
  

  

  

  

 اي تاريخي مناظرهحكايت 

  موضوع:

  تحريف قرآن نزد شيعه 

  

  

  

  

  موالنا عبدالستار تونسوي 

  

  

  

  

  

  

  ترجمه: 

  عبدالرئوف ريگي

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شده است.دانلود  دهيكتابخانه عقاز سايت كتاب  ناي

www.aqeedeh.com 
  

 : آدرس ايميل

 book@aqeedeh.com 
 

  

 هاى مفيد سايت

www.nourtv.net 

www.sadaislam.com 
www.islamhouse.com 
www.bidary.net 

www.tabesh.net 
www.farsi.sunnionline.us 

www.sunni-news.net 

www.mohtadeen.com 

www.ijtehadat.com 

www.islam411.com 

 

 www.aqeedeh.com 
www.islamtxt.com 

www.ahlesonnat.com 

www.isl.org.uk 
www.islamtape.com 

www.blestfamily.com 

www.islamworldnews.com 

www.islamage.com 

www.islamwebpedia.com 

www.islampp.com 
www.videofarda.com 

 



  فهرست مطالب

  3  ..........................................................................................................  مطالب فهرست

  5  ..........................................................................................................  مترجم يمقدمه

  17....................................................................................  كتاب آورندهگرد از يسخن

  17  .......................................................................................................  ديمف نكته چند

  20  .......................................................................  :جلسه رانيمد و كنندگان مناظره ياسام

  20  ...............................................................................................  وجماعت سنت اهل

  20  ...............................................................................................................  عيتش اهل

  21............................................................................................................  مناظره آغاز

  21  ......................................................................  :يتونسو عبدالستار موالنا اهلسنت مناظر

  25  ..................................................................................................................  عهيش مناظر

  26  ............................................................................  :خطبه خواندن از بعد ل،ياسماع خيش

  27  ....................................................................................  عبدالستار عالمه اهلسنت مناظر

  32  .................................................................................................................  :عهيش مناظر

  32  ...............................................................................................  :اهلسنت مناظر اعتراض

  33  ..................................................................................  :عبدالستار عالمه اهلسنت، مناظر

  34  .................................................................................................................  :عهيش ظرمنا

  35  .............................................................................................................  :اهلسنت مناظر

  38  ...............................................................................  عهيش كتب در فيتحر اتيروا

  38  .................................................................................................................  :عهيش مناظر

  39  ..............................................................................................................  اهلسنت مناظر

  40  .............................................................  ينيقزو ليخل مال شرح از عهيش مناظر خشم

  41  ......................................................................  عهيش كتب در قرآن فيتحر اتيروا

  42  .................................................................................................................  :عهيش مناظر

  42  .............................................................................................................  :اهلسنت مناظر



    

  عالمه تونسوي اي تاريخي حكايت مناظره  4 
    

  44  .................................................................................................................  :عهيش مناظر

  45  .............................................................................................................  :اهلسنت مناظر

  46  .....................................................................  :عهيش كتب در قرآن فيتحر اتيروا

  47  ..................................................................................................................  عهيش مناظر

  48  .............................................................................................................  :اهلسنت مناظر

  49  .....................................................................  :عهيش كتب در قرآن فيتحر اتيروا

  50  .................................................................................................................  :عهيش مناظر

  51  .............................................................................................................  :اهلسنت مناظر

  52  ....................................................................  موضوع از فرار و عهيش يعلما سكوت

  53  .................................................................................................................  :عهيش مناظر

  53  .............................................................................................................  :اهلسنت مناظر

  56  .................................................................................................................  :عهيش مناظر

  56  .........................................................  :آنها دادنفحش و مردم با عهيش ظرمنا يدعوا

  56  .............................................................................................................  :اهلسنت مناظر



ÉΟó¡Î0 «! $# Ç≈ uΗ÷q§�9 $# ÉΟŠÏm§�9$#  

  مترجم ي مقدمه
﴿$Ο!9# ∩⊇∪ y7 Ï9≡sŒ Ü=≈ tG Å6ø9$# Ÿω |= ÷ƒu‘ ¡ Ïµ‹ Ïù ¡ “W‰ èδ zŠÉ) −Fßϑ ù= Ïj9 ∩⊄∪﴾  :٢ – ١[الروم[   

  قرآن كتابي است كه هيچ شكي در آن وجود ندارد

هيچ شكي نيست كه قرآن كتاب خداست و معجزه جاودان رسـالت و نبـوت پيـامبر    

د و خداوند آن را براي هدايت باش ميخدا حضرت محمد مصطفي صلي اهللا عليه و سلم  

برنامه بدون بديل و هدايتگر مردم بـه صـالح امـور     و راهنمائي بشر نازل فرمود و قرآن 

دين و دنياي آنهاست كه آنان را از تاريكي و ظلمات بـه نـور و روشـني تـا روز قيامـت      

  يد.نما ميرهنمون شده و آنان را به راه راست هدايت 

به اعتقاد همه مسلمانان  قرآن با نقل متواتر، بطور نوشته و شفاهي نسل از نسل  

ونه تغيير و تبديلي به ما رسيده است  و حفاظت از اين كتاب عظيم را خود بدون هيچ گ

Ρ‾$﴿ يد:فرما ميپروردگار جهانيان بر عهده گرفته است چنانچه  Î) ßøtwΥ $uΖ ø9 ¨“ tΡ t� ø.Ïe%!$# $‾Ρ Î) uρ …çµs9 

tβθÝà Ï�≈ ptm: ∩∪ ﴾ :قرآن را نازل كرديم و همانا ما نگهدار آنيم ما«يعني:  ]٩[الحجر«.  
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  ».يابد هيچ گونه باطلي، نه از پيش رو و نه از پشت سر، به آن راه نمي« يعني:.]٤٢

ي هـا  آيـه و به اعتقاد همه علماي اسالم هر كس كوچكترين شكي در كالم اهللا بـودن  

دو يا يك لفظ از قرآن را انكار نمايد يا بگويد آيه اي به قرآن افزوده شده قرآني داشته باش

است و يا چيزي از آن كم شده است و يا الفاظي تغيير داده شده اند  از دائره اسالم خارج 


	�� �����ند: نويس ميشده و كافر مي گردد؛ چنانچه عالمه ابن حزم در كتاب محلي �� �� 
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قرآني كه در دست همه مسلمانان جهـان قـرار دارد از اول تـا آخـر      شك بي ترجمه:

است كه بر قلب پيامبرش محمد صـلي اهللا عليـه و   معوذتين كالم خداوندي و وحي الهي 

  د.شو ميسلم نازل فرموده است و هر كس يك حرف از آن را انكار نمايد كافر 

كند كه او گفته است: تمام كساني كه پيروان  قاضي عياض از ابو عثمان حداد نقل مي

   2باشد. توحيد هستند بر اين اتفاق دارند كه انكار يك حرف از قرآن كفر مي

  گويد:  ابن قدامه مي

اي و يا حرفي از آن را انكـار كنـد، در    اي يا كلمه اي از قرآن يا آيه اگر شخصي سوره

   3باشد. بين مسلمانان اختالفي  وجود ندارد بر اينكه او كافر مي

پندارند كه  گويد: اهل سنت تكفير نموده آن گروه از شيعه را كه چنين مي بغدادي مي

صحابه بعضي از  -طبق گفتار آنها -قابل حجيت نيست بخاطر اينكه  امروزه قرآن و سنت

  4اند. قرآن را تغيير داده و برخي ديگر را تحريف نموده

ابن حزم در جواب استدالل نصاري به عقيده شيعيان  دربـاره تحريـف قـرآن چنـين     

  گويد:  مي

فـت: شـيعيان   و اما گفتارشان درباره ادعاي شيعيان  در مورد دگرگوني قرآن، بايـد گ 

   5آيند. مسلمان بشمار نمي

د كه هر كس يك باش مياين قول اجماعي همه علماء و بزرگان اسالم در مورد قرآن 

                                           

 .1محلي ص  -1
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 19لمعة االعتقاد ص  -3

 چاپ دار اآلفاق، بيروت 315الفرق بين الفرق ص،  -4
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لفظ از قرآن را انكار كند و يا اعتقاد به تحريف و تغيير در قـرآن داشـته باشـد كـافر و از     

  د.باش ميدائره اسالم خارج 

نصارا در زمان نزول قـرآن  بـه كتـاب اهللا    دشمنان اسالم و مشركان و كفار و يهود و 

طعن كرده و اين كتاب عظيم را مورد تشكيك و ترديد قرار دادند اما در برابر بيان واضـح  

و روشن قرآن كم آورده  و توان روياروئي و مقابله با كتاب اهللا را نداشتند به همين دليـل  

نـه) در لبـاس نفـاق و بـا     پس از وفات پيامبر اسالم و در عهد حضرت علي (رضي اهللا ع

ظاهري اسالمي و باطني مملو از كفر فرقه اي بنام شيعه ساخته و افكار الحـادي و كفريـه   

خود را در قالب اين فرقه ارائه دادند و در راس اين يهوديان اسالم ستيز عبداهللا بن سباي 

نـام بـرده    يهودي بود كه شيعيان در كتابهايشان از وي به عنوان باني و موسس فرقه شيعه

اند و حضرت علي رضي اهللا عنه در زمان خالفتش به خـاطر عقائـد باطـل و كفريـه اش     

  دستور قتل وي را صادر نمود.

د بـه دالئـل مختلفـي از جملـه عقيـده      نام ميفرقه شيعه كه به ظاهر خود را مسلمان 

ن فرقـه  كافرانه امامت و تكفير و اهانت اصحاب و ازواج پيامبر و عقيده باطل تحريف قرآ

اي كافر و خارج از دائره اسالم است  و علماي اسالم در طول تاريخ ايـن فرقـه را كـافر    

قلمداد كرده اند مگر آن دسته از علماي اسالم كه از حقيقت اين فرقه كافر بي خبـر بـوده   

اند و يا  به كتب اين فرقه كافر دسترسي نداشته اند و يا تحت تاثير تقيه بازي ايـن فرقـه   

  دروغگو و منافق قرار گرفته اند. كافر و

د و ايـن فرقـه را   كن مييكي از بزرگترين دالئلي كه اين فرقه را از دائره اسالم خارج 

د عقيده باطل اين فرقه نسبت به كتـاب عظـيم الشـان قـرآن اسـت،      ده ميجزو كفار قرار 

اد دارنـد  شيعيان  طبق اظهارات  كتابهاي معتبر و اقوال آخوندهاي بزرگ ايـن فرقـه اعتقـ   

هائي از قرآن حـذف شـده اسـت و     ريف قرار گرفته است، يعني آيهقرآن عظيم  مورد تح

ئي به قرآن افزوده شده است و علماي شيعه تحريف قرآن را نـه بـه عنـوان روايـت     ها آيه

  بلكه به عنوان يك عقيده مسلم و قطعي در كتابهايشان بيان كرده اند.
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نند و همـين قـرآن را قبـول دارنـد و     خوا مين را يند شيعيان همين قرآگو مياما همه 

  ند و غيره؟ كن ميحتي مسابقات قرآني برگزار 

يم براي شناخت هر فرقه بايد به كتب آن فرقه مراجعـه نمـود و   گو ميدر پاسخ آنها  

د بلكه بايد به كتابهاي آن مـذهب  شو ميدين و مذهب يك گروه و فرقه از مردم شناخته ن

اگر كسي بخواهد در مورد مسيحيت و يا يهوديت قضاوت كند بايد به مراجعه نمود، مثال 

براي قضـاوت در مـورد يـك ديـن و      توان ميكتب مسيحيان و يهوديان مراجعه نمايد و ن

مذهب و يا حتي يك گروه با توجه به نظر و افكار افراد گروه و يا مذهب قضاوت نمـود  

را بدانيم بايد به كتابهاي شيعه مراجعه  هيم فرقه شيعه و عقائدشخوا ميو االن ما هم اگر 

كنيم زيرا آخوندهاي شيعه مانند يهوديان بسياري از حقائق مذهب خود را از عوام مخفي 

و پنهان نموده و طبق عقيده اي ديگر بنام تقيه تا ظهور مهدي به اين نفاق ادامـه خواهنـد   

كتابهاي شـيعه در مـورد تحريـف    اندازيم تا ببينيم  الن ما نگاهي به كتابهاي شيعه ميداد، ا

  يند.گو ميقرآن چه 

گزارش تحريف شدن قرآن در احاديث شيعه آنقدر زياد و چشمگير است كه علماي 

شيعه  معتقدند از اركان تشيع باور به تحريف قرآن اسـت و ايـن سـخن مخالفـان شـيعه      

  كرده اند.  نيست بلكه  چنانچه خواهد آمد بزرگترين علماي تاريخ تشيع چنين اظهار نظر

از ضـروريات  » تحريف قرآن و تغييرش«گويد: نزد من  چنانچه ابو الحسن عاملي مي

   .1دباش ميمذهب شيعه 

علماي بزرگ شيعه در كتابهايشان از عقيده شيعه و امامان معصوم به تحريـف قـرآن   

گفته اند و با صراحت بيان كرده اند كه همه امامان معصـوم و بزرگـان شـيعه معتقـد بـه      

حريف قرآن بوده اند چنانچه فيض كاشاني صاحب تفسير صافي در مقدمه تفسيرش بعد ت

از ذكر رواياتي كه براي تحريف قرآن از آنان استدالل كرده است نتيجه گيري كرده است: 

                                           

ير مرآة االنوار و مشكاة االسرار، و براي مقدمه تفسير برهان بحراني مقدمه دوم، فصل چهارم، براي تفس -1

 نيز چاپ شده است
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شود  آنچه كه از اين روايت و ديگر روايات از طريق اهل بيت (عليهم السالم) برداشت مي

كه اكنون نزد ماست، تمام آن نيست، چنانكه بر حضرت محمـد  اين است كه همانا قرآني 

(صلى اهللا عليه وسلم) نازل شد بلكه چيزهايي از آن مخالف است با آنچه خداونـد نـازل   

و برخي از آن تغيير و تحريف شـده اسـت و همانـا چيزهـاي بسـياري از آن      ..كرده است

اي بسـيار، و همچنـين لفـظ    حذف گرديده است، از جمله نام علي (عليه السالم) در جاه

(صلى اهللا عليه وسلم) بيش از يكبار، و نام منافقين از جاهـايش، و چيزهـاي   » آل محمد«

صـلي اهللا  پسـند خـدا و رسـول اهللا (    ديگر از آن، و همچنين اين قرآن بر ترتيبي كه مورد

  عليه وآله وسلم) باشد نيست.

عه  در كتاب نورالبرهان بعـد  نعمت اهللا الجزائري يكي از محدثين و علماي بزرگ شي

يم: اصـحاب و علمـاي مـا در    گو مييد: گو مياز ذكر رواياتي مبني بر تحريف شدن قرآن 

كتاب هاي اصول حديث و غيره روايات بسيار زيادي در حد تـواتر نقـل كـرده انـد كـه      

  د و بسيار در آن نقص و زيادتي وجود دارد.كن ميداللت بر تحريف قرآن 

گفته اند روايات تحريف قرآن متـواتر اسـت و اگـر قـرار باشـد       علماي بزرگ شيعه

روايات تحريف قرآن را انكار كنند بايد به طور كلي مذهب شيعه را انكار نمايند و امامت 

را انكار نمايند  زيرا روايات تحريف قرآن از روايات امامت هم بيشتر است و اگر شـيعه  

مذهب شيعه را منكر شود چنانچه عالم شـيعه   اي عقيده تحريف قرآن را انكار نمايد بايد

� ��� #� B�'>,� C	A#*';مال باقر مجلسي در كتابش: � #*
+�� D�	�E    در شـرح حـديث

  هشام بن سالم از أبي عبداهللا (عليه السالم) روايتي نقل كرده كه جعفر صادق فرمود: 

ليـه وسـلم)   همانا قرآني كه جبرئيل (عليه السالم) براي حضرت محمد (صلى اهللا ع«

   1آورد هفده هزار آيه بود.

گويد: مخفي نيست اين روايت و  روايـات   مال باقر مجلسي در شرح اين حديث مي

صحيح ديگر، صريح و واضح است در مـورد، كـم شـدن قـرآن، و تغييـر آن و نـزد مـن        

                                           

 .525مرآة العقول من شرح أخبار آل الرسول جلد دوازدهم ص  -1
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باشند، و كنار گذاشـتن همـه ايـن روايـات      مي 1روايات در اين زمينه از لحاظ معنا متواتر

گردد بلكه در گمان مـن روايـات در ايـن زمينـه      وجب سلب اعتماد از تمام روايات ميم

  »كنند؟ كمتر از روايات درباره امامت نيست، پس چگونه (امامت) را  با روايت ثابت مي

كننـد در حاليكـه روايـات تحريـف      يعني چگونه با خبر و روايت امامت را ثابت مي

ند توان ميس اگر روايات تحريف قرآن را انكار كنند نقرآن از روايات امامت كمتر نيست پ

  امامت را ثابت كنند.

يـد: اگـر راه طعنـه زدن بـه     گو مي النجفية دررو عالم شيعه يوسف بحراني در كتابش 

روايات تحريف قرآن  باز شود با وجود كثرت و تواتر و مشهور بـودن روايـات، هرآينـه    

  يعه) ممكن خواهد بود.(مذهب ش زدن به تمام روايات شريعت طعنه

در رواياتي كـه در كتـب شـيعه دربـاره      توان مييد نگو مي: عالم بزرگ شيعه توضيح

اي وارد ساخت زيرا طعنه زدن به آنها طعنه زدن به شريعت  اثبات تحريف قرآن آمده طعنه

  .باشد شيعه مي

                                           

  متواتر و خبر واحد و مستفيض از نظر شيعه چيست:  -1

ان بر جعل حديث عادتا حديثى متواتر است كه شمار راويان آن در هر طبقه به حدى باشد كه تبانى آن

و  "لفظى"محال باشد تا آنجا كه علم به صدور مضمون حديث از معصوم را ايجاد كند و خبر متواتر به 

تقسيم شده است. متواتر لفظى، خبرى است كه همه ناقالن، مضمون آن را به يك لفظ نقل كرده  "معنوى"

معنوى، قدر مشترك مضمون چند خبر است باشند كه اين گونه روايت به ندرت محقق شده است. متواتر 

  فراوان تحقق يافته است.  -كه بيانگر معناي يك مطلبند  -كه اين دسته 

خبر واحد، حديثى است كه شمار راويان آن در همه يا در يكى از طبقات كمتر از حد تواتر باشد. خبر 

اما در مورد مستفيض  است.آور نيست و تنها در صورتى كه داراى سند معتبر باشد، حجت  واحد علم 

آيت اهللا مامقاني مي نويسد: مستفض خبري است كه راويان آن در هر طبقه زياد باشند و اكثر علماء زائد 

بودن راويان از سه نفر را بيان كرده اند و برخي زياد بودن راويان از دو نفر را پس هر حديثي كه بيش از 

 م دارد.سه راوي در هر طبقه داشته باشد مستفيض نا
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بيشـتر  يد: اخبار دال بر تحريف قرآن گو مينعمت اهللا جزائري  يكي از علماي شيعه 

از دو هزار روايت است و گروهي مانند مفيد و محقـق دامـاد و عالمـه مجلسـي ادعـاي      

.وجود اجماع اماميه درباره آن را كردند
١
العيـاذ   يعني تشيع بر تحريف قرآن اجماع دارند. 

  باهللا

يد: اخبار از ائمه هداي آل محمد به طور مستفيض وارد شده كـه در  گو ميشيخ مفيد 

2ئي از آن را  حذف و آن را ناقص كرده اندها آيهت و ظالمان قرآن اختالف اس
.  

يد: بدان حقيقتـي كـه در آن هـيچ    گو ميهاشم بحراني (يكي از مفسران بزرگ شيعه) 

شكي نيست، اين است كه بر اساس اخبار متواتر آتي و غيره قرآني كه در ميان ماست بعد 

ي رخ داده و آنهـايي كـه آن را جمـع    در آن تغييرات )صلي اهللا عليه و سلم(از رسول خدا 

   3كرده اند كلمات و آيات زيادي را در آن تغيير داده اند.

و فراتر از همه اين اقوال، شيعه در تاريخ ننگين خـود كتـابي بـا همـين عنـوان و در      

اثبات تحريف قرآن دارد كه پرده از چهره كريه اين مذهب خبيث برداشته است زيرا ايـن  

الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب االرباب توسط يكي از بزرگتـرين  كتاب با نام فصل 

علماي شيعه با نام نوري طبرسي نوشته شده است كه پس از مرگش به خـاطر عظمـت و   

دفـن   )مقام بلندش بين تشيع در بقعه مباركه نجف اشرف (نزد شيعه اشرف البقـاع اسـت  

  م  بزرگ شيعه  نام برده است.شده و خميني در كتابهايش از وي به عنوان  محدث و عال

كتاب فصل الخطاب نوري طبرسي حقيقت كريه و باطل و كافر مذهب شـيعه را بـه   

د و ادعـاي دروغـين شـيعيان  كـه     كن مينمايش مي گذارد و منافقان دين فروش را رسوا 

  د.كن مييند تحريف قرآن را قبول ندارند را باطل گو مي

                                           

 248فصل الخطاب ص  -1

 91اوائل المقاالت ص  -2

 36مقدمه تفسير برهان در تفسير قرآن ص  -3
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هــ ق از دنيـا    1320ه  است  كه در سـال  نوري طبرسي از علماي بزرگ متاخر شيع

H I�>J� -! F�KL� .�!M	�� F�G( رفته است نوري طبرسي ملعون در كتابش كه آن را 

 NF�BO� FB د اهـل تشـيع بـر تحريـف قـرآن      كن ميناميده است با ارائه دالئل زياد ثابت

  اجماع دارند كتاب فصل الخطاب داراي دو باب است:

  )ن (طبق مذهب كافر شيعهادله تحريف قرآ اول: 

  رد كساني كه تحريف قرآن را قبول ندارنددوم: 

طبرسي در اين كتاب هزاران روايت آورده است تا ثابـت كنـد قـرآن اصـلي قرآنـي      

نيست كه در دست مسلمانان است بلكه اين قرآن مورد تحريف قرار گرفته و قرآن اصلي 

يد: بدان ايـن  گو ميوايات تحريف قرآن را مهدي با خود مي آورد، وي با تاييد و توثيق ر

روايات از كتب معتبري نقل شده است كه در اثبات احكـام شـرعي و آثـار نبـوي مـورد      

1اعتماد اصحاب ما است.
 

نوري طبرسي در خالل بحثي طوالني و بررسي دقيق اقوال علماي خود با نقل هـاي  

ص بـودن، عقيـده علمـاي    موثق مي نويسد قول به تحريف و تغيير قرآن و اعتقاد بـه نـاق  

بزرگ و محققان شيعه  است كه مورد اعتماد و الگـوي آنهـا در ديـن هسـتند  او پـس از       

نامبردن بسياري از علماي شيعه كه قائل به تحريف بودنـد، پـنج صـفحه از كتـاب را بـا      

  .2اسامي  آن علماي كافر پر كرده است

علماي خـود چـه پاسـخي     آخوندهاي دروغگوي شيعه در برابر اين روايات و اقوال

  دارند جز اينكه باز به نفاق خود ادامه دهند و دروغهاي ديگري ساخته تا مردم را بفريبند.

تواند بـه ايـن    در كنار اين اقوال و روايات بايد بگويم شيعه به هيچ صورت نمي

قرآن اعتقاد داشته باشد و اين چندين دليل دارد و عمده ترين آن دالئل به شرح ذيل 

  ند: باش مي

                                           

 .249فصل الخطاب  -1

 .30-25همان منبع  -2
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قرآن كريم توسط اصحاب پيامبر جمع آوري شد و خلفاي ثالثه ابوبكر صـديق   اوال:

رضي اهللا عنه و عمر فاروق رضي اهللا عنه و عثمان رضي اهللا عنه سـهم بزرگـي در جمـع    

آوري قرآن داشتند و طبق اعتقاد شيعه اصحاب پيامبر و بويژه سـه خليفـه پيـامبر كـافر و     

د به قرآنـي اعتقـاد داشـته    توان ميظالم بودند پس چگونه شيعه  مرتد و منافق و غاصب و

  باشد كه توسط چنين افرادي جمع آوري شده است.

و براي شيعيان دو راه وجود دارد يا اينكه از اعتقادات خود توبه كنند و بـه اصـحاب   

پيامبر احترام بگذارند و آنان را مومن و مخلص بدانند و قرآن جمـع آوري شـده توسـط    

ن را بپذيرند  يا به همان راه باطل و كفر و بغض اصحاب و انكار قرآن  ادامـه دهنـد و   آنا

ـ  مـي شيعه طبق تمام اصول و كتبش لعن بـر اصـحاب پيـامبر را ثـواب      د پـس هرگـز   دان

  د به قرآني كه توسط اصحاب پيامبر جمع آوري شده است ايمان بياورد.توان مين

اصول دين شيعه امامت است اما در قرآن هيچ بزرگترين اعتقاد شيعه و يكي از  دوما:

ذكري از اين اصل شيعي نيست به همين خاطر علماي شيعه گفته اند قرآن تحريف شـده  

است و در قرآن اصلي نام امامان بوده است پس االن يا شيعه عقيده امامت را بپذيرند كـه  

ورند و عقيـده باطـل و   اصل دين شيعي  است و قرآن را انكار كنند و يا به قرآن ايمان بيا

ند بـه  توان ميكافرانه امامت را انكار كنند اما شيعه همچنان به اصل امامت اعتقاد دارند و ن

  قرآني كه هيچ يادي از امامت نكرده است ايمان داشته باشند.

شيعه اعتقاد دارد كه اصحاب پيامبر منافق و زنـديق و كـافر بودنـد امـا قـرآن       سوما:

د االن شيعيان يا دار ميستايد و خوشنودي اهللا تعالي را از آنان اعالم اصحاب پيامبر را مي 

بايد به قرآن ايمان بياورند و اصحاب پيـامبر را عـادل بداننـد و يـا همچنـان بـر خـالف        

نصوص قرآني اصحاب پيامبر را مورد لعن و طعن قرار دهند و شيعه راه دوم را انتخـاب  

اعتقاد داشته باشد كه اصحاب پيـامبر را بـر    ه قرآنيتواند ب ميكرده است بنابر اين شيعه ن

  د.كن ميخالف عقيده شيعيان توصيف 

شريعت و دين شيعي در اصول و فروع با نصوص قرآني در تضـاد اسـت و   چهارما: 

اصول شيعي مانند امامت، عصمت، رجعت، بدا و... و فروع شيعي ماننـد احكـام نمـاز و    
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خالف با قرآن هستند  و با يك نگاه به دين شيعي روزه و زكات و حج و نكاح و ميراث م

تشخيص داد كه اين دين هيچ تناسبي با قرآن عظيم الشان ندارد لذا شيعيان يا بايد   توان مي

از دين و مذهب باطل و كافر خود دست بردارند و به قرآن ايمان آورده مسلمان شـوند و  

ند و قرآن را انكار كنند و جمع بـين  يا همچنان بر كفر خود و مخالفت بر قرآن برقرار مان

ـ  مـي دين شيعي و قرآن عظيم ممكن نيست و دالئل ديگري هم وجود دارد كه ثابـت   د  كن

د به قرآن كريم ايمان داشته باشد و اين بحث نيـاز بـه   توان ميفرقه شيعه به هيچ صورت ن

  تفصيل دارد.

مخفي نگه دارند و بر اما علماي شيعه هميشه سعي كرده اند اين عقيده باطل خود را 

تقيه عمل كنند تا نزد خالئق رسوا نشوند و خصوصا در عصر حاضر كـه جهـان بـه هـم     

نزديك شده است و علماي شيعه مشغول تبليغ دين شـيعي در جهـان اسـالم هسـتند بـا      

شدت عقيده تحريف قرآن را رد كرده اند واين فقط يك تقيه است زيرا اگر واقعا اعتقـاد  

ندارند در رسانه هاي خود تمامي علماي گذشته خود كه قائل به تحريف به تحريف قرآن 

قرآن بوده اند را تكفير كنند و اعـالم كننـد: يعقـوب كلينـي و مجلسـي و...... بـه خـاطر        

نـد  كن مياعتقادشان به تحريف قرآن كافر هستند و به اين غائله پايان دهند اما اين كار را ن

بنيانگذار اين مذهب باطل همين  آخوندهاي كـافر بـوده    ند بكنند چرا كهتوان ميو هرگز ن

د كن مياند و اگر آنان را كافر بگويند ديگر مذهبي بنام شيعه باقي نخواهد ماند و اين ثابت 

علماي شيعه همچنان معتقد به تحريف قرآن هستند و به خاطر نشـر دعـوت شـيعي و از    

  ند.كن ميقت را مخفي ند و حقيشو ميترس اينكه رسوا شوند متوسل به تقيه 

ند اگر االن بگويند قرآن اصلي اين نيست همه مسلمانان جهان آنان را كافر دان ميآنها 

خواهند گفت و گول تبليغات مبلغان شيعه را نمـي خورنـد و تبليـغ و تبشـير شـيعي در      

  جهان اسالم با مشكل مواجه خواهد شد.

همـان تبليـغ و تبشـير  شـيعي     وبرگزاري مراسم قرآني و مسابقات قرآني در راستاي 

انجام مي گيرد تا مسلمانان ساده لوح را فريب داده و خود را مـدافع اسـالم و مسـلمانان    

ند كه آنان از شيعيان خواسته اند كن ميمعرفي نمايند با اينكه رواياتي از امامان معصوم نقل 
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ه بـه خـاطر اينكـه    نند نـ خوا ميتا ظهور مهدي همين قرآن را بخوانند و االن اين قرآن را 

كالم اهللا است بلكه به اين جهت كه امام معصوم دستور داده است تا ظهور مهدي همـين  

  قرآن را بخوانند و تدريس كنند.

كتابچه پيش رويتان مناظره جـالبي در همـين موضـوع بـين يكـي از علمـاي بـزرگ        

مـورد  د كه حـاوي مبـاحثي جالـب در    باش مياهلسنت و يكي از آخوندهاي بزرگ شيعه 

د و بنده آن را از زبان اردو به زبان فارسي برگردانده باش مياعتقاد شيعيان به تحريف قرآن 

  ام تا مورد استفاده فارسي زبانان قرار گيرد.

د باش مياين كتابچه در اصل بخشي از مناظره سه روزه بين عالم سني و آخوند شيعه 

داشت و نتيجتا حق روشن شد و  كه با طرح  موضوع هاي مختلفي به مدت سه روز ادامه

باطل شكست خورد و مردم دانستند  علماي شيعه جز دروغ و مكر و فريب چيزي ديگر 

  در چنته ندارند.

التحصيالن دانشـگاه ديوبنـد    مناظر مسلمانان موالنا محمد عبدالستار تونسوي از فارغ

العرب و العجم  ميالدي است كه بنابر توصيه استاد بزگوارش شيخ 1946اسالمي در سال 

موالنا حسين احمد مدني بعد از فراغت از تحصيل در دارالعلوم ديوبند، بـه شـهر لكهنـو    

رفت و  از محضر امام اهلسنت و الجماعت موالنا عبدالشـكور فـاروقي لكهنـوي كسـب     

فيض نمود و در خدمت امام اهلسنت هند به تحقيق و مطالعه در مورد فرقه باطـل شـيعه   

  موضوع به تخصص دست يافت. پرداخت و در اين

اما باز هم عطش علمي اش سيراب نشد و براي تحقيق بيشتر راهي  نجف و كربال و 

تهران شد و به تحقيق و مطالعه فرقه باطل شيعه ادامه داد و در دروس علماي بزرگ شيعه 

هايي كه در لكهنو دسترسي نداشت، دسترسي حاصل كرد و پس از  شركت كرد و به كتاب

تحقيق و جستجو و مطالعه بـه كشـورش پاكسـتان بازگشـت و بـراي اگـاه كـردن         سالها

مسلمانان از خطر تشيع سازمان اهلسنت پاكستان را تشكيل داد و به جهاد عليـه شـيعه و   

اعتقادات پوچ و باطل و كافرانه شيعه پرداخت وبا تالشـهايش هـزاران شـيعه بـه اسـالم      

  فرانه تشيع آگاه شدند.بازگشته اند و مسلمانان از اعتقادات كا
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موالنا عبدالستار با صدها عالم  بزرگ فرقه شيعه  مناظره كرده است و به لطف الهـي  

آنها را شكست داده است  تا جايي كه علماي شيعه جـرات منـاظره بـا او را ندارنـد و از     

  روياروئي با او مي ترسند.

اتي كه در كتب شيعه مبني م و آن اينكه تمامي روايكن مينكته اي را در آخر يادآوري 

بر  تحريف قرآن بيان شده است ساخته و پرداخته دشـمنان اسـالم و دكانـداران مـذهبي     

ند و روح بزرگان اهلبيت از اين روايات بـي خبـر اسـت و ايـن روايـات را      باش ميشيعه 

ابليس هائي همچون قمي و كليني و مجلسي ساخته و به بزرگان و امامان اهلبيت نسـبت  

ند تا افكار كافرانه و ملحدانه خود را ترويج دهند و در مناظره اين روايات  فقط بـه  داده ا

خاطر اين بيان مي گردد تا  مردم بدانند شيعه در مورد قرآن چه عقيده اي دارند نه بـراي   

اينكه روايات تحريف قران  حقيقتا از امامان اهلبيت نقل شـده انـد ودر حقيقـت  امامـان     

و خرافاتش و عقائد كافرانه اين مذهب  هزاران كيلومتر دورند و از چنين اهلبيت از شيعه 

  د بيزارند.شو ميتهمتهاي ناروا و نازيبائي كه به كتاب خدا و خود امامان زده 

هم اين كوشش ناچيز بنده را به درگاهش بپذيرد و امت اسـالمي را از  خوا مياز اهللا تعالي 

  شر شيعيان محفوظ نگه دارد.

  ف ريگيعبدالرئو

  1430رمضان  19

  ديار هجرت

ند انتقادات، اشكاالت و پيشنهادات خود را از طريق ايميـل  توان ميخوانندگان گرامي 

  زير با مترجم در ميان بگذارند.
Abdulrauf.rigi@gmail.com 
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  چند نكته مفيد

يكي از بنيـادي تـرين عقائـد     )ي قرآنيها آيهزياد شدن عقيده تحريف قرآن (كم و  - 1

شيعه و همانند امامت و حتي فراتر از آن با روايات متـواتر در كتـب شـيعه ثابـت     

  است.

ند و از باش ميروايات تحريف قرآن در كتابهاي معتبر شيعه بيش از دو هزار روايت  - 2

  روايات عقيده امامت هم بيشتر هستند.

حريف قرآن را از امامان معصوم نقل كرده اند (اگرچه روح محدثين شيعه روايات ت - 3

امامان اهلبيت  از اين روايات بي خبر بوده و امامان اهلبيت هيچ نسبتي با شـيعه و  

عقائد پوچ و باطل آن  ندارند و شيعيان كافر فقـط بـه خـاطر اينكـه مسـلمانان را      

و در حقيقـت امامـان   فريب دهند خود را زير عباي اهلبيت و ائمه مخفي كرده اند 

  مترجم) اهلبيت از چنين مذهبي بري و بيزار هستند.

به اعتقاد شيعه روايات تحريف قرآن متواتر و مشهور هستند همانگونه كه به اعتقاد  - 4

  د.باش مياهلسنت محفوظ بودن قرآن از هر شك و شبهه و تحريفي متواتر 

حت كامـل و بوضـوح   طبق اعتراف علماي بزرگ شيعه اين دو هزار روايت با صرا - 5

  ند.كن ميبر تحريف قرآن داللت 

ند از كتابهاي خود و به نقل از امامان معصوم  يك روايت صحيح و توان ميشيعيان ن - 6

صريح بر محفوظ و كامل  بودن قرآن موجود ارائه دهند، گويا قرآن نزد تشـيع بـه   

  اندازه يك خبر واحد هم ارزش ندارد.

تناد بر همين دو هزار روايت معتقد بـه تحريـف   تمامي مشايخ و علماي شيعه با اس - 7

  قرآن بوده اند و در كتابهايشان اين عقيده باطل خود را بيان كرده اند.

روايات تحريف قرآن در كتابهاي معتبر شيعه كه دار و مدار مـذهب شـيعي بـر آن     - 8

  كتابهاست بيان شده است.
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يـف قـرآن حمايـت    در بين علماي شيعه فقط نام چهار نفر وجود دارد كـه از تحر  - 9

نكرده اند وآن چهار نفـر عبـارت هسـتند از شـريف مرتضـي و شـيخ صـدوق و        

ابوجعفر طوسي و ابوعلي طبرسي و ديگر علماي شيعه باالتفاق معتقد به تحريـف  

زيرا   1قرآن بوده اند و راي اين چهار نفر در برابر اقوال امامان معصوم معتبر نيست

عقيده تحريف قرآن را پنهان كرده اند زيرا ايـن   3، 2هكه غالبا اين چهار نفر بنابر تقي

  چهار نفر براي اثبات نظر خود هيچ روايتي از امامان معصوم خود نقل نكرده اند.

دوما: اين چهار نفر هيچ پاسخي به دو هزار روايت تحريف قرآن كه در كتابهاي شيعه 

ند در صـورتيكه هـيچ   موجود هستند نداده اند و فقط گفته اند اين روايات ضـعيف هسـت  

  دليلي براي اثبات ادعاي خود ارائه نداده اند.

سوما: تنها دليلي كه اين چهار نفر براي محفوظ بـودن قـرآن ارائـه داده انـد اهتمـام و      

د و ايـن خـود   باشـ  مـي تالش و اخالص و ديانت اصحاب پيـامبر در جمـع آوري قـرآن    

ه شيعه اصحاب پيامبر را نعوذ باهللا كافر نشانگر تقيه باز بودن اين چهار نفر است  زيرا فرق

                                           

  249فصل الخطاب  -1

چنانچه نعمت اهللا الجزائري در بيان علت اينكه چرا اين چهار نفر عقيده تحريف قرآن را بيان نكرده اند  -2

در اين مورد مرتضي و صدوق و شيخ طبرسي مخالفت كرده اند و گفته اند: آن چه در ميان : مي نويسد

دو جلد است قرآن است و بس، و در آن تغيير و تحريفي رخ نداده است... ظاهرا اين گفته به خاطر 

 ) مترجم)359 – 2/358بوده است (االنوار النعمانيه  و بنا بر تقيه  مصلحت هاي زيادي

مغاير   شخص  و باطني  شود با اعتقاد قلبي مي  و اظهار كرده  آورده  زبان  به  كه  آنچه  يعنيچيست: تقيه تقيه  -3

گفتن و فرقه شيعه تنها ديني در جهان است كه دروغ در آن  دروغ  يعني ديگر تقيه  عبارتي  باشد و به

  در شرايط  و دشوار و هم  سخت  در شرايط  را هم  تقيه  ، شيعه مشروع و حتي موجب اجر و پاداش است

فرقه   از اصول  اصلي  تقيه دانند و با كفار جائز مي  باشد و چه  بامسلمان  ، چه آسايش و  و ايمني  معمولي

و  217 ص 2 ج كافي  در اصول  است  دين  نكند بي  تقيه  كسي  چنانچه  شيعيان  عقيده  طبقشيعه مي باشد و 

 .نكند تقيه  كه  ندارد كسي  و دين  است  در تقيه  دين  دهم  نه جعفر صادق فرمود  نويسد امام مي  كليني 223

  .مترجم
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د پس چگونه قرآنـي كـه   دان ميو مرتد و فاسق و فاجر و منافق و دشمن اسالم و اهلبيت 

  !توسط اين افراد جمع آوري شده است معتبر است؟

اگر واقعا شيعيان اعتقادي به تحريف قرآن ندارند و قرآن را قبول دارند پس بايد  - 10

به قرآن طعنه زده و معتقد به تحريف قـرآن بـوده انـد را     مانند اهلسنت كساني كه

ند و معتقدين بـه تحريـف   كن ميكافر بدانند در صورتيكه علماي شيعه اين كار را ن

  ند.دان ميقرآن را امامان خود 

شيعيان براي فرار از رسوائي و فضيحت  به جاي پـذيرفتن حـق و بازگشـت بـه      - 11

توسـل بـه برخـي روايـات موضـوع و       نـد و بـا  كن مـي اسالم به  مسلمانان حملـه  

و يـا روايـاتي در مـورد      )مانند روايت معوذتين  منسوب بـه ابـن مسـعود   (مردود

ي منسوخ شده (مانند آيه رجم و آيه رضاعت) و يا روايات اخـتالف قرائتهـا    ها آيه

ند كه قـرآن  كن مييند اين روايات در كتابهاي اهلسنت موجود هستند و ثابت گو مي

تحريف شده است در صورتيكه علماي اسالم با صراحت اعالن كرده نزد اهلسنت 

ند و يا بر اختالف قرائت و هـيچ عـالمي از   كن مياند اين روايات يا بر نسخ داللت 

علماي اهلسنت اين روايات را بر تحريف حمل نكرده است امـا در طـرف مقابـل    

صراحت اعالم كرده امامان و علماي شيعه روايات تحريف قرآن  را بيان كرده و با 

ند و طبـق همـان روايـات معتقـد بـه      كن مياند آن روايات بر تحريف قرآن داللت 

تحريف قرآن بوده اند اما اهلسنت باالتفاق گفته اند: هـر كـس بـه تحريـف قـرآن      

 اعتقاد داشته باشد كافر و از دائره اسالم خارج است.

رگانه ملتـان اسـت، در ايـن    كتابچه پيش روي شما گزارش يك مناظره علمي در منطقه س

ند و تعداي از زمـين داران  كن ميمنطقه قوم سرگانه كه اكثريت آن  مسلمان هستند زندگي 

اين قوم شيعه هستند و به خاطر روابط فاميلي بين مسـلمانان و شـيعيان بحـث و منـاظره     

ي د و شيعيان كه تعصب و افراط  دارند از مسلمانان خواستند علمـاي خـود را بـرا   شو مي

مناظره دعوت دهند و آنان هم علماي خود را دعوت خواهند داد چنانچه مـردم مسـلمان   

منطقه پذيرفتند و نمايندگاني از هر دو گروه همراه با سيد گـالب شـاه از علمـاي شـيعه     
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ساكن ملتان به خدمت موالنا محمد علي جالندهري دبير كل مجلس تحفـظ خـتم نبـوت    

ي از علماي اهلسنت را براي مناظره با علماي شيعه اعزام آمده و از ايشان تقاضا كردند يك

نمايند و با پذيرفتن موالنا محمدعلي شرائط مناظره تصويب شده و دو ماه پـس از آن در  

ميالدي علماي فريقين در منطقه سرگانه حاضر شده و تـا سـه روز    1956اكتبر  13تاريخ 

ر و عافيت اين منـاظره پـس از سـه    مناظره بين فريقين در سه موضوع برگزار شد و با خي

  روز پايان يافت.

  :اسامي مناظره كنندگان و مديران جلسه

  سنت وجماعت اهل

  مناظر: موالنا عبدالستار تونسوي 

  مدير: موالنا اهللا يارخان

  معاون: عالمه سيد احمد شاه بخاري

  موالنا محمد علي جالندهري و موالنا الل حسين هم در اين جلسه حضور داشتند.

  سرپرست: حاجي مهر شوق محمد سرگانه

  اهل تشيع 

  مناظر: شيخ عالمه محمد اسماعيل رئيس دارالتبليغ گوجره

  مدير: شيخ امير محمد قريشي

معاون: سيد ضمير الحسن، سيد گالب شاه ملتاني، شيخ مشتاق احمد، شيخ سيف اهللا 

  جعفري، شيخ غالم محمد محمودي

  سرپرست: حق نواز سرگانه

  1ره: تحريف قرآن نزد فرقه شيعهموضوع مناظ

                                           
 گرد آورنده: حافظ احمد مظفرگري شاگرد عالمه عبدالستار تونسوي -1



  آغاز مناظره

  :مناظر اهلسنت موالنا عبدالستار تونسوي
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آن را بـر عهـده گرفتـه و آن     كتابي را كه خود اهللا تعالي حفاظـت از  !سروران گرامي

حضرت صلي اهللا عليه و سلم و اهلبيت آن حضرت و صحابه كرام با فـداكاري و اهـداي   

جان خود آن را به ما رسانده اند مورد طعن شيعه قرار گرفتـه اسـت و شـيعيان در مـورد     

ئي بـه آن  هـا  آيـه يند ستونهاي كفر با آن برپا داشته شده اسـت و  گو ميقرآن عظيم الشان 

ئي از آن حذف شده و مورد تحريف قرار گرفتـه اسـت و بـه پيـامبر     ها آيهافزوده شده و 

  اسالم در قرآن اهانت شده است.

اين كتاب احتجاج طبرسي از كتـب تشـيع در دسـت مـن اسـت كـه روايتـي از         - 1

J': حضرت علي نقل كرده است: حضرت علي رضي اهللا عنه در پاسخ يك زنديق گفت: 

X�B* B�	KYO� :5+!X  �'� 364�'Z) � 394��) � 3+T -�� 3����) �*��+� O  1 :54�1 .[����

W:\	9( :[�1X 3 �*�4
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�)1   

سپس هنگاميكه از آنان (خلفاي راشدين) مسائلي پرسيده شد كه آنـان تاويـل    ترجمه:

ستند مجبور شدند آن را جمع آوري كنند و به آن چيزهـائي از طـرف خـود    دان ميآن را ن

  زايند كه با آن ستونهاي كفرشان را برپا دارند.بياف

خوب توجه داشته باشيد از قول حضرت علي رضي اهللا عنه كه در كتـاب شـيعه نقـل    

  ند.شو ميد: (العياذباهللا) با قرآن موجود ستونهاي كفر برپا داشته شو ميشده است ثابت 
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يـد:  گو مـي امام ابوجعفر محمد باقر  ترجمه:. �١ ?

  اگر در قرآن زياد و كم نمي شد حق ما بر هيچ عاقلي پنهان نمي ماند.

  د قرآن مورد دستبرد قرار گرفته و كم و زياد شده است.كن مياين روايت شيعه ثابت 

3 - %&��� 34�1 2��>1 -� �1  �
! Q�+ �� S�[O� � -�1 S�O� -! 3�*;B � 2� aK� �� �

b�0? ��P\  4c1 �]*! ]�!2 .:از امام ابوعبداهللا جعفر صادق روايت شده كـه   ترجمه

� �B � 2� aK;*�3 !- آيه و من يطع اهللا و رسوله به اين صورت نازل شده است: �

W 4c1 �]*! ]�! �
! Q�+ �� S�[O� � -�1 S�O�  

+�Qر صورتيكه در قرآن مسلمانان جمله د �� S�[O� � -�1 S�O� -!  وجود ندارد پس

  به اعتقاد شيعيان قرآن مسلمانان تحريف شده است.

احتجاج طبرسي از كتابهاي معتبر شيعه روايتي نقل كرده است كـه حضـرت علـي     - 4


�3 �2 �4رضي اهللا عنه به زنديق گفت: � d �� F�GP�� -! �*G>J� :e�S
4�L� -�1 3�>�3  

به قرآن افزودند آنچه را كه اهللا نگفته بود تـا مخلوقـات    )آنان (اصحاب پيامبر ترجمه:

د كه جمع آوري كنندگان قرآن چيزهائي بـه  شو مياهللا را فريب دهند.از اين روايت معلوم 

  قرآن افزودند كه آن چيزها را اهللا تعالي بيان نكرده است.

�6'3  ن الفاظ نقل كرده است:تفسير صافي روايتي با اي - 5 C	f �� 3?� %&��� 34�1 361 �

W7�	� O� 34! X0� d � Dgh( _�4  

                                           

 11تفسير صافي ص -1

 262اصول كافي صفحه  -2

 131احتجاج طبرسي صفحه  -3

 11تفسير صافي ص -4
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ي زيـادي از قـرآن حـذف شـده     ها آيهامام جعفر صادق عليه السالم فرمودند:  ترجمه:

  است و به قرآن جز چند حرف افزوده نشده است.

  رداشته شده است.ي زيادي از قرآن بها آيهطبق اين قول امام معصوم شيعيان 

'- �B روايتي ديگر در كتاب فصل الخطاب بدين صورت نقـل شـده اسـت:     - 6� �'1
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از ابوذر غفاري روايت شده: هنگاميكه پيامبر خدا صلي اهللا عليه و سلم وفات  ترجمه:

كردند حضرت علي عليه السالم قرآن را جمع آوري نموده و آن را نزد مهاجرين و انصار 

ن را بـه آنـان عرضـه نمـود هنگاميكـه      آورد و طبق وصيت پيامبر صلي اهللا عليه و سـلم آ 

حضرت ابوبكر صفحه اول آن را گشود معايب و نواقص اصحاب پيامبر را ديد پس عمـر  

به ميدان آمد و گفت اي علي قرآن خود را ببر ما را نيازي به آن نيست سپس علـي آن را  

لـي  برداشت و رفت و زيد بن ثابت كه قاري قرآن بود را طلبيدند و عمـر بـه او گفـت ع   

قرآن خود را براي ما آورد كه در آن معايب مهاجرين و انصار بود لذا مـا مناسـب ديـديم    

قرآن را جمع آوري نمائيم و آنچه از معايب و نواقص مهاجرين و انصار است را حـذف  

  كنيم چنانچه زيد بن ثابت اين مسئوليت را پذيرفتند.

                                           

 .7فصل الخطاب ص  -1
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رت علي رضـي اهللا عنـه   د كه حضكن مياين روايت شيعيان با وضوح و صراحت ثابت 

داراي قرآن جداگانه و قرآني به جز قرآن مسلمانان بود كـه در آن قـرآن اصـحاب پيـامبر     

رسوا شده بودند و بديها و زشتي هاي اصحاب پيامبر در آن بيان شده بـود در صـورتيكه   

ـ  مـي قرآن مسلمانان ياران واصحاب پيامبر را مي ستايد و از آنان به نيكي ياد  از  د و اهللاكن

د كه قـرآن مسـلمانان بـه اعتقـاد شـيعيان      شو ميد پس معلوم كن ميآنان اعالن خوشنودي 

  د.باش ميقرآني تحريف شده و غير واقعي و مخالف با قرآن علي رضي اهللا عنه 

��# شيعيان روايتي از جعفر صادق بدين شرح نقل كرده است:  مـرآة العقـولكتاب  - 7

	� *� 2�� ��� qX���� ��= � 	9+/�� 34! �?*�G4
� #0?�  ( ��	
�� r��١.  

يد سوگند به خدا اگر قرآن همانگونه كه نازل شد خوانده گو ميجعفر صادق  ترجمه: 

  مي شد شما نامهاي ما را در قرآن مي ديديد.

د اما در قرآن مسلمانان نام هيچ بو ميطبق اين روايت بايد نامهاي امامان شيعه در قرآن 

وجود ندارد و قطعا نزد شيعه قرآن تحريف شده است ورنه بايد نـام   كدام از امامان شيعه

  د.بو ميامامان در قرآن 

مقبول دهلوي از علماي بزرگ شيعه در كتابش روايتي نقل كرده است: كه نزد امام  - 8

خوانده شد ايشان فرمودند اشتباه است  التائبون العابـدونمحمد باقر عليه السالم آيه 

.بدين خوانده شودو بايد التائبين العا
٢   

د كه طبق اعتقاد شيعه الفاظ قرآني تغيير داده شده اند چون در ده مياين روايت نشان 

  قرآن مسلمانان التائبون العابدون است

د كه امام جعفر صادق عليـه السـالم فرمودنـد:    كن ميقمي در تفسيرش روايتي نقل  - 9

#*;	�� -�� � 2� -�� Q�X	! i-s -! :G1]�6) ��! b�0? W:P6� 	�O� -��� -�� �3  
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  25  عالمه تونسوي اي تاريخي حكايت مناظره
  

در صورتيكه در قرآن مسلمانان لفظ و اولي االمر منكم وجود ندارد و اين روايت ثابت 

  د امام معصوم معتقد به نقص در قرآن بوده است.كن مي

اصول كافي روايتي نقل كرده است كه حضرت علي  عليه السالم قـرآن را جمـع    - 10

اما آنان از قبول كردن قـرآن علـي عليـه    آوري نمود و نزد مهاجرين و انصار آورد 

السالم ابا ورزيدند چنانچه امام عليه السالم فرمودند: سوگند بـه خـدا كـه بعـد از     

  1امروز قرآن را هرگز نخواهيد ديد.

من ده قول از امامان معصوم شيعه و از كتابهاي معتبر شيعه نقل كردم  ،سروران عزيز

من پاسخ دهد و در ضمن از كتابهـاي معتبـر شـيعه     و اگر مناظر شيعه توان دارد به دالئل

و صريح ارائه دهد كه با وضوح داللت كند بر اينكه  قـرآن مسـلمانان   يك روايت صحيح 

  قرآن اصلي است و هيچ تحريفي در آن رخ نداده است.

ند توان ميم تمام علماي شيعه تا قيامت نكن ميمن در اين مناظره با جرات كامل اعالم 

از امامان معصوم ارائه دهند كه آن روايت با صراحت بر عدم تحريف  2حيحيك روايت ص

  قرآن داللت كند.

  مناظر شيعه

                                           

 671اصول كافي ص  -1

ي سند  الف:  تمامى سلسلهحديث صحيح نزد تشيع به حديثي گفته مي شود كه داراي دو ويژگي باشد:  -2

دوازده امامى "و  "وثاقت"دو ويژگى  آن تا معصوم متصل باشد. ب: راويان آن در تمام طبقات داراى

  .20شهيد ص   درايه باشند. "بودن

دست اول حديث حساب ميشوند.  شيعيان چهار كتاب حديث را معتبر ميشناسند و اين چهار كتاب منابع

 - اصول كافي  .شيعه) معروفند از اين قرارند (كتابهاي مادر "كتب امهات شيعه"اين چهار كتاب كه به 

 - نوشته ابن بابويه شيخ صدوق، تهذيب االحكام  -عفر محمد كليني، من اليحضره الفقيه نوشته ابو ج

نوشته شيخ صدوق ودر ميان كتابهاي شيعه اصول كافي معتبر  - ، استبصار  نوشته تاليف شيخ صدوق

  ترين و اصلي ترين منبع به شمار مي آيد كه مولفش معتقد به تحريف قرآن بوده است.مترجم
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   :بعد از خواندن خطبه، شيخ اسماعيل

Ρ‾$﴿ يد:فرما ميدر قرآن مجيد اهللا تعالي  ،اي مومنان Î) ßøtwΥ $uΖ ø9 ¨“ tΡ t� ø.Ïe%!$# $‾Ρ Î) uρ …çµs9 

tβθÝà Ï�≈ ptm: ∩∪﴾   

  .»ما محافظ آنيم شك بيا قرآن را نازل كرده ايم و م شك بي« ترجمه:

هنگاميكه خود اهللا محافظ قرآن است چه كسي جرات دارد در قرآن تحريـف كنـد و   

  ي آن را تغيير دهد؟ ها آيهيا 

د و ما به تحريـف قـرآن اعتقـاد    شو ميدر برابر اين نص قرآني هيچ روايتي پذيرفته ن

� ��8G	�'� �د: نويسـ  ميفسير آيه فوق نداريم چنانچه مولف تفسير صافي در ت'� g'4jG��

���
6�� � DX��0���W  

لذا نزد ما شيعيان قرآن از تحريف و تغيير و زيادت و نقص مصون و محفوظ اسـت  

  يم و به آن ايمان داريم.كن مينيم و در نمازها تالوت خوا ميو ما همين قرآن را 

�6 ��
	�� �$?�� :P8	d �? � #�/$ يد:فرما ميموالي ما امام علي عليه السالم �P�  ? ��\

 ��	
��$W�G!��� � B*K�� p, *\  ?  

ما مردان را حكم قرار نداديم و به تحقيق كه قـرآن را حكـم قـرار داديـم و      ترجمه:

   1قرآن بين دو جلد نوشته شده است.

الي موالي ما علي عليه السالم قرآن بين دو جلد را پذيرفته و ما شيعيان هم مانند مو

  خود آن را مي پذيريم.

كتاب معروف و معتبر ما اصول كافي روايتي از پيامبر نقل كرده است كـه آنحضـرت   

2�� ,��� )Q��t! 2� F�G( u!��  !WQ*1�! 2� F�G �صلي اهللا عليه و سلم فرمودند:   
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  27  عالمه تونسوي اي تاريخي حكايت مناظره
  

آنچه موافق كتاب اهللا است بدان عمل كنيد و آنچه مخالف كتاب اهللا باشد از  ترجمه:

  ن بپرهيزيد.آ

قرآن نزد ما مقام ومنزلتي بزرگ دارد و در برابر آن هيچ حـديث و روايتـي را قبـول    

  يم و فقط بر قرآن ايمان داريم.كن مين

ند تحريف قرآن را ثابت توان ميهمچنين قرآن متواتر طبقاتي است و خبرهاي واحد ن

اه هسـتند چـون قـرآن    كنند و تمام رواياتي كه مولوي عبدالستار بيان كرد موضوع واشـتب 

متواتر طبقاتي است و مولوي عبدالستار بايد براي اثبات عقيده تحريـف قـرآن نـزد اهـل     

ند تحريف نزد توان ميتشيع روايت متواتر ارائه دهد و رواياتي كه درجه خبر واحد دارند ن

آن د عقيده تحريف قرتوان ميما را ثابت كنند و مولوي عبدالستار با چنين رواياتي چگونه 

نزد تشيع را ثابت كند و اگر قرآن به عقيده ما تحريف شده بود و يا ستونهاي كفـر بـا آن   

ـ  مينيم و در نمازها تالوت خوا ميبرپاداشته شده بود چرا ما آن را  يم و بـه بچـه هـاي    كن

  يم؟ كن مييم و در سخرانيها با استناد از آن سخنراني ده ميخود ياد 

  مناظر اهلسنت عالمه عبدالستار

  ايشان پس از خواندن خطبه فرمودند: 

د يك روايت صحيح و صريح از كتب معتبـر شـيعه ارائـه    توان ميمناظر شيعه هرگز ن

دهد و با آن ثابت كند قرآني كه امروز در دست مسلمانان است تحريـف نشـده اسـت و    

  قرآن اصلي است.

 اوالدرست نيسـت  فظـون انا حنن نزلنا الذکر و انا له حلاما استدالل مناظر شيعه  از آيه 

چون اهل تشيع حق ندارند از اين آيه قرآني اسـتدالل كننـد زيـرا نـزد آنـان تمـام قـرآن        

مشكوك است و آنان به قرآن ايمان ندارند تا از قرآن استدالل كننـد لـذا اوال بايـد ايمـان     

و استدالل ي قرآني استدالل كنند ها آيهند از توان ميخود بر قرآن را ثابت كنند و بعد از آن 

  بدون اثبات ايمان بر قرآن مصادره علي المطلوب است و ارزش استداللي ندارد.



    

  عالمه تونسوي اي تاريخي حكايت مناظره  28 
    

اين كالم خداوندي راست و حق است كه حفظ قرآن بر عهده پروردگار اسـت  دوما 

و طبق اين وعده تا قيامت هيچ حرفي از قرآن تغييرنخواهـد كـرد و در ايـن هـيچ شـكي      

يا فرقه شيعه اين وعده خداوندي را پذيرفته اسـت و  وجود ندارد اما سوال اين است كه آ

آيا شيعه به حقانيت اين وعده الهي ايمان داشته است؟ كتابهاي اين فرقـه خـالف ايـن را    

ندي اعتقاد به تحريف و تغييـر  واعلماي شيعه بر خالف اين وعده خد ند، زيراكن ميثابت 

، لذا شيخ بايد ايمان بر اين وعده قرآن داشته اند و اين وعده پرودگار را تكذيب كرده اند

  را از كتب و روايات شيعه ثابت كند.

شيخ بيچاره از كتابهاي خود شيعه هم نا آگاه است و زحمت مطالعه كتابهـاي شـيعي   

را به خود نداده است زيرا شارح اصول كافي در كتابش الصافي در جزو ششـم در مـورد   

Ρ‾$﴿ آيه Î) ßøtwΥ $uΖ ø9 ¨“ tΡ t� ø. Ïe%!$# $‾Ρ Î) uρ … çµs9 tβθÝà Ï�≈ ptm: ∩∪﴾ نويسد: اين آيه بر حفـظ تمـام قـرآن     مي

  د.كن ميداللت ن

د كه نزد همه كن ميدهد: حفظ قرآن داللت بر اين ن او در شرح اين آيه چنين ادامه مي

گفت قـرآن نـزد امـام زمـان و جمعـي از رازداران او       توان ميكس محفوظ باشد چرا كه 

  1محفوظ است.

اعيل با وجود چنين عباراتي از علماي خود با چه روئـي از ايـن آيـه    آقاي شيخ اسم

  ند؟ خوا ميد و اصال با چه روئي اين آيه را كن ميكريمه استدالل 

Ρ‾$﴿ اما عبارتي كه مناظر شيعه از تفسير صافي در تفسير آيه Î) ßøtwΥ $uΖ ø9 ¨“ tΡ t� ø. Ïe%!$# $‾Ρ Î) uρ … çµs9 

tβθÝà Ï�≈ ptm: ∩∪﴾  :نقل كرد كه �� ���
6�� � DX��0�� � g4jG�� � ��	8G��   شرح واقعـي كـالم

خداوندي است و شكي در آن نيست و حقيقتا خداوند قرآن را از هر نقـص و زيـادتي و   

از هرگونه تحريف و تغييري مصون و محفوظ نگه داشته است اما سوال كمـا كـان بـاقي    

  است كه شيعه در اين باره چه عقيده اي دارد؟ 

                                           

 76صافي شرح كافي كتاب فضل القرآن جزو ششم ص  -1
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احب تفسير صافي) كه آيه را چنين شرح داده است در جـائي ديگـر   (ص همين مفسر

د قرآن تحريف شده است و همه مشـائخ و  شو مييد از روايات امامان اهلبيت ثابت گو مي

Ρ‾$﴿ علماي ما چنين عقيـده اي داشـته انـد و تنـاقض بـين آيـه       Î) ßøtwΥ $uΖ ø9 ¨“ tΡ t� ø. Ïe%!$# $‾Ρ Î) uρ … çµs9 

tβθÝà Ï�≈ ptm: ∩∪﴾ د كه قرآن موجود در دست مسلمانان تحريـف  كن مين صورت حل را بدي

د باش ميشده است و انا له لحفظون در باره قرآني است كه نزد امام مهدي و رازداران وي 

و آن قرآن اصلي و محفوظ از هر گونه تغيير و تحريف و زيادت و نقص است اما قـرآن  

  موجود تحريف شده است.

ه عقيده تحريف قرآن نزد تشيع را ثابـت كـردم و اگـر    من از قول امامان معصوم شيع

آقاي اسماعيل توان دارد يك روايت صحيح و صريح از امامان معصوم نشان دهد كه قرآن 

  تحريف نشده است.

استدالل مناظر شيعه از روايت نهج البالغه هم درست نيست زيرا آن روايت تحريف 

از تحريف نشـدن قـرآن نيسـت بلكـه      د، در آن روايت ذكريكن مينشدن قرآن را ثابت ن

يد من قرآن را حكم قـرار دادم و هـيچ   گو ميحضرت علي در پاسخ دشمنانش از خوارج 

اشاره اي هم در اين روايت وجود ندارد كه قرآن تحريف نشـده اسـت گـاهي انسـان در     

د مانند اينكه دو نفر منـاظره  ده ميبرابر دشمن و مخالف خود كتاب ديگران را حكم قرار 

يد من كتاب شـما را حكـم و قاضـي    گو ميند يكي از دو مناظر به طرف مقابل خود كن مي

  م در صورتيكه آن كتاب را قبول ندارد.ده ميقرار 

در اين روايت هم حضرت علي رضي اهللا عنه به مخالفان خـود بـه صـورت الزامـي     

ام بلكه قـرآن   يد من كه انساني را حكم قرار ندادهكن مييد شما چرا به من اعتراض گو مي

  را حكم قرار داده ام و شما هم هيچ اعتراضي به قرآن نداريد.

لذا اين روايت اشاره اي به تحريف نشدن قرآن ندارد و مناظر شيعه بايد يك روايتي 

ارائه دهد كه هم صحيح باشد و هم بر عدم تحريف قرآن با صراحت داللت كنـد و ايـن   
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ي رضي اهللا عنه در ايـن مـورد تقيـه كـرده     روايت صريح نيست  همچنين ممكن است عل

  باشد زيرا شيعه معتقد به تقيه هستند.

و استدالل مناظر شيعه از روايت اصول كـافي كـه آنچـه موافـق كتـاب اهللا باشـد را       

بپذيريد و از آنچه مخالف كتاب اهللا است بپرهيزيد همچنين اشاره اي به تحريـف نشـدن   

د كه نـزد مهـدي   باش ميشيعيان متعلق به قرآن اصلي  د و اين روايت به اعتقادكن ميقرآن ن

است و در اين روايت هيچ ذكري از قرآن موجود در دست مسلمانان نيست واسـتدالل از  

اين روايت درست نيست چون ما در مورد قرآن موجود در دست مسلمانان اسـت بحـث   

  يم و مناظر شيعه در اين باره روايتي بيان نكرد.كن مي

ف قرآن نزد تشيع متواتر هستند و اگر ما روايت فوق را قبـول كنـيم   و روايات تحري

  باز هم اين خبر واحد است كه در برابر انبار روايات متواتر تحريف قرآن ارزشي ندارد.

  يد: گو مي مرآة العقولمال باقر مجلسي در كتاب 
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نزد من روايات تحريف قرآن متواتر است و رد كردن اين همـه روايـت بـه     ترجمه:

د و به نظر من روايات در مورد تحريف قرآن از كن ميطور كلي اعتماد از روايات را سلب 

نـد چگونـه   كن مـي مورد امامت كمتر نيست و اگر  روايات تحريف قرآن را رد  روايات در

  ند عقيده امامت را با روايات ثابت كنند؟ توان مي

يد روايات تحريف قرآن متـواتر نيسـتند و ايـن قـول مـال بـاقر       گو ميآقاي اسماعيل 

ـ دا ميمجلسي از محدثين شيعه است كه روايات تحريف قرآن نزد تشيع را متواتر  د اآلن ن

بايد آقاي اسماعيل براي اثبات ادعاي خود روايت متواتر ارائه دهد؛ اما من با اسـتدالل از  

قرآن نزد شيعه به اندازه يك حـديث و خبـر واحـد ارزش نـدارد و      :يمگو ميكتب شيعه 
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روايات تحريف قرآن در كتب شيعه متواتر هستند و در تمـام كتـب شـيعه يـك روايـت      

دارد كه ثابت كند قـرآن موجـود در دسـت مسـلمانان تحريـف      صحيح و صريح  وجود ن

  نشده است و همانگونه كه نازل شده است كامل است و تحريفي در آن رخ نداده است 

و ممكن نيست اهل تشيع به اين قرآن ايمان بياورند چون اين قرآن توسط اصـحاب  

منـافق و غاصـب   پيامبر اسالم جمع آوري شده است و اصحاب پيامبر نزد شـيعه كـافر و   

ـ  مـي بودند و قرآني كه توسط چنين افرادي جمع آوري شده باشد چگونـه   د درسـت  توان

  باشد.

نـد در  ده مـي ند و به بچه ها درس كن مينند و تفسير خوا مياما چرا اين قرآن را 

  حالي كه به آن ايمان و اعتقاد ندارند؟ 

  پاسخ اين سوال را از زبان و قلم علماي شيعه بشنويد: 

عالمه مقبول دهلوي از علماي بزرگ شيعه و از مفسران نامـدار در ايـن بـاره چنـين     

حضرت فرمودند: خواندن قرآن به  يد: از امام علي عليه السالم نقل شده است كه آنگو مي

شكل اصلي و واقعي و همانگونه كه بر پيامبر نازل شد حق مخصوص صاحب العصر امام 

  1د.باش ميزمان عليه السالم 

يد ما به خاطر حكم امـام مجبـوريم   گو مين عالم شيعه در جائي ديگر از تفسيرش اي

تغييراتي كه منافقين در قرآن داده اند را  به حال خود بگذاريم و عذاب تغيير دهندگان را 

يم و قـرآن اصـلي را امـام زمـان     كن ميكم نكنيم البته تا جائيكه ممكن باشد مردم را باخبر 

يم قرآن را طوري بخـوانيم كـه خداونـد نـازل كـرده      توان ميو آنگاه  عليه السالم مي آورد

   3، 2است.
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جالب است كه ملعون مقبول دهلوي با اين عقيده پليدش باز هم قرآن مسلمانان را تفسير كرده است و  -3

ري قطور براي قرآن نوشته است و اين نشان مي دهد كه شيعه با اينكه اعتقادي به اين قرآن ندارند تفسي
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نند، براي اينكه حكم امام است نه به خوا مياالن مشخص شد كه شيعيان چرا قرآن را 

  خاطر اينكه كتاب خدا است.

  :مناظر شيعه

ست: آن نوشته شده ا 7مردم ببينيد در دست من كتاب نوراالنوار اهلسنت است در صفحه 
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  :اعتراض مناظر اهلسنت

مناظر شيعه به جاي استدالل از كتب شيعه عبارتي از كتاب نوراالنوار اهلسنت خواند كـه  

اض كرده گفتند: غالبـا حـواس منـاظر    موجب اعتراض موالنا عبدالستار شد و موالنا اعتر

يد و به جاي ارائه دليل از كتب شيعه عبـارت  گو ميد چه دان ميشيعه پرت شده است و ن

ند، او بايد از كتابهاي شيعه ثابت كند قرآن موجود قرآن اصلي و خوا ميكتاب اهلسنت را 

چنين دليلي ارائه د توان مييم تا قيامت هم نگو ميمتواتر و قطعي است و من با يقين كامل 

  دهد چرا كه تحريف و تغيير قرآن نزد شيعه متواتر است.

شيعه كه از اعتراض موالنا عبدالستار خشمگين شده بود چند دقيقه كامال در  ناظرم

سكوت به سر برد و سپس به جاي ارائه دليل به سخنراني پرداخت و گفت: اهللا تعالي 

Ο!9# ∩⊇∪ y7$﴿ يد:فرما مي Ï9≡sŒ Ü=≈ tG Å6ø9$# Ÿω |=÷ƒu‘ ¡ Ïµ‹ Ïù﴾  خداوند در اين آيه با صراحت هر

  د، بنابر اين نبايد در قرآن شك كرد.كن ميگونه شك و شبهه را از قرآن نفي 

د شـو  ميقرآن متواتر است و در روايت متواتر در مورد راوي بحث ن !سروران گرامي

د توسط يهـودي يـا   نك ميكه كي باشد و چه عقيده اي داشته باشد و روايت متواتر فرق ن

مسيحي و يا مسلمان و يا كافر روايت شده باشد در هر صورت  معتبر است و شـكي در  

                                                                                                             

 ولي باز هم به درس و تفسير آن مي پردازند تا مسلمانان را بفريبند و به اميال شيطاني خود دست يابند.

 رجمتم
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صحت آن روايت باقي نمي ماند مانند اينكه ما با روايت متواتر با خبر شده ايم شهري بـا  

نام مكه و مدينه وجود دارد و ما به وجود اين شهرها ايمان داريم و به بررسـي عقيـده و   

ر كساني كه به ما گفته اند شهرهائي با نام مكه و مدينه وجود دارند نمي پـردازيم بـه   افكا

همين صورت قرآن متواترا به ما رسيده است پس بايـد بـدان ايمـان بيـاوريم و در مـورد      

  كساني كه قرآن را جمع آوري كرده اند و به  ما منتقل كرده اند بحث نكنيم.

يان كردند طبق قول عالم شيعي عالمه تقي مرسـل و  اما روايتي كه مولوي عبدالستار ب

د: روايات فصـل  نويس ميمقطوع هستند چنانچه عالمي تقي در مقدمه تفسير االء الرحمن 

  1الخطاب مرسل و مقطوع هستند و راويان آن مجهولند.

  :مناظر اهلسنت، عالمه عبدالستار

وده است الريب فيـه و  واقعا جاي تعجب است اهل تشيع در مورد قرآني كه خدواند فرم

يند غلط و اشتباه است و در آن تحريف شده گو ميند خوا ميمناظر شيعه هم همين آيه را 

  و ستونهاي كفر در آن برپاداشته شده است و به پيامبر اسالم اهانت شده است.

مناظر شيعه سخنان پوچ و بيهوده اي در مورد تواتر و پذيرفتن روايت متـواتر بـدون   

د زيرا اگر قرار باشد هر باش مين  بيان نمود كه نشان از فرار مناظر از حقيقت بررسي راويا

روايت متواتري پذيرفته شود بايد جناب مناظر سخن كفار مكه و ديگر كفار كه پيـامبر را  

دروغگو گفتند را بپذيرند زيرا تمام كفار طول تاريخ با تواتر اين حرف را زده اند لذا بايد 

ن را هم پذيرفت، همچنين جمع كثيري از مسيحيان اعتقاد دارنـد عيسـي   روايت متواتر آنا

فرزند خداوند است و اين عقيده متواترا از آن زمان تا زمان ما نقل شده است پس جناب 

مناظر اين تواتر را بپذيرند، همچنين يهوديان به مادر عيسي مريم طـاهره تهمـت زدنـد و    

بت است و طبق استدالل پوچ آقاي اسماعيل شيعيان اين تهمت با نقل متواتر از يهوديان ثا

  اين تهمت را بايد بپذيرند.
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و آيا تشيع خالفت بالفصل  صديق اكبر ابوبكر رضي اهللا عنه را كه با نقـل متـواتر از   

زمان صحابه تا به امروز ثابت است را مي پذيرنـد؟ طبـق اسـتدالل شـيخ اسـماعيل بايـد       

رضي اهللا عنه را بپذيرند زيرا همانطور كه اصحاب شيعيان خالفت بالفصل ابوبكر صديق 

اند بر خالفت بالفصل صديق اكبر رضـي اهللا عنـه هـم اجمـاع      پيامبر بر قرآن اجماع كرده

  صحابه ثابت است و اين اجماع  متواترا ثابت است.

آقاي شيخ اسماعيل اگر بنابر متواتر بودن قرآن را مي پذيريد پس طبق همـين نظريـه   

ل صديق اكبر ابوبكر رضي اهللا عنه را هـم بپذيريـد و بـه تمـام اختالفـات      خالفت بالفص

  خاتمه دهيد.

اما چرا خبر متواتر در مورد وجود شهر مكـه و مدينـه پذيرفتـه شـده اسـت دلـيلش       

د و اگر يك گـروه دروغگـو بگوينـد فـالن     باش مياعتماد بر صداقت و راستگوئي راويان 

د پس تواتر دروغگويان هيچ چيـز  شو ميد و قبول نشهر وجود دارد حرف آنها اعتبار ندار

  د.كن ميرا ثابت ن

االن شيعيان بايد پاسخ دهند چگونه بر قرآن اعتماد دارند در صورتيكه اولين راويـان  

قرآن كريم اصحاب پيامبر بودند كه به زعم و اعتقاد باطل شيعه همه (العياذباهللا) درغگو و 

  منافق و مرتد و زنديق بودند.

د و بـه همـين   باشـ  مـي چنين جماعت و گروهي به هيچ صورت قابل قبـول ن  روايت

  د به اين قرآن ايمان داشته باشد.توان ميخاطر شيعه ن

  :مناظر شيعه

تحريف قرآن را معنا متواتر گفته است اما آنچه مولوي عبدالستار مبنـي   مـرآة العقـولكتاب 


	�� ,'p يد: فرما ميا علي د درست نيست زيرا موالي مكن ميبر زيادت و نقصان بيان ��!
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  قرآن بين دو جلد نوشته شده است. ترجمه:



    

  35  عالمه تونسوي اي تاريخي حكايت مناظره
  

و همچنين استدالل عبدالستار از روايت احتجاج طبرسي و پاسخ دادن امام علـي بـه   

زنديق درست نيست زيرا اين روايت زنديق اسـت و روايـت زنـديق  ارزش و اعتبـاري     

  ندارد.

ي هـا  آيـه آن امام علي وجود داشت و صحابه حذف كردنـد  و آن چيزهائي كه در قر

  منسوخ شده و همچنين نكات تفسيري بود.

  :مناظر اهلسنت

الحمدهللا شيخ اسماعيل قبول كرد كه روايات تحريف قرآن نزد شيعيان معني متواتر هستند 

  يد كه زيادت و نقص صورت نگرفته است!گو ميولي باز 

  اصال تحريف چيست؟ 

د كه ايشان كن مييعه احتجاج طبرسي روايتي از حضرت علي روايت كتاب معتبر ش

�� 5v	 (�6)	!�6) � Q	Qفرمودند:  34! ��X�]١   

آنان (اصحاب پيامبر) چيزهائي به قرآن افزودند كه زشت بودن و منفور بودن  ترجمه:

  آن روشن بود.
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  اگر در قرآن زياد و كم نمي شد حق ما بر هيچ خردمندي مخفي نمي ماند. ترجمه:

آقاي اسماعيل آيا اين حرفها را من از جيب خودم مي زنم يا اقـوال امامـان معصـوم    

  است كه در كتابهاي معتبر شما بيان شده است؟ 

ودند قرآن بـين دو جلـد   از حضرت علي رضي اهللا عنه كه فرم هاما روايت نهج البالغ

نوشته شده است هيچ اشاره اي به قرآن موجود در دست مسلمانان ندارد و طبـق اعتقـاد   
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علماي بزرگ شيعه اين قول حضرت علي رضي اهللا عنه در باره قرآن اصلي است كه امام 

زمان مهدي با خود مي آورد اما قرآني كه در دست مسلمانان است طبق روايت شيعيان از 

علي رضي اهللا عنه تحريف شده است و ستونهاي كفر با آن بر پاداشته شده است حضرت 

و به پيامبر اسالم در آن اهانت روا داشته شده اسـت و نـام منـافقين از آن برداشـته شـده      

  است.

براي من مايه حيرت است شيخ اسـماعيل كـه از علمـاي بـزرگ شـيعه اسـت چـه        

ر باره روايتي كه حضرت علي به زنديق پاسخ حرفهاي جاهالنه اي بر زبان مي آورد و  د

يد اين روايت زنديق است و روايت زنديق اعتبار ندارد؛ من به سمع مناظر مـي  گو ميداد 

ـ  مـي رسانم اوال راوي اين روايت زنديق نيست و راوي روايـت   د كـه يـك زنـديق از    كن

  دبو ميحضرت علي سوال كرد و آن حضرت به زنديق پاسخ دادند و اگر راوي زنديق 

روايت ارزش خود را از دست مي داد، در صـورتيكه اينجـا سـوال كننـده زنـديق و       

د   كه نزد شـيعيان امـام معصـوم اسـت و     باش ميپاسخ دهنده حضرت علي رضي اهللا عنه 

يـد مـن نـام راويـان را در     گو ميروايت كننده ياران علي هستند ومولف احتجاج طبرسي 

ه بر اين روايات اجماع شده و يا موافق با عقـل بـوده   كتاب به اين جهت ذكر نكرده ام ك

  1اند و يا مشهور بوده اند.

د چگونه عالمه طبرسي شيعي آن بو ميد و بي اعتبار بو ميو اگر اين روايت از زنديق 

  را در كتابش احتجاج طبرسي نقل كرده و تائيد و توثيق نموده است.

روايـت زنـديق قـرار داده و نفـي     شيخ اسماعيل با كدام دليل سخن امام معصـوم را  

  د.كن مي

دوما در آخر روايت آمده است آن زنديق از سخنان حضـرت علـي قـانع شـد و بـه      

بزرگي و امامت حضرت علي اعتراف نمود و اگر خودش هم اين سخنان را روايـت مـي   

  كرد باز هم پذيرفته مي شد.
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بزرگـوار عالمـه   جناب شيخ اسماعيل به هوش باش كه تـو  در برابـر  شـاگرد امـام     

ي و بفهم چه بر زبان مي كن ميعبدالشكور لكهنوي قرار داري و در جنگل روضه خواني ن

  آوري.

هد قرآن حضرت علي كه خوا ميآقاي اسماعيل باز با ارائه سخنان بي ارزش و پوچ  

  يد گو ميدر كتب شيعه مذكور است را انكار نمايد و 

حابه عرضه نمود و صحابه آن را انكـار  قرآني را كه حضرت علي رضي اهللا عنه به ص

ي منسوخ و نكـات تفسـيري بيشـتري    ها آيهكردند و از پذيرفتن آن خوداري نمودند فقط 

ي منسـوخ شـده و نكـات    هـا  آيـه داشت و به همين خاطر  صحابه آن را نپذيرفتنـد و آن  

  !!!تفسيري را حذف كردند

  يد؟ دان ميجناب آقاي شيخ اسماعيل شما فرق بين تحريف و نسخ را ن

د شـو  ميي منسوخ شده و نكات تفسيري از قرآن تحريف ناميده نها آيهحذف كردن 

زيرا تحريف عبارت است از كم و يا زياد كردن قرآن توسـط انسـان و نسـخ مخصـوص     

خداوند است و به بندگان و انسانها ربطي ندارد و نكات تفسيري به هيچ وجه جزو قرآن 

ف ناميده شود زيرا تحريف عبارت از  تغييـر و كـم و زيـاد    نبودند كه برداشتن آنها تحري

  ي قرآني است و هيچ ارتباطي با نكات تفسيري ندارد.ها آيهكردن 

يند نسخ شده است و يا نكات تفسيري برداشته شده اند بلكـه  گو ميو روايات شما ن

  يند قرآن كريم تحريف شده است.گو ميتمام روايات شما شيعيان به نقل  متواتر 

يد در قـرآن موجـود سـتونهاي كفـر     گو ميخودتان كمي بيانديشيد! امام معصوم شما 

برپاداشته شدند و به پيامبر اسالم اهانت شده است، االن سوال من از شما اين اسـت آيـا   

د و بـه پيـامبر   شـو  مـي ي منسوخ شده و نكات تفسيري ستون كفـر برپـا   ها آيهبا برداشتن 

  د.شو مياهانت 

ا به اين در و آن در مي زني لطف كن يك روايت صحيح و صريح آقاي اسماعيل چر

  به ما نشان ده كه قرآن مسلمانان را در اعتقاد شيعه كامل و غير تحريف شده  ثابت كند.
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  روايات تحريف در كتب شيعه

ـ  مـي مقبول دهلوي به نقل از تفسير عياشي روايتـي بيـان    .1 د كـه امـام معصـوم    كن

ي بي شماري از قرآن حذف شده است و ها آيه جعفرصادق عليه السالم فرمودند

  1بدان اضافه نشده مگر حروفي

مقبول دهلوي به نقل از اصول كافي روايتي نقل كردند كه نزد امام معصوم جعفر  .2

�u“﴿ صادق عليه السالم آيه z� |¡sù ª!$# ö/ä3n= uΗ xå …ã&è!θß™u‘ uρ tβθãΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# uρ﴾  تالوت شد

  ايشان 

گويا لفظ قرآني به  2بود. املامونونلفظ  املومنونلفظ  فرمودند در اصل به جاي .3

  اعتقاد تشيع تغيير داده شده است.

عليـه السـالم    مقبول دهلوي روايتي نقل كرده است كه امام معصوم جعفر صادق .4

فرمودند اين آيه در اصل اين گونه نازل  کنتم خري امة اخرجت للناسدر مورد آيه 

��% >شده است: � � S�[�g, :G?� S�� g, qX�.3را به شدت رد كرد  

  آقاي اسماعيل به اين اقوال امامان معصوم پاسخ دهند.

  :مناظر شيعه

مولوي عبدالستار چندين بار از من خواستند يك روايت صحيح بر كامل بـودن قـرآن   

نزد تشيع ارائه دهم؛ االن به من گوش دهيد من يك روايت صريح بر كامـل بـودن قـرآن    

  و سپس فرمودند )�3 ��
	�� ي ما علي عليه السالم فرمودند: م، موالكن ميبيان  :)�,� ��

WW�6G1�f k	! � �6
� ��4 � �6G^� 34! ��! S6x� :G�,X � B�6�� �� :)*^? 34!  
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اگر به قرآن چنگ زنيد از جهنم نجات مي يابيد و به بهشت مي رويـد زيـرا    ترجمه:

و اطاعـت مـا فـرض قـرار داده شـده       در آن قرآن حجت ماست و حق ما بيان شده است

  است.

ـ  مـي سروران ببينيد حضرت امير قرآن را موجب نجات  د، از ايـن روايـت معلـوم    دان

د بـو  مـي د كه قرآن به اعتقاد حضرت امير كامل بوده است زيرا اگـر قـرآن كامـل ن   شو مي

  حضرت امير آن را نجات دهنده نمي فرمودند.

موصوله است كه بـر اسـتغراق داللـت      مبـا)(ان اخـذمتهمچنين لفظ ما در اين روايت 

  د  همين قرآن كتاب كامل خداوندي است.شو ميد و ثابت كن مي

د كه چند بار از من تقاضا كردند يـك  شو مياالن عالم بودن مولوي عبدالستار روشن 

روايت بر اثبات عدم تحريف قرآن ارائه دهم و من روايتي از امام معصوم موال علي عليـه  

ـ  مـي يان كردم كه به روشني و وضوح بر كامل بودن قرآن داللـت  السالم ب د، االن ببيـنم  كن

  مولوي عبدالستار چه جوابي براي اين روايت صريح دارد.

ند صد بار همين يك روايت خوا ميآقاي اسماعيل كه فكر مي كرد در جنگل روضه (

تار را بر ايـن  هم جواب مولوي عبدالسخوا ميرا تكرار كرد و سر وصدا نمود و گفت من 

  روايت بشنوم و فكر مي كرد شاهكاري كرده است كه هيچ جوابي ندارد.)گرد آورنده

  مناظر اهلسنت

  سبحان اهللا

شيخ اسماعيل پس از اينكه چندين بار از ايشان تقاضاي يك روايت صـحيح و صـريح از   

بيـان  كتابهاي شيعه مبني بر عدم تحريف كردم يك روايـت بيـان نمـود امـا متاسـفانه در      

  روايت خيانت نموده و راه دروغ و قطع و بريد را در پيش گرفت.

اين كتاب احتجاج طبرسي در دست من  است در آن روايتـي بيـان شـده اسـت كـه      

يد: حضـرت  گو ميمناظر محترم ما در بيان آن مرتكب خيانت شد طبرسي در اين روايت 
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طلحه است نـه گفتـار علـي    و اين كلمه حضرت  کله القرآنطلحه رضي اهللا عنه فرمودند 

  1آنطور كه مناظر شيعه بيان نمود.

  واقعا بايد بر چنين خيانت و دروغگوئي تاسف خورد.

طبرسي اين روايت را چنين بيان كرده است: علي عليه السالم از طلحه پرسيد: به من 

رآن بگو آيا آنچه ابوبكر و عمر وعثمان نوشته اند تماما قرآن است يا در آن چيزهائي جز ق

  وجود دارد؟ طلحه رضي اهللا عنه در پاسخ فرمودند تمام آن قرآن است.

االن آقاي اسماعيل به حاضرين بگويند در كجاي اين روايت حضـرت علـي گفتنـد    

  تمام آن قرآن است؟ 

ان اخـذمت مبـا اما در مورد جزو ديگر روايت كه حضرت علي رضي اهللا عنه فرمودنـد:  

خود علماي شيعه توضيح داده اند و مال خليل قزويني در  جلنـةفيه جنومت من النار و دخلـتم ا

  د: ......نويس ميكتاب صافي شرح كافي جزو ششم 

  خشم مناظر شيعه از شرح مال خليل قزويني

هنوز موالنا عبدالستار عبارت مال خليل قزويني را در مورد روايت فوق نخوانده بـود  

ي دارد و گفت آقاي مولوي عبدالسـتار  كه شيخ اسماعيل نتوانست عصبانيت خود را مخف

ما توضيح مال خليل قزويني را در مورد روايت نمي پذيريم و خودت روايـت را تشـريح   

  كن.

موالنا عبدالستار در پاسخ فرمودند حرف من بر شما حجت نيست و شـما حرفهـاي   

شده يد چون من مخالف شما هستم و اين روايت در كتابهاي شما بيان كن ميمن را قبول ن

  است و بهتر است براي تشريح آن به علماي شما مراجعه كنيم.

هيد مـردم از  خوا ميشما چرا از كتابهاي خود و از سخنان علماي خود مي ترسيد و ن

  عقائد و نوشتارهاي علماي شما با خبر شوند؟ 
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بهتر است به تشريح مال خليل قزويني گوش دهيد، ايشان در تشريح روايتي كه شيخ 

ي قرآني ها آيهند: مراد اين است كه با وجود حذف نويس مياز آن استدالل كردند اسماعيل 

  1و اختالف در قرائت آن قدر باقي مانده كه صراحتا امامت اهلبيت معصومين را ثابت كند.

د كه قرآن كامل است و در آن تحريفي كن ميمال خليل از اين روايت چنين برداشت ن

د كه قرآن مورد تحريف قرار گرفته است و صـراحتا  كن يمانجام نگرفته است و پافشاري 

  ي از قرآن حذف شده است.ها آيهيد با اينكه گو مي

اما اين حرف مناظر شيعه كه لفظ ما در روايت موصوله است جهل و ناداني مناظر را 

  د!!!كن ميثابت 

سـتغراقيه  را ا "يعلمکـم مـا مل تکونـوا تعلمـون"من از ايشان مي پرسم آيا لفظ ما در آيه 

  ند؟ دان مي

و اگر لفظ ما را استغراقيه بپذيريم باز هم طبق تشريح علماي شيعه اين روايت چنين 

  د: اگر عمل كنيد بر هر آنچه در قرآن است نجات مي يابيد.شو ميمعني 

گويا قرآن كامل نيست اما باز هم اگر بر همين قرآن ناقص عمل كنيد نجات مي يابيد 

  ريحي است كه مال خليل قزويني بيان كرده است.و اين دقيقا همان تش

د از اين روايت بر كامـل بـودن قـرآن اسـتدالل نمايـد در      توان ميمناظر با كدام دليل 

  د.كن ميصورتيكه علماي شيعه گفته اند اين روايت بر تحريف قرآن داللت 

  روايات تحريف قرآن در كتب شيعه

/S�y� Q�z .�w �1- =�� >'�- �2  ?0#د: كن ميكليني در اصول كافي روايتي نقل  - 1
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د شيعه به تحريف شدن ده ميدر قرآن مسلمانان لفظ في علي وجود ندارد و نشان 

  قرآن و حذف كردن لفظ في علي از اين آيه كريمه اعتقاد دارند.

ند كه: امـام جعفـر صـادق عليـه     كن ميمقبول دهلوي روايتي از جعفر صادق نقل  - 2

6'� ��# �2 (+��- �
� /�i): السالم فرمودند: G61 �'� 3'4�1 0'�01 �6'�9?� �� #*;B
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د امام معصوم شيعيان اعتقاد به تغيير و تحريف الفاظ قرآني كن ميثابت اين روايت  

  داشته است.

  :مناظر شيعه

د نزد ما شيعان ضعيف هستند و مولوي عبدالستار كن ميرواياتي كه مولوي عبدالستار بيان 

د در صورتيكه من از مقبول دهلوي بيشتر علم دارم و كن ميروايات مقبول دهلوي را بيان 

د و روايات اصول كافي ضعيف هسـتند و  شو ميين فردي بر ما حجت و دليل نحرف چن

  عقيده اي را ثابت نمود. توان ميبا ارائه چنين روايات ضعيفي ن

مناظر شيعه كه دليلي بر عدم تحريف قرآن از كتب شيعه نداشت و پاسخي در برابـر  

بـه سـخنراني    استداللهاي مستحكم موالنا عبدالسـتار نداشـت از موضـوع خـارج شـد و     

  پرداخت تا وقتش را پر كند.

  :مناظر اهلسنت

اگر روايات تحريف قرآن نزد تشيع ضعيف هستند ايشـان لطـف كننـد روايـات صـحيح      

  تحريف نشدن قرآن را بيان كنند تا ما مسلمانان بدانيم واقعا تشيع بر قرآن ايمان دارند.

بـزرگ و مجتهـدين   اگر كتاب مقبول دهلوي ضعيف و بي اعتبار است چـرا علمـاي   
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هيد قرآن را به زبـان  خوا ميشيعه اين كتاب را تائيد كرده اند و در تائيد آن نوشته اند: اگر 

اردو بخوانيد ترجمه مقبول را بخوانيد و علماي شـيعه گفتـه انـد ترجمـه مقبـول تفسـير       

  اهلبيت است.

حمد آيا علم مجتهدين شيعه امثال سيد كلب حسين مجتهد و سيد محمد دهلوي و ا

  علي لكهنوي از علم شما كمتر است؟ 

دوما: رواياتي كه من از ترجمه مقبول نقل كردم سخنان و يا روايات مقبـول دهلـوي   

نيستند بلكه اقوال  امامان معصوم شيعه هستند و مقبول دهلوي از كتب معتبر شـيعه نقـل   

  كرده است.

را تائيـد كـرده   اگر روايات اصول كافي ضعيف هستند چرا امام مهدي اصـول كـافي   

(اين كتاب براي شيعيان ما كافي است) و اين گفتـار   هـذا کـاف لشـيعتنااست و گفته است 

  مهدي بر صفحه اول اصول كافي نوشته شده است.

دند چرا بزرگترين مشايخ و علماي شيعه معتقد بـه  بو مياگر روايات تحريف ضعيف 

  تحريف قرآن بوده اند؟ 
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تقاد مشايخ ما در باره قرآن اين است كه محمد يعقوب كلينـي معتقـد بـه    اع ترجمه:

تحريف و نقص در قرآن بوده است و همچنين استادش علي بن ابراهيم قمي به تحريـف  

قرآن معتقد بود زيرا تفسيرش پر از آن است و همچنين شيخ احمد بن ابي طالب طبرسي 

  مانند آن دو معتقد به تحريف قرآن بود.
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ايات تحريف قرآن ضعيف هستند پس چرا اين علماي بزرگ شيعه معتقد بـه  اگر رو

  تحريف قرآن بوده اند.

- /+9	 ��S�O� Q�z .�w/ #0? # د: كن ميكليني در كتابش اصول كافي روايت  - 1� �1

 _�'�� g'" O*'� ��= #� �*��v ����� #�>!   ��P\   :�; � 34�1 2� -�< ��= -�1

-�1 �6�0?�! :� .4� �*
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در اين روايت كلماتي به آيه قرآن افزود شده است گويا امام باقر اعتقاد داشـته اسـت   

در قرآن تحريف صورت گرفته است و لفظ آل محمد حقهم از قرآن حـذف شـده اسـت    

  زيرا در قرآن مسلمانان اين كلمات وجود ندارند.

د كه امام جعفر صادق عليه السالم فرمودند سوگند كن ميدهلوي روايتي نقل  مقبول - 2

� �<. )� I !- =�'� � �1'- �  به اهللا اين آيه چنين نازل شد: .� %X� -�� �?�51 �
�

WW:5G�B� �� S�[O� � ��R� � ��R� � S�f�!2   

� � ��R' و در قرآن مسلمانان:'�R� � S�f�! � -�1 � ��= -! I �( �'� S'�[O� � �

WW:5G�B�  :�6-وجود ندارند و آيه اين طور است! .>� �� %X� -�� �?�51 �
، لـذا طبـق   � �

اين روايت الفاظي از قرآن كريم حذف شده اند و قرآن كريم مورد تحريـف قـرار گرفتـه    

  است.

  :مناظر شيعه

%&;O� S
J �� 	\�c��!هر بـين محمـد   ... معناي اين عبارت چنين است: به نظر علماي ظا

  بن يعقوب كليني معتقد به تحريف قرآن بودند......

يعني علماي ظاهر بين پنداشته اند كليني بـه تحريـف قـرآن اعتقـاد داشـته اسـت و       

  علماي محقق ما چنين نظري نداشته اند.
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علماي ظاهر بين با علماي محقق تفاوت دارند و نظر علماي ظاهر بـين قابـل قبـول    

حقق ما مانند شيخ صدوق و شريف مرتضـي و ابـوجعفر طوسـي و    نيست و اما علماي م

ابوعلي طبرسي اعتقادي به تحريف قرآن نداشته اند و نزد ما قول همين چهار عالم معتبـر  

  است و قول ديگران اشتباه است.

مناظر شيعه به جاي ارائه دادن روايتي از ائمه معصوم چندين بار از همين چهار نفـر  

ول همين چهار نفر را قبول داريم در صورتيكه موالنا عبدالستار دههـا  نام برد و گفت ما ق

دليل از كتب شيعه براي اثبات عقيده كافرانه تحريف قرآن نزد تشيع ارائه داد و از منـاظر  

شيعه تقاضا نمود فقط يك روايت صحيح و صريح ارائه دهد اما مناظر شيعه از ارائه يـك  

  روايت هم ناتوان بود.

  :نتمناظر اهلس

  !سروران عزيزم

فكر مي كردم براي مناظره با من از علماي بزرگ لكهنو دعوت كرده ايد امـا اشـتباه فكـر    

  د.كن ميد و اشتباه ترجمه دان ميكرده بودم چون مناظر شيعه حتي معناي عبارت عربي را ن

ترجمه كردنـد و گفتنـد معنـاي عبـارت      را ناشيانه و جاهالنه فالظـاهرايشان عبارت 

ظاهر بين است، اين بيچاره كتب مذهب خودش را هـم نخوانـده اسـت و شـايد      علماي

وقتي براي مطالعه نصيبش نشده است زيرا كه اين آخوندها فقط بلدند به همسران پيـامبر  

و ياران پيامبر اهانت كنند و مجلس لعن برگزار كنند و وقـت خـود را در لعـن اصـحاب     

  پيامبر مي گذرانند.

را از كتابهاي خود شيعه نقل كـنم چنانچـه مقبـول     فالظـاهررت بهتر است ترجمه عبا

د: اما اعتقاد علماي بزرگ ما در اين مورد: پـس واضـح   نويس ميدهلوي در ترجمه مقبول 

معتقد به تحريف و نقص در قرآن بوده اسـت و همـين طـور     ثقـة االسـالم کلينـیاست كه 

  1ن بحث است و...استادش چنين اعتقادي داشتند زيرا تفسيرش مملوا از اي
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ببينيد سروران عزيز علماي شيعه عبارت را طوري تشريح كردند كه ما تشريح كـرده  

بوديم و هيچ عالم شيعي فالظاهر را علماي ظاهر بين معني نكرده است و اين خود دليـل  

شكست مناظر شيعه است كه به جاي ارائه دليل عبارت عربـي را اشـتباه وغلـط ترجمـه     

  د.كن مي

اريخ شيعه فقط نام چهار نفر وجود دارد كه سخن از تحريف قـرآن نگفتـه   در طول ت

اند و اين چهار نفر هم بنابر تقيه عقيده تحريف قرآن را از مردم پنهان كـرده انـد و طبـق    

  قول علماي شيعه اين چهار نفر هم قلبا به تحريف قرآن معتقد بوده اند.

ن معصـوم و هـزاران روايـت ارزش و    قول اين چهار نفر در  برابر اقوال امامـا  :دوما

اعتباري ندارد، آقاي شيخ اسماعيل شما را چه شده است كه اقوال امامان معصوم را تـرك  

  كرده اي و دنبال غير معصومين افتاده اي؟ 

سخن امامان معصوم را بـه  ئيد ما پيروان امامان معصوم هستيم و امروز گو ميبه مردم 

  يد؟ ده ميامام و مقتداي خود قرار  زنيد و غير معصومين را ديوار مي

  روايات تحريف قرآن در كتب شيعه:

در كتاب احتجاح طبرسي روايتي از حضـرت علـي نقـل شـده اسـت كـه ايشـان         - 1

� !	�'S يند: فرما مي'� :�;� 34�1 2� -�< ->6�� -�1 �B]O� �� F�GP�� -! �� _����
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انـد (يعنـي جمـع     ملحدين به قرآن افزوده : آنچه در قرآن اهانت به پيامبر استترجمه

  آوري كنندگان قرآن)..

يد ملحدين اهانتهائي بـه پيـامبر اسـالم در قـرآن     گو مياين قول امام معصوم است كه 

كريم افزوده اند، آيا شيخ صدوق و شريف مرتضي و غيره اين اهانتها را از قـرآن حـذف   

  د؟ كرده اند يا آن اهانتها همچنان در قرآن وجود دار
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در تفسير صافي روايت شده است : حضرت علي به يك شخص در مورد ربط دو  - 2


*# !- ���G4- � آيه فرمودند: �� � ��	
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قـول پروردگـار فـي اليتمـي و     : دليل آن را قبال بيان كردم كـه منافقـان از بـين    ترجمه

ي زيادي از احكام و قصص را كه به اندازه يك سوم قرآن بود حذف كرده ها آيهفانكحوا 

  بي ربط شده اند) ها آيهبه همين خاطر (اند 

د كه براي اثبات قـول خـود از قـول امـام     شو ميقول آن چهار عالم شيعه زماني معتبر 

د و ارزش شـو  مـي ز معصوم قول آنان پذيرفتـه ن معصوم دليلي داشته باشند و بدون دليل ا

  استداللي هم ندارد.  

  مناظر شيعه

  عزيزان 

مولوي عبدالستار چندين بار از من خواستند يك روايـت صـحيح بـراي اثبـات تحريـف      

م تـا  دهـ  مـي نشدن قرآن ارائه دهم و من االن يك روايت از امام معصوم امـام بـاقر ارائـه    

  عبدالستار داده باشم. پاسخي به تقاضاي مكرر مولوي

فروع كافي روايتي از امام محمد باقر عليه السالم نقل كرده است كه ايشان فرمودنـد:  

   .2حرفوا حدودهقاموا حروفه و أ

  : آنان حروف قرآن را برپا داشتند اما حدود قرآني را زير پا گذاشتند.ترجمه

د كـه حـروف قـرآن    شـو  مـي اين قول امام باقر است و از اين قول امام معصوم ثابت 

  تغيير نيافته اند و فقط احكام و حدود قرآن زير پا گذاشته شدند. 
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در برابر اين قول امام معصوم تمام رواياتي كه مولوي عبدالستار بيـان نمـود ضـعيف    

  هستند و اعتباري ندارند.

د مـذهب صـحيح  مـا تحريـف قـرآن را نمـي       نويس ميچنانچه مولف تفسير صافي 

  1پذيرد.

يد مذهب بزرگان ما ايـن اسـت كـه قـرآن تحريـف      گو ميولف تفسير صافي ببينيد م

نشده است و مي افزايد كه دليل تحريف نشدن قرآن اهتمام و توجـه اصـحاب پيـامبر در    

د زيرا اصحاب پيامبر در جمـع آوري قـرآن تالشـها و زحمـات     باش ميجمع آوري قرآن 

ت و تـالش جمـع آوري شـده    فرواني متحمل شدند و قرآني كه با اين همه زحمت و دق

  باشد ممكن نيست مورد تحريف قرار گرفته باشد.

جناب مولوي عبدالستار اگر علماي ما به قرآن ايمان نمي داشتند چرا چنين چيزهائي 

  را در كتابهايشان مي نوشتند؟ 

  :مناظر اهلسنت

را  روايتي كه شيخ اسماعيل از كتاب فروع كافي نقل كرد مطلقا گفته است حـروف قـرآن  

ي قرآن در اين روايت برده نشـده اسـت و   ها آيهبرپاداشتند و نامي از تمام قرآن و يا تمام 

در ادامه همين روايت امام محمد باقر در مورد امتهاي پيشين بعينه همين لفـظ را بـه كـار    

 )يهود و نصـارا (يعني امتهاي پيشين  »حرفوا حدودهقاموا حروفه وأ« :يدگو ميمي برد و 

  هايشان را بر پاداشتند و حدون آن را زير پا گذاشتند.حروف كتاب

االن سوال از مناظر اين است كه آيا يهود و نصارا حروف كتابهايشان را تغييـر نـداده   

گفت كتاب يهود و كتاب نصارا مانند قرآن  توان مياند و آيا طبق اين قول امام محمد باقر 

  محفوظ هستند؟ 

يد پـس يهـود و نصـارا    كن مينشدن قرآن استدالل اگر شما از اين روايت بر تحريف 

ند از اين روايت بر تحريف نشدن تورات و انجيل استدالل كنند زيرا همان الفاظي توان مي
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كه براي قرآن در اين روايت كاربرده شد است بعينه همان الفاظ براي كتب گذشته به كار 

  برده شده است.

  لذا استدالل از اين روايت درست نيست.

يد مذهب صحيح ما عدم تحريف قـرآن اسـت   گو ميقول مولف تفسير صافي كه  اما

بنا بر تقيه است و مخالف با اقوال امامان معصوم است و دليلي كه مولف تفسير صافي بر 

يد قرآن گو ميد زيرا او باش ميد خود بيانگر تقيه بازي وي كن ميتحريف نشدن قرآن بيان 

ست چون صحابه با تالش و زحمـت فـراوان بـه    محفوظ و كامل است و تحريف نشده ا

  !جمع آوري آن اهتمام ورزيده اند؟

  آيا واقعا اين استدالل درست است؟ 

  يد؟ گو ميآيا مولف تفسير صافي راست 

  آيا اين استدالل مولف تفسير صافي نزد شيعيان ارزش دارد؟ 

  هرگز !خير

ة كه قـرآن را جمـع آوري   زيرا كه فرقه شيعه تمامي ياران پيامبر خصوصا خلفاي ثالث

  د.دان مينمودند را كافر و فاسق و ظالم و غاصب 

حرف مولف تفسير صافي  توان ميبا اين عقيده شيعه نسبت به اصحاب پيامبر چگونه 

  د باشد.توان ميرا پذيرفت و اين جز تقيه و دروغ چيز ديگري ن

ني، حـرف  خـوا  مـي د و در جنگل روضه نكن ميآقاي اسماعيل تو با تونسوي مناظره 

  دهانت را بسنج و بر زبان بياور

  روايات تحريف قرآن در كتب شيعه: 
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رد هفـده هـزار آيـه    يد قرآني كه جبرئيل بـراي محمـد آو  گو مي: جعفر صادق ترجمه

  داشت.

ي هـا  آيـه يد قرآن هفده هزار آيه داشت در صورتيكه گو ميدر اين روايت امام معصوم 

  باشد. قرآن مسلمانان كمتر از هفت هزار آيه مي


p � د: كن مياحتجاج طبرسي از حضرت علي روايتي نقل  - 2;� �� .( �� b�� *�


G�� 	cH �� 	5v � _	^���\ _	� �{ #� � 7	�QB�5v� S4.1   

: اگر من تمام آنچه را كه از قرآن حذف شده و تحريف شده و تغير داده شـده  ترجمه

د و شـو  ميو چيزهاي ديگري كه در اين باب انجام گرفته است را بيان كنم خيلي طوالني 

  آنچه را كه آشكار شدنش را تقيه ممنوع كرده است آشكار مي گردد.

  :مناظر شيعه

  !سروران عزيز


��$خدا فرمودند:  پيامبرh�� :P4! �B�) -?: � 2� F�G(W-)�1  

من در ميان شما دو چيز گذاشتم اول كتاب اهللا و دوم اهلبيت و اين دو، تا حوض كوثر از 

  ند.شو ميهمديگر جدا ن

پس نزد ما امامان معصوم اهلبيت براي هدايت و راهنمائي مسـلمانان در هـر زمـاني    

د و هنگاميكه اهلبيت وجود دارند پـس  شو مية اهللا خالي نجود دارند و زمين خدا از حج

  د.شو مييقينا قرآن همراه آنان است و از آنان جدا ن

يد: اگر روايات تحريف را معتبر بدانيم اعتمـاد  گو مي هشيخ صدوق در رساله اعتقادي

د، لهذا روايات تحريف مردود هستند. اعتقاد مـا هـم دقيقـا همـين     شو مياز قرآن برداشته 

طور است كه روايات تحريف ضعيف هستند و ما همانگونه كه اهلبيت را در هـر زمـاني   

  يم.دان مييم قرآن را هم موجود و كامل دان ميموجود 
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مولوي عبدالستار با مشاهده روايات ضعيف در كتب شيعه دچار سـوء تفـاهم شـده    

خود را بر قرآن ثابت هد ايمان خوا ميشما به قرآن اعتقاد نداريد و از ما  :يدگو مياست و 

  كنيم و يك روايت در اين موضوع ارائه دهيم در صورتيكه من چندين روايت بيان كردم.

  :مناظر اهلسنت

موجود بودن اهلبيت چه ارتباطي با تحريـف نشـدن قـرآن دارد؟ و شـيخ منـاظر چگونـه       

شـيعه   :ئيمگو ميهد با موجود بودن امامان ثابت كند قرآن تحريف نشده است؟ ما خوا مي

و از اهلبيـت فقـط  يـازده نفـر را قبـول كردنـد و        ،نه اهلبيت را قبول دارند و نه قرآن را

ديگران را لعن كردند و پس از  وفات يازدهمين امام با بحران نبود امـام مواجـه شـدند و    

ستند  چه كار كنند زيرا  امام يازدهم فرزندي نداشـت بـه همـين خـاطر بـراي او      دان مين

و او را همراه با قرآن به غار فرستادند تا از شر دشمنان محفوظ بمانـد و   فرزندي ساختند

د و نه قرآني و خود شيخ اسماعيل گفتند هر جا امام است همانجـا  دار مياالن شيعه نه اما

  قرآن است پس امام در غار است و قرآن هم همراه امام در غار است.

ايشـان نوشـته انـد، چنانچـه در     و همين چيز را نويسندگان و علماي شـيعه در كتابه 

   .1تفسير صافي به اين موضوع پرداخته شده است

يم اگر روايات تحريف قرآن نزد شيعه ضـعيف هسـتند   گو ميمن قبال گفتم و باز هم 

پس چرا بزرگان و علماي شيعه معتقد به تحريف قرآن بودند و آيا بزرگان شيعه هم مثـل  

  من دچار سوء تفاهم شده بودند؟ 

ن يك پيشنهاد دارم بايد علماي شيعه حاضـر در جلسـه ايـن پيشـنهاد مـن را      االن م

  بپذيرند تا اين مناظره خاتمه يابد.

اگر روايات تحريف قرآن ضعيف هستند و عقيده تحريف قرآن كفر است پس علماء 

و مشايخ شما شيعيان مانند يعقوب كليني و علي بن ابراهيم قمي و طبرسي كه معتقـد بـه   

  بوده اند مسلمان هستند يا كافر؟  تحريف قرآن
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اگر واقعا و قلبا شما معتقد به تحريف قرآن نيستيد و معتقدين بـه تحريـف قـرآن را    

يد پس االن فتواي كفر علماي بزرگ خود را صادر كنيد و مـا  حـرف شـما را    دان ميكافر 

اعـالم  يم شما تحريف قـرآن را قبـول نداريـد و خـتم منـاظره را      كن ميقبول كرده و يقين 

  خواهيم كرد.

د علماي كـافر خـود را تكفيـر كنـد زيـرا همـين علمـاي كـافر         توان مي(شيعه تا ابد ن

بنيانگذار دين شيعي بوده اند و اگر آنان كافر دانسته شوند ديگر مذهبي بنـام شـيعه بـاقي    

  مترجم نخواهد ماند).

  سكوت علماي شيعه و فرار از موضوع

شنهاد را مطرح كردند رنگ از چهره علماي شيعه حاضر هنگاميكه موالنا عبدالستار اين پي

در جلسه پريد و مدير مجلس شيعيان امير محمد از جـايش برخواسـت و گفـت در ايـن     

  موضوع به اندازه كافي بحث شده و اين موضوع را خاتمه دهيد.

عالمه تونسوي گفت فقط كافي است شما فتواي كفر علمائي كه معتقد بـه تحريـف   

يم؛ اما علماي شـيعه كـه هـيچ    كن ميد را صادر كنيد و ما ختم مناظره را اعالم قرآن بوده ان

سـتند فتـواي كفـر علمـاي     توان ميپاسخي نداشتند با شرمندگي سكوت پيشه كردند زيرا ن

  ستند علماي خود را از اين عقيده تبرئه كنند.توان ميخود را صادر كنند و همچنين ن

ادامه داده و فرمودند: كتاب فصل الخطاب روايتي چنانچه موالنا عبدالستار گفتگو را 

+� �!�)�� �نقل كرده است:  3�96 3+T �<*�� �?�	� %&��� 34�1 �6�*�� g�D  2� #*;B

� :�;� 34�1 2� -�<! %*
�� -�1 k	1� �1 3>^8! 361 �*Y	1�� :5641 Q��� �61 ��(

 3JB�*G� %&��� 34�1$ �1 %��$�� `[��, 	[��( %��� D*>6�� �[�0,� S��� S^R� �61 *\

1� QB*5v �+ ��6�� Q	5c� 3/	! .^��� 364?�*
 :\	��� ���� *\ � �� X*/*�� ��	
��

y�� B*��� @4)	)� �4��G�� �4� I��� I �P�� .X��0�� S5/ ��D �S�4
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قرآن مخصوصي داشت كه خـودش آن را پـس    ): حضرت امير المومنين(عليترجمه

ات پيامبر جمع آوري كرده بود و آن را بر قوم(اصحاب پيامبر) عرضه نمود اما آنـان  از وف

از آن قرآن  روگرداني كردند و امير آن را پنهان  نمود و نزد فرزندانش بود و هر امامي آن 

امام قبلي مانند ساير ويژگي هاي امامت و خزائن نبوت به ارث مي بـرد و آن قـرآن    را از

ـ  مـي د و آن را پس از ظهورش ظاهر باش ميدي) عجل فرجه نزد حجت(امام مه د و بـه  كن

و  ها سورهد و آن قرآن در تاليف و ترتيب ده ميمردم دستور عمل كردن به  قوانين آن را  

  و حتي كلمات و از جهت زيادت و نقصان با قرآن موجود تفاوت دارد. ها آيه

ن اسـت كـه در كتـب شـيعه بـا      ببينيد سروران عزيز اين اعتقاد شيعيان نسبت به قرآ

  صراحت بيان شده است.

  :مناظر شيعه

جناب مولوي عبدالستار در كتاب معتبر شما تحفـه اثنـا عشـريه شـاه عبـدالعزيز دهلـوي       

  ندند.خوا ميد: در تمام روايات اماميه آمده است اهلبيت همين قرآن را نويس مي

  ندند؟ خوا ميپس اگر اين قرآن درست نبود چرا اهلبيت اين قرآن را 

ي نسـخ شـده   هـا  آيـه و روايت اصول كافي كه قرآن هفده هزار آيه داشت در مـورد  

ي نسخ شده را برداشـتند  ها آيهد يعني قرآن در مجموع هفده هزار آيه داشت وقتي باش مي

  تحريف قرآن نزد شيعه را ثابت نمود. توان ميچند هزار باقي ماند و با اين روايت ن

يلي نداشت يك حرف را صد بار تكرار مي كرد تا وقـتش را  مناظره شيعه كه هيچ دل

  پر كند.

  :مناظر اهلسنت

شاه عبدالعزيز دهلوي در كتاب تحفه اثناعشريه جهت ابطال عقيده تشيع مبني بر تحريف 

يد شما گو ميكند، در حقيقت شاه عبدالعزيز  قرآن از فعل امامان معصوم شيعه استدالل مي

آن هستيد اما اين عقيده شما مخالف با عقيده امامـان اهلبيـت   شيعيان معتقد به تحريف قر

د كه آنان عقيـده تحريـف قـرآن را    كن ميو شاه عبدالعزيز بانيان مذهب شيعه را رد  ،است
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ساخته اند و سپس رواياتي دروغين ساخته و بـه امامـان نسـبت دادنـد تـا عقيـده باطـل        

  تحريف قرآن را ثابت كنند.

اگر امامان اهلبيت مثل شما شيعيان معتقد بـه تحريـف قـرآن    يد گو ميشاه عبدالعزيز 

ند براي ابطـال و ترديـد   توان ميندند و علماي اهلسنت خوا ميبودند پس چرا اين قرآن را 

  اين عقيده باطل و كافرانه  شيعه از كردار اهلبيت استدالل كنند.

فقط به خاطر  ند دو هزار روايت تحريف قرآن را رد كنند وشو مياما شيعيان حاضر ن

ندند به اين قرآن ايمان بياورند و به همـين خـاطر آنـان    خوا مياينكه اهلبيت اين قرآن را 

خواندن قرآن توسط امامان را تاويل كرده اند و گفته اند تا ظهور مهدي كسي اجازه ندارد 

   .قرآن اصلي را بخواند

صادق وقتي  از يـك  د كه امام جعفر كن ميچنانچه كليني در اصول كافي روايتي نقل 


'	�Di ��'	شخص  الفاظي از قرآن اصلي شنيد فورا به او گفت: �� Q�\ �1 �(� 	'
�  '(� 

! %&��� 34�1 :[�
�� %*
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اين طور نخوان و مانند ديگران بخوان تا زمانيكه مهدي ظهور كند و هنگاميكه مهدي 

  ند.خوا ميرآن را به شكل اصلي ظهور كند  ق

د: حضرت علـي فرمودنـد االن وقـت    نويس ميمقبول دهلوي در كتاب ترجمه مقبول 

اصالح قرآن نيست و مردم را نبايد نگران كرد و حق اصـالح قـرآن مخصـوص صـاحب     

   2د قرآن را همانطور بخواند كه بر پيامبر نازل شد.توان مياالمر امام مهدي است و او 

خواندند بهتـر   ميچرا امامان معصوم اين قرآن را  :پرسيد ميعيل شما از ما آقاي اسما

دهند چـرا امامـان ايـن قـرآن را      است نگاهي به كتب خود بيندازيد، براي شما توضيح مي

  خوانده اند. مي
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در كتابهاي شما نوشته شده است: به جز امام مهدي ديگر امامان اجازه نداشتند قرآن 

خواندند نه بـه دليـل اينكـه قـرآن كامـل       ميهمين خاطر اين قرآن را  اصلي را بخوانند به

  است.

گفت قرآن هفده هزار آيه داشت بر ناسخ  و  ميو حمل كردن روايت اصول كافي كه 

گويد: مراد اين اسـت   ميمنسوخ درست نيست زيرا مال خليل قزويني در شرح آن روايت 

  ن مشهور وجود ندارند.كه بسياري از قرآن اصلي حذف شده است و در قرآ

اين كه  قرآن همـين اسـت كـه در مصـاحف      نويسد: ادعاي ميو پس از چند سطر  

  مشهور است خالي از اشكال نيست.

و سپس دالئلي ارائه داده است تا ثابت كند قرآن موجود محفوظ و كامل نيسـت لـذا   

ي نسخ شـده  ها آيهي نسخ شده درست نيست و اگر مراد ها آيهحمل كردن اين روايت بر 

كرد در صـورتيكه مـال خليـل     ميبود حتما شارح حديث مال خليل قزويني بدان اشاره  مي

  كند. مياين روايت را به عنوان دليل تحريف قرآن ذكر 

  نويسد:  ميمولف تفسير صافي در اين مورد چنين 

كنـد قـرآن موجـود قـرآن      مـي بيت به ما رسيده است ثابت  رواياتي كه از اهل  ميتما

ها تحريف شده و تغيير يافته اند و چيزهاي زيـادي از   ل نيست و در آن بسياري از آيهكام

ي زيادي و لفظ آل محمد از چند آيه و نام ها آيهآن حذف شده است از جمله نام علي از 

منافقان و چيزهاي ديگري حذف شده اند و اين واضح است كه ترتيب كنوني هرگز مورد 

  .1پسند خدا و رسول نيست

د كه جبرئيل امين اين آيه را چنين نازل كن ميمچنين تفسير قمي از امام باقر نقل ه

 فرمود: ����:e  �� �*\	(�W-�1 -! 2� #0? .اما منافقان نام علي را حذف كردند 

  آقاي اسماعيل لطفا جواب اين همه دليل را بدهيد و به اينجا و آنجا فرار نكنيد.
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كتاب تحفه اثنـا عشـريه در مـورد شـيعه و عقيـده       شاه عبدالعزيز محدث دهلوي در

تحريف قرآن چنين نوشته است: شيعه دوازده امامي معتقدند قرآني كه در دست مسلمانان 

است كامال از جانب خدا نازل نشده است و اصحاب پيامبر الفاظ خود را به آن افزوده اند 

ول شاه عبـدالعزيز دهلـوي   اين ق .1شماري از آن حذف شده است هاي بي ها و سوره آيهو 

  د.باش ميدر مورد شيعه و تحريف قرآن 

  :مناظر شيعه

ـ  ميمن رواياتي را كه مولوي عبدالستار بيان كرد قبول ندارم و قرآن را كامل  م چنانچـه  دان

  شيخ صدوق قرآن را كامل دانسته اند.

  دادن آنها: فحشدعواي مناظر شيعه با مردم و 

فت جناب ند، كه يكي از حضار جلسه گخوا ميدوق را مناظر شيعه عبارت كتاب شيخ ص

نيـد و مـا   خوا مـي تر بخوانيـد چـون شـما خيلـي بـا سـرعت        شيخ لطفا عبارت را آهسته

ئيد، اين اعتراض آتش در وجود مناظر شيعه انـداخت و شـروع   گو مييم شما چه فهم مين

ي عبدالستار را شما حرفها !به فحاشي و دشنام دادن نمود و گفت: اي بي شعورهاي نادان

يد و چندين جمله زشت نثار فرد معترض كـرد  فهم مييد و حرفهاي من را نفهم ميخوب 

اين رفتار غير اسالمي مناظر شيعه موجب خشـم و اعتـراض حاضـران در جلسـه شـد و      

بزرگان جلسه گفتند چنين كلمات زشتي شايسته يك عالم نيسـت و  از شـان يـك عـالم     

  خيلي دور است.

از حرفهايش شرمنده شد و از مردم بابـت دشـنامها و كلمـات زشـت      شيخ اسماعيل

عذرخواهي نمود و وقتش را در عـذرخواهي و سـخنراني گذرانـد و بـه اصـل موضـوع       

  بازنگشت.

  :مناظر اهلسنت
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  !سروران عزيز

اصول كافي، تفسير قمي، احتجاج طبرسي، تفسير صافي،  :كتب معتبر شيعه مانند من از

و غيره روايات معتبر و واضح امامان معصـوم شـيعه را در    خطابترجمه مقبول، فصل ال

مورد تحريف قرآن بيان كردم و گفتم روايات تحريف قرآن نزد تشيع متـواتر اسـت و در   

  اين باب بيش از دو هزار روايت در كتب شيعه وجود دارد.

دهد د پاسخ اين دالئل را بتوان ميهيچ عالم شيعه اي ن ،و شيخ اسماعيل به جاي خود

ند از كتب معتبر خود يك روايت صـحيح ارائـه   توان ميو من بارها گفته ام علماي شيعه ن

دهند كه با صراحت بر كامل بودن قرآن موجود در دست مسلمانان داللت كند و تـاكنون  

نـد چنـين   توان ميهيچ عالم شيعي اين كار را نكرده است و تا ابد علما و مجتهدين شيعه ن

  روايتي ارائه دهند.

  َهاتُوا بـُْرَهاَنُكْم ِإن ُكنُتْم َصاِدِقينَ 
  ئيد.گو ميدليل خود را بياوريد اگر راست 
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