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  مترجم ی مقدمه
﴿ ٓ ٰ  ١ مٓ ال   .]۲ – ۱: البقرة[ ﴾٢ ُمتَّقِ�َ ّلِلۡ  ىُهدٗ  �ِيهِ�  َبۛ َر�ۡ  َ�  ُب ِكَ�ٰ لۡ ٱ لَِك َ�

 قرآن کتابی است که ھیچ شکی در آن وجود ندارد
ھیچ شکی نیست که قرآن کتاب خداست و معجزه جاودان رسالت و نبوت 

د و خداوند آن را برای ھدایت و باش میج   پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی
تگر مردم به صالح یل و ھدایفرمود و قرآن  برنامه بدون بد راھنمائی بشر نازل

تا  یو ظلمات به نور و روشن یکیه آنان را از تارکآنھاست  یاین و دنیامور د
 ید.نما میت یامت رھنمون شده و آنان را به راه راست ھدایروز ق

به اعتقاد ھمه مسلمانان  قرآن با نقل متواتر، بطور نوشته و شفاھی نسل 
از نسل  بدون ھیچ گونه تغییر و تبدیلی به ما رسیده است  و حفاظت از این 
کتاب عظیم را خود پروردگار جھانیان بر عھده گرفته است چنانچه 

ۡ�َ  نُ َ�ۡ  إِنَّا﴿ ید:فرما می یعنی:  ]۹[الحجر:  ﴾٩ فُِظونَ لََ�ٰ  ۥَ�ُ  �نَّا رَ ّ�ِكۡ ٱ انَزَّ
 .»قرآن را نازل کردیم و ھمانا ما نگھدار آنیم ما«

  �َّ ﴿ فرماید: می وخداوند
ۡ
 ﴾ۦۖ فِهِ َخلۡ  ِمنۡ  َوَ�  هِ يََديۡ  َ�ۡ�ِ  ِمنۢ  ِطُل َ�ٰ لۡ ٱ �ِيهِ يَأ

ھیچ گونه باطلی، نه از پیش رو و نه از پشت سر، به آن « .یعنی:]۴۲[فصلت: 
 ».یابد راه نمی

و به اعتقاد ھمه علمای اسالم ھر کس کوچکترین شکی در کالم الله 
ی قرآنی داشته باشدو یا یک لفظ از قرآن را انکار نماید یا بگوید ھا آیهبودن 

به قرآن افزوده شده است و یا چیزی از آن کم شده است و یا الفاظی ای  آیه
گردد؛ چنانچه  می از دائره اسالم خارج شده و کافر اند  تغییر داده شده

املصاحف  يف ين القرآن الذأوند: نویس میعالمه ابن حزم در کتاب محلی 
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لی آخر املعوذتني كالم إول القرآن أغربا فام بني ذلک من املسلمني رشقا و ييدأب

نزله علی قلب نبيه حممد صلی اهللا عليه و سلم من كفر أوحيه اهللا عزوجل و

 .١بحرف منه فهو كافر
آنی که در دست ھمه مسلمانان جھان قرار دارد از اول قر شک بی ترجمه:

تا آخر معوذتین کالم خداوندی و وحی الھی است که بر قلب پیامبرش 
نازل فرموده است و ھر کس یک حرف از آن را انکار نماید کافر ج  محمد

 د.شو می
کند که او گفته است: تمام  یاض از ابو عثمان حداد نقل میع یقاض

ک حرف از ین اتفاق دارند که انکار ید ھستند بر ایروان توحیکه پ یکسان
  ٢باشد. یقرآن کفر م

 د: یگو یابن قدامه م
از آن را انکار  یا حرفیو  یا ا کلمهی یا هیا آیاز قرآن  یا سوره یاگر شخص

  ٣باشد. ینکه او کافر مین مسلمانان اختالفی  وجود ندارد بر ایکند، در ب
ن یر نموده آن گروه از شیعه را که چنینت تکفد: اھل سیگو یم یبغداد

طبق  -نکه یست بخاطر ایت نیپندارند که امروزه قرآن و سنت قابل حج یم
ف یگر را تحرید یر داده و برخییاز قرآن را تغ یصحابه بعض -ھاگفتار آن

 ٤اند. نموده
ف یبه عقیده شیعیان  درباره تحر یابن حزم در جواب استدالل نصار

 د: یگو یمن یقرآن چن

                                           
 .۱محلی ص  -١
 .)۱۱۰۳-۱۱۰۲الشفاء (ص،  -٢
 ۱۹لمعة االعتقاد ص  -٣
 چاپ دار اآلفاق، بیروت ۳۱۵الفرق بین الفرق ص،  -٤
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د گفت: یقرآن، با یشیعیان  در مورد دگرگون یو اما گفتارشان درباره ادعا
  ١ند.یآ یشیعیان مسلمان بشمار نم

د که باش میاین قول اجماعی ھمه علماء و بزرگان اسالم در مورد قرآن 
ھر کس یک لفظ از قرآن را انکار کند و یا اعتقاد به تحریف و تغییر در قرآن 

 د.باش میکافر و از دائره اسالم خارج داشته باشد 
دشمنان اسالم و مشرکان و کفار و یھود و نصارا در زمان نزول قرآن  به 
کتاب الله طعن کرده و این کتاب عظیم را مورد تشکیک و تردید قرار دادند 
اما در برابر بیان واضح و روشن قرآن کم آورده  و توان رویاروئی و مقابله با 

نداشتند به ھمین دلیل پس از وفات پیامبر اسالم و در عھد کتاب الله را 
) در لباس نفاق و با ظاھری اسالمی و باطنی مملو از کفر سحضرت علی (

بنام شیعه ساخته و افکار الحادی و کفریه خود را در قالب این فرقه ای  فرقه
ود ارائه دادند و در راس این یھودیان اسالم ستیز عبدالله بن سبای یھودی ب

از وی به عنوان بانی و موسس فرقه شیعه نام  شانھای کتاب که شیعیان در
در زمان خالفتش به خاطر عقائد باطل و کفریه س و حضرت علیاند  برده

 اش دستور قتل وی را صادر نمود.
د به دالئل مختلفی از نام میفرقه شیعه که به ظاھر خود را مسلمان 

و اھانت اصحاب و ازواج پیامبر و عقیده  جمله عقیده کافرانه امامت و تکفیر
و علمای اسالم  کافر و خارج از دائره اسالم استای  باطل تحریف قرآن فرقه

مگر آن دسته از علمای اند  در طول تاریخ این فرقه را کافر قلمداد کرده
و یا  به کتب این فرقه اند  اسالم که از حقیقت این فرقه کافر بی خبر بوده

افر و دروغگو و یا تحت تاثیر تقیه بازی این فرقه کاند  نداشتهکافر دسترسی 
 اند. و منافق قرار گرفته

                                           
 ۲/۸۰الفصل  -١
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د و کن مییکی از بزرگترین دالئلی که این فرقه را از دائره اسالم خارج 
د عقیده باطل این فرقه نسبت به کتاب دھ میاین فرقه را جزو کفار قرار 

معتبر و اقوال  ھای کتاب  عظیم الشان قرآن است، شیعیان  طبق اظھارات
ریف قرار گرفته آخوندھای بزرگ این فرقه اعتقاد دارند قرآن عظیم  مورد تح

ئی به قرآن افزوده شده ھا آیهھائی از قرآن حذف شده است و  است، یعنی آیه
است و علمای شیعه تحریف قرآن را نه به عنوان روایت بلکه به عنوان یک 

 بیان کرده اند. شانایھ کتاب عقیده مسلم و قطعی در
نند و ھمین قرآن را خوا مییند شیعیان ھمین قرآن را گو میاما ھمه 

 ند و غیره؟ کن میقبول دارند و حتی مسابقات قرآنی برگزار 
یم برای شناخت ھر فرقه باید به کتب آن فرقه گو میھا  آن در پاسخ 

د شو میمراجعه نمود و دین و مذھب یک گروه و فرقه از مردم شناخته ن
آن مذھب مراجعه نمود، مثال اگر کسی بخواھد در  ھای کتاب بلکه باید به

مورد مسیحیت و یا یھودیت قضاوت کند باید به کتب مسیحیان و یھودیان 
برای قضاوت در مورد یک دین و مذھب و یا حتی  توان میمراجعه نماید و ن

ضاوت نمود و االن یک گروه با توجه به نظر و افکار افراد گروه و یا مذھب ق
 ھای کتاب ھیم فرقه شیعه و عقائدش را بدانیم باید بهخوا میما ھم اگر 

شیعه مراجعه کنیم زیرا آخوندھای شیعه مانند یھودیان بسیاری از حقائق 
دیگر بنام تقیه ای  مذھب خود را از عوام مخفی و پنھان نموده و طبق عقیده

 ھای کتاب الن ما نگاھی بهداد، اتا ظھور مھدی به این نفاق ادامه خواھند 
شیعه در مورد تحریف قرآن چه  ھای کتاب اندازیم تا ببینیم شیعه می

 یند.گو می
گزارش تحریف شدن قرآن در احادیث شیعه آنقدر زیاد و چشمگیر است 
که علمای شیعه  معتقدند از ارکان تشیع باور به تحریف قرآن است و این 
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چنانچه خواھد آمد بزرگترین علمای تاریخ  سخن مخالفان شیعه نیست بلکه 
 تشیع چنین اظھار نظر کرده اند. 

از » رشییف قرآن و تغیتحر«د: نزد من یگو یم یچنانچه ابو الحسن عامل
  .١دباش میعه یات مذھب شیضرور

از عقیده شیعه و امامان معصوم به  شانھای کتاب علمای بزرگ شیعه در
که ھمه امامان معصوم و اند  بیان کرده و با صراحتاند  تحریف قرآن گفته

چنانچه فیض کاشانی صاحب اند  بزرگان شیعه معتقد به تحریف قرآن بوده
تفسیر صافی در مقدمه تفسیرش بعد از ذکر روایاتی که برای تحریف قرآن از 
آنان استدالل کرده است نتیجه گیری کرده است: آنچه که از این روایت و 

شود این است که ھمانا  ) برداشت می†ھل بیت (دیگر روایات از طریق ا
) جقرآنی که اکنون نزد ماست، تمام آن نیست، چنانکه بر حضرت محمد (

نازل شد بلکه چیزھایی از آن مخالف است با آنچه خداوند نازل کرده 
است..و برخی از آن تغییر و تحریف شده است و ھمانا چیزھای بسیاری از 

) در جاھای بسیار، و ÷له نام علی (آن حذف گردیده است، از جم
) بیش از یکبار، و نام منافقین از جاھایش، و ج» (آل محمد«ھمچنین لفظ 

پسند خدا و  چیزھای دیگر از آن، و ھمچنین این قرآن بر ترتیبی که مورد
 ) باشد نیست.جرسول الله (

در کتاب  نعمت الله الجزائری یکی از محدثین و علمای بزرگ شیعه
یم: گو میید: گو مینورالبرھان بعد از ذکر روایاتی مبنی بر تحریف شدن قرآن 

اصول حدیث و غیره روایات بسیار زیادی ھای  اصحاب و علمای ما در کتاب

                                           
مقدمه دوم، فصل چھارم، برای تفسیر مرآة االنوار و مشکاة االسرار، و برای مقدمه  -١

 تفسیر برھان بحرانی نیز چاپ شده است
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د و بسیار در آن کن میکه داللت بر تحریف قرآن اند  در حد تواتر نقل کرده
 نقص و زیادتی وجود دارد.

روایات تحریف قرآن متواتر است و اگر قرار اند  هعلمای بزرگ شیعه گفت
باشد روایات تحریف قرآن را انکار کنند باید به طور کلی مذھب شیعه را انکار 
نمایند و امامت را انکار نمایند  زیرا روایات تحریف قرآن از روایات امامت ھم 

ب عقیده تحریف قرآن را انکار نماید باید مذھای  بیشتر است و اگر شیعه

مرآة «شیعه را منکر شود چنانچه عالم شیعه مال باقر مجلسی در کتابش: 

 یث ھشام بن سالم از أبیدر شرح حد »العقول من رشح أخبار آل الرسول
 ه السالم) روایتی نقل کرده که جعفر صادق فرمود: یعبدالله (عل

) آورد ھفده جحضرت محمد ( ی) برا÷ل (یکه جبرئ یھمانا قرآن«
  ١د.ه بویھزار آ

ت و  ین روایست این ید: مخفیگو یمال باقر مجلسی در شرح این حدیث م
ر ییح و واضح است در مورد، کم شدن قرآن، و تغیگر، صریح دیات صحیروا

باشند، و کنار  یم ٢نه از لحاظ معنا متواترین زمیات در ایآن و نزد من روا

                                           
 .۵۲۵مرآة العقول من شرح أخبار آل الرسول جلد دوازدھم ص  -١
 متواتر و خبر واحد و مستفیض از نظر شیعه چیست:  -٢

حدیثی متواتر است که شمار راویان آن در ھر طبقه به حدی باشد که تبانی آنان بر جعل 
حدیث عادتا محال باشد تا آنجا که علم به صدور مضمون حدیث از معصوم را ایجاد 
کند و خبر متواتر به "لفظی" و "معنوی" تقسیم شده است. متواتر لفظی، خبری 

یك لفظ نقل کرده باشند که این گونه روایت به است که ھمه ناقالن، مضمون آن را به 
ندرت محقق شده است. متواتر معنوی، قدر مشترك مضمون چند خبر است که این 

 فراوان تحقق یافته است.  -که بیانگر معنای یك مطلبند  -دسته 
خبر واحد، حدیثی است که شمار راویان آن در ھمه یا در یکی از طبقات کمتر از حد 

آور نیست و تنھا در صورتی که دارای سند معتبر باشد،  خبر واحد علم  تواتر باشد.
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گردد بلکه  یات میات موجب سلب اعتماد از تمام رواین روایگذاشتن ھمه ا
ست، پس یات درباره امامت نینه کمتر از رواین زمیات در ایدر گمان من روا

 »کنند؟ یت ثابت میچگونه (امامت) را  با روا
کنند در حالیکه روایات  یت امامت را ثابت میچگونه با خبر و روا یعنی

تحریف قرآن از روایات امامت کمتر نیست پس اگر روایات تحریف قرآن را 
 ند امامت را ثابت کنند.توان میر کنند نانکا

ید: اگر راه گو میالنجفیة  دررو عالم شیعه یوسف بحرانی در کتابش 
طعنه زدن به روایات تحریف قرآن  باز شود با وجود کثرت و تواتر و مشھور 

(مذھب شیعه)  زدن به تمام روایات شریعت بودن روایات، ھرآینه طعنه
 ممکن خواھد بود.

در روایاتی که در کتب شیعه  توان میید نگو می: عالم بزرگ شیعه توضیح
ھا  آن ای وارد ساخت زیرا طعنه زدن به درباره اثبات تحریف قرآن آمده طعنه

 .باشد طعنه زدن به شریعت شیعه می
د: اخبار دال بر تحریف یگو مینعمت الله جزائری  یکی از علمای شیعه 

د و محقق داماد و یاست و گروھی مانند مفت یشتر از دو ھزار روایقرآن ب
یعنی تشیع  ١.ه درباره آن را کردندیعالمه مجلسی ادعای وجود اجماع امام

 العیاذ بالله بر تحریف قرآن اجماع دارند.

                                                                                           
نویسد: مستفض خبری است  می حجت است. اما در مورد مستفیض آیت الله مامقانی

که راویان آن در ھر طبقه زیاد باشند و اکثر علماء زائد بودن راویان از سه نفر را بیان 
نفر را پس ھر حدیثی که بیش از سه راوی  و برخی زیاد بودن راویان از دواند  کرده

 در ھر طبقه داشته باشد مستفیض نام دارد.
 ۲۴۸فصل الخطاب ص  -١
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ض وارد ید: اخبار از ائمه ھدای آل محمد به طور مستفیگو مید یخ مفیش
آن را  حذف و آن را ئی از ھا آیهشده که در قرآن اختالف است و ظالمان 

 .١ناقص کرده اند

قتی که ید: بدان حقیگو میکی از مفسران بزرگ شیعه) یھاشم بحرانی (
ره ین است که بر اساس اخبار متواتر آتی و غیست، ایچ شکی نیدر آن ھ

 راتی رخ داده ویی) در آن تغجان ماست بعد از رسول خدا (یقرآنی که در م
ر داده ییادی را در آن تغیات زیکلمات و آ اند که آن را جمع کرده ھایی آن

  ٢اند.
و فراتر از ھمه این اقوال، شیعه در تاریخ ننگین خود کتابی با ھمین 
عنوان و در اثبات تحریف قرآن دارد که پرده از چھره کریه این مذھب خبیث 

ف کتاب رب یبرداشته است زیرا این کتاب با نام فصل الخطاب فی اثبات تحر
سط یکی از بزرگترین علمای شیعه با نام نوری طبرسی نوشته االرباب تو

شده است که پس از مرگش به خاطر عظمت و مقام بلندش بین تشیع در 
دفن شده و خمینی  بقعه مبارکه نجف اشرف (نزد شیعه اشرف البقاع است)

 ش از وی به عنوان  محدث و عالم  بزرگ شیعه  نام برده است.ھای کتاب در
الخطاب نوری طبرسی حقیقت کریه و باطل و کافر مذھب کتاب فصل 

د و ادعای کن میگذارد و منافقان دین فروش را رسوا  می شیعه را به نمایش
 د.کن مییند تحریف قرآن را قبول ندارند را باطل گو میدروغین شیعیان  که 

ھـ  ۱۳۲۰نوری طبرسی از علمای بزرگ متاخر شیعه  است  که در سال 

(فصل فته است نوری طبرسی ملعون در کتابش که آن را ا ریق از دن

ده است با ارائه دالئل زیاد ینام اخلطاب فی اثبات حتريف كتاب رب االرباب)

                                           
 ۹۱اوائل المقاالت ص  -١
 ۳۶مقدمه تفسیر برھان در تفسیر قرآن ص  -٢
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د اھل تشیع بر تحریف قرآن اجماع دارند کتاب فصل الخطاب کن میثابت 
 دارای دو باب است:

 ف قرآن (طبق مذھب کافر شیعه)یادله تحر اول: 
 که تحریف قرآن را قبول ندارندرد کسانی دوم: 

ت آورده است تا ثابت کند قرآن اصلی ین کتاب ھزاران روایطبرسی در ا
قرآنی نیست که در دست مسلمانان است بلکه این قرآن مورد تحریف قرار 

ق روایات ید و توثییآورد، وی با تا می گرفته و قرآن اصلی را مھدی با خود
روایات از کتب معتبری نقل شده است که ن ید: بدان ایگو میتحریف قرآن 

 ١در اثبات احکام شرعی و آثار نبوی مورد اعتماد اصحاب ما است.
ق اقوال علمای خود ینوری طبرسی در خالل بحثی طوالنی و بررسی دق

ر قرآن و اعتقاد به ناقص ییف و تغیسد قول به تحرینو می موثقھای  با نقل
 یعه  است که مورد اعتماد و الگویده علمای بزرگ و محققان شیبودن، عق

اری از علمای شیعه که قائل به ین ھستند  او پس از  نامبردن بسیدر دھا  آن
ف بودند، پنج صفحه از کتاب را با اسامی  آن علمای کافر پر کرده یتحر

 .٢است
آخوندھای دروغگوی شیعه در برابر این روایات و اقوال علمای خود چه 

باز به نفاق خود ادامه دھند و دروغھای دیگری  پاسخی دارند جز اینکه
 ساخته تا مردم را بفریبند.

توانـد بـه  در کنار این اقوال و روایات باید بگویم شیعه به ھیچ صورت نمی
این قرآن اعتقاد داشته باشد و این چندین دلیل دارد و عمده ترین آن دالئل به 

 ند: باش میشرح ذیل 

                                           
 .۲۴۹فصل الخطاب  -١
 .۳۰-۲۵ھمان منبع  -٢
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پیامبر جمع آوری شد و خلفای ثالثه  قرآن کریم توسط اصحاب اوال:
سھم بزرگی در جمع آوری س و عثمانس و عمر فاروقس ابوبکر صدیق

قرآن داشتند و طبق اعتقاد شیعه اصحاب پیامبر و بویژه سه خلیفه پیامبر 
د به توان میکافر و مرتد و منافق و غاصب و ظالم بودند پس چگونه شیعه 

 چنین افرادی جمع آوری شده است.قرآنی اعتقاد داشته باشد که توسط 
و برای شیعیان دو راه وجود دارد یا اینکه از اعتقادات خود توبه کنند و 
به اصحاب پیامبر احترام بگذارند و آنان را مومن و مخلص بدانند و قرآن 
جمع آوری شده توسط آنان را بپذیرند  یا به ھمان راه باطل و کفر و بغض 

ه دھند و شیعه طبق تمام اصول و کتبش لعن بر اصحاب و انکار قرآن  ادام
د به قرآنی که توسط توان مید پس ھرگز ندان میاصحاب پیامبر را ثواب 

 اصحاب پیامبر جمع آوری شده است ایمان بیاورد.
بزرگترین اعتقاد شیعه و یکی از اصول دین شیعه امامت است اما  دوما:

مین خاطر علمای شیعه در قرآن ھیچ ذکری از این اصل شیعی نیست به ھ
قرآن تحریف شده است و در قرآن اصلی نام امامان بوده است پس اند  گفته

االن یا شیعه عقیده امامت را بپذیرند که اصل دین شیعی  است و قرآن را 
انکار کنند و یا به قرآن ایمان بیاورند و عقیده باطل و کافرانه امامت را انکار 

ند به قرآنی که توان میامامت اعتقاد دارند و ن کنند اما شیعه ھمچنان به اصل
 ھیچ یادی از امامت نکرده است ایمان داشته باشند.

شیعه اعتقاد دارد که اصحاب پیامبر منافق و زندیق و کافر بودند  سوما:
ستاید و خوشنودی الله تعالی را از آنان اعالم  می اما قرآن اصحاب پیامبر را

د به قرآن ایمان بیاورند و اصحاب پیامبر را عادل د االن شیعیان یا بایدار می
بدانند و یا ھمچنان بر خالف نصوص قرآنی اصحاب پیامبر را مورد لعن و 
طعن قرار دھند و شیعه راه دوم را انتخاب کرده است بنابر این شیعه 

اعتقاد داشته باشد که اصحاب پیامبر را بر خالف عقیده  تواند به قرآنی مین
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 د.کن میف شیعیان توصی
شریعت و دین شیعی در اصول و فروع با نصوص قرآنی در تضاد چھارما: 

است و اصول شیعی مانند امامت، عصمت، رجعت، بدا و... و فروع شیعی 
مانند احکام نماز و روزه و زکات و حج و نکاح و میراث مخالف با قرآن 

دین ھیچ تشخیص داد که این  توان میھستند  و با یک نگاه به دین شیعی 
تناسبی با قرآن عظیم الشان ندارد لذا شیعیان یا باید  از دین و مذھب باطل 
و کافر خود دست بردارند و به قرآن ایمان آورده مسلمان شوند و یا ھمچنان 
بر کفر خود و مخالفت بر قرآن برقرار مانند و قرآن را انکار کنند و جمع بین 

ئل دیگری ھم وجود دارد که دین شیعی و قرآن عظیم ممکن نیست و دال
د به قرآن کریم ایمان داشته توان مید  فرقه شیعه به ھیچ صورت نکن میثابت 

 باشد و این بحث نیاز به تفصیل دارد.
این عقیده باطل خود را مخفی اند  اما علمای شیعه ھمیشه سعی کرده

عصر نگه دارند و بر تقیه عمل کنند تا نزد خالئق رسوا نشوند و خصوصا در 
حاضر که جھان به ھم نزدیک شده است و علمای شیعه مشغول تبلیغ دین 

اند  شیعی در جھان اسالم ھستند با شدت عقیده تحریف قرآن را رد کرده
واین فقط یک تقیه است زیرا اگر واقعا اعتقاد به تحریف قرآن ندارند در 

اند  ودهخود تمامی علمای گذشته خود که قائل به تحریف قرآن بھای  رسانه
را تکفیر کنند و اعالم کنند: یعقوب کلینی و مجلسی و...... به خاطر 
اعتقادشان به تحریف قرآن کافر ھستند و به این غائله پایان دھند اما این کار 

ند بکنند چرا که بنیانگذار این مذھب باطل توان میند و ھرگز نکن میرا ن
افر بگویند دیگر مذھبی بنام و اگر آنان را کاند  ھمین  آخوندھای کافر بوده

د علمای شیعه ھمچنان معتقد به کن میشیعه باقی نخواھد ماند و این ثابت 
تحریف قرآن ھستند و به خاطر نشر دعوت شیعی و از ترس اینکه رسوا 

 ند.کن میند و حقیقت را مخفی شو میشوند متوسل به تقیه 



 ای تاریخی حکایت مناظره    ١٢

ھمه مسلمانان  ند اگر االن بگویند قرآن اصلی این نیستدان میھا  آن
خورند  نمی جھان آنان را کافر خواھند گفت و گول تبلیغات مبلغان شیعه را

 و تبلیغ و تبشیر شیعی در جھان اسالم با مشکل مواجه خواھد شد.
وبرگزاری مراسم قرآنی و مسابقات قرآنی در راستای ھمان تبلیغ و تبشیر  

گیرد تا مسلمانان ساده لوح را فریب داده و خود را مدافع  می شیعی انجام
اسالم و مسلمانان معرفی نمایند با اینکه روایاتی از امامان معصوم نقل 

تا ظھور مھدی ھمین قرآن را اند  ند که آنان از شیعیان خواستهکن می
 نند نه به خاطر اینکه کالم الله است بلکهخوا میبخوانند و االن این قرآن را 

به این جھت که امام معصوم دستور داده است تا ظھور مھدی ھمین قرآن را 
 بخوانند و تدریس کنند.

کتابچه پیش رویتان مناظره جالبی در ھمین موضوع بین یکی از علمای 
د که حاوی مباحثی باش میبزرگ اھلسنت و یکی از آخوندھای بزرگ شیعه 

د و بنده آن را از زبان باش یمجالب در مورد اعتقاد شیعیان به تحریف قرآن 
 تا مورد استفاده فارسی زبانان قرار گیرد.ام  اردو به زبان فارسی برگردانده

این کتابچه در اصل بخشی از مناظره سه روزه بین عالم سنی و آخوند 
مختلفی به مدت سه روز ادامه ھای  د که با طرح  موضوعباش میشیعه 

کست خورد و مردم دانستند  داشت و نتیجتا حق روشن شد و باطل ش
 علمای شیعه جز دروغ و مکر و فریب چیزی دیگر در چنته ندارند.

الن یالتحص از فارغ یمناظر مسلمانان موالنا محمد عبدالستار تونسو
است که بنابر توصیه استاد  یالدیم ۱۹۴۶در سال  یوبند اسالمیدانشگاه د

نی بعد از فراغت از بزگوارش شیخ العرب و العجم موالنا حسین احمد مد
تحصیل در دارالعلوم دیوبند، به شھر لکھنو رفت و  از محضر امام اھلسنت و 
الجماعت موالنا عبدالشکور فاروقی لکھنوی کسب فیض نمود و در خدمت 
امام اھلسنت ھند به تحقیق و مطالعه در مورد فرقه باطل شیعه پرداخت و 
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 در این موضوع به تخصص دست یافت.
م عطش علمی اش سیراب نشد و برای تحقیق بیشتر راھی  اما باز ھ

ربال و تھران شد و به تحقیق و مطالعه فرقه باطل شیعه ادامه داد و کنجف و 
ه در لکھنو کی ھای کتاب در دروس علمای بزرگ شیعه شرکت کرد و به

رد و پس از سالھا تحقیق و جستجو و کحاصل  ینداشت، دسترس یدسترس
ستان بازگشت و برای اگاه کردن مسلمانان از خطر کاشورش پکمطالعه به 

تشیع سازمان اھلسنت پاکستان را تشکیل داد و به جھاد علیه شیعه و 
اعتقادات پوچ و باطل و کافرانه شیعه پرداخت وبا تالشھایش ھزاران شیعه 

گاه شدند.اند  به اسالم بازگشته  و مسلمانان از اعتقادات کافرانه تشیع آ
رده است و به کستار با صدھا عالم  بزرگ فرقه شیعه  مناظره موالنا عبدال

ه علمای شیعه جرات ک ییست داده است  تا جاکرا شھا  آن یلطف الھ
 ترسند. می مناظره با او را ندارند و از رویاروئی با او

م و آن اینکه تمامی روایاتی که در کتب کن میرا در آخر یادآوری ای  نکته
شیعه مبنی بر  تحریف قرآن بیان شده است ساخته و پرداخته دشمنان 

ند و روح بزرگان اھلبیت از این باش میاسالم و دکانداران مذھبی شیعه 
روایات بی خبر است و این روایات را ابلیس ھائی ھمچون قمی و کلینی و 

تا افکار کافرانه و اند  امان اھلبیت نسبت دادهمجلسی ساخته و به بزرگان و ام
 ملحدانه خود را ترویج دھند و در مناظره این روایات  فقط به خاطر این بیان

ه برای  دارند نای  گردد تا  مردم بدانند شیعه در مورد قرآن چه عقیده می
ودر حقیقت  اند  حقیقتا از امامان اھلبیت نقل شده اینکه روایات تحریف قران

امامان اھلبیت از شیعه و خرافاتش و عقائد کافرانه این مذھب  ھزاران 
کیلومتر دورند و از چنین تھمتھای ناروا و نازیبائی که به کتاب خدا و خود 

 د بیزارند.شو میامامان زده 
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ھم این کوشش ناچیز بنده را به درگاھش بپذیرد و خوا میاز الله تعالی 
 فوظ نگه دارد.امت اسالمی را از شر شیعیان مح

 عبدالرئوف ریگی
 ۱۴۳۰رمضان  ۱۹

 دیار ھجرت
ند انتقادات، اشکاالت و پیشنھادات خود را از توان میخوانندگان گرامی 

 طریق ایمیل زیر با مترجم در میان بگذارند.
Abdulrauf.rigi@gmail.com 



 
 

 

 آورنده کتاب سخنی از گرد

 نحمده و نصلی عليه رسوله الكريم

 چند نکته مفید
ی قرآنی) یکی از بنیادی ھا آیهعقیده تحریف قرآن (کم و زیاد شدن  -۱

ترین عقائد شیعه و ھمانند امامت و حتی فراتر از آن با روایات متواتر 
 در کتب شیعه ثابت است.

معتبر شیعه بیش از دو ھزار  ھای کتاب روایات تحریف قرآن در -۲
 ند و از روایات عقیده امامت ھم بیشتر ھستند.باش میروایت 

اند  محدثین شیعه روایات تحریف قرآن را از امامان معصوم نقل کرده -۳
(اگرچه روح امامان اھلبیت  از این روایات بی خبر بوده و امامان 

رند و اھلبیت ھیچ نسبتی با شیعه و عقائد پوچ و باطل آن  ندا
شیعیان کافر فقط به خاطر اینکه مسلمانان را فریب دھند خود را 

و در حقیقت امامان اھلبیت اند  زیر عبای اھلبیت و ائمه مخفی کرده
 مترجم) از چنین مذھبی بری و بیزار ھستند.

به اعتقاد شیعه روایات تحریف قرآن متواتر و مشھور ھستند  -۴
بودن قرآن از ھر شک و ھمانگونه که به اعتقاد اھلسنت محفوظ 

 د.باش میشبھه و تحریفی متواتر 
طبق اعتراف علمای بزرگ شیعه این دو ھزار روایت با صراحت کامل  -۵

 ند.کن میو بوضوح بر تحریف قرآن داللت 
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خود و به نقل از امامان معصوم  یک  ھای کتاب ند ازتوان میشیعیان ن -۶
وجود ارائه روایت صحیح و صریح بر محفوظ و کامل  بودن قرآن م

 دھند، گویا قرآن نزد تشیع به اندازه یک خبر واحد ھم ارزش ندارد.
تمامی مشایخ و علمای شیعه با استناد بر ھمین دو ھزار روایت  -۷

عقیده باطل  این شانھای کتاب و دراند  معتقد به تحریف قرآن بوده
 اند.خود را بیان کرده

دار و مدار مذھب  معتبر شیعه که ھای کتاب روایات تحریف قرآن در -۸
 بیان شده است. ھاست کتاب شیعی بر آن

در بین علمای شیعه فقط نام چھار نفر وجود دارد که از تحریف  -۹
وآن چھار نفر عبارت ھستند از شریف مرتضی اند  قرآن حمایت نکرده

و شیخ صدوق و ابوجعفر طوسی و ابوعلی طبرسی و دیگر علمای 
و رای این چھار نفر در اند  بوده شیعه باالتفاق معتقد به تحریف قرآن

زیرا که غالبا این چھار نفر   ١برابر اقوال امامان معصوم معتبر نیست
زیرا این چھار نفر اند  عقیده تحریف قرآن را پنھان کرده ٣، ٢بنابر تقیه

                                           
  ۲۴۹فصل الخطاب  -١
لت اینکه چرا این چھار نفر عقیده تحریف قرآن چنانچه نعمت الله الجزائری در بیان ع -٢

نویسد: در این مورد مرتضی و صدوق و شیخ طبرسی مخالفت  اند می را بیان نکرده
و گفته اند: آن چه در میان دو جلد است قرآن است و بس، و در آن تغییر و اند  کرده

بنا بر تقیه  تحریفی رخ نداده است... ظاھرا این گفته به خاطر مصلحت ھای زیادی و 
 )) مترجم۳۵۹ – ۲/۳۵۸بوده است (االنوار النعمانیه 

و   شود با اعتقاد قلبی می  و اظھار کرده  آورده  زبان  به  که  آنچه  تقیه چیست: تقیه یعنی -٣
دروغ گفتن و فرقه شیعه تنھا   دیگر تقیه یعنی  عبارتی  مغایر باشد و به  شخص  باطنی

  ، شیعه در آن مشروع و حتی موجب اجر و پاداش است دینی در جھان است که دروغ
  ، چه و آسایش  و ایمنی  معمولی  در شرایط  و دشوار و ھم  سخت  در شرایط  را ھم  تقیه

باشد  می فرقه شیعه  از اصول  اصلی  دانند و تقیه با کفار جائز می  باشد و چه  بامسلمان



 ١٧    سخنی از گردآورنده  کتاب

ی از امامان معصوم خود نقل نکردهبرای اثبات نظر خود ھیچ روایت
 اند.

 پاسخی به دو ھزار روایت تحریف قرآن که دردوما: این چھار نفر ھیچ 
این روایات ضعیف اند  و فقط گفتهاند  شیعه موجود ھستند نداده ھای کتاب

 اند.رای اثبات ادعای خود ارائه ندادھھستند در صورتیکه ھیچ دلیلی ب
اند  سوما: تنھا دلیلی که این چھار نفر برای محفوظ بودن قرآن ارائه داده

آوری قرآن  الص و دیانت اصحاب پیامبر در جمعاخاھتمام و تالش و 
د و این خود نشانگر تقیه باز بودن این چھار نفر است  زیرا فرقه شیعه باش می

اصحاب پیامبر را نعوذ بالله کافر و مرتد و فاسق و فاجر و منافق و دشمن 
د پس چگونه قرآنی که توسط این افراد جمع آوری دان میاسالم و اھلبیت 

 معتبر است؟! شده است
اگر واقعا شیعیان اعتقادی به تحریف قرآن ندارند و قرآن را قبول  -۱۰

دارند پس باید مانند اھلسنت کسانی که به قرآن طعنه زده و معتقد 
را کافر بدانند در صورتیکه علمای شیعه این اند  به تحریف قرآن بوده

 ند.دان میند و معتقدین به تحریف قرآن را امامان خود کن میکار را ن
شیعیان برای فرار از رسوائی و فضیحت  به جای پذیرفتن حق و  -۱۱

ند و با توسل به برخی کن میبازگشت به اسالم به  مسلمانان حمله 
روایات موضوع و مردود(مانند روایت معوذتین  منسوب به ابن 

ی منسوخ شده (مانند آیه رجم و ھا آیهمسعود)  و یا روایاتی در مورد 
 یند این روایات درگو می ھا ا روایات اختالف قرائتاعت) و یآیه رض

ند که قرآن نزد کن میاھلسنت موجود ھستند و ثابت  ھای کتاب

                                                                                           
 ۲ ج کافی  در اصول  است  دین  نکند بی  تقیه  کسی  چنانچه  شیعیان عقیده   و طبق

و   است  در تقیه  دین  دھم  جعفر صادق فرمود نه  نویسد امام می  کلینی ۲۲۳و  ۲۱۷ ص
 .نکند. مترجم تقیه  که  ندارد کسی  دین
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اھلسنت تحریف شده است در صورتیکه علمای اسالم با صراحت 
ند و یا بر اختالف کن میاین روایات یا بر نسخ داللت اند  اعالن کرده

این روایات را بر تحریف قرائت و ھیچ عالمی از علمای اھلسنت 
حمل نکرده است اما در طرف مقابل امامان و علمای شیعه روایات 

آن روایات بر اند  تحریف قرآن  را بیان کرده و با صراحت اعالم کرده
ند و طبق ھمان روایات معتقد به تحریف کن میتحریف قرآن داللت 

تحریف قرآن اند: ھر کس به اما اھلسنت باالتفاق گفتهاند  قرآن بوده
 اعتقاد داشته باشد کافر و از دائره اسالم خارج است.

کتابچه پیش روی شما گزارش یک مناظره علمی در منطقه سرگانه 
ملتان است، در این منطقه قوم سرگانه که اکثریت آن  مسلمان ھستند 

ند و تعدای از زمین داران این قوم شیعه ھستند و به خاطر کن میزندگی 
د و شیعیان که شو میبین مسلمانان و شیعیان بحث و مناظره  روابط فامیلی

تعصب و افراط  دارند از مسلمانان خواستند علمای خود را برای مناظره 
دعوت دھند و آنان ھم علمای خود را دعوت خواھند داد چنانچه مردم 
مسلمان منطقه پذیرفتند و نمایندگانی از ھر دو گروه ھمراه با سید گالب 

لمای شیعه ساکن ملتان به خدمت موالنا محمد علی جالندھری شاه از ع
دبیر کل مجلس تحفظ ختم نبوت آمده و از ایشان تقاضا کردند یکی از 
علمای اھلسنت را برای مناظره با علمای شیعه اعزام نمایند و با پذیرفتن 

 ۱۳موالنا محمدعلی شرائط مناظره تصویب شده و دو ماه پس از آن در تاریخ 
میالدی علمای فریقین در منطقه سرگانه حاضر شده و تا سه  ۱۹۵۶ر اکتب

روز مناظره بین فریقین در سه موضوع برگزار شد و با خیر و عافیت این 
 مناظره پس از سه روز پایان یافت.

 



 ١٩    سخنی از گردآورنده  کتاب

 :اسامی مناظره کنندگان و مدیران جلسه

 سنت وجماعت اھل
 مناظر: موالنا عبدالستار تونسوی 

 الله یارخانمدیر: موالنا 
 معاون: عالمه سید احمد شاه بخاری

موالنا محمد علی جالندھری و موالنا الل حسین ھم در این جلسه حضور 
 داشتند.

 سرپرست: حاجی مھر شوق محمد سرگانه

 اھل تشیع 
 مناظر: شیخ عالمه محمد اسماعیل رئیس دارالتبلیغ گوجره

 مدیر: شیخ امیر محمد قریشی
ن، سید گالب شاه ملتانی، شیخ مشتاق احمد، معاون: سید ضمیر الحس

 شیخ سیف الله جعفری، شیخ غالم محمد محمودی
 سرپرست: حق نواز سرگانه

 ١موضوع مناظره: تحریف قرآن نزد فرقه شیعه

                                           
 .گرد آورنده: حافظ احمد مظفرگری شاگرد عالمه عبدالستار تونسوی -١





 
 

 

 آغاز مناظره

 :عبدالستار تونسویمناظر اهلسنت موالنا 
له آعلی العاقبة للمتقني والصلوة والسالم علی حممد واحلمدهللا رب العلمني و

 .ن الرجيماعوذ باهللا من الشيطأما بعد فأ ،مجعنيأصحابه أو
کتابی را که خود الله تعالی حفاظت از آن را بر عھده  !سروران گرامی

با فداکاری و و اھلبیت آن حضرت و صحابه کرام ج  گرفته و آن حضرت
مورد طعن شیعه قرار گرفته است و اند  اھدای جان خود آن را به ما رسانده

کفر با آن برپا  ھای ستون یندگو میشیعیان در مورد قرآن عظیم الشان 
ئی از آن حذف شده و ھا آیهئی به آن افزوده شده و ھا آیهداشته شده است و 

 م در قرآن اھانت شده است.مورد تحریف قرار گرفته است و به پیامبر اسال
این کتاب احتجاج طبرسی از کتب تشیع در دست من است که  -۱

در پاسخ یک س روایتی از حضرت علی نقل کرده است: حضرت علی

ثم دفعهم االضطرار بورود املسائل عليهم عام ال يعلمون زندیق گفت: 

 تاويله الی مجعه و تاليفه و تضمينه من تلقائهم ما يقيمون به دعائم

  ١كفرهم.
سپس ھنگامیکه از آنان (خلفای راشدین) مسائلی پرسیده شد  ترجمه:

ستند مجبور شدند آن را جمع آوری کنند و به دان میکه آنان تاویل آن را ن

                                           
 ۱۳۷احتجاج طبرسی صفحه  -١
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کفرشان را برپا  ھای ستون آن چیزھائی از طرف خود بیافزایند که با آن
 دارند.

که در کتاب شیعه نقل س خوب توجه داشته باشید از قول حضرت علی
کفر برپا  ھای ستون د: (العیاذبالله) با قرآن موجودشو میشده است ثابت 

 ند.شو میداشته 

عن اىب جعفر عليه السالم لوال انه  د.کن میتفسیر صافی روایتی نقل  -۲
امام  ترجمه:. ١ز�د ىف كتاب اهللا و نقص ما خىف حقنا ىلع ذی حىج

شد حق ما  نمی در قرآن زیاد و کمید: اگر گو میابوجعفر محمد باقر 
 ماند. نمی بر ھیچ عاقلی پنھان

د قرآن مورد دستبرد قرار گرفته و کم و زیاد کن میاین روایت شیعه ثابت 
 شده است.

عن ابی عبداهللا عليه السالم و من يطع اهللا و رسوله فی والية علی و  -۳

از امام  ترجمه:. ٢االئمة من بعده فقد فاز فوزا عظيام هكذا نزلت
ابوعبدالله جعفر صادق روایت شده که آیه و من یطع الله و رسوله به 

من يطع اهللا و رسوله فی والية علی و این صورت نازل شده است: 

 االئمة من بعده فقد فاز فوزا عظيام.

 فی والية علی و االئمة من بعده در صورتیکه در قرآن مسلمانان جمله
 ان قرآن مسلمانان تحریف شده است.وجود ندارد پس به اعتقاد شیعی

                                           
 ۱۱ص تفسیر صافی -١
 ۲۶۲اصول کافی صفحه  -٢



 ٢٣    آغاز مناظره

معتبر شیعه روایتی نقل کرده است  ھای کتاب احتجاج طبرسی از -۴

اهنم اثبتوا فی الكتاب ما مل يقله اهللا به زندیق گفت: س که حضرت علی

 ١ليلبسه علی اخلليقة
آنان (اصحاب پیامبر) به قرآن افزودند آنچه را که الله نگفته بود  ترجمه:

د که جمع آوری شو میه را فریب دھند.از این روایت معلوم تا مخلوقات الل
کنندگان قرآن چیزھائی به قرآن افزودند که آن چیزھا را الله تعالی بیان 

 نکرده است.

و عنه عليه السالم  تفسیر صافی روایتی با این الفاظ نقل کرده است: -۵

 ٢انه قد طرح منه آی كثرية و مل يزد فيه اال حروف.

ی زیادی از قرآن حذف شده ھا آیهفرمودند:  ÷عفر صادقامام ج ترجمه:
 است و به قرآن جز چند حرف افزوده نشده است.

ی زیادی از قرآن برداشته شده ھا آیهطبق این قول امام معصوم شیعیان 
 است.

عن روایتی دیگر در کتاب فصل الخطاب بدین صورت نقل شده است:  -۶

ابی ذر الغفاری انه ملا توفی رسول اهللا عليه و  سلم مجع علی عليه السالم 

القرآن و جاء به الی املهاجرين و االنصار و عرض عليهم ملا قد اوصاه 

بذلک رسول اهللا صلی اهللا عليه و سلم فلام فتحه ابوبكر خرج فی اول 

اجة لنا صفحة فتحها فضائح القوم فوثب عمر فقال يا علی اردده فال ح

فيه فاخذه علی عليه السالم وانرصف ثم احرض زيد بن ثابت و كان قاريا 

                                           
 ۱۳۱احتجاج طبرسی صفحه  -١
 ۱۱تفسیر صافی ص -٢
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للقرآن فقال له عمر ان عليا جاءنا بالقرآن و فيه فضائح املهاجرين و 

االنصار و قد راينا  ان نولف القرآن و نسقط ما كان فضيحة و هتكا 

  ١للمهاجرين و االنصار فاجابه زيد الی ذلک.

وفات کردند ج  از ابوذر غفاری روایت شده: ھنگامیکه پیامبر خدا ترجمه:
قرآن را جمع آوری نموده و آن را نزد مھاجرین و انصار  ÷حضرت علی

آن را به آنان عرضه نمود ھنگامیکه حضرت ج  آورد و طبق وصیت پیامبر
ابوبکر صفحه اول آن را گشود معایب و نواقص اصحاب پیامبر را دید پس 

علی قرآن خود را ببر ما را نیازی به آن نیست ای  یدان آمد و گفتعمر به م
سپس علی آن را برداشت و رفت و زید بن ثابت که قاری قرآن بود را 
طلبیدند و عمر به او گفت علی قرآن خود را برای ما آورد که در آن معایب 

نچه مھاجرین و انصار بود لذا ما مناسب دیدیم قرآن را جمع آوری نمائیم و آ
از معایب و نواقص مھاجرین و انصار است را حذف کنیم چنانچه زید بن 

 ثابت این مسئولیت را پذیرفتند.
س د که حضرت علیکن میاین روایت شیعیان با وضوح و صراحت ثابت 

دارای قرآن جداگانه و قرآنی به جز قرآن مسلمانان بود که در آن قرآن 
اصحاب پیامبر در آن ھای  و زشتی ھا بدی اصحاب پیامبر رسوا شده بودند و

ستاید  می بیان شده بود در صورتیکه قرآن مسلمانان یاران واصحاب پیامبر را
د پس کن مید و الله از آنان اعالن خوشنودی کن میو از آنان به نیکی یاد 

د که قرآن مسلمانان به اعتقاد شیعیان قرآنی تحریف شده و شو میمعلوم 
 د.باش میس رآن علیغیر واقعی و مخالف با ق

                                           
 .۷فصل الخطاب ص  -١
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شیعیان روایتی از جعفر صادق بدین شرح نقل  مرآة العقولکتاب  -۷

قال جعفر بن حممد الصادق اما واهللا لو قرئ القرآن كام انزل کرده است: 

 .١منيلقيتمونا فيه مس
ید سوگند به خدا اگر قرآن ھمانگونه که نازل گو میجعفر صادق  ترجمه: 

 دیدید. می ما را در قرآنشد شما نامھای  می شد خوانده
د اما در قرآن بو میطبق این روایت باید نامھای امامان شیعه در قرآن 

مسلمانان نام ھیچ کدام از امامان شیعه وجود ندارد و قطعا نزد شیعه قرآن 
 د.بو میتحریف شده است ورنه باید نام امامان در قرآن 

نقل کرده مقبول دھلوی از علمای بزرگ شیعه در کتابش روایتی  -۸

خوانده شد  التائبون العابدونآیه  ÷ است: که نزد امام محمد باقر
  ٢.ایشان فرمودند اشتباه است و باید التائبین العابدین خوانده شود

د که طبق اعتقاد شیعه الفاظ قرآنی تغییر داده دھ میاین روایت نشان 
 چون در قرآن مسلمانان التائبون العابدون استاند  شده
 ÷ د که امام جعفر صادقکن میتفسیرش روایتی نقل قمی در  -۹

نزلت فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اهللا و الی الرسول و الی فرمودند: 

 ٣.اولی االمر منكم
در صورتیکه در قرآن مسلمانان لفظ و اولی االمر منکم وجود ندارد و این 

 د امام معصوم معتقد به نقص در قرآن بوده است.کن میروایت ثابت 

                                           
 ۱۷۱مرآة العقول جلد اول صفحه  -١
 ۴۰۷ترجمه مقبول ص  -٢
 ۱۲۹تفسیر قمی ص  -٣
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قرآن را  ÷ روایتی نقل کرده است که حضرت علیاصول کافی  -۱۰
جمع آوری نمود و نزد مھاجرین و انصار آورد اما آنان از قبول کردن 

فرمودند: سوگند به خدا  ÷ابا ورزیدند چنانچه امام ÷قرآن علی
 ١که بعد از امروز قرآن را ھرگز نخواھید دید.

معتبر  ھای کتاب یعه و ازمن ده قول از امامان معصوم ش ،سروران عزیز
شیعه نقل کردم و اگر مناظر شیعه توان دارد به دالئل من پاسخ دھد و در 

معتبر شیعه یک روایت صحیح و صریح ارائه دھد که با  ھای کتاب ضمن از
وضوح داللت کند بر اینکه  قرآن مسلمانان قرآن اصلی است و ھیچ تحریفی 

 در آن رخ نداده است.
م تمام علمای شیعه تا کن میه با جرات کامل اعالم من در این مناظر

از امامان معصوم ارائه دھند که آن  ٢ند یک روایت صحیحتوان میقیامت ن
 روایت با صراحت بر عدم تحریف قرآن داللت کند.

 
 

                                           
 ۶۷۱اصول کافی ص  -١
شود که دارای دو ویژگی باشد: الف:   می حدیث صحیح نزد تشیع به حدیثی گفته -٢

ی سند آن تا معصوم متصل باشد. ب: راویان آن در تمام طبقات دارای  تمامی سلسله
 .۲۰شھید ص   دو ویژگی "وثاقت" و "دوازده امامی بودن" باشند. درایه

شیعیان چھار کتاب حدیث را معتبر میشناسند و این چھار کتاب منابع دست اول حدیث 
ھای مادر شیعه)  شیعه" (کتاب حساب میشوند. این چھار کتاب که به "کتب امھات

نوشته ابو جعفر محمد کلینی، من الیحضره  -معروفند از این قرارند. اصول کافی 
نوشته تالیف شیخ صدوق ،  -نوشته ابن بابویه شیخ صدوق، تھذیب االحکام  -الفقیه 

شیعه اصول کافی معتبر ترین و ھای  کتاب نوشته شیخ صدوق ودر میان -استبصار 
 آید که مولفش معتقد به تحریف قرآن بوده است.مترجم می منبع به شمار اصلی ترین



 ٢٧    آغاز مناظره

 مناظر شیعه

  :بعد از خواندن خطبه، شیخ اسماعیل

ۡ�َ  نُ َ�ۡ  إِنَّا﴿ ید:فرما میدر قرآن مجید الله تعالی  ،ای مومنان  رَ ّ�ِكۡ ٱ انَزَّ
 .﴾٩ فُِظونَ لََ�ٰ  ۥَ�ُ  �نَّا

 .»ما محافظ آنیم شک بیما قرآن را نازل کرده ایم و  شک بی« ترجمه:
ھنگامیکه خود الله محافظ قرآن است چه کسی جرات دارد در قرآن 

 ی آن را تغییر دھد؟ ھا آیهتحریف کند و یا 
د و ما به تحریف شو میپذیرفته ندر برابر این نص قرآنی ھیچ روایتی 

د: نویس میقرآن اعتقاد نداریم چنانچه مولف تفسیر صافی در تفسیر آیه فوق 

 .التغيري والزيادة و النقصانمن التحريف و
لذا نزد ما شیعیان قرآن از تحریف و تغییر و زیادت و نقص مصون و 

یم و به کن مینیم و در نمازھا تالوت خوا میمحفوظ است و ما ھمین قرآن را 
 آن ایمان داریم.

نام حكمنا القرآن إنا مل نحكم الرجال وإ ید:فرما می÷ موالی ما امام علی

 نام هو خط مسطور بني الدفتني.إهذا القرآن و
ما مردان را حکم قرار ندادیم و به تحقیق که قرآن را حکم قرار  ترجمه:

  ١دادیم و قرآن بین دو جلد نوشته شده است.
قرآن بین دو جلد را پذیرفته و ما شیعیان ھم مانند  ÷علیموالی ما 

 پذیریم. می موالی خود آن را

                                           
 ۷نھج البالغة جلد دوم صفحه  -١



 ای تاریخی حکایت مناظره    ٢٨

کتاب معروف و معتبر ما اصول کافی روایتی از پیامبر نقل کرده است که 

 ١ما خالف كتاب اهللا فدعوه.فام وافق كتاب اهللا فخذوه وفرمودند: ج  آنحضرت
کنید و آنچه مخالف کتاب آنچه موافق کتاب الله است بدان عمل  ترجمه:

 الله باشد از آن بپرھیزید.
قرآن نزد ما مقام ومنزلتی بزرگ دارد و در برابر آن ھیچ حدیث و روایتی 

 یم و فقط بر قرآن ایمان داریم.کن میرا قبول ن
ند تحریف توان میھمچنین قرآن متواتر طبقاتی است و خبرھای واحد ن

مولوی عبدالستار بیان کرد موضوع  قرآن را ثابت کنند و تمام روایاتی که
واشتباه ھستند چون قرآن متواتر طبقاتی است و مولوی عبدالستار باید برای 
اثبات عقیده تحریف قرآن نزد اھل تشیع روایت متواتر ارائه دھد و روایاتی 

ند تحریف نزد ما را ثابت کنند و مولوی توان میکه درجه خبر واحد دارند ن
د عقیده تحریف قرآن نزد تشیع را توان میروایاتی چگونه عبدالستار با چنین 

کفر با آن  ھای ستون ثابت کند و اگر قرآن به عقیده ما تحریف شده بود و یا
یم و به کن مینیم و در نمازھا تالوت خوا میبرپاداشته شده بود چرا ما آن را 

 با استناد از آن سخنرانی ھا سخرانی یم و دردھ میخود یاد ھای  بچه
 یم؟ کن می

 مناظر اهلسنت عالمه عبدالستار
 ایشان پس از خواندن خطبه فرمودند: 

د یک روایت صحیح و صریح از کتب معتبر توان میمناظر شیعه ھرگز ن
شیعه ارائه دھد و با آن ثابت کند قرآنی که امروز در دست مسلمانان است 

 تحریف نشده است و قرآن اصلی است.

                                           
 ۳۹اصول کافی ص  -١



 ٢٩    آغاز مناظره

ۡ�َا ﴿ از آیه اما استدالل مناظر شیعه   ۥ�نَّا َ�ُ  ّ�ِۡكرَ ٱإِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
درست نیست انا حنن نزلنا الذکر و انا له حلفظون  .]۹[الحجر:  ﴾٩لََ�ٰفُِظونَ 

چون اھل تشیع حق ندارند از این آیه قرآنی استدالل کنند زیرا نزد آنان  اوال
تمام قرآن مشکوک است و آنان به قرآن ایمان ندارند تا از قرآن استدالل 

ند از توان میکنند لذا اوال باید ایمان خود بر قرآن را ثابت کنند و بعد از آن 
ت ایمان بر قرآن مصادره ی قرآنی استدالل کنند و استدالل بدون اثباھا آیه

 علی المطلوب است و ارزش استداللی ندارد.
این کالم خداوندی راست و حق است که حفظ قرآن بر عھده دوما 

پروردگار است و طبق این وعده تا قیامت ھیچ حرفی از قرآن تغییرنخواھد 
کرد و در این ھیچ شکی وجود ندارد اما سوال این است که آیا فرقه شیعه 

ده خداوندی را پذیرفته است و آیا شیعه به حقانیت این وعده الھی این وع
ند، زیرا کن میاین فرقه خالف این را ثابت  ھای کتاب ایمان داشته است؟

ندی اعتقاد به تحریف و تغییر قرآن وعلمای شیعه بر خالف این وعده خدا
ان بر این و این وعده پرودگار را تکذیب کرده اند، لذا شیخ باید ایماند  داشته

 وعده را از کتب و روایات شیعه ثابت کند.
گاه است و زحمت مطالعه ھای کتاب شیخ بیچاره از  خود شیعه ھم نا آ

شیعی را به خود نداده است زیرا شارح اصول کافی در کتابش  ھای کتاب

ۡ�َ  نُ َ�ۡ  إِنَّا﴿ الصافی در جزو ششم در مورد آیه  فُِظونَ لََ�ٰ  ۥَ�ُ  �نَّا رَ ّ�ِكۡ ٱ انَزَّ
 د.کن مینویسد: این آیه بر حفظ تمام قرآن داللت ن می ﴾٩
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دھد: حفظ قرآن داللت بر این  او در شرح این آیه چنین ادامه می
گفت قرآن نزد امام  توان مید که نزد ھمه کس محفوظ باشد چرا که کن مین

 ١زمان و جمعی از رازداران او محفوظ است.
نین عباراتی از علمای خود با چه روئی از آقای شیخ اسماعیل با وجود چ

 ند؟ خوا مید و اصال با چه روئی این آیه را کن میاین آیه کریمه استدالل 

ۡ�َ  نُ َ�ۡ  إِنَّا﴿ اما عبارتی که مناظر شیعه از تفسیر صافی در تفسیر آیه  انَزَّ
التغيري و الزيادة و من التحريف و نقل کرد که:  ﴾٩ فُِظونَ لََ�ٰ  ۥَ�ُ  �نَّا رَ ّ�ِكۡ ٱ

شرح واقعی کالم خداوندی است و شکی در آن نیست و حقیقتا  النقصان
خداوند قرآن را از ھر نقص و زیادتی و از ھرگونه تحریف و تغییری مصون و 
محفوظ نگه داشته است اما سوال کما کان باقی است که شیعه در این باره 

 دارد؟ ای  چه عقیده
(صاحب تفسیر صافی) که آیه را چنین شرح داده است در  ھمین مفسر

د قرآن تحریف شده شو میید از روایات امامان اھلبیت ثابت گو میجائی دیگر 
 و تناقض بین آیهاند  داشتهای  است و ھمه مشائخ و علمای ما چنین عقیده

ۡ�َ  نُ َ�ۡ  إِنَّا﴿ د که کن میدین صورت حل را ب ﴾٩ فُِظونَ لََ�ٰ  ۥَ�ُ  �نَّا رَ ّ�ِكۡ ٱ انَزَّ
قرآن موجود در دست مسلمانان تحریف شده است و انا له لحفظون در باره 

د و آن قرآن اصلی و باش میقرآنی است که نزد امام مھدی و رازداران وی 
محفوظ از ھر گونه تغییر و تحریف و زیادت و نقص است اما قرآن موجود 

 تحریف شده است.

                                           
 ۷۶صافی شرح کافی کتاب فضل القرآن جزو ششم ص  -١
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یعه عقیده تحریف قرآن نزد تشیع را ثابت من از قول امامان معصوم ش
کردم و اگر آقای اسماعیل توان دارد یک روایت صحیح و صریح از امامان 

 معصوم نشان دھد که قرآن تحریف نشده است.
استدالل مناظر شیعه از روایت نھج البالغه ھم درست نیست زیرا آن 

د، در آن روایت ذکری از تحریف کن میروایت تحریف نشدن قرآن را ثابت ن
ید گو مینشدن قرآن نیست بلکه حضرت علی در پاسخ دشمنانش از خوارج 

ھم در این روایت وجود ندارد که ای  من قرآن را حکم قرار دادم و ھیچ اشاره
قرآن تحریف نشده است گاھی انسان در برابر دشمن و مخالف خود کتاب 

ند یکی از دو کن میینکه دو نفر مناظره د مانند ادھ میدیگران را حکم قرار 
ید من کتاب شما را حکم و قاضی قرار گو میمناظر به طرف مقابل خود 

 م در صورتیکه آن کتاب را قبول ندارد.دھ می
به مخالفان خود به صورت الزامی س در این روایت ھم حضرت علی

ر ید من که انسانی را حکم قراکن میید شما چرا به من اعتراض گو می
و شما ھم ھیچ اعتراضی به قرآن ام  بلکه قرآن را حکم قرار دادهام  نداده

 ندارید.
به تحریف نشدن قرآن ندارد و مناظر شیعه باید ای  لذا این روایت اشاره

یک روایتی ارائه دھد که ھم صحیح باشد و ھم بر عدم تحریف قرآن با 
س است علی صراحت داللت کند و این روایت صریح نیست  ھمچنین ممکن
 در این مورد تقیه کرده باشد زیرا شیعه معتقد به تقیه ھستند.

و استدالل مناظر شیعه از روایت اصول کافی که آنچه موافق کتاب الله 
ای  باشد را بپذیرید و از آنچه مخالف کتاب الله است بپرھیزید ھمچنین اشاره

د و این روایت به اعتقاد شیعیان متعلق به کن میبه تحریف نشدن قرآن ن
د که نزد مھدی است و در این روایت ھیچ ذکری از قرآن باش میقرآن اصلی 

موجود در دست مسلمانان نیست واستدالل از این روایت درست نیست 
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یم و کن میچون ما در مورد قرآن موجود در دست مسلمانان است بحث 
 یان نکرد.مناظر شیعه در این باره روایتی ب

و روایات تحریف قرآن نزد تشیع متواتر ھستند و اگر ما روایت فوق را 
قبول کنیم باز ھم این خبر واحد است که در برابر انبار روایات متواتر تحریف 

 قرآن ارزشی ندارد.
 : یدگو میمال باقر مجلسی در کتاب مرآة العقول 

مجيعهـا يوجـب رفـع  و عندی ان االخبار فی هذالباب متواترة معنی و طرح

االعتامد عن االخبار راسا بل ظنی ان االخبار فی هذا البـاب اليقرصـ عـن اخبـار 

 .١االمامة فكيف يثبتوهنا باخلرب
نزد من روایات تحریف قرآن متواتر است و رد کردن این ھمه  ترجمه:

د و به نظر من روایات در کن میروایت به طور کلی اعتماد از روایات را سلب 
مورد تحریف قرآن از روایات در مورد امامت کمتر نیست و اگر  روایات تحریف 

 ند عقیده امامت را با روایات ثابت کنند؟ توان میند چگونه کن میقرآن را رد 
ید روایات تحریف قرآن متواتر نیستند و این قول مال گو میآقای اسماعیل 

عه است که روایات تحریف قرآن نزد تشیع را باقر مجلسی از محدثین شی
د اآلن باید آقای اسماعیل برای اثبات ادعای خود روایت متواتر دان میمتواتر 

قرآن نزد شیعه به  :یمگو میارائه دھد؛ اما من با استدالل از کتب شیعه 
اندازه یک حدیث و خبر واحد ارزش ندارد و روایات تحریف قرآن در کتب 

ستند و در تمام کتب شیعه یک روایت صحیح و صریح  وجود شیعه متواتر ھ
ندارد که ثابت کند قرآن موجود در دست مسلمانان تحریف نشده است و 

 ھمانگونه که نازل شده است کامل است و تحریفی در آن رخ نداده است 
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و ممکن نیست اھل تشیع به این قرآن ایمان بیاورند چون این قرآن 
الم جمع آوری شده است و اصحاب پیامبر نزد شیعه توسط اصحاب پیامبر اس

کافر و منافق و غاصب بودند و قرآنی که توسط چنین افرادی جمع آوری 
 د درست باشد.توان میشده باشد چگونه 

درس ھا  نـد و بـه بچـهکن میننـد و تفسـیر خوا میاما چرا این قـرآن را 
 ند در حالی که به آن ایمان و اعتقاد ندارند؟ دھ می

 پاسخ این سوال را از زبان و قلم علمای شیعه بشنوید: 
عالمه مقبول دھلوی از علمای بزرگ شیعه و از مفسران نامدار در این 

حضرت فرمودند:  نقل شده است که آن ÷ید: از امام علیگو میباره چنین 
خواندن قرآن به شکل اصلی و واقعی و ھمانگونه که بر پیامبر نازل شد حق 

 ١د.باش می ÷العصر امام زمانمخصوص صاحب 
ید ما به خاطر حکم امام گو میاین عالم شیعه در جائی دیگر از تفسیرش 
را  به حال خود بگذاریم و اند  مجبوریم تغییراتی که منافقین در قرآن داده

عذاب تغییر دھندگان را کم نکنیم البته تا جائیکه ممکن باشد مردم را 
یم قرآن توان میآورد و آنگاه  می ÷امام زمانیم و قرآن اصلی را کن میباخبر 

  ٣، ٢را طوری بخوانیم که خداوند نازل کرده است.
نند، برای اینکه حکم خوا میاالن مشخص شد که شیعیان چرا قرآن را 

 امام است نه به خاطر اینکه کتاب خدا است.
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 :مناظر شیعه
آن  ۷ه مردم ببینید در دست من کتاب نوراالنوار اھلسنت است در صفح

اما الكتاب فهو القرآن املنزل علی الرسول عليه السالم نوشته شده است: 

 املكتوب فی املصاحف املنقول عنه نقال متواترا بال شبهة.

 :اعتراض مناظر اهلسنت
مناظر شیعه به جای استدالل از کتب شیعه عبارتی از کتاب نوراالنوار 

عبدالستار شد و موالنا اعتراض اھلسنت خواند که موجب اعتراض موالنا 
د چه دان میکرده گفتند: غالبا حواس مناظر شیعه پرت شده است و ن

ید و به جای ارائه دلیل از کتب شیعه عبارت کتاب اھلسنت را گو می
شیعه ثابت کند قرآن موجود قرآن اصلی و  ھای کتاب ند، او باید ازخوا می

د توان مییم تا قیامت ھم نگو میمتواتر و قطعی است و من با یقین کامل 
 چنین دلیلی ارائه دھد چرا که تحریف و تغییر قرآن نزد شیعه متواتر است.

مناظر شیعه که از اعتراض موالنا عبدالستار خشمگین شده بود چند 
دقیقه کامال در سکوت به سر برد و سپس به جای ارائه دلیل به سخنرانی 

ٓ ﴿ ید:فرما میپرداخت و گفت: الله تعالی  ٰ  ١ مٓ ال  ﴾�ِيهِ�  َبۛ َر�ۡ  َ�  ُب ِكَ�ٰ لۡ ٱ لَِك َ�
د، کن میخداوند در این آیه با صراحت ھر گونه شک و شبھه را از قرآن نفی 

 بنابر این نباید در قرآن شک کرد.
سروران گرامی! قرآن متواتر است و در روایت متواتر در مورد راوی بحث 

و روایت متواتر فرق  داشته باشدای  د که کی باشد و چه عقیدهشو مین
د توسط یھودی یا مسیحی و یا مسلمان و یا کافر روایت شده باشد در کن مین

ماند مانند  نمی ھر صورت  معتبر است و شکی در صحت آن روایت باقی
اینکه ما با روایت متواتر با خبر شده ایم شھری با نام مکه و مدینه وجود 

م و به بررسی عقیده و افکار کسانی دارد و ما به وجود این شھرھا ایمان داری
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پردازیم به  نمی شھرھائی با نام مکه و مدینه وجود دارنداند  که به ما گفته
ھمین صورت قرآن متواترا به ما رسیده است پس باید بدان ایمان بیاوریم و 

اند  و به  ما منتقل کردهاند  در مورد کسانی که قرآن را جمع آوری کرده
 بحث نکنیم.

ایتی که مولوی عبدالستار بیان کردند طبق قول عالم شیعی عالمه اما رو
تقی مرسل و مقطوع ھستند چنانچه عالمی تقی در مقدمه تفسیر االء 

د: روایات فصل الخطاب مرسل و مقطوع ھستند و راویان نویس میالرحمن 
 ١آن مجھولند.

 :مناظر اهلسنت، عالمه عبدالستار
واقعا جای تعجب است اھل تشیع در مورد قرآنی که خدواند فرموده 

یند غلط و گو میند خوا میاست الریب فیه و مناظر شیعه ھم ھمین آیه را 
کفر در آن برپاداشته شده  ھای ستون اشتباه است و در آن تحریف شده و

 است و به پیامبر اسالم اھانت شده است.
در مورد تواتر و پذیرفتن روایت ای  مناظر شیعه سخنان پوچ و بیھوده

متواتر بدون بررسی راویان  بیان نمود که نشان از فرار مناظر از حقیقت 
د زیرا اگر قرار باشد ھر روایت متواتری پذیرفته شود باید جناب مناظر باش می

سخن کفار مکه و دیگر کفار که پیامبر را دروغگو گفتند را بپذیرند زیرا تمام 
لذا باید روایت متواتر آنان را ھم اند  یخ با تواتر این حرف را زدهکفار طول تار

پذیرفت، ھمچنین جمع کثیری از مسیحیان اعتقاد دارند عیسی فرزند 
خداوند است و این عقیده متواترا از آن زمان تا زمان ما نقل شده است پس 

م جناب مناظر این تواتر را بپذیرند، ھمچنین یھودیان به مادر عیسی مری
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طاھره تھمت زدند و این تھمت با نقل متواتر از یھودیان ثابت است و طبق 
 استدالل پوچ آقای اسماعیل شیعیان این تھمت را باید بپذیرند.

را که با نقل متواتر از س و آیا تشیع خالفت بالفصل  صدیق اکبر ابوبکر
پذیرند؟ طبق استدالل شیخ  می زمان صحابه تا به امروز ثابت است را

را بپذیرند زیرا س سماعیل باید شیعیان خالفت بالفصل ابوبکر صدیقا
اند بر خالفت بالفصل صدیق  ھمانطور که اصحاب پیامبر بر قرآن اجماع کرده

 ھم اجماع صحابه ثابت است و این اجماع  متواترا ثابت است.س اکبر
پذیرید پس طبق  می آقای شیخ اسماعیل اگر بنابر متواتر بودن قرآن را

را ھم بپذیرید و به تمام س ھمین نظریه خالفت بالفصل صدیق اکبر ابوبکر
 اختالفات خاتمه دھید.

اما چرا خبر متواتر در مورد وجود شھر مکه و مدینه پذیرفته شده است 
د و اگر یک گروه باش میدلیلش اعتماد بر صداقت و راستگوئی راویان 

اعتبار ندارد و قبول ھا  آن دروغگو بگویند فالن شھر وجود دارد حرف
 د.کن مید پس تواتر دروغگویان ھیچ چیز را ثابت نشو مین

االن شیعیان باید پاسخ دھند چگونه بر قرآن اعتماد دارند در صورتیکه 
اولین راویان قرآن کریم اصحاب پیامبر بودند که به زعم و اعتقاد باطل شیعه 

 ودند.ھمه (العیاذبالله) درغگو و منافق و مرتد و زندیق ب
د و به باش میروایت چنین جماعت و گروھی به ھیچ صورت قابل قبول ن

 د به این قرآن ایمان داشته باشد.توان میھمین خاطر شیعه ن

 :مناظر شیعه
قرآن را معنا متواتر گفته است اما آنچه مولوی  مرآة العقول تحریفکتاب 

د درست نیست زیرا موالی ما کن میعبدالستار مبنی بر زیادت و نقصان بیان 

 فالقرآن خط مسطور بني الدفتنيید: فرما میعلی 
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 قرآن بین دو جلد نوشته شده است. ترجمه:
و ھمچنین استدالل عبدالستار از روایت احتجاج طبرسی و پاسخ دادن 
امام علی به زندیق درست نیست زیرا این روایت زندیق است و روایت زندیق  

 د.ارزش و اعتباری ندار
و آن چیزھائی که در قرآن امام علی وجود داشت و صحابه حذف کردند 

 ی منسوخ شده و ھمچنین نکات تفسیری بود.ھا آیه

 :مناظر اهلسنت
الحمدلله شیخ اسماعیل قبول کرد که روایات تحریف قرآن نزد شیعیان 

 ید که زیادت و نقص صورت نگرفته است!گو میمعنی متواتر ھستند ولی باز 
 حریف چیست؟ اصال ت

د کن میکتاب معتبر شیعه احتجاج طبرسی روایتی از حضرت علی روایت 

  ١زادوا فيه ما ظهر تناكره و تنافرهکه ایشان فرمودند: 
آنان (اصحاب پیامبر) چیزھائی به قرآن افزودند که زشت بودن و  ترجمه:

 منفور بودن آن روشن بود.

نقص فی القرآن ما خفی حقنا : لوال انه زيد و دکن میتفسیر صافی روایت 

 .٢علی ذی حجی
 شد حق ما بر ھیچ خردمندی مخفی نمی اگر در قرآن زیاد و کم ترجمه:

 ماند. نمی
زنم یا اقوال  می را من از جیب خودم ھا حرف آقای اسماعیل آیا این
 معتبر شما بیان شده است؟  ھای کتاب امامان معصوم است که در
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که فرمودند قرآن بین دو جلد س ضرت علیاز ح هاما روایت نھج البالغ
به قرآن موجود در دست مسلمانان ندارد و ای  نوشته شده است ھیچ اشاره

در باره قرآن اصلی س طبق اعتقاد علمای بزرگ شیعه این قول حضرت علی
آورد اما قرآنی که در دست مسلمانان  می است که امام زمان مھدی با خود
 ھای ستون تحریف شده است وس رت علیاست طبق روایت شیعیان از حض

کفر با آن بر پاداشته شده است و به پیامبر اسالم در آن اھانت روا داشته 
 شده است و نام منافقین از آن برداشته شده است.

برای من مایه حیرت است شیخ اسماعیل که از علمای بزرگ شیعه است 
آورد و  در باره روایتی که حضرت علی  می بر زبانای  ی جاھالنهھا حرف چه

ید این روایت زندیق است و روایت زندیق اعتبار گو میبه زندیق پاسخ داد 
رسانم اوال راوی این روایت زندیق نیست و  می ندارد؛ من به سمع مناظر

د که یک زندیق از حضرت علی سوال کرد و آن حضرت به کن میراوی روایت 
 دبو میوی زندیق زندیق پاسخ دادند و اگر را

داد، در صورتیکه اینجا سوال کننده  می روایت ارزش خود را از دست
که نزد شیعیان امام معصوم د باش میس زندیق و  پاسخ دھنده حضرت علی

ید من گو میاست و روایت کننده یاران علی ھستند ومولف احتجاج طبرسی 
این روایات اجماع که بر ام  نام راویان را در کتاب به این جھت ذکر نکرده

 ١و یا مشھور بوده اند.اند  شده و یا موافق با عقل بوده
د چگونه عالمه بو مید و بی اعتبار بو میو اگر این روایت از زندیق 

طبرسی شیعی آن را در کتابش احتجاج طبرسی نقل کرده و تائید و توثیق 
 نموده است.
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زندیق قرار داده  شیخ اسماعیل با کدام دلیل سخن امام معصوم را روایت
 د.کن میو نفی 

دوما در آخر روایت آمده است آن زندیق از سخنان حضرت علی قانع شد 
و به بزرگی و امامت حضرت علی اعتراف نمود و اگر خودش ھم این سخنان 

 شد. می کرد باز ھم پذیرفته می را روایت
ار جناب شیخ اسماعیل به ھوش باش که تو  در برابر  شاگرد امام بزرگو

ی و کن میعالمه عبدالشکور لکھنوی قرار داری و در جنگل روضه خوانی ن
 آوری. می بفھم چه بر زبان

ھد قرآن خوا می از با ارائه سخنان بی ارزش و پوچآقای اسماعیل ب
 ید گو میحضرت علی که در کتب شیعه مذکور است را انکار نماید و 

به صحابه عرضه نمود و صحابه آن را انکار س قرآنی را که حضرت علی
ی منسوخ و نکات ھا آیهکردند و از پذیرفتن آن خوداری نمودند فقط 

تفسیری بیشتری داشت و به ھمین خاطر  صحابه آن را نپذیرفتند و آن 
 ی منسوخ شده و نکات تفسیری را حذف کردند!!!ھا آیه

 ید؟ دان میرا نجناب آقای شیخ اسماعیل شما فرق بین تحریف و نسخ 
ی منسوخ شده و نکات تفسیری از قرآن تحریف نامیده ھا آیهحذف کردن 

د زیرا تحریف عبارت است از کم و یا زیاد کردن قرآن توسط انسان و شو مین
ربطی ندارد و نکات  ھا انسان نسخ مخصوص خداوند است و به بندگان و

تحریف نامیده ا ھ آن تفسیری به ھیچ وجه جزو قرآن نبودند که برداشتن
ی قرآنی است و ھا آیهشود زیرا تحریف عبارت از  تغییر و کم و زیاد کردن 

 ھیچ ارتباطی با نکات تفسیری ندارد.
یند نسخ شده است و یا نکات تفسیری برداشته گو میو روایات شما ن

یند قرآن کریم گو میبلکه تمام روایات شما شیعیان به نقل  متواتر اند  شده
 است. تحریف شده



 ای تاریخی حکایت مناظره    ٤٠

 ید در قرآن موجودگو میخودتان کمی بیاندیشید! امام معصوم شما 
کفر برپاداشته شدند و به پیامبر اسالم اھانت شده است، االن  ھای ستون

ی منسوخ شده و نکات ھا آیهسوال من از شما این است آیا با برداشتن 
 د.شو مید و به پیامبر اھانت شو میتفسیری ستون کفر برپا 

زنی لطف کن یک روایت  می اعیل چرا به این در و آن درآقای اسم
صحیح و صریح به ما نشان ده که قرآن مسلمانان را در اعتقاد شیعه کامل و 

 غیر تحریف شده  ثابت کند.

 روایات تحریف در کتب شیعه
د که امام کن میمقبول دھلوی به نقل از تفسیر عیاشی روایتی بیان  .۱

ی بی شماری از قرآن حذف ھا آیهفرمودند  ÷معصوم جعفرصادق
 ١شده است و بدان اضافه نشده مگر حروفی

مقبول دھلوی به نقل از اصول کافی روایتی نقل کردند که نزد امام  .۲

ُ ٱ فََسَ�َى﴿ آیه ÷معصوم جعفر صادق  ۥَورَُسوُ�ُ  َ�َملَُ�مۡ  �َّ
ۡ ٱوَ   تالوت شد ایشان  ﴾ِمُنوَنۖ ُمؤۡ ل

گویا لفظ  ٢بود. املامونونلفظ  منوناملو فرمودند در اصل به جای لفظ  .۳
 قرآنی به اعتقاد تشیع تغییر داده شده است.

مقبول دھلوی روایتی نقل کرده است که امام معصوم جعفر  .۴

آیه  فرمودند اینكنتم خري امة اخرجت للناس در مورد آیه  ÷صادق

                                           
 ۳۳ترجمه مقبول ص -١
 ۴۰۴ترجمه مقبول ص  -٢



 ٤١    آغاز مناظره

انتم خريائمة و امام صادق خري امة در اصل این گونه نازل شده است: 
 ١شدت رد کرد.را به 

 آقای اسماعیل به این اقوال امامان معصوم پاسخ دھند.

 :مناظر شیعه
مولوی عبدالستار چندین بار از من خواستند یک روایت صحیح بر کامل 
بودن قرآن نزد تشیع ارائه دھم؛ االن به من گوش دھید من یک روایت 

كله : فرمودند ÷م، موالی ما علیکن میصریح بر کامل بودن قرآن بیان 

ان اخذتم بام فيه نجوتم من النار و دخلتم اجلنة فان فيه و سپس فرمودند القرآن 

 حجتنا و بيان حقنا و فرض طاعتنا..
 یابید و به بھشت می اگر به قرآن چنگ زنید از جھنم نجات ترجمه:

روید زیرا در آن قرآن حجت ماست و حق ما بیان شده است و اطاعت ما  می
 است. فرض قرار داده شده

د، از این روایت دان میسروران ببینید حضرت امیر قرآن را موجب نجات 
د که قرآن به اعتقاد حضرت امیر کامل بوده است زیرا اگر قرآن شو میمعلوم 
 فرمودند. نمی د حضرت امیر آن را نجات دھندهبو میکامل ن

اق موصوله است که بر استغر (ان اخذتم بام)ھمچنین لفظ ما در این روایت 
 د  ھمین قرآن کتاب کامل خداوندی است.شو مید و ثابت کن میداللت 

د که چند بار از من تقاضا شو میاالن عالم بودن مولوی عبدالستار روشن 
کردند یک روایت بر اثبات عدم تحریف قرآن ارائه دھم و من روایتی از امام 

قرآن  بیان کردم که به روشنی و وضوح بر کامل بودن ÷معصوم موال علی

                                           
 ۱۲۵ترجمه مقبول ص  -١



 ای تاریخی حکایت مناظره    ٤٢

د، االن ببینم مولوی عبدالستار چه جوابی برای این روایت کن میداللت 
 صریح دارد.

ند صد بار ھمین خوا میکرد در جنگل روضه  می (آقای اسماعیل که فکر
ھم جواب مولوی خوا مییک روایت را تکرار کرد و سر وصدا نمود و گفت من 

اھکاری کرده است که کرد ش می عبدالستار را بر این روایت بشنوم و فکر
 ھیچ جوابی ندارد.)گرد آورنده

 مناظر اهلسنت
 سبحان الله

شیخ اسماعیل پس از اینکه چندین بار از ایشان تقاضای یک روایت 
شیعه مبنی بر عدم تحریف کردم یک روایت  ھای کتاب صحیح و صریح از

بیان نمود اما متاسفانه در بیان روایت خیانت نموده و راه دروغ و قطع و 
 برید را در پیش گرفت.

این کتاب احتجاج طبرسی در دست من  است در آن روایتی بیان شده 
است که مناظر محترم ما در بیان آن مرتکب خیانت شد طبرسی در این 

و این کلمه حضرت  کله القرآنفرمودند س ید: حضرت طلحهگو میروایت 
 ١طلحه است نه گفتار علی آنطور که مناظر شیعه بیان نمود.

 واقعا باید بر چنین خیانت و دروغگوئی تاسف خورد.
از طلحه پرسید: به  ÷طبرسی این روایت را چنین بیان کرده است: علی

تماما قرآن است یا در آن اند  من بگو آیا آنچه ابوبکر و عمر وعثمان نوشته
 در پاسخ فرمودند تمام آن قرآن است.س چیزھائی جز قرآن وجود دارد؟ طلحه

                                           
 ۷۷احتجاج طبرسی ص -١



 ٤٣    آغاز مناظره

االن آقای اسماعیل به حاضرین بگویند در کجای این روایت حضرت علی 
 گفتند تمام آن قرآن است؟ 

ان اخذتم بام فرمودند: س اما در مورد جزو دیگر روایت که حضرت علی

و مال اند  خود علمای شیعه توضیح دادهفيه نجوتم من النار و دخلتم اجلنة 
 د: ......نویس میخلیل قزوینی در کتاب صافی شرح کافی جزو ششم 

 خشم مناظر شیعه از شرح مال خلیل قزوینی
ھنوز موالنا عبدالستار عبارت مال خلیل قزوینی را در مورد روایت فوق 

که شیخ اسماعیل نتوانست عصبانیت خود را مخفی دارد و نخوانده بود 
 گفت آقای مولوی عبدالستار ما توضیح مال خلیل قزوینی را در مورد روایت

 پذیریم و خودت روایت را تشریح کن. نمی
 موالنا عبدالستار در پاسخ فرمودند حرف من بر شما حجت نیست و شما

شما ھستم و این روایت  ید چون من مخالفکن میی من را قبول نھا حرف
شما بیان شده است و بھتر است برای تشریح آن به علمای  ھای کتاب در

 شما مراجعه کنیم.
ترسید و  می خود و از سخنان علمای خود ھای کتاب شما چرا از

 ھید مردم از عقائد و نوشتارھای علمای شما با خبر شوند؟ خوا مین
دھید، ایشان در تشریح  بھتر است به تشریح مال خلیل قزوینی گوش
ند: مراد این است نویس میروایتی که شیخ اسماعیل از آن استدالل کردند 

ی قرآنی و اختالف در قرائت آن قدر باقی مانده که ھا آیهکه با وجود حذف 
 ١صراحتا امامت اھلبیت معصومین را ثابت کند.

                                           
 .۷۶صافی شرح اصول کافی جلد ششم ص  -١
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د که قرآن کامل است و در کن میمال خلیل از این روایت چنین برداشت ن
د که قرآن مورد تحریف قرار کن میآن تحریفی انجام نگرفته است و پافشاری 

 ی از قرآن حذف شده است.ھا آیهید با اینکه گو میگرفته است و صراحتا 
اما این حرف مناظر شیعه که لفظ ما در روایت موصوله است جھل و 

 د!!!کن مینادانی مناظر را ثابت 

ا �َُ�َعّلُِمُ�م﴿ پرسم آیا لفظ ما در آیه می انمن از ایش ْ  لَمۡ  مَّ  تَُ�ونُوا
 ند؟ دان میرا استغراقیه  ﴾لَُمونَ َ�عۡ 

و اگر لفظ ما را استغراقیه بپذیریم باز ھم طبق تشریح علمای شیعه این 
 د: اگر عمل کنید بر ھر آنچه در قرآن است نجاتشو میروایت چنین معنی 

 یابید. می
ل نیست اما باز ھم اگر بر ھمین قرآن ناقص عمل کنید گویا قرآن کام

یابید و این دقیقا ھمان تشریحی است که مال خلیل قزوینی بیان  می نجات
 کرده است.

د از این روایت بر کامل بودن قرآن استدالل توان میمناظر با کدام دلیل 
لت این روایت بر تحریف قرآن دالاند  نماید در صورتیکه علمای شیعه گفته

 د.کن می

 روایات تحریف قرآن در کتب شیعه

نزل جربيل هبذه اآلية علی د: کن میکلینی در اصول کافی روایتی نقل  -۱

حممد صلی اهللا عليه و سلم هكذا ان كنتم فی ريب مما نزلنا علی عبدنا فی 

 .١علی فاتوا بسورة من مثله

 �ن﴿ کرد:جبرئیل آیه ان کنتم فی ریب را چنین بر پیامبر نازل ترجمه: 
                                           

 .۲۶۳اصول کافی ص  -١



 ٤٥    آغاز مناظره

ا بٖ َر�ۡ  ِ�  ُكنُتمۡ  ۡ�َ  ّمِمَّ ٰ  انَزَّ   ِدنَاَ�بۡ  َ�َ
ۡ
ْ فَ�  .﴾ۦلِهِ ّمِثۡ  ّمِن �ُِسوَر�ٖ  تُوا

د شیعه به دھ میدر قرآن مسلمانان لفظ فی علی وجود ندارد و نشان 
 تحریف شدن قرآن و حذف کردن لفظ فی علی از این آیه کریمه اعتقاد دارند.

ند که: امام جعفر کن میمقبول دھلوی روایتی از جعفر صادق نقل  -۲

قال اهللا تعالی لقد جاءكم رسول من انفسنا عزيز فرمودند: ÷ صادق

 .عليه ما عنتنا حريص علينا باملومنني روف رحيم

ٓ  لََقدۡ ﴿ :در صورتیکه این آیه در قرآن مسلمانان چنین است  َءُ�مۡ َجا
نُفِسُ�مۡ  ّمِنۡ  رَُسولٞ 

َ
ِ  ُ�مَعلَيۡ  َحرِ�ٌص  َعنِتُّمۡ  َما هِ َعلَيۡ  َعزِ�زٌ  أ  ٱب

ۡ  مِنِ�َ ُمؤۡ ل
د امام معصوم شیعیان اعتقاد به کن میاین روایت ثابت   .﴾١٢٨ رَِّحيمٞ  رَُءوٞف 

 تغییر و تحریف الفاظ قرآنی داشته است.

 :مناظر شیعه
د نزد ما شیعان ضعیف ھستند و کن میروایاتی که مولوی عبدالستار بیان 

د در صورتیکه من از کن میمولوی عبدالستار روایات مقبول دھلوی را بیان 
مقبول دھلوی بیشتر علم دارم و حرف چنین فردی بر ما حجت و دلیل 

د و روایات اصول کافی ضعیف ھستند و با ارائه چنین روایات ضعیفی شو مین
 را ثابت نمود.ای  عقیده توان مین

اظر شیعه که دلیلی بر عدم تحریف قرآن از کتب شیعه نداشت و من
پاسخی در برابر استداللھای مستحکم موالنا عبدالستار نداشت از موضوع 

 خارج شد و به سخنرانی پرداخت تا وقتش را پر کند.

 :مناظر اهلسنت
اگر روایات تحریف قرآن نزد تشیع ضعیف ھستند ایشان لطف کنند 
روایات صحیح تحریف نشدن قرآن را بیان کنند تا ما مسلمانان بدانیم واقعا 



 ای تاریخی حکایت مناظره    ٤٦

 تشیع بر قرآن ایمان دارند.
اگر کتاب مقبول دھلوی ضعیف و بی اعتبار است چرا علمای بزرگ و 

اند: اگر تائید آن نوشتهو در اند  مجتھدین شیعه این کتاب را تائید کرده
ھید قرآن را به زبان اردو بخوانید ترجمه مقبول را بخوانید و علمای خوا می

 ترجمه مقبول تفسیر اھلبیت است.اند  شیعه گفته
آیا علم مجتھدین شیعه امثال سید کلب حسین مجتھد و سید محمد 

 دھلوی و احمد علی لکھنوی از علم شما کمتر است؟ 
ه من از ترجمه مقبول نقل کردم سخنان و یا روایات دوما: روایاتی ک

مقبول دھلوی نیستند بلکه اقوال  امامان معصوم شیعه ھستند و مقبول 
 دھلوی از کتب معتبر شیعه نقل کرده است.

اگر روایات اصول کافی ضعیف ھستند چرا امام مھدی اصول کافی را تائید 

اب برای شیعیان ما کافی (این کت هذا کاف لشيعتناکرده است و گفته است 
 است) و این گفتار مھدی بر صفحه اول اصول کافی نوشته شده است.

دند چرا بزرگترین مشایخ و علمای شیعه بو میاگر روایات تحریف ضعیف 
 معتقد به تحریف قرآن بوده اند؟ 

و اما اعتقاد مشاخينا فی ذلک فالظاهر در تفسیر صافی نوشته شده است: 

حممد يعقوب الكلينی انه كان يعتقد التحريف و النقصان فی من ثقة االسالم 

القرآن و كذلک استاذه علی بن ابراهيم القمی فان تفسريه مملو منه و كذلک 

 .١الشيخ امحد بن ابی طالب الطربسی فانه ايضا نسخ علی منواهلام فی االحتجاج
اعتقاد مشایخ ما در باره قرآن این است که محمد یعقوب کلینی  ترجمه:

معتقد به تحریف و نقص در قرآن بوده است و ھمچنین استادش علی بن 

                                           
 ۱۴تفسر صافی ص  -١



 ٤٧    آغاز مناظره

ابراھیم قمی به تحریف قرآن معتقد بود زیرا تفسیرش پر از آن است و 
ھمچنین شیخ احمد بن ابی طالب طبرسی مانند آن دو معتقد به تحریف 

 قرآن بود.
روایات تحریف قرآن ضعیف ھستند پس چرا این علمای بزرگ شیعه  اگر

 معتقد به تحریف قرآن بوده اند.

عن ابی جعفر قال نزل د: کن میکلینی در کتابش اصول کافی روایت  -۱

جربيل هبذه االية علی حممد صلی اهللا عليه و سلم   هكذا   فبدل الذين 

علی الذين ظلموا آل حممد ظلموا آل حممد قوال غري الذی قيل هلم فانزلنا 

 ١حقهم رجزا من السامء بام كانوا يفسقون.
در این روایت کلماتی به آیه قرآن افزود شده است گویا امام باقر اعتقاد 
داشته است در قرآن تحریف صورت گرفته است و لفظ آل محمد حقھم از 

 قرآن حذف شده است زیرا در قرآن مسلمانان این کلمات وجود ندارند.

 ÷ د که امام جعفر صادقکن میمقبول دھلوی روایتی نقل  -۲

. لقد عهدنا الی آدم فرمودند سوگند به الله این آیه چنین نازل شد: 

من قبل كلامت فی حممد و علی و فاطمة و احلسن و احلسني و االئمة من 

  ٢ذريتهم..

كلامت فی حممد و علی و فاطمة و احلسن و احلسني و  و در قرآن مسلمانان:

: و لقد عهدنا الی آدم من وجود ندارند و آیه این طور است االئمة من ذريتهم..
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و قرآن اند  ، لذا طبق این روایت الفاظی از قرآن کریم حذف شدهقبل فنسی
 کریم مورد تحریف قرار گرفته است.

 :مناظر شیعه
... معنای این عبارت چنین است: به نظر علمای فالظاهر من ثقة االسالم

 ن محمد بن یعقوب کلینی معتقد به تحریف قرآن بودند......ظاھر بی
کلینی به تحریف قرآن اعتقاد داشته اند  یعنی علمای ظاھر بین پنداشته

 است و علمای محقق ما چنین نظری نداشته اند.
علمای ظاھر بین با علمای محقق تفاوت دارند و نظر علمای ظاھر بین 

ما مانند شیخ صدوق و شریف مرتضی و قابل قبول نیست و اما علمای محقق 
و نزد اند  ابوجعفر طوسی و ابوعلی طبرسی اعتقادی به تحریف قرآن نداشته

 ما قول ھمین چھار عالم معتبر است و قول دیگران اشتباه است.
مناظر شیعه به جای ارائه دادن روایتی از ائمه معصوم چندین بار از 

مین چھار نفر را قبول داریم در ھمین چھار نفر نام برد و گفت ما قول ھ
صورتیکه موالنا عبدالستار دھھا دلیل از کتب شیعه برای اثبات عقیده 
کافرانه تحریف قرآن نزد تشیع ارائه داد و از مناظر شیعه تقاضا نمود فقط 
یک روایت صحیح و صریح ارائه دھد اما مناظر شیعه از ارائه یک روایت ھم 

 ناتوان بود.

 :مناظر اهلسنت
 !سروران عزیزم

اید  کردم برای مناظره با من از علمای بزرگ لکھنو دعوت کرده می فکر
اما اشتباه فکر کرده بودم چون مناظر شیعه حتی معنای عبارت عربی را 

 د.کن مید و اشتباه ترجمه دان مین
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ترجمه کردند و گفتند معنای  را ناشیانه و جاھالنه فالظاھرایشان عبارت 
ر بین است، این بیچاره کتب مذھب خودش را ھم عبارت علمای ظاھ

نخوانده است و شاید وقتی برای مطالعه نصیبش نشده است زیرا که این 
آخوندھا فقط بلدند به ھمسران پیامبر و یاران پیامبر اھانت کنند و مجلس 

 گذرانند. می لعن برگزار کنند و وقت خود را در لعن اصحاب پیامبر
خود شیعه نقل کنم  ھای کتاب الظاھر را ازعبارت فبھتر است ترجمه 

د: اما اعتقاد علمای بزرگ نویس میچنانچه مقبول دھلوی در ترجمه مقبول 

معتقد به تحریف و  ثقة االسالم کلينیما در این مورد: پس واضح است که 
نقص در قرآن بوده است و ھمین طور استادش چنین اعتقادی داشتند زیرا 

 ١بحث است و...تفسیرش مملوا از این 
ببینید سروران عزیز علمای شیعه عبارت را طوری تشریح کردند که ما 
تشریح کرده بودیم و ھیچ عالم شیعی فالظاھر را علمای ظاھر بین معنی 
نکرده است و این خود دلیل شکست مناظر شیعه است که به جای ارائه 

 د.کن میدلیل عبارت عربی را اشتباه وغلط ترجمه 
یخ شیعه فقط نام چھار نفر وجود دارد که سخن از تحریف در طول تار

و این چھار نفر ھم بنابر تقیه عقیده تحریف قرآن را از مردم اند  قرآن نگفته
م قلبا به تحریف و طبق قول علمای شیعه این چھار نفر ھاند  پنھان کرده

 اند.قرآن معتقد بوده
عصوم و ھزاران روایت برابر اقوال امامان م قول این چھار نفر در :دوما

ارزش و اعتباری ندارد، آقای شیخ اسماعیل شما را چه شده است که اقوال 
 ای؟ و دنبال غیر معصومین افتادهای  امامان معصوم را ترک کرده

                                           
 .۴۷ترجمه مقبول دھلوی شیعه ص  -١
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سخن امامان ئید ما پیروان امامان معصوم ھستیم و امروز گو میبه مردم 
ام و مقتدای خود قرار زنید و غیر معصومین را ام معصوم را به دیوار می

 ید؟ دھ می

 ایات تحریف قرآن در کتب شیعه: و
در کتاب احتجاح طبرسی روایتی از حضرت علی نقل شده است که  -۱

والذی بدا فی الكتاب من االزرا علی النبی صلی اهللا یند: فرما میایشان 

  ١عليه وسلم من فرقة امللحدين.
اند  ملحدین به قرآن افزوده: آنچه در قرآن اھانت به پیامبر است ترجمه

 (یعنی جمع آوری کنندگان قرآن)..
ید ملحدین اھانتھائی به پیامبر اسالم گو میاین قول امام معصوم است که 

ھا  اھانت در قرآن کریم افزوده اند، آیا شیخ صدوق و شریف مرتضی و غیره این
 رد؟ ھمچنان در قرآن وجود داھا  اھانت یا آناند  را از قرآن حذف کرده

در تفسیر صافی روایت شده است : حضرت علی به یک شخص در  -۲

فهو ما قدمت ذكره من اسقاط املنافقني من مورد ربط دو آیه فرمودند: 

القرآن بني القول فی اليتمی و بني نكاح النساء من اخلطاب و القصص 

  ٢اكثر من ثلث القرآن.
قول پروردگار فی  : دلیل آن را قبال بیان کردم که منافقان از بینترجمه

ی زیادی از احکام و قصص را که به اندازه یک سوم ھا آیهالیتمی و فانکحوا 
 اند)بی ربط شده ھا آیه(به ھمین خاطر اند  قرآن بود حذف کرده

                                           
 .۱۳۷احتجاج طبرسی ص  -١
 ۳۷تفسیر صافی صفحه  -٢
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د که برای اثبات قول خود از شو میقول آن چھار عالم شیعه زمانی معتبر 
از معصوم قول آنان قول امام معصوم دلیلی داشته باشند و بدون دلیل 

 د و ارزش استداللی ھم ندارد.  شو میپذیرفته ن

 مناظر شیعه
 عزیزان 

مولوی عبدالستار چندین بار از من خواستند یک روایت صحیح برای اثبات 
تحریف نشدن قرآن ارائه دھم و من االن یک روایت از امام معصوم امام باقر 

 ی عبدالستار داده باشم.م تا پاسخی به تقاضای مکرر مولودھ میارائه 
نقل کرده است که ایشان  ÷فروع کافی روایتی از امام محمد باقر

  .١حرفوا حدودهقاموا حروفه وأفرمودند: 
: آنان حروف قرآن را برپا داشتند اما حدود قرآنی را زیر پا ترجمه
 گذاشتند.

د که حروف شو میاین قول امام باقر است و از این قول امام معصوم ثابت 
 و فقط احکام و حدود قرآن زیر پا گذاشته شدند. اند  قرآن تغییر نیافته

در برابر این قول امام معصوم تمام روایاتی که مولوی عبدالستار بیان 
 نمود ضعیف ھستند و اعتباری ندارند.

 د مذھب صحیح  ما تحریف قرآن رانویس میچنانچه مولف تفسیر صافی 
 ٢پذیرد. نمی

ید مذھب بزرگان ما این است که قرآن گو میصافی ببینید مولف تفسیر 
افزاید که دلیل تحریف نشدن قرآن اھتمام و توجه  می تحریف نشده است و

                                           
 ۳۶فروع کافی جلد سوم کتاب الروضة ص  -١
 .۱۴تفسیر صافی ص  -٢
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د زیرا اصحاب پیامبر در جمع باش میاصحاب پیامبر در جمع آوری قرآن 
آوری قرآن تالشھا و زحمات فروانی متحمل شدند و قرآنی که با این ھمه 

مع آوری شده باشد ممکن نیست مورد تحریف قرار زحمت و دقت و تالش ج
 گرفته باشد.

داشتند چرا  نمی جناب مولوی عبدالستار اگر علمای ما به قرآن ایمان
 نوشتند؟  می شانھای کتاب چنین چیزھائی را در

 :مناظر اهلسنت
روایتی که شیخ اسماعیل از کتاب فروع کافی نقل کرد مطلقا گفته است 

ی قرآن در این ھا آیهاشتند و نامی از تمام قرآن و یا تمام حروف قرآن را برپاد
 روایت برده نشده است و در ادامه ھمین روایت امام محمد باقر در مورد

قاموا حروفه أ« :یدگو میبرد و  می پیشین بعینه ھمین لفظ را به کار ھای امت

 شانھای کتاب پیشین (یھود و نصارا) حروف ھای امت یعنی »حرفوا حدودهو
 را بر پاداشتند و حدون آن را زیر پا گذاشتند.

را  شانھای کتاب االن سوال از مناظر این است که آیا یھود و نصارا حروف
گفت کتاب یھود و  توان میو آیا طبق این قول امام محمد باقر اند  تغییر نداده

 کتاب نصارا مانند قرآن محفوظ ھستند؟ 
ید پس یھود کن میقرآن استدالل اگر شما از این روایت بر تحریف نشدن 

ند از این روایت بر تحریف نشدن تورات و انجیل استدالل توان میو نصارا 
کنند زیرا ھمان الفاظی که برای قرآن در این روایت کاربرده شد است بعینه 

 ھمان الفاظ برای کتب گذشته به کار برده شده است.
 لذا استدالل از این روایت درست نیست.

ید مذھب صحیح ما عدم تحریف گو میمولف تفسیر صافی که اما قول 
قرآن است بنا بر تقیه است و مخالف با اقوال امامان معصوم است و دلیلی 
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د خود بیانگر تقیه کن میکه مولف تفسیر صافی بر تحریف نشدن قرآن بیان 
ید قرآن محفوظ و کامل است و تحریف نشده گو مید زیرا او باش میبازی وی 
ورزیده  ن صحابه با تالش و زحمت فراوان به جمع آوری آن اھتماماست چو

 اند؟!
 آیا واقعا این استدالل درست است؟ 

 ید؟ گو میآیا مولف تفسیر صافی راست 
 آیا این استدالل مولف تفسیر صافی نزد شیعیان ارزش دارد؟ 

 خیر! ھرگز
زیرا که فرقه شیعه تمامی یاران پیامبر خصوصا خلفای ثالثة که قرآن را 

 د.دان میجمع آوری نمودند را کافر و فاسق و ظالم و غاصب 
حرف مولف  توان میبا این عقیده شیعه نسبت به اصحاب پیامبر چگونه 

 د باشد.توان میتفسیر صافی را پذیرفت و این جز تقیه و دروغ چیز دیگری ن
د و در جنگل روضه کن میسماعیل تو با تونسوی مناظره آقای ا

 نی، حرف دھانت را بسنج و بر زبان بیاورخوا مین

 روایات تحریف قرآن در کتب شیعه: 

عن ابی عبداهللا عليه السالم قال ان القرآن د: کن میاصول کافی روایت  -۱

 ١.الذی جاء به جربيل اين حممد صلی اهللا عليه وسلم سبعة عرش الف آية
ید قرآنی که جبرئیل برای محمد آورد ھفده گو می: جعفر صادق ترجمه

 ھزار آیه داشت.
ید قرآن ھفده ھزار آیه داشت در گو میدر این روایت امام معصوم 

 باشد. ی قرآن مسلمانان کمتر از ھفت ھزار آیه میھا آیهصورتیکه 

                                           
 .۶۷۱اصول کافی ص  -١
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: لو رشحت لک دکن میاحتجاج طبرسی از حضرت علی روایتی نقل  -۲

اسقط و حرف و بدل مما جيری هذاملجری و ظهر ما حتظر التقية كل ما 

  ١.اظهاره
: اگر من تمام آنچه را که از قرآن حذف شده و تحریف شده و تغیر ترجمه

داده شده و چیزھای دیگری که در این باب انجام گرفته است را بیان کنم 
کرده است د و آنچه را که آشکار شدنش را تقیه ممنوع شو میخیلی طوالنی 

 گردد. می آشکار

 :مناظر شیعه
 !سروران عزیز

 .عرتتیكتاب اهللا و :نی تارک فيكم الثقلنيإپیامبر خدا فرمودند: 
من در میان شما دو چیز گذاشتم اول کتاب الله و دوم اھلبیت و این دو، 

 ند.شو میتا حوض کوثر از ھمدیگر جدا ن
اھنمائی مسلمانان در پس نزد ما امامان معصوم اھلبیت برای ھدایت و ر

د و ھنگامیکه شو میھر زمانی جود دارند و زمین خدا از حجة الله خالی ن
 د.شو میاھلبیت وجود دارند پس یقینا قرآن ھمراه آنان است و از آنان جدا ن

ید: اگر روایات تحریف را معتبر گو می هشیخ صدوق در رساله اعتقادی
د، لھذا روایات تحریف مردود ھستند. شو میبدانیم اعتماد از قرآن برداشته 

اعتقاد ما ھم دقیقا ھمین طور است که روایات تحریف ضعیف ھستند و ما 
یم قرآن را ھم موجود و دان میھمانگونه که اھلبیت را در ھر زمانی موجود 

 یم.دان میکامل 

                                           
 ۱۳۵.احتجاج طبرسی   -١
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مولوی عبدالستار با مشاھده روایات ضعیف در کتب شیعه دچار سوء 
ھد خوا میشما به قرآن اعتقاد ندارید و از ما  :یدگو میتفاھم شده است و 

ایمان خود را بر قرآن ثابت کنیم و یک روایت در این موضوع ارائه دھیم در 
 صورتیکه من چندین روایت بیان کردم.

 :مناظر اهلسنت
موجود بودن اھلبیت چه ارتباطی با تحریف نشدن قرآن دارد؟ و شیخ 

ود بودن امامان ثابت کند قرآن تحریف نشده ھد با موجخوا میمناظر چگونه 
و از اھلبیت  ،شیعه نه اھلبیت را قبول دارند و نه قرآن را :ئیمگو میاست؟ ما 

یازده نفر را قبول کردند و دیگران را لعن کردند و پس از  وفات  فقط
ستند  چه کار کنند دان مییازدھمین امام با بحران نبود امام مواجه شدند و ن

ام یازدھم فرزندی نداشت به ھمین خاطر برای او فرزندی ساختند و زیرا  ام
او را ھمراه با قرآن به غار فرستادند تا از شر دشمنان محفوظ بماند و االن 

د و نه قرآنی و خود شیخ اسماعیل گفتند ھر جا امام است دار میشیعه نه اما
 در غار است.ھمانجا قرآن است پس امام در غار است و قرآن ھم ھمراه امام 

نوشته اند،  شانھای کتاب و ھمین چیز را نویسندگان و علمای شیعه در
  .١چنانچه در تفسیر صافی به این موضوع پرداخته شده است

یم اگر روایات تحریف قرآن نزد شیعه گو میمن قبال گفتم و باز ھم 
ضعیف ھستند پس چرا بزرگان و علمای شیعه معتقد به تحریف قرآن بودند 

 یا بزرگان شیعه ھم مثل من دچار سوء تفاھم شده بودند؟ و آ
االن من یک پیشنھاد دارم باید علمای شیعه حاضر در جلسه این 

 پیشنھاد من را بپذیرند تا این مناظره خاتمه یابد.

                                           
 .۱۵ر صافی صیتفس -١
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اگر روایات تحریف قرآن ضعیف ھستند و عقیده تحریف قرآن کفر است 
کلینی و علی بن ابراھیم قمی  پس علماء و مشایخ شما شیعیان مانند یعقوب

 مسلمان ھستند یا کافر؟ اند  و طبرسی که معتقد به تحریف قرآن بوده
اگر واقعا و قلبا شما معتقد به تحریف قرآن نیستید و معتقدین به تحریف 

ید پس االن فتوای کفر علمای بزرگ خود را صادر کنید و دان میقرآن را کافر 
یم شما تحریف قرآن را قبول کن میما  حرف شما را قبول کرده و یقین 

 ندارید و ختم مناظره را اعالم خواھیم کرد.
د علمای کافر خود را تکفیر کند زیرا ھمین علمای توان می(شیعه تا ابد ن

اگر آنان کافر دانسته شوند دیگر مذھبی  واند  کافر بنیانگذار دین شیعی بوده
 مترجم بنام شیعه باقی نخواھد ماند).

 سکوت علمای شیعه و فرار از موضوع
ھنگامیکه موالنا عبدالستار این پیشنھاد را مطرح کردند رنگ از چھره 
علمای شیعه حاضر در جلسه پرید و مدیر مجلس شیعیان امیر محمد از 

موضوع به اندازه کافی بحث شده و این جایش برخواست و گفت در این 
 موضوع را خاتمه دھید.

عالمه تونسوی گفت فقط کافی است شما فتوای کفر علمائی که معتقد 
یم؛ اما کن میرا صادر کنید و ما ختم مناظره را اعالم اند  به تحریف قرآن بوده

علمای شیعه که ھیچ پاسخی نداشتند با شرمندگی سکوت پیشه کردند زیرا 
ستند توان میستند فتوای کفر علمای خود را صادر کنند و ھمچنین نتوان یمن

 علمای خود را از این عقیده تبرئه کنند.
چنانچه موالنا عبدالستار گفتگو را ادامه داده و فرمودند: کتاب فصل 

مري املومنني عليه السالم قرآنا خمصوصا كان ألالخطاب روایتی نقل کرده است: 

عرض علی القوم رسول اهللا صلی اهللا عليه وسلم و ةفامجعه بنفسه بعد و
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مام عن إكان عند ولده عليه السالم يتوارثه عينهم وأعرضوا عنه فحجبه عن أف

جل فرجه يظهره هو عند احلجة عمامة وخزائن النبوة ومام كسائر خصائص اإلإ

القرآن املوجود من حيث ا هو خمالف هلذمرهم بقوانينه وأيللناس بعد ظهوره و

 .١النقيصةو ةمن جهة الزيادل الكلامت ويات بالتاليف وترتيب السور واآل
: حضرت امیر المومنین(علی) قرآن مخصوصی داشت که خودش ترجمه

(اصحاب  آن را پس از وفات پیامبر جمع آوری کرده بود و آن را بر قوم
پنھان  پیامبر) عرضه نمود اما آنان از آن قرآن  روگردانی کردند و امیر آن را 

امام قبلی مانند سایر  نمود و نزد فرزندانش بود و ھر امامی آن را از
برد و آن قرآن نزد حجت(امام  می امامت و خزائن نبوت به ارثھای  ویژگی

د و به مردم کن مید و آن را پس از ظھورش ظاھر باش میمھدی) عجل فرجه 
تالیف و ترتیب د و آن قرآن در دھ میدستور عمل کردن به  قوانین آن را  

و حتی کلمات و از جھت زیادت و نقصان با قرآن موجود  ھا آیهو  ھا سوره
 تفاوت دارد.

ببینید سروران عزیز این اعتقاد شیعیان نسبت به قرآن است که در کتب 
 شیعه با صراحت بیان شده است.

 :مناظر شیعه
جناب مولوی عبدالستار در کتاب معتبر شما تحفه اثنا عشریه شاه 

د: در تمام روایات امامیه آمده است اھلبیت ھمین نویس میبدالعزیز دھلوی ع
 ندند.خوا میقرآن را 

 ندند؟ خوا میپس اگر این قرآن درست نبود چرا اھلبیت این قرآن را 

                                           
 ۲۷فصل الخطاب ص  -١
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ی نسخ ھا آیهو روایت اصول کافی که قرآن ھفده ھزار آیه داشت در مورد 
ی نسخ ھا آیهد یعنی قرآن در مجموع ھفده ھزار آیه داشت وقتی باش میشده 

تحریف قرآن  توان میشده را برداشتند چند ھزار باقی ماند و با این روایت ن
 نزد شیعه را ثابت نمود.

کرد تا  می مناظره شیعه که ھیچ دلیلی نداشت یک حرف را صد بار تکرار
 وقتش را پر کند.

 :مناظر اهلسنت
ز دھلوی در کتاب تحفه اثناعشریه جھت ابطال عقیده تشیع شاه عبدالعزی

کند، در  مبنی بر تحریف قرآن از فعل امامان معصوم شیعه استدالل می
ید شما شیعیان معتقد به تحریف قرآن ھستید گو میحقیقت شاه عبدالعزیز 

و شاه عبدالعزیز  ،اما این عقیده شما مخالف با عقیده امامان اھلبیت است
و اند  د که آنان عقیده تحریف قرآن را ساختهکن میذھب شیعه را رد بانیان م

سپس روایاتی دروغین ساخته و به امامان نسبت دادند تا عقیده باطل 
 تحریف قرآن را ثابت کنند.

ید اگر امامان اھلبیت مثل شما شیعیان معتقد به گو میشاه عبدالعزیز 
دند و علمای اھلسنت نخوا میتحریف قرآن بودند پس چرا این قرآن را 

ند برای ابطال و تردید این عقیده باطل و کافرانه  شیعه از کردار توان می
 اھلبیت استدالل کنند.
ند دو ھزار روایت تحریف قرآن را رد کنند و شو میاما شیعیان حاضر ن

ندند به این قرآن ایمان خوا میفقط به خاطر اینکه اھلبیت این قرآن را 
و اند  خاطر آنان خواندن قرآن توسط امامان را تاویل کردهبیاورند و به ھمین 

  .تا ظھور مھدی کسی اجازه ندارد قرآن اصلی را بخوانداند  گفته
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د که امام جعفر صادق کن میچنانچه کلینی در اصول کافی روایتی نقل 

كف عن الفاظی از قرآن اصلی شنید فورا به او گفت:  تی از یک شخصوق

 أذا قام القائم قرإالناس حتی يقوم القائم عليه السالم ف أكام يقر أهذه القراءة اقر

 ١كتاب اهللا علی حده.
این طور نخوان و مانند دیگران بخوان تا زمانیکه مھدی ظھور کند و 

 ند.خوا میھنگامیکه مھدی ظھور کند  قرآن را به شکل اصلی 
ند د: حضرت علی فرمودنویس میمقبول دھلوی در کتاب ترجمه مقبول 

االن وقت اصالح قرآن نیست و مردم را نباید نگران کرد و حق اصالح قرآن 
د قرآن را ھمانطور توان میمخصوص صاحب االمر امام مھدی است و او 

  ٢بخواند که بر پیامبر نازل شد.
چرا امامان معصوم این قرآن را  :پرسید آقای اسماعیل شما از ما می

خود بیندازید، برای شما توضیح  خواندند بھتر است نگاھی به کتب می
 اند.خوانده را امامان این قرآن را میدھند چ می

شما نوشته شده است: به جز امام مھدی دیگر امامان اجازه  ھای کتاب در
خواندند نه به  نداشتند قرآن اصلی را بخوانند به ھمین خاطر این قرآن را می

 دلیل اینکه قرآن کامل است.
گفت قرآن ھفده ھزار آیه داشت  صول کافی که میو حمل کردن روایت ا

بر ناسخ  و منسوخ درست نیست زیرا مال خلیل قزوینی در شرح آن روایت 
گوید: مراد این است که بسیاری از قرآن اصلی حذف شده است و در  می

 قرآن مشھور وجود ندارند.

                                           
 .۶۷۱اصول کافی ص  -١
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این که  قرآن ھمین است که در  نویسد: ادعای و پس از چند سطر می 
 مصاحف مشھور است خالی از اشکال نیست.

و سپس دالئلی ارائه داده است تا ثابت کند قرآن موجود محفوظ و کامل 
ی نسخ شده درست نیست و اگر ھا آیهنیست لذا حمل کردن این روایت بر 

بود حتما شارح حدیث مال خلیل قزوینی بدان  ی نسخ شده میھا آیهمراد 
کرد در صورتیکه مال خلیل این روایت را به عنوان دلیل تحریف  اشاره می

 کند. قرآن ذکر می
 نویسد:  مولف تفسیر صافی در این مورد چنین می

کند قرآن  بیت به ما رسیده است ثابت می روایاتی که از اھل  تمامی
ھا تحریف شده و تغییر  کامل نیست و در آن بسیاری از آیهموجود قرآن 

ی ھا آیهو چیزھای زیادی از آن حذف شده است از جمله نام علی از اند  یافته
زیادی و لفظ آل محمد از چند آیه و نام منافقان و چیزھای دیگری حذف 

و این واضح است که ترتیب کنونی ھرگز مورد پسند خدا و رسول اند  شده
 .١نیست

امین این آیه را د که جبرئیل کن میھمچنین تفسیر قمی از امام باقر نقل 

اما منافقان نام علی  نزل اهللا فی علی.أكرهوا ما  هنمأذلک ب چنین نازل فرمود:
 را حذف کردند.

آقای اسماعیل لطفا جواب این ھمه دلیل را بدھید و به اینجا و آنجا فرار 
 نکنید.

شاه عبدالعزیز محدث دھلوی در کتاب تحفه اثنا عشریه در مورد شیعه و 
رآن چنین نوشته است: شیعه دوازده امامی معتقدند قرآنی عقیده تحریف ق

که در دست مسلمانان است کامال از جانب خدا نازل نشده است و اصحاب 

                                           
 .۱۳تفسیر صافی ص  -١
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شماری از آن  ھای بی ھا و سوره آیهو اند  پیامبر الفاظ خود را به آن افزوده
این قول شاه عبدالعزیز دھلوی در مورد شیعه و تحریف  .١حذف شده است

 د.باش یمقرآن 

 :مناظر شیعه
من روایاتی را که مولوی عبدالستار بیان کرد قبول ندارم و قرآن را کامل 

 م چنانچه شیخ صدوق قرآن را کامل دانسته اند.دان می

 ھا:دادن آن فحشدعوای مناظر شیعه با مردم و 
ند، که یکی از حضار خوا میمناظر شیعه عبارت کتاب شیخ صدوق را 

تر بخوانید چون شما خیلی با  لطفا عبارت را آھسته فت جناب شیخجلسه گ
ئید، این اعتراض آتش در گو مییم شما چه فھم مینید و ما نخوا میسرعت 

وجود مناظر شیعه انداخت و شروع به فحاشی و دشنام دادن نمود و 
 ید وفھم میی عبدالستار را خوب ھا حرف بی شعورھای نادان! شماای  گفت:
ید و چندین جمله زشت نثار فرد معترض کرد این فھم میی من را نھا حرف

رفتار غیر اسالمی مناظر شیعه موجب خشم و اعتراض حاضران در جلسه 
شد و بزرگان جلسه گفتند چنین کلمات زشتی شایسته یک عالم نیست و  از 

 شان یک عالم خیلی دور است.
و  ھا دشنام یش شرمنده شد و از مردم بابتھا حرف شیخ اسماعیل از

کلمات زشت عذرخواھی نمود و وقتش را در عذرخواھی و سخنرانی گذراند 
 و به اصل موضوع بازنگشت.

 :مناظر اهلسنت
 !سروران عزیز
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اصول کافی، تفسیر قمی، احتجاج طبرسی،  :کتب معتبر شیعه مانند من از

و غیره روایات معتبر و واضح  تفسیر صافی، ترجمه مقبول، فصل الخطاب
امامان معصوم شیعه را در مورد تحریف قرآن بیان کردم و گفتم روایات 
تحریف قرآن نزد تشیع متواتر است و در این باب بیش از دو ھزار روایت در 

 کتب شیعه وجود دارد.
د پاسخ این توان مینای  ھیچ عالم شیعه ،و شیخ اسماعیل به جای خود

ند از کتب معتبر خود توان میعلمای شیعه نام  و من بارھا گفتهدالئل را بدھد 
یک روایت صحیح ارائه دھند که با صراحت بر کامل بودن قرآن موجود در 
دست مسلمانان داللت کند و تاکنون ھیچ عالم شیعی این کار را نکرده 

 ند چنین روایتی ارائه دھند.توان میاست و تا ابد علما و مجتھدین شیعه ن

ْ هَ ﴿   ﴾ِد�ِ�َ َ�ٰ  ُكنُتمۡ  إِن َنُ�مۡ َ�ٰ بُرۡ  اتُوا
 ئید.گو میدلیل خود را بیاورید اگر راست 
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