بن مروان از منخل از جابر بن  -۷۷(ب) 

 یزید از ابی جعفر روایت کرده است. 
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کلینی از احمد بن مھران از عبدالعظیم حسنی از محمد بن فضل از ابی  -۷۸(ج) 
فرو فرستاد:  صگفت: جبرئیل این آیه را این گونه بر محمدروایت کرده  ÷جعفر

 آل حممدذين ظلموا آل حممد حقهم قوالً غري الذي قيل هلم فأنزلنا عىل الذين ظلموا (فبدل ال

ردند که به حق آل محّمد ستم ک یسانک؛یعنی، ) حقهم رجزاً من السامء بام كانوا يفسقون
قولی را که به آنان گفته شده بود، به قول دیگری تبدیل کردند؛ به ھمین سبب، ما ھم 

به خاطر بدکاری آنان فرو  انی که بر آل محمد ظلم نمودندمان بر آنعذابی از آس
 فرستادیم.

روایت کرده است که گفت: جبرئیل  ÷عیاشی از زید شحام از ابی جعفر -۷۹(د) 

 تا آخر  )ن ظلموا آل حممد حقهميفبدل الذ(نازل نمود:  صچنین بر محمد
از ابی جعفر  سیاری از حسن بن یوسف از برادرش از پدرش از زید شحام -۸۰(  (ھ

روایت کرده است که گفت: جبرئیل این آیه را چنین نازل کرد و بعد مانند آن را ذکر 
 کرد. 

، مانند آن را روایت ÷و از محمد بن فضیل از ابی حمزه از ابی جعفر -۸۱(و) 
 کرده است. 

مانند آن را  ÷و از محمد بن علی از محمد بن فضیل از ابی عبدالله -۸۲(ز) 
روایت کرده است که ھمان بزرگوار مذکور گفت: و شاید غرض از نازل نمودن آیه توسط 

کند که این امت با قول خداوند متعال مخالفت  جبرئیل، به این مطلب اشاره می
گردد و آن عبارتست از:  کنند آن ھم در چیزی که باعث زدوده شدن گناھانشان می می

رائیل با فرمان خدا مخالفت نمودند. بدینگونه که خداوند به اس که بنی والیت. چنان
کنان بگویند: ما خواستار زدوده شدن  آنان امر نموده بود ھنگام ورود به شھر، سجده

گناھان خود ھستیم، اما آن را تبدیل به سخن دیگر نمودند. این امت درست مانند 
عذاب در ذم ١تفریغ ی آیه به قرینهاسرائیل کالم  والیت را تغییر دادند و گرنه این  بنی
اسرائیل نازل شده است. علی بن ابراھیم در تفسیر این آیه به چیزی که امام آن را  بنی

طَّة(ذکر کرده، تصریح نموده است؛ وی گفته است: قول خداوند متعال:  واْ حِ ولُ قُ ؛ )وَ

 خالی کردن ظرف از آنچه در وی باشد، فراغت، فارغ کردن. (مصحح) - ١

 

                                            



 گیری و اعتقاد شیعه نسبت به قرآن موضع    ۱۷۴

 «د و به جای ا! از گناھان ما درگذر. پس این قول را عوض کردنید: خدایییعنی، و بگو
طَّة  رين ظلموا قوال غيفبدل الذ(گذاشتند و خداوند ھم فرمود:  –گندم  –» ةحنط«، »حِ

انوا كرجزاً من السامء بام  –حقهم  آل حممد –ن ظلموا يالذعىل  ل هلم فانزلنايق يالذ

 ). فسقوني

ھم » رالبحا«چنانکه در » ناسخ القرآن«سعد بن عبدالله قمی در کتاب  -۸۳(ح) 

قال (وگفت: جبرئیل این آیه را چنین نازل کرد:  ÷آمده است، گفته است: و ابو جعفر

ن ظلموا آل حممد رجزاً من السامء يالذعىل  نزلناأل هلم فيق ي الذريالظاملون آل حممد حقهم غ

 ).فسقونيانوا كبام 
اسرائیل نازل شده و ظاھر خبر که نشان  گویم: بین این آیه که در ذم بنی می 

منافاتی وجود  ف گردیده استدر دو جا از آیه حذ»  آل حممد حقهم«دھد، عبارت:  می

که  شود؛ چنان یزیرا حق، عام است و شامل ُخمس و والیت و طاعت و غیره م ؛ندارد
قبل از این، به این مطلب تصریح کرده است. پس اگر کسی نسبت به والیت آنان 

 اعتناء باشد، به آنان ظلم کرده است.  بی
باشند که از بنی اسرائیل والیت ائمه  یسانکست که مراد از ظالمین، ین یس مانعپ

اخباری که ذکر شد،  ی اند، بلکه به قرینه را نپذیرفته و به فضائل آنان اقرار ننموده
وجود دارد، این است که  ÷چه در تفسیر عسگری ھمین معنی مد نظر است. آن

گاه که به اجداد شما  یل، به یاد بیاورید آناسرائ گفت: خداوند متعال فرمود: ای بنی
گفتیم: داخل این شھر شوید که نام آن أریحا از بالد شام است ـ  این  مطلب  زمانی  

ھای آن بخورید. ھر جا  بود  که  از  تیه (بیابان) خارج شدند ـ و در این ناحیه از میوه
د و سجده کنان داخل در که خواستید فراوان بخورید بدون این که تعّبدی در کار باش

ھا  را قرار داده بود و به آن ÷و علی صمحمد ی آن شھر شوید. خداوند تصویر زنده
م این تصاویر زنده سجده کنند و بیعت خود را با آنان تجدید یدستور داد تا جھت تعظ

از  ÷و علی صنمایند و والیتشان را به یاد بیاورند و عھد و پیمانی را که برای محمد

طَّ «گرفته شده بود، به یاد خود بیندازند: آنان  واْ حِ ولُ قُ ھای  ید که سجدهییعنی، بگو »ةوَ

را تعظیم کرده باشید و  ÷و علی صمحمد ی ما به خاطر خداست تا تصویر زنده
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برد. خداوند  زداید و بدیھایمان را از بین می ما به والیت آنان، گناھانمان را می ی عقیده
 ی بخشیم و گناھان گذشته با کار خوبتان، گناھان سابق شما را می«متعال ھم فرمود: 

نیکوکاران یا کسانی که گناھان  -نیو حسنات محسن یکیزداییم و ن شما را می
بر عھد والیتی که خداوند به آنان بخشیده است،  اند و مخالفان والیت را کسب نکرده

یم، زیرا ما با این کار درجات بسیاری به آنان خواھیم داد؛ تا یافزا اند ـ را می ثابت مانده

که امر  ؛ یعنی، چنان)ل هلميق ي الذرين ظلموا قوال غيفبدل الذ(این که خداوند فرمود: 
گفتند نگفتند، بلکه در حال ورود  می چه طبق دستور باید شده بود، سجده نکردند و آن

؛یعنی،  »حطا شمقاتا«و با عقب وارد شدند و گفتند:  یبه آن شھر، پشت به درب ورد
کنید نزد ما از این عمل و گفتار محبوب تر است. پس بر  گندم سرخی را که انفاق می
و  صچه به آنان گفته شد، تغییر دادند و والیت محمد کسانی که ستم کردند و آن

و خاندان پاکش را نپذیرفتند، از آسمان عذابی نازل شد. و گفته شده است:  ÷علی
ھزار نفر از آنان  ۱۲۰عذاب آسمانی که آنان را فرا گرفت، این بود که در نیمی از روز 

با طاعون جان باختند و آنان کسانی بودند که به علم خدا ایمان نیاوردند و توبه 
کند یا از  آورد و توبه می دانست، ایمان می بر کسی که می نکردند. خداوند این عذاب را

ایمان  صشود که به یگانگی خدا و رسالت محمد پشت وی نسلی پاک حاصل می
 کرد.  شناسد، نازل نمی ، را میصآورد و والیت علی، وصی و برادر پیامبر می

ام یتا زمان قم یاز امام صادق آمده است که فرمود: به خدا سوگند از قد» يفاكال«در 

والیت ما و نپذیرفتن حق است.  کشود به خاطر تر  کھالک شد و ھال یقائم ما ھر قوم
الدین نجفی با خط شیخ  امیرالمؤمنین در روایت شیخ شرف ی و این مطلب را فرموده

ھا  امت ی ای سلمان، من ھمان کسی ھستم که ھمه«کند که فرمود:  طوسی تأیید می
». اند، اما کافر شدند و با آتش مورد عذاب قرار گرفتند انده شدهبه اطاعت از من فرا خو

، به این مطلب »اند چه مردم به آن مبتلی شده آن«در بابی به نام  ÷در قول عسگری
 ن مضمون موجود است. یاشاره شده است و اخبار زیادی با ا

د بن کلینی از علی بن ابراھیم از احمد بن محمد برقی از پدرش از محم -۸۴(ط) 
روایت کرده است که گفت:  ÷سنان از عمار بن مروان از منخل از جابر از ابی جعفر

 –فروا كين أنفسهم أبئسام اشرتوا به (نازل کرد:  صجبرئیل این آیه را چنین بر محمد
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؛ یعنی، خویشتن را به بدترین چیزھا فروختند و به ناروا نسبت )اً يبغ – عيل يفنزل اهللا أبام 
 حق علی فرستاده بودیم. کفر ورزیدند.چه در  به آن

 صعیاشی گفت که ابو جعفر گفته است: این آیه چنین بر پیامبر خدا -۸۵(ی) 
 تاآخر. ... بئسام اشرتوا«نازل شد: 

 کند.  سیاری از محمد بن سنان مثل آن را روایت می -۸۶(یا) 
قاسم بن فرات بن ابراھیم در تفسیر خود از جعفر بن محمد فزاری از  -۸۷(یب) 

 کند.  ربیع از محمد بن سنان مانند آن را روایت می

آن را نقل کرده است » البحار«چنانکه در » املناقب«ابن شھر آشوب در  -۸۸(یج) 

 ، آورده است.)بئسام اشرتوا به(قبلی را به ھمان صورت  ی از کتاب منزل از باقر،  آیه
ن مروان از علی بن یزید از سیاری از محمد بن علی بن سنان از عمار ب -۸۹(ید) 

خداوند روایت کرده است و چنین  ی فرموده ی درباره ÷جابر جعفی از ابی عبدالله

اگر به آنان ): ناينزل علأمن بام قالوا نؤ – عيل يف –نزل اهللا أل هلم آمنوا بام يذا قإو( خواند:

گویند: ایمان  مینازل کرده، ایمان بیاورید؛  علی ی درباره –چه خدا  گفته شود به آن
 چه بر ما نازل گردیده است. آوریم به آن می

 حذف گردیده است. » عيل يف« ی گویا در این آیه، کلمه -

گفته است: به خدا سوگند این  ÷گوید: جابر گفت: ابو جعفر عیاشی می -۹۰(یه) 

به بنی امیه گفته  )عيل يفنزل اهللا  أل هلم آمنوا بام يذا قإ(و نازل شد:  صچنین بر محمد
آوریم به چیزی که بر ما نازل گردید؛ یعنی، در  شد: ایمان بیاورید؛ گفتند: ایمان می

آورند به چیزی که بر آنان نازل گردید، اما به غیر آن؛ یعنی،  ھایشان ایمان می دل
چه در  شوند در حالی که آن حق است. و آن علی نازل شد، کافر می ی چیزی که درباره

کند و ھر گاه به آنان گفته شود:  آمده است، آن را تصدیق می» الربهان«و » رالبحا«

شود که در  تاآخر؟ معلوم می علی چه چیزی را نازل کرده است... ی پروردگارت درباره
 داند.  صورت گرفته، یا از نسخه برداران یا از عیاشی.  فقط خدا می یاین باره اشتباھ

 ÷کند که گفت: از ابو عبدالله د روایت میعیاشی از عمر بن یزی -۹۱(یو) 
سؤال  )و مثلهاأ منها ريو ننسها نأت بخأة يما ننسخ من آ(خداوند:  ی فرموده ی درباره
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نمودم، وی در جواب گفت: دروغ گفتند؛ آیه این طور نازل نشد زیرا اگر قرار باشد 
گونه  دارد. گفتم: اینای  آن را بیاورد پس نسخ آن چه فایدهای را نسخ کند و مثل  آیه

خدا آن را نازل کرده است؟ گفت: نه خدا این طور نفرموده است. گفتم: پس چگونه 
ای را نسخ  است؟ گفت: خداوند آیه را بدون الف و واو آورده است. گفت: یعنی، ھر آیه

فرماید:  آوریم. خداوند می کنیم یا فراموشش گردانیم، بھتر از آن یا مانند آن را می
بریم، از پشت ھمان امام، امامی بھتر  میرانیم یا نامش را از یادھا میه امامی را میھرگا«

 ».آوریمیا شبیه او را می
سیاری از محمد بن علی از عمرو بن عثمان از عبدالله بن حماد بن  -۹۲(یز) 

َما ﴿: ی آیه ÷عبدالله از عمر بن یزید روایت کرده است که گفت: نزد ابی عبدالله
ٓ  نَنَسخۡ  ۡو ِمۡثلَِها

َ
ٓ أ ۡ�ٖ ّمِۡنَها

ِت ِ�َ
ۡ
ۡو نُنِسَها نَأ

َ
ای نسخ  ؛ یعنی، ھر آیه]۱۰۶[البقرة:  ﴾ِمۡن َءايٍَة أ

آوریم. را قرائت نمودم. وی  کنیم یا فراموشش گردانیم بھتر از آن یا مانند آن را می
آورد، پس چرا از اول آن را نسخ  کند و بعد مثل آن را می گفت: اگر آن را نسخ می

کند؟ گفتم: آیا خداوند ھمینطور  نازل کرده است؟ گفت: نه. گفتم: پس چگونه  می
 است؟ 

بھتر از  )نأت بخري منها مثلها(فت: الف و واو در آیه نیست. گفت: خداوند فرمود: گ
 آوریم.  او مانند او را می

زیادی است و  )او مثلها(گوید:  عبارت  علی بن ابراھیم در تفسیر خود می -۹۳(بخ) 

نازل شده است. مجلسی گفته است شاید مراد به بھتر از  ) منها مثلهارينأت بخ(فقط 
اند: احتمال  ، بر حسب مصلحت باشد نه بر حسب فضائل.  و بعضی از بزرگان گفتهآن

اسم تفضیل نباشد و ِمن ھم ِمن افضلیت  -خیر، خیر افضلیت  ی دارد منظور از کلمه
 نباشد. 

شود و  بلکه قول ابی عبدالله: من صلبه در موقع بدل از: منه در آیه قرار داده می

 منها بیان کرده که ÷را او خیر محض است و ابی عبداللهکنایه از امام است؛ زی ريخ

یعنی از پشت امام منسوخ که ھمان امام مرده است  –تأنیث آن به اعتبار لفظ آیه است 

آوریم که در امامت، مانند او  بدل از خیر با وصف آن است؛ یعنی، امامی می )مثلها( و
اشد. پس ابو عبدالله این مطلب را باشد، اعم از این که فضیلت کمتر یا بیشتری داشته ب
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» برتر از آن«به معنی  )اً منهاريخ(توضیح داده است تا رّدی باشد برای کسی که بودن 
آوریم مانند او و از  ذھنش را مشغول کرده است و در تقدیر چنین است: امامی را می

ابو  است تا قاعده با حسن و حسین نقض نشود و یپشت خودش. البته این قاعده اغلب
عبدالله نیز، این مطلب را رسانده است که منظور از نسخ امام، باطل نمودن امامت وی 

ھای آینده نیست که مانند نسخ حکم شرعی باشد، بلکه منظور پنھان کردن  نادر زم
آنان است تا کسی آنان را نبیند و گرنه آنان ھمگی زنده ھستند و نزد پروردگارشان 

برای ھمیشه در دنیا و آخرت امام است حتی قبل از  شوند و امام روزی داده می

م آداً وينت نبك«فرمود:  صآفرینش دنیا نیز، امامت وجود داشته است؛ چنانکه پیامبر

؛ یعنی، من پیامبر بودم در حالی که آدم در بین آب و گل بود. پس آیه »نيالط املاء ونيب
 بر اتصال امامت تا روز قیامت و این که زمین از حجت خالی نخواھد شد، داللت دارد. 

کلینی از علی بن ابراھیم از پدرش از علی بن اسباط از علی بن حمزه از  -۹۴(یط) 

ة يطان بواليالش اتبعوا ما تتلوو(خدای متعال:  قول ی هدربار ÷ابی بصیر از ابی عبدالله

ھای شیاطین پیروی کردند.  علی ملک سلیمان. در زمان سلیمان از نقشه )نياطيالش
 الشیاطین از قرآن حذف گردیده است.  ةگویا بوالی
سیاری از محمد بن علی از ابن اسباط، مانند آن را روایت کرده است.  -۹۵(ک) 

در آیه  )نياطية الشيبوال(گفته است: گویا این قسمت » لعقولمرآة ا«مجلسی در کتاب 
اول، شیاطین انس است که ھمان جادوگران  ی بوده پس منظور از شیاطین در مرحله

ھستند؛ یعنی، از چیزی پیروی کردند که کاھنان بعد از سلیمان بر ملکش غلبه کردند. 
ابان بن عثمان از ابی بصیر از ابی که علی بن ابراھیم از پدرش از ابن ابی عمیر از  چنان
گاه که سلیمان وفات یافت، ابلیس  آن را روایت کرده است که گفت: آن ÷جعفر

جادویی را وضع کرد و آن را در کتابی نوشت و سپس آن را در ھم پیچید و بر پشت آن 
نوشت: این چیزی است که آصف بن برخیا برای حکومت سلیمان داود وضع کرد و 

ھای علمی  ھا و گنجینه ه فالن چیز و فالن شیئ را بخواھد، از اندوختهبرای کسی ک
مان نمود بعد آن را برای افراد پیرامون خود یاست. سپس آن را زیر تخت دفن سل

سلیمان بر ما فقط به خاطر این  ی قرائت نمود، به ھمین سبب، کافران گفتند: غلبه
 نوشته بوده است. 
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نده و پیامبر خدا بود و برای بیان این مطلب خداوند و اھل توحید گفتند: سلیمان ب

ْ ٱوَ ﴿فرموده است:  َبُعوا َ�ِٰط�ُ ٱَما َ�ۡتلُواْ  �َّ ٰ ُمۡلِك ُسلَۡيَ�ٰنَ  لشَّ تا آخر آیه.  ]۱۰۲البقرة: [ ﴾...َ�َ

لْكِ (؛ یعنیخدا ی در فرمودهبنابراین، احتمال دارد ظرف  ىلَ مُ تْلُواْ (، متعلق به )عَ باشد  )تَ

که گویا از قرآن حذف گردیده  –خداوند است یا متعلق به والیت شیطان  ی که گفته
رود  بوالیه که جار و مجرور است بیان چیزی باشد که آن را  و احتمال می –است 

گفتند،  تالوت کردند و بعد پیروی کردند و معتقد به چیزی شدند که شیاطین آن را می
ن بر ملک سلیمان تسلط داشتند و حکومت او با جادوی از قبیل این که: جن و شیاطی

چه  چنان  نماید، گویم: ذیل خبر، حذف چیزی از این آیه را تأیید می چرخید. می آنان می
 خواھد آمد.

روایت کرده است که باز  ÷کلینی با ھمان اسناد مذکور از ابی عبدالله -۹۶(کا) 

لْ بنھم وی این آیه را چنین خواند:  نة فمنهم من آمن ية بيناهم من آيآتم كل يئارسا ي(سَ

ن اهللا إبدل نعمة اهللا من بعد ما جاءته فيمن ومنهم من جحد ومنهم من أقر ومنهم من بدل و

 ).العقاب ديشد
ایم. ھر  ھا داده ھا و دالیل روشن به آن یعنی: از بنی اسرائیل بپرس چقدر معجزه

ایمان آوردند و بعضی منکر شدند و ھا  کس نعمت خدا را دگرگون کند. پس بعضی از آن
نند. پس از ک یل میبعضی نیز، اقرار نمودند و بعضی دیگر آن را تبدیل کردند و تبد

 د است.یفر و عقاب شدکی یگمان خداوند دارا که به سویش آمد بی آن
سیاری از محمد بن علی از ابن اسباط از علی بن ابی حمزه از ابی  -۹۷(کب) 

 مثل آن را روایت کرده است.  ÷عبداللهبصیر از ابی 
 روایت کرده است.  ÷عیاشی از ابی بصیر مثل آن را از ابی عبدالله -۹۸(کج) 
عیاشی از ابن ابی عمیر از کسی که آن را نامبرده است از ابی عبدالله  -۹۹(کز) 

ات و نينزلنا من البأتمون ما كين ين الذإ(روایت کرده است که این آیه را چنین خواند: 

 ی کنند آن دالیل و ھدایت را که درباره ھمان کسانی که کتمان می )عيل يف -ياهلد

 از قرآن حذف گردیده است.  )عيل يف(علی فرو فرستادیم. گویا 
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سیاری از یعقوب بن یزید از ابن ابی عمیر از کسی که او را نامبرده  -۱۰۰(که) 

تمون ما كين يإن الذ(روایت کرده است این سخن خداوند را:  ÷است از ابی عبدالله

لعنهم يلعنهم اهللا وي كناه للناس أولئيبمن بعد ما  -عيل يف- ينات واهلديأنزلنا من الب

 ).الالعنون
کلینی از تعدادی از اصحاب ما از سھل بن زیاد از ابن محبوب از  -۱۰۱(کو)  

روایت کرده  ÷ابی اسحاق از امیرالمؤمنینمحمد بن سلیمان أزدی از ابی الجارود از 

احلرث  كلهيها وفيفسد يرض لاأل يف يسع ذا تويلإو(است که این آیه را چنین خواند: 

رود  کند و می ھنگامی که پشت می ).ب الفسادحياهللا ال و –رتهيسوء رسبظلمه و–النسل و

به  –کند  ورزد و زرع و نسل را نابود می افتد تا در آن فساد  در زمین به تالش می
 دارد.  و خداوند فساد را دوست نمی –ظلم و سوء نیت خود  ی وسیله

 عیاشی مثل آن را از ابی اسحاق روایت کرده است.  -۱۰۲(کز) 
 سیاری از ابن محبوب مثل آن را روایت کرده است.  -۱۰۳(کح) 
کلینی از محمد بن یحیی از احمد بن عیسی از حسین بن یوسف از  -۱۰۴(کط) 

 ÷برادرش از پدرش از ابی بکر بن محمد روایت کرده است که گفت: از ابی عبدالله
و  )قول الرسولي يحت –ثم زلزلوا  –زلزلوا و(خواند:  شنیدم که این آیه را چنین می

ی که پیامبر گفت. در یتا جا –سپس تحت فشار قرار گرفتند  –تحت فشار قرار گرفتند 

باشد، و بعد لفظ ابی، در  گفته است که روایت از بکر بن محمد می» مرآة العقول«

 )ثم زلزلوا(کند بر این که  روایت از طرف نسخه نویسان افزوده شده است و داللت می
 از آیه ساقط گردیده است. 

سیاری از ابن ابی عمیر از علی بن عطیه از ابی العباس از ابی  -۱۰۵(ل) 

 -ثم زلزلوا-ا زلزلوو(خداوند چنین روایت کرده است:  ی فرموده  ی درباره ÷عبدالله

تحت فشار قرار گرفتند؛ سپس تحت فشار  )نرص اهللا ين آمنوا متيالذقول الرسول وي يحت
گفتند: یاری خدا  فتند؛ تا جایی که پیامبر و کسانی که ایمان آورده بودند، میگر قرار 

 کی خواھد رسید؟ 
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و از حسین بن یوسف از برادرش از پدرش از ابی بکر بن محمد روایت  -۱۰۶(ال) 
شده است که گفت: از ابا عبدالله شنیدم که مانند آن را ذکر کرد و از این جا عدم 

گردد با این که روایت یوسف ـ کسی که از یاران امام  اھر میخللی در سند الکافی ظ
است ـ از بکر بن محمد ـ کسی که تصریح دارد که از اصحاب  ÷صادق و امام کاظم

رسد و ھیچ یک از راویان او را چنین ذکر  است ـ بعید به نظر می ÷امام رضا
 اند.  نکرده

از ابن سنان از ابی علی بن ابراھیم از پدرش از نضر بن سوید  -۱۰۷(لب) 

الصلوات عىل  حافظوا( روایت کرده است که وی این آیه را چنین خواند: ÷عبدالله

نماز   –در انجام نمازھا و نماز میانه  )نيقوموا هللا قانتوصالة العرص و – يالصالة الوسطو

 محافظت ورزید و فروتنانه برای خدا به پا خیزید.  –عصر 
روایت کرده است که  ÷مسلم از ابی جعفر عیاشی از محمد بن -۱۰۸(لج) 

 حافظوا(الوسطی چیست؟ وی در جواب گفت: این طور بخوان:  ةگفتم: منظوراز الصال

صالة (و منظور از )  نيهللا قانتوا قومو –صالة العرص و – يالصالة الوسطالصلوات وعىل 

  خواند. باشد و پیامبر خدا ھم این آیه را چنین می نماز ظھر می )يالوسط

گوید: از  می» فالح الوسائل«سید بزرگوار علی بن طاوس در کتاب  -۱۰۹(لد) 

مصحفی را  ÷ام که گفت: ھمسر حسن روایت کرده ÷محمد بن مسلم از ابی جعفر
فوق به کاتب گفت: این طور بنویس:  ی ھنگام رسیدن به آیه ÷نوشت. حسن

 ). نيقوموا هللا قانتو –صالة العرص و – يالصالة الوسطالصلوات وعىل  حافظوا(
و در منبع فوق آمده است که این آیه در کتاب ابراھیم خزار از ابی  -۱۱۰(له) 

الصالة الصلوات وعىل  حافظوا(چنین روایت شده است:  ÷عبدالله بصیر از ابی

 تا آخر آیه. ) صالة العرصو يالوسط

مام باقر و امام از ا»  القرآنريتفس«ام که در کتاب  و در منبع فوق دیده -۱۱۱(لو) 

قدیمی که اکنون نزد ماست، چھار حدیث آمده است که به  ی از یک نسخه ÷صادق

، نماز )يصالة الوسط(رسند. در مفاد آن احادیث  چند طریق به امام باقر و صادق می
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 يالصالة والصالة الوسطعىل  حافظوا(خوانده است:  ظھر است و رسول خدا چنین می

 تا آخر آیه.  )صالة العرصو

در » اشفكال«از » الفصل املنقول«در » سعد السعود«سید در کتاب  -۱۱۲(لز) 

ـ نماز ظھرـ آورده است، چیزی گفته است که  يالوسط ةصالاستداللی که برای معنی 
ھا، روایت ابن عباس و عائشه که در میان  آن روایت ی عبارت آن، این است: و از جمله

طور از کسانی غیر  اند و ھمین ، با واو عطف فاصله انداخته)صالة عرصو يصالة وسط(
از ابن عباس، از اھل بیت روایت کردیم: با واو معطوفه در عصر که بر نزدیک تر داللت 

 ظھر است.  صالةتر،  دارد و آن نزدیک

از علی بن عبدالله الوراق و علی بن » خباراأل معاين«صدوق در کتاب  -۱۱۳(لح) 
روف به ابن مقبره قزوینی و ھر دو از سعد بن عبدالله بن ابن خلف محمد بن حسن مع

از سعد بن داود از مالک بن انس از زید بن اسلم از قعقاع بن حکیم از ابی یونس، آزاد 
اند که عائشه مرا فرمود: تا مصحفی را  ، روایت کردهصعائشه ھمسر پیامبر ی شده

عىل  حافظوا(گاه که به این آیه رسیدی، چنین بنویس:  برایش بنویسم و به من گفت: آن

سپس عائشه گفت: به خدا  )نيقوموا هللا قانتوصالة العرص و يالصلوات والصالة الوسط
 سوگند آن را از پیامبر خدا شنیدم. 

و در منبع فوق با ھمان اسناد از سعد از احمد بن صباح از محمد بن  -۱۱۴(لط) 
ام سعد از زید بن اسلم از ابی یونس روایت شده است که عاصم از فضل بن رکین از ھش

 )يصالة الوسط( ی گفت: مصحفی را برای عائشه نوشتم و او گفت: ھرگاه به آیه
رسیدی آن را ننویس تا خودم بر تو امال کنم. پس وقتی به آن رسیدم، چنین بر من 

 . )صالة العرصو يالصلوات والصالة الوسطعىل  (حافظواامال نمود: 
و در منبع فوق با ھمان اسناد از سعد بن داود از ابی زھر از مالک بن  -۱۱۵(م) 

انس از زید بن اسلم از عمرو بن نافع روایت شده است که گفت: مصحفی را برای 
، نوشتم. حفصه گفت: ھر گاه به این آیه رسیدی چنین صحفصه، ھمسر پیامبر

 ). ة العرصصالو يالصلوات والصالة الوسطعىل  (حافظوابنویس: 
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کلینی از علی بن ابراھیم از پدرش از حماد بن عیسی و محمد بن  -۱۱۶(ما) 
یحیی از احمد بن محمد بن عیسی و محمد بن اسماعیل از فضل بن شاذان و ھمگی 

 ی درباره ÷اند که گفت: از ابی جعفر از حماد بن عیسی از حریز از زراره روایت کرده
، وی در جواب گفت: در شب و روز، پنج نماز بر ما تعداد نمازھای فرض سؤال نمودم
ھا را در کتاب خود نامگذاری و بیان نموده است؟ در  واجب است. گفتم: آیا خداوند آن

جواب گفت: بله، خداوند متعال فرموده است. آیات را خواند و ابی جعفر گفت: و در 

وصالة العرص  يالصالة الوسطالصلوات وعىل  حافظوا( .ھا آمده است بعضی قرائت

از پدرش از سعد بن عبدالله از » عيعلل الرشا«و صدوق ھم در کتاب  ن)يقوموا هللا قانتو
احمد بن محمد بن عیسی از علی بن حدید و ابن ابی نجران از حماد از حریر مانند این 

با اسناد خود از احمد بن » التھذیب«حدیث را روایت کرده است و شیخ در کتاب 
 مانند او، این خبر را روایت کرده است. محمد بن عیسی 

با اسناد خود از زراره آن را روایت کرده است و چون سؤال از » هيالفق«و در کتاب 
تعداد نمازھای فرض روزانه است، پس در جواب به ذکر آن نمازھا بسنده کرده است. 

نیاز به  تا در مقابل عامه (اھل سنت) و غیر از آنان الزم است ھدف زراره را شناخت
تر از آن است که بر تعداد نمازھا جھل داشته باشد و قول  استدالل نباشد، زیرا او بزرگ

او در روایت، با توجه به چیزی که خداوند آن را فرض کرده است، بر قصد زراره 
ات معتدد، سؤال از نمازھایی است که خداوند یدھد؛ زیرا بنابر اخبار و روا شھادت می

ھا  گوید: آیا خداوند آن ه زراره در سؤال خود میکجا  است. پس آن در قرآن فرض کرده
را نام برده و بیان کرده است؟ منظورش تفاصیل و بیان ظاھری است نه بیان مطلق، 

ار شد که شاھد کشود، پس آش حتی اگر بطور اجمال باشد، با جواب اول فھمیده می
ھای معتبر  ست با بعضی از قرائتآوردن این روایت به خاطر ذکر صالة العصر در قرآن ا

گر آن را ید ییه در جاک نیل ایاست به دل یکیھای آنان  که با قرائت ÷نزد ابی جعفر
رده است، اگر ھدف، بیان تفصیلی نبود، آن مطلب و مطالب قبلی و بعدی با کر نکذ

که  کنند که آن اخبارھا با خبرھای سابق، در یک چیز متحدند و آن، این اشاره بیان می
ات، شکست دادن مخالفان است؛ زیرا شدت اعتماد آنان بر صحابه یروا ی ھدف از ھمه

ای از آنان نیز، روایت شده است و این شبیه  است. و گفته شد که قرائت فوق از عده
ما قرآن را طبق قرائت پدرم «قول امام است که در حضور بعضی از عامه گفت: 
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کنند. بعضی از  شود و آنان از کسی پیروی نمی زیرا از آنان پیروی می ؛»خوانیم می
اند که این سخن از کالم راوی باشد، زیرا صدوق این قسمت را در  راویان احتمال داده

معانی االخبار، ساقط کرده است، اما این احتمال به شدت بعید است، زیرا از آن آشکار 
ان و یم وی ساقط گردد با این که ابو جعفر در بشود که ذکر نمازھا در قرآن از کال می

مقام تفصیل بوده، حال این که چھار فرض از پنج فرض را ھم نام برده است. پس بھتر 
رسد  ، چون به نظر می÷است سھو و اشتباه را به صدوق نسبت دھیم نه به ابی جعفر

و در این طبقه، گرفته شده که امام آن را تصدیق نموده است » حریز«که خبر از کتاب 
ھای حدیث با ھم  رد نمودن کالم راوی در اخبار، معھود و مرسوم نیست. گاھی نسخه

با واو آمده » صالة العرصو«، »عيعلل الرشا«و » بيالتهذ«اختالف دارند مثًال در کتاب 

بدون واو آمده است. و قبًال از تفسیر کشاف نقل » هيالفق«و » يفاكال«ی ھا کتاباما در 
اند و برتری اولی، بعید  ابن عباس و عائشه آن را با واو و حفصه بدون واو خواندهشد که 

اخبار در این باب، به صراحت بر وجود واو داللت دارند و  ی رسد، زیرا ھمه به نظر نمی

» بيرشح التهذ«آن طور که در کتاب -ه ذکر آن بدون واو تقیه باشد ک نیاحتمال ا
تر بود. سپس در  عائشه از نظر آنان از غیر خود واالمقامزیرا ؛ بعید است -مجلسی آمده

ِ َ�ٰنِتِ�َ ﴿چنین آمده است: » هيالفق«کتاب  َّ�ِ ْ . تقی مجلسی در ]۲۳۸[البقرة:  ﴾َوقُوُموا
در قرائت داخل باشد و ظاھر » صالةالوسطی«او  ی شرح خود گفته: ممکن است گفته

این است که ھمین مطلب مقصود خداوند متعال است. و  ÷آن است که منظور امام
 خدا عالم است. 

سیاری از صفوان، از علی از محمد بن مسلم روایت کرده است که  -۱۱۷(مب) 

چیست؟ در جواب آیه را چنین خواند:  »يصالة الوسط«گفتم:  ÷گفت: به ابی جعفر

صالة گفت  )نيهللا قانتقوموا اوصالة العرص و يصلوات والصالة الوسطالعىل  حافظوا(

 این گونه قرائت کرده است. ص، نماز ظھر است و رسول خدايالوسط

روایت  ÷و باز ھم از سیاری از محمد بن جمھور که از امامان -۱۱۸(مج) 

: گفت: )نيهللا قانتقوموا وصالة العرص و يالصلوات والصالة الوسطعىل  حافظوا(کند،  می
 مندان). راغبین (عالقه
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 ÷از حسین بن یوسف از برادرش از پدرش از ابن مسلم از ابی جعفر -۱۱۹(مد) 
 خواند.  می )صالة العرصو يوالوسط(، صروایت شده است که پیامبر خدا

گفته: امام » منسوخهناسخ القرآن و«سعد بن عبدالله قمی در کتاب  -۱۲۰(مه) 

 رد. ک یم تالوت )صالة العرص يالصالة الوسطالصلوات وعىل  حافظوا(ه را یصادق آ
و از عبدالملک از علی بن مریم از ابن عباس روایت است که وی این  -۱۲۱(مو) 

 خواند.  آیه را چنین می
روایت  ÷و از ابان بن عثمان از عبدالحمید از ابن مسلم از ابی جعفر -۱۲۲(مز) 

الصلوات عىل  حافظوا(خواند:  فوق را چنین می ی آیه صاست که گفت: رسول خدا

  .)نيهللا قانتصالة العرص وقوموا  يالوسطوالصالة 
و با ھمین اسناد از ابی بصیر از ابی عبدالله، مانند آن روایت شده  -۱۲۳(مح) 

 است. 
 ی و از یوسف از برادرش از پدرش از عمرو بن جابر روایت است که آیه -۱۲۴(مط) 

احلول اىل  متاعازواجهم ه أليزواجا وصأذرون يم وكتوفون منين يوالذ(بعد چنین بود: 

میرند و ھمسرانی از خود به جای  ؛یعنی، کسانی که از شما می) اخراج خمرجاتريغ
مند سازند؛  گذارند، باید برای ھمسران خود وصیت کنند که تا یک سال آنان را بھره می

مخرجات وجود داشته و  ی به شرط آن که ھمسران بیرون نروند. گویا در این آیه، کلمه
 است.  بعد حذف شده

از علی بن ابراھیم از احمد بن محمد از » يفاكروضة ال«در  سالمثقة اإل -۱۲۵(ن) 
محمد بن خالد از محمد بن سنان از ابی جریر قمی؛ یعنی، محمد بن عبیدالله و در 

را چنین  ريسكة اليآروایت کرده است که قسمتی از  ÷نسخه عبدالله، از ابی الحسن

ب يعامل الغ ينهام وما حتت الثريوما ب( -)رضاأل يفات وما السمو يفله ما (قرائت کرد: 

گویا بین دو خط تیره  –) ذنهإال بإشفع عنده ي يمن ذا الذ –م يالشهادة الرمحن الرحو
 جزئی از قرآن بوده و حذف گردیده است. 

و با ھمان اسناد از محمد بن خالد از حمزه از عبید از اسماعیل بن عباد  -۱۲۶(نا) 

طون بشئ من يحيال و( چنین روایت شده است: ريسكة اليآبخشی از  ÷عبدالله از ابی
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دیگر قرار  ی و دو آیه )نياحلمدهللا رب العاملم ويالعظ (العيلو در آخرش ال بام شاء)  إعلمه 
 دارد. 

و از تعدادی از اصحاب ما از سھل بن زیاد از ابی محبوب از ابن ارباب  -۱۲۷(نب) 

اؤهم يولأفروا كن يالذو(روایت است که در آیه  ÷ابی جعفراز حمران بن اعین از 

 به طواغیت خواند.  )الطاغوت
گوید  کند و می تاسع البحار از ابن شھر آشوب در مناقب خود نقل می -۱۲۸(نج) 

طالب  يبأبن  عيلبوالية  ــفروا كن يالذو(چنین یافتم:  ÷در کتاب المنزل از امام باقر

و گفت: جبرئیل این آیه را چنین نازل کرده است. گویا عبارت  )اؤهم الطاغوتياول –
 مذکور در قرآن بوده و حذف گردیده است. 

 ÷از امام صادق» تاب العروسك«شیخ بزرگوار احمد بن علی قمی در  -۱۲۹(ند) 
خورد که ھر کس قبل از  با جدیت قسم می ÷کند گفت: علی بن حسین روایت می

ای که زوال خورشید  را قرائت نماید، به گونه ريسكال  ةيآزوال خورشید ھفتاد بار 
شوند و اگر در ھمان سالی  مصادف با بار ھفتادم باشد، گناھان اول و آخر او آمرزیده می

خداوند، خواھد  ی را در چنان حالی خوانده است، بدون محاسبه ريسكة اليآبمیرد که 

الساموات  يفتأخذه سنة وال نوم له ما وم اليالق يال هو احلإله إال (مرد. وی چنین خواند 

 -حدا أبه يغعىل  ظهريب و الشهادة فال يعامل الغ يما حتت الثرنهام ويوما ب  -االرض  يفوما 

  ).ها خالدونفيهم  ...م هيديأ نيعلم ما بيال باذنه إشفع عنده ي يمن ذا الذ

روایت شده است که گفت:  ÷در ھمان منبع قبلی از حسن بن علی -۱۳۰(نه) 

در لوحی از زمرد سبز قرار دارد و با مرکب مخصوص  ريسكة اليآفرمود:  صپیامبر خدا
ای نیست مگر این که آن لوح به پیشانی  خداوند نوشته شده است. ھیچ روز جمعه

گوید:  کند و می خورد نماید، تسبیح می خورد و ھرگاه به پیشانی وی بر  اسرافیل بر می
عیب است کسی که تسبیح جز برای او جائز نیست و پرستش و فروتنی ھم  بیپاک و 

کند  برای ذات اوست نه غیر او. توانا و یکتا و چیره است. پس وقتی که او تسبیح می
گویند: پس ھر گاه  تمام اھل آسمان از فرشتگان با وی سبحان الله و ال اله اال الله می

مقّربی  ی کنند، ھیچ فرشته د که خدا را تقدیس میاھل آسمان دنیا، تسبیح آنان را شنی
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ھمان گونه که  ريسكة اليآ ی ماند مگر این که برای خواننده و ھیچ پیامبری باقی نمی
 کنند.  نازل شده است، دعا می

از شیخ بن » منهج الدعوات«سید بزرگوار علی بن طاوس در کتاب  -۱۳۱(نو) 
بن اسماعیل حسینی مشھدی روایت کرده  عبدالصمد از سید امام ابی البرکات محمد

است که گفت: مفید ابوالوفا عبدالجبار بن عبدالله مقری برایمان حدیث آورد و گفت: 
شیخ ابو جعفر محمد بن حسن بن علی طوسی برای ما حدیث آورد و باز ھم از او شیخ 

بن  فقیه ابی القاسم حسن بن علی طوسی و باز ھم از او شیخ فقیه ابی القاسم حسن
علی بن محمد جوینی حدیث آورد و گفت: شیخ ابو عبدالله حسین بن احمد بن محمد 
بن طحال مقدادی مرا خبر کرد و گفت: علی بن محمد بن حسن طوسی گفت: پدرم 
برایم حدیث آورد و باز ھم از او از پدر بزرگش از پدرش ابی الحسن از شیخ ابی جعفر 

ای از اصحاب از احمد بن محمد بن سعید  محمد حسن طوسی خبر آورد و گفت: عده
برایمان حدیث آوردند و گفت: حسن بن علی بن فضال برایمان حدیث آورد و گفت: 
محمد بن ارومه برایمان حدیث آورد و گفت: احمد بن محمد بن ابی نصر از امام 

دعایی است  بيرقعة اجل«امام رضا را چنین نقل کرد:  ی حدیث آورد و گفته ÷رضا

دھد و حدیث را ادامه داده تا به  گریبان دوخته شده است، از ھر چیزی پناه میکه بر 

شود و ال حول  چنان که نازل شده، نوشته می ريسكة اليآرسد:  امام رضا می ی این گفته
شود. تقی مجلسی در شرح فارسی خود بر  تا آخر نیز، نوشته می» اال بالله ةو ال قو

را چنان که طبق روایت اھل بیت نازل شده، گفته  ريسكة اليآ ی ترجمه» هيالفق«کتاب 

 وبعد از له ما نياحلمدهللا رب العاملم ويالعظ(است که طبق روایت امام رضا بعد از عبارات 

 )ميالشهادة الرمحن الرحب ويعامل الغ يما حتت الثرنهام ويرض ما باأل يفالساموات وما  يف
 وارد شده است. 

و شیخ طبرسی و ابن طاوس و دیگران، این آیه را و علی بن ابراھیم و کلینی 

اند و پسر  گذاشته» ليالتنزعىل  ريسكة اليآ«اینگونه روایت کرده اند و نام آن را 

در ذیل خبر قبلی ابی جریر گفته است: و این خبر  »مرآة العقول«اش در کتاب  عالمه

ز دعاھای روایت حذف گردیده است و در بعضی ا ريسكة اليآرساند که کلماتی از  می
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اشاره دارد، باید » ريسكة اليآ« که به این» ليالتنز عيل ريسكة اليآ «شده، آمده است که 

ث وارده از یگفته است: احاد» قبسات«نوشته شود. محقق داماد در حواشی کتاب 

فام استمتعتم به (متعه  ی کنند که در آیه ق ما این مطلب را بیان مییطرق آنان و طر

 ريسكالة يآگوید: در  رسد که می : وجود داشته است و به جایی می)يجلٍ مسمّ أاىل  منهنَّ 

، کلماتی است که در مصاحف فعلی وجود ندارد و در حواشی بعضی از ليالتنزعىل 

ة يآگفته که آن » ليالتنزعىل  ريسكة اليآ«بعد از » منهج الدعوات«ھای قدیمی  نسخه

ما نهام ويوما ب -رض األ يفالساموات وما  يفله ما ( ، قول خداوند است که بعد ازريسكال

گونه که ذھن  ، قرار دارد. آنريسكة اليآتا آخر  )شفع عندهي يمن ذا الذ – يحتت الثر
 آنان ساخته و پرداخته است. 

پدرم از  ريسكة اليآعلی بن ابراھیم در تفسیر خود گفته است: و اما  -۱۳۲(نز) 

گاه کرد که ابو الحسن رضا ال إله إ(ال چنین قرائت کرده است:  ÷حسن بن خالد مرا آ

نهام وما يوما ب –رض أاال يفما الساموات و يفخذه سنة وال نوم له ما أوم ال تيالق يهو احل

محن الرحب ويعامل الغ يحتت الثر  ی تا فرموده )شفع عندهي يمن ذا الذ –م يالشهادة هو الرَّ

 نازل گردید.  )نياحلمدهللا رب العاملها خالدون وفيهم (خداوند متعال: 
سیاری از سھل بن زیاد از حمزه بن عبید از اسماعیل بن عباد بصری  -۱۳۳(نخ) 

 ريسكة اليآروایت کرد و گفت: در  ÷از کسی که آن را نامبرده است از ابی عبدالله

دة الشهاب ويعامل الغ -آية -يوما حتت الثر -االرض  يفما الساموات و يفله ما ( ی آیه

وجود  )ميرام رب العرش العظكاالرض ذو اجلالل واإلع السموات ويم بديالرمحن الرح
 دارد. 

روایت  ÷و از محمد بن جریر از ابن سنان تیمی از ابی حسن رضا -۱۳۴(نط) 

ام يفله ما (است:  هياالرض عامل الغ يفما وات والسَّ حب و الشَّ محن الرَّ  يم من ذا الذيادة الرَّ

 .)شفع عندهي
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ة يآ ی درباره ÷و از ابی عمیر از صفوان بن یونس از ابی عبدالله -۱۳۵(س) 

اموات وما  يفله ما (، چنین روایت است:  ريسكال هادة ب ويرض عامل الغاأل يفالسَّ الشَّ

ح محن الرَّ  . ه)شفع عندي يم من ذا الذيالرَّ

روایت است که گفت:  ÷منقری از جابر بن راشد از ابی عبداللهو از  -۱۳۶(سا) 

 وجود دارد.  در آیة الکرسی )ميكز احليالشهادة العزب ويعامل الغ(
و از محمد بن خالد از عمر بن یحیی شوشتری و حماد بن عثمان از  -۱۳۷(سب) 
 ی خدا نوشته ی ھای در اطراف خانه آمده است که گفت: در سقف خآن ÷ابی عبدالله

اموات و يفله ما (را دیدم که در آن، کلمات بعدی وجود داشت:  ريسكال ةيآ  يفما السَّ

حيرض عامل الغاأل محن الرَّ هادة الرَّ . بعد به او عرض کردم: فدایت شوم، در این )ميب والشَّ

خوانیم. وی در  گونه آن را نمی شناسم زیرا این نوشته، چیزی ھست که آن را نمی
 گفت: ھمین طور بخوان؛ زیرا چنین نازل شده است. جواب 

از سھل بن زیاد از حمزه از اسماعیل از مردی از ابی عبدالله روایت  -۱۳۸(سج) 

لمه من شئ اال بام طون من عيحيما و(چنین آمده است:  ريسكة اليآشده است: بخشی از 

 ی بینی، به جای کلمه میکه  چنان )نياحلمدهللا رب العاملم ويالعظ هو العيلشاء وآخرها و

 مقدم شده است. » من علمه بشئ«آمده و » ما«، »ال«

  )ال بام شاءإفظون من علمه حيالو(و از افراد زیادی نقل شده است که  -۱۳۹(سد) 
 اند.  روایت کرده

 آمده است: ÷و از ابن محبوب از ابن رئاب از حمران از ابن جعفر -۱۴۰(سه) 

آمده است. بدان که  تيطواغ و طاغوت به شکل )تيطواغاءهم اليولأفروا كن يالذو(
اختالف در این اخبار این است که گاھی در بعضی از آن اخبار، تحمید؛ یعنی، 

آمده است و   )ها خالدونفيهم (آمده و گاھی بعد از » ميالعظ العيل«بعد از » احلمدهللا«

محن«ھا نیز، قبل از  در بعضی از آن ھا ذکر  بعضی از روایت واقع شده است و در» الرَّ
نشده است، و غیر از این اختالفات با این که مجموع این خبرھا بر وقوع تغییر در آیه 

کنند، با یکدیگر منافاتی ندارند؛ چون وجود تغییر در آیه مطلوب است نه در  داللت می
 چیزی دیگری.
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ینی و در آخر روایت اسماعیل بن عباد، آن که کل ÷گیری: ھمانا قول او نتیجه

که فرمود: دو  ÷بود و قول او )ميالعظ هو العيل(سیاری آن را روایت کردند و آخر آن 
 دیگر بعد از آن، احتمال چند وجه را در بردارد: ی آیه

حساب  ريسكة اليآبعد از آن، این است که آن دو آیه را از  ی اول، مراد از ذکر آیه

است، به  )ها خالدونفيهم ( ريسكال ةيآکنیم. پس روایت، داللت دارد بر این که آخر 

که این مطلب  است. چنان ريسكة اليآاو، آخر  ی خاطر این که مرجع ضمیرھا در گفته
آشکار است و این یکی از دو قول در این باره است و بعضی از اخبار ذکر شده، آن را 

 کنند. تأیید می

ذکر  )نياحلمدهللا رب العامل(حمد بعد از  ی دوم، مراد این است که دو آیه را از سوره
 کرد. می

مرآة اند؛ این دو وجه را در  را تغییر داده )ريسكة الي(آبعد از  ی سوم، عامه، دو آیه

 نقل کرده است.  العقول

آورده است که در » فهيالصح رشح«چھارم، آن است که جناب سیدعلی خان در 

یچ وجھی برای منصوب به حالت نصب آمده است، در حالی که ھ »نيتيآ«این روایت 

؛ » بعدهانيتياقرؤوا آ«ردن وجود ندارد جز به عامل مقدر و تقدیر آن چنین است: ک

ه گفت: کجا تمام شد  آن ÷الم امامکیعنی، دو آیه را بعد از آن بخوانید. پس 

) (قُلن جمله تقدارًا منصوب است به اعتبار مقدر بودن یو ا» نیالماحلمدهللا ربّ الع«

ر مردود است به ین تقدیه را بخوان، و ایو بعد از آن دو آ احلمدهللا ربّ العاملنيبگو  یعنی

باشد؛  می ريسكة اليآدر صدد بیان حدود  ÷ه خالف ظاھر است، زیرا امامک نیل ایدل
قرائت مناسب سیاق کالم نیست چون حاصل خبر در این حالت، این  ی پس تقدیر ماده

ھا، و فعل  گر بعد از آنید ی هیو دو آ)  ني رب العاملقل احلمدهللام ويالعظ العيل(شود:  می
 شود.  چه ذکر شد، منحصر نمی مقدر در آن

» ھا«اند که ضمیر در  وجه پنجم: آن چیزی است که بعضی از بزرگان احتمال داده

را  وم)يالق يال هو احلإله إ ال(ـ نظر به اختالف مفسران ـ به اصل آیه برگردد و بعضی ھم 

 



 ۱۹۱  آغاز کتاب فصل الخطاب

ه با کاست  یا اند اما در خبر، اشاره به رّد آن و فاسد بودن این که آخر آیه دانستهای  آیه

ن باشد، و بعید و نامتناسب بودن این یشروع شده چن )ميالعظ ال هو العيلإله إ(اهللا ال 
 ل آخر خبر از کسی پوشیده نیست.یقول به دل

باشد نه  لکرسیآیة ارده که مراد بیان تغییر در کوجه ششم: بر قلب من خطور 
ن آن و منظور از دو آیه آن است که در روایت اسماعیل با سند مذکور در ییتحدید و تع

د بودن ترتیبی نیست، بلکه مانند این ید بودن، بعیه گفته: مراد از بعکحدیث گذشت 
کسی گفته شود: فالنی صفات چنین و چنان دارد و بعد از آن  ی است که درباره

: (و االرض بعد ذلک دحاھا)مانند آیه بعدی:   ــیگری ھم دارد ھای د خصلت یا خصلت
دھد  را می -با ھم بودن –معنی مع » بعد«و زمین را بعد از آن گسترانید. ھمچنین 

بنا به روایت  آیة الکرسیکه در تفسیر مجمع و غیر آن آمده است و محل تغییر در  چنان
خدا دانا به ھمه  –. پس تقدیر کالم کلینی، دو جا و بنا به روایت سیاری، سه جا است

تا آخر را قرائت کرده و  و مایحیطون آیة الکرسیدر  ÷آن است که امام –چیز است 

تا آخر، را قرائت کرده است و بعد از این آیه، دو  و الحمد ميالعظ العيل هودر آخر آن نیز، 
خوانده و به حساب آورده است. اما این که جای آن دو آیه،  آیة الکرسیدیگر را از  ی آیه

اش سکوت کرده است؛ اما قبل از  یا قبل از آن است، وی درباره» احلمد«بعد از 

 شود.  بودن از حدیث مذکور شناخته می» احلمد«
ن اسماعیل و امام واسطه قرار داده یه در بکنتیجه: واقعًا مضمون روایت سیاری 

ه او از یاران امام رضا کن یبر ا یباشد مبن ھوم مضمون کتب رجال میاست، مطابق مف
. پس در سند الکافی اختالل وجود دارد و از این ÷نه از یاران امام صادق  بوده

 مطلب، غافل مشو. 
 ی هسیاری خبر مرسلی را از امام حسن روایت کرده است دربار -۱۴۱(سو) 

 –قومون يلون الربا الكأين يوالذ(اند:   اندهخداوند متعال که آن را چنین خو ی فرموده

خورند  : کسانی که ربا می)طان من املسيه الشطتخبي يقوم الذيام كال إ –امة يوم القي

مگر مانند برخاستن کسی که شیطان او را سخت دیوانه  –روز قیامت  –خیزند  برنمی

 وجود داشته و حذف گردیده است. » امةيوم القي«ساخته است. گویا در این آیه، 
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اند:  آن را چنین خوانده ی روایت است که در باره ÷و از امام حسن -۱۴۲(سز) 

مانند  یعنی)، -كثر من ذالكأو أ –ل سنبلة مائة حبة ك يفنبتت سبع سنابل أمثل حبة ك(

یا بیشتر از  –، صد دانه موجود باشد ھای که ھفت خوشه برآورد که در ھر خوشه دآن

اند. و از ابن سیف،  در قرآن بوده است و آن را حذف کرده» كثر من ذالكاو أ«آن. گویا 

روایت شده  ÷عبدالله حنظله از ابی از برادرش، از پدرش از منصور بن حاز از عمربن

 زواجهمأل ةيذرون ازواجاً وصيم و كتوفون منين يوالذ(است که این آیه را چنین خواند: 

 .) اخراج خمرجاتريول غاحلاىل 

 ی درباره ÷نعمانی در تفسیر خود، با سند گذشته از امیرالمؤمنین -۱۴۳(سح) 
گونه  خدای متعال، این ی گوید: فرموده کند و می مجموعه آیات تحریف شده، روایت می

سول علكيالناس و عىل  ونوا شهداءكوسطا لت أئمةم كو جعلنا(است:  : و )دايم شهكيون الرَّ
را امامان واسطه در بین رسول و مردم قرار دادیم تا شما بر مردم، شاھد و رسول شما 

 ھم، بر شما شاھد باشد.
بین مردم و رسول، اما مخالفان آن را تحریف کردند و  ی معنی وسطًا؛ یعنی، واسطه

  آمده و کذالک» ائمة«به جای » امة«قرار دادند ـ گویا در این آیه » ةأم« ،»ةأئم«به جای 
 م، در اول آن نبوده و بعد اضافه شده است.ھ

بعدی را  ی ، آیه÷سیاری از اسحاق بن اسماعیل از ابی عبدالله -۱۴۴(سط) 

زكريم ـ ومن غكمن كفعل ذالي(فام جزاء من چنین قرائت کرده است:  اة ياحل يف يم ـ اال خِ

در زندگی  : پس جزای کسی که از شما ـ و از غیر شما ـ چنان کند، جز رسوایی)ايالدن

 در قرآن بوده و حذف گردیده است.» مكريمن غو«دنیا نیست ـ گویا 

در باب آیات تحریف شده، » القرآنناسخ«سعدبن عبدالله قمی در کتاب  -۱۴۵(ع) 

مة وسطا أم كجعلنا كذالكو(خداوند متعال چنین است:  ی گفته است: و فرموده

بوده و  )الناسعىل  ونوا شهداءكلت (ائمة وسطاه كيدر حال الناس)عىل  ونوا شهداءكلت
 تحریف شده است.
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 آل عمران ی سوره
بن ابراھیم در تفسیر خود گفته که عالم گفته است، در ھنگام  علی -۱۴۶(الف) 

نازل گردید  ١)نيالعامل آل حممد ـ عيلآل عمران ـ وم ويآل ابراهو(نزول، این آیه چنین بود: 

 کردند.را از کتاب ساقط » آل حممد«اما 
از حمران روایت ٢فرات بن ابراھیم در تفسیر خود با روایت معنعن -۱۴۷(ب) 

نوحاً وآل آدم و فين اهللا اصطإ(خواند:  کند که گفت: از ابوجعفر شنیدم، این آیه را می می

خوانیم. گفت: حرفی در جای  گفتم: ما چنین نمی )نيالعامل م و ـ آل حممد ـ عيليبراهإ
 حرف دیگری قرار داده شده است.

گوید: از ابا عبدالله  کند که می عیاشی از ھشام بن سالم نقل می -۱۴۸(ج) 

در جواب گفت: در  )ميآل ابراهنوحاً وآدم و فين اهللا اصطإ(این آیه سؤال کردم:  ی درباره
اھیم و آل محّمد را بر جھانیان برگزید. اما اسمی را حقیقت خداوند آدم و نوح و آل ابر

 اند.  در جای اسم دیگری قرار داده
شنید که این آیه را  گوید: ابو عبدالله از من  از ایوب نقل است که می -۱۴۹(د) 

آل «: ابو عبدالله گفت:  ) آل عمرانم ويآدم ونوحاً وآل ابراه فيان اهللا اصط(خواندم:  می

د  اما حذفش کردند و آل ابراھیم و آل عمران را باقی گذاشتند.  ھم، بود» حممّ

روایت است که به او عرض  ÷و از ابی عمر و زبیری از ابی عبدالله -۱۵۰(ه) 
مبنی بر این که آل محمد اھل بیت او ھستند چیست؟ در جواب  یکردم: دلیل قرآن

 –آل عمران م ويآل ابراهنوحاً وآدم و فين اهللا اصطإ(فرماید:  ه است که میین آیگفت: ا

چنین نازل شد. و این  )ميع علية بعضها من بعض واهللا سميذر –نيالعاملعىل  – آل حممدو

آل ور وآل عمران وكالش يل من عباديراً وقلكاعملوا آل داود ش(آیه را نیز، قرائت کرد: 

د : ای آل داود، سپاسگزاری کنید و اندکی از بندگانم شکرگزار ھستند. و آنان، آل )حممّ
 عمران و آل محمدند.این، روایت ابی خالد قماط است. 

 .۳۳آیۀ:  - ١
 ن از فالن. (مصحح)در اصطالح محدثان، حدیثی که در سند آن گفته شود: فالن از فال - ٢
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آل و«، ÷گفته که در قرائت اھل بیت» انيالتب«شیخ طوسی در کتاب  -۱۵۱(و) 

 خوانده شده است. » نيالعاملعىل  حممد

از ابی محمد فحام گفت: محمد بن عیسی از » امايل«شیخ در کتاب  -۱۵۲(ز) 
ھارون ابو عبدالصمد ابراھیم از پدرش از پدر بزرگش؛ یعنی، ابراھیم بن عبدالصمد بن 

م وآل يآدم ونوحا وآل ابراه فين اهللا اصطإ( ÷محمد بن ابراھیم گفت: جعفر بن محمد

  خواند و گفت: این چنین نازل شده است. )نيالعاملعىل  آل حممدعمران و
سیاری از محمد بن سنان از ابی خالد قماط از حمران بن اعین روایت  -۱۵۳(ح) 

آدم  فيصطن اهللا اإ(خواند:  کرده است که گفت: از ابا عبدالله شنیدم که چنین می

سپس گفت: به خدا سوگند، این طور نازل  )آل حممدم وآل عمران ويبراهإآل ا وونوح
 شد. 

 ÷ما، روایت است که حدیث را به امامانو از بعضی از اصحاب  -۱۵۴(ط) 
آل و«خوانند و من گفتم: مردم  می )نيالعاملعىل  ميبراهإآل (دهند، و  نسبت می

 خوانند. گفت: حرفی در جای حرف دیگری قرار داده شده است.  می» عمران
و از علی بن حکم از داود بن نعمان از ایوب حر روایت است که گفت:  -۱۵۵(ی) 

نوحاً آدم و فياصطن اهللا إ(کردم:  از من شنید که من این طور قرائت  ÷ابو عبدالله

ھم، در آن بود اما آن را حذف  دآل حمم: گفت )نيالعاملعىل  آل عمرانم ويوآل ابراه
 کردند و بقیه را باقی گذاشتند. 

 ÷گفت: و در قرائت اھل بیت» انيجممع الب«شیخ طبرسی در تفسیر  -۱۵۶(یا) 

 آمده است.  )نيالعاملعىل  (آل حممد

گفته است: و در » انيهنج الب«شیخ محمد بن حسن شیبانی در کتاب  -۱۵۷(یب) 

آل «آن خبرھا بر نزول  ی آمده است: ھمه )نيالعاملعىل  آل حممدو(قرائت اھل بیت 

دـحم اختالف دارند؛ زیرا بعضی از » آل عمران«در این آیه اتفاق دارند، اما در نزول » مَّ

گذاشته شده است و » آل حممد«به جای » آل عمران«رسانند که  صراحت می ھا به آن
ھا ھم در نازل شدن آن ظاھرند و ممکن است قسمت اخیر بر عدم انتقال  بعضی از آن
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راوی حمل شود که سقوط آن را در قرائت امام نقل نکرده است چنانکه ھمان معنی 
ابی عمر و زبیری ظاھر است که  ھا ھست، بلکه از ذیل روایت موجود و ثابت در ذھن

د«خالد،  جز ابی بردارھا  اند، اما باز ھم ممکن است بر اشتباه نسخه ردهکرا نقل ن» آل حممَّ
حمل شود، بلکه خبر مروی ابی خالد از حمران در وجود آن ظاھر است که با صریح 

آل  شود، زیرا آن خبر بر عدم نزول خبر مروی دیگر وی در تفسیر فرات معارضه می
کند، و در دلیل پنجم گفته  شد که آن مطلب در مصحف ابن مسعود  عمران داللت می

 بوده است. 

 يم اقنتيا مري(علی بن ابراھیم در دو جا از تفسیر خود آورده است:  -۱۵۸(یج) 

مقدم بر » ياسجد«ه کن نازل شده ین چنیا )نيعكمع الرا ياسجدو يعكوار كلرب

 است.» يعكارو«
حمد بن حسن شیبانی در دو جا از تفسیر خود برای تقدیم و تأخر م -۱۵۹(ید)  

 كلرب ينتم اقيا مري( د:یفرما یه خداوند مکه مثال آورده است ین آیحروف بر یکدیگر به ا

 )نيعكمع الرا يعكوار ياسجدو
سیاری از ابن ابی عمیر از ابی ایوب خراز از زیاد بن سوقه از حکم بن  -۱۶۰(یه) 

 يم اقنتيا مري( ه را چنین خواند:ین آیروایت کرده است که ا ÷جعفرعینیه از ابی 

دیگر خداوند خواند:  ی و در فرموده )نيعكمع الرا يعكوار –راً هللا كش – ياسجدو كلرب

در قرآن بوده و  )م عند والدهتايمر يف(ا یالخبر. گو»  م عند والدهتايمر يف –تصمون خيذا إ(
حذف گردیده است. سیاری، این خبر را در این مقام چنین وارد کرده است و گویا او 

این خبر را وارد  یچنین فھمیده که دو کلمه داخل قرائت بوده است اما عیاشی طور
آن از حکم بن  ی ستند، زیرا دربارهیلمه داخل قرآن نکن دو یدھد ا ینموده که نشان م

خداوند در قرآن سوال نمودم  ی ن فرمودهیا ی گفت: از ابی جعفر درباره عینیه آمده که

َ ٱَ�َٰمۡرَ�ُم إِنَّ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ ٱ�ۡذ قَالَِت ﴿د: یفرما یه مک َرِك وَ  ۡصَطَفٮٰكِ ٱ �َّ ٰ  ۡصَطَفٮِٰك ٱَوَطهَّ َ�َ
 .]۴۲[آل عمران:  ﴾٤٢ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱ�َِسآءِ 
ات  زهکیده و پایم! خدا تو را برگزیمر یفرشتگان گفتند: اه کآنگاه را به یاد بیاور «

 ».داده است یداشته است، و تو را بر ھمه زنان جھان برتر
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فقط یک بار » اصطفاء«دوبار ذکر شده است در حالی که  »اصطفاء«گفتم: چرا 
است؟ راوی گفت: امام در جواب گفت: ای حکم، این مطلب تأویل و تفسیری دارد. 

فتم: آن تفسیر کن. گفت:  یعنی، اول عیسی را برای او از فرزندان انبیاء پس به او گ
برگزید و از این که در والدت و در میان پدران و مادرش زنایی موجود باشد، پاک 

تا  )راً هللاكش يعكوار ياسجدو كلرب يم اقنتيا مري(فرماید:  گردانید و در قرآن ھم، می
گوید: در روایت ابن خرذاذ آمده است که کدام یک از آنان، مریم را در  آن جا که می

 ی حال یتیم شدن کفالت کردند و تو ای محمد، نزد آنان نبودی؛ آنگاه که مردم درباره
ھا کفالت او و فرزندش را به  به دنیا آمدن عیسی با ھم درگیر بودند که کدام یک از آن

 . تیعھده بگیرند.روا
سیاری از محمد بن جمھور از بعضی از اصحاب از ابی عبدالله دربارۀ  -۱۶۱(یو) 

روایت کرده است که  )فيكمتوواىل  كرافع ينإ( قول خداوند، خطاب به حضرت عیسی:
چه صدوق با اسناد از امام رضا روایت کرده است که امام  گفت: چنین نازل شد. پس آن

خدا، بر مردم مشتبه نشد مگر امر  یھا حجت رضا گفت: امر ھیچ یک از انبیاء و
ه او زنده از زمین رفت و روحش در بین آسمان و زمین گرفته شد، سپس ک ÷عیسی

به سوی آسمان باال کشیده شد و روحش به وی باز گردانده شد، این قرائت را تأیید 
ھل رساند که وفات در زمین انجام شده است و ا کند. در ظاھر، قرائت مشھور می می

اند که چھارمین وجه از علمای نحو نقل شد  تفسیر چند وجھی را برای آن ذکر کرده

ايبِ  فَ يكَ فَ ﴿که گفتند: در آیه، تقدیم و تأخر وجود دارد، مانند قول خداوند:  ذَ انَ عَ  كَ

رِ  نُذُ قبل از عذاب است، اما شیخ در » امربانيپ«که در ترتیب، وجود نذر؛ یعنی،  ﴾وَ

چه از  را به قرائت نسبت داده است و طبرسی آن را تأیید نموده با آن این قول» انيالتب«

عیسی نمرده و قبل از روز قیامت به «فرماید:  روایت نموده است که می صپیامبر
 ». گردد سوی شما بر می

گفته است: و در خبرھای ما » انيهنج الب«محمد بن حسن شیبانی در  -۱۶۲(یز) 

بعد از نازل شدنش در زمان  –)فيكمتوواىل  كرافع ينإ( از امامانمان روایت شده است:

رسد و خدا دانا به  ، دخول این کلمات در قرائت، بعید به نظر نمی»÷قائم آل محمد
 ھمه چیز است. 
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عیاشی از حبیب سجستانی روایت کرده است که گفت: از ابا  -۱۶۳(یح) 
 خداوند سؤال نمودم:  ی فرموده ی درباره ÷جعفر

َخَذ ﴿
َ
ُ ٱ�ۡذ أ لََمآ َءاتَۡيُتُ�م ّمِن كَِ�ٰٖب وَِحۡكَمةٖ ُ�مَّ َجآَءُ�ۡم رَُسوٞل  نَ  ۧ �َّبِّ�ِ ٱِميَ�َٰق  �َّ

ٞق لَِّما َمَعُ�ۡم َ�ُۡؤِمُنَّ بِهِ  َصّدِ  .]۸۱[آل عمران:  ﴾مُّ
ھنگامی که خداوند پیمان مؤکد از پیغمبران گرفت که وقتی کتاب و فرزانگی به «
چه با خود دارید، تصدیق نماید؛ باید به او  دادم و بعد از آن پیغمبری آمد تا آنشما 

 ».ایمان بیاورید و وی را یاری دھید
به وی ایمان بیاورند و کمکش کنند در  ÷و عیسی ÷گفتم: چگونه موسی 

ایمان بیاورد و او را کمک  صاند و چگونه عیسی به محمد حالی که او را در نیافته
لی که او را در نیافته است. امام در جواب گفت: ای حبیب، به درستی از کند در حا

قرآن آیات بسیاری ساقط گردیده است و چیزی جز حروفی که نویسندگان به اشتباه 
اند و در توّھم مردان است، به آن اضافه نشده است. این درست نیست، پس آن  نوشته

م كثم جاء ةمكحتاب وكم من كتي ملا آتينينبمم الثاق ايخذ اهللا مأذا إو (را چنین بخوان: 

ای حبیب، خداوند اینگونه این آیه را نازل « .)منن به ولتنرصنهؤم لتكرسول مصدق ملا مع
ھایی که قبل از موسی بودند به پیمانی که خداوند در  کرده است، اما ھیچ امتی از امت

وفا نکردند و امتی که  ـ بعد از پیامبر خودشان ـ از آنان گرفته بود، صقبال پیامبر
موسی به نزدشان آمد، جز تعداد اندکی، موسی را تکذیب کردند و به او ایمان نیاوردند 

تکذیب کردند و به او ایمان نیاوردند و  صو یاریش نکردند، امت عیسی ھم، محمد را
در قبال  صکمکش نکردند؛ جز تعداد اندکی. و این امت نیز، پیمانی را که رسول خدا

از آنان گرفت، انکار کردند؛ آن ھم در زمانی که مردم را بپاداشت  سعلی بن ابی طالب
خود کرد و آنان را به والیت و اطاعت او دعوت نمود و خودشان را بر  ی و علی را خلیفه

 ی رسول خداست درباره ی تر از فرموده این پیمان شاھد قرار داد. چه پیمانی محکم
، که به آن وفا نکردند حتی آن را انکار و تکذیب نمودند. گویا در ÷بعلی بن ابی طال

 ». وجود داشت و حذف گردیده است» امم« ی کلمه ی آیه

 ÷سیاری از ابن سالم از حبیب سجستانی، مانند آن را تا قول امام -۱۶۴(یط) 
 گوید: ای حبیب، خداوند آن را چنین نازل کرده است، روایت نموده است.  که می
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و از راوی قبل، آمده که گفته است: از امامان از امم النبیین روایت  -۱۶۵(ک) 

آورده که امام صادق گفته است: تقدیر آن چنین » انيتب«شده است و شیخ طوسی در 
 است. 

ھای پیامبران پیمان گرفت که پیامبرشان را تصدیق و به  آنگاه خداوند از امت
ما آنان بعد از پیامبران خود با دستوراتشان مخالفت ای که او آورده عمل کنند، ا برنامه

کردند و به پیمان وفا نکردند و بسیاری از شریعتش را ترک کردند و بسیاری را نیز، 
 تحریف کردند. 

در این جا روایت به پایان رسید؛ اما او خبر را به معنی نقل کرده است و وجود لفظ 

شود و گرنه  باشد، بر مقدر بودن آن حمل میدر آیه و این که این لفظ نازل شده » امم«
این اصطالح در گفتار ائمه معروف و معھود نیست؛ با این که مقام آن مقام تقدیر است 

بیندیش؛ زیرا در میان کلمات ذکر  –را در تقدیر گرفت » امم«توان لفظ  یعنی، می –
آن و بدون  شده چیزی نیست که بر آن داللت کند و معنی کالم بدون در نظر گرفتن

 خارج شدن از ظاھر لفظ، کامل است. 

 ی از یک نوشته» سعد السعود«سید رضی الدین علی بن طاوسی در  -۱۶۶(کا) 

و امامان جمع آوری  صبعضی از علمای پیشین که در آن، قرائت رسول خدا ی کھنه
کند: ابو العباس برایم حدیث آورد و گفت: ابو الحسن بن قاسم، ما  شده است، نقل می

را خبر کرد و گفت: علی بن ابراھیم برایم حدیث نقل کرد و گفت: پدرم از یونس بن 
 برایم حدیث آورد که او این آیه را چنین تالوت کرد: ÷ظبیان از ابی عبدالله

ا ُ�ِبُّونَ  ۡلِ�َّ ٱاْ لَن َ�َنالُو﴿  ٰ تُنفُِقواْ ِممَّ  .]۹۲[آل عمران:  ﴾َح�َّ

ھرگز به نیکی دسترسی نمی  –آمده است  »مما«در حالی که در قرآن  -با یک میم 
 دارید.  چه دوست می یابید تا انفاق کنید آن

فوق  ی آیه ی درباره ÷سیاری از یونس از ظبیان از ابی عبدالله -۱۶۷(کب) 

که آن را با یک میم  )تنفقوا ما حتبون يلن تنالوا الرب حت(ن قرائت کرد: یگفت آن را چن
 خواند.

از علی بن ابراھیم از پدرش از عمر بن » يفاكال«در  سالمثقة اإل -۱۶۸(کج) 
 عبدالعزیز از یونس بن ظبیان از ابی عبدالله، مانند آن را روایت کرده است. 

 



 ۱۹۹  آغاز کتاب فصل الخطاب

ونس از ابی عبدالله، مانند آن را روایت کرده است. مجلسی عیاشی از ی -۱۶۹(کد) 
در شرح قول امام که گفت: آن را چنین قرائت کن. گفته است: این قول بر جواز 

کند و احتیاط بیشتر آن است که از آن  ھای مشھور داللت می تالوت بر غیر قرائت
خود را بر  ، اصحاب÷قرائت عدول نشود، زیرا به تواتر رسیده است که امامان

دادند، و به قرائت و عمل به آن تا قیام قائم امر  ھای مشھور عادت می قرائت
فرمودند. روایت و نقل از مجلسی تمام شده است. احتمال دارد که آن قرائت نیز،  می

در بین مردم متداول بوده باشد و شاذ گردیدن این قرائت بعد از آن،  ÷در زمان امام
رساند، شاید غرض، بیان قرائت صحیح و امر به  ئت دیگر نمیضرری به جائز بودن قرا
 معتقد بودن به آن است. 

و از حسین بن خالد روایت است که گفت: ابو الحسن اول گفته است:  -۱۷۰(که) 
 شود:  این آیه چگونه خوانده می

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ ٱَءاَمُنواْ  �َّ َ ٱ �َُّقوا ۡسلُِمونَ  ۦَحقَّ ُ�َقاتِهِ  �َّ نُتم مُّ

َ
[آل  ﴾١٠٢َوَ� َ�ُموُ�نَّ إِ�َّ َوأ

  .]۱۰۲عمران: 
اید، آن چنان که باید از خدا بترسید، از خدا بترسید و  ای کسانی که ایمان آورده«

 ».  نمیرید مگر آنکه مسلمان باشید

اهللا ثم لرسول  -نتم مسلمون أال وإال متوتن ن آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته ويذا الهيأا ي( 

که شما مسلم به رسول خدا و امام بعد از ایشان باشید.  ؛ یعنی مگر آن)-اإلمام من بعده
کند؛  گویی مسلمون؟ سبحان الله! خداوند اسم ایمان را بر آنان واقع می گفتم: چه می

کند در حالی که  ھا درخواست اسالم می نامد؛ سپس از آن ھا را مؤمنین می یعنی، آن
شود؟ و او گفت:  گفتم: در قرائت یزید ھم، چنین خوانده می م برتر است. ایمان از اسال

آمده است و ھمان چیزی است که جبرئیل آن را بر  ÷در قرائت از حضرت علی
نازل کرده است و آن چنین است: مگر شما تسلیم پیامبر و بعد از او تسلیم  صمحمد

 ١امام باشید.
سین بن خالد، مانند آن را روایت کرده سیاری از ھارون بن جھم از ح -۱۷۱(کو) 

 ھا را در قرائت ذکر نمود، احتمال دارد.  آن ÷چه امام است و داخل کردن تمام آن

 .۱۰۲آیه:  - ١
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روایت شده  ÷گفته است: از ابی عبدالله» انيتب«شیخ طوسی در  -۱۷۲(کز) 

و معنی آن، این است: مگر این که شما تسلیم آن چیزی باشید » انتم مسلمونو«است 

 آن را از نزد خداوند آورده است.  صامبرکه پی

 )م ائمةكن منكلتو(کند:  روایت می ÷ابو علی طبرسی از ابی عبدالله -۱۷۳(کح) 

 ).أئمة  یبه جا
علی بن ابراھیم از پدرش از ابن ابی عمیر از ابن سنان روایت کرده  -۱۷۴(کط) 

ۡخرَِجۡت ُكنُتۡم َخۡ�َ ﴿قرائت کردم:  ÷است که گفت: بر ابی عبدالله
ُ
ٍة أ مَّ

ُ
[آل عمران:  ﴾أ

ابو عبدالله گفت: بھترین امت، امیرالمؤمنین و حسن و حسین بن علی را  ]۱۱۰

ي اخرجت   ائمهريخ«گفت: فدایت شوم؛ چگونه نازل شد؟ گفت:  یکشند؟ قار می

د: یفرما یکند و م بینی خداوند آنان را مدح می برای ایشان است. مگر نمی »للناس

ُمُرونَ ﴿
ۡ
ِ  تَأ ِ  لُۡمنَكرِ ٱَوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱب ِ ٱَوتُۡؤِمُنوَن ب به نیکی امر  ]۱۱۰[آل عمران:  ﴾�َّ
 ». کنید و به خدا ایمان دارید کنید و از زشتی نھی می می

کند که گفت:  عیاشی از حماد بن عیسی از بعضی از یارانش روایت می -۱۷۵(ل) 

مَّ ﴿ ÷در قرائت علی
ُ
ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس ُكنُتۡم َخۡ�َ أ

ُ
آمده است و گفت: آنان آل  ﴾ٍة أ

 ھستند.  صمحمد
روایت است که او گفت: این آیه فقط  ÷از ابی بصیر از ابی عبدالله -۱۷۶(ال) 

نازل شد. پس خداوند فرمود: شما امامانی ھستید که بر  صاوصیاء بر محّمد ی درباره
کنید. به خدا سوگند،  دھید و از زشتی نھی می اید، به نیکی امر می مردم ظاھر گردیده

کس  صاین گونه جبرئیل آیه را نازل کرد و قصد این آیه جز محمد و اوصیای او
 دیگری نیست. 

کند که گفت:  نقل می ÷باقر ابن شھر آشوب در مناقب خود از امام -۱۷۷(لب) 
و علی و اوصیاء از اوالد  صشما بھترین امت ھستید که جبرئیل آن را جز برای محّمد

 او نازل نکرد. 
بن جعفر بن احمد بن یوسف بن  ی نعمانی در تفسیر خود از ابن عقده -۱۷۸(لج) 

بن یعقوب جعفی از اسماعیل بن مھران از حسن بن علی بن ابی حمزه از اسماعیل 
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چه از  روایت کرده است که گفت:  آن ÷از امیرالمؤمنین ÷جابر از امام صادق

است که آن را به  )ئمةأ رينتم خك( :خدا ی کتاب خدا مورد تحریف قرار گرفته، فرموده

 تحریف کردند و این خبر طوالنی است.  )مةأ رينتم خك(
حمزه از ابی بصیر  سیاری از محمد بن علی از ابن مسلم از علی بن ابی -۱۷۹(لد) 

. وی گفت: چیزی )خرجت للناسأمة أ ريخ(روایت کرده است که گفت: گفتم: 

اوصیای او به طور ویژه نازل  ی و درباره صدانم مگر این که این آیه بر محمد نمی

خرجت للناس تأمرون باملعروف و تنهون عن أئمة أ رينتم خأ(گردیده است. اما او گفت: 

نازل کرد و قصد آن آیه جز  صسپس گفت: ھمینطور جبرئیل آن را بر محمد )ركاملن
 محّمد و اوصیای او، کس دیگری نیست. 

و از محّمد بن سنان از حماد بن عیسی از ابی بصیر روایت است که ابو  -۱۸۰(له) 

 ).  ائمة اخرجت للناسرينتم خك(چنین خواند:  ÷عبدالله

کنتم خیر ائمه اخرجت للناس روایت   ÷للهشیخ طبرسی از ابی عبدا -۱۸۱(لو) 
 نمود. 

و حدیث در رسالۀ قدیمی آمده است که » البحار«در مجلد نوزده از  -۱۸۲(لز) 
سند آن، چنین است: جعفر بن محمد بن قولویه از سعد اشعری ابی القاسم ـ و او 

ه گفت: اند ک روایت کرده ÷مصنف آن است ـ و مشایخ ما از اصحاب ما از ابی عبدالله
گوید:  رسد که می گفته است؛ و بعد حدیث را آورد تا به جایی می ÷امیر المؤمنین

باب تحریف در آیاتی که خدا آن را نازل کرده است. قسمتی از آن چیزی که استاد ما 

ُكنُتۡم ﴿خداوند است:  ی است، این فرموده  روایت کرده صآن را از علمای آل محمد
ۡخرَِجۡت 

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
ِ  َخۡ�َ أ ُمُروَن ب

ۡ
ِ  لُۡمنَكرِ ٱَوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱلِلنَّاِس تَأ ِ ٱَوتُۡؤِمُنوَن ب [آل  ﴾�َّ

 .]۱۱۰عمران: 
، را به صن اّمت، پسر رسول خدایابو عبدالله به قاری گفت: وای بر تو؛ مگر بھتر

رسانند؟ من در جواب گفتم: فدایت شوم؛ پس این آیه چگونه است؟ وی در  یقتل م

بینی که خداوند  . مگر نمی»ة ائمرينتم خك«جواب گفت: خداوند چنین نازل کرده است: 

ِ ﴿د: یفرما یخود مدح کرده است و م ی ھا را در فرموده آن ُمُروَن ب
ۡ
َوَ�ۡنَهۡوَن  لَۡمۡعُروِف ٱتَأ
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ِ  لُۡمنَكرِ ٱَعِن  ِ ٱَوتُۡؤِمُنوَن ب پس مدح خدا برای آنان دلیل است بر این که خداوند  ﴾�َّ
دانی که در میان امت، زناکاران و بچه بازان  اّمت را قصد نکرده است. مگر نمی ی ھمه

را ھا  این و دزدان و راھزنان و ستمکاران و بدکاران وجود دارند؟ آیا به نظر تو خداوند
ھا را  نامد؟ ھرگز خداوند آن را امر به معروف و نھی از منکر میکند و اعمالشان  مدح می

 نامد. نامد بلکه اشرار می کند و آنان را اخیار نمی مدح نمی

آید. ھمان کتابی  به نظر می» ناسخ و منسوخ قرآن«گویم: این کتاب عین کتاب  می

در جلد اول نام برده آن را  ی داند و عالمه که نجاشی آن را از سعد بن عبدالله می
 خود اظھار داشته است. » بحار«

روایت کرده است از علی بن ابراھیم از احمد » يفاكال«در  ثقة االسالم -۱۸۳(لح) 

ٰ َشَفا ﴿ ه سؤال شد:ین آیا ی درباره ÷بن محمد بن خالد از ابی عبدالله َوُ�نُتۡم َ�َ
د ( و ھر آن با فرا یاز آتش بود یشما بر لبه گودال« .]۱۰۳[آل عمران:  ﴾�َّارِ ٱُحۡفَر�ٖ ّمَِن 

 » دیشما را از آن رھان یرفت ) ول یم فرو افتادنتان در آن میدن مرگتان بیرس

عىل  نتمك( رد:کنازل  صن بر محمدیچن نیا ن را آ جبرئیل گفت: به خدا سوگند

د –م منها كنقذأشفا حفرة من النار ف ھایی که من  آن را این گونه نازل کرد. در نسخه )حممّ

آن را » مرآة العقول«چه در کتاب  ھا بنابر آن ام، این طور است و در بعضی از نسخه دیده

  ÷حکایت کرده است از پدرش از محّمد بن سلیمان دیلمی از پدرش از ابی عبدالله
بن خالد، ابو  ھمان است که در کتب علم رجال ثبت است، از قبیل این که محمد
چه در عیاشی  عبدالله را مالقات نکرده و او از محمد بن سلیمان روایت کرده است و آن

 کند.  موجود است، این مطلب را تأیید می
عیاشی از محمد بن سلیمان بصری دیلمی از پدرش از امام صادق،  -۱۸۴(لط) 

 مانند آن را روایت کرده است. 
  خداوند متعال: ی فرمودهعلی بن ابراھیم در  -۱۸۵(م) 
ُ�ُم ﴿ ُ ٱَولََقۡد نََ�َ ۖ فَ  �َّ ذِلَّةٞ

َ
نُتۡم أ

َ
ْ ٱبَِبۡدرٖ َوأ ُقوا َ ٱ �َّ [آل عمران:  ﴾١٢٣لََعلَُّ�ۡم �َۡشُكُرونَ  �َّ

 ».به درستی خداوند شما را در جنگ بدر یاری کرد در حالی که شما خوار بودید« ]۱۲۳
 صسلمانان خوار نبودند چون پیامبرگفت: م ÷روایت کرده است که ابو عبدالله

 در میان آنان بود. 
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ذِلَّةٞ ﴿به جای 
َ
نُتۡم أ

َ
 نازل شد. »نتم ضعفاءأو«  ﴾َوأ

روایت شده است که  ÷گوید: و از بعضی از امامان صادق طبرسی می -۱۸۶(ما) 

وصف کرد، » ي اذله«قرائت کردند و فرمود: جائز نیست که آنان را با  »نتم ضعفاءأو«

 در میان آنان بود.  صپیامبرچون 
سیاری از محمد بن سنان و حماد بن عثمان از ربعی از ابی  -۱۸۷(مب) 

را به جای  »نتم ضعفاءأو«فوق روایت کرد که ابو عبدالله  ی آیه ی درباره ÷عبدالله

ذِلَّةٞ ﴿
َ
نُتۡم أ

َ
 قرائت کرد.   ﴾َوأ

 ی ابی عبدالله آیهعیاشی از ابی بصیر نقل کرده است که گفت: نزد  -۱۸۸(مج) 

ذِلَّةٞ ﴿ ی فوق را قرائت کردم و درباره
َ
نُتۡم أ

َ
دار؛ به خدا سوگند،  گفت: دست نگه  ﴾َوأ

ذِلَّةٞ ﴿خداوند این گونه نازل نکرد، بلکه به جای 
َ
نُتۡم أ

َ
 نازل کرده است.  »لٌ يأنتُم قل« ﴾َوأ

پدرم از وی  و از عبدالله بن سنان از ابی عبدالله آورده و گفته است: -۱۸۹(مد) 
 ھمین آیه سؤال کرد.  ی درباره

وی در جواب گفت: خداوند این چنین نازل کرده است، زیرا خداوند ھرگز رسولش 

 اند.  نازل گردید و بسیاری آن را روایت کرده »لٌ يأنتُم قل«کند و در واقع   را خوار نمی
 و از عیسی از صفوان بن سنان، مانند آن روایت شده است.  -۱۹۰(مه) 

م اهللا كولقد نرص(عبدالله روایت کرده است که  و از ربعی از حریز از ابی -۱۹۱(مو) 

در میان آنان بود  صھا ذلیل نبودند چون پیامبر خواند و گفت: آن )نتم ضعفاءأببدر و

نُتۡم ﴿ ت: غرض از آن خبرھا نفی و انکار نمودنو سالم خدا بر او و آل او باد. باید گف
َ
َوأ

ذِلَّةٞ 
َ
است و حال این که قرائت آن، معین است، گاھی از اصل محذوف با لفظ خود و  ﴾أ

گاھی به معنای آن تعبیر نمودند تا غرض اصلی حاصل شود با این که لفظ آن موجود 
 نیست؛ زیرا قرائت به آن جایز نیست. 

(لقد  ن عبدالله در کتاب مذکور گفته است: امام صادق ھم:ثقه سعید ب -۱۹۲(مز) 

ھا، با وجود رسول  قرائت کرد و ابوعبدالله گفته است: آن نتم ضعفاء)أم اهللا ببدر وكنرص

 خوار نبودند.  صخدا
 قول خداوند متعال: ی درباره ÷در کتاب فوق ابوعبدالله -۱۹۳(مح) 
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ۡمرِ ٱلََك ِمَن  لَۡيَس ﴿
َ
َ�ُهۡم فَإِ�َُّهۡم َ�ٰلُِموَن  ۡ� ۡو ُ�َعّذِ

َ
ۡو َ�ُتوَب َعلَۡيِهۡم أ

َ
ٌء أ آل [ ﴾١٢٨َ�ۡ

 .]۱۲۸عمران: 
پذیرد یا ایشان را  آنان را می ی چیزی از کار (بندگان) در دست تو نیست، یا توبه«

 »دھد؛ چرا که آنان ستمکارند. عذاب می

هم يتوب عليو أءٌ مر يشمن األ ك(لگفت: خداوند این آیه را چنین نازل کرده است: 

 . هنم ظاملون)إعذهبم فيأن 

به قرآن اضافه گردیده است؛ البته در نسخه چنین » نیست«به معنی  »سيل«پس 
 رساند.  است. و از فساد خالی نیست اما به اصل مقصود ضرری نمی

فوق را چنین قرائت  ی روایت است که آیه ÷جعفر و ازجرمی از ابی -۱۹۴(مط) 

 . هنم ظاملون)إو تعذهبم فأهم يتوب عليءٌ ان مر يشمن األ كس لي(ل کرد:
سیاری از مفضل از صالح بن علی جرمی و سیف از زراره و ھمگی از  -۱۹۵(ن) 

ءٌ من األمر يش كس لي(لفوق را چنین قرائت کرد:  ی اند که آیه عبدالله روایت کرده ابی

 با لفظ ماضی آمده است.  »تبت«جا  در این هنم ظاملون)إعذهبم فيو أهم ين تبت علإ
 ی از محمدبن جمھور از بعضی از اصحاب روایت است که گفت: آیه -۱۹۶(نا) 

ۡمرِ ٱلََك ِمَن  لَۡيَس ﴿
َ
ءٌ  ۡ� عبدالله تالوت کردم. وی گفت: آری چیزی  را نزد ابی ﴾َ�ۡ

است؟ اما آیه این چنین نازل شد:  صامور جز از آِن او ی برای او ھست و آیا ھمه

و چگونه چیزی برای او  ،هنم ظاملون)إو تعذهبم فأهم ين تبت علإمر من األ كس لي(ل

ٓ َءاتَٮُٰ�ُم ﴿ فرماید: نیست در حالی که خداوند متعال می  َوَمافَُخُذوهُ  لرَُّسوُل ٱَوَما
ْۚ ٱَ�َهٮُٰ�ۡم َ�ۡنُه فَ  چه  به شما داد، بگیرید و از آن صچه پیامبر آن« .]۷الحشر: [ ﴾نَتُهوا

 ».شما را از آن نھی نمود، دست بکشید
 و باز ھم خداوند فرموده است:

ن يُِطِع ﴿ َطاَع  لرَُّسوَل ٱمَّ
َ
ۖ ٱَ�َقۡد أ َ رَۡسۡلَ�َٰك َعلَۡيِهۡم َحفِيٗظا  �َّ

َ
ٓ أ ٰ َ�َما  ﴾٨٠َوَمن تََو�َّ

کرده است و ھر کس ھرکس از پیامبر اطاعت کند خدا را اطاعت « .]۸۰النساء: [
ایم؛ جز تبلیغ، چیزی بر تو  سرپیچی کند پس ما تو را برای حفاظت از آنان نفرستاده

 »نیست.
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روایت کرده است که  ÷نعمانی با سند گذشته از امیرالمؤمنین -۱۹۷(نب) 

من األمر أو  كس لي(لآل عمران فرموده است:  ی گفت: و خداوند سبحان در سوره

ُم ظاملون يهم أو يتوب علي د) –عذهبم فإهنَّ  پس آل محمد را حذف کردند.  آلل حممَّ

روایت  ÷عبدالله سیاری از حماد بن عیسی از بعضی از یارانش از ابی -۱۹۸(نج) 

نْ ي(وَ  کرده: ذَ مِ هكتَّخِ هداء«را قرائت کرد؛ یعنی، به جای  داً)يمْ شَ آورده » داً يشه«، »شُ
 است. 

عمیر از کسی که آن را ذکر کرده است از  از ابن ابی و از یعقوب بن یزید -۱۹۹(ند) 

َسُيَطوَّقُوَن َما َ�ِلُواْ ﴿ د:یفرما یه مکبعدی  ی روایت کرده است که آیه ÷عبدالله ابی
 –از زکات  –اند  در روز قیامت ھمان چیزی که بدان بخل ورزیده« ﴾ۡلقَِ�َٰمةِ� ٱيَۡوَم  ۦبِهِ 

 »گردد. طوق ایشان می

آن چه از « امة).يوم القي -من الزكاة-طوقون مابخلوا بهي(سآن را چنین قرائت کرد: 
 »ورزند. زکات به آن بخل می

موصوله از طرف  ی»ما«بیانی برای » اةكمن الز«شاید منظور این است که قول او: 

 ی درباره عبدالله چه در الکافی در ذیل خبری که از ابی آن ی امام است. به قرینه
 ه است و آن خبر، قول خداوند است:منع زکات روایت نمود یسزا

در روز قیامت ھمان چیزی که بدان بخل « ﴾ۡلقَِ�َٰمةِ� ٱيَۡوَم  ۦَسُيَطوَّقُوَن َما َ�ِلُواْ بِهِ ﴿
 »گردد. اند طوق ایشان می ورزیده

حمزه از سماعه بن مھران از  بن ابی طالب از یونس از علی و از ابی -۲۰۰(نه)  
 د:یفرما یه مکاین آیه  ی روایت است که در باره ÷بداللهع ابی

﴿ ِ ِ  ۡ�َّيَِ�ٰتِ ٱقُۡل قَۡد َجآَءُ�ۡم رُُسٞل ّمِن َ�ۡبِ� ب ِيٱَو� آل [ ﴾قُۡلُتۡم فَلَِم َ�َتۡلُتُموُهمۡ  �َّ

ھا را  بدرستی که پیامبران قبل از من، معجزاتی آوردند، پس چرا آن« .]۱۸۳عمران:
 »کشتید.

بَيِّنَاتِ (قُلْ گفت:  بْيلِ بِالْ ن قَ لٌ مِّ سُ مْ رُ اءكُ دْ جَ بر و الكتاب-قَ ) -والزُّ مْ وهُ تُمُ تَلْ لِمَ قَ در  فَ

 آمده است.  »قلتم يبالذ«،  »والزبر«حالی که در این آیه، به جای 
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عیاشی از محمدبن یونس از بعضی از یاران ما نقل کرده است و  -۲۰۱(نو) 

آئِقَ (كُ به من گفت:  ÷گوید: ابوجعفر می تِ  ةلُّ نَفْسٍ ذَ ھر نفسی « و منشورة)-املَْوْ
 »شود. و زنده می –مرگ است  ی چشنده

نازل شده است. ھیچ یک از این امت نیست مگر این که  صاین چنین بر محمد 
روشنی چشم  ی شوند که مایه گردد، بعد مؤمنین به طرف چیزی برده می زنده می

 ی از طرف خداوند خواھند رفت. یھاست، اما بدکاران، به سمت رسوا آن

چنانکه شیخ حسن بن » بصائر«شیخ جلیل سعد بن عبدالله قمی در  -۲۰۲(نز) 
الخطاب از  کند، از محمدبن حسین ابی سلیمان حلی در منتخب خود آن را نقل می

 ÷جعفر محمدبن سنان از عماربن مروان از منخلی بن جمیل از جابربن زید از ابی
فت: ھیچ مؤمنی نیست مگر این که برای او یک قتل و یک مرگ کند که گ روایت می

شود تا بمیرد و ھر کس بمیرد، زنده  ھست. به درستی ھر کس کشته شود، زنده می

ُ�ُّ َ�ۡفٖس ﴿ شود تا کشته شود. سپس این آیه را بر ابوجعفر تالوت کردم: گردانیده می
دیگر  »و منشورة«ه آن اضافه کن. گفتم: را ب (و منشورة)امام گفت:  ﴾...لَۡمۡوتِ ٱَذآ�َِقُة 

و  – ل نفس ذائقة املوتك(نازل کرد:  صچیست؟ گفت: جبرئیل این طور بر محمد

 ، خبر. منشورة)
حمزه نقل کرده است که  سیاری از محمدبن سنان از فضیل از ابی -۲۰۳(نح) 

، منشورة)(و : گفت: ل نفس ذائقة املوت)ك(چنین قرائت کردم:  ÷جعفر گفت: بر ابی

نازل کرد؛ زیرا ھیچ احدی از این امت نیست مگر این  صجبرئیل این چنین بر محمد
شود، اما مؤمنین به چیزھایی که باعث روشنی چشمشان است، برانگیخته  که زنده می

 شوند.  ی زنده مییشوند و بدکاران با رسوا می
 ÷ن عبداللهاز محمدبن سنان از عماربن مروان از منخل از جابرب -۲۰۴(نط) 

 . منشورة)ذائقة املوت و ل نفسك(روایت است: این آیه را چنین قرائت کرد: 

ل ك(: ÷جعفر اسعدبن عبدالله در کتاب مذکور گفت: مردی بر ابی -۲۰۵(س) 

را ھم اضافه کن. جبرئیل این  »منشورةو«را تالوت کرد، اما ابوجعفر گفت: ذائقة املوت) 

احدی از این امت نیست مگر این که زنده  نازل کرد و ھیچ صچنین، بر محمد
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شوند که چشمشان به آن  شود و مؤمنین به سوی چیزی کشانده می گردانیده می
ی که خداوند برایشان آماده کرده است و یشود اما بدکاران به سمت رسوا روشن می

 شوند.  عذاب سخت او کشانده می
 ی ت که وی فرمودهنقل کرده اس ÷جعفر عیاشی از یزید از ابی -۲۰۶(سا) 

؛ یعنی، خود »اصربوا«آل عمران را چنین تفسیر کرد:  ی ) سوره۲۰۰( ی خداوند در آیه

؛یعنی، با امامان  »رابطوا«؛یعنی، تقیه کنید و  »و صابروا«را از گناھان حفظ کنید 

یعنی، تا  ؛»مالبدنا«چیست؟  »البدو«دانی معنی  د. سپس گفت: میینکرابطه برقرار 
اند، شما ھم بایستید؛ و ھر گاه آنان از خود حرکتی نشان دادند، شما ھم  ھا ایستاده آن

ایم؛ شاید شما ھم رستگار شوید. راوی  حرکت کنید؛ پس از خدا بترسید تا ما ایستاده

ح . در بحار گفته شده که َلَبَد مانند َنَصر و َفرِ »واتقوا اهللا مالبدنا«گوید: فدایت شوم؛  می

بوداً و لبداً ھم آمده است،   به معنی اقام و َلِزَق ھر دو آمده است.  لُ
ه معنی آن این است: در مقابله با مخالفان کو فیروزآبادی آن را ذکر کرده است 

ھایتان بمانید مگر از ما چیزی ظاھر شود که حرکت را واجب  عجله نکنید، در خانه
ھای ظاھر شدن قائم. صحبت از این  نشانهگرداند، از قبیل ندا کردن و صدا زدن و 

ھا تفسیر مرابطه و مصابره  است که این زیاده ھا داخل آیه باشد و احتمال دارد زیاده
الله را  ی و احتمال دارد لفظ جالله ÷امام ی باشد بنابر استفاده از مجاز در گفته

ز پروردگارتان ام ما ایبرداران زیاد کرده باشند و معنی چنین شود: تا زمان ق نسخه
بپرھیزید. چنانکه کالم راوی به آن اشاره دارد، اما احتمال تفسیر از سیاق کالم به دور 

که در جاھای  مضاف ھمان امام باشد، چنان» رب«است و احتمال دارد مقصود از 

خدا  -به این معنی استعمال گردیده است. و معنی آن» رب«بسیاری از قرآن 

م و به یزیان شما بر انگیترسید تا زمانی که ما امام را در ماز خدا ب -ن استیتر عالم
آیه را از کالم ساقط  ی برداران، ھمه م. شاید نسخهیمتوقف شدن او او را فرمان دھ

 اند. ھا موجود است، آن را ذکر نکرده چه در قرآن کرده باشند یا به خاطر تکیه بر آن
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 نساء ی سوره
روایت  از امیرالمؤمنین» حتجاجاال«شیخ طبرسی در کتاب  -۲۰۷(الف) 

 خداوند را گفت: ی از فرموده ۳ ی کرده است که وی در مقابل شخص زندیق، آیه

�َّ ُ�ۡقِسُطواْ ِ� ﴿
َ
ْ ٱفَ  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱ�ۡن ِخۡفُتۡم �  .]۳النساء: [ ﴾َما َطاَب لَُ�م ّمِنَ  نِ�ُحوا

 یه براک یگریبا زنان دد، ینک ید دادگریمان نتوانیتیه درباره کد یدیترس و اگر«
 »د.ینکا چھار تا ازدواج یا سه ید، با دو یشما حاللند و دوست دار

زنان یتیم  ی رعایت عدالت در حّق یتیمان، ربطی به نکاح زنان ندارد و ھمه
نیستند. این از قبیل چیزھایی است که در گذشته برایت ذکر کردم و گفتم: منافقان 

نکاح «و  »يتاميال يف«چه در بین   اند، مانند آن ردهقسمت زیادی از قرآن را ساقط ک

بیش از یک سوم قرآن به صورت خطاب و قّصه وجود داشته که حذف گردیده  »زنان
 ت)یاست.! (روا

(فام استمعتم کند که گفت:  روایت می ÷بن ابراھیم از امام صادق علی -۲۰۸(ب) 

با زنی ازدواج کردید و از آنان : پس اگر ضة)يجورهن فرأفآتوهن  يجل مسمأاىل  به منهن

او را بپردازید که این بر شما واجب است. گفت این آیه، دلیل بر  ی کام گرفتید، مھریه
 مشروع بودن متعه است: 

از پدرش از ابن ابی عمیر از کسی که آن را نام » يفاكال«در  سالمثقة اإل -۲۰۹(ج) 

جل أاىل  (فام استمعتم به منهنروایت کرده است که گفت:  ÷عبدالله برده است، از ابی

 : این گونه نازل گردید. ضة)يجورهن فرأفآتوهن  يمسم
اط به روایت شیخ ابن محمد ھارون بن موسی یشیخ عاصم بن حمید خ -۲۱۰(د) 

تلعکبری از ابی علی محمد بن ھمام بن سھیل کاتب از حمید بن زیاد از عبدالله احمد 
بصیر روایت کرده است که گفت:  مساور و سلمه از عاصم بن حمید از ابی بن نھیک از

گفته است: اگر ابن الخطاب قبل از من  ÷گفت: علی شنیدم که می ÷از اباجعفر
کرد. گفت: سپس این آیه را قرائت کرد:  کرد، ھیچ بدکاری زنا نمی متعه را حرام نمی

تم يام تراضفيم كيالجناح علوضة يهن فرجورأفآتوهن  يجل مسمأاىل  (فام استمعتم به منهن

گوید: ھر گاه اجل(مدت) در بین  . ابوجعفر گفت: حضرت علی می)ضةيبه من بعد الفر
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توانی به مدت زمان دیگری که ھمسر به آن راضی باشد، او را دوباره  شما تمام شد، می
آن دو حیض  ی شود؛ و عده حالل گردانی و برای غیر تو حالل نیست تا عّده تمام 

 است. 
به اسناد خود از حسن بن محبوب از ابان از » الفقیه«صدوق در  -۲۱۱(  (ھ

متعه سؤال شد، در  ی روایت کرده است که از ابوجعفر درباره جعفر مریم از ابی ابی
آوردند، اما  جواب گفت: امروز متعه، مانند قبل نیست؛ زیرا زنان در آن روز ایمان می

متعه را حالل کرد و تا جان در  صن برخوردار نیستند. پیامبر خداامروز از آن ایما

مْ إىل(بدن داشت، آن را حرام نکرد. و ابن عباس  نْهُ تُمْ بِهِ مِ تَعْ تَمْ مَّ  فام اسْ سَ فآتوهن  يأجل مُ

 ی تا آخر، از تتمه ... ردکگوید: قرائت  خواند، و ظاھر قول او که می )ضةياُجورهنَّ فر

چه از عیاشی نقل خواھد شد. و توجیه آن ھمان  آن ی ه قرینهاست، ب کالم امام
 یبقره گفته شد، و گمان فاضل مول ی سوره ی است که در ذیل حدیث چھلم در باره

رد تا آخر از آن کالم صدوق است. مقصود مؤلف از شاھد کن است که قرائت یمراد بر ا

جه یضمیمه کند تا در نت را به آیه» يجل مسمأ يلإ«آوردن با این قرائت آن است که 
کند، اما  ه این ضمیمه، معنی آیه را بیان میکح در مورد متعه محسوب شود، ینص صر

دھد که قسمت ضمیمه شده ھم، از آن آیه است، اگر چنین بود، واجب است  نشان نمی
تر است از این کالم نامناسب که  ت آسانیکه این قرائت ھم متواتر باشد. اما ترک آن روا

گاه به اسلوبذوق  ند. ـ ک یکالم عرب، آن را رد م یھا ھر انسان دارای فھم و درک و آ
جواب گفتار اخیر وی ھم انشاءالله خواھدـ. و عیاشی از محمدبن مسلم از 

کند که ھمراه رسول  روایت کرده که گفت: جابر بن عبدالله روایت می جعفر ابی
رد و دیگر که را حالل شان متعیبرا صخدا رد، رسولکت کدر غزوه شر صخدا

قبل از من آن را  سعمر یعنی-اگر ابن خطاب«گفت:  یم یحرامش نکرد، و عل
و ابن عباس » شد یب زنا نمکمرت یسکبدبخت  و یرد جز انسان شقک یحرام نم

 خواند: یم

ُجورَُهنَّ اتُوُهنَّ  َٔ ِمۡنُهنَّ َ�  ۦبِهِ  ۡسَتۡمَتۡعُتمٱَ�َما ﴿
ُ
ۚ  أ  .]۲۴النساء: [ ﴾فَرِ�َضٗة

 رد.کرد و ھرگز حرامش نکآن را حالل  صبدان اعتقاد ندارند و رسول خداھا  این
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فوق را چنین  ی روایت کرده است که آیه ÷جعفر و ابی بصیر از ابی -۲۱۲(ز) 

ضة يفآتوهن اجورهنَّ فر -يل مسمجأ يلإ-(فام استمتعتم به منهنَّ کرد:  قرائت می

: بعد ابوجعفر گفت: این نکاح به ضة)يالفرتم به من بعد يام تراضفيم كيالجناح علو
اینگونه است که او را به نکاح خود درآورد تا مدت زمان معینی، سپس بعد از سپری 

 شدن اجل، چیز دیگری حاصل شود. 
گفتم:  ÷عبدالله ه گفت خطاب به اباکت است یاز عبدالسالم روا -۲۱۳(ح) 

روایت قبل قرائت کرد با این فرق  گویی؟ در جواب آیه را مانند متعه چه می ی درباره

خواند، گفتم: فدایت شوم آیا داشتن ھمسر متعه جزو چھار  »منهم» «منهنَّ «که به جای 
ای است.  شود، چون این اجاره شود؟ گفت: از چھار زن محسوب نمی زن محسوب می

تواند آن را تمدید کند؟  ن شده مییگفتم: به من بگو آیا قبل از سپری شدن مدت تعی
تواند مدت اجاره را  ت زن و مرد باشد و مییگفت: اشکالی ندارد به شرطی که به رضا

د ھم به ین نسخه چنین آمده است. بعیدر ا». بعد از این که اجل سپری شد، زیاد کند
ت موجود در یاخبار  و روا ی رده باشد؛ زیرا ھمهکاشتباه  یه راوکرسد  ینظر نم

قرار  »منهنَّ «ه بعد از یکه قسمت افزوده شده در آاند بر این  مصحف ابن مسعود متفق

  ).يأجل مسمّ  ىلإ(ه عبارتست از: کدارد 
بن نعمان از داود بن فرقد از عامر بن سعید  سیاری از برقی از علی -۲۱۴(ط) 

 يلإ-(فام استمتعتم به منهنروایت کرده است که گفت:  ÷جعفر جھنی از جابر از ابی

» قبسات«کتاب  ی : محقق داماد در حاشیهضة)يفر جورهنّ أفآتوهنّ  -يأجل مسم

اند بر این که در میان ائمه، متعه وجود داشته  ان ما و مخالفان متفقیگفته: احادیث م

سمّ  يلإ(: ی فوق است با ضمیمه ی ھا آیه است و دلیل آن و این مطلب در  )يأجل مُ

گونه قرائت  مصحف ابن مسعود و ابن عباس نوشته شده بود و آن دو نفر آن را ھمان
قبًال ذکر  یھا از راه یه برخکن آمده است یکردند. گفتم: در مصحف پدرم نیز چن می

 ه الزم است مورد مالحظه و دقت قرار گیرند. کشد 
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گفته است: » سوخ قرآنناسخ و من«سعدبن عبدالله قمی در کتاب  -۲۱۵(ی) 

سمّ  يلإ-(فام استمتعتم به منهنّ خواندند:  ÷ابوجعفر و ابوعبدالله فآتوهن  -يأجلٍ مُ

( ورهنَّ  . اُجُ
سیاری از محمدبن علی بن سنان از عماربن مروان از منخل از جابر از  -۲۱۶(یا) 

 صداروایت کرده است که گفت: خداوند این آیه را چنین بر پیامبر خ ÷عبدالله ابی
 نازل کرد: 

لنا كوتوا الأن يالذ اهيأ اي(  ).مكمصدقاً ملا مع – عيل يف –تاب آمنوا بام نزَّ

 ی درباره -ای کسانی که کتاب آسمانی به شما داده شده است، ایمان بیاورید«
 »ش شما است.یه در پکاست  یزیننده چکق یه تصدک -یعل

مرسلی را از عمروبن شمر سید محدث توبلی در تفسیر برھان، حدیث  -۲۱۷(یب) 
نازل  صکند که گفت: ابوجعفر گفت: این آیه چنین بر محمد از جابر روایت می

 گردید: 
ن أم من قبل كمصدقا ملا مع – عيل يف –نزلت أتاب آمنوا بام كوتوا الأن يالذ اهيأا ي(

 )مفعوالً  مراهللاأان كو نلعنهم كام لعنّا أصحاب السبت وأدبارهم أعىل  نطمس وجوهاً فنردّها
چه نازل  ای کسانی که کتاب آسمانی به شما داده شده است، ایمان بیاورید به آن«

کند چیزی را که شما با خود دارید، پیش از  زیرا تصدیق می -در حق علی  –کردیم 
که ایشان را از رحمت خود  ھایی را محو کنیم و برگردانیم، یا پیش از آن که چھره آن
گونه که یاران شنبه را نفرین و نابود کردیم و فرمان خدا  بھره سازیم، ھمان بی

 »شدنی است. انجام

 وجود داشته و حذف گردیده است. »  عيل يف«گویا در این آیه 

بن ابراھیم، از احمد بن محمد برقی از  از علی» يفاكال«در  ثقة االسالم -۲۱۸(یج) 

روایت  ÷جعفر از ابیپدرش از محمدبن سنان از عماربن مروان از منخل از جابر 

تاب كتوا الوأن يا الذهيأا ي(کرده است که گفت: جبرئیل این آیه را چنین نازل کرد: 

چنین است. مولی » کافی«ھای  . متن حدیث در نسخهناً)ينوراً مبعىل  يف –آمنوا بام نزلنا 

 ی دھد که فرموده گوید: ظاھر این حدیث نشان می محمد صالح در شرح خود می
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برای نظم قرآن بوده است، اما منافقان آن را  – ناً ينوراً مبعىل  يف –تعال خداوند م

 . ÷تحریف و ساقط کردند و نورًا حال است از علی
بردار، کلماتی را  سخهنشود، این است که راوی یا  چه برایم آشکار می م: آنیگو یم

کردیم. بنابر که آن را نقل  که در آخر آیه است، از این حدیث ساقط کرده است؛ چنان
دیگری در آخر این سوره قرار دارد و آن،  ی آیه یچه در مصاحف قرار دارد، ابتدا آن

 قول خداوند متعال است:

َها ﴿ ُّ�
َ
� بِيٗنا  �َّاُس ٱَ�ٰٓ ٓ إَِ�ُۡ�ۡم نُوٗر� مُّ نَزۡ�َا

َ
ّ�ُِ�ۡم َوأ  ﴾١٧٤قَۡد َجآَءُ�م بُۡرَ�ٰٞن ّمِن رَّ

 .]۱۷۴النساء: [
 یارکتان نور آشیبه نزدتان آمده و به سو یپروردگارتان حّجت یمردم! از سو ی(ا

 م).یا فرستاده

قاً «و » نّزلنا«در روایت اول، بین  »عيل يف« و لفظ قرار داشته است. و در » مصدِّ

بوده و در ھر دو جا ساقط شده است و اصل کالم  »نوراً « و » مكيلإ«روایت دوم، بین 

.  و با ھمین اسناد از »مكمصدقاً ملا مع«است: گونه  این –فی علی  –بعد از گفتن 

 –م كيلإنزلنا أ(وروایت است که گفت:  ÷عبدالله محمدبن سنان از عمار منخل از ابی
ان این مطلب آورده این موضوع را ینازل شد. و سندی که قبل از ب ناً)ينوراً مب –عىل  يف

از محمدبن سنان از علی بن ابراھیم از پدرش «ن است: یه سند چنککند  تأیید می
فی  –روایت کرده است، و ساقط شدن  ÷جعفر عماربن مروان از منخل از جابر از ابی

...)ير نتم يفكن إ(و: ی را در آیه –علی  که بیان شد و  تا آخر متذکر شده است. چنان بٍ
سیاری در کتاب خودش آن خبرھا «با ھمین اسناد و ھمان حدیث مذکور گفته است: 

(و با اسناد خود) این جمله را اضافه کرده   مكملا معرا با ھمین سند آورده و بعد از: 

چه  است و احتمال دارد آن–فی علیٍّ  – یرده که حاوکر کاخیر را ذ ی است؛ سپس آیه
، موافق چیزی باشد که در خبر است و مخالف چیزی باشد که در در مصحف آنان است

 رسد.  که فاضل نامبرده گمان کرده است بعید به نظر می نزد ما قرار دارد، چنان
سیاری از برقی از دیلمی از داود رقی روایت کرده است که گفت:  -۲۱۹(ید) 

 بعدی را چنین تالوت کرده است:  ی عبدالله آیه
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عمران  آلو –م يبراهإ  نا آليآتاهم اهللا من فضله فقد آت  ماعىل  اسسدون النحيم أ(

 ).امً يا عظكناهم مليآتمة وكتاب واحلكال –حممد  آلو

.  از قرآن بوده و حذف گردیده است» و آل عمران و آل حممد«که طبق این روایت 
عبدالله گفته است: به خدا سوگند ما اھل بیت، مردمی ھستیم که خداوند در  سپس ابی

کتابش از ما یاد کرده است. و به خدا سوگند ما کسانی ھستیم که مورد حسادت قرار 
 ایم، و سه بار این سخن را تکرار کرد.  گرفته

روایت  ÷عبدالله پدرش از حماد از حریز از ابیبن ابراھیم از  علی -۲۲۰(یه) 
 کرده است که گفت: این آیه چنین نازل شد: 

 م).كاألمر من ويلأ يلإو رسوله يلإاهللا واىل  ء فارجعوهيش يفازعتم ن تنإ(ف
 جعفر عیاشی از برید بن معاویه روایت کرده است که گفت: نزد ابی -۲۲۱(یو) 

 اُويلعوا الرسول ويطأعوا اهللا ويطأ(بعدی از وی سؤال نمودم:  ی آیه ی بودم و درباره

 وی در جواب، این آیه را قرائت نمود:  م)كاألمر من

 ). -فالنفالن و -الطاغوتؤمنون باجلبت ويتاب كباً من الين اُوتوا نصيالذاىل  مل ترأ(
اما به ای از کتاب به ایشان رسیده است  آیا در شگفت نیستی از کسانی که بھره«

ه گفت: خداوند مردم را کجا  تا آن» آورند ایمان می -فالن و فالن -طان یبتان و ش

جمع  ن آمنوا)يالذ اهيأ اي(داد سپس مؤمنین را تا روز قیامت با خطاب  مورد خطاب قرار
االمر  األمر فرمان داد و منظور از اولی نمود و ایشان را به اطاعت خدا و پیامبر و اولی

م. پس اگر در چیزی با ھم درگیر شدید برای حل آن به خدا و رسول او و یفقط ما ھست
کاردارانی از خودتان رجوع کنید. پس چگونه خداوند مؤمنین را به اطاعت از 

کند آن مطلب  با آنان را تجویز می یریدھد بعد منازعه و درگ فرمان می »األمر ويلأ«

عوا الرسول يطأعوا اهللا ويطأ(شود که به آنان گفته شده است:  فقط به کسانی مربوط می

 . )مكاألمر من  ويلأو

جعفر بدون تفاوت روایت کرده و در آخر  و مانند آن را از عجلی از ابی -۲۲۲(یز) 
 نیز، بعضی آیات را افزوده است. 

 



 گیری و اعتقاد شیعه نسبت به قرآن موضع    ۲۱۴

ن تنازعتم إ(فو از محمدبن مسلم روایت است که گفت: ابوجعفر گفت:  -۲۲۳(یح) 

سول وإيليلإاهللا واىل  ء فراجعوهيش يف  . م)كاألمر من أويل الرَّ
عمیر از یزیدبن معاویه عجلی از  سیاری از برقی از محمدبن ابی -۲۲۴(یط) 

خداوند در این خطاب  جعفر روایت کرده است که آیۀ فوق را تالوت کرد و گفت: ابی

سول ويطأعوا اهللا ويطأ(مؤمنین را تا روز قیامت جمع نموده است و فرموده:  ويلأعوا الرَّ

فقط ما را در نظر داشته است. پس اگر در چیزی نزاع » األمرويلأ«و از  م)كاألمر من
 کردید آن را به خدا و پیامبرش و کارداران خود برگردانید. 

یل خبر محمد بن مسلم گفت که در روایت عامربن سعید عیاشی در ذ -۲۲۵(ک) 
 آمده است.  ÷األمر ،  اولی÷جھنی از جابر از او

روایت  ÷جعفر سیاری از علی بن حکم از عامربن سعید جھنی از ابی -۲۲۶(کا) 

من آل حممد  –م كمناألمر  ويلأعوا الرسول ويطأعوا اهللا ويطأ(کرده است که گفت: 

 جبرئیل این را چنین نازل کرده است.  هم)يصلوات اهللا عل
از حسین بن محمد از معلی بن محمد از » الکافی«در  ثقة االسالم -۲۲۷(کب) 

حسن بن علی الوشاء از احمد ابن عائل از ابن ُاذینه از یزید عجلی روایت کرده است که 
 بعد: ی آیه ی سؤال کردم درباره ÷جعفر گفت: از ابی

َ ٱإِنَّ ﴿ ن تَُؤدُّواْ  �َّ
َ
ُمرُُ�ۡم أ

ۡ
َ�َٰ�ٰتِ ٱيَأ

َ
ۡهلَِها �َذا َحَكۡمُتم َ�ۡ�َ  ۡ�

َ
ن َ�ُۡكُمواْ  �َّاِس ٱإَِ�ٰٓ أ

َ
أ

 ِ  .]۵۸النساء: [ ﴾ۡلَعۡدِل� ٱب
ھا را به صاحبان آن بگردانید و ھر گاه  دھد تا امانت ھمانا خداوند شما را فرمان می«

 »ید.میان مردم حکم کردید، با دادگری حکم کن
ن است که یامام گفت: خداوند از صاحبان امانت، ما را قصد کرده است. منظور ا

شود که کتاب و علم و سالح در دست او قرار دارد و  ت أمر به امامی داده مییوال
ا فرموده است: ھر گاه در بین مردم حکم کردید به عدالت حکم کنید که در دست شم

 قرار دارد. سپس به مردم فرمود:

َها َ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ� ِطيُعواْ  �َّ

َ
َ ٱَءاَمُنٓواْ أ ِطيُعواْ  �َّ

َ
ْوِ�  لرَُّسوَل ٱَوأ

ُ
ۡمرِ ٱَوأ

َ
 .]۵۹النساء: [ ﴾ِمنُ�ۡمۖ  ۡ�
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خداوند تمام مؤمنان را تا روز قیامت به فرمانبرداری از ما به طور خاص أمر فرموده 

سول و إيلو اهللاىل  (فإن خفتم تنازعاً يف أمر فرودهکرده است و فرموده:  أويل األمر  يلإالرّ

 ن نازل شد.یچن منكم)
اگر در امری بیم داشتید، آن را به خدا و پیامبر و صاحبان امر و فرمان از خودمان 

دھد و بعد منازعه و  برگردانید. چگونه خداوند آنان را به اطاعت والیان امر، فرمان می
کسانی گفته شده که مأمور به  کند. این مطلب، فقط به با آنان را تجویز می یریدرگ

 اند.  األمر شده اطاعت از خدا و رسول و اولی
عمیر از عمربن ُاذینه از ُبریدبن  بن ابراھیم از پدرش از ابن ابی و از علی -۲۲۸(کج) 

(أطيعوا اهللا وأطيعوا معاویه روایت است که ابوجعفر این آیه را چنین تالوت کرد: 

خفتم تنازعاً يف األمر فارجعوه إىل اهللا وإىل الرسول وأويل الرسول وأويل األمر منكم فإن 

شود و در منازعه با آنان ھم،  سپس گفت: چگونه به اطاعت از آنان امر می األمر منكم)
شود که به اطاعت  شود. این مطلب، فقط خطاب به کسانی گفته می رخصت داده می

 اند.  خدا و پیامبر و کارداران امر شده

در بخشی که » ناسخ القرآن و منسوخه«دبن عبدالله قمی در کتاب سع -۲۲۹(کد) 

ن إ(فخواند:  گوید: امام صادق این آیه را چنین می کند، می از مشایخ خود روایت می

 . م)كمر مناألويلأرسوله و  يلإاهللا واىل  ء فارجعوهيش يفتنازعتم 

ذکر اختالف در  ÷ سلیم بن قلیس ھاللی در حدیثی طوالنی از علی -۲۳۰(که) 
اخبار و روایت و اقسام آن به نقل از حضرت علی گفت: گفتم: ای پیامبر خدا، شریکان 
من چه کسانی ھستند؟ فرمود: کسانی که خداوند آنان را با خود و من قرین ساخته 

سول ويطأعوا اهللا ويطأن آمنوا يالذ اهيأا ي(فرماید:  است و در حق آنان می األمر ويلأعوا الرَّ

 الخبر.  م)كاألمر من أويل يلإالرسول و يلإاهللا واىل  ء فارجعوهيش يفن خفتم التنازع إفم كمن
گویم: این خبر داللت صریح دارد بر باطل و فاسد بودن سخن کسی که گفته  می

از غیبت به خطاب است. و » التفات«األمر شده بنابر  به اولی» تنازعتم«است خطاب در 
است که در تفسیر کشاف است  یصریح بر فاسد بودن مطلبز این روایات داللت ین

األمر در چیزی از امور دین نزاع کردید آن را به قرآن و  بر این که اگر شما و اولی یمبن
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األمر نیز، در جایگاه دوم قرار گرفته  سنت برگردانید، دلیل فاسد بودن آن است که اولی
به طاعتشان امر کرده و اطاعت از  تواند درگیری با کسی که خداوند است و عقل نمی

که منازعت با خدا و  آنان را قرین اطاعت خدا و رسولش نموده است، بپذیرد. چنان
األمر ھم،  رسول او قابل تصور نیست، پس اگر منازعت با خدا و رسول جایز باشد، با اولی

ؤمنان اند، ھمان م جایز است. پس آنانی که به رفع و رجوع، مورد خطاب قرار گرفته
 اند. ھستند که با امر به اطاعت، مورد خطاب قرار گرفته

جو و کسانی که خواھان   و این مطلب، چون از مسائل ضروری است جز افراد ستیزه
ای است بر این که الزم  کند و این خود قرینه شکست دیگرانند، کسی آن را انکار نمی

ته است: از ظاھر بسیاری از دوم قرار گیرند. مجلسی گف ی األمر در رتبه است اولی

ْوِ� ﴿د که یآ یاخبار برم
ُ
ۡمرِ ٱَوأ

َ
در این جا ثابت بوده و بعد حذف گردیده  ﴾ِمنُ�ۡمۖ  ۡ�

است. و به گمان فاضل طبرسی وقتی مؤمنان در حین تنازع مأمورند به والیان امر 
که  ، چناناألمر مراجعه نمایند مراجعه کنند، پس در زمان عدم تنازع نیز، باید به اولی

اند، فھمیده  آوری کرده این مطلب، از این محصف، که در زمان عثمان آن را جمع
زیرا به جماعت آنان امر شده است و در این جا آنان را ذکر نکرده تا ھشداری  ؛شود می

شود که  . در ھمان تفسیر از اول آیه فھمیده میصباشد بر رجوع به خدا و پیامبر
امری از امور دین و دنیا جایز نیست، زیرا منازعه با طعنه زدن منازعت با آنان در ھیچ 

به اولواألمر منافات دارد. اما در مورد این که آنان در صورت تنازع نیز مرجع ھستند، 
األمر با آن دو مرجع، قرینه است بر این که در حال  یه ذکر نکردن أولکد گفت یبا

شد  یبرگرداندن به خدا و رسول او) امر م، اگر در مورد دّوم (یستند. آریتنازع مرجع ن
ه گفته شود منظور از که بود یه فقط تنازع به خدا برگردانده شود، و قابل توجک

ز به یاألمر ن یه أولک نینه بود بر ایبرگرداندن به خداست و قر صامبریبرگرداندن به پ
رّد بر  یھا از صورت یکیجاست که رازی در تفسیرش  صورت ھستند. از این ھمان

األمر امامان ھستند، گفته است: خداوند فرموده  این که مراد از اولی یامامیه مبن یادعا
 است:

وهُ إَِ� ﴿ ءٖ فَُردُّ ِ ٱفَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ� َ�ۡ اگر در امری نزاع داشتید « یعنی ﴾لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ
األمر ائمه بودند، باید  ، بنابراین اگر منظور از اولی»آن را به خدا و رسولش برگردانید
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شود. پاسخ  األمر امام گفته  شد: آن را به امام برگردانید؛ یعنی، به جای اولی گفته می
 دادن به اوھام وی خارج از بحث و موضوع این کتاب است.

بن ابراھیم از احمدبن محمد بن  از علی» يفاكالروضة «در  ثقةاالسالم -۲۳۱(کو) 
  مخارق بن عبدالرحمن بن ورقاء بن حبشی بن جناده جناده حصین بن خالد از ابی

از قول خداوند متعال روایت کرده  ÷، از ابی الحسن اولصسلولی، یاور رسول خدا
 است که چنین خواند: 

م الشقاء لكهم يفقد سبقت عل –عرض عنهمأقلوهبم ف يفعلم اهللا ماين يالذ كولئأ(

 )غاً ينفسهم قوالً بلأ يفقل هلم و -وسبق هلم العذاب 
 چه بین دو خط تیره وجود دارد، حذف گردیده است و نیز در این آیه، آن  

 به آن افزوده شده است.  »ظمهمعِ و«

گفته است: ظاھر خبر آن است که این دو عبارت » مرآة العقول«عالمه مجلسی در 

، آن دو فقره را برای تفسیر وارد کرده باشد، ÷است و احتمال دارد امام  در آیه بوده
ھا  شقاوت بر آنان خداوند دستور به اعراض از آن ی یعنی فقط بخاطر گذشتن کلمه

ھا در  داده است؛ یعنی، خداوند در ازل به شقاوت آنان علم داشته و قرار عذاب بر آن
دانست که  ھا امر کرده است زیرا می گذشته صورت گرفته است؛ پس به اعراض از آن

 شوند.  خود، بدبخت میھا  با سوء استفاده از اختیار  آن
نھایت بعید است و با ظاھر سیاق و  چه مجلسی احتمال داده است، بی گویم: آن می

چه موجود است و معنی  ست برای آنیست و آن دو فقره، تفسیر نیالم سازگار نکروند 
ر اعراض و دستور یتفس یر عّلت إعراض در آن دو به معنکسازد و ذ یآن را آشکار نم
رده است. سپس که آن دو علت را بدان مربوط کست، بلیھا ن از آن یداندادن به روگر

ا ینویسان است  در خبر یا از نسخه »عظمهمو«خداوند:  ی گفته است و ترک فرموده

 وجود نداشته است. ÷ه در مصحف ائمهکنعلت است یبرای ظھور آن است یا به ا
 –خبر را به ھمان صورتگویم: احتمال اول بعید است زیرا سیاری و عیاشی ھم  می

و گرنه نیازی به ذکر تمام  –اند و احتمال دوم ھم ضعیف است  آورده –بدون وعظمھم 
 آیه نبود. 
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جناده حصین بن مخارق، مانند آن را  سیاری از حسین بن سیف از ابی -۲۳۲(کز) 
 روایت کرده است. 

روایت کرده، اما او جناده، مانند آن را  عیاشی از محمدبن علی از ابی -۲۳۳(کح) 
 ھماالسالم آورده است. یالحسن اول از پدرش عل از ابی

الم بن مثنی روایت کرده  -۲۳۴(کط)  سیاری از یونس از حمزه بن ربیع از عبدالسَّ
 بعدی را چنین تالوت کرد:  ی که گفت: ابوعبدالله آیه

هبم  ين تُسوّ أا الرسول ـ و ظلموا آل حممد حقهم ـ فروا و عصوكن يود الذيومئذ ي(

  )۴۲ :آیۀ()    ثاً يتمون اهللا حدكيالاألرض و
و به حق  -اند اند و از فرمان پیغمبر سر برتافته در آن روز،کسانی که کفر را برگزیده(

کردند و  دارند که ای کاش زمین را بر آنان صاف می  دوست می -ردندکآل محّمد ستم 
  .   )توانند گفتاری را از خدا پنھان کنند نمی

 گویا بین دو خط جزء قرآن است که از آن حذف گردیده است.
بن عمیر از ابن ُاذینه از زراره از  بن ابراھیم از پدرش از ابی  علی -۲۳۵(ل) 

 روایت کرده است که این آیه را چنین خواند:  ÷جعفر ابی

م أ(ولو  سول استغفر هلم فاستغفروا اهللا و – عيلا ي – كنفسهم جاؤوأظلموا  ذإهنّ الرَّ

)يلوجدوا اهللا تواباً رح   .»۶۴ :آیۀ «   امً

آمدند و از  به نزد تو می - یعل یا –و اگر آنان بدان ھنگام که به خود ستم کردند (
گمان خدا را  نمود، بی طلبیدند و پیغمبر ھم برای آنان طلب آمرزش می خدا آمرزش می

 )یافتند. پذیر و مھربان می بس توبه

 در این آیه وجود داشته و حذف گردیده است.  »ا عيلي«گویا 
ساباط از بطائی از  از تعدادی افراد از برقی از پدرش از ابی االسالم ثقة  -۲۳۶(ال) 

 این آیه چنین روایت کرده است:   ی درباره ÷عبدالله بصیر از ابی ابی

 –هللا الطاعة  –سلموايو –ة يأمرالوال يف –ت ينفسهم حرجاً مما قضأ يفدوا جي (ثم ال
).يتسل  امً

 -نداشته و کامًال تسلیم -تیوال ی در باره -سپس ماللی در دل خود از داوری تو (
 )باشند.  -اطاعت خدا
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 موجود بوده و بعد حذف گردیده است.  )هللا الطاعةة  ويأمر الوال يف(گویا در این آیه 

 ÷عبدالله از ابیبصیر  حمزه از ابی سیاری از اسباط از علی بن ابی -۲۳۷(لب) 
 من أمر الويل –تينفسهم حرجا مما قضأ دون يفجي ال(روایت کرده است که چنین خواند: 

 . )امً يتسل –هللا  –سلموا يو –

فوق را چنین  ی روایت کرد که آیه جعفر عیاشی از جابر از ابی -۲۳۸(لج) 
 خواند: 

نفسهم حرجاً مما أ يف دواجينهم ثم اليام شجر بفي كموكحي يؤمنون حتيال كفال و ربّ (

 )امً يسلموا تسليو –آل حممد حممد و قيض
ھای  نه، به پروردگارت سوگند که آنان مؤمن نیستند تا تو را در اختالفات و درگیری(

چ یمحمد و آل محمد ھ یخود به داوری نطلبند، سپس در درون خود نسبت به داور
 .)نندکاحساس ن یالکاش

روایت است که گفت: از  ÷عبدالله یحیی کاھلی از ابیو از عبدالله بن  -۲۳۹(لد) 
شریک پرستش و  گفت: به خدا سوگند اگر قومی خدا را تنھا و بی وی شنیدم که می

 ی خدا را به جا آورد و روزه ی د و زکات مال خود را بپردازد و حج خانهینماز را اقامه نما
است؛ پس باید تسلیم شوند  کرد اما تسلیم ما نباشد مشرک مشریماه رمضان را روزه بگ

خدا را به  ی و اگر قومی خدا را پرستش و نماز اقامه کنند و زکات بدھند و حج خانه
اعتراض کنند  صجای آورند و ماه رمضان را روزه باشند سپس به کارھای رسول خدا

ھای خود چنین بیندیشند، مشرک  و بگویند: چرا چنان و چنین کرده است یا در دل
 فوق را تالوت کرد.  ی سپس آیهشوند.  می

سیاری از سلیمان بن اسحاق از یحیی بن مبارک از عبدالله بن جبله از  -۲۴۰(له) 
فوق را چنین خواند:  ی روایت کرده است که آیه ÷عبدالله اسحاق بن عمار از ابی

 . نفسهم حرجاً)أ يفدون جي الموا حممداً وآل حممد وكحي ي(حت
از عده از احمد بن محمد برقی از پدرش از » الکافی«در  االسالم ثقة  -۲۴۱(لو) 

روایت کرده است که  عبدالله بصیر از ابی حمزه از ابی علی بن اسباط از علی بن ابی
 این آیه را چنین خواند: 
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م كاريخرجوا من دأو – امً يمام تسلسلموا اإلو –م كنفسأن اقتلوا أهم يتبنا علكنا أ(ولو 

ان كوعظون به ليا ما فعلو –هل اخلالف أن ألو و –الً منهم يال قلإمافعلوه  –رضاً له أ –

 تا)يشد تثبأاً هلم وريخ
و   -دیم امام شویو تسل -کردیم که خویشتن را بکشید و اگر ما بر آنان واجب می(

این کار را جز گروه اندکی از  -از او یبه عنوان خشنود -از سرزمین خود بیرون روید
شد، انجام  اندرزھایی که به آنان داده می -اھل اختالف –دادند و اگر  نمیآنان انجام 

 )دادند؛ برای ایشان بھتر بود و پا برجا بود. می
 است.   گویا متن بین خطوط تیره جزو قرآن بوده و بعد حذف گردیده  

 سیاری از علی بن اسباط، مانند آن را روایت کرده است.  -۲۴۲(لز) 
، مانند آن را روایت کرده است که عبدالله بصیر از ابی از ابیعیاشی  -۲۴۳(لح) 

مجلسی گفته است: ظاھر خبر  ی وجود ندارد. عالمه »سلموا« ی کلمه »مكنفسأ«بعد از 

ن احتمال یدر آیه و در قرائت امامان موجود است و ا »وسلموا« ی آن است که جمله
ا برای تفسیر اضافه کرده باشد؛ عبدالله باشد و آن ر ھم وجود دارد که از کالم ابی

د ییعنی، مقصود از قتل، قتلی است که در راستای تسلیم شدن برای امام باشد. و آن بع
در این باب آن را  یاریشود. و نقل س است و دلیل آن ھم از مطالب گذشته فھمیده می

باشد.  یعنی، خروج شما برای رضای امام »له  ريض«گوید:  کنند؛ آن جا که می تأیید می

تا آخر، عطف تفسیر  »وسلموا«اند: این حدیث، تأویل دارد و قول  بعضی از مفسران گفته

خواھد بود؛ زیرا در تسلیم شدن برای امام، یک نوع قھر شدید بر  »مكنفسأاقتلوا «برای 
نفس وجود دارد که به خاطر شدت آن، به قتل تعبیر شده است. یا تسلیم او شوید 

م یم شود. و احتمال دارد تسلید جان و نفس تسلیه باکه دستور به جھاد داد ک یوقت
 به پایان رسید. یالم مجلسکقتل نفس محسوب شده باشد.  ی شدن به منزله

از سیاق و روند آیه دور است، احتمال  یلیو وجه اول، اگر چه ذاتًا نیکوست اما خ 
نی، عرضه نمودن نفس برای دارد منظور از قتل نفس، خروج از سرزمین باشد؛ یع

ھا باشد؛ چنانکه بنی اسرائیل ھمدیگر را  کشته شدن در جھاد، یا منظور کشتن نفس
 کشتند. 
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بن محمد از احمد بن محمد بن خالد از پدرش از   کلینی از علی -۲۴۴(لط) 
روایت کرده است که  جعفر ابیطالب بن یونس بن بکار از پدرش از جابر از ابی

م فعلوا ما أولو (چنین خواند:   . )اً هلمريان خكل – عيل يف –وعظون به يهنَّ
و از احمدبن مھران از عبدالعظیم بن عبدالله حسنی از بکار از جابر از  -۲۴۵(م) 

وعظون يهنم فعلوا ما أولو (روایت است که گفت: این آیه چنین نازل شد:  جعفر ابی

 . )اً هلمريان خكل – عيل يف –به 
بن حکم از داود بن نعمان از منصور بن حازم از  سیاری از علی -۲۴۶(ما) 

 عبدالله روایت کرده است که این آیه را چنین تالوت کرد:  ابی

 ).تهاينا قضأف –ة ئيمن س كصابأما من حسنة فمن اهللا و كصابأما (
رسد به چه از بال و بدی به تو  رسد از خداست و آن چه از خیر و خوبی به تو می آن«
 »من است. یقضا

روایت  ÷ھا از ابن اورمه از یونس از امام رضا ھاشمی  و از بعضی -۲۴۷(مب) 
 است که این آیه را چنین خواند: 

 )اً ريان بام تعملون خبكن اهللا إف –مرتم به أعام  –و تعرضوا أن تلووا إو(
کنید،  ه میچ و اگر زبان از ادای شھادت بپیچانید یا اعراض کنید، خداوند از آن«

گاه است.  »آ

 : از قرآن حذف شده است. »عام أمرتم« گویا:
بن اسباط از علی  کلینی از حسین بن محمد از معلی بن محمد از علی -۲۴۸(مج) 

فرمودند:  )و تعرضواأن تلووا إو(: ی هیآ ی عبدالله درباره بصیر از ابی حمزه از ابی بن ابی

اگرچه حدیث در  )اً رين اهللا بام تعملون خبإف –عام أمرتم به  –تعرضوا ان تلووا األمر و(
 ی مقام تفسیر است اما ممکن است نتوانیم آیه را از آن استخراج کنیم. با مالحظه

 عبدالله چنین آمده: ود که از ابیش چه در صدر آیه و ذیل آن آمده است، روشن می آن

بِ�ٖ ﴿ يا معرش املكذبني حيث أنبأتكم ( ]۲۹الملک: [ ﴾٢٩ فََسَتۡعلَُموَن َمۡن ُهَو ِ� َضَ�ٰٖل مُّ

 ).من بعده من هو يف ضالل مبني ةعيل واألئم ةريب يف والي ةرسال
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 ، ای گروه تکذیب»پس خواھید دانست چه کسی در گمراھی آشکار است«
والیت علی و امامان بعد از او به شما اعالم  ی کنندگان، من رسالت پروردگارم را درباره

ر ککردم؛ پس چه کسی در این باره در گمراھی آشکار است؟ و در ذیل آن، این آیه را ذ
 کرد: 

 –ا يالدن يف –داً يعذاباً شد – نياملؤمنريمأة  يهم والكبرت –فروا كن يقن الذيفلنذ(

 )عملونيانوا كن يسوءَ الذأنه يولنجز
رساند که امام در مقابل بیان نزول لفظی است و خبر یونس  می نیظاھر عبارت چن

 کند.  ن مقام آن را تأیید مییو ذکر سیاری در ا
روایت کرده  ÷عبدالله جعفر از ابی عیاشی از زراره و حمران از ابی -۲۴۹(مد) 

 ) من بعدهنيالنبنوح واىل  تيام اوحك كيلإ تيأوح اين(است که این آیه را چنین خواند: 
 »ھمانا من به تو وحی کردم چنانکه به نوح و پیامبران بعد از او وحی نمودم.«

ٓ ﴿فوق  ی در قرآن، آیه  وَۡحۡيَنا
َ
ٓ أ ٓ إَِ�َۡك َكَما وَۡحۡيَنا

َ
ٓ أ ا ن یگفت: منظورش ا-است؛  ﴾إِ�َّ

 ھا را برای وی جمع نموده است. وحی  ھمه -هکاست 
عبدالله روایت  سیاری از برقی از قاسم بن محمد از محّمد حلبی از ابی -۲۵۰(مه) 

 کرده است که پیامبر فرموده است، خداوند فرمود: 

 ) من بعدهنيالنبنوح واىل  تيوحأام ك كيلإت يأوح ينإ(

 ÷عبدالله بصیر از ابی ابی عمیر از ابی  بن ابراھیم از پدرش از ابن علی -۲۵۱(مو) 
 روایت کرده است که گفت: این آیه چنین نازل شد. 

باهللا  كفيشهدون وية كنزله بعلمه واملالئأ – عيل يف -كينزل الأشهد بام ين اهللا كل(

 )داً يشه
دھد؛ این خداست که آن  چه بر تو نازل کرده است، گواھی می لیکن خداوند بر آن«

دھند و کافی است که  میرا به دانش خویش نازل کرده است و فرشتگان ھم گواھی 
 »خدا گواه باشد.

سعد بن عبدالله قمی در ھمان کتاب مذکور، گفته است که ابوجعفر  -۲۵۲(مز) 

 در آیه حذف شده است.  » عيل يف«فوق را با ھمان شیوه، قرائت نمود.  گویا  ی آیه
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جعفر  ثمالی روایت کرده است که گفت: از ابی ی حمزه عیاشی از ابی -۲۵۳(مح) 
 فوق را با ھمان شیوه، قرائت نمود.  ی یدم که آیهشن

حمزه ثمالی روایت  سیاری از محمد بن علی از محمد بن فضیل از ابی -۲۵۴(مط) 

ن كل(نازل کرد:  صکرده است که ابوجعفر گفت: خداوند این آیه را چنین بر محمد

 . )هملنزله بعأ – عيل يف – كينزل الأشهد بام ياهللا 
عبدالله از محمدبن  از احمدبن مھران از عبدالعظیم بن االسالم  ثقة -۲۵۵(ن) 

روایت کرده است که گفت: جبرئیل این آیه را  جعفر حمزه از ابی فضیل از ابی
 چنین نازل کرد: 

ق يال طرإقا يم طرهيهديل هلم وال غفرين اهللا لكيمل  –آل حممد حقهم  –ن ظلموا ين الذإ(

 ).جهنم
بخشد و آنان  کافر شدند و ستم ورزیدند، خداوند ایشان را نمیگمان کسانی که  بی«

 ».کند را به ھیچ راھی جز راه دوزخ ھدایت نمی
ای که من دارم و بر مجلسی قرائت شده است ـ خط او مطابق این نسخه  در نسخه

تا آخر  )ظلموافروا وكن ين الذإ(است و آیه در اصل چنین است ـ چنین آمده است: 
ه کن باشد یان و داللت بر ایمد صالح گفته است: شاید اختصار به خاطر بآیه. مولی مح

گویم:  ز نشان دھد. مییر است و احتمال عدم نزول بدان صورت را نیتفس یعطف برا
دار یا راوی، حمل گردد، زیرا آن کلمه موجود است و در  بھتر است که بر سھو نسخه بر

 روایت قمی و عیاشی و سیاری نیز، آمده است. 
 ÷جعفر حمزه ثمالی روایت کرده است که گفت: از ابی عیاشی از ابی -۲۵۶(نا) 

فروا كن ين الذإ(نازل نمود:  صگفت: جبرئیل این آیه را چنین بر محمد شنیدم می

 ... تا آخر آیه. )آل حممد حقهم – ظلمواو
ر شد گفته است: ابوجعفر که ذکسعدبن عبدالله قمی در ھمان کتاب  -۲۵۷(نب) 

ن إ(نازل کرد:  صاین آیه را چنین قرائت کرد و گفت: جبرئیل آن را چنین بر محمد

آل حممد «رسد و  به واژه یسیرًا در آخر آیه که می )-ظلموا ـ آل حممد حقهمفروا وكن يالذ

 اضافه می کند. »ظلموا«را بعد از  »حقهم
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حمزه و حسین بن  سیار از محمدبن علی از محمدبن فضیل از ابی -۲۵۸(نج) 
روایت کرده است که  ÷جعفر حمزه ثمالی از ابی یوسف از برادرش از پدرش از ابی

 ابوجعفر مانند آن را ذکر کرد.  گفت: این آیه چنین نازل شده است و
 عبدالله بصیر از ابی بن عمیر از ابی بن ابراھیم از پدرش از ابی علی -۲۵۹(ند) 

تا آخر آیه.  »فرواكن ين الذإ«بعدی را چنین قرائت نمود:  ی روایت کرده است که او آیه
ته است: و ھمان بزرگوار، بعد از این که در پاورقی شرح حدیث گذشته را نقل کرده، گف

کند، و نظر بعضی از مفسران به این دو  ت بر قرآنی بودن آن زیاده داللت مییآن روا
اند: مراد از این آیه، کسانی ھستند که کافر شدند و به  روایت نزدیک است که گفته

مردم ظلم کردند، زیرا آنان را از چیزی منع کردند که مصلحت و نجات آنان از عذاب 
ند، در واقع به ھمه مردم ستم کستم  صه به حق آل محّمدک یسکرا یدر آن است، ز

 رده است، به پایان رسید کالم فاضل.ک
بدان که قمی، حدیث گذشته را با این سند نقل کرده است و بالفاصله بعد از آن 
گفته است: ابوعبدالله این آیه را قرائت کرد، اما در ظاھر، این نقل منقطع از خبر 

حالی که با ھمان سند آن را آورده است. اما نزد ما مطلب آسان است، گذشته است، در 
 ت مرسل چنین شخصی مانند احادیث مسند و بدون انقطاع است. یرا روایز

کلینی از حسین بن محمد از معلی بن محمد از محمدبن اورمه و علی  -۲۶۰(نه) 
 ی عبدالله درباره بیبن حسان از عبدالرحمن بن کثیر از ا بن محمد بن عبدالله از علی

فروا ثم آمنوا ثم كن آمنوا ثم ينّ الذإ( بعدی روایت کرده است که چنین خواند: ی آیه

فالن و فالن و فالن نازل شد. و  ی و گفت: درباره )فراً لن تقبل توبتهمكفروا ثم ازدادوا ك
 چه در مصحف موجود است، چنین است: آن

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ْ ُ�مَّ  �َّ ْ ُ�مَّ َ�َفُروا ْ ُ�مَّ َءاَمُنوا ْ ُ�مَّ َ�َفُروا ْ ٱَءاَمُنوا ُ�ۡفٗر� لَّۡم يَُ�ِن  ۡزَداُدوا
ُ ٱ  .]۱۳۷[النساء:  ﴾١٣٧ِ�َۡغفَِر لَُهۡم َوَ� ِ�َۡهِدَ�ُهۡم َسبِيَ�ۢ  �َّ

ای از سوره  در آن نیست. آری، این جمله در آیه »لن تقبل توبتهم« ی و جمله

ِينَ ٱإِنَّ ﴿مده است. آن آیه، این است: عمران آ آل ْ َ�ۡعَد إِيَ�ٰنِِهۡم ُ�مَّ  �َّ ْ ٱَ�َفُروا  ۡزَداُدوا
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 

ُ
آلُّونَ ٱُ�ۡفٗر� لَّن ُ�ۡقَبَل تَۡوَ�ُتُهۡم َوأ  .]۹۰[آل عمران:  ﴾٩٠لضَّ
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از  یقسمت ی ای از سوره نساء با ضمیمه و فاضل گذشته احتمال داده که آیه
وھش در ھر دو کر شده باشد تا ھشداری باشد به این که مورد مذمت و نکذعمران  آل

ر است، و بعضی از مفسران یدیگری تفس یآیه، یکی است و ھر یک از این آیات برا
قلم است، یا  یاند: بعید نیست که راوی در حین نقل حدیث، اشتباه کرده، یا خطا گفته

ز جواب یخته کرده است و امام نیا با ھم آمردن از امام، ھر دو آیه رکراوی ھنگام سؤال 
اس سؤالش داده است، تا بیان کند که مفاد و شأن نزول ھر دو آیه، یکی یاو را به مق
چه در مصحف آنان است، خالف آن است که در مصاحف دیگر قرار دارد.و  است و آن

 یّلفکر تیه احتمال اخک یدان یشان مطلع شده است، تو ھم خوب میبر مصحف ا یراو
 ش.یندیاب خالف ظاھر است، پس بکاست و ارت
 ÷بصیر از ابن عبدالله حمزه از ابی سیاری از یونس از علی بن ابی -۲۶۱(نو) 

 آورده است که آیه بعدی را چنین خواند: 

ۡلَ�ٰٓ إَِ�ُۡ�ُم ﴿
َ
ْ لَِمۡن � َ�ٰمَ ٱَوَ� َ�ُقولُوا به کسی که به « ]۹۴[النساء:  ﴾لَۡسَت ُمۡؤِمٗنا لسَّ

 »مگویید مؤمن نیستی. کند،  شما سالم می

جعفر قاری از بعضی از  گفته است: و از ابی» انيجممع الب«طبرسی در  -۲۶۲(نز) 

ـ به فتح میم دوم ـ و ابوالقاسم بلخی حکایت کرده که  »لست مؤمناً «طرق آمده است: 

باشد، سپس گفته است: و ھر کس  می ÷جعفر محمدبن علی باقر این قرائت ابی

بخواند، آن را امان است. معنایش این است: به کسی که تسلیم شود، نگویید  »مؤمناً «
 دھیم.  امانت نمی
کلینی از احمدبن مھران از عبدالعظیم بن عبد حسنی از محمدبن  -۲۶۳(نح) 

روایت است که گفت: جبرئیل این آیه را چنین  ÷عبدالله حمزه از ابی فضیل از ابی

سول باحلق من ربكس قدجاءاالناهيأا ي(نازل کرد:  م كاً لريمنوا خآفعىل  والية يف –م كم الرَّ

 . )الساموات واألرض يفهللا ما ن إف –ته يبوال –فروا كن تإو
جعفر شنیدم که  حمزه ثمالی آورده است که گفت: از ابی عیاشی از ابی -۲۶۴(نط) 

 گفت: جبرئیل فرود آمد و بعد مانند آن خبر را ذکر کرد. 
حمزه و حسین بن  سیاری از محمدبن علی از محمدبن فضیل از ابی -۲۶۵(س) 

روایت کرده است که گفت:  ÷جعفر حمزه از ابی سیف از برادرش از پدرش از ابی
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بعد  »تهيبوال«  ی فوق چنین نازل شد؛ سپس آیه را قرائت کرد با این فرق که واژه ی آیه

 پایان این خبر است.   )تهيفروا بوالكو إن ت(از آمنوا  ھم آمده و 
و از محمدبن علی بن سنان از عماربن مروان از منخل از جابر از  -۲۶۶(سا) 

م برهان من كا الناس قدجاءهيا اي(عبدالله روایت است که این آیه را چنین خواند:  ابی

» الکافی«و گفتیم که احتمال دارد این، در  )ناً ينوراً مب – عيل يف –م كينزلنا الأم و كرب
 ھم موجود باشد. 

 مائده ی سوره
بن ابراھیم از حسین بن محمدبن عامر از معلی بن محمد بصری  علی -۲۶۷(الف) 
 روایت کرده است که این آیه را خواند:  ÷عمیر از ابی جعفر دوم از ابن ابی

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ِ  ب

ْ ۡوفُوا
َ
ْ أ � ٱَءاَمُنٓوا داران به عقدھا وفا  ایمانای « ]۱[المائدة:  ﴾ۡلُعُقودِ

 »کنید.
ھا بست، سپس  عقد خالفت علی را در ده جا با آن صو بعد گفت: واقعًا رسول خدا

 يالت –ن آمنوا أوفوا بالعقود يا الذهيأ اي(خداوند این آیه را نازل کرده و فرموده است: 

 .)نياملؤمنريمم ألكيعقدت عل
رمؤمنان از شما یام یه براک یمانیپ -کنیدھا وفا  مانیداران به عقد و پ ای ایمان«

 .»-گرفت
جعفر دوم، برایم حدیث آورد که  سیاری گفت: ابوعمرو اصفھانی از ابی -۲۶۸(ب) 

بن ابیطالب، آمده  فوق را با ھمان شیوه تالوت کرد، و فقط امیرالمؤمنین، علی ی آیه
 است. 

بن حکم از  از علیکلینی از محمدبن حسن و غیر او از سھل بن زیاد  -۲۶۹(ج) 
وضو  ی آیه ی عبدالله درباره ھیثم بن عروه تمیمی روایت کرده است که گفت: از ابی

از پشت کف دستم  ؟گفتم: اینطور) رافقاملاىل  مكيديأم وكفاغسلوا وجوه(سؤال کردم: 

م كيديأم وك(فاغسلوا وجوهتا آرنج مسح کردم. گفت: نازل شدن این آیه، چنین است: 

 سپس دستش را از آرنج بر بازو مالید تا به نوک انگشتانش رسید.  )من املرافق
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با اسناد خود از کلینی مانند آن را روایت » بيالتهذ«شیخ طوسی در  -۲۷۰(د) 
 کرده است. 

و » بدع الثالثة يفالبدع املحدثة «ابوالقاسم علی بن احمد کوفی صاحب  -۲۷۱(  (ھ

ادآور شده و گفته: و در یه، بدعت دّوم را ین آیر اکبعد از ذ» إلستغاثةا«ز معروف به ین

و  »من املرافق«ت أئمه از فرزندان خودش یه با رواین صلوات الله علیرالمؤمنیمصحف ام

 آمده است. »نيعبكال يلإ«
این مطلب را علی بن ابراھیم بن ھاشم قمی از پدرش از حسن بن محبوب از علی 

کند که نزول این آیه در  روایت می صبن ریاب از جعفر بن محمد باقر از پدرش
 مصحف امیرالمؤمنین چنین است:

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ إَِذا ُ�ۡمُتۡم إَِ�  �َّ لَٰوةِ ٱَءاَمُنٓوا ْ ٱفَ  لصَّ يِۡديَُ�ۡم إَِ�  ۡغِسلُوا

َ
وُُجوَهُ�ۡم َو�

 .]۶[المائدة:  ﴾لَۡمَرافِقِ ٱ
ح یه از صرکات، بلیروان یسپس کالمی طوالنی را ذکر کرده. سپس گفته: از ظاھر ا

است. به ھمین » املرافق إيل«است نه » من املرافق« یه به جاکد یآ ین برمیھا چن آن

رده کان یل بیبعد از نقل این خبر، مطلبی را به شرح ذ» بيالتهذ«سبب، شیخ در کتاب 

اعتبار است و مقصود از سؤال این  یاست: بنابراین قرائت، سؤال از اساس ساقط و ب
د که شستن از سر انگشتان آغاز یآ ین برمیچه در مصحف است چن از ظاھر آن است که

شیخ بھائی که گفته است: شاید مراد از نازل  ی ھا پایان پذیرد. پس گفته شود و در آرنج
ن یحمل شود، و گرنه ا ین معنیث بر ایگونه که الزم است حد شدن تأویل باشد؛ ھمان

تأویل از  ی گردد؟ حتی اراده یظاھر خبر نف ن استکت متواتر است، چگونه ممیروا

رشح «رسد. و مجلسی متواتر بودن این خبرھا را در  تنزیل خیلی ناپسند به نظر می

ان یرد کرده است به این که: اگر منظور از تواتر این اخبار، تواتر در سلسله راو» بيالتهذ
آوری  که قرآن را جمع یسکا تا ھ تا قاریان باشد، یا تواتر در سلسله تا قاریان و بعد از آن

 صروایت از پیغمبر ی نموده است، این مسلم است، و اگر منظور شما تواتر سلسله
تواتر معنوی ھستند بطور  اجمال بر نقص و  یه داراک یباشد، مسلم نیست، اما اخبار

مشخص به نقص و تغییر حکم نمود و ما  یتوان در جا یتغییر قرآن داللت دارند، اّما نم

 



 گیری و اعتقاد شیعه نسبت به قرآن موضع    ۲۲۸

 –ایم تا قائم  اند، مأمور شده چه قاریان آن را ضبط کرده به قرائت و عمل به آن طبق آن
 شود. پایان کالم مجلسی.  ظاھر  –مھدی 

از مفید از احمدبن محمداز پدرش از احمدبن » بيالتهذ«شیخ در  -۲۷۲(و) 
محمدبن عبدالله از حماد از  ادریس و سعدبن عبدالله از محمدبن احمد بن یحیی از ابی

جعفر  فوق از ابی ی هآی ی هنعمان از غالب بن ھذیل روایت کرده است که گفت: دربار

 را مجرور بخوانیم یا منصوب، گفت: مجرورش بخوانید.  »مكرجلأ«سؤال کردم که آیا 

، مانند آن را روایت کرده است ÷عیاشی از غالب بن ھذیل از اباجعفر -۲۷۳(ز) 
نویسان حمل  که  آن سؤال، به جای نصب رفع آمده است، اما این سؤال بر سھو نسخه

 شود.  می

ـ تألیف قاضی نعمانی ـ نوشته است: قرائت » سالمدعائم اإل«در کتاب  -۲۷۴(ح)

یم: گو با کسر، قرائت اھل بیت است، و ابوجعفر نیز، چنین گفته است. می »مكرجلِ أو«

شود و نزول نصب، منتفی  ، در جر منحصر می»مكارجل«طبق ظاھر آن خبرھا، قرائت 

به چنین مطلبی تصریح کرده است، آن جا که » بيالتهذ«است. شیخ ھم در کتاب 
کنید در حالی که اکثر قاریان بر آن ھستند و  گوید: شما با قرائت نصب چه کار می می

رساند.  و غیر از شستن مفھوم دیگری را نمیکند  این قرائت، غسل پا را واجب می
گویم: اول چیزی که در آن است، اجماع در قرائت جر و اختالف در قرائت نصب  می

گوییم: قرائت نصب جایز نیست و قرائت نازل شده، فقط جر است. بعد  است. زیرا ما می
ان به خبر گذشته استدالل کرده است و به صراحت گفته: در این که قرائت قاری

تواتر ندارد و قرآن بر یک حرف نازل شده نه بر ھفت حرف و از  صگانه از پیامبر ھفت
ھا توسط اخبار بر بعضی دیگر ترجیح داده  آید که بعضی از قرائت او الزم می ی گفته

من  ی چه در نسخه آن را در گذشته شرح نمودیم، سپس آن ی که ھمه شود، چنان می
که مجلسی به آن اشاره کرده است:  ست، چنانھا موجود ا حتی در اکثر نسخه

نویسان باشد و با واو  رسد از سھو نسخه با فاء آمده است و بعید به نظر می »فامسحوا«
فاء را تأیید   ھای بودن آن در روایت عیاشی با وجود اتحاد راوی، سھو بودن نسخه

 کند.  می
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چه از قرآن تحریف  ا آنگوید: ام بن ابراھیم در اول تفسیر خود می علی -۲۷۵(ط) 
 شده است. .. قول خدای متعال: 

 ).عيل يف كمن رب كيا الرسول بلغ ما أنزل إلهيأي(
 حذف گردیده است. » فی علی«گویا در این آیه 

عمیر از  و در ھمان منبع فوق در سوره سبأ آمده است: پدرم از ابن ابی -۲۷۶(ی) 
برایم حدیث آورد و گفت: خداوند پیامبرش را فرمود تا  ÷عبدالله ابن سنان از ابی

 يف - كمن رب كيلإنزل أا الرسول بلغ ما هيأا ي(امیرالمؤمنین را برای مردم نصب کند: 

 الخبر.  )عيل

 سعباس گوید: حسین از ابن بن ابراھیم کوفی در تفسیرش می  فرات -۲۷۷(یا) 
ا الرسول بلغ ما هيأا ي(خداوند به صورت معنعن، برایمان حدیث آورد:  ی فرموده ی درباره

 ی و گفت: خداوند پیامبرش را امر فرموده است تا درباره ).عيل يف - كمن رب كيلإانزل 
 علی تبلیغ کند. 

و سید توبلی در » تأویل آیات باھره«الدین نجفی در کتاب  شیخ شرف -۲۷۸(یب) 
این مطلب از غیر  گوید: در ظاھر، بن ابراھیم می ل از علیبه نق» المرام ةغای«کتاب 

رفت  ÷جعفر تفسیر او از زید شحام نیز، آمده است که گفت: قتاده بن دعامه نزد ابی
 بعد از آن سؤال کرد:  ی هآیی  هو دربار

َق َعلَۡيِهۡم إِبۡلِيُس َظنَّهُ ﴿ َبُعوهُ ٱفَ  ۥَولََقۡد َصدَّ  ]۲۰[سبأ:  ﴾٢٠لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱإِ�َّ فَرِ�ٗقا ّمَِن  �َّ
آنان راست گرداند؛ زیرا ھمگی از او پیروی  ی در واقع، ابلیس پندار خود را درباره«

 »کردند مگر گروه اندکی از مؤمنان.
رد امیرالمؤمنین را برای مردم منصوب کأمر  صوی گفت: خداوند به پیامبرش

 كيلإنزل أا الرسول بلغ ما هيأا ي(فرماید:  ان شده که مییه بین آیند و آن  فرمان در اک

 تا آخر خبر.  )ن مل تفعل فام بلغت رسالتهإو – عيل يف - كمن رب

حرب از  از مھدی بن ابی» االحتجاج«احمدبن علی طبرسی در کتاب  -۲۷۹(یج) 
ه از بندگان صالح خدا بود، از محمدبن ھمام از کمحمد علوی از فرزندان افطس  ابی

محمدبن خالد از سیف بن عمیره و صالح بن عقبه و ھمگی از قیس بن سمعان از 
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کند که گفت:  روایت می ÷جعفر محمدبن علی بن محمد حضرمی از ابی ی علقمه
قوانین شرع را تبلیغ  ی از مدینه بود و غیر از حج و والیت، ھمه صحج پیامبر خدا

گوید: وقتی به غدیرخم که سه مایل با جحفه، فاصله دارد، رسید،  مود و در ادامه مین
ام بازداشتن و ھشدار و عصمت و حفظ یپنج ساعت از روز باقی مانده بود؛ جبرئیل با پ

ا ي( کند و می فرماید: ، ھمانا خداوند بر تو سالم میصاز مردم آمد و گفت: ای محمد

چه از طرف خدا  ای پیامبر، آن« )عيل يف - كمن رب كيلإا الرسول بلغ ما انزل هيأ

این آیه را تالوت کرد.  ص... سپس پیامبر علی نازل شده است، تبلیغ کن ی درباره

روضة «این خبر طوالنی و باارزش است و شیخ شھید و بزرگوار، ابن فارسی در کتاب 

الدین بن طاوس (قدس  آن را مانند او روایت کرده است و سید بزرگوار، رضی» نيالواعظ
سره) از احمدبن محمد طبرسی معروف به خلیل در کتاب خود به نقل از مناقب از 

محمد دینوری از محمدبن موسی  بکر بن عبدالرحمن از حسن بن علی ابی محمدبن ابی
ره، حدیث فوق را تا آخر با متن و ھمدانی از محمدبن خالد طیالسی از سیف بن عمی

 سند روایت کرد با اختالفی که در بعضی از الفاظ وجود دارد. 

به نقل از کتاب » نيقيال  شفك«الدین بن طاوس در کتاب  سید رضی -۲۸۰(ید) 

کند که  روایت می ÷ثلج با طریق مرسل از امام صادق بکر محمد بن ابی شیخ ثقه ابی

 خود نازل کرد.  صفوق را بر پیامبر ی آیه» ميغمراع الك«گفت: خداوند در 

تألیف مظفربن جعفر بن حسین به نقل از » الرسالة املوضحة«کتاب  -۲۸۱(یه) 

از پدرش از پدربزرگش  ÷بن موسی رضا محمد بن معمر از حمدان معافی از علی 
آورد که گفت: روز غدیرخم، روز بزرگ و ارزشمندی است. مطلب را ادامه  می ÷جعفر

گوید: خداوند متعال وعید و تھدید را نازل نموده و  رسد که می  دھد تا به آن جا می می

 تا آخر. ) .. .عيل يف كمن رب كيلإنزل أا الرسول بلغ ما هيا اي(فرمود: 

است از عیسی » نواراأل بحار«ه در چنانک» مناقب«ابن شھر آشوب در  -۲۸۲(یو) 

 كيلإنزل أا الرسول بلغ ما هيأا ي(بن عبدالله از پدرش حدیثی نقل شده که گفته است: 

را حذف » عيل يف«. اما بعدًا دشمن )امً يلأعذاباً  كعذبت –ن مل تفعل إف – عيل يف – كمن رب
 نمود. 
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 ÷عبدالله ابن سنان از ابیعمیر از  به نقل از ابن ابی» األمايل«کتاب  -۲۸۳(یز) 
گوید: وقتی خداوند پیامبرش را امر فرمود تا امیرالمؤمنین را برای مردم منصوب  می

 فوق را نازل کرد.  ی کند، آیه
روایت  ÷عبدالله سیاری از ابن عمیر از بعضی از یارانش از ابی -۲۸۴(یح) 

 يف كمن رب كيلإنزل أا الرسول بلغ ما هيأا ي(فوق را چنین قرائت کرد:  ی کند که آیه می

 ...تا آخر.)عيل

از عبدالله  به نقل از  زر» ةشف الغمك«علی بن عیسی در کتاب  -۲۸۵(یط) 

الرسول بلغ ما  اهيأا ي(کردیم:  فوق را چنین تالوت می ی گوید: در زمان پیامبر آیه می

 . )نياملؤمن اً مويلين علإ – كمن رب كيلإنزل أ

فوق در شمار  ی آیه» انيهنج الب«محمدبن حسن شیبانی در کتاب  -۲۸۶(ک) 
در این آیه وجود داشت » علی«گوید: اسم  آورد و می آیات تحریف شده، به حساب می

 اما آن را پاک نمودند. 
بن ابراھیم از پدرش از قاسم بن محمد از سلیمان بن داود منقری  علی  -۲۸۷(کا) 

ذکر  ی در یک حدیث طوالنی درباره ÷علی بن حسین از سفیان بن عیینه از زھری از
 کند و در آن گفته است: خداوند متعال فرموده است:  وجوه روزه  نقل می

َتَعّمِٗدا فََجَزآءٞ ّمِۡثُل َما َ�َتَل ِمَن  ۥَوَمن َ�َتلَهُ ﴿ َذَوا َعۡدٖل  ۦَ�ُۡ�ُم بِهِ  �ََّعمِ ٱِمنُ�م مُّ
 ]۹۵[المائدة:  ﴾ ّمِنُ�مۡ 

ای معادل آن از چھارپایان بدھد  شما به عمد نخجیری بکشد، باید کفاره ھر کس از«
 »کنند. که دو نفر عادل در میان خودتان به معادل بودن آن قضاوت 

عبدالله روایت کرده  جمیله از زید از ابی سیاری از محمدبن علی از ابی -۲۸۸(کب) 

 گفت: منظور امام است.  ﴾َذَوا َعۡدلٖ  ۦَ�ُۡ�ُم بِهِ ﴿ قول خداوند: ی که درباره

م كحي( ÷طبرسی گفت: محمدبن علی باقر و جعفر بن محمد صادق -۲۸۹(کج) 

 ) خواند. عدل يبه ذو
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سؤال کردم در  ی آیه ی گوید: درباره عیاشی به نقل از حریز از زراره می -۲۹۰(کد) 

است و امام بعد از آن ھم. سپس گفت: این از  صرسول خدا» عدل«جواب گفت: 
 اشتباه نویسندگان است. 

کلینی از محمد بن یحیی از احمد بن محمد از ابن فضال از ابن بکیر  -۲۹۱(که) 

از اباجعفر سؤال کردم، مانند  ﴾َذَوا َعۡدلٖ  ۦَ�ُۡ�ُم بِهِ ﴿ ی آیه ی هگوید: دربار از زراره می
 آن را ذکر کرد.

آورد که امام  بن عبدالله قمی در کتاب خود از مشایخ خویش میسعد -۲۹۲(کو) 

 یھا و در دلیل ھفتم، راه .امام یعنی )عدل منكم يم به ذوكحي(خواند:  ÷صادق
دیگری برای این خبر از کلینی و سیاری مطرح شد. پس مالحظه کن که مجلسی 
گفته است: در بین مفسران مشھور است که قرائت اھل بیت به لفظ مفرد، ُذوعدل 

 ». َذوا«است نه 

گفته است: دو شخص عادل  »ذو عدل« ی و طبرسی گفته است: ابو الفتح درباره
حکم کند  یسکد یمعنی از آن اراده شده که با است، اما این یموجود نیست، یکی کاف

 یبرای مثن »من«اراده شده است. البته  »من«کند؛ یعنی، از ذو که عدالت را رعایت می
گویم: این وجه که ابن جنی  شود. می مفرد استعمال می یھم کاربرد دارد چنانکه برا

سید دریافتم که مراد ذکر کرده بعید و نامفھوم است و در تفسیر اھل بیت به نقل از دو 

 یاألمر بعد از ایشان ھستند، و صاحب قرائت برا و أولی صرسول خدا »عدل يذ«از 

ذو عدل «است. و در کشاف آمده است که محمدبن جعفر خواند:  یافکخبر قرائت 

ند که در میان شما عدالت را رعایت ک یم مکخواسته بگوید: کسی به آن ح  »مكمن
وحدت نشده است. و گفته شده منظور امام است و ظاھر آن  ی از آن اراده یکند ول می

است که او جعفر بن محمد را اشتباه گرفته است پس آن خبر را واژگون شده نقل 
 ھایشان را برگرداند.  کرده است. خداوند دل

 طبرسی گفته است: روایت شده است که در قرائت جعفربن محمد -۲۹۳(کز) 

 آمده است. و در تفسیر کشاف آمده است که جعفربن محمد »مكيتطعمون أهال«

) خواند. اھالی اسم جمع اھل است، مانند لیالی در جمع اءي(را با سکون  »مكياهال«
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به سکون راء  »ارضون«مانند  »اهلون«گویند:  لیله و اراضی در جمع ارض و این که می

ت يرأ«گویند:  که می . چناناست و اما سکون یاء در حال نصب، به خاطر تخفیف است

 اند.  که یاء را در سکون شبیه به الف کرده –باسکون یاء  – »ربك يمعد

نصر از مردی  بن زیاد از احمد بن محمد ابی ای از سھل کلینی از عده -۲۹۴(کح) 
 روایت کرده است که این آیه را چنین خواند:  جعفر از ابی

 )مكم تسؤكل إن تبدَ  –م كل مل تبدَ  –اء يشأ(التسألوا عن 
 »کند. از چیزھایی مپرسید که اگر برایتان ظاھر شود، شما را ناخشنود می«

 ÷عبدالله سلمه زید شحام از ابی سیاری از محمدبن بن علی از ابی -۲۹۵(کط) 
إن  –م كل مل تبد –م كاءيشأالتسألوا عن (روایت کرده است که این آیه را چنین خواند: 

گفته است: گویا این زیاده در مصاحف آنان » مرآة العقول«و در کتاب   )مكم تسؤكل تبد
 بوده است و احتمال دارد ذکر آن به عنوان تفسیر باشد که ُبعد آن مخفی نیست. 

عبدالله روایت کرده است  سیاری از نصربن یزید از جبلی از مردی از ابی -۲۹۶(ل) 
گوید: از وی شنیدم که  ند و میک یعقوب نقل می و ھمچنین مفضل بن صالح بن ابی

 كهل رب –م يبن مر يسيا عيون يقال احلوار ذإو(بعدی را چنین بخوان:  ی گفت: آیه می

 را قرائت نکرد.  )كع ربيستطيهل  (نه) -عيستطي
 عیاشی از یحیی جبلی از قول خداوند متعال چنین آورده است:  -۲۹۷(ال) 
ع أن يهل تستط(گفت: آن را چنین قرائت کردم:  ]۱۱۲المائدة: [ ﴾َهۡل �َۡسَتِطيُع َر�َُّك ﴿

گونه  کمی این ی کند که قرائت با تاء بوده است، البته عده این بیان می )كتدعو رب

اند. طبرسی گفته است: مراد این است که آیا  کنند و سایر قاریان با یاء خوانده قرائت می
استطاعه را ذکر کردند نه این توانی از پروردگارت درخواست کنی. در درخواستشان  می

را از جانب  ییاو شک داشته باشند. گویا آنان استطاعه و توانا ییعلت که آنان در توانا
تو انع مز یچه چپس  یتوان یه مکاند: تو  ا گفتهیردند، گوکر کخود به عنوان احتجاج ذ

 !ا من مشغولم، ھمانیمرا تنھا بگذار یتوان یا می: آییه به دوستت بگوک نیاست؟ مانند ا
ن یه چنیر آید تقدی، سپس بایستین درخواست ناتوان نیبرو چون تو از انجام ا یعنی

؟ و گفت: ینکرا از پروردگارت درخواست  یا فروفرستادن سفره یتوان یا میباشد: آ
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گفت:  ÷یت شده است، ویروا ÷عبدالله ر ھم از ابیین تقدیه به ایو شب یکنزد
 ».؟ییو از پروردگارت درخواست نما ینکدعا  یتوان یا میآ یعنی«

 یونیون است، حواریشتر متناسب حال و مقام حواریقرائت ب ی وهین شیم: ایگو یم
 ه فرمود: کجا  ھا اشاره شده آن ناقبل بد ی هیه در آک

وَۡحۡيُت إَِ� ﴿
َ
ْ َءاَمنَّا وَ  نَ  ۧ ۡ�ََوارِّ�ِ ٱ�ۡذ أ ْ ِ� َو�َِرُسوِ� قَالُٓوا ۡن َءاِمُنوا

َ
�ََّنا  ۡشَهدۡ ٱأ

َ
بِ�

 ]۱۱۱[المائدة:  ﴾١١١ُمۡسلُِمونَ 
و آنگاه که به یاران عیسی الھام کردم که به من و پیامبرم ایمان آورید، گفتند: «

 »آوردیم و تو ھم شاھد باش بر این که ما مسلمانیم. ایمان 
قدرت خدا و بطالن ایمان ایشان  ی ظاھر این قرائت، داللت بر شک آنان درباره

 به آن تصریح شده است.» شافكال«که در کتاب  د. چنانکن می

  ی سوره
َ

 نعامأ
کلینی از محمدبن یحیی از احمدبن محمد از حسین بن سعید از  -۲۹۸(الف) 

اسدی   حمزه از یعقوب بن شعیب از عمران بن میثم غیابه نضربن سوید از محمدبن ابی
 این آیه را قرائت نمود:  ÷روایت کرده است که گفت: مردی نزد امیرالمؤمنین

ِيٱَ�َۡحُزنَُك  ۥقَۡد َ�ۡعلَُم إِنَّهُ ﴿ بُونََك َوَ�ِٰ�نَّ  �َّ ٰلِِم�َ ٱَ�ُقولُوَنۖ فَإِ�َُّهۡم َ� يَُ�ّذِ  ل�َّ
ِ ٱَ�ِٰت �  ]۳۳[األنعام:  ﴾٣٣َ�َۡحُدونَ  �َّ

 »کنند. کنند بلکه ستمکاران آیات خدا را انکار می بدرستی آنان تو را تکذیب نمی« 

د یببدون تشد» ذبونكيال«امیرالمؤمنین گفت: آری او را به شدت تکذیب کردند اما 
 ن است: یو چن

 ) كذبون به حقكيأتون بباطل ي ال(
 »آورند که با آن حق تو را تکذیب کنند. باطلی را نمی«

گفت: مردی پیش  ÷عبدالله عیاشی از عمران بن میثم به نقل از ابی -۲۹۹(ب) 
 آمد و مانند ھمان حدیث را نقل کرد.  ÷امیرالمؤمنین
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سیاری از حسن بن سیف از برادرش از پدرش از داودبن فرقد از  -۳۰۰(ج) 

ُم ال«کند که فردی  عبدالله روایت می ابی  »كذبونكي ال«را با تشدید  »كذبونكي فإهنّ

 . كذبونكيالشود؛ یعنی،  ابوعبدالله گفت: با تخفیف خوانده می کند، قرائت می
و از صفوان از یعقوب بن شعیب از عمران، ھمان حدیث قبل تا آخر  -۳۰۱(د) 

 روایت شده است. 
 خداوند متعال:  ی فرموده ی بن ابراھیم درباره علی -۳۰۲(  (ھ

ِيٱَ�َۡحُزنَُك  ۥقَۡد َ�ۡعلَُم إِنَّهُ ﴿ بُونََك  َ�ُقولُوَنۖ  �َّ ُهۡم َ� يَُ�ّذِ  .]۳۳[األنعام:  ﴾فَإِ�َّ
عبدالله قرائت گردید؛ وی گفت: نه، به خدا سوگند  گفته است: این آیه نزد ابی

ه کاست  ین معنینازل شد؛ و به ا )كذبونكيال(بشدت او را تکذیب کردند، در اصل 
 آورند که با آن حق تو را باطل کنند. حقی را نمی

بکر،  طبرسی گفته است نافع و کسائی و اعشی به نقل از ابی -۳۰۳(و) 

ن ھمان قرائت علی است که از جعفر یرا با تخفیف قرائت کردند که ا )كذبونكيال(
اند. مطلب  صادق روایت شده است و سایر قاریان آن را با فتح کاف و تشدید ذال خوانده

را با  )كذبونكي(الایت شده است که وی گوید: از حضرت علی رو دھد و می را ادامه می
تر از حق تو  گفت: معنی آن، این است: حقی را شایسته کرد و می تخفیف قرائت می

 آورند تا حق تو را با آن باطل کنند. نمی
بن اسباط  بن ابراھیم از حسین بن محمد از معلی بن محمد از علی علی -۳۰۴(ز) 

 ایت کرده است که این آیه را چنین قرائت نمود: عبدالله رو حمزه از ابی از علی بن ابی

 )عيلة يبوال – نيكنا مرشك واهللا ربنا ما(
 »ایم. سوگند به خداوندی که پروردگار ماست، ما ھرگز به والیت علی مشرک نبوده«

بصیر،  حمزه از ابی سیاری از محمدبن علی از ابن اسباط از ابن ابی -۳۰۵(ح) 
گویم: کلینی از علی بن نوح بن عباس از حسن بن  . میمانند آن را روایت کرده است

روایت کرده است که گفت:  جعفر حمزه از ابی عبدالرحمن از عاصم بن حمید از ابی

ِ ٱوَ ﴿منظور از   .]۲۳[األنعام:  ﴾َرّ�َِنا َما ُكنَّا ُمۡ�ِ�ِ�َ  �َّ

قرآنی. ما  ی هیدر ھر دو خبر، تفسیر است نه آ »عيلة  يبوال«والیت علی است، پس 
 این مطلب را فقط به پیروی از سیاری نقل نمودیم. 
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کلینی از محمدبن یحیی از احمدبن محمدبن عیسی از محدبن خالد و  -۳۰۶(ط) 
حسین بن سعید و ھمگی از نضربن سوید از یحیی بن عمران از عبدالله بن مسکان از 

این آیه از  ی درباره اند که گفت: ربیع شامی روایت کرده زیدبن ولید خثعمی از ابی
 سؤال کردم: ÷اباعبدالله

ِ ٱَ� َ�ۡعلَُمَهآ إِ�َّ ُهَوۚ َوَ�ۡعلَُم َما ِ�  ۡلَغۡيبِ ٱَمَفاتُِح  ۥوَِعنَدهُ ﴿ َوَما �َۡسُقُط ِمن  ۡ�َۡحرِ� ٱوَ  ۡلَ�ّ
�ِض ٱَوَرقٍَة إِ�َّ َ�ۡعَلُمَها َوَ� َحبَّٖة ِ� ُظلَُ�ِٰت 

َ
َوَ� َرۡطٖب َوَ� يَا�ٍِس إِ�َّ ِ� كَِ�ٰٖب  ۡ�

بِ�ٖ   .]۵۹[األنعام:  ﴾٥٩مُّ
داند و ھیچ  افتد مگر این که خداوند آن را می نمی ھیچ برگی از درختان فرو«
ھای زمین موجود نیست و ھیچ چیز تر و خشکی نیست مگر این  ھای در تاریکی دآن

 »که در کتابی آشکار قرار دارد.
د: اباعبدالله در جواب گفت: منظور از ورقه، سقط جنین است و یگو یم یراو

مانند و  مقصود از حبه، فرزند است و مراد از رطب، آن است که مردم به آن زنده می
در یک امام آشکار قرار دارند. ھا  این ی یابس چیزی که مورد خشم انسان است و ھمه

باشد. سپس تفسیری بودن  مجلسی گفته است: احتمال دارد در مصحف آنان، چنین
بعدی تأیید  ی ھا را اظھار نموده است و آن را به روایت خاصه و عامه در تفسیر آیه آن

بِ�ٖ ﴿کرده است:  ۡحَصۡيَ�ُٰه ِ�ٓ إَِماٖ� مُّ
َ
ٍء أ گفته که بعد از نزول این  ]۱۲س: ی[ ﴾َوُ�َّ َ�ۡ

ھمین است. » ینامام مب«اشاره کرد و فرمود:  ÷به امیرالمؤمنین صآیه، پیامبر
 تأیید جای اندیشه دارد. 

 ÷عیاشی از حسین بن خالد آورده است که گفت: از ابوالحسن -۳۰۷(ی) 
ادامه دادم. » کتاب مبین«فوق سؤال نمودم. سؤال را ادامه دادم تا  ی آیه ی درباره

ھمان. فاضل مذکور گفته است: ظاھر خبر  یاست. گفت: آر» امام مبین«گفتم: در 
، کتاب را به امام تفسیر نموده است، گرچه احتمال ÷دھد که ابوالحسننشان می 

 دارد که مراد او، این باشد که آیه، این گونه نازل شده است. پایان کالم فاضل.
ست، اگر چه یظاھرتر ن یگرین دو احتمال از دیاز ا یکیاما انصاف آن است که این 

ت نزول و یفکیشتر اوقات یھا ب آنرا یر آمده است، زیان تفسیاق احتمال دوم در بیس
اند، چنانکه در آینده این مطلب به خوبی  ردهکان یھا ب ن عبارتیر الفاظ را با امثال اییتغ

 شود، پس بیندیش.  نمایان می
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بن ابراھیم از احمدبن محمدبن خالد برقی از پدرش از  کلینی از علی -۳۰۸(یا) 
این آیه را چنین  ÷ابوعبداللهمحمدبن سنان از محمدبن مروان آورده است که 

گفتم: فدایت  )لامتهكعدالً المبدل لصدقاً و -ياحلُسن -لمة ربّككت و متّ (تالوت کرد: 

ۡت َ�َِمُت َرّ�َِك ِصۡدٗقا وََعۡدٗ� ﴿م: یخوان یشوم ما م وی گفت: ھمانا  ]۱۱۵[األنعام:  ﴾َوَ�مَّ

 موجود است.» ياحلسن«در این آیه، 
سیاری از مردی به نقل از محمدبن مروان گفته است: ابوعبدالله  -۳۰۹(یب) 

: گفتم: فدایت شوم ما )لامتهكعدالً المبدل لصدقاً و -ياحلُسن -لمة ربّككت ومتّ (گفت: 

گمان  کنیم. وی گفت: ای ابن مروان، بی قرائت می »ياحلسن«این آیه را بدون 

گفته است که این خبر ضعیف  »العقول ةمرآ«در این آیه ھست. در کتاب » ياحلسن«

در آیه وجود دارد، اما به خاطر ضعف خبر،  »ياحلسن«شود که  است. پس معلوم می

گویم: ضعف سند بعد از تکرار و تأیید  از میان برداشته شده است. می »ياحلسن« ی کلمه

این خبر از  هکته کن نیا ی و قوت گرفتن با سائر اخبار ضرر ندارد، بویژه بعد از مالحظه

 رد. کم یبه آن اشاره خواھ و انشاء اهللاست. » يفاكال«مرویات کلینی در 
بصیر از  بن ابراھیم از پدرش از صفوان از ابن مسکان از ابی علی -۳۱۰(یج) 

 روایت کرده است که گفت: ابوجعفر دربارۀ این آیه:  ÷جعفر ابی
ِ� َ�ۡعُض َءاَ�ِٰت َرّ�َِك َ� يَنفَ ﴿

ۡ
ۡو يَۡوَم يَأ

َ
ُع َ�ۡفًسا إِيَ�ُٰنَها لَۡم تَُ�ۡن َءاَمَنۡت ِمن َ�ۡبُل أ

�َكَسَبۡت ِ�ٓ إِيَ�ٰنَِها خَ   .]۱۵۸[األنعام:  ﴾ۡ�ٗ
رسد، اما ایمان آوردن کسانی که  ھای پروردگارت فرا می ای از نشانه روزی که پاره«

اند؛ سودی به  اند، یا با وجود داشتن ایمان، خیری نیندوخته قبل از آن ایمان نیاورده
 »حالشان نخواھد داشت.

 نازل شد.  )اً ريامهنا خيإ يفتسبت كو اأ(گفت: در اصل 
سیاری از برادرش از پدرش از معلی بن عثمان به نقل از  -۳۱۱(ید) 

 نازل شد.  )اً ريامهنا خيإ يفتسبت كاو ا(گفت: اصل  ÷عبدالله ابی
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گوید:  می» و منسوخ قرآنناسخ «سعدبن عبدالله اشعری در کتاب خود  -۳۱۲(یه) 

 اً)ريامهنا خيإ يفتسبت كو اأ(آیه فوق را قرائت کردند و در آخر آن  اصل  ÷باقر یا صادق
 گفت. 

تاب آمده است که مردی آن را نزد امیرالمؤمنین اینگونه کدر آن ھمان  -۳۱۳(یو) 

امیرالمؤمنین گفت: آری، قسم به خدا آنان به شدت او را  )كذبونكيهنم الإف(خواند: 
کنند؛ یعنی،  تکذیب کردند اما قرآن به تدریج نازل شد و ظالمان آیات خدا را انکار می

 کنند. حق آن را ادا نمی
بن ابراھیم از پدرش از نضربن سوید از جبلی از معلی بن خنیس به  علی -۳۱۴(یز) 

 ردم: کاین آیه سؤال  ی ه دربار ÷عبدالله نقل از ابی

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ُقواْ دِيَنُهۡم َوَ�نُواْ ِشَيٗعا �َّ   .]۱۵۹[األنعام:  ﴾فَرَّ

 یعنی: به خدا سوگند آن قوم از دینشان جدا شدند. )نهمياهللا دفارقوا القوم و(گفت:  

 این آیه:  ی و از منبع قبل آمده است که ابوعبدالله درباره -۳۱۵(یح) 

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ۡمرُُهۡم إَِ�  �َّ
َ
ٓ أ َما � إِ�َّ ٍء ْ ِشَيٗعا لَّۡسَت ِمۡنُهۡم ِ� َ�ۡ ْ دِيَنُهۡم َوَ�نُوا قُوا ِ ٱفَرَّ ُ�مَّ  �َّ

 .]۱۵۹[األنعام:  ﴾١٥٩يُنَّبُِئُهم بَِما َ�نُواْ َ�ۡفَعلُونَ 
ھمانا کسانی که دینشان را پراکنده کردند و فرقه قرقه شدند تو به ھیچ وجه «

آنان نیستی؛ کارشان فقط با خداست. سپس خداوند آنان را از کارھایشان مسوول 
 »کند. باخبر می

 گفت: یعنی، از امیرالمؤمنین جدا شدند و به احزاب مختلف تبدیل شدند. 

 »نهميفارقوا د«آورده است که گفت: حضرت علی  ÷عیاشی از صادق -۳۱۶(یط) 
 کرد و گفت: به خدا سوگند این قوم جدا شدند.  قرائت می
اند و این   را با الف خوانده» فارقوا«طبرسی گفت: حمزه و کسائی،  -۳۱۷(ک) 

 قرائت از علی روایت شده است، اما سایر ُقّراء آن را با تشدید خواندند. 

 اعراف ی سوره
از حسین بن ابی العال  –کذا  –سیاری از برقی از ابن سیف از قاسم  -۳۱۸(الف) 

گوید: ابوعبدالله این آیه را چنین تالوت کرد:  از ابی بصیر روایت کرده است که می

 ).نيأن جتعلنا مع القوم الظامل كذا قلبت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا عائذاً بإو(
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العال، مانند آن را  و از محمدبن علی از علی بن صالح از حسین بن ابی -۳۱۹(ب) 

آمده است. (مانند مصحف  »ذا رصفتإ« »اذا قلبت«روایت کرده است و در آن، به جای 
 فعلی). 
گوید: روایت شده است که در قرائت عبدالله بن مسعود و  طبرسی می -۳۲۰(ج) 

أن جتعلنا مع  كارهم تلقاء أصحاب النار قالوا عائذاً بذا قلبت أبصإو(سالم چنین آمده: 

گویم: در  نیز، ھمان قرائت روایت شده است. می ÷عبدالله و از ابی )نيالقوم الظامل

 خواند.  »ذا قلبتإو« آمده است که اعمش از» شافكال«
سیاری از محمدبن اسماعیل و غیر او از ابن سنان از منصور از  -۳۲۱(د) 

در  ÷جعفر الربیع قزاز از ابی عمیر از ابی از جابربن یعقوب از ابن ابیالسفاح  ابی

 يمن بن كإذ أخذ ربُّ و(خصوص این آیه، روایت کرده است که این آیه را چنین خواند: 

 ).نياملؤمنريمأعىل  و حممد رسويلم وكأنفسهم بربعىل  أشهد هماهتم ويآدم من ظهورهم ذرّ 
ت) خالی از نقص نیست و در سند، یروا نیمن، اینطور آمده است، اما (ا ی در نسخه

اختالف ظاھری وجود دارد و صواب آن است که گفته شود: از جابر بن یعقوب، زیرا 
 است.  ÷اباسفاع از یاران امام باقر

و از برقی از بعضی از اصحاب وی، مانند آن روایت شده است، اما در این  -۳۲۲(  (ھ
 است که راوی پرسید: آیا این که علی وصی اوست، قرآن است؟ گفت؟ آری. جا آمده 
بن عتاب به طور  فرات بن ابراھیم کوفی در تفسیرش گفته است: علی -۳۲۳(و) 

دانستند چه  جعفر برای ما حدیث آورد که گفت: اگر جاھالن این امت می معنعن از ابی
شدند، خداوند در زمان گرفتن  یزمانی امیرالمؤمنین نامش برده شده است، منکر نم

میثاق از فرزندان آدم، نام علی را آورده است، آن ھم در کتابی که خداوند آن را بر 
نازل کرد. ای جابر،  صنازل کرده است و جبرئیل قرائت ما را بر محمد  صمحمد

 فرماید: کالم خدا را آن جا که میشنوی  آیا نمی

َخَذ َر�َُّك ِمۢن بَِ�ٓ  �ذۡ ﴿
َ
لَۡسُت  أ

َ
نُفِسِهۡم �

َ
ٰٓ أ ۡشَهَدُهۡم َ�َ

َ
َءاَدَم ِمن ُظُهورِهِۡم ُذّرِ�ََّتُهۡم َوأ

 .]۱۷۲األعراف: [ ﴾ن علياً امرياملؤمنني ـأنّ حممداً رسويل وأو – بَِرّ�ُِ�ۡمۖ قَالُواْ بََ�ٰ 
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و ھنگامی که پروردگارت از پشت فرزندان آدم، ذرّیۀ آنان را برگرفت، ایشان را بر «
براستی که محمد  -،یخودشان گواه ساخت که آیا پروردگار شما نیستم ؟ گفتند: آر

 .»رسول خداست و علی امیر المومنین است
پس به خدا سوگند، خداوند او را در ازل، امیرالمؤمنین نامیده است؛ در حالی که از 

 »آدم پیمان گرفت. ی ذرّیه
انی به طور معنعن از و از احمدبن محمدبن احمدبن طلحه خراس -۳۲۴(ز) 

روایت شده است که گفت: به ابوجعفر گفتم: ای پسر رسول خدا، چه  ÷جعفر ابی
زمانی حضرت علی، امیرالمؤمنین نامیده شد. وی در جواب گفت: البته خداوند متعال 
در آن زمان که از نسل فرزندان آدم، پیمان گرفت، علی را امیرالمؤمنین نامید و این 

خوانیم:  نازل کرد. چنانکه ما می صاست که خداوند آن را بر محمدمطلب در کتابی 

. پس خداوند »رسويل«بعد از  »يعبد« ی تا آخر آیه، با اضافه نمودن کلمه »ذ اخذ...إو«
 در ھنگام گرفتن پیمان از نسل فرزندان آدم او را امیرالمؤمنین نامیده است. 

آورده است  ÷جعفر از ابی و از جعفربن محمد فزاری به طور معنعن -۳۲۵(ح) 
دانستند در چه زمانی او امیرالمؤمنین نامیده شده  که گفت: اگر جاھالن این امت می

گوید: از وی سؤال نمودم چه  کردند. راوی می است، والیت و طاعت او را انکار نمی
زمانی علی، امیرالمؤمنین نامیده شد. گفت: آنگاه که خداوند از نسل فرزندان آدم، 

 نازل کرد: صن گرفت و جبرئیل آن را بر محمدپیما

لَۡسُت ﴿
َ
نُفِسِهۡم �

َ
ٰٓ أ ۡشَهَدُهۡم َ�َ

َ
َخَذ َر�َُّك ِمۢن بَِ�ٓ َءاَدَم ِمن ُظُهورِهِۡم ُذّرِ�ََّتُهۡم َوأ

َ
�ۡذ أ

 .﴾ـ نياملؤمنرياً امين علأو نّ حممداً رسويلأو – بَِرّ�ُِ�ۡمۖ قَالُواْ بََ�ٰ 
سپس ابوجعفر گفت: به خدا سوگند، خداوند او را به اسمی نامگذاری کرد که قبل 

 از او ھیچ احدی به آن اسم نامگذاری نشده بود. 
و از جعفربن محمد اودی به طور معنعن از جابر جعفی آمده است که  -۳۲۶(ط) 

کنی؟  گفتم: چه زمانی علی، امیرالمؤمنین نامیده شد. گفت: آیا قرآن را قرائت نمی

َخَذ َر�َُّك ِمۢن ﴿ گفتم: آری. گفت: پس بخوان. گفتم: چه بخوانم. گفت: این آیه را:
َ
�ۡذ أ

لَۡسُت بَِرّ�ُِ�ۡمۖ قَالُواْ بََ�ٰ 
َ
نُفِسِهۡم �

َ
ٰٓ أ ۡشَهَدُهۡم َ�َ

َ
بعد به  ﴾بَِ�ٓ َءاَدَم ِمن ُظُهورِهِۡم ُذّرِ�ََّتُهۡم َوأ
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مٌد رسولی و علی امیرالمؤمنین. پس در آن رسی؟ و مح من گفت: آخر به چه چیزی می
 جا خداوند علی را امیرالمؤمنین نامید ای جابر. 

گوید: به ابوجعفر گفتم: کی علی،  عیاشی به نقل از جابر می -۳۲۷(ی) 
امیرالمؤمنین نامیده شد. گفت: به خدا سوگند این آیه بر محمدص نازل شد. بعد 

نامگذاری علی به امیرالمؤمنین،  ی هی را دربارقسمت آخر آیه را آورد و ھمان سخن قبل
 تکرار کرد. 

و از جابر نقل است که گفت: ابوجعفر به من گفت: ای جابر، اگر  -۳۲۸(یا) 
دانستند که علی چه زمانی، امیرالمؤمنین نامیده شده است، حق او را انکار  جاھالن می

یده شد؟ یرالمؤمنین نامکردند. جابر گفت: گفتم: فدایت گردم چه زمانی علی ام نمی
 گفت: این آیه را بخوان:

لَۡسُت ﴿
َ
نُفِسِهۡم �

َ
ٰٓ أ ۡشَهَدُهۡم َ�َ

َ
َخَذ َر�َُّك ِمۢن بَِ�ٓ َءاَدَم ِمن ُظُهورِهِۡم ُذّرِ�ََّتُهۡم َوأ

َ
�ۡذ أ

 .﴾ـ نياملؤمنرياً امين علأو نّ حممداً رسويلأو – بَِرّ�ُِ�ۡمۖ قَالُواْ بََ�ٰ 
 بعد به من گفت: ای جابر، به خدا سوگند این چنین، محمدص آن آیه را آورد. 

شکوھمند   از ثقة» نيقيشف الك«الدین علی بن طاوس در  رضی -۳۲۹(یب) 
بن عباس بجلی از محمد بن مروان غزال از زید بن  محمدبن عباس در تفسیرش از علی

آورده است که گفت: اگر  جعفر معدل از ابان بن عثمان از خالدبن یزید از ابی
دانستند، چه زمانی علی، امیرالمؤمنین نامیده شد. والیت و  جاھالن این امت می
زمانی امیرالمؤمنین نامیده شد. گفت: آنگاه  کردند. گفتم: چه یاطاعت از او را انکار نم

�ۡذ ﴿که خداوند پیمان نسل آدم را گرفت و اینگونه جبرئیل بر محمدص نازل کرد: 
 
َ
لَۡسُت بَِرّ�ُِ�مۡ أ

َ
نُفِسِهۡم �

َ
ٰٓ أ ۡشَهَدُهۡم َ�َ

َ
 –َخَذ َر�َُّك ِمۢن بَِ�ٓ َءاَدَم ِمن ُظُهورِهِۡم ُذّرِ�ََّتُهۡم َوأ

 ﴾ـ  نياملؤمنريمأاً ين علأو نّ حممداً رسويلأو
بن ابراھیم از یعقوب بن یزید از ابن  از علی» الکافی«در  االسالم  ثقة -۳۳۰(یج)  
گوید: به او گفتم:  کند و می عبدالله نقل می الربیع قزاز از جابر که از ابی عمیر از ابی ابی

چه زمانی علی، امیرالمؤمنین نامیده شد. گفت: خداوند او را به این نام، نامگذاری کرد 
 ھمان آیه قبلی.   و در کتابش نیز، آن طور نازل کرد:

البحار از مناقب ابن شھر آشوب از کتاب امالی ابن سھل با اسناد  تاسع -۳۳۱(ید) 
 شود، مانند آن را آورده است.  خود که به جابر متصل می
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و از تفسیر محمدبن عباس از احمدبن ھوذه باھلی از ابراھیم بن  -۳۳۲(یه) 
عمروبن شمر از جابر، شبیه به حدیث اسحاق نھاوندی از عبدالله بن حماد انصاری از 

 قبلی را روایت کرده است. 
و از دالئل محمدبن جریر طبری شیعی از حسین بن عبدالله بزاز از  -۳۳۳(یو) 

بن محمد بن احمد بن لؤلؤ بزاز از احمدبن عبدالله بن زیاد از عیسی  الحسن علی ابی
 مانند آن را روایت کرده است.  اسحاق از ابراھیم بن ھراسه از عمروبن شمر از جابر، بن

و از سید فخار بن سعد از خلیفه ناصر از احمد بن احمد از ابن نھبان از  -۳۳۴(یز) 

ھا  آن ی ھمه» نيقيشف الك«ابن شاذان از احمد سید رضی الدین بن طاوس در کتاب 
را نقل کرده است. مولی محمد صالح در شرح حدیث قبلی گفته است: این که گفته 

الربیع قزاز روایت شد، او را با این وصف در کتب رجال نیافتم و بدون آن  شد از ابی
وصف، مجھول است و این که گفته شد: خداوند او را امیرالمؤمنین نامیده است در 

امگذاری سؤال کرده بود و او این جواب را به او داد. این ننده از علت نک حالی که سؤال
ترین چیز برای  برای جواب دادن به مخاطب است تا ھشداری باشد بر این که مھم

را بشناسد و آن را تصدیق کند، زیرا ندانستن علت  یگذار مخاطب، آن است که نام
مدص رسول من ھمانا مح«رساند و این که گفته شد:  نامگذاری، ضرری به او نمی

کنندگان منافق از روی حسد و دشمنی آن را  شده بود. اما تحریف قرآن نازل» است
الربیع  ان کالم مولی محمد صالح. اما در حقیقت، مجھول بودن ابن ابییحذف کردند. پا

رده که از غیر ثقه نقل کعمیر از او روایت نقل  ابی را ابنیرساند ز ضرری به روایت نمی
ن که خبر به چیزی تأیید شده که از حد استفاضه ھم فراتر رفته یوه بر اکند، عال نمی

چه در حال  بوده باشد، اما آن یگذار است و احتمال دارد در اصل سؤال از  زمان مام
نویسان تغییر یافته است، به  نسخه ییحاضر، موجود است بر اثر تصحیف و غلظ امال

ه و علت یوجه تسم ی ف سؤال در بارهن است ھدکاخباری که ذکر شد. و مم ی قرینه
نزد مردم بوده باشد، و امام بیان کرده که آن مطلب یک امر تعبدی است و  یگذار نام

ه از طرف ک نیرده نه اکان یر آن را بین تعبینیازی به دانستن دلیل نیست و خداوند با ا
 خودشان آن را گفته باشند و این امر آشکار است؛ پس بیندیش. 

سیاری از ابن محبوب از حمادبن عیسی از حمید بن جابر عبدی از  -۳۳۵(یح) 
 : ی آورده است که آیه ÷امیرالمؤمنین
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َم زِ�َنَة ﴿ ِ ٱَمۡن َحرَّ ِ  لَِّ�ٓ ٱ �َّ ۡخَرَج لِِعَبادِه
َ
ّيَِ�ٰتِ ٱوَ  ۦأ ِيَن  لّرِۡزِق� ٱِمَن  لطَّ قُۡل ِ�َ لِ�َّ

 ْ   .]۳۲[األعراف:  ﴾َءاَمُنوا
ھای پاکیزه را  الھی را برای بندگانش آفریده و مواھب و روزیھای  چه کسی زینت«

 »اند. ھا برای کسانی است که ایمان آورده حرام کرده است. بگو: آن روزی
 بوده و حذف گردیده است. » حالل« ی کلمه

از محمدبن » ثاقب املناقب«ابوجعفر محمدبن علی طوسی در کتاب  -۳۳۶(یط) 

ابوجعفر بود، روایت کرده است که گفت: روزی (ابوجعفر) نزد  ی نندهک ه ادبکقتیبه 

هللا  ناإ«گفت:  برخاست و  یخواند؛ ناگھان لوح را انداخت و با نگران من از لوحی قرآن می

افت. گفتم: از کجا این مطلب را یتمام شد به خدا سوگند پدرم وفات  »ه راجعونيلإنا إو
شناسم. گفتم:  فھمیدی؟ گفت: از عظمت خداوند چیزی به نزد من آمد که آن را نمی

رفته است؟ گفت: این مطلب را رھا کن به من اجازه بده تا داخل خانه شوم و وقتی 
کن. پس داخل خانه شد؛ من  کنم و تو حفظ  بیرون آمدم، از قرآن پرس تا برایت تفسیر 

م برخاستم و به دنبال او داخل خانه شدم؛ زیرا برای او نگران بودم. گفت: به ھیچ ھ
آیم. سرانجام دگرگون شده، بیرون  احدی اجازه ندھید که نزد من بیاید تا خود بیرون 

به خدا سوگند پدرم ُمرد. بعد گفتم:  »نه راجعويلإنا إنا هللا وإ«گفت:  آمد؛ در حالی که می
ت کرده است؟ گفت: بلی و خودم غسل و کفنش را به عھده فدایت شوم پدرت فو

گرفتم. سپس به من گفت: این مطلب را رھا کن و قرآن را ازمن بپرس تا برایت تفسیر 
کنم و تو ھم آن را حفظ کن. گفتم: از اعراف برایم بگو. سپس گفت: اعوذ بالله و 

 الله و این آیه را قرائت کرد:  بسم

نَّهُ  َبَل �َۡ ٱ�ۡذ َ�َتۡقَنا ﴿
َ
نَّهُ  ۥفَۡوَ�ُهۡم َك�

َ
ۢ  ۥُظلَّةٞ َوَظنُّٓواْ �  .]۱۷۱[األعراف:  ﴾َواقُِع

زمانی را به خاطر بیاور که کوه طور را از جای برکندیم و بر فراز سرشان قرار « 
 »ُافتد. دادیم مانند سایبانی بود و ایشان گمان بردند که بر سرشان فرو می

برایم بگو. گفت: این اول سوره است و این ناسخ و منسوخ و » المص«بعد گفتم: از 
اند و چیزی که   چه نویسندگان به غلط نوشته محکم و متشابه و عام و خاص است و آن

 بر مراد مشتبه شده است، در آن موجود است. 
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 انفال ی سوره
روایت  ÷جعفر ابیسیاری از نضر از جلبی از شعیب از ثمالی از  -۳۳۷(الف) 

لُونََك َعِن  َٔ �َۡ� ﴿این آیه سؤال کردم:  ی هکرده است که گفت: از ابن جعفر دربار
نَفالِ ٱ

َ
باید  عن؛ (یعنی، حرف  »نفالاأل كسألوني:  «و در جواب گفت: بگو ]۱[األنفال:  ﴾ۡ�

 حذف شود). 
عبدالله  ابیبن حکم از ابان بن عثمان از عموی واسطی خود از  و از علی -۳۳۸(ب) 

فوق گفت: باید آن را با حذف  ی آیه ی روایت است که درباره ÷عبدالله واسطی از ابی
 خواند. » عن«

 ی آیه ی بصیر روایت است که گفت: درباره المعز از ابی و از خلف از ابی -۳۳۹(ج) 
را حذف کن. مردم » عن«سؤال کردم، در جواب گفت:  ÷جعفر اول انفال از ابی

ای رسان؛ زیرا انفال مخصوص توست. بعد   پیامبر خدا، ما را از انفال بھرهگفتند: ای 
 خداوند این آیه را نازل کرد: 

 )رسولهنفال هللا ونفال قل األاأل كسألوني( 
 خویش از امیرالمؤمنین ی نعمانی در تفسیرش با سند گذشته -۳۴۰(د) 

کند که حضرت علی گفتارش را ادامه  چگونگی تقسیم غنایم، روایت می ی درباره
ھمانا یکی از وظایف قائم نسبت به امور «گوید:  رسد که می دھد تا به جایی می می

؛ )االنفال كسألوني(مسلمانان، انفالی است که برای پیامبر خداص بود. خداوند فرمود: 

ردند آن را ھم کدرخواست انفال  )نفالعن اال كسألوني(اما تحریفش کردند و گفتند: 

ای که ذکر آن گذشت، جواب  شان را با آیهیخواستند، پس خداوند ا یفقط برای خود م
 فرماید:  داد و دلیل آن، این کالم خداوند است که می

ْ ٱفَ ﴿ َ ٱ �َُّقوا َّ�  ْ ِطيُعوا
َ
ْ َذاَت بَۡينُِ�ۡمۖ َوأ ۡصلُِحوا

َ
َ ٱَوأ ۡؤِمنِ�َ  ۥٓ َورَُسوَ�ُ  �َّ  ﴾إِن ُكنُتم مُّ

 .]۱: [األنفال
از خدا بترسید و خودتان را اصالح کنید و خدا و رسولش را اطاعت کنید اگر «

مسلمان ھستید؛ یعنی، مالزم طاعت خدا باشید در این که درخواست نکنید چیزی را 
 »که حق شما نیست.

 



 ۲۴۵  آغاز کتاب فصل الخطاب

از استادان خود  به نقل» ناسخ القرآن«سعدبن عبدالله قمی در کتاب  -۳۴۱(  (ھ

قرائت کرد و طبرسی گفته است که ابن  )االنفال كسألوني(گوید که امام صادق  می

و  ÷الباقر وقاص و علی بن حسین و ابوجعفر محمدبن علی مسعود و سعدبن ابی

 )االنفال كسألوني( و طلحه بن مصرف: ÷زیدبن علی و جعفربن محمد الصادق
ه قرائت اھل کح و ثابت است یخواندند. و طبرسی در جای دیگری گفته است: به صح

، برای شناخت ماھیت »عن«گویم: بیان سؤال با  بوده است. می )نفالاأل كسألوني(بیت 
است:  یا صفات یا بعضی از مسائل نامعلوم شیء است؛ مثًال خداوند فرموده

َ  َو�َۡسَتۡخرَِجا َك�َُهَما رَۡ�َةٗ ﴿  ».پرسند یاز تو درباره روح م« .]۸۲الکهف: [ ﴾ۡسِطع�

� ٱَعن ذِي  لُونََك  َٔ َو�َۡ� ﴿  ».پرسند ین میالقرن یاز تو درباره ذ«. ]۸۳الکهف: [ ﴾ۡلَقۡرَ�ۡ�ِ

َبالِ ٱَعِن  لُونََك  َٔ َو�َۡ� ﴿  ».پرسند یھا م وهکاز تو درباره «. ]۱۰۵طه: [ ﴾ۡ�ِ

ئاً ي(سألتُ فالناً شاما اگر سؤال بدون حرف جر خود به مفعول دوم تجاوز کند، مانند 

ن معنی آن است که از فالنی چیزی درخواست کردم؛ یعنی، مفعول دوم را ی) بدكذا

ن صورت یمذکور از ماھیت نیست؛ چون در ا ی درخواست کرده است و سؤال در آیه
المال که مخصوص  بیت یاموال عموم مناسب بود غنیمت و میراث بدون وارث و

ر شود. اما اگر سؤال از شناخت کپادشاھان مانند مراتع و جنگل و غیره در جواب ذ
م کح ی ھای سابق در باره حکم آن و این که حالل است یا حرام، باشد؛ چنانکه ملت

قل اند، چنانکه طبرسی آن را ن  اند و بعضی مفسران احتمالش را داده ردهکاء سؤال یاش

فھمیده » اهللا فاتقو« ی کرده است، آن وقت این معنی با تھدید ظاھری که از جمله

جا مناسب نیست؛ چنانکه امیرالمؤمنین در خبر گذشته به آن اشاره  نیشود و در ا می
کرد. چون زشتی و ناروایی در این سؤال وجود ندارد تا با جلوگیری و انکار روبرو شود. 

از سؤال، تقاضای تقسیم انفال و تعیین سھمی برای آنان  شود که غرض پس معلوم می
است، چنانکه جماعتی چنین پنداشتند و طبرسی آن را از ابن عباس و ابن جریج و 

جعفر و  ضحاک و عکرمه و حسن و طبری نقل کرده است و گفته این روایت از ابی
ه تمام چیزھایی ھمانا انفال ب«اند:  به صحت رسیده است و آن دو گفته ÷عبدالله ابی

، طبرسی مطلب را ادامه »شود شود که از دارالحرب بدون جنگ گرفته می گفته می
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بود و بعد از او  بدر برای پیامبرگمان غنائم  گویند: بی دھد تا آن جا که می می
درخواست کردند که به آنان بدھد. آن جماعتی که نامشان برده شد، نظرشان این 

ن است: یاین که مفعول دوم محذوف است که تأویل آن چنزائد است یا  »عن«است که 

اما این تأویل، خالی از تکلف نیست و بنابر روایات آیه  )نفال أن تعطيهمعن األ كسألوني(
 با ظاھر خود راست است؛ چنانکه این مطلب بر کسی مخفی نیست. 

کذا  –سیاری از محمدبن سنان از عبدالرحیم قصیر و برقی از محمدبن  -۳۴۲(ز) 
حیم از ابی از ابی – بعدی را  ی کند که آیه روایت می ÷جعفر بصیر از ثعلبه از عبدالرَّ

که وی   )م خاصةكن ظلموا منيبن الذيواتَّقوا فتنة لتص(این چنین تالوت کرد: 

 خوانده است.  »بنيلتص«را  »بنيالتص«

و و زیدبن ثابت  ÷بن ابیطالب طبرسی گفته: امیرالمؤمنین علی -۳۴۳(ح) 

 اند.   خوانده »بنيلتص«  و ربیع بن انس و ابوالعالیه ÷ابوجعفر الباقر

ن آمنوا يا الذهيأا ي(خداوند متعال:  ی بن ابراھیم دربارۀ فرموده علی -۳۴۴(ط) 

بن  ی لبابه ابی  گفته است که درباره )نتم تعلمونأم وكالختونوا اهللا ورسوله وختونوا أمانات
 ی عبدالله المنذر نازل شد، پس لفظ آیه عام، اما معنی آن خاص است و این آیه در غزوه

قریظه در سال پنجم ھجری نازل شد و این مطلب ھمراه اخبار بدر در این سوره  بنی
است و جنگ بدر در زمانی بود که شانزده ماه از آمدن رسول خداص به  شده  نوشته 

و آخرون اعرتفوا (توبه نازل شده:  ی ی سوره ن آیهیه با امدینه گذشته بود و این آی

لبابه نازل شد، پس این دلیل است بر این که تألیف  ابی ی که این ھم درباره )بذنوهبم
 قرآن با ترتیب نزولی آن بر پیامبر خدا مخالف است. 

روایت کرده است  ÷جعفر سیاری از بکار از پدرش از حسان از ابی -۳۴۵(ی) 

َها﴿ فوق چنین نازل شد: ی آیه که گفت: ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ ْ َ� َ�ُونُوا َ ٱَءاَمُنوا  لرَُّسوَل ٱوَ  �َّ

َ�َٰ�ٰتُِ�مۡ 
َ
نُتۡم َ�ۡعلَُموَن  -يف آل حممد – َوَ�ُونُٓواْ أ

َ
 .]۲۷األنفال: [ ﴾٢٧َوأ
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 برائت ی سوره
عیاشی از عبدالله بن محمد حجال آورده است که گفت: نزد  -۳۴۶(الف) 

 –ھا  سنی –الحسن دوم بودم و حسن بن جھم با من بود. حسن به او گفت: آنان  ابی
 کنند:  برای ما به این آیه احتجاج می

وی گفت: ھیچ حجتی برای آنان در این  ]۴۰[التوبة:  ﴾ۡلَغارِ ٱإِۡذ ُهَما ِ�  ثۡنَۡ�ِ ٱثَاِ�َ ﴿

و خداوند ابوبکر  )رسولهعىل  نتهيكنزل اهللا سأف(آیه نیست. به خدا سوگند فرموده است: 
گوید: به او گفتم: فدایت شوم آیه را این  را در این آیه به خوبی ذکر نکرده است. می

نَزَل ﴿خوانید؟ گفت: قرائت آن، چنین است:  گونه می
َ
ُ ٱ�َأ  ]۴۰[التوبة:  ﴾َعلَۡيهِ  ۥِكينََتهُ سَ  �َّ

 رسول حذف گردیده است).  ی و طبق این روایت، کلمه آمده،
از جبلی از زراره روایت شده است که ابوجعفر گفت: آیه این گونه نازل  -۳۴۷(ب) 

بینی که سکینه بر رسول خدا نازل  مگر نمی )رسولهعىل  نتهيكنزل اهللا سأف(شده است 
 شده است و سرانجام سخن و آیین کافران را درھم گسیخت.

 و گفت: این کالم عتیق است.
فضال از امام رضا  کلینی از محمدبن یحیی از احمدبن محمد از ابن -۳۴۸(ج) 

پرسیدم  )تروهاده بجنودٍ مل يأرسوله و عىلنته يكنزل اهللا سأف(روایت کرده است که گفت: 
 که این طور آن را بخوانیم؟ گفت: تنزیل آن ھمان طور است. 

روایت کرده است که گفت:  ÷جعفر سیاری از حماد از حریز از ابی -۳۴۹(د) 

 عيل«ه کدرست است، گفت: بل» هيعل«به او گفتم:   )رسولهعىل  نتهيكنزل اهللا سأف(

 زل شده است؟ بینی که سکینه بر رسول خداص نا ، مگر نمی»رسوله

 ÷جعفر و از حماد از حریز از کسی که او را خبر کرده است از ابی -۳۵۰(  (ھ
رسوله عىل  نتهيكنزل اهللا سأف(فوق را چنین قرائت کرد:  ی روایت کرده که وی آیه

خوانیم. گفت: نه این طور بخوان؛ زیرا  گفتم: ما چنین نمی  )بروح القدس منه -دهيأو

برگشت  یو ناھموار یزشت ی گویم: سخن علماء در باره است. میگونه نازل شده  این
طوالنی است و این که این آیه بر عدم ایمان صاحب داللت دارد، اما » صاحب«ر یضم

کنند، تا  توبه) افتخار می: ۴۰اند و به آیه ( این علما را تقبیح کرده –ھا  سنی –عامه 
در آن، این آیه با آب طال نوشته شده ام که  جایی که من بعضی از مصاحف آنان را دیده
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آید و سیوطی در کتاب  است و از چیزھایی که زن عزادار فرزند مرده از آن به خنده می

ه دوازده ضمیر ھست که ین آیگفته در ا ...)تنرصوه ن الإ( ی هیو درباره آ» االتقان«

گردد،  برمی» صاحب«که به » هيعل«گردد، جز ضمیر  ت برمییب ھمگی به پیامبر و آل
زیرا سکینه بر پیامبر نازل نشده  ؛چنانکه سھیلی آن را از علمای متعدد نقل کرده است

چون او از سکینه و آرامش برخوردار بود. با این که قبل از این سخن بالفاصله گفته 
ضمایر در مرجع متوافق باشند. وقتی که  یشانیز از پریقاعده آن است که جھت پرھ

 ز دانستند که در این آیه: بعضی از علما جای
ِن ﴿

َ
ضمیر اولی به موسی و ضمیر  ]۳۹[طه:  ﴾ۡ�َمِّ ٱِ�  ۡقِذ�ِيهِ ٱفَ  �َّابُوتِ ٱِ�  ۡقِذ�ِيهِ ٱأ

دومی به تابوت برگردد، زمخشری از آنان ایراد گرفت و آن را تنافری دانست که قرآن را 
گردند و  ضمیرھا به موسی برمی ی کند. پس او گفته است: ھمه از اعجاز خود خارج می

بازگشت بعضی از ضمائر به موسی و بعضی دیگر به تابوت نادرست است، زیرا به تنافر 
ترین  انجامد که نظم اصل اعجاز در قرآن است و مراعات این مطلب، مھم نظمی می

 چیزی است که بر مفسر واجب است و در این آیه: 
﴿ ِ  ب

ْ ُۡؤِمُنوا ِ ٱّ�ِ ۚ َو�َُسّبُِحوهُ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ گفته است تمام  ]۹[الفتح:  ﴾َوُ�َعّزُِروُه َوتَُوّقُِروهُ

گردد و ھر کس که در بین ضمائر فرقی بگذارد از واقعیت دور  برمی »اهللا«ضمائر به 

ان شده است). و طبرسی در جوامع خود یالم در محل آن بک ی هیشده است.(بق
 ِت امام صادق است. گوید: آن قرائ قرائت مذکور می ی درباره

سیاری از برقی از محمدبن سلیمان از پدرش از اسحاق بن عمار از  -۳۵۱(ز) 
 عبدالله روایت کرده است که گفت: وای بر تو از کتاب خدا.  ابی

نامبرده، اینگونه  ی از مثالب بن شھر آشوب از امامان آمده است که آیه -۳۵۲(ح) 

 ). حتزن ال كليو(است: 

ُ ٱلََّقد تَّاَب ﴿ :بعدی ی بن ابراھیم قرائت آیه علی -۳۵۳(ط)   �َِّ�ِّ ٱَ�َ  �َّ
نَصارِ ٱوَ  لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱوَ 

َ
ِينَ ٱ ۡ� ةِ ٱِ� َساَعةِ  �ََّبُعوهُ ٱ �َّ را چنین روایت کرد:  ]۱۱۷[التوبة:  ﴾ۡلُعۡ�َ

 ÷صادق )ساعة العرسة يفن اتبعوه ياالنصار الذن وياملهاجرعىل  يتاب اهللا بالنبلقد (
 گفت: چنین نازل شد.
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در خالل یک حدیث طوالنی » االحتجاج«شیخ طبرسی در کتاب  -۳۵۴(ی) 

 خواند. ) نياملهاجرعىل  يلقد تاب اهللا بالنب( ÷آورده است که صادق
و در ھمان منبع آمده است که از ابان بن تغلب روایت است که گفت: به  -۳۵۵(یا) 

خوانند.  چه نزد توست، نمی مانند آن -اھل سنت-او گفتم: ای پسر رسول الله، عامه

ُ ٱلََّقد تَّاَب ﴿خوانند:  خوانند؟ گفتم: این چنین می گفت: ای ابان، چگونه می َّ�  َ�َ
نَصارِ ٱوَ  ِجِر�نَ لُۡمَ�ٰ ٱوَ  �َِّ�ِّ ٱ

َ
 یبعد امام صادق گفت: وای بر آنان! پیامبر خدا چه گناھ ﴾ۡ�

 ی اش را بپذیرد، در واقع خدا توسط او توبه ه خداوند از آن گذشت کند و توبهکدارد 
 امتش را پذیرفت. 

روایت شده است که  ÷بن موسی الرضا طبرسی گفته و از رضا علی -۳۵۶(یب) 

 ).نياملهاجرعىل  يبالنب لقد تاب اهللا(خواند: 

 ÷الرضا بن موسی الحسن علی سعدبن عبدالله در کتاب مذکور از ابی -۳۵۷(یج)  
خوانی؟ مرد گفت: ما چنین  روایت کرده است که از مردی پرسید: این آیه را چگونه می

ُ ٱلََّقد تَّاَب ﴿ خوانیم می نَصارِ ٱوَ  لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱوَ  �َِّ�ِّ ٱَ�َ  �َّ
َ
. امام گفت: این طور ﴾ۡ�

 )نياملهاجرعىل  يلقد تاب اهللا بالنب(نیست و خدا فرموده است: 
کلینی از احمدبن مھران از عبدالعظیم از حسین بن میاح از کسی که  -۳۵۸(ید) 

ْ ٱَوقُِل ﴿به او خبر داده شده است، روایت کرده که مردی این آیه  ُ ٱفََسَ�َى  ۡ�َمُلوا َّ� 
عبدالله گفت:  عبدالله خواند. ابی را نزد ابی ]۱۰۵[التوبة:  ﴾لُۡمۡؤِمُنونَ ٱوَ  ۥَ�َملَُ�ۡم َورَُسوُ�ُ 

ما  »واملأمونون«است  »واملأمونون«این طور نیست بلکه در اصل به جای والمؤمنون، 
 ھستیم. 

جاهد  يا النبهيأا ي(بن ابراھیم گفت: قرائت این آیه اینگونه است:  علی -۳۵۹(یه) 

زیرا پیامبرص با منافقان با شمشیر جنگ نکرد و به جای المنافقین،  )نيفار باملنافقكال
 بالمنافقین است.

آمده است و  )نيفار باملنافقكجاهد ال( طبرسی گفت: در قرائت اھل بیت -۳۶۰(یو) 
اند: زیرا پیامبر با منافقان نجنگید، بلکه با آنان الفت داشت  در توجیه این قرائت گفته
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کردند و علم و اطالع خدا نسبت به کفر آنان موجب مباح  ھا کفر را آشکار نمی زیرا آن
 مان نبوده است. یدن با آنان تا زمان اظھار ایبودن جنگ

آورده است که در قرائت اھل » البیان نھج« محمدبن حسن شیبانی در -۳۶۱(یز) 

ه ھر کس از طرفین کن است یآمده است؛ منظورش ا )نيفار باملنافقكجاهد ال(بیت: 
 کشته شود، پیروز است. 

آورده  ÷عبدالله سیاری از صفوان از ازرق از اسماعیل از جابر از ابی -۳۶۲(یح) 

ۡمرِ  -رجون ي - َوَءاَخُرونَ ﴿بعدی را اینگونه خواند: ی است که آیه
َ
ِ ٱ ِ� ُ�ُهمۡ  �َّ ا ُ�َعّذِ  إِمَّ

ا ُ َوٱ َعَلۡيِهۡمۗ  َ�ُتوُب  �مَّ  »).مرجون« ی(به جا ]۱۰۶[التوبة:  ﴾١٠٦َعلِيٌم َحِكيمٞ  �َّ
و از برقی از محمدبن سلیمان از پدرش از اسحاق بن عمار از  -۳۶۳(یط) 

ِيٱَ� يََزاُل ُ�ۡنَ�ُٰنُهُم ﴿ ی روایت است که آیه عبدالله ابی ْ رِ�َبٗة ِ� قُلُو�ِِهمۡ  �َّ  ﴾َ�َنۡوا
 . )ن تقطّع قلوهبمأ إىلقلوهبم  بة يفيبنوا ر ياهنم الذيزال بنيال(را چنین خواند:  .]۱۱۰[التوبة: 

» أن إيل«فوق گفته است: یعقوب و سھل  ی آیه ی طبرسی درباره -۳۶۴(ک) 

حرف جر باشد و ھمین قرائت، قرائت حسن و قتاده و » ايل«اند مبنی بر این که  خوانده

روایت کرده است و طبرسی  ÷عبدالله جحدری و جماعتی است و برقی آن را از ابی
 خود نقل کرده که امام صادق ھم به آن صورت خوانده است. » جوامع«در 

کلینی از محمدبن یحیی از احمد بن محمد از علی بن حکم از علی بن  -۳۶۵(کا) 

 ﴾...ۡلَ�ٰبُِدونَ ٱ﴿روایت کرده است که گفت:  ÷جعفر بصیر از ابی حمزه از ابی ابی
بخوان. بعد علت را از  )ني العابدنيالتائب(را  تالوت کردم، ابوجعفر گفت: نه،  ]۱۱۲[التوبة: 

را خریده  »ني و عابدنيتائب«ان مؤمنان، یا شدم، در جواب گفت: خداوند در میاو جو

 مقدر ھستند.  »اشتری«مفعول فعل  »ني  و عابدنيتائب«است؛ یعنی، 

 ÷جعفر بصیر از ابی حمزه از ابی طالب از علی بن ابی سیاری از ابی -۳۶۶(کب) 
 مانند آن را روایت کرده است. 

إِنَّ ﴿: ی آیه ی گوید: از ابوجعفر درباره بصیر می عیاشی به نقل از ابی -۳۶۷(کج) 
َ ٱ نَّ لَُهُم  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱِمَن  ۡشَ�َىٰ ٱ �َّ

َ
ۡمَ�ٰلَُهم بِأ

َ
نُفَسُهۡم َوأ

َ
ۚ ٱأ ِ ٱيَُ�ٰتِلُوَن ِ� َسبِيِل  ۡ�َنََّة َّ� 

 



 ۲۵۱  آغاز کتاب فصل الخطاب

تا آخر آن، سؤال کردم. گفت: آن در زمان گرفتن  ]۱۱۱[التوبة:  ﴾َ�َيۡقُتلُوَن َوُ�ۡقَتلُونَ 

را قرائت کردم. ابوجعفر گفت: چنین  )التائبون العابدون( ی هیمیثاق بود. سپس آ

ھا را دیدی،  تا آخر آیه. سپس گفت: ھر گاه آن )التائبني العابدين(مخوان بلکه بخوان: 
قرار دارند که خداوند نفس و مالشان را خریداری کرده است، که  یسانکنزد آن 

 منظورش رجعت بود. 
نکه شیخ حسن بن گفته است: چنا» بصائر«سعدبن عبدالله قمی در  -۳۶۸(کد) 

بصیر روایت کرده است  الخطاب از وھب بن حفص از ابی سلیمان حلی از حسین بن ابی
 که گفت: از ابوجعفر سؤال کردم تا آخر روایت. 

التائبني (و عبدالله بن مسعود و اعمش:   طبرسی گفته است: ابی -۳۶۹(که) 

ھم  ÷عبدالله جعفر و ابی بیخواند و این قرائت از ا »ياء«را تا آخر آیه با  )العابدين

بر قطع  بنا )التائبون العابدون(روایت شده است. سپس طبرسی گفته است: اما رفع در 

ز بر مدح ھم مرفوع است. وگفته شده رفع آن یو ن التائبون)(و استیناف است؛ یعنی، 

محذوف  )اهللا واحلافظون حلدود(تواند بنابر بدلّیت بر مبتدا و خبری باشد که بعد از:  می
 است.

است. این قول از زجاج بود و گفته شده رفع آن بنابر  »هلم اجلنة«و آن مبتدا و خبر: 

احتمال  » و العابدوننيقاتلون التائبون: والتائبي«باشد؛ یعنی  بدلّیت از ضمیر یقاتلون می
است که  یدارد که عالمت جر باشد و احتمال ھم دارد عالمت باشد، اّما جر، ھنگام

. و احتمال دارد که بنابر تقدیر فعلی )ني التائبنيمن املؤمن(وصف مؤمنین باشد؛ یعنی، 

ان یپا». نيا امدح التائبي ياعن«در معنی مدح عالمت نصب باشد، پس گویا گفته است: 

دھد که وصف مؤمنین است. صاحب خانه بھتر  کالم طبرسی. و ظاھر خبرھا نشان می
 خانه است. داند چه چیزی در  می

به من گفته:  ÷عیاشی به نقل از فیض المختار گفته است: ابوعبدالله -۳۷۰(کو) 

ِينَ ٱ �ََّ�َٰثةِ ٱَوَ�َ ﴿کنی:  توبه را قرائت می ی چگونه این آیه در سوره َّ�  ْ [التوبة:  ﴾...ُخّلُِفوا

واْ ﴿گفتم:  ]۱۱۸ لِّفُ خوانم. گفت: خلفوا داللت بر نماینده بودن آنان دارد؛ پس در  می ﴾خُ
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گوید: اگر  عبدالله آورده است که می اند. و حسین بن مختار از ابی حال طاعت بوده
خالفت به آنان واگذار شده باشد، پس ھیچ گناھی ندارند اما آنان با عثمان و دو ھمراه 

خالفوا است نه خلفوا. گویا تحریف شده وی مخالفت کردند. پس در واقع کلمۀ قرآنی 
ھا ھیچگاه صدای ُسم اسب و صدای سالح را نشنیدند مگر این که گفتند:  است. و آن

 به ما حمله شد. و بدینگونه خدا ترس را بر آنان چیره کرد تا داخل صبح  شدند. 
بن ابراھیم گفت: دانشمند اھل بیت گفت: ھمانا این آیه چنین  علی -۳۷۱(کز) 

وا ؛ ةعلی الثالثونازل شد:  لفُ  زیرا اگر چنین بود، عیبی نداشتند.  الذين خالفوا: نه خُ
کلینی از علی بن ابراھیم از صالح بن سندی از جعفر بن بشیر از فیض  -۳۷۲(کح) 

َوَ�َ ﴿خوانی:  پرسید: چگونه این آیه را می ÷بداللهالمختار آورده است که گفت: ابوع
ِينَ ٱ �ََّ�َٰثةِ ٱ ٰٓ إَِذا َضاقَۡت َعلَۡيِهُم  �َّ ْ َح�َّ �ُض ٱُخّلُِفوا

َ
ْ ﴿گفتم:  ]۱۱۸[التوبة:  ﴾ۡ�  ﴾ُخّلُِفوا

ھا چنین آمده است  ت عیاشی. در نسخهی... تا آخر روا خوانم. گفت: اگر چنین بود می

خبر گذشته و  ی از خبر حذف شده است، به قرینه» قال قلت خلفوا« و گویا این جمله:
 ت سیاری و عدم پیوستگی کالم بدون آن جمله. یروا

سیاری از محمدبن علی از جعفر بن بشیر از ابن مختار، مانند آن را  -۳۷۳(کط) 
 روایت کرده است. 

وایت کرده است بصیر از ثعلبه از عمربن یزید ر و از احمدبن محمداز ابی -۳۷۴(ل) 

گفت:  سپس  )ن خالفوايالثالثه الذ عيلو(خواند:  عبدالله شنیدم که می که گفت: از ابی

لفوا«به خدا سوگند اگر  باشد، آنان مرتکب گناھی نشدند؛ پس عقوبتی بر آنان  »خُ
 نیست. 
 و از ابن جمھور از بعضی از یارانش، مانند این خبر نقل شده است.  -۳۷۵(ال) 
العابدین و ابوجعفر محمدبن  طبرسی گفته است: علی بن حسین زین -۳۷۶(ل) 

وا«و ابوعبدالرحمن سلمی،  الباقر و جعفر بن محمد الصادق علی فُ اند.  خوانده» خالَ
تبوک نازل شد و این خبرھا داللت دارند بر  ی پایان کالم طبرسی. این آیه در غزوه

امبرص به سوی تبوک تخلف کردند، آن سه نفر که در ھنگام خروج پی ی چه درباره آن
ھا چیره کرد، تا جایی که زمین با آن  روی داد. پس خدا ترس را در آن شب بر آن

ھا تنگ شد و به خاطر خوف و اندوه فراوان دلشان  گستردگی و وسعتی که دارد بر آن
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رساندند و از تخلف خود معذرت  صبه ھم آمد، تا وقت صبح خود را به پیامبر
 خواستند. 

طبرسی گفته است: در مصحف عبدالله بن مسعود و قرائت ابن عباس  -۳۷۷(لج) 
 روایت شده است.  ÷عبدالله به نقل از صادقین، این قرائت از ابی

کلینی از تعدادی از اصحاب ما، از سھل بن زیاد از یحیی بن مبارک از  -۳۷۸(لد) 
کرده است که گفت:  روایت عبدالله عبدالله بن جبله از اسحاق بن عمار از ابی

ه ماعنتنا يز علينفسنا عزأم رسولٌ من ك(لقد جاءخداوند این آیه را چنین نازل کرد: 

  .م)ي رؤوف رحنينا باملؤمنيص عليحر
سیاری از سلیمان بن اسحاق از یحیی بن مبارک قرشی از عبدالله،  -۳۷۹(له) 

گفته است: این خبر » مرآة العقول«مانند آن را روایت کرده است. مجلسی در کتاب 
کند بر این که مصحف اھل بیت در بعضی از مسائل، مخالف مصحفی است  داللت می

خوانده » مكمن انفس«آمده است که » الکشاف«که در دست مردم است. و در کتاب 

ترین شما و گفته شده این قرائت، قرائت  ترین و ارزشمند یعنی، از بزرگ شده است؛
 ئشه است. رسول خدا و فاطمه و عا

 یونس ی سوره
عبدالله رسانده است که آیه را  سیاری از سھل بن زیاد، سند را به ابی -۳۸۰(الف) 

چه در  در حالی که آن )م بهكنذرتأ الم وكيقل لو شاء اهللا ماتلوته عل(چنین خواند: 

 اند.  را به ھمزه روایت کرده» مكوالأدرأ«مصحف موجود است: 

 هود ی سوره
طبرسی گفته است: ابن عباس و مجاھد و یحیی بن یعمر روایت  -۳۸۱(الف) 

و زیدبن علی و جعفر  ÷جعفر محمدبن علی بن حسین و ابی اند و باز ھم از علی کرده

به     ]۵[هود:  ﴾إِ�َُّهۡم يَۡثُنوَن ُصُدورَُهمۡ ﴿ ی هیآ ی روایت شده است که در باره ÷بن محمد

آمده است که » الکشاف«بر وزن یفعوعل، قرائت کردند، در » ثنويني«، ﴾ُنونَ يَثۡ ﴿ جای: 
است و آن » الثن«از حالوت و اصل آن از » احَلولی«این لغت بنای مبالغه است، مانند 

خواھد بگوید: دل ھای آنان بر کالم ضعیف پذیرش دارد؛  عبارتست از: کالم ضعیف. می
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وید: ایمانشان ضعیف و دل خواھد بگ چنانکه گیاه ضعیف قابل انعطاف است، یا می
ھایشان مریض است. یعنی، این آیه در اصل َیْثَنْونی ُصدوُرھم به رفع صدور بوده نه 

 به نصب صدور.  ﴾ُصُدورَُهمۡ  ُنونَ يَثۡ ﴿
بن  جعفر و علی حمزه از ابی جناده مکنون از ابی سیاری از ابن -۳۸۲(ب) 

عىل  –ن صربوا يال الذإ(ند: اند که این آیه را چنین قرائت کرد روایت کرده ÷حسین

(گویا بین دو خط از قرآن حذف گردیده  )و عملوا الصاحلات –هم يماصنعتم به من بعد نب
 است). 

نعمانی با سند قبلی در تفسیر خود از امیرالمؤمنین در شمارش آیات  -۳۸۳(ج) 

من  نةيبعىل  انكفمن أ(بعدی در اصل چنین است:  ی کند که آیه تحریف شده روایت می

 تاب مويسكو من قبله  –ه اماماً و رمحة يوص –تلوه شاهدٌ منه ي(و خدا  يعني رسول ربه)

ّ�ِهِ ﴿آن را تحریف کردند و این طور خواندند: )  ؤمنوني كاُولئ ٰ بَّيَِنةٖ ّمِن رَّ َ�َمن َ�َن َ�َ
َ
 ۦأ

. پس عبارتی را بر ]۱۷[هود:  ﴾كَِ�ُٰب ُموَ�ٰٓ إَِماٗما َورَۡ�َةً  ۦَوَ�ۡتلُوهُ َشاهِٞد ّمِۡنُه َوِمن َ�ۡبلِهِ 
 عبارت دیگر مقدم کردند؛ به ھمین سبب، معنی آیه از بین رفت. 

بصیر و  عمران از یونس از ابی بن ابراھیم از پدرش از یحیی بن ابی علی -۳۸۴(د) 

عىل  انكفمن أ(د: فوق چنین نازل ش ی روایت کرده است که آیه ÷جعفر فضیل از ابی

 تاب مويسكرمحة و من قبله ماماً وإتلوه شاهد منه يو –، رسول اهللا يعني –نة من ربه يب

 ب آیه تقدیم و تأخر صورت گرفت. کیر. بعد در ت)ؤمنون بهي
از امام صادق به طور مرسل آمده است که این آیه چنین نازل شد:  -۳۸۵(  (ھ

 . )ىتاب موسكمن قبله رمحة وماماً وإتلوه شاهد منه ينة من ربه ويبعىل  انكفمن أ(
یعقوب  سیاری از محمد بن سنان از بکیر حسانی و عبدالله بسمی از ابی -۳۸۶(و) 

 انكفمن أ(فوق روایت کرده است که چنین تالوت کرد:  ی دربارۀ آیه ÷از ابی عبدالله

گفت: پس در این جا این  ÷ابوعبدالله: و )رمحةماماً وإتلوه شاهد منه ينة من ربه ويبعىل 

 قرار داده شده است.  )رمحةماماً وإتلوه شاهد منه ين ربه وم(عبارت 
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ھا مقدم و مؤخر آورده است،  عبارات را در مثال» انيالب هنج«شیبانی در  -۳۸۷(ز) 

پس در تألیف آیه در میان  ]۱۷[هود:  ﴾كَِ�ُٰب ُموَ�ٰٓ إَِماٗما ۦَوِمن َ�ۡبلِهِ ﴿مانند این آیه: 
 کلمات تقدیم و تأخیر نمودند. 

در باب تحریف آیات » ناسخ القرآن«سعدبن عبدالله قمی در کتاب  -۳۸۸(ح) 

ّ�ِهِ ﴿ھود این آیه آمده است  ی گفته: از این باب در سوره ٰ بَّيَِنٖة ّمِن رَّ َ�َمن َ�َن َ�َ
َ
 ۦأ

تا آخر. ابوعبدالله گفت: نه به  ﴾كَِ�ُٰب ُموَ�ٰٓ إَِماٗما َورَۡ�َةً  ۦهِ َوَ�ۡتلُوهُ َشاهِٞد ّمِۡنُه َوِمن َ�ۡبلِ 

نة من ربه يبعىل  أفمن(خدا سوگند خداوند این چنین نازل نکرد، بلکه چنین است: 

 .)ىتاب موسكمن قبله رمحة وماماً وإتلوه شاهد منه يو
را به  سیاری از بکر بن محمد و غیر او نقل کرده است که اسناد -۳۸۹(ط) 

قرائت کرد؛  »ابنها«را  ]۴۲[هود:  ﴾ۡ�َنهُ ٱَونَاَدٰى نُوٌح ﴿ ی هیرسانند که آ ابوعبدالله می
 طی است.  ی یعنی، پسِر زنش را صدا زد و آن لغت قبیله

آمده است:  نادی نوح ابنه  و گفت:  ÷جعفر و با ھمان اسناد از ابی -۳۹۰(ی) 
» ابنھا«را به ضمیر اضافه کرد و آن را » الف« یکاین فقط لغت طی است. پس امام 

 نمود. 
بن ابراھیم از احمدبن ادریس از موسی بن اکیل نمیری از عالء بن  علی -۳۹۱(یا) 

روایت کرده است  ﴾ۡ�َنهُ ٱَونَاَدٰى نُوٌح ﴿قول خداوند:  ی درباره ÷عبدالله سباته از ابی
گردد  ِر زن به مرد منسوب میکه آن پسر، پسر نوح از ھمسرش بود و در لغت طی، پس

 شود.  گفته می »، ابنهابنها«و به جای 
گوید:  عیاشی به نقل از موسی بن عالء بن سباته و دربارۀ  آیۀ فوق می -۳۹۲(یب) 

طی،  ی آن پسر، پسر نوح نبود بلکه پسر زنش بود از شوھر دیگرش؛ اما در لغت قبیله
 دھند. پسِرزن را به مرد نسبت می

جعفر محمدبن علی و  بن ابیطالب و ابی  طبرسی گفته است که از علی -۳۹۳(یج) 
 جعفر بن محمد و عروه بن زبیر و نادی نوح ابنه روایت شده است. 

روایت کرده است که گفت:  ÷جعفر عیاشی از محمدبن مسلم از ابی -۳۹۴(ید) 

به نصب الف است و ضمیرھا به زن نوح  »ابنها«در لغت طی،  ﴾َنهُ �ۡ ٱَونَاَدٰى نُوٌح ﴿

 



 گیری و اعتقاد شیعه نسبت به قرآن موضع    ۲۵۶

ابنها، «شود و به جای  گردد؛ اما طبق لغت آنان، پسِر زن به مرد نسبت داده می برمی

 آید.  می »ابنه
از احمدبن اسحاق بن سعد از بکر بن » قرب االسناد«حمیری در کتاب  -۳۹۵(یه) 

َونَاَدٰى ﴿گفت:  میشنیدم که  ÷محمد ازدی روایت کرده است که گفت: از ابوعبدالله
 باشد.  می »ابنها، ابنه«طبق لغت طی، چنانکه توضیح داده شد، منظور از ﴾ۡ�َنهُ ٱنُوٌح 

حماد از عمرو بن شمر از  سیاری از محمدبن علی از عبدالرحمن بن ابی -۳۹۶(یو) 

طبق لغت  »ابنه«فوق گفت:  ی آیه ی روایت کرده است که درباره ÷عبدالله جابر از ابی

آمده است: » الکشاف«انگیز، این است که در  آمده است؛ اما شگفت »ابنها«ه جای طی، ب

و عروه  ÷گردد و محمدبن علی خواند و ضمیر به ھمسر نوح برمی »ابنها« ÷علی

گردد؛ یعنی، قصد  ھاء خواندند و باز ھم ضمیر به ھمسر برمی  را به فتح »ابنه«بن زبیر، 

اند؛ اما با فتحه، از آوردن الف خودداری کردند و با این مطلب، مذھب  داشته »ابنها«
گوید: از حسن در این باره سؤال کردم؛ گفت: به خدا  شود. قتاده می حسن تقویت می

گوید: این پسرم از  قسم پسر نوح نبود. گفتم: خداوند از نوح حکایت کرده است که می
نبود. اھل کتاب ھم اختالف ندارند در این که آن گویی: پسر او  اھل من است و تو می

گیرد.  ناخلف، پسر نوح بود. در جواب گفت: چه کسی دینش را از اھل کتاب می
ه حجت کگویم مخالفت در قرائت و غیره در بین امیرالمؤمنین و فرزندان او  می

و ه رؤسای اھل گمراھی در غالب احکام حالل کگونه  گنجد ھمان ھستند، در عقل می
اما این که این پسر ناخلف،   چه  رسول بزرگوار آورده است با ھم توافق دارند، حرام و آن

پسر نوح یا پسر ھمسرش بوده یا نه؟ اقوال مختلفی مانند ھمین خبرھا وجود دارد. 
 ی سیره مراجعه نماید. ھا کتابرا بداند؛ باید به تفاسیر و ھا  این خواھد کسی که می

 ی عبدالله روایت کرده است که آیه حمزه از ابی بن ابی علی عیاشی از -۳۹۷(یز) 

ل ربإ(بعدی را چنین تالوت کرد:  سُ ل ـ يبقطع من الل كفأرس بأهل كيلإصلوا يلن  كنا رُ

آیه  از مظلماگویا سپس ابوعبدالله گفت: این است قرائت امیرالمؤمنین؛ ( )-مظلامً 
 حذف شده است). 
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حمزه، مانند آن را به طور ھمسان روایت کرده  بیسیاری از سعدان از ا -۳۹۸(یح) 
 است. 

 ی آیه ی آورده است که درباره ÷جعفر بصیر از ابی عیاشی از ابی -۳۹۹(یط) 

ٞ وََسعِيدٞ ﴿ گفت: در ذکر اھل آتش استثناء ھست اما در ذکر   ]۱۰۵[هود:  ﴾فَِمۡنُهۡم َشِ�ّ

ن يخالد ةاجلن ين سعدوا ففيالذ ماأو(اھل بھشت استثناء وجود ندارد و چنین خواند: 

، (یعنی، قبل از  )وذذ جمريرض عطاءً غها ما دامت الساموات واألفي  )كال ماشاء ربإعطاءً
 بالله. وجود ندارد و بدین گونه آیه تحریف شده است. نعوذ

بصیر از  حمزه از ابی سیاری از حمادبن حریز و سعدان از ابی -۴۰۰(ک) 
 فوق، مانند خبر قبل را نقل کرد.  ی در آیه ÷جعفر ابی

عطاءً (آمده است که  ÷عبدالله از حمادبن عیسی از حریز از ابی -۴۰۱(کا) 

 با دال آمده است.  )جمذودريغ

مانند  ÷عبدالله عیاشی گفته است و در روایتی دیگر از حریز از ابی -۴۰۲(کب) 
 آن را روایت کرده است. 

: با نصب )داً يحصفمنها قائامً و(: ÷عبدالله ز ابیبصیر به نقل ا و از ابی -۴۰۳(کج) 

ردن جز با آھن) نخواھد بود.ـ در ک(و درو » ديحص«قرائت کرد و گفت: ای ابامحمد، 
 شوند. ـ حالی که در قرآن با رفع خوانده می

: و درو جزبا فلز )ديحصفمنها قائم و(و در ھمان مورد روایت دیگری  -۴۰۴(کد) 
 ست آمده است. ین نکآھن مم

مانند خبر اول را  ÷عبدالله بصیر از ابی ایوب از ابی سیاری از ابی -۴۰۵(که) 
 روایت کرده است. 

 یوسف ی سوره
روایت  ÷عبدالله یعقوب از ابی بکیر از ابی سیاری از ابن فضال از ابی -۴۰۶(الف) 

ئت يهِ (، ]۲۳وسف: ی[ ﴾...َوقَالَۡت َهۡيَت لََك ﴿خداوند:  ی کرده است که در این فرموده

آمده است که با این قرائت ھم خوانده شده است و در » کشاف«است و در تفسیر  )كل
 بن ابراھیم ھم ھمینطور آمده است.  تفسیر علی
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وایل و یحیی بن وثاب  رجا و ابی و ابی ÷ طبرسی گفته است از علی -۴۰۷(ب) 
 با ھمزه و ضم تاء خوانده شد. »  ھیئت لک«

یعقوب و غیر او به نقل از  بکیر از ابی ری از ابن فضال از ابیسیا -۴۰۸(ج) 

با عین قرائت  )قد شغفها(را  ﴾...قَۡد َشَغَفَها﴿ روایت کرده است که  ÷عبدالله ابی
 کرد. (در حالی که در قرآن با غین است.)

 ÷جعفر و از قاسم بن عروه از عبدالحمید از محمدبن مسلم از ابی -۴۰۹(د) 
 مانند آن روایت شده است. 

بن حسین و محمدبن علی و جعفر  طبرسی گفته است. و از علی و علی -۴۱۰(  (ھ
و از حسن و یحیی بن یعمر و قتاده و مجاھد و ابن محیص روایت شده  ÷بن محمد

شتر را آماده کرد و ؛یعنی،  »شعف البعري« با عین آمده است. ﴾...قَۡد َشَغَفَها﴿ است که

 یوسف دلش را سوزانده است.  یعنی، ؛وی را سوزاند –صمغ درخت صنوبر  – با قطران
یعقوب آورده است که گفت:  بکیر از ابی سیاری از ابن فضال از ابی -۴۱۱(و) 

� �َخرُ ٱَوقَاَل ﴿ی آیه ÷ابوعبدالله ِ� ُخۡ�ٗ
ۡ
ۡ�ُِل فَۡوَق َرأ

َ
َرٮِٰ�ٓ أ

َ
ٓ أ را  ]۳۶وسف: ی[ ﴾إِّ�ِ

 .) منهريل الطكها خبز تأفيجفة  (أمحل فوق رأيسچنین تالوت کرد: 

یک بار دیگر گفته  ÷عبدالله یعقوب به نقل از ابی عیاشی از ابن ابی -۴۱۲(ز) 

� �َخرُ ٱَوقَاَل ﴿است: به جای  ِ� ُخۡ�ٗ
ۡ
ۡ�ُِل فَۡوَق َرأ

َ
َرٮِٰ�ٓ أ

َ
ٓ أ  أمحل فوق رأيس(گفت:  ﴾إِّ�ِ

 .) منهريل الطكها خبز تأفيجفة 
سیاری از نضربن سوید از یحیی طوی از معلی بن عثمان بن معلی بن  -۴۱۳(ح)  

شنیدم که این آیه را چنین  ÷عبدالله خنیس روایت کرده است که گفت: از ابی

 ).ابساتيأخر سبع سنابل خرض و(خواند: 
 و از سیف بن عمیره مثل آن روایت شده است.  -۴۱۴(ط) 

 خواند. )سبع سنابل خرض(وعبدالله بن ابراھیم گفت: اب علی -۴۱۵(ی) 

 خواند.  )سبع سنابل( ÷طبرسی گفت: جعفر بن محمد -۴۱۶(یا) 

 



 ۲۵۹  آغاز کتاب فصل الخطاب

سیاری از نضر از جلبی از معلی بن عثمان از معلی بن خنیس روایت  -۴۱۷(یب) 

لن ما كأي(بعدی را چنین خواند:  ی عبدالله شنیدم که آیه کرده است که گفت: از ابی

 ).قربتم هلن
 و از سیف بن عمیره، مانند آن روایت شده است.  -۴۱۸(یج) 

نازل شده است » ما قربتم«گوید: امام صادق گفت:  بن ابراھیم می علی -۴۱۹(ید) 
 نه ما قدمتم. 

 خواند. » ما قربتم« ÷طبرسی گفت: جعفر بن محمد -۴۲۰(یه) 
ر آمده است، چنانکه در البحا» ناسخ القرآن«سعدبن عبدالله در کتاب  -۴۲۱(یو) 

 خواند.  )ابساتيسبع بقرات سامن وسبع سنابل خرض واُخر (گفته است: ابوعبدالله 

 قرائت کرد. »  قربتم هلن ما«و در ھمان کتاب آمده است امام   -۴۲۲(یز) 

 ی بن ابراھیم گفت: امام صادق گفت: مردی نزد امیرالمؤمنین آیه علی -۴۲۳(یج) 

ِ� ِمۢن َ�ۡعِد َ�ٰلَِك َ�ٞم �ِيهِ ُ�َغاُث ُ�مَّ يَ ﴿بعدی را چنین خواند: 
ۡ
َو�ِيهِ  �َّاُس ٱأ

ونَ  افشردند؟  امیرالمؤمنین گفت: وای بر تو، چه چیزی را می ]۴۹وسف: ی[ ﴾٤٩َ�ۡعِ�ُ
شراب را؟ آن مرد گفت: ای امیرالمؤمنین، چگونه این آیه را بخوانم؟ امیر گفت: چنین 

ھا گرسنگی، باران بر  ؛ یعنی، بعد از سال)عرصونيه فيلناس وغاث ايه في(عام نازل شد: 
 آنان خواھد بارید. و دلیل آن، این آیه است: 

نَزۡ�َا ِمَن ﴿
َ
که المعصرات به معنی ابرھای  ]۱۴[النبأ:  ﴾١٤َماٗٓء َ�َّاٗجا لُۡمۡعِصَ�ٰتِ ٱَوأ

 زا آمده است.  باران
کند که گفت: اما  روایت می نعمانی با ھمان سند قبلی از علی -۴۲۴(یط) 

دھد تا به این آیه  چه از کتاب خدا تحریف شده است ـ بعد مطلب را ادامه می آن

عرصون، ي«است که به جای ) عرصونيه فيغاث الناس ويه فيثمّ يأيت عام (رسد  می

و آن را با افشردن شراب معنی » عرصوني«بود و تحریفش کردند و گفتند: » مطروني

نَزۡ�َا ِمَن ﴿ ند ھم فرموده است:کردند و خداو
َ
 .﴾١٤َماٗٓء َ�َّاٗجا لُۡمۡعِصَ�ٰتِ ٱَوأ
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فوق را  ی آیه ÷سیاری از ابن سیف از مردی به نقل از ابی عبدالله -۴۲۵(ک) 

 مطروني ُ : با ضم یاء به معنی »عرصونيه فيغاث الناس ويه فيثمّ يأيت عام «چنین خواند: 

نَزۡ�َا ِمَن ﴿ای:  است سپس گفت: مگر این آیه را نشنیده
َ
 .﴾١٤َماٗٓء َ�َّاٗجا لُۡمۡعِصَ�ٰتِ ٱَوأ

عیاشی از محمد بن علی صیرفی از مردی به نقل از ابی عبدالله  -۴۲۶(کا) 

قرائت کرد. بعد گفت: مگر  مطرونيفوق، با ضم یاء به معنی  ی یعصرون را در آیه

 تا آخر آیه.  انزلنا ای این آیه را: و نشنیده

روایت است که مانند  ÷و از علی بن معمر از پدرش از ابی عبدالله -۴۲۷کب) 
 آن آیه، اظھار کرده است.  ی این خبر را  درباره

در باب تحریف آیات » ناسخ القرآن«سعد بن عبدالله قمی در کتاب  -۴۲۸(کج) 

ثم (فوق را نزد امیر المؤمنین چنین خواند:  ی ه که روایت شده است: مردی آیهگفت

بعد آن مرد گفت: ای امیر  )عرصون اخلمريه فيغاث الناس ويه فيعام  كمن بعد ذل يتأي

را به معنی » عرصوني«المؤمنین، پس چگونه بخوانم. وی در جواب گفت: خداوند 

نَزۡ�َا ِمَن ﴿ ده است:نازل کرده است و خداوند فرمو» مطروني«
َ
َماٗٓء  لُۡمۡعِصَ�ٰتِ ٱَوأ

 زا است.  که معصرات به معنی ابرھای باران ﴾١٤َ�َّاٗجا
سیاری از نضر از یحیی جلبی از شعیب عقرقونی از ابی بصیر از ابی  -۴۲۹(کد)

هنم قد أأس الرسل وظنوا يذا استإ يحت(روایت کرده است که این آیه:  ÷عبدالله

بواك بوك: را با تخفیف )ذَ  خواند.  اذَ

فوق را  ی آیه ÷عیاشی از ابی بصیر به نقل از ابی جعفر و ابی عبدالله -۴۳۰(که) 

 قرائت کرده است. » ذبواك«با تخفیف ذال، 

را با تخفیف، »  ذبواك«گفته است: امامان » اجلوامع«طبرسی در کتاب  -۴۳۱(کو) 
 اند. قرائت کرده

 رعد ی سوره
شیخ مفید، ابوسعید محمد ابو سعید محمد بن احمد بن حسن  -۴۳۲(الف) 

نیشابوری، جد شیخ جمال الدین ابی الفتوح رازی خزاعی، صاحب تفسیر مشھور در  
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گوید: ابو القاسم عبدالعزیز بن محمد شعری به  چھل حدیث، در حدیث سی و یکم می
ی ما را خبر کرد و گفت: ابوبکر ما خبر داد و گفت: ابو عبدالله حسین بن جعفر جرجان

محمد بن حسین بن صالح سبیعی در حلب به ما خبر داد و گفت: احمد بن حماد بن 
سفیان قاضی برایمان حدیث آورد و گفت: ابو بشر احمدی برای ما حدیث آورد و گفت: 
احمد بن عبدالرحمن ذھلی کوفی برای ما حدیث آورد و گفت: عبدالرحمن بن راشد 

برایمان حدیث آورد و گفت: اسحاق بن یعقوب عطار از عبدالله بن محمد  اسدی مقری
بن عقیل از جابر بن عبدالله برای ما حدیث آورد و گفت: پیامبر خدا به حضرت 

اند؛ من و تو از  ھای متنوعی آفریده شده گفت: ای علی، ھمانا مردم از سلسله ÷علی

�ِض ٱَوِ� ﴿اوند فرموده است: ایم و آن، اینگونه است که خد یک سلسله خلق شده
َ
�ۡ 

ٰتٞ  َتَ�ٰوَِ�ٰٞت وََج�َّ �ُۡسَ�ٰ ﴿قرائت را ادامه داد تا به این جمله رسید:  ]۴[الرعد:  ﴾قَِطٞع مُّ
 و گفت: رسول خدا این آیه را چنین خواند.  .]۴[الرعد:  ﴾بَِمآءٖ َ�ِٰحدٖ 

گوید: آن احادیثی که از طرق ما و  می» قبسات ةيحاش«محقق داماد در  -۴۳۳(ب) 

نام إ(طرق آنان آمده است به پشتیبانی ھمدیگر اذعان دارند که این آیه چنین نازل شد: 

  ).ل قوم هادكل عيلنت منذر لعباد وأ

به نقل از » نيحبل املت«شمس الدین محمد بن بدیع رضوی در کتاب  -۴۳۴(ج) 

نت منذر أنام إ(رعد:  ی هآیات تحریف شده در سورتفسیر کازر و مولی فتح الله در سیاق 

 ).ل قوم هادكل لعباد وعيل
 ر نشده است.) کذ یعلاند. ( در حالی که در قرآن  خوانده

 ۦُمَعّقَِ�ٰٞت ّمِۢن َ�ۡ�ِ يََديۡهِ َوِمۡن َخۡلفِهِ  ۥَ�ُ ﴿علی بن ابراھیم گفت این آیه:  -۴۳۵(د) 
ۡمرِ  ۥَ�َۡفُظونَهُ 

َ
ِ ٱِمۡن أ  یشان خطاب به قاریعبدالله قرائت شد؛ ا ینزد اب ]۱۱الرعد: [ ﴾�َّ

گفت: مگر شما عرب نیستید؟ پس چگونه ممکن است معقبات در حالی که از عقب 
گوید:  مشتق است و عقب که در  پشت قرار دارد در جلوی انسان باشد. مرد قاری می

معقبات من خلفه له (ن نازل شد: یگفتم: فدایت شوم، پس چگونه است؟ گفت: اینچن

و چه کسی است که بتواند چیزی را از امر خدا  )مر اهللاأفظونه بحي –ه يدي نيب بيرقو
 حفظ کند و آن، معقبات، فرشتگان مؤّکل خدا، در میان مردم ھستند. 
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 ۥَ�ُ ﴿ ی قرائت آیه ÷عیاشی به نقل از برید عجلی گفت: ابو عبدالله -۴۳۶(  (ھ
ۡمرِ  ۥَ�َۡفُظونَهُ  ۦُمَعّقَِ�ٰٞت ّمِۢن َ�ۡ�ِ يََديۡهِ َوِمۡن َخۡلفِهِ 

َ
ِ ٱِمۡن أ را از من شنید  .]۱۱[الرعد:  ﴾�َّ

ن (گیرند و گیرد؟ معقبات در پشت قرار می چگونه در جلو قرار می» معقبات«و گفت:  مِ

 است.  )أمر اهللا بأمر اهللا
 ی ر از حمران روایت کرد که مردی آیهسیاری از قاسم بن عروه از بکی -۴۳۷(و) 

» معقبات«فوق را قرائت کرد، حمران معترض شد و گفت: شما عرب ھستید. چگونه 

 نند. ک یم یگیرند؟ و با فرمان خدا او را حفظ و نگھدار در جلو قرار می

له معقبات (طبرسی گفته است: از ابی عبدالله چنین روایت شده است:  -۴۳۸(ز) 

 ». اهللا مرأمن «به جای  )مر اهللاأفظونه بحي –ه يدي نيب بيرقمن خلفه و

 )فظونه بأمر اهللاحي(علی بن ابراھیم در روایت ابی الجارود از ابی الجعفر:  -۴۳۹(ح) 

 ». الله من أمر«به جای 

 ۥَ�َۡفُظونَهُ ﴿ یعیاشی از مسعده بن صدقه، به نقل از ابی عبدالله به جا -۴۴۰(ط) 
ۡمِر 

َ
ِ ٱِمۡن أ  . »بأمر اهللا«گفت:  ﴾�َّ

نقل کرده » الصافی«ابن شھر آشوب در مناقب، آن را مانند عیاشی در  -۴۴۱(ی) 
صراحت ندارند؛ زیرا ممکن است گفته  –تحریف  –است و این سه روایت بر مطلوب 

ن) ی شود: کلمه است؛ چنانکه طبرسی آن را از حسن و  (باء)جا به معنی  در این (مِ
مجاھد نقل کرده است. و جبائی گفته که این مطلب ھم از ابن عباس روایت شده و 
این مطلب مانند آن است که گفته شود: این کار از تدبیر فالن یا به تدبیر فالن است؛ 

 –ب گرفت، اما واجب است آیه بر مطلو (باء)را به جای  (من)شود  یعنی، ھر چند می

 آید.  چه گذشت و می آن ی حمل شود به قرینه –تحریف 
گفته است و از علی و ابن عباس و عکرمه و زید » المجمع«طبرسی در  -۴۴۲(یا) 

 روایت شده است.  )فظونه بأمر اهللاحي(بن علی 

 



 ۲۶۳  آغاز کتاب فصل الخطاب

سیاری از محمد بن عبدالله از محمد بن اسماعیل از محمد بن حسین  -۴۴۳(یب) 
مروان بن مروان از ابی عبدالله روایت کرده است که این آیه را از کثیر بن سعید از 

 ، یتبین خواند.) أسيي(یعنی، به جای  )ن آمنواي للذنيتبيفلم أ(چنین خواند: 
طبرسی گفته که علی و ابن عباس و علی بن حسین و زید بن علی و  -۴۴۴(یج) 

 »نيتبيأفلم «جعفر بن محمد و ابن ابی ملکیه و عکرمه و جحدری و ابن یزید مزنی: 

است و به نقل از سیوطی در اتقان و به نقل از ابن » أسيي«خواندند که قرائت مشھور، 
 اسمش ناعس است. عباس گفت: کاتبی آن را نوشته است که 

فلم أ(سعد بن عبدالله در ھمان کتاب گفت: امام صادق چنین خواند:  -۴۴۵(ید) 

  ).عاً يالناس مج يشاء اهللا هلدين لو أن آمنوا ي للذنيتبي

 ÷سیاری از ابن اسباط از ابن ابی حمزه از ابی بصیر از ابی جعفر -۴۴۶(یه) 
 )اهللا من أرس القول أو جهر بهعىل  اءسو(روایت کرده است که این آیه را چنین خواند: 

 است.  ) من جهر بهم من أرس القول وكسواء من(که در اصل: 

 ابراهیم ی سوره
عیاشی از حسین بن ھارون شیخی از یاران ابی جعفر از ابی  -۴۴۷(الف) 

کرد:  روایت کرده است که گفت: از او شنیدم که این آیه را تالوت می ÷جعفر

کند که ابو جعفر گفت: تو لباس و چیزی را  ھارون نقل می )سألتموهل ما كم من كتياو(

 خوانده است.  مكتيا، مكآتاای اما به تو داده است. وی به جای  از او درخواست نکرده
سیاری از ابن ابی عمران از ابی ھارون مکفوف آورده است که گفت: از  -۴۴۸(ب) 

 .)ا سألتموهل مكم من كتياو(گفت:  ابو عبدالله شنیدم که می

با تنوین ). ل ما سألتموهكمن «(گوید: زید به نقل از یعقوب:  طبرسی می -۴۴۹(ج) 
کل خواند و این قرائت ابن عباس و حسن و محمد بن علی باقر و جعفر بن محمد 

 و ضحاک و عمر بن قائد است.  ÷صادق

در  )يلوالدو يل رب اغفر(گوید: اما قول خداوند:  علی بن ابراھیم می -۴۵۰(د) 

 نازل شد.  )اسحاقل وياسامع يّ لولد(اصل 
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سیاری از حماد از حریز از یکی از آن دو امام: باقر و صادق نقل کرده  -۴۵۱(  (ھ

ر يلاست که  فِ کرد.؛یعنی پروردگارا از من و دو فرزندم  قرائت می)  يَّ و لِولد (ربّ اغْ

 خواند.  می يلدو، يوالدبگذر، منظورش اسحاق و یعقوب بود، پس به جای 

 ÷و از اسماعیل و محمد بن علی و ابی جمیله از جابر از ابی جعفر -۴۵۲(و) 
 مانند آن روایت شده است و گفت: آن دو، حسن و حسین ھستند. 

محمد بن علی از ابی جمیله به نقل از زراره گفت: به ابو جعفر گفتم:   -۴۵۳(ز) 
دم؛ آنان اسحاق و اسماعیل را ذکر رکمرجئه مذاکره  ی من با جمعی از افرای فرقه

کردند و من حسن و حسین را.  وی در جواب گفت: اگر چنین گفته باشی، حضرت  می

؛ یعنی، پروردگارا از من و دو پسرم درگذر. يَّ رب اغفرلی و لولدابراھیم ھم گفته است: 
 (و آن دو، پسران رسول خداص حسن و حسین ھستند.) 

و  ÷حسن بن علی و ابو جعفر محمد بن علی طبرسی گفته است که -۴۵۴(ح) 

گفته که این قرائِت » جلوامعا«خواندند. و در کتاب  »يو لولد«زھری و ابراھیم نخعی،  
 اھل بیت است. 

عیاشی از حریز بن عبدالله از کسانی که آن را ذکر کرده، از یکی از آن  -۴۵۵(ط) 

ه منظورش کخواند؛  می )يولولد ربّ اغفر يل(دو امام، باقر و صادق، روایت کرده که 
 اسماعیل و اسحاق بود. 

 ربّ اغفر يل(  ی از جابر نقل شده است که گفت: از ابی عبدالله درباره -۴۵۶(ی) 

ای است که نویسندگان آن را تصحیف کردند و  سؤال کردم. گفت: این کلمه )يّ ولوالد

یل و اسحاق و حسن و است؛ یعنی، اسماع )يّ ولولد ربّ اغفر يل(گرنه ابراھیم گفت: 
 حسین به خدا سوگند دو فرزند رسول خدا ھستند. 

چه مشایخ وی از  سعد بن عبدالله قمی در کتاب گذشته به نقل از آن -۴۵۷(یا) 

ه منظور اسماعیل و کخواند؛   »يو لولد«گوید: امام صادق  اند، می امام صادق آورده
 اسحاق ھستند. 

امیر المؤمنین علی بن ابی طالب و ابو جعفر طبرسی گفته است که  -۴۵۸(یب) 

 به فتح واو خواندند.  »هميلإ يهتو« ÷باقر و جعفر بن محمد
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روایت کرده  ÷سیاری از ابی طالب از یونس از سندی از ابی عبدالله -۴۵۹(یج) 
 ی است که آیه

ِ ٱ َر�ََّنآ إِنََّك َ�ۡعلَُم َما ُ�ِۡ� َوَما ُ�ۡعلُِنۗ َوَما َ�َۡ�ٰ َ�َ ﴿ ءٖ ِ�  �َّ �ِض ٱِمن َ�ۡ
َ
َوَ� ِ�  ۡ�

َمآءِ ٱ اهللا عىل  فيخيوما نعلن و فيتعلم ما نخ كان«را چنین تالوت کرد:  ]۳۸م: ی[إبراه ﴾٣٨لسَّ

 آمده است.)  ئيشأن ش، ئيمن ش(به جای » السامء يفال األرض و يفئ يشأن ش

شنیدم که  ÷عبداللهعیاشی به نقل از سندی گفته است: از ابی  -۴۶۰(ید) 

 خواند و مانند خبر قبل را ذکر کرد.  می »…تعلم كانّ «
سیاری از ابن اسباط از ابن ابی حمزه از ابی بصیر به نقل از ابی  -۴۶۱(یه) 

فال  -ذا ك و عدهلم ان تويل – فاستجبتم يل(بعدی را چنین تالوت کرد:  ی آیه ÷عبدالله

  ).مكو لوموا انفس تلوموين

ف يكم ك لنيتب –قد( -سیاری با ھمان اسناد، این آیه را چنین خواند: -۴۶۲(یو) 

 ).ن ال تعقلونكل –م االمثال كفعلناهبم و رضبنال

 حجر ی سوره
شیخ بن سلیمان حلی، شاگرد شھید، از سعد بن عبدالله در کتاب  -۴۶۳(الف) 

خود از حسین بن علی بن نعمان از پدرش از عبدالله بن مسکان از کامل » بصائر«
التمار آورده است که گفت: ابو عبدالله به من گفت: ای کامل، آیا معنی قول خداوند 

ۡفلََح ﴿
َ
ر او در یدانی؟ مطلب را ادامه داد و گفت: غ را می ]۱[المؤمنون:  ﴾١لُۡمۡؤِمُنونَ ٱقَۡد أ

َ�َما يََودُّ ﴿بعدی را با تشدید باء قرائت کرد:  ی ه ابو عبدالله، آیهن خبر افزوده و گفتیا رُّ
ِينَ ٱ   .]۲[الحجر:  ﴾٢َ�َفُرواْ لَۡو َ�نُواْ ُمۡسلِِم�َ  �َّ

 »بودند ین جھان) مسلمان میاش ! ( در اکه کنند ک یافران آرزو مکھا بارھا و بار« 
ھا گفته شده است:  کلینی از احمد بن مھران از عبدالعظیم ـ در نسخه -۴۶۴(ب)  

که او در این  ÷طبق روایت عبدالعظیم ـ از ھشام بن حکم و به نقل از ابی عبدالله

َّ ُمۡسَتقِيمٌ ﴿آیه  اطٌ ( را:  ]۴۱[الحجر:  ﴾٤١قَاَل َ�َٰذا ِصَ�ٌٰط َ�َ َ
ا رصِ ذَ الَ هَ يمٌ عىل  قَ تَقِ سْ  )مُ

 خواند.
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شیخ حسن بن سلیمان از سعد از موسی بن جعفر بن وھب بغدادی از  -۴۶۵(ج) 
که  ÷علی بن اسباط از محمد بن فضیل از ابی حمزۀ ثمالی به نقل از ابی عبدالله

َّ ُمۡسَتقِيمٌ ﴿ ی دربارۀ آیه از وی سؤال شده بود،  ]۴۱[الحجر:  ﴾٤١قَاَل َ�َٰذا ِصَ�ٌٰط َ�َ

 است.  به خدا سوگند، او میزان و صراط مستقیم است.  ÷آیه، علی در يّ ـعلِ گوید:  می

از محمد بن مؤمن شیرازی به اسناد خودش از قتاده » طرائف«سید در  -۴۶۶(د) 

شود.  علی خوانده می» َعَلیَّ «فوق  ی هیاز حسن بصری روایت کرده است که گفت: در آ
ین راه علی بن ابی طالب گوید: ا به حسن گفتم: معنی آن چیست؟ گفت: خداوند می

است که راه راست است، پس از او پیروی کنید و به آن چنگ بزنید؛ زیرا راه او واضح و 
 باشد.  بدون نقص می

 ÷سیاری از ابن ابی عمیر از ھشام بن حکم به نقل از ابی عبدالله -۴۶۷(  (ھ
اطٌ ( خواند:  َ

ا رصِ ذَ الَ هَ يمٌ عىل  قَ تَقِ سْ  .)مُ
منصور بن اسباط از حکم بن بھلول از ابی تمامه از ابن اذینه از و از  -۴۶۸(و) 

مردی به نقل از یکی از ائمه، گفت: شخص دیگری نزد پیامبر خداص آمد و گفت: تو 
در حالی که  یگویی: تو نزد من، منزلت ھارون نزد موسی را دار می یھمیشه به عل

کر نکرده. در جواب فرمود: تو را خداوند ھارون را در قرآن ذکر کرده است، اما علی را ذ

اطٌ ( فرماید:  ای که خداوند می چه شده است مگر نشنیده َ
ا رصِ ذَ الَ هَ يمٌ عىل  قَ تَقِ سْ  .)مُ

 ÷از ابن شھر آشوب در مناقب از امام صادق از پدرش از پدر بزرگش -۴۶۹(ز)  
ی مباھل، ز مانند آن را برای رسول خدا ذکر کرد و گفت: ای تندخو، ایگفت: روز دوم ن

 ای؟... الخ.  مگر نشنیده

اطٌ (  ÷و از موسی بن جعفر از پدرش از جدش -۴۷۰(ح)  َ
ا رصِ ذَ الَ هَ يمٌ عىل  قَ تَقِ سْ  )مُ

 آمده است. 
ھمچنین از او روایت شده است که گفت: در روایت جابر آمده است  -۴۷۱()ط) 

 که مانند آن را قرائت کرد. 
علی بن حسن بن شاذان در مناقب ابو الحسن محمد بن احمد بن  -۴۷۲(ی) 

آورده است که  ÷صد وپنجاه و پنجم جعفر بن محمد از پدرش از علی بن حسینیک
چه ذکر شد در روایت آورده است  رفت و مانند آن صگفت: عمر بن خطاب نزد پیامبر
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مگر نشنیدی که  –بی تمدن  –خو، ای اعرابی  و پیامبر خطاب به عمر گفت: ای درشت

اطٌ ( رماید: ف خداوند می َ
ا رصِ ذَ الَ هَ يمٌ عىل  قَ تَقِ سْ  . تا آخر. )مُ

فرات بن ابراھیم از حسین بن سعید به صورت معنعن از سالم بن  -۴۷۳(یا) 
ردم: کداخل شدم و عرض  ÷جعفر کند که گفت: بر ابی مستنیر جعفی روایت می
اجازه دھی، پسندم که تو را در تنگنا قرار دھم، پس اگر  یفدایت شوم واقعا من نم

قرآن از تو سؤال  ی خواھی، سؤال کن. گفتم: درباره کنم. گفت: از ھر چه می سؤال می

َّ ﴿ فرماید کنم. گفت: بلی. گفتم: این که خداوند می می قَاَل َ�َٰذا ِصَ�ٌٰط َ�َ
ن راه علی بن ابی طالب است. گفتم راه یا یعنیمنظور چیست؟ گفت:  ﴾٤١ُمۡسَتقِيمٌ 

 لی بن ابی طالب. علی؟ گفت: راه ع
روایت است  ÷و از حسن بن ابراھیم به صورت معنعن از ابی جعفر -۴۷۴(یب) 

گاه که نزد رسول خدا بودیم، با دست به  که گفت: ابو برزه حدیثی نقل کرد و گفت: آن

ھمانا من در رجوع  )ميمستقعىل  هذا رصاط(کرد، فرمود:  اشاره  ÷علی بن ابی طالب
ھارون نزد  ی ردم خدایا، من علی را به منزلهکبه پروردگارم عرض  تبوک اول، ی از غزوه

ام، اما بعد از من نبوت نخواھد بود. بعد خداوند گفتارم را تصدیق نمود  موسی قرار داده
خوانی.  و فرمود: علی را ذکر کن؛ چنانکه ھارون را ذکر کردم، زیرا تو اسم او را می

 نازل شد.  )ميمستقعىل  هذا رصاط(پس

از ابی محمد عمران بن موسی از موسی بن » البصائر«صفار در کتاب  -۴۷۵(یج) 
 چه ذکر شد را از سعد بن عبدالله آورده است.  جعفر بغدادی، آن

را با رفع روایت کرده است  )ميمستقعىل  رصاط(طبرسی گفت: یعقوب  -۴۷۶(ید) 
ر و عمرو بن میمون و این قرائت ابن سیرین و قتاده و ضحاک و مجاھد و قیس بن عما

اند.  خوانده »عيل«روایت شده است و سایر ُقراء  ÷است و ھمین قرائت از ابی عبدالله
ت و مفھوم آن با کسر و اضافه است و مراد از علی، یگویم: این عجیب است، زیرا روا می

است. و روایت قتاده از حسن ذکر شد که او ھم با کسر  ÷علی بن ابی طالب
اید طبرسی فقط روایت الکافی را بررسی کرده است که در نگاه اول، خواند، اما ش می

ھمان چیزی است که آن را ذکر کرده است و برای تأییدش، آن را به قرائت جماعتی 
از  یاضافه کرده است و در ھمان خبر است که کلینی خبر را در بابی که خالصه و نکات
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ی که آن قرائت ھیچ داللتی بر والیت والیت دارد، ذکر کرده است در حال ی قرآن درباره
 چه با کسر در این باب داخل کرده به باب دیگر وصل ننموده است؟  ندارد، پس چرا آن

فاضل طبرسی در شرح خود گفته است: شاید آن خبر اشاره باشد به قرائت خداوند 

َّ ﴿حجر:  ی در سوره در علی، با به تنوین (صراط) و فتح (الم)  ﴾قَاَل َ�َٰذا ِصَ�ٌٰط َ�َ
راه مخلصان (راه علی) : تصحیف در حالی که ھمان اضافه و کسر و الم است؛ یعنی

است که مستقیم است و انحرافی در آن نیست و ھیچ کجی و نقص در آن راه ندارد و 
رساند و (علی) به کسر الم به معنی علو  کسی که آن راه را بپیماید، او را به مقصود می

اند و با این تأویل، به اجمال از  اضی و غیره به آن تصریح کردهو شرف است؛ چنانکه ق
زیرا ذکر آن  ؛داریم شویم و حق را پوشیده نگه می خارج می ییتصحیف و غلط امال

رساند.  اند به آنان سودی نمی مطلب بعد از این که اساتید آنان به آن تصریح کرده
طبرسی. و ھمین طور ابن شھر پایان کالم  سپس روایت قتاده را ذکر کرده است.

رده کر آن در قرآن، نقل کو موارد ذ یعل یھا ر نامکت را در موضوع ذین روایآشوب ا
 است.

آورده  ÷عیاشی از ابی جمیله از ابی عبدالله از ابی جعفر از پدرش -۴۷۷(یه)

 امیر المؤمنین است. )ميمستقعىل  هذا رصاط(است که منظور از قول خداوند: 

 نحل ی سوره
 این آیه: ی علی بن ابراھیم درباره -۴۷۸(الف) 

َ�ِٰطُ� ﴿
َ
نَزَل َر�ُُّ�ۡم قَالُٓواْ أ

َ
اَذآ أ لِ�َ ٱ�َذا �ِيَل لَُهم مَّ وَّ

َ
 .]۲۴[النحل:  ﴾٢٤ۡ�

رده کنازل  یزھائیشود: پروردگار شما چه چ یبران گفته مکه به مستک یھنگام« 
 ».گذشتگان است یھا ند: افسانهیگو ی؟ م است

 ريساطأقالوا  – عيلّ  يف –م كنزل ربأل هلم ماذا يذا قإو( ن نازل شد:یه چنیگفت آ

. و پدرم از جعفر بن احمد برایم حدیث آورد و گفت: عبدالکریم بن عبدالرحیم )نيولاأل
از محمد بن علی از محمد بن فضیل از ابی حمزه ثمالی برایمان حدیث آورد و گفت: از 

م كنزل ربأل هلم ماذا يذا قإو(: این آیه این چنین نازل شد: گفت ابا جعفر شنیدم که می

 .  )نيول األريساطأقالوا  – عيلّ  يف –
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گوید: در کتاب  در ذکر اسامی او می» مناقب«ابن شھر آشوب در  -۴۷۹(ب) 

 فوق را با ھمان نحو که خوانده شد، یافتم.  ی از امام باقر، آیه» منزل«
آورده است که گفت: جبرئیل  ÷از ابی جعفرعیاشی از ابی حمزه  -۴۸۰(ج) 

تا آخر آیه که منظور از اولین بنی  »ليذا قإو «فوق را این چنین نازل کرد:  ی آیه
 اسرائیل است. 

فوق را چنانکه خواندیم،  ی روایت است که آیه ÷و از جابر از ابی جعفر -۴۸۱(د) 
 در زمان جاھلیت است.  ھای اھل جاھلیت تالوت کرد و گفت: منظور از اساطیر، آھنگ

فرات بن ابراھیم گفت: محمد بن قاسم بن عبید به صورت معنعن از ابی  -۴۸۲(  (ھ
فوق را این چنین بر محمد  ی ثمالی برایمان حدیث آورد و گفت: جبرائیل آیه ی حمزه

 قرائت کرد و آیه را ھمانند گذشته تالوت کرد. 

َ� ﴿ ی روایت شده که این آیهطبرسی گفته است و از اھل بیت  -۴۸۳(و) 
َ
ُ ٱفَ� َّ� 

خواندند. (به جای  )تهم من القواعدياهللا ب يتأ(فرا:  ]۲۶[النحل:  ﴾ۡلَقَواِعدِ ٱُ�ۡنَ�َٰنُهم ّمَِن 
 بنیانھم، بیتھم خواند.)  

آورده است که وی به جای  ÷عیاشی از ابی السفائج از ابی عبدالله -۴۸۴(ز) 

 شان است. یا ی سهیه به معنی خانه مکر و دسکقرائت نمود  تهميبفوق  ی در آیه اهنميبن

 ی روایت کرده و گفته است: از وی درباره ÷و از کلیب از ابی عبدالله -۴۸۵(ح) 

 بخوان.  تهمياهنم، بيبنفوق سوال کردم. در جواب گفت: به جای  ی آیه

دی مرواری ی خانه )تهميبنقل است که گفت: منظور ( ÷از امام باقر -۴۸۶(ط) 
 آمدند.  شر در آن گرد می ی بود که در زمان اراده

سیاری از برقی از قاسم بن عروه از عبدالحمید از محمد بن مسلم از  -۴۸۷(ی) 

 خواند.  »تهميب« فوق، ی کند که در آیه روایت می ÷ابی عبدالله
از محمد بن ابی نصر از حسن بن موسی از حسن بن عقیل از ابی  -۴۸۸(یا) 

ِينَ ٱقَۡد َمَكَر ﴿ ایت است که گفت: آیه فوق را چنین تالوت کرد:عبدالله رو ِمن َ�ۡبلِِهۡم  �َّ
 �َ

َ
ُ ٱفَ�  ه فرمود:ک، بل)الذين آمنوا(و نگفت  )تهم من القواعديب -﴾تهم من القواعديب -�َّ

 ه قبل از آنان بودند) و به جای بنیان، بیت قرائت نمود. ک یسانک( ﴾َك�َُهَما رَۡ�َٗة ّمِن﴿
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و از حماد بن عیسی از ابی یعقوب اسحاق بن ابی السفائج کوفی از  -۴۸۹(یب) 
فوق به جای  ی روایت کرده است که گفت: از وی شنیدم که در آیه ÷ابی عبدالله

در آن  یشر و بد ی هھای بود که ھنگام اراد خواند و گفت: آن بیت، خآن تهمياهنم، بيبن
 شدند.  جمع می
 ÷و از برقی از محمد بن سلیمان از اسماعیل جریری از ابی عبدالله -۴۹۰(یج) 

َ ٱإِنَّ ﴿روایت است که این آیه  َّ�  ِ ُمُر ب
ۡ
 ﴾...ۡلُقۡرَ�ٰ ٱ�يَتآيِٕ ذِي  ۡ�ِۡحَ�ٰنِ ٱوَ  ۡلَعۡدلِ ٱيَأ

و  ).-حقه – القريب يتاء ذياحسان واإلوامر بالعدل ين اهللا إ(را چنین خواند:  ]۹۰[النحل:

اینگونه است.(گویا حقه در قرآن بوده و بعد حذف گردیده  ÷قرائت امیر المؤمنین
 است.) 

عیاشی از اسماعیل جریری روایت کرده است که گفت: به ابی عبدالله  -۴۹۱(ید) 

َ ٱإِنَّ ﴿فرماید:  گفتم: خداوند می َّ�  ِ ُمُر ب
ۡ
َوَ�ۡنَ�ٰ  ۡلُقۡرَ�ٰ ٱ�يَتآيِٕ ذِي  ۡ�ِۡحَ�ٰنِ ٱوَ  ۡلَعۡدلِ ٱيَأ

� ٱوَ  لُۡمنَكرِ ٱوَ  ۡلَفۡحَشآءِ ٱَعِن  ُرونَ  ۡ�َۡ�ِ گفت: ای  ]۹۰[النحل:  ﴾٩٠يَعُِظُ�ۡم َلَعلَُّ�ۡم تََذكَّ

-حقه – القريب يتاء ذيحسان و اامر بالعدل و اإليان اهللا ( اسماعیل، مانند من قرائت کن:

القربی حقه را بیفزا. گفتم، فدایت شوم ما در قرائت زید چنین  ییعنی، بعد از ذ ).

 خوانیم. خبر. این چنین می ÷خوانیم. گفت:  ما در قرائت علی نمی
رفع نمود  ÷علی بن ابراھیم به نقل از پدرش، خبر را به ابی عبدالله -۴۹۲(یه)

  ی که آیه
ةٍ ﴿ مَّ

ُ
ۡرَ�ٰ ِمۡن أ

َ
ٌة ِ�َ أ مَّ

ُ
ن تَُ�وَن أ

َ
ة هكان ت(را چنین خواند:   ]۹۲[النحل:  ﴾أ  يون ائمّ

ٌة ﴿ بعد به او گفته شد: ای پسر رسول خدا، ما این طور )مكمن أئمت يكزأ مَّ
ُ
ن تَُ�وَن أ

َ
أ

ةٍ  مَّ
ُ
ۡرَ�ٰ ِمۡن أ

َ
؛ چه چیزی بیشتر است و با دست خوانیم: گفت:  وای بر تو می ﴾ِ�َ أ

 اشاره به حذف آن نمود. 
محمد بن یحیی از محمد بن حسین از محمد بن اسماعیل از کلینی از  -۴۹۳(یو) 

منصور بن یونس از زید بن جھم ھاللی از ابی عبدالله روایت کرده است که گفت: از او 
امبر خطاب ینازل شد، از جمله سخن پ ÷گفت: وقتی که والیت علی شنیدم که می

تار پیامبر برای آن دو نفر کرد، گف به امیر المؤمنین که خداوند بر آنان تأکید می یبه عل
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مؤمنان به او سالم کنید. آن دو نفر ھم  بود که فرمود: به پا خیزید و با عنوان امیر
گفتند: آیا از طرف خدا چنین کاری را انجام دھیم یا از طرف پیغمبر؟ رسول خداص 

 فرمود: ھم از طرف خدا و ھم از طرف رسولش. بعد خداوند این آیه را چنین نازل کرد:
ْ  َوَ� ﴿  ٱ تَنُقُضوا

َ
َ ٱ َجَعۡلُتمُ  َوقَدۡ  تَۡوكِيِدَها دَ َ�عۡ  يَۡ�ٰنَ ۡ� َ ٱ إِنَّ  َكفِيً�ۚ  مۡ �ُ َعلَيۡ  �َّ  لَمُ َ�عۡ  �َّ

 .]۹۱[النحل:  ﴾َ�ۡفَعلُونَ  َما
گاه و گواه خود  یه خداک ید، در حالینکد نشکیو سوگندھا را پس از تأ« را آ

 »د.ینک یه مکچه را  داند آن یگمان خدا م ید. بیا گرفته
گفت: منظور از آیه، سخن رسول خدا و قول آنان است که گفتند: آیا این امر از 

اثاً كنأنقضت غزهلا من بعد قوة  يالتكونوا كال تو(طرف خداست یا از طرف پیامبر؟: 

امت ائمه  یه به جاک(» مكئمتأمن  يكزأ يئمة هأونوا كن تأم كنيم دخالً بكامنيأتتخذون 

اند). گفتم: فدایت شوم، ائمه بخوانیم؟ گفت: آری به خدا سوگند، ائمه است.  آورده

 چیست؟ و با دست به حذف آن اشاره نمود.  أريب گفت: .أريب خوانیم گفتم: ما می
سیاری از احمد بن ابی عمیر و محمد بن اسماعیل از منصور بن یونس  -۴۹۴(یز) 
فوق گفت:  ی آیه ی روایت کرده است که درباره عبدالله ن جھم ھاللی از ابیاز زید ب

ة هأون كن تأ(است؟ بلکه این گونه است: دام ك أريب  .)مكمن أئمت يكزأ يئمّ
 :ی و باز ھم از سیاری در حدیثی دیگر از امامان آمده است که آیه -۴۹۵(یج) 

ْ كَ ﴿ نَ�ٰٗثا لَِّ� ٱَوَ� تَُ�ونُوا
َ
ٍ� أ ھمانند آن « ]۹۲[النحل:  ﴾َ�َقَضۡت َغۡزلََها ِمۢن َ�ۡعِد قُوَّ

دن، از ھم وا ی) رشته خود را بعد از تابی، پشمھا یوانگیه (به سبب دکد ینباش یزن
 »رد.ک یم

 »مكمن أئمت يكزأ يه ةئمّ أون كن تأأتتخذون أيامنكم دخالً بينكم «ن خواند: یه را چنیآ
 خواند. 

نعمانی از زید بن جھم از ابی عبدالله آورده است که از وی شنید که  -۴۹۶(یط) 

خوانیم:  گفتم: فدایت شوم ما می گفت: »مكمن ائمت يكاز يه ةون ائمكان ت«گفت:  می

ة هكن تأ«( است؟ به خدا سوگند چی ؛ أربی گفت: وای بر تو .)»من أئمة يكزأ يون ائمّ

 است. )مكمن ائمت يكأز يه(
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نعمانی در تفسیر خود با سند قبلی به نقل از امیر المؤمنین در سیاق  -۴۹۷(ک) 

بود و بعد،  )ائمة(در اصل  (اُمة)آیات تحریف شده، گفته است: از او نقل شده که گفت: 

 ل نمودند. یتبد (ائمة)آن را به 
چنانکه در بحار » ناسخ و منسوخ قرآن«سعد بن عبدالله قمی در کتاب  -۴۹۸(کا) 

نحل آمده است و آن قرائت کسی است که:  ی ه در باب تحریف آیات گفته است: در سور

ة هأون كن تأ(  ی خواند. بعد ابو عبدالله به کسی که نزد وی آیه . میمن أئمة) يكزأ يئمّ

چیست؟ گفتم: فدایت شوم پس آن  أريب گونه خواند گفت: وای بر تو؛ فوق را آن

م كئمتأمن  يكأز يه ةئمأون كن تأ(چیست؟ گفت: خداوند آن آیه را چنین نازل کرد: 

بعد از تفسیر آیه به نحو شایع و متداول » مرآة العقول«: مجلسی در م اهللا به)كبلوينام إ

ای تتخذون بر مفعول لهشاید بر این تأویل،  من امة) أريب يمة هأون كن تأ(گفته است: 
دارید تا امامان گمراھی، بھتر از امامان ھدایت برای  باشد؛ یعنی، نقض عھد را نھان می

دانید که  دارید چون آن را ناپسند می شما گردند، یا این که  نقض عھد را نھان می
فوق  ی امامان حق از امامان گمراھی شما بھتر باشند. ظاھرًا طبق قرائت اھل بیت، آیه

باشد و منظور از  »يأزك« یبه معن »أريب«ن قرائت الزم است یچون بنا بران است، یچن

گویم: اخبار، بویژه خبر  ن دور از واقعیت است. مییباشد و ا ائمةدر ھر دو مورد  امة
اخیر، بر وجود تغییر در نص داللت دارد و فاضل مولی محمد صالح گفته است: یعنی، 

دارید به سبب ناپسند داشتن این که امامانی بوجود بیایند که  نقض عھد را پنھان می

 ی در این جا از زیاده(آشکار و بھتر) از أئمه شما باشند و اسم تفضیل فضل أاظهر و 
وصف مجرد است؛ زیرا در غیر آن امامان پاکی موجود نیست. بعد گفته است: این که 

جز به  امةگفته شد ائمه، گویا سؤال کننده در مقام شک بوده است و در قرآن جز 
شود؛ پس باید  معنی جماعت ندیده است و اگر ھم این طور باشد،  مقصود حاصل می

ن ھم یشود، و با ا یر مقصود حاصل مییگر موارد تغید ی : با مالحظهمیگو ید. میاندیش
 ست. یّلف نکاز ت ین مقصود خالیاثبات ا
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 فأيت(سعد بن عبدالله در ھمان کتاب مذکور گفته است: امام صادق  -۴۹۹(کب) 

سه و توطئه یت محل دسیگفت: آن ب ÷قرائت کرد و ابو عبدالله )تهم من القواعدياهللا ب
 ه ھمین گونه نازل شده است. یآو  شان بودیا

 )بنی اسرائیل(سوره اسراء 
بعثنا (گفته است که حضرت علی » املجمع و اجلوامع«طبرسی در  -۵۰۰(الف) 

  .)ه در قرآن عبادًا آمده نه عبیداً قرائت کرد. (در حالی ک) داً لنايم عبكيعل
از ابی جعفر  سیاری از ابن محبوب از علی بن ریاب از حمران به نقل -۵۰۱(ب) 

 (در حالی که قرآن فاء ندارد.)  هم عباداً لنا)ي(فبعثنا علفوق را چنین خواند:  ی آیه

، مانند آن روایت ÷از محمد بن جمھور با اسناد خود از ابی عبدالله -۵۰۲(ج) 
 شده است. 

 ÷و از صفوان از اسحاق بن عمار از ابی بصیر آمده است که ابو عبدالله -۵۰۳(د) 
 با نون نسوه.  )مكذا جاء وعد اآلخرة لنسوه وجوهإف(کرد:  را چنین قرائت می این آیه
و از حسین بن جحال از ابی عبدالرحمن بن ابی حماد منقری از ابی  -۵۰۴(  (ھ

 عبدالله، مانند آن روایت شده است. 
روایت کرده است که این آیه را چنین  ÷عیاشی از عمران از ابی جعفر -۵۰۵(و) 

رنا مرت كن هنلأإذا أردنا و(خواند:  : با تشدید میم در امرنا که تفسیر آن کثرنا )هافيقرية أمّ
(در حالی که  است ـ بسیار گردانیدیم ـ و گفته است: قرائت آن با تخفیف جائز نیست.

 قرآن با تحفیف است.) 

خوانده است و این قرائت » مد«را با  »آمرنا«طبرسی گفته است: یعقوب  -۵۰۶(ز) 
و ابن عباس و ست. علی بن ابیطالب و حسن و ابی العالیه و قتاده و جماعتی احضرت 

 اند.  با تشدید میم خوانده »امرنا« ÷ابو عباس نھدی و ابو جعفر محمد بن علی
کتب عامه بعضی گویم: اختالف میان قرائت دو امام مربوط به مطالب موجود در  می

 اشاره شود جای شگفت است.  ن بدون این که به ناپسندی آنآاست، اما نقل 

َرۡ�َ�َٰك  لَِّ�ٓ ٱ لرُّۡءيَاٱَوَما َجَعۡلَنا ﴿ قول خداوند: ی علی بن ابراھیم درباره -۵۰۷(ح) 
َ
أ

در خواب  ین آیه ھنگامی نازل شد که پیامبرتا آخر آیه  گفته است: ا ﴾إِ�َّ فِۡتَنٗة ّلِلنَّاِس 
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رفت که در نظرش ناپسند آمد و این مطلب به شدت او را  دید: از منبرش باال می

فتنة للناس  الإ كنايرأ يا التيؤما جعلنا الرو(غمناک نمود. بعد خداوند آیه را نازل نمود: 

ملعونه،  ی ھمین طور نازل شد و شجره) القرآن يفالشجرة امللعونة و –ها فيعمهوا يل –
 بنی امیه است. 

سیاری از حماد بن عیسی از حسین بن مختار از کسی که او را  -۵۰۸(ط) 

ما جعلنا و(فوق را  ی نامبرده روایت کرده است که گفت: از ابو جعفر شنیدم که آیه

 تالوت کرد.  )هافيعمهوا يل –ال فتنة للناس إ كنايرأ يا التيؤالر

روایت  ÷عفرو از محمد بن علی از ابن فضیل از ابی حمزه از ابی ج -۵۰۹(ی) 

 قرائت کرد. » هافيعمهوا يل«فوق:  ی کرده است که در آیه
اموی از محمد بن مسلم آمده است که گفت: سالم  و از حفص اعور -۵۱۰(یا) 

ن آیه برایم حدیث یا ی داخل شد. وی گفت: خیثمه درباره ÷جعفی به نزد ابی جعفر

عمهوا يل –فتنة للناس الإ كنايرأ يا التيؤما جعلنا الرو(ن قرائت کرد: یآورد و آیه را چن

 گوید.  بعد ابو جعفر گفت: خیثمه راست می )هافي
کند  عیاشی از حریز از کسی که از ابی جعفر شنیده است، روایت می -۵۱۱(یب) 

 –ها فيعمهوا يل – هلمالفتنة إ كنايرأ يا التيما جعلنا الروو(که آیه را این گونه قرائت کرد: 

رد و گفت: منظور کر کبه جای للناس، لھم ذ )ةيأم يبن يعني القرآن يفالشجرة امللعونة و
 امّیه است.  از ملعونه، بنی

گفته است: » ناسخ و منسوخ قرآن«سعد بن عبدالله قمی در کتاب  -۵۱۲(یج) 
 چه ذکر شد، قرائت کرد.  فوق را مانند آن ی امام صادق، آیه

 ÷از ابی حمزه از ابن جعفرسیاری از حسین بن جحال از ابن فضیل  -۵۱۳(ید) 
نا يوحأ يعن الذ كنفتنويلادوا كن إو(آورده است که این آیه را این چنین تالوت کرد: 

 . )عيل يف – كيلإ
و از محمد بن علی از محمد بن مسلم از ابی البراء از عمرو بن شمر از  -۵۱۴(یه) 

ادوا كن إو(د: فوق را چنین تالوت کر ی روایت است که آیه ÷جابر از ابی عبدالله

 . ه)رينا غيعل يفرتيل – عيل يف – كيلإنا يوحأ يعن الذ كفتنويل
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محمد بن عباس بن علی بن مروان ماھیار ابو عبدالله  سدید  ی هشیخ ثق -۵۱۵(یو) 
اھل بیت نازل شده  ی چه درباره آن ی بزاز معروف به ابن جحام در تفسیر خود درباره

ف نگردیده و یمثل آن تأل یتابکاند که  اران تصریح کردهیاست و جماعتی از اصحاب و 
حدود ھزار صفحه است، مطلبی را گفته است که دانشمند جلیل، شیخ شرف الدین، 

از وی نقل کرده است و جز در این » ات باهرهيل آيتأو«شاگرد محقق کرکی، در کتاب 
است و ھر گاه در موضع، تا آخر کتاب چیزی از ابن جحام به شیخ شرف الدین نرسیده 

او از احمد بن قاسم است که  ی کنیم، فقط با واسطه این کتاب چیزی از وی نقل می
گفت: احمد بن محمد سیاری از محمد بن خالد برقی از ابن فضیل از ابی حمزه از ابی 

 آورد. )عيل يف، كيلإنا يوحأ(فوق بعد از  ی نقل کرده است که در آیه ÷جعفر
عبدالله بن عثمان بجلی از مردی آورده است که سران  عیاشی از -۵۱۶(یز)  

علی حرف بزنند و عادت پیامبر این بود  ی قریش نزد پیامبر گرد آمده بودند تا درباره
که نسبت به بعضی از اقوال آنان از خود نرمی نشان دھد، سپس خداوند این آیه را نازل 

 وضعف املامت ثم ال جتد ةايضعف احل كذاً ألذقناإالً يئاً قليهم شيلإن كدت تركلقد (کرد: 

 .  )اً يول عيلمثل  كثم ال جتد بعد –اً رينا نصيعل كل
عیاشی از محمد بن ابی حمزه خبر آورد و آن را به ابو جعفر رسانده  -۵۱۷(یح) 

آل  – نيد الظامليزيال و(است که گفت: جبرائیل این آیه را این چنین بر پیامبر نازل کرد: 

 ).   خساراً الإ –حممد حقهم 
محمد بن عباس با اسناد خود از محمد بن خالد برقی از محمد بن  -۵۱۸(یط) 

روایت کرده است که این آیه را  ÷علی صیرفی از ابن فضیل از ابی حمزه از ابی جعفر

آل حممد حقهم  – يد ظامليزيال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورمحه: و(چنین تالوت کرد: 

  ).ال خساراإ –

گفته است: این  ÷سعد بن عبدالله در ھمان کتاب گفته که ابو جعفر -۵۱۹ (ک)

 تا آخر آیه.  )ننزل من القرآن ما...و(آیه این چنین نازل گردید: 
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و از محمد بن ھمام از محمد بن اسماعیل علوی از عیسی بن داود از  -۵۲۰(کا) 
د و بعد از فوق را تالوت کر ی آمده است که آیه ÷ابی الحسن موسی از پدرش

 را اضافه کرد.  )، آل حممدنيالظامل(

آورده  ÷سیاری از وشا و محمد بن علی از ابی حمزه ابی جعفر -۵۲۱(کب) 
فوق چنین نازل شد و بعد چنانکه گذشت آن را تالوت کرد. این  ی است که گفت: آیه

فوق، تحریف وجود دارد، اما اختالف آن  ی اخبار ھمگی اتفاق دارند بر این که در آیه
اخبار در لفظ زیاده این گونه است، که در بعضی از اخبار به اضافه و در بعضی از اخبار 
بدون اضافه و در بعضی با حرف جر و در بعضی ھم، بدون حرف جر آمده است و 

 د آمد. رساند. ان شاء الله دلیل اختالف ھم، در آخرین باب خواھ ضرری به مقصود نمی
آورده است که  ÷سعد بن عبدالله در کتاب مذکور از ابی جعفر -۵۲۲(کج) 

 – عيلة  يبوال –ثر الناس كأ يبأف(گفت: خداوند این آیه را این چنین بر محمد نازل کرد: 

  ).فوراً كالإ
کلینی از احمد بن مھران از عبدالعظیم حسینی از محمد بن فضیل از  -۵۲۳(کد) 

روایت کرده است که گفت: جبرئیل این آیه را این چنین  ÷جعفرابی حمزه از ابی 

 ». فوراً كال إ – عيلة  يبوال –ثر الناس كا يبأف«نازل کرد: 
محمد بن عباس از احمد بن ھوذه از ابراھیم بن اسحاق نھاوندی از  -۵۲۴(که) 

را روایت کرده  )فوراً كال إ – عيلة  ي(بوالعبدالله بن حماد انصاری از عبدالله بن سنان 
 است. 

سیاری از وشا و محمد بن علی از ابی فضیل از ابی حمزه از ابی  -۵۲۵(کو) 
نازل کرد.سپس  ئیل این آیه را این چنین بر محمدآورده است که گفت: جبر ÷جعفر

 آیه را مانند روایت فوق ذکر نمود. 
رئیل آورده است که گفت: جب ÷عیاشی از ابی حمزه از ابن جعفر -۵۲۶(کز) 

 این آیه را این چنین نازل کرد و مانند آن را ذکر کرد. 

را با ضم تاء خواند  »لقد علمت«طبرسی گفته است: کسائی به تنھائی:  -۵۲۷(کح) 
اند که این قرائت از حضرت علی روایت  اند و چنین پنداشته و سایرین به فتح تا خوانده

 شده است. 
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ابن سعود و ابن عباس و ابی بن کعب و طبرسی گفته است: از علی و  -۵۲۸(کط) 

قناه«شعبی و قتاده و عمر بن قائد، قرائت   با تشدید، روایت شده است.  »فرّ

 کهف ی سوره
ِ  ۡ�َۡمدُ ٱ﴿این آیه:  ی علی بن ابراھیم درباره -۵۲۹(الف)  ِيٓ ٱِ�َّ ٰ َ�ۡبِدهِ  �َّ نَزَل َ�َ

َ
أ

ُ  ۡلِكَ�َٰب ٱ گفته است: در بین کلمات این آیه،  ]۲-۱هف: ک[ال ﴾َ�ّيِٗما ١ِعوََجاۜ  ۥَولَۡم َ�َۡعل �َّ

دُ هللاِ(تقدیم و تأخر وجود دارد؛ زیرا معنی آن به این گونه است:  َمْ هِ  احلْ بْدِ ىلَ عَ لَ عَ ي أَنزَ الَّذِ

هُ  ل لَّ ْعَ ْ جيَ ملَ كِتَابَ وَ ا -قيامً -الْ جَ وَ  : بعد حرفی بر حرفی دیگر مقدم شده است. )عِ

گفت: این آیه چنین نازل  ÷علی بن ابراھیم گفته است: ابو عبدالله -۵۳۰ (ب)

قُلِ الْ ( شد: ا لِلظَّاملِِنيَ ـوَ نَ تَدْ ا أَعْ رْ إِنَّ فُ يَكْ لْ اء فَ ن شَ مَ ن وَ مِ يُؤْ لْ اء فَ ن شَ مْ فَمَ بِّكُ ن رَّ قُّ مِ د-حَ -آل حممّ

 .) نَاراً 
بن فضیل از ابی حمزه  کلینی از احمد بن مھران از عبدالعظیم از محمد -۵۳۱(ج) 

قُلِ (آورده است که گفت: جبرائیل این آیه را این چنین نازل کرد: : ÷از ابی جعفر وَ

... لِلظَّاملِِنيَ ـْال مْ بِّكُ ن رَّ قُّ مِ د-حَ  تا آخر آیه، مانند روایت قبلی.) نَاراً -آل حممّ

 ی آیه آورده است که ÷سیاری از برقی از حریز از ربعی از ابی عبدالله -۵۳۲(د) 

همفوق را ھمانگونه قرائت کرد، جز این که بعد از   افزود.  آل حممد، حقّ
محمد بن عباس از احمد بن قاسم از احمد بن محمد سیاری از محمد  -۵۳۳(  (ھ

بن خالد برقی از حسین بن سیف از برادرش از پدرش از ابی حمزه به نقل از ابی 

مْ (این که ما بعد آیه  گونه قرائت کرد جز فوق را ھمان ی هآی ÷جعفر بِّكُ ن رَّ َقُّ مِ قُلِ احلْ وَ

نَا لِلظَّاملِِنيَ  تَدْ ا أَعْ رْ إِنَّ فُ يَكْ لْ اء فَ ن شَ مَ ن وَ مِ يُؤْ لْ اء فَ ن شَ د  –فَمَ ا -آل حممّ هَ ادِقُ َ ِمْ رسُ اطَ هبِ  )نَاراً أَحَ
 را نیز، قرائت نمود. 

الحسن موسی بن و از محمد بن اسماعیل از عیسی بن داود از ابی  -۵۳۴(و) 

قرائت  »حسن عمالً أ«گونه تا  فوق را ھمان ی جعفر از پدرش روایت کرده است که آیه

نه الحق إف –علی  ةفی امر –اصدع بما تومر «گفته شد:  کرد، سپس گفت: به پیامبر

پس خداوند ترک ایمان به والیت علی »: شاء فلیکفرفمن شاء فلیؤمن ومن  –من ربک 
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قُلِ الْ (رده است. سپس ما بعد آیه را اینگونه خواند: را  با کفر برابر ک ن ـوَ مْ فَمَ بِّكُ ن رَّ قُّ مِ حَ

نَا لِلظَّاملِِنيَ  تَدْ ا أَعْ رْ إِنَّ فُ يَكْ لْ اء فَ ن شَ مَ ن وَ مِ يُؤْ لْ اء فَ د  –شَ ا -آلل حممّ هَ ادِقُ َ ِمْ رسُ اطَ هبِ  ).نَاراً أَحَ
» شمار آیات تحریف شده ناسخ قرآن در«سعد بن عبدالله قمی در کتاب  -۵۳۵(ز) 

قُلِ الْ گفته است: ابو جعفر گفت: جبرائیل این آیه را این چنین نازل کرد:  ن ـ(وَ قُّ مِ حَ

ا لِلظَّاملِِنيَ  نَ تَدْ ا أَعْ رْ إِنَّ فُ يَكْ لْ اء فَ ن شَ مَ ن وَ مِ يُؤْ لْ اء فَ ن شَ مْ فَمَ بِّكُ هم –رَّ د حقّ اطَ  -آل حممّ نَاراً أَحَ

ا هَ ادِقُ َ ِمْ رسُ   ).هبِ
ر در یعلی بن ابراھیم در اول تفسیر خود در مثالی برای تقدیم و تأخ -۵۳۶) (ح

ْ بَِ�َٰذا ﴿ گوید: این آیه: تألیف قرآن می ٰٓ َءاَ�ٰرِهِۡم إِن لَّۡم يُۡؤِمُنوا فَلََعلََّك َ�ِٰخٞع �َّۡفَسَك َ�َ
َسًفا ۡ�َِديثِ ٱ

َ
فَلََعلََّك َ�ِٰخٞع �َّۡفَسَك ﴿ در واقع این گونه نازل شده است: ]۶هف: ک[ال ﴾٦أ

ٰٓ َءاَ�ٰرِهِۡم  فاً   -َ�َ   ﴾ۡ�َِديثِ ٱإِن لَّۡم يُۡؤِمُنواْ بَِ�َٰذا  -أَسَ

و عکرمه و یحیی بن یعمر،  ÷طبرسی گفته است: علی بن ابی طالب -۵۳۷(ط) 
 اند. (اسفا) را با صاد غیرمعجمه و الف ناقص آورده آن

ُخُذ ُ�َّ َسفِيَنٍة ﴿این آیه  ی علی بن ابراھیم درباره -۵۳۸(ی) 
ۡ
لِٞك يَأ َوَ�َن َوَرآَءُهم مَّ

ل كأخذ ي كمل -نةفيوراء الس يا –ان وراء هم كو(چنین گفت:  ]۷۹هف: ک[ال ﴾َغۡصٗبا

 .غصباً) –صاحلة  –نة فيس
سیاری از حماد از ربعی خبری را روایت کرده و آن را به زراره رفع  -۵۳۹(یا) 

قرائت   نةفيسبعد از   صاحلةگوید: افزودن  می ÷از ابو جعفرنموده است که به نقل 

 است.  ÷امیر المؤمنین
ن یه را چنیآورده است که وی آ ÷عیاشی از حریز از ابی عبدالله -۵۴۰(یب) 

  ).غصباً  –صاحلة  –نة فيل سكخذ أي كنة ملفيوراء الس يأ –هم ان وراءكو( کرد: قرائت می
خود در شرح حال زراره از حمدویه بن نصیر » رجال«کشی در کتاب  -۵۴۱(یج) 

از محمد بن عیسی از عبید از یونس بن عبدالرحمن از عبدالله بن زراره و از محمد بن 
قولویه و حسین بن حسن از سعد بن عبدالله بن ھارون بن حسن بن محبوب از محمد 

ت که الله بن زراره آورده اسبن عبدالله بن زول و دو پسرش حسن و حسین از عبد
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به من گفت: از طرف من به پدرت سالم برسان و به او بگو: من  ÷ابو عبدالله گفت:
گویم و دوست دارم عیبت را بگویم تا تو را با عیب  فقط به خاطر دفاع از تو عیبت را می

و نقصت در دین بستایند و با این کار شّرشان را از خود دور کنید؛ زیرا خداوند فرموده 

 كان وراءهم ملكبها ويعأن أردت أالبحر ف يفعملون ي نيكانت ملساكف ةنفيما السأ(است: 

 صالحه در آن ھم، وجود دارد. خبر.  ی و کلمه) غصبا –صاحلة  –نة فيل سكخذ أي
 سیاری در روایت دیگری: به جای صالحه، صحیحه آورده است.  -۵۴۲(ید) 
طبرسی گفته است که سعید بن جبیر گفت: ابن عباس به جای  -۵۴۳(یه) 

مأ ،ورائهم( هُ گوید: اصحاب ما از  دھد تا این که می خواند. مطلب را ادامه می می )مامَ
کرد و این  اند که او صالحه را بعد از سفینه قرائت می ابی عبدالله نیز، روایت کرده

این قرائت امیر المؤمنین است.  ست و گفته است:نیز، روایت شده ا قرائت از ابی جعفر
 بحث این قرائت در طرق عامه نیز، ذکر شد. 

 ی سعد بن عبدالله در ھمان کتاب مذکور گفته است: امام صادق کلمه -۵۴۴(یو) 
 صالحه را بعد از سفینه قرائت کرده است. 

بواه أان كف(بعد از  ÷و در ھمان منبع آمده است که امام صادق -۵۴۵(یز) 

 کرد.  را نیز، قرائت می )افراً كطبع   ونيمؤمن

 )افراكطبع   ـ ونيبواه مؤمنأان كف(علی بن ابراھیم بعد از قرائت این آیه:  -۵۴۶(یح) 
 گفت: این آیه چنانکه خوانده شد، نازل گردید. 

عیاشی از حریز از کسی که او را نام برده است به نقل از یکی از  -۵۴۷(یط) 

 قبلی افزوده است.  ی را به آیه )افراً كطبع و(امامان، 

روایت کرده است  ÷سیاری از برقی از حریز از ربعی از ابی عبدالله -۵۴۸(ک) 

 را ھم،  قرائت کرد.  )افراً كطبع و(قبل،  ی که در آیه

ھم،  ÷آورد و گفت: در قرائت علی )افراكان كو(و در روایتی دیگر،  -۵۴۹(کا) 

 گونه آمده است.  این

ا الغالم أو(طبرسی گفته است: سعید بن جبیر گفت: ابن عباس  -۵۵۰(کب)  مّ

 کرد.  قرائت می )نيبواه مؤمنأان كافراً وكان كف

 



 گیری و اعتقاد شیعه نسبت به قرآن موضع    ۲۸۰

سیاری از حماد از ربعی در حدیثی که آن را به زراره رفع نموده است،   -۵۵۱(کج)

ۡمرِي ۥَوَما َ�َعۡلُتهُ ﴿ه را ین آیا ÷به نقل از ابی جعفر
َ
را چنین  ]۸۲ هف:ک[ال ﴾َ�ۡن أ

 بعد گفت: در قرائت امیر المؤمنین چنین است.  )ا مويسيما فعلته و(خواند: 
و از ابن محبوب از عبدالله بن غالب از سعد بن طریف از اصبغ بن  -۵۵۲(کد) 

 : ن آیهینباته از امیر المؤمنین آمده است که ا

بُهُ ﴿ ا َمن َظلََم فََسۡوَف ُ�َعّذِ مَّ
َ
بُهُ  ۦُ�مَّ يَُردُّ إَِ�ٰ َرّ�ِهِ  ۥقَاَل أ ا  ٨٧َعَذاٗبا نُّۡ�ٗر� ۥَ�ُيَعّذِ مَّ

َ
َوأ

� ٱَجَزآًء  ۥَمۡن َءاَمَن وََعِمَل َ�ٰلِٗحا َفلَهُ  � ۥَوَسَنُقوُل َ�ُ  ۡ�ُۡسَ�ٰ ۡمرِنَا �ُۡ�ٗ
َ
 ﴾٨٨ِمۡن أ

 ردکن تالوت یرا چن ]۸۸-۸۷هف:ک[ال
ا من ظلم نفسه (  –ربه اىل  رديثم  –ا يبعذاب الدن -فسوف نعذبه  –ومن بربه يمل و –امّ

 ).راكعذبه عذابا نفي –مرجعه  يفعذبه في

ۡ�َبَع َسبًَبا﴿
َ
 الشمس نيتبع ذو القرنأثم ( ھم چنین قرائت نمود: ]۸۹هف: ک[ال ﴾٨٩ُ�مَّ �

 ).سبباً 
و از ابن سیف از برادرش از پدرش از ابی بصیر از ابی عبدالله آمده  -۵۵۳(که) 

شداأعىل  كتبعأهل (است که این آیه را چنین قرائت کرد:   ).ن تعلمن فام علمت رُ
طبرسی گفته است: ابوبکر به روایت اعشی و برجمی به نقل از او و زید  -۵۵۴(کو) 

یعنی، حسب را با  )فرواكن يفحسب الذأ(کرد: بعدی را چنین قرائت  ی از یعقوب، آیه
رفع حرف باء و سکون حرف سین خوانده است و آن قرائت امیر المؤمنین و ابی یعمر و 
حسن و مجاھد و عکرمه و قتاده ضحاک و ابن ابی لیلی است و این از حروفی است که 

را از قرائت  خود، آن ی ھا را اختیار کرده است و طبق گفته ابوبکر بر خالف عاصم آن
امیر المؤمنین گرفته و در قرائت عاصم داخل نموده است و قرائت او را پیراسته است. 

 اند. قاریان دیگر، حسب را با کسر سین و فتح باء خوانده
سیاری از ابن سیف از برادرش از پدرش از مردی به نقل از ابی  -۵۵۵(کز) 

ب«آورده است که وی  ÷عبدالله (سین) قرائت نمود و گفت: امیر را با سکون  »افحسْ
 المؤمنین این چنین خواند. 
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 مریم ی سوره
نقل کرده  ÷سیاری از ابن سیف از برادرش از پدرش از ابی عبدالله -۵۵۶(الف) 

 )عقوبيمن آل  -وارث- يرثني(بعدی را این چنین خواند:  ی است که آیه

و ابن عباس و جعفر بن  ÷طبرسی گفته است: علی بن ابی طالب -۵۵۷(ب)

وارث من آل  يرثني(و ابن یعمر و حسن و جحدری و قتاده و ابو نھیک،  ÷محمد

 قرائت کردند.  )عقوبي
طبرسی گفته است:  عثمان و ابن عباس و زید بن ثابت و علی بن  -۵۵۸(ج) 

را با فتح  )خفت املوايل (اينو ابن یعمر و سعید بن جبیر،  ÷حسین و محمد بن علی
 و تشدید فاء و کسر تاء، قرائت نمودند.  فاء

نذرت للرمحن صوما  اين(علی بن ابراھیم گفت: این آیه چنین نازل شد:  -۵۵۹(د) 

 ). صمتاً و –

نذرت  اين«خود از امامان » رجال«سیاری از برقی به نقل از کتاب  -۵۶۰(  (ھ

 نقل کرده است.  » صمتاً و –للرمحن صوما 

 »صمتاصوما و«مد بن سلیمان از پدرش از ابی عبدالله و از برقی از مح -۵۶۱(و) 

از چه چیزی است؟ گفت: از دروغ. راوی  –سکوت  –» صمتاً «آورده است به وی گفتم: 
 گوید: گفتم: صومًا و صمتًا قرآن است؟ گفت: آری.  می

 :۱۸این آیه( ÷و از محمد بن رحیم از پدرش آمده است که ابو عبدالله -۵۶۲(ز) 

ِ ﴿ چنین خواندم) را یمر ُعوُذ ب
َ
ٓ أ ا لرَّ�ٱقَالَۡت إِّ�ِ  .]۱۸م: ی[مر ﴾١٨ِمنَك إِن ُكنَت تَقِّيٗ

اما این روایت نادرست است؛ زیرا جای اختالف برایم روشن نشد و شاید به جای 

 داند.  باشد. خدا می  اً يشق ،اً يتق
و ابو عبدالله سعد بن عبدالله در کتاب مذکور آورده است که ابو جعفر  -۵۶۳(ح) 

 قرائت کردند.  )نذرت للرمحن صمتاً  ينإ(مریم  ی در سوره

با اسناد خود از مردی که اھل ری بود، » ونيالع«شیخ صدوق در  -۵۶۴(ط) 
 ی حکایتی طوالنی نقل کرده و در آن گفته است: یک شب در حرم امام رضا، سوره
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را مانند قرائت خود  خواند و از قبر شریف امام رضا صدای قرائت قرآن مریم می
 رسد: خداوند می ی شنید تا این که به این فرموده می

 ﴾٨٦إَِ�ٰ َجَهنََّم وِۡرٗدا لُۡمۡجرِِم�َ ٱَو�َُسوُق  ٨٥َوۡفٗدا لرَّ�ٱإَِ�  لُۡمتَّقِ�َ ٱيَۡوَم َ�ُۡ�ُ ﴿ 
محن وفدا اىل  رش املتقونحيوم ي(گوید:  شنود که می صدایی را از قبر می .]۸۶-۸۵م: ی[مر الرّ

این  ی گوید: از قاریان نوقان و نیشابور درباره . می)جهنم وردااىل  ساق املجرومونيو
قرائت، سؤال کردم و آنان این قرائت را نشناختند تا این که آن شخص به ری باز 

گفت: این قرائت، قرائت  ھا کند و یکی از آن گردد و از بعضی از قاریان سؤال می می
ھای شاذه گفته: قرائت قتاده از  وایت اھل بیت است. طبرسی در قرائتبه ر رسول خدا

با  نحرشگوید: گفتم: ای ابو سعید،  است. می )ساق املجرمونيرش املتقون وحي(حسن: 

خوانده شود. بعد مطلب را ادامه داد تا این که گفت:  نيمتقنون است. گفت: پس باید 

تا آخر آیه  )فرواكن يق الذي(وسي  هيآخوانند،  يم ساقونيرشون وحيدلیل کسانی که 
 است. 

 طه ی سوره
اَعةَ ٱإِنَّ ﴿علی بن ابراھیم این آیه را چنین خواند:  -۵۶۵(الف)  َ�اُد  لسَّ

َ
َءا�َِيٌة أ

ۡخفِيَها 
ُ
. )من نفيس-هافياد أخكن الساعة آتية  أإ(ن نازل شد: یچن نیگفت: ا  ]۱۵[طه:  ﴾أ

 دارد؟ گفت: وقت آن را معین نکرده است.  گفتم: چگونه قیامت را از خودش پنھان می
و از ابی  ÷سیاری از برقی از حماد بن عیسی از حریز از ابی عبدالله -۵۶۶(ب) 

فوق را چنین قرائت  ی آورده است که آیه ÷ابن عمیر از افراد زیادی از ابی جعفر

. گفتم: چگونه قیامت را از خودش پنھان )من نفيس-هافياد أخكان الساعة آتية  أ(کرد: 
 دارد؟ گفت: خواسته که زمانی را برای آن معین نکند. می

روایت کرد.  )من نفيس-هافياد أخكأ(طبرسی گفته است که ابن عباس:  -۵۶۷(ج) 

 ھم، روایت شده است.  ÷گونه است و از امام و این آیه در قرائت  ُاَبی نیز، این
ه را ین آیا ÷سعد بن عبدالله در کتاب مذکور گفته است: امام صادق -۵۶۸(د) 

 . )من نفيس-هافياد أخكن الساعة آتية  أإ( ن قرائت کردیچن
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محمد بن عباس از محمد بن ھمام از محمد بن اسماعیل علوی از  -۵۶۹(  (ھ
گوید: از  آورده است و می ÷عیسی بن داود از ابی الحسن موسی بن جعفر از پدرش

کرد، آیه را  بعدی سؤال می ی آیه ی هرم شنیدم که در جواب مردی که از وی دربارپد

َ�َٰعةُ ٱيَۡوَم�ِٖذ �َّ تَنَفُع ﴿ این چنین قرائت کرد: ذَِن َ�ُ  لشَّ
َ
تا  ]۱۰۹[طه:  ﴾لرَّۡحَ�ٰنُ ٱإِ�َّ َمۡن أ

يِّ (آخر آیه؛ و بعد این آیه را نیز، قرائت کرد:  وهُ لِلْحَ جُ وُ نَتِ الْ عَ َلَ وَ نْ محَ ابَ مَ قَدْ خَ يُّومِ وَ قَ الْ

د صيل -ظُلْامً   گونه نازل شد.  این )اهللا عليهم آلل حممّ
عبدالله  سیاری از بعضی از اصحاب ما از محمد بن سلیمان از پدرش از -۵۷۰(و) 

لقد و(بعدی را چنین قرائت کرد:  ی نقل کرده است که آیه بن سنان از ابی عبدالله

بعد  )تهياالئمة من ذر ونيواحلسن واحلس حممد وعيل يف –لامت كآدم من قبل اىل  عهد نا

 گونه این آیه را بر محمدص نازل کرد.  گفت: به خدا سوگند جبرائیل این
و از جعفر بن محمد بن عبدالله از محمد بن موسی قمی از سلیمان از  -۵۷۱(ز) 

 عبدالله بن سنان، مانند آن روایت شده است. 
کلینی از حسین از محمد از علی بن محمد از جعفر بن محمد بن  -۵۷۲(ح) 

فوق  ی عبدالله بن محمد بن عیسی قمی از محمد بن سیلمان از عبدالله بن سنان، آیه

وفاطمة   عيلحممد و يف –لامت كآدم من قبل اىل  لقد عهدناو(اند:  را این چنین روایت کرده

 نازل شد.  به خدا سوگند چنین بر محمد )فنيس –تهم ياالئمة من ذر ونيواحلساحلسن و

، مانند خبر قبل ÷خود از امام باقر» مناقب«از ابن شھر آشوب در  -۵۷۳(ط) 
 روایت شده است. 

نَ «طبرسی گفته است: ابو جعفر:  -۵۷۴(ی)  نَّهُ حرِ لَ را با فتح نون و سکون حاء و  »قَ
 است. راء بدون تشدید، قرائت نمود و این قرائت علی و ابن عباس 

 انبیاء ی سوره
ن إ(و علی بن ابراھیم این آیه را چنین تالوت و تفسیر نموده است:  -۵۷۵(الف) 

دانه خردل را ھم خواھیم  یک؛ یعنی، پاداش در برابر )هبا نايان مثقال حبة من خردل آتك
 نا. یآت داد، با مّد 
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سعید بن طبرسی گفته است: ابن عباس و جعفر بن محمد و مجاھد و  -۵۷۶(ب) 

قرائت  »قرص«و دیگران آن را با » مد«را با  »نايآت«فوق  ی جبیر و عالء بن سبابه در آیه
 اند.  کرده

سیاری از عبدالله بن مغیره از سھل از جمیل خیاط از ولید آورده است  -۵۷۷(ج) 

ان مثقال حبة كن إو(خواند:  فوق را چنین می ی که گفت: از ابی عبدالله شنیدم که آیه

خوانند. گفت: معنی آیه  می »هبا نايآت« ، گفتم: مردم ید و الف مدیباتشد )نا هبايآت

 باشد.  می »نا هبايجاز«
سیاری از ابن مسکان از زید شحام آورده است که گفت: به ابی عبدالله  -۵۷۸(د) 

مطلب غریبی ھا  این باشد؟ گفت: کنی حال آنکه حرام می گفتم: آیا قرآن را تحریف می
 باشد. وگرنه حرام میاست 
از صفوان بن منذر از زید شحام روایت است که این حروف را که اعمش  -۵۷۹(  (ھ

 حرمو  نید شیبا تشد) كبرشّ ينّ اهللا إ(عرضه کردم:  خوانند بر ابی عبدالله ران او میو یا

 آمده، در نسخه چنین است اما خالی از سقط (حذف) نیست.  حرام
بن ابی از بعضی از یارانش از ابی عبدالله آورده است که و از برقی از ا -۵۸۰(و) 

 شد.  خوانده نمی )ةيقرعىل  ماحرو(گفت: 
طبرسی گفته است: حمزه و کسائی و ابوبکر، حرم به کسر حاء و بدون  -۵۸۱(ز) 

 است.  ÷الف و دیگران آن را با الف می خوانند و این قرائت امام صادق
از ابی عبدالله و غیر او آورده است که قرائت و  سیاری از قاسم بن عروه -۵۸۲(ح) 

رّ   دانست.  را ناپسند می محَ
طبرسی گفته است: علی و عائشه و ابن زبیر و ابی بن کعب و عکرمه،  -۵۸۳(ط) 

 حطب را  به طاء قرائت کردند. 
سیاری از محمد بن علی از علی بن حماد از عمیر و جابر روایت کرده  -۵۸۴(ی) 

واْ (است که این آیه را چنین خواند:  ينَ ظَلَمُ ذِ  الَّ وَ واْ النَّجْ ُّ أَرسَ لْ  -آل حممد حقهم -وَ هَ

ونَ  ُ
بْرصِ أَنتُمْ تُ رَ وَ حْ تَأْتُونَ السِّ مْ أَفَ ثْلُكُ ٌ مِّ ا إِالَّ بَرشَ ذَ   .)هَ

 



 ۲۸۵  آغاز کتاب فصل الخطاب

 جح ی سوره
طبرسی گفته است: ابن عباس و ابن مجاز و مجاھد و عکرمه و  -۵۸۵(الف) 

تُوَك رَِجاٗ� ﴿ه ین آیرا در ا »رجاال«حسن، 
ۡ
با ضم راء و تشدید جیم   ]۲۷[الحج:  ﴾...يَ�

 خواندند. 
سیاری از یعقوب بن یزید از احمد بن محمد از ابی جمیله به نقل از  -۵۸۶(ب) 

 خواند:  ÷ابی عبدالله

تُوَك رَِجاٗل ﴿
ۡ
 است.  رجالةگفت  ﴾...ايَ�

 ÷طبرسی گفته است: ابن مسعود و ابن عباس و ابن عمر و ابو جعفر -۵۸۷(ج) 

ْ ٱفَ ﴿ه ین آیو قتاده و ضحاک به جای صواّف ا ِ ٱ ۡسمَ ٱ ۡذُكُروا  ]۳۶الحج: [ ﴾َعلَۡيَها َصَوآفَّ  �َّ

 قرائت کردند.  صوافن

َوَصلََ�ٰٞت ﴿ه ین آیدر ا ÷محمدطبرسی گفته است: جعفر بن  -۵۸۸(د) 
ِ ٱ ۡسمُ ٱَوَمَ�ِٰجُد يُۡذَكُر �ِيَها   را با ضم صاد و الم، قرائت کرد.  صلوات ]۴۰[الحج:  ﴾...�َّ

از برادرش از پدرش از زید بن اسامه آورده است که  سیاری از ابن سیف -۵۸۹(  (ھ

ْ َمَ�ٰفَِع لَُهۡم ﴿به جای  ÷ابو عبدالله  »حرضوا منافع هلميل« ]۲۸[الحج:  ﴾...ّلِيَۡشَهُدوا
 قرائت کرد. 

: ۱۹( ی آیه ÷و از محمد بن علی از ابی حمزه به نقل از ابی عبدالله -۵۹۰(و)

وا(حج) را این چنین، قرائت کرد:  رُ فَ ينَ كَ ذِ الَّ ِمْ فَ هبِّ وا يفِ رَ مُ تَصَ نِ اخْ امَ صْ انِ خَ ذَ بوالية  -هَ

ن  -عيل ُمْ ثِيَابٌ مِّ تْ هلَ  ).نَّارٍ قُطِّعَ
کلینی از علی بن ابراھیم از احمد بن محمد برقی از پدرش از محمد بن  -۵۹۱(ز) 

انِ ( فوق را این چنین قرائت نمود: ی فضیل از ابی حمزه از جعفر آورده است که آیه ذَ هَ

وا رُ فَ ينَ كَ ذِ الَّ ِمْ فَ هبِّ وا يفِ رَ مُ تَصَ نِ اخْ امَ صْ ن نَّارٍ  -عيل ةبوالي -خَ ُمْ ثِيَابٌ مِّ تْ هلَ   ).قُطِّعَ
محمد بن عباس از محمد بن ھمام از محمد بن اسماعیل علوی از  -۵۹۲(ح) 

آ�ِِفَ� وَ ﴿ ÷عیسی بن داود نجار از ابی الحسن موسی  ﴾ۡلَقآ�ِِم�َ ٱَوَطّهِۡر بَۡيِ�َ لِلطَّ
 رد.  کقرائت » نیفکالعان ویالطائف«را  ]۲۶[الحج: 
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سیاری از برقی از نضر از یحیی بن ایوب از ابی بصیر از ابی عبدالله،  -۵۹۳(ط) 

شهدوا يق ليل فج عمك من نيأتيل ضامر ك عيلو(رد: کن قرائت ی) را چن۲۸و۲۷( ی هیآ

 ). خرةا و اآليالدن يف –منافع هلم 

) را ۵۲( ی هیآ ÷و از حماد بن عیسی از حریز به نقل از ابی عبدالله -۵۹۴(ی) 

بْلِكَ (ن خواند: یچن ن قَ نَا مِ لْ سَ ا أَرْ مَ بِيٍّ  وَ الَ نَ ولٍ وَ سُ ن رَّ  )-ال حمدثو -مِ
از احمد بن محمد از احمد بن محمد » بصائر«محمد بن حسن صفار در  -۵۹۵(یا) 

 اً)يان رسوال نبكو(: ی درباره ÷لبه به نقل از زراره گفت: از ابی جعفرعبن ابی نصر از ث
پرسیدم: فرق رسول با نبی چیست؟ در جواب گفت: نبی کسی است که در خواب 

نَا (بیند. سپس این آیه را تالوت کرد:   شنود و با چشم بیدار می بیند و می می لْ سَ ا أَرْ مَ وَ

بْلِكَ  ن قَ بِيٍّ  مِ الَ نَ ولٍ وَ سُ ن رَّ  )-ال حمدثو -مِ

 انند آن، آمده است. م» االختصاص«از شیخ مفید در » البحار«در  -۵۹۶(یب) 
صفار از احمد بن محمد از حسین بن سعید از فضاله از حارث بصری  -۵۹۷(یج) 

 ÷ه نزد ما آمد و گفت: ھمانا علی بن حسینیآورده است که گفت: حکم بن عین
در یک آیه جمع شده است. بعد گفت: حمران بن اعین بیرون  ÷گفت: ھمه علم علی

ه از علی بن یت بعد به ابو جعفر گفت: حکم بن عینآمد و علی بن حسین را مرده یاف
اش در یک آیه است. ابو  حسین برایمان حدیث آورده است که گفت: علم علی ھمه

رسلنا من أما و(دانی آن آیه کدام است؟ گفتم نه! گفت: این آیه است:  جعفر گفت: نمی

 ).ال حمدثو – يمن رسول وال نب كقبل
گوید:  بن جحال از ثعلبه به نقل از زراره میو از احمد بن محمد  -۵۹۸(ید) 

از ابی جعفر سؤال کردم. جواب  »ايان رسوال نبكو«: ی فرق رسول و نبی در آیه ی درباره
گوید: ابو جعفر این آیه را تالوت  این سؤال در روایت دیگری است که ذکر شد. بعد می

سُ (کرد:  ن رَّ بْلِكَ مِ ن قَ نَا مِ لْ سَ ا أَرْ مَ الَ وَ بِيٍّ ولٍ وَ  . )-ال حمدثو -نَ

از » الربهان«و تفسیر » البحار«چنانکه در » االختصاص«از مفید در  -۵۹۹(یه) 
اره، مانند آن رابن ابی الخطاب یا احمد بن محمد بن عیسی از بزنطی از ثعلبه از ز

 روایت شده است. 
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صفار از احمد بن حسن بن علی بن فضال از علی بن یعقوب ھاشمی از  -۶۰۰(یو) 
فوق را با  ی آورده است که آیه ÷ھارون بن مسلم از برید از ابی جعفر و ابی عبدالله

تالوت کردند و من گفتم: فدایت شوم این قرائت ما نیست؛  »الحمدثو« ی افزودن کلمه
 چیست؟ (خبر)  محدث نبی و رسول وپس 

از علی  و از عبدالله بن محمد از ابراھیم بن محمد از اسماعیل بن بشار -۶۰۱(یز) 
فوق از زاره  ی هآی ی هاره بن اعین آمده است که گفت: دربارربن جعفر حضرمی از ز

قرائت کرد و گفت: رسول کسی است که » ال حمدثو«سؤال کرد. وی آیه را با افزودن 
 آید.  جبرائیل به نزد او می

است به نقل از ابراھیم بن » بحار«چنانکه در » اختصاص«مفید در  -۶۰۲(یح) 
 محمد ثقفی، مانند آن را روایت کرده است. 

صفار از ابی محمد از عمران از موسی بن جعفر از علی بن اسباط از  -۶۰۳(یط) 
 ی گوید: از ابی جعفر شنیدم که آیه ثمالی می ی محمد بن فضیل به نقل از ابی حمزه

ن رَّ (خواند:  فوق را چنین می بْلِكَ مِ ن قَ نَا مِ لْ سَ ا أَرْ مَ بِيٍّ وَ الَ نَ ولٍ وَ ا  -ال حمدثو -سُ إِالَّ إِذَ

نِيَّتِهِ  يْطَانُ يفِ أُمْ ى الشَّ قَ َنَّى أَلْ  ).متَ
صفار با ھمان اسناد از علی بن جعفر حضرمی از سلیم بن قیس شامی  -۶۰۴(ک) 

گفت: به من و اوصیایم از فرزندانم ھمه ھدایت  آورده که گفت: از علی شنیدم که می
م ـ. تا این که سلیم شامی گفت: از محمد بن ابی پرسیدم: آیا علی یافته و محدث ھستی

گویند؟ گفت: مگر  محدث بود؟ گفت: آری. گفتم: آیا فرشتگان جز با انبیاء سخن می

بِ  ی آیه الَ نَ ولٍ وَ سُ ن رَّ بْلِكَ مِ ن قَ نَا مِ لْ سَ ا أَرْ مَ  ای؟.  را نخوانده )-وال حمدث -يٍّ (وَ

مانند آن را از ابراھیم بن محمد روایت کرده » اختصاص«مفید در  -۶۰۵(کا) 
 است. 

و از احمد بن محمد از حسن بن محبوب از جمیل بن صالح از زیاده  -۶۰۶(کب) 
 ÷بن سوقه از حکم بن عیینه آمده است که گفت: روزی به نزد علی بن حسین

شناخت و  با آن قاتلش را می ÷شناسی که علی ای را می من گفت: آیا آیهرفتم. او به 
گفت؟ حکم بن عیینه  م میدانست که به مرد ھمچنین با آن، امور بزرگی را می

، مرا از آن خبر بده. گفت: به دانم ای پسر رسول خدا سوگند نمی ؛ به خداگوید: نه می
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نَ (خدا سوگند آن، این آیه است:  لْ سَ ا أَرْ مَ بْلِكَ وَ ن قَ بِيٍّ  ا مِ الَ نَ ولٍ وَ سُ ن رَّ  )-ال حمدثو -مِ
بعد گفتم: آیا علی بن ابی طالب محدث بود. گفت: آری ھر امامی از ما اھل بیت، 

 محدث است. 
کلینی از محمد بن یحیی عطار از احمد بن محمد، مانند آن را روایت  -۶۰۷(کج) 

را علی بن ابی طالب، محدث بود. ـ اضافه نموده است؛ زی ال حمدثوکرد و در آخر ـ 

بود،  ÷سپس مردی که اسمش عبدالله بن زید بود و برادر مادری علی بن حسین
کرد. در این زمان،  گفت: سبحان الله! محدث بود؟ گویا محدث بودن علی را انکار می

ابو جعفر به نزد ما آمد و گفت: به خدا سوگند به درستی، پسر مادرت ھمین مطلب را 
گوید: وقتی ابو جعفر چنین گفت، آن مرد ساکت شد و گفت: این  ست. راوی میدان می

ھمان چیزی است که ابو الخطاب به خاطر آن ھالک شد، به سبب این که تأویل 
گویم آخر خبر با اول خبر مناسبت دارد و مناسبت  محدث و نبی را نمی دانست. می

ین مطلب در مجلس امام سجاد دھد که ا ماند؛ زیرا صدر خبر نشان می آن مخفی نمی
رساند که این مطلب بعد از مرگ سجاد در مجلس ابی  بوده است و ذیل آن خبر، می

جعفر بوده است، به خاطر ھمین مطلب است که بعضی از شارحین، به تفکیک صدر و 
گوید: گوینده، زیاد  دانند. راوی می اند و آن را دو حدیث می ذیل این حدیث حکم نموده

کند و این حکایت بعد از وفات علی بن  است که برای حکم بن سوقه نقل می بن سوقه
بود، اما در این بحث، مطلبی ھست که نباید مخفی بماند و  ÷حسین در مجلس باقر

نویسان  ا کلینی در نقل خبر دچار اشتباه شده، یا بعضی از نسخهیحق آن است که 
خبر  یسند و متن، آخر خبری را به ابتداای که از نظر  اند، به گونه کتابش اشتباه کرده

اند که نسبت به آن  اند. نظیر این کار را در گذشته ھم، انجام داده دیگر وصل نموده
ھشدار دادیم. آن مطلب به خاطر این است که صفار با سند دیگری از حمران از ابی 

ند. فرموده است: دوازده تن از اھل بیت من محدث ھست گفته: پیامبر خدا ÷جعفر
بود به او گفت: سبحان الله! تا  ÷بعد عبدالله بن زید که برادر مادری علی بن حسین

 ... آخر
این که عبدالله بن زید، برادر مادری امام سجاد بوده، در این باره ذھبی در کتاب  

ای بوده که  ولد، جاریه گفته: علی بن حسین اسم مادرش، ام» املكب اليخمترص هتذ«
حسین بود، او را  ی آزاد شده ی و بعد از شھادت حسین، زید که بنده نامش، غزاله بود
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پرداز،  به عقد خود درآورد و بعد عبدلله بن زید از او به دنیا آمد. در بین مخالفان دروغ
ز به دنیا آوردن وی وقت ه مادر او شھربانو بود که بعد اکچنین مشھور شده است 

این مطلب را در بحث والدت او ذکر کرده است افته است. چنانکه کلینی یوفات  مانیزا
که امام رضا مخالفان را تکذیب کرد و سبب شھرت یافتن مطلب فوق را بیان کرد 

ھا  در بحث دو دختر یزدگرد که عبدالله بن عامر آن» ونيالع«چنانکه صدوق در کتاب 

که  بود ÷را فرستاده بود، از او روایت کرده است که گفت: شھربانو، ھمسر حسین
ھای  افت. سپس بعضی از جاریهیمان وفات یبعد از زا ÷بعد از والدت علی بن حسین

پدر، حضانت او را به عھده گرفتند تا علی بن حسین پرورش یافت در حالی که مادری 
پدرش است و  ی آزاد شده ی شناخت. سپس دانست که او، جاریه را جز آن جاریه نمی

گمان کردند که وی ـ معاذ الله ـ با مادرش ازدواج  نامیدند و مردم او را مادر وی می
آزاد شده ازدواج کرده است. قضیه این چنین  ی کرده است، در حالی که با این جاریه

است که او با بعضی از ھمسرانش ھمبستر شد، سپس برای غسل بیرون آمد و این 
 –ع به این قضیه اش به او برخورد کرد، بعد امام به او گفت: اگر راج مادر غیر واقعی

چیزی در دل داری از خدا بترس و به ما اعالم کن. گفت: آری به ازدواج با  –ازدواج 
تو تمایل دارم. بعد امام سجاد، وی را به ھمسری خود در آورد. به ھمین سبب، بعضی 
از مردم گفتند: علی بن حسین، مادر خود را به ھمسری خویش در آورده است. در 

مده است که آن زن سریه ـ کنیز ھمخوابه ـ برادر علی بن حسین بعضی خبرھا ھم، آ
کشته شده است. و گفته » طف«بوده است که او ھم علی نام داشت و در جایی به نام 

شده که مادر عبدالله بن زید به وی شیر داد و او برادر شیری علی بن حسین بود و 
و او ھم به او عالقه نشان داده تا ابن داود گفته است: مادر عبدالله با وی نزدیکی کرده 

جایی که او را مادر خود خوانده است و این زن ھمان است که علی بن حسین او را به 
عقد خود در آورده است و عبدالملک بن مروان، وی را متھم نموده است به این که او 

حالی که  با مادر خود ازدواج کرده است، البته از روی توّھم او را مادر وی دانسته در
 افته است. یمادر وی شھربانو بوده که در زمان کودکی امام سجاد وفات 

صفار از عبدالله بن محمد از ابراھیم بن محمد ثقفی از احمد بن یونس  -۶۰۸(که) 

 را »وال حمدث« :ی فوق جمله ی جحال از ایوب بن حسن از قتاده آورده است که به آیه
 افزود. 
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محمد بن عمران از موسی بن جعفر از علی بن اسباط از صفار از ابی  -۶۰۹(کو) 
محمد بن فضیل از ابی حمزه ثمالی آورده است که گفت: من و سفیره بن سعد در 
مسجد نشسته بودیم؛ ناگھان حکم بن عینیه به نزد ما آمد و گفت: حدیثی را از ابی 

یم: این خبر ام که ھیچ احدی آن را نشنیده است، به ھمین سبب، پرسید جعفر شنیده
چیست؟ از گفتن آن خودداری نمود. سپس خودمان نزد ابی جعفر رفتیم و به او 
گفتیم: البته حکم بن عینیه به ما خبر داد که خبری از تو شنیده است که تا به حال 
کسی آن را از تو نشنیده است. از گفتن آن خودداری نمود و در جواب ما گفت: آری 

فوق را با  ی ایم و بعد آیه ای از کتاب خدا یافته در آیهاین طور است؛ علم علی را 

تالوت کرد و منظور از کتاب علی، کتاب خداست که علی بعد از  »ال حمدثو«افزودن: 

کرده است و اضافه شدن کتاب به علی مانند اضافه شدن  یآور آن را جمع وفات پیامبر
جامع احکام است و این  ست کهیمصحف به عبدالله و ُاَبی است و منظور آن کتاب ن

 مطلب در غایت ظھور است. 
از موسی بن جعفر بغدادی از » اختصاص«مفید، مانند آن خبر را در  -۶۱۰(کز) 

 ابن اسباط روایت کرده است. 
صفار از علی بن اسماعیل از صفوان بن یحیی از حارث بن مغیره از  -۶۱۱(کح) 

بن حسین برایمان حدیث آورد و  حمران آورده است که گفت: حکم بن عینیه از علی
ای از قرآن قرار دارد و گفت: آن آیه را از ما کتمان کرده  در آیه ÷علم علی«گفت: 

م و مطالبش را ینکشدیم تا قرآن را ھمخوانی  گوید: ما گرد ھم جمع می است. وی می
داخل شدم و  ÷ابی جعفر ی شناختیم. گفت: به خانه یاد بگیریم، چون قرآن را نمی

ای  به ما خبر داد که علم علی در آیه ÷او گفتم: حکم بن عینیه از علی بن حسین به
کند. بعد گفت: بخوان ای حمران. من  آن آیه را از ما کتمان می یاز قرآن است ول

)(خواندم:  بِيٍّ الَ نَ ولٍ وَ سُ ن رَّ بْلِكَ مِ ن قَ نَا مِ لْ سَ ا أَرْ مَ را ھم » ال حمدثو« ابو جعفر گفت:  وَ
 قرائت کن. 

تفسیر البرھان از ابن شھر آشوب آورد که گفت ابن عباس در قرائت  -۶۱۲(کط) 

 را اضافه کرده است. » ال حمدثو«خود 
بکر  گوید: از محمد بن ابی تاب خود میسلیم بن قیس ھاللی در ک -۶۱۳(ل) 

 را اضافه نمود. » ال حمدثو«فوق  ی شنیدم که در تالوت آیه
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مد بن عباس در تفسیر خود از جعفر بن محمد حسنی از ادریس بن مح -۶۱۴(ال) 
زیاد خیاط از حسن بن محبوب از جمیل بن صالح از زیاد بن سوقه از حکم بن عینیه 

دانی  آیا می !به من گفت: ای حکم ÷روایت کرده است که گفت: علی بن حسین
گاه میکدام آیه است که علی با آن قاتل خود را شناخته و به امور بزر شد و به  گی ھم، آ

آن آیه به ما خبر  ی ، در بارهفتم: ای پسر رسول خداگوید: گ گفت؟ راوی می مردم می

بْلِكَ (ن است: یبده. در جواب گفت: آیه ا ن قَ نَا مِ لْ سَ ا أَرْ مَ بِيٍّ  وَ الَ نَ ولٍ وَ سُ ن رَّ -ال حمدثو -مِ

 حدث است. گفتم: آیا علی محدث بود. گفت: ھر امامی از ما اھل بیت، م )
و از حسین بن عامر از محمد بن حسین از پدرش از صفوان بن یحیی  -۶۱۵(لب) 

از داود بن فرقد از حارث بن مغیره نضری آورده است که گفت: حکم بن عینیه برایم 
تمام چیزھایی که در خبر صفار گفته شد،   ÷گفت: به راستی موالیم علی بن حسین

 برایم گفت. 
مذکور  ی براھیم بعد از ذکر روایت عامه در سبب نزول آیهعلی بن ا -۶۱۶(لج) 

گرسنه شد سپس نزد مردی  ابی عبدالله روایت شده که پیامبرگفته است: به تأکید از 
و بعد  عامی ھست؟ گفت: آری ای پیامبرخدااز انصار آمد و به او گفت: آیا نزد تو ط

که آن را به رسول خدا  ای را برایش ذبح کرد و بریانش نمود. پس ھنگامی بزغاله
نزدیک کرد، آرزو کرد که ای کاش علی و فاطمه و حسن و حسین ھم، ھمراه او بودند. 

ا (او این آیه را نازل شد:  ی بعد ابوبکر و عمر آمدند و بعد از آن دو، علی آمد و درباره مَ وَ

َنَّ  ا متَ بِيٍّ إِالَّ إِذَ الَ نَ ولٍ وَ سُ ن رَّ بْلِكَ مِ ن قَ نَا مِ لْ سَ خُ اللَّ أَرْ يَنسَ نِيَّتِهِ فَ يْطَانُ يفِ أُمْ ى الشَّ قَ اـى أَلْ ي  هُ مَ لْقِ يُ

يْطَانُ ثُمَّ  و  –نعوذ بالله  –: که منظور از شیطان ابوبکر و عمر ھستند )-ال حمدثو -الشَّ
منظور چیزی که خدا القای شیطانی را به آن نسخ کرده است آمدن علی بعد از ابوبکر 

 و عمر است. 
خود از عیاشی از علی بن حسن از عباس بن عامر از » رجال«کشی در  -۶۱۷(لد) 

ابان بن عثمان از حارث بن مغیره آورده است که گفت: حمران گفت: به درستی حکم 
ای از وی سؤال کردیم،  آیه ی ه ما دربارهککند  بن عینیه از علی بن حسین روایت می

علی سؤال کردم. گفت:  ی از ابی جعفر درباره داد. حمران گفت: اما او به ما خبر نمی
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ھمانا علی مانند ھمراه سلیمان و یار موسی است، اما رسول یا نبی نبوده است. سپس 
 . ابراز تعجب نمود ؛، و سپس ابوجعفر مذکور را با تالوت کرد ی آیه

 ای از اصحاب ما از احمد بن محمد از احمد بن ابی نصر از کلینی از عده -۶۱۸(له) 

 ):ايان رسوال نبكو(این آیه:  ی ثعلبه بن میمون از زراره نقل کرده است که گفت: درباره
سؤال کردم و گفتم: رسول و نبی چیست؟ گفت: نبی آن است که وحی را در خواب 

قبلی را تالوت کرد با  ی بیند. بعد مطلب را ادامه داد تا این که گفت: ابو جعفر آیه می

 )وال حمدث(اضافه کردن 
و از احمد بن محمد و محمد بن یحیی از محمد بن حسین از علی بن  -۶۱۹(لو) 

حسان از ابی فضال از علی بن یعقوب ھاشمی از مروان بن مسلم بن برید از ابی جعفر 

 )ال حمدثو(فوق روایت شده است البته با اضافه کردن  ی و ابی عبدالله، تالوت آیه
گفته است که » ناسخ و منسوخ قرآن«کتاب سعد بن عبدالله قمی در  -۶۲۰(لز) 

ائمه » حمدث«فوق را با ھمان شیوه قرائت کرد و گفت: منظور از  ی امام صادق، آیه
اند که  ای از اخبار، چیزی گفته است. بعضی از مفسران بعد از وارد نمودن مجموعه

ھا را  ف آنچه صفار از طرق متعدد و در مواضع مختل ھا و آن لفظ آن، این است: این خبر

ئیل از ھمان است که جبر )ال حمدثو( ی روایت کرده داللت دارند بر این که: کلمه
جانب پروردگار آن را نازل کرد و ھمان است که در مصحف امامان است، و در بعضی از 

روایت کرده است، گفته شده که آن قرائت، قرائت قتاده » بصائر«چه صفار در کتاب  آن

نْ (است و اختالف این اخبار در این است که  -اھل سنت-عامه است که از نامداران مِ

بلِ  در بعضی خبرھا ساقط شده و در بعضی ھم قبَل به خاطر ظرفیت منصوب شده  )كقَ
آمده است شاید » ِمن«و حرف جر از آن حذف گردیده، اما در اکثر خبرھا حرف جر 

قل نموده است، یا بعضی از حمل بر این شود که امام آیه را در اخبار سقوط بر معنی ن
 ی گویم کلمه ای ندارد. می اند که سخن در این باره فائده راویان در نقل آن سھو کرده

اخبار این باب، موجود است جز در خبری که کلینی آن را روایت کرده  ی ِمن در ھمه
که گفته شد: بر سقوط صراحت دارند و مولی محمد صالح در  است و این اخبار چنان

و دیگران نیز، به این » مرآة العقول«و » البحار«و عالمه مجلسی در » يفاكال« شرح
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شود که مالئکه به وی  اند و محدث به فتح دال، به کسی گفته می مطلب تصریح کرده

محن«خبر دھند و در کتاب   ایم.  آن را توضیح داده» نفس الرَّ

 مؤمنون ی سوره
: ی عبدالله آورده است که آیه ز ابیسیاری از ابی طالب از مردی ا -۶۲۱(الف) 

ُ ٱَ�َتَباَرَك ﴿ ۡحَسُن  �َّ
َ
 است.  )نياهللا رب العامل كفتبار(در واقع  ]۱۴[المؤمنون:  ﴾ۡلَ�ٰلِِق�َ ٱأ

أتون ما ي(و ابن عباس:  گفته است: قرائت پیامبر» الشواذ«طبرسی در  -۶۲۲(ب) 

این آیه روایت  ی امام صادق دربارهاز » يفاكال«چه در  گویم: آن با قصر است. می توا)أ

لَة( کند:  اند، بر این قرائت داللت می کرده جِ ُمْ وَ لُوهبُ قُ ا آتَوا وَّ تُونَ مَ ؤْ ينَ يُ ذِ الَّ يأتون ما  -وَ

ترسند که اعمالشان را نپذیرد  زیرا از خدا می ؛و این، اشاره به بیم و امید آنان است  )آتوا
و از طرفی ھم، امید به قبول اعمال خود دارند. و در تفسیر محمد بن عباس به نقل از 

چه انجام  دھند آن فوق گفت: انجام می ی امام صادق آمده است که در معنی آیه
در ھمان تفسیر از ماند و  دانند، اعمال آنان بدون پاداش نمی اند در حالی که می داده

کنند و به ثواب آن ھم علم دارند و در تفسیر  صادق نقل شده است که گفت: عمل می

ا آتَوا( علی بن ابراھیم ھم:  تُونَ مَ ؤْ ينَ يُ ذِ الَّ ا آتَوا آمده است و گفته است: منظور از ) وَ ) (مَ
 ه به آن آمده است و دریچیزی نزدیک و شب» الکافی«عبادت و طاعت است و در 

ؤتون ما ي(آمده و طبرسی گفته است: معنی  »عملون ما عملواي«از صادق: » محاسن«

م دارند که مورد قبول خداوند یب یبخشند، ول یاء میھا اموال و اش آن آن است که  )آتوا

ترسند که  اند، اما می این است که عمل انجام داده ا)ؤتون ما آتوي(واقع نشود و معنی 
 د. خداوند آن را قبول نکن

 نور ی سوره
رجم از این سوره ساقط شده و در دلیل سوم ذکر طرق آن  ی آیه -۶۲۳(الف) 

 گذشت. 
به مفضل بن عمر آمده  ÷ابی عبدالله ی سیاری گفته است و در نامه -۶۲۴(ب) 

 ني الغافلنياملحصنرمون ين ين الذإ(ذیل این چنین نوشته شده است:  ی است که آیه

 



 گیری و اعتقاد شیعه نسبت به قرآن موضع    ۲۹۴

المحصنین  (به جاي المحصنات الغافالت)  ميهلم عذاب عظو خرةاآلا ويالدن يف لعنوا
 الغافلین آورده).

به ھمزه روایت شده است که اشتباه  ÷طبرسی گفته است: از علی -۶۲۵(ج) 
 آن بحث کردیم.  ی بقره در باره ی است و در سوره

بعدی را این  ی سیاری از حماد از حریز آورده است که ابو عبدالله آیه -۶۲۶(د) 

احاً (چنین خواند:  ونَ نِكَ ِدُ ينَ الَ جيَ ذِ فِ الَّ فِ تَعْ يَسْ لْ مْ اهللاُ –باملتعة  –وَ نِيَهُ غْ تَّى يُ لِهِ  حَ ن فَضْ  )مِ
 قرآن این طور است. 

بعدی را این  ی آورده است که آیه ÷و از حماد بن حریز از ابی عبدالله -۶۲۷(  (ھ

إِنَّ اهللاَ(چنین خواند:  عْ  فَ ن بَ نَّ مِ هِ اهِ رَ يمٌ  -هلنّ -دِ إِكْ حِ ورٌ رَّ فُ  ).غَ

گفته است: قرائت ابن عباس و سعید بن » الشواذ«طبرسی در  -۶۲۸(و) 

إِنَّ اهللاَ (جبیر نَّ  فَ هِ اهِ رَ دِ إِكْ عْ ن بَ يمٌ  -هلنّ -مِ حِ ورٌ رَّ فُ  است.  )غَ
، این قسمت: ۴۵ ی علی بن ابراھیم گفته است: ابو عبدالله گفت: در آیه -۶۲۹(ز) 

 ساقط شده است. )ربعأ عيل(بعد از  )كثر من ذلكا عيل ميشيمنهم من و(
سیاری از ابن اسباط از ابن بکیر از ابی بصیر آورده است که گفت: ابو  -۶۳۰(ح) 

 فوق، افزود.  ی را به آیه )كثر من ذلكأ عيل ميشيمنهم من و(نیز،  ÷جعفر

را  )كثر من ذلكأ عيل ميشيمنهم من و( طبرسی گفته است: ابو جعفر -۶۳۱(ط) 
 قرائت کرد. 

خواندند  )اهبنينْ ثضعن مي(طبرسی گفته است: ابو جعفر و ابو عبدالله:  -۶۳۲(ی) 
 و ھمان قرائت از ابن عباس و سعید بن جبیر نیز، روایت شده است. 

حریز بن  کلینی از علی بن ابراھیم از پدرش از حماد بن عیسی از -۶۳۳(یا) 

خواند. در حالی که در  )اهبنينْ ثضعن مي(روایت کرده است که:  عبدالله از ابی عبدالله
 ْن نیامده است. م ی قرآن کلمه
فوق را چنین  ی سعد بن عبدالله در کتاب مذکور گفت: مردی آیه -۶۳۴(یب) 

ِٰ� ٱ لّنَِسآءِ ٱِمَن  ۡلَقَ�ِٰعدُ ٱوَ ﴿خواند:  ن يََضۡعَن َ� يَرُۡجوَن نَِ�احٗ  �َّ
َ
ا فَلَۡيَس َعلَۡيِهنَّ ُجَناٌح أ

َِ�ٰتِۢ بِزِ�َنةٖ  به ازدواج  دیکه ام یا و زنان از کارافتاده«]۶۰[النور:  ﴾�َِياَ�ُهنَّ َ�ۡ�َ ُمَتَ�ّ
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بگذارند، بشرط  نی) خود را بر زمنیی(رو یکه لباسھا ستیبر آنان ن یندارند، گناھ
 .»نکنند ییدر برابر مردم خودآرا نکهیا

 ن.کاضافه » ِمْن « ی واژه» ثیاب«ابو عبدالله گفت: قبل از 

 فرقان ی سوره
علی بن ابراھیم از محمد بن عبدالله از پدرش از محمد بن حسین از  -۶۳۵(الف) 

محمد بن سنان از عمار بن مروان از منخل بن جمیل رقی از جابر بن یزید جعفی 
 را این چنین بر پیامبر خدا ی آیهاین  ÷گفت: جبرائیل ÷آورده که گفت: ابو جعفر

الَ الظَّاملُِونَ نازل کرد:  قَ وراً  –آلل حممد حقهم -(وَ حُ سْ الً مَّ جُ ونَ إِالَّ رَ تَّبِعُ  . )إِن تَ
محمد بن عباس از محمد بن قاسم از احمد بن محمد سیاری از احمد  -۶۳۶(ب) 

الی از ابی جعفر بن خالد از محمد بن علی صیرفی از محمد بن فضیل از ابی حمزه ثم

الَ الظَّاملُِونَ (فوق را چنین خواند:  ی آورده است که آیه ÷محمد بن علی قَ آلل حممد -وَ

وراً  –حقهم  حُ سْ الً مَّ جُ ونَ إِالَّ رَ تَّبِعُ  . )إِن تَ
علی بن ابراھیم از محمد بن ھمام از جعفر بن محمد بن مالک از  -۶۳۷(ج)  

ید از جابر بن یزید از ابی جعفر، مانند آن را محمد بن مثنی از پدرش از عثمان بن ز
 روایت کرده است. 

سیاری از محمد بن فضیل از ابی حمزه و از ابی سیف از برادرش از  -۶۳۸(د) 
یل این آیه را ھمین آورده است که گفت: جبرائ ÷پدرش از ابی حمزه از ابی جعفر

 نازل کرد.  گونه بر محمد
عفر بن محمد فزاری به طور معنعن از ابی جعفر فرات بن ابراھیم از ج -۶۳۹(  (ھ

گفت: جبرائیل این آیه را این چنین بر  آورده است که گفت: از وی شنیدم که می
 نازل کرد و مانند آن را آورد.  دمحم

گوید که  سعد بن عبدالله در باب آیات تحریف شده از کتاب خود می -۶۴۰(و) 
ند که جبرائیل این آیه را این چنین نازل ا استادان خودش از ابی جعفر روایت کرده

الَ الظَّاملُِونَ (کرد:  قَ وراً  –آلل حممد حقهم -وَ حُ سْ الً مَّ جُ ونَ إِالَّ رَ تَّبِعُ  . )إِن تَ

را با  »إن نُتّخذ«طبرسی گفته است: ابو جعفر و زید به نقل از یعقوب،  -۶۴۱(ز) 
ضم نون و فتح خاء خواندند و این قرائت، قرائت زید بن ثابت و ابی درداء است و از 
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و زید بن علی نیز، روایت شده است و دیگران با فتح نون  ÷جعفر بن محمد بن علی
 اند.  و کسر خاء خوانده

ِينَ ٱ لرَّ�ٱوَِعَباُد ﴿ه ین آیا ی طبرسی در باره -۶۴۲(ح)   ]۶۳الفرقان:[ ﴾...َ�ۡمُشونَ  �َّ

روایت شده است.  ÷سواق با ضم یاء و شین مشدد از علیگفته است: یمشون فی األ
 در حالی که در قرآن، یمشون با فتح یاء و تخفیف شین است. 

ولِ (علی بن ابراھیم گفت: ابو جعفر گفته است:  -۶۴۳(ط)  سُ عَ الرَّ تُ مَ َذْ يْتَنِي اختَّ ا لَ يَ

 شده است.) خوانده وليّاً  علياً –

 ÷سیاری از ابن محبوب از ابی ایوب حذاء از ابی بصیر از ابی عبدالله -۶۴۴(ی) 
نازل کرد و به ھمان گونه  آورده است که گفت: جبرئیل این آیه را این چنین بر محمد

يْ در مصحف علی بن ابی طالب قرار دارد:  تَى لَ لَ يْ ا وَ ِذْ (يَ ْ أَختَّ لِيالً  -زفر-تَنِي ملَ  ی(به جا )خَ
 فالنا زفرًا آورده است).

و از برقی از خلف بن حماد از ابی بصیر از ابی عبدالله آمده است که  -۶۴۵(یا) 
فھمید  تغییرات بزرگی ھست و شما ھم آن را می -قرآن-گفت: به درستی که در کتاب

گردد و مکنٌی عنه تغییر داده شده است؛ مثًال:  ای که با کنایه معرفی می به گونه

را به کنایه از اسم آن مرد  فالناً  تعال نام مردی را ذکر کرده است اما آنان لفظخداوند م
 اند:  اند و گفته ذکر نموده

ِۡذ ُفَ�نًا َخلِيٗ� ﴿ َّ�
َ
 .]۲۸[الفرقان:  ﴾٢٨َ�َٰوۡ�لََ�ٰ َ�ۡتَِ� لَۡم �

و از محمد بن اسماعیل از محمد بن غذافر از جعفر بن محمد طیار از  -۶۴۶(یب) 
آورده است که گفت: خداوند در کتابش از کنایه  ÷لخطاب از ابی عبداللهابی ا

ِۡذ فَُ�نًا َخلِيٗ� ﴿ه کاستفاده نکرده است  َّ�
َ
بگوید. برای تأیید  ﴾٢٨َ�َٰوۡ�لََ�ٰ َ�ۡتَِ� لَۡم �

 شود.  آمده است که روزی ظاھر می زفر به جای فالنًا، ÷این مطلب، در مصحف علی

) ۲۷( ی هیحماد از حریز از مردی از ابی جعفر آمده است که آو از  -۶۴۷(یج) 

هِ (خواند:  ن مییچن يْ دَ ىلَ يَ ُ عَ
مَ يَعَضُّ الظَّاملِ وْ يَ ا  -و–وَ ولُ يَ قُ يْتَنِي يَ ِذْ  -لَ ْ أَختَّ لِيالً  -زفر-ملَ  .  )خَ

از محمد بن عباس از جعفر بن محمد طیار از ابی الخطاب از ابی  -۶۴۸(ید) 
 نند خبر سیاری آمده است. عبدالله، ما
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ز ابی جعفر از محمد بن جمھور از حماد بن عیسی از حریز از مردی ا -۶۴۹(  (ھ
 .. مانند خبر قبلی را ذکر کرد. آمده است که گفت:  و .

در خبری از زندیقی که ـ به گمان خود » االحتجاج«طبرسی در  -۶۵۰(یو) 

شان ھم در پاسخ یسؤال شد، ا ÷ؤمنینھای ضد و نقیض قرآن از امیر الم آیه ی درباره
ه کار کست بلیار خداند متعال نکات بزرگ یجنا ینام بردن افراد منافق دارا«گفت: 

 (خبر)  اند. گان و تبدیل کنندگان است؛ آنانی که قرآن را  چند دسته کرده تغییر دھند

نون . را با )اريم تدماهنّ  فدمر(طبرسی گفته است: مسلمه بن محارب  -۶۵۱(ز) 

 . )اريفدمراهم تدم(ھم روایت شده است:  ÷تأکید ثقیله قرائت کرد و این از علی
کلینی از احمد بن مھران از عبدالعظیم از محمد بن فضیل از ابی  -۶۵۲(یح) 

روایت کرده است که گفت: جبرائیل این آیه را این چنین نازل  ÷حمزه از ابی جعفر

 . )فوراكال إ – عيل ة يبوال –ثر الناس كأ يبأف(کرده است: 

از محمد بن علی از محمد بن » اتينز اآلك«شیخ شرف الدین در  -۶۵۳(یط) 

 ، مانند آن را بدون تفاوت روایت نموده است. ÷فضیل از ابی جعفر
محمد بن عباس از محمد بن جمھور از حسین بن محبوب از ابی ایوب  -۶۵۴(ک) 

لِۡلُمتَِّقَ�  ۡجَعۡلَناٱوَ ﴿گفتم:  ÷عبداللهحذاء از ابی بصیر آورده است که گفت: به ابی 
اجعل لنا من و(ای. این آیه در اصل:  گفت: امر بزرگی را خواسته   ]۷۴[الفرقان:  ﴾إَِماًما

 است.  )ماماإ نياملتق
علی بن ابراھیم از پدرش از جعفر بن ابراھیم از ابی الحسن امام  -۶۵۵(کا) 

 بعدی را چنین خواند:  ی آورده است که گفت: ابی بصیر نزد ابی عبدالله آیه ÷رضا

ِينَ ٱوَ ﴿ ۡ�ُ�ٖ وَ  �َّ
َ
ةَ أ ٰتَِنا قُرَّ ۡزَ�ِٰجَنا َوُذّرِ�َّ

َ
لِۡلُمتَّقَِ�  ۡجَعۡلَناٱَ�ُقولُوَن َر�ََّنا َهۡب َ�َا ِمۡن أ

  .]۷۴[الفرقان:  ﴾٧٤إَِماًما
به ما عطاء فرما باعث  یھمسران و فرزندان: پروردگارا! ندیگو یه مک یسانکو «
 ».زگاران گردانیپرھ یشوایچشمانمان گردند، و ما را پ یروشن

اند  اند؛ یعنی، از خداوند خواسته بعد ابو عبدالله گفت: امر بزرگی را از خدا خواسته
، این مطلب به او گفته شد: ای پسر رسول خدا آنان را برای متقین امام گرداند. بعد
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ِينَ ٱوَ ﴿ چگونه است؟ در جواب گفت: خداوند در اصل چنین نازل کرده است: َّ� 
ۡ�ُ�ٖ وَ 

َ
ةَ أ ٰتَِنا قُرَّ ۡزَ�ِٰجَنا َوُذّرِ�َّ

َ
اماً  -من املتقني - ۡجَعۡلَناٱَ�ُقولُوَن َر�ََّنا َهۡب َ�َا ِمۡن أ  .﴾إِمَ

لْ لنا من -(طبرسی گفته است: در قرائت اھل بیت:  -۶۵۶(کب)  عَ  -املتقني وَ اجْ

اماً   آمده است. ).إِمَ
گفته است: و مثل آن » ناسخ القرآن«سعد بن عبدالله قمی در کتاب  -۶۵۷(کج) 

ِينَ ٱوَ ﴿است این آیه:  ۡ�ُ�ٖ وَ  �َّ
َ
َة أ ٰتَِنا قُرَّ ۡزَ�ِٰجَنا َوُذّرِ�َّ

َ
 - ۡجَعۡلَناٱَ�ُقولُوَن َر�ََّنا َهۡب َ�َا ِمۡن أ

اماً  -من املتقني از خدا داشتند، از  یگفت: ھمانا درخواست بزرگ ÷بعد ابوعبدالله .﴾إِمَ
ست، از او خواستند در ین نیزگاران گرداند، نه چنیپرھ یشوایاو خواستند آنان را پ

در این ». بخوان )ماماً إ نياجعلنا من املتقو(شوا گرداند، پس یزگاران آنان را پیان پرھیم
 نسخه این طور است اما خالی از نقص نیست. 

 شعراء ی سوره
سیاری از ابن سیف از برادرش از پدرش از عبدالکریم بن عمیر از  -۶۵۸(الف)

سلیمان بن خالد آورده است که گفت: نزد ابی عبدالله بودیم که در میان مردم  

 را خواند.  )ميق محيال صد ونيشافع(
ز ابن فضال از ابن بکیر از زراره از ابی عبدالله آمده است که این آیه و ا -۶۵۹(ب) 

نِذۡر َعِشَ�تََك ﴿را چنین خواند: 
َ
ۡقَر�ِ�َ ٱَوأ

َ
 ﴾نيمنهم املخلص كورهط – ۡ�

منهم  كرهطو (علی بن ابراھیم از امام صادق آورده است که گفت:  -۶۶۰(ج) 

 نازل شد. ) نياملخلص

از ابن شاذویه مؤدب و جعفر بن محمد » ألمايلا«و  »ونيالع«صدوق در  -۶۶۱(د) 

در یک حدیث  ÷بن سرور از محمد حمیری از پدرش از ریان بن صلت از امام رضا

را در  –بر گزیدن  - صطفاءاطوالنی آورده است که علماء گفتند: به ما بگو، آیا خداوند 

را در دوازده جا  اءاصطفقرآن تفسیر کرده است؟ امام رضا گفت: در ظاھر نه، در باطن 

نِذۡر َعِشَ�تََك ﴿ تفسیر کرده است. جای اول در
َ
ۡقَر�ِ�َ ٱَوأ

َ
 ﴾نيمنهم املخلص كورهط – ۡ�
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ن آمده است و در مصحف عبدالله بن مسعود یاست. و در قرائت ُابی بن کعب ھم ھم
 ثابت است. 

فرات بن ابراھیم گفته است: حسین بن سعید، به طور معنعن از ابی  -۶۶۲ ) (ھ

نِذۡر َعِشَ�تََك ﴿فرمود:  آورد که گفت: پیامبر ÷جعفر از پدرش
َ
ۡقَر�ِ�َ ٱَوأ

َ
 كورهط – ۡ�

 ﴾نيمنهم املخلص
محمد بن عباس از عبدالله بن زید از اسماعیل بن اسحاق راشدی و علی  -۶۶۳(و) 

بن محمد بن خالد دھان از حسن بن علی بن عفان، گفت: ابو زکریا یحیی بن ھاشم 
آورد و گفت: به درستی شمساری از محمد بن عبدالله بن علی بن ارفع برایمان حدیث 

آوری کرد. راوی مطلب را ادامه  ی طالب جمعبنی عبدالمطلب را در شعب اب پیامبر خدا
قربین انذر عشیرتی األو«گمان خداوند مرا فرموده است:  داد و به آنان گفت: بی

و شما عشیره و » رھطی المخلصونمخلصین وأنتم عشیرتی األقربون ورھطی الو
 (خبر)  نزدیکان و گروه مخلص من ھستید.

د بن یعقوب از حسن بن حماد از و از محمد بن حسین خثعمی از عبا -۶۶۴(ز) 

است و منظور علی و  )نيمنهم املخلص كرهطو( ÷ابی الجارود به نقل از ابی جعفر
 است.  و حسن و حسین و آل محمدحمزه و جعفر 

منهم  كرهطو(مذکور منظور از  ی علی بن ابراھیم گفته است: در آیه -۶۶۵(ح) 

طالب و حمزه و جعفر و حسن و حسین و أئمه از آل محمد  علی بن ابی )نياملخلص

نِذۡر َعِشَ�تََك ﴿ ھا آمده است: ھستند. و در بعضی از نسخه
َ
ۡقَر�ِ�َ ٱَوأ

َ
 ]۲۱۴[الشعراء: ﴾٢١٤ۡ�

 ... است تا آخر ÷پس رھط و گروه مخلص علی
علی بن  چه از سید بزرگوار محمد بن عباس در تفسیر خود بنابر آن -۶۶۶(ط) 

نقل کرده است از محمد بن ھوبه باھلی از ابراھیم بن » سعد السعود«طاوس در 
اسحاق نھاوندی از عمار بن حماد انصاری از عمر بن شمر از مبارک بن فضاله و عامه 

اند که آن مرد گفت: به درستی  روایت کرده ران پیامبرھم از حسن پسر مردی از یا
ی از کارھای علی مورد انتقاد قرار دادند. آن مرد جمل بعض ی گروھی بعد از واقعه

خواھید، علی پیشتازترین  ! چه میرا از حسن شنید، گفت: وای بر شماوقتی حدیث 
از نزد خدا آورد ایمان آورد و اقرار نمود و من  چه پیامبر بود که به خدا و به آنکسی 

 



 گیری و اعتقاد شیعه نسبت به قرآن موضع    ۳۰۰

نزد ما آمد و به  ÷ھم نفر دھم از فرزندان عبدالمطلب بودم که علی بن ابی طالب
بحث گفت:  ی طالب اجابت کنید. در ادامه را فردا در منزل ابی گفت: دعوت رسول خدا

ن نازل نمود: یمردم فرستاد و بر من چن ی فرمود: خداوند مرا به سوی ھمه پیامبر

نِذۡر َعِشَ�تََك ﴿
َ
ۡقَر�ِ�َ ٱَوأ

َ
  ﴾ نيمنهم املخلص كورهط – ۡ�

نِذۡر ﴿طبرسی گفته است و در قرائت ابن مسعود آمده است:  -۶۶۷(ی)  
َ
َوأ

ۡقَر�ِ�َ ٱَعِشَ�تََك 
َ
 روایت شده است.  ÷از ابی عبدالله  ﴾نيمنهم املخلص كورهط – ۡ�

علی بن ابراھیم گفته است: سپس دشمنان اھل بیت و ستم کنندگان  -۶۶۸(یا) 

وا به آنان را ذکر کرد و گفت:  ينَ ظَلَمُ ذِ لَمُ الَّ يَعْ سَ لِبُونَ  -آل حممد حقهم -(وَ نقَ لَبٍ يَ نقَ  )أَيَّ مُ
به خدا سوگند این گونه نازل شد و آن را در صدر کتاب خود در میان آیاتی که در قرآن 

 تحریف شده، آورده است. 
فوق را  ی آیه ÷سیاری از برقی از بعضی از یارانش از ابی عبدالله -۶۶۹(یب) 

وا (تالوت کرد:  چنین ينَ ظَلَمُ ذِ لَمُ الَّ يَعْ سَ لِبُونَ  -آل حممد حقهم -وَ نقَ لَبٍ يَ نقَ  )أَيَّ مُ

ينَ ( ی آیه ÷طبرسی در جوامع به نقل از امام صادق -۶۷۰(یج)  ذِ لَمُ الَّ يَعْ سَ وَ

وا  لِبُونَ  -آل حممد حقهم -ظَلَمُ نقَ لَبٍ يَ نقَ  را این گونه قرائت کرد. )أَيَّ مُ

 نمل ی سوره
و قتاده مبصره به فتح  ÷طبرسی گفته است که علی بن حسین -۶۷۱(الف) 

 میم و صاد خواندند. 
 ی روایت کرده است که آیه از برقی از افراد زیادی از ائمه سیاری -۶۷۲(ب) 

ۡ�ِ ٱُعّلِۡمَنا َمنِطَق ﴿ ءٍ  لطَّ ۡ�َ ِ
وتِيَنا ِمن ُ�ّ

ُ
ن«بدون  ]۱۶[النمل:  ﴾...َوأ  اند.  قرائت کرده »مِ

از احمد بن محمد بن محمد بن خلف  »بصائر«صفار در خبر و سابع از  -۶۷۳(ج) 

آورده است که گفت: مردی نزد ابی عبدالله  ÷از بعضی از مردان خود از ابی عبدالله

ۡ�ِ ٱُعّلِۡمَنا َمنِطَق ﴿این آیه را تالوت کرد:  ءٍ  لطَّ ۡ�َ ِ
وتِيَنا ِمن ُ�ّ

ُ
ابو عبدالله گفت:  ﴾َوأ

ن« حرف  است.  )ل شئكنا يوتأ(وندارد و در اصل  »مِ
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سیاری از محمد بن علی از احمد بن محمد از ھشام بن سالم از جابر از  -۶۷۴(د)

نَ عِ آورده است که این آیه را چنین خواند:  ÷ابی جعفر يْامَ لَ سُ ودَ وَ اوُ يْنَا دَ دْ آتَ قَ لَ لْامً (وَ

دُ هللاِ َمْ االَ احلْ قَ نَا  وَ لَ ي فَضَّ ذِ ) -بمحمدامن ويباإل -الَّ نِنيَ مِ بَادِهِ املُْؤْ نْ عِ ثِريٍ مِّ ىلَ كَ   .عَ

آورده است که گفت: به ابو جعفر گفتم:  ÷و از ابی بصیر از ابی جعفر -۶۷۵(  (ھ

�ِض ٱَدآبَّٗة ّمَِن ﴿خوانند:  بعضی از مردم می
َ
ابو جعفر گفت:  ]۸۲[النمل:  ﴾تَُ�ّلُِمُهمۡ  ۡ�

مكيخواند، باید  می هملمكتخداوند مجروح کند کسی را که  هُ  خوانده شود.  لّمُ

گفته است: خداوند  ÷طبرسی در جوامع خود به نقل از امام باقر -۶۷۶(و) 

است. و طبرسی در مجمع  لمهمكيه کخوانده است، بل لمهمكتمجروح کند کسی را که 

با  لمهمكتگفته است: ابن عباس و سعید بن جبیر و مجاھد و جحدری و ابن زرعه 

اند و گفته است: کسی که تکلمھم خوانده است معنی آن، این  و تخفیف خوانده (تاء)
 ند و بخورد. کھا را مجروح  است که آن

 عنکبوت ی سوره
ُ ٱفَلََيۡعلََمنَّ ﴿طبرسی گفته است: حضرت علی  -۶۷۷(الف)  ِينَ ٱ �َّ َصَدقُواْ  �َّ
است و ھمین » يعلمنّ «یاء و کسر الم ھر دو را با ضّم  ]۳بوت: ک[العن ﴾ۡلَ�ِٰذ�ِ�َ ٱَوَ�َۡعلََمنَّ 

و محمد بن عبدالله بن عبدالله بن حسن روایت شده  ÷قرائت از جعفر بن محمد

 با آنان موافقت کرده است.  »نياذبكعلمن اليول« است و زھری در:

 روم ی هسور
آورده است  ÷سیاری از محمد بن علی از ابن اسباط از ابی جعفر -۶۷۸(الف) 

ۡهَوُن َعلَۡيهِ  ۥُ�مَّ يُعِيُدهُ ﴿ به ابوجعفر گفتم که زھریکه گفت: 
َ
ثم (را  ]۲۷[الروم:  ﴾...وَُهَو أ

 خواند، در جواب گفت: چنان است که زھری گفته است.  یم )نيده و هو هيعي
و از منصور بن حازم روایت است که گفت: در حضور ابی عبدالله این  -۶۷۹(ب) 

ِيٱوَُهَو ﴿آیه را خواندم:  ۡهَوُن َعلَۡيهِ  ۥُ�مَّ يُعِيُدهُ  ۡ�َۡلقَ ٱَ�ۡبَدُؤاْ  �َّ
َ
گفت: این قرائت  ﴾َوُهَو أ

زیرا اگر چیزی برای  )هي علنيهو هو(درست نیست؛ در واقع این گونه نازل شده است: 
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تر  از چیز دیگری باشد، به یقین، انجام دیگری برای او سخت –آسانتر  – اهوناو 
 خواھد بود. 

ِينَ ٱإِنَّ ﴿آمده است که نزد خودش خواند:  ÷از امیر المؤمنین -۶۸۰(ج)  قُواْ  �َّ َفرَّ
ْ ِشَيٗعا شدند بر خدا  دینی می ی ، بعد گفت: اگر دچار تفرقه]۱۵۹[األنعام:  ﴾دِيَنُهۡم َوَ�نُوا

آسانتر بود اما آنان که خدا نفرینشان کند از دینشان جدا شدند پس در اصل نزول: 

قوا(است نه  )نهميفارقوا د( ؛ و طبرسی این قرائت را به حمزه و کسائی نسبت )نهميد فرّ
 داده است. 

 ۴۸ ی و ابن عباس و ضحاک در آیه ÷گوید: از علی طبرسی می -۶۸۱(د) 

 آمده است.  )من خلله( )من خالله(به جای ]۴۸[الروم:  ﴾...ۦَ�ُۡرُج ِمۡن ِخَ�ٰلِهِ ﴿
از پدرش از ابی بصیر آورده است که سیاری از ابن سیف از برادرش  -۶۸۲(  (ھ

نََّك ﴿: ی هیگفت: از ابی عبدالله شنیدم که آ ِينَ ٱَوَ� �َۡسَتِخفَّ  ]۶۰[الروم:  ﴾َ� يُوقُِنونَ  �َّ
 خواند.  می )كستفزنيال (

 لقمانی  هسور
هُ  ۡ�َۡحرُ ٱوَ ﴿ ÷محمد گوید: جعفربن طبرسی می -۶۸۳(الف)   ]۲۷[لقمان:  ﴾...ۥَ�ُمدُّ

 خواند.  یم )دادهوالبحر مِ (را 
سیاری از محمد بن علی از ابی فضال از حماد بن عثمان از ابی  -۶۸۴(ب) 

رض من شجرة األ ن ما يفأولو (آورده است که این آیه را این چنین خواند:  ÷عبدالله

  ).البحر مدادهقالم وأ

 سجده ی هسور
و ابن عباس و ابان بن سعید بن عاص و  ÷گوید: و علی طبرسی می -۶۸۵(الف) 

ءَِذا َضَلۡلَنا﴿حسن با اختالفی: 
َ
را با ضاد و کسر الم خواندند؛ اما در  ]۱۰[السجدة:  ﴾...أ

 قرآن با فتح الم آمده است. 
ۡ�ُ�ٖ ﴿و ابی ھریره  ص از پیامبر» شواذ«گوید: در  طبرسی می -۶۸۶(ب) 

َ
ةِ أ  ﴾قُرَّ

 است. ) قرات أعني(را ]۱۷[السجدة: 
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 احزاب ی سوره
و ابن مسعود و ابن عباس روایت است که  گوید: از ابی طبرسی می -۶۸۷(الف) 

 خواندند:  می
ىلَ بِاملْ ( مْ وَ ـُالنَّبِيُّ أَوْ هِ سِ نْ أَنفُ نِنيَ مِ مِ ُمْ ــ وؤْ اهتُ هَ هُ أُمَّ اجُ وَ و در مصحف ُابی،  )-ب هلم أهو أَزْ

 روایت شده است.  ÷و ابی عبداللهچنین آمده است و ھمان مطلب از ابی جعفر 

 نازل شده است.  )هو أب هلمو(علی بن ابراھیم گفت:  -۶۸۸(ب) 

از ابی عقده از محمد » بيهتذ«شیخ طوسی در آخر باب ُخمس از کتاب  -۶۸۹(ج)
بن مفضل از وشا از عبدالکریم بن عمرو خثعمی از عبدالله بن ابی یعفور و معلی بن 
خنیس از ابی الصامت از ابی عبدالله آورده و گفته است که بزرگ ترین گناھان ھفت 

گوید: و اما عقوق والدین خداوند در  دھد تا این که می است، مطلب را ادامه می  گناه

ىلَ بِاملْ (فرماید:  خود می کتاب مْ وَ ـُالنَّبِيُّ أَوْ هِ سِ نْ أَنفُ نِنيَ مِ مِ ُمْ ــ وؤْ اهتُ هَ هُ أُمَّ اجُ وَ  ) ب هلمأهو أَزْ
ھاست مورد  را که پدر معنوی و دینی آن با بدرفتاری با فرزندانش، پیامبراما مردم 

 عقوق و بدرفتاری قرار دادند. (خبر)

 »هو أب هلمو«از مداینی از ابی عبدالله قرائت  سیاری از جعفر بن محمد -۶۹۰(د)
 را نقل کرده است. 

که حسن بن  گوید: چنان خود می» بصائر«سعد بن عبدالله قمی در  -۶۹۱(  (ھ
کند، از قاسم بن ربیع وراق و محمد بن  لی شاگرد شھید از وی نقل میسلیمان ُح 

مفضل بن عمر روایت حسین بن ابی الخطاب از محمد بن سنان از صباح مداینی از 
ای به ابی عبدالله نوشت، سپس جواب ابی عبدالله آمد که بس  شده است که نامه

ىلَ بِالْ (فرماید:  طوالنی بود و گفته است: خدا می مْ وَ ـالنَّبِيُّ أَوْ هِ سِ نْ أَنفُ نِنيَ مِ مِ ؤْ هُ مُ اجُ وَ أَزْ

ُمْ ــ و اهتُ هَ  را نکاح نکنید.  برسپس گفته بود: پس ھمسران پیام )ب هلم ـأهو أُمَّ
صفار از علی بن ابراھیم بن ھاشم از قاسم بن ربیع از محمد بن سنان از  -۶۹۲(و) 

 مفضل، مانند آن را روایت کرده است. 
فرات بن ابراھیم در تفسیر خود از جعفر بن محمد فزاری، به طور  -۶۹۳(ز) 

ھفت گناه است: ترین گناھان کبیره،  آورده است که بزرگ ÷معنعن از ابی عبدالله
 ی گوید: اما درباره دھد تا این که می اول، شرک به خدای بزرگ؛ بعد مطلب را ادامه می
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ىلَ بِالْ (فرماید:  عقوق و بدرفتاری با والدین خداوند می مْ ـالنَّبِيُّ أَوْ هِ سِ نْ أَنفُ نِنيَ مِ مِ ؤْ مُ

ُمْ  اهتُ هَ هُ أُمَّ اجُ وَ أَزْ فرزندان  یامبر نافرمانیبا پ یپس عقوق و بدرفتار )-ب هلمأهو ــ ووَ
 اوست. 
گفته است: امام صادق » ناسخ القرآن«سعد بن عبدالله قمی در کتاب  -۶۹۴(ح) 

ىلَ بِالْ ( آیه: مْ وَ ـالنَّبِيُّ أَوْ هِ سِ نْ أَنفُ نِنيَ مِ مِ ؤْ ُمْ ــ ومُ اهتُ هَ هُ أُمَّ اجُ وَ  را خواند.  )-ب هلمأهو أَزْ

دَّ اهللاُ(: را چنین خواند) ۲۵( ی علی بن ابراھیم آیه -۶۹۵(ط)  رَ وا  وَ رُ فَ ينَ كَ ذِ الَّ

ْ يَ  مْ ملَ يْظِهِ ى اهللاُبِغَ فَ كَ اً وَ ريْ تَالَ ـالْ  نَالُوا خَ قِ نِنيَ الْ مِ ؤْ انَ اهللاُ  – طالب يبأبن  بعيل -مُ كَ اً  وَ يّ وِ قَ

يزاً  زِ  ).عَ
محمد بن عباس از علی بن عباس از ابی سعید عباد بن یعقوب از فضل  -۶۹۶(ی) 

قاسم بزاز از سفیان ثوری از زید نامی از مره از عبدالله بن مسعود آورده است که بن 

ى اهللاُ( خواند ین میافزود و چن فوق می ی کلمات بعلی بن ابی طالب را به آیه فَ كَ  وَ

تَالَ ـْال قِ نِنيَ الْ مِ ؤْ انَ اهللاُ – طالب يبأبن  بعيل -مُ كَ يزاً  وَ زِ اً عَ يّ وِ . این روایت به طرق دیگری )قَ
 در بحث مصحف عبدالله بن مسعود، ذکر شد. 

آورده است که  ÷سیاری از جعفر بن محمد از مدائنی از ابی عبدالله -۶۹۷(یا) 

 فوق قرائت کرده است.  ی را در آیه» طالب يبأبن  بعيل«کلمات 
که گفت: و از یونس از ابی حمزه از فیض بن مختار روایت کرده است  -۶۹۸(یب) 

دربارۀ قرآن سؤال شد؛ وی در جواب گفت: چیزھای عجیبی در  ÷از ابی عبدالله

ى اهللاُ(قرآن وجود دارد؛ از جمله:  فَ كَ تَالَ ـالْ  وَ قِ نِنيَ الْ مِ ؤْ  ).-طالب يبأبن  بعيل -مُ

آورده است که  ÷سیاری از جعفر بن محمد از مدائنی از ابی عبدالله -۶۹۷(یا) 
 فوق قرائت کرده است.  ی لب را در آیهکلمات علی بن ابی طا

و از یونس از ابی حمزه از فیض بن مختار روایت کرده است که گفت:  -۶۹۸(یب) 
قرآن سؤال شد، وی در جواب گفت: چیزھای عجیبی در  ی هدربار ÷از ابی عبدالله

ى اهللاُ(فوق  ی آن عجایب، آیه ی قرآن وجود دارد و از جمله فَ كَ نِنيَ ـالْ  وَ مِ ؤْ تَالَ  مُ قِ  بعيل -الْ

 است با افزایش کلمات است. )  طالب يبأبن 
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علی بن ابراھیم از حسین بن محمد از معلی بن محمد از احمد بن  -۶۹۹(یج) 
نضر از محمد بن مروان خبری را روایت کرده و آن را به امامان ارجاع داده است و 

َ (طبق این خبر، این آیه این چنین قرائت شده است:  ا أَهيُّ نُوا يَ ينَ آمَ ذِ التؤذوا رسول -ا الَّ

أَهُ اهللاكام آ–ئمة األو عيل اهللا يف َّ ى فَربَ وسَ ا مُ وْ وا ذَ الُ َّا قَ در حالی که در قرآن به این شکل )  ممِ

 . )ه اهللا مما قالواأفربّ  ن آذوا مويسيالذكونوا كن آمنوا ال تين الذإ(است: 
 کلینی از حسین بن محمد، مانند آن را روایت کرده است.  -۷۰۰(ید) 
سیاری از برقی از احمد بن نضر از ابن مروان، مانند آن را روایت کرده  -۷۰۱(یه) 

 است. 
علی بن ابراھیم از حسین بن محمد از معلی بن محمد از علی بن  -۷۰۲(یو) 

آورده است که این آیه را  ÷بداللهاسباط از علی بن ابی حمزه از ابی بصیر از ابی ع

فقد فاز فوزا  –ئمة من بعده األو ة  عيليوال يف –رسوله طع اهللا ويمن (وچنین خواند: 

 این گونه نازل شد.  )امً يعظ
 کلینی از حسین بن محمد، مانند آن را آورده است.  -۷۰۳(یز) 
 سیاری از ابن اسباط از ابن ابی حمزه، مانند آن را روایت کرده است.  -۷۰۴(یح) 

محمد بن عباسی از احمد بن قاسم از احمد بن محمد سیاری از  -۷۰۵(یط) 
 ÷محمد بن علی از ابن اسباط از ابن ابی حمزه از ابی بصیر به نقل از ابی عبدالله

 فوق را به ھمان شیوه قرائت کرد.  ی آیه

) هاكزوجت(ھای شاذه  گوید: در قرائت طبرسی در جوامع خود می -۷۰۶) (ک
خوانده شده است و این قرائت اھل بیت است و صادق گفته است: این آیه را جز 

 گونه آن را بر پیامبر گونه، بر پدرم قرائت نکردم تا این که گفت: علی ھم جز این این
تر  بقره طوالنی ی احزاب از سوره ی هگویم در گذشته گفته شد که سور قرائت نکرد. می

تطھیر و  ی بود و آنان تحریفش نمودند و بعضی از محققان، به اختالل ترتیب در آیه
 ی اند؛ در حالی که سابق و الحق آیه عدم ربط آن به سابق و الحق خود تصریح نموده

 ١.تطھیر با ھم ارتباط دارند ودر کتب امامیه در این باره وجوھی ذکر شده است

 .   ۳۳ی تطھیر) سورۀ احزاب، آیۀ  آیه( - ١
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سعد بن عبدالله در کتاب مذکور آورده است که امام صادق خواند:  -۷۰۷(کا) 

در حالی که چنین چیزی در ). ا الشهوةيهنام قد قضإخه فارمجومها البتة فيالشخ ويالش(
 قرآن نیست. 

گفت: ھشام بن سالم از سلیمان بن خالد » فقیه«صدوق در کتاب  -۷۰۸(کب) 
در قرآن رجم ھست. گفت: آری. گفتم: چگونه است. گفتم:  ÷گفت: به ابی عبدالله

 )ا الشهوةيهنام قد قضإخه فارمجومها البتة فيالشخ ويالش(گفت: 

 سبأ ی سوره
این آیه را قرائت  ÷علی بن ابراھیم در سیاق داستان سلیمان -۷۰۹(الف) 

بَيَّنَتِ کند:  می رَّ تَ لَامَّ خَ نُّ  -اإلنس و-(فَ انُوا  -اجلِْ وْ كَ ابِ لَّ ذَ عَ بِثُوا يفِ الْ ا لَ يْبَ مَ غَ ونَ الْ لَمُ عْ يَ

نيِ  ھا  گفتند: جن ھا می نااین آیه، چنین نازل شد و آن، به این صورت بود که انس ).املُْهِ
افت و بعد از مدتھا بر زمین افتاد، دانستند یدانند؛ و وقتی که سلیمان وفات  غیب می

کردند؛ در حالی  برای سلیمان کار نمی دانستند، یک سال تمام، ھا، غیب می که اگر جن
 دانستند.  که او مرده بود و ایشان به وھم خود او را زنده می

از احمد بن زیاد بن جعفر از » اکمال«و » عیون«ی ھا کتابصدوق در  -۷۱۰(ب) 
علی بن ابراھیم از پدرش از علی بن معبد از حسین بن خالد از ابی الحسن علی بن 

در آخر  ÷پدرش موسی بن جعفر از پدرش جعفر بن محمداز  ÷موسی امام رضا
 ی فوق، کلمه ی گوید: امام صادق گفت: به خدا سوگند در آیه یک حدیث طوالنی می

 ھم وجود داشته است.  )اإلنس(
سیاری از برقی از حماد بن عیسی از حریز از ابی عبدالله و ابی  -۷۱۱(ج) 

رَّ (روایت کرد که  ÷جعفر لَامَّ خَ بَيَّنَتِ فَ نُّ  -نس واإل-تَ انُوا -اجلِْ وْ كَ را قرائت )  ...لَّ
 کردند. 

بَيَّنَتِ (طبرسی گفته است که ابن عباس و ضحاک  -۷۱۲(د)  خواندند و ) اإلنس..-تَ
 ھماالسالم است. ین قرائت علی بن حسین و ابی عبدالله علیا
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 ی ت: مردی آیهگفته اس» ناسخ القرآن«سعد بن عبدالله قمی در کتاب  -۷۱۳(  (ھ

ا قََضۡيَنا َعلَۡيهِ ﴿ ٰ َمۡوتِهِ  لَۡمۡوَت ٱفَلَمَّ َُّهۡم َ�َ �ِض ٱإِ�َّ َدآبَُّة  ۦٓ َما َدل
َ
تَهُ  ۡ�

َ
ُ�ُل ِمنَس�

ۡ
ا  ۥۖ تَأ فَلَمَّ

نُّ ٱَخرَّ تَبَيََّنِت  ن لَّۡو َ�نُواْ َ�ۡعلَُموَن  ۡ�ِ
َ
 ]۱۴[سبأ:  ﴾١٤لُۡمِه�ِ ٱ ۡلَعَذابِ ٱَما َ�ُِثواْ ِ�  ۡلَغۡيَب ٱأ

بودند، در  یب مّطلع میه اگر آنان از غکدند یمان فرو افتاد، فھمیه سلک یھنگام«
 ».ماندند ینم یننده باقکعذاب خوار 

دانستند. آن مرد  یب نمیھا غ دانستند، آن یب میگفت: مگر جن غ ÷ابی عبدالله

رَّ (ن نازل شد: یه چنیه چگونه است؟ امام گفت: آیگفت: پس آ لَامَّ خَ بَيَّنَتِ  فَ  -اإلنس و-تَ

نُّ  نيِ  -اجلِْ ابِ املُْهِ ذَ عَ بِثُوا يفِ الْ ا لَ يْبَ مَ غَ ونَ الْ لَمُ عْ انُوا يَ وْ كَ  .)لَّ

 ÷سیاری از ابن محبوب از جمیل بن صباح از سدیر از ابی جعفر -۷۱۴(و) 
وا ( آورده است که این آیه، را چنین قرائت کرد:  رُ فَ م بِامَ كَ نَاهُ يْ زَ لِكَ جَ لْ  -نعمة اهللا–ذَ هَ وَ

ورَ  فُ كَ ي إِالَّ الْ ازِ  .)نُجَ

 یس ی سوره
از حسین بن محمد از معلی بن  -گناھان-کلینی در باب ذنوب -۷۱۵(الف) 

آورده است که گفت:  ÷محمد از وشا از علی بن ابی حمزه از ابی بصیر از ابی جعفر
ھا را جستجو  زیرا کسی آن ؛گفت: از گناھان کوچک پرھیز کنید از او شنیدم که می

طلبد؛ ھمان  گوید: یکی از شما گناھی می کند و بعد از خدا آمرزش می کند. می می

. )نيمام مبإ يفناه يحصأئ يل شكتب ما قدموا وآثارهم وكسن(فرماید:  خداوند بزرگ می

 آمده است.  )تبكون(ه در قرآن ک(

قدموا تب ما كسن(سیاری گفته است: در حدیث دیگری از ائمه:  -۷۱۶(ب) 

 روایت شده است   )آثارهمو
کتاب جعفر بن محمد بن شریح به روایت ابی محمد ھارون موسی  -۷۱۷(ج) 

تلعکبری از محمد بن ھمام از حمید بن زیاد از ابی جعفر احمد بن زید بن جعفر ازدی 
بزاز از محمد بن مثنی بن قاسم حضرمی از جعفر بن محمد بن شریح حضرمی از 

شنیدم  ÷عی از جابر جعفی آورده است که گفت: از ابی عبداللهحمید بن شعیب سبی
 ... مانند خبر گذشته را نقل نمود.  گفت: از گناھان کوچک بپرھیزید و که می
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طبرسی گفته است: علی بن حسین و ابی بن کعب و ابن عباس و  -۷۱۸(د) 

 است).  )يا حرسة العباد(گفته اند. (در قرآن  )يا حرسة العباد(ضحاک و مجاھد: 
سیاری از ابن اسباط از علی بن ابی حمزه از ابی بصیر از ابی  -۷۱۹(  (ھ

نفسهم أمما تنبت األرض ومن (روایت کرده است که این آیه را چنین خواند:  ÷عبدالله

 آمده است).  )علمونيمما ال و(اخیر در قرآن  ی (در حالی که به جای جمله )لونكأيمما و
گوید: واز علی بن حسین زین العابدین و ابی جعفر باقر و  طبرسی می -۷۲۰(و)  

جعفر صادق و ابن عباس و ابن مسعود و عکرمه و عطاء بن ابی رباح روایت شده است. 

رٍّ هلا)ـلِ (که به جای:  تَقَ سْ  خواندند.  )المستقر هلا(که در قرآن این گونه است  مُ
ی از موسی بن فرات از یعقوب بن زید بن مرشد سیاری از محمد بن عل -۷۲۱(ز)  

 ی آورده است که گفت: امیرالمؤمنین سوره ÷حارثی از ابراھیم از جابر از ابی جعفر

 خواند.  )ال مستقر هلا يالشمس جترو(را قرائت کرد و در خالل آن:  »سي«

 ÷و از ابن اسباط از علی بن ابی حمزه از ابی بصیر از ابی عبدالله -۷۲۲(ح) 
نتم كن إا حممد ـ يهذا الوعد ـ  يقولون متي(آمده است که این آیه را این چنین قرائت کرد: 

 ).نيصادق

ا قِيلَ (و با ھمان اسناد آمده است که این آیه، اینگونه خوانده شد:  -۷۲۳(ط)  إِذَ وَ

مْ  كُ لْفَ ا خَ مَ مْ وَ يكُ دِ َ أَيْ ا بَنيْ وا مَ قُ ُمُ اتَّ ُونَ  –ت فال تتبعوهم ية  الطواغيمن وال –هلَ محَ مْ تُرْ لَّكُ عَ  . )لَ
گوید: از امیرالمؤمنین روایت شده است که این آیه را  طبرسی می -۷۲۴(ی) 

 خواند.  لتايو، لنايوبه جای  »لتا من بعثنا من مرقدنايا وي«چنین خواند: 

اة ياحل يف –فرون كنتم تكوم بام ياصلوها ال(طبرسی با ھمان اسناد، قرائت  -۷۲۵(یا) 

 را روایت کرده است.  )ايالدن

 صافات ی سوره
[الصافات:  ﴾١٢بَۡل َعِجۡبَت َو�َۡسَخُرونَ ﴿قرائت » جوامع«طبرسی در  -۷۲۶(الف) 

گفته است: این قرائت، قرائت » مجمع«روایت کرده و در  ÷را  با ضم تاء از علی ]۱۲
 اھل کوفه جز عاصم است  که وی با فتح خوانده است. 
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سیاری از عبدالرحمن بن حماد از زیاد کندی از عبدالله بن سنان  -۷۲۷(ب) 

ۡسلََما َوتَلَّهُ ﴿این آیه  ÷آورده است که گفت: ابو عبدالله
َ
آ أ [الصافات:  ﴾١٠٣لِۡلَجبِ�ِ  ۥفَلَمَّ

نه نازل شده است گو و گفت: این) نيه للجبتلّ فلام سلام و( کرد: گونه قرائت می را این]۱۰۳
 آمده است.  و در قرآن اسلما

طبرسی گفته است: از علی و ابن عباس و ابن مسعود و مجاھد و  -۷۲۸(ج) 

بدون الف و الم مشدد روایت شده  »سلام« ÷ضحاک و اعمش و جعفر بن محمد
 است. 

سیاری از برقی از حماد بن شعیب عقرقونی از ابی کندی از ابی  -۷۲۹(د) 

انَا(آورده است که   ÷عبدالله دْ نَادَ قَ لَ  خواند. )نادينا نوحاً (را  )نُوحٌ  وَ
و علی بن حکم از سیف از داود بن فرقد آورده است که گفت: نزد ابی  -۷۳۰(  (ھ

 خواندم. » نادينا نوحاً « ÷عبدالله

رد و کر کذ وجل آل محمد عزّ   علی بن ابراھیم گفت: سپس خداوند -۷۳۱(و) 

ٰٓ إِۡل يَاِس�َ سَ  ١٢٩�ِخرِ�نَ ٱَوتََرۡ�َنا َعلَۡيهِ ِ� ﴿فرمود:  گفت:  ]۱۳۰-۱۲۹[الصافات:  ﴾١٣٠َ�ٌٰم َ�َ
 است.  یس، محمد و آل محمد ائمه

فرات گفت: عبید بن کثیر به طور معنعن از ابن عباس روایت کرده  -۷۳۲(ز) 

 فوق، آل محمد است.  ی در آیه »سيال «است که گفت: منظور از 
سلیمان بن قیس عامری روایت از احمد بن حسن به طور معنعن از  -۷۳۳(ح) 

شنیدم که گفت: یس، محمد است و ما، آل وی  ÷شده است که گفت: از علی
 ھستیم.

محمد بن عباس از محمد بن قاسم از حسین بن حکم از حسین بن  -۷۳۴(ط) 
روایت  ÷نصر بن مزاحم از پدرش از ابان بن ابی عیاش از سلیم بن قیس از علی

ما فرموده است: سالم  ی است و خداوند درباره نياسيمبر کرده است که گفت: ھمانا پیا
 بر آل یس. 

و از محمد بن سھل عطار از خضر بن ابی فاطمه بلخی از وھب بن نافع  -۷۳۵(ی) 
آمده است  ÷از پدرش از پدرانش از علی ÷از کادح بن جعفر از جعفر بن محمد

 ، آل او ھستیم. محمد است و ما ھم »سي«فوق گفت: منظور از  ی آیه ی درباره

 



 گیری و اعتقاد شیعه نسبت به قرآن موضع    ۳۱۰

و از محمد بن سھل از ابراھیم بن داھر از اعمش از یحیی بن وثاب از  -۷۳۶(یا) 

 )سيآل (خواند: سالم بر  ابی عبدالرحمن اسلمی از عمر بن خطاب آمده است که می

 ھستیم.  ل محمدگفت: ما آ ÷علی
و از محمد بن حسن خثعمی از عباد بن یعقوب از موسی بن عثمان از  -۷۳۷(یب) 

 را، آل محمد تفسیر نمود.  )سيآل (اعمش از مجاھد از ابن عباس آمده است که 
و از علی بن عبدالله بن اسد از ابراھیم بن محمد ثقفی از رزیق بن  -۷۳۸(یج) 

الح از ابن عباس آمده است که گفت: مرزوق بجلی از داود بن علیه از کلبی از ابی ص

 . ؛ یعنی، سالم بر آل محمد»سيآل «سالم بر 

از محمد بن ابراھیم طالقانی از عبدالعزیز » خباراأل معاين«صدوق در  -۷۳۹(ید) 
بن یحیی جلودی از محمد بن سھل از خضر بن ابی فاطمه از وھیب بنا نافع از کادح از 

و  )سيآل (آورده است: سالم بر  ÷علی از پدرانش از ÷صادق جعفر بن محمد
 ن، محمد است. ییاس

و از ابی عبدالله بن حسن مؤدی از احمد بن علی اصفھانی از محمد بن  -۷۴۰(یه) 
ابی عمرو نھدی از پدرش از محمد بن مروان از محمد بن سائب از ابی صالح از ابن 

ٰٓ إِۡل يَاِس�َ ﴿ ی عباس آمده است که در باره  است.  محمد آل یگفت: عل ﴾١٣٠َسَ�ٌٰم َ�َ
و از طالقانی از جلود از محمد بن سھل از ابراھیم بن معمر از عبدالله  -۷۴۱(یو) 

بن داھر احمری از پدرش از اعمش از یحیی بن وثاب از ابی عبدالرحمن سلمی تا آخر 
 چه از تفسیر ماھیار ذکر شد.  آن

شاذویه مؤدب و جعفر بن از علی بن حسین بن » ونيع«و در کتاب  -۷۴۲(یز) 
محمد بن مسرور روایت کرده اند: محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری از پدرش از ریان 
بن صلت برای ما حدیث آورد و گفت: در مجلس رضا با مأمون و علماء، وی آیات دال 

دن را ذکر کرد و مطلب را ادامه داد تا این که گفت: مأمون از امام یبر اصطفاء و برگز
تر از این، در قرآن وجود دارد که بر آل داللت کند؟  پرسید: آیا نزد تو چیزی واضحرضا 

اند که  ، به من خبر داده»اسنيي« ی ه خداوند دربارهک یاتیآ یپس او در جواب گفت: آر
است و ھیچ احدی در این موضوع شک نکرده  اند، منظور از یاسین، محمد گفته علماء

از این بابت، فضلی نصیب محمد و آل محمد گردانیده  است. ابو الحسن گفت: خداوند
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گونه است که خداوند  دانند و آن به این قت وصف آن را نمییکه کسی جز عاقالن، حق

ٰ نُوٖح ِ� ﴿جز بر پیامبران سالم نکرده است، مثًال خداوند فرموده است:  َسَ�ٌٰم َ�َ
 ]۷۹[الصافات:  ﴾٧٩ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱ

 ».ان استیان جھانیدر مو آن درود بر نوح، «

ٰٓ إِبَۡ�ٰهِيمَ ﴿: دو فرمو  ».م!یدرود بر ابراھ«]۱۰۹[الصافات:  ﴾١٠٩َسَ�ٌٰم َ�َ

ٰ ُموَ�ٰ َوَ�ُٰرونَ ﴿و فرمود:   » و ھارون ! یدرود بر موس« ]۱۲۰[الصافات:  ﴾١٢٠َسَ�ٌٰم َ�َ

ٰٓ إِۡل يَاِس�َ ﴿و فرمود:   محمد. یعنی، آل )]۱۳۰[الصافات:  ﴾١٣٠َسَ�ٌٰم َ�َ
ه بارھا کدر خبری از زندیق » احتجاج«احمد بن ابی طالب طبرسی در  -۷۴۳(یح) 

ن، یبه آن اشاره شده گفته است که امیرالمؤمنین گفت: خداوند با ذکر سالم بر آل یاس

، يس«ن فرمود: ییاس ی چه در سوره پیامبر را با این اسم، نامگذاری کرده است. آن

َكِيمِ ( آنِ احلْ رْ قُ الْ دانست، آنان سالم بر آل محمد را  برای این است که خداوند می  )وَ

 که غیر آن را ساقط کردند.  کنند چنان حذف و ساقط می
صدوق از عبدالله بن محمد بن عبدالوھاب از ابی محمد عبدالله بن  -۷۴۴(ط) 

یحیی بن عبدالله قمی از پدرش از علی بن حسن بن عبدالغنی المغانی از عبدالرزاق از 

 )،سيآل عىل  سالمٌ (مندل از کلبی از ابی صالح به نقل از ابن عباس در تفسیر گفت: 
سالم از طرف پروردگار جھانیان بر محمد و آل او و سالمت ماندن برای کسانی که 

 آنان را ولّی خویش در روز قیامت قرار دادند. 
و از محمد بن ابراھیم بن اسحاق از عبدالعزیز بن یحیی از حسین بن  -۷۴۵(ک) 

عىل  سالمٌ (معاذ از سلیمان بن داود از حکم بن ظھیر از سدی از ابی مالک آمده است: 

 : یس، اسم محمد است. گفته )،سيآل 
خود، به نقل از ابن عباس، آل یس را آل محمد و » جوامع«طبرسی در  -۷۴۶(کا) 

 از اسامی او، دانسته است.  یکیرا » یس«

گفته است: و در خبرھای ما » انيهنج الب«محمد بن حسن شیبانی در  -۷۴۷(کب) 

آل محمد است و این مطلب از ابن عباس ھم،  )سيآل (از امامان ما آمده است که 
 روایت شده است. 

 



 گیری و اعتقاد شیعه نسبت به قرآن موضع    ۳۱۲

را به )سيآل (طبرسی گفته است: ابن عامر و نافع و رویس از یعقوب،  -۷۴۸(کج) 

گوید: ابو علی گفته است: کسی  اند و می قرائت کرده» سي«فتح الف و کسر الم، جدا از 

نوشته شده است و جدا  »سي«ن که در قرآن، جدا از یخواند، به دلیل ا می س)ي(آل که 

دلیل است بر این که آل، ھمان است که تصغیر آن ُاھیل است، بعد  »سي«نوشتن آل از 

آل محمد است. پایان کالم محمد بن حسن.  )سي(آل گوید:  باس میگفته است: ابن ع

ن عباس گفته به نقل از اب»سيسالم بر آل «کالم خدا:  ی درباره» شف احلقك«عالمه در 
گفته است: اگر صحیح باشد، آل یس،  -یسن -است.  ناصبی است: آل یس، آل محمد

 جاست؟.کن مدعا یل ایآل محمد است و علی ھم از آنان است، دل
گفته است: خداوند در آیات متفرقه از این سوره،  -یناصب –و سید شھید در رّد او 

 اختصاص داده است؛ مثًال فرموده است:  یالھ یدرود و سالم را به تعدادی از انبیا

ٰ نُوٖح ِ� ﴿ ٰٓ إِبَۡ�ٰهِيمَ ﴿] ۷۹[الصافات:  ﴾٧٩ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱَسَ�ٌٰم َ�َ [الصافات:  ﴾١٠٩َسَ�ٌٰم َ�َ

ٰٓ إِۡل يَاِس�َ ﴿ ]۱۰۹  نياملرسلعىل  سالم(سپس سوره را با  ]۱۳۰[الصافات:  ﴾١٣٠َسَ�ٌٰم َ�َ

 یرساند. و آشکار است سالم بر آل محّمد در اثنا به پایان می )نيواحلمدهللا رب العامل
انبیاء و  ی سالم بر انبیاء و مرسلین، خود دلیل صریح است بر این که آنان در درجه

انبیاء و مرسلین باشد، جز امام معصوم کس  ی مرسلین ھستند و کسی که در درجه
دیگری نیست؛ حداقل این مطلب، دلیل بر افضل بودن آنان است. چیزی که ابن حجر 

کند که گفته است: اھل بیتص در پنج  خود از فخر الدین رازی نقل می» قعصوا«در 

 سيآل عىل  سالم. دوم، يا النبهيأ كيلسالم علاچیز از سالم، با پیامبران برابرند: اول، 
 ان.ی...پا

اند، نور خدا را خاموش کنند و در طنبور خرافات  سپس رازی و پیروانش خواسته
خود، آھنگ دیگری افزودند مثًال در توجیه آن قرائت که به سه نفر از قاریان ھفتگانه 

ن است و یالیاس، آل یاس اند: یاسین، پدر الیاس است؛ پس نسبت داده شده است، گفته
تر دانسته و باز ھم احتمال  سالم بر اوست. رازی این توجیه را به واقعیت نزدیک

 ی دیگر یا محمد باشد. ھا کتاباند که مراد از آن، قرآن یا  داده
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کنند  و تصریح اھل کتاب به این که الیاس پسر عاذر پسر ھارون است را تکذیب می

به » انيجممع الب«چه در  شود و آن تعبیر می» بیخاس«ه لفظ و در تورات فراوان از آن ب
نقل از ابن عباس و محمد بن اسحاق و غیره آمده است، این است که الیاس پسر یستر 
بن فخاص بن غیراد بن ھارون است و بر کسی که احوال آنان را مطالعه کند، مخفی 

 امبر بوده است. الیسع پی ی و عمو زاده ÷نمی ماند که الیاس در لشکر موسی
سیاری از محمد بن علی از عمر بن عثمان از کسی که برایش حدیث  -۷۴۹(کد) 

 )۱۴۷: (صافات آورده است از اسحاق بن عمار از ابی عبدالله روایت کرده که این آیه

ۡو يَزِ�ُدونَ ﴿
َ
ۡلٍف أ

َ
رَۡسۡلَ�ُٰه إَِ�ٰ ِماْئَةِ �

َ
 رسلناهأو(ن قرائت کرد: یرا چن]۱۴۷[الصافات:  ﴾١٤٧َوأ

 .)دونيزيلف وأمائة اىل 

 خواند. »دونيزيو« جعفر بن محمد گوید: طبرسی می -۷۵۰(که) 

 ص ی سوره
سیاری از قاسم بن یحیی از پدر بزرگش، حسن بن راشد از ابی خالد  -۷۵۱(الف) 

ۡمِسۡك بَِغۡ�ِ ِحَساٖب  ۡمُنۡ ٱَ�َٰذا َ�َطآُؤنَا فَ ﴿بن ابی عبدالله روایت کرده است که 
َ
ۡو أ

َ
 ﴾٣٩أ

نا فامس(ن خواند: یرا چن ]۳۹[ص:   ). حسابريعط بغأو أ كعطاءُ
و از علی بن نعمان از ابن مسکان از عبدالرحمن قصیر گفت: از ابا  -۷۵۲(ب) 

نا فامسخواند:  جعفر شنیدم که می  ). حسابريعط بغأو أ ك(هذا عطاءُ
از حسن بن علی از عیسی بن ھشام » البصائر«صفار در خبر و ثامن از  -۷۵۳(ج) 

حدیثی گفته است:  ÷از عبدالصمد بن بشیر از عبدالله بن سلیمان از ابی عبدالله

نا فامس  و قرائت علی نیز، ھمین گونه است.    حساب)ريعطه بغأو أ ك(هذا عطاءُ
بن ھشام از سلیمان از امام  یو از حسن بن علی بن عبدالله از عیس -۷۵۴(د) 

 اند.  مانند آن را روایت کرده ÷سینح
سیاری از محمد بن اسماعیل از یونس از فضیل اعور از ابی عبیده  -۷۵۵(  (ھ

نا فامنن (فوق را چنین قرائت کرد:  ی حارثی از ابی عبدالله آورده است که آیه هذا عطاءُ

 گفتم: او اعطه؟ گفت: آری.  ) حسابريعطه بغأو أ
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مانند آن را برایم نقل  ÷زیادی از ابی عبداللهسیاری گفت: افراد  -۷۵۶(و) 
 اند و دلیل ناھماھنگی در این اخبار ذکر شد. کرده

نُتۡم  ٦٧قُۡل ُهَو َ�َبٌؤاْ َعِظيمٌ ﴿ ÷و برقی از پدرش از سریر از ابی عبدالله -۷۵۷(ز) 
َ
أ

وتو أن يصدور الذ يفم يهو بناء عظ(ن قرائت کرد: یرا چ ]۶۸-۶۷[ص:  ﴾٦٨َ�ۡنُه ُمۡعرُِضونَ 

 ).نتم عنه معرضونأالعلم 

 زمر ی سوره
محمد بن عباس از محمد بن علی از عمر بن سلیمان از ابی بصیر از  -۷۵۸(الف) 

ْ ِمن رَّۡ�َِة ﴿ ی هیروایت کرده است که آ ÷ابی عبدالله ِۚ ٱَ� َ�ۡقَنُطوا َ ٱإِنَّ  �َّ َ�ۡغِفُر  �َّ
نُوَب ٱ ابی بصیر  ).عاً الذنوبيم مجكغفر لين اهللا إ(ن خواند: یرا چن ]۵۳[الزمر:  ﴾َ�ِيًعا �ُّ

محمد،  خوانیم، وی در جواب گفت: ای ابا گونه نمی گوید: به او گفتم: ما آن را این می
شود. به خدا سوگند  گناھان بخشوده شود، پس چه کسی عذاب داده می ی اگر ھمه

ما نیست و این آیه جز اینگونه نازل نشده  ی منظور خداوند از عبادش، جز ما و شیعه

  ).عاً الذنوبيم مجكغفر لين اهللا إ(است: 
این  :گویم میی، مانند آن را روایت کرده است. سیاری از محمد بن عل -۷۵۹(ب) 

إِ�ٞس َوَ�  ۦٓ ُل َعن َذ�بِهِ  َٔ َ�َيۡوَم�ِٖذ �َّ �ُۡ� ﴿الرحمن است  ی سوره ی هین آیآیه، مانند ا
 که لفظ منکم از آن حذف گردیده است.  ]۳۹[الرحمن:  ﴾٣٩َجآنّٞ 

ُ ٱَ�ََب ﴿و از بعضی از یاران خود ھمراه با سندی پیرامون این آیه:  -۷۶۰(ج)  َّ� 
َ�ُٓء ُمتََ�ِٰكُسوَن َورَُجٗ� َسلَٗما ّلِرَُجلٍ  ن خواند: یچن ]۲۹[الزمر:  ﴾َمَثٗ� رَُّجٗ� �ِيهِ ُ�َ

 ).هيسون و رجالً ساملاً لولكاء متشاكه رشفيوارضب هلم مثالً رجالً (
اند و  طبرسی گفته است: ابن کثیر و اھل بصره جز سھل، سالمًا خوانده -۷۶۱(د) 

َ�ُٓء ُمتََ�ِٰكُسونَ ﴿فرماید:  گوید: ابو علی گفته است: این که خداوند می می  ﴾�ِيهِ ُ�َ
زیرا وقتی شریک، اسم  ؛اند کند که سالمًا خوانده قرائت کسانی را تأیید می ]۲۹زمر: [

گیرد، فاعل و اسم عین باشد نه اسم  عین است باید چیزی ھم که در مقابل آن قرار می
 حدث؛ یعنی، باید سالمًا باشد.
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محمد بن عباس از عبدالعزیز بن یحیی از عمرو بن محمد بن یزکی از  -۷۶۲(  (ھ
فضل از محمد بن شعیب از محمد بن قیس از منذر ثوری از محمد بن محمد بن 

خواند و گفت: آن رجل  )رجل ساملاً لرجل(فوق را  ی حنفیه از پدرش آورده است که آیه
 من ھستم که برای رسول خدا سالم ھستم. 

و از احمد بن ادریس از احمد بن محمد بن عیسی از حسن بن علی بن  -۷۶۳(و) 
فوق سؤال  ی آیه ی درباره ÷کیر از حمران آمده است که از ابی جعفرفضال از ابن ب

 ؛یعنی، پیامبر.  لرجل؛ یعنی، علی و )رجل ساملاً (کردم آن را سالمًا خواند و گفت: 
و از عبدالعزیز بن یحیی از محمد بن عبدالرحمن بن سالم از احمد بن  -۷۶۴(ز) 

 ÷از ابی خالد کابلی از ابی جعفر عبدالله بن عیسی بن مصقله قمی از بکیر بن فضیل
از ابی جعفر سؤال کردم، در جواب گفت: ) رجل ساملاً ( ی آمده است که گفت: درباره

 اوست.  ی ، علی و شیعه)(رجل سامل
تألیف سید محدث توبلی از ابن شھر آشوب و طبرسی » البرھان«تفسیر  -۷۶۵(ح) 

علی  )رجل سامل(گوید: به درستی  می ÷با ھمان اسناد به نقل از ابی خالد از امام باقر
 اوست.  ی و شیعه

 )رجالً ساملاً لرجل(آمده است: و  ÷و از حسن بن زید از پدرانش -۷۶۶(ط) 
 اھل بیت است.  ی نمونه

 مؤمن ی سوره
کلینی از حسین بن محمد از معلی بن محمد از علی بن اسباط از  -۷۶۷(الف) 

آورده  ÷از ولید بن صبیح از ابی عبدالله علی بن منصور از ابراھیم بن عبدالحمید

نَّهُ ﴿ است که این آیه
َ
ُ ٱإَِذا ُدِ�َ  ۥٓ َ�ٰلُِ�م بِ� را چنین   ]۱۲[غافر:  ﴾َ�َفۡرُ�مۡ  ۥوَۡحَدهُ  �َّ

  ).فرتمك –ة  يهل الوالأو –اهللا وحده  يذا دعإنه أب كذل(خواند: 
سیاری از علی بن اسباط، مانند آن را روایت کرده است. فاضل  -۷۶۸(ب) 

با خطاب  )مكذل(ھا این طور آمده است، اما در قرآن  طبرسی گفته است: در تمام نسخه
اید، آن سبب است که ھرگاه  جمع آمده است؛ یعنی، آن عذابی که شما در آن افتاده

ورزید و والیت  یت گردد به توحید کفر میخدا به تنھایی خوانده شود و بحث از اھل وال
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 –اند  کنید. و بعضی از مفسرین آن را بر سھو نسخه نویسان حمل نموده را انکار می

 ی برجمله)  ةيهل الوالأعطف ( -نوشته شده است )مكذل(را به اشتباه ) كذل(یعنی 

جاز است، ا می-ریدر تفس-چه گفته شد آن یان است برمبنایا بی اهللا وحده) يذا دعإ(

من «ث: ین حدیل ایاست از قب یریا عطف تقدیاست،  یا لغوی یا مجاز عقلیمجاز ھم 

د را بر زبان آورد وارد بھشت شود. و یتوح ی لمهکس کھر » قال الإله إال اهللا دخل اجلنة
 است.  یت بعدیمنظور از خبر متقدم روا

بن حسن آورده است ه از زید ینمحمد بن عباس از برقی از عثمان بن اذ -۷۶۹(ج) 

َمتََّنا ﴿ :ی دربار آیه ÷که گفت: از ابی عبدالله
َ
ۡحَيۡيَتَنا  ثۡنََتۡ�ِ ٱَر�ََّنآ أ

َ
 ]۱۱[غافر:  ﴾ثۡنََتۡ�ِ ٱَوأ

م بأنه كذل(فوق:  ی سؤال کردم، در جواب گفت: خداوند جوابشان را داده است به آیه

 .)فرتمك –ة  يهل الوالأو -اهللا وحده  يذا دعإ
سیاری از ابن اذینه از زید، مانند آن را آورده است، اما علی بن ابراھیم  -۷۷۰(د) 

فوق روایت کرده است که  ی آیه ی درباره ÷در تفسیرش با سند خود از ابی عبدالله

چه  . اما در ظاھر آن)فرتمك –ة  يهل الوالأو -اهللا وحده  يذا دعإم بأنه كذل(گفت:  می
 داند.  ذکر شده تأویل است نه تنزیل و خداوند ھمه چیز را می

شرح «از ابن شھر آشوب از ابن فیاض در کتاب » البرھان«تفسیر  -۷۷۱(  (ھ
از ابی ایوب آورده است که گفت: از پیامبر شنیدم که فرمود: مدت ھفت سال » خباراأل

ت فرستادند؛ به این سبب که ھیچ مذکری فرشتگان بر من و علی بن ابیطالب صلوا

ملون العرش حين يالذ(قبل از وی به من ایمان نیاورد و این آیه بیانگر مطلب فوق است: 

، در قرآن به جای )األرض يفستغفرون ملن يؤمنون به ويسبحون بحمد رهبم ويومن حوله 

 آمده است.  ن آمنوا)يللذ، األرض يف(ملن 

 سجده ی سوره
حمد بن عباس از علی بن محمد بن مخلد دھان از حسن بن علی م -۷۷۲(الف) 

به من رسیده است که او به داود برقی  ÷بن احمد علوی گفته است: از ابی عبدالله
رسد؟ ای داود، به خدا سوگند ارواح ما و  گفت: کدام یک از شما دستش به آسمان می

 ÷کنند. ابی محمد بن علی به عرش دسترسی پیدا می  ارواح پیامبران، ھر شب جمعه
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جده را س) كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون .حم تنزيل من الرمحن الرحيم(

بر رسول خداص  ÷رسید. سپس گفت: جبرائیل  )سمعونيفهم ال (قرائت نمود تا به: 

تَ�ِ�ٞل ّمَِن  ١حمٓ ﴿ھا را خواند:  نازل کرد که امام بعد از او علی است و بعد این آیه
لَۡت َءاَ�ُٰتهُ  ٢لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ ا ّلَِقۡوٖ� َ�ۡعلَمُ  ۥكَِ�ٰٞب فُّصِ تا  ]۳-۱[فصلت:  ﴾٣ونَ قُۡرَءانًا َعَر�ِّيٗ

 . )سمعونيفهم ال  – ة  عيليعن وال –هم ثركأفاعرض ( به این آیه رسید:
فرات بن ابراھیم از علی بن محمد جعفی از حسن بن علی بن احمد  -۷۷۳(ب) 

 علوی، مانند آن را روایت کرده است. 
ابی بصیر و از علی بن اسباط از علی بن محمد از علی بن ابی حمزه از  -۷۷۴(ج) 

 –فروا كن يقن الذي(فلنذآمده است که گفت: خداوند فرموده است:  ÷از ابی عبدالله

انوا ك يسوء الذأنهم يلنجزا ويالدن يفداً يعذاباً شد – طالب يبأبن  عيل ةيهم والكبرت

  ).عملوني
 سیاری از ابن اسباط از علی، مانند آن را آورده است.  -۷۷۵(د) 

حسین بن محمد از معلی بن محمد از علی بن ابی حمزه از کلینی از  -۷۷۶(  (ھ

ن يقن الذيفلنذ(فوق را اینگونه خواند:  ی آورده است که آیه ÷ابی بصیر از ابی عبدالله

 تا آخر آیه.  )داً يعذابا شد - طالب يبأبن  ة  عيليهم والكبرت –فروا ك

گفتم: منظور   ÷عیاشی به نقل از جابر گفته است: به محمد بن علی -۷۷۷(و) 

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ی از این آیه َّ�  ْ کیست؟ گفت: اول و دّوم آن  ]۱۳۷[النساء:  ﴾َءاَمُنواْ ُ�مَّ َ�َفُروا
گر. گفت: یمرد د دو و نفر سّوم و چھارم عبدالرحمن و طلحه بودند به اضافه ھفده

علی بن ابی طالب و عمار بن یاسر را به سوی اھل مکه فرستاد، گفتند:  آنگاه که پیامبر
این کودک را فرستاده است ای حذیفه، کاش غیر او را به مکه فرستاده بود، چون 

 –زیرا نام او در قرآن صبی  ؛نامیدند بزرگان در مکه ھستند و آنان، علی را کودک می

وعمل  – يهو صبو –اهللا اىل  قوالً ممن دعاحسن أمن و(فرماید:  بود و خداوند می –کودک 

 ).نيمن املسلم يننإقال صاحلاً و
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 عسق (شوری)حم ی سوره
آورده است  ÷سیاری از عبداالصم از ھشام بن سالم از ابی عبدالله -۷۷۸(الف) 

و  -فرتونيوال  -سبحون بحمد رهبم ي -حول العرش-ه كاملالئو(آیه بعدی:  ی که درباره

پرسیدم، این چگونه است؟ فدایت شوم گفت:  )-نيمن املؤمن -رض األ يفستغفرون ملن ي

که بر محمد نازل شده است با خط علی موجود است، اما مجوس و  این قرآن چنان
کنند. در اصل در قرآن  پرستان افترا نمودند که حامالن عرش برایشان استغفار می بت

  .)رضاأل يفون ملن ستغفريسبحون بحمد رهبم ويه كواملالئ(اینگونه است: 
 يفستغفرون ملن يو(: ÷به نقل از امام صادق» جوامع«طبرسی در  -۷۷۹(ب) 

 خوانده است.   )- نياالرض ـ من املؤمن

رمحته و  يفشاء يدخل من ين كو ل(علی بن ابراھیم آیه را چنین خواند:  -۷۸۰(ج) 

  ).ريال نصو ماهلم من ويل – آلل حممد حقهم –الظاملون 

خود آورده است وھمین طور حسن بن » بصائر«سعد بن عبدالله در  -۷۸۱(د) 
سلیمان حلی از محمد بن حسین بن ابی الخطاب از نضر بن شعیب از عبدالغفار حارثی 

نقل کرده است که گفت: به درستی خداوند به پیامبر خود  ÷آن را از ابی عبدالله

 من ينيالنبو يسيوع م ومويسيوابراهنا به آدم نوحا يبام وص كنايوص قدو(فرموده است: 

بن  ة عيليمن تول –ه يلإ ما تدعوهم نيكاملرشعىل  ربكه فيال تتفرقوا ن ويموا الديقأن أ كقبل

َع لَُ�م ّمَِن ﴿گونه است:  ) تا آخر خبر. (اصل آیه این... طالب ايب ٰ  ّ�ِينِ ٱَ�َ َما َو�َّ
ِيٓ ٱنُوٗحا وَ  ۦبِهِ  ۡيَنا بِهِ  �َّ ٓ إَِ�َۡك َوَما َوصَّ وَۡحۡيَنا

َ
ْ  ۦٓ أ �ِيُموا

َ
ۡن أ

َ
ۖ أ  ّ�ِينَ ٱإِبَۡ�ٰهِيَم َوُموَ�ٰ وَِعيَ�ٰٓ

قُواْ �ِيهِ� َكُ�َ َ�َ  ُ ٱَما تَۡدُعوُهۡم إَِ�ۡهِ�  لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱَوَ� َ�َتَفرَّ َ�َۡتِ�ٓ إَِ�ۡهِ َمن �ََشآُء َوَ�ۡهِدٓي  �َّ
  .]۱۳[الشوری:  ﴾١٣نِيُب إَِ�ۡهِ َمن يُ 

کلینی از حسین بن محمد از معلی بن محمد از عبدالله بن ادریس از  -۷۸۲ ـ)(ھ

تدعوهم (: ی فوق بعد از جمله ی آورده است که در آیه ÷محمد بن سنان از امام رضا

 خّطی چنین آمده است.  ی افزوده است که در نسخه )ة  عيليا حممد من والي -هيلإ
 سیاری ازمحمد بن سنان، مانند آن را روایت کرده است. -۷۸۳(و) 
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 مما نيمشفق –آلل حممد حقهم  – نيالظامل يتر(علی بن ابراھیم خواند:  -۷۸۴(ز) 

 اند. چه مرتکب شده و در تفسیر آن گفت: بیمناکند از آن) سبواك
محمد بن عباس از احمد بن قاسم از احمد بن محمد سباری از محمد  -۷۸۵(ح) 

لد از محمد بن علی بن صوفی از محمد بن فضیل از ابی حمزه به نقل از ابی بن خا

و گفت: ): ملا رأوا العذاب – آل حممد حقهم –يظامل يوتر(جعفر این آیه را چنین خواند: 

 بینند.  ھمان عذابی است که آنان می ÷علی
ه سیاری از محمد بن علی از محمد بن فضیل، مانند آن را روایت کرد -۷۸۶(ط) 

 است. 

آلل حممد  – نيالظامل يوتر(فوق را چنین خواند:  ی علی بن ابراھیم آیه -۷۸۷(ی) 

ردٍّ من سباىل  قولونيملا رأوا العذاب  –حقهم   یعنی، راھی به سمت دنیا.  )؛ليمَ
و از جعفر بن احمد از عبدالکریم بن عبدالرحیم از محمد بن علی از  -۷۸۸(یا) 

گوید: از او شنیدم  می ÷ثمالی به نقل از ابی جعفر ی محمد بن فضیل از ابی حمزه

قرائت را شروع کرد تا این که به این آیه رسید که  )ملن انترص بعد ظلمهو(که از این آیه: 

 . )فيمن طرف خ –عىل اىل  –نظرون ي –لعيل – من الذل نيخاشع(گوید:  می
ایوب بزاز از سیاری به نقل از محمد بن علی از محمد بن مسلم از  -۷۸۹(یب) 

من  –ه يلإنظرون ي – لعيل – من الذل نيخاشع(: ÷عمرو بن شمر از جابر از ابی جعفر

 خواند.  )فيطرف خ

ن إال أ(سیاری با ھمان اسناد آخر، این آیه را چنین خوانده است:  -۷۹۰(یج) 

  ).ميعذاب مق يف –آل حممد  – نيالظامل
ته از امام باقر، مانند آن را روایت علی بن ابراھیم با ھمان اسناد گذش -۷۹۱(ید) 

 کرده است.

 زخرف ی هسور
سیاری از حسن بن سیف از برادرش از ابی القاسم به نقل از ابی  -۷۹۲(الف) 

 – فاراك –مة واحدة أون الناس كين ألو ال و(خواند:  این آیه را این گونه می ÷عبدالله
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کرد،  تا آخر.  سپس گفت: به خدا سوگند اگر خدا چنین می) فر بالرمحنكيجلعلنا ملن 
 دادند.  آنان ھم انجام می

علی بن ابراھیم به نقل از جعفر بن احمد گفت: عبدالکریم بن  -۷۹۳(ب) 
عبدالرحمن از محمد بن علی از محمد بن فضیل از ابی حمزه ثمالی از ابی جعفر 

یعنی،  –ذا جاءنا إ يحت«برایمان حدیث نقل کرد و گفت: این دو آیه، اینگونه نازل شدند: 

 كنيبو ينيت بيا لي( ند:یب یآن را مه ک ید وقتیگو یقش میفرفالن و فالن به 

 –روانشان بگویبه فالن و فالن و پ  امبرش گفت:یخداوند به پ) ني فبئس القرنيبعداملرشق

 )ونكالعذاب مشرت يفم كنأ – آل حممد حقهم –ذ ظلمتم إوم يم الكنفعيلن و(
سیاری از محمد بن علی از ابن اسلم از ایوب بزاز از عمر بن شمر از  -۷۹۴(ج) 

آل حممد  –ذ ظلمتم إوم يم الكنفعيلن و(خوانده است:  ÷جابر به نقل از ابی جعفر

 ). ونكمشرت العذاب يفم كنأ –حقهم 
محمد بن عباس از احمد بن قاسم از احمد بن محمد سیاری از محمد  -۷۹۵(د) 

لن و(خواند:  ÷بن خالد برقی از ابن اسلم از ایوب بزاز از جابر به نقل از ابی جعفر

 و بعد، مانند آن را روایت کرد.  )مكنفعي

 ی را به صیغه )ذا جاءناإ يحت(گوید: اھل عراق جز ابوبکر،  طبرسی می -۷۹۶(  (ھ

 خوانند.  می »نا جاءا« مثنی؛ یعنی، ی خوانند اما بقیه، آن را به صیغه مفرد می
طبرسی گفته است: از جابر بن عبدالله روایت است که گفت: در حج  -۷۹۷(و) 

ش از ھمه به پیامبرص نزدیک تر بودم؛ تا این که گفت: شما را یوداع در ِمنی، من ب
زنید، به  شوید و بعضی از شما گردن بعضی دیگر را می بینم که بعد از من کافر می می

زند، مرا  خدا سوگند اگر چنین کاری را انجام دھید در لشکری که گردن شما را می
گاه کرد و سه بار گفت: آیا علی ھم؟ بعد شناسید. سپس به پشت سرش ن نمی

ا (زخرف) نازل شد:  :۴۱کرد،و آیه ( را دیدیم که به وی اشاره می ÷جبرائیل إِمَّ فَ

ونَ  مُ نتَقِ م مُّ نْهُ إِنَّا مِ بَنَّ بِكَ فَ هَ  ).-طالب بن ايب بعيل -نَذْ
ل محمد بن عباس از علی بن عبدالله از ابراھیم بن محمد از علی بن ھال -۷۹۸(ز) 

زخرف را تالوت کردم  ی از محمد بن ربیع آورده است که گفت: نزد یوسف ازرق سوره
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نَتقُِمونَ ﴿ ی تا به آیه ا نَۡذَهَ�َّ بَِك فَإِنَّا ِمۡنُهم مُّ در آن جا یوسف ]۴۱[الزخرف:  ﴾٤١فَإِمَّ
گفت: ای محمد، زبانت را نگھدار من نیز، زبانم را از قرائت باز داشتم. بعد یوسف گفت: 

چه کسی  ی دانی که این آیه درباره این آیه را بر اعمش خواندم، او گفت: ای یوسف، می
نازل  سعلی بن ابی طالب ی داند. شاید درباره نازل شده است؟ گفتم: خدا بھتر می

ونَ شده باشد:  مُ نتَقِ م مُّ نْهُ إِنَّا مِ بَنَّ بِكَ فَ هَ ا نَذْ إِمَّ گند بعد به خدا سو ).-طالب يبأبن  بعيل -(فَ
 صورت این آیه از قرآن زدوده و دزدیده شد. 

خود با اسنادی که دارد از محمد بن علی به نقل جابر » امالی«شیخ در  -۷۹۹(ح) 

، نزدیک ترین مردم به پیامبر حجة الوداعگمان من در  گوید: بی بن عبدالله انصاری می
 وایت طبرسی. گردید، تا آخر ر شناسم که بر می خدا بودم که فرمود: شما را می

علی بن ابراھیم گفت: پدرم از وکیع از اعمش از سلمه بن کفیل از ابی  -۸۰۰(ط) 
گاه که پیامبر خداص در  صادق از ابی األغر از سلمان فارسی آورده است که گفت: آن

اکنون مردی شبیه عیسی بن مریم به میان شما  بین یارانش نشسته بود، گفت: ھم
ه با پیامبر نشسته بودند، بیرون رفتند تا دوباره به مجلس ک یسانکآید. بعضی از  می

درآیند. آن گاه علی بن ابی طالب داخل شد؛ به ھمین سبب، آن مرد به بعضی از یاران 
خود گفت: اما محمد خشنود است از این که علی را بر ما برتری دھد و او را به عیسی 

کردیم، از او  در جاھلیت پرستش میبن مریم تشبیه کند، به خدا سوگند، خدایانی را که 

م مثالً يملا رضب ابن مرو(بھتر بودند؛ بعد خداوند در ھمان مجلس این آیه را نازل کرد: 

 تبدیل و تحریف کردند: و گفتند:» صدوني«بعد آن را به  )ضجوني –منه  كاذا قوم

ونَ ( مُ صِ مٌ خَ وْ مْ قَ الً بَلْ هُ دَ بُوهُ لَكَ إِالَّ جَ َ ا رضَ وَ مَ ٌ أَمْ هُ ريْ َتُنَا خَ  دٌ ال عبإ -عيل  -ن ... إ -أَآهلِ

ال جدالً بل إ كم هو ما رضبوه لأ ريقالوا آهلتنا خو ل يارسائ يه وجعلناه مثال لبنينعمنا علأ

 جای او قرار دادند. در را . سپس نام علی زدوده شد و ضمیر ھو )هم قوم خصمون

مشھور است در » انيهنج الب«شیبانی در اول تفسیر خود که به  -۸۰۱(ی) 
چه نازل شده است، آورده است که صادق  ھایی که در قرآن است و خالف آن مثال

ملا رضب ابن و(گفته است که این آیه، این چنین نازل شده است:  ÷جعفر بن محمد

 تغییر دادند.  »صدوني«را به  »ضجوني«سپس  )ضجونيمنه  كذا قومإم مثالً يمر
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 دھان و او از علی بن احمد عریضیمحمد بن عباس از محمد بن مخلد  -۸۰۲ (یا) 
و او از ابراھیم بن علی بن جناح و او از حسن بن علی بن محمد بن جعفر و او از 

د،  نگاه کر ÷روایت کرده که رسول خداص به علی ÷پدرش و او از پدرانشان
ای راجع به عیسی بن مریم وجود دارد و خداوند این  فرمود: در میان شما شبھه سپس

 يفة كهاشم مالئ يلو نشاء جلعلنا من بنو(ی  تا آیه )ميملا رضب بن مر(وآیه را نازل کرد: 

گفتم: در قرآن بنی ھاشم وجود ندارد.  ÷گوید: به ابو عبدالله می ).لفونخيرض األ
و عمرو بن » دیه حذف شده حذف گردکان آن قسمت یبه خداسوگند در م«گفت: 

ون) حرف حرف حذف شده یملیک( عاص بر منبر مصر گفت: از کتاب خداوند ھزار ھزار
 است. قبًال در موضوع اخبار عامه ذکر شد. 

روایت کرده  ÷سیاری از سھل بن زیاد از مردی و او از ابو عبدالله -۸۰۳(یب) 

 ).نفسه األيتهفمنها ما تش(است که قرائت کرد: 

 دخان ی سوره
سیاری از احمد بن محمد و ابن فضال و ابی شعیب و او ھم، از ابی  -۸۰۵(الف) 

ٰٖت ﴿روایت کرده است که این آیه  ÷جمیله و او نیز، از ابو عبدالله َ�ۡم تََرُ�واْ ِمن َج�َّ
  ).مينعوا من جنات وكم ترك(را چنین قرائت کرده: ]۲۵[الدخان:  ﴾٢٥وَُ�ُيونٖ 

و از جعفر بن محمد و او نیز، از عبدالله بن منصور و او از ابی عبدالله  -۸۰۶(ب) 

نَت ﴿خداوند  ی هروایت کرده که این فرمود
َ
 ]۴۹[الدخان:  ﴾٤٩ۡلَكرِ�مُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱُذۡق إِنََّك أ

 ).ميف اللئينت الضعأ كنإذق (را چنین قرائت کرده است: 

 جاثیه ی سوره
ابراھیم از محمد بن ھمام و او نیز، از جعفر محمد غزاری، او علی بن  -۸۰۷(الف) 

نیز، از حسن بن علی لؤلؤی و او از حسن بن ایوب و او از سلیمان بن صالح و او از 

َ�َٰذا ﴿روایت کرده که گفته است: گفتم:  ÷مردی و او از ابو بصیر از ابو عبدالله
 ِ ، گفت: این کتاب نه سخن گفته و نه ]۲۹ة: ی[الجاث ﴾...ۡ�َقِّ ٱكَِ�ُٰبَنا يَنِطُق َعلَۡيُ�م ب

ا ( فرماید: خواھد گفت، بلکه ، تنھا رسول خداص به کتاب ناطق است. خداوند می ذَ هَ
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نَا نطَقُ   -كِتَابُ م بِالْ  -يُ يْكُ لَ قِّ ـعَ کنیم، او نیز، گفت:  من گفتم: ما آیه را چنین قرائت نمی )حَ
نازل فرمود اما این  با این آیه بر رسول خدابرئیل را این طور صحیح است و خداوند ج

 ھایی است که از کتاب خداوند تحریف شده است.  آیه، جزو آیه
سیاری از برقی و او از محمد بن سلیمان و او نیز، از کسی که ابو بصیر،  -۸۰۸(ب) 

 مانند آن را از او آورده، روایت کرده است. 

از بعضی از یارانمان و باز از سھل بن و او » الروضة«از کلینی در کتاب  -۸۰۹(ج) 
زیاد و او از محمد بن سلیمان دیلمی بصری و او از پدرش و او از ابو بصیر و او نیز، از 

مرآة «روایت کرده است که عالمه مجلسی در جلد دوازدھم از کتاب  ÷عبدالله

ھم  د مایاز اسات یبرخ ی ینطق را با بناء مفعول قرائت کرده است. کلمه» العقول

ن ین ایاز مفسر یکیتر است. و  واضح یرده، اما اّولکت یاء مضمومه رواید یم را تشدیکعل
ر شده گفته که در (البحار) ذکر احتمال أول ھم ک، لذا بعد از ذ ردهک یب تلقیرا غر

ه ناطق به کمحمد و آل او باشند  ی هیور در آکتاب مذکه مراد، کاست: احتمال است 
شان نسبت به یرا ایز ؛ه خودشان ھم صحائف أعمال ھستندکبلصحائف أعمال ھستند، 

گاه ھستند، پس   چه گذشته و آن آن ر از یر شده در خبر غکتاب ذکچه خواھد بود آ
ت یروا یباشند، و معن یکیز است ھر دو یت است. و جایر شده در موضوع والکتاب ذک
قت ناطق یر حقتاب مجاز است و دکه نسبت دادن نطق و سخن گفتن به کن است یا

ر شد در واقع کچه ذ الم. آنکن یان ایھم السالم ھستند. پایت علیمحّمد و آل ب یواقع
ت یر رواک) بعد از ذیدر (الواف یاشانکبه مضمون خبر ندارد. و  یربط یدرست است، ول

ن در قرآن یشود: ھمچن یه با فعل مجھول و گفته میدر آ یعنیگفته است:  ینیلک
خ و یقرائت شده بر مشا ی حهیصح یھا نسخه یم: در برخیگو یناطق است. م ÷یعل

 ن است.یاتب آمده است. خداوند ھم داناترکبر وزن ُعمال جمع  »هذا كتابنا«د یاسات

 احقاف ی سوره
و ابو عبدالرحمن سلمی  ÷طبرسی روایت کرده است که علی -۸۱۰(الف) 

یعنی، با سکون  ؛»أثرة«اند:  ی احقاف را چنین قرائت کرده چھار، سوره ی ای از آیه واژه
 ثاء و بدون الف. 
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گفته است که به » اتيل اآليتأو«شیخ شرف الدین نجفی در کتاب  -۸۱۱(ب) 
صورت مرفوع از محمد بن خالد برقی و او از احمد بن نضر و او از ابی مریم و او از 

اند: آیه بر  گفته – هام السالميعل –جعفر و ابو عبدالله  بعضی از یارانمان به نقل از ابو

ۡدرِي َما ُ�ۡفَعُل ِ� َوَ�  لرُُّسلِ ٱقُۡل َما ُكنُت بِۡدٗ� ّمَِن ﴿فرماید:  پیامبر نازل شد که می
َ
َوَمآ أ

دانم  یستم و نمیشان نین فرد ایغمبران و نخستیبگو: من نوبِر پ. «]۹[األحقاف:  ﴾بُِ�مۡ 
ه به ک یزیرد. من جز از چک، و با شما چه خواھد ندک یخداوند با من چه ما) یدر دن(

  .»ستمین یارکدھنده آش مینم، و من جز بک ینم یرویشود پ یم یمن وح
 ییھایش نازل گشته است. قریش گفتند: ما بر چه مبنا جنگ ی یعنی، این آیه درباره

داند که سرنوشت خود و ما چیست؟! پس  کنیم در حالی که او نمی از او تبعیت نمی
 خداوند این آیه را نازل فرمود: 

بِيٗنا﴿  .]۱[الفتح:  ﴾١إِنَّا َ�َتۡحَنا لََك َ�ۡتٗحا مُّ

من تنھا از «یعنی،  )؛-عيل يف -يلإ يوحيال ما إإن أتبع ( ی و باز گفته است که آیه

 در ھمین موضوع نازل شد. »  علی نازل شده است. ی که دربارهکنم  چیزی تبعیت می
 سیاری نیز، در خبری طوالنی، مانند آن را روایت کرده است.  -۸۱۲(ج) 
و ابو عبدالرحمن سلمی  ÷طبرسی روایت کرده است که از علی -۸۱۳(د) 

 ی حاء و سین، قرائت کرده است.  را با فتحه» حسناً «روایت شده که 

 محمد ی سوره
علی بن ابراھیم از حسین بن محمد و او از معلی بن محمد با اسناد  -۸۱۴(الف) 

ِينَ ٱوَ ﴿  ن آیهیگفته است: ا ÷آن به اسحاق بن عمار گفته که ابو عبدالله َءاَمُنواْ  �َّ
 ْ ٰلَِ�ٰتِ ٱوََعِملُوا ٖد وَُهَو  ل�َّ ٰ ُ�َمَّ ْ بَِما نُّزَِل َ�َ ّ�ِِهمۡ  ۡ�َقُّ ٱَوَءاَمُنوا َر َ�ۡنُهۡم  ِمن رَّ َ�فَّ

ۡصَلَح بَالَُهمۡ  َٔ َسّ�ِ 
َ
 ، چنین نازل شده است:  ]۲[محمد:  ﴾٢اتِِهۡم َوأ

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ْ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ٰتِ ٱَءاَمُنوا دٖ  ل�َّ ٰ ُ�َمَّ ْ بَِما نُّزَِل َ�َ وَُهَو  -يف عيلّ –َوَءاَمُنوا
 ._...ۡ�َقُّ ٱ

ت سابق را ی، مانند روا÷سیاری از اسحاق بن اسماعیل بن صادق -۸۱۵(ب) 
 روایت کرده است. 
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علی بن ابراھیم از جعفر بن محمد و او از عبدالکریم بن عبدالرحیم و او  -۸۱۶(ج) 
روایت  ÷از محمد بن علی و او از محمد بن فضیل و او از ابو حمزه و او نیز، از جعفر

محمد را  ی سوم سوره ی کرده که گفته است: جبرئیل بر رسول خدا نازل گشت و آیه
 چنین بر ایشان خواند: 

�َُّهمۡ ﴿
َ
ْ  َ�ٰلَِك بِ� ٓ  َكرُِهوا نَزَل  َما

َ
ُ ٱ أ حۡ  -يف عيل –�َّ

َ
ۡعَ�ٰلَ  َبَط فَأ

َ
 .]۹: محّمد[ ﴾ُهمۡ أ

سیاری از محمد بن علی و او از محمد بن فضیل و او از ابو حمزه و او از  -۸۱۷(د) 
 ، مانند آن را روایت کرده است. ÷ابو جعفر

محمد بن عباس از محمد بن قاسم و او ھم، از احمد بن محمد و او از  -۸۱۸(  (ھ
احمد بن محمد بن خالد و او از محمد بن علی و او از ابن فضیل و او نیز، از ابو حمزه، 

 مانند آن را روایت کرده است. 
محمد را  ی ُنھم سوره ی نیز، آیه ÷طبرسی روایت کرده که ابو جعفر -۸۱۹(و) 

لَ اهللاُ چنین قرائت کرده است:  ا أَنزَ وا مَ هُ رِ  ) -يف حق عيل – (كَ

 ی پانزده سوره ی و ابن عباس آیه ÷طبرسی روایت کرده که علی -۸۲۰(ز) 

 اند.  قرائت کرده )أمثال اجلنّة(با جمع  (مثل اجلنة)محمد را 

آیۀ شانزده  ÷سیاری از اسحاق بن عمار، روایت کرده که ابو عبدالله -۸۲۱(ح) 
 محمد را چنین قرائت کرده است:  ی از سوره

بَعَ  ينَ طَ ذِ ئِكَ الَّ لَ ِمْ  اهللاُ (أُوْ لُوهبِ ىلَ قُ مْ  -فـ أبصارهموسمعهم و –عَ اءهُ وَ وا أَهْ بَعُ  )اتَّ
و از ابن ابی عمیر و او از حماد و او از حلبی روایت کرده که ابو  -۸۲۲(ط) 

 محمد را این چنین قرائت کرده است:  ی سوره مبیست و دو ی آیه ÷عبدالله

يْتُمْ (   لَّ وَ يْتُمْ إِن تَ سَ لْ عَ مْ   -فسلطتم و ملكتم-فَهَ كُ امَ حَ وا أَرْ طِّعُ قَ تُ ضِ وَ َرْ وا يفِ األْ دُ سِ فْ    ) أَن تُ

ن إتم يفهل عس«طبرسی از پیامبر این آیه را این چنین قرائت کرده:  -۸۲۳(ی) 

 ئت کرده است. قراتم)  ين تولإ( ÷و از علی »تميول
سیاری از برقی و او از محمد بن علی و او از ثعلبه بن میمون و او از  -۸۲۴(یا) 

روایت کرده است که رسول خدا این آیه  ÷زراره و عبدالرحیم القصیر و او از ابو جعفر

يْتُمْ (رد: کرا چنین تالوت  لَّ وَ يْتُمْ إِن تَ سَ لْ عَ  ) -ملكتمفسلطتم و-فَهَ
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از محمد بن علی و او از محمد بن فضیل روایت کرده که گفته سیاری  -۸۲۵(یب) 
 کردند:  شنیدم که از این آیه سؤال می ÷است: از ابو الحسن بن موسی بن جعفر

آنَ (   رْ قُ ونَ الْ بَّرُ تَدَ َا  -فيقضوا ما عليهم من احلق-أَفَالَ يَ اهلُ فَ لُوبٍ أَقْ ىلَ قُ  ) أَمْ عَ

این آیه را چنین روایت  ÷ابو الحسنطبرسی از ابو عبدالله و  -۸۲۶(یج) 
 اند:  کرده

از استادان خود روایت » ناسخ القرآن«سعد بن عبدالله قمی در کتاب  -۸۲۷(ید)  

بیست و چھار از  ی روایت شده که آیه ÷کرده و گفته است که از ابوالحسن االول
 محمد را این چنین روایت کرده است:  ی هسور

ونَ (   بَّرُ تَدَ آنَ أَفَالَ يَ رْ قُ َا  -فيقضوا ما عليهم من احلق -الْ اهلُ فَ لُوبٍ أَقْ ىلَ قُ  ) أَمْ عَ

و بعضی از » حتفة العقول«و » فيي املصط بشاره«ی ھا کتابدر  -۸۲۸(یه)  

در وصیتی ـ که سند آن در دلیل  ÷آمده که امیر المؤمنین» هنج البالغه«ھای  نسخه

خداوند را حفظ کن که در  ی یازدھم ذکر شد ـ به کمیل گفت: ای کمیل، این فرموده
 فرماید:  بیست و پنج می ی محمد آیه ی سوره

ۡيَ�ٰنُ ٱ﴿ ۡمَ�ٰ  لشَّ
َ
َل لَُهۡم َوأ طان است و یننده شک(مسّول و آراسته  ]۲۵[محمد:  ﴾َسوَّ

 خداوند متعال است) خبر.  یممل

که فاعل املی، شیطان است،  )هلم ميلأ(این خبر و قرائت معروف است و 

 اند.  که مفسران به آن تصریح کرده ھمچنان
کلینی از حسین بن محمد و او از معلی بن محمد و او از محمد بن  -۸۲۹(یو) 

عبدالرحمن بن کثیر و  اورمه و علی بن محمد بن عبدالله و او از علی بن حسان و او از
محمد  ی بیست و شش سوره ی گوید که آیه روایت کرده است و می ÷او از ابو عبدالله

َل ﴿را برایش خواندم:  ْ َما نَزَّ ِيَن َكرُِهوا ْ لِ�َّ �َُّهۡم قَالُوا
َ
ُ ٱَ�ٰلَِك بِ� َسُنِطيُعُ�ۡم ِ� َ�ۡعِض  �َّ

ۡمرِ ٱ
َ
یھود بنی  ی سوگند این آیه درباره او نیز در جواب گفت: به خدا]۲۶[محمد:  ﴾ۡ�

ای است که  قریظه و بنی نضیر و پیروانشان نازل شده است و این، ھمان فرموده

ا (خداوند آن را توسط جبرئیل بر محمد نازل کرد  وا مَ هُ رِ ينَ كَ وا لِلَّذِ الُ ُمْ قَ لِكَ بِأَهنَّ  –ذَ

رِ  -يف عيل– اهللاُ   -نزلأ َمْ مْ يفِ بَعْضِ األْ كُ نُطِيعُ  ).سَ
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 ی سی و یک سوره ی در آیه ÷طبرسی روایت کرده که ابو جعفر باقر -۸۳۰(یز) 

 و ما بعد آن را  با  یاء قرائت کرده است.  »مكلنبلون«محمد، 
سیاری از ابن سیف و او از برادرش و او از پدرش و او از ابن سالم و او  -۸۳۱(یج) 

را با یاء قرائت کرده  )علمي(و حتی  م)كبلونيول(روایت کرده که  ÷از ابو عبدالله
 است. 

 فتح ی سوره
َۡغفَِر لََك ﴿فتح   در تفسیر آیۀ دو از سوره ÷سیاری از صادق -۸۳۲(الف)  ُ ٱّ�ِ َّ� 

مَ   .]۲[الفتح:  ﴾َما َ�َقدَّ
گوید:  شود و در ادامه می روایت کرده است که گناھان شیعیانش را متحمل می

روایت شده که گفته » زیاد«شده است، و از  گویند این آیه به قرآن اضافه بعضی می
چه اضافه  است: من آن آیه را در کتاب خداوند اضافه کردم، سامع نیز، گفت: من از آن

ای بری و دور ھستم و گفتم: این خبر با اخبار زیادی مخالف است و اگر صحیح  کرده
با اجماع  باشد، واجب است که آن را بر اضافه کردن حرفی یا بیشتر حمل کنیم تا

 منافات نداشته باشد، اجماعی که در مقدمه از آن بحث کردیم.

 حجرات ی سوره
را با ثاء و باء قرائت کرده  )فتثبتوا(روایت کرده که  ÷طبرسی از باقر -۸۳۳(الف) 

 است. 
روایت  ÷سیاری از برقی و او از حماد و او از حریز و او از ابو عبدالله -۸۳۴(ب) 

کنید و  ١ای از آیات کتاب خداوند را بکنید و آن را ُمدارسه د آیهکرده که او گفت: قص

ِينَ ٱإِنَّ ﴿حجرات است:  ی چھار سوره ی آن، آیه َّ�  ٓ بنو  -ُجَ�ٰتِ �ُۡ ٱ ءِ ُ�َناُدونََك ِمن َوَرا

�ۡ   - متيم
َ
  . ﴾َ�ۡعقِلُونَ  َ�  َ�ُُهمۡ أ

 تدریس کردن، با ھم مذاکره کردن. (مصحح) - ١
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، مانند حدیث ÷و سیاری باز از پسران بعضی از یارانش از ابو عبدالله -۸۳۵(ج) 
برقی از بنی تمیم را روایت کرده است و به ابو عبدالله گفتند: اکثر قاضیان از بنی 

 اند.  تمیم ھستند. او ھم در جواب گفت: چون کارھا ارزش خود را از دست داده
 این آیه:  ی علی بن ابراھیم درباره -۸۳۶(د) 

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ُمواْ َ�ۡ�َ يََدِي  �َّ ِ ٱَءاَمُنواْ َ� ُ�َقّدِ  ]۱[الحجرات:  ﴾ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ

را وقتی که نزد رسول یبنی تمیم نازل شده است، ز ی طایفه ی گفته است: درباره
داشتند: ای رسول خدا، از  ایستادند و بانگ بر می رفتند، مقابل درب حجره می خدا می

رفتند و زمانی که با  آمد، جلوی او راه می گر بیرون میمنزل خارج شو و نزد ما بیا. ا
گفتند:  کردند و می گفتند، صدایشان را بر صدای رسول خدا بلند می کسی سخن می

که با یکدیگر سخن  این و آن، نظرت چیست؟ ھمچنان ی ای محمد، ای محمد، درباره
 گفتند، خداوند این آیه را نازل فرمود:  می

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِ ٱَ�ٰٓ ْ َ�ۡ�َ يََدِي  ينَ �َّ ُموا ْ َ� ُ�َقّدِ ِ ٱَءاَمُنوا ْ ٱوَ  ۦۖ َورَُسوِ�ِ  �َّ ۚ ٱ �َُّقوا َ َ ٱإِنَّ  �َّ َسِميٌع  �َّ

َها  ١َعلِيمٞ  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ۡصَ�ٰتَُ�ۡم فَۡوَق َصۡوِت  �َّ

َ
تا   ]۲-۱[الحجرات:  ﴾�َِّ�ِّ ٱَءاَمُنواْ َ� تَۡرَ�ُعٓواْ أ

 عقلون)یثرھم ال کأ -میبنو تم-من وراء الحجرات  کنادونین ی(إن الذه فرمود: کجا  نیا

و در قرائت ابن مسعود، این چنین » انيالتب«و شیخ طوسی در کتاب  )۳-۱: (حجرات

 )ال يعقلون -بنو متيم -أكثرهمو(کند:  نقل می

 ق ی هسور
 لَۡمۡوتِ ٱوََجآَءۡت َسۡكَرةُ ﴿علی بن ابراھیم روایت کرده و گفته است آیه  -۸۳۷(الف) 

 ِ  ]۱۹[ق:  ﴾ۡ�َقِّ ٱب

 ﴾لَۡمۡوتِ ٱ -ـب احلق -وََجآَءۡت َسۡكَرةُ ﴿چنین نازل شده است: 

، قرائت ابوبکر را در ھنگام احتضار روایت »لشواذا«طبرسی در کتاب  -۸۳۸(ب) 

و این قرائت، از سعید بن جبیر و  ﴾لَۡمۡوتِ ٱ -ـب احلق -وََجآَءۡت َسۡكَرُة ﴿کرده است: 
 اند.  طلحه نیز، نقل شده است و اصحاب ما آن را از امامان ھدی روایت کرده

وََجآَءۡت َسۡكَرُة ﴿  گفته است: آیه» التبیان«شیخ طوسی در کتاب  -۸۳۹(ج) 
ِ  لَۡمۡوتِ ٱ از  ھایی را سکرات مرگ، واقعیت -۱اند:  را با دو شیوه معنی کرده ﴾...ۡ�َقِّ ٱب
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سکرات  -۲آخرت به ھمراه دارد تا این که صاحبش آن را بشناسد و به آن ناچار شود. 
 است.  ÷آید و این قرائت دوم، قرائت اھل بیت حق، با مرگ می

روایت کرده است که » ناسخ القرآن«سعد بن عبدالله در کتاب  -۸۴۰(د) 

ِ  لَۡمۡوتِ ٱةُ وََجآَءۡت َسۡكرَ ﴿این آیه را چنین قرائت کرده است:  ÷صادق  .﴾...ۡ�َقِّ ٱب
فرات بن ابراھیم از جعفر بن محمد ازدی به صورت معنعن از حسین بن  -۸۴۱ )(ه

راشد روایت کرده است و گفت: شریک قاضی در دوران حکومت مھدی به من گفت: آیا 
خواھی حدیثی را برایت بازگو کنم و با آن تبرک بجویم به شرط این که خداوند را بر  می

گوید: گفتم: مطمئن باش،  شاھد بگیری تا من نمردم، آن را بازگو نکنی؟ می خودت
اعمش بودم و جماعتی از  ی چه که در نظر داری بگو. گفت: من مقابل درب خانه آن

اصحاب حدیث آن جا بودند. گفت: اعمش درب را باز کرد و به آنان نگریست. سپس 
برگشت و در را بست. آنان ھمه رفتند و تنھا من ماندم، خارج شد و مرا دید و گفت: تو 

آمدم؛ سپس گفت: آیا  کردم یا خودم نزدت می دانستم، تو را داخل می ی؟ اگر مییاینجا
ای از کتاب خدا یاد  گذرد؟ گفتم: نه. گفت: من آیه نی که چه چیزی از دھلیز میدا می

ا ي -(فرماید:  خداوند است که می ی شوم. گفتم: آن چیست؟ گفت: این فرموده آور می

گفتم: درست است این چنین نازل شد.  ).ديفار عنكل كجهنّم  يفا يالق -ا عيليحممد 
 بری برگزید، این چنین نازل شد. سوگند به کسی که محمد را به پیام

 ذاریات ی سوره
سیاری از ابن سیف و او از برادرش و او از پدرش و از ابو حمزه روایت  -۸۴۲(الف) 

إِنَّامَ   (ذاریات این چنین نازل شده است:  ی پنج از سوره ی کرده که گفته است: آیه

ادِقٌ  ونَ لَصَ دُ  )-يف عيل- تُوعَ
شیخ شرف الدین نجفی گفته است که با اسناد متصل به محمد بن  -۸۴۳(ب)  

خالد برقی و او از سیف بن عمیره و او از برادرش و او از پدرش و او از ابو حمزه ثمالی 
 روایت شده که این آیه چنین نازل شده است: ÷و او از ابو جعفر

ادِقٌ   (  ونَ لَصَ دُ  .)-يف عيل- إِنَّامَ تُوعَ
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 طور ی سوره
سیاری از محمد بن علی و او از محمد بن فضیل و او از ابو حمزه و او  -۸۴۴(الف) 

طور روایت کرده که این چنین  ی هچھل و ھفت از سور ی هآی ی هدربار ÷از ابو جعفر

وا(قرائت کرده است:  ينَ ظَلَمُ إِنَّ لِلَّذِ لِكَ  - آل حممد حقهم -وَ اباً دُونَ ذَ ذَ  )عَ

 ÷بن سیف و او از برادرش و او ھم، از پدرش و او از ابو جعفرو از ا -۸۴۵(ب) 
 نقل کرده که او نیز، مانند آن را روایت کرده است. 

محمد بن عباس و او از احمد بن قاسم و او از احمد بن محمد بن خالد  -۸۴۶(ج) 
ه و او از محمد بن علی و او از محمد بن فضیل و او از ابو حمزه چیزی را روایت کرده ک

 بدان مفھوم نزدیک است. 
طور این  ی هچھل و ھفت از سور ی هعلی بن ابراھیم گفته است: آی -۸۴۷(د) 

 چنین نازل شده است.

وا( ينَ ظَلَمُ إِنَّ لِلَّذِ لِكَ  - آل حممد حقهم -وَ اباً دُونَ ذَ ذَ  )عَ
 منظور از عذاب در این آیه، عذاب برگشت با شمشیر است. 

گفت:  ÷در کتاب مذکور گفته است: ابو جعفر سعد بن عبدالله -۸۴۸(  (ھ

ن كو ل ك آل حممد حقهم عذاباً دون ذلنيفان للظامل(جبرئیل این آیه را این چنین آورد: 

 یعنی، عذابی در دوران رجعت. )؛علمونيثر الناس ال كا

 نجم ی سوره
سیاری از ابن محبوب و او از مالک بن عطیه و او از حبیب سجستانی  -۸۴۹(الف) 

 فرماید: ه خداوند که میکه یاین آ ی درباره ÷ایت کرده است که گفت: از ابو جعفررو

﴿ ٰ پرسیدم. او نیز، گفت: ای دوست، آن را این طور ]۸[النجم:  ﴾٨ُ�مَّ َدنَا َ�َتَد�َّ

تَدانا  (قرائت نکن، بلکه بخوان:  ا فَ نَ مَّ دَ  ).ثُ
از پدرش و او از سعد بن عبدالله و او از احمد » العلل«صدوق در کتاب  -۸۵۰(ب)  

بن محمد بن عیسی و او از حسن بن محبوب و او از مالک بن عطیه و او از حبیب 
این آیه پرسیدم، او نیز،  ی درباره ÷سجستانی روایت کرده که گفته است: از ابو جعفر
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ِ (، به آن اضافه نمود: ھمان را ذکر کرد و این قسمت را ھم نيْ سَ وْ انَ قَابَ قَ يف  -فَكَ

    )أَوْ أَدْينَ  -القرب

تَدانا  (: علی بن ابراھیم گفته است: این آیه چنین نازل شد -۸۵۱(ج)  ا فَ نَ  ).ثُمَّ دَ

روایت  ÷سیاری از سھل بن زیاد و او از مردی و او نیز، از ابو عبدالله -۸۵۲(د) 

انَ  (نجم را این چنین قرائت کرده است:  ی کرده است که آیۀ پنجاه و ھشت از سوره فَكَ

نَى ِ أَوْ أَدْ نيْ سَ وْ  ).ةيئاهتم الغاشيفروا سكن يوالذ-قَابَ قَ

حمن ی سوره  الرَّ
 ی هسی و نه از سور ی هروایت کرده است که او آی ÷طبرسی از رضا -۸۵۳(الف) 

نبِهِ (کرده است:  رحمن را این چنین قرائت ن ذَ أَلُ عَ ئِذٍ الَّ يُسْ مَ يَوْ انٌّ  -منكم -فَ الَ جَ  )إِنسٌ وَ

ئِذٍ الَّ (رحمن  ی سی و نه سوره ی علی بن ابراھیم گفت: در آیه -۸۵۴(ب)   مَ يَوْ فَ

نبِهِ  ن ذَ أَلُ عَ انٌّ  -منكم -يُسْ الَ جَ ؛ یعنی، از شیعیان. من نیز، »مكمن« ی کلمه )إِنسٌ وَ

ھای مختلف ساقط  با شیوه» مكمن« ی دلیل ھفتم ذکر شد، این که این کلمهگفتم: در 

در آن نباشد، عذاب خداوند بر » مكمن«ھا آمده که اگر  است و در بعضی از نسخه
شود؛ پس روز قیامت  شود و از گناھان انسان و جن پرسیده نمی مخلوقاتش ساقط می

ی که در رأی خود استبداد به شود؟ بعضی از اھل تفسیر، کسان چه کسی مجازات می
اند؛ یکبار نفی مسأله را به وقت خاصی  رفع اشکال تالش کرده یبرند برا کار می

کنند؛ حتی اگر از روی  دھند و بار دیگر نفی را بر نفی استفھام حمل می تخصیص می
توبیخ سؤال کنند. و گاھی با سؤال از آنان که از چه حزبی ھستند، بھشتی یا جھنمی. 

 ی سفید و دسته یمایاول، با س ی ھای مشخص ھستند؛ دسته نشانه یھمه داراچون 
گاھی به ای ی دیگر، با چھره شود در چه به معصوم نسبت داده ن ن که آنسیاه و تو آ

 . (ارزشی ندارد) است محکِم معدو
عبدالله بن جعفر حمیری در سندی نزدیک از محمد بن عیسی روایت  -۸۵۵(ج) 

) در مسجد الحرام با من ۱۹۸ابراھیم بن عبدالحمید در سال ( کرده و گفته است:
داخل شدم، مصحفی را برایم بیرون آورد،  ÷سخن گفت و اشاره کرد که بر ابوعبدالله
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هذه (من نیز، آن را باز کردم، چشمم به مکانی افتاد که در آن جا نوشته شده بود: 

 یعنی، اولین.  )انييحت المتوتان و ها وال انيذبان تصلكجهنّم التي هبا ت
محمد بن حسین صفار از ابراھیم بن ھاشم و او از سلیمان دیلمی یا از  -۸۵۶(د) 

این آیه روایت کرده است:  ی هدربار ÷سلیمان و او از معاویه دھنی و او از ابو عبدالله

 این آیه، ی . گفت: ای معاویه، درباره)قداماألو خذ بالنوايصؤفيامهم يعرف املجرمون بسي(
برند که خداوند، مجرمان را با سیمایشان در روز قیامت  گویند؟ گفتم: گمان می چه می

شوند و در آتش  یشان گرفته میکند که پیشانی و پاھا شناسد، در نتیجه امر می می
شوند. به من گفت: چگونه خداوند تبارک و تعالی برای شناخت  یجھنم انداخته م

خلق کرده است، احتیاج به چیزی دارد؟ گفتم:  مخلوقاتش در حالی که خودش آنان را
دھد و او  فدایت شوم! این چنین نیست؛ اگر قائم ما قیام کند، خداوند سیمایی به او می

افران را بگیرد، سپس آنان را با شمشیر بزند. ابو کند تا پیشانی و پاھای ک یرا مأمور م

 المتوتان و ها وال انيذبان تصلكتهذه جهنّم التي هبا (این آیه را قرائت نمود:  ÷عبدالله

 )انييحت

چھل و سه  ی آیه ÷علی بن ابراھیم روایت کرده است که ابو عبدالله -۸۵۷(  (ھ

ها  انيذبان تصلكهذه جهنّم التي هبا ت(الّرحمن را این چنین، قرائت کرده است.  ی سوره

 )انييالحتوالمتوتان و

نقول است که ھمین آیه را م ÷طبرسی روایت کرده از ابو عبدالله -۸۵۸(و) 
 چنین، قرائت کرده است.

 )انييالمتوتان والحتها و انيذبان تصلكهذه جهنّم التي هبا ت(

 ÷سیاری از برقی و او از نضر و او از عاصم روایت کرده که ابو عبدالله -۸۵۹(ز) 
 تا آخر...، این چنین نازل گشته است.  » هذه جهنم« ی گفته است: این آیه

و از محمد بن عیسی و او از ابراھیم بن عبدالحمید روایت شده و گفته  -۸۶۰(ح) 
چه با  داخل شدم، مصحفی را نشان داد که از اول تا آخر، آن ÷است: بر ابو عبدالله

 اسناد ذکر شد، در آن مکتوب بود. 
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چیزھایی را که از » ناسخ القرآن«سعد بن عبدالله قمی در کتاب  -۸۶۱(ط) 

چھل و سه را چنین قرائت  ی ه، این آی÷کرده، گفته است که صادقاستادانش روایت 

 ). انييالحتها وفين اها فالمتوتايذبان اصلكنتم هبا تك ي(هذه جهنم التنمود: 

و  ÷و از داود بن اسحاق و او از جعفر بن فرط و او از ابو عبدالله -۸۶۲(ی) 
 ی از ابو عبدالله روایت کرده که آیه مرفوعخلف بن حماد و او از مغیره بن بویه، به طور 

ا وَ را چنین خوانده است:  ۹و  ۸، ۷ هَ عَ فَ ء رَ امَ السَّ . -خفض -(وَ انَ ِيزَ انِ   املْ ِيزَ ا يفِ املْ وْ  -أَالَّ تَطْغَ

 .) و أقيموا اللسان
و جحدری و مالک بن دینار و  طبرسی روایت کرده است که پیامبر -۸۶۳(یا) 

 )يعباقر(و  )رفارف(ھفتاد و شش   ی را در آیه» عبقری«و » رفرف« ی هحسن، دو کلم
 اند. قرائت کرده

 واقعه ی سوره
سیاری از برقی و او از علی بن نعمان و او از داود بن فرقد و او از  -۸۶۴(الف) 

بیست  ی گفتم: آیه ÷گوید: به ابو عبدالله یعقوب بن شعیب روایت کرده است که می
 واقعه:  ی و نه از سوره

نُضو�ٖ ﴿  است.  )طلع منضود(ه کباشد، گفت: نه، بل می ]۲۹[الواقعة:  ﴾٢٩َوَطۡلٖح مَّ

اند که  روایت کرده ÷طبرسی روایت کرده است که عامه از علی -۸۶۵(ب) 

نُضو�ٖ ﴿مردی نزد ایشان، این آیه را  خواند. او نیز، گفت: طلح چیست؟!  ﴾٢٩َوَطۡلٖح مَّ

به  ).مينخل طلعها هضو(فرماید:  خداوند که می ی باشد، مانند این فرموده می طلعآن، 
خورد و نه تکان  دھی؟ گفت: قرآن امروز نه به ھم می او عرض شد: آیا آن را تغییر نمی

اند و  روایت کرده ÷، و قیس بن سعد از علی÷شود. و پسرش، حسن داده می

َوَطۡلٖح ﴿گفتیم: این آیه  ÷اصحاب ما نیز، از یعقوب بن شعیب که به ابو عبدالله
نُضو�ٖ   باشد.  می )طلع منضودو(است؟ گفت: ﴾٢٩مَّ

 حٖ َوَطلۡ ﴿ ÷سعد بن عبدالله در کتاب مذکور گفت: مردی بر صادق -۸۶۶(ج) 
نُضو�ٖ   صحیح است.  )طلع منضودو(خواند، گفت: نه  ﴾٢٩مَّ
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علی بن ابراھیم از محمد بن احمد و او از احمد بن ثابت و او از حسن  -۸۶۷(د) 
سماعه و احمد بن حسن فراز و ھمگی از صالح بن خالد و او از ثابت بن  بن محمد بن

شریع و او از ابان بن تغلب و او از عبداالعلی التغلبی و من از عبداألعلی شنیدم و او از 

بُونَ ﴿  ی آیه ÷ابو عبدالرحمن سلمی، که علی نَُّ�ۡم تَُ�ّذِ
َ
 ﴾٨٢َوَ�َۡعلُوَن رِۡزقَُ�ۡم �

بُونَ  -شكركم -َوَ�َۡعلُوَن ﴿: ن قرائت نمودرا چنی ]۸۲[الواقعة:  نَُّ�ۡم تَُ�ّذِ
َ
�﴾ 

دیگری این آیه را  یآید و طور می یسکام که  وقتی که تمام شد، گفت: دانسته
کند، اما من از رسول خداص شنیدم که این چنین قرائت نمود و آنان ھرگاه  قرائت می

باران بر ما  کیبر اثر فالن برج فل ھای طوفانی گویند: بارآن باران بر ایشان ببارد، می

نَُّ�ۡم  -شكركم -َوَ�َۡعلُوَن ﴿ن نازل فرمود یخداوند این آیه را چن ید؛ ولیبار
َ
�

بُونَ    ﴾تَُ�ّذِ
و از علی بن حسین و او از احمد بن ابو عبدالله و او از پدرش و او از ابن  -۸۶۸(  (ھ

ھمین آیه روایت شده است  ی ربارهد ÷ابی عمیر و او از ابو بصیر و او از ابو عبدالله

بُونَ ﴿که این چنین گفته اند:  نَُّ�ۡم تَُ�ّذِ
َ
گفت: البته آیه  ﴾٨٢َوَ�َۡعلُوَن رِۡزَقُ�ۡم �

بُونَ  -شكركم -َوَ�َۡعلُوَن ﴿چنین است:  نَُّ�ۡم تَُ�ّذِ
َ
�﴾. 

، و ابن عباس نیز، از پیامبرص روایت کرده است که ÷طبرسی از علی -۸۶۹(و) 

بُونَ  -شكركم -َوَ�َۡعلُوَن ﴿: اند را چنین قرائت کردهاین آیه  نَُّ�ۡم تَُ�ّذِ
َ
�﴾ 

در معنی آیه، معنای ابن عباس را آورده » انيالتب«شیخ طوسی در کتاب  -۸۷۰(ز) 

 _... -شكركم -َوَ�َۡعلُوَن ﴿و آیه را این چنین قرائت کرده است: 
، آیه را چنین قرائت ÷سعد بن عبدالله در کتاب مذکور گفته: صادق -۸۷۱(ح) 

لُونکرده است:  عَ ْ جتَ  ).-شكركم -(وَ
سیاری از برقی و او از صفوان و او از یعقوب بن شعیب و او از ابان بن  -۸۷۲(ط) 

روز قربان، این  ÷تغلب و او از ابو عبدالرحمن سلمی روایت کرده و گفته است: علی

م  م اذا مطرتمكركشون و جتعل(آیه را برای ما خواند و قرائتش این چنین بود:  أنّكُ

   ).تكذبون
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و از برقی و او از ابن نعمان و او از ابن فرقد و او از ابن شعیب و او از ابو  -۸۷۳(ی) 

م اذا كركش(و جتعلون : گفت روایت کرده است و گفت: از او شنیدم که می ÷عبدالله

م    ).تكذبون مطرتم أنّكُ

روایت کرده است  ÷مردی و او از ابو عبداللهو از سھل بن زیاد و او از  -۸۷۴(یا) 

 ]۸۹[الواقعة:  ﴾َوَرۡ�َحانٞ  حٞ فََروۡ ﴿ اند: ن آیه را چنین قرائت کردهیکه ا
را با ضم راء قرائت » فروح«طبرسی روایت کرده است که یعقوب  -۸۷۵(یب) 

 باشد.  می ÷کرده که قرائت پیامبر و ابن عباس و ابو جعفر باقر

 حدید ی سوره
سیاری از نضر و او از قاسم بن سلیمان و محمد بن علی و او از ابو  -۸۷۶(الف) 

بیست و دو  ی روایت کرده است که آیه ÷جمیله و او از مبشر و او از ابو جعفر

ِصيَبٖة ِ� ﴿حدید چنین است:  ی سوره َصاَب ِمن مُّ
َ
�ِض ٱَمآ أ

َ
نُفِسُ�ۡم إِ�َّ ِ�  ۡ�

َ
َوَ� ِ�ٓ أ

 .]۲۲د: ی[الحد ﴾كَِ�ٰبٖ 

 حشر ی سوره
محمد بن عباس و او از حسین بن احمد مالکی و او از محمد بن  -۸۷۷(الف) 

عیسی و او از محمد بن ابی عمیر و او از عمیر بن اذنیه و او از ابان بن ابی عیاش و او 
ھفت از  ی هروایت کرده است که آی ÷از سلیم بن قیس ھاللی و او از امیر المؤمنین

 ن چنین قرائت نموده است: حشر را ای ی هسور

ٓ َءاتَٮُٰ�ُم ﴿ ْۚ ٱفَُخُذوهُ َوَما َ�َهٮُٰ�ۡم َ�ۡنُه فَ  لرَُّسوُل ٱَوَما ْ ٱوَ  نَتُهوا َ ٱ �َُّقوا يف ظلم آل –�َّ

د َ ٱ إِنَّ  -حممّ  ._ملن ظلمهم–عَِقابلۡ ٱ َشِديدُ  �َّ
سیاری از محمد بن علی و او از محمد بن اسلم و او از حسین بن  -۸۷۸(ب) 

 اند.  محمد و او از ابن اذنیه و او نیز، از ابان، مانند آن را روایت کرده

 مانند آن را از او روایت کرده است. » لروضةا«کلینی در کتاب  -۸۷۹(ج) 
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 صف ی سوره
صفوان بن یحیی و او از یعقوب بن سیاری از برقی و او از حماد و  -۸۸۰(الف) 

شنیده  ÷شعیب واو از عمران بن میثم و او از عبابه اسدی روایت کرده که او از علی

لَ (نمود:  صف را این چنین قرائت می ی نه سوره ی است که آیه سَ ي أَرْ وَ الَّذِ  -عبده -هُ

َقِّ ـبِالْ  دِينِ احلْ  وَ دَ  )هُ
کلینی از علی بن محمد و او از بعضی از اصحاب ما و آنان از حسن بن  -۸۸۱(ب)  

روایت کرده و گفته  ÷محبوب و او از محمد بن فضیل و او از ابو الحسن الماضی

ِ ٱواْ نُوَر  ُٔ يُرِ�ُدوَن ِ�ُۡطِ� ﴿این آیه از او سؤال کردم:  ی هاست: دربار ۡفَ�ٰهِِهۡم وَ  �َّ
َ
ُ ٱبِأ ُمتِمُّ  �َّ

 ِ  ]۸[الصف:  ﴾٨ۡلَ�ٰفُِرونَ ٱَولَۡو َكرِهَ  ۦنُورِه

اهللا و«. من ھم گفتم: )فواههمأب ÷ني املؤمنرية اميوالطفئوا يدون ليري(او نیز، گفت: 

دیگر خداوند که  ی به دلیل این فرموده )مامة(متم اإلاو نیز، گفت:  ».متم نوره

ِ  َٔ َ� ﴿فرماید:  می  ب
ْ ِ ٱاِمُنوا ِيٓ ٱ �ُّورِ ٱوَ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ نَزۡ�َا �َّ

َ
د به یاوریمان بیا« ]۸[التغابن:  ﴾أ

  ».میا ردهکنازل  یغمبرش و نوریخدا و پ

ِيٓ ٱُهَو ﴿است. گفتم:  ÷و آن نور امام زمان رَۡسَل رَُسوَ�ُ  �َّ
َ
ِ  ۥأ  ۡ�َقِّ ٱَودِيِن  لُۡهَدىٰ ٱب

ھنگام قیام بر تمام اقوام غالب  ÷تا امام زمانگفت:   ]۹[الصف:  ﴾ّ�ِينِ ٱَ�َ  ۥِ�ُۡظِهَرهُ 

. گفتم: )ة عيليافرون بوالكره الكلو واهللا متم نوره و(فرماید:  شود، به دلیل این آیه که می

ر است. منظور یگفت: این سخن، قرآن و غیر آن تأویل و تفس». ل استين قرآن و تنزيا«

باشد و قرآن بودن آن، ھر چند با رعایت سجع  می» ÷ة  عيليوال«او از این سخن، 
گاه منافات دارد، اما او به آن ھای زیادی موجود  تر است و در اخبار بحث چه گفته، آ

 است که در این کتاب  قادر به ذکر آن نیستیم. 

 جمعه ی سوره
ْ ٱفَ ﴿طبرسی روایت کرده است که عبدالله بن مسعود،  -۸۸۲(الف)  إَِ�ٰ ذِۡكِر  ۡسَعۡوا

ِ ٱ ا (ن قرائت کرده است: یجمعه را چن ی سوره ]۹[الجمعة:  ﴾�َّ وْ رِ اهللافَامضَ  .)إِىلَ ذِكْ
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و ابی بن کعب و  ÷و عمر بن الخطاب ÷و ھمین قرائت از علی بن ابی طالب
 روایت شده است.  ÷ابن عباس و ابو جعفر و ابو عبدالله

او از سماعه و او از ابو بصیر و او از ابو  سیاری از صفوان و او از زید و -۸۸۳(ب) 

رِ اهللا(گفته اند: این سخن در سورۀ جمعه  ÷عبدالله ا إِىلَ ذِكْ وْ  باشد.  می )فَامضَ

و » بحار«ی ھا کتابآورده؛ ھمچنانکه در » الختصاصا«مفید در کتاب  -۸۸۴(ج) 

است: من شبی نیز، موجود است، از جابر جعفی روایت کرده که گفته »  الربهانريتفس«

 فرماید:  بودم و این را برایش خواندم که می ÷از شبھا نزد ابو جعفر

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ لَٰوةِ ِمن يَۡوِم  �َّ ْ ٱفَ  ۡ�ُُمَعةِ ٱَءاَمُنٓواْ إَِذا نُودَِي لِلصَّ ِ ٱإَِ�ٰ ذِۡكِر  ۡسَعۡوا َوَذُرواْ  �َّ

 ]۹[الجمعة:  ﴾٩ۡعلَُمونَ َ�ٰلُِ�ۡم َخۡ�ٞ لَُّ�ۡم إِن ُكنُتۡم �َ  ۡ�َۡيعَۚ ٱ

ا هيأا ي(گوید: ابو جعفر گفت: ای جابر، چگونه آن را خواندی؟! گفتم: این طوری  می

گوید: گفتم: چگونه آن را  گفت: جابر، نه این قرائت تحریف است. می .تا آخر ..). نيالذ
 گوید: گفت:  بخوانم؟ خداوند مرا فدایت کند! می

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ لَٰوةِ ِمن يَۡوِم  �َّ ا – ۡ�ُُمَعةِ ٱَءاَمُنٓواْ إَِذا نُوِدَي لِلصَّ وْ اْمضَ ِ ٱإَِ�ٰ ذِۡكرِ   -فَ َّ�_ 

رسید. جابر گفت:  »ابتغوا فضل اهللاو«ه گفت: ک نیاین چنین نازل شده است، تا ا

ابتغوا و(گفت: این تحریف است؛ این چنین نازل گشته است:  ).ابتغوا من فضل اهللاو(

گفت: این  )هايلإوا (انفضّ گوید: گفتم:  . می)هايلإانرصفوا (تا این که گفت:  )اهللافضل 

ن يالتجارة الذ من اللهو وريخ(تحریف است و این چنین نازل گشته است. تا این که به 

در آن نیست؟ او نیز، گفت: این چنین نازل  ن اتقوا)ي(الذگوید: گفتم:  رسید. می )اتقوا
 شده است. 

را  )هايلإانرصفوا ( ی روایت کرده که او، آیه ÷طبرسی از ابی عبدالله -۸۸۵(د) 
 خوانده است. 

علی بن ابراھیم از احمد بن ادریس و او از احمد بن محمد و او از علی  -۸۸۶ )(ه
روایت کرده که گفته  ÷بن حکم و او از ابو یعقوب و او از ابو یعفور و او از ابو عبدالله

وۡ ﴿ جمعه، این چنین نازل گشته است: ی هوریازده از س ی است: آیه
َ
ْ �َذا َرأ وۡ  تَِ�َٰرةً  ا

َ
 أ

 



 گیری و اعتقاد شیعه نسبت به قرآن موضع    ۳۳۸

ۚ  َوتََرُ�وكَ  َهاإَِ�ۡ  -انرصفوا– لَۡهًوا ِ ٱ ِعندَ  َما قُۡل  قَآ�ِٗما ِ� ٱَوِمَن  وِ للَّهۡ ٱ ّمِنَ  َخۡ�ٞ  �َّ ُ ٱوَ  ّ�َِ�َٰرة َّ� 
ٰزِ�ِ�َ ٱ َخۡ�ُ   .﴾ل�َّ

از حماد و او از حریز و او از فضیل و او از سیاری از محمد بن خالد و او  -۸۸۷(و) 

وۡ ﴿روایت کرده که این آیه را چنین روایت کرده است:  ÷ابو عبدالله
َ
ْ �َذا َرأ وۡ  تَِ�َٰرةً  ا

َ
 أ

 _َهاإَِ�ۡ  -انرصفوا– لَۡهًوا
و از ابن ابی عمیر و او از ابو ایوب حراز و او از ابو یعقوب و او از ابو  -۸۸۸(ز) 

را روایت کرده اند؛ و این فرمودۀ خداوند را چنین قرائت  »انرصفوا«، ÷عبدالله

  ).ن اتقوايمن التجارة للذ من اللهو وريخ(اند:  کرده
و از ابن سیف و او از برادرش و او از پدرش و او از زید شحام و او از ابو  -۸۸۹(ح) 

ع يوذروا البها يلإرصفوا ان(روایت کرده که چنین قرائت کرده است:  ÷عبدالله

 ). ابتغوا فضل اهللامها و التجارةو

دھد، روایت  خبر می ÷و از سھل بن زیاد و او از کسی که از رضا -۸۹۰(ط) 

 قرائت کرده است.  »ه و ابتغوا فضل اهللايدي نيب«کرده که: آیه را 

از تمیم بن عبدالله بن تمیم قرشی و او از » ونيالع«صدوق در کتاب  -۸۹۱(ی) 
ز احمد بن علی انصاری و او از رجاء بن ابی ضحاک، در حدیثی طوالنی از پدرش و او ا

من  من اللهو وريخ(روایت کرده که او، این آیه را چنین قرائت نموده است:  ÷رضا

  ).ن اتقوايالتجارة للذ
روایت کرده است که » ناسخ القرآن«سعد بن عبدالله قمی در کتاب  -۸۹۲(یا) 

للصالة من  يذا نودإ(جمعه را این چنین قرائت نمود:  ی هنه از سور ی هآی ÷صادق

 . )ر اهللاكذاىل  وم اجلمعة فامضواي

ندَ یازده را چنین خواند:  ی و باز در آن کتاب آمده است که آیه -۸۹۳(یب)  ا عِ (مَ

ة  اهللا ارَ نَ التِّجَ مِ وِ وَ نَ اللَّهْ ٌ مِّ ريْ اهللاُ  - للذين اتقوا –خَ ) وَ قِنيَ ازِ ُ الرَّ ريْ  .خَ
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 منافقین ی سوره
سیاری از محمد بن علی و او از یونس بن یعقوب و محسن بن احمد  -۸۹۴(الف) 

روایت کرده است که آیۀ شش از  ÷کوفی و او از مفضل بن عمر و او از ابو عبدالله

تَ سورۀ منافقین را این چنین قرائت نموده است:  رْ فَ تَغْ مْ أَسْ يْهِ لَ اء عَ وَ ستغفرت هلم ا -(سَ

رْ لَ -ةسبعني مر فِ تَغْ ْ تَسْ مْ ـأَمْ ملَ  )هُ

، مانند آن ÷و از برقی و او از یونس و او از مفضل و او از ابو عبدالله -۸۹۵(ب)  
 را روایت کرده است. 

کلینی از علی بن محمد و او از بعضی از اصحاب ما و آنان از ابن  -۸۹۶(ج) 
حدیثی طوالنی در  ÷محبوب و او از محمد بن فضیل و او از ابی الحسن الماضی

 -ا حممدي -(فرماید:  منافقین است که می ی روایت کرده است که قسمتی از اول سوره

 -ة عيليبوال -نيإن املنافق(رسد به  تا می )قالوا نشهد -كية  وصيبوال -املنافقون  كإذا جاء

تهم يورأ(و به  )كية وصيفروا بوالكو كبأهنم آمنوا برسالت كذل(رسد به  و می )اذبونكل

 .)ربونكهم مستو ة  عيليصدون عن والي
 وسوق این خبر در تحریف، صریح نیست؛ ھر چند حمل بر آن، ممتنع نیست. 

 تغابن ی سوره
روایت  ÷سیاری از برقی و او از رجال خود و آنان از ابو عبدالله -۸۹۷(الف) 

ينَ (کرده اند که آیۀ چھارده از سورۀ تغابن را این چنین قرائت کرده است:  ذِ َا الَّ ا أَهيُّ يَ

نُوا إِنَّ  مْ  -آمَ دِكُ الَ أَوْ مْ وَ كُ اجِ وَ مْ  -عدوّ –أَزْ كُ ن«یعنی، در آن )، لَّ  وجود ندارد. » مِ
و از ابن سیف و او از برادرش و او از پدرش و او از مسروق بن محمد و  -۸۹۸(ب) 

 ، مانند آن را روایت کرده است. ÷او از ابو عبدالله
، مانند آن را روایت ÷مد بن جمھور با اسنادش از ابو عبداللهو از مح -۸۹۹(ج) 

ۡوَ�ُٰدُ�ۡم فِۡتَنةٞ ﴿کرده است و این قسمت را نیز، اضافه نموده است: 
َ
ۡمَ�ٰلُُ�ۡم َوأ

َ
َمآ أ  ﴾إِ�َّ

 ]۱۵التغابن: [
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 طالق ی سوره
و ابن عباس و ابی بن کعب و جابر بن  طبرسی نقل کرده که از پیامبر -۹۰۰(الف) 

روایت شده که  ÷و زید بن علی و جعفر بن محمد ÷عبدالله و علی بن حسین

نّ ( یک را چنین قرائت کرده است:  ی هآی وهُ ِنَّ  - يف قبل -فَطَلِّقُ هتِ دَّ  )۱ (طالق:)  لِعِ
 و برای این روایت، طرق دیگری ھست که در دالیل گذشته ذکر شد. 

 تحریم ی سوره
را با تخفیف خواند » عرف«طبرسی روایت کرده که کسائی تنھا خود  -۹۰۱(الف) 

ھای دھگانه است، گفته است: من آن را در  ) و ابوبکر بن عیاش که از قرائت۲ :می(تحر
خالص  ÷کنم تا قرائت علی داخل می ÷قرائت عاصم از قرائت علی بن ابی طالب

دالرحمن سلمی است و ھر گاه کسی آن را با گردد و آن، ھمان قرائت حسن و ابوعب
 تشدید بخواند، آن را خرد کرده است. 

سیاری از برقی و او از نضر بن سوید و صفوان و او از عاصم بن حمید و  -۹۰۲(ب) 
چھار  ی شنیدم که آیه ÷گوید: از ابو جعفر او از ابو بصیر روایت کرده است که می

 .)فقد زاغت قلوبكام(نمود:  تحریم را این چنین قرائت می
، مانند آن ÷بیش از یک نفر از اصحابمان با سندھایشان از ابو جعفر -۹۰۳(ج)  

 اند.  را روایت کرده
روایت کرده است که  ÷و از محمد بن جمھور با سندش از ابو عبدالله -۹۰۴(د) 

دْ ( گفت: مروان این آیه را قَ تْ فَ امَ  زاغَ لُوبُكُ نازل  صغوا)(قرائت نمود. عائشه گفت:  )قُ

نازل شده است اما شما آن را  )زيغاً (او نیز، گفت: نه، به خدا سوگند  زيغاً)(شده نه 
چه مروان  تغییر دادید. من نیز، به ابو عبدالله گفتم: کدامیک حق است؟ گفت: آن

 قرائت کرد. 
 ÷و از برقی و او از محمد بن سلیمان و او از پدرش و او از ابو عبدالله -۹۰۵(  (ھ

ا إِىلَ اهللا(وایت کرده که این چنین قرائت کرده است: ر تُوبَ دْ  –إِن تَ قَ –مهمتام من السحر فَ

تْ  امَ  -زاغَ لُوبُكُ  ).قُ
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عاصم بن حمید، روایت را استوار کرده است با روایت شیخ ابو محمد  -۹۰۶(و)  
م حمید ھارون بن موسی تلعکبری و او از ابو علی محمد بن ھمام کاتب و او از ابو القاس

ھوارا و او از عبید الله بن احمد و او از مساور و سلمه و او از عاصم بن  بنبن زیاد 
حمید خیاط و با روایتش از ابو القاسم بن جعفر بن محمد بن محمد بن ابراھیم علوی 
و او از شیخ صالح عبدالله بن احمد بن نھیک و او از مساور و سلمه و ھمگی از عاصم و 

شنیدم که این آیه را  ÷گوید: از ابو جعفر روایت کرده است که می او از ابو بصیر

ا إِىلَ اهللا(چنین قرائت کرد:  تُوبَ دْ  إِن تَ قَ تْ  –فَ امَ  - زاغَ لُوبُكُ   ).قُ

روایت کرده  ÷سعد بن عبدالله در کتاب مذکور از ابو الحسن االول -۹۰۷(ز) 

إِن تَظَ (: گوید: شنیدم که این آیه را چنین قرائت نمود است که می إِنَّ اهللاوَ يْهِ فَ لَ ا عَ رَ وَ  اهَ هُ

الِحُ املْ  صَ يلُ وَ ِ ربْ جِ هُ وَ الَ وْ نِنيَ عليّاً).ـُمَ مِ  ؤْ

علیھما السالم  –و باز در ھمان روایت آمده که ابو جعفر و ابو عبدالله  -۹۰۸(ح)  

ا إِىلَ اهللا(چنین قرائت نمودند:  – تُوبَ دْ  إِن تَ قَ تْ  –فَ امَ  -زاغَ لُوبُكُ  ).قُ

روایت کرده است که او قرائت  ÷خود از کاظم» جوامع«طبرسی در  -۹۰۹(ط)  

رنمود:  إِن تَظَاهَ يْهِ و(وَ لَ  ).ا عَ
سیاری از محمد بن علی و او از محمد بن فضیل روایت کرده که گفته  -۹۱۰(ی)  

 :قرائت نمود بود ـ این چنین ÷کاظم است: از عبد صالحی شنیدم ـ منظورش موسی

إِن( إِنَّ اهللاَ  -تظاهروا -وَ يْهِ فَ لَ هُ  عَ الَ وْ وَ مَ  )هُ

 ی نه از سوره ی روایت کرده است که او آیه ÷طبرسی از ابو عبدالله -۹۱۱(یا) 

ار باملنافقني(تحریم را این چنین قرائت نمود:  اید یا  دهگفت: آیا تا حال دی، )جاهد الكفّ
با منافقی جنگیده باشد؟ نه برعکس، با آنان الفت نشان  اید که رسول خدا شنیده

ار (داد و خداوند این آیه را نازل فرمود:  می   .)باملنافقنيجاهد الكفّ
سعد بن عبدالله از استادانش به صورت مرسل روایت کرده و گفته  -۹۱۳(یج) 

 است:  
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نیز، گفت: آیا قرائت کرد، او  )نياملنافقفار وكال جاهدوا( ÷مردی بر ابو عبدالله
با منافقین جنگ کرده باشد او با ایشان الفت داشت  اید که رسول خدا اید یا شنیده دیده

ار(و خداوند این آیه را چنین نازل فرمود:   .باملنافقني) جاهد الكفّ
و از علی بن حکم و او از سیف و او از داود بن فرقد روایت کرده است  -۹۱۴(ید) 

 این آیه سؤال کردم:  ی درباره ÷که گفت: از ابو عبدالله
وِحَنا لَِّ�ٓ ٱِعۡمَ�َٰن  ۡ�َنَت ٱَوَمۡرَ�َم ﴿ ۡحَصَنۡت فَرَۡجَها َ�َنَفۡخَنا �ِيهِ ِمن رُّ

َ
 .]۱۲م: ی[التحر ﴾أ

 ).بها من روحنايج يففنفخنا (ابوعبدالله گفت: آیه این گونه نازل شده است: 

 ملک ی سوره
از ابو حمزه و او از ابو بصیر روایت کرده سیاری از ابن اسباط و او  -۹۱۵(الف) 

ۡهلََكِ�َ ﴿این آیه پرسیدیم:  ی درباره ÷است که گفت: از ابو عبدالله
َ
رََءۡ�ُتۡم إِۡن أ

َ
قُۡل أ

ُ ٱ َّ�  َ�ِ ھایی است که تحریف شده  او نیز، گفت: این آیه جزو آیه ]۲۸: ک[المل ﴾َوَمن مَّ
است، خداوند عزوجل ھرگز محمدص، رسولش، را که بھترین فرزند آدم است و مؤمنان 

رمحنا عاً ويم اهللا مجكك(إن أهلکند. در حقیقت، آیه این چنین نازل گشت:  را ھالک نمی

 ).ميم من عذاب ألكرجيفمن 
از علی بن اسباط از » تأویل آیات باھره«شرف الدین نجفی در کتاب  -۹۱۶(ب) 

بصیر، مانند روایت فوق را نقل کرده است جز آن که در آخر آیه، عبارت:  حمزه از ابی ابی

 آورد. می را نیز،) نيافرك الريجيفمن (
م عبدالرحمن بن سال و در منبع قبلی، محمد برقی با سند مرفوع از -۹۱۷(ج) 

این آیه پرسیدم. او گفت: خداوند  ی هاشھل آورده است که گفت: از ابی عبدالله دربار
کند. در اصل، آیه این گونه نازل شده  ھرگز رسول خود و مؤمنین به او را ھالک نمی

 ).مين من عذاب أليافرك الريجيفمن  يمن معو م ونجاينكاهللا ومن مع ينكهلأإن (است: 
بن محمد و او از معلی بن محمد و او از ابن اسباط و  کلینی از حسین -۹۱۸(د) 

 ی روایت کرده که آیه ÷او از علی بن ابو حمزه و او از ابو بصیر و او از ابو عبدالله
 ُملک را این چنین قرائت کرده است:  ی بیست و نه سوره
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عيل  فستعلمون من هو يف ضالل مبني يا معرش املكذبني حيث أنبأكم رسالة ريب يف والية(

 ن نازل شد. یچن )واألئمة من بعده من هو يف ضالل مبني

و  یت علیوال ی ه در رسالت خدا در بارهکجا  نندگان، از آنکب یذکجمع ت ی: ایعنی
 یدر گمراھ یسکه چه کد دانست یم، پس خواھیبعد از او را به شما خبر داد ی ائمه

 ار است.   کآش

 يفم كنأفستعلمون (چه بدان نزدیک است:  سیاری با اسناد خود و آن -۹۱۹(  (ھ

 قرائت نموده است. )نيضالل مب

 قلم ی سوره
پنج و شش سوره نون، این چنین  ی علی بن ابراھیم گفته است که آیه -۹۲۰(الف) 

، (فَسَ : نازل شده است ونَ ُ
بْرصِ يُ ُ وَ

مُ بِأَيِّ   تُبْرصِ تُونُ  –كُ فْ  )  -تُ

، مانند آن را ÷سیاری از بعضی از اصحاب ما و آنان از ابو عبدالله -۹۲۱(ب)  
 روایت کرده اند. 

، مانند آن روایت  شده و این را اضافه ÷از اعمش و از ابو عبدالله -۹۲۲(ج) 

، فَسَ (نمود:  کرده است که امیرالمؤمنین این چنین، قرائت می ونَ ُ
بْرصِ يُ ُ وَ

مُ بِأَ   تُبْرصِ كُ  –يِّ

تُونُ تُ   .)فْ

این چنین،  ÷سعد بن عبدالله از استادانش روایت کرده که صادق -۹۲۳(د) 

، (قرائت کرده است:  ونَ ُ
بْرصِ يُ ُ وَ

تُبْرصِ مُ   فَسَ تُونُ  –بِأَييِّكُ فْ  .)  -تُ

روایت کرده که گفت: خداوند  ÷کلینی با سند، پیش از ابو عبدالله -۹۲۴(  (ھ

)، و ادامه داد تا نيل من رب العامليتنز ة  عيلين والإ(چنین قرآنی را نازل کرده و گفت: 

م كن منأنا لنعلم إ وني العاملنيرة للمتقكلتذ عيلة ين والإ(ن قسمت: يد به ايه رسكن يا

 كا حممد باسم ربي فسبح نيقيته حلق الين والأن ويافركال ا حلرسة عيلين علأ ونيذبكم

 ).ميالعظ
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 معارج ی سوره
علی بن ابراھیم و او از احمد بن محمد و او از محمد بن کلینی از  -۹۲۵(الف) 

 ÷خالد و او از محمد بن سلیمان و او از پدرش و او از ابو بصیر و او از ابو عبدالله
این آیه گفت: این چنین خداوند جبرئیل را بر محمد فرستاد:  ی هروایت کرد که دربار

 ). له دافعس يل -عيلة يبوال -ن يافركسأل سائل بعذاب واقع لل(
محمد بن عباس از احمد بن قاسم و او از احمد بن محمد سیاری و او  -۹۲۶(ب) 

از محمد بن خالد و او از محمد بن سلیمان و او از پدرش و او از ابو بصیر و او از ابو 

سأل سائل بعذاب (روایت کرده است که این آیه را این چنین تالوت نمود:  ÷عبدالله

 این چنین آمده است.  ÷سپس گفت: در مصحف فاطمه )ة عيلين بواليافركواقع لل
و از محمد برقی با اسنادش به محمد بن سلیمان، مانند آن را روایت  -۹۲۷(ج) 

کرده است و در آخر گفته: خداوند جبرئیل را با آن آیه بر پیامبر فرو فرستاد و در 
 نیز، ثابت است.  ÷مصحف فاطمه

 سیاری از برقی و او از محمد بن سلیمان، مانند آن را روایت کرده است.  -۹۲۸(د) 
ای از اصحاب ما و او از سھل بن زیاد و او از محمد بن  کلینی از عده -۹۲۹(  (ھ

سلیمان و او از پدرش و او از ابی بصیر روایت کرده است که گفت: روزی امیر 

ن يافركسأل سائل بعذاب واقع لل(شد و گفت: آمد و گفت: بر پیامبر وارد  ÷المؤمنین

. گفتم: فدایت شوم ما این چنین قرائت )املعارج يس له دافع من اهللا ذيل - عيلبوالية  -
کنیم. او نیز، گفت: خداوند این چنین بر محمد نازل کرد و باز در مصحف  نمی

 این چنین ثابت است. ÷فاطمه
که  زی از آیه ساقط شده است؛ ھمچنانھا آمده و گویا چی خبر این طور در نسخه 

سابق باشد که در  ی بدان تصریح دارد و شاید کلمه» مرآة العقول«مجلسی در کتاب 

 از محمد بن سلیمان روایت کرده است، ھمچنانکه آن را نقل کردیم. » ألصولا«کتاب 

ن و غیر از آ» البحار«ھمچنانکه در » املناقب«و ابن شھر آشوب در کتاب  -۹۳۰(و) 

حارث در آخر آن آمده است:  ی هدر خبری طوالنی در قص ÷از ابی بصیر و او از صادق
ای را بر او نازل کرد که سنگی مانند عدس بر  زمانی که به بیابان رفت، خداوند پرنده«

منقار داشت که آن را بر سرش انداخت و آن سنگ از دبرش به زمین افتاد که با پایش 
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سأل سائل بعذاب واقع (گشت. خداوند این آیه را بر رسول خود نازل کرد:  دنبال آن می

 و گفت: این چنین نازل گشته است.  )-عيلة يبوال -ن يافركلل

 نوح ی سوره
رَّّبِ ﴿سیاری از حماد و او از نحریز روایت کرده است که این آیه  -۹۳۱(الف) 

يَّ َولَِمن َدخَ  ۡغفِرۡ ٱ آدم  يولوالد اغفريل(را چنین خواند:  ]۲۸[نوح:  ﴾َل بَۡيِ�َ ِ� َولَِ�ِٰ�َ

 . )حواءو

 جن ی سوره
سیاری از محمد بن علی و او از محمد بن مسلم و او از مروان بن  -۹۳۲(الف) 

 هیاین آ ی درباره ÷مسلم و او از برید عجلی روایت کرده است که گفت: از ابو عبدالله
َۡفتَِنُهۡم �ِيهِ� ﴿ سؤال کردم. گفت: این قرائتی تحریف شده است و  ]۱۷[الجن:  ﴾...ّ�ِ

  ).هفيفنهم تم ماء غدقا الكنايألسق(گفت: 
محمد بن عباس از احمد بن قاسم از احمد بن محمد از محمد بن خالد  -۹۳۳(ب) 

گوید: از ابو  از محمد بن علی از محمد بن مسلم از برید عجلی روایت کرده است که می
 فرماید:  این قول خداوند سؤال کردیم که می ی هردربا ÷عبدالله

لَّوِ ﴿
َ
ْ ٱَو� رِ�َقةِ ٱَ�َ  ۡسَتَ�ُٰموا آًء َغَدٗقا لطَّ ۡسَقۡيَ�ُٰهم مَّ

َ
او در جواب گفت:  ]۱۶[الجن:  ﴾...َ�

ایم. گفتم: منظور از  نیز، داده ÷دھیم که به ائمه ھا یاد می یعنی، علم زیادی را به آن

است و منظور از آن  )هفيفتنهم يال () چیست؟ جواب داد: این در اصل هفينهم لنفت(
 منافقان ھستند. 

از محمد بن ابوبکر از محمد بن اسماعیل از عیسی بن داود نجار از امام  -۹۳۴(ج) 
 این آیه:   ی کند که درباره روایت می ÷موسی بن جعفر

نَّ ﴿
َ
ِ فََ� تَۡدُعواْ َمَع  لَۡمَ�ِٰجدَ ٱَوأ ِ ٱِ�َّ َحٗدا �َّ

َ
 ]۱۸[الجن:  ﴾١٨أ

اء) سفارشگران یھا (أوص شنیدم که ابو جعفر بن محمد گفت: آن«گفته است: 
ھا شریک کرد و گرنه مانند شرک برای  باشند، پس نباید کسی را با آن ما می ی ائمه

 » خداوند است.
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روایت  ÷از محمد بن فضیل از ابو الحسن ماضی» اتينز اآلك«در  -۹۳۵(د) 

 ينريجيلن  ينإالرشداً قل م رضاً وكل كالأمل قل إيناین آیه گفت:  ی هاست که دربارشده 

 .)عيل -يفرساالته ال بالغاً من اهللا وإته أحد لن أجد من دونه ملتحداً يمع اهللا إن عص
پرسیدم آیا این از طرف خدا نازل شده است؟ گفت: بله. سپس برای تأکید گفت: 

ن يَعْصِ اهللا( مَ هُ  وَ ولَ سُ رَ نَّمَ  -يف والية عيل -وَ هَ هُ نَارَ جَ إِنَّ لَ  ). فَ
ھا ھم از ابن محبوب از  کلینی از علی بن محمد از بعضی از یاران ما وآن -۹۳۶(  (ھ

 محمد از فضیل از ابو الحسن خبری طوالنی را ھمانند باال روایت کرده است. 

 مزمل ی سوره
 ۡصِ�ۡ ٱوَ ﴿آیه:  ی روایت کرده است که دربارهکلینی از محمد بن فضیل  -۹۳۷(الف) 

ٰ َما َ�ُقولُوَن   ]۱۰[المزمل:  ﴾...َ�َ

 أويل كي وصنيذبكاملا حممد وي الً وذرينيواهجرهم هجراً مج فيكولون قي(گفت: 

 گفتم: آیا این قرآن است؟ گفت: بله.  ).النعمة

ھم روایاتی را ھمانند روایت باال » اتينز اآلك«شرف الدین در کتاب  -۹۳۸(ب) 
 آورده است. 

 مدثر ی سوره
سیاری از قاسم بن یحیی از جدش حسن بن راشد از یعقوب بن جعفر  -۹۳۹(الف) 

در مصحف ]۶[المدثر:  ﴾٦َوَ� َ�ۡمُن �َۡسَتۡكِ�ُ ﴿: ی روایت کرده است: آیه ÷از ابراھیم

 )-من اخلري -المتنن تستكثرو(ن آمده است: یچن ÷علی

 قیامه ی سوره
گوید: از ابو  سیاری از خلف بن حماد از جبلی روایت کرده است و می -۹۴۰(الف) 

�َ�ٰنُ ٱبَۡل يُرِ�ُد ﴿ ی شنیدم که آیه ÷عبدالله َماَمهُ  ۡ�ِ
َ
ن یرا چن ]۵امة: ی[الق ﴾٥ۥِ�َۡفُجَر أ

�َ�ٰنُ ٱبَۡل يُرِ�ُد ﴿کرد:  تالوت می َماَمهُ  ۡ�ِ
َ
 _-بكيده-  ۥِ�َۡفُجَر أ
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شرف الدین نجفی از محمد برقی از خلف بن حامد از حلبی روایت  -۹۴۱(ب)  

د يريبل (کرد:  شنیدم که این آیه را تالوت می ÷گوید: از ابو عبدالله کرده است و می

 .)ذبهكيي  أمامه، أفجر ينسان لاإل

�َ�ٰنُ ٱبَۡل يُرِ�ُد ﴿: ی آیه ی بعضی از یارانشان درباره -۹۴۲(ج)  ِ�َۡفُجَر  ۡ�ِ
َماَمهُ 

َ
 ند.کار کرا ان ÷رمؤمنانیخود ام ی لهیخواھد با ح یانسان م یعنیگفت: ﴾٥ۥأ

 دهر ی سوره
کلینی با ھمان سند قبلی از محمد بن فضیل و او ھم از ابو  -۹۴۳(الف) 

ۡ�َا َعلَۡيَك ﴿ :ی آیه ی کند درباره روایت می ÷الحسن  ﴾٢٣تَ�ِ�ٗ�  ۡلُقۡرَءانَ ٱإِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
ۡ�َا َعلَۡيَك ﴿ گفت:]۲۳[اإلنسان:   ﴾تَ�ِ�ٗ�  -ة عيليبوال- ۡلُقۡرَءانَ ٱإِنَّا َ�ُۡن نَزَّ

 باشد. باشد؟ جواب داد: بله و دارای تأویل می ن ھم جزو قرآن مییپرسید: آیا ا

شیخ شرف الدین آمده است که این آیه » اتيل اآليتأو«و فصل » کافی«در کتاب  
نقل نکرده است. ھمچنین صاحب » کافی«باشد، او این عبارت را از  تأویل نمیدارای 

نقل کرده است و این صحیح است، اما عباراتی » کافی«این عبارت را از » برهان«تفسیر 
ی دیگر مشھور است، احتیاج به تکلف دارد و باید کالم سائل را بر انکار ھا کتابکه در 

باشد نه  والیه برای تأویل می ی دیق انکار. کلمهو جحد حمل کرد و جواب را بر تص
 ی جواب اوست پس کلمه» بله« ی هتنزیل لفظی که نازل شده باشد، یا این که کلم

ِ ﴿باشد و به آیت قبلی:  جزو قرآن می» ةيوال« گردد، به  بر می]۷[اإلنسان:  ﴾�َّۡذرِ ٱيُوفُوَن ب
 ن. کآن مراجعه 

ابی حساده از محمد بن جعفر از پدرش از سیاری از محمد بن علی از  -۹۴۴(ب) 

مْ   (ن روایت کرده است: یست و دو را چنیب ی این آیه ÷ابو عبدالله انَ لَكُ ا كَ ذَ إِنَّ هَ

اء  زَ  )-ما صنعتم–جَ

 مرسالت ی سوره
نَّهُ ﴿علی بن ابراھیم می گوید:  -۹۴۵(الف) 

َ
 ]۳۳[المرسالت:  ﴾٣٣ِجَ�ٰلَٞت ُصۡفرٞ  ۥَك�

 اه.یشتران س یعنی
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خوانند، و  (بدون الف) می )مجالة(گوید: اھل کوفه غیر از ابوبکر آن را  طبرسی می
ابن عباس و سعید بن جبیر و  خواند و یعقوب آن را جماالت (با الف و ضمه جیم) می

ُقراء آن را به صورت جماالت (با  ی اند، و بقیه آن را به ھمین صورت تالوت کرده رهیغ
 اند.  الف وکسر جیم) تالوت کرده

 نبأ ی سوره
طبرسی آورده است و ھمچنین از علی بن ابی طالب روایت شده  -۹۴۶(الف) 
 است که: 

بُواْ �﴿ اٗباَوَ�ذَّ  را بدون تشدید خوانده است.  ]۲۸[النبأ:  ﴾٢٨َ�ٰتَِنا كِذَّ
شیخ جلیل محمد نعمانی در تفسیرش از ابن عقده از جعفر بن احمد  -۹۴۷(ب) 

اسماعیل بن مھران از حسن بن علی بن ابی حمزه از پدرش از اسماعیل بن یوسف از 

روایت کرده » ات املحرفةيمثلة اآلأ«در کتاب  ÷بن جابر از صادق از امیر المؤمنین

را تحریف ]۴۰[النبأ:  ﴾َ�ٰلَۡيتَِ� ُكنُت تَُ�ٰبَۢ� ۡلَ�فِرُ ٱَوَ�ُقوُل ﴿گوید: این آیه:  است و می

ابو «گفت:  یرا پیامبر خطاب به من میاند، ز را به جای آن نقل کرده )تراباً (اند و  کرده

 ». تُراب

 الرد«آورده است: در کتاب » مناقب«بحار از ابن شھر آشوب در کتاب  -۹۸۴(ج) 

 )اينت ترابك يتنيالي(در مصحف امیرالمؤمنین ام که  این عبارت را دیده» ليالتبدعىل 
 موجود است. 

ات يعداد اآل يفمنسوخه ناسخ القرآن و«سعد بن عبدالله قمی در کتاب  -۹۴۹(د) 

بوده است و  )اً ينت ترابك يتنيالي(نبأ در اصل  ی چھل سوره ی گوید: آیه می» ةاملحرف

 را به امیرالمؤمنین داده است. » ابو تُراب« ی پیامبر کنیه

ره از یو غ ÷از صادقھای متعددی  از راه» ونيالعالعلل و«صدوق، در کتاب 

را به » ابو تُراب« ی کنیه ت کرده است که پرسید: چرا پیامبرعبدالله بن عباس روای

داده است؟ جواب داد: چون او صاحب زمین و حجت خداوند در روی زمین  ÷علی
فرمود:  شنیدم که می زمین به خاطر اوست، و از پیامبر است و بقاء و سکونت در
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ا رسد و کافران ببینند که خداوند برای شیعیان علی چه ثواب وقتی که روز قیامت فر«

 ﴾َ�ٰلَۡيتَِ� ُكنُت تَُ�ٰبَۢ�﴿گویند:  و قرابت و کرامتی در نظر گرفته می
 یعنی، ای کاش ما با شیعیان علی بودیم. 

گوید: ممکن است که ذکر این آیه  می» بحار«عالمه مجلسی در جلد نھم کتاب 

باشد، چون شیعیان او در مقابل اوامرش » ابو تُراب« یاربرای ھمان تسمیه و نامگذ
اند و صاحب و رھبر آنان را ابو تراب  ھا را خاک نامیده ذلیل و مطیع بودند؛ پس آن

ش باشد نه به آن یابو تراب به منظور مدح و ستا ی اند، و احتمال دارد که تسمیه گفته
ر بوده یتحق یاند این نام برا ھا گفته گویند، چون آن لعنھم الله ـ می ــه نواصب کل یدل

شود،  ی، و (اب) در نسبت حذف م)اينت ترابك يتنيالي(ن بوده: یاست، پس در اصل چن

ل یگونه که به فرزندان قبا گردد ھمان ینسبت اضافه م ی لمهکگاھی ھم حرف یاء به 
ھا  و احتمال ھم دارد که در مصحف آن ،یشیو قر یمیشود: تم یتمیم و قریش گفته م

نت ك يتنيالي(ھا و روایات دیگر  گونه که در بعضی از نسخه ذکر شده باشد، ھمان ا)ي(تراب

 .یالم مجلسکان یباشد. پا می )ايتراب

ه در کن است یا» ابو تُراب« ی هینکن یا ی ت در بارهیه دیگر اھل خبر و روایتوج

ۡو ِمۡسِكيٗنا َذا ﴿ر یتفس
َ
َ�ةٖ أ گاھی وس  ]۱۶[البلد:  ﴾١٦َمۡ�َ ع یگفته شده به خاطر علم و آ

 اد بوده است.یز کمانند خا ÷یعل

 عبس ی سوره
سیاری از خلف بن حماد از عبدالرحمن حذاء و اعرج از ابو بصیر از  -۹۵۰(الف) 

 روایت کرده است که آیات:  ÷ابو جعفر

ا َمِن ﴿ مَّ
َ
ٰ ﴿  تا ]۵[عبس:  ﴾٥ۡسَتۡغَ�ٰ ٱأ نَت َ�ۡنُه تَلَ�َّ

َ
تحریف شده  ]۱۰[عبس:  ﴾١٠فَأ

 است. 

را با ضم تاء و فتح صاد  )يتصدّ (گوید: ابو جعفر باقر،  طبرسی می -۹۵۱(ب) 

 را با ضم تاء قرائت کرده است.  )ي(تلهخوانده است و کلمه 
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 تکویر ی سوره
ی بن علی بن ابراھیم از احمد بن ادریس از احمد بن محمد از عل -۹۵۲(الف) 

: ی آیه ی روایت کرده است که درباره ÷حکم از ایمن بن محرز از جابر از ابو جعفر

کسی است که برای محبت و  ی گفت: درباره ]۸ر: یوک[الت ﴾٨ُس�ِلَۡت  َدةُ ۥلَۡموۡءُ ٱ�َذا ﴿
 موّدت ما کشته شده است. 

�َذا ﴿روایت کرده است که  ÷طبرسی از ابو جعفر و ابو عبدالله -۹۵۳(ب) 
باشد، و ھمچنین آن را از ابن عباس  دارای میم و واو مفتوحه می ﴾٨ُس�ِلَۡت  َدةُ ۥلَۡموۡءُ ٱ

باشد و ھر کس آن  روایت کرده است که به معنی موّدت و دوستی خویشاوندان می
شود که به خاطر چه گناھی آن را ترک  موّدت را ترک کرده باشد، از او سؤال می

س روایت کرده است که گفت: شامل ھر کسی که به خاطر ای؟ و از ابن عبا کرده
 شود.  موّدت و والیت ما کشته شده است، می

روایت  ÷سیاری از محمد بن سنان از اسماعیل بن جابر از ابو عبدالله -۹۵۴(ج) 

 ﴾٨ُس�ِلَۡت  َدةُ ۥلَۡموۡءُ ٱ�َذا ﴿کرده است: 
الحسن ازدی از ابان بن ابو عیاش از سیم بن و از عبدالله بن قاسم از ابو -۹۵۵(د) 

قیس از ابن عباس، ھمانند آن را روایت کرده است و گفته است: ھر کسی که در 
 موّدت اھل بیت کشته شده باشد. 

روایت  ÷و از منصور بن حازم از فردی دیگر و او ھم از ابو عبدالله -۹۵۶(  (ھ

ۡ ٱ�َذا ﴿ ی: هآی ی هکرده است و گفت: دربار سؤال کردم، جواب داد:  ﴾٨ُس�ِلَۡت  َدةُ ۥَموۡءُ ل
 ما نازل شده است.  ی باشد و درباره این آیه به معنی موّدت و محبت ما می

محمد بن عباس از احمد ابن ادریس از احمد بن محمد بن عیسی از  -۹۵۷(و) 
علی بن حدید از منصور بن یونس از منصور بن حازم روایت کرده است و گفت: فدایت 

مودت و  یچیست؟ جواب داد: به خدا قسم به معن ﴾٨ُس�ِلَۡت  َدةُ ۥلَۡموۡءُ ٱ�َذا ﴿شوم، 
 باشد.  دوستی ما می

علی بن عبدالله از ابراھیم بن محمد از اسماعیل بن سیار از علی بن و از  -۹۵۸(ز) 
 ی آیه ی گفت: از ابو عبدالله درباره کهجعفر حضرمی از جابر جعفی روایت کرده است 
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سؤال کردم، او جواب داد: ھر کسی برای موّدت و محبت ما  ﴾٨ُس�ِلَۡت  َدةُ ۥلَۡموۡءُ ٱ�َذا ﴿
 علت قتلش سؤال خواھد شد.  ی کشته شده باشد، از قاتل درباره

ه بن جعفر از محمد بن عبدالحمید از ابو لاز محمد بن ھمام از عبدال -۹۵۹(ح) 
 جمیله از جابر از ابو جعفر، ھمانند این عبارت، روایت شده است. 

و از علی بن عبدالله از ابراھیم بن محمد ثقفی از حسن بن حسین  -۹۶۰(ط) 
 ی آیه  ی هلی بن قاسم روایت شده است: از ابو جعفر دربارانصاری از عمرو بن ثابت از ع

علت  ی آل محمد درباره ی سؤال شد، جواب داد: از شیعه ﴾٨ُس�ِلَۡت  َدةُ ۥلَۡموۡءُ ٱ�َذا ﴿
 قتلشان سؤال خواھد شد. 

و از علی بن جمھور از محمد بن سنان از اسماعل بن جابر از ابو  -۹۶۱(ی) 

سؤال شد، او  ﴾٨ُس�ِلَۡت  َدةُ ۥلَۡموۡءُ ٱ�َذا ﴿ ی آیه ی دربارهعبدالله روایت کرده است که 
 باشد.  حسین بن علی می ی جواب داد: این درباره

ھمان عبارت سیاری نیز، از سلیمان بن سماعه از عبدالله بن قاسم  -۹۶۲(یا) 
 روایت شده است. 

کرده فرات بن ابراھیم با اسناد خودش از محمد بن حنفیه روایت  -۹۶۳(یب) 

 . )مودتنا(است که گفت: 
و از جعفر به صورت معنعن از ابوجعفر روایت شده است که گفت:  -۹۶۴(یج) 

 یعنی، ھر کسی که در راه محِبت و دوستی ما کشته شده باشد. 
و از علی بن عمر زھری به صورت معنعن از صادق روایت شده است که  -۹۶۵(ید) 
 باشند.  یھا اقوام و نزدیکان پیامبر م گفت: آن
و از جعفر بن احمد بن یوسف به صورت معنعن از ابوجعفر روایت شده  -۹۶۶(یه) 

که بر شما  یمودت و محبت ی این آیه سؤال شد، جواب داد: درباره ی است که درباره
ھا را  اقوام شما سؤال خواھد شد که به چه گناھی آن ی نازل شده است و درباره

 اید.  کشته
روایت  ÷جعفر بن محمد فرازی به صورت معنعن از ابو عبداللهو از  -۹۶۷(یو) 

این آیه سؤال شد، او گفت: حق واجب ما و محبت واجب ما بر  ی شده است که درباره
 اند.  مردم است، اما آنان محبت ما را نابود کرده
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کلینی از محمد بن حسن وغیره از سھل بن محمد بن عیسی و محمد  -۹۶۸(یز) 
د بن حسین، و ھمه آنان از محمد بن سنان از اسماعیل بن جابر و بن یحیی و محم

حدیثی را روایت  ÷عبدالکریم بن عمرو از عبدالحمید بن ابی دیلم از ابو عبدالله

ۡ� ﴿فرماید:  اند که گفته است: خداوند می کرده
َ
ٓ أ ۡجًرا إِ�َّ  َٔ قُل �َّ

َ
ةَ ٱلُُ�ۡم َعلَۡيهِ أ ِ�  لَۡمَودَّ

ّيِ َذ�ٖب  ٨ُس�ِلَۡت  َدةُ ۥلَۡموۡءُ ٱ�َذا ﴿ سپس فرموده است: ]۲۳وری: [الش ﴾ۡلُقۡرَ�ٰ ٱ
َ
بِأ

که بر شما نازل  یمودت و محبت ی گوید: خداوند درباره او می ]۹-۸ر: یوک[الت ﴾٩قُتِلَۡت 
(اھل  شاوندانیموّدت و دوست داشتن خو ی کند، به خصوص درباره شده سؤال می

 اید؟  ھا را کشته ت)، که به خاطر چه گناھی آنیب
 اند.  روایت کرده» مناقب«امثال این را از ابن شھر آشوب در کتاب  -۹۶۹(یج) 
از پدرش » ةکامل الزیار«ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه در کتاب  -۹۷۰(یط) 

ای از  یر از عدهاز سعد بن عبدالله از یعقوب بن یزید و ابراھیم بن ھاشم از ابن ابی عم

ذنب  أيّ سئلت ب ةذا املوؤدإو(روایت کرده است که دربارۀ آیۀ:  ÷رجالش از ابو عبدالله

 حسین بن علی نازل شده است.  ی هگفت: این آیه دربار )تلتقُ 

 ی جلیل سعد بن عبدالله در کتاب مذکور، امثال این اقوال را درباره -۹۷۱(ک) 

ۡمُس ٱإَِذا ﴿ در باب آیات ﴾٨ُس�ِلَۡت  َدةُ ۥلَۡموۡءُ ٱ�َذا ﴿ ی در بارهو  ﴾١ُكّوَِرۡت  لشَّ
 شده ذکر کرده است.  فیتحر

گویم: طبرسی تصریح کرده و بسیاری از روایات نسخ و ظواھر تفسیر و اسباب  می

با فتح میم و واو آمده است » مودّت«موّدت، لفظ  ی نزول بر این داللت دارند که در آیه
ھا، آن کلمه مطابق  اند، اما در بسیاری از نسخه تصریح کردهو جماعتی دیگر ھم به آن 

لفظ موجود در مصحف بیان شده و به احتمال قوی به خاطر کم توجھی نسخه برداران 
و نقل ١اند: تخریج باشد. برخی از مفسران پس از ذکر برخی از اخبار مذکور گفته می

ن باره یه در اک یزین چیآخرستند و یح نیگونه باشند، صر قرائت از معصومین اگر این
(قرآن) باشد، پس به  ، مودت در یکی از بطون»موّدت«ه منظور از کن یتوان گفت ا یم
است و منظور از  یا لغوی یردن مجاز عقلکردن و نابود کع یضا یار بردن قتل براک

 بیرون آوردن چیزی، توجیه مسأله، ترتیب و تنظیم کردن. (مصحح) - ١
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بطن دیگر، شیعه است. و اطالق موّدت بر شیعه، به این خاطر است که آنان در راه خدا 
کشته شدند، پس زنده ھستند و مانند دختران زنده به گور ھستند بنابر ظاھر تفسیر 

 د: یفرما یه مکگر خداوند ید ی منصوص فرموده
هُ ﴿ ۡم يَُدسُّ

َ
َاِب ٱِ�  ۥأ و جایز ». زنده بگور سازد؟ کر خایا او را در زی« ]۵۹[النحل:  ﴾ل�ُّ

ه السالم یبه سید الشھداء عل است که قتل در این جا مجاز باشد. اما خبر خاص راجع
ر ین افراد غیتر املکشود و شامل  ند، به بطن خاص تعبیر میک یص میه آیه را تخصک

او نازل شده و شامل  ی شود. پس بعید نیست که به طور خاص آیه درباره می ÷پدر او
سایر شیعیان ھم، شده باشد. زید و ابن حنفیه از معروف شدن با نام خاص اھل بیت 

مانند آن کردند و مدعی عضویت در اھل بیت نبودند. از ابن عباس ھم  خودداری می
اھل را با نصب خوانده و عامل آن را موّدت  ی بسیار روایت شده است، و شاید او کلمه

اند:  ای بر او نیست و نظر او، مانند نظر اھل بیت است که گفته و طعنهدانسته است 

و شاید قصد او تخصیص آیه نبوده و منظور او از اھل قرائت، » تيهل البأسلامن منا «
 المکان یاھل سنت باشد.پا

کند؛ به  چه که ما ذکر کردیم، برابری نمی این گفته بسیار محکم است اما با آن 
گاه است و قبل از او توسط سید کتن خصوص در برابر م الم طبرسی که در این رشته آ

و ابن  ÷نیز، بیان شده است و گفته: از امیر المؤمنین »الدررالغرر و «مرتضی در 
عباس و یحیی بن یعمر و مجاھد و مسلم بن صبیح و ابو ضحی و مروان و ابو صالح و 

را با فتح سین و ھمزه و  )یشور :۲۳( )سألت(جابر بن زید روایت شده که آنان: 

تِلَت(اند. سپس کسانی را که  خوانده» تاء«سکون  دوم » تاء«را با تشدید و سکون  )قُ

ةإو(اند، نام برده است و از برخی از آنان روایت کرده که  خوانده را با فتح میم و  )ذا املودّ

میم و واو خوانده، منظورش رحم و  ی اند و گفته: کسی که آن را با فتحه واو خوانده
آن سؤال  ی رحم و ضایع کننده ی صله ی  خویشاوندی بوده است که از قطع کننده

ْ ِ� ﴿ شود. خداوند فرموده: می ن ُ�ۡفِسُدوا
َ
ُۡتۡم أ �ِض ٱَ�َهۡل َعَسۡيُتۡم إِن تََو�َّ

َ
ُعٓواْ  ۡ� َوُ�َقّطِ

رَۡحاَمُ�مۡ 
َ
 .]۲۲[محمد:  ﴾٢٢أ
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از زراره از   اند، ت مردهیه آن را از حمران رواک یسانکبرقی از  سیاری از -۹۷۲(کا) 

َوَما ُهَو َ�َ ﴿را ]۲۴ر: یوک[الت ﴾٢٤بَِضنِ�ٖ  ۡلَغۡيبِ ٱَوَما ُهَو َ�َ ﴿: ی آیه ÷ابو جعفر
 روایت کرده است.  _-بِظَنِنيٍ  - ۡلَغۡيبِ ٱ

از سیف از عبدالحمید بن عواص از ابو جعفر و ابو عبدالله روایت  -۹۷۳(کب) 

 ».یعنی، متھم )ني(ظناند که  کرده

) ني(ظنگوید: اھل بصره غیر از سھل و کسائی و ابن کثیر،  طبرسی می -۹۷۴(کج) 
 اند. را با ظاء قرائت کرده

 انفطاری  هسور
روایت  ÷جابر از ابو عبدالله سیاری از احمد بن نضر از عمرو بن -۹۷۵(الف) 

ئِذٍ  (کرده است که این آیه را به این صورت تالوت کرده است:  مَ وْ رُ يَ َمْ األْ ذلك اليوم و -وَ

 .) هللا -كله

روایت کرده است که  ÷طبرسی از عمرو بن شمر از جابر از ابو جعفر -۹۷۶(ب)  

ئِذٍ  (گفت:  مَ وْ رُ يَ َمْ األْ  .) هللا -ذلك اليوم كلهو -وَ

 مطففین ی سوره
را ذکر کرده  )خامته( )خمتوم(ه به جای کگوید: کسائی  طبرسی می -۹۷۷(الف) 

 باشد.  است و ھمچنین جزو قرائت علی و علقمه می

 بروج ی سوره
سیاری از ابن فضال از ابن بکیر از صباح ارزق از عاصم قمی روایت  -۹۷۸(الف) 

ۡصَ�ُٰب ﴿ ی ه آیهشنیدم ک ÷گوید: از ابو عبدالله کرده است و می
َ
ۡخُدودِ ٱقُتَِل أ

ُ
�ۡ٤﴾ 

ۡصَ�ُٰب    -بام-+را  ]۴[البروج: 
َ
ۡخُدودِ ٱقُتَِل أ

ُ
 کرد. تالوت می _ۡ�

گوید: از  و از علی بن نعمان از داود بن فرقد، روایت کرده است و می -۹۷۹(ب)  

قُتَِل    -بام-+کرد.  شنیدم که چندین بار، این آیه را در نمازش تالوت می ÷ابو عبدالله
ۡصَ�ُٰب 

َ
ۡخُدودِ ٱأ

ُ
�ۡ_. 
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ن يُۡؤِمُنواْ ﴿ :ی هیبا ھمان اسناد اول، شنیدم که او، آ -۹۸۰(ج) 
َ
ٓ أ َوَما َ�َقُمواْ ِمۡنُهۡم إِ�َّ

 ِ ِ ٱب ٓ ﴿کرد:  ن تالوت مییرا چن ]۸[البروج:  ﴾٨ۡ�َِميدِ ٱ ۡلَعزِ�زِ ٱ �َّ م -َوَما َ�َقُمواْ ِمۡنُهۡم إِ�َّ أهنّ

ِ  -اآمنو ِ ٱب    ﴾ۡ�َِميدِ ٱ ۡلَعزِ�زِ ٱ �َّ
از استادانش » منسوخهناسخ القرآن و«سعد بن عبدالله قمی در کتاب  -۹۸۱(د)  

قُتَِل    -بام-+ ی خواند و آیه ای از یارانش نماز می نقل کرده است که ابو عبدالله با عده
ۡصَ�ُٰب 

َ
ۡخُدودِ ٱأ

ُ
 نمود.  را تالوت می _ۡ�

َوَما َ�َقُمواْ ﴿خواند:  با ھمان سند آمده است که ابو عبدالله این آیه را می -۹۸۲(  (ھ
م آمنوا- ِمۡنُهۡم إِ�َّ   ).أهنّ

 طارق ی سوره
روایت کرده است که  ÷سیاری از خلف بن مروان از ابو عبدالله -۹۸۳(الف)

َمآءِ ٱوَ ﴿گفت:  می �ِض ٱوَ  ١١لرَّۡجعِ ٱَذاِت  لسَّ
َ
ۡدعِ ٱَذاِت  ۡ�  .]۱۲-۱۱[الطارق:  ﴾١٢لصَّ

دانید که امثال این را از ابن  خوانیم. گفت: شما نمی گفتم: ما آن را با کسره می
 یوسف از برادرش و او ھم، از پدرش از داود بن فرقد از ابو عبدالله روایت کرده است. 

 أعلی ی سوره
را بدون تشدید قرائت  (قدر) ی گوید: تنھا کسائی کلمه طبرسی می -۹۸۴(الف) 

 باشد.  می ÷نموده است، این جزو قرائت علی

 غاشیه ی سوره
فََ� يَنُظُروَن إَِ� ﴿، این آیه را روایت کرده است: ÷طبرسی از علی -۹۸۵(الف) 

َ
أ

بِلِ ٱ  ]۱۷ة: یالغاش[ ﴾ ...ۡ�ِ
او اوایل تمام این حروف را با فتحه خوانده است و تاء را مضموم کرده، این روایت از 

 باشد.  ابن عباس و قتاده و زید بن اسلم و زید بن علی می
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قی از محمد بن سنان از عبدالله کاھلی روایت کرده است برسیاری از  -۹۸۶(ب) 

بْثُوثَة  کرد:  می شنیدم که این آیه را تالوت ÷گوید: از ابو عبدالله و می ُّ مَ ايبِ رَ زَ  –(وَ

 .أفال ينظرون) -عليها ناعمني متكئني 
 امثال این قول از مفضل و او ھم، از ابو عبدالله روایت کرده است.  -۹۸۷(ج)  

 فجر ی سوره
سعد بن عبدالله در کتاب مذکور آورده است که مردی از ابو عبدالله  -۹۸۸(الف) 

 است.  الفجرتنھا   سؤال کرد، در جواب گفت: واو ندارد، »الفجرو« ی آیه ی درباره
سیاری از برقی از محمد بن سلیمان از سدیر از ابو عبدالله این آیه را  -۹۸۹(ب) 

 روایت کرده است: 

 يف راضية مرضية فادخيل كرباىل  يإرجع -تهيهل بأحممد واىل  -ها النفس املطمئنةتيأا ي(

 ). -ممنوعةريغ -يجنت ادخيلو يعباد
فرات بن ابراھیم از ابو القاسم علوی به صورت معنعن. .. از ابو بصیر  -۹۹۰(ج)  

 روایت کرده است که گفت: به ابو عبدالله گفتم: انسان مؤمن دوست ندارد که روحش
زند ـ و تمام  نه، فردی در آسمان با صدای بلند فریاد میخارج شود، او جواب داد: 

  هيوصحممد واىل  -تها النفس املطمئنةيأا ي(گوید:  ـ و  میشنوند  حاضران صدای او را می

 يف فادخيل -ثواببال- ةيمرض -ة عيليبوال- ةيراض كرباىل  يارجع -ئمة من بعدهاألو

 ).- مشوبةريغ -يجنت ادخيلو -تهيبهل أمع حممد و -يعباد
و از محمد بن عیسی بن زکریا دھقان به صورت معنعن از محمد بن  -۹۹۱(د)  

گوید: از افریقی شنیدم که گفت: از  سلیمان دیلمی از پدرش روایت کرده است که می
 ابو عبدالله سؤال کردم و او حدیث طوالنی را ھمانند روایت قبلی، بازگو کرد. 

ھم از سھل بن زیاد از محمد بن  ھا کلینی از بعضی از یاران و آن -۹۹۲(  (ھ
سلیمان از پدرش از سدیر صیرفی روایت کرده است و گفت: به ابو عبدالله گفتم: ای 

 شود؟  فرزند رسول خدا، فدایت شوم، آیا مؤمن ھنگام قبض روح ناراحت می
شود بلکه فردی از جانب خداوند او را  جواب داد: نه، به خدا قسم او ناراحت نمی

 -و االئمة من بعده  هيوصحممد واىل  -تها النفس املطمئنةيأا ي(گوید:  زند و می صدا می
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مع حممد  -يعباد يف فادخيل -بالثواب–ة يمرض -ة عيليبوال- ةيراض كرباىل  يارجع

 ).يجنت ادخيلو -تهيهل بأو
ھمانند این روایت را صدوق از پدرش از سعد بن عبدالله از عباد از  -۹۹۳(و)  

 سدیر نقل کرده است.
گوید: مفتوح خواندن نسائی و یعقوب و سھل، موثق و  طبرسی می -۹۹۴(ز) 

را تالوت کرده  به آمده است که او قرائت پیامبرباشد، در روایتی از ابی قال معتمد نمی
 است. 

 شمس ی سوره
سیاری از محمد بن علی از ابو جمیله از جلبی و فضیل ابو عباس از  -۹۹۵لف) (ا

روایت  ÷و علی بن حکم از ابان بن عثمان از فضیل از ابو عبدالله ÷ابو عبدالله

َافُ -(ن تالوت نمود: یرا چن ]۱۵[الشمس:  ﴾١٥َوَ� َ�َاُف ُ�ۡقَ�َٰها﴿کرده است که  فالَ خيَ

 .)عقبيها-
از یونس از صلت بن حجاج روایت شده است که گفت: از ابو عبدالله  -۹۹۶(ب)  

َافُ -(کرد:  شنیدم که این آیه را تالوت می  .)عقبيها-فالَ خيَ

َافُ -(گوید: اھل مدینه و ابن عامر این آیه را  طبرسی می -۹۹۷(ج)   )عقبيها-فالَ خيَ
و شام بدین صورت نوشته شده ھای اھل مدینه  اند، و ھمچنین در مصحف تالوت کرده

 است و این را از ابوعبدالله روایت کرده است. 

 لیل ی سوره
سیاری از برقی از محمد بن سنان از احول از سنان بن سنان روایت  -۹۹۸(الف) 

ۡلِ ٱوَ ﴿  کرده است و گفت: به ابو عبدالله گفتم: ٰ  �ََّهارِ ٱوَ  ١إَِذا َ�ۡغَ�ٰ  �َّ  ل:ی[الل ﴾٢إَِذا َ�َ�َّ

 .)ياألنثوخلق الذكر و( ]۱-۲
امثال این روایت را بعضی دیگر از یاران ما از ابو عبدالله روایت  -۹۹۹(ب)  

 اند.  کرده
از محمد بن ھزیمه از ربیع بن زکریا از مردی دیگر و او ھم، از یونس  -۱۰۰۰(ج) 

ل يوالل(بن ظبیان روایت کرده است و گفت: ابو عبدالله این آیه را تالوت کرده است: 
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و  ).ويلاآلخرة واأل لعيلو ينثاألر وك الذنياهللا خلق الزوج - جتيلذا إالنهار و غيشياذا 
 گفت: این آیه، به این صورت نازل شده است. 

از یونس از علی بن ابی حمزه و از فیض بن مختار از ابو عبدالله روایت  -۱۰۰۱(د) 

 )األويلوإنّ له لآلخرة و يللهد إنّ عليّاً (کرده است که او این آیه را تالوت نمود: 
 ھمانند روایت فوق ھم، از ابو طالب روایت شده است.  -۱۰۰۲(  (ھ 

، ابن مسعود، ابو درداء و ابن عباس ÷گوید: پیامبر، علی طبرسی می -۱۰۰۳(و) 

ر كوخلق الذ ذا جتيلإالنهار و(اند:  اند و فرموده برخالف روایت ابو عبدالله، تالوت نموده

  ).ينثاألو

روایتی را با اسناد » اتيل اآليتأو«شیخ شرف الدین نجفی در کتاب  -۱۰۰۴(ز) 
متصل به سلیمان بن سماعه از عبدالله بن قاسم از سماعه بن مھران نقل کرده است 

ذا إالنهار و غيشيذا إل ياللو(که ابو عبدالله این آیه را به این صورت تالوت کرده است: 

  ).-خرة واألويلاآل لعيلو ينثاألر وكالذ نياهللا خلق الزوج- جتيل
ض یفبن ابو حمزه از  یان از علیونس بن ظبیاز  یاز محمد خالد برق -۱۰۰۵(ح) 

قرآن سوال شد، او جواب  ی هه از او دربارکرده است کت یبن مختار از ابو عبدالله روا
  .)ین القتال بعلیالله المؤمن یفک(دارد، مثًال:  یبیعج یزھایه قرآن چکداد 

 .)یاألولوإن له لآلخرة و یا للھدی(إن عل ز:یو ن
از برقی با سند مرفوع از محمد بن اورمه از ربیع بن بکر از یونس بن  -۱۰۰۶(ط) 

 این آیه را اینگونه تالوت کرده است:  ÷ظبیان روایت شده است که گفت: ابو عبدالله

  ).-ينثر و األكالذ نياهللا خالق الزوج -النهار اذا جتيلو غيشيل اذا يوالل(
فرات بن ابراھیم از محمد بن قاسم بن عبید به صورت معنعن از  -۱۰۰۷(ی)  

ن تالوت یرا چن ]۱۲ل: ی[الل ﴾١٢إِنَّ َعلَۡيَنا لَۡلُهَدىٰ ﴿ ی هیه آکابوعبدالله روایت کرده است 

 )ي(إنّ عليّاً اهلدرد: ک
شرف الدین از اسماعیل بن مھران از ابن محذور از سماعه از ابو  -۱۰۰۸(یا)  

واهللا اهللا (عبدالله روایت کرده است که گفت: این آیه به این صورت نازل شده است: 

براساس این اخبار معلوم ، )األويلاآلخرة و لعيلو ينثر واألك الذني الزوجنيخلق الزوج
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و سفارشگر بود  یبا علی نازل شده است و برای او که وصشود که این آیه در رابطه  می
باشد، اما فیض بن مختار که به جای اسم  ح است نه برای ما. و این اصل میینص صر

ظاھر، ضمیر تغلیب آورده است، ضرری ندارد، چون یا برای بیان تحریف قرآن بوده نه 
 رساند.  اصل نمی به خاطر تالوت، یا راوی در آن تصرف نموده است؛ پس ضرری به

 ضحی ی سوره
سیاری از سعد بن سمره بن حیدر روایت کرده است که گفت: در  -۱۰۰۹(الف) 

حجاز با فردی عرب مالقات کردیم، فصاحت و فھم او ما را به تعجب آورد، به او گفتم: 
کنم که دارای چنین فصاحتی ھستی، اما از کتاب خدا چندان  من از تو تعجب می

توانم آن  دانم در حالی که قرآن بر ما نازل شده و می گفت: چطور نمی اطالعی نداری.
: ی ضحی را بخوان. او آن را خواند تا به آیه ی را بدون لکنت زبان بخوانم. گفتم: سوره

لَمۡ ﴿
َ
 َ�َهَدىٰ  ٦اَوىٰ  َٔ َ�  امٗ يَتِي َ�ِۡدكَ  �

ٗ
ۡ�َ�ٰ  ٧َووََجَدَك َضآّ�

َ
 ﴾٨َووََجَدَك َ�ٓ�ِٗ� فَأ

 .(بك)]۸-۶[الضحی: 

 ی در تفسیر آیه ÷کند که از عیاشی از رضا گفتم: روایت طبرسی آن را تأیید می

 روایت کرده است. ) ...كوجد(و

َعَك ﴿ ی گوید: پیامبر و عروه بن زبیر، کلمه طبرسی می -۱۰۱۰(ب)   ﴾...َما َودَّ
 باشد.  اند، اما قرائت مشھور دارای تشدید می را بدون تشدید خوانده ]۳ضحی: [

سیاری از یعقوب بن یزید از ابو جمیله از اسحاق بن عمار از ابو  -۱۰۱۱(ج) 

ا ﴿ ی ، این آیه÷عبدالله مَّ
َ
روایت کرده  هر)ك(فالترا  ]۹[الضحی:  ﴾٩فََ� َ�ۡقَهرۡ  ۡ�َتِيمَ ٱفَأ

است. قبًال گفتیم که در مصحف عبدالله بن مسعود نیز، به ھمین صورت نوشته شده 
 است. 

 انشراح ی سوره
ھا ھم به صورت مرفوع از ابو  سیاری از بعضی از یاران خودمان و آن -۱۰۱۲(الف) 

اند که گفته است: مردی در کنار ابو عبدالله این آیه را خواند:  عبدالله روایت کرده

ا ۡلُعۡ�ِ ٱفَإِنَّ َمَع ﴿ � ۡلُعۡ�ِ ٱإِنَّ َمَع  ٥�ُۡ�ً ابو عبدالله گفت: این آیه  ]۶-۵[الشرح:  ﴾٦�ُۡ�ٗ

 ».نيرسين مع العرس إ«به این صورت نازل شده است: 
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فرات بن ابراھیم از ابو القاسم عبدالرحمان بن محمد بن عبدالرحمن  -۱۰۱۳(ب) 

الشرح: [ ﴾٧نَصۡب ٱفَإَِذا فَرَۡغَت فَ ﴿آیه  ÷حسنی علوی به صورت معنعن از ابو عبدالله

 روایت کرده است.) -اً للواليةيعل -ذا فرغت فانصب إف(را ]۷
از محمد بن قاسم بن عبید به صورت معنعن از ابو عبدالله این آیه را  -۱۰۱۴(ج)  

 روایت کرده است. ) -يف ذلك -ربك فارغباىل  و -ةياً للواليعل - ذا فرغت فانصبإف(

 ÷سیاری از برقی از علی بن صلت از مفضل بن عمر از ابو عبدالله -۱۰۱۵(د)  
 ).-ةياً للواليعل - ذا فرغت فانصبإف(این آیه را به این صورت روایت کرده است: 

شرف الدین از محمد بن عباس در تفسیرش از محمد بن ھمام از  -۱۰۱۶(  (ھ
عبدالله بن جعفر از حسن بن موسی از علی بن حسان از عبدالرحمان از ابو 

 -كصدر كأمل نرشح ل(ست: روایت کرده است که گفت: خداوند فرموده ا ÷عبدالله

اً يعل -فانصب -كمن نبوت -ذا فرغتإف كنقض ظهرأ يالذ كوزر كوضعنا عنو -عيلبِ 

 ).فارغب كرب يلإو -اً يوص
از احمد بن قاسم از احمد بن محمد بن خالد از محمد بن علی بن ابو  -۱۰۱۷و) 

فاذا فرغت «فرماید:  روایت کرده است که گفت: خداوند می ÷جمیله از ابو عبدالله

فانصب  كذا فرغت من حجتإ(فبعدی نازل شد:  ی هپیامبر در حج بود که آی ».فانصب

  ).ا علامً للناسيعل
از احمد بن قاسم از احمد بن محمد با اسنادش از مفضل بن عمر از  -۱۰۱۸(ز) 

اً يذا فرغت فانصب علإ( خواند: روایت شده است که این آیه را می ÷ابو عبدالله

 .)ةيللوال
علی بن ابراھیم از محمد بن جعفر از یحیی بن زکریا از علی بن حسان  -۱۰۱۹(ح) 

ذا فرغت من إف(این آیه را روایت کرده است:  ÷از عبدالرحمان بن کثیر از ابو عبدالله

 ). كذل يففارغب  كرب يلإاً ويفانصب عل كنبوت

اسود خود با سند مرفوع از مقداد بن » مشارق«طبرسی در کتاب  -۱۰۲۰(ط) 

کعبه  ی کندی روایت کرده است که گفت: ما با پیامبر بودیم و او دستش را به پرده
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مرا  ی اد و آوازهیام را گشایش فرما و  پروردگارا، مرا قوت ده و سینه«گفت:  زد و می می

ۡح لََك ﴿جبرئیل نازل شد و گفت: ای محمد، این سوره را بخوان: » بلند گردان. لَۡم �َۡ�َ
َ
�

ِيٓ ٱ ٢َوَوَضۡعَنا َعنَك وِۡزَركَ  ١َصۡدَركَ  نَقَض َظۡهَركَ  �َّ
َ
بعيل  -َوَرَ�ۡعَنا لََك ذِۡكَركَ  ٣أ

 ﴾-صهرك
پس پیامبر نیز، آن را تالوت کرد. این خبر نزد ابن مسعود ثابت است اما عثمان آن 

را از چھل نفر از اسعد اربلی را مورد انتقاد قرار داده است. و پیش از این سند این خبر 
 ذکر کردیم. 

 تین ی سوره
سیاری از ابن فضال روایت کرده است که گفت: از ابو الحسن  -۱۰۲۱(الف) 

تین سؤال کردم، او جواب داد: این آیه به این صورت نازل شده است:  ی سوره ی درباره

نیز، نازل شده است و  )ناءيطور سو(. بعد گفت: به صورت ]۲ن: ی[الت ﴾٢َوُطورِ ِسينِ�َ ﴿

ِ ﴿بعد از آن  بَُك َ�ۡعُد ب ھم، نازل  )نيبعد بالد كذبكي(فمن  ]۷ن: ی[الت ﴾٧ّ�ِينِ ٱَ�َما يَُ�ّذِ
 شده است.

محمد بن عباس از محمد بن قاسم از محمد بن زید از ابراھیم بن  -۱۰۲۲(ب) 
رضا محمد بن سعید از محمد بن فضل روایت کرده است که گفت: به ابو الحسن 

برایم بحث کن، جواب داد: این آیه  ﴾٢َوُطورِ ِسينِ�َ ﴿قول خداوند  ی گفتم: درباره

  )؟ناءيطور س(باشد، پرسیدم:  می )ناءيطور س(نیست بلکه  )نيطور سن(

رسیدم، او گفت:  )نيبعد بالد كذبكيفام (جواب داد: بله، سپس آن را خواندم تا به 
یک  این کفر است؛ به خدا قسم، پیامبرن، صبر کن، صبر کن؛ آن را این طور مخوا

 لحظه ھم دروغ نگفته است. 

 ).نيبعد بالد كذبكيفمن (پرسیدم: مگر این، چگونه است؟ گفت: 
فرات بن ابراھیم از جعفر به صورت معنعن از محمد بن فضیل بن  -۱۰۲۳(ج) 

ۡ�ُتونِ ٱوَ  ّ�ِ�ِ ٱوَ ﴿ ی آیه ی یسار روایت کرده است که گفت: من درباره َوُطورِ  ١لزَّ
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 )نيطور سن(از ابوالحسن سؤال کردم، او جواب داد: این آیه  ]۲-۱ن: ی[الت ﴾٢ِسينِ�َ 

 باشد.  می ناء)يطور س(نیست بلکه 
از جعفر بن محمد بن مروان به صورت معنعن از محمد بن فضیل  -۱۰۲۴(د) 

خبر طوالنی را ھمانند روایت قبلی نقل کرده است و در آخر  ÷صیرفی از ابو عبدالله

. ابو عبدالله گفت: پناه بر خدا، به خدا قسم این طور )نيبعد بالد كذبكيفام : (ھم گفت

 .)نيبعد بالد كذبكيفمن (ن نازل شده است: ینیست، بلکه چن
.. نعن .بن حسین ابراھیم به صورت مع امثال این روایت نیز، از محمد -۱۰۲۵(  (ھ

 از محمد بن فضیل روایت شده است.
گوید: عمرو بن میمون گفت: از عمر بن خطاب شنیدم که  طبرسی می -۱۰۲۶(و) 

من گمان کردم  )،ناءيطور ستون وي والزنيوالت(کرد:  در غرب مکه این آیه را تالوت می
 کند تا حرمت این شھر آشکار گردد.  که او، این آیه را تالوت می

اند. بعضی از مفسران  ین روایت را از موسی بن جعفر نقل کردهو ھمچنین ا

است اما نسبت دادن این صفت به او  نسبت به پیامبر )ذبككي(گویند: چون خطاب  می

ست، چون ظاھر آن بر در برخی مصاحف اھل سنت آمده ا هکگونه  ممتنع است، ھمان
مبالغه نموده و از  ردن این قرائتکدر ممنوع  ÷شود، امام یحمل م تکذیب پیامبر

ّلف به کبا ت ین معنیست این یشود، پس نیاز ین ممنوع بودن فھم میمصحف او ا

ت شده است، یا این که یروا (من)به  (ما)ر یه با تفسکقرائت مشھور ارجاع داده شود 
 کالم بر خطاب به انسان حمل شود. 

 قدر ی سوره
بن حسن از سھل بن زیاد و  کلینی از محمد بن ابی عبدالله و محمد -۱۰۲۷(الف) 

ھا از حسن بن عباس بن جریش از ابو  آن ی محمد بن یحیی از احمد بن محمد و ھمه
گوید: علی بن حسین این آیه را تالوت  اند که ابو عبدالله می روایت کرده ÷جعفر

نَزۡلَ�ُٰه ِ� َ�ۡلَةِ ﴿کرده است: 
َ
آ أ ۡدَرٮَٰك َما َ�ۡلَُة ﴿راست فرمود:  ]۱[القدر:  ﴾١ۡلَقۡدرِ ٱإِ�َّ

َ
َوَمآ أ

دانی شب  خداوند که قرآن را در شب قدر فرو فرستاد و تو چه می«]۲[القدر:  ﴾٢ۡلَقۡدرِ ٱ
وجل فرمود:   دانم. خدای عزّ  فرمود: نه! نمی رسول خدا» ر چه اندازه عظیم است؟قد
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ۡلِف َشۡهرٖ  ۡلَقۡدرِ ٱَ�ۡلَُة ﴿
َ
شب قدر، شبی است که از ھزار ماه «  ]۳[القدر:  ﴾٣َخۡ�ٞ ّمِۡن �

 ».بھتر است
 ی هامام ھمام جعفر بن محمد بن علی بن حسین در ابتدای صحیف -۱۰۲۸(ب) 

و نزول جبرئیل برای تسلیت و تعبیر  بعد از ذکر رؤیای پیامبر ÷مبارک جدش
 گوید: خداوند در آن ھنگام این سوره را نازل فرموده است:  خوابش، می

نزَ ﴿
َ
ٓ أ ا ۡدَرٮَٰك َما َ�ۡلَُة  ١ۡلَقۡدرِ ٱۡلَ�ُٰه ِ� َ�ۡلَةِ إِ�َّ

َ
ٓ أ َخۡ�ٞ ّمِۡن  ۡلَقۡدرِ ٱَ�ۡلَُة  ٢ۡلَقۡدرِ ٱَوَما

ۡلِف َشۡهرٖ 
َ
ُل  ٣� وحُ ٱوَ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ ٱَ�َ�َّ ۡمرٖ  لرُّ

َ
ِ أ

سپس  ]۴-۱[القدر:  ﴾٤�ِيَها �ِإِۡذِن َرّ�ِِهم ّمِن ُ�ّ
گوید: خداوند به پیامبرش خبر داده است که بنی امیه سلطنت این امت را برای  می

 مدتی طوالنی به دست خواھند گرفت. 
سیاری این سوره را از بعضی از دوستان خودمان نقل کرده است:  -۱۰۲۹(ج) 

نَزۡلَ�ُٰه ِ� َ�ۡلَةِ ﴿
َ
ٓ أ ا ۡدَرٮَٰك َما َ�ۡلَُة  ١ۡلَقۡدرِ ٱإِ�َّ

َ
ٓ أ ۡلِف  ۡلَقۡدرِ ٱَ�ۡلَُة  ٢ۡلَقۡدرِ ٱَوَما

َ
َخۡ�ٞ ّمِۡن �

ُل    -ليس فيها ليلة القدر -  َشۡهرٖ  وحُ ٱوَ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ ٱَ�َ�َّ من عند رهبم    -�ِيَها �ِإِۡذِن َرّ�ِِهم  لرُّ

د بكل أمر عيل  _-أوصياء حممّ
در ھنگام خواب  در تفسیرش آورده است که: پیامبر علی بن ابراھیم -۱۰۳۰(د)  

ناراحت بود و خداوند این  رفتند، ایشان ھا از منبر او باال می بوزینهدید، مثل این که 

إنا أنزلناه يف ليلة القدر وما أدراك ما ليلةالقدر ليلة القدر خري من (سوره را نازل فرمود: 

 ).يملكه بنو أمية ليس فيها ليلة القدر ألف شهر

این آیه  ÷از ابن مسکان از ابو بصیر از ابو عبدالله سیاری از صفوان -۱۰۳۱(  (ھ 

آل من عند رهبم عىل حممد وإذن رهبم تنزل املالئكة والروح فيها ب(را روایت کرده است: 

 )حممد بكل أمر
شرف الدین نجفی از محمد بن عباس در تفسیرش از محمد بن قاسم  -۱۰۳۲(و)  

روایت  ÷از احمد بن محمد از محمد بن خالد از صفوان از ابو بصیر از ابو عبدالله

عند  تنزل املالئكة والروح فيها بإذن رهبم من(کرد:  کرده است که این آیه را تالوت می

 )المأمر س رهبم عىل حممد وآل حممد بكل
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شرف الدین نجفی با اسنادش از محمد بن جمھور از صفوان از  -۱۰۳۳(ز)  
 ، مانند روایت قبلی را نقل کرده است.÷عبدالله بن مسکان از ابو بصیر از ابو عبدالله

از شیخ طوسی از رجالش از عبدالله بن عجالن سکونی روایت کرده  -۱۰۳۴(ح) 
ر طوالنی گفته است: در ھر یک از منازل است که گفت: از ابو جعفر شنیدم که در خب

لُ   (د: یفرما یوجل م برای مالئکه معراجی وجود دارد، چون خداوند عزّ  ÷ائمه نَزَّ تَ

ِم هبِّ نِ رَ ا بِإِذْ وحُ فِيهَ الرُّ ئِكة وَ لِّ  – املَْالَ رٍ  -بكُ  )أَمْ

رٍ (گفتم:  لِّ أَمْ ن كُ  ، گفتم: آیا این جزو قرآن است؟ گفت: بله. )بكلّ أمر(گفت: )، مِ

اعمال  ی درباره» اقبال«سید جلیل رضی الدین بن طاوس در کتاب  -۱۰۳۵(ط) 
روز غدیر از کتاب محمد بن علی طرازی با اسنادش از عبدالله بن جعفر حمیری از 

روایت کرده است که او به  ÷ھارون بن مسلم از ابو الحسن لیثی از ابو عبدالله
روزی را خواھید دید که خداوند اسالم را رفعت «رافیان و شیعیانش گفت: اط

او بعضی از فضایل غدیر و کیفیت بیعت و غسل و دعای آن روز را ذکر کرد ». بخشد می
حمد و  ی و برای لشکر خداوند بلند شد و دو رکعت نماز خواند، در رکعت اول، سوره

گونه که نازل شده است،  را ھمان ل هو اهللا احد)(ق ی و سوره )القدر ةليل نزلناه يفأنا إ(
 م. یا چه ناقص کرده خواند؛ نه مانند آن

ابو غیاث و حسین فرزندان بسطام از محمد بن یوسف المؤذن از  -۱۰۳۶(ی) 
اند که  روایت کرده ÷محمد بن عبدالله بن زید از محمد بن بکر ازدی از ابو عبدالله

 ی ند و سورهکمار بود ظرفی را پر از آب یس بکھر« کرد: به یاران و دوستانش سفارش 
 ». درا بنوشبر آن بخواند سپس آن ھمانطوری که نازل شده را  نزلنا)أنا إ(

از محمد بن عیسی از ابن اسباط از علی بن » بصائر«صفار در کتاب  -۱۰۳۷(یا) 

تنزل (: ی هیآ ی روایت کرده است که از او درباره ÷ابو حمزه از ابو بصیر از ابو جعفر

سؤال کردم، در جواب گفت: ....  )-شاء من عبادهيمن عىل  ربه -ة بالروح من أمركاملالئ
 خبر. 
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از سعد بن عبدالله از » اختصاص«و امثال این قول از مفید در کتاب  -۱۰۳۸(یب) 
محمد بن عیسی و محمد بن حسین و موسی بن عمر از ابن اسباط روایت شد و 

 ھا ھم بحث کردیم.  ناختالف در آ ی درباره

 بّینه ی سوره
، ن الذين كفروا)كي(مل  ی روایت شده است که سوره ÷از صادق -۱۰۳۹(الف) 

اند، آن را تحریف  قریش رسوا شده ی باشد که در آن، طائفه بقره می ی ھمانند سوره
 ایم.  تحریف این سوره ذکر کرده ی اند. در دلیل سوم، اخبار زیادی را درباره کرده

کلینی از علی بن محمد از بعضی از دوستانش و آنان نیز، از احمد بن  -۱۰۴۰ (ب)
 ÷گوید: مصحفی را نزد ابو الحسن محمد بن ابونصیر روایت کرده است که می

را تالوت  (بينه): ی آوردند، او گفت: به آن نگاه نکنید، اما من آن را باز کردم و سوره
را ھمراه با اسم اجدادشان، در آن یافتم، ه اسم ھفتاد نفر از مردان قریش کنمودم 

 ام.  سپس مصحف را به آن فرد بازگرداندم. شرح این خبر را از کشی بازگو کرده

 زلزله ی سوره
سیاری از برقی از نضر بن یحیی بن ھارون روایت کرده است که  -۱۰۴۱(الف) 

تالوت کرد:  نماز خواندم، او این آیه را ÷گفت: من در قادسیه پشت سر ابو عبدالله

ره  يعمل مثقال ذرة خرياً  من(  ).اً يُرهمن يعمل مثقال ذرة رشويُ

رشاً ره وياً ريخطبرسی در بعضی از روایات از کسائی آورده است که  -۱۰۴۲(ب)  

را با ضم یاء خوانده است و ھمچنین این قول، جزو روایات ابان از عاصم بوده است  رهي

 باشد.  می ÷و ھمچنین جزو قرائت علی

 عادیات ی سوره
 را با تشدید خوانده است.  (فوسطن) ی کلمه ÷گوید که علی طبرسی می -۱۰۴۳
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 تکاثر ی سوره
روایت  ÷سیاری از منصور از ابن اسباط از محمد بن ابی حسن -۱۰۴۴(الف) 

لَۡهٮُٰ�ُم ﴿خواندند:  کرده است که گفت: پدر و مادرم این آیه را می
َ
ٰ  ١�ََّ�ثُرُ ٱ� َح�َّ

 .]۲-۱اثر: ک[الت ﴾٢لَۡمَقابِرَ ٱُزۡرُ�ُم 
سپس گفت: در این سوره، چیزھایی وجود دارد که مردم به آن نیاز دارند تا زمانی 

بینم؟ گفت:  ھا را ببینند، پس مادرم گفت: چرا من این سوره را کوتاه می ناکه گورست
 چون از آن کم شده است. 

را با » لتروّن « ی هابن عامر و کسائی کلم و ÷گوید: علی طبرسی می -۱۰۴۵(ب) 
 اند.  ضم تاء خوانده

 عصر ی سوره
این سوره را تالوت کرده  ÷گوید: ابو عبدالله علی بن ابراھیم می -۱۰۴۶(الف) 

عملوا ن آمنوا ويإال الذ -آخر الدهراىل  هفيإنه و- خرس فينسان لوالعرص إن اإل(است: 

 ).بالصرب -ائتمرواو يالتقوائتمروا بو-الصاحلات 
عصر را به صورت ذیل خوانده  ی هگوید: ابن مسعود سور طبرسی می -۱۰۴۷(ب) 

نیز، آن را به  ÷و علی ).-آخر الدهراىل  هفيإنه و- خرس فيوالعرص إن االنسان ل(است: 
ھمین صورت قرائت کرده است، و در مصحف ابن مسعود به طریقی دیگر نیز، روایت 

 شده است. 
روایت کرده  ÷سیاری از خلف بن حماد از حسین از ابو عبدالله -۱۰۴۸(ج) 

�َ�ٰنَ ٱإِنَّ  ١ۡلَعۡ�ِ ٱوَ ﴿است: که  تا آخر روایتی که قمی آن  ]۲-۱[العصر:  ﴾٢لَِ� ُخۡ�ٍ  ۡ�ِ
 را ذکر کرده است. 

 روایت شده است.  ÷و امثال این از حماد از حریز از ربعی از ابو جعفر -۱۰۴۹(د) 
ابن سیف از برادرش و او ھم، از پدرش از ابان بن تغلب از ابو از  -۱۰۵۰(  (ھ

روایت شده است که این آیه را  ÷از امیر المؤمنین ÷ابراھیم موسی بن جعفر

 ).-نوائب الدهرو- والعرص(خوانده است: 
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از استادانش روایت » ناسخ القرآن«سعد بن عبدالله قمی در کتاب  -۱۰۵۱(و) 

ن إالعرص و(عصر را به صورت زیر خوانده است:  ی سورهکرده است که ابو عبدالله 

 ).-آخر الدهراىل  هفينه إو-خرس  فينسان لاإل

 فیل ی سوره
در کتاب مذکور آمده است که ابو عبدالله این آیه را تالوت کرده  -۱۰۵۲(الف) 

 )كيف فعل ربك بأصحاب الفيل- يأتك-(أمل است: 

را  )جعلت ينإ(و در ھمان کتاب مذکور آمده است که ابو عبدالله  -۱۰۵۳(ب)  
 نیز، تالوت کرده است. 

 کوثر ی سوره
روایت  ÷سیاری از ابو داود از مردی دیگر و او ھم از ابو عبدالله -۱۰۵۴(الف) 

و  كوثر فصل لربكال  -ا حممدي - كنايإنا أعط(کرده است که این سوره را تالوت نمود: 

 ).برتهو األ -عمرو بن العاص - كانحر،  إن شانئ

 کافرون ی سوره
 این سوره روایت شده است:  ÷از حماد از حریز از ابو جعفر -۱۰۵۵(الف) 

ال أنتم عابدون و -ئاً يبه ش كال أرشأعبداهللا و -ال أعبد ما تعبدون -فرواكن يللذ -(قل

 سه بار این جملۀ اخیر را تکرار کرد. )، -االسالم ينيد -نيد م ويلكنيم دكما أعبد ل

روایت شده است  ÷از یونس از بکار از ابوبکر حضرمی از ابو عبدالله -۱۰۵۶(ب) 
کافرون را به صورت روایت قبلی خوانده است. و گفت: این  ی که گفت: ابو جعفر سوره

 سوره به ھمین صورت نازل شده است. 

 تبت ی سوره
به صورت » نيحق املب« ی جعفر نجفی در رسالهشیخ الفقھاء شیخ  -۱۰۵۷(الف) 

 تبت اسم چھل نفر کم شده است.  ی مرسل آورده است که در سوره
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روایت  ÷سیاری از سھل بن زیاد به صورت مرفوع از ابو عبدالله -۱۰۵۸(ب) 

 .)و قد تب هلب دا أيبيتبت (کرده است که گفت: 

 اخالص ی سوره
قدر را روایت کرده  ی صادق، ھمانند سوره از» اقبال«سید در کتاب  -۱۰۵۹(الف) 

ه نازل شده بخوانند؛ نه کگونه  اخالص را آن ی است که به دوستانش امر کرد تا سوره
 به صورت ناقص. 

سیاری از محمد بن علی از حکم بن مسکین از عامر بن خداعه  -۱۰۶۰(ب) 
 روایت کرده است و گفت: 

ُ ٱقُۡل ُهَو ﴿به ابو عبدالله گفتم:  َحدٌ  �َّ
َ
نویسم و  را یادم بده، گفت: برایت می ﴾أ

ُ ٱقُۡل ُهَو ﴿چه گفتی، یادت بدھم؛ پس بگو:  دوست ندارم که چیزی را غیر از آن َّ� 
َحدٌ 

َ
ُ ٱ ١أ َمدُ ٱ �َّ را تکرار  )اهللا ربنا(سه مرتبه این جمله و ھمچنین سه مرتبه  ﴾٢لصَّ

 کرد. 
حمد بن ابو عبدالله از عبد العزیز بن از م» کافی«ثقه االسالم در کتاب  -۱۰۶۱(ج) 

توحید سؤال کردم، در جواب  ی درباره ÷مھتدی روایت کرده است و گفت: از رضا

را بخواند و به آن ایمان داشته باشد، براستی او توحید را  قل هو اهللاگفت:  ھر کسی که 
 شناخته است. گفت: چگونه آن را بخوانم؟ 

 كذلك(خوانند، و این را ھم، اضافه کرد:  گفت: به ھمان صورتی که مردم آن را می

 ). اهللا ريب كذلك اهللا ريب
سیاری از محمد بن فارس از حکم بن سیار روایت کرده است که  -۱۰۶۲(د) 

 -حدال اهللا الواحد األإله إال  -حدأقل هو اهللا (اخالص را به این صورت خواند:  ی سوره

از  )نيولرب آبائنا األربنا و كذلكربنا  كذلكاهللا ربنا  كذلك(در آخر آن گفت:  . و)الصمد
برقی از ابن فضال از عینیه از عبدالقاھر از ابو عبدالله روایت کرده است که گفت: 

حد الصمد اهللا الواحد ذا اهللا األكحد أاهللا  قل(اخالص را به این صورت بخوان:  ی سوره

 صمدکنم که بعد از  ن آمده است که ناقص است، و گمان مییای چن در نسخه )،الصمد

احد  ی اول، حرف عطف حذف شده باشد، البته این جزو شک راوی است که آیا کلمه
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ن است. خدا را شکر که توانستیم به وعد ی، خداوند داناترواحد ی صحیح است یا کلمه
ا ذکر کنیم، و سند ھایی از قرآن ر ش وفا کنیم و اخباری داّل بر تغییر قسمتیخود

اند، بیان نماییم و تمام این دالیل دارای شبھات  ھا را که به آن استدالل کرده آن
را ھمراه با جواب ھا  این اند، ما تمام اند که مانعین، آن را اضافه کرده ضعیفی بوده

 گردآوری کردیم. 
ز از طوالنی شدن یھا را جھت پرھ (البته اعتراضات وارد شده و جواب ھر یک از آن

 بحث به صورت مفصل نیاوردیم). 

تاب رب كف يثبات حترإ فصل اخلطاب يف«این آخرین چیزی بود که از کتاب 

آوردیم که صاحب آن، محدث شیعی مشھور، نوری طبرسی است که مؤلف » رباباأل

 گوید:  او می ی ؛ شیخ کاشف الغطاء درباره»و اصوهلا ةاصل الشيع«تاب ک

فقھاء و محدثین و جامع اخبار ائمه طاھرین و حائز علوم اول و آخر  ی او عالمه«
اورده است، یا نیباشد. ھیچ زنی ھمانند او را به دن ن او حجت خداوند مییقیاست و به 

 یزگاریشوند، تقوا و پرھ یکبه او نزد یاند در فضل و بزرگوار استادان بزرگوار نتوانسته
او را خلق کند،  است، وقتی که خداوند خواسترده ک زده او فرشتگان آسمان شگفت

االسالم حاج میرزا حسین نوری ـ ادام   فرمود: این نور من است. او موال و سرور ما ثقة
 ١الله تعالی وجوده الشریف ـ است.

 .۲۴کشف االستار، ص ی نوری طبرسی، مقدمه - ١

 

                                            





 

 

 کتاب  ی خاتمه

، م و در اقوالیستم نکن یه در حکم و داورکم یا دهرکدر این کتاب تالش 

 ةدعوصوت احلق و«لطف الله صافی صاحب کتاب  م. ھر چند کهییسختگیری ننما

ما  یردان داشته بسویھر چه از القاب زشت، سختگیری، طعن و لعن در ت» الصدق
 آنانان و سلف و خلف ینیشین جزو عادت آن اقوام و اجداد و پیاما ا  پرتاب نموده،

ن ین و بھتریم، چون کسانی که نسبت به برتریده گرفتیرا نادھا  این باشد؛ ما ھمه می
، صدیق و ان رسول خدایکشاوندان و نزدیو خوخلفای راشدین مھدیین  یعنین امت؛ یا

 –طبق نص قرآن  –آن حضرت و مادران مؤمنان  کفاروق و ذی النورین و ھمسران پا
ھا شھادت  آسمان و  فرشتگان بر طھارت و عفاف آنو کسانی که خداوند و زمین و 

م نداشته باشد، پس چگونه در حق ما یھا) از خدا ب ه نسبت به آنک یسکدھند، ( می
 خواھد داشت؟ یزگاریتقوا و پرھ
اند و ما   ن در رابطه با اھل صدق و حق، دروغ و باطل و بھتان نسبت دادهیھمچن

ه در کگونه  ر قرآن ھستند، ھمانییتحریف و تغکنیم چون معتقد به  آنان را متھم می
 شان بیان کردیم. یو منابع ا ھا کتاباز اخبار  یا ن باره صدق و کذب را با نقل پارهیا

از یدام از منابع و کتب و روایات اھل سنت نکخدا را شکر در این باره به ھیچ 
زام خصم ذکر از اھل سنت را جھت استدالل و ال یسکم و در ھیچ جای کتاب، ینداشت

خودت جوابت  یھا با حرف یعنی »كنيأد كمن فم«اند:  نکردیم چون از قدیم گفته

 » ست.یدھم. و ھیچ چیز برای خصم مانند سخن خود و اقوامش حجت ن  یم
کنیم که این کتاب و تمام روایات و عبارات آن را در دو شب و  و خداوند را شکر می

ی ھا  ماه ماه اول از را در سوم ماه ینایر (تشرین:سه روز به اتمام رساندیم، کتابت آن 
 ۱۰روز دوشنبه شروع کردیم و در روز پنجم ھمان ماه در ساعت  ۱۹۸۳رومی) سال 

 شب چھارشنبه آن را تمام کردیم. 



 گیری و اعتقاد شیعه نسبت به قرآن موضع    ۳۷۲

 اهللا صيلب، ويه أنيلإلت وكه تويعامل، وعلقه تتم األفيبتواً وريثكمحداً  كذلعىل  محد اهللاأ«

وم ياىل  من تبعهمصحابه وأآله و  وعيلنيد املرسلي وسنيخاتم املعصومدنا حممد يسعىل 

 ».نيالد
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